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 في ضوءاإلصالح االقتصادي 
 المنظور القرآني

  
  

 



  

 

  
يكمن أهمية اإلصالح االقتصادي من أهمية معرفة المعنى اللغوي أوالً لمعنـى اإلصـالح وبمعرفتـه    

  القران الكريم.نعرف التعامل معه وفق قواعد علم االقتصاد، وعلى منهج 
فاإلصالح هو نقيض الفساد، وهو جعل الشيء صالحاً، ومن معانيه أيضاً الترميم، واإلرشاد واإلقامـة  
واإلحسان، وهذا ما يوافق المعنى االصطالحي له؛ وهو الرجوع إلى اإلسالم، بصحبة مـنهج شـامل متكامـل،    

إلنسان على االرض، بهدف تصويب ما اعـوج  يرتجى من ورائه تصحيح مسار حركة الحياة وفقاً لمهمة خالفة ا
من ممارسة أمور الدين والدنيا عند المسلمين والعودة إلى األصل الذي لم تلحقه الزوائد والمحدثات والتعامل مع 

  هذه المحدثات إن تطلب األمر وفق القران والسنة. 
ان منهج القران الكـريم فـي   ومن هنا ننطلق لمعالجة الواقع االقتصادي الذي يمر به البلد، من خالل بي

االصالح االقتصادي والذي جاء عن طريق تصحيح مفهوم النظر إلى المال الذي هو عصب الحياة، فلـم يـدعو   
إلى الزهد فيه؛ بل على العكس؛ دعا إلى السعي لكسبه ألنه سالح المؤمن كما دعا أيضاً إلـى المحافظـة عليـه    

القران وهي آية المداينة في سورة البقرة؛ لكن القـران أصـلح   وعدم إضاعته وهذا ما شهدت له أطول آية في 
مفهوم أن المال لإلنسان بجعله مستخلفا مؤتمناً عليه ال مالكاً له، وان المالك الحقيقي للمال هو اهللا عز وجل، وان 

  االختبار واالبتالء في هذا المفهوم ال في المال نفسه. 
الذي اراده اهللا تعالى بال إسراف وال تبذير، وحرم القـران   فإذا علم االنسان هذا وضع المال في محله

الكريم موارد الكسب الخبيث بكل أنواعها، وشدد العقوبات في اكتساب المال على غير حق، فال نجد عقوبة أشد 
  بالحرب من اهللا تعالى لمن تعامل بالربا بكل أنواعه. نمن اإليذا

الل؛ وهو العمل وشجع عليه، ووضع له ضوابط تمنع من وعليه بين القران الكريم مصادر الكسب الح
  استغالل العمال.

أما من عجز عن العمل والتكسب الحالل؛ فلقد أقر له القران قانوناً رائعاً في التكافل االجتماعي، فجعل 
  له صندوق الزكاة والصدقات وغيرها من الموارد التي تضمن له المعيشة.

  لقران الكريم والحمد هللا على نعمة االسالم...فالخالص اذن بالرجوع إلى منهج ا
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إن الحمد هللا نحمده، ونستعينه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من 
يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، 

  وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
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  أما بعد....

فإن من غايات القرآن الكريم األساسية هي هداية اإلنسان إلى الخير والصالح في الدنيا؛ 

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò (لينال الفوز بالجنان ورضا الرحمن، قال تعالى: 

à ß Þ Ý Ü Û ( :٦٤[سورة النحل.[  
ي العلماء األجالء لمعايشة الواقع، وأخذ الدروس العظيمة من القرآن الكريم فلذا أنطلق 

  الكريم. إيضاح السبل للرجوع باألمة إلى عصر االزدهار والتقدم الذي هو عصر القرآن
  مشكلة البحث وأهميته:

تكمن مشكلة البحث في الوضع االقتصادي الذي يعيشه البلد، وما وصلنا إليه من كثرة 
الديون والقروض من صندوق النقد الدولي، وكذلك ضعف قيمة النقد مقابل قيمة النقد العالمي 
(الدوالر)؛ بعد ان كان المسلمين هم من يحكم السوق العالمية، وكذلك كثرة الفقراء والمحتاجين 

مسلم وال نقول في بلد نفطي؛ فإلسالم عندما جاء لم يعد اصال الثروات الموجودة في في بلد 
وإن كان قد حث على البحث عنها  –البالد ولم يعتمد عليها، فلم يعرفوا النفط بعد وال غيره 

وأركز هنا على مورد النفط ألنه المورد الوحيد الذي يعتمد عليه بلدنا  - واستعمالها لصالح العباد
  بالمئة من الناتج الكلي للبالد. ٩٥إن الناتج القومي للنفط  ذالوقت الحاضر إفي 
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هذا وان ضعف الحالة المعيشية للفرد تؤدي إلى الحاجة وبالتالي تؤدي إلى تدهور الفرد 
  وبالتالي سقوط المجتمع.

وتأتي الحاجة إلى فقه االصالح االقتصادي لما تعانيه االمة اإلسالمية من خلل في 
  انب التالية:الجو

اإلفراط والتفريط، أو الغلو والتقصير: على مستوى الفقه أو الفهم وعلى مستوى  - ١
التضييق أو العمل؛ فشاعت فتاوى الربا باختالف مسمياتها، وشاعت فتاوى تحليل 

  مصادر الكسب الخبيث، وابتعد الكثير عن مصادر الكسب الحالل.
جة شرعية، قال عمر رضي اهللا " االصالح االقتصادي حاجة انسانية، والفقه حا - ٢

تفقهوا قبل أن تسودوا" ووضع البخاري باباً سماه: " باب العلم قبل القول والعمل" 
 فدراسة االقتصاد االسالمي علم، وتطبيقه قول وعمل.

والقاعد الفقهية تقول: " ما ال يتم الواجب به فهو واجب" فاإلصالح االقتصادي واجب 
وبالتالي تنهض االمم، وحتى يتحصل المقصود البد من اتباع نهج  الن به يرتفع معيشة الفرد

الشريعة فيه، خصوصاً وأن لنا تجربة فريدة عاشها المسلمون عندما طبقوا احكام الشريعة في 
  معامالتهم حتى فاض عندهم المال فلم يجدوا فقيرا إلعطائه زكاة أو صدقة اال ما ندر. 

  فتكمن بما يأتي: البحثأما أهمية 
 . الضعف االقتصاديحل مشكلة من مشكالت المسلمين المعاصرة وهي  .١
تجدد حاجات المجتمع وبروز أفكار جديدة على الساحة اإلنسانية، ال يمكن تغطيتها  .٢

 ورؤية الحلول الصحيحة لها إال باللجوء إلى مثل هذه الدراسات.
ظر القران في بيان وجهة نمن خالل  الواقع ةالكريم بمعالج نآالقربيان مدى عناية  .٣

 االصالح االقتصادي.
  

  :البحثأهداف 
  يهدف البحث إلى تحقيق ما يلي:

تقديم دراسة علمية فيها معايشة الواقع الذي تعيشه األمة اإلسالمية. والمساهمة في حل  .١
 مشكلة من مشكالت العصر.
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 الكريم. نآالقر يةمن منهجوأخذه ، لإلصالح االقتصاديبلورة مفهوم واضح محدد  .٢
الرجوع إلى  بدلرفع همم المسلمين وحثهم إلى الرجوع إلى كتاب اهللا لحل مشكالتهم  .٣

 القوانين الوضعية؛ ألنه دستورنا العظيم الذي نستمد منه عقيدتنا وقيمنا وأخالقنا.
 .الواقعية الكريم في التعامل مع األحداث الحالية نآالقربيان حيوية وواقعية  .٤
 بأن القرآن ال يتالءم ومتطلبات العصر. نن يقولولرد على المستشرقين وغيرهم مما .٥

  خطة البحث:
  المبحث األول: التعريف بمصطلح اإلصالح،وفيه اربعة مطالب وهي: 

  المطلب األول: التعريف باإلصالح لغةً واصطالحاً. وماهي األلفاظ ذات الصلة به.
  المطلب الثاني: خالصة مفهوم اإلصالح.

  باالقتصاد اإلسالمي.المطلب الثالث: التعريف 
ثم تناول معالجة القران الكريم لإلصالح االقتصادي عن طريق المبحث الثاني، والذي يضم 

  مطالب وهي:
 المطلب األول: إصالح مفهوم المال عند المسلمين. 

 المطلب الثاني: وضع المال في محله.
 المطلب الثالث: تحديد وتحريم مصادر المال الحرام

 المطلب الرابع: التشجيع على الكسب الحالل وإيجاب العمل 
  المطلب الخامس: إقرار قانون التكافل االجتماعي بين المسلمين.
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الكلمة الثالثي ذكر أهل اللغة عدة معان لمصطلح اإلصالح وذلك بالرجوع إلى أصل 
  وهو (صلح).

: "صلح: الصاد والالم والحاء أصل واحد هو خالف الفساد، يقال: صلح قال ابن فارس
  .)١(الشيء يصلح صلوحاً، ويقال: صلَح بفتح الالم"

، وزاد بأنهما مختصان في أكثر االستعمال )الصالح هو ضد الفساد( قال الراغب:و 

̈ Mبالفساد كقوله تعالى:باألفعال، وقوبل في القرآن تارة  § ¦ ¥ ¤ £L 

Z Y X W ] \ [ M]، وتارةً بالسيئة كقوله تعالى: ٥٦[سورة األعراف: 

 ^L  :١٠٢[سورة التوبة.[  
  ويرى أيضاً أن إصالح اهللا تعالى لخلقه على ثالثة أضرب:

  بخلقه إياه صالحاً. .١
 بإزالة ما فيه من فساد بعد وجوده. .٢
 .)٢(الحكم له بالصالح .٣

وأصلح  اإلصالح نقيض اإلفساد. واالستصالح نقيض االستفساد.( ابن منظور: وقال
.٣()وأصلح الدابة: أحسن إليها فصلحت الشيء بعد فساده: أقامه(.  

  ومن خالل هذه المعاني اللغوية يتضح لنا ما يأتي:
 اإلصالح نقيض الفساد. .١
 اإلصالح جعل الشيء صالحاً. .٢
بتعريفهما يتبين لنا معنى اإلصالح بكل جوانبه، ن لإلصالح معاني أخرى مرتبطة به، إ .٣

 وهي:
الفساد: من باب (وبضدها تتميز األشياء)، وألن أغلب اللغويين أشار إلى أنها نقيض   . أ

نقيض أو خالف أو ضد الفساد. وعرفه ابن منظور بقوله: "الفساد نقيض 
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االعتدال، قليالً ، وعرفه الراغب في المفردات بأنه: "خروج الشيء عن )٤(الصالح"
كان الخروج عنه أو كثير، ويضاده الصالح، ويستعمل ذلك في النفس، والبدن، 

  .)٥(واألشياء الخارجة عن االستقامة"
وقد ذُكر في مقابل فهم عرفوه أيضاً بنقيضه، وكذلك نجد في القرآن أن لفظ اإلصالح  

[سورة M k j i h g f e d c b aL  ، قال تعالى:الفساد

قال  و ]،٨١[سورة يونس: ME D C B A @L  قال تعالى و]، ١١: البقرة

  ].٢٢٠[سورة البقرة:  M 76 5 4 3 2Lتعالى 
: "هو فعل ما به من الفساد والهمزة فيه للجعل في معناه فيقول ابن عاشور اإلفسادوأما 

أي جعل األشياء فاسدة في األرض... وكذلك يقال أفسد إذا عمد إلى شيء صالح فأزال 
  .)٦(صالحه"

: "الرم: إصالح الشيء الذي فسد قال ابن منظورالترميم: الجذر الثالثي له رم،   . ب
  .)٧(بعضه من نحو حبل يبلى، ورم األمر: إصالحه بعد انتشاره"

. اإلرشاد: الجذر الثالثي له رشد ومعناه: "الرشد: نقيض الغي... يرشد رشداً جـ
الضالل، إذا أصاب وجه األمر والطريق... ورشاد، فهو راشد ورشيد وهو نقيض 

  . )٨(وأرشده اهللا إلى األمر ورشده: هداه
  .)٩(وقال أبو هالل العسكري: "الرشد هو الصالح"

  .)١٠(أن الرشد معناه: "الصالح في الدين واإلصالح لألموال" وقال الطبري
عرفه باإلقامة ، وهنا )١١(: "أصلح الشيء بعد فساده: أقامه"قال ابن منظور د. اإلقامة:

واإلقامة معناها: "قام الشيء واستقام، اعتدل، واستوى... أقمت الشيء قومته فقام 
  بمعنى استقام. واالستقامة اعتدال الشيء واستواؤه...

وقوم درأه أزال عوجه... وكذلك لإلقامة معنى التمام واإلكمال كما في حديث تسوية 
  .)١٣(الصالة" ةفكم فإن تسوية الصفوف من إقام: "سووا صفو. قال رسول اهللا )١٢(الصفوف

  .)١٤(اإلحسان: أيضاً بينها ابن منظور فقال: "أصلح الدابة أحسن إليها فصلحت"  . و
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وكذلك قال: اإلحسان: ضد اإلساءة، وفسره أيضاً باإلخالص عند حديث جبريل 
 )عندما سأل النبي  )١٥  عن اإلحسان فقال: هو أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم

  )١٦(تكن تراه فإنه يراك
فقد ذكر العلماء عدة تعريفات في االصطالح نذكر منها:أما اصطالحاً: 

اإلصالح: "هو الرجوع إلى اإلسالم، ويصحبه منهج شامل متكامل، ليصلح العقيدة  .١
والسلوك، فهو إصالح اجتماعي واقتصادي والفكر والثقافة، ويصلح العبادة والخلق 

  .)١٧(وسياسي، وهو إصالح دعوي تربوي تنظيمي شامل متكامل"
اإلصالح: "رسالة يرتجى من ورائها التصحيح لمسار اإلنسانية لحركة الحياة، وفقاً  .٢

لمهمة خالفة اإلنسان في األرض، ووفقاً للرساالت اإللهية التي أرسلت لرد اإلنسانية إلى 
في  فسادلصحيح، حيث أكد القرآن على أن أي حياد عن هذه المهمة المسار ا
 .)١٨(األرض"

 أن أساس خالفة اإلنسان في األرض هو إصالحها وإعمارها ال على وهذا التعريف أكد
  إفسادها، وهنا يحقق مبدأ الخالفة في األرض كما أرادها اهللا تعالى. 

لدين والدنيا عند المسلمين، والعودة اإلصالح: "هو تصويب ما اعوج في ممارسة أمور ا .٣
 .)١٩(بها إلى األصل الذي لم يلحقه الزوائد والمحدثات"

مجتمع الصحابة والتابعين ومن  فهنا عرفه بالرجوع إلى المجتمع الذي أسسه الرسول 
نهج على نهجهم، وأي أمر أدخل في الدين على غير ما جاء به اإلسالم سماه الزوائد 

  والمحدثات.
بين صاحب هذا التعريف تعريفه فقال: "هو تحقيق مطابقة بين اإلسالم المعيشي وقد 

وبين اإلسالم زمن ظهوره، مع مالحظة أن هذا اإلصالح ال يفترض تجديداً أو إحداثاً على 
األصل، ألن ذلك يؤول به إلى االبتداع في الدين، فالذي يوجب اإلصالح هو التقليد اإليجابي 

بالسنن الحميدة التي سار عليها السلف سابقاً، وليس بمعناه السلبي الذي يعني الذي يعني االقتداء 
اكتساب عوائد في السلوك واالعتقاد تبعد عن اإلسالم األصل، فيكون التقليد متضمناً معنى 

  .)٢١(التي تؤثر على صفاء الدين وعلى فطرية اإليمان" )٢٠(البدعة
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إلسالم المعياري، وكل دعوة هو دعوى لوضع السالم االجتماعي في مستوى ا  .٤
لإلصالح هي حملة على التقليد الخاطئ الذي يتضمن اكتساب عوائد في السلوك 
واالعتقاد تبعد عن اإلسالم األصل. وأما التقليد فهو نوعان: تقليد مرفوض، وهو كل 
تقليد في العقائد أو األعمال يتعارض مع إسالم األصل. وتقليد مطلوب من كل مسلم 

  . )٢٢(عة المسلمة، وهو تقليد السنة النبوية الشريفةومن الجما
وعرف اإلمام محمد عبده اإلصالح بأنه: "تحرير الفكر من قيد التقليد، وفهم الدين على  .٥

طريقة سلف هذه األمة قبل ظهور الخالف، والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها 
 .)٢٣(األولى"

وم اإلصالح: أن هذه التعاريف اتفقت والذي يتضح لي بعد ذكر التعاريف السابقة لمفه
رجوعاً طيباً كريماً بتطبيقها  واتحدت على الرجوع إلى منهج اهللا تعالى وسنة الرسول الكريم 

وااللتزام الكامل بها، ونبذ البدعة بكل أشكالها، وكل أمر يخرجنا عن اإلسالم المعياري في زمن 
  النبوة والسلف الصالح.

من وعي بخلل ذاتي حّل بمجتمع إسالمي فأوجب التصحيح  اإلصالح ينطلق أساساً إن
  بمنطق إسالمي صرف.

وهو بتعبير آخر: "ما دام االعتقاد بأن الخلل الذي أصاب المجتمع اإلسالمي هو خلل 
داخلي ناتج عن سقوطه في التحريف، فإن اإلصالح الذي سيطرح سوف يقوم هو أيضاً على 

ما هو خارج اإلسالم، وخارج المجتمع اإلسالمي، أي ال منطق إسالمي ذاتي، أي ال يحيل إلى 
  .)٢٤(يقتبس من الغير شيئاً يدمجه في مشروعه لإلصالح"

مور.عوج من األأهوعملية ترميم وتصحيح واقامة ما  باختصار: االصالحإذن ف 
   

     
 اًموجود هو كان لما وإقامة ،وتصحيح ترميم عملية هو سابقاً بينته كما اإلصالح إن

 هذا فاستلزم ،خطأ عليه طرأ أو كله، أو بعضه في اإلفساد أو التحريف عليه طرأ ولكن أصالً،
  .)٢٥(منه فسد لما إصالحاً األمر
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 العبادات في وقعت التي االنحرافات لتصحيح قامت إنما) اإلصالح عملية( العملية وهذه
  .اآللهة تغيير نتيجة والعادات

 جعلوا التوحيد، شعائر إلقامة والعمرة الحج أركان من ركن هو الطواف كانت أن فبعد
 فيه جعلوا والسعي الطواف في يرفوالص التصفيق وأدخلوا مالبسهم، وخلعوا األصنام فيها

  .بينها ليسعوا صنمان
 وقتل البنات وأد مثل منهم، البعض عند كانت التي والتقاليد العادات لتصح وكذلك

  .ذلك وغير اإلمالق، خشية األوالد
 في الغش من األصيلة، العربية القيم لبعض تحريف من عليها طرأ وما األخالق وكذلك

  .وغيرها والكذب والخداع البيع
  .تغييراً اقتصادياً وليس... اقتصاديح إصال نهإ قولي سبب عن وأما

 منها الجديد إلقامة الكريم القرآن وجاء ،العرب عند كانت األمور هذه أن هو فالسبب
 اهللا رسول قال فقد. األعمال فضائل من عندهم لربما تكن لم أمور على وحثّ منها، السيء ونبذ
" :الحياة، تاريخ في مجراها خطت التي الرسالة أن أي )٢٦("األخالق مكارم ألتمم بعثت إنما 

 فضائلهم، تدعيم من أكثر تنشد ال حولها، الناس وجمع شعاعها مد في كبيراً جهداً صاحبها وبذل
  .)٢٧(بصيرة على إليها سعوا حتى أعينهم، أمام الكمال آفاق وإنارة

 نفساً قتل فمن باهللا، اإلشراك إال النار في صاحبها يخلد ال الكبائر أكبر حتى وإن هذا
 ابن عن روي فقد تعالى، هللا أمره ويبقى وندم، توبة فله زوراً، شهد حتى أو زنى أو حق، بغير
 اآلية هذه نزلت حتى النار، أهل من أنه شهدنا كبيرة، على منا الرجل مات إذا كنا: قال أنه عمر

 M~ } | { z y x w v u t s r L ]٢٨( الشهادة عن فأمسكنا ،]٤٨: النساء(.  
 ذلك بعد اإلصالح وجعل فقط العقيدة في والتغيير اإلبدال مبدأ جعل الكريم فالقرآن

 بعد إال األمور هذه تقام ولم لن ولكن وملزمة ضرورية فهي الحياة بها تستقيم التي الحياة ألمور
  .السليمة الصحيحة والعقيدة الحق باإلله الباطلة اإلله يغيروا أن

M L K: تعالى قال. والمنكر الفحشاء عن وينهى بالعدل يأمر األحد الواحد الحق اهللا ألن

 Z Y XW V U T S R Q P O N M
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 \ [L ]يتصل وما ونفالً، فرضاً بالتكليف يتصل ما اآلية هذه في فجمع]. ٩٠: النحل 
  .)٢٩("وخصوصاً عموماً واآلداب باألخالق

 )٣٠(اًإله نيوست لثالثمئة ترميم أو لتصحيح يأت لم الكريم فالقرآن األمور كل مع وهكذا
 ونهى هةاإلل هذه من األفضل ختارا أنه أو منهم مختار إله بكم العرب عند موجودة كانت التي
 لتغيير وجاء. العاجزة المزيفة اإللهات هذه كل لتغيير جاء إنما يحصل لم وهذا. األخرى عن

  .التوحيد عقيدة وهي اهللا، رسول محمد اهللا إال إله ال تقول الناس فجعل الفاسدة، العقيدة
 مفاهيم لهم وبين اإلصالح في معهم تدرج فالقرآن االقتصادية المعامالت في نجد إننا إال

. أذى وفيه باطل هو ما عنهم وحرم ،وجائز صحيح هو ما لهم فأحّل عليهم اختلطت قد

! " # $ % & ' ) ( * + , M 7 8 . والربا البيع كموضوع

 E D C B A @ ? > = <; : 9 8 7 65 4 3 2 1 0 / .-

 R Q P ON M L K J IH G FL ]٢٧٥: البقرة.[  
 من فبالرغم مفهومها، إصالح في تدرج الكريم فالقرآن واألشربة، األطعمة في وحتى

 في اإلسالم انتهجها التي الحكيمة الخطة لكن ،)٣٢(شر كل ومفتاح )٣١(الكبائر أم الخمر كون
 منه بالتنفير فبدأ ،)األحكام تشريع في التدريج( طريق على كانت االجتماعية األمراض معالجة

 MM L K J I H G F N : تعالى قوله في كما مباشر غير بطريق

 L]٦٧: النحل.[  
 فيه وشيء ضئيل، نفع فيه شيء: شيئين بين المقارنة طريق عن المباشر التنفير ثم

M ¾ ½ ¼ » º ¹  تعالى قوله في كما جسيم، وخطر ضرر  ̧ ¶ µ ´

 ¿L ]٢١٩: البقرة.[  

M w v u t s  تعالى قوله في الصالة، أوقات في الجزئي بالتحريم بدأ ثم

 ~ } | { z y xL ]٤٣: النساء.[  
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! " # $ % & M : تعالى قوله في األوقات، جميع في الكلي بالتحريم ثم

 0 / . - , + * ) ( 'L ]أنتهينا: عمر سيدنا فقال ،]٩٠: المائدة 
  .)٣٣("أنتهينا ربنا

 لذلك يستجيبوا لم وربما نفوسهم على ذلك لشق واحدة دفعة عليهم التحريم نزل فلو
 من القرآن من نزل ما أول: "-عنها اهللا رضي - المؤمنين أم عائشة السيدة تقول كما النهي،
 والحرام، الحالل نزل اإلسالم إلى الناس ثاب إذا حتى والنار، الجنة ذكر فيها المفصل من سورة

 ال:لقالوا، تزنوا ال: نزل ولو، أبداً الخمرة ندع ال: لقالوا الخمر تشربوا ال: نزل ما أول نزل ولو
  .)٣٤("أبداً الزنا ندع

 أصول هي التي العبادات حتى إنما والمعامالت، والعادات األخالق أمور فقط وليس
في السنة الثانية  القبلة استقبال الصالة أركان من ركن هي التي القبلة وحولت وأركانه، الدين

 ،للهجرةفي السنة السادسة  الحج وفرض ،للهجرةالثانية  سنةفي ال الصوم وفرض .للهجرة
  . للهجرة الثانية سنةفي ال الجهاد وفرضالثانية للهجرة،  سنةفيء ال الزكاة وفرضت

 نزل اإلسالم إلى الناس ثاب أن بعد ثم العقدي التغيير هو اإلسالم به بدأ ما أول إذن
 ولو اًموجود كان لما واإلحسان منه هدم ما وإقامة موجود ما بإصالح وبدأ ،والفروض التشريع

  .قليالً كان
 تناول والتي القرآن بها جاء التيح اإلصالمجاال من مجاالت  سأتناول هذا ولبيان

 ، في المبحث القادم.االقتصادي اإلصالحو: مجال وه الحياة عصب
  

    
    

  .الشيء في اكناز على شيء، إتيان على يدل: والقصد )٣٥(القصد من: اللغة في االقتصاد
  .)٣٦(لحماً الممتلئة المكتنزة: القصيد الناقة يقال

 المعتدل األمور من والقصد )٣٨(جميعاً والتقتير اإلسراف وترك ،)٣٧(االستقامة: والقصد
  .)٣٩(والتفريط اإلفراط طرفي أحد إلى يميل ال الذي

  . )٤٠(النفقة في مقتصد فالن يقال ،والتقتير اإلسراف بين هو فالقصد إذن
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 اإلسراف بين االعتدال وهو اللغوي المعنى من جداً قريب فهو: االصطالح في أما
  .)٤١(والتقتير

 القرآن من تستخرجها التي االقتصادية العامة األصول مجموعة هو: أيضاً ومنها
  .)٤٢(عصر وكل بيئة كل بحسب األصول تلك أساس على نقيمه الذي االقتصادي والبناء والسنة،

  النظرية االقتصادية اإلسالمية 
 عادلة  -
 اإلكتفاءتحقق  -
وسطية: وهي وسط بين الرأسمالية التي تطلق النزعة الفردية في التملك وبين الماركسية  -

  التي تسلب خصوصية اإلنسان ورغبته في التملك الفطري 
 المنافع تحقيق إلى المؤدي اإلنساني بالنشاط يتعلق ما كل هو :االقتصاد نعرف هنا ومن

 من يملكه بما المتعددة، البشر حاجات من قدر أكبر عإشبا ذلك وراء من مستهدفاً زيادتها، أو
  .)٤٣(إمكانيات

  
   

   
 الربا من الحرام المال كسب في الفساد من قبله تعيش األمة كانت اإلسالم جاء عندما

  .غاية عندهم المال فكان العبيد، وتجاره باألزالم واالستقسام
 المالية األوضاع بمعالجة يبدأ لم القرآن أن إال الفانية، الدنيا في الحياة عصب هو والمال

 االقتصاد إصالح هو القرآن، أو اإلسالم مبدأ يكن فلم العقدي، التغيير تم أن بعد إال واالقتصادية
 وأن ،األساس هي أمر كل في اهللا طاعة أن الناس عرف أن بعد جاء إنما األموال، جلب أو

 أن على الدنيا بمال إغرائه المشركون حاول عندما  فالرسول ،الغاية لهذه وسيلة هو المال
 وأخيراً، أوالً الدين إلقامة جاء إنما مال أو حكم ألجل يأتي لم ألنه يقبل، لم اإلسالم دين يترك
  .والصالحين والمرسلين األنبياء كل غاية فهو
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 اهللا وأذن الكبائر من الربا أن نجد فإننا ،االقتصاد في قامت التي اإلصالحات تتبعنا وإذا
 غير أن وبعد بيانه في التدرج بعد إال حرام أنه نييب لم ذلك كل ومع فإنه بالحرب، به يعمل لمن

  .عقيدتهم القرآن
  .التغيير بعد جاءت إنما األخرى، االقتصادية والمعامالت الميراث وحتى
 ما على أبقت وإنما جذوره من الموضوع بنفي وليس ،مفاهيم بإصالح قامت فإنها وكذلك

 لم M9 8 7L: تعالى قال: البيع فمثالً منه الفاسد إلى وأحسنت أصلحت ولكن ،موجود هو
 له وجعل .الناس على وضرر فساد وفيه ،للشريعة مخالف هو ما منه أنواع حرم إنما يحرم

   .)٤٤("حرم الضوابط عن خرج فما ،للبيع اًركانأو ضوابط
 الطرفيين حدأ على اًوفساد اًضرر فيه ان اال ،ركاناأل صحيح وهو ماحرم ومنها

 بيع و ،غيره بيع على البيع وتحريم ،النجش" وتحريم ،الصراة بيع" تحريم: مثل ،المتبايعين
 انما االنواع هذه وكل ،تحريمه على الشارع نص مما وغيرها ،الركبان وتلقي ،للبادي الحاضر

  .)٤٥(" ضوابط له وجعل منها الصالح واحل ،عنها الشارع نهى بها ويعمل موجودة كانت
 والمبايعات العقود: آخر وفعل... البيوع في باألمان وأمر البيع، في الغش حرم وكذلك

 منظم فيها يترضى الذي الصحيح وأقام فيها فسد ما أصلح ولكن عليها اإلسالم أبقى والمداينات
  .والمبايعات العقود أمور

 القرآن قام لذا ،وسيادتها األمة واستقالل استقرار في وسيلة هو والمال االقتصاد أن وبما
 المؤمنين دعم في االقتصاد عنصر يساهم لكي ،جوانبها بكل االقتصادية الحياة بإصالح الكريم
 لرفع ،الجوانب كل االقتصادي اإلصالح فشمل ،والطاعات بالصدقات إليه وتقربهم اهللا لعبادة
  :التالية بالخطوات فقام لغيرهم، بحاجة جعلهم وعدم المسلمين هيبة

 .المال إلى النظر مفهوم إصالح .١
 .محله في المال وضع .٢
 .الربا تحريم .٣
 .العمل وإيجاب الحالل الكسب على التشجيع .٤
 .االجتماعي للتكافل قانون إقرار .٥
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 ال الحياة، زينة هو والمال الناس، ومصالح العمران وقوام الحياة عصب هو المال

: الكهف[M% $ # " !  L : تعالى قال. أمة بدونه تنهض وال ،فرد عنه يستغني
٤٦.[  

 المال قيمة على أدل وليس اإلنسانية، الحياة تعمر وبالبنين ،المادية الحياة تعمر فبالمال
 من شأن تنظيم في الكريم كتابه في آية أطول تعالى اهللا إنزال من اإلسالم نظر في وأهميته
 وهي ذلك، ونحو والرهان واإلشهاد بالكتابة معامالته وتوثيق وصيانته، وحفظه المال، شؤون

! " # $ % & ' M : شأنه جّل اهللا يقول وفيها )٤٦(المداينة بآية المعروفة اآلية

 : 98 7 6 5 4 3 2 1 0/ . - , +* ) (

 > = < ;L ]٢٨٢: البقرة.[  
 مراعاة على قاطعاً نصاً ذلك كان الرهان وأخذ واإلشهاد بالكتابة أمر عندما تعالى فاهللا

 وال أموالهم، جميع عن فيخرجون ذلك، يرون ال الذين الجهلة على ورداً وتنميتها، األموال حفظ
 حفظ وجوب على يدل ومما عنه، منهي مذموم الفعل وهذا وعيالهم، ألنفسهم كفاية يتركون
  .)٤٧("شهيد فهو ماله دون قتل من: " قال ودونها عليها القتال إباحة، ورعايتها األموال

 والرهن، واإلشهاد بالكتابة أمر حيث المداينة آية في المال حفظ في رغب تعالى واهللا
 الدنيا مصالح بتحصيل القيام يمكنه ال البال فارغ يكن لم ما اإلنسان ألن ذلك، يؤيد أيضاً والعقل

 المضار، ودفع المنافع جلب من يتمكن به ألن، المال بواسطة إال البال فارغ يكون وال واآلخرة،
 سعادة اكتساب على له المعينة األسباب أعظم من حقه في كانت ،الفرض بهذا الدنيا أراد فمن

  .)٤٨(اآلخرة سعادة كسب من المعوقات أعظم من كانت ولعينها لنفسها أرادها من أما اآلخرة،
 من خير عليه، اهللا يحاسبني أترك ماالً وإلن المؤمن، سالح المال: يقولون السلف وكان

 أول كان أحدكم احتاج إذا زمان في فإنكم واكتسبوا أتجروا: يقولون وكانوا الناس، إلى أحتاج أن
  .)٤٩(دينه يأكل ما
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 قال. له اًمالك ال عليه اًمؤتمن اًمستخلف بجعله لإلنسان المال أن مفهوم أصلح فالقرآن

M N : تعالى وقال] ٦: طه[ M j i h g f e d c b a ` _ ^L : تعالى

Q P O L ]تعالى وقال] ١٧/١٨: والمائدة] [١٨٩: عمران آل : M ì ë ê

ï î í L ]١٢٠: المائدة.[  
 على المسلم يملكه وما ، اهللا هو شيء لكل الحقيقي المالك أن يؤمن أن يجب فالمسلم

 منها، واالستفادة األرض، تعمير من ليتمكن. ومعارة مؤقتة ملكيته تكون إنما األرض، وجه
 قال، )٥٠(وجهها على استخالفه وهو أال األرض، وجه على اإلنسان خلق من العام الهدف ليتحقق

  M) ( ' & % $ # " !.L  تعالى

M : تعالى يقول )٥١(االبتالء سبيل على المال هذا على اًمستخلف اإلنسان جعل واهللا

Q P O N M L L ]شأنه جل ويقول] ٣٣: النور : Mh g f e d L 

  ].٧: الحديد[
 لها، وإنشائه بخلقه اهللا أموال هي إنما أيديكم في التي األموال أن يعني: الزمخشري قال

 في بأموالكم هي فليست فيها، بالتصرف خلفاء وجعلكم بها، االستمتاع وخولكم إياها، مولكم وإنما
  .)٥٢("اهللا حقوق في منها فانفقوا والنواب، الوكالء بمنزلة إال فيها أنتم وما الحقيقة،

 أشد من وهي فتنة فأسماه ،هورائ والسعي الغاية هو المال اتخاذ من تعالى اهللا حذر كما

 M K J I H G F E D C B AL : تعالى فقال وأعتقها الفتن

  ].٢٨: األنفال[
 التي وأوالدكم اهللا خولكموها التي أموالكم نماأ المؤمنون، أيها علموا،اويبين:  تعالى فاهللا

 من عاملون أنتم كيف لينظر ويبتليكم، بها ليختبركم أعطاكموها وبالء، اختبار لكم، اهللا وهبها
 قال، المسلمين فتنة هو فالمال، )٥٣(فيها ونهيه أمره إلى واالنتهاء فيها، عليكم اهللا حق أداء

  .)٥٤("المال أمتي وفتنة فتنة، أمة لكل أن: " الرسول
 عليه الحرص في هي إنما ،المشروعة وجوهه من وكسبه جمعه في ليست المال وفتنة

 فهو )٥٥(مستحقيه عن به ويبخل محله، غير في وينفقه حله، غير من يكسبه المرء يجعل حرصاً
 هذا في استعمله فمن الحوائج، وقضاء المنافع تبادل وسائل من وسيلة وإنما ذاته، في غاية ليس
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 عارمة شهوة إلى انقلب ولذة غاية أنه على استعمله ومن وللمجتمع، له خيراً المال كان السبيل
  .)٥٦(الفساد أبواب الناس على وتفتح المهالك، صاحبها تورد

 في لتساعده معها المسلم يتعامل وسيلة بجعله المال إلى النظرة اإلسالم حيصح وهكذا
  .آخرته في األبدية السعادة إلى وتوصله الحياتية أموره قضاء

  . بالحسنين ويفوز الدارين، ليربح متزناً، وسطاً موقفاً المال أمام يقف وجعله
 

 

     
  

  اإلسراف عن والنهي باإلنفاق االعتدال: األولى المسألة
 في اإلسراف ومنها واالعتدال التوازن أنواع كل فيه ضاع وقت في الكريم القرآن جاء

  .واإلنفاق والشرب األكل
 )٥٧("وغيره اإلنفاق في ذلك ويكون اإلنسان يفعله فعل كل في الحد تجاوز هو: فاإلسراف

  . )٥٨(فقط بالمال متعلقاً ليس أي

: الفرقان[ M Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉL : تعالى قال
٦٧.[  

 ،والصدقة والمالبس والمشارب المطاعم في ،الحد ومجاوزة اإلسراف حرم تعالى فاهللا
 اهللا، طاعة عن ويشغله قواه وينهك الجسد يضعف مما الشبع فوق الطعام وأكل ،البر وأعمال

  .)٥٩(فرائضه وأداء
  .)٦٠(وغيرها وأثاث ولباس وشراب طعام من المباحات دائرة في التوسع هو فاإلسراف

 أيديهم ما كل ينفقوا أن من عباده  اهللا نهى فلقد النفقة، مفهوم بإصالح القرآن وقام

M t s r q p o n : تعالى قال، الناس يتكففون عالة يصبحوا ال حتى

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~} | { z y x w v u

 ² ± ° ¯ ® ¬« ª ©  ̈§ ¦L ]١٤١: األنعام.[  
   ."شماس بن قيس بن ثابت في نزلت فاآلية
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  .مخيلة وال إسراف غير من وتصدقوا وألبسوا وأشربوا كلوا: "قال  والرسول
  .)٦١("مخيلة أو سرف اثنتان أخطأتك ما شئت ما لبساو ماشئت كل" :عباس ابن قال 

 من أكثر في اإلسراف ذم  فاهللا )٦٣("فقراء فتقعدوا أموالكم تعطوا ال: )٦٢(السدي وقال
 على وحث منه، والتنفير اإلسراف ذم على تدل وكلها )٦٤(الكريم القرآن في موضعاً عشرين
  .شيء كل في االعتدال

 سورة جعلته قد باالعتدال النفقة مع التعامل إصالح في اإللهية والسنة القانون فهذا

M Î Í Ì Ë Ê É :تعالى قال. الرحمن عباد وصف في للمؤمنين ووصفاً خلقاً الفرقان

Ô Ó Ò Ñ Ð ÏL ]في بمبذرين ليسوا أي: كثير ابن قال]، ٦٧: الفرقان 
 بل يكفونهم، فال حقهم في فيقصرون ،أهليهم على بخالء وال الحاجة فوق فيصرفون إنفاقهم،

. / M 6 5 4 3 2 1 0 : تعالى وقال ،)٦٥(أوسطها األمور وخير خياراً، عدالً

 ; : 9 8 7L ]ما جميع تعطي وال النفقة في يدك تمسك ال أي]. ٢٩: اإلسراء 
 الدين حاسمة واالعتدال فالقصد. اإلنفاق في االعتدال أي )٦٦(شيء عندك يبقى فال عندك،

  .)٦٧(الرشيد والعقل الصحيح
  التبذير تحريم: الثانية المسألة

 في إتالفه أو ينبغي ال فيما الشيء صرف أو ،)٦٨(المعاصي في المال إنفاق هو: التبذير
  .)٦٩(اإلسراف من أعظم وهو موضعه غير

 تعالى اهللا معصية في النفقة :قتادة وقال حق، غير في اإلنفاق التبذير: مسعود ابن وقال
  .)٧٠(الفساد وفي الحق غير وفي

 وهو المباحة األمور في فاإلسراف واإلسراف، التبذير بين )٧١(العلماء بعض فرق ولقد
 والرشوة والقمار كالخمور المحرمات في اإلنفاق هو: التبذير أما النفقة، في الحد مجاوزة

 وعرضه الحاجات قدر على زائداً الشهوات في ماله أنفق من: القرطبي قال. وغيرها والشهوات
  .)٧٢("مبذر فهو للنفاذ بذلك
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 يؤدي أنه إذ عنه، ونهى شديداً حرصاً التبذير بمحاربة القرآن قام األمر هذا وإلصالح
 في وهو البيوت، ويخرب المعيشي، النظام ويفسد والنفس، الجسم ويضر ،واإلفالس الفقر إلى

 بذلك نطق كما للشياطين إخوان اإلسالم نظر في فالمبذرون ،اهللا بأنعم كفر ذاته الوقت
  .)٧٣(القرآن

M Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À : تعالى قال

 Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏL ]٢٧ ٢٦: اإلسراء.[  
 األرض في اإلفساد في ساع المبذر ألن ،الشياطين مع المبذرين  اهللا قرن ولقد

  .)٧٤(واآلخرة الدنيا في الشياطين قرناء، أنفسهم لهم تسول ما يفعلون فهم الشياطين، كإخوانه
 من له خلقت ما غير إلى القوى من تعالى اهللا أعطاه ما كل يصرف ان شأنه من فالمبذر

 اهللا نعمة وكفران الكفر، على وحملهم الناس واختالل األرض، في واإلفساد المعاصي، أنواع
  .)٧٥(به تعالى اهللا أمر ما غير إلى وصرفها عباده، على

  .الصحيح مكانه في المال وإنفاق المسلمين، مال على المحافظة ألجل هذا وكل
  السفيه مال على الحجر: الثالثة المسألة

 وفي اهللا طاعة في منه االستفادة ألجل محله في المال وضع في اإلصالح أنواع ومن
 لنقص أموالهم، في التصرف من السفهاء تمكين وعدم. السفيه مال على الحجر هو الحياة، إدامة

̈  © M « ª : تعالى قال) عليه بالمحافظة أي( عليها محافظتهم وعدم فيهم § ¦ ¥ ¤

 µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬L ]٥: النساء.[  
 هم البعض فقال ،اآلية إليه أشارت الذي السفيه معنى تحديد في المفسرون، اختلف وهنا

: وقيل التصرف، لسوء: وقيل للجنون، الحجر: وقيل اإلرادة، مسلوب الصغير فإن الصغار،
 سأل فإذا عليه، ما سداد يستطع ولم الديون به أحاطت لرجل: وقيل الدين، أو العقل لنقص

  .)٧٦(عليه حجر عليه الحجر الحاكم الغرماء

¤ ( بقوله عم ثناؤه جل اهللا ان: عندنا ذلك تأويل في القول من والصواب: الطبري قال

 صبياً ماله، سفيهاً يؤتي أن ألحد جائز فقيرأو  سفيه، دون سفيهاً يخصص فلم )¥ ¦ §
 صفة السفيه ألن، )٧٨(الرازي اختاره ما وهو،)٧٧(أنثى أو كان ذكر كبيراً، رجالً أو كان صغيراً
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 عموم على يدل والذي ،والعلم الدين أهل عند له وزن ال ألنه سفيهاً الفاسق سمي ولذلك العقل،

̧  MÂ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ : تليها التي اآلية في  اهللا قول اآلية ¶ 

Ã L ]اهللا فأمر] ٦:النساء  أي ،الرشد سن بلغوا إذا إليهم أموالهم بدفع اليتامى أولياء 
  .يصلحه بما وعلماً صالحاً

 ممن يكن لم كذلك كان فإن باستثماره، المال إصالح على والقدرة العقل هو والرشد
  .)٧٩("ماله في عليه الحجر يستحق

 سفهاء سموا وإنما تعالى، هللا العصيان معنى يفيد وال ذم، صفة هؤالء من السفيه وليس
  .)٨٠(األموال بحفظ القيام عن تمييزهم ونقصان عقولهم لخفة

 المال، هذا على بالمحافظة قام محله، في المال وضع مفهوم أصلح عندما الكريم فالقرآن
  .المجتمع أو الفرد به ينفع أمر في يكون حتى

  
   

 
 طهارة وعلى المال، لكسب موارد إصالح على الحرص أشد اإلسالم حرص لقد

 قسم وقد الخبيث الكسب موارد من مورد كل حرم فقد لذلك الحرام، المال رجس من المجتمع
  :أنواع ثالثة على الموارد هذه ،)٨٢(المجتمع إصالح في الكريم القرآن منهج كتاب صاحب
  .)٨٣(والرشوة والميسر، كالربا مقابل، بغير كسباً كان ما المسألة األولى: -
 .)٨٥(الغش ،)٨٤(والغصب كالسرقة، حق، بغير كسباً كان ما المسألة الثانية: -
 وغير والخنزير، والمخدرات الخمر كثمن يضر، لما عوضاً كان ما المسألة الثالثة: -

  .)٨٦(ذلك
  :وهي مسائل في سنضعه القرآن في صريح نص فيه ورد ما أما

  مقابل بغير كسباً كان ما: األولى المسألة
  : الربا .١

 الزيادة وهو واحد، أصل على يدل منه المهموز وكذلك المعتل والحرف والباء الراء 
  . )٨٧(والنماء
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  .)٨٨(مقابل بدون مال معاوضة في مال زيادة :االصطالح في أما
  .ةضومعا في زيادة مجموعها تعاريف عدة فله )٨٩(الفقهاء تعريف في أما
 على القائمة االقتصادية وظهور البدائية المجتمعات انهيار في هاماً دوراً لعب الربا إن

 كانت أخرى ضمانات جانب إلى نفسه المقترض بشخص مضموناً كان الفرض ألن فنظراً الرق
 إلى النهاية في أدى مما رقيق، إلى منهم عدد وتحويل المزارعين صغار ملكية نزع النتيجة
  .)٩٠(القالئل أيدي في العقارية الملكية تركيز

  .)٩١(العمل وإهمال ،الكسل في ويرغب البشرية الطاقات يعطل فهو هذا إلى باإلضافة
 إنفاقه الشيطان لهم ويكثر حاضر بدل غير من المال أخذ المقترضين على يسهل والربا

 يزداد يزال وال استدانة، من المزيد ويغريهم عنها، االستغناء يمكن كان التي الكماليات وجوه في
 طلبوا الوفاء يستطيعوا لم األجل أحل فإذا أموالهم، يستغرقون حتى كواهلهم على الدين ثقل

 الدائمون يستولي حتى يوم، بعد يوماً يزداد الدين ويؤجلون، يماطلون يزالون وال الدين، تأجيل

M V U T : القائل تعالى اهللا وصدق معدومين، فقراء فيصبحوا يملكون ما كل على قسراً

X W L ]٩٢(]٢٧٦: البقرة(.  
 األدوار القرآني اإلعجاز من أن نجد سائد الذي الخطير المرض هذا من التخلص وألجل

 ندرك وحتى بالتدرج، قام وكيف اإلصالح بيان في صريح نموذج وهو الربا، تحريم بها مر التي
 قبل الجاهلي المجتمع في سائدة كانت التي لألمراض معالجته في اإلسالمي، التشريع سر

 وكيف اإلسالمي التشريع سر لندرك الربا، تحري بها مر التي األدوار بتتبع فسنقوم اإلسالم،
  :كالتالي كانت األدوار وهذه ،)األحكام تقرير في التدرج سنة( طبق

© M « ª : تعالى قوله نزل: األول الدور  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |

 µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬L ]٣٩: الروم.[  
 تحريم إلى يشير ما فيها ليس -يظهر كما– وهي )٩٣(مكة في نزلت الكريمة اآلية هذه

 موعظة( إذن فهي اهللا عند ثواب له ليس الربا وأن للربا، اهللا بغض إلى إشارة فيها وإنما الربا
  .)٩٤()سلبية



  
  
   

   

٢٣٠ 

    
 

¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © M ª  تعالى قوله نزل: الثاني الدور

 µ  ́³ ² ± °  ̄® ¬ «L ]١٦١-١٦٠: النساء.[  
 عليهم حرم الذي اليهود سيرة من علينا سبحانه اهللا هقص درس وهي ،)٩٥(مدنية اآلية هذه

 حكاية ألنه) بالتصريح( ال) بالتلويح( تحريم وهو والغضب، اللعنة عليه واستحقوا فأكلوه الربا
  .)٩٦(المسلمين على محرم الربا أن على قطعية داللة يدل ما فيه وليس اليهود جرائم عن

M Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½ ¼ » º : تعالى قوله نزل: الثالث الدور

 Ç Æ Å ÄL ]١٣٠: عمران آل.[  
 ألنه). كلي( ال) جزئي( تحريم ولكنه صريح للربا تحريم وفيها ،)٩٧(مدنية اآلية هذه

 الذرة والقبح الشناعة في بلغ الذي الربا وهو). الفاحش الربا( يسمى الذي الربا من لنوع تحريم
 كاهل سداده عن يضعف مضاعفة، أضعافاً يصبح حتى يتزايد فيه الدين كان حيث العليا،

  .)٩٨(وضرورته لحاجته استدان الذي المستدين،
 فيه يفرق ال الذي القاطع، الكلي التحريم نزل األخير الدور هذا وفي: الرابع الدور

 السماوي التشريع ختم قد أنه على الكريمة النصوص تدل والذي كثير، أو قليل بين القرآن

M � ~ } | { z y x w v u : تعالى قوله نزل فقد )٩٩(الربا حكم إلى بالنسبة

 µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬« ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡

 ¸ ¶L ]٢٧٩-٢٧٨: البقرة.[  
  :الميسر .٢

 هو أو بالقداح اللعب هو: القاموس صاحب وقال )١٠٠(باألزالم العرب قمار: لغةً الميسر
: ميسران: والميسر ،اللغوي المعنى عن االصطالحي المعنى يخرج وال .)١٠١(قمار كل أو النرد،
 ما القمار وميسر كلها، والمالهي والشطرنج النرد اللهو ميسر فمن ،القمار وميسر اللهو ميسر

  .)١٠٢(عليه الناس يتخاطر
 بالجوز الصبيان لعب حتى كله، القمار وهو( الميسر اإلسالم حرم ولقد

  .الشيطان عمل من رجساً وعده. )١٠٤())١٠٣(والكعاب
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 ومنتشر متفشٍ مرض لكونه واحداً، أمراً أو واحدة دفعة ليأتي يكن لم التحريم هذا أن إال
 التدرج وهي أال ،اإلصالح في اهللا وسنة اإلصالح بمبدأ معه وتعامل القرآن فجاء الجاهلية، في
  .التشريع في

 هذه أعطي وقد إال بالبر الكرامة من شيئاً يدع لم تعالى اهللا نإ: المفسرين بعض قال
 بعد مرة عليهم أوجب ولكن واحدة، دفعة الشرائع لهم يوجب لم أنه وإحسانه كرامته ومن األمة،

  .)١٠٥("مرة

M ¾ ½ ¼ » º ¹ : تعالى قوله فيه، نزل ما فأول  ̧ ¶ µ ´

Ã Â Á À ¿ L ]٢١٩: البقرة.[  
) المسكرات( الخمر األمرين هذين عن المؤمنين سؤال وهي ،)١٠٦(مدنية اآلية هذه

 ال منهما، والتنفير البيان بأسلوب أجاب عنها، الكريم القرآن أجاب وعندما ).القمار( والميسر

 والميسر الخمر في نإ  محمد يا قل أي M » º L: تعالى فقال الصريح، القاطع بالتحريم

M½ ¼ L طائل، غير في المال وذهاب الفقر من ذلك عن ينشأ فما ،إثم من التنفير هو وهذا 

 منافع أن في البيان هو هذا M ¿ ¾ L: تعالى وقوله ،)١٠٧(الصدور وإيحاش والعداوة
 السرور من يحصل وما كد، وال تعب بغير اإلنسان إلى الشيء مصير كون في الميسر

  .)١٠٨(صالح سهم له يصير أن عند واالريحية
 ولم ممهدة، اآلية كانت وإنما صريح بشكل يأت لم التحريم أن الكريمة اآلية من والظاهر

 بياناً الخمر في لنا بين اللهم: قال  الخطاب بن عمر سيدنا على قرئت لما ولهذا مصرحة، تكن

! " # $ % M : تعالى بقوله )١٠٩(المائدة سورة في بتحريمها التصريح نزل حتى شافياً،

 / . - , + * ) ( ' &L ]٩٠: المائدة.[  
 صاحب قمر فأيهما وماله أهله على يخاطر الجاهلية في الرجل كان: عباس ابن قال

  .)١١٠(فنزلت وأهله بماله ذهب
 مفسدة: مفسدتين على يشتمل ألنه الربا مفسدة من أعظم الميسر مفسدة نإ: تيمية ابن قال

 العداوة في ويوقع الصالة، وعن اهللا ذكر عن يصد إذ الحرام، اللهو ومفسدة الحرام، المال أكل
  .)١١١(الربا تحريم قبل الميسر حرم ولهذا والبغضاء،
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M @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1  تعالى قال

 F E D C BAL ]٩١: المائدة.[  
 للغالب مضرة فيه لما الكسب من النوع وهذا اللهو من النوع هذا حرم هذا وألجل

 أخذ لم والبغض العداوة قلبه بجعل وللخاسر ،تعالى اهللا ذكر عن ويلهي ،الحرام على بصرفه
  .والمال الكرامة به وأرجع باإلسالم اإلنسان أعز الذي اهللا فسبحان، لماله بخسارته ماله

  حق بغير كسباً كان ما: الثانية المسألة
  السرقة:  .١

 سرقاً يسرقه ،ماالً وسرقه ،ماالً منه سرق: يقال خفية، الصغير من الشيء أخذ: اللغة في
 نظر أو سمع: والنظر السمع استرق أو سرق: ويقال سارق، فهو. خفية ماله أخذ: وسرقةً

  .)١١٢(مستخفياً
 ملكاً نصاب، قيمته ما أو محرزاً، نصاباً البالغ العاقل أخذ هي: الفقهاء اصطالح وفي

  .)١١٣(الخفية وجه على فيه، له شبهة ال للغير،
 الخطيرة، الجرائم من والظروف المجتمعات جميع وفي دائماً اعتبرت السرقة وجريمة

 الحياة مقام بعد رئيسياً مقاماً المجتمع في تشغل التي ،الغير أموال على عدواناً فيها ألن
  .)١١٤(العامة والسالمة عراضواأل

 أخذ ألنه للسارق رادعة دنيوية عقوبة لها ويجعل ،السرقة اإلسالم يحرم أن عجب فال
 قطع وهي الشنيعة، العقوبة لترتب الموجبة الذنوب كبائر من وهو رضاه، بغير خفية، غيره مال
  .)١١٥(اليمنى اليد

 M < ; : 98 7 6 5 4 3 2 1 0 /L : تعالى قال

  ].٣٨: المائدة[
 واحتياط لألموال، حفظ فيه ذلك أن السرقة، في اليد قطع من العقوبة، هذه من والحكمة

 عاد، فإن اليسرى، رجله قطعت السارق عاد فإن الجناية، منه صدرت الذي العضو وليقطع لها،

 )3 4 5(: تعالى وقوله يموت، حتى يحبس وقيل اليمنى، رجله ثم اليسرى، يده تقطع فقيل
  .)١١٦(الناس أموال من سرقه بما للسارق جزاء القطع ذلك: أي
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 هذه عموم السنة قيدت فلقد اإلصالح، مواضيع من السرقة موضوع أن ولكون
 من البد كان ولذا التافه، النزر الشيء في اليد تقطع ال أن أيضاً الحكمة ومن ،)١١٧(اآلية

  .)١١٨(التقدير
  والحرابة الغصب .٢
 أو الغصب إن: بينها والفرق والحرابة، بالغصب المسلمين أموال أخذ الكريم القرآن حرم

 تعذر مع الشيء على االستيالء هي: والحرابة وعدواناً، قهراً الشيء أخذ هو: االغتصاب
  .)١١٩(الغوث

 من مفاعلة على وزن والمحاربة والسلب، األخذ هي الحرب كلمة معنى في فاألصل
  .)١٢٠(ماله سلبه إذا حربه، يقال السلم، ضد وهي الحرب،

 ،عداوة وال دخل وال نائرة دون ،أموالهم ألخذ الناس على السالح حمل: هي والحرابة
  .)١٢١(المصر أوفي البادية في سواء المحارب وبين المحارب بين أي

 ،مكابرة المجاهرة سبيل على إلرعاب أو لقتل أو مال ألخذ البروز هي الحرابة وقيل
  .)١٢٢(الكبرى والسرقة الطريق، قطع وتسمى ،الغوث عن البعد مع القوة على اعتماداً

 اعتماداً إرعاب أو لقتل أو المال ألخذ البروز هي الحرابة أن السرقة وبين بينها والفرق
 بالخروج تكتمل فالحرابة خفية، المال أخذ فهي: السرقة أما الغوث، عن البعد مع الشوكة على
  .)١٢٣(الخفية وجه على المال أخذ من فيها فالبد السرقة أما مال، يؤخذ لم وإن المطالبة سبيل على

M W V U T S R Q P O N M L K : تعالى قال

 ih g f e d cb a  ̀ _  ̂ ] \ [ Z Y X

 o n m l k jL ]٣٣: المائدة.[  
  الرسول إلى جاءوا عندما وعرينة، عكل من نفر في نزلت )١٢٤(مدنية اآلية فهذه

 فيها فأخرجوا لنا نعم هذه"  الرسول لهم فقال المدينة، في) مرض( ألذى تعرضوا وقد وأسلموا
 على فمالوا واستصحوا، وألبانها أبوالها من فشربوا فيها فخرجوا" وأبوالها ألبانها وأشربوا
  .وارتدوا فقتلوه الراعي
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 بمسامير أعينهم وسلبت وأرجلهم أيديهم فقطعت بهم، فأمر  الرسول إليهم فبعث
 اهللا كمحاربة أموالهم وأخذ الناس محاربة جعل تعالى فاهللا. )١٢٥(ماتوا حتى حبسهم ثم أحميت،

 التي واألجسام الجواهر من يكون أن عن سبحانه - لتنزهه ممكنة، غير الحقيقة وجه على فهي
  .)١٢٦(يغضبه ما وارتكاب اهللا، لشرع المخالفة عن مجازاً التعبير فيكون تقاتل

 من ردعها جعل فاهللا اإلسالمي، المجتمع ضرارإ في كبير أثر من لها لما الجريمة وهذه
 هذه مثل تسببه الذي الفساد إلصالح والنفي، والتقطيع القتل فاعلها يستحق التي العقوبات أشد

  .الجرائم
  

       
 الخبيث الكسب طريق عن المال يأخذ لمن بالعقوبة وأوعد حرم عندما الكريم القرآن نإ
. ذلك وغير حق بغير األموال سلب والميسر الربا من) الجاهلية في سائداً كان ما وهذا( والحرام

  .ومنبعها موردها بطيب المسلم الفرد يشعر بدائل أنها إال للكسب بدائل هنالك جعل

M > = < ; : 9 8 : تعالى بقوله الدنيا، لنا يصف عندما الكريم والقرآن

 S RQ P O N M L K J I H G F ED C B A @ ?

 b a ` _  ̂] \ [Z Y X W V U TL ]أن يعني ال ].٢٠:الحديد 
 بأنها وصفها لكونه والتقدير، االهتمام من تستحقه ما يوليها أن المسلم على ينكر وال يحتقرها

  .)١٢٧(زينة وبأنها ولهو، لعب وبأنها الغرور، متاع

M Ç ÆÅ Ä Ã Â Á À¿ ¾ ½ ¼ » º : يقول تعالى فاهللا

Ë Ê É È L ]وطلبك بالحالل تمتعك في دنياك من حظك تضع ال أي] ٧٧: القصص 
 فيها تطلب أن تترك وال )١٢٩(،الدنيا في هللا تعمل أن تترك وال )١٢٨(،دنياك لعاقبة ونظرك إياه

  .)١٣٠(الرزق من حظك
 وتحصيلها، لتوقيرها األرض في وليعملوا ،الناس بها ليستمتع الطيبات خلق تعالى واهللا

 في وجهتهم تكون أن على ذلك األرض، هذه في اإلنسان خالفة وتتحقق وتتجدد، الحياة فتمنوا
  .)١٣١("تكاليفها عن بالمتاع يشغلون وال طريقها، عن ينحرفون فال اآلخرة، هي المتاع هذا
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 بذنن أن وال اآلخرة أجل من الدنيا تنبذ أن ينبغي ال أنه لنا بين قد  محمد والرسول
 قال مسعاه، في وخاب سهمه طاش فقد األخرى أجل من منها أياً نبذ ومن الدنيا أجل من اآلخرة

 اآلخرة يتركون الذين وال لآلخرة، الدنيا يتركون الذين خيركم ليس): "والسالم الصالة عليه(
 أبدا، يموت لن أن يظن امريء عمل عملاف: "وقال ،)١٣٢("كلٍّ من يتناولون الذين ولكن للدنيا،

  .)١٣٣("غداً يموت أن يخشى حذراً حذراو

M : تعالى قال بالطيبات التمتع وكذلك ،الحالل للكسب وترغيب تشجيع هو إنما هذا وكل

 r q p o n ml k j i h g f e d c b aL ]٨٧: المائدة [

 الذين المشركين على عاب بل ال] ٨٨: المائدة[ My x w v u t L  تعالى وقوله

M 5 4 3 : تعالى قال،)١٣٤(إحرامهم أثناء الجميلة الثياب وليس اللحوم أكل أنفسهم على حرموا

 K J IH G F E D C B A @ ? >= < ; : 9 8 7 6

 N M LL ]٣٢: األعراف.[  
 أنسب من وجعلها األرض، لنا مهد تعالى فاهللا النعم وبهذه الطيبات بهذه التمتع وألجل

 ،الرزق طلب في سعياً جنباتها في بالسعي وأمرنا ،خيراتها من واالستفادة فيها للعيش الكواكب

M @? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 : شأنه جل قال: تعالى اهللا لفضل والتماساً

 B AL ]١٥: الملك.[  
 جعلها بأن لهم وتذليلها األرض، لهم تسخيره في خلقه على نعمته هنا تعالى اهللا يذكر

 فيها وهيأ السبل، فيها وسلك العيون، فيها وأتبع تضطرب، وال تميد ال ساكنة، مذللة، سهلة،

 ونواصيها طرقها: أي M < ; : L: تعالى وقوله والثمار، الزروع ومواضع المنافع
 في ،وأرجائها أقاليمها في وترددوا ،أقطارها من شئتم حيث فسافروا: والمراد ،وجبالها وأطرافها

 ولهذا لكم، اهللا ييسره أن إال شيئاً، عليكم يجدي ال سعيكم أن واعلموا ،والتجارات المكاسب أنواع

  .)١٣٥(التوكل ينافي ال السبب في فالسعي M @? > = L: قال
 تعالى اهللا رضا موجبة جميلة تسمية ،الرزق طلب في السعي على أطلق الكريم والقرآن

! " # $ % & ' ) M : تعالى قال )١٣٦("اهللا فضل من االبتغاء: "ذلك فيسمي
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 G F E D C B A @ ? > =L ]١٠-٩: الجمعة.[  
 نيمتعاقب اموجعله الدنيوي، والنشاط الروحي النشاط تعالى اهللا رتب كيف نرى وهنا

 وتتداخل المختلفة العناصر فيها تمتزج وكيف الكريم، القرآن نظر في الحياة صورة يرينا تعاقباً
 أديت فإذا ،اهللا لذكر تركه إلى والدعوة البيع يعقبها ثم للصالة، بالنداء اآلية فتبدأ رائع، توازن في

 والداللة اإلبانة في غاية هو لفظاً تستعمل بل والبيع، التجارة إلى بالعودة اآلية تقنع فال الصالة
 والنزول الدنيوية، المنافع تحصيل في الجهد أقصى بذل من المسلمين، من القرآن يطلبه ما على

 :بقولها وثلثته M = < L أردفت ثم، M ; L: اآلية فقالت البشرية، الحياة مقتضى على

M A @ ? > L وفي القوة في غاية السمع في وقع الثالث العبارات هذه من عبارة ولكل 
  .)١٣٧("الوضوح

 السنة"  طريق عن مفصل بشكل ومبادئه العمل وآداب شروط النبوية السنة أوضحت وقد
 وليقوم ،الكسب وطريقة الكسب موارد القرآن أصلح وبهذا )١٣٨("  للرسول الفعلية أو القولية

  .والقيم األخالق على اإلسالمي االقتصاد
   

        
  .اإلسالم في االقتصادية السياسة عليها تقوم التي األصول أحد االقتصادي التكافل

 في منها طائفة تعيش بحيث األمة طبقات بين الكبيرة بالفوارق يرضى ال فاإلسالم
 والحرمان المهلك، الشظف مستوى في أخرى جماعة وتعيش والتخمة، الترف مستوى
 والبعض حاجتهم، لسد موردهم يكفيهم ال أو العمل، على يقدرون ال الناس فبعض ،)١٣٩(المميت
 طيب، بمستوى يعيشوا أن لهؤالء تتيح ال التي المبررات من ذلك وغير عمالً يجد ال اآلخر

  .به خاصاً قانوناً له وأقام الموضوع اهذ أصلح الكريم والقرآن
 آمن ما): "والسالم الصالة عليه( قال حيث به اإليمان من الجار إطعام  النبي وجعل

 اإلسالم أركان من ركناً تعالى اهللا جعله بل ال )١٤٠("يعلم وهو جوعان وجاره شبعان بات من بي
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 تحقيق في اإللهي العدل لتحقق أخرى موارد جعلت وإنما الزكاة فقط وليست. )١٤١(الزكاة وهو أال
  :لبيت المال الموارد هذه ومن يجد، ال لمن طيبة موارد

  دعائم التكافل االقتصادي في المجتمع المسلم
  الزكاة: األول المورد

 فريضة وهي اإلسالم، في االقتصادي التكافل عليها يعتمد التي الموارد أول هي الزكاة
 وجوبها على دّل وقد والصالة، الشهادتين بعد وأهمها ،أركانه أحد وهي اإلسالم، فرائض من

 اإلسالموفي حكم  كافر فهو وجوبها أنكر فمن المسلمين، وإجماع  رسوله وسنة اهللا كتاب
 المستحقين الظالمين، من فهو شيئاً منها انتقص أو بها بخل ومن قتل، وإال تاب فإن يستتاب،

M Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä : تعالى قال ،)١٤٢(تعالى اهللا لعقوبة

 æ å ä ã â áà ß Þ Ý ÜÛ Ú Ù Ø × Ö ÕÔL ]عمران آل :
١٨٠.[  

: تعالى قال )١٤٣(والمحتاجين للفقراء حق هي إنما طوعاً أو منةً يعدها لم واإلسالم

M k j i h g f e d cL ]٢٥- ٢٤: المعارج.[  
 يعود مما للمجتمع، المالية الحركة وتنشيط االقتصادي، الرواج عوامل أهم من والزكاة

 أقوى أهم ومن وتفتيتها، الثروات توزيع عوامل أهم من أنها كما أفراده، جميع على بالنفع
  .الناس بين والتراحم والمودة األلفة انتشار عوامل

M t sr q p o n m l k j تعالى قال للمزكي طهرة أيضاً وفيها

 { z y xw v uL ]١٠٣: التوبة.[  
 تبالغ أو أموالهم أو المخلصين مراتب إلى حسناتهم الصدقة بتلك تنمي أي: بها تزكيهم

  .)١٤٤(هذا تطهيرهم في
 بعد إال مباشرة تأت لم وأهميتها شأنها عظم ومع وللمجتمع، وللمال للنفس إصالح فهي

  .اإلسالم أركان من جعلت ولضرورتها للمجتمع، االقتصادي صالحاإل مع فجاءت ،التغيير تم أن
  )١٤٥(الصدقات: الثاني المورد
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 ثواب عظيم الكريم القرآن وبين الخير، وجوه في اإلنفاق إلى تباعهأ اإلسالم ندب وقد

M U T S R Q P O N M : تعالى قال الكريمة آياته من كثير في اإلنفاق هذا

 g f e d cb a  ̀_ ^] \ [ Z Y X W VL ]٢٦١: البقرة.[  

 )Z Y X W V U T ] \ [^( :تعالى لقوله تفسيره في السعدي قال
 المضاعفة فيشاهد ببصره يشاهده العبد كأن الذي المثل، بهذا المضاعفة لصورة إحضار وهذا

 مؤملة ،بها سامحة ،لإلنفاق مذعنة النفس فتنقاد العيان، شاهد مع اإليمان شاهد فيقوى ببصيرته،

 ال العطاء، واسع الفضل،) e d( تعالى قوله يفسر ثم الجليلة، والمنة الجزيلة المضاعفة لهذه
 تعالى اهللا ألن مبالغة، نوع فيها المضاعفة تلك أن المتفق يتوهم فال سائل، يحيفه وال نائل ينقصه

  .)١٤٦(كثرته على العطاء ينقصه وال ،شيء يتعاظمه ال

¬ ®̄  ° ± M  ̧¶ µ  ́³ ²  تعالى وقال

 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹L ]٢٧٤: البقرة.[  
  .)١٤٧(كلها األوقات وفي كلها األحوال في يتصدقون الصدقة على الناس لجميع حث وفيها

  الوصية: الثالث المورد
 أهل كان حيث. )١٤٨(ماله من بجزء أراد لمن فعلها يستحب سنة الوصية جعل اإلسالم إن

 البعداء إلى يصرف كان ما تعالى اهللا فصرف وسمعةً، رياعاً للبعداء لهم بما يوصون الجاهلية

́  M ¶ µ  )١٤٩(تعالى قوله فأنزل واألقرباء األصل إلى ³ ² ± °  ̄ ®

 À ¿ ¾ ½ ¼» º ¹ ¸L ]يقل لم الكريمة اآلية وفي]. ١٨٠: البقرة 
 إحداث شرعها يكن فلم اإلسالم قبل معروفة كانت الوصية ألن) آمنوا الذين أيها يا( تعالى اهللا

  )١٥٠(الحكم لتلقي تنبيه مزيد إلى فيها يحتاج ال لذلك معروف غير شيء
 البر، وجهات اجينحتالم إلى ماله بثلث اإلنسان يوصي بأن أجاز جاء عندما فاإلسالم

 شرعها لذا. اآلخرة في العالية والدرجات الثواب ونوال الدنيا، في الخير ذكر تحصيل ففيها
 وغير واألقارب الرحم وصلة معروفاً، للمرء إحدى من ومكافأة الصالح العمل من تمكيناً الشارع

 بشرط وذلك والمساكين، والبؤساء الضعفاء عن الكرب وتخفيف المحتاجين، خلة وسد الوارثين،
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M w v u t s : تعالى لقوله الوصية، في األضرار وتجنب العدل، أو المعروف التزام

 y x{ z L ]١٢: النساء.[  
  الواجبة الكفارات: الرابع المورد

 ثم أصلها وهذا وتذهبه، الذنب تستر ألنها الستر وهو الكاف بفتح الكفر من والكفارة
  .)١٥١(وغيره خطأ كالقتل ،إثم فيه يكن لم وإن، انتهاك أو مخالفة صورة فيه وجد فيما استعملت

 والمخالفات الذنوب لبعض جبراً واجبة وهي ،الفقهاء باتفاق مشروعة والكفارة
 كالحنث الرقيق، عتق أو الفقراء إطعام هي الذنوب، بعض كفارة جعل واإلسالم. )١٥٢(الشرعية

̈  © M ¯® ¬ « ª : تعالى لقوله، )١٥٣(اليمين في § ¦ ¥ ¤ £

 Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °

Ë Ê É È Ç ÆÅ L ]٨٩: المائدة.[  

! " # $ % & ' )( * + M : تعالى لقوله )١٥٤(الخطأ المؤمن وقتل

 ? > = < ; : 9 87 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,

 O N M L K J I H G F E DC B A @

  ̀ _  ̂ ]\ [ Z Y X W V U T SR Q P

 b aL ]٩٢: النساء.[  

M \ [ Z Y X W V U T S R Q P : تعالى لقوله: )١٥٥(والظهار

 t s rq p o n m l k j i h g f e d c ba  ̀ _ ^]

x w v u L ]٤-٣: المجادلة.[  
 وإصالح الناس، لبعض المعيشي المستوى رفع في ساهمت التي الكفارات من ذلك وغير

  .والمعاشي االقتصادي حالهم
  الغنائم وخمس الفيء: الخامس المورد

 وال خيل إيجاف وال ،قتال بغير الكفار أموال من للمسلمين الحاصل المال هو: الفيء
  .)١٥٦(ركاب
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M g f e d c b a ` _  ̂] \ [ Z Y X : تعالى قال

n m l k j i h L ]٧: الحشر.[  
 يجري أن بدون النضير بني أموال من رسولهل اهللا أعطي ما عن تكلمت الكريمة فاآلية

 حتى مشياً مشيتم نكمإ بل إبل، على وال خيل على ال يعني ،ركاب وال خيل من عليهم
 هذا من اًنصيب السبيل، وابن والمساكين واليتامى القربى لذوي جعل فالقرآن )١٥٧(فتحتموها

  .الفيء
 أهل من األموال من ما ُأخذ وهي غنيمة، جمع وهو الغنائم، في اًنصيب لهم جعل وكذلك

" # $ % & ' ) ( * + M : تعالى قال )١٥٨(قائمة والحرب عنوةً الحرب

 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - ,

 D C B A @ ? >=L ]٤١: األنفال.[  
 موارد من فالغنيمة. )١٥٩(يخمس ال الفيء اآلية في ذكرت التي لألصناف تخمس والغنيمة

 وحلها عليها محرمة كانت ما بعد خصوصاً األمة لهذه الغنيمة هذه وأحلت ،لإلسالم المالية
 بالرعب نصرت: قبلي األنبياء من احد يعطهن لم خمساً أعطيت: " قال األمة، لهذه مختص
 فليصل، الصالة أدركته أمتي من رجل وأيما وطهوراً، مسجداً األرض لي وجعلت شهر، مسيرة
 وأعطيت كافة، الناس إلى وبعثت خاصة، قومه إلى يبعث النبي وكان الغنائم، لي وأحلت
  .)١٦٠("الشفاعة

 أو المجتمع، في االقتصادي للتكافل مصدراً اإلسالم جعلها التي الموارد كل ليست هذه
  .)١٦٢(النبوية السنة بينه ما ومنها ،)١٦١(ِإشارة القرآن إليه أشار ما منها الكثير يوجد ألنه

  
  

   
                                                             

  .٣٠٣،ص٣ج ،مقاييس اللغة) ابن فارس، ١(
  ).٤٩٠- ٤٨٩، مصدر سابق، (ص مفردات ألفاظ القرآن) ينظر: الراغب األصفهاني، ٢(
  .٣٨٤،ص٧ج، مصدر سابق، لسان العرب) ابن منظور، ٣(
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  .٣٣٥،ص٣ج، مصدر سابق، لسان العرب) ابن منظور، ٤(
  ).٦٣٦مصدر سابق. (ص  مفردات ألفاظ القرآن،) الراغب األصفهاني، ٥(
  .١٢٠،ص١ج، ١٩٩٧دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس،  التحرير والتنوير،) ابن عاشور، محمد الطاهر، ٦(
  .٣٢٣-٣٢٢، ص٥ج، مصدر سابق، لسان العرب) ابن منظور، ٧(
  .٢١٩، ص٥جمصدر سابق،  لسان العرب،) ابن منظور، ٨(
  ).٢٠٦م، (ص١٩٧٣-١٣٩٣، ١، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، طالفروق اللغوية) العسكري، أبو هالل، ٩(
  .٥٧٦، ص٧ج، مصدر سابق، جامع البيان) ينظر: الطبري، ١٠(
  .٣٨٤،ص ٧ج، مصدر سابق، لسان العرب) ابن منظور، ١١(
  .٣٥٦،ص١١ج، مصدر سابق، لسان العربنظور، ) ابن م١٢(
حديث كتاب األذان، باب: إقامة الصف من تمام الصالة،  مصدر سابق،، صحيح البخاري) البخاري، ١٣(

  ).١١٨ص  ٧٢٣رقم:
  .١٧٩، ص٣ج، مصدر سابق، لسان العرب) ابن منظور، ١٤(
  .١٧٩،ص٣ج، مصدر سابق، لسان العرب) ينظر: ابن منظور، ١٥(
عن اإليمان واإلسالم  كتاب اإليمان، باب: سؤال جبريل النبي  مصدر سابق،، صحيح البخاري) البخاري، ١٦(

  .١٢ص  ،٥٠:واإلحسان وعلم الساعة، حديث رقم
، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، القاهرة، فهم أصول اإلسالم في رسالة التعاليم) محمود، علي عبد الحليم، ١٧(

  ).١٥، (ص ١م، ط١٩٩٤

  ). ٩، (ص ١م، ط١٩٩٧، دار السالم، مصر، رسالة اإلصالح) الشيخ، بدوي محمود، ١٨(

، (ص ١م، ط١٩٩٧لبنان،  –، دار المنتخب، بيروت الخطاب اإلصالحي في المغرب) بلقزيز، عبد اهللا، ١٩(
١٥.(  

د هللا تعالى. ) البدعة: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعب٢٠(
  ).٢٨دار الكتب العلمية، بيروت، (ص  االعتصام،الشاطبي، أبي إسحاق إبراهيم بن موسى، 

  ).١٥سابق، (ص  مصدر الخطاب اإلصالحي في المغرب،) ينظر: بلقزيز، ٢١(

  ).٢٣، مرجع سابق، (ص اإلصالح والمجتمع المغربي) ينظر: مجموعة من العلماء، (علي أومليل)، ٢٢(

  .٢٢،ص١ج مصدر سابق،، األعمال الكاملة) ينظر: عبده، ٢٣(

سابق، (ص  صدر، ماإلصالح والمجتمع المغربي في القرن التاسع عشر) ينظر: مجموعة من العلماء، ٢٤(
٢٤.(  

 .٤٢ينظر: الفصل األول من هذه الرسالة، المبحث الثالث، المطلب الثاني، ص  )٢٥(
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، ١٣)، ج٢٠٧٨٢البيهقي، السنن الكبرى، مصدر سابق، باب: بيان مكارم األخالق ومعاليها، حديث رقم: ( )٢٦(

  .، حديث صحيح.٢٠٢ص 

 . ٧ص ،٢١ط ،م٢٠١٠- هـ١٤٣١:دمشق، القلم دار، المسلم خلق ،محمد ،الغزالي )٢٧(

: العلوم بحر: السمرقندي: ينظر ،النار في يخلد كبيرة على مات من إن: قال من على رد اآلية هذه وفي )٢٨(
 ٨ج: سابق مصدر: القرآن آي تأويل عن البيان جامع: الطبري: وينظر. ٣٠٨ص ١ج سابق مصدر

  ٤٥٠ص

 . ٢٥٨ص ٢٠ج: سابق مصدر: الغيب مفاتيح: الرازي: ينظر )٢٩(

 .٧٦ه الرسالة، المبحث الثاني، المطلب الثاني، هذ من الثاني الفصل: ينظر )٣٠(

:باب:المطاعم شعب االيمانرواه البيهقي في ".الخبائث أم فإنها الخمر أجتنبوا" قال أنه  عثمان عن )٣١(
 .٥١٩٨،حديث رقم ٤٠٧،ص٧والمشارب وما يجب التورع عنه، ج

 ابن رواه". شر كل مفتاح فإنها الخمر، تشرب ال: " خليلي أوصاني: قال الدرداء، أبي عن الدرداء أم عن )٣٢(
 . ٣٣٧١ رقم حديث ،١١١٩ص ٢ج،شر كل مفتاح الخمر باب األشربة، كتاب سننه في ماجه

 ،٣ط دمشق، الغزالي، مكتبة ،األحكام آيات تفسير في البيان روائع ،علي محمد ،الصابوني: ينظر )٣٣(
 . ٢٧٣- ٢٧٢ص ،١ج هـ،١٤٠٠

، ٤٩٩٣: رقم حديث ،نآالقر تأليف: باب، نآالقر فضائل: كتاب، سابق مصدر ،البخاري صحيح ،البخاري )٣٤(
 . ١٨٥ص ٦ج

 . ١٥٨ص ،١ج: سابق مصدر: الكليات: الكفوي البقاء أبو: ينظر )٣٥(

 . ٩٥ص ٥ج: قصد باب: سابق مصدر: اللغة مقاييس: فارس ابن )٣٦(

 ،١ج: اللغوية الفروق: العسكري هالل أبو ،١٥٨ص ،١ج: سابق مصدر: الكليات: الكفوي البقاء أبو )٣٧(
 . ٣٥٣ص ،٣ج العرب لسان ١٢٦ص

 . ٣٥٣: اللسان ،٣٠٠ص ،١ج سابق، مصدر: اللغوية الفروق: العسكري هالل أبو )٣٨(

 . ٣٥٤ص ،٣ج: قصد: العرب لسان: منظور ابن: ينظر )٣٩(

 ،١٤٠٧ ،٤ط بيروت، للماليين، العلم دار ،اللغة تاج الصحاح ،)هـ٣٩٣٥( إسماعيل نصر أبو: الفارابي )٤٠(
 . ٥٢٥ ،٥٢٤ص ،٢ج

 هـ،١٤٠٩ ،١ط األردن، عمار، دار ،والسنة القرآن ضوء في اقتصادنا: حسن محمد: يحيى أبو )٤١(
 . ١١ص م،١٩٨٩

 وهبة، مكتبة غريب، دار ):وأهدافه ؤهمباد( اإلسالم في االقتصادي النظام أحمد، وفتحي أحمد: العال )٤٢(
 . ١٥ص م،١٩٨٠ -هـ١٤٠٠ ،٣ط القاهرة،

 ،٢ط بيروت، اللبناني، الكتاب دار ،اإلسالمية الشريعة ضوء في االقتصاد: محمد محمود: بابللي: ينظر )٤٣(
 . ١٨ص: م١٩٨٠

 .٤٩ص ٣ج: ٣ ط م٢٠١١ ،دمشق ،القلم دار ،الشافعي الفقه في المعتمد ،محمد ،الزحيلي: ينظر )٤٤(

 .٤٩ص ٣ج ، مصدر سابق،الشافعي الفقه في المعتمد ،الزحيلي: ينظر )٤٥(

 ٣٥٢ص، ٢ج، سابق مصدر الفرقان ورغائب القران غرائب: النيسابوري :ينظر )٤٦(
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 الجامع: البخاري اإلمام: والحديث. ٣٧٧ص ،٣ج: سابق مصدر: القرآن ألحكام الجامع: القرطبي ينظر )٤٧(

 .٧٣ص ،٢ج) ٢٤٨٠( رقم حديث ماله دون قاتل من: باب: المظالم كتاب: سابق مصدر: الصحيح

 .٤٩٦ص ،٩ج: سابق مصدر: الغيب مفاتيح: الرازي )٤٨(

 .٤٧٢ص ،١ج: سابق مصدر: الكشاف: الزمخشري: ينظر )٤٩(

 . ٢٦ص: سابق مصدر: والسنة القرآن ضوء في اقتصادنا: يحيى أبو: ينظر )٥٠(

 . ٢٤٢ص: الكريم القرآن في اإلصالح منهج :يوسف السيد: ينظر )٥١(

 .٤٧٣ص ،٤ج: سابق مصدر: الكشاف: الزمخشري: ينظر )٥٢(

 . ٤٨٦ص ،١٣ج: سابق مصدر: القران اي تأويل في البيان جامع: الطبري: ينظر )٥٣(

: العلمية الكتب دار: الصحيحين على المستدرك): هـ٤٠٥ت( اهللا عبد بن محمد اهللا عبد ابو: الحاكم )٥٤(
 . ٣٥٤ص ٤ج، ٧٨٩٦: رقم حديث:١ط، هـ١٤٤١: عطا القادر عبد مصطفى: تحقيق: بيروت

- هـ١٤١٥،القاهرة: وهبة مكتبة،اإلسالمي االقتصاد في واألخالق القيم دور: يوسف: القرضاوي:ينظر )٥٥(
 .١٠٥ ص ،١ط: م١٩٩٥

 . ٢٠ص: تاريخ بدون: بيروت،العربي الفكر دار: المسلمين هجوشي القرآن: علي إبراهيم: الخشب أبو )٥٦(

 الفروق معجم: العسكري: وينظر. ٢٥٩ص: سابق مصدر: القرآن ألفاظ مفردات معجم: األصفهاني: ينظر )٥٧(
 .١٤١ص ،١ج: سابق مصدر: اللغوية

 . ١١٥: سابق مصدر :اللغوية الفروق معجم: العسكري: ينظر )٥٨(

 القرآن تفسير: كثير ابن ،٤٩ص ،١٩ج سابق، مصدر: القران اي تأويل عن البيان جامع: الطبري: ينظر )٥٩(
 . ٣٣٢ص ،١٠ج: سابق مصدر: العظيم

 . ٤٢٩ص ٢٣ج: سابق مصدر: العروس تاج الزبيدي،: ينظر )٦٠(

 ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿچ :تعالى اهللا قول باب: والزينة اللباس كتاب: سابق مصدر: الجامع الصحيح: البخاري )٦١(
 . ٤٣ص ،٧ج :]٣٢:االعراف[ چ ڦڤ ڤ ڤ

 السدي، األعور الكوفي ثم الحجازي محمد أبو المفسر، اإلمام كريمة، أبي بن الرحمن عبد بن إسماعيل هو )٦٢(
 وسفيان شعبة عنه وحدث سعد بن ومصعب عباس وابن مالك بن أنس عن حدث قريش موالي أحد

 وعشرين سبع سنة مات ثقة، حنبل بن أحمد اإلمام عنه قال الحديث، صالح: النسائي عنه قال الثوري،
 . ومائة

 . ٥٠٨ص ،٤ج سابق، مصدر: التأويل محاسن: القاسمي )٦٣(

  .٧٦ص:سابق مصدر: الكريم القرآن أللفاظ المعجم المفهرس: الباقي عبد: ينظر )٦٤(

 . ١٢٤ص ٦ج: سابق مصدر: العظيم القرآن تفسير: كثير ابن )٦٥(

 . ٣٠٩ص ،٢ج: سابق مصدر: العلوم بحر: السمرقندي: ينظر )٦٦(

 . ٢٥١ص: سابق مصدر: المجتمع إصالح في الكريم القرآن منهج: يوسف السيد:ينظر )٦٧(

 . ٥٠ص ،٤ج سابق مصدر: العرب لسان: منظور ابن: ينظر )٦٨(

 . ١١٤ص سابق مصدر :اللغوية الفروق معجم: العسكري: ينظر)٦٩(

 .٦٩ص ،٥ج: سابق مصدر: العظيم القرآن تفسير: كثير ابن: ينظر )٧٠(
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 .١١٤-١١٣ ص: اللغوية الفروق معجم: العسكري هالل أبو: ينظر )٧١(

 .١٦٥ص ،١١ج: سابق مصدر: الكريم القرآن ألحكام الجامع: القرطبي )٧٢(

 . ١٩١صمصدر سابق،  ،اإلسالم دعوة: سيد: سابق )٧٣(

 - المعاصر الفكر دار: والمنهج والشريعة العقيدة في المنير التفسير: مصطفى وهبة: الزحيلي: ينظر )٧٤(
 . ٥٨ص ،١٥ج - هـ١٤١٨ -٢ط -دمشق

 . ١٦٨ص ،٥ج: سابق مصدر: الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد: السعود أبو: ينظر )٧٥(

 تفسير: كثير وابن ،٥٦٤ص ،٧ج: سابق مصدر ،القرآن أي تأويل عن البيان جامع: الطبري: ينظر )٧٦(
 . ٢١٤ص ،٢ج سابق، مصدر :العظيم القرآن

 . ٥٦٥ص ،٧ج: سابق مصدر :القرآن أي تأويل عن البيان جامع: الطبري )٧٧(

 . ٤٩٦ص ،٩ج: سابق مصدر: الغيب مفاتيح: الرازي: ينظر )٧٨(

 تفسير: رضا: وينظر. ٥٧٧ص ،٧ج: سابق مصدر: القرآن آي تأويل عن البيان جامع: الطبري: ينظر )٧٩(
 . ٣١٨ص ،٤ج: سابق مصدر ):المنار تفسير( الحكيم القرآن

 . ٤٩٦ص ،٩ج: سابق مصدر :الغيب مفاتيح: الرازي: ينظر )٨٠(

 عمان -عمار دار: البنا اإلمام رسائل في دراسة اإلصالح منهج: الرحمن عبد محمد: المرسي: ينظر )٨١(
 . ٢٧٠ص م،٢٠١٠ ،١٤٣١ ،٣ط األردن،

: النبا: عن نقالً. ٢٥١ص: سابق مصدر: المجتمع إصالح في الكريم القرآن منهج: محمد: يوسف: ينظر )٨٢(
 .٢٦٠ص: الرسائل مجموعة: حسن

 والمرتشي الراشي اهللا لعن: " قال الشريفة النبوية السنة طريق عن بها المتعاملين ولعن الرشوة حرمت )٨٣(
 الراشي في جاء ما باب: األحكام كتاب: الترمذي سنن الترمذي، أخرجه. بينهما المتوسط أي" والرائش

 . صحيح حسن الترمذي وقال ،٦١٣ص ،٣ج والمرتشي

: الجامع الصحيح: البخاري رواه أرضين سبع من طومه شيئاً األرض من ظلم من: " اهللا رسول قال )٨٤(
 . ٦٨ص ،٤ج األرض من شيئاً ظلم من إثم: باب المظالم، كتاب

  ،"منا فليس غشنا من  النبي قول باب: اإليمان كتاب" مسلم رواه" منا فليس غشنا من: " اهللا رسول قال )٨٥(

 ،١ج العباس، بن اهللا عبد عن سنده في أحمد اإلمام رواه ثمنه، حرم شيء أكل حرم إذا:  اهللا رسول قال )٨٦(
 . ٦٦ باب: البيوع كتاب: سننه في داود أبو ورواه ،٢٧٣ حديث رقم ،٣٢٢ص

 .٤٨٢ص ٢ج: سابق مصدر: اللغة مقاييس معجم: فارس ابن )٨٧(

 .٧٠٠ص ،٣ج: سابق مصدر: التأويل محاسن: القاسمي )٨٨(

 الحديثة، الرياض مكتبة ،المغني:قدامة ابن: ينظر"، مخصوصة أشياء في الزيادة" الحنابلة عرفها فقد )٨٩(
 في التماثل معلوم غير مخصوص عوض على عقد" بأنها الشافعية وعرفها. ٣ص ،٤ج م،١٩٨١ ،١٤٠١
 شرح إلى المحتاج نهاية الصغير، الشافعي: ينظر" أحدهما أو البدلين في تأخير مع أو العقد حالة الشرع،

 في المتعاقدين ألحد المستحق الفضل: "األحناف وعرفها. ٤٠٩ص ،٣ج اإلسالمية، المكتبة المنهاج،
 ،٢ج اإلسالمية، المكتبة ،المبتدي بداية شرح المرغيناني،: ينظر"،فيه شرط عوض عن الخالي المعارضة
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 البر عبد ابن: ينظر"،والتأخير متوهمة، أو محققة الوزن، أو العدد في الزيادة: "المالكية وعرفها،٦١ص

 . ١٣٠٣ بيروت، العلمية، الكتب دار ،المالكي المدينة أهل فقه في الكافي القرطبي،

 . ٢٦٣ص ،١٩٧١ ،١ط العربية، النهضة دار ،االقتصادية الموسوعة: راشد: الراوي )٩٠(

 .٣٥٨ص ،٢ج: سابق مصدر: الغيب مفاتيح: الرازي: ينظر )٩١(

 .٥٧ص ،٣ج مصر، الحلبي البابي مصطفى :تفسير المراغي: المراغي )٩٢(

 . ٥٧ص ١ج: القرآن علوم في اإلتقان: السيوطي: ينظر )٩٣(

 .٣٩٠ص ،١ج،سابق مصدر: األحكام آيات تفسير في البيان روائع: الصابوني: ينظر )٩٤(

 . ٥٨ص ،١ج: سابق مصدر: القرآن علوم في اإلتقان: السيوطي: ينظر )٩٥(

 .٣٩٠ص ،١ج،سابق مصدر: األحكام آيات تفسير في البيان روائع: الصابوني: ينظر )٩٦(

 .٦٠ص ،١ج: سابق مصدر: القرآن علوم في اإلتقان: السيوطي: ينظر )٩٧(

 .٣٩١ص ،١ج،سابق مصدر: األحكام آيات تفسير في البيان روائع: الصابوني: ينظر )٩٨(

 .٣٩١ص ،١ج،سابق مصدر: األحكام آيات تفسير في البيان روائع: الصابوني: ينظر )٩٩(

 . ٦٨٠ص ،٢ج) ر س ي( باب: سابق مصدر: المنير المصباح: الفيومي )١٠٠(

 . ٥٠٠ص) الياء( باب: سابق مصدر :المحيط القاموس آبادي، الفيروز )١٠١(

 مصدر: التعريفات: الجرجاني وينظر ٥٣٠ص ،٣ج سابق مصدر: القرآن ألحكام جامعال: القرطبي )١٠٢(
 . ١٧٩ سابق

 .النرد فصوص: الكعاب )١٠٣(

 آي تأويل عن البيان جامع: الطبري: وينظر ،٥٢ص ،٣ج ،القرآن ألحكام جامعال: القرطبي: ينظر )١٠٤(
 . ٣٢١- ٣٢٠ص ،٤ج: سابق مصدر: القرآن

 . ١٤٤ص ،١ج: سابق مصدر: العلوم بحر: السمرقندي: ينظر )١٠٥(

 .٦٢ص ،١ج: سابق مصدر: القرآن علوم في اإلتقان: السيوطي: ينظر )١٠٦(

 . ٢٥٣ص ،١ج: سابق مصدر: القدير فتح :الشوكاني: ينظر )١٠٧(

 . ٢٥٣ص ،١ج: السابق المصدر: ينظر )١٠٨(

 . ١٤٤ص ،١ج: سابق مصدر :العلوم بحر: السمرقندي: ينظر )١٠٩(

 . ٥٢ص ٣ج: سابق مصدر: القرآن حكامأل جامعال: القرطبي )١١٠(

 ،٣ج: سابق مصدر: القرآن حكامأل جامعال: القرطبي: وينظر ،٣٣٧ص ،٣٢ج تيمية ابن فتاوى مجموع )١١١(
 . ٥٧ص

 المصباح: الفيومي: وينظر. ١٥٥ص ،١٠ج) سرق(: سابق مصدر: العرب لسان: منظور ابن: ينظر )١١٢(
 سابق مصدر: القرآن ألفاظ مفردات: األصفهاني: وينظر. ٢٧٤ص ،١ج) سرق: (سابق مصدر: المنير

 .٤٠٨ص) سرق(

 لتعليل االختيار): هـ٦٨٣: ت( الموصلي مودود بن محمود بن اهللا عبد: الحنفي الفضل أبو: ينظر )١١٣(
 بن محمد الدين كمال: الهمام ابن: وينظر ١٠٢ص ،٤ج هـ،١٣٥٦ -القاهرة -الحلبي مطبعة: المختار

 . ٢١٩ص ،٤ج -بيروت -الفكر دار - القدير فتح ،)هـ٨٦١: ت( السيواسي الواحد عبد
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 . ١١٧ص ،٩ج ،)النزول حسب مرتب( الحديث التفسير: دروزة )١١٤(

 . ٢٣٠ص ،١ج سابق، مصدر: الرحمن الكريم تيسير السعدي،: ينظر )١١٥(

 . ٢٣٠ص ،١ج: سابق مصدر: الرحمن الكريم تيسير: السعدي: ينظر )١١٦(

 :الشافعي الهراسي الكيا: وينظر ٦٣-٦٢- ٦١ص ،٤ج: سابق مصدر: القرآن أحكام: الجصاص: ينظر )١١٧(
دارالكتب : القرآن أحكام هـ):٥٠٤علي بن محمد بن علي أبو الحسن الطبري، الملقب بعماد الدين (ت:

 . ٧١ص ،٣ج موسى محمد علي وعزة عبد عطية، :هـ، تحقيق١٤٠٥، ٢العلمية، بيروت،ط

 . ٢٣٠ص ،١ج: سابق مصدر: الرحمن الكريم تيسير: السعدي: ينظر )١١٨(

 .٦٥ ص ١ج: سابق مصدر: اللغوية الفروق: العسكري: ينظر )١١٩(

 . ١٢٩ص ،٤ج: سابق مصدر: الوسيط التفسير: طنطاوي: ينظر )١٢٠(

 ينظر آخر، رأي وإسحاق الثوري وسفيان النعمان حنيفة وأبي ثور وأبو الشافعي قال وبه مالك قول هذا )١٢١(
 جمع: القرآن أحكام: الشافعي: وينظر ،٥٣-٥٢-٥١ص ٤ج سابق مصدر: القرآن أحكام: الجصاص

: األحكام آيات تفسير: السايس علي محمد: السايس: وينظر ١٢٩-١٢٨ص ١٧ج: سابق مصدر: البيهقي
: عاشور ابن: وينظر ،٣٦٧ ،٣٦٦ص ١سويدان،ج ناجي: تحقيق م،٢٠٠٢،بيروت، العصرية المكتبة

 . ١٨٢ص ،٦ج: سابق مصدر: والتنوير التحرير

 . ٢٨٧ص ،٨ج: سابق مصدر :المغني: قدامة ابن: ينظر )١٢٢(

 ٨ج هـ١٤٠٤:بيروت:الفكر دار:المنهاج شرح الى المحتاج نهاية :محمد الدين شمس: الرملي: ينظر )١٢٣(
 . ٢ص

 .٥٧ص ،١ج: سابق مصدر :القرآن علوم في االتقان: السيوطي: ينظر )١٢٤(

 . ١٨٠ص ،٦ج: سابق مصدر: والتنوير التحرير: عاشور ابن: ينظر )١٢٥(

 . ١٣٠ص ،٤ج سابق مصدر: الوسيط التفسير: طنطاوي: ينظر )١٢٦(

 عمار، دار -أحكامه -قيمه -مفاهيمه -أخالقه: اإلسالم في العمل: الخطيب الدين عز: التميمي: ينظر )١٢٧(
 .٩ص األردن،

 . ٢٩٩ص ،٤ج :العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر: عطية ابن: ينظر: والحسن قتادة قول هذا )١٢٨(

 . ٥٢٤ص ،١٩ج: سابق مصدر: القرآن آي تأويل عن البيان جامع: الطبري: ينظر )١٢٩(

 . ٥٢٥ص ،١٩ج: السابق المصدر: ينظر )١٣٠(

 . ٢٧١١ص ،٥ج: سابق مصدر: القرآن ظالل في: قطب: ينظر )١٣١(

 بالمحن، العارف وفهم اليمان بن حذيفة: باب مصدر سابق، ،األصفياء وطبقات األولياء حلية: األصبهاني )١٣٢(
 . ٢٧٨ص ،١ج

 في القصد باب. المداومة في والجهد العبادة في القصد: باب ،مصدر سابق: الكبرى السنن: البيهقي )١٣٣(
 . ٤٧٤٤: الحديث رقم، ٥١ص ،٤ج المداومة، في والجهد العبادة

 . ٣٩٦ص ،١٢ج سابق، مصدر: القرآن آي تأويل عن البيان جامع: الطبري: ينظر )١٣٤(

 .١٧٩ص ،٨ج: سابق مصدر: العظيم القرآن تفسير: كثير ابن )١٣٥(

 . ٢٤٥ص: سابق مصدر: المجتمع إصالح في الكريم القرآن منهج: يوسف )١٣٦(
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 ١٣١ص م،١٩٨٢ هـ،١٤٠٢ القاهرة: الشروق دار: والمسلمون اإلسالم: فتحي: رضوان )١٣٧(

  من هذه الشروط: )١٣٨(

رواه مسلم  "إن اهللا طيب ال يقبل إال طيباً...". أن يكون العمل مشروعاً في نظر اإلسالم قال رسول اهللا  .١
  .٧٠٣، ص٢: كتاب الزكاة باب قبول الصدقة وان الكسب الطيب وتربيتها جفي صحيحه

 رواه البيهقي : أن اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه".االتقان واإلحسان في العمل قال رسول اهللا  .٢
 .٥٣١٢في شعب اإليمان عن أم المؤمنين عائشة رقم 

مسند  رواه أحمد في مسنده:أن ال يغش وال يكذب في البيع: "اليمين الكاذبة منفعة للسلعة، محقة للكسب".  .٣
: التاجر الصدوق األمين مع النبيين والصديقين قال أيضاً. ٧٢٩٣حديث رقم  ٢٤٣، ص١٢أبي هريرة، ج

. ٢٥٨١، رقم ١٦٥٣، ص٣، باب التاجر الصدوق، جمسند الدارمي (سنن الدارمي)والشهداء الدارمي: 
 .١٢٠٩رقم  ٥٠٦، ص٢باب ما جاء في التجارة ج سنن الترمذي

حة، قلنا لمن يا رسول اهللا؟ قال: "هللا ولرسوله، ولكتابه، وأمر بالنصيحة عن التدليس: قال: الدين النصي .٤
 ٣١٨، ص٥مسند عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب ج رواه أحمد في مسنده وألئمة المسلمين وعامتهم"

ال يحل ألحد يبيع  وال يجوز التدليس بل إيضاح العيوب والمحاسن قال رسول اهللا . ٣٢٨١حديث رقم 
، ٢ج رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، ، وال يحل لمن علم ذلك إال بينه".شيئاً إال بين ما فيه

 .٢١٥٧، رقم الحديث ١٢ص
رحم اهللا رجالً سمحاً إذا  حسن المعاملة والسماحة في البيع والشراء واألخذ واألداء قال رسول اهللا   .٥

 ٧٤٢، ص٢ب السماحة في البيع ج، بارواه ابن ماجة في سننهباع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى.
 . ٢٢٠٣رقم الحديث 

ال تحاسدوا، وال تناجشوا، وال تباغضوا،  نهى عن الحسد والنجش (التحايل) والتباغض: قال رسول اهللا  .٦
: كتاب رواه مسلم في صحيحه وال تدابروا وال يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد اهللا أخواناً...".

 .١٩٨٣، ص٤ب: تحريم التحاسد والتباغض جالبر والصلة واآلداب با
 . ٢٥٩ص: سابق مصدر: المجتمع إصالح في الكريم القرآن منهج: محمد السيد يوسف: ينظر )١٣٩(

 عن نقالً حسن، البزار وإسناد والبزار، الطبراني رواه وقال ،١٦٧ص ،٨ج "المجمع" في الهيثمي أورده )١٤٠(
 ،١٤٢١ ،١ط الرسالة، مؤسسة وآخرون، مرشد عادل االرناؤوط شعيب: أحمد اإلمام مسند تحقيق
 . ٤٨٦ص ،٨ج م،٢٠٠١

" خمس على اإلسالم بني"  النبي قول باب: اإليمان كتاب: سابق مصدر: البخاري صحيح: البخاري )١٤١(
 . ٨ رقم حديث ١١ص ،١ج

.رسالة فصول في الصيام والتراويح والزكاةهـ)، ١٤٢١:ابن العثيمين: محمد بن صالح بن محمد (ت )١٤٢(
 )www.islamhouse.comدعوية صغيرة منشورة في موقع اسالم هاوس (

 . ٦١٤ص ،٢٣ج: سابق مصدر: القرآن آي تأويل عن البيان جامع: الطبري: ينظر )١٤٣(

 .٩٩ص ،٤ج سابق مصدر: الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد: السعود أبي: ينظر )١٤٤(
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والفرق بين الزكاة والصدقة هو أن الزكاة ال تكون إال فرضا والصدقة قد تكون فرضا وقد تكون نفال،  )١٤٥(

  واألصل فيها النفل. 
 . ١١٢: سابق مصدر: الرحمن الكريم تيسير: السعدي: ينظر )١٤٦(

 . ١٨٢ص ،١ج: سابق مصدر :العلوم بحر: السمرقندي )١٤٧(

 ليست المال من بجزء الوصية أن إلى والحنابلة والشافعية والمالكية الحنفية الفقهاء جمهور قول هذا )١٤٨(
: علماء مجموعة: ينظر. خيراً ترك لمن المال من بجزء الوصية تستحب قالوا ثم أحد على واجبة

 . ٢٢٤ص ٤٣ج سابق، مصدر: الكويتية الفقهية الموسوعة

 . ٢٦٨ص ١ج: سابق مصدر: الوسيط تفسير: طنطاوي: ينظر )١٤٩(

 . ١٤٦ص ،٢ج: سابق مصدر: والتنوير التحرير: عاشور ابن )١٥٠(

 .٣٣٣ص ،٦ج المجموع عن نقالً ،٣٨ص ،٣٥ج: الفقهية الموسوعة:علماء مجموعة )١٥١(

 . ٣٩ص ،٣٥ج:السابق المصدر: ينظر )١٥٢(

 . ٣٨٧ص ،١ج مصدر سابق،: األحكام آيات تفسير :السايس: ينظر )١٥٣(

 . ٣٠٦ص ،١ج: السابق المصدر: السايس: ينظر )١٥٤(

 كظهر علي أنت: لزوجته الرجل يقول أن وهو الظهر، من مأخوذ وهو المعجمة الظاء بكسر: الظهار )١٥٥(
 قطعياً، تحريماً اإلسالم حرمه وقد الجاهلية في زوجته عن الرجل انفصال أنواع من نوع وهو أمي،
 . ٢٧٣ص ،١٧ج: سابق مصدر: القرآن ألحكام الجامع: القرطبي: ينظر

: سابق مصدر: المغني: قدامة ابن: وينظر ،١٣٣ص ،٦ج:سابق مصدر: المحتاج نهاية: الرملي: ينظر )١٥٦(
 . ٤٠٢ص ،٦ج

 . ٤٢٧ص ،٣ج: سابق مصدر: العلوم بحر: السمرقندي: ينظر )١٥٧(

 . ٣٠٢ص ،٣١ج: سابق مصدر: الكويتية الفقهية الموسوعة: علماء مجموعة: ينظر )١٥٨(

 . ٣٠٢ص ،٣١ج: سابق مصدر: الكويتية الفقهية الموسوعة: علماء مجموعة: ينظر )١٥٩(

 مسجداً األرض لي جعلت: النبي قول باب: التيمم: كتاب: سابق مصدر :البخاري صحيح: البخاري )١٦٠(
 . ٩٥ص ،١ج ٣٣٥ رقم حديث وطهوراً،

 البيان جامع: الطبري ينظرك الفطر، زكاة قيل" تزكى من أفلح قد" تعالى قال الفطر، زكاة أو صدقة مثل )١٦١(
 . ٣٧٤ص ٢٤ج: القرآن آي تأويل عن

:  اهللا رسول قال الجارية الصدقة: والوقف للفقراء، إطعام أو مال من الفرد ينذره ما وهو: النذر مثل )١٦٢(
 رواه" له يدعو صالح ولد أو به، ينتفع علم أو جارية، صدقة ثالث، من إال عمله انقطع اإلنسان مات إذا

 ٣ج ١٠٠٤ رقم حديث وفاته بعد الثواب من اإلنسان يلحق ما: باب: الوصية: كتاب صحيحه، في مسلم
  . المبارك األضحى عيد في واألضحية ١٢٥٥ص

  
   

 القرآن الكريم 

 . ١٩٩٧، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس، التحرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاهر،  .١
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المحرر الوجيز في تفسـير  هـ)، ٥٤٦-٤٨١ابن عطية، أبي محمد عبد الحق بن غالب األندلسي، (ت: .٢

، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، تحقيق وتعليق: عبد اهللا بن إبراهيم األنصاري، السيد الكتاب العزيز
 عبد العال السيد إبراهيم.  

 -هــ  ١٤٢٣، اتحاد الكتـاب العـرب،   غـة مقاييس اللهـ)، ٣٩٥ابن فارس، أبو الحسين أحمد (ت: .٣
 م، تحقيق: عبد السالم محمد هارون.٢٠٠٢

 م.١٩٨١ -هـ ١٤٠١، مكتبة الرياض الحديثة، المغني، ابن قدامة .٤

 ،ن العظيمآتفسير القرهـ): ٧٧٤(ت:أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي  ،ابن كثير .٥
 م، تحقيق: سامي بن محمد سالمة.١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ة، دار طيبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثاني

تحقيـق:   ،بيـروت  ،، دار الفكـر سنن ابن ماجة ،هـ)٢٧٥عبد اهللا بن يزيد القزويني (ت: ،ابن ماجة .٦
  محمد فؤاد عبد الباقي.

 ،لسان العرب ،هـ)٧١١بو الفضل، جمال الدين االنصاري (ت:أمحمد بن مكرم بن علي، ، ابن منظور .٧
  .هـ١٤١٤الطبعة الثالثة،  بيروت، دار صادر،

 بدون تاريخ. ،دار الفكر العربي، بيروت ،القرآن وشيخه المسلمين ،إبراهيم علي ،أبو الخشب .٨

 ،االختيار لتعليل المختـار  ،هـ)٦٨٣عبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي (ت:  ،أبو الفضل الحنفي .٩
 هـ. ١٣٥٦ -القاهرة ،مطبعة الحلبي

، دار عمـار، األردن، الطبعـة األولـى،    دنا في ضوء القرآن والسنةاقتصا ،محمد حسن ،أبو يحيى .١٠
  م.١٩٨٩هـ، ١٤٠٩

إرشاد العقل السليم إلـى   ،هـ)٩٨٢أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (ت: ،أبوالسعود .١١
 .بيروت -دار إحياء التراث العربي  ،(تفسير أبي السعود) مزايا الكتاب الكريم

، دار الكتاب اللبناني، بيـروت، الطبعـة   االقتصاد في ضوء الشريعة اإلسالمية ،محمود محمد، بابللي .١٢
 م.١٩٨٠الثانية، 

، دار الفيحـاء، دمشـق، دار   صحيح البخاريهـ)، ٢٥٦البخاري، أبو عبد اهللا محمد بن إسماعيل (ت  .١٣
 م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩ الطبعة الثانية،السالم، الرياض، 

، مكتبـة  سـنن الترمـذي   ،هـ)٢٧٩ى بن الضحاك (ت:محمد بن عيسى بن سورة بن موس، الترمذي .١٤
 م.  ١٩٧٥- هـ١٣٩٥مصطفى البابي الحلبي، مصر، الطبعة الثانية، 

لبنـان، الطبعـة    –دار الكتب العلمية، بيـروت   التعريفات،هـ)، ٧٤٠الجرجاني، علي بن محمد (ت: .١٥
 الثالثة.

، دار الكتـب العلميـة   ،القرآنأحكام ، هـ)٣٧٠أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي (ت: ،الجصاص .١٦
 تحقيق: عبد السالم محمد علي شاهين. ، م١٩٩٤-هـ١٤١٥ ،الطبعة األولىلبنان:  –بيروت 

مختـار  ، هــ) ٦٦٦(ت:، زين الدين أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القـادر الحنفـي   ،الرازي .١٧
 -هــ  ١٤٢٠الخامسـة،  الطبعـة  ، صـيدا  –الدار النموذجية، بيروت  -المكتبة العصرية ، الصحاح
  .تحقيق: يوسف الشيخ محمد، م١٩٩٩
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التفسير الكبير ومفاتيح هـ)، ٦٠٦-٥٤٤الرازي، فخر الدين ضياء عمر المشتهر بخطيب الري، (ت: .١٨

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥لبنان،  –، دار الفكر، بيروت الغيب
القلم، دمشق، الـدار  ، دار مفردات ألفاظ القرآنهـ)، ٤٢٥الراغب األصفهاني، الحسين بن محمد (ت: .١٩

  م، تحقيق: صفوان داوودي.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الشامية، بيروت، الطبعة األولى، 
 .١٩٧١، الطبعة األولى، دار النهضة العربية، الموسوعة االقتصادية ،راشد، الراوي .٢٠

 م.١٩٧٦، الطبعة األولى، دار الكتب اللبنانية، بيروت، االجتهاد والتقليدرضا الصدر،  .٢١

 م.١٩٨٢هـ، ١٤٠٢القاهرة  ،دار الشروق، اإلسالم والمسلمون، فتحي، رضوان .٢٢

  .هـ١٤٠٤،بيروت، دار الفكر، نهاية المحتاج الى شرح المنهاج، شمس الدين محمد، الرملي .٢٣
تـاج العـروس مـن جـواهر      ،هــ) ١٢٠٥محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني (ت:، الزبيدي .٢٤

  دار الهداية. ،القاموس
 م، الطبعة الثالثة.  ٢٠١١ ،دمشق، دار القلم، في الفقه الشافعيالمعتمد  ،محمد ،الزحيلي .٢٥

 ،دمشق ،دار الفكر المعاصر ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، وهبة مصطفى ،الزحيلي .٢٦
 هـ.١٤١٨ ،الطبعة الثانية

الكشاف عن حقـائق   ،هـ)٥٣٨-٤٦٧الزمخشري، أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر بن محمد (ت: .٢٧
لبنـان، الطبعـة األولـى،     –، دار الكتب العلمية، بيروت لتنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويلا

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

 األردن.  –، دار عمار، عمان التعبير القرآنيالسامرائي، فاضل صالح،  .٢٨

تحقيـق: نـاجي    ،٢٠٠٢بيروت  ،المكتبة العصرية ،تفسير آيات األحكام ،محمد علي السايس، السايس .٢٩
 سويدان.

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم هـ)، ١٣٧٦ – ١٣٠٧السعدي، عبد الرحمن ناصر السعدي (ت: .٣٠
م، تحقيق: عبد الرحمن ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦لبنان، الطبعة الرابعة،  –، مؤسسة الرسالة، بيروت المنان

  بن معالّ اللويحق.  
 -هــ  ١٣٨٤اعة الفنية المتحدة، القاهرة، مصـر،  ، شركة الطبالتكافل االجتماعيسليم، محمد فرج،  .٣١

  م.  ١٩٦٥
، دار الموافقات في أصول الشـريعة هـ)، ٧٩٠الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي (ت: .٣٢

  م.١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ الطبعة األولى،ابن عفان، 
شمس الدين محمد بن أبي العبـاس أحمـد بـن حمـزة شـهاب الـدين الرملـي         الشافعي الصغير، .٣٣

 ،لبنـان، الطبعـة األخيـرة    -دار الفكر، بيروت  ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، هـ)١٠٠٤(ت:
 م.١٩٨٤-هـ١٤٠٤

مكتبة الغزالي، دمشق، الطبعة الثالثـة،   ،روائع البيان في تفسير آيات األحكام ،محمد علي ،الصابوني .٣٤
 هـ.١٤٠٠
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المقابالت والمقارنات بين أحكام المرافقات ، محمد حافظ (من رجال القضاء المصري السابق) ،صبري .٣٥

، ونظائرها من الشريعة االسالمية، مطبعـة أمـين هنديـة    ،والمعامالت والحدود في الشرع اليهودي
 م.١٩٩٢، مصر

  .١٣دار التعارف، بيروت، ط، دنااقتصا ،محمد باقر، الصدر .٣٦
جامع البيان في تأويل آي القرآن (تفسـير  هـ)، ٣١٠-٢٢٤الطبري، أبي جعفر محمد بن جرير (ت: .٣٧

م، تحقيق: مجموعة من العلماء على ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩، دار السالم، القاهرة، الطبعة الثالثة، الطبري)
 نسخة الشيخين محمود محمد شاكر، أحمد محمد شاكر.

  . الطبعة األولى، دار نهضة مصر، القاهرة، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد، طنطاوي .٣٨
دار غريب، مكتبة وهبـة،   ،النظام االقتصادي في اإلسالم (مبادئه وأهدافه)أحمد وفتحي أحمد،  ،العال .٣٩

  م.  ١٩٨٠ -هـ١٤٠٠القاهرة، الطبعة الثالثة، 
 م.٢٠٠٠دار الفيحاء، دمشق، ، ن الكريمآأللفاظ القرالمعجم المفهرس  ،محمد فؤاد، عبد الباقي .٤٠

  م، تحقيق وتقديم: محمد عمارة.١٩٩٣، دار الشروق، لبنان، األعمال الكاملةعبده، محمد،  .٤١
، دار اآلفاق الفروق اللغويةهـ)، ٣١٥العسكري، أبو هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل بن مهران(ت: .٤٢

 م.١٩٧٣-١٣٩٣الجديدة، بيروت، الطبعة األولى، 

، مؤسسـة  القاموس المحـيط هـ)، ٨١٧الفيروز آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، (ت: .٤٣
مكتب تحقيق التـراث فـي مؤسسـة     م، تحقيق:٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦الرسالة، بيروت، الطبعة الثامنة، 
  .الرسالة، محمد نعيم العرقسوسي

المنير في غريب الشرح الكبيـر  المصباح هـ)، ٧٧٠الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري، (ت: .٤٤
 ، المطبعة األميرية، القاهرة، الطبعة السادسة. للرافعي

محاسـن  هــ)،  ١٣٣٢القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد بـن سـعيد بـن قاسـم الحـالق (ت:      .٤٥
هـ، تحقيق: محمد باسل ١٤١٨، الطبعة األولىدار الكتب العلمية، بيروت،  التأويل(تفسير القاسمي)،

  عيون السود. 
أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فـرح األنصـاري الخزرجـي شـمس الـدين       ،القرطبي .٤٦

القاهرة، الطبعة الثانية،  –، دار الكتب المصرية تفسير القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن، هـ)٦٧١(ت:
 .يم أطفيشتحقيق: أحمد البردوني وإبراه ،م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤

المسند الصحيح المختصر  ،هـ)٢٦١مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت:، القشيري .٤٧
لبنـان،   -دار إحياء التراث العربي، بيروت  ،(صحيح مسلم) بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا 

 تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.

 -هــ  ١٤٢١لبنـان،   –، دار النفائس، بيـروت  الموسوعة الفقهية الميسرةقلعجي، محمد رواس،  .٤٨
  م، الطبعة األولى.  ٢٠٠٠

بيـروت،   مؤسسـة الرسـالة،   ،الكلياتهـ)، ١٠٩٤يوب بن موسى الحسيني (تأبو البقاء أ ،الكفوي .٤٩
  تحقيق:عدنان درويش. 
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 ،نآأحكـام القـر  ، هـ)٥٠٤بو الحسن الطبري، الشافعي (ت:أعلي بن محمد بن علي، ، الكيا الهراسي .٥٠

 هـ، تحقيق: موسى محمد علي، وعزة عبد عطية.١٤٠٥بيروت، الطبعة الثانية، ، كتب العلميةدار ال

، منشـورات  اإلصالح والمجتمع المغربي في القرن التاسع عشرمجموعة من العلماء (علي أومليل)،  .٥١
 .  ١٩٨٣، ٧كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 

. الطبعـة األولـى  ، دار ابن كثير، دمشـق،  فتح القدير)، ١٨٣٤ -هـ ١٢٥٠(ت  ،محمد، الشوكاني .٥٢
  م.١٩٩٤

 الطبعة الثانيـة،  لبنان، –، دار النفائس، بيروت معجم لغة الفقهاءمحمد رواس قلعجي وحامد صدقي،  .٥٣
  م. ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

  ، دار الرشاد، بدون طبعة.منهج اإلصالح اإلسالمي في المجتمعمحمود، عبد الحليم،  .٥٤
علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغـاني المرغينـاني، أبـو الحسـن برهـان الـدين       ، المرغيناني .٥٥

تحقيق:  ،لبنان –بيروت  -حياء التراث العربي إدار  ،الهداية في شرح بداية المبتدي ،هـ)٥٩٣(ت:
 طالل يوسف.

الموصل، الموصـل،  ، بيت األوضاع االقتصادية في عصر الرسالة والراشدين تطورياسين، نجمان،  .٥٦
١٩٨٨. 

، دار السالم، مصر، الطبعـة الثانيـة،   منهج القرآن الكريم في إصالح المجتمـع محمد السيد  ،يوسف .٥٧
 م.٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤


