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٦٣

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

 

  القيم القرآنية ودورها في المحافظة على المال 

  هامن حممد عبده عوض 

 جامعـة – شـطر الطالبـات – كليـة الـشريعة وأصـول الـدين -  التفسري وعلوم القـرآنقسم

   السعودية- امللك خالد

 drhanem@hotmail.com :البريد االليكتروني

  :الملخص

أن يــساهم -إذا طبــق  - املتأمــل يف القــرآن الكــرمي جيــده قــد شــرع مــن القــيم مــا مــن شــأنه

لمـال وحيقـق واحـدة مــن  بـل ويـدفع لالسـتثمار األمثــل ل، للمــالبقـدر كبـري يف احلـد اهلـدر

قيمـــة الوســـطية يف االنفـــاق  الكليـــات اخلمـــس الـــيت أمـــر شـــرعنا احلنيـــف باحملافظـــة عليهـــا

قيمـة  ،قيمـة العـدل يف توزيـع املقـدرات املاليـة: ومـن هـذه القـيم ،وجتنب اإلسراف والتقتـري

ة مالزمـــ،قيمـــة البعـــد عـــن املعاصـــي والتـــزام الطاعات ،التـــوازن يف نظـــرة اإلســـالم إىل املـــال

قيمــة ، و قيمــة إنظــار املعــسر ،قيمــة الوفــاء بالوعــد،قيمــة األمانة قيمــة الــصدق، االســتغفار

  .الرتاضي

   . املال– احملافظة – القرآن – القيم :الكلمات المفتاحية

  



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٦٤

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

Quranic values and its rule in saving money 

Hanem Mohamed Abdo Awad 
Department of Interpretation and Quranic Sciences - 
College of Sharia and Fundamentals of Religion - 
Female Section - King Khalid University - Saudi 
Arabia 
Email: drhanem@hotmail.com 

Abstract 
The Meditator in the Holy Quran will find that is 
has ruled a values that is supposed to - if 
applied - to contribute in a big deal in reduce 
money wasting, it will also push it in the best 
way to investment the money and achieve one 
of the Five necessities that our religion has 
behest on keeping it which is the value of 
Moderation in spending and avoid wasting and 
parsimony. Some of these values are: 
The value of the justice in distribute the financial 
Capabilities , the value of balancing in the 
Islamic view to the money , the value of avoid 
sins and stick to the good deeds , the value of 
seeking forgiveness , the value of honesty , the 
value of keeping the promises , the value of 
charity , the value of consent.. And so on.  
* Keywords:  Values, Holy Quran, saving, 
money.   



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٦٥

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

$  #  "       !  

  :مقدمة

 والصالة والسالم على نيب اهلـدى ،احلمد هللا الذي خلق اإلنسان وجعل املال قوام حياته

وكان نرباســـا يقتـــدى ،الـــذي بـــني لإلنـــسان كيـــف يتعامـــل مـــع املـــال وأمـــره باحملافظـــة عليـــه
  وعلى آله وأصحابه وسلم ،به

  وبعد 

الـــيت أمـــر ديننـــا  واحملافظـــة عليـــة إحــدى الـــضرورات اخلمـــس ،إذا كــان املـــال عـــصب احليـــاة
 ومـا ،ا يف حتقيـق تلـك الغايـةا أساًسـ فـإن لقـيم القـرآن الكـرمي دورً ،احلنيف باحملافظـة عليهـا

أهــدرت األمـــوال وشــحت إال ألســـباب مــن أمههـــا التفــريط يف مراعـــاة قــيم القـــرآن الكـــرمي 

  .املتعلقة �ذا اجلانب

 )َشًة َضــْنًكا َوَحنْـُشرُُه يـَــْوَم اْلِقَياَمـِة أَْعَمــىَوَمـْن أَْعــَرَض َعـْن ذِْكــرِي فَـِإنَّ لَــُه َمِعيـ {:قـال تعــاىل

  )١٢٤: طه(

ومن هذا املنطلق كان هذا البحث الذي يلقي الضوء على بعـض قـيم القـرآن الكـرمي الـيت 
  . ان تساهم يف احملافظة على املال- ان روعيت -من شأ�ا 

   :أهمية البحث

 ، يف احملافظــة علــى املــاليــة القرآنيمدور القــتنبــع أمهيــة هــذا البحــث مــن خــالل كونــه يبــني 
والـــيت بـــات كثـــري مـــن املـــسلمني ال يقومـــون �ـــا كمـــا ينبغـــي  ؛  ممـــا أوقعهـــم يف كثـــري مـــن 

   .كثري من األموال اليت بني أيديهمال وأهدر ،املشكالت املتعلقة باملال

                                                                         -:منهجية البحث

   :المنهج المتبع في هذا البحث

  المنهج االستقرائي التحليلي وفق الخطوات التالية 

  ٠ عزو كل آية إىل سور�ا مع ذكر رقم اآلية-١
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  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

 فــإن كــان احلــديث يف الــصحيحني أو أحــدمها ، علميــاً ختــريج األحاديــث النبويــة خترجيــاً -٢
  ٠ واحلكم عليهوإن كان يف سوامها يذكر درجة احلديث،فيكتفى بذلك

إســناد كــل قـــول إىل قائلــه مـــع ذكــر اســم الكتـــاب ورقــم اجلـــزء والــصفحة ودار الطبـــع -٣

 وبعــدها يكتفــى بــذكر اســم الكتــاب ورقــم اجلــزء ،وســنة النــشر يف أول ذكــر للكتــاب
  ٠والصفحة

  ٠ االستفادة من اإلحصاءات الواردة يف هذا املضمار والبحوث املتعلقة به  -٤

   :مشكلة البحث

 وترتــب علــى ذلــك كثــري ، يف قــيم القــرآن املتعلقــة باملــال واضــحاً اليــوم تفريطــاً العــامل يعــيش 

   .من اهلدر والضياع له

  -:ومن أهم مظاهر هذا التفريط

  : غياب العدل يف توزيع الدخل-١

مـن النـاتج اإلمجـايل % ٨٨من دول العـامل تـستحوذ علـى % ٢٠ تؤكد اإلحصاءات أن 

 مــــن ذلـــــك ميكــــن القـــــول أن العوملــــة قـــــد .التجــــارة الدوليـــــةمـــــن % ٨٥يف العــــامل وعلــــى 
أسـهمت يف تركـز الثـروة يف أيـدي فئــة قليلـة مـن األثريـاء جنبــا إىل جنـب مـع زيـادة تفــشي 

١.الفقر ألغلبية سكان العامل
   

 ألـــف ٣٥وتـــشري البيانـــات أيـــضا انـــه بـــالرغم أن متوســـط دخـــل الفـــرد يف أمريكـــا حـــوايل 
اين بني شرائح وفئـات ا�تمـع، إذ بعـضها يـصل دخلهـا إيل دوالر سنويا، إال أن هناك تب

وهـــذا يعكـــس  ٢ . آالف دوالر ســـنوياســـتة ألـــف دوالر، وأخـــرى ال يتجـــاوز دخلهـــا ٩٠

 وبــني األغنيــاء والفقــراء ،بــصورة واضــحة غيــاب العــدل يف توزيــع الــدخل بــني دول العــامل
    .داخل الدولة الواحدة

                                                           

أسـبا�ا وإمكانيـة جتنبهـا مـن منظـور اقتـصادي إسـالمي : األزمة املالية واالقتصادية العاملية:   انظر ١

كتــوراه غــري  ، األزمـة املاليــة املعاصــرة، يوسـف عبــداهللا عبابنــة ، رسـالة د ٩ريـاض املــومين ص/ أ د–

 ١٣٣ :١٣٢:م، ص٢٠١٠منشورة، جامعة الريموك، 

 األزمـــة املاليـــة املعاصـــرة، يوســـف عبـــداهللا عبابنـــة ، رســـالة دكتـــوراه غـــري منـــشورة، جامعـــة الريمـــوك، ٢

 .١٣٦-١٢٧:، ص٢٠١٠
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  : الفساد واإلفساد وغياب القيم-٢

 االســتغالل والكــذب ضــياع األمــوال واهــدارها وضــياع االقتــصاد؛ل مــن أهــم مــسببات لعــ

والشائعات والغش والتدليس والغرر واملعامالت الومهية، وكلها تعكـس الفـساد األخالقـي 

 واســـتخدام الرشـــوة للحـــصول علـــى القـــروض، واالعتمـــاد علـــى املقــــامرات ،.االقتـــصادي
فــــاء احلقــــائق عنــــد بيعــــة الــــديون الرديئــــة، واالدعــــاء واملراهنــــات يف املــــشتقات املاليــــة، واخ

األزمـات االقتـصادية الـيت  نعـم إن .بتحقيق أرباح ومهية للحصول على رواتـب ومكافـآت

 احلاليـة منـوذج واقعـي حـي مـن نتـاج حتلـل املعـامالت املاليـة مـن القـيم يعيشها العامل اآلن 
  . اليت حث عليها القرآنواملثل والسلوكيات السوية

  :إلسراف والرتف ا-٣

االستهالك العظيم فكرة مقبولـة يف النظـام الرأمسـايل، وتعـد مقياسـا لتطـور ورفـاه الـشعوب 
واألفراد، وغياب الرشـد يف جمـال االسـتهالك دفـع األفـراد إىل جتـاوز حـدود قـدرا�م املاليـة 

ســـع يف اإلقـــراض، وقـــد عـــزز ذلـــك الدعايـــة اإلعالميـــة واخنفـــاض ســـعر الفائـــدة وتبـــين و والت

ياســـات اقراضـــية متـــساهلة طمعـــا مـــن أصـــحاب رؤوس األمـــوال يف إجيـــاد أوعيـــة خمتلفـــة س
 ولعـل رغبـة األفـراد يف متلـك عقـار اكـرب .الستثمار وتوظيف أمواهلم جلين األرباح واحلـوافز

مـن من قدرا�م واندفاعهم حنو االقرتاض ومن مث تراكمها وعجزهم عن الوفـاء �ـا كانـت 

  ١.اليةأسباب تفاقم املشكالت امل

 وأن هــذا التفــريط ينــتج عنــه الكثــري ، التفــريط يف القــيممــدىومــن خــالل مــا ســبق يتــضح 

 واملتأمــل يف القـرآن الكــرمي جيـده قـد شــرع مـن القــيم ،مـن اهلـدر واالســتثمار الـسيء للمـال

أن يـــساهم بقـــدر كبـــري يف احلـــد مـــن هـــذا اهلـــدر بـــل ويـــدفع -إذا طبـــق  - مـــا مـــن شـــأنه
وحيقــق واحــدة مــن الكليــات اخلمــس الــيت أمــر شــرعنا احلنيــف لالســتثمار األمثــل للمــال 

  .باحملافظة عليها

                                                           

 حبـث –أسبا�ا وإمكانية جتنبهـا مـن منظـور اقتـصادي إسـالمي :  األزمة املالية واالقتصادية العاملية١

 ملــؤمتر الــذي أقامــه املعهــد العــاملي للفكــر اإلســالمي بالتعــاون مــع جامعــة العلــوم اإلســالمية مقــدم

رياض املومين / أ ) م٢٠١٠( كانون أول -) هـ١٤٣١( األردن، ذي احلجة -العاملية، يف عّمان 

 ٧ األردن، ص–أستاذ االقتصاد يف جامعة الريموك / 
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  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

    :الدراسات السابقة

    -:الدراسة األوىل

قتيبـة فـوزي حـسام /  د.عالج األزمة املالية املعاصرة بالتوازن االقتصادي يف القرآن الكرمي

 -أســـبا�ا (رة األزمـــة االقتـــصادية املعاصـــ (: حبـــث منـــشور يف مـــؤمتر–عبدالواحـــد الـــراوي 
 حتـــــدثت يف احملـــــور األول ،م١٦/١٢/٢٠١٠-١٤ األردن مـــــن ) وعالجهـــــا-وتـــــداعيا�ا

  . ماهية األزمة املالية، خصائصها وأسبا�ا وتداعيا�ا:عن

  .وسطية القرآن يف ا�ال املايل:  مث حتدثت يف احملور الثاين عن

اخللــق ( :الكــرمي مــن خــالل التــوازن االقتــصادي يف القــرآن :وحتـدثت يف احملــور الثالــث عــن

   ). عمارة األرض– االستخالف – التسخري –

 األمــــــن واالســــــتقرار يف االقتــــــصاد )مبــــــادئ( ضــــــوابط :وحتــــــدثت يف احملــــــور الرابــــــع عــــــن 
   .اإلسالمي من خالل القرآن الكرمي يف مواجهة األزمة

ادة  ضــوابط االقتــصاد اإلســالمي هــي املنقــذ مــن األزمــة وشــه:وحتــدثت يف احملــور اخلــامس

  .علماء الغرب بذلك

   :أهم النتائج

  أن الشريعة اإلسالمية السمحاء �تم باإلنسان روحاً وجسداً يف إطار من التوازن -١

   .ان نظرية االقتصاد اإلسالمي مستخلصة من القرآن والسنة-٢

   .احتياج البشر الشديد لتعاليم اإلسالم يف اخلروج من األزمة املالية احلالية-٣

   :ثانيةالدراسة ال

جنـــاح عبـــد ، أبـــو الفتـــوح" موقـــع العـــدل مـــن األزمـــة املاليـــة العامليـــة املعاصـــرة"حبـــث بعنـــوان 
  .)٢٠١١(، العليم

ـــــصاد اإلســـــالمي ـــــة مركـــــز صـــــاحل كامـــــل لالقت  يتنـــــاول ،)٤٤(١٥ .جامعـــــة األزهـــــر،  جمل

   :البحث



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٦٩

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

تهــا والوقايــة األزمــة املاليــة العامليــة املعاصــرة  بغــرض حتليــل أســبا�ا واقــرتاح حلــول ملعاجل-١
  .منها

   .األسباب والعالج يف رؤى كثري من الكتاب-٢ 

   . حتليل هلذه الرؤى من الباحث برؤيته اخلاصة-٣

 ودور ســلوك األفــراد وا�تمــع ،األســباب املباشــرة وغــري املباشــرة لألزمــة املاليــة املعاصــرة-٤

   .يف حتقيق العدل وأن الوقاية يف األزمة املالية يكمن ،والدولة على حنو خيل بالعدل

  

   -:أهم التوصيات

  .ضرورة تفعيل العدل للخروج من األزمة املالية-١

   .ضرورة تطبيق النظام املصريف اإلسالمي يف الدول الرأمسالية-٢ 

   :الدراسة الثالث 

عــالء شــعبان الزعفــراين حبــث منــشور علــى شــبكة /  د )األزمــة املاليــة أســبا�ا وعالجهــا(

:  تكلـــــــــم يف املبحـــــــــث األول.هــــــــــ١٧/١٠/١٤٣٦ ،م٣/٨/٢٠١٥ بتـــــــــاريخ –األلوكــــــــة 
  :نتائج األزمة املالية: املبحث الثاين:التعريف باألزمة املالية

  :وتكلم فيه عن

  .إفالس عدد من شركات اإلقراض العقاري االمريكية-١ 

  .جلوء الكثري من شركات اإلقراض العقارية إىل تسريح عدد كبري من موظفيها-٢ 

   .هددين بفدان منازهلمارتفاع عدد امل-٣ 

  :وتكلم فيه عن: أسباب األزمة املالية: املبحث الثالث

 التوسـع – اإلفـساد – إشـهار اإلفـالس – البيـوع الومهيـة – التوسع بالدين –الربا --١ 

   .يف اإلنفاق

  



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٧٠

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

  : كيفية اخلروج من األزمة: املبحث الرابع

 –لكيـة اخلاصـة للرجـال والنـساء  احـرتام امل–حتقيق العدالة االجتماعية ( :وتكلم فيه عن

إال أنه ذكر العالج على سبيل اإلمجـال دون ذكـر األدلـة ) .....احلرية االقتصادية املقيدة

   .والتفاصيل

   -:أهم النتائج

ضــرورة تطبيــق الــشريعة اإلســالمية يف ا�ــال االقتــصادي كحــل أوحــد للــتخلص مــن بــراثن 

  .قتصادية اليت ختبم على العاملالنظام الرأمسايل الذي يقف وراء الكارثة اال

  :الدراسة الرابعة 

 – علــى الــسوق الــسعودي – انعكاســا�ا – تــداعيا�ا -أســبا�ا (: األزمــة املاليــة العامليــة

  ) .حدود معاجلتها

   . حبث منشور يف موقع مدونة غالب البنا،غالب فريد البنا/ إعداد الدكتور 

  :حتدث فيه عن

   .ة العامليةأسباب حدوث األزمة املالي-١ 

  . تداعيات األزمة املالية العاملية-٢ 

  .استمرار األزمة املالية العاملية إىل مىت-٣ 

  .تأثري األزمة املالية على االقتصاد السعودي-٤ 

   .معاجلة األزمة املالية وحدودها-٥ 

ة  أن الفرصة مواتيه حقاً لعلماء االقتصاد اإلسـالمي لـصياغ:أهم النتائج اليت توصل إليها

                                                       .نظرية االقتصاد اإلسالمي

   :الدراسة اخلامسة

إبــراهيم /  للــدكتور –حبــث بعنــوان دور القــيم اإلســالمية يف معاجلــة األزمــة املاليــة العامليــة 

  .حبث منشور يف األكادميية العاملية للبحوث الشرعية–يوسف حيىي القرعاين 



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٧١

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

ـــه عـــنتكلـــم ـــة العامليـــة والـــيت منهـــا( : في  عـــدم – املعـــامالت الربويـــة :أســـباب األزمـــة املالي
   ). بيع الدين– عدم االلتزام اخللقي يف العقود –االعتناء باالدخار 

 –الــصدق ( :كمـا تكلـم عـن القـيم اإلسـالمية الـيت مـن شـأ�ا منـع األزمـات املاليـة ومنهـا

   )ر املعسرإنظا– الوفاء بالوعد – العدل –األمانة 

 إن االقتصاد اإلسالمي قادر على تقدمي منهج متكامـل للعـامل مـن شـأنه أن :أهم النتائج

   .خيرجه من أزمته االقتصادية

                                              - :التعليق على الدراسات السابقة

 ورأي ، املاليـــة عمومـــاً باملـــشكالتأ�ـــا يف مجلتهـــا عنيـــت يالحـــظ أن الدراســـات الـــسابقة 

علماء الغرب فيها بعيداً عـن الداللـة القرآنيـة املباشـرة ومـن تطـرق للقـرآن أخـذه مـن زاويـة 

ابــو /  ودراســة د،قتيبــة عنيــت فقــط بقيمــة التــوازن يف القــرآن الكــرمي/  فدراســة د :واحــدة
اسـة تلقـي الـضوء علـى مـنهج القـرآن  فجـاءت هـذه الدر .الفتوح عنيت فقط بقيمة العدل

إبــراهيم يوســف حيــىي القرعــاين / ودراســة داحملافظــة علــى املــال مــن خــالل القــيم الكــرمي يف 

   :ختتلف عن هذه الدراسة يف أمور جوهرية أمهها

 كما أ�ـا تثـري القـيم ،إبراهيم/ أ�ا تفردت بقيم مل تتعرض هلا الدراسة اليت قام �ا د -١

وتعقبهــا بــأقوال املفــسرين يف حــني تكلــم عليهــا الــدكتور يف إطارهــا بنــصوص مــن القــرآن 

   .العام

 يقتــصر هــذا البحــث علــى بعــض قــيم القــرآن الــيت مــن شــأ�ا أن تــساهم  :حــدود البحــث

  .يف احملافظة على املال

  

   - :خطة البحث

   . وخامتةنيلفصوالبحث يتكون من مقدمة ومتهيد 

 أهـداف – أمهيـة البحـث – مـشكلة البحـث –ملخص البحـث ( :مقدمة وتشتمل على
   ) خطة البحث– خطوات البحث – منهج البحث –البحث 

  



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٧٢

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

   . التعريف بأهم المصطلحات المتعلقة بالبحث:الفصل األول 

   : مباحث  عشرة بعض القيم القرآنية المرتبطة بالمال وفيه:الفصل الثاني

   . والتقتري قيمة الوسطية يف االنفاق وجتنب اإلسراف:املبحث األول

   . قيمة العدل يف توزيع املقدرات املالية:ثايناملبحث  ال

   . قيمة التوازن يف نظرة اإلسالم إىل املال:املبحث الثالث

  . قيمة البعد عن املعاصي والتزام الطاعات:املبحث الرابع

  . قيمة مالزمة االستغفار:املبحث اخلامس

  . قيمة الصدق:املبحث السادس 

  . قيمة األمانة: املبحث السابع

   . قيمة الوفاء بالوعد:املبحث الثامن

   .قيمة إنظار املعسر: املبحث التاسع

  . قيمة الرتاضي:املبحث العاشر

 فهــــــرس – فهــــــرس املراجــــــع – التوصــــــيات –أهــــــم النتــــــائج ( : وتــــــشتمل علــــــى:خامتــــــة
   )املوضوعات



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٧٣

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

 الفصل األول

 :التعريف بمصطلحات العنوان

   :ف بالقيم التعري:المبحث األول

َذِلــَك {ومنــه قولــه تعــاىل " القــيم  يف اللغــة مبعــىن االســتقامة "  يــأيت لفــظ :القــيم يف اللغــة
يُن اْلَقيِّمُ   ومنـه قـول النـيب صـلى اهللا ،أي املـستقيم  الـذي ال عـوج فيـه] ٣٦: التوبـة[} الدِّ

ابتعـــــد عـــــن  و ،أي اســـــتقم علـــــى الطاعـــــة١" آَمْنـــــُت بِـــــاِهللا، فَاْســـــَتِقْم : قُـــــلْ (: عليـــــه وســـــلم

ومنــه قولــه ،والقيم املكانــة الرفيعــة واملنزلــة العالية،واستقامة الــشيء اســتواؤه واعتدالــه،الــشرك

  ٢ .أي ذات منزلة عالية] ٣: البينة[} ِفيَها ُكُتٌب قـَيَِّمةٌ { :تعاىل

  :القيم اصطالًحا

   :  بتعريفات واعتبارات كثرية منها)اصطالًحا(عرفت القيم عموماً 

 مــن املعـــايري واألحكــام الــيت تتكـــون لــدى الفــرد مـــن خــالل تفاعلــه مـــع  أ�ــا جمموعــة-١

 حبيـــث متكنـــه  مـــن اختيـــار أهـــداف وتوجيهـــات ،املواقـــف واخلـــربات الفرديـــة واالجتماعيـــة

وجتــسد خــالل االهتمامــات أو الــسلوك العلمــي أو اللفظــي بطريقــة مباشــرة أو غــري ،حلياته

   .٣مباشرة 

                                                           

ْسَالِم : اُب   بَ –اإلميان :  كتاب – أخرجه اإلمام مسلم ١  ٣٨برقم ١/٦٥ –َجاِمِع أَْوَصاِف اْإلِ

حممــد بـن مكـرم بــن علـى، أبــو الفـضل، مجـال الــدين ابـن منظــور :  املؤلـف-لـسان العــرب :   انظـر٢

الثالثة :  الطبعة- بريوت –دار صادر :  الناشر-) هـ٧١١: املتوىف(األنصاري الرويفعى اإلفريقى 

جمـــد :  املؤلـــف-،القـــاموس احملـــيط ٥٠٢ ، ٤٩٨/.١٢  - ١٥:  عـــدد األجـــزاء- هــــ ١٤١٤ -

مكتب حتقيق الرتاث :  حتقيق-) هـ٨١٧: املتوىف(الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى 

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر :  الناشر-حممد نعيم العرقُسوسي:  بإشراف-يف مؤسسة الرسالة 

 ص -١:  عــدد األجــزاء- م٢٠٠٥ - هـــ ١٤٢٦ الثامنــة،:  الطبعــة- لبنــان –والتوزيــع، بــريوت 

١١٥٢ 

 مكتبــة ابــراهيم احللــيب – املدينــة املنــورة - علــى ابــو العينــني  – انظــر القــيم  اإلســالمية يف الرتبيــة ٣

 ٣٤ ص ١٩٨٨



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٧٤

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

ويتفقون عليهـا ، الـيت يـؤمن �ـا النـاس،اعد واملثل العليا أ�ا جمموعة من املبادئ  والقو -٢
 وحيكمـــون �ـــا علـــى تـــصرفا�م املاديـــة ، ويتخـــذو�ا ميـــزان يزنـــون بـــه أعمـــاهلم،فيمــا بيـــنهم

   ١.واملعنوية

 هــي قـيم يتّــصف �ـا الفــرد بــشكٍل ذايت، وتنـتظم مــن خالهلــا :وعرفـت القــيم الفرديّـة بأ�ــا

الـــــصدق، واإلخـــــالص، والرمحـــــة والـــــصرب، والعفـــــو وتتحـــــدد أشـــــكال عالقاتـــــه بالنّـــــاس، ك

  .واإلحسان، والبذل، والكرم والسخاء، والتواضع

 هـــي القـــيم واألخـــالق الـــيت تـــنّظم أشـــكال تعـــاون أفـــراد :وعرفـــت القـــيم االجتماعيّـــة بأ�ـــا

   ٢.ا�تمع يبعضهم البعض، كالتعاون، والتكافل االجتماعي، واملودة والتضحية والبذل

 ، يقــــصد �ــــا املعــــايري واملــــوازين املوجهــــة حلركــــة اإلنــــسان:خالقيــــة بأ�ــــاوعرفــــت القــــيم اال

  ٣ . وفق رؤية اإلسالم ومقاصده، بكل تنوعاته وامتداداته،والضابطة واحلاكمة للفعل

   :مفهوم القيم القرآنية اصطالحاً 

 املعــايري واملــوازين الــيت : بأ�ــا)القــيم القرآنيــة(مــن خــالل مــا ســبق ميكــن تعريــف مــصطلح 
عها القــرآن الكــرمي والــيت مــن شــأ�ا أن تــضبط تــصرفات اإلنــسان وفــق مقاصــد القــرآن شــر 

   .الكرمي

  يرجــع إىل اســتنباط واجتهــاد )القــيم القرآنيــة املتعلقــة باملــال (وال خيفــى أن احلــديث عــن 

   . حىت وإن تكلموا عن موضوع واحد،الباحثني ولذلك تتفاوت أفكارهم

  

                                                           

 مـصر – دار الفكـر العـريب – ط - سيد  طهطاوي  –القيم الرتبوية يف القصص القرآين :  انظر ١

 ٤٢ ص - ١٩٩٦

 يوليــو ٢٠/  بتــاريخ –  إبــراهيم العبيــدي -مفهــوم القــيم يف القــرآن الكــرمي : بعنــوان  انظــر مقــال ٢

 . موقع موضوع اكرب موقع عريب يف العامل –م ٢٠١٧

 دار –ط :  القــــاهرة –حممــــد عبــــدالفتاح اخلطيــــب /  د –القــــيم احلــــضارية يف اإلســــالم :  انظــــر ٣

 ٤٨م ص ٢٠١١هـ ، ١٤٣٢البصائر ، طا 



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٧٥

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

                                                                                                                                                     : تعريف القرآن:المبحث الثاني

 إنــه مـــشتق مــن قــرأت الـــشيء : وقيــل، علـــم خــاص بكــالم اهللا تعـــاىل:القــرآن الكــرمي لغــة
 وقـد مســى بـه املفعــول أي ، الكتـاب مبعـىن تلوتــه انـه مــشتق مـن قــرأت: وقيــل،مبعـىن مجعتـه

 ، مـــن بـــاب تـــسمية املفعـــول باملـــصدر للمبالغـــة– كمـــا يـــسمى املـــشروب شـــرابا –املقـــروء 

 ألن آياتـــه يـــصدق بعـــضها بعـــضا ولعـــل الـــراجح انـــه غـــري ، انـــه مـــشتق مـــن القـــرائن:وقيـــل

  ١.مشتق

   :والقرآن الكرمي  اصطالحا

 املــدون يف ،ل علــى رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم املنــز ،كــالم اهللا عــز وجــل املعجــز"  

 املبــدوء بـسورة الفاحتــة املختــوم ، املتعبــد بتالوتـه ولــو بآيــة منـه، املنقــول بـالتواتر،املـصاحف

  ٢" بسورة الناس

                                                           

، النبــأ العظــيم نظــرات جديــدة ) ٢٤٩: ص(، خمتــار الـصحاح ) ١٢٩/ ١(رب لــسان العــ:  انظـر ١

أمحــد :  اعتــىن بــه -) هـــ١٣٧٧: املتــوىف (حممــد بــن عبــد اهللا دراز :  املؤلــف -يف القــرآن الكــرمي 

دار القلـــم للنـــشر :  الناشـــر -عبـــد العظـــيم إبـــراهيم املطعـــين . د. أ:  قـــدم لـــه -مـــصطفى فـــضلية 

ــــوم ١/٤٣ -م٢٠٠٥ -هـــــ١٤٢٦ة مزيــــدة وحمققــــة طبعــــ:  الطبعــــة -والتوزيــــع   ، مباحــــث يف عل

مكتبـة املعـارف للنــشر :  الناشـر-) هـــ١٤٢٠: املتـوىف(منـاع بــن خليـل القطـان :  املؤلـف-القـرآن 

 ، مناهل العرفان ىف علوم القرآن ١/١٥ -م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الطبعة الثالثة :  الطبعة-والتوزيع 

م ، القاهرة ، انظر ١٩٨٠ مطبعة عيسى الباىب احللىب ١٨ : ١٤/ ١حملمد عبدالعظيم الزرقاىن ، 

 ه ١٤١٦ ، طبعـة خاصـة بـاملؤلف ٢٢: ١١جوده املهـدى ص / فتح اجلليل ىف علوم التنزيل د 

 مكتبــة ٦ ص –حممــد علـى الـصابوىن /  م ، طنطـا ،  والتبيـان ىف علــوم القـرآن للـشيخ ١٩٩٥، 

 ٠الغزاىل 

 مطبعـة عيـسى ١٨ : ١٤/ ١آن حملمـد عبـدالعظيم الزرقـاىن ، مناهـل العرفـان ىف علـوم القـر :  انظر ٢

: ١١جوده املهدى ص / م ، القاهرة ، وأنظر فتح اجلليل ىف علوم التنزيل د ١٩٨٠الباىب احللىب 

 ومباحــث يف علــوم القــرآن ملنــاع - م ، طنطــا ١٩٩٥ ه ، ١٤١٦ ، طبعــة خاصــة بــاملؤلف ٢٢

 مكتبة الغزاىل ٦ ص –حممد على الصابوىن / شيخ  ،  والتبيان ىف علوم القرآن لل١٧القطان ص 

٠ 



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٧٦

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

 كمــا تــضمن ،وممــا حــواه القــرآن الكــرمي آيــات العقائــد والعبــادات واألخــالق واملعــامالت
 ودعـــا للتأمـــل  ،لـــسماوات ومـــا يف األرض مـــن كائنـــاتآيـــات ىف اخللـــق واإلبـــداع ملـــا يف ا

وإعمـال النظـر والتــدبر يف اخللـق والتبــصر فيـه آمـراً بإعمــار األرض ناهيـا عــن إفـسادها ممــا 

 إىل غــــري  ذلــــك مــــن األمــــور الــــيت ،جعــــل لإلصــــالح املــــايل واالقتــــصادي مكانــــا ومكانــــةً 
                                                                                                           ١" رة اشــــــــــــتمل عليهــــــــــــا القــــــــــــرآن إلصــــــــــــالح وســــــــــــعادة البــــــــــــشرية يف الــــــــــــدنيا واآلخــــــــــــ

وانطالقــا مــن هــذه األمــور الــيت حواهــا القــرآن الكــرمي وأمــر �ــا تلمــست اآليــات الــيت مــن 

ضـوء القـرآن الكـرمي   يف ، من خالل القـيم املتعلقـة بـه،شأ�ا أن تدعم احملافظة على املال

                                                                                                         ٠فقدمت هذا البحث الذي أرجو اهللا أن يكتب له القبول والنفع يف الدنيا واآلخرة

  

   : تعريف المال:الثالثالمبحث 

املـال يف األصـل مـا :  قـال ابـن األثـري،معنـاه كثـر مالـك: متولـتَ  من ُملـَت و :املال يف اللغة

  ٢ .ُميلك من األعيان، وأكثر ما يطلق املال عند العرب على اإلبل أل�ا أكثر أمواهلم

  :تعريفه املال اصطالحي

جــاء تعريــف الفقهــاء للمــال متقــارب نوعــا مــا ألنــه مــستخلص مــن املعــىن اللغــوي غالبــا، 

  .يان ألفاظهم، واختلفت عبارا�م ومنهاوإن تعددت يف بعض األح

   . املال هو ما مييل إليه طبع اإلنسان، وميكن ادخاره إىل وقت احلاجة-١

                                                           

  ٤٨١ : ٤٧٩حممـــود شـــلتوت ، ص / اإلســـالم عقيـــدة وشـــريعة لفـــضيلة املرحـــوم الـــشيخ :  انظـــر ١

 ٠ لبنان – بريوت ١٩٩٠ – ه ١٤١٠ دار الشروق ، - ط –بتصرف 

مـــــــــــــول، :، مـــــــــــــادة)م١٩٥٦دار صـــــــــــــادر، : بـــــــــــــريوت( البـــــــــــــن منظـــــــــــــور، ، - لـــــــــــــسان العـــــــــــــرب ٢

 دار –حلــــسن الــــشاذيل –) درايــــة مقارنــــة ( قتــــصاد االســــالمي مــــصادر وأســــسه ،اال١١/٦٣٦ج

هـ ، امللكية ونظرية العقد يف الشريعة اإلسالمية ١٣٩٩م ١٩٧٩ عام -٥٣ ص –االحتاد العريب 

ـــــشيخ  ـــــو زهـــــرة ، دار الفكـــــر العـــــريب ، ص / ، لل  ، النظـــــام املـــــايل واالقتـــــصادي يف ٥١حممـــــد أب

هـــ ١٤٢٧ – الطبعــة الثانيــة –دار البــشر الــدويل –مــود ، ط حــسني حامــد حم/  د –اإلســالمي 

   ٥٥ السعودية ، ص–م ٢٠٠٦



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٧٧

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

  "املال هو ما ميكن حيازته وإحرازه، واالنتفاع به انتفاعا معتادا " -٢

ال يقـــع اســـم مـــال إال مالـــه قيمـــة، يبـــاع �ـــا، ويلـــزم متلفـــه، ومـــا ال يطرحـــه النـــاس   " -٣

   ١"عادة

  : واملال يف املعجم االقتصادي هو

 أو مـا ميلـك مـن ، فهـو لـألرض الـيت غرسـت خنـال،هو اسـم للقليـل والكثـري مـن املقتنيـات

  ٢ .الذهب والفضة

  -:ومن خالل التعريفات السابقة ميكن تعريف املال بأنه

   . ويعتربه الناس وال يطرحونه عادة، وضمان تلفه، وميكن بيعه، وله قيمة،ما ميلك

                                                           

، :   من جملة األحكام العدلية، علي حيدر١٢٦:  املادة-درر احلكام شرح جملة األحكام :  انظر ١

،  ابن عابـدين، .١١٥ص /١، ج)م١٩٩١دار اجليل، : بريوت(، ١فهمي احلسيين، ط: تعريب

 لوهبــــة -، الفقــــه اإلســــالمي وأدلتــــه ٤/٥٠١، )م١٩٦٦دار الفكــــر، (، ٢ر، طحاشــــية رد احملتــــا

؛ حممــــد أبـــــو زهـــــرة، امللكيـــــة ٤٠ص/ ٤، ج)م١٩٨٩دار الفكـــــر، : دمـــــشق( ، ٣الزحيلــــي، ، ط

ـــــف بالفقـــــه ٥١، ص)دار الفكـــــر العـــــريب(ونظريـــــة العقـــــد،  ؛ مـــــصطفى شـــــليب، املـــــدخل يف التعري

عبـد الـرمحن :  املؤلـف-، األشـباه والنظـائر ٣٣٠، ص)م١٩٨٣دار النهضة العربية، (اإلسالمي، 

 ، ١٩٧، ص )دار الفكـــر(، :الناشـــر) هــــ٩١١: املتـــوىف(بـــن أيب بكـــر، جـــالل الـــدين الـــسيوطي 

 ،  االقتـــــصاد ٥٥حــــسني حامــــد حممــــود ، ص/  د –النظــــام املــــايل واالقتــــصادي يف اإلســـــالمي 

،  امللكيـة ونظريـة ٥٧، ٥٦ ص –حلـسن الـشاذيل –) درايـة مقارنـة ( االسالمي مصادر وأسـسه 

، مـصر ،  القـاهرة -دار الفكـر العـريب ، حممـد أبـو زهـرة / العقد يف الشريعة اإلسـالمية ، للـشيخ 

عبــــد الــــسالم : طبيعتهــــا ووظيفتهــــا وقيودهــــا-، امللكيــــة يف الــــشريعة اإلســــالمية ٥١ ، ص ٤٧ص

  .٢١٠ص: م٢٠٠٠ ،١ط،  لبنان -بريوت ، مؤسسة الرسالة ، داوود العبادي 

هـــــ ١٤٠١ دار اجليــــل ، – ، ط ٤٤٨ملعجــــم االقتــــصادي االســــالمي ، أمحــــد الــــشرباصي ، ص  ا٢

   ٥٥حسني حامد حممود ، ط  ، ص/  د –م ، النظام املايل واالقتصادي يف اإلسالمي ١٩٨١



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٧٨

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

 صل الثاينالف

 بعض القيم القرآنية املرتبطة باملال

  : مباحث عشرةوفيه 

   :يروالتقتقيمة الوسطية في االنفاق وتجنب اإلسراف  :المبحث األول

إن مـــن أهـــم القـــيم اإلســـالمية املرتبطـــة باملـــال والـــيت مـــن شـــأ�ا أن تكـــون عـــامال مـــؤثرا يف 

   . الوسطية يف االنفاق .احملافظة على املال

   :لوسطية لغة واصطالحاً مفهوم ا

  :وتأتى على وزنني" وسط "  مأخوذة من مادة :الوسطية يف اللغة

  ٠)بني(بسكون السني، فتكون ظرفا مبعين ) وسط (:األول

  :بفتح السني وتأتى ملعان متعددة فتكون) وسط( :الثاين

   وجلست وسط الدار ، قبضت وسط احلبل: امساً ملا بني طريف الشيء ومنه قوهلم-أ

  ٠ فأوسط القوم أفضلهم وأشرفهم حسباً ، صفة مبعىن خيار وأفضل وأجود وأحسن-ب

ىن الــــــشيء الــــــذي بــــــني اجليــــــد   مبعــــــ-   د٠  مبعـــــىن عــــــدل فأوســــــط الــــــشيء أعدلــــــه-ج

   ٠١والرديء

  

                                                           

وسـط، : لسان العرب، حملمـد بـن مكـرم بـن منظـور األفريقـي املـصري فـصل الـواو، بـاب :    انظر ١

حممد بن :  املؤلف - خمتار الصحاح ٠ الطبعة األوىل – بريوت – صادر دار:  الناشر ٧/٤٢٦

مكتبـــة لبنـــان :  الناشـــر -حممـــود خـــاطر :  حتقيـــق - ٧٤٠/ ١ -أيب بكـــر بـــن عبـــدالقادر الـــرازي

ــــريوت –ناشــــرون  ــــدة ، - ب ــــاج اللغــــة -  م١٩٩٥ – ه١٤١٥ الطبعــــة طبعــــة جدي ــــصحاح ت  ال

أمحــد عبــد :  حتقيــق-) ١١٦٧ / ٣ (-وهري إمساعيــل بــن محــاد اجلــ:  تــأليف-وصــحاح العربيــة 

  م١٩٨٧ ه١٤٠٧الرابعة :  الطبعة- بريوت –دار العلم للماليني :  الناشر-الغفور عطار 



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٧٩

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

   :الوسطية اصطالحاً 

وََكـــَذِلَك  (:قـــد وردت بعـــض العبـــارات علـــى لـــسان بعـــض العلمـــاء يف تفـــسري قولـــه تعـــاىل
ـــــــ ـــــــًة َوَســـــــطًاَجَعْلَن ـــــــف ]  ١٤٣ : ســـــــورة البقـــــــرة)اُكْم أُمَّ ـــــــستخرج منهـــــــا التعري ميكـــــــن أن ي

   :االصطالحي وهذه العبارات منها

 وأنـــــا أرى أن الوســـــط  مبعـــــىن اجلـــــزء، أي  الـــــذي هـــــو بـــــني : ":يقـــــول اإلمـــــام الطـــــربي* 

   ١" الطرفني، مثل وسط الدار، 

ـــار، وذ " :وقـــال حممـــد رشـــيد رضـــا*  ـــادة علـــى إن الوســـط هـــو العـــدل واخلي لـــك ألن الزي
املطلــوب يف األمــر إفــراط، والــنقص عنــه تقــصري وتفــريط، وكــل مــن اإلفــراط والتفــريط ميــل 

عن اجلادة القوميـة، فهـو شـر ومـذموم، فاخليـار هـو الوسـط بـني طـريف األمـر، أي املتوسـط 

    ٢" .بينهما

ل مــع  هــي العــدل واخليــار والبعــد عــن التطــرف يف كــل شــيء ومنهــا ؛ التعامــ:فالوســطية 
 كمــــا تعــــين ،  فالوســــطية يف املــــال االعتــــدال يف انفاقــــه مــــن غــــري ســــرف وال تقتــــري،املــــال

 والنــاظر يف القــرآن الكــرمي جيــد ،احملافظــة علــى املــال وعــدم دفعــه ملــن ال جييــد التــصرف فيــه

   . ومدح املتصفني به،أنه حث على التوسط واالعتدال يف اإلنفاق

   :الرمحنفالوسطية يف اإلنفاق من  صفات عباد 

أن مـن صـفا�م أ�ـم ملتزمـون يف إنفـاقهم : أى) والـذين إذا أنفقـوا مل يـسرفوا: (قال تعاىل
 وال هــم خبــالء - تعـاىل-التوسـط، فــال هـم مــسرفون ومتجــاوزون للحـدود الــيت شــرعها اهللا

يف نفقـــتهم إىل درجـــة التقتـــري والتـــضييق، وإمنـــا هـــم خيـــار عـــدول يعرفـــون أن خـــري األمـــور 

 وذلــك ألن .يف حيــا�م منــوذج يقتــدى بــه يف القــصد واالعتــدال والتــوازن فهــم ،أوســطها
اإلســراف والتقتــري كالمهــا مفــسد حليــاة األفــراد واجلماعــات واألمــم، ألن اإلســراف تــضييع 

                                                           

 . ١٤٢ / ٣ – تفسري الطربي ١

حممد رشـيد بـن علـي رضـا بـن حممـد مشـس الـدين :  املؤلف-) تفسري املنار( تفسري القرآن احلكيم ٢

اهليئـة :  الناشـر-) هــ١٣٥٤: املتـوىف( علي خليفة القلموين احلـسيين بن حممد �اء الدين بن منال

  ٤ / ٢ – م١٩٩٠: سنة النشر-املصرية العامة للكتاب 



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٨٠

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

 والتقتــري إمــساك لــه عـن وجوهــه املــشروعة، أمــا الوســط واالعتــدال يف .للمـال يف غــري حملــه
ء الــذين علــى أكتــافهم تــنهض األمــم، وتــسعد انفــاق املــال، فهــو مســة مــن مســات العقــال

  ١.األفراد واجلماعات

ــــى هــــذا املعــــىن ــــه أكــــد عل ــــاظر يف القــــرآن الكــــرمي جيــــد أن  يف أكثــــر مــــن موضــــع قــــال والن

ــبُّ {:تعــاىل ــَتُكْم ِعْنــَد ُكــلِّ َمــْسِجٍد وَُكُلــوا َواْشــَربُوا َوَال تُــْسرُِفوا ِإنَّــُه َال حيُِ يَــاَبِين آَدَم ُخــُذوا زِيَن
  ]٣١: األعراف[} ْسرِِفَني اْلمُ 

يف ذلــك، } َوال تُــْسرُِفوا{ممــا رزقكــم اهللا مـن الطيبــات : أي} وَُكلُــوا َواْشـَربُوا {:قولـه تعــاىل

واإلســراف إمـــا أن يكـــون بالزيــادة علـــى القـــدر الكـــايف والــشره يف املـــأكوالت الـــذي يـــضر 
وإمـا بتجـاوز احلـالل باجلسم، وإمـا أن يكـون بزيـادة الرتفـه يف املآكـل واملـشارب واللبـاس، 

  .إىل احلرام

فـإن الـسرف يبغـضه اهللا، ويـضر بـدن اإلنـسان ومعيـشته، حـىت } ِإنَُّه ال حيُِـبُّ اْلُمـْسرِِفنيَ {
ـــة  ـــه مـــن النفقـــات، ففـــي هـــذه اآلي ـــه احلـــال إىل أن يعجـــز عمـــا جيـــب علي إنـــه رمبـــا أدت ب

  ٢. فيهماالكرمية األمر بتناول األكل والشرب، والنهي عن تركهما، وعن اإلسراف

َوَال َجتَْعــْل يَــَدَك َمْغُلولَــًة ِإَىل ُعُنِقــَك َوَال تـَْبــُسْطَها ُكــلَّ اْلَبــْسِط فـَتَـْقُعــَد َمُلوًمــا  {:وقــال تعــاىل
  ]٢٩: اإلسراء[} َحمُْسورًا 

وال جتعــل يــدك {: يقــول تعــاىل آمــرا باالقتــصاد يف العــيش ذامــا للبخــل ناهيــا عــن الــسرف

خبــيال منوعــا، ال تعطـي أحــدا شــيئا، كمــا قالــت اليهــود ال تكــن : أي} مغلولـة إىل عنقــك
أي نسبوه إىل البخـل، تعـاىل وتقـدس ] ٦٤: املائدة[} يد اهللا مغلولة{: عليهم لعائن اهللا

  .الكرمي الوهاب

وال تـــسرف يف اإلنفـــاق فتعطـــي فـــوق طاقتـــك، : أي} وال تبـــسطها كـــل البـــسط{: وقولــه
  ٣.وخترج أكثر من دخلك، فتقعد ملوما حمسورا

                                                           

 )٢١٨/ ١٠(التفسري الوسيط لطنطاوي ) ٧٢/ ١٣( تفسري القرطيب ١

= تفـــسري الـــسعدي ) ٢٢٨/ ٢(فـــتح القـــدير للـــشوكاين ) ١١٤/ ٢( زاد املـــسري يف علـــم التفـــسري ٢

 )٢٨٧: ص( الكرمي الرمحن تيسري

 )٧٠/ ٥( تفسري ابن كثري ت سالمة ٣



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٨١

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

ْر تـَْبـِذيرًا {قال تعاىل و  : اإلسـراء[} َوآِت َذا اْلُقْرَىب َحقَّـُه َواْلِمـْسِكَني َوابْـَن الـسَِّبيِل َوَال تـُبَـذِّ

٢٦[  

ْر تـَْبِذيراً ( نْـَساُن َمالَـُه  :  َوقَـاَل ُجمَاِهـدٌ .َال تـُْنِفْق َماَلَك ِيف اْلَمْعِصَيةِ : َأي) َوال تـَُبذِّ لَـْو أَنـَْفـَق اْإلِ

ا ِيف بَاِطــٍل َكــاَن تـَْبــِذيرًا، َوُســِئَل ابْــُن َمــْسُعوٍد ]   اْحلَــقِّ َمــا َكــانَ ِيف [ُكلَّــُه  تـَْبــِذيرًا َولَــْو أَنـَْفــَق ُمــد�

  .اُق اْلَماِل ِيف َغْريِ َحقِّهِ إِنـْفَ : َعِن التَّْبِذيِر فـََقالَ 

 َواْلَعــَرُب تـَُقــوُل ِلُكــلِّ أوليــاءهم،: َأي) ِإنَّ اْلُمَبــذِّرِيَن كــانُوا ِإْخــواَن الــشَّياِطنيِ ( :وقــال تعــاىل

  ١.َجُحوًدا لِِنَعِمهِ :أي) وَكاَن الشَّْيطاُن ِلَربِِّه َكُفوراً  (.ُمَالزِِم ُسنََّة قـَْوٍم ُهَو َأُخوُهمْ 

الـسرف النفقـة يف : ما جاوزت به أمر اهللا فهو سـرف، وقـال غـريه: وقال إياس بن معاوية

  .معصية اهللا

   ٢. سبيل اهللا سرفاليس النفقة يف: وقال احلسن البصري

  .]١٤١: األنعام)  [ِإنَُّه الَ حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ (: قال تعاىلو 

فبنيَّ أنَّ اإلسراف مـن األعمـال الـيت ال حيبُّهـا، فهـو مـن األخـالق الـيت : (قال ابن عاشور

 يلــزم االنتهــاء عنهــا، ونفــي احملبــة خمتلــف املراتــب، فــيعلم أنَّ نفــي احملبــة يــشتدُّ مبقــدار قــوة

   ٣)اإلسراف، وهذا حكم جممل، وهو ظاهر يف التحرمي

   : عدم بذل املال ملن ال جييد التصرف فيه:ومن الوسطية يف اإلنفاق

َوَال تـُْؤتُـــوا الــــسَُّفَهاَء أَْمـــَواَلُكُم الـَّــِيت َجَعـــَل اللَّــــُه َلُكـــْم ِقَياًمـــا َواْرزُقُـــوُهْم ِفيَهــــا  { :قـــال تعـــاىل

  ]٥: النساء[}  قـَْوًال َمْعُروفًا َواْكُسوُهْم َوُقوُلوا َهلُمْ 

                                                           

 )١٣٠/ ٣( إحياء الرتاث - تفسري البغوي ١

 )١٢٤/ ٦( تفسري ابن كثري ت سالمة ٢

:  املؤلف -» حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب ا�يد« التحرير والتنوير ٣

:  الناشــر -) هـــ١٣٩٣: املتــوىف (طــاهر بــن عاشــور التونــسي حممــد الطــاهر بــن حممــد بــن حممــد ال

 ٨/١٢٣ - هـ١٩٨٤:  سنة النشر- تونس –الدار التونسية للنشر 



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٨٢

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

ــــه  : وهــــو" ســــفيه"مجــــع : الــــسفهاء" و مــــن ال حيــــسن التــــصرف يف املــــال، إمــــا لعــــدم عقل
 فنهـى اهللا األوليـاء أن .كا�نون واملعتوه، وحنومها، وإما لعدم رشده كالصغري وغـري الرشـيد

 لعبـــاده يف امـــاً يؤتـــوا هـــؤالء أمـــواهلم خـــشية إفـــسادها وإتالفهـــا، ألن اهللا جعـــل األمـــوال قي

ـــام عليهـــا وحفظهـــا، فـــأمر الـــويل أن ال  ـــنهم ودنيـــاهم، وهـــؤالء ال حيـــسنون القي مـــصاحل دي
يــؤتيهم إياهــا، بــل يــرزقهم منهــا ويكــسوهم، ويبــذل منهــا مــا يتعلــق بــضرورا�م وحاجــا�م 

 أ�ــــــم -إذا طلبوهـــــا-، بـــــأن يعـــــدوهم  معروفـــــاً الدينيـــــة والدنيويـــــة، وأن يقولـــــوا هلـــــم قــــــوالً 

  .هلم بعد رشدهم، وحنو ذلك، ويلطفوا هلم يف األقوال جربًا خلواطرهمسيدفعو�ا 

ويف إضــافته تعــاىل األمــوال إىل األوليــاء، إشــارة إىل أنــه جيــب علــيهم أن يعملــوا يف أمــوال 

   ١" .السفهاء ما يفعلونه يف أمواهلم، من احلفظ والتصرف وعدم التعريض لألخطار

 وال ،عتــــدال يف االنفــــاق وعــــدم البخــــل بــــهفهــــذه اآليــــات وغريهــــا تؤكــــد علــــى ضــــرورة اال

إن اتبعـت – وكلهـا أمـور ، وعدم تضييعه بإعطائه ملن ال حيسن التصرف فيهـا،التبذير فيه

   . فمن شأ�ا أن حتافظ على املال من الضياع–

   :توجيهات نبوية حول الوسطية يف اإلنفاق

 ،تـدال يف انفـاق املـال حـىت يف الطاعــةينهـي عـن اخلـروج عــن هـذا االع وهـا هـو النـيب 
يعـودين  كان النـيب : يدل على ذلك ما ورد من حديث سعد بن أيب وقاص أنه  قال

: فالـشطر؟ قـال: قلـت» ال«: يل مـال، أوصـي مبـايل كلـه؟ قـال: وأنا مريض مبكـة، فقلـت

نيـــاء خـــري مـــن أن الثلـــث والثلـــث كثـــري، أن تـــدع ورثتـــك أغ«: فالثلـــث؟ قـــال: قلـــت» ال«
تــدعهم عالــة يتكففــون النــاس يف أيــديهم، ومهمــا أنفقــت فهــو لــك صــدقة، حــىت اللقمــة 

  ٢»ترفعها يف يف امرأتك، ولعل اهللا يرفعك، ينتفع بك ناس، ويضر بك آخرون

  ٣"  فاإلنفاق يف معصيته ممنوع من باب أوىل ،فإذا كان االنفاق يف الطاعة له حدوده

                                                           

 )١٦٤: ص(تيسري الكرمي الرمحن =  تفسري السعدي ١

) ٢٠٤٧/ ٥ (- بــاب فــضل النفقــة علــى األهــل-النفقــات :  كتــاب – أخرجــه االمــام البخــاري ٢

 ٥٠٣٩برقم 

 ٣٦٨عدنان خالد الرتكماين ص /  د–ب االقتصادي اإلسالمي املذه:  انظر ٣



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٨٣

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

  - :صر مظاهر وأرقاماإلسراف يف واقعنا املعا

يف املــايل  فــإن هنــاك أنــواع مــن اإلســراف احملافظــة علــى املــالإذا كنــا بــصدد احلــديث عــن 

   :عاملنا املعاصر كهدر املال وتفاقم العوز واحلاجة يف ا�تمع وتزيد البئيس بؤسا ومنها

  -:اإلسراف يف املأكل واملشرب-١

اس تتنــــافس علــــى أنــــواع املــــأكوالت  خــــصوصا يف املناســــبات واألفــــراح فالنــــ:أرقــــام خميفــــة

 يف ظــل العــروض املقدمــة مــن شــركات األغذيــة، وقــدر ،واملــشروبات بــشكل غــري مــسبوق

 ٢٠٠٧ ويف . مليـــــار لایر٦٠خمتـــــصون حجـــــم ســـــوق األغذيـــــة يف الـــــسعودية بـــــأكثر مـــــن 
خلـــصت إحـــصائية إىل أن مــــا يتلـــف مــــن مـــواد غذائيـــة يف دول اخللــــيج يـــصل يف بعــــض 

 يف موجـــة ،وهـــذا الـــرقم األخـــري خميـــف جـــدا.ئـــة مـــن حجـــم القمامـــةباملا٤٥احلـــاالت إىل 

  .الفقر اليت جتتاح العامل

   :اإلسراف يف مستلزمات التجميل-٢ 

 مـن قبـل الرجـال والنـساء معـا حيـث ،وهنا اإلسراف يف استخدام مواد التجميـل بأنواعهـا
جميـــل  مليـــارات لایر علـــى مستحـــضرات الت)٥(بلـــغ مـــا تنفـــق الـــسعوديات ســـنويا حـــوايل 

والعناية بالبشرة، وهو مـا جيعـل اململكـة مـن أكـرب الـدول املـستهلكة علـى مـستوى الـشرق 

  .األوسط

  اإلسراف يف السياحة-٣

 فـــالبعض ينفــــق يف هـــذه الــــسياحة ،وهنـــاك اإلســـراف يف الــــسياحة اخلارجيـــة أو الداخليــــة
فرصـة  وعـذره أ�ـا ، بل قد يستدين البعض مـن أجـل الـسياحة،إنفاق من ال خيشى الفقر

ــــف مــــن الــــضغوط ــــنفس،للتخفي ــــرتويح عــــن ال ــــك مــــا توقعــــه بعــــض ، وال  وممــــا يوضــــح ذل

ـــسعودية إىل خـــارج اململكـــة،املختـــصني  لينفقـــوا هـــذا ، بتوجـــه أعـــداد كبـــرية مـــن األســـر ال
ـــار لایر٤٥الـــصيف حنـــو  ـــة هـــذا الـــصيف . ملي  أمـــا توقعـــات اإلنفـــاق علـــى الـــسياحة احمللي

  . مليار لایر١٣فستبلغ مستوى 



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٨٤

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

 ولكن يعـين الـدعوة إىل عـدم ، على مسألة اإلسراف على السياحة ال يعين حترميهاوالتنبيه

   .اإلسراف والتبذير فيها

   -:اهلدر الغذائي-٤

تـــشري الدراســـات إىل أن نـــسبة اهلـــدر والفاقـــد الغـــذائي يف العـــامل وخاصـــة العـــامل  العـــريب 

 مليـار ٤٩ ذلـك أصبحت خميفة يف الوقت الذي يعاين فيه ماليني النـاس مـن اجلـوع ومـن

   ..لایر قيمة الفاقد واهلدر الغذائي باململكة ظاهرة اإلسراف وهدر األغذية

 سـنوياً حـسب الورقـة لایر مليـار ٤٩.٨٣٣يقدر قيمـة الفاقـد واهلـدر الغـذاء باململكـة ب 
 ممــــا دفــــع وزارة ،»احلـــد مــــن الفقـــد واهلــــدر الغـــذائي«املقدمـــة مــــن وزارة الزراعـــة يف ورشــــة 

اشـــــدة املـــــستهلكني للحـــــد مـــــن الفاقـــــد واهلـــــدر الـــــذي وصـــــل إىل كميـــــات  الزراعـــــة إىل من

  ١..كبرية

   -:اهلدر ليس يف الطعام فقط بل يف املاء أيضاً 

 لــرتاً يوميــاً وهــو األعلــى مقارنــة ٢٩٥وكــشف أن الفــرد باململكــة يــستهلك مياهــاً مبقــدار 
غــذاء بواســـطة بعــدد مــن الــدول يف العــامل، الفتــاً يف الوقــت نفــسه أن كميــة املهــدر مــن ال

 كجـــم ســـنوياً وهـــو االعلـــى علـــى ٢٥٠األفـــراد يف اململكـــة مقارنـــة ببقيـــة دول العـــامل يبلـــغ 

   ٢.مستوى العامل

                                                           

 عبـــد - الـــدكتور مـــشبب القحطـــاين -اإلســـراف فـــساد اجتمـــاعي واقتـــصادي وعواقبـــه وخيمـــة - ١

 ، ١٣٥٥٢ العــــدد ٢٠١٠ يوليــــو ٢٣اجلمعــــة املوافــــق / اليــــوم الــــسعودية بتــــاريخ _القــــادر الــــزين 

 ٢٥ - م ٢٠١٧وبر  اكت١٧ -هـ ١٤٣٩ حمرم ٢٧جريدة الرياض الثالثاء 

 - مـيالدي ٣١/٨/٢٠١٠:  تـاريخ اإلضـافة- حسام بـن عبـدالعزيز اجلـربين - اإلسراف والتبذير ٢

:  موقــع شــبكة األلوكــة شــيوع ظــاهرة اإلســراف والتبــذير ، ومــن ذلــك  - هجــري٢١/٩/١٤٣١

(  ، وعبــد اهللا اجلعيــثن ٢٧ - ١٧، ص ) اإلســراف أســبابه وآثــاره وعالجــه ( الــسيد حممــد نــوح 

 هـ ١٤٠٨ \ ٦ \ ٢٠ ، ١١٢٨، جملة الدعوة ، الرياض ، ع ) اإلسراف وخطره على العقيدة 

 - ٤ هــ ، ص ١٤٠٨ ، ذو احلجـة ١٣لندن ، ع ) عواقب التبذير (  ، وجملة البيان ٢٤، ص 

٧.  



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٨٥

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

   : وترك الوسطية يف التعامل مع املالمضار اإلسراف 

   :يرتتب على االسراف وترك الوسطية يف التعامل مع املال أضرار كثرية منها

  : احلرام إىل طلب املال بالكسباإلقضاء -١

  :يضرُّ بالبدن - الطعام والشراب –اإلسراف يف األكل -٢

وال تــسرفوا يف األكــل بكثــرة أكــل اللحــوم والدســم؛ ألنَّ ذلــك يعــود : (وقــال ابــن عاشــور

  .١.بأضرار على البدن، وتنشأ منه أمراض معضلة

فمـن جعـل شـهوة بطنـه أكـرب مهـه فهـو مـن املـسرفني، ومـن بـالغ : (وقال حممد رشيد رضـا

 الشبع وعرض معدته وأمعاءه للتخم؛ فهو من املسرفني، ومن أنفق يف ذلك أكثـر مـن يف

طاقته، وعرض نفسه لذلِّ الدين، أو أكل أموال النـاس بالباطـل؛ فهـو مـن املـسرفني، ومـا  

  ٢)كان املسرف من املتقني

  : اإلسراف جيرُّ إىل مذمَّات كثرية-٣

محلــه علــى التوســع يف حتــصيل املرغوبــات، واإلســراف إذا اعتــاده املــرء : (قــال ابــن عاشــور

  ٣).فريتكب لذلك مذمَّات كثرية، وينتقل من ملذَّة إىل ملذَّة فال يقف عند حدٍّ 

وهالكــــاً ، اإلســــراف والتبــــذير مــــن الــــسفه الــــذي يعتــــرب إهــــداراً للمــــوارد االقتــــصادية -٤

ـــادة يف النفقـــات بـــدون عائـــد، لألمـــوال ـــداً للطاقـــات، وزي يـــسببان  ولـــذلك فإ�مـــا ،وتبدي
التخلـــف واإلرهـــاق مليزانيـــة األســـرة والدولـــة ويعوقـــان التنميـــة ويـــسببان الـــضنك، والســـيما 

  ٤.)للطبقة الفقرية واليت تشقى بفعل السفهاء من األغنياء

                                                           

 ٥٩ /٨ التحرير والتنوير البن عاشور ١

 ٧/٢٥ -) تفسري املنار (٢

 ١٢٣ /٨ التحرير والتنوير البن عاشور ٣

 عبـد القـادر - الـدكتور مـشبب القحطـاين - اإلسراف فساد اجتماعي واقتصادي وعواقبه وخيمة ٤

 ١٣٥٥٢ العدد ٢٠١٠ يوليو ٢٣اجلمعة املوافق / اليوم السعودية بتاريخ _الزين 



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٨٦

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

  :١من سبل عالج اإلسراف 

إذا كانــت مــشكلة االســراف تــؤدي إىل هــذا القــدر مــن اهلــدر املــايل فــإن هنــاك خطــوات 

   : املشكلة منهامن شأ�ا احلد من هذه

إن تربيـــة ا�تمـــع علـــى هـــدى القـــرآن الكـــرمي يف ارشـــاده إىل الوســـطية يف التعامـــل مـــع -١

   .األموال وعدم االسراف فيها واهدارها

وضــــع آليــــات لتــــسهيل التـــــربع باحملاصــــيل واملنتجــــات الزراعيـــــة غــــري املباعــــة، أو غـــــري -٢

وين للجهــــات اخلرييــــة، املــــستخدمة مــــن قبــــل املنتجــــني أو املــــسوقني أو شــــركات التمــــ
وإطـالق محـالت لتوعيـة املنـتج واملـستهلك للغــذاء ميكـن أن تعـزز احلفـاظ علـى النعمــة 

  .والغذاء من الفقد

 سن القـوانني الـيت حتـد مـن الفاقـد واهلـدر يف الغـذاء والرفـع إىل اجلهـات املعنيـة بإيقـاع -٣

ز احلـصة الغذائيــة، العقوبـة علــى مـن يتعمــد اهلـدر يف الغــذاء، والتأكيـد علــى عـدم جتــاو 
وإطالق جائزة متعددة الفروع علـى مـستوى الدولـة تتعلـق باحلـد مـن الفاقـد واهلـدر يف 

جمـــاالت البحـــث العلمـــي واملمارســـات اإلنتاجيـــة والتـــصنيعية واالســـتهالكية والتوعيـــة، 

واالســتفادة مــن قــادة الـــرأي للحــد مــن اإلســراف يف املناســـبات والتأكيــد علــى توعيـــة 

  .لتطوير مفهوم الكرمأفراد ا�تمع 

                                                           

 - مـيالدي ٣١/٨/٢٠١٠:  تـاريخ اإلضـافة- حسام بـن عبـدالعزيز اجلـربين - اإلسراف والتبذير ١

:  موقــع شــبكة األلوكــة شــيوع ظــاهرة اإلســراف والتبــذير ، ومــن ذلــك  - هجــري٢١/٩/١٤٣١

(  ، وعبــد اهللا اجلعيــثن ٢٧ - ١٧، ص ) اإلســراف أســبابه وآثــاره وعالجــه ( الــسيد حممــد نــوح 

 هـ ١٤٠٨ \ ٦ \ ٢٠ ، ١١٢٨، جملة الدعوة ، الرياض ، ع ) اإلشراف وخطره على العقيدة 

 - ٤ هــ ، ص ١٤٠٨ ، ذو احلجـة ١٣لندن ، ع ) ير عواقب التبذ(  ، وجملة البيان ٢٤، ص 

٧.   

 ، جملة البحوث اإلسالمية ٥١ ص – حممد عبدالقادر الفقي –االسراف وتأثريه على البيئة : انظر 

هـــ  ، اإلســراف ١٤٢١مــن ربيــع األول إىل مجــادى الثانيــة لــسنة :  اإلصــدار - العــدد الــستون -

 عــضو هيئــة -زيــد بــن حممــد الرمــاين:   دكتــور -والتبــذيروالتبــذير  اآلثــار املرتتبــة علــى اإلســراف 

 . جبامعة امللك سعود – قسم االقتصاد اإلسالمي –التدريس 



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٨٧

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

 اجيــاد شــركات إلعــادة تــدوير اخلــضروات كــأعالف للمواشــي قــرب األســواق، مؤكــداً -٤

  .أن هناك دوالً تستفيد من تدوير خملفات االغذية كوقود

 أن تكون هناك توعية للتقليل من الفاقـد واهلـدر يف الغـذاء مكثفـة عـن طريـق وسـائل -٥

   .اإلعالم والتواصل االجتماعي

 اخلسارة االقتصادية والسلوك اخلـاطئ يف اهلـدر الغـذائي، املستهلك يف أن يعي  جيب-٦

مـــــن األكـــــل يف احلفـــــالت % ٩٠مـــــشرياً إىل أن احـــــدى الدراســـــات احملليـــــة تؤكـــــد أن 

  ١  .األفراح ال يستفاد منه

  . ترشيد االستهالك واإلنفاق مع مراعاة االدخار وزيادة الوعي-٧

  

  

   :وزيع الثروات في تقيمة العدل: المبحث الثاني

 ونتيجـة للعوملـة .يعد التوزيع الشخـصي غـري العـادل هـو الـسمة البـارزة يف النظـام الرأمسـايل

 فقد انعكس سوء التوزيع على الـدول الناميـة وغـري الناميـة ...االقتصادية والتجارة العاملية

تــــشري أيـــضا، وتعكــــس احلقــــائق واألرقــــام يف هــــذا الـــشأن اإلفــــرازات احلقيقيــــة للعوملــــة، إذ 
مـــن ســـكان العـــامل يتمتعـــون حبـــصة مـــن الـــدخل العـــاملي تبلـــغ % ٢٠األرقـــام إىل أن أغـــىن 

ـــــة.األفقـــــر% ٢٠ ضـــــعفا عـــــن أل ٨٦ ـــــر التنمي ـــــشرية . وقـــــد أشـــــار تقري أن ) ٢٠٠٥( الب

 ٢ .١من سـكان العـامل يعيـشون بأقـل مـن دوالريـن يف اليـوم وان هنـاك أكثـر مـن % ٤٠
 وتؤكــــد اإلحــــصاءات أن .مــــن دوالر بــــاليوممليــــار نــــسمة يف العــــامل يعيــــشون علــــى أقــــل 

 شــخص فقــط لــديهم ٢٠٠ وهنــاك .مــن الــدخل العــاملي% ٥٤يف العــامل ينفقــون % ١٠

                                                           

 ٢٤ ، ٢٣ ص -حسن حممد ماشا عربان.  التنمية االقتصادية من منظور إسالمي  د١



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٨٨

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

 ٤٣ مليـــون شـــخص يف أقـــل البلـــدان منـــوا وجمموعهـــا ٥٨٢ مليــار دوالر يف حـــني ١٠٠٠

  ١. مليار دوالر١٤٦بلدا دخلهم 

ة علـى املـال وسـالمة توزيعـه هذه االحصاءات وغريها تؤكد أمهية العدل كقيمـة يف احملافظـ

  .بني مستحقيه

ن العدل مطلب شرعي أكد القـرآن الكـرمي عليـه يف أ  والناظر يف الشريعة اإلسالمية جيد 

ِإنَّ اللَّـــَه يَـــْأُمرُُكْم أَْن تـُـــَؤدُّوا اْألََمانَـــاِت ِإَىل أَْهِلَهـــا َوِإَذا {شـــىت منـــاحي احليـــاة قـــال اهللا تعـــاىل 
ـــا يَِعُظُكــــْم بِـــِه ِإنَّ َحَكْمـــُتْم بـَـــْنيَ النَّــــا يًعــــا ِس أَْن َحتُْكُمـــوا بِاْلَعــــْدِل ِإنَّ اللَّـــَه نِِعمَّ اللَّــــَه َكـــاَن مسَِ

  ]٥٨: النساء[} َبِصريًا

 - مـْؤمنني وغـري مــْؤمنني - إذا حكمــتم بـني النـاس مطلًقــا - تعـاىل -    أي يـْأمركم اهللا 
أو ميـل إىل أحــد املتخاصـمني لقرابــة دون إجحــاف، : }بِاْلَعـْدلِ {بيــنهم : }أَْن َحتُْكُمـوا{

  .أو دين

 أمـر .واحلكم بـني النـاس بالعـدل} َوَال َجيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعَلى َأالَّ تـَْعِدُلوا{: وقال تعاىل
َوِإَذا قـُْلــُتْم فَاْعــِدُلوا {: قــد انعقــد عليــه اِإلمجــاع، وتكــرر ذكــره يف القــرآن الكــرمي قــال تعــاىل

ْحَسانِ {:  وقال.}ْرَىب َوَلْو َكاَن َذا قُـ    ٢.}ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِ

فالعــدل الــذي أمــر اهللا بــه يــشمل العــدل يف حقــه ويف حــق عبــاده، فالعــدل يف ذلــك أداء 
احلقـــوق كاملـــة مـــوفرة بـــأن يـــؤدي العبـــد مـــا أوجـــب اهللا عليـــه مـــن احلقـــوق املاليـــة والبدنيـــة 

ويعامل اخللق بالعدل التام، فيـؤدي كـل وال مـا عليـه واملركبة منهما يف حقه وحق عباده، 

حتت واليته سواء يف ذلك والية اإلمامـة الكـربى، وواليـة القـضاء ونـواب اخلليفـة، ونـواب 
  ٣.القاضي

                                                           

/ أ د– إسـالمي أسبا�ا وإمكانية جتنبها مـن منظـور اقتـصادي:    األزمة املالية واالقتصادية العاملية١

 ، األزمة املالية املعاصرة، يوسف عبداهللا عبابنة ، رسالة دكتوراه غـري منـشورة، ٩رياض املومين ص

 . ١٣٦-١٢٧:م، ص٢٠١٠جامعة الريموك، 

: ص(تيـسري الكـرمي الــرمحن = ، تفـسري الــسعدي ) ٨٣٦/ ٢( جممــع البحـوث - التفـسري الوسـيط ٢

٤٤٧( 

 ٣٥-٣٢ص ، جناح عبد العليم أبو الفتوح، "العاملية املعاصرة موقع العدل من األزمة املالية ٣



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٨٩

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

  .والسنة النبوية، حافلة باحلث على العدل والتنفري من الظلم ومنها

ــامــا روى  ُهَمــا، َق ــِن َعبَّــاٍس َرِضــَي اللَّــُه َعنـْ ــاَل َرُســوُل اللَّــِه : لَ َعــِن اْب ــٍل  َق ــِن َجَب ــاِذ ْب ِلُمَع

ـــَيَمنِ  ـــاْدُعُهْم ِإَىل أَْن «: ِحـــَني بـََعثَـــُه ِإَىل ال ـــتَـُهْم، َف ـــِإَذا ِجْئ ـــاٍب، َف ـــَل ِكَت ـــا أَْه ِإنَّـــَك َســـَتْأِيت قـَْوًم

 فَـَأْخِربُْهْم ،ا َرُسوُل اللَّـِه، فَـِإْن ُهـْم أَطَـاُعوا لَـَك بِـَذِلكَ َيْشَهُدوا أَْن الَ إَِلَه ِإالَّ اللَُّه، َوأَنَّ ُحمَمَّدً 
لَـٍة، فَــِإْن ُهـْم أَطَــاُعوا لَـَك بِــَذِلَك،  أَنَّ اللَّـَه قَــْد فـَـَرَض َعَلــْيِهْم َمخْـَس َصــَلَواٍت ِيف ُكـلِّ يـَــْوٍم َولَيـْ

ــْيِهْم َصــَدَقًة تـُؤْ  ــَرَض َعَل ــَردُّ َعَلــى فـَُقــرَائِِهْم، فَــِإْن فَــَأْخِربُْهْم أَنَّ اللَّــَه قَــْد فـَ َخــُذ ِمــْن أَْغِنَيــائِِهْم فـَتـُ

َنُه َوبـَْنيَ اللَّـِه  ْظُلوِم، فَِإنَُّه لَْيَس بـَيـْ
َ
ُهْم أَطَاُعوا َلَك ِبَذِلَك، فَِإيَّاَك وََكرَائَِم أَْمَواهلِِْم َواتَِّق َدْعَوَة امل

  ١»ِحَجابٌ 

ِإنَّ اْلُمْقـِسِطَني ِعْنـَد اِهللا  «:قـال وُل اِهللا َرُسـوعن عبداهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن 

ـــاِبَر ِمـــْن نُـــوٍر، َعـــْن َميِـــِني الـــرَّْمحَِن َعـــزَّ َوَجـــلَّ، وَِكْلَتـــا يََديْـــِه َميِـــٌني، الَّـــِذيَن يـَْعـــِدُلوَن ِيف  َعَلـــى َمَن
  ٢»ُحْكِمِهْم َوأَْهِليِهْم َوَما َوُلوا

َأليب موسـى األشـعري، حـني واله : عمر بن اخلطـاب رضـي اهللا عنـه أنـه قـالما ورد عن و 

ـــْدِلَك، َحـــىتَّ َال َيْطَمـــَع َشـــرِيٌف يف َجـــْورَِك، َوَال : "القـــضاءَ  آِس بـَـــْنيَ النَّـــاِس ِيف َوْجِهـــَك َوَع
  .٣" يـَْيأَس َضِعيٌف ِمْن َعدِلكَ 

وكه، ومـــن العـــدل يف والعـــدل هـــو مـــا فرضـــه اهللا يف كتابـــه، وعلـــى لـــسان رســـوله،  بـــسل" 

 بإيفـاء مجيـع مـا ،املعامالت أن تعاملهم يف عقود البيع والشراء وسائر املعاوضات بالعدل
   ٤ . فالعدل واجب.عليك فال تبخس حقا وال تغش وال ختدع وتظلم

  

                                                           

 -الــــدعاء إىل الــــشهادتني وشــــرائع اإلســــالم:  بــــاب -اإلميــــان :  كتــــاب – أخرجــــه اإلمــــام مــــسلم ١

 ١٩برقم ١/٥٠

َمـاِم اْلَعـاِدِل، َوُعُقوبَـِة اْجلَـائِِر، وَ :  بَـاُب -االمـارة :  كتـاب – أخرجه اإلمام مـسلم ٢ اْحلَـثِّ فَـِضيَلِة اْإلِ

 ١٨٢٧برقم ) ١٤٥٨/ ٣(َعَلى الرِّْفِق بِالرَِّعيَِّة، َوالنـَّْهِي َعْن ِإْدَخاِل اْلَمَشقَِّة َعَلْيِهْم 

 )٨٣٦/ ٢( جممع البحوث - التفسري الوسيط ٣

، ، جنـــــاح عبـــــد العلـــــيم أبـــــو الفتـــــوح/ " موقـــــع العـــــدل مـــــن األزمـــــة املاليـــــة العامليـــــة املعاصـــــرة ا د  ""٤

 ٣٥-٣٢ص ، .جامعة األزهر، ز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالميجملة مرك).٢٠١١(



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٩٠

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

   :مالمح العدل يف التشريع اإلسالمي

  .ملسائللقد أقام التشريع أحكامه على أساس مبدأ العدل بني الناس ويف مجيع ا

 فــرض اإلســالم علــى األغنيــاء املــسلمني مقــداراً حمــدوداً عــادالً مــن املــال الزكــاةففــي جمــال 
 ويف جمــال الـصدقات و اإلحــسان فلقــد جعــل .يكفـي الفقــراء و ال يٌلحــق ضـرراً باألغنيــاء

اإلســالم بــاب التــربع و التــصدق مفتوحــاً و بطواعيــة مــن الفــرد و اختيــاره ليــسد الثغــرات 

ن ترتكهـا الدولـة يف خمتلـف ا�ـاالت، ممـا جيعـل مبـدأ العدالـة حمقـق مـن خـالل اليت ممكن أ

  .١انتقال األموال من دائرة الفائض إىل دائرة العجز

وإذا كان العـدل مـن أهـم القـيم الـيت تـؤدي إىل احملافظـة علـى املـال فـإن ذلـك يتحقـق مـن 

   :خالل خطوات منها

   .وحماسبة املعتدينتفعيل املؤسسات املسئولة عن إقامة العدل -١

فعلــى والة األمــر ضــرورة تفعيــل األجهــزة الرقابيــة والتــدقيق للحكومــات لكــشف التالعــب 

٢ .باألموال وأماكن اخللل يف طريقة املعامالت اليت تتم بني األفراد
  

   . إقامة العدل يف املصاحل بتقدمي مصلحة اجلماعة على مصلحة الفرد-٢

د حريــة التجــار عنــدما تــؤذي حــريتهم مــصاحل النــاس  بتحديــ، إقامــة العــدل يف احلريــة-٣

   . أو احتكارهم السلع أو غري ذلك،عند رفعهم األسعار

   . إقامة العدل يف البيع والشراء بناًء على ما أحل الشرع وحرم من معامالت-٤

                                                           

 -فــارس مــسدور.   د-الزكــاة و الوقــف أداتــان لتحقيــق التنميــة املــستدامة : حبــث بعنــوان :  انظــر ١

 - أمحــد بوثلجــة- ٣ جامعــة اجلزائــر - واســيين حمجــوب عــراييب - البليــدة-جامعــة ســعد دحلــب

 منــــذر قحــــف،، إدارتــــه، تنميتــــه، دار الفكــــر، -ره  ، الوقــــف اإلســــالمي، تطــــو ٣جامعــــة اجلزائــــر 

  م٢٠٠٦،  ٦٩، ص١٦٣، ص٢دمشق، ط

 

 هـ ١٤٣١ ذو القعدة ١٧ االثنني  ٤٨٦١عدد ،األردن ، تصدر يف عمان،  صحيفة العرب اليوم٢

 .م٢٠١٠ تشرين أول ٢٥ املوافق -



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٩١

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

   .إقامة العدل يف توزيع فرص العمل  ومراعاة مصاحل الفقراء وحتقيق حد الكفاية هلم-٥

   . وتأمينها من أي خلل يف التوزيع،لعدل بتفعيل التوزيع العادل للثرواتإقامة ا-٦

 واالتقـان ، األمانـة،الـصدق( : حتقيق العدل يف القيم واألخـالق املرتبطـة باملـال ومنهـا-٧
يرى البعض أن غياب العامل األخالقـي هـو سـبب ا�يـار األسـواق ١) إىل غري ذلك

يـــــة  اجلانـــــب األخالقـــــي يف املـــــصارف  ومـــــن مث فـــــإ�م يـــــشددون علـــــى أمه.العامليـــــة

  ٢ .اإلسالمية واالستثمار يف االستقرار واألهداف األخرى إىل جانب الرحبية

 ، والرشــــوة، واالحتكــــار، كــــالغش، جتــــرمي القــــيم املنافيــــة للعــــدل يف املعــــامالت املاليــــة-٨

  ٣ . والغرر وغري ذلك،والفساد

 وتؤكــــد ، احملافظـــة علـــى املـــاليفوباجلملـــة فالعـــدل بكـــل صـــوره وأشـــكاله مطلبـــا ضـــروريا 

ضـرورة تعزيـز وتنميـة قـيم العدالـة ، حمافظة البنك املركزي املاليزي، الدكتورة زييت أخرت عزيز

وتؤكـد علـى ضـرورة ، واملساواة يف التمويل اإلسالمي مما يفيد ا�تمع والنظـام املـصريف معـا
بحـــث عـــن الـــربح دون أال تقـــف املؤســـسات املاليـــة اإلســـالمية عنـــد حـــدود االســـتثمار وال

  ٤ ".مراعاة لدورها يف تنمية ا�تمعات

  

  : قيمة التوازن في نظرة اإلسالم إلى المال:المبحث الثالث

فحينمـا جنـد األفكـار الـيت  ٠تتفاوت الفلسفات واألديـان يف نظر�ـا للمـال تفاوتـا متباينـا" 

مقابـــل تلـــك تـــرفض املـــال ومتـــع الـــدنيا معـــه وتـــصور أنـــه شـــر جيـــب اخلـــالص منـــه جنـــد يف 
                                                           

 وما بعدها٣٢، ص ٢٥-٢٣ ص–جناح أبو الفتوح /  ا د – انظر موقع العدل من األزمة املالية ١

 هـذه - ٥/٣/٢٠٠٩، "الرهان املستقبلي للبنوك اإلسالمية".. املعيار األخالقي"خرباء : "  انظر ٢

، موقـــــع العـــــدل مـــــن /. http://www.badlah.com لعنـــــوان Googleهـــــي نـــــسخة 

 ٧جناح عبد العليم، ص ،  أبو الفتوح-" األزمة املالية العاملية املعاصرة

 ٣٣ص، جناح عبد العليم أبو الفتوح، " املالية العاملية املعاصرةموقع العدل من األزمة  "٣

، جملـــة مركــز صـــاحل كامــل لالقتـــصاد اإلســـالمي، . موقــع العـــدل مــن األزمـــة املاليــة العامليـــة املعاصــرة٤

 ١٤ص. جامعة األزهر



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٩٢

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

 وبـني هـذين االجتـاهني ١"األفكار اليت تقدس املال وجتعله هو اإللـه الـذي جيـب أن يعبـد 
 ويـضع لـه قيمـة ويعتـد مبكانتـه يف نفـس ، فهـو يعتـد باملـال،يقـف اإلسـالم موقـف الوسـط

] ٨ : ســورة العاديــات)َوِإنَّــُه ِحلُــبِّ اْخلَــْريِ لَــَشِديٌد  (:اإلنــسان ا�بــول علــى حبــه قــال تعــاىل

نـَْيا َواْلَباِقَياُت الـصَّاِحلَاُت  (:فاملال زينة احلياة الدنيا قال تعاىل اْلَماُل َواْلبَـُنوَن زِيَنُة اْحلََياِة الدُّ
ٌر أََمًال  ٌر ِعْنَد َربَِّك ثـََوابًا َوَخيـْ  :به تقوم مـصاحل النـاس قـال تعـاىل] ٤٦ : سورة الكهف)َخيـْ

ــَوالَ ( ُكُم الَّــِيت َجَعــَل اللَّــُه َلُكــْم ِقَياًمــا َواْرزُقُــوُهْم ِفيَهــا َواْكــُسوُهْم َوُقولُــوا َوَال تـُْؤتُــوا الــسَُّفَهاَء أَْم

 ،إنه خري وصالح ملن أخذه من حله فوضـعه يف حملـه] ٥ : سورة النساء)َهلُْم قـَْوًال َمْعُروفًا
ا  بـل إنـه حيـذر مـن هـذ،ولكن اإلسالم ال يغايل يف مكانة املـال لدرجـة التقـديس والعبـادة

 وأن علـى املـسلم أن ال جيعلـه مهـه وغايتـه ىف ،املسلك مبيناً أن املال فتنة وابتالء لإلنسان

نَـٌة َوأَنَّ اللَّـَه ِعْنــَدُه َأْجـٌر َعِظــيمٌ  (:هـذه احليـاة قــال تعـاىل ـَـا أَْمـَواُلُكْم َوأَْوَالدُُكــْم ِفتـْ  )َواْعَلُمـوا أَمنَّ
ْرَهِم : عليه وسلمويقول َرُسوُل اِهللا صلى اهللا] ٢٨ :سورة األنفال يَناِر َوالـدِّ  تَعِـَس َعْبـُد الـدِّ

   ٢) .َواْلَقِطيَفِة َواْخلَِميَصِة ِإْن أُْعِطَي َرِضَي َوِإْن َملْ يـُْعَط َملْ يـَْرضَ 

 فالـــدنيا يف حقيقتهـــا مـــا هـــي إال مرحلـــة ،إن اإلســـالم جيعـــل املـــال وســـيلة للـــدار اآلخـــرة" 
 وإذا كانــت الــدنيا كلهــا مــا هــي إال وســيلة للــدار ،زائلــة والــدار الباقيــة هــي الــدار اآلخــرة

  ٣" اآلخرة فاملال وسيلة أيضا للوصول إىل تلك الدار 

اَر اْآلِخـرََة َوَال تـَـْنَس نَـِصيَبَك ِمــَن  (:يقـول تعـاىل مبينـا هـذه املنزلـة َوابـْتَـِغ ِفيَمـا آتَـاَك اللَّـُه الـدَّ
نـَْيا َوَأْحـــــِسْن َكَمـــــا َأْحـــــَسَن اللَّـــــُه إِلَ  ـــــبُّ الـــــدُّ ْيـــــَك َوَال تـَْبـــــِغ اْلَفـــــَساَد ِيف اْألَْرِض ِإنَّ اللَّـــــَه َال حيُِ

  ]٧٧ : سورة القصص)اْلُمْفِسِدينَ 

نْيا (  ِممَّـــــا أَبَـــــاَح اللَّـــــُه ِفيَهـــــا ِمـــــَن اْلَمآِكـــــِل َواْلَمـــــَشاِرِب :َأيْ )  َوال تـَـــــْنَس نَـــــِصيَبَك ِمـــــَن الـــــدُّ
ِإنَّ ِلَربَِّك َعَلْيَك َحق�ا، َولِنَـْفِسَك َعَلْيـَك َحق�ـا، َوِألَْهلِـَك َواْلَمَالِبِس َواْلَمَساِكِن َواْلَمَناَكِح، فَ 

   ٤.َعَلْيَك َحق�ا، َوِلَزْورِِك َعَلْيَك َحق�ا، َفآِت ُكلَّ ِذي َحقِّ َحقَّهُ 

                                                           

 ط -٤٠:٣٩عمـرو بـن فيحـان وآخـرون  ص / النظام االقتصادي يف اإلسالم تأليف د :    انظر١

 م٢٠٠٧هـ ١٤٢٨ – الطبعة الثالثة –الرشد  دار –

 / ٣  –احلراسة يف الغزو يف سبيل اهللا :  باب -اجلهاد والسري :  كتاب – أخرجه اإلمام البخاري ٢

 ٢٧٣٠برقم ١٠٥٧

 ٤١عمرو بن فيحان وآخرون  ص / النظام االقتصادي يف اإلسالم تأليف د :    انظر ٣

 )٢٢٨/ ٦( تفسري ابن كثري ط العلمية ٤



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٩٣

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

كما يعين ال نأمرك أن تتصدق جبميع مالك وتبقى ضائعا، بل أنفـق آلخرتـك، واسـتمتع 

  ١ .دينك، وال يضر بآخرتكبدنياك استمتاعا ال يثلم 

ُهْم َمــْن  (:ويقــول ســبحانه وتعــاىل يف معــرض املــدح ألهــل التــوازن يف النظــرة إىل املــال َوِمــنـْ

نـَْيا َحـَسَنًة َوِيف اْآلِخـرَِة َحـَسَنًة َوِقنَـا َعـَذاَب النَّـاِر  أُولَئِـَك َهلُـْم ) ٢٠١(يـَُقوُل رَبـََّنا آتِنَـا ِيف الـدُّ

  ] ٢٠٢ ،٢٠١ : سورة البقرة)اللَُّه َسرِيُع احلَِْسابِ َنِصيٌب ِممَّا َكَسُبوا وَ 

} ومـــنهم مـــن يقـــول ربنـــا آتنـــا يف الـــدنيا حـــسنة ويف اآلخـــرة حـــسنة وقنـــا عـــذاب النـــار{
فجمعت هذه الدعوة كل خري يف الدنيا، وصـرفت كـل شـر فـإن احلـسنة يف الـدنيا تـشمل  

ع، وعلــم نــافع، كــل مطلــوب دنيــوي، مــن عافيــة، ودار رحبــة، وزوجــة حــسنة، ورزق واســ

وعمـــل صـــاحل، ومركـــب هـــينء، وثنـــاء مجيـــل، إىل غـــري ذلـــك ممـــا اشـــتملت عليـــه عبـــارات 
ـــدنيا  وأمـــا احلـــسنة يف .املفـــسرين، وال منافـــاة بينهـــا، فإ�ـــا كلهـــا مندرجـــة يف احلـــسنة يف ال

اآلخـــرة فـــأعلى ذلـــك دخـــول اجلنـــة وتوابعـــه مـــن األمـــن  مـــن الفـــزع األكـــرب يف العرصـــات، 

ري ذلك من أمور اآلخرة الصاحلة، وأما النجاة مـن النـار فهـو يقتـضي وتيسري احلساب وغ

  ٢.تيسري أسبابه يف الدنيا، من اجتناب احملارم واآلثام وترك الشبهات واحلرام

 إنــه ، إنــه جيعلــه يف يــده ال يف قلبــه،فاإلنــسان املــؤمن بــاهللا ميلــك املــال وال ميلكــه املــال"  

 إن املــال ، ال مبـا أوحـى إليــه هـواه واشـتهت نفـسهيـسعى لتحـصيله واسـتثماره مبــا أبـاح اهللا

 إ�ــا طاعــة اهللا الــيت ، ذلــك أن هدفــه يف هــذه احليــاة أعظــم وأجــل،يف نظــره وســيلة وطريــق

  ٠ ٣" خلق هلا 

َال َشـرِيَك لَـُه ) ١٦٢(ُقْل ِإنَّ َصَالِيت َوُنُسِكي َوَحمَْياَي َوَممَاِيت لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمَني (قال تعاىل 

واإلنسان املـؤمن يتـوازن ] ١٦٣ ،١٦٢ : سورة األنعام)َذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَُّل اْلُمْسِلِمنيَ َوبِ 

َوالـَِّذيَن ( :قـال اهللا تعـاىل٠يف إنفاقه للمال فال يسرف وال يبخل ويشح بل يلتـزم الوسـطية

  ] ٦٧ : سورة الفرقان)قـََواًماِإَذا أَنـَْفُقوا َملْ ُيْسرُِفوا وََملْ يـَْقتـُُروا وََكاَن بـَْنيَ َذِلَك 

                                                           

 )٦٢٣: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي  ١

 )٥٥٨/ ١( تفسري ابن كثري ت سالمة ٢

 ٤٢عمرو بن فيحان وآخرون   ص / النظام االقتصادي يف اإلسالم تأليف د :     انظر ٣



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٩٤

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

لقـــد رســـم القـــرآن الكـــرمي منهجـــاً جتلـــت فيـــه الوســـطية بكـــل معانيهـــا فالـــذي يطلـــع علـــى 
األنظمــة االقتـــصادية جيـــد أن املاركـــسية ألغـــت امللكيـــة اخلاصـــة فمبـــدؤها مـــن كـــل حـــسب 

ـــد أن يـــسد  ـــه، وهـــذا يعـــين املـــساواة يف األجـــر، واإلنـــسان الب طاقتـــه لكـــل حـــسب حاجت

ضرورية مــن غــذاء وكــساء وســكن بدرجــة متــساوية وهــذا ال ميكــن أن يــشكل حاجاتــه الــ
ملكيــة خاصــة لــسد احلاجــات، وتــصورها هــذا انطلــق مــن أ�ــا تنكــر وجــود اخلــالق وتعــد 

   أما الرأمسالية.١احلياة مادة واإلميان بأن كل شيء عدا املادة ودوافعها وحمركا�ا هواء

 بنـسبة بعـض الـصفات إلضـفاء مواصـفات  فقد أخذت بامللكية اخلاصة ولكنها شوهتها

إىل نظامهـــا مـــن جهـــة واإلســـاءة إىل اإلســـالم مـــن جهـــة ثانيـــة، علـــى اعتبـــاره يقـــر امللكيـــة 
 قـال :اخلاصة ولكن آثارها بدت واضحة يف ضعف الوازع الـديين، وطغيـان الـوازع املـادي

نْـــَساَن لََيْطَغـــى  {:تعـــاىل واســـتغرق ]٧، ٦: العلـــق[} )٧ (أَْن َرآُه اْســـتَـْغَىن ) ٦(َكـــالَّ ِإنَّ اْإلِ

  .٢الفرد يف السعي على الرزق وفقدان الشعور باآلخرين

} َواْألَْرَض َوَضـــَعَها ِلْألَنَـــاِم  {:أمـــا القـــرآن الكـــرمي فقـــد أقـــر امللكيـــة العامـــة بقولـــه ســـبحانه
نَـا ِيف الزَّبُـو  {:، كما أقر امللكية اخلاصـة بقولـه جـل يف عـاله]١٠: الرمحن[ ِر ِمـْن َوَلَقـْد َكَتبـْ

، فـالقرآن وجـه املـسلم ]١٠٥: األنبياء[} بـَْعِد الذِّْكِر أَنَّ اْألَْرَض يَرِثـَُها ِعَباِدَي الصَّاِحلُوَن 

ــا َكــَسَبْت {أن يعمــل قــدر طاقتــه فقــال عــزَّ وجــل  َال يَُكلِّــُف اللَّــُه نـَْفــًسا ِإالَّ ُوْســَعَها َهلـَـا َم
َها َما اْكَتَسَبْت رَبـََّنا َال تـُؤَ  نَـا ِإْصـرًا َكَمـا َوَعَليـْ اِخـْذنَا ِإْن نَـِسيَنا أَْو َأْخطَْأنَـا رَبـَّنَـا َوَال َحتِْمـْل َعَليـْ

ْلَنا َما َال طَاَقَة لََنا بِِه َواْعـُف َعنَّـا َواْغِفـْر لَنَـا َواْرَمحْنَـا  َمحَْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَنا رَبـََّنا َوَال ُحتَمِّ

ــَت َمْوَالنَــا فَانْــُصرْ  ، وملــا كــان اإلنــسان حيــصل ]٢٨٦: البقــرة[} نَا َعلَــى اْلَقــْوِم اْلَكــاِفرِينَ أَْن
علـــى قـــدر طاقتـــه ومبقـــدار جهـــده فـــإن األجـــر ســـيكون متقاربـــاً، والتفـــاوت يف القـــدرة ويف 

َواللَّـُه فَـضََّل بـَْعـَضُكْم  {:اجلهد يؤدي إىل التفاوت يف احلصول على الثروة قال جـلَّ وعـال

لــرِّْزِق َفَمــا الَّــِذيَن فُــضُِّلوا بِــرَادِّي رِْزِقِهــْم َعَلــى َمــا َمَلَكــْت أَْميـَـانـُُهْم فـَُهــْم ِفيــِه َعَلــى بـَْعــٍض ِيف ا

                                                           

بيانـات النـشر. عبـد اهللا سـلوم ط.  ينظر حوار يف االقتصاد بني اإلسالم واملاركسية والرأمسالية ، د١

  مكتبة العتبة احلسينية املقدسة: بغداد   

  .٥٨ص .:١٤٠٤] ١٩٨٣[، ١ط 

حممـــد صـــاحل عطيـــة احلمـــداين، مركـــز البحـــوث والدراســـات .  ينظـــر الوســـطية يف املنظـــور القـــرآين، د٢

  .٥١ – ٥٠) : م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧( اإلسالمية ، بغداد 



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٩٥

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

، وهــذا أسـاس امللكيـة اخلاصــة فإ�ـا مقيــدة ]٧١: النحـل[} َسـَواٌء أَفَِبِنْعَمـِة اللَّــِه َجيَْحـُدوَن 
ترصـد للمنـافع العامـة فقـد بقيود وتأيت نتيجة عمل، إذ ال جيوز فيها امـتالك األمـوال الـيت 

، وعليه فإن وسطية النظام االقتصادي القرآين واضحة ألنـه ١حرم القرآن الكرمي االكتناز 

يأخــــذ باملــــصلحتني اخلاصــــة والعامــــة معــــاً بقيــــود ال يــــؤثر أحــــدها علــــى اآلخــــر، فــــسمح 

  بامتالك الثروات ولكنه حال 

مساليـة جـائرة فـسلك طريقـاً حتفـه دون أن تتحول امللكية اخلاصة إىل استعالء طبقي وال رأ

العدالة والرمحة حيث ميتلك حبالل وينمي حبالل وينفق حبالل وهذا مـا يكـون سـبباً لبنـاء 

  .٢  .جمتمع فاضل

 وجـود ضـوابط ذاتيـة تنبـع ولكي يتحقق لدى املؤمن تلك النظرة املتوازنة للمال البد من 
تـــــنظم وتـــــضبط ســــــلوكه  والـــــيتمـــــن ذات الفـــــرد املـــــسلم، ومـــــدى هيمنـــــة عقيدتــــــه عليـــــه 

االقتصادي باجتاه التوازن االقتصادي اجلزئي أو الكلي، انطالقـاً مـن القـرآن الكـرمي كقولـه 

َهــا َزْوَجَهــا  {:تعــاىل يـَـا أَيـَُّهــا النَّــاُس اتـَُّقــوا َربَُّكــُم الَّــِذي َخَلَقُكــْم ِمــْن نـَْفــٍس َواِحــَدٍة َوَخَلــَق ِمنـْ
ُهَمـــا رَِجـــاًال َكِثـــريًا وَ  نِـــَساًء َواتـَُّقـــوا اللَّـــَه الَّـــِذي تَـــَساَءُلوَن بِـــِه َواْألَْرَحـــاَم ِإنَّ اللَّـــَه َكـــاَن َوبَـــثَّ ِمنـْ

َوُوِضـَع اْلِكتَـاُب فـَتَــَرى اْلُمْجـرِِمَني ُمـْشِفِقَني  {:،  وقوله تعاىل]١: النساء[} َعَلْيُكْم َرِقيًبا 

ـــَذا اْلِكتَـــا ـــاِل َه ـــا َم ـــِه َويـَُقولُـــوَن يَـــا َويـَْلتَـَن ـــريًَة ِإالَّ َأْحـــَصاَها ِممَّـــا ِفي ـــاِدُر َصـــِغريًَة َوَال َكِب ِب َال يـَُغ
َمــا  {:، وقولــه تعــاىل]٤٩: الكهــف[} َوَوَجــُدوا َمــا َعِمُلــوا َحاِضــرًا َوَال َيْظِلــُم َربُّــَك َأَحــًدا 

َمــــا َأَصــــاَبَك ِمــــْن  {:، وقولــــه تعــــاىل]١٨: ق[} يـَْلِفـــُظ ِمــــْن قـَــــْوٍل ِإالَّ َلَديْــــِه َرِقيــــٌب َعِتيــــٌد 

َسَنٍة َفِمَن اللَِّه َوَمـا َأَصـاَبَك ِمـْن َسـيَِّئٍة َفِمـْن نـَْفـِسَك َوأَْرَسـْلَناَك لِلنَّـاِس َرُسـوًال وََكَفـى بِاللَّـِه حَ 
، ونظــــائر هــــذا كثــــري يف القــــرآن الكــــرمي ممــــا يؤكــــد أمهيــــة الرقابــــة ]٧٩: النــــساء[} َشــــِهيًدا

اً علـــى أفعالـــه وأقوالـــه، حركاتـــه الذاتيـــة، ومراقبـــة أن اهللا كـــان علـــى كـــل فـــرد رقيبـــاً، وشـــاهد

وســـكناته، يف اجلانـــب االقتـــصادي أو غـــريه، ممـــا يـــستدعي منـــه أن يعمـــل مبوجـــب هـــذه 

                                                           

 ، ٥٦ - ٥٢: عبـد اهللا سـلوم . حـوار يف االقتـصاد بـني اإلسـالم واملاركـسية والرأمساليـة، د:  انظر ١

  .٥١: حممد صاحل عطية احلمداين . والوسطية يف املنظور القرآين ، د

ت ( تفــسري القــرآن العظــيم، أليب الفــداء إمساعيــل بــن عمــر بــن كثــري القرشــي الدمــشقي :   انظــر ٢

 ، ٣/٣٩٦) : م ١٩٩٤ -هــــ ١٤١٤( ، حتقيـــق حممـــود حـــسن، دار الفكـــر، بـــريوت )هــــ ٧٧٤

 )١٢٤ ،١٢٣/ ٦( كثري ت سالمة تفسري ابن



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٩٦

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

الرقابــة، ومبوجــب مــا تــستلزمه وتــضعه مــن شــروط، وهــذا يــؤول يف النهايــة إىل الكــالم عــن 
نـــوع آخـــر مـــن الـــضوابط الـــشرعية، وهـــي مـــا تطبقـــه الـــدول اإلســـالمية، باعتبارهـــا قائمـــة 

ســة الــدين وسياســة الــدنيا بــه، ولتكــون هــذه الــضوابط اجلنــاح الثــاين لتحقيــق التــوازن حلرا

  واحملافظة على املال  ١االقتصادي،

ـــوا  {:وأصـــل ذلـــك يف القـــرآن الكـــرمي قـــال تعـــاىل ـــوا اللَّـــَه َوأَِطيُع ـــوا أَِطيُع يَـــا أَيـَُّهـــا الَّـــِذيَن آَمُن
اَزْعُتْم ِيف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَىل اللَّـِه َوالرَُّسـوِل ِإْن ُكْنـُتْم تـُْؤِمنُـوَن الرَُّسوَل َوأُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تـَنَ 

ٌر َوَأْحَسُن تَْأِويًال     ]٥٩: النساء[} بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َذِلَك َخيـْ

ومما تقدم يتبني لنا أن القرآن الكرمي ال مينع من التمتع باألموال ولكنه يضع هلـا الـضوابط 

 يـــصون املـــسلم مـــن اإلســـراف والتكـــرب واالســـتعالء والـــشح والبخـــل، ويتبـــني لنـــا أيـــضاً  مـــا
كيف سعى القرآن الكرمي إىل تنقية شخصية املسلم يف تـصرفاته املاليـة وضـبطها بوسـطية 

    .٢دومنا غلو وال تقصري 

  

   :والتزام الطاعات قيمة البعد عن المعاصي :المبحث الرابع

 والـيت هلـا أكـرب األثـر يف زيـادة ،اها اإلسـالم وأكـد عليهـا القـرآنمن القـيم املهمـة الـيت أرسـ

   .البعد عن املعاصي؛ اخلري واملال والنماء على األرض وبالتايل احملافظة على املال 

                                                           

، ١٨  -   ١٧:  صبحي فندي الكبيسي . د. حلول األزمة املالية يف ظالل القرآن الكرمي ، أ:  انظر١

 ، عالج األزمة ٤٤ – ٣٥: عماد الدين خليل . ومدخل إىل موقف القرآن الكرمي من العلم، د

قتيبـة فـوزي حـسام عبدالواحـد الـراوي / د.  املالية املعاصرة بـالتوازن االقتـصادي يف القـرآن الكـرمي 

)  وعالجهـــا - وتـــداعيا�ا-أســـبا�ا ( األزمـــة االقتـــصادية املعاصـــرة : ( حبـــث منـــشور يف مـــؤمتر –

/ ٢( ،  األحكــــام الفقهيــــة لــــسوق رأس املــــال - ٢٥ ص -م١٦/١٢/٢٠١٠-١٤األردن مــــن 

 -هـــ  ١٤٣٦األوىل دار الــصفوة بالقــاهرة، الطبعــة : عــالء شــعبان الزعفــراين، الناشــر. ، د)٥٨٣

 .م٢٠١٥

محـدان عبـد . عـواد جميـد األعظمـي و د. دراسات يف تاريخ االقتصاد العريب اإلسـالمي، د:  انظر ٢

حممـــد .  ، والوســـطية يف املنظـــور القـــرآين، د١٥) : م ١٩٨٨( ا�يـــد الكبيـــسي، جامعـــة بغـــداد، 

  .٥٤ - ٥٢: صاحل عطية احلمداين 



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٩٧
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َناَها ِحــَسابًا  {:يؤكــد هــذا قولــه تعــاىل وََكــأَيِّْن ِمــْن قـَْريَــٍة َعَتــْت َعــْن أَْمــِر رَبـَِّهــا َوُرُســِلِه َفَحاَســبـْ

بـَْناَها َعَذابًا نُْكرًا َشدِ    ]٨: الطالق[} (يًدا َوَعذَّ

ـــا وحاســـبناها يف اآلخـــرة أي  ـــاجلوع والقحـــط والـــسيف وســـائر البالي ـــدنيا ب فعـــذبناها يف ال

   .مبعاصي العبادضياع املال ونقصه  فاآلية بتفسريها دليل على ارتباط ١ .حسابا شديدا

اْلبَــرِّ َواْلَبْحـِر ِمبـَـا َكـَسَبْت أَيْـِدي النَّـاِس لِيُــِذيَقُهْم َظَهــَر اْلَفـَساُد ِيف  {:ويؤكـد هـذا قولـه تعـاىل

  ]٤١: الروم[} ) ٤١(بـَْعَض الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعوَن 

وهـو أحـسن :  قـال النحـاس. هو نقصان الربكة بأعمـال العبـاد كـي يتوبـوا:قال ابن عباس
 وقـال . انقطـاع صـيده بـذنوب بـين آدمأن الفساد يف البحـر:  وعنه أيضا.ما قيل يف اآلية

 وقـال .فإذا قل املطر قل الغوص عنده، وأخفق الـصيادون، وعميـت دواب البحـر: عطية

إذا مطرت السماء تفتحـت األصـداف يف البحـر، فمـا وقـع فيهـا مـن الـسماء : ابن عباس
الفــساد املعاصـــي وقطـــع :  وقيـــل.الفــساد كـــساد األســـعار وقلــة املعـــاش:  وقيـــل.فهــو لؤلـــؤ

لسبيل والظلم، أي صار هذا العمل مانعـا مـن الـزرع والعمـارات والتجـارات، واملعـىن كلـه ا

 والــرب والبحــر مهــا املعروفــان املــشهوران يف اللغــة  وعنــد النــاس، ال مــا قالــه بعــض .متقــارب

   ٢.أن الرب اللسان، والبحر القلب، لظهور: العباد

يف األرض؛ ألن صــالح األرض مــن عــصى اهللا يف األرض فقــد أفــسد : وقــال أبــو العاليــة

                                                                                                                  ٣ .والسماء بالطاعة

واملـــراد بالفـــساد يف اآليـــة الـــنقُص والــــشرور واآلالم الـــيت حتـــدث يف األرض عنـــد معاصــــي 

كّلمــا أحــدثتم : " ذنبــاً أحــدث اهللا هلــم عقوبــة، قــال بعــض الــسلفالعبــاد، فكلَّمــا أحــدثوا
إذا ويل الظــاملُ وســعى بــالظلم : "، قــال جماهــد"ذنبــاً أحــدث اهللا لكــم مــن ســلطانه عقوبــةً 

                                                           

 )١٥٧/ ٨( طيبة - تفسري البغوي ١

 )٤٢٥/ ٣(زاد املسري يف علم التفسري -) ٤٠/ ١٤( تفسري القرطيب ٢

 )٣٢٠/ ٦( تفسري ابن كثري ت سالمة ٣



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٩٨

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

، مث قـــرأ هـــذه اآليـــة مث "والفـــساد فيحـــبس اهللا بـــذلك القطـــَر، حـــىت يهلـــك احلـــرُث والنـــسل

١" قرية على ماٍء جاٍر فهو حبرأما واهللا، ما هو ببحركم هذا، ولكن كلّ : "قال
   

َوَضَرَب اللَّـُه َمـَثًال قـَْريَـًة َكانَـْت آِمنَـًة ُمْطَمِئنَّـًة يَْأتِيَهـا رِْزقـَُهـا َرَغـًدا ِمـْن ُكـلِّ  {:وقال اهللا تعاىل

ــــاَس اْجلُــــوِع َواْخلَــــْوِف ِمبـَـــا َكــــانُوا يَــــ } ْصنَـُعوَن َمَكــــاٍن َفَكَفــــَرْت بِــــأَنـُْعِم اللَّــــِه فََأَذاقـََهــــا اللَّــــُه لَِب

  ]١١٢: النحل[

هــذا مثــٌل أُريــد بــه أَهــل مكــة فِإ�ــا كانــت آمنــة مطمئنــة مــستقرة يتخطــف : قــال ابــن كثــري
الناس من حوهلا، وكان جيىب إليها من مثرات كل شـيء فكفـرت بـأنعم اهللا وأعظمهـا بعثـة 

ثـل  بتصرف، ويشارك أهل مكة ىف انطبـاق امل.اهـ: حممد إليهم، فعوقبت باجلوع واخلوف

علــيهم كــل مــن حــذا حــذوهم وســار ســري�م ِإىل أن يــرث اهللا األرض ومــن عليهــا، وكفــى 

  ٢.بالقرآن حجة بالغة، وعظة ناطقة

يـا معـشر املهـاجرين، مخـُس خـصاٍل  (:قـال: عبد اهللا بن عمـر رضـي اهللا عنهمـا قـالفعن 

لـوا بـالطواعني مـا ظهـرِت الفاحـشة يف قـوم حـىت أعلنـوا �ـا إالّ ابتُ : أعوذ باهللا أن تـْدركوهن

واألوجاع اليت مل تكن يف أسالفهم الذين مضوا، وال نقص قـوٌم املكيـاَل وامليـزان إال ابُتلـوا 
بالـــسنني وشـــدَّة املؤنـــة وَجـــور الـــسلطان، ومـــا منـــع قـــوٌم زكـــاَة أمـــواهلم إالّ ُمنعـــوا القطـــَر مـــن 

 علـــيهم عـــدو�ا مـــن الـــسماء، ولـــوال البهـــائُم مل ُميطـــروا، وال خَفـــر قـــوٌم العهـــَد إال ســـلَّط اهللا

غـــريهم فأخـــذوا بعـــَض مـــا يف أيـــديهم، ومـــا مل تعمـــْل أئمـــُتهم مبـــا أنـــزل اهللا جـــل وعـــال يف  

  ٣)كتابه إال جعل اهللا بأسهم بينهم

   ٤)إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه(: قال وعن ثوبان، عن النيب 

                                                           

 ) ٢٤٤٧/ ٤(تفسري الشعراوي ). ٢١/٤٩(أخرجه ابن جرير يف تفسريه ١

: ص(تيـــسري الكـــرمي الـــرمحن = تفـــسري الـــسعدي ) ٦٨٧/ ٥( جممـــع البحـــوث - التفـــسري الوســـيط ٢

 )٦٠٧/ ٤(ت سالمة ،تفسري ابن كثري ) ٢٩٢

 ١١٩٢برقم ) ١٩٧/ ٣( أخرجه االمام البيهقي  يف شعب اإلميان ٣

) ١١١/ ٣٧  (- مــن حــديث ثوبــان- تتمــة مــسند األنــصار - أخرجــه اإلمــام أمحــد يف مــسنده  ٤

 - ٢٢٤٣٨برقم 



       
  
 

 

 
  
 
 
 

٩٩
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د القــرآن علــى الــتالزم بــني التــزام الطاعــة  جيــد تأكيــ، جيــد املتتبــع آليــات القــرآن:وباملقابــل
َوَلْو أَنَّ أَْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتـََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكـاٍت ِمـَن  {: قال تعاىل،والسعة يف الرزق

بُوا فََأَخْذنَاُهْم ِمبَا َكانُوا َيْكِسُبوَن    ]٩٦: األعراف[} السََّماِء َواْألَْرِض َوَلِكْن َكذَّ

 بــرتك مجيــع مــا حــرم اهللا لفــتح ،أن أهــل القــرى لــو آمنــوا بقلــو�م إميانــاً صــادقا " :املعــىنو 
 ، وأنبتـت هلـم األرض، فأرسـل الـسماء علـيهم مـدرارا،عليهم بركـات مـن الـسماء واالرض

  ١ " . وأعز رزق،وجعلهم يف أخصب عيش

   :واخلالصة
تركهــا والتــزام الطاعــات  و ،ضــياع املــال وحلــول الفقــرأن املعاصــي ســبب كبــري مــن أســباب 

   .للمحافظة على املال وتزكيته ومنائهوسيلة مهمة 

  

  : االستغفارمالزمة  قيمة :المبحث الخامس

 وجـــل �ـــا والـــيت مـــن شـــأ�ا أن حتـــافظ علـــى املـــال مـــن القـــيم والعبـــادات الـــيت أمـــر اهللا عـــز

  " االستغفار " وحتقق الربكة فيه مالزمة 

ْغِفُرواْ َربَُّكـْم ُمثَّ تُوبُـواْ إِلَْيـِه يـُْرِسـِل الـسََّماء َعلَـْيُكم مِّـْدرَاراً َويَـزِدُْكْم َويَا قـَْوِم اْسـتَـ  { :قال تعاىل
  . ]٥٢هود[ } قـُوًَّة ِإَىل قـُوَِّتُكْم َوالَ تـَتَـَولَّْواْ ُجمْرِِمَني 

  .. قال لقومه يا قوم اعبدوا اهللا واستغفروه وتوبوا إليه- عليه السالم-أن هودا: واملعىن

ـــــإن ـــــك أرســـــل اهللاف  علـــــيكم املطـــــر غزيـــــرا متتابعـــــا يف أوقـــــات - تعـــــاىل-كم إن فعلـــــتم ذل
 ممــا يؤكــد ارتبــاط االســتغفار ٢.حــاجتكم إليــه لتــشربوا منــه وتــسقوا بــه دوابكــم وزروعكــم

   . وضياع األموالوأثر تركه على الركود االقتصادي ومناء األموال بالرخاء االقتصادي 

فـَُقْلُت اْستَـْغِفُروا َربَُّكْم ِإنـَُّه َكـاَن َغفَّـارًا  {:وح عليه السالموقال تعاىل على لسان نيب اهللا ن
َوُميـْــِددُْكْم بِــَأْمَواٍل َوبَنِـــَني َوَجيَْعـــْل َلُكـــْم َجنَّـــاٍت ) ١١(يـُْرِســِل الـــسََّماَء َعَلـــْيُكْم ِمـــْدرَارًا ) ١٠(

  ]١٢ :١٠: نوح)[١٢(َوَجيَْعْل َلُكْم أَنـَْهارًا 

                                                           

) ٣٣٥/ ٥(التفـــسري الوســـيط لطنطـــاوي ) ٢٩٨: ص(تيـــسري الكـــرمي الـــرمحن =  تفـــسري الـــسعدي ١

 ٥/١٢ احمليط البحر: انظر 

: ص(تيــسري الكــرمي الــرمحن = ، تفــسري الــسعدي )٢٢٣/ ٧(التفــسري الوســيط لطنطــاوي :  انظــر ٢

٣٨٣ ( 



       
  
 

 

 
  
 
 
 

١٠٠

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

ـــْيُكْم ِمـــْدرَارًا {:غفارأي إن التـــزمتم االســـت مطـــرا متتابعـــا، يـــروي : أي} يـُْرِســـِل الـــسََّماَء َعَل

  .الشعاب والوهاد، وحييي البالد والعباد

يكثـــر أمـــوالكم الـــيت تـــدركون �ـــا مـــا تطلبـــون مـــن الـــدنيا : أي} َوُميْـــِددُْكْم بِـــَأْمَواٍل َوبَِنـــنيَ {

وهـذا مـن أبلـغ مـا يكـون مـن لـذات } ْم أَنـَْهـارًاَوَجيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َوَجيَْعْل َلكُ {وأوالدكم، 

  ١.الدنيا ومطالبها

  وما صلة االستغفار �ذه املسألة الكونية؟: ولقائل أن يقول" 

إن للكون مالكاً لكلِّ مـا فيـه؛ مجـاده ونباتـه وحيوانـه؛ وهـو سـبحانه قـادر، وال : ولإلجابة
ء عــن طبيعتهــا؛ فــإذا جــاءت يقــدر كــائن أن يعــصي لــه أمــراً؛ وهــو القــادر أن خيــرج األشــيا

  .٢."غيمة وحتسب أ�ا ممطرة؛ قد يأمرها احلق سبحانه فال متطر

 وأ�ـــار اىل غـــري ، وجنـــات، وعيـــال، لكـــل أنـــواع الـــرزق مـــن مـــالوالتـــزام االســـتغفار ســـبب

فَعـْن َعْبـِد   وهذا مـا يؤكـده حـديث رسـول اهللا ،ذلك من النعم اليت ال تعد وال حتصى
َمــْن لَــزَِم  " : قَــاَل َرُســوُل اللَّــِه صــلى اهللا عليــه وســلم:ِه بْــِن َعبَّــاٍس رضــي اهللا عنهمــا قَــالَ اللَّــ

 َوَرَزقَــُه ِمـْن َحْيــُث الَ ، َوِمـْن ُكــلِّ ِضـيٍق َخمَْرجـاً ، َجَعـَل اللَّــُه لَـُه ِمــْن ُكـلِّ َهـمٍّ فـََرجــاً ،اِالْسـِتْغَفارَ 

  .٣"َحيَْتِسُب 

الفقــر والعــوز وعــدم  فعلــى مــن يعــاين مــن ،هونتيجــة مــن نتائجــفــالرزق مرهــون باالســتغفار 
 ويريـد أن يقـي علـى مالـه مـن الـضياع وعلى من خيشى ، أن يلزم االستغفارالربكة يف املال

  .نفسه منها أن يلزم االستغفار

  

  
                                                           

 )٨٨٩: ص(تيسري الكرمي الرمحن  =  تفسري السعدي ١

 )٦٤٩٨/ ١١( تفسري الشعراوي ٢

 بــــرقم) ٦٢٨/ ٢(يف االســــتغفار:  بــــاب -فــــضائل القــــرآن :  أبــــواب - أخرجــــه االمــــام ابــــو داود ٣

١٥١٨  

 



       
  
 

 

 
  
 
 
 

١٠١

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

   : قيمة الصدق:المبحث السادس 

نــــه فهــــو اخللــــق الــــذي تنــــشأ ع، قــــد حــــث اإلســــالم علــــى الــــصدق وأكــــد علــــى التزامــــه ل
يَـا أَيـَُّهـا الـَِّذيَن آَمنُـوا اتـَُّقـوا اللَّـَه وَُكونُـوا َمـَع {) الفضائل ويف األمر بالصدق يقـول اهللا تعـاىل

  ]١١٩: التوبة[} الصَّاِدِقَني 

ـــه تعـــاىل ـــَع الـــصَّاِدِقنيَ  {:يقـــول الـــشيخ الـــسعدي عنـــد تفـــسريه لقول يف أقـــواهلم } وَُكونُـــوا َم
صــدق، وأعمــاهلم، وأحــواهلم ال تكــون إال صــدقا خليــة وأفعــاهلم وأحــواهلم، الــذين أقــواهلم 

من الكسل والفتور، ساملة من املقاصد السيئة، مـشتملة علـى اإلخـالص والنيـة الـصاحلة، 

  ١.فإن الصدق يهدي إىل الرب، وإن الرب يهدي إىل اجلنة
البيعــان (: ثــره قــائالً املتعــاملني يف املعــامالت املاليــة إىل أمهيــة الــصدق وأ ويرشــد النــيب 

باخليــار مــا مل يتفرقــا فــإن صــدقا وبينــا بــورك هلمــا يف بيعهمــا وإن كتمــا وكــذبا حمقــت بركــة 

  ٢) بيعهما
ي«: ، قَالَ وَعْن َأِيب َسِعيٍد، َعْن النَِّيبِّ  ِقَني، التَّاِجُر الـصَُّدوُق اَألِمـُني َمـَع النَِّبيِّـَني، َوالـصِّدِّ

  ٣»َوالشَُّهَداءِ 

كمـــا أن ، إن الـــصدق يف املعاملـــة وبيـــان مـــا يف الـــسلعة ســـبب للربكـــة يف الـــدنيا واآلخـــرة 
فـإن ، الغش والكذب والكتمـان سـبب حمـق الربكـة وزواهلـا وهـذا شـيء حمـسوس يف الـدنيا 

ومــا خــسرت ، الــذين تــنجح جتــار�م وتــروج ســلعهم هــم أهــل الــصدق واملعاملــة احلــسنة 

  ٤" وما عند ااهللا ألولئك وهؤالء أعظم ، فلست إال بسبب اخليانة جتارة و 

                                                           

 )٣٥٥: ص(تيسري الكرمي الرمحن =  تفسري السعدي ١

بـــرقم ) ٥٨/ ٣(-البيعـــان باخليـــار مـــا مل يتفرقـــا :  بـــاب-كتـــاب البيـــوع : أخرجـــه اإلمـــام البخـــاري ٢

٢٠٧٩  

 مــــا جــــاء يف التجــــار وتــــسمية النــــيب :    بــــاب-البيــــوع :  أبــــواب - أخرجــــه اإلمــــام الرتمــــذي ٣
 ١٢٠٩برقم )٥٠٧/ ٣   (-إياهم

أبو عبـد الـرمحن عبـد اهللا بـن عبـد الـرمحن بـن صـاحل :  املؤلف- تيسري العالم شرح عمدة األحكام ٤

 حققه وعلق عليه وخـرج أحاديثـه وصـنع -) هـ١٤٢٣: املتوىف(بن محد بن حممد بن محد البسام 

 مكتبــــة -مكتبــــة الــــصحابة، األمــــارات :  الناشــــر-حممــــد صــــبحي بــــن حــــسن حــــالق : فهارســــه

 ٤٥١ ص - م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٦العاشرة، :  الطبعة-التابعني، القاهرة 



       
  
 

 

 
  
 
 
 

١٠٢

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

ـــشفافية كمـــا أن ـــدأ ال ـــة واإلخـــالل مبب ـــزام الـــصدق وعـــدم التبيـــني يف العقـــود املالي  عـــدم الت
واإلفصاح املايل يف معامالت مؤسـسات التمويـل واألسـواق املاليـة كـان مـن أكـرب العوامـل 

فــإن الثقــة ، وصــعب مــن مهمــة احتــواء األزمــة  ، يف تعــاظم األزمــة املاليــة واتــساع نطاقهــا

 كمـا كـان .صارت مفقودة يف ما يتعلـق بـأداء البورصـات واملركـز املـايل ملؤسـسات التمويـل
التــسرت والتعتــيم عــن حــاالت اإلفــالس يف الوقــت املناســب أحــد األســباب الــيت أدت إىل 

ليمـان (مار األمريكـي فقد ذكرت صحيفة تـاميز أن بنـك االسـتث" ا�يار البنوك األمريكية 

 يف ا�يـاره بعـد أن قـام بتجميـد أرصـدته قبـل )جـي يب مورغـان تـشيس(ا�م بنـك ) براذرز
جـــي يب مورغــــان (ونتيجــــة ملـــا قـــام بــــه بنـــك ، أيـــام مـــن تقدمـــه بطلــــب إعـــالن اإلفـــالس 

كــــان مــــن املمكــــن ، لة فوريــــة مــــن أزمــــة ســــيو ) ليمــــان بــــراذرز( فقــــد عــــاىن بنــــك )تــــشيس

   ١"جتنبها

ظـاهر تتنـاىف مـع الـصدق يف املعـامالت املاليـة حرمهـا اإلسـالم مثـل تلقـي الركبـان وهناك م
 ،وبيـــع الـــنجش حيـــث يـــتم خـــداع املـــشرتي يف ســـعر الـــسلعة، قبـــل وصـــوهلم إىل الـــسوق 

ويتالعب املتواطئون برفـع الـسعر تغريـرا قيمـة الـسلعة واحلـرص علـى الـشفافية التامـة يف مـا 

  .وقيتعلق مبستوى األسعار وأحوال الس

واعتـــىن جممـــع الفقـــه اإلســـالمي مببـــدأ الـــشفافية واإلفـــصاح املـــايل بالـــصدق يف املعـــامالت 
األصــل يف مــشروعية التعامــل األمانــة " م أن ١٩٩٥هـــ املوافــق ١٤١٥حيــث قــرر يف عــام 

والصدق باإلفصاح عن البيانات بـصورة تـدفع اللـبس أو اإليهـام وتطـابق الواقـع وتنـسجم 

  ٢ .مع املنظور الشرعي

ونظرا ألمهية الصدق والـشفافية يف املعـامالت املاليـة جتـد  الـدول الغربيـة وخـرباء االقتـصاد 
هنـاك يـدعون إىل ضـرورة تطبيـق مبـدأ الـشفافية واإلفـصاح والـصدق يف البيانـات والتقــارير 

                                                           

إبــراهيم يوســف حيــىي /  للــدكتور –دور القــيم اإلســالمية يف معاجلــة األزمــة املاليــة العامليــة :  انظــر ١

 ٩  ، ٨حبث منشور يف األكادميية العاملية للبحوث الشرعية، ص –القرعاين 

ـــة إســـالمية ..  ومعاجلـــات حتاليـــل:  األزمـــة املاليـــة العامليـــة ٢ تقريـــر : الراصـــد املـــايل اإلســـالمي : رؤي

 ا�لــس العــام للبنــوك واملؤســسات –متخــصص مــن إصــدارات مركــز الرصــد والتمويــل اإلســالمي 

 ، ٢١٠ ص ٢٥ص،٢٠٠٨هـ ديسمرب / ١٤٢٩ذو احلجة ، البحرين : املالية اإلسالمية



       
  
 

 

 
  
 
 
 

١٠٣

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

 وأثرهـــا العملـــي الفعـــال يف )الـــصدق(يؤكـــد األمهيـــة العظمـــى للقيمـــة األخالقيـــة ممـــا املاليـــة 

  ١.ملايلاالستقرار ا

  

  : قيمة األمانة:المبحث السابع 

 تعترب األمانة الضمانة األكيـدة لنجـاح العمـل املـايل وبانعـدامها أو نقـصها تنـشأ مـشاكل 

                                                                                        .التعثر املايل وهدر الفوائض املالية واإلفالس

ن كمــا أانــة يف اإلســالم قيمــة مطلقــة ينبغــي علــى املــرء أن يلتزمهــا يف كــل الظــروف  واألم

ويف ذلـــك ٢، أداء األمانــة ورد احلقـــوق إىل أصـــحا�ا مـــن الواجبــات املفروضـــة يف اإلســـالم
ْم بـَـْنيَ النَّـاِس ِإنَّ اللَّـَه يَـْأُمرُُكْم أَْن تـُـَؤدُّوا اْألََمانَـاِت ِإَىل أَْهِلَهـا َوِإَذا َحَكْمـتُ  {:يقول اهللا تعاىل

يًعا َبِصريًا   ]٥٨: النساء[} أَْن َحتُْكُموا بِاْلَعْدِل ِإنَّ اللََّه نِِعمَّا يَِعُظُكْم بِِه ِإنَّ اللََّه َكاَن مسَِ

 أن تــؤدوا مــا ائتمنــتم عليــه مــن احلقــوق - أيهــا املؤمنــون- يــأمركم-إن اهللا تعــاىل: واملعــىن

 وســــواء أكانــــت فعليــــة أم قوليــــة أم .م للعبــــاد أ- تعــــاىل-ســــواء أكانــــت هــــذه احلقــــوق هللا

  .اعتقادية

 األمــر إليــه مــع تأكيــده، اهتمامــا باملــأمور بــه، وحــضا للنــاس علــى - ســبحانه-وقــد أســند

ـــرة  ـــه مـــن علـــم ومـــال، وودائـــع، وأســـرار، وغـــري ذلـــك ممـــا يقـــع يف دائ أداء مـــا يؤمتنـــون علي

  .االئتمان، وتنبغي احملافظة عليه

توصــيلها إىل أصــحا�ا كمــا هــي مــن غــري خبــس أو تطفيــف أو : ومعــىن أدائهــا إىل أهلهــا

  ٣.- تعاىل-حتريف أو غري ذلك مما يتناىف مع أدائها بالطريقة اليت ترضى اهللا

                                                           

إبــراهيم يوســف حيــىي /  للــدكتور –اليــة العامليــة دور القــيم اإلســالمية يف معاجلــة األزمــة امل:  انظــر ١

 ٩القرعاين ، ص 

إبــراهيم يوســف حيــىي /  للــدكتور –دور القــيم اإلســالمية يف معاجلــة األزمــة املاليــة العامليــة :  انظــر ٢

 ٩، ص –القرعاين 

 )١٨٨/ ٣( التفسري الوسيط لطنطاوي ٣



       
  
 

 

 
  
 
 
 

١٠٤

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

َھ��ا َی��ا {:كم��ا ق��ال تع��الى ُس��ولَ  هللاََّ  َتُخوُن��وا َال  آََمُن��وا الَّ��ِذینَ  أَیُّ  َوأَْن��ُتمْ  أََماَن��اِتُكمْ  َوَتُخوُن��وا َوالرَّ

  )٢٧:األنفال(}َتْعَلُمونَ 

أَدِّ اَألَمانَـَة ِإَىل َمـْن «: قَـاَل النَّـِيبُّ : فَعْن َأِيب ُهرَيـْرََة قَالَ بأداء األمانة  كما أمر النيب 

  ١»ائْـَتَمَنَك، َوَال َختُْن َمْن َخاَنكَ 

النفعـــي ويبـــني االلتــزام اخللقـــي القـــوي يبــني هـــذا الــسمو يف التعامـــل اإلســـالمي للمــذهب 

الــذي جيعــل األخــالق حــسنة إذا  ) الرباغمــايت(الــذي ينبغــي أن يتــوفر لــدى املــؤمن خالفــا 

  .كانت ذات نفع مادي

ــــة ااهللا  ــــشريك األمــــني املوعــــود مبعي ــــني فــــضل  ال ويف احلــــث علــــى التمــــسك باألمانــــة وتبي

ِإنَّ اللَّــَه يـَُقــوُل أَنَــا ثَالِــُث « يـْــرََة َرفـََعــُه قَــاَل ســبحانه وتعــاىل لــه بــالتوفيق والرعايــة فَعــْن َأِىب ُهرَ 

  ٢»الشَّرِيَكْنيِ َما َملْ َخيُْن َأَحُدُمهَا َصاِحَبُه فَِإَذا َخانَُه َخَرْجُت ِمْن بـَْيِنِهَما 

عـن ابـن ولقد طبق الصحابة رضي اهللا عنهم االمانة يف امسى صورها ومـن ذلـك مـا روي 

واهللا : ِيت عمـر بتـاج كـسرى وسـواريه جعـل يُقلبـه بعـود يف يـده ويقـولملـا أُ : (أيب جنيح قال

يـا أمـري املـؤمنني أنـَت أمـُني اهللا يـؤدُّون إليـك :  فقـال رجـل.إنَّ الذي أدَّى إلينا هذا َألمـني
فقــال لــه علــي بــن أيب :  ويف روايــة٣)َصــَدْقتَ :  قــالَ .مــا أدَّيــَت إىل اهللا فــإذا رَتـَْعــَت رَتـَعُــوا

  ٤) املؤمنني َعَفْفَت فـََعفُّوا ولو رَتـَْعَت َلرَتـَُعوايا أمري: (طالب

                                                           

 ١٢٦٤برقم ) ٥٥٦/ ٣   (-البيوع :  أبواب - أخرجه اإلمام الرتمذي ١

  ٣٣٨٥برقم ) ٢٦٤/ ٣. (   باب ىف الشَّرَِكةِ -البيوع :  أبواب - أخرجه اإلمام ايب داود ٢

 

ــَواِب تـَْفرِيــِق َمــا ُأِخــَذ ِمــْن أََربـَْعــِة َأْمخَــاِس :  كتــاب – رواه االمــام البيهقــي يف الــسنن الكــربى ٣ مجــاع أَبـْ

/ ٦(ِتيَـــاِر ِيف التـَّْعِجيـــِل ِبِقـــْسَمِة َمـــاِل اْلَفـــْيِء ِإَذا اْجَتَمـــَع اِالخْ :  بَـــاُب -اْلَفـــْيِء َغـــْريِ اْلُموَجـــِف َعَلْيـــهِ 

 ١٣٠٣٣برقم ) ٥٨١

هــ ١٤٠٣/ ٤ ط- بـريوت-  دار الكتـاب العـريب- ط – البن األثري -الكامل يف التاريخ:  انظر ٤

مجيل عبد :   املؤلف- ، انتشار اإلسالم الفتوحات اإلسالمية زمن الراشدين .٢/٣٦٠.  م١٩٨٣

 -الـسنة احلاديـة والعـشرون : اجلامعة اإلسـالمية باملدينـة املنورةالطبعـة:  الناشر- حممد املصري اهللا

:  عدد األجزاء-هـ ١٤٠٩ مجادى اآلخرة - احملرم -العددان الواحد والثمانون والثاىن والثمانون 

 ٩١، ص١



       
  
 

 

 
  
 
 
 

١٠٥

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

و ألن بعــض املعلومــات املتعلقــة بــاملبيع يف بغــض التعاقــدات ال ميكــن التأكــد منهــا مــن " 
فـإن الـشرع احلكـيم أكـد علـى عـدة أمـور ، قبل العميل وإمنـا يعتمـد فيهـا علـى ثقـة البـائع 

   :تتعلق باألمانة يف البيع منها

البــائع بــالتزام األمانــة وتبيــني كــل مــا شــأنه التــأثري علــى قــرار املــشرتي يف  شــدد علــى -١

   .إنفاذ البيع

 بــل جعــل للمــشرتي حــق فــسخ البيــع واســرتداد الــثمن إذا تبــني لــه عــدم التــزام البــائع -٢
 الـيت تعتمـد علـى أمانـة :وذلـك يف بيـوع األمانـة، باألمانة وأنه قد وقع عليـه غـنب فـاحش 

 البيـع :املراحبـة(بثمن السلعة ومدى ما يطلبه من هامش ربح وهي بيـوع البائع يف إعالمه 

 البيـع :احلطيطـة أو الوضـيعة،  البيـع بتكلفـة الـشراء و :والتولية، بزيادة على تكلفة الشراء

   ).البيع خبسارة(بأقل من تكلفة الشراء 

تــأثري علــى ذكــر الفقهــاء اشــرتاط أن يبــني البــائع الظــروف واحليثيــات الــيت مــن شــأ�ا ال-٣

السعر الـذي اشـرتى بـه الـسلعة الـيت يريـد أن يـربح �ـا كمـا لـو اشـرتى الـسلعة مـن ابنـه أو 

أحــد معارفــه وحابــاه يف الــسعر وزاده علــى الــسعر املعتــاد فــال بــد أن يبــني ذلــك للمــشرتي 

   .لكي يكون على بينة

   :بعض مزايا الشرع اإلسالمي يف اشرتاط األمانة

   . يف البيوع ال نظري هلا يف الفكر الوضعي وقوانينهحزمة بيوع األمانة شقص-١

   .وفيها منوذج عملي حي على امتزاج األخالق باملعامالت-٢

   .ومن مث امتزاجها بالعقيدة اإلسالمية الصحيحة-٣

 )أي حصول اخليانـة(ووجه اإللزام يف بيوع األمانة أنه يرتتب على ختلف األمانة فيها -٤

   .عقدي جزاء

) البـائع واملـشرتي(انة مبنية علـى االطمئنـان والثقـة يف التعامـل بـني الطـرفني وبيوع األم-٥

ولـذا يثبـت خيـار الغــنب مـع التغريـر للمـشرتي إذا ثبــت "..)يف مجيـع أنـواع بيـوع األمانــة

   .خداعه من قبل البائع وغبنه يف الثمن ويشمل ذلك كل مجيع احلاالت



       
  
 

 

 
  
 
 
 

١٠٦

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

مــة أساســية لــدى كــل مؤســسة وفــرد يف ومتــس احلاجــة إىل التخلــق باألمانــة وجعلهــا قي-٦
ملـــا للمعـــامالت املاليـــة مـــن تعقيـــدات ختفـــى علـــى كثـــري مـــن األطـــراف ، الـــسوق املـــايل 

كمثــال فتــداوالت البورصــة بيعـا وشــراء يكثــر فيهــا ، الداخلـة يف كثــري مــن التعـامالت  

 خداع غري املتمرسني من قبـل بعـض املـضاربني الـذين ميكـرون جلـين األربـاح الطائلـة يف
، أقــصر وقــت باملــضاربة علــى ســهم معــني ورفــع ســعره عــن طريــق زيــادة الطلــب عليـــه

وعند اغرتار الناس به وشرائه بكميات كبرية يقـوم املتالعبـون بالـسوق ببيـع أسـهم هـم  

   .كبرية على حساب اآلخرين حمققني أرباحا

إن ااهللا :(ىل قـال اهللا تعـا.ومما يتـصل باألمانـة يف املعـامالت أداء احلقـوق إىل أصـحا�ا-٧
 وكالزكــاة بإيــصاهلا إىل مــستحقيها ٥٨):النــساء)(يــأمركم أن تــؤدوا األمانــات إىل أهلهــا

رد األمــوال إىل أهلهــا وعــدم التــأخر كــمــن ذلــك أداء الواجبــات املاليــة املفروضــة شــرعا  

يف أداء االلتزامـــات كاألقـــساط يف النـــذور والكفـــارات املاليـــة وأيـــضا البيـــع اآلجـــل ورد 

   .متكن املقرتض من ذلكالقرض عند 

وجاء الوعد اإلهلي بإعانة من نوى رد األموال إىل أصـحا�ا والوعيـد ملـن نـوى تـضييع -٨

   ١ " .حقوق الناس وخيانتهم

مـــن أخـــذ أمـــوال النـــاس يريـــد «:  أنـــه قـــال فعـــن أيب هريـــرة رضـــي اهللا عنـــه، عـــن النـــيب 

  ٢»فها أتلفه اهللاأداءها أدى اهللا عنه، ومن أخذ يريد إتال

                                                           

: الكويــــت، : ( البعلـــيأ عبداحلميـــد.األخـــالق املهنيــــة يف املؤســـسات املاليـــة اإلســــالمية د:  انظـــر ١

، ط األوىل ) اللجنــة االستــشارية العليــا للعمــل علــى اســتكمال تطبيــق أحكــام الــشريعة اإلســالمية

ـــــق املعاصـــــر، أ ٥٦م ص  ، ٢٠٠٦ ـــــع واالســـــتيثاق والتطبي ـــــي الـــــسالوس /  د. ، فقـــــه البي : ( عل

ــــة ال٦٤٨م ص ، ٢٠٠٣ هـــــ -١٤٢٣،ط األوىل) دار الثقافــــة : الدوحــــة : عامليــــة  ، األزمــــة املالي

تقريــر متخــصص مــن إصــدارات : الراصــد املــايل اإلســالمي : رؤيــة إســالمية .. حتاليــل ومعاجلــات 

ذو ، البحـرين : مركز الرصد والتمويل اإلسالمي ا�لس العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسـالمية

ملاليــة  ، دور القــيم اإلســالمية يف معاجلــة األزمــة ا٢١٠ص ، ٢٠٠٨هـــ ديــسمرب / ١٤٢٩احلجــة 

 ١٢ :٩، ص –إبراهيم يوسف حيىي القرعاين /  للدكتور –العاملية 

 بـاب مـن أخـذ - كتاب يف االستقراض وأداء الديون واحلجر والتفلـيس - أخرجه اإلمام البخاري ٢

 - ٢٣٨٧برقم ) ١١٥/ ٣(أموال الناس يريد أداءها أو إتالفها 



       
  
 

 

 
  
 
 
 

١٠٧

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

وتعتــــرب خيانــــة األمانــــة يف اإلســــالم مــــن صــــفات املنــــافقني اخلــــادعني الــــذين يظهــــرون -٩
إذا حـــدث  : آيــة املنـــافق ثـــالث: " قــال صـــلى  اهللا عليـــه وســـلم، خــالف مـــا يبطنـــون 

  ١"كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤمتن خان

  -:ترك األمانة وأثره يف ضياع األموال

  : الية إىل األمانة أدى إىل عواقب وخيمة جتلت يفإن افتقار األوساط امل" 

 انقطاع املنافع واملصاحل للمجتمع نتيجة فقدان الثقـة بـني النـاس وانتـشار الفـساد املـايل -

  .بينهم مما يرتتب عليه حبس الناس ألمواهلا خوفا عليها من الضياع

  .ها ضياع فرص العمل وازدياد البطالة؛ نظرا النقطاع األمانة أو ضعف- 

 قلــة املعــامالت بــني النــاس وانتــشار الكــساد وانقطــاع املعــروف وانتــشار األحقــاد بــني - 

  ٢.أفراد ا�تمع

وعلــى صــعيد األوســاط املاليــة العامليــة فقــد أدى االفتقــار إىل األمانــة إىل عواقــب وخيمــة 

  :جتلت يف

مريكيــة  األ)أنــرون( ا�يــار شــركات عمالقــة وضــياع أمــو ال طائلــة كمــا يف  حالــة شــركة -

الــيت قامــت بالتحايــل عــرب إنــشاء شــركات تابعــة تقــوم بــاالقرتاض وال تــسجل تلــك الــديون 
يف التــز امــات الــشركة األم إلخفــاء املركــز املــايل للــشركة وحماولــة إظهــار وضــع مــايل جيــد 

   .للشركة يغاير حقيقة احلال

ل بــأكثر مـن أســعارها كـذا مـا مت يف بدايــة أحـداث األزمـة املاليــة العامليـة مــن تقيـيم املنـاز -

  ٣.الفعلية

                                                           

 - ٣٣برقم ) ١٦/ ١( املنافق  باب عالمة- كتاب االميان - أخرجه اإلمام البخاري ١

أول صـحيفة –خيانـة األمانـة يف األعمـال التجاريـة، جبريـدة اليـوم الـسعودية : مقـال بعنـوان : انظر ٢

 ٢٠١٧ / ٠٥ / ٢٨بتاريخ  االحد –عربية بقنية النسخة الرقمية 

–ىي القرعاين إبراهيم يوسف حي/  للدكتور – دور القيم اإلسالمية يف معاجلة األزمة املالية العاملية ٣

 ١٢، ص 



       
  
 

 

 
  
 
 
 

١٠٨

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

   : قيمة الوفاء بالوعد:المبحث الثامن

إن طبيعـة التعــامالت املاليــة و ظـروف التجــارة املعاصــرة تقتــضي إمتـام كثــري مــن املعــامالت 
عــرب أكثـــر مــن مرحلـــة ودفـــع القيمــة بأقـــساط ولــيس دفعـــة واحـــدة ويف بعــض العقـــود يـــتم 

يــة يف إجــراء صــفقة معينــة وإعطائــه وعــدا بإمتــام الــشروع يف التعامــل عنــد إبــداء العميــل الن

 وهنــا تــأيت ، الــذي جتريــه املــصارف اإلســالمية)بيــع املراحبــة لآلمــر بالــشراء(العقــد كمــا يف 

  ١ .أمهية الوفاء بالوعد يف املعامالت املالية

َعْهــَد َكــاَن َوأَْوفُــوا بِاْلَعْهــِد ِإنَّ الْ  {:وقـد أمــر اهللا ســبحانه وتعــاىل بالوفــاء بالعهــد فقــال تعــاىل

  ] ٣٤: اإلسراء[} َمْسُئوًال 

ِإنَّ اْلَعْهــَد َكــاَن  {.الــذي عاهــدمت اهللا عليــه والــذي عاهــدمت اخللــق عليــه} َوأَْوفُــوا بِاْلَعْهــدِ {

مــسئولني عــن الوفــاء بــه وعدمــه، فــإن وفيــتم فلكــم الثــواب اجلزيــل وإن مل : أي} َمــْسُئوال

  ٢.تفوا  فعليكم اإلمث العظيم

ـــوا أَْوفُـــوا  {:قـــال تعـــاىل،  عـــز وجـــل بالوفـــاء بـــالعقود كمـــا أوصـــى ااهللا يَـــا أَيـَُّهـــا الَّـــِذيَن آَمُن

  ]١: املائدة[}بِاْلُعُقودِ 

بإكماهلـا، : هذا أمر من اهللا تعاىل لعباده املؤمنني مبـا يقتـضيه اإلميـان بالوفـاء بـالعقود، أي

ني ربـه، مـن التـزام  وهذا شامل للعقود الـيت بـني العبـد وبـ.وإمتامها، وعدم نقضها ونقصها
عبوديته، والقيام �ا أمت قيام، وعدم االنتقاص من حقوقها شيئا، والـيت بينـه وبـني الرسـول 

  .بطاعته واتباعه، واليت بينه وبني الوالدين واألقارب، بربهم وصلتهم، وعدم قطيعتهم

ر، والــيت بينـــه وبــني أصـــحابه مــن القيـــام حبقــوق الـــصحبة يف الغــىن والفقـــر، واليــسر والعـــس

والـيت بينــه وبــني اخللــق مـن عقــود املعــامالت، كــالبيع واإلجـارة، وحنومهــا، وعقــود التربعــات  
ــــه ــــنهم يف قول ــــيت عقــــدها اهللا بي ــــام حبقــــوق املــــسلمني ال ــــل والقي ــــة وحنوهــــا، ب َــــا {: كاهلب ِإمنَّ

                                                           

 ١٥ املرجع السابق ص ١

 )٨٥٢٣/ ١٤(تفسري الشعراوي )٤٥٧: ص(تيسري الكرمي الرمحن = تفسري السعدي :  انظر ٢



       
  
 

 

 
  
 
 
 

١٠٩

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

بالتناصــــر علــــى احلــــق، والتعــــاون عليــــه والتــــآلف بــــني املــــسلمني وعــــدم } اْلُمْؤِمنُــــوَن ِإْخــــَوةٌ 

  ١ .طعالتقا

  

 أو كانــت فيــه خــصلة مــن -أربــع مــن كــن فيــه كــان منافقــا : "  أنــه قــال وعــن النــيب 

إذا حـدث كـذب، وإذا وعـد أخلـف، :  حىت يـدعها-أربعة كانت فيه خصلة من النفاق 

  ٢"وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر 

  

الق ومنهــا هــذه الــصفة الــيت عــزت يف املثــل األعلــى يف كــل مكــارم األخــ وقــد كــان " 
يفي بعهده ومل يعرف عنـه يف حياتـه أنـه نقـض عهـداً قطعـه  كان حممد (هذه األيام، 

  .على نفسه

الوفــاء مــع املخــالفني حــىت وهــو يتعامــل مــع أتباعــه واملــستجيبني لــه فــال  ويلتــزم حممــد 

والفــضل مــا  وقــد شــهد لــه أعــداؤه بأنــه يفــي بــالعهود . بــهيقبــل مــنهم أن خيــل بعهــد التــزم

  :شهدت به األعداء

  

فالوفــاء بالوعــد أو العهــد أدب ربــاين وخلــق كــرمي وســلوك إســالمي نبيــل، والوفــاء بالعهــد 

هـو قيـام املـسلم مبـا التـزم بـه؛ سـواء كـان قـوالً أم كتابـة، فـإذا أبـرم املـسلم عقـداً فيجـب أن 

 فالعهـــد ال بـــد مـــن الوفـــاء بـــه، كمـــا أن .جـــب أن يلتـــزم بـــهحيرتمـــه، وإذا أعطـــى عهـــداً في
اليمني ال بد من الرب �ا، ومناط الوفاء والرب أن يتعلق األمر باحلق واخلـري، وإال فـال عهـد 

  .يف عصيان، وال ميني يف مأمث، فال عهد إال مبعروف

  

                                                           

 )٢١٨: ص(تيسري الكرمي الرمحن =  تفسري السعدي ١

بـرقم ) ١٣١/ ٣ (-إذا خاصـم فجـر :  بـاب- كتاب املظامل والغـصب - أخرجه اإلمام البخاري ٢

٢٤٥٩ 



       
  
 

 

 
  
 
 
 

١١٠

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

ويـأمر بإنفـاذ واإلسالم يوصي باحرتام العقود اليت تسجل فيهـا االلتزامـات املاليـة وغريهـا، 

  ٢)املسلمون عند شروطهم(١الشروط اليت تتضمنها ويف احلديث 

وال شـــك أن انتـــشار الثقـــة يف ميـــدان التجـــارة ويف شـــىت املعـــامالت االقتـــصادية أساســـه " 

افــرتاض الوفــاء يف أي تعهــد، وجيــب أن تكــون الــشروط متفقــة مــع حــدود الــشريعة، وإال 

  .فال حرمة هلا، وال يكلف املسلم بوفائها

والوفاء باحلق واجب مع املـؤمن باإلسـالم ومـع الكـافر بـه، فـإن الفـضيلة ال تتجـزأ فيكـون 

  ٣)املرء خسيساً مع قوم، كرمياً مع آخرين

 ولـذلك ، التـزام بـني اإلنـسان وبـني اهللا عـز وجـل،وجتدر اإلشارة هنا إىل أن الوفاء بالعهد

النظاميــة فــإن الــضمري اخللقــي فإنــه حــىت يف احلــاالت الــيت ميكــن الــتملص فيهــا مــن القيــود 

  املنبعث من الوازع

الــديين ميثــل الرقيــب الــذايت الــذي يــدفع املــؤمن إىل الوفــاء بكــل أمانــة بكافــة العهــود الــيت 

  ٤ . حىت وإن كانت القوانني والتشريعات املعمول �ا ال حتاسبه عليها،التزم �ا

                                                           

 –عــادل بــن علــى الــشدي / د . أ– اشــراف –املوســوعة امليــسرة يف التعريــف بنــيب الرمحــة : ظــر  ان١

 كرســــي املهنــــدس عبداحملــــسن بــــن حممــــد الــــدريس للــــسرية النبويــــة –خالــــد الــــسيد روشــــه : حتريــــر 

الوفــــاء : ، مقــــال بعنــــوان ١٨١ : ١٧٩مــــن ص .  جبامعــــة امللــــك ســــعود –ودراســــا�ا املعاصــــرة 

 - مـيالدي ٢٩/٩/٢٠١٤:   تـاريخ اإلضـافة- موقـع شـبكة األلوكـة –اين أمحد اخلـ.  د-بالعهد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــط املوضــــــــــــــــــــــــــــــــــوع- هجــــــــــــــــــــــــــــــــــري٤/١٢/١٤٣٥  : راب

http://www.alukah.net/sharia/٠/٧٦٦٠٠/#ixzz٥A٥IXJAHF 

 )٩٢/ ٣ (-أجر السمسرة :  باب -اإلجارة :  كتاب - أخرجه اإلمام البخاري ٢

الوفـاء : ، مقـال بعنـوان ١٨١ : ١٧٩من ص . الرمحة  املوسوعة امليسرة يف التعريف بنيب :  انظر ٣

 - مـيالدي ٢٩/٩/٢٠١٤:   تـاريخ اإلضـافة- موقـع شـبكة األلوكـة –أمحد اخلـاين .  د-بالعهد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط املوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع- هجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري٤/١٢/١٤٣٥ :  راب

http://www.alukah.net/sharia/٠/٧٦٦٠٠/#ixzz٥A٥IXJAHF 

إبــراهيم يوســف حيــىي القرعــاين  /  للــدكتور –العامليــة  دور القــيم اإلســالمية يف معاجلــة األزمــة املاليــة ٤

 ١٥ص 



       
  
 

 

 
  
 
 
 

١١١

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

  :قيمة إنظار المعسر: المبحث التاسع

  ألن بعـض العمـالء )انظـار املعـسر(ا اإلسالم  يف التعامل مـع املـال من القيم اليت أمر �
الذين ميولون احتياجا�م عن طريق التسهيالت االئتمانية قد يواجهون بعـض املـستثمرين 

قـــد تـــضطرهم ظـــروف الـــسوق واألحـــداث الطارئـــة إىل تأجيـــل حـــاالت إعـــسار حقيقيـــة 

 جيـد مـا يـسدد بـه دينـه إىل حـني وأيضا الدفع حض اإلسالم على إنظـار املعـسر الـذي ال
] ٢٨٠: البقـرة[} َوِإْن َكـاَن ُذو ُعـْسرٍَة فـََنِظـرٌَة ِإَىل َمْيـَسرٍَة  { قال اهللا تعـاىل ١ .تيسر ذلك

وإن كـــان الـــذي عليـــه الـــدين معـــسرا، ال يقـــدر علـــى الوفـــاء، وجـــب علـــى غرميـــه أن : أي

  .ينظره إىل ميسرة

  .باح، أن يويف ما عليهوهو جيب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق م

 فهو خـري لـه، ويهـون علـى العبـد - بإسقاط الدين كله أو بعضه-وإن تصدق عليه غرميه
التــزام األمــور الــشرعية، واجتنــاب املعــامالت الربويــة، واإلحــسان إىل املعــسرين، علمــه بــأن 

  ٢ .له يوما يرجع فيه إىل اهللا، ويوفيه عمله، وال يظلمه مثقال ذرة

مي صـــلى ااهللا عليـــه وســـلم علـــى إنظـــار املعـــسر والرفـــق بـــه ذاكـــر اجلـــزاء وحـــث النـــيب الكـــر 

َمـــْن أَْنظَـــَر ُمْعـــِسرًا، أَْو َوَضـــَع لَـــُه، أَظَلَّـــُه اللَّـــُه يـَـــْوَم «العظـــيم هلـــذا العمـــل اخلـــري حيـــث قـــال 

   ٣»الِقَياَمِة َحتَْت ِظلِّ َعْرِشِه يـَْوَم َال ِظلَّ ِإالَّ ِظلُّهُ 

ــَة قَــالَ  ــاَل لَــهُ " : وَعــْن ُحَذيـَْف ــاُه اهللاُ َمــاًال، فـََق ــاِدِه آَت ــٍد ِمــْن ِعَب ــاَذا َعِمْلــَت ِيف : ُأِيتَ اهللاُ بَِعْب َم

نـَْيا؟ قَــالَ  َــاِيُع النَّــاَس، : َوَال َيْكُتُمــوَن اهللاَ َحــِديثًا، قَــالَ : الــدُّ يَــا َربِّ آتـَْيَتــِين َماَلــَك، َفُكْنــُت أُب

أَنَـــا : تـََيـــسَُّر َعَلـــى اْلُموِســـِر، َوأُْنِظـــُر اْلُمْعـــِسَر، فـََقـــاَل اهللاُ وََكـــاَن ِمـــْن ُخُلِقـــي اْجلَـــَواُز، َفُكْنـــُت أَ 

                                                           

إبــراهيم يوســف حيــىي القرعــاين  /  للــدكتور – دور القــيم اإلســالمية يف معاجلــة األزمــة املاليــة العامليــة ١

 ١٥ص 

 )٩٥٩: ص(تيسري الكرمي الرمحن =  تفسري السعدي ٢

ْعـِسِر :  بَاُب - وِل اللَِّه اْلبُـُيوِع َعْن َرسُ :  أَبـَْوابُ – أخرجه اإلمام الرتمذي ٣
ُ
َما َجـاَء ِيف ِإْنظَـاِر امل

 ١٣٠٦برقم ) ٥٩١/ ٣ (-َوالرِّْفِق ِبهِ 



       
  
 

 

 
  
 
 
 

١١٢

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

، فـََقــــاَل ُعْقَبــــُة بْــــُن َعــــاِمٍر اجلَُْهــــِينُّ، َوأَبـُـــو َمــــْسُعوٍد "َأَحــــقُّ بِــــَذا ِمْنــــَك، َجتَــــاَوُزوا َعــــْن َعْبــــِدي 

ْعَناُه ِمْن ِيف َرُسوِل اِهللا    ١ .اْألَْنَصارِيُّ، َهَكَذا مسَِ

كــان الرجــل يــداين النــاس، : " وعــن أيب هريــرة أن رســول اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم، قــال

فلقــي : إذا أتيــت معــسرا فتجــاوز عنــه، لعــل اهللا أن يتجــاوز عنــا، قــال: فكــان يقــول لفتــاه

  ٢" اهللا فتجاوز عنه 

طالب املتعـاملني بإظهـار وي، إن اإلسالم حيث على السماحة واليسر يف املعامالت كلها 
فعــن جــابر بـن عبــد اهللا رضــي اهللا ، ٣حـسن اخللــق و كــرم الـنفس ومتثــل األخــالق احلـسنة 

ـــــال عنهمـــــا أن رســـــول اهللا  ـــــاع، وإذا اشـــــرتى، وإذا  «:ق رحـــــم اهللا رجـــــال مسحـــــا إذا ب

  ٤» اقتضى

الـــرتاحم ال مباديـــات و يطالـــب اإلســـالم أتباعـــه بالتعـــاطي مـــع املعـــامالت التجاريـــة بـــروح 
فـإذا سـادت ٥.وحيث على متتني أواصر األخوة والرأفة والعطف بني أفراد ا�تمع، التعاقد 

 وال ، حرص اإلنسان على أداء ما عليه بالطرق املـشروعة،هذه الروح وهذه القيم القرآنية

بــل  ، ويف كــل هــذا حمافظــة علــى املــال،يــضطر إىل ارتكــاب الطــرق احملرمــة يف ذلــك األداء

   .واحملافظة على ا�تمع بأسره

  

                                                           

بــرقم ) ١١٩٥/ ٣ (-فَــْضِل ِإْنظَــاِر اْلُمْعــِسرِ :   بَــابُ –اْلُمــَساقَاِة :  ِكتَــاُب - أخرجــه االمــام مــسلم ١

٢٩ 

بــرقم ) ١٧٦/ ٤ (-حــديث الغــار:  بــاب - كتــاب أحاديــث األنبيــاء - أخرجــه اإلمــام البخــاري ٢

٣٤٨٠ 

–إبراهيم يوسف حيىي القرعاين /  للدكتور – دور القيم اإلسالمية يف معاجلة األزمة املالية العاملية ٣

 ١٦، ص 

الـسهولة والـسماحة يف الـشراء والبيـع، ومـن :   بـاب-البيـوع  :   كتـاب– أخرجه اإلمام البخـاري ٤

 ٢٠٧٦برقم ) ٥٧/ ٣ (-حقا فليطلبه يف عفافطلب 

–إبراهيم يوسف حيىي القرعاين /  للدكتور – دور القيم اإلسالمية يف معاجلة األزمة املالية العاملية ٥

 ١٦، ص 



       
  
 

 

 
  
 
 
 

١١٣

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

  : قيمة التراضي:المبحث العاشر

مــن القــيم الــيت أكــد عليهــا القــرآن الكــرمي والــسنة املطهــرة فيمــا يتعلــق بالتعــامالت املاليــة 

  )الرتاضي(

 فقد جاء األمر الرباين بالنهي عن أكل أمـوال النـاس بالباطـل ونبـه علـى أمهيـة الرضـى يف 

ـــَنُكْم بِاْلَباِطـــِل ِإالَّ أَْن  {:العقـــود فقـــال تعـــاىل يَـــا أَيـَُّهـــا الَّـــِذيَن آَمنُـــوا َال تَـــْأُكُلوا أَْمـــَواَلُكْم بـَيـْ

  ] ٢٩: النساء[} َتُكوَن ِجتَارًَة َعْن تـَرَاٍض ِمْنُكمْ 

وملا �ى عن أكل األموال بالباطل اليت فيها غاية الضرر عليهم، علـى اآلكـل، ومـن أخـذ 
ــــاح هلــــم مــــا فيــــه مــــصلح ــــه، أب ــــواع احلــــرف مال تهم مــــن أنــــواع املكاســــب والتجــــارات، وأن

  .فإ�ا مباحة لكم: أي} ِإال أَْن َتُكوَن ِجتَارًَة َعْن تـَرَاٍض ِمْنُكمْ {: واإلجارات، فقال

 لداللـة أنـه يـشرتط أن يكـون العقـد غـري عقـد ربـا ألن -مـع كو�ـا جتـارة-وشـرط الرتاضـي 

ه ال بــد أن يرضــى كــل مــن املتعاقــدين الربــا لــيس مــن التجــارة، بــل خمــالف ملقــصودها، وأنــ

  .ويأيت به اختيارًا

ومن متام الرضا أن يكـون املعقـود عليـه معلومـا، ألنـه إذا مل يكـن كـذلك ال يتـصور الرضـا 

مقدورًا على تسليمه، ألن غـري املقـدور عليـه شـبيه ببيـع القمـار، فبيـع الغـرر جبميـع أنواعـه 

  .خال من الرضا فال ينفذ عقده

قد العقود مبـا دل عليهـا مـن قـول أو فعـل، ألن اهللا شـرط الرضـا فبـأي طريـق وفيها أنه تنع

  ١ .حصل الرضا انعقد به العقد

َا اْلبَـْيُع َعْن تـَرَاضٍ «: وقد قال َرُسوُل اللَِّه    ٢»ِإمنَّ

ــــسم برتاضــــي الطــــرفني مــــع األخــــذ "   يف ويف الفقــــه اإلســــالمي يفــــرتض يف العقــــود أن تت

  االعتبار توفر

                                                           

 )١٧٦: ص(تيسري الكرمي الرمحن =  تفسري السعدي ١

 ٢١٨٥برقم ) ٧٣٧/ ٢( اْخلَِياِر بـَْيعِ :   بَاُب –التَِّجارَاِت :   ِكَتاُب - أخرجه اإلمام ابن ماجه ٢



       
  
 

 

 
  
 
 
 

١١٤

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

 واشــرتاط الرتاضــي إمنــا هــو إلجيــاد صــيغة تعاقديــة .الــضوابط الــشرعية امللزمــة لــصحة العقــد

  تتصف بالعدل

 واالنــــصاف و قطــــع الطريــــق علــــى مــــن يــــستغلون ظــــروف املــــضطرين فيفرضــــون شــــروطا 

  جمحفة حبقهم ولذا جاء 

   .النهي عن بيع املضطر

ــــنفس يعتــــرب مــــن امل"  ــــصاد إن الرتاضــــي وطيــــب ال ــــز �ــــا االقت ــــة الــــيت يتمي بــــادئ األخالقي

فتنعقـد العقـود بالرتاضـي احلـر بـني ، اإلسالمي واليت تثبت ذاتية هذا االقتصاد واستقالله 
طريف العقد وحيرص الفقه اإلسالمي على حتقيق الرضا الكامل بالعقـد دون الرضـا الكـايف 

،  خيـار التعيـني :نهـاوهـي عديـدة وم، من أجـل ذلـك شـرعت اخليـارات ، النعقاد العقد 

ــــار الــــشرط  وخيــــار ا�لــــس والغــــرض مــــن هــــذه ، وخيــــار العيــــب ، وخيــــار الرؤيــــة ، وخي

   .اخليارات هو حتقيق الرضا عن بينة واختيار

إن فيـــام العقـــود املاليـــة علــــى مبـــدأ الرتاضـــي حيفـــظ للطــــرف صـــاحب املوقـــف التفاوضــــي 

حفــظ الكرامــة اآلدميــة و األضــعف حقوقــه وكرامتــه ويعمــل علــى جتــسيد قــيم االحــرتام و 

 االجتمـــــاعي )الــــدراويين(احلــــصانة مــــن قــــيم التنـــــافس الرأمســــايل املاديــــة و صـــــور الــــصراع 

  ١.واالقتصادي الذي تعاين منه ا�تمعات الغربية

   .ويف كل هذا حمافظة على املال يف يد مجيع األطراف

  

                                                           

 ، ٥٦ص : عبداحلميـــد البعلـــي/ د. أ–األخـــالق املهنيـــة يف املؤســـسات املاليـــة اإلســـالمية :  انظـــر ١

 –إبراهيم يوسف حيىي القرعاين /  للدكتور –دور القيم اإلسالمية يف معاجلة األزمة املالية العاملية 

 ١٦ص 

 



       
  
 

 

 
  
 
 
 

١١٥

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

  
ا:  
   : أهم النتائج والتوصيات:وتشتمل على

ــه الــيت يعيــشها العــامل اآلناحلالــة  إن -١  مــا  ، والفقــر والعــوز، مــن ضــياع للمــال وهــدر ل
 ومنـــه القـــيم -  لـــوال بعـــد النـــاس عـــن املـــنهج اإلهلـــي )إن شـــاء اهللا(كانـــت لتحـــدث 

 الربـاين يف يف التعامل مـع املـال ؛ ولـذا جيـب علـى البـشرية أن تعـود للمـنهج -القرآنية 

َوأَنَّ َهـَذا ِصـرَاِطي ُمـْسَتِقيًما  {: قـال اهللا تعـاىل:التعامل مع املـال حـىت ختـرج مـن أزمتهـا
} فَــاتَِّبُعوُه َوَال تـَتَِّبُعــوا الــسُُّبَل فـَتَـَفــرََّق ِبُكــْم َعــْن َســِبيِلِه َذِلُكــْم َوصَّــاُكْم بِــِه َلَعلَُّكــْم تـَتـَُّقــوَن 

   .]١٥٣: األنعام[

 علـــى الوجـــه – حـــال تطبيقـــه – مـــن شـــأنه قيمًيـــا منهجـــا  بـــىنن الكـــرمي قـــد إن القـــرآ-٢

ــــل أن   مــــن  كثــــري  ختطــــي ويــــساعدها علــــى ،علــــى حفــــظ املــــال البــــشرية يعــــنياألمث
قيمـة الوسـطية يف االنفـاق وجتنـب اإلسـراف  :قيم  ومن هذه ال،املشكالت املتعلقة به

يمـة التـوازن يف نظـرة اإلسـالم إىل ق و،قيمة العدل يف توزيع املقدرات املاليـة و ،والتقتري

قيمــة ، و قيمـة مالزمـة االسـتغفار ،قيمـة البعـد عـن املعاصـي والتــزام الطاعـات، و املـال
 وهلـذه ،قيمة الرتاضي ،قيمة إنظار املعسر، قيمة الوفاء بالوعد و،قيمة األمانة،الصدق

جيـــب علـــى  ؛ ولـــذا املـــال احملافظـــة علـــى يف – ثبـــت عـــرب التـــاريخ –ا مهمـــا  دورً قـــيمال

 حـــىت ، وأن يطبقوهـــا بالـــصورة املثلـــى، نـــصب أعيـــنهمالقـــيماملـــسلمني أن يـــضعوا هـــذه 

  . وهدره وافتقاده يف كثري من األحياناملالضياع خيرجوا مما هم فيه من 

املــسامهة بقـدر كبــري يف احلـد مــن  علـى – ا حـال تطبيقهــ– ة  قــادر القـيم القرآنيـة  إن -٣

 ا وتـسليط اإلعـالم عليهـ،الـذا جيـب االهتمـام بتدريـسه  ؛ و املشكالت املتعلقة باملال 

                                       .ا وتطبيقهالنشره

  



       
  
 

 

 
  
 
 
 

١١٦

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

  
اا:   

 رســالة دكتــوراه غــري منــشورة، جامعــة الريمــوك، ،األزمــة املاليــة املعاصــرة، يوســف عبــداهللا عبابنــة

٢٠١٠.  

 –انيــة جتنبهــا مــن منظــور اقتــصادي إســالمي أســبا�ا وإمك:  األزمـة املاليــة واالقتــصادية العامليــة

حبث مقدم ملؤمتر الذي أقامه املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بالتعاون مـع جامعـة العلـوم 

ــــــــان   كــــــــانون أول -) هـــــــــ١٤٣١( األردن، ذي احلجــــــــة -اإلســــــــالمية العامليــــــــة، يف عّم

   . األردن–أستاذ االقتصاد يف جامعة الريموك / رياض املومين / أ ) م٢٠١٠(

 تقريــــر : الراصـــد املـــايل اإلســـالمي: رؤيــــة إســـالمية.. حتاليـــل ومعاجلـــات:األزمـــة املاليـــة العامليـــة

متخـــــصص مـــــن إصـــــدارات مركـــــز الرصـــــد والتمويـــــل اإلســـــالمي ا�لـــــس العـــــام للبنـــــوك 

   .م٢٠٠٨هـ ديسمرب / ١٤٢٩ذو احلجة ، البحرين : واملؤسسات املالية اإلسالمية

 :املتـــوىف( حممـــد بـــن عبـــد اهللا دراز : املؤلـــف-القـــرآن الكـــرمي النبـــأ العظـــيم نظـــرات جديـــدة يف 

 عبــد العظــيم إبــراهيم . د. أ: قــدم لــه- أمحــد مــصطفى فــضلية : اعتــىن بــه-) هـــ١٣٧٧

 -هــ١٤٢٦ طبعـة مزيـدة وحمققـة : الطبعـة- دار القلم للنـشر والتوزيـع : الناشر-املطعين 

   .م٢٠٠٥

 دار - ط – بتــــصرف ،حممــــود شــــلتوت/ خ  اإلســـالم عقيــــدة وشــــريعة لفــــضيلة املرحـــوم الــــشي

  ٠ لبنان – بريوت ١٩٩٠ – هـ ١٤١٠ ،الشروق

- دار االحتـاد العـريب –حلـسن الـشاذيل – )درايـة مقارنـة(االقتصاد االسالمي مصادر وأسسه 

   .هـ١٣٩٩م ١٩٧٩عام 

جـابر بـن موسـى بـن عبـد القـادر بـن جـابر أبـو :  املؤلـف-أيسر التفاسري لكـالم العلـي الكبـري 

مكتبـة العلـوم واحلكـم، املدينـة املنـورة، اململكـة العربيـة الـسعودية :  الناشـر-ر اجلزائري بك

   .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤اخلامسة، : الطبعة

 شــــبكة  ،،  الــــسعيد الــــصمدي"ظــــاهرة التــــسول منوذجــــاً "،اإلصــــالح االجتمــــاعي يف اإلســــالم"

، )٢٢٠٩-٤-٢٠(، مطلــق بــن ســعود املطــريي !"..مقدمــة يف علــم التــسّول"األلوكــة، 

  .الرياض

  . مصر-القاهرة، دار الفكر العريب ، عبيدة منصور الرفاعي :  اإلسالم والتكافل االجتماعي



       
  
 

 

 
  
 
 
 

١١٧

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

العربيـة للعلـوم - جامعـة نـايف ، عبـدااهللا غـامن،.  أسباب جنوح األحداث يف مدينة الريـاض د

 متــوفر علــى،٢٠٠٠األمنيــة، كليــة الدراســات العليــا، قــسم العلــوم االجتماعيــة، الريــاض،

http://www.murad- 

zuriekat.com/security_sciences٠١.html:، ،جريـدة العـرب القطريــة 

 العـــدد ٣التـــسول ظـــاهرة عـــابرة للحـــدود الغنيـــة والفقـــرية، ملحـــق العـــرب حـــوادث، ص 

  م٢٠١٢ مارس ١٥اخلميس ،٨٦٧٧

صري مجيـل عبـد اهللا حممـد املـ:  املؤلـف-انتشار اإلسـالم الفتوحـات اإلسـالمية زمـن الراشـدين 

 العـددان -الـسنة احلاديـة والعـشرون : اجلامعـة اإلسـالمية باملدينـة املنورةالطبعـة:  الناشر-

:  عدد األجزاء-هـ ١٤٠٩ مجادى اآلخرة - احملرم -الواحد والثمانون والثاىن والثمانون 

١.   

 عبـــد - الـــدكتور مــشبب القحطــاين -اإلســراف فــساد اجتمــاعي واقتـــصادي وعواقبــه وخيمــة 

 العـــــدد ٢٠١٠ يوليـــــو ٢٣اجلمعـــــة املوافـــــق / اليـــــوم الـــــسعودية بتـــــاريخ _لـــــزين القـــــادر ا

  . م٢٠١٧ اكتوبر ١٧ -هـ ١٤٣٩ حمرم ٢٧ جريدة الرياض الثالثاء ،١٣٥٥٢

 ٣١/٨/٢٠١٠:  تـــــاريخ اإلضـــــافة- حـــــسام بـــــن عبـــــدالعزيز اجلـــــربين -  اإلســـــراف والتبـــــذير 

 اإلســـــراف  موقـــــع شـــــبكة األلوكـــــة شـــــيوع ظـــــاهرة- هجـــــري٢١/٩/١٤٣١ -مـــــيالدي 

  .والتبذير

 ،هـــ١٤٠٨ \ ٦ \ ٢٠ ،١١٢٨ ع ، الريــاض، جملــة الــدعوة،اإلســراف وخطــره علــى العقيــدة

   . هـ١٤٠٨ ذو احلجة ،١٣ ع ، لندن)عواقب التبذير( وجملة البيان ،٢٤ص 

 العـــدد - جملـــة البحـــوث اإلســـالمية ، حممـــد عبـــدالقادر الفقـــي–االســـراف وتـــأثريه علـــى البيئـــة 

   ،هـ١٤٢١ من ربيع األول إىل مجادى الثانية لسنة : اإلصدار-الستون 

 - زيــد بــن حممــد الرمــاين:  دكتــور-اإلســراف والتبــذير  اآلثــار املرتتبــة علــى اإلســراف والتبــذير

  . جبامعة امللك سعود– قسم االقتصاد اإلسالمي –عضو هيئة التدريس 

دار الـصفوة بالقـاهرة، : شـر عالء شـعبان الزعفـراين، النا. د،األحكام الفقهية لسوق رأس املال

    .م٢٠١٥ -هـ  ١٤٣٦الطبعة األوىل 

اللجنـــة : الكويـــت(: أ عبداحلميـــد البعلـــي.األخـــالق املهنيـــة يف املؤســـسات املاليـــة اإلســـالمية د

، ط األوىل ) االستشارية العليا للعمل علـى اسـتكمال تطبيـق أحكـام الـشريعة اإلسـالمية

  .م ، ٢٠٠٦



       
  
 

 

 
  
 
 
 

١١٨

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

/ أ د–أسبا�ا وإمكانية جتنبها من منظور اقتصادي إسالمي :  العامليةاألزمة املالية واالقتصادية

   .رياض املومين

 رســالة دكتــوراه غــري منــشورة، جامعــة الريمــوك، ،األزمــة املاليــة املعاصــرة، يوســف عبــداهللا عبابنــة

  .م٢٠١٠

قريــــر  ت: الراصـــد املـــايل اإلســـالمي: رؤيــــة إســـالمية.. حتاليـــل ومعاجلـــات:األزمـــة املاليـــة العامليـــة

متخـــــصص مـــــن إصـــــدارات مركـــــز الرصـــــد والتمويـــــل اإلســـــالمي ا�لـــــس العـــــام للبنـــــوك 

   .م٢٠٠٨هـ ديسمرب / ١٤٢٩ذو احلجة ، البحرين : واملؤسسات املالية اإلسالمية

) هــ٢٢٤: املتوىف(أبو ُعبيد القاسم بن سالّم بن عبد اهللا اهلروي البغدادي :  املؤلف-األموال 

  . بريوت– .دار الفكر:  الناشر- .خليل حممد هراس:  احملقق-

– دار االحتـاد العـريب –حلسن الـشاذيل – )دراية مقارنة(االقتصاد االسالمي مصادره وأسسه 

   .هـ١٣٩٩م ١٩٧٩عام 

املالية العاملية  احللول اإلسالمية ملعاجلة األزمات .مصطفى البغا-حبوث يف نظام اإلسالم 

       نــــــــــــــــــــــــــــورة أمحــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــصطفى.الراهنــــــــــــــــــــــــــــة د

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=

٤٥٩٤#_ednref٢١  

: الناشــر) هـــ١٤١٨: املتــوىف(حممــد متــويل الــشعراوي :  املؤلــف- اخلــواطر –تفــسري الــشعراوي 

   .مطابع أخبار اليوم

عبـــد الـــرمحن بـــن ناصـــر بـــن عبـــد اهللا :  املؤلـــف-تيـــسري الكـــرمي الـــرمحن يف تفـــسري كـــالم املنـــان 

مؤســسة :  الناشــر-عبــد الــرمحن بــن معــال اللوحيــق : احملقــق)هـــ١٣٧٦: املتــوىف(الــسعدي 

   م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠األوىل : الطبعة-الرسالة 

، )هـ٧٧٤ت (تفسري القرآن العظيم، أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي 

   )م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤(حتقيق حممود حسن، دار الفكر، بريوت 

حممــد رشــيد بــن علــي رضــا بــن حممــد مشــس :  املؤلــف-) نــارتفــسري امل(تفــسري القــرآن احلكــيم 

 -) هـ١٣٥٤: املتوىف(الدين بن حممد �اء الدين بن منال علي خليفة القلموين احلسيين 

  – م١٩٩٠: سنة النشر-اهليئة املصرية العامة للكتاب : الناشر

كثــري القرشــي أبــو الفــداء إمساعيــل بــن عمــر بــن  :  املؤلــف-) ابــن كثــري(تفــسري القــرآن العظــيم 

:  الناشـر-حممد حـسني مشـس الـدين :  احملقق-) هـ٧٧٤: املتوىف(البصري مث الدمشقي 



       
  
 

 

 
  
 
 
 

١١٩

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

 -األوىل :  الطبعـــــة- بــــريوت –دار الكتــــب العلميــــة، منــــشورات حممــــد علــــي بيــــضون 

   هـ١٤١٩

أبــو عبــد الــرمحن عبــد اهللا بــن عبــد الــرمحن بــن :  املؤلــف-تيــسري العــالم شــرح عمــدة األحكــام 

 حققـه وعلـق عليـه وخـرج -) هـ١٤٢٣: املتوىف( بن حممد بن محد البسام صاحل بن محد

مكتبــة الــصحابة، :  الناشــر-حممــد صــبحي بــن حــسن حــالق : أحاديثــه وصــنع فهارســه

   . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٦العاشرة، :  الطبعة- مكتبة التابعني، القاهرة -األمارات 

لمــــاء بإشــــراف جممــــع البحــــوث جمموعــــة مــــن الع:  املؤلــــف-التفــــسري الوســــيط للقــــرآن الكــــرمي 

األوىل، :  الطبعـــة-اهليئـــة العامـــة لـــشئون املطـــابع األمرييـــة :  الناشـــر-اإلســـالمية بـــاألزهر 

   .) م١٩٩٣=  هـ ١٤١٤ (-)  م١٩٧٣=  هـ ١٣٩٣(

  ٠مكتبة الغزاىل –حممد على الصابوىن / التبيان ىف علوم القرآن للشيخ 

 -» وير العقـــل اجلديـــد مـــن تفـــسري الكتـــاب ا�يـــدحتريـــر املعـــىن الـــسديد وتنـــ«التحريـــر والتنـــوير 

 :املتــــوىف( حممــــد الطــــاهر بــــن حممــــد بــــن حممــــد الطــــاهر بــــن عاشــــور التونــــسي :املؤلــــف

   - هـ١٩٨٤:  سنة النشر- تونس – الدار التونسية للنشر : الناشر-) هـ١٣٩٣

مــصر دار �ــضة :  الناشــر-حممــد ســيد طنطــاوي :  املؤلــف-التفــسري الوســيط للقــرآن الكــرمي 

  .األوىل:  الطبعة- القاهرة –للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 

حممـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثـري بـن غالـب اآلملـي، :  املؤلـف-جامع البيان يف تأويل القرآن 

مؤســسة :  الناشــر-أمحــد حممــد شــاكر :  احملقــق-) هـــ٣١٠: املتــوىف(أبــو جعفــر الطــربي 

  . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األوىل، : الرسالة الطبعة

 -حممـــد بـــن إمساعيـــل أبـــو عبـــداهللا البخـــاري اجلعفـــي :  املؤلـــف-  اجلــامع الـــصحيح املختـــصر 

: حتقيـق- ١٩٨٧ – ١٤٠٧ الطبعة الثالثـة، - بريوت –دار ابن كثري، اليمامة : الناشر

   - جامعة دمشق- مصطفى ديب البغا أستاذ احلديث وعلومه يف كلية الشريعة .د

أَبُو َعْبِد اللَِّه ُحمَمَُّد ْبُن َأْمحََد ْبِن أيب بكـر بـن : تفسري القرطيب ـاملؤلف= اجلامع ألحكام القرآن 

أمحــد الــربدوين : حتقيــق)هـــ٦٧١: املتــوىف(فــرح األنــصاري اخلزرجــي مشــس الــدين القــرطيب 

 -هـ ١٣٨٤الثانية، : الطبعة- القاهرة–دار الكتب املصرية :  الناشر-وإبراهيم أطفيش 

   م١٩٦٤



       
  
 

 

 
  
 
 
 

١٢٠

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الـضحاك، :  املؤلف- سنن الرتمذي -بري اجلامع الك

دار :  الناشــر-بــشار عــواد معــروف :  احملقــق-) هـــ٢٧٩: املتــوىف(الرتمــذي، أبــو عيــسى 

   م١٩٩٨: سنة النشر- بريوت –الغرب اإلسالمي 

- بيانـات النــشر. ط عبــد اهللا سـلوم. د،حـوار يف االقتـصاد بـني اإلســالم واملاركـسية والرأمساليـة

  .هـ١٤٠٤] ١٩٨٣[، ١  مكتبة العتبة احلسينية املقدسة ط ،بغداد

 صـبحي فنـدي الكبيـسي، املـؤمتر اإلسـالمي . د. أ،حلول األزمة املالية يف ظالل القـرآن الكـرمي

    ).م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠(، جامعة بغداد، )القرآن واحلياة(القطري الثالث 

 - د فهـــد بـــن محـــود العـــصيمي–املعهـــد العـــايل للقـــضاء  –خطـــة االســـالم يف مـــوارد االنتـــاج 

   -هـ١٤٠٣

 هــذه هــي - ٥/٣/٢٠٠٩، " الرهـان املــستقبلي للبنــوك اإلسـالمية.."املعيــار األخالقــي"خـرباء 

   ./http://www.badlah.com لعنوان Googleنسخة 

سف حيىي القرعاين إبراهيم يو /  للدكتور –دور القيم اإلسالمية يف معاجلة األزمة املالية العاملية 

   .حبث منشور يف األكادميية العاملية للبحوث الشرعية–

 محــدان عبــد . عــواد جميــد األعظمــي و د.  دراســات يف تــاريخ االقتــصاد العــريب اإلســالمي، د

   ).م١٩٨٨(ا�يد الكبيسي، جامعة بغداد، 

 ،:ي حيــدر مــن جملــة األحكــام العدليــة، علــ١٢٦:  املــادة-درر احلكــام شــرح جملــة األحكــام 

    .)م١٩٩١دار اجليل، : بريوت(، ١فهمي احلسيين، ط: تعريب

 -ويليه قرة عيون األخيار وتقريرات الرافعـي ) حاشية ابن عابدين(رد احملتار على الدر املختار 

 علـي حممـد -عـادل أمحـد عبـد املوجـود :  احملقـق-حممد أمني بن عمـر عابـدين : املؤلف

  ٢٠٠٣ - ١٤٢٣: نة النشر س-عامل الكتب :  الناشر-معوض 

مجال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرمحن بـن علـي بـن حممـد :  املؤلف-زاد املسري يف علم التفسري -

دار الكتـاب العـريب :  الناشـر-عبـد الـرزاق املهـدي :  احملقـق-) هــ٥٩٧: املتوىف(اجلوزي 

  . هـ١٤٢٢ -األوىل :  الطبعة- بريوت –

 جامعـــــة ســـــعد -  فـــــارس مـــــسدور. د-يـــــة املـــــستدامة الزكـــــاة و الوقـــــف أداتـــــان لتحقيـــــق التنم

 جامعـة - أمحـد بوثلجـة- ٣ جامعة اجلزائر - واسيين حمجوب عراييب - البليدة-دحلب

  .٣اجلزائر 



       
  
 

 

 
  
 
 
 

١٢١

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

أبـو داود سـليمان بـن األشـعث بـن إسـحاق بـن بـشري بـن شـداد بـن :  املؤلف-سنن أيب داود 

َ◌ِجْستاين   حممد حميي الدين عبد احلميد : احملقق-) هـ٢٧٥: املتوىف(عمرو األزدي السِّ

   . بريوت–املكتبة العصرية، صيدا :  الناشر-

ابــن ماجــة أبــو عبــد اهللا حممــد بــن يزيــد القــزويين، وماجــة اســم أبيــه :  املؤلــف-سـنن ابــن ماجــه 

دار إحيـــاء الكتـــب :  الناشـــر-حممـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي : حتقيـــق)هــــ٢٧٣: املتـــوىف(يزيـــد 

  حلليب فيصل عيسى البايب ا-العربية 

 ١٤٣١ ذو القعـدة ١٧ االثنني  ٤٨٦١عدد ،األردن، تصدر يف عمان، صحيفة العرب اليوم

  .م٢٠١٠ تشرين أول ٢٥ املوافق -هـ 

أمحـد :  حتقيـق- -إمساعيـل بـن محـاد اجلـوهري :  تـأليف-الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 

 ١٤٠٧الرابعــة :  الطبعــة- بــريوت –دار العلــم للماليــني :  الناشــر-عبــد الغفــور عطــار 

  م١٩٨٧ -ه

قتيبــة فــوزي حــسام /   د.عــالج األزمــة املاليــة املعاصــرة بــالتوازن االقتــصادي يف القــرآن الكــرمي-

 -أســـبا�ا (األزمــة االقتــصادية املعاصــرة  (: حبــث منــشور يف مــؤمتر–عبدالواحــد الــراوي 

   .م١٦/١٢/٢٠١٠-١٤ األردن من ) وعالجها-وتداعيا�ا

 عبـد الـرمحن بـن عبـد : للـدكتور- الرزاق عفيفي ومعامل منهجـه األصـويل العالمة الشيخ عبد-

،مــن رجــب إىل ٥٨ :اجلــزء رقــم(العزيــز بــن عبــد اهللا الــسديس جملــة البحــوث االســالمية 

  هـ١٤٢٠شوال 

 ١٩٩٥ ، ه١٤١٦ طبعــة خاصــة بــاملؤلف ،جــوده املهــدى/ فــتح اجلليــل ىف علــوم التنزيــل د -

   . طنطا، م١٩٩٥ ، ه١٤١٦ طبعة خاصة باملؤلف ،م

 حممد بن علـي بـن : اسم املؤلف-فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري 

  . بريوت– دار الفكر : دار النشر-حممد الشوكاين 

   .)م١٩٨٩دار الفكر، : دمشق(، ٣ ط، لوهبة الزحيلي،-الفقه اإلسالمي وأدلته 

 ط )دار الثقافــة: الدوحــة( :علــي الــسالوس/   د.، أاالســتيثاق والتطبيــق املعاصــر فقــه البيــع و

  م، ٢٠٠٣ هـ -١٤٢٣،األوىل

 ، دار البــصائر– ط : القــاهرة–حممــد عبــدالفتاح اخلطيــب /  د –القــيم احلــضارية يف اإلســالم 

  .م٢٠١١ ،هـ١٤٣٢ط 



       
  
 

 

 
  
 
 
 

١٢٢

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

  مكتبـــة ابـــراهيم احللـــيب– املدينـــة املنـــورة - علـــى ابـــو العينـــني  –القـــيم  اإلســـالمية يف الرتبيـــة 

١٩٨٨  

 مـــصر – دار الفكـــر العـــريب – ط - ســـيد  طهطـــاوي  –القـــيم الرتبويـــة يف القـــصص القـــرآين 

١٩٩٦.  

حممـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــى، أبـــو الفـــضل، مجـــال الـــدين ابـــن منظـــور :  املؤلـــف-لـــسان العـــرب 

 - بــــريوت –دار صــــادر :  الناشــــر-) هـــــ٧١١: املتــــوىف(األنــــصاري الرويفعــــى اإلفريقــــى 

  . هـ١٤١٤ -الثالثة : الطبعة

زيـن الـدين أبــو عبـد اهللا حممـد بــن أيب بكـر بـن عبــد القـادر احلنفــي :  املؤلــف-خمتـار الـصحاح 

 -املكتبـــة العـــصرية :  الناشـــر-يوســـف الـــشيخ حممـــد : احملقـــق) هــــ٦٦٦: املتـــوىف(الـــرازي 

  .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠اخلامسة، :  الطبعة- صيدا –الدار النموذجية، بريوت 

 بــريوت، دار احملجــة البيــضاء، ، يوســف عبــد األمــري طباجــة،منهجيــة البحــث تقنيــات ومنــاهج

   .٢م، ط١١٠٢-هـ١٤٣٢

  .،٣م، ط١٩٧٧ الكويت، وكالة املطبوعات، ،، عبد الرمحن بدوي،مناهج البحث العلمي

:  الناشــر-) هـــ١٤٢٠: املتــوىف(منــاع بــن خليــل القطــان :  املؤلــف-مباحــث يف علــوم القــرآن 

   .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الطبعة الثالثة : الطبعة -مكتبة املعارف للنشر والتوزيع 

 مطبعـــــة عيـــــسى البـــــايب احللـــــىب ،مناهـــــل العرفـــــان يف علـــــوم القـــــرآن حملمـــــد عبـــــدالعظيم الزرقـــــاين

حممـــد أبـــو /  للـــشيخ ،امللكيـــة ونظريـــة العقـــد يف الـــشريعة اإلســـالمية- القـــاهرة ،م١٩٨٠

   . دار الفكر العريب،زهرة

   .)م١٩٨٣دار النهضة العربية، (مصطفى شليب،  -املدخل يف التعريف بالفقه اإلسالمي 

،  القــاهرة -دار الفكــر العــريب ، حممــد ايب زهــرة : امللكيــة ونظريــة العقــد يف الــشريعة اإلســالمية

   .مصر

، عبـــد الـــسالم داوود العبـــادي : طبيعتهـــا ووظيفتهـــا وقيودهـــا-امللكيـــة يف الـــشريعة اإلســـالمية 

  .م٢٠٠٠ ،١ط،  لبنان -بريوت ، مؤسسة الرسالة 

  .م١٩٨١هـ ١٤٠١ ، دار اجليل– ط ، أمحد الشرباصي، املعجم االقتصادي االسالمي

مـــسلم بـــن :  املؤلـــف-املـــسند الـــصحيح املختـــصر بنقـــل العـــدل عـــن العـــدل إىل رســـول اهللا 

حممــد فــؤاد عبــد : احملقــق-) هـــ٢٦١: املتــوىف(احلجــاج أبــو احلــسن القــشريي النيــسابوري 

   . بريوت–دار إحياء الرتاث العريب : الناشر -الباقي 



       
  
 

 

 
  
 
 
 

١٢٣

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

، ، جنــــاح عبــــد العلــــيم أبــــو الفتــــوح/ " موقــــع العــــدل مــــن األزمــــة املاليــــة العامليــــة املعاصــــرة ا د 

  .جامعة األزهر، جملة مركز صاحل كامل لالقتصاد اإلسالمي.)٢٠١١(

و حممـد احلـسني بـن حميـي الـسنة، أبـ: ــ املؤلـف]تفـسري البغـوي= معامل التنزيل يف تفسري القرآن 

 -حققه وخرج أحاديثه حممد عبد اهللا النمـر : احملقق-) هـ٥١٠: املتوىف(مسعود البغوي 

 -دار طيبــة للنــشر والتوزيــع :  الناشــر- ســليمان مــسلم احلــرش -عثمــان مجعــة ضــمريية 

   م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧الرابعة، : الطبعة

 موقع موسوعة اإلعجاز - خليل  عماد الدين. د-مدخل إىل موقف القرآن الكرمي من العلم 

  -٥٥a.net.wwwالعلمي يف القرآن والسنة 

 : حتريـر–عـادل بـن علـى الـشدي / د . أ– اشراف –املوسوعة امليسرة يف التعريف بنيب الرمحة 

 كرســــي املهنـــدس عبداحملـــسن بـــن حممــــد الـــدريس للـــسرية النبويــــة –خالـــد الـــسيد روشـــه 

   .د جبامعة امللك سعو –ودراسا�ا املعاصرة 

 يوليــــو ٢٠/  بتــــاريخ –  إبــــراهيم العبيــــدي - مفهــــوم القــــيم يف القــــرآن الكــــرمي :مقــــال بعنــــوان

  . موقع موضوع اكرب موقع عريب يف العامل–م ٢٠١٧

:   تــاريخ اإلضــافة- موقــع شــبكة األلوكــة – أمحــد اخلــاين . د- الوفــاء بالعهــد:مقــال بعنــوان

: وع رابـــــــــــــــــــط املوضـــــــــــــــــــ- هجـــــــــــــــــــري٤/١٢/١٤٣٥ - مـــــــــــــــــــيالدي ٢٩/٩/٢٠١٤

http://www.alukah.net/sharia/٠/٧٦٦٠٠/#ixzz٥A٥IXJ
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 عبـد الـسَّالم : احملقـق- أيب احلـسني أمحـد بـن فـاِرس بـن زَكرِيّـا : املؤلـف-معجم مقاييس اللغة 

    .م٢٠٠٢=  هـ ١٤٢٣ : الطبعة- احتاد الكتاب العرب : الناشر-حممد َهاُرون 

الطبعة األوىل / مكتبة السوادي /  الرتكماين  عدنان خالد.د/ املذهب االقتصادي اإلسالمي 

   م١٩٩٠ه ـ ١٤١١

 – دار الرشـد – ط -عمـرو بـن فيحـان وآخـرون  /  النظام االقتصادي يف اإلسالم تأليف د 

  م٢٠٠٧هـ ١٤٢٨ –الطبعة الثالثة 

 جملـة أحبـاث ودراسـات ، سامر توفيق عجمـي،قراءة يف معامل املنهج: حنو بناء املذهب الرتبوي

ـــة، بـــريوت، العـــدد الثـــاين، الـــسنة تربويـــ ة، تـــصدر عـــن مركـــز األحبـــاث والدراســـات الرتبوي

  -هـ١٤٣٧األوىل، شتاء 



       
  
 

 

 
  
 
 
 

١٢٤

  ا�لد الثاين من العدد  السادس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية
 القيم القرآنية ودورها يف احملافظة على املال 

دار البــشر الــدويل – ط ،حــسني حامــد حممــود/  د –النظــام املــايل واالقتــصادي يف اإلســالمي 

    . السعودية–م ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧ – الطبعة الثانية –

  ،،٢تـــــه، تنميتـــــه، دار الفكـــــر، دمـــــشق، ط منـــــذر قحـــــف،، إدار -الوقـــــف اإلســـــالمي تطـــــوره 

  م٢٠٠٦

 حممــــد صــــاحل عطيــــة احلمــــداين، مركــــز البحــــوث والدراســــات .الوســــطية يف املنظــــور القــــرآين، د

  ).م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧( بغداد ،اإلسالمية

:   تـــاريخ اإلضـــافة- موقـــع شـــبكة األلوكـــة –أمحـــد اخلـــاين /  الوفــاء بالعهـــد مقـــال للـــدكتور 

:  رابـــــــــــــــــــط املوضـــــــــــــــــــوع- هجـــــــــــــــــــري٤/١٢/١٤٣٥ - مـــــــــــــــــــيالدي ٢٩/٩/٢٠١٤

http://www.alukah.net/sharia/٠/٧٦٦٠٠/#ixzz٥A٥IXJ
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