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الحمد هلل رب العالميف ،الذي أحسف كل شيء خمقو ،كدبر أمره كفق 
قكانيف راشدة ،تسمك فكؽ كل قانكف، كتكفل السعادة الدينية كالدنيكية لكل 
سالؾ لسبمو ،تصديقًا لقكلو تعالى:} َكَأفَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعكُه َكال 

َؽ بِ  ُبَل َفَتَفرَّ ـْ َتتَُّقكَف{)َتتَِّبُعكا السُّ ـْ ِبِو َلَعمَُّك اُك ـْ َكصَّ ـْ َعْف َسِبيِمِو َذِلُك ( كالصالة ُٔك
كالسالـ عمى خاتـ األنبياء كسيد المرسميف، عميو كعمى آلو كصحبو 

 أجمعيف،كبعد:
في اإلسالـ إليي األصكؿ بشري  فإف النظاـ االقتصادي

 كل ما يحتاجو التطبيق،يستجيب لكل تطكير كيكاكب كل تقدـ  ففي كتاب هللا
كغيرىما مف  –البشر مف قكاعد كضكابط حاكمة لمنظاـ المالي كاالقتصادي 

يقكؿ اإلماـ الشافعي "فميست تنزؿ بأحد مف أىل ديف هللا نازلة إال  –النظـ 
 (ٕكفي كتاب هللا الدليل عمى سبيل اليدى فييا". )

ية كيكصف االقتصاد اإلسالمي  بأنو ىك اقتصاد التكازف بيف الماد
كالركحية، فال تطغى إحداىما عمي األخرى؛ كليذا كجدنا الربط بيف التنمية 
االقتصادية كالتربية الدينية . قاؿ تعالي:}َكَلْك َأفَّ َأْىَل اْلُقَرى آَمُنكْا َكاتََّقكْا 

َماء َكاأَلْرِض َكَلػِكف َكذَُّبكْا َفَأَخْذَناُىـ َف السَّ ِبَما  َكاُنكْا  َلَفَتْحَنا َعَمْيِيـ َبَرَكاٍت مِّ
 (َٖيْكِسُبكف{.)

                                           
 ٖ٘ٔسكرة األنعاـ:( ٔ)
 .  ٕٓانظر: الرسالة لإلماـ الشافعي ،ص ( ٕ)

 ٜٙسكرة األعراؼ: (ٖ)
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حيف كاف يردد:" كهللا لئف   --كرحـ هللا سيدنا عمر بف الخطاب
جاءت األعاجـ باألعماؿ كجئنا بغير عمل، فيـ أكلى بدمحم منا يـك القيامة " 

(.ٔ) 
إف اإلسالـ بيذا المفيـك _ التكازف بيف المادية كالركحية _ ينفرد منذ 

متميزة ال ترتكز أساسا عمي الفرد شأف االقتصاد  البدء بسياسة اقتصادية
نما قكاميا  الرأسمالي، كال عمي المجتمع فحسب،شأف االقتصاد االشتراكي، كا 
المكازنة كالمكائمة بيف مصمحة الفرد كمصمحة المجتمع، كأساس ذلؾ قكلو 

َف ّللّاِ َكَرُسكِلوِ  ـْ َتْفَعُمكْا َفْأَذُنكْا ِبَحْرٍب مِّ ـْ ُرُؤكُس  تعالى:}َفِإف لَّ ـْ َفَمُك ف ُتْبُت َكاِ 
ـْ اَل َتْظِمُمكَف َكاَل ُتْظَمُمكَف{ )  (ٖ:" ال ضرر كال ضرار".)- -( كقكلوَٕأْمَكاِلُك

كقد فطف إلى ىذه الحقيقة كثير مف االقتصادييف الغربييف ،يقكؿ )جاؾ 
:"إف طريق اإلنماء االقتصادي -أحد العمماء الفرنسييف البارزيف -أكستري(
محصكرًا في النظاميف  المعركفيف )الرأسمالي كاالشتراكي(بل ىناؾ ليس 

مذىب اقتصادي ثالث راجح  ىك مذىب االقتصادي اإلسالمي،كسيسكد ىذا 
( كىذا ٗالمذىب عالـ المستقبل ؛ ألنو طريقة كاممة لمحياة المعاصرة "  .)

ثرة  اعتراؼ جمي بقصكر النظاميف الرأسمالي كاالشتراكي؛لككف أفكارىما متأ

                                           

،  ٖٕ/٘، كتػػػػػاريب الطبػػػػػري ، جػػػػػػ  ٜٕٙ/ ٖبػػػػػف سػػػػػعد ، جػػػػػػ( الطبقػػػػػات الكبػػػػػري الٔ)
  ٖٙٗكفتكح البمداف لمبالذري ،صػ 

  ٜٕٚ( سكرة البقرة اآلية: ٕ)
،  ٖٕٓٗرقـ ٗٛٚ/ ٕ، كسنف ابف ماجة ، جػٗ/ٙالمنتقي شرح المكطأ جػ-(ٖ)

.قاؿ الييثمي في مجمع الزكائد:ركاه الطبراني في األكسط،  ٛ٘/ٕكالمستدرؾ لمحاكـ _جػ
 (. ٓٔٔ/ ٗ]ابف[ إسحاؽ، كىك ثقة، كلكنو مدلس.ينظر:مجمعالزكائدكمنبعالفكائد )كفيو 

 . ٕٛ،ٜٕمفيكـ االقتصاد في اإلسالـ د/محمكد الخالدي ،ص -(ٗ)
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ف اختمفا في ظاىرىما بتركيز األكؿ  بنكازع بشرية في حدكد ظركؼ خاصة،كا 
عمى الفرد كالثاني عمى الجماعة،فإنيما يصدراف عف مصدر كاحد كىك الفصل 
بيف االقتصاد كاألخالؽ ،فال يعنييما أف يككف النشاط االقتصادي أخالقياِّ أك 

نما غير أخالقي ،كال ييميما الحالؿ كالحراـ ،كال ال عدؿ كال المساكاة ،كا 
 (ٔيعنييما تحقيق المنفعة  فحسب. )

بينما االقتصاد اإلسالمي يخضع في كل جكانبو إلى التعاليـ الدينية 
،ىذا ما جعل منو مذىبًا  ذا صفة إنسانية كرسالة  كاضحة ،كليس عممًا أك 
مجمكعة مف العمـك  المختمفة المقتصرة عمى تفسير القكانيف كالظكاىر 

 (ٕيعية فقط. )الطب
يضاؼ إلى ما تقدـ  إف دعائـ االقتصادي اإلسالمي لـ ترتكز عمى 
مجرد التكازف بيف المادية كالركحية فقط ،بل سمت ىذه الركحية حتى أضحت 
منيجًا عمميَّا يتبارى كالة األمر في تطبيقو حسبة لكجو هللا تعالى كاستحضارًا 

يف في سياسة الكثيريف مف كالة لمرقابة الذاتية ،كقد كجد ىذا التطبيق األم
الذي  أرسى  --األمر ،كيأتي عمى رأس ىؤالء الفاركؽ عمر بف الخطاب 

القكاعد الكمية التي تحكـ السياسة المالية كاالقتصادية الشرعية في ضكء 
أحكاـ الكتاب كالسنة ، بقكلو :"إني ال أجد ىذا الماؿ يصمحو إالَّ خالؿ 

نما أنا كمالكـ ثالث:أف يؤخذ بالحق ،كيعطي ب الحق، كيمنع مف الباطل ، كا 
ف افتقرت أكمت بالمعركؼ ، كلست  ككلي اليتيـ إف استغنيت استعففت ، كا 
أدع أحدًا يظمـ أحدًا كال يعتدي عميو حتى أضع خده عمى األرض، كأضع 

                                           

المػػػدخل إلػػػى النظريػػػة االقتصػػػادية فػػػي المػػػنيب اإلسػػػالمي،د/ أحمػػػد عبػػػد العزيػػػز  -(ٔ)
 كما بعدىا. ٘ٔالنجار ، ص 

 ٖالمي ،د/  رياض صالح عكدة ، ص مقدمة في االقتصاد اإلس  -(ٕ)
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قدمي عمى الخد األخر حتى يذعف لمحق. كلكـ عمى أييا الناس خصاؿ ، 
كـ عمي أف ال أجتبي شيئًا مف خراجكـ كال مما أفاء أذكرىا لكـ فخذكني بيا :ل

هللا عميكـ إاّل مف كجيو ، كلكـ عمي إذا كقع في يدي أف ال يخرج مني إالَّ في 
حقو ، كلكـ عمي أف أزيد مف أعطياتكـ كأرزاقكـ إف شاء هللا كأسد ثغكركـ ، 

اسة ( إف سئكلكـ عمي أف ال ألقيكـ في الميالؾ كال أحجركـ مف ثغكركـ ")
بيذه الكيفية مف األمانة كالدقة جديرة بأف تسكد العالـ،كأف يتحكؿ العالـ بأثره 

 صكب ىذه السياسات ،التي بيا صالح البالد كالعباد.
 خطة البحث:

 قسمت حبثي ىذا إىل مقدمة ومباحث أربعة :
 .المبحث األكؿ: داللة التحكؿ إلى االقتصاد اإلسالمي 
 مؤدية إلى التحكؿ إلى االقتصاد المبحث الثاني:أىـ األسباب ال

 اإلسالمي.
  المبحث الثالث:أىـ الدكاعي المؤدية إلى التحكؿ إلى االقتصاد

 اإلسالمي.
  المبحث الرابع:أىـ اآلثار كالنتائب المترتبة عمى التحكؿ إلى االقتصاد

 اإلسالمي.
 

 

                                           

 .ٛٔٔ-ٚٔٔكتاب الخراج ألبي يكسف  صػ -(ٔ)
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 املبحث األول
 داللة التحول إىل االقتصاد اإلسالمي

 طالحية للتحول:الداللة اللغوية واالص

ؿ عف الشيء زاؿ  التحكؿ يطمق كيراد بو: التقمب كالتصرؼ ،يقاؿ َحكَّ
ؿ ، كحاؿ الشيُء نفُسو َيُحكؿ  عنو ِإلى غيره... ،حاؿ ِإلى مكاف آخر َأي َتَحكَّ

(.كيعبر عنو في القرآف الكريـ َٔحْكاًل بمعنييف يككف َتَغيُّرًا كيككنَتَحكُّاًل.. )
ري في تفسير قكلو تعالى:" َكَمْف ُيَياِجْر ِفي َسِبيِل ّللاَِّ بػ)المراغـ ( قاؿ الطب

(المراَغـ: التحّكؿ مف األرض إلى َٕيِجْد ِفي اأْلَْرِض ُمَراَغًما َكِثيًرا َكَسَعًة {)
(.كمنو تحكيل القبمة  مف المسجد األقصى بفمسطيف  إلى البيت ٖاألرض. )

َفَياُء ِمَف النَّاِس الحراـ بمكة المكرمة كما دؿ عميو قكلو تعالى: } َسَيُقكُؿ السُّ
ـُ الَِّتي َكاُنكا َعَمْيَيا {) ـْ َعْف ِقْبَمِتِي ُى ( قاؿ الطبري:"يعني بقكلو جل ٘()َٗما َكالَّ

 (ٙثناؤه:"ما كالىـ": أيُّ شيء َصَرفيـ عف قبمتيـ؟")

                                           

 (ٗٛٔ - ٔٔ) -لساف العرب ،مادة)حكؿ(  – (ٔ)
  ٓٓٔسكرة النساء اآلية: – (ٕ)
 ( ٜٔٔ - ٜ) -جامع البياف )تفسير الطبري(  – (ٖ)
 ٕٗٔسكرة البقرة:– (ٗ)
 (ٗٛٔ - ٔٔ) -لساف العرب ،مادة)حكؿ(  – (٘)
 ( ٗٛٔ - ٔٔ) -اف العرب ،مادة)حكؿ( لس – (ٙ)
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كداللة ىذه النصكص عمى ما نحف بصدد دراستو كاضحة في أف 
ال يككف إالَّ لحكمة نافعة ،كألىداؼ راشدة في  التحكؿ مف شيء إلى شيء

الغالب ،بعد ظيكر قصكر في المنيب المتحكؿ عنو ككجو كماؿ في المنيب 
المتحكؿ إليو ،بحيث لك أثير التساؤؿ عف أسباب التحكؿ مف االقتصاد 
الكضعي إلى االقتصاد اإلسالمي لكانت اإلجابة ىي :لِحكـ جميمة؛كلفكائد 

شدة؛كلقصكر بيَّف في االقتصاد الكضعي في معالجة عظيمة؛ كألسباب را
مختمف القضايا االقتصادية المعاصرة ،كمصدر مباشر مف مصادر األزمات 
التي تعتري اقتصاديات الدكؿ الرأسمالية كاالشتراكية عمى السكاء...كعميو 
يمكف تعريف التحكؿ االقتصادي بأنو :االنتقاؿ مف اقتصاد إلى اقتصاد 

أك عجز عف تحقيق الغايات كاألىداؼ المشركعة في  آخر؛لظيكر نقص
مكانية تحقيق ىذه األىداؼ كتمؾ الغايات في  االقتصاد المتحكؿ عنو،كا 
االقتصاد المتحكؿ إليو. أك ىك : التحكؿ مف االقتصاد الكضعي بشقيو 
الرأسمالي كاالشتراكي لقصكره عف تحقيق األىداؼ المشركعة  إلى االقتصاد 

 ىذا القصكر . اإلسالمي لتدارؾ
كلبياف معنى التحكؿ مف االقتصاد الكضعي إلى االقتصاد اإلسالمي أجد 
أنو مف األىمية بمكاف التعريف بيما ،كبياف أكجو التميز في االقتصاد 

 اإلسالمي عف االقتصاد الكضعي ،كذلؾ كما يمي. 

 تعريف االقتصاد اإلسالمي:

في مجمميا حكؿ يعرؼ  االقتصاد اإلسالمي بتعريفات كثيرة تدكر 
نفاقو كأكجو تنميتو  معنى: األحكاـ كالقكاعد الشرعية التي تنظـ كسب الماؿ كا 
، أك ىك العمـ الذي يبحث في كيفية إدارة كاستغالؿ المكارد االقتصادية  
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النادرة إلنتاج ما يمكف إنتاجو  مف السمع كالخدمات إلشباع الحاجات 
ي ظل إطار معيف مف القيـ اإلسالمية  اإلنسانية التي تتميز بالكفرة كالتنكع ف

 (  ٔكالتقاليد كالتطمعات الحضارية لممجتمع. )
كتمتازأحكاـ االقتصاد اإلسالمي بأنيا ثابتة كمتغيرة . فيي إذًا عمى 

 نكعيف :

 األول : األحكام الثابتة :

كىي ما كانت ثابتة بأدلة قطعية ،أك راجعة إلى أصل قطعي في الكتاب 
جماع كحرمة الربا ، كِحل البيع، كما في قكلو تعالى : } َكَأَحلَّ أك السنة أك اإل

با {) ـَ الرِّ ( كككف الرجل لو مثل حظ األنثييف مف الميراث كما ّٕللاَُّ اْلَبْيَع َكَحرَّ
(، كحرمة دـ كماؿ المسمـ ٖفي قكلو تعالى } ِلمذََّكِر ِمْثُل َحظِّ األْنَثَيْيِف {  )

ـْ َىَذا ِفي : ))ِإفَّ ِدمَ  --لقكلو  ـْ َكُحْرَمِة َيْكِمُك ـٌ َعَمْيُك ـْ َحَرا ـْ َكَأْمَكاَلُك اَءُك
ـْ َىَذا َأاَل ُكلُّ َشْيٍء ِمْف َأْمِر اْلَجاِىِميَِّة َتْحَت َقَدَميَّ  ـْ َىَذا ِفي َبَمِدُك َشْيِرُك

                                           

د . تكفيػػػػق  -انظػػػػر فػػػػي مجمػػػػل ىػػػػذه التعريفػػػػات: أصػػػػكؿ االقتصػػػػاد اإلسػػػػالمي  – (ٔ)
د . دمحم شػػػػػكقي  -، المػػػػػذىب االقتصػػػػػادي فػػػػػي اإلسػػػػػالـ ٛٔص  -يػػػػػكنس المصػػػػػري 

د . دمحم  -، مكسػػػػػػكعة االقتصػػػػػػاد اإلسػػػػػػالمي كدراسػػػػػػات مقارنػػػػػػة ٗٔص  -الفنجػػػػػػري 
، االقتصػػػػػاد اإلسػػػػػالمي ،دراسػػػػػة كتطبيػػػػػق ،د/إبػػػػػراىيـ ٔٔعبػػػػػد المػػػػػنعـ الجمػػػػػاؿ ،ص 

 كما بعدىا . ٘ٔفاضل الدبك، ص 
 . ٕ٘ٚسكرة البقرة: – (ٕ)
 .ٔٔسكرة النساء: – (ٖ)
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(. إلى غيرىا مف كجكب الكاجبات ، كتحريـ المحرمات، كأحكاـ َٔمْكُضكٌع(( )
 لمقدرات .الحدكد كا

كتمتاز ىذه األحكاـ بأنيا:ال تتغير كال تتبدؿ ميما تغيرت األزمنة 
كاألمكنة ، كما أنيا تتصف بصفة العمـك كالمركنة ؛ لتطبق عمى جميع 

 .اكمة لتصرفات الناس المحككمة بيـالناس مف غير عسر كال مشقة ،فيي ح

 الثاين : األحكام ادلتغَتة :

يف سندىا أو يف داللتها وادلتغَتة تبعاً وىي الثابتة ابألدلة الظنية 
دلقتضيات ادلصلحة . وىذه األحكام قد تتغَت أحكامها ابختالف 
أحوال النظر فيها . فهي خاضعة الجتهاد العلماء وتغَتىا حبسب 
ادلصلحة ؼلتلف أحياان حبسب األشخاص و األزمان واألمكنة ، فيجوز 

ن ؼلتاروا من األحكام ما يرونو لويل األمر اجملتهد أو العلماء اجملتهدين أ
(. ومن 2مناسبًا دلستجدات احلياة وفق مقاصد الشريعة ادلعتربة  )

 أمثلتها :
ما مل تقم  --كما فعل علي بن أىب طالب-تضمُت األجَت ادلشًتك   -1

بّينة على أنو مل يتعد ، وقد كان احلكم قبل ذلك بعدم تضمينهم ؛ ألن 
 --امنة ، فلما جاء عهد علي يدىم يد أمانة ويد األمان غَت ض

                                           

ِبػػػيِّ  –(ٔ) ػػػِة النَّ  - ٙ) --أخرجػػػو مسػػػمـ فػػػي صػػػحيحو ،مػػػف كتػػػاب الحػػػب َبػػػاب َحجَّ
 (.  ٖٕٚٔ( رقـ)ٕ٘ٗ
 ( .ٖٖٔ/ٔ) -ـ الجكزيو إغاثة الميفاف مف مصائد الشيطاف: ابف القي - (ٕ)
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ضّمنهم الختالف أحوال الناس وضياع األمانة بينهم وقال : " ال 
 ( 1يصلح للناس إالّ ذلك " . )

(.وما عدا ذلك من األحكام شلا 2اخلراج على األراضي ادلفتوحة عنوة ) -2
ال يرجع إىل أصل قطعي أو ظٍت فهو ابطل؛ ألنو سيكون من اذلوى 

حليل الراب، وإابحة الرشوة وبيع اخلمور وحلوم واستحسان البشر، كت
 اخلنزير كما يفعل للسياحة وغَتىا.

 داللة االقتصاد الوضعي:

االقتصاد الكضعي ىك :العمـ الذي يبحث في كيفية إدارة كاستغالؿ 
المكارد االقتصادية النادرة إلنتاج أمثل ما يمكف إنتاجو مف السمع كالخدمات 

مف متطمباتيا المادية التي تتسـ بالكفرة كالتنكع  إلشباع الحاجات اإلنسانية
في ظل إطار معيف مف القيـ كالتقاليد كالتطمعات الحضارية لممجتمع ، كما 
يبحث في الطريقة التي تكزع بيا ىذا الناتب االقتصادي بيف المشتركيف في 

                                           

( كفػػي ٕٕٕ/ٙ، كسػػنف البييقػػي:) ٕٙ٘انظػػر التمخػػيص الحبيػػر البػػف حجػػر: ص  - (ٔ)
/ ٙعابػػػديف )ردالمحتػػػار( ) ابػػػف كحاشػػػية المختػػػار التأصػػػيل لمفقيػػػي لممسػػػألة ينظر:الػػػدر

 مختصػر شػرح فػي الجميػل (،مكاىػبٕٚألبػي دمحم البغػدادي)ص:  ، الضػمانات (مجمعٗٙ
 مػػػف غيرىػػػا مػػػف المدكنػػػة فػػػي مػػػا عمػػػى كالزيػػػادات (،النػػػكادرٙ٘ٔ/ ٙلمحطػػػاب ) ، خميػػػل

 (،ركضػةٜٛٔ/ ٗالمػذىب،لمغزالي ) في (،الكسيطٖ٘ٔ/ ٛألبي زيد القيركاني) ، األميات
 (.ٜٖٛ/ ٘بنقدامة ) ال (،المغنيٖٕٓ/ ٘لمنككي ) المفتيف، عمدة ينك الطالب

،  ٕٙ-ٕ٘فػػػػػػي أحكػػػػػػاـ ىػػػػػػذه المسػػػػػػألة ينظػػػػػػر:  الخػػػػػػراج  آلبػػػػػػي يكسػػػػػػف ،ص- (ٕ)
، االسػػػػتخراج ألحكػػػػاـ الخػػػػراج البػػػػف رجػػػػب ٕٔٔ، ٘ٓٔالخػػػػراج ؿ يحيػػػػى بػػػػف آدـ: رقػػػػـ 

 .ٖ٘ٔ،  ٕ٘ٔ، ٓ٘ٔ، األمكاؿ ألبي عبيد، رقـ  ٕٚ، ٖٕالحنبمي:  ص 
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العممية اإلنتاجية بصكرة مباشرة ) كغير المشتركيف بصكرة غير مباشرة ( في 
 (.ٔاإلطار الحضاري نفسو . ) ظل

كيتضح مف تعريف االقتصاد الكضعي أف االقتصاد الكضعي عمى النحك 
الذي يدرس بو اآلف ىك في حقيقة األمر فكر اإلنساف األكركبي كتاريخو.كمف 
الثابت أف أسس االقتصاد الكضعي ليست مقبكلة مف كل األمـ، فاالقتصاد 

ـ، كىذا المبس يجيء حتى مف الكضعي يعرض ككأنو مقبكؿ مف كل األم
 المتخصصيف.

يضاؼ إلى ما تقدـ أف عمـ االقتصاد )الكضعي ( يخضع لمتطكر 
اإللغائي اإلحاللي المستمر. بمعنى أنو في زمف معيف يصل االقتصاديكف إلى 
نظرية اقتصادية يعتقدكف في صحتيا، كبعد فترة زمنية معينة، كبسبب 

سبب تراكـ المعارؼ االقتصادية، يكتشف التغيرات في الحياة االقتصادية، كب
االقتصاديكف أف النظرية التي سبق أف سمـ بصحتيا منتقدة، كبيذا يخرجكف 

 عمييا كيحمكف نظرية أخرى محميا . 
كاالقتصاد )الكضعي ( بيذا يخضع لقاعدة اإللغاء كاإلحالؿ، كبسبب 

يككف  أنو يعتقد أف النظرية الحديثة أرقى مف النظرية القديمة ، بيذا
أما في  (ٕاالقتصاد)الكضعي ( يخضع لمتطكر االلغائي االحاللي االرتقائي. )

 االقتصاد اإلسالمي فيفرؽ بيف مرحمتيف :

 
                                           

 (ٕٕص)-د . محسكف بيجت جالؿ  -انظر:مبادئ االقتصاد  – (ٔ)
االسػػػػػػتثمار ..،د/  -التكزيػػػػػػع  -انظػػػػػػر: فػػػػػػي االقتصػػػػػػاد اإلسػػػػػػالمي المرتكػػػػػػزات – (ٕ)

 (ٕٓ - ٔرفعت السيد العكضي ، )
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 ادلرحلة األوىل: مرحلة الفقو االقتصادي وادلايل : 

لفقيي )المتعمق باالقتصاد كىذه المرحمة يبحث فييا عف الحكـ ا
مطمكب، فإف ىذه المرحمة تقع في نطاؽ (. كماداـ أف الحكـ ىنا ىك الكالماؿ

عمـ الفقو ؛ألنو العمـ الذي يبحث فيو عف األحكاـ الفقيية كيعّرؼ بأنو: العمـ 
باألحكاـ الشرعية العممية المكتسبة مف أدلتيا التفصيمية، أك ىك مجمكعة مف 

 األحكاـ الشرعية العممية المستفادة مف أدلتيا التفصيمية .
حمة، مكضكعيا األحكاـ التي يعطييا عمـ الفقو، كباعتبار أف ىذه المر 

 لذلؾ تسمى ىذه المرحمة باسـ مرحمة الفقو االقتصادي كالمالي.
كىذه المرحمة ال تخضع لقاعدة التطكر اإللغائي اإلحاللي. كىذا ال 
يصادر قدرة الفقو عمى أف يسع المستجدات ، بحيث يعطي ليا حكمًا، كما ال 

 قو المعامالت يصادر قاعدة المركنة في ف

 ادلرحلة الثانية:مرحلة علم االقتصاد اإلسالمي: 

كىي أف الحكـ الفقيي المتعمق باالقتصاد كالماؿ ينشئ كاقعة، أك ظاىرة 
اقتصادية. تحديد ىذه الظاىرة االقتصادية، كالتعرؼ عمييا، كتحميميا 
)اقتصاديًا ( كالعمل عمييا )بسياسات اقتصادية (، كل ىذا كغيره يككف 

 لمرحمة الثانية في االقتصاد اإلسالمي.ا
كىذه المرحمة بسبب أنيا تصكر عقمي، أك استنباط عقمي، لما يمكف 
أف يترتب عمى ىذا الحكـ في الظكاىر كالمتغيرات االقتصادية كبسبب أف ىذا 
التصكر العقمي االقتصادي يتأثر بالتطكر في الحياة االقتصادية، كبسبب أف 

ثر بالمعارؼ االقتصادية كتراكميا عند اإلنساف، بسبب ىذا التصكر العقمي يتأ



 

  

 

 المنظكر الفقيي لحتمية التحكؿ إلى االقتصاد اإلسالمي في عالج األزمات االقتصادية المعاصرة  
 بأسيكط كالقانكف  الشريعة بكمية الفقو بقسـ المساعد ستاذ،األ شحاتو دمحم السانكسي دمحم د/                            

 

ٕٜٙ 

كل ذلؾ فإف ما يقاؿ في ىذه المرحمة يقبل فيو إعماؿ التطكر اإللغائي 
 اإلحاللي كاالرتقائي كىذا ال يصادر ثبات األحكاـ الفقيية.

 كيستدؿ عمى ذلؾ بكثير مف األمثمة ،منيا:
في تحريق  - –كاف يخالف ما جاء عف عمر  --أف اإلماـ مالؾ 

،   --بعض األشيػاء زجرًا كردعًا ، كما حرؽ قصر سعد بف أبي كقاص
(  ككما في إراقة المبف المغشػكش كنحكه فقد كره ٔكحانكت الخمار كغيره  )

بعض العمماء إتالؼ الماؿ ، كجكزكا التصدؽ بو.كقد استحسف اإلماـ مالؾ 
بإتالفو عميو ، كنفعًا  التصدؽ بالمبف المغشكش ، ألف في ذلؾ عقابًا لمجاني

لممساكيف في نفس الكقت بإعطائيـ إياه . ككذلؾ قاؿ في الزعفراف كالمسؾ 

                                           

 -رضػي هللا عنػو  -( قػاؿ ابػف القػيـ فػي الطػرؽ الحكميػة :"كحػرؽ عمػر بػف الخطػاب  (ٔ
حانكت الخمار بما فيو. كحرؽ قرية يبػاع فييػا الخمػر. كحػرؽ قصػر سػعد بػف أبػي كقػاص 

 في مسائل ابنو صالح: -رحمو هللا  -لما احتجب في قصره عف الرعية. فذكر اإلماـ أحمد 
أنو دعػا دمحم بػف مسػممة فقػاؿ: " اذىػب إلػى سػعد بالككفػة، فحػرؽ عميػو قصػره، كال تحػدثف 
حدثا حتى تػأتيني " فػذىب دمحم إلػى الككفػة، فاشػترى مػف نبطػي حزمػة حطػب، كشػرط عميػو 
حمميا إلى قصر سعد. فمما كصل إليػو ألقػى الحزمػة فيػو، كأضػـر فييػا النػار، فخػرج سػعد، 

عزمة أمير المؤمنيف فتركو حتى احترؽ. ثـ انصرؼ إلى المدينة،  فقاؿ: " ما ىذا؟ " قاؿ: "
فعرض عميو سعد نفقة، فأبى أف يقبميا، فمما قدـ عمى عمر قػاؿ لػو: " ىػال قبمػت نفقتػو؟ " 

 (.ٚٔفقاؿ: " إنؾ قمت: ال تحدثف حدثا حتى تأتيني ".الطرقالحكمية )ص: 
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( كىذا معقكؿ ، ألف الماؿ المتمف يضيع عمى األمة ٔإذا غشيما الجاني )
 ( ٕكميا ، كقد نيينا عف إضاعة الماؿ.)

                                           

عمىمافيالمدكنةمنغيرىامناألميات،ألبي (،النكادركالزياداتٖٖٗ٘/ٓٔ( انظر:الذخيرةلمقرافي )(ٔ
 (.ٕٕٚ(،الطرقالحكمية )ص: ٕٗٚ/ ٙزيد القيركاني)

 -(، التعزيػر فػي الشػريعة اإلسػالمية لمػدكتكر ٜٓٗ/ٕ) -( انظر : المستصػفى لمغزالػي (ٕ
 .ٕٓٗص -عبد العزيز عامر 
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 املبحث الثاني
 المي:أىـ األسباب المؤدية إلى التحكؿ إلى االقتصاد اإلس

باستعراض األسباب المؤدية إلى التحكؿ مف االقتصاد الكضعي إلى 
االقتصاد اإلسالمي ،نجد أف ىذه األسباب أسباب كاقعية كعممية كنتائجيا 
مممكسة عمى أرض الكاقع ،كتئف منيا اقتصاديات الدكؿ ، كتشتد معيا 

اف ذلؾ في الحاجة إلى بديل،ىذا البديل غالبًا ما يككف البديل اإلسالمي. كبي
 األسباب اآلتية:

 فشل النظام البنكي الغريب : أوالً:

كىك مف أىـ األسباب كأخطرىا  ،كمف أشير مف كتب في ىذه األسباب 
) الخبير االقتصادي العالمي الحائز عمى جائزة نكبل األستاذ مكريس آلية 

 ـ مقالة في جريدة )لكمند( بيَّف فييا أف النظاـ ٜٜٛٔ(كتب في يكنيو عاـ 
 البنكي الغربي سبب أضرارًا فادحًة باالقتصاد العالمي ،مايمي: 

وجود مرض خطَت يتجذر يف االقتصاد العادلي، ويهدِّده ابالهنيار أو  -1
دبواجهة أزمات حادَّة، إذ أصبح االقتصاد العادلي بفضل النظام البنكي احلايل 

 عيف.عبارة عن أىرامات من الديون يتمركز بعُضها على بعض على أساس ض
استعمال ادلال يف غَت وظيفتو الطبيعية، إذ يسر النظام البنكي عمليات  -2

، فأصبح العامل أشبو دبائدة قمار واسعة، Speculationاالسبكيوليشن 
%( من تدفُّق 97وأصبح االسبكيوليشن يستأثر بسبعة وتسعُت يف ادلائة )

 %( فقط.3ادلائة )النقود بُت بلدان العامل، ويبقى للتجارة احلقيقية ثالثة يف 
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كان ذلك سببًا دلا يعانيو العامل من ضنك، وبطالة، واطلفاض يف مستوى    -3
 العدالة االجتماعية.

أن النظام الربوي بطبيعتو نظام متحيٌِّز جلدارة االئتمان على حساب    -4
اجلدوى االقتصادية، فيفضل يف التمويل ادلشاريع األقوى ائتمااًن على ادلشاريع 

ة، فتتجو األموال إىل األسواق األقل حاجًة إليو، وربرم منو األجدى إنتاجي
األسواق األكثر حاجة إليو، فيعاق النموُّ االقتصادي، ومظهر ىذا يف دوِل 
رللس التعاُون اخلليجي، أن البنوك الربوية تشكل رلاري سريعة االضلدار تتَّجو 

وإنتاجيًة حبكم  فيها األموال إىل األسواق األقل حاجًة إليها، واألضعف جدوى
ِحدَّة ادلنافسة. )لًتاجع اإلحصاءات لتدفُّق األموال الوطنية يف رللس التعاون 

 إىل أسواق أورواب وأمريكا والياابن(.
تشجيع االستهالك الطائش، وخلق حاجات غَت حقيقية لدى متلقي  -5

التمويل، والعمل ادلستمر على لف حبال الرقِّ والعبودية على رقبتو لصاحل 
 د ادلموِّل.السي

كىذا غير تأثيراتو السمبية األخرى عمى االقتصاد مف عدـ االستقرار 
 كتشكيو المناخ المناسب لالستثمار كغير ذلؾ مما الحظو خبراء االقتصاد.

ثـ أشار إلى المنيب الكاجب إتباعو لمخالص مف الكاقع كالمستقبل 
الحالي مف المظمـ ،كحصر ىذا المنيب في حتمية  تغيير النظاـ البنكي 

 (ٔاألساس.)

                                           

الشػػػػيب صػػػػالح  -الييئػػػػات الشػػػػرعية الكاقػػػػع كطريػػػػق التحػػػػكؿ لمسػػػػتقبل أفضػػػػل  - (ٔ)
 ( ٕ/  ٔد الرحمف الحصيف، )بف عب
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دكراف المعامالت المالية في االقتصاد اإلسالمي مع  المصمحة  ثانيًا:
 المعتبرة شرعًا:

المعامالت المالية بصكرىا المتعددة كالمتداكلة بيف الناس تقـك عمى 
عدة أصكؿ كمية يحتكـ إلييا فيما يستجد مف معامالت، مف أىميا قاعدة: 

مصالح العباد، كقاعدة: )األصل في المعامالت مدار المعامالت عمى تحقيق 
 ( ٔاإلباحة(. )

 فاألصل األكؿ أف المعامالت المالية تدكر مع المصمحة في أحكاميا ؛
ألف الشريعة جاءت بتحصيل المصالح كتكميميا، كتعطيل المفاسد كتقميميا، 
نيا ترجح خير الخيريف كتحصيل أعظـ المصمحتيف بتفكيت أدناىما، كتدفع  كا 

 ( ٕظـ المفسدتيف باحتماؿ أدناىما.)أع

                                           

 ( ٜ/ ٔ (ينظر: األشباه كالنظائر البف نجيـ ، –( (ٔ
(، كالػػػػػػػػػػػكجيز ٖٚٚ/ٔينظػػػػػػػػػػػر: المجمػػػػػػػػػػػكع شػػػػػػػػػػػرح الميػػػػػػػػػػػذب ،لمنػػػػػػػػػػػككي ) –( (ٕ
فإنػػػػو ال  ٔ.مسػػػػألة مػػػػا لػػػػك اضػػػػطر إلػػػػى أكػػػػل ميتػػػػة اآلدميػػػػإلى القػػػػكؿ بجػػػػكازهٛٔص

ف أبػػػيح لػػػو أكػػػل غيػػػره؛  ألف حرمػػػة النبػػػي يجػػػكز أف يأكػػػل منيػػػا لػػػك كػػػاف الميػػػت نبيػػػا، كا 
فػػػي الشػػػرع أعظػػػـ مػػػف نفػػػس المضػػػطر..فقد صػػػّرح بجػػػكاز ذلػػػؾ الشػػػافعية، كبػػػو قػػػاؿ 
بعػػػػض المالكيػػػػة، كبعػػػػض الحنابمػػػػة كالمنصػػػػكص عميػػػػو عنػػػػد المالكيػػػػة عػػػػدـ الجػػػػكاز، 

، ٘ٗٔ/ٕكىػػػػػك مػػػػػذىب الحنابمػػػػػة أيضا.ينظر:شػػػػػرح الخرشػػػػػي مػػػػػع حاشػػػػػية العػػػػػدكي) 
، ٗٛلنظػػػػػػػائر لمسػػػػػػػيكطي ص(، كاألشػػػػػػػباه كإٔ٘/ٔ(، كالميػػػػػػػذب ،لمشػػػػػػػيرازي) ٕٛ/ٖ

 (ٜٖٖ/ٖٔكالمغني )
نمػػػا يتعرضػػػكف لحرمػػػة  أمػػػا الحنفيػػػة فمػػػـ أقػػػف عمػػػى تصػػػريح فػػػي كتػػػبيـ بحكػػػـ ذلػػػؾ كا 
ف قػػػاؿ  قتػػػل اإلنسػػػاف اضػػػطرارا كأصػػػرح مػػػا كجػػػدت فػػػي المكضػػػكع قػػػكؿ ابػػػف عابػػػديف: "كا 
لػػػػو آخػػػػر: اقطػػػػػع يػػػػدي ككميػػػػا ال يحػػػػػل؛ ألف لحػػػػـ اإلنسػػػػاف ال يبػػػػػاح فػػػػي االضػػػػػطرار 
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كالناظر في المعامالت، خصكًصا المالية منيا ينبغي أف ينطمق مف 
 مدى تحصيميا لممصمحة أك دفعيا المفاسد عف العباد.

عمى العباد، أف القرآف كالسنة لـ يأتيا  -تعالى–كمف رحمة هللا 
ية كاألصكؿ العامة، بتفاصيل أحكاـ المعامالت المالية، بل جاءا بالمبادئ الكم
 ألف المصالح في ىذا المجاؿ تتغير كتتطكر عمى الدكاـ.

كقد أحسف ابف القيـ في ترجمة ىذه الحقيقة في عبارات كجيزة تكشف 
عف حقيقة الشريعة اإلسالمية ،كمنيا ما يتعمق بالنظاـ االقتصادي ،بقكلو:" 

ش كالمعاد ، الشريعة مبناىا كأساسيا عمى الحكـ كمصالح العباد في المعا
كمف ثـ فيي عدؿ كميا ، كرحمة كميا ، كحكمة كميا ، كمصمحة كميا ، فكل 
مسألة خرجت عف العدؿ إلى الجكر ، كعف الرحمة إلى ضدىا كعف المصمحة 
إلى المفسدة ، كعف الحكمة إلى العبث ، فميست مف الشريعة ، كاف أدخمت 

قتصاد اإلسالمي ليس ( كتتعدد كجكه ىذه الحكمة في االٔفييا التأكيل". )
 بخاؼ عمى أحد مف ذكي البصائر الراشدة كالسياسات االقتصادية الناجعة.

 
 كفالة االقتصاد اإلسالمي حماية المجتمع مف األزمات االقتصادية.ثالثًا:

كمنيا التضخـ النقدي الذي منشأه األخذ بنظاـ الفائدة، كيتجو العالـ 
 المشيكر )كينز( ككافقو عمى ذلؾ النظاـاآلف بدءًا بما أقره العالـ االقتصادي 

                                                                                                   

 ٗٛ/ٛ(، كالبحػػػػػػػر الرائػػػػػػػق البػػػػػػػف نجػػػػػػػيـ )ٛٗ/ٕٗلمبسكط،لمسرخسػػػػػػػي) لكرامتو"انظر:ا
 (.ٖٕٛ/ٙ(،حاشية رد المحتار،البف عابديف ) 

 ٘ٔ-ٗٔ/ٖ( انظر : أعالـ المكقعيف عف رب العباد البف القيـ ،حػ  (ٔ
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االشتراكي، إلى ضركرة جعل الفائدة صفرًا ألف ذلؾ ىك الطريق لتحقيق 
شاعة الرفاه كالرخاء في ىذا العالـ.  االستقرار االقتصادي كا 

كقد أشارت الكثير مف الدراسات االقتصادية إلى أىمية  سمبية سعر 
= صفر، كىذا ثابت  مف خالؿ نتيجة الفائدة، كأف السعر االقتصادي لمفائدة 

التجارب االقتصادية لكثير مف البمداف، كتجربة الكاليات المتحدة األمريكية، 
ـ ،كتأكيد رجاؿ االقتصاد ٛ٘ٛٔكتجربة ألمانيا خالؿ األزمة النقدية في عاـ 

عمى أف أخطر عامل في األزمات ىك استخداـ سعر القائدة الثابت لإليداعات 
اعات قصيرة األجل ،كتأكيد رجاؿ البنكؾ كالمصارؼ في عصرنا الجارية كاإليد

 –أمثاؿ" فراييرفكف بيتماف "كىك مف كبار رجاؿ البنكؾ في ألمانيا  –الحالي 
عمى أف كارثة كبرى سكؼ تحل بالمجتمع الغربي في مستقبل غير بعيد، 
سببيا المباشر ىك سعر الفائدة الذي تأخذ بو البنكؾ في جميع 

مف ثـ يمـز إلغاء الفائدة، حتى تؤدى النقكد كظيفتيا المجتمعات،ك 
 (ٔالحقيقية.)

 مباشراً  ارتباطاً  اإلسالمية الشريعة في التمكيل ارتباط أساليب رابعًا:
 الحقيقي: بالنشاط
 ارتباطاً  ترتبط اإلسالمية الشريعة في التمكيل أساليب الثابت أف فم
بالنشاط مباشرا  كالمشاركة كاإلجارة ، فالسمـ كاالستصناع الحقيقي ًً

 عف التنفؾ بصكرة التمكيل تتضمف ، اإلسالمية الصيغ مف كغيرىا كالمضاربة

                                           

 –المػػػػدخل إلػػػػى النظريػػػػة االقتصػػػػادية فػػػػي المػػػػنيب اإلسػػػػالمي.د/ أحمػػػػد النجػػػػار  -(ٔ)
 ٖٕمية.ص االتحاد الدكلى لمبنكؾ اإلسال
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 كالعقكد كاألنشطة لمبيكع كتابعٌ  خادـٌ  الحقيقي، بل التمكيل اإلسالمي النشاط
 الحقيقية.
 ؛ االقتصادي النشاط عف التمكيل بفصل فيسمح التمكيل الربكي  أما
 الحقيقي بالتبادؿ مباشر ارتباط لو يككف  أف دكف  ربحياً  نشاطاً  التمكيل فيصبح

 صمة لو يككف  أف دكف  لتمكيلا مقابل عائداً  يكلد أف لمقرض يمكف حيث ،
 نمك معدؿ يصبح كبذلؾ ؛ مضافة قيمة يكلد بنشاط عضكي  كاتصاؿ مباشرة

؛ كتبعًا لذلؾ فإف  الحقيقي الناتب نمك معدؿ عف كمستقالً  منفصالً  المديكنية
 ، الحقيقي االقتصاد نمك مف أسرع بدرجة كاالزدياد النمك في تأخذ المديكنية

 ،  الديكف  بيذه االكفاء معو يمكف ال درجة إلى كتصل المديكنية تتفاقـ حتى
الفكا َثـّ  مف كتصبح  االقتصاد في مستمراً  نزيفاً  اليائمة الديكف  ىذه عمىد ئًَ
 الدخل. عمى ًاثقيالً  كعبئ

سكاء، حيث أشارت كىذاىكالحاصالليكمفيالدكالل صناعيةكالناميةعمى حدٍّ
فقط الفكائد دكف أصل –إحصائيات األمـ المتحدة إلى أننسبةالفكائد الربكية 

ة عمى بعض -القرض  التي صادراتيا مف ٝٓٚتتجاكز الفقيرة الدكؿ المسَتَحقَّ
 القكمي فييا. لمدخل األىـ الرافد ثـ كمف الصعبة لمعممة األىـ المصدر تمثل

 ، الدخل لزيادة مساعداً  عامالً  يككف  أف مف بدالً  التمكيل فكبيذا فإ
 خادماً  التمكيل يككف  أف مف كبدالً  ، عميو عبئاً  -الفائدة نظاـ فيظل – أصبح
 مايجعل كىذا ، ًالمتمكيل يخادـ االقتصاد النشاط أصبح االقتصادي لمنشاط
 عامالً  يككف  أف مف بدالً  ، االقتصادي النمك في سمبياً  عامالً  الربكي   التمكيل
 (  ٔإيجابيًا.)

                                           

 ( بتصرؼ.ٗ -ٕ( مقاالت في التمكيل اإلسالمي، د/ سامي السكيمـ ، ص: )ٔ)



 

  

 

 المنظكر الفقيي لحتمية التحكؿ إلى االقتصاد اإلسالمي في عالج األزمات االقتصادية المعاصرة  
 بأسيكط كالقانكف  الشريعة بكمية الفقو بقسـ المساعد ستاذ،األ شحاتو دمحم السانكسي دمحم د/                            

 

ٖٓٗ 

 اعتبار النقد مقياس كمعيار لمسمع كالخدمات:خامسًا:
إف التمكيل الربكي يجعل النقكد سمعة مف السمع، كعميو فإنيا تخضع 
لعكامل العرض كالطمب؛ كتتعرض النقكد تبعًا لذلؾ لمرخص كالغالء، أك الكساد 

كاج. كما يشيد لذلؾ حاؿ سكؽ العمالت ال . كالرَّ  يـك
نما ىك مقياس  بينما تجد أف النقد في الشريعة اإلسالمية ليس سمعة كا 

يكف.   كمعيار لمسمع كالخدمات؛ كعميو فقد حرَّمت الشريعة ربا الدُّ
قاؿ السرخسي في المبسكط: "الذىب كالفضة خمقا جكىريف لألثماف 

 (ٔلمنفعة التقمب كالتصرؼ")
ماالف  –أي الذىب كالفضة  –كقاؿ الباجي المنتقى شرح المكطأ "إنيما 

 (ٕىما أصكؿ األثماف كقيـ المتمفات".)
: "فإف الدراىـ كالدنانير أثماف -رحمو هللا–كيقكؿ اإلماـ ابف القيـ 

المبيعات، كالثمف ىك المعيار الذي بو يعرؼ تقكيـ األمكاؿ؛ فيجب أف يككف 
تبركف محدكدًا مضبكطًا ال يرتفع كال ينخفض...، كحاجة الناس إلى ثمف يع

ـ بو  بو المبيعات حاجة ضركرية عامة، ... كذلؾ ال يككف إالَّ بثمٍف تقكَّ
ـ ىك بغيره؛ إذ يصير سمعة يرتفع  األشياء، كيستمر عمى حالٍة كاحدة، كال يقكَّ
كينخفض، فتفسد معامالت الناس، كيقع الخمف كيشتد الضرر، كما رأيت مف 

الفمكس سمعة تعد لمربح  فساد معامالتيـ كالضرر الالحق بيـ حيف اتخذكا
ل بيا  فعـ الضرر كحصل الظمـ... فاألثماف ال تقصد ألعيانيا بل ُيقصد التكسُّ

 ( ٖإلى السمع، فإذا صارت في أنفسيا سمعًا ُتقَصد ألعيانيا فسد أمر الناس".)
                                           

 .ٕٜٔ/ٔ(  المبسكط ،لمسرخسي ٔ)
 (.ٕٜ/ٕ(المنتقىشرح المكطأ لمباجي)ػٕ)
 (ٕٓٗ -ٔٓٗ/ ٖإعالـ المكقعيف، ابف القيـ. ) (ٖ)
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كيقكؿ اإلماـ الغزالي: "فخمق هللا تعالى الدينار كالدرىـ حاكميف 
حتى تقدر األمكاؿ بيما فيقاؿ ىذا الجمل يسكى كمتكسطيف بيف سائر األمكاؿ 

مائة دينار كىذا القدر مف الزعفراف يسكى مائة فيما مف حيث أنيما 
مساكياف بشيء كاحد إذف متساكياف. ثـ يكضح كظيفة اختزاف القيـ فقاؿ: 

نمػا أمكف التعديل  ( بالنقديف إذ ال غرض في أعيانيما. ٔأي التقكيـ ) –"كا 
يما غرض ربما اقتضى ذلؾ الغرض في حق صاحبو كلك كاف في أعيان

ترجيحًا كلـ يقتضى ذلؾ في حق مف ال غرض لو فال ينتظـ األمر. فإذف 
خمقيما هللا تعالى لتداكليما األيدي كيككنا حاكميف بيف األمكاؿ بالعدؿ. 
كلحكمة أخرى كىي التكسل بيما إلى سائر األشياء ألنيما عزيزاف في 

يانيما كنسبتيما إلى سائر األمكاؿ نسبة كاحدة أنفسيما كال غرض في أع
 (ٕفمف ممكيما فكأنو ممؾ كل شيء. )

كأشار ابف خمدكف إلى ىذه الكظائف أيضا بقكلو : "إف هللا تعالى خمق 
الحجريف المعدنييف مف الذىب كالفضة قيمة لكل متمكؿ _ أي أف النقكد 

قنية _أي النقكد مقياس لمقيـ _ كىما الذخيرة _ أي مستكدع لمقيمة _ كال
ف اقتني سكاىما في بعض  كسيط لممبادلة كالدفع _ ألىل البمد في الغالب كا 

                                           

حتى تجعل ( التعديل أي التقكيـ يقاؿ العدؿ أي تقكيمؾ لمشيء بالشيء مف غير جنسو ٔ)
 .ٜٖٕٛ/ٗلو مثال، كالعديل النظير كالمثيل. انظر: لساف العرب جػ

( كلقد سػبق اإلمػاـ النيسػابكرى ٜٜ/ٛٛ/ٗكتاب الصبر كالشكر )ػ –( إحياء عمـك الديف ٕ)
ىػػػ إلػػػى بيػػػاف أف الػػذىب كالفضػػػة ثمػػػف جميػػع األشػػػياء فمالكيمػػػا ٜٖٔالمتػػكفي عػػػاـ 

اف كرغائػػب الفرقػػاف لمنيسػػابكرى مطبػػكع كالمالػػؾ لجميػػع األشػػياء. انظػػر: غرائػػب القػػر 
( كذكػػر نحػػكه فػػي التفسػػير الكبيػػر لمػػرازي  ٜٛٔ/ٗٔبيػػامش جػػامع البيػػاف لمطبػػري ) 

 (. ٜٚٔ/ٚ)ػ
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األحياف فإنما ىك يقصد تحصيميا لما يقع في غيرىما مف حكالة األسكاؽ _ 
أي تغيير األسعار _ التي ىما بمعزؿ عنيا فيما أصل المكاسب كالفنية 

 (ٔكالذخيرة.")
يفة دينية ككالية شرعية. كمنع كل سياسة جعل إصدار النقكد كظ سادسًا:

 مف شأنيا إفسادىا:
االستقرار النقدي فريضة شرعية  مف شأف تكافره في أي اقتصاد أف يكتب لو 
الركاج كالتقدـ ، بل كسالمة البنياف السياسي كاالقتصادي كاالجتماعي ، 

مف كلذلؾ جعل اإلسالـ إصدار النقكد كظيفة دينية ككالية شرعية ، كحذَّر 
كما عبَّر عنيا عمماء  –التكسع في إصدار النقكد المغشكشة أك الرخيصة 

لما يترتب عميو مف إفساد أمر النقكد كاإلضرار بذكي  –االقتصاد الكضعي 
رحمو  –الحقكؽ ، كغالء األسعار كغير ذلؾ مف المفاسد حتى أف المقريزي 

بالناس غالء ،  يذكر لنا سبب المجاعات كارتفاع األسعار بأنو" ليس –هللا 
أي  –إنما نزؿ بيـ سكء التدبير مف الحكاـ نتيجة استئثار العباد بنقدىـ 

كضربيـ الفمكس بكثرة إلى  –النقكد الحقيقية المتخذة مف الذىب كالفضة 
 (ٕدرجة أصبحت ىي النقد الرائب في التعامل".)

سمطات كلما كانت النقكد تفسد بالغش كيعـ ضررىا ألـز الفقياء اإلماـ أك ال
بعدـ السماح بغش النقكد ، كفي ىذا يقكؿ الماكردي:" كليعمـ  –النقدية 

الممؾ أف األمكر يعـ نفعيا إذا صمح أمر النقكد ، كيعـ ضررىا إذا فسد أمر 
النقكد مف الدرىـ كالدينار ، فإف ما يعكد عمى الممؾ مف نفع صالحيا لسعة 

                                           

 .ٖٖٙ(المقدمة البف خمدكف صٔ)
 .  ٚٗ( إغاثة األمة بكشف الغمة لممقريزي ،صٕ)
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تو ، فإف سامح في دخمو كقمة خرجو أضعاؼ ما يعكد في نفعيا عمى رعي
غشيا كأرخص في مزج الفضة بغيرىا لـ يف نفع صالحيا بضرر فسادىا.. 
ثـ إذا طاؿ مكثيا ككثر لمسيا ُقبِّحت عند الناس كتجنبكا قبض قبيحيا 
كرغبكا في طرييا كمميحيا.. كيتحيف الناس قبض الدراىـ كيمنعكف مف بيع 

ت الميف نكعًا مف غير كاستحدثكا لمعامال –الذىب  –األمتعة إال بالعيف 
النقكد المألكفة كيدفعكف بو األقكات كينالكف بو الحاجات كبطمت معامالت 
الناس... فإف غيَّر فعند ذلؾ تدعكه الحاجة إلى تغيير الضرب ، فإف ُغيِّر 

 (ٔبمثمو كاف حاليما كاحدة ، ككاف حكمو في المستقبل حكـ األكؿ" .)
قكد أدى إلى دخكؿ الخمل في المعايش (:" أف فساد النٕكيذكر ) األسدي ( )

كالنقص في األمكاؿ كالمعامالت كاعتماد التطفيف الميني عنو في المكازيف 
اعتمادًا عمى تفاكت القيـ.. كلك أكره الناس عمى التعامل بالنقكد الفاسدة 
تكقفت األحكاؿ ، كضاعت األمكاؿ ، ككثرت األقكاؿ ، كتغيَّرت األسعار ، 

 (ٖع االضطرار.")كحصل التنازع لكقك 
يكره لإلماـ ضرب الدراىـ المغشكشة  –رحمو هللا  –كيقكؿ اإلماـ الشافعي 

                                           

( تسػػػػييل النظػػػػر كتعجيػػػػل الظفػػػػر فػػػػي أخػػػػالؽ الممػػػػؾ كسياسػػػػة الممػػػػؾ لممػػػػاكردي، ٔ)
 . ٕٙ٘-ٕ٘٘ص
ق.لػػػػػػو  ٗ٘ٛ(  ىػػػػػػك: دمحم بػػػػػػف دمحم بػػػػػػف خميػػػػػػل األسدي.فاضػػػػػػل.تكفي بعػػػػػػد سػػػػػػنة ٕ)

ق،  ٗ٘ٛالتيسػػػػير كاالعتبػػػػار فػػػػي نظػػػػاـ الممالػػػػؾ اإلسػػػػالمية فػػػػرغ مػػػػف تأليفػػػػو سػػػػنة 
كلػػػػػػكا مػػػػػػع األنػػػػػػكار كمطػػػػػػالع األسػػػػػػرار فػػػػػػي النصػػػػػػيحة التامػػػػػػة لمصػػػػػػالح الخاصػػػػػػة 

،معجمػػػػػػػػالمؤلفينمعمر ٕٚٚ، ٕٙٚ: ٚكالعامػػػػػػػػة.ينظر:األعالـ لخيػػػػػػػػر الػػػػػػػػديف الزركمػػػػػػػػي
 (.ٕٗٔ/  ٔٔ) -رضا كحالة 

( التيسػػػير كاالعتبػػػار كالتحريػػػر كاالختيػػػار فيمػػػا يجػػػب مػػػف حسػػػف التػػػدبير كالتصػػػرؼ ٖ)
 . ٖٗٔكاالختيار لألسدي ،ص
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ضرارًا  لمحديث الصحيح" مف غشنا فميس منا" كألف فيو إفسادًا لمنقكد ، كا 
كغير ذلؾ مف  –االستيراد  –بذكي الحقكؽ كغالء األسعار كانقطاع اإلجالب 

 (ٔالمفاسد")
أف كلي األمر مطالب شرعًا بتقرير  –ىا كثر كيظير مف ىذه النصكص كغير 

سياسات نقدية راشدة تمنع فساد أمر النقكد ، لما يترتب عميو مف اختالؿ 
نقدي ، كثيرًا ما يصحبو غالء في األسعار ، كنقص في اإليرادات العامة ، 

ضرار بذكي الحقكؽ.  كا 
 التوازن بُت مصاحل الفرد واجلماعة : سابعًا:

اد سميـ ىك إيجاد التكازف االجتماعي بيف أفراد الشعب إف اليدؼ ألي اقتص
سكاء كاف االقتصاد مكجيًا ، أك حرًا ، فإشباع الحاجات المادية كالمعنكية 
شباع ىذه الحاجات ينبغي أف يتـ دكف  لإلنساف ىك غاية المجتمع الحر، كا 
استغالؿ أك استعباد الغير ، كالنشاط االقتصادي السميـ ىك نشاط إنتاجي 

أجل إشباع الحاجات لمناس ، كىذه ىي الغاية المشركعة لمنشاط  مف
 االقتصادي .

فالنظاـ اإلسالمي أكؿ نظاـ عمى األرض طبق عمميِّا إخضاع االقتصاد 
ليككف في صالح المجتمع  فقد جعل مكافحة الفقر كاجًبا رئيسًيا مف كاجبات 

الفقر بمختمف  الدكلة ، كجعل أكؿ ضريبة مالية متمثمة في الزكاة لمكافحة
 أشكالو كألكانو.

                                           

، نيايػػػػػػة المحتػػػػػػاج لشػػػػػػمس الػػػػػػديف الرممػػػػػػي ،  ٔٔ-ٓٔ/ٙ( المجمػػػػػكع لمنػػػػػػككي، جٔ)
 .ٛٙ/ٖج
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ككاف تنظيـ اإلسالـ لمماؿ تنظيًما دقيًقا شمل الماؿ المنقكؿ ، كاألعياف 
كالديكف الخاصة ، كالعامة كالكدائع كماؿ الشريؾ ، كالمككل ، كالمضارب ، 

 كماؿ المكلى مف اليتيـ ، كأىل الكقف. 
الرعية ، فعمى كل كسياسة اإلسالـ في ىذا النكع تتناكؿ كاًل مف الكالة ك 

منيما أف يؤدى إلى اآلخر ما يجب أداؤه إليو، كليذا جاءت  التكجييات 
الشرعية لكالة األمر كالرعية  في صكرة نظـ كقكانيف  تضمف تحقيق 

 االستقرار العاـ  كالتكازف بيف الحقكؽ كالكاجبات ، كمف ذلؾ:  
حقو ، ككذا  عمى السمطاف كنكابو في الحكـ أف يؤتكا كل ذي حق أوالً :

 جباة األمكاؿ يجب أف يؤدكا إلى ذي السمطاف ما يجب إيتاؤه إليو .
عمى الرعية أداء ما عمييا مف الحقكؽ مالية أك غير مالية بنفس  ثانيًا :

 راضية كقمب مطمئف .
ليس لمرعايا أف يطمبكا مف كالة األمكاؿ ما ال يستحقكنو حتى ال  ثالثًا :

َدَقاِت يدخمكا تحت مف ذكرىـ هللا ت ـْ َمْف َيْمِمُزَؾ ِفي الصَّ عالى في قكلو:}َكِمْنُي
ـْ َيْسَخُطكَف {.) ـْ ُيْعَطْكا ِمْنَيا ِإَذا ُى ْف َل  (َٔفِإْف ُأْعُطكا ِمْنَيا َرُضكا َكاِ 

ا:
ً
النظاـ يجب أف يسكد الدكلة كأف الخطأ ال يعالب بالخطأ ، كليس  رابع

ف كاف ظالمًا ، فقد قاؿ  لمرعية أف تمنع السمطاف ما يجب دفعو إليو ، كا 
 ( ٕ:" أدكا إلييـ الذي ليـ فإف هللا سائميـ عما استرعاىـ ".)--رسكؿ هللا 

                                           

 .ٜ٘سكرة التكبة ،اآلية  -(ٔ)
فػػػػي صػػػػحيحو مػػػف كتػػػػاب اإلمػػػػارة ،بػػػػاب الصػػػبر عنػػػػد ظمػػػػـ الػػػػكالة أخرجػػػو مسػػػػمـ -(ٕ)

 (.  ٜٔ/ٙكاستئثارىـ ،)
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الكالة ىـ ككالء عمى الماؿ كليسكا بمالؾ لو، كلذلؾ قرر اإلسالـ  خامسًا:
أف ليس لكالة األمكاؿ أف يقسمكىا بحسب أىكائيـ ، كما يقسـ المالؾ ممكو 

:" إني كهللا ، ما  أعطيكـ كال أمنعكـ ، إنما أنا  - -، فقد قاؿ رسكؿ هللا
 (ٔقاسـ أضع حيث أمرت ". )

فرض ضرائب لمكاجية متطمبات حياة الجماىير يجب أف يككف  سادسا :
لمضركرة فقط كبقدر الحاجة ، كأف ال يرىق الشعب بتحميمو ضرائب ال قدر 

الضرائب عند  لو عمى أدائيا ، كأف تراعى عدالة التكزيع   كأف ترفع ىذه
 ( ٕانتياء أساب فرضيا .)

 احتساب السمككيات االقتصادية الراشدة  كتعظيـ الرقابة الذاتية:ثامنًا:
مف الثابت أف تصرفات كلي األمر تحكميا الشريعة بنصكصيا كمقاصدىا 
،التي يراد منيا تدبير شؤكف البالد كالعباد بكل ما مف شأنو تحقيق األمف 

قتصادي كالتكازف المالي بحيث يحكؿ بيف الدكلة كبيف العاـ  كاالستقرار اال
المجكء في تمكيل نفقاتيا العامة بمصادر تضخمية تأكل ثمار التنمية ،أك 
تكقعيا في مصيدة المديكنية المعينة التي أكمت األخضر كاليابس ،فأضحت 
الدكلة  تعالب األزمات بمزيد مف األزمات ،مما كاف لو عظيـ األثر في 

 ثير مف األنظمة السياسية .سقكط الك

                                           

أخرجػػػػػو البخػػػػػاري فػػػػػي صػػػػػحيحو مػػػػػف أبػػػػػي ىريػػػػػرة ، كتػػػػػاب فػػػػػرض الخمػػػػػس  - (ٔ)
 (ٖٚٔٔ( الحديث رقـ) ٖٓٛ/ٗ،)

السياسػػػػػػة االقتصػػػػػػادية كالػػػػػػنظـ الماليػػػػػػة فػػػػػػي الفقػػػػػػو اإلسػػػػػػالمي ، د. أحمػػػػػػد  - (ٕ)
    ٚٗ٘-ٗٗ٘الحصري صػ
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كيأتي في مقدمة  أسباب نجاح ىذه السياسة الرقابة الذاتية  الصادرة مف 
القائـ باألمر ،كأنيا أقكى مف الرقابة العامة،كأساس ىذه الرقابة ما يستشعره 
كل مسمـ مف رقابة هلل عز كجل ؛ ألنو يعمـ أف هللا تبارؾ كتعالى مطمع عمى 

رَّ -:-،قاؿ  كل ما يسره كما يخفيو ـُ السِّ ْف َتْجَيْر ِباْلَقْكِؿ َفِإنَُّو َيْعَم "َكاِ 
( كيعمـ أف هللا يراقبو في كل شيء ،قاؿ تعالى:" َكَكاَف ّللاَُّ َعَمى َٔكَأْخَفى" )

(كىذه الرقابة الذاتية التي يقـك بيا كل مسمـ عمى نفسو ُٕكلِّ َشْيٍء َرِقيًبا " )
قابة المستمرة كالمحاسبة الدائمة عمى كل أياِّ كاف مكقعو تفرض عميو الر 

 تصرؼ ثـ اتخاذه
إف تذكير المسمـ دائمًا بأنو سيمقى هللا سبحانو كتعالى ، كأنو سيحاسب 
 -عمى كافة أفعالو خاصة إذا كاف نائبًا عف المسمميف في إنفاؽ أمكاليـ 

كأنو سيسأؿ عف كل ذلؾ يـك القيامة ، البد أنو سينتيي عف كل ما  -مثاًل 
تسكؿ لو النفس مف انحرافات ، كلعل فيما يركيو أبك عبيد بسنده عف أنس 

قاؿ لعائشة كىى تمرضو :"أما كهللا   - -أف أبا بكر   - -ابف مالؾ 
لقد كنت حريصًا أف أكفر فيء المسمميف ، عمى أنى أصبت مف المحـ كالمبف 

كال درىـ ما فانظري ما كاف عندنا فأبمغيو عمر ، قاؿ: كما كاف عنده دينار 
كاف إالَّ خادمًا كلقحة كحمبًا ، فمما رجعكا مف جنازتو أمرت بو عائشة إلى 

 (ٖعمر فقاؿ: رحـ هللا أبا بكر لقد أتعب مف بعده".)
فيذا مثاؿ رائع لما تفعمو كتصنعو رقابة هللا سبحانو كتعالى ، فقد جعمت مف 

مى أمكاؿ مثاًل رائعًا في الزىد كالحرص ع - -خميفة رسكؿ هللا   
                                           

 [. ٚطو اآلية ]( سكرة ٔ)
 [. ٕ٘( سكرة األحزاب اآلية ]ٕ)
 . ٓٙٙ( األمكاؿ ألبى عبيد بف القاسـ ،رقـ ٖ)
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المسمميف ، كقبل ذلؾ تبرع بكل مالو في سبيل هللا كمجتمعو ، كىذه النفس 
اليقظة أيضًا،كالتي تخاؼ لقاء هللا كمحاسبتو إياىا ،جعمت عمر بف عبد 

يتصرؼ في أمكاؿ المسمميف بأمانة لـ يذكر التاريب مثميا ،   - -العزيز 
ميف عمى ضكء إحدى فقد كاف عمر ابف عبد العزيز ينظر في شئكف المسم

  - -شمكع بيت الماؿ ، إذ بمحدثو يسأؿ عف أحكالو ، فيقـك عمر 
طفائو إياىا،كقاؿ:   يا أمير  بإطفاء الشمعة ، فعجب محدثو لمشمعة كا 
المؤمنيف رأيتؾ فعمت أمرًا ما رأيتؾ فعمت مثمو . قاؿ : يا عبد هللا، إف 

مسمميف ، ككنت أسألؾ عف الشمعة التي رأيتني أطفأتيا مف ماؿ هللا كماؿ ال
حكائجيـ كأمرىـ ، فكانت تمؾ الشمعة تقاد بيف يدي فيما يصمحيـ ، كىي 

 (ٔليـ  ، فمما صرت لشأني كأمر عيالي كنفسي أطفأت نار المسمميف.)

                                           

 ٚ٘ٔ-ٙ٘ٔ( سيرة عمر بف عبد العزيز البف عبد الحكـ ،صػٔ)
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 املبحث الثالث
 أىم الدواعي ادلؤدية إىل التحول إىل االقتصاد اإلسالمي

المؤدية لمتحكؿ إلى االقتصاد  بتحميل ما سبق ذكره يظير أف أىـ الدكاعي
اإلسالمي ،تتمثل في أمكر كثيرة ،أذكر ثالثة منيا لمتدليل عمى صحة ما 

 سبق ذكره:
 األمر األول:تعاظم اآلاثر السلبية ادلًتتبة على التمويل ادلصريف الربوي:

كبياف ذلؾ أف أزمة الديكف أك ظاىرة انتقاؿ المكارد مف فقراء العالـ 
شكل فكائد كأقساط ىي األثر السمبي الكحيد الذي أفرزتو إلى أغنيائو عمى 

الرأسمالية القائمة عمى التعامل الربكي بل ىناؾ العديد مف اآلثار االقتصادية 
الناتجة مف جراء ىذا النظاـ الذي يقع عمى عاتق البشرية جمعاء تحمل 

 تبعة أعباء اآلثار  المترتبة عميو،كمف أىـ ىذه اآلثار:  
 وي يؤدي إىل ارتفاع األسعار.النظام الرب -أ
النظام الربوي يؤدي إىل األزمات االقتصادية، فنتيجة الرتفاع  -ب

تكاليف اإلنتاج الشتماذلا على عنصر الفائدة يلجأ ادلنتج زلاولة منو 
لزايدة أرابحو أو زبفيض أسعار منتجاتو يف حالة تعرضها للكساد إىل 

ريح بعضهم،حيث ضغط التكاليف وذلك بتخفيض أجور العمال أو تس
عن ذلك يعترب من أىم بنود التكاليف ادلتغَتة ، وحينئذ ربدث البطالة 
، واليت يًتتب عليها ضعف القوى الشرائية ، ومن مث يقل الطلب على 
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السلع األمر الذي يؤثر سلبًا على ادلنتجُت ، فتزداد احتماالت انتشار 
 (1)الكساد.

 للتمويل قليلة ادلخاطر : األمر الثاين: ابتكار أدوات مالية جديدة
كتتمثل ىذه األدكات في الكاقع االقتصادي المعاصر في مسألة التمكيل 
بطريق الصككؾ اإلسالمية ،التي لجأت إلييا الكثير مف الدكؿ المعتنقة لمفكر 

 الرأسمالي أك االشتراكي.
كتتمثل دكافع عممية التصكيؾ التي تدفع المؤسسات المالية إلى إصدار 

 (ٕالستثمارية في النقاط التالية.)الصككؾ ا
إعادة تدوير األموال ادلستثمرة دون احلاجة لالنتظار حىت يتم ربصيل  .1

احلقوق ادلالية على آجاذلا ادلختلفة؛ ألن التصكيك يساعد على ربويل األصول 
 غَت السائلة إىل أصول تتصف ابلسيولة.

على تعبئة خفض تكلفة التمويل وادلخاطر؛ ألن التصكيك يتيح القدرة  .2
 مصادر التمويل ابحلصول على مستثمرين جدد ومن مث توفَت سبويل طويل أو

                                           

التبعيػػػػػػػػػة االقتصػػػػػػػػػادية فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػدكؿ العربيػػػػػػػػػة كعالجيػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي االقتصػػػػػػػػػاد  -(ٔ)
 .ٔ٘ٔاإلسالمي:د/عمر بف فيحاف المرزكقي، ص 

اء سػػػػكؽ األكراؽ الماليػػػػة المصػػػػرية فػػػػي ظػػػػل التحػػػػديات الدكليػػػػة ..د/ (  تطػػػػكير أد(ٕ
ماجػػػػػدة شػػػػػمبي أحمػػػػػد إسػػػػػماعيل، بحػػػػػث مقػػػػػدـ فػػػػػي مػػػػػؤتمر أسػػػػػكاؽ األكراؽ الماليػػػػػة 

 .ٕ٘ٔ/ٕـ. ج ٕٚٓٓكالبكرصات: آفاؽ كتحديات المنعقد في دبي، سنة 
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منتصف األجل. وابلتايل، يتسم ابطلفاض درجة ادلخاطر نظرا لكون الصكوك 
 (1مضمونة بضماانت عينية وىي األصول)

تنشيط سوق ادلال من خالل تعبئة مصادر سبويل جديدة وتنويع  .3
ادلالية وتنشيط سوق تداول الصكوك. والصكوك ادلعروض فيها من األوراق 

أيضًا سبكن سبويل النشاطات االقتصادية الضخمة ما ال تقدر عليو اجلهات 
 التمويلية ابنفرادىم.

ربسُت القدرة االئتمانية واذليكل التمويلي للشركة منشئة الصكوك من  .4
حيث أن التصكيك يتطلب التصنيف االئتماين للمحفظة بصورة مستقلة عن 

 الشركة ذاهتا، ومن مث يكون تصنيفها االئتماين مرتفعًا.
ادلواءمة بُت آجال التمويل أي مصادر واستخدامات األموال، فعملية  .5

التصكيك تساعد الشركة يف احلصول على السيولة الالزمة لسداد التزاماهتا 
 قصَتة األجل.

ة أما ابلنسبة للمصارف اليت بطبيعتها يوجد لديها زلافظ حقوق مالي .6
دببالغ كبَتة متمثلة فيما سبنحو من قروض وتسهيالت ائتمانية، فعملية التصكيك 

 تكتسب أعلية خاصة ابلنسبة ذلا وىي:
    . ربسُت معدل كفاية رأس ادلال 
  .ربسُت ادلواءمة بُت آجال األصول وااللتزامات 
 احلصول على التمويل الالزم دلنح قروض جديدة 

                                           

عمميػػػػة التصػػػػكيؾ كدكرىػػػػا فػػػػي تحقيػػػػق مقاصػػػػد الشػػػػريعة اإلسػػػػالمية، د/ دمحم  -(  (ٔ
 .ٕٗ/ٔراىيـ نقاشي،مجمد إب
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 .تنويع أفضل دلخاطر االئتمان 
 .خفض تكلفة التمويل وتنويع مصادره 
 .توسيع نشاط أسواق ادلال 

كيالحظ رغـ المميزات المذككرة لمتصكيؾ فإنو قد تؤدي إلى انخفاض جممة 
رأس الماؿ المكظف في النظاـ المصرفي، كبالتالي عرضة إلى اليشاشة 
المالية لمنظاـ المالي عمى المستكييف الكطني كالعالمي .كليس أدؿ عمى ذلؾ 

ف ما كقع في   الكاليات المتحدة األمريكية في العاـ الماضي مف األزمة م
 االقتصادية.

كىكذا يتضح أف الدافع األساسي لمتصكيؾ ىك تكفير السيكلة لمالكي 
األصكؿ التي ال يكجد ليا سكؽ نشطة، كتتأخر مكاعيد استحقاقيا أك 

خريف تصفيتيا إلى أجل بعيد، ككجكد كسيمة جديدة ذات جاذبية لممد
 (ٔالستثمار أمكاليـ. )

األمر الثالث: كثرة وقوع األزمات ادلالية  ادلبنية على توسع النظامادلصريف يف 
 اإلقراض العقاري والتساىل يف منح االئتمان الفردي لتمويل االستهالك.

كيتجمى ذلؾ بكضكح في أزمة الرىف العقاري في الكاليات المتحدة األمريكية 
قتصاد الدكلي ، فمع استمرار تعثر المقترضيف عف ،كتداعياتيا عمى اال

السداد كتزايد عمميات بيع المشتقات كاالنخفاضالمتكاصل عمى أسعار 
الرىكف العقارية، تأكد شح السيكلة كسيطر الشمل عمى عممياتاإلقراض بيف 
البنكؾ مف جية كبينيا كبيف عمالئيا مف جية أخرى، كانخفضت قيمة 

                                           

 المرجع السابق.-(  (ٔ
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بل الكدائع كرؤكس األمكاؿ ما أدى إلى إفالس أصكاللبنكؾ المقرضة مقا
  .العديد مف كبرياتالبنكؾ االستثمارية كانييار أسكاؽ الماؿ

كألقت األزمة بظالليا القاتمة عمى اقتصاديات كل مف الكاليات المتحدة  
كالمجمكعةاألكركبية كاضطرتيما لمتدخل المباشر لحماية النظاـ المالي، عبر 

األسسالرأسمالية، مف بينيا شراء أصكؿ متيالكة في البنكؾ إجراءات ُتخالف 
االستثمارية كمؤسسات التمكياللعقاري الُميددة باالنييار، كضب أمكاؿ 
حككمية في األنظمة المصرفية، كما تأثرتاالقتصاديات اآلسيكية الرئيسية 

  .بدرجة أقل حدةً 
بشكل عاـ، حيث  كقد كاف لألزمة انعكاساتيا السمبية عمى االقتصاد الدكلي

أدت إلى ارتفاع العجز في المكازنات،كرككد اقتصادي في الدكؿ الصناعية 
التيانطمقت منيا األزمة كتباطؤ النمك االقتصادي عمى نحك مممكس عمى 

  .المستكى الدكلي
ذا كانت الدكؿ األكثر فقرًا تعاني قبل األزمة مف مصاعب اقتصادية   كا 

كي مرحمة رككد، كتباطؤ النمك في الدكؿ ضخمة، فإندخكؿ االقتصاد األمري
الغنية فاقـ المشاكاللمالية كاالقتصادية لمبمداف الفقيرة التي ستتقمص أك 
تنقطع المساعدات التي تتمقاىا،ما تراجع حجـ االستثمارات األجنبية الكافدة 

  .إلييا كتزايد عجز مكازناتيا، معارتفاع نسبة البطالة كتراجع دخكؿ األفراد
دَّت األزمة إلى تراجع حاد في أسكاؽ الماؿ في دكؿ المنطقة ،كما كما أ 

كىك األدنى منذ نحك عاـ -دكالرًا لمبرميل ٓٚتراجع سعر النفطإلى ما دكف 
كقد ترتب عمى ذلؾ تراجعدخكؿ دكؿ الخميب المنتجة لمبتركؿ  -كنصف

حجاـ أك تراجع مؤسسات التمكيل الدكلية عنالمشاركة في تقديـ القركض  ،كا 
 لممشاريع الرئيسية .
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كمف جانب آخر أدت  األزمة المالية  العالمية إلى تراجع الطمب عمى 
المنتجات كالسمع ،كتراجعالحجـ الكمي لمتجارة الدكلية، األمر الذي سيترتب 
عميو انخفاض أسعار الكثير مف السمعاألساسية كالمكاد الغذائية كتراجع 

ي دكاللمنطقة خالؿ العاميف مستكى التضخـ الذي شيد نمكًا مممكسًا ف
 (ٔاألخيريف.)

                                           

ـ) النسػػػػػػػػػػخة ٕٛٓٓأكتػػػػػػػػػػكبر ،  ٙٔالسػػػػػػػػػػعكدية،  عػػػػػػػػػػدد-جريػػػػػػػػػػدة الػػػػػػػػػػكطف -(ٔ)
االلكتركنيػػػػػػة( ممػػػػػػدكح الكلي:األزمػػػػػػة الماليػػػػػػة كعػػػػػػدكى البكرصات..نصػػػػػػائح لمعػػػػػػالج_ 

األىػػػػػػراـ المصػػػػػػرية لمشػػػػػػئكف   صػػػػػػحفي اقتصػػػػػػادي، نائػػػػػػب رئػػػػػػيس تحريػػػػػػر صػػػػػػحيفة
تركنيػػػػػػػػػػػػة لجريػػػػػػػػػػػدة األىػػػػػػػػػػػػراـ المصػػػػػػػػػػػػرية عػػػػػػػػػػػػدد النسػػػػػػػػػػػػخة االلك االقتصػػػػػػػػػػػادية، 

ـ،الصػػػػػػػػفحة ٕٛٓٓ/ٓٔ/ٖٔـ، جريػػػػػػػػدة البيػػػػػػػػاف اإلماراتيػػػػػػػػة ،عػػػػػػػػدد ٕٛٓٓ/ٓٔ/ٕٕ
 األكلى.
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 املبحث الرابع
 أىم اآلاثر والنتائج ادلًتتبة على التحول إىل االقتصاد اإلسالمي

مف الثابت أف سمكؾ منيب الرشاد يصل بسالكيو إلى غاياتيـ المنشكدة 
كأىدافيـ المشركعة،فال تزؿ قدـ صاحبو ،كال يضل عقمو،تصديقًا لقكلو 

ـْ َعْف تعالى :} َكأَ  َؽ ِبُك ُبَل َفَتَفرَّ فَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعكُه َكال َتتَِّبُعكا السُّ
ـْ َتتَُّقكَف{ ) ـْ ِبِو َلَعمَُّك اُك ـْ َكصَّ ( قاؿ الطبري في تفسيره:"يقكؿ َٔسِبيِمِو َذِلُك

تعالى ذكره: كىذا الذي كصاكـ بو ربكـ، أييا الناس، في ىاتيف اآليتيف مف 
قكلو:)قل تعالكا أتل ما حـر ربكـ عميكـ(، كأمركـ بالكفاء بو، ىك"صراطو"  
يعني: طريقو كدينو الذي ارتضاه لعباده )مستقيًما(، يعني: قكيًما ال اعكجاج 
بو عف الحق  )فاتبعكه(، يقكؿ: فاعممكا بو، كاجعمكه ألنفسكـ منياًجا 

سمككا طريًقا سكاه، كال تسمككنو، فاتبعكه  )كال تتبعكا السبل(، يقكؿ: كال ت
( كمف شأف األخذ بيا المنيب ٕتركبكا منيًجا غيره، كال تبغكا ديًنا خالفو." )

 في النظاـ االقتصادي تحقيق ما يمي:
 أواًل: كبح مجاح األزمات ادلالية واالقتصادية:

تعرؼ األزمة االقتصادية  بأنيا:"نقطة تحكؿ تعبر عف حالة حرجة تيدد 
مما يشكل صعكبة أماـ متخذ القرار في ظل عدـ التأكد الكياف االقتصادي،

                                           

مفيػػػػػكـ األزمػػػػػة الماليػػػػػة فػػػػػي نطػػػػػاؽ المفػػػػػاىيـ العامػػػػػة لألزمػػػػػات ،د/ أحمػػػػػد  - (ٔ)
مػػػػػارس ٚٔ-٘ٔتكفيػػػػق : المػػػػؤتمر الػػػػػدكلي العممػػػػي الرابػػػػع ألكاديميػػػػػة شػػػػرطة دبػػػػي  

 ٓ٘ٗ-ٜٜٗ، ص ٜٕٓٓ
 (.ٕٕٛ/  ٕٔ) -جامعالبياف )تفسيرالطبري(  - (ٕ)
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كقصكر المعرفة كاختالط األسباب بالنتائب ،كتداعي كل منيما بشكل مالحق 
 (ٔليزيد مف درجة المجيكؿ عف تطكرات ما قد يحدث مستقباًل عف األزمة.")

كىذه األزمات الكجكد ليا في إطار اقتصاد إسالمي متكامل ؛ألف االقتصاد 
مي اقتصاد عقائدي ،يرتبط باإليماف باهلل تعالى كتصديق منيجو ،قاؿ اإلسال

َماِء  ـْ َبَرَكاٍت ِمَف السَّ هللا تعالى:} َكَلْك َأفَّ َأْىَل اْلُقَرى آَمُنكا َكاتََّقْكا َلَفَتْحَنا َعَمْيِي
ـْ ِبَما َكاُنكا َيْكِسُبكَف{. )  و تعالى }َكَمْف ( كقكلَٕكاألْرِض َكَلِكْف َكذَُّبكا َفَأَخْذَناُى

( ،كقكلو تعالى: َٖيتَِّق ّللاََّ َيْجَعْل َلُو َمْخَرجًا َكَيْرُزْقُو ِمْف َحْيُث ال َيْحَتِسُب{ ) 
ـْ َماًء َغَدقًا{)  ( كمجمل داللة ىذه ٗ}َكَألَِّك اْسَتَقاُمكا َعَمى الطَِّريَقِة أَلْسَقْيَناُى
في حق الشاكريف. قاؿ اآليات أف التقكى سبب لمرزؽ المتكاصل ،كالزيادة 

 (} ـْ ـْ أَلِزيَدنَُّك :"مف بػاع دارًا أك عقارًا فمـ  --(كقاؿ ٘تعالى}َلِئْف َشَكْرُت
 (ٙيجعل ثمنو في مثمو كاف قمنا ألف ال يبارؾ لػو فيو". )

كقاؿ سفياف بف عيينة:"مف باع داًرا كلـ يشتر مف ثمنيا دارًا لـ يبارؾ لو في 
َر ِفيَيا َأْقَكاَتَيا {]سكرة ثمنيا قاؿ سفياف إف هللا يق كؿ  }َكَباَرَؾ ِفيَيا َكَقدَّ

                                           

 ٖ٘ٔسكرة األنعاـ : (ٔ)
 ٜٙسكرة األعراؼ :  (ٕ)
 ٕسكرة  الطالؽ: (ٖ)
 ٙٔسكرة الجف:  (ٗ)
  ٚسكرة إبراىيـ: (٘)

( أخرجػػػو ابػػػف ماجػػػو فػػػي السػػػنف ،مػػػف كتػػػاب الرىػػػكف، بػػػاب مػػػف بػػػػاع دارًا أك عقػػػارًا ٙ)
(  كاإلمػػػػاـ أحمػػػػد فػػػػي المسػػػػند ٜٕٓٗ( رقػػػػـ ) ٕٖٛ/ٕفمػػػػـ يجعػػػػل ثمنػػػػو فػػػػي مثمػػػػو )ػػػػػ

قػػػػاؿ الشػػػػيب األلبػػػػاني : حسػػػػف . انظػػػػر: السمسػػػػة  الصػػػػحيحة  ٓ٘ٙٔرقػػػػـ  ٛٔٔ/ٖجػػػػػ
 (  ٕٖٕٚ،الحديث رقـ  ) 



 

  

 

 المنظكر الفقيي لحتمية التحكؿ إلى االقتصاد اإلسالمي في عالج األزمات االقتصادية المعاصرة  
 بأسيكط كالقانكف  الشريعة بكمية الفقو بقسـ المساعد ستاذ،األ شحاتو دمحم السانكسي دمحم د/                            

 

ٖٕٔ 

[ يقكؿ فمما خرج مف البركة ثـ لـ يعدىا في مثميا لـ يبارؾ ٜفصمت:
 (ٔلو.")

كالحديث يدؿ عمى أىمية المحافظة عمى رأس الماؿ ، كرفع معدالت  
يكجو صاحب العقار "رأس الماؿ" إلى أف يحافظ عميو،  تككينو، فالرسكؿ 

إف باعو يجب أف يحصل مثمو، أك أفضل منو. أما أف ينفق ثمنو في ف
كيبيف أف تصرفو ال  –  –األغراض االستيالكية فذلؾ يمقتو رسكؿ هللا 

يحقق بركة ،أي التنمية االقتصادية، كعميو فميس لمدكلة أف تبيع ممتمكاتيا 
نما الكاج ب عمييا الممثمة لجزء مف عناصر الماؿ العاـ كتستيمؾ أثمانيا ،كا 

أف تبنى بيا رأس ماؿ جديد أفضل منيا في الصناعة كالتجارة، حتى يتحقق 
 التراكـ الرأسمالي، كتنأى بيذه المكارد عف االقتراض الداخمي أك الخارجي.

يضاؼ إلى ما تقدـ أف االقتصاد اإلسالمي اقتصاد كاقعي ،يستمد مقكماتو 
ستحيل تحقيقيا ،مثل ما مف الكاقع المعاش ،فال يحمق بالمسمـ في خياالت ي

ىك الحاؿ في االقتصاد االشتراكي الذي يؤمف بالمساكاة المطمقة ، أك في 
االقتصاد الرأسمالي الذي يعتقد أنو ليس ىناؾ تعارض بيف مصمحة الفرد 
كمصمحة المجتمع ،ففي نظرىـ تتحقق مصمحة المجتمع إذا حققيا الفرد 

شى مع المنفعة القصكى لنفسو ،أي أف المنفعة الكمية لممجتمع تتما
 (ٕ)لمفرد.

في حيف تبدكا كاقعية االقتصاد اإلسالمي في نظرة اإلسالـ إلى الفرد 
مكانياتو فاليحممو مف التكاليف إال ما يطيق،كما ال  المستمدة مف ظركفو كا 

                                           

 (ٖٗ/  ٙ( السنف الكبرى:البييقي، )ٔ)
ينظػػػر:  منيػػػاج البػػػاحثيف فػػػي االقتصػػػاد اإلسػػػالمي: د/ حمػػػد بػػػف عبػػػد الػػػرحمف  –( ٕ)

 ٓٗجنيدؿ ، ص 
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يقبل اإلسالـ مف اإلنساف القادر عمى الكسب التعطل عف العمل ،بل يفرض 
كف كالمساعدة ليككف يدًا عميًا معطية ،ال يدًا عميو السعي كيقدـ لو يد الع

 سفمى آخذه.
 اثنياً:التوزيع العادل للثروة يف اإلسالم : 

كىي سياسة تكفل تحقيق التكازف االجتماعي، كالجمع بيف الممكية العامة 
كالخاصة بما يعرؼ بالممكية المزدكجة  ،كفرض حق لمفقراء في أمكاؿ 

يشي الالئق لكل مكاطف بغض النظر عف األغنياء ،ككفالة المستكى المع
ديانتو أك جنسيتو ،في الكقت الذي يعنَّكف فيو النظاـ االقتصادي الغربيبأنو 
حصر المسألة االقتصادية بزيادة الثركة )اإلنتاج( ،مما أدى إلى تركيزىا لدى 
أثرياء محدكديف،كعميو يمكف استخراجمجمكعة مف المعالـ التي تحدد األزمة 

العالمية،بعضيا يتعّمق بالتشريعات ، كبعضيا يتعمق  االقتصادية
 بالسمككياتكالممارسات الرأسمالية القائمة عمى الفردية كالجشع.

 اثلثا:تعاظم دور اآلاثر ادلًتتبة على االقًتان بُت االقتصاد واألخالق : 
كىذا ثابت في كل الحاالت االقتصادية في اإلنتاج كالتكزيع كالتداكؿ 

ذلؾ بإنتاج ما يكفي المجتمع كمًا كنكعًا، كترشيد استخداـ كاالستيالؾ ،ك 
المكارد كخفض نفقات اإلنتاج،ك إلغاء ىامش الربح الراجع إلى الكساطة 
لغاء نفقات الدعاية كاإلعالف. فاإلسالـ يرفض  الكسب مف كل  كالمخاطرة، كا 

إلى األعماؿ الطفيمية، مثل السمسرة كالكساطة، ما لـ يكف ىذا الكسب راجعًا 
إضافة منفعة حقيقية لمسمعة. كليذا السبب فإف العائد الراجع إلى المخاطرة 
كحدىا ال يبيحو اإلسالـ أيضًا، كمف ثـ إلغاء السمسمة الطكيمة مف الكسطاء 
كالمقامريف الذيف يحصمكف اآلف عمى ىامش كبير مف الربح دكف إضافة 

فإف معظـ صكر حقيقية في منفعة السمعة.ىذا مف جانب.كمف جانب آخر : 
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الدعاية كاإلعالف في الكقت الحاضر ىي نكع مف التغرير بالمستيمؾ، 
ييامو بإقباؿ الجماىير عمى السمع ،كبمزايا غير مكجكدة فييا كلما كاف  كا 

( كالغش، ككل بيع غرر فإف جزًء ىامًا مف ٔاإلسالـ قد حـر النجش، )
المية. ففي نفقات الدعاية كاإلعالف يمكف تكفيره في المنشأة اإلس

اْلَحِمُف ُمَنفَِّقٌة :» قاؿ  – –أف النبي --الصحيحيف عف أبي ُىَرْيَرَة 
ْمَعِة ُمْمِحَقٌة ِلْمَبَرَكِة  ( قاؿ ابف حجر:" أكضح الحديث أف الحمف ٕ«.)ِلمسِّ

الكاذب كأف زاد في الماؿ فإنو يمحق البركة، فكذلؾ قكلو تعالى } َيْمَحُق ّللاَُّ 
َبا {]البقر  ف كاف ٕٙٚة:الرِّ [ أي يمحق البركة مف البيع الذي فيو الربا، كا 

 (ٖالعدد زائدًا، لكف محق البركة يفضى إلى اضمحالؿ العدد في الدنيا." )
رابعاَ: االعتماد على ادلشاركة يف التمويل كمصدر أساس يف تنمية األموال 

 :واألعمال
ف النصكص كبيانو أف القرآف الكريـ كالسنة النبكية حافالف بكثير م 

الشرعية القاطعة بأف الربا مصدر العديد مف األزمات التي عصفت بالكثير 

                                           

ي ثمػػػف السػػػمعة ال لرغبػػػة فييػػػا بػػػل ليخػػػدع غيػػػره كيغػػػره ليزيػػػد ( الػػػنجش: أف يزيػػػد فػػػٔ)
كيشػػػػػترييا .كىػػػػػذا حػػػػػراـ باإلجمػػػػػاع كالبيػػػػػع صػػػػػحيح،كاإلثـ مخػػػػػتص بالنػػػػػاجش إف لػػػػػـ 
يعمػػػـ بػػػو البػػػائع ،فػػػإف كاطئػػػو عمػػػى ذلػػػؾ أثمػػػا جميًعػػػا كال خيػػػار لممشػػػترى إف لػػػـ يكػػػف 

ألة ( كىػػػػذه مسػػػػٜ٘ٔ/  ٓٔمػػػػف البػػػػائع مكاطػػػػأه. شػػػػرح النػػػػككي عمػػػػى مسػػػػمـ:النككي )
 مبسكطة في كتب الفقو اإلسالمي.

( أخرجػػػو البخػػػاري فػػػي صػػػحيحو مػػػف كتػػػاب البيػػػكع ، بػػػاب السػػػيكلة كالسػػػماحة فػػػي ٕ)
(كمسػػػػمـ فػػػػي كتػػػػاب المسػػػػاقاة، بػػػػاب النيػػػػي ٜٔٛٔ( رقػػػػـ)ٖ٘ٚ/  ٕالشػػػػراء كالبيػػػػع  )

 (  ٜٕٓٗ( رقـ)ٙ٘/  ٘عف الحمف في البيع، )
 (ٖٙٔ/  ٗ( فتح الباري شرح صحيح البخاري:ابف حجر ،)ٖ)
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:" َيْأِتي َعَمى النَّاِس َزَماٌف --مف االقتصاديات ،كمف ىذه األحاديث قكلو 
ـْ نَ  ـْ َيْأُكْمُو ِمْنُي ؟ َقاَؿ: َمْف َل ـْ َبا. َقاَؿ: ِقيَل َلُو النَّاُس ُكمُُّي اَلُو ِمْف َيْأُكُمكَف ِفيِو الرِّ

 ( ُٔغَبارِِه.".)
كمف يطالع حاؿ الكثير مف الدكؿ الفقيرة يجد أنيا تحمل عمى ظيكرىا ديكنًا 
ال تعد كال تحصى ، كتككف النتيجة أنيا تضطر لدفع كل دخميا فكائد ليذه 
الديكف ، ثـ ال تجد ما تنفقو عمى ما يحتاجو شعبيا مف مشركعات التنمية 

 ى الدخكؿ في حمقات فقر تزداد كل عاـ.أك حتى الغذاء ، كىذا يعن
كالنتيجة التي كصمت إلييا العقكؿ الراشدة ىي أف الدكؿ الغنية أصبحت 
تديف الدكؿ الفقيرة ببالييف الدكالرات، ككمما مر عاـ زادت فقرًا حتى تصبح 
عاجزة عف الدفع ، كأصبح العالـ يبحث عف حل لجدكلة الديكف ، أك غير 

كما قاؿ خبراء االقتصاد في  -يا كليس ىناؾ حل ذلؾ، أك إسقاط جزء من
بجعل سعر الفائدة صفرًا. ككل التجارب التي مرت بيا الشعكب  -العالـ  إال َّ

أكدت أف الربا لـ يأت ليا إالَّ باألزمات.. فالصانع يقترض مف البنكؾ الربكية 
ك بفائدة ثابتة مشركطة، كيقـك بإضافة ىذه الفائدة إما إلى ثمف اآلالت، أ

إلى ثمف المكاد الخاـ المشتراة ، كغير ذلؾ،كمف شأف ذلؾ تضخـ تكاليف 
اإلنتاج بمقدار تمؾ الفائدة؛ ألنو يسعى إلى زيادة ربحو، أك عمى األقل 

 (ٕتثبيتو، كعمى ذلؾ فإف الفائدة الربكية تضاؼ إلى السعر مباشرة. )

                                           

.كالحػػػػػاكـ فػػػػػي ٜٗٗ/ٕأخرجػػػػػو اإلمػػػػػاـ أحمػػػػػد فػػػػػي مسػػػػػنده عػػػػػف أبػػػػػي ىريػػػػػرة ، ج(ٔ)
المسػػػػتدرؾ عمػػػػى الصػػػػحيحيف مػػػػع تعميقػػػػات الػػػػذىبي فػػػػي التمخػػػػيص، كتػػػػاب البيػػػػكع ،ج 

، قػػػػاؿ الػػػػذىبي قػػػػي التمخػػػػيص : سػػػػماع الحسػػػػف مػػػػف أبػػػػي  ٕٕٙٔ،رقػػػػـ  ٖٔ/ ص  ٕ
 ىريرة بيذا صحيح.

 . ٖٔدمحم ،  ص ينظر: بحكث في الربا :، أبك زىرة:الشيب (ٕ) 
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 خامساً:استقرار األسعار يف مركز وسط بُت الرخص والغالء : 
الثابت أف الغالء المفرط كالمستمر في األسعار يترتب عميو حدكث  مف

مشكمة التضخـ بما تحممو مف تدىكر القكة الشرائية لمنقكد كالضرار بكثير 
مف فئات المجتمع كانييار النظاـ النقدي كمو. كالرخص المفرط يؤدى إلى 
حدكث مشكمة االنكماش بما تحممو مف حدكث الكساد في التجارات 

ناعات لقمة الربح الذي يعكد عمى المنتجيف فيؤدى ذلؾ إلى خفض كالص
اإلنتاج أك إيقافو مما يترتب عميو بقاء العماؿ بدكف عمل ، فتنتشر البطالة 

 كتزداد كتصحبيا مفاسد جماعية بالغة..
كقد سبق العالمة ابف خمدكف إلى إدراؾ فائدة متكسط األسعار بيف الرخص 

كالغالء المفرط بالنشاط االقتصادي ، كقرر  كالغالء كضرر الرخص المفرط
ذلؾ في مقدمتو كفييا يقكؿ: "فصل في أف رخص األسعار مضر بالمحترفيف 

إنما ىك بالصنائع أك  -بالرخيص ، كذلؾ أف الكسب كالمعاش كما قدمناه 
التجارة كالتجارة. كالتجارة ىي شراء البضائع كالسمع كادخارىا كيتحيف بيا 

لزيادة في أثمانيا ، كيسمى ربحًا كيحصل منو الكسب حكالة األسكاؽ با
كالمعاش لممحترفيف بالتجارة دائمًا. فإذا أستديـ الرخص في سمعة أك عرض 
مف مأككؿ أك ممبكس أك متمكؿ عمى الجممة كلـ يحصل لمتاجر حكالة 
األسكاؽ فسد الربح كالنماء بطكؿ تمؾ المدة ككسدت سكؽ ذلؾ الصنف فإذا 

جحف بمعاش المحترفيف بذلؾ الصنف الرخيص ، ككذا الرخص المفرط ي
نما معاش الناس ككسبيـ في المتكسط مف ذلؾ  الغالء المفرط أيضًا ، كا 

 (.ٔكسرعة حكالة األسكاؽ")

                                           

 ٖٛ٘( المقدمة البف خمدكف ، مصدر سابق ، ص ٔ)
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 سادساً: وفرة ادلوارد االقتصادية:
مف شأف األخذ بالمنيب اإلسالمي في االقتصاد كفرة المكارد االقتصادية ؛ 

ف منظكر إسالمي ليست كما قاؿ الرأسماليكف بأنيا فالمشكمة االقتصادية م
الندرة كال كما قاؿ الشيكعيكف بأنيا عدـ تطكر عالقات التكزيع مع شكل 
اإلنتاج بل المشكمة االقتصادية في اإلسالـ تكمف في اإلنساف الذي يظمـ 
نفسو كيظمـ اآلخريف بإتباع سياسة خاطئة في تكزيع الثركة لـ يشرعيا هللا 

في كفراف اإلنساف لمنعمة بعدـ استغالؿ كل ما سخره هللا لو في سبحانو ك 
َماَكاِت  ىذه األرض كقد بيف القرآف ذلؾ ، قاؿ تعالى:}ّللاَُّ الَِّذي َخَمَق السَّ
ـُ  َر َلُك ـْ َكَسخَّ َماِء َماًء َفَأْخَرَج ِبِو ِمَف الثََّمَراِت ِرْزًقا َلُك َكاأَلْرَض َكَأْنػَزَؿ ِمَف السَّ

ْمَس َكاْلَقَمَر اْلُفمْ  ـُ الشَّ َر َلُك ـُ اأَلْنَياَر *َكَسخَّ َر َلُك َؾ ِلَتْجِرَي ِفي اْلَبْحِر ِبَأْمرِِه َكَسخَّ
كا ِنْعَمَة  ْف َتُعدُّ ـْ ِمْف ُكلِّ َما َسَأْلُتُمكُه َكاِ  ـُ المَّْيَل َكالنََّياَر * َكآَتاُك َر َلُك َداِئَبْيِف َكَسخَّ

اٌر { ) ّللاَِّ اَل ُتْحُصكَىا ِإفَّ  ْنَساَف َلَظُمكـٌ َكفَّ ـْ ٔاإلِْ ( كقاؿ تعالى :}ُقْل َأِإنَُّك
َلَتْكُفُركَف ِبالَِّذي َخَمَق اأَلْرَض ِفي َيْكَمْيِف َكَتْجَعُمكَف َلُو َأْنَداًدا َذِلَؾ َربُّ اْلَعاَلِميَف 

َر ِفييَ  ـٍ * َكَجَعَل ِفيَيا َرَكاِسَي ِمْف َفْكِقَيا َكَباَرَؾ ِفيَيا َكَقدَّ ا َأْقَكاَتَيا ِفي َأْرَبَعِة َأيَّا
اِئِميَف { ) (كغيرىا مف اآليات التي تعالب المشكمة االقتصادية مف َٕسَكاًء ِلمسَّ

 جذكرىا.
قاؿ الطبري في تفسير قكلو تعالى: كقكلو:) َكَباَرَؾ ِفيَيا ( يقكؿ: كبارؾ في 

َر ِفيَيا َأقْ  َكاَتَيا (.. كقدر فييا األرض فجعميا دائمة الخير ألىميا.. ) َكَقدَّ
 (ٖأقكات أىميا بمعنى أرزاقيـ كمعايشيـ". )

                                           

  ٖٔ،ٕٖ،ٖٖسكرة إبراىيـ:-(ٔ)
 ٜ،ٓٔسكرة فصمت:-(ٕ)
 (ٖ٘ٗ/  ٕٔ) -جامعالبياف )تفسيرالطبري(   -(ٖ)
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َر ِفييا َأْقكاَتيا" أي قدر األقكات التي يختص حدكثيا  كقاؿ الزمخشري :كَقدَّ
بيا ، كذلؾ ألنو تعالى جعل كل بمدة معدنا لنكع آخر مف األشياء المطمكبة 

لدة في تمؾ البمدة ، حتى أف أىل ىذه البمدة يحتاجكف إلى األشياء المتك 
كبالعكس ، فصار ىذا المعنى سببا لرغبة الناس في التجارات مف اكتساب 
األمكاؿ ،كرأيت مف كاف يقكؿ صنعة الزراعة كالحراثة أكثر الحرؼ كالصنائع 

 (ٔبركة ، ألف ّللّا تعالى كضع األرزاؽ كاألقكات في األرض.." .)
ِفيَيا{ جعل فييا البركة.  كقاؿ الطاىر بف عاشكر في تفسيره:" }َكَباَرؾَ 

كالبركة: الخير النافع، كفي األرض خيرات كثيرة فييا رزؽ اإلنساف 
كماشيتو، كفييا التراب كالحجارة كالمعادف، ككميا بركات... كالمقدار: 
َر ِفيَيا َأْقَكاَتَيا{ أنو خمق في  النصاب المحدكد بالنكع أك الكمية، فمعنى }َقدَّ

منيا األقكات كخمق أصكؿ أجناس األقكات كأنكاعيا األرض القكى التي تنشأ 
مف الحب لمحبكب، كالكأل كالكمأة، كالنكى لمثمار، كالحرارة التي يتأثر بيا 
تكلد الحيكاف مف الدكاب كالطير، كما يتكلد منو الحيتاف كدكاب البحار 

 (ٕكاألنيار." )
شي ما مما تقدـ يتضح أف هللا تعالى أكدع في األرض مف المخزكف المعا

تتكازف بو  الحياة ،بحيث اليطغى جانب عمى جانب  .كقد تكصل إلى ىذا 
المعنى الذي قرره القرآف قبل خمسة عشر قرنا غير المسمميف كأثبتكا ىذا 

 في تقاريرىـ المبنية عمى دراسة عممية ال عمى أسس فكرية .  
 يضاؼ إلى ما تقدـ أف سكء تكزيع المكارد كىك يقـك عمى تمكف فرد أك
جماعة أك دكلة مف الدكؿ مف التمتع بالغذاء مع حرماف اآلخريف منو ، 

                                           

 (.٘ٗ٘/  ٕٚ) -مفاتيحالغيب:الزمخشري -(ٔ)
 (. ٛٔ/  ٕ٘) -التحريركالتنكير:الطاىر بف عاشكر-(ٕ)
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لعدـ إتاحة الفرصة ليـ أف ينالكا قسطيـ الذي يحفظ ليـ صحتيـ كيكفر 
ليـ الحياة الكريمة ، كأساس ذلؾ ىك تمكف الركح الفردية كتحكـ األنانية 

ي كتابو (  يذكر فرنسيس مكرالبيو فٔفي األفراد أك الجماعة أك الدكؿ. )
المثير "الجكع أقصر طريق إلى يـك القيامة" يقكؿ: " مف المثير لمضحؾ أف 

% مف الصيد الكبير الذي يتـ في تيار بيرك يجرى تصنيعو إلطعاـ ٜٓ
قطعاف الماشية في أمريكا كأكربا" كيقكؿ: "إف إصدار جريدة التايمز في أحد 

كؿ: "لدى األمريكييف فداف مف الغابات" كيق ٖٓٓاألياـ مثاًل يتطمب إبادة 
مميكف كمب كقط ، كتأكل القطط منيا ثمث السمؾ المعمب جميعو ،  ٓٓٔ

مميكف قرد باإلضافة إلى عدد مف الجكاميس يقارب  ٓ٘كما أف في اليند 
 ( ٕعدد الناس فييا".")

كفى مكاف آخر ينقل ىذا التقرير "يصرؼ األمريكيكف عمى الكالب كالقطط 
، بينما لـ تبمغ مساىمة أمريكا في إطعاـ الشعكب بميكف دكالر سنكيًا  ٗ.٘

بميكف دكالر في السنكات العشريف الماضية ،  ٕ٘الجائعة في العالـ سكى 
                                           

ترجمػػػػػة  - ٓ٘ص -ى يػػػػػكـ القيامػػػػػة: فػػػػػرانكميف بػػػػػرؿ الجػػػػػكع أقصػػػػػر طريػػػػػق إلػػػػػ -ٔ
 حسنى عايش 

. كفػػػػى مكػػػػاف آخػػػػر ينقػػػػل ىػػػػذا التقريػػػػر "يصػػػػرؼ ٜٕٕص -المصػػػػدر السػػػػابق   -ٕ
بميػػػػػػكف دكالر سػػػػػػنكيًا ، بينمػػػػػػا لػػػػػػـ تبمػػػػػػغ  ٗ.٘األمريكيػػػػػػكف عمػػػػػػى الكػػػػػػالب كالقطػػػػػػط 

بميػػػكف دكالر فػػػي  ٕ٘مسػػػاىمة أمريكػػػا فػػػي إطعػػػاـ الشػػػعكب الجائعػػػة فػػػي العػػػالـ سػػػكى 
 ٓ٘ٔنكات العشػػػػريف الماضػػػػية ، كتسػػػتيمؾ القطػػػػة األمريكيػػػػة الكاحػػػدة فػػػػي السػػػػنة السػػػ

رطػػػاًل مػػػف األطعمػػػة المذيػػػذة مثػػػل لحػػػـ البقػػػر كالكبػػػد ، كقػػػد يسػػػتيمؾ الكمػػػب األمريكػػػي 
رطػػػاًل مػػػػف المحػػػـك المشػػػكية كالجػػػػبف ، كتأكػػػل القطػػػة مػػػػف الطعػػػاـ أكثػػػػر  ٕ٘ٚحػػػكالي 

مػػػػا يكفػػػػى إنسػػػػانيف ، إف أطعمػػػػة ممػػػػا يحتػػػػاج إليػػػػو إنسػػػػاف بػػػػالغ ، أمػػػػا الكمػػػػب فيأكػػػػل 
. ٕٓٔالحيكانات األليفة تكفى إلطعاـ   مميكف إنساف في اليـك
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رطاًل مف األطعمة المذيذة  ٓ٘ٔكتستيمؾ القطة األمريكية الكاحدة في السنة 
رطاًل مف  ٕ٘ٚمثل لحـ البقر كالكبد ، كقد يستيمؾ الكمب األمريكي حكالي 

المشكية كالجبف ، كتأكل القطة مف الطعاـ أكثر مما يحتاج إليو  المحـك
إنساف بالغ ، أما الكمب فيأكل ما يكفى إنسانيف ، إف أطعمة الحيكانات 

...كآخر دعكانا أف الحمد  ٕٓٔاألليفة تكفى إلطعاـ  مميكف إنساف في اليـك
 هلل رب العالميف.
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 اخلامتة
الصالة كالسالـ عمى أشرؼ الخمق الحمد هلل الذي بنعمتو تتـ الصالحات ك 

 كبعد: --كحبيب الحق سيدنا دمحم
فإف االقتصاد اإلسالمي  بات جديًرًا بمقعد السيادة كالريادة في كاقعنا 
المعاصر ،كذلؾ بعد تعاظـ األزمات المالية كاالقتصادية ،كعجز النظـ 
د الكضعية عف اتخاذ التدابير الالزمة إلصالح الخمل في بنياف االقتصا

 العالمي .
كما ثبت بيقيف إف االقتصاد اإلسالمي اقتصاد عالمي يتالءـ مع عالمية 
دعكة كشمكلية رسالة اإلسالـ. فاالقتصاد اإلسالمي تبقى مبادئو كتشريعاتو 
صالحة لكل جيل كعنصر باعتباره الداعية األكؿ إلى األخذ بيد البشرية، ال 

لحياتية كبعقائدىا جميعيا. في الجانب االقتصادي فحسب، بل في الجكانب ا
كقكاعد النظاـ االقتصادي األخالقية كالعممية صالحة إلنشاء الكحدة العالمية 
ككنو يساكي بيف األجناس كال يرى لألبيض عمى األسكد فضال إال بالتقكى، 
كيعترؼ لإلفراد كالشعكب بالمساكاة كالحرية، كيجعل مف الحاكـ إماما يقتدى 

 بمشيئتو في عباد هللا.ىذا مف جانب .بو كليس ربًا متصرفًا 

كمف جانب آخر فقد ظير جمياِّ أف مصادر األزمات المالية كاالقتصادية مف 
الناحية اإلسالمية تكمف أساسًا  في االنحراؼ عف القيـ االقتصادية التي 
أرسى دعائميا اإلسالـ ، ككضع مف المبادئ كالسياسات ما يحكؿ دكف 

 ارىا إف كانت قد حدثت بالفعل .حدكثيا، أك التخفيف مف آث
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كلكف ذلؾ اليعني أف األمر اليخمك مف شائبة في عمل البنكؾ اإلسالمية 
،فبعض ىذه البنكؾ ال تزاؿ كاقفًة عمى أقداميا بجانب البنكؾ الربكية، مع أفَّ 
الميداف ميداف منافسة، كالمقيد ال يمكف أف يجاري المطمق في ميداف 

نما عمى قكٍة السباؽ؟كالسر في ذلؾ اعتم اد البنكؾ ال عمى مقدرتيا الذاتية، كا 
خارجية، كىي عاطفة عمالئيا الدينية المبنية عمى ثقتيـ المطمقة بأفَّ البنكؾ 
ؾ كفق تكجييات كرقابة العمماء أعضاء الييئات  اإلسالمية إنما تتحرَّ

 الشرعية.
مساَرىا  كمف ىنا كاف مف الكاجب أف تقـك البنكؾ اإلسالمية الحالية بتغيير

بحيث تبدك الفكارؽ كاضحًة كمممكسًة بيف ثمرة تطبيق النظاـ المصرفي 
اإلسالمي كبيف نتائب العمل المصرفي الربكي "كتحقِّق ما بشرت بو البنكؾ 
اإلسالمية" بأفَّ آثار تطبيق االقتصاد اإلسالمي عمى األمة ينعكس في قيادتيا 

يجاد القيمة المضا فة كزيادة المصادر كتشغيل نحك التنمية االقتصادية كا 
العاطل" كىذا ال يمكف أف يتحقَّق إالَّ إذا تكجَّيت إرادة البنكؾ اإلسالمية إلى 

لى عدـ الرككف إلى صيغ العائد المحدد المضمكف.  التغيير كا 
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 ويف اخلتام فإن البحث يوصي دبا يلي:
ضرررررررررورة ترررررررردريس النظررررررررام االقتصررررررررادي يف اإلسررررررررالم ضررررررررمن ادلنرررررررراىج  -1

وابترررررداء مرررررن ادلرحلرررررة اإلعداديرررررة وحرررررىت اجلامعيرررررة، وكرررررل التعليميرررررة، 
 حسب مستواه وقدراتو.

أعليررررة تفعيررررل بنررررك التنميررررة اإلسررررالمي كمؤسسررررة إسررررالمية عادليررررة تكررررون  -2
ظلوذجرررراً حيرررراً وفعرررراأل للرررردول اإلسررررالمية وبرررردي  عررررن البنررررك الرررردويل 
وصرررررندوق النقرررررد الررررردويل يف إطرررررار معامالهترررررا ادلوحررررردة مرررررع بعضرررررها 

 ل األخرى.البعض ومع الدو 
عقررررررررررد ادلررررررررررؤسبرات والنرررررررررردوات الدوليررررررررررة يف سلتلررررررررررف أرجرررررررررراء الرررررررررردول  -3

اإلسرررررالمية لبيررررران مررررردى قررررردرة االقتصررررراد اإلسرررررالمي علرررررى مواجهرررررة 
كافررررة متطلبررررات اجملتمررررع اإلنسرررراين ،وذلررررك مررررىت ترررروافرت الظررررروف 
ادلواتيرررررررررررررة لتطبيقرررررررررررررو مرررررررررررررن الناحيرررررررررررررة السياسرررررررررررررية واالقتصرررررررررررررادية 

 واالجتماعية.
ب االقتصررررررررادية الناجحررررررررة يف إطررررررررار تسررررررررليط األضررررررررواء علررررررررى التجررررررررار  -4

أخررررررذىا ابدلررررررنهج االقتصررررررادي اإلسررررررالمي ،وخباصررررررة تلررررررك الطفرررررررة 
 االقتصادية اذلائلة اليت حققتها إمارة ديب  تطبيقاً ذلذا ادلنهج .

ازبرررررراذ الترررررردابَت الالزمررررررة للقضرررررراء علررررررى أوجررررررو التبعيررررررة االقتصررررررادية يف  -5
؛إلبرررررررراز  العرررررررامل اإلسرررررررالمي لالقتصرررررررادايت الرأ اليرررررررة واالشرررررررًتاكية

عناصررررر التميررررز يف االقتصرررراد اإلسررررالمي ،وأنررررو اقتصرررراد لررررو مقوماتررررو 
الذاتيررررة الرررريت ذبعلررررو رائررررداً وقائررررداً ضلررررو التنميررررة ادلتوازنررررة والعالقررررات 
االقتصررررررررررادية ادلتبادلررررررررررة ،بنرررررررررراء علررررررررررى أن االقتصرررررررررراد اإلسررررررررررالمي 
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اليقرررردس العزلررررة بررررل يبررررٍت عالقاتررررو االقتصررررادية مررررع اآلخرررررين علررررى 
ل يف إطرررررار منظومرررررة شررررررعية ربفرررررظ علرررررى ادلسرررررلم التعررررراون والتكامررررر

معررررررامل شخصرررررريتو ادلنضرررررربطة دبيررررررزان الشرررررررع اإلسررررررالمي احلنيررررررف... 
 وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العادلُت.
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 أهم املصادر واملراجع
األشررررررررررررررررررررباه والنظررررررررررررررررررررائر البررررررررررررررررررررن صلرررررررررررررررررررريم ، طبعررررررررررررررررررررة دار الكتررررررررررررررررررررب  .1

 م،1981ىر=1411العلمية،بَتوت،لبنان،الطبعة :

دار القلرررررم  -د . توفيرررررق يرررررونس ادلصرررررري  -اإلسرررررالمي أصرررررول االقتصررررراد  .2
الررررررررررررردار الشرررررررررررررامية  -م 1989ىرررررررررررررر 1419الطبعرررررررررررررة األوىل  -دمشرررررررررررررق 
 بَتوت..

إعررررررالم ادلرررررروقعُت عررررررالم ادلرررررروقعُت عررررررن رب العررررررادلُت: ابررررررن القيم،الناشررررررر :  .3
 م.1973بَتوت ،  -دار اجليل 

إغاثررررررة األمررررررة بكشررررررف الغمررررررة للمقريررررررزي ، مطبعررررررة جلنررررررة التررررررأليف دبصررررررر  .4
 م.1957

إغاثرررررة اللهفررررران مرررررن مصرررررائد الشررررريطان: ابرررررن القررررريم اجلوزيرررررو ،الناشرررررر : دار  .5
م،ربقيررررررررررق :   1975 – 1395بَتوت،الطبعررررررررررة الثانيررررررررررة ،  –ادلعرفررررررررررة 

 حامد الفقي.
االقتصرررررراد اإلسررررررالمي ،دراسررررررة وتطبيررررررق ،د/إبررررررراىيم فاضررررررل الرررررردبو، طبعررررررة  .6

 م.2118دار ادلناىج األردن،الطبعة األوىل ،
ط دار  -برررررررن القاسرررررررم ، ربقيرررررررق   خليرررررررل ىرررررررراس  األمررررررروال ألىب عبيرررررررد .7

 ،1986 -بَتوت  -الكتب العلمية 

 اتريخ الطربي ط. دار ادلعارف . .8
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 االقتصررررررررررررراد يف وعالجهرررررررررررررا العربيرررررررررررررة الررررررررررررردول يف االقتصرررررررررررررادية التبعيرررررررررررررة .9
 أوىل ط بررررَتوت، ، الرشررررد مكتبررررة:ادلرزوقرررري فيحرررران بررررن عمررررر/د:اإلسررررالمي

 .م2116 ه1427،

ور،الناشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر : التحريروالتنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررويرالبن عاش .11
 م.2111ىر/1421مؤسسةالتارؼلالعريب،بَتوت،الطبعة : األوىل، 

تسررررررهيل النظررررررر وتعجيررررررل الظفررررررر يف أخررررررالق ادللررررررك وسياسررررررة ادللررررررك  .11
للمررررررراوردي ، ربقيرررررررق د/زلررررررري الررررررردين السررررررررحان ، ط دار النهضرررررررة العربيرررررررة 

 م.1981
تطرررررررررروير أداء سرررررررررروق األوراق ادلاليررررررررررة ادلصرررررررررررية يف ظررررررررررل التحرررررررررردايت  .12

 حوكمررررررة الشررررررركات ،د/ ماجرررررردة شررررررل  أ ررررررد إ اعيررررررل، الدوليررررررة ومعررررررايَت
حبرررررررث مقرررررررردم يف مررررررررؤسبر أسرررررررواق األوراق ادلاليررررررررة والبورصررررررررات ادلنعقررررررررد يف 

 .م2117ديب، سنة 

عبررررررد العزيررررررز عامر،طبعررررررة  -التعزيررررررر يف الشررررررريعة اإلسررررررالمية للرررررردكتور  .13
 م.1973دار الكتب العربية ،القاىرة 

التلخرررررررررررررررررررررررررررررريص احلبررررررررررررررررررررررررررررررَت البررررررررررررررررررررررررررررررن حجرالعسررررررررررررررررررررررررررررررقالين،طبعة  .14
 م.1989ىر .1419رالكتبالعلمية،الطبعة : الطبعةاألوىل دا
التيسررررررررَت واالعتبررررررررار والتحريررررررررر واالختيررررررررار فيمررررررررا غلررررررررب مررررررررن حسررررررررن  .15

ط دار الفكرررررررررر العرررررررررريب ، ط –التررررررررردبَت والتصررررررررررف واالختيرررررررررار ل سررررررررردي 
 م.1968أوىل 
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ربقيررررررررررررررررررررررررررررررررررررق: جررررررررررررررررررررررررررررررررررررامع البيرررررررررررررررررررررررررررررررررررران )تفسررررررررررررررررررررررررررررررررررررَت الطربي( .16
- ىررررررررررررررررررررررررررررررر 1421أ د شاكر،طمؤسسةالرسررررررررررررررررررررررررررررررالة،الطبعة : األوىل،

 م. 2111
ترمجررررة حسررررٌت  -اجلرررروع أقصررررر طريررررق إىل يرررروم القيامررررة: فرررررانكلُت برررررل  .17

 بَتوت. -ط دار القلم  -عايش 
ربقيرررررررررق األسرررررررررتاذ/ أ رررررررررد   شررررررررراكر  –الرسرررررررررالة لفمرررررررررام الشرررررررررافعي  .18

 .م1358/1941

 سنن ابن ماجة ط. دار الكتب العلمية _ بَتوت ، ط. احلل . .19
،  يررررد،  ربقيررررق أ ررررد عب سررررَتة عمررررر بررررن عبررررد العزيررررز البررررن عبررررد احلكررررم .21

 دار الفضيلة

 –شرررررررررررررررررررح النررررررررررررررررررووي علررررررررررررررررررى مسررررررررررررررررررلمللنووي،دارإحياءالًتااثلعريب  .21
 ىر.1392بَتوت،الطبعةالثانية، 

برررررررررررررررَتوت ،ربقيرررررررررررررررق :  –صرررررررررررررررحيح مسرررررررررررررررلم ،دارإحيررررررررررررررراءالًتااثلعريب  .22
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