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Abstract  

The final approach and the greatness of this honorable law that 

surrounded all aspects of human life to draw for him the features 
of a happy and good life away from the oppression of man to his 

brother, and an invitation to invest in all the elements of life that 

God Almighty gave to humanity in this universe to create a free 

and dignified life in which all individuals get the limits of 

sufficiency but rather The well-being that man deserves on this 
rich planet, and by adhering to the rules and controls of these 

accurate and fair economic concepts, man avoids the causes of 

poverty and destitution that prevent him from carrying out the job 

that God Almighty wanted for him, as he is the successor of God 

Almighty on earth, hoping its architecture for good, mercy and 

peace. 
 The financial and economic axes in the Holy Qur’an are very 

many, and I have traced the Holy Qur’an and brought out the 

verses that are related to Islamic economic concepts directly or 

indirectly, whether the verse came for this purpose or we can 

understand from it something that goes in this direction, and I 
have limited itself to mentioning the verse that She referred to an 

economic concept one time without repeating it or its similarities 

in other habitats in order to motivate the hatred of repetition and 

lengthening, and adopted referring often to the sayings of the 

interpreters, may God Almighty have mercy on them, because the 

research in the Holy Qur’an and its interpretation, and that each 
of the economic axes mentioned in the research fit to be a title For 

extended study for graduate students. 

The research required that I put it on the forefront and three 

topics that were collected in each topic, what could be similar in 
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its topic, it is an attempt to collect the various concepts of 

concepts, even if they are intertwined in the overall concept, then 

the conclusion came to contain some results and 
recommendations, then he mentioned the most important sources 

that were adopted in the completion of This research, and God 

Almighty asked to make it pure for his great face and service to 

his noble book, and may God Almighty bless our Prophet, his 

family and his companions, a lot of blessings and praise be to 
God, Lord of the Worlds. 

Keywords: The Holy Quran, Economic Hubs, Islamic Economics. 
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 ملخصال
 القرآن ذكرها التي االقتصادية المحاور بعض على الضوء بحث  ال هذا يُسلط

 بذلك وهي اإلسالمي، االقتصاد ومنهجية طبيعة بمجملها شكلت التي الكريم،

 الشرع هذا وعظمة الخاتم المنهج هذا شمولية عن واضحا تصورا البشرية تمنح

 طيبة سعيدة حياة معالم له ليرسم اإلنسان حياة جوانب بكل أحاط الذي الشريف

 التي الحياة مقومات كل الستثمار ودعوة اإلنسان، ألخيه اإلنسان ظلم عن بعيدة

 فيها يحصل كريمة حرة حياة لصناعة الكون هذا في للبشرية تعالى هللا وهبها

 هذا على اإلنسان يستحقها التي الرفاهية بل الكفاية حدود على األفراد كل

 الدقيقة االقتصادية المفاهيم هذه وضوابط بقواعد وبااللتزام الغني، الكوكب

 بوظيفته القيام من تمنعه التي والعوز الفقر أسباب عن اإلنسان يبتعد والعادلة

 بالخير عمارتها يرجو األرض في تعالى هللا خليفة فهو له، تعالى هللا أرادها التي

 .والسالم والرحمة

 القرآن تتبعت ولقد جدا، كثيرة الكريم القرآن في واالقتصادية المالية المحاور

 على اإلسالمية االقتصادية بالمفاهيم عالقة لها التي اآليات وأخرجت الكريم

 أن ممكن أو الغرض لهذا جاءت اآلية كانت سواء مباشر، غير أو مباشر نحو

 أشارت التي اآلية ذكر على واقتصرت االتجاه، هذا في يصب شيئا منها نفهم

 أخرى مواطن في لشبيهاتها أو تكرارها دون واحدة مرة ما اقتصادي مفهوم إلى

 المفسرين أقوال إلى غالبا الرجوع واعتمدت واإلطالة، التكرار لكراهة دفعا

 كل وإن وتفسيره، الكريم القرآن رحاب في البحث كون تعالى، هللا رحمهم

 عنوانا يكون أن يصلح البحث في المذكورة االقتصادية المحاور من محور

 .العليا الدراسات لطلبة موسعة لدراسة

 ما مبحث كل في جمعت ثالثة ومباحث مقدمة على أجعله أن البحث اقتضى لقد

 المفاهيم شتات لجمع محاولة فهي موضوعه، في متشابها يكون أن يمكن

 بعض لتحوي الخاتمة جاءت ثم الكلي، المفهوم في متداخلة كانت وإن المتنوعة

 البحث هذا إتمام في اعتمدتها التي المصادر ألهم ذكر ثم والتوصيات، النتائج

  القرآن الكريم ,المحاور االقتصادية ,االقتصاد اإلسالمي:الكلمات المفتاحية
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 المبحث األول: المحاور االقتصادية ذات الطابع التعبدي أو الفردي

المعنى التعبدي وإن كانت كل المحاور  لقد جمعت في هذا المبحث بعض المحاور التي تحمل

تحمل عين المعنى إذا توفرت النية الصادقة في ذلك، وهذه المحاور االقتصادية يقوم بها المكلف 

وتتعلق بها بعض األحكام الفقهية المدونة في مضانها المتنوعة، ويمكن إجمال هذه المحاور بما 

 يأتي:

 اإلنفاق والتكافل االجتماعي  -1

ا َرَزْقنَاُهْم يُْنِفقُوَن(: قال تعالى اَلةَ َوِممَّ ، واآلية الكريمة فيها 3)الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِاْلغَْيِب َويُِقيُموَن الصَّ

بيان واضح لمحور المال وأثره في اإلفادة منه في التكافل االجتماعي، فاآلية فيها مدح ووصف 

هم هللا تعالى إلى أخوانهم، " قَاَل قَتَادَةُ: للمتقين من عباد هللا تعالى، فهم الذين يبذلون مما أعطا

ُ، َهِذِه اأْلَْمَواَل َعَواِريٌّ َوَودَائُِع ِعنْ  ا أَْعَطاُكُم َّللاَّ ا َرَزْقنَاُهْم يُْنِفقُوَن{ فَأَْنِفقُوا ِممَّ دََك يَا اْبَن آدََم، }َوِممَّ

 يُوِشُك أَْن تُفَاِرقََها.

َكاةِ َوالنَّفَقَاِت، فَإِنَّهُ قَاَل: َوأَْولَى التَّأِْوياَلِت َوأََحقَُّها بِِصفَِة َواْختَاَر اْبُن َجِريٍر أَنَّ اآْليَ  ة  فِي الزَّ ةَ َعامَّ

ِزِم لَُهْم فِي أَْمَواِلِهْم ُمَؤدّين، َزَكاةً َكاَن ذَِلَك أَْو نَفَقَةَ َمْن لَزِ  ْن َمتْهُ نَفَقَتُهُ، مِ اْلقَْوِم: أَْن يَُكونُوا ِلَجِميعِ الالَّ

 َ ْن تَِجُب َعلَْيِهْم نَفَقَتُهُ بِاْلقََرابَِة َواْلِمْلِك َوَغْيِر ذَِلَك؛ أِلَنَّ َّللاَّ  تَعَالَى َعمَّ أَْهٍل أَْو ِعيَاٍل َوَغْيِرِهْم، ِممَّ

َكاةِ َمْمدُوح  بِِه َمْحُمود  َعلَْيِه. ْنفَاِق َوالزَّ  َوَصفَُهْم َوَمدََحُهْم بِذَِلَك، َوُكلٌّ ِمَن اإْلِ

 ِ اَلةَ َحقُّ َّللاَّ ْنفَاِق ِمَن اأْلَْمَواِل، فَإِنَّ الصَّ اَلةِ َواإْلِ ُ تَعَالَى بَْيَن الصَّ  َوِعبَادَتُهُ، قُْلُت: َكثِيًرا َما يَْقِرُن َّللاَّ

ئِِه َوالتََّوكُِّل َعلَْيِه؛ واإلنفاق َوِهَي ُمْشتَِملَة  َعلَى تَْوِحيِدِه َوالثَّنَاِء َعلَْيِه، َوتَْمِجيِدِه َوااِلْبتَِهاِل إِلَْيِه، َودَُعا

 َ ي إِلَْيِهْم، َوأَْولَى النَّاِس بِذَِلَك اْلقََرابَاُت َواأْل ْحَساُن إِلَى اْلَمْخلُوقِيَن بِالنَّْفعِ اْلُمتَعَدِّ ْهلُوَن َواْلُمَماِليُك، هو اإْلِ

 4ثُمَّ اأْلََجانُِب"

ض، وال يقتصر ذلك على التعاطف المعنوي بل والتكافل االجتماعي التزام األفراد بعضهم نحو بع

يشمل التعاطف المادي، وذلك بالتزام كل فرد قادر بعون أخيه المحتاج، ويقدم لنا الفكر االقتصادي 

اإلسالمي منطلقات أساسية في ميدان التكافل االجتماعي تبتدئ باألسرة ثم تمتد إلى المجتمع بكافة 

الحاجات الفردية ثم إشباع الحاجات الجماعية مثل الدفاع  أفراده، فالخطوة األولى تكون بإشباع

والصحة والتعليم وغير ذلك من الحاجات الجماعية التي ينبغي للمسلمين اإلسهام فيها طواعية، 

فإذا تعذر على الدولة القيام بها تتوجه إلى األغنياء لتفرض عليهم اإلسهام في دفع تلك الحاجات 

غراء إلى كفالة األجيال القادمة بالحث على حفظ الموارد الطبيعية المهمة، بل شجعت الشريعة ال

وتشريع نظام الوقف الخيري لسد الحاجات الطبية أو التعليمية أو الغذائية وغير ذلك من حاجات 

، ولقد أسهم الوقف قديما وحديثا في التكافل االجتماعي بين الناس وفي تطور 5اإلنسان المختلفة

 .6الدول اإلسالميةمستويات التنمية في 

 استثمار موارد األرض وعمارتها -2
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 3سورة البقرة/اآلية  

4
هـ((، المحقـق: 774إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء 

 (.169((168، ص 1م، )ج 1999 -ه( 1420سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية 
5
السالم، دمشـق ( بغـداد،  الدليمي،قاسم محمد محمود درويش:"االقتصاد اإلسالمي المفاهيم والمرتكزات األساسية"، دار 

 .138م، ص 2009ه( ( 1430، 1ط

6
يُنظــر: الســعدي، عبــد الملــك عبــد الرحمن:"الوقــف وأثــره فــي التنميــة"، وزارة األوقــاي والشــؤون الدينيــة، هيئــة إدارة  

 م.2000واستثمار أموال الوقف، المكتبة الوطنية، 
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، لقد خلق هللا تعالى 7)َوإِذَا قِيَل لَُهْم اَل تُْفِسدُوا فِي اأْلَْرِض قَالُوا إِنََّما نَْحُن ُمْصِلُحوَن(: قال تعالى

، 8َمَرُكْم فِيَها..()..ُهَو أَْنَشأَُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْستَعْ : اإلنسان وأسكنه األرض لعمارتها، قال تعالى

وإنما تكون العمارة باستثمار الموارد الطبيعية فيها، واإلفادة منها لبناء حضارة تحوي مقومات 

الحياة الكريمة، واستثمار الموارد من محاور االقتصاد اإلسالمي الذي وضع معالمها القرآن 

و حديث منها قوله الشريف )َمْن في أكثر من مناسبة أ صلى هللا عليه وسلمالكريم ثم خاتم النبيين 

: ، وهذه الهدايات تختلف تماما عن اإلفساد في األرض كما قال تعالى9أَْحيَا أَْرًضا َميِّتَةً فَِهَي لَهُ(

ُ اَل يُِحبُّ اْلفََسادَ(  .10)َوإِذَا تََولَّى َسعَى فِي اأْلَْرِض ِليُْفِسدَ فِيَها َويُْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َوَّللاَّ

ةً َكاْلِغّشِ فِي اأْلَْطِعَمِة، َوِمْنهُ إِزَ  اِلَحِة ُمِضرَّ ْفَسادُ فِي اأْلَْرِض ِمْنهُ تَْصيِيُر اأْلَْشيَاِء الصَّ الَةُ "فَاإْلِ

ِمْنهُ إِْفَسادُ اْلَمَساِعي اأْلَْشيَاِء النَّافِعَِة َكاْلَحْرِق َواْلقَتِْل ِلْلبََراِء، َوِمْنهُ إِْفَسادُ اأْلَْنِظَمِة َكاْلِفتَِن َواْلَجْوِر، وَ 

اِلِحيَن اْلُمْصِلِحيَن، َولَعَلَّ الْ  ُمنَافِِقيَن قَدْ َكتَْكثِيِر اْلَجْهِل َوتَْعِليِم الدََّعاَرةِ َوتَْحِسيِن اْلُكْفِر َوُمنَاَوأَةِ الصَّ

ْفَساِد بِاْلَجِميعِ، فَِلذَِلَك ُحِذَي ُمتَعَلُِّق تُفْ  ِسدُوا تَأِْكيدًا ِلْلعُُموِم اْلُمْستَفَاِد ِمْن ُوقُوعِ أََخذُوا ِمْن ُضُروِب اإْلِ

 فِي َحيِِّز النَّْفيِ.

ِلتَْفِظيعِ فََساِدِهْم بِأَنَّهُ َمْبثُوث  فِي َهِذِه  -َوُهَو اأْلَْرضُ  -َوِذْكُر اْلَمَحّلِ الَِّذي أَْفَسدُوا َما يَْحتَِوي َعلَْيهِ 

ِمْنَها تَْشِويه  ِلَمْجُموِعَها. َواْلُمَرادُ بِاأْلَْرِض َهِذِه اْلُكَرةُ اأْلَْرِضيَّةُ بَِما  اأْلَْرِض أِلَنَّ ُوقُوَعهُ فِي ُرْقعَةٍ 

ْفَساِد ِمَن النَّاِس َواْلَحيََواِن َوالنَّبَاِت َوَسائِِر اأْلَْنظِ  َمِة َوالنََّواِميِس تَْحتَِوي َعلَْيِه ِمَن اأْلَْشيَاِء اْلقَابِلَِة ِلْْلِ

ُ تَعَالَى لََها، َونَِظيُرهُ قَْولُهُ تَعَالَى: َوإِذا تََولَّى َسعى فِي اأْلَْرِض ِليُْفِسدَ فِيها َويُْهِلَك الَّتِي َوضَ  عََها َّللاَّ

ُ اَل يُِحبُّ اْلفَسادَ"  .11اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َوَّللاَّ

األصول،  واالستثمار في المفهوم اإلسالمي له طابع تعبدي، ويستند إلى مراتب وضعها علماء

فاألصل تحقيق الضرورات ثم الحاجيات فالتحسينيات، وعلى وفق ذلك تترتب أولويات االستثمار 

ونوعه في اإلسالم، والغاية المثلى فيه تحقيق مجتمع تسود فيه الرفاهية لكل فرد من أفراده ثم 

نية والقوية في مصاي الدول المتقدمة والغ ةمستوى يجعل الدول إلىالمضي بالعملية االقتصادية 

 . 12التي تُسهم في مساعدة الشعوب والتأثير في القرارات الدولية العامة والمؤثرة

 أثر العبادات على الجانب االقتصادي  -3

 أركان الدين )الفرائض( :أوالا 
َكاةَ..(: قال تعالى اَلةَ َوآتُوا الزَّ  13)..َوأَقِيُموا الصَّ

الزكاء أي الزيادة سميت بذلك ألنها تُثمر المال الزكاة لغة: الطهارة والنماء والبركة، وهي من 

واصطالحاً: إيجاب شيء مخصوص من مال  ،(14وتنميِه أو ألنها تزكي الفقراء أي تنميهم)
                                                           

7
 10سورة البقرة/ اآلية  

8
 60سورة هود/من اآلية  

9
ع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم وسـننه وأيامـه ي صـحيح البخـاري: محمـد الجام 

بن إسـماعيل أبـو عبـد هللا البخـاري الجعفـي، المحقـق: محمـد زهيـر بـن ناصـر الناصـر، دار طـوق النجـاة )مصـورة عـن 

 (.106، ص3ه(، )ج1422السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األولى، 
10
 205سورة البقرة/اآلية  

11
محمد الطاهر بن محمـد بـن « : تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير  

، 1هـــ(، )ج 1984تـــونس،  –هـــ((، الـــدار التونســـية للنشـــر 1393محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور التونســـي )المتـــوفى : 

 (.285(284ص
12
(ـ 134م، ص 2006هـ( ( 1427، 1يُنظر: الرفاعي، حسن محمد:"االستثمار في االقتصاد اإلسالمي"، دار النفائس، ط 

145. 

13
 83سورة البقرة/من اآلية  

(14)
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضـل، جمـال الـدين ابـن منظـور األنصـاري الرويفعـى اإلفريقـى انظر : ابن منظور،  

 ( ، مادة : زكا.358، ص  14، )ج(ه 1414( 3، طبيروت –دار صادر لسان العرب"، ه((،:"711)المتوفى: 
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(، وألهمية هذا الركن وعدم انفصاله 15مخصوص على أوصاي مخصوصة لطائفة مخصوصة)

التاريخ تقاتل من أجل حقوق عن بقية أركان الدين كانت الدولة اإلسالمية أول دولة فيما عري 

 (.16الفقراء والمساكين والفئات الضعيفة في المجتمع )

إن للزكاة أثاراً إيجابية فعالة على صعيد التوزيع واإلنتاج وعلى صعيد االستهالك والتبادل وعلى 

( وهي بالتالي تزيد من الفاعلية االقتصادية لألمة كجزء من 17صعيد االستثمار واالستخدام)

ة الشاملة التي أُمرت بإقامتها في األرض، وإن مراجعة أنواع األموال التي تجب فيها الزكاة العمار

والنسب الواجب دفعها تُظهر أموراً عدة؛ منها حجم تلك األموال وإنها حقاً تكفي الفقراء ولو عِلم 

اع الفقراء فبظلم هللا أن زكاة األغنياء ال تكفي الفقراء ألخرج لهم من غير زكاتهم ما يقويهم فإذا ج

 .(18األغنياء لهم)

إن تحصيل الزكاة عمل مؤسساتي تناط به الدولة وبهذا أشارت آية الصدقات إْذ جعلت من أنصبة  

لها من تنظيم وتخطيط  الزكاة نصيباً للعاملين عليها وهذا يعني أن الزكاة لكي تُعطي ثمارها ال بدّ 

عليه بعض الدول اإلسالمية التي خصصت عالي المستوى تقوم به مؤسسات متخصصة وهذا ما 

لهذا الركن العظيم وزارة أو مؤسسة كبيرة تُعنى بها ومن المؤسف أن كثيرا من األغنياء اليوم 

يُخرج زكاته ولكنها ال تصل إلى مستحقيها وبالتالي فهي ال تفعل فعلها في إعادة توزيع الثروة 

ظيفة الزكاة الوصول بالفقير إلى حد الكفاية بما يليق وهكذا تستمر نسبة الفقر بالزيادة سنوياً بينما و

له منه بغير إسراي وال إقتار لنفس  بحاله من مطعم ومشرب وملبس ومسكن وسائر ما ال بدّ 

( وال تقتصر الزكاة في إزالة حاجة الفقير والمسكين 19الشخص ولمن هو في نفقته من أسرته)

اإلغناء والقضاء على البطالة والفقر فالمحتري وتحقيق كفايتهما وإنما تعمل على تحقيق حالة 

الذي ال يجد آلة حرفته يُعطى ما يشتريها به قلت أو كثرت والتاجر يُعطي رأس ماٍل ليشتري ما 

 (.20يحسن التجارة فيه)

ا    : الكفارات والنوافلثانيا
 21)...َوَعلَى الَِّذيَن يُِطيقُونَهُ فِْديَة  َطعَاُم ِمْسِكيٍن..(: قال تعالى

تضمن ديننا الحنيف تشريعات فاعلة في النظام االقتصادي من جانب النوافل والكفارات تُسهم في 

والدفع بعجلة اإلنتاج لوجود القوة االستهالكية لألفراد بسبب حصولهم على  ،القضاء على الفقر

الطعام أو المال بسبب تلك الكفارات أو نوافل الصدقات الخارجة عن نطاق الفرض، ومن تلك 

                                                           
(15)

المحقـق: تحرير ألفاظ التنبيـه"، ه((،:"676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شري النووي )المتوفى: انظر: النووي،  

علـي بـن محمـد بـن علـي ، الجرجـاني أيضـا: ( ،101، ص  1هـ( ،)ج 1408، 1دمشـق، ط –عبد الغني الـدقر، دار القلـم 

المحقــق: ضــبطه وصــححه جماعــة مــن العلمــاء بإشــراي ،:"التعريفات"، هــ((816الــزين الشــريف الجرجــاني )المتــوفى: 

 (.152، ص 1، )ج م1983-ه( 1403، 1، ط لبنان-دار الكتب العلمية بيروت ،  الناشر

(16)
 ( .82م(، ص)1981 -ه( 1401بيروت،  -الرسالة، مؤسسة 6انظر: القرضاوي، د. يوسف،: " فقه الزكاة "، )ط 

(17)
 – 97، ص )م 200هـ( (1429، 1كلية اإلمام األعظم، ط، "النظام المالي اإلسالميالكبيسي، د.محمد فندي،:": يُنظر 

109.) 

(18)
م فـوري ثـ فوري، عالء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشـاذلي الهنـدي البرهـان البرهانانظر:  

،  6)جم،1981هـ( (1401، 5، طمؤسسـة الرسـالة، صفوة السـقا -المحقق: بكري حياني كنز العمال"، المدني فالمكي،:" 

 (.15824(، رقم الحديث )133ص 

(19)
هـ(( ، : " المجمـوع " ، تحقيـق : محمـود مطرحـي ، 676النووي ، يحيى بن ش(ـ(ري ، أبـو زكريـ(ا )المتـوفى انظر:  

 (.178، ص  6)جم(، 1996 -ه( 1417بيروت ،  –، دار الفكر  1)ط

(20)
 -، المكتــب اإلســالمي 2هــ((،:" روضــة الطــالبين"،)ط676النــووي، يحيــى بــن شــري، أبــو زكريــا)المتوفى انظــر:  

 (.324، ص  2)جه((، 1405بيروت ، 

21
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الكفارات كفارة الفطر في رمضان التي أوردناها هنا، وكفارة القتل والظهار وغير ذلك مما ال 

 حاجة لذكرها دفعا لْلطالة إذ إنها جميعا تصب في هذه الغاية المذكورة آنفاً.

، والعفو 22أما في باب الصدقات والتطوعات قوله تعالى )...َويَْسأَلُونََك َماذَا يُْنِفقُوَن قُِل اْلعَْفَو...(

، وهكذا 23هو الفضل من المال أي ما زاد عن الحوائج الضرورية لصاحب المال ومن يعول

تتوالى اآليات المباركات الداعية إلنفاق المال والحث على هذه الفضيلة المباركة الفاعلة في 

لتي تؤدي القضاء على الفقر والعوز بين أبناء المجتمع الواحد، وتعمل على زيادة القوة الشرائية ا

بدورها إلى تفعيل عجلة اإلنتاج وما يتبعها من متطلبات ترفع مستوى العملية االقتصادية في 

الدولة، كما أن تلك اآليات تفضي على هذا العمل طبيعتها التعبدية التي يتطلع أصحابها إلى ما عند 

ِ َكَمثَِل هللا تعالى من فضل عظيم وجزاء كريم، قال تعالى)َمثَُل الَِّذيَن يُْنِفقُ  وَن أَْمَوالَُهْم فِي َسبِيِل َّللاَّ

ُ َواِسع   ُ يَُضاِعُف ِلَمْن يََشاُء َوَّللاَّ  .24َعِليم ( َحبٍَّة أَْنبَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِي ُكّلِ ُسْنبُلٍَة ِمائَةُ َحبٍَّة َوَّللاَّ

 صيانة األموال وحرمتها في الشريعة  -4

أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل َوتُْدلُوا بَِها إِلَى اْلُحكَّاِم ِلتَأُْكلُوا فَِريقًا ِمْن أَْمَواِل النَّاِس )َواَل تَأُْكلُوا : قال تعالى

ثِْم َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن( ، في ظالل هذه اآلية المباركة فإن المال من الضرورات التي أمر الشرع 25بِاإْلِ

قد جاءت التشريعات اإلسالمية في هذا الباب كثيرة فمنها ، و26الشريف بإيجادها والمحافظة عليها

حد السرقة التي بها حفظ هللا تعالى أموال الناس، كذا النهي عن الغش والحيلة وكل أنواع البيوع 

المحرمة التي يأكل بها اإلنسان مال أخيه بغير حق، حتى في باب القرض جاء الوعيد على حرمة 

لنية هي أكل هذا المال وعدم إرجاعه لصاحبه، قال الرحمة أخذ المال بصورة القرض ولكن ا

َ  صلى هللا عليه وسلمالمهداة  )..َوأَيَُّما َرُجٍل يَِديُن دَْينًا َوُهَو ُمْجِمع  أَْن اَل يَُوفِّيَهُ َصاِحبَهُ لَِقَي َّللاَّ

 .27َساِرقًا(

. فَيَْدُخُل فِي )َواْلَمْعنَى: اَل يَأُْكُل : وقال علماء التفسير رحمهم هللا تعالى بَْعضُكْم َماَل بَْعٍض بِغَْيِر َحّقٍ

َمتْهُ ال شَِّريعَةُ َهذَا: اْلِقَماُر َواْلِخدَاُع َواْلغُُصوُب َوَجْحدُ اْلُحقُوِق، َوَما اَل تَِطيُب بِِه نَْفُس َماِلِكِه، أَْو َحرَّ

 .28َوأَثَْماِن اْلُخُموِر َواْلَخنَاِزيِر َوَغْيِر ذَِلَك( َوإِْن َطابَْت به نفس مالكه، كهر اْلبَِغّيِ َوُحْلَواِن اْلَكاِهنِ 

)َواَل تُْؤتُوا السُّفََهاَء أَْمَوالَُكُم الَّتِي : وفي هذا الباب تأتي أحكام الحجر على أموال السفيه، قال تعالى

ُ لَُكْم قِيَاًما َواْرُزقُوُهْم فِيَها َواْكُسوُهْم َوقُولُوا لَُهْم  ، )قال قتادة: أمر هللا بهذا 29قَْواًل َمْعُروفًا(َجعََل َّللاَّ

المال أن يخزن فيحسن خزائنه وال تملكه المرأة السفيهة وال الغالم السفيه فيبذره... وقال محمد بن 

                                                           
22
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23
ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري )المتـوفى:  

 (.337، ص 4م، )ج 2000 -ه(  1420ه((، المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، 310
24
 261سورة البقرة/ من اآلية  

25
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26
هـ((، المحقـق: أبـو 790ينظر: الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشـاطبي )المتـوفى:  

 (.401ن ص 6م، )ج1997 ه(/1417عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبعة: الطبعة األولى 
27
ه((، المحقـق: د. محفـوظ 335المسند للشاشي: أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي البِْنَكثي )المتوفى:  

 (.392ن ص 2ه(،)ج1410المدينة المنورة، الطبعة: األولى،  -الرحمن زين هللا، مكتبة العلوم والحكم 
28
القرطبي: أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الجامع ألحكام القرآن ي تفسير  

القـاهرة، الطبعـة:  –ه((، تحقيق: أحمـد البردونـي وإبـراهيم أطفـيش، دار الكتـب المصـرية 671الدين القرطبي )المتوفى: 

 (.338، ص 2م، )ج 1964 -ه( 1384الثانية، 
29
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جرير: إنما أضيفت إلى الوالة ألنهم قوامها ومدبروها، والسفيه الذي ال يجوز لوليه أن يؤتيه ماله، 

 .30عه ماله وإفساده وسوء تدبيره(هو المستحق للحجر بتضيي

 

 أثر المال في العالقات األُسرية واالجتماعية -5

التكاليف المالية ال تنفك عن مفاصل الحياة المختلفة، فهي تدخل في تفصيالت كثيرة، منها مفاصل 

الحياة االجتماعية اإلسالمية مثل الزواج والطالق وحضانة الولد وما سوى ذلك، قال تعالى في 

مهور التي هي من شروط الزواج في اإلسالم )َوآتُوا النَِّساَء َصدُقَاتِِهنَّ نِْحلَةً فَإِْن ِطْبَن لَُكْم شأن ال

، وفي تبعات الطالق المالية قال تعالى)َوإِْن َطلَّْقتُُموهُنَّ 31َعْن َشْيٍء ِمْنهُ نَْفًسا فَُكلُوهُ َهنِيئًا َمِريئًا(

ْد فََرْضتُْم لَُهنَّ فَِريَضةً فَنِْصُف َما فََرْضتُْم إِالَّ أَْن يَْعفُوَن أَْو يَْعفَُو الَِّذي بِيَِدِه ِمْن قَْبِل أَْن تََمسُّوُهنَّ َوقَ 

َ بَِما تَْعَملُونَ  ( ُعْقدَةُ النَِّكاحِ َوأَْن تَْعفُوا أَْقَرُب ِللتَّْقَوى َواَل تَْنَسُوا اْلفَْضَل بَْينَُكْم إِنَّ َّللاَّ ، وقوله 32بَِصير 

لَُكْم َعلَْيِهنَّ ِمْن  لى)يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا نََكْحتُُم اْلُمْؤِمنَاِت ثُمَّ َطلَّْقتُُموُهنَّ ِمْن قَْبِل أَْن تََمسُّوُهنَّ فََماتعا

ُحوُهنَّ َسَراًحا َجِمياًل( ، وفي مسألة تكاليف الولد قوله 33ِعدَّةٍ تَْعتَدُّونََها فََمتِّعُوُهنَّ َوَسّرِ

 .34عالى)..َوَعلَى اْلَمْولُوِد لَهُ ِرْزقُُهنَّ َوِكْسَوتُُهنَّ بِاْلَمْعُروِي..(ت

لقد وضعت الشريعة اإلسالمية الحقوق المالية متداخلة في كثير من المعامالت والعالقات و

االجتماعية لحكم متعددة يصعب حصرها، ولكنها تصب جميعا إلنشاء عالقة متكاملة صحيحة 

حقه، وتُلزم المكلف بأداء التكليف المناط به، وبما يتناسب وطبيعة وظيفته في  تعطي لكل ذي حق

تلك الرابطة االجتماعية، وذلك لتحقيق التوازن الذي وضعه الشارع الحكيم لضبط تفاعالت أفراد 

األسرة في الحياة، ففي قوله تعالى}وسرحوهن سراحا جميال{ قال السادة المفسرون رحمهم هللا 

، ومما يُقصد بالحقوق هنا الحقوق 35لتسريح اْلَجِميل ُهَو الطَّاَلق َمَع قََضاء اْلُحقُوق"تعالى: "وا

المالية التي قد تكون بمثابة شيء من التعويض، وأنها قد تُسهم أيضا في جبر الخواطر التي قد 

قيق كسرت بسبب انتهاء رابطة الزواج، ذاك أن المعامالت في الشريعة اإلسالمية األصل فيها تح

مصالح العباد في المعاش والحياة ورفع الحرج عنهم بعيداً عن الباطل والحرام، فتأتي بعض 

)فَإِْن أَْرَضْعَن لَُكْم  اآليات تحمل معنى األمر أو اإلباحة لبعض أصناي العقود مثل قوله تعالى

) روع فيها معتبر ، وتأتي داللة آيات أخرى يكون مبنى حكم التعامل المش36فَآتُوُهنَّ أُُجوَرُهنَّ

: ، قال تعالى37بطيب النفس كما في التبرعات المختلفة مثل اإلفادة واالنتفاع من مهر الزوجة

   38)َوآتُوا النَِّساَء َصدُقَاتِِهنَّ نِْحلَةً فَإِْن ِطْبَن لَُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنهُ نَْفًسا فَُكلُوهُ َهنِيئًا َمِريئًا(
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 لرباحرمة بعض التعامالت المالية مثل ا -6

بَا اَل يَقُوُموَن إاِلَّ َكَما يَقُوُم الَِّذي يَتََخبَُّطهُ الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَمّسِ ذَِلَك بِ : قال تعالى أَنَُّهْم )الَِّذيَن يَأُْكلُوَن الّرِ

بَا فََمْن َجاَءهُ  َم الّرِ ُ اْلبَْيَع َوَحرَّ بَا َوأََحلَّ َّللاَّ َمْوِعَظة  ِمْن َربِِّه فَاْنتََهى فَلَهُ َما َسلََف  قَالُوا إِنََّما اْلبَْيُع ِمثُْل الّرِ

ِ َوَمْن َعادَ فَأُولَئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخاِلدُوَن(  .39َوأَْمُرهُ إِلَى َّللاَّ

ال تقتصر همة االقتصاد اإلسالمي على الربح المطلق فقط دون النظر إلى المآالت التي ممكن أن 

والجماعة، ومن هنا جاء تحريم بعض التصرفات والمعامالت المالية التي ورد تعود على الفرد 

ذكر بعضها في القرآن الكريم وجاءت الُسنة المشرفة متممة لذكر تعامالت أخرى لترسم الشريعة 

 الغراء للعلماء رضي هللا عنهم قواعد استنباط الضوابط الشرعية ألي تعامل مالي جديد.

)اإلسالم دين  -رحمهم هللا تعالى-اب هذه اآلية المباركة قال المفسرون ففي قضية الربا وفي رح

الرحمة والعطف والتعاون، أوجب على الناس أن يتآزروا في وقت الشدة والضيق، وأن يتراحموا 

في وقت العسر والمشقة، فإذا احتاج الواحد إلى مبلغ من المال، فعلى اآلخرين مساعدته بالصدقة 

المساعدة، وال يرهقه بإقراضه مبلغا من المال مع زيادة معينة أو نسبية تتزايد  أو غيرها من ألوان

مع مرور الزمان، ألن هللا تعالى يبارك للغني فيما يتصدق به ويعوضه خيرا عما أنفق، وينمي له 

ماله بوسائل مختلفة، ويكون المتصدق محبوبا عند هللا والناس أجمعين، فال حسد وال بغضاء، وال 

 احتيال، وال سرقة وال اغتصاب، وال تآمر وال إيذاء، وهذا كله مما يساعد على نمو المال غش وال

 .40وزيادته(

 توصيف التعامالت المالية  -7

إن مما يكشف عن أهمية محور المال واالقتصاد في الشريعة الغراء توصيف التعامالت المالية 

لتعامالت واهتمام الشارع الكريم بها وذكرها في رحاب القرآن الكريم بما يُبين مشروعية تلك ا

وأنها ذات طابع تعبدي يعطي الملتزمين بها وصف اإليمان والتقوى؛ ففي آية الدّين مفاهيم كبيرة 

ورائعة ففيها ذكر لمسالة الدّيون والرهن والتجارة والمكاتبة والشهود وكلها توصيفات لتعامالت 

درء الضرر والمفسدة وجلب النفع والمصلحة في  تضبط تعامل اإلنسان مع أخيه اإلنسان في دائرة

)يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِذَا تَدَايَْنتُْم بِدَْيٍن إِلَى  جو إيماني يُراعي فيه طرفا المعاملة وجه هللا تعالى القائل

ى فَاْكتُبُوهُ َوْليَْكتُْب بَْينَُكْم َكاتِب  بِاْلعَْدِل َواَل يَأَْب َكاتِ  ُ فَْليَْكتُْب أََجٍل ُمَسمًّ ب  أَْن يَْكتَُب َكَما َعلََّمهُ َّللاَّ

َ َربَّهُ َواَل يَْبَخْس ِمْنهُ َشْيئًا فَإِْن َكاَن الَِّذي َعلَْيهِ  َِّق َّللاَّ  اْلَحقُّ َسِفيًها أَْو َوْليُْمِلِل الَِّذي َعلَْيِه اْلَحقُّ َوْليَت

يُْمِلْل َوِليُّهُ بِاْلعَْدِل َواْستَْشِهدُوا َشِهيدَْيِن ِمْن ِرَجاِلُكْم فَإِْن لَْم يَُكونَا َضِعيفًا أَْو اَل يَْستَِطيُع أَْن يُِملَّ ُهَو فَلْ 

 ُ َر إِْحدَاُهَما اأْل ْن تَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهدَاِء أَْن تَِضلَّ إِْحدَاُهَما فَتُذَّكِ ْخَرى َواَل َرُجلَْيِن فََرُجل  َواْمَرأَتَاِن ِممَّ

ِ َوأَ  يَأَْب الشَُّهدَاءُ  ْقَوُم إِذَا َما دُُعوا َواَل تَْسأَُموا أَْن تَْكتُبُوهُ َصِغيًرا أَْو َكبِيًرا إِلَى أََجِلِه ذَِلُكْم أَْقَسُط ِعْندَ َّللاَّ

ْيُكْم ُجنَاح  أاَلَّ تَْكتُبُوَها ِللشََّهادَةِ َوأَْدنَى أاَلَّ تَْرتَابُوا إاِلَّ أَْن تَُكوَن تَِجاَرةً َحاِضَرةً تُِديُرونََها بَْينَُكْم فَلَْيَس َعلَ 

 َ ُ َوأَْشِهدُوا إِذَا تَبَايَْعتُْم َواَل يَُضارَّ َكاتِب  َواَل َشِهيد  َوإِْن تَْفعَلُوا فَإِنَّهُ فُُسوق  بُِكْم َواتَّقُوا َّللاَّ  َويُعَلُِّمُكُم َّللاَّ

ُ بُِكّلِ َشْيٍء َعِليم (  41َوَّللاَّ

 الملكيةالشخصية المالية المستقلة وحق   -8

في شريعة اإلسالم هناك استقاللية مالية لكل شخص، فالزوجة لها شخصيتها المالية المستقلة، كذا 

اليتامى أو األطفال، ومن هم بحاجة إلى والية مالية، وينبغي للولي القيام بحق الوالية من جهة 

لها وأداء حق الزكاة المحافظة على هذه األموال بعدم أكلها أو اإلسراي فيها بل ينبغي عليه تشغي

)َوآتُوا اْليَتَاَمى أَْمَوالَُهْم َواَل تَتَبَدَّلُوا اْلَخبِيَث  فيها، واآليات المتعلقة بذلك كثيرة منها قوله تعالى
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أُْمُر تَعَالَى ، جاء في تفسير اآلية: )يَ 42بِالطَّيِِّب َواَل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُهْم إِلَى أَْمَواِلُكْم إِنَّهُ َكاَن ُحوبًا َكبِيًرا(

ها إِلَ  ى أَْمَواِلِهْم؛ َوِلَهذَا بِدَْفعِ أَْمَواِل اْليَتَاَمى إِلَْيِهْم إِذَا بَلَغُوا الُحلُم َكاِملَةً ُمَوفََّرةً، َويَْنَهى َعْن أَْكِلَها وَضّمِ

، َعْن  ْزِق اْلَحَراِم قَاَل: }َوال تَتَبَدَّلُوا اْلَخبِيَث بِالطَّيِِّب{ قَاَل ُسْفيَاُن الثَّْوِريُّ أَبِي َصاِلحٍ: اَل تْعجل بِالّرِ

َر لََك، َوقَاَل َسِعيدُ ْبُن ُجبَْيٍر: اَل تبَدَّلوا اْلَحَراَم ِمنْ  ْزُق اْلَحاَلُل الَِّذي قُدِّ  أَْمَواِل النَّاِس قَْبَل أَْن يَأْتِيََك الّرِ

ُروا أَمْ  ، وفي الُسنة 43َوالَُكُم اْلَحاَلَل َوتَأُْكلُوا أَْمَوالَُهُم اْلَحَراَم(بِاْلَحاَلِل ِمْن أَْمَواِلُكْم، يَقُوُل: اَل تُبَذِّ

لتشغيل تلك األموال حفاظا عليها )اتَِّجُروا فِي  صلى هللا عليه وسلمالمشرفة يأتي توجيه النبي 

َكاةُ(  .44أَْمَواِل اْليَتَاَمى، اَل تَأُْكْلَها الزَّ

مية معروي من الدين بالضرورة؛ إذ لوال هذا لما كان إن حق الملكية الفردية في الشريعة اإلسال

هناك معنى لما شرعه اإلسالم من أنظمة الزكاة واإلرث والنفقات والمهور في األنكحة، وعقود 

المعاوضات والتمليكات وعقوبات االعتداء على مال الغير؛ الن هذه التشريعات تستلزم بالبداهة 

ل إنسان شخصيته المالية المستقلة، وما دام الشرع الشريف االعتراي بحق الملكية الفردية وإن لك

قد أنشأ حق الملكية وأثبته لصاحبه فإنه أباح له استعماله والتصري فيه، ولكن بالقدر وعلى النحو 

المأذون فيه من مانحه، وإال فإن للشريعة الغراء أحكاماً تحفظ بها األموال الخاصة كونها بالتالي 

ا كانت أحكام الحجر على أموال السفيه مثال، أو األحكام التي نهت عن أموال األمة، ومن هن

 .45صري األموال في المحظورات من التعامالت واألشياء

 توزيع الثروات  -9

من أهم مقومات االقتصاد اإلسالمي موضوعة التوزيع، فقد تضمن ديننا الحنيف تشريعات متعددة 

ى تقليل الفوارق ومحاربة الفقر والعوز على تصب في صياغة منظومة توزيع  متكاملة تعمل عل

نحو يعمل على محوه تماما، ومما يصب في ذلك تشريع الميراث وقواعده الرصينة والحكيمة، 

ُ فِي أَْواَلِدُكْم ِللذََّكِر ِمثُْل َحّظِ اأْلُْنثَيَْيِن فَإِْن ُكنَّ نَِساًء فَْوَق اثْنَتَْيِن فَلَهُ  قال تعالى نَّ ثُلُثَا َما )يُوِصيُكُم َّللاَّ

ا تََرَك إِْن َكانَ  لَهُ َولَد  فَإِْن لَْم  تََرَك َوإِْن َكانَْت َواِحدَةً فَلََها النِّْصُف َوأِلَبََوْيِه ِلُكّلِ َواِحٍد ِمْنُهَما السُّدُُس ِممَّ

ِه الثُّلُُث فَإِْن َكاَن لَهُ إِْخَوة  فَ  ِه السُّدُُس ِمْن بَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي بَِها أَْو يَُكْن لَهُ َولَد  َوَوِرثَهُ أَبََواهُ فأَِلُّمِ أِلُّمِ

َ َكاَن  ِ إِنَّ َّللاَّ ، إن 46َعِليًما َحِكيًما(دَْيٍن آبَاُؤُكْم َوأَْبنَاُؤُكْم اَل تَْدُروَن أَيُُّهْم أَْقَرُب لَُكْم نَْفعًا فَِريَضةً ِمَن َّللاَّ

اإلنسانية في تلبية رغبة اإلنسان في أن ال نظام التوريث في اإلسالم يتمشى مع طبيعة الفطرة 

تنقطع صلته بنسله وأن يمتد في هذا النسل ثمرة جهده وأن جهده سيرثه أهله من بعده مما يدعوه 

إلى مضاعفة الجهد؛ مما يضمن لألمة النفع والفائدة في مجموعها من هذا الجهد المضاعف مع 

ريح في هذا النظام الذي يضمن تفتيت الثروة عدم اإلخالل بمبدأ التكافل االجتماعي العام الص

المجتمعة على رأس كل جيل وإعادة توزيعها من جديد فال يدع مجاال لتضخم الثروة وتكدسها في 

أيد قليلة ثابتة كما يقع في األنظمة التي تجعل الميراث ألكبر ولد ذكر أو تحصره في طبقات قليلة 

في إعادة التنظيم االقتصادي في الجماعة ورده إلى  وهو من هذه الناحية أداة متجددة الفاعلية

االعتدال دون تدخل مباشر من السلطات هذا التدخل الذي ال تستريح إليه النفس البشرية بطبيعة ما 

ركب فيها من الحرص والشح فأما هذا التفتيت المستمر والتوزيع المتجدد فيتم والنفس به راضية 
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وهذا هو الفارق األصيل بين تشريع هللا تعالى لهذه النفس ألنه يماشي فطرتها وحرصها وشحها 

 .47وتشريع األنظمة الوضعية

إن تفتيت الثروة التي يستند إليها نظام الميراث اإلسالمي يصب في إعادة توزيع الثروات ويراعي 

عي في القسمة مبدأ الغنم بالغرم وهذا يجعله مترابطا مع فقه نظام النفقات ونظام التكافل االجتما

في اإلسالم، فهو دين متكامل في أنظمته يعمل كوحدة واحدة في محاربة الفقر وتنظيم الحياة 

 .48االقتصادية لألمة

 الجانب الروحي في االقتصاد اإلسالمي  -11

ال ينفك الجانب الروحي عن االقتصاد اإلسالمي شأنه شأن جميع مفاصل الحياتية األخرى، كونه 

عدها على ضرورة مراقبة هللا تعالى في جميع التصرفات جزء من منظومة ربانية أسست قوا

اإلنسانية، ذاك أن هللا تعالى قادر على كل شيء وبيده مفاتح الخير وهو الرزاق ذو القوة المتين، 

السََّماِء  ومن هنا قول هللا تبارك وتعالى)َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلقَُرى آَمنُوا َواتَّقَْوا لَفَتَْحنَا َعلَْيِهْم بََرَكاٍت ِمنَ 

أي " لفتحنا عليهم أنواعا من بركات السماء  49َواأْلَْرِض َولَِكْن َكذَّبُوا فَأََخْذنَاُهْم بَِما َكانُوا يَْكِسبُوَن(

واألرض لم يعهدوها من قبل، فتكون لهم أبواب نِعٍم وبركات غير التي عهدوا في صفاتها ونمائها 

طار النافعة التي تخصب األرض وتكسب البالد رفاهية وثباتها وأثرها فيهم، فأنزلنا عليهم األم

 العيش، وآتيناهم من العلوم والمعاري وفهم ُسنن الكون ما لم يصل إلى مثله البشر من قبل.

إنهم لو آمنوا لوسعنا عليهم الخير من كل جانب ويسرناه لهم بدل لما أصابهم من  -والخالصة

والقاعدة التي أقرها القرآن الكريم أن اإليمان ، عقوبات بعضها من السماء وبعضها من األرض

الصحيح ودين الحق سبب في سعادة الدنيا، ويشارك المؤمنين في المادي منها الكفار كما قال 

ُروا بِِه فَتَْحنا َعلَْيِهْم أَْبواَب ُكّلِ َشْيءٍ »تعالى:  ا نَُسوا ما ذُّكِ أي إن ذلك الفتح كان ابتالء « فَلَمَّ

، وكان من أثره فيهم البطر واألشر بدال من الشكر لمولى النعم فكان نقمة ال نعمة، واختبارا لحالهم

وفتنة ال بركة، ولكن المؤمنين إذا فتح هللا عليهم كان أثره فيهم شكر هللا عليه واالغتباط بفضله 

واستعماله في سبيل الخير دون الشر وفى اإلصالح دون اإلفساد، ويكون جزاؤهم على ذلك زيادة 

 .50لنعم في الدنيا وحسن الثواب عليها في اآلخرة"ا

 

 المبحث الثاني: المحاور المتعلقة بالمبادئ االقتصادية العامة

لقد ذكر القرآن الكريم بعض المفاهيم العامة في االقتصاد اإلسالمي، التي تمثل المبادئ التي يستند 

إليها المنهج االقتصادي على نحو عام، وقد جمع شتاتها هذا المبحث الذي سلط الضوء على بعض 

 تلك المبادئ، ومنها المفاهيم اآلتية:   

 الثمن  -1

)...َواَل تَْشتَُروا بِآيَاتِي ثََمنًا قَِلياًل َوإِيَّاَي : بمسألة الشراء، قال تعالىذكر القرآن الكريم الثمن المتعلق 

)ُزيَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن  ، وقد جاء ذكر الثمن في آيات أخرى منها قوله تعالى51فَاتَّقُوِن(

َمِة َواأْلَْنعَاِم َواْلَحْرِث ذَِلَك َمتَاعُ النَِّساِء َواْلبَنِيَن َواْلقَنَاِطيِر اْلُمقَْنَطَرةِ ِمَن الذَّ  ِة َواْلَخْيِل اْلُمَسوَّ َهِب َواْلِفضَّ

                                                           
47
 (.597، ص1م، )ج2005ه( ( 1425، 35يُنظر: قطب، سيد قطب،:"في ظالل القرآن"، دار الشروق ( القاهرة، ط 

48
، 2:"أصــول االقتصــاد اإلســالمي"، دار القلــم ( دمشــق، الــدار الشــامية ( بيــروت، طلمصــري، رفيــق يونسيُنظــر: ا 

 244، ص م1999ه( ( 1420

49
 96سورة األعراي/اآلية  

50
هـ((، شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى البـابى الحلبـي 1371تفسير المراغـي: أحمـد بـن مصـطفى المراغـي )المتـوفى:  

 (.15، ص 9م،)ج 1946 -ه(  1365وأوالده بمصر، الطبعة: األولى، 
51
 41سورة البقرة/من اآلية  
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ُ ِعْندَهُ ُحْسُن اْلَمآِب( ِه 52اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َوَّللاَّ ، وقوله تعالى)َوِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َمْن إِْن تَأَْمْنهُ بِِقْنَطاٍر يَُؤدِّ

ِه إِلَْيَك إِالَّ َما دُْمَت َعلَْيِه..( إِلَْيَك َوِمْنُهْم َمْن إِنْ   53تَأَْمْنهُ بِِدينَاٍر اَل يَُؤدِّ

الثمن هو ما يأخذه البائع من المشتري في مقابل البيع، ومن هنا قال علماء التفسير رحمهم هللا 

ت لهم تعالى "}ثََمنًا قَِلياًل{ أي: َعَرًضا يسيًرا من الدنيا، وذلك أن رؤساَء اليهود وعلماءهم كان

الهم، يأخذون منهم كلَّ عاٍم شيئًا معلوًما من َزْرِعهم وُضروِعهم  مآكُل يُصيبونها من َسفَلَتِهم وُجهَّ

، وتابعوه، أن تفوتهم تلَك المآكُل، -صلى هللا عليه وسلم  -ونُقودهم، فخافوا إن ُهْم بَيَّنوا صفةَ محمد 

 54لى اآلخرة"فغيَّروا نعتَهُ، وكتموا اسَمهُ، واختاروا الدنيا ع

وفي المقايضة ال تستطيع التمييز بين البائع والمشتري أو بين الثمن والمبيع أما في المبادالت 

النقدية فالمبيع يكون سلعة أو خدمة والثمن يكون نقودا وربما لهذا السبب سمى المسلمون النقود 

 أثمانا ألنها تميز المبيع من الثمن أو هي التي تدفع ثمناً.

بين ثمن السلعة وقيمتها الحقيقية، فالثمن ما تراضى عليه المتعاقدان سواء زاد على  وهناك فرق

القيمة أو نقص، أما القيمة فهي بمنزلة العيار من غير زيادة وال نقصان، وعليه فإذا كان الثمن 

ع أكثر من القيمة كان البائع رابحا، وإن كان أقل كان خاسرا، وإن كان أكثر من القيمة كان البائ

 ً  .55غابنا، وإن كان أقل كان مغبونا

 ضوابط اإلنتاج واالستهالك في االقتصاد اإلسالمي -2

ا أَْخَرْجنَا لَُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواَل تَيَ  :قال تعالى ُموا )يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْنِفقُوا ِمْن َطيِّبَاِت َما َكَسْبتُْم َوِممَّ مَّ

َ َغنِيٌّ َحِميد (اْلَخبِيَث ِمْنهُ تُْنِفقُوَن   .56َولَْستُْم بِآِخِذيِه إِالَّ أَْن تُْغِمُضوا فِيِه َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

من مميزات االقتصاد اإلسالمي ضوابطه الشرعية في اإلنتاج واالستهالك، فلقد رسمت لألمة 

بدان بتلك الضوابط منهجا خاصا تضمن لها سالمة الدنيا واآلخرة، فبهذه الضوابط تُصان األ

واألموال والعقول، ومن هنا جاء تحريم صناعة الخمر وبيعه مثال، أو زراعة الحشيشة وبيعها 

(، وفي هذه اآلية قال 57واستهالكها؛ فلقد صرح العلماء بحرمتها وأن من استحلها كفر)

ْبتُْم من حالله أو جياده، المفسرون رحمهم هللا تعالى)يا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْنِفقُوا ِمْن َطيِّباِت َما َكسَ 

ا أَْخَرْجنا لَُكْم ِمَن اأْلَْرِض أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الحبوب والثمرات والمعادن(  .58َوِممَّ

والخبائث اسم جامع لكل ما فيه ضرر على اإلنسان أو بيئته وال يلزم أن يكون الضرر مطلقا, إنما 

ن المحرمات والمنهيات في شريعة اإلسالم, فلقد يكفي غلبته وهذا هو أساس التحريم والنهي ع

ُحرمت الخمر لغلبة الضرر فيه وان كان فيه بعض المنافع, سواء أكانت تلك المنافع حقيقية أم 

 )يَْسأَلُونََك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر قُْل فِيِهَما إِثْم  َكبِير  َوَمنَافِعُ : هكذا يتخيلها أو يتوقعها الناس, قال تعالى

                                                           
52
 14سورة آل عمران/اآلية  

53
 75سورة آل عمران/اآلية  

54
هـ((، اعتنـى بـه تحقيقـا  927فتح الرحمن في تفسير القرآن: مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي )المتـوفى:  

ــوادر )إصــدَارات  ــب، دار الن ــدين طال ــور ال ــُؤون اإِلســالِميّة وضــبطا وتخريجــا: ن ــاي والُش ــُؤوِن  -وَزارة األوق إدَاَرةُ الُش

 (.92، ص 1م، )ج2009 -ه(  1430اإِلسالَِميِّة(، الطبعة: األولى، 
55
، 2يُنظــر: المصــري، رفيــق يونس:"أصــول االقتصــاد اإلســالمي"، دار القلــم ( دمشــق، الــدار الشــامية ( بيــروت، ط 

 .132( 131م، ص1999ه( ( 1420

56
 267قرة/اآلية سورة الب 

(57)
م(، 1995بيــروت ،  -، دار الكتــب العلميــة 2محمــد العظــيم آبــادي ، : " عــون المعبــود " ، )طشــمس الحــق، انظــر :  

 ( .92, ص 10)ج

58
أنوار التنزيـل وأسـرار التأويـل: ناصـر الـدين أبـو سـعيد عبـد هللا بـن عمـر بـن محمـد الشـيرازي البيضـاوي )المتـوفى:  

هــ(،  1418 -بيـروت، الطبعـة: األولـى  –عبـد الـرحمن المرعشـلي، دار إحيــاء التـراث العربـي هـ(، المحقـق: محمـد 685

 (.159، ص 1)ج
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 ُ  لَُكُم اآْليَاِت لَعَلَُّكْم ِللنَّاِس َوإِثُْمُهَما أَْكبَُر ِمْن نَْفِعِهَما َويَْسأَلُونََك َماذَا يُْنِفقُوَن قُِل اْلعَْفَو َكذَِلَك يُبَيُِّن َّللاَّ

 (.59تَتَفَكَُّروَن( )

 وظائف النقود وضرورة تشغيلها في الشريعة اإلسالمية -3

ْرُهْم بِعَذَاٍب أَِليٍم()...َوالَِّذيَن يَ : قال تعالى ِ فَبَّشِ ةَ َواَل يُْنِفقُونََها فِي َسبِيِل َّللاَّ ، 60ْكنُِزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ

المعنى العام لآلية الشريفة تنهى عن كنز األموال على نحو عام، فهي لم تخلق لالكتناز كما قال 

هي جمع المال فقط والتعلق به دون استثماره في ، وكأن الغاية 61)الَِّذي َجَمَع َمااًل َوَعدَّدَهُ(: تعالى

المنافع الكثيرة التي يرتجى منها، وأقل ذلك إخراج زكاة تلك األموال وإعطاؤها لمستحقيها، وفي 

هذا خير كبير، " و" الَكْنُز ": كل َماٍل وجبت فيه الزكاة، فلم تَُؤدَّ زكاته.وقوله: }َوالَ يُنِفقُونََها{.أي: 

، ولكن المعنى أبعد من ذلك فإن تجميد األموال دون تفعيلها في واقع الحياة 62."ال يؤدون زكاتها

 دفعا لعجلة االقتصاد المتحركة ستعمل بعد فترة إلى إنقاص هذا المال بسبب إخراج الزكاة.

إن للنقود وظائف مهمة منها أنها تعمل بصفة وسيط المبادالت أي وسيط بين السلع والسلع كما 

بة وحدة حساب أي مقياس للقيمة أي وحدة يمكن بالتعبير عنها قياس وتسجيل أنها تعمل بمثا

لنا من أن نستبدل سلعة  المعامالت في ميدان األعمال، إذ بدون النقود كوسيط في المبادالت ال بدّ 

المقايضة أي االستبدال المباشر للسلع والخدمات  إلىما مباشرة بسلعة أخرى أي ال بد أن نلجأ 

ت أخرى دون تدخل النقود، وال يخفى أن هذا التعامل صعب ومزعج جدا وغير بسلع وخدما

ممكن دائما، وبعكسه فإن النقود هي الوسيط السهل الذي يسهل على الناس معامالتهم التبادلية 

ويمكنهم االحتفاظ به إلى حين الحاجة، كما أنه من المهم أن تكون هناك وحدة للتحاسب يمكن 

قيم األشياء موضوع التبادل وهذه الوحدة هي النقود، كما أنها مقياس  بموجبها قياس وتسجيل

للمدفوعات المؤجلة؛ فإن النقود ال بد أن تبقى ثابتة لفترة من الوقت وإال فإن القروض والمدفوعات 

المؤجلة تصبح أقرب ما تكون إلى المقامرة، وبهذا يُفهم أن النقود بمثابة آلة تعمل كوسيط في 

قياس للقيمة ومستودع لها ومقياس  للمدفوعات المؤجلة وكل ذلك يصب في الغاية المبادالت وم

المرجوة منها وهي وضعها في ميدان التشغيل واالستثمار بما يحقق تحريك عجلة االقتصاد نحو 

 .63النمو الدائم

 غاية األموال في المفهوم اإلسالمي  -4

ة كلها تصب في خير الدنيا واآلخرة، فهي إن غاية األموال في الشريعة اإلسالمية لها أبعاد كثير

وسيلة لالنتفاع الخاص والعام في اإلطار الدنيوي المشروع أو وسيلة لمرضاة هللا تعالى على نحو 

خاص في إنفاقها في سبيل هللا تعالى على وفق المحاور العديدة التي شرعها الدين الحنيف، بينما 

ة، فمن الناس من ينفق ماله على المحرمات والمضار ينعدم هذا المفهوم خارج المنظومة اإلسالمي

)َوقَاَل  الشخصية مثل تناول الكحول والمخدرات أو ممكن أن تنفق للصد عن سبيل هللا تعالى

 َسبِيِلَك َربَّنَا ُموَسى َربَّنَا إِنََّك آتَْيَت فِْرَعْوَن َوَمأَلَهُ ِزينَةً َوأَْمَوااًل فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َربَّنَا ِليُِضلُّوا َعنْ 

                                                           
(59)

 ( .219سورة البقرة , من اآلية ) 

60
 34سورة التوبة/ من اآلية  

61
 2سورة الهمزة/ اآلية  

62
علومـه: أبـو محمـد مكـي بـن أبـي الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامـه، وجمـل مـن فنـون  

ه((، المحقق: مجموعة 437طالب َحّموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبي المالكي )المتوفى: 

جامعــة الشــارقة، بإشــراي أ. د: الشــاهد البوشــيخي، مجموعــة  -رســائل جامعيــة بكليــة الدراســات العليــا والبحــث العلمــي 

م،  2008 -هـ(  1429جامعـة الشـارقة، الطبعـة: األولـى،  -كلية الشـريعة والدراسـات اإلسـالمية  -بحوث الكتاب والسنة 

 (.2976، ص4)ج
63
م، 1989هـ( 1409، 1يُنظر: عمر، دكتور حسين،"مبادئ المعرفة االقتصادية"، منشورات ذات السـالل ( الكويـت، ط 

 .298(295ص 
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، وفي الوقت 64اْطِمْس َعلَى أَْمَواِلِهْم َواْشدُدْ َعلَى قُلُوبِِهْم فاََل يُْؤِمنُوا َحتَّى يََرُوا اْلعَذَاَب اأْلَِليَم(

الحاضر نرى كيف أن أعداء اإلسالم يستخدمون أموالهم لحرب اإلسالم والمسلمين وبث الشبهات 

وصدهم عن دينهم الحنيف، ومن هنا ينبغي على المسلمين  ونشر الشهوات إلضعاي المسلمين

أفرادا وحكومات أن يستغنوا عن التبعية االقتصادية لغيرهم ويمتلكوا سبل الغنى والقوة كما قال 

ِ : تعالى ةٍ َوِمْن ِربَاِط اْلَخْيِل تُْرِهبُوَن بِِه َعدُوَّ َّللاَّ ُكْم َوآَخِريَن )َوأَِعدُّوا لَُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن قُوَّ َوَعدُوَّ

ِ يَُويَّ إِلَْيُكْم وَ  ُ يَْعلَُمُهْم َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء فِي َسبِيِل َّللاَّ أَْنتُْم اَل ِمْن دُونِِهْم اَل تَْعلَُمونَُهُم َّللاَّ

، والمال من أهم أسباب القوة فهو عصب الحياة ووسيلة مهمة للحصول على الغايات 65تُْظلَُموَن(

لة في الدنيا واآلخرة، ومما يمكن ذكره من غاية األموال وفق المفهوم اإلسالمي نقول بأن النبي

تحقيق العدالة التوزيعية وتحقيق عمارة األرض والنهوض  إلىالسياسة المالية اإلسالمية تهدي 

 باالقتصاد في محاوره المختلفة وتحقيق التوازن واالستقرار، واالهتمام بمصالح المسلمين في كل

مكان بل مساعدة األمم التي تعاني من الفقر والمجاعات، واتخاذ الوسائل التي تُسهم في نشر 

اإلسالم وإزالة العوائق أمامه وحماية الديار اإلسالمية وتحقيق العدل ومراقبة تطبيق األحكام 

 .66الشرعية وغير ذلك من الغايات الشرعية النافعة

 تصاد اإلسالمي مفهوم التوازن وعدالة التوزيع في االق -5

، 67)َواَل تَْجعَْل يَدََك َمْغلُولَةً إِلَى ُعنُِقَك َواَل تَْبُسْطَها ُكلَّ اْلبَْسِط فَتَْقعُدَ َملُوًما َمْحُسوًرا(: قال تعالى

ْرنَاَها  )َوإِذَا أََرْدنَا أَْن نُْهِلَك قَْريَةً أََمْرنَا ُمتَْرفِيَها فَفََسقُوا فِيَها فََحقَّ َعلَْيَها: وقال تعالى اْلقَْوُل فَدَمَّ

 68تَْدِميًرا(

}والذين إِذَآ أَنفَقُواْ لَْم يُْسِرفُواْ َولَْم يَْقتُُرواْ َوَكاَن  :لقد وصف هللا تعالى عباده المؤمنين، فقال تعالى

 [، "فها هنا أمر رسوله بمثل ذلك الوصف، فقال تعالى: }َوالَ تَْجعَلْ 67بَْيَن ذَِلَك قََواماً{ ]الفرقان: 

يَدََك َمْغلُولَةً إلى ُعنُِقَك{ أي ال تمسك عن اإلنفاق، بحيث تضيف على نفسك وأهلك في وجوه صلة 

حم، أي: ال تجعل يدك في انقباضها كالمغلولة الممنوعة من االنبساط، }َوالَ تَْبُسْطَها ُكلَّ  الرَّ

.البسط{ أي: وال تتوسَّع في اإلنفاق توسُّعاً مفرطاً بحيث ال يبقى في ي  دك شيء 

والحكماُء ذكروا في كتب األخالق أنَّ لكّلِ خلق طرفي إفراٍط وتفريٍط، وهما مذمومان، والخلق 

الفاضل هو العدل والوسط، فالبخل إفراط  في اإلمساك، والتبذير إفراط  في اإلنفاِق، وهما 

 مذمومان، والمعتدل الوسُط.

ً ي ً أنه يلوُم نفسه، وأصحابه أيضا لومونه على تضييع الماِل وإبقاِء األهل في ومعنى كونه ملوما

الضَّرر والمحنة، أو يلومونه باإلمساك إذا سألوه ولم يعطهم فكذلك إذا أنفق اإلنسان مقدار ما 

يحتاج إليه في مدَّة شهر، بقي في وسط ذلك الشهر عاجزاً متحيراً، ومن فعل هذا، لحقه اللَّوم من 

ات معاشه"أهله والمحتاجين إلى إنفاقه عليهم بس  .69بب سوء تدبيره، وترك الحزم في مهمَّ

                                                           
64
 .88سورة يونس / اآلية  

65
 .60 سورة األنفال / اآلية 

66
 111، 58، 34م، ص 2008ه( ( 1429، 1يُنظر: الكبيسي،:" النظام المالي اإلسالمي"، كلية اإلمام األعظم، ط 

67
 29سورة اإلسراء/ اآلية  

68
 16سورة اإلسراء/ اآلية  

69
ه((، 775اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني )المتوفى:  

بيــروت / لبنــان، الطبعــة:  -المحقـق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود والشــيخ علــي محمــد معــوض، دار الكتــب العلميــة 

 (.266،265، ص12م، )ج1998-ه(  1419األولى، 
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، صحيح أن الخلق متفاوتون في الرزق وبهذا 70كما أن إسراي المترفين سبب  للهالك والدمار

)أَُهْم يَْقِسُموَن َرْحَمَت َربَِّك نَْحُن قََسْمنَا بَْينَُهْم : قدر هللا تعالى ليتخذ بعضهم بعضا ُسخريا، قال تعالى

َِّخذَ بَْعُضُهْم بَْعًضا ُسْخِريًّا َوَرْحَمتُ  َمِعيَشتَُهمْ   فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َوَرفَْعنَا بَْعَضُهْم فَْوَق بَْعٍض دََرَجاٍت ِليَت

ا يَْجَمعُوَن( ، وقد يزداد هذا التفاوت حجما لظروي طارئة مثل عجز البعض عن 71َربَِّك َخْير  ِممَّ

لحرب أو الكساد أو القحط أو ربما لسوء التعامالت العمل لمرض أو عاهة جسدية أو لظروي ا

االقتصادية الخارجة عن منهج الشرع الشريف مثل الربا واالحتكار ومن هنا يتعاظم االختالل 

ويتوجب التدخل إلعادة التوازن وتحقيق العدالة التي تمنع الضرر عن الناس، وبهذا فإن إعادة 

ليه االقتصاد اإلسالمي وله في ذلك أساليب التوزيع وتحقيق التوازن واجب شرعي يسعى غ

ووسائل متعددة منها ما يقوم به الفرد والجماعة عن طريق محاور النفقات الواجبة والطوعية 

ومفاهيم إغاثة الملهوي وقضاء الحوائج وما سوى ذلك من األمور التي تصب في تحقيق التوازن 

لناس وتحقيق مبدأ الضمان االجتماعي التي المطلوب، ومنها ما تقوم به الدولة الراعية لشؤون ا

 .72تتولى الدولة من خالله إنصاي الفقراء وضمان حقوقهم األساسية

 النقود في االقتصاد اإلسالمي  -6

ْم بِِرْزٍق )...فَاْبعَثُوا أََحدَُكْم بَِوِرقُِكْم َهِذِه إِلَى اْلَمِدينَِة فَْليَْنُظْر أَيَُّها أَْزَكى َطعَاًما فَْليَأْتِكُ : قال تعالى

، هذه آية مباركة من بين آيات أخرى في القرآن الكريم ذكرت النقود ووظيفتها في 73ِمْنهُ...(

الحياة، ومعناه على وجه عام: أرسلوا أحدكم بدراهمكم هذه إلى المدينة، فليبصر أي األطعمة أجود 

دراهمكم أي: ب« . بورقكم»، و74وأنفع وأطيب وأيسر سعرا، فليأتكم بمقدار مناسب منه

 .75المضروبة من الفضة

وتظهر أهمية النقود في االقتصاد اإلسالمي من خالل ذكرها في آي القرآن الكريم والُسنة النبوية 

الشريفة وآراء الفقهاء التي تناولت أحكام المعامالت والصري التي يظهر معها تأكيد اإلسالم على 

المعامالت غير النقدية إال أنه يضع لها أحكاما دقيقة نقدية المعامالت االقتصادية مع أنه ال ينكر 

مما يضطر المتعامل الخروج من دائرة التعامل غير النقدي إلى دائرة التعامل النقدي ليتجنب 

الوقوع في الربا والغرر، وقد أكد الفكر االقتصادي على وظيفة النقود وأنها وسيلة لتبادل السلع 

ة في أعيانها بل منفعتها من منفعة األعيان التي يمكن الحصول والخدمات وأنها ال تمتلك المنفع

 .76عليها بواسطتها مما يرفع الحرج عن الناس ويُسهل عليهم المعامالت التبادلية المتنوعة

 األجر في المنظور االقتصادي اإلسالمي   -7

                                                           
70
 يُنظر: تفسير القرآن: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المـروزى السـمعاني التميمـي الحنفـي ثـم 

السـعودية،  –ه((، المحقق: ياسر بـن إبـراهيم وغنـيم بـن عبـاس بـن غنـيم، دار الـوطن، الريـاض 489الشافعي )المتوفى: 

 (.228، ص3م، )ج1997 -ه(1418الطبعة: األولى، 
71
 .32سورة الزخري/اآلية  

72
النفـائس ( بيـروت، ، دار 1يُنظر: قلعجي، د.محمد رواس،:"مباحث فـي االقتصـاد اإلسـالمي مـن أصـوليه الفقهيـة"،)ط 

 (.85م(، ص)2005ه( ( 1426

73
 19سورة الكهف/ من اآلية  

74
هـ(،  1422 -دمشـق، الطبعـة : األولـى  –يُنظر: التفسير الوسيط للزحيلي: د. وهبة بـن مصـطفى الزحيلـي، دار الفكـر  

 (.1413، ص 2)ج
75
 –للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الفجالــة ، دار نهضــة مصــر "التفســير الوســيط للقــرآن الكــريم،:"محمــد ســيد  ،طنطــاوي 

 (491، ص 8القاهرة، الطبعة: األولى، )ج
76
يُنظر: الدليمي، قاسم محمد حمود، "القيمة واألسعار والنقـود فـي الفكـر االقتصـادي اإلسـالمي"، دار السـالم، دمشـق (  

 .181، 179م، ص 2008ه( ( 1429، 1بغداد، ط
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: ، وقال تعالى77تَأَْجْرَت اْلقَِويُّ اأْلَِميُن()قَالَْت إِْحدَاُهَما يَاأَبَِت اْستَأِْجْرهُ إِنَّ َخْيَر َمِن اسْ : قال تعالى

، واألجر هو الِعَوض والجزاء على إقامته الحائط 78)...قَاَل لَْو ِشئَْت اَلتََّخْذَت َعلَْيِه أَْجًرا(

، وفي االقتصاد اإلسالمي فاألجر في مصطلح يطلق على المكافأة الممنوحة مقابل العمل 79المائل

لجهد اإلنساني، وهناك طريقتان لمنح األجور، األولى األجور وفق الوحدة أي الخدمة المشتقة من ا

الزمنية والثانية األجور وفق القطعة، وإن أجر العمل أي قيمة العمل مثل كل القيم األخرى يتحدد 

حسب القوانين العامة للعرض والطلب، إذ تميل األجور إلى المستوى الذي يصبح عنده الطلب 

عمل في وضع توازني، وفي أي لحظة من الوقت إذا ارتفع معدل األجور على العمل وعرض ال

ألنواع معينة من العمل فإن الطلب عليها من جانب أصحاب األعمال سوي يميل إلى االنكماش 

بينما يميل عرض هذه األنواع من العمل إلى التوسع إذ يحاول المزيد من األيدي العاملة الدخول 

إذا انخفض معدل األجور في مهنة معينة فسوي يترك العمال المهنة  إلى المهنة من ناحية أخرى

توجها إلى مهنة أخرى بينما يميل أصحاب اإلعمال إلى توظيف المزيد من العمال لكي يجنوا ثمرة 

، وبهذا فان االقتصاد اإلسالمي يُحرم تحديد أسعار السلع وأجور 80هذا المعدل المنخفض لألجور

واألجور متغيرة تغير األحوال والظروي من حيث زمانها ومكانها فإن العمال ذلك أن األسعار 

، على أن القواعد القيمية في 81تحديدها يُعدُ معرقال وفسادا كبيرا لألسواق والتعامالت التجارية

االقتصاد اإلسالمي وضعت قواعد مهمة في مراعاة األجير منها أن يُوفى حقه وال يُبخس منه 

 قته إلى غير ذلك من هدايات الرحمة والعدل والرفق، قال الرحمة المهداةشيء، وال يُكلف فوق طا

 .82)أَْعُطوا اأْلَِجيَر أَْجَرهُ، قَْبَل أَْن يَِجفَّ َعَرقُهُ(صلى هللا عليه وسلم

 أهمية السوق في االقتصاد اإلسالمي    -8

، قراءة 83لُوَن الطَّعَاَم َويَْمُشوَن فِي اأْلَْسَواِق...()َوَما أَْرَسْلنَا قَْبلََك ِمَن اْلُمْرَسِليَن إاِلَّ إِنَُّهْم لَيَأْكُ 

يهم حوائُجهم أو « يَُمشَّْون»خفيفة، وهناك قراءة أخرى « يَْمُشْون» مشدَّداً مبنياً للمفعوِل. أي: تَُمّشِ

، وال شك فإن األنبياء عليهم الصالة والسالم كانوا يمشون في حوائج الناس ومن تلك 84الناسُ 

صلى هللا ابعة أسواقهم ووضع القواعد الشرعية للتعامالت فيها، وهذا ما فعله النبي الحوائج مت

بمجرد مقدمه الشريف إلى المدينة رأى أن السوق في بني قينقاع وهو من أحياء اليهود  عليه وسلم

وكانوا يتعاملون وفق سجيتهم المستغلة المبنية على الربا وأكل السحت وممارسة الغش والتدليس، 

)ليس هذا لكم بسوق(، ثم اختار أرضا وجعلها سوقا  للمسلمين صلى هللا عليه وسلمال النبي فق

                                                           
77
 26سورة القصص/ اآلية  

78
 77من اآلية سورة القصص/  

79
بيـروت  –ه((،:" تفسير الطبـري " ، )دار الفكـر 310محمد بن جرير بن يزيد بن خالد ، أبو جعفر)المتوفى الطبري،  

 (.81، ص 18، )جه(( 1405، 

80
 415، 411مبادئ المعرفة االقتصادية، ص  

81
والمدرسـة اإلسـالمية"، أنـوار يُنظر: الصميدعي، الـدكتور عبـد الموجـود:"الفكر االقتصـادي بـين المـدارس الوضـعية  

 .578م، ص2003ه( ( 1424دجلة، بغداد، 

82
هـ((، تحقيـق: 273سنن ابن ماجة: ابن ماجة أبـو عبـد هللا محمـد بـن يزيـد القزوينـي، وماجـة اسـم أبيـه يزيـد )المتـوفى:  

ليق محمد فـؤاد عبـد (، ]تع817، ص2فيصل عيسى البابي الحلبي، )ج -محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية 

الباقي[: في الزوائد أصله في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي هريرة. لكن إسناد المصنف ضعيف وهب بن سعيد 

 وعبد الرحمن بن زيد ضعيفان، ]حكم األلباني[: صحيح.
83
 (.20)سورة الفرقان/ اآلية  

84
أحمد بن يوسف بن عبـد الـدائم المعـروي بالسـمين  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون: أبو العباس، شهاب الدين، 

 (.469، ص8ه((، المحقق: الدكتور أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، )ج756الحلبي )المتوفى: 
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، وقد كانت يهود تحتكر 85للمسلمين وقال لهم) هذا سوقكم فال ينتقصن وال يضربن عليه بخراج(

، وهكذا وضعت الشريعة اإلسالمية قواعد السوق المستقلة 86فيه األرض وتضرب عليه الخراج

بأخالقيات الشرع الشريف التي تضمن دفع الضرر وتحقيق مبدأ العدالة بين أطراي المنضبطة 

 التعامالت االقتصادية المتنوعة.

وهكذا تتابع الوالة بمتابعة األسواق وضبط حركتها حتى أصبح الناس ال يتعاطون البيع والشراء 

يتولى مسؤولية الرقابة حتى يتعلموا أحكامه وآدابه وحالله وحرامه، وكان المحتسب ( وهو من 

االقتصادية ( يسأل صاحب الدكان في األحكام التي تلزمه في تجارته، من أين يدخل عليه الربا 

 .87فيها، وكيف يحترز منه، فإن أجابه أبقاه في الدكان، وإال أقامه

 

 

 مفهوم القيمة في االقتصاد اإلسالمي   -9

 88ْعثَْوا فِي اأْلَْرِض ُمْفِسِديَن()َواَل تَْبَخُسوا النَّاَس أَْشيَاَءُهْم َواَل تَ 

لم يغفل الشرع الشريف ( حاشاه ( عن مفهوم القيمة والثمن، وجاءت آيات كثيرة تُشير إلى هذا 

الموضوع المهم الذي يضبط التعامالت التبادلية المختلفة، ولقد ميز القرآن الكريم بين القيمة 

ضا والكالم على الثمن هو كالم عن مؤشر قد والثمن، فالثمن يدور حول القيمة ارتفاعا وانخفا

حيث  يتطابق مع القيمة وهو األصل في االقتصاد اإلسالمي إذ تسود المنافسة في السوق اإلسالمية

يؤكد القرآن الكريم على إقامة الوزن بالقسط والوفاء بالكيل وكل ذلك من باب القيمة كاملة غير 

 . 89بخسا مما أستنكره القرآن الكريم منقوصة والثمن يجب أن يعبر عنها وإال كان

واألموال من حيث تقديرها تنقسم إلى قسمين: أموال مثلية وحداتها متحدة في القيمة إذا توافر اتحاد 

الجنس والنوع والصفة في جودة أو رداءة، وهذه تقدر بالكيل أو الوزن، وقد نهى سبحانه على 

 لسان نبيه شعيب عليه السالم من التطفيف فيها.

والقسم الثاني أموال قيمية اَل يحد قيمتها الكيل والوزن، ولكن يحد قيمتها تقويم المقومين، وهنا 

م بأقل من قيمتها،  يجري فيها البخس والشطط، ولقد نهى سبحانه في هذا النص عن البخس بأن تقوَّ

قال َّللاَّ تعالى وكل نقص في القيمة هو نقص في المالية فيكون فيه الظلم، وأكل أموال الناس، ولذا 

 على لسان )َوال تَْبَخُسوا النَّاَس أَْشيَاَءُهْم(

أي اَل تنقصوا قيمة ما عند الناس، والمعنى الظاهر اَل تبخسوا أشياء الناس، ولكن عبر ذلك التعبير 

أن بخس قيم األشياء بخس للناس أنفسهم، فمن  -أوالها  -القرآني السامي العميق لفائدتين جليلتين 

أن في ذلك إبهاما ثم بيانا، فيكون ذلك  -قدير القيم، فقد ظلم، وأعظم الجريمة. الفائدة الثانية بخس ت

 .90توكيدا للمعنى فضل توكيد

 الدعوة إلى البحث واالستكشاف  -11

                                                           
85
 (.2233(، رقم الحديث )751، ص2بن ماجة، سنن ابن ماجة)جارواه  

86
م، دولــة 2005هــ( ( 1426ربيــع اآلخــر،  ،289يُنظــر: منصــور، د.ســليم هــاني، )مجلــة االقتصــاد اإلســالمي، العــدد  

 (.20اإلمارات العربية المتحدة(، ص )

87
 (.128يُنظر: أصول االقتصاد اإلسالمي للدكتور رفيق يونس المصري، ص) 

88
 183سورة الشعراء/ اآلية  

89
 .33،32ينظر: القيمة واألسعار والنقود للدليمي، ص  

90
دار ،  "زهـرة التفاسـير:"هـ((،1394عروي بـأبي زهرة)المتـوفى: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المأبو زهرة،  

 (.5403، ص 10الفكر العربي، )ج
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 في اآلية الكريمة حثٌّ على العمل، 91)...فَاْمُشوا فِي َمنَاِكبَِها َوُكلُوا ِمْن ِرْزقِِه َوإِلَْيِه النُُّشوُر(

والكسب في التجارة والزراعة والصناعة، وجميع أنواع العمل، وقد روي أَنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب 

لُوَن. قَاَل: أَ  ْنتُُم َرِضَي هللاُ َعْنهُ لَِقَي نَاًسا ِمْن أَْهِل اْليََمِن؛ فَقَاَل: َمْن أَْنتُْم؟ قَالُوا: نَْحُن اْلُمتََوّكِ

ُل الَِّذي يُْلِقي َحبَّهُ فِي األَْرِض َويَتََوكَُّل َعلَى هللاِ َعزَّ َوَجلَّ اْلُمتََواِكلُوَن، إِنََّما ا ، وجاء في 92ْلُمتََوّكِ

َ يُِحبُّ اْلُمْؤِمَن اْلُمْحتَِرَي(  . 93األثر: )إِنَّ َّللاَّ

النقياد لما وقوله تعالى}الَِّذي َجعََل لَُكُم{ أي: لمنافعكم }اأَْلَْرَض ذَلُواًل{، أي: ليّنةً منقادة غاية ا

تفهمه صيغة المبالغة، يسهل عليكم السلوك فيها لتصلوا إلى ما ينفعكم، ولو جعلها صخرة خشنة 

تعسَّر المشي عليها، أو جعلها لينة منبتة يمكن فيها حفر اآلبار وشق العيون واألنهار وبناء األبنية 

 .94وزرع الحبوب وغرس األشجار، ولو كانت صخرة صلبةً لتعذر ذلك

فإن الشريعة الغراء دعت إلى البحث واالبتكار والتقدم في المجاالت كافة ومنها المجاالت  وبهذا

بتكارية في مجال التقدم الفني والمخترعات التي تُعنى بالجانب االقتصادي، ذاك أن التجديدات اإل

 التكنولوجية والمشاريع البحثية المتنوعة تعمل عملها في التقدم االقتصادي وتخفف من حدة

األزمات المتوقعة فهذه البحوث والمبتكرات تدفع قوى اإلنتاج إلى مستويات عالية وتعمل على 

إيجاد وسائل متنوعة وجديدة مما يؤدي إلى زيادة مستويات الدخل والتَّوظف وتحقق نموا اقتصاديا 

 .95تحقق به الدولة الرفاهية المنشودة في أصول المفاهيم االقتصادية اإلسالمية

 

 الثالث: المحاور االقتصادية ذات الطابع اإلداري أو الحكوميالمبحث 

 إلىأو التي تحتاج  اإلداريفي هذا المبحث جمعت شتات المفاهيم االقتصادية التي تحمل الطابع 

وتعمل على ضبطها والمحافظة  حاورتحقيق هذه الم إلىأو الدولة التي تسعى  المؤسسات منظومة

 :محاور، وفيما يأتي بعض تلك العليها

 نظام الرقابة االقتصادية )نظام الُحسبة(   -1

)َويَاقَْوِم أَْوفُوا اْلِمْكيَاَل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط َواَل تَْبَخُسوا النَّاَس أَْشيَاَءُهْم َواَل تَْعثَْوا فِي :قال تعالى

لتوجيه والنصح في ، لقد تولى السادة األنبياء عليهم الصالة والسالم مهمة ا96اأْلَْرِض ُمْفِسِديَن(

الجانب االقتصادي المتعلق بالتعامالت المالية وما يتعلق بها، وأصبح ذلك األمر وظيفة يتولى 

أو من ينوب عنه من بعده،  صلى هللا عليه وسلمالقيام بها ذوو االختصاص بتكليف من النبي 

مرة في زمن  وتطور هذا األمر بتطور الدول والحضارات، واستخدم مصطلح والي الحسبة ألول

الخالفة العباسية، ولم يكن له في العصور األولى دور كبير لرسوخ معالم الدين الحنيف في نفوس 

                                                           
91
 15سورة تبارك/ من اآلية  

المحقق : أبـو  "،المجالسة وجواهر العلم :"ه((،333أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي )المتوفى :  ،الدينوري 92

 -أم الحصــم ( ، دار ابــن حــزم )بيــروت  -عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، جمعيــة التربيــة اإلســالمية )البحــرين 

 (.132، ص 7ه(، )ج1419لبنان(،
93
 8934(، رقم الحديث 380ن ص8الطبراني)ج 

94
ن عبــد هللا األرمــي العلــوي تفســير حــدائق الــروح والريحــان فــي روابــي علــوم القــرآن: الشــيخ العالمــة محمــد األمــين بــ 

لبنـان،  –الهرري الشافعي، إشراي ومراجعة: الـدكتور هاشـم محمـد علـي بـن حسـين مهـدي، دار طـوق النجـاة، بيـروت 

 (.33، ص30م، )ج 2001 -ه(  1421الطبعة: األولى، 
95
م، 2006هــ( ( 1427، 1يُنظــر: الرفــاعي، د. حســن محمــد،:" االســتثمار فــي االقتصــاد اإلســالمي"، دار النفــائس، ط 

 (.12ص)

96
 .85سورة هود / اآلية  
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الناس على نحو عام، إال إن األمر أصبح فيما بعد يحتل مساحة واسعة من حاجة السوق لحماية 

 .97المستهلك مما قد يتعرض له من أساليب الغش واالحتيال والغرر

ية الشريفة قال العلماء رضي هللا تعالى عنهم }ويا قوم أَْوفُواْ المكيال والميزان{ وفي ظالل اآل 

أتموهما }بالقسط{ بالعدل نهوا أوالً عن عين القبيح الذي كانوا عليه من نقص المكيال والميزان 

 ثم ورد األمر باإليفاء الذي هو حسن في العقول لزيادة الترغيب فيه وجيء به مقيداً بالقسط أي

ليكن اإليفاء على وجه العدل والتسوية من غير زيادة وال نقصان }َوالَ تَْبَخُسواْ الناس أَْشيَاءُهْم{ 

البخس النقص كانوا ينقصون من أثمان ما يشترون من األشياء فنهوا عن ذلك }وال تعثوا في 

أن يجعل األرض مفسدين{ العثي والعبث أشد الفساد نحو السرقة والغارة وقطع السبيل ويجوز 

 .98البخس والتطفيف عيثا منهم في األرض

 التخطيط واإلدارة في العمل االقتصادي اإلسالمي -2

ا تَأُْكلُوَن(: قال تعالى ، لقد 99)قَاَل تَْزَرُعوَن َسْبَع ِسنِيَن دَأَبًا فََما َحَصْدتُْم فَذَُروهُ فِي ُسْنبُِلِه إِالَّ قَِلياًل ِممَّ

واإلدارة في القرآن الكريم في سورة يوسف عليه السالم إذ  جاءت اإلشارة إلى مفهوم التخطيط

وصفت على لسانه الخطة السبعية الالزمة للخروج من األزمة والمحافظة على األمن الغذائي 

للبالد، كيف ال والقرآن الكريم دعا للترتيب والتخطيط وُحسن اإلدارة في كل جوانب الحياة ومنها 

اء التفسير والشريعة يستنبطون من هذه اآليات معاني اقتصادية الجانب االقتصادي، وما زال علم

لطيفة تُبنى عليها قواعد للخروج من األزمات وهدايات للتنمية واالزدهار، ومن ذلك قول صاحب 

ِ َوَرُسوِلِه َوتُجاِهدُوَن وإنما  تفسير الكشاي: "تَْزَرُعوَن خبر في معنى األمر، كقوله: تُْؤِمنُوَن بِاَّللَّ

 األمر في صورة الخبر للمبالغة في إيجاب المأمور به، فيجعل كأنه يوجد، فهو يخبر عنه.يخرج 

ً بسكون الهمزة وتحريكها، وهما  والدليل على كونه في معنى األمر قوله فَذَُروهُ فِي ُسْنبُِلِه. دَأَبا

وإّما على مصدرا: دأب في العمل، وهو حال من المأمورين، أي دائبين: إّما على تدأبون دأباً، 

إيقاع المصدر حاال، بمعنى: ذوى دأب فَذَُروهُ فِي ُسْنبُِلِه لئال يتسوس. ويَأُْكْلَن من اإلسناد المجازى: 

جعل أكل أهلهّن مسنداً إليهّن تُْحِصنُوَن تحرزون وتخبؤن يُغاُث النَّاُس من الغوث أو من الغيث. 

 ثنا ما شئنا.يقال: غيثت البالد، إذا مطرت. ومنه قول األعرابية: غ

 يَْعِصُروَن بالياء والتاء: يعصرون العنب والزيتون والسمسم. وقيل: يحلبون الضروع.

وقرئ: يعصرون، على البناء للمفعول، من عصره إذا أنجاه، وهو مطابق لْلغاثة. ويجوز أن 

ثهم هللا يكون المبنى للفاعل بمعنى ينجون، كأنه قيل: فيه يغاث الناس وفيه يغيثون أنفسهم، أي يغي

 .100ويغيث بعضهم بعضاً وقيل يَْعِصُروَن يمطرون، من أعصرت السحابة"

 محور األمن وأثره في االقتصاد  -3

ُ َمثاًَل قَْريَةً َكانَْت آِمنَةً ُمْطَمئِنَّةً يَأْتِيَها ِرْزقَُها َرَغدًا ِمْن ُكّلِ َمَكاٍن فََكفََرْت : قال تعالى )َوَضَرَب َّللاَّ

 ِ ُ ِلبَاَس اْلُجوعِ َواْلَخْوِي بَِما َكانُوا يَْصنَعُوَن(بِأَْنعُِم َّللاَّ ياَلِي قَُرْيٍش * 101فَأَذَاقََها َّللاَّ ، وقال تعالى)إِلِ

                                                           
97
، "يُنظر: الجواري، فتحي عبد الرضا:"دور نظام الحسبة الشرعية وجهاز االدعاء العام فـي حمايـة الهيئـة االجتماعيـة 

 م.2002، بغداد، 1بيت الحكمة، ط

98
بــن محمــود حــافظ الــدين النســفي تفســير النســفي )مــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل(: أبــو البركــات عبــد هللا بــن أحمــد  

هــ((، حققــه وخــرج أحاديثــه: يوســف علــي بــديوي، راجعــه وقــدم لــه: محيــي الــدين ديــب مســتو، دار الكلــم 710)المتــوفى: 

 (.78، ص 2م، )ج 1998 -ه(  1419الطيب، بيروت، الطبعة: األولى، 
99
 .47سورة يوسف / اآلية  

100
ــل: أبــو القاســم مح  ــوفى: الكشــاي عــن حقــائق غــوامض التنزي مــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخشــري جــار هللا )المت

 (.477، ص 2ه(، )ج 1407 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –ه((، دار الكتاب العربي 538
101
 112سورة النحل/ اآلية  
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ِذي أَْطعََمُهْم ِمْن ُجوعٍ َوآَمنَ
ْيِف * فَْليَْعبُدُوا َربَّ َهذَا اْلبَْيِت * الَّ تَاِء َوالصَّ ُهْم ِمْن إِياَلفِِهْم ِرْحلَةَ الّشِ

 102َخْوٍي(

" َكْونَُها آِمنَةً أَْي ذَاَت أَْمٍن اَل يُغَاُر َعلَْيِهْم َكَما قَاَل: أََولَْم يََرْوا  -رحمهم هللا تعالى-قال علماء التفسير 

، أِلَنَّ [ َواأْلَْمُر فِي َمكَّةَ َكاَن َكذَِلكَ 67أَنَّا َجعَْلنا َحَرماً آِمناً َويُتََخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوِلِهْم ]اْلعَْنَكبُوِت: 

ِ، َواْلعََربُ  ا أَْهُل َمكَّةَ، فَإِنَُّهْم َكانُوا أَْهَل َحَرِم َّللاَّ  َكانُوا اْلعََرَب َكاَن يُِغيُر بَْعُضُهْم َعلَى بَْعٍض. أَمَّ

 يَْحتَِرُمونَُهْم َويَُخصُّونَُهْم بِالتَّْعِظيِم َوالتَّْكِريِم.

بِاأْلَْمِن، َوإِْن َكاَن ذَِلَك أِلَْهِلَها أِلَْجِل أَنََّها َمَكاُن اأْلَْمِن َوَظْري  لَهُ،  َواْعلَْم أَنَّهُ يَُجوُز َوْصُف اْلقَْريَةِ 

 َوالظُُّروُي ِمَن اأْلَْزِمنَِة َواأْلَْمِكنَِة تُوَصُف بَِما َحلََّها، َكَما يُقَاُل: َطيَّب  َوَحارٌّ َوبَاِرد .

ة  َساِكنَة  فَأَْهلَُها اَل يَْحتَاُجوَن إِلَى ااِلْنتِقَاِل َعْنَها ِلَخْوٍي أَْو ِضيٍق،  وقَْولُهُ: ُمْطَمئِنَّةً: َمْعنَاهُ أَنََّها قَارَّ

ْلَخْوِي، فََهذَا ُهَو أَقُوُل: إِْن َكاَن اْلُمَرادُ ِمْن َكْونَِها ُمْطَمئِنَّةً أَنَُّهْم اَل يَْحتَاُجوَن إِلَى ااِلْنتِقَاِل َعْنَها بَِسبَِب ا

يِق، فََهذَا هُ َمْعنَى كَ  َو ْونَِها آِمنَةً، َوإِْن َكاَن اْلُمَرادُ أَنَُّهْم اَل يَْحتَاُجوَن إِلَى ااِلْنتِقَاِل َعْنَها بَِسبَِب الّضِ

 .َمْعنَى قَْوِلِه: يَأْتِيها ِرْزقُها َرَغداً ِمْن ُكّلِ َمكاٍن َوَعلَى ِكاَل التَّْقِديَرْيِن فَإِنَّهُ يَْلَزُم التَّْكَرارُ 

 اْلَجَواُب: أَنَّ اْلعُقاََلَء قَالُوا:وَ 

ةُ َواْلِكفَايَةُ  حَّ  ثاََلثَة  لَْيَس لََها نَِهايَة  ... اأْلَْمُن َوالّصِ

ِة، أِلَنَّ َهَواَء ذَِلَك الْ  حَّ ا كَ قَْولُهُ: آِمنَةً إَِشاَرة  إِلَى اأْلَْمِن، َوقَْولُهُ: ُمْطَمئِنَّةً إَِشاَرة  إِلَى الّصِ اَن ُماَلئًِما بَلَِد َلمَّ

وا فِيِه، َوقَْولُهُ: يَأْتِيها ِرْزقُها َرَغداً ِمْن ُكّلِ َمكاٍن إَِشارَ  ة  إِلَى أِلَْمِزَجتِِهُم اْطَمأَنُّوا إِلَْيِه َواْستَقَرُّ

 .103اْلِكفَايَِة"

إن األمن الداخلي والخارجي للدولة له تأثير مباشر وأكيد على العملية االقتصادية، ولقد أثبتت 

بلية أو تسلط حكومات وأنظمة لدراسات والوقائع أن الدول التي تُعاني من صراعات مذهبية أو قَ ا

االقتصادي حيث تنعدم التنمية  زاستبدادية أو حروب خارجية تقترن بحالة من حاالت العج

، فاالستقرار 104االقتصادية والمشاريع االستثمارية وتهرب رؤوس األموال إلى المناطق اآلمنة

إليها اإلسالم من خالل  اسي المتحقق باألمن الكامل أحد عوامل التنمية االقتصادية التي دعالسيا

المحافظة على الدولة وعدم الخروج عليها وتنظيم العالقة بين الحاكم والمحكوم وتنظيم العالقات 

 .105مع دول الجوار والدول األخرى على أساس التعاون واالحترام

 لة وقوتهاالمال من مقومات بناء الدو -4

)...قَالُوا أَنَّى يَُكوُن لَهُ اْلُمْلُك َعلَْينَا َونَْحُن أََحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنهُ َولَْم يُْؤَت َسعَةً ِمَن : قال تعالى

، اآلية المباركة وإن جاءت على لسان بني إسرائيل معترضين فيه على تولي  106اْلَماِل...(

بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، ففي اآلية إشارة إلى طالوت الملك ألنه كان فقيرا، فإن العبرة 

أهمية المال في قوة الملك، وال نعني هنا كما قالت بنو إسرائيل أن يكون الَمِلُك نفسه غنياً بل أن 

تكون األمة غنية؛ فالقول هنا ينطبق على الُملك أو الدولة ال على الَملك أو الرئيس وذلك )...ِليَْكِفَي 

                                                           
102
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 ُ ِة فَيُْنِفَق اْلَماَل فِي اْلعَدَِد َواْلعََطاِء َوإَِغاثَِة اْلَمْلُهوِي(نََوائَِب اأْل ، وال شك فإن المال عصب 107مَّ

الحياة ومن أعظم مقومات االقتصاد المؤدية إلى النهضة والقوة والتطور في ُسلم الحضارة 

 والمدنية والرخاء.

تشمل جوانب كثيرة ومتعددة؛ فسياسة إن لالقتصاد اإلسالمي ديناميكية وحركة فاعلة في الحياة، 

اإلنفاق العام ومؤسسة الزكاة ومنع الربا واإلصدار النقدي وضوابط االستهالك واإلنتاج والحث 

على العمل لتحقيق العمالة وتوظيف موارد الدولة وفقا ألولويات حفظ الضروريات وغير ذلك مما 

رة والمستقرة لالقتصاد، ولتحقيق عدالة يصب في تهيئة الظروي المناسبة لتحقيق التنمية المستم

التوزيع والعدالة االجتماعية، ومع تطور الحضارات يستمر االقتصاد اإلسالمي بما منحه الشارع 

الحكيم من صفات المرونة والتجدد الذاتي من مواصلة المزيد من النمو والتطور واالستقرار 

قف؛ وذلك لقيام الدولة القوية الغنية والقدرة على معالجة المشكالت بمختلف أشكالها دون تو

الفاعلة في الواقع المحلي بما توفره من االحتياجات المعيشية والدفاعية بكافة مراتبها الضرورية 

والحاجية والتحسينية لسائر أبنائها، بما يتناسب وتطور العصر ويتفق مع مفهوم اإلسالم للرفاهية 

 .108لعالمي بما سيكون لها من ثقل حضاري فاعلوالعدل، وهي بذلك ستؤثر حتما في الواقع ا

 مفهوم األمن الغذائي في االقتصاد اإلسالمي -5

)ُهَو الَِّذي َجعََل لَُكُم اأْلَْرَض ذَلُواًل فَاْمُشوا فِي َمنَاِكبَِها َوُكلُوا ِمْن ِرْزقِِه َوإِلَْيِه : قال تعالى

ذَلُواًل أي لينة سهلة المسالك، فَاْمُشوا فِي َمناِكبِها أي: في ، ُهَو الَِّذي َجعََل لَُكُم اأْلَْرَض 109النُُّشوُر(

نواحيها وجوانبها على التشبيه، قال ابن جرير: ألن نواحيها نظير مناكب اإلنسان التي هي من 

أطرافه، َوُكلُوا ِمْن ِرْزقِِه أي التمسوا من نعمه تعالى، قال الشهاب: فاألكل والرزق، أريد به طلب 

، وتحصيلها أكال وغيره، فهو اقتصار على األهم األعم، على طريق المجاز أو النعم مطلقا

، وهذا ُمتيسر  لْلنسان ما أتخذ لذلك الُسبل والوسائل بوعد هللا تعالى له وسبحانه أرحم 110الحقيقة

 الراحمين.

ريعة واآليات التي عنيت بهذه المسألة كثيرة جدا، واإلطالع عليها يجعل المرء على بينة بأن الش

اإلسالمية لها القدرة الكاملة على تحقيق األمن الغذائي لألمة على نحو أكيد، فالقرآن الكريم أشار 

إلى هذه القضية ووضع للبشرية أسسا وقواعد تضمن لها أمنها الغذائي بل تضمن لها حياة رغيدة 

ن الغذاء ، ذاك أن مسالة تأمي111بعيدة عن مذلة العوز وألم الجوع وشقاوة الحرمان والنقص

ضرورة أكيدة للفرد والمجتمع والدولة، فالغذاء أحد عناصر البقاء األساسية لْلنسان فقد كانت 

المجموعات البشرية تتنقل بحثا عنه في األرضي الخصبة وقرب مصادر المياه العذبة، ولقد دفعها 

المهمة التي  ذلك إلى االستقرار وبناء الحضارات شيئا فشيئا، وأصبح الغذاء بذلك من المسائل

تحتاج إلى العناية والمتابعة حتى غدت تخضع إلى العديد من قوانين اإلدارة والتخطيط التي تكفل 
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بقاءها ونجاح توزيعها، والدول القوية هي تلك الدول التي تحقق أمنها الغذائي واستقاللها 

 .  112غنيةاالقتصادي مما يرسم لها ذلك شخصية قوية رائدة في موكب الدول المستقرة وال

 إدارة الجودة في االقتصاد اإلسالمي  -6

)قَاَل اْجعَْلنِي َعلَى : ، وقال تعالى113)...فَْليَْنُظْر أَيَُّها أَْزَكى َطعَاًما فَْليَأْتُِكْم بِِرْزٍق ِمْنهُ...(: قال تعالى

 114َخَزائِِن اأْلَْرِض إِنِّي َحِفيظ  َعِليم (

   ، ، ولقد ذكر المفسرون رحمهم هللا 115أَي: باْلغ  في اْلجودةِ الجودة مصدر جاد، يُقاُل: شيء  فاِخر 

، واإلدارة هي عملية 116تعالى مفهوم الجودة في هذه اآلية الشريفة، فقالوا إن )أَْزَكى( تعني األجود

ذهنية وسلوكية تسعى إلى االستخدام األمثل للموارد البشرية والمالية والمادية لبلوغ أهداي 

لوصول إلى المستوى األمثل في تحسين استثمار الموارد ومن ثم تحسين االقتصاد اإلسالمي في ا

ً دائماً  اإلنتاج المطلوب، ويجب أن يكون التحسين المستمر لألداء الشامل للعملية االقتصادية هدفا

لها، بهدي زيادة قابليتها على اإليفاء بمتطلبات الجودة، ذلك الن حاجات ورغبات وتوقعات الزبائن 

تمر، علما أن هناك عدة أنواع للتحسين منها: تعزيز قيمة الزبون من خالل سلع في تغير مس

وخدمات جديدة ومحسنة وجيدة، وتقليل األخطاء والعيوب والضياعات، وتحسين االستجابة والدورة 

الزمنية لألداء، وتحسين اإلنتاجية، والفاعلية في استخدام الموارد، كما ينبغي اإلشارة بان 

تميزة ال تؤمن بالتميز ولكن تؤمن بالتحسين المستمر والتغيير المستمر نحو المؤسسات الم

 .117األفضل

والقرآن الكريم في آياته المباركات يدعو إلى طلب الجودة في كل شيء؛ ففي قوله تعالى }إِْذ ُعِرَض 

افِنَاُت اْلِجيَادُ{ إشارة إلى طلب الجيد من األشياء المست عملة في مختلف مناحي َعلَْيِه بِاْلعَِشّيِ الصَّ

في  -رحمه هللا تعالى-الحياة، وخاصة بما يعود نفعها على الصالح العام لألمة، قال البيضاوي 

تفسيره )الصافن من الخيل الذي يقوم على طري سنبك يد أو رجل، وهو من الصفات المحمودة في 

و جود، وهو الذي يسرع في الخيل الذي ال يكاد يكون إال في العراب الخلص. اْلِجيادُ جمع جواد أ

 .118جريه وقيل الذي يجود في الركض، وقيل جمع جيد(

للدولة دورها الفاعل في إدارة الجودة في العملية االقتصادية على نحو عام ألنها على  أن وال شك

وفق المنظور اإلسالمي راعيةً لمصالح األمة؛ مناط بها جلب المصالح ودرء المفاسد ما استطاعت 

، فالدولة في ظل االقتصاد اإلسالمي هي التي تتولى مهمة إدارة االقتصاد، وتلك حقيقة لذلك سبيال

تنبع من نظرية االستخالي وذلك بوصف الدولة كمستخلف من جانب وبوصفها تتولى مراقبة 

األفراد المستخلفين من جانب آخر وتلزمهم بالتقييد بالضوابط التي أقرها الشارع الحكيم في مختلف 

 الت.التعام
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 (.73، ص 3ه(، )ج 1422 -بيروت، الطبعة: األولى  –ه((،المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي 597
117
 .311م، دار وائل ( عمان، ص 2009محفوظ أحمد،:" إدارة الجودة الشاملة، مفاهيم وتطبيقات "،يُنظر: جودة،  

118
أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الـدين أبـو سـعيد عبـد هللا بـن عمـر بـن محمـد الشـيرازي ا البيضـاوي )المتـوفى: 

هـ(،  1418-بيـروت، الطبعـة: األولـى  –ه((، المحقـق: محمـد عبـد الـرحمن المرعشـلي، دار إحيـاء التـراث العربـي 685

 (.29، ص5)ج
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 محاور الصناعة والزراعة والتجارة  -7

: ، وقال تعالى119)َوَعلَّْمنَاهُ َصْنعَةَ لَبُوٍس لَُكْم ِلتُْحِصنَُكْم ِمْن بَأِْسُكْم فََهْل أَْنتُْم َشاِكُروَن(: قال تعالى

ا تَأُْكلُوَن()قَاَل تَْزَرُعوَن َسْبَع ِسنِيَن دَأَبًا فََما َحَصْدتُْم فَذَُروهُ فِي ُسْنبُِلِه إِالَّ قَلِ  : ، وقال تعالى120ياًل ِممَّ

ْيِف * فَْليَْعبُدُوا َربَّ َهذَا اْلبَْيِت * الَِّذي أَْطعَمَ  تَاِء َوالصَّ ياَلِي قَُرْيٍش * إِياَلفِِهْم ِرْحلَةَ الّشِ ُهْم ِمْن )إِلِ

 .121ُجوعٍ َوآَمنَُهْم ِمْن َخْوٍي(

لزراعة والتجارة وهي عمليات اقتصادية في اآليات المباركات إشارة إلى هدايات التصنيع وا 

متنوعة يمارسها اإلنسان منذ القدم ولقد وضع الشرع الشريف لها ضوابط مختلفة تستند بها على 

األصول الشرعية التي دعت إلى الطيبات ونهت عن الخبائث ورسمت قواعد التعامالت 

)اَل  صلى هللا عليه وسلمالنبي  االقتصادية المبنية على جلب المصلحة ودفع المفسدة في ظالل قوله

، ولقد منَّ هللا تعالى على عباده أن علّم سيدنا داوود عليه السالم َصْنعَةَ 122َضَرَر َواَل ِضَراَر...(

« اللبوس»الدروع فكان يصنعها أحكم صنعة لتكون وقاية من الحرب وسبب نجاة من العدو، و 

، وفي اآلية األخرى توجيهات 123ذلك في اللغة السالح فمنه الدرع والسيف والرمح وغير

مباركة في مسألة الزراعة وما يتعلق بها من ضرورة بذل الهمة والسعي الحثيث لمواجهة القحط، 

ووضع سياسة لالستهالك وجودة الخزن إلى غير ذلك من المعاني التي ذكرها علماء التفسير 

، وفي باب التجارة ذكر هللا تعالى أثرها في حال الناس فقد تعبّد هللا تعالى  124رحمهم هللا تعالى

الناس بوفرة األمن والغذاء، وهذا ما أنعم هللا تعالى به على أهل قريش إذ سهل لهم االرتحال 

للتجارة والكسب ألنهم بتلك الرحالت كانوا يكسبون فيتوسعون ويصلون ويطعمون وهذه نعمة 

ولقد توسع العلماء ( قديما وحديثا ( في الحديث عن هذه المحاور وصنفوا ، 125هاجليلة فذكروا ب

فيها مؤلفات قيمة بيّنت اهتمام الشريعة الغراء بها واألحكام الفقهية المتعلقة بتفاصيلها وما يُستجد 

 .126من التصرفات المتعلقة بها

 

 

 
                                                           

119
 80سورة األنبياء/ اآلية  

120
 47سورة يوسف/ اآلية  

121
 سورة قريش 

122
هـ((، 241مسند اإلمام أحمد بن حنبـل: أبـو عبـد هللا أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـالل بـن أسـد الشـيباني )المتـوفى:  

إشــراي: د عبــد هللا بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة، عــادل مرشــد، وآخــرون،  -المحقــق: شــعيب األرنــؤوط 

ً  -(، الحديث: حسن، جابر55، ص 5م، )ج 2001 -ه(  1421الطبعة: األولى،   -وهو ابن يزيد الجعفي، وإن كان ضـعيفا

 قد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.
123
غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطيـة األندلسـي  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن 

 -بيـروت، الطبعـة: األولـى  –ه((، المحقق: عبد السالم عبد الشـافي محمـد، دار الكتـب العلميـة 542المحاربي )المتوفى: 

 (.93، ص4ه(، )ج 1422
124
التيمي الرازي الملقـب بفخـر يُنظر: مفاتيح الغيب ي التفسير الكبير: أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  

ــاء التــراث العربــي 606الــدين الــرازي خطيــب الــري )المتــوفى:  هــ(،  1420 -بيــروت، الطبعــة: الثالثــة  –هــ((، دار إحي

 (.465، ص18)ج
125
يُنظر: تفسير القرآن )وهو اختصار لتفسير الماوردي(: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم  

ه((، المحقـق: الـدكتور عبـد هللا بـن إبـراهيم الـوهبي، 660ن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء )المتوفى: بن الحس

 (.492، ص3م، )ج1996ه(/ 1416بيروت، الطبعة: األولى،  –دار ابن حزم 
126
والعمـل واإلنكـار يُنظر: الحنبلي، اإلمام أبو بكر أحمـد بـن محمـد الخـالل البغـدادي،:"الحث علـى التجـارة والصـناعة  

هـ( ( 1415، 1على من يدعي التوكل في ترك العمل والُحجـة علـيهم فـي ذلـك"، مكتبـة المطبوعـات اإلسـالمية ( حلـب، ط

 م.1995
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 الثروة الحيوانية وأثرها في االقتصاد اإلسالمي  -8

 َ ِ فِي أَيَّاٍم َمْعلُوَماٍت َعلَى َما َرَزقَُهْم ِمْن بَِهيَمِة اأْل ْنعَاِم فَُكلُوا ِمْنَها )ِليَْشَهدُوا َمنَافَِع لَُهْم َويَْذُكُروا اْسَم َّللاَّ

، لقد جاء ذكر الثروة الحيوانية باختالي أنواعها في القرآن الكريم في 127َوأَْطِعُموا اْلبَائَِس اْلفَِقيَر(

طن عدة، وذكر بعض منافعها على نحو خاص وذكر أن لها منافع على نحو عام، َوقَْولُهُ في موا

ا فِي بَْعِض اآلية الكريمة: َمنَافَِع َجْمُع َمْنفَعٍَة، َولَْم يُبَيِّْن ُهنَا َهِذِه اْلَمنَافَِع َما ِهَي. َوقَْد َجاَء بَيَاُن بَْعِضهَ 

، وفي كل يوم يكتشف اإلنسان شيئا جديدا اآْليَاِت اْلقُْرآنِيَِّة، َوأَنَّ  ، َوَما ُهَو أُْخَرِويٌّ ِمْنَها َما ُهَو دُْنيَِويٌّ

من تلك المنافع التي تخدمه في الجانب االقتصادي أو الطبي أو غير ذلك مما يدخل في إطار 

ذائي ، وال شك أن من أهم تلك المنافع هو إسهام الثروة الحيوانية في تحقيق األمن الغ128المنافع

لألمة، إذ إنها المكمل الحيوي لْلنتاج النباتي والتي تُسهم على نحو فعال في نمو الدخل القومي 

وتعزيز االقتصاد الوطني حيث تُعد المنتجات الحيوانية من المكونات األساسية للغذاء ولعموم 

لالهتمام المستهلكين ومصدرا للصناعات الوطنية المختلفة وهذا ما دفع جميع الدول والشعوب 

بهذه الثروة عن طريق تفعيل مشاريع الثروة الحيوانية ومراعاة األساليب المتطورة في تربية 

المواشي والحفاظ على صحتها وتحسين ساللتها وتوفير األعالي والمراعي الجيدة لها بما يؤدي 

الغذائي، وإن إلى زيادة اإلنتاج الحيواني وسد حاجة االستهالك الوطني واإلسهام في تحقيق األمن 

المتتبع لنصوص الشرع الشريف سيجد هدايات مباركة كثيرة وجهت األمة إلى كل تلك المفاهيم، 

 . 129وحثت على تفعيلها في واقع األمة االقتصادي

 األمن المائي وأثره في االقتصاد اإلسالمي  -9

َر اْلبَْحَر ِلتَأُْكلُوا ِمْنهُ لَْحًما َطِريًّا َوتَ  ْستَْخِرُجوا ِمْنهُ ِحْليَةً تَْلبَُسونََها َوتََرى اْلفُْلَك َمَواِخَر )َوُهَو الَِّذي َسخَّ

 130فِيِه َوِلتَْبتَغُوا ِمْن فَْضِلِه َولَعَلَُّكْم تَْشُكُروَن(

األمن المائي مصطلح  يُقصد به إتباع إستراتيجية للمحافظة على الموارد المائية المتوفرة 

وترشيد استخدامها في الشرب والري والصناعة مع  واستثمارها على نحو أجود وعدم تلويثها

السعي للبحث عن مصادر مائية جديدة وتطويرها بما يحقق الكفاية المائية للجيل الحاضر 

، وإن موضوعة األمن المائي له عالقة وطيدة باالستقالل السياسي؛ فالدولة التي ال 131والقادم

سوء التصري العشوائي في الداخل، وال تقوى تستطيع تأمين ثروتها المائية من مخاطر التبذير و

على دفع المخاطر للسيطرة على مصادر المياه من الخارج فهي دولة عاجزة عن ضمان أمنها 

االقتصادي، وإنها ستكون تحت رحمة التبعية االقتصادية للدول االقتصادية الكبرى مما يؤدي 

صلى هللا عليه ، ولقد دعا النبي 132بالنتيجة إلى تعرض قرارها السياسي إلى الخطر والتبعية

إلى تأمين المياه واستقاللية مصادره إذ وجد أن بئراً في المدينة تُدعى رومة يمتلكها يهودي  وسلم

)َمْن يَْشتَِري بِئَْر ُروَمةَ، فَيَُكوُن  صلى هللا عليه وسلميحتكر الماء ويبيعها بثمن باهظ فقال النبي 

                                                           
127
 28سورة الحج/ اآلية  

128
أضواء البيان في إيضاح القرآن بـالقرآن: محمـد األمـين بـن محمـد المختـار بـن عبـد القـادر الجكنـي الشـنقيطي يُنظر:  

 لبنان -ه((، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت 1393)المتوفى : 

 (.563، ص 19(، تفسير ابن كثير)ج111، ص 5، )ج م(1995 -ه(  1415

129
عمــان ،  -د. عبــد الغفــور إبــراهيم ، : " نظــرة اقتصــادية لمشــكلة الغــذاء فــي العــراق " ، )دار زهــران أحمــد، يُنظــر:  

 .(206، 100، ص)م( .2008

130
 14سورة النحل/ اآلية  

131
بغـداد ،  -، دار الشـؤون الثقافيـة العامـة  1د.محمـد عبـد المجيـد ، : " األمـن المـائي العراقـي " ، )ط الزبيـدي، يُنظـر: 

 (.218، ص)م( 2008

132
(، ود.أيوب محمد جاسـم، تحقيـق األمـن 214،242يُنظر: د.عبد الغفور إبراهيم، نظرة اقتصادية لمشكلة الغذاء، ص) 

 (319( 308الغذائي في منظور االقتصاد اإلسالمي، ص)
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، فانبرى لها سيدنا عثمان بن عفان رضي هللا تعالى عنه واشتراها 133ِلِميَن(دَْلُوهُ فِيَها َكِدالَِء الُمسْ 

 من ماله وجعلها وقفاً على المسلمين.

لم تغفل الشريعة الغراء ( حاشاها( عن هذه المسألة المهمة، فقد أشارت إلى أهمية المياه وضرورة 

و مصدر رئيس للغذاء كما ، فاألمن المائي رديف لألمن الغذائي فهاستخدامه عدم اإلسراي في

، وهو عنصر أساس في اإلنتاج الزراعي حيث تتوقف عليه خصوبة 134ذكرت اآلية الشريفة

األرض وانتعاشها فإن إنتاج المحاصيل المختلفة تعتمد على المياه وتحتوي تلك المحاصيل على 

واهر ، كما أن المسطحات المائية تُعد محال لمعادن وج135% من وزنها ماءا90(  60نسبة 

مختلفة وأنها عنصر أساسي في الصناعات المتنوعة ووسيلة فاعلة في إنتاج الطاقة الكهربائية 

ووسيلة مهمة في عمليات النقل والتجارة المحلية والعالمية، إلى غير ذلك من المنافع الكثيرة مما 

لقة بتقاسم المياه والتي جعل للمياه أحكاما فقهية كثيرة تتعلق بها منها ( مثال ( األحكام الفقهية المتع

 تُعد في الوقت الراهن سببا للتنازع والصراعات بين الدول المتشاركة في المصادر المائية.  

 دور الدولة في االقتصاد اإلسالمي  -11

يِهْم بَِها...(: قال تعالى ُرُهْم َوتَُزّكِ - ، وفي ظالل اآلية قال ابن كثير136)ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصدَقَةً تَُطّهِ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم بِأَْن يأُخذَ ِمْن أَْمَواِلِهْم صدقَة  -رحمه هللا تعالى ُ تَعَالَى َرُسولَهُ َصلَّى َّللاَّ " أََمَر َّللاَّ

ِميَر فِي "أَْمَواِلِهْم" إِلَى الَِّذيَن ا يِهْم بَِها، َوَهذَا َعامٌّ َوإِْن أََعادَ بَْعُضُهُم الضَّ ُرُهْم َويَُزّكِ َرفُوا ْعتَ يَُطّهِ

َكاةِ ِمْن أَْحيَاِء الْ  عََرِب أَنَّ بِذُنُوبِِهْم َوَخلَُطوا َعَماًل َصاِلًحا َوآَخَر َسيِّئًا؛ َوِلَهذَا اْعتَقَدَ بَْعُض َمانِِعي الزَّ

 ُ ِ َصلَّى َّللاَّ ا بَِرُسوِل َّللاَّ َماِم اَل يَُكوُن، َوإِنََّما َكاَن َهذَا َخاصًّ َكاةِ إِلَى اإْلِ َعلَْيِه َوَسلََّم؛ َوِلَهذَا  دَْفعِ الزَّ

يِهْم بَِها َوَصّلِ َعلَْيِهْم إِنَّ  ُرُهْم َوتَُزّكِ وا بِقَْوِلِه تَعَالَى: }ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصدَقَةً تَُطّهِ َصالتََك َسَكن   اْحتَجُّ

ِدي َحابَِة، َوقَاتَلُوُهْم َحتَّى لَُهْم{ َوقَْد َردَّ َعلَْيِهْم َهذَا التَّأِْويَل َواْلفَْهَم اْلفَاِسدَ الصَّ ُق أَبُو بَْكٍر َوَسائُِر الصَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم، َحتَّ  ِ َصلَّى َّللاَّ َكاةَ إِلَى اْلَخِليفَِة، َكَما َكانُوا يُؤدونها إِلَى َرُسوِل َّللاَّ يُق: أَدَُّوا الزَّ دِّ ى قَاَل الّصِ

ِ لَْو َمنَعُونِي ِعقاال  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم أَلُقَاتِلَنَُّهْم  -ٍة: َعناقًا َوفِي ِرَوايَ  -َوَّللاَّ ِ َصلَّى َّللاَّ يُؤدُّونه إِلَى َرُسوِل َّللاَّ

 137َعلَى َمْنِعِه"

للدولة في المفهوم اإلسالمي وظائف متعددة منها رعاية العملية االقتصادية واالهتمام بها 

واالجتماعية والحضارية،  األمنيةومراقبتها وذلك الرتباطها الوثيق بحياة األمة وتعلقها بالجوانب 

لحاجة وإن تصرفات الدولة في المفهوم اإلسالمي منوطة بالمصلحة المعتبرة شرعا والتي تقابل ا

إن فاعلية الدولة ودورها في العملية االقتصادية تتغير بحسب ، االقتصادية في المفهوم الوضعي

طبيعة المرحلة التي تمر بها، فتارة تتسع وتارة تنحسر بما يتناسب وتحقيق المصلحة العامة، 

لذي وألهمية العملية االقتصادية في العصر الحديث جعلها من أولويات البرنامج السياسي ا

 تعرضه الحكومات أمام شعوبها.

لقد توسع تأثير التيار االقتصادي العالمي الحديث الذي تبنى مبدأ القطاع الخاص وتقليص دور 

الدولة، وبدأت برامج التغيير لصالح قوى السوق ورأس المال الخاص تحت عنوانات تدرجت من 

الدول، بينما يبقى للدولة في  االنفتاح االقتصادي وصوال إلى العولمة التي حكمت اقتصاديات
                                                           

133
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه ي صحيح البخـاري: محمـد  

هللا البخـاري الجعفـي، المحقـق: محمـد زهيـر بـن ناصـر الناصـر، دار طـوق النجـاة )مصـورة عـن  سـماعيل أبـو عبـدبن إ

 (.109، ص3ه(، )ج1422السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األولى، 
134
ه((، تحقيـق: 427حاق )المتوفى: يُنظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن: أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إس 

لبنـان،  –اإلمام أبـي محمـد بـن عاشـور، مراجعـة وتـدقيق: األسـتاذ نظيـر السـاعدي، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت 

 (.103(102، ص8م، )ج 2002 -، ه( 1422الطبعة: األولى 
135
 (.217(215يُنظر: د.سليم منصور، األمن الغذائي من منظور إسالمي، ص) 

136
 103لتوبة/ اآلية سورة ا 

137
 (.207، ص 4تفسير ابن كثير)ج 
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المفهوم اإلسالمي دورها الفاعل في العملية االقتصادية على وفق المصلحة المضبوطة بما تحقق 

النفع العام والخاص وهي بذلك تختلف تماما عن تصرفات الدول ذات الطابع الرأسمالي أو 

وانعدمت فيها ترتيب  االشتراكي التي فقدت الموازنة الالزمة بين حاجات الفرد والجماعة

األولويات المطلوب تحققها في المجتمعات بما يحقق فيها عدالة التوزيع ويرفع عنها ظلم الطبقية 

المفتتة لرصانة ولحمة المجتمع الواحد، بينما يمتلك االقتصاد اإلسالمي بما أوتي من صفة المرونة 

خاص من مواجهة األزمات  لة تدخل الدولة على نحوأوالتجدد الذاتي على نحو عام وفي مس

وإيجاد الحلول المناسبة لكل المستجدات ومواكبة التغيرات الحاصلة بما يحقق مواكبة الدول 

 138األخرى والترقي في ُسلم الحضارت

 

 الخاتمة

كانت جولة فكرية علمية في رحاب القرآن الكريم، المنهج الرباني المختار للبشرية إلى قيام لقد 

ن يكون مثل هذا المنهج شامال لجميع نواحي حياة البشر بما يصلحها الساعة، وكان حتما أ

من الجوانب المهمة ألنه من الجوانب الفاعلة في وينميها، ومن ذلك الجانب االقتصادي الذي يُعد 

حياة اإلنسان وسبب لبقاء وصناعة حياة حرة كريمة، ولقد ذكر القرآن الكريم الكثير من المحاور 

كلت بمجملها طبيعة ومنهجية االقتصاد اإلسالمي، وفيما يأتي بعض النتائج االقتصادية التي ش

 والتوصيات الُمستخلصة في ضوء هذا الجهد البسيط من هذه الدراسة:

 .القرآن الكريم مصدر أساس للتشريعات االقتصادية اإلسالمية 

 باب الفقر أس االلتزام بقواعد وضوابط المفاهيم االقتصادية سبب أكيد لتخلص اإلنسان من

 والتبعية. والعوز

  لقد أهتم العلماء على نحو عام وعلماء التفسير على نحو خاص بالمحاور التي عنيت

بالجانب االقتصادي من خالل تفسيرهم لآليات القرآنية الكريمة التي ذكرت تلك المحاور 

ا تطورت وبحثوا جوانبها الفقهية فأصلوا لقواعد فقهية اقتصادية يرجع إليها العلماء كلم

 الحضارات وتغيرت العصور.

  المحاور االقتصادية هي نواة لدراسات اقتصادية قد تأخذ أبعادا أوسع في واقع الحياة

 المعاصرة، ومادة علمية نافعة لمباحث طلبة العلم.

  لطبيعة القرآن الكريم اإلعجازية؛ فهو كالم هللا تعالى القدسي؛ لذا فعلومه الشريفة ال

العلماء من آياته هدايات جديدة فيما يتعلق بالجانب االقتصادي، وما  تنضب، وقد يستنبط

 ذلك على هللا بعزيز.

 

 مصادر والمراجع:ال

القرآن الكريم: تم االعتماد )غالباً( للرسم وتسلسل اآلي على مصحف المدينة المنورة ، وقد كتبه 

السعودية ، مجمع الملك الخطاط عثمان طه ، )وزارة الحج واألوقاي في المملكة العربية 

 ه(( .1408فهد لطباعة المصحف الشريف ، 

ابن حنبل، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى: 

عادل مرشد،  -ه((،:"مسند اإلمام أحمد بن حنبل"، المحقق: شعيب األرنؤوط 241

مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، وآخرون، إشراي: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي، 

 م. 2001 -ه(  1421

                                                           
138

يُنظر: الباجالني، أيوب محمد جاسم:"دور الدولة في االقتصاد اإلسالمي في ضوء المصلحة"، ديوان الوقـف الُسـني، 

 م.2009ه( ( 1430، بغداد ، 1مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، ط
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ه((، 774ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: 

تفسير القرآن العظيم، المحقق: سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة: 

 م. 1999 -ه( 1420الثانية، 

ه((،:" سنن ابن ماجة "، تحقيق: 273و عبد هللا محمد بن يزيد القزويني )المتوفى: ابن ماجة، أب

 فيصل عيسى البابي الحلبي. -محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية 

ه((،:  " لسان العرب " ، 711ابن منظور، محمد مكرم األفريقي المصري، أبو الفضل )المتوفى 

 ه((. 1300 بيروت ، -، دار صادق 1)ط

ه((،:"زهرة 1394أبو زهرة، محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروي بأبي زهرة )المتوفى: 

 التفاسير"، دار الفكر العربي.

عمان ،  -أحمد، د. عبد الغفور إبراهيم،:" نظرة اقتصادية لمشكلة الغذاء في العراق"، )دار زهران 

 (.206، 100م( .، ص)2008

مة محمد األمين بن عبد هللا األرمي العلوي الهرري الشافعي،:" تفسير حدائق األرمي، الشيخ العال

الروح والريحان في روابي علوم القرآن" ، إشراي ومراجعة: الدكتور هاشم محمد علي 

 2001 -ه(  1421لبنان، الطبعة: األولى،  –بن حسين مهدي، دار طوق النجاة، بيروت 

 م.

ن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: اآلملي، محمد بن جرير بن يزيد ب

ه((،:"جامع البيان في تأويل القرآن"، المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، 310

 م. 2000 -ه(  1420الطبعة: األولى، 

الباجالني، أيوب محمد جاسم: "تحقيق األمن الغذائي في منظور االقتصاد اإلسالمي"، دائرة 

 م.2013اسات، ديوان الوقف الُسني، بغداد، البحوث والدر

الباجالني، أيوب محمد جاسم:"دور الدولة في االقتصاد اإلسالمي في ضوء المصلحة"، ديوان 

 م.2009ه( ( 1430، بغداد ، 1الوقف الُسني، مركز البحوث والدراسات اإلسالمية، ط

مع المسند الصحيح المختصر من البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا البخاري الجعفي،:"الجا

أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه ي صحيح البخاري" ، المحقق: محمد 

زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد 

 ه(.1422فؤاد عبد الباقي(، الطبعة: األولى، 

حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهان البرهان فوري، عالء الدين علي بن 

صفوة السقا، مؤسسة  -فوري ثم المدني فالمكي،:" كنز العمال"، المحقق: بكري حياني 

 م.1981ه( (1401، 5الرسالة، ط

البيضاوي، ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي ا البيضاوي )المتوفى: 

ار التنزيل وأسرار التأويل"، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار ه((،:"أنو685

 ه(. 1418-بيروت، الطبعة: األولى  –إحياء التراث العربي 

ه((،:"الكشف والبيان عن 427الثعلبي، أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق )المتوفى: 

محمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: تفسير القرآن)تفسير الثعلبي("، تحقيق: اإلمام أبي 

لبنان، الطبعة: األولى  –األستاذ نظير الساعدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 م. 2002 -، ه( 1422

ه((،:"التعريفات"، 816الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني)المتوفى: 

، دار الكتب العلمية بيروت  المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراي الناشر

 م ..1983-ه( 1403، 1لبنان ، ط-

الجواري، فتحي عبد الرضا:"دور نظام الحسبة الشرعية وجهاز االدعاء العام في حماية الهيئة 

 م.2002، بغداد، 1االجتماعية، بيت الحكمة، ط



 Ayoub Mohamed JASSIM 

 

RESS Journal 
Route Educational & Social Science Journal 

Volume 7/Issue 8, August 2020 
 

318 

 ائل ( عمان.م، دار و2009جودة، محفوظ أحمد،:" إدارة الجودة الشاملة، مفاهيم وتطبيقات "،

ه((،:"زاد 597الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )المتوفى: 

بيروت،  –المسير في علم التفسير"، المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي 

 ه(. 1422 -الطبعة: األولى 

الحث على التجارة والصناعة والعمل الحنبلي، اإلمام أبو بكر أحمد بن محمد الخالل البغدادي،:"

واإلنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل والُحجة عليهم في ذلك"، مكتبة 

 م.1995ه( ( 1415، 1المطبوعات اإلسالمية ( حلب، ط

، مركز  1النجفي، د. سالم توفيق ، : " األمن الغذائي العربي مقاربات إلى صناعة الجوع " ، )ط

 م(.2009بيروت ،  -بيةدراسات الوحدة العر

الدليمي، قاسم محمد حمود، "القيمة واألسعار والنقود في الفكر االقتصادي اإلسالمي"، دار  

 م.2008ه( ( 1429، 1السالم، دمشق ( بغداد، ط

الدليمي، قاسم محمد محمود درويش:"االقتصاد اإلسالمي المفاهيم والمرتكزات األساسية"، دار 

 م.2009ه( ( 1430، 1السالم، دمشق ( بغداد، ط

الرازي، أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي 

ه((،:"مفاتيح الغيب ي التفسير الكبير"، دار إحياء التراث 606خطيب الري )المتوفى: 

 ه(. 1420 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –العربي 

 م.2006ه( ( 1427، 1مار في االقتصاد اإلسالمي"، دار النفائس، طالرفاعي، حسن محمد:"االستث

دمشق، الطبعة  –الزحيلي، د. وهبة بن مصطفى الزحيلي،:" التفسير الوسيط للزحيلي"، دار الفكر 

 ه(. 1422 -: األولى 

الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار هللا )المتوفى: 

بيروت، الطبعة:  –ن حقائق غوامض التنزيل"، دار الكتاب العربي ه((،:"الكشاي ع538

 ه(. 1407 -الثالثة 

زيدان، الدكتور عبد الكريم،"القيود الواردة على الملكية الفردية للمصلحة العامة في الشريعة 

 م.1982ه( 1402، 1اإلسالمية"، جمعية عمال المطابع التعاونية، ط

الرحمن:"الوقف وأثره في التنمية"، وزارة األوقاي والشؤون الدينية، هيئة السعدي، عبد الملك عبد 

 م.2000إدارة واستثمار أموال الوقف، المكتبة الوطنية، 

السمعاني، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي 

المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم  ه((،:"تفسير القرآن"،489الحنفي ثم الشافعي )المتوفى: 

 -ه(1418السعودية، الطبعة: األولى،  –بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض 

 م.1997

السمين، أبو العباس، شهاب الدين، أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروي بالسمين الحلبي 

لدكتور أحمد ه((،:"الدر المصون في علوم الكتاب المكنون"، المحقق: ا756)المتوفى: 

 محمد الخراط، دار القلم، دمشق.

ه((،:"المسند 335الشاشي، أبو سعيد الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي البِْنَكثي )المتوفى: 

المدينة المنورة،  -للشاشي"، المحقق: د. محفوظ الرحمن زين هللا، مكتبة العلوم والحكم 

 ه(.1410الطبعة: األولى، 

بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي )المتوفى: الشاطبي،إبراهيم 

ه((،:"الموافقات"، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، 790

 م.1997ه(  ( 1417الطبعة: الطبعة األولى 

 م(.1995بيروت،  -، دار الكتب العلمية2شمس الحق، محمد العظيم آبادي،:" عون المعبود"،)ط
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الشنقيطي، محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي )المتوفى : 

ه((،:"أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن"، دار الفكر للطباعة و النشر و 1393

 م(. 1995 -ه(  1415لبنان،  –التوزيع بيروت 

س الوضعية والمدرسة الصميدعي، الدكتور عبد الموجود:"الفكر االقتصادي بين المدار 

 م.2003ه( ( 1424اإلسالمية"، أنوار دجلة، بغداد، 

الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى: 

ه((،:"المعجم األوسط"، المحقق: طارق بن عوض هللا بن محمد , عبد المحسن بن 360

 القاهرة. –إبراهيم الحسيني، دار الحرمين 

الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 

ه((،:"جامع البيان في تأويل القرآن"، المحقق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، 310

 م. 2000 -ه(  1420الطبعة: األولى، 

، دار نهضة مصر للطباعة والنشر طنطاوي، محمد سيد طنطاوي،:"التفسير الوسيط للقرآن الكريم"

 القاهرة، الطبعة: األولى. –والتوزيع، الفجالة 

عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي )المتوفى : 

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير »ه((،:"التحرير والتنوير 1393

 ه(. 1984تونس،  –نشر الكتاب المجيد" ، الدار التونسية لل

عبد السالم، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي 

ه((،:"تفسير القرآن )وهو اختصار 660الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء )المتوفى: 

 –لتفسير الماوردي("، المحقق: الدكتور عبد هللا بن إبراهيم الوهبي، دار ابن حزم 

 م.1996ه(/ 1416بيروت، الطبعة: األولى، 

بغداد ،  -، دار الشؤون الثقافية العامة  1عبد المجيد، د.محمد: " األمن المائي العراقي "،)ط

 م(.2008

العسال، الدكتور أحمد محمد، وعبد الكريم، الدكتور فتحي أحمد:"النظام االقتصادي في اإلسالم 

 م.1980ه( 1400، 3دين، طمبادئه وأهدافه"، مكتبة وهبة ( عاب

عفر، الدكتور محمد عبد المنعم،"التنمية والتخطيط وتقويم المشروعات في االقتصاد اإلسالمي"، 

 م.1990دار الوفاء ( المنصورة، 

ه((،:"فتح الرحمن في  927العليمي، مجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي )المتوفى: 

وضبطا وتخريجا: نور الدين طالب، دار النوادر  تفسير القرآن"، اعتنى به تحقيقا

إدَاَرةُ الُشُؤوِن اإِلسالَِميِّة(، الطبعة:  -)إصدَارات وَزارة األوقاي والُشُؤون اإِلسالِميّة 

 م.2009 -ه(  1430األولى، 

ه( 1409، 1عمر، دكتور حسين،"مبادئ المعرفة االقتصادية"، منشورات ذات السالل ( الكويت، ط

 م.1989

ه((،:"معجم ديوان 350فارابي، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي، )المتوفى: ال

األدب"، تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر، مراجعة: دكتور إبراهيم أنيس، طبعة: مؤسسة 

 م. 2003-ه(  1424دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة، عام النشر: 

ه((،:"محاسن 1332لدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي )المتوفى: القاسمي، محمد جمال ا

بيروت، الطبعة: األولى  –التأويل"، المحقق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية 

 ه(. 1418 -

 م(.1981 -ه( 1401بيروت،  -، مؤسسة الرسالة6القرضاوي، د. يوسف،: " فقه الزكاة "، )ط

هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين  القرطبي، أبو عبد

ه((،:"الجامع ألحكام القرآن ي تفسير القرطبي"، تحقيق: أحمد 671القرطبي )المتوفى: 
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 -ه( 1384القاهرة، الطبعة: الثانية،  –البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية 

 م. 1964

بي طالب َحّموش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم األندلسي القرطبي، أبو محمد مكي بن أ

ه((،:"الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن 437القرطبي المالكي )المتوفى: 

وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون علومه"، المحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلية 

رقة، بإشراي أ. د: الشاهد البوشيخي، جامعة الشا -الدراسات العليا والبحث العلمي 

جامعة الشارقة،  -كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -مجموعة بحوث الكتاب والسنة 

 م. 2008 -ه(  1429الطبعة: األولى، 

، 1م، )ج2005ه( ( 1425، 35قطب، سيد قطب،:"في ظالل القرآن"، دار الشروق ( القاهرة، ط

 (.597ص

، دار النفائس ( 1باحث في االقتصاد اإلسالمي من أصوليه الفقهية"،)طقلعجي، د.محمد رواس،:"م

 م(.2005ه( ( 1426بيروت، 

ه( ( 1429، 1الكبيسي، د.صبحي فندي،:" النظام المالي اإلسالمي"، كلية اإلمام األعظم، ط

 م.2008

المحاربي المحاربي، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية األندلسي 

ه((،:" المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"، المحقق: عبد السالم 542)المتوفى: 

 ه(. 1422 -بيروت، الطبعة: األولى  –عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية 

ه((،:"تفسير المراغي"، شركة مكتبة 1371المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى: 

 م. 1946 -ه(  1365الحلبي وأوالده بمصر، الطبعة: األولى، ومطبعة مصطفى البابى 

المرزوي، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي 

ه((،:"تفسير القرآن"، المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم 489الحنفي ثم الشافعي )المتوفى: 

 -ه(1418السعودية، الطبعة: األولى،  –بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض 

 م.1997

المصري، رفيق يونس:"أصول االقتصاد اإلسالمي"، دار القلم ( دمشق، الدار الشامية ( بيروت، 

 م.1999ه( ( 1420، 2ط

م، 2005ه( ( 1426، ربيع اآلخر، 289منصور، د.سليم هاني، )مجلة االقتصاد اإلسالمي، العدد 

 تحدة(.دولة اإلمارات العربية الم

منصور، سليم:"األمن الغذائي من منظور إسالمي"، قسم الدراسات واألبحاث، بيروت ( لبنان، 

 م.2001ه( 1422، 1ط

ه((،:"تفسير 710النسفي، أبو البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي )المتوفى: 

يوسف علي بديوي، النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل("، حققه وخرج أحاديثه: 

 -ه(  1419، 1راجعه وقدم له: محيي الدين ديب مستو، دار الكلم الطيب، بيروت، ط

 م. 1998

النعماني، أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني )المتوفى: 

 ه((،:"اللباب في علوم الكتاب"، المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ775

-ه(  1419لبنان، الطبعة: األولى، (  بيروت –علي محمد معوض، دار الكتب العلمية 

 م.1998

ه(( ، : " المجموع " ، تحقيق : محمود 676النووي ، يحيى بن ش((ري ، أبو زكري(ا )المتوفى 

 م(.1996 -ه( 1417بيروت ،  –، دار الفكر  1مطرحي ، )ط

ه((،:"تحرير ألفاظ التنبيه"، 676ري النووي )المتوفى: النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن ش

 ه(. 1408، 1دمشق، ط –المحقق: عبد الغني الدقر، دار القلم 
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، المكتب  2ه((،:"روضة الطالبين"،)ط676النووي، يحيى بن شري، أبو زكريا)المتوفى 

 .ه((1405بيروت ،  -اإلسالمي


