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ّجملة إسالمية علمية حمكمة
تصدر بعد كل ثالثة أشهر

وتبحث يف الدين والثقافة والتاريخ واآلداب

وتعنى بنرش بحوث مبتكرة تناقش املسائل املتعلقة بالعلوم اإلسالمية مع تعدد جماالهتا وفروعها 
املعارصة وحلوهلا املستمدة من تعاليم كام ترغب هذه املجلة يف عرض األفكار األصيلة حول القضايا

ويف نفس الوقت هتتم املجلة بالبحوث . الدين احلنيف والنظرية اإلسالمية واستمرارية جتربتها التارخيية
التي تعنى بإحياء الرتاث اإلسالمي التليد والتي هبا يتعرف اخللف عىل أجماد السلف وأعامهلم العلمية 

.وإنجازاهتم الفكرية واحلضارية
تدعو املجلة السادة األساتذة الباحثني يف جماالت شتى من العلوم اإلسالمية أن يسهموا يف هذه 

.ّاملجلة العلمية العربية التي تصدر من باكستان ببحوثهم وأفكارهم القيمة
 هذه كام تدعو إدراة املجلة اجلامعات واهليئات العلمية اإلسالمية والشخصيات الراغبة، إىل االشرتاك يف

.م١٩٦٥املجلة العلمية العربية الوحيدة التي تصدر من باكستان منذ عام 
 تعرض البحوث املطروحة للنرش عىل أعضاء هيئة التحرير أويل اختصاصات متنوعة يف جماالت

العلوم اإلسالمية والعربية املتعددة ثم تنرش بعد التحكيم واملراجعة التحريرية الالزمة، فهي جملة 
ّدم إىل الكتاب مكافأة رمزية وحتول قيمة املكافأة إىل اشرتاك يف املجلة ملدة من الزمنّحمكمة تق ّ ّ.

يرجى من الباحثني الكرام أن يرسلوا إضافة إىل عناوينهم العادية عنوان بريدهم اإللكرتوين
(E-mail).

أما عنواننا اإللكرتوين فهو  :E-mail: <dirasat2001@yahoo.com>

كام يرجى إرسال املقاالت والبحوث إىل:
رئيس التحرير

الدراسات اإلسالمية
جممع البحوث اإلسالمية
اجلامعة اإلسالمية العاملية

١٠٣٥: ب.مسجد فيصل ص
إسالم آباد ـ باكستان
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)مطبوعات(مدير 
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 يف السوق اإلسالمي دور القيم واألخالق يف ضبط التداول

جامعة النجاح الوطنية ـ كلية الشريعة ـ قسم الشريعة ـ الدكتور: محمود عبد الكريم إرشيد 
 والمصارف اإلسالمية

Email: dr.irshaid19670@gmail.com 

تلرهالقام هههليًكا هنىا ههالبحا هننراًامه انهننوااًهالنااوتهاديتراوتداهالتا ال اههههههههاهتناول هذا ههي: المخلص

لناوتهغريهاملسىمنيههاه نهخال هناوتهاملسىمنيهفمموهبمنه ايفهالسوقهاإلسال يهلاألخالقهيفهضبطهالت ال 

 عهاملساىمنياه انهخاال هوا الل هلىساىعهلا،ا  وداهلنقا ذ هل واوراداهلولاوينه هلىااًكوداه انهخاال ههههههههههههه

"هاحلًياااهاديترااوتياهاملن"اابيتا"هالااوهعرساا هيواناا ذوهاإلسااالاهلىناااوتهاديترااوتداهلال"ااوابطهههوناا  هالق

التا ال هلىساىعهلا،ا  ودهلساو ًهههههعنراًههولااً هلالتصرام لهلههاألخاليماهالوهعرستهذ ههال راسااهعااولوهبهه

دهالتباوت هيفهالساوقهههاإلبقاو هنىا هفلاً هاحلاال هلاحلاًااه هممنااهنىا هنالياوههههههههه))ه:ذايههلهالعقوتهلاملاوركودا

إبقاو ههه))و  ،((حً اهع وا هاألفًاتله قر ه نه قوا هالاورعلهسمََّجههبولتعاوت هيفهالتباوت هه))و له((اإلسال ما

ال"اوابطهالقممماااهههوًساامههذا ههلذا  هال راسااههه ،((ناليااههاإلخاو هلاملاوت هه هممناااههنىا ههنالياودههالتبااوت ههههه

بعااا هناااً هلوهااااهن اااًهالااان  ههوااااىتهذااا ههال راساااالو لىتااا ال اهونقمااااوًشااام هلكقناااوادهلاألخاليمااااه

عنههدهب هيفهحتىم هذا اهالعنراًه انهإتخاو هالقام هلاألخاالقهناو المهيفهههههههه إىلاديتروتياهيفهالقم هلاألخالقاه

التحىم اهنى هخال هالن واهاديتروتدهالًعمسوليهال دهاستبع هالقم هلاألخالقاهفإنهاديتروتهاإلسال يه

 .ألخالقهذممناهفمههنى هننواًهالناوتهاديتروتدهبعو اهلنى هالت ال هخبوااايتروته عموردلهلىقم هلا

The role of values and ethics in controlling the Islamic 

market trading 

Abstract: This research highlights one of the most economic activities, that is 

trading. it focuses on ethics and values and their role in controlling trading in the 

Islamic market through interactions between Muslims themselves and between 

Muslims and others such as selling commodities, providing different services 

contracts and leases, forming new companies based on the rule " Controlled 

Economic Freedom" set by Islam in economic activity along with the ethics 

explained by this research in details such as " maintain the idea of things that are 

Halal (allowed) and Haram (taboo) when trading in the Islamic market" and 

"The sanctity of individual funds" keep the relationship of brotherhood 

dominant when doing interactions". the aim of this study is to emphasize the 

importance of these ethics and values as channels leading to better trading 

methodologies. The findings of this study after viewing perspective in the 

economic systems of values and ethics reveal the importance of analyzing this 

element through undertaking values and ethics as an important factor unlike the 

Capitalist financial system that excluded values and ethics from the equation.    
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لنى هآلههلاحبههلالتوبعنيهبإحسوٍنهإىلههااحلم ههللهربهالعوملنياهلالرال هلالسالاهنى هسم نوهحمم ه

 هه:يواهال ينلههلبع 
مجموع "  :هُيقصد بو  عند االقتصاديين ،1األربعةالتداول عنصر من عناصر النشاط االقتصادي 

العقود التي تجرى  وبعبارة أخرى: ،2"ألعيان والمنافعالعقود والعمليات التي يتبادل الناس من خاللها ا
على السلع والخدمات، عن طريق البيع والشراء واإليجار واالستئجار والجعالة والوكالة والوساطة والشركة 

 ونحوها من أدوات المعاوضة والتجارة.
المطلقة، أو  الحرية يقوم على الذي يتبع أساس السوق والتدوال في النظام االقتصادي اإلسالمي 

شبه المطلقة، التي جعلت الحرية لألقوياء في السوق، والسوق في غاية األهمية في أي نظام اقتصادي 
يقر مبدأ الحرية في السوق، ففيها تلتقي اإلرادات الحرة، راغبة في البيع أو الشراء، وتبادل المنافع والسلع، 

حتاجون من المنافع والسلع؛ كما أن السوق مكان يعرض فيها الناس الفائض لديهم ويطلب المحتاجون ما ي
االقتصادي اإلسالمي المصفاة مضافًا إليها في  ،ألشياء وفقًا آللية السوق العرض والطلبا ِقيمتحديد 

تغيير تفضيالت الفرد بما يتالءم مع األولويات والتي تقوم ب (مصفاة الترشيد والتنقية) األخالقية؛
 .3دام الموارد بطريقة ال تنسجم مع تحقيق األهداف المعياريةاالجتماعية واستبعاده الستخ

واألخالق، ولهذا بالقيم ، المقيَّدة 4((بالحرية االقتصادية المنضبطة)) فاإلسالم في مجال التداول يقر
، األخالقي ين؛المرشحفي االقتصاد اإلسالمي أو التبادل،  (( التداول))نخلص إلى أن أكثر ما يميز نظام 

وتهاجمها في منبعها ـ وهو ضمير األفراد  5جابه مشكلة المطالب غير المحدودة على الموارد النادرةالذي يُ 
                                                 

أو كل جهد بدني هو:  وأساسه العمل الذي  إيجاد السلع التي يحتاجها الناس،، ،اإلنتاج: تعريف عناصر النشاط االقتصادي األربعة اصطالحا   -1
، 1، دار النفائس، طمباحث في االقتصاد اإلسالميمحمد رواس قلعة جي،  قلعة جي؛، ) راجع: زيادة مادية أو منفعةذهني مقصود يبذله اإلنسان إليجاد 

هـ، ص 1141، 1، مكتبة الرسالة الحديثة، طحوافز العمل بين اإلسالم والنظريات الوضعيةمحمد عقلة:  اإلبراهيم؛ //.76م، ص1991هـ =  1111
مجموع العقود والعمليات التي "  :التداول. // 14م، ص 1961القاهرة،  ، مكتبة وهبة،مقومات االقتصاد اإلسالميعبد السميع:  المصري؛ //.11ـ19

انتقال  :التوزيع، (166صم، 1997هـ=11161،مؤسسة الرسالة، ط دور القيم واألخالق،يوسف،  القرضاوي؛" )يتبادل الناس من خاللها األعيان والمنافع
))االستخدام الشرعي  :االستهالك// ، (131صلكريم، النشاط االقتصادي اإلسالمي، إرشيد، محمود عبد ا) وتقسيم أو إعادة تقسيم الدخل أو الثروة،

 ،مجلة االقتصاد اإلسالمي ،رسالة االقتصاد لإلمام النورسي ،عبد الستار ؛الهيتي، المراجع: للسلع والخدمات في إشباع الحاجات والرغبات المباحة شرعا ((
رسالة دكتوراه كلية العلوم اإلسالمية جامعة  ،االستهالك وضوابطه من االقتصاد اإلسالمي ،بد الستار إبراهيمع ؛رحيم //، 66الحلقة الثاني، ص  ،911عدد 
 .66ـ ص9111 ،بغداد

 . 166(، مؤسسة الرسالة، بيروت، ص1، )طدور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالميم(، 1997هـ=1116؛ يوسف، )القرضاوي -2
، سلسلة محاضرات العلماء الفائزين ما هو االقتصاد اإلسالميم(، 1997هـ= 1116، )شابرا؛ محمد عمرنظر: لترى أهمية هذا المرشح ا -3

 وما بعدها.31، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ص 1بجائزة البنك رقم
لمقصود بالحرية ما يكفل ، وا16، ص1دار القلم والدار الشامية، ط ،أصول االقتصاد اإلسالميم(، 1993=هـ1113، )المصري؛ رفيق -4

 . مع سعيهم لتحقيق مصالحهم الفرديةألطراف النشاط االقتصادي حرية المبادالت الفردية في ظل المنافسة الحرة 
عبد الكريم، إرشيد، محمود راجع: )للنفاذ؛ كمناجم الثروات المعدنية، والنفط، الموارد عدم سد حاجات اإلنسان، أو قابلية ، معناه: ندرة الموارد نسبية -5

 (.11صدار النفائس، عمان،  ،م(1411ه/1133، )1طالمدخل إلى االقتصاد اإلسالمي، 
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وأرى أن هذه المصفاة في  ،1ـ وتعمل على تغيير سلم أولويات األفراد بما يالئم متطلبات األفراد المعيارية
وتحويل األفراد من المنافسة  في منابعها 2مجال التداول تعمل عمل آخر أُهمل، وهو قتل روح الفردانية

فعندما ال أقبل أن أرفع  االقتصادية بينهم، أصول األخالقشيوع المحمومة فيما بينهم إلى أفراد متعاونين 
فهو ينأى بنفسه عن اإلضرار بإخوانه، وال يحدث ذلك إال  ،3كفعل المناجشاألسعار على المتساومين؛ 

المطلوب منه، في حين في النظام الرأسمالي ال مكان لمثل في سوق يقوم فيه المرشح األخالقي بالدور 
ثم يمر الطلب عبر قناة ، ذلك للحدوث نتيجة الثقافة التي تنبني عليها الثقافة التجارية لألفراد هناك

 .4العرض والطلب الذي يعيد له التوازن باستمرارالسوق  آليةالترشيح الثانية التي جعلها النظام الرأسمالي 
 تظهر أهمية ضبط التداول في السوق في االقتصاد اإلسالمي موضوع ودوافع اختياره:  أهمية ال

 :بالمرشح القيمي واألخالقي من خالل النقاط التالية
في المدينة ه سيأست، و غير المسلمين؛ كسوق اليهودتميزه عن سوق ببالسوق، و  الرسول اهتمام  أواًل:

 بين الفينة واألخرى مرشدًا ومعلمًا ومحذرًا ومراقبًا ومؤدبًا.يمر في السوق فسوقًا يستقل به المسلمون، 
ن الشعار المرفوع في السوق الرأسمالية التي تستبعد القيم واألخالق من اعتبارها أن يحظى الفرد أ ثانيًا:

وأن يسلك أقصر  ،بأكبر قدر من الربح لنفسه، أو بتعبير آخر أن يعظم الربح إلى أعظم درجة ممكنة
التي يحتاجها  5احتكار السلع الضروريةحصول عليه، وقد يسلك في سبيل ذلك عدة طرق منها السبل لل
 .1تطفيف الكيل والميزانو  ،6التدليس في البيع والشراءمع ما يصاحب تداولهم من الناس، 

                                                 
 سياتي الحديث عن وجهة نظر النظم االقتصادية وتأثير القيم عليها. -1
 حب الذات وتعظيم المنافع الفردية على المصالح الجماعية. -2
في االصطالح الفقهي فقد شرحه  عر ِّف بتعريف آخرو  ه أن يشتريها بل ليغر غيره فيوقعه فيه،أن يزيد في سلعة أكثر من ثمنها وليس قصد: النجش -3

أن يحضر الرجُل السوق، فيرى السلعَة تُباع بثمن، فيزيد في ثمنها، وهو ال يرغب في ابتياعها، ليقتدي به  :حقيقة النَّْجش المنهي عنه في البيعالنووي بقوله: 
وحيث كان مفهوم النَّْجش عند الفقهاء الزيادُة في المبيع بقصد . . وهذه خديعٌة محّرمةنا  منه بانَّ تلك الزيادة لرخص السلعة، اغترارا  بهالراغب، فيزيُد لزيادته ظ

ي ثمنها للتغرير هو شرٌّ من الخديعة والتغرير، فإنه ال فرق عندهم فيه بين أن يكون الناجش مالكًا للسلعة أم ال. بل قال بعضهم: إنَّ المالك للسلعة الذي يزيد ف
 ،أبو الحسين أحمد بن زكريا ،بن فارسا //.111، ص14ج الموسوعة الفقهية الكويتية،اجع: ر  ،الذي ال يملك السلعة ويزيد في ثمنها دون أن يقصد شراءها

محمد بن أبي الفتح الحنبلي أبو  ،البعلي //.391، ص1، جدار الفكر(، م1969 -هـ 1399)ط:  ،: عبد السالم محمد هارونقيحقت ،معجم مقاييس اللغة
السعودية،  هـ،1391ط ،ابن تيمية، مجموع الفتاوى //.131ص، بيروت ،المكتب اإلسالمي(، 1911- 1141ط ) ،المطلع على أبواب الفقه ،عبد الله

 .311، ص19، و ج 63، ص11ج
حيث تدخلت الدولة في الفعاليات االقتصادية ولم تترك للعرض والطلب أن يعيد  ،1411وثبت عدم جدوى هذا المرشح بمفرد في األزمة المالية العالمية  -4

 التوازن للسوق لعجزه عن ذلك بمفره.
إليرره النرراس مرن السررلع والمنررافع عرن التررداول بقصررد رفررع منررع مررا يحتراج والتعريـف المختــار لـه منهــا هـو: " بعـدة تعريفــات فقهيـة واقتصــادية،  ُعرر ِّف االحتكررار - 5

 لوقررا الحرراجة: شرراء مرا يحتراج إليره الناُس من طعرام ونحروه وحبسره انتظرار ا لغرالئه وارتفاع ثمنه. والفرق بينره وبرين االدخررار الررذي هرو تخب رة  أو هو  سعرها"،
، المعهــد صررادية فرري لغررة الفقهرراءمعجررم المصررطلحات االقتم(، 1993هـــ= 1111نزيــه، )حمرراد؛  راجررع: إنَّ االحتكررار ال يكررون إال فيمررا يُضرررس بالنررراس حبسرره.

إرشرريد، محمررود  //.11ص دار النفـائس، م(، 1997هــ/1117)1ط، معجــم لغـة الفقهــاء، قلعره جرري، محمرد رواس .//31، ص 1العـالمي للفكـر اإلســالمي، ط
دار الكتـب العلميـة، بيـروت، (، م1441)1ط، عبد الكريم، النشاط االقتصادي اإلسالمي، وأثر القيم واألخرالق فيره، دراسرة اقتصرادية إسرالمية تحليليرة مقارنرة

 .113 -111ص
أن يعَلَم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتٍر فيها شيئًا لو اطلع عليه مريُد أخذها، ما أخذها بذلك المقابل، أو المتنع عن أخذها   التدليس قرين الغش وهو: - 6

 .191صالمي، النشاط االقتصادي اإلس، عبد الكريم راجع: إرشيد، محمود ؛كلّية
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يعيش مع المسلمين أهل ذمة ولهم عالقات اقتصادية مع المسلمين؛ فاحتاج األمر إلى ضبط  ثالثًا:
 بينهم وفيما بينهم وبين المسلمين من معامالت بضوابط قيمية وأخالقية. ماتهم فيتعامال
إظهار الضوابط القيمية التي تضبط السوق اإلسالمي حيث لم تفرد في دراسة تحليلية، كي تهيمن  رابعًا:

 ل.هذه القيم على السوق، فبعضها معتقدات حاكمة على سوق المسلمين، فاحتاجت إلى الدراسة والتحلي
  :يتضح من خالل العرض آنف الذكر لموضوع هذه الدراسة وأهميتها، أن الدراسة  هدف الدراسة

، المشدودة إلى منهج الله والضوابط القيمية واألخالقية االقتصاديةمجموعة من الركائز  بيان تهدف إلى
عالقات ، فتعالج ئزواإلنسانية ونحوها من الركا ،كالحالل والحرام ؛تعالى، الخارجة من القيم الكبرى 

المسلمين فيما بينهم في السوق، وكذا عالقات المسلمين وأهل الذمة ممن قبلوا العيش في كنفهم، 
الإبقاء على فكرة الحلال والحرام مهيمنة على علاقات التبادل في  )):التداول بضوابط السوق، وعلى رأسها ضبط ب

 ،2"لا يدخل سوقنا إلا من تفقه في دينه: ع مصداقًا لقول عمرمع ضرورة التفقه في فقه البيو ؛ ((السوق الإسلامية
 وغيره من الضوابط التي نروم تفصيلها الحقًا.

  :االستقرائي للقيم التي تسود سوق المسلمين فتضبط معامالتهم  المنهج اتبع الباحثمنهجية البحث
احلرية ))ًا من وغيرهم، وذلك ببيان القيم التي يجب أن تسود في السوق اإلسالمي، انطالق

 التي يجب أن تسود السوق اإلسالمي.، 3(( االقتصادية املنضبطة
 :إلى مقدمة ومباحث ومطالب لتسهيل الوصول إلى أحكامها: الدراسة هذه تقسيم تم  خطة الدراسة 

 المبحث األول: مدخل إلى دور القيم واألخالق في ضبط التداول في السوق اإلسالمي

 األخالقية والقيمية لتداول المسلمين في األسواق: الضوابط المبحث الثاني:

 .المبحث الثالث: الضوابط القيمية لتداول غير المسلمين من رعايا الدولة اإلسالمية

 ومن ثم الخاتمة والمراجع

                                                                                                                                                         
راجع لبحث تفصيلي  لسان العرب، وتاج العروس، والصحاح مادة: " طفف ". //، فالتطفيف: نقص يخون به صاحبه في كيل أو وزن - 1

 .137 -131صإرشيد، محمود عبد الكريم، النشاط االقتصادي اإلسالمي،  للتطفيف كتاب
معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات  //.71، ص 1يروت، د. ت، جدار المعرفة بإحياء علوم الدين،  أبو حامد، الغزالي، –2

تفعيل آليات  القرضاوي؛ يوسف، .//02ص م(، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية،1444هـ=1111) المالية اإلسالمية،
 .17، ص131ي اإلسالمي، الحلقة الثانية، عدد الرقابة على العمل المصرفي اإلسالمي، مجلة االقتصاد اإلسالمي؛ بنك دب

، والمقصود بالحرية مـا يكفـل ألطـراف النشـاط االقتصـادي حريـة المبـادالت الفرديـة فـي ظـل 16، صالمصري؛ رفيق، أصول االقتصاد اإلسالمي -3
 المنافسة الحرة مع سعيهم لتحقيق مصالحهم الفردية . 
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 يف السوق اإلسالمي دور القيم واألخالق يف ضبط التداول: مدخل إىل املبحث األول

 :خالق والتداولتعريف القيم واألالمطلب األول: 

أو  ،تلك المعتقدات واألخالق والتفضيالت واآلراء السياسية والمشاعر الخاصة بشخصتعني:  القيم
التي تحكم ، ومحل البحث والدراسة تلك القيم 1، فهي نوعان؛ مادية، ومعنويةمجموعة من األشخاص

؛ على المستوى الفردي رغوباالقتصادي المذات األثر واألخالق السوق في االقتصاد اإلسالمي بعامة، 
من وجهة نظر الشريعة، والقيم التي نود  ،كالصدق واألمانة والمرغوب عنها؛ كالربا وشرب الخمر ونحوها

الحديث عنها هي التي تمثل الخصائص األولى لالقتصاد اإلسالمي؛ بل هي خصائص مشتركة تتجلى 
 .2في كل ما هو إسالمي

، ـ فطرية أو مكتسبة ـ ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة : هي صفة مستقرة في النفسواألخالق
أو هي: هيئة راسخة في النفس تصدر عنها األفعال اإلرادية االختيارية من حسنة وسيئة وجميلة وقبيحة، 

 .3وهي قابلة بطبعها لتأثير التربية الحسنة والسيئة فيها
ارتقاء القوى المعنوية لألمم والشعوب مالزم  لقد دلت التجارب اإلنسانية، واألحداث التاريخية، أنو 

الرتقائها في سلم األخالق الفاضلة، ومتناسب معه، وأن انهيار القوى المعنوية لألمم والشعوب مالزم 
النهيار أخالقها، ومتناسب معه، فبين القوى المعنوية واألخالق تناسب طردي دائمًا، صاعدين وهابطين؛ 

األمم تمثل المعاقد الثابتة التي تعقد بها الرابط االجتماعية، ومتى انعدمت أن األخالق الفاضلة في  ذلك
ذا كانت األخالق في  هذه المعاقد أو انكسرت في األفراد لم تجد الروابط االجتماعية مكانًا تنعقد عليه، وا 

المعاقد إلى أفراد األمم تمثل معاقد الترابط فيما بينهم  فإن النظم اإلسالمية تمثل األربطة التي تشد 
 بعضها.

هو: المسبب األول الذي يقوم به فاعل الحدث وما يترتب  دور الشيأما الفرق بين الدور واألثر؛ فإن 
 فهو: النتائج التي تترتب على الفعل. ؛ أما أثر الشيءعلى ذلك من خالل قيامه بالحدث

 :التداول وجهة نظر النظم االقتصادية في أثر القيم واألخالق علىالمطلب الثاني: 

                                                 
م ـ 11/11/1991هـــ= 19/6/1119، منشــور فــي ةــحيفة الشــرق األوســ ، إلظهررار واإلخفرراءالمصررري، رفيررق، القرريم فرري االقتصرراد بررين ا –1
نــدوة  المصررري، رفيررق،// .14مـــ ص1911مكتبــة دار المعــارف،  1االتجاهــات المعاةــرة فــي دراســة القــيم والتنميــة، ط التررابعي؛ كمررال، // .17ص

 م.1991/ 1/11هـ/11/6/1119اء، حوار األربعاء، القيم في االقتصاد بين اإلظهار واإلخفاء، األربع
الحالل والحرام، والربانية، واالستخالف، القيم التي نتحدث عنها التي يمكن تحليلها على المستوى الكلي لالقتصاد اإلسالمي وهي:  -2

و الصدق والكذب، والوفاء واإلنسانية، والزهد والتزكية، والوسطية واالعتدال. ونقصد باألخالق: التي نقوم بالتحليل الجزئي على أساسها نح
 بالوعد واألمانة ونحوها.

منهـاج المسـلم، دار  الجزائرري، أبرو بكرر ، .//14، ص1، ط دار القلـم، جاألخرالق اإلسرالمية وأسسرها عبد الرحمن حسـن حبنكـة،الميداني؛  -3
 .131م ـ ص 1967، 1الفكر ط 
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عن القيم واألخالق، ولكنهم اختلفوا في  جميع األنظمة التي عرفتها البشرية تحدث االقتصاديون في
 دورها في التحليل االقتصادي ولنأخذ وجهة نظر االقتصاد الرأسمالي، ثم اإلسالمي، وعلى التوالي: 

 ؛فان من القيمهناك موقوالمالحظ أن  في االقتصاد الرأسمالي:واألخالق  األول: القيم
يعتبــر أصــحابه أن القــيم خـارج إطــار ميكانيكيــة النظــام، فهــذا االتجــاه يــرى أن االقتصــاد علــم  القووول األول:

محايد، ال عالقة له باألخالق واألحكام القيمية؛ بل يأخذ باألحكـام الواقعيـة، وبمبـدأ فصـل القـيم، ويهـتم بمـا 
، (positive Economicsوضوعيًا  اقتصواداً )بأنـه؛  هو كائن، وال يهـتم بمـا يجـب أن يكـون، فهـم يقولـون 

يعتمـــد هـــذا النـــوع علـــى البيانـــات الواقعيـــة واإلحصـــائيات، والفرضـــيات والقواعـــد االقتصـــادية العامـــة، ويقـــوم 
بتحليلهــا؛ فــال يحكـــم علــى الشـــيء بأنــه ســـيا أو حســن؛ بــل يصـــف الوضــع كمـــا هــو، ويحلـــل أثــره، ويبـــين 

 1، سامويلسوون، فريودمان، ميوردالRobbinsمارشال، بواريتو، روننوز : نتائجه، ومن أمثال القائلين بهـذا
(Myrdal)،  وقيل أنـه رجـع، ويسـعى هـؤالء االقتصـاديون إلـى أن يكـون االقتصـاد علمـًا موضـوعيًا، قريبـًا

من العلوم الطبيعية، ويحذرون من أن يحكم االقتصادي على الظواهر االقتصادية بما يجب أن يكون عليه 
 ما يرغب ويهوى؛ بل يجب أن يحكم عليها كما هي عليه في الواقع.في نظره، ب

  Economicsربط أصحابه بين االقتصاد واألخالق، االقتصاد المعياري، االقتصاد القيمي، ول الثاني:قال
Normative  وهو نمط من التحليل االقتصادي، يتناول ما ينبغي أن يكون عليـه الوضـع، ويصـطب ،

والـــذي يختلـــف بـــاختالف الثقافـــات والـــدين والفكـــر، ومـــن أمثـــال القـــائلين بـــذلك: بوجهـــات نظـــر الباحـــث، 
 وغيرهم. ،2جوزيف شومبيتر، ، وهنري سيمون P. Streetenبنتام، ونول ستريتن 

  في االقتصاد اإلسالمي:القيم واألخالق ثانيًا: 
جميعــًا، فاالقتصــاد  المحــرك األساســي لفعاليــات النظــام فــي االقتصــاد اإلســالمي تعتبــر القــيم واألخــالق
 (ETHICAL ECONOMIC)الشـرعية، بالضـوابط وط بضـم، معيـاري قيمـياإلسـالمي هـو اقتصـاد 

 تحكم األخالق فيه جميع النشاطات االقتصادية.
: ((اإلســـالم والتنميـــة االقتصـــادية)) فـــي كتابـــه عـــن ((جـــاك أوســـتروي ))ولهـــذا يقـــول الكاتـــب الفرنســـي 

يــــة واألخــــالق المثاليــــة الرفيعــــة معــــًا، وهاتــــان الوجهتــــان مترابطتــــان ال اإلســــالم هــــو نظــــام الحيــــاة التطبيق))
واالقتصـاد اإلسـالمي الـذي يسـتمد قوتـه مـن القـرآن الكـريم يصـبح ـ بالضـرورة ـ اقتصـادًا …. تنفصالن أبدًا 

                                                 
قيرررق المسررراواة االجتماعيرررة واالقتصرررادية والكفررراءة والمثرررابرة والتنظررريم والتقيرررد الرشرررد وتحإن القـــيم العليـــا عنـــد ميـــردال = المثـــل العليـــا، هـــي:  –1

وحررب  بالمواعيرد واالقتصراد فري اإلنفرراق واألمانرة الدقيقرة وعقالنيررة القررارات المتعلقرة برراإلجراءات واالسرتعداد للتغيرر والترريق  القتنراص الفررص
لى الذات وروح التعاون والرغبة في النظر البعيد. يقول الدكتور محمد عمر شابرا: ومرن الغريرب النشطة في مجال األعمال واالستقامة واالعتماد ع المغامرة

.وتـأتي هـذه الدراسـة  ية (أن يكون بإمكان ميردال االعتقاد بأن تلك المثل العليا " متأصلة " في الغرب " وغريبة " بالنسبة للبلدان الناميرة ) بمرا فيهرا اإلسرالم
المعهـد  شرابرا، محمرد عمرر، اإلسرالم والتحردي االقتصرادي،راجـع:  .//[ 14(( ]  طـه 146(اَل تـَـَرى فييَهـا عيَوًجـا َواَل أَْمتًـا)147ا َةْفَصـًفا)لتذر هذه الفكـرة قَاًعـ

، المعهـد دالمصري؛ رفيق يونس، إسهامات الفقهاء في الفروض األساسية لعلم االقتصاوانظر:  .//9، حاشية 196م، ص 1997العالمي للفكر اإلسالمي ط 
منشـور فـي ةـحيفة  رفيق المصري، القيم في االقتصاد برين اإلظهرار واإلخفراء،//وما بعـدها. 13، ص11اإلسالمي للبحوث والتدريب، سلسلة محاضرات...رقم

 .16م. ص11/11/1991الشرق األوس ، 
 زية(.م، ) باإلنجلي1971، 1، طشومبيتر؛ ج. أ. تاريخ التحليل االقتصادي، ألن وإوين، لندن -2
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ـــــاً  ـــــذر العولمـــــة 1((أخالقي ـــــه ن ـــــي كتاب ـــــوم ف ـــــى زل ـــــد الحـــــي يحي ـــــدكتور، م، عب ـــــه ال ؛ ولعـــــل خالصـــــة مـــــا كتب
(THEGLOBALIZATION GOSPEL)  :الحقيقــة الثالثــة التـي نــود اإلشــارة إليهــا أن ))مــا نصـه

فصل عرى االقتصاد عن األخالق والمجتمع والمثل؛ كما في النظـام المعلومـالي، وكمـا وصـفه البروفيسـور 
بأنـه نظـام ال تحكمـه مبـادل؛ بـل تحكمـه المصـالح، ولكـل شـيء ثمنـه، يخلـق  (.M. I. T)ليستر ثورو من 

وأن أي نظـام اقتصـادي يجـب أن  (…) لمجتمع، ينـتج عنـه اإلجـرام، والتشـرد والظلـم االجتمـاعيغابة من ا
 .2((يكون قائمًا على أساس العدل

 القيمية لتداول املسلمني يف األسواق:األخالقية و: الضوابط ثانياملبحث ال

لبه من سلع وخدمات، المسلم له األولوية الكاملة للتعامل مع أخيه المسلم إذا توافر لديه كل ما يط
ويقوم اإلسالم بتنظيم السوق بين المسلمين عبر منعه للتجارات والسلع المحرمة، والتحايل والتدليس 
وتطفيف الكيل والميزان  والربا والغرر والنجش مما منعته الشريعة؛ وأمرها في المقابل بالصدق والسماحة 

ه من الفضائل ومكارم األخالق، وهو ما يقوم به المسلم واألمانة في البيوع والتجارات والوفاء بالعهد وغير 
مع أخيه المسلم في تجارته، ويشير الفقهاء من خالل النصوص الشرعية إلى إعطاء األولوية للمسلم في 
مجال المعامالت االقتصادية والمالية محليًا وعالميًا وذلك لتقويتهم وشد أزرهم ونصرتهم، ونتحدث عن 

 بينهم مع مراعاة كثير من القيم واألخالق التي تظهر من خالل اآلتي: تداول المسلمين فيما
 :السلع لمسلمين في أسواقالتجاري للتداول لالضوابط القيمية المطلب األول: 

قائمة في  ((فكرة الحالل والحرام))بما أن قناة الترشيد والتنقية  الفرع األول: منع التجارات المحرمة :
مي؛ فإنه ال محل للتجارات المحرمة التي تخالف شرع الله تعالى، بيعًا أو شراًء النظام االقتصادي اإلسال

أو نقاًل أو توسطًا أو قيامًا بأي عملية من عمليات تسهيل تداول السلع المحرَّمة؛ بل من الضوابط الفقهية 
قيمة فهيمنة  ،3((الإسلامية  الإبقاء على فكرة الحلال والحرام مهيمنة على علاقات التبادل في السوق )) المستجدة؛:

باإلضافة إلى هذا الضابط ال  .تجعل المسلم يمتنع عن ممارسة المعامالت المحرمة شرعاً  الحالل والحرام
سي َّجَه حرمة أموال الأفراد؛ مقصد من مقاصد الشارع؛ )): ، وهومنهبد من ذكر ضابط آخر لصيق به واشتق 

وبما أن  .الضابط المهم في التبادل الحقاً  سنلقي الضوء األكبر علىوبهذين الضابطين  ((بالتعادل في التبادل
المحرمات ال يجوز قربانها في البيع والشراء وسائر فروع التجارة، التي  الحرام قليل والحالل مجاله واسع؛

 :أذكر بعضًا منهاتخالف أصول اإلسالم العامة التي أرسى قواعدها، 

                                                 
 عن كتاب )) اإلسالم والتنمية االقتصادية (( جاك استروي ترجمة نبيل الطويل . -1
 .11م، ص 1/7/1999نشرته عدة جرائد في العالم منها جريدة األيام / فلسطين، بتاريخ  -2
هــــ= 1114)الزحيلررري؛ وهبرررة،  //.111، ص1، النشـــاط الخـــاص، دار القلـــم، الكويـــت، طفقررره االقتصررراد اإلسرررالميم(، 1911كمرررال محمرررد؛ يوسرررف، ) -3

  .114دار الفكر، حوارات لقرن جديد، دار الفكر، ص تجديد الفقه اإلسالمي، م(، 1444
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َة: َعْبِد اللَِّه َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اللَِّه  فيما رواه َجاِبِر ْبنِ  قوله ــ   إِن َّ الل َّهَ وَرَسُولَّهُ )) َيُقوُل َعاَم اْلَفْتِح َوُهَو ِبَمكَّ

ا يُطْلَّى بِهَا الس ُّفُّنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُّودُ فَّقِيلَّ يَا رَسُولَّ الل َّهِ أَّرَأَّيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَّةِ فَّإِن َّهَحَر َّمَ بَيْعَ الْخَّمْرِ وَالْمَيْتَّةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَّصْنَامِ 

قَّاتَّلَّ الل َّهُ الْيَهُودَ إِن َّ الل َّهَ لَّم َّا حَر َّمَ شُحُومَهَا جَمَلُّوهُ ثُّم َّ )) :عِنْدَ ذَّلِكَ ثُّم َّ قَّالَّ رَسُولُّ الل َّهِ  ((لَّا هُوَ حَرَامٌ)) :وَيَسْتَّصْبِحُ بِهَا الن َّاسُ فَّقَّالَّ

 .1((أَّكَّلُّوا ثَّمَنَهُ بَاعُوهُ فَّ 

 .4((3وَحُلْوَانِ الْكَّاهِنِ  2نَّهَى عَنْ ثَّمَنِ الْكَّلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِي ِ )):  وروي عن َأِبي َمْسُعوٍد اأْلَْنَصاِريِ  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  ـــــ
ما  فاألحاديث تظهر حرمة بعض األصناف التي جاءت الشريعة بحرمتها، وتحرم أساليب التحايل على

حرم الله تعالى؛ فكل ما ورد النص بحرمته حرم االتجار به، وتعاطيه؛ كالسموم المخدرة واألغذية الفاسدة 
واألشربة الفاسدة المضرة؛ كالتي انتهت مدة صالحيتها، وكذا التي ال تصلح الستهالك اآلدميين، وكل 

وكذا  ،كالسرطان ؛األمراض سببفتاألدوية الضارة في جسم اإلنسان كالتي تعرضت لإلشعاعات النووية؛ 
األسلحة التي ال يحتاج الناس إليها داخل إطار الدولة المسلمة ـ التي توفر األمان لرعاياها ـ لما في حملها 

 الخمر والخنزير. ،المحرماتكما ذكر من من األخطار على األرواح، 
، وهو رأس مال قيمة الصدقل تبادللمن القيم الرئيسة في  الفرع الثاني: الصدق واألمانة والنصيحة:

أخالق اإليمان الذي يميز التاجر المؤمن عن تجار الدنيا من الرأسماليين، وهذه القيمة من خصائص 
مال المنافق وديدنه؛ بل هو آفة األسواق التجارية  رأسالمؤمنين والنبيين على السواء، وعكسها الكذب 

والتزييف، وتلبيس الحق بالباطل، عن طريق بيان والمالية في عصر العولمة؛ بل أكثر أخالقه الكذب 
 مزايا السلع بطرق ال تمت إلى الحقيقة بصلة.

" كما جاء في الحديث  الت َّاجِرُ الص َّدُوقُّ لهذا كان أهم وصف للتجار المرضي عنهم عند الله تعالى أنه " 

في البيع  1، والصدق من أسباب البركة5((د ِيقِينَ وَالش ُّهَدَاءِ الت َّاجِرُ الص َّدُوقُّ الْأَّمِينُ مَعَ الن َّبِي ِينَ وَالص ِ  )) عن رسول

                                                 
م(، كتبـة الصـفا، القـاهرة، 1113/1443)1ترقيم محمد فؤاد عبـد البـاقي، بعنايـة محمـود بـن الجميـل، مـ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري،  –1

 .113، ص1،ج1137باب بيع الميتة واألةنام، حديث رقم 111كتاب البيوع، 31
اُه َمْهر ا لَِّكْونِّهِّ َعَلى ُصورَتِّهِّ َوُهَو َحَرام  بِّإِّْجَماعِّ اْلُمْسلِّمِّينَ  َمْهُر اْلَبغِّي ِّ َأمَّا - 2 أبو زكريا يحيى بن شرف بن النووي، ،، راجع: فهو ما تأخذه الزانية على الزنى َوَسمَّ

 //.131، ص14(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج 1391ط ثانية،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،  ،لى صحيح مسلمشرح النووي ع)، مري
 .1191، ص3، ج1176وانظر حاشية الحديث في ةحيح مسلم، حديث رقم 

شرح النووي على )النووي،  // رجل شي ا، يَعني رشوته،،هو ما يأخذه المتكهن عن كهانته وهو محرم وفعله باطل؛ يقال حلوت ال ُحْلَوانِّ اْلَكاهِّنِّ: - 3
، هـ(311أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب )ت:  الخطابي، //.131، ص14جالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج،  ،صحيح مسلم

 .141، ص3، جحلب المطبعة العلمية، (، م1931/هـ1311)أولى  ط:، معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود
، حـديث رقـم …بـاب تحـريم ثمـن الكلـب 9كتاب المساقاة ،   11 صحيح مسلم،بن الحجاج القشيري النيسابوري،  مسلمأبو الحسين  مسلم، -4

 .1191، ص 3، ج1176
، 1149قم باب ما جاء في التجار وتسمية النبي لهم، حديث ر 1كتاب البيوع، 11 جامع الترمذي،، ؛ محمد بن عيسىأبو عيسى، الترمذي -5

 .111صال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث الثوري عن أبي حمزة،  حديث حسنوقال أبو عيسى ) الترمذي(: ضعيف،  قال األلباني:
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بُورِكَّ لَّهُمَا فِي الْبَي ِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَّمْ يَتَّفَّر َّقَّا أَّوْ قَّالَّ حَت َّى يَتَّفَّر َّقَّا فَّإِنْ صَدَقَّا وَبَي َّنَا  )) والشراء، فقد جاء عن رسول الله 

َّبَا  َّ وَإِنْ ))وزاد مسلم  ،2((بَيْعِهِمَا وأعظم ما يذم الكذب إذا صاحبه األيمان وخاصة  ،3((مُحِقَّتْ بَرَكَّةُّ بَيْعِهِمَاوكَّتَّمَا كََّ

 الْبَي َّاعُ الْحَل َّافُ أَّرْبَعَةٌ يَبْغُّضُّهُمْ الل َّهُ عَز َّ وَجَل َّ  )):عن الحلف النفاق السلع فقال ولذلك نهى النبي اليمين الكاذبة، 

فال يجوز للتجار أن يجعلوا الله تعالى بضاعة لهم، وأسماؤه  ،4((وَالش َّيْخُ الز َّانِي وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ  وَالْفَّقِيرُ الْمُخْتَّالُّ 
 الطاهرة أداة كي ُتَتداوْل سلعهم وتجري صفقاتهم.

 سُولِ الل َّهِ  يَا مَعْشَرَ الت ُّج َّارِ فَّاسْتَّجَابُوا لِرَ  )) حين خرج إليهم يومًا، فقال:أهل السوق ،  وقد حذ ر النبي

الذي والحديث  ،5((مَنْ ات َّقَّى الل َّهَ وَبَر َّ وَصَدَقَّ  وَرَفَّعُوا أَّعْنَاقَّهُمْ وَأَّبْصَارَهُمْ إِلَّيْهِ فَّقَّالَّ: إِن َّ الت ُّج َّارَ يُبْعَثُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُّج َّارًا إِل َّا

وأحاديث كثيرة تنهى عن الحلف في البيع  ،7((بِالص َّدَقَّةِ  6الْحَلِفُ وَالل َّغْوُ فَّشُوبُوهُ  يَا مَعْشَرَ الت ُّج َّارِ إِن َّ الْبَيْعَ يَحْضُّرُهُ )) نصه

إِي َّاكُّمْ وَكَّثْرَةَ الْحَلِفِ فِي  ))َيُقوُل:  منها ما رواه مسلم في صحيحه عن َقَتاَدَة اأْلَْنَصاِريِ  َأنَُّه َسِمَع َرُسوَل اللَِّه 

أما اليوم: فأيمان أهل العصر الحديث الكاذبة هي: اإلعالنات ذات األوصاف  9(( 8ثُّم َّ يَمْحَقُ  الْبَيْعِ فَّإِن َّهُ يُنَف ِقُ 

                                                                                                                                                         
قلعه جي؛ محمد  //،النماء المعنوي الذي يضعه الله في الشيء قيمة في غاية األهمية ضاعت في ظل الرأسمالية ؛؛ وتعني في لغة الفقهاء:  – 1
؛ ))...َفَمْن َأَخَذُه بيطييبي نـَْفٍس بُوريَك َلُه فييهي َوَمْن قوله  ، ومنه16، دار النفائس، عمان، ص، معجم لغة الفقهاءم(1997هـ =1117، )سروا

، 1،ج1161ديث رقم باب االستعفاف عن المسألة، ح14كتاب الزكاة، 11 صحيح البخاري، //((َأَخَذُه بيإيْشرَافي نـَْفٍس َلْم يـَُباَرْك َلُه فييهي...
 .311ص

وذكره:  //، واللف  له .113، ص1، ج1469باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، حديث رقم 19كتاب البيوع، 31 صحيح البخاري، -2
، 1، ج1469باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، حديث رقم 19كتاب البيوع، 31، ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري

 .1137ص
 .113، ص1، ج1469باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، حديث رقم 19كتاب البيوع، 31 صحيح البخاري، -3
باب الفقير المختال، حديث رقم  66كتاب الزكاة، 13 سنن النسائي، أبو عبد الرحمن؛ أحمد بن شعيب بن علي النيسابوري، ،النسائي –4

 به النسائي. ، انفرد166ةحيح، ص قال األلباني:، 1167
 ضـعيف،قال األلباني، ، 1114باب ما جاء في التجار وتسمية النبي لهم، حديث رقم   ،1كتاب البيوع عن رسول الله 11 جامع الترمذي، - 5
يٌح[ 111ص  لتجـارة، حـديثبـاب التـوقي فـي ا3كتـاب التجـارات، 11سـنن ابـن ماجـة،  // .واللفر  لره . .]قَـاَل أَبُـو عييَسـى َهـَذا َحـدييٌث َحَسـٌن َةـحي
 . 133ضعيف صقال األلباني،  ،1117رقم 

)فشوبوه( بضم الشين أمر من الشوب بمعنى الخل ، أمرهم بذلك ليكون كفارة لما يجري بينهم من الكذب وغيره، والمراد بها ةدقة  :ُشوُنوهُ ََّ - 6
حاشية السندي على سنن ابن ماجه = كفاية ، هـ(1131محمد بن عبد الهادي التتوي، )ت:  ،السنديراجع:  غير معينة حسب تضاعيف اآلثام.
 .1، ص1، جالثانية( ات دار الفكر، الطبعةبيروت، )نفس ةفح، دار الجيل، د. ط، الحاجة في شرح سنن ابن ماجه

 .131ةحيح، صقال األلباني: ، 1111 باب التوقي في التجارة، حديث رقم3كتاب التجارات، 11، سنن ابن ماجة - 7
ي فِّي الزََّمانِّ َأْي: يُرنَرف ُِّق َحاال  َويَْمَحقُ  ْمَحُق(:)ثُمَّ يَ  - 8 ، بَِّفْتٍح َفُسُكوٍن فَرَفْتٍح َأْي: يُْذهُِّب اْلبَررََكَة، َوثُمَّ لِّلترََّراخِّ علي بن القاري، راجع:  َمآال 

، دار الفكر، بيروت(، م1441 هـ/1111)أولى،  ط، رقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحم هـ(،1411المال الهروي )ت: محمد، )سلطان( 
 .1949، ص1ج
 .1111، ص3، ج1746باب النهى عن الحلف في البيع ، حديث رقم  16كتاب المساقاة،   11 صحيح مسلم،، مسلم -9
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الخالبة، واألساليب الجذابة، بالكلمات حينًا والصور حينًا آخر، فتفعل فعل السحر في النفس، وتجعلك 
ين إلشباع رغباتهم ومسايرة تكره القديم، نتيجة لثقافة اإلغراق في االستهالك، فيلجأ الناس للشراء بالدَّ 

 الحداثة والتطور. 
 ال بد منها إلى جانبها، وهي خلق المؤمنين فقد وصفهم ، فكون هذه القيمة متممة للصدق األمانة قيمة

} الله تعالى فقال:            }:كما أن ، [62]المؤمنون

مانة خلق المنافقين، فإن مقتضى األمانة أن يرد كل حق إلى صاحبه َقلَّ أو الخيانة التي هي ضد األ
كثر، فال يأخذ التاجر أكثر مما له، كما ال ينقص من مستحقات اآلخرين ما هو لهم، ومعظم أصناف 

ة وكذا المضارب (بيع المرابحة لآلمر بالشراء)  البيوع مفتقرة إلى هذه القيمة؛ كبيع المرابحة المركبة أو
على جزء من للطرف اآلخر أحد الطرفين؛ مؤتمنًا  تجعلوالشركة والوكالة وغيرها من العقود التي 

إِن َّ الل َّهَ يَقُّولُّ : أَّنَّا ثَّالِثُ الش َّرِيكَّيْنِ مَا لَّمْ يَخُّنْ أَّحَدُهُمَا صَاحِبَهُ )) التصرف لصالحه، وقد جاء عن رسول الله 

 فهذه القيمة من القيم المهمة في التداول. ، 1(( هِمَافَّإِذَّا خَانَّهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِ 
  المسلمين، فهي مما يكمل القيمتين السابقتين، سوق إال في هذه القيمة فال تظهر  ؛النصيحة قيمة

والمراد بها أن يحب التاجر الخير والمنفعة للناس، فيدلهم على ما ينفعهم، ويرشدهم على السلع 
لهم السلبيات غير الظاهرة في المبيع إن خفيت، فذاك من النصيحة، الفضلى فال يغشهم، بل يبين 

فيرشدهم على الخير الذي يحب أن يكون له لو كان مستهلكًا مثلهم، فالعيوب التي ال تظهر في السلع 
 إال بعد االستعمال ال بد من بيانها وذلك من النصيحة المطلوبة في التداول.

ألن في أدائها حفظ لمقصد من مقاصد الدين، أال وهو  النصيحة هي الدين؛ وقد جعل النبي 
ويقابل  ،2(( الد ِينُ الن َّصِيحَةُّ قُّلْنَا لِمَنْ قَّالَّ لِل َّهِ وَلِكِتَّابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَّئِم َّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَام َّتِهِمْ)) أموال المسلمين، فقال: 

ع عرضًا يغطي عيوبها، وال يظهر إال محاسنها، وذلك بعرض السل ،3النصيحة من التاجر المؤمن، الغش
 مما يوهم بسالمتها من العيوب، فيوقع في شرائها.

                                                 
 .3313حديث رقم  ،ضعيفقال األلباني، ، باب في الشركة، 17كتاب البيوع ،   11، سنن أبي داود؛ أبو داود -1
 .61، ص1، ج11، باب الدين النصيحة، حديث رقم 13كتاب اإليمان،  1مسلم، صحيح مسلم،  – 2
، أن يوهم وجود مفقوٍد مقصوٍد حدود ابن عرفة للغش في البيعفي  ، وفي االصطالح جاءفي اللغة الخديعة، وهي ضد النصيحة  الغش: – 3

لمحرم: أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئاً لو اطلع وجوده في البيع، أو يكتم وجوَد موجوٍد َفقُدُد. وقد ذكر الفقهاء أن ضاب  الغش ا
أما الفرق بين الغش والتدليس، فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الغش أعم  .، أو المتنع عن األخذ بالكليةعليه مريد أخذها، ما أخذها بذلك المقابل
البحر  ،زين الدين بن إبراهيم ،ابن نجيمبحاشية: هو و  لى البحر الرائق،منحة الخالق ع ،ابن عابدين //من التدليس وقال آخرون عكس ذلك:

 //.31، ص7ج، هـ( 1131آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد  ، وفيالرائق شرح كنز الدقائق
 ، بيروت،دار الغرب اإلسالمي، الطاهر المعموريو  ،د أبو األجفانق: محميحق، تشرح حدود ابن عرفة ،محمد األنصاري أبو عبد الله ،الرصاع
، ص 1، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، طمعجم المصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاءم(، 1993= هـ1111نزيه، )حماد؛  // .317ص

  .344، معجم لغة الفقهاء، ص قلعه جي، محمد رواس .//111
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  الفرع الثالث: السماحة واألخوة والصدقة:
من الِقَيم الُخُلقية المطلوبة في التداول هنا السماحة والتجاوز والتيسير، والُبعد عن  أواًل: السماحة:

وهذه القيم تسود دنيا التجارة، والروح التي تهيمن على السوق، وال سيما المضايقة والمشاحة والتعسير، 
ولذلك جاء الحث ، تحت وطأة الرأسمالية التي روحها ال تعرف إال الربح غاية ومقصدًا، والمنافسة طريقة

 وقد مارس النبي   ،1((وَإِذَّا اقْتَّضَّى  رَحِمَ الل َّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَّا بَاعَ وَإِذَّا اشْتَّرَى)) :َرُسوَل اللَِّه  عليها في قول

فَّأَّغْلَّظَّ لَّهُ فَّهَم َّ بِهِ   أَّن َّ رَجُلًا تَّقَّاضَّى رَسُولَّ الل َّهِ   )) السماحة حتى مع الذين يؤذونه فقد روي عن أبي هريرة 

فَّأَّعْطُّوهُ إِي َّاهُ وَقَّالُّوا لَّا نَّجِدُ إِل َّا أَّفْضَّلَّ مِنْ سِن ِهِ قَّالَّ اشْتَّرُوهُ فَّأَّعْطُّوهُ  أَّصْحَابُهُ فَّقَّالَّ دَعُوهُ فَّإِن َّ لِصَاحِبِ الْحَق ِ مَقَّالًا وَاشْتَّرُوا لَّهُ بَعِيرًا

 أكثر، وا عطائه فرصة أو : إنظار المدين المعسرهاومن فهذا من السماحة، ،2((إِي َّاهُ فَّإِن َّ خَيْرَكُّمْ أَّحْسَنُكُّمْ قَّضَّاءً 
} زامه، قال تعالى:حتى يرتب أموره ويقدر على الوفاء بالت                    

                 }:ومعنى قوله تعالى  ،[6]البقرة(( ))  تنازلوا عن

ين أو كله.  بعض الدَّ
نْظَّرَ مُعْسِرًا كَّانَ لَّهُ بِكُّل ِ يَوْمٍ صَدَقَّةٌ وَمَنْ أَّنْظَّرَهُ بَعْدَ حِل ِهِ كَّانَ لَّهُ مِثْلُّهُ فِي مَنْ أَّ  )) َقاَل: وفي الحديث عن رسول الله 

كما جاء في الحث على السماحة في الدين ما روي َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َقاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه ، 3((كُّل ِ يَوْمٍ صَدَقَّةٌ 

 :((  ُعْسِرٍ يَس َّرَ الل َّهُ عَلَّيْهِ فِي ؤْمِنٍ كُّرْبَةً مِنْ كُّرَبِ الد ُّنْيَا نَّف َّسَ الل َّهُ عَنْهُ كُّرْبَةً مِنْ كُّرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَس َّرَ عَلَّى مُ مَنْ نَّف َّسَ عَنْ م

وكرب في  ،4((الل َّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَّانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَّخِيهِ..الد ُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَّرَ مُسْلِمًا سَتَّرَهُ الل َّهُ فِي الد ُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ 
قصة تاجر ممن كان قبلنا كان من ُخُلِقِه السماحة والتجاوز، مع  وقصَّ علينا رسول الله العادة مالية، 

غَّفَّرَ الل َّهُ لِرَجُلٍ كَّانَ قَّبْلَّكُّمْ كَّانَ : ))  المتعاملين معه، فكان أهاًل ألن يتجاوز الله تعالى عنه، َقاَل َرُسوُل اللَّهِ 

 واألحاديث التي تحض على السماحة كثيرة ال حصر لها. ،5((إِذَّا اقْتَّضَّى سَهْلًاإِذَّا اشْتَّرَى  سَهْلًاإِذَّا بَاعَ  سَهْلًا
لتحليل في ا قيميةإن السوق الرأسمالية ال مجال فيها لالعتبارات ال ثانيًا: رعاية حقوق األخوة:

االقتصادي، واألرقام هي وحدها التي تحكم وترسم حركة السوق، والربح هو الذي يرجح، أما النظام 
                                                 

 . 113، ص1، ج1467باب السهولة والسماحة في البيع والشراء، حديث رقم 17لبيوع، كتاب ا31، صحيح البخاري - 1
 .111، ص1، ج1394باب استقراض اإلبل، حديث رقم 1كتاب في االستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، 13، صحيح البخاري - 2
قــال ، 1111بــاب إنظــار المعســر، حــديث رقــم 11ب الصــدقات، كتــا11؛ أبــو عبــد اللــه محمــد بــن يزيــد القزوينــي، ســنن ابــن ماجــة، ابررن ماجررة - 3

 .171ةحيح، صاأللباني: 
، 1799بــاب فضــل االجتمــاع علــى التالوة....والــذكر، حــديث رقــم  11كتــاب الــذكر والــدعاء والتوبــة واالســتغفار،   11 مسررلم، صررحيح مسررلم، – 4
 .1461، ص1ج
قـال ةـحيح، ، قـال األلبـاني، 1314، حـديث رقـموالشـراء والقضـاءسـمح البيـع اء فـي بـاب مـا جـ16البيوع عن رسول اللـه،  11 جامع الترمذي، - 5
 .131ص، 1467ةحيح حسن غريب من هذا الوجه، وعزته ط بيت األفكار الدولية إلى خ ) البخاري( رقم عيسى هذا حديث  أبو
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إبقاء علاقة   )) االقتصادي اإلسالمي فيراعي حقوق األخوة الصادقة؛ ـ بل من الضوابط الفقهية المستجدة؛

يث عن هذا الضابط ضمن هذا اإلطار، وال بد من الحد ،1((الإخاء والمودة  مهيمنة  على  علاقات  التبادل
من النصوص، فإذا ما التقى اإليجاب والقبول في البيع ولم يتم التسليم، وجاء متطفل يحاول  ونؤصله

اختطاف الصفقة بأن زاد في الربح، فال يجيز أدب اإلسالم للبائع أن يجري البيع الجديد حفاظًا على 
لَّا يَبِعْ بَعْضُّكُّمْ عَلَّى بَيْعِ )) :نظرية في عالقات التبادل ما يقوله حقوق األخوة، ومن األدلة التي ترسخ هذه ال

ي صَحْفَّتِهَا زَّادَ ...أَّوْ يَبِيعَ عَلَّى بَيْعِ أَّخِيهِ وَلَّا تَّسْأَّلْ الْمَرْأَّةُ طَّلَّاقَّ أُّخْتِهَا لِتَّكْتَّفِئَ مَا فِي إِنَّائِهَا أَّوْ مَا فِ ))، ويقول: 2((...بَعْضٍ 

فما لم يترك المشتري األول الصفقة أو يعرض عنها لسبب أو  ،3((وَلَّا يَسُمْ الر َّجُلُّ عَلَّى سَوْمِ أَّخِيهِ وَايَتِهِ عَمْرٌو فِي رِ 
 آلخر، فال يحل له أن يفسد على أخيه صفقته.

فكل معاملة فيها  ،فال بد من إبقاء عالقة اإلخاء والمودة مهيمنة على عقود البيع والشراءوعليه 
قة أو أكل لمال أخيك بغير وجه حق، أو ظلمه باستغالٍل، أو استغفاٍل أو تدليس أو خدش لهذه العال

، ولذلك سيتم الحديث عن سوق المسلمينخديعة يتنافى مع العدل الذي بنيت عليه عالقة األخوة في 
دل بين المعامالت التي فيها خدش لهذه العالقة، ومجانبة لهذا الضابط، الذي ُرِكَزْت عليها عالقات التبا

 المسلمين.
الذي هو خدش لعالقات األخوة وتحويل  :النجش ثالثًا: املعامالت اليت ختدش حقوق األخوة:

تعليقًا على حديث النهي عن  (الترمذي) لعالقات التبادل عن مقصودها، فقد حرمه اإلسالم َقاَل َأُبو ِعيَسى
ُجُل الَِّذي َيفْ )) :النجش ْلَعِة َفَيْسَتاُم ِبَأْكَثَر ِممَّا َوالنَّْجُش َأْن َيْأِتَي الرَّ ْلَعَة = يسوم، ِإَلى َصاِحِب السِ  ِصُل السِ 

َراءُ  ِإنََّما ُيِريُد َأْن  َتْسَوى َوَذِلَك ِعْنَدَما َيْحُضُرُه اْلُمْشَتِري ُيِريُد َأْن َيْغَترَّ اْلُمْشَتِري ِبِه َوَلْيَس ِمْن َرْأِيِه الشِ 
يناقض عالقات  فهو ،5فَأْهِل اْلِعْلِم َكِرُهوا النَّْجَش  ،4((ا َيْسَتاُم َوَهَذا َضْرٌب ِمْن اْلَخِديَعِة..َيْخَدَع اْلُمْشَتِرَي ِبمَ 

                                                 
شتققت منها ضـابطين فـي منـع التجـارات المحرمـة ، وقد ا114، و ص171، ص الزحيلي؛ وهبة وجمال الدين عطية، تجديد الفقه اإلسالمي – 1

 آنفة الذكر.
 .1431، ص1، ج1111، حديث رقم …باب تحريم الخطبة على الخطبة 7كتاب النكاح،   17  مسلم، صحيح مسلم، - 2
يسم ومعنى  //.1433، ص1، ج1113باب تحريم الخطبة على الخطبة....، حديث رقم  7كتاب النكاح،   17، مسلم، صحيح مسلم – 3

شرح النووي )، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مريالنووي،  )راجع:،، وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرامعلى سوم أخيه: 
 .111، ص14، جبيروت (، دار إحياء التراث العربي،1391 ط ثانية،، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،معلى صحيح مسل

باب ما جاء في  71كتاب البيوع عن رسول الله، 11 ،1341رقم  حديثتعليق على  عيسى الترمذي قاله أبو ترمذي،جامع ال الترمذي، - 4
 .134ةحيح، صقال األلباني: وال تناجشوا((، ونصه: )) كراهية النجش في البيوع،

ي إلى سبعة أقسام، فزادوا المكروه تحريما  فقد قسموا الحكم التكليف الكراهة عند جماهير الفقهاء بمعنى التحريم باستثناء الحنفية - 5
. 91-91، ص1دار الفكر، دمشق، جم(، 1447هـ/1116، )11ط أصول الفقه اإلسالميد. وهبة،  ،الزحيليراجع: //والمكروه تنزيها ،،

 //.17، ص1، جر والتوزيع، بيروتمؤسسة الريان للطباعة والنش(، م1996/هـ1111)أولى،  ط ،تيسيُر علم أصول الفقه ،عبد الله بن يوسف، الجديع//
مكتبة العلوم والحكم، المدينة (، م1441)خامسة،  ط ،مذكرة في أصول الفقه ،هـ(1393محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر)ت:  ،الشنقيطي
 .11، ص1، جالمنورة
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قية السوق ايسقط مصد وجد النجش فإنهوال يجعلها مهيمنة على عالقات التبادل في السوق؛ فإذا  ،اإلخاء
 ادلي التجاري.محرمة في التبهي به من الخديعة، و و شيوالعمل التجاري، مما 

ومن القيم التي راعاها اإلسالم في  رابعًا: الكذب واحللف الكاذب والرفث والسخب يف األسواق:
مجال التجارة والتبادل، التصدق بما تطيب به النفس، تطهيرًا لما يشوب المعامالت التجارية من اللغو 

لم تبع على  ،تكذب في وصفك للسعة، حتى فشا بين التجار أنََّك إن لم مع حرمتهوالحلف وربما الكذب 
اإلطالق، ولذلك حث اإلسالم على تطهير العمل التجاري مما يخالطه بالصدقة غير الواجبة؛ كما جاء 

يَحْضُّرُهُ  )) ية:وفي روا ((يَا مَعْشَرَ الت ُّج َّارِ إِن َّ الْبَيْعَ يَحْضُّرُهُ الل َّغْوُ وَالْحَلْفُ فَّشُوبُوهُ بِالص َّدَقَّةِ  ))َفَقاَل:  عن رسول الله 

ِبُ وَالْحَلْفُ  : (( الْكََّ ِبُ )) وَقاَل َعْبُد اللَِّه الزُّْهِريُّ وهذه الصدقة غير مقدرة؛ بل موكولة إلى  ،1(( الل َّغْوُ وَالْكََّ
 ضمير المسلم في مقدارها وفي وقتها، لتنفي اللغو والكذب والحلف.

 (بي: بمنع الغش وتطفيف الكيل والميزانوالسل) الفرع الرابع: إيفاء الكيل والميزان بالقسط:
األنعام  ن بالقسط، ففي الوصايا العشرة فيمن العدل الذي أوجبه الله تعالى: إيفاء الكيل والميزا

 }...:يقول تعالى              ... } :[، ومن وصايا الحكمة من  6]األنعام

} اإلسراء فقال:                     } [:وحين قدم النبي91اإلسراء ،] 
  :وجدهم يطففون في الكيل والوزن، فأنزل الله وعيده في شأن المطففين  في كتابه باسمهم، فقال
{                                

                 }:[، والتطفيف من الضرر بالمعامل، 32]المطففين
هذا اللون من التعامل، مثل قوم شعيب  قبلنا كان الفساد فيهم في توقص القرآن قصص أمم ممن كان

  وقومه مدين، فجاءهم نبيهم ليردهم عن هذا اللون من الفساد ويخوفهم من مغبة هذا التطفيف ويأمرهم
 } بإيفاء الكيل وعدم اإلخسار فقال تعالى:                   

            

}2، :[.66]الشعراء 

أال يكتم في المقدار شيئًا وذلك بتعديل الميزان واالحتياط فيه وفي الكيل، )) :بأن لتطفيفا وفس َّر بعض العلماء
كتال.... وال يخلص من هذا إال بأن يرجح إذا أعطى، وينقص إذا أخذ ولذلك لما فينبغي أن يكيل كما ي

                                                 
  .361ةحيح، صقال األلباني، ، 3316، 3317 باب التجارة يخالطها الحلف واللغو، حديث رقم1كتاب البيوع، 11 سنن أبي داود، - 1
تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب » لتحرير والتنويرا، هـ(1393، محمد الطاهر بن محمد )ت: الطاهر بن عاشور - 2

 .111، ص 19هـ(، الدار التونسية للنشر، تونس، ج 1911ط)، «المجيد
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عجبت ))وقال بعض السلف:  ،1(( زِنْ وَأَّرْجِحْ )) شيئًا من رجل قال للوازن موجهًا ومعلمًا:  اشترى النبي
 ف والبخس مناعتبر التطفيوعليه فقد  ،2((للتاجر والبائع كيف ينجو، يزن ويحلف بالنهار، وينام بالليل

 .؟اإلفساد في األرض؛ فما حقيقتهما
يقول  ،3: اإلنقاصوالبخسومنه تطفيف المكيال والميزان،  ،إعطاء المرء أقل من حقههو  التطفيف:  (1

البخس: النقص، وهو يكون في السلعة بالتعييب والتزهيد فيها، أو المخادعة عن )) اإلمام القرطبي:
ذلك منهي و ، وكل ذلك من أكل المال بالباطل ،لكيل والنقصان منهفي التزيد في اواالحتيال القيمة، 

مة والسالفة على ألسنة الرسل عنه في اأُلمم والبخس والتطفيف من المعامالت التي تناقض  ،4((المتقد 
، والبخس أو التطفيف ((إبقاء علاقة الإخاء والمودة مهيمنة على علاقات التبادل))أساس المبدأ الذي رسخناه 

، ولذا منعهما اإلسالم، لتبقي عالقة اإلخاء هي المهيمنة في السوق فيهدمهالضابط قض مع هذا يتنا
 بيعًا وشراًء.

ومن العدل هنا: عدم إجبار  ؛إكراه الناس على البيع بسعر ال يرضونه بغير مسوغ وهو من الظلم  (2
أسعار السوق، التقاء العرض  ـــالناس على البيع بسعر معين، إذا سارت السوق سيرًا طبيعيًا بآلياتها ـ

بالطلب، وهي قناة الترشيد األولى في السوق والقناة الثانية القيم واألخالق عبر قنوات الترشيد الكثيرة 
باألسعار، فإذا  ـ فال احتكار فيها، وال تالعبــــ التي تحويها وخاصة قيمتها األم فكرة الحالل والحرام،

 ال يتدخل ولي األمر إذا لم يجد أي تعدِ  أو انحراف يوجب ذلك.عملت آليات السوق السالفة الذكر ف
حين رأي عمل آليات السوق بشكل جيد امتنع عن التسعير كما جاء في الحديث َعْن  وهذا ما فعله 

ْر َلَنا َفَقاَل َرُسوُل اللَّهِ  ْعُر َفَسعِ  الل َّهَ هُوَ الْمُسَع ِرُ الْقَّابِضُ الْبَاسِطُّ  إِن َّ  )) : َأَنٍس َقاَل النَّاُس َيا َرُسوَل اللَِّه َغاَل السِ 

فاعتبر التدخل في السوق عند ، 5((الر َّازِقُّ وَإِن ِي لَّأَّرْجُو أَّنْ أَّلْقَّى الل َّهَ وَلَّيْسَ أَّحَدٌ مِنْكُّمْ يُطَّالِبُنِي بِمَظْلَّمَةٍ فِي دَمٍ وَلَّا مَالٍ 
الى منه، أما إذا تدخلت في السوق عوامل االحتكار عمل آلياته بدقة دربًا من الظلم الذي يبرأ إلى الله تع

واالستغالل والتالعب بحاجات الناس ـ كما شاع في عصور التقهقر ـ فإن التسعير جائز؛ بل هو واجب، 
 في هذه الحال؛ ألنه إلزام للناس بالعدل الذي ألزمهم الله به.

                                                 
 ةـــــحيح،قـــــال األلبـــــاني: ، 1341بـــــاب مـــــا جـــــاء فـــــي الرجحـــــان فـــــي الـــــوزن، حـــــديث رقـــــم 77، عـــــن رســـــول اللـــــه البيـــــوع 11 جرررررامع الترمرررررذي، - 1
بــاب فــي الرجحــان فــي الــوزن والــوزن فــي األجــر،  6كتــاب البيــوع، 11 سررنن أبرري داود،// .واللفرر  لرره أبررو عيسررى حسررن صررحيح  ]قررال.134ص

، 1114بـاب الرجحــان فـي الـوزن، حـديث رقــم 31كتـاب التجـارات، 11، سرنن ابرن ماجررة.//361ةــحيح، ص :قـال األلبـاني، 3337حـديث رقـم 
 .114ةحيح، ص قال األلباني:

، دار 1، طحجررة اللرره البالغررةم(، 1991، )الررد هلوي؛ اإلمررام ولرري اللرره .//بتصــرف بســي  66، ص 1ج اإلمررام الغزالرري، إحيرراء علرروم الرردين، - 2
، تنظريم السروق وتحديرد األسرعار فري االقتصراد اإلسرالميم(، 1997هــ/ 1116) عبد الرحمن يسرري، .//146، ص1الكتب العلمية، بيـروت ج

 .31، ص111مجلة االقتصاد اإلسالمي، عدد 
 .11صالبخس ، و 113صالتطفيف ، قلعه جي؛ محمد رواس، معجم لغة الفقهاء - 3
 .67، ص 1م(، ج 1993هـ =1111، دار الفكر، ط، )الجامع ألحكام القرآنأبو عبد الله محمد بن أحمد األنصاري، القرطبي؛  - 4
  .311، ةحيح، ص3111باب في التسعير، حديث رقم 19البيوع،  11 سنن أبي داود، - 5
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ين مطل الغين ظلم:  (3 في موعده، ما دام مليئًا موسرًا؛ من العدل الذي أوجبه اإلسالم: الوفاء بالد 
إبراًء للذمة، وأداًء للحق والتزامًا بالعقد، ووفاًء بالعهد، فإذا مطل دائنه فلم يوفه َدينه وهو قادر، فهو 

َناِد َعْن اأْلَْعَرِج َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة    َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ  ظالم يستحق عقوبة الظالمين فقد روي َعْن َأِبي الزِ 
َّوفي عقوبته في الدنيا قال ،1((…مَطْلُّ الْغَّنِي ِ ظُّلْمٌ  )) :قَّال  :(( ُّ عِرْضَّهُ وَ عُقُّوبَتَّهُ ..لَّي ُّ الْوَاجِدِ يُحِل))2، 

أي يجيز التشهير به، وذكره  ((يحل عرضه)) مطله، ومعنى ((َليُّه)) القادر على الدفع، و هو: ((الوَاجِدِ ))
: ((عقوبته)) العرض بما علقه عن سفيان قال يقول مطلني، ووفسر البخاري حل  ،3بسوء معامالته

ة، ال  ،4حبسه أما عقوبته األخروية: فهي شديدة؛ ألنه أمر يتعلق بحقوق العباد وهي مبنية، على المشاح 
وفي ، على المسامحة، وأخشى ما يخشى على المدين أن يموت وعليه َدْين ولم يدع في تركته ما يوفيه

إِن َّ أَّعْظَّمَ الَ ُّنُّوبِ عِنْدَ الل َّهِ أَّنْ يَلْقَّاهُ  )) َأنَُّه َقاَل:  ى اأْلَْشَعِريَّ َيُقوُل َعْن َأِبيِه َعْن َرُسوِل اللَّهِ الحديث َأِبي ُموسَ 

 .5(( اءً بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَّبَائِرِ ال َّتِي نَّهَى الل َّهُ عَنْهَا أَّنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَّيْهِ دَيْنٌ لَّا يَدَعُ لَّهُ قَّضَّ 
  الفرع الخامس: زاد التاجر إلى اآلخرة:

ربط المسلم بين حياته   أو هو "،تفضيل االستثمار طويل األجل على قصيرهويمكن أن يعبر عنه؛ بأن "
الدنيا وحياته األخرى أمر واضح في عقيدة كل مسلم متى التزم باإلسالم عقيدة ومنهج حياة، فهو يستثمر 

 سعادته في األخرى، وفيما يلي نتحدث عن زاد التجار. في الدنيا من أجل تحقيق
من القيم المهمة التي ال يجوز للتاجر إغفالها، أن التبادل التجاري وعقد  أواًل: ال تلهيهم جتارة وال بيع:

الصفقات، ال يجيز للمسلم أن يغفل عن ذكر الله، أو ينشغل في عمله ونشاطه االقتصادي عن أداء 
 }قوله: ويذكر فيها ،الصالة                              

                                } :ل [، وقا42] النور

} تعالى في صالة الجمعة:                                 

                                           

                                                 
 .111، ص1، ج1116باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة، حديث رقم 1كتاب الحواالت، 31، صحيح البخاري - 1
وذكررره: ابررن  .//113، ص1بـاب لصــاحب الحـق مقـال، ج13، لتفلـيسوأداء الـديون والحجــر وا فـي االســتقراض كتـاب 13، صرحيح البخرراري - 2

 .1131، ص1باب لصاحب الحق مقال، ج13باب في االستقراض،  13، حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري
ط، تحليرل بيرع التقسريم(، 1996هــ=1111)المصري؛ رفيرق،  //يقترح بعض الفقهاء بأن يوضع إسمه على قائمة سوداء ويشهر به في السـوق – 3

 .131، ص3، دار القلم والدار الشامية، بيروت، الملحق رقم 1، ط فقهي اقتصادي
، 3ه(، ج1369م =1974، )1دار إحيــاء التــراث العربــي، ط الصررنعاني؛ محمررد بررن إسررماعيل الكحالنرري، سرربل السررالم شرررح بلررو  المرررام، - 4
 .141، ص 1، جالد هلوي، حجة الله البالغة اإلمام.//341، صالقرضاوي؛ يوسف، دور القيم واألخالقو  .//11ص

 .361ضعيف، صقال األلباني: ، 3311باب في التشديد في الدين، حديث رقم  9البيوع، 11 سنن أبي داود، - 5
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                  }  :[، فهذا حال المسلم يسعى في طلب 24]الجمعة
الرزق، فيعمل في دنياه، ويسعى لكسب عيشه، ويتناول األعيان والمنافع ولو في يوم الجمعة، فقط عليه 

له تعالى مما فرضه عليه، ينفض يده من كل ما يشغله عن العبادة، وحياته كلها عبادة أن يؤدي شعائر ال
ما خلصت نيته لله تعالى، فإذا فرغ من الطاعة عاد لمزاولة عمله من جديد، وهو في هذا الحال ال يغفل 

 عن ذكر مواله جل في عاله.
}: كما قال تعالى                          } 

 والكافر يغرق حتى ذقنه في التجارة الدنيوية.، ، فالمؤمن يتاجر بالتجارة الرابحة ويفضلها[69]الصف:
في  1يقال الإمام الغزالال بد للتاجر من الربط بين الدنيا واآلخرة، فقد  :ثانيًا: زاد التاجر املسلم إىل اآلخرة

شفقة التاجر على دينه فيما يخصه ويعم آخرته؛ وهو في غاية األهمية ـ لما فيه من القيم المهمة للحياة 
 التجارية ـ 

ال ينبغي للتاجر أن يشغله معاشه عن معاده، فيكون عمره ضائعًا وصفقته خاسرة، وما يفوته من ف
ى الحياة الدنيا باآلخرة؛ بل العاقل ينبغي أن الربح في اآلخرة ال يفي به ما ينال في الدنيا، فيكون اشتر 

يشفق على نفسه، وشفقته على نفسه بحفظ رأس ماله ورأس ماله دينه وتجارته فيه، قال بعض السلف: 
وقال  ،2أولى األشياء بالعاقل أحوجه إليه في العاجل، وأحوج شيء إليه في العاجل أحمده عاقبة في اآلجل

ال بد لك من نصيبك في الدنيا، وأنت إلى نصيبك من اآلخرة أحوج، في وصيته: إنه  معاذ بن جبل 
  } قال تعالى: ،3فابدأ بنصيبك في اآلخرة، فخذه فإنك ستمر  على نصيبك من الدنيا فتنظمه

                

}4، :[، أي ال تنس في الدنيا نصيبك منها في اآلخرة، فإنها مزرعتها، وفيها تكسب 63]القصص
 الحسنات.

                                                 
 .. بتصرف كبير.13، ص1، جاإلمام الغزالي، إحياء علوم الدين - 1
قوت القلوب في هـ(، 317)ت  أبو طالب المكيحمد بن علي بن عطية م الحارثي، //. 13، ص1، جاإلمام الغزالي، إحياء علوم الدين - 2

دار الكتب العلمية، (، م 1441هـ/ 1117ثانية، ) طد. عاةم إبراهيم الكيالي،  ، تحقق:معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد
 .133، ص1جبيروت، 

 المرجعين السابقين، ذات المواضع. - 3
الوةايا من قوم قارون لقارون أهداف لالقتصاد اإلسالمي، وةيغت كل شطر من اآليات بلغة االقتصاد اإلسالمي: األولى: لقد جعلت هذه  - 4

ك من وابتغ فيما آتاك الله الدار اآلخرة : فيصاغ اقتصاديا على شكل هدف؛ " تفضيل االستثمار طويل األجل علي قصيره"، الثاني: وال تنس نصيب
منظم من أجل االستثمار قصير األجل )الدنيوي("، الثالث: وأحسن كما أحسن الله إليك؛ "إحسان العمل المنظم في الدنيا؛ " العمل ال

رح إن الله ال االستثماريين"، الرابع: وال تبغ الفساد في األرض؛ " عدم اإلفساد في األرض في الحال والمال"، الخامس في نهاية اآلية السابقة: ال تف
)بهجا، محمد فداء الدين عبد المعطي، أهداف القناعة فيما يأتيك في االستثمار قصير األجل "، راجع لشرحها واالستزادة: يحب الفرحين؛ " 
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 من أعظم صور زاد التاجر المسلم إلى اآلخرة قلة الحرص والقناعة فيما يأتيه :القناعة وقلة احلرص، 
ن يكون أول داخل وآخر خارج منه، وكان عبد يكون شديد الحرص على السوق والتجارة، وذلك بأفال 

ل داخل في السوق وال آخر خارج منه، فإن  بها باض  الله بن عمرو بن العاص  يقول: ال تكن أو 
لَّا تَّكُّونَّن َّ إِنْ اسْتَّطَّعْتَ أَّو َّلَّ مَنْ يَدْخُلُّ الس ُّوقَّ وَلَّا آخِرَ مَنْ  )) وقد روى الشيخان في صحيحيهما: الشيطان وفر خ...

، وتمام االحتراز هو أن يراقب وقت كفايته، فإذا حصلت 1((يَخْرُجُ مِنْهَا فَّإِن َّهَا مَعْرَكَّةُّ الش َّيْطَّانِ وَبِهَا يَنْصِبُ رَايَتَّهُ 
كفايته انصرف واشتغل بتجارة اآلخرة؛ كما كان صالحوا السلف يفعلون، كما أن شدة الحرص تنتج 

وق العمل والسعي، ويجعل العبد شاكيًا، بداًل من أن يكون اإلسراف الذي هو ضد القناعة، مما يهدم ش
َضا  ولقد جعل الشيخ السفاريني ،2شاكراً  َضا ِباْلَكَفاِف، َفَما اْلِعزُّ إالَّ ِفي اْلَقَناَعِة َوالرِ  اْلِعزُّ ِفي اْلَقَناَعِة َوالرِ 

ْفَعُة إالَّ ِفي الْ   .3َقَناَعةِ ِبَأْدَنى َكَفاٍف َحاِصٍل َوالتََّزهُِّد َوالرِ 
َهَواِت الَِّتي اَل ُتَناُل إالَّ ِبِزَياَدِة ))وهو يتحدث عن مطالب النفس غير المتناهية وقال الماوردي ُمَناَزَعُة الشَّ

َهَواتِ  ُلُه؛ َوَلْيَس ِللشَّ ْهَوُة َطَلَب ِمْن اْلَماِل َما ُيَوصِ  ِة؛ َفِإَذا َناَزَعْتُه الشَّ َفَيِصيُر َذِلَك  ،4دٌّ ُمَتَناهٍ حَ  اْلَماِل َوَكْثَرِة اْلَمادَّ
ُه َوتَ  َياَدِة َغْيُر ُمَتَناٍه، َوَمْن َلْم َيَتَناَه َطَلُبُه اْسَتَداَم َكدُّ َعُبُه، َوَمْن اْسَتَداَم اْلَكدَّ َذِريَعًة إَلى َأنَّ َما َيْطُلُبُه ِمْن الزِ 

ْتَعاِبِه، َمَع َما َقْد َلِزَمُه ِمْن َذمِ  ااِلْنِقَياِد  َوالتََّعَب َلْم َيِف اْلِتَذاَذُه ِبَنْيِل َشَهَواِتِه ِبَما ِه َواِ  ُيَعاِنيِه ِمْن اْسِتَداَمِة َكدِ 
َهَواِت، َوالتََّعرُِّض اِلْكِتَساِب التَِّبَعاِت، َحتَّى َيِصيَر َكاْلَبِهيَمِة الَِّتي َقْد اْنَصَرَف طَ  َلُبَها إَلى َما َتْدُعو ِلُمَغاَلَبِة الشَّ

 .5((ِه َشْهَوُتَهاإَليْ 
 :ينبغي أن يراقب جميع مجاري معامالته مع كل واحد من معامليه؛ فإنه  املراقبة واحملاسبة للنفس

مراَقب ومحاَسب، فليعد  الجواب ليوم الحساب والعقاب في كل فعلة وقولة أنه ِلَم أقدم عليها؟ فالعبد 
فهذا ما على المكتسب  مع خلق الله تعالى؛ يحاسب يوم القيامة على معامالته التي قام بها في الدنيا

ن  في عمله من العدل واإلحسان والشفقة على الدين، فإذا اقتصر على العدل فهو من الصالحين، وا 
يقين ن راعى مع ذلك القواعد السالفة كان من الصدِ   .6أضاف إليها اإلحسان كان من المقرَّبين، وا 

 

                                                                                                                                                         

؛ 11ـ  14، و ص1م، ص1991هـ= 1111، 7مجلة جامعة الملك عبد العزيز؛ االقتصاد اإلسالمي، مجلد  المحاسبة في اقتصاد إسالمي،
 .1، ص6ليه من الدكتور القرضاوي؛ كما ذكر الباحث في حاشية إضافة الهدف الخامس كان بإشارة ع

 .1947، ص1، ج1111باب من فضائل أم سلمة، حديث رقم  17كتاب فضائل الصحابة،   11، مسلم، صحيح مسلم - 1
اهد المالزكردي، منشورات ، ترجمة عن التركية، المال محمد ز مجموعة اللمعات من كليات رسائل النور اإلمام بديع الزمان سعيد،؛ النورسي - 2

 .117ص  م(،5891هر= 5021دار اآلفاق الجديدة، بيروت، ط )
 .137ص 1، طـ مؤسسة قرطبة، جالسفاريني؛ محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان ، غذاء األلباب شرح منظومة اآلداب – 3
 لم االقتصاد بالمشكلة االقتصادية.وفي هذا إشارة إلى ندرة الموارد بالنسبة لحاجات اإلنسان، وهو ما سمي في ع - 4
 .111ط دار مكتبة الحياة، ص  أدب الدنيا والدين،هـ، 114أبو الحسن علي بن محمد حبيب البصري ) الماوردي؛ – 5
 . 16ـ  13، ص 1،جاإلمام الغزالي، إحياء علوم الدين - 6
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 : (ض التعظيمفر): تعظيم منافع التبادل الفرع السادس:

 ما يزيد من منافع التبادل، تعظيم عدة أمور منها:إن 
= في  )ويقصد به نقل السلعة من زمان إلى زمان عن طريق تخزينها وقت ُوفورها :أواًل: نقل السلعة

ونقل السلعة من  ، ويحقق ذلك أرباحًا إضافية في غالب األحيان؛وهذه المنافع الزمانية للتجارة، (موسمها 
 بالمنافع المكانية للسلعةوهذه المنافع تسمى  (عن طريق النقل والشحن والتصدير  )إلى مكان آخر مكان 

 وتحقق أرباحًا في غالب األحيان.
بالمنافع وهذه المنافع تسمى  (عن طريق عقود البيع )ونقل السلعة من شخص إلى شخص آخر 

اعلم أن التجارة محاولة الكسب بتنمية  )): (هـ 303ت  )قال ابن خلدون ، وهو ما أشار إليه الشخصية
المال، بشراء السلع بالرخص، وبيعها بالغالء، أي ًا كانت السلعة... وهذا القدر النامي المسمى بالربح، 

األسواق من الرخص إلى  (= تغير )فالوصول إلى هذا الربح يكون إما بتخزين السلعة ويحين بها حوالة 
ما أن ين فيه تلك السلعة أكثر من  (تروج  )آخر، َتْنُفقُ  قله من بلد ذو وفرة إلى بلدالغالء، فيعظم ربحه، وا 

 .1((بلده الذي اشتراها فيه، فيعظم ربحه
 (في المواشي  )النماء في مال التجارة، بزيادة القيمة، ولم تنحصر زيادة ثمنها : ثانيًا: النماء يف السلع

َمن الحادث " الزيادة الذاتية"؛ بل قد ي حصل بالتأخير من فصل إلى فصل " الزيادة الزمانية "، أو في السِ 
 .2بالنقل من مكان إلى مكان؛ "الزيادة المكانية" 

نَّهَى أَّنْ  ))؛أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وفي رواية حتى ينقلوها ولهذا منع النبي 

نَّبْتَّاعُ  كُّن َّا فِي زَّمَنِ رَسُولِ الل َّهِ  :عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَّن َّهُ قَّالَّ ويقول:  3((ج َّارُ إِلَّى رِحَالِهِمْ تُّبَاعَ الس ِلَّعُ حَيْثُ تُّبْتَّاعُ حَت َّى يَحُوزَّهَا الت ُّ 

ِي ابْتَّعْنَاهُ فِيهِ إِلَّى مَكَّانٍ سِوَ  فهذا ربما ال  ؛يَعْنِي جُزَافًا 4((نَّبِيعَهُ اهُ قَّبْلَّ أَّنْ الط َّعَامَ فَّيَبْعَثُ عَلَّيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَّا بِانْتِقَّالِهِ مِنْ الْمَكَّانِ ال ََّ
يكون فيه داللة على قبض السلعة فحسب؛ بل فيه داللة أخرى، هي القيمة المضافة نتيجة نقل السلعة من 

 مكان إلى مكان آخر، أو تأخيره من زمان إلى زمان.
 :المطلب الثاني: الضوابط القيمية المتعلقة بالعمالة واإلجارة وتأسيس الشركات

 يجب على المسلمين في أسواقهم العمل في إطار العقود الناظمة للمعامالت المشروعة بيعًا وشراءً 
 :الفرعين التالييننتحدث عن ذلك في وبناًء على ذلك  ،وكذلك إجارة ومشاركةكما مر، 

                                                 
، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ساسية لعلم االقتصادإسهامات الفقهاء في الفروض األم(، 1991هـ=1119؛ رفيق يونس، )المصري - 1

 .37، ص 11، رقم 1سلسلة محاضرات رقم العلماء الفائزين ... ط
 .111ـ  111، صالمصري؛ رفيق يونس، أصول االقتصاد اإلسالمي //.36المرجع السابق، ص  – 2
سرنن أبري // .واللفر  لره.1171، ص3، ج1117لقـبض حـديث رقـمبـاب بطـالن بيـع المبيـع قبـل ا1كتاب البيوع، 11 مسلم، صحيح مسلم، - 3

 .311، ةحيح، ص3193باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى، حديث رقم 71كتاب البيوع ، 11 داود،
 .1171، ص3، ج1116باب بطالن بيع المبيع قبل القبض، حديث رقم1كتاب البيوع، 11 مسلم؛ – 4
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ومسم ياتها  إن اإلجارة على اختالف أنواعها وأشكالها : القضايا املتعلقة بالعمالة واإلجارة:ولاألفرع ال
إذا تمت بين المسلمين وتوافرت أركانها وشروطها فإنها تعد صحيحة؛ ألنها دخلت مصفاة القيم واألخالق 
وخرجت منها بعيدة عن الظلم أي قنوات التحريم، قائمة على العدل الذي أراده اإلسالم من معامالت 

 المسلمين فيما بينهم.
رة األشياء من عقارات ومنقوالت مقصودها مشروعًا ال فالذي يحدد جواز اإلجارة هو: أن تكون إجا

 يخالف النصوص الشرعية،  وبمعنى آخر أن ال يكون هناك مانع شرعي من هذه اإلجارة.
 قضايا تتعلق بتكوين وتأسيس الشركات:الثاني: الفرع ال

صـــح  وشـــارك المســـلم مســـلمًا فيمـــا ،إذا وقعـــت الشـــركة بـــين المســـلمين مضـــاربة أو عنـــان أو غيـــر ذلـــك
فـــإن ذلــك جـــائز وتترتـــب عليـــه األحكـــام الشــرعية التـــي تترتـــب علـــى الشـــركات  ؛مـــن أنـــواع الشـــركات ،وجــاز

تجلـى فيـه اإلرادة علـى تنميـة المـال واسـتثماره بأحـد يالشركات قصد ومن المعلوم أن ، المعروفة في اإلسالم
ال بشــرط أن الشــركات يجيــزون  ســواًء أكانــت معروفــة قــديمًا أو مــا اســتجد منهــا، والفقهــاء ،أنــواع الشــركات
وقــرر مجمــع الفقــه اإلســالمي ذلــك بقــرارات فــي شــأن اإلســهام فــي  ،1نحــو الشــركات المســاهمةتتعامــل بالربــا 

 نص بعض القرارات : 2الشركات
 فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض مشروعة أمر جائز. 3بما أن األصل في المعامالت الحل .9
ركات غرضها األساسي محرم؛ كالتعامـل بالربـا أو إنتـاج المحرمـات ال خالف في حرمة اإلسهام في ش  .6

 أو المتاجرة بها. 
أمــا التــي تعمــل فــي بعــض األحيــان بالربــا مــثاًل، فقــد بحــث أمرهــا فــي المــؤتمرات العلميــة لمجمــع الفقــه  .2

 :4اإلسالمي والحلقات العلمية واتخذ فيها قرارات
بالمحرمــات؛ كالربــا ونحــوه، بــالرغم مــن أن أنشــطتها  األصــل حرمــة اإلســهام فــي شــركات تتعامــل أحيانــاً   .1

 .5األساسية مشروعة
                                                 

الشركة المساهمة بأنها : الشركة التي يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية ركة ) المشاركة( والشركات الحديثة(،  الش) ( 96عرَّف المعيار الشرعي رقم ) - 1
رأس المال، وهي من شركات األموال، ولها أحكام شركة العنان، إال ما يتعلق بتحديد قابلة للتداول، وال يكون كل شريك فيها مسئواًل إال بمقدار حصته من 

، عن هي ة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ةالصادر الشرعية ر ييالمعامن  1/9/9/9الشركاء وامتناع الفسخ من أحد الشركاء. الفقرة لية مسئو 
ن الجوزي، هـ(، دار اب9161) 6، ط األسهم والسندات وأحكامها، في الفقه اإلسالميبن محمد، د. أحمد  الخليل، //.609م، ص6001البحرين، ط 
 .901السعودية، ص

م، 1991هـــ 1111، 1، دار القلــم ومجمــع الفقــه اإلســالمي ط 96ـ  1القــرارات  14ـ  1قــرارات وتوةــيات مجمــع الفقــه اإلســالمي ـ للــدورات  - 2
 .191( ص  1/9)  16قرار رقم  116(، ص 1/1) 66م. وكذا القراران 1991هـ 1111سنة القرار  131( ص  6/ 1) 73القرار رقم 

هرر(، شررح 5050بقلم الزرقا؛ الشيخ مصرطفى، )" القاعدة الثانية من القواعد الملحقة  األصل في األشياء اإلباحةيشير إلى القاعدة الفقهية "  - 3
 المنرراه م(، 1996هـــ،/1111الرردريني؛ فتحرري، )((: المعررامالت طِّْلررق  حتررى يرررد المنررع. ومثلهــا: ))111ص، 3دار القلررم ط، القواعررد الفقهيررة

 .111، مؤسسة الرسالة، ص 3، طاألصولية
هـــ، عقــدت الحلقــة بالتعــاون بــين المعهــد اإلســالمي للبحــوث والتــدريب 1114محــرم  1العــدد  7المجلــد  مجلررة دراسررات اقتصررادية إسررالمية، - 4

 وما بعدها.  191هـ بجدة، ص 1119محرم  19ـ 16ومجمع الفقه اإلسالمي 
 هـ.  1111السابق ذكره سنة القرار ، 131( ص  6/ 1)  73القرار رقم  - 5
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من رعايا الدولة اإلسالمية الضوابط القيمية لتداول غري املسلمني :لثالثا بحثامل
1. 

تحرم وال  ن،يالذمي منلقد وضعت الشريعة السمحة ضوابط شرعية لتعامل المسلم مع غير المسلم 
ومن  والقيمية األخالقية لمين، ولكنها ضبطت التعامل بالضوابط الشرعيةالشريعة التعامل مع غير المس

 :2هذه الضوابط ما يلي

 أن يكون التعامل في مجال الحالل والطيبات. (9)
 االلتزام بفقه األولويات اإلسالمية، ودرجات مقاصد الشريعة الكلية من ضرورات وحاجات وتحسينات. (6)
 أموالهم وأعراضهم مصونة.عدم االعتداء على أموال غير المسلمين، ف (2)
 ،واألمانة ،والوفاء بالعهود والعقود ،وعدم الظلم ،كالعدلالضوابط القيمية واألخالقية؛ االلتزام ب (1)

 والتسامح والتيسير واإلحسان. ،والصدق

ولصعوبة فصل أنشطتهم االقتصادية عن بعضها البعض؛ كما فعلنا في تداول المسلمين فيما بينهم؛ 
نشاطهم بشكل عام مع التركيز على مبادالتهم التجارية التي لها عالقة بالمسلمين؛ فإننا سنتحدث عن 

ايا المتعلقة : القضالثاني. التداول التجاري : األولألنها هي التي تعنينا، ويمكن تقسيمه على النحو التالي: 
 . تكوين وتأسيس الشركات. الثالث: بالعمالة واإلجارة

  التجاري: هملتداولة الضوابط القيمياألول:  مطلبال
ال شك أن التجارة ممثلة بالبيع والشراء في مختلف األعيان والسـلع بمـا تتضـمنه مـن صـرافة واستصـناع 
تعد من أوسـع األنشـطة االقتصـادية انتشـارًا وشـيوعًا فـي العـالم قـديمًا وحـديثًا، سـواًء علـى المسـتوى الـداخلي 

وعقائــــدهم، أو المســــتوى الخــــارجي فيمــــا يتعلــــق بالــــدول بــــين أفــــراد الدولــــة الواحــــدة علــــى اخــــتالف مــــذاهبهم 
 : 4وعليهفقد اختلف الفقهاء في حكمه، محل العقد جائزًا عند المسلمين، وال يخلوا أن يكون ، 3وأفرادها

أن التعامـل مـع غيـر المسـلمين بيعـًا  5يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشوافعية والحنابلوة. أ 
كـــان هـــذا التعامـــل بيعـــًا مطلقـــًا أم ســـلمًا، أم صـــرافة، أم استصـــناعًا، أم غيـــر ذلـــك،  وشـــراًء جـــائز ســـواء

                                                 
، 116، مجلــــة االقتصــــاد اإلســــالمي دبــــي، عــــدد قواعررررد التعامررررل التجرررراري بررررين المسررررلمين وغيررررر المسررررلمين الجنرررردي، محمررررد الشررررحات، - 1
 .64ـ  79م(، ص1997ه/ 1116)
 . 34، ص 131عدد  شحاتة؛ حسين، مجلة االقتصاد اإلسالمي، – 2
، مجلة جامعة هر(، النشاط االقتصادي لغير المسلمين في الدولة اإلسالمية، دراسة مقارنة5000/ م 0225كميل؛ صالح شريف، ) - 3

 .96، ص11النجاح لألبحاث، المجلد 
ه، ـ ج 1367، 1تحقيق علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى الحلبي، ط أحكام القرآن، ابن العربي؛ أبو بكر بن عبد الله، - 4
، أحكام شمس أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزيةابن القيم؛ .//311، ص1، جالقرطبي، الجامع ألحكام القرآن //.111، ص1

 .179، ص1، ج 1تحقيق ةبحي الصالح، دار العلم للماليين، بيروت ط أهل الذمة،
شرح أبو عبد الله محمد،  ،الخرشي //.611، ص6جالبابي الحلبي، هـ(، مصطفى 9231، ) 9ط، العناية على الهداية أكمل الدين، البابرتي،جع: را - 5

ط مصطفى البابي  ،على االقناع حاشية البجيرمي، الشيخ سليمان بن محمد، بجيرميال //.3، ص5ج، دار ةادر، بيروت، 6ط، الخرشي على مختصر خليل
، أحكام أهل الذمة، تحقيق وتعليق د. ةبحي م شمس الدين أبو عبد اللهبن القيا.92ص مقدمة تحقيق أهل الذمة،، الصالح. د صبحي //.2، ص2جالحلبي، 

 هـ.9109، 6الصالح، دار العلم للماليين، بيروت، ط
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شــريطة أن يكــون محــل التعاقــد مــن األمــور الجــائزة شــرعًا، بقطــع النظــر عــن مصــدر أمــوالهم، أهــي مــن 
حراٍم أو حـالل، بالنسـبة للمتعامـل معهـم مـن أفـراد المجتمـع اإلسـالمي، وقـد اسـتدلوا علـى ذلـك بعـدد مـن 

 دلة، منها:األ
ــه تعــالى :القوور ن الكووريم .9 }...:قول                    …  } :[ فاآليــة كمــا هــو 6]البقــرة

 ظاهر مطلقة لم تشر إلى المتبايعين.
تعامـل مـع غيـر المسـلمين بمختلـف أنـواع المعـامالت،   حيث ثبت بما ال شـك فيـه أنـه السنة النبوية: .6

 .1بذلك وسكوته عليه معهم، مع علمه  بيع والشراء، وكذلك تعامل الصحابة ومنها ال
نكــاره أن الصــحابة بعــد النبــي  اإلجموواع: .2 ، اســتمروا علــى التعامــل مــع فقــد ثبــت بمــا ال مجــال لدفعــه وا 

 .2غير المسلمين في الدولة اإلسالمية ولم ينكر أحدهم ذلك
رأي تـوفر دواعـي الحاجـة، حيـث ال منـاص مـن التعامـل الحاجة والضـرورة؛ وممـا يـدعم هـذا الـ المعقول: .1

 هويؤيد ،معهم بحكم وجودهم ضمن الدولة اإلسالمية، وهذا مما يقضي به العقل وضرورة اجتماع البشر
ـــع لمـــا ذكـــره الفقهـــاء فـــي أركـــان وشـــروط البيـــع أنهـــم لـــم يعتبـــروا اإلســـالم ركنـــًا أو شـــرطًا فـــي  أن المتتب

نما اقتصروا على التكليف المتمثـل فـي البلـوغ والعقـل، وعلـى ذلـك إذا صـح التعامـل معهـم  المتعاقدين، وا 
 .3؛ ألنه إذا ثبت األصل فقد يثبت الفرعآثار العقدترتب عليه تبالبيع بمختلف صوره فإنه 

ذكر قواًل لبعض الفقهاء دون أن يعينهم بعدم جواز التعامل  ويالحظ أن اإلمام ابن العرني المالكي ب
ع المعامالت محتجين لذلك بأن أموال غير المسلمين ال تخلو من شائبة الحرام، حيث معهم بمختلف أنوا 

 .4أفسدوا أموالهم بالربا وغيره من وسائل الكسب الحرام، وذلك صيانة للمسلم من الوقوع في الحرام
 .ملتهلقوة أدأصحاب القول األول، أن الراجح ما ذهب إليه  ،وأدلتهما مراجعة القولينواضح من  :الراجح
ما إذا كان من العقود المحرمة على المسلمين مثل اشتمال التعامل على الربا بصوره وأشكاله أ

المتعددة، أو التجارة بشعارات الكفر من الصلبان وغيرها، أو اشتملت على القمار أو الغرر أو أكل أموال 
 . 1الناس بالباطل، فالمالحظ أن الفقهاء مختلفون في ذلك

                                                 
، حديث يدل عليه:  - 1 ، البيوعكتاب   31، بخاريصحيح الراجع:  َأَجٍل، َوَرَهَنُه ديْرًعا ميْن َحدييٍد.، اْشتَـَرى طََعاًما ميْن يـَُهودييٍّ إيَلى َعائيَشَة، َأنَّ النَّبييَّ

 .111-111، ص1، ج1471حديث رقم بالنسيئة،  شراء النبي باب 11
، مجلة جامعة دراسة مقارنةهر(، النشاط االقتصادي لغير المسلمين في الدولة اإلسالمية، 5000م / 0225كميل؛ صالح شريف، ) - 2

 .91، ص11النجاح لألبحاث، المجلد 
ابن عابردين؛ محمرد  .//116، ص7هــ ج1،1319مصطفى البابي الحلبي، ط العناية على الهداية،مد بن محمود، أكمل الدين مح البابرتي؛ _ 3

شررررح أبـــو عبــد اللـــه محمـــد،  الخرشررري؛ . //، ومــا بعـــدها141، ص1ج ،هــــ1319 ط مصـــطفى الحلبـــي، رد المحترررار علرررى الررردر المخترررار، أمرررين،
حاشررية البجيرمرري علررى الشــيخ ســليمان بــن محمــد،  البجيرمرري، .//ومــا بعــدها 1، ص1دار ةــادر بيــروت، ج  1، طالخرشرري علررى مختصررر خليررل

شـمس الـدين أبـو ابرن القريم؛ ، فـي /13ص الصرالح؛ صربحي، مقدمرة تحقيرق أهرل الذمرة، .//ومـا بعـدها 3، ص3ط مصطفى الحلبـي، ج  اإلقناع،
 .1ط، تحقيق ةبحي الصالح، دار العلم للماليين، بيروت، أحكام أهل الذمةعبد الله، 

، 1تحقيق علي بن محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، عيسى الحلبي، ط أحكام القرآن،أبو بكر بن عبد الله، ابن العربي،  _ 4
 .111، ص1هـ.ج1367
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  لى أنه ال يجوز شرعًا للمسلم أن يتعامل معهم بمثل ذلك لما يأتي:فالجمهور عأ و 
}.. قوله تعالى: و1      } :[، فاآلية تقرير حرمة الربا، وهي على إطالقها ال 6]البقرة

 يوجد ما يقيدها بفئة من الناس حيث يحرم األخذ واإلعطاء له على الجميع. 
}قوله تعالى:   و2                             } :[؛ 1]النساء

فاآلية تتحدث عن اليهود، وعن تحريم الربا فيما بينهم، فأولى أن يحرم فيما بينهم وبين المسلمين، 
لما يعهد من تعامل الرعايا غير المسلمين  ونظراً  ،2وعلى ذلك إذا تم التعامل به لم يصح ووجب فسخه

بالعقود المحظورة من الربا وغيره؛ فإن اإلمام مالك رحمه الله يرى عدم تمكينهم من البيع والصرافة في 
كتب إلى البلدان ينهاهم أن  أسواق المسلمين لما روى مالك أنه قال: بلغني أن عمر بن الخطاب 

صيارفة، أو جزارين، وأن يقاموا من األسواق كلها؛ فإن الله قد يكون النصارى واليهود في أسواقهم 
أغنانا بالمسلمين، قال؛ فقلت لمالك: ما أراد بقوله: يقامون من األسواق؟، قال: ال يكونون جزارين، وال 
صيارفة، وال يبيعون في أسواق المسلمين في شيء من أعمالهم، قال مالك: وأرى أن يكلم من عندهم 

إال أنه يالحظ واقعًا وتاريخًا أنهم لم يمنعوا من ممارسة مثل هذه  ،3ذلك أن يقيموهم من الوالة في
 . في بالد المسلمين األنشطة

فإنهم يرون صحة التعامل معهم بالربا مع فساده؛ وعدم فسخه بشكل عام بشروط معينة  ب و أما الحنفية
، فعقد الربا عندهم مشروع 4باطل من العقودومحددة؛ وذلك بناًء من الحنفية على التفريق بين الفاسد وال

ذا كان المعقود عليه من األشياء التي ال يجوز لهم وضع اليد عليها بالتملك لذاتها  ،5بأصله دون وصفه وا 
ر لصناعة الخمور يمثل المصاحف والكتب الشرعية، أو لما يؤدي إليه تملكها من المفاسد كالسالح والعص

اء التي يحظر علينا تملكها منهم كمسلمين؛ كالخمر والخنزير، واألطعمة والمسكرات، أو كان من األشي

                                                                                                                                                         
 عبرد القرادر؛ الشريخ //.99صهر(، النشاط االقتصرادي لغيرر المسرلمين فري الدولرة اإلسرالمية، 5000م / 0225كميل؛ صالح شريف، ) – 1

 .131دار األيمان، ص فقه األقليات المسلمة،م(، 1991هـ= 1119خالد، )
، ص 1المكتــب التجــاري، بيــروت، ج المحلررى،، أبـو محمــد علــي بــن أحمــد، ابررن حررزم .//361، ص 3، جالقرطبرري، الجررامع ألحكررام القرررآن _ 2

111 ،111  . 
 . 71ـ  76، ص 3ةادر، بيروت، جرواية سحنون، دار  المدونه،مالك بن أنس األةبحي،  اإلمام مالك؛ _ 3
عدم اكتساب  هو:اصطالحا  الباطل فأما في المعامالت فقد فرق الحنفية بينهما؛ هما في العبادات عند الفقهاء بمعنى واحد،  الفرق بين الفاسد والباطل: - 4

،،، فهو ليس مشروعًا بأةله مثل عقد الرباعي في نحية جوهرية، وسبب البطالن؛ مخالفة التصرف لنظامه الشر التصرف وجوده االعتباري وآثاره في نظر الشرع،، 
نحو مخالطة العقد للجهالة أو الغرر أو  اختالل في العقد المخالف لنظامه الشرعي في ناحية فرعية متممة يجعله مستحقًا للفسخ.: أما الفساد اصطالحا  فهو

، بيروت دار الفكر،م(9163هـ /9231)  90ط  ،(الفقه اإلسالمي في ثوبه الجديدلعام، )المدخل الفقهي ا أحمد،مصطفى الشيخ الزرقا، . راجع: اإلكراه
 .616، ونظرية الفساد ص619البطالن ص نظرية 6ج

، ضـب  وتعليـق محمـد المعتصـم باللـه البغـدادي، كشف األسرار عن أصول فخرر اإلسرالم البرزدويعالء الدين عبد العزيز بن أحمد،  البخاري؛ – 5
دار الكتــاب العربــي، بيــروت،  التلررويح،ســعد الــدين مســعود بــن عمــر،  التفتررازاني؛ //.111، ص 1ـ، دار الكتــاب العربــي، بيــروت جهــ 1111، 1ط
  .133م ـ ص1991هـ= 1119، دار األيمان، ط، عبد القادر؛ الشيخ خالد، فقه األقليات المسلمة .//113، ص 1ج
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المحرمة والصور وآالت المالهي، وغيرها من المحرمات، إذا كان المعقود عليه من هذه األشياء ونظائرها 
 فإن ألهل الفقه في تلك المسائل آراء. 

ء رحمهم الله تداول السالح وبيعه لغير تناول الفقها المسألة األولى: بيع السالح والمعدات العسكرية:
  :1المسلمين بعبارات مقتضبة، هذا وبالنظر فيما قاله الفقهاء في هذا المجال يتضح

أن بعضهم ذهب إلى عدم جواز بيع السالح والكراع ـ وهي الخيل كوسيلة حرب ـ للكفار عمومًا إذا كان  أ و
 .2الح بما هو أجدى وأفضل منه للمسلمينيستعان بذلك على قتال المسلمين، إال إذا بيع الس

وذهب الشافعية إلى جواز بيعه لهم، على اعتبار أنهم تحت سيطرة الدولة وفي قبضتها، إال أنهم إذا  ب و
 .3كانوا يقومون بتهريبه إلى دار الحرب المعادية فإنه يحرم عند ذلك

ن ذلك يعتبر وسيلة إلعانتهم على وذكر بعض الفقهاء أنهم ال يمكنون من حمله والتدريب عليه؛ ألج و 
قتال المسلمين، حيث يفهم من ذلك عدم جواز بيعه لهم بطريق األولى؛ ألن البيع وسيلة لحمله 

 . 4والتدرب عليه
 . 5وصرح بعض الفقهاء بحرمة بيعه لغير المسلمين دو

نما يجب تقييد هوأرى أن ها بما يتفق ومصلحة ال ينبغي النظر إلى تجارة السالح كالتجارة في السلع، وا 
 الدولة والمجتمع اإلسالميين، وهو ما يجري عليه العمل في الدول الحديثة.

: األنشطة االقتصادية المتعلقة بالوسائل المؤدية إلى املسألة الثانية: بيع ما يعد وسيلة إىل احلرام
لتحويله  عصيرمثل بيع ال بيع المسلم لهم ما يعد وسيلة إلى الحرام، وتشجيعًا عليه،، كالمحاذير الشرعية
بيع المواد من الخشب لصناعة الصلبان، أو غيرها من الرموز  كالخمر، وأيضاً  ؛إلى مشروب حرام

كل ذلك ، والمعاني والشعارات الدينية أو لبناء المعابد الدينية، وكذلك بيع الدور واألراضي التخاذها كنساً 
 فة عامة.          من الوسائل المؤدية إلى تلك المقاصد ال تجوز بص

: وقد استدل على التحريم مع القصد بما روي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال، قال رسول الله    
 ؛1((مَ الن َّارَ عَلَّى بَصِيرَةٍ ا، فَّقَّدْ تَّقَّح َّ مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَّي َّامَ الْقِطَّافِ، حَت َّى يَبِيعَهُ مِنْ يَهُودِي ٍ أَّوْ نَّصْرَانِي ٍ، أَّوْ مِم َّنْ يَت َّخَُِّهُ خَمْرً ))

                                                 
 .141صاالقتصادي لغير المسلمين في الدولة اإلسالمية، النشاط  هـ(،1111م / 1441كميل؛ صالح شريف، ) - 1
القاضي  األنصاري؛ //.34، ص3دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج 1369 1ط سبل السالم،محمد بن إسماعيل الكحالني،  الصنعاني؛ – 2

 .61، ص1م، ج1441هـ= 1111، 1، دار الكتب العلمية، طأسنى المطالب شرح روض الطالبأبو يحيى زكريا، 
؛ القاضي أبو يحيى األنصاري //.117، ص 1، جشرح المحلي المشهور بحاشيتي قليوبي وعميرهجالل الدين محمد بن أحمد،  المحلي؛ _ 3

 .61، ص1م، ج1441هـ = 1111، دار الكتب العلمية، ط شرح روض الطالبزكريا، 
الشيخ مصطفى  الرحيباني؛ .//133، ص1السلفية، المدينة المنورة، ج المكتبة شرح منتهى اإليرادات،الشيخ منصور بن إدريس،  البهوتي؛ _4

 .714، ص 1هـ، منشورات المكتب اإلسالمي، دمشق، ج 1314، 1، طمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىالسيوطي، 
ةديق أحمد المطيعي، الهيئة  ، تحقيق، محمد محمود شعبان،معالم القربة في أحكام الحسبةمحمد بن محمد بن أحمد،  ابن األخوة؛ _ 5

  .11م، ص  1967المصرية العامة للكتاب 
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فالحديث بعمومه، ووعيده الشديد لمن يسلك السبيل المؤدي به إلى النار وهو على علم بذلك دليل على 
؛ بل إنه يحظر على المسلم أن يبيعهم ما يستعينون به على أعيادهم من مأكل ومشرب ومركوب؛ 2التحريم

 (خضار وفواكه)ال يجوز للمسلم أن يبيع اليهودي سلع نباتية كما  ؛3ألن في ذلك إعانة لهم على المعصية
؛ ألن المتدينين منهم يعتقدون أن المسلمين خلقهم الله تعالى خدم ((كبيس))في السنوات التي يسمونها 

 لشعب الله المختار وفي هذه السنة عليهم خدمة تلك الملة، فال يأكلون إال مما تنتجه أيدي الخدم. 
 المتعلقة بالعمالة واإلجارة. اهملقضايالضوابط القيمية  الثاني: مطلبال

جارة ذوات األشياء وقد بحثها الفقهاء، فاألمر هنا  هذا القسم يعالج القضايا المتعلقة بإجارة األشخاص وا 
نما بمنافعها، إذ اإلجارة هي: " تمليك نفع مقصود من العين بعوض وعرَّفها  .4"ال يتعلق بذوات األشياء وا 

بأنها: عقد يراد به تمليك منفعة مشروعة معلومة ( للمؤسسات المالية اإلسالمية، 1ر الشرعي رقم)المعيا
 .5لمدة معلومة بعوض مشروع معلوم

فاإلجارة على اختالف صورها وأشكالها من العقود المتداولة وهي عنصر هام من عناصر النشاط 
الموضوع،  أجزاءيمكن ضبط قية، وحتى ، الذي يجب أن يضبط بالضوابط القيمية واألخالاالقتصادي

 :6تقسيمه إلى موضوعين تمواإللمام بمسائله 
بالنظر في تعريف اإلجارة، والشروط التي يشترطها الفقهاء في : أواًل: إجارة األشياء من عقارات ومنقوالت

د مانع من عقد يفهم من ذلك كله أنه ال يوج ،7العاقد والتي ال يعد اإلسالم منها، وفي األجرة، والمنفعة
اإلجارة بين المسلمين وغيرهم سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين على أي شيء وعين من األعيان الجائزة 
                                                                                                                                                         

، 1114م،حديث رقم 1991هـ= 1119، دار الكتب العلمية، تلخيص الحبير في تخري  أحاديث الرافعي الكبيرابن حجر،  العسقالني، _ 1
، 1هـ منشورات دار الكتاب العربي، بيروت، ج 1141؛ 3، طمجمع الزوائد ومنبع الفوائدنور الدين علي بن أبي بكر،  الهيثمي، .//16، ص3ج
؛ قَاَل أَبُو َحاتيٍم: َحدييثُُه َيدُ  قال الهيثمي: .94ص  ، َوفييهي َعْبُد اْلَكرييمي ْبُن َعْبدي اْلَكرييمي .َرَواُه الطَّبَـرَانييُّ فيي اأْلَْوَس ي  لُّ َعَلى اْلَكذيبي

 .34، ص 3ج الصنعاني، سبل السالم،  _ 2
 .//1136، ص 1م، ج 1961، تحقيق عبد العزيز أحمد، مطبعة شركة اإلعالنات الشرقية السير الكبيرمحمد بن الحسن،  الشيباني؛  _ 3

 .//111، ص 6هـ دار الكتب العلمية، بيروت، ج1391، 1، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائععالء الدين أبو بكر بن مسعود،  الكاساني؛
 .111، ص 11ج اإلمام مالك، المدونة،

، 1، ص7، ج197هـ 1317القاهرة  1لحصكفي، مصطفى الحلبي طل تنوير األبصار وشرحه الدر المختار،محمد بن عبد الله،  التمراشي، _ 4
 .11، ص 9هـ، مصطفى الحلبي،  ج 1319، 1ط فتح القدير،كمال الدين محمد بن عبد الواحد،   ابن الهمام؛وعرفها:   //وانظر في تعريفها 

َجاَرُة: َعْقٌد َعَلى اْلَمَنافيعي بيعيَوٍض( :ولهبق دار ةادر بيروت،  1، طحاشية العدوي على الخرشيعلي بن أحمد الصعيدي، العدوي؛ وعرفها:  // )اإْلي
، 3لبي القاهرة، جهـ، مصطفى الح1364، ط اإلقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع، الخطيب الشربيني // (بـَْيُع َمَنافيَع َمْعُلوَمةٍ ) :بقوله.1، ص6ج
/  1كشف الحقائق ومراجع الموسوعة هي). 111، ص1(، جعقد معاوضة على تمليك منفعة بعوضالموسوعة الفقهية: )وعرَّفها:  //.161ص 
ط المنار  3/  7، والمغني المطبوع معه الشرح الكبير هـ 1311ط األولى  114/  3واألم  ط األولى، 61/  11هـ، والمبسوط  1311ط  111
 (. 1/  1هـ الشرح الصغير على أقرب المسالك  1316

 .952صم، 6001ط  المعايير الشرعية، هي ة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، - 5
 .111 -113صهر(، النشاط االقتصادي لغير المسلمين في الدولة اإلسالمية، 5000م / 0225كميل؛ صالح شريف، ) - 6
الشرح الكبير على مختصر ، أبو البركات أحمد بن محمد، الدردير .//167، ص 1، جالكاساني، بدائع الصنائعارة: انظر شروط اإلج _ 7

 . 316، ص1، جابن قدامة، المغني .//119، ص 1ج  الرملي، نهاية المحتاج شرح المنهاج، .//3، ص 1، دار الفكر بيروت، ج خليل
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شرعًا، لمنفعة واستغالل مشروع، بأجرة مباحة شرعًا، وهذا األمر قدر متفق عليه لم يخالف فيه أحد ممن 
نحو بناء معابدهم  ) شيء المستأجر غير مشروعةيعتد بقوله ورأيه؛ وأما إذا كانت المنفعة المقصودة من ال

بالمفهوم  1(ةوما له عالقة بالوثنيوما يتعلق بها، وما يتعلق بشعائرهم وترويجها من الصلبان والكتب، 
بمعنى ال تهيمن على عالقات التبادل فكرة الحالل والحرام كقيمة،  الواسع الشامل لكلمة " غير مشروعة "

ف الزمان وتطوره من حيث صور وأنواع وأشكال المنافع فإن المتتبع آلراء الفقهاء المناسب الختالفإنه من 
 يجد أنها متعددة على النحو التالي:

 : 2: يرى أنه ال بأس بهذا النوع من اإلجارة محتجاً اإلمام أبو حنيفة رحمه اللهـ 1
التسليم وهذه اإلجارة ال  بأن عقد اإلجارة ورد على منفعة المحل المستأجر الذي تجب أجرته بمجرد أ و

نما حصلت المعصية بفعل المستأجر غير المسلم، وهو مختار في تصرفه، األمر  معصية فيها، وا 
 الذي يودي إلى قطع نسبة المعصية إلى المالك المؤجر.

 قياس هذا النوع من اإلجارة على ما لو أجر داره لغير المسلم بقصد السكن فيها ابتداًء مثاًل، ثم أخذ ب و
  . 3هذا المستأجر يتعبد فيها فإنه ال يمنع من ذلك

فانهم يقولون بعدم الجواز في مثل تلك  أما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وابن حزم و2
؛ غير أن أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفيةالحالة وذهب إلى هذا الرأي أيضا 

تمكن المستأجر غير المسلم من االنتفاع بالمأجور، أما بعد استيفائها   المالكية يرون رد العقد قبل
، ويستثنى من ذلك إذا كان جاهاًل؛ 4فالمشهور عندهم أنه يتصدق باألجرة كاملة زجرًا وتأديبًا للمسلم

 6والشافعية يقولون: "االمتناع للتسليم الشرعي لتسليم المنفعة كالحسي في حكمه" ، 5فإنه يعذر بجهله
هذا الترابط بين التسليم الشرعي والحسي واضح األحكام وهو ينم عن دقة متناهية، أما الحنابلة فانهم و 

إن اإلجارة ))أما ابن حزم فيقول: ،7يعتبرونه استئجارًا على ارتكاب أمر محرم محظور وللمالك منعه
وأخذ األجرة من قبيل  على المعصية ال تجوز أصاًل؛ ألنه مفروض علينا اجتنابها؛ فاالستئجار عليها،

 وهذا منطق وتوجيه سليم.  8(( أكل األموال بالباطل، وهو ال يجوز

                                                 
 .161صنشاط االقتصادي لغير المسلمين في الدولة اإلسالمية، ال هـ(،1111م / 1441ةالح شريف، )كميل؛  - 1
 630، ص 3ج، 6ط البحر الرائق،ابن نجيم،  //.216، ص6، جاألبصارتنوير ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح  - 2

، ابن نجيم .//391، ص 7ج لدر المختار،ابن عابدين، رد المحتار على ا .// 74ـ  19، ص 14، جابن الهمام، فتح القدير على الهداية _ 3
 . 114، ص1ج  البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ،زين الدين بن إبراهيم

، دار الفكر جواهر اإلكليل شرح مختصر خليلالشيخ ةالح عبد السميع،  اآلبي األزهري، .//19،14، ص1الدردير، الشرح الكبير، ج _ 4
 .119، ص 1بيروت، ج 

 .19، ص1، جبيروت، دار الفكر، تحقيق محمد عليش، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، وقيمحمد عرفه الدس - 5

؛ شمس الدين الخطيب الشربيني .//1، ص 3، جالبجيرمي، حاشية البجيرمي على اإلقناع .//164، ص1ج الرملي، نهاية المحتاج، _ 6
 .336، ص 1هـ، ج 1366ي ، مصطفى الحلبمغني المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاجمحمد بن أحمد، 

 .119، 116، 111، ص 1، جابن القيم؛ أحكام أهل الذمة.// 111، 111، ص 1ج  ابن قدامة، المغني، _ 7
 .191، ص1المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، ج المحلى،أبو محمد علي بن أحمد،  ابن حزم؛ _ 8



 148 

من احلنفية فريون أنه إعانة على املعصية والتمادي فيها أبو يوسف وحممدوأما 
وأي إعانٍة  ،1

 وتماٍد أعظم من تأجيرهم لمقاصد هي مفاسد ومخاطر ومعاول هدم للفرد والمجتمع والدولة.
وبعد استعراض ما سبق يترجح لدي بطالن اإلجارة المقصود منها المعصية، أو التي يمكن أن  :الراجح

لما فيه من خرم لمصفاة تؤول إلى مقارفتها بالمنظار الشرعي؛ إذ أنه ال يقبل أن يقر في دار اإلسالم، 
ن تركالترشيد والتقية القيم واألخالق وا غير المسلمين يعيشون ؛ ألن المسلمين ـ تمشيًا مع مبادل دينهم ـ وا 

ن تركوهم  في دار اإلسالم، ويمارسون شعائرهم الدينية، وما يدينون به من األعمال المتنوعة، فالمسلمون وا 
 .فيما يخالف أحكام الشرعوكل ذلك، فإنه ال يقبل أن يتركوهم يستأجرون ممتلكات المسلمين 

هذا الموضوع يمكن عرضه وبحثه : المتنوعة ثانيًا: استخدام األشخاص وعمالتهم في مواضيع االستخدام
 من خالل صورتين من صور اإلجارة. 

حركة اإلجارة والعمالة الشخصية في هذه الحالة نشطة : الصورة األوىل: عدم وجود املانع الشرعي
في مختلف المجاالت  اقتصاديًا حيث يمكن للمسلمين وغيرهم داخل الدولة استخدام بعضهم بعضاً 

قتصادية، سواء في العالقة الفردية، أو على مستوى المشاريع الضخمة بما تمثله من شركات والمشاريع اال
ومؤسسات مختلفة األعمال والتخصصات، وهذا المعنى والحكم واضح من الرجوع إلى كتب الفقهاء في 

رى كراهة تأجير ، إال أن اإلمام مالك رحمه الله ي2اإلجارة تعريفًا، وشروطًا في العاقد، واألجرة، والمنفعة
 .3المسلم نفسه لهم مطلقًا سواء كانت إجارة عين، أو ذمة

 أنه  ، ومن الصحةوبالرجوع إلى األدلة التالية يتضح صحة تبادل اإلجارة الشخصية بين الطرفين
رَ عَلَّى لَّم َّا ظَّهَ )) أستعمل اليهود في أرض خيبر يقومون بشأنها إلى أن يشاء المسلمون َوَأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

ينَ فَّأَّرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا فَّسَأَّلَّتْ الْيَهُودُ رَسُولَّ خَيْبَرَ أَّرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا وَكَّانَّتْ الْأَّرْضُ حِينَ ظُّهِرَ عَلَّيْهَا لِل َّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُسْلِمِ 

وا 4((نُّقِر ُّكُّمْ بِهَا عَلَّى ذَّلِكَ مَا شِئْنَا وا عَمَلَّهَا وَلَّهُمْ نِصْفُ الث َّمَرِ فَّقَّالَّ لَّهُمْ رَسُولُّ الل َّهِ   أَّنْ يُقِر َّهُمْ بِهَا عَلَّى أَّنْ يَكْفُّ  الل َّهِ  ، َفَقرُّ
 .ِبَها َحتَّى َأْجاَلُهْم ُعَمُر ِإَلى َتْيَماَء َوَأِريَحاَء واستمروا فيها حتى أجالهم عمر

 ، وهذه الصورة تستدعي تناول قضيتين:ي يف األجرة أو العملالصورة الثانية: وجود املانع الشرع
هذا يعني أنه إذا كانت األجرة المدفوعة على : القضية األوىل: وجود املانع الشرعي يف األجرة

المنفعة والعمل مما يحظر الشارع تملكه آلخذه، فبالنسبة لغير المسلم وما يحظر عليه تملكه فأكثر ما 

                                                 
 . 391، ص 7ج ابن عابدين، رد المحتار، .//114، ص1، جابن نجيم، البحر الرائق /./119، 167، ص1، جالكاساني، بدائع الصنائع _ 1
 الرملي، نهاية المحتاج، .//وما بعدها 3ج، ص  الدردير، الشرح الكبير، .//167، ص1ج ،الكاساني، بدائع الصنائعانظر شروط اإلجارة:  _ 2
 .316، ص1ج ابن قدامة، المغني، .//وما بعدها  119، ص 1ج
 .111، صعبد القادر، الشيخ خالد، فقه األقليات المسلمة// .133، ص 11ج اإلمام مالك،  المدونة الكبرى، _ 3
 1117، ص3، ج7/1111رقم حديث ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، باب المساقاة والمعاملة بجزء من التمر،  1كتاب المساقاة،   11 مسلم، _ 4
-1116. 
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المجال هو المصاحف وكتب العلم، وأضيف عليهما من عندي السالح كما سبق في  يذكره الفقهاء في هذا
 البيع، ولذلك فما يقال هنا ال يعدو ما قيل هناك على اعتبار أن اإلجارة معاوضة وهي بيع. 

متعة رخيصة مقابل عمله المشروع كممارسة البغاء مثال، كوأما بالنسبة للمسلم ما يحظر عليه تملكه 
األجرة ال  ذهفان مثل ه، كالخمور والخنازير ،ًا من األعيان التي يحرم عليه حيازتها وتملكهاأو كان عين

فإنها ال تصح  ؛في البيع وبما أن تلك األشياء ال تصح ثمناً ، يصح للمسلم أخذها لحرمتها، وعدم طهارتها
 .1أجرة في اإلجارة في حق المسلم

 ل.القضية الثانية: وجود املانع الشرعي يف العم

والمقصود من ذلك أنه إذا كان العمل والمنفعة المراد القيام به، أو تأديتها يتنافى مع أحكام الشريعة  
وقواعدها، على اختالف وتنوع تلك األعمال والمنافع، سواء كانت محظورة لذاتها وهي كثيرة في واقع 

الخنازير، أو يستأجر غير المسلم المسلم للعمل في الحانات، وتصنيع الخمور ورعي  ستأجْر كأن يُ  ؛الحياة
معالجة النساء المسلمات مع وجود األكفاء من المسلمين في مثل هذه  فيللعمل في بناء المساجد، أو 

 : 2الحاجة تدعو الستعراض أراء الفقهاء الستيضاحها وذلك على النحو التاليو  ،األمور وغيرها
إلى أنه يجوز للمسلم أن يؤجر نفسه للعمل في  3ايتينذهب اإلمام أبو حنيفة والحنابلة في إحدى الرو   أ و

الكنيسة وتعميرها وحمل الخمر ورعي الخنازير وغير ذلك مما فيه معصية، وأنه يطيب ويحل للمسلم 
نما المعصية في  ،أخذ األجرة على ذلك وقد برر أبو حنيفة رأيه بأنه ال معصية في نفس العمل، وا 

ثم أن الشرب  ليس من مستلزمات الحمل، فال يستلزم الحمل  الشرب ذاته، وهو فعل فاعل مختار،
 الشرب الذي يعد بذاته معصية؛ إذ قد يقصد من الحمل التخليل أو اإلراقة أو غير ذلك. 

قياسًا على ما لو استأجر غير المسلم المسلم ليقطع له العنب أو غيره، أو ليعصره له ألي قصد غير 
بين هذه الحالة وحالة ما إذا قصد من االستئجار العصر بقصد الخمرية  الخمرية، ويفرق اإلمام أبو حنيفة

حيث يحرم؛ ألن المعصية في هذه الحالة قائمة بذات الفعل، ال نتيجة فعل الفاعل، وتأول اإلمام الحديث 
 .4الوارد فيه لعن الحامل والمحمول إليه على الحمل المقرون بقصد المعصية

ومحمد من الحنفية إلى القول بالكراهة حيث نظر األوزاعي إلى الغاية  وذهب األوزاعي وأبو يوسفو  ب
فهذا يفتح المجال لتخريج  5من العمل فيكره للمسلم حراسة كرومهم إذا كان عصيرها يذهب إلى الخمارة

نظائر له متعددة في مجال اإلجارة، وأبو يوسف ومحمد نظرا إلى الحديث الوارد بلعن الحامل 

                                                 
األزهري اآلبي، جواهر اإلكليل على  //.17، ص 3م، ج 1،1994، دار الكتب العلمية، بيروت طا الهدايةالمرغيناني، البداية وشرحه _ 1

  .373، ص 1ج ابن قدامة،  المغني، .//161، ص1، جالرملي، نهاية المحتاج .//119، ص 1جمختصر خليل، 
 .111 -116صالدولة اإلسالمية،  النشاط االقتصادي لغير المسلمين في هـ(،1111م / 1441ةالح شريف، )كميل؛  - 2
 .311، ص 1ج البهوتي، منتهى اإلرادات، .//391، ص7ج ابن عابدين، رد المحتار،  _ 3
 .//311ـ 134، ص 1، جابررن نجرريم،  البحررر الرائررق //.74، ص 14، جأبررو حنيفررة، البدايررة، الهدايررة وفررتح القرردير والعنايررةانظــر مــا قالــه  _ 4

 .  119، 167، ص 1 ج الكاساني، بدائع الصنائع،
 .111، ص1ج ابن قدامة، المغني، _ 5
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وكذلك تأجير المسلم نفسه لمثل تلك األعمال فيه إعانة على  1ي الخمر كما سبقوالمحمول إليه ف
والناظر في ذلك التعليل يترجح لديه القول بالتحريم؛ فاللعن على عمل شيء، واإلعانة  ،2المعصية

على المعصية داالن على التحريم؛ كما أن المسلم إذا تعود على حمل الخمر هان عليه أمر شربها، 
من الحمل وسيلة لدرء مفسدة أعظم وهي شربها، وكما يقول العامة صانع السم ال بد له من فالمنع 
 ذوقه.

بعدم جواز تأجير المسلم نفسه عند  إلى القول  ؛ 3ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رواية ثانيةج و 
مله؛ والحديث غير المسلمين لفعل المحظور على اختالف أنواعه، وعدم جواز أخذ األجرة على ع

الوارد في لعن حامل الخمر والمحمول إليه واضح في التحريم، ولذلك قال اإلمام أحمد عندما سأله َبن اء 
بل  ؛4بقوله: أبني للمجوس ناووسًا ـ وهو مكان العبادة لهم ـ قال: ال تبن لهم وال تعنهم على ما هم فيه

ُتؤخذ منه وُيَتصد ق بها زجرًا وتأديبًا، وذهبوا إلى أبعد  إن المالكية قالوا إذا قام المسلم بالعمل فإن األجرة
من ذلك حيث قالوا بحرمة تأجير المسلم نفسه للعمل والخدمة في البيوت وتفسخ بمجرد العلم بها، 

وهذا ، وبحرمة تأجير المرضع المسلمة إلرضاع أبنائهم والقيام بخدمتهم، وذلك النفرادهم واستبدادهم بها
   وي له ما يبرره، وخصوصًا عند اختالل القيم والموازين باختالف الزمان.فيما أرى منطق ق

وبعد عرض اآلراء واألدلة على النحو السابق يترجح لدى رأي القائلين بالتحريم عند  الرأي الراجح:
 وجود المانع الشرعي لقوة األدلة وسالمتها من المعارض المعتبر.

الشركات باستثناء شركة  بعضإن شركات: ال هموتأسيس همتكوينالضوابط القيمية ل الفرع الثالث:
ال ينشأ إال بإرادة المتعاقدين، تتفق فيه اإلرادتين على تنمية المال واستثماره، واقتسام األرباح  ،5الملك

تحتاج مشاركتهم للمسلمين إلى ضبط الناتجة عن ذلك، ومن خالله أيضًا يظهر التداول بأجلى صوره، و 
 . 6كن الحديث عنه في اآلتيقيمي وأخالقي يم

                                                 
َلَها َواْلَمْحُموَلُة إيلَْيهي َوَساقييَـَها َوبَائيَعَها َوآكيَل َثَمنيَها  فِّي اْلَخْمرِّ َعْشَرة   َلَعَن َرُسوُل اللَّهِّ الحديث:  _ 1 َرَها َوَشاريبـََها َوَحامي َرَها َوُمْعَتصي َواْلُمْشتَـَراُة لَـُه  َواْلُمْشَتريي َلَها: َعاةي
 .111حسن ةحيح، ص قال األلباني: ، 1191باب النهي أن يتخذ الخمر خاًل، حديث رقم 19كتاب البيوع عن رسول الله ، 11 جامع الترمذي، //
 . 131ـ  134، ص1ج  ابن نجيم، البحر الرائق، .//391ـ  391، ص 7ج ابن عابدين، رد المحتار، _ 2

، عيسى الحلبي، ج 1، طالكشناوي، أسهل المدارك .//14، ص6، جلخرشي، حاشية العدويا //وما بعدها. 111، ص11ج دونة،اإلمام مالك، الم _ 3
 .  311، ص 1

 . 169، 161، 161، ص 1، جابن القيم، أحكام أهل الذمة.// 311، ص 1ج البهوتي، منتهى اإلرادات، //.111، ص 1ج ابن قدامة، المغني، _ 4
أن يكرون الشيء مشتررك ا بين اثنين أو أكثر من أسباب : هي شركة ملك، وشركة عقد. فشرركة الملك: ركة عند الفقهاء إلى قسمين رئيسيينوتنقسم الشر - 5

كة ديــن وشـركة غيــره ، وتنقسم شـركة المــلك إلـى شــر التملك، كالشراء والهبرة والوصية والميراث أو خلط األموال أو اخترالطهما بصرورة ال تقبرل التمييرز والتفرريق
. تنقسـم باعتبـار التسـاوي والتفاوت في المال والتصرف والدين إلـى قسـمين: وشركة العقد: هي عقد بين متشاركين في األصل والربحمن عيـن أو حـّق أو غيـرهما. 

معجرم المصرطلحات نزيـه حمـاد،  حمراد؛راجـع: . مـال وشـركة وجـوهأنـواع: شـركة أمــوال وشـركة أعشركة مفاوضة، وشركة عنان. وتنقسم بـاعتبار رأس مالهـا إلى ثالثة 
، 17، جالموسروعة الفقهيرة الكويتيرة //. 171- 171، صمي للفكـر اإلسـالمي، فرجينيـام، المعهد العـال1993هـ= 1111، 1، طاالقتصادية في لغة الفقهاء

 . 14ص
 .114 -119صسلمين في الدولة اإلسالمية، النشاط االقتصادي لغير الم هـ(،1111م / 1441ةالح شريف، )كميل؛  - 6
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 :أنهم لم يهملوا هذا الموضوع  له ظر في أقوال الفقهاء يتضحاالن شركة غري املسلمني مع املسلمني
نما أولوه حقه من والقيم الضابطة له وخاصة هيمنة فكرة الحالل والحرام، من حيث حكمه وتطبيقه،  وا 

 .مسألتينالعناية، وحتى يمكن تصور الموضوع وا عطاء الحكم الدقيق المناسب أرى أن يعالج في 
تأسيس الشركات بين المسلمين وغيرهم سواء  املسألة األوىل: موضوع الشركة وجماهلا األمور اجلائزة:

، أو بأي أسماء أخرى 1أو مساهمة بأسمائها ومصطلحاتها الفقهية من عنان، ومضاربة، ووجوه، وصنائع،
إذا كان مجال التجارة والعمل في األمور الجائزة، وهي أمور يتعذر حصرها تعتبر انطالقة في عالم 
التجارة، حيث تفتح السبل إلى حد كبير إلنشاء أنماط من األعمال واألنشطة االقتصادية الرحبة، 

ريك دوالب التجارة وتوسيع نطاقها، وهذا واضح عند الستغالل األموال، والطاقات والجهود، والعقول وتح
وكذلك األمر عند المالكية والحنابلة مع حصر القيام  ،2فقهاء الحنفية من خالل تعريفهم ألنواع الشركات

بأعمال التجارة بيعًا وشراًء بالمسلم معللين ذلك بأن غير المسلم ال يتورع وال يتحرز من التعامل باألشياء 
كما روي عن اإلمام أحمد أنه سئل عن الرجل يشارك  ،3الربا والخمر واستحالل األموالالمحرمة مثل 

البيع والشراء، وذلك أنهم يأكلون الربا ويستحلون يشاركهم ولكن يلي هو اليهودي والنصراني، قال: " 
] آل  {        } األموال، ثم قال أبو عبد الله:

قال: لأنهم  ؟لا تشارك يهودياً ولا نصرانياً ولا مجوسياً، قيل: ولم ))قال:  ولما روي عن ابن عباس أنه  ،4[2عمران:

 . 5((يربون والربا لا يحل

                                                 
رأس  : هي أن يشترك أو أكثر في نوع من أنـواع التجـارة أو فـي عمـوم التجـارات، بحيـث يلتـزم المتعاقـدين فيهـا بـأن يـدفع كـل مـنهم حصـًة معينـًة مـنشركة الَعَنان - 1

هـي  مـدفوع. وهـذا مفهومهـا عنـد الحنفيـة. /وعّرفهـا الحنابلـة بقـولهم: "شـركة العنـان:المال، ويكون الربح بينهم بحسب ما يتفقـون عليـه، والوضـعية علـى قـدر المـال ال
معجررم  حمرراد؛عقــد شــركة بــين عــدد علــى رأس مــال معلــوم، لكــل مــنهم قــدر معــّين ليعمــل فيــه جمــيعهم، علــى أن يكــون لكــل مــنهم مــن الــربح جــزء مشــاع معلــوم". 

هي أن يتعاقد فأكثر بـدون ذكـر رأس مـال علـى أن يشـتريا نسـيئة ويبيعـا نقـًدا ويقتسـما الـربح  :الُوُجوه شركة// .171ص، المصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاء
بأنهــا "اشــتراُك شخصــين فــأكثر فــي ربــح مــا يشــتريانه فــي  مجلررة األحكررام الشرررعية علررى مررذهب احمرردمــن  1667بينهمــا بنســبة ضــمانهما للــثمن. وقــد عرفتهــا م 

تحقيق: د. عبد الوهاب أبو سـليمان، و د. محمـد بـن إبـراهيم أحمـد علـي،  مجلة األحكام الشرعية،هـ(، 1396بن عبد الله ) أحمد القاري، ذممهما بجاههما "
معلــوم لمــن ( مــن المجلــة الشــرعية المضــاربة بأنهــا: دفــع مــال معــين 1661وعرَّفــت المــادة ) // .137 م(، مطبوعــات تهامــة، جــدة، ص1911هـــ /1141)  1ط

أن يتعاقـد اثنـان فـأكثر علـى أن يتقبلـوا نوًعـا معينًـا فهـي:  أمرا شرركة الصرنائع أو األعمرال// ع معلوم له من ربحه وتسمى قراضاً. المرجـع السـابق.يتجر فيه بجزء مشا 
حماد، معجرم  ية وغير ذلك.من العمل أو أكثر، أو غير معيّن لكنه، وأن تكون األجرة بينهم بنسبة معلومة. وذلك كالخياطة والصباغة والبناء وتركيب األدوات الصح

 .11، ص1في الحاشية  وقد سبق تعريف الشركة المساهمة .177، صالمصطلحات
 . 311ـ  311، ص 1هـ، ج 1317، 1ط التمرتاشي، تنوير األبصار،.//119، 117، 167، ص7ج المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، - 2
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن رشد القرطبي، ابن رشد؛  // .39، ص 7ج حاشية العدوي،العدوي،  .//11، ص9ج اإلمام مالك، المدونة، - 3

 .164، ص 1، جابن القيم، أحكام أهل الذمة // .164، ص1ج ،هـ1147م= 1917ط دار المعرفة، بيروت، 
اإلمام أبو بكر أحمد بن محمد، الخالل؛  //.111، صلمسلمةالشيخ خالد عبد القادر، فقه األقليات ا//.164، ص1، جابن القيم، أحكام أهل الذمة – 4

، 147م، ص 1991هـ 1111، تحقيق سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، ط أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل اإلمام أحمد بن حنبل
  .119المسألة 

نشر وتوزيع مكتبة التراث اإلسالمي، حلب  1تصحيح الشيخ بكري حياني، ط ،كنز العمال في سنن األقوال واألفعالعالء الدين،  البرهان فوري؛ - 5
 . 71، ص 7م، ج 1966
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لشركة أما فقهاء الشافعية الذين ال يجيزون من الشركات المعروفة إال العنان، فإنهم يقولون بكراهة هذه ا
بين المسلمين وغيرهم بصورة مطلقة سواء تولى أعمال الشركة المسلم أو غيره، وعللوا ذلك بوجود الشبهة 

 .1في أموالهم حيث يتعاملون بأنواع المعامالت المحظورة
أما أعمال المضاربة القائمة على تقديم المال من أحد األطراف والعمل وممارسة التجارة من الطرف 

حظ أن الشافعية والحنفية قالوا بجواز أخذ المسلم من غيره مااًل الستغالله في مجال التجارة اآلخر فإنه يال
وكذلك أجاز الشافعية دفع المال لغير المسلم للتجارة فيه  2على اعتبار أنه ال يعمل في التجارة المحظورة

  .3على اعتبار أن هذا النوع من الشركة قائم على مبدأ الوكالة
لما يترتب على هذه الشركة من إذالل  4لمالكية والحنابلة كراهة مثل هذا النوع من الشركةبينما يرى ا

ال أحب الرجل يشارك  )) وقد ورد عن اإلمام أحمد أنه قال:، 5المسلم عند أخذه المال من غيره للتجارة فيه
  .6((المجوسي، وال يعطيه ماله مضاربة، وال اليهودي وال النصراني

 :دأ الشركة بين المسلمين وغيرهمبعد العرض السابق لألقوال واألدلة يترجح لدي أن مب الرأي الراجح 
صحيح جائز لعدم الدليل الناهض لمنعها، وفي حالة الشركة في مظان الوقوع في الحرام كالصرافة 

 .ال يتورعون من الوقوع في الربا مثال، فالحيطة والحذر؛ ألنهم يجهلون أحكامها، وربما

بعد الرجوع إلى آراء الفقهاء في موضوع  :ال عمل الشركة األمور غري اجلائزة شرعًاالثاني: جم
الشركات فيما يحظر التجارة فيه لم أجد فيما أعلم أنهم تحدثوا عن األشياء التي يمنع الشركة فيها بين 

يتولى المسلم  ؛ إذ أنهم يستبعدون ذلك عندماالمضاربة التي أولوها عناية خاصةالمسلم وغيره، باستثناء 
إدارة ومباشرة التجارة فيها إما منفردًا كما هو رأي بعض الفقهاء كما سبق، أو مع شريكه كما هو رأي 
الفريق اآلخر من الفقهاء، ومع ذلك فإن االفتراض النظري واالحتمال التطبيقي في الشركات يموج في 

ائع فالسلع المحظور التعامل فيها المحظورات سواء كان في مجال السلع، أو الخدمات والحرف والصن
المحرمة، والصور شركة في تجارة المخدرات والمسكرات واألطعمة الفاسدة كما في الكثيرة ومتنوعة 

والخدمات والحرف والصنائع المحظور ممارستها ذات ألوان وأهداف شتى من الشركة ، الخ… والتماثيل
، ودور البغاء، وورش الصناعات المحرمة، ((نوهاتالكازي)) نحو فتح المالهي اآلثمة، وصاالت القمار

                                                 
هـ مصطفى الحلبي، 1361، 3، طحاشية قليوبي شهاب الدين أحمد بن احمد بن سالمة،القليوبي،  .//1، ص1ج نهاية المحتاج، الرملي، - 1
 .  113 ، ص1ج الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، .// 339، ص 1ج 

أبو بكر أحمد بن علي الرازي،  الجصاص، .//316، ص 1ج حاشية قرة عيون األخبار تكملة رد المحتار،  عبد الله بن محمد،أمين؛  - 2
، ص 1، ج حاشية الشبراملسي، الشبراملسي/./191، ص1هـ، ج1331دار الكتاب العربي، بيروت، مصور عن الطبعة األولى،  أحكام القرآن،

 .131ـ  131
 .131ـ  131، ص 1، ج الشبراملسي، حاشية الشبراملسي _ 3
 . 1، ص1جابن قدامة، المغني،  .//161، ص 1، جابن القيم، أحكام أهل الذمة .//143، 67، ص 7، ج الخرشي، حاشية العدوي _ 4
، ج الخرشي، حاشية الخرشي.// 91، ص7م، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ج1991، 1تحقيق األستاذ سعيد أعرب ط القرافي، الذخيرة، _ 5
 .67، ص7
 .164، ص 1ج  ابن القيم، أحكام أهل الذمة، _ 6
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وبيوت ما يسمى بعروض األزياء النسوية، وكوافيرة النساء إن كانت غير مسلمة، ودور األزياء العارية، 
والتنقية  ومحالت الخياطة التي تصنع مالبس النساء العارية، وما شابه ذلك مما يخدش قناة الترشيد

ر ذلك مما تستحدثه الرأسمالية الفاسدة مما يخالف قنوات الترشيد والتنقية وغي، لتداول السلع والخدمات
 اإلسالمية.

فالشركة إذا كان مجالها هذه األشياء ونظائرها من المآثم ال أتصور وال أظن أن فقيها من الفقهاء 
حدهم بها،  يمكن أن يقول بجواز الشركة فيها بين المسلم وغيره سواء تولى ذلك الشركاء معا أو انفرد أ

 وهذا أمر بين ال يحتاج إلى بيان. 
 خالصة القيود القيمية واألخالقية على نشاط غير المسلمين في المجتمع المسلم: 

أن الشريعة أعطت أهل الذمة حرية منضبطة كالمسلمين في عالقاتهم مع المسلمين، هيمنت على : أوالً 
 جاري، والعمالة، وتكوين الشركات.هذه العالقة قنوات الترشيد والتنقية في التبادل الت

أباح لهم فيما بينهم ممارسة عقود التبادل مع عدم مرور تلك العقود من قنوات الترشيد والتنقية وعلى  ثانيًا:
رأسها هيمنة فكرة الحالل والحرام على ممارساتهم، فأباح لهم كل المعامالت والمشاركات التي يرونها 

 حالل في دينهم.
تخالف الشريعة، ركتهم للمسلمين أو إجرائهم العقود ال يجوز للمسلم مشاركتهم أو عقد عقود في مشا ثالثًا:

ذا شاركهم فعليه أن يلي الشركة بمعنى أن يكون جزءًا من إدارتها وال يتركهم يتعاملون بما يخالف أحكام  وا 
 الشريعة.

 الخاتمة والنتائج

فعــر ف القــيم التــي  اإلســالمي؛ ول فــي الســوق هــذا البحــث دور القــيم واألخــالق فــي ضــبط التــداموضــوع 
تلووك المعتقوودات  تحكــم الســوق فــي االقتصــاد اإلســالمي كونهــا تضــبط الســوق علــى المســتوى الكلــي؛ بأنهــا:

، كفكرر  أو مجموعة من األشخاص ،الخاصة بشخص واآلراء السياسية والمشاعر والتفضيالتواألخالق 

كمــا حــدد األخــالق ، فرري المررال، والوسررالية واالعترردال ، والربانيررة وفكررر  االسررتخال الحررالل والحرررا 
في السوق إلى جانب العـرض والطلـب،  قيةنالمرغوبة والمذمومة في االقتصاد كونها من قنوات الترشيد والت

هيئة راسخة في النفس تصدر عنها األفعال اإلرادية االختياريوة مون حسونة وسويئة وجميلوة  فعرفها بأنهـا:
، فعـالج أثرهمـا علـى السـوق، بعـد أن بـين عها لتأثير الترنية الحسنة والسيئة فيهواوقبيحة، وهي قابلة بطب

 األول: القـيم واألخـالق علـى السـوق، فحـددهما بـرأيين: دورالرأسمالي واإلسالمي إلى  االقتصادوجهة نظر 
كام الواقعية، أن االقتصاد علم محايد، ال عالقة له باألخالق واألحكام القيمية؛ بل يأخذ باألحأصحابه يرى 

، (وضوعياً  اقتصاداً )وبمبدأ فصل القيم، ويهتم بما هو كائن، وال يهتم بما يجب أن يكون، فهم يقولون بأنـه؛ 
يعتمـــد هـــذا النـــوع علـــى البيانـــات الواقعيـــة واإلحصـــائيات، والفرضـــيات والقواعـــد االقتصـــادية العامـــة، ويقـــوم 

 .ون، فريدمانسامويلس، مارشال، باريتو، روننزبتحليلها؛ قال به: 
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، وهــو نمــط مـــن االقتصوواد المعيوواري، االقتصوواد القيمووي ربــط أصــحابه بــين االقتصــاد واألخــالق، الثوواني:
التحليل االقتصادي، يتناول ما ينبغي أن يكـون عليـه الوضـع، ويصـطب  بوجهـات نظـر الباحـث، والـذي 

جوزيووف ، هنووري سوويمون و ، بنتووام، ونووول سووتريتن: قــال بــهيختلــف بــاختالف الثقافــات والــدين والفكــر، 
 .شومبيتر

المحــرك  القــيم واألخــالقفتتمثــل فــي اعتبــار وهــو مــا عليــه غــالبهم أمووا وجهووة نظوور االقتصوواد اإلسووالمي 
بالضـــوابط وط بضــم، معيــاري قيمــياألساســي لفعاليــات النظــام جميعـــًا، فاالقتصــاد اإلســالمي هــو اقتصـــاد 

 الشرعية، تحكم األخالق فيه جميع النشاطات االقتصادية.
يمية وأخالقية تحكم ثم أمكن بعد هذا المدخل تقسيم البحث إلى قسمين كبيرين: األول: وضع ضوابط ق

الذي يقوم به المسلمون فيما بينهم، والثاني؛ للسلع والخدمات في محورين، التداول  التداول في السوق 
على كليهما  دة هيمنتمضبوطين بقاع الذي يقوم به أهل الذمة مع المسلمين،للسلع والخدمات التداول 
وفيما يتعلق بأثر القيم واألخالق في ضبط تداول المسلمين فيما  ،((الحرية االقتصادية المنضبطة))وهي: 

بمنع التجارات المحرمة من  ؛بينهم، فقد بينت أهمية هذه القيم من خالل: هيمنة فكرة الحالل والحرام
يفاء و ات التداول، والسماحة واألخوة والصدقة، التداول، وضرورة الصدق واألمانة والنصيحة في عملي ا 

الكيل والميزان بالقسط، لتحقيق قيمة في غاية األهمية وهي التعادل في التبادل مضبوطة بضابطه، وكذا 
 باآلخرة من خالل زاد التاجر لآلخرة، وأخيرًا فرض تعظيم منافع التبادل، (المتبادلين)ربط حياة المتعاملين 

ألخالق أو الفروض القيمية واألخالقية مضبوطة بثالث ضوابط تم إشاعتها وتحليلها في فكل هذه القيم وا
له((اإلبقو هنى هفلً هاحلال هلاحلًااه هممناهنى هناليودهالتبوت هيفهالسوقهاإلسال ماه))ثنايا الدراسة وهي: 

إبقو هنالياههاإلخو هه))و  ،((حً اهع وا هاألفًاتله قر ه نه قوا هالاورعلهسمََّجههبولتعوت هيفهالتبوت ))و 

هالتبوت  هناليوده هنى ه ه ه هممنا ه كما هيمن الضابط األول على تكوينهم للشركات، وممارستهم  ،((لاملوت 
 .تلإلجارا

فقد ضبطت بأربعة  للسلع والخدمات، أما الضوابط القيمية لتداول غير المسلمين من رعايا الدولة
من خالل هيمنة فكرة الحالل والحرام على عالقات التبادل، عدم ضوابط قيمية؛ التعامل في دائرة الحالل، 

كما أموال  ،ير المسلمين؛ ألن الشارع سيج مقصد حفظ المال بالتعادل في التبادلغاالعتداء على أموال 
المسلمين، والتزامهم بالقيم األخالقية كالعدل والوفاء بالعهود والعقود واألمانة والصدق والتسامح كقيم 

، وكذا شركاتهم مع المسلمين وكذا ة إنسانية تجب أن تسود سوق المسلمين الذي هم جزء منهأخالقي
 .اإلجارات

 خرجت هذه الدراسة بعدد من النتائج:و هذا 
يرجحوون القوول بوأن للقويم أن الغالبية العظمى من االقتصواديين فوي المدرسوة االقتصوادية الرأسومالية  (1

يعتبووور القووويم واألخوووالق المحووورك  وأن االقتصووواد اإلسوووالميواألخوووالق دور فوووي التحليووول االقتصوووادي، 
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األساسي لفعاليات النظام جميعًا، فاالقتصاد اإلسالمي هو اقتصاد معيواري قيموي، مضوبوط بالضووابط 
 .الشرعية، تحكم األخالق فيه جميع النشاطات االقتصادية

بمنع التجارات المحرمة من أن للقيم واألخالق هيمنة على التداول وأهمها: فكرة الحالل والحرام؛  (6
يفاء  التداول، وضرورة الصدق واألمانة والنصيحة في عمليات التداول، والسماحة واألخوة والصدقة، وا 

 الكيل والميزان بالقسط، لتحقيق قيمة في غاية األهمية وهي التعادل في التبادل.

ذمة؛ بعدة ضوابط بعد ضبط التداول في السوق اإلسالمي للمسلمين ومن يعيشون معهم من أهل ال (2
هإرساء قاعدة الحرية االقتصادية المنضبطة، وهي هنى هه)): ه هممنا هاحلال هلاحلًاا هنى هفلً  اإلبقو 

هاإلسال ما هيفهالسوق هالتبوت  ه((ناليود هسمََّجهه))و ل هالاورعل ه قوا  ه ن ه قر  هاألفًاتل هع وا  حً ا

هالتبوت إبقو هنالياههاإلخو هلاملوته))و  ،((بولتعوت هيفهالتبوت  كما هيمن  ،(( هه هممناههنى ههناليوده
 .تالضابط األول على تكوينهم للشركات، وممارستهم لإلجارا

أنه ال بد في التحليل االقتصادي لعناصر النشاط االقتصادي من القيم واألخالقي واهمها التداول،  (1
 ومثله اإلنتاج، واالستهالك، والتوزيع.
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