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لقد تناول هذا البحث المتواضع موضوع الفساد فً النشااط االقتصاادي (صاوره
وآثاره وعبلجه) ،وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وأربعة مباحث.
المقدمة :وكانت للكبلم على أهمٌة الموضوع وخطة البحث.
المبحااث األول :تناااول تعرٌااؾ الفساااد فااً اللؽااة وعنااد علمااا األصااول وتعرٌفااه
عند علما االقتصاد اإلسبلمً.
المبحث الثانًٌ :تنااول شاٌوع التصارفات الضاارة والتعامال المحارم ،وقاد شامل
ذلك بع ض الممارسات التاً ٌحفال با اا النشااط االقتصاادي المعاصار كاالحتكاار ،فتوجاه
البحااث لبٌااان المااراد باالحتكااار وحكمااه ،والفاارن بااٌن االحتكااار وادخااار القااوت و مساااك
السلع ،والكبلم عان االحتكاار فاً عصار التقادم الصاناعً ،وأضارار االحتكاار ،وعبلجاه
على ضو المعطٌات الشرعٌة والتوجه االقتصادي السلٌم.
ثم كان الكبلم على الربا مان حٌاث تعرٌفاه وبٌاان أوجاه الفسااد فٌاه ،كماا تنااول
هذا المبحث الكابلم عان البٌاوع المنااً عنااا والتاً تاإثر سالبا ح علاى الحركاة االقتصاادٌة
و هو ما ٌتمثل فً بٌع الؽرر ،وبٌع العربون ،وبٌع الانج ،،وبٌاع الرجال علاى بٌاع أخٌاه،
وقااد جااا التناااول لمااا شاامله هااذا النااوع ماان الفساااد فااً طااار علمااً ٌتساام با براز الماانا
اإلسبلمً العادل فً حرصه على استقامة التعامل على نحو عادل ومنصؾ ،وساعٌه لاى
ازدهار المجتمع وتنمٌته بما ٌحقن له الرفعة المنشودة.
المبحااث الثالااثٌ :تناااول تبدٌااد المااواد وسااو اسااتخداماا وهااو مااا ٌمكاان تساامٌته
بالتصاارفات الخاط ااة التااً تعرقاال مسااٌرة التنمٌااة وتااإثر علااى االسااتثمار المااؤمول ،فكااان
الكبلم على عناصر الفساد التً ٌمثلاا هذا الجانا وهاو ماا ٌتمثال فاً اإلساراؾ والتباذٌر
واالكتناز وهً عوامل هدم للبنا االقتصادي وتبدٌد للموارد فً ؼٌر ماا شارع و وأحلاه
فً مجال تملك المال و نفاقه.
المبحث الرابعٌ :تناول الكبلم عن ؼٌا القٌم األخبلقٌة والضاوابط الشارعٌة فاً
الممارسات االقتصادٌة ،والتً ترت

على التنكر لاا والؽفلاة عنااا مفاساد كثٌارة وشارور
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مستطٌرة تمثلات فاً انتشاار الؽا ،فاً التعامال بصاوره المتقدماة ،وكاذلك االشاتؽال ببٌاع
وصناعة األشٌا المحرمة وتزٌٌؾ النقود،مما زعزع من أسالٌ التعامل وجرد المجتماع
اإلسبلمً من فضا ل األخبلن وطاارة التعامل وركن به لى البدعة القاتلة،
واالستسبلم للباث الارخٌص مان الماارقٌن واألؼٌاار فاً ساعٌام المااكر لتقاوٌض
الدعا م األخبلقٌة التً ٌنبنً علٌاا التعامل الرشٌد وٌقوم ب اا المجتمع الفاضل.

Theme Synopsis
About
Viciousness of the economic activity
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Abstract:
This modest theme has dealt the viciousness or cheating of
the economic activities (its images, its effects, and its treatment).
This theme has contained: Introduction's 2, four studies:
1- The first theme: has dealt the definition of cheating
lexically and according to the fundamentalist of Islamic Society.
2- The second theme: deals the harmful behaviour and the
prohibited dealing in common "It has involved some practices
which spread in the contemporary economic activity such as:
monopoly, this study has indicated the definition of Monopoly, its
regulation" judgment to keep commodities it talks about
monopoly the era of current and industrial progress, the horns of
monopoly, the way of treating it under the presence of Islamic
principles" and the healthy and legal orientation. Theme we
talked about usury, its definition, and show the aspects of its
viciousness. As it also the prohibited purchase which affect badly
on the economic movement, such as "AL GRAR" purchase which
means "selling what do you don't possess, earnest selling, urging
buyers to cancel their purchase to sell them yourselves and selling
through dispute". The subject of this viciousness "cheating" has
been shown scientifically to indicate the Islamic and fair method
that take care about realizing righteousness in a fair and just way
and keep no spare of effect to achieve and realize the prosperity of
the Islamic Society and its developing by realizing his desirable
highness.
3- The third theme: wasting and misusing the resources
that we can call it "the bad conduct" which obstacles the march of
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development and affect on the desirable investment that we hope,
talk about the factors and elements of viciousness "cheating"
which is represented in waste, squandering, piling, these factors
shake the economic building and waste its resources,
contradicting to what "ALLAH" and legislate and prescribe it in
the field of possessing money and spending it.
4- The fourth theme: talk about the absence of moral values,
the canonical principles through the economic practices which
lead to much viciousness and great mischief that was shown in
spreading the vicious dealing through its innovative images to
negation and not attention to these moral values.
It also deals selling and producing prohibited commoditive
and forging that leads to shaking the methods of dealing which
strip the Islamic community from virtue and the purification of
dealing and drove it to the heretical doctrine, surrender to the
cheap propagation from the heretic who do their best cunningly to
undermine the moral values on which the healthy dealing has
been built upon which the unique society stands.

مقدمة
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الحمد هلل ر العاالمٌن ،والصابلة والسابلم علاى أشارؾ المرسالٌن ،ساٌدنا
محمد النبً األمٌن وعلى آله وصحابته وتابعٌه أجمعٌن ،وبعد:
فٌسعدنً أن ٌتحقن أي شرؾ المشاركة فً هذا المإتمر العظٌم ،واإلساام
فاااً فعالٌاتاااه الرا ااادة التاااً تساااتادؾ فاااً جملتااااا حسااان الفاااام لشااارٌعتنا الؽااارا ،
واساااتجبل مقاصااادها الكرٌماااة فاااً رفعاااة الشاااؤن اإلسااابلمً ،وتصاااحٌس مسااااراته
الحٌاتٌة تطلعا ح لى وجود كرٌم وحاضر آمن ومستقبل سعٌد.
وما ن حاان رعاااة هاذا المااإتمر أن نااذكر لااام بااالعتزاز واالمتنااان مااا كااان
منام من قص السبن و ٌقاظ األفاام ،ولفت األنظار لى أهمٌاة البحاث فاً قضااٌا
االقتصاد اإلسابلمً .فقاد شاا و تعاالى أن ٌحقان للملكاة العربٌاة الساعودٌة فضال
الرٌااادة فااً بعااث مسااٌرة االقتصاااد اإلساابلمً العلمٌااة والتطبٌقٌااة وذلااك ماان خاابلل
المإتمر العالمً األول االقتصاد اإلسبلمً الذي نظمتاه جامعاة الملاك عباد العزٌاز
فااً رحااا مكااة المكرمااة عااام 6931ها  ،ثاام تلاى ذلااك االهتمااام ب نشااا أول قساام
االقتصاد اإلسبلمً بكلٌة الشرٌعة والدراسات اإلسبلمٌة بمكة المكرماة وذلاك عاام
6046ه  ،فكان افتتاح هذا القسم تجسٌداح حٌاًَح وتطبٌقا ح عملٌا ح لدور المملكة العربٌة
السعودٌة فاً التبصاٌر بالشارٌعة اإلسابلمٌة وباذل الجااود المتواصالة فاً التمكاٌن
لئلساابلم وحماٌااة عقٌدتااه ورعاٌااة نظمااه ،وذلااك ٌسااتوج اإلشاادة بااه والتقاادٌر لااه
والثنا علٌه.
وقد ٌكون من نافلة القول التؤكٌد علاى أهمٌاة االقتصااد اإلسابلمً وحتمٌاة
التطبٌاان لمحتااواه ا لتشاارٌعً ،فقااد أظااارت الدراسااة لمسااا له ونتااا البحااث فااً
موضوعاته أنه نظام منقذ وتشارٌع حاً ،لا ه خصا صاه الفرٌادة ومزاٌااه الساامٌة،
ووسااا له الفعالااة فااً تحرٌاار اإلنسااان ،وتحقٌاان التنمٌااة الشاااملة ،وتاادعٌم الناضااة
المنشااودة ،والو صااول بااالمجتمع اإلنسااانً لااى مااا ٌرجااى ل ا ه ماان تعاااون وتفاعاال
وعدل وتراحم.
و ذا أظااارت لنااا ؼاٌااة االقتصاااد اإلساابلمً التااً توضااس حقٌقتااه وتبااٌن
معالم ه ،ف نه ٌتعٌن على البااحثٌن فٌاه والدارساٌن لا ه أن ٌقفاوا مان قضااٌاه موقاؾ
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الراصاااد لعثااارات تطبٌقاااه والمقاااوم لمساااٌرته والكشاااؾ عااان كماالتاااه وتصاااحٌس
مستحدثات العصر على ضو أحكامه.
وصدوراح عن ذلك فقد آثرت أن أسام فً أبحاث هذا الماإتمر بالكتاباة فاً
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موضوع :الفساد فً االقتصاد اإلسبلمً (صوره وآثاره وعبلجه) وهو من وجاة
نظاااري موضاااوع ماااام ،وتو جاااه ضاااروري ذلاااك أن مااان باااٌن ماااا ٌتؽٌااااه النشااااط
االقتصااادي فااً ظاال النظااام اإلس ابلمً تحقٌاان الكس ا الطٌ ا وتحصااٌل الاارزن
الحاابلل ماان خاابلل ساابلمة التعاماال المعٌشااً والتااداول المااالً علااى أسااا عااادل
ومنصااؾ ،فٌسااود المجتمااع اإلخااا والتكافاال ،وٌعمااه االسااتقرار كمااا تختفااً منااه
أسالٌ الجشع واالستؽبلل.
وفً ضو هاذه المعطٌاات الفطرٌاة والمسالمات الشارعٌة ،فا ن كال نشااط
اقتصادي ستادؾ الخروج علٌاا والتنكر لاا ٌكون نشااطا ح ماردوداح ٌرفضاه النظاام
اإلسبلمً فً مجملاه ،وتؤبااه ضاوابط الحابلل والحارام فٌاه ،كماا أناه ٌما العقٌادة
اإلسااابلمٌة وٌناااال مااان جوهرهاااا القاااوٌم فاااً ارتباطااااا بالشااارٌعة والاٌمناااة علاااى
مقررات اا وأحكاماا.
ومن خبلل وضوح سمات هذا البحث ورؼم محدودٌة صفحاته ف نه ٌمكان
القول نه ٌلقً الضو على أهم الجوان فاً مجاال رقاباة اإلسابلم لمساٌرة الماال،
وما قرره من ضوابط تمنع ظاور طوا ؾ من المترفٌن والمكتن زٌن والمتسلطٌن،
وطوا ؾ أخرى من الضٌّاع والمعوزٌن والمحرومٌن.
وفً سبٌل جبل عناصر هذا الموضوع و براز أهام مساا له ،فا ن الخطاة
التً نسٌر علٌاا فً دراسته ترد متمثلة فً المباحث اآلتٌة:
المبحث األول :المراد بالفساد.
المبحث الثانً :شٌوع التصرفات الضارة والتعامل المحرم.
المبحث الثالث :تبدٌد الموارد وسو استخداماا.
المبحث الرابع :ؼٌا القٌم األخبلقٌة والضوابط الشرعٌة.

الفساد فً النشاط االقتصادي (صوره وآثاره وعبلجه)

00
وفً ختام هذه المقدمة أسال و تعالى التوفٌن والساداد والاداٌاة والرشااد،
ن أُرٌد اإلصبلح ال ما استطعت ،وما توفٌقً ال باهلل علٌه توكلت و لٌه أُنٌ .
المبحث األول
ال مراد بالفس اد

الفساد :نقاٌض الصابلح وأخاذ الماال ظلمااح ،ماؤخوذ مان فساد الشاً ٌفساد
فساداح وفسوداح ،وحقٌقته العدول عن االستقامة لى ضدها.
والمفسدة خبلؾ المصلحة ،والجمع المفاسد.1
الفساد عند علما األصولٌ :تفن علما األصول على ثبوت التارادؾ باٌن
الفاسد والباطل فً با العبادات ،فٌراد ب اا نقٌض الصحة.2
ال أن ام ٌختلفون فً مدلول الفسااد فاً باا المعاامبلت ،فاذه الجمااور
لى القول بالترادؾ فالباطل والفاسد بمعنى واحد فً العقاود وهاو نقاٌض الصاحة،
فالعقد ما صحٌس أو باطل وكل باطل فاسد.3
وذ ه ا الحنفٌااة لااى منااع التاارادؾ بٌنامااا ،فالفاسااد ماان العقااود :مااا كااان
مشااروعا ح بؤصااله دون وصاافه ،والباطاال :مااا ل ام ٌكااون مشااروعا ح بؤصااله ووصاافه،
وقاعدت ام فً ذلك :أنه ال ٌلزم من كون الشً ممنوعا ح بوصافه أن ٌكاون ممنوعاا ح
بؤصله ،فكان الفساد متوسطا ح بٌن الصحٌس والباطل.
فالفاسد فً نظرهم منعقد إلفادة الحكام وهاو ترتا ثمرتاه المقصاودة مناه،
فاو المشروع بؤصله فلما كانت فا ت المعنى من جاة أنه ٌلازم فساخه شارعا ح كاان
ؼٌر مشروع بوصفه ،وذلك كعقد الربا ف نه مشروع من حٌث أنه بٌع وممنوع من
حٌث أنه عقد ربا ،فٌثبات الملاك فاً بٌاع الرباا حاال كوناه مطلاو التفاسا شارعا ح
رفعا ح لئلثم ،وٌلزم العقد الصاحة ذا ساقطت عناه الزٌاادة ،وأم الباطال فااو ماا كاان
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فا اات المعنااى ماان كاال وجااه مااا النعاادام محاال التصاارؾ كبٌااع المٌتااة والاادم ،و مااا
النعدام أهلٌة التصرؾ كبٌع المجنون والصبً الذي ال ٌعقل.4
الفساد عند علماا االقتصااد اإلسابلمً :باساتقرا الدراساات المتعاددة عناد
المحاادثٌن ماان علمااا االقتصاااد اإلساابلمً ناارى أنا اا لاام تتعاارض لتعرٌااؾ الفساااد
ووضع حد له ،وقاد ٌكاون ذلاك راجعاا ح لعادم خفاا معنااه ووضاوح حقٌقتاه ،ولكنناا
علاى ضااو األحكاام السٌاسااٌة والقواعااد االقتصاادٌة العامااة التااً جاا با اا القاارآن
الكرٌم ،وجا ت السنة النبوٌة مفسرة وموضحة لاا ،ومن خابلل اجتااادات الفقااا
فً مجال عقود المعامبلت ،وما ٌرتبط ب اا من النشاط االقتصادي وبالوقوؾ على
ما قدمته الممارسة االقتصادٌة فً صدر اإلسبلم وبخاصة فً عاد الخلٌفة الراشاد
عمر بن عبد العزٌز من رخا اقتصادي حٌث بلؽت الدولاة اإلسابلمٌة م الؽناى ماا
زاد عن حاجات المسلمٌن حتى أسلفوا منه أهل الذمة ،5ف نه ٌمكننا أن نتوصل لى
تعرٌؾ للفساد من وجاة نظر علما االقتصاد المسلمٌن فنقول بؤناه :جعال الجانا
المااادي الااادؾ الوحٌااد للنشاااط االقتصااادي لااذي ٌمارسااه اإلنسااان المعاصاار دون
مراعاة للقٌود الشرعٌة التً تنظم أحكاام الماال ،أو التفاات للجوانا األخارى التاً
ٌكتمل ب اا البنا االقتصادي كالقٌم والمبادئ األخبلقٌة الروحٌة.
وبعبارة أخرى ف ن الفسااد االقتصاادي ٌتمثال فاً التركٌاز أثناا الممارساة
االقتصادٌة عمبلح و نتاجا ح وتوزٌعاا ح علاى جانا واحاد مان جوانا الحٌااة اإلنساانٌة
و همااال ا لجوانااا األخااارى ،كعاادم االلتااازام الكامااال باألحكااام الشااارعٌة المنظماااة
لتحصٌل المال وكٌفٌة تنمٌته و نفاقه ،وكاذلك عادم أدا الحقاون الواجباة فاً الماال
و سااا ة التصاارؾ فااً التعاماال بمااا ٌضاار بمصااالس النظااام االقتصااادي الساالٌم ماان
جوهره الذي ٌقوم علٌه ،وٌفرغ مساره التطبٌقً من وسا له المشروعة التاً تكفال
ل ه الوجود الحقٌقً واألدا المنشود.
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المبحث الثانً
شٌوع التصرفات الضارة والتعامل المحرم

تماٌد:
تختلؾ العبادات فً أسا تشرٌعاا فً النظام اإلسبلمً عان المعاامبلت،
فبٌنما ٌكون الؽرض من العبادات التعبد والتقر لى و تعالى وفقاا ح للصاور التاً
قٌد و بتاا العبادات وحدد طارها .نجد أن المعامبلت ٌكون الؽرض منااا تحقٌان
مصالس العباد فاً المعاا ،ورفاع الحارج عانام بعٌاداح عان الباطال والحارام ،ولااذا
كامن من ممٌزات الشرٌعة اإلسبلمٌة أن اا تقوم على جل المصالس ودر المفاسد
فاااً كااال زماااان ومكاااان مصاااداقا ح لقولاااه صااالى هلل علٌاااه وسااالم (( :ال ضااارر وال
ضرار)).6
وعلى ضو ما جا فً كتا و تعالى وسنة رسوله صلى و علٌه وسلم
وأصول الشر ٌعة من معاٌٌر ثابتة وقواعد خاصة ٌُاتدى با اا فاً تنظاٌم واساتثمار
المال واستثمار الجاود اإلنسانٌة وهو ما ٌفام مناا أن النظام اإلسبلمً لم ٌصاادر
النشاااط االقتصااادي كلٌااة أو ٌبااٌس الكس ا مطلقااح ،باال قٌاادهما بقٌااود معٌنااة تضاامن
تحقٌن العدالة لكل الناا

وتمناع االساتؽبلل ودفاع الضارر عانام ،فابل ٌطقا ؼناً

على فقٌر وال كثٌر مال على قلٌله ،وال ٌستبد أصحا النفوذ بؽرض الكسا دون
ؼٌاارهم ماان النااا وهااذا عمابلح بمااا ٌقاارره الفقاااا ماان أن األصاال فااً المعااامبلت
الصحة حتى ٌقوم دلٌل على البطبلن والحرمة ،ف ن لحابل ماا أحلاه و والحارام ماا
حرّ مه و ،وما سكت عنه فاو عفو.
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وتؤسٌساا ح علاى ماا تقادم ف نناا نعقاد هااذا البحاث للكلام عماا شااع فاً النشاااط
االقتصااادي ماان تعاماال وتصاارفات ضااارة ،وهااو مااا ٌتمثاال فااً االحتكااار والربااا
والبٌوع المناً عناا.
ونفصل الكبلم على هذه المفاسد فٌما ٌلً:
 -6االحتكار
تعرٌفه فً اللؽة :تدور معانً كلمة حر فً اللؽة حول الظلام فاً المعاملاة
و سا ة المعاشرة ،والحب

واالستبداد والتربص وااللتوا  ،والمضارة علاى الناا

فً معاملتام ومعاٌشتام.7
تعريفه اصطالحا :اختلؾ الفقاا فاً تعرٌاؾ االحتكاار ،وذلاك بحسا ماا
اعتمدوه من األشٌا التً ٌرد فٌاا ونوع التملك لاا.
فٌارى فرٌاان ماان الفقااا وهاام أبااو حنٌفااة ومحمااد والشااافعٌة أن االحتكااار
ٌخااتص بااؤقوات اآلدمٌااٌن والباااا م ،8وٌجعلااه الحنابلااة خاص اا ح بااؤقوات اآلدمٌااٌن،9
واستدلوا لى ذلك بقوله صلى و علٌه وسلم:ن من احتكر علاى المسالمٌن طعاامام
ضربه و بالجذام واإلفبل ن.10
وٌ ارى فرٌاان آخاار وهاام المالكٌااة وأبااو ٌوسااؾ ماان الحنفٌااة أن االحتكااار
ٌشاامل كاال مااا ٌااإدي حبسااه لااى ٌقاااع الضاارر بالنااا  ،11وٌجعلااه الظاهرٌااة فااً
االمتنااع أو مساااك ماا ٌبتااع شاامبلح ذلااك لكال ماا ٌاإدي حبسااه لاى ٌقاااع الضاارر
بالنا .12
لٌه القا لٌن بشامول االحتكاار لكال ماا ٌحتااج لٌاه

النااا

ونرى رجحان ما ذه
سااوا أكااان طعام اا ح أم ؼٌااره ،لقولااه صاالى و علٌااه وساالم :نال ٌحتكاار ال

خاط ن ،13كما أن التصرٌس بلفظ الطعام فً بعض الرواٌات ال ٌصلس لتقٌٌاد بقٌاة

الفساد فً النشاط االقتصادي (صوره وآثاره وعبلجه)

04
الرواٌات المطلقة بل هاو مان التنصاٌص علاى فارد مان األفاراد التاً ٌطلان علٌااا
المطلن.
وبنااا ح علااى مااا تقاادم ف نااه ٌمكننااا أن نسااتخلص تعرٌف اا ح راجح اا ح لبلحتكااار،
فنقول بؤنه :حب

الطعام أو ؼٌره مما ٌحتاج لٌه النا

رادة ؼبل ه علٌام ،فباا ع

الطعام أو ؼٌره من أنواع السلع ٌحبسه لٌنظر به ؼبل األساعار ،فا ذا ؼلات باعاه
بالسعر المرتفع فٌكون ذلك ضرراح ٌلحن األفراد والمجتمع.

حكم االحتكار:

اتفن الفقاا على أن االحتكار محظور شرعا ح لما فٌه من اإلضرار بالنا
والتضااٌٌن علااٌام و لحااان الحاارج ب ا ام .وقااد اختلااؾ الفقاااا فااً المااراد بااالحظر،
فذه

الجماور لى القاول بحرماة االحتكاار ، 14وذها

بعاض الفقااا لاى القاول

بالكراهة.15
ونرى رجحان ما ذه

ؼلٌه جماور الفقاا من أن االحتكار محارم ،وماا

ذه ؼلٌه بعض الفقاا من القول بكراهة االحتكار ٌحمل على الكراهة التحرٌمٌة
وهً ما ٌثبت طل تركه طلبا ح جازما ح بدلٌل ظنً ،وذلك من الحرام عناد الجمااور
فٌكون الخبلؾ فً حكم االحتكار خبلفا ح لفظٌاح.
وقد استدل الفقاا على حرمة االحتكاار بؤحادٌاث كثٌارة منااا قولاه صالى
و علٌاه وساالم :نمان احتكاار فااو خاااط ن ،16وقولاه :نماان احتكار حكاارة ٌرٌااد أن
ٌؽلااً باا اا علااى المساالمٌن فاااو خاااط ن ،17وقولااه :الجالاا ماارزون والمحتكاار
ملعونن.18
فا اذه األحاد ٌااث بمااا اشااتملت علٌااه ماان الوعااد واللعاان تاادل علااى تحاارٌم
االحتكااار ،وال شااك أن أحادٌااث البااا تااناض بمجموعاااا لبلسااتدالل علااى عاادم

05
الجواز .كما أن امتناع المحتكر عن بٌع السلعة لمن ٌحتاجون لٌاا ٌكون منعا ح لحن
مستفاد لام شرعاح ،ومنع الحن عن المستحن ظلم ،والظلم حرام.19
المإتمر العالمً الثالث لبلقتصاد اإلسبلمً  /جامعة أم القرى

االحتكار وادخار القوت و مساك السلع:

ٌفرّ ن الفقاا بٌن االحتكار وادخار القوت ،فااألول ممناوع والثاانً جاا ز،
وقد أفاضت عبارات الفقاا فً بٌاان ذلاك فقاالوا بؤناه ال خابلؾ فاً أن ماا ٌادخره
اإلنسان من قوت وما ٌحتاج لٌه النا
وال بؤ

مان سامن وعسال وقماس وؼٌار ذلاك جاا ز

به ،وٌدل على ذلك ما ثبت أن النبً صلى و علٌه وسلم كان ٌُعطاً كال

واحدة من زوجاته ما ة وسن من خٌبر ،كما كان صلى و علٌه وسلم ٌدخر ألهله
قوت سنتام من تمر وؼٌره.20
وبنا ح على ذلاك فا ن ماا ٌحتااج لٌاه اإلنساان فاً معٌشاته مان قاوت ٌكاون
ادخاره جا زاح وال ٌسمى ذلك احتكاراح ،ألن االحتكار هو حب الطعام رادة ؼبل ه
على النا  ،أما ادخار القوت فلٌ

ب ادؾ اإلؼابل ولكان بؽارض الحصاول علاى

السلعة بؤرخص األثمان فً الوقت المناس وهو ماا فعلاه الرساول صالى و علٌاه
وسلم.
أم ا مساك ما اشتراه اإلنسان حالاة اساتؽنا أهال البلاد رؼباة فاً أن ٌبٌعاه
لٌام وقت حاجتام لٌه ف نه ٌنبؽاً ال ٌكاره بال ٌساتح وربماا ٌكاون هاذا حسانة،
ألنه ٌنفع به النا

وٌحقن مصلحة المتعاملٌن.

وها نظر سدٌد ٌُظار حرص الفقاا على مناع الضارر عان المنتجاٌن ماع
حفظ حقون المستالكٌن فامتصاص الزا د عن الحاجاة مان األساوان ٌمناع الضارر
عن المنتجٌن ،ذ قد ٌكون هذا اإلنتاج هو كل ثروته وال ٌستطٌع الوفاا بالتزاماتاه
وسداد دٌونه ال ببٌع ما عنده فً هذا الوقت بالذات ،ومن ثم كان منع ذلك تضاٌٌقا ح
على النا

و ٌقاعام فً حرج بالػ والحرج مرفوع ،كما أن حفظ هذا الزا اد عان

الفساد فً النشاط االقتصادي (صوره وآثاره وعبلجه)

06
الحاجة لدى من ٌشترٌه مان التجاار لٌبٌعاه مارة أخارى لاى المساتالكٌن حتاى و ن
ؼبل ثمنه عند وقت شرا ه ،فاذلك أمار طبٌعاً ذ حفظاه لوقات الحاجاة لٌاه ٌحتااج
لى نفقات فضبلح عن حاجة التاجر لى ربس أمواله التً استخدماا فً ذلاكٌ -حقان
المصلحة للمستالكٌن فً حصولام على ما ٌحتاجون لٌه وقت رؼبتام لٌه.
كما أن هذا الارأي ٌتمشاى ماع الواقاع العلماً لفاام معناى التجاارة الجاا زة
والمباحة ،ألن من ضروب اا أن ٌشتري التاجر السلع وقت عرضاا بكثرة وتناازل
قٌمتاا تبعا ح لقلة الرؼبة فً اإلقادام علاى شارا المزٌاد منااا ،وتحاول الرؼباة عنااا
لااى ؼٌرهااا ،وهااذا ٌنطباان علااى حالااة شاارا الساالع و مساااكاا لااى أن ٌحتاااج لٌاااا
النا .21

االحتكار فً عصر التقدم الصناعً الحاضر:

فاااً نااا ااٌة القاااران التاساااع عشااار الماااٌبلدي تؽٌااار شاااكل الساااون بتراجاااع
المشروع ا لفاردي الاذي كاان ٌحقان المنافساة الكاملاة فاً ظال نظاام الساون الحار،
والااذي كاناات تتحاادد فٌااه أسااعار الساالع علااى أسااا العاارض والطل ا  ،فظااارت
المشروعات الكبٌرة التاً تقاوم ب نتااج سالع عدٌادة ،وأصابس نظاام الساون ٌتضامن
بصفة أساسٌة مشروعات احتكارٌة تتدرج من االحتكار المطلان لاى احتكاار القلاة
والمنافسة االحتكارٌة.22
وقااد ساااعدت أسااالٌ الصااناعة الحدٌثااة واالتفااان الااذي تاام بااٌن أقطااا
الصااناعة وبااٌن المصااارؾ المالٌااة علااى تفشااً االحتكااار فااً الاادول الرأساامالٌة،
وتنوع صوره وأشكاله ،وكان ذلك ناتجاا ح عان طابلن ٌاد المنات فاً التصارؾ فاً
تحدٌااد مقاادار مااا ٌنتجااه وٌبٌعااه بااالثمن الااذي ٌرٌااده مامااا بلااػ ماان ؼٌاار اعتبااار
النخفاض قٌمة السالعة تبعاا ح لقلاة التكلفاة لااا وكثارة المنات منااا ،مماا ترتا علٌاه
تحدٌد األسعار بالقدر الذي ٌضامن للمحتكار أكبار رباس بؽاض النظار عماا ٌصاٌ

07
المستالكٌن من أضرار.
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وع لااى ضااو ذلااك التصاارؾ ٌتضااس لنااا أن العاماال المحاارك ورا معظ ام
االحتكارات التً شادت فاً الانظم الرأسامالٌة هاو الرؼباة فاً تحقٌان أقصاى رباس
ممكن بصرؾ النظر عن العوامل األخرى مثل كفا ة اإلنتاج،واالحتٌاجات الفعلٌاة
للمستالكٌن ،23وفً ذلك ٌلتقً مفاوم االحتكار فً الفكر االقتصادي الوضاعً ماع
المفاااوم الشاارعً لبلحتكااار فااً أنااه ٌتمثاال فااً كاال مااا ٌااإدي حبسااه ماان ساالع لااى
اإلضرار بالمجتمع.
أضرارا االحتكار:

لبل حتكار أضرار عدٌدة وآثار سٌ ةٌ ،تمثل الجان األكبر مناا فً ارتفاع
أسااعار الساالع المحتكاارة ،حٌااث ٌقااوم المحتكاار بخفااض حجاام اإلنتاااج مقاباال مقاادار
الطل فننجه األسعار لبلرتفاع بسب زٌادة الطل عن العارض ،كماا أن المحتكار
قد ٌقوم برفع السعر دون خفض لئلنتاج وذلك لزٌادة ٌراداته حٌث أن الطل على
السلعة المحتكرة فً ازدٌاد مستمر بسب عدم وجود بدا ل قرٌبة لاا ،وبالتالً فاو
ٌضمن انخفاض الطل عند رفاع الاثمن ،فٌاإدي ذلاك لاى انا اٌار القٌماة الشارا ٌة
للنقود وهو ما ٌعرؾ بالتضخم عند علما االقتصاد الوضعً.
كما تظار آثار االحتكار الضارة فاً ظااور الساون الساودا حٌاث تظاار
طبقات طفٌلٌة تستؽل فرصة انخفاض عرض المنتجات عن الطل علٌاا ،فتسح
جز اح مناا لبٌعه بؤسعار أكثر ارتفاعا ح.24وأٌضا ح ٌإدي االحتكار لى زٌاادة التفااوت
فً توزٌع الدخول بٌن أفراد المجتمع بسب ما ٌحصل علٌه المحتكرون من أموال
طا لاة فااً ؼٌااا حرٌاة التعاماال فااً األساوان وتفاعاال قااوى العارض والطلا فااً
حرٌة تامة لتحدٌد األسعار.25
عبلج االحتكار:

اهتماات الشاارٌعة اإلساابلمٌة بمنااع االحتكااار تجنب اا ح آلثاااره الضااارة ووقاٌااة
للمجتمع من أزماته ،فقررت بصدد ذلك العدٌد من الوسا ل والتً تتمثل فٌما ٌلً:

الفساد فً النشاط االقتصادي (صوره وآثاره وعبلجه)

08
 -1إجبااار التحت اار بياام بيااك تااا يحت اار  :فااذه جماااور الفقاااا لااى أن
لولً األمر المعتماد ،وقاد أمارت الشارٌعة برفاع الظلام ،فا ذا رفاض المحتكار تنفٌاذ
ذلاك جااز لااولً األمار مصااادرة السالع المخزوناة وبٌعاااا فاً السااون باثمن المثاال،
وٌجوز تعوٌض المحتكر بعد ذلك أو عدم تعوٌضه.26
كما ٌجوز لولً األمر تعزٌر المحتكر بؤحد أمور ٌراها الحاكم ،فقاد ٌكاون
التعزٌر بؤخذ ما ٌترت على الحتكار من ربس وٌوزعه على المحتاجٌن ،وقد ٌكون
التعزٌر بحب

المحتكار وضاربه والطاواؾ باه فاً األساوان ،وٌكاون هاذا الجازا

لمن اعتاد االحتكاار ولام ٌنزجار 27،وقاد ٌكاون التعزٌار عان طرٌان تابلؾ أموالاه
28
الممحتكرة تؤدٌبا ح له ،كما فعل علً بن أبً طال مع بعض المحتكرٌن.
 -2العمل على توفٌر السلع :وذلك بؤن ٌعمل ولً األمر علاى زٌاادة انتااج
السلع التً أصبحت نادرة فً السون ،ما بفعل المحتكرٌن ،أو بفعل المنتجٌن ،فلاه
جبار أهل الصناعات والمتجٌن على توجٌه اهتماماتام لى نتاج ما ٌحتاجه النا
من سلع ٌقل وجودها وٌرتفع نتٌجة لذلك سعرها ،وقد قال ابن تٌمٌة فً ذلك :نف ذا
كان النا

محتاجٌن لى فبلحة قوم أو نساجتام أو بناا ام صاار هاذا العمال واجباا ح

ٌجباارهم ولااً األماار علٌااه ذا امتنعااوا عنااه بعااوض المثاال ،وال ٌمكاان النااا
ظلامام بؤن ٌعطوهم دون حقام.

ماان

29

 -9تشاااجٌع التباااادل التجااااري :ولااااذا الجانااا أثاااره فاااً تحقٌااان الااارواج
االقتصااادي الااذي ٌمن اع ظاااور االحتكاااره ألنااه ٌااإدي لااى زٌااادة عاارض الساالع،
فتنخفض األسعار.
وقد اهتم االسبلم بذلك فعمل على تنظٌم االساتٌراد عان طرٌان النااً عان
تلقاااً الركباااان ،وفاااً ذلاااك ٌقاااول رساااول و صااالى و علٌاااه وسااالم :نال تلقاااوا
الركبانن 30.والحكمة فً ذلك هو حماٌاة التجاار الجاالبٌن مان الؽا ،والظلام ،لعادم

11
معرفتام بؤسعار السون .فكان منع الوسطا بٌن الجالبٌن وأهل البلاد وساٌلة تفاادي
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االحتكار ،وما ٌنت عنه من أضرار.
كما ناى االسبلم فاً هاذا المجاال عان بٌاع الحاضار للباادي وهاو الؽرٌا
الذي ٌجٌ من البادٌة أو من بلد آخار بمتااع تعام الحاجاة لٌاه لٌبٌعاه بساعر ٌوماه،
فٌقااول ل ا ه الحاضاار اتركااه عناادي ألبٌعااه علااى التاادرج بااؤعلى ،وفااً ذلااك ٌقااول
الرسول صلى و علٌه وسلم :نال تلقو الركبان وال ٌبٌع حاضر لبادن وقد فسر ابن
عبا رضً و عناما قول الرسول صلى و علٌه وسالم  :نال ٌبٌاع حاضار لبااد
ح 31
بؤن معناه ال ٌكون سمسارا.
فعلة الناً عن بٌع الحاضر للبادي هً دفع الضرره ألن الحضاري ٌرٌاد
البٌع بالتدرٌ لتحقٌن أقصى ربس ،وهو نوع من الحب

والتخزٌن للسالع والاتحكم

فً المعروض مناا ورفع سعرها ،وذلك من با االحتكار ولرعاٌة المصلحة ناى
الشرع عن هذا النوع من البٌع فاو من با
العام.

تحمال الضارر الخااص لادفع الضارر

32

وٌنبؽااً أن ٌفااام أنااه ال ٌخشااى ماان احتكااار التجااار الوافاادٌن للسااونه ألن
الجال

ؼرٌ

عن البلاد ،وٌحتااج لاى نفقاات قاماة ذا أراد اإلقاماة لفتارة طوٌلاة،

كما وٌ حتاج لى نفقات لتخزٌن س لعته ،ولاذا فااو ٌفضال البٌ ا ع بالساعر الساا د
فً السون.

33

 -4التسعير :وهو فً اللؽة :تقدٌر السعر ،34وفً اصطبلح الفقااا  :لازام
الحاكم النا

ال ٌبٌعوا وال ٌشتروا ال بثمن المثل.35

وق اد اتفاان الفقاااا علااى أن اه ذا كااان التعاماال فااً األسااوان مسااتقراح ،بااؤن
توافرت السلع بسعرها المعتااد ولام ٌكان هنااك احتكاار لااا ،فا ن التساعٌر فاً هاذه
الحالة محظور وال ٌصس .36أماا ذا انعادم اساتقرار التعامال فاً األساوان باؤن زاد
بعض التجار فً ثمن بعض السالع وكاان الناا

فاً حاجاة لٌااا أو اساتؤثر بعاض

الفساد فً النشاط االقتصادي (صوره وآثاره وعبلجه)
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التجار بسلعة معٌنة فباعوها بما ٌرٌدون ،وكذلك ذا تواطؤ التجار فٌماا بٌانام علاى
بثمن بخ  ،ف نه بمثل هذه الحاالت ٌكون
بخ ثمن سلعة معٌنة فبل ٌشترون اا ال
ٍ
التسعٌر جا زاح ،بل متعٌنا ح على الحاكم منعا ح للضرر عن النا .37
فا لتساااعٌر و ن كاااان األصااال فٌاااه المناااع ال أناااه ٌكاااون جاااا زاح فاااً حالاااة
الضرورة والحماٌة للنا

مان جشاع التجاار ودر المخااطر االحتكاار عانام ،فااو

ماان قبٌاال السٌاسااة الشاارعٌة التااً جعاال للحاااكم أو نا بااه ف اً مثاال ذلااك الحاان فااً
التخصٌص والتقدٌر والتسعٌر.38
و ذا أُجٌز التسعٌر تحت هذا االعتبار ف نه حٌن ٍذ ٌجا أن ٌكاون لا ه صافة
التؤقٌت ال الدوام فما بقٌات الضارورة دافعاة لٌاه ومصالحة الناا

متمثلاة فٌاه بقاً

ببقا اا ولزم بحصولاا.
كما أنه ٌج أن ٌُراعى فً التسعٌر كل ظروؾ نتاج السالعة ،وماا أحااط
ب اا وما أنفن علٌاا بصورة مباشرة أو ؼٌر مباشرة ،وجاد المنت وعملاه ووضاع
الربس المعقول له.39
وبا اذه النظارة العادلاة ٌكاون التساعٌر مانعاا ح مان جباروت االحتكاار وؼلاو
التجار وأصحا السلع فً التضٌٌن على النا  ،ولك ما ٌتفن مع الفطارة السالٌمة
وتقره العقول الصحٌس.
 -2الربا
تعرٌفااه لؽا حاة :ا لربااا مصاادر ربااا ٌربااو ،بمعنااى الزٌااادة والنمااا ٌُ ،قااال :ربااا
المال أٌنما وزاد.40
تعريفاه اصاطالحا :تعاددت تعرٌفاات الفقاااا للرباا ،ولكنناا نختااار منااا مااا
ذكره الحنفٌة فقد عرّ فوا الربا بؤنه فضل مال ببل عوض فً معاوضة مال بمال.41

11

المإتمر العالمً الثالث لبلقتصاد اإلسبلمً  /جامعة أم القرى

ح تااه :الرب اا حاارام وماان الااذنو المالكااات ،وقااد د ّل علااى ذلااك الكتااا
والسنة واإلجماع .أما الكتا  :فقد ورد به كثٌر مان اآلٌاات التاً تادل علاى حرماة
الربا ،ومن ذلك قوله تعالى :وأح َّل و البٌع وحرَّ م الربا 42وقوله تعالىٌ  :ا أٌاا
الذٌن آمنوا اتقوا و وذروا ما بقً من الربا ن كنتم مإمنٌن* ف ن لم تفعلاوا فاؤذنوا
بحر ٍ من و ورسوله ف ن تبتم فلكم رإو أموالكم ال َتظلمون وال ُتظلمون .43
وأتا السنة :فاً كثٌرة ومناه قولاه صالى و علٌاه وسالم (:اجتنباوا السابع
الموبقات ،قالوا ٌا رسول و :وما هان قاال :الشارك بااهلل ،والساحر ،وقتال الانف
التً حرّ م و ال بالحن ،واكل الربا ،وأكل مال الٌتٌم ،والتولً ٌوم الزحؾ ،وقذؾ
المحصنات الؽافبلت) .44وأخرج مسلم عن جابر بن عباد و أن رساول و صالى
و علٌااه وساالم قااال:ن لعاان و آكاال الربااا وموكلااه و كاتبااه وشاااهدٌه ،وقااال :هاام
سوا ن.45
وأتااا امجتااا  :فقااد أجمعاات األمااة عل اى تحاارٌم الربااا ،وأنااه لاام ٌحاال فااً
شرٌعة قط.
حرَّ م اإلسبلم الربا تحرٌماا ح قاطعااح ،وجعلاه مان أكبار الكباا ر ولماا فٌاه مان
استؽبلل فاح ،لذوي الحاجات الذٌن ٌج عانتام وقضاا حاوا جام ،فا ن للمسالم
علااى أخٌااه المساالم حقوقاا ح كثٌاارة أدناهااا أن ٌكاون رحٌماا ح بااه ،محساانا ح لٌااه ،عطوفاا ح
ع لٌه ،والتعامل بالربا خروج على هاذه المباادئ الساامٌة وانتاااك لواجا اإلنساان
نحااو أخٌااه اإلنسااان ،وذلااك بخاابلؾ مااا تااإدي لٌااه هااذه المعاملااة ماان بااث األحقاااد
والضؽا ن فً نفو

الما

بعضام حٌاال بعاض ،و ثاارة أسابا الفاتن والصاراع

بٌن أفراد المجتمع ،وتوسٌع الفرن بٌن طبقاة الموسارٌن وطبقاة الفقارا  ،وصارؾ
أصااحا رإو

األمااوال عاان طرٌاان الكس ا اإلنتاااجً النااافع ،ألن الفا اادة التااً

ٌحصل علٌاا المقرض ال تاؤتً نتٌجاة لعملٌاة نتاجٌاة سالٌمة أساام فٌااا بمالاه ،بال
ن اا تؤتً بدون مقابل اقتصادي ،فاً مبلػ اُستقطع من مال المقترض من ؼٌر أن

الفساد فً النشاط االقتصادي (صوره وآثاره وعبلجه)
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ٌحدث زٌادة فً الثروة العامة.
أوجه الفساد فً الربا:

ال كبلم عن الربا ٌتضمن العدٌد من األمور التً تارتبط باه كبٌاان الؤلماوال
التً ٌجري فٌاا ،وعلة تحرٌم الربا وأنواع الربا ،وتباٌع األماوال الربوٌاة ،ال أناه
نظراح لطبٌعة البحث وتسااوقا ح ماع مسااره ،ف نناا نقصار الكابلم هناا علاى ماا ٌترتا
على الت عامل بالربا من فساد فاً النشااط االقتصاادي وتعاارض ذلاك ماع الضاوابط
الشرعٌة  ،والقٌم األخبلقٌة التً توضس للنا

معالم الكس الحبلل ،وتحذرهم من

الكس بطرٌن االنتظار.
وعلى ضو ما زخر به الفقه اإلسبلمً والتناول البحثاً لعلماا االقتصااد
اإلسبلمً من رصد لاذه المفاسد ،ف ننا نشٌر لٌاا فٌما ٌلً:
 -6استؽبلل القوي الؽنً للضعٌؾ الفقٌر :فاألصل فً المعامبلت الربوٌاة
هو الحاجلة للمال ،واستؽبلل حاجة الفرد بزٌاادة أصال الادٌن ٌكاون ظلماا ح ،والظلام
فضابلح عاان تحاارٌم اإلساابلم لا ه فا ن الفطاارة السااوٌة تؤباااه والعقاال الرشااٌد ٌرفضااه،
فكرامااة اإلنسااان مبلزمااة إلنسااانٌته ومبلصااقة ألصاال نشااؤتهٌ ،قااول تعااالى  :ولقااد
كرمنااا بنااً آدم  ،46وبمقتضااى ذلااك ال ٌصااس أن ٌكااون الصااراع علااى المصااالس
الخاصة سببا ح للنٌل من كرامة اإلنسان ،واالجترا علٌه باساتؽبلله والمساا بحقاه
فً الحٌاة الكرٌمة ،وذلك مما جعل من تحرٌم اإلسبلم للربا مناجا ح فاضبلح ،وتوجاا ح
صادقا ح لتحقٌن األخوة البشرٌة ،و عطا اا ما تستحن من تقدٌر ورعاٌة.
وتؤسٌسا ح على ما تقدم ف ن الفارد ال ٌعطاً رباا ال ماا زاد عان حاجتاه مان
المااال وٌتحم ا ل المحتاااج عا

الزٌااادة الربوٌااة ،بٌنمااا ٌسااتفٌد القااادر المرابااً ماان

حاجة الطرؾ اآلخار دون حقان وباذلك ٌكاون الرباا ضاد الصادقة التاً أوجبااا و
على األؼنٌا  ،ف ن حاجة الفقٌر هً دٌن علاى الؽناً وعاد أدا الؽناً للصادقة فاً
هذه الحالة هو تفرٌط فً حن من حقون و.47
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وٌ تسلط الؽنً على الفقٌر ،وٌزداد ضارر المحتااج وتعرٌضاه للفقار الادا م
والادٌن الااذي ال ٌنفااك عنااه ،وتولاد ذلااك وزٌادتااه لااى ؼاٌاة تجتاحااه وتساالبه متاعااه
وأثاثه ،48وهو ما ٌإدي لى سرٌان الحقد والحسد والبؽض والكراهٌة باٌن طبقاات
المجتمع ،فترى طبقاة الفقارا الكادحاة العاملاة أن جاز اح كبٌاراح مان تعبااا وجاادها
ٌذه

ٌسٌراح سابلح لطبقة األؼنٌا ال لشً سوى قراضام بالربا ،فٌسود المجتماع

التباؼض والتحاسد بسب

هذه الطبقٌة الناتجة عن التعامل بالربا ،وذلاك مماا جعال

اإلسابلم ٌوجااه عناٌتاه لااى القضاا علااى هااذه الطبقٌاة الظالمااة ،فٌادعو أتباعااه لااى
المواسااااة وماااد ٌاااد العاااون والمسااااعدة للمحتااااج عااان طرٌااان الزكااااة والصااادقة
وؼٌرها.وفً ذات الوقت ٌحرم كل طرٌن لبلستؽبلل من ربا ونحوه ،فٌقول صالى
و علٌه وسلم :نمثل المإمنٌن فً توادهم وتراحمام كمثل الجسد الواحد ذا اشتكى
منه عضو تداعى ل ه سا ر الجسد بالسار والحمّىن.49
 -2عرقلة مساٌرة التنمٌاة وتقلٌال مجابلت االساتثمار :لام ٌكان اإلسابلم فاً
منعه للربا حربا ح على األؼنٌا أو ضاد الثارا  ،بال كاان التازام الحان والعادل فاً
استنما المال وتوظٌفه فً دفع عجلة التنمٌة االقتصادٌة وتحقٌن ازدهاار المجتماع
ورخا ه .ومن هنا كان تحرٌم الربا ضابطا ح ر ٌسٌا ح لبلستثمار الرشٌد فاً االقتصااد
المال على ساا ر عناصار اإلنتااج

اإلسبلمً ،وذلك أن الربا ٌإدي لى تمٌٌز رأ
بااؤن ٌكااون مسااتحقا ح لعا ااد دون مقاباال ماان نتاااج أو عماال أو تعاارض لمخاااطرة،

وبعبارة أخرى ف ن المعامبلت الربوٌة تإدي لى استخدام النقود فً ؼٌار وظٌفتااا
األساسٌة فتكون سلعة ُتباع و ُتشترى ٌُباح تؤجٌرها باثمن معاٌن ٌسامى الفا ادة ،مماا
ٌمنحاا القدرة على نتاج نقود من ؼٌر ساام فعلاً فاً العملٌاة اإلنتاجٌاة بالعمال
أو التعرض للمخاطرة أو اإلنتاج الفعلً.
وبنااا ح علااى ذلااك ف ا ن الربااا ٌااإدي لااى تعطٌاال اسااتخدام النقااود األساسااً
كوسٌط للتبادل ،فتركاز الثاروة فاً أٌادي طبقاة محادودة مان المجتماع فتصابس هاً
المتحكمة فً رأ

ماله ،وذلك ٌترت علٌه قلة اإلنتاج من جرا توقاؾ االساتثمار

الفساد فً النشاط االقتصادي (صوره وآثاره وعبلجه)
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الحقٌقً الذي ٌتطل

بذل الجاد وممارسة العمل من الجمٌع ،واالشتراك فً تحمل

المخاااطرة ،ف ا المرابون بمااا ٌحصاالون علٌااه ماان كس ا محاارم باادون جاااد وعنااا
ومخااطرة ٌصارفام ذلاك عاان تحمال مشاقة الكسا والتجاارة والصاناعات الشاااقة،
وذلك ٌفضاً لاى انقطااع مناافع الخلان ،ومان المعلاوم أن مصاالس العاالم ال تناتظم
بالتجارات والحرؾ والصناعات والعمارات.50
ول قد تفاقم أمر الربا فاً هاذا الجانا فتعاداه مان طاان الدولاة الاداخلً لاى
المساااتوى الااادولً بشاااكل أل حااان الضااارر بالااادول الفقٌااارة وجعلااااا مكبلاااة بالااادٌون
الخارجٌة وفوا دها الربوٌة المتراكمة بعد أن عجزت مواردها المحلٌاة عان الوفاا
بالتزامات دٌون اا الخارجٌة التً أخفقت فً تنمٌتاا االقتصادٌة جعلتااا فاً موقاؾ
ضااعٌؾ زا طؽٌااان الاادول الدا نااة التااً جعلاات ماان هااذه الاادٌون عواماال ض اؽط
و كراه لربط اقتصاد الدول المدٌنة بالتبعٌة لاا ،وذلك مما أدى لاى انتقاال الماوارد
من فقرا العالم لى أؼنٌا ه وتفشً ظاهرة التضخم فً كثٌر مان الادول ،واخاتبلل
توزٌع الدخل والثروة بٌن البشر.
 -9تضٌٌن مجال التعامل والوقوع فً الحرج :وٌظاار ذلاك جلٌاا ح فاً رباا
الفضل ال ذي ٌتمثل فً مبادلة المال الربوي بجنساه ماع الزٌاادة فاً أحاد العوضاٌن
متقابضااٌن فااً المجلا

أو ؼٌاار متقابضااٌن ،فاااذا النااوع ماان التعاماال ذا كااان فااً

المطعومات القابلة لبلدخار ف نه ٌإدي لى احتكارها لمن ٌملكون اا ،فمن كان عنده
قمس ذا باعه لؽٌره بقمس متفاضل ،ف ن ذلك ٌجعل من كان ٌملك نقاوداح ولاٌ لدٌاه
قمس ال ٌحصل على ما ٌرٌده من قمس ،فكان فً ذلك تضٌٌقا ح علٌه و لحاقا ح للضرر
وا لمشقة به ،فبل ٌحصل على حاجته من الؽذا من عنده نقاوده ولاٌ

عناده قاوت،

ولذلك أمر النبً صلى و علٌه وسلم من جا ه بتمار جٌاد اشاتراه بتمار ردي ماع
زٌادة الردي عان الجٌاد باؤن ٌبٌاع الاردي ثام ٌشاتري بثمناه جٌاداح قاا بلح لا ه :نباع
الجمع (التمر الردي ) بالدراهم ،ثم ابتع بالدراهم جنٌناح( التمر الجٌد)ن.51
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وٌفام من ذلك أنه لو أُجٌزت المقاٌضة مع التفاضال ماا أكال المحتااج لاى
التماار شااٌ ا ح منااه ،فماان لااٌ عنااده تماار جٌااد وال ردي وعنااده نقااود ال ٌسااتطٌع
الحصول على ما ٌرؼ فٌه من تمر ،فكان ذلك تضٌٌقا ح على النا
وفشا فً التعامل لعدم وجود المقٌا

ولحدث الؽابن

النقدي الاذي ٌقاوم األشاٌا بالدقاة التاً تحادد

العدل واإلنصاؾ.
وأٌض اا ح ٌتحقاان اإلضاارار بالنااا

عنااد وقااوع التعاماال باارا الفضاال فااً

النقدٌن ،كما لو بٌع ا لدرهم بدرهمٌن وال ٌكاون ذلاك ال للتفااوت باٌن الناوعٌن ماا
فً الجودة أو الثقل أو الخفة ،فقاد ٌتادرج المتعااملٌن باذلك مان الاربس المعجال لاى
الربس المإجل بؤن تحدث زٌادة فً نظٌر التؤجٌل فٌتحقن بذلك الربا المحرم.52
 -3البيو التنهي بنها
رؼم أن الشرٌعة اإلسبلمٌة تناى عان التعاالم بابعض البٌاوع التاً تنطاوي
على الجاالة أو تشمل الخداع ،فقد فشاا فاً مجاال التعامال أنواعاا ح مان هاذه البٌاوع
التً ترت

علٌاا فساد لنشااط االقتصاادي وعادم اساتقرار التعامال.ونتكلم عان أهام

هذه البٌوع فٌما ٌلً:
 -1بيك الغرر :والمراد ببٌع الؽرر هو البٌع الاذي ٌكتنفاه الخطار أو الشاك
فً وجود المبٌع ،أو الجال بالعاقبة الحتمال عادم القادرة علاى تسالٌم المبٌاع .وقاد
أبطلت الشرٌعة اإلس بلمٌة هذا النوع من البٌع ،لما ٌإدي لٌه من التناازع والشاقان
بٌن المتعاقدٌن أو ؼبن أحدهما لآلخر ،فاو من أكل أموال النا

بالباطل.53

وقد جا الناً عن بٌع الؽرر بما رواه أبو هرٌرة رضً و عنه أن النبً
صلى و علٌه وسلم :نن اى عن بٌع الؽررن.
وٌدخل فً بٌع الؽارر المنااً عناه جماعاا ح أناواع كثٌارة مان البٌاوع شااع
التعامل ب اا فً الوقت الحاضر ،كبٌع ما لم ٌتم ملك البا ع به ،وقد جا الناً عناه

الفساد فً النشاط االقتصادي (صوره وآثاره وعبلجه)

16
ما رواه عبد و ابن عمر عن النبً صلى و علٌه وسلم أنه قال :نمن ابتاع طعاما ح
فبل ٌبٌعه حتى ٌقبضهن ،54وما جا عن حكم بن حزام أنه قال :قلت للرسول صلى
و علٌه وسلمٌ :ا رسول و ٌؤتٌنً الرجل فٌسؤلنً عن البٌع لما لٌ

عندي فؤبٌعه
عنادكن 55أي

منه ثم أبتاع من السون ،فقال صلى و علٌه وسلم:ن ال تبع ماا لاٌ
التبع ماا لاٌ حاضاراح عنادك وتحات ٌادك ،ألن الباا ع ال ٌعلام صافة المبٌاع فكٌاؾ
بالمشااتري ،فماان األولااى ال ٌشااتري شااٌ ا ح ال ٌعاارؾ عنااه شااٌ ا ح ولااٌ

للبااا ع علٌااه

سلطان.
كما ا ٌاادخل فاً بٌااع الؽارر بٌااع الثمااار فاً الحقااول والحادا ن قباال أن ٌباادو
صبلحاا ،وبعد التعاقد قد ٌحدث أن ٌصٌباا آفة سماوٌة فتلك الثمار وٌختصم البا ع
والمشتري ،فٌقول البا ع :قد بعت وتم البٌع ،وٌقول المشاتري :نماا بعات لاً ثماراح
ولاام أجاادهن ولااذلك ن ا اى النبااً صاالى و علٌااه وساالم عاان بٌااع الثمااار حتااى ٌباادو
صبلحاا ال أن ٌشترط القطع فً الحال ،ون اى عن بٌع السنبل حتى ٌبٌّض وٌؤمن
العاهة ،وقال:ن ذا منع و الثمرة بما ستحل أحدكم مال أخٌهن.
ومما ظاار ونشاؤ مان بٌاوع الؽارر فاً المعاامبلت الحدٌثاة المضااربة فاً
أسوان األوران المالٌة ،وهً التً ٌقوم ب اا األفاراد المضااربٌن با ادؾ الحصاول
على كس مان فارون األساعار فقاط ،وقاد تكاون المضااربة علاى النا زول أي بٌاع
المضار عقوداح انتظاراح لابوط أسعارها ثم ٌشترٌاا بساعر أقال وٌحقان كسابا ح مان
هااذا الفاارن ،وقااد تك اون المضاااربة علااى الصااعود أي ٌشااتري المضااار لعقااود
انتظاراح الرتفاع أسعارها فٌبٌعاا وٌكس الفرن بٌن سعر البٌع وسعر الشرا  ،ففً
هذه العملٌات ال ٌتم استبلم السلعة التً ٌتم باساماا التعامال فتكاون هاذه المضااربة
نوعا ح من المقامرة التً تنبنً على الضرر وال جاالة ،وهً تتشابه فً ذلك مع بٌع
مااا ال ٌملااك أو مااا لااٌ عنااده ،ألنا اا تقااوم علااى تعاماال وهمااً دون تبااادل حقٌقااً
للسلع ،بل تتداول فٌاا عقوداح ال تمثل الكمٌة الفعلٌة من السلعة الموجودة ،56فضابلح
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بٌن قوى العرض والطل .
ممنوعا ح ف ن بعض ما ٌُباع ال ٌخلو

وٌنبؽً أن نشٌر لى أن كل ؼرر لٌ
من ؼرر ،كالذي ٌشتري داراح ال ٌستطٌع أن ّ
ٌطلاع علاى أساسااا وداخال حٌطانا اا
فذلك ؼرر ٌسٌر تدعو لٌه الضرورة ألنه ؼٌر مقصود فبل ٌفسد العقد.

 -2بيك العربون :والمراد به أن ٌشتري الشخص شٌ ا ح فٌدفع لى البا ع من
ثمن ذلك المبٌع شٌ ا ح على أنه ن تم العقد بٌناما كان ذلك المدفوع مان الاثمن ،و ن
لم ٌتم العقد صار المدفوع من حن البا ع وال ٌطالبه المشتري بشً .57
وقد ذه جماور الفقاا لى عدم صحة بٌع العربون ،لماا رواه عمار بان
شعٌ

عن أبٌه عن جده أنه قال :نن اى رساول و صالى و علٌاه وسالم عان بٌاع

العربونن .58كما أن بٌع العربون فٌه شرط فاسد ،وٌترت
بالباطل ،حٌث لم تط

نف

علٌه أكل أماوال الناا

المشتري بترك بعض ماله دون عوض أو مقابل مماا

ٌترت علٌه وقوع العداوة والبؽضا والشجار بٌن النا .
 -3بيك النجش :والمراد به الزٌادة فً ثمان السالعة ممان ال ٌرٌاد شارا ها
لٌقع ؼٌره فٌاا .59وقد سمًّ هذا البٌع بذلكه ألن النااجٌ ،ثٌار الرؼباة قاً السالعة
وقد ٌقع ذلك بمواطؤة الباا ع ،فٌرتفاع ثمان السالعة دون مبارر ،وهاذه الصاورة هاً
الؽالبة واألكثر شٌوعاح ،وقد ٌقاع الانج ،بؽٌار علام الباا ع فٌقاع اإلثام علاى النااج،
وحده ،وقد ٌقع النج ،بفعل البا ع وحده وذلك بؤن ٌ ّدعً أنه اشترى السالعة باؤكثر
مما اشتراه به لؽٌر ؼٌره بذلك.
وقد أجمع الفقاا على أن النج ،حارام وفاعلاه عااص الرتكاباه ماا نا اى
الشرع عانان لقولاه صالى و علٌاه وسالم :نو ال تناجشاوا ن ،ولماا روى عان أباً
هرٌرة أن النبً صلى و علٌه وسلم :نن اى عن الج ،والتصرٌةن.60
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ورؼم اختبلؾ الفقاا فً صحة عقد البٌع الذي دخله النج ،،ف ننا نرجس
الرأي القا ل ببطبلنه ،61لورود الن اً عنه والن اً ٌقتضً فساد المناى عنه وهاو
النج ،،وألنه بٌع ٌقوم علاى الخدٌعاة فٌكاون مان باا أكال أماوال الناا

بالباطال

الذي حرمته الشرٌعة وحذرت منه.
 -0ب ٌع الرجل على بٌع أخٌه :وهاو المسامى بالساوم ،وهاو كماا ٌكاون فاً
البٌااع ٌكااون فااً الشاارا  ،وصااورته فااً البٌااع أن ٌقااول لماان اشااترى شااٌ ا ح فااً ماادة
الخٌار افس هذا البٌع وأنا أبٌعاك مثلاه باؤرخص مان ثمناه أو أجاود مناه بثمناه ،أو
ٌقول ل ه نحو ذلك ،وصورته فً الشرا أن ٌقول للبا ع فً مادة الخٌاار افسا هاذا
البٌع وأنا أشترٌه منك بؤكثر من هذا الثمن ،أو ٌقول ل ه نحو ذلك.62
وال خبلؾ بٌن الفقاا فً أناه ذا بااع الرجال علاى بٌاع أخٌاه ،أو اشاترى
على شرا ه ف ن فعلاه هاذا محارم وٌكاون آثماا ح ،63لقولاه صالى و علٌاه وسالم :نال
ٌبٌع بعضكم على بٌع أخٌهن ،64ولما روي عن أبً هرٌرة رضً و عنه أنه قال:
نن اى النبً صلى و علٌه وسلم أن ٌقام الرجل على سوم أخٌهن.65
وقد اختلؾ الفقاا فً حكم هذا البٌع ،ونرى رجحان ما ذه

لٌه القا لٌن

باابطبلن هااذا البٌااع لااورود النا اً عنااه ،وذلااك مااا ٌقتضااً فساااده وحرمااة فعلااه،66
لقٌامه على المكر والخدٌعة.
وٌ نبؽااً لااى أن ٌفااام لااى أن حرمااة هااذا البٌااع تتقاارر بعااد اسااتقرار الااثمن
وركااون أحاادهما لآلخاار ولاام ٌااؤذن األول ،ولاام ٌتاارك البٌااع ،كااؤن ٌوجااد ماان البااا ع
تصرٌحا ح بالرضا أو أن ٌظار منه ما ٌدل على الرضا من ؼٌر تصرٌس.67
أما ن ظار منه ما ٌادل علاى االعتاراض وعادم الرضاا فابل ٌحارم الساوم
علاى السااوم فااً هااذه الحالااة ،ألن النبااً صالى و علٌااه وساالم باااع بالمزاٌاادة صااس
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رجل وحلسه ،فقد روى ان

بن مالك رضاً و عناه أن رجابلح شاكى لاى رساول

و صلى و علٌه وسلم الشادة والجااد -أي الفقار -فقاال لا ه :نأماا بقاً لاك ساً ن
فقال :بلى حل

وقدح ،قال :فؤتنً ب اا ،فؤتاه ب اما فقال :من ٌبتاعاما ،فقال رجال:

أخذت اما بدرهم ،فقال النباً صالى و علٌاه وسالم :مان ٌزٌاد علاى درهام ،فؤعطااه
رجل درهمٌن فبتاعاما منه.68
فاا ذا دلٌاال علااى جااواز بٌااع المزاٌاادة وعاادم دخولااه فااً السااوم ،ألن السااوم
ٌكون بطل المبٌع بال ثمن الذي تقرر به البٌع ،أما فً بٌع المزاٌدة فلم ٌتقرر الثمن
ولم ٌركن أحد المتعاقدٌن لى اآلخر فكان مخالفا ح لبٌع السوم.

المبحث الثالث
تبدٌد الموارد وسو استخداماا
تماٌد:

ن ممارسة النشاط االقتصادي على أسا

المنا اإلسبلمً تؤتً مرتبطة

بدا رة الحبلل الواسعة التً تشمل االستؽبلل األمثل للموارد االقتصادٌة باعتبارهاا
الوعا الذي ٌمار

فٌه المجتمع نشاطه االقتصاادي للقٌاام بعماارة األرض تحقٌقاا ح

لقوله تعالى  :هو أنشؤكم من األرض واستعمركم فٌاا .69
وتؤسٌسا ح على ذلك ف ن التصرفات االقتصادٌة الخاط اة التاً تنطاوي علاى
توظٌؾ الم وارد فً ؼٌر ما أحله و أو تبدٌدها و تبلفااا مماا ال ٌسامس باه اإلسابلم
وال ٌقره مسلكه العادل ،وٌعتبره نوعا ح من الفساد فً األرضٌ ،قاول تعاالى  :و ذا
تولى سعى فً األرض لٌفسد فٌاا وٌالك الحرث والنسل وو ال ٌح الفساد.70
والمتؤمل فً النشاط االقتصادي فً الوقت الحاضر ٌروعه تبدل الحال فٌه
وانفابلت المؤخاذ اإلساابلمً فاً مسااراته ،وذلااك لماا سارى فٌااه مان نباذ لتوجٌاااات
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الشرٌعة والتنكر لما حادث علٌاه ودعات لٌاه فاً مجاال حفاظ الماال وصاٌانته مان
التبدٌااد ،وذلااك باسااتثماره وتشااؽٌله والتمكااٌن لا ه ماان وظٌفتااه األساسااٌة ،فاااو قااوام
الحٌاة ،والمحافظة علٌه صٌانة للحٌاةٌ ،قول تعاالى  :و ال تإتاوا السافاا أماوالكم
التً جعل و لكم قٌاماح ،وارزقوهم فٌاا واكسوهم وقولوا لام قوالح معروفا.71
ول ما كان عدم استثمار المال و ؼفاال اساتخدامه وتشاؽٌله ٌمثال أحاد أناواع
الفساد فً النشاط االقتصادي ،ف ننا نتناول الكبلم علٌه فٌما ٌلً:
مظاهر هذا النوع من الفساد:

 -6اإلسااراؾ :وٌااراد بااه تجاااوز الحااد فااً اإلنفااان االسااتابلكً مطلقاااح،
وبمعنى آخر فاو تجاوز الحد فً استابلك المباحاات ،واالساتجابة لرؼباات الانف
التً لاا أصل مشاروع ،مماا ٌجعال الشاخص ٌخارج عان حاد االعتادال والتوساط،
وبما أن الدخل محدود فؽالبا ح ما ٌترت على اإلسراؾ فً جان التقتٌر فً آخر،72
فٌكون ذلك جابلح بمقادٌر الحقون.73
واإلسراؾ محرم فً اإلسبلم لنف
لمااا فٌاااا ماان ظلاام للاانف

األسابا التاً حارم مان أجلااا التقتٌار

وتحطااٌم لقدراتا اا و ن اختلفاات الوسااٌلة ،كمااا أن كلٌامااا

هدار للموارد االقتصادٌة ،و ذا كان التقتٌر ٌإدي لى الكساد ف ن اإلساراؾ ٌاإدي
لى التضخم وكبلهما شر ٌج

تجنبان ٌقول تعالى  :فكلوا واشاربوا وال تسارفوا

 .74وٌقااول صاالى و علٌااه وس الم :نكاال مااا ش ا ت والااب

مااا ش ا ت مااا أخطؤتااك

خصلتان :سرؾ ومخٌلةن.75
فاإلسبلم ٌضفً على اإلسراؾ صفة التحرٌم القاطع ،وٌجعال النا اً عناه
فااً المؤكاال والمشاار والملااب

وكااذلك الصاادقةٌ ،قااول تعااالى  :و آتااوا حقااه ٌااوم

حصاااده وال تساارفوا نااه ال ٌح ا المساارفٌن  .76ومااا كااان ذلااك التحااري ال ألن
اإلسراؾ تبدٌد الموارد و ضاعة للثروات فً ؼٌر ما ٌفٌد وٌنفع.
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رادة

وحتى ال ٌقع المسلم فً شرك اإلسراؾ ف ن علٌه أن ٌكاون صااح
قوٌة وٌقظة مستمرة أمام مشتاٌات النف التً ال تنقطع مستجٌبا ح فً ذلك ألمر اله
تعالى ،وما ٌرشد لٌه الفكر السدٌد والعقل السلٌم.

 -2التبذير  :وٌراد به نفان المال بترك الطٌبات واإلنفان علاى الخبٌاث،77
وهو محرم و ن كان شٌ ا ح قلٌبلحٌ ،قول تعالى  :وال تبذر تبذٌرا ن المباذرٌن كاانوا
خوان الشٌاطٌن وكان الشٌطان لربه كفورا. 

78

كم ا أخبر النباً صالى و علٌاه وسالم أن صارؾ الماال فاً ؼٌار وجوهاه
الشرعٌة مم ا ن اى و تال عنه وكرهه لعباده ألناه فسااد ،وو ال ٌحا المفسادٌن،
فجا عن أبً هرٌرة رضً و عنه أن رسول و صلى و علٌاه وسالم قاال :ن ن
و ٌرضى لكم ثبلثا ح وٌكره لكم ثبلثاح ،فٌرضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شٌ اح،
وان تعتصموا بحبل و جمٌعا ح وال تفرقوا ،وٌكاره لكام قٌال وقاال ،وكثارة الساإال،
و ضاعة المالن.79
ومما ٌجدر البٌان ل ه أن دا رة السفه تتسع لتشمل سا ر وجوه نفاان الماال
فااً معصااٌة و وفااً ؼٌاار الحاان وفااً الفساااد ،وماان ذلااك اإلنفااان المتعلاان باألكاال
والشر المحرم من أنواع الخمر والمساكرات والمخادرات التاً حرمااا اإلسابلم،
وكذلك اإلنفان فٌما ٌتعلن باالستماع للؽنا المحرم ،كما ٌدخل فً استعمال الاذه
والفضة فً المؤكل والمشر  ،وٌلحن بذلك استعمالاا فً الطٌ واالكتحال وسا ر
وجوه االستعمال ،وأٌضا ح ٌشمل ذلك لب الذه والحرٌر للرجال.80
فاإلنفااان فااً الملااذات المحرمااة بجان ا مااا ٌعااود علااى الفاارد المنفاان ماان
أضرار ف نه ٌنجم عنه أضررا كثٌرة تإثر فً النشاط االقتصادي ،حٌث ٌإدي ذلك
لى تشجٌع ؼٌره من أصحا األموال فٌفعلوا كفعله بحثاا ح عان الساعادة فاً ظانام،
مما ٌترت علٌه فساد طا فة مامة من المجتمع المسلم التً بٌدها مقالٌاد االقتصااد،
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وفااً ذلااك الفساااد أ ضاارار عامااة تعااود علااى المجتمااع ماان تااؤخر المساالمٌن وتساالط
األعدا علٌام.
كما أنه ال ٌخفى ما فً هذه التصرفات فً مجال ضاعة المال من تشجٌع
لكثٌر من ضعفا اإلٌمان لى محاولة كسا الماال عان هاذه الطارن وذلاك بالعمال
على تٌسٌر أماكن اللااو والمنكارات لاى الاراؼبٌن فاً الملاذات المحرماة وهاو ماا
ٌشاااهد فااً بعااض الااببلد اإلساابلمٌة ،وهااو مااا كااان لا ه األثاار الساالبً علااى النشاااط
االقتصادي فً المجتمع اإلسبلمً من صرؾ ف اة السافاا عان األعماال الصاالحة
ال نافعااة التاااً تعاااود علاااى المجتماااع المساالم باااالنفع والفا ااادة مااان انتشاااار المصاااانع
والمشااارٌع الزراعٌااة ونحااو ذلااك ماان األعمااال التااً تحتاجاااا األمااة ،ولااو أحساان
استؽبلل هذه األموال وهذه الجاود التً تصرؾ فً ت اٌ ة المنكرات لكان فً ذلك
خٌر عظٌم لاذه األمة.81
 -9اال تناااا

وٌاااراد باااه فاااً الفكااار االقتصاااادي الحااادٌث مسااااك النقاااود

وحبساااا عاان التااداول ،وبمعنااى آخاار ف ا ن االكتناااز هااو االحتفاااظ بالماادخرات ف اً
صورة أرصدة نقدٌة عاطلة.82
وه ذا المعنى قرٌ من التفسٌر الشرعً لبلكتناز حٌاث ٌاراد باه المجماوع
من النقدٌن –الذه والفضة -ما لم ٌكن حلٌا ح مباحاح ،وخصّ الذه والفضة بالذكر
ألنااه ممااا ال ٌطلااع علٌااه بخاابلؾ سااا ر األمااوال ،كمااا اسااتثنى الحلااً ألنااه مااؤذون
باتخاذه والحن فٌه.83
وق اد حااذر اإلساابلم ماان هااذه الظاااهرة ألضاارارها الجسااٌمة علااى النشاااط
االقتصااادي وارتباطاااا بالتقلبااات االقتصااادٌة ،بااؤن االكتناااز ٌااإدي لااى فقااد النقااود
لوظٌفتاا األساسٌة كوسٌلة للمبادلة ،حٌث ٌاتم اقتنا ااا لذاتا اا با ادؾ تنمٌاة الثاروة
والممتلكات الخاصاة ،مماا ٌاإدي لاى نقاص فاً عارض النقاود عان الطلا علٌااا
نتٌجة لسح

مقادار منااا مان النشااط االقتصاادي ،كماا أن اساتخدام النقاود كسالعة
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وتنمٌتاااا ع ان طرٌاان اإلقااراض بفا ادة أدى لااى أن أصااس االكتناااز وسااٌلة لتنمٌااة
الثروة بدالح من استخدام النقود لتموٌل االستثمار ،ولذا ٌعتبر االكتناز من الضوابط
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الشارعٌة المك ملااة لتحاارٌم الرباا ،ماان حٌااث عااادة النقاود لوظٌفتاااا الطبٌعٌااة وعاادم
اقتنا اا لذات اا بتولٌد النقد من النقد أو االحتفاظ به لذاته.84
وٌ نبؽااً أن ٌفااام أن تحاارٌم االكتناااز ال ٌعنااً أنااه تحاارٌم اإلساابلم لتملااك
المال ،فاإلسبلم ٌحترم الملكٌة الخاصة ،وٌراهاا أكبار دافاع للعمال واساتثمار الماال
وتنمٌته ،ال أن االكتناز ٌكاون محرماا ح لماا ٌساتتبعه مان أضارار عدٌادة تاإدي لاى
ارتكا آثام مختلفة سوا بعدم تنمٌة المال واستثماره أو بالتعامل بالربا.85
ور ؼاام أن الزكاااة تفاارض علااى األرصاادة النقدٌااة باابل توظٌااؾ ذا تااوافرت
شروط الزكاة فٌاا ،ف ن ذلك أمار ؼٌار مرؼاو فٌاه شارعاح ،ألن الماوارد العاطلاة
تنطااوي علااى صااور ماان الضااٌاع االقتصااادي ال ٌرضاااه اإلساابلم ،وفٌااه تعاارٌض
للنقود للتآكل وتدهور قٌمتاا ،سوا من خبلل االستقطاع السنوي مناا عبر فرٌضة
الزكاة مصداقا ح لقوله صلى و علٌه وسلم :نمن ولى ٌتٌما ح ل ه ماال فلٌتجار فٌاه وال
ٌتركه حتى تؤكله الصدقةن .86أو من خبلل تؤثرها بموجات التضخم العالمً مع ما
ٌإدي لٌه االكتناز من وقوع المجتمع فً براثن االنكما ،وتدهور مستوى النشاط
االقتصادي.

المبحث الرابع
ؼٌا القٌم األخبلقٌة والضوابط الشرعٌة
تماٌد:

ٌرتكز النشاط االقتصادي فً النظام اإلسبلمً على مبادئ نسانٌة وأسا
أخبلقٌة وضوابط شرعٌة ،تؽر

فً نفو

أتباعه الحرص على مزاولتاه و تقاناه
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فً اإلطار الذي ٌسام فً تحقٌن التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة ،وٌكفال تصاحٌس
لكل من الجانبٌن
المخالفات لجمٌع أنواع التصرفات الضرورٌة والجماعٌة ،جامعا ح ٍ
المادي والروحً فً وقت واحد باعتبار أن االهتمام بجان دون اآلخر ٌإدي لى
خلل واضطرا فً حٌاة الفرد والمجتمع.
وتحقٌق اا ح لاااذه الؽاٌااة الفرٌاادة فقااد وضااع اإلس ابلم للنشاااط االقتصااادي آداب اا ح
وقٌمااا ح تاا ادؾ لااى ربطااه باااألخبلن الحمٌاادة ،ممااا ٌحقاان لاا ه الفاعلٌااة اإلٌجابٌااة
والحركة الصحٌحة.
ومع وضوح هذه الح قٌقة ودعوة اإلسبلم الصرٌحة لاا ،فا ن ماا جانس لٌاه
النشاط االقتصادي فً الوقت الحاضر مان تجنا لااا وؼفلاة عنااا جعال العبلقاات
االقتص ادٌة بٌن النا

تقاوم علاى أسا

نفعٌاة مادٌاة كماا تتجاه لاى تحقٌان ؼاٌاات

فردٌة.
وف ً سابٌل التنااول لااذا الجانا مان موضاوع البحاث وبساط القاول عناه،
ف ننا نتكلم عنه فٌما ٌلً:
 -1الغش
معناه وحكمه :الؽ ،هو ظاار الشً على ؼٌار ماا هاو علٌاه فاً الواقاع
وذلك بكتمان العٌ و خفا ه ،فالؽ ،خٌانة وخداع.87
والؽ ،حارام ب جمااع المسالمٌن ،وفاعلاه ماذموم عقابلح وشارعاح ،وقاد ثبات
تحرٌم الؽ ،بالكتا

والسنة واإلجماع ،أما الكتا فعموم اآلٌاات التاً تنا اى عان

أكااال أماااوال الناااا

بالباطااال ومناااه قول ااا ه تعاااالى  :وال تاااؤكلوا أماااوالكم بٌااانكم

بالباطل.88
أما السنة فقد جا ت أحادٌث كثٌرة تدل على تحرٌم الؽ ،مناا قوله صالى
و علٌه وسلم :نمن ؼ ّ،فلٌ منًن.89
وأما اإلجماع فقد أجمعت األمة على تحرٌم الؽ.90،
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صور الؽ :،تتنوع صور الؽ ،والخاداع فاً مجاال النشااط االقتصاادي،
ومان أكثرهااا شااٌوعا ح الكااذ وهاو ضااد الصاادن وقااد حاذر اإلساابلم ماان الكااذ فااً
البٌع ،وأمر بالصدن فٌاما ،فٌقول تعالىٌ  :ا أٌاا الذٌن آمنوا اتقوا و وكونوا ماع
الصااادقٌن .91وٌقااول صاالى و علٌااه وساالم :نالبٌعااان بالخٌااار مااا لاام ٌتفرقااا ،فا ن
صدقا وبٌنا بورك لاما فً بٌعاما ،و ن كاذبا وكتماا تحققات بركاة بٌعاماان 92،كماا
ٌقول اٌضا  :نالتاجر الصدون األمٌن مع النبٌٌن والصدٌقٌن والشادا ن. 93
وٌادخل فاً ذلاك الحلاؾ علاى البٌاع ،فااو مكاروهه ألناه قاد ٌكاون موصابلح
لتؽرٌر المتعاملٌن ،كما ٌكون سببا ح لزوال تعظٌم اسم و تعالى من القل .
وعلى هذا فبل ٌصاس الحلاؾ علاى البٌاع و ن كاان ٌاإدي لاى بٌاع السالعةه
ألنه ٌمحن البركة ،وقد قاال صالى و علٌاه وسالم :ن الحلاؾ منفقاة للسالعة ممحقاة
94
للبركةن.
ومن صور الؽ ،فً النشاط االقتصادي كتمان العٌ وعدم ظاااره ،فابل
ٌحل لكم بٌع سلعة أن ٌكتم ما باا من عٌو للنااً عان ذلاك ،فقاد جاا عان النباً
صلى و علٌه وسلم أنه قال :ن المسلم أخو المسلم ،ال ٌحل لمسلم ن باع من أخٌه
95
بٌعا ح عٌ ال بٌنه ل هن.
وفً هذا الجان ال ٌقتصر ظاار ما بالبٌع من عٌاو عان صااحبه فقاط،
بل ٌج على كل من ٌعلم ذلك أن ٌبٌناه ،وقاد روى فاً ذلاك عان النباً صالى و
علٌه وسلم أنه قال :ن ال ٌحل ألحد أن ٌبٌع شٌ ا ح ال بٌن ما فٌه وال ٌحل ألحد ٌعلام
96
ذلك ال بٌنهن.
ومن صور الؽ ،فً البٌع ما ٌكون من خداع المتعاملٌن والتادلٌ
فاو من أكل أموال النا

علاٌام

بالباط  ،وقد باه لٌاه رساول و صالى و علٌاه وسالم،

فقد روى عن أبً هرٌرة رضاً و عناه أن رساول و صالى و علٌاه وسالم مار
على صبرة طعام فؤدخل ٌده فٌاا ،فؤصابت أصابعه بلبلح ،فقال :ن ما هذا ٌا صاح
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الطعام ن قال :أصابته السما ٌا رسول و  ،قال :ن أفابل جعلتاه فاون الطعاام كاً
ٌراه النا

من ؼ ،فلٌ

منً ن.

97

وٌدخل فً الؽ ،نقصان الكٌل والمٌزان وعدم بخسااما ،لماا ٌترتا علٌاه
ماان ظلاام وأضاارار للمتعاااملٌن ،وقااد حااذر االساابلم ماان ذلااك وأماار بالوفااا بالكٌاال
والمٌاازان بالعاادل ،فقااال تعااالى :وأوفااو الكٌاال والمٌاازان بالقسااط ال تكلااؾ نفساا ح ال
وسااعاا .98 كمااا توعااد و ساابحانه وتعااالى بالوٌاال لكاال ماان ٌطفااؾ أو ٌاانقص فااً
المكٌال والمٌزان ذا باع وٌزٌد ذا اش ترى ،فق ال تعاالى  :وٌال للمطففاٌن الاذي
ذا اتالوا على النا

ٌستوفون و ذا كالوهم أو وزنوهم بخسرون أال ٌظن ذلك أنام

مبعوثون لٌوم عظٌم ٌوم ٌقوم النا

لار العاالمٌن .99 وروى عان النباً صالى

و علٌه وسلم أنه قال ألصحا المكٌال والمٌزان :ن أنكم ولٌتم أمرٌن هلكت فٌاما
األمم السابقةن أي فاحذروا النج

فً ذلك ،و ال هلكتم كما هلك السابقونن.

ومن صور الؽ ،التً شاع ظاورها وتتنافى مع مكارم األخبلن ،تصرٌة
الحٌااوان قباال بٌعااه بااؤن ٌتاارك الشااخص حل ا الشاااة أو البقاارة ،فٌكثاار اللاابن فااً
ضرعاا ،ثم ٌعرضاا للبٌاع فاٌظن المشاتري أن هاذه عادتااا ،فٌزٌاد فاً الاثمن لماا
ٌرى من كثرة اللبن ،فٌكون ذلك ظلما ح وؼشاا ح لمان ابتاعااا ،ومان قبٌال أكال أماوال
النا

بالباطل ،وذلك حرام ،وقد جا النااً عان هاذا الفعال فٌماا رواه أباو هرٌارة

رضً و عنه أن رسول و صلى و علٌاه وسالم قاال :نال تصاروا اإلبال والؽانم
فماان ابتاعاااا بعااد ،ف نااه بخ ٌاار النظاارٌن بعااد أن ٌحلباااا ،ن شااا أمسااكاا و ن شااا
ر ّدها وصاعا من تمرن.100
 -2بيك وصنابة األشياء التحرتة
اتجات االقتصاادٌات الوضاعٌة علاى قصار عناٌتا اا علاى الجانا الماادي
وحده ،فؤصبس الا دؾ الوحٌد للنشاط االقتصادي المعاصر دون مراعااة أو التفاات
للجوان األخرى كالقٌم والمباادئ األخبلقٌاة ،فقاد شااع التعامال باألشاٌا المحرماة

27

المإتمر العالمً الثالث لبلقتصاد اإلسبلمً  /جامعة أم القرى

فً مجال األطعمة واألشربة والصناعات ،وذلك ما ٌمنعاه اإلسابلم وتؤبااه شارٌعته
التً ال تسامس أباداح بؤٌاة صاورة مان صاور الكسا الخبٌاثٌ ،قاول تعاالى  :قال ال
ٌستوي الخبٌث والطٌ

ولو أعجبك كثرة الخبٌث فاتقوا و ٌا أولاً األلباا لعلكام

تفلحون.101
كماااا أن فاااً جاااازة بٌاااع المحرماااات واالتجاااار فٌااااا ٌعتبااار تنوٌااااا ح بتلاااك
المعاصً وتساٌبلح للنا فً اتخاذها وتقرٌبا ح لام مناا ،وؼً تحرٌم بٌعاا واقتنا اا
لاا و خمال بذكرها ،و بعاد للنا

عن مباشرت ااٌ ،قول صلى و علٌه وسالم :ن ن

و ورسوله حرّ م بٌع الخمر والمٌتة والخنزٌار واألصانامن ،كماا ٌقاول :ن ن و ذا
حرّ م شٌ ا ح حرّ م ثمنهن.102
وٌ ا دخل فااً عااداد المحرمااات آالت اللاااو ال مااا أباحااه الشااارع ماان طباال
ودؾ ،أما ؼٌر ذلك فبل ٌجوز االتجار فٌاا ،لضررها وصرفاا للنا

عن السالوك

مان ٌشاتري لااو الحادٌث

الجاد ،فاً من لاو الحدٌثٌ ،قول تعالى  :ومن النا
لٌضل عن سبٌل و بؽٌر علم وٌتخذها هزواح أول ك لام عذا ألٌم.103

وقاد قااال المفساارون ن المااراد بلاااو الحاادٌث آالت العاازؾ ،104وقااد نا اى
النبً صلى و علٌه وسلم عن بٌع وشرا آالت اللااو فقاال :ن ن و بعثناً رحماة
للعااالمٌن ،وأمرنااً بمحاان المعااازؾ والمزامٌاار ،ال ٌحاال بااٌعان وال تعلااٌمان وال
التجارة فٌان ،وثمنان حرامن.105
وقد أجمعت األمة على حرمة العامل فً آالت العزؾ وال ٌجوز أن تكون
سلعاح ،ألن اا تتنافى ومكارم األخبلن وال مصلحة فٌاا.106
 -3ت ييف النقود
ٌطلن النقد على المساكوك مان الاذه والفضاة وؼٌرهاا ،107وساك النقاود
بمعنى صدارها فً كافة مراحله صور حة ونقشا ح ووزنا ح ومادةٌ ،كون من اختصاص
الدولة التً ٌمثلاا الحاكم ،ألن اا تم

مصالس الجمٌع ،فاً تجري باٌن الناا

مان
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ٌد لى ٌد ،فصبلحاا وانضباطاا صبلح وانضباط لكال معاامبلت الناا

وطمؤنٌناة

لام واستقرار لقٌم األشٌا  ،ذلاك مان السٌاساة الشارعٌة ورعاٌاة المصالحة العاماة،
وتحقٌان مقاصااد الشاارٌعة فااً التٌسااٌر علااى النااا

فااً معامبلتا ام ورفعااه الحاارج

عنام فً أمور معاشام.
وت ؤتً أهمٌة النقود فً أن اا تإدي وظٌفتٌن فً حٌااة األفاراد والجماعاات،
فاً أوالح أداة مبادلة ووسٌلة لى تحقٌن رؼبات النا  ،وأن اا قٌمة لكل ماا ٌتمولاه
النااا  ،وهااً ثانٌ اا ح أداة ادخ ا ار ٌااتم عاان طرٌقاااا تجمٌااع المااال فااً صااورة تٌسااٌر
االنتفاع به من ؼٌر عنا فً االحتفاظ به أو صعوبة التعامل فٌه.108
وا ألصل فً النقاود أنا اا تكاون مان معادنً الاذه

والفضاة ف نا اما جعابل

ثمنا ح لؤلشٌا وأعدا للتجارة بؤصال خلقتاماا ،وذلاك لسااولة حملاماا ونقلاماا فضابلح
عاان متانتامااا و تجااان

هااذٌن المعاادنٌن فااً كاال بقاااع األرض وصااعوبة تزٌٌفامااا،

وقابلٌتاما للتجز ة دون التؤثٌر على قٌمتاما ،ذ كل مناما حافظ لقٌمته.109
وماع تطااورات الحٌاااة المتبلحقااة ومااا اسااتحدثته التؽٌاارات االجتماعٌااة فقااد
ظار فاً مجاال النقاد المساكوك أشاٌا أخارى مان ؼٌار الاذه

والفضاة لااا صافة

ال ثمنٌة ،وهو مإٌد بما اتجه لٌه سٌدنا عمر رضً و عنه عندما فكر فً االنتفااع
بجلود اإلبل عن طرٌان جعلااا دراهام ثام بعاد مواجاتاه بعادم مبل ماة ذلاك التفكٌار
ألحوال العصر امتنع مان اإلقادام علاى ذلاك .كماا أجااز بعاض الفقااا اتخااذ ؼٌار
النقدٌن ثمنا ح ذا اتخذه النا ولو كان من ؼٌر المعنٌٌن التقلٌدٌٌن.110
الناااا

وعلى هذا فكل ما ارتضته الدولة على جعله وسٌلة للتبادل وتحقٌن ماآر
كاااان ثمناااا ح ولاااو كاااان مكااان أي معااادن ؼٌااار الاااذه والفضاااة أو مااان ؼٌااار

المعادن.111
وباسااتقرار ذلااك وظاااور النقااود الورقٌااة وتااداولاا عالمٌاا ح وتعااارؾ النااا
علً األخذ ب اا فقد اتجه ضعاؾ النفو

لى تزٌٌفااا وتساخٌر كال ماا ٌمكانام مان

31
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أفسد التعالم فٌه وترت

علٌه الكثٌر من األضرار ،وقد عنً اإلسبلم بسبلمة النقود
فاً التعامال ،حارم الؽا ،فاً

من العبث ب اا ،فكما حرم الؽ ،فً السلع والتادلٌ
النقد واعتبره خطراح عاما ح ٌمتنع تداوله ،ألن تداولاه باٌن الناا

ٌاتم بسارعة ،وهاذا
ٌجعل ضرره متنقبلح من شخص لى آخر ،وهكذا حتى ٌعم أناسا ح كثٌرٌن.
وقد ن اى رسول و صلى و علٌه وسلم عن أن تكسر الدراهم أو الدنانٌر
أو الفلااو

التااً علٌاااا سااكة اإلمااام وخاااتم الدولااة مااا دام التعاماال بتاااا جارٌاا ح بااٌن

المسلمٌن ،فجا عن عبد و بن عمارو الماازنً قاال :ننا اى رساول و صالى و
علٌه وسلم أن تكسر سكة المسلمٌن الجا زة بٌنام ال من بؤ ن.112
وا لحكمة من هاذا النا اً ماا ٌترتا علاى كسار النقاود مان ضااعة الماال،
و هدار ماا بُاذل فٌااا مان أعماال ،و خابلل بحان الدولاة ونظمااا فاً صادار النقاد،
وكذلك ما ٌإدي لٌه هذا التصرؾ اآلثم من نقص فً النقود المتداولاة باٌن الناا ،
وهذا ٌإثر بدوره على مسٌرة التعامل والتبادل.
وال شك أن تزٌٌؾ النقود مما ٌدخل فً هذا اإلضارار بال ٌزٌاد علٌاه بؤناه
ظلم وعدوان ،ذ ٌستضر به المعامل ن لم ٌعرؾ ذلك الزٌؾ ،و ن عرؾ فٌروجه
علااى ؼٌا ره ،وكااذلك الثالااث ٌروجااه علااى ؼٌااره ،وكااذلك الرابااع وهكااذا ،وال ٌاازال
ٌتردد فً األٌدي وٌعم ضرره وٌتسع الفساد وٌكون وزر الكل راجعا ح لٌه ف نه هاو
الذي فتس هذا البا .113
وقد ذه

بعض العلما لى جعل من زٌّؾ النقاود وأفساد الساكة ساارقا ح أو

مفسداح فً األرض ،أما أنه ٌعتبر سارقا ح فالوجه فٌه أن ٌتقاضاى فاً مقابلاة الادرهم
الزا ؾ سلعة ٌفون ثمناا فً الحقٌقة والواقع ،بل ال ٌكاون لااذا النقاد الزا اؾ قٌماة
على اإلطبلن ،فٌكن قد أخذ السلعة اختبلسا ح أو سرقة ،وأما اعتباره مفسداح فما أتاه
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من ضرر كبٌر ،و ذا كان هذا الوصؾ ٌنطبن على المزٌؾ للنقاود فتكاون عقوبتاه
هااً عقوبااة المفسااد فااً األرض التااً نااصّ علٌاااا قولااه تعااال  :نمااا جاازا الااذٌن
ٌحاااربون و ورسااوله وٌسااعون فااً األرض فساااداح أن ٌقتلّااوا أو ٌصاالبوا أو ّ
تقطااع
أٌدٌام وأرجلام من خبلؾ أو ٌُنفوا من األرض أول ك لام خزي فً الدنٌا ولام فً
اآلخرة عذا عظٌم* ال الذٌن تابوا من قبل أن تق

دروا علٌام فاعلم وا أن و

ؼفور رحٌم.114
وه ا ذا فااً نظااري رأي ساادٌد ،وفكاار رشااٌد ٌساااٌر النظاارة اإلساابلمٌة بمااا
ت ادؾ لٌه من صٌانة الحن ،وتحقٌن مصالس الخلن.
( وآخر دعوانا أن الحمد هلل ر العالمٌن)
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الاوام،
( )0لسااان العاار  ،ج ،2ص -224المصااباح المنٌاار ،ج ،1ص -361تفسااٌر القرطبااً،
ج،0
ص.111
( )1تٌسٌر التحرٌر ،محمد أمٌن بادشاه ،ج ،1ص.125
( )2المستصفى ألبً حامد الؽزالً ،ج ،1ص 042وما بعدها.
( )3شرح التلوٌس على التوضٌس ،سعد الدٌن مسعود بن عمار التفتاازانً ،ج ،0ص-265
تٌسٌر التحرٌر ،محمد أمٌن ،ج ،0ص.271 -265
( )4األموال ألبً عبٌد ،ص.208
( )5المسند ألحمد بن حنبل ج ،0ص -202سنن البٌاقً ،ج ،5ص.045
( )6لسان العر

البن منظور ،ج ،1ص -038المصباح المنٌر ،ج ،0ص.361

( )7بدا ع الصنا ع ،ج ،4ص -018ن ااٌة المحتاج ،ج ،2ص.361
( )8المبدع شرح المقنع ،ج ،3ص.36
( )01سنن ابن ماجة ،ج ،1ص.618
( )00مواه الجلٌل ،ج ،3ص.212
( )01المحلى ،ج ،8ص.53
( )02صحٌس مسلم بشرح النووي ،ج ،00ص -32سنن ابن ماجة ،ج ،1ص.617
( )03مواه الجلٌل ،ج ،3ص -113ن ااٌة المحتاج ،ج ،2ص -361المؽنً ماع الشارح
الكبٌر ،ج ،3ص -214المحلى البن حزم ،ج ،8ص.606
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( )04الاداٌة ج ،3ص -81تكملة المجموع ،ج ،02ص.33
( )05صحٌس مسلم بشرح النووي ،ج ،00ص.32
( )06مسند اإلمام أحمد ،ج ،1ص.240
( )07سنن ابن ماجة ،ج ،1ص.617
( )08الاداٌة ج ،3ص -81مؽنً المحتاج ،ج ،1ص.27
( )11فتس الباري شرح صحٌس البخااري ،ج،8ص -303بادا ع الصانا ع ،ج ،4ص-028
مؽنً المحتاج ،ج ،1ص.27
( )10االقتصاد اإلسبلمً ،د /حسن الشاذلً ،ص 075وما بعدها.
( )11االقتصاد السٌاسً ،د /رفعت المحجو  ،ج ،1ص 112وما بعدها.
( )12النظرٌة االقتصادٌة  ،د /أحمد جامع ،ص 654وما بعدها.
( )13االسااتثمار فااً االقتصاااد اإلساابلمً ،د /أمٌاارة عبااد اللطٌااؾ مشاااور ،ص 123ومااا
بعدها.
( )14النظام االقتصادي فً اإلسبلم ،د /شوكت علٌان ،ص.053
( )15مواه ا الجلٌاال ،ج ،3ص -116ن ا ااٌة المحتاااج ،ج ،2ص -345الطاارن الحكٌمااة
البن القٌم ،ص -132تبٌٌن الحقا ن للزٌلعً ،ج ،5ص.17
( )16أحكام السون لٌحٌى بن عمر ،ص.002
( )17المحلى البن حزم،ج ،8ص.54
( )18الحسبة فً اإلسبلم البن تٌمٌة ،ص.03
( )21فتس الباري شرح صحٌس البخاري ،ج ،3ص.261
( )20صحٌس مسلم بشرح النووي ،ج ،01ص.050
( )21الحسبة فً اإلسبلم البن تٌمٌة ،ص 13وما بعدها.
( )22االستثمار فً االقتصاد اإلسبلمً ،د /أمٌرة عبد اللطٌؾ مشاور ،ص.131
( )23مختار الصحاح ،ص.188
( )24الطرن الحكٌمة البن القٌم ،ص.134
( )25تبٌاااٌن الحقاااا ن ،ج ،5ص -17القاااوانٌن الفقاٌاااة ،ص -170مؽناااً المحتااااج ،ج،1
ص -27المؽنً ،ج ،3ص.048
( )26الطرن الحكٌمة البن القٌم ،ص.214
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( )27الحسبة البن تٌمٌة ،ص.30
( )28االقتصاد اإلسبلمً ،د /حسن الشاذلً ،ص.087
( )31مختار الصحاح ،ص.120
( )30المبسوط ،ج ،01ص.018
( )31اآلٌة  164سورة البقرة.
( )32اآلٌتان  068 -067سورة البقرة.
( )33فتس الباري شرح صحٌس البخاري ،ج ،4ص.282
( )34صحٌس مسلم بشرح النووي ،ج ،00ص.15
( )35اآلٌة  61سورة اإلسرا .
( )36مجموع فتاوى ابن تٌمٌة ،مجلد ،18ج ،8ص.13
( )37ؼاثة اللافان ،ج ،0ص.257
( )38فتس الباري شرح صحٌس البخاري ،ج ،01ص327
( )41تفسٌر الرازي ،ج ،6ص.83
( )40فتس الباري شرح صحٌس البخاري ،ج ،4ص213
( )41دراسات فً الفقه اإلسبلمً ،د /رشاد حسن خلٌل ،ص.041
( )42مجموع فتاوى ابن تٌمٌة ،ج ،18ص.12
( )43صحٌس مسلم بشرح النووي ،ج ،01ص.045
( )44نف

الاام ،السابن.

( )45االستثمار فً االقتصاد اإلسبلمً ،د /أمٌرة مشاور ،ص.138
( )46بلؽااااة السااااالك ،ج ،1ص -63المجمااااوع للنااااووي ،ج ،8ص -124المؽنااااً ،ج،3
ص.064
( )47سنن أبً داود ،ج ،2ص -657سنن ابن ماجة ،ج ،1ص.727
( )48شرح فتس القادٌر ،ج ،5ص -265حاشاٌة الدساوقً ،ج ،2ص -56مؽناً المحتااج،
ج ،1ص -16المؽنً ،ج ،3ص.551
( )51صحٌس مسلم بشرح النووي ،ج ،01ص.050
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( )50بداٌة المجتاد ،ج ،1ص -078المؽنً ،ج ،3ص -051المحلى ،ج ،8ص.357
( )51المؽنً ،ج ،3ص -050صحٌس مسلم بشرح النووي ،ج ،01ص.051
( )52بااادا ع الصااانا ع ،ج ،4ص -121بداٌاااة المجتااااد ،ج ،1ص -077مؽناااً المحتااااج،
ج،1
ص -26كاشؾ القناع ،ج ،2ص -072المحلى ،ج ،8ص.355
( )53صحٌس مسلم بشرح النووي ،ج ،01ص.051
( )54المصدر السابن.
( )55المؽنً ،ج ،3ص -050المحلى ،ج ،8ص.355
( )56المؽنً ،ج ،3ص.050
( )57سنن الترمذي ،ج ،1ص.234
( )58اآلٌة  50سورة هود.
( )61اآلٌة  114سورة البقرة.
( )60اآلٌة  4سورة النسا .
( )61القٌم اإلسبلمٌة ودورها فً ترشٌد السلوك االستابلكً ،ص11
( )62األحكام السلطانٌة للماوردي ،ص.076
( ) )63اآلٌة  20سورة األعراؾ.
( )64سبل السبلم للصنا عً ،ج.3
( )65اآلٌة  030سورة األنعام.
( )66تفسٌر القرطبً ،ج ،04ص.63
( )67اآلٌتان  ،16 -15سورة اإلسرا .
( )68صحٌس مسلم بشرح النووي ،ج ،01ص.00
( )71فتس الباري شرح صحٌس البخاري ،ج ،01ص.86 -85
( ) )70أس

االقتصاد اإلسبلمً للماوردي ،ص.053

( )71مقدمة فً النقود والبنوك ،د /محمد زكً شافعً ،ص.246
( )72تفسٌر القرطبً ،ج ،7ص.014 -012
( )73التنمٌة االقتصادٌة ،د /علً لطفً ،ص.04
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( )74االستثمار فً االقتصاد اإلسبلمً ،د /أمٌرة مشاور ،ص.111
( )75صحٌس الترمذي ،ج ،2ص.025
( )76مواهااا الجلٌااال للحطاااا  ،ج ،3ص -326نااا ااٌة المحتااااج ،ج ،2ص -1المؽناااً،
ج،3
ص.017
( )77اآلٌة  077سورة البقرة.
( )78سنن أبً داود ،ج ،2ص.161
( )81صحٌس مسلم بشرح النووي ،ج ،1ص.356
( )80اآلٌة 008سورة التوبة.
( )81صحٌس مسلم بشرح النووي ،ج ،01ص.062
( )82سنن الترمذي ،ج ،2ص.415
( )83فتس الباري بشرح صحٌس البخاري ،ج ،3ص.204
()84
( )85نٌل األوطار ،ج ،5ص.258
( )86صحٌس مسلم بشرح النووي ،ج ،1ص.018
( )87اآلٌة  041سورة األنعام.
( )88اآلٌات  3-0سورة المطففٌن.
( )011فتس الباري بشرح صحٌس البخاري ،ج ،3ص.250
( )010اآلٌة  011سورة الما دة.
( )011صحٌس مسلم بشرح النووي ،ج ،00ص.6
( )012اآلٌة  5سورة لقمان.
( )013تفسٌر ابن كثٌر ،ج ،2ص.131
( )014سنن الترمذي ،ج ،7ص.6
( )015تفسٌر القرطبً ،ج ،5ص.022
( )016شرح الخرشً ،ج ،2ص.281
( )017مقدمة ابن خلدون ،ص.323
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( )018مقدمة ابن خلدون ،ص.120
( )001مقدمة ابن خلدون ،ص.120
( )000االقتصاد اإلسبلمً ،د /حسن الشاذلً ،ص.117
( )001سنن أبً داود ،ج ،3ص.06
( )002حٌا علوم الدٌن للؽزالً ،ج ،2ص.026
( )003اآلٌتان  ،23 -22من سورة الما دة.

الاوام،
( )0لسااان العاار  ،ج ،2ص -224المصااباح المنٌاار ،ج ،1ص -361تفسااٌر القرطبااً،
ج،0
ص.111
( )1تٌسٌر التحرٌر ،محمد أمٌن بادشاه ،ج ،1ص.125
( )2المستصفى ألبً حامد الؽزالً ،ج ،1ص 042وما بعدها.
( )3شرح التلوٌس على التوضٌس ،سعد الدٌن مسعود بن عمار التفتاازانً ،ج ،0ص-265
تٌسٌر التحرٌر ،محمد أمٌن ،ج ،0ص.271 -265
( )4األموال ألبً عبٌد ،ص.208
( )5المسند ألحمد بن حنبل ج ،0ص -202سنن البٌاقً ،ج ،5ص.045
( )6لسان العر البن منظور ،ج ،1ص -038المصباح المنٌر ،ج ،0ص.361
( )7بدا ع الصنا ع ،ج ،4ص -018ن ااٌة المحتاج ،ج ،2ص.361
( )8المبدع شرح المقنع ،ج ،3ص.36
( )01سنن ابن ماجة ،ج ،1ص.618
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( )00مواه الجلٌل ،ج ،3ص.212
( )01المحلى ،ج ،8ص.53
( )02صحٌس مسلم بشرح النووي ،ج ،00ص -32سنن ابن ماجة ،ج ،1ص.617
( )03مواه الجلٌل ،ج ،3ص -113ن ااٌة المحتاج ،ج ،2ص -361المؽنً ماع الشارح
الكبٌر ،ج ،3ص -214المحلى البن حزم ،ج ،8ص.606
( )04الاداٌة ج ،3ص -81تكملة المجموع ،ج ،02ص.33
( )05صحٌس مسلم بشرح النووي ،ج ،00ص.32
( )06مسند اإلمام أحمد ،ج ،1ص.240
( )07سنن ابن ماجة ،ج ،1ص.617
( )08الاداٌة ج ،3ص -81مؽنً المحتاج ،ج ،1ص.27
( )11فتس الباري شرح صحٌس البخااري ،ج،8ص -303بادا ع الصانا ع ،ج ،4ص-028
مؽنً المحتاج ،ج ،1ص.27
( )10االقتصاد اإلسبلمً ،د /حسن الشاذلً ،ص 075وما بعدها.
( )11االقتصاد السٌاسً ،د /رفعت المحجو  ،ج ،1ص 112وما بعدها.
( )12النظرٌة االقتصادٌة  ،د /أحمد جامع ،ص 654وما بعدها.
( )13االسااتثمار فااً االقتصاااد اإلساابلمً ،د /أمٌاارة عبااد اللطٌااؾ مشاااور ،ص 123ومااا
بعدها.
( )14النظام االقتصادي فً اإلسبلم ،د /شوكت علٌان ،ص.053
( )15مواه ا الجلٌاال ،ج ،3ص -116ن ا ااٌة المحتاااج ،ج ،2ص -345الطاارن الحكٌمااة
البن القٌم ،ص -132تبٌٌن الحقا ن للزٌلعً ،ج ،5ص.17

( )16أحكام السون لٌحٌى بن عمر ،ص.002
( )17المحلى البن حزم،ج ،8ص.54
( )18الحسبة فً اإلسبلم البن تٌمٌة ،ص.03
( )21فتس الباري شرح صحٌس البخاري ،ج ،3ص.261
( )20صحٌس مسلم بشرح النووي ،ج ،01ص.050
( )21الحسبة فً اإلسبلم البن تٌمٌة ،ص 13وما بعدها.
( )22االستثمار فً االقتصاد اإلسبلمً ،د /أمٌرة عبد اللطٌؾ مشاور ،ص.131
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( )23مختار الصحاح ،ص.188
( )24الطرن الحكٌمة البن القٌم ،ص.134
( )25تبٌاااٌن الحقاااا ن ،ج ،5ص -17القاااوانٌن الفقاٌاااة ،ص -170مؽناااً المحتااااج ،ج،1
ص -27المؽنً ،ج ،3ص.048
( )26الطرن الحكٌمة البن القٌم ،ص.214
( )27الحسبة البن تٌمٌة ،ص.30
( )28االقتصاد اإلسبلمً ،د /حسن الشاذلً ،ص.087
( )31مختار الصحاح ،ص.120
( )30المبسوط ،ج ،01ص.018
( )31اآلٌة  164سورة البقرة.
( )32اآلٌتان  068 -067سورة البقرة.
( )33فتس الباري شرح صحٌس البخاري ،ج ،4ص.282
( )34صحٌس مسلم بشرح النووي ،ج ،00ص.15
( )35اآلٌة  61سورة اإلسرا .
( )36مجموع فتاوى ابن تٌمٌة ،مجلد ،18ج ،8ص.13
( )37ؼاثة اللافان ،ج ،0ص.257
( )38فتس الباري شرح صحٌس البخاري ،ج ،01ص327
( )41تفسٌر الرازي ،ج ،6ص.83
( )40فتس الباري شرح صحٌس البخاري ،ج ،4ص213
( )41دراسات فً الفقه اإلسبلمً ،د /رشاد حسن خلٌل ،ص.041
( )42مجموع فتاوى ابن تٌمٌة ،ج ،18ص.12
( )43صحٌس مسلم بشرح النووي ،ج ،01ص.045
( )44نف الاام ،السابن.
( )45االستثمار فً االقتصاد اإلسبلمً ،د /أمٌرة مشاور ،ص.138
( )46بلؽااااة السااااالك ،ج ،1ص -63المجمااااوع للنااااووي ،ج ،8ص -124المؽنااااً ،ج،3
ص.064
( )47سنن أبً داود ،ج ،2ص -657سنن ابن ماجة ،ج ،1ص.727
( )48شرح فتس القادٌر ،ج ،5ص -265حاشاٌة الدساوقً ،ج ،2ص -56مؽناً المحتااج،
ج ،1ص -16المؽنً ،ج ،3ص.551
( )51صحٌس مسلم بشرح النووي ،ج ،01ص.050
( )50بداٌة المجتاد ،ج ،1ص -078المؽنً ،ج ،3ص -051المحلى ،ج ،8ص.357
( )51المؽنً ،ج ،3ص -050صحٌس مسلم بشرح النووي ،ج ،01ص.051
( )52بااادا ع الصااانا ع ،ج ،4ص -121بداٌاااة المجتااااد ،ج ،1ص -077مؽناااً المحتااااج،
ج،1
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ص -26كاشؾ القناع ،ج ،2ص -072المحلى ،ج ،8ص.355
( )53صحٌس مسلم بشرح النووي ،ج ،01ص.051
( )54المصدر السابن.
( )55المؽنً ،ج ،3ص -050المحلى ،ج ،8ص.355
( )56المؽنً ،ج ،3ص.050
( )57سنن الترمذي ،ج ،1ص.234
( )58اآلٌة  50سورة هود.
( )61اآلٌة  114سورة البقرة.
( )60اآلٌة  4سورة النسا .
( )61القٌم اإلسبلمٌة ودورها فً ترشٌد السلوك االستابلكً ،ص11
( )62األحكام السلطانٌة للماوردي ،ص.076
( ) )63اآلٌة  20سورة األعراؾ.
( )64سبل السبلم للصنا عً ،ج.3
( )65اآلٌة  030سورة األنعام.
( )66تفسٌر القرطبً ،ج ،04ص.63
( )67اآلٌتان  ،16 -15سورة اإلسرا .
( )68صحٌس مسلم بشرح النووي ،ج ،01ص.00
( )71فتس الباري شرح صحٌس البخاري ،ج ،01ص.86 -85
( ) )70أس االقتصاد اإلسبلمً للماوردي ،ص.053
( )71مقدمة فً النقود والبنوك ،د /محمد زكً شافعً ،ص.246
( )72تفسٌر القرطبً ،ج ،7ص.014 -012
( )73التنمٌة االقتصادٌة ،د /علً لطفً ،ص.04
( )74االستثمار فً االقتصاد اإلسبلمً ،د /أمٌرة مشاور ،ص.111
( )75صحٌس الترمذي ،ج ،2ص.025
( )76مواهااا الجلٌااال للحطاااا  ،ج ،3ص -326نااا ااٌة المحتااااج ،ج ،2ص -1المؽناااً،
ج ،3ص.017
( )77اآلٌة  077سورة البقرة.
( )78سنن أبً داود ،ج ،2ص.161
( )81صحٌس مسلم بشرح النووي ،ج ،1ص.356
( )80اآلٌة 008سورة التوبة.
( )81صحٌس مسلم بشرح النووي ،ج ،01ص.062
( )82سنن الترمذي ،ج ،2ص.415
( )83فتس الباري بشرح صحٌس البخاري ،ج ،3ص.204
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()84
( )85نٌل األوطار ،ج ،5ص.258
( )86صحٌس مسلم بشرح النووي ،ج ،1ص.018
( )87اآلٌة  041سورة األنعام.
( )88اآلٌات  3-0سورة المطففٌن.
( )011فتس الباري بشرح صحٌس البخاري ،ج ،3ص.250
( )010اآلٌة  011سورة الما دة.
( )011صحٌس مسلم بشرح النووي ،ج ،00ص.6
( )012اآلٌة  5سورة لقمان.
( )013تفسٌر ابن كثٌر ،ج ،2ص.131
( )014سنن الترمذي ،ج ،7ص.6
( )015تفسٌر القرطبً ،ج ،5ص.022
( )016شرح الخرشً ،ج ،2ص.281
( )017مقدمة ابن خلدون ،ص.323
( )018مقدمة ابن خلدون ،ص.120
( )001مقدمة ابن خلدون ،ص.120
( )000االقتصاد اإلسبلمً ،د /حسن الشاذلً ،ص.117
( )001سنن أبً داود ،ج ،3ص.06
( )002حٌا علوم الدٌن للؽزالً ،ج ،2ص.026
( )003اآلٌتان  ،23 -22من سورة الما دة.
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