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:ممخص البحث
 الذم يعتبر،)  يتناكؿ مكضكع (االقتصاد،ىذا البحث يتناكؿ مكضكعان مف أىـ المكاضيع التي تالقي اىتمام نا كاسع النطاؽ في العالـ كمو
 فكاف البحث بعنكاف، كىك الجانب األخالقي، كاختار الباحث جانبان ميمان منو،-خاصة في العصر الحاضر- عصب الحياة البشرية
. ) لمنيضة في المجاؿ االقتصادم-مف منظكر الكتاب كالسنة- (معايير أخالقية
 سكاء أكاف ىذا األثر عمى مستكل األفراد أك عمى، كأثر المجاؿ االقتصادم في نيضة األمة،فبيف الباحث طبيعة المناىج االقتصادية
. أك حتى مف الناحية التعميمية كالتربكية، مف الناحية السياسية كالعسكرية،مستكل الدكلة
 لمنيكض باألمة في المجاؿ-مف منظكر الكتاب كالسنة-  كالحديث في المعايير األخالقية،ثـ دخؿ الباحث في صمب المكضكع
 مستنبطة مف، فاختار أىـ اثنا عشر معيا انر مف ىذه المعايير تتعمؽ بالبيع كالشراء كالتعامؿ االقتصادم عمى كجو العمكـ،االقتصادم
.اآليات القرآنية كاألحاديث الشريفة
، أف األمة ال يمكف أف تنيض كتستكم عمى ساقيا إلى مصاؼ األمـ المتطكرة: أىميا،كخرج الباحث مف بحثو بجممة مف النتائج الميمة
. لمخالص مف التبعية لغيرىا مف األمـ،إال بعد أف تضع الجانب االقتصادم نصب أعينيا
. النيضة، االقتصاد، التنمية، األخالؽ، المعيار:الكممات االفتتاحية
Keywords : ( The standards .The morals . The economy . The renaissance)
This research deals with one of the most important subjects that has a great interest all over the world . It
treats with an important subject – the economy –which considered to be the nerve of the human life,
especially in the modern time , so 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 renaissance
in the field of economy .
The researcher, here in this research explained , the nature of the economic curriculum in the renaissance
of the nation , whether this effect on the level of individuals or groups in terms of political and military
aspects or even in terms of educational and pedagogical ones .
Then , the researcher entered at the core of the subject and talked about ethical standards from a
perspective of the Qur'an and the Sunnah 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 and turn out and be in the ranks of developed countries only after the economic side
put in mind for salvation from dependency to other nations .
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مقدمة:
الحمد هلل كحده كالصالة كالسالـ عمى مف ال نبي بعده :
كثر الحديث في العقكد األخيرة عف القضايا المتعمقة باقتصاديات التعميـ كقضايا النمك كالتنمية االقتصادية ،كأخذت ىذه القضية حظان كاف انر
كجيدان مف دكؿ العالـ ،كما ذلؾ إال ألىمية االقتصاد في بناء الدكؿ كحياة الشعكب.
إال أف ىذه التنمية االقتصادية ال يمكف أف تؤتي ثمارىا -كما ينبغي -إذا لـ يكف ليا ضكابط كأخالقيات ثابتة تضبط ىذه العممية ،كتضع
ليا حدكد كقيكد.
كمف ىنا جاءت فكرة البحث في (معايير أخالقية -مف منظكر الكتاب كالسنة -لمنيضة في المجاؿ االقتصادم) ،فكانت عدة دكافع مجتمعة
دفعت بيذا االتجاه:
منيا :ما نراه اليكـ مف تعثر – أك كشيؾ االنييار – لالقتصاد العالمي ،كنممس ذلؾ مف صيحات متكررة لخبراء االقتصاد ،كالتحذير مف
انييار مرتقب لممرافؽ كالمؤسسات االقتصادية العالمية .
ثانيان :الحاجة الممحة لضكابط أخالقية تمتاز بالثبات لعممية التنمية كالنمك االقتصادم .كال نرل مذىبان يمتمكيا كما نجده في المنيج
االقتصادم اإلسالمي.
ثالثان :إثبات أف النظاـ االقتصادم اإلسالمي –بما يمتمكو مف ضكابط كأخالقيات عالية – صالح لكؿ زماف.

منيج البحث:
اختار الباحث ليذا البحث السير كفؽ المنيج الكصفي ،كاالستعانة بالمنيج التحميمي ،لتحميؿ النصكص كاستنباط ضكابط أخالقية لعممية
النمك كالتنمية االقتصادية مف كتاب اهلل كسنة رسكلو-صمى اهلل عميو كسمـ.-

خطة البحث:
قسـ البحث إلى ثالثة مباحث تحتكم عمى عدة مطالب ،باإلضافة إلى مقدمة كخاتمة مشتممة عمى عدة نتائج ميمة كتكصيات.
المبحث األكؿ :التعريؼ المغكم كاالصطالحي لػ (المعيار) .
المطمب األكؿ ( :المعيار) لغة.
المطمب الثاني :مفيكـ (المعيار) في االصطالح
المبحث الثاني  :أثر المجاؿ االقتصادم في نيضة األمة اإلسالمية.
المطمب األكؿ :طبيعة المناىج االقتصادية كسماتيا .
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المطمب الثاني  :أثر االقتصاد في نيضة األمة .
المبحث الثالث  :معايير أخالقية تنيض باألمة اإلسالمية في المجاؿ االقتصادم.

المبحث األول :التعريف المغوي واالصطالحي لـ(المعيار).
المطمب األول ( :المعيار) لغة.
"يقاؿ :عير الدينار :كازف بو آخر ،كعير الميزاف كالمكياؿ كعارىما كعايرىما كعاير بينيما معايرة كعيا انر :قدرىما كنظر ما بينيما.
المعيار :مف المكاييؿ ك(العيار) ما عايرت بو المكاييؿ ،فالعيار صحيح تاـ كاؼ ،كتقكؿ :عايرت بو أم سكيتو ،كىك العيار كالمعيار،
كيقاؿ :عايركا ما بيف مكاييمكـ كمكازينكـ ،كىك فاعمكا مف العيار ،كعيرت الدنانير :كىك أف تمقي دينا انر دينا انر فتكازف بو دينا انر دينا انر ،ككذلؾ
عيرت تعيي انر إذا كازنت كاحدان(ٔ) كاحدان ،يقاؿ :ىذا في الكيؿ كالكزف كقد فرؽ بعضيـ بيف (عايرت) ك (كعيرت) فجعؿ عايرت في المكياؿ
كعيرت في الميزاف"(ٔ) " ،كالمعايرة :التقدير بالحجـ بمحاليؿ قياسية معركفة قكتيا"(ٕ) "كمعيار :عيار ،مقياس يقاس بو غيره لمحكـ
كالتقييـ"(ٖ)" ،كالمعيار :ما يقاس بو غيره كيسكل"(ٗ).

المطمب الثاني :مفيوم (المعيار) في االصطالح.
إذا نظرنا إلى المفاىيـ – عمكمان ، -فإننا نمحظ ارتباطان كثيقان بينيا كبيف التعريفات المغكية ليا  ،ذلؾ ألف المصطمحات التي يتداكليا الناس
في خطاباتيـ ،فإنيا – في الغالب -كانت قد انتزعت مف أصكؿ لغكية ،كىذا ىك السبب الذم يدفع الباحثيف -قبؿ الشركع في أبحاثيـ-
لمتعريؼ المغكم قبؿ بياف المفيكـ االصطالحي.
"فالمعيار (في الفمسفة) :نمكذج متحقؽ أك متصكر لما ينبغي أف يككف عميو الشيء كمنو العمكـ المعيارية :كىي المنطؽ كاألخالؽ
كالجماؿ ،كالجمع (معايير)" (٘)" ،كيقاؿ :اختاركا المكظفيف حسب معايير محددة .كىناؾ فرؽ بيف (المعيار) ك(المقياس) ،فالمعيار :ىك
مؤشر كمي (نمكذج لألداء) يمنحنا فيـ نسب ارتباط المحاكر أك الكحدات أك بيئة عمؿ أك منتج ما ببعضيا ،كالغاية تشكيؿ مككف مادم
ضمف شركط كمتطمبات مكضكعية كمحددة مسبقان .أما (المقياس) فيك الذم يقدـ بدكره أدكات التحميؿ األساسية كمنيجية العمؿ ،كالقيـ
الفعمية المستفادة مف إجرائيا ،بككنو (أم المقياس) يسعى لتنمية المدارؾ المتصمة بالبناء االقتصادم الشامؿ كالظركؼ االجتماعية كأبعادىا
عمى مستكل التحميؿ كالمعرفة"(.)ٙ
"كالمقياس :ما يقاس بو الشيء أم ما يعرؼ الشيء بالقياس إليو ،كما ينصب مف الخشب أك الحديد أك غيرىما لمعرفة األكقات كالساعات
يسمى مقياسان"(" ،)ٚكالمقياس أيضان :المقدار كما قيس بو مف أداة أك آلة (جمع مقاييس)"(.)ٛ
كىكذا نمحظ أف المقياس أعـ كالمعيار أخص ،كالمقياس أشبو باآللة كاألداة ،كالمعيار أقرب إلى الضكابط المحددة التي تعرؼ بيا األشياء
قربان أك بعدان مف النماذج كاألمثمة الصحيحة التامة الكافية.
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المبحث الثاني  :أثر المجال االقتصادي في نيضة األمة اإلسالمية
المطمب األول  :طبيعة المناىج االقتصادية وسماتيا.
بنظرة كاحدة خاطفة إلى العالـ ،نجد أف األنظمة االقتصادية تقكـ عمى منيجيف مختمفيف ،كال تخرج -في الغالب -األنظمة االقتصادية
المعركفة عف ىذيف المرجعيف ،حتى لك تظاىرت بأغمفة كأقنعة مزيفة .
األكؿ :المنيج الذم يعكد في األصؿ إلى ( المدرسة التجارية أك التجارييف) .
كتقكـ فكرة ىذا المنيج عمى (إنماء قكة الدكلة اقتصاديان أكالن ثـ سياسيان ،كىك ىدؼ النظاـ األكحد ،كبصرؼ النظر عف الكسيمة االقتصادية
تجارة خارجية ،تشريعات ،كقيكد كتنظيمات جمركية...الخ ،-كالكسيمة السياسية -الحيمة كالمكر في التعامالت الخارجية حتى لك أخذتالصكر االستعمارية المباشرة .))ٜ(-
كىذا المنيج خالي مف األخالؽ في المعامالت االقتصادية ،كال ينضبط بضكابط ثابتة ،بؿ يدكر في فمؾ المصمحة حيثما تحققت ،دكف
النظر ألم اعتبار ،حتى لك انتيكت الحرمات ،كسيرت الجيكش ،كسفكت الدماء ،كدمرت البالد .كىذا-في الحقيقة -ىك المنيج الذم تعتمد
عميو الدكؿ العظمى في العصر الحديث لتثبيت قكتيا كتحقيؽ كجكدىا ،كدعـ نظاميا االقتصادم.
كما ال شؾ فيو أف لشيكع ىذا المنيج األثر الكبير لسيطرت ما يعرؼ بالنظاـ االقتصادم الحر -حرية العمؿ ،حرية الممكية ،حرية اإلنتاج،
حرية االستيالؾ.-
الثاني :المنيج االقتصادم المقيد بالقيـ كاألخالؽ الثابتة .
ال يعرؼ منيج لممدارس االقتصادية المعركفة  -سكل المدرسة اإلسالمية أك المنظكمة االقتصادية اإلسالمية  -تمثؿ ىذا المنيج في النمك
االقتصادم كالتنمية االقتصادية(ٓٔ) ،فيك منيج ثابت كعممي ال يمكف اعتباره نظرية تخضع الحتماالت الخطأ كالصكاب ،كال تخضع
الختالؼ الزماف كالمكاف ،كال لتناقضات أىكاء البشر كمصالحيـ الذاتية ،كال يستطيع أحد أف يدخمو في المذاىب االقتصادية المعاصرة
كغير المعاصرة -بالمفيكـ الكضعي( .-فيك نظاـ كمنيج اقتصادم إسالمي مستقؿ بذاتو تمامان عف غيره ،لو سماتو كخصائصو الخاصة
كاليامة أيضان  ،أىميا :
ٔ -االستخالؼ -ٕ.ارتباطو بمنيجية التشريع كاألخالؽ في اإلسالـ -ٖ.تكازف الركح كالمادة في اإلسالـ -ٗ .انسجاـ مصمحة الفرد
كالجماعة في اإلسالـ -٘ .ترشيد االستيالؾ -ٙ .ترشيد االستثمار-ٚ .أسمكب إشباع الحاجات -ٛ .المشكمة الحقيقية ليست ىي ندرة
المكارد النسبية  -ٛ ،احتراـ العمؿ -ٜ .إيتاء الزكاة -ٔٓ .تحريـ الربا)(ٔٔ) .كىذا المنيج قائـ عمى عقيدة كقيـ كأخالقيات ثابتة  ،ال
تتغير بتغير الزماف كالمكاف  ،كال تدكر في فمؾ مصالح شعب أك أمة أك فرد ميما كانت مكانتو كأىميتو في المجتمع .

المطمب الثاني :أثر االقتصاد في نيضة األمة .
االقتصاد مصدر قكة ال يستياف بيا عند األمـ –عمكمان -منذ فجر تاريخ البشرية ،فيك عصب الحياة كقكاـ اإلنساف كمعاشو ،عمى مستكل
الفرد كاألسرة كالجماعة كالمجتمع كالدكلة ،كبالتالي فإف غاية النظاـ االقتصادم ألم نظاـ ىك تحقيؽ القكة لمدكلة.
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كقد حرص اإلسالـ عمى الجانب االقتصادم في حياة األمة  ،فحث عمى اإلنتاج كالتنمية االقتصادية إلى آخر لحظة في الحياة ،كلـ يقبؿ
أف تعطؿ الطاقات المادية تحت أم ذريعة أك كضع ،ففي الحديث الشريؼ (إذا قامت الساعة كبيد أحدكـ فسيمة فميزرعيا )(ٕٔ).
كما حث اإلسالـ عمى تطكير المجاؿ االقتصادم كتسخير الطاقات(،كتنمية اإلنتاج كاالستفادة مف الطبيعة إلى أقصى حد ،كىي النقطة
التي تتفؽ عمييا المذاىب اإلسالمية كاالشتراكية جميعان عمى الصعيد المذىبي ،فكؿ المذاىب تجمع عمى أىمية ىذا اليدؼ ،كضركرة
تحقيقو بجميع األساليب كالطرؽ التي تنسجـ مع اإلطار العاـ لممذىب ،كما أنيا ترفض ما ال يتفؽ مع إطارىا المذىبي )(ٖٔ).
كمف ىنا نجد جميع دكؿ العالـ تتفانى في الحرص عمى الجانب االقتصادم ،ألىميتو البالغة في بقاء األمة كتحقيؽ رغباتيا ،كذلؾ ألف
العمؿ عمى نيضة األمة -دكف االىتماـ بيذا الجانب -ضرب مف العبث ،كتخمؼ كبير في الجانب المادم عف ركب بقية الدكؿ كاألمـ
األخرل ،التي تزاحميا في التطكر كالنيكض كالبقاء كتحقيؽ األىداؼ كاآلماؿ .فإذا كانت ىناؾ محاكالت جادة لنيضة األمة -مف قبؿ
المؤسسات كاالتجاىات اإلسالمية -يتحتـ عمييا مراعاة الجانب االقتصادم في كؿ خطكة مف خطكات طريؽ النيضة؛ ألنو ركيزة أساسية
لو مف اآلثار الكبيرة التي تدفع باألمة نحك النيكض كالتقدـ كالنجاح.
كمف ىذه اآلثار :
ضماف حد (الكفاية ) لكؿ فرد يعيش داخؿ المجتمع اإلسالمي ،ميما كاف دينو كجنسو؛ ألف اإلسالـ –في ىذه الزاكية بالذات -ال يفرؽ بيف
فرد كفرد مف أفراد األمة  ،دكف النظر إلى دينو أك عرقو  .كىذا أمر جكىرم ال يجكز إغفالو أك إنكاره ،سكاء عمى مستكل الفرد أك الجماعة
أك المجتمع أك الدكلة ،كمؤسسة قائمة عمى شئكف الناس.
كمف أجؿ ذلؾ شرعت الزكاة  ،ككاف لمفقراء كالمساكيف كالغارميف النصيب األكؿ مف ىذه الزكاة  ،فقد ركم أف الخميفة (عمر بف عبد العزيز
كتب إلى عمالو أف اقضكا عف الغارميف ،فكتبكا إليو  :إنا نجد الرجؿ لو المسكف كالخادـ كالفرس كاألثاث ،فكتب عمر ليـ أنو ال بد لممسمـ
مف مسكف يسكنو ،كخادـ يكفيو مينتو ،كفرس يجاىد عميو عدكه ،كمف أف يككف لو األثاث في بيتو ،فاقضكا عنو فإنو غارـ ) (ٗٔ).
دعـ كياف الدكلة اإلسالمية في الجانب السياسي ،كاثبات كجكدىا في المعادالت كالق اررات الدكلية؛ ألف القكة االقتصادية دائمان ىي األداة
لمقكة السياسية ،فال ينتظر مف دكلة ضعيفة المكارد ،محدكدة الدخؿ المالي ،أف يككف ليا كجكد حقيقي بيف دكؿ العالـ  ،خاصة في عالـ
يقكـ عمى المادة ،كال يعير التفاتان لمجكانب األخرل كالجكانب اإلنسانية أك األخالقية ،إال بالقدر الذم ال يضر مصالحيا المادية  ،بؿ منطقو
يقكـ عمى أف القكة ىي التي تصنع الحؽ ،كىك ما يعرؼ (بحؽ القكة كليس قكة الحؽ )؛ (لذلؾ فإنو مف األمكر البدىية أف يرتبط مستقبؿ
الكياف السياسي بما يتكفر لديو -ضمف حدكده -مف مكارد الثركة الطبيعية عمى مختمؼ أنكاعيا؛ ألف كجكد ىذه الثركة كامكانية استثمارىا
باستقاللية ،يؤثر تأثي انر بالغان في مستقبؿ الدكؿ السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية) (٘ٔ).
الحفاظ عمى قكة الدكلة اإلسالمية في الجانب العسكرم ،سكاء في بناء الجيش ،أك اإلنفاؽ في مجاؿ التسمح ،لممحافظة عمى ىيبة األمة
كالدفاع عف أراضييا كمصالحيا.
كال يمكف لألمة أف تحافظ عمى كجكدىا كمصالحيا كتحقؽ أىدافيا الكبرل ،دكف كجكد قكة تحمييا كتدافع عنيا مف أطماع األمـ األخرل.
كىذه حقيقة بات يدركيا كؿ مف لديو أدنى اطالع عمى كاقع العالـ المعقد.
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كىناؾ ضركرة أخرل تتعمؽ بيذا المكضكع ،كىي مسألة الربط بيف األمف كالتنمية االقتصادية ،فالقكة ىي التي تحقؽ األمف القكمي لألمة،
كالذم بدكره تعتمد عميو التنمية االقتصادية .كالربط بيف األمف كالتنمية أمر ال مفر منو( ،فكما أنو ال تنمية مف دكف أمف ،فال يمكف أف
نتحدث أيضان عف أمف بال تنمية ،...كاألمف  -بمفيكمو الحديث – يعتمد بصكرة رئيسية عمى القدرة الصناعية كالتطكر التقني .فالتنمية
الحقيقية ىي التي تجعؿ تصنيع السالح المتطكر الحديث ممكنان ،كىي التي تكفر المكارد المالية كاالقتصادية الالزمة لمحركب الحديثة،
كتشكؿ القكة االقتصادية كالصناعية العمكد الفقرم الذم تستند إليو الجيكش الحديثة في الحرب ،فاألمف الحقيقي ال يككف مضمكنان إال عندما
ينتج السالح محميان ،فال يككف الحصكؿ عميو معتمدان عمى تقمبات السياسة الدكلية كضغكط الدكؿ المنتجة ،كال يككف ثمنو أيديكلكجيات
كمكاقؼ تشكؿ تحديان لفكرنا كمبادئنا) (.)ٔٙ
كىذه الصناعات كالمصانع التي يمكف إعدادىا داخؿ بالد المسمميف ،ال تقكـ إال عمى اقتصاد قكم كمكارد مالية تدعـ ىذه الصناعات،
كتكفر المكارد الالزمة ليا ،كالطاقات المادية كالبشرية التي تقكـ بإعدادىا ،كىذا الجانب  -كحده  -كاؼ ليدرؾ كؿ باحث مستبصر األثر
الكبير لالقتصاد في بناء األمة كالحفاظ عمى كجكدىا.
أثره في الجانب العممي كالتربكم ،ال شؾ أف األمـ ال تقكـ كال تنيض إال عمى خمفية ثقافية كقكاعد تربكية كعممية ،كبالتالي ال معنى
لمنيكض باألمة اإلسالمية بعيدان عف ىذه الجكانب .كىذا سيكمؼ األمة كالدكلة نفقات مادية( ،ألف اإلنفاؽ عمى تعميـ اإلنساف لصقؿ مياراتو
يكسبو العديد مف صفات القكة البشرية بما يفيده في حاضره كمستقبمو يفكؽ ما أنفؽ عميو مف كقت كجيد كماؿ) (.)ٔٚ
فيناؾ المؤسسات التعميمية كالتربكية ،مثؿ المدارس كالكميات كالجامعات عمى اختالؼ مستكياتيا ،كىي إلى جانب التعميـ تتكلى الجانب
التربكم .كىناؾ أيضان المساجد التي ليا دكر كبير في المجاؿ التعميمي كالتربكم في المجتمع المسمـ .كىذا كمو نابع مف التكجييات القرآنية
كأكامرىا في ىذا المجاؿ .ﭧ ﭨ ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ (سكرة
آؿ عمراف ،)٤٠١ :فيذه المؤسسات كتمؾ المساجد بحاجة إلى بناء كمكظفيف كقائميف عمييا ،فإذا لـ تجد دعمان ماليان كىيئات تشرؼ عمييا
كتقكـ عمى رعايتيا كاإلنفاؽ عمييا ،فسكؼ تندثر كتتالشى ،أك تضعؼ كثي انر ،مما يؤثر تأثي انر بالغان عمى الجانب العممي كالتربكم في
المجتمع المسمـ ،كيعيؽ نيضة األمة إلى درجة التخمؼ كاالنحطاط.
كمع الثكرة العممية اليائمة التي نيضت بالبشرية في العصر الحاضر ،نشأت المراكز التي تيتـ بالبحكث العممية كاالكتشافات الجديدة،
فأحيانان تككف تابعة لمجامعات كالمعاىد العممية ،كالمجالت العممية المحكمة كغير المحكمة ،كفي بعض األحياف منفصمة في مراكز
استراتيجية تيتـ بالبحكث كالتجارب كاالكتشافات الحديثة .فيذه –بال شؾ -يعتمد اعتمادان أساسيان عمى الدعـ المالي .كبقدر اىتماـ الدكؿ
كما تنفؽ عمييا مف أمكاؿ ،بقدر قكة الدكؿ كازدىار الصناعات كاالكتشافات كاالختراعات ،التي تنيض باألمة ،كترتقي بيا إلى مصاؼ
الدكؿ العظمى( .كما كاف لمحككمات كاألفراد أف يزيدكا مف إنفاقيـ عمى التعميـ لكال العائدات المادية التي ستجبى مف التعميـ -بغض النظر
عف العائدات غير المادية التي تفكؽ المادية قيمة ،-كما تأكد ذلؾ مف بحكث عائدات التعميـ التي بصرت المربيف كالسياسييف
كاالقتصادييف بمبررات االنفاؽ عمى التعميـ) ( ،)ٔٛكىكذا تظير ( الصمة بيف التعميـ كاالقتصاد كالتنمية كثيقة ،فالتعميـ يسيـ في التنمية
بصكرة مباشرة مف خالؿ ما يقدمو مف قكة بشرية متعممة ،كمف معارؼ عممية ىي ثمرة البحث العممي ،...كمف جانب آخر فإف االقتصاد
يكفر لمتعميـ مكارده المختمفة) (.)ٜٔ
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المبحث الثالث :معايير أخالقية تنيض باألمة اإلسالمية في المجال االقتصادي.
ال شؾ أف األمـ – رغـ اختالفيا في الديف كالقيـ كالفكر كالثقافة ،كاختالؼ مشاربيا الحضارية  -تمتقي مع بعضيا في أخالقيات كقيـ
إنسانية ثابتة ،تعتبر نقاط التقاء مع الحضارات اإلنسانية ،كتختمؼ كذلؾ في قيـ كأخالقيات أخرل ،الختالؼ طبيعة الديف كالحضارة التي
تنتمي إلييا كؿ أمة مف األمـ .إال أف المعايير األخالقية التي سنعرض ليا في ىذا البحث ،كميا معايير إسالمية ،مستقاه مف كتاب اهلل
كسنة رسكلو -صمى اهلل عميو كسمـ،-كنابعة مف ركح ىذا الديف.
كبعد النظر كالتدبر في النصكص القرآنية كاألحاديث النبكية في المعايير األخالقية التي حثت عميو النصكص –بشكؿ عاـ ،-نستطيع
نمخص منيا مجمكعة مف المعايير التي يمكف أف تعتبر قكاعد أساسية كأرضية تبنى عمييا نيضة األمة اإلسالمية في المجاؿ االقتصادم،
لتمحؽ بركب الحضارة الحديثة في المجاؿ المادم ،بؿ قد تتفكؽ عمييا إف ىي التزمت كتقيدت بيذه القيـ كالمعايير الميمة في مجاؿ العمؿ
كالتنمية االقتصادية .

المعيار األول :الصدق في الوعد والمواعيد.
كىك خمؽ ذا قيمة دينية كاجتماعية ،كذا أىمية في مجاؿ المعامالت كالتنمية كالنمك االقتصادم أيضان ،بؿ في شتى مناحي الحياة .كقد
كسب أىميتو في اإلسالـ مف خالؿ ذكره في القرآف الكريـ كالسنة النبكية ،بالمدح كالثناء عمى مف اتصؼ بو ،كذـ مف فقد ىذا الخمؽ

العظيـ؛ ألنو يرتبط ارتباطان كثيقان بخمؽ الصدؽ الذم يحتؿ المكانة األكلى في أخالؽ الصالحيف مف األنبياء كأتباعيـ .ﭧ ﭨ ﭽ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭼ (سكرة مريـ ،)٘ٗ :فاختار اهلل سبحانو لمنبي إسماعيؿ عميو السالـ مف بيف صفاتو
كأخالقو الكثيرة خمؽ الصدؽ في الكعد ليمتدح بو ،فيك صادؽ في كعكده (ال يخمؼ ،ككاف إذ كعد ربو أك عبدان مف عباده كفى
بكعده)(ٕٓ) ،فمـ يقتصر الصدؽ في الكعد مع اهلل سبحانو ،بؿ صادقان مع الناس أيضان؛ ألف الذم يصدؽ مع اهلل ال يطيؽ الكذب عمى
الناس ،كال يقبؿ اهلل سبحانو الصدؽ معو كالكذب عمى خمقو.
كفي عالـ االقتصاد نرل أىمية ىذه الصفة ،التي تجعؿ مصداقية لمتاجر كالصانع كالبائع كالمشترل ،كأم خمؿ أك مراكغة أك حيمة تخؿ
بيذا الخمؽ ،تنعكس سمبيان عمى العمؿ كتؤثر عمى سيره .
فالتاجر يعد المشترم بالبضاعة في كقت محدد ،فإذا أخمؼ تأثرت مصالح المشترم ،كالمشترم يعد التاجر بشراء البضاعة عندما تحضر،
فإذا أخمؼ كعده تأثرت مصالح التاجر ،ككذلؾ الصانع يعد طالب الصنعة أف يجيزىا في مكعد كتاريخ محدد ،فإذا أخمؼ معو تأثرت
مصالحو ،كطالب الصنعة يعد الصانع أف يييء المصنكع في مكعده ،فإذا أخمؼ الكعد تضررت مصالح الصانع ،كربما فسد المصنكع إف
كاف لو تاريخ انتياء .كما يظير أىمية ىذا الخمؽ في انضباط المكظؼ في عممو بمكاعيد الدكاـ ،كعدـ استغالؿ أكقات الدكاـ لمصالح
المكظؼ الخاصة .
كألىمية ىذا الخمؽ في المعامالت بيف الناس ،جعؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ عدـ الصدؽ في الكعكد صفة أصيمة في نفاؽ كالمنافقيف.
ففي الحديث الشريؼ ( آية المنافؽ ثالث ،إذا حدث كذب كاذا كعد أخمؼ كاذا ائتمف خاف ) (ٕٔ) ،فنالحظ تالزـ الصفات الثالثة
كارتباطيا ببعضيا ،فيي قائمة عمى خمؽ الصدؽ الذم يعتبر أساس األخالؽ كركيزتيا  .كليس المقصكد مف النفاؽ الكارد في الحديث نفاؽ
الكفر كالخركج مف اإلسالـ ،بؿ ىك متعمؽ باألعماؿ كالتصرفات ،أك عمى حد تعبير ابف حجر العسقالني (نفاؽ العمؿ) (ٕٕ) ،كمف ىنا
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اكتسب ىذا الخمؽ أىمية في مجاؿ الحياة االقتصادية ،الرتباطو في العمؿ كالمعامالت في حياة الناس ،كبالتالي كانت أىميتو ظاىرة،
كتأثيره بينان كاضحان في معاشيـ كنيضة حياتيـ االقتصادية.

المعيار الثاني :صدق المعاممة وسالمة النوايا بين المتبايعين والشركاء.
الناظر في نصكص كتاب اهلل كسنة رسكلو –صمى اهلل عميو كسمـ -يرل بكضكح أنيا تجعؿ األعماؿ ذات قيمة حقيقية ،حيف تصدر مف
صاحبيا مصحكبة بالنية السميمة كالقصد الحسف .كرغـ أف ىذا األمر يصعب إدراكو كال يظير عمى حقيقتو إال لخالقو سبحانو -المطمع
عمى سرائر الخمؽ  ،-كأف الناس ليـ الظاىر كاهلل يتكلى السرائر ،إال أف لو قيمة حقيقية فاعمة في األعماؿ كالتصرفات كالمعامالت العامة
بيف الناس  ،كيظير ىذا األثر مف خالؿ النظر في قضيتيف:
األكلى :النية الصادقة كالقصد الحسف ،التي ترتبط ارتباطان كثيقان في انبعاث النشاط كمضاعفة اليمة كالطاقة ،كبالتالي ينعكس بالتأكيد عمى
العمؿ .ففي الحديث (إنما األعماؿ بالنيات ،كانما لكؿ امرئ ما نكل ) (سكرة األنفاؿ ،)ٚٓ :كالنصكص الشرعية تؤكد بأف النية الحسنة

تكرث الفعؿ الحسف كتزيد صاحبيا أعماؿ خير ،كتككف دافعان قكيان باتجاه العمؿ الصالح ،ﭧ ﭨ ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ (سكرة األنفاؿ ،)ٚٓ :قاؿ صاحب الكشاؼ في قكلو تعالى( :يؤتكـ خي انر مما أخذ منكـ)
أم (يخمفكـ في الدنيا أضعافو ) (ٖٕ) ،كىذه اآلية في أسرل بدر حيف أمركا بالفداء ( ففدل العباس نفسو كابني أخكيو كحميفو ،قاؿ :فنزلت
اآلية  ،فأعطاني مكاف العشريف األكقية في اإلسالـ عشريف عبدا كميـ في يده ماؿ يضرب بو مع ما أرجك مف مغفرة اهلل عز كجؿ)(ٕٗ)،
كقكلو سبحانو كتعالى :ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ (سكرة الفتح ،)ٔٛ :كفي ىذا السياؽ نصكص شرعية
أخرل تؤكد أثر النية في النتيجة ،كما كرد في الحديث ( أنا عند ظف عبدم بي) (ٕ٘) .فكما أف النية الصالحة تكرث العمؿ الصالح
كتنبت األعماؿ الخيرة كاليمة العالية كتشحف النفس بالنشاط ،فكذلؾ النية السيئة تكرث العمؿ الفاسد كتنبت األعماؿ الشريرة كتيبط باليمة،
ﭧ ﭨ ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﭼ (سكرة البقرة ،)ٔٓ :يقكؿ القشيرم -عند تفسير ىذه
اآلية( :-يحصؿ لمف خمط قصده كشاب إرادتو بيكاه ،أف يتقدـ في اإلرادة بقدـ ،كيتأخر بالحظكظ كمتابعة النفس بأخرل ،فيك ال مريد
صادؽ كال عاقؿ متثبت ،...كذلؾ لك صدؽ المريد في إرادتو لكصؿ بقمبو إلى حقائؽ الكصمة ،كألدركتو بركات الصدؽ فيما راـ مف الظفر
بالبغية ،...كاف مف سقمت عبادتو حيؿ بينو كبيف درجات الجناف ،كمف سقمت إرادتو حيؿ بينو كبيف مكاصالت القرب كالمناجاة ،...كالزيادة
في عمتيـ بزيادة حرصيـ ،كمما كجدكا منيا شيئا عجؿ ليـ العقكبة عميو ،فيتضاعؼ حرصيـ عمى ما لـ يجدكه ،ثـ مف العقكبات العاجمة
تشتت ىمكميـ ،ثـ تنغص عيشيـ ،...كالحسرة يكـ الكشؼ ،إذا أركا أشكاليـ الذيف صدقكا كيؼ كصمكا ك أركا أنفسيـ كيؼ خسركا ) (،)ٕٙ
كظاىر مف تفسير اآلية أف النية السميمة الصالحة ىي التي تكصؿ صاحبيا إلى الحقيقة كالنتيجة السميمة ،كصاحب النية السميمة
الصادقة ،يدرؾ  -بصالح نيتو -مراده كغايتو  ،فيما راـ مف الظفر بالبغية كاليدؼ الذم يسعى لتحقيقو ،كأف صاحب النية السقيمة الفاسدة
يحاؿ بينو كبيف تحقيؽ مراده كىدفو ،كىذا مما يضعؼ مكاصمتو باتجاه الخير كالتكفيؽ كالنجاح ،كتتشتت ىمكمو كينغص عميو عيشو
كحياتو ،كبالتالي ال شؾ أف ىذا يعيقو عف تحقيؽ أىدافو كيفسد عميو حياتو .كما أشار القشيرم إلى لفتة أخرل استنبطيا مف النص الكريـ:
كىي أنيـ بفساد نكاياىـ كقمكبيـ يزدادكا حرصان عمى بغيتيـ ،فكمما اندفعكا إلييا عجؿ ليـ العقكبة ،ككاف عاقبة أمرىـ خسرا .كالذم يظير

أف المفسر استنبط ىذه المفتة الجميمة مف نسؽ اآليات التي بعدىا ،ﭧ ﭨ ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﭼ (سكرة البقرة ،)ٔٙ :فعمميـ في ضالؿ ،كسعييـ إلى بكار  ،كسيرىـ في ظالـ خاؿ مف النكر كاليدل كالتكفيؽ ،!!..
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.فأعماليـ – حتى لك كثرت – فإنيا (لـ تثمر ثمرة حقيقية ،بؿ خسركا كخابكا) ( ،)ٕٚكفي قكلو تعالى :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﭼ (سورة املائدة،)٤٠٠ :

إشارة لطيفة في ىذا السياؽ ،ككيؼ يفمح

في أعمالو الدنيكية كاألخركية مف كانت نكاياه خبيثة(.)ٕٛ
كبيذا نرل أف النية في العمؿ ليا أثر حاسـ في نتيجتو ،سمبان كاف أك إيجابان ،كأف النية الخيرة تستدعي معيا الخير ،كالنية السيئة تجتمب
معيا السكء كالفساد ،ثـ يسير كؿ فريؽ في اتجاىو إلى أف يصؿ إلى مصيره كنتائج أعمالو ،كالتي سيجد آثا انر كثيرة منيا في الدنيا قبؿ
اآلخرة  .كيعمؽ األستاذ سيد قطب عند قكلو تعالى ( :في قمكبيـ مرض فزادىـ اهلل مرضا) بقكلو( :فالمرض ينشىء المرض ،كاالنحراؼ يبدأ
يسي انر ،ثـ تنفرج الزاكية في كؿ خطكة كتزداد ،سنة ال تتخمؼ ،سنة اهلل في األشياء كاألكضاع ،كفي المشاعر كالسمكؾ) (.)ٕٜ
الثانية  :البركة في العمؿ ،كىي قضية ذات قيمة ميمة في مجاؿ العمؿ ،مف منظار اإلسالـ .بينما في األنظمة االقتصادية األخرل ال تقيـ
ليا أم كزف أك اعتبار .ككردت أحاديث نبكية تؤكد أىمية ىذا العنصر في مجاؿ العمؿ كالمعامالت ،كأثره في التنمية االقتصادية ،منيا
قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ(:البيعاف بالخيار ما لـ يتفرقا ،فإف صدقا كبينا بكرؾ ليما في بيعيما ،كاف كذبا ككتما محقت بركت بيعيما)
(ٖٓ) ،قاؿ ابف حجر( :أم صدؽ البائع في إخبار المشترم كبياف العيب إف كاف في السمعة ،كصدؽ المشترم في قدر الثمف كبياف العيب
إف كاف في الثمف .كفي الحديث فضؿ الصدؽ كالحث عميو كذـ الكذب كالحث عمى منعو ،كأنو سبب لذىاب البركة ،كأف عمؿ اآلخرة
يحصؿ خيرم الدنيا كاآلخرة ) (ٖٔ).
كفسر النككم معنى (البركة ) الكاردة في الحديث ،فقاؿ( :محقت بركة بيعيما :أم ذىبت بركتو ،كىي زيادتو كنماؤه ) (ٕٖ) ،كالبياف في
السمعة -أثناء البيع كالشراء -خصيصة أخالقية ينفرد بيا النظاـ االقتصادم اإلسالمي ،ال يشركو فييا نظاـ اقتصادم آخر؛ ألنيا ترتبط
ارتباطان كثيقان في عقيدة المسمـ كأعمالو الباطنية التي ال يطمع عميو غير اهلل سبحانو ،كمف ىنا فالنظـ األرضية التي ال تقكـ عمى العقائد ،ال
يمكف ألصحابيا أف يصمكا إلى ىذا المستكل السامؽ في الصدؽ كالصراحة كبياف عيكب السمعة أثناء البيع كالشراء ،خاصة إذا كاف العيب
مجيكالن في السمعة كال يظير لممشترم .بؿ عمى العكس مف ذلؾ ،فإف أصحاب ىذه النظـ ال يترككف كسيمة مف كسائؿ الخداع كالتمفيؽ إال
استخدمكه إلنفاؽ سمعيـ ،كال يمنعيـ مف أم فعؿ إال الخكؼ مف القانكف كعقاب النظاـ الحاكـ ،فإذا أمنكه كغاب القانكف ،انفمتكا يبتكركف
كؿ حيمة إلنفاؽ السمع في األسكاؽ دكف ضكابط أك أخالؽ .
كمف أشير األخالؽ السيئة التي كانت كال زالت تنتشر بيف التجار في األسكاؽ( ،األيماف الكاذبة) التي يمجأ إلييا التاجر إلنفاؽ سمعتو ،كىك
ما حذر منو النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،بقكلو (اليميف الكاذب منفقة لمسمعة ممحقة لمبركة) (ٖٖ) ،كالحديث يصرح بأف البركة تنزؿ عمى
عممية البيع كالشراء بالصدؽ كالبياف ،كتنزع منو بالكذب ككتماف العيب .

المعيار الثالث :إتقان العمل.
كىذه ىي الغاية كاليدؼ األسمى ألم عمؿ يقكـ بو اإلنساف ،سكاء كانت غايتو لتحقيؽ أىداؼ دنيكية أك أىداؼ بعيدة في اآلخرة ،كالناظر
 في مجاالت العمؿ عمكمان ،كالتنمية االقتصادية خصكصان  ،-يجد أف نجاحيا أك فشميا يقاس بما يتحقؽ مف ىذا اليدؼ ،كىك معيارتجتمع عميو جميع األنظمة كالمناىج االقتصادية في العالـ ،كطيمة التاريخ اإلنساني لـ يكف ىذا المعيار يغيب عف نظر العامؿ أك الصانع
أك التاجر أك المزارع أك أم مجاؿ مف مجاالت الحياة ،فيك ىدؼ ينشده جميع البشر في جميع أعماليـ .كقد يككف اإلنساف -منذ نشأتو
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عمى األرض -قد استكحى ىذا األمر مف طبيعة خمؽ المكجكدات كميا ،متقنة الصنع اإلليي ،ﭧ ﭨ ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﭼ
(سكرة النمؿ ،)ٛٛ :وﭧ ﭨ ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﭼ (سكرة السجدة ،)ٚ :وﭧ ﭨ ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ
(سكرة البقرة( ،)ٕٔٗ :كاتمامو إياىف :أم إكمالو إياىف ،دكف نقص ،فقاـ بيف حؽ قياـ ،كأداىف أحسف تأدية مف غير تفريط كتكاف ،كمنو
قكلو تعالى :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ (سكرة النجـ ،)ٖٚ :كذلؾ إلرشاد الناس إلى إتقاف األمكر ببنائيا عمى التجربة) (ٖٗ) .كسيدنا
إبراىيـ عميو السالـ بصفتو أبان ألمة محمد صمى اهلل عميو كسمـ ،جعمو اهلل تعالى مثاالن في صفاء العقيدة كالتكحيد ،كما جعمو مثاالن في تنفيذ
األكامر الربانية ،كاتقاف ما يطمب منو مف أعماؿ كتكاليؼ ،كنحف مأمكركف باالقتداء بو ،ﭧ ﭨ ﭽﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ
ﭼ (سكرة األنعاـ ،)ٜٓ:كفي الحديث (إف اهلل يحب إذا عمؿ أحدكـ عمالن أف يتقنو) (ٖ٘).
كاألمر النبكم ىنا  -بإتقاف العمؿ -مطمقان ،أم مطمؽ األعماؿ ،أيان كاف ىذا العمؿ -ما داـ مشركعان بالطبع  ،-سكاء كاف ىذا العمؿ مف
أعماؿ الدنيا كاصالح أمكرىا كاعمارىا ،كما يتطمب القياـ بميمة الخالفة في األرض ،أك فيما يتعمؽ بعالقة العبد بربو في باب العبادات.

المعيار الرابع :عدم الغش والخداع والتضميل.
كىذا المعيار مرتبط باألمانة التي تعتبر ركح التجارة كأساس نجاح العمؿ ،فإذا تفشى الغش عند العماؿ كالتجار كالصناع ،فإف التنمية
االقتصادية تككف قد بمغت مف الفساد االقتصادم مبمغيا ،كسارت في طريؽ انحدار لف تككف نيايتو إال الكصكؿ بالدكلة كاألمة إلى أدنى
مستكياتيا في المجاؿ التنمكم كاالقتصادم بيف الدكؿ .كبالتالي تراجع في قكة الدكلة كسمعتيا كمكانتيا ،إلى درجة صعكبة اإلصالح كالسير
باألمة قدمان نحك بناء نظاـ اقتصادم يكاكب مسير الدكؿ كاألمـ األخرل .
كينبغي أف يراعى ىذا المعيار جيدان في عدة مجاالت  ،أثناء السير في عممية التنمية االقتصادية أىميا:
األيدم العاممة  ،سكاء كانت صاحبة العمؿ أك أيدم مستأجرة .كأيان كانت طبيعة العمؿ ،فإف األمانة كعدـ الغش في اليد العاممة ،ىي التي
تعتمد عمييا نتائج كمخرجات ىذا العمؿ ،فمجيء العامؿ أك المكظؼ في الكقت المحدد كانصرافو في الكقت المحدد  ،يساعد عمى انتظاـ
العمؿ كسيره بطريقة يضمف نجاحو ،كأم تالعب لمعامؿ –في ىذا االتجاه ،-غش كخداع يعكد بالمؤسسة أك العمؿ إلى الفشؿ ،أك الخسارة
المادية .كما أف تضييع األكقات كالزمف -أثناء الدكاـ ،-غش كخداع في حؽ العمؿ ،ال يرضاه صاحب العمؿ.
في البضاعة كالصناعة  ،كبالتالي فالصناعة أك البضاعة المرجكة ىي اليدؼ عند البائع كالمشترم ،ككرد أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كسمـ مر عمى صبرة( ،)ٖٙطعاـ فأدخؿ يده فييا ،فنالت أصابعو بمال فقاؿ« :ما ىذا يا صاحب الطعاـ؟» قاؿ أصابتو السماء يا رسكؿ
اهلل ،قاؿ" :أفال جعمتو فكؽ الطعاـ كي يراه الناس ،مف غش فميس مني"( ،)ٖٚككاضح مف سياؽ الركاية أف الرجؿ خمط الطعاـ بالماء فيزيد
كزف السمعة في الميزاف ،عمى طريقة خمط الحميب بالماء ،كما يفعؿ في القديـ كالحديث عمى مر الزماف ،كىك غش كاضح في التصرؼ
بالسمعة كتغيير لتركيبتيا ،فتنخفض قمتيا المرجكة ،مستغفالن غفمة المشترم ،فال يدرؾ حينئذ نكعيتيا الرديئة إال عند استعماليا أك أكميا أك
استخداميا لمصناعة.
في طريقة المعامالت ،كالبيع كالشراء .ككما أف الغش كالخداع كالتضميؿ يككف في العامؿ كالمعمكؿ ،كالصانع كالمصنكع  ،كفيو أضرار
بالغة في مجاؿ التنمية االقتصادية ،فكذلؾ الغش كالخداع كالتضميؿ في طريقة البيع أك عرض السمعة في األسكاؽ لممشترم ،كلو أثر بالغ
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في اقتصاد األمة .كمف ىنا حرـ اإلسالـ البيكع كالمعامالت االقتصادية كالتجارية المحرمة ،فكاف العرب قبؿ اإلسالـ يتفننكف بأنكاع مف
البيكع المضممة كالخادعة في أسكاؽ تجارتيـ ،كبيكع الغرر مثالن  ،كالتي جاء اإلسالـ كحرميا ،لما فييا مف إخفاء لعيكب السمعة كخداع
المشترم ،كالتالعب كالتضميؿ ،مف أجؿ أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ .

ومن أمثمة ىذه البيوع والمعامالت:
ٔ -بيع المصراة :حرـ اإلسالـ ىذا البيع؛ ألنو غش كخداع كتضميؿ كايياـ المشترم بأف ىذه الدابة كثيرة الحمب .فعف النبي -صمى
اهلل عميو كسمـ -أنو قاؿ " :ال تصركا()ٖٛاإلبؿ كالغنـ"(.)ٖٜ
ٕ -بيع الحصاة :كقد (نيى النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف بيع الحصاة) (ٓٗ) كصيغتو أف يقكؿ البائع أك المشترم :إذا نبذت إليؾ
الحصاة فقد كجب البيع .كقيؿ :ىك أف يقكؿ :بعتؾ مف السمع ما تقع عميو حصاتؾ إذا رميت بيا ،أك بعتؾ مف األرض إلى حيث
تنتيي حصاتؾ ،كالكؿ فاسد ألنو مف بيكع الجاىمية ،ككميا غرر لما فييا مف الجيالة  .كجمع الحصاة :حصي(ٔٗ) ،كفي ىذا ما
ال يخفى مف الخداع كالتضميؿ كعدـ البياف كالصراحة في البيع كالشراء .
ٖ -بيع النجش :فعف أبي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ (...كال تناجشكا)(ٕٗ) ،كىذا النكع مف
البيكع فف مف فنكف الخداع كالتضميؿ في البيع كالشراء ،كالذم يقكـ بو التجار في األسكاؽ( ،كىك أف يمدح السمعة كيطمبيا بثمف،
ثـ ال يشترييا بنفسو ،كلكف ليسمع غيره فيزيد في ثمنيا ،ليقع غيره فييا ،أم ليقع المشترم في الغبف) ،)ٖٗ(.كجاء في (النياية)
النجش :ىك أف يمدح السمعة لينفقيا كيركجيا ،أك يزيد في ثمنيا كىك ال يريد شراءىا ،ليقع غيره فييا(ٗٗ).
ٗ -تطفيؼ المكياؿ كالميزاف :كىك التالعب في الميزاف كالمكياؿ أثناء بيع كشراء السمع  ،بالنقص أثناء البيع ،كالزيادة أثناء الشراء.

كقد جاء النيي عنو في القرآف الكريـ ،بؿ كاف سببان ليالؾ بعض األمـ ،ﭧ ﭨ ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﭼ (سكرة األعراؼ.)ٛ٘ :
٘ -كمف خداع التجار في األسكاؽ التجارية ،بخس ثمف السمعة حتى يغرم بائعيا لبيعيا بثمف أقؿ مف المثؿ ،أك يزىد الناس في

قيمتيا فال يرغبكا بيا لتؤكؿ إليو في النياية .كلذلؾ حرـ اإلسالـ بخس السمعة ،كاعتبره أكالن ألمكاؿ الناس بالباطؿ ،ﭧ ﭨ ﭽ
ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﭼ (سكرة الشعراء ،)ٖٔٛ :مما يضعؼ نشاط التاجر ،فيك عندما يشعر
بالخسارة المستمرة سكؼ تتخاذؿ القكة في نفسو ،كيضعؼ نشاطو التجارم .
كبنظرة فاحصة إلى مثؿ ىذه البيكع ،ندرؾ مدل أثرىا البالغ في إعاقة النمك االقتصادم كسير التنمية االقتصادية ،كانتشار الظمـ ،كأكؿ
أمكاؿ الناس بالباطؿ ،كالمبالغة في التكجس كالشعكر بالريبة أثناء التعامالت التجارية بيف التجار .كفي ىذا ما ال يخفى مف إعاقة
المعامالت كتأخير حركتيا كانجازىا ،أثناء البيع كالشراء؛ ألف األمف النفسي كالثقة المتبادلة بيف البائع كالمشترم ،لو أثر بالغ في سرعة
إنجاز العمميات الجارية مف جية ،كتشجيع الناس كالتجار -في األسكاؽ  -عمى اإلكثار مف الصفقات التجارية ،كالحركة بأماف كالثقة
المتبادلة بيف البائع كالمشترم في ىذا المجاؿ ،دكف الخكؼ  -المبالغ فيو -عمى فكات أمكاليـ كضياعيا.
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المعيار الخامس  :تقديم النصح والمشورة لمشركاء والمتبايعين.
كىذا المعيار خمؽ رفيع ،ال ينتشر في المجتمعات التي غمب عمييا الشح كاألنانية ،كال تراه بيف مجمكعة انتشرت بينيـ الذاتية كالمصالح
الشخصية ،دكف النظر في مصالح اآلخريف .
كالنصيحة كالمشكرة التي نعنييا ،ىي النصيحة المبرأة مف التيمة ،كالسميمة مف النظرة الضيقة التي تنظر في المصمحة الفردية عمى حساب
اآلخر ،أك مصمحة جماعة عمى حساب مصمحة جماعة أخرل ،أك مصالح أىؿ بمد عمى مصالح البالد األخرل .
كابداء النصح كالمشكرة ليس نافمة أك خمؽ شخصي ،يفعمو المسمـ أك ال يفعمو بمحض إرادتو دكف إلزاـ ،بؿ ىك الديف كما قاؿ رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كسمـ ( الديف النصيحة  ،قمنا لمف ؟ قاؿ  :هلل كلكتابو كلرسكلو كألئمة المسمميف كعامتيـ) (٘ٗ) ،كجعؿ القرآف الشكرل صفة
الزمة لممؤمنيف ﭧ ﭨ ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ (سكرة الشكرل ،)ٖٛ :كىك مف لكازـ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر أيضان ،الذم ىك
خصيصة مف خصائص ىذه األمة ﭧ ﭨ ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ(سكرة آؿ عمراف.)ٔٔٓ :

كال يدرؾ أىمية ىذا الخمؽ العظيـ في إصالح المجتمع كرقيو كالنيكض بو في جميع المجاالت إال المتخصصكف في مجاؿ التربية .كأما
في مجاؿ التنمية االقتصادية ،فالتجار كأىؿ االقتصاد يدرككف أثره كأىميتو أكثر مف غيرىـ ،كيعممكف مدل تأثيره في دفع العممية التجارية
كالصناعية كالزراعية في االتجاه الصحيح .أما عمى مستكل الدكؿ فإف كؿ دكلة -ييميا أمر اقتصادىا -تجعؿ في ك ازرة االقتصاد كالتجارة
المستشاريف في مجاؿ التجارة كالصناعة ،كفي ك ازرة الزراعة تضع الميندسيف الزراعييف  ،الذيف يقكمكف باإلرشاد كاإلشراؼ عمى المزارعيف،
كيقدمكف ليـ المشكرة كالتكجييات كالنصائح التي مف شأنيا رفع مستكل الجانب الزراعي لدييـ ،كبالتالي ينعكس أثره عمى الكـ كالنكع في
عممية اإلنتاج.
كأما عمى مستكل األفراد ،فقد جعؿ اإلسالـ تقديـ المشكرة كالنصيحة منكط بذات الشخص؛ ألنو جزء مف دينو كعقيدتو ،يقدميا في كؿ
كقت يقتضي فيو النصح كالمشكرة ،كحيف يتعيف تقديميا ،تصبح كاجبة في حقو ،كيأثـ بتركيا أك التقصير بيا ،كما أف اإلسالـ أىاب

بالمسمـ أف يككف سندان يعاضد أخاه في كؿ خير ،كنيى عف معاضدة الفاسديف في أعماليـ ،ﭧ ﭨ ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﭼ
(سكرة المائدة ،)ٕ :ﭧ ﭨ ﭽ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﭼ (سكرة الشعراء.)ٔ٘ٔ :

المعيار السادس :االعتماد عمى النفس واالنطالق لمعمل واإلنتاج من الذات.
كثي انر مف األفراد يعيشكف في مجتمعيـ عالة عمى غيرىـ  ،كال تكاد تجدىـ يقدمكف لممجتمع في الكاقع شيئان ،فيـ مستيمككف لعطاء اآلخريف
كانجازاتيـ ،يعيشكف مف ثمرات جيد مف يحيطكف بيـ  ،مف أقاربيـ كذكييـ كمف يمكذكف بيـ .كىذا الخمؽ مف األخالؽ الذميمة التي تعيؽ
حركة التقدـ في مجاؿ اإلنتاج ،كحجر عثرة أماـ النمك االقتصادم ،ككؿ ذلؾ ميالن لمراحة كالكسؿ ،كعدـ الرغبة في بذؿ الجيد كالعطاء،
كىركب مف الكاجب الممقى عمى عاتقو لكسب الرزؽ كالمعاش.
فجاءت النصكص الشرعية تنادم ىمة المسمـ ،كتدفع الفرد لمعمؿ كالبذؿ كالعطاء ،لمتخمص مف ىذا الخمؽ الذميـ ،كجعمت ما يكسبو الفرد
مف عممو كجيده أطيب الرزؽ ،ففي الحديث أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ سئؿ :أم الكسب أطيب؟ قاؿ" :عمؿ الرجؿ بيده ،ككؿ بيع
مبركر"( ،)ٗٙكأرشد النبي صمى اهلل عميو كسمـ أحد المسمميف حيف جاءه سائال (فقاؿ لو :لؾ في بيتؾ شيء؟ قاؿ :بمى ،حمس نمبس
بعضو ،كنبسط بعضو ،كقدح نشرب فيو الماء ،قاؿ« :ائتني بيما»  ،قاؿ :فأتاه بيما ،فأخذىما رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بيده ،ثـ
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قاؿ« :مف يشترم ىذيف؟» فقاؿ رجؿ :أنا آخذىما بدرىـ ،قاؿ« :مف يزيد عمى درىـ؟» مرتيف أك ثالثا ،قاؿ رجؿ :أنا آخذىما بدرىميف،
فأعطاىما إياه كأخذ الدرىميف ،فأعطاىما األنصارم ،كقاؿ« :اشتر بأحدىما طعاما فانبذه إلى أىمؾ ،كاشتر باآلخر قدكما ،فأتني بو» ،
ففعؿ ،فأخذه رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،فشد فيو عكدا بيده ،كقاؿ« :اذىب فاحتطب كال أراؾ خمسة عشر يكما»  ،فجعؿ يحتطب
كيبيع ،فجاء كقد أصاب عشرة دراىـ ،فقاؿ« :اشتر ببعضيا طعاما كببعضيا ثكبا»  ،ثـ قاؿ« :ىذا خير لؾ مف أف تجيء كالمسألة نكتة
في كجيؾ يكـ القيامة ،إف المسألة ال تصمح إال لذم فقر مدقع ،أك لذم غرـ مفظع ،أك دـ مكجع»( ،)ٗٚكىذا الحديث –رغـ ضعؼ سنده
معناه صحيح -كيعتبر مدرسة تربكية في خمؽ الركح المنتجة كالعاممة الفاعمة في الحياة ،كما أنو مدرسة في األخالؽ ،كالبعد عف إذالؿ
النفس كانتقاصيا أماـ اآلخريف ،كما أنو يرتقى بالركح كالنفس كالسمك بيا كالعمك عف إىدارىا ،في سبيؿ لعاعة دنكية دنية ،ال تستحؽ أف
تيدر كرامة اإلنساف مف أجميا  .كفي ركاية ( ألف يحتطب أحدكـ حزمة عمى ظيره خير لو مف أف يسأؿ أحدان ،فيعطيو أك يمنعو) (،)ٗٛ
ككذلؾ الحديث الجامع ( كاليد العميا خير مف اليد السفمى) ( ،)ٜٗكالحؽ أنو ينبغي عمى عمماء التربية كاالقتصاد جعؿ ىذه األحاديث
أساسان في كتب التربية ككتب االقتصاد عمى السكاء ،لتربية األجياؿ عمييا.
كىذا الخمؽ السمبي االستيالكي األناني ينتشر بيف فئتيف داخؿ المجتمع ،فئة ال تبالي مف أم جية طمبت المساعدة كالمعاش ،فتجده يتجكؿ
في الطرقات يمد يده لكؿ مار في الطريؽ ،كجية تأنؼ ىذا الفعؿ ،فتنأل بنفسيا عف ىذا الفعؿ بتمؾ الصكرة المزرية ،مقتصرة في كسب
رزقيا عمى األىؿ كاألقارب األدنكف ،دكف أف تبذؿ عمالن أك جيدان مقابؿ ىذا المعاش ،كبالتالي فالنتيجة كاحدة ،كىي السمبية في الحياة
االقتصادية ،كالعيش عمى جيكد اآلخريف ،بؿ ىك في الحقيقة سارؽ لثمار لـ يشارؾ في حمؿ تكاليفيا ،فكاف ضمف فئة مف الناس غير
قابمة لمبناء ،كعنصر ىدـ كتقيقر في حركة البناء االقتصادم لألمة.

المعيار السابع :إنفاق المال بحقو ،وفي حدود الوسطية.
كىنا يقؼ المسمـ في حد كسط ،فال ىك مسرؼ ىادر لألمكاؿ ،ال يبالي بالماؿ حيثما ذىب ،كال ىك ممسؾ لمماؿ ،يبخؿ بو حيف يجب بذلو.

كقد جاءت نصكص كثيرة ،تعرض ىذه القضية ،كتحذر مف االتجاىيف ،لتضع المسمـ في حد كسط ،دكف إفراط كال تفريط ،ﭧ ﭨ ﭽ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ (سكرة اإلسراء ،)ٕٜ :وﭧ ﭨ ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﭼ (سكرة الفرقاف ،)ٙٚ :وﭧ ﭨ ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ (سكرة

األعراؼ ،)ٖٔ :كاإلنفاؽ الذم أمر اهلل بو إنفاؽ بقدر المستطاع ،دكف إعنات أك معاياه ،ﭧ ﭨ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ (سكرة الطالؽ.)ٚ :

ككما أف اهلل سبحانو أمر باإلنفاؽ في زكاة الماؿ المفركضة كغير المفركضة ،فكذلؾ حذر كؿ التحذير مف البخؿ كالشح القاتؿ ،ﭧﭨ
ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ (سكرة المعارج .)ٕٕ – ٜٔ :كعف أبي
ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ (شر ما في رجؿ شح ىالع كجبف خالع ) (ٓ٘) ،كقاؿ الخطابي عند ىذا
الحديث( :أصؿ اليمع الجزع ،كاليالع ىينا ذك اليمع ،...كيقاؿ :إف الشح أشد مف البخؿ الذم يمنع مف إخراج الحؽ الكاجب عميو،...

كالجبف الخالع ىك الشديد الذم يخمع فؤاده مف شدقو ) (ٔ٘) .كقاؿ تعالى محذ انر مف البخؿ :ﭽ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ (سكرة آؿ عمراف.)ٔٛٓ :
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كحيف ننظر في بعض األحاديث النبكية ،نرل فييا ترشيدان نبكيان لالستيالؾ كاإلنفاؽ الذم يقكـ عمى قاعدة التعاكف المشترؾ ،كتكزيع الماؿ
عمى مستحقيو ،كبذلو بركح سخية عندما نجد المجتمع اإلسالمي بحاجة إليو .ففي الحديث ( إف األشعرييف إذا أرممكا في الغزك أك قؿ طعاـ
عياليـ بالمدينة ،جعمكا ما كاف عندىـ في ثكب كاحد  ،ثـ اقتسمكا بينيـ في إناء كاحد بالسكية ،فيـ مني كأنا منيـ )(ٕ٘) ،كحديث ( أيما
أىؿ عرصة أصبح فييـ امرؤ جائع فقد برئت منيـ ذمة اهلل تبارؾ كتعالى)(ٖ٘) ،كمما ال شؾ فيو أف إمساؾ الماؿ  -حيف يجب إنفاقو-
ميمكة اقتصادية كتأثير مادم كنفسي عمى المجتمع بشكؿ كبير ،كما أنو يؤدم إلى ظاىرة اقتصادية تؤثر عمى تكزيع الماؿ ،مما يؤدم إلى
تكدسو في جية ،كانحساره في يد مجمكعة مف الناس أك عائالت دكف غيرىـ .كخبراء االقتصاد يعممكف جيدان تأثير ىذه الظاىرة السمبية
عمى الناحية االقتصادية في المجتمع.

المعيار الثامن :الفصل بين الجنسين ،ومراعاة الضوابط الشرعية في الصمة بينيما.
كقد حرصت الشريعة اإلسالمية عمى الفصؿ بيف الرجؿ كالمرأة في الحياة الخاصة ،ككضعت قيكدان كشركطان في العالقة بينيما في الحياة
العامة ،حيف ال يمكف الفصؿ بينيما تمامان ،كاألسكاؽ العامة ،كالبيع كالشراء كغيرىا؛ ألف طبيعة الحياة في بعض المرافؽ تجعؿ مف
الصعب الفصؿ بيف الجنسيف ،كأم محاكلة لمفصؿ بينيما سيعيؽ مسار الحياة ،كيسبب حرجان كمشقة في معيشتيـ ،كاهلل سبحانو رفع الحرج
كالمشقة عف ىذه األمة ﭧ ﭨ ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﭼ (سكرة الحج ،)ٚٛ:أما حيف يمكف الفصؿ بينيما فقد أمرنا الشرع

بتجنب أم احتكاؾ كاختالط بيف الرجؿ كالمرأة ،كمف ىنا حرـ اإلسالـ النظرة مف كال الجنسيف ،فقاؿ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﭼ (سكرة النكر ،)ٖٓ :كأمر بالحجاب بيف الرجاؿ كالنساء فقاؿ :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﭼ(سكرة األحزاب ،)ٖ٘ :قاؿ العمماء( :إف تمكيف النساء مف اختالطيف بالرجاؿ أصؿ كؿ بمية
كشر ،كىك مف أعظـ أسباب نزكؿ العقكبات العامة ،كما أنو مف أسباب فساد أمكر العامة كالخاصة)(ٗ٘).
كقد برزت ظاىرة في العصر الحديث في مجاؿ العمؿ ،كالعمؿ في المؤسسات التجارية كالمؤسسات الحككمية ،أطمؽ الناس العناف فييا
لمخمط بيف الرجاؿ كالنساء في مجاؿ العمؿ ،دكف مراعاة لقكاعد ىذا الديف كثكابتو كضكابطو ،بدعكل الضركرة ،كعدـ إمكاف الفصؿ بيف
الجنسيف في ىذه المؤسسات ،كالحقيقة أف ىذه الدعكل عارية عف الصحة ،إنما جاء ىذا الخمؽ كأثر مف آثار الغزك الفكرم القادـ مف
الغرب ،حتى صار كاقعان يصعب التخمص منو ،كالفكاؾ مف أسره ،حتى ادعى بعض مف ال يعير التفاتان إلى المعايير كالضكابط الشرعية،
أف ىذا االختالط مما يزيد في اإلنتاج ،كيخمؽ ركحان مف النشاط عند الجنسيف ،كال شؾ أف ىذا االدعاء نابع عف ركح انفمتت مف الضكابط
األخالقية ،فصار المعركؼ منك ار كالمنكر معركفان .
كالحؽ أف االختالط بيف الجنسيف في العمؿ داخؿ ىذه المؤسسات لو آثار سمبية ،ليس عمى الناحية األخالقية كاألسرية فقط ،بؿ لو آثار
سمبية أيضان عمى الناحية االقتصادية ،مما يعيؽ حركة اإلنتاج؛ كذلؾ ألف تكاجد الرجؿ كالمرأة لفترة طكيمة داخؿ المؤسسة الكاحدة ،كفي
نطاؽ ضيؽ ،مما يصرؼ الطرفيف عف التركيز في العمؿ ،كاىتماـ كؿ مف الرجؿ كالمرأة بإشباع عكاطفو ،كربما غرائزه الجنسية أحيانان،
بسبب تكاصؿ النظرات المتبادلة كتتابعيا ،كاالحتكاؾ بينيما في العمؿ ،مما يخفض مف جكدة العمؿ كنكعية اإلنتاج ،بسبب قمة التركيز
كاالىتماـ في صمب العمؿ ،كاالنصراؼ إلى أمكر ال عالقة لمعمؿ بيا ،فترل في المؤسسات -التي تضـ الرجاؿ كالنساء -انصراؼ
الجنسيف إلى اىتماـ كؿ طرؼ منيما بمظيره كشكمو كابراز شخصيتو في المؤسسة أكثر مف اىتمامو بتطكر العمؿ ،كجكدة اإلنتاج ،كنجاح
المؤسسة .
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كأمر آخر ينشأ عف ىذا االختالط ،فإف المدير أك المسئكؿ يجد صعكبة في تناسؽ األكامر كتنفيذ التعميمات عمى الرجاؿ كالنساء عمى
السكاء ،الختالؼ طبيعة الجنسيف ،فيك يراعي مشاعر المرأة كضعفيا ،بينما ىك ال يضطر ليذه المراعاة كثي انر حيف يمقي بأكامره عمى
الرجاؿ ،نظ انر لمفرؽ بيف الجنسيف في التككيف الجسدم كالنفسي.

المعيار التاسع :اجتناب الرشوة والفساد المالي.
كىك مف ميمكات المجاؿ االقتصادم كانييار اقتصاد الدكؿ ،كقد حذر اإلسالـ مف الرشكة ،كقطع دابر أركانيا كمسبباتيا ،ككضع كؿ مف
شارؾ فييا في بكتقة كاحدة .ففي الحديث الشريؼ ( لعنة اهلل عمى الراشي كالمرتشي) (٘٘)،كقد ذىب اإلسالـ إلى أبعد مف ذلؾ ،كأعمؽ
مما كصمت إليو األنظمة الكضعية في محاربة الرشكة ،فمـ نر نظامان كصؿ إلى الحد الذم كصؿ إليو المنيج اإلسالمي في كضع حد
لمرشكة ،فقد جعؿ اإلسالـ كؿ ىدية تقدـ إلى أمير أك مكظؼ في الدكلة سرقة ألمكاؿ الناس كأكميا بالباطؿ .ككرد أف النبي صمى اهلل عميو
كسمـ (استعمؿ رجالن مف بني أسد عمى صدقة ،فمما قدـ قاؿ :ىذا لكـ كىذا أىدم لي ،فقاـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ عمى المنبر ثـ قاؿ:
" ما باؿ العامؿ نبعثو فيأتي يقكؿ :ىذا لكـ كىذا لي ،فيال جمس في بيت أبيو كأمو ،فينظر أييدل لو أـ ال ،كالذم نفسي بيده ،ال يأتي
بشيء إال جاء بو يكـ القيامة يحممو عمى رقبتو ،)٘ٙ( ) ...كقد تففف المسؤكلكف في العصر الحديث في نيب أمكاؿ الدكلة ،كالكلكغ في
حقكؽ العامة ،فصارت سرقة أمكاؿ العامة ليا طرؽ كثيرة ،يصعب أحيانان عمى الدكلة مراقبة أك محاسبة مرتكبي ىذه الجرائـ؛ ألنيا تتـ عبر
ثغرات قانكنية ،كبأكراؽ رسمية يصعب كشفيا في كثير مف األحياف ،كال بد مف ضمير أك ديف ككازع داخمي لمكؼ عف ىذه الممارسات.

المعيار العاشر  :البعد عن الوساطة والمحسوبية.
كالمحسكبية فساد إدارم يكاد ال تخمك منيا دكلة أك مؤسسة ،أك حتى عمى مستكل جمعية خيرية كاحدة ،فالصحبة كالقرابة كالقكمية كالبمد
كالحزب السياسي كالمصالح المشتركة ،تمعب دك انر كبي انر في ىذا المجاؿ ،قديمان كحديثان ،فيك خمؽ ذميـ عند مف يمسككف زماـ المسئكلية في
المجتمعات البشرية ،كيحتاج إلى عقيدة قكية أك ضمير حي لمقاكمتو كالتخمص منو .
ألنو مرتبط بالعدؿ الذم ىك مف أعظـ األخالؽ التي تحافظ عمى كياف الدكؿ كالمجتمعات مف االنييار  ،كليذا يقاؿ (العدؿ أساس الممؾ)،

فال يستمر ممؾ كال يستقر حكـ إال بالعدؿ بيف الناس ،كفي ىذا السياؽ يقكؿ تعالى :ﭧ ﭨ ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ (سكرة النساء ،)ٖٔ٘ :فنرل الكظائؼ كالمناصب كاألمكاؿ كالحظكظ قضية ال يتـ تكزيعيا بالعدؿ كالحؽ إال إذا
تخمص المسئكلكف مف أمراض المحسكبية ،كتحكيـ اليكل كالذاتية المقيتة .كحيف تستقيـ األمكر ،كيخضع الكبير كالصغير لممسؤكلية ،ال
يجد الفاسدكف طريقان ينفذكف إليو لمتالعب في مقدرات األمة كأمكاليا ككظائفيا .كلقد ضرب الصحابة المثؿ األعمى في محاسبة الحاكـ،
فقسميا فأصاب ك ّؿ رجؿ ثكبان فصعد المنبر كعميو حمّة ،كالحمة
حتى ال يزيغ عف العدؿ .جاء في األثر أنو حيف (بعث إلى عمر بحمؿ ّ

قسمت عمينا ثكبان ثكبا كعميؾ حمة .قاؿ:
ثكباف ،فقاؿ :أييا الناس أال تسمعكف؟ فقاؿ سمماف :ال نسمع .قاؿ :كلـ يا أبا عبد اهلل؟ قاؿ :ألنؾ ّ
ال تعجؿ يا أبا عبد اهلل .ثـ نادل :يا عبد اهلل ،فمـ يجبو أحد ،فقاؿ :يا عبد اهلل بف عمر.قاؿّ :لبيؾ يا أمير المؤمنيف.قاؿ :نشدتؾ باهلل.

أما اآلف فقؿ نسمع) (.)٘ٚ
الثكب الذم ائتزرت بو ىك ثكبؾ؟ قاؿ :الميـ نعـ .فقاؿ سمماف رضي اهلل عنوّ :
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المعيار الحادي عشر  :مراعاة مصالح العامة وعدم احتكار السمع الرئيسية.
إف مف خصائص الشخصية اإلسالمية أف المسمـ –أثناء حركتو في الحياة -يراعي مصالح اآلخريف جنبان إلى جنب مع مراعاة مصالحو
اء مف مصمحتو ،كذلؾ بدكافع مف ذاتو ،ألنو مأمكر بذلؾ
الشخصية ،فميست مصمحتو الذاتية معيا انر لتصرفاتو ،بؿ يعتبر مصمحة العامة جز ن

مف الناحية الشرعية مف جية ،كما في الحديث ( ال يؤمف أحدكـ حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو ) ( ،)٘ٛكالقاعدة اإلسالمية تقكؿ

(الغاية ال تبرر الكسيمة) ،فال يسمح الشرع لممسمـ بأف يكتسب الماؿ عمى حساب اإلضرار بالناس ،كمف جية أخرل فإف المسمـ يعتبر نفسو
لبنة في بناء المجتمع  ،تتماسؾ مع لبنات أخرل ،كأم خمؿ في البناء يؤثر سمبان عمى البناء كمو ،كبالتالي سيتأثر ىك اآلخر بيذا الخمؿ أك
الضرر الكاقع عمى اآلخريف ،كمف أجؿ ذلؾ نيى اإلسالـ عف احتكار السمع الرئيسية بغية اقتناص فرص غالئيا ،ليزداد ربحو المادم ،ففي
الحديث ( مف احتكر فيك خاطئ) (.)ٜ٘

المعيار الثاني عشر  :التسامح في البيع والشراء ،بين البائع والمشتري.
كىذا مما ال شؾ فيو مما يغرم العمؿ التجارم كينشطو ،بخالؼ التعقيد بيف التجار ،كصعكبة التعامؿ معيـ ،فإنو مف أكبر معكقات الحركة
التجارية كالنمك االقتصادم في البمد ،حتى إف بعضيـ ليدفعو ىذا الخمؽ مف التجار لمبحث عف مصادر ربما تككف خارجية لمتعامؿ معيا.
كمف ىنا لفت اإلسالـ النظر إلى ىذه الناحية -التي ىي في غاية مف الدقة -ألثرىا في المجاؿ االقتصادم ،كالنشاط التجارم .يقكؿ
الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ( :رحـ اهلل رجالن سمحان إذا باع كاذا اشترل كاذا اقتضى)(ٓ.)ٙ

خاتمة ونتائج البحث:
في نياية البحث ،كبعد عرض ىذا المكضكع -الذم يعتبر مف أىـ القضايا التي تشغؿ الدكؿ في العالـ ،-كبعد أف ذكرنا كجية النظر
اإلسالمية لممعايير كالضكابط األخالقية التي تضبط عممية التنمية االقتصادية  ،نخمص بالنتائج اآلتية :
أوالً :يرل المنيج اإلسالمي أف عممية النمك كالتنمية االقتصادية ال يجكز بحاؿ مف األحكاؿ أف تنفصؿ عف األخالؽ ،فيي جزء أصيؿ
كركف مف أركانيا ال تنفؾ عنيا بحاؿ.
ثانياً :ال يمكف لألمة اإلسالمية أف تنيض كتستكم عمى ساقيا مع مصاؼ األمـ المتطكرة ،بمعزؿ عف النظاـ االقتصادم كتطكير عممية
النمك كالتنمية االقتصادية.
ثالثاً :الضعؼ االقتصادم عند األمة اإلسالمية ناشيء عف تقصير أك عدـ اكتراث أك اىتماـ بتطكير عممية النمك كالتنمية االقتصادية.
رابعاً :ضعؼ الجانب االقتصادم لدل األمة اإلسالمية ،سبب رئيس في ضعؼ األمة بشكؿ عاـ ،كعدـ قدرتيا عمى تحقيؽ أىدافيا
كتحصيؿ حقكقيا .
خامساً :اإلسالـ نظاـ حياة شامؿ ،يمتاز بالثبات كالصالحية كالديمكمة ،كبالتالي فالنظاـ االقتصادم اإلسالمي -بمعاييره كضكابطو
األخالقية – صالح لكؿ زماف كمكاف .

التوصيات:
 ال بد لخبراء االقتصاد المسمميف مف كضع خطة اقتصادية -عممية– لمنيكض باألمة في مجاؿ االقتصاد ،لمخالص مف التبعية لألمـاألخرل.
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 ينبغي عمى العمماء في مجاؿ التعميـ في الجانب االقتصادم -سكاء في كميات االقتصاد أك المدارس -مف إعادة النظر في مناىجيـالتعميمية ،لتتناسؽ مع المعايير كالضكابط األخالقية التي استنبطت مف النصكص الشرعية .

فيرس اليوامش
ٔ -ابف منظكر /محمد بف مكرـ بف منظكر اإلفريقي جماؿ الديف أبك الفضؿ( ،لساف العرب) ،بيركت ،الناشر :طبعة دار صادر،
د.ط ،د.ت ،جٗ .ٕٖٙ/كتعريؼ (المعيار) نقمو ابف منظكر عف (الميث).
ٕ -مجمع المغة العربية (إبراىيـ مصطفى  /أحمد الزيات  /حامد عبد القادر  /محمد النجار)( ،المعجـ الكسيط) ،الناشر :مكتبة
الشركؽ الدكلية ،الطبعة الرابعة ،د.ت .ص.ٖٜٙ
ٖ -عمر ،د .أحمد مختار عبد الحميد ،بمساعدة فريؽ عمؿ ،معجـ المغة العربية المعاصرة ،الناشر :عالـ الكتب ،الطبعة األكلى
ٕٜٔٗىػٕٓٓٛ،ـ.ٕٔ٘ٛ /ٕ ،
ٗ -المطرزم ،ناصر بف عبد السيد أبي المكارـ بف عمي أبك الفتح (برىاف الديف الخكارزمي المطرزم)( ،المغرب في ترتيب
المعرب) ،بيركت ،لبناف ،الناشر :دار الكتاب العربي ،د.ط ،د.ت ،ص ٖٖٗ.
٘ -مجمع المغة العربية( ،المعجـ الكسيط) ص  ، ٖٜٙمعجـ المغة العربية المعاصرة ٕ.ٕٔ٘ٛ/
 -ٙطعيمة ،نبيؿ ،المؤشر كالمعيار كالمقياس كالفرؽ بينيا ،مجمة الباحثكف العممية ،العدد ٕٕٓٔ/ٕٔ/ٔٓ( ،ٙٙـ) .كراجع أيضان
بتكسع أنكاع المعايير كتعريفات متنكعة لمقياس :الدامغ ،خالد بف عبد العزيز ،مكاصفات االختبارات ،الرياض ،مدار الكطف
لمنشر ،الطبعة األكلىٖٕٔٗ ،ىػ ٕٓٔٔ-ـ ،صٗ.ٕٜ، ٙ
 -ٚنكرم ،القاضي عبد النبي بف عبد الرسكؿ األحمد ،دستكر العمماء (جامع العمكـ في اصطالحات الفنكف) عرب عباراتو الفارسية:
حسف ىاني فحص ،بيركت ،لبناف ،الناشر :دار الكتب العممية ،الطبعة أكلىٕٔٗٔ ،ىػ ٕٓٓٓ -ـ ،جٖ.ٕٔ٘/
 -ٛمجمع المغة العربية بالقاىرة (ابراىيـ مصطفى ،أحمد الزيات ،حامد عبد القادر /محمد النجار)( ،المعجـ الكسيط) ،الناشر :دار
الدعكة ،د.ط ،د.ت ،.جٕ . ٚٚٓ/كليذا الفرؽ فضؿ الباحث مصطمح (المعيار) لعنكاف البحث عمى مصطمح (القياس).
 -ٜاألىدف  ،د .فرىاد محمد عمي ( ،التنمية االقتصادية الشاممة مف منظكر إسالمي) ،القاىرة ،مؤسسة دار التعاكف لمطبع كالنشر،
د.ط ،د.ت ،ص  . ٜٔكراجع نشأت ( المدرسة التجارية) في نفس الرجع ص ٗٔ كما بعدىا.
ٓٔ-

فرؽ بعض العمماء بيف النمك كالتنمية االقتصادية ،فعند بعضيـ أف النمك يشير إلى مظاىر التقدـ االقتصادم ،كعمى

األخص الزيادة في متكسط الدخؿ ،بينما التنمية فتشير إلى التغيرات األساسية التي تؤدم إلى إحداث التقدـ .كمنيـ مف يرل أف
النمك مصطمح يدؿ عمى الزيادة التدريجية في الدخؿ ،أما التنمية فترمز إلى التقدـ السريع الناشيء عف التجديد في أساليب
اإلنتاج .كمنيـ مف يرل أف النمك يتـ بصكرة عفكية تمقائية  ،في حيف أف التنمية تتطمب كجكد تدخؿ كاع أك إرادم يستيدفاف
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تحقيؽ النمك االقتصادم .انظر :عطية عبد الكاحد( ،السياسة المالية كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية) ،القاىرة  ،دار النيضة
العربية ،د،طٜٜٔٔ ،ـ  ،ص ٔ.ٜٔ
ٔٔ-

األىدف ،التنمية االقتصادية الشاممة ،صٕ.ٛ

ٕٔ-

أحمد بف حنبؿ( ،مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ) ،تحقيؽ شعيب األرنؤكط  -عادؿ مرشد ،كآخركف ،بإشراؼ عبد اهلل

التركي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األكلىٕٔٗٔ ،ق ٕٓٓٔ -ـ .برقـ (ٔ ،)ٕٜٙ/ٕٓ( ،)ٕٜٔٛكصححو األلباني .انظر:
صحيح األدب المفرد لإلماـ البخارم.)ٔٛٔ/ٔ( ،
ٖٔ-

بمحناشي  ،زليخة (،التنمية االقتصادية في المنيج اإلسالمي) ،أطركحة عممية مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه في جامعة

(منتكرم –قسنطينة) كمية العمكـ االقتصادية ،قسنطينة ،سنة ٕٓٓٚـ ،ص .ٕٔٙ
ٗٔ-

سالـ  ،أبك عبيد القاسـ بف سالـ بف عبد اهلل اليركم البغدادم( ،كتاب األمكاؿ) ،بيركت ،دار الفكر ،طبعة ٕٓٔٓـ،

ص .ٙٙٙ
٘ٔ-

العذارم ،تغريد العذارم( ،المقكمات االقتصادية كأثرىا عمى الكزف السياسي لمدكلة) ،شبكة جامعة بابؿ ،مكقع كمية

التربية األساسية.http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&lcid=37235 .
-ٔٙ

الفارس  ،د .عبد القادر ،السالح كالخبز (اإلنفاؽ العسكرم في الكطف العربي ٜٜٓٔٓ-ٜٔٚـ) ،مركز دراسات الكحدة

العربية ،مجمة الدراسات الفمسطينية ،المجمد الرابع ،العدد ٘ٔ ،ص .ٕٔٛ
-ٔٚ

الحكلي ،د.عمياف عبد اهلل الحكلي ،محاضرات في اقتصاديات التعميـ ،الجامعة اإلسالمية –غزة ،-كمية التربية -قسـ

أصكؿ الديف ،الدراسات العميا ،الفصؿ الثاني ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ-ـ ص .ٕٛ
-ٔٛ

الحكلي ،محاضرات في اقتصاديات التعميـ ،ص ٓ٘.

-ٜٔ

المعيد العربي لمتخطيط بالككيت ،اقتصاديات التعميـ (سمسمة دكرية تعني بقضايا التنمية في الدكؿ العربية) ،العدد

الثامف كالستكف ،كانكف أكؿ  ،ٕٓٓٚالسنة السادسة ،ص ٖ  ،ص .ٔٛ
ٕٓ-

الطبرم ،محمد بف جرير بف يزيد الطبرم (أبك جعفر الطبرم) (،جامع البياف في تأكيؿ القرآف )،تحقيؽ :أحمد شاكر،

مؤسسة الرسالة  ،الطبعة األكلى ٕٓٓٓ ،ـ .ٕٔٔ/ٔٛ ،
ٕٔ-

البخارم ،محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي ت ،ٕ٘ٙالجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ

اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو (صحيح البخارم) ،تحقيؽ محمد زىير الناصر ،دار طكؽ النجاة (مصكرة عف السمطانية
بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة األكلىٕٕٔٗ ،ىػ ،برقـ (ٖٖ) ،)ٔٙ/ٔ( ،مسمـ بف الحجاج أبك الحسف
القشيرم النيسابكرم تٕٔٙق( ،المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ) ،تحقيؽ
محمد فؤاد عبد الباقي ،بيركت ،دار إحياء التراث العربي ،برقـ (. ٚٛ/ٔ )٘ٛ
ٕٕ-

ابف حجر ،أحمد بف عمي بف حجر العسقالني  ،فتح البارم شرح صحيح البخارم  ،بيركت ،دار المعرفة  ،د.ط،

ٖٜٔٚق.ٜٛ/ٔ ،
ٖٕ-

الزمخشرم ،أبك القاسـ محمكد بف عمرك (الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ ) ،كبذيمو حاشية االنتصاؼ فيما تضمنو

الكشاؼ ،البف المنير االسكندرم ت ٖ ٙٛق ،كتخريج أحاديث الكشاؼ (لإلماـ الزيمعي ) ،بيركت ،الناشر :دار الكتاب العربي،
الطبعة الثالثة ٔٗٓٚىػ .ٕٖٛ/ٕ،
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ٕٗ-

الحاكـ ،محمد بف عبد اهلل بف محمد ُنعيـ النيسابكرم ت٘ٓٗىػ( ،المستدرؾ عمى الصحيحيف) ،تحقيؽ مصطفى عبد

القادر عطا ،بيركت ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكلىٔٗٔٔ ،ق – ٜٜٓٔـ .انظر :الركاية بالتفصيؿ في المستدرؾ لمحاكـ،
في فضائؿ العباس. ٖٙٙ/ٖ ،
ٕ٘-

البخارم ،صحيح البخارم ،برقـ (٘ٓ٘ ،)ٔٗ٘/ٜ( ،)ٚمسمـ ،صحيح مسمـ ،برقـ (٘ .)ٕٓٙٔ/ٗ( ،)ٕٙٚمف ركاية

أبي ىريرة رضي اهلل عنو.
-ٕٙ

القشيرم ،عبد الكريـ بف ىكازف عبد الممؾ القشيرم( ،لطائؼ اإلشارات) ،تحقيؽ :إبراىيـ البسيكني ،مصر ،الناشر:

الييئة المصرية العامة لمكتاب ،الطبعة الثالثة ،د.ت.ٕٙ/ٔ ،
-ٕٚ

رشيد رضا ،محمد بف رشيد رضا ،تفسير القرآف الحكيـ المشيكر بػ ( المنار) تفسير المنار  ،بيركت  ،دار الكتب

العممية ،د.ط ،د.ت.ٔٗٓ /ٔ ،
-ٕٛ

أال ترل أف الحضارة الغربية رغـ تقدميا كازدىارىا كبمكغيا الغاية في التقدـ المادم كالرفاىية ،كرغـ ما قدمتو مف كسائؿ

الراحة لمبشرية ،إال أنيا عمى شفى حفرة مف الدمار الذم ييددىا كييدد العالـ بأسره ،كما ذلؾ إال مف خبث نكايا صناع ىذه
الحضارة ،التي لـ تقـ عمى أصكؿ صحيحة ،بؿ صارت ىذه الحضارة عبئان عمى أصحابيا ،خاصة بعد السباؽ المحمكـ في
التسمح النككم كالجرثكمي كالييدركجيني ،ىذا مف جية ،كمف جية أخرل فإف ىذا التقدـ كاف عمى حساب القيـ كاإلنسانية ،كمف
جية ثالثة فإف اإلنساف في العالـ الغربي تحكؿ إلى آلة صماء خالية مف الركح كالمعاني األخالقية التي تسعد اإلنساف ،فأدت إلى
شقائو كتعاستو ،كيحاكؿ الكثيركف اليركب مف كسط ىذا التقدـ الحضارم إلى االنتحار أحيانان ،كالى السقكط في أمراض نفسية
كعصبية مستعصية.
-ٕٜ

قطب ،سيد (في ظالؿ القرآف ) ،القاىرة ،دار الشركؽ ،الطبعة الرابعة كالثالثيفٕٓٓٗ ،ـ.ٖٗ/ٔ ،

ٖٓ-

البخارم ،صحيح البخارم ،برقـ (ٕٓٔٔ) ،)ٙٗ/ٖ( ،مسمـ ،صحيح مسمـ ،برقـ (ٕٖ٘ٔ) ،)ٔٔٙٗ/ٖ( ،مف ركاية

حكيـ بف حزاـ –رضي اهلل عنو.-
ٖٔ-

ابف حجر ،فتح البارم .ٖٕٜ/ٗ ،

ٕٖ-

النككم  ،أبك زكريا محي الديف بف شرؼ ( ،المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج) ،بيركت  ،دار إحياء التراث

العربي ،الطبعة الثانيةٖٜٕٔ ،ىػ ،جٓٔ.ٔٚٙ/
ٖٖ-

البخارم ،صحيح البخارم ،برقـ ( ،)ٙٓ/ٖ( ،)ٕٓٛٚمسمـ ،صحيح مسمـ ،برقـ (.)ٕٕٔٛ/ٖ( ،)ٔٙٓٙ

ٖٗ-

الطبرم(،جامع البياف في تأكيؿ القرآف ) ،ٔٚ/ٕ ،أبك السعكد العمادم محمد بف مصطفى تٕٜٛق ،تفسير أبي

السعكد "إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ" ،بيركت ،دار إحياء التراث العربي.ٔ٘٘/ٔ ،
ٖ٘-

أخرجو أبك يعمى في مسنده ،برقـ ( .)ٖٜٗ/ٚ( ،)ٖٗٛٙحسنو األلباني .انظر :سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف

فقييا كفكائدىا.)ٔٓٙ/ٖ( ،
-ٖٙ

الصبرة :الطعاـ المجتمع كالككمة ،كجمعيا صبر .انظر :ابف األثير ،النياية في غريب الحديث كاألثر ،تحقيؽ طاىر

أحمد الزاكل  -محمكد محمد الطناحي ،بيركت ،المكتبة العممية ،د.طٖٜٜٔ ،ىػ ٜٜٔٚ -ـ .ٜ/ٖ ،
-ٖٚ

مسمـ ،صحيح مسمـ ،برقـ(ٕٓٔ).)ٜٜ/ٔ( ،
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-ٖٛ

المصراة :الناقة أك البقرة أك الشاة يصرل المبف في ضرعيا :أم يجمع كيحبس .انظر :ابف األثير ،النياية في غريب

الحديث .ٕٚ/ٖ ،
-ٖٜ

البخارم ،صحيح البخارم ،برقـ ( ،)ٚٓ/ٖ( ،)ٕٔٗٛمسمـ ،صحيح مسمـ ،برقـ (٘ٔ٘ٔ).)ٔٔ٘٘/ٖ( ،

ٓٗ-

مسمـ ،صحيح مسمـ ،برقـ (ٖٔ٘ٔ).)ٖٔٔ٘/ٔ( ،

ٔٗ-

انظر :ابف األثير ،النياية في غريب الحديث كاألثر .)ٖٜٛ/ٔ( ،كىذا أشبو بالقمار كالميسر ،كىي مف طرؽ االكتساب

المحرمة ،التي كاف العرب يتعاطكنيا في الجاىمية  .كيعرفو العمماء بأنو (كؿ لعب يؤدم إلى المخاطرة بفقد الماؿ نتيجة لذلؾ
المعب ،قاؿ الذىبي :الميسر :ىك القمار بأم نكع كاف ،مثؿ النرد كالشطرنج أك الفصكص ،أك الكعاب ،أك البيض ،أك الجكز ،أك
الحصى ،أك ما شابو ذلؾ ،كىك مف أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ .انظر :الذىبي ،تنسب لشمس الديف أبي عبد اهلل محمد بف أحمد
قَ ْايماز الذىبي ،الكبائر ،بيركت ،دار الندكة الجديدة ،ص .ٛٛالمكسكعة اإلسالمية المكثقة (،الميسر)،
. /http://www.islambeacon.com/m

ٕٗ-

البخارم ،صحيح البخارم ،برقـ (ٕٓ٘ٔ) ،)ٚٔ/ٖ( ،مسمـ ،صحيح مسمـ ،برقـ (٘ٔ٘ٔ).)ٔٔ٘٘/ٖ( ،

ٖٗ-

مجمة كمية العمكـ اإلسالمية (بيع النجش حكمو كصكره في الشريعة اإلسالمية) ،العدد ٓٗ  ٛ ،ربيع األكؿ ٖٔٗٙق،

ٖٓ كانكف األكؿ ٕٗٔٓـ  ،ص ٖٖٕ.
ٗٗ-

انظر :ابف األثير ،النياية في غريب الحديث كاألثر.ٕٔ/٘ ،

٘ٗ-

مسمـ ،صحيح مسمـ ،برقـ (٘٘).)ٚٗ/ٔ( ،

-ٗٙ

الطبراني ،المعجـ األكسط ،برقـ ( ،)ٗٚ/ٛ( ،)ٜٚٔٛكصححو الحاكـ في مستدركو ،برقـ (ٓ.)ٖٔ/ٕ( ،)ٕٔٙ

كصححو األلباني .انظر :سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا.)ٜٔ٘/ٕ( ،
-ٗٚ

ابف ماجة ،سنف ابف ماجة ،برقـ ( ،)ٚٗٓ/ٕ( ،)ٕٜٔٛكالمفظ لو ،أبك داكد ،سنف أبي داكد ،برقـ (ٔٗ،)ٔٙ

(ٕ .)ٕٔٓ/ضعفو األلباني .انظر :ضعيؼ أبي داكد.)ٕٔٙ/ٕ( ،
-ٗٛ

البخارم ،صحيح البخارم ،برقـ (ٗ .)٘ٚ/ٖ( ،)ٕٓٚكالمفظ لو ،مسمـ ،صحيح مسمـ ،برقـ (ٕٗٓٔ) .)ٕٚٔ/ٕ( ،مف

ركاية أبي ىريرة –رضي اهلل عنو.-
-ٜٗ

جزء مف حديث أخرجو البخارم في صحيحو ،باب االستعفاؼ عف المسألة ،برقـ (ٕ ،)ٕٖٔ/ٕ( ،)ٔٗٚكمسمـ في

صحيحة ،باب بياف أف اليد العميا خير مف اليد السفمى ،كأف اليد العميا ىي المنفقة كأف السفمى ىي اآلخذة،)ٖٔٓ٘( ،
(ٕ.)ٚٔٚ/
ٓ٘-

أبك داكد ،سنف أبي داكد ،برقـ (ٕٔٔ٘) .)ٕٔ/ٖ( ،صححو األلباني .انظر :األلباني ،سمسمة األحاديث الصحيحة

كشيء مف فقييا كفكائدىا.)ٖٔٓ/ٕ( ،
ٔ٘-

الخطابي ،أبك سميماف حمد بف محمد بف البستي المعركؼ بالخطابي( ،معالـ السنف شرح سنف أبي داكد) ،تحقيؽ:

محمد راغب الطباخ  ،حمب ،المطبعة العممية ،الطبيعة األكلىٜٖٕٔ ،ـ .ٕٗٔ/ٕ ،
ٕ٘-

البخارم ،صحيح البخارم ،برقـ ( ،)ٖٔٛ/ٖ( ،)ٕٗٛٙمسمـ ،صحيح مسمـ ،برقـ (ٕٓٓ٘).)ٜٔٗٗ/ٗ( ،
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ٖ٘-

أحمد بف حنبؿ ،مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،برقـ ( ،)ٖٗٚ/ٗ( ،)ٗٛٚٛأبك يعمى ،مسند أبك يعمى ،برقـ (،)٘ٚٗٙ

(ٓٔ ،)ٔٔ٘/كالحاكـ في مستدركو كصححو ،برقـ (٘ ،)ٔٗ/ٕ( ،)ٕٔٙكصححو أحمد شاكر .انظر :مسند اإلماـ أحمد،
(ٗ .)ٖٗٚ/كقاؿ األلباني عنو أنو حديث منكر .انظر :األلباني ،ضعيؼ الترغيب كالترىيب.)ٕ٘ٗ/ٔ( ،
ٗ٘-

ابف القيـ ،محمد بف أبي بكر ابف قيـ الجكزية ،الطرؽ الحكمية ،مكتبة دار البياف ،د.ط ،د.ت ،ص.ٕٖٜ

٘٘-

ابف ماجة ،سنف ابف ماجة ،برقـ (ٖٖٕٔ) ،)ٚٚ٘/ٕ( ،كالمفظ لو ،أبك داكد ،سنف أبي داكد ،برقـ (ٓ،)ٖ٘ٛ

(ٕ ،)ٖٓٓ/الترمذم ،سنف الترمذم ،برقـ ( .)ٔٙ/ٖ( ،)ٖٖٔٚكقاؿ الترمذم :حديث حسف صحيح صححو ،كاأللباني في إركاء
الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ.)ٕٗٗ-ٕٖٗ/ٛ( ،
-٘ٙ

البخارم ،صحيح البخارم ،برقـ (ٗ.)ٚٓ/ٜ( ،)ٚٔٚ

-٘ٚ

انظر :ابف قتيبة ،ألبي محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم ت ٕٚٙق ،عيكف األخبار ،بيركت ،دار الكتب

العممية ،د.طٔٗٔٛ ،ق ،)ٔٔٛ/ٔ( ،األزدم ،ألبي بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم تٕٖٔق ،تعميؽ مف أمالي ابف دريد،
تحقيؽ السيد مصطفى السنكسي ،المجمس الكطني لمثقافو كالفنكف كاآلداب بالككيت ،قسـ التراث العربي ،الطبعة األكلىٔٗٓٔ ،ق
– ٜٗٔٛـ ،)ٕٔ٘/ٔ( ،بياء الديف البغدادم ،محمد بف الحسف بف محمد بف عمي بف حمدكف ،أبك المعالي ،ت ٕ٘ٙق ،التذكرة
الحمدكنية ،بيركت ،دار صادر ،الطبعة األكلىٔٗٔٚ ،ق ،)ٕٔٛ/ٔ( ،ابف الجكزم ،جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي
بف محمد الجكزم تٜ٘ٚق ،صفة الصفكة ،تحقيؽ أحمد بف عمي ،القاىرة ،مصر ،دار الحديث ،د.طٕٔٗٔ ،قٕٓٓٓ-ـ،
(ٔ.)ٕٖٓ/
-٘ٛ

البخارم ،صحيح البخارم ،برقـ (ٖٔ) ،)ٕٔ/ٔ( ،كالمفظ لو .مسمـ ،صحيح مسمـ ،برقـ (٘ٗ).)ٙٚ/ٔ( ،

-ٜ٘

مسمـ ،صحيح مسمـ ،برقـ (٘ٓ .)ٕٕٔٚ/ٖ( ،)ٔٙمف حيث معمر –رضي اهلل عنو.-

ٓ-ٙ

البخارم ،صحيح البخارم ،برقـ (.)٘ٚ/ٖ( ،)ٕٓٚٙ

المصادر والمراجع
ٔ -ابف األثير ،مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف الشيباني الجزرم ت ٙٓٙىػ ،النياية في غريب الحديث
كاألثر ،تحقيؽ طاىر أحمد الزاكل  -محمكد محمد الطناحي ،بيركت ،المكتبة العممية ،د.طٖٜٜٔ ،ىػ ٜٜٔٚ -ـ.٘ ،ٔ،ٖ ،
ٕ -ابف الجكزم ،جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم تٜ٘ٚق ،صفة الصفكة ،تحقيؽ أحمد بف عمي،
القاىرة ،مصر ،دار الحديث ،د.طٕٔٗٔ،قٕٓٓٓ-ـ.ٔ،
ٖ -ابف القيـ ،محمد بف أبي بكر ابف قيـ الجكزية ت ٔ٘ٚق ،الطرؽ الحكمية ،مكتبة دار البياف ،د.ط ،د.ت.ٔ ،
ٗ -ابف حجر العسقالني ،أحمد بف عمي بف حجر ،فتح البارم شرح صحيح البخارم ،بيركت ،دار المعرفة ،د.ط ،سنة ٖٜٔٚق.ٗ،
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٘ -ابف قتيبة ،ألبي محمد عبد اهلل بف قتيبة الدينكرم تٕٚٙق ،عيكف األخبار ،بيركت ،دار الكتب العممية ،د.طٔٗٔٛ ،ق.ٔ،
 -ٙابف ماجة ،أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ،كماجة اسـ أبيو يزيد ت ٖٕٚق ،سنف ابف ماجو ،تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي،
دار إحياء الكتب العربية  -فيصؿ عيسى البابي الحمبي ،د.ط ،د.ت.ٕ،
 -ٚابف منظكر ،محمد بف مكرـ بف منظكر اإلفريقي جماؿ الديف أبك الفضؿ (لساف العرب) ،بيركت ،دار صادر ،د.ط ،د.ت.ٗ،
 -ٛأبك السعكد ،أبك السعكد العمادم محمد بف مصطفى تٕٜٛق ،تفسير أبي السعكد "إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ"،
بيركت ،دار إحياء التراث العربي ،د.ط ،د.ت.ٔ،
 -ٜأبك القاسـ الطبراني ،سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي تٖٓٙق ،المعجـ األكسط ،تحقيؽ طارؽ بف عكض
اهلل بف محمد  ،كعبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني ،القاىرة ،دار الحرميف ،د.ط ،د.ت.ٛ،
الس ِج ْستاني تٕ٘ٚق ،سنف أبي داكد،
ٓٔ-
أبك داكد ،سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم ِّ
تحقيؽ شعيب األرنؤكط  -مح َّمد ِ
كامؿ قره بممي ،دار الرسالة العالمية ،الطبعة األكلىٖٔٗٓ،ىػٕٜٓٓ -ـ.ٕ،ٖ ،
َ
َ
ٔٔ-

أبك عبد اهلل الحاكـ ،محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف ُنعيـ النيسابكرم المعركؼ بابف البيع ت٘ٓٗىػ،

المستدرؾ عمى الصحيحيف ،تحقيؽ مصطفى عبد القادر عطا ،بيركت ،دار الكتب العممية ،الطبعة األكلىٔٗٔٔ ،ق –
ٜٜٓٔـ.ٕ ،
ٕٔ-

أبك يعمى أحمد بف عمي بف المثُنى بف يحيى بف عيسى بف ىالؿ التميمي ،المكصمي تٖٓٚق ،مسند أبي يعمى،

تحقيؽ حسيف سميـ أسد ،دمشؽ ،دار المأمكف لمتراث ،الطبعة األكلىٔٗٓٗ ،ق – ٜٗٔٛـ.ٔٓ ،ٚ ،
ٖٔ-

أحمد بف حنبؿ ،أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني تٕٔٗق ،مسند اإلماـ أحمد بف

حنبؿ ،تحقيؽ أحمد محمد شاكر ،القاىرة ،دار الحديث ،الطبعة األكلىٔٗٔٙ ،ىػ ٜٜٔ٘ -ـ.ٗ ،
ٗٔ-

أحمد بف حنبؿ ،أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني تٕٔٗق ،مسند اإلماـ أحمد بف

حنبؿ ،تحقيؽ شعيب األرنؤكط  -عادؿ مرشد ،كآخركف ،بإشراؼ عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة
األكلىٕٔٗٔ ،ق ٕٓٓٔ -ـ.ٕٓ ،
٘ٔ-

األزدم ،ألبي بكر محمد بف الحسف بف دريد األزدم تٕٖٔق ،تعميؽ مف أمالي ابف دريد ،تحقيؽ السيد مصطفى

السنكسي ،المجمس الكطني لمثقافو كالفنكف كاآلداب بالككيت ،قسـ التراث العربي ،الطبعة األكلىٔٗٓٔ ،ق – ٜٗٔٛـ.ٔ،
-ٔٙ

األلباني ،ألبي عبد الرحمف محمد ناصر الديف ،بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ ،األشقكدرم األلباني تٕٓٗٔق،

سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا ،الرياض ،مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى ،لمكتبة المعارؼ،
٘ٔٗٔق ٜٜٔ٘ -ـ ٕ.ٖ ،
-ٔٚ

األلباني ،محمد ناصر الديف األلباني ت ٕٓٗٔق ،ضعيؼ أبي داكد ،الككيت ،مؤسسة غراس لمنشر ك التكزيع ،الطبعة

األكلىٕٖٔٗ ،ق.ٕ ،
-ٔٛ

األلباني ،محمد ناصر الديف األلباني تٕٓٗٔىػ ،إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ ،بيركت ،إشراؼ زىير

الشاكيش المكتب اإلسالمي– الطبعة الثانيةٔٗٓ٘ ،ىػ ٜٔٛ٘ -ـ.ٛ ،
-ٜٔ

المعارؼ
األلباني ،محمد ناصر ّ
الديف األلباني ،ضعيؼ الترغيب كالترىيب ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية ،مكتَبة َ

لِ َمن ْش ِر كالتكزْيع ،الطبعة األكلىٕٔٗٔ ،ق ٕٓٓٓ -ـ.ٔ ،
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ٕٓ-

األىدف ،د.فرىاد محمد عمي ،التنمية االقتصادية الشاممة مف منظكر إسالمي ،القاىرة ،مؤسسة دار التعاكف لمطبع

كالنشر ،د.ط ،د.ت.
ٕٔ-

البخارم ،محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي ت ،ٕ٘ٙالجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ

اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كسننو كأيامو (صحيح البخارم) ،تحقيؽ محمد زىير بف ناصر الناصر ،دار طكؽ النجاة (مصكرة عف
السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي) ،الطبعة األكلىٕٕٔٗ ،ىػ.ٜ ،ٖ ،ٔ ،
ٕٕ-

بمحناشي  ،زليخة ،التنمية االقتصادية في المنيج اإلسالمي ،أطركحة عممية مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه في جامعة

(منتكرم –قسنطينة) كمية العمكـ االقتصادية ،قسنطينة ،سنة ٕٓٓٚـ.
ٖٕ-

بياء الديف البغدادم ،محمد بف الحسف بف محمد بف عمي بف حمدكف ،أبك المعالي ،بياء الديف البغدادم ت ٕ٘ٙق،

التذكرة الحمدكنية ،بيركت ،دار صادر ،الطبعة األكلىٔٗٔٚ ،ق.ٔ ،
ٕٗ-

الترمذم ،لإلماـ الحافظ محمد بف سكرة الترمذم تٕٜٚق ،صحيح سنف الترمذم ،لمحمد ناصر الديف األلباني،

الرياض ،مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع ،الطبعة األكلى لمطبعة الجديدةٕٔٗٓ ،قٕٓٓٓ -ـ.ٖ ،
ٕ٘-

الحكلي ،د.عمياف عبد اهلل الحكلي ،محاضرات في اقتصاديات العميـ ،الجامعة اإلسالمية –غزة، -كمية التربية -قسـ

أصكؿ الديف ،الدراسات العميا ،د.ط ،د.ت.
-ٕٙ

الخطابي ،أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب البستي المعركؼ بالخطابي ،معالـ السنف شرح سنف أبي

داكد ،تحقيؽ :محمد راغب الطباخ ،حمب ،المطبعة العممية ،الطبيعة األكلىٜٖٕٔ ،ـ.ٕ ،
-ٕٚ

الذىبي ،شمس الديف أبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قَ ْايماز الذىبي ت ٚٗٛق ،الكبائر ،بيركت ،دار الندكة

-ٕٛ

رشيد رضا ،محمد بف رشيد رضا ،تفسير القرآف الحكيـ المشيكر بػ(تفسير المنار) ،بيركت ،دار الكتب العممية ،د.ط،

الجديدة ،د.ط ،د.ت.
د.ت.ٔ ،
-ٕٜ

الزمخشرم ،أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد جار اهلل (الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ) ،كبذيمو حاشية

االنتصاؼ فيما تضمنو الكشاؼ ،البف المنير االسكندرم ت ٖ ٙٛىػ كتخريج أحاديث الكشاؼ (لإلماـ الزيمعي) ،الناشر :بيركت،
دار الكتاب العربي ،الطبعة الثالثةٔٗٓٚ ،ق.ٕ ،
ٖٓ-

سالـ ،أبك عبيد القاسـ بف سالـ بف عبد اهلل اليركم البغدادم ،كتاب األمكاؿ ،بيركت ،دار الفكر ،طبعة ٕٓٔٓـ .

ٖٔ-

الطبرم ،محمد بف جرير بف يزيد الطبرم (أبك جعفر الطبرم)( ،جامع البياف في تأكيؿ القرآف ) ،تحقيؽ :أحمد شاكر،

مؤسسة الرسالة  ،الطبعة األكلىٕٓٓٓ ،ـ.ٔٛ ،ٕ ،
ٕٖ-

طعيمة ،نبيؿ ،المؤشر كالمعيار كالمقياس كالفرؽ بينيا ،مجمة الباحثكف العممية ،العدد ٕٕٓٔ/ٕٔ/ٔٓ( ،ٙٙـ) .كراجع

أيضان بتكسع أنكاع المعايير كتعريفات متنكعة لمقياس :الدامغ ،خالد بف عبد العزيز ،مكاصفات االختبارات ،الرياض ،مدار الكطف
لمنشر ،الطبعة األكلىٖٕٔٗ ،ىػ ٕٓٔٔ-ـ.
ٖٖ-

العذارم ،تغريد رامز ىاشـ محسف العذارم ،المقكمات االقتصادية كأثرىا عمى الكزف السياسي لمدكلة ،شبكة جامعة بابؿ

،مكقع كمية التربية األساسية .
.http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=11&lcid=37235
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ٖٗ-

عطية عبد الكاحد ،السياسة المالية كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية ،القاىرة ،دار النيضة العربية ،د.طٜٜٔٔ ،ـ.

ٖ٘-

عمر ،د .أحمد مختار عبد الحميد ،بمساعدة فريؽ عمؿ ،معجـ المغة العربية المعاصرة  ،الناشر :عالـ الكتب ،الطبعة

األكلى ٕٜٔٗىػٕٓٓٛ-ـ.ٕ ،
-ٖٙ

الفارس ،د .عبد القادر ،السالح كالخبز (اإلنفاؽ العسكرم في الكطف العربي ٜٜٓٔٓ-ٜٔٚـ) ،مركز دراسات الكحدة

العربية ،مجمة الدراسات الفمسطينية.
-ٖٚ

القشيرم  ،عبد الكريـ بف ىكازف عبد الممؾ القشيرم ( ،لطائؼ اإلشارات) ،المحقؽ :إبراىيـ البسيكني ،مصر  ،الناشر:

الييئة المصرية العامة لمكتاب  ،الطبعة الثالثة ،د.ت .ٔ ،
-ٖٛ

قطب ،سيد (في ظالؿ القرآف ) ،القاىرة ،دار الشركؽ ،الطبعة الرابعة كالثالثيفٖٓٓٗ ،ـ.ٔ ،

-ٖٜ

مجمة كمية العمكـ اإلسالمية ،العدد ٓٗ  ٛ ،ربيع األكؿ ٖٔٗٙىػ ٖٓ كانكف األكؿ ٕٗٔٓـ .

ٓٗ-

مجمع المغة العربية (إبراىيـ مصطفى  /أحمد الزيات  /حامد عبد القادر  /محمد النجار)( ،المعجـ الكسيط) ،الناشر:

مكتبة الشركؽ الدكلية ،الطبعة الرابعة ،د.ت.
ٔٗ-

مجمع المغة العربية بالقاىرة (ابراىيـ مصطفى ،أحمد الزيات ،حامد عبد القادر /محمد النجار)( ،المعجـ الكسيط)،

الناشر :دار الدعكة ،د.ط ،د.ت.ٕ ،.
ٕٗ-

مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم تٕٔٙق ،المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي ،بيركت ،دار إحياء التراث العربي ،د.ط ،د.ت.ٗ ،ٖ ،ٕ ،ٔ،
ٖٗ-

المطرزم ،ناصر بف عبد السيد أبي المكارـ بف عمي أبك الفتح (برىاف الديف الخكارزمي المطرزم)( ،المغرب في ترتيب

المعرب)،الناشر :بيركت ،لبناف ،دار الكتاب العربي ،د.ط ،د.ت.
ٗٗ-

المعيد العربي لمتخطيط بالككيت ،اقتصاديات التعميـ (سمسمة دكرية تعني بقضايا التنمية في الدكؿ العربية) ،العدد

الثامف كالستكف  ،كانكف أكؿ  ٕٓٓٚالسنة السادسة .
٘ٗ-

المكسكعة اإلسالمية المكثقة (،الميسر) .http://www.islambeacon.com/m

-ٗٙ

نكرم ،القاضي عبد النبي بف عبد الرسكؿ األحمد ،دستكر العمماء (جامع العمكـ في اصطالحات الفنكف)  ،عرب

عباراتو الفارسية :حسف ىاني فحص ،الناشر :بيركت ،لبناف ،دار الكتب العممية ،الطبعة أكلىٕٔٗٔ ،ىػ ٕٓٓٓ -ـ.ٖ ،
-ٗٚ

النككم ،أبك زكريا محي الديف بف شرؼ ،المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،بيركت ،دار إحياء التراث العربي،

الطبعة الثانيةٖٜٕٔ ،ىػ.ٔٓ ،
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