
٤

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

:عنوان املراسالت
)مطبوعات(مدير 

سالميةجممع البحوث اإل
اجلامعة اإلسالمية العاملية ـ إسالم آباد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

)هـ١٤٣٥مجادى الثانية  ـ  شعبان /م٢٠١٤إبريل ـ  يونيو (العدد الثاين  ـ  املجلد التاسع واألربعون  ـ  الصيف 

املحتوى

:مكانته ومميزاته يف العقيدة اإلسالمية: التوحيد
٥..................   .........نبيل فويل حممد   

:جوانب من املنهج األصويل بني اجلمهور والظاهرية
:دراسة نقدية

٣١..............   حسن بن إبراهيم اهلنداوي   
:"التناصية"بعد النص القرآين عن 

٦٣.......................   حممد زبري عبايس    
:من التصديق إىل الشهود

):العقيدة والفقه(يف إحياء العلوم الرشعية دور التصوف
٩١.....................  عبد احلكيم فرحات   

:دور القيم واألخالق يف ضبط التداول يف السوق اإلسالمي
١٢٣................ حممود عبد الكريم إرشيد 

:اآلداب النبوية يف األكل والرشب وأثرها يف حفظ الصحة
١٦٥............................ ن  بشري الرمح
:التقاء الساكنني يف اللغة العربية

٢٠٥....................  حممد فيضان الرمحن  
:ّالتشبيه يف شعر ذي الرمة

:األسلوب واملوضوع، نص البائية نموذجا
٢١٩....................  إسامعيل أمحد العامل   

مية الطريق الوحيد إىلوحدة األمة اإلسال
:وحدة اإلنسانية عند حممد إقبال

٢٣٧......  سمري عبد احلميد إبراهيم  : تعريب
***


 



:

:



١



٢

 

ّجملة إسالمية علمية حمكمة
تصدر بعد كل ثالثة أشهر

وتبحث يف الدين والثقافة والتاريخ واآلداب

وتعنى بنرش بحوث مبتكرة تناقش املسائل املتعلقة بالعلوم اإلسالمية مع تعدد جماالهتا وفروعها 
املعارصة وحلوهلا املستمدة من تعاليم كام ترغب هذه املجلة يف عرض األفكار األصيلة حول القضايا

ويف نفس الوقت هتتم املجلة بالبحوث . الدين احلنيف والنظرية اإلسالمية واستمرارية جتربتها التارخيية
التي تعنى بإحياء الرتاث اإلسالمي التليد والتي هبا يتعرف اخللف عىل أجماد السلف وأعامهلم العلمية 

.وإنجازاهتم الفكرية واحلضارية
تدعو املجلة السادة األساتذة الباحثني يف جماالت شتى من العلوم اإلسالمية أن يسهموا يف هذه 

.ّاملجلة العلمية العربية التي تصدر من باكستان ببحوثهم وأفكارهم القيمة
 هذه كام تدعو إدراة املجلة اجلامعات واهليئات العلمية اإلسالمية والشخصيات الراغبة، إىل االشرتاك يف

.م١٩٦٥املجلة العلمية العربية الوحيدة التي تصدر من باكستان منذ عام 
 تعرض البحوث املطروحة للنرش عىل أعضاء هيئة التحرير أويل اختصاصات متنوعة يف جماالت

العلوم اإلسالمية والعربية املتعددة ثم تنرش بعد التحكيم واملراجعة التحريرية الالزمة، فهي جملة 
ّدم إىل الكتاب مكافأة رمزية وحتول قيمة املكافأة إىل اشرتاك يف املجلة ملدة من الزمنّحمكمة تق ّ ّ.

يرجى من الباحثني الكرام أن يرسلوا إضافة إىل عناوينهم العادية عنوان بريدهم اإللكرتوين
(E-mail).

أما عنواننا اإللكرتوين فهو  :E-mail: <dirasat2001@yahoo.com>

كام يرجى إرسال املقاالت والبحوث إىل:
رئيس التحرير

الدراسات اإلسالمية
جممع البحوث اإلسالمية
اجلامعة اإلسالمية العاملية

١٠٣٥: ب.مسجد فيصل ص
إسالم آباد ـ باكستان
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حممود عبد الكريم إرشيد

:مقدمة
وعىل آله ، صىل اهللا عليه وسلماحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد 

:،  وبعدإىل يوم الدينوصحبه والتابعني بإحسان
: ُ، عند االقتصاديني ويقصد به)١(ألربعةاالتداول عنرص من عنارص النشاط االقتصادي 

العقود :، وبعبارة أخرى)٢("جمموع العقود والعمليات التي يتبادل الناس من خالهلا األعيان واملنافع"

ها الناس، وأساسه إليإجياد السلع التي حيتاج:اإلنتاج: اًعريف عنارص النشاط االقتصادي األربعة اصطالحت-١
حممد رواس : كل جهد بدين أو ذهني مقصود يبذله اإلنسان إلجياد زيادة مادية أو منفعة، راجع: العمل الذي هو

: إبراهيمحممد عقلة. ٦٧م، ص١٩٩١/هـ١٤١٢، ١، دار النفائس، طمباحث يف االقتصاد اإلسالميقلعة جي، 
.٢١-١٩هـ، ص ١٤٠٨، ١، مكتبة الرسالة احلديثة، طحوافز العمل بني اإلسالم والنظريات الوضعية

جمموع ": التداول. ١٠م، ص ١٩٧٥، مكتبة وهبة، القاهرة، مقومات االقتصاد اإلسالمياملرصي،السميععبد
يف دور القيم واألخالقالقرضاوي، يوسف،"الهلا األعيان واملنافعالعقود والعمليات التي يتبادل الناس من خ

انتقال وتقسيم أو إعادة :التوزيع، ٢٧٧م، ص١٩٩٦/هـ١٤١٧، ١مؤسسة الرسالة، ط،االقتصاد اإلسالمي
بريوت، دار الكتب العلمية،النشاط االقتصادي اإلسالمي،، إرشيدحممود عبد الكريم، تقسيم الدخل أو الثروة

االستخدام الرشعي للسلع واخلدمات يف إشباع احلاجات والرغبات ":االستهالك، ٢٣٨صم، ١،٢٠٠٨ط
، عدد جملة االقتصاد اإلسالمي، "رسالة االقتصاد لإلمام النوريس"اهليتي، عبد الستار: املراجع، "املباحة رشعا

، رسالة "بطه من االقتصاد اإلسالمياالستهالك وضوا"رحيم، ، عبد الستار إبراهيم٦٦، ص ة، احللقة الثاني١٩٩
.٢٦صم، ١٩٩٤دكتوراه كلية العلوم اإلسالمية جامعة بغداد، 

.٢٧٧، صدور القيم واألخالق يف االقتصاد اإلسالميالقرضاوي، يوسف-٢
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التي جترى عىل السلع واخلدمات، عن طريق البيع والرشاء واإلجيار واالستئجار واجلعالة والوكالة 
.املعاوضة والتجارةوالوساطة والرشكة ونحوها من أدوات 

والتدوال يف النظام االقتصادي اإلسالمي يتبع أساس السوق الذي يقوم عىل احلرية املطلقة، أو 
شبه املطلقة، التي جعلت احلرية لألقوياء يف السوق، والسوق يف غاية األمهية يف أي نظام اقتصادي يقر 

ة يف البيع أو الرشاء، وتبادل املنافع والسلع، مبدأ احلرية يف السوق، ففيها تلتقي اإلرادات احلرة، راغب
وق كام أن الس،من املنافع والسلعإليه يعرض فيها الناس الفائض لدهيم ويطلب املحتاجون ما حيتاجون 

ًمكان حتديد قيم األشياء وفق إليها يف االقتصاد اإلسالمي املصفاة اًالعرض والطلب، مضاف،آللية السوقاِ
والتي تقوم بتغيري تفضيالت الفرد بام يتالءم مع األولويات "لرتشيد والتنقيةمصفاة ا"،األخالقية

.)٣(االجتامعية واستبعاده الستخدام املوارد بطريقة ال تنسجم مع حتقيق األهداف املعيارية
دة بالقيم واألخالق، ، املقي)٤("باحلرية االقتصادية املنضبطة"فاإلسالم يف جمال التداول يقر 

املرشح األخالقي، هو أو التبادل يف االقتصاد اإلسالمي "التداول"ص إىل أن أكثر ما يميز نظام وهلذا نخل
وهتامجها يف منبعها ـ وهو ضمري األفراد ـ )٥(ُالذي جيابه مشكلة املطالب غري املحدودة عىل املوارد النادرة

، وأرى أن هذه املصفاة يف )٦(عياريةم أولويات األفراد بام يالئم متطلبات األفراد املّوتعمل عىل تغيري سل
وحتويل األفراد من املنافسة ،يف منابعها)٧(ُآخر أمهل، وهو قتل روح الفردانيةًجمال التداول تعمل عمال

أقبل أن أرفع شيوع أصول األخالق االقتصادية بينهم، فعندما الو،املحمومة فيام بينهم إىل أفراد متعاونني

زين ، سلسلة حمارضات العلامء الفائما هو االقتصاد اإلسالميشابرا، حممد عمر: أمهية هذا املرشح انظرإلدراك-٣
.وما بعدها٣٢، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ص ٨بجائزة البنك رقم

، واملقصود باحلرية ما يكفل ٥٧، ص٢دار القلم والدار الشامية، ط،أصول االقتصاد اإلسالمياملرصي، رفيق-٤
.ق مصاحلهم الفرديةألطراف النشاط االقتصادي حرية املبادالت الفردية يف ظل املنافسة احلرة مع سعيهم لتحقي

عدم سد حاجات اإلنسان، أو قابلية املوارد للنفاذ، كمناجم الثروات املعدنية، والنفط، : ندرة املوارد نسبية، معناه-٥
، م٢٠١٢/ـه١٤٣٣، ١طدار النفائس، عامن،املدخل إىل االقتصاد اإلسالمي، إرشيد، حممود عبد الكريم: راجع

.٨١ص
.نظر النظم االقتصادية وتأثري القيم عليهايت احلديث عن وجهةأسي-٦
.حب الذات وتعظيم املنافع الفردية عىل املصالح اجلامعية-٧



١٢٥

125

، فهو ينأى بنفسه عن اإلرضار بإخوانه، وال حيدث ذلك إال يف )٨(كفعل املناجش،األسعار عىل املتساومني
يف النظام الرأساميل ال مكان ملثل ذلك ولكنسوق يقوم فيه املرشح األخالقي بالدور املطلوب منه، 

الرتشيح للحدوث نتيجة الثقافة التي تنبني عليها الثقافة التجارية لألفراد هناك، ثم يمر الطلب عرب قناة 
.)٩(الثانية التي جعلها النظام الرأساميل آلية السوق العرض والطلب الذي يعيد له التوازن باستمرار

:أمهية املوضوع ودوافع اختياره
تظهر أمهية ضبط التداول يف السوق يف االقتصاد اإلسالمي باملرشح القيمي واألخالقي من 

:خالل النقاط التالية
كسوق اليهود، ،بالسوق، وبتميزه عن سوق غري املسلمنيصىل اهللا عليه وسلماهتامم الرسول :ًأوال

ًومعلاماًا يستقل به املسلمون، فيمر يف السوق بني الفينة واألخرى مرشدًوتأسيسه يف املدينة سوق
.اًومؤدباًومراقباًوحمذر

الق من اعتبارها أن حيظى أن الشعار املرفوع يف السوق الرأساملية التي تستبعد القيم واألخ:ًثانيا
الفرد بأكرب قدر من الربح لنفسه، أو بتعبري آخر أن يعظم الربح إىل أعظم درجة ممكنة، وأن 
يسلك أقرص السبل للحصول عليه، وقد يسلك يف سبيل ذلك عدة طرق منها احتكار السلع 

يف سلعة أكثر من ثمنها وليس قصده أن يشرتهيا بل ليغر غريه فيوقعه فيه، وعرف بتعريف أحد أن يزيد : النجش-٨
أن حيرض الرجل السوق، : جش املنهي عنه يف البيعحقيقة الن: آخر يف االصطالح الفقهي فقد رشحه النووي بقوله

ن أفريى السلعة تباع بثمن، فيزيد يف ثمنها، وهو ال يرغب يف ابتياعها، ليقتدي به الراغب، فيزيد لزيادته ظنا منه ب
وحيث كان مفهوم النجش عند الفقهاء الزيادة يف . وهذه خديعة حمرمة. تلك الزيادة لرخص السلعة، اغرتارا به

: بل قال بعضهم. يع بقصد اخلديعة والتغرير، فإنه ال فرق عندهم فيه بني أن يكون الناجش مالكا للسلعة أم الاملب
إن املالك للسلعة الذي يزيد يف ثمنها للتغرير هو رش من الذي ال يملك السلعة ويزيد يف ثمنها دون أن يقصد 

معجم ابن فارس، بو احلسني أمحد بن زكرياأ. ١١٨، ص٤٠جاملوسوعة الفقهية الكويتية،: رشاءها، راجع
حممد بن . ٣٩٤، ص٥م، ج١٩٧٩/هـ١٣٩٩عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، : حتقيقمقاييس اللغة،

،م١٩٨١/هـ١٤٠١، املكتب اإلسالمي، بريوت، املطلع عىل أبواب الفقهالبعيل، عبد اهللالفتح احلنبيل أبوأيب
.٣٥٨، ص٢٩، و ج ٧٣، ص٢٨ج، هـ١٣٩٨السعودية، اوى،جمموع الفتابن تيمية، . ٢٣٥ص

، حيث تدخلت الدولة يف الفعاليات م٢٠١٢وثبت عدم جدوى هذا املرشح بمفرد يف األزمة املالية العاملية -٩
.االقتصادية ومل ترتك للعرض والطلب أن يعيد التوازن للسوق لعجزه عن ذلك



١٢٦

126

،)١١(لبيع والرشاء، مع ما يصاحب تداوهلم من التدليس يف اإليهاالتي حيتاج الناس)١٠(الرضورية
.)١٢(وتطفيف الكيل وامليزان

فاحتاج األمر إىل ضبط ،يعيش مع املسلمني أهل ذمة وهلم عالقات اقتصادية مع املسلمني:اًثالث
.بينهم وبينهم وبني املسلمني من معامالت بضوابط قيمية وأخالقيةامتعامالهتم في

سالمي حيث مل تفرد يف دراسة حتليلية، كي هتيمن إظهار الضوابط القيمية التي تضبط السوق اإل:اًرابع
هذه القيم عىل السوق، فبعضها معتقدات حاكمة عىل سوق املسلمني، فاحتاجت إىل الدراسة 

.والتحليل
:هدف الدراسة

يتضح من خالل العرض آنف الذكر ملوضوع هذه الدراسة وأمهيتها، أن الدراسة هتدف إىل بيان 
بط القيمية واألخالقية االقتصادية، املشدودة إىل منهج اهللا تعاىل، اخلارجة من جمموعة من الركائز والضوا

كاحلالل واحلرام، واإلنسانية ونحوها من الركائز، فتعالج عالقات املسلمني فيام بينهم يف ،القيم الكربى
بط السوق، السوق، وكذا عالقات املسلمني وأهل الذمة ممن قبلوا العيش يف كنفهم، بضبط  التداول بضوا

،"اإلبقاء عىل فكرة احلالل واحلرام مهيمنة عىل عالقات التبادل يف السوق اإلسالمية":وعىل رأسها

منع ما حيتاج إليه الناس من ": قتصادية، والتعريف املختار له منها هوبعدة تعريفات فقهية وا"االحتكار"عرف -١٠
، أو هو رشاء ما حيتاج إليه الناس من طعام ونحوه وحبسه انتظارا "السلع واملنافع عن التداول بقصد رفع سعرها

يكون إال فيام يرض إن االحتكار ال : والفرق بينه وبني االدخار الذي هو ختبئة لوقت احلاجة. لغالئه وارتفاع ثمنه
، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاءمحاد، نزيه: راجع. بالنـاس حبسه

. ٢٥م، ص ١٩٩٦/هـ١٤١٦، ١طدار النفائس، ، معجم لغة الفقهاءقلعه جي، حممد رواس.٣٢، ص ١ط
وأثر القيم واألخالق فيه، دراسة اقتصادية إسالمية حتليلية النشاط االقتصادي اإلسالميإرشيد، حممود عبد الكريم

.١٨٣-١٨١صم،٢٠٠٨، ١دار الكتب العلمية، بريوت، طمقارنة، 
أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشرت فيها شيئا لو اطلع عليه مريد أخذها، : التدليس قرين الغش وهو-١١

النشاط االقتصادي إرشيد،حممود عبد الكريم: راجع، ليةأخذها بذلك املقابل، أو المتنع عن أخذها كما
.٢٩٨صاإلسالمي، 

راجع . "طفف": مادةالصحاح، وتاج العروس، ولسان العربنقص خيون به صاحبه يف كيل أو وزن، : فالتطفيف-١٢
.١٣٦-١٣٥صالنشاط االقتصادي اإلسالمي، إرشيد،لبحث تفصييل للتطفيف كتاب حممود عبد الكريم
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، وغريه )١٣("ال يدخل سوقنا إال من تفقه يف دينه": لقول عمراًورة التفقه يف فقه البيوع مصداقرضمع
.اًمن الضوابط التي نروم تفصيلها الحق

:منهجية البحث
االستقرائي للقيم التي تسود سوق املسلمني فتضبط معامالهتم وغريهم، املنهجاحثاتبع الب

،)١٤("احلرية االقتصادية املنضبطة"ا من ًوذلك ببيان القيم التي جيب أن تسود يف السوق اإلسالمي، انطالق
.التي جيب أن تسود السوق اإلسالمي

:خطة الدراسة
:طالب لتسهيل الوصول إىل أحكامهاإىل مقدمة ومباحث ومالدراسةهذهتقسم
.مدخل إىل دور القيم واألخالق يف ضبط التداول يف السوق اإلسالمي:املبحث األول
.الضوابط األخالقية والقيمية لتداول املسلمني يف األسواق:املبحث الثاين

.الضوابط القيمية لتداول غري املسلمني من رعايا الدولة اإلسالمية:املبحث الثالث
:مدخل إىل دور القيم واألخالق يف ضبط التداول يف السوق اإلسالمي:املبحث األول
:تعريف القيم واألخالق والتداول:املطلب األول

تلك املعتقدات واألخالق والتفضيالت واآلراء السياسية واملشاعر اخلاصة : تعنيالقيم
، وحمل البحث والدراسة تلك القيم )١٥(مادية ومعنوية:بشخص، أو جمموعة من األشخاص، فهي نوعان

التي حتكم السوق يف االقتصاد اإلسالمي بعامة، واألخالق ذات األثر االقتصادي املرغوب عىل املستوى 
كالربا ورشب اخلمر ونحوها، من وجهة نظر الرشيعة، ،واملرغوب عنها،كالصدق واألمانة،الفردي

معايري املحاسبة واملراجعة والضوابط .٦٤، ص ٢بريوت، ج،، دار املعرفةإحياء علوم الدينالغزايل، أبو حامد-١٣
م، هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، ٢٠٠٠/هـ١٤٢١، للمؤسسات املالية اإلسالمية

، بنك جملة االقتصاد اإلسالمي، "اإلسالميتفعيل آليات الرقابة عىل العمل املرصيف "القرضاوي، يوسف.٢٠ص
.١٦، ص٢٣٨ديب اإلسالمي، احللقة الثانية، عدد 

، واملقصود باحلرية ما يكفل ألطراف النشاط االقتصادي حرية ٥٧، صأصول االقتصاد اإلسالمياملرصي، رفيق-١٤
.املبادالت الفردية يف ظل املنافسة احلرة مع سعيهم لتحقيق مصاحلهم الفردية

،م١٩٩٨/هـ١٤١٩، الرشق األوسط، منشور يف صحيفة القيم يف االقتصاد بني اإلظهار واإلخفاءاملرصي، رفيق-١٥
.٢٠ص،م١،١٩٨٥، مكتبة دار املعارف، طاالجتاهات املعارصة يف دراسة القيم والتنميةالتابعي، كامل. ١٦ص

.م١٩٩٨/هـ١٤١٩، ظهار واإلخفاءندوة حوار األربعاء، القيم يف االقتصاد بني اإلاملرصي، رفيق
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بل هي خصائص ،صائص األوىل لالقتصاد اإلسالميوالقيم التي نود احلديث عنها هي التي متثل اخل
.)١٦(مشرتكة تتجىل يف كل ما هو إسالمي

هي صفة مستقرة يف النفس ـ فطرية أو مكتسبة ـ ذات آثار يف السلوك حممودة أو : واألخالق
هيئة راسخة يف النفس تصدر عنها األفعال اإلرادية االختيارية من حسنة وسيئة ومجيلة : مذمومة، أو هي

.)١٧(وقبيحة، وهي قابلة بطبعها لتأثري الرتبية احلسنة والسيئة فيها
ولقد دلت التجارب اإلنسانية، واألحداث التارخيية، أن ارتقاء القوى املعنوية لألمم والشعوب 
مالزم الرتقائها يف سلم األخالق الفاضلة، ومتناسب معه، وأن اهنيار القوى املعنوية لألمم والشعوب 

، صاعدين ًعنوية واألخالق تناسب طردي دائامار أخالقها، ومتناسب معه، فبني القوى املمالزم الهني
ابط االجتامعية، ومتى وذلك أن األخالق الفاضلة يف األمم متثل املعاقد الثابتة التي تعقد هبا الر،وهابطني

عقد عليه، وإذا كانت تناًمل جتد الروابط االجتامعية مكانانعدمت هذه املعاقد أو انكرست يف األفراد 
األخالق يف أفراد األمم متثل معاقد الرتابط فيام بينهم  فإن النظم اإلسالمية متثل األربطة التي تشد املعاقد 

.إىل بعضها
املسبب األول الذي يقوم به فاعل احلدث : فإن دور اليش هو،أما الفرق بني الدور واألثر

.النتائج التي ترتتب عىل الفعل: أما أثر اليشء فهو،يرتتب عىل ذلك من خالل قيامه باحلدثوما
:وجهة نظر النظم االقتصادية يف أثر القيم واألخالق عىل التداول:املطلب الثاين

حتدث االقتصاديون يف مجيع األنظمة التي عرفتها البرشية عن القيم واألخالق، ولكنهم 
ة نظر االقتصاد الرأساميل ثم اإلسالمي، وعىل ولنأخذ وجه،اختلفوا يف دورها يف التحليل االقتصادي

: التوايل
:يف االقتصاد الرأساميلواألخالق القيم:األول

يعترب أصحابه أن القيم خارج إطار : القول األول، من القيمنيواملالحظ أن هناك موقف
،واألحكام القيميةميكانيكية النظام، فهذا االجتاه يرى أن االقتصاد علم حمايد، ال عالقة له باألخالق

احلالل واحلرام، : القيم التي نتحدث عنها التي يمكن حتليلها عىل املستوى الكيل لالقتصاد اإلسالمي وهي-١٦
التي نقوم بالتحليل : ونقصد باألخالق. والربانية واالستخالف واإلنسانية والزهد والتزكية، والوسطية واالعتدال

.الصدق والكذب، والوفاء بالوعد واألمانة ونحوهااجلزئي عىل أساسها نحو 
اجلزائري، أبو بكر. ١٠، ص١، دار القلم، جاألخالق اإلسالمية وأسسهاامليداين، عبد الرمحن حسن حبنكة-١٧

.١٣٤ص ،م١٩٧٦، ٨ط ،، دار الفكرمنهاج املسلم
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يأخذ باألحكام الواقعية، وبمبدأ فصل القيم، وهيتم بام هو كائن، وال هيتم بام جيب أن يكون، فهم بل
، يعتمد هذا النوع عىل البيانات الواقعية (Positive Economics)"اقتصاد وضعي"،يقولون بأنه

فال حيكم عىل اليشء بأنه سيئ ،بتحليلهاواإلحصائيات، والفرضيات والقواعد االقتصادية العامة، ويقوم
مارشال، باريتو، : بل يصف الوضع كام هو، وحيلل أثره، ويبني نتائجه، ومن أمثال القائلني هبذا،أو حسن

، وقيل أنه رجع، ويسعى هؤالء )١٨()Myrdal(، سامويلسون، فريدمان، مريدال(Robbins)روبنز 
ا من العلوم الطبيعية، وحيذرون من أن حيكم ًا، قريبًموضوعيًاديون إىل أن يكون االقتصاد علاماالقتص

بل جيب أن حيكم ،االقتصادي عىل الظواهر االقتصادية بام جيب أن يكون عليه يف نظره، بام يرغب وهيوى
ربط أصحابه بني االقتصاد واألخالق، االقتصاد املعياري، : القول الثاينو.عليها كام هي عليه يف الواقع

، وهو نمط من التحليل االقتصادي، يتناول ما ينبغي أن يكون (Normative Economics)القيمياالقتصاد
عليه الوضع، ويصطبغ بوجهات نظر الباحث، والذي خيتلف باختالف الثقافات والدين والفكر، ومن 

.P)بنتام، وبول سرتيتن : أمثال القائلني بذلك Straiten)وغريهم،)١٩(، وهنري سيمون، جوزيف شومبيرت.
:يف االقتصاد اإلسالميالقيم واألخالق :اًثاني

ا، ًتعترب القيم واألخالق يف االقتصاد اإلسالمي املحرك األسايس لفعاليات النظام مجيع
حتكم ) Ethical Economics(فاالقتصاد اإلسالمي هو اقتصاد معياري قيمي، مضبوط بالضوابط الرشعية، 

.قتصاديةاألخالق فيه مجيع النشاطات اال

اواة االجتامعية واالقتصادية والكفاءة واملثابرة الرشد وحتقيق املس: هيوإن القيم العليا عند مريدال املثل العليا، -١٨
والتنظيم والتقيد باملواعيد واالقتصاد يف اإلنفاق واألمانة الدقيقة وعقالنية القرارات املتعلقة باإلجراءات 
واالستعداد للتغري والتيقظ القتناص الفرص وحب املغامرة النشطة يف جمال األعامل واالستقامة واالعتامد عىل 

ومن الغريب أن يكون بإمكان : يقول الدكتور حممد عمر شابرا. وروح التعاون والرغبة يف النظر البعيدالذات
.بالنسبة للبلدان النامية بام فيها اإلسالمية"وغريبة "يف الغرب"متأصلة "مريدال االعتقاد بأن تلك املثل العليا 

: ، اآليتانطهسورة (j  i  hk  m  lq  p  o  nZ ]وتأيت هذه الدراسة لتذر هذه الفكرة 
م، ١٩٩٦،، املعهد العاملي للفكر اإلسالمياإلسالم والتحدي االقتصاديشابرا، حممد عمر: راجع. )١٠٦،١٠٧
، املعهد إسهامات الفقهاء يف الفروض األساسية لعلم االقتصاداملرصي، رفيق يونس: وانظر. ٩، حاشية ١٩٧ص 

القيم يف "رفيق املرصي، .وما بعدها١٣، ص١٤: رقم، لة حمارضاتاإلسالمي للبحوث والتدريب، سلس
.١٧ص،م١٨/١١/١٩٩٨، الرشق األوسط، منشور يف صحيفة "االقتصاد بني اإلظهار واإلخفاء

.م١٩٦١، ٤ألن وإوين، لندن، ط)باإلنجليزية(، تاريخ التحليل االقتصاديشومبيرت، .أ. ج-١٩
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اإلسالم ": اإلسالم والتنمية االقتصاديةيف كتابه "جاك أوسرتوي"وهلذا يقول الكاتب الفرنيس 
...ا ًا، وهاتان الوجهتان مرتابطتان ال تنفصالن أبدًهو نظام احلياة التطبيقية واألخالق املثالية الرفيعة مع

،)٢٠("اًا أخالقيًح ـ بالرضورة ـ اقتصادواالقتصاد اإلسالمي الذي يستمد قوته من القرآن الكريم يصب
The(نذر العوملةعبد احلي حييى زلوم يف كتابه .ولعل خالصة ما كتبه م Globalization Gospel (ما نصه :

كام يف ،احلقيقة الثالثة التي نود اإلشارة إليها أن فصل عرى االقتصاد عن األخالق واملجتمع واملثل"
.M(فه الربوفيسور ليسرت ثورو من النظام املعلومايل، وكام وص I. T. (بل حتكمه ،بأنه نظام ال حتكمه مبادئ

وأن ...املصالح، ولكل يشء ثمنه، خيلق غابة من املجتمع، ينتج عنه اإلجرام، والترشد والظلم االجتامعي
.)٢١("عىل أساس العدلًنظام اقتصادي جيب أن يكون قائامأي

:ية والقيمية لتداول املسلمني يف األسواقالضوابط األخالق:املبحث الثاين
املسلم له األولوية الكاملة للتعامل مع أخيه املسلم إذا توافر لديه كل ما يطلبه من سلع 
وخدمات، ويقوم اإلسالم بتنظيم السوق بني املسلمني عرب منعه للتجارات والسلع املحرمة، والتحايل 

وأمرها يف املقابل بالصدق ،الغرر والنجش مما منعته الرشيعةوالتدليس وتطفيف الكيل وامليزان  والربا و
والسامحة واألمانة يف البيوع والتجارات والوفاء بالعهد وغريه من الفضائل ومكارم األخالق، وهو 

يقوم به املسلم مع أخيه املسلم يف جتارته، ويشري الفقهاء من خالل النصوص الرشعية إىل إعطاء األولوية ما
وذلك لتقويتهم وشد أزرهم ونرصهتم، ونتحدث ًاا وعامليًامالت االقتصادية واملالية حمليجمال املعللمسلم يف

:عن تداول املسلمني فيام بينهم مع مراعاة كثري من القيم واألخالق التي تظهر من خالل اآليت
:الضوابط القيمية للتداول التجاري للمسلمني يف أسواق السلع:املطلب األول

:منع التجارات املحرمة:األولالفرع 
فإنه ،قائمة يف النظام االقتصادي اإلسالمي"فكرة احلالل واحلرام"بام أن قناة الرتشيد والتنقية 

ًأو رشاء أو نقالاًال حمل للتجارات املحرمة التي ختالف رشع اهللا تعاىل، بيع ا بأي عملية ًا أو قيامًأو توسطً
اإلبقاء عىل فكرة احلالل ": بل من الضوابط الفقهية املستجدة،َّملحرمةمن عمليات تسهيل تداول السلع ا

ً، دار الفكر، دمشق، نقال عن يوسف القرضاوي، نبيل الطويل:ترمجة،االقتصاديةاإلسالم والتنميةجاك اسرتوي،-٢٠
.٦٦، ٦٥م، ص ١٩٩٦، ١، مؤسسة الرسالة، بريوت، طدور القيم واألخالق يف االقتصاد اإلسالمي

.١٨م، ص ٢/٦/١٩٩٩فلسطني، بتاريخ ،األيامنرشته عدة جرائد يف العامل منها جريدة -٢١
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، فهيمنة قيمة احلالل واحلرام جتعل املسلم )٢٢("واحلرام مهيمنة عىل عالقات التبادل يف السوق اإلسالمية
به باإلضافة إىل هذا الضابط ال بد من ذكر ضابط آخر لصيق .اًيمتنع عن ممارسة املعامالت املحرمة رشع

وهبذين "ه بالتعادل يف التبادلسيج،مقصد من مقاصد الشارع،حرمة أموال األفراد": واشتق منه، وهو
وبام أن احلرام قليل واحلالل جماله .اًالضابط املهم يف التبادل الحقالضابطني سنلقي الضوء األكرب عىل

مة ارة، التي ختالف أصول اإلسالم العااملحرمات ال جيوز قرباهنا يف البيع والرشاء وسائر فروع التج،واسع
:منهااًالتي أرسى قواعدها، أذكر بعض

صىل اهللا عليه وسلمفيام رواه جابر بن عبد اهللا أنه سمع رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمقوله ـ
!اهللاإن اهللا ورسوله حرم بيع اخلمر وامليتة واخلنزير واألصنام فقيل يا رسول ":يقول عام الفتح وهو بمكة

ثم "ٌهو حرام،ال":فقال؟أرأيت شحوم امليتة فإهنا يطىل هبا السفن ويدهن هبا اجللود ويستصبح هبا الناس
قاتل اهللا اليهود إن اهللا ملا حرم شحومها مجلوه ثم باعوه ":عند ذلكصىل اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا

.)٢٣("فأكلوا ثمنه
هنى عن ثمن الكلب ": صىل اهللا عليه وسلماهللا األنصاري أن رسولودوروي عن أيب مسعـ

.)٢٦(")٢٥(وحلوان الكاهن)٢٤(ومهر البغي
فاألحاديث تظهر حرمة بعض األصناف التي جاءت الرشيعة بحرمتها، وحترم أساليب التحايل 

كالسموم املخدرة واألغذية ،فكل ما ورد النص بحرمته حرم االجتار به وتعاطيه،عىل ما حرم اهللا تعاىل

الزحييل، ة بوه. ٢٢٢، ص١، دار القلم، الكويت، طالنشاط اخلاص:فقه االقتصاد اإلسالميكامل حممد،يوسف -٢٢
.٢٤٠ص م، ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، دار الفكر، حوارات لقرن جديدجتديد الفقه اإلسالمي

فا، كتبة الصم، ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي، بعناية حممود بن اجلميل، صحيح البخاريالبخاري، حممد بن إسامعيل-٢٣
.٤٨٣، ص١ج،٢٢٣٦م، كتاب البيوع، باب بيع امليتة واألصنام، حديث رقم ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣، ١القاهرة، ط

زكريا أبو: ا لكونه عىل صورته وهو حرام بإمجاع املسلمني، راجعًأما مهر البغي فهو ما تأخذه الزانية عىل الزنى وسامه مهر-٢٤
،٢، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط ح مسلم بن احلجاجاملنهاج رشح صحيالنووي، حييى بن رشف بن مري

.١١٩٨، ص٣، ج١٥٦٧، حديث رقم حاشية احلديث يف صحيح مسلم:وانظر.٢٣١، ص١٠جهـ، ١٣٩٢
ا، يعني رشوته، ًهو ما يأخذه املتكهن عن كهانته وهو حمرم وفعله باطل، يقال حلوت الرجل شيئ: حلوان الكاهن-٢٥

أبو سليامن محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب. ٢٣١، ص١٠، جرشح صحيح مسلم بن احلجاجاملنهاجالنووي، 
.١٠٤، ص٣جم،١٩٣٢/هـ١،١٣٥١،  املطبعة العلمية، حلب، طرشح سنن أيب داود، وهو معامل السنناخلطايب، 

، …ريم ثمن الكلب، كتاب املساقاة، باب حتصحيح مسلمأبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، -٢٦
.١١٩٨، ص٣، ج١٥٦٧:حديث رقم
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كالتي انتهت مدة صالحيتها، وكذا التي ال تصلح الستهالك اآلدميني، ،الفاسدة واألرشبة الفاسدة املرضة
،فتسبب األمراض،وكل األدوية الضارة يف جسم اإلنسان كالتي تعرضت لإلشعاعات النووية

توفر األمان كالرسطان، وكذا األسلحة التي ال حيتاج الناس إليها داخل إطار الدولة املسلمة ـ التي
.ملا يف محلها من األخطار عىل األرواح، كام ذكر من املحرمات، اخلمر واخلنزيرلرعاياها ـ

:الصدق واألمانة والنصيحة:الفرع الثاين
لتبادل قيمة الصدق، وهو رأس مال أخالق اإليامن الذي يميز التاجر امن القيم الرئيسة يف 

ني، وهذه القيمة من خصائص املؤمنني والنبيني عىل السواء، وعكسها املؤمن عن جتار الدنيا من الرأساملي
بل أكثر أخالقه ،بل هو آفة األسواق التجارية واملالية يف عرص العوملة،الكذب رأس مال املنافق وديدنه

.الكذب والتزييف، وتلبيس احلق بالباطل، عن طريق بيان مزايا السلع بطرق ال متت إىل احلقيقة بصلة
كام جاء يف "التاجر الصدوق"كان أهم وصف للتجار املريض عنهم عند اهللا تعاىل أنه هلذا

، )٢٧("التاجر الصدوق األمني مع النبيني والصديقني والشهداء"صىل اهللا عليه وسلماحلديث عن رسول
لبيعان ا":صىل اهللا عليه وسلميف البيع والرشاء، فقد جاء عن رسول اهللا )٢٨(والصدق من أسباب الربكة

وإن كذبا ":وزاد مسلم، )٢٩("بورك هلام يف بيعهام،أو قال حتى يتفرقا فإن صدقا وبينا،باخليار ما مل يتفرقا
ولذلك ؛وأعظم ما يذم الكذب إذا صاحبه األيامن وخاصة اليمني الكاذبة، )٣٠("حمقت بركة بيعهام،وكتام

البياع :يبغضهم اهللا عز وجلأربعة":النفاق السلع فقإلعن احللف صىل اهللا عليه وسلمهنى النبي

، كتاب البيوع، باب ما جاء يف التجار وتسمية النبي هلم، حديث الرتمذيسننالرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى-٢٧
حديث حسن ال نعرفه إال من هذا الوجه من : ضعيف، وقال أبو عيسى الرتمذي: ، قال األلباين١٢٠٩:رقم

.٢١٥أيب محزة، صحديث الثوري عن
النامء املعنوي الذي يضعه اهللا يف اليشء، : قيمة يف غاية األمهية ضاعت يف ظل الرأساملية، وتعني يف لغة الفقهاء-٢٨

فمن أخذه بطيب نفس ...":صىل اهللا عليه وسلم، ومنه قوله٨٧، صمعجم لغة الفقهاءقلعه جي، حممد رواس
، كتاب الزكاة، باب االستعفاف عن صحيح البخاري."...يبارك له فيهبورك له فيه ومن أخذه بإرشاف نفس مل

.٣٢٥، ص١ج،١٤٧٢:املسألة، حديث رقم
. ٤٥٣، ص١، ج٢٠٧٩:، كتاب البيوع، باب إذا بني البيعان ومل يكتام ونصحا، حديث رقمصحيح البخاري-٢٩

البيوع، باب إذا بني البيعان ومل يكتام ، كتابفتح الباري برشح صحيح البخاريابن حجر، : وذكره.واللفظ له
.١١٣٦، ص١، ج٢٠٧٩:ونصحا، حديث رقم

.٤٥٣، ص١، ج٢٠٧٩:، كتاب البيوع، باب إذا بني البيعان ومل يكتام ونصحا، حديث رقمصحيح البخاري-٣٠
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، فال جيوز للتجار أن جيعلوا اهللا تعاىل بضاعة )٣١("احلالف والفقري املختال والشيخ الزاين واإلمام اجلائر
.ه الطاهرة أداة كي تتداول سلعهم وجتري صفقاهتمءهلم، وأسام

يا معرش ": يوما، فقال، أهل السوق حني خرج إليهم صىل اهللا عليه وسلمر النبي ّوقد حذ
إن التجار : ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقالصىل اهللا عليه وسلمفاستجابوا لرسول اهللا !التجار

إن ،يا معرش التجار"واحلديث الذي نصه ، )٣٢("وصدقّيبعثون يوم القيامة فجارا إال من اتقى اهللا وبر
وأحاديث كثرية تنهى عن احللف يف البيع منها ، )٣٤("بالصدقة)٣٣(البيع حيرضه احللف واللغو فشوبوه

إياكم ": يقولصىل اهللا عليه وسلمعن قتادة األنصاري أنه سمع رسول اهللا صحيحهرواه مسلم يف ما
: فأيامن أهل العرص احلديث الكاذبة هي: أما اليوم)٣٦)(٣٥("وكثرة احللف يف البيع فإنه ينفق ثم يمحق

واألساليب اجلذابة، بالكلامت حينا والصور حينا آخر، فتفعل فعل اإلعالنات ذات األوصاف اخلالبة، 
السحر يف النفس، وجتعلك تكره القديم، نتيجة لثقافة اإلغراق يف االستهالك، فيلجأ الناس للرشاء بالدين 

.غباهتم ومسايرة احلداثة والتطورإلشباع ر

ب الفقري املختال، ، كتاب الزكاة، باسنن النسائيالنسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل النيسابوري-٣١
.، انفرد به النسائي٢٧٧، صصحيح: ، قال األلباين٢٥٧٦:حديث رقم

، كتاب البيوع عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، باب ما جاء يف التجار وتسمية النبي هلم، حديث الرتمذيسنن-٣٢
سنن ابن . للفظ لهوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح،٢١٥، قال األلباين، ضعيف، ص١٢١٠:رقم

.٢٣٣ص،، قال األلباين، ضعيف٢١٤٦:، كتاب التجارات، باب التوقي يف التجارة، حديث رقمماجة
بضم الشني أمر من الشوب بمعنى اخللط، أمرهم بذلك ليكون كفارة ملا جيري بينهم من "فشوبوه": شوبوه-٣٣

السندي، حممد بن عبد اهلادي التتوي: راجع. مالكذب وغريه، واملراد هبا صدقة غري معينة حسب تضاعيف اآلثا
نفس صفحات (، دار اجليل، بريوت، )كفاية احلاجة يف رشح سنن ابن ماجه(حاشية السندي عىل سنن ابن ماجه 

.٥، ص٢، ج)دار الفكر، الطبعة الثانية
.٢٣٢صحيح، ص: اين، قال األلب٢١٤٥:، كتاب التجارات، باب التوقي يف التجارة، حديث رقمسنن ابن ماجة-٣٤
: ينفق حاال ويمحق مآال، راجع: يذهب الربكة، وثم للرتاخي يف الزمان أي: بفتح فسكون ففتح أي: ثم يمحق-٣٥

، ١، دار الفكر، بريوت، ط مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيحالقاري، عيل بن سلطان حممد املال اهلروي
.١٩٠٩، ص٥جم،٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢

.١٢٢٨، ص٣، ج١٦٠٧:عن احللف يف البيع، حديث رقميكتاب املساقاة، باب النه، صحيح مسلم-٣٦
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جانبها، وهي خلق املؤمنني قيمة األمانة كون هذه القيمة متممة للصدق، فال بد منها إىل ـ
، كام أن اخليانة التي هي ضد )٣٧(R  Q  P   O  NZ]:وصفهم اهللا تعاىل فقالفقد

األمانة خلق املنافقني، فإن مقتىض األمانة أن يرد كل حق إىل صاحبه قل أو كثر، فال يأخذ التاجر أكثر مما له،
كبيع ،البيوع مفتقرة إىل هذه القيمةينقص من مستحقات اآلخرين ما هو هلم، ومعظم أصنافكام ال

وكذا املضاربة والرشكة والوكالة وغريها من العقود التي "بيع املرابحة لآلمر بالرشاء"املرابحة املركبة أو 
صىل اهللا مؤمتنا للطرف اآلخر عىل جزء من الترصف لصاحله، وقد جاء عن رسول اهللا ،جتعل أحد الطرفني

،)٣٨("أنا ثالث الرشيكني ما مل خين أحدمها صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهام": إن اهللا يقول،عليه وسلم
.فهذه القيمة من القيم املهمة يف التداول

فال تظهر هذه القيمة إال يف سوق املسلمني، فهي مما يكمل القيمتني السابقتني، ،قيمة النصيحةـ
عىل ما ينفعهم، ويرشدهم عىل السلع الفضىل واملراد هبا أن حيب التاجر اخلري واملنفعة للناس، فيدهلم

يغشهم، بل يبني هلم السلبيات غري الظاهرة يف املبيع إن خفيت، فذاك من النصيحة، فريشدهم عىل فال
اخلري الذي حيب أن يكون له لو كان مستهلكا مثلهم، فالعيوب التي ال تظهر يف السلع إال بعد االستعامل 

.صيحة املطلوبة يف التداولبد من بياهنا وذلك من النال
ألن يف أدائها حفظ ملقصد من مقاصد ،النصيحة هي الدينصىل اهللا عليه وسلموقد جعل النبي 

الدين النصيحة قلنا ملن قال هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني ": الدين، أال وهو أموال املسلمني، فقال
، وذلك بعرض السلع عرضا يغطي )٤٠(، الغش، ويقابل النصيحة من التاجر املؤمن)٣٩("وعامتهم

.عيوهبا، وال يظهر إال حماسنها، مما يوهم بسالمتها من العيوب، فيوقع يف رشائها

.٨: سورة املؤمنون، اآلية-٣٧
.٣٣٨٣:، كتاب البيوع، باب يف الرشكة، قال األلباين، ضعيف، حديث رقمسنن أيب داودأبو داود، -٣٨
.٧٤، ص١، ج٥٥:، كتاب اإليامن، باب الدين النصيحة، حديث رقمصحيح مسلممسلم، -٣٩
أن يوهم ":للغش يف البيعحدود ابن عرفةيف اللغة اخلديعة، وهي ضد النصيحة، ويف االصطالح جاء يف : الغش-٤٠

أن يعلم : وقد ذكر الفقهاء أن ضابط الغش املحرم،"مقصود فقده منهموجود بيع، أو يكتم فقدوجود مفقود يف امل
لو اطلع عليه مريد أخذها، ما أخذها بذلك املقابل، أو المتنع عنذو السلعة من نحو بائع أو مشرت فيها شيئا

أما الفرق بني الغش والتدليس، فقد ذهب أكثر الفقهاء إىل أن الغش أعم من التدليس وقال آخرون . األخذ بالكلية
البحر م، ابن نجيزين الدين بن إبراهيم: ، وهو بحاشيةمنحة اخلالق عىل البحر الرائقابن عابدين، : عكس ذلك

=، ٦ج،تكملة البحر الرائق، حممد بن حسني بن عيل الطوري احلنفي القادري: ، ويف آخرهالرائق رشح كنز الدقائق
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:السامحة واألخوة والصدقة:الفرع الثالث
:السامحة:ًأوال

من القيم اخللقية املطلوبة يف التداول هنا السامحة والتجاوز والتيسري، والبعد عن املضايقة 
واملشاحة والتعسري، وهذه القيم تسود دنيا التجارة، والروح التي هتيمن عىل السوق، وال سيام حتت وطأة 
الرأساملية التي روحها ال تعرف إال الربح غاية ومقصدا، واملنافسة طريقة، ولذلك جاء احلث عليها يف 

، )٤١("اشرتى وإذا اقتىضرحم اهللا رجال سمحا إذا باع وإذا": صىل اهللا عليه وسلمقول رسول اهللا 
:ريض اهللا عنهالسامحة حتى مع الذين يؤذونه فقد روي عن أيب هريرةصىل اهللا عليه وسلممارس النبي وقد

دعوه فإن لصاحب :فأغلظ له فهم به أصحابه فقالصىل اهللا عليه وسلمأن رجال تقاىض رسول اهللا  "
اشرتوه فأعطوه إياه فإن :ال نجد إال أفضل من سنه قالاحلق مقاال واشرتوا له بعريا فأعطوه إياه وقالوا

ه فرصة أو أكثر حتى ؤإنظار املدين املعرس، وإعطا: ، فهذا من السامحة، ومنها)٤٢("خريكم أحسنكم قضاء
º  ¹À  Ã  Â  Á  «  ¼    ½  ¾     ¿]:يرتب أموره ويقدر عىل الوفاء بالتزامه، قال تعاىل

ÄÅÈ       Ç  ÆZ)عنى قوله تعاىل، وم)٤٣:[ÂZتنازلوا عن بعض الدين أو كله.
من أنظر معرسا كان له بكل يوم صدقة": قالصىل اهللا عليه وسلمويف احلديث عن رسول اهللا 

، كام جاء يف احلث عىل السامحة يف الدين ما روي عن )٤٤("ه بعد حله كان له مثله يف كل يوم صدقةومن أنظر
كربة من كرب الدنيا نفس اهللا عنه ن مؤمنمن نفس ع": صىل اهللا عليه وسلمأيب هريرة قال قال رسول اهللا

يرس اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة ومن سرت مسلام سرته اهللا يف رب يوم القيامة ومن يرس عىل معرسكربة من ك

حممد أبو األجفان والطاهر : ، حتقيقرشح حدود ابن عرفةالرصاع، حممد األنصاري أبو عبد اهللا.٣٨ص=
، معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاءمحاد، هنزي. ٣٨٦املعموري، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ص

.٣٠٠، ص معجم لغة الفقهاءقلعه جي، حممد رواس. ٢١١، ص ١املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط
.٤٥٣، ص١، ج٢٠٧٦:، كتاب البيوع، باب السهولة والسامحة يف البيع والرشاء، حديث رقمصحيح البخاري-٤١
:يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس، باب استقراض اإلبل، حديث رقم، كتاب املصدر السابق-٤٢

.٥٢١، ص١، ج٢٣٩٠
.٢٨٠: سورة البقرة، اآلية-٤٣
:، كتاب الصدقات، باب إنظار املعرس، حديث رقمسنن ابن ماجةابن ماجة، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويني-٤٤

.٢٦١صحيح، ص: ، قال األلباين٢٤١٨
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ة، وقص علينا ، وكرب يف العادة مالي)٤٥("...الدنيا واآلخرة واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه
قصة تاجر ممن كان قبلنا كان من خلقه السامحة والتجاوز، مع املتعاملني معه، صىل اهللا عليه وسلمرسول اهللا 

كان قبلكم كان غفر اهللا لرجل": صىل اهللا عليه وسلمفكان أهال ألن يتجاوز اهللا تعاىل عنه، قال رسول اهللا 
.، واألحاديث التي حتض عىل السامحة كثرية ال حرص هلا)٤٦("سهال إذا باع سهال إذا اشرتى سهال إذا اقتىض

:رعاية حقوق األخوة:اًثاني
إن السوق الرأساملية ال جمال فيها لالعتبارات القيمية يف التحليل االقتصادي، واألرقام هي 
وحدها التي حتكم وترسم حركة السوق، والربح هو الذي يرجح، أما النظام االقتصادي اإلسالمي 

إبقاء عالقة  اإلخاء واملودة  مهيمنة "،بل من الضوابط الفقهية املستجدة،اعي حقوق األخوة الصادقةفري
، وال بد من احلديث عن هذا الضابط ضمن هذا اإلطار، ونؤصله من )٤٧("عىل عالقات التبادل

اختطاف الصفقة النصوص، فإذا ما التقى اإلجياب والقبول يف البيع ومل يتم التسليم، وجاء متطفل حياول
بأن زاد يف الربح، فال جييز أدب اإلسالم للبائع أن جيري البيع اجلديد حفاظا عىل حقوق األخوة، ومن 

ال يبع بعضكم عىل بيع ": صىل اهللا عليه وسلماألدلة التي ترسخ هذه النظرية يف عالقات التبادل ما يقوله 
إنائها تسأل املرأة طالق أختها لتكتفئ ما يفأو يبيع عىل بيع أخيه وال...": ، ويقول)٤٨("...بعض

، فام مل يرتك املشرتي األول )٤٩("وال يسم الرجل عىل سوم أخيه:و يف روايتهزاد عمر،يف صحفتهاماأو
.الصفقة أو يعرض عنها لسبب أو آلخر، فال حيل له أن يفسد عىل أخيه صفقته

والذكر، حديث ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل االجتامع عىل التالوةصحيح مسلم-٤٥
.٢٠٧٤، ص٤، ج٢٦٩٩:رقم

، قال ١٣٢٠: ، البيوع عن رسول اهللا، باب ما جاء يف سمح البيع والرشاء والقضاء، حديث رقمالرتمذيسنن-٤٦
بيت األفكار بعةيح حسن غريب من هذا الوجه، وعزته طاأللباين، صحيح، قال أبو عيسى هذا حديث صح

.٢٣٢، ص٢٠٧٦:رقم)البخاري(الدولية إىل خ 
، وقد اشتققت منها ضابطني يف منع ٢٤٠، ١٦٢، ص جتديد الفقه اإلسالميالزحييل ومجال الدين عطية، وهبة-٤٧

.التجارات املحرمة آنفة الذكر
.١٠٣٢، ص٢، ج١٤١٢:، حديث رقم…خلطبة عىل اخلطبة، كتاب النكاح، باب حتريم اصحيح مسلم-٤٨
ومعنى . ١٠٣٣، ص٢، ج١٤١٣:، حديث رقم...، كتاب النكاح، باب حتريم اخلطبة عىل اخلطبةاملرجع نفسه-٤٩

املنهاج رشح النووي، : وأما السوم يف السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام،، راجع: يسم عىل سوم أخيه
.١٥٨، ص١٠، جحلجاجصحيح مسلم بن ا
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منة عىل عقود البيع والرشاء، فكل معاملة فيها وعليه فال بد من إبقاء عالقة اإلخاء واملودة مهي
أو تدليس أو ك بغري وجه حق، أو ظلمه باستغالل، أو استغفالخدش هلذه العالقة أو أكل ملال أخي

خديعة يتناىف مع العدل الذي بنيت عليه عالقة األخوة يف سوق املسلمني، ولذلك سيتم احلديث عن 
، وجمانبة هلذا الضابط، الذي ركزت عليها عالقات التبادل بني املعامالت التي فيها خدش هلذه العالقة

.املسلمني
:النجشمثل املعامالت التي ختدش حقوق األخوة:اًثالث

الذي هو خدش لعالقات األخوة وحتويل لعالقات التبادل عن مقصودها، فقد حرمه اإلسالم 
نجش أن يأيت الرجل الذي يفصل وال": تعليقا عىل حديث النهي عن النجشالرتمذيقال أبو عيسى

السلعة يسوم، إىل صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى وذلك عندما حيرضه املشرتي يريد أن يغرت 
، )٥٠("...من اخلديعةخيدع املشرتي بام يستام وهذا رضباملشرتي به وليس من رأيه الرشاء إنام يريد أن 

اإلخاء، وال جيعلها مهيمنة عىل عالقات التبادل يف ، فهو يناقض عالقات)٥١(فأهل العلم كرهوا النجش
ن اخلديعة، وهي فإذا وجد النجش فإنه يسقط مصداقية السوق والعمل التجاري، مما يشوبه م،السوق

.التجاريحمرمة يف التبادل
:الكذب واحللف الكاذب والرفث والسخب يف األسواق:اًرابع

التجارة والتبادل، التصدق بام تطيب به النفس، تطهريا ومن القيم التي راعاها اإلسالم يف جمال 
ملا يشوب املعامالت التجارية من اللغو واحللف وربام الكذب مع حرمته، حتى فشا بني التجار أنك إن 

تكذب يف وصفك للسعة، مل تبع عىل اإلطالق، ولذلك حث اإلسالم عىل تطهري العمل التجاري مل
يا معرش التجار إن البيع ": فقالصىل اهللا عليه وسلمكام جاء عن رسول اهللا ،ةخيالطه بالصدقة غري الواجبمما

:وقال عبد اهللا الزهري"حيرضه الكذب واحللف": ويف رواية"حيرضه اللغو واحللف فشوبوه بالصدقة

، كتاب البيوع عن رسول اهللا، باب ما جاء ١٣٠٤:تعليق عىل حديث رقم،، قاله أبو عيسى الرتمذيالرتمذيسنن -٥٠
.٢٣٠صحيح، ص: ، قال األلباين"وال تناجشوا": يف كراهية النجش يف البيوع، ونصه

ة فقد قسموا احلكم التكليفي إىل سبعة أقسام، فزادوا الكراهة عند مجاهري الفقهاء بمعنى التحريم باستثناء احلنفي-٥١
، ١٤دار الفكر، دمشق، ط،أصول الفقه اإلسالميالزحييل، وهبة: راجعاملكروه حتريام واملكروه تنزهيا،

، مؤسسة الريان تيسري علم أصول الفقهاجلديع، عبد اهللا بن يوسف. ٩٢-٩١، ص١جم،٢٠٠٦/هـ١٤٢٧
حممد األمني بن حممد املختار بن . ٤٦، ص١ج، م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ١، بريوت، ط للطباعة والنرش والتوزيع

.٢٥، ص١جم،٢٠٠١، ٥، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط مذكرة يف أصول الفقه،الشنقيطيعبد القادر
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بل موكولة إىل ضمري املسلم يف مقدارها ويف وقتها، ،، وهذه الصدقة غري مقدرة)٥٢("اللغو والكذب"
.في اللغو والكذب واحللفلتن

:سلبابمنع الغش وتطفيف الكيل وامليزان: إجياباإيفاء الكيل وامليزان بالقسطاألمر ب:الفرع الرابع
األنعام ن بالقسط، ففي الوصايا العرش يفمن العدل الذي أوجبه اهللا تعاىل إيفاء الكيل وامليزا

³  ]: احلكمة من  اإلرساء فقال، ومن وصايا )٥٣(Z...-  . /  0...]:يقول تعاىل

º    ¹  ̧       ¶  µ  ́Z)وجدهم يطففون يف الكيل صىل اهللا عليه وسلم، وحني قدم النبي)٥٤
©  ª  »    ¬  ®  ̈ ¦  § ]: والوزن، فأنزل اهللا وعيده يف شأن املطففني  يف كتابه باسمهم، فقال

 ̄°µ  ́   ³  ²  ±¶  ¼   »  º  ¹  ̧½¿  ¾Z)والتطفيف من الرضر )٥٥ ،
باملعامل، وقص القرآن قصص أمم ممن كانت قبلنا كان الفساد فيهم يف هذا اللون من التعامل، مثل قوم 

وقومه مدين، فجاءهم نبيهم لريدهم عن هذا اللون من الفساد وخيوفهم من مغبة هذا عليه السالمشعيب
Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö  Ü  Ý  ]: ىلالتطفيف ويأمرهم بإيفاء الكيل وعدم اإلخسار فقال تعا

 ß  Þ  àé      è  ç  æ    å  ä  ã  â  áZ)٥٦(.
ا وذلك بتعديل امليزان واالحتياط فيه ويف ًال يكتم يف املقدار شيئ": بأنبعض العلامءهوفرس

لذلك وال خيلص من هذا إال بأن يرجح إذا أعطى، وينقص إذا أخذ و... الكيل، فينبغي أن يكيل كام يكتال
، وقال )٥٧("زن وأرجح": ا من رجل قال للوازن موجها ومعلامًشيئصىل اهللا عليه وسلمملا اشرتى النبي 

:قال األلباين،٣٣٢٧، ٣٣٢٦:، كتاب البيوع، باب التجارة خيالطها احللف واللغو، حديث رقمسنن أيب داود-٥٢
.٣٧٤صحيح، ص

.١٥٢: سورة األنعام، اآلية-٥٣
.٣٥: سورة اإلرساء، اآلية-٥٤
.٥-١: سورة املطففني، اآليات-٥٥
، الدار التونسية للنرش، تونس، التحرير والتنويرحممد الطاهر بن عاشور، ، ١٨٣-١٨١: سورة الشعراء، اآليات-٥٦

.١٨٤، ص ١٩ج،هـ١٩٨٤
: ، قال األلباين١٣٠٥:لبيوع عن رسول اهللا، باب ما جاء يف الرجحان يف الوزن، حديث رقم، االرتمذيسنن -٥٧

، كتاب البيوع، باب يف الرجحان يف سنن أيب داود. صحيح واللفظ له،حسن:قال أبو عيسى.٢٣٠صحيح، ص
تاب التجارات، ، كسنن ابن ماجة.٣٧٥صحيح، ص: ، قال األلباين٣٣٣٦:الوزن والوزن يف األجر، حديث رقم
.٢٤٠صحيح، ص: ، قال األلباين٢٢٢٠:باب الرجحان يف الوزن، حديث رقم
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، وعليه فقد )٥٨("عجبت للتاجر والبائع كيف ينجو، يزن وحيلف بالنهار، وينام بالليل": بعض السلف
؟فام حقيقتهام،اإلفساد يف األرضاعترب التطفيف والبخس من

، )٥٩(اإلنقاص: هو إعطاء املرء أقل من حقه، ومنه تطفيف املكيال وامليزان، والبخس: التطفيف-١
النقص، وهو يكون يف السلعة بالتعييب والتزهيد فيها، أو املخادعة عن : البخس": يقول اإلمام القرطبي

ذلك منهي عنه يف ، وطلواالحتيال يف التزيد يف الكيل والنقصان منه، وكل ذلك من أكل املال بالباالقيمة، 
، والبخس والتطفيف من املعامالت التي تناقض أساس )٦٠("األمم املتقدمة والسالفة عىل ألسنة الرسل

، والبخس أو التطفيف "إبقاء عالقة اإلخاء واملودة مهيمنة عىل عالقات التبادل"املبدأ الذي رسخناه 
عالقة اإلخاء هي املهيمنة يف السوق بيعا ىبقهدمه، ولذا منعهام اإلسالم، لتيتناقض مع هذا الضابط في

.ورشاء
عدم إجبار : ومن العدل هنا،إكراه الناس عىل البيع بسعر ال يرضونه بغري مسوغ وهو من الظلم-٢

الناس عىل البيع بسعر معني، إذا سارت السوق سريا طبيعيا بآلياهتا أسعار السوق، التقاء العرض بالطلب، 
وىل يف السوق والقناة الثانية القيم واألخالق عرب قنوات الرتشيد الكثرية التي حتوهيا وهي قناة الرتشيد األ

وخاصة قيمتها األم فكرة احلالل واحلرام، فال احتكار فيها، وال تالعب باألسعار، فإذا عملت آليات 
.السوق السالفة الذكر فال يتدخل ويل األمر إذا مل جيد أي تعد أو انحراف يوجب ذلك

لتسعري عمل آليات السوق بشكل جيد امتنع عن اىحني رأصىل اهللا عليه وسلما ما فعله وهذ
صىل اهللا عليه ر لنا فقال رسول اهللا ّغال السعر فسع!يا رسول اهللا:قال الناسجاء يف احلديث عن أنسكام

د منكم يطالبني بمظلمة أن ألقى اهللا وليس أحر القابض الباسط الرازق وإين ألرجوّإن اهللا هو املسع": وسلم
، فاعترب التدخل يف السوق عند عمل آلياته بدقة دربا من الظلم الذي يربأ إىل اهللا تعاىل )٦١("يف دم وال مال

إذا تدخلت يف السوق عوامل االحتكار واالستغالل والتالعب بحاجات الناس ـ كام شاع يف عصور منه، أما
.ألنه إلزام للناس بالعدل الذي ألزمهم اهللا به،يف هذه احلالبل هو واجب،،التقهقر ـ فإن التسعري جائز

، حجة اهللا البالغةالدهلوي، اإلمام ويل اهللا. بترصف بسيط٧٧، ص ٢، جإحياء علوم الديناإلمام الغزايل، -٥٨
وق وحتديد األسعار تنظيم الس"عبد الرمحن يرسي، . ٢٠٧، ص٢ج،م١٩٩٥، ١طالكتب العلمية، بريوت دار

.٣٤، ص١٨٨عدد ، م١٩٩٦/هـ١٤١٧، جملة االقتصاد اإلسالمي، "يف االقتصاد اإلسالمي
.٨٥، والبخس ص١١٣، التطفيف صمعجم لغة الفقهاءقلعه جي، حممد رواس-٥٩
.٧٦، ص٥جم، ١٩٩٣/هـ١٤١٤، دار الفكر، اجلامع ألحكام القرآنالقرطبي، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصاري-٦٠
.٣٨٥، صحيح، ص٣٤٥١:، البيوع، باب يف التسعري، حديث رقمسنن أيب داود-٦١
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،الوفاء بالدين يف موعده، ما دام مليئا مورسا: من العدل الذي أوجبه اإلسالم: مطل الغني ظلم-٣
ظاملإبراء للذمة، وأداء للحق والتزاما بالعقد، ووفاء بالعهد، فإذا مطل دائنه فلم يوفه دينه وهو قادر، فهو

أن رسول اهللا ريض اهللا عنهتحق عقوبة الظاملني فقد روي عن أيب الزناد عن األعرج عن أيب هريرةيس
يل ...": عليه السالم، ويف عقوبته يف الدنيا قال)٦٢("...مطل الغني ظلم": قالاهللا عليه وسلمصىل

"حيل عرضه"ه، ومعنى مطل"ليه"القادر عىل الدفع، و: هو"الواجد"، )٦٣("عرضهوعقوبته الواجد حيل 

، وفرس البخاري حل العرض بام علقه عن سفيان قال يقول )٦٤(أي جييز التشهري به، وذكره بسوء معامالته
ألنه أمر يتعلق بحقوق العباد وهي ،فهي شديدة: ، أما عقوبته األخروية)٦٥(حبسه: "عقوبته"مطلني، و

عىل املدين أن يموت وعليه دين ومل يدع يف تركته مبنية، عىل املشاحة، ال عىل املساحمة، وأخشى ما خيشى 
: أنه قالصىل اهللا عليه وسلميوفيه، ويف احلديث أيب موسى األشعري يقول عن أبيه عن رسول اهللاما
التي هنى اهللا عنها أن يموت رجل وعليه دينبعد الكبائرلذنوب عند اهللا أن يلقاه هبا عبدأعظم اإن"

.)٦٦("يدع له قضاءال
:زاد التاجر إىل اآلخرة:رع اخلامسالف

، أو هو  ربط املسلم بني "تفضيل االستثامر طويل األجل عىل قصريه"بأن ،ويمكن أن يعرب عنه
حياته الدنيا وحياته األخرى أمر واضح يف عقيدة كل مسلم متى التزم باإلسالم عقيدة ومنهج حياة، فهو 

.خرى، وفيام ييل نتحدث عن زاد التجاريستثمر يف الدنيا من أجل حتقيق سعادته يف األ

.٤٥٥، ص١، ج٢٢٨٧:، كتاب احلواالت، باب احلوالة وهل يرجع يف احلوالة، حديث رقمصحيح البخاري-٦٢
. ٥٢٣، ص١قال، ج، كتاب يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفليس، باب لصاحب احلق ماملرجع السابق-٦٣

، ١، باب يف االستقراض، باب لصاحب احلق مقال، جفتح الباري برشح صحيح البخاريابن حجر، : وذكره
.١٢٣٨ص

بيع التقسيط، حتليل املرصي، رفيق،سمه عىل قائمة سوداء ويشهر به يف السوقايقرتح بعض الفقهاء بأن يوضع -٦٤
.١٣٤، ص٣امللحق رقم ، م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ٢وت، ط ، دار القلم والدار الشامية، بريفقهي اقتصادي

/ هـ١٣٧٩، ٤، دار إحياء الرتاث العريب، طسبل السالم رشح بلوغ املرامالصنعاين، حممد بن إسامعيل الكحالين-٦٥
حجة اهللا الدهلوي، ويل اهللا اإلمام .٣٠٨، صدور القيم واألخالقالقرضاوي، يوسفو،٥٥، ص٣م، ج١٩٦٠
.٢٠٨، ص ٢، جالبالغة

.٣٧٥ضعيف، ص: ، قال األلباين٣٣٤٢:، البيوع، باب يف التشديد يف الدين، حديث رقمسنن أيب داود-٦٦



١٤١

141

:ال تلهيهم جتارة وال بيع:ًأوال
من القيم املهمة التي ال جيوز للتاجر إغفاهلا، أن التبادل التجاري وعقد الصفقات، ال جييز 

:للمسلم أن يغفل عن ذكر اهللا، أو ينشغل يف عمله ونشاطه االقتصادي عن أداء الصالة، ويذكر فيها قوله
[  Ý á    à  ß    Þ â-   ,     +   *  )  (  '      &  %  $  #  "  !.  0  /

4  3  2  1Z)وقال تعاىل يف صالة اجلمعة)٦٧ ، :[  &  %    $  #  "  !

/  .  -  ,  +  *      )  (  '0 6    5  4  3  2  1  7  :  9  8
F  E D  C  B  A  @  ?  >      =  <  ;Z)ملسلم يسعى ، فهذا حال ا)٦٨

طلب الرزق، فيعمل يف دنياه، ويسعى لكسب عيشه، ويتناول األعيان واملنافع ولو يف يوم اجلمعة، يف
عليه أن يؤدي شعائر اهللا تعاىل مما فرضه عليه، ينفض يده من كل ما يشغله عن العبادة، وحياته كلها فقط

ولة عمله من جديد، وهو يف هذا احلال ال يغفل عبادة ما خلصت نيته هللا تعاىل، فإذا فرغ من الطاعة عاد ملزا
، )٦٩(y  x  w  v     u  t       s  r  q   p  oZ]: كام قال تعاىل.عن ذكر مواله جل يف عاله

.فاملؤمن يتاجر بالتجارة الرابحة ويفضلها، والكافر يغرق حتى ذقنه يف التجارة الدنيوية
:زاد التاجر املسلم إىل اآلخرة:اًثاني

يف شفقة التاجر عىل دينه )٧٠(د للتاجر من الربط بني الدنيا واآلخرة، فقد قال اإلمام الغزايلال ب
.القيم املهمة للحياة التجاريةوهو يف غاية األمهية ـ ملا فيه من،فيام خيصه ويعم آخرته

فال ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده، فيكون عمره ضائعا وصفقته خارسة، وما يفوته
بل العاقل ينبغي أن ،من الربح يف اآلخرة ال يفي به ما ينال يف الدنيا، فيكون اشرتى احلياة الدنيا باآلخرة

: ورأس ماله دينه وجتارته فيه، قال بعض السلف،يشفق عىل نفسه، وشفقته عىل نفسه بحفظ رأس ماله
، )٧١(اجل أمحده عاقبة يف اآلجلأوىل األشياء بالعاقل أحوجه إليه يف العاجل، وأحوج يشء إليه يف الع

.٣٧-٣٦: سورة النور، اآليتان-٦٧
.١٠-٩: سورة اجلمعة، اآليتان-٦٨
.١٠: سورة الصف، اآلية-٦٩
.بترصف كبري.. ٨٣، ص٢، جإحياء علوم الديناإلمام الغزايل، -٧٠
قوت القلوب يف معاملة املحبوب حممد بن عيل بن عطية أبو طالب املكي احلارثي، . ٨٣، ص٢ج، رجع السابقامل-٧١

، ٢عاصم إبراهيم الكيايل، دار الكتب العلمية، بريوت، ط : قي، حتقووصف طريق املريد إىل مقام التوحيد
.٤٣٣، ص٢،جم٢٠٠٥/هـ١٤٢٦
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إنه ال بد لك من نصيبك يف الدنيا، وأنت إىل نصيبك من : يف وصيتهريض اهللا عنه وقال معاذ بن جبل
: ، قال تعاىل)٧٢(اآلخرة أحوج، فابدأ بنصيبك يف اآلخرة، فخذه فإنك ستمر عىل نصيبك من الدنيا فتنظمه

[¿     ¾  ½  ¼     »  ºÀÅ  Ä  Ã    Â  ÁÆË  Ê   É  È  ÇZ)٧٣( ،
.أي ال تنس يف الدنيا نصيبك منها يف اآلخرة، فإهنا مزرعتها، وفيها تكسب احلسنات

:القناعة وقلة احلرص
من أعظم صور زاد التاجر املسلم إىل اآلخرة قلة احلرص والقناعة فيام يأتيه، فال يكون شديد 

آخر خارج منه، وكان عبد اهللا بن عمرو بن احلرص عىل السوق والتجارة، وذلك بأن يكون أول داخل و
ال تكن أول داخل يف السوق وال آخر خارج منه، فإن هبا باض الشيطان : يقولريض اهللا عنه العاص

ال تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق وال آخر من ": وقد روى الشيخان يف صحيحيهام... وفرخ
، ومتام االحرتاز هو أن يراقب وقت كفايته، فإذا )٧٤("تهخيرج منها فإهنا معركة الشيطان وهبا ينصب راي

كام كان صاحلو السلف يفعلون، كام أن شدة احلرص ،حصلت كفايته انرصف واشتغل بتجارة اآلخرة
تنتج اإلرساف الذي هو ضد القناعة، مما هيدم شوق العمل والسعي، وجيعل العبد شاكيا، بدال من أن 

السفاريني العز يف القناعة والرضا بالكفاف، فام العز إال يف القناعة ، ولقد جعل الشيخ)٧٥(يكون شاكرا
ٍوالرضا بأدنى كفاف حاصل والتزهد والرفعة إال يف القناعة ٍ)٧٦(.

.املرجعني السابقني، ذات املواضع-٧٢
لالقتصاد اإلسالمي، وصيغت القد جعلت هذه الوصايا من قوم قارون لقارون أهداف، ٧٧: رة القصص، اآليةسو-٧٣

فيصاغ اقتصاديا : ºZ  «     ¼  ½  ¾     ¿]: األول: ت بلغة االقتصاد اإلسالميكل شطر من اآليا
العمل "، Ã    Â  ÁÅ  ÄZ  ]: ، الثاين"تفضيل االستثامر طويل األجل عيل قصريه"عىل شكل هدف، 

إحسان العمل "، Ë  Ê   É  È  ÇZ]: ، الثالث")الدنيوي(املنظم من أجل االستثامر قصري األجل 
، اخلامس "عدم اإلفساد يف األرض يف احلال واملال"، Ñ  Ð  Ï  Î  ÍZ]: ، الرابع"املنظم يف االستثامريني
، راجع "يام يأتيك يف االستثامر قصري األجلالقناعة ف"، µ  ´  ³Z   ¶  ¸²°  ±]: يف هناية اآلية السابقة
، جملة جامعة "أهداف املحاسبة يف اقتصاد إسالمي"هبجت، حممد فداء الدين عبد املعطي": لرشحها واالستزادة

، إضافة اهلدف اخلامس كان ٢٢-٢٠، ٥م، ص١٩٩٤/هـ١٤١٤، ٦، جملد االقتصاد اإلسالميالعزيز امللك عبد
.٥، ص٧القرضاوي، كام ذكر الباحث يف حاشية بإشارة عليه من الدكتور 

.١٩٠٦، ص٤، ج٢٤٥١:، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أم سلمة، حديث رقمصحيح مسلم-٧٤
املال حممد زاهد :، ترمجة عن الرتكيةجمموعة اللمعات من كليات رسائل النورالنوريس، اإلمام بديع الزمان سعيد-٧٥

.٢٢٦م، ص ١٩٨٥/هـ١٤٠٥ر اآلفاق اجلديدة، بريوت، املالزكردي، منشورات دا
.٥٣٦ص٢، مؤسسة قرطبة، جغذاء األلباب رشح منظومة اآلدابحممد بن أمحد بن سامل بن سليامن السفاريني، -٧٦
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منازعة الشهوات التي ال تنال "وقال املاوردي وهو يتحدث عن مطالب النفس غري املتناهية
، )٧٧(وليس للشهوات حد متناه،هوة طلب من املال ما يوصلهفإذا نازعته الش،بزيادة املال وكثرة املادةإال

، ومن مل يتناه طلبه استدام كده وتعبه، ومن استدام ن ما يطلبه من الزيادة غري متناهفيصري ذلك ذريعة إىل أ
الكد والتعب مل يف التذاذه بنيل شهواته بام يعانيه من استدامة كده وإتعابه، مع ما قد لزمه من ذم االنقياد 

حتى يصري كالبهيمة التي قد انرصف طلبها إىل ما تدعو ،ملغالبة الشهوات، والتعرض الكتساب التبعات
.)٧٨("إليه شهوهتا

:املراقبة واملحاسبة للنفس
فإنه مراقب وحماسب، فليعد ،ينبغي أن يراقب مجيع جماري معامالته مع كل واحد من معامليه

وقولة أنه مل أقدم عليها؟ فالعبد حياسب يوم القيامة عىل اجلواب ليوم احلساب والعقاب يف كل فعلة
فهذا ما عىل املكتسب يف عمله من العدل واإلحسان ،معامالته التي قام هبا يف الدنيا مع خلق اهللا تعاىل

والشفقة عىل الدين، فإذا اقترص عىل العدل فهو من الصاحلني، وإن أضاف إليها اإلحسان كان من املقربني،
.)٧٩(ى مع ذلك القواعد السالفة كان من الصديقنيوإن راع

:"فرض التعظيم"تعظيم منافع التبادل :الفرع السادس
:ما يزيد من منافع التبادل، تعظيم عدة أمور منهاإن 

:نقل السلعة:ًأوال
يف موسمها، وهذه ويقصد به نقل السلعة من زمان إىل زمان عن طريق ختزينها وقت وفورها

ونقل السلعة من مكان إىل مكان ،مانية للتجارة، وحيقق ذلك أرباحا إضافية يف غالب األحياناملنافع الز
وهذه املنافع تسمى باملنافع املكانية للسلعة وحتقق أرباحا يف "عن طريق النقل والشحن والتصدير"آخر 

.غالب األحيان
افع تسمى باملنافع وهذه املن"عن طريق عقود البيع"ونقل السلعة من شخص إىل شخص آخر 

اعلم أن التجارة حماولة الكسب بتنمية املال، "): هـ٨٠٨ت (الشخصية، وهو ما أشار إليه ابن خلدون 
وهذا القدر النامي املسمى بالربح، فالوصول ... ا كانت السلعةًبرشاء السلع بالرخص، وبيعها بالغالء، أي

.ويف هذا إشارة إىل ندرة املوارد بالنسبة حلاجات اإلنسان، وهو ما سمي يف علم االقتصاد باملشكلة االقتصادية-٧٧
.٢١٨، دار مكتبة احلياة، ص أدب الدنيا والديناملاوردي، أبو احلسن عيل بن حممد حبيب البرصي-٧٨
.٨٧-٨٣، ص ٢ج،إحياء علوم الديناإلمام الغزايل، -٧٩
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األسواق من الرخص إىل الغالء، فيعظم ) تغري(لة إىل هذا الربح يكون إما بتخزين السلعة وحيني هبا حوا
فيه تلك السلعة أكثر من بلده الذي )تروج(ربحه، وإما أن ينقله من بلد ذو وفرة إىل بلد آخر، تنفق

.)٨٠("اشرتاها فيه، فيعظم ربحه
:النامء يف السلع:اًثاني

يف السمن احلادث )املوايشيف(النامء يف مال التجارة، بزيادة القيمة، ومل تنحرص زيادة ثمنها 
، أو بالنقل من مكان إىل )الزيادة الزمانية(بل قد حيصل بالتأخري من فصل إىل فصل ،)الزيادة الذاتية(

.)٨١()الزيادة املكانية(،مكان
أن تباع السلع حتى حيوزها التجار إىل رحاهلم، ويف رواية صىل اهللا عليه وسلموهلذا منع النبي 

عن ابن عمر : ويقول)٨٢("ى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى حيوزها التجار إىل رحاهلمهن"،حتى ينقلوها
نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من املكان صىل اهللا عليه وسلمكنا يف زمن رسول اهللا :أنه قال

كون فيه داللة عىل قبض فهذا ربام ال ي،يعني جزافا)٨٣("ٍالذي ابتعناه فيه إىل مكان سواه قبل أن نبيعه
بل فيه داللة أخرى، هي القيمة املضافة نتيجة نقل السلعة من مكان إىل مكان آخر، أو ،السلعة فحسب

.تأخريه من زمان إىل زمان
:الضوابط القيمية املتعلقة بالعاملة واإلجارة وتأسيس الرشكات:املطلب الثاين

العقود الناظمة للمعامالت املرشوعة بيعا ورشاء جيب عىل املسلمني يف أسواقهم العمل يف إطار 
:كام مر، وكذلك إجارة ومشاركة، وبناء عىل ذلك نتحدث عن ذلك يف الفرعني التاليني

:القضايا املتعلقة بالعاملة واإلجارة:الفرع األول
ا إن اإلجارة عىل اختالف أنواعها وأشكاهلا ومسمياهتا إذا متت بني املسلمني وتوافرت أركاهن

ألهنا دخلت مصفاة القيم واألخالق وخرجت منها بعيدة عن الظلم أي ،ورشوطها فإهنا تعد صحيحة
فالذي حيدد .قنوات التحريم، قائمة عىل العدل الذي أراده اإلسالم من معامالت املسلمني فيام بينهم

سلسلة حمارضات رقم العلامء ، "إسهامات الفقهاء يف الفروض األساسية لعلم االقتصاد"املرصي، رفيق يونس-٨٠
.٣٦، ص ١٤م، رقم ١٩٩٨/هـ١٤١٩، ١ط اإلسالمي للبحوث والتدريب، املعهد، الفائزين

.١٤٥-١٤٤، صأصول االقتصاد اإلسالمياملرصي، رفيق يونس. ٣٧املرجع السابق، ص -٨١
. واللفظ له.١١٦١، ص٣، ج١٥٢٦: ، كتاب البيوع، باب بطالن بيع املبيع قبل القبض حديث رقمصحيح مسلم-٨٢

.٣٨٨، صحيح، ص٣٤٩٣: بيوع، باب يف بيع الطعام قبل أن يستوىف، حديث رقم، كتاب السنن أيب داود
.١١٦١، ص٣، ج١٥٢٧: ، كتاب البيوع، باب بطالن بيع املبيع قبل القبض، حديث رقممسلمصحيح -٨٣
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خيالف النصوصأن تكون إجارة األشياء من عقارات ومنقوالت مقصودها مرشوعا ال: جواز اإلجارة هو
.الرشعية،  وبمعنى آخر أن ال يكون هناك مانع رشعي من هذه اإلجارة

:القضايا تتعلق بتكوين وتأسيس الرشكات:الفرع الثاين
إذا وقعت الرشكة بني املسلمني مضاربة أو عنان أو غري ذلك، وشارك املسلم مسلام فيام صح 

عليه األحكام الرشعية التي ترتتب عىل الرشكات فإن ذلك جائز وترتتب ،وجاز، من أنواع الرشكات
املعروفة يف اإلسالم، ومن املعلوم أن قصد الرشكات يتجىل فيه اإلرادة عىل تنمية املال واستثامره بأحد 
أنواع الرشكات، سواء أكانت معروفة قديام أو ما استجد منها، والفقهاء جييزون الرشكات برشط أن 

، وقرر جممع الفقه اإلسالمي ذلك بقرارات يف شأن اإلسهام )٨٤(ات املسامهةتتعامل بالربا نحو الرشكال
:نص بعض القرارات)٨٥(يف الرشكات

.فإن تأسيس رشكة مسامهة ذات أغراض مرشوعة أمر جائز)٨٦(بام أن األصل يف املعامالت احلل-١
أو إنتاج املحرمات كالتعامل بالربا،ال خالف يف حرمة اإلسهام يف رشكات غرضها األسايس حمرم-٢

.أو املتاجرة هبا
أما التي تعمل يف بعض األحيان بالربا مثال، فقد بحث أمرها يف املؤمترات العلمية ملجمع الفقه -٣

.)٨٧(اإلسالمي واحللقات العلمية واختذ فيها قرارات

تي يكون الرشكة ال: ، الرشكة املسامهة بأهنا"والرشكات احلديثة‘املشاركة’الرشكة "١٢:عرف املعيار الرشعي رقم-٨٤
رأس ماهلا مقسام إىل أسهم متساوية قابلة للتداول، وال يكون كل رشيك فيها مسئوال إال بمقدار حصته من رأس 
املال، وهي من رشكات األموال، وهلا أحكام رشكة العنان، إال ما يتعلق بتحديد مسئولية الرشكاء وامتناع الفسخ 

لرشعية الصادرة عن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات من املعايري ا٤/١/١/١:الفقرة. من أحد الرشكاء
األسهم والسندات وأحكامها يف الفقه اخلليل، أمحد بن حممد. ٢٠١م، ص٢٠٠٧املالية اإلسالمية، البحرين، 

.١٠٩ص، هـ١٤٢٧، ٢، دار ابن اجلوزي، السعودية، ط اإلسالمي
، دار القلم وجممع الفقه اإلسالمي ٩٧ـ ١القرارات ١٠ـ ١قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي ـ للدورات -٨٥

٧٧وكذا القراران . م١٩٩٢هـ ١٤١٢سنة القرار ١٣٥ص ) ٧/ ١(٦٣م، القرار رقم ١٩٩٨/هـ١٤١٨، ٢ط 
.١٩٨ص ) ٤/٩( ٨٧قرار رقم ١٨٧، ص )٨/٨(

قواعد امللحقة بقلم الشيخ مصطفىالقاعدة الثانية من ال"األصل يف األشياء اإلباحة"يشري إىل القاعدة الفقهية -٨٦
: "املعامالت طلق حتى يرد املنع": ومثلها. ٤٨١، ص٣ط، هـ١٤١٤،، دار القلمرشح القواعد الفقهيةالزرقا، 

.١٨٨ص ،م١٩٩٧/هـ،١٤١٨، ٣ط ، مؤسسة الرسالة، املناهج األصوليةالدريني، فتحي 
هـ، عقدت احللقة بالتعاون بني املعهد اإلسالمي ١٤٢٠م حمر٢العدد ٦، املجلد دراسات اقتصادية إسالميةجملة -٨٧

.وما بعدها١٩٥هـ بجدة، ص ١٤١٩حمرم ٢٩-٢٧للبحوث والتدريب وجممع الفقه اإلسالمي 
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أن كالربا ونحوه، بالرغم من ،األصل حرمة اإلسهام يف رشكات تتعامل أحيانا باملحرمات-٤
.)٨٨(أنشطتها األساسية مرشوعة

:)٨٩(الضوابط القيمية لتداول غري املسلمني من رعايا الدولة اإلسالمية:املبحث الثالث
لقد وضعت الرشيعة السمحة ضوابط رشعية لتعامل املسلم مع غري املسلم من الذميني، وال حترم 

ابط الرشعية والقيمية األخالقية ومن الرشيعة التعامل مع غري املسلمني، ولكنها ضبطت التعامل بالضو
:)٩٠(هذه الضوابط ما ييل

.أن يكون التعامل يف جمال احلالل والطيبات-١
االلتزام بفقه األولويات اإلسالمية، ودرجات مقاصد الرشيعة الكلية من رضورات وحاجات -٢

.وحتسينات
.نةعدم االعتداء عىل أموال غري املسلمني، فأمواهلم وأعراضهم مصو-٣
كالعدل، وعدم الظلم، والوفاء بالعهود والعقود، واألمانة،،االلتزام بالضوابط القيمية واألخالقية-٤

.والصدق، والتسامح والتيسري واإلحسان
،بينهمكام فعلنا يف تداول املسلمني فيام،ولصعوبة فصل أنشطتهم االقتصادية عن بعضها البعض

ألهنا ،مع الرتكيز عىل مبادالهتم التجارية التي هلا عالقة باملسلمنيفإننا سنتحدث عن نشاطهم بشكل عام 
القضايا املتعلقة بالعاملة : الثاين. التداول التجاري: األول: هي التي تعنينا، ويمكن تقسيمه عىل النحو التايل

.تكوين وتأسيس الرشكات: الثالث. واإلجارة
:يوابط القيمية لتداوهلم التجارالض:املطلب األول

ال شك أن التجارة ممثلة بالبيع والرشاء يف خمتلف األعيان والسلع بام تتضمنه من رصافة 
واستصناع تعد من أوسع األنشطة االقتصادية انتشارا وشيوعا يف العامل قديام وحديثا، سواء عىل املستوى 

خلارجي فيام يتعلق الداخيل بني أفراد الدولة الواحدة عىل اختالف مذاهبهم وعقائدهم، أو املستوى ا

.هـ١٤١٢، السابق ذكره سنة القرار ١٣٥ص ) ١/٧( ٦٣القرار رقم -٨٨
ديب، ،جملة االقتصاد اإلسالمي، "املسلمنيقواعد التعامل التجاري بني املسلمني وغري"اجلندي، حممد الشحات-٨٩

.٧٠-٦٩م، ص١٩٩٦/ـه١٤١٧، ١٨٧عدد 
.٣٠، ص ٢٣٤، عدد جملة االقتصاد اإلسالميشحاتة، حسني-٩٠
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، وال خيلوا أن يكون حمل العقد جائزا عند املسلمني، فقد اختلف الفقهاء يف حكمه، )٩١(بالدول وأفرادها
:)٩٢(وعليه

أن التعامل مع غري املسلمني )٩٣(يرى مجهور الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة:أ
مطلقا أم سلام، أم رصافة، أم استصناعا، أم غري ذلك، رشيطة بيعا ورشاء جائز سواء كان هذا التعامل بيعا

أو حالل، ظر عن مصدر أمواهلم، أهي من حرامأن يكون حمل التعاقد من األمور اجلائزة رشعا، بقطع الن
:بالنسبة للمتعامل معهم من أفراد املجتمع اإلسالمي، وقد استدلوا عىل ذلك بعدد من األدلة، منها

فاآلية كام هو ظاهر مطلقة )٩٤(Z...7  8  9  :  ;...]:قوله تعاىل،مالقرآن الكري-١
.مل ترش إىل املتبايعني

تعامل مع غري املسلمني صىل اهللا عليه وسلمحيث ثبت بام ال شك فيه أنه:السنة النبوية-٢
ريض اهللا عنهم بمختلف أنواع املعامالت، ومنها البيع والرشاء، وكذلك تعامل الصحابة

.)٩٥(بذلك وسكوته عليهصىل اهللا عليه وسلمم، مع علمه معه
، صىل اهللا عليه وسلمفقد ثبت بام ال جمال لدفعه وإنكاره أن الصحابة بعد النبي :اإلمجاع-٣

.)٩٦(استمروا عىل التعامل مع غري املسلمني يف الدولة اإلسالمية ومل ينكر أحدهم ذلك

جملة جامعة النجاح ، "دراسة مقارنة:النشاط االقتصادي لغري املسلمني يف الدولة اإلسالمية"كميل، صالح رشيف-٩١
.٩٧، ص١٥ملجلد ام،٢٠٠١/هـ١٤٢٢، لألبحاث

عيل حممد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى احللبي، :، حتقيقأحكام القرآنأبو بكر بن عبد اهللا ابن العريب، -٩٢
بكر بن أبو عبد اهللا حممد بن أيب.٣٢٤، ص٢، جاجلامع ألحكام القرآنالقرطبي، . ٥١٤، ص١، جـه١٣٧٦، ١ط

.٢٦٩، ص١، ج ٢ط،صبحي الصالح، دار العلم للماليني، بريوت:قيق، حتأحكام أهل الذمةقيم اجلوزية، 
أبو عبد اهللا حممد. ٢٤٧، ص٦هـ، ج١٣٨٩، ١، مصطفى البايب احللبي، طالعناية عىل اهلدايةالبابريت، أكمل الدين-٩٣

جريمي، البالشيخ سليامن بن حممد. ٨، ص٥، ج٢، دار صادر، بريوت، طرشح اخلريش عىل خمترص خليلاخلريش، 
مقدمة، أحكام أهل الذمة، اجلوزيةابن قيم. ٣، ص٣، مصطفى البايب احللبي، جقناعإلحاشية البجريمي عىل ا

.١٣صصبحي الصالح، :املحقق
.٢٨٥: سورة البقرة، اآلية-٩٤
. ديداشرتى طعاما من هيودي إىل أجل، ورهنه درعا من حصىل اهللا عليه وسلمحديث عائشة، أن النبي: يدل عليه-٩٥

، ١، ج٢٠٦٨:بالنسيئة، حديث رقمصىل اهللا عليه وسلم، كتاب البيوع، باب رشاء النبي صحيح البخاري: راجع
.٤٥٢-٤٥١ص

.٩٨، ص١٥، املجلد جملة جامعة النجاح لألبحاث، "...النشاط االقتصادي "كميل، صالح رشيف-٩٦
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هذا الرأي توفر دواعي احلاجة، حيث ال مناص من ومما يدعم ،احلاجة والرضورة:املعقول-٤
التعامل معهم بحكم وجودهم ضمن الدولة اإلسالمية، وهذا مما يقيض به العقل ورضورة 
اجتامع البرش، ويؤيده أن املتتبع ملا ذكره الفقهاء يف أركان ورشوط البيع أهنم مل يعتربوا اإلسالم 

عىل التكليف املتمثل يف البلوغ والعقل، وعىل ذلك ركنا أو رشطا يف املتعاقدين، وإنام اقترصوا
ألنه إذا ثبت األصل ،إذا صح التعامل معهم بالبيع بمختلف صوره فإنه ترتتب عليه آثار العقد

.)٩٧(فقد يثبت الفرع
ويالحظ أن اإلمام ابن العريب املالكي ذكر قوال لبعض الفقهاء دون أن يعينهم بعدم جواز التعامل :ب

ف أنواع املعامالت حمتجني لذلك بأن أموال غري املسلمني ال ختلو من شائبة احلرام، حيث معهم بمختل
.)٩٨(أفسدوا أمواهلم بالربا وغريه من وسائل الكسب احلرام، وذلك صيانة للمسلم من الوقوع يف احلرام

ل، مراجعة القولني وأدلتهام، أن الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول األوبعدضح تا: الراجح
.لقوة أدلتهم

أما إذا كان من العقود املحرمة عىل املسلمني مثل اشتامل التعامل عىل الربا بصوره وأشكاله 
املتعددة، أو التجارة بشعارات الكفر من الصلبان وغريها، أو اشتملت عىل القامر أو الغرر أو أكل أموال 

.)٩٩(الناس بالباطل، فاملالحظ أن الفقهاء خمتلفون يف ذلك
:يتعامل معهم بمثل ذلك ملا يأيتفاجلمهور عىل أنه ال جيوز رشعا للمسلم أنـأ 
، فاآلية تقرير حرمة الربا، وهي عىل إطالقها ال يوجد )١٠٠(Z...:  ; ...]: قوله تعاىل-١

.م األخذ واإلعطاء له عىل اجلميعما يقيدها بفئة من الناس حيث حير

، رد املحتار عىل الدر املختارابن عابدين، حممد أمني.٢٤٧، ص٦، جالعناية عىل اهلدايةأكمل الدين البابريت، -٩٧
رشح اخلريش عىل خمترص اخلريش، عبد اهللا حممدوأب. ، وما بعدها٥٠١، ص٤هـ، ج١٣٨٩مصطفى احللبي، 

. وما بعدها٣، ص٣، ج حاشية البجريمي عىل اإلقناع، البجريميسليامن بن حممد.وما بعدها٨، ص٥، ج خليل
.١٣صبحي الصالح، ص:مقدمة املحقق، أحكام أهل الذمةابن القيم، أبو عبد اهللا

عيل بن حممد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، :، حتقيقأحكام القرآنابن العريب، أبو بكر بن عبد اهللا-٩٨
.٥١٤، ص١ج، هـ١٣٧٦، ١احللبي، طعيسى

. ٩٩م، ص٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ولة اإلسالميةالنشاط االقتصادي لغري املسلمني يف الدكميل، صالح رشيف-٩٩
.٥٣٢ص، م١٩٩٨/هـ١٤١٩يامن، إل، دار افقه األقليات املسلمةعبد القادر،خالدالشيخ

.٢٧٥: سورة البقرة، اآلية-١٠٠
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̧  ]:قوله تعاىل-٢  ¶  µ  ´  ³  ²  ±º    ¹Z)فاآلية تتحدث عن ،)١٠١
اليهود، وعن حتريم الربا فيام بينهم، فأوىل أن حيرم فيام بينهم وبني املسلمني، وعىل ذلك إذا تم 

، ونظرا ملا يعهد من تعامل الرعايا غري املسلمني بالعقود )١٠٢(التعامل به مل يصح ووجب فسخه
يرى عدم متكينهم من البيع والرصافة يف فإن اإلمام مالك رمحه اهللا،املحظورة من الربا وغريه

كتب إىل ريض اهللا عنهبلغني أن عمر بن اخلطاب: أسواق املسلمني ملا روى مالك أنه قال
البلدان ينهاهم أن يكون النصارى واليهود يف أسواقهم صيارفة، أو جزارين، وأن يقاموا من 

يقامون من : ما أراد بقوله: ملالكفقلت ،فإن اهللا قد أغنانا باملسلمني، قال،األسواق كلها
ال يكونون جزارين، وال صيارفة، وال يبيعون يف أسواق املسلمني يف يشء من : األسواق؟، قال

، إال أنه )١٠٣(وأرى أن يكلم من عندهم من الوالة يف ذلك أن يقيموهم: أعامهلم، قال مالك
.ة يف بالد املسلمنيل هذه األنشطيالحظ واقعا وتارخيا أهنم مل يمنعوا من ممارسة مث

وعدم فسخه بشكل عام برشوط ،أما احلنفية فإهنم يرون صحة التعامل معهم بالربا مع فسادهـب
، فعقد الربا عندهم )١٠٤(وذلك بناء من احلنفية عىل التفريق بني الفاسد والباطل من العقود،معينة وحمددة

شياء التي ال جيوز هلم وضع اليد عليها ، وإذا كان املعقود عليه من األ)١٠٥(مرشوع بأصله دون وصفه
بالتملك لذاهتا مثل املصاحف والكتب الرشعية، أو ملا يؤدي إليه متلكها من املفاسد كالسالح والعصري 

.١٦١: سورة النساء، اآلية-١٠١
ابن حزم، ن أمحدحممد عيل بوأب. ٣٧٥، ص ٣، جاجلامع ألحكام القرآنالقرطبي، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد -١٠٢

.٥١٥، ٥١٤، ص ٨، املكتب التجاري، بريوت، جَّاملحىل
.٦٨-٦٧، ص ٣، رواية سحنون، دار صادر، بريوت، جةنّاملدواإلمام مالك بن أنس األصبحي، -١٠٣
نهام، مها يف العبادات عند الفقهاء بمعنى واحد، أما يف املعامالت فقد فرق احلنفية بي: الفرق بني الفاسد والباطل-١٠٤

عدم اكتساب الترصف وجوده االعتباري وآثاره يف نظر الرشع، وسبب البطالن، خمالفة : ا هوًفالباطل اصطالح
: حية جوهرية، فهو ليس مرشوعا بأصله مثل عقد الربا، أما الفساد اصطالحا فهواالترصف لنظامه الرشعي يف ن

نحو خمالطة العقد للجهالة . ممة جيعله مستحقا للفسخاختالل يف العقد املخالف لنظامه الرشعي يف ناحية فرعية مت
، )الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد(، املدخل الفقهي العامالزرقا، الشيخ مصطفى أمحد: راجع. أو الغرر أو اإلكراه

.٦٧٢ص،، ونظرية الفساد٦٤١ص،نظرية البطالن٢ج، م١٩٦٨/هـ١٠،١٣٨٧دار الفكر، بريوت، ط 
حممد :، ضبط وتعليقكشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدويد العزيز بن أمحد البخاري، عالء الدين عب-١٠٥

سعد الدين مسعود بن عمر . ٢٥٨، ص ١هـ، ج١٤١٤، ٢ط،املعتصم باهللا البغدادي، دار الكتاب العريب، بريوت
.٥٣٣، صقه األقليات املسلمةفخالد عبد القادر، . ١٢٣، ص٢، دار الكتاب العريب، بريوت، جالتلويحالتفتازاين، 
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كاخلمر واخلنزير، ،لصناعة اخلمور واملسكرات، أو كان من األشياء التي حيظر علينا متلكها منهم كمسلمني
ت املالهي، وغريها من املحرمات، إذا كان املعقود عليه من هذه األشياء واألطعمة املحرمة والصور وآال

:ألهل الفقه يف تلك املسائل آراءونظائرها فإن 
:بيع السالح واملعدات العسكرية:املسألة األوىل

تناول الفقهاء رمحهم اهللا تداول السالح وبيعه لغري املسلمني بعبارات مقتضبة، هذا وبالنظر فيام 
:)١٠٦(لفقهاء يف هذا املجال يتضحقاله ا

أن بعضهم ذهب إىل عدم جواز بيع السالح والكراع ـ وهي اخليل كوسيلة حرب ـ للكفار أ ـ
عموما إذا كان يستعان بذلك عىل قتال املسلمني، إال إذا بيع السالح بام هو أجدى وأفضل منه 

.)١٠٧(للمسلمني
ر أهنم حتت سيطرة الدولة ويف قبضتها، إال أهنم إذا وذهب الشافعية إىل جواز بيعه هلم، عىل اعتباب ـ

.)١٠٨(كانوا يقومون بتهريبه إىل دار احلرب املعادية فإنه حيرم عند ذلك
ألن ذلك يعترب وسيلة إلعانتهم ،وذكر بعض الفقهاء أهنم ال يمكنون من محله والتدريب عليهج ـ

ألن البيع وسيلة ،بطريق األوىلعىل قتال املسلمني، حيث يفهم من ذلك عدم جواز بيعه هلم 
.)١٠٩(حلمله والتدرب عليه

.)١١٠(ورصح بعض الفقهاء بحرمة بيعه لغري املسلمنيـد

.١٠١م، ص٢٠٠١/هـ١٤٢٢، النشاط االقتصادي لغري املسلمني يف الدولة اإلسالميةكميل، صالح رشيف-١٠٦
، ٣جهـ، ٤،١٣٧٩، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، طسبل السالمالصنعاين، حممد بن إسامعيل الكحالين-١٠٧

، ١، دار الكتب العلمية، طسنى املطالب رشح روض الطالبأاألنصاري، القايض أبو حييى زكريا. ٣٠ص
.٧٥، ص٤م، ج٢٠٠١/هـ١٤٢٢

القايض . ١٥٦، ص ٢، جرشح املحيل املشهور بحاشيتي قليويب وعمريهاملحيل، جالل الدين حممد بن أمحد-١٠٨
.٧٥، ص٤، جرشح روض الطالباألنصاري، حييى زكرياوأب

الشيخ . ١٣٣، ص٢، املكتبة السلفية، املدينة املنورة، جرشح منتهى اإلراداتالبهويت،الشيخ منصور بن إدريس-١٠٩
، ١، منشورات املكتب اإلسالمي، دمشق، طمطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهىالرحيباين، مصطفى السيوطي

.٦١٠، ص ٢هـ، ج١٣٨٠
حممد حممود شعبان، صديق أمحد :، حتقيقمعامل القربة يف أحكام احلسبةابن األخوة، حممد بن حممد بن أمحد-١١٠

.٨٥م، ص ١٩٧٦،املطيعي، اهليئة املرصية العامة للكتاب
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وأرى أنه ال ينبغي النظر إىل جتارة السالح كالتجارة يف السلع، وإنام جيب تقييدها بام يتفق 
.ل احلديثةومصلحة الدولة واملجتمع اإلسالميني، وهو ما جيري عليه العمل يف الدو

:بيع ما يعد وسيلة إىل احلرام:املسألة الثانية
األنشطة االقتصادية املتعلقة بالوسائل املؤدية إىل املحاذير الرشعية، كبيع املسلم هلم ما يعد وسيلة 

كاخلمر، وأيضا بيع املواد من اخلشب ،إىل احلرام، وتشجيعا عليه، مثل بيع العصري لتحويله إىل مرشوب حرام
اعة الصلبان، أو غريها من الرموز واملعاين والشعارات الدينية أو لبناء املعابد الدينية، وكذلك بيع الدور لصن

.مةواألرايض الختاذها كنسا، كل ذلك من الوسائل املؤدية إىل تلك املقاصد ال جتوز بصفة عا
ال، قال رسول اهللا وقد استدل عىل التحريم مع القصد بام روي عن عبد اهللا بن بريدة عن أبيه ق

من حبس العنب أيام القطاف، حتى يبيعه من هيودي أو نرصاين، أو ممن يتخذه": صىل اهللا عليه وسلم
فاحلديث بعمومه، ووعيده الشديد ملن يسلك السبيل املؤدي به ،)١١١("مخرا، فقد تقحم النار عىل بصرية

يستعينون به ظر عىل املسلم أن يبيعهم مابل إنه حي،)١١٢(إىل النار وهو عىل علم بذلك دليل عىل التحريم
جيوز للمسلم الكام،)١١٣(ألن يف ذلك إعانة هلم عىل املعصية،عىل أعيادهم من مأكل ومرشب ومركوب

ألن املتدينني منهم ،"كبيس"يف السنوات التي يسموهنا ) خضار وفواكه(نباتية اأن يبيع اليهودي سلع
لشعب اهللا املختار ويف هذه السنة عليهم خدمة تلك امللة، ااىل خدميعتقدون أن املسلمني خلقهم اهللا تع

.أكلون إال مما تنتجه أيدي اخلدميفال
:الضوابط القيمية لقضاياهم املتعلقة بالعاملة واإلجارة:املطلب الثاين

هذا القسم يعالج القضايا املتعلقة بإجارة األشخاص وإجارة ذوات األشياء وقد بحثها الفقهاء، 
متليك نفع مقصود من العني ": فاألمر هنا ال يتعلق بذوات األشياء وإنام بمنافعها، إذ اإلجارة هي

م،١٩٩٨/هـ١٤١٩، دار الكتب العلمية، تلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبريالعسقالين، ابن حجر-١١١
، منشورات لزوائد ومنبع الفوائدجممع ااهليثمي، نور الدين عيل بن أيب بكر. ٤٧، ص٣، ج١١٨٠:حديث رقم

، وفيه األوسطرواه الطرباين يف : قال اهليثمي. ٩٠، ص ٤ج،هـ١٤٠٢، ٣دار الكتاب العريب، بريوت، ط
.حديثه يدل عىل الكذب: الكريم بن عبد الكريم، قال أبو حاتمعبد

.٣٠، ص ٣، جسبل السالمالصنعاين، -١١٢
، ٤م، ج ١٩٧١،عبد العزيز أمحد، مطبعة رشكة اإلعالنات الرشقية:، حتقيقبريالسري الكالشيباين، حممد بن احلسن-١١٣

، دار الكتب العلمية، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائعالكاساين، عالء الدين أبو بكر بن مسعود. ١٥٣٧ص 
.٤٢٤، ص ١١، جنةّاملدواإلمام مالك، . ١١٤، ص ٧ج،هـ١٣٩٤، ٢بريوت، ط
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عقد يراد به متليك : بأهناللمؤسسات املالية اإلسالمية، ٩وعرفها املعيار الرشعي رقم. )١١٤("بعوض
.)١١٥(منفعة مرشوعة معلومة ملدة معلومة بعوض مرشوع معلوم

صورها وأشكاهلا من العقود املتداولة وهي عنرص هام من عنارص فاإلجارة عىل اختالف 
النشاط االقتصادي، الذي جيب أن يضبط بالضوابط القيمية واألخالقية، وحتى يمكن ضبط أجزاء 

:)١١٦(املوضوع، واإلملام بمسائله تم تقسيمه إىل موضوعني
:إجارة األشياء من عقارات ومنقوالت:ًأوال

رة، والرشوط التي يشرتطها الفقهاء يف العاقد والتي ال يعد اإلسالم بالنظر يف تعريف اإلجا
، يفهم من ذلك كله أنه ال يوجد مانع من عقد اإلجارة بني املسلمني )١١٧(منها، ويف األجرة، واملنفعة

وغريهم سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين عىل أي يشء وعني من األعيان اجلائزة رشعا، ملنفعة 
بأجرة مباحة رشعا، وهذا األمر قدر متفق عليه مل خيالف فيه أحد ممن يعتد بقوله واستغالل مرشوع،

نحو بناء معابدهم وما يتعلق هبا، "وأما إذا كانت املنفعة املقصودة من اليشء املستأجر غري مرشوعة،ورأيه
م الواسع باملفهو)١١٨("وما له عالقة بالوثنيةوما يتعلق بشعائرهم وتروجيها من الصلبان والكتب، 

بمعنى ال هتيمن عىل عالقات التبادل فكرة احلالل واحلرام كقيمة، فإنه من "غري مرشوعة"الشامل لكلمة 

،٢ط،القاهرة،للحصكفي، مصطفى احللبيالدر املختارورشحه تنوير األبصار لتمرايش، حممد بن عبد اهللا ا-١١٤
، فتح القديركامل الدين حممد بن عبد الواحد ابن اهلامم، : وعرفها.، وانظر يف تعريفها٤، ص٦، جم١٩٦٦/هـ١٣٨٦

عيل بن أمحد : عرفهاو."عقد عىل املنافع بعوض: اإلجارة": بقوله. ٥٨، ص٩هـ، ج١٣٨٩، ١مصطفى احللبي، ط
،"بيع منافع معلومة": بقوله.٢، ص٧ج،٢بريوت، ط،، دار صادرحاشية العدوي عىل اخلريشالصعيدي العدوي، 
: وعرفها. ١٧٢، ص٣هـ، ج١٣٧٠، مصطفى احللبي القاهرة، اإلقناع يف حل ألفاظ أيب الشجاعاخلطيب الرشبيني، 

،كشف احلقائقومراجع املوسوعة هي. ٢٥٢، ص١، ج"عة بعوضعقد معاوضة عىل متليك منف": املوسوعة الفقهية
املغني املطبوعو،٢٥٠، ص٣هـ، ج١٣٢١، ١ط،األمو،٧٤، ص١٥، ج١ط،املبسوط، و١٥١، ص٢هـ، ج١٣٢٢

.٥، ص٤ج،الرشح الصغري عىل أقرب املسالك،٣، ص٦هـ، ج١٣٤٧املنار، ،الرشح الكبريمعه
.١٥٣م، ص٢٠٠٧املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، ، هيئة املحاسبة واملعايري الرشعية-١١٥
.١١٤-١١٣ص،م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، النشاط االقتصادي لغري املسلمني يف الدولة اإلسالميةصالح رشيف كميل، -١١٦
الرشح الدردير، أبو الربكات أمحد بن حممد. ١٧٦، ص ٤، جبدائع الصنائعالكاساين، : انظر رشوط اإلجارة-١١٧

. ٢٥٩، ص ٥، ج هناية املحتاج رشح املنهاجالرميل، . ٣، ص ٤بريوت، ج ،، دار الفكرخمترص خليلالكبري عىل
.٣٥٧، ص٥، جاملغنيقدامة، ابنموفق الدين 

.١٢٧ص،م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، النشاط االقتصادي لغري املسلمني يف الدولة اإلسالميةصالح رشيف كميل، -١١٨
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املناسب الختالف الزمان وتطوره من حيث صور وأنواع وأشكال املنافع فإن املتتبع آلراء الفقهاء جيد أهنا 
:متعددة عىل النحو التايل

:)١١٩(يرى أنه ال بأس هبذا النوع من اإلجارة حمتجااإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا-١
بأن عقد اإلجارة ورد عىل منفعة املحل املستأجر الذي جتب أجرته بمجرد التسليم وهذه -أ

اإلجارة ال معصية فيها، وإنام حصلت املعصية بفعل املستأجر غري املسلم، وهو خمتار يف ترصفه، 
.ىل املالك املؤجردي إىل قطع نسبة املعصية إؤاألمر الذي ي

قياس هذا النوع من اإلجارة عىل ما لو أجر داره لغري املسلم بقصد السكن فيها ابتداء مثال، ثم -ب
.)١٢٠(أخذ هذا املستأجر يتعبد فيها فإنه ال يمنع من ذلك

هنم يقولون بعدم اجلواز يف مثل إأما مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة وابن حزم ف-٢
غري أن املالكية ،تلك احلالة وذهب إىل هذا الرأي أيضا أبو يوسف وحممد بن احلسن الشيباين من احلنفية

يرون رد العقد قبل متكن املستأجر غري املسلم من االنتفاع باملأجور، أما بعد استيفائها  فاملشهور عندهم أنه 
فإنه يعذر ،ك إذا كان جاهال، ويستثنى من ذل)١٢١(يتصدق باألجرة كاملة زجرا وتأديبا للمسلم

)١٢٣("االمتناع للتسليم الرشعي لتسليم املنفعة كاحليس يف حكمه": والشافعية يقولون، )١٢٢(بجهله

هنم إوهذا الرتابط بني التسليم الرشعي واحليس واضح األحكام وهو ينم عن دقة متناهية، أما احلنابلة ف
إن اإلجارة ":، أما ابن حزم فيقول)١٢٤(املك منعهيعتربونه استئجارا عىل ارتكاب أمر حمرم حمظور ولل

، ٨، ج٢، طالبحر الرائقابن نجيم، .٣٩٢، ص٦، جاملختار رشح تنوير األبصاررد املحتار عىل الدر ابن عابدين، -١١٩
.٢٨٠ص 

.٣٩٢، ص ٦، جرد املحتار عىل الدر املختارابن عابدين، . ٦٠-٥٩، ص ١٠، جفتح القدير عىل اهلدايةابن اهلامم، -١٢٠
.٢٨٠، ص٨، ج البحر الرائق رشح كنز الدقائقابن نجيم، 

جواهر اإلكليل رشح اآليب األزهري، الشيخ صالح عبد السميع. ١٩،٢٠، ص٤، جالكبريالرشح الدردير، -١٢١
.١٨٩، ص ٢بريوت، ج ،، دار الفكرخمترص خليل

.١٩، ص٤حممد عليش، دار الفكر، بريوت، ج:، حتقيقحاشية الدسوقي عىل الرشح الكبريحممد عرفه الدسوقي، -١٢٢
، حاشية البجريمي عىل اإلقناعالبجريمي، . ٢٧٠، ص٥، جهناية املحتاجرميل، الحممد بن أيب العباس أمحد بن محزة -١٢٣

،، مصطفى احللبيمغني املحتاج ملعرفة ألفاظ املنهاجاخلطيب الرشبيني، شمس الدين حممد بن أمحد.٤، ص ٣ج
.٣٣٧، ص ٢هـ، ج ١٣٧٧

.٢٨٩، ٢٨٧، ٢٨٥، ص ١ج، أحكام أهل الذمةابن القيم، . ٤٥٢، ٤٥١، ص ٥، ج املغنيابن قدامة، -١٢٤
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فاالستئجار عليها، وأخذ األجرة من قبيل أكل ،ألنه مفروض علينا اجتناهبا،عىل املعصية ال جتوز أصال
.جيه سليموهذا منطق وتو)١٢٥("األموال بالباطل، وهو ال جيوز

، وأي إعانة )١٢٦(والتامدي فيهاوأما أبو يوسف وحممد من احلنفية فريون أنه إعانة عىل املعصية 
.أعظم من تأجريهم ملقاصد هي مفاسد وخماطر ومعاول هدم للفرد واملجتمع والدولةومتاد

:الراجح
وبعد استعراض ما سبق يرتجح لدي بطالن اإلجارة املقصود منها املعصية، أو التي يمكن أن 

يف دار اإلسالم، ملا فيه من خرم ملصفاة الرتشيد إذ أنه ال يقبل أن يقر ،تؤول إىل مقارفتها باملنظار الرشعي
ألن املسلمني ـ متشيا مع مبادئ دينهم ـ وإن تركوا غري املسلمني يعيشون يف دار ،قية القيم واألخالقنوالت

اإلسالم، ويامرسون شعائرهم الدينية، وما يدينون به من األعامل املتنوعة، فاملسلمون وإن تركوهم وكل 
.بل أن يرتكوهم يستأجرون ممتلكات املسلمني فيام خيالف أحكام الرشعذلك، فإنه ال يق

:استخدام األشخاص وعاملتهم يف مواضيع االستخدام املتنوعة:اًثاني
. هذا املوضوع يمكن عرضه وبحثه من خالل صورتني من صور اإلجارة

:عدم وجود املانع الرشعي:الصورة األوىل
ة يف هذه احلالة نشطة اقتصاديا حيث يمكن للمسلمني وغريهم حركة اإلجارة والعاملة الشخصي

داخل الدولة استخدام بعضهم بعضا يف خمتلف املجاالت واملشاريع االقتصادية، سواء يف العالقة الفردية، أو 
عىل مستوى املشاريع الضخمة بام متثله من رشكات ومؤسسات خمتلفة األعامل والتخصصات، وهذا املعنى 

، )١٢٧(من الرجوع إىل كتب الفقهاء يف اإلجارة تعريفا، ورشوطا يف العاقد، واألجرة، واملنفعةواحلكم واضح
.)١٢٨(إال أن اإلمام مالك رمحه اهللا يرى كراهة تأجري املسلم نفسه هلم مطلقا سواء كانت إجارة عني، أو ذمة

، ومن الصحة أنه وبالرجوع إىل األدلة التالية يتضح صحة تبادل اإلجارة الشخصية بني الطرفني
ستعمل اليهود يف أرض خيرب يقومون بشأهنا إىل أن يشاء املسلمون وأن رسول اهللاصىل اهللا عليه وسلم

.١٩١، ص٨بريوت، ج،، املكتب التجاري للطباعة والنرش والتوزيعاملحىلابن حزم، أبو حممد عيل بن أمحد-١٢٥
ابن عابدين، . ٢٨٠، ص٨، جالبحر الرائقابن نجيم، . ١٨٩، ١٧٦، ص٤، جبدائع الصنائعالكاساين، -١٢٦

.٣٩٢، ص ٦، جاملحتاررد
. وما بعدها٣، ص الرشح الكبريالدردير، . ١٧٦، ص٤، جبدائع الصنائعالكاساين، : رةانظر رشوط اإلجا-١٢٧

.٣٥٧، ص٥، جاملغنيابن قدامة، . وما بعدها ٢٥٩، ص ٥، جهناية املحتاجالرميل، 
.٥٤٨، صفقه األقليات املسلمةعبد القادر، الشيخ خالد. ٤٣٣، ص ١١، جاملدونة الكربىاإلمام مالك،  -١٢٨
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ملا ظهر عىل خيرب أراد إخراج اليهود منها وكانت األرض حني ظهر عليها هللا "صىل اهللا عليه وسلم 
أن يقرهم هبا صىل اهللا عليه وسلمسول اهللاولرسوله وللمسلمني فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود ر
نقركم هبا عىل ذلك :صىل اهللا عليه وسلمعىل أن يكفوا عملها وهلم نصف الثمر فقال هلم رسول اهللا 

.، فقروا هبا حتى أجالهم عمر إىل تيامء وأرحياء واستمروا فيها حتى أجالهم عمر)١٢٩("شئناما
:األجرة أو العملوجود املانع الرشعي يف :الصورة الثانية

:وهذه الصورة تستدعي تناول قضيتني
:وجود املانع الرشعي يف األجرة:القضية األوىل

هذا يعني أنه إذا كانت األجرة املدفوعة عىل املنفعة والعمل مما حيظر الشارع متلكه آلخذه، 
جال هو املصاحف وكتب العلم، فبالنسبة لغري املسلم وما حيظر عليه متلكه فأكثر ما يذكره الفقهاء يف هذا امل

وأضيف عليهام من عندي السالح كام سبق يف البيع، ولذلك فام يقال هنا ال يعدو ما قيل هناك عىل اعتبار 
. أن اإلجارة معاوضة وهي بيع

وأما بالنسبة للمسلم ما حيظر عليه متلكه كمتعة رخيصة مقابل عمله املرشوع كمامرسة البغاء 
ن مثل هذه األجرة إمن األعيان التي حيرم عليه حيازهتا ومتلكها، كاخلمور واخلنازير، فمثال، أو كان عينا 

فإهنا ،يصح للمسلم أخذها حلرمتها، وعدم طهارهتا، وبام أن تلك األشياء ال تصح ثمنا يف البيعال
.)١٣٠(تصح أجرة يف اإلجارة يف حق املسلمال

:وجود املانع الرشعي يف العمل:القضية الثانية
واملقصود من ذلك أنه إذا كان العمل واملنفعة املراد القيام به، أو تأديتها يتناىف مع أحكام 
الرشيعة وقواعدها، عىل اختالف وتنوع تلك األعامل واملنافع، سواء كانت حمظورة لذاهتا وهي كثرية يف 

ازير، أو يستأجر غري كأن يستأجر املسلم للعمل يف احلانات، وتصنيع اخلمور ورعي اخلن،واقع احلياة
املسلم للعمل يف بناء املساجد، أو يف معاجلة النساء املسلامت مع وجود األكفاء من املسلمني يف مثل هذه 

:)١٣١(راء الفقهاء الستيضاحها وذلك عىل النحو التايلآاألمور وغريها، واحلاجة تدعو الستعراض 

:حممد فؤاد عبد الباقي، حديث رقم:، كتاب املساقاة، باب املساقاة واملعاملة بجزء من التمر، ترقيممسلمصحيح -١٢٩
.١١٨٧-١١٨٦، ص٣، ج٦/١٥٥١

جواهر األزهري اآليب، . ٤٦، ص٣م، ج١،١٩٩٠ط،، دار الكتب العلمية، بريوتالبداية ورشحها اهلدايةاملرغيناين، -١٣٠
.٣٦٣، ص ٥، جاملغنيابن قدامة، . ٢٧١، ص٥، جهناية املحتاجالرميل، . ١٨٩، ص٢، جليلاإلكليل عىل خمترص خ

.١١٧،١١٨، صم٢٠٠١/هـ١٤٢٢، النشاط االقتصادي لغري املسلمني يف الدولة اإلسالميةكميل، صالح رشيف-١٣١
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إىل أنه جيوز للمسلم أن يؤجر نفسه للعمل )١٣٢(ذهب اإلمام أبو حنيفة واحلنابلة يف إحدى الروايتني-أ
يف الكنيسة وتعمريها ومحل اخلمر ورعي اخلنازير وغري ذلك مما فيه معصية، وأنه يطيب وحيل 

ر أبو حنيفة رأيه بأنه ال معصية يف نفس العمل، وإنام املعصية ّللمسلم أخذ األجرة عىل ذلك، وقد بر
م أن الرشب  ليس من مستلزمات احلمل، فال يستلزم احلمل يف الرشب ذاته، وهو فعل فاعل خمتار، ث

قياسا عىل .غري ذلكالتخليل أو اإلراقة أوإذ قد يقصد من احلمل،الرشب الذي يعد بذاته معصية
اخلمرية، ما لو استأجر غري املسلم املسلم ليقطع له العنب أو غريه، أو ليعرصه له ألي قصد غري

ويفرق اإلمام أبو حنيفة بني هذه احلالة وحالة ما إذا قصد من االستئجار العرص بقصد اخلمرية حيث 
ألن املعصية يف هذه احلالة قائمة بذات الفعل، ال نتيجة فعل الفاعل، وتأول اإلمام احلديث ،حيرم

.)١٣٣("يةلعن احلامل واملحمول إليه عىل احلمل املقرون بقصد املعص"الوارد فيه 
وذهب األوزاعي وأبو يوسف وحممد من احلنفية إىل القول بالكراهة حيث نظر األوزاعي إىل -ب

فهذا )١٣٤(الغاية من العمل فيكره للمسلم حراسة كرومهم إذا كان عصريها يذهب إىل اخلامرة
ث يفتح املجال لتخريج نظائر له متعددة يف جمال اإلجارة، وأبو يوسف وحممد نظرا إىل احلدي

وكذلك تأجري املسلم نفسه ملثل تلك )١٣٥(الوارد بلعن احلامل واملحمول إليه يف اخلمر كام سبق
،، والناظر يف ذلك التعليل يرتجح لديه القول بالتحريم)١٣٦(األعامل فيه إعانة عىل املعصية

ىل كام أن املسلم إذا تعود ع،فاللعن عىل عمل يشء، واإلعانة عىل املعصية داالن عىل التحريم
محل اخلمر هان عليه أمر رشهبا، فاملنع من احلمل وسيلة لدرء مفسدة أعظم وهي رشهبا، وكام 

.يقول العامة صانع السم ال بد له من ذوقه

.٣٥٨، ص ٢، جمنتهى اإلراداتالبهويت، . ٣٩١، ص٦، ج رد املحتارابن عابدين، -١٣٢
، ٨، جالبحر الرائقابن نجيم، . ٦٠، ص ١٠، جالبداية، اهلداية وفتح القدير والعنايةما قاله أبو حنيفة، انظر-١٣٣

.١٨٩، ١٧٦، ص ٤، ج بدائع الصنائعالكاساين، . ٣٨١-٢٣٠ص
.٤٥١، ص٥، جاملغنيابن قدامة، -١٣٤
ترصها وشارهبا وحاملها واملحمولة عارصها ومع: يف اخلمر عرشةصىل اهللا عليه وسلملعن رسول اهللا: احلديث-١٣٥

، كتاب البيوع عن رسول اهللا ، باب النهي الرتمذيسنن .إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها واملشرتي هلا واملشرتاة له
.٢٢٨حسن صحيح، ص : ، قال األلباين١٢٩٥: أن يتخذ اخلمر خال، حديث رقم

.٢٣١-٢٣٠، ص٨، ج البحر الرائقيم، ابن نج. ٣٩٢-٣٩١، ص ٦، جرد املحتارابن عابدين، -١٣٦
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بعدم جواز تأجري املسلم نفسه إىل القول،)١٣٧(ذهب املالكية والشافعية واحلنابلة يف رواية ثانية-ج
،تالف أنواعه، وعدم جواز أخذ األجرة عىل عملهعند غري املسلمني لفعل املحظور عىل اخ

واحلديث الوارد يف لعن حامل اخلمر واملحمول إليه واضح يف التحريم، ولذلك قال اإلمام أمحد 
ال تبن هلم : أبني للمجوس ناووسا ـ وهو مكان العبادة هلم ـ قال: عندما سأله بناء بقوله

قالوا إذا قام املسلم بالعمل فإن األجرة تؤخذ منه بل إن املالكية ،)١٣٨(تعنهم عىل ما هم فيهوال
ويتصدق هبا زجرا وتأديبا، وذهبوا إىل أبعد من ذلك حيث قالوا بحرمة تأجري املسلم نفسه 
للعمل واخلدمة يف البيوت وتفسخ بمجرد العلم هبا، وبحرمة تأجري املرضع املسلمة إلرضاع 

وهذا فيام أرى منطق قوي له ، بدادهم هباأبنائهم والقيام بخدمتهم، وذلك النفرادهم واست
.القيم واملوازين باختالف الزمانيربره، وخصوصا عند اختالل ما

:الرأي الراجح
رأي القائلني بالتحريم عند وجود يوبعد عرض اآلراء واألدلة عىل النحو السابق يرتجح لد

.املانع الرشعي لقوة األدلة وسالمتها من املعارض املعترب
:الضوابط القيمية لتكوينهم وتأسيسهم الرشكات:الثالثالفرع 

ن ا، ال ينشأ إال بإرادة املتعاقدين، تتفق فيه اإلرادت)١٣٩(إن بعض الرشكات باستثناء رشكة امللك
عىل تنمية املال واستثامره، واقتسام األرباح الناجتة عن ذلك، ومن خالله أيضا يظهر التداول بأجىل صوره، 

.)١٤٠(للمسلمني إىل ضبط قيمي وأخالقي يمكن احلديث عنه يف اآليتوحتتاج مشاركتهم 

أسهل الكشناوي، . ٢٠، ص٧، جحاشية العدوياخلريش، . وما بعدها٤٢٤، ص١١، جنةّاملدواإلمام مالك، -١٣٧
.٣٤٢، ص ٢ج ،٢، عيسى احللبي، طاملدارك

، ١، جأهل الذمةأحكامابن القيم، . ٣٥٨، ص ٢، جمنتهى اإلراداتالبهويت، . ٤٥١، ص ٥، جاملغنيابن قدامة، -١٣٨
.٢٧٩، ٢٧٨، ٢٧٥ص 

ون اليشء هي أن يك: كة امللكفرش. ورشكة عقد،رشكة ملك: وتنقسم الرشكة عند الفقهاء إىل قسمني رئيسيني-١٣٩
الطهام واملرياث أو خلط األموال أو اختكالرشاء واهلبة والوصية،مشرتكا بني اثنني أو أكثر من أسباب التملك

. وتنقسم رشكة امللك إىل رشكة دين ورشكة غريه من عني أو حق أو غريمها،والتفريقبصورة ال تقبل التمييز
تنقسم باعتبار التساوي والتفاوت يف املال والترصف . هي عقد بني متشاركني يف األصل والربح: ورشكة العقد

رشكة أموال ورشكة : اعوتنقسم باعتبار رأس ماهلا إىل ثالثة أنو. ورشكة عنان،رشكة مفاوضة: والدين إىل قسمني
م، ١٩٩٣/هـ١٤١٤، ١، طمعجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاءنزيه محاد، : راجع. أعامل ورشكة وجوه

.٢٠، ص٢٦، جاملوسوعة الفقهية الكويتية. ١٦٥-١٦٤املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، فرجينيا، ص
.١٢٠-١١٩، صيف الدولة اإلسالميةالنشاط االقتصادي لغري املسلمني ، كميلصالح رشيف-١٤٠
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الناظر يف أقوال الفقهاء يتضح له أهنم مل هيملوا هذا املوضوع : رشكة غري املسلمني مع املسلمني
من حيث حكمه وتطبيقه، والقيم الضابطة له وخاصة هيمنة فكرة احلالل واحلرام، وإنام أولوه حقه من 

.مكن تصور املوضوع وإعطاء احلكم الدقيق املناسب أرى أن يعالج يف مسألتنيالعناية، وحتى ي
:موضوع الرشكة وجماهلا األمور اجلائزة:املسألة األوىل

تأسيس الرشكات بني املسلمني وغريهم سواء بأسامئها ومصطلحاهتا الفقهية من عنان، 
إذا كان جمال التجارة والعمل يف ، أو بأي أسامء أخرى )١٤١(ومضاربة، ووجوه، وصنائع، أو مسامهة

األمور اجلائزة، وهي أمور يتعذر حرصها تعترب انطالقة يف عامل التجارة، حيث تفتح السبل إىل حد كبري 
إلنشاء أنامط من األعامل واألنشطة االقتصادية الرحبة، الستغالل األموال، والطاقات واجلهود، والعقول 

، وهذا واضح عند فقهاء احلنفية من خالل تعريفهم ألنواع وحتريك دوالب التجارة وتوسيع نطاقها
، وكذلك األمر عند املالكية واحلنابلة مع حرص القيام بأعامل التجارة بيعا ورشاء باملسلم )١٤٢(الرشكات

معللني ذلك بأن غري املسلم ال يتورع وال يتحرز من التعامل باألشياء املحرمة مثل الربا واخلمر واستحالل 
يشاركهم ": ، كام روي عن اإلمام أمحد أنه سئل عن الرجل يشارك اليهودي والنرصاين، قال)١٤٣(األموال

بحيث يلتزم املتعاقدين فيها ،هي أن يشرتك أو أكثر يف نوع من أنواع التجارة أو يف عموم التجارات: رشكة العنان-١٤١
والوضعية عىل قدر ،ويكون الربح بينهم بحسب ما يتفقون عليه،بأن يدفع كل منهم حصة معينة من رأس املال

هي عقد رشكة بني عدد عىل : رشكة العنان": وعرفها احلنابلة بقوهلم. ا مفهومها عند احلنفيةوهذ. املال املدفوع
. "عىل أن يكون لكل منهم من الربح جزء مشاع معلوم،لكل منهم قدر معني ليعمل فيه مجيعهم،رأس مال معلوم

يتعاقد فأكثر بدون ذكر هي أن: رشكة الوجوه. ١٦٨، صمعجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاءمحاد، 
جملة من ١٧٧٦وقد عرفتها م . رأس مال عىل أن يشرتيا نسيئة ويبيعا نقدا ويقتسام الربح بينهام بنسبة ضامهنام للثمن

أمحد بن "اشرتاك شخصني فأكثر يف ربح ما يشرتيانه يف ذممهام بجاههام"محد بأهنا أعىل مذهب األحكام الرشعية
،١عبد الوهاب أبو سليامن، وحممد بن إبراهيم أمحد عيل، ط: ، حتقيقألحكام الرشعيةجملة اعبد اهللا القاري، 

: املضاربة بأهنااملجلة الرشعيةمن ١٧٧٥وعرفت املادة . ٥٣٦ص ، م١٩٨١/هـ١٤٠١مطبوعات هتامة، جدة، 
أما رشكة . املرجع السابق. دفع مال معني معلوم ملن يتجر فيه بجزء مشاع معلوم له من ربحه وتسمى قراضا

،أو غري معني لكنه،أن يتعاقد اثنان فأكثر عىل أن يتقبلوا نوعا معينا من العمل أو أكثر: فهيالصنائع أو األعامل
. وذلك كاخلياطة والصباغة والبناء وتركيب األدوات الصحية وغري ذلك. وأن تكون األجرة بينهم بنسبة معلومة

.١٨، ص١ج ،يف الرشكة املسامهة يف احلاشيةوقد سبق تعر. ١٦٦، صمعجم املصطلحاتمحاد، 
هـ، ١٣٨٦، ٢، طتنوير األبصارالتمرتايش، .١٨٩، ١٨٦، ١٧٦، ص٦، جاهلداية رشح بداية املبتدياملرغيناين، -١٤٢

.٣٢٤-٣٢١، ص ٤ج 
ملجتهد بداية احممد بن رشد القرطبي، . ٣٩، ص٦، جحاشية العدويالعدوي، . ٥١، ص٩، جاملدونةاإلمام مالك، -١٤٣

.٢٧٠، ص١، جأحكام أهل الذمةابن القيم، . ٢٧٠، ص١م، ج١٩٨٦/هـ١٤٠٦، دار املعرفة، بريوت، وهناية املقتصد
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¤  ]: ولكن ييل هو البيع والرشاء، وذلك أهنم يأكلون الربا ويستحلون األموال، ثم قال أبو عبد اهللا

«   ª  ©  ¨  §  ¦   ¥Z)قالصىل اهللا عليه وسلم، وملا روي عن ابن عباس أنه )١٤٤ :
.)١٤٥("ألهنم يربون والربا ال حيل: ومل؟ قال: شارك هيوديا وال نرصانيا وال جموسيا، قيلتال"

أما فقهاء الشافعية الذين ال جييزون من الرشكات املعروفة إال العنان، فإهنم يقولون بكراهة هذه 
وا ذلك بوجود الرشكة بني املسلمني وغريهم بصورة مطلقة سواء توىل أعامل الرشكة املسلم أو غريه، وعلل

.)١٤٦(الشبهة يف أمواهلم حيث يتعاملون بأنواع املعامالت املحظورة
أما أعامل املضاربة القائمة عىل تقديم املال من أحد األطراف والعمل وممارسة التجارة من 

ل الستغالله يف جماًالطرف اآلخر فإنه يالحظ أن الشافعية واحلنفية قالوا بجواز أخذ املسلم من غريه ماال
وكذلك أجاز الشافعية دفع املال لغري املسلم )١٤٧(التجارة عىل اعتبار أنه ال يعمل يف التجارة املحظورة

.)١٤٨(للتجارة فيه عىل اعتبار أن هذا النوع من الرشكة قائم عىل مبدأ الوكالة
ة من ملا يرتتب عىل هذه الرشك)١٤٩(بينام يرى املالكية واحلنابلة كراهة مثل هذا النوع من الرشكة

ال أحب ": ، وقد ورد عن اإلمام أمحد أنه قال)١٥٠(إذالل املسلم عند أخذه املال من غريه للتجارة فيه
.)١٥١("الرجل يشارك املجويس، وال يعطيه ماله مضاربة، وال اليهودي وال النرصاين

فقه األقليات الشيخ خالد عبد القادر، .٢٧٠، ص١، جأحكام أهل الذمةابن القيم، ، ٧٥: سورة آل عمران، اآلية-١٤٤
، أحكام أهل امللل من اجلامع ملسائل اإلمام أمحد بن حنبلل، اخلالاإلمام أبو بكر أمحد بن حممد. ٥٤٤، صاملسلمة

.٢٨٩، املسألة ١٠٦م، ص ١٩٩٤/هـ١٤١٤سيد كرسوي حسن، دار الكتب العلمية، بريوت، :حتقيق
الشيخ بكري حياين، نرش وتوزيع :، تصحيحكنز العامل يف سنن األقوال واألفعالالربهان فوري، عالء الدين-١٤٥

.٦١، ص ٦م، ج ١،١٩٧٧ط،سالمي، حلبمكتبة الرتاث اإل
، مصطفى حاشية قليويبالقليويب، محد بن سالمةأشهاب الدين أمحد بن . ٥، ص٥، جهناية املحتاجالرميل، -١٤٦

.٢١٣، ص ٢، جمغني املحتاجاخلطيب الرشبيني، . ٣٣٩، ص ٢ج ،هـ١٣٧٥، ٣احللبي، ط
أبو بكر أمحد بن عيل الرازي. ٣٢٧، ص ٨، ج ار تكملة رد املحتارحاشية قرة عيون األخبأمني، عبد اهللا بن حممد-١٤٧

.٢٩١، ص٢هـ، ج١٣٣٥، دار الكتاب العريب، بريوت، مصور عن الطبعة األوىل، أحكام القرآناجلصاص، 
.٢٣٢-٢٣١، ص ٥، ج حاشية الشربامليسالشربامليس، 

.املرجع السابق-١٤٨
، املغنيابن قدامة، . ٢٧٢، ص١، جأحكام أهل الذمةن القيم، اب. ٢٠٣، ٧٦، ص٦، جحاشية العدوياخلريش، -١٤٩

.٤، ص٥ج
. ٢٩، ص٦م، ج١٩٩٤، ١دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط،األستاذ سعيد أعرب:، حتقيقالذخريةالقرايف، -١٥٠

.٧٦، ص٦، ج حاشية اخلريشاخلريش، 
.٢٧٠، ص ١، ج أحكام أهل الذمةابن القيم، -١٥١
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:الرأي الراجح
صحيح وغريهم دأ الرشكة بني املسلمنيبعد العرض السابق لألقوال واألدلة يرتجح لدي أن مب

جائز لعدم الدليل الناهض ملنعها، ويف حالة الرشكة يف مظان الوقوع يف احلرام كالرصافة مثال، فاحليطة 
.ال يتورعون من الوقوع يف الرباألهنم جيهلون أحكامها، وربام،واحلذر

:اًجمال عمل الرشكة األمور غري اجلائزة رشع:ةثانيسألة الامل
الفقهاء يف موضوع الرشكات فيام حيظر التجارة فيه مل أجد فيام أعلم أهنم بعد الرجوع إىل آراء 

إذ ،املضاربة التي أولوها عناية خاصةحتدثوا عن األشياء التي يمنع الرشكة فيها بني املسلم وغريه، باستثناء 
ي بعض الفقهاء أهنم يستبعدون ذلك عندما يتوىل املسلم إدارة ومبارشة التجارة فيها إما منفردا كام هو رأ

كام سبق، أو مع رشيكه كام هو رأي الفريق اآلخر من الفقهاء، ومع ذلك فإن االفرتاض النظري واالحتامل 
التطبيقي يف الرشكات يموج يف املحظورات سواء كان يف جمال السلع، أو اخلدمات واحلرف والصنائع 

جتارة املخدرات واملسكرات واألطعمة رشكة يفكام يف الفالسلع املحظور التعامل فيها كثرية ومتنوعة 
واخلدمات واحلرف والصنائع املحظور ممارستها ذات ألوان لخ، إ...املحرمة، والصور والتامثيلالفاسدة 

، ودور البغاء، )الكازينوهات(وأهداف شتى من الرشكة نحو فتح املالهي اآلثمة، وصاالت القامر
روض األزياء النسوية، وكوافرية النساء إن كانت وورش الصناعات املحرمة، وبيوت ما يسمى بع

مسلمة، ودور األزياء العارية، وحمالت اخلياطة التي تصنع مالبس النساء العارية، وما شابه ذلك غري
وغري ذلك مما تستحدثه الرأساملية الفاسدة والتنقية لتداول السلع واخلدمات، خيدش قناة الرتشيدمما
.والتنقية اإلسالميةخيالف قنوات الرتشيد مما

فالرشكة إذا كان جماهلا هذه األشياء ونظائرها من املآثم ال أتصور وال أظن أن فقيها من الفقهاء 
يمكن أن يقول بجواز الرشكة فيها بني املسلم وغريه سواء توىل ذلك الرشكاء معا أو انفرد أحدهم هبا،  

. وهذا أمر بني ال حيتاج إىل بيان
:يمية واألخالقية عىل نشاط غري املسلمني يف املجتمع املسلمخالصة القيود الق

أن الرشيعة أعطت أهل الذمة حرية منضبطة كاملسلمني يف عالقاهتم مع املسلمني، هيمنت عىل :ًأوال
.هذه العالقة قنوات الرتشيد والتنقية يف التبادل التجاري، والعاملة، وتكوين الرشكات
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ممارسة عقود التبادل مع عدم مرور تلك العقود من قنوات الرتشيد والتنقية أباح هلم فيام بينهم :اًثاني
وعىل رأسها هيمنة فكرة احلالل واحلرام عىل ممارساهتم، فأباح هلم كل املعامالت واملشاركات 

.يف دينهمالتي يروهنا حالال
ختالف عقد عقود يف مشاركتهم للمسلمني أو إجرائهم العقود ال جيوز للمسلم مشاركتهم أو:اًثالث

الرشيعة، وإذا شاركهم فعليه أن ييل الرشكة بمعنى أن يكون جزءا من إدارهتا وال يرتكهم 
.يتعاملون بام خيالف أحكام الرشيعة

:اخلامتة والنتائج
فعرف القيم ،"اإلسالميدور القيم واألخالق يف ضبط التداول يف السوق"هذا البحث موضوع 

تلك املعتقدات : بأهنا،تصاد اإلسالمي كوهنا تضبط السوق عىل املستوى الكيلالتي حتكم السوق يف االق
واألخالق والتفضيالت واآلراء السياسية واملشاعر اخلاصة بشخص، أو جمموعة من األشخاص، كفكرة 

، والربانية وفكرة االستخالف يف املال، والوسطية واالعتدال، كام حدد األخالق املرغوبة احلالل واحلرام
قية يف السوق إىل جانب العرض والطلب، فعرفها ناملذمومة يف االقتصاد كوهنا من قنوات الرتشيد والتو

هيئة راسخة يف النفس تصدر عنها األفعال اإلرادية االختيارية من حسنة وسيئة ومجيلة وقبيحة، : بأهنا
السوق، بعد أن بني وجهة نظر وهي قابلة بطبعها لتأثري الرتبية احلسنة والسيئة فيها، فعالج أثرمها عىل 

يرى : األول:القيم واألخالق عىل السوق، فحددمها برأينيدورالرأساميل واإلسالمي إىل االقتصاد
بل يأخذ باألحكام الواقعية، ،أصحابه أن االقتصاد علم حمايد، ال عالقة له باألخالق واألحكام القيمية

، "اقتصاد وضعي"،تم بام جيب أن يكون، فهم يقولون بأنهوبمبدأ فصل القيم، وهيتم بام هو كائن، وال هي
يعتمد هذا النوع عىل البيانات الواقعية واإلحصائيات، والفرضيات والقواعد االقتصادية العامة، ويقوم 

ربط أصحابه بني االقتصاد : والثاين.مارشال، باريتو، روبنز، سامويلسون، فريدمان: قال به،بتحليلها
صاد املعياري، االقتصاد القيمي، وهو نمط من التحليل االقتصادي، يتناول ما ينبغي أن واألخالق، االقت

يكون عليه الوضع، ويصطبغ بوجهات نظر الباحث، والذي خيتلف باختالف الثقافات والدين والفكر، 
.بنتام، وبول سرتيتن، وهنري سيمون، جوزيف شومبيرت: قال به

فتتمثل يف اعتبار القيم واألخالق هو ما عليه غالبهم وأما وجهة نظر االقتصاد اإلسالمي 
املحرك األسايس لفعاليات النظام مجيعا، فاالقتصاد اإلسالمي هو اقتصاد معياري قيمي، مضبوط 

.بالضوابط الرشعية، حتكم األخالق فيه مجيع النشاطات االقتصادية
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يمية وضع ضوابط ق: األول: ثم أمكن بعد هذا املدخل تقسيم البحث إىل قسمني كبريين
الذي يقوم به املسلمون فيام للسلع واخلدمات التداول :يف حمورينوأخالقية حتكم التداول يف السوق

دة مضبوطني بقاعالذي يقوم به أهل الذمة مع املسلمني،للسلع واخلدمات التداول :بينهم، والثاين
يتعلق بأثر القيم واألخالق يف ضبط تداول وفيام،"احلرية االقتصادية املنضبطة": عىل كليهام وهيهيمنت

بمنع التجارات ،هيمنة فكرة احلالل واحلرام: املسلمني فيام بينهم، فقد بينت أمهية هذه القيم من خالل
املحرمة من التداول، ورضورة الصدق واألمانة والنصيحة يف عمليات التداول، والسامحة واألخوة 

القسط، لتحقيق قيمة يف غاية األمهية وهي التعادل يف التبادل مضبوطة إيفاء الكيل وامليزان بووالصدقة، 
باآلخرة من خالل زاد التاجر لآلخرة، وأخريا فرض )املتبادلني(بضابطه، وكذا ربط حياة املتعاملني 

فكل هذه القيم واألخالق أو الفروض القيمية واألخالقية مضبوطة بثالث ضوابط تعظيم منافع التبادل،
اإلبقاء عىل فكرة احلالل واحلرام مهيمنة عىل عالقات التبادل ": تها وحتليلها يف ثنايا الدراسة وهيتم إشاع

، "سيجه بالتعادل يف التبادل،مقصد من مقاصد الشارع،حرمة أموال األفراد"و ،"يف السوق اإلسالمية
من الضابط األول عىل تكوينهم كام هي،"إبقاء عالقة  اإلخاء واملودة  مهيمنة  عىل  عالقات  التبادل"و

.للرشكات، وممارستهم لإلجارات
فقد ضبطت للسلع واخلدمات،أما الضوابط القيمية لتداول غري املسلمني من رعايا الدولة

التعامل يف دائرة احلالل، من خالل هيمنة فكرة احلالل واحلرام عىل عالقات ،بأربعة ضوابط قيمية
،ألن الشارع سيج مقصد حفظ املال بالتعادل يف التبادل،ري املسلمنيغموال التبادل، عدم االعتداء عىل أ

كام أموال املسلمني، والتزامهم بالقيم األخالقية كالعدل والوفاء بالعهود والعقود واألمانة والصدق 
، وكذا رشكاهتم مع والتسامح كقيم أخالقية إنسانية جتب أن تسود سوق املسلمني الذي هم جزء منه

.لمني وكذا اإلجاراتاملس
:خرجت هذه الدراسة بعدد من النتائجوهذا 

يرجحون القول بأن للقيم أن الغالبية العظمى من االقتصاديني يف املدرسة االقتصادية الرأساملية -١
يعترب القيم واألخالق املحرك واألخالق دور يف التحليل االقتصادي، وأن االقتصاد اإلسالمي

لنظام مجيعا، فاالقتصاد اإلسالمي هو اقتصاد معياري قيمي، مضبوط األسايس لفعاليات ا
.بالضوابط الرشعية، حتكم األخالق فيه مجيع النشاطات االقتصادية
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بمنع التجارات املحرمة ،فكرة احلالل واحلرام: أن للقيم واألخالق هيمنة عىل التداول وأمهها-٢
عمليات التداول، والسامحة واألخوة من التداول، ورضورة الصدق واألمانة والنصيحة يف

.والصدقة، وإيفاء الكيل وامليزان بالقسط، لتحقيق قيمة يف غاية األمهية وهي التعادل يف التبادل
بعدة ضوابط ،ضبط التداول يف السوق اإلسالمي للمسلمني ومن يعيشون معهم من أهل الذمة-٣

اإلبقاء عىل فكرة احلالل واحلرام مهيمنة ": بعد إرساء قاعدة احلرية االقتصادية املنضبطة، وهي
،مقصد من مقاصد الشارع،حرمة أموال األفراد"و،"عىل عالقات التبادل يف السوق اإلسالمية

،"إبقاء عالقة  اإلخاء واملودة  مهيمنة  عىل  عالقات  التبادل"، و"سيجه بالتعادل يف التبادل
.ات، وممارستهم لإلجاراتهيمن الضابط األول عىل تكوينهم للرشككام

مهها أوشاط االقتصادي من القيم واألخالقأنه ال بد يف التحليل االقتصادي لعنارص الن-٤
.التداول، ومثله اإلنتاج، واالستهالك، والتوزيع

The Role of Values and Ethics in Regulating
Islamic Market Trading

This paper highlights the importance of ethics for one of the most
common economic activities, that is trading. It explains the relevant ethics
and values and their role in regulating trade in the Islamic market taking
place through interactions between Muslims themselves and between
Muslims and others such as selling commodities, providing different
services, contracts and leases and forming new companies. All these
procedures are based on the principle of controlled economic freedom
established by Islam in economic activity along with maintaining the rules
of ethics explained in this paper in detail such as observing the
requirements of ╓al┐l (allowed) and avoiding the forms and ways of
╓ar┐m when trading in the Islamic market. The sanctity of individual
ownership goes side by side with the spirit of brotherhood being
dominant in all transactions. The aim of this study is to emphasize the
importance of these ethics and values as effective means leading to better
trading methodologies. The findings of this study reveal the importance
of analyzing this element through observing values of ethics as an
important determinant of trade activity. This is a far cry from the
Capitalist financial systems that tend to exclude values and or system of
ethics from the dynamics trade relations.

****


