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عن املجلة..
مجلة علمية دولية محكمة تعنى بنشر البحوث يف مجاالت االقتصاد والصيرفة اإلسالمية،
وتصدر هذه املجلة مرتني يف السنة.
تهدف املجلة إلى إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونشر نتاجهم العلمي
(عربي  -اجنليزي) من بحوث ودراسات يف مجال االقتصاد والصيرفة اإلسالمية ،كما
تهدف إلى نشر الوعي املعريف من خالل إتاحة هذه البحوث والدراسات للمستفيدين من
وسائط النشر الورقية وااللكترونية.

الرؤية..
أن تكون مجلة علمية دولية رائدة يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..
نشر البحوث العلمية احملكمة يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية ،وفق املعايير العاملية
املعتمدة.

االهداف..

ــ إتاحة الفرصة للباحثني محلياً وعاملياً للتحكيم والنشر يف مجال الصناعة املالية
اإلسالمية.
ــ اإلسهام يف دعم وتطوير الصناعة املالية اإلسالمية من خالل البحوث العلمية املتسمة
باألصالة والتجديد وفق املعايير العلمية املعتبرة.
ــ حتقيق عاملية الصيرفة اإلسالمية وفق الرؤية العصرية بضوابطها الشرعية وأخالقياتها
املهنية.
ال وثائقياً
ــ تأسيس مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية للمجلة بحيث تكون سج ً
للبحوث والدراسات يف مجال الصناعة املاليةاإلسالمية.
العناوين للتواصل:
info@mashurajournal.com

http://www.mashurajournal.com
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هيئة التحرير
رئيس التحرير

نائب رئيس التحرير

د .خالد بن إبراهيم السليطي

د .أسامة قيس الدريعي

مدير التحرير

فريق التحرير
محمد مصلح الدين مصعب (ماجستير)
محمد نفيل محبوب (ماجستير)
ن ـ ـ ـ ـ ّوار سـ ــالم الــزبي ــدي

د .فؤاد حميد الدليمي
نائب مدير التحرير

جمال
د .إبراهيم حسن ّ

الهيئة االستشارية
• د .خالد إبراهيم السليطي

الثقايف (كتارا) (قطر).

املدير العام احلي

• أ.د .عائشة يوسف املناعي عميد كلية الدراسات
االسالمية يف جامعة حمد بن خليفة (قطر).
• أ.د .يوسف محمود الصديقي عميد كلية
الشريعة والدراسات االسالمية يف جامعة قطر (قطر).

• أ.د .عياض بن نامي السلمي مدير مركز
التميز البحثي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
(السعودية).

• د .العياشي الصادق فداد باحث بقسم االقتصاد
اإلسالمي والتنمية والتعاون االقتصادي باملعهد
اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي
للتنمية جـدة (اجلزائر).
• أ.د .علي محمد الصوا عضو هيئة الفتوى
والرقابة الشرعية ببنك األردن دبي اإلسالمي (االردن).

• أ.د .نظام محمد هندي

واالقتصاد ،جامعة قطر (قطر).

عميد كلية اإلدارة

• د .خالد شمس عبدالقادر

واالقتصاد بجامعة قطر (قطر).

أستاذ يف قسم املالية

• أ.د .صالح قادر كرمي الزنكي رئيس قسم
الدراسات اإلسالمية كلية الشريعة والدراسات
اإلسالمية جامعة قطر (قطر).

• د .عصام خلف العنزي عضو هيئة التدريس
يف كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جامعة الكويت
(الكويت).

• أ.د .عبد الرحمن يسري أحمد أستاذ
االقتصاد والتمويل اإلسالمي كلية الدراسات االسالمية
جامعة حمد بن خليفة  -قطر (مصر).
• د .مراد بوضاية مدرس منتدب بجامعة الكويت
بكليتي الشريعة واحلقوق (اجلزائر).

• د .أسامة قيس الدريعي العضو املنتدب الرئيس
التنفيذي شركة بيت املشورة (قطر).
• أ.د .محمد نصران بن محمد عميد كلية
الدراسات اإلسالمية اجلامعة الوطنية املاليزية
(ماليزيا).

• أ.د .عبد الودود السعودي استاذ مشارك يف
قسم الفقه وأصوله يف كلية الشريعة والقانون جامعة
السلطان الشريف علي اإلسالمية بـــرونـــاي (بروناي).
• د .فؤاد حميد الدليمي رئيس مجموعة الرقابة
والتدقيق لدى بيت املشورة لالستشارات املالية
(العراق).

• د .أحمد بن عبد العزيز الشثري استاذ
مساعد يف قسم الدراسات اإلسالمية إدارة األعمال
جامعة سلمان بن عبد العزيز السعودية(السعودية).

جمال
• د .إبراهيم حسن محمد ّ

اجلامعة الوطنية(اليمن).

• د .بشر محمد موفق لطفي

جامعة اململكة(البحرين).

محاضر يف

كلية إدارة األعمال

نبذة عن الجهة المصدرة
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نبذة عن بيت المشورة
لالستشارات المالية

توطئة:
بيت املشورة لالستشارات املالية هي شركة مساهمة قطرية غير ربحية تأسست عام
2007م ،وتعد األولى يف دولة قطر يف تقدمي االستشارات املالية الشرعية والرقابة
والتدقيق للمؤسسات املالية اإلسالمية ،باإلضافة إلى االستشارات اإلدارية والتدريب
والتطوير.
تعمل على تقدمي احللول واألعمال اإلبداعية ضمن نطاق خدماتها للشركات واألفراد،
وألجل رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف مجموعة( ،)LEAوهي
شركة أمريكية تعتبر ثاني أكبر شركة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور السريع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إلى
تقنني أعمال الهيئات الشرعية والتدقيق والرقابة متاشياً مع التطور السريع واالنتشار
الواسع ألعمال التمويل اإلسالمي يف العالم ،باإلضافة إلى االهتمام باجلانب العلمي
واملعريف املتمثل يف نشر املفاهيم والقيم واألخالق املالية اإلسالمية ،لتكون شريكاً
حقيقياً يف جناح العمل املصريف اإلسالمي.
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رؤيتنا:
أن نكون شركة رائدة عاملياً يف تقدمي االستشارات الشرعية والتدقيق والتطوير والتدريب
يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية.

رسالتنا:
نشر املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية اإلسالمية ،ومتابعة تطبيقها
بأعلى معايير اجلودة والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنصر البشري
املؤهل.

قيمنا:
األمانة ،املصداقية ،االحترافية ،الشفافية ،روح الفريق ،السرية.

أهدافنا:
¦نشر ثقافة الصناعة املالية اإلسالمية داخل دولة قطر وخارجها.
¦استحداث وتطوير منتجات مالية إسالمية تواكب النمو يف الصناعة املالية
اإلسالمية وتدعيم وضعها التنافسي.
¦االستثمار يف العنصر البشري إلعداد كوادر مؤهلة علمياً وعملياً يف مجال
الهيئات االستشارية والرقابة والتدقيق الشرعي.
¦حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة.
¦التواصل مع املؤسسات املالية محلياً وإقليمياً وعاملياً.
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مواصفات النشر

أوال :شروط النشر العامة:
1ـ تعنى املجلة بنشر املواد املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي باللغتني :العربية واإلجنليزية ،سواء أكانت
بحوث أصيلة ،أم تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل ،أم عروض ألطاريح علمية مما له
صلة مبجال التخصص.
بأي وسيلة من وسائل النّشر ،وال ق ّدمت للنّشر
2ـ تعنى املجلة بنشر البحوث التي لم يسبق نشرهاّ ،
يف مجلة أخرى ،ويوثق ذلك بتعهد خطي يفيد بذلك يرفقه الباحث يف آخر صفحة بالبحث عند
إرساله للمجلة.
3ـ أصول البحث التي تصل إلى املجلة ال تر َد سواء نشرت أم لم تنشر.
4ـ ال يجوز نشر البحث يف مكان آخر بعد إقرار نشره يف املجلة إال بعد احلصول على إذن خطي
بذلك من رئيس التحرير.
5ـ اآلراء الواردة فـي البحوث املنشورة تعبر عن وجهة نظر الباحثني فقط وال تعبر عن رأي املجلة.

ثانيا :شروط النشر اخلاصة بالنص املقدم:
1ـ ال تزيد عدد صفحات البحث عن ( )30صفحة من القطع العادي ( )A4مبا يف ذلك
امللخصني :العربي واالجنليزي ،وكذا املراجع واملالحق.
2ـ حجم اخلط ونوعه:
أ  -البحوث املكتوبة بالعربية يكون خط املنت فيها ،)16( :وخط الهامش ،)12( :ونوع اخلط:
(.)Traditional Arabic
ب  -أما البحوث املكتوبة باحلروف الالتينية فيكون حجم اخلط ،)14( :والهامش،)10( :
ونوع اخلط.)Times New Roman( :
3ـ يرفق البحث مبلخصني باللغتني :العربية واإلجنليزية ،على أن ال يتجاوز كل واحد
منهما( )300كلمة بلغة رصينة ،ويتضمن كال امللخصني :توضيح فكرة البحث واجلديد
الذي أتى به البحث يف بداية امللخص.
ً
4ـ يُقسم البحث وينظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفاظا على نسق البحوث
والتقارير املنشورة يف املجلة ،على النحو اآلتي:
أ  -املقدمة وتشمل :موضوع البحث وأهميته ،ومشكلته ،وحدوده ،وأهدافه ،ومنهجه،
والدراسات السابقة(إن وجدت) ،وهيكلة البحث التفصيلية.
ب  -منت البحث ،وينبغي أن يكون مقسماً إلى مباحث ومطالب متسقة ومترابطة.
ج  -احلرص على عرض فكرة محددة فـي كل مبحث جتنباً إلطالة الفقرات والعناوين
الفرعية.
د  -اخلامتة ،وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم (النتائج) و (التوصيات).
هـ  -قائمة املصادر واملراجع واملالحق.
 5ضرورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية ،ومنها:
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مواصفات النشر

أ  -إتسام البحث باألصالة واجلدية وسالمة االجتاه علمياً وفكرياً.
ب  -البُعد عن التجريح لألشخاص والهيئات أثناء النقد العلمي بالبحث.
ج  -معاجلة البحث القضايا املُعاصرة واألقرب إلى حاجة الواقع اإلنساني معاجلة نظرية
تطبيقية.
د  -مالزمة املوضوعية والتجرد من امليول واالجتاهات الشخصية.
6ــ حسن الصياغة العلمية للبحث ،وهذا يعني مراعاة ما يلي:
أ  -سالمة اللغة واخللو من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب  -مراعاة عالمات الترقيم والقواعد اإلمالئية.
ج  -الدقة يف التوثيق وتخريج النصوص والشواهد(فيراعى ذكر البيانات األساسية:
عنوان الكتاب،املؤلف ،اجلزء والصفحة...الخ) حسب أصول املنهج العلمي املعمول به فـي
توثيق الدراسات ذات الصلة ،أما إذا خال املرجع من بيانات ،فتذكر االختصارات املتعارف
عليه على النحو اآلتي:
ــ بدون مكان النشر( :د .م) .بدون اسـم النـاشر( :د .ن).
ــ بدون رقــم الطبـعة( :د .ط) .بدون تاريخ النشر( :د .ت).
د  -توضع هوامش كل صفحة أسفلها ويكون ترقيم هوامش البحث متسلس ً
ال من بداية
البحث إلى آخره.
هـ  -تثبت مصادر ومراجع البحث يف فهرس يلحق بآخر البحث.
و  -أما الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها فيراعى فيها ما يلي:

ــ تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف النص ،وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض
واألسود وترقم ترقيماً متسلس ً
ال ،وتكتب أسماؤها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها.

ــ تدرج اجلداول يف النّص وترقم ترقيماً متسلس ً
ال وتكتب أسماؤها يف أعالها ،أما
املالحظات التوضيحية فتكتب أسفل اجلدول.
ثالثا :سير البحوث:

ـ ترسل األبحاث إلكترونياً إلى العناوين اخلاصة مبوقع
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األولي للبحث ،ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم ،أو رفضه.
ـ ُت َّكم البحوث والدراسات املقدمة للنشر يف املجلة من قِ بل اثنني من احملكمني على
األقل.
ـ تُعاد البحوث إلى الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم.
بأي وسيلة
ـ إذ مت قبول البحث للنشرّ ،
فإن كافة حقوق النشر تؤول للمجلة ،وال يجوز نشره ّ
من وسائل النشر الورقية أو اإللكترونية ،إ ّال بإذن كتابي من رئيس هيئة حترير املجلة.
ـ تنشر البحوث على املوقع الرسمي للمجلة حال إجازتها من قبل احمل ّكمني وتعتبر بحوثاً
منشورة من حينه وحتال إلى الدور بانتظار الطبع.
ـ إذا مت نشر البحث مينح الباحث نسخة مجانية من املجلة التي مت نشر بحثه فيها.
املجلة(.)info@mashurajournal.com
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه
أجمعني ،أما بعد:
فإن تقدم األمم مرتبط بحركة البحث العلمي ومواكبته ملستجدات واقع
حياتها ،حتى تعرف األمة واقعها والتعامل الصحيح معه فض ً
ال عن
التخطيط السليم ملستقبلها؛ وهنا تكمن أهمية الدراسات والبحوث العلمية
فهي تستقرئ املوروث وتق ّيم الواقع وتستشرف املستقبل ،وبقدر جودة تلك
البحوث والدراسات علمياً وارتباطها بالواقع تكون مخرجاتها أكثر فاعلية.
إن التسارع امللحوظ يف مجال الصناعة املالية اإلسالمية ومنتجات التمويل
اإلسالمي يستدعي مضاعفة اجلهود البحثية يف هذا املجال وهو ما حرصت
عليه مجلة بيت املشورة برفد هذا القطاع بالبحوث والدراسات النوعية التي
حرصنا فيها على حتقيق اجلودة النوعية يف البحوث من الناحية األكادميية
والتركيز على الدراسات األكثر ارتباطاً بواقع الصناعة ،لنضع بني أيديكم
العدد السادس الذي جمعت بحوثه بني اجلانب التأصيلي لنظريات االقتصاد
اإلسالمي ،واجلانب الوصفي التقييمي لبعض منتجات املالية اإلسالمية
وواقعها ،باإلضافة إلى تضمن هذه البحوث ملنتجات وحلول مقترحة لقطاع
املالية اإلسالمية.
وقد حظيت املجلة بحمد اهلل تعالى بإقبال كبير من الباحثني واملتخصصني،
وهو ما يعكس ثقتهم برصانتها العلمية واملهنية وكفاءتها الفنية ،كما تبنت املجلة
املنهج العلمي يف حتكيم البحوث واعتمدت املوضوعية يف نشرها ،وحرصت
على إتاحتها لدى أهم الوسائط والقواعد الرقمية مما يسهل للباحثني
واملختصني االستفادة بشكل أوسع ،وهذا ميثل أحد أهم الركائز األساسية
يف حتقيق رؤية املجلة نحو الريادة وهدفها يف دعم وتطوير الصناعة املالية
اإلسالمية من خالل البحوث العلمية الرصينة ،ولتكون مرجعاً علمياً معاصراً
للباحثني واملختصني محلياً وعاملياً من خالل الدراسات املتسمة باألصالة
وامللبية للحاجات والنوازل املعاصرة.
هيئة حترير املجلة
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تعد األخالق جانباً هاماً مؤثراً يف السلوك اإلنساني؛ ويف كل مجتمع قيمه وأخالقياته
املستمدة من نظامه التشريعي احلاكم التي يسير عليها يف تنظيم مناحي حياته،
فتحكم هذه العالقة ،الدولة بأفراد مجتمعها ،وعالقات أفراد املجتمع بعضهم
ببعض ،وتلبي احتياجات مجتمعاتها ،وقد تعددت احملددات ملفهوم األخالق واختلفت
فيما بني اجتاهات ومذاهب متنوعة ،فكانت يف مفهومها اإلسالمي عبارة عن نظام
من العلم والعمل ،يتم استجابة لواجب فرضه الدين ،غايته حتقيق منط من السلوك
اخل ِّير مع النفس والغير ،فالدين يف جوهره مجموعة من القيم والواجبات التي يلتزم
بها اإلنسان نحو خالقه ،ونفسه ،ونحو غيره من املخلوقات ،ولقد جاء القرآن الكرمي
دين متكامل ونظام شامل لكافة أوجه احلياة ،فهو دين دولة
والسنَّة املطهرة ،مبنهج ٍ
وأمة ،وعبادات ومعامالت ،وأخالق وسلوك ،تتمازج فيه كل تلك األسس لتشكل
نسيجاً إميانياً عملياً يغطي متطلبات احلياة والنفس البشرية ،ويجعله منفرداً عن
غيره من األديان ،وصاحلاً للتطبيق يف كل زمان ومكان ،فكان من نتاج ذلك التشريع
املتكامل ،أ ْن وجدت الضوابط الشاملة واملنظمة للنشاط االقتصادي اإلسالمي
واحملققة لتميزه وفق قيم أخالقية إميانية واضحة املعالم ،لتعكس سلوكاً اقتصادياً
منضبطاً ومحققاً اخلير للمجتمع وأفراده على السواء .ويهدف هذا البحث إلى
بيان تلك األخالق يف التشريع اإلسالمي من خالل الكتاب والسنة ،والتي ميكن
من خاللها تطبيق تلك األخالق يف اجلانب االقتصادي كأحد مقومات املجتمع
الرئيسة سلوكاً عملياً وواقعاً فعلياً .وكان من توصيات البحث :العمل على تأصيل

العدد ( )6ــ دولة قطر  -أبريل  2017م

القيم اإلسالمية وغرسها يف نفوس الناشئة والطالب من أبناء األمة اإلسالمية من
وسن القوانني يف التشريعات التنظيمية للدول اإلسالمية
خالل املناهج التعليمية،
ِّ
مبا يتطابق مع ما جاء يف مصادر التشريع اإلسالمي لألمة من كتاب اهلل وسنة نبيه
صلى اهلل عليه وسلم ،وإجراء املزيد من الدراسات املستفيضة لألخالق مما يرتكز
على القيم واملبادئ األخالقية يف اإلسالم ،والسيما تلك املتعلقة بأخالقيات العمل
والتعامل يف االقتصاد اإلسالمي.
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Abstract

Ethics is an important aspect influencing human behavior. Such ethics and
values are found in every society based on its ruling and legislative system
dominating and organizing all walks of life. Society’s ethics govern the state’s
relationship with its citizens, and amongst community members themselves as
well as to meet all needs of their communities.
They are numerous determinants of the concept of ethics which vary among
various doctrines and trends. In Islamic concept, ethics is a system of
knowledge and work, in response to a duty imposed by religion to achieve
a good conduct and behavior with oneself and others. Islamic religion is
essentially a set of values and obligations to be complied with by human
himself, and toward other creatures. The holy Qur’an and Sunnah have set a
comprehensive system of ethics and values for all aspects of life since it is a
religion of the State and nation, and acts of worship and dealings. All ethics
and conducts are integrated in the religion to form a practical belief which
covers the requirements of life and the human soul, as a unique religion and
applicable at all times and places.
As a result of this integrated legislation, a comprehensive control for economic
activities is established so as to reflect such ethics and values in the economic
behavior
This paper aims to describe those ethics in Islamic legislation based on the
holy Quran the Sunnah, through which they can be enhanced and applied to
all economic aspects as one of the main practical behavior in the society. The
paper concluded that there should be more efforts and work carried out on
rooting Islamic values in the minds of young generation of Islamic nation
through educational systems, and to enact laws and regulations in Muslim
countries in accordance with the sources of Islamic legislation. More extensive
studies of ethics are also needed particularly those related to business ethics
and dealing in Islamic Economics.
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املقدمة
احلمد هلل الكرمي الواهب الرزاق ،املثني على نبيه بحسن األخالق حيث قال سبحانه
وتعالىَ ( :و ِإ ّنَ َك لَ َعلَى خُ ل ُ ٍق َع ِظيم)ٍ((( وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له،
خللُق سم ًة،كما فاوت بينهم يف ا َ
الذي جعل التفاوت بني عباده يف ا ُ
خللْق هيئة،
وأصلي وأسلم على أكمل األمة خُ لقاً ومعلمها ومربيها ،النبي ذو ا ُ
خللُق العظيم صلى
اهلل عليه وسلم الذي كان دعاؤه ملواله( :اللهم كما حسنت َخلقي فحسن خُ لُقي)(((،
وبعد:
سيتم عرض األسلوب واملنهجية يف تناول موضوع القيم األخـالقية وتأثيرها يف
السلوك االقتصادي اإلسالمي وفق اآلتي:

موضوع البحث وأهميته:
لكل مجتمع قيمه ومبادئه وأخالقياته املستمدة من نظامه التشريعي احلاكم التي
يسير عليها يف تنظيم مناحي احلياة السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية
للمجتمع إلى غير ذلك ،فتحكم هذه العالقة الدولة بأفراد مجتمعها ،وعالقات
أفراد املجتمع فيما بينهم.
ولقد كان موضوع البحث ،عرضاً لتلك القيم واملبادئ األخالقية الواردة يف القرآن
الكرمي والسنة املطهرة واملؤثرة يف السلوك االقتصادي اإلسالمي ،وبيان أهميتها
يف استقامة احلياة االقتصادية للمجتمع املسلم واستدامتها على الوجه الالئق
والصحيح.
حدود البحث وهدفه:
إذ كان موضوع األخالق من املوضوعات الهامة التي ُسنَت لها يف األنظمة الوضعية
والتشريعات السماوية على اختالفها وتنوعها القواعد واألطر العامة ،حيث تتميز
كل أمة وحضارة بالقيم األخالقية التي يترجمها سلوك مجتمعاتها ،فإن حدود
البحث والهدف منه هنا :هو بيان تلك األخالق يف التشريع اإلسالمي من خالل
مصدري التشريع فيه القرآن الكرمي والسنة املطهرة ،والتي ميكن من خاللها تطبيق
تلك األخالق يف اجلانب االقتصادي كأحد مقومات املجتمع الرئيسة سلوكاً عملياً
وواقعاً فعلياً.
((( القر�آن الكرمي�،سورة القلم� ،آية «.»4
((( حممد نا�صر الدين الألباين� ،صحيح اجلامع ال�صغري وزيادته الفتح الكبري ،املجلد  ،1احلديث رقم ( ،)1307الطبعة  ،2املكتب الإ�سالمي ببريوت،
1406هـ 1986/م ،وقال حديث �صحيح �ص «.»280
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منهج البحث:
قيم
يعتمد البحث يف تناوله املنهج االستنباطي ألهم ما جاء يف الكتاب والسنة من ٍ
ومبادئ أخالقية ذات تأثير كبير يف السلوك االقتصادي للمجتمع املسلم جماعة
وأفراداً ،مع األخذ باملنهج االستقرائي فيما يتعلق باألخالق مفهوماً عاماً وذا عالقة
بعلم االقتصاد.
الدراسات السابقة يف مجال البحث:
هنالك العديد من املقاالت أو األبحاث أو الكتب التي تناولت جانب األخالق بشكل
عام ومن زوايا مختلفة ،سواء تربوية أو سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية إلى ما
ٍ
هنالك من جوانب العلوم املعرفية التي تربطها مبوضوع األخالق روابط علمية
وتطبيقية بحسب تنوع العلم الذي تتبع له.

خطة البحث:
سيتم تناول جوانب هذا املوضوع مبشيئة اهلل تعالى وعرض محتواه من خالل اآلتي:

مبحث أول عن القيم األخالقية وعالقتها باالقتصاد ،يوضح فيه مفهـوم األخالق
وأنواع ا ُ
خلـلُق وموضوعه ،وخصائص الواجب األخالقي يف اإلسالم ،يلي ذلك
الفرق بني ا ُ
خللـُق والسلوك ،ث َّم احلديث عن القيم األخالقية اإلسالمية وعالقتها
باالقتصاد.
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وبحسب ما تهيأ لي االطالع عليه مما مت تناوله يف املوضوع من منظور اقتصادي،
أن ما كتب من مقاالت أشير فيها للجانب األخالقي كانت يسيرة وعابرة،
وجدت َّ
ً
يف حني كان احلديث عن ما كتب يف األبحاث والكتب املتعلقة به محدودا ويف أجزاء
أو مباحث منه ،كان التناول لألخالق فيها بشكل مجمل أو يف جوانب منه ،كما يف
بحث لألستاذ الدكتور رفعت العوضي بعنوان« :األخالق يف االقتصاد اإلسالمي»
تناول فيه آراء بعض املفكرين املسلمني حول األخالق يف االقتصاد ،وكتاب األخالق
يف االقتصاد اإلسالمي للمستشار عبداحلميد اجلندي ،الذي تناول فيه موضوع
األخالق من جانب تقعيدي تشريعي من خالل حديثه عنها يف التشريع اإلسالمي،
وكان احملور االقتصادي مجاالً تطبيقياً لها ،وكتاب أخالقيات التعامل االقتصادي يف
الفكر اإلسالمي مقارنة بالنظامني االشتراكي والرأسمالي للدكتور أحمد احملمدي،
وفيها تناول أخالقيات التعامل بصورة شاملة مقارنة بالنظم االقتصادية االشتراكية
والرأسمالية.
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ويف املبحث الثاني سيتم مبشيئة اهلل تناول العديد من القيم األخالقية يف القرآن
الكرمي والسنة املطهرة املؤثرة يف السلوك االقتصادي اإلسالمي ،وهي :األمانة
والوفاء بالعهد وعدم اخليانة ،والعدل واإلحسان وعدم الظلم والبغي واإلضرار
بالغير ،وعدم أكل املال بالباطل وبخس الناس ،وعدم اإلسراف والتبذير والبطر،
وعدم البخل والتقتير والشح وكنز املال ،واإليثار وعدم األثرة واحلسد ،وعدم
التطفيف يف الوزن ،وعدم الغش والغرر والتدليس واالحتكار ،والصدق وعدم شهادة
الزور ،والقناعة والتقوى.
مختتماً هذا البحث بالنتائج التي مت التوصل إليها ،وذكر التوصيات التي يُرى
مناسبة األخذ بها واالستفادة منها ،سائ ً
ال املولى القدير أن ينفعنا مبا علمنا ويبارك
لنا يف أعمالنا إ َّنه ولي ذلك والقادر عليه.

املبحث األول :القيم األخالقية وعالقتها باالقتصاد
 - 1مفهوم األخالق:
تعد األخالق جانباً هاماً ومؤثراً يف السلوك اإلنساني سواء ما كان يف اخلير منه أو
الشر؛ وقد تعددت احملددات ملفهوم األخالق واختلفت فيما بني اجتاهات ومذاهب
فلسفية متنوعة؛ سيقتصر البحث يف بيان مفهومها على نواح عدة :لغوية وفلسفية
واجتماعية وعقلية وأخيراً يف مفهومها اإلسالمي(((.
َّ
أن« :ا ُ
خللْقُ ،بالضم َ
والطبْ ُع،
:الس ِجيـ َّ ُة
جاء يف بيان مفهوم األخالق لغة َّ
وبض َّمت ْ ِ
َي َّ
واملُروءةُ والدي ُن»(((؛ وذكر ابن منظور أن ا ُ
خلـلُـقُ »:بضم الالم وسكونها :وهو الـ ِّدين
والطبـْع والسجية ،وحقيقته أنه لصورة اإلنسان الباطنة وهي نفْسه وأوصافها
ومعانيها املختصة بها مبنزلة ا َ
خلـلْـق لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها ،ولهما
أوصاف حسنة وقبيحة ،والثواب والعقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنـة أكثر
مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة»((( ،ويف ذات السياق واملعنى ما ذكره العالمة
الراغب األصفهاني بقوله »:وا َ
خلـلْـ ُق وا ُ
خلـلْـ ُق يف األصل واحد َّ
ُّ
والش ْر ِب...
كالش ْرب
ص ا َ
ص ا ُ
خلـلُـ ُق
خلـلْـ ُق بالهيئـات واألشكال
ُّ
والصـ َو ِر املدركـة بالبصر ،وخُ َّ
لكن خُ َّ
((( مقداد ياجلن ،االجتاه الأخالقي يف الإ�سالم (درا�سة مقارنة) ،الطبعة  ،1مكتبة اخلاجني مب�صر 1392 ،هـ 1973/م� ،ص «»33؛ �أحمد عليان ،الأخالق
يف ال�شريعة الإ�سالمية ،الطبعة  ،1دار الن�شر الدويل بالريا�ض 1430،هـ 2000/م� ،ص «.»30-26
((( حممد بن يعقوب الفريوزابادي ،القامو�س املحيط،اجلزء  ،3باب القاف،الطبعة  ،1دار الكتب العلمية ببريوت1415 ،هـ1995/م� ،ص «.»310
((( جمال الدين حممد ابن منظور،ل�سان العرب،الطبعة  ،3املجلد  ،5دار �صادر ببريوت 2004 ،م� ،ص «.»140
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بالقـوى والسجايـا املدركة بالبصيرة»(((.

أن األخالق حال للنفس داعية إلى أفعالها من غير
ويرى أصحاب الفكر الفلسفي َّ
فكر أو روية ،وهي من خالل تلك احلال تنقسم ألمرين اثنني:
فعل ما إلى
أ -ما كان منها طبيعياً من أصل اخللقة واملزاج ،كمن يحركه ردة ٍ
الغضب.
ب -ما كان منها مستفاداً من خالل التدرب والتعود حتى يصبح ملكة وخلقاً(((.
أ َّما أصحاب االجتاه االجتماعي فإن مفهوم األخالق يف نظرهم :عبارة عن علم
وزمان محدد ،وليس علماً معيارياً
ٍ
مكان
ٍ
وضعي واقعي يدرس سلوك اإلنسان يف
مثالياً يدرس ما ينبغي أن يكون عليه السلوك وفقاً ملا يؤمن به املجتمع من مثل عليا.
أما أصحاب االجتاه العقلي فهم على خالف ما يراه أصحاب التوجه االجتماعي
أن األخالق :سلوك إنساني كما ينبغي أن يكون وفق املثل العليا
لألخالق؛ حيث يرون َّ
للمجتمع التي على العقل مسايرته يف سلوكه ال لغاية وإمنا باعتباره واجباً عليه(((.
أم َّا األخالق يف مفهومها اإلسالمي :فهي عبارة عن نظام من العلم والعمل ،يتم
استجابة لواجب فرضه الدين ،غايته حتقيق منط من السلوك اخل ِّير مع النفس
والغير ،إذ الدين يف جوهره مجموعة من القيم والواجبات التي يلتزم بها اإلنسان
نحو خالقه ،ونفسه ،ونحو غيره من املخلوقات(((.

((( الراغب الأ�صفهاين،مفردات �ألفاظ القر�آن،كتاب اخلاء،الطبعة  ،1دار القلم بدم�شق والدار ال�شامية ببريوت 1412 ،هـ 1992 /م� ،ص «.»297
((( حمدي عبدالعال ،الأخالق ومعيارها بني الو�ضعيـة والدين،الطبعة ،1النا�شر مكتبة دار الرتاث بالكويت 1405 ،هـ 1985 /م� ،ص «.»13
((( ياجلن ،االجتاه الأخالقي يف الإ�سالم ،مرجع �سابق� ،ص«.»36
((( عبدالعال ،الأخالق ومعيارها بني الو�ضعيـة والدين ،مرجع �سابق� ،ص«»14؛عبدالعظيم من�صور ،الأخالق وقواعد ال�سلوك يف الإ�سالم(،د.ت)،
مطابع الأهرام مب�صر 1390 ،هـ 1970/م� ،ص «.»12
(� ((1أبو عي�سى حممد بن عي�سى الرتمذي� ،سنن الرتمذي( ،د.ت) ،املكتبة الإ�سالمية( ،د.ن) ،املجلد  ،4كتاب الرب ،باب ما جاء يف ح�سن اخللق ،حديث
رقم ( ،)2004وقال الألباين �إ�سناده ح�سن( ،د.ط)� ،ص «.»363
( ((1الألباين� ،صحيح اجلامع ،مرجع �سابق ،املجلد  ،1احلديث رقم ( ،)1230وقال حديث �صحيح� ،ص«.»266
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وقد تعددت اآليات واألحاديث يف مدح ُحسن اخللق يف مواضع مختلفة من القرآن
الكرمي والسنة املطهرة  ،فقد سئل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن أكثر ما
يدخل الناس اجلنة فقال( :تقوى اهلل وحسن اخللق)(((1؛ ويف احلديث الذي رواه أبو
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال( :أكمل املؤمنني إمياناً
هريرة رضي اهلل عنه َّ
أحسنهم خلقاً)(((1؛ وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت :سمعت رسول اهلل صلى
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اهلل عليه وسلم يقول( :إن املؤمن ليدرك بحسن اخللق درجة القائم الصائم)(((1؛
وقوله( :إمنا بعثت ألمتم صالح األخالق)( ،((1ويف حديث أم املؤمنني عائشة رضي
اهلل عنها حني سئلت عن خلق الرسول صلى اهلل عليه وسلم فقالت( :كان خُ ل ُ ُق ُه
القرآن)(،((1كما أمر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بحسن اخللق فقال يف احلديث
الذي رواه أنس( :اتق اهلل حيثما كنت ،واتبع السيئة احلسنة متحها ،وخالق الناس
(إن أحبكم
بخلق حسن)(((1؛ وجاء أيضاً يف مدح اخللق احلسن وذم السيئ منه قوله َّ
إلي وأبعدكم
إلي وأقربكم مني يف اآلخرة مجالس أحاسنكم أخالقاًَّ ،
وإن أبغضكم َّ
َّ
(((1
مني يف اآلخرة أسوؤكم أخالقاً ،الثرثارون املتفيهقون املتشدقون)  ،كما ورد يف ذم
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
سوء اخللق أحاديث أخرى منها ما رواه ابن عمر َّ
(((1
(وإن سوء اخللق ليفسد العمل ،كما يفسد اخل ُّل العسل) .
قالَّ :
 - 2أنواع ُ
اخلـ ُلق وموضوعه:
وا ُ
خللُق نوعان أحدهما حسن واآلخر سيء ومذموم ،فاحلسن منه ما نتج عنه أقوال
وأفعال األدب والفضيلة التي يستحسنها العقل ويأمر بها الشرع؛ والسيئ منها
واملذموم ما نتج عنه أقوال وأفعال سوء األدب والرذيلة واستقبحها العقل ونهى عنها
الشرع(.((1
فإن موضوع علم األخالق متعلق بالسلوك اإلنساني،
وإذا كان لكل علم موضوعه؛ َّ
ولكن ليس بكل سلوك إنساني على إطالقه ،فالسلوك اإلنساني منه ما هو :سلوك
غير إرادي يصدر عن صاحبه بال إرادة منه وال تتعلق بها حريته يف اختيار الفعل
وليست موضوعاً للحكم باخلير أو الشر مما يصدر منه ،ومثال ذلك إجفاله لعينه
لشيء غريب يقترب منها فجأة ،ومن السلوك ما هو :سلوك شبه إرادي يصدر عن
اإلنسان ويغمض فيه جانب اإلرادة والقصد مما تترتب عليه نتائج غير مرغوب
فيها ينفي فاعلها عدم القصد واإلرادة ملا تؤل إليه،كاألقوال واألفعال التي تصدر
عن السكران وقت سكره ،فحني يفيق ينفي قصـد قولها وإرادة عملها ،ومنه ما هو:
سلوك إرادي يصدر عن اإلنسان بوعي منه وقصد واختيار وال سلطان ألحد عليه
( ((1الألباين� ،صحيح اجلامع ،مرجع �سابق،املجلد  ،1احلديث رقم ( ،)1932وقال حديث �صحيح� ،ص «.»391
( ((1الألباين� ،صحيح اجلامع ،مرجع �سابق،املجلد  ،1احلديث رقم ( )2349وقال حديث �صحيح�،ص «.»464
( ((1الألباين� ،صحيح اجلامع ،مرجع �سابق،املجلد  ،2احلديث رقم ( )4811وقال حديث �صحيح�،ص «.»872
( ((1الألباين� ،صحيح اجلامع ،مرجع �سابق،املجلد  ،1احلديث رقم ( )97وقال حديث ح�سن�،،ص «.»81
( ((1الألباين� ،صحيح اجلامع ،مرجع �سابق،املجلد  ،1احلديث رقم ( )1535وقال حديث �صحيح� ،ص «.»320
( ((1الألباين� ،صحيح اجلامع ،مرجع �سابق،املجلد  ،1احلديث رقم ()176وقال حديث ح�سن�،ص «.»97
( ((1عبداللطيف حممد العبد ،الأخالق يف الإ�سالم ،الطبعة  ،1مكتبة دار الرثاث باملدينة املنورة 1409 ،هـ 1988 /م� ،ص «.»12
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بإكراه كالصدق يف األقوال والوفاء بالعهود ،أو الكذب واخليانة مما ميكن وصفه
واحلكم عليه باخلير والشر.
فالنوع األول وهي السلوكيـات غير اإلرادية ليست مبوضوع لألخالق ألنها أمناط
سلوكية تقع قسراً منه من غير وعي أو إرادة واختيار ،أما النوعني الثاني والثالث
من السلوكيات شبه اإلرادية والسلوكيات اإلرادية فهما موضوع علم األخالق،
فالسلوكيات شبه اإلرادية ال تعفيه من املسئولية األخالقية ،إذ العالقة بني األفعال
واألقوال اإلرادية ونتائجها املترتبة عليها مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً ،فكان أن استحق
عليها الذم والعقاب حتى وإن استنكر هو فِ علها بعد إفاقته ،فهي ثمرة عمل إرادي
قام به وهو شرب املسكر ،أما السلوكيات اإلرادية فهي النوع الثاني املؤكد لكونها
موضوعاً لألخالق ويستحق عليها الثناء والثواب أو الذم والعقاب ويتصف صاحبها
بأ َّنه خ ِّير أو شرير(.((1
 - 3خصائص الواجب األخالقي يف اإلسالم:

( ((1عبدالعال ،الأخالق ومعيارها بني الو�ضعية والدين ،مرجع �سابق� ،ص «»20-17
( ((2دراز ،حممد عبدالله.خمت�صر د�ستور الأخالق يف القر�آن،الطبعة ،1دار الدعوة بالإ�سكندرية 1417 ،هـ 1996 /م� ،ص «»19 ،18؛ عليان ،الأخالق
يف ال�شريعة الإ�سالمية ،مرجع �سابق� ،ص «.»50 - 48
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هنالك مجموعة من اخلصائص التي ينبغي حتققها لتطبيق مجموعة القيم األخالقية
يف اإلسالم سلوكاً ُمتمث ً
ال يف أقوال وأفعال أبناء املجتمع املسلم وفق اآلتي:
أ -العدل يف تطبيق الواجب األخالقي :ويعني ذلك الشمول يف أن يسري تنفيذ
كل ما جاءت به الشريعة اإلسالمية يف كتاب اهلل الكرمي وسنة رسوله املطهرة من
األوامر والنواهي ،على كافة أفراد املجتمع املسلم اخلاضعني له يف كل الظروف
بال استثناء أو متييز.
ب  -التزام أفراد املجتمع املسلم بتطبيق ما جاء من تعاليم أخالقية ،وعدم
التهاون يف إقامتها مهما تعرض اإلنسان من ضغوط أو مثبطات ومعوقات يف
أدائها.
بأن الواجب األخالقي رغم التأكيد على ضرورة األخذ به والعمل وفق
ج  -اليقني َّ
مقتضاه الستحقاق الثناء واألجر من اهلل أو الذم والعقوبة منه على عدم فعله أو
قوله؛ إال أ َّنه يُق ُّر بوجود تفاوت ومرونة يف مدى القدرة على تطبيقه بني أفراد
املجتمع املسلم بحسب التفاوت بينهم يف طاقاتهم األخالقية ،فهناك أصحاب
اإلميان واإلرادة القوية ،وهنالك من هم أقل منهم درجة ،ولكن ينبغي التنبيه على
أن هناك حداً أدنى من األداء يف السلوك األخالقي ال ينبغي الهبوط عن مستواه
َّ
(((2
كي ال يؤدي ذلك إلى اإلخالل بأداء الواجب األخالقي للفرد املسلم .
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 - 4الفرق بني ُ
اخللـُق والسلوك:

إذا كان السلوك شبه اإلرادي واإلرادي هما موضوع علم األخالق ،فإن هناك ضابطاً
ومحدداً للتفرقة فيما بني السلوك األخالقي واألخالق املجردة ،فلكي نعتبر القول
أو الفعل الصادر من اإلنسان سلوكاً أخالقيـاً معتبراً؛ ال بد أن يكون هذا السلوك
ٍ
متكلف مما يجعله عاد ًة ملن تصدر عنه يف يسر وسهولة ،وأن يترتب على
طبيعياً غير
فعله أو قوله ثواب أو عقاب وميكن أن يطلق على صاحبه قول خ ِّير أو شرير ،فمن
أن خلقه الصدق أو الكذب بل العبرة
يَصدق مرة أو يكذب ال ميكن أن نقول عنه َّ
ً
ً
باالستمرار يف القول أو الفعل حتى يكون ذلك سلوكا عاما له ،ولذا جاء يف احلديث
الشريف ما يؤكد على دور وأهمية االستمرارية للقول أو الفعل العتبار ذلك سلوكاً
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال( :عليكم
أخالقياً ،فقد روى ابن مسعود َّ
وإن الب َّر يهدي إلى اجلنَّة ،وما يزال ال َّرجل
الصدق يهدي إلى الب ِّرَّ ،
بالصدقَّ ،
فإن ِّ
ِّ
فإن الكذب
الصدق حتى يُ ْكتَب عند اهلل ص ِّدي ًقا .وإ َّياكم والكذبَّ ،
يصدق ،ويتح َّرى ِّ
وإن الف ُُجور يهدي إلى النَّار ،وما يزال ال َّرجل يكذب ،ويتح َّرى
يهدي إلى الف ُُجورَّ ،
الكذب حتى يُ ْكتَب عند اهلل َّ
كذا ًبا)(.((2
وإذا كان بعض ما يصدر عن اإلنسان بإرادته ال يعتبر سلوكاً أخالقياً كما ذكرنا؛
فإن كذلك كل ما يصدر عن قوى النفس األخرى كالذكاء والغباء مث ً
ال ال عالقة لها
َّ
باألخالق وال دخل لها مبوازين األخالق أو احلكم عليها باخلير أو الشر ،ومن هنا
أن ا ُ
خللُق سلوك مقوم
يتضح لنا الفرق بني السلوك األخالقي واألخالق املجردة ،يف َّ
مبعيار اخلير والشر ،والسلوك ال يكون خُ لقاً حتى يتصف باالستمرارية ويكون عادة
لصاحبه(.((2
 - 5القيم األخالقية اإلسالمية وعالقتها باالقتصاد:
انطالقاً من كون الدراسات االقتصادية ،تنصب يف أساسها حول سلوكيات أفراد
فإن أخالقيات
املجتمع منفردين أو مجتمعني ملختلف مراحل املمارسة لظاهرة معينةَّ ،
هذا الفرد أو املجتمع ال ميكن الفصل بينها وبني األعمال التي تصدر عنه وحتكمها
أن األهداف والغايات االقتصادية لكل فرد
أخالقيات وقيم املجتمع ،ولذا جند َّ
( ((2الألباين�،صحيح اجلامع،مرجع �سابق ،املجلد ،2احلديث رقم ( )4071وقال حديث ح�سن� ،ص «.»751
( ((2حممد �أحمد �صقر« .االقت�صاد الإ�سالمي مفاهيم ومرتكزات» ،من وقائع بحوث امل�ؤمتر الأول لالقت�صاد الإ�سالمي املنعقد مبكة املكرمة يف الفرتة
من � 26 - 21صفر  1396هـ� 26 - 21/شباط  1976م،الطبعة  ،1املركز العاملي لأبحاث االقت�صاد الإ�سالمي 1400 ،هـ 1980/م� ،ص «»33؛ عبدالعال،
الأخ�لاق ومعيارها بني الو�ضعية والدين ،مرجع �سابق� ،ص «»16؛ فران�سوا �سيليه ،الأخ�لاق واحلياة االقت�صادية ،الطبعة  ،1دار عويدات ببريوت
وباري�س� ،1980 ،ص «.»39

196

العدد ( )6ــ دولة قطر  -أبريل  2017م

ومجتمع تتأثر مبستواه األخالقي(.((2

وحني يتجرد الناس يف مجتمعاتهم اقتصادياً من مكارم األخالق واملثل العليا ويقعون
يف سيئها ،كلما أدى ذلك أن يكون اقتصادهم رهينة لالستغالل والفوضى ومسيطراً
عليه منهما ،ففي ضياع األخالق فقدان للثروات وانهيار لقوة املجتمع.
فالظلم على سبيل املثال كأحد أخطر الظواهر األخالقية ،حني يتفشى يف مجتمع
تتولد ج َّراءه مظاهر احلقد والعداوة والبغضاء بني أفراد املجتمع وطبقاته ،وتقضي
على القيم اإلنسانية فيه ،مما ينعكس على الثقة فيما بينهم ،و يترتب عليه ضعف
يف األداء االقتصادي وسوء يف إنتاجيتـه ومنوه ،فتتولد األزمات االقتصاديـة،
وتنتشر على أثره االنحرافات األخالقية ،وتظهر التغيرات االجتماعية والطبقية يف
املجتمع(.((2
فإن كل نظام اقتصادي يتطلع إلى حتقيق أهدافه املختلفة بأفضل صورها
ولذا َّ
من خالل قيمه املتنوعة سياسياً وأخالقياً واجتماعياً ودينياً إلى غير ذلك من شتى
القيم ،ومن خاللها تلبي األنظمة االقتصادية احتياجات مجتمعاتها.

ولو نظرنا ملثال حي على واقع ذلك التالزم بني التطوير املادي واألخالقي للعنصر
البشري يف عصرنا احلاضر لدولة غير إسالمية وتأثيره يف التنمية والنمو
االقتصادي بها ،لوجدناه متمث ً
ال يف التجربة االقتصادية اليابانية ،حيث التطوير
للموارد البشرية مادياً بكافة جوانبه ،مع التطبيق السلوكي للقيم األخالقية الرائدة
(� ((2أحمد عمر عال�ش ،حمفزات الن�شاط االقت�صادي يف الإ�سالم،الطبعة ،1دار كنوز املعرفة بع َّمان 1432 ،هـ 2011/م� ،ص«.»22
( ((2الدموهي ،حمزه اجلميعي .االقت�صاد يف الإ�سالم ،الطبعة  ،1دار الأن�صار مب�صر 1399 ،هـ1979/م� ،ص «»177 ،176؛ قباين،حممد ر�شيد.
مفاهيم يف االقت�صاد الإ�سالمي ،جملة الفكر الإ�سالمي،العدد ،6جملة علمية تخ�ص�صية ف�صلية ي�صدرها جممع الفكر الإ�سالمي ب�إيران،جماد الثاين،
 1398هـ  /حزيران  1978م�.ص «.»98
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وحينما نتساءل عن مدى العالقة فيما بني القيم األخالقية ومدى ارتباطها وتأثيرها
أن للقيم األخالقية اإليجابية التي تتصف بها سلوكيات أفراد
يف االقتصاد؛ جند َّ
املجتمع فكرياً وثقافياً وحضارياً ومنوها ،أثراً هائ ً
ال يف تدفق التنمية االقتصادية
وتغير يف مستويات الشعوب اقتصادياً نحو األفضل؛ والعكس صحيح ،إذ التطوير
للموارد والقدرات البشرية ال يقتصر على اجلوانب املادية للعنصر البشري فقط
وإمنا يكون متالزماً مع األخذ بالنواحي األخالقية البناءة وتنميتها وجعلها واقعاً
سلوكياً يعمل به يف واقع احلال.
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متمث ً
ال بالنظام العام يف حياة املجتمع وما يحويه من مختلف السلوكيات األخالقية
البناءة واملؤثرة فيه ،فاشتركت بذلك األخالق والنظام العام يف تلبية أهداف املجتمع
وحمايته ،وحققت بذلك معجزتها االقتصادية وأوصلتها إلى املراكز األول عاملياً يف
التقدم االقتصادي(.((2
وال شك إذا كانت هذه التجربة للتالزم بني التطوير املادي للموارد البشرية وبني
القيم األخالقية فيه وتأثيرها يف التقدم االقتصادي الياباني؛ مع اقتصار األثر
التحفيزي للقيم األخالقية على اجلانب الدنيوي فقط من حب العمل واإلنتاج
فإن التميز املتوقع
والتفاني فيه وغير ذلك من القيم األخالقية املادية واملعنوية؛ ّ
للتالزم بينهما على املجتمع االقتصادي املسلم  -مما يثاب عليه أو يعاقب من
سلوكيات حسنة أو سيئة  -وأفراده أكبر ،واألثر أشمل وأعمق؛ حيث حتتوي الدائرة
األخالقية بكافة قيمها للمجتمع املسلم ،الدائرة االقتصادية به ،وتؤثر يف أمناط
السلوك االقتصادي للمجتمع من الناحيتني الدنيوية واألخروية مبا يعني ضمان
ممارسة اقتصادية تخدم املجتمع وأفراده على حد سواء.
بأن املفاهيم االقتصادية اإلسالمية تختلف عن غيرها من املفاهيم
يالحظ َّ
االقتصادية األخرى ،وتتميز عليها مبا تتضمنه من مضامني أخالقية ،فاالستهالك
أو االستثمار أو اإلنتاج أو االدخار وغيرها يف االقتصاد الوضعي ،ال تخرج يف
مجملها يف اقتصاد إسالمي عن دائرة األخالق والتعامل الشرعي.
ولقد كان من نتيجة تأثير القيم األخالقية اإلسالمية على سلوكيات أفراده
االقتصادية؛ أن جتاوز تأثيرها اإليجابي نطاق مجتمعاتها اإلسالمية إلى مختلف
املجتمعات والشعوب غير اإلسالمية كما يف أطراف ماليزيا وإندونيسيا التي شهدت
تواص ً
ال مع التجار املسلمني ،حيث ملسوا من خالل معاشرتهم إياهم ،والتواصل بهم،
وإقامة الروابط والعالقات االقتصادية معهم ،األخالقيات االقتصادية احلسنة لهم
وللدين الذي يعتنقون مبادئه ويتمثلون أخالقياته سواء يف تعامالتهم فيما بينهم أو
مع غيرهم ممن يختلفون معهم ديناً ومعتقداً ،مما كان له األثر البالغ يف انتشار
اإلسالم يف تلك املناطق(.((2
( ((2نامق�،صالح الدين .اجلوانب الأخالقية يف التنمية االقت�صادية( ،د.ت)،مطابع �سجل العرب بالقاهرة( ،د.ط)�،ص «.»4 - 3
( ((2عال�ش ،حمفزات الن�شاط االقت�صادي يف الإ�سالم،مرجع �سابق� ،ص «»23 ،228؛ �أحمد عبادي�«،س�ؤال الأخالق والقيم يف عاملنا املعا�صر» ،من
وقائع �أعمال الندوة الدولية التي نظمتها الرابطة املحمدية للعلماء يف الفرتة من  23 - 21جماد الثانية  1432هـ 27 - 25 /مايو  2011م ،الدار البي�ضاء،
�ص «.»287
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املبحث الثاني :القيم األخالقية يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة املؤثرة
يف السلوك االقتصادي اإلسالمي
القرآن الكرمي هو مصدر التشريع الرئيس لشريعة اإلسالم ،واملنهل الذي تستقي منه
أمة اإلسالم احلكمة والهداية ،وهو املنار املضيء والسبيل القومي لهداية اإلنسانية
لطريق احلق ،والنور املبني الذي يضيء لها مسار حياتها الدنيا ويصلح لها عاقبة
أن السنَّة املطهرة هي املورد العذب واملصدر الثاني للتشريع
أمرها يف اآلخرة ،كما ّ
اإلسالمي الذي تستقي منه أمة اإلسالم منهج حياتها بكافة أشكاله.
أن اإلسالم دي ٌن متكامل ونظا ُم شامل لكافة أوجه ومناحي احلياة املتعددة
وال شك َّ
واملتنوعة ،فهو دين دولة وأمة ،وعبادات ومعامالت ،وأخالق وسلوك ،تتمازج فيه كل
تلك األسس لتشكل نسيجاً إميانياً عملياً يغطي متطلبات احلياة والنفس البشرية،
ويجعله منفرداً عن غيره من األديان ،وصاحلاً للتطبيق يف كل زمان ومكان(،((2
ولذا قال اخلالق سبحانه وتعالى( :الْ َي ْو َم أَ ْك َمل ْ ُت لَ ُك ْم دِ ينَ ُك ْم َوأَ ْ َ
ت ْم ُت َعلَيْ ُك ْم ِن ْع َمتِي
ال ْس َل َم دِ ينًا)(.((2
َو َر ِض ُ
يت لَ ُك ُم ْ ِ

 - 1األمانة والوفاء بالعهد:
استَ ْأ ِج ْرهُ إ َِّن َخيْ َر َمنِ
قال احلق عز وجل ( َقالَ ْت إ ِْح َدا ُه َما يَا أَبَ ِت ْ
ني)( ،((2وهذا يف حق موسى عليه السالم حني دعته إحدى
استَ ْأ َج ْر َت الْ َق ِو ُّي ْالَمِ ُ
ْ
ابنتي الرجل ليعمل عند والدها يف رعي الغنم ملا رأت من قوته وأمانته يف غض
البصر عنها وداللة ذلك على أمانة العمل عنده(((3؛ كما قال اهلل جل جالله فيما
ت ُدوا
يجب على من كانت لديه أمانة أن يؤديها ملن ائتمنه ( َوإِن ُكنتُ ْم َعلَى َس َف ٍر َولَ ْم َ ِ
( ((2ح�سني ح�سني �شحاته،االقت�صاد الإ�سالمي بني الفكر والتطبيق،الطبعة الأوىل ،دار الن�شر للجامعات بالقاهرة 1428 ،هـ2008 /م� ،ص «.»5
( ((2القر�آن الكرمي�،سورة املائدة� ،آية «.»3
( ((2القر�آن الكرمي�،سورة الق�ص�ص�،آية «.»26
(� ((3أبو الفداء ابن كثري،تف�سري القر�آن العظيم ،املجلد  ،3الطبعة ،2دار الفكر ببريوت 1408 ،هـ1988/م� ،ص «.»614
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ولئن كان من نتاج ذلك التشريع املتكامل ،أ ْن وجدت الضوابط واملعايير العديدة
والشاملة املنظمة للنشاط االقتصادي اإلسالمي واحملققة لتميزه وفق قيم أخالقية
إميانية واضحة املعالم ،لتعكس سلوكاً اقتصادياً منضبطاً ومحققاً اخلير للمجتمع
وأفراده على السواء؛ هنا سيتم تناول أهم تلك القيم األخالقية التي تنظم ذلك
السلوك االقتصادي للمسلم على وجه العموم ال التحديد كاآلتي:
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ت َن أَ َمانَتَ ُه َولْيتَّقِ َّ َ
ض ُكم بَ ْع ً
ضا َفلْيُ َؤ ِّد ا َّلذِ ي ا ْؤ ُ ِ
َكا ِت ًبا َف ِر َها ٌن َّم ْقبُ َ
الل
وض ٌة َف ِإ ْن أَمِ َن بَ ْع ُ
َ
ر َّب ُه)(((3؛ وقوله عز وجل (إ َِّن َّ َ
الل يَ ْأ ُم ُر ُك ْم أَن تُ َؤ ُّدوا ْالَ َمانَ ِ
ات ِإلَى أَ ْه ِل َها َو ِإ َذا َح َك ْمتُم
َ
(((3
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َّاس أن تك ُموا بِال َع ْدلِ ) وهنا ال تقتصر األمانة يف أدائها على حقوق اهلل
ي الن ِ
بَ ْ َ
سبحانه على عباده كالعبادات من صوم وصالة وزكاة وغيرها ،وإمنا تتعدى ذلك من
حقوق للعباد فيما بينهم من املعامالت ،ومنها التعامالت املالية مما يؤمتنون عليه
بال اطالع بينة على ذلك ،فخُ لق األمانة مرتبط بالصدق متاماً ،حيث الصدق بالقول
واألمانة باملعاملة( ،((3بل ومن األمانة أداؤها من غير مماطلة حيث يقول احلق جل
َاب َم ْن إِن تَ ْأ َمنْ ُه ِبقِ َ
نط ٍار يُ َؤ ِّد ِه ِإلَيْ َك َومِ نْ ُهم َّم ْن إِن تَ ْأ َمنْ ُه ِبدِ ين ٍَار
جالله ( َومِ ْن أَ ْهلِ الْكِ ت ِ
َّل يُ َؤ ِّد ِه ِإلَيْ َك إ َِّل َما ُد ْم َت َعلَيْهِ َقا ِئ ًما)( ،((3وكذا من أداء األمانة أداؤها بإحسان حيث
ال ُّر ب ْ ُ
اص ِف الْ َقتْلَى ْ ُ
ِال ِّر
يقول املولى عز وجل (يَا أَ ُّي َها ا َّلذِ ي َن آ َمنُوا ُكت َ
ِب َعلَيْ ُك ُم الْقِ َ
ص ُ
َوالْ َعبْ ُد بِالْ َعبْدِ َو ْالُنثَى ب ْ
ِالُنثَى َف َم ْن ُعفِ َي لَ ُه مِ ْن أَ ِخيهِ َش ْيءٌ َفا ِّتبَا ٌع ب ْ
وف َوأَ َداءٌ ِإلَيْهِ
ِال َ ْع ُر ِ
ِب ِإ ْح َسان)(((3؛ أ َّما عن خيانة األمانة فقد قال سبحانه وتعالى (يَا أَ ُّي َها ا َّلذِ ي َن آ َمنُوا َل
تَخُ ونُوا َّ َ
الل َوال َّر ُسو َل َوتَخُ ونُوا أَ َمانَا ِت ُك ْم َوأَنتُ ْم تَ ْعل َ ُمو َن)(((3؛ ومن عدم إضاعة األمانة
رعايتها فيقول املولى جل جالله ( َوا َّلذِ ي َن ُه ْم ِلَ َمانَاتِهِ ْم َو َع ْهدِ ِه ْم َرا ُعو َن)(((3؛ أ َما
اه ُّ ْ
املواثيق والعهود فيقول احلق عز وجل يف الوفاء بها ( َوأَ ْو ُفوا ِب َع ْهدِ َّ ِ
دت
الل ِإ َذا َع َ
يا َن بَ ْع َد تَ ْوكِ يدِ َها)( ،((3وهذا يشمل كل اتفاق بني طرفني على شيء
َو َل تَنق ُ
ُضوا ْالَ ْ َ
مباح من أنواع العقود التجارية؛ ويقول سبحانه وتعالى ( َوأَ ْو ُفوا بِالْ َع ْهدِ إ َِّن الْ َع ْه َد
َكا َن َم ْسئُ ً
ول)(.((3
وأن من يتصف بها إمنا يتصف بصفات املؤمنني ،جاء عن
ويف فضل حفظ األمانة َّ
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال( :أربع إذا كن فيك
ابن عمر رضي اهلل عنه َّ
ُ
وحفظ األمانة ،وحس ُن اخللق ،وعفة
فال عليك ما فاتك من الدنيا صد ُق احلديث،
( ((3القر�آن الكرمي�،سورة البقرة� ،آية «.»283
( ((3القر�آن الكرمي�،سورة الن�ساء�،آية «.»58
( ((3حميي الدين عطية،الك�شاف االقت�صادي لآي��ات ال��ق��ر�آن الكرمي،الطبعة ،1املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي بوالية فريجينيا بالواليات املتحدة
الأمريكية 1412،هـ 1991/م�،ص «»41؛ ح�سني �شحاته.،االقت�صاد الإ�سالمي بني الفكر والتطبيق،مرجع �سابق�،ص «.»25
( ((3القر�آن الكرمي� ،سورة �آل عمران�،آية «.»75
( ((3القر�آن الكرمي�،سورة البقرة�،آية «.»178
( ((3القر�آن الكرمي�،سورة الأنفال�،آية «.»27
( ((3القر�آن الكرمي�،سورة املعارج�،آية «.»32
( ((3القر�آن الكرمي�،سورة املعارج�،آية «.»32
( ((3القر�آن الكرمي�،سورة الإ�سراء�،آية «.»34
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( ((4الألباين�،صحيح اجلامع،مرجع �سابق،املجلد ،1احلديث رقم ( )873وقال حديث �صحيح�،،ص «.»212
( ((4الألباين�،صحيح اجلامع،مرجع �سابق،املجلد ،2احلديث رقم ( )7179وقال حديث �صحيح�،،ص «.»1205
( ((4الألباين�،صحيح اجلامع،مرجع �سابق،املجلد ،1احلديث رقم ( )2575وقال حديث �صحيح�،،ص «.»503
(� ((4أحمد بن حجر الع�سقالين ،هداية الرواة �إىل تخريج �أحاديث امل�صابيح وامل�شكاة،املجلد،4كتاب الآداب،حديث رقم (،)4920الطبعة  ،1دار ابن القيم
بالدمام ودار ابن عفان بالقاهرة 1422 ،هـ 2001 /م� ،ص «.»433
( ((4الألباين�،صحيح اجلامع،مرجع �سابق،املجلد،1احلديث رقم ( )240وقال حديث �صحيح� ،ص «.»107
( ((4الألباين�،صحيح اجلامع،مرجع �سابق،املجلد،2احلديث رقم ( )6480وقال حديث �صحيح� ،ص «.»1105
( ((4القر�آن الكرمي�،سورة الن�ساء�،آية».»107
( ((4القر�آن الكرمي�،سورة احلج�،آية «.»38
( ((4القر�آن الكرمي�،سورة الأنفال�،آية «.»58
( ((4القر�آن الكرمي�،سورة يو�سف�،آية «.»52
( ((5القر�آن الكرمي�،سورة الن�ساء�،آية «.»105
(� ((5أبو عبدالله حممد بن �إ�سماعيل البخاري�،صحيح البخاري،املجلد  ،1باب عالمة املنافق،حديث رقم ((،)33د.ت)،دار املنار( ،د.ن)1422 ،هـ/
2001م� ،ص «.»16
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أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال( :ال
مطعمٍ)(((4؛ وعن أنس رضي اهلل عنه َّ
إميان ملن ال أمانة له ،وال دي َن ملن ال عهد له)(((4؛ وعن زيد بن ثابت رضي اهلل عنه
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال( :أول ما يرفع من الناس األمانة ،وآخر ما
َّ
(((4
ٍّ
النبي
مصل ال َخال َق له عند اهلل تعالى) ؛ وقد توضأ
يبقى من دينهم الصالة و ُر َّب
َّ
يتمسحون بوضوئه ،فقال لهم النبي صلى
صلى اهلل عليه وسلم يو ًما؛ فجعل أصحابُه
َّ
حب ا ِ
يحب
هلل ورسولِه! فمن س َّره أن َّ
اهلل عليه وسلم( :ما يجمعكم على هذا؟! ،قالواُّ :
َ
حدث ،ولْيؤ ِّد أمانته إذا
اهلل ورسولَه  -أو يح ُّبه اهللُ ورسولُه -؛ فلْيُصدق حديثَه إذا َّ
ُ
اؤتن ،ولْيحس ْن جوا َر من جاو َره)(((4؛ وقال صلى اهلل عليه وسلم( :أ ِّد األمانة إلى من
ائتمنك ،وال تخن من خانك)(((4؛ ويف الوفاء بالعهد يقول صلى اهلل عليه وسلم يف
قوم عه ٌد ،فال
احلديث الذي رواه عمرو بن عبسة رضي اهلل عنه( :من كان بينه وبني ٍ
يشد عقْده وال يحلها حتى ينقضي أمدها ،أو يَنْبِذ لهم على سواء)(.((4
َّ
اللَ
َّ
وقد كره املولى اخليانة وفعلها حيث قال عز وجل (إ َِّن
َل يُ ِحب َمن َكا َن َخوا ًنا أَثِيما)( ،((4وقال سبحانه وتعالى ( :إ َِّن َّ َ
الل َل يُ ِح ُّب
ً
ُّ
َّ
َ
َّ
(((4
(((4
َ
َ
َ
ُك َّل َخ َّو ٍان كف ٍُور)  ،وقال جل جالله( :إ َِّن الل ل يُ ِح ُّب ْ
الا ِئ ِننيَ) ونلمس نتيجة
اخليانة وعاقبتها يف قول اهلل سبحانه وتعالىَ ( :وأَ َّن َّ َ
الل َ
 ل يَ ْهدِ ي َكيْ َد ْ َ
الا ِئ ِننيَ)(،((4
كما نهى اخلالق عز وجل عن مساندة كل خائن حيث قال جل جاللهَ ( :و َل تَ ُكن
عد النبي صلى اهلل عليه وسلم نقض العهد ،وإخالف
ِّلل ْ َخا ِئ ِن َ
ني َخ ِصي ًما)(((5؛ وقد َّ
الوعد من عالمات املنافقني ،فقال( :آية املنافق ثالث :إذا حدث كذب ،وإذا وعد
أخلف ،وإذا ائتمن خان)(((5؛ وعن أبي بكرة رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه
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وسلم قال( :ما من ذنب أجدر أن يجعل اهلل تعالى لصاحبه العقوبة يف الدنيا ،مع ما
يدخره له يف اآلخرة ،من قطيعة الرحم ،واخليانة ،والكذب ،وإن أعج َل الطاعة ثوا ًبا
لَصل ُة ال َّرحم؛ حتى أن أهل البيت ليكونون فجرة ،فتنمو أموالهم ،ويكثر عددهم ،إذا
تواصلوا)(((5؛ وقال صلى اهلل عليه وسلم :يف احلديث الذي رواه عبداهلل بن عمرو
رضي اهلل عنه( :أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ،ومن كانت فيه خصلة منهن
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ،إذا ائتمن خان ،وإذا حدث كذب ،وإذا عاهد
غدر ،وإذا خاصم فجر)(.((5
 - 2العدل واإلحسان وعدم اإلضرار بالغير:
وقــال ســبحانه وتعالــى  :يف العــدل واإلحســـان وعــدم الظلــم والبغــي (إ َِّن َّ َ
الل
ال ْح َســانِ َوإِيتَاءِ ذِ ي الْ ُق ْربَــى َويَنْ َهــى َعــنِ الْ َف ْح َشــاءِ َو ْالُن َك ِــر
يَ ْأ ُم ُر بِالْ َع ْدلِ َو ْ ِ
ْــي يَعِ ُظ ُكــ ْم لَ َعلَّ ُكــ ْم تَ َذ َّكــ ُرو َن)( ((5؛ ويقــول عــز وجــل يف العــدل باحلــق
َوالْبَغ ِ
(((5
م ْن َخل َ ْقنَا أ ُ َّم ٌة يَ ْه ُــدو َن ب ْ َ
ِال ِّــق َو ِبــهِ يَ ْعدِ لُــو َن) ؛ وقــول احلــق عــز وجــل
( َو ِ َّ
ال ْح َســا ُن)(((5؛ أي عملــوا خيــراً فجــوزوا بــه( ،((5فمــن
ال ْح َسانِ إ َِّل ْ ِ
( َه ْل َجزَاءُ ْ ِ
(((5
عمــل أن تتقــن عملــه الــذي أوكلــه إليــك  ،وقــال
اإلحســان ملــن وثــق بــك يف
ٍ
َاك َّ
َنــس نَ ِصيبَ َ
جــل جاللــهَ ( :وابْت َِــغ فِ ي َمــا آت َ
ــك مِ ــ َن
اللُ َّ
الــدا َر ْال ِخــ َرةَ َو َل ت َ
َ
َّ
ال ُّدنْ َيا َوأَح ِســن َكما أَحس ـ َن َّ
ض إ َِّن الل َ
اللُ ِإلَيْـ َ
حــب
ـك َو َل تَبْـ ِـغ الْ َف َســا َد ِف ْالَ ْر ِ
 ل يُ ِ ُّ
ْ
َ ْ َ
(((6
(((5
َ
ْ
َ
ِص َل ِح َهــا) ؛ ويقــول عــز
ْالُف ِْســدِ ي َن) ؛ ويقــولَ ( :ول تُف ِْســ ُدوا ِف ال ْر ِ
ض بَ ْعــ َد إ ْ
احــ َ
وجــل ُ ( :قـ ْل إ َّ َ
ـي الْ َف َو ِ
الثْــ َم َوالْ َبغ َْي ِب َغيْ ِر
ـش َمــا َظ َهـ َر مِ نْ َهــا َو َمــا بَ َط َن َو ْ ِ
ِنــا َحـ َّر َم َر ِّبـ َ
ْ َ
الــقِّ )(((6؛ وقولــه جــل جاللــه( :إ َّ َ
َّاس َويَبْ ُغــو َن
الس ـبِي ُل َعلَــى ا َّلذِ ي َن يَ ْظ ِل ُمو َن الن َ
ِنــا َّ
(((6
الــقِّ أُولَئ َ
ض ِب َغيْ ِــر ْ َ
أن مــن
ِف ْالَ ْر ِ
اب أَلِيــ ٌم) ؛ وذكــر املــاوردي َّ
ِــك لَ ُهــ ْم َعــ َذ ٌ
( ((5الألباين� ،صحيح اجلامع،مرجع �سابق،املجلد،2احلديث رقم ( )5705وقال حديث �صحيح�،ص «.»995
( ((5البخاري ،البخاري،املجلد ،2باب عالمة املنافق،حديث رقم ( ،)34مرجع �سابق�،ص «.»16
( ((5القر�آن الكرمي�،سورة النحل�،آية «.»90
( ((5القر�آن الكرمي�،سورة الأعراف�،آية «.»181
( ((5القر�آن الكرمي�،سورة الرحمن�،آية «.»60
( ((5حممد بن �صمادح التجيبي،خمت�صر تف�سري الإمام الطربي،الطبعة ،6دار الفجر الإ�سالمي1418 ،هـ 1998/م�،ص «.»533
( ((5حممود حممد اخلزندار،هذه �أخالقنا،الطبعة  ،10دار طيبة بالريا�ض1426،هـ 2005/م�،ص «.»487
( ((5القر�آن الكرمي�،سورة الق�ص�ص�،آية «.»77
( ((6القر�آن الكرمي�،سورة الأعراف�،آية «.»85
( ((6القر�آن الكرمي�،سورة الأعراف�،آية «.»33
( ((6القر�آن الكرمي�،سورة ال�شورى�،آية «.»42

202

العدد ( )6ــ دولة قطر  -أبريل  2017م

(� ((6أبو احل�سن علي بن حبيب املـاوردي،النـكت والعــيون تف�سري املـاوردي،املجلد (،4د.ت)،وزارة الأوقاف ال�شئــون الإ�سالميـة بالكويت 1402 ،هـ 1982 /م� ،ص «.»523
( ((6القر�آن الكرمي�،سورة �آل عمران�،آية «.»57
( ((6القر�آن الكرمي�،سورة البقرة�،آية «.»279
( ((6القر�آن الكرمي�،سورة املائدة�،آية «.»42
( ((6القر�آن الكرمي�،سورة املائدة�،آية «.»63
(� ((6أبو احل�سني م�سلم بن احلجاج الني�سابوري�،صحيح م�سلم،اجلزء ،3كتاب الإمارة،باب ف�ضيلة الإمام العادل وعقوبة اجلائر واحلث على الرفق
بالرعية والنهي عن �إدخال امل�شقة عليهم،حديث رقم (،)1827الطبعة ،1دار ابن حزم ببريوت 1416 ،هـ1995/م� ،ص «.»1159
(((6البخاري،البخاري،املجلد،2باب االتقاء واحلذر من دعوة املظلوم،حديث رقم(،)2448مرجع �سابق� ،ص «.»104
( ((7الني�سابوري�،صحيح م�سلم،مرجع �سابق،اجلزء ،1كتاب الإمي��ان ،باب وعيد من اقتطع حق م�سلم بيمني فاجرة بالنار ،حديث رقم(� ،)137ص
«.»113
( ((7الني�سابوري�،صحيح م�سلم،مرجع �سابق،اجلزء،4كتاب الرب وال�صلة والآداب،حديث رقم(� ،)2581ص «.»1585
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القيم األخـالقية وتأثيرها
في السلـوك االقتصـادي اإلسـالمي

املــراد فيهــا البغــي يف النفــوس واألمــوال( ،((6ومــن البغــي يف االقتصــاد الفســاد
واالســتطالة علــى اآلخريــن ،ويقــول ســبحانه وتعالــى يف كراهــة فعــل الظاملــن
( َو َّ
اللُ َ
 ل يُ ِح ُّب َّ
الظ ِال َِــن)(((6؛ ومــن الظلــم االقتصــادي أكل الربــا لقولــه جــل
ِحــ ْر ٍب ِّمــ َن َّ ِ
وس
جاللــه ( َفــ ِإن َّلــ ْم تَ ْف َعلُــوا َف ْأ َذنُــوا ب َ
الل َو َر ُســولِهِ َوإِن تُبْتُــ ْم َفل َ ُكــ ْم ُرءُ ُ
أَ ْم َوا ِل ُكــ ْم َل ت َْظ ِل ُمو َن َو َل ت ُْظل َ ُمــو َن)( ،((6وكــذا أكل الســحت وهــي الرشــوة ويف ذلــك
ـح ِت)(((6؛ وقولــه عــز وجــل:
ِلسـ ْ
يقــول ســبحانه وتعالــىَ ( :س ـ َّما ُعو َن ِلل ْ َكذِ ِب أَ َّكالُــو َن ل ُّ
ـس َمــا َكانُــوا
(لَـ ْو َل يَنْ َها ُه ُم ال َّر َّبا ِن ُّيــو َن َو ْالَ ْحبَــا ُر َعــن َق ْولِهِ ـ ُم ْ ِ
السـ ْ
ـح َت لَ ِبئْـ َ
الثْـ َم َوأَ ْكلِهِ ـ ُم ُّ
ني عنــد اهلل علــى منابــر
(إن املُق ِْسـ ِـط َ
صنَ ُعــو َن)(((6؛ وقــال صلــى اهلل عليــه وســلمَّ :
يَ ْ
ن الذيــن يعدلــون يف حكمهــم وأَ ْهلِيهـ ْم
مــن نـ ٍ
ـور عــن ميــن الرحمــن  -وكلْتَــا يديــه ميـ ٌ
(((6
ومــا َولُــوا) ؛ وثبــت يف احلديــث عن ابــن عبــاس رضــي اهلل عنــه أن النبــي صلــى
اهلل عليــه وســلم بعــث معاذاً إلــى اليمــن وقــال لــه( :اتــق دعــوة املظلــوم ،فإنهــا ليــس
بينهــا وبــن اهلل حجــاب)(((6؛ وعن أبــي أمامــة رضــي اهلل عنــه أن رســول اهلل صلــى
اهلل عليــه وســلم قــال( :مــن اقتطــع حــق امــرئ مســلم بيمينــه ،فقــد أوجــب اهلل لــه
النــار ،وحــرم عليــه اجلنــة) ،فقــال لــه رجــل :وإن كان شــيئاً يســيراً ،يــا رســول اهلل؟
قــال( :وإن قضيب ـاً مــن أراك)(((7؛ وعــن أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه أن رســول اهلل
ـس؟) قالــوا :املفلــس فينــا مــن ال درهــم
صلــى اهلل عليــه وســلم قــال( :أتــدرون مــا املفلـ ُ
لــه وال متــاع ،فقــال( :إن املفلــس مــن أمتــي مــن يأتــي يــوم القيامــة بصــاة وصيــام
وزكاة ،ويأتــي وقــد شــتم هــذا ،وقــذف هــذا ،وأكل مــال هــذا ،وســفك دم هــذا،
وضــرب هــذا ،فيعطــى هــذا مــن حســناته ،وهــذا مــن حســناته ،فــإن فنيــت حســنات ُه
قبــل أن يقضــي مــا عليــه ،أخــذ مــن خطاياهــم ُ
فطرحــت عليــه ،ثــم ُطــرح يف النــار)(((7؛
وعن أبــي بكــرة رضــي اهلل عنــه قــال :قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم( :مــا
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مــن ذنــب أجــدر أن يعجــل اهلل تعالــى لصاحبــه العقوبــة يف الدنيــا مــع مــا يدخــر له يف
اآلخــرة مــن البغــي ،وقطيعــة الرحــم)( ((7وقــال( :مــن ضــا َّر ،ضــا َّر اهللُ بــه ،ومــن شــاقَّ ،
شــاقَّ اهللُ عليــه)(((7؛ وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم( :ال ضــرر ،وال ضــرار)(((7؛ ويف
هــذا احلديــث ضمانــة بــأن تكــون دائــرة الضــرر يف أضيــق مــا يكــون والســعي إلزالتــه
مــن نطــاق الســلوك اإلنســاني( ،((7ومــن أكل املــال بالباطــل وأخــذ احلقــوق بغيــر وجــه
الرشــوة حيــث يقــول صلــى اهلل عليــه وســلم يف احلديــث الــذي رواه أبــو هريــرة رضــي
اهلل عنــه( :لعــن اهلل الراشــي ،واملرتــش يف احلكــم)(.((7
 - 3عدم أكل املال بالباطل وبخس الناس:
اطــلِ َوتُ ْدلُــوا ِب َهــا ِإلَى ْ ُ
قــال جــل جاللــهَ ( :و َل تَ ْأ ُكلُوا أَ ْم َوالَ ُكم بَيْنَ ُكــم بِالْ َب ِ
الـ َّك ِام ِلتَ ْأ ُكلُوا
ِالثْـ ِـم َوأَنتُـ ْم تَ ْعل َ ُمــو َن)( ((7وقــول احلــق ســبحانه وتعالــى (يَــا
َف ِري ًقــا ِّمـ ْن أَ ْمـ َوالِ ال َّنـ ِ
ـاس ب ْ ِ
أَيُّ َهــا ا َّلذِ ي ـ َن آ َمن َ
اطــلِ إ َِّل أَن تَ ُكــو َن ِ َ
ُوا ل تَ ْأ ُكلُوا أَ ْم َوالَ ُكم بَيْنَ ُكــم بِالْبَ ِ
اض
تــا َر ًة َعــن تَ ـ َر ٍ
أن مِ ــن أكلِ أمــوال النــاس بعضهــم
ِّمن ُكـ ْم)( ،((7وذكــر ابــن كثيــر يف تفســيره لهــذه اآليــة َّ
بعض ـاً :أي بأنــواع املكاســب غيــر الشــرعية كالربــا والقمــار( ،((7وقــال جــل جاللــه:
ـاس بِالْبَ ِ
اطــلِ َوأَ ْعتَ ْدنَــا ِلل ْ َكافِ ِريـ َن
( َوأَخْ ذِ ِهـ ُم ال ِّربَــا َو َقـ ْد نُ ُهــوا َعنْ ُه َوأَ ْكلِهِ ـ ْم أَ ْم َوا َل ال َّنـ ِ
مِ نْ ُهـ ْم َع َذا ًبــا أَلِي ًمــا)(((8؛ وقــال ســبحانه وتعالــى (يَــا أَيُّ َهــا ا َّلذِ يـ َن آ َمنُــوا إ َِّن َكثِيـ ًرا ِّمـ َن
صـ ُّدو َن َعــن َسـبِيلِ َّ ِ
ـاس بِالْ َب ِ
الل)(((8؛
ـار َوال ُّر ْه َبــانِ لَ َي ْأ ُكلُــو َن أَ ْم َوا َل ال َّنـ ِ
ْالَ ْح َبــ ِ
اطــلِ َويَ ُ
(إن
أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــال يف حجــة الــوداعَّ :
ففيمــا رواه جابــر َّ
دماءكــم وأموالكــم عليكــم حــرام كحرمــة يومكــم هــذا((8()...؛ وقــال ســبحانه وتعالــى:
َّاس أَ ْش ـيَا َء ُه ْم)( ،((8ومــن البخــس يف البيــع والشــراء :النقــص يف
( َو َل تَبْ َخ ُســوا الن َ
( ((7الألباين�،صحيح اجلامع،مرجع �سابق،املجلد،2احلديث رقم()5704وقال حديث �صحيح� ،ص «.»994

( ((7الألباين�،صحيح اجلامع ،مرجع �سابق،املجلد،2احلديث رقم()6372وقال حديث �صحيح�،،ص «.»1089
( ((7الألباين�،صحيح اجلامع،مرجع �سابق،املجلد،2احلديث رقم()7517وقال حديث �صحيح�،،ص «.»1249
( ((7املقرن،خالد بن �سعد�.ضوابط الإنتاج يف االقت�صاد الإ�سالمي و�أثرها على الإنتاج والإنتاجية،الطبعة ،1مطابع ون�شر جامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية بالريا�ض 1425 ،هـ 2004/م� ،ص «.»87،92
( ((7الألباين�،صحيح اجلامع،مرجع �سابق،املجلد ،2احلديث رقم( )5093وقال حديث �صحيح� ،ص «.»907
( ((7القر�آن الكرمي�،سورة البقرة�،آية «.»188
( ((7القر�آن الكرمي�،سورة الن�ساء�،آية «.»29
( ((7ابن كثري،تف�سري القر�آن العظيم،املجلد ،1مرجع �سابق�،ص «.»723
( ((8القر�آن الكرمي�،سورة الن�ساء�،آية «.»161
( ((8القر�آن الكرمي�،سورة التوبة�،آية «.»34
( ((8الألباين�،صحيح اجلامع،مرجع �سابق،املجلد ،1احلديث رقم ( )2068وقال حديث �صحيح� ،ص «.»414
( ((8القر�آن الكرمي�،سورة ال�شعراء�،آية «.»183
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ثمــن الســلعة بالتعيــب فيهــا والتزهيــد ،وعــن عبــداهلل بــن مســعود رضــي اهلل عنــه
قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم( :ال يدخــل اجلنــة مــن كان يف قلبــه مثقــال
ذرة مــن كبــر) .فقــال رجــل :إن الرجــل يحــب أن يكــون ثوبــه حســناً ونعلــه حســن ًة.
قــال( :إن اهلل تعالــى جميــل يحــب اجلمال .الكِ ب ـ ُر بَط ـ ُر احلــقِّ وغمــط النــاس)(((8؛
وغمــط النــاس :أن تبخســهم مكانتهــم يف رد حقوقهــم والتعالــي علــى احلــق يف ذلــك
وأن تنصــاع لــه.
 - 4عدم اإلسراف والتبذير والبطر:

( ((8الني�سابوري�،صحيح م�سلم،مرجع �سابق،اجلزء،1كتاب الإميان،باب حترمي الكرب وبيانه،حديث رقم (� ،)91ص «.»89
( ((8القر�آن الكرمي�،سورة الفرقان�،آية «.»67
( ((8القر�آن الكرمي�،سورة الأعراف�،آية «.»31
( ((8القر�آن الكرمي�،سورة الإ�سراء�،آية «.»27-26
( ((8رفيق يون�س امل�صري�.أ�صول االقت�صاد الإ�سالمي،الطبعة  ،2دار القلم بدم�شق والدار ال�شامية ببريوت 1413 ،هـ 1993 /م�،ص «»156؛حممود
علي قراعة،الأخالق يف الإ�سالم من �أحاديث الر�سول �صلى الله عليه و�سلم ومن فتاوى ابن تيمية،دار م�صر للطباعة�،ص «.»242
( ((8البخاري�،صحيح البخاري،املجلد،1باب قول الله تعاىل (ال ي�س�ألون النا�س �إحلاف ًا)،حديث رقم(،)1477مرجع �سابق�،ص «.»344
(� ((9أبو عبدالله حممد بن يزيد القزويني�،سنن ابن ماجه،حديث رقم (،)3605الطبعة ،1دار الفكر ببريوت 1421،هـ2001/م�،ص «،»819
وح�سنه الألباين.
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القيم األخـالقية وتأثيرها
في السلـوك االقتصـادي اإلسـالمي

ففــي اإلســراف يف اإلنفــاق يقــول جــل جاللــهَ ( :وا َّلذِ يــ َن ِإ َذا
ــن َذل َ
ِــك َق َوا ًمــا)( ،((8ويف اإلســراف
أَن َفقُـوا لَ ْم يُ ْس ِر ُفـــوا َولَ ْم يَ ْقتُ ُروا َو َكا َن بَ ْ َ
يف املــأكل يقــول ســبحانه وتعالــى( :يَــا بَنِــي آ َد َم خُ ــ ُذوا ِزينَتَ ُكــ ْم ِعنــ َد ُك ِّل
َم ْسـ ِـج ٍد َو ُكلُوا َو ْ
ني)( ،((8ويقــول ســبحانه
ـب ْال ُ ْسـ ِـرفِ َ
اش ـ َربُوا َو َل ت ُْسـ ِـر ُفوا ِإ َّن ُه َل يُ ِحـ ُّ
وتعالــى :يف التبذيــر ( َو ِ
الســبِيلِ َو َل تُبَــ ِّذ ْر
آت َذا الْ ُق ْربَــى َحقَّــ ُه َو ْال ِْســكِ َ
ني َوابْــ َن َّ
(((8
َ
ني َو َكا َن َّ
تَبْذِ يــ ًرا إ َِّن ْالُبَ ِّذ ِريــ َن َكانُوا ِإخْ َوا َن َّ
الشــيَ ِ
الشــيْطا ُن ِل َر ِّبــهِ َكفُــو ًرا) ؛
اط ِ
والتبذيــر أشــد مــن اإلســراف؛ والتــرف أشــد منهمــا وعـ َّـد يف اإلســام ظلمـاً وكلهــم
يدخــل يف إضاعــة املــال( ،((8كمــا حــذر رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم مــن التبذيــر
أن معاويــة كتــب إلــى املغيــرة بــن شــعبة رضــي اهلل عنــه أن
حيــث روى البخــاري ّ
اكتــب إلـ َّـي بشــيء ســمعته مــن النبـ َّـي صلــى اهلل عليــه وســلم ،فكتــب إليــه :ســمعت
(أن اهلل كــره لكــم ثالثـاَ ،قيـ َل وقــا َل ،وإضاعــة
النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم يقــولَّ :
املــال ،وكثــرة الســؤال)(((8؛ وقــد نهــى صلــى اهلل عليــه وســلم عــن ســلوك التــرف
والبــذخ وهــو اإلنفــاق مــن أجــل التظاهــر والتعاظــم واملباهــاة والتعالــي فقــال يف
احلديــث الــذي رواه ابــن عمــر رضــي اهلل عنــه( :كلــوا واشــربوا وتصدقــوا والبســوا
مالــم يخالطــه إســراف أو مخيلــة)(((9؛ ويقــول جــل جاللــه يف بطــر املعيشــة ( َو َك ـ ْم
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أَ ْهل َ ْكنَــا مِ ــن َق ْريَ ٍة بَ ِط َر ْت َمعِ َ
يشــتَ َها َف ِتل ْ َك َم َســاكِ نُ ُه ْم لَــ ْم ت ُْســ َكن ِّمــن بَ ْعدِ ِهــ ْم إ َِّل
َقلِيـ ًـا َو ُك َّنــا نَ ْحـ ُن الْ َو ِار ِثــن)َ(((9؛ ويقــول عــز وجــلَ ( :و َل تَ ُكونُــوا َكا َّلذِ يـ َن َخ َر ُجــوا مِ ــن
دِ يَ ِار ِهم بَ َطـ ًرا)(((9؛ وقــال صلــى اهلل عليــه وســلم يف احلديــث الــذي رواه بــن مســعود
رضــي اهلل عنــه( :ال يدخــل اجلنــة مــن كان يف قلبــه مثقــال ذرة مــن كبــر) .فقــال
رجــل :إن الرجــل يحــب أن يكــون ثوبــه حســناً ونعلــه حســن ًة .قــال( :إن اهلل تعالــى
جميــل يحــب اجلمال .الكِ ب ـ ُر بَط ـ ُر احلــقِّ وغمــط النــاس)(((9؛ وبطــر احلــق إنــكاره
وعــدم القبــول بــه تك ُّبـ ًرا ُ
وطغيا ًنــا؛ ومــن ذلــك بطــر النعمة:حــن يســتخفّها وال يَ ْشـ ُكر
اخلالــق عليهــا شــكراً لفظيــاً وفعليــاً.
 - 5عدم البخل والتقتير والشح وكنز املال:
والتقتير على نقيض اإلسراف وكالهمـا مذموم ،يقول جل جالله (ا َّلذِ ي َن
يَب َخلُو َن َويَ ْأ ُمرو َن النَّاس بِالْبخْ لِ َويَ ْكتُمو َن َما آتَا ُهم َّ
ضلِهِ َوأَ ْعتَ ْدنَا ِلل ْ َكافِ ِري َن
اللُ مِ ن َف ْ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ْ
(((9
َع َذا ًبا ُّمهِ ينًا) ؛ قال احلق سبحانه وتعالىَ ( :و َمن يُو َق ُش َّح نَف ِْسهِ َفأُولَئ َ
ِك
ُه ُم ْال ُ ْفل ُِحو َن)(((9؛ وقال جل جاللهُ ( :قل َّل ْو أَنتُ ْم َ ْ
ت ِل ُكو َن َخزَا ِئ َن َر ْح َمةِ َر ِّبي ِإ ًذا
نسا ُن َقتُور ً)(((9؛ ويف اكتناز املال وعدم إنفاق ما
الن َفاقِ َو َكا َن ْ ِ
َّلَ ْم َس ْكتُ ْم َخ ْشيَ َة ْ ِ
ال َ
يستحق عليه من حقوق هلل يقول جل جاللهَ ( :وا َّلذِ ي َن يَ ْك ِنزُو َن َّ
الذ َه َب َوالْفِ َّض َة َو َل
يُنفِ قُونَ َها ِف َسبِيلِ َّ ِ
ِيم)(((9؛ ويف اكتناز املال والفساد يف إنفاقه
الل َف َب ِّش ْر ُهم ِب َع َذ ٍاب أَل ٍ
وسى َف َب َغى َعلَيْهِ ْم َوآتَيْنَاهُ مِ َن
يقول احلق سبحانه وتعالى( :إ َِّن َقا ُرو َن َكا َن مِ ن َق ْو ِم ُم َ
َ
َّ
ُوز َما إ َِّن َم َف ِ َ
صبَةِ أُولِي الْ ُق َّو ِة ِإ ْذ َقا َل لَ ُه َق ْو ُم ُه َل تَ ْف َر ْح إ َِّن الل َل
الْ ُكن ِ
ات ُه لَتَنُوءُ بِالْ ُع ْ
َاك َّ
يُ ِح ُّب الْ َف ِر ِحيـ َن َ -وابْت َِغ فِ ي َما آت َ
َنس نَ ِصيبَ َك مِ َن ال ُّدنْيَا
اللُ َّ
الدا َر ْال ِخـ َرةَ َو َل ت َ
َ
َّ
َوأَح ِسن َكما أَحس َن َّ
(((9
َ
ْ
ض إ َِّن الل َل يُ ِح ُّب ْالُف ِْسدِ ي َن) .
اللُ ِإلَيْ َك َو َل تَبْ ِغ الْ َف َسا َد ِف ال ْر ِ
ْ
َ ْ َ
وعــن جابــر رضــي اهلل عنــه قــال :قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم( :وأي
داء أدوى مــن البخــل؟)(((9؛ وقــد نهــى عــن الشــح؛ ففيمــا رواه جابــر رضــي اهلل عنــه
( ((9القر�آن الكرمي� ،سورة الق�ص�ص� ،آية «.»58
( ((9القر�آن الكرمي� ،سورة الأنفال�،آية «.»47
( ((9الني�سابوري� ،صحيح م�سلم�،سبق تخريجه.
( ((9القر�آن الكرمي�،سورة الن�ساء�،آية «.»37
( ((9القر�آن الكرمي�،سورة احل�شر�،آية «.»9
( ((9القر�آن الكرمي�،سورة الإ�سراء� ،آية «.»100
( ((9القر�آن الكرمي�،سورة التوبة� ،آية «.»34
( ((9القر�آن الكرمي�،سورة الق�ص�ص� ،آية «.»77-76
( ((9الألباين�،صحيح اجلامع،مرجع �سابق،املجلد،2احلديث رقم( )7104وقال حديث �صحيح�،،ص «.»1195
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أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــال( :اتقــوا الظلــم ،فــإن الظلــم ظلمــات يــوم
َّ
القيامــة ،واتقــوا الشــح ،فــإن الشـ َّـح أهلــك مــن كان قبلكـــم ،وحملهــم علــى أن ســفكوا
أن رســول اهلل
دماءهــم واســتحلوا محارمهــم)(((10؛ وعــن أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه َّ
صلــى اهلل عليــه وســلم قــال( :ال يجتمــع غبــا ٌر يف ســبيل اهلل ودخــان جهنــم يف جــوف
عبـ ٍـد أبــداً ،وال يجتمــع الشــح واإلميــان يف قلــب عبـ ٍـد أبــدا)(.((10
 - 6اإليثار وعدم األثرة واحلسد:

( ((10الألباين� ،صحيح اجلامع،مرجع �سابق،املجلد،1احلديث رقم( )102وقال حديث �صحيح�،،ص «.»82
( ((10الألباين� ،صحيح اجلامع،مرجع �سابق،املجلد،2احلديث رقم( )7616وقال حديث �صحيح�،،ص «.»1262
( ((10القر�آن الكرمي�،سورة احل�شر� ،آية «.»9
( ((10زاهية قدورة،القيم والأعراف الأخالقية يف احل�ضارة العربية والإ�سالمية،جملة تاريخ العرب والعامل،العددان ،114 - 113جملة �شهرية م�صورة
ت�صدر عن دار الن�شر العربية للدرا�سات والتوثيق ببريوت�،آذار-ني�سان 1988م� ،ص«.»4
( ((10القر�آن الكرمي�،سورة الن�ساء� ،آية «.»32
( ((10القر�آن الكرمي�،سورة الفلق�،آية «.»5
( ((10البخاري�،صحيح البخاري،املجلد ،2باب القطائع،حديث رقم(،)2376مرجع �سابق�،ص«.»86
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إذا كان اإليثار :محبة اآلخرين وتفضيلهم على النفس ،فإن األثرة هي :االنفراد
بالشيء دون أصحاب احلق ،واالستئثار باحلقوق واألموال ،فينفرد بها قوم دون
قوم ،فمن كان متسلطاً متمكناً فإن ذلك قد يحمله على االستئثار باملال أو بغيره من
بني سائر الناس.
اصة)ٌ(((10؛ ويف احلسد
ص َ
وقال جل جاللهَ ( :ويُ ْؤ ِث ُرو َن َعلَى أَنف ُِسهِ ْم َولَ ْو َكا َن بِهِ ْم َخ َ
باعتباره آفة اجتماعية واقتصادية خطيرة تقضي على اإلنسان وتشقيه وجتعل
منه يتمنى األذى والشر ملنافسيه يف اإلنتاج والعمل( ،((10حيث يقول سبحانه وتعالى
( َو َل تَتَم َّنوا َما َف َّض َل َّ
ما ا ْكت ََسبُوا َولِل ِّن َساءِ
اللُ ِبهِ بَ ْع َ
يب ِّ َّ
ض ُك ْم َعلَى بَ ْع ٍض ِّلل ِّر َجالِ نَ ِص ٌ
َ ْ
َ
َ
َّ
َّ
(((10
َ
ِّ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ضلِهِ إ َِّن الل كا َن ِبكل ش ْيءٍ َعلِي ًما) ؛ وكما
اسألوا الل مِ ن ف ْ
ما اكت ََس ْ َ
يب ِّ َّ
نَ ِص ٌ
ب َو ْ
قيل قدمياً :قاتل اهلل احلسد ما أعدلـه بدأ بصاحبه فقتله؛ وقد أمرنا اهلل سبحانـه
باالستعاذة من احلاسـد وشره فقال ( َومِ ن َش ِّر َح ِ
اس ٍد ِإ َذا َح َس َد)(.((10
أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم أراد أن
وعــن أنــس بــن مالــك رضــي اهلل عنــه َّ
يُقطــع مــن البحريــن ،فقالــت األنصــار :حتــى تُقطــع إلخواننــا مــن املهاجريــن مثــل
الــذي تقطــع لنــا ،قــال( :ســترون بعــدي أَثَ ـ َر ًة ،فاصبــروا حتــى تلقونــي)(((10؛ وعــن
أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــال( :إياكــم
أبــي هريــرة رضــي اهلل عنــه َّ
جتسســوا وال تناجشــوا وال
حتسســوا وال
والظن فــإن الظــن أكــذب احلديــث ،وال
َّ
َّ
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حتاســدوا وال تباغضــوا وال تدابــروا وكونــوا عبــاد اهلل إخوانــا)(.((10
 - 7عدم التطفيف يف الوزن:
ني -
ويقــول ســبحانه وتعالــى :محــذراً مــن التطفيــف يف الــوزن والكيــلَ ( :ويْ ٌل ِّلل ْ ُم َط ِّففِ َ
ـاس يَ ْسـتَ ْو ُفو َن َ -و ِإ َذا َكالُو ُهـ ْم أَو َّو َزنُو ُهـ ْم يُخْ ِسـ ُرو َن)(((10؛
ا َّلذِ يـ َن ِإ َذا ا ْكتَالُوا َعلَــى ال َّنـ ِ
ويقــول عــز وجــل داعيــاً إلــى إيفــاء الــوزن والكيــل ( َوأَ ْو ُفوا الْ َكيْــ َل ِإ َذا كِ لْتُــ ْم َو ِزنُــوا
ِــك َخيْــ ٌر َوأَ ْح َســ ُن تَ ْأ ِو ً
بِالْقِ ْس َ
يم ذل َ
يــا)( ،((10ويقــول ســبحانه وتعالــى:
ــط ِ
اس ْال ُ ْســتَقِ ِ
( َوأَ ْو ُفوا الْ َكيْ َل َو ْالِيــزَا َن بِالْقِ ْس ِ
ــط)( ،((11ويقــول عــز وجــل أيضــاً يف ذلــك
ِخيْ ٍــر َو ِإ ِّنــي أَ َخ ُ
ال ْكيَــا َل َو ْالِيــزَا َن ِإ ِّنــي أَ َرا ُكــم ب َ
ُصوا ْ ِ
اب يَــ ْو ٍم
ــاف َعلَيْ ُكــ ْم َعــ َذ َ
( َو َل تَنق ُ
(((11
ـاس
ُّم ِحيـ ٍـط)  ،ويقــول ســبحانه وتعالــىَ ( :ف َأ ْو ُفوا الْ َكيْ َل َو ْالِي ـزَا َن َو َل تَبْ َخ ُســوا ال َّنـ َ
أَ ْشـيَا َء ُه ْم)(((11؛ وقــال جــل جاللــهَ ( :ويَــا َقـ ْو ِم أَ ْو ُفوا ْ ِ
ال ْكيَا َل َو ْالِيـزَا َن بِالْقِ ْســط)ِ(((11؛
وقــال ســبحانه وتعالــى( :أَ ْو ُفوا الْ َكيْــ َل َو َل تَ ُكونُــوا مِ ــ َن ْالُخْ ِس ِــري َن)(((11؛ وعــن ابــن
أن النبــي صلــى اهلل عليــه وســلم قــال( :خمــس بخمــس :مــا
عبــاس رضــي اهلل عنــه َّ
نقــض قــوم العهــد إال ُســلط عليهــم عدوهــم ،ومــا حكمــوا بغيــر مــا أنــزل اهلل إال فشــا
فيهــم الفقــر ،وال ظهــرت فيهــم الفاحشــة إال فشــا فيهــم املــوت ،وال ط َّف ُفــوا املكيــال
(((11
إال منعــوا النبــات وأخــذوا بالســنني ،وال منعــوا الــزكاة إال حبــس عنهــم القط ـ ُر)
أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــال:
وعــن عبــداهلل بــن عمــر رضــي اهلل عنــه َّ
ـس إذا ابتليتــم بهــن وأعــوذ بــاهلل أن تدركوهــن :لــم تظهــر
(يــا معشــر املهاجريــن ،خمـ ٌ
الفاحشــة يف قــوم قـ ُّ
ـط حتــى يعلنــوا بهــا إال فشــا فيهــم الطاعــون واألوجــاع التــي لــم
تكــن يف أســافهم الذيــن مضــوا ،ولــم يُنقصــوا املكيــال وامليــزان إال أُخــذوا بالســنني
وشــدة املؤونــة وجــور الســلطان عليهــم ،ولــم مينعــوا زكاة أموالهــم إال ُمنعــوا القطــر
مــن الســماء ،ولــوال البهائــم لــم ُيطــروا ،ولــم ينقضــوا عهــد اهلل وعهــد رســوله
إال ســلط اهلل عليهــم عــد ًّوا مــن غيرهــم فأخــذوا بعــض مــا يف أيديهــم ،ومــا لــم
( ((10البخاري�،صحيح البخاري،املجلد،4باب (يا �أبها الذين �أمنوا اجتنبوا كثري ًا من الظن،)....حديث رقم (،)6066مرجع �سابق�،ص «.»139
( ((10القر�آن الكرمي�،سورة املطففني�،آية «.»3-1
( ((10القر�آن الكرمي�،سورة الإ�سراء�،آية «.»35
( ((11القر�آن الكرمي�،سورة الأنعام�،آية «.»152
( ((11القر�آن الكرمي�،سورة هود�،آية «.»84
( ((11القر�آن الكرمي�،سورة الأعراف�،آية «.»85
( ((11القر�آن الكرمي�،سورة هود�،آية «.»85
( ((11القر�آن الكرمي�،سورة ال�شعراء� ،آية «.»181
( ((11الألباين� ،صحيح اجلامع،مرجع �سابق ،املجلد ،1احلديث رقم ( )3240وقال حديث ح�سن�،،ص«.»616
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حتكــم أئمتهــم بكتــاب اهلل ويتخيــروا ممــا أنــزل اهلل إال جعــل اهلل بأســهم بينهــم)
فمــا انطــوت عليــه تلــك األحاديــث الشــريفة مــن حتذيـ ٍـر شــديد ملــآالت مــن اقتــرف
التطفيــف إ َّال داللــة علــى عظــم جــرم التطفيــف يف الكيــل والــوزن يف التعامــات(،((11
وعــن جابــر رضــي اهلل عنــه قــال :قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم( :إذا وزنتُــم
فأرجحــوا)(((11؛ وال يقتصــر األمــر يف التطفيــف علــى املكيــل فقــط ،وإمنــا ميكــن
ُ
ً
أن نقيــس عليــه مثـا أمــور أخــرى كتطفيــف األجــر للعامــل يف املنشــأة التجاريــة أو
الصناعيــة أو الزراعيــة ،فلــو كان هنــاك عامــل بعقــد علــى أجــر شــهري مثبــت فيــه
تســليمه إيــاه بالتأريــخ الهجــري ،ثــ ّم يقــوم صاحــب املنشــأة بدفــع أجــره بالتأريــخ
امليــادي ال الهجــري ممــا يعــد تطفيفـاً يف األجــر إذا علمنــا أن الســنة امليالديــة أكثــر
أيامـاً مــن الســنة الهجريــة بأحــد عشــر يومـاً.

(((11

( ((11ابن ماجه� ،سنن ابن ماجه،حديث رقم (،)4019مرجع �سابق� ،ص « ،»911وح�سنه الألباين.
( ((11عبدالعظيم حمدي ،م�صر املعا�صرة ،العدد ( ،489د.م) ،م�صر ،يناير � ،2008ص «.»20
( ((11الألباين� ،صحيح اجلامع،مرجع �سابق ،املجلد ،1احلديث رقم ( )825وقال حديث �صحيح� ،ص».»204
( ((11الألباين� ،صحيح اجلامع،مرجع �سابق ،املجلد  ،2احلديث رقم ( )6408وقال حديث �صحيح�،،ص».»1094
( ((12الني�سابوري� ،صحيح م�سلم،مرجع �سابق،اجلزء  ،1كتاب الإميان ،باب قول النبي �صلى الله عليه و�سلم (من غ�شنا فلي�س منا) ،حديث رقم (� ،)102ص «.»94
( ((12الألباين�،صحيح اجلامع ،مرجع �سابق،املجلد،2احلديث رقم ( )6929وقال حديث �صحيح� ،ص«.»1165
( ((12عبداحلليم اجلندي ،الأخالق يف االقت�صاد الإ�سالمي( ،د.ت) ،مركز �صالح كامل بالقاهرة( ،د.ط)� ،ص «.»227،228
( ((12فكري �أحمد نعمان ،النظرية االقت�صادية يف الإ�سالم مع خطة عمل تطبيقية لنظام اقت�صادي �إ�سالمي متكامل،الطبعة ،1دار القلم بدبي واملكتب
الإ�سالمي ببريوت ودم�شق1405،هـ1985/م�،ص «.»304
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 - 8عدم الغش والغرر والتدليس واالحتكار:
أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم قــال( :مــن
وعــن ابــن مســعود رضــي اهلل عنــه َّ
َّ
غشــنا فليــس منَّــا ،واملكــ ُر واخلــدا ُع يف النــار)(((11؛ وعن أبــى هريــرة رضــي اهلل
صبْــ َرة طعــام ،فأدخــل يــده
عنــه أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم مــ ّر علــى ُ
فيهــا فنالــت أصابعــه بل ـ ً
ا ،فقــال( :مــا هــذا يــا صاحــب الطعــام؟)  ،قــال :أصابتــه
الســماء يــا رســول اهلل ،قــال( :أفــا جعلتــه فــوق الطعــام كــي يــراه النــاس؟ مــن
غـ ّ
أن رســول اهلل صلــى اهلل
ـش فليــس منــي)(((12؛ وروى أبــو هريــرة رضــي اهلل عنــه َّ
عليــه وســلم( :نهــى عــن بيــع احلصــاة ،وعــن بيــع الغــرر)( ،((12والغــرر يف املعامــات
مــا خفيــت عاقبتــه وكانــت مطويــة علــى مغبتــه ،ولــذا وجــب بيــان املعيــب يف املنتــج
للمشــتري(((12؛ وقــد ح ـ ِّرم اإلســام التدليــس وهــو :إظهــار الســلعة املعِ يبــة مبظ َهــر
الســليمة ســواء بكتمــان عيبهــا أو بتنميقهــا وتزويقهــا مبــا يزيــد بــه ثمنهــا؛ ومــن
التدليــس والغــش تصريــة الغنــم والبقــر واإلبــل ،وهــي حبــس لبنهــا يف ضروعهــا
عنــد عرضهــا للبيــع ،فيظنهــا املشــتري كثيــرة اللــن دائمـاً( ،((12قــال صلــى اهلل عليــه
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وســلم( :ال ت َُص ـ ُّروا اإلب ـ َل والغن ـ َم ،فمــن ابتاعهــا بع ـ ُد؛ فإنــه بخيــر النظريــن بعــد أ ْن
أمسـ َ
ـك ،وإن شــاء ر َّدهــا وصــا َع متــر)(((12؛ ومــن أمثلــة التدليــس:
يحلبَهــا ،إن شــا َء َ
تزويــق البيــوت املعيبــة للتغريــر باملشــتري واملســتأجر ،وتزويــق الســيارات حتــى تظهــر
مبظهــر غيــر املســتعملة للتغريــر باملشــتري؛ وقــد قــال صلــى اهلل عليــه وســلم يف
احلديــث الــذي رواه حكيــم بــن حــزام رضــي اهلل عنــه( :الب ِّيعــان باخليــار مــا لــم
ـور َك لهمــا يف بيعهمــا ،وإن كتمــا وكذبــا ُم ِح َقــت برك ـ ُة
يتفرقــا ،فــإن صدقــا وب َّينــا؛ بُـ ِ
أن رســول اهلل صلــى اهلل
بيعهمــا)( ((12؛ وروى معمــر بــن عبــداهلل رضــي اهلل عنــه َّ
عليــه وســلم قــال( :ال يحتكــر إال خاطــئ)( ،((12واالحتــكار حبــس الســلعة عــن النــاس
حتــى يرتفــع ثمنهــا فيحصــل مــن جــراء ذلــك علــى ربــح وفيــر ،وهــو مــا يعــرف يف
االقتصــاد احلديــث بالســيطرة علــى طلــب الســلعة أو عرضهــا بقصــد حتقيــق أقصــى
قــدر مــن الربــح ،ويعــد ذلــك الكســب الــذي يحصــل عليــه كســباً خبيث ـاً( ،((12ويجــدر
أن الضابــط احملــرم يف االحتــكار هــو :مــا كان متوقــف علــى
بنــا اإلشــارة هنــا إلــى َّ
اإلضــرار بالغيــر ،فلــو كان هنــاك ُمن ِتــج أو ُمقـ ِّدم واحــد للســلعة أو اخلدمــة يف الســوق
ولــم يضــار املشــترين للســلعة أو املســتفيدين مــن اخلدمــة املقدمــة ،فــإن احتــكاره
هــذا باملصطلــح االقتصــادي الوضعــي ال يعــد محرم ـاً شــرعاً(.((12
 - 9الصدق وعدم شهادة الزور:
اللَ
ويقــول جــل جاللــه آمــراً عبــاده املؤمنــن بالصــدق (يَــا أَيُّ َهــا ا َّلذِ يـ َن آ َمنُــوا ا َّت ُقــوا َّ
ن)( ((12أي اصدقــوا والزمــوا الصــدق تكونــوا مــع أهلــه وتنجــوا
الصادِ قِ ـ َ
َو ُكونُــوا َم َع َّ
مــن املهالــك ويجعــل لكــم فرج ـاً مــن أموركــم ومخرج ـاً ،وقــد قــال اإلمــام أحمــد:
حدثنــا أبــو معاويــة ،حدثنــا األعمــش عــن شــقيق؛ وعــن ابــن مســعود رضــي اهلل عنــه
قــال :قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم (عليكــم بالصــدق؛ فــإن الصــدق يهــدي
إلــى الب ـ ِّر وإن الب ـ َّر يهــدي إلــى اجلنــة ،ومــا يــزال الرجــل يص ـ ُد ُق ويتح ـ َّرى الصــدق
ـإن الكــذب يهــدي إلــى الفجــور،
حتــى يكتــب عنــد اهلل ص ِّديق ـاً ،وإياكــم والكــذب ،فـ َّ
وإن الفجــور يهــدي إلــى النــار ،ومــا يــزال الرجــل يكــذب ويتحــ َّرى الكــذب ،حتــى
َّ
( ((12الألباين� ،صحيح اجلامع ،مرجع �سابق ،املجلد ،2احلديث رقم()7347وقال حديث �صحيح� ،ص «.»1227
( ((12الألباين� ،صحيح اجلامع ،مرجع �سابق ،املجلد ،2احلديث رقم ( )2896وقال حديث �صحيح� ،ص «.»559
( ((12الني�سابوري� ،صحيح م�سلم ،مرجع �سابق،اجلزء،3كتاب امل�ساقاة،باب حترمي االحتكار يف الأقوات،حديث رقم (� ،)1605ص «.»995
( ((12حممد ف���اروق النبهان ،االجت���اه اجلماعي يف الت�شريع االق��ت�����ص��ادي الإ�سالمي،الطبعة  ،1دار الفكر1970،م��� ،ص «»377؛ عبدال�سميع
امل�صري،مقومات االقت�صاد الإ�سالمي ،الطبعة  ،3دار التوفيق النموذجي مكتبة وهبة مب�صر1403،هـ1983/م� ،ص «.»90
( ((12حممود ح�سن �صوان� ،أ�سا�سيات االقت�صاد الإ�سالمي ،الطبعة ،1دار املناهج بع َّمان1424،هـ2004/م� ،ص «.»202
( ((12القر�آن الكرمي� ،سورة التوبة� ،آية «.»119
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( ((13الألباين� ،صحيح اجلامع ،مرجع �سابق ،املجلد ،2احلديث رقم( )4071وقال حديث �صحيح� ،ص«.»751
( ((13القر�آن الكرمي�،سورة الفرقان� ،آية «.»4
( ((13القر�آن الكرمي�،سورة الفرقان� ،آية «.»72
( ((13القر�آن الكرمي�،سورة املائدة� ،آية «.»42
( ((13الألباين� ،صحيح اجلامع� ،سبق تخريجه.
( ((13البخاري� ،صحيح البخاري� ،سبق تخريجه.
( ((13الألباين� ،صحيح اجلامع� ،سبق تخريجه.
(� ((13أحمد �سلمان املحمدي� ،أخالقيات التعامل االقت�صادي يف الفكر الإ�سالمي مقارنة بالنظامني اال�شرتاكي والر�أ�سمايل ،الطبعة ،1دار النور املبني
بع َّمان2014 ،م� ،ص «.»187
( ((13البخاري� ،صحيح البخاري� ،سبق تخريجه.
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القيم األخـالقية وتأثيرها
في السلـوك االقتصـادي اإلسـالمي

أن الكــذب ظلــم ( َف َق ـ ْد
يكتــب عنــد اهلل كذاب ـاً)( ،((13ويقــول ســبحانه وتعالــى مبين ـاً َّ
َجاءُوا ُظل ْ ًمــا َوزُو ًرا)(((13؛ ويقــول جــل جاللــهَ ( :وا َّلذِ ي َن َ
 ل يَ ْش ـ َه ُدو َن الزُّو َر َو ِإ َذا َم ـ ُّروا
بِاللَّغ ِْــو َمــ ُّروا كِ َرا ًمــا)(((13؛ ويف ذم الكــذب يقــول جــل جاللــهَ ( :ســ َّما ُعو َن ِلل ْ َكذِ ِب
ــح ِت)(((13؛ ومــن الــزور :الكــذب يف املعامــات املاليــة والبيــع والشــراء
ِلس ْ
أَ َّكالُــو َن ل ُّ
أن رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم
وغيــر ذلــك؛ وعــن ابــن عمــر رضــي اهلل عنــه َّ
قــال( :أربــع إذا كــن فيــك فــا عليــك مــا فاتــك مــن الدنيــا صــد ُق احلديــث ،وحفـ ُ
ـظ
األمانــة ،وحسـ ُن اخللــق ،وعفــة مطعـ ٍـم)(((13؛ والكــذب مــن عالمــات املنافقــن ،فقــال
صلــى اهلل عليــه وســلم( :آيــة املنافــق ثــاث :إذا حــدث كــذب ،وإذا وعــد أخلــف،
وإذا ائتمــن خــان)(((13؛ وعــن أبــي بكــرة رضــي اهلل عنــه عــن النبــي صلــى اهلل
عليــه وســلم قال( :مــا مــن ذنــب أجــدر أن يجعــل اهلل تعالــى لصاحبــه العقوبــة يف
الدنيــا ،مــع مــا يدخــره لــه يف اآلخــرة ،مــن قطيعــة الرحــم ،واخليانــة ،والكــذب ،وإن
أعج ـ َل الطاعــة ثوا ًبــا لَصل ـ ُة ال َّرحــم؛ حتــى أن أهــل البيــت ليكونــون فجــرة ،فتنمــو
أموالهــم ،ويكثــر عددهــم ،إذا تواصلــوا)( ،((13فالكــذب آفــة ومــن ضوابــط املنافســة يف
االقتصــاد اإلســامي أن يتحــرى املنافــس الصــدق عنــد الترويــج ملنتجــه واإلعــان
عنــه ،فالصــدق والبيــان همــا أســاس اإلعــان املشــروع يف التنافــس(((13؛ وقــال صلــى
اهلل عليــه وســلم يف احلديــث الــذي رواه عبــداهلل بــن عمــرو رضــي اهلل عنــه( :أربــع
مــن كــن فيــه كان منافقـاً خالصـاً ،ومــن كانــت فيــه خصلــة منهــن كانــت فيــه خصلــة
مــن النفــاق حتــى يدعهــا ،إذا ائتمــن خــان ،وإذا حــدث كــذب ،وإذا عاهــد غــدر  ،وإذا
خاصــم فجــر)(.((13
وعــن عبدالرحمــن بــن أبــي بَكــرة عــن أبيــه رضــي اهلل عنــه قــال« :ك َّنــا عنــد رســول
اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم فقــال( :أال أُنَ ِّبئُكــم بأكبــر الكبائــر؟ ثال ًثــا :اإلشــراك بــاهلل،
وعقــوق الوالديــن ،وشــهادة الــزور  -أو قــول الــزور) ،وكان رســول اهلل صلــى اهلل عليــه
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وســلم ُمتَّكِ ًئــا ،فجلَــس ،فمــا زال يُك ِّررهــا؛ حتــى قلنــا :ليتَــه َسـ َك َت»(.((13
 - 10القناعة والتقوى وصلة الرحم:
وتعنــي الرضــى مبــا قســمه اهلل ســبحانه وتعالــى مــن رزق ،واإلميــان والراســخ بــأن
ض
اهلل ســبحانه وتعالــى هــو مقــدر األرزاق ،لقولــه جــل جاللهَ ( :و َمــا مِ ن َدا َّب ٍة ِ ف ْالَ ْر ِ
إ َِّل َعلَــى َّ ِ
الل ِر ْز ُق َهــا)(((14؛ وهــذا األمــر يــؤدي إلــى الراحــة والطمأنينــة يف الكســب
وأن مــا قــدر للمــرء مــن خيـ ٍـر أو شـ ٍـر ســيطاله وينالــه؛ ويقــول ســبحانه
وطلــب الــرزق َّ
َ
َّ
وتعالــى مبينــاً فضــل التقــوى يف جلــب الــرزق ( َو َمن يَتَّقِ الل يَ ْج َعل َّل ُه َمخْ َر ًجــا -
َويَ ْر ُز ْق ُه مِ ْن َحيْــثُ َ
ـب)( ((14ومــن التقــى :العفــة ولــذا كان مــن شــروط مــن
 ل يَ ْحت َِسـ ُ
يعمــل يف النظــام املالــي اإلســامي أن يكــون عفيفـاً؛ أ ِّمــا مــن لــم يــؤت قناعــة وتعلقــت
قلبــه بالدنيــا واالســتكثار مــن األمــوال بجشــع وطمــع ،فقــد أفســد عليه أمر دينــه(،((14
ـاس ا َّت ُقــوا َر َّب ُكـ ُم ا َّلــذِ ي َخل َ َق ُكــم ِّمــن
ويقــول جــل جاللــه يف صلــة الرحــم( :يَــا أَيُّ َهــا ال َّنـ ُ
ـال َكثِيـرا َونِســاء َوا َّت ُقــوا َّ َ
احـ َدةٍ َو َخلَـ َق مِ نْ َهــا َز ْو َج َهــا َوبَــثَّ مِ نْ ُه َمــا ِر َجـ ً
َّن ْفـ ٍـس َو ِ
الل ا َّلــذِ ي
ً
َ ً
َ
َّ
(((14
ت ََســا َءلُو َن ِبــهِ َو ْالَ ْر َحــا َم إ َِّن الل َكا َن َعلَيْ ُكـ ْم َرقِ ي ًبــا) ؛ و لقــد أشــاد الرســول صلــى
اهلل عليــه وســلم بالقناعــة يف احلديــث الــذي رواه عبــد اهلل بــن عمــرو رضــي اهلل
عنــه قــال :قــال رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم( :قــد أفلــح مــن أســلم و ُرزق كفافـاً،
وقنَّعــه اهلل مبــا آتــاه)(((14؛ وعن أبــي هريرة رضــي اهلل عنــه قــال :قــال رســول صلــى
اهلل عليــه وســلم( :ال حتاســدوا ،وال تناجشــوا ،وال تباغضــوا وال تدابــروا ،وال يب ـ ْع
ـض ،وكونــوا عبــاد اهلل إخوانـاً ،املســلم أخــو املســلم ،وال يخذلــه،
بعضكــم علــى بيــع بعـ ٍ
وال يحقــرهُ ،التقــوى هاهنــا وأشــار إلــى صــدره بحســب امــرئ مــن الشــر أن يحقــر
وعرض ـهُ)(((14؛ ويف صلــة
أخــاهُ املســلم،كل املســلم علــى املســلم حــرا ٌم ،دمــه ،ومالُــه،
ُ
ـب أن يُبسـ َ
ـط لــه يف رزقــه،
الرحــم يقــول رســول اهلل صلــى اهلل عليــه وســلم( :مــن أحـ َّ
وأن يُنســأ لــه يف أثَـ ِـره ،فليَ ِصــل رحمــه)( ،((14فصلــة الرحــم خلــق يترجــم لســلوك لــه
أثــر اقتصــادي علــى اآلخــذ بــه.
( ((13الني�سابوري� ،صحيح م�سلم ،مرجع �سابق ،اجلزء ،1كتاب الإميان ،باب بيان الكبائر و�أكربها ،حديث رقم (� ،)87ص «.»88
( ((14القر�آن الكرمي� ،سورة هود� ،آية «.»6
( ((14القر�آن الكرمي�،سورة الطالق� ،آية «.»3-2
( ((14رفعت العو�ضي« ،الأخالق يف االقت�صاد الإ�سالمي» ،من وقائع �أعمال ندوة الرتبية االقت�صادية والإمنائية يف الإ�سالم يف الفرتة من  29-27يوليو
2002م ،مركز �صالح كامل بالقاهرة� ،ص «»4؛ حممود اخلزندار ،هذه �أخالقنا ،مرجع �سابق� ،ص «.»359
( ((14القر�آن الكرمي�،سورة الن�ساء�،آية «.»1
( ((14الني�سابوري� ،صحيح م�سلم ،مرجع �سابق ،اجلزء،2كتاب الزكاة ،باب يف الكفاف والقناعة ،حديث رقم (� ،)1054ص«.»601
( ((14الألباين� ،صحيح اجلامع ،مرجع �سابق ،املجلد ،2احلديث رقم ( )7242وقال حديث �صحيح� ،ص«.»1213
( ((14الألباين� ،صحيح اجلامع ،مرجع �سابق ،املجلد،2احلديث رقم( )5956وقال حديث �صحيح� ،ص«.»1033
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ِ َ
اخلاتة
من خالل القراءة يف هذا املوضوع والكتابة فيه ،ظهرت مجموعة من النتائج وتب َّينت
بعض التوصيات لعل أهمها اآلتي:
النتائج:
أن أخالقيات الفرد أو املجتمع عامة يف أي نظام ،ال ميكن عزلها عن األعمال
٭ َّ
التي تصدر عنهم وحتكمها أخالقيات وقيم املجتمع ،إذ الترابط بينهم كبير،
أن األهداف والغايات االقتصادية لكل فرد ومجتمع تتأثر مبستواه
ولذا جند َّ
األخالقي.

٭اختالف املفاهيم االقتصادية اإلسالمية عن غيرها من املفاهيم االقتصادية
األخرى ومتيزها عليها مبا حتتويه من مضامني أخالقية ،كان من نتيجة
تطبيقها يف املجتمع املسلم أن جتاوز تأثيرها اإليجابي نطاق مجتمعاتها
اإلسالمية إلى مختلف املجتمعات والشعوب غير اإلسالمية.

أن السلوك األخالقي يف اإلسالم سلوك كامل وشامل؛ وذلك مبا يتضمنه من كل
َّ
فعل إرادي وشبه إرادي يترتب عليه الثناء والذم ،والثواب والعقاب فيما بني اإلنسان
وخالقه ،أو بينه وبني املخلوقني ،ولذا قال صلى اهلل عليه وسلم( :إمنا بعثت ألمتم
صالح األخالق(.((14

( ((14الألباين�،صحيح اجلامع� ،سبق تخريجه.
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أن من األخالق يف اإلسالم ماله عالقة مباشرة بالنظام االقتصادي
٭ ّ
اإلسالمي،كمنع الغش والظلم والفساد وغيرها ،وهناك منها ما العالقة
واألثر فيه غير مباشرة يف التعامالت االقتصادية ،فلو نظرنا مث ً
ال خللق
النميمة حينما يكون واقعاً ،فإنه يصبح سلوكاً مهدداً للتآلف واحملبة بني
العاملني ولبيئة العمل واإلنتاج حيث يصرفها ويشغلها عن توجيه طاقاتها
للعمل مما يضعف قوتها اإلنتاجية.
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التوصيات:
٭العمل على تأصيل القيم اإلسالمية وغرسها يف نفوس الناشئة والطالب من
أبناء األمة اإلسالمية من خالل املناهج التعليمية.
سن القوانني يف التشريعات التنظيمية للدول اإلسالمية مبا يتطابق مع ما
٭ ُّ
جاء يف مصدر التشريع اإلسالمي لألمة من كتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل
عليه وسلم.

٭إجراء املزيد من الدراسات املستفيضة لألخالق مما يرتكز على القيم
واملبادئ األخالقية يف اإلسالم ،سيما تلك املتعلقة بأخالقيات العمل والتعامل
يف االقتصاد اإلسالمي.
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1 .1القرآن الكرمي.
2 .2ابــن كثيــر ،أبــو الفــداء .تفســير القــرآن العظيــم ،الطبعــة ،2دار الفكــر
ببير و ت 1 4 0 8 ،هـــ 1 9 8 8 /م .
3 .3ابــن منظــور ،جمــال الديــن محمــد .لســان العــرب ،الطبعــة الثالثــة ،دار صــادر
ببيــروت2004،م.
4 .4األصفهانــي ،الراغــب .مفــردات ألفــاظ القــرآن ،حتقيــق صفــوان داوودي ،الطبعــة،1
دار القلــم بدمشــق والــدار الشــامية ببيــروت1412 ،هـــ1992/م.
5 .5األلبانــي ،محمــد ناصــر الديــن .صحيــح اجلامــع الصغيــر وزيادتــه الفتــح الكبيــر،
الطبعــة ،2املكتــب اإلســامي ببيــروت1406 ،هـــ1986 /م.
6 .6البخــاري ،أبــو عبــداهلل محمــد بــن إســماعيل.صحيح البخــاري( ،د.ت) ،دار املنــار،
(د.ن)1422 ،هـــ2001 /م.
7 .7التجيبــي ،محمــد بــن صمــادح .مختصــر تفســير اإلمــام الطبــري ،الطبعــة  ،6دار
الفجــر اإلســامي1418 ،هـــ1998/م.
8 .8الترمــذي ،أبــو عيســى محمــد بــن عيســى .ســن الترمــذي( ،د.ت) ،املكتبــة اإلســامية،
(د.ن)( ،د.ط) ،ص «.»363
9 .9حمدي ،عبدالعظيم .مصر املعاصرة ،العدد( ،489د.م) ،مصر ،يناير.2008
1010العبــد ،عبداللطيــف محمــد .األخــاق يف اإلســام،الطبعة ،1املدينــة املنــورة :مكتبــة دار
التراث1409 ،هـ1988/م.
1111الدموهــي ،حمــزة اجلميعــي .االقتصــاد يف اإلســام ،الطبعــة ،1دار األنصــار
مبصر1399 ،هـــ1979 /م.
1212اجلندي،عبداحلليــم .األخــاق يف االقتصــاد اإلســامي( ،د.ت) ،مركــز صالــح كامــل
بالقاهــرة( ،د.ط).
1313اخلزنــدار ،محمــود محمــد .هــذه أخالقنــا ،الطبعــة ،10دار طيبــة
با لر يا ض 1 4 2 6 ،هـــ 2 0 0 5 /م .
1414دراز ،محمــد عبــداهلل .مختصــر دســتور األخــاق يف القــرآن ،الطبعــة ،1دار الدعــوة
باألســكندرية1417 ،هـــ1996/م.
1515ســيليه ،فرانســوا .األخــاق واحليــاة االقتصاديــة ،الطبعــة ،1دار عويــدات ببيــروت
وباريــس.1980 ،
1616شــحاته ،حســن حســن .االقتصــاد اإلســامي بــن الفكــر والتطبيــق ،الطبعــة ،1دار
النشــر للجامعــات بالقاهــرة1428 ،هـــ2008 /م.
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1717صقر،محمــد أحمــد« .االقتصــاد اإلســامي مفاهيــم ومرتكــزات» ،مــن وقائــع
بحــوث املؤمتــر األول لالقتصــاد اإلســامي املنعقــد مبكــة املكرمــة يف الفتــرة مــن
 26 - 21صفر1396هـــ 26 - 21/شــباط 1976م ،الطبعــة ،1املركــز العاملــي ألبحــاث
االقتصــاد اإلســامي1400 ،هـــ1980/م.
1818صــوان ،محمــود حسن.أساســيات االقتصــاد اإلســامي ،الطبعــة ،1دار املناهــج
بعمان1424،هـــ2004/م.
َّ
1919عبــادي ،أحمــد« .ؤال األخــاق والقيــم يف عاملنــا املعاصــر» ،مــن وقائــع أعمــال النــدوة
الدوليــة التــي نظمتهــا الرابطــة احملمديــة للعلمــاء يف الفتــرة مــن  23 - 21جمــاد
الثانية1432هـــ 27 - 25/مايــو2011م ،الــدار البيضــاء.
 2020عبدالعــال ،حمــدي .األخــاق ومعيارهــا بــن الوضعيـــة والديــن ،الطبعــة ،1الناشــر
مكتبــة دار التــراث بالكويــت1405 ،هـــ1985 /م.
2121العســقالني ،أحمــد بــن حجــر .هدايــة الــرواة إلــى تخريــج أحاديــث املصابيــح واملشــكاة،
الطبعــة ،1دار ابــن القيــم بالدمــام ودار ابــن عفــان بالقاهــرة1422 ،هـ2001/م.
2222عطيــة ،محيــي الديــن .الكشــاف االقتصــادي آليــات القــرآن الكــرمي ،الطبعــة ،1املعهــد
العاملــي للفكــر اإلســامي بواليــة فيرجينيــا بالواليــات املتحــدة األمريكية1412،هـــ1991/م.
2323عــاش ،أحمــد عمــر .محفــزات النشــاط االقتصــادي يف اإلســام،الطبعة ،1دار كنــوز
بعمــان1432 ،هـــ2011/م.
املعرفــة َّ
2424عليــان ،أحمــد .األخــاق يف الشــريعة اإلســامية ،الطبعــة ،1الريــاض :دار النشــر
الدولي1430،هـــ2000/م.
2525العوضــي ،رفعــت« .األخــاق يف االقتصــاد اإلســامي» ،مــن وقائــع أعمــال نــدوة
التربيــة االقتصاديــة اإلمنائيــة يف اإلســام يف الفتــرة مــن  29 - 27يوليــو 2002م،
مركــز صالــح كامــل بالقاهــرة.
2626الفيروزابــادي ،محمــد بــن يعقــوب .القامــوس احمليــط ،الطبعــة ،1دار الكتــب العلميــة
ببيــروت1415 ،هـــ1995/م.
2727قبانــي ،محمــد رشــيد .مفاهيــم يف االقتصــاد اإلســامي ،مجلــة الفكــر اإلســامي،
العــدد ،6مجلــة علميــة تخصصيــة فصليــة يصدرهــا مجمــع الفكــر اإلســامي بإيــران،
جمــاد الثانــي1398 ،هـ/حزيــران1978م.
2828قــدورة ،زاهيــة .القيــم واألعــراف األخالقيــة يف احلضــارة العربيــة واإلســامية ،مجلــة
تاريــخ العــرب والعالــم ،العــددان  ،113-114مجلــة شــهرية مصــورة تصــدر عــن دار
النشــر العربيــة للدراســات والتوثيــق ببيــروت ،آذار  -نيســان 1988م.
2929قراعــة ،محمــود علــي .األخــاق يف اإلســام مــن أحاديــث الرســول صلــى اهلل عليــه
وســلم ومــن فتــاوى ابــن تيميــة ،دار مصــر للطباعــة.
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3030القزوينــي ،أبوعبــداهلل محمــد بــن يزيد.ســن ابــن ماجــه ،الطبعــة ،1دار الفكــر
ببيروت1421،هـــ2001/م.
3131املــاوردي ،أبــو احلســن علــي بــن حبيــب .النكــت والعيــون تفســير املــاوردي( ،د.ت)،
وزارة األوقــاف الشــئون اإلسالميـــة بالكويــت1402 ،هـــ1982/م.
3232احملمــدي ،أحمــد ســلمان .أخالقيــات التعامــل االقتصــادي يف الفكر اإلســامي مقارنة
بعمان2014 ،م.
بالنظامني االشــتراكي والرأســمالي ،الطبعة ،1دار النور املبني َّ
3333املصــري ،رفيــق يونــس .أصــول االقتصــاد اإلســامي ،الطبعــة ،2دار القلــم بدمشــق
والــدار الشــامية ببيــروت1413 ،هـــ1993 /م.
3434املصــري ،عبدالســميع .مقومــات االقتصــاد اإلســامي ،الطبعــة ،3دار التوفيــق
النموذجــي مكتبــة وهبــة مبصــر1403 ،هـــ1983 /م.
3535املقــرن ،خالــد بــن ســعد .ضوابــط اإلنتــاج يف االقتصــاد اإلســامي وأثرها علــى اإلنتاج
واإلنتاجيــة ،الطبعــة ،1مطابــع ونشــر جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية
بالريــاض1425 ،هـــ2004/م.
3636منصــور ،عبدالعظيــم .األخــاق وقواعــد الســلوك يف اإلســام( ،د.ت) ،مطابــع األهرام
مبصر1390،هـ1970/م.
3737نامــق ،صــاح الديــن .اجلوانــب األخالقيــة يف التنميــة االقتصاديــة( ،د.ت) ،مطابــع
ســجل العــرب بالقاهــرة( ،د.ط).
3838النبهــان ،محمــد فــاروق .االجتــاه اجلماعــي يف التشــريع االقتصــادي اإلســامي،
الطبعــة  ،1دار الفكــر.1970،
3939نعمــان ،فكــري أحمــد .النظريــة االقتصاديــة يف اإلســام مــع خطــة عمــل تطبيقيــة
لنظــام اقتصــادي إســامي متكامــل ،الطبعــة  ،1دار القلــم بدبــي واملكتــب اإلســامي
ببيــروت ودمشــق1405 ،هـــ1985/م.
4040النيســابوري ،أبــو احلســن مســلم بــن احلجــاج .صحيــح مســلم ،الطبعــة  ،1دار ابــن
حــزم ببيــروت1416 ،هـــ1995/م.
4141ياجلــن ،مقــداد .االجتــاه األخالقــي يف اإلســام (دراســة مقارنــة) ،الطبعــة  ،1مكتبــة
اخلاجنــي مبصــر1392 ،هـــ1973/م.
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