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 الملخص:

 
لقد تناولت في هذا   لحثذا  لواض  ذو وض ذضن  لناذات  ديامذامن وذ  ون ذض   

 إسالوي. وجعلاه بعد  لوقدوة في وحثثي  وخاتوة.
 لوحثا  ألول: ياناول  لاضجيهات  إلسالوية  لوحاشرة  لد عية إلى  لناات  ديامذامن. 

وهنذذذذاو تمذذذذض  حيذذذا عاذذذذمو  إلسذذذذالا نذذذذا قتذذذذض ن  ألتاذذذ ة  ديامذذذذامعة  لواذذذذرو ة  
واعذذدمة وذذ   لقذذرري  لاذذرة  و لوذذنة  لنألضةذذة تثذذا  ألفذذر م  لذذى  لاوذذ  وتثمذذيا  لذذر    
كقضلذه تعذذالى: ووهذذض  لذذان جعذذا لاذذ   أل ش الذضدم فاواذذض  فذذي وناكألهذذا ونلذذض  وذذ    يذذه 

. بذذذا قي  إلسذذذالا  فذذذو وذذذ  شذذذاي  لناذذذات  ديامذذذامن  لنذذذافو وجعلذذذه  1ووإليذذذه  لناذذذض   
وذذذذاي إلذذذذى   ذذذذه بالوذذذذا  ياذذذذري بالنيذذذذة  لمذذذذالثة و لاذذذذ ا باألح ذذذذاا عحذذذذامة ياقذذذذرن بهذذذذا  إلت

 لارعية. حيا قي  لناات  ديامامن في  إلسالا د يهدف إلذى تثقيذا  لن ذو  لوذامن 
فثوذذ   نوذذا هذذض  لثذذال فذذي  لذذن    ديامذذامعة  ألخذذرن  بذذا لاثقيذذا  لونذذافو  لوعنضةذذة 

 و آلخرة. و لروحية  لاي تثقا  لوعامة  لد ئوة لإلتواي في  لدتيا
 

كوا تناول ها   لوحثا  لاضجيهات  إلسالوية غير  لوحاشرة للناات  ديامذامن  
حيا ونو  إلسالا  لاو   ذ  برةذا  لووذالة فقذد و م فذي  لثذديا  لاذرةز ووذا يذ  ل 

 . 2و لرجا عوال  لناس حاى عاتي يضا  لقياوة وليس في وجهه و  ة لث  
 

وقشذذ اله يليلذذة ا والذذب بمويذذو  ذذض   كوذذا ونذذو  إلسذذالا  لاوذذ   ذذ  برةذذا  لر ذذ 
 في  لقرش  إلتااجي قو في  لقرش  دساهالكي.  ونثيرة  وسض ء ناي

                                      
 (.15( سورة امللك، اآلية )1)
 ، كتاب الزكاة، ابب النهي عن املسألة.7( صحيح مسلم بشرح النووي، جـ2)
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كوذذذا تنذذذاول  لوحثذذذا  لثذذذاتي قهويذذذة تاسذذذيس  لناذذذات  ديامذذذامن  لذذذى  لوذذذنه  
 إلسالوي  حيا قي إياوة شرن هللا في  لناات  ديامامن وذ  وضجحذات جلذ   لألرنذة 

.  1وو ذذدإ إلهذذي ووفوذذ   تحذذو هذذد ن فذذال ع ذذا ود عاذذقى  و لرخذذاء  ديامذذامن  وهذذا  
بينوا تاضي  لنايمة  لثاوية للحعد  ذ   لاعذالي   ديامذامعة  إلسذالوية هذض تثقيذا يضلذه 

. وإا  وذا سذلب  ل ذرم فذي  2وتعالى: وووو  ق ذرش  ذ  انذرن فذهي لذه وضياذة  ذناا  
ةعة د تارنذذه عوذذا يد تاذذابه  ديامذذامن بريذذام وقسذذالي  د تثاذذرا  لاذذرةعة  فذذهي  لاذذر 

وذذ  تاذذابه  ل،ذذابت  بذذا تضجذذ   لذذى  لدولذذة  إلسذذالوية  ذذو  و ائ هذذا  ديامذذامعة 
 لااكد و  سذالوة سذير  لناذات  ديامذامن. فالاذرةعة  إلسذالوية وهوذا تاذمو  لعاوذا 
 ديامذذامن وت وذذ  لذذه  لومذذال فهتذذه د عوذذعها قبذذد م قي تعاذذرف قو تاوذذاو  باعذذة  ذذض ة 

 ا.و   ض   لاو   ل،ألي

                                      
 (.123( سورة طه، اآلية )1)
 (.124( سورة طه، اآلية )2)
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 النشاط االقتصادي من منظور إسالمي

 
 .*إعداد الدكتور/ عمر بن فيحان المرزوقي     

 المقدمة:

الحمدددد ب رل المدددالمصن  الصدددالع  اليدددالم ملدددل سدددصد ا محمدددد  ملدددل  لددد  

  صحب   سلم  بمد:

ترسذذذ   لاذذذرةعة  إلسذذذالوية ونهمذذذام شذذذاوالم لاذذذا جض تذذذ   لثيذذذاة  بوذذذا فيهذذذا حيذذذاة  
عة  بض  ها وسيلة إلذى قهذد ف قسذوى قبر هذا  بامذاء ور ذاة هللا جذا  إلتواي  ديامام

 شاته  فياثقا بالب سعامة  لحار في  لد  ة :  لدتيا و آلخرة.
 

ويذد  نيذت  لاذرةعة  إلسذالوية بالماتذ   ديامذامن  فاو ذثت  لثذر ا ويا ذدة  
… تعام  لثذذذالل  لاذذذي عقذذذضا  ليهذذذا  لناذذذات  ديامذذذامن لإلتوذذذاي  ونامذذذام وووذذذاهلاام و ذذذا
  لخ  وو عت له و   لاارةعات  إلسالوية وا ع  ا سالواه و دا  تثر فه.

 
كوذذذا قي  لاذذذذرةعة لذذذذ  تقذذذذل  نذذذذد بيذذذاي  لثذذذذالل و لثذذذذر ا  وإتوذذذذا حثذذذذت وشذذذذمعت  

 لناات  ديامامن  لنافو  وجعلت  لاو   ل ي  ج ء م د يام ق وذ   إلعوذاي و لاقذضن  
 ا فذذي باياذذه قي يذذا،لو ونذذه وةرتقذذي وتهذذت  إلتوذذاي  ذذ   دسذذاااتة إلذذى  ل قذذر  وذذا م

 إلى ور ت   لمنى.
 

ولعذذا  لوااحذذو ل عذذات  لقررتيذذة و ألحاميذذا  لنألضةذذة وقمذذا   لوذذلل  لوميذذدة يذذد و  
ودن تلب  لعناعذة  لحذا  ة   لاذي    ذت  لوذلضو  ديامذامن للووذل  بعقيدتذه  إلسذالوية  

ألخالقيذذة  و نذذ ت فذذي حذذي   توذذل،ت  ديامذذامعات  لض ذذضية  ذذ   لمض تذذ   لروحيذذة و 
 لذذذى  لمض تذذذ   لوامعذذذة فذذذي  لناذذذابات  ديامذذذامعة  ولعذذذا الذذذب يألذذذر  وذذذدن وذذذا عولاذذذه 
 لوماوذذذو  لووذذذل  وذذذ  تعذذذالي   يامذذذامعة إسذذذذالوية  واويذذذ  م  ذذذ  غيذذذر  وذذذ   لوماوعذذذذات 
 ألخرن   لاي  رفت وا ه   يامامعة  ئيوة  قخ قت في  الج  لواذاكا  ديامذامعة 

                                      
 كلية الرتبية جامعة امللك سعود.  –املساعد بقسم الدراسات اإلسالمية  –االقتصاد اإلسالمي  –أستاذ  (*)
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نالرقسوالية  لاي قياوت بنياتهذا  لذى  لثرةذة  لو لقذة ورليذات   لاي تعاتي ونها  لحارةة 
 لوذذذض   قو نادشذذذار كية  لاذذذي تاذذذدت سذذذعامتها و لعد لذذذة  لو لقذذذة وذذذ  خذذذالل  ديامذذذام 

  آلور وتولب  لدولة لوع   وسائا  إلتااج.
 

وألي و   لناس و  عوا س تاابه  ديامامن  والم قو إتااجذام قو  سذاهالكام قو  
  قو ع ذذذضي فذذذي حالذذذة ب الذذذة  قو واذذذامر م بوذذذاه   يامذذذامن غيذذذر إسذذذالوي  … سذذذاثوا  م 

وة، ذذى  ليذذه وعرفذذة وضيذذل  إلسذذالا وذذ   لناذذات  ديامذذامن  وإعواتذذام بض جذذ   إلسذذهاا 
فذذي ناذذل بعذذب جض تذذ   لناذذات  ديامذذامن وذذ  ون ذذض  إسذذالوي  فقذذد يوذذت بحثذذا 

 ها   لوض ضن وجعلاه بعد ها   لوقدوة في وحثثي  وخاتوة:
 

 وحثا  ألول:  لاضجيهات  إلسالوية  لد عية إلى  لناات  ديامامن. ل
 

  لوحثا  لثاتي: تاسيس  لناات  ديامامن  لى  لونه   إلسالوي.
 
 

 
 هللا تمالل أرجدو أ  أودو  قدد   قدم  صمدا قددمم  أ  خاملد   الصدا  

 لوجه  الكرخم.
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 المبحث األ ل

 تصاديالنشاط االق إللالتوجصهات اإلسالمصة الدامصة 

 
عاذذذذمو  إلسذذذذالا نذذذذا قتذذذذض ن  لناذذذذابات  ديامذذذذامعة   لاذذذذي تا ذذذذا وذذذذو تعاليوذذذذه   

و لقرري  لارة  و لوذنة  لنألضةذة عث ذالي بالاضجيهذات  لاذي تهنذد قهويذة  لوذعي  لذد ئ  فذي 
حياة  ل رم و لوماوو  وتثألت قي ووا سة  لناات  ديامامن  لواذرون تاثقذا بوقا ذا  

ي يضلذذذه تعذذذالى: وووإا يذذذال   ذذذب للوالئاذذذة إتذذذي جا ذذذا فذذذي  ل،الفذذذة  لاذذذي ق  مهذذذا هللا  فذذذ
 . 1و أل ش خلي ة  

 
 وو  م  سضف عااوا ها   لوحثا  لى و لألي  قساسيي   لى  لضجه  لاالي: 

  لو ل   ألول:  لاضجيهات  إلسالوية  لوحاشرة للناات  ديامامن.
 امن. لو ل   لثاتي:  لاضجيهات  إلسالوية غير  لوحاشرة للناات  ديام

 
 المطلب األ ل: التوجصهات اإلسالمصة المباشرع للنشاط االقتصادي:

بالااوذذا فذذذي  لقذذذرري  لاذذذرة  تمذذد  يضجذذذه  إلتوذذذاي فذذذي قكثذذر وذذذ  رعذذذة إلذذذى  لعوذذذا  
و لوعي في وناك   أل ش  لعوا تها و دسا امة و  خير تهذا و سذاثوا  وذا فذي  اهرهذا 

الضدم فاواض  في وناكألهذا ونلذض  وذ   و ابنها  فهض  لقائا: ووهض  لان جعا لا   أل ش
 . 2و  يه وإليه  لناض   

 
كوا قي  لقذرري  لاذرة   لذان انذر  حلاذي  لاذااء و لمذيز  لذ  عونذو  تحا ذه  ذ   

وحاشذذرة قتاذذ اه   ديامذذامعة  ولذذض نذذاتض  فذذي وضسذذ   لثذذ  و لضحذذامة  نوذذا يذذال سذذحثاته: 
 . 3وووليس  لي   جناح قي تألامض  ف الم و        

                                      
 (.30( سورة البقرة، اآلية )1)
 (.15( سورة امللك، اآلية )2)
 (.198( سورة البقرة، اآلية )3)
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وا م ا  إلسالا إلى  لناات  ديامامن م ضة  رةثة في يضله تعالى: ووفذها  ك 
 . 1وي يت  لمالة فاتاارو  في  أل ش و بامض  و  ف ا هللا و انرو  هللا نثير م  

 
و غ  وا في  آلعة  لارةوة و  قور إلهي بادتااا  فذي  أل ش ليوذا س  لووذل   

اهدفت ح ذ   لاذض  ي  لو لذضن بذي   وذا تاابه  ديامامن  فهتها في  لضيت ت وه  س
 لووذذذذل  فذذذذي  لذذذذدتيا و ولذذذذه ل خذذذذرة  حينوذذذذا و جذذذذت  لعوذذذذا  لذذذذدتيضن بذذذذانر هللا سذذذذحثاته 

. قو حينوذذذا رخذذذت بذذذي   لماتذذذ   لوذذذامن و لماتذذذ   لروحذذذي  لاذذذي يااذذذضي ونهوذذذا  2وكثيذذذر م 
 إلتواي  فال ع مى قحدهوا  لى  آلخذر فذي  ذا  لهد عذة  إلسذالوية   لاذي تع ذي نذالم 
و   لوامة و لروح حقهوا و   لر اعة و لعناعة  حاى د عقو  إلتوذاي فذي هذ  ل  لرنحاتيذة 

 . 3وقو في سعير  لاهض ت  لوامعة
 

والذذذب  لذذذى  لنقذذذيب وذذذ   ديامذذذامعات  لض ذذذضية  لاذذذي يمذذذرت  ناياهذذذا  لذذذى  
 لماتذذ   لوذذامن   لذذان ق ذذح   لهذذدف  لضحيذذد للناذذات  ديامذذامن لإلتوذذاي  لوعا ذذر  

ة قو  لا ذات للمض تذ   ألخذرن  نذالقي  و لوحذامال  ألخالقيذة و لروحيذة ووويذالض  موي ور  ا
. إا قي  لاذذذيضعية  لوا نوذذذية تناذذذر  4وإي هذذذي إد حياتنذذذا  لذذذدتيا ووذذذا تثذذذ  بوحعذذذضمي   

 ألمعاي وتعاألرها قفيذضي  لاذعضن  وترنذ   لذى  لا ذض   لوذامن للثيذاة  وتوثذض واذا ر 
 لرقسذوالية وإي ناتذت د تناذر  لذدي  و ألخذال  إد   إلخاء في  لن ضس  لحارةة  نوذا قي

قتهذذذا يمذذذرتها  لذذذى ت ذذذا   لانيوذذذة  وقبعذذذدتها  ذذذ   لقيذذذاا بذذذدو  إعمذذذابي فذذذي ت اوهذذذا 
 ديامذذذامن  ووذذذ  مذذذ  فذذذهي ي لا ا ذذذا  لذذذديناوي ي بذذذي   لذذذن    لدينيذذذة و لدتيضةذذذة لذذذيس لذذذه 

  جثذذي   لثيذذاة . ووذذا جعذذا  لذا،لو وذذ 5ووجذضم فذذي  لوماوذذو  لرقسذوالي قو  دشذذار كيي
 لوامعذذة  ل ا غذذة وذذ   لمض تذذ   لروحيذذة و ألخالقيذذة  ذذ  برةذذا  دتاثذذا  قو غيذذر   ذذاهرة 
تاذذذهدها  لوماوعذذذات  لوعا ذذذرة  فذذذالارني   لذذذى جاتذذذ  وذذذ  جض تذذذ   لثيذذذاة  إلتوذذذاتية 

                                      
 (.10( سورة اجلمعة، اآلية )1)
 .28سري، التنمية االقتصادية يف اإلسالم، مؤسسة شباب اجلامعة اإلسكندرية، ص( د. عبد الرمحن ي2)
 .116، ص1406، 3( د. عبد الستار فتح هللا، املعامالت يف اإلسالم، دارة الطباعة، القاهرة، ط3)
 (.29( سورة األنعام، اآلية )4)
 صور الرتكي، املكتب املصري احلديث، اإلسكندرية.( د. منان، االقتصادي اإلسالمي بني النظرية والتطبيق، ترمجة د. من5)
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وإهوذذال بقيذذة  لمض تذذ   ألخذذرن يانذذافى وذذو وذذا جذذاءت بذذه شذذرةعة  إلسذذالا   لاذذي تن ذذي  
قوذذض   لوعذذام  وتذذد ض ل لذذ   لذذدتيا نوذذا تذذد ض ل لذذ   آلخذذرة   قوذذض   لوعذذاا نوذذا تذذن  

كوذذذذا فذذذذي يضلذذذذه تعذذذذالى: ووو باذذذذا خيوذذذذا رتذذذذاو هللا  لذذذذد    آلخذذذذرة ود تذذذذنس تمذذذذيحب وذذذذ  
. و سذذذذانارت  لوذذذذنة  لذذذذى وذذذذ  ياذذذذرهأل  بنيذذذذة  لا ذذذذر  للضحذذذذامة وتذذذذرو  لناذذذذات  1و لذذذذدتيا  

ن ق ذابه  لملذض فذي للرجذا  لذا   ديامامن قو  لثط و  يد    نوا في يذضل  لرسذضل
 لضحذذامة  حينوذذا  وادحذذه ت ذذر وذذ   لمذذثابة  باتذذه عمذذلي حاذذى يرتثلذذض  وإا    تثلذذض  لذذ  

وقع ذذذ  نذذذاي ع فيذذذه  لذذذل تاياذذذه و ذذذنو   يذذذ ل عقذذذرق وةذذذانر حاذذذى ين لذذذض   يذذذال  لنألذذذي 
. ووذ  مذ  فذالنو  لنألذضن يذضحي  2وبعاوه  يالض  نلنا عا  سضل هللا  يال نلا  خير ونه 

لاذذي فر ذذها هللا  لذذى  لووذذل  د ع ذذضي قم لهذذا ا ةعذذة للار خذذي فذذي تاذذابه بذذاي  لضحذذامة  
 . 3و ديامامن قخا م بنميحه و   لدتيا

 
إا قي  إلسالا د ير ى للوول  قي يا،لى    مو   فذي  لقيذاا بعوذا ة  أل ش   

وتثقيا  ل،الفة فيها  و  غير إم  ود  دو ي  ود عقر   لى  لملض في  ل هد  وفال هذامة 
قو حرواي  لن س و  بيحات وا قحا لها وويذا وذ    4وي  لدتيا ليوت باثرة   لثالل ف

حذذرا  ةنذذة هللا  لاذذي قخذذرج لضحذذام  و ل يحذذات وذذ   لذذر   يذذا هذذي للذذاي  رونذذض  فذذي  لثيذذاة 
. ود  لذذذى  لح الذذذة  فالاوذذذ  و لاذذذد برةذذذا  لورسذذذلي   5و لذذذدتيا خالمذذذة يذذذضا  لقياوذذذة  

  ن  لثن ذة وسذقاها  وحمذدها وتذضح نذاي تمذا  م    لض ت هللا  ليه  قجوعذي   فذمما
نذذاي   عيذذام للمذذن   ونذذاي  وإبذذر ني  نذذاي بذذ    م وم وم نذذاي عمذذنو  لذذد ون وتألينذذا وثوذذد 

قبذض  ر  لمذذديا بذذ    م و وذذر ععوذذا فذذي  ألمعذ  و ثوذذاي نذذاي تذذاجر م و لذذي نذذاي يااوذذ   

                                      
 (.77( سورة القصص، اآلية )1)
، ابب خدمـة الرجـص صـالبه، املكتـب اإلسـالمي، 11( املصنف، أليب بكـر عبـد الـر ان بـن  ـام، حقيـق لبيـب الـرمحن األعظمـي، اجلـز  2)

 .244، ص1392، 1بريوت، ط
 .140، مطبعة الشرن العريب، القاهرة، ص1قتصادي اإلسالمي،  ( د. حممد عبد هللا العريب، حماضرات يف اال3)
قـا  )الزهـادة يف الـدنيا ليسـح بتحـرل احلـال  وال اضـاعة املـا ، ولكـن الزهـادة  ( ومتام احلديث كما رواه الرتمـيي عـن أيب ذر عـن النـ  4)

يبة اذا أنح ألصبح هبا أرغب فيها لو أهنا أبقيح لك(. انظر يف الدنيا أن ال تكون مبا يف يديك أوثق مبا يدي هللا وأن تكون يف ثواب املص
 .1353، 1، ط9صحيح الرتميي، كتاب الزهد، ابب ما جا  يف الزهادة يف الدنيا، جـ

 (.32( سورة األعراف، اآلية )5)
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وقمذد  فذي تاذابه . فالوول  إا  خلمت تياه وحو   1وفقد    قته ناي يه جر ت وه
فهذض فذي عحذامة بو هضوهذا  لعذاا  ألي  لضحذامة  – والم وإتااجام و سذاهالكام  – ديامامن 

في  إلسالا د تقامر  لى  لاعائر  لاعألدعة  لوعروفة  نالمالة و ل ناة و لمياا  بذا 
. فذي حذي   2وتاوا نا يوذا عثحذه هللا وةر ذا  وذ   أليذض ل و أل وذال  لحابنذة و ل ذاهرةي

 إل ذذر ش  لو لذذا  ذذ   لوذذعي و لاوذذ  بذذ    قي الذذب وذذ   ل هذذد فاذذرة مخيلذذة  لذذى قي 
 إلسالا  و ل  إلواا  لم  لي ق ثابها بالمها في يضله يويد ع ذ   لمهذال قي شذرت 
 لاضنذذا تذذرو  لاوذذ   وتذذرو  لاذذد ون  و دساوذذالا للووذذاهلاات  والذذب خ ذذا ألي الذذب 

 . 3وحر ا في  لارني
 

ويعذذدو   –ععنذذي  لاوذذ   –ت إلذذى جوا ذذة قتاذذرو  الذذب ويذذال  لوض ذذلي يود تلا ذذ 
ة إلذذى وذذا فذذي قيذذدن  لنذذاس عوذذوضي قت وذذه   فذذي  لووذذاجد ق يذذنه  باوثذذة  وقيذذديه  وذذام 
 لواضنلذذذذذذة  وليوذذذذذذذض  نذذذذذذذالب  ياووذذذذذذ ضي بقضلذذذذذذذه تعذذذذذذذالى: وووفذذذذذذي  لوذذذذذذذواء   ياذذذذذذذ  ووذذذذذذذا 

  . وهذذذ  بوعنذذذا  وتاوةلذذذه جذذذاهلضي  فذذذهي  لوذذذر م بذذذه  لو ذذذر   لذذذان هذذذض سذذذأل 4وتض ذذذدوي  
إتحات  لر    ولض ناي  لر   ين ل  لينا و   لوواء لوا قورتا بادكاوذان و لوذعي فذي 

. ويذال  5و ألسحان  ويال تعذالى: ووفاواذض  فذي وناكألهذا ونلذض  وذ    يذه وإليذه  لناذض   
. ونذاي تعذالى يذام  م قي  6وتعالى: وووه ن إليب بمان  لن،لة توايط  ليب  بحام جنيذام  

 . 7وونها  ولا  قورها ليعل   لضحام قي د يارنض  قسحان  دكاواني ير يها و  غير ه 
  
وييذا ألحوذذد بذذ  حنألذذا: وذا تقذذضل فذذي  جذذا جلذس فذذي بياذذه قو ووذذمد  ويذذال: د  

  قوذا سذوو يذضل  8و  وا شيئام حاذى عذاتيني   يذيق فقذال قحوذد: هذا   جذا جاهذا  لعوذا
                                      

 .170، ص4( أبو الفضص عبد هللا مودود املوصلي احلنفي، االختيار لتعليص املختار، جـ1)
 .5، ص1398العبودية، مطبعة املدين، القاهرة، ( ابن تيمية، 2)
 .186م، بريوت، ص1978، 1( أبو لامد حممد الغزايل، كتاب األربعني يف أصو  الدين، منشورات دار اآلفان، ط3)
 (.22( سورة اليارايت، اآلية )4)
 (.15( سورة امللك، اآلية )5)
 (.25( سورة مرل، اآلية )6)
 .171 – 170، مرجع سابق، ص4ص املختار، جـ( املوصلي، االختيار لتعلي7)
 .76( ابن قدامه، خمتصر منها  القاصدين، خر  ألاديثه عبد هللا األنصاري، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، ص8)
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  انذذذر  ل يذذذر وتمذذذدو    ويذذذال حذذذي 1ووإي هللا جعذذذا   يذذذي تثذذذت  ذذذا  وثذذذي   لنألذذذي 
 –  ذي هللا  نذه  –. ويد بي  الب  ل،لي ة  ور ب   ل، ان  2وخوا ام وتروح ب اتا 

فقذذال عحا تذذه  –حينوذذا  لذذ  بضجذذضم وذذ  عقمذذر فذذي  لعوذذا وتذذرو قسذذحان بلذذ   لذذر   
 لواهض ة يد عقعد قحذدن   ذ  بلذ   لذر    وةقذضل  للهذ     ينذي  ويذد  لذ  قي  لوذواء 

. وتذذال يضلذذه  3وف ذذة وقي هللا إتوذذا يذذر    لنذذاس بع ذذه  وذذ  بعذذبيد تو ذذر انحذذام ود 
تعذذالى: ووفذذها  ي ذذيت  لمذذالة فاتااذذرو  فذذي  أل ش و بامذذض  وذذ  ف ذذا هللا و انذذرو  هللا 

 . 4وكثير م لعلا  ت لثضي  
وناي   ي هللا  نه إا   قن فاى فا محه حالذه  سذال  نذه هذا لذه حرفذةق فذها   

 . 5وييا له د  سقط و   ينه
 

كوا يري  لقرري  لارة  بي   لواا ني  في  لناات  ديامامن و لوماهذدي   فذي  
رخذذر رعذذة وذذ  سذذض ة  لو وذذا فذذي يضلذذه تعذذالى: ووورخذذروي ع ذذر ضي فذذي  أل ش يألامذذضي 

 . 6وو  ف ا هللا ورخروي عقاتلضي في سأليا هللا  
 

ر م و غ  تألذي  إلسذالا فذي  لوذعي و لناذات بقضلذه ووذا قكذا قحذد بعاوذام   يذط خيذ 
. إلى غير الب و   لنمض   لد لة  لذى ف ذا  لوذعي  7وو  قي عاكا و   وا يد  

 ومض به  ند هللا واا  لح الة وقحثها  ند .

                                      
ابلسـيف  )بعثـح بـني يـدي السـاعة ( ومتام احلديث كما رواه اإلمام أمحد يف املسند عن ابن عمر رضي هللا عنهما قا : قـا  رسـو  هللا 1)

لىت يعبد هللا ولده ال شـريك لـه، وجلعـص ر قـي حـح يـص رحمـي، وجلعـص الـي ا والص ـغ ار علـم مـن خـالف أمـري ومـن تشـبه بقـوم فهـو مـنهم(. 
 ، دار املعارف مبصر.5667، رقم احلديث 8انظر: املسند لإلمام أمحد، جـ

م كما ير ن الطري تغدو مخاصاً وتروح بطاان(. انظر صحيح الرتميي بشرح ( ومتام احلديث )لو أنكم كنتم توكلون علم هللا لق توكله لر قت2)
 .1353، مطبعة الصاوي، 207، ص1، ط9اإلمام أبوبكر املالكي، كتاب الزهد، ابب يف التوكص علم هللا، جـ

 .23، دار اليا  الرتاث العريب، بريوت، ص2( عبد احلي الكتاين اإلدريسي، الرتاتيب اإلدارية، جـ3)
و لامد الغزايل، اليا  علوم الدين وبييله كتاب املغين عن محص اإلسناد يف اإلسـفار، أليب الفضـص العراقـي، صـحح فشـراف عبـد العزيـز أب -

 .59، ص3، دار القلم، ط2السريوون، جـ
 (.10( سورة اجلمعة، اآلية )4)
 .206مية، لبنان، ص( ابن اجلو ي، مناقب أمري املؤمنني، حقيق  ينب القاروط، دار الكتب العل5)
 (.7( صورة املزمص، اآلية )6)
 .323، لديث رقم 123، كتاب البيوع، ابب كسب الرجص وعمله بيده، ص3( البخاري، جـ7)
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كوذذا قكذذد  إلسذذالا نر وذذة  لعوذذا  إلتوذذاتي  لذذان يا ذذا و لاعذذالي   إلسذذالوية  و فذذو  

 لمذذالثة و لاذذ ا وذذ  يذذد   و د تقذذاء بذذه إلذذى م جذذة  لضحذذامة و لمهذذام  بالوذذا  ياذذري بالنيذذة 
 جذا  . يهنذد الذب حذديا نعذ  بذ   مذرة  يذال وذر  لذى  لنألذي  1وباألح اا  لارعية

وذ  جلذد  وتاذابه فقذالض : عذا  سذضل هللا  لذض نذاي هذا  فذي  فرقن ق ذثان  سذضل هللا 
سأليا هللا  فقال  ليه  لمالة و لوالا وإي ناي خرج عوعى  لذى ولذد   ذما  م فهذض فذي 

رج عوذذعى  لذذى قبذذضة  شذذي،ي  نأليذذرة  فهذذض فذذي سذذأليا هللا  وإي سذذأليا هللا  وإي نذذاي خذذ
كذذذاي خذذذرج عوذذذعى  لذذذى ت وذذذه عع هذذذا فهذذذض فذذذي سذذذأليا هللا  وإي نذذذاي خذذذرج عوذذذعى  ةذذذاءم 

 . 2وو اخرة فهض في سأليا  لاي اي 
 

ود  ةذذ  قي هذذا  بثذذد ا تذذه حذذاف  يذذضن لإلقحذذال  لذذى  لعوذذا و إلتاذذاج  د يد نذذه  
 ذذذ  وعذذذه  لقذذذضل بذذذاي تلذذذب  لمذذذ ة  لاعألدعذذذة للناذذذات إد اوو  لحمذذذائر   ألوذذذر  لذذذان عو

 ديامذذذامن فذذذي  إلسذذذالا لهذذذا قمرهذذذا  إلعمذذذابي فذذذي  ةذذذامة  ذذذرش  لعوذذذا فذذذي  ديامذذذام 
 إلسذذالوي  ووذذ  مذذ   ةذذامة  إلتاذذاج وذذ   لوذذلو و ل،ذذدوات  تايمذذة تهافذذت قفذذر م  لوماوذذو 

م ا  لووذذل   لووذذل   لذذى  لعوذذا  موي  لاذذامر باذذ ا نأليذذر باقلحذذات  ألجذذض   لواليذذة  وذذا 
ومذذذض ن  آلخذذذرة  والذذذب ووذذذا عوذذذه  فذذذي  – لعائذذذد  لوذذذامن  –ععوذذذا  بامذذذاء مذذذض ن  لذذذدتيا 

 لق ذذاء  لذذى  لح الذذة  دخايا ةذذة  وفذذي نذذح  جوذذاح  لا ذذ،   لذذان عوذذضم  ديامذذامعات 
 . 3و لوعا رة

 
ويذذد حذذر   إلسذذالا  لذذى تاذذميو و سذذاور    لناذذات  ديامذذامن لل ذذرم  لووذذل    

 لواعدمة  د للحار فثو   بذا لوذائر  لو،لضيذات  ألخذرن  نذال ير لالألية  دحاياجات 
 لذان  و    لح،ذا ن ووذا وذ  ووذل  عمذرس  و لثيض ي  نوذا ع هذ  الذب وذ  يذضل  لرسذضل

                                      
 .143 – 142هـ، ص1415، 1( د. يوسف القرضاوي، دور القيم واألخالن يف االقتصاد اإلسالمي، الناشر مكتبة وهبة، ط1)
 .129، ص19/282ن الطرباين، املعجم الكبري، لققه محدي عبد اجمليد السلفي، اجلز  ( احلافظ ابن القاسم سليما2)
( د. قاسم احلموري، التضخم والبطالـة يف اطـار التكيـف االقتصـادي مـن منظـور اسـالمي، منشـور يف كتـاب التنميـة مـن منظـور اسـالمي، 3)

 .428، 420م، ص1991البنك اإلسالمي للتنمية، مؤسسة آ  البيح، اجلز  األو ، 
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غرسام قو ي  ن    ذام خياكذا ونذه بيذر قو إتوذاي قو بهيوذة إد نذاي لذه بذه  ذدية  وفذي 
. ويذذد انذذر  بذذ  حمذذر  لعوذذقالتي  1و و عذذة لووذذل  وإد نذذاي لذذه  ذذدية إلذذى يذذضا  لقياوذذة 

يووقا ا  قي قجر الب عواور وا م ا  لمرس قو  لذ  ن وذاكضدم ونذه ولذض وذات     ذه قو 
 . 2وغا سه ولض  تاقا ولاه إلى غير ي

 
كوذذذا قي  إلسذذذالا عثذذذر  قشذذذد  لثذذذر   لذذذى قي ع ذذذضي جويذذذو قتحا ذذذه  ذذذاولي   

قي وذذذا  نذذذد هللا خيذذذر ونامذذذي   وإي لذذذ  ياثقذذذا لهذذذ  ت ذذذو وذذذامن فذذذي حيذذذاته   با احذذذا  
وقبقذذذى  ورعذذذة الذذذب فذذذي  لثذذذديا  لقائذذذا وإي ياوذذذت  لوذذذا ة وفذذذي يذذذد قحذذذدن  فوذذذيلة فذذذهي 

 . 3و سا ان قي د عقضا حاى عمرسها فليمرسها 
 

ويذذد عوذذال سذذائا بقضلذذه: وذذا  ل ائذذدة وذذ  غذذرس  ل وذذيلة و لوذذا ة يائوذذةق ويذذد د  
الب باته تارة  للعوا  لان  قجد قجوا ووا قو م  قحد  لعلواء  لوعا رة  لإلجابة   
. لقضلذه تعذالى: ووو  ألذد   ذب  4وياعألد به  لوول    ه  و لضحامة لذيس لهذا قجذا تقذل  نذد 

. ووذ  مذ  فذال رم  لووذل  سذضف يحقذى  ذاوالم ونامذام بيلذة حياتذه   5وحاى عاتيب  ليقذي   
ععألذد   ذه  ديامذامن  نوذا لعلوه قي هللا سائله     ور  و وله  فهض ععألذد   ذه بناذابه 

بالمذذذالة و ل نذذذاة  وهذذذا  عمعذذذا يتاذذذات  ل ذذذرم  لووذذذل  د يذذذرتحط بوذذذا تض  ذذذعت  إلحمذذذاء ت 
وةناهذذي  ألوذر  بذذا عواذذد  لناذذات  60 – 15 لدوليذة  لذذى توذذوياه بوذذ   لناذات  وهذذض وذذ  

                                      
( النووي، شرح صحيح مسلم شرح النووي، كتاب املساقاة واملزارعة، ابب فضص الغرس والزرع، خر  ألاديـث صـالح عويضـه، دار املنـار 1)

 .1553للطبع، لديث رقم 
احلـرث واملزارعـة، ( اإلمام أمحد بـن لجـر العسـقالين، فـتح البـاري شـرح صـحيح اإلمـام البخـاري، املطبعـة السـلفية، اجلـز  ا ـام ، كتـاب 2)

 .1352ص
، 1، املكتبـة التجاريـة الكـربص مبصـر، ط1( جال  الدين السيوطي، اجلامع الصغري من لديث البشري النيير، لققه حممد حمـي الـدين، جــ3)

 .1352ص
 .151( د. يوسف القرضاوي، دور القيم واألخالن يف االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص4)
 (.99( سورة احلجر، اآلية )5)
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  ف،يذذر  لنذذذاس وذذ  بذذال  وذذر  وحوذذذ   1و ديامذذامن لل ذذرم  لووذذل  إلذذى وذذذا بعذذد الذذبي
 .  نوا و م     لنألي 2و وله
 

ولقد ناي  لوولوضي  ألو ئا ععرفضي ون لة  لناات  لنذافو فذي  إلسذالا  وحر ذض   
 لى و  ولاه  فا  حمت حياته   ديامامعة بمحمة إسالوية و  ثة  فقد نذاي  وذر 
ب   ل، ان   ي هللا  نذه عقذدا م جذة  لاوذ   لذى م جذة  لمهذام  وةقذضل إلي قوذضت 

ف ذذذا هللا قحذذذ  إلذذذي  وذذذ  قي قياذذذا  بذذذي  شذذذعألاي  جذذذا ق ذذذرن فذذذي  أل ش قبامذذذي وذذذ 
  ألي هللا تعذذالى يذذدا  لذذاي  ع ذذر ضي فذذي  أل ش يألامذذضي وذذ   *ووماهذذد م فذذي سذذأليا هللا

ف ذذله  لذذى  لوماهذذدي  بقضلذذه: ووورخذذروي ع ذذر ضي فذذي  أل ش يألامذذضي وذذ  ف ذذا هللا 
  وألتذذه د ياض ذذا إلذذى قم ء  لمذذالة إد بال هذذا ة   3وورخذذروي عقذذاتلضي فذذي سذذأليا هللا  

دبذذذد لذذذالب وذذذ  نذذذض  عوذذذاقي بذذذه  لوذذذاء  ومذذذضن عوذذذار  لعذذذض ة  ود عثمذذذا لذذذه الذذذب إد و 
. ووذذر  4وبادكاوذذان  ذذامة  ووذذا د ياذذاتى إياوذذة  ل ذذرش إد بذذه ع ذذضي فر ذذام فذذي ت وذذه

 جا  لى قبي  لد م ء وهذض عمذرس جذض ة فقذال يقتمذرس هذا  وقتذت شذيخ نأليذر  وهذي د 
 . 5وي ع ضي لي قجرها وةاكا ونها غيرنيت ع  في نا  ونا   اوام  فقال وا  لي  ق

 
فلذذذذ  ع ذذذذ   لعائذذذذد  لوذذذذامن قو  لثذذذذاف   ديامذذذذامن هذذذذض  لحا ذذذذا  لضحيذذذذد للناذذذذات  

 ديامذذذامن فذذذي  إلسذذذالا  نوذذذا فذذذي  ديامذذذامعات  لوعا ذذذرة   لاذذذي   األذذذرت  لوعذذذاا 
وقمد  إلتواي  ألساسي  ف ملت بي   ديامام و لذدي   وإتوذا نذاي هنذاو هذدف رخذر 

 تاذذابه ل ضةذذا  ياوثذذا فذذي نوذذ    ذذا هللا  لذذان يألانيذذه  لووذذل  وذذ  و  ء   لذذى  لوذذدن
 ديامذذامن   لذذان ياويذذ  بالحعذذد  ل ونذذي فذذي قهد فذذه   لاذذي لذذ  تعذذد تقامذذر  لذذى  لثيذذاة 

                                      
( د. علـــي يـــوعال، النظـــام االقتصـــادي اإلســـالمي، لـــث نشـــر يف كتـــاب البنـــوت اإلســـالمية ودورهـــا يف تنميـــة اقتصـــادايت املغـــرب العـــريب، 1)

 .70هـ، ص1416، 1الناشر، البنك اإلسالمي للتنمية، ط
ه ولسـن عملـه(. انظـر صـحيح الرتمـيي، كتـاب ( عن عبد هللا بن بلْسر، أن أعرابياً قا : اي رسو  هللا من خـري النـاس قـا  )مـن طـا  عمـر 2)

 ، مطبعة الصاوي.1353، 1، ط9الزهد، ابب ما جا  يف طو  العمر للمؤمن، جـ
 

 (.20سورة املزمص، اآلية ) (3)
 .245، ص2، دار املعرفة للنشر، لبنان، ط30( مش  الدين السرخسي، املبسوط، جـ4)
 .50، الناشر املعهد الدويل للبنوت واالقتصاد اإلسالمي، ص2 السنة النبوية، جـ( د. لسن العناين، األنشطة املصرفية وكماهلا يف5)

 .24، ص2)*( وقد ورد هيا األثر أيضاً يف كاب الرتاتيب اإلدارية، للكتاين، جـ
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 لاي ل  ع،لا فيها  إلتواي  ألثام لقضله تعالى: ووقفثوذألا  قتوذا خلقنذاك   – لدتيا فثو  
وإتوا عواد إلى وا بعدها   لاي هي غاياذه فذي إبذا   –  1و ألثام وقتا  إلينا د ترجعضي  

 لهدف  ألسوى و لنهذائي  لذان وذ  قجلذه خلذا  إلتوذاي  وهذي عحذامة هللا تعذالى: ووووذا 
 . 2وخلقت  لم  و إلتس إد ليعألدوي  

 
وإا  وا تعا ش  لاو   ديامامن وو  لهذدف  ألخذرون و لنهذائي  لذان عوذعى  

 ذذض ي هللا وجناذذه  فذذهي  لهذذدف  ألخيذذر عقذذدا  لذذى وذذا إليذذه  لووذذل  وة لحذذه  وهذذض تيذذا   
سذذض   ولذذض نذذاي الذذب  لاوذذ  ع ذذض  نوذذ  إتاذذاج  ل يحذذات وذذ   لوذذلو و ل،ذذدوات ق ذذعافام 
و ا  ة. وويا د عواضن  ل،أليا و ل ي  ولض ق محب نثرة  ل،أليا فذاتقض  هللا عذا قولذي 

قو تض يذز  لوذض  م  –. ألي  لناات  ديامامن في  إلسالا  3و أللحان لعلا  ت لثضي  
د ععاود فقط  لى  لوضيا   لوامن  لواوثذا فذي  – ديامامعة في  ديامام  إلسالوي 

 لر   و ل،وا ة  نوذا هذض  لثذال فذي  ديامذام  لض ذعي  وإتوذا ععاوذد إ ذافة إلذى الذب 
. فالناذذات  إلتوذذاتي بوذذا  4و لذذى وضيذذا   آلخذذرة  لواوثذذا فذذي ويذذ  ي  لثوذذنات و لوذذيئات

اذذذات  ديامذذذامن وضجذذذ  د وثالذذذة للثوذذذان  فهوذذذا  لثذذذض ن وإوذذذا  لعقذذذان. فذذذي الذذذب  لن
ود ع لذذ  وو…   5وووفوذذ  ععوذذا وثقذذال ا ة خيذذر م يذذر   ووذذ  ععوذذا وثقذذال ا ة شذذر م يذذر   

 . 6و  ب قحد م  
 

كوا قي  إلسالا يذد مفذو وعانقيذه إلذى  لوذعي و لناذات  ديامذامن ب رةذا رخذر  
 واله   نهحياء  أل ش  لوياة  لاي د والذب لهذا فوذ  ياوثا في إباحاه تولي ه  تاائ  ق 

 . 8ووو  قحيا ق  ام وياة فهي له وليس لعر   ال  حا     لقضله  7وقحياها ولاها
                                      

 (.115( سورة املؤمنون، اآلية )1)
 (.56( سورة اليارايت، اآلية )2)
 (.100( سورة املائدة، اآلية )3)
 .77ال، النظام االقتصادي اإلسالمي، مرجع سابق، ص( د. علي يوع4)
 (.8-7( سورة الزلزلة، اآليتان )5)
 (.49( سورة الكهف، اآلية )6)
 .563، ص5( ابن قدامه، املغين، جـ7)
 .8344، لديث رقم 2( السيوطي، اجلامع الصغري من لديث البشري النيير، مرجع سابق، جـ8)
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. با احذا  قي  إلحيذاء  1وويضل  ور ب   ل، ان يو  قحيا ق  ام وياذة فهذي لذهي 

الا  بينوذذا ومذذد  وذذ  ومذذام   لولايذذة  وجذذ ء وذذ   لناذذات  ديامذذامن فذذي ت ذذر  إلسذذ
ععاألذذر تذذرو إحيذذاء  أل ش  لوولضنذذة قوذذر م غيذذر ورغذذضن شذذر ام  ألي خيذذه تع ذذيالم للثذذروة 

  ل رمعة و لقضوية.
 

 سذذذارم بعذذذب  أل   ذذذي  –  ذذذي هللا  نذذه  –ويذذد مألذذذت قي  وذذذر بذذ   ل، ذذذان  
إلذذذذى بذذذذالل بذذذذ   لثذذذذا ن  لو تذذذذي ويذذذذال يإي  سذذذذضل هللا لذذذذ    لاذذذذي قي عهذذذذا  سذذذذضل هللا 
 لنذاس إتوذا قي عذب لاعوذا ف،ذا ونهذا وذا يذد ت  لذى  وا تذه و م  عق عب لاثمذر   لذى

 لحاييي. ويد ق ذح  هذا   دتمذا  خيوذا بعذد قوذر م وعروفذام فذي  ل قذه  إلسذالوي  حاذى يذال 
 اح   لومني يود ينحمي قي عق و  إلواا قحد م و   لوض ت إد وا عو نذه إحيذال   ألي 

ي حذذا واذذارو بيذذنه  بوذذا د فائذذدة فذذي إي ا ذذه قكثذذر وذذ  الذذب ت ذذييقام  لذذى  لنذذاس فذذ
 . 2وونهي
 

بينوا انر قبض  لثو   لواو من يوإا   م   ن  أل ش     وا تها  ييذا لذه:  
إوذذذا قي تهجرهذذذا  قو ترفذذذو يذذذدو  نهذذذا  لاذذذدفو إلذذذى وذذذ  عقذذذضا بعوا تهذذذا  ولذذذ  ياذذذرو  لذذذى 

 . 3وخر بها  وإي مفو خر جها  لئال تمير بال،ر ن وض تاي
 

 لذذذى ود ووذذذة  سذذذاثوا   لوالذذذب لولاذذذه   لذذذان هذذذض فذذذي  فالاذذذا ن  لث ذذذي  عثذذذب 
  و لحاذذذذذذر  4و أل ذذذذذا وذذذذذال هللا  يذذذذذال تعذذذذذالى: ووورتذذذذذذضه  وذذذذذ  وذذذذذال هللا  لذذذذذان رتذذذذذاك   
. لينا ذو  لوالذب  5وووا،ل ضي خيه نوا يال تعالى: وووقت قض  ووا جعلا  ووا،ل ي  خيذه  

                                      
بــاري شــرح صــحيح البخــاري، اجمللــد ا ــام ، كتــاب احلــرث واملزارعــة، ابب مــن أليــا أر  مــوا ً، مــن ( اإلمــام أمحــد العســقالين، فــتح ال1)

 .22الطبعة اليت لقق أصلها مسالة الشيخ عبد العزيز بن اب ، ص
 .580، مكتبة الراي  احلديثة، الراي ، ص5(  ابن قدامه، املغين، جـ2)
 .270، ص1410، 1الايت الدينية، دار الكتاب العريب، بريوت، ط( أبو احلسن املاوردي، األلكام السلطانية والو 3)
 (.33( سورة النور، اآلية )4)
 (.7( سورة احلديد، اآلية )5)
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يامذامعة تامذا بالانويذة . وووا عمد  انر  قي إحياء  لوض ت له رما    1وو لوماوو وعام 
 ديامذذامعة  وإا  ناتذذت  لذذدول  إلسذذالوية تعذذاتي وذذ   لا،لذذل  ديامذذامن  قو واذذ لة 
 ل قر  وهذض  لضجذه  لوقابذا للانويذة  فهتذه عو ذ  قي ععذ ن هذا  ج ئيذام إلذى  خا ذاء و ي ذة 

. حيذا إي نثيذر م وذ  ق   ذي  2و إلحياء وفا شروبها  إلسذالوية فذي  الونذا  إلسذالوي
 إلسذذذالوية غيذذذر ووذذذاملة  ولذذذض تألنذذذت إحياءهذذذا ألسذذذه  الذذذب فذذذي  ةذذذامة  إلتاذذذاج   لذذذدول

 و واما  ج ء و   لح الة  لاي تعاتي ونها  يامامعاتها.
 

. خالفذذام  3وويذذد جعذذا  إلسذذالا  لوقيذذاس فذذي  لاولذذب  ل ذذرمن هذذض  لثذذالل و لثذذر ا 
حذذدوم  وخالفذذام للن ذذاا  لرقسذذوالي  لذذان قبلذذا  لعنذذاي للولايذذة  ل رمعذذة بميذذر ييذذضم وموي 

للن اا  دشار كي  لان تنار لل رم  ت اليام و  فلو ة  لواه   لموا ي   لاذي تذرن قي 
 أل ا هض تدخا  لدولة  إلذى م جذة  ت ر مهذا بعنا ذر  إلتاذاج وحروذاي  ل ذرم وذ  موذرة 
 ولذذذه وجهذذذد  وووا سذذذة  لناذذذات  ديامذذذامن  لذذذان يرغذذذ   د  لذذذان عثذذذدم  لذذذه جهذذذا  

د غر بة بعد قي    ت  دشار كية باو  فنائها قي ت اذا فذي  قذر  لا، يط  لورن ن  و 
 م  ها  بعد ت أليقها وتوميدها  محام و   ل و .

 
ود  ةذذ  قي الذذب ووذذا ياعذذا ش وذذو وحذذامال  إلسذذالا  ديامذذامعة   لاذذي جذذاءت  

قكثر  حابة و سايعابام لاذئضي  ل ذرم و لموا ذة  فذال تذاي   ل ذرم فذي  لموا ذة  لذى تثذض 
 دشذذذذار كية  ود تملذذذذ  ومذذذذلثة  ل ذذذذرم  لذذذذى ومذذذذلثة  لموا ذذذذة نوذذذذا ت عذذذذا  وذذذذا ت علذذذذه
. فذذال رم و لموا ذذة ليوذذا خمذذوي  وامذذا  ي   نوذذا  ذذض تهوا  لوذذا ه   ل رمعذذة  4و لرقسذذوالية

و لمواعية  لى  لوض ء  فال يضجذد تثيذ  قو تعمذ  ل ذرف موي بذرف فذي  ديامذام  لذان 

                                      
 .74( د. حممد عبد هللا العريب، حماضرات يف االقتصاد اإلسالمي، اجلز  األو ، مطبعة الشرن العريب، القاهرة، ص1)
 .207 – 206هـ، ص1405دي للمسلمني، رابطة العامل اإلسالمي، ( د. رفعح العوضي، من الرتاث االقتصا2)
( د. عبـــد هللا علـــوان، التعريـــف ابلشـــريعة اإلســـالمية وفقههـــا ومصـــادرها، لـــث نشـــر يف كتـــاب ادارة وتثمـــري  تلكـــات األوقـــاف، البنـــك 3)

 .51هـ، ص1410اإلسالمي للتنمية، 
 .128م، ص1990، 1واحلضاري، دار الوفا  للطباعة، ط( د. لسني غامن، املدخص لدراسة التاريخ االقتصادي 4)
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  ي  لااوذا فذي   اعذة  لومذلثة  ديامذامعة ياحو شذرةعة  إلسذالا   لذان تويذ  ب،ا ذية  لاذض 
 . 1ولل رم و لموا ة

 
وه ذذا  يهنذذد  إلسذذالا  لذذى قهويذذة  لناذذات  ديامذذامن   لر وذذي ل ةذذامة  ل يحذذات وذذ   

 لولو و ل،دوات  و غ  في الب بالثض ن  لان د ينق ذو بالوذا بقذى  لناذات تافعذام.  لض ذو 
امعة  نوا عوذوى فذي  ديامذام  لوعا ذر   لان عوه  في  وا ة  أل ش  قو  لانوية  ديام

حاى عو    لضفاء بالثاجات  ألساسية لإلتواي  قو وا عووى باضفير حذد  لا اعذة   لوعذروف 
في  ل قه  إلسالوي   لان ع ارش  لى  لوماوو  إلسالوي تضفير  لاا فذرم وذ  قفذر م   مذ  

ا تثوذا  لوماوذو  نذه    تثقيقه  إوا بدفعذه إلذى  لعوذا وتو ينذه ونذه  فذها   مذ  لوذأل  وذ
وقعوا قها  ر ة ق ح  فيه   ورل جذائو فقذد برئذت وذنه  اوذة هللا     لقضل  لرسضل 2والب

 . 3وتعالى 
 

ولها  فقد فرش  إلسالا وض  م نال ناة وثالم توه  في ن الة  لثد  ألمتى و  وواضن  
سذذذالوي ولذذذيء وضياذذذة قفذذذر م  لوماوذذذو   لذذذاي  د عقذذذد وي  لذذذى ن اعذذذة قت وذذذه   و لاذذذا ةخ  إل
 بالاض هد  لاي تثألت قي  لدولة  إلسالوية ناتت تن ا  لى  ل قر ء و لوثااجي .

 

و ن يائذذا قي  لن ذذاا  إلسذذالوي يا ذذا وذذو  لن ذذاا  دشذذار كي فذذي ووذذئضلية  لوماوذذو  
 ذذذ   لعاوذذذا و لعوذذذا  إد قتذذذه  غذذذ  هذذذا   دت ذذذا   ل ذذذاهرن فذذذي  لووذذذئضلية فذذذهي يإبذذذا  هذذذا  

 لن ذذذذاا  إلسذذذذالوي ع ذذذذضي لل ذذذذرم إ  مة ا تيذذذذة وذذذذهمرة  قوذذذذا  لن ذذذذاا  لووذذذذئضلية و،الذذذذل  ف ذذذذي 
 دشار كي فه  مة  لوماوو هي  إل  مة  لون رمة بالاضجيه  و لاي ت،ا ي بمض  ها  إل  مة  ل رمعة 

 . 4و لا،مية

                                      
 .34هـ، ص1403، 1( االحاد الدويل للبنوت اإلسالمية، املوسوعة العلمية والعملية للبنوت اإلسالمية، اجلز  ا ام ، ط1)
 .15( د. رفعح العوضي، االقتصاد مصادره يف الفقه، مكتبة الطالب اجلامعي، مكة املكرمة، 2)
 هـ.1396، دار املعارف مصر، 2، ط7، جـ4880إلمام أمحد بن لنبص، شرله أمحد حممد شاكر، لديث رقم ( املسند ل3)
( د. رفعــح العوضــي، اقتصــادايت العمــص واألجــر يف اإلســالم، لــث نشــر يف كتــاب اإلســالم والنظــام االقتصــادي الــدويل اجلديــد، منظمــة 4)

 .156املؤمتر اإلسالمي، ص
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 المطلب الثا ي

 التوجصهات اإلسالمصة غصر المباشرع للنشاط االقتصادي

 
سذالا  لواذمو للناذات  ديامذامن  لذى ووذ  جهذة قخذرن لذ  عقامذر وضيذل  إل 

 لثذذض ف   ديامذذامعة  قو  لذذدو فو  لدينيذذة   لاذذي تضلذذد فذذي  لذذن س  لحاذذرةة حذذض ف  م خليذذة 
تذذدفعها إلذذى  لقيذذاا بو  ولذذة  لناذذابات  لنافعذذة فذذي  لثيذذاة  لذذدتيا   لاذذي عمذذض ها  إلوذذاا 

 لن وذية و لوثح ذات  . وإتوذا  ذال  نافذة  لألض  ذا 1و لم  لي باتها م    لااور و دكاوذان
 لاذذذي تذذذد ض إلذذذى  لح الذذذة و لاقذذذا س  لذذذى  لناذذذات فذذذي  ديامذذذام  إلسذذذالوي  وذذذ  يألذذذا 
بعذب  ل ئذذات  لاذذي تذذهمر قي تضذذيى  الذذة  لذذى غيذذره   فامذذح  نذذالم  لذذى  ألوذذة نلهذذا  
فاوذذاهلب ود تنذذا   ووذذانا ة  ذذ   لعوذذا تاألذذر م وترفعذذام و هذذد م  ووذذألحة فذذي الذذب خوذذا ة 

ة  ياثوذذذا  ألئهذذذا  ديامذذذام و لوماوذذذو. ولهذذذا  ونذذذو  إلسذذذالا بذذذر   يامذذذامعة و جاواعيذذذ
 لاوذذذذ  و لثذذذذر ء غيذذذذر  لوذذذذليوة   لاذذذذي تذذذذهمن إلذذذذى  لح الذذذذة وتذذذذرو  لناذذذذات  ديامذذذذامن 

  لونا   وقغلا  ألبض ن  لوض لة إلى الب  وت ميا الب خيوا يلي:
 
 منع الكسب عن طريق المسألة والصدقة لكل ذي مرة سوي. -أ

 طريق االنتظار. منع الكسب عن -ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 .58يا  علوم الدين، مرجع سابق، ص( أبو لامد الغزايل، ال1)
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 منع الكسب عن طريق المسألة والصدقة لكل ذي مرة سوي: -أ
عونذذو  إلسذذالا  حاذذر ف وهنذذة  لاوذذضل  وجعلهذذا ومذذد  م وذذ  ومذذام   لضذذيى  قو       

. بينوذا  واذدح هللا  ذ  وجذا  1ووسيلة و  وسذائا جوذو  لثذروة  وذ  غيذر  ذرو ة ولمئذة
 . 2وافام  سلضو  لاي  وود عوالضي  لناس إلث

ويذذذد و م فذذذي  لثذذذديا  لاذذذرةز ووذذذا يذذذ  ل  لرجذذذا عوذذذال  لنذذذاس حاذذذى عذذذاتي يذذذضا 
 . 3و لقياوة وليس في وجهه و  ه لث  

 
. نوذا  4وويد   األر  إلسالا  لاو     برةا  لووذالة سذثاام يضجذ   لنذا  لمذاححه    

حذذد و م فذذي حذذديا يأليمذذة بذذ  و،ذذا    لهاللذذي و عذذا يأليمذذة إي  لووذذالة د تثذذا إد أل
مالمذذة:  جذذا تثوذذا حوالذذة فثلذذت لذذه  لووذذالة حاذذى عمذذيألها مذذ  عووذذب  و جذذا ق ذذاباه 
جائثذذة  جااحذذت والذذه فثلذذت لذذه  لووذذالة حاذذى عمذذي  يض وذذام وذذ  عذذيى قو يذذال سذذد م م 
و  عيى  و جا ق اباه فاية حاى عقضا مالمذة وذ  اون  لثمذا وذ  يضوذه لقذد ق ذابت 

وذذام وذذ  عذذيى قو يذذال سذذد م م وذذ  عذذيى  فالتذذام فايذذة فثلذذت لذذه  لووذذالة حاذذى عمذذي  يض 
. والذذب ووذذا عمعذذا  5وفوذذا سذذض ه  وذذ   لووذذالة عذذا يأليمذذة سذذثت عاكلهذذا  ذذاحألها سذذثاام 

  لعوا و دتااا  في  أل ش هض  لوأليا للاو  و إلتااج وليس والة  لوه ل.
 

فالوه ل و   لقام ة   لى  لعوذا عثذا  ونذه  إلسذالا  إا ودحذ  فيهذا لمنذي ود 
 . وفي يضل للرسضل  ليذه  لمذالة و لوذالا ود تثذا  لمذدية لمنذي ود 6ولقضن و او  

                                      
 .121( لسن العناين، األنشطة املصرفية وكماهلا يف السنة النبوية، مرجع سابق، ص1)
 .273( سورة البقرة، اآلية 2)
 .130( صحيح مسلم بشرح النووي، اجلز  السابع، كتاب الزكاة، ابب النهي عن املسألة، ص3)
 .250هـ، ص1411، 1تصادي اإلسالمي، مكتبة الوادي، جدة، ط( عدانن خالد الرتكماين، امليهب االق4)
 .133، كتاب الزكاة، ابب من ال حص له املسألة، ص17( صحيح مسلم بشرح النووي،  5)
 .99، مكتب املطبوعات اإلسالمية للب، ص 5( سنن النسائي بشرح السيوطي، كتاب الزكاة، ابب مسألة القوي املكتسب، جـ 6)
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. ألي  لقذذذام   لذذذى  لاوذذذ  غنذذذي ب وذذذحه  فذذذال عوذذذاثا  ل نذذذاة نوذذذا يذذذال  1ولذذذان وذذذرة سذذذضن 
 . 2و ل قهاء

 
. باسذذذاثناء  3وولاذذذي د يذذذرن  إليهذذذا خي ذذذضي فذذذي الذذذب تاذذذميعام لذذذه  لذذذى  لح الذذذة 

لن ذذذاا  لوذذالي  إلسذذذالوي  نذذالاي حذذذدمها بعذذب  لثذذذادت  لاذذي تع ذذذى لهذذا قهويذذذة فذذي  
لقأليمذذذة  لهاللذذذي   ذذذي هللا  نذذذه فذذذي  لثذذذديا  لوذذذالل  لذذذانر. وهذذذا  وذذذا   لرسذذذضل 

ع اذذل  ذذ   لذذدو   ديامذذامن  لاأليذذر  لذذان تعلحذذه  ل نذذاة فذذي تثقيذذا  لااذذميا  لااوذذا  
سذذذض ء وذذذ  خذذذالل  ذذذدا إ  ائهذذذا  لقذذذام ة   لذذذى  لعوذذذا  مفعذذذام دشذذذار كه  فذذذي  لناذذذات 

من  قو وذ  خذالل وذا تذضفر  وذ   قس  لوذال  إلتاذاجي لل قيذر و لووذ ي    لذاي   دياما
 م ت إو اتاته   لا تية    تضفير   با ا عوذا ده   لذى  لاثذضل إلذى بايذات ونامذة 

. ووذذ  مذذ  ع، ذذي وذذ  يذذ    قو يذذاه  قي  ل نذذاة توذذه  فذذي  ةذذامة  4وت يذذد  لوماوذذو باسذذر 
ه  قذذذذا ود عقضلذذذذه ونمذذذذل  وهذذذذي ونذذذذه بذذذذر ء  لح الذذذذة  إا قي هذذذذا  ومذذذذرم  فاذذذذر ء د عقأللذذذذ

 . 5وووكألرت نلوة ت،رج و  قفض هه  إي عقضلضي إد نابام  
 

كوا ل  عقل مو   ل ناة  ند  فو وواضن  لااميا فذي  ديامذام  إلسذالوي  بذا  
عواذذذذذد إلذذذذذى  د تقذذذذذاء بووذذذذذاضن  لناذذذذذات  ديامذذذذذامن  حينوذذذذذا تاذذذذذمو  سذذذذذاثوا   ألوذذذذذض ل 

ا  ل  تاذا و فذي  لناذات  ديامذامن  بيذد قي  ل نذاة د يذر م  لومودة  وتهدمها بال ناء إ
بهذذذذذا إفقذذذذذا   ألغنيذذذذذاء  غيذذذذذر قي هذذذذذا   لثذذذذذرو ت  لو اوذذذذذحة إا  لذذذذذ  توذذذذذاثور سذذذذذااعرش 

                                      
 .98ائي، املرجع السابق، كتاب الزكاة، ابب اذا مل يكن له دراهم وكان له عدهلا، ص ( سنن النس1)

 

 .308، ص1405، 2، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط2أبو  كراي حيي بن شرف النووي، روضة الطالبني وعمدة املفنني، جـ  (2)
 .591، ص1380، دار مصر للطباعة، 2، ط2أبو عبد هللا حممد بن مفلح، كتاب الفروع، جـ -
 . 286، راجعه هال  مصيلحي، مكتبة النصر احلديثة، الراي ، ص2منصور بن يون  البهويت، كشاف القناع عن اإلقناع، جـ -

 

( د. يوســـف القرضــــاوي، دور الزكــــاة يف عــــال  املشـــكالت االقتصــــادية كتــــاب قــــرا ات يف االقتصـــاد اإلســــالمي، مركــــز ألــــاث االقتصــــاد 3)
 .144اإلسالمي، جدة، ص

ذكــر بعــع العلمــا  أن الفقــري واملســكني الــيي حيســن لرفــة يعطــم مــن مــا  الزكــاة نــن آلــة لرفتــه وان كثــرت. انظــر مشــ  الــدين حممــد  (4)
 .161هـ، ص1413، 3، دار اليا  الرتاث العريب، بريوت، ط6الرملي، هناية احملتا  اىل شرح املنها ، ط

 (.5( سورة الكهف، اآلية )5)
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. ووذذا عمعذذا  ذذاح   لوذذال حرةمذذام  لذذى  1ولالتقذذر ش  ب عذذا  ل نذذاة  لذذى وذذر  لوذذني 
 قي ععضش الب  لنقو باساثوا  قوض له في  ألوجه  لوارو ة.

 
قي  ل نذذذاة وذذذ  خذذذالل سذذذه   لمذذذا وي   لذذذان عوثذذذا تاوينذذذام شذذذاوالم لل ذذذرم  بماتذذذ  

. تاذد وذ  ق    لواذارني  فذي  لناذات  2و لوول   د  لو،ابر  لاما ةة وغير  لاما ةذة
 ديامامن  خيوا لض   ه   لدهر بنابذه وويعذض  فذي خوذائر  يامذامعة  د يذد لهذ  فذي 

لوماوذذو نلذذه وذذ  شذذاته تذذدعي   دئاوذذاي  جلألهذذا قو مفعهذذا  بذذا قي تاوينذذام نهذذا  ع ذذونه  
ألي ها   ل واي يدفو ق  ان  ألوذض ل لاقذدع   لقذرش  لثوذ  لوذ  ع لحذه وذ  ق ذثان 
 لناابات  ديامامعة  لو،ال ذة  وهذا  قوذر يذهمن إلذى سذض  واليذة خاليذة وذ   لر ذا فذي 

ن   وإا  وذذا ق ذذ نا إلذذى الذذب  ل ذذابط  ل قهذذي ل أليعذذة  لذذدي   لذذا 3و لوماوذذو  إلسذذالوي
عق ى و  سه   لما وي   و لان عاارت خيه  ل قهاء قي ع ضي في قوذر وحذاح  د لوذ ه 

. ألم ننا قهوية سه   لمذا وي  فذي ترشذيد وواذروعية  لناذات  ديامذامن  4وقو وعمية
لل ذذرم  لووذذل . تانيذذب  ذذ  مو   ل نذذاة فذذي ونذذو تاذذدس  لثذذروة فذذي قيذذد يليلذذة تضذذيى فذذي 

ووذاضن  لاذ ل  وهذا  وذا عثذا  ونذه  لقذرري  لاذرة  وواضن  لارف و ألغلألية تضيى في 
وفذي إ ذامة  لقذضة  لاذر ئية إلذى  ل قذر ء ا ت   5وووكي د ع ضي مولة بي   ألغنياء ونا   

 إلتاذاج  –و لعرش  – دساهالو  – لويا  لورت و لالساهالو  لاقي  تض  تام بي   ل ل  
 . 6ووو  م   ساور    لناات  ديامامن للوماوو  لوول  –
 

                                      
 .77يمي، العدالة االجتماعية والتنمية يف االقتصاد اإلسالمي، مركز دراسات الولدة العربية، بريوت، ص( د. عبد احلميد براه1)
 .402( االحاد الدويل للبنوت اإلسالمية، املوسوعة العلمية والعملية للبنوت اإلسالمية، اجلز  ا ام ، مرجع سابق، ص2)
 .403( املرجع السابق، ص3)
 .153، ص1331، مطبعة السعادة مصر، 1، ط2( الباجي، املنتقم، جـ4)
 (.7( سورة احلشر، اآلية )5)
( د. منــــان، االقتصــــاد اإلســــالمي بــــني النظريــــة والتطبيــــق ندراســــة مقارنــــةن ترمجــــة د. منصــــور الرتكــــي، الناشــــر املكتــــب املصــــري احلــــديث، 6)

 .248اإلسكندرية، ص
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 نمذر م وشااي بي  وا ع عله  إلسالا و  وه   ة  ل قر ء و لوناض ي   حاذى ع لذض   
فذذذي  لوماوذذذو  ووذذذا ت علذذذه  لذذذن    لض ذذذضية وذذذ   لااذذذهير بهذذذ  وإ ذذذالي إفالسذذذه  ونامذذذام 

 . 1وو لاثاير و   لاعاوا وعه 
 
 منع الكسب عن طريق االنتظار: -ب

قي يذذذدفو  لوذذذال إلذذذى  لميذذذر  و لاوذذذ  ب رةذذذا  دتا ذذذا  وذذذهم   فذذذي عحذذذا ة وذذذضج ة 
.  لذان حذرا  2وقوذض دم هذي  ذي   لر ذا – دتا ذا   –ألجا ت ير قي يدفو وقابذا  ألجذا 

بمويذذو  ذذض   وقشذذ اله يليلذذة ونثيذذرة  سذذض ء نذذاي فذذي  لقذذرش  إلتاذذاجي قو فذذي  لقذذرش 
 .  3و دساهالكي

 
وذ  ويد ونو  إلسذالا هذا   لاوذ  وذ  هذا   ل رةذا  ألتذه يذهمن إلذى وجذضم فئذة  

 لناس تاضي في حالذة ب الذة ود توذه  فذي بنذاء  يامذام  ألوذة  وألتذه يذهمن إلذى نوذ  
  ووذا الذذب  4وو ذوضي عوذاامر بذه  لور بذي موي قمتذى واذا نة فذي  لو،ذابرة – ائذد  –

إد  ت اليذذام وذذ   ل هذذ   ل،ذذابت لض ي ذذة  لنقذذضم فذذي  لذذن    لض ذذضية   لاذذي   األرتهذذا فذذي 
ووذذذ  مذذذ  قباحذذذت تاجيرهذذذا بذذذثو  وعذذذي  ععذذذرف بوذذذعر حذذذد ا تهذذذا سذذذلعة تحذذذان وتاذذذارن  

 ل ائذذذدة. والذذذب قوذذذر د توذذذو  بذذذه  لاذذذرةعة   لاذذذي تقذذذر   دشذذذار و  ل علذذذي فذذذي  لنايمذذذة 
 لنهائية للناذات  ديامذامن   لذان عثاوذا قي ع ذضي وضجحذام قو سذالحام. إا قي الذب عوثذا 

وي جهذد و نذاء  ل رةا  لوضن و لعامل لنوذاء  لوذال و ةامتذه  فذال يضجذد نوذ  بيذ  بذد
وو،ابرة  ود تضجد فئة تضيى  لى جهد و ر   آلخرة   با ععوذا  لمويذو وةاذارنضي 
في  إلتاذاج وفذي تثوذا  لو،ذابرة  فااذضي  لنايمذة  دشذار و فذي  لذر   و ل،وذا ة  حاذى 

. إا  لمذذذذرا بذذذذذالمن   ناذذذذرت شذذذذذر ي  5وتذذذذا   د لذذذذة تض ةذذذذذو  لنذذذذات  وفقذذذذام لوعذذذذذايير  املذذذذة

                                      
 .465، لث منشور يف كتاب التنمية من منظور اسالمي، مرجع سابق، ص( د. عبد السالم العبادي، دور مؤسسات الزكاة يف التنمية1)
 .39( اإلمام حممد أبو  هرة، التكافص االجتماعي يف اإلسالم، دار الفكر العريب، ص2)
 .23( املصرف اإلسالمي الدويل لالستثمار والتنمية، القاهرة، دليص الفتاوي الشرعية يف األعما  املصرفية، ص3)
 فسه.( املرجع ن4)
هـ، 1408( د. عبد احلميد الغزايل، اإلنسان أساس املنهج اإلسالمي يف التنمية االقتصادية، املصرف اإلسالمي الدويل لالستثمار، مصر 5)

 .57 – 56ص
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. وإد ناي  لاو  ب رةا  دتا ذا    لذان تض ذد هللا  1وقس  لوالدساثقا   لعائد و    
خيذذه بوذذا لذذ  ياض ذذد بذذه غيذذر   وقتذذا  بثر ذذه  لذذى وذذ  عمذذر  لذذى قكلذذه فذذي يضلذذه تعذذالى: 
ووعا قيها  لذاي  رونذض   تقذض  هللا وا و  وذا بقذي وذ   لر ذا إي ننذا  وذهوني   فذهي لذ  ت علذض  

   ءوس قوذذذذذذذذض لا  د ت لوذذذذذذذذضي ود فذذذذذذذذااتض  بثذذذذذذذذرن وذذذذذذذذ  هللا و سذذذذذذذذضله وإي تألذذذذذذذذا  فلاذذذذذذذذ
. و إلسذذذالا بهذذذا  ع،الذذذل  ذذذ   لوا نوذذذية  لاذذذي تمعذذذا  لقيوذذذة نلهذذذا للعوذذذا  2وت لوذذذضي  

موي سائر  نا ر  إلتااج  ألخرن  وة،الل     لرقسوالية  لاي تع ذى  قس  ألهويذة 
 لقمذذضن فذذي  إلتاذذاج و لاض ةذذو  إلذذى م جذذة  ذذواي إ جا ذذه وذذو  ل ائذذدة  بمذذب  لن ذذر 

 . 3و نه تايمة  لناات و      قو خوا ة  وا تو ر
 

وووا تمد   إلشذا ة إليذه قي  إلسذالا يذد  نذي  ناعذة نأليذرة بوثا  ذة  لر ذا   لذان  
عوثذذذذذا  سذذذذذامالدم فاحاذذذذذام لثاجذذذذذة  إلتوذذذذذاي  وق ذذذذذح  عوذذذذذا س  لذذذذذى ت ذذذذذا  و سذذذذذو فذذذذذي 
  لناابات  ديامامعة  لواعدمة  سض ء  لذى  لووذاضن  لذدولي بذي   لذدول  لمنيذة و لذدول
 ل قيذذذذرة  باذذذذ ا قلثذذذذا  ل ذذذذر  بذذذذاألخيرة  وجعلهذذذذا و أللذذذذة بالذذذذديضي  ل،ا جيذذذذة وفض ئذذذذدها 

  تعذاتي وذذ  رمذا   لوثذا و لثذرن  ومذذد يام لقضلذه تعذالى: ووعوثذذا  4و لر ضةذة  لوار كوذة
  تحثذذذذا  ذذذذ  بذذذذان  لنمذذذذاة  بعذذذذد قي  مذذذذ ت وض  مهذذذذا  5وهللا  لر ذذذذا وةر ذذذذي  لمذذذذديات  

هذذا  ل،ا جيذة   لاذذي قخ قذذت فذذي تنوياهذذا  ديامذذامعة   لوثليذة  ذذ   لضفذذاء بالا  وذذات ميضت
وو ذذذعاها فذذذي وضيذذذل  ذذذضيز إ  ء بنيذذذاي وتذذذ و ت  لمذذذرن  لمذذذليألي   لذذذان   ذذذح  
ياات  لى تلذب  لذديضي  لذر ط  يامذامعات  لذدول  لودينذة فذي ايضلذه  فذي إبذا  تاذرةس 
 اليذذذذات  لاحضيذذذذة  ديامذذذذامعة   لاذذذذي ق ذذذذحثت و ذذذذوة  ذذذذا  فذذذذي  يامذذذذامعات  لذذذذدول 

وية   لاي و   لوو ذ  لهذا قي تاذضي نياتذام  يامذامعام واثذر  م وذ   ل ائذدة فذي  ذا  إلسال
                                      

 .26، ص1388، 5( جملة األلكام العدلية، ط1)
 (.278 – 179( سورة البقرة، اآليتان )2)
للنظــام االقتصــادي اإلســالمي، لــث مقـــدم لنــدوة االقتصــاد اإلســالمي والتكامــص التنمـــوي يف ( د. حممــد أمحــد صــقر، ا طــوط العريضـــة 3)

 .27، الناشر جامعة الدو  العربية، ص1985الوطن العريب، 
 ملعرفة الديون ا ارجية للدو  العربية وآاثرها االقتصادية: -( 4)

جها يف االقتصاد اإلسالمي، رسالة دكتوراه غري منشـورة، مقدمـة اىل جامعـة أم انظر: عمر املر وقي، التبعية االقتصادية يف الدو  العربية وعال
 هـ.1416القرص، قسم االقتصاد اإلسالمي، 

 (.276( سورة البقرة، اآلية )5)
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ت أليذذذذذا  لن ذذذذذاا  ديامذذذذذامن  إلسذذذذذالوي   لذذذذذان سذذذذذي ضي بالااكيذذذذذد قف ذذذذذا ووذذذذذا عوذذذذذوى 
قو ووذذذذذا عوذذذذذوى  –وهذذذذذا  قكألذذذذذر برهذذذذذاي  –بادشذذذذذار كية  لاذذذذذي فاذذذذذلت فذذذذذي  قذذذذذر م  هذذذذذا 

  ت  ديامذذذذذامعة و دسذذذذذامالل بالرقسذذذذذوالية  لاذذذذذي لذذذذذ  توذذذذذا و  لثيلضلذذذذذة موي ونذذذذذو  لذذذذذدو 
و لا ،  و لح الة  وغير الب و   لو ال  و لو اسد  لاي  فر تها وق حثت و ادم  لذى 
 إلتوذذاتية  لوعا ذذرة وو هذذر  ل وذذام فذذي  لألذذر و لحثذذر بوذذا نوذذألت قيذذدن  لنذذاس ليذذاعقه  

 . 1وبعب  لان  ولض  لعله  يرجعضي  
 

تا ذا   لذ  ياذرو قوذر  لنذاس وغني     لألياي قي  لذان حذرا  لاوذ  ب رةذا  د 
سذذدن  بذذا شذذرن لهذذ  وذذ  وسذذائا  لاوذذ  و لاوضةذذا  لثذذالل وذذا عمنذذيه   ذذ   للمذذضء إلذذى 
الذذب  لر ذذا   لذذان مألاذذت حرواذذه بالااذذان و لوذذنة و إلجوذذان  ويذذد قمألذذت  لض يذذو  لوعا ذذر 
ق ذذر     ل امحذذة  لاذذي تمذذي   ل ذذرم و لوماوذذو  فلذذ  تعذذد ق وذذة  لذذديضي  قو  ذذاهرة  تاقذذال 

 م و  فقر ء  لعال  إلى قغنيائه  هي  ألمر  لولألي  لضحيد  لان تو،ب     لر ذا   لوض 
بذذا قتذذه و  ء  لاثيذذر وذذ   أل وذذات  ديامذذامعة  وقحذذد  ألسذذحان  لرئيوذذة فذذي إشذذعال تذذا  
 لا ،  في  ديامامعات  لوعا رة  و خاالل تض ةو  لذدخا و لثذروة بذي   لحاذر  وغيذر 

خذذذر ن  ديامذذذام و ذذذذدا  دسذذذاقر  . و ذذذذد  هللا الذذذب وذذذ   أل ذذذذر    لاذذذي تذذذهمن إلذذذذى 
 لع ي   لان و ل قكلة  لر ا باته  وود عقضوضي إد نوا عقضا  لذان يا،ح ذه  لاذي اي 

 . 2وو   لوس  

                                      
 (.41( سورة الروم، اآلية )1)
 (.275( سورة البقرة، اآلية )2)
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 المبحث الثا ي

 تأسصس النشاط االقتصادي ملل المنهج اإلسالمي

 
ع،الذذذل  لوماوذذذو  إلسذذذالوي  ذذذ  سذذذائر  لوماوعذذذات  ألخذذذرن  فذذذي قي  لقض  ذذذد  

 لوحذذامال و لقذذذي   لاذذذي يرتاذذ   ليهذذذا  لناذذذات  ديامذذذامن للووذذل  ووذذذاودة وذذذ   لاذذذرةعة و 
 إلسذذالوية  واويذذ ة بذذالب  ذذ   لوماوعذذات  ألخذذرن   لاذذي ت اقذذد تاذذاباتها  ديامذذامعة 
لوثذذا تلذذب  لقض  ذذد  لر اتيذذة   لاذذي لهذذا  لذذدو   إلعمذذابي فذذي إ ذذالح  لووذذا   ديامذذامن 

مذذذذذض ن  وتنعذذذذذدا وعذذذذذه نذذذذذا  ذذذذذض   لناذذذذذابات و دجاوذذذذذا ي نلوذذذذذا حذذذذذام  ذذذذذ  جذذذذذامة  ل
 ديامذذذذامعة  ل،فيذذذذة  لاذذذذي تاذذذذهدها  لوذذذذض   لوذذذذضم ء  وغيرهذذذذا ووذذذذا د تقذذذذر   لاذذذذرةعة  
وتمذذذ ها باتهذذذا حذذذر ا  ووذذذا الذذذب إد تايمذذذة بأليضيذذذة لااسذذذيس  لناذذذات  ديامذذذامن  لذذذى 
ي  وضيا   لاقضن. نوا قشا  إلى الب  لقرري  لارة   حينوا   ط بي   إلعوذاي و لاقذضن و ذ

 لثيذذاة  ديامذذامعة  لوحا نذذة فذذي يضلذذه تعذذالى: ووولذذض قي قهذذا  لقذذرن رونذذض  و تقذذض  ل اثنذذا 
 –وهذذض عحذذامة  –. وحينوذذا   ذط بذذي   دسذام ا   1و لذيه  برنذذات وذ   لوذذواء و أل ش  

و ذذذي  تذذذض فر وذذذض  م  يامذذذامعة  ذذذرو ةة  نذذذالوض  م  لوائيذذذة و لواليذذذة و لحاذذذرةة  فذذذي يضلذذذه 
و     ذذ  إتذذه نذذاي غ ذذا  م  يرسذذا  لوذذواء  لذذي   وذذد    م  وةوذذدمن  تعذذالى: ووفقلذذت  سذذام ر 

 .  2وباوض ل و ني  وةمعا لا  جنات وةمعا لا  قتها  م  
 

بينوذا   ذذط  إلسذذالا بذذي   لناذذات غيذذر  لوذذضن لإلتوذذاي ووذذا يذذد يارتذذ   لذذى الذذب  
 وذذ  واذذ لة  يامذذامعة تض جذذه  إلتوذذاي فذذي حياتذذه  وهذذض بهذذا  ع،الذذل  خاالفذذام نليذذام وذذو
 لن رةذذذة  ديامذذذامعة  لرقسذذذوالية   لاذذذي تذذذرن قي  لواذذذ لة  ديامذذذامعة تاوذذذ  فذذذي  لنذذذد ة 

.  لاذذذذذي تثاضةهذذذذذا  ل أليعذذذذذة و ذذذذذدا يذذذذذد تها  لذذذذذى تلأليذذذذذة  3و لنوذذذذذألية للوذذذذذض  م  ديامذذذذذامعة
 دحاياجات  لحارةة  لوضةة وغير  لوضةة  ووا عمعا  لمر ن م ئوام وم ئحام بي   إلتوذاي 

. بينوذذا تقذذرق فذذي ناذذان هللا رعذذات تذذدل  4وت  لن رةذذة  لوعا ذذرةو لاذذضي  فذذي ت ذذر  ل لوذذ ا

                                      
 (.96( سورة األعراف، اآلية )1)
 (.12 – 10( سورة نوح، اآلايت )2)
 هـ.1404، الراي ، 1( ملزيد من اإلطالع انظر: د. شوقي دنيا، النظرية االقتصادية من منظور اسالمي، مكتبة ا رجيي، ط3)
 .77م، ص1986هـ/ 1406( د. لسني غامن، التوا ن والتحليص االقتصادي مقدمة اسالمية يف النظرية االقتصادية، 4)
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 لذذذذى  لذذذذضفرة  نقضلذذذذه تعذذذذالى: ووورتذذذذاك  وذذذذ  نذذذذا وذذذذا سذذذذالاوض  وإي تعذذذذدو  تعوذذذذة هللا د 
. وهللا تعذذالى  2وويضلذذه تعذذالى: وووقتألانذذا فيهذذا وذذ  نذذا شذذيء وذذض وي    1و… تثمذذضها

وغيذذر الذذب وذذ   آلعذذات  لاذذي .  3وونذذا خلذذا  ل أليعذذة ووبذذا و فيهذذا ويذذد  فيهذذا قيض تهذذا  
تن ذذي وقضلذذة شذذ   ل أليعذذة  وتلقذذي  للذذضا  لذذى  لوذذلضو  لحاذذرن   لذذان ععاألذذر هذذض  لوذذأل  
 ذذذذ   لنذذذذد ة  قو  لذذذذنقو  لذذذذان ععاذذذذرن  ألوذذذذ  فذذذذي  لوذذذذض  م   ت ذذذذر إلذذذذى يضلذذذذه تعذذذذالى: 
ووو ذرن هللا وذذثالم يرةذة ناتذذت رونذة و وئنذذة عاتيهذا   يهذذا  غذد م وذذ  نذا و ذذاي فا ذذرت 

. ولعذذا  لوما ذذات  4واا يهذذا هللا لحذذاس  لمذذضن و ل،ذذضف بوذذا نذذاتض  عمذذنعضي  بذذاتع  هللا ف
و أل وات  ديامامعة  لاي تمااح  لاثير و   لوماوعات  لوعا رة ق د  شاهد  لذى 

  إد  7و  وبذذائل  لليذذا 6و  وسذذيا  لعذذرا 5والذذب  ووذذا  لمذذيثة  لاذذي قخذذات قهذذا وذذدي 
. حيذا تذ ول  لنذد ة  8و لوذنه   إلسذالويتايمة  تثر ف  لولضو  إلتوذاتي و باعذام   ذ  

وتثا  لضفرة وتن ل  لألرنة إا  وا  تحعت  ألوة  لونه   لر ذاتي فذي ت اوهذا  ديامذامن  
كوذذا يذذال تعذذالى: ووولذذض قي قهذذا  لقذذرن رونذذض  و تقذذض  ل اثنذذا  لذذيه  برنذذات وذذ   لوذذذواء 

و لذان خألذا  . ونوا يذال تعذالى: ووو لأللذد  ل يذ  ع،ذرج تحاتذه بذهاي   ذه 9و…  و أل ش
 . 10و…  د ع،رج إد تاد م 

 
وه ذذذا  يا ذذذ  قي إياوذذذة شذذذرن هللا فذذذي  لناذذذات  ديامذذذامن وذذذ  وضجحذذذات جلذذذ   

فوذذذ   تحذذذو هذذذد ن فذذذال ع ذذذا ود وو…  لألرنذذذة و لرخذذذاء  ديامذذذامن  وهذذذا  و ذذذد إلهذذذي 
بينوذذا تاذذضي  لنايمذذة  لثاويذذة للحعذذد  ذذ   لاعذذالي   ديامذذامعة  إلسذذالوية هذذض …   عاذذقى

                                      
 (.34( سورة ابراهيم، اآلية )1)
 (.19احلجر، اآلية )( سورة 2)
 (.10( سورة فصلح، اآلية )3)
 (.112( سورة النمص، اآلية )4)
يـة ( ))وملا جا  أمران جنينا شعيباً واليين آمنوا معه برمحة منا وأخيت اليين يلموا الصيحة فأصـبحوا يف دايرهـم جـانني((. سـورة هـود، اآل5)
(94.) 
 (.16م جبنتيهم جنتني ذواتم أكص مخط وأثص وشي  من سدر قليص((. سورة سبأ، اآلية )( ))فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيص العرم وبدلناه6)
 (.19( ))فطاف عليها طائف من ربك وهم انئمون((. سورة القلم، اآلية )7)
 .26( د. لسني غامن، التوا ن والتحليص االقتصادي، مرجع سابق، ص8)
 (.96( سورة األعراف، اآلية )9)
 (.58ية )( سورة األعراف، اآل10)
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ل هللا تعذذالى: ووووذذ  ق ذذرش  ذذ  انذذرن فذذهي لذذه وضياذذة  ذذناام وتثاذذر  يذذضا تثقيذذا يذذض 
وها  وا قشا  إليه  ب   لقي  في يضله يولض   اوذد  لمنذد و ألوذر ء وذو   1و لقياوة ق وى  

 ل الحذذي : وذذا شذذر ه هللا و سذذضله  وجذذاءت بذذه  لوذذنة  وفعلذذه  ل،ل ذذاء  لر شذذدوي  ألكلذذض  
  لذذذيه  برنذذذات وذذذ   لوذذذواء و أل ش  ونذذذاي وذذذ  فذذذضيه  ووذذذ  تثذذذت ق جلهذذذ  ول ذذذا  هللا

 لذذذان عثمذذذا لهذذذ  وذذذ   لومذذذا ق ذذذعاف وذذذا عثمذذذلضته بذذذال ل  و لعذذذدو ي  ولاذذذ  عذذذابى 
جهلهذذ  و لوهذذ  إد قي يرنألذذض   ل لذذ  و إلمذذ   خيونعذذض   لألرنذذة وسذذعة  لذذر    خيموذذو لهذذ  

 . 2و قض ة  آلخرة وت ن  لألرنة في  لدتياي
 

امن لل ذذرم  لووذذل  ت ذذا ون ذذح ة بذذد ئرة ووذذ  مذذ  فذذهي ووا سذذة  لناذذات  ديامذذ 
 لثالل  لض سعة  بوا في الب  دسامالل  ألوثذا للوذض  م  ديامذامعة  با احا هذا  لض ذاء 

  للقيذذاا بض ي اذذه فذذي  وذذا ة  أل ش   3و لذذان عوذذا س خيذذه  لوماوذذو تاذذابه  ديامذذامن
دة  ذ  م ئذرة . بعيذ 4و سامابة لقضله تعالى: ووهض قتااك  وذ   أل ش و سذاعورن  فيهذا  

 لثذذذر ا  ل ذذذيقة  بوذذذا فذذذي الذذذب  لامذذذرفات  ديامذذذامعة  ل،ابئذذذة   لاذذذي تن ذذذضن  لذذذى 
تض يز  لوض  م في غير وذا قحلذه هللا  قو تألديذدها وتذدويرها ووذا د عوذو  بذه  إلسذالا  

  وهللا تعذذذذالى عقذذذذضل: وووإا  تذذذذضلى سذذذذعى فذذذذي  5ووةعاألذذذذر  تض ذذذذام وذذذذ   ل وذذذذام فذذذذي  أل ش
 . 6وب  لثرن و لنوا وهللا د عث   ل وام   أل ش لي ود فيها وةهل

 
وألبذذذي ب ذذذر  لمذذذديا فذذذي هذذذا   لمذذذدم نلوذذذات و ذذذيئة  ا ت بذذذابو  يامذذذامن  

واويذذ   تألذذر   لوضيذذل  إلعمذذابي للدولذذة  إلسذذالوية فذذي  مذذض ها  ألولذذى فذذي  لوثاف ذذة 
  لى  لوض  م   لاي  سا،لل هللا  إلتواي فيها  وجعله قوينذام  ليهذا  ويذد تملذى الذب فذي

                                      
 (.123( سورة طه، اآلية )1)
( أبـــو عبـــد هللا بـــن أيب الدمشـــقي ابـــن قـــيم اجلو يـــة، الطـــرن احلكميـــة يف السياســـة الشـــرعية، حقيـــق حممـــد لامـــد الفقـــي، مطبعـــة احملمديـــة، 2)

 .249 – 248هـ، ص1372القاهرة، 
ثالـــث علـــم ضـــو  مفـــاهيم االقتصـــاد اإلســـالمي، نـــدوة االقتصـــاد ( د. حممـــد ابـــراهيم منصـــور، حماولـــة تفســـري الواقـــع االقتصـــادي يف العـــامل ال3)

 .52، ص1403اإلسالمي، املنظمة العربية للرتبية، 
 (.61( سورة هود، اآلية )4)
 .265هـ، ص1416( د. حممد شابرا، اإلسالم والتحدي االقتصادي، ترمجة د. حممد السمهوري، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، 5)
 (.205اآلية ) ( سورة البقرة،6)
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و ية  ل،لي ة  ألول لي ةد ب  قبي سفياي  حينوا ق سله في بعثة حر يذة فاو ذا : يبذاي 
  1ود عقاذذا  وذذرقة ود  ذذأليام ود نأليذذر م ود عثذذر  ت،ذذالم ود ععقذذر شذذاة ود بعيذذر م إد لواكلذذهي

كوا قته و   لثابذت قي  إلتذالف  لوثذب للوذض  م بذال وضجذ  شذر ي لذيس وض ذو تذ  ن 
ايه  جويعذذام  لذذى ونعذذه  حيذذا انذذرو  قتذذه د عمذذض  إهذذالو شذذيء وذذ  بذذي   ل قهذذاء  دت ذذ

   3و  و لذى وجذه  للهذض و لعألذا 2و لوال بال  تا ان ق الم  نقاا  لد بة بال سأل  وضجذ 
ود فر  في ها  بي   لوول  وغير  لوول   ألتذه إتذالف وت،رةذ  واعوذد وت ذييو للوذال 

ووذ  ياذا  مذ ض  م  ألثذام  ذ   . و أل ا فذي هذا  يذضل  لرسذضل  4وبدوي ووض  شر ي
 . 5وإلى هللا    وجا يضا  لقياوة عقضل عا  ن إي فالتام يالني  ألثام ول  عقالني لون عة 

 
ووذذذذ  مذذذذ  فذذذذال ومذذذذال إلتذذذذالف  إلتاذذذذاج  قو إلقائذذذذه فذذذذي  لوثذذذذيط  بنيذذذذة إتقذذذذا   

 لعرش     ل ل   و  قجا  لوثاف ة  لى وواضن ورت و لألسعا   قو إبقائهذا  لذى 
وة    قي الب تمرف  يامامن سلي   في  لضيت  لان عضذيى خيذه  لواليذي    6وحالها 

  وةوذضت  لعديذد وذنه  وذ   لمذضن وسذضء  لاماعذة   *وو   لحار تثت خط  ل قذر  لو لذا
 –بذد فو  لاوذ   لوذامن وغيذر   –كوا قته د ومال لألتا ة  ديامامعة  لاي يذد تلمذا 

إشذعال تذا   لثذرون  لامذرةز قسذلثة  ل اذب إلى  دتما  بالولو  ل ا ة لإلتواي  قو 

                                      
( املصـنف للحـافظ الكبــري أيب بكـر عبــد الـر ان بــن  ـام الصــنعاين، عـين بتحقيــق نصوصـه لبيــب الـرمحن األعظمــي، اجلـز  ا ــام ، ابب 1)

 .199، ص1392، 1، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط9375عقر الشجر أبر  العدو/ 
 .123دار اليا  الرتاث العريب، ص، 5( رد احملتار علم الدر املختار، لاشية ابن عابدين، جـ2)
 .118، ص1977، 1( حممد بن أمحد بن جزي، القوانني الفقهية، دار القلم، لبنان، ط3)
، ربيـــع األو  26( د. لســـن أبـــو غـــدة، لكـــم اتـــالف أمـــوا  احلـــربيني غـــري املســـتخدمة يف القتـــا ، جملـــة كليـــة الشـــريعة، الكويـــح، العـــدد 4)

 .178هـ، ص1416
ابب من قتص عصفوراً بغري لقها، اعتىن به ورقمـه  7/42بشرح احلافظ جال  الدين السيوطي ولاشية اإلمام السندي  ( سنن النسائي 5)

 .439عبد الفتاح أبو غدة مكتب املطبوعات اإلسالمية، للب، 
 .365( د. شابرا، اإلسالم والتحدي االقتصادي، مرجع سابق، 6)
ســـمح ابحلصـــو  علـــم احلـــد األدل مـــن الســـلع الغيائيـــة الـــيت تلـــزم لإلنســـان يف الظـــروف يقصـــد بـــه نوجـــود قـــدر معـــني مـــن الـــدخص ال ي (*)

، 1985مليــار نســمة يف ســنة  1.6دوالر بـــ  370العاديــةن*. وقــد قــدر عــدد الفقــرا  يف العــامل الــيين ال يصــص مــدخوهلم الفــردي الســنوي اىل 
  لالة فقر مطلقة لي  لديهم أية وسيلة لتحسني دخلهم**.من سكان العامل الثالث يوجدون يف %75مليار أي ما نسبته  1.2منهم 

 .69، ص1415)*( انظر د. محدي عبد العظيم، فقر الشعوب بني االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي، 
 .134، 129)**( انظر د. عبد احلميد براهيمي، العدالة االجتماعية والتنمية يف االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص
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  ووذذا الذذب إد تايمذذة  1وو لذذدوا   موي قن   احذذا  لذذدواء  ألبرةذذاء قو  لذذح ى بال ذذع اء
حاويذذة فذذي  ذذا  لن رةذذة  لض ذذضية   لاذذي تقذذضا  لذذى قسذذاس وذذ   ل لوذذ ة  لوامعذذة   لاذذي 
ا  توعى إلى إشحان  غحات  لوواهلب و لونا   لى  لوذض ء  بمذب  لن ذر  ذ  نذضي هذ

 لرغحة قو  لولعة قو  ل،دوذة تافعذة قو  ذا ة بالمذثة و ا ثذة  لذى  دتثذالل و ل وذام  
. با احذا   ل ذرم فذي  ذا  لن ذاا  2وكال،وض  و ألفذالا  لهاب ذة وحاتذات  لذريو و ل مذض 

 لرقسوالي له  لثا فذي  لوذير يذدوام فذي تاذابه  ديامذامن  موي ييذضم تونعذه قو تثذد  
بالوا عثقا له ت عام وامعام  غير و اذرن  –ة و  ييضم ياتضتية إد وا يد ت ر ه  لدول –

.  ت اليذذذام وذذذ  فاذذذرة قو توذذذضاج  إلتوذذذاي  3وبومذذذلثة  لوماوذذذو  ألخالقيذذذة و ديامذذذامعة
 ديامامن   لان د تثرنه سضن  لدو فو  ديامامعة  لوامعة  لحثاة   لاي عوذاند إليهذا 

 لاذي جعلذت  إلتوذاي نذالارس فذي  –لحائذدة   – ديامام  لرقسوالي  وقا تة بادشار كية 
 . 4و آللة د حرةة له ود  خايا 

 
وهذذذا  ووذذذا ياعذذذا ش وذذذو  لناذذذات  ديامذذذامن فذذذي  إلسذذذالا   لذذذان ععاوذذذد  لذذذى  

قسذذس  قدعذذة وقخالقيذذة  وذذ  شذذاتها  من  لذذن س  لحاذذرةة  ذذ  تذذض  ن  لاألديذذد و لهذذد  فذذي 
تاذذاج  ل يحذذات  لض سذذعة  سذذامابة  لوذذض  م   لاذذي ينحمذذي  لوثاف ذذة  ليهذذا وتض ي هذذا فذذي إ

. و لذذى  لنثذذض  لذذان يلألذذي  حاياجذذات  إلتوذذاي  5ولقضلذذه تعذذالى: وووةثذذا لهذذ   ل يحذذات  
 – لوضياذذية  ذذو  حذذدوم وذذا ع يقذذه بيذذت وذذال  ل نذذاة  وذذو ور  ذذاة وذذدن شذذدة  لثاجذذة 

ووإي لذذذذذذب د تمذذذذذذضن فيهذذذذذذا ود تعذذذذذذرن  وقتذذذذذذب د ت وذذذذذذا فيهذذذذذذا ود  – ألحذذذذذذضج فذذذذذذاألحضج 
و دوانذذذذذان بهذذذذذا  ذذذذذ  إتاذذذذذاج  ل،حائذذذذذا   لاذذذذذي د ععاذذذذذرف بهذذذذذا  ديامذذذذذام .  6وت ذذذذذثى  

. وموي قي تهوا  ل ذرو ةات  7و…   إلسالوي  لقضله تعالى: وووةثرا  ليه   ل،حائا

                                      
 .62هـ، 1411، 2لسني غامن، االقتصاد اإلسالمي واملشكلة االقتصادية، دار الوفا  للطباعة، مصر، ط( د. 1)
 .12،21،25، ص1406/1986( د. لسني غامن، التوا ن والتحليص االقتصادي، 2)
 .78،92( د. صالح الدين انمق، النظم االقتصادية املعاصرة، دار املعارف، القاهرة، ص3)
 .8د الغزايل، اإلنسان أساس املنهج اإلسالمي يف التنمية االقتصادية، مرجع سابق، ص( د. عبد احلمي4)
 (.157( سورة األعراف، اآلية )5)
 (.119-118( سورة طه، اآليتان )6)
 (.157( سورة األعراف، اآلية )7)
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 لى حوان  لاواليات  نوا هض  لثال في  ديامام  لرقسوالي  قو عثرا  لوماوو وذ  
 . 1و لاواليات نوا في  ديامام  دشار كي

 
قي يذذذذا   لاواذذذذو بال يحذذذذات فذذذذي تضسذذذذط و  اذذذذد ل  موي تذذذذرف قو إسذذذذر ف  و لذذذذى  

  و لذذى  2و واثذادم ألوذذر  جذذا و ذذال ووونلذذض  و شذر ض  ود توذذرفض  إتذذه د عثذذ   لووذذرفي   
.  3وقي ياثوا  إلتواي ووئضلية الذب فذي  ليذضا  آلخذر وومذ  لاوذال  يضوئذا  ذ   لنضذي   

وذذذذها  ذذذذ   لاذذذذد ول حذذذذحس لاقذذذذدا  لناذذذذات وموي تقايذذذذر قو  كانذذذذا   فهووذذذذاو  لنقذذذذضم وحح
 ديامذذذامن للوماوذذذو  لووذذذل   وهذذذض وذذذا ععاألذذذذر   لذذذحعب  ذذذد  ذذذ  سذذذأليا هللا يفالنوذذذذاء 
و لانوية تاثقا بادساثوا  د ب ن   لوال وححوه  لذالب نذاي  دسذاثوا  وناتذت  لانويذة 

 لنقذذذضم  . ألي 4وإ ذذد م م لوذذأليا هللا ويذذضة للووذذلوي   ونذذذاي  دكانذذا   ذذد م  ذذ  سذذأليا هللا
 لذذذى حذذذد تعأليذذذر  إلوذذذاا  لم  لذذذي يخلقهوذذذا هللا لااذذذد ولهوا  أليذذذدن  وة ضتذذذا حذذذاكوي  بذذذي  
 ألوض ل بالعذدل  ولث وذة قخذرن وهذي  لاضسذا بهوذا إلذى سذائر  ألشذياء  ألتهوذا   ةذ  ي 

  ولهذا    األرهذا  لم  لذي وذ  تعذ  هللا تعذالى نوذا  5وفي قت وهوا ود غرش في قعياتهوذاي
  هللا تعذالى خلذا  لذد  ه  و لذدتاتير  و هوذا يذض ا  لذدتيا  وهذ  حمذر ي د في يضله يوذ  تعذ

ون عة في قعياتهوا  ولا  ع  ر  ل،لذا إليهوذا  وذ  حيذا قي نذا إتوذاي وثاذاج إلذى 
قعياي نثيرة في و عوه وولحوه وسائر حاجاته  ويد ععم   وذا عثاذاج إليذه وةولذب وذا 

وثابذذذة  لقا ذذذي  وقي وذذذ  ححوذذذها ولذذذ  . نوذذذا   األرهذذذا بعذذذب  لعلوذذذاء ب 6وعوذذذامنى  نذذذهي
 . 7وعمرفها فااته ححس  لقا ي وحمحه     لناس

 

                                      
، شــــوا  191االقتصــــاد اإلســــالمية، عــــدد ( د. عبــــد الســــتار ابــــراهيم اهلــــاييت، ســــلوت املســــتهلك وتوا نــــه يف االقتصــــاد اإلســــالمي، جملــــة 1)

 .26هـ، ص1417
 (.31( سورة األعراف، اآلية )2)
 (.8( سورة التكاثر، اآلية )3)
، 1983، 1( د. أبـــوبكر الصـــديق متـــويل، د. شـــوقي شـــحاته، اقتصـــادايت النقـــود يف اطـــار الفكـــر اإلســـالمي، مكتبـــة وهبـــة، القـــاهرة، ط4)

 .28-27ص
 .91، املكتبة التجارية الكربص، ص4علوم الدين، جـ ( أبو لامد الغزايل، اليا 5)
 .91( املرجع السابق، ص6)
 .1064، حقيق علي حممد البحاوي، دار املعرفة، بريوت، ص3( ابن العريب، ألكام القرآن، جـ7)
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ويذذذذذد حذذذذذا  هللا سذذذذذحثاته قشذذذذذد  لاثذذذذذاير وذذذذذ  هذذذذذا   ل ذذذذذاهرة  ل، يذذذذذرة  يامذذذذذامعام  
و جاواعيام  وقو    لنهاعة  لويئة لورتاأليها فذي يضلذه تعذالى: ووو لذاي  ع نذ وي  لذاه  

اره  بعا ن قلي   يضا عثوذى  ليهذا فذي تذا  جهذن  و ل  ة ود ين قضتها في سأليا هللا خح
فااذذذذذضن بهذذذذذا جحذذذذذاهه  وجنذذذذذض ه  و هذذذذذض ه  هذذذذذا  وذذذذذا ننذذذذذ ت  ألت وذذذذذ   فذذذذذاويض  وذذذذذا ننذذذذذا  

. وه ذذا  فذذهي  لاذذرف و لوذذرف فذذي  لناذذات  ديامذذامن نذذالاقاير و دكانذذا    1وتانذذ وي  
فذذذي كالهوذذذا ليوذذذت ف ذذذيلة وثوذذذضمة  بذذذا  ايلذذذة ووقضتذذذة فذذذي  إلسذذذالا   لذذذان  سذذذ  لنذذذا 

سذذذلضنه  ديامذذذامن برةقذذذام وسذذذ ام بذذذي   ليذذذد  لوملضلذذذة و ليذذذد  لووذذذرفة  ياوثذذذا فذذذي يضلذذذه 
تعذذذذالى: ووود تمعذذذذا يذذذذدو وملضلذذذذة إلذذذذى  نقذذذذب ود تحوذذذذ ها نذذذذا  لحوذذذذط فاقعذذذذد ولضوذذذذام 

. وذذو والح ذذة قي  لو هذذضا  إلسذذالوي لالكانذذا  ع،الذذل  نذذه فذذي  لو هذذضا  2ووثوذذض  م  
م وإبعامها     لاد ول  قو     لوواهوة في  لض عي   لان ينمرف إلى ححس  لنقض 

 لناات  ديامامن  بينوا تمد  لو هضا  إلسالوي لالكانا  ياض ن بذي   ذدة ر  ء قو مهذا 
في ناابذه قح ذاا  لقذرري فذي سذحعة قيذض ل  ونهذا قتذه  لوذال  لوموذضن  لذان   3و ب   لعر ي

ل  لوموذضن  لذان لذ  تذهم ل  ين ا في سأليا هللا  نوا اه  إلى الب قبض ا   وونها  لوذا
  ناته.
 

ووهوذذذا ع ذذذ  وذذذ  قوذذذر فذذذهي  دحا ذذذاب باأل  ذذذدة  لنقدعذذذة بذذذال تض يذذذز حاذذذى وذذذو  
إخر ج  ل ناة قور غير ورغذضن خيذه إسذالويام  ألي  لوذض  م  لعابلذة تن ذضن  لذى  ذض  
وذذذ   ل ذذذذيان  ديامذذذامن د عثاولذذذذه  إلسذذذالا  وخيذذذذه تعذذذرةب  لنقذذذذضم للامكذذذا وتذذذذدهض  

خذالل  دسذاق ان  لوذنضن ونهذا  ألذر فرة ذة  ل نذاة  وومذد   الذب  قيواها  سذض ء وذ 
وقد و  ولي يايوام له وال فاليامر خيذه ود يارنذه حاذى تاكلذه  تمد  في يضل  لرسضل 

  قو وذذذذ  خذذذذالل تامرهذذذذا بوضجذذذذات  لا ذذذذ،   لعذذذذالوي  وذذذذو وذذذذا يذذذذهمن إليذذذذه  4و لمذذذذدية 

                                      
 (.35-34( سورة التوبة، اآليتان )1)
 (.29( سورة اإلسرا ، اآلية )2)
 .928م الثاين، مرجع سابق، ص( ابن العريب، ألكام القرآن، القس3)
 .136، ابب ما جا  يف  كاة اليتيم، ص3( صحيح الرتميي، بشرح بن العريب، مرجع سابق، جـ4)
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وذذذذذذذاضن  لناذذذذذذذات  دكانذذذذذذذا  وذذذذذذذ  ويذذذذذذذضن  لوماوذذذذذذذو فذذذذذذذي بذذذذذذذر م   دتاوذذذذذذذاا وتذذذذذذذدهض  و
 . 1و ديامامن

 
كوذذذا قي  ألمذذذر  إلعمذذذابي لألسذذذس  لعقدعذذذة و ألخالقيذذذة عواذذذد لياذذذوا نافذذذة قوجذذذه  

 لناذذات  ديامذذامن لل ذذرم  لووذذل   بثيذذا د عوذذو  ألعذذة تاذذابات  يامذذامعة فاسذذدة قي 
تاخذذذذذا ح هذذذذذا فذذذذذي  لا أليذذذذذا فذذذذذي  ديامذذذذذام  إلسذذذذذالوي  خيوانذذذذذو  لووذذذذذل  فذذذذذي تاذذذذذابه 

   2و لعاولذذة  فذذذ ود عثذذا ألحذذد بيذذو شذذيئام إد بذذي   وذذا خيذذه   ديامذذامن  ذذ   لمذذى فذذي
فالوذذذذلعة  لاذذذذي بهذذذذا م ء قو  لوا ذذذذر ة عو ذذذذ  بيعهذذذذا  لذذذذى قي ععلذذذذ   لواذذذذارن بعيألهذذذذا  

  و ذذذ   لاوذذذ  وذذذ  بذذذر   3ووفالاوذذذ   ل يذذذ   وذذذا  لرجذذذا بيذذذد   ونذذذا بيذذذو وألذذذرو  
 ذذي  ل ذذض حى وذذا ت  ذذي إلذذى  تااذذا   لرايلذذة وت،ذذا بذذالقي  و ألخذذال  وويذذا إتوذذا حذذرا   

. وفذذذي و يذذذد وذذذ  ععولذذذضي  لذذذى  4و هذذذر ونهذذذا ووذذذا ب ذذذ  و إلمذذذ  و لحمذذذي بميذذذر  لثذذذا  
تارها يال تعالى: ووإي  لاي  عثألضي قي تايو  ل احاة في  لاي  رونض  له   ا ن قلذي  

  و ذ  ب،ذس  لثقذض  نذالا فيز فذذي  5وفذي  لذدتيا و آلخذرة وهللا ععلذ  وقتذا  د تعلوذضي  
ووةا للو   ي    لاي  إا   كاذالض   لذى  لنذاس عوذاضفضي  وإا  نذالضه  قو  لايا و لوي  ي 

. ووقوفذذذض   لايذذذا ود  6و تذذذضه  ع،وذذذروي  قد ع ذذذ  قولئذذذب قتهذذذ  وحعضمذذذضي  ليذذذضا   ذذذي   
تاضتض  و   لو،ورة   و تض  بالقو اس  لوواقي   ود تح،وذض   لنذاس قشذياءه  ود تعثذض  

ووذذذ  قخذذذا شذذذألر م وذذذ   أل ش  لوذذذام بضيذذذه يذذذضا قو  غامذذذابها   7وفذذذي  أل ش و وذذذدي   
 . 8و لقياوة إلى سحو ق   ي  

                                      
 .250( د. شوقي دنيا، النظرية االقتصادية من منظور اسالمي، مرجع سابق، ص1)
 .61، ص1400، العدد الثامن، د. حممد عارف، السياسة النقدية يف االقتصاد اإلسالمي، جملة البنوت اإلسالمية -
كنــز   ( ومتام احلديث )ال حيص أللد بيع شيئاً اال بني  ما فيه وال حيص ملن يعلم ذلك اال بينه(. انظر: املسـند لإلمـام أمحـد وهبامشـه منتخـب2)

 .491العما  يف سنن األقوا  واألفعا ، اجمللد الثالث، دار صادر للطباعة، بريوت، ص
 .208، ص2د وهبامشه منتخب كنـز العما ، مرجع سابق، كتاب البيوع، ابب الكسب، جـ( مسند اإلمام أمح3)
 (.33( سورة األعراف، اآلية )4)
 (.19( سورة النور، اآلية )5)
 (.5-1( سورة املطففني، اآلايت )6)
 (.183-181( سورة الشعرا ، اآلايت )7)
 .111، ص1366ارف للطباعة، مصر، ، دار املع3، جـ1633( املسند، لإلمام أمحد، لديث رقم 8)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

 

 النشاط االقتصادي من منظور إسالمي - 32 -

 
و ذذ  ووا سذذة  دحااذذا   لذذان يهذذدف إلذذى حذذحس  لوذذلو وونذذو بيعهذذا للوثاذذاجي   

وو   حاار  لى  لوولوي  بعذاوه   . ويد يال  سضل هللا  1و تا ا  م د ت ان قسعا ها
. ألي  3ووذذذر و  و لوثااذذذر ولعذذذضي    ويذذذال و لمالذذذ  2و ذذذر ه هللا بالمذذذا ا و إلفذذذالس 

حذذذذحس  لوذذذذلو  لذذذذى  لووذذذذاهلاي  إتوذذذذا هذذذذض نوذذذذا يذذذذال  ذذذذاح   لهد عذذذذة إب ذذذذال لثقهذذذذ  
  بينوذذذا   األذذذر   بذذذ  يد وذذذه  4ووت ذذذييا  ألوذذذر  لذذذيه   خي ذذذر  إا  نذذذاي  ألوذذذر ع ذذذر بهذذذ 
  وفي  لنهي  نذه ي ذو  5وسأل  و  قسحان غال  ألسعا  وت ييا  أليض ت  لى  لناس

 لها   لوأل .
  
وغير الب وذ   ذض   لامذرفات  لوونض ذة فذي  لناذات  ديامذامن  إلسذالوي   

 لاذذي تمذذد  ل ر ذذة  لوناسذذحة لهذذا فذذي حذذال  ذذعل  إلعوذذاي ألكذذا قوذذض ل  لنذذاس بالحابذذا 
د تاكلض  قوض لا  بينا  بالحابا إد قي تاضي تمذا ة  ذ  وو…  لوثروة في يضله تعالى: 

و  وح  لاذرةعة  إلسذالوية   لاذي تثذا  ألفذر م   و لاي نالب د تا ا و 6وتر ش ونا   
فذذي  اليذذاته   ديامذذامعة  لذذى  إليثذذا  و لاعذذاوي و لاذذر ح  و لااافذذا  خيمذذح   لوماوذذو 
كالمود  لض حد نوا ق  م ونه  إلسالا. وإا  وا سذلب  ل ذرم فذي تاذابه بريذام وقسذالي  د 

اذذذابه  ل،ذذذابت  بذذذا تثاذذذرا  لاذذذرةعة  إلسذذذالوية  فذذذهي  لاذذذرةعة د تارنذذذه عوذذذا يد وذذذ  ت
تضجذذذ   لذذذى  لدولذذذة  إلسذذذالوية  ذذذو  و ائ هذذذا  ديامذذذامعة  لااكذذذد وذذذ  سذذذالوة سذذذير 

وذذذو بذذذائو  ل عذذذاا   لذذذان قخ ذذذى  لذذذرمنء   لناذذذات  ديامذذذامن  نوذذذا فعذذذا الذذذب تألينذذذا
. وحذا تها وذ  سذضء  7ووق هر  لميد  فقال  ليه  لمالة و لوذالا ووذ  غذى فلذيس ونذا 

اة فذذي ت أليذذا يا ذذدة  لووذذاو ة بوعاقحذذة  لو،ذذال ي  للوذذلضو  لونقلذذ  إا  وذذا  واهذذا  لوثابذذ

                                      
 .378هـ، ص4،1408( د. حممد نبهان، االجتاه اجلماعي يف التشريع االقتصادي اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، ط1)
 .8330( جال  الدين السيوطي، اجلامع الصغري من لديث البشري النيير، املرجع السابق، لديث رقم 2)
 .3610م ( املرجع نفسه، اجلز  األو ، لديث رق3)
 .92، مكتبة احلل ، مبصر، ص4(  علي بن أيب بكر املرغيناين، اهلداية شرح املبتدص، جـ4)
 .77( ابن قدامه، خمتصر منها  القاصدين، مرجع سابق، ص5)
 (.29( سورة النسا ، اآلية )6)
 .8879( السيوطي، اجلامع الصغري من لديث البشر النيير، املرجع السابق، لديث رقم 7)
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وقيهذا  لنذاس إتوذا  ذا وذ  نذاي يذأللا  قتهذ  نذاتض  إا  سذر   لاذذرةز   لقذضة   فقذد يذال
ترنض   وإا  سر   ل ضيز فيه  قيذاوض   ليذه  لثذا  وقعذ  هللا لذض قي فابوذة بنذت وثوذد 

 . 1وسريت لق و وثود يدها 
 

لريابذذذة  لحاذذذرةة فذذهي  لريابذذذة  إللهيذذذة ق ذذذدت لذذذه  ذذذا بام وإا  وذذا  ت لذذذت  ل ذذذرم وذذذ    
شديد م  ياوثا فذي يضلذه تعذالى: ووخذاو  فملذض   مذ   لمثذي   ذلض   مذ  فذي سلوذلة ا  هذا 

 . 2وسحعضي ا   ام فاسلاض   
 

فالاذذذذذرةعة  إلسذذذذذالوية وهوذذذذذا تومذذذذذد  لعاوذذذذذا  ديامذذذذذامن وتع وذذذذذه وت وذذذذذ  لذذذذذه  
قو تاوذذذاو  باعذذذة  ذذذض ة وذذذ   ذذذض   لاوذذذ   لومذذذال  فهتهذذذا د عوذذذعها قبذذذد م قي تعاذذذرف 

 ل،أليذذا  وهذذض  لوعألذذر  نذذه فذذي لمذذة  لعمذذر بالاوذذ  غيذذر  لواذذرون  ولذذض نذذاي  لهذذدف 
و  و  ئه وثوذضم م فذي ت ذر  لاذا ن  نالذان عقذي  ح ذالم   يمذام ليعذي  وذ  مخلذه جوضيذة 
ي خيرةذذة  قو نالذذان عاكذذا  لر ذذا ليناذذي بذذه جاوعذذام للضحذذامة  فالماعذذة د تألذذر   لضسذذيلة فذذ

. ألي هللا بيذذ  د عقألذذا إد بيحذذام  لثذذديا قبذذض هرةذذرة   ذذي هللا  نذذه  3وت ذذر  لاذذرةعة
يوا تمد  قحد بمدية و  بي  ود عقألا هللا إد  ل يذ  حاذى  يال: يال  سضل هللا 

تاذذضي ق  ذذ  وذذ   لمألذذا نوذذا ير ذذى قحذذدن  فلذذض  قو فمذذيلةي و لوذذر م بال يذذ  هنذذا  لثذذالل 
 . 4وكوا يال  لنضون 

 
يقيهذا  لنذاس إي هللا بيذ  د عقألذا إد بيحذام  ع ذام يذال: يذال  سذضل هللا و نه ق 

وإي هللا قوذذر  لوذذهوني  بوذذا قوذذر بذذه  لورسذذلي  فقذذال ووعذذا قيهذذا  لرسذذا نلذذض  وذذ   ل يحذذات 

                                      
ابن لجر العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخـاري، كتـاب احلـدود، ابب كراهيـة الشـفاعة يف احلـد اذا رفـع اىل السـلطان، لـديث ( 1)

 .6788رقم 
 (.32-30( سورة احلاقة، اآلايت )2)
 .38هـ، ص1415( د. يوسف القرضاوي، دور القيم واألخالن يف االقتصاد اإلسالمي، مكتبة وهبة، 3)
، راجعــه خليــص امليـــ ، دار القلــم، 7شــرح صــحيح مســلم، كتــاب الزكــاة، ابب قبــو  الصــدقة مــن الكســب الطيــب وتربيتهــا، جـــ ( النــووي،4)

 .104، 103، ص1بريوت، ط
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. ويال ووعا قيها  لاي  رونذض  نلذض  وذ  بيحذات  1وو  ولض   الثام إتي بوا تعولضي  لي   
جذذا ع يذذا  لوذذ ر قشذذعا قغألذذر عوذذد يدعذذه إلذذى  لوذذواء  عذذا . مذذ  انذذر  لر  2ووذذا   ينذذاك   

 ن عذذا  ن وو عوذذه حذذر ا وواذذر ه حذذر ا وولحوذذه حذذر ا وغذذان بذذالثر ا فذذاتى عوذذامان 
. ونذذذاي  لوذذذلل  لمذذذال  ين ذذذروي إلذذذى  لثذذذالل وةذذذديقضي خيذذذه  فاكذذذا قبذذذض  ر  3ولذذذالبي

 . 4و لمديا   ي هللا  نه شيئام و  شألهة م  ياء 
 

 إلسذذالا عي ذذيا  لومذذال قوذذاا  ملذذة  لناذذات  ديامذذامن  ود ع هذذ  وذذ  الذذب قي  
وةلمي  لثرةة  لوامذلة بذه  سذض ء قكاتذت حرةذة  لاولذب قا تاذات  ل ذرم قا  لوذض    لذى 
تثض وا ع عله  لواه   لموا ي  وإتوا  إلسالا ع ذا  رفايذام و سذعة للناذات  ديامذامن  

ألوجذذه  لاثيذذرة  لوحاحذذة  ووذذا جذذاءت  لنمذذض   إلسذذالوية باثرةوذذه يليذذا إا  وذذا قذذيس با
وو  م  فذهي وذا ع ر ذه  إلسذالا وذ  ييذضم لذيس وعنذا  ومذام ة  لثرةذة  إا قي  إلسذالا 
ععاذذرف بالذذدو فو  ل  رةذذة تثذذض  لاولذذب و لثرةذذة  ولانذذه ععلذذ  ووإي  إلتوذذاي لي مذذى  قي 

  ووذذذ  مذذ  عثذذذيط تمذذذرفاته  ديامذذامعة بقيذذذضم تثويذذذه وذذ  بضفذذذاي هذذذا   5و ر   سذذامنى  
وتل وه بذالثقض   لاذي عقر هذا  لاذا ن لومذلثة  لوماوذو  بنيذة تع ذي   ألجذر   ل نياي 

و لثض ن وتثقيا  لعألضمعة  لااولة هلل سحثاته  وها  وا ع،ذالل  لثرةذة  لاذي تضهوهذا يذضا 
  قو تلذذذب  لاذذذي عثألذذذاها  لوذذذاه   ل ذذذرمن  6وشذذذعي  وقي ت عذذذا فذذذي قوض لنذذذا وذذذا تاذذذاء  
 ل رمعذذة  و الاذذالي نوذذال  لعألضمعذذة للوذذامة  باذذ ا و لوألنيذذة  لذذى تع ذذي   لون عذذة  لوامعذذة 

تذذا   نذذه تنذذايب ومذذلثة  ل ذذرم  لرقسذذوالي وذذو ومذذلثة  لوماوذذو  لرقسذذوالي  و  ذذح  
 ل ذرم عوذذعى للذذا،لو وذذ  نافذة  لقيذذضم  لاذذي ت ذذرش  ليذه  ذذامة لومذذلثة  لوماوذذو  إي 

 . 7ول  ترتحط بوع وة ون عاه  لوامعة
 

                                      
 (.51( سورة املؤمنون، اآلية )1)
 (.172( سورة البقرة، اآلية )2)
 ( النووي، شرح صحيح مسلم، املرجع السابق.3)
 .80القاصدين، مرجع سابق، ص ( ابن قدامه، خمتصر منها 4)
 (.7-6( سورة العلق، اآليتان )5)
 (.87( سورة هود، اآلية )6)
 .18هـ، ص1417، 1( د. يوسف الزمص، بوعالم جياليل، النظرية االقتصادية اإلسالمية، دار عامل الكتب، الراي ، ط7)
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 – لوذذالل انرهذذا  –لاذذي ت ذذاهر بهذذا يذذضا شذذعي  ولعلذذه وذذ   لول ذذت حقذذام قي  ل اذذرة   
هي ت وها  لذروح  لاذي تقذضا  ليهذا  لرقسذوالية  ويذد ح ذ   إلسذالا ونذا ق  عذة  اذر يرتذام وذ  
 ل وذذاي فاذذرة  لرقسذذوالية هذذا  بهبذذد ل  لعقليذذة  لاذذي تنوذذ   لوذذال إلذذى  إلتوذذاي ولذذه  لثذذا نذذا 

   2و… ووورتذضه  وذ  وذال هللا  1و لثا قي ع عا خيه وا عااء بعقلية تنامن قي  لوال وال هللا
وكا  لوول   لى  لوول  حذر ا: والذه  و ر ذه  وموذه  حوذ   وذرال وذ   وجاء يضل  لنألي

  لي ذذرن  لذذى  4و  ويضلذذه وحروذذة وذذال  لووذذل  نثروذذة موذذه  3و لاذذر قي عثقذذر قخذذا   لووذذل  
 جاو   دشار كية  لاي تقل وضيل  لعد ء و   لولاية  ل رمعة.

 
فذذي تهاعذذذة هذذا   لحثذذا  لواض  ذذو قي  لناذذذات  ديامذذامن فذذي  إلسذذذالا وةا ذذ  لنذذا  

يرتا   لى وحامال إسالوية  تمرس في ت ضس قتحا ه  لثر   لى و  ولاه وإتقاته   لض ذو 
 لان عوه  فذي تثقيذا  لانويذة  ديامذامعة و دجاواعيذة  وة  ذا تمذثي   لو،ال ذات لمويذو 

شذذقي  لماتذذ   لوذذامن و لروحذذي فذذي ري و حذذد   قتذذض ن  لامذذرفات  ل رمعذذة و لمواعيذذة  جاوعذذام 
با احذذذذا  قي  دهاوذذذذاا بماتذذذذ  موي  آلخذذذذر يذذذذهمن إلذذذذى خلذذذذا و  ذذذذ ر ن فذذذذي حيذذذذاة  ل ذذذذرم 
و لوماوو  في  لضيت  لان اهألت خيه  ل لو ة  لرقسوالية إلى إباحذة  لناذات  ديامذامن إلذى 

 فر حاليذذام فذذي  لن ذذاا قبعذذد وذذدن  بينوذذا يالذذت  ل لوذذ ة  دشذذار كية  لثذذاف   ل ذذرمن   لذذان ياذذض 
 إلسالوي و لن اا  لرقسوالي  حينوا  ثت بالولاية  ل رمعة وم ت إلى تولب  لدولة لوع   

 وسائا  إلتااج و لادخا شحه  لااا.
   ر دموا ا أ  الحمد ب رل المالمصن  صلل هللا  سلم ملل أشرف األ بصاء 

  المرسلصن  ملل  ل   صحب  أجممصن.

                                      
منشـــور يف جملـــة البنـــوت اإلســـالمية، االحـــاد الـــدويل للبنـــوت ( حممـــد شـــفيع، اثـــر تطبيـــق النظـــام االقتصـــادي اإلســـالمي يف اجملتمـــع، لـــث 1)

 .45م، ص1984، أبريص 35اإلسالمية، العدد 
 (.33( سورة النور، اآلية )2)
 .6277، مرجع سابق، رقم احلديث 2( السيوطي، اجلامع الصغري من لديث البشري النيير، جـ3)
 .492، ص3707( املرجع السابق، لديث رقم 4)
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 مراجع البحث
 
ح اا  لول اتية و لضدعات  لدينية  قبض  لثو   لواو من  م    لااان  لعر ي   أل .1

 .1420  1بيروت  ت
 قح اا  لقرري دب   لعر ي  تثقيا  لي وثود  لحماون  م    لوعرفة  بيروت. .2
 .3إحياء  لضا  لدي   قبض حاود  لم  لي  م    لقل   بيروت  ت .3
 ضموم  لوض لي  لثن ي. دخايا  لاعليا  لو،اا    ألد هللا ب  و .4
 إلسذذذالا و لاثذذذدن  ديامذذذامن  م. وثوذذذد  وذذذر شذذذابر    لوعهذذذد  لعذذذالوي لل اذذذر  .5

 هذ.1416 إلسالوي  
 ديامذذام  إلسذذالوي ومذذام   فذذي  ل قذذه  إلسذذالوي  م.  فعذذت  لعض ذذي  و احذذة  .6

  ل ال   لماوعي  و ة  لو روة.
تاذذذر فذذذي  يامذذذامعات  لعوذذذا و ألجذذذر فذذذي  إلسذذذالا  م.  فعذذذت  لعض ذذذي  بثذذذا  .7

 كاان  إلسالا و لن اا  ديامامن  لدولي  ون وة  لوهتور  إلسالوي.
 يامذذذامعات  لنقذذذضم فذذذي إبذذذا   ل اذذذر  إلسذذذالوي  م. قبذذذض  ر واذذذضلي  م. شذذذضيي  .8

 ا.1983شثاته  و احة ونحة   لقاهرة  
  ألوض ل  قبض  أليد  لقاس  ب  سالا  تثقيا وثود هر س  م    ل ار   لقاهرة. .9
لوذذذذنه   إلسذذذذالوي فذذذذي  لانويذذذذة  ديامذذذذامعة  م.  ألذذذذد  لثويذذذذد  إلتوذذذذاي قسذذذذاس   .10

 هذ.1418 لم  لي   لومرف  إلسالوي  لدولي لالساثوا   ومر  
 ألتا ة  لومرفة ونوالها في  لونة  م. حو   لعنذاتي   لناشذر  لوعهذد  لذدولي  .11

 للألنضو و ديامام  إلسالوي   لقاهرة.
 إحياء  لار ن  لعر ي  بيروت. لار تي   إلم  ةة   ألد  لثي  لاااتي  م    .12
 لا ذذذ،  و لح الذذذة فذذذي إبذذذا   لاايذذذز  لهي لذذذي وذذذ  ون ذذذض  إسذذذالوي  م. ياسذذذ   .13

 لثوذذذض ن  بثذذذا وناذذذض  فذذذي ناذذذان  لانويذذذة وذذذ  ون ذذذض  إسذذذالوي   لناشذذذر  لألنذذذب 
 ا.1991 إلسالوي للانوية  وهسوة رل  لأليت 

اذذذان إم  ة  لاعرةذذز بالاذذرةعة  إلسذذالوية  م.  ألذذد هللا  لذذذض ي  بثذذا تاذذر فذذي ن .14
 هذ.1410وتثوير ووالاات  ألوياف   لألنب  إلسالوي للانوية  
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  لااافا  دجاوا ي   إلواا قبض  هرة  م    ل ار  لعر ي. .15
 لانويذذذذة  ديامذذذذامعة فذذذذي  إلسذذذذالا  م.  ألذذذذد  لذذذذرحو  عوذذذذرن  شذذذذحان  لماوعذذذذة   .16

  إلس ند ةة.
 س   لناشر.هذ  د يضجد  1406 لاض  ي و لاثليا  ديامامن  م. حوي  غات    .17
 لماوو  لمذمير وذ  حذديا  لحاذير  لنذاير  جذالل  لذدي   لوذضبي  حققذه وثوذد  .18

 وثي  لدي    لو احة  لاما ةة  لاألرن بومر.
ح ذذ  إتذذالف قوذذض ل  لثذذر يي   لووذذا،دوة فذذي  لقاذذال  م. حوذذ  قبذذض غذذدة  بثذذا  .19

 هذ.1416وناض  في وملة نلية  لارةعة   لاضةت    يو قول 
اا  ديامذذامن  إلسذذالوي  م. وثوذذد  ذذقر  بثذذا وقذذدا  ل، ذذضت  لعرة ذذة للن ذذ .20

 ا.1985لندوة  ديامام  إلسالوي و لاااوا  لانوضن في  لضب   لعر ي 
مو   لدولذذذذة فذذذذي  لاذذذذض  ي  ديامذذذذامن و دجاوذذذذا ي  إلسذذذذالوي  م.  ألذذذذد  لثويذذذذد  .21

 ذذذض م  بثذذذذا وناذذذض  فذذذذي ناذذذان  لانويذذذذة وذذذ  ون ذذذذض  إسذذذالوي   لألنذذذذب  إلسذذذذالوي 
 للانوية.

نذذذذاة فذذذذي  ذذذذالج  لواذذذذ الت  ديامذذذذامعة  م. يضسذذذذل  لقر ذذذذاون  بثذذذذا مو   ل   .22
وناذذذذض  فذذذذي ناذذذذان يذذذذر ء ت فذذذذي  ديامذذذذام  إلسذذذذالوي  ورنذذذذ  قبثذذذذان  ديامذذذذام 

  إلسالوي  جدة.
مو   لقذذذي  و ألخذذذذال  فذذذذي  ديامذذذذام  إلسذذذذالوي  م. يضسذذذذل  لقر ذذذذاون  و احذذذذة  .23

 هذ.1415  1ونحة  ت
الا  لضحذذامن  بثذذا وناذذض  فذذي مو  وهسوذذات  ل نذذاة فذذي  لانويذذة  م.  ألذذد  لوذذ .24

 ا.1991كاان  لانوية و  ون ض  إسالوي   لألنب  إلسالوي للانوية 
  م  لوثاا   لى  لد   لو،اا   حاشية  ب   ابدي   م   إحياء  لار ن  لعر ي. .25
 و ذذذة  ل ذذذالألي  و وذذذدة  لو اذذذي   قبذذذض  نرةذذذا عثذذذي بذذذ  شذذذرف  لنذذذضون   لو اذذذ   .26

 .1405  1 إلسالوي  بيروت  ت
نوذذائي باذذرح  لثذذاف   لوذذيضبي    انذذى بذذه و يوذذه  ألذذد  ل اذذاح قبذذض غذذدة  سذذن   ل .27

 و ا   لو ألض ات  إلسالوية.
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سلضو  لوواهلب وتض  ته في  ديامام  إلسالوي  م.  ألد  لواا  إبذر ني   وملذة  .28
 هذ.1417 ديامام  إلسالوي  شض ل 

 لوياسذذذذة  لنقدعذذذذة فذذذذي  ديامذذذذام  إلسذذذذالوي  م. وثوذذذذد  ذذذذا ف  وملذذذذة  لألنذذذذضو  .29
 هذ.1400 إلسالوية   لعدم  لثاو   

  ثي   لح،ا ن  وثود ب  إسوا يا  لح،ا ن   لناشر م    لثديا   لقاهرة. .30
 .1353  و حعة  لماون  1 ثي   لاروان   لاروان  ت .31
 ثي  سن   لنوائي   ث  قحاميثه م. وثوذد تا ذر  أللحذاتي   لناشذر و اذ   .32

 هذ.1408 لار ية  لعر ي لدول  ل،لي   
   بارح  لنضون  وول   م    لاا   لعلوية  بيروت. ثي  وول .33
 ل ذذر   لث ويذذة فذذي  لوياسذذة  لاذذرعية   بذذ   لقذذي   لمض ةذذة  تثقيذذا وثوذذد حاوذذد  .34

  ل قي  و حعة  لونة  لوثودعة   لقاهرة.
 ا.1398 لعألضمعة   ب  تيويه  و حعة  لودتي   لقاهرة   .35
.  ألذذد  لثويذذد بر نيوذذي   لعد لذة  دجاواعيذذة و لانويذذة فذذي  ديامذام  إلسذذالوي  م .36

 ورن  م  سات  لضحدة  لعر ية  بيروت.
 فا   لحا ن شرح  لح،ا ن لإلواا قحود ب  حمر  لعوقالتي   لو حعة  لولفية. .37
 .1380  2 ل رون  قبض  ألد هللا وثود ب  و ل   م   ومر لل حا ة  ت .38
 .1977  1 لقض تي   ل قهية  وثود ب  قحود ب  ج ن  م    لقل   لألناي  ت .39
 كااف  لقنان    وا   إلينان  ونمض   لألهضتي  و احة  لنمر  لرةاش. .40
 .2 لوحوضت   لورخوي  م    لوعرفة للنار  لألناي  ت .41
  لوموضن  شرح  لوهان  قبض  نرةا وثي  لدي  شرف  لنضون. .42
 هذ.1388  1وملة  ألح اا  لعدلية  ت .43
 وت.و،امر ونهاج  لقا دي    ب  يد وه  وهسوة  لاا   لثقاخية  بير  .44
 ا.1990 لودخا لد  سة  لاا ةخ  ديامامن  م. حوي  غات   م    لضفاء  ومر   .45
  لوثلي   لي ب  قحود ب  ح ا   لو ا   لاما ن لل حا ة و لنار  بيروت. .46
 ديامذام وثاولة ت وير  لض يو  ديامامن في  لعال   لثالذا  لذى  ذضء و ذاني   .47

 هذ.1403ديامام  إلسالوي   إلسالوي  م. إبر ني  ونمض   بثا وقدا لندوة  
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  لواه   ديامامن  إلسالوي  م.  دتاي  لارنواتي  و احة  لض من  جدة. .48
 لووذذذذند لإلوذذذذاا قحوذذذذد بذذذذ  حنألذذذذا  شذذذذرحه قحوذذذذد شذذذذاكر  م    لوعذذذذا ف ومذذذذر   .49

 هذ.1396
  لومنى   ب  يد وه  و احة  لرةاش  لثديثة   لرةاش. .50
 هذ.1331   و حعة  لوعامة ومر 1 لوناقى  سليواي  لحاجي  ت .51
و   لار ن  ديامامن للوولوي   م.  فعت  لعض ذي    ب ذة  لعذال   إلسذالوي   .52

 هذ.1405
ونايذذذ  قويذذذذر  لوذذذهوني   قبذذذذض  ل ذذذذرج  ألذذذد  لذذذذرحو   بذذذذ   لمذذذض ن  تثقيذذذذا  ةنذذذذ   .53

  لقا وت  م    لاا   لعلوية  لألناي.
 قاهرة. لوضسض ة  لعلوية للألنضو  إلسالوية   دتثام  لدولي للألنضو  إلسالوية   ل .54
 لن رةذذذة  ديامذذذامعة  إلسذذذالوية  م. يضسذذذل  ل  وذذذا  م. قبذذذض  ذذذال جاللذذذي  م    .55

 هذ.1417 لعال  للاا   لرةاش  
 لن رةذذذة  ديامذذذامعة وذذذ  ون ذذذض  إسذذذالوي  م. شذذذضيي متيذذذا  و احذذذة  ل،رةمذذذي   .56
 هذ   لرةاش.1404  1ت
 لن ذذذاا  ديامذذذامن  إلسذذذالوي  م.  لذذذي بذذذض ال  بثذذذا تاذذذر فذذذي ناذذذان  لألنذذذضو  .57
سذالوية ومو هذا فذذي تنويذة  يامذذامعات  لومذرن  لعر ذي   لناشذذر  لألنذب  إلسذذالوي  إل

 هذ.1416  1للانوية  جدة  ت
  لن    ديامامعة  لوعا رة  م.  الح  لدي  تاوا  م    لوعا ف   لقاهرة. .58
  لن    لوالية في  إلسالا  م. عيوى  ألد   وعهد  لد  سات  إلسالوية   لقاهرة. .59
شرح  لونهاج  شوس  لدي  وثود  لرولي  م   إحياء  لاذر ن  تهاعة  لوثااج إلى .60

 .1413 لعر ي  بيروت  
  لهد عة شرح بد عة  لوألادن   لورغيناتي  و احة  لثلألي  ومر. .61
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