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األلخاق وأثرها االقتصادي يف اإلسام
:ملخص

الددرا يف اإلسددالب وواددر اائدداليف ال ددل ية واإل ا يددة لددة،ه د ت ال راسددة إىل الوقددول لددة اقيقددة اائدداليف وئالا
.االقتالاد يف اإلسالب؛ لتح ي و عاده الشر ية وحتالينه من اازمات اليت تعالف ه
وتوص د ال ااددىل إىل ون طغيددان ا ددال ي د ىل صدداا ه إىل االن ددال مددن وئدداليف الربددة واإلن ددانية ويتالددرل ل د يف مجعدده
. سواء كان ابالاتكار وو ابلغش والت ليس وو ابخليانة.للمال
كما ون الف اد اائالقي يرتك آاثراً م مرة لة االقتالاد تتمث يف وزمدات ماليدة وو ارتفدا يف معد الت ال طالدة والفقدر وو
.يف ضعف االسترالك واالنتاج وو يف إه ار ا وارد والثروات
ً يف اد د ا ددال ويلت ددزب اإلن ددان يف ك د د ه أبئ دداليف الرب ددة،وارت دداخ اائ دداليف ابإلا ددان واجلد دزاء اائ ددرو عد د هن دداك تد دواز
وُيددا ع لددة ا دوارد وتضدديا الفةددوة ددر الفق دراء
واإلن ددانية؛ ممددا يعددزز االسددتقرار االقتالدداد وترتفددىل وتددلة االسددترالك واالنتدداج ح
.وااغنياء وتق مع الت ال طالة والفقر ويؤسس لتنمية اقتالادية وطنية حتقا ر اهية اجملتمىل

Abstract:

The study aimed to stand on the truth of morality, and their characteristics
in Islam, and the impact of the negative and positive morality on the economy in
Islam; to determine the dimensions of legitimacy, and vaccinated crises that beset
it.
The researcher found that the tyranny of the money paid the owner to
break away from the ethics of compassion and humanity, and act unjustly in the
collected money. Whether monopoly or fraud, fraud, or treason.
The moral corruption leaves a devastating impact on the economy, is in a
financial crisis, or a rise in unemployment and poverty rates, or the weakness of
consumption and production, or in a waste of resources and wealth.
And a link to morality faith and the penalty eschatological makes there is a
balance in the love of money, and is committed to human earned ethic of
compassion and humanity; thus enhancing economic stability, rising pace of
consumption and production, and a resource-conserving, and narrowing the gap
between rich and poor, and less unemployment and poverty rates, and lays the
foundations for national economic development check welfare of the community.

1

األلخاق وأثرها االقتصادي يف اإلسام
املقدمة:

احلمد ر العددا ر والالددالة وال ددالب لدة سددي ا رسددلر وقد وة ا در ر سددي  ،مد و لددة آلده وصددح ه ومددن سددار
لة ه ير إىل يوب ال ين و ع :
إن استشراء الف اد وانع اب اائاليف يف التعامالت االقتالادية ظرر لة شك وزمات اقتالادية الدفت ابلع يد مدن
ا ؤس ددات ا اليددة وقطا ددات واسددعة مددن ا راكددز االقتالددادية يف العددا وتز ز ددت الثقددة ددر مكددو،ت التمويد والعمد االقتالدداد
وانعكس سل اً لة اجلوان ا ختلفة للمةتمىل؛ مما يربر العدودة والد وة إىل دىل الدرون اإلن دانية يف اجل د ا دا وتطعيمده ابلقدي
اإلن انية إل ادة التوازن ر ال عي للر ح ا اد و ر اإلش ا الرواي لل ع اإلااين واالنض اخ اائالقي؛ ليعود ئلاً لة الفدرد
واجملتمىل يف العاج واآلج .
يد ه هددلا ال حددىل لي ددلع الضددوء لددة هددلا ا وضددو لتح يد و عدداده الشددر ية وحتالددينه مددن اازمددات الدديت تعالددف دده
و ىل الرون يف ج ه ليغ و اقتالاداً إن انياً ال تن لخ اهتماماته ابلر ح ا اد ن القي واائاليف اإلن انية اليت صاغرا اإلسالب.

أهداف البحث:

ير ل ال حىل إىل ما يلي:
 .1الوقول لة اقيقة اائاليف وقيمترا وئالا،الرا يف اإلسالب.
 .2التعريف ابائاليف ال ل ية و يان وارها لة االقتالاد يف اإلسالب.
 .3التعريف ابائاليف اإل ا ية و يان وارها لة االقتالاد يف اإلسالب.

منهج البحث ولخطته:

يقوب ال حىل لة ا نرج التحليلي االسدتن اطي مدن ئدالل نالدو القدرآن وال دنة ووقدوال العلمداء ذات العالقدة وجداءت
ئطة ال حىل كما يلي:
ا حىل ااول :قيمة اائاليف وئالا،الرا يف اإلسالب.
ا طل ااول :اقيقة اائاليف.
ا طل الثاين :قيمة اائاليف يف اإلسالب.
ا طل الثالىل :ئالا،ص اائاليف يف اإلسالب.
ا حىل الثاين :اائاليف ال ل ية ووارها لة االقتالاد يف اإلسالب.
ا طل ااول :اائاليف ال ل ية ودليلرا الشر ي.
ا طل الثاين :اائاليف ال ل ية ووارها االقتالاد .
ا حىل الثالىل :اائاليف اإل ا ية ووارها لة االقتالاد يف اإلسالب.
ا طل ااول :اائاليف اإل ا ية ودليلرا الشر ي.
ا طل الثاين :اائاليف اإل ا ية ووارها االقتالاد .
اخلامتة :وتتضمن وه النتا،ج والتوصيات.
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املبحث األول :قيمة األلخاق ولخصائصها يف اإلسام

املطلب األول :حقيقة األلخاق:

أوالً يف اللغة :اائاليف مجىل ئلا واخللا ضد الدالب وسدكوها :هدو الد ين والط دىل وال دةية( )1واقيقدة اخللدا ونده وصدف لالدورة
اإلن ان ال اطنة وهي نف ه وووصدا را ومعانيردا ا ختالدة دا وهدي مبنزلدة اخللدا لالدورته ال داهرة وووصدا را ومعانيردا وصمدا ووصدال

ا نة وق يحة(.)2

ويحفر مما س ا ما يلي:
 .1ون لألئاليف جان ر :جان اً نف ياً ابطنياً وجان اً سلوكياً ظاهرايً.
 .2ون اخللددا ي د ل لددة الالددفات الفطريددة الدديت حج لددت ليرددا الددنفس ال ش درية وي د ل ويض داً لددة الالددفات ا كت د ة يددىل
وص حت وك ها طرية.
اثنياً :يف االصطاح :تع دت تعريفات العلماء لألئداليف مدنر مدن اقتالدر يف تعريفده لدة اائداليف الفطريدة كمدا عد ا داورد
ايىل قال يرا" :اائاليف غرا،ز كامنة ت ردر ابالئتيدار وتقردر ابالضدطرار"

وا كت ة كما ع ال كتور

()3

ومدنر مدن توسدىل ليتنداول تعريفده اائداليف الفطريدة

الكرمي زي ان ايىل ا ترب اائاليف أبها" :جمموعة من املعاين والصفات املستقرة يف النفس ،ويف

ضوئها وميزاهنا حيسن الفعل يف نظر اإلنسان أو يقبح ،ومن مَثَّ يقدم عليه أو حيجم عنه"(.)4

ويحؤئل ليه ون اإلن دان قد يدرس ا دن الفعد وال يقد ب ليده وقد يدرس ق حده ويقد ب ليده إذ قد يغلد الط دىل التط دىل
ومىل ذلك ال يوصف خبلا ما إال ع ون اارسه ويق ب ليه.

و تختلف نه تعريف ا ي اين ايىل جاء يه ون اائاليف" :صفة مستقرة يف النفس -فطرية أو مكتسبة -ذات آاثر

يف السلوك حممودة أو مذمومة"(.)5

ويحالاع ليه ون ال لوك الالادر من صاا ه سواء كان واره موداً وو ملموماً ال يحعترب ئلقاً له وال سةية إال إذا ص ر
نه ون س ا تفكل وو روية كما ون ا ت ار اآلاثر احملمودة وو ا لمومة ه مردها إىل العق وب الشر ؟ إن كان مردها العق ال
اكن ض طرا لتفاوت العقول وا الاحل واال ت ارات خبالل ما لو كان مردها الشر .
وما تعريف الغزا لألئاليف ق
من غري حاجة إىل فكر وروية"(.)6

ّر را أبهدا" :عبارة عن هيئة يف النفس راسخة ،عنها تصددر األفعدال بسدهولة ويسدر

ويرس ال ااىل ون تعريف الغزا هو ااقر لتعريف اائاليف ئاصة وونه ال يؤئل ليه ما وحئل لة غله.

) )1القاموس احمليع :الفلوزآابد (  )881؛ خمتار الالحان :الراز (  )96؛ ل ان العر  :ا ن من ور ( )87/10؛ اتج العروس :الز ي
) )2ل ان العر  :ا ن من ور ( )87/10؛ اتج العروس :الز ي (.)275/25
) )3ت ري الن ر وتعةي ال فر :ا اورد ( .)5
) )4وصول ال وة :زي ان ( .)79
) )5اائاليف اإلسالمية ووس را :ا ي اين (.)7/1
) )6إاياء لوب ال ين :الغزا (.)53/3
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(.)275/25

املطلب الثاين :قيمة األلخاق يف اإلسام:
إن إق ال الناس واجملتمىل لة الفرد وو إ راضر نه يرت ع ارت اطاً وايقاً لوكه اائالقدي كمدا ون تعلدا الفدرد غدله مدن
الناس ومبةتمعه وو ان الئه نر يرت ع الورة م اشرة ن رهت إليه وال شدك ون هدله الن درة ،شدةة دن وئالقده الديت يتحلدة دا
اائاليف صا ومهية ك لة يف استقرار الفرد واجملتمىل ويف إق اله لة احلياة وو نقمته ليرا واالهتمداب ابلعلدوب التط يقيدة وو اإلن دانية
كعلوب التقنية وو ل االقتالاد اج النروض ابامة ورقيرا لن تؤه مثارها ما حتع إبطار مدن اائداليف يوجده ذلدك العلد إىل مدا
يه صالن ال شرية وإال كان نقمة ودماراً اائاليف ومهيترا ومكانترا يف اإلسالب يمة واكن تلمس ذلك من ئالل اآله:
أوالً :مد ن  رسددوله مد  حل ددن ئلقدده قددال   :موإِنَّد م ل ممعلددل ٍلخلٍد يدِ مع ِظد ي
ديم )1(و  ال ا د ن رسددوله  إال
ابلشيء الع ي وصفه خللقه ابلع ي دلي

اثنياً :إن

لة ون اائاليف مكانترا

يمة يف اإلسالب.

 جع اائاليف اإل ا ية م اً للم ن ول ئول اجلنة كما وجعد اائداليف ال دل ية سد اً للدلب ولد ئول الندار

وهو ما تشر له النالو القرآنية والن وية اليت ر طت الثوا والعقا ابائداليف ردي تشدك يف جممو ردا دلديالً آئدر لدة لدو
مكانة اخلاليف يف اإلسالب.
اثلثاً :ا ت ار وك ن ه ل اإلسالب الور يف نشر مكارب اائاليف؛ حل يىل" :إ ََّّنما ب ِعثْ ٍ ِ ِ
صالِ مح ْاألم ْلخ ما ِق"(.)2
ت ألٍتمم مم م
ٍ

رابعداً :إن اإلسدالب جعد اائدداليف ميدزا ً،يتفاضد مبوج ده وهد اإلادان دإن الرسدول  قددال" :إن لخيدارمم أحاسدنكم ألخاقداً"
سنٍد ٍه ْم أم ْلخ ماقًا"(.)4
واينما سة ن و ا ؤمنر و ض قال" :أ ْ
مح م

لخامساً :ا ت ار ا ن اخللا من و ض النع ي ل

()3

لة ومهية اائاليف يف اإلسالب وق وشار إىل ذلك

قول النيب  اينما سة ن و ض ما و طي ا رء ا ل قال" :حسن اخللِ"(.)5
سادساً :رجحان ا يزان يوب القيامة ن اائاليف؛ لقوله " :ما ِمن مشي يء ِيف ال ِْميز ِ
اخلٍلٍ ِِ"(.)6
ان أمثْد مق ٍل ِم ْن ٍح ْس ِن ْ
م
م ْ ْ
سابعاً :إن ا ن اخللا طريا للفوز مبح ة النيب  والقدر مدن جمل ده يدوب القيامدة؛ لقولده " :إن مدن أحدبكم إو وأقدربكم مد

جملسا يوم القيامة أحاسنكم ألخاقاً"(.)7
ِ ِ
ال وأمحس ِن ْاألم ْلخ ما ِق مال يد ْه ِدي ِألمح ِ
ت ،وقِ ِ مسيِمئ ْاألم ْعم ِ
ِ
ال
اثمناً :كان د اء النيب " :اللَّ ٍه َّم ْاهدِين أل ْ
م
م
سن مها إَِّال أمنْ م م
ْم
س ِن ْاألم ْع مم م ْ م
مح م
م
ت"( .)8ألمهية اخللا احل ن س له النيب .
مو مسيِم مئ ْاألم ْلخ ما ِق مال يمِقي مسيِمئمد مها إَِّال أمنْ م

املطلب الثالث :لخصائص األلخاق يف اإلسام:

تتميز اائاليف يف اإلسالب مبةمو ة من اخلالا،ص تعكس رون اإلسالب و متده ومدن هدله اخلالدا،ص مدا هدو داب يف
ك الن اإلسالمية ومنرا ما هو ئا ابائاليف وإليك ياها كما يلي:
) )1سورة القل  :اآلية (.)4
) )2ااد ا فرد :ال خار ن  )104 ( 273وقال نه اال اين :صحيح.
) )3اجلامىل الالحيح :ال خار كتا ااد اب ا ن اخللا ن .)14/8( 6035
) )4م ن الشامير :الطرباين ن )392/2( 1559وا النف :الرزايف كتا الالالة اب التطو ن.)72/3( 4843
) )5صحيح ا ن ا ان :ا ن ا ان اب ا ن اخللا ن  )226/2( 478وقال نه اال اين :صحيح.
) )6ااد ا فرد :ال خار ن  )103 ( 270وقال نه اال اين :صحيح.
) )7سنن الرتمل  :الرتمل اب ما جاء يف معا اائاليف ن  )370/4( 2018وقال نه اال اين :صحيح.
) )8اجملتىب من ال نن :الن ا،ي كتا اال تتان اب نو آئر من ال اء ر التك ل والقراءة ن )129/2( 896قال اال اين :صحيح.
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أوالً :رابنية املصدر والغاية:

 ومدن سدنة النديب  )1(وهدلا معد كوهدا رابنيدة
إن وصول واكاب اائاليف ووسدس تشدريعاهتا مد ئوذة مدن كتدا
ِ
ِ
ث ِيف ْاأل ٍِميِني رسوالً ِم ْندهم يد ْتدلٍو معلمي ِهم ِِ ِ
اب موا ْْلِ ْك ممةم موإِن
ا ال ر؛ إذ يقول ٍ  :ه مو الَّ ِذي بمد مع م
آَيته مويٍد مزممي ِه ْم مويٍد معلم ٍم ٍه ٍم الْكتم م
مم م م ٍ م ٍ ْ م
ْ ْ م
ني )2(ويقدول النديب " :إ ََّّنمدا ب ِعثْ ٍ ِ ِ
ض مدا يل ِمبِد ي
صدالِ مح ْاألم ْلخ مدا ِق"( .)3ومدا كوهدا رابنيدة الغايدة دا راد ون
ممانٍوا ِمن قمد ْب ٍل ل ِمفدي م
دت ألٍتمم مدم م
ٍ
دكي و مْحميداي ومام ِداي ِمِ
اص ل من التحلي ابائاليف اليت يناد ا اإلسالب هو مرضاة  يقول  :قٍل إِ َّن صدامِي ونٍ ِ
س م م مم
ْ
م م ٍ
ني.)4(
ب ال مْعال ِمم م
مر ِم

اثنياً :الشمول والتوازن:

إن اائاليف يف اإلسالب جاءت شاملة لك جماالت التعام و،ظمدة لكد وندوا العالقدات الديت تدر ع اإلن دان غدله يف
هله احلياة رناك وئاليف متعلقة لوكه مىل ئالقده كالو داء عرد ه يقدول  :ومدن أمو مى ِممدا معاهد مد معلميدهٍ ا َّ فم ِ ِ
مجدراً
سديٍد ْهتيه أ ْ
مْ ْ
م ْ م م
ِ
ني )6(وسددلوكه مدىل
مع ِظيمداً )5(وسددلوكه مددىل نف دده كاإلسدرال يقددول  :و ٍملٍددواْ موا ْشد مدربٍواْ موالم تٍ ْسد ِرفٍواْ إِنَّددهٍ الم ٍِحيد ِ
دب ال ٍْم ْسد ِرف م
ض ٍكم بمد ْعضاً )7(وسلوكه مىل ال يةة احمليطة ه
غله من ال شر من جن ه كالتة س يقول  :و مال مَتم َّ
سوا مومال يمد ْغتمب بدَّ ْع ٍ
سٍ
ومىل ا خلوقات اليت تعيش يرا( )8كما ون هنداك وئالقداً متعلقدة اب رندة الديت يزاوصدا سدواء كاندت يف اجملدال االقتالداد وو الطديب وو
ااكدداداي وو غددله وهندداك وئدداليف مرت طددة ابلعالقددات االجتما يددة سدواء كانددت مددىل ااهد واا ندداء وو مددىل ااقددار واجلدلان وو مددىل
و ناء ا لة الواا ة وسواء كانت هله اائاليف لة م توس اا راد وو اجلما ات وو ال ول.
ومشدول اائدداليف ال يعدي طغيددان جاند لددة جاند د ال د مدن التددوازن واندداء ممارسدترا ددال يالد التواضددىل إىل درجددة
اللل وال يال الكرب إىل ا اإلسرال وال تال الشةا ة إىل ا الترور وال يال الالرب لة ال لد إىل اد الد الدة وهكدلا
سا،ر اائاليف.

اثلثاً :الثبات واملرونة:

وااجيدال وو اامداكن وال لد ان

إن اائاليف يف اإلسالب اث تة يف م اد،را وقوا ها وا ودها ال تتغل تغدل ااشدخا
وو اازمنة والعالور الال يف ئلا مود دا،ماً كما ون ئلا اخليانة ملموب دا،ماً.
وابلرغ من ا ات اائاليف يف قوا ها وم اد،را إال وها مرنة يف عض واواصا ااص ون تحقا اإلساءة مبثلرا وتتمث
ا رونة هنا يف العفو والالفح وق تال إىل وكثر من ذلك إىل اإلا ان إىل ا يء .وااص ون الكدل ادراب إال ونده دوز لدة
اا اء ولإلصالن ر الناس وغل ذلك.

) )1وصول ال وة :زي ان ( .)46
) )2سورة اجلمعة :اآلية (.)2
) )3ااد ا فرد :ال خار ن  )104 ( 273وقال نه اال اين :صحيح.
) )4سورة اانعاب :اآلية (.)126
) )5سورة الفتح :اآلية (.)10
) )6سورة اا رال :اآلية (.)31
) )7سورة احلةرات :اآلية (.)12
) )8الن اإلسالمية :شوي ن وآئرون ( .)79
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رابعاً :الواقعية واملثالية:

إن اإلسالب دين الواقعية ل يكلف الفرد ابلتدزاب وئداليف ال تتناسد مدىل طرتده وو ط يعتده ال شدرية كمدا ونده ينرده دن
وئاليف يع ر ليه تركرا تعاطة مىل اإلن ان إبن انيته و قوته وضعفه ويف سا،ر واوالده مباديتده و رواده( )1دالنفس ال شدرية
حج لت مثالً لة ب الق ول ابلغش وحتاول ون تر عه إذا وقىل ليرا واإلسالب تناغماً مىل هله الفطرة يشر الق ول ابلغش
ذلك.
هة نه وو طة احلا ن وقىل ضحية له ون ي رتد ما اته
وإىل جاند الواقعيددة ند ون اإلسددالب ي ددمو ابائدداليف إىل درجددة اليددة مددن الكمددال اإلن دداين وهددو مددا يحعددرل اب ثاليددة
وهددي تعددي ون يلتددزب ا ددرء ا ددتوايت العليددا مددن الفضددا ،ومكددارب اائدداليف( )2اإلسددالب مددثالً و طددة اإلن ددان احلددا يف رد اإلسدداءة
مبثلرا ومىل ذلك إنه ا إىل ا عت س ليه ك الغديع ووجرده إىل العفدو والالدفح د ورشد ه إىل مقا لدة اإلسداءة ابإلا دان؛
ِ
ِ
َّ ِ
ِِ
ني مع ِن الن ِ
ني.)3(
ني الْغمْي م
َّاس موا مٍ ٍِحي ِ
ين يٍ ِنف ٍقو من ِيف َّ
ب ال ٍْم ْحسن م
ظ موال مْعاف م
الس َّراء موالض ََّّراء موالْ مكاظ ِم م
ويشر لللك قوله  :الذ م

لخامساً :التعميم والتفصيل:

داونٍواْ
إن اائداليف وردت يف اإلسددالب اترة لددة شددك قوا د امددة وهددو مددا يقالد دده التعمددي كمددا يف قولده   :موتمد معد م
ان )4(وقولده  :إِ َّن ا م َيْمر ِابلْع ْد ِل وا ِإلحس ِ
ْب والتَّد ْقوى والم تمدعاونٍواْ معلمل ا ِإل َِْث والْع ْدو ِ
ان موإِيتماء ِذي الْ ٍق ْرمَب مويمد ْند مهل
م ٍ م
معلمل ال ِم م م م م م
م م ٍٍ م م ْ م
شدداء موال ٍْمن مكد ِر موالْبمد ْغد ِي )5(واترة وئددرس لددة شددك جز،يددات مفالددلة وهددو مددا يقالد دده التفالددي ( .)6كتندداول نالددو
معد ِن الْ مف ْح م
داِ ِ
ت إِ مىل أ ْمهلِ مهددا موإِذما
الشدريعة خللددا وااد معددر إمددا ابامددر دده كداامر أبداء اامانددة يف قولدده  :إِ َّن ا مم مَي ٍْمد ٍدرٍم ْم أمن تٍددهدِواْ األ مممد م
ِ ()7
َّ ِ
ني الن ِ
مح مك ْمتٍم بمد ْم
آمنٍواْ الم مَتٍونٍدواْ ا مم
ين م
َّاس أمن مَتْ ٍك ٍمواْ ِابل مْع ْدل ، وو ابلنري نه كالنري ن اخليانة يف قوله   :مَي أميدِ مها الذ م
ول مومَتٍونٍواْ أ ممم ماِتِ ٍك ْم موأمنتٍ ْم تمد ْعلم ٍمو من.)8(
الر ٍس م
مو َّ
التحلي جبملة من اائاليف اإل ا ية إن يكن جبميعرا.
وهله اخلاصية ت ل لة ونه

سادساً :االرتباط معاين اإلميان والتقوى:

إن من ي تقرئ نالو الشريعة اإلسالمية ون هناك تالزماً ر اائاليف ومعاين اإلاان والتقوس إما إبا ات اإلاان
والتقددوس دديمن ابلددا ابخللددا احل ددن كقولدده  :فمدِتِمتِواْ إِلمددي ِهم مع ْه د مدهم إِ مىل مدددَّنِِم إِ َّن ا م ٍِحيد ِ ِ
دني )9(وإمددا نفددي كمددال
دب ال ٍْمتَّقد م
م
ٍْ ٍ ْ
ْ ْ
اإلاان من ابلا ابخللا ال يء كقوله " :وهللا ال
يهمن ،وهللا ال يهمن ،وهللا ال يهمن ،قيل :ومن َي رسول هللا؟ قال :الذي ال َيمن جاره بوائقه"(.)10

) )1وصول ال وة :زي ان ( .)74
) )2وصول ال وة :زي ان ( .)71
) )3سورة آل مران :اآلية (.)134
) )4سورة ا ا ،ة :اآلية (.)2
) )5سورة النح  :اآلية (.)90
) )6الن اإلسالمية :شوي ن وآئرون (  72وما ع ها).
) )7سورة الن اء :اآلية (.)58
) )8سورة اانفال :اآلية (.)27
) )9سورة التو ة :اآلية (.)4
) )10اجلامىل الالحيح :ال خار كتا ااد اب إمث من ال أيمن جاره وا،قه ن .)10/8( 6016
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و له اخلاصية ين ىل اإلن ان الستكمال إاانه ابلتخلي ن سيء اائاليف والتحلي مبكارمرا.

سابعاً :اللزوم يف الوسائل والغاَيت:

إن انطدداليف اإلن ددان لتحقيددا طموااتدده يف هددله احليدداة لدديس منفلتداً مددن قالدده د هددو منضد ع ضدوا ع الشددر ومرمددا
كانت الغاية وا قال ن يالً ال وز حتقيقه إال وسا ،مشرو ة؛ ان  كما تع  ،ابلغاايت تع  ،ابلوسدا ،وال يوجد يف
اإلسالب مفروب "الغاية تربر الوسيلة" ال يتالور ون يق ب مؤمن لة ال رقة وو الغش وو ا تاجرة ابحملرمات اجد نداء م دة وو
التال يف لة اايتاب.

اثمناً :الثواب والعقاب (اجلزاء األلخروي):

إن اائاليف يف اإلسالب منرا ما جاء لة شك ووامر وو يف معرض ا ن كداائاليف اإل ا يدة وو لدة شدك ندواهي
وو يف معددرض الددلب كدداائاليف ال ددل ية وإذا كانددت اائدداليف ت د ور ددر ااوامددر والن دواهي مددن الط يعددي ون يرتت د ليرددا ا دوا
االمتثال خلطا الشار من مه وق وك ت نالو الشريعة ذلك يف وكثر من موضدىل منردا :قولده  :إِ ََّّنمدا
و قا
َّ ِ
اب )1(وقوله  :ويل لِمل ِ ِ
يٍدو َّى َّ ِ
مجرٍهم بِغم ِْري ِحس ي
ين إِذما ا ْمتمالٍواْ معلمدل النَّ ِ
داس يم ْسدتمد ْوفٍو من{ }2موإِذما
ْمطممفف م
ني{ }1الذ م
ٌْ ٍ
م
الصاب ٍرو من أ ْ م
م
()2
ِ
وه ْم ٍُيْس ٍرو من. 
ٍوه ْم أمو َّومزنٍ ٍ
ممال ٍ
وارت اخ اائاليف ابلثوا والعقا يشك ضمانة اللتزاب ا رء مبكارب اائاليف وال عد دن م داو،را د وينمدو ند ه مدا
يحعرل ابحلارس اإلااين وو الواز ال يي الل يوجه سلوكه حنو ما يه اخلل له وجملتمعه يف العاج واآلج .

) )1سورة الزمر :اآلية (.)10
) )2سورة ا طففر :اآلية (.) 3 2 1
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املبحث الثاين :األلخاق السلبية وأثرها علل االقتصاد يف اإلسام

املطلب األول :األلخاق السلبية ودليلها الشرعي:

إن اائاليف ال ل ية اليت هة نرا اإلسالب وذمرا كثلة وال يت ىل اجملال للكرها هنا يف هلا ال حىل؛ لدلا تناولدت عضداً
منرا ئاصة تلك اليت صا م اس م اشر ابجملال االقتالاد وتؤار ليه الورة جلية وواضحة.
دب َّ ِ ِ ِ
ّر القرآن الكرمي كيف ون نفوس ال شر جم ولة لدة اد ا دال قدال ٍ  :زيِم مدن لِلنَّد ِ
سداء
اس ٍح ِ
الش مده موات م مدن النم م
والْبنِني والْ مقن ِ
ب وال ِْفض ِ
اط ِري ال ٍْم مقنطممرةِ ِم من َّ
س َّدومم ِة مواألمنْد مع ِدام موا ْْلم ْدر ِ ذملِد م ممتمدا ٍ ا ْْلميمداةِ الد ِدنْديما موا مٍ ِعند مدهٍ ٍح ْس ٍدن
َّة مو ْ
م م مم م
الذ مه ِ م
اخلمْي ِل ال ٍْم م
ال مْم د ِ
ب )1(ويقددول الندديب " :لددو مددان البددن آدم وادَين مددن مددال البتغددل وادَي اثلث داً ،وال ميددج جددوف ابددن آدم إال ال د اب،
ويتوب هللا علل من اتب"(.)2

وا اإلن ان صلا ا ال ق ال ي قة يف ا وده الط يعية قد ي ديطر ليده؛ ينحدرل ده و دره إىل م داوئ اائداليف
وورذصا كاجلشىل والطمىل واا،نية وهله تقوده د ورها إىل سدلوكيات وئالقيدة ئاطةدة اتد وارهدا إىل اا دراد واجملتمعدات ومدن هدله
اائاليف ما يلي:

أوالً :الظلم:

لددة اقددويف الغددل وال ددا هددو مددن وئددل ددويف مددا ي ددتحقه غددل اددا .وال ل د يقتضددي وجددود ظددا
وهددو اجلددور والتع د
ليدده إن ددان د ون اددا رددو ظل د ( )3وال ل د ا دراب وممنددو يف
وم لددوب .وموضددو لل ل د  .ك د اددا مددادايً كددان وو معنددوايً يعت د
ِ
ف
س ْدو م
الشريعة اإلسالمية وق دلت لة ذلك الكثل من النالو الشر ية منرا :قوله   :موممن يمد ْف مع ْل مذل م ٍعد ْد مواًِ موظٍْلمداً فم م
صلِ ِيه مِراً مومما من ذملِ م معلمل ا مِ يم ِسرياً .)4(وجاء قول  يف احل يىل الق سديَ" :ي عبادي إين حرمت الظلدم علدل نفسدي،
نٍ ْ
وجعلته بينكم حمرما ،فا تظاملوا"( .)5وقول النيب  " :اتقوا الظلم ،فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ،واتقوا الشح ،فإن الشدح
أهل من مان قبلكم ،محلهم علل أن سفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهم"(.)6

اثنياً :الكذب:

()7

إن الكل من و اللنو وهو اإلئ ار لة ئالل الواقىل وو هو اإلئ ار ابلشيء لة ئالل ما هو ه
ِ ِ
ب ِمن بمد ْع ِد ذملِ م فمِت ٍْولمدئِ م ٍه ٍم الظَّالِ ٍمو من .)8(وقول
ى معلمل ا م الْ مكذ م
تواترت اادلة يف حترمي الكل منرا :قوله  :فم مم ِن افْدتمد مر م
النيب " :آية املنافِ ثا  :إذا حد مذب ،وإذا وعد ألخلف ،وإذا اؤتن لخان"(.)9وقوله  ..." :وإن الكذب يهدي إىل

) )1سورة آل مران :اآلية (.)14
) )2ا ن الالحيح :م ل كتا الزكاة اب لو كان ال ن آدب وادير ن .)725/2( 1048
) )3تف ل الشعراو  :الشعراو (.)265/1
) )4سورة الن اء :اآلية (.)30
) )5ا ن الالحيح :م ل كتا الرب والاللة اب حترمي ال ل ن .)1994/4( 2577
) )6ا ن الالحيح :م ل كتا الرب والاللة اب حترمي ال ل ن .)1996/4( 2578
) )7م ة القار  :العيي (.)219/1
) )8سورة آل مران :اآلية (.)94
) )9اجلامىل الالحيح :ال خار كتا اإلاان اب المة ا نا ا ن .)16/1( 33
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وق

الفجور ،وإن الفجور يهدي إىل النار ،وإن الرجل ليكذب حىت يكتب عند هللا مذاابً"(.)1

اثلثاً :الغش والتدليس:

والغددش هددو :تدزير غددل ا الددلحة وو إظرددار ئددالل مددا يحضدمر( )2ومددا التد ليس رددو :كتمددان يد ال ددلعة ددن ا شددرت
وإئفاؤه( )3والغش والت ليس اراب؛ ان الرسول  مر لة صربة طعاب دئ ي ه يرا نالدت وصدا عه لدال قدال" :مدا هدلا اي
صاا الطعاب؟" قال وصا ته ال ماء اي رسول

قدال" :أفدا جعلتده فدوق الطعدام مدي يدراه النداس ،مدن غدش فلديس مد "(.)4

ولقوله  " :البيعان ابخليار ما مل يف قا ،فإن بينا وصدقا بورك هلما يف بيعهما ،وإن مذاب ومتما حمِ برمة بيعهما"(.)5

رابعاً :اخليانة:

()6
َّ ِ
آمنٍواْ الم مَتٍونٍواْ
ين م
وهي ض اامانة وهي خمالفة احلا نقض العر يف ال ر واخليانة رمة؛ لقوله   :مَي أميدِ مها الذ م
ول مومَتٍونٍواْ أ ممم ماِتِ ٍك ْم موأمنتٍ ْم تمد ْعلم ٍمو من )7(ولقوله " :أد األمانة إىل من ائتمن  ،وال َتن من لخان "(.)8
الر ٍس م
ا مم مو َّ

لخامساً :البخل والشح:

من العلماء من قال ون ال خ والشح مبع واا ومنر من قدال أبن الشدح هدو وئدل ا دال غدل ادا ينمدا ال خد هدو
منىل ا ال ا تحا( )9و لة ك اال كالمها ارمان للنفس من اخلل اليت كان من اقرا لة صاا را ون ي وقه إليردا مدن هدلا

ا ال الل خب ه وو وئله من غله ون اا وهو ي ن ونه إمنا ع ذلك اللحترا .وال خ والشح رمان يف اإلسالب؛ يقدول
ضلِ ِه هو ملخرياً َّهلم بل هو مش ٌّر َّهلدم سديطمَّوقٍو من مدا مِِخلٍدواْ بِ ِده يددوم ال ِْقيام ِدة وِمِ
ِ
 :والم مْحيس َّ َّ ِ
ين يمد ْب مخلٍو من ِمما م
م مم
م
ٍْ م ٍ
مْم م م م
َب الذ م
آات ٍه ٍم ا مٍ من فم ْ ٍ م ْ ٍ ْ م ْ ٍ م
()10
ِ
ِ
ِ
السد مدم ماوات مواأل ْمر ِ
دري ولقولدده ..." :واتقددوا الشددح ،فددإن الشددح أهلد مددن مددان قددبلكم،
دريا ٍ َّ
َ موا مٍ ِممددا تمد ْع مملٍددو من ملخبد ٌ
مد م
محلهم علل أن سفكوا دماءهم واستحلوا حمارمهم"(.)11

سادساً :اإلسراف والتبذير:
اإلسرال هو جماوزة احل يف اإلنفايف لة ا ااات ينما الت لير رو إنفايف ا ال يف وجوه الف اد
وكونوا مىل الالادقر ن .)25/8( 6094

) )1اجلامىل الالحيح :ال خار كتا ااد اب قوله  :اي ويرا اللين آمنوا اتقوا
) )2معة اللغة العر ية ا عاصرة :مر (.)1619/2
) )3القاموس احمليع :الفلوزآابد ( .)546
) )4ا ن الالحيح :م ل كتا اإلاان اب قول النيب  من غشنا ليس منا ن .)99/1( 102
) )5اجملتىب من الس :الن ا،ي كتا ال يو اب اخليار للمت ايعر ق ا رتاقرما ن  .)247/7( 4464وقال نه اال اين :صحيح.
) )6مرقاة ا فاتيح شرن مشكاة ا الا يح :ا اركفور (.)229/8
) )7سورة اانفال :اآلية (.)27
) )8سنن ويب داود :و و داود كتا ال يو اب يف الرج أيئل اقه من حتت ي ه ن  )290/3( 3534وقال اال اين :صحيح.
) )9النكت والعيون :ا اورد (.)507/5
) )10سورة آل مران :اآلية (.)180
) )11ا ن الالحيح :م ل كتا الرب والاللة اب حترمي ال ل ن .)1996/4( 2578
) )12التف ل الوسيع :الزايلي (.)1342/2
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()12

واإلسرال

ِ
ني
والت لير ملمومان شر اً؛ لقول  :وٍملٍواْ موا ْش مربٍواْ موالم تٍ ْس ِرفٍواْ إِنَّهٍ الم ٍِحي ِ
ب ال ٍْم ْس ِرف م
الشي ِ
اط ِ
ني مومما من َّ
الش ْيطما ٍن لِمربِمِه مم ٍفوراً.)2(
إِ ْلخ موا من َّ م

()1

ِ
ين ممانٍواْ
وقوله  :إِ َّن ال ٍْمبم مذ ِر م

سابعاً :األِنية والفردية:

اا،نيددة والفرديددة كلمتددان مرتاد تددان واا،نيددة هددي ون يددتحك ددرد وو و دراد قال،د اباسدوايف حتقيقداً الدداحلر اللاتيددة دون
تق ير حلاجة اجملتمدىل وو اادرتاب للمالدلحة العامدة( .)3اا،نيدة هدي اد الدلات وحتقيدا مطامعردا ولدو كدان لدة ا دا اآلئدرين
وهددي صددفة دنيةددة تد ىل صدداا را إىل الق ددوة وال لد و د ب الربددة؛ ولددللك هددة  ددن آاثرهددا ال ددلوكية قددال   :مومَي قم د ْدوِم
()4
ِِ ِ
دُ والم تمدب مخسد ددواْ النَّد دداس أم ْشد ددياءهم والم تمدعثمد ددواْ ِيف األمر ِ ِ ِ
أموفٍد ددواْ ال ِْم ْكيد د م ِ
دل
ْ
م
ْ
م م ٍْ م ْ ْ
َ ٍم ْفس د دد م
ين وقول دده   :مويْد د ٌ
دال موالْميد د مدزا من ابلْق ْسد د م ْ ٍ
()5
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ين إِ مذا ا ْمتمالٍواْ معلمل الن ِ
وه ْم ٍُيْس ٍرو من. 
ٍوه ْم أمو َّومزنٍ ٍ
َّاس يم ْستمد ْوفٍو من{ }2موإِ مذا ممال ٍ
ْمطممفف م
ني{ }1الذ م
لمل ٍ

اثمناً :االستغال:

إن ا قالود ابالستغالل ليس االستثمار وتثمل ا وارد وإمنا ا قالود هو االستغالل ال يء ابستخ اب ا نال وو النفوذ
واالستفادة منه الورة غل مشرو ة وو استغالل ااجات الناس للك غل ا شرو كالرشوة وو االاتكار وغل ذلك.
واالستغالل واالنترازية وسيلة اك وموال الناس ابل اط وق هة  نه؛ وتشر النالو القرآنية تحرمي ذلك؛
ت )6(وقولدده  :والم مَتْ ٍملٍددواْ أممددوالم ٍكم بدي ددن ٍكم ِابلْب ِ
دح ِ
داعو من لِ ْل مكد ِدذ ِ
ب أ َّ
اطد ِدل موتٍد ْدلٍواْ ِمددا إِ مىل
ممددالٍو من لِل ِ
مْ م
إذ يقددول   :مَسَّد ٍ
سد ْ
م
ْم
ا ْْلٍ َّك ِام لِتمِتْ ٍملٍواْ فم ِريقاً ِمم ْن أ ْمم مو ِال الن ِ
َّاس ِاب ِإل َِْث موأمنتٍ ْم تمد ْعلم ٍمو من )7(وقوله " :لعن هللا الراشي ،واملرتشي يف اْلكم"(.)8

املطلب الثاين :األلخاق السلبية وأثرها االقتصادي:

س ا القول أبن ا اإلن ان للمال ق ال ي قة يف ا وده الط يعية ق ي يطر ليه؛ ينحرل ه و ره إىل م اوئ
اائاليف وورذصا كاجلشدىل والطمدىل واا،نيدة وهدله تقدوده د ورها إىل سدلوكيات وئالقيدة ئاطةدة اتد وارهدا إىل اا دراد واجملتمعدات
وإىل الع ي من اجملاالت ومنرا اجملال االقتالاد وهو موضو نا واكن جتلية اآلاثر االقتالادية لألئاليف ال ل ية كما يلي:

أوالً :األزمات املالية:

إن الع يد مددن اازمددات ا اليددة الدديت مددر ددا االقتالدداد س دواء لددة ا ددتوس العددا ي وو احمللددي ترجددىل يف جمملرددا إىل الف دداد
اائالقددي ا تمثد يف ال لد أبكد ومدوال الندداس ابل اطد ابلدراب وو ابالاتكددار وو ابلغددش واالاتيددال واسددتغالل النفددوذ والكددل
واخليانة يف العم ع ب االتقان و ب اجلودة وا ماطلة و ب الو اء اباللتزامات وغلها .ومدا زالدت اازمدة ا اليدة ا عاصدرة ااضدرة
) )1سورة اا رال :اآلية (.)31
) )2سورة اإلسراء :اآلية (.)27
) )3ا وسو ة ا ي رة :الن وة العا ية للش ا اإلسالمي (.)913/2
) )4سورة هود :اآلية (.)85
) )5سورة ا طففر :اآلية (.)3 2 1
) )6سورة ا ا ،ة :اآلية (.)42
) )7سورة ال قرة :اآلية (.)188
) )8صحيح ا ن ا ان :ا ن ا ان كتا القضاء اب الرشوة ن  )467/11( 5076وقال نه اال اين :صحيح لغله .وقال شعي اار،ؤوخ :إسناده ا ن.
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لة ا دتوس العدا ي وقد ورجدىل الكثدل مدن اخلدرباء واالقتالدادير وسد ا ا إىل الف داد اائالقدي وإىل الدراب و يدىل الد يون ئاصدة يف
وزمة الرهن العقار يف الوالايت ا تح ة اامريكية(.)1
ويحعترب الراب واالاتكار من وه وسس الر ح يف االقتالاد الرومسا  .والراب يه ر ح للمدال د ون جرد وو نداء ضدالً دن
ون النقود ال تل النقود ومن نتا،ج الراب زايدة قر الفقل و ؤسه وزايدة غ الغي و حشه إىل جان اق الفقراء لة ااغنياء؛
َّ ِ
ين آ ممنٍواْ اتَّد ٍقواْ ا مم موذم ٍرواْ مما بمِق مي ِم مدن ال مِدرماب إِن ٍمندتٍم
ومن هنا ارمت الشريعة اإلسالمية الراب ك ونوا ه قال   :مَي أميدِ مها الذ م
ِ ي ِ ِ
ِم ْهِمنِ م ِ َّ
ِِ ِ
وس أ ْمم مدوالِ ٍك ْم الم تمظْلِ ٍمدو من موالم تٍظْلم ٍمدو من )2(وقولده :
ني ،فمإن ملْ تمد ْف معلٍواْ فمِتْذمنٍواْ ِبم ْرب مم من ا م مومر ٍسوله موإن تٍد ْبدتٍ ْم فمدلم ٍك ْم ٍرٍؤ ٍ
ِ
َّ ِ
الش ْيطما ٍن ِم من ال مْم ِ ِ ِ
ِ َّ
ين مَيْ ٍملٍو من مِ
وم الَّ ِذي يمدتم مخبَّطٍهٍ َّ
دل
مح َّ
ومو من إِالَّ مم مما يمد ٍق ٍ
دل ال مِدرماب موأ م
الرماب الم يمد ٍق ٍ
الذ م
س مذل م ِبمندَّ ٍه ْم قمالٍواْ إَّنمدا الْبمد ْي ٍدم مثْ ٍ
م
ِ
ا مٍ الْبمد ْي مم مو مح َّرمم مِ
اب النَّدا ِر ٍه ْدم فِ ميهدا
الرماب فم ممن مجاءهٍ مم ْو ِعظمةٌ ِممن َّربِمِه فمانتمد مه مل فمدلمهٍ مما مسلم م
ف موأ ْمم ٍرهٍ إِ مىل ا م مومم ْن مع م
اد فمِت ٍْولمدئِ م أ ْ
مص مح ٍ
ملخالِ ٍدو من )3(وقول النيب " :لعن هللا آمل الراب ،وموملده ،وشداهده ،وماتبده"( .)4ند م دل " :لعدن رسدول هللا  آمدل الدراب،
ومهمله ،وماتبه ،وشاهديه ،وقال :هم سواء"(.)5

وا رايب تنع ب ند ه معداين الربدة واإلن دانية وحتد مكاهدا معداين الق دوة واا،نيدة ومدىل تضدا ف القدرض الر دو د
الدراب ومددىل ةددز ا د ين ددن ال د اد قد تخرجدده ذلددك مددن مالده وملكدده تشددرد ااسدر وتددزداد الفةددوة در الفقدراء وااغنيدداء وقد
يال اامر إىل ون تح تع شعو ودول وت تعر احلرو والنزا ات وتنرار اقتالادايت اا راد وو ا ؤس ات وال ول ويضاً.
واالاتكار ال ابتلف و ضدراره ومفاسد ه دن مفاسد الدراب ردو سدلوك يعدرب دن نف دية احملتكدر اا،نيدة الديت األهدا اجلشدىل
والطمىل وق متلكترا الق وة و ب الربة واستغالل ااجة الناس واجملتمىل ليزداد اراؤه لة ا ا الفقراء وا ع مر وق غفد
ددن وندده ابالاتكددار قد يددر ح يف ايددة اامددر ولكددن مهلدده سدديؤد إىل ركددود اقتالدداد وضددعف االسددترالك د ضددعف القد رة
الشرا،ية؛ مما يرتت

ليه ضعف يف االنتاج؛ ولللك هة اإلسالب ن االاتكار قال النيب " :ال حيتكر إال لخاطئ"(.)6

اثنياً :تكدس الثروات يف يد قلة من الناس وامتنازه وعدم ألخذ دوره يف التنمية واالستثمار:

إن غيا اامن و ب الثقة الناجتة دن د ب االسدتقرار؛ اب تدزاز وصدحا ال دلطة اصدحا رؤوس اامدوال إىل جاند
الف دداد اائالقددي متمددثالً يف ال ل د والكددل والغددش واخليانددة ووئددل الرشدداوس و ددروز ئلددا اا،نيددة مددىل ال خ د والشددح ي د ىل
صاا ا ال إىل اكتناز ا ال وتك ي ه وارمان نف ه وجمتمعه من استثمار ذلك ا ال مبا يعود لير ابزدهار اقتالاد ور اهية
مادية وحتقيا التكا االجتما ي؛ ومن هنا جاءت النالو الشر ية الديت تنردة دن كندز ا دال وحتدىل لدة ون أيئدل ا دال دوره
ول فم ٍخ ٍذوهٍ مومما نمد مها ٍم ْم
الر ٍس ٍ
آات ٍم ٍم َّ
ني ْاألم ْغنِيماء ِمن ٍك ْم مومما م
يف التنمية واالستثمار؛ يقول   :مم ْي مال يم ٍكو من ٍدولمةً بمد ْم
مع ْنهٍ فمانتمد ٍهوا مواتَّد ٍقوا ا َّم إِ َّن ا َّم مش ِدي ٍد ال ِْع مق ِ
اب.)7(
) )1وزمة الرهن العقار –رؤية إسالمية مقال منشور يف صحيفة االقتالادية اإللكرتونية الع د20 5305:و ري
http://www.aleqt.com/2008/04/20/article_137814.html
) )2سورة ال قرة :اآلية (.)279-278
) )3سورة ال قرة :اآلية (.)275
ن م عود  ن .)270/6( 3725
) )4م ن اإلماب وب  :وب من م ن
) )5ا ن الالحيح :م ل كتا ا اقاة اب لعن آك الراب وموكله ن .)1219/3( 1598
) )6ا ن الالحيح :م ل كتا ا اقاة اب حترمي االاتكار يف ااقوات ن.)1228/3( 1605
) )7سورة احلشر :اآلية (.)7
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لة الرا ع:

ِ
اط ِل ويصدِو من معن سدبِ ِ ِ َّ ِ
وقوله َ :ي أميدِها الَّ ِذين آمنٍواْ إِ َّن ممثِرياً ِمن األمحبا ِر وال ِرْهب ِ
ال الن ِ
ين
ان لميمِتْ ٍملٍو من أ ْمم مو م
م م
َّاس ِابلْبم م م ٍ
م م ْم م م
م م
م
يل ا م موالدذ م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي
يم ْكنِ ٍزو من َّ
ضةم موالم يٍنف ٍقونمد مها ِيف مسب ِ
ب موالْف َّ
داه ٍه ْم
يل ا م فمدبم م
َّم فمدتٍ ْك مدوى مدا جبم ٍ
الذ مه م
ش ْرٍهم ب مع مذاب أمل ييم ،يمد ْو مم ٍْحي ممدل معلمْيد مهدا ِيف مِ ِر مج مهدن م
ورٍه ْم مهد مذا مما ممنمد ْزٍُْت ألمن ٍف ِس ٍك ْم فم ٍذوقٍواْ مما ٍمنتٍ ْم تم ْكنِ ٍزون.)1(
مو ٍجنوبٍد ٍه ْم موظٍ ٍه ٍ
ومم ددا ين غ ددي ون يحش ددار إلي دده ون  ط ددف كن ددز ا ددال ل ددة وك د وم دوال الن دداس ابل اط د وه ددلا ي د ل ل ددة ون لألم ددة
وللمةتمىل اا يف ون ي تثمر ااغنياء ومواص وإال كانوا آكلر اموال الناس ابل اط .

اثلثاً :ضعف االستهاك وضعف االنتاج:

إن تفشددي ئلددا الغددش واخليانددة و د ب اإلتقددان ُيددرب ا ؤس ددات االنتاجيددة مددن الال دمود ومدداب ا نا ددة القويددة للشددركات
ا شا ة؛ تدنعكس لدة االقتالداد سدل اً ضدعف االنتداج و د ب اإلق دال لدة الشدراء؛ يتكد س ا ندتج وقد تتوقدف ةلدة االنتداج
ورمبددا يتطددور اامددر إىل إغدداليف ا ؤس ددة وتش دري العمددال وا ددوظفر رتتفددىل ال طالددة وتضددعف الق د رة الش درا،ية للندداس ممددا يضددعف
االسددترالك كمددا ون سددوء اسددتغالل العمددال وظلمرد وسددوء اسددتغالل ال يةددة يددورم اامدراض اجل د ية الدديت تضددعف القد رة العماليددة
لة االنتاج ضالً ن اإلجازات ا رضية والنفقات الط ية الكثلة اليت ترها ميزانية ا ؤس ات والشركات وال ول؛ مما يؤار د وره
لة االقتالاد ضعف االنتاج ورداءة اجلودة وغل ذلك.

رابعاً :اهنيار املهسسات املالية ،وزَيدة معدالت البطالة ،وتشريد العمال واملوظفني:

إن غيددا الشددفا ية والال د يف واامانددة واإلتقددان وانتشددار ئلددا التة ددس وئيانددة ا ؤس ددة وو الشددركة كشددف وس درارها
يحضعف من ق رهتا لة الالمود يف ال ويف كما ون الكل يف تقارير ا ؤس ات ا الية ووضعرا ا ا واستغالل ا نال والنفوذ
لل ددرت ح الشخال ددي وق ددول الرش دداوس و د ب اإلئ ددال يف العم د ق د ي ددؤد إىل إ ددالس ا ؤس ددة ا الي ددة واهياره ددا وض دديا وم دوال
ا ددامهر وا ددود ر مددىل مددا لدده مددن انعكاسددات وئيمددة لددة االقتالدداد؛ وذلددك تش دري العمددال وا ددوظفر وال دزايدة يف مع د الت
ال طالة مىل ما حتمله من ومراض اجتما ية ئطلة.
ويشددل ال د كتور ر يددا ا الددر إىل ذلددك أبندده ق د انتشددر الف دداد اإلدار الددور خمتلفددة كتفشددي الرشددوة وسدديادة الرته د
والت ي وانع اب ا ؤولية مىل غيا احملاس ة وا راق ة وصار ا راء ي عون للحالول لة و لة الروات واالمتيازات ويتطلعون
إىل د روات ر مبالادر وئرس غل مشرو ة
()2
كالرشاوس وال رقات واستغالل النفوذ؛ مما ودس إىل ون و ل ت شركات ا ية ك لة .

لخامساً :إهدار املال وتضييم املوارد الفردية اخلاصة والوطنية العامة:

إن من آاثر ئلا اإلسرال والت لير وغيدا اقا دة االقتالداد واال تد ال يف اإلنفدايف وسدوء اسدتغالل العمدال وال يةدة مدىل
سددوء اسددتثمار اامدوال ئاصددة ا ددال العدداب يددؤد إىل إهد ار ا ددال والثددروة وتضددييىل مدوارد اامددة وقد راهتا وارواهتددا وصددر را يمددا ال
طا ،من ورا،ه سوس اش ا رغ ات ردية و،نية لة ا ا اامة.

) )1سورة التو ة :اآلية (.)35-34
اائاليف يف اهيار الن اب االقتالاد العا ي :ا الر
) )2وار غيا
http://www.balagh.com/mosoa/pages/tex.php?tid=542
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مقال منشور

لة الش كة العنك وتية

لة الرا ع:

والناظر إىل التوجيه الن و ي رك ومهية الثروة و ب جواز إه ارها

إنه ُ يلر من التفريع أبدىن شيء اىت اللقمدة

ت قع لة اارض يقول " :إذا وقعت اللقمة من يد أحدمم ،فليمسح ما عليها من األذى ،وليِتملهدا"

()1

وُيدلر  يف

ا يىل آئر من الت لير واإلسرال يقول " :ال تلبسوا اْلرير وال الديباج ،وال تشدربوا يف آنيدة الدذهب والفضدة ،وال َتملدوا
يف صددحافها ،فإهنددا هلددم يف الدددنيا ولنددا يف ا لخددرة"

جهنم"(.)3

()2

ويف روايددة وئددرس" :الددذي يشددرب يف إِء الفضددة إَّنددا طرجددر يف بطندده ِر

سادساً :زعزعة ثقة الشرمات وهروب رؤوس األموال:

إن اال تزاز والرشوة واستغالل النفوذ وا ناص تحع من اائداليف ا شدينة؛ اهدا تعيدا النردوض االقتالداد لألمدة وحتدول
دون جل رؤوس ااموال لالستثمار وت ىل رؤوس ااموال احمللية إىل النزون واصرو ؛ ان وصحا ا ال اكن ون يطمةندوا لدة
وم دواص واقددوقر ؛ د وجرددزة ال ولددة والقددا،مر ليرددا الددلين ي ددتغلون مناص د ر ونفددوذه يفرضددون لددة وصددحا رؤوس
اامدوال إاتوات وق د يفرضددون لددير ون يشدداركوه يف ورابار د وإال انحددوه الرتائدديص الالزمددة ض دالً ددن اال ت دزاز وإلالددايف
التر الزا،فة لنر ومواص .
اج مدا سد ا يكدن م دتغرابً ون ينردة اإلسدالب دن ذلدك قد ورد قولده " :ال يددلخل اجلندة صداحب مكدس"

وجداء يف صدحيح م دل ...." :لقدد اتبدت توبدة لدو ات دا صداحب مكدس لغفدر لده"
و وانه من ج اية لة وموال التةار ون وجه شر ي إمثه

()5

()4

وهدلا يد ل لدة ون مدا يفرضده ال دلطان وو

ي قري من إمث ز ،احملالن.

سابعاً :اقتصاد استهامي ال انتاجي ،وفردي ال مجاعي:

إن الطم ددىل يف ال ددر ح ال دريىل واا،ني ددة وغي ددا ا ددؤولية االجتما ي ددة ومع دداين التكا د االجتم ددا ي ي ر ددر وا ددره ل ددة
االقتال دداد ال ددورة جلي ددة وواض ددحة ص ددحا ه ددله اائ دداليف ال ين ددرون إال حت ددت وق د د امر وال الك ددون اإلا دداس اب ددؤولية
االجتما ية وو مب ؤوليتر ا الية جتاه اجملتمىل يوجرون استثماراهت يف اجلوان االسترالكية م تغلر ااجات الناس الشروانية
والنز ددات الش د ا ية ا نفلتددة؛ ممددا ي ددر يف احنطدداخ اائدداليف وت د هور القددي وانتشددار الفرديددة الددرل مةددات وآالل ا اليددر مددن
ال والرات لة استلاد ااشياء االسترالكية ضالً لة صر را لة احملرمات من ا واد االسترالكية كال ةا،ر وو اخلمور وغلها
دون توجيدده االسددتثمارات حنددو ا شدداريىل االنتاجيددة ي قددي اجملتمددىل متخلف داً وإن اسددتعم و ندداؤه وا د م التقنيددات وي قددي االقتالدداد
استرالكياً وجمرد سويف لل ول ا نتةة واليت يرمرا ون ي قة احلال كللك لزايدة ورابارا.
وال من اإلشارة هنا إىل ون اإلسالب جع من روض الكفاية ون تقوب اامة من ئالل عض و رادها تحقيا ماللحترا
تل يددة ااتياجاهتددا نف ددرا واسددتغنا،را ددن الغددل ئاصددة ددن و د ا،را ددا يشددكله ذلددك مددن قددوة يف اقتالددادها واسددتقالل إرادهتددا
واحلفاظ لة هويترا.

) )1سنن ا ن ماجه :ا ن ماجه كتا ااطعمة اب اللقمة إذا سقطت ن .)1019/2( 3279
) )2اجلامىل الالحيح :ال خار كتا ااطعمة اب ااك يف إ،ء مفضض ن .)113/7( 5634
) )3اجلامىل الالحيح :ال خار كتا ااشر ة اب آنية الفضة ن .)77/7( 5426
) )4سنن ويب داود :و و داود كتا اخلراج واإلمارة والفيء اب يف ال عاية لة الال قة ن  )133/3( 2937وقال اال اين :ا يىل ضعيف.
) )5ا ن الالحيح :م ل كتا احل ود اب من ا رتل لة نف ه ابلز ،ن .)1323/3( 1695
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ويف ذلدك يقددول القرضدداو " :وال سدديادة اقيقيددة امددة تعتمد لددة ئدرباء وجاند نرددا يف وئددص ومورهددا ووديف شددةوها
ووئطدر وسدرارها وال اسدتقالل امددة ال متلدك قوهتددا يف ورضدرا وال جتد الد واء رضدداها وال تقد ر لددة النردوض الددنا ة اقيلددة إال
ابستلاد اآللة واخلربة معاً"(.)1

اثمناً :زَيدة عدد وبهس الفقراء واتسا الفجوة بينهم وبني األغنياء:

ال يشكك إال مكدا ر يف ون انتشدار ال لد وغيدا العد ل و قد ان معداين الربدة واإلن دانية يدؤد إىل شدقاء اإلن دانية
وون يتمتىل و راد قال ،لة ا ا اجملتمعات أبسرها.
يترر ددون
ويددلكر الد كتور ر يددا ا الددر ون الضدرا ،يف الن دداب الرومسددا تؤئددل مددن قدرا،ر وتعطددة اغنيددا،ر ووغنيدداؤه ّ
منردا كمددا و ّن الودا،ددىل تؤئددل مددن الفقدراء وتعطددة لألغنيدداء كدللك الوظددا،ف ا اليددة وصددلا تت ددىل الفةددوة ددر ااغنيدداء والفقدراء()2؛
يزداد د الفقراء ويزداد ؤسر ينما يزداد ااغنياء غ و حشاً.
ويحضال إىل ك ما س ا من مفاس  :إشعال احلرو وأتجيج النزا ات؛ ل ل مق رات واروات الشعو ون اا
طغيان وصحا رؤوس ااموال
وهلا ودس إىل استغالل الشعو وه ارواهتا وامتران كرامة اإلن ان وال سيما الفقل
اللين ق ت قلو ال يرق ون يف الفقراء واجلو ة اإالً وال ذمة.
يقول ال كتور ا ر شحادة" :وكان من آاثر ما س ا :االاتكار والتكتالت االقتالادية ا الية وسوء توزيىل الثروات
وسيطرة الرومسا الغي لة القرارات ال ياسية االسرتاتيةية العا ية وزايدة اصوة ر الط قات و ََ مع الرومسالير الطغاة ا ال
وجعلوه إصر ااكرب ووذلوا الفقراء وحنوه  .وتعترب اازمة الرومسالية ا الية ا عاصرة منوذج واقعي اي من نتاج حتل ا عامالت ا الية
من القي واائاليف وا ث وال لوكيات ال وية كما تؤك لة اقيقة اث تة وهي ون اائاليف الفاس ة تقود إىل معامالت اس ة
( )3ح
اازمات" .
وت

) )1دور القي واائاليف يف االقتالاد اإلسالمي :القرضاو ( .)190
مقال منشور
اائاليف يف اهيار الن اب االقتالاد العا ي :ا الر
) )2وار غيا
http://www.balagh.com/mosoa/pages/tex.php?tid=542
) )3اا عاد اائالقية لألزمة ا الية :شحادة (  .)5سل لة وم ودراسات يف الفكر االقتالاد اإلسالمي.
14

لة الش كة العنك وتية

لة الرا ع:

املبحث الثالث :األلخاق اإلطابية وأثرها علل االقتصاد يف اإلسام

املطلب األول :األلخاق اإلطابية ودليلها الشرعي:

إن اائاليف اإل ا ية اليت ومر ا اإلسالب واىل ليرا وم ارا كثلة ال يت ىل اجملال للكرها هنا يف هدلا ال حدىل؛ لدلا
تناولت عضاً منرا ئاصة تلك اليت تؤار إ ا ياً لة االقتالاد الورة جلية وواضحة.
وابلرغ من إن اإلن ان حج لة ا ا ال إال ون اإلسالب ض ع هلا اامر يىل ال ين ايف اإلن ان وراء ا دال دون
قيود وو ضوا ع وال يقىل حتت وط ة طغيان ا ال وسطوته واىت ال يتةرد من إن انيته؛ ةاءت الشريعة اإلسالمية مبةمو دة مدن
اائاليف اإل ا ية واليت تقود ورها إىل سلوكيات وئالقية بي ة ات وارها اإل ايب إىل اا راد واجملتمعات ومن هله اائاليف ما
جاء لة شك ووامر ومنرا ما جاء يف معرض ا ن وإليك ومهرا:

أوالً :العدل:

الع ل ض اجلور وال ل وهو من و القي اليت ،دس ا اإلسالب يف شىت اجملاالت ئاصة اجملدال االقتالداد سدواء
كان الع ل يف االنتاج وو يف االسترالك وو يف التوزيىل و  ينرة ن ال ل كما يّناه سا قاً وأيمر ابلع ل والق ع وتشر
لددللك الع يد مددن النالددو منرددا :قولدده  :وأمقِيمددوا الْددوْز من ِابل ِْقسد ِ
دال
دُ مومال ٍَتْ ِسد ٍدروا ال ِْميد مدزا من )1(وقولدده   :موالم تمد ْق مربٍددواْ ممد م
ْ
م ٍ م
ِ
ِ
ف نمد ْفساً إِالَّ ٍو ْس مع مها موإِذما قٍدلْتٍ ْم فما ْع ِدلٍواْ مول ْمو
س ٍن مح َّىت يمد ْبدلٍ مغ أم ٍشدَّهٍ موأ ْموفٍواْ الْ مك ْي مل موال ِْم ميزا من ِابل ِْق ْس ُِ الم نٍ مكلِم ٍ
الْيمت ِيم إِالَّ ِابلَِِّت ه مي أ ْ
مح م
()2
ِ
مما من ذما قٍد ْرمَب موبِ مع ْه ِد ا مِ أ ْموفٍواْ ذملِ ٍك ْم مو َّ ِ ِ َّ
سواْ
صا ٍمم به ل ممعل ٍك ْم تم مذ َّم ٍرو من وقوله  ويضاً... :فمِت ْموفٍواْ الْ مك ْي مل موالْم ميزا من موالم تمد ْب مخ ٍ
َ بدع مد إِ ِ ِ
ِ
ِِ
ني.)3(
اءه ْم موالم تٍد ْفس ٍدواْ ِيف األ ْمر ِ م ْ ْ
اس أم ْشيم ٍ
صامح مها مذل ٍك ْم ملخ ْيد ٌر لَّ ٍك ْم إِن ٍمنتٍم ِم ْهمن م
النَّ م

اثنياً :الصدق:

الال يف نقيض الكل وهو من و اائاليف اليت ين غي ون يقوب ليرا االقتالاد رو روس ا ال احلقيقي للتاجر يف
َّ ِ
آمنٍواْ اتَّد ٍقواْ ا مم موٍمونٍواْ
ين م
ال نيا واآلئرة هو من صفات اان ياء وا ؤمنر؛ وللا ومر  ابلال يف قال   :مَي أميدِ مها الذ م
مدم َّ ِ ِ
ني )4(وقدال النديب " :التدداجر الصددوق األمدني مدم النبيددني ،والصدديقني ،والشدهداء"( )5وجداء يف اد يىل آئددر:
الصدادق م
مم
"البيعان ابخليار ما مل يف قا ،فإن بينا وصدقا بورك هلما يف بيعهما ،وإن مذاب ومتما حمِ برمة بيعهما"(.)6
الال يف من وس ا

ركدة ا دال وهدو اب يدؤد إىل كد و مدال اخلدل كمدا جداء يف احلد يىل " :إن الصددق يهددي إىل

الب ،وإن الب يهدي إىل اجلنة ،وإن الرجل ليصدق حىت يكون صديقا .وإن الكذب يهددي إىل الفجدور ،وإن الفجدور يهددي

إىل النار ،وإن الرجل ليكذب حىت يكتب عند هللا مذااب"(.)7

) )1سورة الربن :اآلية (.)9
) )2سورة اانعاب :اآلية (.)152
) )3سورة اا رال :اآلية (.)85
) )4سورة التو ة :اآلية (.)119
) )5سنن الرتمل  :الرتمل و وا ال يو اب ما جاء يف التةار ن  )507/3( 1209وقال اال اين :ضعيف.
) )6اجملتىب من ال نن :الن ا،ي كتا ال يو اب اخليار للمت ايعر ق ا رتاقرما ن  .)247/7( 4464وقال نه اال اين :صحيح.
) )7اجلامىل الالحيح :ال خار كتا ااد اب قول  :اتقوا وكونوا مىل الالادقر ن .)25/8( 6094
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اثلثاً :األمانة والنصيحة:

واامانة من وئاليف ا ؤمنر ومعناها ون يحؤدس ك اا إىل صاا ه وال يحنقص منه شيةاً وهي كما يشل القرضاو من
وه وئالقيات االقتالاد إذ حُيتاج إليرا ئاصة يف قود مث ا ضار ة والشركة والوكالة وغلها من العقود اليت جتع وا ا تعاق ين
أيمتن اآلئر يطلا ي ه يف التالرل اللحترما(.)1
وق ومر  أبداء اامانة؛ قال  :إِ َّن ا م َيْمرٍمم أمن تٍهدِواْ األمم ماِ ِ
ت إِ مىل أ ْمهلِ مها )2(وجعلرا  من صدفات
م
م م ٍٍ ْ
ِ
َّ ِ
اعددو من )3(ويقددول النديب " :ال إميددان ملددن ال أماندة لدده ،وال ديددن ملددن ال
ين ٍهد ْدم ِأل مممد م
داِنِِ ْم مو مع ْه ِدده ْم مر ٍ
ا دؤمنر؛ قددال   :موالدذ م
عهد له"(.)4
إن تقد مي النالددح يحعتددرب مددن ومانددة الدرو

ئاصددة يف جمددال االقتالدداد ومددن النالدديحة اد ا نفعددة لآئدرين .ومددن ا مكددن

إدراك ومهية الناليحة إذا ما لمنا ون النيب  جعلرا ال ين كله كما جاء يف ا يثده " :الددين النصديحة ،قلندا :ملدن؟ قدال:

ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم"
ال ي قع يف تنة ا ال وي ّر للمشرت

()5

وو

الناليحة اينما أته من اتجر ص ويف وومر يري ون ينفا سلعته ولكنه

يو ا اخلفية؛ راجياً الربكة من

وصدقا بورك هلما يف بيعهما ،وإن مذاب ومتما حمِ برمة بيعهما"(.)6

؛ لقوله " :البيعان ابخليار مدا مل يف قدا ،فدإن بيندا

رابعاً :الرمحة والتسامح:

إن ئلددا الربددة هددو مددن و د معدداين اإلن ددانية وك د ه دو ددي اينمددا نددرس ئلددا الربددة ي در يف معددامالت الندداس
واإلسالب يري للفرد ون يعم ويك وير ح ولكن دون ون يغف ن ئلا الربة؛ ادىت ال ين دلخ دن آدميتده وإن دانيته حدرب

الراب واالاتكار وك ما يه ق وة وظل ويف ا قا جع ربة اخللا شرطاً لني ربة
الرمحن ارمحوا أهل األرَ يرمحكم من يف السماء"(.)7

؛ قال النيب " :الرامحون يدرمحهم

وما الت امح رو ئلا ينش ه اإلسالب يف و نا،ه والتةار منر ئاصة؛ لقول النديب " :رحم هللا رجدا َسحدا إذا اب ،
وإذا اشد ى ،وإذا اقتضددل"( )8ومددن الت ددامح إن ددار ا ع ددر؛ لقولدده  :وإِن ممدا من ذٍو عسددرةي فمدن ِظددرةٌ إِ مىل مي ي
صد َّددقٍواْ
سد مدرة موأمن تم م
م
ٍ ْم م م
مْ م
ملخ ْيد ٌر لَّ ٍك ْم إِن ٍمنتٍ ْم تمد ْعلم ٍمو َن.)9(

لخامساً :الوفاء ابلعقود:

ال اكن للمعامالت والعقود ا الية ون ت تقر وال اكن ون أيمن الناس إال ابحلفاظ لة اقوقر ا ت ادلة وابلو اء

) )1دور القي واائاليف يف االقتالاد اإلسالمي :القرضاو ( .)290
) )2سورة الن اء :اآلية (.)58
) )3سورة ا ؤمنون :اآلية (.)8
) )4م ن اإلماب وب  :وب من م ن ونس ن مالك ن .)423/20( 13199
) )5ا ن الالحيح :م ل كتا اإلاان اب يان ون ال ين الناليحة ن .)74/1( 55
) )6اجملتىب من ال نن :الن ا،ي كتا ال يو اب اخليار للمت ايعر ق ا رتاقرما ن  .)247/7( 4464وقال نه اال اين :صحيح.
) )7سنن ويب داود :و و دواد كتا ااد اب يف الربة ن  )285/4( 4941وقال نه اال اين :صحيح.
) )8اجلامىل الالحيح :ال خار كتا ال يو اب ال رولة وال مااة يف الشراء وال يىل ن .)57/3( 2076
) )9سورة ال قرة :اآلية (.)280
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اباللتزامات التعاق ية؛ وق قال
دين ملن ال عهد له"(.)2

َ :ي أميدِها الَّ ِذين آمنٍواْ أموفٍواْ ِابلْع ٍق ِ
ود
م م
ٍ
م م ْ

سادساً :التوسُ واالعتدال يف اإلنفاق:

()1

إن اإلسالب هو دين الوسطية وي و إليرا ويريب و ناءه ليرا؛ يقدول
ٍش مه مداء معلمل الن ِ
ول معلمْي ٍك ْم مش ِهيداً.)3(
الر ٍس ٍ
َّاس مويم ٍكو من َّ

وقال رسوله " :ال إميان ملن ال أمانة له ،وال

  :مومم مذلِ م مج معلْنمدا ٍم ْم أ ٍَّمدةً مو مسدطاً لِمتم ٍكونٍدواْ

وسد ددطية ال يطغ د ددة يرد ددا جان د د لد ددة آئ د ددر ال يف العقا ،د د وال يف الع د ددادات وال يف اإلنفد ددايف وال ا د ددىت يف الش د ددعور
َّ ِ
ني ذملِد م قمد موامداً )4(ويقدول  ويضداً  :موالم مَتْ مع ْدل
ين إِذما أمن مف ٍقوا مملْ يٍ ْس ِرفٍوا مومملْ يمد ْقتٍد ٍروا مومما من بمد ْم
والعواطف يقول ا وىل   :موالذ م
ِ
ِ ِ
سددوراً )5(كمددا ون التوجيدده الن ددو يرش د إىل االقتالدداد يف
س دط مْها ٍمد َّ
دل الْبم ْسددُ فمدتمد ْق ٍع د مد مملٍوم داً َّْحم ٍ
يمد مد مك مم ْغلٍولم دةً إ مىل ٍعنٍق د م موالم تمد ْب ٍ
()6
اإلنفايف؛ يقول  " :االقتصاد يف النفقة نصف املعيشة ،والتودد إىل الناس نصف العقدل ،وحسدن السدهال نصدف العلدم"

ويقول  ويضاً" :ما عال من اقتصد"(.)7

سابعاً :اإلنفاق والتعاون واملسهولية االجتماعية:

إن اإلنفددايف وال ددلل والتعدداون ددا ة ا عددوزين والفق دراء ال ينفددك ددن ا ددؤولية االجتما يددة ددالفرد يف ك د ه وحتالددي
معاشده لتحقيددا مالدداحله ال ين غددي ون يغفد ددن مالددلحة اجلما ددة الدديت يعدديش يف كنفرددا ئاصددة وون  قد جعد للمحددرومر
ِ ()8
وا ع مر اقاً يف وموال ااغنياء؛ قال  :وِيف أممواهلِِم ح ٌِّ لِم َّ ِ
داونٍواْ
م ْم ْ م
لسائ ِل موال مْم ْح ٍروم وق ومر ،ابلتعاون قال   :موتمد مع م
ْب والتَّد ْقوى والم تمدعاونٍواْ معلمل ا ِإل َِْث والْع ْدو ِ
ان.)9(
م ٍ م
معلمل ال ِم م م م م م
ومددن يفدديض مددن مالدده عد ون ي ددتويف ااجاتدده ليدده ون ينفددا مددن هددلا ا ددال الفددا،ض؛ لقولدده ِ  :
آمنٍددوا ِاب َِّ مومر ٍس دولِ ِه
منف ٍقوا ِاَّا جعلم ٍكم ِمست ْخلم ِف ِ ِ َّ ِ
وأ ِ
آمنٍوا ِمن ٍكم وأمن مف ٍقوا مهلٍم أ ْ ِ
ري.)10(
ْم م
مم
ين م
مج ٌر ممب ٌ
ْ
ْم
ني فيه فمالذ م
م

واإلنفددايف ضددرور ّ كمددا يشددل ال د كتور احلددا ع؛ لتحقيددا التكا د االجتمددا ّي وتد وير العةلددة االقتالدداديّة وون ا ددؤولية
مؤس ات :الزكاة والوقف والال قات؛ للح ُّ من طغيان ا ال
االجتما ية تقىل لة الفرد و لة اجملتمىل ممثالً ابل ولة وذلك رب ّ
وإل ادةح توزيىل الثروة؛ افاظاً لة التكا االجتما ّي وحتقيقاً للع ل يف اجملتمىل(.)11
) )1سورة ا ا ،ة :اآلية (.)1
) )2م ن اإلماب وب  :وب من م ن ونس ن مالك ن .)423/20( 13199
) )3سورة ال قرة :اآلية (.)143
) )4سورة الفرقان :اآلية (.)67
) )5سورة اإلسراء :اآلية (.)29
) )6ا عة ااوسع :الطرباين اب من امسه م ن .)25/7( 6744
ن م عود ن .)302/7( 4269
) )7م ن اإلماب وب  :وب من م ن
) )8سورة اللارايت :اآلية (.)19
) )9سورة ا ا ،ة :اآلية (.)2
) )10سورة احل ي  :اآلية (.)7
) )11اائاليف يف االقتالاد اإلسالمي كما جاء يف القرآن الكرمي :احلا ع مقالة منشورة يف جملة اآلدا  2010/12-11لة الش كة العنك وتية لة الرا ع:
.http://adabmag.com/node/354
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املطلب الثاين :األلخاق اإلطابية وأثرها االقتصادي:

س ا القول أبن الشريعة اإلسالمية ق جاءت مبةمو ة من اائاليف اإل ا ية واليت تقود ورها إىل سلوكيات وئالقيدة
بي ة ات وارها اإل ايب إىل اا راد واجملتمعات وإىل الع ي مدن اجملداالت ومنردا اجملدال االقتالداد وهدو موضدو نا واكدن جتليدة
اآلاثر االقتالادية لألئاليف اإل ا ية كما يلي:

أوالً :االستقرار االقتصادي:

إن مددن وهد مثدرات إقامددة االقتالدداد لددة وسددس مددن اائدداليف والقددي تتمثد يف االسددتقرار االقتالدداد وذلددك مددن ئددالل
إقامة الع ل وال ع ن ال ل وصدوره مدن الدراب واالاتكدار وابالسدتغالل اامثد وا ثمدر للمدوارد و ديادة ئلدا ااماندة والالد يف
يحتقن العم وتتح ن اجلودة و تحقيا الع الة يف االنتاج واالسترالك والتوزيىل و نشر اقا ة التكا د االجتمدا ي وممارسدة الفدرد
واجملتمىل للو اء اب ؤولية االجتما ية رب مؤس ات الزكاة والوقف واإلنفايف الطو ي؛ مما ي اه يف و رة ال ديولة النق يدة وزايدة
القوة الشرا،ية إىل جان اامن االجتما ي وال ياسي؛ يتحقا التوازن ر العرض والطل مبا يؤد إىل االستقرار االقتالاد .
ويحشددل ا دداورد إىل مددا سد ا قولدده " :د ل شددام يد و إىل االفددة وي عددىل لددة الطا ددة وتتعمددر دده الد الد وتنمددو دده
ااموال ويكثر معه الن وأيمن ه ال لطان.....وليس شيء وسر يف ئرا اارض وال و د لضدما،ر اخللدا مدن اجلدور؛ انده
ليس يقف لة ا وال ينتري إىل غاية ولك جزء منه ق ع من الف اد اىت ي تكم "(.)1
ورمبدا مدن الضدرور القددول ون لدة مؤس دات ال ولدة ا ختالددة ون تقدوب د ورها يف تث يدت م ددادئ العد ل والق دع وجتددرمي
ال ل يف جمال االقتالاد ا تمث يف الراب واالاتكار وغلها من ودوات الف اد وذاك إبص ار التشريعات وسن القوانر الالزمة لفتح
اجملددال إل ددادة االقتالدداد إىل وس دده الدديت ين غددي ون يقددوب ليرددا مددن مكددارب اائدداليف وإن ت ددتطىل ون تق دوب ددللك كلي داً لتمددنح
ا ؤس ات ا الية اإلسالمية نفس الفر اليت متنح لغلها؛ لت ئل دورها يف تنمية االقتالاد الوطي والن ه ن اازمات ال ولية.

اثنياً :جلب رؤوس األموال والتوسم يف االستثمار:

إن استت ا اامن مثرة من مثرات الع ل والق ع وال يكتم يف اجملال االقتالاد إال ابلال يف واامانة والشدفا ية؛ ممدا
ي اه الورة واضحة يف التوسىل يف االستثمار وت ا رؤوس ااموال إىل العةلة االقتالادية.
كما ون التحلير من اكتناز ا ال و ب استثماره إىل جان اامر ابلتعاون وااللتزاب اب ؤولية االجتما ية ر ا لمر
تقتضددي ون أيئددل روس ا ددال العددريب واإلسددالمي دوره يف التنميددة والعةلددة االقتالددادية ي دنعكس إ ا ي داً لددة اجملتمددىل ا ددل و لددة
وصحا رؤوس ااموال.
وال د د لل ول ددة م ددن ون تلع د د دوراً مرمد داً يف ت ددللي العق ددات وم دداب اس ددتق اب رؤوس اام د دوال االس ددتثمارية وا ددال الع ددريب
واإلسالمي لة وجه اخلالو ؛ وذلك تشريعات وقوانر متنىل استغالل النفوذ وو ال لطة يف الرت ح غل ا شرو وو اال تزاز يىل
جتع وصحا هله ااموال يطمةنوا لة ومواص واستثماراهت .

اثلثاً :زَيدة االنتاج واخنفاَ معدالت البطالة والفقر:

ال شك ون ال ويف إذا سادت يه م ادئ الشفا ية واامانة والال يف والربة والتعاون إننا سنة ترمجة ذلك:

) )1ود ال نيا وال ين :ا اورد (

.)139
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إتقددان يف العمد وزايدة نو يددة يف اجلددودة وا ددن اسددتثمار للمدوارد وإذا وضددفنا ددا سد ا الددة التوزيددىل سدواء مددن ئددالل الزكدداة وو
الوقددف وو غلهددا؛ ممددا يددؤد إىل زايدة يف االسددترالك مددىل مددا يت عردا مددن زايدة يف االنتدداج؛ تددنخفض معد الت ال طالددة وتددنخفض
معرا مع الت وم توايت الفقر.

رابعاً :تضييِ الفجوة بني الفقراء واألغنياء:

إن ا ؤولية االجتما ية وحتقيا الع الة يف التوزيىل من ئالل اإلنفايف الطو ي وو رب مؤس ات الزكاة والوقف وغلها
يفتح ال ا وماب الفقراء للحالدول لدة ا دال ويتح دن وضدعر االقتالداد ؛ ممدا ي داه الدورة ك دلة يف ردب الفةدوة در ااغنيداء
والفق دراء ورمبددا لددو مت اسددتثمار الفددا،ض مددن وم دوال الزكدداة ادس إىل حت ددر ووضددا الفق دراء ا اليددة وضدديا وكثددر الفةددوة يددنر و ددر
ااغنياء كيف لو حتقا التكام ر ال ول اإلسدالمية يف الدة التوزيدىل للزكداة والالد قات والوقدف لديس لدة صدعي احمللدي قدع
لة صعي ال ول اإلسالمية؟
ومما جت ر اإلشارة إليه ون الزكاة لع ت دورها االقتالاد يف العالور اإلسالمية ااو اينما التزب الناس وئاليف اإلسالب
وكانت ال ولة ادلة يف توزيعرا؛ انع ب وجود الفقراء واحملتاجر وق ا م يف ر مر ن اخلطا  ون معاذ ن ج 
" يددزل ابجلند إذ عثدده رسددول  إىل الدديمن اددىت مددات الندديب  وو ددو كددر  مث قد ب لددة مددر  ددرده لددة مددا كددان
ليه عىل إليه معاذ  ثلىل ص قة الناس نكر ذلك مر  وقال " :و عثك جا ياً وال آئل جزية ولكن عثتك لت ئل
من وغنياء الناس رتدها لة قرا،ر " .قال معاذ " :ما عثت إليك شيء وو ،وج وا اً أيئله مي" .لما كان العداب الثداين
عىل إليه شطر الال قة رتاجعا مبث ذلك لما كان العاب الثالىل عىل إليه ا كلرا راجعه مر  مبث ما راجعه ق قال
معاذ " :ما وج ت وا ا أيئل مي شيةاً"(.)1

لخامساًَ :تقيِ التنمية االقتصادية الوطنية:

إن م د و التكا د االجتمددا ي وا ددؤولية االجتما يددة حتددت لددة وصددحا اام دوال أبن يقوم دوا ابسددتثمارها ووال يقوم دوا
تك ي درا وو اكتنازهددا تتحقددا صد مالددلحتر يف الددر ح ا شددرو إىل جاند حتقيددا مالددلحة اجملتمدىل يف ر اهيتدده واسددتقرار وتعزيددز
اقتالاده.
كمددا ون م د و التعدداون وإنشدداء الشددركات جبمددىل اام دوال الكثددلة مددن ااشددخا إىل جان د ا ددؤولية االجتما يددة ُيقددا
التنمية االقتالادية والقياب مبشرو ات ضخمة خل مة اجملتمىل اإلسالمي جتدارايً وصدنا ياً وزرا يداً وتقنيداً؛ تقتضدي الضدرورة ون توجده
االستثمارات إىل ا شاريىل االنتاجية وليس إىل ا شاريىل االسترالكية.
ويف ذلك يقول الزايلي" :وتع ا الارل اإلسالمية ر ع التنمية االقتالادية ابلتنمية االجتما ية يف وحطر متوازنة وتن يا
متكامد صددحيح ي ددل العمد مددن وجد تددو ل الرئدداء االقتالدداد مددىل الترددلي االجتمددا ي القددا ،لددة االلتدزاب ادا اإلسددالب
وقيَمه ووئالقه االجتما ية يف ك منااي احلياة وم لة ا عامالت ال غش وال ئ ا وال تغرير وال ت ليس وال مقامرة وال غنب
يف ا عددامالت منع داً اك د وم دوال الندداس ابل اط د وافاظ داً لددة شدديو رون الددود واحل د والطم نينددة ومنددىل ا ناز ددات ددر الندداس
وحتقيا وكرب ق ر ممكن من االستقرار يف احليداة وااوطدان اإلسدالمية وتقويدة واز الد ين وئشدية  ورقا تده يف ال در والعلدن
اددىت يكددون ا دواطن ض دواً ومين داً صدداحلاً منتة داً يعم د ددواي مددن ديندده وضددمله الددل ال رقي د ليدده إال  ويددتقن و مالدده
) )1ااموال :و و ي القاس (

.)710
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ويضدا ف جرددوده يف اإلنتدداج والتالددنيىل وحت ددر الثمدار والددزرو وغددل ذلددك مددن اان مدة االقتالددادية وتقويددة التةددارة القا،مددة لددة
الثقة وإ ادة اامة اإلسالمية"(.)1

سادساً :اْلفاظ علل املوارد والثروات الفردية اخلاصة أو الوطنية العامة:

إن افع ا ال يحع من وا وه الكليات الشر ية اخلمس ومن ا قاص ا عتربة وق قررت الشريعة جممو ة من
اااكاب اليت حتفع ا ال كتوايا العقود وال يون واالستشراد ليرا واحلىل لة الو اء ا وت ي ها يف آجاصا .وتشريىل الرهن
ومقا ذلك حترمي ا عامالت اليت يرا الغرر وحترمي كنز ااموال وتك ي را دون استثمارها وو االستفادة منرا كما يفع وصحا
االاتكار والراب واجلشىل وغله وحترمي وك وموال الناس ابل اط كالتحاي والتزوير واستغالل النفوذ والتغرير والغنب والغش
وااجرة لة الشعوذة وال ج والكرانة وال حر وغل ذلك(.)2
ويحضال إىل ما س ا ضرورة االقتالاد يف اإلنفايف لة م توس اا راد وو ال ولة ووجو صرل ااموال يما يت ه
حتقيا التنمية االقتالادية ا نشودة ووال يت إه ارها يف سلىل استرالكية ال تفي اجملتمىل يف شيء.
ماحظة :إن احل يىل ن اائاليف احلمي ة و ن ا ثالية اائالقية ي قة منقوصاً إذا ظ

الوراً يف إطار ا وا ع واإلرشادات

ما يالاا أبمرين مها يف غاية اامهية:
 .1تعزيز جان اإلاان والتقوس.
 .2إ اد القوة القانونية ا لزمة والعقوابت الراد ة رتك اائاليف ال ل ية والتحلي ابائاليف اإل ا ية.
هذا وهللا  أعلل وأعلم

) )1الفقه اإلسالمي وودلته :الزايلي (.)3757/5
) )2ل ا قاص الشر ية :اخلادمي ( .)176
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اخلاتة

يف هاية هلا ال حىل اكن إمجال وه النتا،ج والتوصيات اليت توصلت إليرا كما يلي:

أوالً :أهم النتائج:
.1
.2
.3
.4
.5

تتمتددىل اائدداليف مبكانددة يمددة يف الشدريعة اإلسددالمية ومتتدداز مبةمو ددة مددن اخلالددا،ص تن ددة مددىل ط يعددة اإلن ددان ومددا
حج ليه وترتقي ه إىل و لة درجات الكمال اإلن اين.
طغيان ا ال ي ىل صاا ه إىل االن ال من وئاليف الربة واإلن انية ويتالدرل لد يف مجعده للمدال .سدواء كدان ابلدراب
وو ابالاتكار وو ابلغش والت ليس وو ابخليانة وو ابل خ والشح.
الف اد اائالقي يرتك آاثراً م مرة لة االقتالاد تتمثد يف وزمدات ماليدة وو ارتفدا يف معد الت ال طالدة والفقدر وو يف
ضعف االسترالك واالنتاج وو يف إه ار ا وارد والثروات.
ارت اخ اائاليف ابإلادان واجلدزاء اائدرو عد هنداك تدواز ً،يف اد ا دال ينضد ع اإلن دان يف ك د ه أبن يكدون لدة
الوجه ا شرو متخلقاً أبئاليف الربة واإلن انية.
م ادئ الع ل والق ع والتكا االجتما ي وسا،ر اائاليف اإل ا ية تؤار الدورة ك دلة إ ا يداً يف االقتالداد؛ يتحقدا يف
وُيا ع لة ا وارد والثروات وتضيا الفةوة ر الفقراء
إطارها االستقرار االقتالاد وترتفىل وتلة االسترالك واالنتاج ح
وااغنياء وتق مع الت ال طالة والفقر ويؤسس لتنمية اقتالادية وطنية حتقا ر اهية اجملتمىل.

اثنياً :أهم التوصيات:
.1
.2
.3
.4

ون تتوجه ا ؤس ات التعليمية وااكاداية ئاصة يف ا راا العمرية ااوىل إىل تر ية النش لة مكارب اائاليف منرةياً
ووضىل ال راسات ا ناس ة لللك؛ يىل يتعل و ناؤ ،اائاليف ق تعل سا،ر العلوب.
ون ت ددعة ا ؤس ددات ا الي ددة اإلس ددالمية لعقد د الد د ورات الع يد د ة لعماص ددا وموظفير ددا تتن دداول وئالقي ددات ا رن ددة وخم دداطر
االحنرال اائالقي لة ال ين وال نيا؛ لتعزيز م ادئ الشفا ية والال يف واامانة إىل جان احملاس ة والرقا ة وا اءلة.
ون حتر إدارات ا ؤس ات االقتالادية لة االلتزاب اائالقي؛ ليكونوا ق وة ل ا،ر العاملر يردا والعمد لدة تط يدا
م ادئ احلوكمة لتن ي العالقة ر ناصر ا ؤس ة االقتالادية ا ختلفة.
اىل احلكومات وال لطات التشريعية ا ختالة لة استالد ار وسدن قدوانر وتشدريعات توجد االلتدزاب ابلقدي واائداليف
احلمي ة وحترب وجترب اائاليف ال يةة وون تنشئ ااجرزة وو ا ؤس ات تا عة ذلك.
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املصادر واملراجم

 .1القرآن الكرمي.

 .2اا عاد اائالقية لألزمة ا الية :شحادة :ا ر الناشر :سل لة وم ودراسات يف الفكر االقتالاد اإلسالمي.

 .3وار غيا اائاليف يف اهيار الن اب االقتالاد العا ي :املصري :ال كتور ر يا مقال منشور لة الش كة العنك وتية
لة الرا ع. http://www.balagh.com/mosoa/pages/tex.php?tid=542:

 .4إاياء لوب ال ين :الغزاو :و و اام

م ن م

 .5اائاليف اإلسالمية ووس را :امليداين:

الناشر :دار ا عر ة – لوت.
الناشر :دار القل –

الربن ا نكة (1399ه1978-ب) خ 1

دمشا.

اائاليف يف االقتالاد اإلسالمي كما جاء يف القرآن الكرمي :اْلافظ :ال كتور زايد احلا ع (2010ب) مقالة منشورة

يف جملة اآلدا
 .6ود

لة الش كة العنك وتية لة الرا عhttp://adabmag.com/node/354 :

ال نيا وال ين :املاوردي :و و احل ن لي ن م ن م ن ا ي

(1986ب)

ال الر ال غ اد

الشرل اب اورد

ون ط عة الناشر :دار مكت ة احلياة.

 .7ااد ا فرد :البخاري :م ن إمسا ي و و

( 1989ب) احملقا :م ؤاد

ال اقي خ  3الناشر:

دار ال شا،ر اإلسالمية – لوت.

 .8أزمة الرهن العقاري –رؤية إسامية :مقال منشور يف صحيفة االقتالادية اإللكرتونية الع د20 5305:و ري
2008ب لة الرا عhttp://www.aleqt.com/2008/04/20/article_137814.html :
 .9وصول ال وة :زيدان:

الكرمي (2001ب) خ  9الناشر :مؤس ة الرسالة.

 .10ااموال :أبو عبيد القاسم :ن سالّب ن
لوت.

اصرو ال غ اد

 .11اتج العروس من جواهر القاموس :الزبيديّ :م ن ّم ن
احملققر الناشر :دار اص اية.

احملقا :ئلي

م هراس الناشر :دار الفكر– .

الرزايف احل يي و و الفيض احملقا :جممو ة من
ّ

 .12ت ري الن ر وتعةي ال فر يف وئاليف ا لك :املاوردي :و و احل ن لي ن م ن م ن ا ي
ال غ اد

الشرل اب اورد

ال الر

احملقا :ي هالل ال راان وا ن ال ا اه الناشر :دار النرضة العر ية – لوت.

 .13تف ل الشعراو – اخلواطر :الشعراوي :م متو (1997ب) الناشر :مطا ىل وئ ار اليوب.

 .14التف ل الوسيع :الزحيلي :وه ة (1422ه2001-مد) خ  1الناشر :دار الفكر – دمشا.
 .15اجلامىل الالحيح :البخاري :م ن إمسا ي و و

(1422ه2001-ب) احملقا :م زهل ن ،صر الناصر

خ  1الناشر :دار طويف النةاة.

 .16دور القي واائاليف يف االقتالاد اإلسالمي :القرضاوي :ال كتور يوسف (1996ب) خ  1الناشر :مؤس ة الرسالة
 -لوت.

 .17سنن ا ن ماجه :ابن ماجه :ا ن ماجة و و
إاياء الكت العر ية – يال

م ن يزي القزويي حتقيا م ؤاد

ي ة ال ايب احلليب.
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ال اقي الناشر :دار

 .18سنن ويب داود :أبو داود :و و داود سليمان ن ااشعىل ال ّ ة ْ تاين احملقا :م
ا كت ة العالرية صي ا – لوت.

يي ال ين

احلمي

الناشر:

 .19سنن الرتمل  :ال مذي :م ن ي ة ن َس ْورة ن موسة ن الضحاك و و ي ة (1975ب) حتقيا وتعليا:
ال اقي وإ راهي طوة وض خ  2الناشر :شركة مكت ة ومط عة مالطفة ال ايب
وب م شاكر و م ؤاد
احلليب – مالر.
 .20صحيح ا ن ا ان رتتي ا ن ل ان :ابن حبان :م ن ا ان ن وب ن ا ان ن معاذ ن َم ْع َ التميمي و و
اامت ال ارمي الح يت (1993ب) احملقا :شعي اار،ؤوخ خ  2الناشر :مؤس ة الرسالة – لوت.
 .21ل ا قاص الشر ية :اخلادمي :نور ال ين ن خمتار (2001ب) خ  1الناشر :مكت ة الع يكان.

 .22م ة القار شرن صحيح ال خار  :العي  :و و م
ر ال ين الناشر :دار إاياء الرتام العريب – لوت.
 .23الفقه اإلسالمي وودلته (الشام لألدلة الشر ية واآلراء ا له ية ووه الن رايت الفقرية وحتقيا ااااديىل الن وية
مود ن وب ن موسة ن وب ن ا ر الغيتايب احلنفي

وابر را) :الزحيلي :وه ة (1997ب) خ  4الناشر :دار الفكر – دمشا – سوراي.

 .24القاموس احمليع :الفريوزآابدي :جم ال ين و و طاهر م ن يعقو

(2005ب) حتقيا :مكت

حتقيا الرتام يف

مؤس ة الرسالة إبشرال :م نعي العرق ح وسي خ  8الناشر :مؤس ة الرسالة للط ا ة والنشر والتوزيىل لوت –
ل نان.

 .25ل ان العر  :ابن منظور :م ن مكرب ن لة و و الفض مجال ال ين ا ن من ور اانالار الرويفعي اإل ريقي
(1414هد1993 -ب) خ  3الناشر :دار صادر – لوت.
 .26اجملتىب من ال نن :النسائي :و و

الربن وب ن شعي

ن لي اخلراساين (1986ب) حتقيا:

الفتان و و

غ ة خ  2الناشر :مكت ا ط و ات اإلسالمية – ال .

 .27خمتار الالحان :الرازي :زين ال ين و و

م ن ويب كر احلنفي (1999ب) احملقا :يوسف الشيخ م خ

 5الناشر :ا كت ة العالرية -ال ار النموذجية لوت – صي ا.

 .28مرقاة ا فاتيح شرن مشكاة ا الا يح :املبارمفوري :و و احل ن ي

ن م

ال الب ن ئان م ن ومان

ن ا اب ال ين الرباين (1984ب) خ  3الناشر :إدارة ال حوم العلمية وال وة واإل تاء -اجلامعة ال لفية  -نارس
اصن .
وب ن م ن ان
 .29م ن اإلماب وب ن ان  :ابن حنبل :و و
ن
احملقا :شعي اار،ؤوخ  -ادل مرش وآئرون إشرال :د
الرسالة.

ن هالل ن وس الشي اين (2001ب)
احمل ن الرتكي خ  1الناشر :مؤس ة

 .30م ن الشامير :الطباين :سليمان ن وب ن ويو اللخمي الشامي و و القاس (1984ب) احملقا :ب
اجملي خ  1الناشر :مؤس ة الرسالة – لوت.
 .31ا ن الالحيح ا ختالر نق الع ل ن الع ل إىل رسول
احل ن القشل الني ا ور احملقا :م ؤاد

صلة

ليه وسل  :مسلم :م ل ن احلةاج و و

ال اقي الناشر :دار إاياء الرتام العريب – لوت.
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ن

 .32ا النف :عبد الرزاق :و و كر

الرزايف ن مهاب ن  ،ىل احلمل اليماين الالنعاين (1403ه1982-ب) احملقا:

ا ي الربن اا مي خ  2الناشر :ا كت اإلسالمي – لوت.

 .33ا عة ااوسع :الطباين :سليمان ن وب ن ويو اللخمي الشامي و و القاس احملقا :طاريف ن وض

و

احمل ن ن إ راهي احل يي الناشر :دار احلرمر – القاهرة.

 .34معة اللغة العر ية ا عاصرة :عمر :د وب خمتار

احلمي مب ا ة ريا م

(2008ب) خ  1الناشر :ا

الكت .

 .35ا وسو ة ا ي رة يف ااداين وا لاه وااازا ا عاصرة :الندوة العاملية للشباب اإلسامي1420( ،ه–1999ب)
إشرال ومراجعة :د .مانىل ن باد اجلري خ  4الناشر :دار الن وة العا ية للط ا ة والنشر والتوزيىل.
 .36الن اإلسالمية :شويدح وآلخرون :وب ذاي شوي ن وزايد إ راهي مق اد وماهر وب ال وسي (2002ب) خ
 4الناشر :مكت ة آ ايف – غزة – ل طر.
 .37النكت والعيون :املاوردي :و و احل ن لي ن م ن م ن ا ي ال الر الشرل اب اورد
ا قالود ن

الراي

الناشر :دار الكت العلمية  -لوت.
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احملقا :ال ي ا ن

