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مناسبة املقصد الشرعي ملعاجلة الكساد االجتماعي
(الزكاة والوقف وعروض التجارة ,منوذجا)

إعداد:
آدم إبراهيم إسحاق
احملاضر بقسم الدراسات اإلسال مية ,جامعة والية نصراوا ,كفي .
adamdamadoro@gmail.com\08063343847

ملخص البحث :
لقد عىن اإلسالم عناية هامة يف تنظيم العالقات اال قتصادية بني الناس ,شأنه يف ذلك شأنه يف جوانب احلياة كلها,
فقرر من خالل اآلايت القرآنية و األحاديث النبوية لألصول اإلقتصادية العامة الىت تربط الناس بدين هللا تعاىل ىف
كافة مناحي وجوانب احلياة ,يقول هللا تعاىل  " :وأحل هللا البيع وحرم الراب" البقرة  ,275وإذا دب ىف أوساط
اجملتمع أوبئة ،مثل املعامالت اإلقتصادية املضادة ألصول اإلقتصاد اإلسالمي ومقاصده السامية؛ فإن جماهبته إبزالته
كليا ,أو تدرجييا ،بكل ما أتيح من وسائل شرعية ,مطلب شرعي ال جيوز التهاون به ,فهذه املقالة تركز يف إبراز
مقصد شرعي ملعاجلة الكساد االجتماعي ,وذلك جللب املصلحة ودفع املفسدة ,ويتلخص ذلك إن شاء هللا تعاىل
يف ذكرالتعريف ابملقصد الشرعي و مشوليته جللب املصاحل ودرء املفاسد ,وعلى هذا سيتم توضيح مفهوم اإلقتصاد
اإلسالمي وذكر ما يضاده ويتعارض معه من املعامالت اإلقتصادية  ,ويف هناية املطاف أييت ذكر احللول واملخارج
املناسبة ،مث اخلامتة.
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مقدمة
احلمدهلل رب العاملني ،أنزل القرآن الكرمي بصائر للناس ،وهدى ورمحة لقوم يوقنون ,يهدي إىل احلق وإىل طريق
شاهدا
حممدا عبدهللا ورسوله ،أرسله ربه ً
مستقيم ,وأشهد أن ال إل ــه إالَّ هللا وحده ال شريك له ،وأشهد أن سيدان ً
منريا.
ونذيرا ،وداعيًا إليه إبذنه وسراجاً ً
ومب ً
شريا ً

أما بعد،
فإن اإلقتصاد قوام احلياة وعمارة األرض ،ولتحقيق هذا ال بد من معرفة أهدافه الىت أرشد إليها املقصد الشرعي
ِ
اَّلل الدَّار ْاآل ِخرةَ وَال تَـْنس نَ ِ
ك ِم َن
يما َ
صيبَ َ
آَت َك َُّ َ
َ َ
أبحكامه املنظمة للحياة اإلنسانية ،لذلك قال هللا تعاىلَ ( :وابْـتَ ِغ ف َ
َ
ِ ِ (.)1
الدنْـيا وأ ِ
ك َوَال تَـْب ِغ الْ َف َس َاد ِيف ْاأل َْر ِ
ين)
ض إِ َّن َّ
َح َس َن َّ
اَّللَ َال ُُِي ُّ
اَّللُ إِلَْي َ
َحس ْن َك َما أ ْ
ُّ َ َ ْ
ب الْ ُم ْفسد َ
من املعروف أن صالحية الشريعة اإلسالمية ومرونتها لكافة شؤون احلياة مسة ابرزة من مساهتا ،فهي شريعة رابنية
تدعوا إىل حتقيق املصاحل وتكثريها وتعطيل املفاسد وتقليلها ,أما أعداء اإلسالم واملسلمني ,فإهنم أشغلوا الدنيا
خصوصا أبكل الراب ،وكسب األموال عن طريق اإلضرار ابألخرين ابلغش واخلداع
عموما واجملتمعات اإلسالمية
ً
ً

والبنوك الربوية ،وغريها من املؤسسات احملرمة ما أنساهم أوكاد أن ينسيهم الوعيد الشديد الذي جاء خبصوص أكل
الراب وما يعقبه من حمق الربكات ومنع إجابة الدعوات ،يقول هللا تعاىل " :وَال ََتْ ُكلُوا أَموالَ ُكم بـيـنَ ُكم ِابلْب ِ
اط ِل َوتُ ْدلُوا
ْ َ ْ َْ ْ َ
َ
()1
َّ ِ
ِهبَا إِ َىل ا ْحلُ َّك ِام لِتَأْ ُكلُوا فَ ِري ًقا ِم ْن أ َْمو ِال الن ِ ِ ِ
ين َآمنُوا اتَّـ ُقوا َّ
اَّللَ
َّاس اب ْإل ِْمث َوأَنْـتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن " وقال تعاىلَ " -:ايأَيـُّ َها الذ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َوذَ ُروا َما بَِقي ِم َن ِ
وس
ني ( )278فَإ ْن ََلْ تَـ ْف َعلُوا فَأْذَنُوا ِبَْرب م َن َّ
الرَاب إِ ْن ُكْنـتُ ْم ُم ْؤمن َ
اَّلل َوَر ُسوله َوإ ْن تـُْبـتُ ْم فَـلَ ُك ْم ُرءُ ُ
َ
()2
ِ
أ َْم َوالِ ُك ْم َال تَظْل ُمو َن َوَال تُظْلَ ُمو َن وقال الرسول صلى هللا عليه وسلم " -:مث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغرب
ميد يديه إىل السماء اي رب اي رب ومطعمة حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي ابحلرام فأىن يستجاب لذلك
؟"( .)4وهللا املستعان.
الفصل األول
املبحث األول( :مفهوم املقصد الشرعي ومشوليته من جلب املصاحل ودرء املفاسد واألدلة على ذلك)
املبحث الثاين( :مفهوم اإلقتصاد اإلسالمي)
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املبحث األول:
تعريف مقاصد الشريعة ابعتبارها علما واألدلة على إثبات املقاصد

املطلب األول  :تعريف مقاصد الشريعة ابعتبارها علماً:
عرفها ابن عاشور :هي املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال التشريع أو معظمهاِ ،بيث ال ختتص
مالحظتها ابلكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة.1
وعرفها عالل الفاسي املغريب ،بقوله :املراد ابملقاصد الشريعة ،الغاية منها واألسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم
من أحكامها.2
وعرفها العالمة الريسوين املغريب بقوله :هي الغاايت اليت ُوضعت الشريعة ألجل حتقيقها ملصلحة العباد".3

التعريف املختار ملقاصد الشريعة اإلسالمية :
ميكن أن يستخلص من التعريفات السابقة ،أن املقاصد هي املعاين واحلكم وحنوها اليت راعاها الشارع يف التشريع
عموما وخصوصاً من أجل حتقيق مصاحل العباد.4
املطلب الثاين  :األدلة على إثبات املقاصد :
قال اإلمام البيضاوي :إن االستقراء دل على أن هللا سبحانه وتعاىل شرع أحكامه ملصاحل العباد.
وقال اإلمام الشاطيب :واملعتمد أان ستقر بنا أهنا وضعت ملصاحل العباد استقراء ال ينازع فيه الرازي وال غريه.
وقال العز بن عبدالسالم :ولو تتبعنا مقاصد ما يف الكتاب والسنة لعلمنا أن هللا تعاىل أمر بكل خري دقه وجله،
وزجر عن كل شر دقه وجله ،فإن اخلري يعرب به عن جلب املصاحل ودرء املفاسد ،والشر يعرب به عن جلب املفاسد
ودرء املصاحل.
271

)e-Proceedings of 6th International Conference on Mosque, Zakat and Waqf Management (IMAF-2019
30th October 2019, Bangi, Selangor, MALAYSIA. (eISBN: 978-967-13087-5-2).
Organized by: Masjid Al-Azhar, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

إن إثبات املقاصد يف النصوص جاء بطرق متعددة وأساليب متنوعة منها:
الطريقة األوىل :إخبار هللا تعاىل يف كتابه يف أكثر من موضع أنه حكيم ،وذلك يقتضي أن تكون أحكامه سبحانه
وتعاىل مشروعة ملقاصد ،وال تكون عبثا ،يقول هللا تبارك وتعاىل" :وكان هللا عليماً حكيماً".5
وقال جل شأنه" :من لدن حكيم عليم."6
يق ِم ْن عِبَ ِادي
الطريقة الثانية :إخبار هللا عن نفسه أبنه أرحم الرامحني يف أكثر من موضع كما يف قوله" :إِنَّهُ َكا َن فَ ِر ٌ
ٍ 8
7
ِ
يـ ُقولُو َن ربـَّنَا آمنَّا فَا ْغ ِفر لَنَا وار َمحْنَا وأَنْت خري َّ ِ ِ
ت ُك َّل َش ْيء ".
ني "  ،وقوله سبحانه وتعاىلَ " :وَر ْمحَِيت َوس َع ْ
الرامح َ
َ َ
َ
ْ َ ْ َ َ َ ُْ
وذلك ال يتحقق إال أبن يقصد رمحة خلقه مبا خلقه هلم ،ومبا أمرهم به وشرعه هلم ،ولو َل تكن أوامره ألجل الرمحة
واحلكمة واملصلحة وإرادة اإلحسان إىل عباد ملا كانت رمحة.
وأيضا أخرب عن رسوله صلى هللا عليه وسلم أبنه رمحة وذكر أن املقصود من إرساله رمحة للعاملني كما يف قوله تعاىل:
ِ ِ
ني ".9
" َوَما أ َْر َسلْنَ َ
اك إَِّال َر ْمحَةً للْ َعالَم َ
الطريقة الثالثة :إخباره أنه فعل كذا لكذا ،أو من أجل كذا ،أو أبي مسلك من مسالك العلة املعروفة ،وذلك يف
ِ
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا لِتَ ُكونُوا ُش َه َداءَ َعلَى الن ِ
ول َعلَْي ُك ْم
الر ُس ُ
َّاس َويَ ُكو َن َّ
آايت كثرية ،منها قوله تعاىل َك َذل َ
يدا".10
َش ِه ً
ِ
ِ ِِ
وقال تعاىل :إِ َّان أَنْـزلْنَا إِلَي َ ِ
ِ
ني الن ِ
يما".11
َّاس ِمبَا أََر َاك َّ
اَّللُ َوَال تَ ُك ْن للْ َخائن َ
اب ِاب ْحلَ ِق لتَ ْح ُك َم بَْ َ
َ ْ
ك الْكتَ َ
ني َخص ً
ِ
ِ
س أ َْو فَ َس ٍاد ِيف ْاأل َْر ِ
ك َكتَـْبـنَا َعلَى بَِِن إِ ْسَرائِيل أَنَّهُ َم ْن قَـتَل نـَ ْف ًسا بِغَ ِْري نـَ ْف ٍ
ض
َج ِل ذَل َ
وقوله سبحانه وتعاىل " :م ْن أ ْ
َ
َ
12
مجيعا ومن أَحياها فَ َكأَََّّنَا أَحيا النَّاس َِ
فَ َكأَََّّنَا قَـتَل الن ِ
مج ًيعا ".
َّاس َ ً َ َ ْ ْ َ َ
َْ َ
َ َ

املبحث الثاين :مفهوم اإلقتصاد اإلسالمي :
اإلقتصاد لغة :معناه القصد كما ىف لسان العرب 13،لقصد العدل والقصد ىف الشيء خالف اإلفراط ،وهو ما بني
اإلسراف والتقتري .والقصد ىف املعيشة األ يسرف وال يقرت.
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أما اإلقتصاد اإلسالمي ىف االصطالح :فله تعريفات عدة من أبرزها-:
 -1يقول حممد الشوقي "هو العلم الذي يوجه النشاط اإلقتصادي اإلسالمي وينظمه وفقا ألصول اإلسالم
وسياسته اإلقتصادية 14.يقول حممد بن عبد هللا العريب "أبنه جمموعة األصول العامة االقتصادية الىت يستخرجها من
القرآن والسنة البناء اإلقتصادي ،الذي تقيمه على أساس تلك األصول ِبسب كل بيئة وكل عصر".

15

 -2وعرفه عبد هللا عبد احملسن الطريقي" :أبنه العلم ابألحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية فيما ينظم
كسب املال ،وإنفاقه وأوجه تنميته".

16

الفصل الثاين:
املبحث األول:
َّنوذجا من ما يضاد االقتصاد اإلسالمي وأضراره ىف اجملتمع
وهي عبارة من احملرمات ىف البيوع أو التجارة ،وذلك على نوعني:
األول :احملرم لذاته فهو يشمل كل ما كا نت منفعته حمرمة ،كاخلمر وامليتة واخلرتير والتماثيل ،ولو كان تلك املنفعة
تضاف للحاجة ،كالكلب ،ودليل هذا النوع قوله الصالة والسالم" :إن هللا إذا حرم على قوم أكل شيء؛ حرم
عليهم مثنه".

17

الثاين :احملرم لكسبه .فهو كا جيرك هلة طسبخ فقط ،وال ينتقل التحرمي إىل غريه ،ولو دعي شخص إىل مأدبة صنعها
رجل معروف أبكل الراب فله األكل منه ،وكذا لو اشرتى شخص بيتا أو سيارة بعقد ربوي؛ فاالمث على املشرتى
وليس على الساكن شيء كالراب والظلم والغرر وغريها.
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الراب وأضراره :
الراب ىف اللغة :اسم مقصور على األشهر ،األص ل ىف معناه :الزايدة ،يقال راب الشيء؛ إذا زاد ،ومن ذلك قوله تعاىل"
18
الص َدقَ ِ
اَّللُ ِ
ات ".
ميَْ َح ُق َّ
الرَاب َويـُْرِيب َّ
الراب اصطالحا :هو تفاضل ىف أشياء ،ونسي ىف أشياء ورد الشرع بتحرميها نصا ىف البعض ،وقياسا ىف الباقي.

19

الراب حمرم ابلكتاب والسنة واإلمجاع وهي من الكبائر ومن السبع املوبقات ،وَل يؤذن هللا تعاىل ىف كتابه عاصيا
ابحلرب سوى آكل الراب ،واستحله فقج كفر إبنكاره معلوما من الدين ابلضرورة ،وأما من تعامل ابلراب من غري أن
َح َّل ا ََّّللُ الْبَـْي َع َو َحَّرَم "20.وقوله عز وجل" :
يكون مستحال له فهو فاسد .ودليل حترميها ىف الكتاب ،قول تعاىلَ " :وأ َ
ِ 21
َّ ِ
ين َأيْ ُكلُو َن ِ
وم الَّ ِذي يـَتَ َخبَّطُهُ الشَّْيطَا ُن ِم َن الْ َمس ".
ومو َن إَِّال َك َما يَـ ُق ُ
الرَاب َال يـَ ُق ُ
الذ َ
َّ ِ
ين َآمنُوا َال ََتْ ُكلُوا ِ
اَّللَ لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْفلِ ُحو َن "22.وقوله تعاىل:
اع َفةً َواتَّـ ُقوا َّ
الرَاب أ ْ
َض َعافًا ُم َ
ضَ
وكذالك قوله تعاىل":اي َايأَيـُّ َها الذ َ
23
َّ ِ
ِِ
اَّللَ َوذَ ُروا َما بَِقي ِم َن ِ
ني ".
ين َآمنُوا اتَّـ ُقوا َّ
الرَاب إِ ْن ُكْنـتُ ْم ُم ْؤمن َ
َايأَيـُّ َها الذ َ
َ
ودليل حترمي الراب من السنة؛ قوله صلى هللا عليه وسلم" :اجتنبوا املوبقات ،قالوا :اي رسول ،وما هن؟ قال :الشرك
ابهلل ،والسحر ،وقتل النفس الىت حرم هللا إال ابحلق ،وأكل الراب ،وأكل ماَل اليتيم ،والتويل يوم الزحف ،وقذف
احملصنات املؤمنات".وعن جابر ابن عبد هللا رضي هللا تعاىل عنهما ،قال" :لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم آكل
الراب ،وموكله ،وكاتبهه ،وشاهديه ،قال :هم سواء"

24

وأما اإلمجاع؛ فقد أمجعت األمة على أصل حترمي الراب ،وإن اختلفوا يف تفصيل مسائله ،وتبيني أحكامه ،وتفسري

شرائطه .هذا؛ وجيب على من يقرض ،أو يقتض ،أو يبيع أو يشرتي ،أن يبدأ بتعلم أحكام هذه املعامالت ،قبل أن
يباشرها حىت تكون صحيحة وبعيدة عن احلرام والشبهات ،وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ،وتركه امث
وخطيئة ،هو إن َل يتعلم هذه األحكام ،قد يقع ىف الراب دون أن يقصد اإلرابء 25.قد تبني لنا فيما سبق أن اإلسالم

ومعه كل الشرائع السماوية حرم الراب ،ملا فيه من اإلضرار اإلجتماعية واإلقتصادية ،فاإلضرار التجارية الربوية وسيلة
غري سليمة للكسب .
أضرار الراب من الناحية اإلجتماعية :
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-1

الراب يستغل حاجة املتاجني ويلحق هبم الكثري من األضرار دون اختيار منهم.

-2

ينمي الضغائن واألحقاد بني الناس بعدم إقناع املقرتض مبا أخذ منه مهما كانت حاجته

-3

يلغي معان الفضيلة والتعاون على الرب والتقوى .

الغصب وأضراره :
الغصب ىف اللغة :هو أخذ الشيء من الغري على سبيل القهر والظلم بال حرابة.
والغصب يف ال شرع :هو أخذ مال متقوم حمرتم بغري إذن املالك على وجه يزيل يده بال خفية ،وهو اإلستيالء على
مال الغري بغري حق

26

قال ابن عرفة :الغصب أخذ مال غري أو منفعة ظلما وقهرا ال خبوف قتال 27لقد أمجع املسلمون على حترمي الغصب
بقوله تعاىل " :ايأَيـُّها الَّ ِذين آمنُوا َال ََتْ ُكلُوا أَموالَ ُكم بـيـنَ ُكم ِابلْب ِ
اط ِل إَِّال أَ ْن تَ ُكو َن ِِتَ َارًة َع ْن تَـَر ٍ
اض " 28والغصب أخذ
َ َ
ْ َ ْ َْ ْ َ
َ َ
للمال بغري حق ،فيعد أكله أكل للمال ابلباطل ،فهو حمرم .ويلزم الغاصب رد املغصوب إىل غاصبه إن كان بيد،
وإال رد بدله وعلى الغاصب أجراملغصومنذغصبهإلىةوقت تسليمه ،وكل ما له أجر فعلى الغاصب أجر مثله ،سواء
استوىل املنافع أو تركها حىت ذهبت ،ألهنا تلف بيده ،فكان عليه عوضها.29

الرشوة وأضرارها :
والرشوة :هو ما يعطي الشخص احلاكم أو غريه ليحكم له ،أو ُيمله على ما يريه ،ولقد أمجع املسلمون على حترمي
الرشوة قوله تعاىل " :وَال ََتْ ُكلُوا أَموالَ ُكم بـيـنَ ُكم ِابلْب ِ
اط ِل َوتُ ْدلُوا ِهبَا إِ َىل ا ْحلُ َّك ِام لِتَأْ ُكلُوا فَ ِري ًقا ِم ْن أ َْم َو ِال الن ِ
َّاس ِاب ِْإل ِْمث
ْ َ ْ َْ ْ َ
َ
َوأَنْـتُ ْم تَـ ْعلَ ُمو َن " ،30ففي هذه اآلية هني عن أخذ أموال الناس ابلباطل .ومن صور أخذها ابلباطل؛ كسب املال عن
طريق الرشوة ،والنهي يقتضي التحرمي ،فتكون الرشوة حمرمة .كما لعن الرسول صلى هللا عليه وسلم الراشي واملرتشي.
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فالرشوة احملرمة هذه تشمل كافة أنواعها ،كالرشوة إلبطال حق ،أو إحقاق ابطل ،وأبي ستار وقعت فيه ،كأن تلبس
ىف الظاهر لباس اهلدية أو القرض أو االستعارة ،أو قضاء املصاحل واخلدمات ،فجميع ما يكسب ىف ذلك هو حرام
ال يصح فعله.
ومن أضرار الرشوة ما يلى-:
-1
-2
-3

عدم محاية اجملتمع من شيوع الفساد
الرشوة تدفع احلاكم إىل احلكم بغري ما أنزل هللا تعاىل ،ويؤدي ذلك إىل الضرر ابجلتمع.
االمتناع عن احلكم ،وتقدمي من يستحق التأخري ،وهذامن أنواع الظلم أيضا ،ويؤدي إىل فساد البلد،
ويؤدي أيضا إىل َتخري من يستحق التقدمي.

-4

ومن أضرار الرشوة افساد احلكومة العالية والىت حتتها ،وهذا من طريق ابطال حق واحقاق ابطل كما
ُيدث ىف شئون االنتخات النيجريي وغريها من سائر شؤون الدولة.

االحتكار وأضراره :
قال اجلوهري :احكتار الطعام؛ مجعه وحبسه يتصور به الغالء ،قال :وهو احلكرة بضم احلاء .قال ابن فارس:
"احلكرة حبس الطعام إرادة غالئه.

31

واصطالحا :حبس الطعام للغالء ،قال اجلرجاين :شراع ما ُيتاج إليه الناس من طعام وحنوه وحسبه انتظارا لغالئه،
وارتفاع مثنه.

32

واالحتكار من األمور احملرمة ،ألن فيه ظلم للمجتمع ،فإن احملتكر يعمد إىل شراء ما ُيتاج إليه الناس من الطعام
فيجبسه عنهم ،ويريد اغالؤه عليه ،هو ظاَل لعموم الناس ،وهلذا كان لويل األمر أن مينع كسب املال عن طريق
االحتكار ،ويلزم احملتكرين بيع ما عندهم بقيمة املثل عند ضرورة الناس إليه مثل من عنده طعام ال ُيتاج إليه والناس
ىف خممصة ،أو من عنده سالح ال ُيتاج إليه والناس ُيتاجون إليه للجهاد ىف سبيل هللا أو غري ذلك ،فإن من
اضطر إىل طعام غريه ،أخذه منه بغري اختياره بقيمة املثل ،ولو امتنع من بيعه إال أببكثر من سعره ،فأخذه منه مبا
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طلب البائع َل جيب على الشرتي أن يدفع إال قيمة املثل ،وكذالك من اضطر إىل االستدانة من الغري فأىب أن يعطيه
إال براب ،أو معاملة ربوية ،فأخذه منه بذالك َل يستحق عليه إال مقدار رأس ماله ،وال جيب عليه دفع الزايدة.

33

واالحتكار لدى بعض اجملتمعات ىف عصران هذا تعددت أساليبه ،وكثرت مسائله وطرقه ،ومن ذلك مؤسسة إنتاجية
ىف مورد أو أكثر من الوارد اإلنتاجية ،وهو ما يعرف بنظام "الرتوست" .وقد يكون االحتكار نتيجة االتفاقات
نتيجة اتفاقات يعقلها املنتجون فيما بينهم يوزعون هبا األسواق على بعضهم البعض أو ُيددون الكميات املنتجة
لكل منهم ،أو األشعار الىت يفرضوهتا ،فهو ما يعرف بنظام "الكارت"

34

املبحث الثاين :اإلسالم واإلصالح اإلقتصادي بني اجملتمع
من أهم اجملاالت الىت تناوهلا اإلسالم ابإلصالح:
اجملاالت اإلقتصادية :وهو جمال َل يغفله اإلسالم؛ ملا له من األمهية البالغة يف حياة األفراد واجملتمعات .لذلك كان
ل إلسالم من جمال اإلقتصاد كلمته .وتوجيهاته وآراؤه ونظرايته الىت سبق هبا كل املناهج ،ويتمثل اإلصالح
اإلقتصادي ىف اإلسالم ىف اجملاالت اآلتية-:
أوالً  :تصحيح النظرة إىل املال واألمر ابإلقتصاد والنهي عن اإلسراف.
املال قوام احلياة وزيــنتها وعصب العمران ،وقوام مصاحل الناس ،ال يستغِن عنه فرد وال تنهص بدونه أمة قال تعاىل:
ال َوالْبَـنُو َن ِزينَةُ ا ْحلَيَاةِ ُّ
الدنْـيَا " .35فبا املال تعمر احلياة املادية والبنني تعمر احلياة اإلنسانية وليس أدل على قيمة
" الْ َم ُ
املال وأمهية يف نظر افسالم من إنزال هللا تعاىل أطول آية ىف كتابه الكرمي ىف نتظيم شأن من شئون املال .وحفظه
وصيانته ،وتوثيق معامالته ابلكتابة واإلشهاد والرهن وحنو ذلك ،وهي اآلية املعروفة آبية املدانية 36وفيها يقول هللا
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ب
ب ِابلْ َع ْدل َوَال َأيْ َ
ين َآمنُوا إِذَا تَ َدايـَْنـتُ ْم ب َديْ ٍن إِ َىل أ َ
َج ٍل ُم َس ًّمى فَا ْكتُـبُوهُ َولْيَكْتُ ْ
ب بـَْيـنَ ُك ْم َكات ٌ
جل شأنهَ " -:ايأَيـُّ َها الذ َ
ِ
ب َولْيُ ْملِ ِل الَّ ِذي َعلَْي ِه ا ْحلَ ُّق ".37
ب َك َما َعلَّ َمهُ َّ
اَّللُ فَـلْيَكْتُ ْ
َكات ٌ
ب أَ ْن يَكْتُ َ
ومما يدل عل ى وجوب حفظ األموال ورعايتها ،إابحة القتال عليها ودوهنا قال صلى هللا عليه وسلم" -:من قتل دون
ماله فهو شهيد".38
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وينظر اإلسالم إىل املال على أنه خادم اجتماعي يليب حاجات اإلنسان لنفسه وععياله ،واحملتاجني من بعية أبناء
األمة اإلسالمية .فهو ليس غاية ىف ذاته ،وإَّنا هو وسلية من وسائل تبادل املنافع وقضاء احلوائج فمن استعمله ىف
هذا السبيل كان املال خرياً لع وللمجتمع ،ومن اسـتعمله على أنه غاية ولذة ،انقلب إىل شهوة عارمة تورد صاحبها
املمالك ،وتفتح على الناس أبواب الفساد.39

اثنياً  :األمر ابإلقتصاد والنهي عن اإلسراف -:وهذا أيضاً أصل عظيم من أصول اإلقتصاد اإلسالمي وقد عىن
ابإلشارة إليه القرآن الكرمي وسنة النيب صلى هللا عليه وسلم .وألمهية اإلقتصاد واإلعتدال يف النفقة واملعيشة فإن النيب
صلى هللا عليه وسلم كان يكثر ىف دعائه من قوله ......." -:وأسألك القصد ىف الفقر والغىن"

40

وقد حارب اإلسالم اإلسراف حرًاب شديداً ،إذا إن إلسراف يؤدي إىل الفقر واإلقالس ويضم اجلسم والنفس،
ويفسد النظام املقيشي ،وُيزب البيوت ،وهو يف الوقت ذاته كفر أبنعم هللا ،فاملبذرون ىف نظر اإلسالم إخوا ُن
41
ِ ِ
ِ
السبِ ِيل َوَال تـُبَ ِذ ْر تَـْب ِذ ًيرا ( )26إِ َّن
ني َوابْ َن َّ
للشياطني كما نظق بذلك القرآن الكرمي َ " .وآت ذَا الْ ُق ْرَىب َحقَّهُ َوالْم ْسك َ
الْمب ِذ ِرين َكانُوا إِخوا َن الشَّي ِ
اط ِ
ني َوَكا َن الشَّْيطَا ُن لَِربِِه َك ُف ًورا ".42
َ
َُ َ
َْ
اثلثاً  :استغالل كل املوارد الطبيعية ،وإجياب العمل وحماربة البطالة.
أ-

استغالل املوارد الطبيعية

إذا كان اإلسالم ُيرف على استغالل الطاقة البشرية عن طريق العمل فإنه كذلك ُيرص كل احلرص على استغالل
كل موارد الطبيعية وخرياهتا الىت حباان هللا تعاىل هبا من أهنار وِبار .وجبال ومعادن ونباَتت وحيواانت وغري ذلك.
السم ِاء ماء فَأَخرج بِِه ِمن الثَّمر ِ
ِ
اَّلل الَّ ِذي خلَق َّ ِ
ات ِرْزقًا لَ ُك ْم
الس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
َ َ
يقول هللا تعاىلَُّ " -:
ض َوأَنْـَزَل م َن َّ َ َ ً ْ َ َ
َ ََ
َّمس والْ َقمر َدائِبَ ْ ِ
ِ ِ ِِ
ك لِتَ ْج ِر ِ
ني َو َس َّخَر لَ ُك ُم
َو َس َّخَر لَ ُك ُم الْ ُفلْ َ
َ
ي يف الْبَ ْحر أب َْمره َو َس َّخَر لَ ُك ُم ْاأل َْهنَ َار(َ )32و َس َّخَر لَ ُك ُم الش ْ َ َ َ َ
آَت ُكم ِمن ُك ِل ما سأَلْتموه وإِ ْن تَـع ُّدوا نِعمت َِّ
وها إِ َّن ِْ
وم َك َّف ٌار ".43
اإلنْ َسا َن لَظَلُ ٌ
صَ
َ َ ُُ ُ َ ُ ْ َ َ
اَّلل َال ُْحت ُ
اللَّْي َل َوالنـ َ
َّه َار(َ )33و َ ْ ْ
واآلايت ىف مثل هذا كثرية
ب-

إجياب العمل وحماربة البطالة-:

دين يكره الكسل ،وُيارب الفقر ،ومييت التعطيل" .واإلسالم ذاته منهج عملي ،وكان النيب (صلى) من
فاإلسالم ٌ

كل حياته عمليَّا ،فهو مع اجملاهدين ُيفر اخلندق ،وهو مع أهل بيته خيدمهم ويساعدهم.44
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التماسا لفضل هللا تعاىل .قال جل شأنه-:
وقد أمر هللا تعاىل اإلنسان ابلسعي يف جنبات األرض مسعيًا على رزقه ،و ً
45
ِ
ِ
ور ".
ض ذَلُ ًوال فَ ْام ُشوا ِيف َمنَاكِبِ َها َوُكلُوا ِم ْن ِرْزق ِه َوإِلَْي ِه الن ُ
" ُه َو الَّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
ُّش ُ
رابعاً  :حترمي موارد الكسب اخلبيث
حرص اإلسالم أشد احلرص على طهارة اجملتمع من رجس املال احلرام الذى يؤدي إىل الدمار والكساد اإلقتصادي،
لذلك فقد حرم كل مورد من موارد الكسب ،وهذا املورد على ثالثة أنواع-:
()1
()2

ما كان كسبا بغري مقابل كالراب والـميسر ،والرشوة وحنوها.
ما كان كسبا بغري حق كالغش والسرقة والغصب.

()3

عوضا ملا يضر كثمن اخلمر واملخدرات وحنوها ،واخلنزير وغري ذلك.
ما كان ً

ومن املعلوم أن اإلسالم قد حرم تنمية املال عن طريق اإلضرار ابجملمتع ،وحرم اإلسالم اإلنتاج الذى ُيقق مصلحة
الفرد ،ويضر ابجملتمع ألن مصلحة اجملتمع أوىل وأهم من مصلحة األفراد من منظور اإلسالم ،واألدلة على حترمي
اإلسالم للضر ابآلخرينمتضافرة ،ووجوب إزالته عنهم ،ومن تلك األدلة قوله (صلى)" :ال ضرر وال ضرار" 46ومما
يدل على حترمي هذا النوع من اإلنتاج قوله تعاىلَ " -:ال تَظْلِ ُمو َن َوَال تُظْلَ ُمو َن ".47

الفصل الثالث :العالج النافع ملشكلة كساد اإلقتصادي بني اجملتمع
األخذ ابملوارد الىت قررها اإلسالم للتكافل اإلقتصادي ،ومنها:
-1

الزكاة :والزكاة هي أول املوارد الىت يعتمد عليها التكافل اإلقتصادي يف جمتمع يف جمتمع اإلسالمي ،وهي
أحد الدعائم اخلمس الىت قام عليها بنيان هذا الدين ،وهي مبثابة العمود الفقري يف نظام اإلقتصاد
اإلسالمي.
َّ ِ
ين ِيف
وقد اعتربها اإلسالم أي الزكام ح ًقاللفقراء واملمتاجني وليست منة أو تطوعا ،قال تعاىلَ " -:والذ َ
ِ 48
ِِ
لسائِ ِل َوالْ َم ْح ُروم ".
وم ( )24لِ َّ
أ َْم َواهل ْم َح ٌّق َم ْعلُ ٌ
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وجيب على املسلمني– أفرادا وحكومات – أن يتنبهوا ألمهية الدور اخلري الذى ميكن أن تقوم به فريضة
الزكاة من حتقيق الكفاية اإلقتصادية والعدالة اإلجتماعية بني أفراد اجملتمع املسلم وىف القضاء على الفقر
والبطالة والتسول والكساد ومجيع األمراض اإلقتصادية واإلجتماعية واخللقية .ويف حتقيق أعلى مستوي من
ـحا بل هو حقيقةٌ واقعية ،حتققت
حلما ساب ً
الرفاهية لكل أفراد جملتمع السلفم ،وليس هذا خياالً جام ً
ـحا أو ً

-2

على أرض الواقع ،وشهدها الناس ،وسعدوا هبا حينًا من الدهر يوم أن كانوا متمسكني حقًّا بدينهم
وقائمني بـمسئولياهتم ،ومؤدين لواجباهتم.
الصدقات التطوعية :وقد نذب اإلسالم أتباعه إىل اإلنفاق ىف وجوه اخلري ،وبني القرآن الكرمي عظيم ثواب
َّ ِ
اَّللِ َك َمثَ ِل َحبَّ ٍة
ين يـُْن ِف ُقو َن أ َْم َوا َهلُْم ِيف َسبِ ِيل َّ
هذا اإلنفاق ىف كثري من آايته الكرمية ،قال تعاىلَ " -:مثَ ُل الذ َ
اَّلل يضاعِف لِمن يشاء و َّ ِ ِ
ٍ
ٍِ
ِ
يم " .49وقال تعاىل" -:
أَنْـبَـتَ ْ
اَّللُ َواس ٌع َعل ٌ
ت َسْب َع َسنَاب َل ِيف ُك ِل ُسْنـبُـلَة مائَةُ َحبَّة َو َُّ ُ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ
ِ
الَّ ِذين يـْن ِف ُقو َن أَموا َهلم ِابللَّي ِل والنـ ِ
ف َعلَْي ِه ْم َوَال ُه ْم َُْيَزنُو َن
َج ُرُه ْم عِْن َد َرهبِِ ْم َوَال َخ ْو ٌ
َّها ِر سًّرا َو َع َالنيَةً فَـلَ ُه ْم أ ْ
ْ َ ُْ ْ َ َ
َ ُ

".50

وقد تظاهرة السنة النبوية ىف احلث على الصدقة والدعوة إليه ,من ذلك قول النيب (ص)" -:من تصدق
بعدل مترة من كسب طيب ال يقبل هللا إالَ الطيب فإن هللا يقبلها بيمينه مث يربيها الصاحبها كما يرىب

فلوه حىت تكون مثل اجلبل"
أحدكم ُّ

51

- 3الوقف -:وهو إخراج املال من امللك صاحبه اإلفقاق منه على أوجه اخلري وهو مبثابة الصدقة اجلارية الىت حث
عليها النيب (صلى) بقوله" :إذا مات اإلنسان انقطع عمله إال من ثالث ،صدقة جارية ،او علم ينفع به،
أو وو ٍ
لد صا ٍحل يدعو له".4
 -4الوصية -:وقد أجاز اإلسالم أن يوصي اإلنسان بثلثة ماله إىل احملتاجني،

وجهات الرب.

 -5النذر -:وهو ما ينذر الفرد من أو الطعام للفقراء.
اَّلل َعلَى رسولِِه ِمن أ َْه ِل الْ ُقرى فَلِلَّ ِه ولِ َّلرس ِ
ول َولِ ِذي الْ ُق ْرَىب
َ ُ
ْ
َُ
 -6الفيء ومخس الغنائم :قال هللا تعاىلَ " :ما أَفَاءَ َُّ
َ
والْيَـتَ َامى والْمساكِ ِ
ني ْاألَ ْغنِيَ ِاء ِمْن ُك ْم " .1وقال جل شأنهَ " :و ْاعلَ ُموا أَََّّنَا غَنِ ْمتُ ْم
ني َوابْ ِن َّ
السبِ ِيل َك ْي َال يَ ُكو َن ُدولَةً بَْ َ
َ
َ ََ
السبِ ِيل إِ ْن ُكْنـتم آمْنـتم ِاب َِّ
ِمن َشي ٍء فَأ َّ ِ ِ
ِ ِ
ول ولِ ِذي الْ ُقرَىب والْيَـتَ َامى والْمساكِ ِ
َّلل َوَما أَنْـَزلْنَا َعلَى
ني َوابْ ِن َّ
ُْ َ ُْ
ْ َ
َن ََّّلل ُمخُ َسهُ َول َّلر ُس َ
َ ََ
ْ ْ
ِ
ان يـوم الْتَـ َقى ا ْجلمع ِ
ِ
اَّللُ َعلَى ُك ِل َش ْي ٍء قَ ِد ٌير (.")2
ان َو َّ
َْ َ
َعْبد َان يـَ ْوَم الْ ُف ْرقَ َ ْ َ
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والفىء هو :ما أخذ من الكفار بغري قتال ،والغنيمة هي :ما أخذ من الكفار احلر بني بقتال.-7صدقه عيد الفطر :وهي واجبة على املسلم وكل من تلزمه تفقتهم.
وهذه املوارد السابقة وغريها كفيلة  -لو الرتام هبا اجملتمع املسلم  -بتحقيق التكافل اإلقتصادي وتقريب الشقة بني
أفراد اجملتمع وطبقاته.

اخلامتة
من أهم ما يتميزبه اإلقتصاد اإلسالمي أنه يقوم ععلى األخالق والقيم ال على املصلحة الشخصية ،أو االستعالل
واإلنتهازية ،لذلك فإن اإلسالم يوجب اإللتزام ابلقيم واألخالق ىف جمال اإلقتصاد ،وال خيري التخلى عنها أبي حال
من األحوال ،ومن أهم هذه القيم واألخالق ما يلى-:
 /1إلتزام الصدق /2,إلرتام األمانة /3,إلتزام النصيحة والبعد عن التدليسِ/4,تنب النجشِ /5تنب املنافسة غري
املشروعةِ /6 ,تنب اإلحتكار

 /7القناعة وِتنب الطمع / 8 ,حسن املعاملة.

وأخريا وليس آخراً إن احلركة اإلصالحية ىف املقصد الشرعي قد وسعت ابلفعل كل جماالت احلياة ،كما يتأكد لنا أن
اإلسالم ليس يف حاجة إىل نصوص أو نظرايت جديدة ,إنه فقط ىف حاجة إىل العمل بنصوصه ،وفك إسارها
وتوظيفها ىف توجيه حركة احلياة.
وال بد أن تتاح الفرصة عمليًا لوجهة النظر اإلسالمي ىف إصالح هذه اجملاالت ،وال بد أن تعطى خطها من التجربه

الواقعية حىت يثبت للناس ابلفعل كفاءة املنهج اإلسالمي يف النهوض ابجملتمع وإصالح كل جماالت احلياة.

نسأل هللا تعاىل أن يوفق األمة اإلسالمية لتأخذ مبنهج اإلسالم ىف إصالح كل جماالت احلياة ،كما نسأله تعاىل أن
أيخذ أبيديها ،وأن يقيل عثراهتا ،وأن يهديها طريقها إنه غري مأمول.
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املصادر واملراجع
 إبراهيم بن حممد الطريقي – أحكام الصيد ىف الشريعة اإلسالمية – ط  :األوىل.۱4۰3، إبراهيم علي أبو اخلشب – القرآن وشيجة املسلمني – دار الفكر العريب ،بريوت ،بدون َتريخ. أمحد الريسوين – نظرية املقاصد عن الشاطيب  -ط :األوىل ،الدار البيضاوي. أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكراي – معجم املقاييس اللغة العربية – حتقيق عبدالسالم هارون ط :الثانية۱3۹۲ه ،مصر 95|5
 أبو احلسني مسلم بن احلجاج العشري النيسابوري – صحيح مسلم – حتقيق حممد فؤاد عبدالباقى. أبو حامد حممد بن حممد الغزايل – املستصصفى – مكتبة اجلندي مبصر 505ه ص .251 أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور – لسان العرب – دار صادر ،بريوت ،لبنان ط :األوىل1300ه.
 أبو عبدهللا حممد إمساعيل البخاري – صحيح البخاري ِباشية السندي – دار إحياء الكتب احلديثة عيسىاحللىب (بدون َتريخ).
 احلافظ أبو عبدهللا حممد بن يزيد القزويىن ابن ماجه  -سنن ابن ماجه – املكتبة العلمية بريوت ،لبنان حتقيقحممد فؤاد عبدالباقي.
 املؤمتر العاَل اإلسالمي – اإلقتصاد اإلسالمي أسس ومبادئ وأهداف – ط:العاشرة ،الرايض 1426ه. مجال الدين عبدهللا بن يوسف بن أمحد بن هاشم -شذوذ الذهب ىف معرفة كالم العرب  -ط :اخلامسة عشر،دار األنصار ،القاهرة .489
 رؤوف شبيلي - ،الدعوة اإلسالمية ىف عهد املدين  -كلية الدعوة اإلسالمية جامعة األزهر.282
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 مشس الدين أبو عبدهللا حممد بن أمحد ابن أيب بكر األنصاري ،القرطيب – اجلامع ألحكام القرآن الكرمي – دارالغدا العريب القاهرة مصر ،ط :األوىل

1409ه = 1989م.

 عبدهللا بن حممد الطريقي – أحكام الصيد ىف الشريعة اإلسالمية – ط :األوىل 1403ه. عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم – قواعد األحكام من مصاحل األانم ،دار الكتب العلمية بريوت .۱6۰|۲ حممد سعد بن أمحد مسعود – مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها ابألدلة الشرعية ،ط :األوىل دار اهلجرةالرايض۱4۱8 ،ه -ص .37
 حممد الدين حممد بن يعقوب الفروز أابدي – القاموس احمليط – ط :الثانية ،املصطفى الباب وأوالده مبصر۱۲7۱ه.
 -حممد انصر الدين األلباين – صحيح اجلامع الصغري وزايدة – ط :الثالثة،

املكتبة اإلسالمي ،بريوت ،لبنان،

۱۹88=۱4۰8م.
 -حممد عبدالرمحن – معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية – دار الفضيلة،

بدون َتريخ.

 عبد هللا الكمايل ،الشريعة اإلسالمية وفقه املوازاانت ،دار ابن حزم ،ط1421 ،1ه. د .عابد السفياين ،الثبوت والشمول يف الشريعة اإلسالمية ،رسالة دكتوراة يف أصول الفقه. يوسف القرضاوي – دور القيم واألخالق ىف اإلقتصاد اإلسالمي – مكتبة وهبة القاهرة ،مصر ،ط :األوىل۱4۱5ه۱۹۹5-م.
–1سورة القصص اآلية 77 :

 - 3سورة البقرة األية۲7۹-۲78 :

 -2سورة البقرة األية۱88 :

 -4مسلم برقم 686

 - 1ابن عاشور ،حممد الطاهر ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،الشركة التونسية للتوزيع ،ط ،1988 ،3ص.51
 - 2الفاسي ،عالل ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها ،مكتبة الوحدة العربية ،دار البيضاء ،سنة 1963م ،ص.3
 - 3الريسوين ،أمحد ،نظرية املقاصد عند الشاطيب ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار البيضاء ،ط ،1سنة 1411ه1991/م ،ص.7
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 - 4وهو تعريف الدكتور حممد بن سعد

اليويب .انظر:مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها ابألدلة الشرعية ،ص .37نقال عن :ااملقاصد الشرعية تعريفها-

أمثلتها-حجيتها ص.28
 - 5سورة النساء .18:
 - 6سورة النمل.6:

7سورة املؤمنون.109 :

8سورة األعراف ،اآلية .156
 - 9سورة األنبياء .107

 - 10سورة البقرة .143
 - 11سورة النساء.105 :

12سورة املائدة.32 :
 -13ابن منظور ،لسان العرب مادة قصد.
 -14املؤمتر العامل اإلسالمي األول :اإلقتصاد اإلسالمي ،حبوث خمتارة ص ،76
 -15حممد عبد هللا العريب ،النظام اإلقتصادية ىف اإلسالم مبادئه وأهداقه :ص 15
 -16عبد هللا عبد احملسن الطريقي ،اإلقتصاد اإلسالمي أسس ومبادئ وأهداف ص 18
 -17أمحد بن حنبل ،املسند ،م ،1/ص 247 :احلديث رقم (.)3488
 -18سورة البقرة ،اآلية27 :
 -19حممود حممد الشبري ،فقه املعامالت املصرفية ،ض19 :
 -20سورة البقرة ،اآلية.275 :
 -21سورة البقرة ،اآلية.275 :
 -22سورة البقرة ،اآلية.275 :
 -23سورة آل عمران ،اآلية. 130 :

 -24البخاري حممد بن إمساعيل ج  5ص .1034
 -5مسلم بن احلجاج ىف صحيحة ج  4ص .3010
 -25حممود حممد الشبريي ،فقه املعامالت املصرفية ،ص.20 :
 -26معجم املصطلحات واأللفاظ الفقهية ،م ،3/ص18 :
 -27ابن عرفة ،شرح حدود ابن عرفة ،ص466 :
 -28سورة النساء ،اآلية.188 :
 -29ابن قدامة ،املغين ،م ،5/ص.346 -233 :
 -30سورة البقرة ،اآلية.88 :
 -31الفيومي ،املصباح املنري ص.56 :
 -32اجلرجاين ،التعريفات ،م ،1/ص.98 :
 -33ابن القيم اجلوزية ،احلكمية ،ص243 :

 -34عبد هللا بن عبد السالم الطريقي ،االقتصاد اإلسالمي ،ص95 :
 -35سورة الكهف :األية .32
 -36يوسف القرضاوي .دور القيم واألخالق يف اإلقتصاد اإلسالمي ،ص.92 :
 -37سورة البقرة اآلية282 :

284

)e-Proceedings of 6th International Conference on Mosque, Zakat and Waqf Management (IMAF-2019
30th October 2019, Bangi, Selangor, MALAYSIA. (eISBN: 978-967-13087-5-2).
Organized by: Masjid Al-Azhar, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

 -38تفسري القرطي  377/3واحلديث رواه اإلمام البخاري من حدديث عبد هللا بن عمر .73/2
 -39كتاب – القرآن وشيجة املسلمني ص.20 :
 -40صحيح اجلامع الصغري برقم (.)1301
 -41كتاب – دعوة اإلسالم ،ص.191 :
 -42سورة اإلسراء األيتان.27 – 26 :
 -43سورة إبراهيم ،اآلايت34-32 :
 -44أنظر :الدعوة اإلسالمية يف عهدها املدين ،ص403:
 -45سورة امللك ،اآلية 15
 -46رواه ابن ماجو برقم1032 :
 -47سورة البقرة ،اآلية279 -:
 -48سورة املعارج ،اآلية25-24 :
 -49سورة البقرة ،اآلية261 :
 -50سورة البقرة ،اآلية274 ،
 -51رواه البخاري من حديث أىب هريرة– .245/1

-4رواه مسلم عن أىب هريرة 1255|3
-1سورة احلشر األية7 :

-2سورة األنفال األية4۰ :
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