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ملخص البحث:

هذا البحث يتناول مو�ضوع ًا من �أهم املوا�ضيع التي تالقي مقدمة:

اهتمام ًا وا�سع النطاق يف العامل كله ،يتناول مو�ضوع (االقت�صاد)،
الذي يعترب ع�صب احلياة الب�رشية -خا�صة يف الع�رص احلا�رض،-
واختار الباحث جانب ًا مهم ًا منه ،وهو اجلانب الأخالقي ،فكان
البحث بعنوان (معايري �أخالقية -من منظور الكتاب وال�سنة-
للنه�ضة يف املجال االقت�صادي) .
فبني الباحث طبيعة املناهج االقت�صادية ،و�أثر املجال
االقت�صادي يف نه�ضة الأمة� ،سواء �أكان هذا الأثر على م�ستوى
الأفراد �أم على م�ستوى الدولة ،من الناحية ال�سيا�سية والع�سكرية� ،أو
حتى من الناحية التعليمية والرتبوية.
ثم دخل الباحث يف �صلب املو�ضوع ،واحلديث يف املعايري
الأخالقية -من منظور الكتاب وال�سنة -للنهو�ض بالأمة يف املجال
االقت�صادي ،فاختار �أهم اثني ع�رش معياراً من هذه املعايري التي
تتعلق بالبيع وال�رشاء والتعامل االقت�صادي على وجه العموم،
م�ستنبطة من الآيات القر�آنية والأحاديث ال�رشيفة.
وخرج الباحث من بحثه بجملة من النتائج الهامة� ،أهمها:
�أن الأمة ال ميكن �أن تنه�ض وت�ستوي على �سوقها لت�صل �إىل م�صاف
الأمم املتطورة� ،إال بعد �أن ت�ضع اجلانب االقت�صادي ن�صب �أعينها،
للخال�ص من التبعية لغريها من الأمم.
الكلمات االفتتاحية :املعيار ،الأخالق ،التنمية ،االقت�صاد،
النه�ضة.

احلمد هلل وحده ،وال�صالة وال�سالم على من ال نبي بعده :
كرث احلديث يف العقود الأخرية عن الق�ضايا املتعلقة
باقت�صاديات التعليم وق�ضايا النمو والتنمية االقت�صادية ،و�أخذت
هذه الق�ضية حظ ًا وافراً وجهداً من دول العامل ،وما ذلك �إال لأهمية
االقت�صاد يف بناء الدول وحياة ال�شعوب.
�إال �أن هذه التنمية االقت�صادية ال ميكن �أن ت�ؤتي ثمارها
كما ينبغي� -إذا مل يكن لها �ضوابط و�أخالقيات ثابتة ت�ضبط هذهالعملية ،وت�ضع لها حدوداً وقيوداً.
ومن هنا جاءت فكرة البحث يف (معايري �أخالقية -من منظور
الكتاب وال�سنة -للنه�ضة يف املجال االقت�صادي) ،فكانت عدة دوافع
جمتمعة دفعت بهذا االجتاه:
♦ ♦منها :ما نراه اليوم من تعرث – �أو انهيار و�شيك– لالقت�صاد
العاملي ،ونلم�س ذلك من �صيحات متكررة خلرباء االقت�صاد ،والتحذير
من انهيار مرتقب للمرافق وامل�ؤ�س�سات االقت�صادية العاملية .
♦ ♦ثانياً :احلاجة امللحة ل�ضوابط �أخالقية متتاز بالثبات
لعملية التنمية والنمو االقت�صادي .وال نرى مذهب ًا ميتلكها كما جنده
يف املنهج االقت�صادي الإ�سالمي.
♦ ♦ثالث ًا �:إثبات �أن النظام االقت�صادي الإ�سالمي –مبا ميتلك
من �ضوابط و�أخالقيات عالية – �صالح لكل زمان.

 Abstract:منهج البحث:
This research deals with one of the most important
issues that has a great interest all over the world.
– It deals with an important subject – the economy
which is considered to be the nerve of the human life,
especially in the modern times. The researcher chose
an important aspect-the moral one – therefore, the
subject title is “Moral Standards from the Perspective
of the Qur’an and the Sunnah” for the development in
the field of economy.
The researcher explained the nature of the
economic curriculum in the development of the nation,
whether this has an effect on the level of individuals
or groups in terms of political and military aspects or
even in terms of educational and pedagogical ones.
The researcher talked about ethical standards
from the Qur’an and the Sunnah perspective to
promote the nation in the economic field, so he chose
twelve standards related to the sale and purchase that
deal with the economy in general, which is derived
from the Qur’an verses, the Prophet’s Hadith.
Finally, the researcher came out with several
results and the most important one was that it is
impossible for the nation to rise unless it achieves
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اختار الباحث لهذا البحث ال�سري وفق املنهج الو�صفي،
واال�ستعانة باملنهج التحليلي ،لتحليل الن�صو�ص وا�ستنباط �ضوابط
�أخالقية لعملية النمو والتنمية االقت�صادية من كتاب اهلل و�سنة
ر�سوله�-صلى اهلل عليه و�سلم.-

خطة البحث:
ق�سم البحث �إىل ثالثة مباحث حتتوي على عدة مطالب،
بالإ�ضافة �إىل مقدمة وخامتة م�شتملة على عدة نتائج هامة
وتو�صيات.
♦ ♦املبحث الأول :التعريف اللغوي واال�صطالحي لـ (املعيار).
Ú Úاملطلب الأول ( :املعيار) لغة.
Ú Úاملطلب الثاين :مفهوم (املعيار) يف اال�صطالح
♦ ♦املبحث الثاين � :أثر املجال االقت�صادي يف نه�ضة الأمة
الإ�سالمية.
Ú Úاملطلب الأول :طبيعة املناهج االقت�صادية و�سماتها .
Ú Úاملطلب الثاين � :أثر االقت�صاد يف نه�ضة الأمة .
♦ ♦املبحث الثالث  :معايري �أخالقية تنه�ض بالأمة الإ�سالمية
يف املجال االقت�صادي.
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أهمية الدراسة:
نبعت �أهمية هذه الدرا�سة من �أهمية املو�ضوع الذي تتناوله،
وهو (االقت�صاد) الذي هو ع�صب احلياة الب�رشية .
كما تكمن �أهمية الدرا�سة يف (�أخالقيات البيع وال�رشاء وبقية
اجلوانب االقت�صادية عموماً) ،والتي كانت من �صلب هذه الدرا�سة.
وتعد هذه الدرا�سة من الدرا�سات الرائدة يف مو�ضوعها،
وبالتايل �ست�سهم يف �إثراء املوا�ضيع التي حتاول معاجلة امل�شاكل
االقت�صادية .

الدراسات السابقة:
درا�سة الغزايل (1989م) :هدفت الدرا�سة �إىل بيان �أن النظام
االقت�صادي الإ�سالمي واملنهج الإ�سالمي يف التنمية االقت�صادية،
مو�ضوع يبد�أ بالإن�سان ،وي�ستمر بالإن�سان ،وينتهي بالإن�سان ،فهو
بالإن�سان للإن�سان .
ومن النتائج التي خرج بها الباحث �أن علم االقت�صاد يف
الإ�سالم ي�ستند يف حتليله �إىل (الإن�سان الأخالقي) واقعياً ،ولي�س
على (الرجل االقت�صادي) كما يف االقت�صاد الر�أ�سمايل� ،أو(الرت�س
االجتماعي) كما يف االقت�صاد اال�شرتاكي .وعليه ف�إن االقت�صاد
الإ�سالمي يقوم على ركيزة �أخالقية وا�ضحة ،تهدف �إىل االهتمام
الأكرث بالنا�س ،وبالتايل فهو يحقق غايات الإن�سان من عبادة
اخلالق عبادة ت�ضمن �إعمار الأر�ض �إعماراً جاداً وم�ستمراً .
درا�سة اجلوعاين (1991م) :هدفت هذه الدرا�سة �إىل بيان
ومعرفة ال�ضوابط الأخالقية ال�رشعية ،التي كفلت ا�ستقامة اجلانب
االقت�صادي ،ملراقبة هذه ال�ضوابط يف معامالتنا التجارية .و�أن
فعاليات االقت�صاد الإ�سالمي – مبا فيها التجارة – �إمنا هي ن�سيج
من االقت�صاد والأخالق املن�ضبطني ب�ضوابط ال�رشيعة.
وقد �أفا�ض الباحث يف بحثه يف ا�ستنباط جمموعة من
ال�ضوابط التي تتعلق بال�سلعة و�ضوابط حترمي املعامالت الربوية،
و�ضوابط �أخرى تتعلق بالتجارة اخلارجية .و�أكد يف النهاية ب�أن
االلتزام بال�ضوابط الأخالقية يف التجارة من قبل امل�سلم ينعك�س
�إيجابي ًا على الآخرين  ،مما يف�ضي �إىل دخول البع�ض يف الإ�سالم ،
ويعطي �صورة �إيجابية عن الإ�سالم .
درا�سة القر�ضاوي (1995م) :هدفت هذه الدرا�سة �إىل بيان
القيم الثابتة وخ�صائ�ص االقت�صاد الإ�سالمي ،و�أنه (رباين� ،أخالقي،
�إن�ساين ،و�سطي) .وحماولة الرد على ال�شبهات التي تثار حول هذا
النظام .وقد قام الباحث بجهد م�شكور يف عر�ض ال�ضوابط والقيم
الأخالقية ،يف عدة جماالت متعلقة بالنظام االقت�صادي الإ�سالمي.
ويف نهاية البحث �أثبت �أن الدولة تلزم الأفراد واملجتمع بهذه القيم
الأخالقية ،التي ت�ضبط احلياة االقت�صادية.
�صالح العقدة (2007م) :هذه الدرا�سة هدفت �إىل �إلقاء املزيد
من ال�ضوء على الأخالق يف الإ�سالم ،لتكون �أ�سا�س ًا للمعامالت
املالية واجلوانب االقت�صادية عموماً .وانتهى الباحث من بحثه
ب�أن نه�ضة امل�سلمني االقت�صادية م�رشوطة بالنه�ضة االجتماعية،
و�أن ذلك كله مرهون بتحقيق قواعد الإ�سالم الأخالقية يف حياتهم،
وخ�صو�ص ًا معامالتهم املالية.

درا�سة هربيد (2015م) :هدفت الدرا�سة �إىل بيان �أثر الأخالق
ال�سلبية والإيجابية على االقت�صاد يف الإ�سالم .وا�ستخل�ص الباحث
منطلقات خم�س ،لإقامة جمتمع عادل يكون االقت�صاد الإ�سالمي
�آلية لتحقيقه ،و�إبراز قاعدة منوذج �إر�شادي للتعامل االقت�صادي،
يختلف عن النموذج القائم يف الغرب.
كما �أثبت �أن الف�ساد الأخالقي يرتك �آثاراً مدمرة على
االقت�صاد ،تتمثل يف �أزمات مالية �أو ارتفاع يف معدالت البطالة
والفقر �أو �ضعف اال�ستهالك والإنتاج �أو يف �إهدار املوارد والرثوات.
درا�سة العبد اللطيف (2017م) :يهدف هذا البحث �إىل بيان
الأخالق وال�ضوابط ال�شاملة واملنظمة للن�شاط االقت�صادي الإ�سالمي،
واملحققة لتميزه وفق قيم �أخالقية �إميانية وا�ضحة املعامل ،والتي
تنبع من الت�رشيع الإ�سالمي وم�صادره الثابتة.
وخل�ص الباحث �إىل نتائج قيمة ،منها �أن الأهداف والغايات
االقت�صادية لكل فرد وجمتمع تت�أثر مب�ستواه الأخالقي  .كما �أن
املفاهيم االقت�صادية الإ�سالمية تختلف عن غريها من املفاهيم
االقت�صادية الأخرى ،وتتميز عليها مبا حتتويه من م�ضامني
�أخالقية.

املبحث األول :التعريف اللغوي واالصطالحي لـ (املعيار).
املطلب األول ( :املعيار) لغة.
«يقال :عري الدينار :وازن به �آخر ،وعري امليزان واملكيال
وعارهما وعايرهما وعاير بينهما معايرة وعياراً :قدرهما ونظر ما
بينهما.
املعيار :من املكاييل و(العيار) ما عايرت به املكاييل،
فالعيار �صحيح تام واف ،وتقول :عايرت به �أي �سويته ،وهو العيار
واملعيار ،ويقال :عايروا ما بني مكاييلكم وموازينكم ،وهو فاعلوا
من العيار ،وعريت الدنانري :وهو �أن تلقي ديناراً ديناراً فتوازن به
ديناراً ديناراً ،وكذلك عريت تعيرياً �إذا وازنت واحداً( )1واحداً ،يقال:
هذا يف الكيل والوزن وقد فرق بع�ضهم بني (عايرت) و (وعريت)
فجعل عايرت يف املكيال وعريت يف امليزان»( « ،)1واملعايرة:
التقدير باحلجم مبحاليل قيا�سية معروفة قوتها»(« )2ومعيار :عيار،
مقيا�س يقا�س به غريه للحكم والتقييم”(« ،)3واملعيار :ما يقا�س به
غريه وي�سوى»(.)4
املطلب الثاني :مفهوم (املعيار) يف االصطالح.
�إذا نظرنا �إىل املفاهيم – عموماً ، -ف�إننا نلحظ ارتباط ًا
وثيق ًا بينها وبني التعريفات اللغوية لها  ،ذلك لأن امل�صطلحات
التي يتداولها النا�س يف خطاباتهم ،ف�إنها – يف الغالب -كانت
قد انتزعت من �أ�صول لغوية ،وهذا هو ال�سبب الذي يدفع الباحثني-
قبل ال�رشوع يف �أبحاثهم -للتعريف اللغوي قبل بيان املفهوم
اال�صطالحي.
«فاملعيار (يف الفل�سفة) :منوذج متحقق �أو مت�صور ملا ينبغي
�أن يكون عليه ال�شيء ومنه العلوم املعيارية :وهي املنطق والأخالق
واجلمال ،واجلمع (معايري)» (« ،)5ويقال :اختاروا املوظفني ح�سب
معايري حمددة .وهناك فرق بني (املعيار) و(املقيا�س) ،فاملعيار:
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هو م�ؤ�رش كمي (منوذج للأداء) مينحنا فهم ن�سب ارتباط املحاور
�أو الوحدات �أو بيئة عمل �أو منتج ما ببع�ضها ،والغاية ت�شكيل مكون
مادي �ضمن �رشوط ومتطلبات مو�ضوعية وحمددة م�سبقاً� .أما
(املقيا�س) فهو الذي يقدم بدوره �أدوات التحليل الأ�سا�سية ومنهجية
العمل ،والقيم الفعلية امل�ستفادة من �إجرائها ،بكونه (�أي املقيا�س)
ي�سعى لتنمية املدارك املت�صلة بالبناء االقت�صادي ال�شامل والظروف
االجتماعية و�أبعادها على م�ستوى التحليل واملعرفة»(.)6
«واملقيا�س :ما يقا�س به ال�شيء �أي ما يعرف ال�شيء بالقيا�س
�إليه ،وما ين�صب من اخل�شب �أو احلديد �أو غريهما ملعرفة الأوقات
وال�ساعات ي�سمى مقيا�ساً»(« ،)7واملقيا�س �أي�ضاً :املقدار وما قي�س
به من �أداة �أو �آلة (اجلمع مقايي�س)»(.)8
وهكذا نلحظ �أن املقيا�س �أعم واملعيار �أخ�ص ،واملقيا�س �أ�شبه
بالآلة والأداة ،واملعيار �أقرب �إىل ال�ضوابط املحددة التي تعرف
بها الأ�شياء قرب ًا �أو بعداً من النماذج والأمثلة ال�صحيحة التامة
الوافية(.)9

املبحث الثاني  :أثر اجملال االقتصادي يف نهضة األمة
اإلسالمية
املطلب األول  :طبيعة املناهج االقتصادية ومساتها.
بنظرة واحدة خاطفة �إىل العامل ،جند �أن الأنظمة االقت�صادية
–من جهة االلتزام الأخالقي -تقوم على منهجني خمتلفني ،وال
تخرج -يف الغالب -الأنظمة االقت�صادية املعروفة عن هذين
املرجعني ،حتى لو تظاهرت ب�أغلفة و�أقنعة مزيفة .
♦ ♦الأول :املنهج الذي يعود يف الأ�صل �إىل ( املدر�سة التجارية
�أو التجاريني) .
وتقوم فكرة هذا املنهج على (�إمناء قوة الدولة اقت�صادي ًا
�أو ًال ثم �سيا�سياً ،وهو هدف النظام الأوحد ،وب�رصف النظر عن
الو�سيلة االقت�صادية -جتارة خارجية ،ت�رشيعات ،وقيود وتنظيمات
جمركية...الخ ،-والو�سيلة ال�سيا�سية -احليلة واملكر يف التعامالت
اخلارجية حتى لو �أخذت ال�صور اال�ستعمارية املبا�رشة .))10(-
وهذا املنهج خالٍ من الأخالق يف املعامالت االقت�صادية ،وال
ين�ضبط ب�ضوابط ثابتة ،بل يدور يف فلك امل�صلحة حيثما حتققت،
دون النظر لأي اعتبار ،حتى لو انتهكت احلرمات ،و�سريت
اجليو�ش ،و�سفكت الدماء ،ودمرت البالد .وهذا-يف احلقيقة-
هو املنهج الذي تعتمد عليه الدول العظمى يف الع�رص احلديث
لتثبيت قوتها وحتقيق وجودها ،ودعم نظامها االقت�صادي.
ومما ال �شك فيه �أن ل�شيوع هذا املنهج الأثر الكبري ل�سيطرة ما يعرف
بالنظام االقت�صادي احلر -حرية العمل ،حرية امللكية ،حرية
الإنتاج ،حرية اال�ستهالك.-
♦ ♦الثاين :املنهج االقت�صادي املقيد بالقيم والأخالق الثابتة.
ال يعرف منهج للمدار�س االقت�صادية املعروفة � -سوى
املدر�سة الإ�سالمية �أو املنظومة االقت�صادية الإ�سالمية  -متثل هذا
املنهج يف النمو االقت�صادي والتنمية االقت�صادية( ،)11فهو منهج
ثابت وعملي ال ميكن اعتباره نظرية تخ�ضع الحتماالت اخلط�أ
وال�صواب ،وال تخ�ضع الختالف الزمان واملكان ،وال لتناق�ضات
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�أهواء الب�رش وم�صاحلهم الذاتية ،وال ي�ستطيع �أحد �أن يدخله يف
املذاهب االقت�صادية املعا�رصة وغري املعا�رصة -باملفهوم
الو�ضعي( .-فهو نظام ومنهج اقت�صادي �إ�سالمي م�ستقل بذاته متام ًا
عن غريه ،له �سماته وخ�صائ�صه اخلا�صة والهامة �أي�ضاً� ،أهمها :
 1اال�ستخالف 2-.ارتباطه مبنهجية الت�رشيع والأخالق يفالإ�سالم 3-.توازن الروح واملادة يف الإ�سالم 4- .ان�سجام م�صلحة
الفرد واجلماعة يف الإ�سالم 5- .تر�شيد اال�ستهالك 6- .تر�شيد
اال�ستثمار�7- .أ�سلوب �إ�شباع احلاجات 8- .امل�شكلة احلقيقية لي�ست
هي ندرة املوارد الن�سبية  8- ،احرتام العمل� 9- .إيتاء الزكاة10- .
حترمي الربا)( .)12وهذا املنهج قائم على عقيدة وقيم و�أخالقيات
ثابتة  ،ال تتغري بتغري الزمان واملكان  ،وال تدور يف فلك م�صالح
�شعب �أو �أمة �أو فرد مهما كانت مكانته و�أهميته يف املجتمع (.)13
املطلب الثاني :أثر االقتصاد يف نهضة األمة .
االقت�صاد م�صدر قوة ال ي�ستهان بها عند الأمم –عموماً -منذ
فجر تاريخ الب�رشية ،فهو ع�صب احلياة وقوام الإن�سان ومعا�شه ،على
م�ستوى الفرد والأ�رسة واجلماعة واملجتمع والدولة ،وبالتايل ف�إن
غاية النظام االقت�صادي لأي نظام هو حتقيق القوة للدولة.
وقد حر�ص الإ�سالم على اجلانب االقت�صادي يف حياة
الأمة  ،فحث على الإنتاج والتنمية االقت�صادية �إىل �آخر حلظة
يف احلياة ،ومل يقبل �أن تعطل الطاقات املادية حتت �أي ذريعة
�أو و�ضع ،ففي احلديث ال�رشيف (�إذا قامت ال�ساعة وبيد �أحدكم
ف�سيلة فليزرعها )(.)14
كما حث الإ�سالم على تطوير املجال االقت�صادي وت�سخري
الطاقات(،وتنمية الإنتاج واال�ستفادة من الطبيعة �إىل �أق�صى حد،
وهي النقطة التي تتفق عليها املذاهب الإ�سالمية واال�شرتاكية
جميع ًا على ال�صعيد املذهبي ،فكل املذاهب جتمع على �أهمية هذا
الهدف ،و�رضورة حتقيقه بجميع الأ�ساليب والطرق التي تن�سجم
مع الإطار العام للمذهب ،كما �أنها ترف�ض ما ال يتفق مع �إطارها
املذهبي )(.)15
ومن هنا جند جميع دول العامل تتفانى يف احلر�ص على
اجلانب االقت�صادي ،لأهميته البالغة يف بقاء الأمة وحتقيق
رغباتها ،وذلك لأن العمل على نه�ضة الأمة -دون االهتمام بهذا
اجلانب� -رضب من العبث ،وتخلف كبري يف اجلانب املادي عن
ركب بقية الدول والأمم الأخرى ،التي تزاحمها يف التطور والنهو�ض
والبقاء وحتقيق الأهداف والآمال .ف�إذا كانت هناك حماوالت جادة
لنه�ضة الأمة -من قبل امل�ؤ�س�سات واالجتاهات الإ�سالمية -يتحتم
عليها مراعاة اجلانب االقت�صادي يف كل خطوة من خطوات طريق
النه�ضة؛ لأنه ركيزة �أ�سا�سية له من الآثار الكبرية التي تدفع بالأمة
نحو النهو�ض والتقدم والنجاح.
ومن هذه الآثار:
♦ ♦�أوالً� :ضمان حد (الكفاية ) لكل فرد يعي�ش داخل املجتمع
الإ�سالمي ،مهما كان دينه وجن�سه؛ لأن الإ�سالم –يف هذه الزاوية
بالذات -ال يفرق بني فرد وفرد من �أفراد الأمة  ،دون النظر �إىل دينه �أو
عرقه  .وهذا �أمر جوهري ال يجوز �إغفاله �أو �إنكاره� ،سواء على م�ستوى
الفرد�أواجلماعة�أواملجتمع �أوالدولة،كم�ؤ�س�سةقائمةعلى�شئونالنا�س.
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ومن �أجل ذلك �رشعت الزكاة  ،وكان للفقراء وامل�ساكني والغارمني
الن�صيب الأول من هذه الزكاة  ،فقد روي �أن اخلليفة (عمر بن عبد
العزيز كتب �إىل عماله �أن اق�ضوا عن الغارمني ،فكتبوا �إليه� :إنا جند
الرجل له امل�سكن واخلادم والفر�س والأثاث ،فكتب عمر لهم �أنه ال
بد للم�سلم من م�سكن ي�سكنه ،وخادم يكفيه مهنته ،وفر�س يجاهد
عليه عدوه ،ومن �أن يكون له الأثاث يف بيته ،فاق�ضوا عنه ف�إنه
غارم ) (.)16
♦ ♦ثانياً :دعم كيان الدولة الإ�سالمية يف اجلانب ال�سيا�سي،
و�إثبات وجودها يف املعادالت والقرارات الدولية؛ لأن القوة
االقت�صادية دائم ًا هي الأداة للقوة ال�سيا�سية ،فال ينتظر من دولة
�ضعيفة املوارد ،حمدودة الدخل املايل� ،أن يكون لها وجود حقيقي
بني دول العامل  ،خا�صة يف عامل يقوم على املادة ،وال يعري التفات ًا
للجوانب الأخرى كاجلوانب الإن�سانية �أو الأخالقية� ،إال بالقدر الذي
ال ي�رض م�صاحلها املادية  ،بل منطقه يقوم على �أن القوة هي التي
ت�صنع احلق ،وهو ما يعرف (بحق القوة ولي�س قوة احلق )؛ (لذلك ف�إنه
من الأمور البدهية �أن يرتبط م�ستقبل الكيان ال�سيا�سي مبا يتوفر لديه
�ضمن حدوده -من موارد الرثوة الطبيعية على خمتلف �أنواعها؛لأن وجود هذه الرثوة و�إمكانية ا�ستثمارها با�ستقاللية ،ي�ؤثر ت�أثرياً
بالغ ًا يف م�ستقبل الدول ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية) (.)17
♦ ♦ثالثاً :احلفاظ على قوة الدولة الإ�سالمية يف اجلانب
الع�سكري� ،سواء يف بناء اجلي�ش� ،أو الإنفاق يف جمال الت�سلح،
للمحافظة على هيبة الأمة والدفاع عن �أرا�ضيها وم�صاحلها.
وال ميكن للأمة �أن حتافظ على وجودها وم�صاحلها وحتقق �أهدافها
الكربى ،دون وجود قوة حتميها وتدافع عنها من �أطماع الأمم
الأخرى .وهذه حقيقة بات يدركها كل من لديه �أدنى اطالع على
واقع العامل املعقد.
وهناك �رضورة �أخرى تتعلق بهذا املو�ضوع ،وهي م�س�ألة
الربط بني الأمن والتنمية االقت�صادية ،فالقوة هي التي حتقق
الأمن القومي للأمة ،والذي بدوره تعتمد عليه التنمية االقت�صادية.
والربط بني الأمن والتنمية �أمر ال مفر منه( ،فكما �أنه ال تنمية من
دون �أمن ،فال ميكن �أن نتحدث �أي�ض ًا عن �أمن بال تنمية ،...والأمن
 مبفهومه احلديث – يعتمد ب�صورة رئي�سية على القدرة ال�صناعيةوالتطور التقني .فالتنمية احلقيقية هي التي جتعل ت�صنيع ال�سالح
املتطور احلديث ممكناً ،وهي التي توفر املوارد املالية واالقت�صادية
الالزمة للحروب احلديثة ،وت�شكل القوة االقت�صادية وال�صناعية
العمود الفقري الذي ت�ستند �إليه اجليو�ش احلديثة يف احلرب ،فالأمن
احلقيقي ال يكون م�ضمون ًا �إال عندما ينتج ال�سالح حملياً ،فال يكون
احل�صول عليه معتمداً على تقلبات ال�سيا�سة الدولية و�ضغوط الدول
املنتجة ،وال يكون ثمنه �أيديولوجيات ومواقف ت�شكل حتدي ًا لفكرنا
ومبادئنا) (.)18
وهذه ال�صناعات وامل�صانع التي ميكن �إعدادها داخل بالد
امل�سلمني ،ال تقوم �إال على اقت�صاد قوي وموارد مالية تدعم هذه
ال�صناعات ،وتوفر املوارد الالزمة لها ،والطاقات املادية والب�رشية
التي تقوم ب�إعدادها ،وهذا اجلانب  -وحده  -كاف ليدرك كل
باحث م�ستب�رص الأثر الكبري لالقت�صاد يف بناء الأمة واحلفاظ على
وجودها �أثره يف اجلانب العلمي والرتبوي ،ال �شك �أن الأمم ال تقوم
وال تنه�ض �إال على خلفية ثقافية وقواعد تربوية وعلمية ،وبالتايل

ال معنى للنهو�ض بالأمة الإ�سالمية بعيداً عن هذه اجلوانب .وهذا
�سيكلف الأمة والدولة نفقات مادية( ،لأن الإنفاق على تعليم الإن�سان
ل�صقل مهاراته يك�سبه العديد من �صفات القوة الب�رشية مبا يفيده يف
حا�رضه وم�ستقبله يفوق ما �أنفق عليه من وقت وجهد ومال) (.)19
فهناك امل�ؤ�س�سات التعليمية والرتبوية ،مثل املدار�س والكليات
واجلامعات على اختالف م�ستوياتها ،وهي �إىل جانب التعليم
تتوىل اجلانب الرتبوي .وهناك �أي�ض ًا امل�ساجد التي لها دور كبري
يف املجال التعليمي والرتبوي يف املجتمع امل�سلم .وهذا كله نابع
من التوجيهات القر�آنية و�أوامرها يف هذا املجال .قال تعاىل:
وف َو َي ْن َه ْو َن
} َو ْل َتكُن ِ ّمن ُك ْم �أُ َّم ٌة َي ْد ُعو َن �إِلىَ  الخْ َ يرْ ِ َو َي�أْ ُمرُو َن ِبالمْ َ ْعرُ ِ
َع ِن المْ ُن َك ِر َوأُ ٰولَ ِئ َك ُه ُم المْ ُ ْفل ُِحو َن{ (�سورة �آل عمران ،)104 :فهذه
امل�ؤ�س�سات وتلك امل�ساجد بحاجة �إىل بناء وموظفني وقائمني
عليها ،ف�إذا مل جتد دعم ًا مالي ًا وهيئات ت�رشف عليها وتقوم على
رعايتها والإنفاق عليها ،ف�سوف تندثر وتتال�شى� ،أو ت�ضعف كثرياً،
مما ي�ؤثر ت�أثرياً بالغ ًا على اجلانب العلمي والرتبوي يف املجتمع
امل�سلم ،ويعيق نه�ضة الأمة �إىل درجة التخلف واالنحطاط.
ومع الثورة العلمية الهائلة التي نه�ضت بالب�رشية يف الع�رص احلا�رض،
ن�ش�أت املراكز التي تهتم بالبحوث العلمية واالكت�شافات اجلديدة،
ف�أحيان ًا تكون تابعة للجامعات واملعاهد العلمية ،واملجالت
العلمية املحكمة وغري املحكمة ،ويف بع�ض الأحيان منف�صلة يف
مراكز ا�سرتاتيجية تهتم بالبحوث والتجارب واالكت�شافات احلديثة.
فهذه –بال �شك -تعتمد اعتماداً �أ�سا�سي ًا على الدعم املايل .وبقدر
اهتمام الدول وما تنفق عليها من �أموال ،بقدر قوة الدول وازدهار
ال�صناعات واالكت�شافات واالخرتاعات ،التي تنه�ض بالأمة ،وترتقي
بها �إىل م�صاف الدول العظمى( .وما كان للحكومات والأفراد �أن
يزيدوا من �إنفاقهم على التعليم لوال العائدات املادية التي �ستجبى
من التعليم -بغ�ض النظر عن العائدات غري املادية التي تفوق
املادية قيمة ،-كما ت�أكد ذلك من بحوث عائدات التعليم التي ب�رصت
املربني وال�سيا�سيني واالقت�صاديني مبربرات االنفاق على التعليم)
( ،)20وهكذا تظهر ( ال�صلة بني التعليم واالقت�صاد والتنمية وثيقة،
فالتعليم ي�سهم يف التنمية ب�صورة مبا�رشة من خالل ما يقدمه من
قوة ب�رشية متعلمة ،ومن معارف علمية هي ثمرة البحث العلمي،...
ومن جانب �آخر ف�إن االقت�صاد يوفر للتعليم موارده املختلفة) (.)21

املبحث الثالث :معايري أخالقية تنهض باألمة اإلسالمية
يف اجملال االقتصادي.
ال �شك �أن الأمم – رغم اختالفها يف الدين والقيم والفكر
والثقافة ،واختالف م�شاربها احل�ضارية  -تلتقي مع بع�ضها
يف �أخالقيات وقيم �إن�سانية ثابتة ،تعترب نقاط التقاء مع
احل�ضارات الإن�سانية ،وتختلف كذلك يف قيم و�أخالقيات �أخرى،
الختالف طبيعة الدين واحل�ضارة التي تنتمي �إليها كل �أمة
من الأمم� .إال �أن املعايري الأخالقية التي �سنعر�ض لها يف هذا
البحث ،كلها معايري �إ�سالمية ،م�ستقاة من كتاب اهلل و�سنة
ر�سوله �-صلى اهلل عليه و�سلم ،-ونابعة من روح هذا الدين.
وبعد النظر والتدبر يف الن�صو�ص القر�آنية والأحاديث النبوية يف
حماولة حتديد املعايري الأخالقية التي حثت عليها الن�صو�ص –
ب�شكل عام ،-ن�ستطيع �أن ن�ستنبط منها جمموعة من املعايري التي
ميكن �أن تعترب قواعد �أ�سا�سية و�أر�ضية تبنى عليها نه�ضة الأمة
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الإ�سالمية يف املجال االقت�صادي ،لتلحق بركب احل�ضارة احلديثة
يف املجال املادي ،بل قد تتفوق عليها �إن هي التزمت وتقيدت
بهذه القيم واملعايري الهامة يف جمال العمل والتنمية االقت�صادية .
املعيار الأول :ال�صدق يف الوعد واملواعيد.
وهو خلق ذو قيمة دينية واجتماعية ،وذو �أهمية يف جمال
املعامالت والتنمية والنمو االقت�صادي �أي�ضاً ،بل يف �شتى مناحي
احلياة .وقد ك�سب �أهميته يف الإ�سالم من خالل ذكره يف القر�آن
الكرمي وال�سنة النبوية ،باملدح والثناء على من ات�صف به ،وذم من
فقد هذا اخللق العظيم؛ لأنه يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بخلق ال�صدق الذي
يحتل املكانة الأوىل يف �أخالق ال�صاحلني من الأنبياء و�أتباعهم.
َاب �إِ ْ�س َماعِ ي َل �إِ َّن ُه كَا َن َ�صادِقَ ا ْل َو ْع ِد
قال تعاىلَ } :وا ْذ ُك ْر فيِ  ا ْل ِكت ِ
َوكَا َن َر ُ�سولاً  َّن ِب ًّيا{ (�سورة مرمي ،)54 :فاختار اهلل �سبحانه للنبي
�إ�سماعيل عليه ال�سالم من بني �صفاته و�أخالقه الكثرية خلق ال�صدق
يف الوعد ليمتدحه به ،فهو �صادق يف وعوده (ال يخلف ،وكان �إذا
وعد ربه �أو عبداً من عباده وفى بوعده)( ،)22فلم يقت�رص ال�صدق يف
الوعد مع اهلل �سبحانه ،بل �صادق ًا مع النا�س �أي�ضاً؛ لأن الذي ي�صدق
مع اهلل ال يطيق الكذب على النا�س ،وال يقبل اهلل �سبحانه ال�صدق معه
والكذب على خلقه.
ويف عامل االقت�صاد نرى �أهمية هذه ال�صفة ،التي جتعل
م�صداقية للتاجر وال�صانع والبائع وامل�شرتى ،و�أي خلل �أو مراوغة
�أو حيلة تخل بهذا اخللق ،تنعك�س �سلبي ًا على العمل وت�ؤثر على �سريه .
فالتاجر يعد امل�شرتي بالب�ضاعة يف وقت حمدد ،ف�إذا �أخلف
ت�أثرت م�صالح امل�شرتي ،وامل�شرتي يعد التاجر ب�رشاء الب�ضاعة
عندما حت�رض ،ف�إذا �أخلف وعده ت�أثرت م�صالح التاجر ،وكذلك
ال�صانع يعد طالب ال�صنعة �أن يجهزها يف موعد وتاريخ حمدد،
ف�إذا �أخلف معه ت�أثرت م�صاحله ،وطالب ال�صنعة يعد ال�صانع
�أن يهيئ امل�صنوع يف موعده ،ف�إذا �أخلف الوعد ت�رضرت م�صالح
ال�صانع ،ورمبا ف�سد امل�صنوع �إن كان له تاريخ انتهاء .كما
تظهر �أهمية هذا اخللق يف ان�ضباط املوظف يف عمله مبواعيد
الدوام ،وعدم ا�ستغالل �أوقات الدوام مل�صالح املوظف اخلا�صة .
ولأهمية هذا اخللق يف املعامالت بني النا�س ،جعل النبي �صلى
اهلل عليه و�سلم عدم ال�صدق يف الوعود �صفة �أ�صيلة يف النفاق
واملنافقني .ففي احلديث ال�رشيف ( �آية املنافق ثالث� ،إذا حدث
كذب و�إذا وعد �أخلف و�إذا ائتمن خان ) ( ،)23فنالحظ تالزم ال�صفات
الثالث وارتباطها ببع�ضها ،فهي قائمة على خلق ال�صدق الذي
يعترب �أ�سا�س الأخالق وركيزتها  .ولي�س املق�صود من النفاق الوارد
يف احلديث نفاق الكفر واخلروج من الإ�سالم ،بل هو متعلق بالأعمال
والت�رصفات� ،أو على حد تعبري ابن حجر الع�سقالين (نفاق العمل)
( ،)24ومن هنا اكت�سب هذا اخللق �أهمية يف جمال احلياة االقت�صادية،
الرتباطه يف العمل واملعامالت يف حياة النا�س ،وبالتايل كانت
�أهميته ظاهرة ،وت�أثريه بين ًا وا�ضح ًا يف معا�شهم ونه�ضة حياتهم
االقت�صادية.
♦ ♦املعيار الثاين� :صدق املعاملة و�سالمة النوايا بني
املتبايعني وال�رشكاء.
الناظر يف ن�صو�ص كتاب اهلل و�سنة ر�سوله –�صلى اهلل عليه
و�سلم -يرى بو�ضوح �أنها جتعل الأعمال ذات قيمة حقيقية ،حني
ت�صدر من �صاحبها م�صحوبة بالنية ال�سليمة والق�صد احل�سن .ورغم
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�أن هذا الأمر ي�صعب �إدراكه وال يظهر على حقيقته �إال خلالقه �سبحانه-
املطلع على �رسائر اخللق  ،-و�أن النا�س لهم الظاهر واهلل يتوىل ال�رسائر،
�إال �أن له قيمة حقيقية فاعلة يف الأعمال والت�رصفات واملعامالت
العامة بني النا�س  ،ويظهر هذا الأثر من خالل النظر يف ق�ضيتني:
الأوىل :النية ال�صادقة والق�صد احل�سن ،التي ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا يف
انبعاث الن�شاط وم�ضاعفة الهمة والطاقة ،وبالتايل ينعك�س بالت�أكيد
على العمل .ففي احلديث�( :إمنا الأعمال بالنيات ،و�إمنا لكل امرئ ما
نوى ) ( ،)25والن�صو�ص ال�رشعية ت�ؤكد ب�أن النية احل�سنة تورث الفعل
احل�سن وتزيد �صاحبها �أعمال خري ،وتكون دافع ًا قوي ًا باجتاه العمل
ال�صالح ،قال تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها ال َّنب ُِّي ُقل لمِّ َن فيِ �أَ ْيدِيكُم ِّم َن الأَْ ْسر ٰ
َى
�إِن َي ْع َل ِم هَّ
ما �أُخِ َذ مِ ن ُك ْم َو َي ْغ ِف ْر َل ُك ْم
اللُ فيِ  ُقلُو ِب ُك ْم خَ يرْ ًا ُي�ؤْ ِت ُك ْم خَ يرْ ًا مَِّّ
َو هَّ
اللُ غَ فُو ٌر َّرحِ ي ٌم{ (�سورة الأنفال ،)70 :قال �صاحب الك�شاف يف
قوله تعاىل} :ي�ؤتكم خريا ً مما �أخذ منكم{ (�سورة االنفال،)70:
�أي (يخلفكم يف الدنيا �أ�ضعافه ) ( ،)26وهذه الآية يف �أ�رسى بدر
حني �أمروا بالفداء ( ففدى العبا�س نف�سه وابني �أخويه وحليفه ،قال:
فنزلت الآية  ،ف�أعطاين مكان الع�رشين الأوقية يف الإ�سالم ع�رشين
عبدا كلهم يف يده مال ي�رضب به مع ما �أرجو من مغفرة اهلل عز
وجل) (  ، )27وقوله �سبحانه وتعاىلَ } :ف َع ِل َم َما فيِ  ُقلُو ِب ِه ْم
ال�سكِي َن َة َع َل ْي ِه ْم َو َ�أثَا َب ُه ْم َفت ًْحا َق ِري ًبا{ (�سورة الفتح،)18 :
َف�أَن َز َل َّ
ويف هذا ال�سياق ن�صو�ص �رشعية �أخرى ت�ؤكد �أثر النية يف النتيجة،
كما ورد يف احلديث ( �أنا عند ظن عبدي بي) ( .)28فكما �أن النية
ال�صاحلة تورث العمل ال�صالح وتنبت الأعمال اخلرية والهمة العالية
وت�شحن النف�س بالن�شاط ،فكذلك النية ال�سيئة تورث العمل الفا�سد
وتنبت الأعمال ال�رشيرة وتهبط بالهمة ،قال تعاىل} :فيِ  ُقلُو ِب ِهم
�ض َف َزا َد ُه ُم هَّ
با كَانُوا َي ْك ِذ ُبو َن{ (�سورة
َّم َر ٌ
َاب �أَلِي ٌم مِ َ
اللُ َم َر ً�ضا ۖ َو َل ُه ْم َعذ ٌ
البقرة ،)10 :يقول الق�شريي -عند تف�سري هذه الآية( :-يح�صل ملن
خلط ق�صده و�شاب �إرادته بهواه� ،أن يتقدم يف الإرادة بقدم ،ويت�أخر
باحلظوظ ومتابعة النف�س ب�أخرى ،فهو ال مريد �صادق وال عاقل
متثبت ،...كذلك لو �صدق املريد يف �إرادته لو�صل بقلبه �إىل حقائق
الو�صلة ،ولأدركته بركات ال�صدق فيما رام من الظفر بالبغية ،...و�إن
من �سقمت عبادته حيل بينه وبني درجات اجلنان ،ومن �سقمت �إرادته
حيل بينه وبني موا�صالت القرب واملناجاة ،...والزيادة يف علتهم
بزيادة حر�صهم ،كلما وجدوا منها �شيئا عجل لهم العقوبة عليه،
فيت�ضاعف حر�صهم على ما مل يجدوه ،ثم من العقوبات العاجلة
ت�شتت همومهم ،ثم تنغ�ص عي�شهم ،...واحل�رسة يوم الك�شف� ،إذا ر�أوا
�أ�شكالهم الذين �صدقوا كيف و�صلوا ور�أوا �أنف�سهم كيف خ�رسوا ) (،)29
وظاهر من تف�سري الآية �أن النية ال�سليمة ال�صاحلة هي التي تو�صل
�صاحبها �إىل احلقيقة والنتيجة ال�سليمة ،و�صاحب النية ال�سليمة
ال�صادقة ،يدرك  -ب�صالح نيته -مراده وغايته  ،فيما رام من الظفر
بالبغية والهدف الذي ي�سعى لتحقيقه ،و�أن �صاحب النية ال�سقيمة
الفا�سدة يحال بينه وبني حتقيق مراده وهدفه ،وهذا مما ي�ضعف
موا�صلته باجتاه اخلري والتوفيق والنجاح ،وتت�شتت همومه وينغ�ص
عليه عي�شه وحياته ،وبالتايل ال �شك �أن هذا يعيقه عن حتقيق �أهدافه
ويف�سد عليه حياته .كما �أ�شار الق�شريي �إىل لفتة �أخرى ا�ستنبطها من
الن�ص الكرمي :وهي �أنهم بف�ساد نواياهم وقلوبهم يزدادون حر�ص ًا
على بغيتهم ،فكلما اندفعوا �إليها عجل لهم العقوبة ،وكان عاقبة
�أمرهم خ�رسا .والذي يظهر �أن املف�رس ا�ستنبط هذه اللفتة اجلميلة من
ن�سق الآيات التي بعدها ،قال تعاىل} :أُ ٰولَ ِئ َك ا َّلذِي َن ا�شْ ترَ َ ُوا ال�ضَّلاَ َل َة
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ِب ْال ُه َد ٰى َف َما َرب َِحت تجِّ َا َر ُت ُه ْم َو َما كَانُوا ُم ْه َتدِي َن{ (�سورة البقرة ،)16 :منه بالكذب وكتمان العيب .
فعملهم يف �ضالل ،و�سعيهم �إىل بوار  ،و�سريهم يف ظالم خال من
♦ ♦املعيار الثالث� :إتقان العمل.
النور والهدى والتوفيق . ،!!..ف�أعمالهم – حتى لو كرثت – ف�إنها (مل
وهذه هي الغاية والهدف الأ�سمى لأي عمل يقوم به الإن�سان،
تثمر ثمرة حقيقية ،بل خ�رسوا وخابوا)( ،)30ويف قوله تعاىل} :قل اَّل
اللَ يا ُ �أوليِ  �سواء كانت غايته لتحقيق �أهداف دنيوية �أو �أهداف بعيدة يف الآخرة،
َي ْ�س َت ِوي الخْ َ بِيثُ َوالطَّ ِّيب َو َل ْو �أَ ْع َج َب َك كَثرْ َ ُة الخْ َ بِيثِ فَا َّتقُوا هَّ َ
اللباب لعلكم ت ْفلِحو ُن{ (�سورة املائدة� ،)100 :إ�شارة لطيفة يف والناظر  -يف جماالت العمل عموماً ،والتنمية االقت�صادية خ�صو�ص ًا
ْ أَ ْ َ ِ َ َ َّ ُ ْ ُ ُ َ
هذا ال�سياق ،وكيف يفلح يف �أعماله الدنيوية والأخروية من كانت  ،-يجد �أن جناحها �أو ف�شلها يقا�س مبا يتحقق من هذا الهدف ،وهو
معيار جتتمع عليه جميع الأنظمة واملناهج االقت�صادية يف العامل،
نواياه خبيثة(.)31
وطيلة التاريخ الإن�ساين مل يكن هذا املعيار يغيب عن نظر العامل
وبهذا نرى �أن النية يف العمل لها �أثر حا�سم يف نتيجته� ،أو ال�صانع �أو التاجر �أو املزارع �أو �أي جمال من جماالت احلياة،
�سلب ًا كان �أو �إيجاباً ،و�أن النية اخلرية ت�ستدعي معها اخلري ،والنية فهو هدف ين�شده جميع الب�رش يف جميع �أعمالهم .وقد يكون الإن�سان
ال�سيئة جتتلب معها ال�سوء والف�ساد ،ثم ي�سري كل فريق يف اجتاهه -منذ ن�ش�أته على الأر�ض -قد ا�ستوحى هذا الأمر من طبيعة خلق
الل ا َّلذِي
}�ص ْن َع َهّ ِ
�إىل �أن ي�صل �إىل م�صريه ونتائج �أعماله ،والتي �سيجد �آثاراً كثرية املوجودات كلها ،متقنة ال�صنع الإلهي ،قال تعاىلُ :
منها يف الدنيا قبل الآخرة  .ويعلق الأ�ستاذ �سيد قطب عند قوله �أَ ْت َق َن ُك َّل �شَ ْيءٍ { (�سورة النمل ،)88 :وقال تعاىل} :ا َّلذِي �أَ ْح َ�س َن ُك َّل
تعاىل ( :يف قلوبهم مر�ض فزادهم اهلل مر�ضا) بقوله( :فاملر�ض
َاهي َم
�شَ ْيءٍ خَ َل َق ُه{ (�سورة ال�سجدة ،)7 :وقال تعاىلَ } :و ِ�إ ِذ ا ْب َتلَ ٰى إِ ْبر ِ
ات َف�أَتمََّ ُه َّن{ (�سورة البقرة( ،)124 :و�إمتامه �إياهن� :أي
ين�شىء املر�ض ،واالنحراف يبد أ� ي�سرياً ،ثم تنفرج الزاوية يف كل َر ُّب ُه ِب َك ِل َم ٍ
خطوة وتزداد� ،سنة ال
تتخلف� ،سنة اهلل يف الأ�شياء والأو�ضاع� ،إكماله �إياهن ،دون نق�ص ،فقام بهن حق قيام ،و�أداهن �أح�سن ت�أدية
()32
ويف امل�شاعر وال�سلوك) .
من غري تفريط وتوان ،ومنه قوله تعاىلَ } :و�إِ ْب َراهِ ي َم ا َّلذِي َو َّف ٰى{
الثانية :الربكة يف العمل ،وهي ق�ضية ذات قيمة مهمة يف (�سورة النجم ،)37 :وذلك لإر�شاد النا�س �إىل �إتقان الأمور ببنائها
جمال العمل ،من منظار الإ�سالم .بينما يف الأنظمة االقت�صادية على التجربة)( .)37و�سيدنا �إبراهيم عليه ال�سالم ب�صفته �أب ًا لأمة
الأخرى ال تقيم لها �أي وزن �أو اعتبار .ووردت �أحاديث نبوية ت�ؤكد حممد �صلى اهلل عليه و�سلم ،جعله اهلل تعاىل مثا ًال يف �صفاء العقيدة
�أهمية هذا العن�رص يف جمال العمل واملعامالت ،و�أثره يف التنمية والتوحيد ،كما جعله مثا ًال يف تنفيذ الأوامر الربانية ،و�إتقان ما
االقت�صادية ،منها قول النبي �صلى اهلل عليه و�سلم(:البيعان باخليار يطلب منه من �أعمال وتكاليف ،ونحن م�أمورون باالقتداء به ،قال
ما مل يتفرقا ،ف�إن �صدقا وبينا بورك لهما يف بيعهما ،و�إن كذبا تعاىل�} :أُو َل ِئ َك ا َّلذِي َن َه َدى َهّ
اللُ َف ِب ُه َدا ُه ُم ا ْق َت ِدهِ{ (�سورة الأنعام،)90:
()38
وكتما حمقت بركة بيعهما)( ،)33قال ابن حجر�( :أي �صدق البائع يف ويف احلديث (�إن اهلل يحب �إذا عمل �أحدكم عم ًال �أن يتقنه) .
�إخبار امل�شرتي وبيان العيب �إن كان يف ال�سلعة ،و�صدق امل�شرتي
والأمر النبوي هنا  -ب�إتقان العمل -مطلقاً� ،أي مطلق
يف قدر الثمن وبيان العيب �إن كان يف الثمن .ويف احلديث ف�ضل الأعمال� ،أي ًا كان هذا العمل -ما دام م�رشوع ًا بالطبع � ،-سواء كان
ال�صدق واحلث عليه وذم الكذب واحلث على منعه ،و�أنه
�سبب هذا العمل من �أعمال الدنيا و�إ�صالح �أمورها و�إعمارها ،وما يتطلب
()34
لذهاب الربكة ،و�أن عمل الآخرة يح�صل خريي الدنيا والآخرة )  .القيام مبهمة اخلالفة يف الأر�ض� ،أو فيما يتعلق بعالقة العبد بربه
وف�رس النووي معنى (الربكة ) الواردة يف احلديث،
فقال( :حمقت يف باب العبادات.
بركة بيعهما� :أي ذهبت بركته ،وهي زيادته ومنا�ؤه )( ،)35والبيان
♦ ♦املعيار الرابع :عدم الغ�ش واخلداع والت�ضليل.
يف ال�سلعة� -أثناء البيع وال�رشاء -خ�صي�صة �أخالقية ينفرد بها
وهذا املعيار مرتبط بالأمانة التي تعترب روح التجارة
النظام االقت�صادي الإ�سالمي ،ال ي�رشكه فيها نظام اقت�صادي �آخر؛
لأنها ترتبط ارتباط ًا وثيق ًا يف عقيدة امل�سلم و�أعماله الباطنية التي ال و�أ�سا�س جناح العمل ،ف�إذا تف�شى الغ�ش عند العمال والتجار
يطلع عليه غري اهلل �سبحانه ،ومن هنا فالنظم الأر�ضية التي ال تقوم وال�صناع ،ف�إن التنمية االقت�صادية تكون قد بلغت من الف�ساد
على العقائد ،ال ميكن لأ�صحابها �أن ي�صلوا �إىل هذا امل�ستوى ال�سامق االقت�صادي مبلغها ،و�سارت يف طريق انحدار لن تكون نهايته �إال
يف ال�صدق وال�رصاحة وبيان عيوب ال�سلعة �أثناء البيع وال�رشاء ،الو�صول بالدولة والأمة �إىل �أدنى م�ستوياتها يف املجال التنموي
خا�صة �إذا كان العيب جمهو ًال يف ال�سلعة وال يظهر للم�شرتي .بل واالقت�صادي بني الدول .وبالتايل تراجع يف قوة الدولة و�سمعتها
على العك�س من ذلك ،ف�إن �أ�صحاب هذه النظم ال يرتكون و�سيلة من ومكانتها� ،إىل درجة �صعوبة الإ�صالح وال�سري بالأمة قدم ًا
و�سائل اخلداع والتلفيق �إال ا�ستخدموه لإنفاق �سلعهم ،وال مينعهم نحو بناء نظام اقت�صادي يواكب م�سري الدول والأمم الأخرى .
من �أي فعل �إال اخلوف من القانون وعقاب النظام احلاكم ،ف�إذا �أمنوه وينبغي �أن يراعى هذا املعيار جيداً يف عدة جماالت � ،أثناء ال�سري يف
وغاب القانون ،انفلتوا يبتكرون كل حيلة لإنفاق ال�سلع يف الأ�سواق عملية التنمية االقت�صادية �أهمها:
دون �ضوابط �أو �أخالق .
الأيدي العاملة � ،سواء كانت �صاحبة العمل �أو �أيدي م�ست�أجرة.
♦ ♦ومن �أ�شهر الأخالق ال�سيئة التي كانت وال زالت تنت�رش و�أي ًا كانت طبيعة العمل ،ف�إن الأمانة وعدم الغ�ش يف اليد العاملة،
بني التجار يف الأ�سواق( ،الأميان الكاذبة) التي يلج�أ �إليها التاجر هي التي تعتمد عليها نتائج وخمرجات هذا العمل ،فمجيء العامل
لإنفاق �سلعته ،وهو ما حذر منه النبي �صلى اهلل عليه و�سلم ،بقوله �أو املوظف يف الوقت املحدد وان�رصافه يف الوقت املحدد  ،ي�ساعد
(اليمني الكاذب منفقة لل�سلعة ممحقة للربكة)( ,)36واحلديث ي�رصح على انتظام العمل و�سريه بطريقة ي�ضمن جناحه ،و�أي تالعب للعامل
ب�أن الربكة تنزل على عملية البيع وال�رشاء بال�صدق والبيان ،وتنزع –يف هذا االجتاه ،-غ�ش وخداع يعود بامل�ؤ�س�سة �أو العمل �إىل الف�شل،
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�أو اخل�سارة املادية .كما �أن ت�ضييع الأوقات والزمن �-أثناء الدوام،-
غ�ش وخداع يف حق العمل ،ال ير�ضاه �صاحب العمل.
يف الب�ضاعة وال�صناعة  ،وبالتايل فال�صناعة �أو الب�ضاعة
املرجوة هي الهدف عند البائع وامل�شرتي ،وورد �أن ر�سول اهلل �صلى
اهلل عليه و�سلم مر على �صربة( ،)39طعام ف�أدخل يده فيها ،فنالت
�أ�صابعه بلال فقال« :ما هذا يا �صاحب الطعام؟» قال �أ�صابته ال�سماء
يا ر�سول اهلل ،قال�« :أفال جعلته فوق الطعام كي يراه النا�س ،من
غ�ش فلي�س مني»( ،)40ووا�ضح من �سياق الرواية �أن الرجل جتاهل
ماء ال�سماء الذي اختلط بالطعام ،مما يزيد وزن ال�سلعة يف امليزان،
على طريقة خلط احلليب باملاء ،كما يفعل يف القدمي واحلديث على
مر الزمان ،وهو غ�ش وا�ضح يف الت�رصف بال�سلعة وتغيري لرتكيبتها،
فتنخف�ض قيمتها املرجوة ،م�ستغف ًال غفلة امل�شرتي ،فال يدرك حينئذ
نوعيتها الرديئة �إال عند ا�ستعمالها �أو �أكلها �أو ا�ستخدامها لل�صناعة.
يف طريقة املعامالت ،كالبيع وال�رشاء .وكما �أن الغ�ش واخلداع
والت�ضليل يكون يف العامل واملعمول ،وال�صانع وامل�صنوع  ،وفيه
�أ�رضار بالغة يف جمال التنمية االقت�صادية ،فكذلك الغ�ش واخلداع
والت�ضليل يف طريقة البيع �أو عر�ض ال�سلعة يف الأ�سواق للم�شرتي،
وله �أثر بالغ يف اقت�صاد الأمة .ومن هنا حرم الإ�سالم بع�ض �أنواع
البيوع واملعامالت االقت�صادية والتجارية ،فكان العرب قبل
الإ�سالم يتفننون ب�أنواع من البيوع امل�ضللة واخلادعة يف �أ�سواق
جتارتهم ،كبيوع الغرر مث ًال  ،والتي جاء الإ�سالم وحرمها ،ملا فيها
من �إخفاء لعيوب ال�سلعة وخداع امل�شرتي ،والتالعب والت�ضليل ،من
�أجل �أكل �أموال النا�س بالباطل .
ومن �أمثلة هذه البيوع واملعامالت:
1 .1بيع امل�رصاة :حرم الإ�سالم هذا البيع؛ لأنه غ�ش وخداع
وت�ضليل و�إيهام امل�شرتي ب�أن هذه الدابة كثرية احللب .فعن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم� -أنه قال « :ال ت�رصوا()41الإبل والغنم»(.)422 .2بيع احل�صاة :وقد (نهى النبي �صلى اهلل عليه و�سلم عن بيع
احل�صاة) ( )43و�صيغته �أن يقول البائع �أو امل�شرتي� :إذا نبذت �إليك
احل�صاة فقد وجب البيع .وقيل :هو �أن يقول :بعتك من ال�سلع ما تقع
عليه ح�صاتك �إذا رميت بها� ،أو بعتك من الأر�ض �إىل حيث تنتهي
ح�صاتك ،والكل فا�سد لأنه من بيوع اجلاهلية ،وكلها غرر ملا فيها
من اجلهالة  .وجمع احل�صاة :ح�صي( ،)44ويف هذا ما ال يخفى من
اخلداع والت�ضليل وعدم البيان وال�رصاحة يف البيع وال�رشاء .
3 .3بيع النج�ش :فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال  :قال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم (...وال تناج�شوا)( ،)45وهذا النوع من
البيوع فن من فنون اخلداع والت�ضليل يف البيع وال�رشاء ،والذي يقوم
به التجار يف الأ�سواق( ،وهو �أن ميدح ال�سلعة ويطلبها بثمن ،ثم ال
ي�شرتيها بنف�سه ،ولكن لي�سمع غريه فيزيد يف ثمنها ،ليقع غريه فيها
�،أي ليقع امل�شرتي يف الغنب) ،)46(.وجاء يف (النهاية) النج�ش :هو
�أن ميدح ال�سلعة لينفقها ويروجها� ،أو يزيد يف ثمنها وهو ال يريد
�رشاءها ،ليقع غريه فيها(.)47
4 .4تطفيف املكيال وامليزان :وهو التالعب يف امليزان
واملكيال �أثناء بيع و�رشاء ال�سلع  ،بالنق�ص �أثناء البيع ،والزيادة
�أثناء ال�رشاء .وقد جاء النهي عنه يف القر�آن الكرمي ،بل كان �سبب ًا
اه ْم �شُ َع ْي ًبا قَا َل َيا
لهالك بع�ض الأمم ،قال تعاىلَ } :وإِلَ ٰى َم ْد َي َن �أَخَ ُ
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اع ُب ُدوا هَّ
اللَ َما َلكُم ِّم ْن إِ ٰلَ ٍه غَ يرْ ُ ُه َق ْد َجا َء ْتكُم َب ِّي َن ٌة ِّمن َّر ِّب ُك ْم َف�أَ ْوفُوا
َق ْو ِم ْ
ْ أَ
�ض
َّا�س �أَ�شْ َيا َء ُه ْم َولاَ  ُت ْف�سِ ُد
وا فيِ ال ْر ِ
ا ْل َك ْي َل َوالمْ ِي َزا َن َولاَ  َت ْبخَ ُ�سوا الن َ
َب ْع َد �إِ ْ�صلاَ حِ َها{ (�سورة الأعراف.)85 :
5 .5ومن خداع التجار يف الأ�سواق التجارية ،بخ�س ثمن
ال�سلعة حتى يغري بائعها لبيعها بثمن �أقل من املثل� ،أو يزهد
النا�س يف قيمتها فال يرغبوا بها لت�ؤول �إليه يف النهاية .ولذلك
حرم الإ�سالم بخ�س ال�سلعة ،واعتربه �أك ًال لأموال النا�س بالباطل،
�ض
ّا�س �أَ�شْ َيا َء ُه ْم َولاَ  َت ْع َث ْوا فيِ  ْ أ
الَ ْر ِ
قال تعاىلَ } :ولاَ  َت ْبخَ ُ�سوا ال َن َ
ُم ْف�سِ دِي َن{ (�سورة ال�شعراء ،)183 :مما ي�ضعف ن�شاط التاجر ،فهو
عندما ي�شعر باخل�سارة امل�ستمرة �سوف تتخاذل القوة يف نف�سه،
وي�ضعف ن�شاطه التجاري .
وبنظرة فاح�صة �إىل مثل هذه البيوع ،ندرك مدى �أثرها البالغ
يف �إعاقة النمو االقت�صادي و�سري التنمية االقت�صادية ،وانت�شار
الظلم ،و�أكل �أموال النا�س بالباطل ،واملبالغة يف التوج�س وال�شعور
بالريبة �أثناء التعامالت التجارية بني التجار .ويف هذا ما ال يخفى
من �إعاقة املعامالت وت�أخري حركتها و�إجنازها� ،أثناء البيع وال�رشاء؛
لأن الأمن النف�سي والثقة املتبادلة بني البائع وامل�شرتي ،له �أثر بالغ
يف �رسعة �إجناز العمليات اجلارية من جهة ،وت�شجيع النا�س والتجار
يف الأ�سواق  -على الإكثار من ال�صفقات التجارية ،واحلركة ب�أمانوالثقة املتبادلة بني البائع وامل�شرتي يف هذا املجال ،دون اخلوف
 املبالغ فيه -على فوات �أموالهم و�ضياعها.♦ ♦املعيار اخلام�س :تقدمي الن�صح وامل�شورة لل�رشكاء
واملتبايعني.
وهذا املعيار خلق رفيع ،ال ينت�رش يف املجتمعات التي
غلب عليها ال�شح والأنانية ،وال تراه بني جمموعة انت�رشت بينهم
الذاتية وامل�صالح ال�شخ�صية ،دون النظر يف م�صالح الآخرين .
والن�صيحة وامل�شورة التي نعنيها ،هي الن�صيحة املرب�أة من التهمة،
وال�سليمة من النظرة ال�ضيقة التي تنظر يف امل�صلحة الفردية على
ح�ساب الآخر� ،أو م�صلحة جماعة على ح�ساب م�صلحة جماعة �أخرى،
�أو م�صالح �أهل بلد على م�صالح البالد الأخرى .
و�إبداء الن�صح وامل�شورة لي�س نافلة �أو خلق �شخ�صي ،يفعله
امل�سلم �أو ال يفعله مبح�ض �إرادته دون �إلزام ،بل هو الدين كما قال
ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ( الدين الن�صيحة  ،قلنا ملن ؟ قال :
هلل ولكتابه ولر�سوله ولأئمة امل�سلمني وعامتهم) ( ،)48وجعل القر�آن
ال�شورى �صفة الزمة للم�ؤمنني قال تعاىلَ } :و�أَ ْمرُ ُه ْم ُشور ٰ
َى َب ْي َن ُه ْم{
(�سورة ال�شورى ،)38 :وهو من لوازم الأمر باملعروف والنهي عن
املنكر �أي�ضاً ،الذي هو خ�صي�صة من خ�صائ�ص هذه الأمة قال تعاىل:
وف َو َت ْن َه ْو َن َع ِن
ّا�س َت�أْ ُمرُو َن ِبالمْ َ ْعرُ ِ
}كُن ُت ْم خَ يرْ َ �أُ َّمةٍ  �أُخْ ِر َج ْت لِل َن ِ
المْ ُن َك ِر{ (�سورة �آل عمران.)110 :
واملتخ�ص�صون يف جمال التنمية االقت�صادية يدركون �أهمية
هذا اخللق و�أثره – يف هذا امل�ضمار– ،ويعلمون مدى ت�أثريه يف
دفع العملية التجارية وال�صناعية والزراعية يف االجتاه ال�صحيح.
�أما على م�ستوى الدول ف�إن كل دولة -يهمها �أمر اقت�صادها-
جتعل يف وزارة االقت�صاد والتجارة امل�ست�شارين يف جمال التجارة
وال�صناعة ،ويف وزارة الزراعة ت�ضع املهند�سني الزراعيني  ،الذين
يقومون بالإر�شاد والإ�رشاف على املزارعني ،ويقدمون لهم امل�شورة
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والتوجيهات والن�صائح التي من �ش�أنها رفع م�ستوى اجلانب الزراعي
لديهم ،وبالتايل ينعك�س �أثره على الكم والنوع يف عملية الإنتاج.
و�أما على م�ستوى الأفراد ،فقد جعل الإ�سالم تقدمي امل�شورة
والن�صيحة منوطا بذات ال�شخ�ص؛ لأنه جزء من دينه وعقيدته،
يقدمها يف كل وقت يقت�ضي فيه الن�صح وامل�شورة ،وحني يتعني
تقدميها ،ت�صبح واجبة يف حقه ،وي�أثم برتكها �أو التق�صري بها ،كما
�أن الإ�سالم �أهاب بامل�سلم �أن يكون �سنداً يعا�ضد �أخاه يف كل خري،
ونهى عن معا�ضدة الفا�سدين يف �أعمالهم ،قال تعاىلَ } :ولاَ  َت َعا َونُوا
ال ْث ِم َوا ْل ُع ْد َو ِان{ (�سورة املائدة ،)2 :وقال تعاىلَ } :ولاَ تُطِ ي ُعوا
َعلَى ْ ِإ
ني{ (�سورة ال�شعراء.)151 :
�أَ ْم َر المْ ُ�سرْ ِ ِف َ
♦ ♦املعيار ال�ساد�س :االعتماد على النف�س واالنطالق للعمل
والإنتاج من الذات.
كثري من الأفراد يعي�شون يف جمتمعهم عالة على غريهم ،
وال تكاد جتدهم يقدمون للمجتمع يف الواقع �شيئاً ،فهم م�ستهلكون
لعطاء الآخرين و�إجنازاتهم ،يعي�شون من ثمرات جهد من يحيطون
بهم  ،من �أقاربهم وذويهم ومن يلوذون بهم .وهذا اخللق من الأخالق
الذميمة التي تعيق حركة التقدم يف جمال الإنتاج ،وحجر عرثة �أمام
النمو االقت�صادي ،وكل ذلك مي ًال للراحة والك�سل ،وعدم الرغبة يف
بذل اجلهد والعطاء ،وهروب من الواجب امللقى على عاتقه لك�سب
الرزق واملعا�ش.
فجاءت الن�صو�ص ال�رشعية تنادي همة امل�سلم ،وتدفع الفرد
للعمل والبذل والعطاء ،للتخل�ص من هذا اخللق الذميم ،وجعلت ما
يك�سبه الفرد من عمله وجهده �أطيب الرزق ،ففي احلديث �أن النبي
�صلى اهلل عليه و�سلم �سئل� :أي الك�سب �أطيب؟ قال« :عمل الرجل
بيده ،وكل بيع مربور»( ،)49و�أر�شد النبي �صلى اهلل عليه و�سلم �أحد
امل�سلمني حني جاءه �سائال (فقال له :لك يف بيتك �شيء؟ قال :بلى،
حل�س نلب�س بع�ضه ،ونب�سط بع�ضه ،وقدح ن�رشب فيه املاء ،قال:
«ائتني بهما»  ،قال :ف�أتاه بهما ،ف�أخذهما ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم بيده ،ثم قال« :من ي�شرتي هذين؟» فقال رجل� :أنا �آخذهما
بدرهم ،قال« :من يزيد على درهم؟» مرتني �أو ثالثا ،قال رجل:
�أنا �آخذهما بدرهمني ،ف�أعطاهما �إياه و�أخذ الدرهمني ،ف�أعطاهما
الأن�صاري ،وقال« :ا�شرت ب�أحدهما طعاما فانبذه �إىل �أهلك ،وا�شرت
بالآخر قدوما ،ف�أتني به»  ،ففعل ،ف�أخذه ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه
و�سلم ،ف�شد فيه عودا بيده ،وقال« :اذهب فاحتطب وال �أراك خم�سة
ع�رش يوما»  ،فجعل يحتطب ويبيع ،فجاء وقد �أ�صاب ع�رشة دراهم،
فقال« :ا�شرت ببع�ضها طعاما وببع�ضها ثوبا»  ،ثم قال« :هذا خري
لك من �أن جتيء وامل�س�ألة نكتة يف وجهك يوم القيامة� ،إن امل�س�ألة
ال ت�صلح �إال لذي فقر مدقع� ،أو لذي غرم مفظع� ،أو دم موجع»(،)50
وهذا احلديث –رغم �ضعف �سنده معناه �صحيح -ويعترب مدر�سة
تربوية يف خلق الروح املنتجة والعاملة الفاعلة يف احلياة ،كما
�أنه مدر�سة يف الأخالق ،والبعد عن �إذالل النف�س وانتقا�صها �أمام
الآخرين ،كما �أنه يرتقى بالروح والنف�س وال�سمو بها والعلو عن
�إهدارها ،يف �سبيل لعاعة دنوية دنية ،ال ت�ستحق �أن تهدر كرامة
الإن�سان من �أجلها  .ويف رواية ( لأن يحتطب �أحدكم حزمة على
ظهره خري له من �أن ي�س�أل �أحداً ،فيعطيه �أو مينعه)( ،)51وكذلك
احلديث اجلامع ( واليد العليا خري من اليد ال�سفلى)( ،)52واحلق �أنه
ينبغي على علماء الرتبية واالقت�صاد جعل هذه الأحاديث �أ�سا�س ًا

يف كتب الرتبية وكتب االقت�صاد على ال�سواء ،لرتبية الأجيال عليها.
وهذا اخللق ال�سلبي اال�ستهالكي الأناين ينت�رش بني فئتني داخل
املجتمع ،فئة ال تبايل من �أي جهة طلبت امل�ساعدة واملعا�ش ،فتجده
يتجول يف الطرقات ميد يده لكل مار يف الطريق ،وجهة ت�أنف هذا
الفعل ،فتن�أى بنف�سها عن هذا الفعل بتلك ال�صورة املزرية ،مقت�رصة
يف ك�سب رزقها على الأهل والأقارب الأدنني  ،دون �أن تبذل عم ًال �أو
جهداً مقابل هذا املعا�ش ،وبالتايل فالنتيجة واحدة ،وهي ال�سلبية
يف احلياة االقت�صادية ،والعي�ش على جهود الآخرين ،بل هو يف
احلقيقة �سارق لثمار مل ي�شارك يف حمل تكاليفها ،فكان �ضمن فئة
من النا�س غري قابلة للبناء ،وعن�رص هدم وتقهقر يف حركة البناء
االقت�صادي للأمة.
♦ ♦املعيار ال�سابع �:إنفاق املال بحقه ،ويف حدود الو�سطية  .
وهنا يقف امل�سلم يف حد و�سط ،فال هو م�رسف هادر للأموال ،ال
يبايل باملال حيثما ذهب ،وال هو مم�سك للمال ،يبخل به حني يجب بذله.
وقد جاءت ن�صو�ص كثرية ،تعر�ض هذه الق�ضية ،وحتذر من
االجتاهني ،لت�ضع امل�سلم يف حد و�سط ،دون �إفراط وال تفريط،
قال تعاىلَ } :ولاَ تجَ ْ َع ْل َي َد َك َم ْغلُو َل ًة إِلَ ٰى ُع ُن ِق َك َولاَ  َت ْب ُ�سطْ َها ُك َّل
ا م ُ�سو ًرا{ (�سورة الإ�رساء ،)29 :وقال
ا ْل َب ْ�سطِ َف َت ْق ُع َد َملُو ًم َحّ ْ
ٰ
َ
ل ُي�سرْ ِ فُوا َو مَ ْ
تعاىلَ } :وا َّلذِي َن �إِذَا �أَن َفقُوا مَ ْ
ل َيقْترُ ُوا َوكَا َن َبينْ َ ذلِ َك
َق َوا ًما{ (�سورة الفرقان ،)67 :وقال تعاىلَ (:وكُ لُوا َوا�شرْ َ ُبوا َوال
ني)(�سورة الأعراف ،)31 :والإنفاق
ُت�سرْ ِ فُوا �إِ َّن ُه ال ُيحِ ُّب المْ ُ�سرْ ِ ِف َ
الذي �أمر اهلل به �إنفاق بقدر امل�ستطاع ،دون �إعنات �أو معاياه ،قال
تعاىلِ } :ل ُينفِقْ ذُو َ�س َعةٍ ِّمن َ�س َع ِت ِه َو َمن ُق ِد َر َع َل ْي ِه ِر ْز ُق ُه َف ْل ُينفِقْ
اللُ لاَ  ُي َك ِّلفُ هَّ
ما �آتَا ُه هَّ
َاها{ (�سورة الطالق.)7 :
اللُ َنف ًْ�سا �إِ اَّل َما �آت َ
مَِّ♦
وكما �أن اهلل �سبحانه �أمر بالإنفاق يف زكاة املال املفرو�ضة
وغري املفرو�ضة ،فكذلك حذر كل التحذير من البخل وال�شح القاتل،
وعا
ُوعا  �إِذَا َم َّ�س ُه َرّ
قال تعاىل�} :إِ َّن ْ إِ
الن َْ�سا َن خُ ِل َق َهل ً
ال�شُّ َجزُ ً
ني{ (�سورة املعارج:
ُوعا  �إِلَاّ  المْ َُ�ص ِلّ َ
 َو�إِذَا َم َّ�س ُه الخْ َ يرْ ُ َمن ً
 .)22 – 19وعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه قال  :قال ر�سول اهلل
�صلى اهلل عليه و�سلم (�رش ما يف رجل �شح هالع وجنب خالع ) (،)53
وقال اخلطابي عند هذا احلديث�( :أ�صل الهلع اجلزع ،والهالع ههنا
ذو الهلع ،...ويقال� :إن ال�شح �أ�شد من البخل الذي مينع من �إخراج
احلق الواجب عليه ،...واجلنب اخلالع هو ال�شديد الذي يخلع ف�ؤاده
من �شدقه )( .)54وقال تعاىل حمذراً من البخلَ } :ولاَ  َي ْح َ�سبنََّ ا َّلذِي َن
َاه ُم هَّ
اللُ مِ ن ف َْ�ض ِل ِه ُه َو خَ يرْ ًا َّل ُهم َب ْل ُه َو �شرَ ٌّ َّل ُه ْم
با �آت ُ
َي ْبخَ لُو َن مِ َ
َ�س ُي َطوَّ قُو َن َما َبخِ لُوا ِب ِه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َمةِ{ (�سورة �آل عمران.)180 :
♦وحني ننظر يف بع�ض الأحاديث النبوية ،نرى فيها تر�شيداً نبوي ًا
لال�ستهالك والإنفاق الذي يقوم على قاعدة التعاون امل�شرتك،
وتوزيع املال على م�ستحقيه ،وبذله بروح �سخية عندما جند املجتمع
الإ�سالمي بحاجة �إليه .ففي احلديث ( �إن الأ�شعريني �إذا �أرملوا يف
الغزو �أو قل طعام عيالهم باملدينة ،جعلوا ما كان عندهم يف ثوب
واحد  ،ثم اقت�سموا بينهم يف �إناء واحد بال�سوية ،فهم مني و�أنا
منهم )( ،)55وحديث ( �أميا �أهل عر�صة �أ�صبح فيهم امر�ؤ جائع فقد
برئت منهم ذمة اهلل تبارك وتعاىل)( ،)56ومما ال �شك فيه �أن �إم�ساك
املال  -حني يجب �إنفاقه -مهلكة اقت�صادية وت�أثري مادي ونف�سي
على املجتمع ب�شكل كبري ،كما �أنه ي�ؤدي �إىل ظاهرة اقت�صادية ت�ؤثر
على توزيع املال ،مما ي�ؤدي �إىل تكد�سه يف جهة ،وانح�ساره يف
يد جمموعة من النا�س �أو عائالت دون غريهم .وخرباء االقت�صاد
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يعلمون جيداً ت�أثري هذه الظاهرة ال�سلبية على الناحية االقت�صادية
يف املجتمع(.)57
♦ ♦املعيار الثامن :الف�صل بني اجلن�سني ،ومراعاة ال�ضوابط
ال�رشعية يف ال�صلة بينهما.
وقد حر�صت ال�رشيعة الإ�سالمية على الف�صل بني الرجل واملر�أة
يف احلياة اخلا�صة ،وو�ضعت قيوداً و�رشوط ًا يف العالقة بينهما يف
احلياة العامة ،حني ال ميكن الف�صل بينهما متاماً ،كالأ�سواق العامة،
والبيع وال�رشاء وغريها؛ لأن طبيعة احلياة يف بع�ض املرافق جتعل
من ال�صعب الف�صل بني اجلن�سني ،و�أي حماولة للف�صل بينهما �سيعيق
م�سار احلياة ،وي�سبب حرج ًا وم�شقة يف معي�شتهم ،واهلل �سبحانه رفع
ين
احلرج وامل�شقة عن هذه الأمة قال تعاىلَ ( :و َما َج َعلَ َعل َْيك ُْم فيِ ال ِّد ِ
مِ ْن َح َر ٍج)(�سورة احلج� ،)78:أما حني ميكن الف�صل بينهما فقد �أمرنا
ال�رشع بتجنب �أي احتكاك واختالط بني الرجل واملر�أة ،ومن هنا
ُ�ضوا
ني َيغ ُّ
حرم الإ�سالم النظرة من كال اجلن�سني ،فقال} :قُل ِ ّل ْل ُم�ؤْمِ ِن َ
وج ُه ْم َٰذلِ َك أَ ْز َك ٰى َل ُه ْم{ (�سورة النور:
مِ ْن �أَ ْب َ�صا ِرهِ ْم َو َي ْح َفظُوا ُفرُ َ
َ
وه َّن
 ،)30و�أمر باحلجاب بني الرجال والن�ساء فقالَ } :و�إِذَا َ�س�أ ْل ُت ُم ُ
اب َٰذلِ ُك ْم َ �أطْ َهرُ ِل ُقلُو ِب ُك ْم َو ُقلُو ِب ِه َّن{
َا�س َ�أل ُ
ُوه َّن مِ ن َو َرا ِء حِ َج ٍ
َمت ً
َاعا ف ْ
(�سورة الأحزاب ،)53 :قال العلماء�( :إن متكني الن�ساء من اختالطهن
بالرجال �أ�صل كل بلية و�رش ،وهو من �أعظم �أ�سباب نزول العقوبات
العامة ،كما �أنه من �أ�سباب ف�ساد �أمور العامة واخلا�صة)(.)58
وقد برزت ظاهرة يف الع�رص احلديث يف جمال العمل ،كالعمل يف
امل�ؤ�س�سات التجارية وامل�ؤ�س�سات احلكومية� ،أطلق النا�س العنان
فيها للخلط بني الرجال والن�ساء يف جمال العمل ،دون مراعاة
لقواعد هذا الدين وثوابته و�ضوابطه ،بدعوى ال�رضورة ،وعدم �إمكان
الف�صل بني اجلن�سني يف هذه امل�ؤ�س�سات ،حتى ادعى بع�ض من ال
يعري التفات ًا �إىل املعايري وال�ضوابط ال�رشعية� ،أن هذا االختالط
مما يزيد يف الإنتاج ،ويخلق روح ًا من الن�شاط عند اجلن�سني.
واحلق �أن االختالط بني اجلن�سني يف العمل داخل هذه امل�ؤ�س�سات
له �آثار �سلبية ،لي�س على الناحية الأخالقية والأ�رسية فقط ،بل
له �آثار �سلبية �أي�ض ًا على الناحية االقت�صادية ،مما يعيق حركة
الإنتاج؛ وذلك لأن تواجد الرجل واملر�أة لفرتة طويلة داخل
امل�ؤ�س�سة الواحدة ،ويف نطاق �ضيق ،مما ي�رصف الطرفني عن
الرتكيز يف العمل ،واهتمام كل من الرجل واملر�أة ب�إ�شباع عواطفه،
ورمبا غرائزه اجلن�سية �أحياناً ،ب�سبب توا�صل النظرات املتبادلة
وتتابعها ،واالحتكاك بينهما يف العمل ،مما يخف�ض من جودة العمل
ونوعية الإنتاج ،ب�سبب قلة الرتكيز واالهتمام يف �صلب العمل،
واالن�رصاف �إىل �أمور ال عالقة للعمل بها ،فرتى يف امل�ؤ�س�سات-
التي ت�ضم الرجال والن�ساء -ان�رصاف اجلن�سني �إىل اهتمام كل
طرف منهما مبظهره و�شكله و�إبراز �شخ�صيته يف امل�ؤ�س�سة �أكرث
من اهتمامه بتطور العمل ،وجودة الإنتاج ،وجناح امل�ؤ�س�سة .
و�أمر �آخر ين�ش�أ عن هذا االختالط ،ف�إن املدير �أو امل�س�ؤول يجد
�صعوبة يف تنا�سق الأوامر وتنفيذ التعليمات على الرجال والن�ساء
على ال�سواء ،الختالف طبيعة اجلن�سني ،فهو يراعي م�شاعر املر�أة
و�ضعفها ،بينما هو ال ي�ضطر لهذه املراعاة كثرياً حني يلقي ب�أوامره
على الرجال ،نظراً للفرق بني اجلن�سني يف التكوين اجل�سدي والنف�سي.
♦ ♦املعيار التا�سع :اجتناب الر�شوة والف�ساد املايل.
وهو من مهلكات املجال االقت�صادي وانهيار اقت�صاد الدول،
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وقد حذر الإ�سالم من الر�شوة ،وقطع دابر �أركانها وم�سبباتها ،وو�ضع
كل من �شارك فيها يف بوتقة واحدة .ففي احلديث ال�رشيف ( لعنة اهلل
على الرا�شي واملرت�شي)( ،)59وقد ذهب الإ�سالم �إىل �أبعد من ذلك،
و�أعمق مما و�صلت �إليه الأنظمة الو�ضعية يف حماربة الر�شوة ،فلم نر
نظام ًا و�صل �إىل احلد الذي و�صل �إليه املنهج الإ�سالمي يف و�ضع حد
للر�شوة ،فقد جعل الإ�سالم كل هدية تقدم �إىل �أمري �أو موظف يف الدولة
�رسقة لأموال النا�س و�أكلها بالباطل .وورد �أن النبي �صلى اهلل عليه
و�سلم (ا�ستعمل رج ًال من بني �أ�سد على �صدقة ،فلما قدم قال :هذا لكم
وهذا �أهدي يل ،فقام النبي �صلى اهلل عليه و�سلم على املنرب ثم قال« :
ما بال العامل نبعثه في�أتي يقول :هذا لكم وهذا يل ،فهال جل�س يف بيت
�أبيه و�أمه ،فينظر �أيهدى له �أم ال ،والذي نف�سي بيده ،ال ي�أتي ب�شيء �إال
جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ،)60() ...وقد تفنن امل�س�ؤولون
يف الع�رص احلديث يف نهب �أموال الدولة ،والولوغ يف حقوق العامة،
ف�صارت �رسقة �أموال العامة لها طرق كثرية ،ي�صعب �أحيان ًا على
الدولة مراقبة �أو حما�سبة مرتكبي هذه اجلرائم؛ لأنها تتم عرب ثغرات
قانونية ،وب�أوراق ر�سمية ي�صعب ك�شفها يف كثري من الأحيان،
وال بد من �ضمري �أو دين ووازع داخلي للكف عن هذه املمار�سات.
املعيار العا�رش  :البعد عن الو�ساطة واملح�سوبية.
واملح�سوبية ف�ساد �إداري يكاد ال تخلو منها دولة �أو م�ؤ�س�سة،
�أو حتى على م�ستوى جمعية خريية واحدة ،فال�صحبة والقرابة
والقومية والبلد واحلزب ال�سيا�سي وامل�صالح امل�شرتكة ،ت�ؤدي
دوراً كبرياً يف هذا املجال ،قدمي ًا وحديثاً ،فهو خلق ذميم
عند من مي�سكون زمام امل�س�ؤولية يف املجتمعات الب�رشية،
ويحتاج �إىل عقيدة قوية �أو �ضمري حي ملقاومته والتخل�ص منه .
لأنه مرتبط بالعدل الذي هو من �أعظم الأخالق التي حتافظ على
كيان الدول واملجتمعات من االنهيار  ،ولهذا يقال (العدل �أ�سا�س
امللك) ،فال ي�ستمر ملك وال ي�ستقر حكم �إال بالعدل بني النا�س ،ويف
ني بِا ْلق ِْ�سطِ
هذا ال�سياق يقول تعاىلَ } :يا �أَ ُّي َها ا َّلذِي َن �آ َمنُوا كُونُوا َقوَّ امِ َ
ني ِ �إن َي ُك ْن غَ ِن ًّيا �أَ ْو
�شُ َه َدا َء للِهَّ ِ َو َل ْو َعلَ ٰى �أَن ُف�سِ ُك ْم �أَ ِو ا ْل َوا ِل َد ْي ِن َو َْ أ
ال ْق َر ِب َ
َف ِقريًا ف هَّ
َاللُ أَ ْولَ ٰى ِب ِه َما فَلاَ  َت َّت ِب ُعوا ْال َه َو ٰى �أَن َت ْع ِدلُوا َو�إِن َت ْل ُووا �أَ ْو
ُت ْع ِر ُ�ضوا َف ِ�إن هَّ
با َت ْع َملُو َن خَ ِبريًا{ (�سورة الن�ساء،)135 :
َّ اللَ كَا َن مِ َ
فرنى الوظائف واملنا�صب والأموال واحلظوظ ق�ضية ال يتم توزيعها
بالعدل واحلق �إال �إذا تخل�ص امل�س�ؤولون من �أمرا�ض املح�سوبية،
وحتكيم الهوى والذاتية املقيتة .وحني ت�ستقيم الأمور ،ويخ�ضع
الكبري وال�صغري للم�س�ؤولية ،ال يجد الفا�سدون طريق ًا ينفذون �إليه
للتالعب يف مقدرات الأمة و�أموالها ووظائفها .ولقد �رضب ال�صحابة
املثل الأعلى يف حما�سبة احلاكم ،حتى ال يزيغ عن العدل .جاء
فق�سمها ف�أ�صاب ك ّل رجل
يف الأثر �أنه حني (بعث �إىل عمر بحلل ّ
ثوب ًا ف�صعد املنرب وعليه حلّة ،واحللة ثوبان ،فقال� :أيها النا�س �أال
ت�سمعون؟ فقال �سلمان :ال ن�سمع .قال :ومل يا �أبا عبد اهلل؟ قال :لأنك
ق�سمت علينا ثوب ًا ثوبا وعليك حلة .قال :ال تعجل يا �أبا عبد اهلل .ثم
ّ
لبيك
قال:
عمر.
بن
اهلل
عبد
يا
فقال:
أحد،
�
يجبه
فلم
اهلل،
عبد
يا
نادى:
ّ
يا �أمري امل�ؤمنني .قال :ن�شدتك باهلل .الثوب الذي ائتزرت به هو ثوبك؟
قال :اللهم نعم .فقال �سلمان ر�ضي اهلل عنهّ � :أما الآن فقل ن�سمع) (.)61
♦ ♦املعيار احلادي ع�رش :مراعاة م�صالح العامة وعدم احتكار
ال�سلع الرئي�سية.
�إن من خ�صائ�ص ال�شخ�صية الإ�سالمية �أن امل�سلم –�أثناء
حركته يف احلياة -يراعي م�صالح الآخرين جنب ًا �إىل جنب مع

مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتماعية  -العدد ( - )52آذار 2020م

مراعاة م�صاحله ال�شخ�صية ،فلي�ست م�صلحته الذاتية معياراً
لت�رصفاته ،بل يعترب م�صلحة العامة جزءاً من م�صلحته ،وذلك
بدوافع من ذاته ،لأنه م�أمور بذلك من الناحية ال�رشعية من جهة،
كما يف احلديث ( ال ي�ؤمن �أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�سه )
( ،)62والقاعدة الإ�سالمية تقول (الغاية ال تربر الو�سيلة) ،فال ي�سمح
ال�رشع للم�سلم ب�أن يكت�سب املال على ح�ساب الإ�رضار بالنا�س،
ومن جهة �أخرى ف�إن امل�سلم يعترب نف�سه لبنة يف بناء املجتمع ،
تتما�سك مع لبنات �أخرى ،و�أي خلل يف البناء ي�ؤثر �سلب ًا على البناء
كله ،وبالتايل �سيت�أثر هو الآخر بهذا اخللل �أو ال�رضر الواقع على
الآخرين ،ومن �أجل ذلك نهى الإ�سالم عن احتكار ال�سلع الرئي�سية
بغية اقتنا�ص فر�ص غالئها ،ليزداد ربحه املادي ،ففي احلديث (
من احتكر فهو خاطئ)(.)63
♦ ♦املعيار الثاين ع�رش  :الت�سامح يف البيع وال�رشاء ،بني
البائع وامل�شرتي.
وهذا مما ال �شك فيه مما يغري العمل التجاري وين�شطه،
بخالف التعقيد بني التجار ،و�صعوبة التعامل معهم ،ف�إنه
من �أكرب معوقات احلركة التجارية والنمو االقت�صادي
يف البلد ،حتى �إن بع�ضهم ليدفعه هذا اخللق من التجار
للبحث عن م�صادر رمبا تكون خارجية للتعامل معها.
ومن هنا لفت الإ�سالم النظر �إىل هذه الناحية -التي هي يف غاية
من الدقة -لأثرها يف املجال االقت�صادي ،والن�شاط التجاري .يقول
الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ( :رحم اهلل رج ًال �سمح ًا �إذا باع و�إذا
ا�شرتى و�إذا اقت�ضى)(.)64

خامتة ونتائج البحث:
يف نهاية البحث ،وبعد عر�ض هذا املو�ضوع -الذي يعترب من
�أهم الق�ضايا التي ت�شغل الدول يف العامل ،-وبعد �أن ذكرنا وجهة
النظر الإ�سالمية للمعايري وال�ضوابط الأخالقية التي ت�ضبط عملية
التنمية االقت�صادية  ،نخل�ص بالنتائج الآتية :
♦ ♦�أوالً :يرى املنهج الإ�سالمي �أن عملية النمو والتنمية
االقت�صادية ال يجوز بحال من الأحوال �أن تنف�صل عن الأخالق ،فهي
جزء �أ�صيل وركن من �أركانها ال تنفك عنها بحال.
♦ ♦ثانياً :ال ميكن للأمة الإ�سالمية �أن تنه�ض وت�ستوي على
�ساقها مع م�صاف الأمم املتطورة ،مبعزل عن النظام االقت�صادي
وتطوير عملية النمو والتنمية االقت�صادية.
♦ ♦ثالثاً� :إن �أي حماولة للنهو�ض يف املجال االقت�صادي ،
يجب �أن ت�سري جنب ًا �إىل جنب مع املجال الرتبوي للجيل ال�صاعد ؛
لأن اجليل هو الذي �سيتوىل عملية النمو والتنمية االقت�صادية.
♦ ♦رابعاً :من �أ�سباب �ضعف الأمة  ،تخلفها  -يف املجال
االقت�صادي -عن الأمم املتقدمة.
♦ ♦خام�ساً :الإ�سالم نظام حياة �شامل ،ميتاز بالثبات
وال�صالحية والدميومة ،وبالتايل فالنظام االقت�صادي الإ�سالمي-
مبعايريه و�ضوابطه الأخالقية – �صالح لكل زمان ومكان.
♦ ♦�ساد�ساً� :سد الإ�سالم منافذ الف�ساد املايل – الذي قد ت�سقط
فيه الطبقة احلاكمة واملتنفذة ،-بت�رشيع �أحكام ،كتحرمي الهدايا
التي متنح من املواطن لأ�صحاب القرار والنفوذ يف الدولة.

♦ ♦�سابعاً :انفرد الإ�سالم ب�أحكام لها عالقة وثيقة ب�أخالقيات
يف البيع وال�رشاء  ،كتحرمي ( النج�ش ،وبخ�س ال�سلع التجارية من قبل
امل�شرتي ،و�أثر النية القلبية يف املجال التجاري).

التوصيات:
♦ ♦�أوالً :ال بد خلرباء االقت�صاد امل�سلمني من و�ضع خطة
اقت�صادية -عملية– للنهو�ض بالأمة يف جمال االقت�صاد ،للخال�ص
من التبعية للأمم الأخرى.
♦ ♦ثانياً :ينبغي على العلماء يف جمال التعليم يف اجلانب
االقت�صادي� -سواء يف كليات االقت�صاد �أو املدار�س� -إعادة النظر
يف مناهجهم التعليمية ،لتتنا�سق مع املعايري وال�ضوابط الأخالقية
التي ا�ستنبطت من الن�صو�ص ال�رشعية .
♦ ♦ثالثا :الأخالقيات التي انفرد بها الإ�سالم – يف املجال
التجاري واالقت�صادي عموم ًا  ،-ال زالت بحاجة �إىل جهود الباحثني
 ،لإبراز �أهميتها وعظمتها �أمام الأمم الأخرى .
♦ ♦رابعاً :ينبغي على �أ�صحاب القرار والنفوذ ،العمل خللق
�أجواء من الأمن واال�ستقرار يف حياة النا�س ،لأن النمو والتنمية
االقت�صادية ،ال يكتب لها النجاح يف �أجواء م�ضطربة �أمني ًا ونف�سياً.

اهلوامش:
1 .1حممد بن مكرم بن منظور الإفريقي جمال الدين �أبو الف�ضل ،ل�سان العرب،
بريوت ،النا�رش :طبعة دار �صادر ،د.ط ،د.ت ،ج .4/623وتعريف (املعيار)
نقله ابن منظور عن (الليث).
2 .2جممع اللغة العربية (�إبراهيم م�صطفى � /أحمد الزيات  /حامد عبد القادر
 /حممد النجار) ،املعجم الو�سيط ،النا�رش :مكتبة ال�رشوق الدولية ،الطبعة
الرابعة ،د.ت� .ص.639
3 .3د� .أحمد خمتار عبد احلميد ،مب�ساعدة فريق عمل ،معجم اللغة العربية
املعا�رصة ،النا�رش :عامل الكتب ،الطبعة الأوىل 1429هـ2008،م/2 ،
.1582
4 .4نا�رص بن عبد ال�سيد �أبي املكارم بن علي �أبو الفتح برهان الدين اخلوارزمي
املطرزي ،املغرب يف ترتيب املعرب ،بريوت ،لبنان ،النا�رش :دار الكتاب
العربي ،د.ط ،د.ت� ،ص .334
5 .5جممع اللغة العربية ،املعجم الو�سيط� ،ص  ، 639معجم اللغة العربية
املعا�رصة .2/1582
6 .6نبيل طعيمة ،امل�ؤ�رش واملعيار واملقيا�س والفرق بينها ،جملة الباحثون
العلمية ،العدد 10/12/2012( ،66م) .وراجع �أي�ض ًا بتو�سع �أنواع
املعايري وتعريفات متنوعة للقيا�س :الدامغ ،خالد بن عبد العزيز،
موا�صفات االختبارات ،الريا�ض ،مدار الوطن للن�رش ،الطبعة الأوىل،
1432هـ -2011م� ،ص.29، 64
7 .7القا�ضي عبد النبي بن عبد الر�سول الأحمد نكري ،د�ستور العلماء (جامع
العلوم يف ا�صطالحات الفنون) عرب عباراته الفار�سية :ح�سن هاين فح�ص،
بريوت ،لبنان ،النا�رش :دار الكتب العلمية ،الطبعة �أوىل1421 ،هـ -

88

معايير أخالقية -من منظور الكتاب والسنة -للنهضة في اجملال االقتصادي

د .أحمد سعيد عزام

1919د.عليان عبد اهلل احلويل ،حما�رضات يف اقت�صاديات التعليم ،اجلامعة

2000م ،ج.3/215
8 .8جممع اللغة العربية بالقاهرة (ابراهيم م�صطفى� ،أحمد الزيات ،حامد عبد
القادر /حممد النجار) ،املعجم الو�سيط ،النا�رش :دار الدعوة ،د.ط ،د.ت،.

الإ�سالمية –غزة ،-كلية الرتبية -ق�سم �أ�صول الدين ،الدرا�سات العليا،
الف�صل الثاين 2015-2016م �ص .28

ج . 2/770ولهذا الفرق ف�ضل الباحث م�صطلح (املعيار) لعنوان البحث

2020د.عليان عبد اهلل احلويل ،حما�رضات يف اقت�صاديات التعليم� ،ص .50

على م�صطلح (القيا�س).

2121املعهد العربي للتخطيط بالكويت ،اقت�صاديات التعليم (�سل�سلة دورية تعني

9 .9د� .أحمد �سعيد عزام ،معيار الرقي الب�رشي من منظور قر�آين ،جملة اجلامعة
الإ�سالمية للدرا�سات الإ�سالمية – غزة ،جملد ( ،)23عدد (2015 ،)2م ،
(�ص.)64

بق�ضايا التنمية يف الدول العربية) ،العدد الثامن وال�ستون ،كانون �أول
 ،2007ال�سنة ال�ساد�سة� ،ص � ، 3ص .18
2222حممد بن جرير بن يزيد الطربي ،جامع البيان يف ت�أويل القر�آن ،حتقيق:

1010د .فرهاد حممد علي الأهدن ،التنمية االقت�صادية ال�شاملة من منظور
�إ�سالمي ،القاهرة ،م�ؤ�س�سة دار التعاون للطبع والن�رش ،د.ط ،د.ت� ،ص 19
 .وراجع ن�ش�أت ( املدر�سة التجارية) يف نف�س املرجع �ص  14وما بعدها.

�أحمد �شاكر ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  ،الطبعة الأوىل 2000 ،م .18/211 ،
2323حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ت ،256اجلامع امل�سند
ال�صحيح املخت�رص من �أمور ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�سننه و�أيامه

1111فرق بع�ض العلماء بني النمو والتنمية االقت�صادية ،فعند بع�ضهم �أن النمو

(�صحيح البخاري) ،حتقيق حممد زهري النا�رص ،دار طوق النجاة (م�صورة

ي�شري �إىل مظاهر التقدم االقت�صادي ،وعلى الأخ�ص الزيادة يف متو�سط

عن ال�سلطانية ب�إ�ضافة ترقيم ترقيم حممد ف�ؤاد عبد الباقي) ،الطبعة

الدخل ،بينما التنمية فت�شري �إىل التغريات الأ�سا�سية التي ت�ؤدي �إىل �إحداث

الأوىل1422 ،هـ ،برقم ( ،)1/16( ،)33م�سلم بن احلجاج ت261ه،

التقدم .ومنهم من يرى �أن النمو م�صطلح يدل على الزيادة التدريجية يف

(امل�سند ال�صحيح املخت�رص بنقل العدل عن العدل �إىل ر�سول اهلل �صلى

الدخل� ،أما التنمية فرتمز �إىل التقدم ال�رسيع النا�شيء عن التجديد يف

اهلل عليه و�سلم) ،حتقيق حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث

�أ�ساليب الإنتاج .ومنهم من يرى �أن النمو يتم ب�صورة عفوية تلقائية  ،يف

العربي ،برقم (. 1/78 )58

حني �أن التنمية تتطلب وجود تدخل واع �أو �إرادي ي�ستهدفان حتقيق النمو
االقت�صادي .انظر :عطية عبد الواحد ،ال�سيا�سة املالية والتنمية االقت�صادية
واالجتماعية ،القاهرة  ،دار النه�ضة العربية ،د،ط1991 ،م � ،ص .191

�2424أحمد بن علي بن حجر الع�سقالين ،فتح الباري �رشح �صحيح البخاري ،
بريوت ،دار املعرفة  ،د.ط1379 ،ه.1/89 ،
2525حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري اجلعفي� ،صحيح البخاري ،برقم

1212د .فرهاد حممد علي الأهدن  ،التنمية االقت�صادية ال�شاملة� ،ص.82

(.)1/6( ،)1

1313للتو�سع يف هذا املو�ضوع .انظر� :أ .د .عبد احلميد الغزايل ،الإن�سان �أ�سا�س
املنهج الإ�سالمي يف التنمية االقت�صادية  ،املعهد الإ�سالمي للبحوث
والتدريب 1989 ،م �( ،ص.)5

�2626أبو القا�سم حممود بن عمرو الزخم�رشي ،الك�شاف عن حقائق غوام�ض
التنزيل ،وبذيله حا�شية االنت�صاف فيما ت�ضمنه الك�شاف ،البن املنري
اال�سكندري ت  683ه ،وتخريج �أحاديث الك�شاف (للإمام الزيلعي )،

�1414أحمد بن حنبل ،م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ،حتقيق �شعيب الأرن�ؤوط -
عادل مر�شد ،و�آخرون ،ب�إ�رشاف عبد اهلل الرتكي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،الطبعة
الأوىل1421 ،ه 2001 -م .برقم ( ،)20/296( ،)12981و�صححه
الألباين� .صحيح الأدب املفرد للإمام البخاري.)1/181( ،

بريوت ،النا�رش :دار الكتاب العربي ،الطبعة الثالثة 1407هـ .2/238،
2727حممد بن عبد اهلل بن حممد ُنعيم احلاكم الني�سابوري ت405هـ ،امل�ستدرك
على ال�صحيحني ،حتقيق م�صطفى عبد القادر عطا ،بريوت ،دار الكتب
العلمية ،الطبعة الأوىل1411 ،ه – 1990م .انظر :الرواية بالتف�صيل يف

1515زليخة بلحنا�شي  ،التنمية االقت�صادية يف املنهج الإ�سالمي� ،أطروحة
علمية مقدمة لنيل �شهادة الدكتوراه يف جامعة (منتوري –ق�سنطينة) كلية
العلوم االقت�صادية ،ق�سنطينة �،سنة 2007م �،ص .126

امل�ستدرك للحاكم ،يف ف�ضائل العبا�س. 3/366 ،
2828حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري اجلعفي� ،صحيح البخاري ،برقم
( ،)9/145( ،)7505م�سلم بن احلجاج� ،صحيح م�سلم ،برقم (،)2675

�1616أبو عبيد القا�سم بن �سالم بن عبد اهلل الهروي البغدادي ،كتاب الأموال،
بريوت ،دار الفكر ،طبعة 2010م� ،ص .666

( .)4/2061من رواية �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه.
2929عبد الكرمي بن هوازن عبد امللك الق�شريي ،لطائف الإ�شارات ،حتقيق:

1717تغريد العذاري ،املقومات االقت�صادية و�أثرها على الوزن ال�سيا�سي للدولة،

�إبراهيم الب�سيوين ،م�رص ،النا�رش :الهيئة امل�رصية العامة للكتاب ،الطبعة
الثالثة ،د.ت.1/62 ،

�شبكة جامعة بابل ،موقع كلية الرتبية الأ�سا�سية.
http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.
aspx?fid=11&lcid=37235.

3030حممد بن ر�شيد ر�ضا ،تف�سري القر�آن احلكيم امل�شهور بـ ( املنار) تف�سري
املنار  ،بريوت  ،دار الكتب العلمية ،د.ط ،د.ت.140 /1 ،

1818د .عبد القادر الفار�س ،ال�سالح واخلبز (الإنفاق الع�سكري يف الوطن العربي

�3131أال ترى �أن احل�ضارة الغربية رغم تقدمها وازدهارها وبلوغها الغاية يف

1970م-1990م) ،مركز درا�سات الوحدة العربية ،جملة الدرا�سات

التقدم املادي والرفاهية ،ورغم ما قدمته من و�سائل الراحة للب�رشية� ،إال

الفل�سطينية ،املجلد الرابع ،العدد � ،15ص .218

�أنها على �شفى حفرة من الدمار الذي يهددها ويهدد العامل ب�أ�رسه ،وما ذلك
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�إال من خبث نوايا �صناع هذه احل�ضارة ،التي مل تقم على �أ�صول �صحيحة،

من طرق االكت�ساب املحرمة ،التي كان العرب يتعاطونها يف اجلاهلية .

بل �صارت هذه احل�ضارة عبئ ًا على �أ�صحابها ،خا�صة بعد ال�سباق

ويعرفه العلماء ب�أنه (كل لعب ي�ؤدي �إىل املخاطرة بفقد املال نتيجة لذلك

املحموم يف الت�سلح النووي واجلرثومي والهيدروجيني ،هذا من جهة،

اللعب ،قال الذهبي :املي�رس :هو القمار ب�أي نوع كان ،مثل الرند وال�شطرجن

ومن جهة �أخرى ف�إن هذا التقدم كان على ح�ساب القيم والإن�سانية ،ومن

�أو الف�صو�ص� ،أو الكعاب� ،أو البي�ض� ،أو اجلوز� ،أو احل�صى� ،أو ما �شابه ذلك،

جهة ثالثة ف�إن الإن�سان يف العامل الغربي حتول �إىل �آلة �صماء خالية من

وهو من �أكل �أموال النا�س بالباطل .انظر� :أبو عبد اهلل حممد بن �أحمد قَايمْ از
الذهبي ،الكبائر ،بريوت ،دار الندوة اجلديدة� ،ص .88املو�سوعة الإ�سالمية

ويحاول الكثريون الهروب من و�سط هذا التقدم احل�ضاري �إىل االنتحار

املوثقة (،املي�رس). http://www.islambeacon.com/m/ ،

الروح واملعاين الأخالقية التي ت�سعد الإن�سان ،ف�أدت �إىل �شقائه وتعا�سته،
�أحياناً ،و�إىل ال�سقوط يف �أمرا�ض نف�سية وع�صبية م�ستع�صية.

4545حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري اجلعفي� ،صحيح البخاري ،برقم
( ،)3/71( ،)2150م�سلم بن احلجاج� ،صحيح م�سلم ،برقم (،)1515

�3232سيد قطب ،يف ظالل القر�آن ،القاهرة ،دار ال�رشوق ،الطبعة الرابعة والثالثني،

(.)3/1155

2004م.)1/43( ،
3333حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري اجلعفي� ،صحيح البخاري ،برقم

4646حممد ح�سني عودة الكبي�سي ،بيع النج�ش حكمه و�صوره يف ال�رشيعة

( ،)3/64( ،)2110م�سلم بن احلجاج� ،صحيح م�سلم ،برقم (،)1532

الإ�سالمية  ،جملة كلية العلوم الإ�سالمية ،العدد  8 ، 40ربيع الأول

( ،)3/1164من رواية حكيم بن حزام –ر�ضي اهلل عنه.-

1436ه 30 ،كانون الأول 2014م � ،ص .233

�3434أحمد بن علي بن حجر الع�سقالين ،فتح الباري.4/329 ،

4747انظر :جمد الدين �أبو ال�سعادات املبارك بن حممد بن ال�شيباين اجلزري،
النهاية يف غريب احلديث والأثر.)5/21( ،

�3535أبو زكريا حمي الدين بن �رشف النووي ،املنهاج �رشح �صحيح م�سلم بن
احلجاج ،بريوت  ،دار �إحياء الرتاث العربي ،الطبعة الثانية1392 ،هـ

4848م�سلم بن احلجاج� ،صحيح م�سلم ،برقم (.)1/74( ،)55

،ج.10/176

�4949سليمان بن �أحمد بن �أيوب الطرباين ،املعجم الأو�سط ،برقم (،)7918

3636حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري اجلعفي� ،صحيح البخاري ،برقم

( ،)8/47و�صححه احلاكم يف م�ستدركه ،برقم (.)2/13( ،)2160

( ،)3/60( ،)2087م�سلم بن احلجاج ،برقم (.)3/1228( ،)1606

و�صححه الألباين .نا�رص الدين الألباين� ،سل�سلة الأحاديث ال�صحيحة و�شيء
من فقهها وفوائدها.)2/159( ،

3737حممد بن جرير بن يزيد الطربي( ،جامع البيان يف ت�أويل القر�آن )،2/17 ،
�أبو ال�سعود العمادي حممد بن م�صطفى ت982ه ،تف�سري �أبي ال�سعود

5050حممد بن يزيد القزويني� ،سنن ابن ماجة ،برقم (،)2/740( ،)2198

“�إر�شاد العقل ال�سليم �إىل مزايا الكتاب الكرمي” ،بريوت ،دار �إحياء الرتاث

ال�س ِج ْ�ستاين� ،سنن �أبي داود ،برقم
واللفظ له� ،سليمان بن الأ�شعث الأزدي ِّ

العربي.1/155 ،

(� .)2/120( ،)1641ضعفه الألباين .نا�رص الدين الألباين� ،ضعيف �أبي

داود.)2/126( ،

�3838أحمد بن علي بن املثُنى “�أبو يعلى” ،م�سنده �أبي يعلى ،برقم (،)4386
( .)7/349ح�سنه الألباين .نا�رص الدين الألباين� ،سل�سلة الأحاديث

5151حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري اجلعفي� ،صحيح البخاري ،برقم

ال�صحيحة و�شيء من فقهها وفوائدها.)3/106( ،

( .)3/57( ،)2074واللفظ له ،م�سلم بن احلجاج� ،صحيح م�سلم ،برقم
( .)2/721( ،)1042من رواية �أبي هريرة –ر�ضي اهلل عنه.-

3939ال�صربة :الطعام املجتمع كالكومة ،وجمعها �صرب .جمد الدين �أبو ال�سعادات
املبارك بن حممد بن ال�شيباين اجلزري ،النهاية يف غريب احلديث والأثر،

5252جزء من حديث �أخرجه البخاري يف �صحيحه ،باب اال�ستعفاف عن امل�س�ألة،

حتقيق طاهر �أحمد الزاوى  -حممود حممد الطناحي ،بريوت ،املكتبة

برقم ( ،)2/123( ،)1472م�سلم بن احلجاج ،يف �صحيحه ،باب بيان �أن

العلمية ،د.ط1399 ،هـ 1979 -م .3/9 ،

اليد العليا خري من اليد ال�سفلى ،و�أن اليد العليا هي املنفقة و�أن ال�سفلى هي
الآخذة.)2/717( ،)1035( ،

4040م�سلم بن احلجاج� ،صحيح م�سلم ،برقم(.)1/99( ،)102
4141امل�رصاة :الناقة �أو البقرة �أو ال�شاة ي�رصى اللنب يف �رضعها� :أي يجمع

ال�س ِج ْ�ستاين� ،سنن �أبي داود ،برقم (،)2511
�5353سليمان بن الأ�شعث الأزدي ِّ
(� .)3/12صححه الألباين .نا�رص الدين الألباين� ،سل�سلة الأحاديث

ويحب�س .جمد الدين �أبو ال�سعادات املبارك بن حممد بن ال�شيباين اجلزري،

ال�صحيحة و�شيء من فقهها وفوائدها.)2/103( ،

النهاية يف غريب احلديث .)3/27( ،
4242حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري اجلعفي� ،صحيح البخاري ،برقم

�5454أبو �سليمان حمد بن حممد بن الب�ستي املعروف باخلطابي( ،معامل ال�سنن
�رشح �سنن �أبي داود) ،حتقيق :حممد راغب الطباخ  ،حلب ،املطبعة العلمية،

( ،)3/70( ،)2148م�سلم بن احلجاج ،برقم (.)3/1155( ،)1515
4343م�سلم بن احلجاج� ،صحيح م�سلم ،برقم (.)1/1153( ،)1513
4444جمد الدين �أبو ال�سعادات املبارك بن حممد بن ال�شيباين اجلزري ،النهاية
يف غريب احلديث والأثر .)1/398( ،وهذا �أ�شبه بالقمار واملي�رس ،وهي

الطبيعة الأوىل1932 ،م .2/241 ،
5555حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري اجلعفي� ،صحيح البخاري ،برقم
( ،)3/138( ،)2486م�سلم� ،صحيح م�سلم ،برقم (.)4/1944( ،)2500
�5656أحمد بن حنبل ،م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ،برقم (،)4/437( ،)4878
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�أبو يعلى ،م�سند �أبو يعلى ،برقم ( ،)10/115( ،)5746واحلاكم يف

اجلزري ت 606هـ ،النهاية يف غريب احلديث والأثر ،حتقيق طاهر �أحمد

م�ستدركه و�صححه ،برقم ( ،)2/14( ،)2165و�صححه �أحمد �شاكر .م�سند

الزاوى  -حممود حممد الطناحي ،بريوت ،املكتبة العلمية ،د.ط1399 ،هـ

الإمام �أحمد .)4/437( ،وقال الألباين عنه �أنه حديث منكر .نا�رص الدين

1979 -م.

الألباين� ،ضعيف الرتغيب والرتهيب.)1/542( ،

- -ابن اجلوزي ،جمال الدين �أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن حممد اجلوزي

5757للتو�سع يف هذا املو�ضوع .انظر :د .يو�سف القر�ضاوي ،دور القيم والأخالق
يف االقت�صاد الإ�سالمي ،القاهرة ،مكتبة وهبة ،الطبعة الأوىل1995 ،م،
(�ص 199وما بعدها).

ت597ه� ،صفة ال�صفوة ،حتقيق �أحمد بن علي ،القاهرة ،م�رص ،دار احلديث،
د.ط1421،ه-2000م.
- -ابن القيم ،حممد بن �أبي بكر ابن قيم اجلوزية ت 751ه ،الطرق احلكمية،

5858حممد بن �أبي بكر ابن قيم اجلوزية ،الطرق احلكمية ،مكتبة دار البيان ،د.ط،
د.ت� ،ص.239

مكتبة دار البيان ،د.ط ،د.ت.
 - -ابن حجر الع�سقالين� ،أحمد بن علي بن حجر ،فتح الباري �رشح �صحيح

5959حممد بن يزيد القزويني� ،سنن ابن ماجة ،برقم (،)2/775( ،)2313
ال�س ِج ْ�ستاين� ،سنن �أبي داود ،برقم
واللفظ له� ،سليمان بن الأ�شعث الأزدي ِّ
( ،)2/300( ،)3580الرتمذي� ،سنن الرتمذي ،برقم (.)3/16( ،)1337
وقال الرتمذي :حديث ح�سن �صحيح ،و�صححه الألباين ،نا�رص الدين
الألباين� ،إرواء الغليل يف تخريج �أحاديث منار ال�سبيل.)8/243-244( ،
6060حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري اجلعفي� ،صحيح البخاري ،برقم
(.)9/70( ،)7174
6161انظر :ابن قتيبة ،لأبي حممد عبد اهلل بن م�سلم بن قتيبة الدينوري ت 276ه،
عيون الأخبار ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،د.ط1418 ،ه� ،)1/118( ،أبو
بكر حممد بن احل�سن بن دريد الأزدي ت321ه ،تعليق من �أمايل ابن
دريد ،حتقيق ال�سيد م�صطفى ال�سنو�سي ،املجل�س الوطني للثقافه والفنون
والآداب بالكويت ،ق�سم الرتاث العربي ،الطبعة الأوىل1401 ،ه – 1984م،
( ،)1/152حممد بن احل�سن بن حممد بن علي بن حمدون� ،أبو املعايل ،ت
562ه ،التذكرة احلمدونية ،بريوت ،دار �صادر ،الطبعة الأوىل1417 ،ه،
( ،)1/128جمال الدين �أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن حممد اجلوزي
ت597ه� ،صفة ال�صفوة ،حتقيق �أحمد بن علي ،القاهرة ،م�رص ،دار احلديث،
د.ط1421 ،ه-2000م.)1/203( ،

البخاري ،بريوت ،دار املعرفة ،د.ط� ،سنة 1379ه.
 -ابن قتيبة ،لأبي حممد عبد اهلل بن قتيبة الدينوري ت276ه ،عيون الأخبار،بريوت ،دار الكتب العلمية ،د.ط1418 ،ه.
 -ابن ماجة� ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني ،ت 273ه� ،سنن ابن ماجه،حتقيق حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،دار �إحياء الكتب العربية  -في�صل عي�سى
البابي احللبي ،د.ط ،د.ت.
 -ابن منظور ،حممد بن مكرم بن منظور الإفريقي جمال الدين �أبو الف�ضل(ل�سان العرب) ،بريوت ،دار �صادر ،د.ط ،د.ت.
 �-أبو ال�سعود� ،أبو ال�سعود العمادي حممد بن م�صطفى ت982ه ،تف�سري �أبيال�سعود «�إر�شاد العقل ال�سليم �إىل مزايا الكتاب الكرمي» ،بريوت ،دار �إحياء
الرتاث العربي ،د.ط ،د.ت.
 �-أبو القا�سم الطرباين� ،سليمان بن �أحمد بن �أيوب بن مطري اللخمي ال�شاميت360ه ،املعجم الأو�سط ،حتقيق طارق بن عو�ض اهلل بن حممد  ,وعبد
املح�سن بن �إبراهيم احل�سيني ،القاهرة ،دار احلرمني ،د.ط ،د.ت.
 �-أبو داود� ،سليمان بن الأ�شعث بن �إ�سحاق بن ب�شري بن �شداد بن عمرو الأزديحم َّمد
ال�س ِج ْ�ستاين ت275ه� ،سنن �أبي داود ،حتقيق �ش َعيب الأرن�ؤوط َ -
ِّ

6262حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري اجلعفي� ،صحيح البخاري ،برقم
( ،)1/12( ،)13واللفظ له .م�سلم بن احلجاج� ،صحيح م�سلم ،برقم (،)45
(.)1/67

كامِ ل قره بللي ،دار الر�سالة العاملية ،الطبعة الأوىل1430،هـ2009 -م.

 �-أبو عبد اهلل احلاكم ،حممد بن عبد اهلل بن حممد بن حمدويه بن ُنعيمالني�سابوري املعروف بابن البيع ت405هـ ،امل�ستدرك على ال�صحيحني،

6363م�سلم بن احلجاج� ،صحيح م�سلم ،برقم ( .)3/1227( ،)1605من حيث
معمر –ر�ضي اهلل عنه .-للتو�سع يف هذا املو�ضوع .انظر� :صالح العقدة،
القواعد الأخالقية للمعامالت املالية يف الإ�سالم ،املجلة الأردنية للعلوم
التطبيقية ،املجلد الأول ،العدد الأول2007 ،م�( ،ص.)75

حتقيق م�صطفى عبد القادر عطا ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة الأوىل،
1411هـ – 1990م.
 �-أبو يعلى �أحمد بن علي بن املثُنى بن يحيى بن عي�سى بن هالل التميمي،املو�صلي ت307هـ ،م�سند �أبي يعلى ،حتقيق ح�سني �سليم �أ�سد ،دم�شق ،دار

6464حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري اجلعفي� ،صحيح البخاري ،برقم
( .)3/57( ،)2076للتو�سع يف املعايري الأخالقية يف االقت�صاد اال�سالمي.

امل�أمون للرتاث ،الطبعة الأوىل1404 ،ه – 1984م.
�- -أحمد بن حنبل� ،أبو عبد اهلل �أحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن �أ�سد

انظر :عبد اللطيف عبد اهلل العبد اللطيف ،القيم الأخالقية وت�أثريها يف

ال�شيباين ت241ه ،م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ،حتقيق �أحمد حممد �شاكر،

ال�سلوك االقت�صادي الإ�سالمي ،قطر ،جملة بيت امل�شورة ،العدد (� ،)6إبريل،

القاهرة ،دار احلديث ،الطبعة الأوىل1416 ،هـ 1995 -م.

2017م� ( ،ص 99وما بعدها).

 �-أحمد بن حنبل� ،أبو عبد اهلل �أحمد بن حممد بن حنبل بن هالل بن �أ�سدال�شيباين ت241ه ،م�سند الإمام �أحمد بن حنبل ،حتقيق �شعيب الأرن�ؤوط -

املصادر واملراجع:
- -ابن الأثري ،جمد الدين �أبو ال�سعادات املبارك بن حممد بن حممد بن ال�شيباين
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الر�سالة ،الطبعة الأوىل1421 ،ه 2001 -م.
- -الأزدي ،لأبي بكر حممد بن احل�سن بن دريد الأزدي ت321ه ،تعليق من

الذهبي ت 748ه ،الكبائر ،بريوت ،دار الندوة اجلديدة ،د.ط ،د.ت.
- -ر�شيد ر�ضا ،حممد بن ر�شيد ر�ضا ،تف�سري القر�آن احلكيم امل�شهور بـ(تف�سري

�أمايل ابن دريد ،حتقيق ال�سيد م�صطفى ال�سنو�سي ،املجل�س الوطني للثقافه
والفنون والآداب بالكويت ،ق�سم الرتاث العربي ،الطبعة الأوىل1401 ،ه –
1984م.

املنار) ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،د.ط ،د.ت.
  -الزخم�رشي� ،أبو القا�سم حممود بن عمرو بن �أحمد جار اهلل ،الك�شاف عنحقائق غوام�ض التنزيل ،وبذيله حا�شية االنت�صاف فيما ت�ضمنه الك�شاف

- -الألباين ،لأبي عبد الرحمن حممد نا�رص الدين ،بن احلاج نوح بن جناتي بن

،البن املنري اال�سكندري ت  683هـ وتخريج �أحاديث الك�شاف للإمام

�آدم ،الأ�شقودري الألباين ت1420ه� ،سل�سلة الأحاديث ال�صحيحة و�شيء من

الزيلعي ،النا�رش :بريوت ،دار الكتاب العربي ،الطبعة الثالثة1407 ،هـ.

فقهها وفوائدها ،الريا�ض ،مكتبة املعارف للن�رش والتوزيع ،الطبعة الأوىل،

� - -سالم� ،أبو عبيد القا�سم بن �سالم بن عبد اهلل الهروي البغدادي ،كتاب

ملكتبة املعارف1415 ،ه 1995 -م.
 -الألباين ،حممد نا�رص الدين الألباين ت 1420ه� ،ضعيف �أبي داود ،الكويت،م�ؤ�س�سة غرا�س للن�رش و التوزيع ،الطبعة الأوىل1423 ،ه.

الأموال ،بريوت ،دار الفكر ،طبعة 2010م .
 -الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد الطربي (�أبو جعفر الطربي) ،جامع البيانيف ت�أويل القر�آن ،حتقيق� :أحمد �شاكر ،م�ؤ�س�سة الر�سالة  ،الطبعة الأوىل،

 -الألباين ،حممد نا�رص الدين الألباين ت1420هـ� ،إرواء الغليل يف تخريج�أحاديث منار ال�سبيل ،بريوت� ،إ�رشاف زهري ال�شاوي�ش املكتب الإ�سالمي–
الطبعة الثانية1405 ،هـ 1985 -م.

2000م.
 -طعيمة ،نبيل ،امل�ؤ�رش واملعيار واملقيا�س والفرق بينها ،جملة الباحثونالعلمية ،العدد 10/12/2012( ،66م) .وراجع �أي�ض ًا بتو�سع �أنواع

- -الألباين ،حممد نا�رص ال ّدين الألباين� ،ضعيف الرتغيب والرتهيب ،الريا�ض،

املعايري وتعريفات متنوعة للقيا�س :الدامغ ،خالد بن عبد العزيز،
موا�صفات االختبارات ،الريا�ض ،مدار الوطن للن�رش ،الطبعة الأوىل،

والتوزيع ،الطبعة الأوىل،
اململكة العربية ال�سعودية ،مك َتبة املَعارف لِل َن�شرْ ِ
ْ
1421ه 2000 -م.

- -الأهدن ،د.فرهاد حممد علي ،التنمية االقت�صادية ال�شاملة من منظور

1432هـ -2011م.
 -العبد اللطيف ،عبد اللطيف عبد اهلل ،القيم الأخالقية وت�أثريها يف ال�سلوكاالقت�صادي الإ�سالمي ،قطر ،جملة بيت امل�شورة ،العدد (� ،)6إبريل 2017م.

�إ�سالمي ،القاهرة ،م�ؤ�س�سة دار التعاون للطبع والن�رش ،د.ط ،د.ت.
- -حممد بن �إ�سماعيل �أبو عبداهلل البخاري اجلعفي ت ،256اجلامع امل�سند

- -العذاري ،تغريد رامز ها�شم حم�سن العذاري ،املقومات االقت�صادية و�أثرها

ال�صحيح املخت�رص من �أمور ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم و�سننه و�أيامه

على الوزن ال�سيا�سي للدولة�،شبكة جامعة بابل ،موقع كلية الرتبية

(�صحيح البخاري) ،حتقيق حممد زهري بن نا�رص النا�رص ،دار طوق النجاة

الأ�سا�سية.

(م�صورة عن ال�سلطانية ب�إ�ضافة ترقيم حممد ف�ؤاد عبد الباقي) ،الطبعة

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.

الأوىل1422 ،ه.
 -بلحنا�شي  ،زليخة ،التنمية االقت�صادية يف املنهج الإ�سالمي �،أطروحةعلمية مقدمة لنيل �شهادة الدكتوراه يف جامعة (منتوري –ق�سنطينة) كلية
العلوم االقت�صادية ،ق�سنطينة� ،سنة 2007م.
 -بهاء الدين البغدادي ،حممد بن احل�سن بن حممد بن علي بن حمدون� ،أبواملعايل ،بهاء الدين البغدادي ت 562ه ،التذكرة احلمدونية ،بريوت ،دار
�صادر ،الطبعة الأوىل1417 ،ه.
 -الرتمذي ،للإمام احلافظ حممد بن �سورة الرتمذي ت279ه� ،صحيح �سننالرتمذي ،ملحمد نا�رص الدين الألباين ،الريا�ض ،مكتبة املعارف للن�رش

aspx?fid=11&lcid=37235.

 -عزام ،د� .أحمد �سعيد ،معيار الرقي الب�رشي من منظور قر�آين ،جملة اجلامعةالإ�سالمية للدرا�سات الإ�سالمية – غزة ،جملد( ،)23عدد(2015 ،)2م.
 -عطية عبد الواحد ،ال�سيا�سة املالية والتنمية االقت�صادية واالجتماعية،القاهرة ،دار النه�ضة العربية ،د.ط1991 ،م.
 -العقدة� ،صالح ،القواعد الأخالقية للمعامالت املالية يف الإ�سالم ،املجلةالأردنية للعلوم التطبيقية ،املجلد الأول ،العدد الأول2007 ،م.
 -د.عليان عبد اهلل احلويل ،حما�رضات يف اقت�صاديات العليم ،اجلامعةالإ�سالمية –غزة، -كلية الرتبية -ق�سم �أ�صول الدين ،الدرا�سات العليا ،د.ط،

والتوزيع ،الطبعة الأوىل للطبعة اجلديدة1420 ،ه2000 -م.
 -اجلوعاين ،حممد جنيب� ،ضوابط التجارة يف االقت�صاد الإ�سالمي ،بريوت،دار الكتب العلمية ،د.ط1991 ،م.
 -اخلطابي� ،أبو �سليمان حمد بن حممد بن �إبراهيم بن اخلطاب الب�ستياملعروف باخلطابي ،معامل ال�سنن �رشح �سنن �أبي داود ،حتقيق :حممد راغب
الطباخ ،حلب ،املطبعة العلمية ،الطبيعة الأوىل1932 ،م.
- -الذهبي� ،شم�س الدين �أبي عبد اهلل حممد بن �أحمد بن عثمان بن قَايمْ از

د.ت.
 -عمر ،د� .أحمد خمتار عبد احلميد ،مب�ساعدة فريق عمل ،معجم اللغة العربيةاملعا�رصة  ،النا�رش :عامل الكتب ،الطبعة الأوىل 1429هـ-2008م.
 -الغزايل� ،أ .د  .عبد احلميد ،الإن�سان �أ�سا�س املنهج الإ�سالمي يف التنميةاالقت�صادية ،املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب ،د.ط1989 ،م.
 -الفار�س ،د .عبد القادر ،ال�سالح واخلبز (الإنفاق الع�سكري يف الوطنالعربي 1970-1990م) ،مركز درا�سات الوحدة العربية ،جملة الدرا�سات
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