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F  
 

دُُع  ادم المِ دوِ    دُُة والالَّ ُُ  والََّّ الحمُد هلِل الذي هدانا لهذا وما كنَّا لنهتدي لوال أن هددانا 
ين رحمًة لا الميَن  و ام آلِه وصحِهِ  ائريَن  ام نهجه إلم يوع الدِ           00والالَّ

 ،،،وبعـُد 
الجماعةة  و الموازنة والمالءمةة ية م مصةلاة ال ة    على أساس اإلسالمية تقوم صبغةوجهة الإن ف 

وإن الال االقتصا ي ألية مشةللة يلةون أساسةها رقةا  مةا يهاقةا تةاا التةوازن ية م يل واإلنسانية كافَّة  
اإلسةةالما فةةا ال وةة  إلاةةاا االقتصةةا  والعامةةة  وإنةة  مةةم الصبةة  الول ةة  مااولةةة  المصةةلات م الصا ةةة

  أو تصةةةو  أن السياسةةةة االقتصةةةا ية العامةةةة فةةةا أو غ  تمةةةا ر حةةةا الميةةةام م ال أسةةةمالا أو اال ةةةت ا ا
أو غ  تمةا مةم األفوةا   ت ا ية ال تعاو أن توون أمشاجًا وأخالطًا مم ال أسمالية واال  و  اإلسالماال
  جانبًا. وضعيَّة أيًَّا كان مهسمَّاتا لت خا مم كل ممهاال

اإلسةةالما نيةةام اقتصةةا ي متم ةةب  لةة  طةةار  مسةةتقل عةةم فةةا ال وةة  ذلةةأ أن الميةةام االقتصةةا ي  
ولة  سياسةة اقتصةا ية مم ة    عةم االقتصةا  التقل ةاي المعا ة   األخة ,  الوضعيَّة غ  ه مم األنيمة 

وتملثةةا ألمةةو  الايميةةة اإلسةةالمية  فهةةو مت اعةةل ومتةةااخل معهةةا  فلةةي يلةةم خمةةة خةةي فا ةةل ي مةة  و ةة م ا
 جم ها مم َمع م واحا.

والميام االقتصا ي اإلسالما ح يص كل الا ص على اجتمةا  الرة   و فعة   واجةتال  الم ة   
  يتاة   فةا إطةا  مةم الوةيي والرةواري قيما ملما على ملا م األخةالاولالأ تو اقتصا  واستبقائ   
يميَّةةةة و الشةةة ةيَّة  كلمةةةة الةةةوحا اإللهةةةا  األخالقيةةةة  يةةةل فةةةا إطةةةا  مةةةم الثوايةةةن األ ةةة لة الممتةةةا  مةةةمالا ِّ
هو مجموعة األ ول العامةة التةا نسةتص جها مةم   فالصاياة الملويةالق آن الو يي والسمة  المهمثَّلة فا

ي ئةةة تلةةأ األ ةةول راسةة  كةةل   وتةةو اللمةةاء االقتصةةا ي الةةاي يهقةةام علةةى أسةةاس  لمةةة الةةوحا اإللهةةا
 وكل عص   وكل زمان وملان ألن   يم عالما.

ولعةل أمتمةا اإلسةالمية توةون قةا أ  كةن اتن حاجتهةا إلةى األ ةالة اإلسةالمية فوة ًا وتبليقةًا  تةةاه  
األ الة التا تملمها مم ت ج   كل طاقاتهةا  ومةم أخةا ملانهةا الويةا ي لهاايةة البشة   فاإلسةالم الةاي 

تاا   لة اإلنسةان ي  ة   وتةو أيرةًا  ة يعة تةميي المجتمة  اإلسةالما   ف هللا ر  تاه األمة  عق ا  
 واالجتماةية والسياسية. االقتصا ية مصتلف نواحي فا 
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فقةةةا جةةةاء  -الةةةاي تةةةو ماةةةل راثمةةةا– اإلسةةةالمافةةةا ال وةةة   الميةةةام االقتصةةةا ي أمةةةا رالمسةةةبة إلةةةى 
شةةاا االقتصةةا ي فةةا حيةةا  اإلسةةالم رمجموعةةة مةةم المبةةا   واأل ةةول التةةا تتمةةاول رةةالتمييي جوانةة  الم
ن ما يهملم أن نبلا علي : "الميام االقتصا ي".   ال    والمجتم   والتا تهوو ِّ

إلسةةالما  وت وقةة  علةةى كةةل األنيمةةة االقتصةةا ية اإليمةةان الوامةةل رويمةةة اقتصةةا نا اومةةم ممبلةةا  
 وقيمةة  ميةةامتقةةايي فوةة   واضةةاة عةةم تةةاا ال :يهةةاف أ  ت الويةةام رصةةي تةةاا الباةة   , األخةة  الوضةةعيَّة 

أتةةي المتةةائم المت ت ِّبةةة علةةى   وفةةا المقايةةل أ  ت أال ي ةةوتما الوقةةوف علةةى الملميَّةةة علةةى ملةةا م األخةةالا
 ملان.ايي سلل العالج للمهوض ر  قا  اإل  وتقعام تبل ا تاه الويي فا عص نا

ل ىيةة   غايةةة الممةةى أنمةةا أ  ت أن أسةة   علةةى الةةا      ولةةي أ ةةم أول َمةةم فوةة  فةةا تةةاا  أو سةةجَّ
وأنهةةب رال كةة  قةةا  عبيمتةةا  فإنةة  َمةةم سةةا  علةةى الةةا   و ةةل  ناأيةةأ عةةم أنمةةا أ  ت أن أ ةةون 

  حتةى ال أهحة م ولةو للمةة واحةا  حالةة ال كةو  والوسةلفةا المهةوض راالقتصةا  مةم قا  طةاقتا مساتمًا 
هللا مةةا ومةةم الشةةيبان  مف ومةةا كةةان غ ةة  ذلةةأ  ومةةا كةةان مةةم توف ةةا فمةةم هللا  فةةا تةةاا اللمةةاء الشةةام 

 ي يئان. و سول  مم 
" تقسةةيي   اسةةة تال ليَّةةةاإلسةةالما فةةا ال وةة  يي االقتصةةا  قةة"موضةةوه تةةاا الباةة :  وقةةا اقترةةن   اسةةة

مة امإلى مباح   تسبقه صل م  وال  ملفص الموضوهِّ إلى  وتتبعهما خاتمة.  وتمه ا مقا ِّ
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  ام النحو اآلتي: ِاً الِحث مرتَّ  وجاء
مة:      مقدِ 
 تمهيد:      

 "اإلسالمييف الفكر قِيم االقتصاد " :ولاألفصلٍ ال
 

 اإلسالما اقتصا  أخالقا"فا ال و   "االقتصا  المِحث األول: 
 "اإلسالما ونيام الملوية المب وجةفا ال و  "االقتصا   المِحث الثاني: 
 "اإلسالما والتوازن ي م الما ية وال وحيةفا ال و  "االقتصا   المِحث الثالث: 
 الجماعة"التوازن ي م مصلاة ال    و اإلسالما و فا ال و  االقتصا  " :رابعث الالمِح 
 "اإلسالما وال قارة المب وجةفا ال و  االقتصا  " المِحث الخامس: 

 "وعالجها.. لويي السارقة اتخا  المت ت ِّبة على عام تبل ا ا"  :نيالثَّا الفَّل
 تمه ا:  
 ".. المشللة.. والعالج لويمااالنا اف العق اي وا" المِحث األول: 
 ".. المشللة .. والعالج "االنا اف عم عما   األ ض المِحث الثاني: 
 "االقتصا ية.. المشللة .. والعالجسوء استغالل وعام ت   ا الموا   " المِحث الثالث: 
 الخاتمة:  

 النتائج والتوصيات* 
 ثبت المَّادر والمراجع* 

 فهرست الموضو ات* 
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U  
 

تهعا مةم أتةي ميةات   قةى األمةي أو اناباطهةا  وأخ تةا لةي  ف  ًيةا فاسة     (1)األخالالويي و اإن  
يل إن أخ تا يمبلا مم ال    ليشلل الجماعة والاولة واألمة  ويقاس نجاح األمي أو تصل هةا رمقةاا  مةا 

لهةي  وتةميي وَ وتعمل على إسعا  الماس فةى مجةتمعهي و ه   لايها مم أخالا تميي عالقة ال    رالمجتم 
 .ليعي الص   والسالم على العالي ر س ه   لماذا؟عالقتهي رغ  تي مم األمي والشعو 

األخةالا وت  يهةا  أو تجاتلهةا وتة   تمم تهةا الوةيي و وما انتش ت ال وضى فةى العةالي إال رانابةاا  
الا اإلنسةانية وت   العمل على نش تا  وما اناا  العالي إلى ما ىي  مةم السةوء إال عمةاما ت كةن األخة

الايمية  التى نا ت يها األ يان السماوية  ف ا غيا  األخالا يلث  ال سا   ويعةي اليةالم واالضةبها   
 ال قا واالناباا عما األمي ر خالقها  وهلل    القائل:قرية   وتبقى (2)فتص   اللال  وتش   العبا 

 واَذَهَبْت َأْخُُقُهْم َذَهبُ  َفِإْن ُهم    ِإنََّما اأُلَمُم اأَلْخُُق َما َبِقَيتْ 
سةةم الصلةةا سةةلبًا فةةا تقةةام أمةةي واز تا تةةا وعلةةو  ةة نها  وكةةان اناةة اف األخةةالا سةةلبًا   ولقةةا كةةان حه

أوالتةا عمايةة  ()فا ت اجة  كث ة  مةم األمةي وانهيا تةا وفمائهةا  وناأيةأ فةى قيمةة األخةالا  أن الملةا 
قِ فقةال : ) ل ,  وجعلها الهاف والغاية مم رعثت  و سالت    دَم َمَرداَرَع اأَلْخدَُ   وتةاا (3)(إنََّمدا ُبِ ْثدُت أُلَتمِ 

                                                

يَّة والعا   والبب   واألخالا تةال علةى مجموعةة مةم الصة ات (1)  جِّ لها  وتو فا اللغة ي ا  ر : السَّ : جم  خه اأَلْخالاه
البليعيةة ال ب يةة فةا اإلنسةان  وعلةى مجموعةة الصةة ات الملتسةبة التةا أ ةبان ك نهةا فب يةة  ول خةالا لةةا, 
لةةا ةبةةا   عةةم ت ئةةة  اسةةصة فةةا الةةم   تصةةا  عمهةةا األفعةةال رسةةهولة  المتصصصةة م تع ي ةةات عةةا  ممهةةا: إن الصه
ويهسة  مةم غ ة  حاجةةة إلةى فوة   فةةإن كانةن اله ئةة را ة  تصةةا  عمهةا األفعةال الجم لةةة المامةو   عقةاًل و ةة عًا 

تةةا مجموعةةة المبةا   والوةةيي التةةا  سةم ن تلةةأ اله ئةة خلقةةًا حسةةمًا  وإن كانةن األخةة , سةةم ن خلقةًا سةة ئًا  وق ةل:
تميي سلو  المسلي والتا ياا تا الوحا اإللها ل ميي يها حيا  اإلنسان  وير  لها مم الرواري ما يملمها مةم 

 52 ةة 3أن تاقا الغاية مم وجو  اإلنسان على األ ض. يهمية  فةا تةاا: إحيةاء علةوم الةايم للمةام الغبالةا جةة
 ا ال يان. 85والممهم للمام علا الاليي مامو   ة ا ي  وت  وم  العق ا  والا كة

 وما رعاتا  يتص ف يس   ا  ا  الوت  اإلسالمية. 5خلا المسلي للشي  ماما الغبالا  ة(2) 
 ( كتا  أ   القاضا را  ييان ملا م األخالا ومعالمها.191 ة10أخ ج  اإلمام الل هقا )جة(3) 
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تو ما يهاف إلي  علي األخةالا  رمةا يت جمة  مةم نيةي وآ ا   تهةا  ضةمائ  المةاس  وتقةوم أخالقهةي  
وتةةوجههي إلةةى السةة    الام ةةا   والسةةلو  األمثةةل  وال فعةةة وال قةةى  ولوةةي كانةةن أخةةالا الةةاعا  إلةةى هللا 

  كمةا  ةها مةمهيالةبمم األول مةم األسةبا  القويةة فةا سة عة انتشةا  اإلسةالم  وتقلةل المةاس تعالى فا 
 .(1)فا قول  وفعل  ()يالأ المؤ خون الممص ون  وكل ذلأ كان مم تاي الملا 

أخةةةالا قوليَّةةة  وتةةةا: المتعلقةةة رلةةةالم  أواًل: :(2)إلدددم مدددا ياددم والقدديم ويمكننددا تَّدددنيال األخدددُق 
أخةالا قلليةةة  وتةا: المتعلقةةة رقلةة   وثانيددًا:والوفةاء رةةالعهو  والوعةو   اا  ثةل: الصةةاإلنسةان وأقوالةة   م

اإلنسةةةان ون تةةة   مثةةةل: اإلخةةةالص  والم اقبةةةة  والصشةةةية  والصةةةوف مةةةم هللا تعةةةالى  والمابةةةة  واإلخةةةاء  
أخالا سلوكية  وتى: المتعلقةة رالسةلو  اإلنسةانا فةا  وثالثًا:وسالمة الصا   وح  الص   لآلخ يم  

أخةةالا تعلايةةة   وراب ددًا:أتلةة  والمةةاس جميعةةًا  مثةةل: األمانةةة  واإلحسةةان  والايةةاء  وال فةةا  والتواضةة   
أخةةةالا تعامليةةةة  وتةةةى:  وخامالدددًا:مثةةةل: استارةةةا  عيمةةةة هللا تعةةةالى فةةةى سةةةائ  السةةةلو  اإلنسةةةانا  

  مثةةةل: االقتصةةةا ية المتعلقةةةة يتعامةةةل اإلنسةةةان مةةة  غ ةةة ه فةةةى أي لةةةون مةةةم ألةةةوان العقةةةو  والمعةةةامالت
السةةةماحة فةةةى الليةةة  والشةةة اء  والوفةةةاء رالو ةةةل والم ةةةبان  وحسةةةم التقاضةةةا والقرةةةاء  وإنيةةةا  المعسةةة  

 والتيس   علي .
ي توةب علةى: الت غ ة  والت ت ةة    والوةةيي وإن مةمهم السةمة الملويةة فةةى أحا يثهةا المتعلقةة رةاألخالا 

, هللا تعةالى والصةوف ممة   واإل  ةا  إلةى والتعليي والتوجي  واإل  ا   وال  ي ي م حسم الصلا و ة م تقةو 
وجةوه الوسةة  المشة وه  وا تسةةا  األخةالا عةةم ط يةا مصةةاحبة المةؤمم م الصةةالا م مةم أتةةل العلةةي  
والالمةة مةةم أتبةةاه السةمة الملويةةة فةةى مجةال السةةلو  واألخةةالا يؤكةا ضةة و   مةةا يلةا: تمةة يم اإلنسةةان 

مم الوعا واليقية الشايا  وضةبي الةم    وتةاه المسلي رب يقة مميمة على أن يايا  ائمًا فا مايي 
وتاق ا الم   االجتماعا للمسلم م  لماذا؟ ألنهي رإتبةاه المةمهم الملةوي  ()مبيَّة اإلقتااء ي سول هللا 

                                                

 ا المجل  األعلى للشئون اإلسالمية. 158ي   عبية  ق  ا الثالثة  ةالايم العالما وممهم الاعو  إلي  للش(1) 
 ا  ا  آفاا للبباعة والمش  يتص ف.124مصتص  ممهاج القا ايم اليم قاامة المقاسا  ة(2) 
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فةةا الايةةا  تصةةةبم حيةةاتهي متماخلةةة فةةةى وحةةا  اجتماةيةةة وإنسةةةانية واحةةا  مهمةةا كانةةةن الببةةاه مصتل ةةةة 
 .(1)ومتماف  
ان الهاايةةة إلةةى الايةةةا  اإلنسةةانية الواملةةة الو  لةةةة يتاق ةةا السةةعا   والايةةةا  وتةةا يةةالأ تؤكةةا ضةةةم 

كةةان سةةلوك  وفةةا وحةةى إلهةةا  فهةةو الهةةا ي إلةةى الصةة اا المسةةتويي ومةةم خةةي  () الب بةةة  لمةةاذا؟ ألنةة 
تتجلةةى األخةةالا اإلسةةالمية رعةةا  خصةةائص  مةةم أتمهةةا: أنهةةا متوازنةةة ومالئمةةة لل بةة    و ةةالاة لوةةل 

فةة  أنهةةا واقعيةةة وإيجاييةةة وأنهةةا عالميةةة وموافقةةة للعقةةل  و معمةةى أخةة : فةةإن اإلسةةالم ي  زمةةان وملةةان  و 
الوةيي واألخةالا فةى حايقةة وتجةا  كافة نواحي : السياسية واإلجتماةية واالقتصا ية  ايميان األخالا ف
و ن اإلسةةالم تةة  را ةة  يملةةم أن يقةةال: إسةةاحة أخةة , أي مةةا لةةي يملةةم أن تجةةاه فةةى  اإلسةةالم الغمَّةةاء 

فةا ال وة  االقتصةا  المجال الوح ا ل خالا الصاياة التامةة الواملةة  وتةاا مةا يةافعما إلةى ييةان تة خ  
 اإلسالما رالجان  األخالقا.

                                                

للمةةان   -  وت ةةومةةا رعةةاتا يتصة ف  ا  ا  العلةةي للماليةة م ي 104اإلسةالم علةةى م تةة ا البةة ا لمامةا أسةةا  ةةة(1) 
 .1997سة الببعة التاسعة
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 الفصلٍ األول
 " قِيم االقتصاد يف الفكر اإلسالمي"

 
 : "االقتصا  فا ال و  اإلسالما اقتصا  أخالقا"المِحث األول 
 صا  فا ال و  اإلسالما ونيام الملوية المب وجة": "االقتالمِحث الثاني 
 : "االقتصا  فا ال و  اإلسالما والتوازن ي م الما ية وال وحية"المِحث الثالث 
 : "االقتصا  فا ال و  اإلسالما والتوازن ي م مصلاة ال    والجماعة"الرابع المِحث 
 ب وجة": "االقتصا  فا ال و  اإلسالما وال قارة المالمِحث الخامس 
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 املبحث األول

 اإلسالمي اقتصاد أخالقييف الفكر االقتصاد 
 

واذا كةةةةةان رعةةةةةب   مةةةةةم الا جةةةةةة األولةةةةةى أخالقةةةةةااقتصةةةةةا   اإلسةةةةةالمافةةةةةا ال وةةةةة  القتصةةةةةا  اإن  
فةةةاالقتصةةةا ي م يسةةةتبعاون   ةةةي األخةةةالا راالقتصةةةا  ويه  لةةة  ايةةةا وال  ةةةلة علةةةي ما ون االقتصةةةا  ر نةةة ع  ِّ

ن االقتصةا  االسةالمى علةى  ةلة   فإنة  م هةوم خةااء  وممبةا غ ية   لمةاذا؟ أل(1)رمباحة  األخةالا
ه جةبءًا مةم أ ةل العق ةا  ال يملةم راعتبةا   وذلأ  يل وي اعى معانا األخالا ال اضلة  وخيقة راألخالا

الن لمةةاذا؟   طةةا  العةةام للتشةة ي  االسةةالمىا يةةة واالقتصةةا ية التةةا ىيةة  عةةم االفصةةل المعةةامالت التج
 . قارة هللا ةتعالى ة علية فى تاا التعامل لمسلي فا تعامل  م  اتخ يم يمي  إلىال    ا
ى إلةةةيةةةاعو  فهةةةومتعةةةا     اإلسةةةالمافةةةا ال وةةة   االقتصةةةا  اإلسةةةالمية ألخالقيةةةات يوارالرةةةإن و  

ضةاري  تةايةل  فةا ال وة  اإلسةالمامم ضواري االقتصةا   افالتقو, ضاري أساس  (2)والتقو,  إليمانا
م اقبةة إال الحويقتهةا  افة فمةا الايةا  الةانيا  فى مرما  الايةا اإلنسانا  مجموعة لو  مم ضواري الس

فةةا  ولقةا جةةاء األمة  فةا القة آن الوةة يي رةالتبام التقةو,    صةةوف مةم عاارةالاة ص علةى م ضةات  و الهلل و 

 ٱ چ: ىةتعالة وقةال  (3)چ  مئ ی...ی ىئ ىئىئ  ېئ... ېئ چ  قةال تعةالى: أ ثة  مةم آيةة

  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ        ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 .(5) چ ۆ     ...ھ ہ ہ ہ چ  وقال تعالى: (4)چ ڦ ...ٹٹ   ٹ

                                                

 ا  ا  الوتا  الللمانا  ي  وت. 151االقتصا  فا ضوء الش يعة اإلسالمية   مامو  ماما رايللا  ة(1) 
 ا  ا  الوتا  الللمانا  ي  وت. 105السايا ن س   ة(2) 
 .282سو   البق   مم اتية (3) 
 .1سو   المساء مم اتية (4) 
 .16سو   التغايم مم اتية (5) 



 الدكتور / عادل الصاوي عبد الغفار أبو زيد 

 - 14 - 

 چ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ چ:   قال تعالىت تا التقو,   ة مالزمة لليمان يل 

ل بقةى اإليمةان  اا كل  يمعل  رةالبب  علةى سةلوكيات ال ة   المسةلي ومعامالتة  فةا الايةا  الةانيا وت  (1)
قتصةةا ية اإلسةةالمية  يةةل إن هللا تعةةالى جعةةل التقةةو, مةةم المعةةامالت اال ءًا ال يم صةةي عةةموالتقةةو, جةةب 

 .(2)أسبا  ال زا  فلو أن أتل الق , آمموا واتقوا لوس  هللا عل هي فا الانيا  و سي لهي ال زا 
قتصةةا  يةةاعو إلةةى التةةبام الصةةاا  والاةة  إليةة   وجعلةة  عموانةةًا ما ااإلسةةالفةةا ال وةة  قتصةةا  واال 
وتةةةاا  ()ولمةةةا ال؟ وقةةةا كةةةان الصةةاا  ةةة ة للقتصةةةا , األعيةةةي مامةةةا زًا للقتصةةةا ي المسةةةلي  رةةا  

 كارًا قي".   وال رل ما  ها ر  األعااء  ح م قالوا: "ما ج  ما عليأل  رشها   األعااء
ةةةةيي التبةةةةا ل االويبقةةةةى الصةةةةا  قتصةةةةا ي  فهةةةةو  أس أخةةةةالا اإليمةةةةان  وأيةةةة ز ا يةةةةالأ فةةةةا مقامةةةةة قِّ

لهةةاا كةةان مةةم أتةةي   يةةل خصةةائص المل ةة م  و غ ةة ه ال يقةةوم  يةةم  وال تسةةتق  أمةةة  خصةةائص المةةؤمم م
"التةةاج  الصةةاوا" ل بقةةى المعمةةى:  ةةاا ي مةة  و ةة م  :أنةة  ()و ةةف للتةةاج  الةةاي يه ضةةا المةةولى 

 عَ َمد  اأَلِمينُ وقُ دُ الََّّ  رُ ِِ اجِ التَّ " :()قول الملةا  ومم تاا الممبلا كان الجباء     و ن س   والماس  
ددددبِ لنَّ ا قِ وَ  ينَ يِ  دددددِ  ددددهَ وَ  ينَ الَِّ  "البةةةةائ   :ان تةةةةاا الصةةةةاا مةةةةم اسةةةةبا  الل كةةةةة علةةةةى اللي ِّعةةةة موكةةةة  (3)"ءِ ادَ الشُّ

قَ فَ تَ يَ  مْ ا لَ مَ  ارِ يَ ان بالخِ يِ  َ البَ " ()والمشت ي" قال  َندبَ ا وَ قَ دَ َصد إنْ ا فَ رَّ ُُ َمدهُ لَ  كَ ارَ ا َبديَّ  نْ إا, وَ َمدهِ  ِ يْ ي بَ ِفد ا 
 .(4)"امَ هِ  ِ يْ بَ  ةُ كَ رَ بَ  تْ قَ حِ ا مُ بَ ذَ كَ ا وَ مَ تَ كَ 

ومةم تمةةا جةةاء المهةا عةةم الغةةم فةةا المعةامالت االقتصةةا ية وغ  تةةا  لمةةاذا؟ ذلةأ لمةةا للغةةم مةةم  
عةم أيةةا   اواسةتق ا ت مةم األمةةآخةا  ضةا َّ  فةا اللية  والشة اء  فهةو آفةة مرة َّ   ومة ض خب ة   يههةا  أ

علةى  ةل   طعةام ف  خةل يةاه ف هةا فمالةن يلةاًل    خل يومًا السوا فمة َّ  ()أن  سول هللا  ))ت ي   

                                                

 .63  اتية سو   يون(1) 
 م.1988ا  ا  ال يان الت اث القات   سة 340 ة 3ت س   الق طلا "الجام  ألحلام الق آن" للمام الق طلا جة(2) 
( فصل ت غ   التجا  فةا الصةاا وتة ت لهي مةم الوةا .. 2674الت غ   والت ت   للمام الاافظ المما ي  قي )(3) 

 ( ا  ا  الااي  رالقات  .37 ة 3)مة
 كتا  الل وه را  الصاا فا اللي  ا الاللا. 664 ة1ج  اإلمام مسلي جةأخ  (4) 
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 اِعَ دالطَّ  وقَ ه فَ تَ اْ  َ ُ جَ فَ : أَ ُ, قالَ  ولَ سُ ا رَ يَ  اءُ مَ الالَّ ابته َص ل: أَ اَ قَ ؟ فَ اِع َ الطَّ  بَ احِ ا َص ا يَ ذَ ا هَ مَ "فقال: 
نَ غَ  , َمنْ اُس النَّ  اهُ رَ ي يَ كَ  ني فَ غَ  نْ مَ   وفا  واية: ""نَّامِ  يَس اَ ا فَ شَّ  .(1)"ين ِ مِ  يَس اَ شَّ

يمةةان  والغةةم فةةا الل ةةوه يتمثةةل الغةةال لةةي  يةةااخل فةةا مهبلةةا اسةةي االأن  ()فقةةا أخلةة  الملةةا  
 ()فا كتمان الع و   أو التةالي  كة ن يلةون رةات  اللية  خ ة  مةم راطمة   كالةاي مة َّ علية  الملةا 

إال إذا كةان رممجةا   وتاا  ل ل على أن اللي  فا اإلسالم ال يلون ملة و اً وأنو  على  احب   ميع   
مةةةم الغةةةم فةةةا المهبةةةاه ذاتةةة   أو الو ةةةل والم ةةةبان  وأ ةةةل أمةةةوال المةةةاس رالباطةةةل  ناأيةةةأ عمةةةا فةةةا تةةةاا 

ه وال تواطةةةؤ  وال نصةةة  وال احتيةةةال  فقةةةول الملةةةا الاةةةاي  مةةةم أخالقيةةةات الليةةة  الب  بةةةة ح ةةة  ال خةةةاا 
:() " علةةى أن الغةةم مةةم     لَّ تةةااإذا أخةةاناه علةةى ل يةة   و  نةةا مةة  الاةةاي  ح ةة   ا " امنَّدد لدديَس

ال يلةة أ ممةةةم ا توةةة   ةةغ    تهو  ِّ تةةةا الصةةةلوات الصمةة   يةةةل يهو  ِّ تةةةا مجةةة    ()الوبةةائ   لمةةةاذا؟ ألنةةة  
 .(2)..ال   وفا سائ  المعامالت الما ية والمعمويةوالش اءالغم فا اللي  اجتما  الوبائ   وتو يشمل 

الوقةن ذاتة   وفةاما والمتممةة لة : قيمةة األمانةة  اإلسالفا ال و  ومم الويي الم تببة راالقتصا   
لا مم أخالا اإل  ڇ  ڇ ڇ چ يهةا المةؤمم م الم لاة م رقولة : يمان كالأ  و ف هللاتا خه

 چ ڍ ڍ ڇ

 ومقترةةى األمانةةة: أن يهةةة  َّ كةةل حةةةا إلةةى  ةةاحب  قةةةلَّ أو كثةة   وال ي خةةةا  (3)
قتصةا نا اإلسةالما أساسة  ن افةإلهةي  أ ث  مما ل   وال يمقص مم مسةتاقات اتخة يم مةا تةو  اإلنسان

المصةةةا حة يةةة م البةةةائ  والمشةةةت ي رمةةةا قامةةةن رةةة  عليةةة  السةةةلعة  مةةةم خمةةةم ومصةةة وفات   ون تبيةةةا أو 
 تاايل.
ةقْ ذلأ أن العامة مم الماس يه واألمانة كلمة جامعة ال تقتص  على أم  رع م     األمانةة فةا  ونَ  ه صِّ

: حالةة ىية  اج إلةى األمانةةتةغ ة  أنة  مةم أتةي مةا يهائة   أض ا معان ها وآخ تةا ت ت بةًا وتةو: ح ةظ الو ا
مهؤتممةةةًا إيةةةاه علةةةى وناوتةةةا مةةةم العقةةةو  التةةةا يةةةاه أحةةةا البةةة ف م ف هةةةا األمةةة  للبةةة ف اتخةةة   الشةةة كة  

                                                

 : "مم غشما فلي  مما".()كتا  اإليمان را  قول الملا  55 ة 1أخ ج  اإلمام مسلي جة(1) 
 ا ملتبة وأبة  يتص ف يس  . 275 و  الويي واألخالا فا االقتصا  اإلسالما   يوسف الق ضاوي  ة(2) 
 .8ن اتية سو   المؤممو (3) 
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فةةاث خالثهمةةا مةةا كانةةا علةةى العهةةا  فةةإذا تصةة ف أحةةاتما  ضةةا هللا تعةةالى  التصةة ف لصةةالاهما  رمةةا يه 
 ))عةةم أيةةا ت يةة   ب   فقةةا خةةان األمانةةة   هللا لةةي  ي مهمةةا  لصةةالم ن سةة  وحةةاه علةةى حسةةا   ةةاح

 هُ َنداا خَ إذَ , َفدهُ َِ احِ ا َصدمَ هُ دُ َحدأَ  نْ خُ يَ  مْ ا لَ ريكين, مَ الشَّ  الثُ ا ثَ أنَ ": يقوله  هللاَ  قال: "إنَّ  ()أن  سول هللا 
 .(1)"امَ هِ نِ يْ بَ  نْ مِ  تُ جْ رَ خَ 

" :فقةةةا لهق ِّةةة  يةةةةقلةةةل رعثتةةة    ()يةةةي مامةةةا ولقةةةا كانةةةن األمانةةةة تةةةا الصةةة ة المم ةةةب  للقتصةةةا ي األع
واعتلةة وا األمانةةات والو ائةة  غمةةائي لهةةا  اللتهةةا وسةةي قةةوم غللةةن علةة هي طبةةاعهي  " وتةةا كلمةةة األمددين

سةةم اللايهةةة  سةةهلة و ةةا      ومةةم معةةانا األمانةةة كمةةا اعتلةة وا الغةةا  والصيانةةة مةةم عالمةةات الةةاكاء وحه
يسةتغل ال جةةل ممصةب  لجةة  مم عةةة إلةى  صصةة  أو ق ايتةة    اإلسةةالما أالفةا ال وةة  قتصةةا  رالمسةبة لال

: ()يمةةة  قةةال اإلسةةالما يقةةوم علةةى أن التَّشةةب  مةةم المةةال العةةام ج  فةةا ال وةة  لمةةاذا؟ ألن االقتصةةا  
 .(2)"ولاُ غُ  وَ هُ فَ  د ذلكَ  ْ بَ  ذَ خَ ا أَ مَ ًا فَ قَ زْ رِ  اهُ قنَ زَ رَ فَ  ل  مَ ام  َ  َ اه انَ مَ  ْ تَ اسْ  نْ َِ عَ "

اإلسةةالما  أنةة  اقتصةةا  قةةائي فةةا أساسةة  علةةى فةةا ال وةة  القيةةات االقتصةةا  وممةةا يلةة تم علةةى أخ 
لا ك يي يلمةل ىية  قيمةة الصةاا واألمانةة  وتةو أن يهاة َّ االقتصةا ي   (3)صم والتما مالم   والمصم خه

ويهل  ِّم لهي مةا فةا السةلعة مةم ع ةو  خعيةة يع فهةا المسلي الص   والمم عة للآلخ يم  كما يهالها لم س   
عةةم المصةةياة تةةا الةةايم كلةة    ()ولوةةم المشةةت ي ال يسةةتبي  أن يبصةة تا  وقةةا جعةةل الملةةا   وحةةاه

 هِ لِ و ُسدرَ لِ وَ   َوِلِرَتاِبدهِ هللِ " قهْلَما: لَِّمْم؟ َقاَل: "ةَ يحَ َِّ النَّ  ينُ الد ِ : "() سول هللا  قال قال: )) تميي الاا ي 
دئِ ألَ وَ  ح ممةا جةاءه  ))لج ية  يةم علةا هللا  ()مبايعةة ال سةول  ى  وتبقة(4) "..مهِ تِ امَّ َ دوَ  ينَ مِ اِ اْلدالمُ  ةِ مَّ

 سةول  فشة ا علةا   )) يهبايع  على اإلسةالم  عموانةًا رةا زًا فةا سةجل تةاا اإلسةالم الصالةا  قةال ج ية 
 " ىبايعت  على تاا   و   تاا المسجا..والنَّح لرل مالام: "()هللا 

                                                

 كتا  الل وه  را  فا الش كة. 3383أخ ج  اإلمام أيو  او   قي (1) 
 وال ئ را  فا أ زاا العمال. واإلما  كتا  الص اج  2943اإلمام أيو  او   قي   أخ ج(2) 
 ا  ا  الوتا  الللمانا  ي  وت. 115فا ضوء الش يعة اإلسالمية   مامو  ماما رايللا  ة  االقتصا(3) 
 ( كتا  اإليمان را  ييان أن الايم المصياة. 55أخ ج  اإلمام مسلي  قي )(4) 
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ليةةا فةةا المعةة اإلسةةالمولةةالأ فةةإن   يهةة و, أنةة  كةةان عمةةا امالت االقتصةةا ية  يتمسةةأ رلةةل المهثةةل العه
لل مصتل ة األخمةان  نةوه ممة  قيمةة كةل واحةا  ممة  أ  عمائةة   تةي  وآخة  قيمتة  مائتةا  يون  يم عل ا حه

ة ر   عمائةةةة   تةةةي  لَّةةةفجةةةاء أع ايةةةا وطلةةة  حه فةةةات  إلةةةى  ةةةالت  وتةةة   ايةةةم أخيةةة  فةةةا الماةةةل    تةةةي  
ةةةم لةةة   ة مةةةم ذات المةةةائت م  ون أن يهو لَّةةةفعةةة ض عليةةة  حه  فاستاسةةةمها ال جةةةل و فةةة  أ  عمائةةةة   تةةةي  ض ِّ

وذتةة  يهةةا وتةةا علةةى يايةة   فقايلةة  يةةون  فةةةا الب يةةا وتةةو عائةةا مةةم الصةةال   فع فهةةا  فسةة ل  عةةةم 
تةةا   خممهةةا؟ فقةةال األع ايةةا: ر   عمائةةة   تةةي  فةة خل ه أنهةةا ال تهسةةاوي أ ثةة  مةةم مةة ت م فةةا ج  حتةةى ت  َّ

فقةال لة  يةون : إن الم صةم للمسةلم م أ ث  مم ذلةأ فةا يلةانا   فقال: لقا ا تر تها يثممها فها تهساوي 
وعمَّةف ايةم أخية  علةى مةا  ةم   خي أخةاه إلةى الةاكان و  َّ إلية  مةائتا   تةي  خ   مم الانيا وما ف ها  

وقةةال لةة : أمةةا اسةةتا  ن؟ أمةةا اتق ةةن هللا؟ تةة  م مثةةل الةةثمم وتتةة   المصةةم للمسةةلم م؟ فقةةال:  هللا مةةا 
 .(1)فقال ل : تل  ض ن ل  رما ت ضاه لم سأ؟اض يها  أخاتا إال وتو   

لقا ض   السلف الصالم لهاه األمة أمثلة  ائعة فا التمسةأ يهةاه الوةيي  لمةاذا؟ ألنمةا مةم خةالل  
ل اإليمةان إلةى  لةن الوةيي إلةى واقة  ملمةوس ومهشةاتا  وكية  تاةوَّ تاه المماذج المش  ِّفة نها   كية  تاوَّ

 عمل.
يةةة ون أن المصةةةياة فةةةا المعةةةامالت االقتصةةةا ية وغ  تةةةا أمةةة   ()سةةةلف فقةةةا كةةةان الصةةةاارة وال 

فقا فهموا مم المصم أال ي ضةى ألخية  إال مةا ي ضةاه لم سة   ض و ي ر  يصم  يم المسلي ويستويي  
يةل اعتقةاوا أنة  مةم  ة وا اإلسةالم الااخلةة تاةن ولي يعتقةاوا أن ذلةأ مةم ال رةائل وزيةا   المقامةات  

  يعتهي.ي
  قةةال (2) اإلسةةالما: إي ةةاء الو ةةل والم ةةبان رالقسةةيفةةا ال وةة  لميةةام االقتصةةا ي ألخالقيةةة لا وةةييومةةم ال

 چ  ڃ... ٹٹ        ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ...چتعةةةةةةةةةةةالى: 

وقةةةةةةةةةةةةال   (3)

                                                

 كتا  أ   الوس  والمعال ا  ا  المع فة ي  وت. 76 ة 2أ إحياء علوم الايم للمام أيا حاما الغبالا جة(1) 
   وت.ا  ا  الوتا  الللمانا  ي 119االقتصا  فا ضوء الش يعة اإلسالمية   مامو  ماما رايللا  ة(2) 
 .152سو   األنعام اتية (3) 
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  وح م قام الملا (1) وئ ەئ ەئ   ائ ائ  ىى   ې ې     ې ې ۉ ۉ چتعالى: 

() ۇ ڭ چبل فةةا ذلةةأ قولةة  تعةةالى: ون فةةا الو ةةل والم ةةبان  فمةة هةةوجةةاتي يهب  ِّ  إلةةى المايمةةة 

   وليسةن قصةة مةةايم(2) چ ې ې ۉ ۉ       ۅ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ   ۈ ۆ ۆ ۇ
: المب  ة م لهةؤالء ()فقا حلى الق آن علةى لسةان  ةع   نتعلَّا يتالوتها  نق ؤتا و مام فمما يبع ا  

 .(3) چ  مت  خت حت جت يب ىب مب خب   حب جب يئ ىئ چ
ذلةةأ المةةاس أ ةةياءتي  "نقةةص" : رصةة  اإلسةةالماتصةةا ي   المهشةة  ِّه فةةا الميةةام االقوممةةا حةةاَّ  ممةة 
ويرةةي  مةةم خاللهةةا آفةةة خب ةة   مةةم آفةةات تجةةا   األسةةواا  يسةةو تا األنانيةةة ويههةةيمم عل هةةا اليلةةي   أنةة 

لقومةة  كمةةا حلةةى  ()ومةةم تةةاا الممبلةةا كةةان خبةةا   ةةع   الاةةا  وتههةةام يهةةا األخةةالا والوةةيي  

 ک  ک ڑ ڑژ ژ ڈ ڈ  ڎ چ : ةالقةةة آن الوةةة يي علةةةى لسانةةة

   فاعتل  التبعي  والبص  مم اإلفسا  فا األ ض.(4)  ڳ گ گ گ گ ک ک
أو الةبص : الةمقص  وتةو يلةون فةا السةلعة رالتع  ة  والتبت ةا ف هةا  " :(~) يقول اإلماع القرطبدي 

واالحتيال فا التبيا فا الو ةل والمقصةان ممة   وكةل ذلةأ مةم أ ةل أمةوال المةاس المصا عة عم الويمة  
 .(5)"() وكل ذلأ ممها عم  فا األمي المتقامة والسال ة على ألسمة ال سلرالباطل  

هةةةا هللا اإلسةةةالما: قيمةةةة ال حمةةةة  التةةةا جعل ياالقتصةةةا ال وةةة  ومةةةم الوةةةيي األخالقيةةةة فةةةا مجةةةال  

ولةةالأ   (1)چ گ      گ گ        گ ک ک چقةةال تعةةالى:  ()مةةا تعةةالى عموانةةًا ل سةةالة ما

                                                

 .35سو   اإلس اء اتية (1) 
 .3 -1سو   المب   م اتيات (2) 
 .182-181سو   الشع اء اتية(3) 
 .85سو   تو  اتية (4) 
 ا  ا  الوت . 248 ة 7الجام  ألحلام الق آن" للمام الق طلا جةت س   الق طلا "(5) 
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 ضِّ  ْ ا األَ ن فِّةةََ وا مَ مهةةا حَ  مه حمَ ي الةة َّ هه مه  حَ َيةة مةةونَ احِّ : "ال َّ ()رةةالصلا  قةةال  فقةةا أوجةة  المشةة  ِّه ال حمةةة
ةةةفِّةةة ي َمةةةمْ مله حَ  ْ َيةةة لةةةا  التةةةاج  تةةةو الةةة  م ولةةةو علةةةى حسةةةا  الصَ  ي  فةةةال يجةةة  أن يلةةةون َتةةة  (2)"اءِّ مَ ا السَّ

ن يهوةةيي فةةا لمةةاذا؟ ألن اإلسةةالم يه يةةا أو صا ةةة الرةةع اء مةةمهي الةةايم ال يملوةةون مباحمةةة أتةةل القةةو   
أما السوا فا إطا  الارا   الما يةة فليسةن إال غارةة  رل الوِّيي سوقًا إنسانية فا رل نهم أخالقا  

 البقاء ف ها ل قو, ال ل  لم واألمثل.
لهةةةا كةةة يييةةةو ق ةةةن قيمةةةة السةةةماحة فةةةا الل  ةةةيي االقتصةةةا  لللي ِّعةةة م   والشةةة اء خه فةةةا ال وةةة    يهمثةةةل قِّ

 اعَ ا َبددًا إذَ حَ مْ ًُ َسددُجددَِ رَ  ُُ  مَ ِحددَِ رَ : "قةةال () أن  سةول هللا )) عةةم جةاي  يةةم علةةا هللااإلسةالما  
تعمةةا: أن يلةون البةةائ  سةهاًل  وال يهبةةالم فةا الةةثمم    والسةماحة فةةا اللية   (3)"مَضددتَ ا اقْ إذَ ى وَ رَ تَ ا اْشدإذَ وَ 

 غش .ويجها  وال َيْصَاه المشت ي وال يوال يبصل رالسلعة  وال يالف لت  
أن يلةةون المشةةت ي ك يمةةًا  ىيقةًا رالبةةائ  وال يهرةةايق   وال يهوثةة  مةةم  فددي الشددراء ت نددي:والالددماحة   

مساومت  وتقل   سلعت   والسماحة فا طل  الاا  تعما: أن يهبال   ةاحب  رةالل م وال فةا مةم غ ة  
يم  ف تص ةة  األوقةات المماسةبة للبلةة   وال يهؤذية  رلثة   اإل لاةةاح غليةة وال عمةف  وأن يه اعةةا حةال الَمةاِّ

ْيم فةا موعةاه مةم غ ة  تسةوي  وال مماطلةة   , الاَّ قةال علي   والسماحة فا أ اء الاا  تعما: أن يهؤ  ِّ
()".. وليقلةةل الةةَاائِّم ممةة   وإن كةةان لةة  عةةا  فليعتةةا  للةةاائم يلبةةف و فةةا  (4): "َمْبةةله الغمةةا رهلةةي  
 .(5) چ ېئ وئ...ەئ    ەئ ائ   ائ ى            ى ې چى: ةةةال تعالةةةق

                                                                                                                                          

 .107سو   األنلياء اتية (1) 
 كتا  األ   را  فا ال حمة. 4941أخ ج  اإلمام أيو  او   قي (2) 
( كتةةا  الل ةةوه رةةا  السةةهولة والسةةماحة فةةا الشةة اء والليةة  وَمةةم طلةة  حقةةًا 2076أخ جةة  اإلمةةام البصةةا ي  قةةي )(3) 

 فليبلب  فا ع اف.
 كتا  الل وه را  فا الَمْبل. 3345أخ ج  اإلمام أيو  او   قي (4) 
 .280م اتية سو   البق   م(5) 
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يه اعةةا   ملمةةا علةةى األخةةالا ااإلسةةالما اقتصةةا  قِّيمةةفةةا ال وةة  ومةةا كةةل ذلةةأ إال أن االقتصةةا   
ةةةحقةةةوا األه  ولةةةي  كغ ةةة ه مةةةم األسةةةواا األخةةة , التةةةا ال تعةةة ف العواطةةةف  وال تهةةةاخل االعتبةةةا ات و   خه

ا ي  قةةام الاسةةايية  والةة  م والصسةةا    فهةةو اقتصةةا  مةةيةةل تالمهةةا األاأل ييةةة فةةا مجالهةةا االقتصةةا ي  
 ماب.
اإلسةةةةةالم فةةةةةا رةةةةةل التبةةةةةا ل التجةةةةةا ي واالقتصةةةةةا ي يهاةةةةة  رصةةةةةالف اإلسةةةةةالم  لمةةةةةاذا؟ ألن وتةةةةةاا  

علةةى التصةةاا رمةةا تب ةة  رةة  الةةم    وذلةةأ تبه ةة ًا لمةةا يشةةو  معةةامالتهي االقتصةةا ية مةةم  اقتصةةا يي 
 ()عةةم قةةي  يةةم أيةةا َغةة ز  قةةال: كمةةا فةةا عهةةا  سةةول هللا اللغةةو والالةةف  يةةل   مةةا الوةةا  أحيانةةًا  

دالتُّ  رَ َشد ْ ا مَ َيدفسةمانا راسةي تةو أحسةم ممة   فقةال: " () سول هللا " فم َّ يما الالماسرةنهسمَّى "  ار إنَّ جَّ
د, فَ اد ُ ه الاغددو والحَ رُ حُضديَ  يدعَ البَ  " أو "اللغةةو لةفه والاَ  ا ه ارةة ه الَوة  وفةا  وايةة: "يَ (1)"ةِ قَ دَ شددوبوه بالََّّ
 ة لرم   المسلي فا مقاا تا ووقتها.مقاَّ    مت وك    وتا  اقة غ (2)" ه اِّ والوَ 

فهةو ال يةاه  ة ئًا يشةو   الةمقص وقيمة  االقتصةا ية  وتاا تو مةمهم اإلسةالم فةا  ة ع  الشةامل   
ىيةةةة  عةةةم اللغةةةةو وال فةةةة   اإلسةةةالم كمةةةةا فةةةا الصةةةةوم الةةةاي نهةةةةىيةةةاون أن يجعةةةةل لةةة  جلةةةة ًا وتعويرةةةًا  

ة عن  ةاقة ال بة  طهة   ا يصلو مم تامَ لَّ ا كان الصوم قَ لمَّ  موالصص  والجهل  ولو ه األ ةياء  فقةا  ه
ةة َ  َض  َ َفةة"قةةال:  ))عةةم ايةةم ةبةةاس للصةةائي مةةم كةةل تةةاا   ةة زكةةا َ  () هللاِّ  وله سه ائي ال بةة  طهْهةةَ ً  للصَّ

 . (3)ا  م.."سَ ف  وطهْعَمًة للمَ م اللغو وال َّ مِّ 
 التعامةل فهل رعا تاه التوج هات السارقة مم  ل ل على أن األخالا فةا اإلسةالم ال تم صةل عةم 

  أو المعامالت المالية االقتصا ية والتجا ية؟ و الأ فال يستبي  أحةا أن يهموة  أخة  األخةالا اإلنسانا
  إال إذا كانةةن مصةةالا  ال   يةةة تعميةة  عةةم الاويقةةة  االقتصةةا ي اإلسةةالما علةةى التعامةةلاإلسةةالمية 

 فا رل تو, ن   أو إ باه  غبة.ل مسى الاويقة الول , 

                                                

 كتا  الل وه را  فا التجا   يصالبها الالف واللغو. 3326أخ ج  اإلمام أيو  او   قي (1) 
 كتا  الل وه را  فا التجا   يصالبها الالف واللغو. 3327أخ ج  اإلمام أيو  او   قي (2) 
 كتا  البكا  را  زكا  ال ب . 1609أخ ج  اإلمام أيو  او   قي (3) 
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 املبحث الثاني

 امللكية املزودجةنظام اإلسالمي ويف الفكر االقتصاد 
 

اإلسةةةالما عةةةم غ ةةة ه مةةةم المةةةاات  االقتصةةةا ية فةةةا ال وةةة  قيمةةةة يم ةةة   يهةةةا االقتصةةةا   إن تةةةاه 
ةةة  الملويةة يقصةا رالملويةةة المب وجةة: الملويةةة العامةة و   و (1)األخة ,   التَّامةةة األ ةل فةةا الملويةةو الصا َّ
انم المةةان   مالةةأ الملةةأ   ال  ةة يأ لةة  فةةا ملوةة   الةة ازا الواتةة  المةةالصةةالا ()فهةةو  ()أنهةةا هلل 

 چ  جئ... ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ چوالملوةةةةةوت  قةةةةةال تعةةةةةالى: 

: تعةةةةةةالى وقةةةةةال  (2)

 چ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ....چ

 ک ک ک چ: تعةةةةالى وقةةةةال  (3)

 چ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ  گ گ ک

 ڇ ڇ ڇ چ ...چ : تعةةةةةةةالى وقةةةةةةةال  (4)

 .(5) چ ڳ ...ڍڇ

  ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ...چ :لمةةةاس كقولةةة  تعةةةالانجةةةا فةةةا آيةةةات أخةةة ي نسةةةبة المةةةال ل ولومةةةا 

  (7)چ ھ... ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ چ: تعةةةةةةالى وقولةةةةةة   (6)چ ې... ۅ

 .(8) چ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ: ىةةتعال وقول 

                                                

ا ملتبةة  40القتصا ي فا اإلسالم مبا ئ  وأتااف    أحما ماما العسال   فتاةا أحمةا علةا الوة يي  ةةالميام ا(1) 
 وأبة.

 .29سو   البق   مم اتية (2) 
 .18سو   المائا  مم اتية (3) 
 .6سو   ط  مم اتية (4) 
 .33سو   المو  مم اتية (5) 
 .279سو   البق   مم اتية (6) 
 .103اتية سو   التو ة مم (7) 
 .19سو   الاا يات اتية (8) 
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ويهة ا    (1)  عمهةا رالملويةة الصا ةةوتا ما يهعلَّ إنما تعما ملوية المم عة والتص ف   :والملوية تما 
  ڻ ڳ...ڳ ڳ     ڳ   گ گ... چال تعةالى: ةةةملوية اسةتصالىية  قا ةةةة البش   وتيها ملوي

 استصلف البش  فا مال   وجعل لهي حا المم عة والتص ف. ()فالمالأ   (2)
ةةوتةةاا الاةةةا جه   وتةةةاه الملويةةةة ة  عةة ف رالملويةةةة الصا ةةفةةةا رعةةب األمةةةوال ل فةةة ا   وتةةو مةةةا يه  لَ عِّ

 قةةةاو ز اغتصةةةايها أو االعتةةةااء عل هةةةا  ال يجةةةو سةةةالم وضةةةوارب   فةةةرمةةةمهم اإل ة مصةةةونةماميَّةةة الصا ةةةة
 ضعن العقو ات الباج   لامايتها.وه 

ةةةة"  :األخةةة , أمةةا الملويةةةة   علةةةن للجماعةةة"العامَّ التةةةا يشةةةت   ف هةةةا أو الاولةةةة  وتةةةا الملويةةةة  فقةةةا جه
"ن ةل األوطةا "  أن يجعةل فةا كتارة  (~)الجمية   كالمةاء والوة  والمةا   وتةاا مةا  فة  اإلمةام الشةوكانا 

المالدامون شدركاء : "()وىية  يقةول ال سةول   (3)رارًا تاةن عمةوان: "رةا  المةاس  ة كاء فةا خةالث.."
ا زيةا     وفة(5)"  ال يمن ن: الماء والرأل والنارثُوفا  واية: "  (4)"أل والنارفي الماء والر في ثُثة

 .عم ايم ةباس: "وخمم  ح ام"
تةاه األ ةياء الثالخةة ضة و ية للغايةة  ال يسةتغما ؟ ألن ء رالةاات ةياويبقى السةؤال: لمةاذا تةاه األ 

عمها أحا  ولهاا كانن الملوية عامة إال ما كان ممها فةا الملةأ الصةاص: كالمةاء الماة ز  والوة  فةا 
األ ض التا لها مالأ  والما  فا الاب  المملو  غ   المباح  ويملم أن يقاس علةا الثالخةة  أ ةياء 

و يات قا تصتلف مم عص  إلا عصة   وفةا ي ئةة عةم ي ئةة  ولوةم الويةاس يجة  أن   فالر  ..أخ ي 

                                                

ا  ا  الوتةةةا  للمةةةان ي ةةة وت   72 -66االقتصةةةا  فةةةا ضةةةوء الشةةة يعة اإلسةةةالمية   مامةةةو  مامةةةا رةةةايللا  ةةةة(1) 
 يتص ف.

 .7سو   الاايا مم اتية (2) 
 ن.ياو  305 ة 5جة 3ن ل األوطا    ح ممتقى األخبا  مم أحا ي  س ا األخيا  للمام الشوكانا مة(3) 
 السايا ن س  .. الص اة ن سها. (4)
يةاون.. الصة اة  305 ةة 5جةة 3ن ل األوطا    ح ممتقى األخبا  مم أحا ي  س ا األخيا  للمام الشوكانا مة (5)

 ن سها.
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واألحا يةةة  فةةةا مجموعهةةةا تةةةال علةةةى مةةة  مبةةةا   اإلسةةةالم وقواعةةةاه   يلةةةون مسةةةتوفا األ كةةةان  مت قةةةاً 
 .(1)وال يص ج  اء مم ذلأ إال يال ل ت ا  فا األمو  الثالخة مبلقًا  اال

تةو مةا كةان ملوةًا للاولةة:  وه آخ  مم الملوية العامة أيراً وإلا جان  تاه الملوية العامة  وجا ن 
ف هةةا إيةةل الصةةاقة  واأل اضةةا التةةا جعلةةن إليةةل عامةةة المةةاس   عةةى   اضةةا ي ةةن المةةال التةةا كانةةن ته 

  ون أغميائهي.
 ال   يةةةةة"ال أسةةةةمالية "وجةةةةانا  :األخددددرى الوضدددد ية المددددذاهب االقتَّددددادية  وبإلقدددداء النلددددر  اددددم 

إذا وجةانا ملويةة جماةيةة فةا المةات  ال أسةمالا  وملويةة ف  يةة فةا حة م أنمةا  كسةية الجماةيةة"الما  "و
رةالواق      ويلةون خ وجةًا علةا الملةاأ: ال ةباام  ال أ ةالً  فا المات  اتخ   فةإن تةاا يلةون اسةتثماءً 

اإلسةالما فمةم أ ةول  الثايتةة ومبا ئة  المقة    فةا ال وة  أمةا االقتصةا  خلل واضم فاضم   أو لعالجِّ 
ممةةا يجعةةل وجة  المقا نةةة يةة م الميةةام االقتصةةا ي  "الصا ةةة والعامةةة وجةةو  الملو تةة م معةاً " المشةة  :ممةا 

 .غ   قايل للممافسة أو التَّااي. اإلسالما وغ  ه مم الميي األخ , 
أنةة  إذا كةةان اإلنسةةان خلي ةةة هللا فةةا أ ضةة   وتةةو  ال نغ ةةل البةة ف عمةة  تمةةا:واألمةة  الةةاي يجةة  أ 

مةة  ممةة  مةةم أجةةل الوفةةاء مةةال  فةةإن هللا تعةةالى قةةا أمةة ه راةةا االنت ةةاه يهةةاا المةةال  وملَّ المهْسةةَتْصَلفه فةةا ال
وعمةا   رااجات   وإ الح معا   على أن يت ا تةاا االنت ةاه مة  مصةلاة المجتمة  الةاي يعةيم ىية   

  فالمال الاي (2)  چ يب ...جئ ی       ی ی ی ىئ ...چاأل ض التا يسلمها  قال تعالى: 
 تو مال هللا تعالى وتي ىي  خل اء ال أه الء. فا أياي البش 

يهعتلةة  اإلنسةةان خلي ةةة هللا علةةى كةةل مةةا فةةا حيازتةة  مةةم مةةال   رمقترةةى تةةاه العق ةةا  الايميةةة :إذن 
 ألمةة  هللا تعةةالى فةةا تةةاا المةةال  ألن مهم  ِّةةااً وعليةة  أن يقةةوم رمسةةئوليات تةةاه الصالفةةة قيامةةًا أم مةةًا واةيةةًا  

اليةا أن يهاةافظ علية  الجمية   ل مت ة  ف ومةم تمةاجتم  كل   وتقرا ر  حاجت   فائا  تاا المال تعي الم
 . (3)إلى ن س  تمويهًا رش ن  -تعالى-لالأ فقا أضاف  هللا ر  الجمي   

                                                

 ياون. 306 ة 5جة 3ن ل األوطا    ح ممتقى األخبا  مم أحا ي  س ا األخيا  للمام الشوكانا مة(1) 
 .61ة سو   تو  مم اتي(2) 
 يتص ف  ا  ا  ال ج . 272اإلسالم عق ا  و  يعة للمام مامو   لتوت  ة(3) 
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أن الاقةةوا التةةا تجةة  علةةى الملويةةة تتبايةةا فةةا األحةةوال إلةةى   جةةة  ومددن الجدددير بالددذكر هنددا: 
ا كلهةةا مةةم هللا وهلل فإنهةةا ته  ةةا ال ةة   للمجتمةة   وقةةا عمةةل مةةا  امةةن الاقةةو فتهقةةا   سةةللها أو نقصةةها  

تا فة عبى الملويةة الصا ةة  ولومة  حةاَّ اإلسالم على ممم الاقوا الصا ةة مة   عايتة  لمعمةى العامةة  
 و سي لها حاو ًا ال يتجاوزتا.
اد ضدل زَ فَ  هُ َ دمَ  انَ َكد نْ َِ عَ : "() لةا  المَّ  الَ َقةفَ      َ ا فةا َسةمَّةيقةول: " ه  ))فها تو ذا أيةو سةع ا الصةا ي 

 دُ د ِ ُيَحد ذَ أَخدوَ ه, هدر َلدادم َمدن ال  َ ه  َ هدر فاي دد ِبدضدل  َ ه فَ َلد انَ َمدن َكده, وَ لَ  ادَ ام َمن ال زَ ه  َ اي د بِ فَ 
  وأيرةًا فةا  وايةة عةم أيةا سةع ا "ايَندفِ رْ ا يَ ا إال َمدالَندوَ ن أمْ لنا ِمد ا ليَس نَ نا أنَّ م  نَ األموال حتَّ  أصنافَ 
فةةةا سةةة   إذ جةةةاء  جةةةل علةةةى ناقةةةة لةةة   فجعةةةل  (): ي ممةةةا ناةةةم مةةة   سةةةول هللا قةةةال ))الصةةةا ي 

َمن َكانَ :"() مًا و مااًل  فقال  سول هللا يص فها يم َ هر فاي دد ِبده َ ادم َمدن ال َ هدر  َفضلُ  ِ ْنَده َِ
ْن َكدداَن ِ ْندَده َفضددُل َزاد َفاي دد ِبدده َ ادم َمددن ال َزاَد َلده  حتَّددم  ننَّدا أنَّدده ال َلده, َِ  حدََّّ ألحددد  منَّدا فددي وَع

 .(1)"الَفْضلِ 
  (2)فةا عةام ال مةا   ))فةا عهةا عمة  يةم الصبةا    ةايا ً  لمةا أ ةا  العة   مجاعةةً  :وأيضاً  

وكةةان المسةةلمون فةةا مشةةا ا األ ض ومغا  هةةا ل ةةافعوا غائلةةة تةةاه المجاعةةة عةةم جبيةة   العةة     لَ اَفةةتوَ 
ةة لةةنه خَ مة أل ْ َسة اسه المَّةة ا َ أَ ةةو : "َلة))  رقولةة  موق ةة  الواضةم ))لعمة   تةل ي ةةن مةةثلهي  ل أَ علةى كه
 سةعهي إال أن أه خةلَ ا يَ اس َمةجةا للمَّةأَ  يْ و َلة: "َلة)) ي"  وقةالونهِّ بهةره  على أ مافِّ  ال يهلوونَ  اَس المَّ  فإنَّ 
تهي ىيهقاسةةةموته لةةةى أَ عَ  م ي َلةةةهه   فةةةإنَّ لةةةنه عَ  َ لَ  (3)رالايةةةا  تا هللاه ى َيةةةونهي  حتَّةةةبهةةةره  ي أنصةةةافَ تةةةل كةةةل ي ةةةن عةةةاَّ

 .(4)ي"هِّ ونِّ به ره  َيهلووا على أنصافِّ 

                                                

( ا  ا  البةةاز للمشةة  125 ةةة 2( كتةةا  البكةةا  رةةا  فةةا حقةةوا المةةال )جةةة1663أخ جةة  اإلمةةام أيةةو  او   قةةي )(1) 
 والتوزي .

 تة(. 18العام الثامم عش  مم الهج    )وتو (2) 
 أي: رالمب .(3) 
الببقةةات ا المببعةةة التجا يةةة الولةة , رالقةةات    يةةاون تةةا ي   و  101يةةم الصبةةا  اليةةم الجةةوزي  ةةة سةة    عمةة (4) 

 ا ال يان.  316الول , اليم سعا  ة
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تسةقي إذا لةي يهاسةم ال ة   اسةتصاام  -خا ةة كانةن أو عامةة–أ ث  مم ذلأ فةإن  ة ةيَّة الملويةة  
وقةةا علَّةة  عةةم ذلةةأ أ ةةاا تعل ةة  تةةاا المةةال اسةةتثما ًا أو إن اقةةًا فةةا مصةةلات  أو مصةةلاة الجماعةةة  

حةة م قةةال لةةلالل وقةةا أعبةةاه  )) لاةةا ثامةة  سةة انا يةةالل يةةم  ))عمةة  يةةم الصبةةا   اموقةف سةة ان
 كَ َ ددقطَ ا أَ َمددوإنَّ , اسِ ن النَّددَ دد لتحجدد َ  قط ددكَ م يَ َلدد () ُ سددولَ رَ  إنَّ : "(1)العق ارةة اً أ ضةة ()ال سةةول 

 .(2)"ياقِ ُردَّ الَِ وَ  هِ تِ ارَ مَ اي  ِ  َ  تَ رْ دَ ا قَ مَ  ذْ خُ , فَ لَ مَ  ْ لتَ 
تم ةب  لةي  ف  يَّةًا وال جماةيَّةًا  كمةا تةةو فةإن اإلسةالم أتةى يميةام اقتصةا ي م ومدن هدذا المنطادَّ: 

يةل لة  فوة  خةاص  وال ق يبةًا مةم أحةاتما وال وسةبًا ي مهمةا  الاال فا الميام م ال أسمالا والشة وعا  
أساسةة  أن الملةةأ كلةة  هلل  وأن الاقةةوا كلهةةا قةةا نيمهةةا هللا  وأنةة  أعبةةى ال ةة   حقةة  وللجماعةةة حقهةةا  

تهجةةاه المجتمةة   كمةةا يهقةة   مسةةئول ت    علةةى ال ةة   ومةةم خةةيَّ يه ت ِّةة  وجعةةل ال ةة   للجماعةةة والجماعةةة لل ةة  
مثلهي فةا ذلةأ كمثةل الجسةا الواحةا إذا ا ةتوى ممة  عرةو تةااعى على المجتم  مسئول ت  تهجاه ال     

   فهي كاللميان يشا رعر  رعرًا.ل  سائ  الجسا رالسه  والامى.
نةة  يعمةةل علةةى سةةا احتياجةةات   ح ةة  إاالماإلسةةفةةا ال وةة  االقتصةةا  وتةةاا مةةا يتم ةةب رةة  نيةةام  

ولما كان للنسان حاجات ما يةة ضة و ية ال يملمة  العةيم يةاونها  كااجتة  إلةى البعةام الماس كافة  
ا االقتصةةا ي علةةى لةةبوم سةةا تةةاه الااجةةات رعةةا  فقةةا أ َّةةا الميةةام اإلسةةالموالشةة ا  والسةةلم واللبةةاس  

 سالما.وسائل  حتى يجا كل ف   ك ايت  فا المجتم  اإل

                                                

ةة  يةة"الوا ي المبةةا  " وق ةةل ىيةة : العق ةةا وا  يهالمةةا ونابةة   (1)  تةو وا ي رالمايمةةة الممةةَو   معةة وف رجو تةة   وكةةان يهلقَّ
" فةةةتم البةةةا ي  ةةة ح  ةةةايم ()رةةةًا رعمةةةوان: "رةةةا  قةةةول الملةةةا وأفةةة   لةةة  اإلمةةةام البصةةةا ي را : "العق ةةةاه َوا   مهبةةةا   

 ( ا  ا  الااي  رالقات  . 444 ة 3البصا ي اليم حج )جة
الببعةةة الثانيةةة المجل   43 -42اإلسةةالم والتةةوازن االقتصةةا ي يةة م األفةة ا  والةةاول   مامةةا  ةةوقا ال مجةة ي  ةةة(2) 

 م.2007-تة1428سمة  148قات   العا  األعلى للشئون اإلسالمية رال
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مةا يلالةة  مةةم ط يةةا أن كةةل إنسةةان مهولَّةف رسةةا حاجاتةة  يم سة   عةةم  واألصدل فددي هددذه الوسددائل: 
  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ چجها وع ا  ولالأ فإن اإلسالم ح َّ على العمل والوسة   قةال تعةالى: 

 .(2) چ ڄ   ڦ...ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ... چ  وقال: (1) چ ۇئ ې...ې ې
مةة  مةةم إعبةةاء العامةةل أجةة ًا ي ةةا و ِّ مَ لصةةاح  العمةةل يه  وقةةا نجةةا مةةم األعمةةال مةةا ال ياقةةا عائةةااً  

يتمةةام ك ايتةة  تةةو ومةةم يعةةول  وتمةةا يةة تا  و  الاولةةة  فعل هةةا أن ترةةمم للعامةةل تمةةام الو ايةةة إذا كةةان 
م قةات الواجبةة  الأج ه العا ل ال يلعي   والعاجبون عم العمل لهي أيرا تمام ك ايتهي  ويلون تاا مةم 

 المال. وإال فمم البكا  أو ي ن
ًا بابد أن ُيبدوِ   فدي سدننهتوفيقدًا مدن ُ ت دالم لده وتالدديدًا,  (~) اودأبدو ددفدع اإلمداع هذا ما  

 بُ اِلددتَ رْ ايَ ًُ فَ امِ ا َ ددَنددلَ  انَ َكدد نْ َِ عَ قةةال: " ()ل سةةول ا قةةول وَ َو, ىيةة   (3)فةةا أ زاا العمةةال"" :ب نددوان
فةةا   و (4)"اً كنَ اْلدمَ  َفاَيْرَتاِلدبُ  ن  الددكَ ه مَ َلد نْ ُرديَ  مْ َلدد إندمدًا, َفدخا َفاَيْرَتاِلددبُ  ع  ادِ ه َخدن َلدُرددم يَ إن َلد, َفدةً َجدوْ زَ 

أو  وجدة فايتد وجَ ه زَ و ليالدت َلدند اًل, أَ مَ  ذَ ِخدفايتَّ  ل  ند ِ ه مَ َلد لديَس ًُ وَ مَ ا  َ ي لنَ لِ وَ  نْ مَ ": () قال واية 
 ".ةً ابَّ دَ  فايتَِّخذَ  ة  ابَّ ه دَ ًا, أو ليالت لَ مَ ادِ خِ  ذِ خِ تَّ ايَ فَ  ع  ادِ ه خَ لَ  ليَس 
يال ل  أن ي خةا ممةا فةا تصة ف  مةم مةال ي ةن المةال قةا  مهة  زوجتة  جاء فا   ح الااي : " 

 ما ال يا مم  غ   إس اف وتمعي.. ون قتها وكسوتها  وكالأ
تةةةاا يتمةةةاول علةةةا وجهةةة م: أحةةةاتما: أنةةة  أرةةةاح ا تسةةةا  الصةةةا م " :(~) اإلمددداع الخطدددابيوقدددال  

والوج  اتخ : أن للعامل السلما والصامةة  فةإن لةي يلةم لة   والمسلم مم عمالت  التا تا أج   مثل  
مسةةلم وال خةةا م اسةةتؤج  لةة  مةةم يصةةام ىيلعيةة  مهمةةة مثلةة   ويلتةة ي لةة  مسةةلم يسةةلم  مةةا  مقامةة  فةةا 

 .(5)عمل "
                                                

 .105سو   التو ة مم اتية (1) 
 .15سو   الملأ مم اتية (2) 
 الت اث الع  ا  ي  وت للمان. إحياءا  ا   134 ة 3سمم أيا  او  جة(3) 
 كتا  الص اج واإلما   وال ئ را  فا أ زاا العمال. 2945 ي او   قأخ ج  اإلمام أيو (4) 
 ا ياون. 162-161 ة 8و    ح سمم أيا  او  للمام الصبايا جةعون المعل(5) 
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عةةم  ال تعة ف  ة ئاً  ال أسةةمالية مةثالً نجةا و إلقةاء المية   علةى األنيمةة االقتصةةا ية األخة ,  فإنمةا  
الاولةة فةا المجةال االقتصةا ي   يَّةةحيا  عا إلا  "آ م سم  "  ومعلوم أن ن الو ايةضماو  تاا التوافل

وإذا وجةةانا غ ةة  تةةاا فةةا الةةاول ال أسةةمالية المعا ةة   نتيجةةة إضةة ا  العمةةال أو نشةةاا المقارةةات  فلةةي  
 وإنما نش  نتيجة ضغي ر وف مع مة. تاا التاول مم مبا   ال أسمالية 

حسةة  طاقتةة    ةةل" :فمةةم غ ةة  حلومةةة  وال  يةةم  يةة تا ملةةاأها  سةة ايو  اهةةوتميالشةة وةية خةةي نةة ,  
: "جةة ت العةةا   فةةا وقتمةةا تةةاا علةةا "سةةتال م"ونةةاك  تمةةا علةةا سةةل ل المثةةال قةةول ولوةةل حسةة  حاجتةة " 

وقةال أيرةا: م كلة  مقصةو  علةا األق  ةاء وحةاتي" إتمال  ة ن الرةع اء وعةام االتتمةام يهةي  فاالتتمةا
ام المبا ه الجماةية ال يعما مج   احتوا  الاولة لوةل مصةا   اإلنتةاج يج  أن يلون م هومًا أن ني"

ًا للاصةةول علةةا لقمةةة العةةيم  فةةمام ال أساسةةيَّ  جعةةل العمةةل  ةة طاً  الب اعةةا فاسةة   يةةل يعمةةا أيرةةاً 
 .(1)نويي المبا ه لمبعي المتب ل م"

و ةةةاون ملويةةةة مةةة تبي رالعمةةةل لل جةةةال والمسةةةاء علةةةا السةةةواء   –ال تمةةةام الو ايةةةة  –فاةةةا الو ةةةاف  
ت الملويةةةة الصا ةةةة فةةةا حةةةاو  ضةةةيقة تتسةةة    اخةةةل الاولةةةة ونتيجةةةة اال ةةةباام رةةةالواق  يةةةاأ  خا ةةةة

 الش وةية  خي كان انهيا  تاا الميام الاي لي يلا يللم خالخة أ  اه الق ن.
ويتاقةا تةاا الملةاأ اإلسةالما فةا  ولةة إن الوض  مصتلف على ناةو مةا ي َّمةا  ف :أما في اإلسُع 
المسةةلي حةة  فةةا اختيةةةا  يةةل جعةةل اس أن العمةةل ي قةةا لم تبةةة العبةةا    و قارةةة مب وجةةة  وإحسةة و يةةم 

  ملةةةأ الةةةاي ي رةةةل   واإلن ةةةاا الةةةاي يهشةةةبالعمةةةل الةةةاي يماسةةةب  وطةةة ا الوسةةة  التةةةا يسةةةت يم لهةةةا  والت
وتةةةاه الا يةةةة التةةةا تتعةةةا ض تمامةةةا مةةة  الميةةةام الما كسةةةا  ليسةةةن مبلقةةةة كالميةةةام ال أسةةةمالا  غباتةة   

   وإنمةةةا تةةةى مق ةةةا  فةةةا حةةةاو  ملةةةاأ االسةةةتصالف الةةةاي ذك نةةةاه آن ةةةا  وترةةةببها أحلةةةام التشةةة ي  الاةةة
 .(2)اإلسالما مم الاالل والا ام

                                                

ا  ا  الثقافةةة قبةة    39موسةةوعة القرةةايا ال قهيةةة المعا ةة   واالقتصةةا  اإلسةةالما   علةةى أحمةةا السةةالوس  ةةة(1) 
 ملتبة  ا  الق آن.

ا  الثقافةةة قبةة   ا   40موسةةوعة القرةةايا ال قهيةةة المعا ةة   واالقتصةةا  اإلسةةالما   علةةى أحمةةا السةةالوس  ةةة(2) 
 ملتبة  ا  الق آن.
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ةةك ةةل يتصةة ف فةةا الاةةاو  التةةا يسةةمم يهةةا المه فالمسةةلي الوَ   ل  فلةةي  مةةم حةةا المسةةلي أن يمت ةة  وك ِّ
الةاي اسةتصل   فةا تةاا المةال   () رالمال أو يتص ف ىي  إال رما   ع  مالأ المال حويقة  وتو هللا

  (1)  جةةاء  و  الشةةا الثةةانا مةةم ال قارةةة المب وجةةةأو ا توةة  ح امةةاً  فممةة  حقةةاً  ()وإذا لةةي ي اقةة  هللا 
 التا تقوم يها الاولة المسلمة. "ال قارة البش ية" :وتا

                                     
                                       

                                                

عةةم ال قارةةة المب وجةةة فةةا االقتصةةا  اإلسةةالما فةةا المباةة  الصةةام  مةةم  -إن  ةةاء هللا تعةةالى–سةةي تا الاةةاي  (1) 
 تاا ال صل.
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 املبحث الثالث

 التوازن بني املادية والروحيةاإلسالمي ويف الفكر االقتصاد 
 

عمةةى يةةة"التوازن"  وتويعلةة  عمهةةا  ااإلسةةالم فةةا ال وةة  قةةيي االقتصةةا أخةة , مةةم أيةة ز  قيمةةةوتةةاه  
يهةةا: التوسةةي أو التعةةا ل يةة م طةة ف م متقةةايل م أو مترةةا يم  را ةة  ال يم ةة   أحةةاتما رالتةة خ   ويبةة   

حق   ويب ا على مقايل  وياية  علية   وتةا قايل  و ا   ال ي خا أحا الب ف م أ ث  مم الب ف الم
اإلسةةالما يوجةة  خةةاص  ولمةةا ال؟ وتةةو ال وةة  قتصةةا  أولةةى فةةا اقيمةةة أساسةةية يوجةة  عةةام  فمةةم رةةا  

 ڑ ژ ژ چ "9  قةال تعةالى: (1) واحا مم أتةي نةواحا المةمهم اإلسةالما ومعالمة

  وإلةةةةةةةى (2)چ ڱ ڳ ڳ ڳ     ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک     ڑ

 ڤ ڤ ڤ ڤ چأمةةةة اإلسةةةةالم: تةةةاه الصصيصةةةة البةةةا ز  يشةةة   قولةةةة  تعةةةالى مصاطبةةةًا 

 .(3) چ ڱ ڃڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ
  فهةو مةمهم مةم وسةبية ممهجة  ونيامة  اإلسةالما إنمةا تةو مسةتمافا ال و  االقتصا  ووسبية  

سةةلي مةةم اإلفةة اا والت ةة يي  أو مةةم الغلةةو  عتةةاال والتةةوازن الةةايوسةةي ألمةةة وسةةي  مةةمهم االإسةةالما 
ًا لهةاه األمةة التةا بَ َ ةمْ والتقص    ولقا كان مةم حلمةة هللا تعةالى أن اختةا  الوسةبية أو التةوازن  ةعاً ا أَ 

تةةةا آخةةة  األمةةةي  ولهةةةاه ال سةةةالة التةةةا ختمةةةن يهةةةا ال سةةةاالت اإللهيةةةة  علةةةى أن فةةةا الوسةةةبية معةةةانا 
لو .م ب ممهم اإلسالم وأمة اإلمتعا   ته   سالم  وتجعلها أتاًل للسيا   والصه

اإلسةالما رةالتوازن فةا ال وة  االقتصةا  نيةام   فقةا جةاء مةا   و وحيتوةون مةم إلنسان فلما كان ا 
يةةة م الجةةةانل م  را ةةة  ال يبغةةةى أحةةةاتما علةةةى اتخةةة   ولهةةةاا وجةةةانا الةةة  ي يةةة م التمميةةةة االقتصةةةا ية 

                                                

ا  ا  الشةةة وا  يتصةةة ف  والصصةةةائص  114خصةةةائص التصةةةو  اإلسةةةالما ومقوماتةةة  للشةةةي  سةةة ا قبةةة   ةةةة(1) 
 ا ملتبة وأبة  يتص ف. 114 ة ي او العامة للسالم    يوسف الق ض

 .9-7سو   ال حمم اتيات مم (2) 
 .143سو   البق   مم اتية (3) 
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 ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ  ٱ چوالتمميةةة اإليمانيةةة فةةا قولةة  تعةةالى: 

 چ ٿ ...ڀ

الجهةا  فةا سةل ل  مة  الرة   فةا األ ض  قةال تعةالى:  تعالىيل جعل الاا   (1)

 .(2) چ  ھ ...ڈڎ   ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ...چ
عيًا فةا سةل ل هللا  المشةاا االقتصةا ي سة تعةالىولي يتوقف األم  عما تةاا الاةا  يةل جعةل الاةا  

, ُِ  يلِ بِ َسددِفددي  وَ ُهددفَ  نِ يْ يددرَ بِ كَ  نِ يْ خَ يْ م َشددَاددم  َ  َ اْلدديَ  جَ رَ َخدد انَ َكدد إنْ وَ " :() مةا جةةاء فةةا حةةاي  الملةةا 
ُِ  وَ هُ ا فَ  فهَ يَ  هِ اِل فْ م نَ اَ  َ َوإْن َكاَن َخَرَج َياْلَ م  َفُهدَو  ةً رَ اخَ ُمَفدوَ  اءً َيدرِ َوإْن َكاَن َخَرَج َياْلَ م , ِفي َسِبيِل 

دِفي َسدِبيِل  للعبةا    اإلسةالم علةى تةاا المشةاا االقتصةا ي  فقةا ممة  التغة   وح  ةًا مةم   (3)"انِ طَ يْ الشَّ
ال   قةة  ةة يةةل جمةة  عمومةةًا يةة م العبةةا   والعمةةل  وأوجةة  العمةةل  وجعةةل المسةةلي وتةةو يعمةةل يتجةة  إلةةى 

 ڄ      ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ     ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ چتعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالى: 

 .(4) چ ڃ  ڃ
ويهة و ِّج لة   مةم مثةل وجةو  أفة ا  قةا  يم  ما يه  ا االقتصةا  اماإلسالال و  ولهاا وجانا فا قواعا  

ليةا  وفةا كةل   خ ة   على الممم والعباء   ومةم تمةا فقةا وإعبائهي نعن المؤمم القوي  وو ةف ال ةا العه
  وك ا ات.أو اقة أزكا   -تعالى–الا  على إعباء اتخ يم مم  زا هللا  جاء
ووسةبية نيامهةا االقتصةا ي ا  مةم عةاله العال  فوسةبية األمةة مسةتما الوسبية تعما:  ما أن  

 ڱ ڳ   ڳ  ڳ  ڳ     گ  گ گ چى: ةوقةةةال الم سةة ون فةةا قولةة  تعالةةة  اممهجهةة وسةةبيةمسةةتما مةةم 

إن أعةةال رقةاه الشةةاء وسةةب  فةةا ت سة  ه رقولةة : " (~)إلمةام الةة ازي   يؤكةةا تةةاا ا(1)  أي: أعةالهي(5)چ

                                                

 .96سو   األع اف مم اتية (1) 
 .20سو   المبمل مم اتية (2) 
( وأخ جة  اإلمةام 56 ةة 7( وأخ جة  فةا األوسةي )جةة129 ةة 19أخ ج  اإلمام البل انا فةا المعجةي الول ة  )جةة(3) 

 (.25 ة 9فا السمم الول , )جة الل هقا
 .10سو   الجمعة مم اتية (4) 
 .28سو   القلي اتية (5) 
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عةةةا ف عليةةة : أن الوسةةةي فةةةا   ومةةةم المت(2)ئ  أط افةةة  علةةةى سةةةواء  وعلةةةى اعتةةةاال"ألن حلمةةة  مةةة  سةةةا
األ ل اسي لما تستوي نسبة الجوانة  إلية  كم كةب الةاائ    خةي اسةتع   للصصةال الاميمةة الملتشة ة يهةا 

 مم ط ا اإلف اا والت  يي.
أتةااف علةى تةاا الميةام االقتصةا ي اإلسةالما استقامة  أي: اإلستقامة, ت نم:أيضًا والوسطية  

  وتةةى  ل ةل الص  يةةة وميهة  ال رةةل (3) چ ڤ ٹ ٹ  ٹ چ : آنةةةةةوفةةى القممهجة  ومبا ئة   

  الوسةةةي تمةةةا: (4)چ ڤ ڤ چفةةةا قولةةة  تعةةةالى:  (~)ايةةةم كث ةةة  اإلمةةةام والتم  ةةةب  ومةةةم تمةةةا قةةةال 
وسةبًا  ()الصيا  واألجو   كما يقال: ق يم أوسي الع   نسبًا و ا ًا  أي: خ  تما  وكةان  سةول هللا 

  الوسبى  التا تا أفرل الصلوات  وتةى  ةال  العصة  فا قوم   أي: أ  فهي نسبًا  ومم : الصال
َأْن َأ تهةةةَ  لَهةةةا  ()َأَمَ ْتمِّةةةا َعائَِّشةةةةه قةةةال: " ()  مةةةولى عائشةةةة علةةةى األ جةةةم  عةةةم أيةةةى يةةةون

ه اتيةَة فةيذنِّا:    پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چمهْصَاَ ًا  َوَقاَلن: إَذا َيَلغةَن َتةاِّ

 چ پ پ

سةَبى َفلمَّا َيلْغتهَها آَذنتهَها  َفَ ملَ  (5) ةال ِّ الوه ةلَواتِّ َوالصَّ : َحافِّيهوا َعلى الصَّ َوَ ةاَل ِّ "ن َعلىَّ
ولِّ هللاِّ  "الَعْص  ْعتهَها مِّم َ سه  .(6)"()َوقهومهوا هللِّ َقانِّت َم  َقالْن َعائَِّشةه: َسمِّ
وإذا   الوسبية فا الش يعة اإلسالمية تمثل األمان  وتى  ل ل القو  وم كةب الوحةا أن  الحقيقة:و  
ايةة  عقتجلةى واضةاة فةا كةل جوانة  اإلسةالم: للوسبية كل تةاه المبايةا وغ  تةا فةال عجة  أن ت ان 

                                                                                                                                          

 -ه1354ا المببعةة المصة ية سةمة  109 -108 ةة 4الت س   الول   "م اتيم الغ  " للمام ال صة  الة ازي جةة(1) 
 م.1935

 السايا ن س   الص اة ن سها.(2) 
 .6سو   ال اتاة مم اتية (3) 
 .143البق   اتية  سو  (4) 
 .238سو   البق   اتية (5) 
( كتةا  المسةاجا ومواضة  الصةال  رةا  الةال ل لمةم قةال الصةال  الوسةبى تةا 629أخ ج  اإلمام مسةلي ية قي ) (6) 

  ال  العص .
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  فاإلسةالم وسةي فةا اإلعتقةا  والتصةو   وسةي فةا التعلةا اقتصةا يةني ية وعملية  ت  وية و   تش يعيةو 
 والميام. قتصا والتمسأ  وسي فا األخالا وات ا   وسي فا اال

ما تلتقةا ال   يةة والجماةيةة فةا  ةو   متبنةة  ائعةة  تتةوازن ف هةا اإلسةالاالقتصةا ي وفى الميام  
تتوافةةةة  ف هةةةةا الاقةةةوا والواجبةةةةات وتتةةةةوزه ف هةةةا المغةةةةاني رالقسةةةةباس ة  و ح يةةةة ال ةةةة   ومصةةةةلاة الجماعةةة

  فاإلسالم يللف المسلي أ اء  ةعائ  ماةا   فةا ال ةوم  أو فةا الَسةمة  أو فةا العمة   لييةل (1)المستويي
األ ض اث  غ ةة  مقبةةوه عةةم  ضةةاه  خةةي يبلقةة  رعةةا ذلةةأ سةةاةيًا ممتجةةًا  يمشةةى فةةا  ائمةةًا مو ةةواًل رةة

  ولةةةي  أ ل علةةةى تةةةاا مةةةم اتيةةةات اتمةةة   يلتغةةةا مةةةم فرةةةل خالقةةة   وي  ةةةل مةةةم  زا    ِّةةة  لهةةةامما لو 
 ڀ ڀ ڀ ڀ     پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ ٱ چرصال  الجمعة  قال تعالى: 

 ڦ ڦ     ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ                 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ ٺ

 .(2) ڃ  ڃ ڄ      ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
ةوا فِّةةا " قالدت: ()  دن  ائشدةو   مهَعةةِّ َ احه ةةوا إِّلةى الجه ي  َوَكةانهوا إَذا َ احه ةهِّ َ ةةاَن المَّةاسه مَهَمةة َأن هسِّ

ي    فهاا تو  ة ن المسةلي مة  الةايم والايةا  حتةى فةا يةوم الجمعةة  يية  (3)َفقِّ َل َلههي: َلو اْغَتَسلتهي" َت َئتِّهِّ
مل للانيا قلل الصال   خي طها   ونيافة وتبه    خي السعا إلى ذك  هللا وإلةى الصةال  وتة   اللية  وع

والشةة اء ومةةا  ةةار  مةةم مشةةاغل الايةةا   خةةي انتشةةا  فةةا األ ض وايتغةةاء للةة زا مةةم جايةةا رعةةا انقرةةاء 
 الشةة يعة الصةال  مةة  عةام الغ لةةة عةم ذكةة  هللا كث ة ًا فةةا كةل حةةال فهةو أسةةاس ال ةالح  وتلوةةي وسةبية 

الوةيي والمبايةا لميةام االقتصةا  فال مجال للمتشا يم  و صا ةة أمةام تةاه ووسبية نيامها االقتصا ي  
 .ألنيمة االقتصا ية األخ , عم كل ااإلسالما  والتا م بت  فا ال و  

حةاول مجةاح مهمةا العةاماًل أساسةيًا مةم عوامةل  اإلسةالماال وة  اقتصةا  وتبقى تاه الوسبية فةا  
التق  ةةةا والتشةةةايا  ومةةة  كةةةل تةةةاه  اقتصةةةا  ه الاويقةةةة  وو ةةةف تةةةاا االقتصةةةا  ر نةةة طمةةة  تةةةا األعةةةااء

                                                

ة ا ملتبة 27الميام االقتصا ي فا اإلسالم مبا ئ  وأتااف    أحما ماما العسال   فتاا أحما علا الوة يي  ةة(1)  
 وأبة.

 10 -9سو   الجمعة اتيتان (2)  
 ( كتا  الجمعة را  وقن الجمعة إذا زالن الشم .903أخ ج  اإلمام البصا ي ي قي )(3)  
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الماةةةاوالت فةةةإنهي سةةةوف يلةةةوؤن رال شةةةل  وسةةةوف ت تةةةا سةةةائ  موجةةةات االلاةةةا  علةةةى أعقايهةةةا مةةةاحو   
ووسةةةبية   خاسةةة    وسةةةوف تبقةةةى فةةةا المهايةةةة الاويقةةةة المجةةة    الماطقةةةة يوسةةةبية الشةةة يعة اإلسةةةالمية

صا ي  ل بقى تو المالذ  ائمًا أمةام كةل عوبةات االقتصةا  فةا العةالي  وتةو مةا اعتة ف رة  ممهجها االقت
  .لتمهب الاول مم كلوتها االقتصا ية  األعااء

 
 املبحث الرابع

 واجلماعةالتوازن بني مصلحة الفرد اإلسالمي ويف الفكر االقتصاد 
 

ام ي م مصةلات م  المصةلاة األولةى: م اعا  التوازن الت اإلسالمافا ال و  مم قيي االقتصا   إن 
ا لة  َهةلَ  َ وإذا كةان للنسةان  وافعة  و غباتة  التةا كَ مصلاة ال     والمصلاة الثانية: مصلاة المجتم   

لمصةةةلات  الصا ةةةة  فقةةةا خا مةةةًا مةةةا يةةة اه المهشةةة  ِّه الالةةةيي فةةةا إطةةةا  ضةةةواري وقةةةيي  مهاققةةةًا فةةةا ذلةةةأ 
اإلسةالما التةوازن فةا ال وة  فقةا  اعةى االقتصةا   وتمةاتتعا ض تاه المصلاة مة  مصةلاة الجماعةة  

 التام ي م المصلات م.
مةةةةا  ام رب يةةةةا مشةةةة وه ومةةةةم المعلةةةةوم أن مةةةةا يملوةةةة  ال ةةةة   ال يجوزغصةةةةب  أو االعتةةةةااء عليةةةة    

, ع  ارَ َحد مْ رُ يْ َاد َ  مْ كُ اَضدرَ  ْ أَ وَ  مْ رُ الَ وَ ْمدأَ وَ  مْ كُ اءَ َمددِ  إنَّ يةوم ع فةة فةا حجةة الةو اه: " ()كمةا قةال وممربي  
اِهُد اْلَغاِئبَ ذَ هَ  مْ كُ دِ اَ ي بَ ا فِ ذَ هَ  مْ كُ رِ هْ ي شَ ا فِ ذَ هَ  مْ كُ مِ وْ يَ  ةِ مَ رْ حُ كَ   .(1) "ا, َفْاُيَباِ غ الشَّ

ويبقى لل    "المالأ" حا االنت اه رما ال يتعا ض م  مصةلاة الجماعةة  ولةي  لة  حةا اسةتصاام  
كالأ تعب ل االنت اه تعبة اًل يرة  يهةي  "الجماعة"  ولي  ل   ما يملأ رب يقة تهلاا ض  ًا راتخ يم

 ()مةم ال سةول  )) الاةا ثالتا أخاتا يةالل يةم  جبءًا مم األ ض ))ولالأ فقا استعا  عم  
 دَ ْ دبَ  ل  قدحَ  ر  ِردحتَ مُ لِ  لديَس : "))ألن  لي يستغلها كاملة  وعبل االنت اه يهاا الجبء  وقال عم  لماذا؟ 

  ".نين  ِس ُثَ 

                                                

( 184( كتا  القسةامة رةا  تغلةيظ تاة يي الةاماء واألعة اض واألمةوال )ج   ةة1679أخ ج  اإلمام مسلي  قي )(1)  
 ا  ا  الااي  رالقات  
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يةل جعةل تاة يي االحتوةا  عةاماًل رمعماه الواسة  والشةامل    (1) المهش  ِّه االحتواومم تما فقا ح َّم  
ذلةةأ لمةةا يت تةة   كيةة ؟ اإلسةةالما  لتمميةةة رالمسةةبة لالقتصةةا  فةةا ال وةة عوامةةل ال خةةاء واأساسةةيًا مةةم 
  وتةةةاا مةةةم  ةةة ن  تعب ةةةل ح كةةةة ضةةة   رالمصةةةلاة العامةةةة  وإخةةة اء علةةةى حسةةةا  اتخةةة يم عليةةة  مةةةم
ةةيي الميةةام االقتصةةا ي اإلسةةالما    وذلةة(2)االنتةةاج لجماعةةة  اعةةا  لمصةةلاة ال ةة   واوم  أ ح ارةةًا علةةى قِّ
 َمددنِ : "()  وقةةال (5)"ئ  اطِ  َخددإالَّ  رُ ِرددتَ حْ ال يَ   وفةةا  وايةةة: "(4()3)"ئ  اطِ َخدد وَ ُهددفَ  رَ َرددتَ احْ  َمددنِ : "()قةةال 
ُِ مِ  ئ رِ د بَ قَ ًا, فَ مَ وْ يَ  ينَ  ِ بَ ًا أرْ امَ  َ طَ  رَ رَ تَ احْ   .(6)"هُ نْ مِ  ُُ  ئ رِ بَ , وَ ن 

ة  الةم    ولةو علةى  لة  فهةو مبعثةة األنانيةة  وقسةو  القوكل ذلأ لما للحتوةا  مةم مصةاط     وحه
فغايتة  حسا  الوسالى والرع اء  لماذا؟ ألن الماتو  يه يا أن يهوس ِّ  خ وتة  رالترة ا علةى ةبةا  هللا  

قتصةا  أ ةبم فةا غ ة  حاجةة إلةى ييةان  وخبة  االحتوةا  علةى االتهل  ِّ  وس لت   أيًَّا كانةن مصاط تةا  
فقةةا تغلغةةل فةةا أ ثةة  ميةةا يم اإلنتةةاج  فوةةل مةةا أضةة َّ رالمةةاس حبسةة  تةةو احتوةةا   وكةةل مةةا تشةةتا حاجةةة 

 الماس إلي  يلون احتوا ه أ ا إخمًا  وفا مقامة ذلأ البعام  وفا مقامة البعام القوت الر و ي.
وتةةةةو مهصةةةةالف لوةةةةيي اإلسةةةةالم راألسةةةةعا    ومةةةةم أ ةةةةا أنةةةةواه االحتوةةةةا : احتوةةةةا  الةةةةثمم والتالعةةةة  

ةةيي اإلسةةالم تقترةةةا عةةام إ ةة اه المةةةاس علةةى سةةع  ال ي ضةةةون  رغ ةة  مسةةو   ففَ وممهجةة    أل ةةةل أن اوِّ
رةإ  اه المةةاس   ولةةا األمة أي  ةصص ف هةةا  حتَّةى ولةو كةان تهتة   األسةواا للعاالةة ال ب يةةة  وال يتةاخل 

                                                

حتوا : حةب  السةل  عةم التةااول فةا األسةواا  لمةاذا؟ لوةا تغلةو أخمانهةا  َىةيهْموِّمه للمهاتوِّة  أن يةتالي يهقصا راال(1)  
 فا السوا كي   اء  وقا يق  مم ف   أو جماعة.

ا  ا  الوتةا  الللمةانا  ي ة وت  يتصة ف  88االقتصا  فا ضوء الش يعة اإلسالمية   مامو  ماما رايللا  ة(2)  
 يس  .

ا  ا  الاةةةاي   49اللغةةةة: الصةةةاطئ رةةةالهمب: العا ةةةا اتخةةةي   ةةةايم مسةةةلي رشةةة ح المةةةووي ج   ةةةة قةةةال أتةةةل(3)  
 رالقات  .

 ( كتا  المساقا  را  تا يي االحتوا  فا األقوات.1605أخ ج  اإلمام مسلي  قي )(4)  
 ( كتا  المساقا  را  تا يي االحتوا  فا األقوات.1605أخ ج  اإلمام مسلي  قي )(5)  
( ا  ا  35 ةةةة 3( فصةةل الت ت ةةة  مةةةم االحتوةةةا  )مةةةة2665 غ ةة  والت ت ةةة  للمةةةام الا ةةةظ الممةةةا ي  قةةةي )الت(6)  

 الااي  رالقات  .
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يوجة  ذلةأ  وإال مةم غ ة تي أي تعةا ِّ أو اناة اف  على اللية  يةثمم ال ي ضةون   مةا لةي يصةا  مةمهي وال
 .(1)أ بم أم ًا واجبًا  تقتري  مصلاة ال    والجماعة

قةال:  ))ذلةأ  عةم أنة   ممة حة م امتمة  عةم التسةع    وقةا طللةوا  ()وتاا ما  مع  الملا  
ةع ه فَ  ُض ابِ و الُماَلد ِ ر الَقدُهد َُ  إنَّ : "()هللا   سةوله  ا  فقةالَ   لَمةع ِّ َسةقال الماس: يةا  سةول هللا َغةاَل الس ِّ

َُ قَ لْ أَ  نْ و أَ ي ألرجُ , وإن ِ قُ ازِ الرَ  طُ اِس الَِ   .(2)"ال  ال مَ وَ  ع  ي دَ فِ  ة  مَ اَ لْ مَ البني بِ م ُيطَ رُ نْ مِ  د  حَ أَ  يَس لَ وَ  م 
ةةم مةةم تةةاا  يةةال يقةةوم ولةةا األمةة  أو إن و   الماتوةة  الةةاي يه يةةا أن يسةةتغل حاجةةة الجماعةةة ال يهملَّ

 أ ةةبم العمةةل فةة ض عةة م علةةى أحةةا لمصةةلاة يةةل إذاعلةةى الليةة  يةةثمم المثةةل   (3)جبةةا هالمهاتسةة  رإ
وللعامل فا غ ة  تةاه الاةال أن يصتةا  العمةل المشة وه الةاي لمثل  الجماعة أهجل  على العمل ر ج  ا

 ي اه مهاققًا لمصلات .
 ياالقتصةةا   نيامةةتمةةا  وفةةا سةةائ  مجةةاالت  ااإلسةةالمال وةة  مةةم أعيةةي الوةةيي التةةا ق َّ تةةا  وإن 
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چى: ة  قةال تعالةأمة  رة العال أو القِّْسي  وحسلما أن القة آن قيمة 

 چ چ...  پ پ پ

 ۓے ے  ھ ھ       ھ ھ ہ ہ چال: ةةةةةةةوق  (4)

 .(5) چ ې...
وتبغةى ف هةا مصةلاة تشةتمل علةى اليلةي  اقتصةا ية ومم أجل تاا فقا ح  ِّم اإلسالم كل معاملةة  

قةةةال ولعةةةم المهجةةةاوزيم لهةةةاا  تعامةةةل أو تعاقةةةا   العاالةةةة المالمةةةة فةةةا كةةةل وفةةة ض تةةةواف علةةةى أهخةةة ,  
  ناأيةةةأ عمةةةةا فةةةا السةةةةمة الملويةةةة مةةةةم (6)چ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ...چتعةةةالى: 

 .أحا ي   تى تل تم على تاا وتهؤكاه

                                                

 .ا  ا  الوت  اإلسالمية يتص ف 171-170موسوعة االقتصا  اإلسالما   ماما علا الممعي الجمال  ة(1)  
 سع  .كتا  الل وه را  فا الت 3451أخ ج  اإلمام أيو  او   قي (2)  
 فا المبا  الصام  مم تاا ال صل أن تاا مم اختصا ات . -إن  اء هللا–س تَّرم (3)  
 .135سو   المساء مم اتية (4)  
 .8سو   المائا  مم اتية (5)  
 .44سو   األع اف مم اتية (6)  
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ومةا ذلةأ   (1)المعامالت االقتصةا ية تمةا: تاة يي ال  ةا نيام فاللسالم ومم أي ز ميات  العال  
 أن ال  ةا أ ةةل لمةال الغ ةة  يةال جهةةا وال مهصةةاط    وَتَا  ةب  للمةةال فةا مقايةةل العمةل  وماارةةا  ل غميةةاء إال

علةةى حسةةا  ال قةة اء  وإتةةاا  للجانةة  اإلنسةةانا فةةا مهقايةةل الوسةة  المةةا ي  وانتصةةا  لمصةةلاة علةةى 
 أهخ ,.
م   يةةل إن القةة آن آذن م توليةة  راةة   مةة(2) ڍ... ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ...چقةةال تعةةالى:  

  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ            ۓ  ے ے ھ ھ ھ ھ  ہ ہ ہ ہ ۀ چهللا و سةةةةةةةةةةةةةةول   

 چ ې ې ې ۉ  ۉ ۅ  ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

(3)  
فةةال تةةاا الةةمص الق آنةةا علةةى أن أسةةاس تاةة يي ال  ةةا تةةو ممةة  اليلةةي لوةةل مةةم البةة ف م فةةال َييلةةي وال 

ه الملا  يا واتخة    يةل لعةم آ لة  وموكلة  مم السةب  المو قةات لل ة   والجماعةة فةا الةان ()يهيلي  وعاَّ
ةوله  ))عةم ايةم مسةعو  هةي ىية  سةواء  وكاتب  و اتاي   وجعل كِّةله ال  َِّ ةا ومهوكلة   () قةال: "َلَعةَم  سه

  .(4)وَ اتِّاه وَكاتب "
عةةةةم ال  ةةةةا  و  َّمةةةةوا مصةةةةاط ه وأضةةةة ا ه "فةةةةا عصةةةة نا" وقةةةةا تاةةةةاَّث كث ةةةة  مةةةةم فالسةةةة ة االقتصةةةةا   

ن مجتمعمةةةا يسةةةلأ نهجةةةًا قويمةةةًا إذا اسةةةتباه أن لسياسةةةية  وقةةةال أحةةةاتي: "إااالجتماةيةةةة و و االقتصةةةا ية 
ي: يلغ هةةةا نهائيةةةًا  كمةةةا يةةة م الم وةةة ون المسةةةلمون مسةةةاو  ال  ةةةا يص ةةةب معةةةال ال ائةةةا  إلةةةى الصةةة  " أ

 . (5)وأض ا ه على الايا  فا جوانلها المصتل ة

                                                

 للمانا  ي  وت.ا  ا  الوتا  ال 122االقتصا  فا ضوء الش يعة اإلسالمية   مامو  ماما رايللا  ة(1)  
 .275سو   البق   مم اتية (2)  
 .279 - 278سو   البق   اتيتان (3)  
( ا  ا  إحيةاء التة اث 244 ةة 3( كتا  الل ةوه رةا  آ ةل ال  ةا وموكلة  )جةة3333أخ ج  اإلمام أيو  او   قي )(4)  

 الع  ا  ي  وت للمان.
 ظ ملتبة وأبة. 283الق ضاوي  ة  و  الويي واألخالا فا االقتصا  اإلسالما   يوسف(5)  
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  (1)"شةصص أن يهقة ض أخةاه ي  ةا ما  عا أفالطون إلى تا يي ال  ا إطالقًا  ح   قال: "ال ياةل ل 
يةةام  -وتةةو يةة , أن المةةال لةةي  إال أ ا  لتسةةه ل التبةةا ل وإ ةةباه حاجةةات البشةة ية- مةةا كةةان أ سةةبو 

ال ائا  وال يهوافا على استصاام المال كمصا  للتبايةا ىية  عةم ط يةا ال ائةا   راعتبةا  أن قبعةة المقةو  
  ممبةا أقةةو, مةم ذلةأ الةةاي يقة   أن أرغةةب ال يملةم أن تلةا قبعةةة أخة , غ  تةةا  وتةو القائةل: "لةةي
 . (2)"األ ياء تو ال  ا الاي يستا  ال  م مم المال ذات 

وفا ال هو يةة كةان ال  ةا ما  ِّمةًا  فقةا جةاء فةا الوتةا  المقةاس: "فاإلنسةان الةاي كةان رةا ًا  ويقةول  
ال ق ةة   فةةال توةةم   وجةةاء ىيةة  أيرةةًا قةةول الةة  : "أق ضةةن فرةةة لشةةعلا (3)حقةةًا وعةةااًل..لي يعةةي ال  ةةا"

  غ ة  (6)رال  ةا"   "المةؤمم ال يعبةا(5)  وجاء: "فرتأ ال تعةي رال  ةا"(4) الم ايا..ال ترعوا علي    ا"
أن األحبا  ىيما رعا قص وا التا يي على ما يتعلا يتعامل ال هو  م  رعرهي الةبعب  أخةاًا رمةا جةاء 

 ض أخةا  ي  ةا فرةة أو رة ي  ةىء ممةا يقة ض فا التةو ا : "إذا افتقة  أخةو  فةال تعبة  رال  ةا"  "ال تهقة
  وإن أجةةازوه فةةا تعةةاملهي مةة  غ ةة تي مةةم األمةةي  علةةى طةة يقتهي فةةا قةةولهي: "لةةي  عل مةةا فةةةا (7)ي  ةةا"

 .(8)األم  م سل ل"
ةة  ةة وا "األن" رَمةةم كةةان يهو يةةًا  ومِّ قةة ض يهو يةةًا آخةة  خَةةيَّ ممعةةوا ال هةةو ي مةةم أن يه  موذلةةأ أنهةةي فسَّ

ل  أن يقتة ف ذلةأ رالمسةبة لغ ة  ال هةو ي  وتةو مةا نعةاه القة آن الوة يي فةا قةول هللا ر ائا   ي مما أجازوا 

                                                

 ا  ا  الوت  اإلسالمية.  380موسوعة االقتصا  اإلسالما   ماما علا الممعي الجمال  ة(1)  
 السايا ن س   الص اة ن سها. (2)  
 .10-6 / 18الوتا  المقاس س   حبقيال اإل ااح (3)  
 .35  23-22الوتا  المقاس س   الص وج اإل ااحات (4)  
 .36 -25تا  المقال س   الالوي م اإل ااح الو(5)  
 .35  23-22الوتا  المقاس س   المبام   اإل ااحات (6)  
 .19-13الوتا  المقاس س   التثمية اإل ااح (7)  
 .75سو   آل عم ان مم اتية (8)  
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تعالى: "ىبيلي مم الايم تا وا ح مما عل هي ط بات أحلن لهي و صةاتي عةم سةل ل هللا كث ة ًا  وأخةاتي 
 .(1)اطل وأعتانا للواف يم ممهي عاارًا أليمًا"هوا عم  وأ لهي أموال الماس رالبال  ا وقا ن

مةةا أن المسةةياية ح َّمةةن ال  ةةا تا يمةةًا  ةة ياًا  ومةةم ذلةةأ: "أن ال  ةةا سةةل لما أن نتعةةوذ ممةة   ألن   
المةةاموس اإللهةةا نهةةةى عمةة "  وجةةاء فةةةا إنج ةةل لوقةةا: "إذا أق ضةةةتي لمةةم تمتيةة ون ممةةة  الملافةة    فةةة ي 

جةبياًل"   ع ف لوي؟ ولوةم افعلةوا الص ة ات  وأق ضةوا غ ة  ممتية يم عائةاتها  وإذن يلةون خةوارليفرل يه 
يل ذتلن المسياية إلى أرعا مم ذلأ فاعن إلى ت   أ ل  أس المال إذا كةان المقتة ض فةا حاجةة 

: "إن أق ضةةتي الةةايم ت جةةون أن تسةةت  وا مةةمهي فةة ي فرةةل لوةةي  إن الصبةةا  يق ضةةون   فجةةاءماسةةة إليةة 
 . (2)  ئًا"الصبا  لوا يست  وا ممهي المثل  أحلوا أعااء ي  أحسموا وأق ضوا وأنتي ال ت جون 

تةةةةاا  ولةةةةي توةةةةم المعةةةةامالت االقتصةةةةا ية قلةةةةل اإلسةةةةالم رممةةةة , عةةةةم التعامةةةةل ال  ةةةةوي  وتةةةةو أمةةةة   
افت ضت  طليعة  ب  الجبي   الع  ية لتوون ي ئة خصبة لتممية التعامل رال  ةا  ولمةا ال؟ وقةا كانةن تةاه 

 ض ن سةةة  علةةةى تةةةاا األمةةة  الةةةاي فةةةالةةةلال  خاليةةةة تمامةةةًا مةةةم الب اعةةةة فةةةا تةةةاه الاوبةةةة مةةةم التةةةا ي   
المجتم  الملا أن يلةون مجتمعةًا متةاج ًا رالةي توويمةات أ ضة  غ ة  الصةالاة للب اعةة  ومةم خةيَّ كةان 

مةم الصةا ج  كية ؟ ذلةأ عةم ط يةا القوافةل التجا يةة إلةى يةال  الشةام  فا حاجة إلةى اسةت  ا  متبلباتة 
ا, العةة   مثةةل موسةةي الاةةم فةةا الشةةمال  وإلةةى يةةال  الةةيمم فةةا الجمةةو   وكةةالأ فةةا مواسةةي التجمةة  لةة

 وأسواا علاظ وغ  تا.
وإذا كان والاه قةا مةات عمةا فا نشاطات تلأ الل ئة فا ط ولت  و باه   ()وقا  ا   ال سول  

فقةا انرةي إلةى عمة  أيةا  فةة  لي يتصل عةم المشةا كة فةا تةاه الاِّ  ()العو   مم  حلة تجا ية  فإن  
و ه را ة  التجةةا   فةا مةةال السةة ا  خايجةة يمةةن خويلةةا ونمةةا عهةة ()كلة  طالة  فةةا  حلةة الشةةام  ولمةةا 

((   مةةة مه انتةة   وقةةا كةةان فعةةاًل  و لصةةاق  وأملمةةاذا؟ والتةةا وخقةةن ىيةة  خقةةة عميةةاء فَّقةةة وَ كةةان ذلةةأ مقا ِّ
 ممها ىيما رعا. ()لبواج  

                                                

 .161 -160سو   المساء اتيتان (1)  
 ا  ا  الوت  اإلسالمية. 382جمال  ةموسوعة االقتصا  اإلسالما   ماما علا الممعي ال(2)  
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و   تااَّث الق آن الو يي عم  حلة ق يم إلى اليمم  تاء وإلى الشام  ي ًا  مة  العلةي أن السةلقا و  
"أي: سو   ق يم" كلهةا متصةلة رالسةو   التةا قللهةا  وتةا: "سةو   ال  ةل" فةاث تعةالى قةا أتلةأ أ ةاا  

أ ةة مهي راإلسةةالم فةة طعمهي مةةم ال  ةةل ل تاقةةا ائةةتالف قةة يم فةةا  حالتهةةا التجا يةةة  خةةي إن هللا تعةةالى 
ةمهي مةم أي خةوف  ال تعةةالى: ةةةق ()يي يمشة  راإلعتةااء علة هي  اسةتجارة لةاعو  سة انا إية اأجةوه  وأمَّ

 .(1) چ  حج خبحب                  جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی   ی  ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ   ېئ ېئ ۈئ چ
لةةة مةةم الرةة ا أجلةة ت الع  ةةا علةةى وكةةان نتيجةةة لهةةاا المشةةاا االقتصةةا ي الموسةةما  رهةةو  حا 
ف ضةةةت   ليسةةةا حاجتةةة  علةةةى أن يقةةةوم رالوفةةةاء عمةةةاما يلةةةاأ نشةةةاط  الموسةةةما الةةةاي   لمةةةاذا؟قتةةة اضاإل
ايهةةة األزمةةة االقتصةةا ية فةةا الايةةا  جَ لمه  الزم   ل   ض التعامةةل رةةاالقت اض كَاةةبليعةةة عليةة   ومةةم خةةيَّ فهةةال

ال وميةةة  وتةةةاا مةةةم  ةةة ن  قيةةةام فئةةةة تاتةةة ف التجةةةا   فةةةا المةةةال ذاتةةة   وقةةةا نمةةةن تةةةاه ال ئةةةة واستشةةة ت  
جبية   الع  يةة  وقةا أ ةبان م كةبًا تجا يةًا كل ة ًا فةا  ةب  ال   يةلوأ بان أم الق , تعتما على التجا  

ةةةةم ِّ ن راسةةةةي قةةةة يم  قةةةةال تعةةةةالى:   ٻ ٻ ٱ چو   ذلةةةةأ فةةةةا القةةةة آن الوةةةة يي  فةةةةا سةةةةو   سه

 ٺ ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ

 . (2) چ  ٿ ٿ ٿ ٿ
وتلةةاا أضةةان ملةةة لهةةا ع اقةةة وأ ةةالة وتجةةا   وم كةةبًا م موقةةًا للقوافةةل التةةا يت قلهةةا أتلهةةا  وقةةا  

  االقتصةا ية التةةا تغةاو وتة وح يهةةا تةاه القوافةةل  وفةا تةةاا يقةول أيةةو ورَّةف أغلةلهي أمةةوالهي فةا التجةةا  
  يعمةا: الصة وج للتجةا   (3)"ااِّ وَ ْسةا األَ فِّة الصة اه  يْ هه له غَ ْشةيَ  انَ َكة يمَ  ِّ اجِّ َهةم المه ا مِّ تِّ وَ إخْ  : "إنَّ ))ت ي   

 وعقا الص قات االقتصا ية.
يم مسةةهمة فةةا تمويلهةةا  وأ ةةبان أال وإن قافلةةة أيةةا سةةعيان ليسةةن رصاىيةةة عل مةةا  فقةةا كانةةن قةة   

علةة هي الواقةة  الم يةة   ومةةم خةةيَّ كانةةن  تشةةة قةة يم عييمةةة  اتةةاه تةةا الايةةا  االقتصةةا ية التةةا ف ضةةه
                                                

 .126سو   البق   مم اتية (1)  
 .4-1سو   ق يم اتيات مم (2)  
 ا  ا  الش وا. 429 ة 2س   أعالم الملالء للمام الاتلا جة(3)  
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 ٿ    ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ...چعمةةاما حةة م اإلسةةالم ال  ةةا  فقالةةن مةةا حلةةاه القةة آن الوةة يي عةةمهي: 

ل  ةةةةا الةةةةاي   والمعمةةةةى: أي تةةةةو تةةةة ج   لةةةة أس المةةةةال  فا(1)چ ڍ... ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹٿ
يسةةةةتاق  المقةةةة ض تةةةةو أجةةةة    أس المةةةةال  فوةةةةان ال  ةةةةا علةةةةى تةةةةاا الةةةةمهم جةةةةبأ ال يتجةةةةبأ مةةةةم حيةةةةاتهي 
االقتصةةا ية  وكةةان أ ةةاا  المةةال فةةا ملةةة ال يقتصةة ون علةةى اقةة اض مةةواطم هي فةةا ملةةة  يةةل يمتةةا 

 إلى كث   مم الق , فا  ب  الجبي   الع  ية.
   َ َ ةةقتصةةا ية فةةا أ ا حةةاو تا وأضةةيقها كانةةن لمةةا الصِّ تلةةاا  إذا سةة نا وفقةةًا ل  ةةول والمبةةا   اال 

ي م نيام م اخم م ال خال  لهما: فإما نيام يترةامم ىية     المةال والعامةل فةا الة  م والصسةا    وإمةا 
 .(2)نيام ال يشت   مع  فا   م وال خسا    وال خال  لهما إال أن يلون تلعيقًا مم الجو  والماارا 

الثةةو   اإلسةةالمية علةةى تةةاه التعةةامالت االقتصةةا ية القائمةةة علةةى ال  ةةا   ومةةم تةةاا الممبلةةا كانةةن 
يتا يم  تا يمًا قاطعةًا  م اةيةًا فةا ذلةأ حالةة التةا ج فةا التاة يي  واضةعًا لهةي اللةايل الةاي يقةوم علةى 

  ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ چمرةةةةةةةاع ة األجةةةةةةةة  والثةةةةةةةةوا   قةةةةةةةةال تعةةةةةةةةالى: 

 چ  ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئەئ

تةةةةةةا ي  األمةةةةةةة  مةةةةةم لحافةةةةةة وفةةةةةا موقةةةةةةف ؟(3)
ةَأاَل إنَّ علةى  أس مائةة ألةف أو يبيةاون  ية تا تةاا التصة يم الملةوي: " "فا حجة الو اه"اإلسالمية   لَّ كه

َ ةةةا اً َ ةةة ِّ  ةةةْم  ِّ ةةةوْ مَ  ةِّ يَّةةةلِّ اتِّ جَ الْ  مِّ ةةةون..  وه  ضه ةةةوَن َواَل تهْيَلمه ؤس أْمةةةَوالوهْي اَل َتْيلِّمه  چقةةةال تعةةةالى: و   (4)"َلوهةةةْي  ه

 .(5) چ  ک      ک          ک         ڑ ڑ    ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ

                                                

 .275سو   البق   مم اتية (1)  
ا  ا  القلةةي  169-168إلسةالما  ةة  اسةات إسةالمية   مامةا علةةا هللا   از  فصةل: ال  ةا فةا نيةة  القةانون ا(2)  

 رالووين.
 .245سو   البق   اتية (3)  
( ا  ا  إحيةةاء 145-244 ةةة 3( كتةةا  الل ةةوه رةةا  فةةا وضةة  ال  ةةا )جةةة3334أخ جةة  اإلمةةام أيةةو  او   قةةي )(4)  

 الت اث الع  ا  ي  وت للمان.
 .276سو   البق   اتية (5)  
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ةةةًا  ومةةةم تةةةاا  تةةةاا  ولمةةةا كةةةان اإلسةةةالم مةةةمهم حيةةةا  فقةةةا  اعةةةى فةةةا طليعةةةة البشةةة  حةةة  المةةةال حبةةةًا جمَّ
الممبلةةةا فقةةةا حةةة  علةةةى زيةةةا   الثةةة و   وتمميةةةة المةةةال  وتاق ةةةا طموحةةةات ال ةةة   مةةةا  امةةةن مشةةة وعة  

قةةةةا كةةةةان للعةةةة   أسةةةةواا مشةةةةهو   فةةةةا فو ب يةةةةا مشةةةة وه  أو رمعمةةةةى آحةةةة : " ةةةة ف الوسةةةة لة والغايةةةةة" 
فلمةا رهة  اإلسةالم اعتلة  المسةلمون التجةا   ف هةا إخمةًا    (1)الجاتلية تةا: "علةاظ ومجمةة وذو المجةاز"

َن الق آن لهي   ليَّةةِّ  قةال: " ))عم ايم ةبةاس فَ ذِّ َ اَنةْن عهَوةاظ  َوَمَجمَّةةه َو ذهو الَمَجةازِّ أْسةَواَقًا فِّةا الَجاتِّ
ساَلمه َفلمَّا َكاَن اإل

ْي َتَ خَّمهوا ىي ِّ  (2) َفَو نَّهه
فةا  (4)": "لي  عليلي جمةاح أن تلتغةوا فرةاًل مةم   لةي  َفَمَبَلْن (3)

ةيِّ الَاةم ِّ  قَ أََتةةا ايةمه َةبَّةةاس   رالمسةةبة   و ةاأت التجةا   عةةاماًل أساسةيًَّا مةةم أتةي عوامةل اإلنتةةاج فةا (5)"َمَواسِّ
  ز فا ال قا والتَّقام  وس   ال ك  إلى األمام.اإلسالما  تلع   و تا البافا ال و  قتصا  لال

ن المؤاخةاه ي ةمهي علةا الة حمم َعةمَ وممةم جَ ي م المهاج يم واألنصا    ()و عا الهج   آخا ال سول 
وأ ا  سةعا أن يتمةازل اليةم "وكةان أنصةا يًَّا"  ))"وكان مهاج ًا" و  م سعا يةم ال  ية   ))يم عوف 

ال حاجَة لا فا ذلَأ  تةْل مِّةم سةوا  ىية ِّ ولوم ايم عوف قال ل : "عوف عم واحا  مم حايقت م ل   
  ا ت   واست ا  وأفا  يها اإلسالم. لما على السوا" فتاج  ونمن تجوالمعمى: "  (6)تجا   ؟"
يَمةةَة آَخةةى  َ  قددال: ))  ددن  بددد الددرحمن بددن  ددوف  ْمَما الَماِّ ةةا َقةةاِّ ةةََ "لمَّ  مَ  ْ َ ةةا وَ مِّةة ْ يَ  () هللاِّ  وله سه

 نصةف مةةالا  وانيةة  أيَّ  لةةأَ  َه  ِّ قْ فةَ مةةااًل  األنصةا ِّ  ا أ ثةة ه يةةم ال  ية : إن ِّةة سةعاه  الَ َقةةال  ية   فَ عا يةةم َسة
يَن َنَبْلنه لوجَ زَ  لةا فةا  الة حمم: ال حاجةةَ  لة  علةاه  : فقةالَ ا  قةالَ َهةتَ جْ تبوَّ  (8)  فإذا حلَّةن(7)اعمهَ  أَ تا َتوِّ

                                                

 ا  ا  الااي  رالقات  . 335 ة 4م ايم حج  العسقالنا جةفتم البا ي   ح  ايم البصا ي للما(1)  
 أي: جاء اإلسالم.(2)  
 أي: ط حوا اإلخي.(3)  
 .198سو   البق   مم اتية (4)  
: "فةةإذا قرةة ن الصةةال .."  ()مةةا جةةاء فةةا قةةول هللا ( كتةةا  الل ةةوه رةةا  2050البصةةا ي  قةةي ) مأخ جةة  اإلمةةا(5)  

 ات  .( ا  ا  الااي  رالق335 ة 4)جة
: "فةةإذا قرةة ن ()كتةةا  الل ةوه رةةا  مةةا جةاء فةةا قةول هللا  2048أخ جة  اإلمةةام البصةةا ي  قةي الاةاي  كةةاماًل (6)  

 ( ا  ا  الااي  رالقات  .334 ة 4الصال .."  )جة
 أي: طلَّقتهها ألجلأ.(7)  
تها.(8)    أي: انقرن عاَّ



 الدكتور / عادل الصاوي عبد الغفار أبو زيد 

 - 42 - 

م   مْ قي  وَسةالة حمم فة تى رةَ  علةاه  ا إلية ِّ اَ : فَغة  قةالَ (1)اهَقةمه  ْ قَ  : سةواه ؟ قةالَ تجةا     ىي ِّ  م سوا  مِّ    تلْ ذلأَ 
وَّ  : خةةةةيَّ قةةةالَ  ةةةْ َ     الةةة حمم عليةةةة  أَ  علةةةةاه  اءَ أن َجةةةة ا للةةة َ   فَمةةةة(2)تةةةار  الغهةةةةاه : ()  سةةةةوله هللاِّ  فقةةةةالَ خةةةة ه  ه

ْقَن؟ زَِّنةَ َتَبوَّْجَن؟ قاَل: َنَعْي  قاَل:  َم األنصا ِّ  قاَل: كي سه ةْم َذَتة   َوَمْم؟ َقاَل: اْمَ أً  مِّ أو َنةَوا    – َنةوِّا   مِّ
ْم َذَت    .(3): َأْولِّْي َوَلْو رَِّشا  "() لا  فقاَل ل  المَّ  -مِّ

مةةم   لمةة وء  المةةا   وتةةاه ا  ة األ ييةةةالشةةجاع يثةةا  وإذا كمَّةةا فةةا تةةاا الموقةةف نثمةةا علةةى تةةاا اإل 
م تايَّة ال ي وتمةا فةا تةاا الموقةففة  ))سةعا يةم ال  ية   اايا صةةة إجةالل وتقةاي  لهةاا الأيرةًا أن نقةا ِّ

ةة الةم   و فعتهةا  والةاي   ))الجل ل  علا ال حمم يم عةوف  والا ةاظ ضة   لمةا مةثاًل خالةاًا فةا ع َّ
فقايةل اإلحسةان رمبيةا مةم اإلحسةان  وتلةأ  أن  عهة ض علية   ون طلة   يفقا تع َّف  غعلى ك امتها  
يي الوبا . ِّ  

  لمةاذا؟ إلةى ج ة انهي مةم ال هةو فةا المايمةة الممةو   سلم م لقا امتا تاا التعامل التجا ي مم المو  
اْ ةةَتَ ,  (): "أنَّ المَّلِّةةا ِّ ()فعةةم عائشةةة ت لي ةةًا لقلةةو هي  وت   ةةاًا وإ ةةعا ًا رسةماحة اإلسةةالم   وذلةأ

ي   ْم َيههو ِّ َجل  َو َ  َطَعاَمًا مِّ ََ "إَلى َأ يةا  ةْم َحاِّ ْ َعًا مِّ اللية  راألجةل     وفةا الاةاي   ل ةل علةى جةواز(4)َتَم ه  ِّ
ي مجةةةةال التجةةةةا    والتجةةةةا   مةةةة  غ ةةةة  المسةةةةلم م  والتعامةةةةل رةةةةال تم  إذ أن تةةةةاه المعةةةةاي   وغ  تةةةةا تهةةةةمي ِّ

  ولهةةاا فقةةا وضةة  اإلسةةالم لميامةة  االقتصةةا ي مجموعةةة  ي  وتاميةة  مةةم العلةة  واالسةةتغاللاالقتصةةا
فةةةةا ال وةةةة  نيةةةةام االقتصةةةةا    َّ َ َ ةةةةري وات ا  اليةةةةا مةةةةم االلتةةةةبام يهةةةةا  والتةةةةا مةةةةم خاللهةةةةا تَ مةةةةم الرةةةةوا

  اإلسالما عم غ  ه مم الميي األخ ,.
إن مثل تاا التوازن ي م مصلاة ال    ومصلاة الجماعة  ال يهملم أن ن اه فةا أي مةات  آخة    

فةال يهجلة  علةى  ةىء ممةا سةلا فال أسمالية مثاًل اتجهن ناو ال    وإ باه  غبات  يال حةاو  أو ق ةو   

                                                

 قل لة مم ال هو  نهس  السوا إل هي.(1)  
 َتا  إلى السوا للتجا  . اوم الا ِّ (2)  
 4: "فةإذا قرة ن الصةال .."  )جةة()كتا  الل وه را  ما جاء فةا قةول هللا  2048أخ ج  اإلمام البصا ي  قي (3)  

 ( ا  ا  الااي  رالقات  .334 ة
( ا  ا  الاةاي  349 ةة 4رالمسة ئة )جةة ()كتا  الل وه را   ة اء الملةا  2068أخ ج  اإلمام البصا ي  قي (4)  

 رالقات  .
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ل مة م: "يقة  كث ة  مةم المةاس فةا خبة   لفمم أقواألغن مصلاة ال    إلغاًء تامًا  ة والما كسيأو مثل   
فاحم  ح   يعتقاون أن القوان م يج  أن تامةا ح يَّةات األفة ا   إن القةوان م تهوضة  لامايةة الاولةة  

فالمصةم  تةو يج  أن يلون م هومًا أن العامةل الةاي يعمةل فةا مصةم  مةم المصةان  ال يملةأ ن سة   
  وتلةةةاا نجةةةا اتجةةةات م متعا ضةةة م متماقرةةة م: االتجةةةاه ال ةةة  ي  واالتجةةةاه الجمةةةاعا  (1)ملوةةة "الةةةاي ي

 .ي م المصلات م التوازن   اإلسالما متم  ِّبًا رصصيصفا ال و  ويبقى االقتصا  

                                                

ا  ا  الثقافةةة قبةة   ملتبةةة  30موسةةوعة القرةةايا ال قهيةةة المعا ةة   واالقتصةةا  اإلسةةالما   علةةى السةةالوس  ةةة(1)  
  ا  الق آن.
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 اخلامساملبحث 

 الرقابة املزدوجةاإلسالمي ويف الفكر االقتصاد 
 

ه فإن تبل ا موا  تاا الاسةتو  ياتةاج إلةى جهةاز إن أي نيام رش ي عماما ير  قوان م  و ستو   
ت خا موا  تاا الاستو  ممهم التبل ا العملا فا الاولةة مةا  ام المةاس رع ةايم  لماذا؟ ألن  لملل قارة  

يصرة  ل قةايت م  وتمةا: ال قارةة اإلسةالما االقتصةا ي  الميةامعم أع م ال قبةاء  أمةا فةا اإلسةالم فةإن 
ةةات ال قارةةة البشةة ية رعةةا الهجةة    فقةةا تةةوات  إل مةةا أن ال سةةول البشةة ية  وال قارةةة الااتيةةة  ()  ولقةةا تجسَّ

 َمم يه اق  أسواقها. () ان يه اق  األسواا يم س   يل عماما فهتان ملة أ سل ال سول 
تسةةعا رةة  البشةة ية  فوانةةن  ت فةةا حايقةةة اإلسةةالم الغمةةاء  لومةةم تمةةا يةةاأ عهةةا جايةةا لوري ةةة رهةة 

ْسةةةَبة وتةةةو نيةةةام ف يةةةا لةةةي تسةةةلا المسةةةلم م إليةةة  أمةةةة مةةةم لم اقبةةةة المشةةةاا االقتصةةةا ي   (1)وري ةةةة الاه
لةة ف فهةةا إضةةافة إلةةى أنهةةا أمةة   رةةالمع وفِّ إذا رهةة  ت كةة  ونهةةا عةةم المموةة ِّ إذا رهةةَ  فع  و (2)األمةةي

 وري ة  يميَّة.
تلقةاء أحةلَّ تةاا  وحة َّم ذا   فةإن األمة  ي ة ض علية  مةم  -تعةالى –عمةاما يشةع  المسةلي أن هللا ف 

ن سةةة   قارةةةة ذاتيةةةة  وتمةةةا يصةةةبم سةةةلو  المسةةةلي فةةةا نشةةةاط  االقتصةةةا ي كسةةةلوك  فةةةا ةبا تةةة   لتبقةةةى 
ةئل عةم االحسةان: " ()القاعا  التا تالي تص فات  وأفعال  تا: قول ال سةول   َُ  دَ ُبد ْ تَ  نْ أَ عمةاما سه

 .(3)"..اكَ رَ يَ  هُ إنَّ اه فَ رَ تَ  رنْ تَ  مْ إن لَ اه, فَ رَ تَ  كَ نَّ َأكَ 

                                                

ْسَبة لغة : اسي االحتسا  وتو ا خا  األج  والثوا  عما هللا تعالى وفا الاةاي : "َمةم َ ةاَم  مرةاَن إيمانةًا  (1) الاه
: "أيهةةا المةةاس احتسةةلوا أعمةةالوي فةةإن مةةم احتسةة  ))جةة  هللا تعةةالى  وفةةا حةةاي  عمةة  واحتسةةارًا"  أي: طلبةةًا لو 

عملة  كتة  لة  أجة ه وأجة  حسةلت "  وإنمةا ق ةل لمةم يمةوي رعملة  وجة  هللا احتسةب  ألن لة  ح مئةا مةا يعتمةا عليةة .  
 ( يتص ف يس  .  129 ة 7لسان الع    اليم مميو  )جة

 ا  ا  الوت  اإلسالمية. 335ما علا الممعي الجمال  ةموسوعة االقتصا  اإلسالما   ما (2)
( كتا  اإليمان را  ييان اإليمان واإلسالم واإلحسان..  وأخ ج  اإلمام أيو  او   قةي 8أخ ج  اإلمام مسلي  قي ) (3)

 1( وأخ جةةة  اإلمةةةام أحمةةةا )جةةةة100 ةةةة 8( كتةةةا  السةةةمة رةةةا  فةةةا القةةةا   وأخ جةةة  اإلمةةةام المسةةةائا )جةةةة4695)
 (. 51 ة
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اتس  ل  األم  رالمع وف والمها عم الممو  ممةا لةي  مةم خصةائص الةوال  والقرةا  وأتةل فالم 
مهعةةة والجماعةةات  و ةةاا الاةةاي  وأ اء األمانةةات  ويمهةةا الةةايوان وغ ةة تي   كمةةا يةة م  الماتسةة  رالجه

عةةم المموةة ات مةةم الوةةا  والصيانةةة  ومةةا يةةاخل فةةا ذلةةأ مةةم تبعيةة  المليةةال والم ةةبان  والغةةم فةةا 
مةةةةة  وم اقبةةةةة الصبةةةةازيم  والببةةةةاع م  وأ  ةةةةا  المهةةةةم والصةةةةماعات  الصةةةةماعات والل ةةةةوه والعقةةةةو  الما َّ

ةةاج م مةةةم غةةم المةةاس فةةا طعمةةةتهي وحةةوائجهي وإجبةةةا تي يةةل     والبةةائع م الصةةيا لة والعبةةا يم والمسَّ
  .(1)على اللي  يثمم المثل

  ية م  رة  اء األمانةة  "ولقا كان مم سلبات الماتس  واختصا ةات  أنة يقول ابن قيم الجوزية: 
ةةةااِّ فةةةا األقةةةوال واألفعةةةالف والمصةةةم ىيمةةةا يهمتصةةةم ىيةةة ف والمهةةةا عةةةم الصيانةةةة وتبعيةةة  المليةةةال  والص ِّ

مَّاه الايم يرعون األطعمة والمالر  واتالت..ال "  .  (2)والم بانف والبا  فا أحوال الصه
 ض علةةةى القةةةائي رةةة مو  وتبقةةةى وري ةةةة الاسةةةبة رمعمةةةى األمةةة  رةةةالمع وف والمَّهةةةا عةةةم المموةةة  فةةة 

المسةةلم م  يعةة  ِّم لةةالأ َمةةم يةة اه أتةةاًل لةة ف ف تعةة َّم ف ضةة  عليةة  رالةةي الواليةةةف وإن كةةان علةةى غ ةة ه مةةم 
 ڻڻ ں ں     ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ چ فةةة وض الو ايةةةةف قةةةال تعةةةالى:

 .(3) چ ۀ ۀ ڻ ڻ
ةةنَّ  َ إ" قددال: ))  ددن أبددي هريددرة  ةة َّ عَ َمةة () هللاِّ  ولَ سه ن اَلةةمَ اف فَ ه ف َهةةاَ َل َيةةَخةة ْ َ م  فَ اَعةة  ِّ طَ لْ لةةى  ه

ةةماءه َيةته ايَ َ ةام؟ قةاَل أَ َعةَ  البَّ احِّ ا َ ةا َيةةاَ ا َتةاَل: َمةَقةلةاًلف فَ يَ   ه ارعه َ ةأَ  ةا  َ   السَّ   تَةةلْ عَ ال جَ َفةوَل هللاِّف قةاَل: أَ سه
؟ َمم غَ  َ ا يَ كَ  امِّ َا البَّعَ وْ فَ  ةوفةا  وايةة: "َمة  (4)َ  مم ِّةا"يْ َلةمَّتةا فَ مَّ أه اه المَّاسه مَّةام َغشَّ سةواء "  ما َفَلةْيَ  مِّ

توجيةة  نلةةوي  وتةةو غةةم فةةا المقةةاا  وتبعيةة  الو ةةل والم ةةبان  تةةاا الغةةم فةةا المةةوه والجةةو    أو  ةةان 

                                                

ا  ا  الوتةة  اإلسةةالمية  يتصةة ف  336-335موسةةوعة االقتصةةا  اإلسةةالما   مامةةا علةةا المةةمعي الجمةةال  ةةة (1)
 يس  .

 ا المانا.  349الب ا الاليمة فا السياسة الش ةية اليم قيي الجوزية  ة (2)
 .104سو   آل عم ان اتية  (3)

 :"مم غشما فلي  مما".()ملا ( كتا  اإليمان را  قول ال 55 ة 1أخ ج  اإلمام مسلي )جة (4)
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مةةم غةةم المليعةةات وتةةالي  مةةم خاللةة  أن يجعةةل اإلنسةةان  ق بةةًا علةةى ن سةة    ()يه يةةا الملةةا حلةةيي  
 األخمان  حتى تستيقظ الرائ   وتايا القلو  حيا  ط بة.

يهبا ةة  رعةةب  () فقةةا كةةان ()ولةةالأ ي جةة  تةةا ي  الاسةةبة فةةا اإلسةةالم إلةةى عهةةا  سةةول هللا  
ةةل   ةةم ذلةأ: ممةة  المَّةاس عةةم غةم البَّعةةام وغةم الس ِّ وقةةا  -السةايا  مةا ي َّمةةا فةا الاةةاي -أعمالهةاف ومِّ

و (1)فةا إقامةة الاسةبة ية م المَّةاس ()سا  الصل اء ال َّا ةاون علةى نهةم  سةولِّ هللاِّ  , أنَّ عمة  يةم ف   
""كان ير   جمَّااًلف ويقول ل :  ))الصبَّا   لةَن جملةَأ مةا ال يب ةاه و, أنَّة : (2)حمَّ حة ََّا ي ةَن "ف و  

َويشا الثَّق ا-  . (3)أنَن فويسا ولسَن ي ويشا""ألنَّ  كان يلي  الصم ف وقال ل :  -ال  
ء لهةاه الوري ةة  ة وطًا  حتةةى قةا وضة  العلمةةاومةم أجةل أتميةة تةاه الوري ةةة  وخبةو   موقعهةا  ف 

وةان مِّةم  ة وا الماتسة  أن يلةون حة ًَّاف عةا اًلف ذا  أي و ة امةف نجاحها  ف -إن  اء هللا–يرمموا 
يمف وعلي رالممو ات اليات     لماذا؟ ألنَّ عام توف  تاه الصصال تجعلة  عةاجبًا عةم (4)وخشونة فا الاَّ

 الويام ياو ه المموا ر .  
  نيةةام الاسةةبة أخةة ه الول ةة  فةةا توجيةة  المَّةةاس وإ  ةةا تيف وعةةاماًل أساسةةيًا فةةا تةاا ولقةةا كةةان لوجةةو  

الةة واج االقتصةةا ي الةةاي سةةا  تةةاه العصةةو  الباتةة    وتةةو نيةةام ال يةةا ممةة  فةةا مجتمعاتمةةا اإلسةةالمية  
بةاهف ممهةا َمةم تهةؤخ ِّ  ف هةا الموعيةة فتبعةاه عةم المموة ف و  تبجة ه لماذا؟ ألن الم وس البش يَّة متماف   الب ِّ

عم اليليف وتممع  مم التبعي  فا الو ل والم ةبان  والغةم فةا اللية  والشة اء  وممهةا َمةم ولةى وجهة  
 ةب  مةةا حةة َّم هللا  وجعةةل إلهة  تةةواه  فمةةا سةةلمن ممة  ن سةة   وال سةةلي مةةم ن سة   حتةةى ا ةةتاَّت قسةةوتها 

ا (5)چ ڦ ڦ ڤ ڤ چواز ا  فجو تا  قال تعالى:  وال َّ هف    وتاا ال يصلم مع  إال الش ِّ

                                                

 -تةةةة1436ا األولةةةى سةةةة 32إنسةةةانية اإلنسةةةان يةةة م اإلسةةةالم والةةةميي المعا ةةة     حسةةةم علةةةا الام ةةةا حسةةةم  ةةةة( 1)
 م.2005

 ا  ا  القلي    127 ة 7( والببقات اليم سعا جة500 ة 2( )جة4146المعجي الول   للمام البل انا  قي )( (2
 ( ا ال يان.500 ة 2جة( )9762مصمف علا ال ازا  قي ) (3)
 ا التوىيوية. 174األحلام السلبانية والواليات الايمية أليا الاسم الماو  ي الشافعا  ة (4)
 .8سو   الشم  اتية  (5)
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ةةةةم خةةةةيَّ تلةةةةا لمةةةةا أتميةةةةة الاسةةةةبةف ومةةةةا, حاجةةةةة المجتمةةةة  اإلسةةةةالما ِّ إلةةةةى إقامتهةةةةا تاويقةةةةًا ألمةةةة  هللا  ومِّ
():ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں     ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ چ 

 .(1) چ ۀ
سةبة  و  تةام  فقةا وق ةن رالم  ةا  أمةام كةل كسة  خل ة   وذلةأ لمةا يت تة  علية    تلاا كان للاه

الاسةةبة ضةةاربة لتصةة  فات الليةة  والشةة اء  والتعةةامالت الماليةةة رمةةا يهاقةةا مةةم آفةةات و ةة و   فجةةاءت 
ةةا  فةةا تا  ل األ  ةةاح  وسةعا العامةةة فةةا تلليةةة احتياجةةاتهي  فا َّمةةن كةةل مةةا صةةالتةوازن يةة م سةةعا الت جَّ

رةةة قوات المةةةاس وحاجةةةاتهي األساسةةةية  لمةةةا يت تةةة  عليةةة  مةةةم إفسةةةا  العالقةةةة يةةة م يهةةةؤ ي إلةةةى التالعةةة  
ةةم خةةيَّ ف مبغةةا أن تتوةاتف كةةل الجهةةو المسةلم م  و  التةةا توسةة  المصلصةةة للعمةةل علةى وضةة  األليَّةةات  مِّ

مةةةات االقتصةةةا   والقرةةةاء علةةةى تةةةاه األ ويةةةة الصل ثةةةة التةةةا تههةةةا  اسةةةتق ا   قةةةات فةةةا كةةةل مقو ِّ  ةةةل المعو ِّ
  ياجًا. المجتم   والعمل الجا  على  ف  المعانا  عم الماس و صا ة البَّبقات األ ث  فق ًا واأل ا احت

 
 
 

                                                

 .104سو   آل عم ان اتية  (1)



 الدكتور / عادل الصاوي عبد الغفار أبو زيد 

 - 48 - 

 



 ()دراسة حتليلية الفكر اإلسالمي قيم االقتصاد يف

 - 49 - 

 
 
 
 
 

اني
َّ
 الفصل الث

  ثاراآل"
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 "   االقتصا ية.. المشللة .. والعالجالموا م ت   ا"سوء استغالل وعا المِحث الثالث: 
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U  
 

عةم غ ة ه رويمة  ت ةوا االقتصةا  فةا ال وة  اإلسةالما رالت ص ل سلا فا ال صل األول أن ي َّمن  
 وةةةة  فةةةا الاالقتصةةةا  عةةةم قةةةيي وأخالقيةةةةات  االناةةةة افإن و مةةةم كةةةل األنيمةةةةة االقتصةةةا ية الوضةةةعيَّة  

بةةوات مةةم اإلسةةالما يهعةةا  ذلةةأ أن المةةار  فةةا القةة آن االقتصةةا ي   ميةةامالاتخةةا  السةةلليَّة فةةا أولةةى خه
علةةى أنةة  تةة ان  عةةم العمةةل    كةةو  والوسةةلالوةة يي والسةةمة الملويةةة يهةةا   تمامةةًا أن اإلسةةالم يميةة  إلةةى ال

ةةةال   وعةةةام   البليعيةةةة وا     ل غميةةةاء رالمةةةال  وسةةةوء فةةةا اسةةةتغالل المةةةوأخةةةوعمةةةا   األ ض رشةةةلل فعَّ
فاث تعالى أعبى اإلنسان مةا ال يهاصةى مةم الةمعي وطالبة  رعمةا   عاالة فا التوزي   الوعام ت   اتا  

 .(1) چ يب ...جئ ی       ی ی ی ىئ ىئ ...چى: ةاأل ض  قال تعال
وم   واعتلة  ال ق ة  لة  حةا معلةلوسةل أو ال كةو ومةم تةاا الممبلةا فةإن اإلسةالم فة َّا ية م ال قة  وا 

فةةا البكةةا   ومةةوا   ي ةةن المةةال  أمةةا المتصلةةف عةةم  كةة  التقةةام  فقةةا لعمةة  وتوعةةاه إذا سةة ل وتةةو قةةا   
يل إن اإلسةالم يهسةاعا ال قة اء مةم مةال الصةاقة وال يهسةاعا المتصل ة م  أو القاعةايم عةم على الوس   

م غ ةةة ه مةةةم ولقةةةا اختلةةةف تشةةةصيص اإلسةةةالم تمامةةةًا لهةةةاه المشةةةللة االقتصةةةا ية عةةةالعمةةةل رغ ةةة  عةةةا   
 الميام م ال أسمالا واال ت ا ا.

سةةواء فاالقتصةةا  ال أسةةمالا يميةة  إلةةى ال قةة اء علةةى أنهةةي السةةل  األساسةةا للمشةةللة االقتصةةا ية   
ةم البليعةة  أو قلةة المةوا    فقرةية ال قة  فةا نية ه تةا أساسةًا قرةية قلةة  لوسلهي  أو لسوء حيهي رشه

 الا علةةةى ذلةةةأ  أن علةةةى الاولةةةة أن تهلةةةيم الا يَّةةةة المبلقةةةة تَّةةة  ال وةةة  االقتصةةةا ي ال أسةةةمإنتةةةاج  وقةةةا 
للجمي   لماذا؟ ل متجوا ويلسلوا ويغتموا  ون ق ا أو   ا  وأن على َمم خانة  الاةظ أن ي ضةى يواقعة  

 .ل  فهو نص ب  وقا  هللا
  ي  إلةى األغميةاء علةى أنهةي سةل  المشةللة االقتصةا ية  يمنإفقتصا  اال ت ا ا وأما رالمسبة لال 

و التةةالا نشةةوء التمةةاقب يةة م لمةةاذا؟ ذلةةأ رسةةل  اسةةتئثا تي رص ةة ات المجتمةة   ون األغلليةةة الوا حةةة  

                                                

 .61سو   تو  مم اتية  (1)
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وقةا  تَّة  علةةى قةو, اإلنتةاج وعالقةات التوزية   فقرةية ال قة  فةا نيةة ه تةا أساسةًا قرةية سةوء توزية   
ج رإلغةةةاء ذلةةةأ ني ياتةةة  فةةةا الصةةة اه يةةة م الببقةةةات  وفةةةا الت ك ةةةب علةةةى تغ  ةةة  أ ةةةلال ووسةةةائل اإلنتةةةا

 الملوية الصا ة وتصعية ال أسمال  م.
اإلسةةةالما لةةةي يجعةةةل َمةةةَ   المشةةةللة االقتصةةةا ية إلةةةى ال قةةة اء  أو قلةةةة فةةةا ال وةةة  لوةةةم االقتصةةةا   

األغميةةةاء  أو التمةةةاقب يةةة م قةةةو, كمةةةا أنةةة  لةةةي يجعةةةل سةةللها المةةوا    كمةةةا ذتةةة  االقتصةةةا  ال أسةةمالا  
اإلسةةةالما فةةةا المشةةةللة  لل وةةة ا  اال ةةةت ا ا  يةةةل كةةةان اإلنتةةةاج وعالقةةةات التوزيةةة   كمةةةا ذتةةة  االقتصةةة

 :  َّ المشللة االقتصا ية إلى عاَّ  أمو   مم أتم ِّها فقااالقتصا ية وجهة ني  أخ ,  
اإلسةةالما يةة تبي رالعق ةةا  اإلسةةالمية فةةا ال وةة  االناةة اف العق ةةاي والويمةةا  فةةإن االقتصةةا   أواًل: 

توج هةات  لص وج عمها  وتوون نتائم تةاا االقتصةا  ممسةجمة مة ا تباطًا مم نوه التبعية  وال يال ل  ا
 يها. تاه العق ا  وملي ة

إن عمةةا   األ ض تةةا جةةبء مةةم الصالفةةة التةةا خلةةا هللا فةة  االناةة اف عةةم عمةةا   األ ض ثانيددًا: 
اإلنسةةةان مةةةم أجلهةةةا  وعمةةةا   األ ض وفقةةةا للمةةةمهم ال  ةةةانا تسةةةتلبم األخةةةا راألسةةةبا  العلميةةةة والما يةةةة 

 التوا ل والقعو  عم اإلنتاج. -الارالت– وت فب
ها  ت  ةةة اتا   مسةةةوء اسةةةتغالل المةةةوا   االقتصةةةا ية وعةةةا ثالثدددًا:  ةةةا ِّ قةةةال ال قلةةةة تةةةاه المةةةوا   أو  ه

نتيجةةةةة الصلةةةةي فةةةةا إال تةةةةاا كلةةةة  مةةةةا و   (1)چ ٿ... ڀڀ ڀ  ڀ پ پ پ ...چتعةةةةالى: 
  وسةةةا ت علةةةى الثقافةةةة اإلسةةةالمية الم ةةةاأيي  والتبعيةةةة العميةةةاء التةةةا سةةةيب ت عل هةةةا الم ةةةاأيي الغ  يةةةة

 . متيجة طليعية لاالة تاه التبعية التا تاياتا أغللية األمة اإلسالمية
 ڑ ڑ   ژ ژ چال تعةةالى: ةأخةة   األغميةةاء وسةةوء التوزيةة  ال الملويَّةةة الصا ةةة ن سةةها  قةة راب ددًا: 

 ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گ گ  گ گ ک ک ک  ک

                                                

 .34سو   إي اأيي مم اتية  (1)
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وأهخةة  عةةم السةةلف   (2)"مةا  ب  غَ ا َ ةةإال رَمةة فق ةة    اهَ ا َجةَمةةقولةة : " ))علةا  وقةا أهخةة  عةةم اإلمةةام  (1) چ
 .(3)س ف إال و جوا ه حا مري " مْ ا مِّ مَ الصالم قولهي: "

 ط يقتةةةة  فةةةةا التعامةةةةلفمشةةةةللة ال قةةةة  فةةةةا التشةةةةصيص اإلسةةةةالما م  تةةةةا اإلنسةةةةان ن سةةةة   وفسةةةةا   
ا  تَّةة  اإلسةةالم علةةى ذلةةأ ضةة و   وقةةاالقتصةةا ي سةةواء مةةم ح ةة  ضةةعف اإلنتةةاج أو سةةوء التوزيةة   

فةوف   اإلنتةاج مة  سةوء التوزية  تةو تممية اإلنتاج م  عاالة التوزي   وأن أحاتما ال يغمةا عةم اتخة   
كمةةةا أن عاالةةةة التوزيةةة   ون إنتةةةاج كةةةاف تةةةو توزيةةة  لل قةةة  احتوةةةا  واسةةةتغالل ال يهسةةةل ِّي رةةة  اإلنسةةةان  

  واللؤس مما ي فر  اإلسالم.
 ى أن اإلسالم   ةي المشةللة االقتصةا ية راإلنسةان  و مةا تةو علية  مةم الوةييومما سلا نصلص إل 

ال كةو  اتن تعةانا مةم اإلسةالمية وإذا كانةن األمةة   واألخالقيات رجوانلها العقايَّة والتَّعل ايَّة والتَّعامهليَّة
تبي إجماليَّةًا تة   فم جة  ذلةأ إلةى عةا  أسةبا   "وتةاا ال خةالف علية "االقتصةا ي فا ال وة   أو الت اج 

رعام تبل ةا قةيي االقتصةا  فةا ال وة  اإلسةالما علةى أ ض الواقة   لتبقةى المتيجةة تةا مجموعةة نقةاا 
 علةىمةم  ة نها التة خ   السةللا مم اتخا  السلليَّة تمصَّرن نتيجة عام استغالل تاه الويي وت سيصها  

 عالج المماس  لها.فا المباح  اتتية م  تقايي ال نهَجل ِّ ها االقتصا ية  الجوان 

                                                

 .47سو   ي  اتية (1) 
 ا  ا  المع فة للبباعة والمش   ياون تا ي . 101 ة 3غة للش ي  ال ضا جةنهم اللال(2) 
 م.1940ا لجمة الت لي  والت جمة والمش  رالقات    سمة  165 ة 2العقا ال  يا اليم علا     األنالسا جة(3) 
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 املبحث األول

 االحنراف العقيدي والقيمي
 عالج.. املشكلة .. وال

 

وال ياةل لة  اإلسالما ي تبي رالعق ةا  اإلسةالمية ا تباطةًا مةم نةوه التبعيةة  فا ال و  إن االقتصا   
ا تبةاا وإن الص وج عمها  وتوون نتائم تاا االقتصا  ممسجمة م  توج هةات تةاه العق ةا  وملي ةة يهةا  

  لمةةاذا؟ (1)أخةة ه علةةى كةةل َمةةم يتعامةةل مةة  المسةةلي  أو يتعامةةل معةة  المسةةلي لةة االقتصةةا  رالعق ةةا  والوةةيي 
ألن  صصية المسلي واحا  فا تعامل  م  ن س  أو تعامل  مة  غ ة ه مةم غ ة  يمةا  يمة   فهةو عقائةاي 

 هي.وقيما رلل ما لهاه الولمة مم معمى  وال يت خ  يواق  اتخ يم أو معتقاات
إن الارةةا   اإلسةةالمية تمةةا س كةةل أنةةواه المشةةاا البشةة ي التةةا تةةؤ ي إلةةا عمةةا   األ ض مةةةم و  

  وتسةةعا إلةةا اإلنتةةاج الةةوف   فةةا كةةل أيةةوا  اإلنتةةاج  ولومهةةا فةةا سةةع ها ز اعةةة و ةةماعة..ال تجةةا    و 
  مةةم تشةةةل ل  وال ةةةوم اتخةة لةة  تلتةةبم رةةالاالل والاةةة ام و ةةالويي األخالقيةةة  و مةةةا يقترةةي  اإليمةةان رةةاث

 للسلو   وتقويي ل خالا.
 ڄ   ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ چيقةةةةةةول تعةةةةةةالا:  

  حب... ۈئۆئ ۆئ ۇئ   ۇئ وئ وئەئ    ەئ ائ ائ    ى ى چ  وقةةةةال تعةةةةالى: (2)چ

تما كت  التا ي  أن  (3) چ مة    فا أياي المسلم م مةم الصة م إلةا أو و ةاكانن تجا   العالي  ولقا أماَّ
لةا مةااخل وطة ا اليارسةة فةا آسةيا وأف يويةا ع مةم مع فةة ربة ا المالحةة البا يةةذلأ  يت تَّ  علىما 

أو و ا  ومم العج  أن يلون ال ائا الاي  ل " فا سو  ي جاما" وأعان  علةا إتمةام  حلتة  عةم ط يةا 

                                                

ي ة وت  يتصة ف ا  ا  الوتةا  الللمةانا  113االقتصا  فا ضوء الش يعة اإلسالمية   مامو  ماما رايللا  ة(1) 
 يس  .

 .15سو   الملأ اتية (2) 
 .77سو   القصص مم اتية (3) 
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تةو الباةا   الع  ةا المسةلي " ايةم ماجةا"  –وتةو كةان ملشةوفا للمسةلم م مةم قلةل– أس ال جاء الصالم 
رالمعلومةةةات والصةةة ائي المالحيةةةة  وقةةةا ه يم سةةة  ناةةةو جةةةب  الهمةةةا الشةةة قية فةةةا غ لةةةة مةةةم  الةةةاي أمةةةاه
 .(1)فا تملم االستعما  مم الاول اإلسالمية وماا  تها اقتصا يًا وعسل ياً  - ون قصا–ساعات 

فةا م ا ةب العةالي اإلسةالما المصتل ةة   مب تة  وقا كانن الصماعة المتاحة للماس فا ذلأ الوقن  
و  العلةي عةام   راألسةاتا  والبةال  فةا كةل فةة ه مةم فة وه المع فةة  ومةا ت ة  ت رة  الارةةا   وكانةن  

اإلسالمية أنها كانن تقوم يمشاطها التجا ي الواس  الاي يمتا مةم الماةيي إلةا الماةيي وكةان ذلةأ ال 
 يؤ ي يهةا إلةا اسةتعما  األمةي األخة , لمهة  خ  اتهةا للاصةول علةا أ لة  قةا  مةم الة  م  كمةا حةاث

 رالمسبة لاول أو و ا التا سا ت العالي ىيما رعا.
وألمو  كث    لي تاافظ األمة اإلسالمية علا تاا المسةتوي السةايا ال ةا الةاي ما سةت  عةا  قة ون  

طويلةة  وتصلةن عةم الويةا   لةاول االسةتعما   وكةان ذلةأ رسةل  مةا سةا  فةا مجتمعاتهةا مةم انا افةات 
 "ال إلة  إال هللا"غن معانا العق ا  مةم ماتواتةا األساسةا وأ ةبان   ح   أف  وأخالقيَّة يميةعق اية وقِّ 

ةوَ ل يةايال عةةم التَّ ا هةوَ ا اإليمةان  ونشةة  التَ مَّ َسةخة ج العمةل مةةم مه وأه    لمةة تقةال راللسةةان ل  والةاي يعتلةة  ك 
 ڃ ڃڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ...چ   قةال تعةالى:طاقة إيجايية  افعة يقوم ر  المؤمم م  اتصةاذ األسةبا 

 .(2) چ چ چ ڃ ڃ
توكةل علةا مهصال ةة لم هةوم الة تتقةاع  عةم األخةا راألسةبا  َلةب ِّ عَ أما التوا ل فهةو  ةو   سةللية مه  
ا مةةم عق ةةا  إيجاييةةة  افعةةة إلةةا عق ةةا  َهةةلَ وحوَّ   مةةم عق ةةا  القرةةاء والقةةا  لقةةا أفسةةا التوا ةةل كث ةة اً و هللا  

مةةةا لةةةأ سةةةوف ي تيةةةأ"   راجةةةة أن "ق  وعةةةام ماةةةاول التغ  ةةةة  وإلةةةا ال ضةةةا السةةةللا رةةةالواَلةةةاِّ صْ سةةةللية مه 
عةم تغ  ة   وقعةو اً  "أن مةا وقة  ممة  قةا وقة  رقةا  هللا"وتصل ها عم مسئولية اإلنسان عةم عملة  راجةة 

 ة  األ ض راجةة أن الةانيا ملعونةة القعةو  عةم تعم :ونش  يالأ  عجب وفق الواق  الساء مم م ض و 
يا ةيشةةة الو ةةاف لوةةا يمجةةو ي وحةة  مةةم والمعةةول عليةة  تةةو اتخةة    وأن اإلنسةةان حسةةب  فةةا تةةاه الةةان

                                                

 ا  ا  السالم. 48أرعا  التصلف االقتصا ي فا العالي اإلسالما   مصب ى مامو  علا السالم  ة(1) 
 .159سو   آل عم ان مم اتية (2) 
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و ةةةالأ تةةةي االنصةةة اف عةةةم عمةةةا   األ ض يهةةةاه   لآلخةةة      وحةةة  اسةةةتعاا اً   ِّ َ ةةةولوةةةا يه   التعلةةةا رالةةةانيا
 الم اأيي المغلوطة.

أتةي عوامةل  "يم سة  أو ذاتة " تةو ال وة  اإلسةالماإذن اليا للنسان أن يعلةي ج ةاًا أنة  مةم وجهةة  
وإنمةا رعقلة   - ما قال علمةاء االقتصةا  األو و ةا–عمل  و أس مال  فاس  ال ر  االنتاج فا االقتصا 

لة  كةل مةا فةا الوةون رسةمائ  وأ ضة   -تعةالى–السليي  وإيمان  الصةا ا  وعلمة  المةاف   وقةا سةص  هللا 
 . (1)  وأن يهاقا  سالت  على األ ضملم مم أن يايال ت

يجعةل الةةاول تعةةيم   نبةاا الو ةةاف: فةالقعو  عةةم اإلنتةاج وحصةة ه فةا أضةة ا نبةةاا مملةم وتةةو 
فا متبلبةات التملة م وعمةا   األ ض  قةال وال يجعل لايها ال ائب الاي تم ق     لها فا حالة الو اف

 ڃ   ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ  ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ چتعالى: 

     ژ ڈ    ڈ  ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ    ڇ چ چ چ چ ڃ

 .(2) چ  گ ڑ...ژ
فةةاألم  ياتةةاج إلةةا نتةةاج ولةةي  القعةةو   أو التََّوا ةةل والتَّواسةةل  واإلتقترةةا العمةةل  :وال ِددادة هنددا 

أمةةةا تةةةا يةةةتي يهةةةا التملةةة م وعمةةةا   األ ض  اإلنتةةةاج الةةةوف   واالسةةةتهال  األقةةةل  وتةةةاه تةةةا المعا لةةةة ال
ال قة     تةاااإلنتاج القل ل علا قا  االستهال  القل ةل فةال يةؤ ي إال إلةا فقة  مجمةوه األمةة اإلسةالمية

 .(3)الرعف والتصاذل الاي أ ي إلا
فال وحانيةةة ليسةةن مسةة لة   االقتصةةا  علةةا البعةةا ال وحةةا فةةا العبةةا   تةةو م هةةوم خةةاطئ للعبةةا  إن و 

غ ليةةةة مجةةة    تجسةةةاتا مصتلةةةف الشةةةعائ  الايميةةةة فاسةةة  وإنمةةةا تةةةا العمةةةل الصةةةالم ايتغةةةاء وجةةة  هللا  
ف تةةةوف   رةةة وف أ ثةةة  والاةةة  عليةةة  لتوريةةة  وتعلئةةةة كةةةل المةةةوا   البليعيةةةة والبشةةة ية المتاحةةةة يهةةةا

                                                

م 1985 -ه1405ا األولةى  14لةاموتا  ةةفةا االقتصةا  اإلسةالما ل سةتاذ حمةب  الجميعةا ا اإلنتاجعوامل (1) 
 ياون 

 .55سو   المو  مم اتية (2) 
 ا األولى مؤسسة المايمة السعو ية. 188واقعما المعا   ل ستاذ ماما قب   ة(3) 
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يتسةةما لةة  مةةم خاللهةةا إ  ا  معمةةا وقيمةةة وغايةةة وجةةو ه  إنةة  م هةةوم للعبةةا   يةة  ي   مالءمةةة للنسةةان
المما سةة رالت مةةل لتا يةة  العقةةل والسةةمو رةة  مةم  ائةة   استوشةةاف الصلةة ات والتمتةة  يهةةا  ون إسةة اف أو 

 تلاي  إلا  ائ   أ قا تتيم إق ان كل ذلأ رالت مل.
 ۋ ٴۇ ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ چقةةال تعةةةالى: هللا علةةى ذلةةةأ   ولقةةا حثَّمةةةا 

 چ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى  ى ې ې ې ې   ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

(1)  

 ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ          ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ چوقةةةةةةةةةةةةال تعةةةةةةةةةةةةالى:  

 ڻ ں ں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ         گ گ گ گ  ک ک ک ک

 چ  ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

(2)  

 ڀ پ پ       پ     پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چل : ةمةةةةة مةةةةةل التةةةةةا ي  البشةةةةة ي ر  تةةةةةاا التليشةةةةةمل 

 .(3) چ ٺ ...ڀ
استصالص العل  واالست ا   مةم تجةا   اتخة يم لتقةويي مسة    اإلنسةان ناةو  توويِقم الهدف:  

ح ة  تقتة ن المما سةة  ()توح ةا هللا    ليسةوق  ذلةأ إلةىتاق ا ح يت  فا أعلا م اتلها  وأتي أ لالها
  الةةةوعا رالمسةةةئولية والمسةةةئولية رةةةاتخ    ويمتةةةبج اإليمةةةان رةةةاإلخالص  واإلخةةةالص رةةةالتقوي  رةةةالوعا

 والتقوي رالعمل.
 ةةة م و   إنمةةا رةةةإزاء مةةةمهم  سةةةالا ف يةةا جةةةاء ليجمةةة  يةةة م األ ض والسةةةماء فةةا نيةةةام الوةةةون والةةةانيا 

والعمةةل  ويسةةةلوها العبةةةا   الا يةةا  و و ةة م اإلنسةةةان فةةا نيةةةام اتخةة   فةةةا نيةةام الةةةايم والةة وح والجسةةةا  

                                                

 .31-24سو   ةب  اتيات مم (1) 
 .10-6سو   ا اتيات مم (2) 
 .42سو   ال وم مم اتية (3) 
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 سةةلبان هللا :  ويصرةةعها كلهةا لسةلبان واحةةا تةوتعةالى الب يةةا إلةا هللا :فةا ط يةةا موحةا تةو جميعةاً 
 .(1)تعالى
نة  إذا كةان نيةام "االناة اف العقةاي والويمةا: أ لهدذه القضديَّة: يكدون ال دُج ومن هذا المنطاَّ 

  تةو اتنا ي الموجةو  االقتصة وسةلال  سةل وأنالوةيي  رالعق ةا   تبي االقتصا  فا ال و  اإلسالما مة
فاليةا مةم العةو   السةة يعة وغيةةا  اللميةان الويمةا فةا األمةة اإلسةةالمية   نتيجةة تةاا االناة اف العق ةاي

إلةةةى الةةةةو اء  للوقةةةةوف علةةةةى تعةةةةاليي اإلسةةةةالم الاقةةةةة  وتصةةةةايم المسةةةةا   فلةةةةو أن المجتمعةةةةات  ةةةةان 
وألغةةةاا هللا تي هللا ي كةةات مةةةم السةةةماء واأل ض  ألعبةةةاروةةةيي اإلسةةالم وأخالقيَّاتةةة  والتبمةةةن معتقةةااتها 

 ڀ  پ پ پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ  ٱ چقةةةةةال تعةةةةةالى: ي مةةةةةم ىةةةةةيب عبائةةةةة   هعلةةةةة 

  (3)چ ڤ ٹ ٹ  ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ چوقةةةةةةةةةال تعةةةةةةةةةالى:   (2) ٿ... ڀ ڀ
لةةو آمةةم أتةةل فمةةم أسةةبا  الةة زا كمةةا فةةا تةةاه اتيةةات   و, جعةةل هللا التقةة: "(~)يقةةول اإلمةةام الق طلةةا 

 .(4) عل هي فا الانيا و سي لهي ال زا"  هللاالق ي لوسَّ 
 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ چتعةةةالى: هللا وفةةةا المقايةةةل قةةةال  

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

االقتصا ي الاا ث فا العالي اإلسالما رسل  االع اض عةم تعةاليي  وسلال  ومم خيَّ فهاا (5)چ چ
  والمةةوا   تةةا المةةوا    واإلنسةةان تةةو اإلنسةةان  ولوةةم ذلةةأ أن األ ض تةةا األ ضتعةةالى   وأوامةة  هللا

م.  السل  تو: زوال الويي الصالاة التا ي ياتا هللا أن تسو  فت تقا الايا  وتتقاَّ

                                                

 م.1982ا  ا  الش وا القات    25-24سالم للشي  س ا قب   ةالعاالة االجتماةية فا اإل(1) 
 .96سو   األع اف مم اتية (2) 
 .16سو   الجم اتية (3) 
 م.1988ا  ا  ال يان للت اث  القات    490 ة 6ت س   الق طلا "الجام  ألحلام الق آن" جة(4) 
 .112سو   المال اتية (5) 
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 االقتصةا ية  أولةا خبةوات المةمهم اإلسةالما فةا التمميةة اء العق ا  و ةاا اإليمةان رةاث  إن  
اقتصةةةا ية كانةةةن أم   مصتلةةةف المجةةةاالت الاياتيةةةة تالةةةي ح كةةةة األفةةة ا  والجماعةةةات فةةةا لمةةةاذا؟ ألنهةةةا
تةةةاه العق ةةةا    و عق ةةةا  توجةةة  أسةةةلو  حيةةةاتهي وتصةةيم سةةةلوكهي وتالةةةي مةةةمهم ت و ةةة تيفهةةةا اجتماةيةةة  

وإنمةةا تةةا   ليسةةن مجةة   االمتثةةال ألوامةة   يةةم إلهةةا رةة  اء الصةةلوات أو اتبةةاه التعةةاليي ال  انيةةة فاسةة 
تبةةاه تعاليمةة  فةةا كافةةة أوجةة  الايةةا  ل لممهجةة  وااللتةةبام رمبا ئةة  واتثةةاواالم  اإليمةةان رةةاث إيمانةةًا كةةامالً 

 الصا ة والعامة.
فةةا خ جةةن لتوةةون وأنهةةا أه   لتعةة ف حويقتهةةا وقيمتهةةا اإلسةةالميةوتةةاا مةةا يمبغةةا أن تا كةة  األمةةة  

إن لةةةاي    هللا ي يةةا أن توةةةون الويةةةا   للص ةةة  ال للشةة  فةةةا تةةةاه األ ض  بليعةةة  ولتوةةةون لهةةةا الويةةةا  ال
مةةم االعتقةا  الصةايم والتصةو  الصةةايم والميةام الصةايم والصلةا الصةةايم   مةة مةا تعبية   ائمةاً األ

والعلةةةي الصةةةايم والمع فةةةة الصةةةاياة  تةةةاا واجلهةةةا الةةةاي ياتمةةة  عل هةةةا ملانهةةةا وتاتمةةة  عل هةةةا غايةةةة 
فهةةو ال ولهةةاا الم كةةب تبعاتةة     وفةةا م كةةب الويةةا    ائمةةاً واجلهةةا أن توةةون فةةا البليعةةة  ائمةةاً و   وجو تةةا

الصةايم والتَّبليقةا  وةون تةا أتةل لة   وتةا يتصةو تا االعتقةا يأن ت ي لها ر  إالسلَّ وال يه  يؤخا ا عاءً 
أتةةال لةة   -قيامةةا راةةا الصالفةةة –أتةةل لةة   ف بقةةا عل هةةا أن توةةون يتقةةامها العلمةةا و عما تهةةا لةة  ض 

ويةافعها إلةا السةلا فةا   وث  لتقوم علي  تاه األمةة يباللهةا رةا  الأ  ومم تاا يتل م أن الممهم الاي
  .(1)وتوالي    ل مجال لو أنها تتبع  وتلتبم ر   وتا   مقتريات 

فةةةا المجتمعةةةات اإلسةةةالمية رةةةات   توةةةا  توةةةون عامةةةة تةةةا رةةةات  : فقةةةاان المعيةةةا    مةةةا سةةةا ت 
ةة  الويمةةا السةةليي الةةاي يالةةي السةةةلو  والعالقةةاتو الصلقةةا    يةة م األفةة ا  واألسةة  والجماعةةةات التوالص ِّ

 وتتقوقةة   والتبلعةةات مثةةل تةةاا الوضةة   وتماسةة  البموحةةات  ةةل فةةافالويةةان ال وحةةا لل ةة   واألمةةة يتي

                                                

 م.1989ا  ا  الش وا القات    447 ة 3جة 1للشي  س ا قب  مةفا رالل الق آن" ت س   اليالل "(1) 
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  وتممةةو القايليةةة للتصلةةف والمالةةة والهبيمةةة  وأ ةةلال الصةةواء اإل ا   وتت اجةة   وترةةم  الةةم   وترةةعف
 .(1)ال وحا  والعقلا واالجتماعا  وتصل إلا أفرل مستوياتها فا األ اء السللا

يمية اجتماةية و وحية كهاه يب ا  ف ها استعاا  ال    لالسةتهال  والتقل ةا واالتبةاه  ويقةل فةا إن   
إلحسةةاس يشةةتا فةةا  فشةة ئاً  وتةة اه يستسةةلي فةةا رلهةةا  ةة ئاً   مماخهةةا إنتاجةة   كمةةا تقةةل مبا  اتةة  وإيااعاتةة 
م مِّ اْ  هةةةلتةةةالا فَ اةةةاا رالمتقةةةام م والملةةاع م المعا ةةة يم  و اأعماقةة  رعةةةام الجةةةاوي مةةةم يةةال أي جهةةةا لل ِّ 

حسةةاس مةم تةةاا المةاخل وسةةواه إلةا سةةاحة االويةةاخل   تقل ةاتي ومجةةا اتهي فةا اسةةتهال  مةا يسةةتهلوون 
ةةو أي عه  أيرةةاً  فةةا لايةةات   لَّ َطةةويعلةةف علةةا تسةةويم ذلةةأ وإ مانةة   و  مةةةا أَ   ةيَّةةونِّ رالا     التةةةا وَّ مةةا الهه

ال يللة  أن يستسةهل السةهل يةاال  يشا   تو فا  معها  تلأ التا ت صل  عم الواق  والعص   ولومة 
 مم أن يستسهل الصع  ربموح وعمل يو الن  إلا ح   الم ات  العليا.

  

                                                

 م  يتص ف يس  .1985ا  ا  الليان القات    21التصبيي والتممية فا اإلسالم   علا الممعي ع    ة(1) 
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 املبحث الثاني

 االحنراف عن عمارة األرض
 .. املشكلة .. والعالج

 

إن كل الم ةاأيي اإلسةالمية قةا فسةات وانا فةن فةا حة  األجيةال  وتغ َّة  م هةوم عمةا   األ ض   
ا   األ ض رمقترةةةةا مةةةةمهم هللا إلةةةةا توقةةةةف العمةةةةا    وأ ةةةةبان المجتمعةةةةات والةةةةاي تاةةةةول مةةةةم عمةةةة

اإلسالمية فا المهاية  و   راتتة وممسوخة ال تستبي  أن تصةما للهجةوم الوحشةا الةاي تةااف  إل هةا 
 .(1)مم كل  و  فا  و   استعما  لهاه الاول  و ما يعما سقوطًا فا ي اخم التصلف والتبعية

 ٱ چتةا خلةا هللا اإلنسةان مةم أجلهةا  قةال تعةالى: ال ةء مةم الصالفةعما   األ ض تةا جةب إن  

       ی ی ی ىئ چ  وقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال: (2)چ ڦ  ڀ...پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 چ يب... جئ ی

وعمةةةا   األ ض وفقةةةا للمةةةمهم ال  ةةةانا تسةةةتلبم األخةةةا راألسةةةبا  العلميةةةة   (3)
ةةةةاوث تصل ةةةةف  ألن مةةةةملمةةةةاذا؟  التوا ةةةةل والقعةةةةو  عةةةةم اإلنتةةةةاج  -رالتةةةةالا–والما يةةةةة وتةةةة فب   ةةةة ن  حه

عي ة فا تاه المجتمعات المتصل ةإال  أعااء اإلسالمي ال  ال يتوضعف  و    ومم تاا الممبلةا فةال والر 
مةةم تةةؤالء الم ةة   )) عمةة  سةةتغ ا  والةةاعاء لجلةة  األ زاا  وال يغ ةة  عمَّةةا موقةةف ال ةةا وا يل ةةا اال

ةةقْ يَ  "الَ : قةةال لهةةيلقةا يةةاعو, التوكةةل علةةا هللا   الةايم قعةةاوا فةةا المسةجا   اِّ زْ الةة  ِّ   ِّ َلةةطَ  مْ َعةة يْ  ه اه َحةأَ  نَّ اَ عه
ةةقةوله يَ وَ  ةة نْ أَ  يَ لِّةعَ  اْ َقةةا وَ مِّةقْ زه ا ْ  يَّ : اللهه ةةمْ ال ته  اءَ مَ السَّ ةةفِّ  الَ   وَ اً َبةأَ ذَ   ه بِّ ةةََ نَ ا المه َمة  إنَّ ةً رَّ ة َ  له وك ِّ  ةً بَّةةا حَ َقةةلْ أَ  ل  جه
  .(4)"َ  ا هللاِّ لَ عَ  لَ كَّ وَ تَ وَ  ضِّ  ْ ا األَ فِّ 

                                                

 م. يتص ف يس  .1984ا مؤسسة ال سالة ي  وت  35تمويل التممية فا االقتصا  اإلسالما    وقا  نيا  ة(1) 
 .30البق   مم اتية  سو  (2) 
 .61سو   تو  مم اتية (3) 
 ( ا الاللا.125 ة 8س   أعال الملالء للمام الاتلا )جة(4) 



 الدكتور / عادل الصاوي عبد الغفار أبو زيد 

 - 62 - 

  االتممية  وعما   األ ض فا اإلسةالم تهةاف إلةى  فة  مسةتو, المعيسشةة وتاسة مهومم خيَّ فإن جهو  
رشةةلل يل ةةل حةةا الو ايةةة لجميةة  األفةة ا   يعمةةا: إغمةةاء كةةل فةة   را ةة  يلةةون قةةا  ًا علةةى اإلن ةةاا علةةى 

تم  ةةبًا لةة  عةةم حةةا الو ةةاف الةةاي يهعةةا الاةةا األ نةةى للمعيشةةة  وال يقتصةة   تةةااول  و عهةةن سةة  وعلةةى َمةةم يَ 
ومسةلم  يةل يمتةا إلةى مةا    ال وميةة مةم م  ةل ومشة   وملةب حا الو اف على ض و ات الايةا توف  

وإن عةام القةا   علةى وال عايةة االجتماةيةة..ال     ئة حيا  ك يمة لل    مةم الصةاة والتعلةيييلبم مم ته
  تةةةةو: مةةةةا يعمةةةةا العةةةةوز الاصةةةةول علةةةةى االحتياجةةةةات الرةةةة و ية لعةةةةام تةةةةواف  أسةةةةبا  العةةةةيم الوةةةة يي

 .(1)تع ض للجوه والا مان واإلمالاوال
 وكةةل تةةاه األمةةو  تتمةةافى مةة  عمةةا   األ ض  ذلةةأ أن التواسةةل عةةم الويةةام رمةةا اسةةتصل ما هللا عليةة  

وال قة  معة َّ  إذا لاقةن راإلنسةان أح جتة   يهلاةا يمةا ال قة    يهااِّث تصلف اقتصا ي  ومم   ن تاا أن
قةةةوت يةةةوم  الم هةةةوم اإلسةةةالما تةةةو: َمةةةم ال يملةةةأفةةةا وأببةةةن رةةة   ون الملانةةةة التةةةا يه يةةةاتا  وال ق ةةة  

ا م َيددَنددالغِ  دُّ ا َحددَمدد: وَ   قيدلَ ارِ النَّدد نَ ِمدد رُ ثِ رْ تَ اْلددا يَ َمددإنَّ يده فَ نِ ا يغْ ه َمدددَ ْندد ِ وَ  لَ َأَسدد َمدنْ : "()  لقولةة  (2)ول لةة
 .(3)"ة  اَ يْ لَ وَ  ِعوْ يَ  عُ َِ :  شَ لَ اَ ؟ قَ ُِ  ولَ سُ رَ 

رةة   فةةا األ ض ايتغةةاء الةة زا وال  العمةةل الجةةا مةةم تبقةةى عمةةا   األ ض قائمةةة علةةى أسةةاس و  
 ٹ ٿ ٿ چ:()فالعمةل فةا اإلسةالم واجة   ة عا وضة و   رشة ية تم  ةاا ألوامة  هللا  الب   

 چ ڄ   ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ  ٹ

 ڤ ٹ ٹ چ  وقةةةال: (4)

 . (5) ڃ  ڃ ڄ      ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ     ڤ ڤ ڤ

                                                

م ا القةات    1995عةام  20فق  الشعو  ي م االقتصا  الوضعا واالقتصا  اإلسالما   حماي علا العييي  ة(1) 
 يتص ف يس  .

 الت اث القات    يتص ف يس  .ا  ا   152 ة 6المالى للمام ايم حبم جة(2) 
 كتا  البكا  را  َمم يهعبى مم الصاقة؟ وحا الغمى. 1629أخ ج  اإلمام أيو  او   قي (3) 
 .15سو   الملأ اتية (4) 
 .10سو   الجمعة مم اتية (5) 
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جعةل أفرةل البعةام طعةام يةل لةا طلة  الة زا  رالعمةل وحة  المةاس ع () قةا اتةتي ال سةول لو  
َما َأَكَل َأَحد  َطَ اَمًا َقطُّ َخْيدَرًا ِمدْن َأْن َيْأُكدَل ِمدْن َ َمدِل َيدِدِه َوإنَّ َنبديَّ ": ()قةال اإلنسان مم عمل ياه  

وفدي روايدة   هِ يددَ يَ  لِ مَ ن  َ مِ  أطيبَ  جلُ الرَّ  بَ الَ كَ  امَ : "() وقةال  (1)"ُِ َداوَد َكاَن َيأُكُل ِمْن َ َمِل َيِدهِ 
جُل ِمْن َكاْلِِهِ :  ))ل ائشة   .(2)"إنَّ أْطي ب  َما َأَكَل الرَّ

 لَ َأَسد نْ َمد" :()لغ ة  حاجةة  فقةال ال جةل الةاي يسة ل المةاس  ()ذم ال سةول فا المقايةل فقةا و  
 ولَ ُسدا رَ م َيدنَ ا الغِ مَ : وَ   فقيلَ هِ هِ جْ في وَ  , أو كدوح  , أو خدوش  خموش   ةِ امَ يَ القِ  وعَ يَ  اءَ يه جَ نِ ا يغْ ه مَ لَ وَ 
كمةا ال يجةةوز إعبةاء البكةةا  والصةاقات للغمةةا   (3)"ِب هَ الددذَّ  نَ ا ِمددَهدتُ يمَ و قِ ًا أَ َمددهَ رْ دِ  ونَ اُلددمْ :  خَ ؟ قدالَ ُِ 

  .(4)    َّ ما وال لاي مِّ ل الصاقات لغالقا   علا العمل والوس   فال تا والقو, 
ل جةةل القةةا   للوسةةالا و فعهةةي للعمةةل  وحةة  ا سةةالمماا  ةةة اإلفقةةا جةةاءت  ومددن هددذا المنطاددَّ: 

الةةة زا مةةة تبي عالةةةة يتو ةةةف المةةةاس أعبةةةوه أو ممعةةةوه  ذلةةةأ أن يعةةةيم   لمةةةاذا؟ حتةةةى ال علةةةا العمةةةل
كمةا ال يجةوز لل ة     و مةم موجبةات الاصةول علةا الة زا عامةل أساسةا العمةل رالسعا و ال الجهةا  و 

أن تعةةيم عالةةة علةةا الةةاول األخةة , ومواطموتةةا  القةةا   أن يعةةال مةةم غ ةة ه فةةال يجةةوز للاولةةة المسةةلمة
  سالا خاملون.

وعلةى اإلنسةان القةا   أن يعمةل قةا  جهةاه  ولةي  علةى قةا  حاجتة   لمةاذا؟ ألنة  إذا عمةل علةةى  
ذا و ةل إلةى م حلةة يعجةب ف هةا عةم الوسة   لولة  سةم أو حاجت  فَمةم سةوف يع مة  ويعمةل لة  إ قا 

: "ال يلةةون اإلنسةةان فاضةةاًل إال إذا (5)قةةال "ي نةةا  و  ةةو"مةة ض أو لعةةام وجةةو  مةةا يلتسةة  ممةة   وقةةا 
 .(6)أعبى مجتمع  أ ث  مما أخا مم "
                                                

 ( كتا  الل وه را  كس  ال جل وعمل  ي اه.2072أخ ج  اإلمام البصا ي  قي )(1) 
 ( ا  ا  الااي  رالقات  .353-352 ة/4ج  ايم البصا ي اليم حج  العسقالنا )جةفتم البا ي    (2) 
 كتا  البكا  را  َمم يهعبى مم الصاقة؟ وحا الغمى. 1626أخ ج  اإلمام أيو  او   قي (3) 
 (4).  َ  أي: قهْاَ   أو َمْقاِّ
 تو أ ي  وم و ِّ  أي لماي مشهو .(5) 
م 2007 -تةة1428تاية مجلة األزت  عم  ه  جما , اتخ    46الاي   ةالث و  فا اإلسالم   الس ا ماما (6) 

 ( ا المجل  األعلى للشئون اإلسالمية.144العا  )
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وفةةا حملةةة الةةاكتو  طةة  حسةة م علةةى الوسةةالى المتةةوا ل م كةةان يهصةةا ِّ  رعةةب كتبةة  رإتةةااء يقةةول  
: لةون  ويهرةايقهي أن يعمةل المةاس"  ولقةا نقةل رعةب حلمةاء الصة م تةاا القةولمعىي : "إلةى الةايم ال ي

 مْ كُ دُ َحدأَ  دُ ُ دقْ يَ  الَ : "))  وقال اإلمةام علةا كي  يصبا ؟" ن تعبا إنسانًا سملة أن تهعل ِّم "خ   مم أ
 .(1)"اً َِ هَ ذَ  رُ طِ ُتمْ  الَ  اءَ مَ الالَّ  نَّ أَ  مَ اِ د  َ قَ  , وَ ا رَ : يَ ولُ قُ يَ , وَ قِ زْ الر ِ  ِب اَ طَ  نْ  َ 

واعتلة  ال ق ة  لة  حةا معلةوم فةا البكةا     اإلسالم ف َّا ي م ال قة  والوسةل أو الصمةول فإنوعلي    
عةم  كة  التقةام  فقةا لعمة  وتوعةاه إذا سة ل وتةو قةا   علةى  تواسةل الصامةلوموا   ي ن المال  أما الم

الوس   يل إن اإلسالم يهساعا ال ق اء مم مال الصاقة وال يهساعا المتصل ة م  أو القاعةايم عةم العمةل 
األنصةةا ي الةةاي جةةاءه يه يةةا مسةة لة  و ةةاه لةة  ال سةةول مةة  ال جةةل  ()رغ ةة  عةةا   وموقةةف ال سةةول 

()   مةةا يملوةة  فةةا ي تةة  عةةم ط يةةا المةةبا   لهةةو  ل ةةل يةة  ِّم علةةى مقةةن اإلسةةالم للقاعةةايم والمتصل ةة م
 فهو يه يا مسلمًا قويًا  وعروًا إيجاييًا فا مجتمع   يعيم مم كا ياه ولي  عالة على اتخ يم. 

ًُ مد ))  دن مالدك بدن أنددس   ي بيتددكَ أَمدا ِفد" يالدأله فقددال: () ن األنَّددار أتدم النبديأن رجد
: "ائتمةةا , قددالَ اءِ الَمدد نَ ِمدد ه, وَقْ ددب  نشددرُ  فيددهِ ب َضدد ه ونِالددطُ ب َضدد م ِحْاددس  ناددُِس َاددبَ : لَ "؟ قةةاَ شدديء  

ا مَ : أنةةا آخةةاته  جةةل   "؟ قةةالَ َمددْن َيْشددَتري هددذيني ةةاه وقةةال: " ()ا  سةةول هللا مَ ته ا  ف خةةاَ هَمةةيهمةةا" ف تةةاه يِّ 
: أنةا آخةاتما يةا تم م  ف عباتمةا إيةاه   جةل   "؟ مة ت م أو خالخةًا  قةالَ  ادم درهدم َمن ي يدُ : "تي  قالَ يا  

بداآلخر  امدًا فانبدذه إلدم أهادك, واشدترِ  َ ا طَ مَ بأحدهِ  اشترِ : "ا األنصا ي  وقةالَ مَ الا تم م وأعباته  وأخاَ 
َمًا فأتني به أَرَينَّدَك  ع, والَ بِدب وَ ِطدتَ احْ فَ  بْ هَ اذْ  اه خي قال: "عو ًا ي ()" ف تاه ر   فشاَّ ىي   سول هللا َقدُّ

    اتةي  فا ةت , يبعرةها خو ةاً عش  َ  وقا أ ا َ    فجاءَ ويلي ه  ياتب ه  ال جله  " فات َ خمالة  شر يوماً 
يددوع  كَ جِهددجددئ المالددألُة نرتددًة فددي وَ ِمددن أن تَ  ر  لددكَ ْيددا خَ ذَ َهدد: "()هللا   سةةوله  ًا  فقةةالَ اَمةةعَ و بعرةها طَ 

 ع  مفلدددع, أو لدددذي دَ  ع  رْ ُمدددْدِقع, أو لدددذي ُغددد ر  ْقدددإال لثُثدددة: لدددذي فَ  حُ اُ َّْدددتَ  الَ  ةَ لَ َأاْلدددالمَ  , إنَّ القيامدددة
 .(2)"موجع

                                                

 ( ا الاللا.161 ة 8س   أعالم الملالء للمام الاتلا )جة(1) 
 ( كتا  البكا  را  ما تجوز ىي  المس لة.1641أخ ج  اإلمام أيو  او   قي )(2) 
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لقا كانن المتيجة ط بة للغاية إذ ح يةن لل جةل مةاء وجهة  مةم ذل السةؤال  كمةا ح يةن لة  حقة   
الجةةا ِّ مةةم   و مةةا تةةو عليةة  اإلسةةالم   ةةي المشةةللة االقتصةةا ية راإلنسةةان  ففةةا العمةةل مهمةةا كةةان رسةةيباً 

الةةاي يهؤك ِّةةا مةمهم اإلسةةالم فةةا الةةاعو   ))ا  ونقة أ قةةول عمةة و يةةم العةاص والعة ا  والا ويةةة والمشةةا
ةةةيًا ي سةةةول هللا مةةةتم لتةةةوف   األمةةةوال  وتاق ةةةا ال خةةةاء الةةةان وي  مإلةةةى العمةةةل ال  لْ َمدددا ْ قةةةال: " ()مت س ِّ

  فالعمةل لآلخة   مبلةو  يا جةة كل ة    (1)"اً دَ َغد وتُ ُمدتَ  كَ أنَّدكَ  كَ َتدرَ آلخ لْ َمددًا, وا ْ أبَ   يُش تَ  كَ كأنَّ  اكَ يَ نْ لدُ 
علةةةى المةةة ء أطمةةةةاه الةةةانيا  وطموحةةةات المسةةةةتقلل  وأوتةةةام الغمةةةى  و ةةةةهوات لمةةةاذا؟ حتةةةى ال تهسةةةةيب  

  الم  .
ةة  اإلسةةالم فةةا  ولهددذا:  يملةةم للمسةةلي    را ةة الهجةة   والرةة   فةةا األ ض ايتغةةاء الةة زا فقةةا  غَّ

ي يسةةتب  الاصةةول علةةا الةة زا الب ةة  فةةا يلةةاه  ح ةة  إن  زا هللا غ ةة  ماةةا  رملةةان  الهجةة   إذا لةة
 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ۈ ۆ چى: ةةةةةةال تعالةةةةةعلةةا أحةةا  ق ولةةي  ماصةةو ا فةةا جهةةة  ولةةي  حلةة اً 

يقصةا يهةا  :السةعة ض  و تةو التاةول مةم أ ض إلةا أ :الم اغيو   (2)چ ی ... ېې       ې ۉ ۉ
 .(3)ال زا 
إسةةةالميًا يةةةال ق ةةةو  علةةةا عمليةةةة  اً َمةةةعالَ  وجةةةا   فةةةا األ ض ايتغةةةاء الةةة زا يه وملةةةاأ الهجةةة   والرةةة 

والرةة   ة ياتاجهةا العةةالي اإلسةالما ال ةةوم  مةم يلةةا إسةالما لللةةا آخة  فةةا  ةو   توامليةةىيةة  االنتقةال 
  و ةةالتها الميةةة الصةةالاة  فةةا األ ض يشةةمل كةةل األنشةةبة طالمةةا كانةةن مشةة وعة فةةا نيةة  اإلسةةالم

ةةولةةي تَ   والتةةبم ف هةةا راةةاو  هللا  إحسةةاننجةةبت رإتقةةان و وأه    كمةةا (4)يةة م اإلنسةةان وأ اء واجباتةة  الايميةةة لْ اِّ

                                                

 ( ا الاللا.151 ة 11ملالء للمام الاتلا )جةس   أعالم ال(1) 
 .100سو   المساء مم اتية (2) 
 ا ملتبة أسامة. 543 ة 1ت س   ايم كث   "ت س   الق آن العييي" للمام ايم كث   جة(3) 
 75عمل اإلنسان فا معا   ةبا   رش ا  مقال لة   يوسف الق ضاوي رمجلةة االقتصةا  اإلسةالما   يةا  العةا  (4) 

 م.1987عام  38ة 
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 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺڀ  ڀ    ڀ  ڀ پ پ پ     پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چقةةةةةةةةةال تعةةةةةةةةةالا: 

 .(1) چ  ٿ ٿ ٿ
المسةلم م  الةايم والعمل الصالم تو العمل الممتم الاي يسةت  ا اإلنسةان ممة   ويتوجة  رة  لصامةة  

خةةي إن جتمةة  المتعةةا  الببقةةات والورةةائف  ولصامةةة ن سةة  وأتلةة  وكةةل َمةةم يتةةولى مسةةئول ت   يهمث ِّلةةون الم
تعو  آخا ه على المجتم   لمةاذا؟ ألن الةاي يلسة  المةال ويةب ا  لاية   ويمة  خما  العمل المهمتم المه  ا 

  وسةائ  وجةوه اللة   علي  الَاْول  ويللم المصا  المهااَّ  للبكا   فإنة  يهصة ج مةا علية  لل قة اء والمسةا  م
, رإتقةان ممةا يهشةج  اتخة يم علةى  ومم تما كانن حتمية الاعو  إلةى العمةل الصةالم الم  ةا الةاي يهةؤ َّ

 الثقة ىيمم يقومون يهاا العمل.
الوقةةوف فةةا  رةة ن عةةالج تةةاه المشةةللة "االناةة اف عةةم عمةةا   األ ض" يتمثةةلونصلةةص ممةةا سةةلا  

تةة تا البليعةةة فةةا طليعةةة تةةاه اإلسةةالما  و  ي فةةا ال وةة  نتةةاج االقتصةةاالاويقةةا علةةى أتةةي عوامةةل اإل
الايةةا   ةةالاة لويةةام  -تعةةالى–وقةةا جعلهةةا الاةةا العوامةةل  وتةةا تشةةمل السةةماء واأل ض ومةةا ي مهمةةا  

ف ها مم موا   وقو, طليعيةة  وكلهةا تهتةيم للنسةان اسةتغاللها واالنت ةاه  -تعالى–عل ها رما أو ع  هللا 
 .(2)ويتقام يها  مم أجل أن يعيم ويممو

والعمل الجا  فا جمي  قرية االستصالف  ل الصايم  هيلالعو   الس يعة لعم  ناأيأ 
 –وي تا واج  العمل جتم  وأف ا ه  ما  امن فا إطا  ممربي وأخالقا  مالمجاالت التا تصام ال

ف    علا  أس تاه المقتريات واألوام  التا علا المسلي االلتبام يها  فول –علا سل ل المثال 
 ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ چ  قال تعالى: مسئول عم جهاه فا الويام يهاا الواج 

 .(3) چ  گ  گ گ ک ک ک ک

                                                

 .37سو   المو  اتية (1) 
م 1985 -ه1405ا األولةى  14عوامل االنتاج فةا االقتصةا  اإلسةالما ل سةتاذ حمةب  الجميعةا الةاموتا  ةة(2) 

 ياون 
 .8 -7سو   البلبلة اتيتان (3) 
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تةاا مثةل ضة    هللا تعةالا: أنة  ال يغ ةل مةم عمةل ايةم آ م  ةةغ    " :(~) القرطبدياإلمداع يقدول  
سةا  علةا الةةمهم  وتمةا يتوقة  المةةؤمم أن يثةا  فةا الةانيا كمةةا يثةا  فةا اتخة   وذلةةأ إذا  (1)وال كل ة  "

 اإلسالما الاي حا ت  المصا   الش ةية مم كتا  وسمة.
ا  علةا السةعا والوسة   مؤك ِّة وقد  برت اآليات فدي مدواطن كثيدرة  دن ال مدل ومرادفاتده  مثدل: 

العمةةل اإلنسةةانا  الاةةا سةةباان العق ةةا  اإلسةالمية  وقةةا جعةةل  ة مةةم قواعةةاأساسةةي قاعةةا أتميةة العمةةل ك
 هةةةوم اسةةةتصالف هللا للنسةةةان فةةةا األ ض وعما تهةةةا  فةةةالعلي الةةةان وي تةةةو  سةةةالة الت جمةةةة الواقعيةةةة لم

  .اإلنسان األولا مم أجل ال الح
اإلسةالم يلة ه الوسةل والتوا ةل وياة  علةا العمةل وكسة  الة زا رةالب ا إن ت سيسا علا ذلةأ فةو  

ليةا  و لةةل  ةةصص قةةوي تعةةو  آخةة المشة وعة  تةة  علةةى ولقةةا أ ةةا ت أحا يةة  نلويةةة كث ةة   رلةةل يةةا عه ا  قوَّ
لوةا ن حةالل عمةل مشة وه  املةمةم فالسعا علةى مبالة  الايةا  جهةا  مامةو   وجمة  المةال الماس  

وتةةو يةةالأ ي تةة  لصةةاحب  الايةةا  الب بةةة فةةا الةةانيا  يهاقةةا رةة  كةةل  اغةة  فةةا الايةةا  آمالةة  وطموحاتةة  
 ةةا  ةةالم األفةة ا  فةةا واتخةة    واإلسةةالم تمةةا يةة  ي التمميةةة رالعق ةةا  اإلسةةالمية ويجعلهةةا موجهةةة لتاق

الانيا واتخ   را   يلون المجتم  المسلي تو األ قا رلل المجاالت وتو مةا اقترةن رة  خ  يةة تةاه 
 األمة وقيا تها ل مي.

 وهلل    القائل:
 ال تحالب المجد تمرًا أنت آكاه    لن تباَغ المجد حتم تا ََّ الَّبر

هةةم الشةةاقة  تو فةةا موقةةف خالةةا الةةاك  أ ةةاا ( )لقةةا كةة َّم ال سةةول و    يمةةًا لهةةي وإعةةبازًا رمةةا المِّ
يقةةوم يب اعةةة قبعةةة أ ض فاسةةتلبم أن توةةون ي ةةاه  ))معةةاذ يةةم جلةل  يعملةون  وجةةاء فةةا األخةة : كةةان

أنة   ()عماما  افا  رعا عو ت  مم إحا, الغبوات  وعة ف ال سةول  ()ال سول خشونة أ  كها 
((   سول كان يعول أس ت  يمتاج تاه األ ض  فقال ل  ال()" : َهَ بُّ حِ يُ  د  ه يَ ذِ ه ُُ  .(2)"هولُ سُ رَ وَ  ا 

                                                

 م.1988  القات   ا  ا  ال يان للت اث 490 ة 6ت س   الق طلا "الجام  ألحلام الق آن" للمام الق طلا جة(1) 
 

 .289 ة 9س   أعالم الملالء للاتلا جة(2) 
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قتصةةا  التةةا تهمث ِّةل أعمةةا  االامةةل االنتةاج الثالخةةة  و والب اعةة مةةم وجهةة الميةة  اإلسةةالمية إحةا, ع 
الب اعةة مهمةة تعتمةا أ ثة  مةم غ  تةا علةى والصةماعة  و   الب اعةةما  وتا: التجةا    و اإلسالفا ال و  

لددو أنَُّرددم : "()رشةة ا األخةةا راألسةةبا   وإخةةالص الميةةة  و ةةال الجهةةا  قةةال  التوكةةل علةةى هللا تعةةالى
ُاددونَ  ِاددِه َلددَرَزَقُرم َكَمددا َيددْرُزُق الطَّ  َتَوكَّ ُِ َحددََّّ َتَوكُّ فةةاث   (3)"(2)ِبَطاَندداً  َوَتددُروحُ  (1)ْيددَر َتْغددُدو ِخَماَصدداً َ اددم 

إذ تةةات  فةةا الصةةباح سةةع ها وح كتهةةا  تعةةالى لةةي يةة زا الب ةة  وتةةا قارعةةة فةةا أوكا تةةا  وإنمةةا رسةةل  
لتلةةتقي غةةااءتا  وتلةةتم   زقهةةا  وتامةةل رعرةةًا ممةة  لصةةغا تا  وت جةة   ةةبعى رعةةا أن كانةةن جائعةةة  

كسةةةل أو  فهةةةاه الب ةةةو  ومةةةا علةةةى  ةةةا لتها مةةةم مصلوقةةةات هللا تعةةةالى تتاةةة َّ  للباةةة  عةةةم البعةةةام يةةةال
ل.  تما ض أو تسو 

ان فا اإلنتاج عما حا   مهع َّم ما  ام يهؤ ي حةاَّ هللا ىية   فال يمبغا أن تتوقف  غبة اإلنس و ايه: 
فاليةةةا أن يمشةةةي القةةةا   علةةةى العمةةةل حتةةةى يسةةةةت  ا ولةةةي  للت اخةةةا سةةةل  أو ملةةة   أو عةةةا  مقلةةةول  

تةا سةمة هللا فةا كونة  التةا اليةا و  اتخ ون مةم سةعي  واجتهةا ه رمثةل مةا اسةت ا  مةم أعمةال اتخة يم 
 والمجتمعات  ون َجو  مم أحا على أحا. م التوا ل ف ها ي م األجيالم

م االقتصةا ي  فةميي العمةل وأوجة  رلافةة مجةاالت الميةافةا فوة ه االقتصةا ي  اإلسالم قا عماول 
السعا و اء ال زا  وح  علا أن تتواف  األجو  م  طليعة العمةل  والمجهةو  الملةاول  ولوةم الغالليةة 

الجهل واألميةة التةا أ ت رةالوث   مةمهي إلةا ت سة    الول ي مم السلان فا الاول اإلسالمية تعانا مم
خاطئةةةًا  ممةةةا أ ي إلةةةا انتشةةةا  قةةةيي التوا ةةةل وال وحانيةةةة الص اىيةةةة  التعةةةاليي والمبةةةا   اإلسةةةالمية ت سةةة  اً 

 م  احتياجات التممية الاايثة. -رال عل –تت ا ال وغ  تا مم أنماا السلو  التا 
 

                                                

 َجْوَعى.(1) 
 َ ْبَعى.(2) 
( وقةال اإلمةام الت مةاي: تةاا حةاي  حسةم 4/2344( كتا  البتةا )2344أخ ج  اإلمام الت ماي فا سمم   قي )(3) 

 (.2/5254الصغ   )  ايم ال نع ف  إال مِّم تاا الوج . أتة. و اا  اإلمام األلبانا فا  ايم الجام 
 



 ()دراسة حتليلية الفكر اإلسالمي قيم االقتصاد يف

 - 69 - 

 املبحث الثالث

  املوارد االقتصاديةسوء استغالل وعدم ترشيد 
 .. املشكلة .. والعالج

 

االسةةةةتغالل السةةةة ئ للمةةةةوا   تةةةةو  فةةةةا عصةةةة نا ياالقتصةةةةا  عةةةةام االنبةةةةالا أسةةةةبا مةةةةم أتةةةةي  إن 
نتيجةةة الصلةةي فةةا الم ةةاأيي  والتبعيةةة العميةةاء التةةا سةةيب ت عل هةةا إن لةةي يلةةم تعب لهةةا  ..االقتصةةا ية

التةةةا تاياتةةةا  متيجةةةة طليعيةةةة لاالةةةة تةةةاه التبعيةةةةالم ةةةاأيي الغ  يةةةة  وسةةةا ت علةةةى الثقافةةةة اإلسةةةالمية ك
وممهةةا: ت سةة   المشةةللة االقتصةةا ية فةةا العةةالي اإلسةةالما علةةى أنهةةا مشةةللة أغلليةةة األمةةة اإلسةةالمية  

وأن تمةةا  تبايةةا ملاةةوظ أمةةام حاجةةات اإلنسةةان الما يةةة مقايةةل المةةا   أو القلةةة فةةا المةةوا   االقتصةةا ية  
ةةم البليعةةة" ويصةةو ِّ ون اإلنسةةان علةةى أنةة  فةةا  ةة اه قلةةة الثةة وات البليعيةةة  وتةةو مةةا يه  بلةةا عليةة  " ه

 معها على البقاء.
وتمةةةةا  عةةةةاَّ  عوامةةةةل تتمثةةةةل فةةةةا تةةةةاا القصةةةةو  فةةةةا اسةةةةتغالل المةةةةوا   رالمسةةةةبة ألغلليةةةةة الةةةةاول  

عةةام تةةواف  العما ةة  اإلنتاجيةةة الالزمةةة السةةتغالل المةةوا   البليعيةةة المتاحةةة اإلسةةالمية  ومةةم أتمهةةا: 
وعةةام اتبةةاه وعةةام اإلعتمةةا  علةةى أتةةل الصلةة   فةةا المجةةاالت المصتل ةةة  صةة   أس المةةال  و صا ةةة عم

وعةةا إملانيةةة وجةةو  تةة اري مشةةت   األسةةال   العلميةةة الاايثةةة فةةا مجةةال اسةةتغالل المةةوا   االقتصةةا ية  
ناأيةأ ي م الاول اإلسالمية فا االست  ا  أو التصاي  "السوا الع  يةة اإلسةالمية المشةت كة" إال يمةا    

عم األ وات اإلنتاجية الالزمة  والباقات اإلنسةانية اإليااةيةة  وتوري هةا التورية  السةليي للصة وج مةم 
 .(1) ائ   التصلف والتبعية

ةةم البليعةةة" اعو, الةةأن تةةاه  والحددَّ, والحددَّ أقددول:  عا يةةة تمامةةًا مةةم الصةةاة  فتوزيةة  تةةاه " ه
ك  لةة علةى المةا, الق ية  والبع ةا رسةا حاجةات الموا   االقتصا ية سةمة مةم سةمم هللا فةا كونةة  وتةا 

يهةا  -تعةالى–ولوم القرية: تةا سةوء السةتغالل تةاه الةمعي التةا أنعةي هللا    َ ثه البش   قلَّ عا تي أو كَ 
 على الماس.

                                                

 .2000ا ملتبة ع م  م  القات   سة 134  اسات فا التممية االقتصا ية   علا لب ا  ة(1) 
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  لمةةاذا؟ ألنهةةةا ي هللا تعةةةالى التةةا سةةص تا للنسةةةانولةةم يتيسةة  راةةةال مةةم األحةةوال أن ناصةةةا نعةة 
  تمتا إل هةا يةا اإلنسةان ال ياتويها الاص  والليان  وتا م  ذلأ متواف   تص ى  وتتعا  وتتبايم  را  

وال ياصةل وقا قرى هللا أن توون الانيا  ا  ايةتالء يصتلة  اإلنسةان ف هةا رعملة   إذا ما اجتها وعمل  
ولوةم اليةا مةةم العمةل للاصةول عل هةا  ول لتلةةى وقةا قةةاَّ تا هللا كاىيةة للنسةان  علةى الةمعي إال رالجهةا  

فا عمل  أيهاسم أم يهساء؟  وعلةى أسةاس ذلةأ يلةون الص ة  والل كةة فةا الةانيا والاسةا  والجةباء فةا 
 .(1)اتخ  
إن الاةةا تعةةةالى خلةةا السةةةموات واأل ض وقةةاَّ  ف هةةةا أقواتهةةةا وطلةة  مةةةم اإلنسةةان السةةةعا والجةةةا  

وىيمةا يه  ةا البشة   اًا  استصاامًا     -ىلتعا–و ال الجها  واستصاام الموا   البليعية التا سص تا هللا 
ولوم ل سف تصاذلن األمة اإلسةالمية عةم  و تةا المموطةة رة   وأخةا أو يهوجهها توج هًا يهق ه اإلسالم  

نعةي  علةى اسةتغالل المةوا   البليعيةة  أوالغ   راألسبا  وقوان م العلي  مم خالل يال الجها والعمةل 
  وتةةةاا مةةةالول ال  انيَّةةةة  قةةةال عةةةمهي لعةةةام طةةةاعتهي فمةةةماهي هللا مةةةم نعمةةة  التةةةا لةةةي ياجلهةةةاهللا تعةةةالى  

  .(3)"(2) چ ڇ چ چ چ         چ ڃ ڃڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ چ: تعالى
يهعا ِّ  نعم  على البش  كافة مؤممهي وكةاف تي   ةالاهي وطةالاهي  طةائعهي  -تعالى–وتلاا  فاث  

والعا ةا نعمة  فةا األ ض  وإنها ل حمة مةم هللا وسةماحة وفرةل أن يهتةيم للوةاف  وال ةاج وعا  هي  
إذ تيهةة  ف هةةا يةةا إن الوةةون ملةةاء يةةمعي هللا الوث ةة   وتةةاا لةة  عالقةةة رعق ةةا  التوح ةةا  لعلهةةي يشةةل ون  

 .(4)القا   وتتجلى آخا تا فا كل مشها ف ها وممي  خي رعا ذلأ ال يشل  وال ياك  اإلنسان
ل  عةةةو  الصل ةةةل ايةةة اأيي   ةةةقْ مةةةا أ ا  أن يه ح م ()يةةةل إن هللا تبةةةا   وتعةةةالى عةةةاَّ الةةة زا علةةةى   َ صِّ

المةةؤمم فقةةي  ل لةة م لةةة  أن قرةةية الةةمعي لةةةي  لهةةا عالقةةة رإيمةةةان أو ك ةة   يةةل تةةةا علةةى قةةا  الجهةةةا 

                                                

 ا  ا  السالم. 54أرعا  التصلف االقتصا ي فا العالي اإلسالما   مصب ى مامو  علا السالم  ة(1) 
 أي: ممموعًا.(2) 
 .20سو   اإلس اء مم اتية (3) 
 ا  ا  الش وا القات  . 21 ة 4"فا رالل الق آن" للشي  س ا قب  جة ت س   اليالل(4) 
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 مئ حئ جئ ی   ی  ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ   ېئ ېئ ۈئ چى: ةةةة  تعالةةةة  وذلأ فا قول(1)واللال

ياج تةا علةى المةؤمم م قال ايم ةباس: " ةان إية اأيي   (2)چ  حج              . . .يب  ىب مب خبحب جب يئ ىئ
  غ ةة  أن تةةاه العبةةاءات فةةا جانةة  المسةةلم م م تببةةة (3)"رَ َفددكَ  نْ َمددوَ فقةةال هللا تعةةالى: " ون المةةاس"  

االتتمامةةةةات وأ ةةةةبان وإال نهبعةةةةن الل كةةةةة  راإل ةةةةالح فةةةةا األ ض عةةةةم ط يةةةةا طاعةةةةة هللا تعةةةةالى  
 قية.رالجوان  الما ية على حسا  األرعا  ال وحية  واالجتماةية  واألخال

يتمثةةل فةةةا عةةةا  " االقتصةةةا يةسةةوء اسةةةتغالل وعةةام ت  ةةة ا المةةوا   ويبقةةى العةةةالج لهةةاه المشةةةللة " 
إعةةاا  العمصةة  األساسةةا لمجةةاح تةةاه المهمةةة  وتةةو اإلنسةةان  يعمةةا: إعةةا   أيللتةة  أمةةو   مةةم أتمهةةا: 

فةةا يمةةاء أساسةةيًا  عمصةة اً راعتبةةا ه الوةةون   عمةةا  يةةا ال هةةي الصةةايم للةةاو  الممةةوا رةة   وتةةو: عةةم ط  
المةةمهم اإلسةةالما فةةا التمميةةة فهةةو العمصةة  األساسةةا المسةةئول عةةم إعمةةا  األ ض  وعمةةا   اإلنسةةان 

 تما   ا ض و ي لوا تتاقا وتستم  عما   األ ض أو التممية االقتصا ية.
التقةةةةا نسةةةان ذاتةةة  لتوةةةويم ذلةةةأ اإلنسةةةان "ويمصةةة ف م هةةةوم التمميةةةة فةةةا اإلسةةةالم إلةةةا تمميةةةةة اإل 

تةةةة  االقتصةةةةا ية رمويةةةةاس األخالقيةةةةات   تةةةةبم يتقةةةةو, هللا كممهةةةةاج للايةةةا  ويوةةةةي   فاتالصةةةالم" الةةةةاي يل
 والسلوكيات المملثقة مم تعاليي الش يعة السمااء.

يةةةالأ جةةةوت  التمميةةةة فةةةا اإلسةةةالم فهةةةا ليسةةةن مجةةة   تمميةةةة المةةةوا   االقتصةةةا ية إل ةةةباه   قةةةىوي 
ن السةةوي الصةةالم الةةاي تمتةةبج ىيةة  تةةا تمميةةة أخالقيةةة تهةةاف إلةةا توةةويم اإلنسةةافاسةة   يةةل  حاجاتةة 

م اإلنسةان مل ِّةوعلةا ناةو يه   وتت اري فةا  ةلل نسةيم متوامةل ومتةبن   طاقات  الاسية وال وحية والعقلية
وايتغةةةةاء  ()مةةةةم السةةةةيب   ال عالةةةةة علةةةةا القةةةةو, الما يةةةةة  واسةةةةتغاللها فةةةةا عمةةةةا   األ ض طاعةةةةة هلل 

 . (4)م ضات 

                                                

 ا ملتبة أسامة. 175 ة 1ت س   ايم كث   "ت س   الق آن العييي" للمام ايم كث   جة(1) 
 .126سو   البق   مم اتية (2) 
 ا ملتبة أسامة. 175 ة 1ت س   ايم كث   "ت س   الق آن العييي" للمام ايم كث   جة(3) 
 م.1983ا  ا  الش وا القات   سة 37   ة7 ة 1ممهم الت  ية اإلسالمية ل ستاذ ماما قب  جة(4) 
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يةةل تةةا عمةل تعلةةاي ىيةة  طاعةةة هلل    ن ويةًا مارةةاً  الً ت سيسةًا علةةا ذلةةأ فةإن التمميةةة ليسةةن عمةةو  
()   فوةةل خبةةو  يصبوتةةا اإلنسةةان فةةا طاعةةة هللا ولةةو كانةةن فةةا  ةةئون الةةانيا والسةةعا علةةا الةة زا

ي  َ َسد نْ َمد: "() الملةا قةال  وحسةم الثةوا  -تعةالا –ويقايلهةا  ضةا هللا   تا ةبا   رالم هوم الواس 
 ةِ َجدرَ ي دَ ِفد انَ َكد اف  َفدي  َ ِفد ُالً ا َحديَ نْ الدُّ  بَ اَ طَ  نْ مَ وَ  ُِ  يلِ بِ ي سَ فِ  دِ اهِ جَ المُ كَ  نَ اكَ  هِ ا ِ حِ  نْ مِ  هِ الِ يَ ي عِ اَ  َ 

 .(1)"اءِ دَ هَ الشُّ 
 ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ چ تعةةةةالى: لقولةةةة  –تعةةةالا  –ة تةةةةا ةبةةةةا   هللا فةةةفالغايةةةة مةةةةم الصال 

 :() لملةايقول ا   لة ة لصامة تاه الغاية الملرَّ وَ وعلي  توون كل أنشبة اإلنسان مه   (2) ڃ  ڃ
إن هللا فة ض علةا العبةا  اال تسةا  : "(~) اناويقول اإلمةام الشة ب  "الالمَ  ُِ  ى وَ قْ ي تَ اَ ون  َ ال َ  مَ  ْ نِ "

ومم تما تتراءل الغايات الما يةة وتصةغ  أمةام غايةة   (3)لبل  المعال ليستع موا ر  علا طاعة هللا"
ون ةةل خوارةة  فةةا الةةةانيا  ()تسةةتهاف طاعةةة اإلنسةةةان هلل فةةإن التمميةةةة تمةةا  ومةةم خةةيَّ   ()طاعةةة هللا 

 و ضائ  فا اتخ  .
تةةو عمةةا   الوةةون  واسةةتغالل مةةا ىيةة  مةةم  -تعةةالى–ومةةا أجمةةل أن يلةةون السةةل ل إلةةى طاعةةة هللا  

المةةوا   لم ة  المةةاس وقرةاء حاجةاتهي  وا ةةباه  غبةاتهي  والمهةةوض مةوا   لصامةة البشةة ية  وت  ة ا تةاه 
فا البليعة  يااًل مم أن يلونوا عالة علةى غ ة تي  ونموذجةًا سة ئًا  واليلونلمبلو   يهي إلى المستو, ا

 لآلخ يم. 
 چ يب ...جئ ی       ی ی ی ىئ... چتعالا:  وقول  

ا: أذن لوةي فةا عما تهةا يعم (4)

مةةةةا   ف هةةةةا ا تةةةةا مَّ واسةةةةتص اج قةةةةوتوي ممهةةةةا  وجعلوةةةةي عه  ي: " أوقولةةةة  تعةةةةالا: "  فةةةةاطللوا العِّ
: خلقوةي لعما تهةةا  والمعمةةى أسةلموي ف هةا وألهملةةي عما تهةا مةةم الاة ث والغةة س وح ة  األنهةةا  وغ  تةا 

                                                

 ا  ا  إحياء الوت  الع  ية. 9 ة 2إحياء علوم الايم للمام أيا حاما الغبالا جة(1) 
 .56سو   الاا يات اتية (2) 
ا ملتبةةة نشةة  الثقافةةة اإلسةةالمية القةةات    14اال تسةةا  فةةا الةة زا المسةةتبا  للمةةام أيةةا الاسةةم الشةة بانا  ةةة(3) 

 م.1938سة
 .61سو   تو  مم اتية  (4)
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" -تعةةالا –والسةة م والتةةاء فةةا قولةة    طلةة  العمةةا   واالسةةتعما          والبلةة    " ت  ةةا البالةة
 .(1) ل ل علا الوجو  -تعالا –المبلا مم هللا 

عةم التمميةة إذ يامةل مرةمون  تعل   مم أ اا المصةبلاات تعل ة اً ويعتل  مصبلم العما   وال 
 التممية االقتصا ية  وقا يبيا عم  فهو نهوض فا مصتلف مجاالت الايا  اإلنسانية.

واإلسةالم يةة  ي التمميةةة رالعق ةةا  ويجعلهةةا موجهةةة لتاق ةا  ةةالم األفةة ا  فةةا الةةانيا واتخةة    والتةةا  
 ض  ح ةةةة  يتبلةةةة  واجةةةة  الصالفةةةةة تاق ةةةةا التقةةةةام ل فةةةة ا  قرةةةةن راسةةةةتصالف هللا للنسةةةةان فةةةةا األ

 ()لتةةا سةةص تا هللا والمجتمة  عةةم ط يةةا الويةةام يواجة  السةةيب   علةةا المةةوا   المتاحةة فةةا الوةةون وا
 وئ ەئ ەئ ائ ائ  ى ى ې ...چ: -تعةةةةةةةةةالا –قةةةةةةةةةال  لصامتةةةةةةةةة  

  (3)والصالفةةةة تةةةا تم  ةةةا أوامةةة  هللا فةةةا  ةةةتا المجةةةاالت  (2)چ ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ  وئ
  ض مم ي م المجاالت الم مو  يها اإلنسان.وعما   األ

ح ة  إتبةاه تةاا األمة  رالعمةا     ()وي  ي اإلسالم جان  البل  فا عما   األ ض ي ضةا هللا  
 لُ أُكديَ فَ  اً َ درْ زَ  عُ رَ  ْ َيد وْ أَ  اً َسدرْ غَ  ُس رِ ْغديَ  م  اِ اْلدمُ  نْ ا ِمدَمد: "() ول ال سةولل  األج  فةا الةانيا واتخة    يقة

ومةةم تمةةا فةةإن التمميةةة ف يرةةة إسةةالمية   (4)"ةً قَ دَ َصدد هِ ِبدد هُ َلدد انَ  َكددإالَّ  ة  يَمددهِ بَ  وْ أَ  ان  اَلددنْ إِ  وْ أَ  ر  ْيدده طَ ْنددمِ 
 افت ضها اإلسالم علا ال    المسلي وعلا الاولة المسلمة.

التجةةةا   والب اعةةةة  :تشةةةملفهةةةا   مهتعةةةا ِّ   مجةةةاالت مما سةةةة العمةةةل االقتصةةةا ي وتاق ةةةا العمةةةا  و  
 ةةمول عمةةا   األ ض وضةة و   تغب تهةةا لوةةل مجةةاالت المشةةاا االقتصةةا ي  ون إن و والصةةماعة..ال   

 ممها يعل  أتمية ذاتية الممهاج اإلسالما للتممية. إتمال أي   

                                                

 م.1934ا  ا  الوت  الع  ية القات   سة 136 ة 3أحلام الق آن للمام أيا رل  الجصاص جة(1) 
 .129سو   األع اف مم اتية (2) 
 م.1938ا القات   سة 453 ة 1ت س   م اتيم الغ   "الت س   الول  " للمام ال ازي ج(3) 
( 5 ةة 5( كتا  الا ث والمبا عة را  فرل الب ه والغة س إذا أ ةل ممة  )جةة2320أخ ج  اإلمام البصا ي  قي )(4) 

 ا  ا  الااي  القات  .
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ولقا سلا التموي  عةم التجةا   والب اعةة راعتبةا  أنهمةا يمةث ِّالن قاعةا  المثلة  فةا ال خةاء والتمميةة   
ةةةة المثلةةة  للاصةةةول علةةةى ال قةةةا والارةةةا    ممةةةا يهاةةةت ِّي عل مةةةا التمويةةة  عةةةم الصةةةماعة را عتبةةةا  أنهةةةا قمَّ

فالصماعة تا تاويل الموا  الصام إلةى أ وات يسةت  ا اإلنسةان وال خاء االقتصا ي  والتقام واالز تا   
 انوتا ال تماص  فا أ ياء ماا    يل تشمل كل ما ياتاج إلية  البشة  خا ةة مةا كةيها فا حيات   

بةةة وعلميةةة  تهصةة ف و : "قولةة  ايةةم خلةةاون  وقةةا نهقةةل عةةم يم  فةةا  ةةالاهي  ون إضةة ا  رةةاتخ تةةا م كَّ
 .(1)ف ها األفوا  واألنيا   ولهاا ال تهوجا غالبًا إال فا أتل الار "

 ٱ چولقةا تاةةاَّث القة آن الوةة يي عةم رعةةب المةوا  التةةا تهوجةا فةةا رةاطم األ ض  فقةةال تعةةالى:  

     ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ     پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 وف أن   ومعة(2)چ ڦ ڦ ڤ ڤ     ڤ ڤٹ    ٹ   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
كمةةا أن لةة   و ًا ات الثق لةةة والصعي ةةة  ا كةةل الصةةماعفهةةو يهسةةتصام أساسةةًا فةة  فةةا الاايةةا الممةةاف  الوث ةة  

ويل ةةةا فةةةا تةةةاا أن السةةةو   الوح ةةةا  فةةةا القةةة آن التةةةا خ ِّ ًا فةةةا توويمةةةات اإلنسةةةان والا ةةةوان والمبةةةات  مةةةؤ 
 .لااياجاءت رإسي معان تا سو   ا

 ڌ ڍ چى: ةةةةةوقا و   ل ظ الاايا فا عا  مواض  رالق آن الو يي  ممها ما جةاء فةا قولة  تعال 

أي:  ةةةةةا  الاايةةةةةا فةةةةةا يةةةةةاه   (3)چ گ ک   ک ک کڑ ڑ ژ ژ  ڈڈ ڎ ڎ ڌ
 ةةالعج م  وق ةةل: أعبةةا قةةو  يثمةةا يهةةا الاايةةا  وذكةة ت اتيةةات التاليةةة رعةةب مةةا كةةان يقةةوم رصةةماعت   

 چ ڻ ڻ  ں  ں    ڱ ڱڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ  گ گ چقةةةال تعةةةالى: 

  ولقةةةا (4)

                                                

 ا  ا  الوت  اإلسالمية. 89موسوعة االقتصا  اإلسالما   ماما علا الممعي الجمال  ة(1) 
 .25سو   الاايا اتية (2) 
 .10  سب  اتية سو  (3) 
 .11سو   سب  اتية (4) 
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 انةةن الةةا وه السةةارغة لتاق ةةا مصةةالم البشةة  رالسةةعا علةةى الةة زا  والةةافاه عةةم الةةم    والعةةال يةة م 
 الماس.

الةاي سةص  هللا تعةالى لة  الة يم  وأذا  لة   () ما جاءت آيةة أخة , فةا  ة ن سة انا سةليمان  
قةةةال  وتهاقةةةا  واجةةًا اقتصةةا يًَّا  ا تهاقةةا الم ةة  للمةةاس الماةةاس  لمةةاذا؟ ليسةةت  ا مةةةم تةةاه الصةةماعة التةةة

   ڭ ڭ    ۓ ۓ   ے ے ھھ ھ ھ ہ  ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ چتعالى: 

  .(1)  ۅ  ۅ ۋ   ۋ ٴۇ  ۈ ۈ   ۆ ۆ ۇ ۇڭ   ڭ
فةا وقةن عجةب ىية  غ ة ه عةةم  ()جةاء الاةاي  عةم  ةماعة السة م فةا حةةا سة انا نةوح  مةا  

      ی ىئ  ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ    ۈئ ۈئ چتعةةالى: التصةةاي للوةةوا ث  ومواجهةةة العيرةةانات  قةةال 

 ىتمت خت حت جت  يب ىب      مب خب حب جب يئ           ىئ مئ حئ جئ   ی ی ی

  .(2) چ  مث جث    يت
أما اسةتثما  المع فةة فةا الااف  إلى  ماعة األ ياء تو الم   البش ي  الاويقة و اء وال  لأ أن  

لووه  ولةةةي يهاسةةةموا التصةةة ف فةةةا إلاةةةاا الرةةة   راإلنسةةةان فةةةإن ذلةةةأ ممةةةا يمعةةةاه القةةة آن علةةةى الةةةايم سةةة
 توج ه .

وكةان ح يصةًا علةى العلةي يهةاف جمة  المةال الةاي   (3)وو   ييان لالأ وت   ا لة  فةا حةا قةا ون  
رةة   ويتممةةون الو ةةول إلةةى ملانتةة   لومةة  رغةةى علةةةى  ونَ مهةةتَ زا  عمةةاه زيةةا   جعلةةن كث ةة ًا مةةم المةةاس يه ْ 

 پ پپ    ٻ ٻ ٻ     ٻ ٱ چ: فا جم  المال  واغت  يوسائل  قوم   واختص ن س  رما توون ل 

                                                

 .12سو   سب  اتية (1) 
 .37 -36سو   تو  اتيتان (2) 
 وق ل: مم أق  ائ . ()وتو  جل مم قوم س انا موسى (3) 
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 ڤ ڤ   ڤ ڤ  ٹٹ       ٹ ٹ ٿ ٿ     ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 .(1) چ ڦ ڦ
ةم أعلمهةي يهةا  وكةان وكان ىيما  ه علي التو ا   تو ق ل فا تاا العلي: و   وي مِّم أقة أ المةاس لهةا  ومِّ

أوت تةة  لعلمةة  ر رةةلا و ضةةاه عمةةا  موسةةى للميقةةات  وق ةةل: إنمةةا أحةا العلمةةاء السةةبع م الةةايم اختةةا تي 
فقول : "عماي" أي: إن عماي أن هللا تعالى آتةانا تةاه الومةوز علةى علةي ممة  راسةتاقاقا إيَّاتةا ل رةل  

علةةةى علةةةي عمةةةاي يوجةةةو  التجةةةا   والسةةةعا والاةةة ص علةةةى الوسةةة   وق ةةةل: علةةةى علةةةةي  :وق ةةةلفةةةا   
نقةةةاًل عةةةم غ ةةة ه: "أن  (~)ق طلةةةا رصةةةماعة الةةةات  مسةةةتصامًا معبيةةةات علةةةي الوميةةةاء  وذكةةة  اإلمةةةام ال

وتةةةا ون الثلةةة   فصةةةاعهما يةةةم نةةةون الثلةةة    يو ةةة علَّمةةة  الثلةةة  مةةةم  ةةةمعة الوميةةةاء  و  () موسةةةى
 .(2)فوث ت أموال .."حتى علي ما عماتما  وعمل الومياء   -وكان على إيمان –قا ون 
   وا تسةا  المةةال ث قةا ون ر موالةة  فتمةة عمةةا طةال  الةةانيا الةايم تممةوا الو ةةول إلةى   جتةةاوأحة 

 ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ  ڳ چال تعةالى: ةةةمثل   ولوم المتيجة قا أسلتتهي فقمعوا رما عماتي  ق

  وجاي  رالاك  تما أن نها   أنة  مةم (3)چ ہ ہ  ہ           ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں   ڱ
   الواضم أن حاي  الق آن الو يي عم العلي تما فا تاا الموقف خا ة  قا جةاء لت   ةا الاة ص علية

 واالست ا   ر  فا  ئون الايا .
اليةا مةم اتباعهةا للتغلة  علةى مشةلة "سةوء اسةتغالل وعةام  سةلل العةالج التةا أتةي مملالأ فإن و  

وسةةةة عة المهةةةةوض رالباةةةة     اتخةةةة يم  التعلةةةةيي واالسةةةةت ا   مةةةةم تجةةةةات  ةةةة ا المةةةةوا   االقتصةةةةا ية": 
طلبة  كعمصة  أساسةا فةا اال تقةاء رمسةتوي  أ سا اإلسالم قيمة العلي والتعلي واستم ا فقا   (4)العلما

                                                

 .78سو   القصص اتية (1) 
 القات  .ا  ا  ال يان للت اث ر 5031 ة 7ت س   الق طلا "الجام  ألحلام الق آن" للمام الق طلا جة(2) 
 .81سو   القصص اتية (3) 
 ا  ا  الوتا  اللمانا ي  وت. 80االقتصا  فا ضوء الش يعة اإلسالمية   مامو  ماما رايللا  ة(4) 
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 چ چ :العمل البش ي ومم خي التممية االقتصا ية  فقا كان أول مةا أمة  رة  الةوحا  سةولما األمةا تةو

 .(1) چ ڇ ڇ ڇ چ چ

علةا تم ةب الةايم يعلمةون فةا  ()فالق اء  تا أساس العلي  وتا السل ل إلا المع فة كما أ ةا   
 چ جئ ...ىئىئ  ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ...چقولةةة : 

 –الةةةاي ناةةةةم رصةةةةا ه  –والتعلةةةةيي   (2)
عةةةم تةةةاا المةةةوه الت فةةةا المم صةةةل عةةةم الةةةايم والمجتمةةة  وإنمةةةا تةةةو العلةةةي الةةةايما والةةةان وي  رع ةةةا تمامةةةاً 

وممتجةةًا فةةا مجتمعةة   يةةل  م  ةةااً  الصةةاص را تسةةا  المع فةةة والصلةة ات التةةا تؤتةةل ال ةة   ليلةةون عمصةة اً 
  وتةةةاا مةةةا نسةةةتمتج  مةةةم غيةةةا  األ ض نسةةةانية علةةةا وجةةة اء  سةةةالت  اإلوالةةةاي يعجةةةب ياونةةة  عةةةم أ 

 .الم عول ر  فا اتية الو يمة  وك ن المعمى: اق أ كل ما يهق أ مم علوم الايم والانيا
ن تمةا  قاعةا  ع يرةة مم أف ا  المجتم   وإنمةا يجة  أن توةو     وَ  ْ علا َ   وتاا التعليي لي  وق اً  

 سةباان ت  يةة ج ةل مةم العلمةاء البةاحث م تاويقةا ألمة  هللا  وتتا ج مم ماو األمية إلةامم المتعلم م  
  وتةةةاا العلةةةي مةةةم ومةةةم خل ةةة  سةةةائ  المسةةةلم م  (3)چ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ... ٺ چ:))  ةإلةةةا  سولةةة

للملةاأ  و ت   ةا  يةل تة(4)  ن  أن يهؤ ي إلةى االنتةاج الةالزم إل ةباه حاجةات اإلنسةان الما يةة والمعمويةة
 "..م  اِ اْلددمُ  ل ِ ي ُكدَاد َ  ة  يَضدرِ فَ  ِمْادال ِ  بُ َادطَ " :))  قةال الملةا  يرةةف طلة  العلةياإلسةالما الةاي يجعةل 

بل  العلي واالستبا   مم  ف يرةة علةا كةل المسةلم م  ي ممةا يلةون التصصةص فةا فة وه خا ةة   ف(5)
 العلماء.أتل التصصص مم ر   قوممم العلي ف ض ك اية ي

                                                

 .1سو   العلا اتية (1) 
 .9سو   البم  مم اتية (2) 
 .114سو   ط  اتية (3) 
م 1985 -ه1405ا األولةى  14عةا الةاموتا  ةةفةا االقتصةا  اإلسةالما ل سةتاذ حمةب  الجمي اإلنتاجعوامل (4) 

 ياون.
 ( ا  ا  الااي  رالقات  .73 ة 3( كتا  العلي )مة108الت غ   والت ت   للمام الاافظ المما ي  قي )(5) 
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التةةا  -ةويةةاوالاني ةالايميةة –وتعلةةيي العلةةوم وقةةا أ ةةا فقهةةاء المسةةلم م علةةا ضةة و   االتتمةةام يةةتعلي  
ياتاجها أف ا  المجتم  كافة  فرال عةم تاسة م المسةتوي العلمةا لم ة  مةم أفة ا ه فةا العلةوم الشة ةية 

ي فهةو : "وأما ف ض الو ايةة مةم العلة(~) ايم عايايماإلمام وفا ذلأ يقول األساسية والعلوم الاياتية  
مةةو  الةانيا كالبة  والاسةا  واللغةة وأ ةول الصةماعات كال الحةةة سةتغما عمة  فةا قةوام أ ةل علةي ال يه 

فةةا ضةة و   توةةويم قاعةةا  ع يرةةة مةةم  (~) الشةةاطلااإلمةةام والايا ةةة والسياسةةة والاجامةةة" ويرةةي  
رلةةل مةةا تةةو فةة ض  مهي للعلةةوم التصصصةةية و ةةالأ يثةة ي "يتصصةةص ويهةةتي"المتعلمةة م وت ةة    ةة و  مةة

وأعمةةال اتخةة يم" وال ةةأ أن تةةاه الل تةةة مةةم اإلمةةام الشةةاطلا    ايةةة قةةوم  فتسةةتويي يةةالأ أحةةوال الةةانيا
توجةةة  األنيةةةا  ناةةةو  و  التصصةةةص فةةةا العلةةةي وأخةةة ه فةةةا تاق ةةةا اليةةةات   العم انيةةةة وت ع ةةةل المةةةمهم 

 .(1)اإلنمائا
إن مةةمهم التمميةةةة فةةا اإلسةةةالم يقترةةا الت مةةةل واالسةةةت ا   مةةم تجةةةا   األخةة يم  ةةةو  اليةةةات    

تةةو العمةةل الصةةالم ايتغةةاء وجةة  هللا والاةة  عليةة  لتوريةة   -كمةةا أسةةل ما –  اإلنمائيةةة وم هةةوم العبةةا 
وتعلئةة كةةل المةةوا   البليعيةة والبشةة ية المتاحةةة يهةةاف تةوف   رةة وف أ ثةة  مالئمةة للنسةةان يتسةةما لةة  

إنة  م هةوم للعبةا   ية  ي المما سةة رالت مةل لتا ية  العقةل   مم خاللها إ  ا  معما وقيمة وغاية وجو ه
  مم  ائ   استوشةاف الص ة ات والتمتة  يهةا  ون إسة اف أو تلةاي  إلةا  ائة   أ قةا تتةيم إقة ان والسمو ر

  ل ذلأ رالت مل.
التةا تقةف عائقةًا  معةات مةم أتةي المشةلالتتعتل  مشللة توزي  الث و  ي م الماس فةا المجتتاا  و  

سةةةم ت  ةةة اتا تةةة  عل هةةةا مةةةم انقسةةةام وذلةةةأ لمةةةا يت     لمةةةاذا؟(2)أمةةةام اسةةةتغالل المةةةوا   االقتصةةةا ية وحه
وف يةا   المجتم  إلا ف يا األغمياء القا  يم علا إ باه مصتلف حاجاتهي أو تاق ةا مصتلةف  غبةاتهي

ال قة اء العةةاجبيم عةم إ ةةباه أو تاق ةا تلةةأ االحتياجةات  يةةل واسةتباعة األغميةةاء رمةا لةةايهي مةم خةة و  
اءات فةا المجتمة  إن لةةي  وح الو ةةعلةى أن يلونةوا أ ةاا  الم ةوذ والسةةيب    وكةل ذلةأ يهةةؤخ  رالسةل  

  يلم قتلها.

                                                

 ا  ا  السالم. 213أرعا  التصلف االقتصا ي فا العالي اإلسالما   مصب ى مامو  علا السالم  ة(1) 
 ا  ا  الوتا  للمان ي  وت. 35 يعة اإلسالمية   مامو  ماما رايللا  ةاالقتصا  فا ضوء الش(2) 
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مةم  وتل ز سمة الممهم اإلنمائا اإلسةالما فةا عاالةة التوزية   فالعةال رشةتا معايمة   يعةا أ ةالً  
 چ ڱ... ڤ ڤ ڤ ڤ چا تةةاا الميةةام  ح ةة  يقةةول تعةةالا: أ ةةول الايةةا  فةة

(1)"(2)  

 چ  مح جح     مج حج يث   ىث مث جث يت ىت چويقةةول تعةةالا: 

وال تمقصةةوا  والمعمةةى:  (3)
: وفةا الاةاي  القاسةا  (4) أو غ ة  ذلةأووزنةاً  الماس حقةوقهي التةا يجة  علةيلي أن توفةوتي إياتةا كة الً 

""(5).  
واالسةتغالل الج ةا  وت سيسا علا ذلأ فقا أ ا تاا الممهم أن الب يا السوي العةا ل لممةاء المةال  

سةةةةم ت  ةةةة اتا للمةةةةوا   االقتصةةةةا ية ال علةةةةا فةةةةا المشةةةةاا العةةةةا ل و  ط يةةةةا اال ةةةةت ا  إنمةةةةا تةةةةو عةةةةم وحه
و فئةة أو طبقةة االقتصا ي  فال يوجا كس  ط   ياون ع ا وجها ومصةاط    ومةم خةي ال يوجةا فة   أ

ومةةةال اتخةة يم  فالوةةل يمةةتم ويشةةت   فةةةا اإلنتةةاج ويتامةةل المصةةاط    ويةةةتي  تعةةيم علةةا عةة ا وجهةةا
أو المصةاط   المترةممة أو التوافةل  لمعاي   توزي  عا لةة تتماسة  مة  الجهةا الملةاول توزي  الماتم وفقاً 

كانةن    والرةمان أي: المصةاط     اةاً وتاه المعاي   تا األج  لمم يعمةل أج ة اً   االجتماعا الممشو 
ىبالمسةبة لهةؤالء توجةا مسةئولية الاولةة   أم خسا   للمال لمم يعمل رالمصاط    خي الااجة لغ   القا  يم

   التوزيةة  وفقةةا لمعةةاي   الااجةةة لتةةوف   الايةةا  الب بةةة لل قةة اء وإعةةا  و ويةةة أفةة ا  المجتمةة  فةةا التوزيةة 
 والمسا  م.

و التالا تعل  لما المقا ا التا ت ما إل هةا الشة يعة اإلسةالمية فةا كيعيةة توزية  الثة و  أتميةة تاق ةا 
مصةةلاة   العاالةة فةةا ال   ةةة المتاحةة يةة م األفةة ا  فةةا المجتمة  اإلسةةالما علةةا ناةةو تلتقةا ىيةة  ومعةة

  والجماعةةة فةةا تةةوازن اجتمةةاعا وعةةام حةةاوث طبويةةة  وتةةاا مةةا تهةةاف إليةة  الشةة يعة اإلسةةالمية  ال ةة  
                                                

 أي: عااًل.(1) 
 .143سو   البق   مم اتية (2) 
 .183سو   الشع اء مم اتية (3) 
ا  ا  ال يةان للتة اث القةات    422 ةن 3ت س   البل ي "جةام  الليةان عةم ت ويةل آي القة آن" للمةام البلة ي جةة(4) 

 م. 1988سة
  ( كتا  الل  والصلة واأل   را  تا يي اليلي.2577أخ ج  اإلمام مسلي  قي )(5) 
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فعلمةةا ذلةةأ فةةا  والمعمةةى:  (1) چ  ۓ ...ںں ڱ ڱ ڱ  ڱ   ڳ            ڳ ...چ: ول هللا تعةةالاةح ةة  يقةة
تةل الجاتليةة تاا ال اء كا ال تقسم  ال ؤساء واألغمياء واألقويةاء ي ةمهي  ون ال قة اء والرةع اء  ألن أ 

 .(2)خي يصب ا ممها رعا ال    ما يشاءإذا غمموا أخا ال ئي    عها لم س  
 فةةا ال وةة  االقتصةةا يوإضةةافة إلةةى مةةا سةةلا يبقةةى التميةةيي واالنرةةباا أحةةا أتةةي عوامةةل اإلنتةةاج  

إن وعلى تةاا فة  ولما ال؟ واإلسالم تو  يم الميام  واألولويات  وتقايي األتي على المهي  (3)اإلسالما
تةاا التميةةيي يسةةتما قواعةةاه وأحلامةة  األساسةةية مةةم القةة آن الوةة يي والسةةمة الملويةةة  أمةةا القواعةةا واألحلةةام 
الت صة لية أو ال  ةيةة التةا تقترةة ها المصةلاة فةا أي زمةةان وملةان فتة تا عةةم ط يةا االجتهةا  الةةاي 

  يج  أن يقوم ر  المؤممون مم العلماء والصل اء فا حاو  الوتا  والسمة.
 

                                                

 .7سو   الاش  مم اتية (1) 
 ا  ا  ال يان للت اث. 6495 ة 9ت س   الق طلا "الجام  ألحلام الق آن" للمام الق طلا جة(2) 
م 1985 -ه1405ا األولةى  14 ةةفةا االقتصةا  اإلسةالما ل سةتاذ حمةب  الجميعةا الةاموتا  اإلنتاجعوامل (3) 

 ياون.



 ()دراسة حتليلية الفكر اإلسالمي قيم االقتصاد يف

 - 81 - 

 
 
 
 
 

E 
 

 النتائج والتوصيات •
 ثبت المَّادر والمراجع •

 فهرست الموضو ات •
 
 
 
 
 



 الدكتور / عادل الصاوي عبد الغفار أبو زيد 

 - 82 - 



 ()دراسة حتليلية الفكر اإلسالمي قيم االقتصاد يف

 - 83 - 

 النتائج والتوصيات
 

إن مسةةة    الباةةة  العلمةةةا مسةةة    متصةةةلة يصةةةام رعرةةةها رعرةةةًا  وتةةةاا ألنهةةةا تصةةةا  مةةةم مشةةةلا   
واحةةا   وعلةةى الةة غي مةةم اخةةتالف الوسةةائل إال أن الغايةةة واحةةا   فهةةا تصةة  فةةا نهايةةة المبةةاف إلةةى 

فةةا ال وةة  قرةةايا الةةاعو  اإلسةةالمية  فلةةي أ ةةم أول َمةةم نةةال  ةة ف الوتارةةة فةةا نيةةام االقتصةةا   خامةةة
اإلسةةالما  ولوممةةا واحةةا مةةم الةةايم سةةا وا علةةى     السةةارق م تل كةةًا رصبةةاتي   هللا مةةم و اء القصةةا 

م  مةولعةلَّ ولقا اقترن طليعة الباة  العلمةا أن يهصةتي يمتةائم وتو ةيات الباحة   وتو يهاي السل ل  
لن إلي   فا تاا البا  ما يلا: أتي ما تو َّ

                          
 أهم النتائج:أوالً: 

  

اإلسةةةةالما يتم ةةةةةب عةةةةم غ ةةةةة ه مةةةةم الةةةةةميي االقتصةةةةةا ية فةةةةا ال وةةةةة  إن الميةةةةام االقتصةةةةةا ي  أواًل: 
ة  ة  ة ي ة ووسة لة نيي ةةالوضةعية رالعايةا مةم السةمات والصصةةائص  فهةو نيةام إلهةا عةالما  لةة  غاية

لبةة ا الصلعيةةة  وال األيةةوا  المغلقةةة  وتةةو نيةةام واقعةةا مالمةة  للواقةة  ويتما ةةى مةة  حاجةةة ال يعةة ف ا
البش  و غباتهي  وتو وسبا فا ممهجة  ال غلةو ىية  وال ت ة يي  متةوازن ية م المةا   والة وح  ال يبغةى 

كةل عصة  لجان  على جان   وتةو نيةام خايةن فةا أ ةول  وقواعةاه ومتغ ة  فةا ف وعة   فهةو يهوا ة  
يهةؤخ  فةا  رسمات  وخصائصة   أعةااؤه لة   ةهااء ومص   ال يمل  مهشتغلوه  وال يس م  أ اار   مم    
أي نيةةةام لة للاةةةل  وتاق ةةةا مسةةةتقلل متم ةةةب عةةةم حةةاوث األزمةةةات ح ممةةةا يةةةئم أ ةةةاايها  ىيلةةةون وسةة 

 اإلسالما. فا ال و  آخ   فتيه  يالأ خصائص االقتصا  
اإلسةةةةالما يتصةةةةف رالصةةةة ة األخالقيةةةةة فةةةةا غاياتةةةة   فةةةةا ال وةةةة  ي إن الميةةةةام االقتصةةةةا  ثانيددددًا: 

ال يسةةةتما غاياتةةة  التةةةا يسةةةعى إلةةةى تاويقهةةةا فةةةا حيةةةا  وط يقتةةة   فهةةةو نيةةةام أخالقةةةا ف يةةةا مةةةم نوعةةة   
المجتم  االقتصا ية مةم رة وف ما يةة  وإنمةا يمية  إلةى تلةأ الغايةات يو ة ها معلة   عةم قةيي عمليةة 

لويةة  ويقهةا فةةا عمليةة التةا يجة  تافهةو يهعتلة  ممةثاله للوةيي الاويويةة ال ضة و ية التاق ةا مةم ناحيةة خه
فةةةإن االقتصةةةا  اإلسةةةالمى اقتصةةةا  اخالقةةى  واذا كةةةان رعةةةب االقتصةةةا ي م يسةةةتبعاون   ةةةي المجتمةة   
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األخةةالا راالقتصةةا  ويهع  ِّفةةون االقتصةةا  ر نةة  علةةي ماايةةا وال  ةةلة لةة  رمباحةة  األخةةالا  فإنةة  م هةةوم 
مةةةاذا؟ ألن االقتصةةةا  االسةةةالمى علةةةى  ةةةلة وخيقةةةة رةةةاألخالا  يةةةل وي اعةةةى خةةةااء  وممبةةةا غ يةةة   ل

ه جةبءًا مةم أ ةل العق ةةا  ال يملةم فصةل المعةامالت التجا يةةة ا األخةالا ال اضةلة  وذلةأ راعتبةةا  معةان
واالقتصةا ية التةةا ىيةة  عةم اإلطةةا  العةةام للتشةة ي  االسةالمى  لمةةاذا؟ الن ال ةة   المسةلي فةةا تعاملةة  مةة  

اإلسةالمية ألخالقيةات االقتصةا   يعلية فى تةاا التعامةلف والرةوار إلى  قارة هللا تعالى يم يمي  اتخ
 متعا  .
لقا تولَّ ةن الشة يعة يوضة  القواعةا التةا ترةمم تاق ةا مصةالم ال ة   والجماعةة فةا تةوازن ثالثًا:  

ا مبلةو   و ون غلةو أو تبةة ف  أو إلغةاء للاقةوا أو مسةةاس رجوت تةا  وعلةى تةةاا األسةاس: فةإن حةة
  أ ا  الشةا ه الالةييالمالأ يلتبم راستعمال  وفةا مةا  الملوية حا  صصا ال يجوز التع ض ل  ما  ام

ولهةةةاا فهةةةو لةةةي  وري ةةةة اجتماةيةةةة  لمةةةاذا؟ ألنةةة  لةةةي يةةةتي يتوريةةة  مةةةم المجتمةةة   وإنمةةةا يتوريةةة  مةةةم 
او ه فةا خامتة  الشا ه  وقا  عاه الشا ه إلى إعمال  وتوري    ونهاه عم كمةبه وا خةا ه  ون أن يقةوم ية

 .وخامة مجتمع 
إن الملوية فا الش يعة اإلسالمية حا فة  ي مق ةا  وتةو كةائم راسةتصالف ومةمم وتورية   ًا:راب  

لمةةاذا؟ ليقةةوم المالةةأ مةةم خاللهةةا رةة  اء ورةةائف  صصةةية واجتماةيةةة حةةا  تها الشةة يعة مةةم هللا تعةةالى  
؟ ألن الملويةة اس تتااولة  ىيمةا ي مهةا  لمةاذاالمة فال يصم أن يبقى المال فا أياي فئة قل لةة مةمالغ اء  

التا تتعلا يها مصالم جمه   المسلم م تبقى ملويات جماةية  أو تش ف عل هةا الاولةة كالمةاء والوة  
والما   ويملم أن يهقاس عل ها رملويات أخ ,  وفا الوقن ذاتة  فةإن اإلسةالم يهعبةا فةا وسةائل تمميةة 

المال  رش ا أن يلون فا الااو  المشة وعة  والوسةائل الميي ةة التةا فا تممية الملوية الا ية الواملة 
 عا   ال تهرصي  ؤوس األموال ترصمًا فاحشًا.

ةا ًا مةم  ًا:خامال  فا عص نا الااضة  عمةاما ايتعةا كث ة  مةم المةاس عةم مةمهم اإلسةالم وجةانا تجَّ
سةةةةع تا كيةةةة   ةةةةاءوا   أ ةةةةاا  األمةةةةوال الهائلةةةةة ياتوةةةة ون أنواعةةةةًا مةةةةم السةةةةل  الرةةةة و ية  ويهاةةةةا ِّ ون 

من خ واتهي يومًا رعا يةوم علةى حسةا  حاجة الماس إل ها  فترصالي وف ال اتمة  و مستغل م فا ذلأ 
وتةةةو مهصةةةالف لمةةةا جةةةاء رةةة  ماتةةةاج م  وأ ةةةاا  الةةةاخل الماةةةاو   غ ةةة تي مةةةم ال قةةة اء  والوسةةةالى وال
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كمةةةا أن تاةةة يي ث و   المةةةمهم اإلسةةةالم فةةةا تاةةة يي االحتوةةةا  يهسةةةاعا علةةةى ممةةة  االسةةةتئثا  رةةةاإلسةةةالم  ف
لمرةةةةب   واسةةةةتغالل ال ق ةةةة  اإلسةةةةالم لل  ةةةةا ممةةةة  المةةةة اي م مةةةةم زيةةةةا   خةةةة واتهي علةةةةى حسةةةةا  حاجةةةةة ا

  ل ترةةةةةم يةةةةالأ أن المةةةةةال مةةةةال هللا  وأن ال ةةةةة   مسةةةةتصلف ىيةةةةة   وملو تةةةة  تعمةةةةةا: االنت ةةةةةاه والمسةةةةل م
 ا األ ض.والتص ف واإلن اا فا اإلطا  الاي حا ه الشا ه الاليي لقرية االستصالف ف

للسةالم موق ة  الصةاص مةم قرةية "العمةل" فقةا جعةل اإلسةالم العمةل فةا جةوت ه أسةاس  ًا:سادس 
وماح العامل م  وذم القاعايم والمتواسل م  سواء أ ان تةاا العمةل يةاويًا أم عقليةًا أم الوس  المش وه  

األعمةال رشةتى  ةو تا  وقةا أ ةا  اإلسةالم إلةى  ة ف تةاه فميًَّا فا  ةماعة أو ز اعةة أو تجةا  ..ال   
فرةةاًل عةةم فةة وض الو ايةةة والوسةة  المشةة وه وحةة َّ علهةةا  وجعلهةةا فةةا رعةةب حاالتهةةا فةة ض عةة م  

و فةة  للمرةة    وتمةةا  طةة ا للوسةة  ح مهةةا الةةاي أمةة  رةة  اإلسةةالم ط ةة  مبةةا   ىيةة  ن ةة  للمسةةلم م  
  وتجلةةة  فةةةا الاةةة جيةةةل توقةةة  اإلسةةةالم  لمةةةاذا؟ ألنهةةةا ال تهاقةةةا الغايةةةة التةةةا يمشةةةاتا اإلسةةةالم للميةةة   

الوسةةة   والةةةاا س للمعةةةامالت فةةةا التشةةة ي  اإلسةةةالما يعةةة ف طةةة ا الوسةةة  الاةةةالل  وطةةة ا الرةةة    
 الا ام  ويها   عيمة اإلسالم ىيما أحل وىيما ح َّم.

يةةا مةةم األسةةبا  التةةا تقةةف عوبةةة تةةؤو  أمةةام االنبالقةةة االقتصةةا ية المبلو ةةة  اتمةةا  الع سدداب ًا: 
خلةةةةل اقتصةةةةا ي وحرةةةةا ي وقيمةةةةا  -لوسةةةةلا–نةةةة   فةةةةًا لل قةةةة   ح ةةةة  إاالقتصةةةةا ي م ا وسةةةةلفلةةةةي  ال

واجتمةةةاعا  سةةةاعات علةةةى نشةةةوئ  عوامةةةل عايةةةا   و التةةةالا فةةةإن العةةةالي اإلسةةةالما ال يسةةةتغل مةةةوا  ه 
االقتصةةا ية  وإن تةةاه المةةوا   مهسةةتغلة لغ ةة   ةةالم المسةةلم م  وإن تشةةغ ل المةةوا   االقتصةةا ية موجةة  

لي اإلسةةالما ي ممةةا الوثةة   الغالبةةة تهاةة م مةةم االنت ةةاه يهةةاه المةةوا    لصامةةة فئةةة ماةةا   مةةم أيمةةاء العةةا
 وتؤالء تي ال ق اء فا العالي االسالما.

إلةى العجةب عةم العمةل والوسة   والتواسةل  ااإلسةالم كةو  االقتصةا ي فةا ال وة  ي جة  ال ثامنًا: 
أو ملةةل  ويهؤكةةا   ون كلةةل -المتقةةام–عةةم السةةعا فةةا طلةة  الةة زا فةةا الوقةةن الةةاي يعمةةل ىيةة  اتخةة  

لا جةةةة أن  صمةةةول والوسةةةل اإلسةةةالما ماا  ةةةة ال قةةة  الةةةاي تةةةو نتةةةاج الاالقتصةةةا ي فةةةا فوةةة ه الميةةةام 
ذ ممةة  ))ال سةةول  التمميةةة االقتصةةا ية مةةم أجةةل تاق ةةا كمةةا جعةةل اإلسةةالم العمةةل جةةبءًا أ ةة اًل   تعةةوَّ
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 وتوعةةاه إذا سةة ل وتةةو المبلو ةةة  والقرةةاء علةةى التصلةةف  أمةةا المتصلةةف عةةم  كةة  التقةةام فقةةا لعمةة  هللا
 قا   على الوس .

 
 ثانيًا: أهم التوصيات:

 

ةال علةى األ ض الواقةة   مةم خةةالل سةمات  وخصائصةة    أواًل:  اليةا مةم تاق ةةا نيةام اقتصةةا ي فعَّ
 على أن يلون موا بًا لول عص  ومص .

القةةًا مةةم اإلسةةالما فةةا مجالةة  االقتصةةا ي  انب ال وةة اليةةا مةةم تبل ةةا سةةلوكيات ومبةةا    ثانيددًا: 
 قواعاه األ  عة: العق ا   والعبا ات  والمعامالت  واألخالا  راعتبا تا وحا  واحا  ال تتجبأ.

  مة  اإلنسةجام التةام االقتصةا ي اإلسةالما ال وة اليا مم وجو  ت اعل حويقا ية م حقةائا  ثالثًا: 
عب  لتاق ةةا مقا ةةا ية م قواعةةاه األ ة ل  رمجاالتهةةا المصتل ةةة لتت اعةل تةةاه العما ة  مةة  رعرةةها الةب

والةةم    والعقةةل  والمةةال  اإلسةةالما مةةم ح ةة  الماافيةةة علةةى الةةايم   االقتصةةا ي فةةا ال وةة  الميةةام
 والمسل.
اليةةا مةةم العمةةل المتوا ةةل  واتبةةاه طةة ا الوسةة  المشةة وه   ون ملةةل أو كلةةل  مةةم أجةةل  راب ددًا: 

ة تاويقةةةةًا للتقةةةةام تاق ةةةا الهةةةةاف األسةةةةمى مةةةةم قرةةةية االسةةةةتصالف  وتةةةةو تعم ةةةة  األ ض رصةةة ة  ائمةةةة
 الارا ي فا  تى المجاالت.

بةةةوات تعةةةايل يةةة امم اإل ةةةالح االقتصةةةا ي فةةةا العةةةالي اإلسةةةالما  و اليةةةا مةةةم  خامالدددًا:  اتبةةةاه خه
المةةةمهم العلمةةةا فةةةا اسةةةتصاام األراةةةاث العلميةةةة المتبةةةو   لتبليقهةةةا علةةةى أ ض الواقةةة   مةةة  االسةةةت ا   

الت رال شةةةل  فتبيةةةا مةةةم حةةةا  التصلةةةف يةةةااًل مةةةم الواملةةةة مةةةم تجةةةا   السةةةارق م  حتةةةى ال تلةةةوء الماةةةاو 
 القراء علي .

اليةةةا مةةةم إ ةةالح المؤسسةةةات الالزمةةةة لتاسةةة م فةةة ص الاصةةةول علةةةى الةةةاخل  وتعلئةةةة  سادسدددًا: 
  ومةةم تمةةا فاليةةا مةةم الويةةام راملةةة علةةى المةةوا   الالزمةةة للقرةةاء علةةى ال قةة  راعتبا تةةا أولويةةة م حليةةة

 ا  ح   إن  يستمبف أموال الشعو .ال سا  على المستويات العليا والاني
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اليةةا مةةم مشةةا كة الةةلال  اإلسةةالمية ال ق ةة   فةةا الباةة  عةةم حلةةول لمشةةا لها االقتصةةا ية   سدداب ًا: 
را ةةةة  تتماسةةةة  مةةةة  ر وفهةةةةا المعيشةةةةية وخقافتهةةةةا الااتيةةةةة  ومسةةةةاتمتها فةةةةا تصبةةةةيي وتمميةةةةة ي امجهةةةةا 

تصلةف والقرةاء علةى أسةبار   ولةي  علةى اإل الحية  ويه جى مم تةاا التوجة  أن يهثمة  فةا مهاا  ةة ال
 معالجة روات ه السباية.

ةةال يةة م الةاول اإلسةةالمية  ح ةة  إن ذلةةأ سةةوف يهاةةل  ثامنددًا:  اليةةا مةم قيةةام اقتصةةا ي حويقةةا وفعَّ
الوث ةة  مةةم المشةةلالت واألزمةةات االقتصةةا ية  ناأيةةأ عةةم أنةة  مبلةة   ةة عا  فةةا رلةة  تتقةةام األمةةة 

  وتسو .
 ..وبعد

ةااَ   اجيةًا أن يلةوَن عملةا تةاا خالصةًا لوجهة  آمةاًل أن أ ةون فإن ِّا أس له هللاَ    سباان  التَّوف ةَا والسَّ
قةةا أوف ةةنه تةةاه الا ِّ اسةةَة حقَّهةةا وأسةةهمنه يهةةاا الجهةةا المتواضةة  فةةا إحيةةاءِّ جةةبءِّ رسةةيي مةةم قيمةةة ت اخمةةا 

ةةا فةةا تةةاا العمةةلِّ مةةم قصةةو   فالومةةال هللِّ فةةا ال وةة  االقتصةةا ي   وحةةاه وحسةةلا اإلسةةالما  مهعتةةا ًا عمَّ
ل ل.   أن ِّا يالنه قصا , جهاي فا سل لِّ إنجاز ذلَأ    هللا وحاه مم و اء القصا وتَو يهاي السَّ
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 ثالثًا: ثبت املصادر واملراجع
 :أواًل: القرآن الكريم

 :ثانيًا: كتب السنة

 -773قالنا )* فتم البا ي رش ح  ايم البصا ي للمام الاافظ أحما يم علا يم حجة  العسة 
 تة( ا  ا  الااي  القات  .852
*  ةةايم مسةةلي رشةة ح المةةووي تاق ةةا وفه سةةة عصةةام الوبةةاربا  حةةازم مامةةا  عمةةا  عةةام   ا  

  . ا  الااي  القات  
 -202اإلمةةةام الاةةافظ أيةةا  او  سةةةليمان يةةم األ ةةع  السجسةةةتانا األز ي  –* سةةمم أيةةا  او   
 ا  ا  الباز للمش  والتوزي . -ةت275
السةةمم الولةة , للمةةام أيةةا علةةا الةة حمم أحمةةا يةةم  ةةع   يةةم علةةا الص سةةانا المسةةائا تاق ةةا *  

 م.2001 -تة1421حسم علا الممعي  للا ا مؤسسة ال سالة ي  وت ا األولى 
* مجمةةة  البوائةةةا وممبةةة  ال وائةةةا لله ثمةةةا تاق ةةةا حسةةةام الةةةايم القاسةةةا ا ملتبةةةة القةةةاس القةةةات    

 م.1994 -تة 1414سة

 وطا    ح ممتقى األخبا  مم أحا ي  س ا األخيا  للمام الشوكانا ياون.ن ل األ * 
* جةةام  األ ةةول فةةا أحا يةة  ال سةةول للمةةام مجةةا الةةايم أيةةو السةةعا ات المبةةا   يةةم مامةةا يةةم  

مامةةا يةةم علةةا الوةة يي الشةة بانا الجةةب ي يةةم األخ ةة  تاق ةةا علةةا القةةا   األ نةةؤوا  ا األولةةى ا ملتبةةة 
  الالوانا.

أل  عةة م الموويةةة للمةةام المةةووي واإلمةةام ايةةم  ق ةةا الع ةةا  واإلمةةام ايةةم العثيمةة م تاق ةةا *  ةة ح ا 
 ماما يم السع ا الايم ا ملتبة أوال  الشي  للت اث.

 
 

 ثالثًا: كتب التفاسري:
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ت سةةة   البلةةةة ي "جةةةام  الليةةةةان عةةةم ت ويةةةةل آي القةةة آن" للمةةةةام البلةةة ي ا  ا  ال يةةةةان للتةةةة اث  * 
 م. 1988القات   سة

 * ت س   ايم كث   "ت س   الق آن العييي للمام ايم كث  " ا ملتبة أسامة. 
ت سةة   الق طلةةا "الجةةام  ألحلةةام القةة آن الوةة يي" للمةةام الق طلةةا ا  ا  ال يةةان التةة اث القةةات    * 

  م.1988سة
 -ةتةةة1354للمةةةام ال صةة  الةةة ازي ا المببعةةةة المصةةة ية سةةةمة "م ةةةاتيم الغ ةةة " الت سةة   الول ةةة   * 

 م.1935
 م.1989للشي  س ا قب  ا  ا  الش وا القات    "فا رالل الق آنت س   اليالل " * 

 

 رابعًا: كتب متنوِّعة:

علةةةا أحمةةةا السةةةةالوس ا  ا   .موسةةةوعة القرةةةايا ال قهيةةةة المعا ةةة   واالقتصةةةةا  اإلسةةةالما  *  
 م.2005-تة1426الثقافة قب   ملتبة  ا  الق آن القات   سة

  ا  الثقافة.  علا السالوس ا .المعا    فا م بان ال ق  اإلسالما   المعامالت المالية * 

علةةةا أحمةةةا السةةةةالوس ا  ا   .موسةةةوعة القرةةةايا ال قهيةةةة المعا ةةة   واالقتصةةةةا  اإلسةةةالما   * 
 .م2005-تة1426قات   سةالثقافة قب   ملتبة  ا  الق آن ال

 -تةة1436سةة 1الام ةا حسةم ا حسةم علةا .إنسانية اإلنسان ي م اإلسالم والميي المعا ة     * 
 م.2005
ا ي ةةةةن مامةةةةا  ةةةةالح الصةةةةاوي  .* قرةةةةية تبل ةةةةا الشةةةة يعة يةةةة م الملةةةةاأ و عةةةةاو, الصصةةةةوم   

 .الالمة
 الب ا الاليمة فا السياسة الش ةية اليم قيي الجوزية  ا المانا.*  
الشةافعا حلام السلبانية والواليات الايمية أليا الاسم علا يم ماما يةم حل ة  المةاو  ي األ*  

 ا التوىيوية.
 .الاعو  اإلسالمية  / أحما غلول ا: مؤسسة ال سالة * 
 ا: مؤسسة ال سالة.الماخل إلى علي الاعو   / ماما أيو ال تم الليانونا *  
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 ا: ياون.حسم علا الام ا حسم  .ممهم الاعو  فا العها المانا  *  
 ة وأبة.يوسف الق ضاو, ا: ملتب .الصصائص العامة للسالم.  *  
  لموالى  والشي  على ماما البجاو, ا  ا  الشع .قصص الق آن للشي  ماما أحما جا  ا * 
    ا  الااي  القات  .الس    الملوية اليم تشام ا * 
-تةة1434ا: الثالثةة القةات   الايم العالما وممهاج الاعو  إلي  ل رة لة الشةي / عبيةة  ةق   * 

 م.2013
 .لممهم للمام علا الاليي مامو  ا ال يانم  العق ا  والا كة وا*  
 يتص ف ا:  ا  الوت  اإلسالمية. خلا المسلي للشي  الغبالا * 

 نماذج مم خب  الجمعة للبمباوي يتص ف ا:  ا  السعا  .*  
 مصتص  ممهاج القا ايم اليم قاامة المقاسا ا:  ا  آفاا للبباعة والمش . * 
أسةةةا يتصةةة ف  ا:  ا  العلةةةي للماليةةة م يل ةةة وت للمةةةان  اإلسةةةالم علةةةى م تةةة ا البةةة ا لمامةةةا  * 

  .1997الببعة التاسعة 
  وأبة.  و  الويي واألخالا فا االقتصا  اإلسالما  . يوسف الق ضاوي ا ملتبة * 
 إحياء علوم الايم للمام أيا حاما الغبالا ا  ا  المع فة ي  وت. * 
امةةةةا رةةةايللا ا  ا  الوتةةةةا  الللمةةةةانا  مامةةةو  م .االقتصةةةا  فةةةةا ضةةةوء الشةةةة يعة اإلسةةةةالمية   * 

 ي  وت.
 اإلسالم عق ا  و  يعة للمام مامو   لتوت. * 
 .خصائص التصو  اإلسالما ومقومات  للشي  س ا قب  ا:  ا  الش وا  * 
 يوسف الق ضاو, ا: ملتبة وأبة. .والصصائص العامة للسالم   *  

 جمال ا  ا  الوت  اإلسالمية. موسوعة االقتصا  اإلسالما   ماما علا الممعي ال * 
 س   أعالم الملالء للمام الاتلا ا  ا  الش وا. * 
مامةةةا علةةةا هللا   از  فصةةةل: ال  ةةةا فةةةا نيةةة  القةةةانون اإلسةةةالما ا  ا   .  اسةةةات إسةةةالمية   * 

 القلي رالووين.
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مصةةةةب ى مامةةةةو  علةةةةا السةةةةالم ا  ا   .أرعةةةةا  التصلةةةةف االقتصةةةةا ي فةةةةا العةةةةالي اإلسةةةةالما   * 
 م. السال
 واقعما المعا   ل ستاذ ماما قب  ا األولى مؤسسة المايمة السعو ية. * 
 م.1982العاالة االجتماةية فا اإلسالم للشي  س ا قب  ا  ا  الش وا القات    * 
  .م1984 وقا  نيا ا مؤسسة ال سالة ي  وت  .تمويل التممية فا االقتصا  اإلسالما   * 
 م.1985علا الممعي ع   ا  ا  الليان القات    .الم  تممية فا اإلسلالتصبيي وا*  

م ا 1995حمةاي علةا العيةيي عةام  .فق  الشعو  ي م االقتصا  الوضعا واالقتصا  اإلسالما   *
 القات  .
 المالى للمام ايم حبم ا  ا  الت اث القات  . * 
االقتصةةةةا  يوسةةةةف الق ضةةةةاوي رمجلةةةةة  .عمةةةةل اإلنسةةةةان فةةةةا معا ةةةة  ةبةةةةا   رشةةةة ا  مقةةةةال لةةةةة   * 

 م.1987عام  38 ة 75اإلسالما   يا  العا  
 .2000علا لب ا ا ملتبة ع م  م  القات   سة .  اسات فا التممية االقتصا ية   * 
 م.1983ممهم الت  ية اإلسالمية ل ستاذ ماما قب  ا  ا  الش وا القات   سة*  
ملتبةة نشة  الثقافةة اإلسةالمية اال تسا  فا ال زا المستبا  للمام أيةا الاسةم الشة بانا ا  * 

 م.1938القات   سة
 م.1934أحلام الق آن للمام أيا رل  الجصاص ا  ا  الوت  الع  ية القات   سة * 
 واقعما المعا   ل ستاذ ماما قب  ا مؤسسة المايمة.  * 
 العاالة االجتماةية فا اإلسالم للشي  س ا قب  ا  ا  الش وا. * 
قتصةةةةةةا  اإلسةةةةةةالما ل سةةةةةةتاذ حمةةةةةةب  الجميعةةةةةةا الةةةةةةاموتا ا األولةةةةةةى فةةةةةةا اال اإلنتةةةةةةاجعوامةةةةةةل *  

 م ياون.1985 -ه1405
فتاةا أحمةةا  .       فأحمةةا مامةا العسةةال .* الميةام االقتصةا ي فةةا اإلسةالم مبا ئةة  وأتاافة    

 علا الو يي ا ملتبة وأبة.
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