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                                 اإلهــداء
  

 اليت سعت جاهدة ، أهدي مثرة هذا البحث ألسريت الكرمية         
 بغية إكماله يف أحسن صورة، ومل تبخل علّي ،لتوفري اجلو املالئم

  . مبساعداهتا املادية واملعنوية
 اقتصاد  جيتهد إلقامة،كما أهدي هذا البحث إىل كل باحث        
  .إسالمي
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  شكر وتقدير

  
 على ما أسبغه علّي من نعم، وعلى تيسريه للسبل، فله احلمد هللا سبحانه وتعاىل     أول شكري 

  .والشكر يف كل وقت ويف كل حني
  

  :                مث شكــري
توجيهاته قّيمة، ، على كل ما قّدمه يل من مساعدات، فكانت مجال لعمـارة     لفضيلة الدكتور 
، الذي قبل استكمال سعيد فكرةكما أن شكري موصول لألستاذ الدكتور  ،فله مين جزيل الشكر

مسرية هذا البحث، رغم انشغاالته الكثرية، ولذلك أسأل اهللا عز وجل أن جيازيه خري اجلزاء، وأن 
  .مين عليه بالصحة والعافية

 تصحيح هذه املذكرة يف اجلانب اللغوي، رغم  الذي تكّرم بقبولبلقاسم ساعـي،     للدكتور 
  . كثرة انشغاالته

 الذين تكّرموا بقراءة هذه املذكرة، فاقتطعوا بذلك من وقتهم الثمني،   ألعضاء جلنة املناقشة،   
  . يف سبيل توجيه النصح يل، وتدارك أّي نقص يف املذكرة، فجزاهم اهللا كل خري

 األستاذ الدكتور ، خاصة املرحومسم االقتصاد اإلسالميلكل من ساهم يف تكوين وإعداد ق     
  .  حفظه اهللا وأطال يف عمرهسعيد فكرة األستاذ الدكتور، وحممد خزار



-6- 

 الذين سامهوا يف تكويين العلمي، من املرحلة االبتدائية إىل مرحلة الدراسات     لألساتـذة 
  . سالميةالعليا، خاصة أساتذة كلية العلوم اإلجتماعية والعلوم اإل

  . من قريب أو من بعيد، حىت بالكلمة الطيبةلكل من قّدم يل يد العون     
   . الذين يّسروا يل احلصول على الكتب     عمال املكتبة بالكلية، 

على كل ما قّدمته يل من مساعدات، خاصة كتابتها هلذه مسيـرة،      أما شكري اخلاص فألخيت 
، فلها مين بالغ الشكر، وأرجو من اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعله املذكرة، وخروجها يف هذه الصورة

  . يف ميزان حسناهتا
  

  جنـاح                                                                                   
  ةــدمـقامل

  

والصالة والسالم على  عددها، وعلى هباته اليت ال ينفد مددها، صىحياحلمد هللا على نعمه اليت ال      
، فتح لنا الطريق إىل معرفة اهللا، ودلنا على منابع اخلري حىت تتطهر قلوبنا من دنس ρنبينا ورسولنا حممد 

  ...النفاق والغش وحب املال احلرام أما بعد
     فلما كان اإلسالم هو الرسالة اخلامتة، فقد جاء صاحلا شامال لكل زمان ومكان، ومن عموم 

مشوله أنه نظم أمور الدِّين والدنيا مجيعا، فجاء نظامه املايل منتظما وعادال؛ فهو ُيقرُّ امللكية اإلسالم و
الفردية مادامت وسائل متلُّكها مشروعة، وُيقرُّ حرِّية التصّرف يف األموال مادام ذلك التصّرف متماشيا 

وُيقرُّ استهالك السلع مع روح الشريعة، ومادامت مصلحـة الفرد ال تطغى على مصلحة اجلماعة، 
واخلدمات مادام ذلك االستهالك مقيَّـًدا بضوابط الشريعة اإلسالميـة، بعيدا عن احملّرمات، وبعيدا 

ميكن عرض اإلشكالية األساسيـة،  لذا. عن كلّ ما من شأنه اإلضرار بصحة ومـال املستهلك
 مدى أّيإىل : سـؤال اآليتملوضوع آليات محاية املستهلك يف االقتصـاد اإلسالمي من خالل ال

  يتكفّل االقتصـاد اإلسالمـي حبمايـة املستهـلك؟
  : اآلتية     ويتفـّرع منه األسئلة

  فيم تتمثل أهم مرتكزات هذه احلمايـة اليت يوفّـرها االقتصاد اإلسالمي للمستهلك؟- 
   مامدى جناعة وفعاليـة هذه الوسائـل يف توفري احلماية للمستهلك؟- 
  

  :املوضـوعأمهية 
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     تعترب محاية املستهلك من القضايا اهلاّمـة، خاصة يف عصرنا احلايل؛ حيث قلَّ الوازع الّديين لدى 
األفراد، كما أنّ ما شهده العامل من نقلة نوعية، سواء بالنسبة للنواحي االجتماعية أو االقتصادية، أّدى 

يف السلوكات االستهالكية لدى املستهلك، هذا إىل تغيري يف إنتاج السلع واخلدمات، وبالتايل تغيري 
األخري الذي هو يف حاجة دائمة للحماية، مهما كان النظام االقتصادي الذي تطبقه الدولة، وبناء على 
ذلك تظهر أمهية هذا املوضوع؛ يف إبراز املعامل األساسية اليت يعتمد عليها االقتصاد اإلسالمي، يف توفري 

  .لكاحلماية الالزمة للمسته
  

  :اهلدف من البحث
 موضوع محاية املستهلك، يعد من أهّم املواضيع اليت تشغل بال الدول يف االقتصاد نّ     إنه وباعتبار أ

الوضعي، ويقع على عاتقها واجب توفري هذه احلماية بكل ما متلكه من وسائل، رغم أنّ هذه األخرية 
نّ أهّم هدف سعيت إليه منذ اختياري هلذا تشوهبا بعض النقائص، خاصة يف جمال التطبيق، لذا فإ

املوضوع، وحىت إهنائي جلميع فصوله، هو العمل على بيان أمهية االقتصاد اإلسالمي، وأّنه الرائد، من 
خالل ما يفرضه من رقابة شرعية، سواء ذاتية أو عن طريق جهاز احلسبة، وإىل جانب هذا اهلدف 

  :زئية اليت صبوت إىل حتقيقها ومن مجلتهـاالرئيس، فإنه توجد جمموعة من األهداف اجل
 إبراز اجلوانب املميزة لالقتصاد اإلسالمي؛ باعتباره يستمد أصوله من الكتاب والسنة النبوية -1

  .الشريفة
 حتديد وسائل محاية املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي؛ واليت تتعلّـق حبمايته من نفسه ومن املنتج -2

 .ومن التاجر
   .ىل تفّوق االقتصاد اإلسالمي يف جمال محاية املستهلك الوصول إ-3

  :أسباب اختيار املوضوع
  :     يعود اختياري هلذا املوضوع إىل عّدة أسباب أمهّهـا ما يأيت

، الرغبة يف معرفة وسائل محاية املستهلك، اليت يقّررها االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي -1
  .القتصاد اإلسالميواملقارنة بينهما لبيان تفوق ا

الناحيـة الشرعية، : إثراء وتنمية قدرايت املعرفية، خاّصـة وأنّ هذا البحث يتناول ثالث نواح -2
  .الناحيـة االقتصاديـة والناحيـة القانونيـة

لدراسة أهّم قضية تشغـل بال مجيع الّناس؛ باعتبارها تتعلّق بتعامل االنسان مع أخيه  حماولة -3
  . از رأي اإلسـالم فيهـااالنسـان، وإبر
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عتقادي األكيد واجلازم بأّنه ميكن استنباط احللول، وعالج املشاكل اليت ميكن الوقوع فيها، وذلك  إ-4
  .يف كافّـة امليادين خاّصة يف ميدان االقتصاد، من تراثنا الفقهي الذي ال ينضب

  

  :الدراسات السابقـة
 حول هذا املوضوع؛ تتمثّل يف بعض رسائل -سب اطالعي ح-     إنّ الدراسات األكادميية املتوفّـرة

  : والدكتـوراه، واليت نوقشت يف املشرق العريب وهياملاجستري
). دراسة مقارنة( رمضان علي السيد الشرنباصي، محاية املستهلك يف الفقه اإلسالمي -    

 عن مقارنة للمذاهب حيث أنّ هذه الدراسة عبارة .م2004دار اجلامعة اجلديدة، دط، : اإلسكندرية
األربعة وحسب، فهي تقتصر على الفكر االقتصادي اإلسالمي، كما أهنا مل تشر إىل مسألة اإلنتاج، 
باعتبارها مسألة مهمة يف جمال محاية املستهلك، من خالل منع إنتاج السلع واخلدمات الضاّرة بصّحة 

  .ومال املستهلك
دار : عمان). دراسة مقارنة(لفقه االقتصادي اإلسالمي  موفق حممد عبده، محاية املستهلك يف ا-    

وما يالحظ على هذه الدراسة، هو أهنا تتناول التعريف بكل . م2002-ه1423، 1جمدالوي، ط
مستلزمات االستهالك وقضاياه؛ من مفهومه، أهدافه، ضوابطه، واملقارنة بني املذاهب الفقهية، وكذا 

اسة جندها قد تطّرقت إىل واقع محاية املستهلك من الناحية القانونية غري أنّ هذه الدر. بني النظم الوضعية
 .يف دولة األردن فقط

دار السالم، : القاهرة.  منظور أمحد األزهري، ترشيد االستهالك الفردي يف االقتصاد اإلسالمي-    
 الفردي وما ميّيـز هذه الّدراسة؛ هو اقتصارها على مسألة ترشيد االستهالك. م2002-ه1422، 1ط

 .يف الفكر االقتصادي اإلسالمي، فهي مل تكن بالـّدراسة املقارنة مع النظم الوضعية
مؤسسة الوراق، : عمان.  عبد الستار إبراهيم اهلييت، اإلستهالك وضوابطه يف االقتصاد اإلسالمي-    
إلسالمي وباطّـالعي على هذا الكتاب، يّتضح يل أنه قارن بني الفكر االقتصادي ا. م2005، 1ط

كما . مفهوم االستهالك، السلع، احلاجات، سلوك املستهلك، احلرية االقتصادية: والوضعي يف كل من
تطّرق ملسألة ضوابط االستهالك يف االقتصاد اإلسالمي وعالقته بالعملية االنتاجية، غري أنّ ما نلمسه يف 

دة اليت تقّرر احلماية للمستهلك يف هذه الدراسة هو افتقارها لعنصر القانون؛ باعتباره الوسيلة الوحي
 .االقتصاد الوضعي

 أمحد حممد حممود خلف، احلماية اجلنائية للمستهلك يف القانون املصري والفرنسي والشريعة -    
ومن مطالعة هذا الكتاب . م2005دار اجلامعة اجلديدة، دط، : اإلسكندرية). دراسة مقارنة(اإلسالمية 

ناحية القانونية حلماية املستهلك، يف القانونني املصري والفرنسي فقط، فهو مل يّتضـح أّنه يركّز على ال
 .يتعّرض للموضوع إال من هذه الزاوية فحسب
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دار الكتب العلمية، : لبنان.  حممد حممد أمحد أبو سيد أمحد، محاية املستهلك يف الفقه اإلسالمي-    
ن بالدراسة املقارنة مع األفكار والنظم الوضعية، واملالحظ على هذه الدراسة؛ أهنا مل تك. م2004، 1ط

 .بل كانت مقتصرة على الفكر االقتصادي اإلسالمي
     هذا وإّنين أعترف بالفضل جلهود الذين أسهموا بدراساهتم السابقة، إذ ساعدتين كثريا يف جمال 

  :البحث، كما جيدر يب اإلشارة إىل اجلوانب املمّيزة هلذا البحث
ان ماهية محاية املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي؛ من خالل التعريف باملستهلك، اإلستهالك حماولة لبي• 

  .ومحاية املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي والوضعي
 .احلديث عن نشأة محاية املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي والوضعي• 
 .بيان أهداف االقتصاد اإلسالمي من محايته للمستهلك• 
 .الشرعية يف ترسيخ هذه احلماية يف االقتصاد اإلسالمـيدور املقاصد • 
الوسائل املستخدمة حلماية املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي؛ واليت تتعلّـق أساسا بنوعني من الرقابة • 

 .مها الرقابة الذاتيـة واحلسبـة
التركيز (قانونية الوسائل املستخدمة حلماية املستهلك يف االقتصاد الوضعي؛ واليت تشمل الناحية ال• 

  .وكذا اجملتمع املـدين) على القانون اجلزائري كنموذج
  

  :منهـج البحـث
  :    اعتمدت يف هذا البحث على املناهج اآلتيـة  
  .ذلك أنين قمت ببيان ماهية محاية املستهلك، نشأهتا، أهدافها ووسائلها:  املنهج االستقـرائي-
قارنات اجلزئية يف بعض املواضع، بني الفكر االقتصادي الذي اعتمدته يف امل:  املنهج املقـارن-

  . اإلسالمي والفكر االقتصادي الوضعي
حيث اعتمدته يف سرد احلقائـق التارخييـة؛ املتعلّقة بنشأة محاية املستهلك عرب :  املنهج التارخيـي-

  . العصور
  :  اّتبعت يف إجناز هذه املذكرة اخلطوات املنهجيـة اآلتية  كما   
االقتصاد الوضعي، فيما يتعلّق بالتطور التارخيي لنشأة هذه    اإلشارة بداية إىل محاية املستهلك يف 

  .احلماية، وكذا الوسائل املعتمدة يف ذلك
   التركيز على الوجهة االسالمية يف محاية املستهلك؛ سواء ما يتعلّـق بالنشأة، األهداف أو الوسائل، 

سائل الالّزمة حلماية املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي، وبيان مدى وقد حاولت التطّرق ألهّم الو
  .جناعتها

  :       أما عن الطريقة املعتمدة يف كتابـة هذا البحث فهي
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 احلرص على الكتابة الصحيحة لآليات القرآنية، باستخدام القرص اإللكتروين املضغوط على رواية -1
  . اصلة مث كتابة رقم اآليةحفص، مع هتميشها بذكر اسم السورة بعدها ف

 احلرص على الكتابة الصحيحة لألحاديث النبوية الشريفة مشكولة، وخترجيها من صحيحي -2
البخاري ومسلم، أو أحدمها يف حال عدم وجودها يف اآلخر، فإن مل أجد فيهما انتقلت إىل كتب 

  .السنن األخرى، اليت اعتمدت فيها على القرص اإللكتروين املضغوط
  .لترمجة جلميع األعالم الوارد ذكرهـم يف منت البحث ا-3
 احلرص على كتابة املعلومات اليت اعتمدهتا يف البحث، واليت استقيتها من خمتلف املصادر واملراجع، -4

بني شولتني وخبط مسيك، مع توثيقها يف اهلامش واإلشارة إىل مصدرها أو مرجعها، وذلك ملا تتطلّبـه 
  .األمانة العلمية

عند اإلحالة إىل املصدر أو املرجع ألول مرة، التزمت بذكر كافّة املعلومات اخلاّصة به وذلك  -5
  :كاآليت

، مث عنوان الكتاب أي )وقد أكتفي باسم الشهرة له إذا كان معروفا(     ذكر اسم املؤلِّف كامال 
ريخ النشر، اجلزء إن كانت له بعدها دار النشر، مث الطبعة، مث تا: فبلد النشر. املؤلََّف مع وضع خط حتته

  .أجزاء، ويف األخري رقم الصفحة
 أذكر اسم املَؤلِّف كامال أو اسم الشهرة ، عند تكرار ذكر املصدر أو املرجـع يف صفحات البحث-6

  .له، بعدها أكتب مصدر سابق أو مرجع سابق مع ذكر رقم الصفحة
  : لدينا حالتانعند تكرار ذكر املصدر أو املرجـع يف الصفحة نفسها ف -

 دون وجود فاصل بينهما؛ ،يف حالة تكرار ذكر املصدر أو املرجـع يف الصفحة نفسها: األوىل      • 
فإذا كانت الصفحة نفسها أكتب املصدر . فإنّني أكتب املصدر نفسه أو املرجع نفسه مث رقم الصفحة

  .نفسه، أو املرجع نفسه، دون ذكر الصفحة
 مع وجود فاصل بينهما؛ ،ة تكرار ذكر املصدر أو املرجـع يف الصفحة نفسهايف حال: الثانية      • 

  .     فإنّني أكتب إسم املَؤلِّف، مصدر سابق أو مرجع سابق، بعدها رقم الصفحة
  . قمت بشرح بعض املصطلحات الواردة يف البحث يف اهلامش مع وضع رمز جنمة هلا-
  : ملراجع بالرموز اآلتية استعنت يف توثيق املعلومات من املصادر وا-
دون طبعة مع اجلدير بالذّكر أنّ الطبعة = هجرية، دط= هميالدية، = الطبعة، م= الصفحة، ط= ص

إذا اعتمدت صفحتني = جملد، ص ص= جزء، مج= دون تاريخ النشر، ج= األوىل ال أذكرها، دت
  .اجلريدة الرمسية= ، ج راملصدر أو املرجعفأكثر من 

  . طئة متهِّـد للموضوع جعلت لكل فصل تو-
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 عمدت يف هناية كل فصل إىل وضع خالصة له، ويف هناية البحث ملّخص عام باللّغات العربية -
  .جنليزية والفرنسيةواال

 واحلصول على املعلومات منه، وتتمثل يف فهرس ، تسهِّل قراءة البحث؛ وضعت جمموعة من الفهارس-
للمصادر واملراجع، فهرس قائمة  لألعالم،  فهرسالشريفة،لألحاديث النبوية لآليات القرآنية، فهرس 

  .للمحتويات
ألعالم وكذا املصادر  واألحاديث النبوية الشريفة، فيما يتعلّق بترتيب فهرس اآليات القرآنية، وا-

  : واملراجع فقد اعتمدت اآليت
الكرمي، على نفس التزمت يف فهرسة سور القرآن :  بالّنسبة لترتيب فهرس اآليات القرآنية      •

  .أما فهرس اآليات القرآنية، فقد اعتمدت فيها الترتيب األلفبائي. الترتيب املوجود يف املصحف
ألعالم، وكذا املصادر واملراجع؛ فقد  واألحاديث النبوية الشريفة، بالّنسبة لترتيب فهرس ا•      

  ).  أبو(، )ابن(، )أل: (الترتيب األلفبائي، مع عدم االعتبار لـاعتمدت 
  

  :صعوبات البحـث
 حبث علمي تعترض طريقه صعوبات، وهي ختتلف لدى كل باحث، لذا فإنّ أّي     ما من شك أنّ 

  :من أهّم الصعوبات اليت اعترضتـين يف إجناز هذا البحث هي
العلوم  ( أنّ املعلومات اليت استقيتها من أجل هذا البحث، كانت موّزعة يف مصادر علمية خمتلفة-    

  . مما أخذ مّين الوقت الكثري)االقتصادية الشرعية، العلوم القانونية، العلوم
 سعة هذا املوضوع وتشّعبه، غري أنّني مل أّدخر جهدا، يف سبيل أن يكون هذا البحث يف الّصورة -    

  .  اليت يتطلبها البحث العلمي، من الناحيتني العلمية واملنهجية
 

  :خطـة البحـث
 املقدمة وقمت فيها بالتعريف مبوضوع .البحث من مقدمة، وثالثة فصول وخامتة     يتكون هذا 

البحث، وأمهيته، وإشكاليته، وأهم أهدافه، واألسباب اليت دفعتين الختياره، مع ذكر الدراسات السابقة 
على هذا البحث، وكذا املنهج املتبع فيه، كما بّينت الصعوبات اليت اعترضت سبيل إجنازه وأخريا 

  .طةاخل
ويندرج ضمنه ثالثة . اإلقتصاد الوضعيمحاية املستهلك يف       الفصل األول هلذا البحث عنوانه

وقسمته . املبحث األول وعنوانه مفهوم محاية املستهلك وتطوره التارخيي يف االقتصاد الوضعي: مباحث
الوضعي من خالل مطلبني، إىل مطلبني، أما يف املبحث الثاين فتناولت فيه سلوك املستهلك يف االقتصاد 
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بينما يف املبحث الثالث كان احلديث فيه عن الوسائل املعاصرة حلماية املستهلك يف االقتصاد الوضعي 
  .وذلك ضمن مطلبني كذلك

سالمية، وقد قّسمته إىل ثالثة الفصل الثاين حتت عنوان محاية املستهلك يف ضوء مقاصد الشريعة اإل     
ماهية محاية املستهلك يف االقتصاد : املبحث األول بعنوان. طلبنيمباحث، وكل مبحث حيوي م

اإلسالمي، واملبحث الثاين حتدثت فيه عن أهداف محاية املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي، أما املبحث 
  .الثالث فتناولت فيه محاية املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي من خالل مراعاة مقاصد الشريعة االسالمية

 وخّصصته للحديث عن وسائل محاية املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي يف إطار أربعة :صل الثالث     الف
محاية املستهلك يف  األول متهيدي وقد حتدثت فيه عن تعريف احلسبة وحكمها وكذا دورها يفمباحث، 

 الثاين يتعلق فيه بيان لوسائل محاية املستهلك من نفسه، بينمافملبحث األول ، أما ااالقتصاد اإلسالمي
بالوسائل اليت ميكنها محاية املستهلك من املنتج، أما املبحث الثالث فعرضت فيه وسائل محاية املستهلك 

  . من التاجر
  . اخلامتة وقد ضّمنتها أهم النتائج والتوصيات اليت توّصلت اليها من خالل البحث     

  

 يكون عملي هذا على خري ن يف سبيل أ، وال وقتاخر جهدا غري أنين مل أّد،فهذا جهد املقل...      أخريا
 علَّين أوفق يف ، وإبداء وجهة نظرهم فيه،صورة، وأنين أضعه بني يدي األساتذة الكرام ملناقشته وتقييمه

 وأمحد اهللا سبحانه وتعاىل ، والعمل بتوجيهاهتم يف املستقبل إنشاء اهللا،استدراك ما وقعت فيه من أخطاء
 وأسأله أن جيعل هذا العمل ،ليله للصعوبات اليت اعترضتين خالل مسرييت يف البحث وتذ،على توفيقه يل

  . والفضل هللا أوال وآخرا،خالصا لوجهه الكرمي
  .واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على رسوله الكرمي
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  الـفصــل األول
  

  محـايـة املستهـلك يف االقتصـاد الوضعـي
  

     إنَّ موضوع املستهلك ووسائل محايته، بات من أهّم املواضيع اليت ال بّد وأن توليها احلكومات               
أمهّية بالغة؛ ملا هلا من عظيم األثر، خاصة بعد تزايد املخاطر اليت هتدِّد سالمة املستهلكني، سواء مـا                  

ثا اهتّمـت مبـسألة محايـة        واملالحظ أنّ اجملتمعات قدميا وحـدي      ،تعلّق منها بأرواحهم أو أمواهلم    
املستهلك؛ من خالل ما سنَّته من نصوص قانونية، هدفها تعريف املستهلك حبقوقه، ومحايتـه مـن            
الغّش التجاري يف خمتلف مراحل النشاط االقتصادي، كما ال خيفى دور اجملتمع املـدين يف تـوفري                 

ا، واليت تعمل على حتسيس     احلماية للمستهلك، وخباصة مجعيات محاية املستهلك اليت ظهرت حديث        
  :  وهو ما سيتّم توضيحه من خالل املباحث التاليـة. وإعـالم املستهلك مبا يهـدِّد صحته ومالـه

           
  .مفهوم محاية املستهلك وتطوره التارخيي يف االقتصاد الوضعي:         املبحث األول
  .وضعي يف االقتصاد اللكـوك املستهـسل:         املبحث الثاين



-14- 

  .الوسائل املعاصرة حلماية املستهلك يف االقتصاد الوضعي:         املبحث الثالث
  

  
  
  
  
  
  

  قتصاد الوضعي  يف االوتطوره التارخيياية املستهلك محمفهوم : املبحث األول
لقد أرست اجملتمعات منذ القدم قواعد هاّمة، تنظم سلوك األفراد فيما بينهم؛ ملنع سيطرة      

ى الضعيف، وكان من بني تلك القواعد، ما يتعلق حبماية املستهلك، فما املقصود حبماية   القوي عل
هذا ما سيتم احلديث عنه من خالل هذا املبحث، ضمن املطلبني . ؟ ومىت ظهرت؟املستهـلك

   .  اآلتيني
 

  يـقتصاد الوضعمفهوم محاية املستهلك يف اال: ولاملطلب األ
، ينبغي علينا أوالّ     الوضعي قتصادماية املستهلك يف اال   حلالتارخيي  تطور  احلديث عن ال  إّنه وقبل        

 ،مايـة ، احل املـستهلك ب: التعريف بأهّم املصطلحات الواردة يف هذا املوضوع؛ واليت تتعلق أساسا         
وذلك حىت يكـون    .  يف اللغة واإلصطالح، مع اإلشارة إىل أنواع املستهلك        املستهلكوكذا محاية   

  .     وبالتايل يسهل عليه تتّبع املوضوع،ة بتلك املصطلحاتالقاريء على بّين
  

   صطالحماية يف اللغة واإلواحلاملستهلك بالتعريف : الفرع األول
 وكذا تعريف املركب ،صطالحواإلماية يف اللغة واحلاملستهلك : يتعرض هذا الفرع لتعريف     

             .محاية املستهلك
  ماية يف اللغة واحلاملستهلك بتعريف ال: أوال
: لك املالـاهلَلُك، هلك، يهلُك، واسته: لَكـمأخوذ من مادة ه": ةـاملستهلك يف اللغ     
    .)1("هـده وأنفـأنفق

                                                 
السلع هي عبارة عن أي شىء ملموس يتم تقدميه للمشتري، أما اخلدمات فهي تلك األنشطة واملنافع اليت تقدم بغرض بيعها، وتكون السمة األساسية فيها أهنا  *

م، 2000دار الشروق، :  عمان).وسلوك املستهلكني واملزيج التسويقيمدخل استراتيجي للبيئة التسويقية (التسويق ، محد شاكر العسكريأ: أنظر. غري ملموسة
  .245م، ص2002الدار اجلامعية، دط، : اإلسكندرية. التسويقوحممد فريد الصحن، . 139ص

 .820ص، 3مج ، دت، مادة هلك،دط، دار لسان العرب: بريوت. لسان العرب احمليط،  ابن منظور)1 (
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ـً الّشمحَى"فهي من  :احلماية لغة     وأما    محـاه من : منعـه ودفع عنـه، يقال: ا ومحًىيء محي
  . أي دفعـه عنـه ) 1("الشـيء

  . واإلنفادعن من يقوم بعملية اإلنفاق والظلم، دفع اإلعتداء: تهلك يف اللغة تعينفحماية املس     
  صطالحماية يف االواحلاملستهلك بتعريف ال: ثانيا
  الشخصية،   إلشباع حاجياته*من يقوم باستعمال السلع واخلدمات": املستهلك اصطالحا هو     

ه ـاق نشاط ـيلها، أو استخدامها يف نط    وحاجيات من يعوهلم، وليس هبدف إعادة بيعها، أو حتو        
  .)2("املهين

ا منتوجا أو ـانكل شخص يقتين بثمن أو ّجم" : بأنهع اجلزائري املستهلكعرَّف املشرِّ كما     
لسد حاجاته الشخصية، أو حاجة  ،* الوسطي أو النهائي-لالستهالك- ستعمالخدمة، ُمعّدين لال

   .)3("به لشخص آخر، أو حيوان يتكفّ
من احلصول على السلع املستهلك هدف  نستنـتج أنّني  السـابقنيمن خـالل التعريف     

احملترف ": فيخرج من نطاق هذا التعريف ،)4("و ذويهأ الشخصية ههو إشباع حاجات"واخلدمات؛ 
الذي يقوم بشراء املنتوجات واخلدمات بغرض تصنيعها، أو استعماهلا يف إنتاج سلع أخرى، يف 

  .)5("اري أو صناعي، أو تسويقها بقصد الربحإطار مشروع جت
 مستهلكا، الشخص الذي يتعاقد للحصول على سلع أو خدمات تتعلق بأعمال مهنته ال يعدّ    ف"     

 الشخص املعين الذي يتعاقد على سـلع أو         نّوال يستفيد من احلماية املقدرة للمستهلك، وذلك أل       
اية نفسه من الغش واخلداع الذي يقع فيه من قبـل           خدمات تتعلق مبهنته، لديه اخلربة الكافية حلم      

  .الطرف اآلخر

                                                 
املعجم  ،جممع اللغة العربية  و . 296ص،  1 ج مادة محا،  ،م1993 -ه1413،  دار الكتب العلمية  : بريوت  . )ذيب لسان العرب  هت(لسان اللسان    ،ابن منظور ) 1(

 .731ص، 1، مصدر سابق، مادة محا، مج لسان العرب احمليط،ابن منظورو .173 ص، دت، مادة محا،دط، املطابع األمريية: مصر. الوجيز
هو أن يستهلك اإلنتاج استهالكا وسطيا؛ أي أنه يستخدم بشكله : تهالك اإلنتاج استهالكا هنائيا، بينما االستهالك الوسطياس: االستهالك النهائي يقصد به *

  .29دار الشروق، دط، دت، ص: جدة. موسوعة املصطلحات االقتصاديةحسني عمر، : أنظر. الذي أنتج عليه، يف إنتاج سلعة أخرى
 .138 ص،1 ج،م2002،  دط،دار الفكر اجلامعي: اإلسكندرية .ام القانوين حلماية التجارة اإللكترونيةالنظ ،عبد الفتاح بيومي حجازي)  2(
 واملتعلق برقابة اجلودة 1990/ 30/01 املؤرخ يف 90/39: املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقماجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة احلكومة، )  3(

 .205ص، 05عدد  ر ج ،وقمع الغش
 .138 ص،حجازي، مرجع سابق عبد الفتاح بيومي )4(

 .16 ص، دت، دط،دار اهلدى: اجلزائر. القواعد العامة حلماية املستهلك واملسؤولية املترتبة عنها يف التشريع اجلزائريعلي بوحلية بن بومخيس، )  5 (
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 كطبيـب   ؛لكن املهين الذي يتعاقد للحصول على سلع وخدمات ال تتعلق بأعمـال مهنتـه                  
نـه مـستهلك    أيشتري جهاز كمبيوتر لعيادته، أو شركة تشتري جهاز إنذار هلا، فالرأي الراجح             

  .)1("وحيتاج للحماية
  التقليل   أو،ي إىل منع خطر قادم تؤدِّاختاذ اإلجراءات الوقائية الّيت" :هيف اصطالحا احلمايةأما      

  . )2("من حدوثـه، أو إنذار من تسول له نفسه اإلقدام عليه
 وهـو يف حاجـة      ، يف اجملتمـع   ال ومهمّ  املستهلك عنصر فعّ   م نستنتج أنّ  ومن مجاع ما تقدّ        

   هدفها محاية،ات حكومية أو غري حكوميةـة مؤسسم عّد قيا، وقد شهد العصر احلديث،للحماية
  .املستهلك

  ة املستهلكـف محايـتعري: ثالثا
ـ      ،مةة منظّ ـحرك": فت محاية املستهلك بأهنا        لقد عرّ  ن واألجهـزة   ـ جتمـع بـني املواطني
    .)3("عـة البائـته يف مواجهد قّوـ وتعضي، لتدعيم حقوق املستهلك؛احلكومية

 الظلم قـد     كون املستهلك ال يقع ضحية ظلم البائع فقط، بل إنّ          ؛ذا التعريف قاصر  ه غري أنّ      
ق بني االسـتهالك الـضروري       حني ال يفرِّ   ، أو حىت من قبل املستهلك ذاته      ،جل املنتِ ـبيقع من قِ  

  .اواالستهالك الكمايل أو املظهري وغريمه
ـ " : لذا ميكن تعريف محـاية املستهلك بأهنا عبارة عن            مــة حلمايـة املـصاحل      منظّ ةحرك
، )5("دة من األجهزة احلكومية وغري احلكومية     متارسها جمموعة متعدِّ  "،  )4("قتصـادية للمستهلكني اال
ق باملعلومات الصحيحة واملفيدة عـن الـسلع        فيما يتعلّ "،  )6("هتدف إىل تعريف املستهلك حبقوقه    "

 محاية املستهلك فيها على مرحلة تسويق       ال تقتصر  حبيث"،  )7(" اليت يريد احلصول عليها    ،واخلدمات
  .)8("الك كذلكـنتاج واالستهالسلع واخلدمات إليه، بل متتد إىل مراحل اال

  

  واع املستهـلكـأن :الفرع الثاين

                                                 
 .139ص،  مرجع سابق،عبد الفتاح بيومي حجازي)  1(
 om     .gov.mctmnet.www.دولة اإلمارات العربية املتحدة. م2001ندوة محاية املستهلك لعام ، عبد احلميد اخلاجةفاطمة ) 2(
 .483 ص،م2005 ،الدار اجلامعية: اإلسكندرية .التسويق املعاصر، دريس ومجال الدين حممد املرسيإثابت عبد الرمحن )  3(
 .84ص، دت، دط، دار الكتاب العريب :بريوت .) عريب-فرنسي -ليزيجنا( معجم االقتصاد ،عمر األيويب)  4(
 .120 ص،م2004، دار وائل للنشر: عمان ).الوظائف - األسس-املفاهيم(استراتيجيات التسويق  ، فهمي الربزجني حممدمحدأنزار عبد اجملبد الربواري و)  5(
 .مرجع سابق، فاطمة عبد احلميد اخلاجة)  6(
 .12 ص،م2004، دار الكتب العلمية: بريوت .محاية املستهلك يف الفقه اإلسالمي، محدأو سيد أبمحد أحممد حممد )  7(
 .121ص، مرجع سابق، فهمي الربزجنيحممد محد أنزار عبد اجملبد الربواري و) 8(
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  :ميكن تقسيم املستهلكني إىل ثالث جمموعات أساسية هي     
ـ        " :يـ املستهلك النهائ  - ـ ا أو اس  ـهو الذي يشتري الـسلع بغـرض استخدامه ا ـتهالكه

  .)2("هـراد أسرتـستعمال أفال أو"، )1("بنفسه
ن يقوم بشراء السلع بغـرض إعـادة        ـهذا النوع من املستهلكي   ": رـالتاج/طـالوسي/ املوزع -

  . )3("احـبيعها لتحقيق األرب
  
حيث تقوم بالشراء لـسلعة     "،  )4("مات خاصة أو عامة   سواء كانت منظّ  " :يـ املشتري الصناع  -
  ، بغرض استخدامها يف إنتاج أو تقدمي خدمة أو سلعة؛و ملادة خام أو نصف مصنعةة الصنع أـتاّم

 بغض النظر عـن     ،يقوم ببيعها بعد ذلك لتحقيق الربح، أو الستخدامها بغرض تقدمي خدمة معينة           
  .)5("حتقيق األرباح خاصة بالنسبة للمنظمات اليت ال هتدف إىل حتقيق األرباح

هو الـذي   " املشتري    حيث أنّ  ؛ اختالف بني املشتري واملستهلك    جدواجلدير بالذكر أّنه يو        
 وقد يستهلك أو ال يستهلك املنتج، وقد يستفاد أو ال يـستفاد             ،راء وتنفيذه خاذ قرار الشّ  يقوم باتِّ 

ل صفة املشتري   نه ميثّ إف  األسرة بشراء مالبس ألوالده،    إذا قام ربّ  : من اخلدمة، فعلى سبيل املثال    
 شراء جهاز التلفاز الذي يستخدم من قبل مجيع أفراد األسـرة            لون املستهلكني، وإنّ  واألوالد ميثِّ 

نـه يـشاركهم يف     املشتري واملستهلك أل    األسرة ميثل صفة    صفة املستهلكني، وربّ   ونميثلالذين  
  . )6("ستفادة منهاال

  :)7(ز بني املستهلك واملشتريوفيما يلي بعض احلاالت اليت متّي     
                 فئة املستهلكني غازيةمشروبات "  

 =                                             
                                      فئة املشتريــن

  ع ـاألطفال الرض:             فئة املستهلكني    تغذية  األطفـال

                                                 
  .329ص، م2002، دط، دار اجلامعة اجلديدة: اإلسكندرية .أساسيات التسويق ،عبد السالم أبو قحف)  1(
 .18، صمرجع سابق، د شاكر العسكريمحأ)  2(
  .329ص، مرجع سابق، عبد السالم أبو قحف)  3(

 
 .112ص، مرجع سابق،  فهمي الربزجني حممدمحدأنزار عبد اجملبد الربواري و) 4(
 .478ص، م2002، دط، دار اجلامعة اجلديدة : اإلسكندرية .التسويق مدخل تطبيقي، عبد السالم أبو قحف)  5(
 .344ص، م2002-ه1422، دار املناهج للنشر :عمان .أساسيات التسويق الشامل واملتكامل، اسم الصميدعي وبشري عباس العالقمود جحم) 6(
 .24ص، دت، دط، دار العلوم :اجلزائر .دراسة السوق، نصيب رجم) 7(
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                                            #   
  اءـــاألوليـ:                        فئة املشتـريـن             

  األطفال أساسا وأفراد األسرة:  جتهيـز ، تأثيـث                فئة املستهلكني
≈                                              

   "اءـــاألوليـ:                                     فئة املشتريـن
  

 مـن   الوسطاءوكذا  املشتري الصناعي   و ائيـلك النه ـاملسته خصائصبعض     املقارنة بني  ميكن
  :      )1(خالل اجلدول اآليت

  
        

  

                                                 
 .333ص،  مرجع سابق،أساسيات التسويق،  عبد السالم أبو قحف)1(
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من خالل هذا اجلدول نستنتج أن املستهلك النهائي املعّين باحلماية، عند رغبته يف شراء سـلعة                   
سيطلب كمية حمدودة حسب حاجته هلا، كما أنّ معلوماته عن تلك السلعة تكون ِجـدُّ               ما، فإّنه   

حمدودة فهي يف الغالب معلومات مستقاة من االعالنات التجارية، وذلك فيمـا يتعلّـق بكافـة                
املنتجات، خبالف  املشتري الصناعي أو الوسطاء؛ اللّذان تتوفر لديهما كافة املعلومـات حـول               

أيضا قد يؤثّر يف القرار الشرائي لدى املستهلك النهائي إما الـدوافع            . احلصول عليها السلعة املراد   
بينما  .  أو الدوافع الرشيدة؛ وذلك حسب درجة الوعي عندهم        -خاصة لدى فئة النساء   -العاطفية  

 املشتري الصناعي أو الوسطاء فإنّ الدوافع الرشيدة هي اليت تؤثّر يف قرارهم الشرائي؛ ذلك أهنم ال               
يتأثّرون باملؤثرات اخلارجية كاإلعالنات، مما جبعل قرارهم الشرائي مبنّيا على أساٍس من الدِّقــة              

  .وحسن االختيار
  

  قتصاد الوضعيالتطور التارخيي حلماية املستهلك يف اال: الثايناملطلب 
عات القانونية  م التشري  لدليل واضح على مدى تقدّ     ، التقنينات اليت اكتشفت يف العامل القدمي      إنّ     

 إلقامة العدل بـني النـاس،   ؛لدى شعوهبا، حيث كان ملوكها يصدرون القوانني يف شىت اجملاالت  
  . عن طريق فرض عقوبات على خمالفيها،ويعملون على احترام هذه التقنينات

  
  القدمية يف اجملتمعاتمحاية املستهلك : الفرع األول

  الوسطاء           املشتري الصناعي     املستهلك النهائي      
  .يات حمدودة يشتري بكمِّ-
ــسلع- ــه عــن ال ة ـ معلومات

  .حمدودة
ر  عدد حمدود من األفراد يـؤثِّ      -

  .على القرار
  . عدد ال هنائي من املنتجات-
  
  
  
ر عليه الدوافع العاطفية     قد تؤثِّ  -

  .أو الرشيدة

  .يات كبرية يشتري بكمِّ-
 معلوماته كاملـة عـن      -

   .السلعة
ويشترك  ركبري يؤثِّ  عدد -

  .يف اختاذ القرار
ــن   - ــدود م ــدد حم ع

  .املنتجات
  
  
 حتكمه دائما الـدوافع     -

  .الرشيدة

  .يات كبرية يشتري بكمِّ-
 معلوماتــه كاملــة عــن -

   .السلعة
 يتوقف ذلك على طبيعـة      -

  .الوسيط
عدد املنتجـات حيكمهـا      -

نوع الطلب وحجم املساحة    
  .املتاحة للتخزين

  
ـ    - ع ـ حتكمه دائما الدواف

  .الرشيدة
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اق ومصر واإلغريق والرومان وشبه اجلزيـرة العربيـة          كالعر ؛لقد اهتّمت الّتشريعات القدمية        
باملستهلك؛ من خالل ما سّنته من تشريعات هتدف إىل محايته، فأرست بذلك قواعد هاّمة يف هذا                

  . اجملال
  يف العـراق قدميامحاية املستهلك : أوال

  الذي يعدّ  ؛و من خالل قانون أورمن    ت البوادر األوىل حلماية املستهلك ظهر      إنّ :تقنني أورمنو " -1
عاجل وهو ي "،  )1(" أيضا ملأقدم قانون مكتشف حىت اآلن، ليس يف العراق فحسب، بل يف تاريخ العا            

كما  ".)3("...املوازين، النقود، التأمني االجتماعي، الفائدة    : مثل" ،  )2("دةموضوعات قانونية متعدّ  
  .)4("دة قانوناّدـة حمعتداء على اجلسم هو دائما دّي جزاء اال على أنّجنده قد نّص

 شريعته من الـشرائع املتميـزة يف        تعّدو" ،)5("أصدره امللك أوروكاجينا  : تقنني أوروكاجينا " -2
 قتـصادي، مها ملعاجلـة الوضـع اال   تلك احللول اليت قّد:قام به ما   ومن بني    ،العهد البابلي القدمي  

 .)6("كالتخفيف من مبلغ الضرائب
 يعـاجل   وهو" ،)7("يسن لبت عشتار  إصادر عن ملك مدينة     هذا التقنني   : تقنني لبت عشتار  " -3

 اهتمامـه   انصّبكما   ،ها إجيار األراضي الزراعية، امللكية العقارية      أمهّ ؛دةموضوعات قانونية متعدّ  
 .)8("ل االقتصاديةـالكبري باملسائ

لتقنني وهذا ا ،يرجع هذا التقنني إىل أحد ملوك مملكة أشنونا وامسه بالالما: تقنني أشنونا" -4
  .)9("حتديد أسعار بعض السلع، اإلجيار: هاأمهّكثرية عاجل مسائل قانونية ي

 ة املستهلك يف العراق القدمي، أصدره     ـيعترب من أهم القوانني اخلاصة حبماي     : تقنني محورايب " -5
  . )10("امللك محورايب، حىت أنه يفوق قانون األلواح اإلثين عشر الروماين رغم أنه يسبقه

                                                 
 .125م، ص1998مكتبة دار الثقافة، : عمان. انونتاريخ الق عباس العبودي، )1(
 .368م، ص2004دار املطبوعات اجلامعية، دط، : اإلسكندرية. جتماعية أصول تاريخ النظم القانونية واالأمحد إبراهيم حسن،) 2(
دار اجلامعة :  اإلسكندرية.)دراسة مقارنة(مية احلماية اجلنائية للمستهلك يف القانون املصري والفرنسي والشريعة اإلسالأمحد حممد حممود علي خلف، ) 3(

 .74م، ص1998، 2مكتب دار الثقافة، ط: عمان. تاريخ القانون منذر الفضل،  و.23م، ص2005 دط، ،اجلديدة
 .369 أمحد إبراهيم حسن، مرجع سابق، ص)4(
 .122مرجع سابق، ص، عباس العبودي )5(
 .23مود علي خلف، مرجع سابق، صأمحد حممد حم و.74منذر الفضل، مرجع سابق، ص) 6(
 .200 ص،م2003، دار املطبوعات اجلامعية، دط: اإلسكندرية. جتماعية والقانونية فلسفة وتاريخ النظم االأمحد إبراهيم حسن،) 7(
  .50 ص،م2003 امعية، دط،دار املطبوعات اجل:  اإلسكندرية).نظم القسم اخلاص(جتماعية أصول تاريخ النظم القانونية واال أمحد إبراهيم حسن، )8(
 .163صدت، دار النهضة العربية، دط، : القاهرة. جتماعية والقانونيةتاريخ النظم االحممد مجال عيسى،  و.127عباس العبودي، مرجع سابق، ص) 9(
 .23أمحد حممد حممود علي خلف، مرجع سابق، ص) 10(
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كـذلك   ".)1("... حتديد سعر الفائـدة    ،حتديد األسعار :  مثل ا رائع ا اقتصادي اي تنظيم وهو حيو "
ر  حترّ ، بإبرام عقد قانوين   ،تأكيده على وجوب إجراء املعامالت التجارية كالبيع والشراء واإلجيار        

لتزامـات لطـريف   د فيه احلقوق واإل وحبضور عدد من الشهود، وحتدّ  ،اء األطراف املتعاقدة  فيه أمس 
 .)2("عقد، كذلك يضمن البائع للمشتري كافة العيوب غري الظاهرة اليت توجد يف حمل البيعال
 اليت استقرت قرب منابع دجلـة       ،احليثيون من شعوب اهلند األوروبية القدمية     : التقنني احليثي " -6

حيث عثر على عدد كبري من األلواح الطينية كتب عليها جمموعـة             والفرات مشال وادي الرافدين،   
  .)3("أسعار املواد الغذائية وسعر الفائدة: د من املسائل منهاـ لتنظيم العدي؛قوانني
  ـاقدمي مصريف محاية املستهلك : ثانيا
ـ دحت: وفيهمابوخوريس   و حورحمبا  نومن القوانني املصرية اليت وصلت إلينا قان      "      د الـسعر   ي

تزييـف النقـود، أو     كقتصادية للبالد   اال املصلحة   اب على األفعال اليت متسّ    قعالالقانوين للفائدة،   
  .)4(" يف املوازين، وكانت عقوبة اجلاين يف احلالتني قطع اليدالغّشكقتصادية لألفراد املصاحل اال

  قـة املستهلك عند اإلغريـمحاي: ثالثا
ـ  قبل امليالد،  621 وضع قانون دراكون يف أثينا حوايل عام        :تقنني دراكون " -1  ةغياصوذلـك ل

 .)5("بدأ املساواةمل احتقيق ونة، منعا الحتكارها يف أيدي األشراف،انونية يف نصوص مدّوالنظم الق
 إىل حوايل عشرين عاما تقريبـا       هيعود تارخي و ،أصدره صولون حاكم أثينا    :ونـتقنني صول "  -2

 .)6("حترمي الربا الفاحشو حتديد سعر الفائدة :فيهوأهم ما جاء ، دراكون ونـعلى قان
  انـة املستهلك عند الرومـيمحا: رابعا
كان يستهدف  وقد  "،  )7("بل امليالد ق 450يعود التاريخ التقرييب لأللواح اإلثين عشر إىل عام         "     

 اإلمرباطور جستنيان قـد     أنّلذا جند   " ،)8("الروماين حتقيق املساواة بني طبقات اجملتمع    هذا القانون   
                                                 

  .375 مرجع سابق، ص،عيةجتما أمحد إبراهيم حسن، أصول تاريخ النظم القانونية واال)1(
وحممد مجال عيسى، مرجع . 139م، ص2001الدار العلمية الدولية، . )دراسة مقارنة مع التشريعات القدمية واحلديثة(شريعة محورايب عباس العبودي، ) 2(

 .211سابق، ص
 .129 مرجع سابق، ص،عباس العبودي، تاريخ القانونو. 85منذر الفضل، مرجع سابق، ص) 3(
م، 2001دار العلوم، دط، : اجلزائر. سالمية تاريخ النظم القانونية واالصاحل فركوس،و. 24-22 صمحد حممد حممود علي خلف، مرجع سابق، صأ)  4(

 .23ص
 .37 صمنذر الفضل، مرجع سابق، و.20م، ص1996، 3املؤسسة احلديثة للكتاب، ط: لبنان. املدخل إىل تاريخ الشرائعحممود عبد اجمليد املغريب، )  5(
 ،جتماعيةأمحد إبراهيم حسن، أصول تاريخ النظم القانونية واال و.192 مرجع سابق، ص،القانونية وجتماعيةأمحد إبراهيم حسن، فلسفة وتاريخ النظم اال) 6(

  .362مرجع سابق، ص
 .41م، ص1989 نوفل،مؤسسة : لبنان. )مع مقدمة يف حقوق اإلنسان(حقوق اإلنسان يف الدعوى اجلزائية مصطفى العوجي، )  7(
 .117منذر الفضل، مرجع سابق، ص و.194مرجع سابق، ص، القانونية وجتماعيةاال أمحد إبراهيم حسن، فلسفة وتاريخ النظم) 8(
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ذلك أصدر اإلمرباطور دقلـديانوس بيانـا       كر وجوب فسخ العقد إذا كان هناك غنب فاحش،          قّر
  أقصى ألسعار احملاصيل، وحني تقلُّ      اإلمرباطور شارملان بوضع حدّ    ، كما أمر  لتحديد أسعار السلع  

السلع يفرض عقوبات على كل تاجر حياول بيع السلع الضرورية بأسـعار تزيـد عـن الـسعر                  
 عن طريق دعوى يرفعها املشتري      ؛التزاماتة البائع   أنشأ القانون الروماين يف ذمّ    أيضا   .)1("الطبيعي
  :ر منهاـى دعوى الشراء، وهي كثرية نذكتسّم

بل اعتـربه   " ،)2(" أو مرحلة تنفيذه   ،وذلك يف مرحلة إبرام العقد    : متناع عن الغشّ  لتزام باال اإل" -1
  قصد به استعمال اخلداع على شخص بقصد إيقاعه يف         ا إذ ؛القانون الروماين جرمية مبطلة للتصرف    

  .)3(" للمجين عليه رفع دعوى ضد اجلاين الستعادة حقوقه فيحقُّ،اخلطأ
 اإلنقاص من قيمة املبيع أو مـن نفعـه، وال           امن شأهن واليت  : لتزام بضمان العيوب اخلفية   اإل" -2

أن يكون العيب   و وإمنا ينبغي أال يكون يف مقدوره العلم به،          ،يكفي عدم علم املشتري هبذا العيب     
عيب يف املبيع حيكم على البائع بالتعويض عـن طريـق           ال فإذا اكتشف    ،رام العقد موجودا عند إب  

  .)4("دعوى حتمي عقد البيع وهي دعوى الشراء
  )يف العصر اجلاهلي (يف شبه اجلزيرة العربيةمحاية املستهلك : خامسا

  وذلك ملا فيه مـن جهـل       ؛»العصر اجلاهلي «يطلق على الزمان الذي سبق اإلسالم كلمة        "     
ها بعضهم حبقبة من الزمان تقـارب       بالقياس إىل عصر اإلسالم وماتاله من علم وحضارة، وخصَّ        

 ولكن الـرأي    ،وقد اختلف العلماء يف حتديد املهد األول للعرب       " ،)5("القرنيني قبل ظهور اإلسالم   
  جزيرة  أنّ  يذهب إىل  ،ةـ والكتب الديني  ، واألدلة اجلغرافية  ،ده الوقائع التارخيية  ح الذي تؤيِّ  ـالراج

  .)6("العرب هي املهد األصلي للعرب
ا مـن   ومـستمد ، تشريع العرب يف اجلاهلية كان يف األصل قائما على العرف والعـادة         إنّ"     

وا عـاداهتم يف قـانون      ُنوَّعرف عن عرب اجلاهلية أهنم دَ     فطرهتم ومن أخالقهم وتقاليدهم، ومل يُ     
  لذلك كان درس تشريعهم عـسريا،      ،دمية كالرومان بعض األمم الق    على غرار ما فعلت    ،مكتوب

خني العرب واملستشرقني يف ذلك إىل أشعار العرب وآداهبـم وأمثـاهلم            إمنا استند كثري من املؤرِّ    
                                                 

دار : اإلسكندرية .)النظام اإلمرباطوري ومصر الرومانية (اإلمرباطورية الرومانية مصطفى العبادي،  و.88-87حممود عبد اجمليد املغريب، مرجع سابق، ص ص) 1(
 29.أمحد حممد حممود علي خلف، مرجع سابق، صو. 283-282، ص صم1999املعرفة اجلامعية، دط، 

 .94صدت، دار اهلدى، دط، : اإلسكندرية). مع دراسات يف نظرية العقد يف القانون الروماين(تاريخ القانون عبد اجمليد حممد احلفناوي،  )2(
 .169، مرجع سابق، صحممود عبد اجمليد املغريب ) 3(
 .100 -99صعبد اجمليد حممد احلفناوي، مرجع سابق، ص ) 4(
 .22دار النهضة العربية، دط، دت، ص: بريوت. ، تاريخ الفقه اإلسالمي ونظرية امللكية والعقودبدران أبو العينني بدران )5(
 . 224مرجع سابق، ص، )سم اخلاصنظم الق (جتماعيةاال والقانونية  أمحد إبراهيم حسن، أصول تاريخ النظم)6(
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إذ كانت التجـارة هـي   " ،رت للمستهلكرِّنا نلمس وجود محاية قُ   غم ذلك فإنّ   ر ،)1("وقصصهم
 وقد ساعد على    وغريمها،الم يف اليمن واحلجاز     قتصادية يف بالد العرب قبل اإلس     عصب احلياة اال  

دت فيها واجبات كـل     قد وضعت قوانني حدِّ   ف" ،)2("ات العامل القدمي  ذلك موقع اجلزيرة بني قارّ    
 امللـك    وحكم البضاعة يف أثناء التعامل، أي قبل إمتام صفقة البيع، إذ نـصّ             ،من البائع واملشتري  

 فيها البيع تاما ناجزا ملدة شهر واحد، ال جيوز بعدها           عّد على املدة اليت يُ    ملك سبأ » مشريهرعش«
 ، من احتمال تراجع البائع بعد متام البيع       ،ستهلكاملوما ذلك إال حلماية      ؛)3("التراجع عن البيع أبدا   

 وضعت قوانني لتحديد مـضمون      ،كذلك ملنع وقوع املستهلك يف الغرر     "أي مبرور شهر واحد،     
د شروط الشراء وأوصافها     وحتدّ ،تعمل هذه العقود يف بيوع العقارات      وأكثر ما تس   ،املبيع وحمتوياته 

ن يف   وتـدوّ  ،)إعالم الشراء ( أي   »نت علم مش «وتسمى) عقود الشراء ( ن الشروط يف   وتدوّ ،بعقود
  أيضا. للمشتري ته صف تعّين ومقداره وما يتعلق به من فروع        ى،هذه العقود أوصاف الشيء املشتر    

 ا قانون »شهرهلل« فقد أصدر امللك     ،ار ومحاية السوق من التالعب    التشريع اخلاص بضبط األسع   
ـ و ،ار عاصمته يف تنظيم التجارة ويف واجبات التاجر، أمر بإعالنه ليقف عليه جتّ           ار الـذين   التّج

الذي يقدمه التاجر يف مقابل حق        أي الضمان  ؛ث عن العربون  يقصدون عاصمته أيضا، كما حتدَّ    
ث عـن العقوبـات ويف      م تالعبه أو حتايله يف البيع والشراء، وحتدّ        ولضمان عد  ،اشتغاله بالتجارة 

  .)4("مجلتها حق مصادرة األموال وبيوت التجار
  

  محايـة املستهلك يف اجملتمعـات احلديثـة: الفرع الثاين
  ة املستهلك من املواضيع املهّمة، اليت تلقى قبوال متزايدا من قبل اجلميع ـوع محايـإنّ موض"     
 وحكومات، ملا له من أمهية يف تعزيز الوعي االستهالكي، وتعزيز مفاهيم احلماية التطوعيـة        أفرادا

اليت تتبناها اجملتمعات للدفاع عن حقوقها، خاصة يف عصر املنافسة احلاّدة؛ أين أصبحت الرقابـة               
احلكومية وحدها ال تكفي أمام شركات وفئات احترفت املتاجرة غري املشروعة، واعتمدت الغش             

  .واخلداع وسيلة من وسائل الكسب السريع على حساب املستهلك
     وانطالقا من مبدأ احلفاظ على املستهلك، والتفكري بوسائل محايته، تكّونت يف العامل منظمات         
محاية املستهلكني، واليت تأكد هلا أنَّ قوهتا يف احتادها، ويف إجياد منظمة تنطق بامسها مجيعا لـدى                 
                                                 

 .23مرجع سابق، صبدران أبو العينني بدران،  )1(
 .51دار الشروق، دط، دت، ص: عمان. مدخل إىل تاريخ احلضارة العربية االسالمية حكمت عبد احلكيم فرحيات وإبراهيم ياسني اخلطيب، )2(
 .614، ص 5م، ج1993 - ه1413، 2ط. املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم  جواد علي،)3(
 .625-615 ص، صنفسهاملرجع  )4(
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ربزت يف الوجود منظمة املستهلكني الدولية، ُتعىن به وتدافع عنه وكان ذلك عام             األمم املتحدة، ف  
، لذا فإنّ قانون محاية املستهلك يعترب حديث النشأة، حبيث بدأت بوادره بالواليات املتحدة              1960

، الذي أعلن أمام الكونغرس األمريكـي       1962األمريكية مببادرة من الرئيس جون كينيدي سنة        
حق اإلختيار، واملعرفة، واإلسـتماع     : وهذه احلقوق هي  "،  )1("ساسية حلماية املستهلك  احلقوق األ 

إىل آرائه، والتثقيف، والتعويض، وإشباع حاجاته األساسية، والعيش بأمـان، واحليـاة يف بيئـة               
صحية، وقد أقرَّها اإلحتاد الدويل جلمعيات محاية املستهلك، واعتمدهتا اجلمعية العامــة لألمـم          

، كأساس لوضع السياسات والتشريعات اخلاصة حبماية املستهلك، وتـشجيع          1985دة سنة   املتح
ومن بني املبادئ اإلرشاديـة    . التعاون الدويل يف هذا اجملال، حيث متّ مطالبة دول العامل بتطبيقها          
   :1985 يف نيسان 248/39حلماية املستهلك، اليت أقّرهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة بقرارها 

 مراعاة مصاحل واحتياجات املستهلكني يف مجيع الدول؛ حبقِّهم يف احلصول على منتجـات              -    
  .غري خطرة

  . مساعدة البلدان على حتقيق ومواصلة توفري احلماية لسكاهنم، كوهنم مستهلكني-    
  .رغباهتم متهيد السبيل أمام أمناط اإلنتاج والتوزيع، اليت تلبِّـي احتياجات املستهلكني و-    
على   تشجيع املستويات الرفيعة آلداب السلوك للعاملني؛ بإنتاج السلع واخلدمات، وتوزيعها          -    

  .املستهلكني
  . تسهيل إنشاء مجعيات محاية املستهلك املستقلة-    
 تشجيع تطوير أوضاع السوق؛ حبيث توفر للمستهلكني جماالت أكثر لالختيار، وبأسـعار             -    
  .أدىن
  . )2("زيز التعاون الدويل يف جمال محاية املستهلك تع-    
أمَّا يف فرنسا فقد تدخَّل املشرِّع الفرنسي بصدور قانون التوجيه التجاري واحلريف بتـاريخ              "     
التجارة واحلرفـة من أجـل ترشيــد       : ، والذي تضمَّن يف املادة األوىل على أنَّ       27/12/1973

يث السعر أو النوعية للخدمات واملنتوجات املعروضـة،       وحتقيـق رغبـة املستهلك، سواء من ح     
وقد برز هذا القانـون يف قرارات اجمللس األوريب، وّمسيت بالربنامج األول والثـاين للتجمـع يف                

، واعتمادا على هذين القرارين قامت الدول األوربيـة بإصـدار          19/05/1981 و 14/04/1975
املستهلك، حيث أصدرت أملانيا تـشريعا يتعلـق        تشريعات متخصِّصة يف مقاومة التعّسف ضّد       

                                                 
 . مرجع سابقفاطمة عبد احلميد اخلاجة، )1(
 baroudi/articles/syr/omc.mafjoum.www         .)املفاهيم والواقع الراهن واملؤشرات املستقبلية( محاية املستهلكعبد اللطيف بارودي،  )2(
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، مث صدر يف إجنلترا قانون      09/12/1976مبقاومة الشروط التعّسفية ضد املستهلك وذلك بتاريخ        
خاص بالشروط اجملحفة يف العقد، مث تاله يف لوكسنبورغ صدور قانون خاص باحلماية القانونيـة               

   .16/06/1984املستهلك بتاريخ ، مث قانون محاية 25/08/1983للمستهلكني بتاريخ 
محاية املـستهلك،     يهدف إىل  25/10/1985 بتاريخ   446/85ويف الربتغال صدر قانون رقم           

، ويف بلجيكا قانون تنظـيم ممارسـة        18/06/1987 مث يف هولندا قانون محاية املستهلك بتاريخ      
  .)1("14/01/1991وإعالم املستهلكني يف 

  

العـريب، فقد أولت الدول العربية اهتماما خاصا بالرقابة على األغذيـة           أمَّا على املستوى    "     
ومحاية املستهلك، خاّصـة خالل السنوات القليلة املاضية، وذلك إلطالع املـستهلكني علـى             
حقوقهم وواجباهتم اجتاه استخدام السلع واستردادها، والتبليغ عن أّيـة خمالفات أو جتاوزات يف             

  .)2("األسواق
، 07/02/1989 املؤرخ يف  89/02ففي اجلزائر اهتّمت الدولة باملستهلك؛ إذ أصدرت قانون         "      

املتضمِّن القواعد العاّمة حلماية املستهلك، والغرض منه الرقابة الغذائية والّتوعية الصِّحية للمـواطن،             
حتـسني اخلـدمات   ويّتم تنفيذ برامج عديدة عرب أجهزة اإلعالم وامللتقيات العلمية، اليت هتدف إىل    

  .العاّمة، ورفع املستوى الصِّحي، واحلماية ضّد الغشِّ التجاري، وضمان جودة السلع الغذائية
     ويف تونس تواصل احلكومة تنفيذ برامج ترمي إىل حتسني مستويات التغذية، واألمن الغـذائي              

  . األسري، والتوعية من خالل التجمعات احمللية
ربية؛ تبذل الدولـة جهدا كبريا بالقيام حبمالت الّتـوعية واإلرشـاد               ويف مجهورية مصر الع   

الغذائي، كما تقوم وزارة التجارة والتمـوين بتنفيذ برنامج إعالمي لزيادة الوعي االسـتهالكي،             
ـّة بالّرقابة على األغذية ومحاية املستهلك، واألدوار الـيت               هذا إىل جانب برامـج الدولـة اخلاص

  .يمـات الشعبية يف البالد يف هذا الصـددتقوم هبا التنظ
     أما يف اجلمهورية اليمنية فقد اهتّمت احلكومة اهتماما خاصا بالرقابة على األغذية؛ لـضمان              
جودهتا، ومطابقتها للمواصفات، وخلوها من امللوثات، كما تقوم مجعية محاية املستهـلك بتقدمي            

  .برامج توعية تغذوية عرب أجهزة اإلعالم

                                                 
 .14علي بوحلية بن بومخيس، مرجع سابق، ص )1(
  com.uae-mohamoon.www.       2007ندوة مجعية احلقوقيني عن احلماية الشرعية والقانونية، جريدة دار اخلليج  )2(
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   ويف السودان متّ وضع استراتيجية خاصة حبماية املستهلك؛ تتضّمن عّدة جوانب منها اجلانـب                
  .التثقيفي الغذائي، واجلانب الرقـايب

     كما تقوم سوريا حبماية املستهلك من خالل التنظيمات الشعبية، إىل جانب أجهزة اإلعالم يف              
 به يف سوريا بعائديته لعّدة جهات حكومية، حيـث     كما يتمّيز نظام الرقابة املعمول    "،  )1("الدولـة

التموين والتجارة الداخلية، الزراعة واالصالح الزراعي، التجارة       (تشرف على تنفيذه عّدة وزارات      
  .)2("وتقوم جهات أخرى بدور مساعد مثل هيئة الطاقة الذرية...) اخلارجية

  

   يف االقتصاد الوضعيلكـسلوك املسته: املبحث الثاين
قتصاد الوضعي ال يقصد به وضع القواعد الـيت         ف املستهلك من قبل علم اال      دراسة تصرّ  إنّ"     

 ،فاته، فنظرية املستهلك تصف تصرفات املستهلك يف الـسوق        جيب أن يلتزم هبا املستهلك يف تصرّ      
 ستناد إىل العقالنية،   أساس سلوك املستهلك هو اال     مفترضة أنّ "،  )3("قتصاديةأي تصف سلوكاته اال   

 املستهلك ينفق دخله احملدود من أجل احلصول على أكرب إشباع ممكن حلاجاته، وعليه فإنـه                 وأنّ
  تليها احلاجات األقل، واضعا الضرورية منها يف املرتبة األوىل ؛ب أن يضع ترتيبا تنازليا حلاجاته     جَّيتَو

  .)4("أمهية بالنسبة له تباعا
  

  وك املستهلكـ سلماهيـة :املطلب األول
؛ من خالل تعريـف     يـقتصاد الوضع االيتناول هذا املطلب بالدراسة سلوك املستهـلك يف             

اد ـقتـص اال يف    حتليل سـلوك املـستهلك     تتنـاول، وكذا أهم النظريات اليت      سلوك املستهلك 
  .، من خالل الفرعيـن اآلتينيالوضعي

  

  املستهلك وكـسلمفهـوم : الفرع األول
  تعريف السلـوك: أوال
  وك هو عبارة عن نشاط يصدر عن الكائن احلي، نتيجة لعالقته بظروف منبهات معينة، سلال"     

   أوالتغيري من هذه الظروف، حىت تتناسب مع مقتضيات ،رة للتعديلويتمثل هذا يف حماوالته املتكرِّ
  

                                                 
   k17 -htm.5rate /possible/foods/org.aoad.www.     ستهلك يف الوطن العريبأوضاع نظم سالمة الغذاء ومحاية امل )1(
 . عبد اللطيف بارودي، مرجع سابق)2(
 .25 صم،1984،  دط،املؤسسة الوطنية للكتاب :اجلزائر .قتصاد اجلزئيحماضرات يف اال ،محد داودأبراهيم إ )3(
 .109ص، مرجع سابق، زجنيفهمي الربحممد محد أزار عبد اجملبد الربواري ون )4(
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   .)1("ه االستمرارـق له البقاء وجلنسحياته، وحىت يتحقّ
 مع ما يعتـري     ،روف اخلارجية ـيق اندماج وتفاعل الظ   ق عن طر  ـفالسلوك اإلنساين يتحقّ       

  .ةـة أو حركيـاإلنسان من نشاط داخلي، مما ينتج عنه استجابة قد تكون لفظي
  وك املستهلكـ تعريف سل:ثانيا

 ،فات اليت يقوم هبا الفرد يف موقف معني       جمموعة األفعال والتصرّ  " :لكـ     يقصد بسلوك املسته  
ع بأنه يشبع حاجاتـه     قّ الذي يتوَ  ،راء املنتوج ـر عنها بقراره يف ش    بَّ واملعَ ،وحبسب إمكاناته املتاحة  
  .)2("راءـورغباته فيها حلظة الش

جل أ من   ،بعها األفراد فات اليت يتّ  فسلوك املستهلك ما هو إال عبارة عن تلك األفعال والتصرّ              
ما بني البدائل املطروحـة     احلصول على سلعة أو خدمة ما، حيث يقوم املستهلك بعملية االختيار            

  .مكانات املتاحة للمستهلك ويف حدود دخله ذلك وفق اال ويتّم،أمامه
  

  لكـوك املستهـل سلـ حتلي:الفرع الثاين
نظرية :  تتناوالن حتليل سلوك املستهلك ومها     ،قتصاد الوضعي توجد نظريتان أساسيتان يف اال         

 .ية ونظرية منحنيات السواءاملنفعة احلّد
  )النظرية الكالسيكية(ية نظرية املنفعة احلّد: أوال
 مـن اسـتهالك     ، مقدار املنفعة اليت حيصل عليها املستهلك      :ية هو  املقصود باملنفعة احلدّ   إنّ"     

وتقوم هذه النظرية على جمموعـة مـن        " .)3(" خالل فترة معينة   ،وحدة إضافية واحدة من سلعة    
  :يف عدم الواقعية ومن بينها ةسم معظمها باملغاالفتراضات اليت يتَّاال
 قـ وينف ،ف بطريقة منطقية   املستهلك يتصرّ  أي أنّ : قتصادي للمستهلك فتراض الرشد اال  ا -    

  . دخله بالطريقة اليت حتقق له أقصى إشباع أو منفعة ممكنة
 بوحدات عدديـة    ،ها من سلعة أو خدمة ما      املستهلك قادر على قياس املنفعة اليت يستمدُّ       نّإ -  
 من حيث   ،ق عليها وحدات املنفعة، وهذه الوحدات العددية هلا كل خصائص األعداد اجلربية           يطل

 حيث أهنا تعتمد علـى      ،التساوي والتضاعف، وهي وحدات شخصية ختتلف من مستهلك آلخر        

                                                 
 سلوك املستهلك مدخل كمي، حممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسفو .343ص، مرجع سابق ،حممود جاسم الصميدعي وبشري عباس العالق) 1(

 .16 ص،م2001-ه1421، دار املناهج :األردن. وحتليلي
 .111ص، بقمرجع سا،  فهمي الربزجني حممدمحدأنزار عبد اجملبد الربواري و )2(
 .139 ص،1997-ه1417، دار وائل للنشر: عمان .قتصادي اجلزئيمقدمة يف التحليل اال ، عفاف عبد اجلبار سعيد وجميد علي حسني)3(
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هذه املنفعة املتحصل عليها باستهالك وحدة إضافية من سـلعة أو           "،  )1("ذوق املستهلك ورغباته  
  .)2(" اقص بزيادة املقدار املستخدم من هذه السلعة أو اخلدمة تتن،خدمة معينة

ادر على  ـنه ق أ و ،رة له من السلع واخلدمات     بالبدائل املتوفِّ   املستهلك يكون على علم تامٍّ     أنّ" -  
ـ ختيار بني تلك البدائل وبطريقة يُ      املستهلك قادر على اال     أي أنّ  ؛تقومي تلك البدائل   م فيهـا   عظِّ

 اليت يتوقع أهنا تزيـد مـن   ،قتصاديا خيتار غالبا البدائل  اتهالك، فاملستهلك الرشيد    منفعته من االس  
قدم على اختيار البديل األقل قيمـة        وال يُ  ،إىل تكاليفها  إشباعه أو من رفاهيته الشخصية بالنسبة     
  .)3("لـعندما تتساوى تكلفته مع غريه من البدائ

 يستند أساسا على جمموعة افتراضات تفتقـر        ،لك هذا التحليل الكالسيكي لسلوك املسته          إنّ
نه مـن    اليت متكّ  ،ى بالرشادة االقتصادية   إذ تفترض يف املستهلك العقالنية أو ما يسمّ        ؛إىل الواقعية 

جل حتقيق أقـصى     وذلك أل  ، وبني مقدار الدخل الذي ميلكه     ،املفاضلة بني البدائل املطروحة أمامه    
 وهذا مـا    ،اليت تعود عليه من استهالك السلع واخلدمات      إشباع ممكن، من خالل قياسه للمنفعة       

  .لى منحنيات السواءعستند الذي يجهون إىل التحليل احلديث قتصاد املعاصر يّتجعل علماء اال
  )النظرية احلديثة( نظرية منحنيات السـواء :ثانيا
  ة ـم قابلية املنفع أي اإلشباع املتماثل نظرا لعد،د إىل منحنيات السواءـرية تستنـهذه النظ"     

 املستهلك عند اختياره بني  أي أنّ ؛لكـللقياس، والتحليل احلديث يستند فقط على رشادة املسته       
 وإمنا يبين   ، ال يقوم بقياس املنفعة اليت تعود عليه من استهالك كل منها           ،السلع واخلدمات املختلفة  

 ،)4(" أو اخلدمة أو تلـك     ةلعاختياره فقط على أفضلية احلصول على وحدات إضافية من هذه الس          
 علـى حـسب مـستوى       ،ب اجملموعات السلعية املختلفة املتاحة له     ن يرتِّ أفاملستهلك يستطيع   "

  .)5("و تنازلياأ ترتيبا تصاعديا ، منها من وجهة نظرهقه كلّاإلشباع الذي حتقِّ
ة بني جممـوع  ـ هو عملية املفاضل؛لك من خالل هذه النظرية   ـ ما يقوم به املسته         وهبذا فكلّ 

 وهذا األمر جنـده     ،ة منها ـول على وحدات إضافي   ـ للحص ،ة أمامه ـالسلع واخلدمات املطروح  
 اليت ختتلـف مـن      ،ع به من رشادة اقتصادية     حسب األذواق وما يتمتّ    ،خرخيتلف من شخص آل   

 ، وذلك باختالف املكان والزمان والظروف احمليطة      ، بل ختتلف لدى الشخص نفسه     ،خرشخص آل 
                                                 

 .172-171 ص ص،م2000 ،دط، الدار اجلامعية: اإلسكندرية .قتصاد اجلزئيمقدمة يف اال، بو السعودأ حممد علي الليثي وحممدي فوزي )1(
 .15ص، م2000، دار منشأة املعارف: اإلسكندرية .)قتصادي اجلزئيالتحليل اال(قتصادية النظرية اال ،محد زوبري جعاطةأو وسف خليفة علي ي)2(
 .85 ص،م2002، 2ط، دار زهران: األردن .قتصادمدخل يف علم اال ،ناظم حممد نوري الشمري وحممد موسى الشروف  )3(
 .29ص، ع سابقج مر،طةمحد زوبري جعاأعلي يوسف خليفة و )4(
 .27ص، دت، دط، منشورات جامعة باتنة: اجلزائر .قتصادي اجلزئيالتحليل اال، محدأ هارون الطاهر وبلمرابط )5(
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 وإمنـا  ،ملستهلك يف الفكر الوضعي غالبا ما يقوم باستهالك سلعة أو خدمة ال حلاجة له فيها              كون ا 
  .كثر واقعية من النظرية الكالسيكيةأ هذه النظرية هي نّإرغبة يف التباهي والتقليد، رغم ذلك ف

دمات  حياول إنفاق دخله احملدود على السلع واخل       ، املستهلك وهو يقوم بعملية االستهالك          إنّ
  .نه يصل إىل حتقيق توازنهإن من ذلك ف فإذا متكّ،بقصد إشباع حاجاته املختلفة

  لكـوازن املستهــ ت:ثالثـا
 احلالة اليت يصل فيها املستهلك إىل أقصى :يقصد بتوازن املستهلك": تعريف توازن املستهلك -1

يف حدود إمكانياته من خالل توزيع دخله على مشترياته من السلع واخلدمات، و إشباع ممكن،
 التوازن حيدث ليس عندما حيصل املستهلك أنّ: هنا) ممكن(ة ـوتعين كلم"، )1("ة املتاحةـاملادي

وهذا هو أفضل وضع يسعى " ،)2("على أقصى إشباع مطلق، وإمنا أقصى إشباع يف حدود إمكانياته
ة معينة، كما أنه يواجه املستهلك للوصول إليه، إذ يكون لديه دخل معلوم وحمدود خالل فترة زمني

عامل : أسعار ثابتة ومعلومة للسلع اليت ينوي شراءها، وهذا يعين أن املستهلك مقيد بعاملني مها
  .)3("الدخل وعامل األسعار

ر تغريمها على توازن املستهلك     ذين يؤثّ ل العاملني ال  إنّ:   العوامل املؤثرة على توازن املستهلك      -2
د مبدى قدرته    املستهلك وهو يسعى للوصول حلالة التوازن، مقيّ       ار أنّ الدخل واألسعار، باعتب  : مها

على توزيع دخله، للحصول على أقصى إشباع ممكن حلاجاته من السلع واخلدمات، ويف حـدود               
  . إمكاناته املتاحة

   أثر تغري الدخل على توازن املستهلك-أ
نقصان   أيّ ستهالكه، وعلى العكس فإنّ   ي باملستهلك إىل زيادة ا     أية زيادة يف الدخل تؤدِّ     إنّ"     
  للسلعة  أثر الدخل؛وميكن التفرقة يف هذا الصدد بني حالتني. )4("ي إىل التقليل منهيؤّدل ـخ الّديف

  :)5()الرديئة(العادية وأثره بالنسبة للسلعة الدنيا 
ة اليت إذا ازداد الدخل      السلع :ُتَعرَّف السلعة العادية بأهنا   : أثر الدخل بالنسبة للسلعة العادية    " -    

  .والعكس صحيح) ارـاألذواق واألسع(ل األخرى ـب عليها، مع ثبات العوامـيزداد الطل

                                                 
 .92ص،  مرجع سابق،ناظم حممد نوري الشمري وحممد موسى الشروف )1(
 .90 ص،م2003-م2002 ، دط،الدار اجلامعية: اإلسكندرية .والتطبيققتصادي اجلزئي بني النظرية التحليل اال، عبد القادر عطية  عبد القادر حممد)2(

 .92ص،  مرجع سابق، ناظم حممد نوري الشمري وحممد موسى الشروف)(3
 .44-43 صص ، مرجع سابق،محدأهارون الطاهر وبلمرابط  )4 (
 .94-91ص ص،  مرجع سابق،عبد القادر عطية عبد القادر حممد: أنظر ) 5 (
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 السلعة اليت َيِقلُّ الطلـب      :ميكن تعريف السلعة الدنيا بأهنا    :  أثر الدخل بالنسبة للسلعة الدنيا     -    
تصف السلعة الـدنيا بكوهنـا      عليها عند زيادة الدخل، وذلك بافتراض ثبات العوامل األخرى، وت         

سلعة ذات نوعية أقل وسعر منخفض، وذلك إذا ما قورنت ببدائلها اليت تتصف بكوهنا ذات نوعية                
  ."أفضل وسعر أعلى

   أثر تغري األسعار على توازن املستهلك-ب
 مشتريات هـذا    إذا تغري سعر إحدى السلع وبقي كل من دخل املستهلك وذوقه ثابتان، فإنّ            "     

 من هذه السلعة تتغري يف اجتاه معاكس لتغري هذه السلعة، حبيث أنه يف حالة اخنفاض سـعر                  األخري
ة، بينما إذا ارتفع سعر     ـقادرا على شراء املزيد من اجملموعات السلعي        املستهلك يصبح   فإنّ ،السلعة

 السعرأثر  : نـفرقة بني حالتي  ميكن التّ  كما   .)1("السلعة فإنه يف مقابل ذلك ينخفض استهالكه منها       
  :)2()الرديئة(بالنسبة للسلعة العادية وأثره بالنسبة للسلعة الدنيا 

 العالقة عكسية بني السعر والكمية املطلوبة من السلعة         إنّ: أثر السعر بالنسبة للسلعة العادية    " -    
  .ي إىل زيادة الكمية املطلوبة والعكس صحيح اخنفاض السعر يؤدِّ حيث أنّ؛العادية

ي لتغري عكسي يف الكميـة       التغري يف السعر النسيب يؤدِّ     إنّ:  السعر بالنسبة للسلعة الدنيا     أثر -    
ي إىل إحالل وحدات منها     املطلوبة من أي سلعة من السلع، فاخنفاض السعر النسيب لسلعة دنيا يؤدّ           

  الذي هنفسالشيء  ، وهو   * وذلك بافتراض ثبات الدخل احلقيقي     ،حمل وحدات من سلع بديلة هلـا     
   ".حيدث يف حالة السلعة العادية

ر  العوامل اليت تؤثّ    مستوى دخل املستهلك الفرد وأسعار السلع واخلدمات، تعتربان من أهمّ               إنّ
ى بفائض املـستهلك،    ي بالضرورة إىل نقص ما يسمّ     عر مثال تؤدِّ  على توازن املستهلك، فزيادة السِّ    

نـة  سعار، وقد حيدث أن ينخفض سعر سلعة معيّ       ا كلما زادت األ    هذا األخري يكون عكسيّ    إذ أنّ 
 ،ل املستهلك هنا على زيادة استهالكه هلذه السلعة       ـفيعم بينما تبقى أسعار السلع األخرى ثابتة،     

  .وهذا ما يطلق عليه أثر اإلحالل ر أسعارها، حملها السلع األخرى اليت مل تتغّيحىت حيلّ
  

  

                                                 
هارون : أنظر. كلما زادت القدرة الشرائية  فكلما ارتفع الدخل احلقيقي، أي القدرة على اقتناء السلع واخلدمات؛ احلقيقي بالقدرة الشرائيةيعرب عن الدخل* 

  .51ص،  مرجع سابق،محدأالطاهر وبلمرابط 

  .49ص،  مرجع سابق،محدأالطاهر وبلمرابط هارون و. 45ص، م1996، دار النهضة العربية: بريوت. قتصاد اجلزئيمقدمة يف اال ،دافيد ليدلر) 1(
  .105-102ص ص،  مرجع سابق،عبد القادر عطية عبد القادر حممد)  2(
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  ستهلكالعوامل املؤثرة على سلوك امل: املطلب الثاين
 ة بني ـ إشباعها عن طريق املفاضل    دَُّو لديه حاجات يَ   ،لك ما هو إال كائن إنساين     ـ املسته إنّ     

 دراسة هذا    حىت يتسىن له احلصول على سلعة أو خدمة واستخدامها، غري أنّ           ،جمموعة من البدائل  
ـِّن، الختالف         ؛السلوك صعب   وجهات   كون فهـم أسبـاب ودوافع املستهلك ليس باألمر اهلي
  . ج ما أو عدم شرائهـَتْن حول األسباب اليت دفعت به إىل شراء ُم،نظر كل فرد

 هذه األخرية اليت تتنـوع      ،رة على سلوك املستهلك   ق إىل العوامل املؤثِّ    من التطرّ  ه ال بدّ  لذا فإنّ      
رات البيئية  يف املؤثِّ املتمثلة  العوامل اخلارجية   و العوامل الداخلية،    رات الشخصية واليت تسمىّ   املؤثّبني  

ي بـه إىل    ر على سلوك املستهلك، وتــؤدِّ     والتسويقية، كل هذه العوامل تتفاعل فيما بينها فتؤثِّ       
  .اإلجتاه حنـو سلعـة أو خدمة دون غريها

  

  )املؤثرات النفسية( العوامل الداخلية املؤثرة على سلوك املستهلك :الفرع األول
  : متعّددة منها سلوك املستهلك اليت تؤثّر علىفسيةاملؤثرات الّنمّى بأو ما يسالعوامل الداخلية    إنّ 
   احلـاجـة -أوال

ـ    : ُيَعرِّف الفكر الوضعي احلاجة بأهنا         "  معـني ذا قيمـة ومنفعـة        يءالنقص واحلرمان من ش
 ؛ فينشأ مع الفرد بامليالد مثل احلاجـة اوقد يكون منشأ هذه احلاجة البشرية فطرّي"،  )1("للمستهلك

مها اإلنسان من خالل تعايشه مـع بـين جنـسه،    لألكل والشرب، وأخرى تكون مكتسبة؛ يتعلّ  
  .)2("واختالطه مع غريه من األفراد يف اجملتمع، وتكون على هيئة عادات وتقاليد وأعراف وسلوك

فقـد  ية احلاجات لـديهم،     ج أمهّ  األفراد خيتلفون يف تدرّ     ما ينبغي اإلشارة إليه هو أنّ           لذا فإنّ 
وهكذا، فأمهية احلاجـات عنـد      التعليم  أوىل من احلاجة إىل     العمل  تكون عند بعضهم احلاجة إىل      

األفراد نسبية وليست ثابتة؛ فهي ختتلف كذلك لدى األفراد حسب الظـروف املختلفـة الـيت                
 يتواجدون فيها، فقد يوجد الفرد يف ظرف معني جيعل احلاجة الضرورية يف مرتبة الكمالية بالنسبة              

  .له أو العكس
  غبـةالـّر -ثانيا
ي إىل دافع يقود إىل سلوك لتحقيق هـدف          يؤدِّ ،إذا كانت احلاجة تعين النقص يف شيء ما       "     

 إذا كانت احلاجة تتمثل يف      :د بدقة يف إشباع نوع النقص، فمثال      غبة هي اجلانب احملدّ    الرّ معني، فإنّ 

                                                 
  .113ص، مرجع سابق، فهمي الربزجنيحممد محد أنزار عبد اجملبد الربواري و )1(
 .29-28 ص ص،م2001-ه1422، دار البحوث :ديب .)ةقتصادية اإلسالميمدخل إىل النظرية اال(احلاجات البشرية ،  حممد البشري فرحان مرعي)2(
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غبة خيـار عـاطفي ميكـن    و الطراز، وعليه فالّرون أاللّيف ل غـبة تتمثّاحلصول على سيارة، فالرّ   
 ؛أثري على سلوك املـستهلك    ة العوامل اخلارجية للتّ   ل بقوّ ، وهنا تتدخّ  )1("حتريكه بأساليب اإلغراء  

 هناك رغبات    على املستهلك، لذا فإنّ    اكاإلعالنات واجلماعات املرجعية، فقد يكون تأثريها سلبي      
  . يف هذه احلالة بالرغبات غري املشروعة الرغبات وتسمّى،ناجتة عن حاجات ومهية

  املعتقـدات واملواقـف -ثالثا
م، دراك والـتعلُّ  ر مبا حييط بالفرد، ومن خـالل اال       ختالط وعملية التأثري والتأثُّ   من خالل اال  "     

 مستهلك يعتقـد بـأنّ    : ر على سلوك األفراد فمثال     واليت تؤثِّ  ،يكتسب األفراد املعتقدات واملواقف   
 وال تتعطل كـثريا،  ، وسعرها مناسب، ألهنا ذات جودة عالية  ؛ هي األفضل  )Honda (نداسيارة هو 
 على أساس معرفية حقيقية هلذه السيارة، وذلـك نـاتج مـن             ،عتقادات قد تكون نسبية   فهذه اال 

 كاألسرة واألصدقاء، أو نتيجة ملا يتلقاه من        ،استخدامها، أو تكون ناجتة عن طريق البيئة احمليطة به        
عالنية، فهذه املواقف جتعل الفرد إما أنه يتجه لشراء املنتج أو عدم            ات من خالل الرسائل اال    معلوم
  .ره بغريه وإمنا هي نتيجة لتأثّ،نسان املواقف ليست فطرية يف اال، وبالتايل فإنّ)2("شرائه
   الدوافـع-رابعا
 ،نوكا معينا يف اجتاه معيّ    ، تدفعه ليسلك سل   )املستهلك(وتعين قوة أو طاقة كامنة داخل الفرد        "     

ـ       مع العلم أنّ  "،  ) 3("هو إشباع احلاجات   نلتحقيق هدف معيّ   ز  احلاجات غري املشبعة هي اليت حتفِّ
 يف حالة إحساسه باحلاجـة      ،املستهلك إلشباعها، فالدوافع تقوم بتحفيز سلوك املستهلك وحتريكه       

د ختتلف عند الشخص ذاته يف      ة ختتلف من شخص آلخر، بل ق      ، وهي أقسام عدّ   )4("قصد إشباعها 
  :ظل ظروف خمتلفة، ومن هذه األقسام نذكر

 وهي اليت تكون لدى الفرد منـذ        ؛م إىل دوافع فطرية   حيث تقسّ : تقسيمها حسب طبيعتها  " -    
هي اليت تتولد لـدى     ؛ و ةـودوافع مكتسب . ك من قبل احلاجات الفيسيولوجية للفرد      وحترّ ،الوالدة

  .)5("ك من قبل احلاجات غري الفيسيولوجية وحتّر،...ىل األسرة، األصدقاءالفرد من خالل انتمائه إ
  وهي اليت يكون ) عقالنية(م إىل دوافع رشيدة ـوتقّس: ادةـتقسيمها حسب درجة الرش" -    

                                                 
 .113ص، مرجع سابق، الربزجني  فهميحممدمحد أ نزار عبد اجملبد الربواري و)1(
 .  147-146ص ص، مرجع سابق،  حممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف)2(
 .أساسيات األعمال يف ظل العوملة، فريد مصطفى ونبيلة عباسوهنال . 114ص، مرجع سابق،  فهمي الربزجني حممدمحدأنزار عبد اجملبد الربواري و) 3(

 .213ص، م2005، دط، اجلامعية الدار :اإلسكندرية
 .136ص، مرجع سابق،  حممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف)4(
 .135املرجع نفسه، ص ) 5(
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 من  ، على أساس التكلفة واملنفعة اليت حيصل عليها املستهلك        ،فيها مقترنا بالدقة يف االختيار     الشراء
 الدوافع الشرائية يف هذه احلالـة تكـون عقالنيـة،           نّإعة من بني جمموعة من السلع، ف      اقتناء السل 

فهو حيسب لكل شـيء حـسابه       ،  فاملشتري العقالين يفكر طويال قبل اإلقدام على عملية الشراء        
 ففيهـا يكـون     ؛ أما الدوافع العاطفية   ،...)السعر، النوعية، منافع السلعة باملقارنة مع سلع أخرى       (

 ،)1("آلخرين والتـسلية  از عن   كالرغبة يف التفاخر والتميُّ   ،   دور كبري يف تقرير عملية الشراء      للعاطفة

 الذي  ،فهنا نكون أمام الدوافع العاطفية، وهذا كثري ما نالحظه لدى املستهلك يف الفكر الوضعي             
  .د املباهاة والتقليد الذي حتكمه دوافع غري عقالنية جملّر؛يغرق يف االستهالك املظهري

الدوافع األولية؛ وهي الـيت تـدعو       : إذ ُتقّسم إىل  :  مراحل تصّرف املستهلك   تقسيمها حسب " -
املستهلك إىل شراء سلعة معينة، دون أن جيهد نفسه بالبحث عن عالمة جتارية حمددة هلا، أو عـن                  

لك إىل   أما الدوافع االنتقائية فهي اليت تدفع املـسته        ،صنف معني بذاته، فالشراء يكون دافعه أوليا      
، بينما دوافع التعامل فهي األسباب اليت تؤّدي إىل تفـضيل           ...البحث عن العالمة التجارية، السعر    

املستهلك التعامل مع متجر معني دون غريه، ملا ميتاز به من خصائص جيـدة كـشهرة احملـل،                  
  . )2("اخلدمات اليت يقدمها املتجر لزبائنه وغريها

يف التأثري على سلوك املستهلك، فهي تعترب من أهم املكونـات            ا أساسي افالدوافع تلعب دور       
النفسية له، لذا يصعب معرفتها والوقوف عليها، إذ جندها ختتلف من شخص آلخر، بل وقد تتغري                
مع ظروف الزمان واملكان لدى الشخص نفسه، وهي تتأثر بشكل كبري بغريهـا مـن العوامـل                 

  .األخرى كعامل البيئة والتسويق
  إلدراك ا-خامسا

 وتفسريها متهيدا لترمجتها إىل سلوك، فاألفراد       ،ميثل اإلدراك عملية استقبال املؤثرات اخلارجية     "     
 كبرية من املنبهات، ولكنهم ال يستطيعون استقبال مجيع املنبهات يف البيئة احمليطة             اون أعداد ـيتلق

  .)3(" اليت يسعون إىل حتقيقهاهبم، حيث أنَّ عملية اإلستقبال ختتلف باختالف األفراد واألهداف

دراك لدى املستهلك، إذ تعتـرب مـن بـني               إنَّ الرسالة اإلعالنية هلا دور كبري على عملية اال        
رات اخلارجية، فمثال إذا قامت إحدى الشركات بإرسال رسالة إعالنية عن طريـق جهـاز               املؤثِّ

 اجلذب أو املنبهات اليت تـستخدمها        عوامل التلفاز، وذلك للترويج ملبيعات نوع من الغسول، فإنّ       

                                                 
 .375-374باس العالق، مرجع سابق، ص صوحممود جاسم الصميدعي وبشري ع. 151حممد فريد الصحن، مرجع سابق، ص) 1(
 . 134، مرجع سابق، صردينة عثمان يوسفو وحممود جاسم الصميدعي. 151حممد فريد الصحن، مرجع سابق، ص) 2(

 .137ص، مرجع سابق،  حممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف)3(
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 السمع والبصر   ا، فتستقبلها حاست  ...ستتمثل يف األشخـاص، األلوان، املوسيقى، الصوت، احلركة      
من مستحضر  مل تكن حاجته مشبعة     إذا  ( تثري يف نفسه الدافع إلشباع حاجته        ، وهنا املستهلكعند  

تقبلة، وكأن يكون من خصائص هـذا       يعمل اإلدراك على ترتيب هذه املعلومات املس      ف،  )الغسول
نسـيابا وغريها، فيقوم املستهلك على إثر ذلـك        االغسول القضاء على القشرة، جعل الشعر أكثر        

  .باختيار املناسب له من هذه املعلومات، وعلى ضوئها يقوم باختاذ قرار الشراء
   الشخصيـة-سادسا

ـ  ؛)املستهلك( اإلهتمام بدراسة شخصية الفرد      إنّ"      ا ترجـع إىل أن الشخـصية تعكـس          إمن
رات متشاهبة، وتبعا    األفراد خيتلفون يف درجة استجابتهم ملؤثِّ      اختالفات األفراد يف السلوك، مبعىن أنّ     

 تركيب داخلي لدى الفرد، والذي      :فالشخصية هي عبارة عن   . ملميزات الشخصية اليت يتمتعون هبا    
مسـات مميـزة، وحيـث أنَّ       ذا  عل منه شخـصا     مما جي  ،ل ارتباط التجربة والسلوك لدى الفرد     ميثِّ

 كل شخص يتميز خبصائص ختتلـف تبعا للعوامــل         الشخصية ختتلف من شخص آلخر، وأنّ     
 خارجية، فلكل فرد شخصية متيزه عن اآلخرين يف         مكانت عوامل داخلية أ   أ  املؤثرة علـيه، سواء  

  .)1("سلوكه العام ويف سلوكه الشرائي
  سـ واجلنّنـ الِس-سابعا

 تأثيـره الواضح على سلوك املستهلكيـن، فاألطفال مـثال خيتلــف            لعامـل السنّ  إنّ"     
استهالكهم  للسلع باملقارنـة مع الكبار، والشباب حيتاجون إىل سلع وخدمات تكون خمتلفة عن              

كذلك ختتلف امليول    . كمستلزمات الدراسة واملالبس واخلدمات ذات العالقـة بالشباب       ؛غريهم
رن بالعوامل اخلارجيـة بـشكل     كية لدى األفراد باختالف اجلنس، وعادة جند النساء يتأثّ        ستهالاال

  .)2("بالعواطف من الرجل راـ وُهنَّ أكثر تأثّ،)كاإلعالنات(أكرب من الرجال 
  

  رة على سلوك املستهلكـ العوامل اخلارجية املؤثِّ:الفرع الثاين
  :ك املستهلك إىل عوامل بيئيـة وعوامل تسويقيـةرة على سلوتنقسم العوامل اخلارجية املؤثّ     
  ةـل البيئيـ العوام:أوال

ـ  ـوك املـسته  ـر على سل  ـِّة اليت تؤث  ـل البيئي ـالعوامأهّم   إنّ       األسـرة،  :ل يف ـلك تتمث
  . الثقافة، التعليم، اجلماعات املرجعية والدخل

                                                 
 .151-149ص ص، مرجع سابق، وردينة عثمان يوسفحممود جاسم الصميدعي  و.157-156ص ص، مرجع سابق، حممد فريد الصحن) 1(
 .386-385 حممود جاسم الصميدعي وبشري عباس العالق، مرجع سابق، ص ص)2(
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هلك، وتعترب األساس يف التـأثري      وهي أقوى مصادر التأثري اجلماعي يف حياة املست       ":  اُألسـرة -1
فالعديد منهم يتبعون نفـس األمنـاط االسـتهالكية         ". )1("على األمناط والعادات الشرائية لألفراد    
  .)2("د عليها لفترة طويلة من الزمن التعوُّمَّـ واليت ت،األساسية السائدة على مستوى األسرة

ـ     واليت تؤدِّ  ،ة واخلارجية ر مبجموعة من العوامل الداخلي     األسرة تتأثّ  إنّ"      أثري ي بالضرورة إىل الّت
 هناك األسرة التقليدية اليت يكون دور القيادة         إذ جند بأنّ   ؛نوعية األسرة ، مثل   على سلوك املستهلك  

هـذه  مما جيعـل     القرارات تكون ضمن الصالحيات اليت مينحها،         األسرة بالكامل، وأنّ   فيها لربّ 
 إذ ال خيفى على اجلميع التأثري اإلجيايب الذي يولـده أفـراد             ،البالقرارات مشوبة بالنقائص يف الغ    

 من خالل تأثريهم على قرار الشراء، وهذا ما نالحظه يف األسرة اليت تشترك بالرأي، حيث  ؛األسرة
 وذلـك   ، يف التأثري على قرار الشراء     اسامهم) الزوج، الزوجة، األوالد  (كل فرد من أفرادها     يكون  

 بعض هذه القرارات تستلزم بالضرورة اشتراك أفرادهـا         أنّ عتري األسرة، إذ  طبقا للظروف اليت ت   
حجم األسرة له دور يف التأثيـر علـى         كما أنّ  .الة، شراء حاسوب وغريمها   شراء غسّ : فيها مثل 

نفاق، وهي عالقة طردية فاألسرة      هناك عالقة بني حجم األسرة وحجم اإل       سلوك املستهلك؛ إذ أنّ   
 على الطعام وامللبس وضروريات احلياة األخرى، خصوصا إذا كان دخلها كبريا            الكبرية تنفق أكثر  

 ؛دورة حياة األسرة تؤثر سلوك املـستهلكني       أيضا   .بفضل اخنراط معظم أفرادها يف ميدان العمل      
 وذلك باختالف املراحل اليت مير هبـا        ، احتياجات األفراد من السلع واخلدمات ختتلف      باعتبار أنّ 

الشباب األعزب، الـشباب املتـزوج دون       "،  )3("ل هناك ما بني حاجات األطفا     أنّاألفراد؛ حيث   
فمـثال جنـد    ". )4(" األعزب ّنِس املتزوج دون أطفال، واملُ    ّنِس املتزوج وله أطفال، املُ    ّنِسأطفال، املُ 

ـ    ...دةهتمام بالرياضة واملوُ  يسعون لال  الشباب غري املتزوجني   يـسعون   نو، بينما الشباب املتزوج
 .)5("اء السلع املعمرةلشر
يشمل لفظ الثقافة كل من القيم والعادات والفنون واملهارات املـشتركة بـني       " :الثقـافـة -2

 لكـثري مـن     ا أساسي اوتعترب الثقافة سبب  " ،)6("األفراد يف جمتمع معني، واليت تنتقل من جيل آلخر        
تمع منذ الطفولة، والـذي     الرغبات؛ فسلوك األفراد الشرائي يكتسبونه من خالل تعايشهم يف اجمل         

                                                 
     .228ص، مرجع سابق، حممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف و.114 فهمي الربزجني، مرجع سابق، ص حممدنزار عبد اجمليد الربواري وأمحد) 1(
 .144لصحن، مرجع سابق، صحممد فريد ا )2(
 وحممود جاسم الصميدعي وبشري عباس العالق، مرجع سابق، .230-229حممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف، مرجع سابق، ص ص) 3(

 .387ص
 .54نصيب رجم، مرجع سابق، ص )4(
 .231-230حممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف، مرجع سابق، ص ص )5(
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موا اإلخالص،  سالمي أن يتعلّ  مون فيه جمموعة من القيم، فمثال جيب على األفراد يف اجملتمع اال           يتعلّ
، ولكن مستوى التزام األفراد هبا خيتلف حسب مستوى التوعيـة        ...ماتاألمانة، اإلمتناع عن احملرّ   

  . )1("من العواملالدينية، ضغوط األسرة، ضغوط البيئة احمليطة وغريها 
ممـا  "،  )2("هو عبارة عن عملية احلصول على املعلومات واخلربات املختلفـة         ": مـعليـ الت -3

ي يف كثري من األحيان     عليم أن يؤدِّ   من شأن انتشار التّ    إذ أنَّ  ،رات يف سلوك األفراد   ينـتج عنه تغيّ  
  .)3("ية ذات أثر كبري عليهختيار، فال تكون األساليب اإلغرائقيق املستهلك يف االدة تإىل شّد

هي جمموعة من األفراد تستطيع التأثري يف أفكار املستهلك، ومشاعره          و": اجلماعات املرجعية  -4
الرفاق سواء كانوا رفاق املدرسة أو رفـاق العمـل،          : دة منها وهي متعدّ  واعتقاداته وسلوكياته، 

ليت ينتمون إليهـا، أو اجلماعـة الـيت         رين باجلماعات ا  ، فاألفراد غالبا ما يكونون متأثّ     ...رياناجل
لذا فقد أصبحت اجلماعات املرجعية من األساليب األساسية اليت         "،  )4("يعتربوهنا قدوة بالنسبة هلم   

  .)5(" يف تغليف السلعةهمصوريف اإلعالنات، أو كاستخدام بعض املشاهري ؛عالناتتستخدم يف اإل
ناتج عن مصدر ثابت، قد يكون رأس املـال أو          ُيَعرَّف الدخل بأنَّه مبلغ نقدي      "  : الدخـل -5

رة يف  ويعترب من العوامل املؤثّ   "،  )6("دةالعمل أو تركيبتهما معا، بصفة دورية منتظمة وبصورة متجدّ        
د املقدار الكلـي للـسلع   سلوك املستهلك، حيث أنَّ جمموع ما حيصل عليه األفراد من دخول حيدِّ          

  . )7("واخلدمات التِّي يستهلكوهنا
: ر على سلوك املستهلكني تتمثـل يف      إنَّ العوامل التسويقية اليت تؤثِّ    : ل التسويقيـة ـ العوام :اثاني
  .ج، السعر، الترويج والتوزيـعاملنَت
 وهلا من   ،ية، تطرح يف األسواق   ية أو غري املادّ   هو عبارة عن جمموعة من األشياء املادّ      " :جَتـ املن -1

ج  لفرد أو جمموعة من األفراد، وقد يكون املنتَ        ،ملشبعةاخلصائص ما يشبع حاجة من احلاجات غري ا       
ج، التعبئـة وغريهـا يف الـسلوك        ون، شهرة املنتَ  اللَّكج  ر خصائص املنتَ  وتؤثّ"،  )8("سلعة أو خدمة  

                                                 
 .243-236 صص، مرجع سابق،  حممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف)1(
 .155ص،  مرجع سابق، حممد فريد الصحن)2(
 .155حممود جاسم الصميدعي وبشري عباس العالق، مرجع سابق، ص   )3(
 .232ص، مرجع سابق، مود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسفوحم. 211 ص،مرجع سابق، ونبيلة عباس ىهنال فريد مصطف) 4(
 .148حممد فريد الصحن، مرجع سابق، ص )5(
 .89 ص،م2004 ، دط،دار هومه: اجلزائر .قتصاديات اجلباية والضرائبحمرزي، ا حممد عباس )6(
 .383رجع سابق، صحممود جاسم الصميدعي وبشري عباس العالق، م  )7(
 .558 ص،مرجع سابق، )مدخل تطبيقي ( التسويق،عبد السالم أبو قحف ) 8(
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اخلـربة   (جـات واملاركـات    درجة معرفة املستهلك باملنتَ    كما أنّ " ،)1("ستهالكي للمستهلك اال
   .)2("جاتر على تقييمه للمنَت تؤثّ،)السابقة

 اليت حيصل عليها الفـرد مـن الـسلع          ،دة للمنافع ُيَعرَّف السعر بأنه القيمة احملدّ    " :  السعـر -2
 اليت جتعله قادرا على     ؛ية املنتج ل خاصّ فمفهوم السعر يرتبط بالقيمة واملنفعة، فاملنفعة متثّ       واخلدمات،

ي ملـساواة املنـتج باملنتجـات       ّمإشباع احلاجات وحتقيق الرغبات، بينما القيمة فهي املقياس الك        
 وعندما يدفع املستهلك مثنـا      ،ك الفرد لسلعة ما    مثل الشعور بالفخر والتباهي حني يتملّ      ؛األخرى

 فلن حيصل يف مقابل ذلك على السلعة فحسب، ولكن سيحصل أيضا على كل ما               ،لسلعة يشتريها 
ا أن الـسعر الـذي يدفعـه        ، ومعىن هذ  ...م مع السلعة من عالمة جتاريـة مشهورة، إصالح       يقّد

 يعبِّر عن تقييمه حلزمة املنافع اليت حيصل عليها من السلعـة، جبودهتا، واخلدمـة الـيت                ،املستهلك
   .)3("ة الداخلة يف حزمة منافع السلعـةمها البائع، والصيانة وغريها من العوامل اهلاّميقّد

 اإذا كان سعر املنتج منخفض    يف الغالب   عر يف قرار الشراء لدى املستهلك؛ حيث أنه         ر السّ ويؤثّ     
  . عر مرتفعا فالطلب عليه سيكون منخفضا الطلب عليه يزيد، بينما لو كان الّسفإنّ
عر يدل على    إذ يرى البعض أن السّ     ،عر يف عملية تقييم املستهلك جلودة املنتج      ر السّ كذلك يؤثّ "    

 جودة رديئة والعكس، ولكن يف الواقع       اذ املنتج يكون    جودة املنتج، فإذا كان السعر منخفضا فإنّ      
عر ولكن ذات جودة عاليـة،     إذ تكون منخفضة السّ    ،ق عند بعض السلع    هذه احلالة قد ال تتحقّ     أنّ
  . )4("نع وقوع خسائر للتجارومتضع سياسة سعرية حتمي املستهلك، ومن واجب الدولة لذا ف

تهلك لتعريفه مبنتوج مـا، وحماولـة       باملس) غري مباشر /مباشر(هو عملية اتصال    ":  الترويـج -3
ر الترويج على املستهلكني من خالل إثارة انتباههـم        ويؤثّ" ،)5("ق حاجاته ورغباته  إقناعه بأنه حيقّ  

ة يف الوقت احلاضر بسبب امتالء األسواق بالسلع واخلدمات         حول املنتجات املعروضة للبيع، خاصّ    
  . )6("لك لبعد املسافات بينهماواملسته املتماثلة، وصعوبة اإلتصال بني املنتج

 إذ يبني لـه خـصائص الـسلع         ؛ج واملستهلك ِتة بني املن  ـالصال فعّ  أداة اتّ  عّدفالترويج إذن يُ       
   .جاتج دون غريه من املنَتا يدفعه إىل شراء هذا املنَتمم ،حوهلا دمات، فتتكون لديه قناعةخلوا

                                                 
 .167ص، مرجع سابق، حممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف و.212 ص، مرجع سابق،هنال فريد مصطفى ونبيلة عباس) 1(
 .67م، ص2004املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، دط، : القاهرة. م املزيج التسويقياجتاهات املستهلكني حنو دولة املنشأ وأثرها على تصميفؤاد علي،  هبة) 2(

-180حممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف، مرجع سابق، ص صو. 606  ص،مرجع سابق، )مدخل تطبيقي (التسويق، عبد السالم أبو قحف)  3(
 .173وأمحد شاكر العسكري، مرجع سابق، ص. 181

 . 212د مصطفى ونبيلة عباس، مرجع سابق، صهنال فري) 4(
 .215فهمي الربزجني، مرجع سابق، صحممد نزار عبد اجملبد الربواري وأمحد )  5(
 . 195أمحد شاكر العسكري، مرجع سابق، ص) 6(
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 من املنـتجني إىل     ،إيصال السلع واخلدمات   اليت هتدف إىل     ،هو تلك النشاطات  ": وزيـع التّ -4
وتظهـر أمهِّيـة    ،  )1("عتماد على النقاط التوزيعية   وقت ومكان احلاجة إليها، باال      يف ،املستهلكني

؛ باعتبارهم ميثِّلون حلقة الوصل ما      يه من خالل القائمني عل    ،الّتوزيع يف الّتأثري على سلوك املستهلك     
كن الّتوزيع تؤثِّر على القرار الشرائي للمستهلك، إذ غالبا مـا           بني املنتج واملستهلك، كما أنّ أما     
  .  زبائن أكثر من احملالت الصغرية أو غري النظيفة،تستقطب احملالت الكبرية والنظيفة

  

   يف االقتصاد الوضعيالوسائل املعاصرة حلماية املستهلك: لثاملبحث الثا
 على تـوفري احلمايـة الالزمـة        ،كوميةلقد عملت العديد من املؤسسات احلكومية وغري احل           

للمستهلك، من خالل تعريفه حبقوقه؛ وذلك عن طريق إمَّا استصدار تشريعات حتميه من الغـش               
عالنات التجارية والتسعري،   ق باإل التجاري، خاصة فيما يتعلق مبطابقة املقاييس واجلودة، أو ما يتعلّ         

   .اء السريع على حساب املستهلك مع انتشار ظاهرة اإلثر،خصوصا يف اآلونة األخرية
 من خالل رفع مستوى الوعي لدى    ؛مه مجعيات محاية املستهلك   ور الكبري الذي تقدِّ   كذلك الدّ     

مه من نشرات   املستهلك، وإرشاده إىل أساليب الغش اليت ميكن أن يقع ضحيتها، من خالل ما تقدِّ             
  :له يف هذا املبحث من خالل املطلبني اآلتينيم تناومها، وهو ما سيتِّوعية واحملاضرات اليت تنظّالّت

  

  احلماية القانونيـة للمستهلك   : املطلب األول
 أن يدفع القانون عن املستهلك مجيـع األفعـال غـري            :يقصد باحلماية القانونية للمستهلك   "    

جتـرمي  ره من   ي إىل خطر على صحته، أو أضرار يف ماله ومعامالته، مبا يقرّ            اليت تؤدِّ  ،املشروعـة
وتندرج احلماية القانونية للمستهلك ضمن ثالث      ،  )2("هذه األفعال وفرض جزاءات على مرتكبيها     

  .ستهالكرحلة التسويق، مرحلة االمرحلة اإلنتاج، م: مراحل هي
  

    احلماية القانونية للمستهلك يف مرحلة اإلنتاج :الفرع األول
  ذلك " :ة املستهلك، باعتبار أنَّ اإلنتاج هوـمحاي مرحلة جتب فيها  أهّممرحلة اإلنتاج تعّد إنَّ    
  ضمن ،ل يف إنتاج سلعة أو خدمة، باستخدام مزيج من عناصر اإلنتاج          اط االقتصادي املتمثِّ  ـالنش

  .)3("دإطار زمين حمّد

                                                 
 .204ص، مرجع سابق، حممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف) 1(
 .49 ص، مرجع سابق،محد حممد حممود علي خلفأ )2(
 .77م، ص2002-ه1422مؤسسة الرسالة، : لبنان. مدخل للفكر االقتصادي يف اإلسالمسعيد سعد مرطان،  )3(
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  رأس املال    احلماية القانونية للمستهلك يف إطار عنصر :أوال
ات، وكـذا املـواد     نتاج باملصانع، واآلالت، واملعدّ   ق رأس املال كعنصر من عناصر اال      يتعلّ"     
  .)1("رأس املال املتداولورأس املال الثابت : م إىل قسمنيه يقّس وبالتايل فإّن،ليةاألّو
 تـشمل   ؛ق برأس املال الثابـت     احلماية القانونية للمستهلك فيما يتعلّ      إنّ : رأس املال الثابت   -1

 م فيه عملية اإلنتاج، لذا ال بـدّ       باعتبارها املكان الذي تتّ   املصانع وما يدخل يف تركيبها من آالت،        
  :  وهيق هباـر جمموعة من الضوابط اليت تتعلّمن توفّ

 باعتباره الوحدة األساسية    ؛ املواصفات ن فإنه ينبغي أن تراعى فيه جمموعة م       ،بالنسبة للمصنع "    
 مـن   ،ية لنجاح العملية اإلنتاجيـة     يعترب القاعدة األساس   ، فحسن اختيار موقع املصنع    ،)2("إلنتاجل

تعلق بإنتاج املواد الغذائية ال     يي  ذخالل تشييده يف مكان مالئم لنوع السلعة املنتجة؛ مثال املصنع ال          
 إذا كانت سريعة    ، يكون قريبا من مصادر املواد اخلام      أنو"ث،  ّو عن أماكن التل   اكون بعيد ي أن   بّد

ة ظ علـى صـحّ    احفلل ،ث البيئة كان يسمح بعدم تلوّ    يف م  ،كما جيب اختيار املوقع   "،  )3("التلف
رها لتحقيق احلماية للمستهلك؛ إذ    من توفّ  املصانع فال بدّ  ية يف   الشروط الصحّ أما عن    .)4("جلمهورا

ـ ي عمله بارتياح جسدي ونفسي،      لعامل داخل املصنع أن يؤدِّ    ان  كِّأّنها مت  الكفـاءة  يف  زيـد   ي اّمم
   : نذكرحية، ومن بني هذه الشروط الصحيـةرض للسلع الصِّاإلنتاجية، وبالتَّايل زيادة الع

 ،عفونـات  حدوثنع  مل ؛صة للعمل ة األماكن املخصّ  ئم هتو إذ جيب أن تتّ   : اإلضاءة و ةئالتهو"-    
  .)5(" أن يزاول عمله دون إجهاد كل فردتسمح ل ؛ةـة اإلضاءة كافيأن تكون قّووكذا ينبغي 

  ر يف املصانع للمحافظة على نظافتها، وكذا ـب أن تتوفّواليت جي: شبكات الصرف الصحي" -    
 كما ينبغي " ،)6(" تستخدم إذا تعطل التيار العمومي     ، وحمطات لتوليد الكهرباء   ،أجهزة توليد احلرارة  

  أمَّا  ،اج الفردـئا على إنتب تأثريا سيِّتسبِّ ألّنها ،)7("اءـ من الضوضاحلّد ،على اهليئات املستخدمة
                                                 

 . 66-65 صصدار لسان العرب، دط، دت، : لبنان). مقوماته ومنهاجه(االقتصاد اإلسالمي  إبراهيم دسوقي أباظة،)  1(
 .43صدط، دت، . )شركات واملصانعإدارة اإلنتاج ال (موسوعة عامل التجارة وإدارة األعمال )2(
موسوعة عامل التجارة وإدارة و. 372-362ص ص  م،1996، 2منشأة املعارف، ط: االسكندرية. جرائم الغش والتدليسعبد احلميد الشواريب، : أنظر) 3(

 .128 ص،مرجع سابق، )إدارة اإلنتاج الشركات واملصانع (األعمال
 .125ص، مرجع سابق، لربزجنيا فهمي مد حممحدأ نزار عبد اجمليد الربواري و)4(
 املتعلق بالشروط الصحية 1991 فرباير سنة 23 املوافق 1411  شعبان عام8 املؤرخ يف 91/53 من املرسوم التنفيذي اجلزائري رقم 11املادة  :أنظر) 5(

 رجب 3  املؤرخ يف91/05 سوم التنفيذي اجلزائري رقممن املر 8و 7 و 6: واملواد. 337، ص9 عددج ر  ،املطلوبة عند عملية عرض األغذية لالستهالك
 .75، ص4 عددج ر   اليت تطبق على حفظ الصحة واألمن يف أماكن العمل، ،قواعد العامة للحمايةاملتعلق بال 1991 يناير 19  املوافق1411عام 

 ،)إدارة اإلنتاج الشركات واملصانع (عامل التجارة وإدارة األعمالموسوعة  و.125ص، مرجع سابق، لربزجنيا فهمي  حممدمحدأنزار عبد اجمليد الربواري و) 6(
 .161-156 ص ص،مرجع سابق

 .76، ص مرجع سابق،91/05 من املرسوم التنفيذي اجلزائري رقم 15املادة : أنظر )7(



-40- 

   .مىت ثبت عدم صالحيتها هاري تغيو أ،صيانتهاالعمل على  ينبغيإّنه ت فبالنسبة لآلال
ق أساسا باملواد    تتعلّ ،إنَّ محاية املستهلك يف إطار رأس املال املتداول       ": ال املتداول ـرأس امل  -2

 : وهي أنواع  ،اليت هي عبارة عن تلك املواد املوجودة يف البيئة، واليت يعتمد عليها اإلنسان             ؛األولية
ق احلماية ، وحتَّى تتحقّ)1("زراعية كاحلبوب، نباتية كاحللفاء، حيوانية كالصوف، معدنية كالنحاس

لية يف مرحلـة اجلـين،      ق على املواد األوّ    اليت تطبَّ  ، جمموعة من الضوابط   توجد ،الالَّزمة للمستهلك 
  :)2(يـستعمال والتخزين وهاإل، النقل
ية  جيب جنيها، حتضريها، ونقلها يف شروط صـحّ        ؛ األغذية هة لتحضري لية املوجّ املواد األوّ " -    

ل  ميكن أن يـشكِّ    ، مصدر آخر   يأيت من أيّ   ،ا جيب أن تكون حممية من كل تلوث       ـكم مالئمة،
  .خطرا على صحة املستهلك

ات  وجوب ختزينها يف ظروف تضمن هلا احلماية، حيث أنَّه جيب أن تكون التجهيزات واملعدّ             -    
  ."ب فيها كل تلوث حبيث يتجّن،أة على حنو مالئمزمة لعملية التخزين مهّيواألماكن الالَّ

  العمل    احلماية القانونية للمستهلك يف إطار عنصر :ثانيا
ـ  ـالعامل األساسي يف توفري الـسل     فهو  نتاج،   من عناصر اإل   ا     يعترب العمل عنصر   دمات ع واخل

 ج يف خروج املنتَ  ينبغي التقّيد هبا؛ يف سبيل       ليتواالعمل،  ة تتعلق ب  توجد ضوابط عدّ  لذا   ،للمستهلك
  :مة ومتقنة منهاصورة منظّ

 عن طريق حـسن توزيـع       ،للدولة دور بارز يف تنظيم العمل     ": إتقان العمل و حسن توزيع    -1
متكني ذوي املواهب من استغالل مواهبهم مبا خيدم        و ،توفري فرص العمل    وذلك من خالل   ؛العمل

  إذ أنَّه كلما كانـت اليـد       ؛تطوير مهارات العاملني  كذلك ال بّد من     " ،)3("الصاحل العام للمجتمع  
  .)4(" فإنَّها تنتج أصنافا أفضل،العاملة خبرية

 والعالقة بـني    ،قتصاديللدولة احلق يف مراقبة النشاط اإل      ":قتصاديالرقابة على النشاط اإل    -2
لبقاء فوعليه   ،)5("... األجور  ومستوى ، من حيث توفري اجلو املناسب للعمل      ؛العامل ورب العمل  

نه جلعلها ملتزمة مبا    أ كما   ، بعض احلقوق هلا   ري ال بد من توف    ؛كثر إنتاجا  أ هذه اليد العاملة وجعلها   
                                                 

، 6املكتب اإلسالمي، ط. ت العامل اإلسالميقتصاديااوحممود شاكر، . 19دار األمل، دط، دت، ص: اجلزائر. البيئة يف مواجهة التلوثفتحي دردار، ) 1(
 .259-258م، ص ص1988 -ه1408

. دليل املستهلك، مديرية املنافسة واألسعار لوالية أم البواقي و.337ص، مرجع سابق، 91/53من املرسوم التنفيذي اجلزائري رقم  6و 5 و3ملواد ا :أنظر) 2(
 .5صدار اهلدى، دط، دت، : اجلزائر

 .85ص، مرجع سابق، انسعيد سعد مرط )3(
 .260ص،  مرجع سابق،حممود شاكر و.93صدت،  ،دط ).عريب –ليزيجنا(موسوعة عامل التجارة وإدارة األعمال ) 4(
 .85ص،  مرجع سابق، سعيد سعد مرطان)5(
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 فمن احلقوق اليت    ،، مبا ميكن حتقيق احلماية الالزمة للمستهلك       هناك التزامات حتكمها   نّإأنيط هبا ف  
  :    ال بّد من توفرها للعمال نذكر

،  الذي يتفق عليه الطرفان مسبقا     ،ند واملعيّ ذلك املبلغ املايل احملدّ   هو  األجر   :راحلق يف األج  " -    
وال " ،)1("ىاملؤدَّ  مقابل العمل  ،جل الدفع أ  إىل العامل كلما حلَّ    ،ويدفع من طرف صاحب العمل    

نـتجني أن ال    نه جيب علـى امل    أ غري   ، يف أن تتفاوت األجور تبعا ملتطلبات اإلنتاج واملهارات        مراء
  . )2("يبخسوا العمال أجورهم

  كمـا أنّ   ، من حق العامل اخللود للراحة لتجديد نـشاطه        إنّ :منيأالت و احلق يف اإلجازات  " -    
 احلق يف محايته من كافة األخطار اليت قد       أيضا له   " ،)3("اجتماعية أو مرضية تطرأ عليه    ا  هناك ظروف 

   .)4(" أو املرض والشيخوخة، أو حوادث العمل، كالتسريح التعسفي؛تنجم عن عالقة العمل
  تزاماتل ولكن ما يهمنا هو تلك اال،صرها أوتعدادهاحل ال جمال ،دة التزامات العمال متعدِّإنّ     
  : يـ حىت ميكن حتقيق احلماية الالزمة للمستهلك وه،ينبغي للعمال مراعاهتا اليت
 كما عليهم ارتداء مالبس     ، بنظافة ثياهبم وأبداهنم   جيب على العمال العناية الفائقة     :النظافة" -    
  .ق باألغذيةة إذا كان النشاط اإلنتاجي يف املصنع يتعلّخاّص، )5(" وأغطية الرأس إجبارية،العمل
رة مـن الـوزارة   لعمليات التطعيم املقرّ  و ،وجوب اخلضوع للفحص الطيب    :الفحص الطيب " -    

   .)6(" اليت جتعل املصابني هبا قابلني لتلويث األغذية،ألمراض قائمة اّدِع اليت ُت،املكلفة بالصحة
  احلماية القانونية للمستهلك فيما يتعلق باملنتوج: ثالثا
 واملواصـفات   ،ستهالك املقاييس املعتمدة  اخلدمة اليت تعرض لال    جيب أن تتوفر يف املنتوج أو     "     

أو اخلدمـة للرغبـات     /ن يستجيب املنتوج و    وجيب يف مجيع احلاالت أ     ،زهه ومتيِّ القانونية اليت هتمّ  
 ،...منشئه ومميزاته األساسية وتركيبـه    و السيما يف ما يتعلق بطبيعته وصنفه        ،ستهالكاملشروعة لال 

أو اخلدمة للرغبات املشروعة للمستهلك فيما خيـص النتـائج          /كما ينبغي أن يستجيب املنتوج و     
 والتـاريخ   ، وتاريخ صنعه  ، وأن يذكر مصدره   ،ه وأن يقدم املنتوج وفق مقاييس تغليف      ،املرجوة منه 

                                                 
 ،2 ج،م2002،  دط،يوان املطبوعات اجلامعيةد: اجلزائر .)عالقة العمل الفردي (التنظيم القانوين لعالقات العمل يف التشريع اجلزائري، محية سليمانأ )1(

 .143ص
ص م، 1986 -ه1406 ،2ط، مجعية الدراسات والبحوث اإلسالمية: عمان .قتصاد اإلسالمي يف إحداث هنضة معاصرةدور اال،  حممد صقر وغريه)2(

 .74-73ص
 .104-103 ص صم،1982 ،دط، القاهرة .مبادئ الوظيفة العامة وتطبيقاهتا على التشريع اجلزائري ،نس قاسم جعفرأ حممد )3(
 .145ص،  مرجع سابق،محية سليمانأ )4(
 .6 ص، مرجع سابق، مديرية املنافسة واألسعار لوالية أم البواقي)5(
 .6 ص، جع سابق مر، مديرية املنافسة واألسعار لوالية أم البواقي و.339ص،  مرجع سابق،91/53 من املرسوم التنفيذي اجلزائري رقم 24 املادة :أنظر)  6(
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اليت ال   هناك جمموعة من الشروط    نّأ يتضح مما سبق     .)1("... وكيفية استعماله  ،األقصى الستهالكه 
  : وهيق اإلشباع والرضا واحلماية الالزمة للمستهلك حىت حيقّ؛جتوافرها يف املنَتمن  بّد
 األعمال واخلصائص التقنية اليت حتتـوي عليهـا        يقصد هبا ": ملقاييس واملواصفات القانونية  ا -1

   .)2("مستوى اجلودة، التغليف، التركيب، الوسم:  مثلها عن غريهامييّز  مبا،املنتجات
 والغـالف   ،تعلقة بتصميم العبوة  املوهي عبارة عن جمموعة من األنشطة       ": التعبئة والتغليف  -    

   .)3("ج استخدام املنَته على إذ تساعد؛لكاحلاوي للسلعة، وهي عنصر أساسي يف إرشاد املسته
 واملوضـوعة   ،والصور املرتبطة بالسلع  ، أ  أواإلشارات ،هو عبارة عن تلك البيانات    ": الوسم -    

  .)4(" وتكون مالزمة هلذه السلع،على كل تعبئة
هي تلك العالمات اليت يتخذها الصانع أوالتاجر شـعارا ملنتجاتـه           و": العالمات التجارية  -    

  وذلك حىت ميكن للمستهلك معرفة حقيقة      ؛ متييزا هلا عن غريها من املنتجات والبضائع       ،أوبضائعه
  . )5("لسلعة دون لبس أوغموضا

ة اليت   نظرا لطبيعتها السامّ   ،ستهالكيةبعض املنتوجات اال  إنّ  " : إنتاج واسترياد املواد السامة    -2
 أو مستوردها   ،قد أخضعت إلجبارية منتجها    أثناء استعماهلا من قبل املستهلك،       الهميكن أن تشكّ  
  .)6("ستهالك قبل عملية عرضها لال، تسلمها له السلطات املؤهلة يف الدولة،مسبقة على رخصة

   

  احلماية القانونية للمستهلك يف مرحلة التسويق :الفرع الثاين
 أو نـصف    ل يف خزن كل املنتوجات باجلملـة      يقصد بالتسويق جمموع العمليات اليت تتمثّ     "     
سترياد والتـصدير    أو التنازل عنها جمانا، ومنها اال      ،وحيازهتا وعرضها قصد البيع     ونقلها ،اجلملة

ع أعمال البيع، كما أهنـا       وتشجّ ،د طلب املستهلكني  فعملية التسويق حتدّ  " ،)7("وتقدمي اخلدمات 
   توجد جمموعة ،ةولتحقيق احلماية للمستهلك ضمن هذه املرحل .)8("تعمل على تدبري سبل التوزيع

                                                 
 املتعلق بالقواعد العامة حلماية 1989 فرباير 7 املوافق 1409ول رجب أ املؤرخ يف 02-89القانون رقم  من 3املادة   الشعيب الوطين، ساجملل: أنظر)  1(

 .155، ص6عدد ج ر ، املستهلك
 .30-27 ص ص، مرجع سابق، علي بوحلية بن بومخيس)2(
 .177-176ص ص، مرجع سابق، نة عثمان يوسف حممود جاسم الصميدعي وردي)3(
 املتعلق بوسم السلع 1990  نوفمرب10 املوافق 1411 ربيع الثاين عام 22 املؤرخ يف 367/ 90 من املرسوم التنفيذي اجلزائري رقم 6و 5 و2املواد  :أنظر) 4(

 .301، ص50عدد ج ر ، الغذائية وعرضها
 .193 صم،1980 ، دطمعية،ديوان املطبوعات اجلا: اجلزائر .القانون التجاري اجلزائري، محد حمرزأ )5(
 .20ص،  مرجع سابق، مديرية املنافسة واألسعار لوالية أم البواقي)6(
 .96 ص، مرجع سابق، علي بوحلية بن بومخيس)7(
 .154 ص، مرجع سابق،)عريب -ليزيجنا ( موسوعة عامل التجارة وإدارة األعمال)8(
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  : من مراعاهتا هيمن الضوابط اليت ال بّد
   :)1( ومنهاقلالّنعملية بالضوابط اليت تتعلق  :أوال

 املخصصة لنقل املنتجات الغذائية، مقصورة عليها فقـط دون          ،جيب أن تكون وسائل النقل    " -1
 ).مربدة(جمهزة ة للفساد بسرعة، عن طريق وسائل نقل ـاألغذية القابل مع ضرورة نقل ،غريها

   . خطر تلوث لتفادي أّي؛ات نقل خمصصة هلذا الغرض مبعّد،وجوب نقل األغذية الطازجة -2
 الشحن أو    أثناء عمليات  ، جيب أال توضع على األرض     ،فة بغالف كامل   األغذية غري املغلّ   إنّ -3

  ."أرضية عربات النقل بصورة مباشرة المسال تن أو ،التفريغ
  ن ـ تتعلق بعملية التخزيالضوابط اليت: ثانيا
  :ملستهلك منهاايل محاية سب يف ، املنتجاتبعملية ختزين اليت تتعلق ،توجد جمموعة من الضوابط    
  .ات تتناسب وحجم املعّد،ذات سعة كافيةو ،ميسورة التنظيف أن تكون هذه املخازن" -1
 .)2("الغبار كث خارجي تلومينع أّيو ،سمح مبرور اهلواء داخلهايأة بشكل أن تكون مهّي -2
   .)3("توفري التهوئة واإلضاءة ودرجات احلرارة املناسبة" -3
  عـالضوابط اليت تتعلق بعملية البي: ثالثا
  :هيوعرض السلعة التزامها من يقوم ب على كل ،ضوابطبعض الالبيع عملية تتعلق ب    
 املبيع حتت تصرف املشتري؛    بوضع   ،حيث يلتزم البائع  " :قـلتزام بتسليم املبيع دون عائ    اإل -1

لينتفع به دون عائق، ما دام البائع قد أخربه بأنه مستعّد لتسليمه إياه، وذلك بالطريقة اليت نـص                  
  .)4("عليها العقد أواالتفاق

 إىل بعض الوسائل غري املشروعة يف       ،قد يسعى بعض التجار واملنتجني    " :متناع عن الغشّ  اإل -2
   . ذلك لذا ال بّد من وجود تشريعات تعاقب على،)5("ن والكيلسلعهم؛كالتالعب يف أدوات الوز

فالسلع اليت يقتنيها املستهلك من احملال التجارية توضـع         " :توفري احلماية الضرورية للسلع    -3
  ع على ـ لذا يق، غذائيةاغلبها سلعأ وحيث تكون يف ،التـرفوف خارج هذه احمل معظمها على

                                                 
 مرجع ،مديرية املنافسة واألسعار لوالية أم البواقي و.339 ص، مرجع سابق،91/53 من املرسوم التنفيذي اجلزائري رقم 28 و27 و26ملواد ا: أنظر) 1(

 .6 ص،سابق
وطين  املتعلق مبهام املعهد ال1991 فرباير 23 : املوافق1411  شعبان عام8 املؤرخ يف 91/54 من املرسوم التنفيذي اجلزائري رقم 13 و7ملواد ا: أنظر) 2(

  .5 ص، مرجع سابق،مديرية املنافسة واألسعار لوالية أم البواقيو. 341، ص9عدد ج ر املهين وتنظيمه وعمله، للتكوين 
 .173 ص،مرجع سابق،  فتحي دردار)3(
 .36-35ص صم، 2001،  دط،ديوان املطبوعات اجلامعية: اجلزائر. العقود التجارية اجلزائرية ، مسري مجيل حسني الفتالوي)4(
  .144-143 صحممود علي خلف، مرجع سابق، صحممد أمحد ) 5(
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  .)1("غذية من امللوثات عن طريق محاية هذه األ؛ملستهلكنيصحة ا التجار واجب احملافظة على
 عيب جيعله غري    أّيمن   بضمان سالمة املنتوج   يلتزم البائع  ":لتزام بضمان سالمة املنتوج   اإل -4

  .)2("  خطر ينطوي عليه، وهذا خالل مدة زمنية حمّددةأّيصاحل لالستعمال املخّصص له، أو من 
     ةـ باإلعالنات التجاريقـالضوابط اليت تتعلّ: رابعا

  لتقدمي األفكار أوالسلع أو،شخصية وسيلة غري: ف مجعية التسويق األمريكية اإلعالن بأنه     تعرِّ"     
يعترب اإلعالن أحد عناصـر املـزيج       و ،)3("جر مدفوع أ ومقابل   ،بواسطة جهة معلومة  ،  اخلدمات
    .)4("ل قدرته إىل إلغاء مجيع األشكافقد وصل إىل حدِّ"  بل هو أخطرها من حيث التأثري،التروجيي

جمموعة من الوسائل اإلعالنية اليت هلا عظيم األثر على سلوك املـستهلكني            وبناء عليه توجد         
  :)5(نهام

 حيث  ،الصحف واجملالت كوتتمثل يف الوسائل اإلعالنية املقروءة      : جمموعة الوسائل املطبوعة  " -   
  .صال بأعداد كبرية من املستهلكنيتِّن فرصة االارمها يتيحان للمعِل باعتب؛ميثالن وسيلة إعالنية مهمة

 اليت تصل   ،وتتمثل يف اإلذاعة، فهي من الوسائل اإلعالنية اهلامة       : جمموعة الوسائل املسموعة   -   
 ف مما ال يسمح له من التعـرُّ    ،إىل املستهلك يف أماكن كثرية كمرتله، غري أهنا تصله بالوصف فقط          

   .ئص السلعةعلى خصا كثرأ
 الصورةوتتميز بالصوت   فهي   ،التلفزيونومثل السينما   : ةـموعة الوسائل املسموعة واملرئي    جم -   
 من خالل احلركات الـيت تـبني        ؛ بني يدي املستهلك   اوالتجسيد احلقيقي للسلعة وكأهن   ،  احلركةو

   ."مميزات وخصائص السلع
م وحتبيبها للمستهلكني، ولكن ضمن ضـوابط        البائعني واملنتجني ترويج بضائعه     من حقّ  نّإ"     

ىل قوة رهيبة يف يد املنتجني لتـصريف    إله  وَُّحول دون تَ  ُحتضعها الدولة لإلعالن التجاري، حبيث تَ     
لكن رغم ذلك ال خيفـى عـن        " .)6(" املستهلك مبزايا ومهية يف السلعة     ءمبيعاهتم، عن طريق إغرا   
د املستهلكني باملعلومات    باعتبارها تزوّ  ، مبصداقية ووضوح  متدِّ إذا ما قُ   ؛اجلميع الدور اإلجيايب هلا   

                                                 
 ، دط،دار اجلامعة اجلديدة: اإلسكندرية .)دراسة مقارنة يف القانون اإلداري(احلق يف سالمة الغذاء من التلوث يف تشريعات البيئة ،  حممد حممد عبده إمام)1(

 .59، صم2004
 .10 ص مرجع سابق،اقي،مديرية املنافسة واألسعار لوالية أم البو )2(
 .35ص، م1981، دط، دار النهضة العربية :بريوت .النـإلعا، محد عادل راشدأ )3(
 .12صم، 2001مطبعة العمرانية، دط، : القاهرة. اجملتمـع االستهالكي ومستقبل التنمية يف مصر، محد النجار وغريهأ )4(
 . 211-206ص ص، مرجع سابق، محد شاكر العسكريأ )5(
جامعة : جدة .)يقتصاد اإلسالميف اال قراءات(  مفاهيم ومرتكزاتقتصاد اإلسالمياإل  وحممد أمحد صقر،.72ص،  مرجع سابق،حممد صقر وغريه: ظرأن )6(

 .44صم، 1987-ه1407، مركز النشر العلميامللك عبد العزيز، 
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ين فاإلعالن سالح ذو حدّ    .)1("كيفية استخدامها وحمتوياهتا  ، و ختيار بني السلع  نهم من اال  اليت متكّ 
 وقد يكون وسـيلة     ، إذا كانت له ضوابط يسري عليها      ؛فقد يكون له األثر الطيب على املستهلك      

قتصادي الوضعي  وعليه فقد عملت الدولة يف الفكر اال      . لى املستهلك ئ ع مضللة ينعكس أثرها السيّ   
عـالن،  مة لنـشاط اإل    القوانني املنظّ  من خالل سنِّ  " ؛امةإلعالنات اهلدّ اعلى محاية املستهلك من     

ـ ن عنه؛ حىت ختدم الرسالة اإلعالمية       علَلن واملُ ِعوكذا حتديد املبادئ األساسية املتعلقة باملُ       ،ستهلكامل
كتخفيضات عدم نشر إعالنات تتضمن عبارات مضللة        :لى التضليل اإلعالين من ذلك    وتقضي ع 

ن أن عنها ذات فائدة حقيقية للمستهلك، و       السلعة املعلَ  غري حقيقية يف األسعار، مع وجوب كون      
  .)2("مهوراجلضرار بصحة جتنب اإل، مع اإلعالن عنها صادقا تتوفر فيها عوامل اجلودة حىت يصبح

 ر ـعيالتس: خامسا
، وهو من أهم العناصـر املكونـة للمـزيج          )3("هو عملية وضع السعر على املنتوج      التسعري"     

جمموعة من العوامل الـيت     توجد   ا لذ ، إذ له األثر الكبري على القرار الشرائي للمستهلك        ؛التسويقي
 عكسيا مـع     إذ أنه يتناسب   قدار الطلب على السلع واخلدمات    م" :هار على حتديد األسعار من    تؤثِّ

السعر؛ فكلما ارتفع السعر اخنفض الطلب عليها والعكس، ولكن هذه الزيادة واالخنفاض ختتلـف              
باختالف السلع، فإذا كانت السلع ضرورية مثل ملح الطعام، فالطلب عليه ال يتأثّر كثريا بالزيادة               

ثر بتغري بسيط يف سعر     يف سعره، بينما السلع الكمالية أو بعض اخلدمات جند أن الكمية املطلوبة تتأ            
كما أنّ حتديد السعر يتوقف على قيمة السلعة أو اخلدمة بالنسبة للمستهلك، اليت تعين ما               . السلعة

 تعترب عامال رئيسيا يف حتديد      تكاليف السلعة كما أن   . يتوقعه من منفعة تعود عليه من استهالكه هلا       
مـسألة  الدولة أولـت  أنّ جند وعليه  . )4("*الدورة اإلقتصادية تتأثر السياسة السعرية ب   أيضا  . السعر
  :مثلفأرست بذلك جمموعة من األسس لتحقيق ذلك ،  أمهية كبريةالتسعري

   حبيث ،ار خمتلف السلعـسعمهمتها إعداد الدراسات املستمرة ألو :زة التسعريـ أجهإنشاء" -    

                                                 
 فإذا كان السوق مير ؛يف قرارات التسعري وعلى دخل األفراد يف آن واحد فهي تؤثر ،السوق قتصادية تلك األزمات الدورية اليت تنتاب يقصد بالدورة اال*

ن الطلب يكون فيه ضعيف مما إ أما إذا كان السوق مير بانكماش ف،ذلك سوف يؤدي إىل زيادة دخل الفرد وزيادة األسعار وزيادة الطلب نإبانتعاش اقتصادي ف
مركز : القاهرة). حنو طريق ثالث(اقتصاد املشاركة نظام اقتصادي بديل القتصاد السوق  لعمارة، مجال:  أنظر.يدفع املنظمات إىل استخدام أسعار منخفضة

  .183وحممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف، مرجع سابق، ص. 30م، ص2000 -ه1420اإلعالم العريب، 

موفق  و.505ص، م2004، دار وائل للنشر: األردن .)اجلزئيو الكلي قتصاديالتحليل اال (قتصاديةامفاهيم ونظم ، إمساعيل عبد الرمحن وحريب عريقات) 1(
 .287ص، م2002 -ه1423، دار جمدالوي: عمان. )ةدراسة مقارن (قتصادي اإلسالميمحاية املستهلك يف الفقه اال ،حممد عبده

 .219ص،  مرجع سابق،موفق حممد عبده و.108 -50ص ص،  مرجع سابق،محد عادل راشدأ ) 2(
 . 187ص، مرجع سابق، فهمي الربزجنيحممد محد أر عبد اجمليد الربواري ونزا  )3 (
 .187-177وأمحد شاكر العسكري، مرجع سابق، ص ص. 183-182حممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف، مرجع سابق، ص ص) 4 (
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 ، األسعار بالتكـاليف    والقيام بالدراسات اخلاصة بربط    ،ميكن الوصول إىل سياسة سعرية مستقرة     
 والتوازن بني دخول األفراد واستخداماهتم هلا، إذ تقوم بتحديد الـسعر            ،وحتديد نسبة من األرباح   

 كما إذا حدث    ؛وذلك يف الظروف غري العادية    ،  و البائع أو املستهلك   أاجلربي مبا ال جيحف باملنتج      
لسعر، أو حـدثت ظـروف       بغية إحداث ارتفاع يف ا     ،تالعب مقصود يف السوق إلنقاص العرض     

  .)1("استثنائية كاحلروب
 كل املمارسات غري األخالقيـة       ضدّ ،من واجب الدولة محاية املستهلك    ف :حتكار جترمي اإل  -    

 اليت هلا كبري األثر على أسعار الـسلع واخلـدمات،           ؛حتكارية ومنها املمارسات اإل   ، به اليت تضرّ 
  مبا ميتلكه احملتكر من قوة يف التحكم       ،ي إىل رفع األسعار   كرب األسباب اليت تؤدِّ   أ من   حتكار يعدّ فاإل
من األشـكال   لقد انتشر بشكل رهيب بني مجيع أحناء املعمورة، فظهرت جمموعة           و" ،األسواقيف  
 على اجتمـاع    ، تدل من خالل امسها    إذ ،حتكاريةالت اإل طلق عليها اسم التكتّ   أ اليت   ،حتكاريةاإل

 من خالل السيطرة    ،كرب األرباح أغرض احلصول على    ب ؛عاتل عدد من املنتجني ضمن جممو     وتكّت
، املنتجني املنافسني   وبغريهم من  ،ضرار باملستهلك بالدرجة األوىل   ي إىل اإل   مما يؤدِّ  ،على األسواق 

  . *ندماجاإل ،ل، القيادة السعريةَوالَب ،الكارتل :وأهم األساليب اإلحتكارية جند
 مستعملة يف ذلك كافة الوسـائل       ،ا جاهدة للقضاء عليه   وقد عملت الدول ممثلة يف حكوماهت          

حتكـار وتعاقـب    م اإل رَِّجضع حد أقصى للسعر، إصدار جمموعة من القوانني اليت تُ         و :عن طريق 
 حيث تقوم الدولة بتحديد سعر البيـع  ؛وضع ضوابط يف جمال استرياد السلع وتصديرها      ،  احملتكرين
 ويف  ،)2("ية وهامش الربح املناسب طبقا للعرف التجاري      سترياد بعد إضافة التكلفة اإل    ،للمستهلك

 تعمل الدولـة    ،سترياد فمن خالل تشجيع اإل    ،هذا محاية للمستهلك بالدرجة األوىل وكذا للتاجر      
 وعـن   ،تضمن حصول املستهلك على حاجته من السلع وبالسعر املناسـب         ف ،على زيادة العرض  

                                                 
سعري بينهم هبدف إيقاف املنافسة اليت قد تضر مبصاحلهم كما يف اتفاقية منظمة يتمثل الكارتل يف اتفاقية تتم بني جمموعة من املنتجني لتنسيق قرارات اإلنتاج والت *

والَبَول هو عبارة عن جتميع إمكانات فئة معينة من املنتجني يتماثل نشاطهم اإلنتاجي ويتفقون على نبذ التنافس . األوبك بني الدول املنتجة واملصدرة للبترول
ألساليب اليت تؤتيهم أعظم ربح احتكاري، وحيددون حصة كل واحد منهم يف اإلنتاج، أو حيددون كيفية اقتسام املواد بينهم وحتديد الثمن، كما يتفقون على ا

 حبكم -أما القيادة السعرية ففيها تتفق عدد من الشركات على أن يتخذوا قائدا هلم عادة ما يكون هو الشركة األكرب حجما . اخلام بينهم وكذلك األسواق
 فيحدد سعر السلعة على أن يقتدي به الباقون، ويالحظ أن الشركة القائدة عادة ما حتدد السعر الذي حيقق هلا أقصى ربح ممكن على أن -له ضخامة رأس ما

 حرب أسعار تقضي تنفذه الشركات التابعة بالرغم من أن هذا السعر قد ال حيقق هلم الربح وذلك حىت تتالشى خماطر املنافسة اليت ميكن أن تنشأ بينها وتنتهي إىل
بينما اإلندماج يعين احتاد شركتني أو أكثر، تشتري إحدامها مجيع أسهم الشركات األخرى حبيث ال يبقى يف الوجود إال شركة واحدة، هي هذه . على بعضها

عبد القادر حممد عبد القادر : أنظر. تشاءالشركة، أو تقوم شركة جديدة تشتري أسهم هذه الشركات مث تقوم حبلها وتبقى هي وحدها قائمة تفرض الثمن الذي 
  .123-122 ص ص، مرجع سابقوحممد حممد أمحد أبو سيد أمحد،. 349-342صص  ، مرجع سابقعطية،

 م،2003دار هومه، دط، : اجلزائر. مبادئ االقتصاد وعوامل التنمية يف اإلسالم ،رشيد حيمران و.174-173 ص ص، مرجع سابق،محد شاكر العسكريأ) 1(
 .45 ص، مرجع سابقوحممد أمحد صقر،. 113 ص، مرجع سابق،محد حممد حممود علي خلف وأ.196ص

 .311وعبد القادر حممد عبد القادر عطية، مرجع سابق، ص. 76-75 ص  ص، مرجع سابق،محد حممد حممود علي خلفأ) 2(
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ا ستمنع حدوث إغراق األسواق هبـذه الـسلع         سترياد فإهن طريق قيامها بوضع ضوابط لعملية اإل     
اخلسائر للعديد من     مما يترتب عليه وقوع    ،ي ذلك إىل اخنفاض كبري لألسعار      حيث يؤدِّ  ؛املستوردة

  .  وقد يصل هبم األمر إىل إشهار إفالسهم،املؤسسات املنافسة
  

  ستهالكمحاية املستهلك من نفسه يف مرحلة اال: الفرع الثالث
ـ         ة اال  عملي إنّ"      ُمنـَتج وُمنـِتج    : ةـستهالك ال تكتمل إال مبشاركة ثالثة أطـراف أساسي

 فهو  ؛ومستهلك، هذا األخري الذي يعترب الطرف األضعف واألقوى واحلاسم يف عملية االستهالك           
بعـاد احلـرب   وكان مـدركا أل  م رغبته يف الشراء ظّنذا سيطر و  إواألقوى  ،  األضعف إذا احتاج  

   .)1("و بامتالكه للوعيأو إجيابا باستسالمه أ وهو احلاسم سلبا الدعائية اليت تستهدفه،
  :اللـلك من خـق املستهـة يف هذه املرحلة تقع على عاتـ احلماينّإلذلك ف     

  ةــوعيي والّتـالوع: أوال 
 ة بالنشاط  واملفاهيم اخلاصّ  ،نه من اخللل الفكري   زيادة الوعي الثقايف للمستهلك سيحصِّ     إنّ"       
 اليت يقوم هبا البعض من ذوي       ،ىل كافة التجاوزات  إ ويساهم يف إرشاده     ،ستهالكيسويقي واال الت

  .)2("النفوس الضعيفة
ن املستهلك من اختيـار      متكِّ ، وضع برامج إعالمية هادفة لتوعية وإعالم املستهلكني       كما أنّ "     

اسة من املـستهلكني    ات احلسّ ن توفري حاجات الفئ   مَِّؤ مبا يُ  ؛السلع بشكل واع حلقوقه ومسؤولياته    
  .                      ) وغريمهانياملسّن، األطفال(

 ، حبيث تشمل مواضيع الصحة والتغذية     ،إدخال مثل هذه الربامج يف املناهج التعليمية        وميكن     
نية قاييس القانو ة، وامل  ووسائل غشها وخماطرها على البيئ     ،والوقاية من األمراض اليت تنقلها األغذية     

  .)3("املعتمدة
  ستهالك د والعقالنية يف االـتباع الرشإ: ثانيا
بـذلك  ل   فتحـوّ  ،و التـريف  أستهالك التفاخري   االبى  لقد انتشر يف العصر احلايل ما يسمّ      "     
 يف حد   اصبح هدف أ بل   ،دمانىل حالة تشبه اإل   إ ،لة له نتاج ومكمّ ستهالك من عملية مرتبطة باإل    اال
ستهالك لدى الفرد زادت مكانته بـني        فكلما زاد اال   ، رمز ملكانة الشخص   ر عن  فصار يعبِّ  ،ذاته

                                                 
 .106 ص،مرجع سابق، محد النجار وغريهأ) 1(
 .بقمرجع سا،  فاطمة عبد احلميد اخلاجة)2(
 .مرجع سابق،  عبد اللطيف بارودي)3(
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هم من  أعالن عن السلعة    صبح اإل أو،  ستهالكي الذي ارتبط بالفخر    فزاد الطموح اال   ،بناء مجاعته أ
   .)1("السلعة ذاهتا

بعـوا يف طريقـة اسـتهالكهم       ن يتّ أ و ،ي املستهلكون خطورة هذا الوضع    ِعن يَ أ لذا ال بدّ  "     
و أ من الـسلع واخلـدمات دون زيـادة          ، باحلصول على احتياجاهتم املثلى    ،عتدالقتصاد واال اإل

  .)2("ن يكون ذلك يف حدود مواردهم املاليةأ على ،نقصان
  شـاالت الغـالتبيلغ عن ح: ثالثا
  كما أنّ  ،ك هبا  املسؤولية الكبرية تقع على عاتق املستهلك يف عدم مطالبته حبقوقه والتمسّ           نّإ     

  :)3(لذا جيب عليه، ع على وقوع الظلم عليهعدم تبليغه عن حاالت الغش يشجِّ
  .عدم قبول السلع غري املطابقة للمواصفات" -    
  .ة التبيلغ عن حاالت رفع األسعار الضاّر-    

  .رة مبصاحلهـفات املضِّعني بالتصّر عدم مسايرة الباعة واملوّز-    
  .م استعماهلاو احملرَّأ ،نتجات املمنوعة قانونامتناع عن استخدام امل اإل-    
ـ رار الـصّ ـدرك األضأمتناع عن استهالك املنتجات اليت  اإل -     : ة عنـها مثـل  ـحية النامج

  ."نـالتدخي
  

  ة املستهلكـدور اجملتمع املدين يف محاي: املطلب الثاين
 تلك التنظيمات التطوعية الـيت           إنَّ للمجتمع املدين دورا فعَّاال يف محاية املستهلك، من خالل         

يقوم هبا األفراد، وما خيلقونه من روح املبادرة ملنع أّي ظلـم قد يقـع على املستهلك، والـدفاع                 
عن حقوقه، وخلق نوع من الثقـة يف نفس املستهلك؛ عن طريق ما يقدِّمونه من نشرات توعية،                

  .وحتسيسه بقوته بازدياد ثقافتـه االستهالكية
  

 دين ـع املـ اجملتمتعريف: لالفرع األو
 اجملال العـام     اليت متأل  ،ةجمموعة التنظيمات التطوعية احلرّ   ":  بأّنه دينـ تعريف اجملتمع امل        ميكن

 أو لتقدمي   ، لتحقيق مصاحل أفرادها   أإذ تنش ،  ختيار يف عضويتها   اليت ال جمال لإل    ،بني األسرة والدولة  

                                                 
 .116 ص، مرجع سابق،محد النجار وغريهأ )1(
 .مرجع سابق،  فاطمة عبد احلميد اخلاجة)2(
  .127-121ص ص، مرجع سابق، فهمي الربزجنيحممد محد أ نزار عبد اجمليد الربواري و)3(
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 وتلتزم يف وجودها ونشاطها بقيم ومعايري       ،نية متنوعة  أو ملمارسة أنشطة إنسا    ،خدمات للمواطنني 
  .حترام والتراضي والتسامح واملشاركة واإلدارة السلميةاإل

ـ       يظهر لنا جليا أنه     التعريف  هذا  من خالل         دين، أي  ـيدخل يف دائرة مؤسسات اجملتمـع امل
 تستند فيه هذه العضوية      يقوم على العضوية املنتظمة تبعا للعمل التطوعي، وال        ،كيان جمتمعي منظم  

 ، اجلمعيـات التعاونيـة    ،النقابات املهنية والعمالية  : على عوامل الوراثة أو روابط الدم ومن أمثلته       
  .حتادات الطالبية وغريهامراكز الشباب واإل

  :عّدة نذكر منهامات مقّو املدين     كما أنّ للمجتمع 
  .واجد يف شكل منظماتالفعل اإلرادي احلر أو التطوعي وعن طريق الت -    
 .ختالف بني الذات واآلخرينع واالقبول التنّو -    
  .)1("ةـعدم السعي للوصول إىل السلط -    

  

 أمهية اجملتمع املدين يف توفري احلماية للمستهلك: الفرع الثاين
ـ  ، اجلمعيات التعاونية ومجعيات محاية املستهلك     ،     يتناول هذا الفرع بالبحث     هـمّ ا أ  باعتبارمه

  .مؤسسات اجملتمع املدين اليت تعمل يف جمال محاية املستهلك
  ةـات التعاونيـاجلمعي: أوال
ن من املستهلكني للسلع    اجلمعيات التعاونية هي عبارة عن منظمات مجاهريية دميقراطية، تتكوّ        "     

باشرة بني   للعمل على حتقيق مطالب أعضائها اقتصاديا واجتماعيا، بعقد الِصالت امل          ،أو اخلدمات 
فتح باب العضوية، احلياد السياسي     : ة مبادئ منها  تقوم هذه اجلمعيات على عدّ     و ،ج واملستهلك املنِت

  .)2("...والديين، التعاون بني التعاونيات
  :)3(محاية املستهلك من خالل يف ا حيويااجلمعيات التعاونية دوركما تلعب      

 .ةـزمرورية الالّـ السلع الضريتوف" -    
  .حتكار حماربة الغش التجاري عن طريق منع اإل-    

 .عـجتماعي بني فئات اجملتمحتقيق التكافل اال -    
 . للتأكد من مدى توافر املواصفات يف السلعة؛رـ زيارة املصانع اليت تقوم بالتصدي-    

                                                 
 asp.n/com.rezgar.www  .  اجملتمع املدين يف بناء الدميقراطيةدور  ،عبد الغفار شكر  )1(
 .14 ص،2، جم2003، مركز احملروسة للنشر واخلدمات: القاهرة. اجلمعيات التعاونية كمنظمات شعبية تنموية، محد برانية وغريهأ )2(
 econmics/Arabic/net.islamonline.www      .محاية املستهلك ،اريعائشة اجلو. 18ص،  مرجع سابق،محد برانية وغريهأ: أنظر ) 3(
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يت تكـون    وال ،ة التعاون ـ اليت حتمل عالم   ،الكيةـستهة السلع اإل  ـها بإنتاج غالبي  ـيامق -    
  .ةـودة عاليـة الثمن وجبـمنخفض

 ؛ إذ هي مالذ هذه الفئات للحصول على احتياجاهتـا   ،ع الرئيسي لسلع الفئات الفقرية     املوزِّ -    
 اهلوامش اليت تضيفها على تكلفة السلع هـي         نّإ ف  ومن مثَّ  ،باعتبارها منظمات ال تستهدف الربح    

 كـثريا مـن أسـعار    قـلّ أبح السعر التعاوين  فكأهنا تعطي دعما من عندها ليص  ،هوامش ضئيلة 
 .ع األساسيةـ فضال عن أهنا تتمسك يف سياسات البيع والشراء بأولوية مطلقة للسل،املنافسني

 إذ تنص الـنظم الداخليـة للتعاونيـات         ؛ حتسني اقتصاديات األعضاء عن طريق تعليمهم      -    
 والنشاط التجاري الذي    ،ت األعضاء  اهلدف الكلي هو رفع مستوى اقتصاديا      ستهالكية على أنّ  اإل

  ."الة لتحقيق ذلكـمتارسه اجلمعية التعاونية هو األداة الفّع
   ة املستهلكـمحايات ـمجعي: ثانيا
ـ  ،الربحهتدف إىل حتقيق    هي مجعيات ال     محاية املستهلك مجعيات    "    ها مـن   ؤلف أعـضا  أ يت

 ومـن اجلمعيـات     ،ستغالل والغش  اإل  وتكون ناشطة يف جمال محاية املستهلك ضدّ       ،املستهلكني
ويـتش   واليت تصدرها جملـة امسهـا        ،فاع عن املستهلك يف بريطانيا    الشهرية يف أوروبا مجعية الدِّ    

which?   وهي إرشادات تساعده كثريا يف عمليـة        ،ن إرشادات تفصيلية للمستهلك   تتضّمحيث 
     .)1("ستغاللره من املزالق واإل وحتذِّ،ا يريده من سلع وخدماتالبحث عّم

 وتنظيمهـا وتـسيريها إىل      اهؤ مجعيات املستهلكني ختضع من حيث إنشا      نّإويف اجلزائر ف  "     
 حسب ميـدان    ا، أو حملي  ا وميكن أن يكون نشاطها وطني     ،ق باجلمعيات  املتعلّ 31/90قانون رقم   ال

  .)2("نشاطها يف املنطقة أو حميط معني
الة لألجهـزة   م مساعدة فعّ   إذ تقدِّ  ؛عائم الرقابة  د محاية املستهلك إحدى أهمّ   وتعترب مجعيات   "    

ع خاصة بعدما أعطى هلا املـشرِّ     "،    )3(" ومتابعة اإلجراءات  ، للوصول إىل مواضع املخالفة    ،الرمسية
 قصد التعـويض    ،ن الضرر الذي حلق باملستهلكني    أ بش ،احلق يف رفع الدعاوى أمام حمكمة خمتصة      

  . )4("عن الضرر املعنوي
  

                                                 
 .378ص، مرجع سابق،  حممود جاسم الصميدعي وبشري عباس العالق)1(
 .66ص،  مرجع سابق، علي بوحلية بن بومخيس)2(
 .377ص،  مرجع سابق،محد النجار وغريهأ )3(
 .156 ص،جع سابقمر، 02 – 89 من القانون 12املادة : أنظر )4(



-51- 

  :)1( القيام باملهـام التاليـةمحاية املستهلكعيات مجتتوىل : محاية املستهلكات ـعي مهام مج-1
 . لدى اجلهات ذات العالقة حمليا وعربيا ودوليا،متثيل املستهلكني يف مجيع اجملاالت" -    
 وإقامـة   ،) الدولية ، العربية ،الوطنية(التعاون مع الوزارات واملؤسسات واجلمعيات املماثلة        -    
 لتحقيق أهـدافها    ، واخلربات لتحسني شروط عمل اجلمعية     ،زمة لتبادل املعلومات  تصاالت الالّ اإل

 .فضلأبشكل 
 .جات واخلدماتـتن املتعلقة بأنظمة مراقبة امل؛املشاركة يف وضع وتطوير التشريعات -    
 . املتعلقة بنشاط اجلمعية،لتحاليلاالتعاون إلجناز البحوث والدراسات و -     
 . واملتعلقة باملستهلكني، والتدابري لتنفيذها،مجع وتوزيع املعلومات حول التشريعات -     
 . لتمكينه من التمتع حبقوقه األساسية واملواد الضرورية؛العمل باسم املستهلك ونيابة عنه -     
  ."ماتاوي وتظلُّـم به من شك من خالل ما يتقّد؛معرفة رأي املستهلك ومتابعة محايته -     

ـ  هلـا    محاية املستهلك مجعيات   إنّ: محاية املستهلك مجعيات   أهداف   -2  ال يف ترشـيد    دور فّع
  :من خالل العمل على هتدف إىل حتقيق مصاحلهم فهي ؛ومحايتهم املستهلكني

 والتشجيع على تنفيذها ،ذلك عن طريق وضع املعايري واملواصفات    و :ضمان جودة املنتجات  " -    
 كما تعمل على تشجيع استهالك السلع واملواد املنتجـة          ،سلع واخلدمات لضمان سالمة وجودة ال   

  .)2("حمليا
د  على حتسيس املواطن باملخاطر اليت هتدّ      محاية املستهلك عمل مجعيات   ت :التحسيس واإلعالم " -    

 اليت  ، تعمل على توعية وحتسيس أصحاب القرار حول أمهية اإلجراءات الوقائية          ، كما صحته وماله 
  :)4(س على مايليـوتعتمد يف قيامها بعملية التحسي. )3("املستهلكني يهم اختاذها حلمايةجيب عل
 .ةـالبحوث امليدانيوذا املنشورات ك و،كافة وسائل اإلعالم املرئية واملقروءة واملسموعة"     • 
ارض املـواد    واملشاركة يف مع   ،دة للتعريف بني السلع األصلية واملقلَّ     ؛إقامة املعارض الدائمة       • 
 .الغذائية
  ."التـك اجملـ وكذل،ن والغشـإصدار الكتب حول القواني     • 

                                                 
 .مرجع سابق، فاطمة عبد احلميد اخلاجة و. مرجع سابق،عبد اللطيف بارودي) 1(
 . مرجع سابق، عبد اللطيف بارودي)2(
 .66ص،  مرجع سابق، علي بوحلية بن بومخيس)3(
 .مرجع سابق،  فاطمة عبد احلميد اخلاجة)4(
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من خالل متكني املستهلك من احلصول علـى         :قتصادية للمستهلك محاية املصاحل اال  تعزيز و " -  
  من املمارسات التجارية الـيت      وحتدُّ ، وطرق التوزيع املالئمة   ،قتصادية املثلى من موارده اال    ملنفعة  ا
  .)1("املنصفة  واملعامالت العقدية،الةع على املنافسة الرتيهة والفّع وتشّج،لحق الضرر باملستهلكنيُت

 ، محاية املستهلك  مجعياتتقوم   :األضرارن  متكني املستهلكني من احلصول على التعويض ع      " -    
 أمـام    حيث ميكنها رفع دعـوى     ؛ عما أصاهبم من ضرر معنوي     ،الدفاع عن حقوق املستهلكني   ب

  .قام مبخالفة أحكام قانون املنافسة واألسعارمن  كل  ضدَّ،العدالة
  للحصول على تعويض الضرر الذي حلـق       ؛أسيس كطرف مدين يف الدعاوى    كما ميكنها التّ       

 ومن خالل ذلك يظهر حق مراقبة املنتوجـات   ،ع اجلزائري على ذلك    وقد نص املشرّ   ،باملستهلك
  .)2(" جيب أن تقوم به اجلمعيات،ا مهّما وقائياترب دوروهذا يع، واخلدمات للجمعيات

   تعاونيات ومجعيات محاية املستهلك عملاملشاكل اليت تعترض : ثالثا
   العديد من املشاكل، اليت ،محاية املستهلك مجعياتو ،ةلتعاونيات اـ     تعترض سري عمل اجلمعي

 الدولة التدخل حلل هذه املشاكل؛ حىت       املنوط هبا حلماية املستهلك، لذا ينبغي على       تضعف دورها 
  .تتمكن اجلمعيات من ممارسة عملها بشكل فّعال

 :    )3( عملهااملشاكل اليت تعترضمن أهّم : ـةلتعاونياجلمعيات ا  عملاملشاكل اليت تعترض -1
 والتزامها بعدم تقاضـي هـوامش ربـح         ،لة رؤوس أمواهلا  آ وذلك لض  ؛مشكلة التمويل " -   

 .ةـمرتفع
 .زات مناسبةـر خمازن وجتهيـايل عدم توفـ وبالت، هلا للعمل فيهعدم وجود مقّر -    
 .ةـ بالكفاءة املطلوب، متمثلة يف جهاز إداري وتسويقي ومايل،عدم وجود إدارة فنية قادرة -    
 لعـدم    من غري شركات وزارة التموين؛      عن تسويق بعض السلع    ،إحجام معظم اجلمعيات   -    

   ." واخلوف من املسؤولية،درايتها بالسوق
  عمل املشاكل اليت تعترض  أما عن أهّم    :  مجعيات محاية املستهلك    عمل  املشاكل اليت تعترض   -2

  :)4( ما يـأيتمجعيات محاية املستهلك

                                                 
 . مرجع سابق، عبد اللطيف بارودي)1(
 .67، ص مرجع سابق،علي بوحلية بن بومخيسو. 156ص ،مرجع سابق، 89/02 من القانون رقم 12املادة : أنظر)  2(
 .21 ص، مرجع سابق،محد برانية وغريهأ )3(
  .23املرجع نفسه، ص  )4(
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 حيث أهنا تعتمد على اإلعانـات       ، مشاكل اجلمعية  يعترب كذلك مشكل التموين من أهمّ     " -    
  وعدم ، قلة عدد املتطوعني للعمل مع ،ات اجلهات الداعمة هلاـ وكذا تربع،ا الدولةـمهاليت تقّد

 .قيامهم بالعمل التطوعي بالشكل املطلوب
    .ة كبرية من املستهلكنيـ لدى شرحي،ستهالكيضعف الوعي اال -    
مي  واليت تنص علـى إلـزام مقـدِّ   ،عدم توفر التشريعات الالزمة اليت تسهل عمل اجلمعية     -    

  ."لتزام مبا تصدره اجلمعية من توصيات باإل، السلعوبائعي اخلدمات
  

  ه املستهلكـيات اليت تواجالتحدِّ: الفرع الثالث
 اليت تـؤثِّر    ،     نتيجة للتطورات املتسارعة اليت يشهدها العامل، تواجه املستهلك بعض التحدِّيات         

  .على اختياراته يف الشراء، وبالتايل على استهالكه للسلع واخلدمات
 ةـارة اإللكترونيـالتج يحتدِّ :أوال
 لبيوعا وإجراء   ،نترنيت عرض البضائع واخلدمات عرب اإل     عملية ؛التجارة اإللكترونية يقصد ب "     

ـ         ،بالوصف عرب مواقع الشبكة العاملية     أو  ةـ مع إجراء عمليات الدفع النقدي بالبطاقـات املالي
 والقيـام   ،نترنيـت  بيع على اإل   الّـ وإنشاء متاجر افتراضية أو حم     ،عـا من وسائل الدف   ـبغريه

 وممارسـة اخلـدمات املاليـة       ،نترنيتة عرب اإل  ـع والوكالة التجاري  ـد والتوزي ـبأنشطة التزوي 
  .)1("ل والشحن وغريهاـوخدمات الطريان والنق

  يتبلور مفهوم احلماية اإللكترونية للمستهلك     أ بد ملنترنيت يف العا  بعد اتساع مستخدمي اإل   و"     
حتيـال أو شـراء بـضائع        ومحايته من الغش أو اال     ،احلفاظ على حقوق املستهلك   : عينالذي ي و

 اليت تستطيع الوصول إىل كل مكان ومتـارس تـأثريا           ،)وبـال( باستخدام أدوات    ،ةـمغشوش
  :ومن بني وسائل محاية املستهلك جند .)2("كبريا

 يفترقان سوى يف التقنية اليت       وال ،نترنيت له ذات حقوق املستهلك العادي     املستهلك عرب اإل  " -1
الـة  ت القوانني على توفري محاية فعّ      ولذلك فقد نصّ   ،يتعامل هبا املستهلك يف التجارة اإللكترونية     

  :للمستهلك مثل
  .ة باإلعالن اإللكتروين عن السلع واخلدماتـ اخلاص،وضع الشروط واألسس•     
  

                                                 
 doc.general-commerce-E/download/org.arablaw.www-      .التجارة اإللكترونية )1(
 net.islamonline.www      .احلماية اإللكترونية للمستهلك ، مجيل حلمي)2(
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   .)1(" اإللكترونية وغريها يف العقود،جواز إبطال ما يرد من شروط تعسفية    • 
ـ     ، البضائع املعيبة للمنتجني   ميكن للمستهلك ردّ  " -2 صت يف أداء هـذه      من خالل مواقع ختّص

 .اخلدمة
  وتـسعى حلـلِّ    ،تجني واملـستهلكني  ـتلعب دور الوسيط بني املن    اليت  وجود بعض املواقع     -3

 ،اصة باملنتجات واخلدمات   حيث تقوم باستقبال الشكاوي اخل     ؛مشاكلهم نيابة عنهم بشكل جماينّ    
  .تجني واملساعدة يف حل مشاكلهمـمث تتوىل مراسلة املن

 منها إمكانية حصوله على ؛م خدمات للمستهلك الذي يقدّ ) دوت كوم (دور موقع مستهلك     -4
ستفادة من اخلربات ونـصائح اخلـرباء يف جمـال           واال ، جلميع أسواق املدن العربية    ،دليل شامل 

  .)2("ستهالكاال
  ةــوملـالعي حتدِّ: اثاني
ـ     ،ةـ تقوم على الثورة املعلوماتي    ،رة حديثة ـالعوملة هي ظاه         ،دودـ واإلبداع التقين غري احمل
يقـع   ،ةـ سلبياآثار غري أنّ هلا ، عرب األسواق والشركات   ،اخلدماتوحركة السلع    يةحبّر  رُّـِقوُت

  :)3(منهااملستهلك ضررها على 
ا ـ مم ؛ عن طريق الدعاية املترافقة مع مشاركة مشاهري العامل        ،هالكيةترويج أمناط وقيم است   " -    
ا ـ ليصبح مـستهلك   ،ل السريع للمجتمع  ىل التحوّ إي   حيث تؤدّ  ،ي هلدر الثروات وتبذيرها   يؤّد

 .ن يكون منتجاأعوضا 
و دافعي أ ، نتيجة اتفاق بعض الشركات على استغالل املستهلكني   ؛قتصاديةزيادة اجلرائم اال   -    
  .حتكارية لشركات النقلتفاقيات اإلاإل: لضرائب مثالا

 من خالل  قيام  الشركات الكـربى         ؛احنسار عدد كبري من املؤسسات والشركات العاملية       -    
  .ينـم التقا مع التقّدـيف وضعهـبتكي
  وفرض املواصفات والنوعية   ،ي إىل احتكار اإلنتاج    مما يؤدِّ  ،ظهور تكتالت اقتصادية كبرية    -    
  .قتصاد مما يعطيها إمكانية اهليمنة على اال،للسلع

  : نـ مة املستهلك ال بّدـايل فلحمايـوبالت     

                                                 
 .146ص،  مرجع سابق، عبد الفتاح بيومي حجازي)1(
 . مرجع سابق، مجيل حلمي)2(
  . مرجع سابق، عبد اللطيف بارودي)3(
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 مبا يالئـم مـصاحلنا      ، والدخول يف حركة التطور    ، بانتقاء إجيابياهتا  ؛ستفادة من العوملة  اإل -    
  .الوطنية والقومية

  .يج غري املناسبةي لوسائل الترو للتصّد،مسامهة مجيع أفراد اجملتمع -    
البـشرية  (  وتوفري مستلزماهتا  ، وأجهزة الرقابة  ،تطوير منظومة املؤسسات التعليمية والبحثية     -    
  .ها ملصلحة املستهلكـستفادة من خدماتلإل) يةواملاّد
 ووضع الربامج املناسبة لتحسني     ، من خالل دراسة أمناط الغذاء الرئيسية      ؛ستهالكترشيد اال  -    

  ."ق املتطلبات التغذوية جلميع الفئات اليت حتقّ،تيار األغذيةأساليب اخ
   األغذية املعدَّلـة وراثيـايحتدِّ: ثالثا

 إضافة إىل ظاهرة العوملة، مـا       ،     إنّ من أهم التحدِّيات اليت تواجه املستهلك يف العصر احلايل         
مرتبطة باحتمـاالت    فهي"؛  يسمّى باألغذية املعّدلة وراثيا، اليت تنطوي على العديد من املخاطر         

ظهور حاالت احلساسية، وخاّصة رفض األدوية املضاّدة للجراثيم، حيث تعترب األخطـار غـري              
املتوقعة واليت ميكن أن تتطور ببطء مع الزمن، من املشاكل اليت حتتاج إىل حلٍّ عاجـل، نتيجـة                  

ملدى البعيد، وتصبح هـذه      على البيئة وصحة اإلنسان على ا      ،صعوبة التنبؤ بتأثريات تلك املخاطر    
املشكلة أكثر تعقيدا يف الدول النامية، لعدم توفر اإلمكانيات العلمية لتنفيذ هـذه االختبـارات               

  . على العكس يف الدول املتطورة،وغالء قيمتها
 لإلعالن عن هذه األغذيـة، وبالتايل تـرك احلريـة          ،     لذا ال بّد من استخدام بطاقة البيـان      

ار ما يناسبه، علما أنّ أهّم هذه املنـتجات املعدَّلة وراثيا هي أغذية احليوانات،             للمستهلك الختي 
 لتحسني صمود النبات ضّد الطفيليـات واألعـشاب         ،حيث استخدمت فيها التعديالت الوراثية    

  .  الضاّرة
 مل تكن موجودة قبـل عـشر        ،     إننا جند حاليـا أغذية للحيـوان واإلنسـان ُعدِّلت وراثيا       

 من قبل شركات متعـدِّدة اجلنـسيات، وقـد          ،ات، وهـي معروضة للبيع بكميات كبرية     سنو
توفر األغذيـة مبردوديـة     : را؛ نظرا للفوائد املعلَن عنها وهي     تضاعفت مبيعاهتا عشرين مّرة  مؤخّ     

  .   أكرب وجودة أفضل، وباستعمال مبيدات بكميات أقل
ات املعدَّلة وراثيـا على البيئة احمليطة، فضال        منعكسات الزراع  ،     إال أنه حىت اآلن غري واضح     

  اتـ نتيجة التعديل على اجلين،عن إمكانية تضاعف إفرازات السموم، وظهور حاالت احلساسية
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، وإنّ غياب اآلليات املالئمة للكشف والداللة على مثل هذه          ) من السكان لديهم حساسية    25٪ (
رشاده حول هذه األغذية ال تزال مفقودة، سيما وأنّ         األنواع، يعين أنّ حّق املستهلك باملعرفة، وإ      

   .منعكساهتا طويلة األبد
  :اإلحتاد الدويل جلمعيات محاية املستهلكني بعض التوصيات منهالذا فقد أقَّر      

  . تأجيل الزراعات بالبذور املعدَّلة؛ حىت يتِّم اإلمجاع العلمي حول اآلثار املتوقََّعـة على البيئة-1
 اتفاقيات دولية حول موضوع السالمة الصحية والبيئية، املنفَّـذة على الكائنات املعدَّلة             إعداد -2

  .وراثيا
  . احلّد من انتشار األغذية املعدَّلة وراثيا، حىت يتِّم اإلنتهاء من البحوث املعّمقة هبذا الشأن-3
  . بيِّن وجود التعديل من عدمه على عبوات املواد املعدَّلة وراثيا، ُت، اإللتزام بوضع بطاقة البيان-4
 بالنسبة لبعض األغذيـة املعدَّلة، عـن       ، اإلهتمام األخالقي والديين برغبة بعض املستهلكني      -5

  .)1(". عرب العديد من الكائنات احلية احملظورة ومنها اخلرتير،طريق نقل الصفات الوراثية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . نفسهرجعامل)  1(
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  خالصة الفصل األول
االقتصاد الوضعي باملستهلك، وخباّصة يف العصر احلايل أين تنامت      لقد اهتمت الدول يف 

والذي ركّزت عليه -ممارسات التعّسف واالستغالل ضّده، غري أنّ املستهلك املقصود باحلماية 
منتوج أو الذي ينفق  أمواله؛ يف سبيل احلصول على شخص  هـو ذلك ال-صفحات هذا البحث

من يعول،  اتحاجاته الشخصية، أو حاجإلشباع ،  النهائي، معّدين لالستعمال الوسطي أوخدمة
إذ ال يهدف من وراء حصوله على ذلك املنتوج، إعادة بيعه أو حتويله أو استخدامه يف نطاق 

  .نشاطه املهين
     ولقد اهتّمت الدول منذ القدم باملستهلك وبوسائل محايته، ويظهر ذلك جلياًّ يف التقنينات 

كالعراق، مصر، اإلغريق، الرومان، وشبه اجلزيرة :  يف مناطق عّدة من العاملالقدمية اليت اكتشفت
حيث عاجلت موضوعات قانونية متعدِّدة، تدور أغلبها حول املسائل االقتصادية اليت هتّم . العربية

  .املوازين، التأمني، حتديد سعر الفائدة وأسعار بعض السلع وغريها: املستهلك مثل
هلك يتعلّق بتلك األفعال والتصّرفات اليت يقوم هبا األفراد؛ الغاية منها احلصول      إنّ سلوك املست

على حاجتهم من السلع واخلدمات، عن طريق االختيار ما بني البدائل املطروحة أمامهم، ووفقا 
  . إلمكاناهتم املتاحة

   : وقد ظهرت نظريتان أساسيتان تتناوالن حتليل سلوك املستهلك مهـا     
 اليت تعين مقدار املنفعة اليت يتوقع املستهلك احلصول عليها، من خالل :ظرية املنفعة احلّديةن    

استهالكه لسلعة أو خدمة معينة، إذ تفترض يف املستهلك الرشد االقتصادي، وقدرته على املفاضلة 
  .بني البدائل املوجودة أمامه، واختيار األقدر على تعظيم منفعته

فقد قّررت عدم قابلية املنفعة للقياس، لذا فإنّ املستهلك عند : نيات السواء     أّما نظرية منح
قيامه باالختيار بني السلع واخلدمات، فإنه يبين اختياره على أفضلية احلصول على وحدات إضافية 
من تلك السلع واخلدمات، غري أنّ هذه املفاضلة ختتلف من شخص آلخر تبعا ملؤثِّرات عّدة، قد 

: كاحلاجة، الرغبة، املعتقدات، الدوافع، الشخصية وغريها، أو قد تكون خارجية: يةتكون داخل
  .كاألسرة، الثقافة، اجلماعات املرجعية، السعر، الترويج وغريها

     لقد اعتمدت الدول يف العصر احلديث، وسائل عّدة حلماية املستهلك، عن طريق إما 
 مرحليت اإلنتاج والتسويق، أو عن طريق استصدار تشريعات؛ حتميه من الغش التجاري، يف

مجعيات محاية املستهلك؛ اليت هلا دور فّعال يف رفع مستوى الوعي لدى املستهلك، من خالل ما 
  .تقدِّمه من نشرات التوعية واحملاضرات، وكذا الندوات اليت تنظِّمها على مدار السنة
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 الفصـل الثــاين
 

  ة املستهلك يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية                  محاي
 

     إنّ اإلسالم ال يعرف فصاما بني الدِّين والدنيا، فقد مشلت أحكامه مجيع جماالت احليــاة،               
على تشعُّب أوديتها واختالف مشارهبا، فقدَّم بذلك للبشرية إعجازا تشريعيا، وكان من بني مـا               

أفراد اجملتمع، فقد أواله عنايـة كربى، إذ نزلت العديد من          اهتّم به املستهلك، باعتبـاره فردا من       
اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة، الدالة على وجوب توفري احلماية للمستهلك، كمـا             

  . دلّت على ذلك مقاصد الشريعة اإلسالمية اليت راعاها الشارع احلكيم
 مقاصد الشريعة اإلسالمية، يستلزم التطرُّق           ولذا فللحديث عن مسألة محاية املستهلك يف ضوء       

ملاهية محاية املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي وأهدافه، وكذا األهداف اليت راعاها الشارع احلكيم             
عند كل حكم من أحكام الشريعة اإلسالمية، بغرض جلب املصاحل للمستهلكني أو درء املفاسـد               

  :  باحـثوعليه قُسِّم هذا الفصـل إىل ثالثة م. عنهم
  

           
  .قتصاد اإلسالميماهيـة محـاية املستهـلك فـي اال: ث األولـاملبح        
  .قتصاد اإلسالميي االـلك فـاية املستهـأهداف مح: حث الثاينـاملب        
  .الشريعة اإلسالميةمحاية املستهلك من خالل مراعاة مقاصد : حث الثالثـاملب        
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  قتصاد اإلسالمي ماهية محاية املستهلك يف اال: املبحث األول
 الوضعي تتعلّق بتلك األساليب واإلجـراءات، الـيت         قتصادمحاية املستهلك يف اال        إذا كانت   

عملت اجلهات احلكومية وغري احلكومية على توفريها، هبدف تعريف املستهلك حبقوقه يف مواجهة             
  . من التجار واملنتجني، فهي إذًا أساليب وإجراءات من وضع البشرالغري
 اإلسالمي تتعلّق بتلـك األسـاليب واإلجـراءات،         قتصاد محاية املستهلك فـي اال    لذا فإنّ      

  .املستمّدة من نصوص الشريعة اإلسالمية ّمما جيعلها ربانية املصدر
   

  د اإلسالمي قتصامفهوم محاية املستهلك يف اال: املطلب األول
، من خـالل    قتصاد اإلسالمي مفهوم محاية املستهلك يف اال          سيّتم احلديث يف هذا املطلب عن     

ت رالقواعد الفقهية الـيت قـرّ     ، وأهّم   قتصاد اإلسالمي ستهالك يف اال  ماهية اال : التطرُّق لكل من  
  .قتصاد اإلسالميلمستهلك يف اال لمايةاحل

  

  قتصاد اإلسالمي  االستهالك يفماهية اال :الفرع األول
املـستهلك يف   وسـتهالك   اال؛ تقتضي تعريـف     قتصاد اإلسالمي ستهالك يف اال  ماهية اال إنّ       
  .  قتصاد اإلسالميصطالحي حلماية املستهلك يف االالتعريف اإلوأيضا  ،صطالح الشرعياال
  صطالح الشرعيستهالك يف اإلتعريف اال: أوال
ا ينفع، أو هو زوال املنافع اليت وجد الشيء من أجل حتقيقهـا،             اإلتالف فيم " :اإلستهالك هو      

 استخدام الـسلع  : هو عبارة عناصطالح الشرعي إذستهالك يف اإل، فاإل)1("وإن بقيت عينه قائمة 
  .اإللتزام بضوابط الشريعة، مع ق املنفعة للفردفيما حيقِّ، واخلدمات

ستهالك الذي يكون   صاد اإلسالمي هو ذلك اال    قتستهالك املشروع الذي يدعو إليه اال      اال إنّ     
، وذلك سـواء كـان   )2("عمن حق املستهلك فعله، بشرط احلفاظ على مصلحته ومصلحة اجملتم      "
  . ستهالك الذي تكون الغاية منه جلب األنظاربتعاد عن االستهالك هنائيا أو وسطيا، مع االاال
  صطالح الشرعيتعريف املستهلك يف اإل: ثانيا

  إلشباع حاجياته ؛من يقوم باستعمال السلع واخلدمات": صطالح الشرعي هولك يف اإلاملسته   

                                                 
دار : لبنان. )عريب باملصطلحات الواردة يف املعجم-جنليزي اجنليزي مع كشاف ا-عريب( معجم لغة الفقهاء حممد رواس قلعجي وحامد صادق قنييب،: أنظر) 1 (

م، 1999 –ه1419 دار النفائس، :األردن. ألمن الغذائي يف اإلسالموأمحد صبحي أمحد مصطفى العيادي، ا. 66م، ص1988 -ه1408، 2النفائس، ط
 .412ص

 .20م، ص2002-ه1422دار السالم، : القاهرة. ترشيد االستهالك الفردي يف االقتصاد اإلسالميمنظور أمحد األزهري،  )2(
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 أو استخدامها يف نطاق     ، أو حتويلها  ،وحاجيات من يعوهلم، وليس هبدف إعادة بيعها      ،  الشخصية
 ينبغـي أن    ،قتصاد اإلسالمي  استعمال املستهلك للسلع واخلدمات يف اال      ، غري أنّ  )1("نشاطه املهين 

قتـصاد  املـستهلك املقـصود باحلمايـة يف اال        وعليه ف  .ضوابط الشريعة اإلسالمية  بدا  يكون مقيّ 
  .الفصل السابق  حتديد نطاقه يف هو الذي متّ؛اإلسالمي

  قتصاد اإلسالمييف اال ستهالكدوافع اال: ثالثا
تها الـشريعة   نهتا وبيَّ  اليت أقرَّ  ،زه جمموعة من الدوافع    حتفّ ،قتصاد اإلسالمي  املستهلك يف اال        إنّ

ز املستهلك املسلم عن غـريه،      ية؛ إذ أهنا متيّ   ستهالك، فهي تعترب ذات أمهّ    اإلسالمية، واليت تدفعه لال   
ستهالك هو إشباع حاجة لديه، سـواء        مايدفعه لال   أهمّ ،قتصاد الوضعي  املستهلك يف اال   ذلك أنّ 

 هو احلاجة   ؛ستهالكدفعه لال  ما ي  قتصاد اإلسالمي فإنّ   بينما املستهلك يف اال    ، أم ال  كانت مشروعة 
   . وابتغاء الثواب من عند اهللا،)حاجة حقيقية (املشروعة

 ،دودة احلاجات اإلنسانية غري حم     أنّ ،قتصادي الوضعي يعترب الفكر اال  : "ةـة احلقيقي ـ احلاج -1
مل  نتاج باستخدام املوارد املتاحة لـه، بـل       يف اال  اإلنسان   يف مقابل املوارد احملدودة، متجاهال دور     

 أو علـى    ، حاجات اإلنسان حمدودة   ينظر إىل حاجات اإلنسان احلقيقية، وعليه فيمكن القول أنّ        
ب كل رغبة مشروعة تتطلّ   ": قتصاد اإلسالمي بأهنا  ف احلاجة يف اال   وتعرَّ ،)2("األقل قابلة للتحديد  

ف عنـها يف     ختتل ،قتصاد اإلسالمي  احلاجة يف اال   ؛ فمن خالل هذا التعريف نستنتج أنّ      )3("اإلشباع
 أال وهو كون الرغبة جيب أن تكون مشروعة، وهو قيد خيرج من             ،شرط واحد بقتصاد الوضعي   اال

 الذي رمسه اإلسالم للفرد يف إشـباعه      ،التعريف كل رغبة غري مشروعة؛ وهي اليت حتيد عن املسار         
كايف الذي يشبع   الغذاء ال  : تتمثل أساسا يف   ا فاحلاجة احلقيقية إذ   ،الرغبة يف شرب اخلمر   ك ،حلاجاته

ق املسكن الذي حيقّ  ،   والربد باس الذي يستر العورة ويقي من احلرّ      اللِّ"،  اجة دون إسراف أو تقتري    احل
   .)4("، التعليمالعالج، الراحة
  : فقد تكون هذه احلاجات ال تقع كلها يف نفس الترتيبأنّأيضا جند      
   ين والدنيا، حبيث إذا فقدت ملمصاحل الّد منها يف قيام البّد "وهي اليت: ةـ حاجات ضروري-    

  
                                                 

 .138عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص )1(
مفهوم احلاجات يف وعبد اهللا عبد العزيز عابد، . 46م، ص1991-ه1411 الوفاء، دار: املنصورة. االقتصاد اإلسالمي طبيعته وجماالتهحسني غامن، : أنظر )2(

 .18م، ص1985-ه1405. )دراسات يف االقتصاد اإلسالمي، حبوث خمتارة من املؤمتر الدويل الثاين لالقتصاد االسالمي(اإلسالم وأثره على النمو االقتصادي 
 .27حممد البشري فرحان مرعي، مرجع سابق، ص )3(
 .187-182منظور أمحد األزهري، مرجع سابق، ص ص )4(
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املنتجات الغذائية األساسية الزراعية والصناعية، ميـاه       ": مثل ،)1("ستقامةنيا على اال  جتر مصاحل الدّ  
  .)2("... الشرب النقية

ي يف الغالب    املؤدّ ،وهي اليت يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق        ":  حاجات حاجية  -    
 ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العـادي املتوقـع يف           ،...حقة بفوت مطلوب   الالّ ،شقةإىل احلرج وامل  
الـسلع  ": ومن أمثلتـها  ،  )4(" ة زائدة نتج عن عدم توافرها مشقّ    يال  ي أنه   أ" ،  )3("املصاحل العامة 

      .)5("رة اليت تعمل على حتسني الظروف املعيشية لألفرادواخلدمات املتطّو
ـ   ومعناها األخذ مبا يليق من حماسن العادات، وجتنُّ       " : حاجات حتسينية  -     سات ب األحوال املدّن
 يف وما كان من ذلـك    ": )7(عبد السالم  بن ويف هذا يقول العزّ    ،)6("العقول الراجحات   تأنفها الّيت

احلاجـات  ف. )8("والـتكمالت  مـات  فهو من التتّ   ،...واملالبس الناعمات  كاملأكل أعلى املراتب 
ي فواهتـا إىل     اليت ال يؤدّ   ، يرغب املستهلك يف إشباعها؛ تتمثل يف السلع واخلدمات        التحسينية اليت 

لى إشباعها  ع Υ اهللا    وقد حثَّ  ، بل إهنا تعمل على جتميل حياته      ،وقوعه يف الضيق    أو ،ج حياته حترُّ
ــل      ﴿: هقولــــــــ

ــول )9(﴾   : ρ ويق
ـ  ، جتاوز حدود التحسينيات   غري أنّ "،  )10(»الَم اجلَ بُِّح يُ يلٌِمىل جَ اََع اهللا تَ  نَِّإ« دخل الفـرد يف     ُي

  .)11("اإلسالمهنى عنه والترف، الذي  سرافمنطقة اإل
                                                 

عبد السالم عبد الشايف حممد، : حممد عبد اهللا دراز، خّرج آياته: عبد اهللا دراز، وضع ترامجه: شرحه وخّرج أحاديثه. املوافقات يف أصول الشريعةالشاطيب، )  1(
 .7، ص1دار الكتب العلمية، دط، دت، مج: بريوت

 .72-71ع سابق، ص صرشيد حيمران، مرج) 2(
 .9الشاطيب، مصدر سابق، ص)  3(
م، 2005يناير -ه1425ذو القعدة 12 سنة 48 عدد .كسر اإلحتكار مهمة الدولة يف األمن الغذائي، جملة آفاق الثقافة والتراثعبد الكرمي مسيسم،   سالم)  4(

 .36ص
 .172حممد البشري فرحان مرعي، مرجع سابق، ص)  5(
 .  9ر سابق، صالشاطيب، مصد)  6(
هو عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن احلسن بن حممد بن املهذب السلمي الدمشقي الشافعي، املعروف بابن عبد السالم وامللقب بسلطان العلماء، ) 7(

لقواعد الكربى يف أصول الفقه، تفسري القرآن ا: ، فقيه مشارك يف األصول والعربية والتفسري، من مصنفاتهه660وتويف بالقاهرة سنة ه 577ولد بدمشق سنة 
معجم املفسرين من وعادل نويهض، . 162، ص2م، ج1993-ه1414مؤسسة الرسالة، : بريوت. معجم املؤلفنيعمر رضا كحالة، : أنظر ترمجته. وغريها

 .287، ص1م، مج1986 -ه1406، 2مؤسسة نويهض الثقافية، ط: حسن خالد، بريوت: تقدمي. صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر
دار القلم، : نزيه كمال محاد وعثمان مجعة ضمريية، دمشق: حتقيق. )املوسوم بقواعد األحكام يف إصالح األنام(القواعد الكربى عز الدين بن عبد السالم،  )8(

 .123، ص2، جم2000-ه1421
 .32 :سورة األعراف، اآلية )9(
 . 60، ص91م، كتاب اإلميان، باب حترمي الكرب وبيانه، رقم2002-ه1423حزم، دار ابن : لبنان. صحيح مسلممسلم، : أخرجه )10(
، مرجع سابق، )قراءات يف االقتصاد اإلسالمي(ية جلوانب من دالة املصلحة االجتماعية ونظرية سلوك املستهلك ـحممد أنس الزرقاء، صياغة إسالم:  أنظر)11(

 . 367-366ص ص
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ر ظروف الزمان واملكان، فقد تعترب ر بتغّي احلاجات تتغّي ما جتدر اإلشارة إليه أنّهذا وإنّ     
 أو  من قبيل الضروري، بينما يف زمن،مكان ما  أو،ات يف زمن مااحلاجة لبعض السلع واخلدم

 حيث يتغري ترتيبها :يةونعطي مثاال على ذلك وسائل النقل الّرب. التحسينيات آخر تصبح من مكان
جندها ، إذ  يترتب عليه تغري ترتيب وسائل النقل الربية؛ففي حالة تغري املكان ،بتغري الزمان واملكان
من غالبا ستحالة انتقال الفرد ال ،ن من قبيل احلاجيات أو حىت من الضرورياتيف كربيات املد

ل  اليت جتمِّ، هذه الوسيلة تعترب من التحسينياتمكان إىل آخر إال بواسطتها، بينما يف القرى فإنّ
حاجة (أهّم وسيلة للنقل  تعترب فاحليوانات قدميا كانت ؛ر الزمانيف حالة تغّي أما .حياة األفراد

  ﴿: تعاىله لوقل) ةوريرض

بينما يف العصر ، )1(﴾ ☺
  . يف سبيل خدمة املستهلك،هتمام يف إنتاج واسترياد السيارات والطائرات أصبح بالغ اال،احلايل

و إشباع حاجة   قتصاد اإلسالمي ه  إذا كان الدافع األول للمستهلك يف اال      : )األجر(واب  ـ الث -2
 اهلدف الثاين له هو بلوغ ثـواب        ستهالك، فإنّ حقيقية له، ملتزما يف ذلك بضوابط الشرع يف اال        

ـ لاهللا وطاعتـه،    مـن   ب  ة التقـرّ  يَّستهالك بنِ  إن اقترن هذا اال    ،اهللا  ﴿:  تعـاىل  هقول
   

    
ـ النِّ بِ الَُمْعاَأل«: ρ قال ،  )2(﴾  ـ ِل وَ ِةَي ـ  لِّكُ ـ  ٍئِر اْم ا  َم

 كان جزاؤه الثواب من     ،ي على العبادة  وِّقَ، فمن نوى من خالل استهالكه طاعة اهللا والتَ        )3(»ىَوَن
 ويطيعـه  ، وبإذنه تعاىل، فيحمده على ذلك ،ه يستهلك من رزق اهللا    فهو يدرك بأنّ  " ،عند اهللا تعاىل  

  من خالل 
 ، الذي غرضه جمرد إشـباع احلاجـات  ،يستهالك املادِّل بذلك اال، فيتحوّ )4("ماتتنابه للمحرّ اج

ـ       كما يف اال  أم ال   سواء كانت الوسيلة مشروعة      ي وِّقتصاد الوضعي، إىل استهالك نبيل هدفه التقَ
  .  من خالل البعد عن الكماليات من السلع واخلدمات،حعا عن كل تبجُّترفِّ، معلى العبادة

                                                 
 .8: سورة النحل، اآلية )1(
 . 114:  النساء، اآليةسورة )2(
م، كتاب اإلميان، باب ما جاء أن األعمال بالنية واحلسبة ولكل امرىء ما نوى، 2003-ه1424دار ابن حزم، : لبنان. صحيح البخاريالبخاري، : أخرجه )3(

 .851، ص1907 وغريه من األعمال، رقم وأنه يدخل فيه الغزو» إمنا األعمال بالنية «ρكتاب اإلمارة، باب قوله  مصدر سابق، مسلم،و. 18، ص54رقم 
 .385حممد أنس الزرقاء، مرجع سابق، ص )4(
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 له كبري األثر يف حياة املستهلك املسلم، إذ         ،يةقتصاد اإلسالمي بالنّ  ستهالك يف اال   اقتران اال  إنّ     
  الرَُّجلُ َقفَْنا أَ ذَِإ«: ρ  حىت يكون ثوابه عند اهللا عظيما، يقول       ،على زيادة اإلنتاج   همن شأنه أن حيثَّ   

  تسبها أي يطلب هبا الثواب من اهللا، فيثاب عليها كما فيح" ،)1(»ةقََد َصُهلَفَُهَو ا َهُبِسَتْح َيِهِلْهى أَلََع
  .)2("يثاب على الصدقة

  قتصاد اإلسالميصطالحي حلماية املستهلك يف االالتعريف اال: رابعا
 الذي يبحث يف كيفيـة اسـتخدام اإلنـسان مـا     ،ذلك العلم":  هو قتصاد اإلسالمي اال     إنّ  

تمع اإلسالمي، الدينية والدنيوية، طبقـا للمنـهج   استخلف فيه من موارد؛ لسّد حاجات أفراد اجمل  
؛ من خـالل اسـتعمال      قتصاد اإلسالمي املستهلك يف اال  وعليه تتضح محاية    .  )3("الشرعي احملّدد 

، وقد حرصت احلضارة اإلسالمية علـى        املستهلك اجملتمع املسلم لوسائل شرعية، حتفظ مصلحة     
يـأمر احملتـسب باجلمعـة      ": )4(ام أمحد بن تيمية   ، إذ يقول اإلم   لمستهلكل توفري احلماية الالزمة  

، وينهى عن املنكرات كالكذب واخليانة، وما يدخل يف ذلك من تطفيف املكيـال              ...واجلماعات
علـى  محاية املـستهلك  ويف إطار ذلك فإّنه ميكن   ". )5("وامليزان، والغش يف الصناعات وحنو ذلك     

 بتوفري اجلودة يف االنتاج، أما      محاية املستهلك م  تت مستوى اإلنتاج والتسويق؛ فعلى مستوى اإلنتاج     
 تتم من خالل طبيعة السوق اإلسالمية وما يتعلق هبا مـن            حماية املستهلك ف على مستوى التسويق  

ضوابط شرعية؛ فالسوق اإلسالمية ليس فيها احتكار وال غرر، كما أنّ العارض للـسلعة يقـدِّم                
ما هبا من عيوب، أو دعاية مشفوعة باألميان الكاذبة،         البيانات الكافية للسلعة بصدق، دون كتمان       

  . )6("والبعد عن وسائل فقدان الثقة بني أطراف التداول، كالغش يف املوازين واملكاييل

                                                 
، مصدر سابق، ومسلم. 18، ص55 باب ما جاء أنّ األعمال بالنية واحلسبة ولكل امرىء ما نوى، رقم البخاري، مصدر سابق، كتاب اإلميان،: أخرجه )1(

 .واللفظ للبخاري. 404ص، 1002 رقم والزوج واألوالد والوالدين ولو كانوا مشركني،كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على األقربني 
-اجنليزي واجنليزي-عريب(-مزدوج-املورد الوسيطروحي البعلبكي ومنري البعلبكي، : التقنية، ميكانيزم أي سلسلة اخلطوات املتبعة، أنظر: تعّرف اآللية بأهنا *

  .854م، ص2003دار أطلس، :  مجهورية مصر العربية). عريب-جنليزي ا(قاموس األطلس و. 368م، ص2002، 7دار العلم للماليني، ط: لبنان. )عريب

 .400حممد أنس الزرقاء، مرجع سابق، ص)  2(
 .23م، ص2002دار زهران، دط، : األردن .)اخلصائص العامة( موسوعة االقتصاد اإلسالمي غازي عناية، )3(
 بن عبد اهللا بن تيمية احلراين احلنبلي، اإلمام العالمة احلافظ الفقيه اجملتهد املفسر، ولد حبران سنة إحدى وستني وستمائة، وتويف  هوعبد احلليم بن عبد السالم)4(

سري أعالم  الذهيب،: أنظر ترمجته. بدمشق سنة مثان وعشرين وسبعمائة، سارت بتصانيفه الركبان لعلها ثالث مائة جملد، صاحب الديوان اخلطب والتفسري الكبري
والذهيب، . 290-288، ص ص22م، ج1986-ه1406، 3مؤسسة الرسالـة، ط: بشار عواد معروف وحمـي هالل السرحان، بريوت:  حتقيق.النبالء

دار : لبنان. شذرات الذهب يف أخبار من ذهبوابن عماد احلنبلي، . 1497-1496، ص ص4دار الكتب العلميـة، دط، دت، ج:  لبنان.تذكرة احلفـاظ
 .86-80، ص ص3الكتب العلمية، دط، دت، مج

 .16م، ص1992دار الفكر اللبناين، : إبراهيم رمضان، بريوت: حتقيق. احلسبة يف االسالم أو وظيفة احلكومة اإلسالميةبن تيمية، ا) 5(

  .مرجع سابق ندوة مجعية احلقوقيني عن احلماية الشرعية والقانونية، )6(
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قتـصاد  محايـة املـستهلك يف اال     *بآلياتد  وقص فإننا نتوصل إىل أنَّ امل     ،     ومن مجاع ما تقّدم   
ة من نصوص القـرآن     ، واملستمدّ اعها حلماية املستهلك  ينبغي اتب اليت  سلسلة اخلطوات    :اإلسالمي
 يف  ،وهذا ما سيتّم احلديث عنـه     ،  وسائلها يف الرقابة الذاتية واحلسبة     واليت تتمثل    ، الشريفة والسنة

  .الفصل الثالث من هذا البحث
  

  قتصاد اإلسالمير محاية املستهلك يف االالقواعد الفقهية اليت تقرِّ: الفرع الثاين
مايـة  احلر  تقـرِّ  جـاءت ل    اليت ،لقواعد الفقهية  العديد من ا   ،وردت يف الفقه اإلسالمي        لقد  

  . يف هذا اجملالقتصاد اإلسالمياالمربزة بذلك مدى تفوُّق وسبق  ،لمستهلكل
  صطالحتعريف القواعد الفقهية يف اللغة واال: أوال

اإلستقـرار، ":  منها دةعّد القاعـدة لغة هلا تعريفات مت     إنّ : تعريف القاعدة لغة واصطالحا    -1
 :لقاعـدة هـو   غري أنّ أقرب املعاين إىل املــراد يف معـاين ا          "،  )1("الثبـات، األساس وغريها  

 وقد ورد معىن القاعدة     .)2(" كابتناء اجلدران على األساس    ، نظرا البتناء األحكام عليها    ؛اسـاألس
  ﴿: Ι كمـا يف قولـه       ،يف القرآن الكرمي يف العديد من اآليات      

   
 ☺ ﴾)3(.   

  .)4("ة منطبقة على مجيع جزيئاهتاـيقضية كلّ": أما من الناحية االصطالحية فهي     
نسبة إىل الفقه، والفقه يف اللغة من أشـهر         " :ة لغة ـالفقهي:  تعريف الفقهية لغة واصطالحا    -2

العلم باألحكـام الـشرعية     " : فهو تعريف الفقهية اصطالحا   أما   .)5("م والعلم ـه الف :معانيه هو 
   .)6("العملية املكتسبة من أدلتها التفصيلية

قضية كلية شرعية   ": القاعدة الفقهية هي عبارة عن     :لقواعد الفقهية اإلصطالحي ل تعريف   ال -3
  .)7("ة شرعية عمليـةـيا كلّـ جزيئاهتا قضاي،عملية

                                                 
 .128، ص3، مصدر سابق، مادة قعد، مجحمليط لسان العرب اابن منظور،)  1(
شركة : الرياض. )املبادئ، املقومات، املصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، حتليلية، تأصيلية، تارخيية(القواعد الفقهية يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني، ) 2(

 .15م، ص1998-ه1418مكتبة الرشد، : الرياض، اململكة العربية السعودية

 .127: سورة البقرة، اآلية )3(
دار القلم، : مصطفى الزرقاء، دمشق:  تقدمي).مفهومها، نشأهتا، تطورها، دراسة مؤلفاهتا، أدلتها، مهمتها، تطبيقاهتا(القواعد الفقهيـة علي أمحد النـذوي،  )4(
 .40-39م، ص ص2000-ه1420، 5ط

 .1119، ص2، مج، مصدر سابق، مادة فقهلسان العرب احمليطابن منظور،  )5(
 .38يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني، مرجع سابق، ص ) 6(

 .54املرجع نفسه، ص )  7(
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  لكـة املستهـر محايواعد الفقهية اليت تقـرِّالق: ثانيا
  :نذكـراد اإلسالمي ـقتصر محاية املستهلك يف االّرـ     من القواعد الفقهية اليت تق

  : ال ضرر وال ضرار-1
   ها شأنا يف الفقه اإلسالمي، وأصلها قوله وأجلُّ،د الفقهيةـ القواع هذه القاعدة من أهّمتعّد"     
 
ρ :»َ1(»ارَر ضِ الَ وَ َرَر ضَ ال(  ُمن جوامع كلمه   دَُّع الذي ي  ρ ")2(  ،" ّالضرر مرفوع حبكم    ومفاده أن 

الشرع، وأنه ليس لإلنسان أن حيدث ضررا للغري وال لنفسه، وإذا أحدثه للغري وجب أن يزيلـه،                 
 والفساد والعبث، فمن حيرق مال الغري؛ ال جيوز للغري إحراق           ،وليس أيضا أن يقابل الضرر بالضرر     

 هو زيادة لإلضرار واملفاسد وهالك األموال،       ، يف مقابلة الضرر بضرر مثله     ه مقابلة باملثل، ألنّ   مال
ومن تطبيقـات    .)3(" مطالبا التعويض والضمان املايل على املعتدي      ،وإمنا يرفع دعوى إىل القضاء    

  :يف جمال محاية املستهلك مايليال ضرر وال ضرار قاعدة 
افس شريف، حتكمه يف منافسته قاعدة ال ضرر وال ضرار، فال يتالعب             التاجر املسلم من   إنّ" -    

 الغـري،  حاجة    ليلحق الضرر باآلخرين، وال يغايل يف األرباح مستغالًّ        ،باألسعار ارتفاعا واخنفاضا  
   . كان حقيقا بعذاب اهللا، من دخل يف شيء من أسعار املسلمني ليغليه عليهمج، فإنّه باملنَتَدرُّوتفَ
 وال يسوم على سـومه، وال يغـايل يف مـدح            ،ر املسلم ال يبيع على بيع أخيه      ـ التاج  إنّ -    
رى، حيـدوه يف كـل ذلـك        ـة اآلخرين إذا اشت   ـ سلع ه إذا باع، كما ال يغايل يف ذمّ       ـسلعت

 الَ«: ρ لقولـه    )4(" الذي جبل عليه بفطرته، وبه قامت الـسموات واألرض         ،اإلنصاف والعدل 
  .)5(»أَِخيِه ِعْيى َبلَ َعْمكُُضْع َبُعـيِبَي

ي إىل  منع كـل مـا يـؤدِّ       و لك أن يعمل على احملافظة على سالمة جسمه،       ـ على املسته   إنّ -
 ،، فال يتناول إال طيبا    )الرقابة الذاتية (الل عملية قيامه باستهالك السلع      ـخ ،داث الضرر به  ـإح

  .رافـال إس فال تقتري و،ط ويعتدل يف استهالكهـم، وأن يتوسويبتعد عن ما هو حمّر
                                                 

م، كتاب الصلح، باب ال ضرر 1994-ه1414مكتبة دار الباز، دط، : حممد عبد القادر عطا، مكة املكرمة: حتقيق. سنن البيهقي الكربىالبيهقي، : أخرجه )1(
دار الفكر، دط، دت، كتاب األحكام، باب من : حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت: حتقيق. سنن ابن ماجه وابن ماجه، .69، ص6، ج11166وال ضرار، رقم 

مصطفى عبد : دار الكتب العلمية، حتقيق : بريوت. املستدرك على الصحيحنياحلاكم النيسابوري، و .784، ص2، ج2340بىن يف حقه ما يضر جباره، رقم 
 .، وقال حديث صحيح66، ص2، ج2345م، كتاب البيوع، رقم 1990-ه1411القادر عطا، 

  .288علي أمحد النذوي، مرجع سابق، ص )2(
 . 561-560، ص ص2م، ج1996ديوان املطبوعات اجلامعية، دط، : اجلزائر. أحباث ومذكرات يف القانون والفقه اإلسالميبلحاج العريب،  )3(
دار :  الرياض).دليل املستثمر املسلم إىل األحكام الشرعية للمعامالت االقتصاديـة املعاصـرة( التاجر جهله ما ال يسععبد اهللا املصلح وصالح الصاوي،  )4(

 .17م، ص2001 -ه1422املسلـم، 
 .373، ص2139البخاري، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب ال يبيع على بيع أخيه وال يسوم على سوم أخيه حىت يأذن له أو يترك، رقم: أخرجه) 5(
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  زال    ـرر يـ الض-2
  رر ـ، وقد ورد النهي عن الض)2(»ارَر ِضالَ َوَرَر َضالَ«: ρه ـ قول)1("وأصل هذه القاعدة"     
  

  ﴿:  تعاىل اآليات القرآنية منها قوله    من وإزالته يف العديد  

  ، وقوله)3(﴾  
  ⌧  ☺﴿ :أيضا

 ⌧      
⌦ ن ف يتعّي املكلَّ معىن قاعدة الضرر يزال؛ أنّوعليه فإنّ .)4(﴾  ⌧

 أو أن ،ي ذلك إىل أن يوقعه يف ضرر أشدعليه إزالة ما وقع عليه من ضرر، بشرط أن ال يؤدِّ
  :)5(ة قواعد هيه القاعدة عّدق هبذي إىل وقوع ضرر بالغري، ويتعلّيؤدِّ
 .ومثاهلا أكل امليتة عند املخمصة :الضرورات تبيح احملظورات" -    
 . الرمقومثاهلا أن ال يأكل امليتة إال قدر سّد: ر بقدرها ما أبيح للضرورة يقدَّ-    
 ." آخر طعام مضطّرومثاهلا ال يأكل مضطّر:  الضرر ال يزال بالضرر-    

ق بدفع  قاعدة الضرر يزال تطبيقات عديدة يف جمال محاية املستهلك، باعتبارها تتعلّ           ل      هذا وإنّ 
  :  ومن بني األمثلة على ذلك،ب الضرر للمستهلكاملفاسد عن كل ما من شأنه يسّب

 له  فإنه حيّق،؛ فلو وجد املستهلك يف سلعة ما عيبا)6(" الرد بالعيب ومجيع أنواع اخليارات"     
 وهذا فيه إزالة للضرر الذي ،ر له حق اخليار بأنواعه اإلسالم قد قّرذي هبا، كما أنّها للعيب الرّد

 .)7("ة الناسى إىل الضرر بعاّم مىت ما أّد،فرض احلظر على احتكار السلعوكذا " .قد يلحق به
  انـ اخلراج بالضم-3

يف بعض و، ρ هذه القاعدة هي حديث، أخرجه عدد من العلماء، وهو من جوامع كلمه"     
 رجال ابتاع عبدا، فأقام عنده ما شاء اهللا أن طرقه ذكر السبب الذي ورد من أجله النص، وهو أنّ

 لـ يا رسول اهللا قد استعم:ه عليه، فقال الرجلفرّد ρ فخاصمه إىل النيب، يقيم، مث وجد به عيبا

                                                 
 .83م، ص1990-ه1411دار الكتب العلمية، : لبنان.  األشباه والنظائر يف قواعد وفروع الشافعيةالسيوطي،)  1(
 .الصفحة هذه سبق خترجيه يف )  2(
 .231: سورة البقرة، اآلية )3(
 . 173: سورة البقرة، اآلية )4(
 .86-84السيوطي، مصدر سابق، ص ص)  5(
 .84املصدر نفسه، ص)  6(
 .291ي أمحد النذوي، مرجع سابق، صعل  )7(
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ه الرجل فيستعمله فاخلراج يف هذا غلة العبد، يشتري) 1(»انَمالَضب اُجَراخلَ «:ρ غالمي، فقال
 ويفوز بغلته كلها ألنه كان يف ،ه ويأخذ مجيع الثمنفريّد سه البائع،زمانا، فيعثر منه على عيب دلّ

  .  )2("ضمانه، ولو هلك هلك من ماله
اخلراج تابع لألصل، فإذا كان امللك حاصال فيه شرعا، ":  يف املوافقات)3(يقول الشاطيب     

 كان كانتقال ،ستحقاق بعد ذلكن طرأ االفإد ذلك استحقاق أم ال، فمنافعه تابعة، سواء طرأ بع
                 .   )4("امللك على اإلستئناف

 السلعة املعيبة،  هو رّد، يف جمال محاية املستهلك،من أهم تطبيقات قاعدة اخلراج بالضمان    و
  .ردـ ال ثبت له حّق،ه إذا وجد املشتري بالسلعة عيباّنأحيث 

  

  قتصاد اإلسالمي  نشأة محاية املستهلك يف اال:  الثايناملطلب
سالم؛ أي تلك  برزت يف الفترة املتعلقة بصدر اال،قتصاد اإلسالمي محاية املستهلك يف اال     إنّ

 وإرساء قواعدها ،، وهي فترة تأسيس الدولة اإلسالميةه40وه 1الفترة املمتدة مابني سنيت 
 يف ظل املستوى احلضاري ،سالم يف خمتلف شؤون احلياةدئ االدت مباسِّالتشريعية، وخالهلا ُج

  . يف تلك احلقبة من الزمن،سالميللمجتمع اال
  

   محاية املستهلك من خالل القرآن الكرمي:األول الفرع
 نذكر منها على    ، هتدف إىل محاية املستهلك    ،ر اهللا تعاىل يف كتابه العزيز أحكاما كثرية            لقد قرّ 

  : احلصرسبيل املثال ال
  منع التطفيف يف امليزان والكيل: أوال
ف، ألنه ال يكاد هم الذين ينقصون املكيال وامليزان، وقيل له املطفِّ:  باملطفِِّفني املقصودإنّ"     

ن إذا اكتالوا من الناس أخذوا وففهؤالء املطفّ"، )5("يء الطفيفيسرق يف املكيال وامليزان إال الّش
  .)1("اس ما يرضون ألنفسهم وزنوا لغريهم نقصوا، فال يرضون للّنالزيادة، وإذا أوفوا أو

                                                 
وابن ماجه، مصدر سابق، . 321، ص5، ج10523البيهقي، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب املشتري جيد مبا اشتراه عيبا وقد استغله زمانا، رقم: أخرجه) 1(

ي الدين عبد احلميد، دار الفكر، دط، دت، كتاب حممد حم: حتقيق. سنن أيب داودوأبو داود، . 754، ص2243كتاب التجارات، باب اخلراج بالضمان، رقم
 . 284، ص3، ج3510البيوع، باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله مث وجد به عيبا، رقم

 .196ويعقوب بن عبد الوهاب الباحسني، مرجع سابق، ص. 136السيوطي، مصدر سابق، ص: أنظر )2(
املوافقات : من مؤلفاته. ه790، حمدِّث فقيه أصويل لغوي، تويف سنة )أبو إسحاق( الشهري بالشاطيب هو إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي املالكي) 3(

 . 23وعادل نويهض، مرجع سابق، ص. 77، ص1عمر رضا كحالة، مرجع سابق، ج: أنظر ترمجته. يف أصول األحكام، اإلعتصام وغريمها
 .455، ص2، مجمصدر سابقالشاطيب،  )4(
 .1907دار املعرفة، دط، دت، القسم الثاين، ص: علي حممد البجاوي، بريوت: حتقيق. أحكام القرآنابن العريب، )  5(
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 منها قوله ،وقد تناولت اآليات القرآنية موضوع التطفيف يف الكيل وامليزان يف مواضع عدة     
  ☺ ﴿: تعاىل

    
    

⌧   
  ﴿: تعاىلوقوله ،)2(﴾

⌧ ☺  
  ﴾)3( ،

   وقوله
Ι أيضا :﴿  

☺﴾)4(.  
 فرض محاية املستهلك يف مرحلة الشراء،  القرآن الكرمي قد من خالل هذه اآليات؛ أنّيستدلّ     
ية التطفيف يف الكيل وامليزان، وأمر بالوزن بالقسطاس املستقيم، وهذا أمر يف غاية األمهّ هنى عنإذ 

 بذلك قعبالنسبة للمستهلك، إذ أنه يف غالب األحيان ال يالحظ مثل هذا النوع من التطفيف، في
  .فضحية خلداع البائع املطفِّ

  أكل األموال بالباطلمنع  :ثانيا
 ﴿ :     لقد ورد النهي عن أكل األموال بالباطل يف قول اهللا تعاىل

    
  ﴾)5(، 

ري قد انتظم هذا العموم النهي عن أكل مال الغ": )6(اصوحول هذا املوضوع يقول أبو بكر اجلّص
 يقع ﴾﴿:  قوله تعاىلبالباطل، وأكل مال نفسه بالباطل، وذلك ألنّ

على مال الغري ومال نفسه، وأكل مال نفسه بالباطل إنفاقه يف معاصي اهللا، وأكل مال الغري 
أن يأكله : أن يأكله بالربا والقمار والبخس والظلم، والثاين: بالباطل قد قيل فيه وجهان؛ أحدمها

                                                                                                                                                         
 اجلامع ألحكام والقرطيب،. 250، ص16م، ج1991-ه1411مطبعة فضالة، دط، : املغرب. احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزابن عطية، : أنظر )1(

 .165، ص10م، مج1988 -ه1408دار الكتب العلمية، :  بريوت.القرآن
 .3 -2 -1: سورة املطففني ، اآليات )2(
 .85: سورة األعراف، اآلية )3(
 .182: سورة الشعراء، اآلية )4(
 .29: سورة النساء، اآلية )5(
هـورا بالزهد والورع ، هو إمام أصحاب الرأي يف وقتـه، كان مشه370وتويف سنة ه 305هو أمحد بن علي الرازي أبو بكر اجلّصـاص، ولد سنة  )6(

وعادل نويهض، مرجع . 71ابن عماد احلنبلي، مصدر سابق، ص: أنظر ترمجته. والدِّيـن، تفقّـه على يد أيب احلسـن الكرخـي، من كتبه أحكـام القرآن
 .48سابق، ص
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ضت اآلية السابقة حلماية املستهلك يف د تعّرـ، فق)1("-األكل عند غريه بغري إذنه - عوضبغري 
  : ار مسألتنيـإط

ترشيد اإلنفاق الفردي؛ فالنهي يف اآلية الكرمية السابقة عن أكل مال نفسه بالباطل،             :  األوىل -    
 خالل اإلعتدال يف إنفـاق       من ؛د الفرد إنفاقه  شَِّرمن خالل إنفاقه يف املعاصي، يعين وجوب أن يُ        

ق مصلحة الفرد واجملتمع، وذلـك      ، أي حسن إنفاق األموال مبا حيقّ      قتري فال إسراف وال ت    ،األموال
 .ماتبتعاد عن احملّربات من السلع واخلدمات واالبالتعامل يف الطّي

هلك من الغـري،    ي إىل اإلضرار باملست   نع كل ما يؤدِّ   مبمة؛ وذلك   منع املعامالت احملرَّ  :  الثانية -    
مة ملا فيها من غرر كبيع احلـصاة، وكـذا           منتجا، مثل البيوع احملرّ    مكان هذا الغري تاجرا أ    أسواء  
  .حتكار، الربا وغريهااال
  
   ات وحترمي اخلبائثـبإباحة الطّي: ثالثا
 : مـن خـالل مـا جـاء يف قولـه تعـاىل             ؛لكـحرص القرآن الكرمي على محاية املسته          
﴿   

      
      

  ☺  
 ☺  

    
 محايـة   ن من هذه اآليـات أنّ     ، ويتبيّ )2(﴾    

  : حيثاملستهلك تكون من 
 بالطيبات من   ،ر املستهلك املسلم بالتمتع يف هذه احلياة      حيث ُيؤمَ :  مشروعية مصدر اإلنفاق   -    

ى ذلك إال بإنفاق األموال عليها، وعليه فإنه يشترط أن يكون مـصدر             تَّأَالسلع واخلدمات، ولن يتَ   
  .بطّيب ولن يقبل إال ال اهللا طّي ألنّ،اإلنفاق مشروعا

 جيب أن يكون الكسب حالال، ويف هذا تشجيع للعمل          ؛وحىت يكون مصدر اإلنفاق مشروعا         
  .وغريهاالقمار، امليسر، الرشوة : مة مثلبتعاد عن األعمال احملّر واال،يف دائرة احلالل

 كامليتـة  ؛مـة وذلك من خالل النهي عن اسـتهالك الـسلع احملرّ        : مشروعية حمل اإلنفاق   -    
  .به من ضرر على صحة املستهلكملا تسّب ،...موالّد

                                                 
-215، ص ص2م، ج1994-ه1415العلمية، دار الكتب : عبد السالم حممد علي شاهني، لبنان: ضبط نصه وخرَّج آياته. أحكام القرآناجلصاص، ) 1(

216. 
 .173-172:  اآليتـان،سورة البقرة )2(
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  محاية املستهلك من خالل السنة النبوية الشريفة: الفرع الثاين
رهتا لتحقيق هـذا    لك، من خالل األحكام اليت قرَّ     ـ     تناولت السنة النبوية الشريفة محاية املسته     

، حىت يكون استهالكه كلـه      لتزام هبا ومن خالل اآلداب اليت تدعو املستهلك املسلم لال        دف،ـاهل
  .يف دائرة احلالل

  شــمنع الغ: أوال
ه ـ ومنع ،ض السنة النبوية الشريفة ملوضوع محاية املستهلك، من خالل الرقابة على البائع               تتعّر 

ـ   مرَّ ρ  رسول اهللا  أنّ"  τ )1(وكتمان عيوب السلع املبيعة، فعن أيب هريرة      ،  من الغشّ  رة ْب على ُص
  ه ـأصابت: قال» ؟اِمَع الطََّباِحا َصا َيذَا َهَم« : فيها، فنالت أصابعه بلال، فقالل يدهـطعام، فأدخ

  
  .)2("»ينِّ ِمَسْيلَ فَشَّ غَْنَم! اس؟ النَّاُهَرَيكَْي  اِمَع الطََّقْو فَُهَتلَْع َجالَفَأَ «:  قال!السماء يا رسول اهللا

 ارــحتكمنع اال: ثانيا
 ،حتكار؛ ملا ينجم عنه من أضـرار تلحـق باملـستهلك          فة عن اال       وتنهى السنة النبوية الشري   
  .)3(»ئاِط َخالَّر ِإِكَتْح َيالَ«: υحيث يقول  قلة العرضو ،كارتفاع أسعار السلع احملتكرة

 ، والتسامح يف البيع والشراء    ،ب املسلم للتساهل  غَّر     كما جاءت أحاديث نبوية أخرى تدعو وتُ      
  ...ي الركبانمة؛ كالربا وبيع النجش وتلقِّ من املعامالت احملّرُهُبـهَِّروالكسب احلالل، وُت

   حتديد إطار امللكية العامة: ثالثا
ة أن تنظم انتفاعهم هبا، ولقد ـولوم الناس، وعلى الّدـة لعمع العاّمـجيب أن تتاح املناف"     
 ،)4("ها فرد بعينهال ميلك املاء والنار واألرض املشاع اليت: ة موارد لذلك وهيـدت ثالثّدـح

حيث الكأل هي أرض "، )5(»ارالنَّ َوِألالكَ َواِءاملَِيف  :ثالَ ثَ ِيفاُءكََر ُشاملُْسِلُمونَ «:ρوذلك لقوله 
  .)1("أكل منها احليواناتتالرعي اليت 

                                                 
هو عمري بن عامر بن عبد ذي الّشرى بن طريف بن عتاب بن أيب صعب بن دوس، صاحب رسول اهللا، وأكثرهم حديثا عنه، كين بأيب هريرة ألنه وجد هّرة  )1(

، تويف بالعقيق ومحل إىل املدينة وصلى ρمث لزمه وواظب عليه رغبة يف العلم، فدعا له رسول اهللا ، ρاهللا فجعلها يف كّمه، أسلم عام خيرب وشهدها، مع رسول 
أسد الغابة يف معرفة اجلزري، : أنظر ترمجته. عليه الوليد بن عتبة بن أيب سفيان، وذلك سنة سبع ومخسني وقيل سنة تسع ومخسني وهو ابن مثان وسبعني

: حتقيق. اإلستيعاب يف معرفة األصحابوابن عبد الرب، . 321-318، ص ص6 حممد إبراهيم البنا وغريه، دار الشعب، دط، دت، مج:حتقيق وتعليق. الصحابة
 . 1772-1768، ص ص4م، مج1992 -ه1412دار اجليل، : علي حممد البجاوي، بريوت

 .                               64، ص102، رقم »ّناس مفلينا من غشَّ« :ρ، مصدر سابق، كتاب اإلميان، باب قول النيب مسلم: أخرجه )2(
 .296، ص1605، مصدر سابق، كتاب املساقاة، باب حترمي اإلحتكار يف األقوات، رقم مسلم: أخرجه )3(
  .33م، ص1997. )نظرة تارخيية مقارنة(اإلقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي زينب صاحل األشوح،  )4(
والبيهقي، مصدر سابق، كتاب إحياء املوات، باب . 364، ص5، ج23132مؤسسة قرطبة، دط، دت، رقم : مصر. مسند أمحدحنبل، أمحد بن : أخرجه )5(
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   »يف استهالك السلع «ستهالكإحياء السنن يف اال: رابعا
ي هبا، يرشدنا إليها الرسول     ستهلك املسلم التحلِّ  توجد جمموعة من اآلداب اليت ينبغي على امل            

 والـيت   ،فهي دليل على سبق التشريع اإلسالمي يف كل األمور         عليه الصالة والسالم،     الكرمي حممد 
  :منها محايته للمستهلك، وهذه اآلداب عديدة ال تكاد حتصى منها

بعد كونـه حـالال يف      حيث ينبغي أن يكون الطعام      ": ق بآداب الطعام والشراب    ما يتعلّ  -1 
ي علـى    ويقوِّ ،با من جهة مكسبه، وأن يرضى باملوجود من الرزق، فكل ما يدمي الرمق             طيِّ ،نفسه
ينبغي على املستهلك املسلم التسمية عند الطعام       "كما  . )2(" فهو خري ال ينبغي أن يستحقر      ،العبادة
   رب اإلنسان وهوـن ال يشوأ" ،)3("راب، فإن نسي أتى هبا ولو يف آخره، واحلمد بعدمهاـوالش
  .)6(»ائًمِاقَ ْمكُْن ِمٌدَحأَ نَّـَبَرْش َيالَ«:ρ الرسول قال:  قال)5 (τفعن أيب هريرة  ،)4("قائم
، )7(" وال يتشبه بفاجر وال فاسـد      ،وذلك بأن يلبس لباس املسلمني    " :باسما يتعلق بآداب اللِّ    -2
فال يرتدي ثياب شهرة فيجتنب بـذلك       أن يتوسط يف لباسه؛ وهذا تواضعا هللا سبحانه وتعاىل،          و

، كمـا   )8(»ةلَّذَ مَ َبْو ثَ ِةاَمَي القِ َمْو اهللا يَ  ُهَسَبلْ، أَ ٍةَرْه شُ َبْو ثَ َسِب لَ ْنَم«: ρ لقوله،  راإلسراف والتكبّ 
  لقوله ،باس الرديء  لدرجة ارتدائه اللّ   ،ف وال يزهد  ـري اهللا أثر نعمته؛ فال يتقشّ     ينبغي عليه أن يُ   

ρ :»؛وأن تكون املالبـس فـضفاضة     "،  )9(»ِهِدْبى عَ ـلَ عَ ِهِتَمْع نِ َرثَى أَ َر يَ نْ أَ بُِّحُيَتَعاىلَ    اهللا نَِّإ 

                                                                                                                                                         
وابن ماجه، مصدر سابق، كتاب الرهون، باب املسلمون شركاء يف ثالث، رقم . 150، ص6، ج11612ما ال جيوز إقطاعه من املعادن الظاهرة، رقم 

 .واللفظ البن حنبل وابن ماجه. 278، ص3477 مصدر سابق، كتاب اإلجارة، باب يف منع املاء، رقموأبو داود،. 826، ص2472
 .33، صمرجع سابقزينب صاحل األشوح، )  1(
 .7-5 صص، 2املكتبة العصرية، دط، دت، ج: حممد الدايل بلطة، بريوت: ضبطه. إحياء علوم الدين ، حامد الغزايلوأب)  2(
وسائل ويوسف بن إمساعيل النبهاين، . 21م، ص1987-ه1407دار البعث، دط، : اجلزائر.  نصيحة إسالمية400 دين البيانوين،أمحد عز ال: أنظر)  3(

 . 182م، ص1989مكتبة النهضة، دط، : اجلزائر. الوصول إىل مشائل الرسول
 .50دار الكتب، دط، دت، ص: اجلزائر. األنوار السنية يف األلفاظ السنيةابن جزي، )  4(
 .56: سبقت ترمجته يف الصفحة)  5(
 .902، ص2026صدر سابق، كتاب األشربة، باب كراهية الشرب قائما، رقم م،مسلم: أخرجه)  6(
 .21، صمرجع سابقأمحد عز الدين البيانوين، )  7(
، كتاب اللباس، باب  سابقود، مصدروأبودا. 1192، ص3606، كتاب اللباس، باب من لبس شهرة من الثياب، رقم  سابقابن ماجه، مصدر: أخرجه)  8(

عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن، : دار الكتب العلمية، حتقيق: بريوت. السنن الكربىوالنسائي، . 43، ص4، ج4029يف لبس الشهرة، رقم
، 2، ج5664، رقم  سابقمصدر ل،وأمحد بن حنب. 460، ص5، ج9560م، كتاب الزينة، ذكر ما يستحب من الثياب وما يكره، رقم 1991-ه1411

 .واللفظ البن ماجه. 92ص
، 2819دار إحياء التراث العريب، دط، دت، باب ما جاء إنّ اهللا تعاىل حيب أن يرى أثر نعمته على عبده، رقم : بريوت. سنن الترمذيالترمذي، : أخرجه) 9(
 .واللفظ للترمذي. 271، ص3، ج5888 لبس اخلز، رقم ، باب الرخصة للرجال يف سابقوالبيهقي، مصدر. ، وقال حديث حسن123، ص5ج
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ل جريـان    للمحافظة على معـدّ    ، منها  وال تضغط على أيٍّ    ،تسمح حبرية حركة أعضاء اجلسم    
   .)1("...الدورة الدموية والتنفس وغريها

 

  لفاء الراشدينمحاية املستهلك من خالل عمل اخل: الفرع الثالث
 يف إرساء القواعد العامة حلماية املستهلك، لـذا كـان                لقد كان للخلفاء الراشدين دور مهمّ     

  . هذه القواعدلزاما علينا أن حنيط بأهّم
  τة ـأبو بكر بن أيب قحاف: أوال
بعـد  ، قيل ولد    يققب بالصدِّ امللّالقريشي التيمي،   هو عبد اهللا بن عثمان بن عامر بن كعب          "     

يف  ρ ل من خلـف الـنيب      أوّ  بسنتني وأشهر، هو   ρالفيل بسنتني وأربعة أشهر، وتويف بعد النيب        
رغم وبـال ة أشهر،   ، دامت خالفته سنتني وعدّ    )2("ي خليفة رسول اهللا    ومسّ ،رئاسة الدولة اإلسالمية  

  :املثال على سبيل  منها،رها حلماية املستهلك اليت قّر،ذلك فإننا نلمس فيها بعض الضوابطمن 
   حذرا يف تعامله مع املال العام، ، عظيم الورعτلقد كان أبو بكر " :امـال العـ امل حرمة-1

  .)3(" باعتباره حق عامة املستهلكني،ة يف ذلكفقد راعى املصلحة العاّم
 هما روي أنّ   "يف  لدى الصدِّيق  ستهالك الفردي  ترشيد اال  يتجلّى: ستهالك الفردي  ترشيد اال  -2

مـن  : ملوكم وكان جائعا فأكله قبل أن يسأله، فلما أكله قال لل          ،وك، فأتاه يوما بطعام   كان له ممل  
 ، فرقيت هلم فوعدوين، فلما كان اليوم مررت هبـم         ،مررت بقوم يف اجلاهلية   : أين جئت هبذا، قال   

  .)4("فأدخل يده يف حلقه فجعل يتقيأ  لك كدت هتلكين، أّف: فإذا عرس هلم فأعطوين، فقال
ستهالك الفردي يف اإلسالم واجب؛ من خالل مبدأ مشروعية          ترشيد اال   يدل بوضوح أنّ   فهذا     

  .ماتمحاية للمستهلك من الوقوع يف احملّر، مصدر الكسب
    τاب ـعمر بن اخلط: ثانيا

                                                 
 .66م، ص2001-ه1421دار صفاء، : عمان. مبادئ يف الصحة والسالمة العامةحممد توفيق خضري، )  1(
، 3، جه1328دار إحياء التراث العريب، . اإلصابة يف متييز الصحابةوابن حجر العسقالين، . 390-335، ص ص3مصدر سابق، مج اجلزري، :أنظر) 2(

 .94م، ص1981، 4دار العلم للماليني، ط: بريوت. األوضاع التشريعية يف الدول العربية ماضيها وحاضرهاوصبحي حممصاين، . 309ص
 .255صم، 1996 –ه1416مكتبة العبيكات، : الرياض. )حماولة لنقد الرواية التارخيية وفق مناهج الباحثني(عصر اخلالفة الراشدة أكرم ضياء العمري، )  3(

. العلم والعلماءوأبو بكر جابر اجلزائري، . 101، ص1املكتبة التوفيقية، دط، دت، ج: أمين صاحل شعبان، القاهرة: اعتىن به. صفة الصفوةابن اجلوزي، : أنظر )4(
 .147-146م، ص ص1985-ه1405دار الشهاب، دط، : اجلزائر
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كان  ينتهي نسبه إىل كعب بن لؤي القرشي العدوي،       ،  قب بالفاروق هو عمر بن اخلطاب امللّ       "
، تويف سنة   ة ومراقبتهم د على الوالّ  التشّد و  املؤمنني، اشتهر بالشجاعة والعدل،    ب بأمري قِّلُ من لأّو

   :هاملستهلك مناماية حلالعديد من القواعد  τ ولقد أرسى، )1("ثالث وعشرين
قاعدة ذهبية حلماية املستهلك من  لقد وضع عمر بن اخلطاب: "محاية املستهلك من نفسه -1
ما :  فمررت بعمر فقال،اشتهى أهلي حلما فاشتريته هلم: قال )τ)2 جابرحيث يروى أنّ ه،ـنفس

لما اشتهى أحدكم شيئا جعله يف بطنه؟ أما خيشى أن يكون  كَُوأَ: هذا يا جابر؟ فأخربته، فقال
   ﴿ :)3(من أهل هذه اآلية

  
☺ ﴾")4(.   

 هوونفاق، عن طريق ترشيده لال  وسيلة حلماية املستهلك تكون ذاتية؛ أهّم أنτّرقد قّرف     
  . وفقا للمنهج اإلسالمي،ه سلوك املستهلك الفرد توجيها سليماجَِّوبذلك ُي

ى مظاهر محاية املستهلك من التاجر يف عهد عمـر بـن            وتتجلّ:  محاية املستهلك من التاجر    -2
   : يفاخلطاب

 ، إىل املـسجد   -وهو أمري املؤمنني  - خرج   τ  عمر حيث روي أنّ  ": تكار األقوات  منع اح  -    
بارك اهللا فيـه وفـيمن       :طعام جلب إلينا، قال   : قالوا ما هذا الطعام؟  : فرأى طعاما منثورا، فقال   

تكـر  حيمن  يتوّعد   ρ مسعت رسول اهللا  : يا أمري املؤمنني فإنه قد احتكر، فقال عمر       : جلبه، قالوا 
 فقوله هذا يقع على النفوس أشـّد من الفعـل؛          .)5("فالس أو باجلذام   طعامهم باال  على املسلمني 

  .عندما ذكر عقاب من حيتكر على املسلمني طعامهم
 فإن رأى أمرا حيتاج إىل منـع       ؛ةاألسواق وبيده الدرّ    جيول يف  τ كان" : الرقابة على السوق   -    

حتكار، حىت أنه فرض عقوبة صارمة       واال  خوف الغشّ  ،منعه، وكان من مجلة من يراقبهم التجار      

                                                 
ثلة من وحممد عبد القادر أبو فارس، . 359، ص4ر العسقالين، مصدر سابق، جوابن حج. 180-145، ص ص4اجلزري، مصدر سابق، مج: أنظر) 1(

دار التراث اإلسالمي، : اجلزائر .)السابقون األولون من املهاجرين واألنصار(صحابة النيب والسيد اجلميلي، . 47شركة الشهاب، دط، دت، ص: اجلزائر. األولني
 .32م، ص1992دار النهضة العربية، دط، : بريوت. مي يف مرحلة التكويناجملتمع اإلسالومصطفى علم الدين، . 37دط، دت، ص

هو جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة األنصاري السلمي، يكىن أبا عبد اهللا وأبا عبد الرمحن وأبا حممد، محل عن النيب  )2(
ρ ،السيوطي، : أنظر ترمجته. 77 ويقال سنة78كانت له حلقة يف املسجد النبوي يؤخذ عنه العلم، تويف سنة  علما كثريا نافعا، وروى عنه مجاعة من الصحابة

 .213، ص1مصدر سابق، ج وابن حجر العسقالين،. 19م، ص1994-ه1414، 2دار الكتب العلمية، ط: لبنان. طبقات احلفاظ
 .167بكر جابر اجلزائري، مرجع سابق، ص أبو )3(
 .20: اآلية ،سورة األحقاف )4(
 .203م، ص2002-ه1423دار السالم، : القاهرة. )دراسة مستوعبة لفقه عمر وتنظيماته(منهج عمر بن اخلطاب يف التشريع حممد بلتاجي،  )5(
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 ومينع  ، يوجب على صاحب الصنعة فقهها     τ تتمثل يف النفي من املدينة، كما كان         ،على احملتكرين 
  .)1("مل يفقه صنعته من
 τان بن عفان ـعثم: ثالثا
، أسـلم يف    ورينبذي النّ امللّقب  ان بن أيب العاص بن أمية بن عبد مناف،          هو عثمان بن عفّ   "     

ـ     واكنتّ ،اه عبد اهللا  ّمس فولدت له غالم     )2(رقيةابنته   ρزّوجه رسول اهللا     أول اإلسالم،  اه  بـه فكّن
  :ملستهلك نذكرامحاية  يف سبيل τمن بني األعمال اجلليلة اليت قام هبا و. )3("املسلمون أبا عبد اهللا

ف عامال علـى     كلَّ إذ" ،اء املستهلك بالبائع  ـ باعتبارها مكان التق   ؛وقـ بالسّ τم  ـلقد اهت  -1
  .)4(" حىت يف مسجد الرسول عند الصالة،ته معهكان هو بنفسه حيمل دّر السوق، كما

ي إىل   املسلمني على وجوب احملافظة على األموال، والبعد عن كل مـا يـؤدّ             حيثُّ τكان  " -2
ـ  قد أرسل إىل الذين يف بيوهت      τ، بل جنده    ردر من النّ  ضياعها، فكثريا ما جاءت خطبه حتذِّ      رد م الّن

  .)5("فأحرقها عليهم
   فأبطأ عليه، ،فقد روي أنه اشترى من رجل أرضا"  بالسماحة يف معامالته،τصف عثمان  اّت-3

 فما ألقى من الناس أحدا إال هو يلومين،         ،إنك غبنتين : ما منعك من قبض مالك؟ قال     : فلقيه فقال 
   .)6("فاختر بني أرضك ومالك: نعم، قال: أذلك مينعك؟ قال: قال

 ، مصداقا  به يف السماحة يف البيع والشراء      اءحتذلال ،لمسلمنيلفبفعله هذا كان القدوة احلسنة           
  .)7(»َسْمًحا ِإذَا َباَع، َوِإذَا اْشَتَرى، َوِإذَا اقَْتَضى الًُجاهللا َرَرِحَم «: ρ هلوقل

كـون خليفـة    قبـل أن ي  حـىتّ ،توفري احلماية للمستهلك ل بأعمال كثرية    τ لقد قام عثمان     -4
قام بتوسعة املسجد النبـوي     و ،ق هبا على املسلمني   للمسلمني؛ فنجده قد اشترى بئر رومة وتصدّ      

                                                 
 .241-223م، ص ص1990 -ه1410مكتبة اجليل اجلديد، : صنعاء. أوليات الفاروق يف اإلدارة والقضاءغالب بن عبد الكايف القرشي، : أنظر )1(
 وهاجر هبا اهلجرتني إىل احلبشة مث إىل املدينة، ولدت له ولدا أمساه عبد اهللا وكان τسنة، تزوجها عثمان 33 ولدت وله عليه السالم ρهي بنت رسول اهللا  )2(

زينب . 252-250، ص ص2در سابق، جالذهيب، سري أعالم النبالء، مص: أنظر ترمجتها. يكىن به، توفيت باملدينة لسنة وعشرة أشهر وعشرين يوما من اهلجرة
مؤسسة الريان، : مىن حممد زياد اخلراط، لبنان: حتقيق. معجم أعالم النساء املسمى الدر املنثور يف طبقات ربات اخلدوربنت علي بن حسني فواز العاملي، 

 .375-372م، ص ص1990دار الثقافة، : قطر. موسوعة حياة الصحابيات، وحممد سعيد مبيض، 338م، ص2000
م، 2003دار السالم، :  القاهرة. والقادة األوفياء وأعظم اخللفاءناخللفاء الراشدووحسن أيوب، . 595-584، ص ص3اجلزري، مصدر سابق، مج: أنظر) 3(

 .135ص
م، 1997-ه1417 املسرية، دار: عمان. نظام احلسبة دراسة يف اإلدارة االقتصادية للمجتمع العريب اإلسالميخالد خليل الظاهر وحسن مصطفى طربة،  )4(

 .72ص
 .124 مرجع سابق، صحممد عبد القادر أبو فارس، )5(
 .148حسن أيوب، مرجع سابق، ص )6(
 .361، ص2076البخاري، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة يف الشراء والبيع ومن طلب حقا فليطلبه يف عفاف، رقم : أخرجه )7(
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 احلاجة إليه، فقضى    خدمة للمسلمني، أيضا كان يف كثري من األحيان يأيت باجللب والناس يف أمسّ            
  .ستغاللحتكار واالبذلك على اال

 τ علي بن أيب طالب: رابعا
 ،ρ رسول اهللا     طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف، وهو ابن عمّ            هو علي بن أيب   "     

ة، من الفرسان األقوياء، ومن أشهر خطبـاء        رين باجلنّ ورابع اخللفاء الراشدين، وأحد العشرة املبشَّ     
اجتهادات عديدة يف جمال محاية      τ قد كانت لعلي  و. )τ")1 اخلالفة بعد مقتل عثمان      َيِل وَ ،عصره

  :منهااملستهلك 
جيب :  حيث يقول  ، إىل وجوب مراعاة العدل يف املعامالت      افاإلمام علي دع  " : الثمن العادل  -1

 من البائع واملبتاع، وهو أول من سبق هبذه الفكـرة           ،أن يكون البيع بأسعار ال جتحف بالفريقني      
ة على عـدم     تطبيقها من الناحية العملية؛ وتقوم الفكر      )2(األشتر النخعي   وطلب من عامله   ،وأباهنا

جد إجحاف فإنه ال يكون     املبتاع، فإذا وُ   اه اإلمام علي   أو كما مسّ   ،اإلجحاف بالبائع أو باملشتري   
 عن  ،عليه عدم إيقاع الضرر باملنتج أو البائع       ، فاملشتري )3(" بل مثنا ظاملا ذا غنب واضح      ،مثنا عادال 

يرفعا مثن هـذه الـسلع إىل       ، وهذا رغم أهنما مل      )سريعة التلف الخاصة  (طريق عدم شراء السلع     
املستوى الضار باملستهلك، أما اإلجحاف باملستهلك فهي يف حالة رفع التاجر أو املنتج مثن السلع               

   .ضرار باملستهلك وإيقاعه يف الغنبواخلدمات، إىل غاية اإل
ونلمس هذا األمر يف كتاب علي بن أيب طالـب          " : تولية الرجل املناسب يف املكان املناسب      -2
نظر يف أمور عمالك، فاستعملهم اختبارا وال توهلم حماباة، وتوخ منهم أهـل             أ ": أحد عماله  إىل

 ذلك قـوة هلـم علـى        مث أسبغ عليهم األرزاق، فإنّ     ،...فإهنم أكثر أخالقا  ،  ...التجربة واحلياء 
   .)4("...د أعماهلم مث تفقّ،... هلم عن تناول ما حتت أيديهمًىنـاستصالح أنفسهم، وغ

  :اـني يف هذا املقام ومهقد أشار إىل أمرين هامَّ اإلمام عليف     
 من بني أهل التجربة واحلياء والصالح؛ ما يسمح بأدائهم ألعمـاهلم            ، حسن اختيار الوالة   -    

  .على خربة ودراية، بإسناد األمر ألهله، ويف هذا حتقيق ملصلحة املستهلك

                                                 
 .61و السيد اجلميلي، مرجع سابق، ص. 123-61، ص ص4سابق، مجاجلزري، مصدر : أنظر) 1(
إبراهيم بن سويد النخعي الكويف األعور، مشهور ثقة، روى عن األسود بن يزيد، وأخيه عبد الرمحن، وعمهما قيس النخعي، وروى عنه احلسن بن عبيد اهللا   )2(

دار الكتب العلمية، : مصطفى عبد القادر عطا، لبنان: حتقيق. هتذيب التهذيبجر العسقالين، ابن ح: أنظر ترمجته. النخعي، وزبيد بن احلارث اليامّي وغريمها
 .104، ص2م، ج1992، 4مؤسسة الرسالة، ط: بشار عواد معروف، بريوت:  حتقيق.هتذيب الكمال يف أمساء الرجالواملزي، . 115، ص1م، ج1994

.                                                      54، ص2، جه1406شركة العبيكان، دط، : الرياض. القتصاد اإلسالميمناهج الباحثني يف امحد بن عبد الرمحن اجلنيدل،  )3(
 .110م، ص2000 -ه1421منشورات املكتبة العصرية، دط، : بريوت. عبقرية اإلمام عليعباس حممود العقاد،  )4(
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 عما حتت يديه من املال العام، ويـبتعد        ًىنمل يف غِ  إذ جيعل العا  ؛   إسباغ األرزاق على العمال    -    
الرشوة اليت تعتـرب أكـال ألمـوال        ك والطرق غري املشروعة للكسب،      ،بذلك عن كل الشبهات   

  .املستهلك بالباطل
 :)1(ل وهيـقتصادية عن طريق أربع وسائدعو لضرورة حتقيق التنمية االي  رضي اهللا عنهكان -3

 أحد  ه، فال يستأثر أيّ    حقّ قتصادي؛ عن طريق إعطاء كل ذي حقٍّ      ن اال حتقيق التواز : األوىل"     
  .اسـة الّن فوق غريهم من عاّم،بشيء من املكاسب واملغامن

  ال يكون احملسن : τ  ويف ذلك يقول،إقرار األمن؛ وهذا سبيل لتحقيق عمارة األرض: الثانية     
 حـسان، وتـدريبا ألهـل     حسان يف اإل  اإل يف ذلك تزهيدا ألهل      سيئ لديك مبرتلة سواء، فإنّ    وامل
  .ساءة على اإلساءةاإل

قتصادي، فاإلمام علي يشري يف هذه الوسيلة بالبدء بالتنفيذ بعد          القيام بتوجيه النشاط اال   : الثالثة     
ا ألمور  ـع الدولة للمبادرات الفردية، وتشجيعه    ـاستقرار األمن والعدالة، وذلك عن طريق تشجي      

 تدخل الدولة بتحديد    ،حتكارمنع اال :  أهم املبادئ لتنظيم التجارة ومنها     τ حيث عرض    ،التجارة
  .السعر وفقا لنظرية الثمن العادل

 األمر أن حتقق عدالة التوزيـع؛ وذلـك         عدالة التوزيع، إذ ينبغي للدولة ممثلة يف ويلِّ       : الرابعة     
 وال تكون حكـرا علـى       ،ةـتنمي خري ال   حىت يعمّ  ،قتصادية التوزيع العادل  بتوزيع مثار التنمية اال   

  ."أحد
  

  
     قتصاد اإلسالميأهداف محاية املستهلك يف اال: املبحث الثاين

 إىل حتقيق أمـرين اثـنني       ،لمستهلكلقتصاد اإلسالمي يهدف أساسا من خالل محايته         اال إنّ     
  .قتصادية للمجتمع وحتقيق مصلحة املستهلكحتقيق التنمية اال: ومها لني لبعضهمامكمِّ

  

  قتصادية للمجتمعحتقيق التنمية اال: املطلب األول
قتصاد اإلسالمي من محايته للمستهلك؛ هو الوصول إىل حتقيـق جمتمـع             اهلدف األول لال        إنّ

إسالمي يزخر باخلريات، مما يسمح ألفراده بالعيش يف كنفه حياة طيبة هادئة، بعيدا عن املـشاكل                
 عن مفهـوم التنميـة      ، احلديث يف هذا املطلب     وعليه فسيتمّ  جتماعية،قتصادية والسياسية واال  اال

                                                 
  .62-59سابق، ص صمحد بن عبد الرمحن اجلنيدل، مرجع  )1(
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 كون هـذا    ، بشكل موجز لكن غري خملّ     ،سالميقتصاد اإل  ووسائل حتقيقها يف ظل اال     ،قتصاديةاال
   . ذاته لكونه حبثا قائما يف حّد،املوضوع جمال البحث فيه طويل

   

  سالم وحكمهاقتصادية يف اإلمفهوم التنمية اال: الفرع األول
 فحسب، فإهنا يف االقتصاد     ي تقتصر على اجلانب املادِّ    ،قتصاد الوضعي التنمية يف اال      إذا كانت    

 تسعى إىل حتقيق الرفاهية املادِّيـة والروحية لإلنسان، وهذا ما سـيّتم            ؛اإلسالمي عملية حضارية  
  .  توضيحـه من خالل هذا الفرع

  سالميف اإل قتصاديةمفهوم التنمية اال: أوال
  مـصحوبة بعدالـة يف     ،نتاجعملية كفاية يف اإل   ": سالم نعين هبا  قتصادية يف اإل   التنمية اال   إنّ    

  . )1("ي والروحيمه يف اجملالني املادِّ وتقّد، هتدف إىل تنمية الفرد؛التوزيع، كما أهنا عملية إنسانية
ق رفاهية اإلنسان   قّهي عملية حضارية، لكوهنا تشمل خمتلف أوجه النشاط يف اجملتمع، مبا حي           ف"     

نسان، وحترير له، وتطوير لكفاءته، وإطالق لقدراتـه، كمـا أهنـا            وكرامته، وهي أيضا بناء لإل    
كما  )2("اكتشاف ملوارد اجملتمع وتنميتها وحسن تسخريها، فهي إذا ال تقتصر على اجلانب املادي            

 هي عبارة عن    ،قتصاد الوضعي قتصادية عند علماء اال   قتصاد الوضعي، إذ التنمية اال    هو الشأن يف اال   
 على أن ال تزيد أعداد من       ، اليت مبقتضاها يتزايد الدخل الفردي احلقيقي ملدة طويلة        ،تلك العملية "

  .  )3(" وال يزداد توزيع الدخل سوءا،هم حتت خط الفقر
نسان، وترقى  ن كل جوانب حياة اال    ـسالمي تعمل على حتسي   قتصاد اإل ة يف اال  ـ التنمي إنّ"     
  .)4(" اهللا يف األرضـةخالف وىـ إىل مستبه

  :ر عن التنمية ومنهاوقد وجدت جمموعة من املصطلحات يف القرآن الكرمي تعّب     
 ،نسان عمارهتا وأودع فيها اخلريات، وطلب من اال،فاهللا تعاىل خلق األرض":  العمارة-1

   ﴿:  تعاىل، حيث يقول)5("ل ذلك لعبادهـوسهَّ

 ☺ ﴾)6(.  

                                                 
 .64م، ص1996-ه1416املؤسسة اجلامعية، : بريوت. )مفاهيم، مناهج وتطبيقات(التنمية يف اإلسالم إبراهيم العسل،  ) 1(
 .61رشيد حيمران، مرجع سابق، ص )2(
 .246سعيد سعد مرطان، مرجع سابق، ص )3(
 .61رشيد حيمران، مرجع سابق، ص )4(
 .57ل، مرجع سابق، صمحد بن عبد الرمحن اجلنيد )5(
 .61: سورة هود، اآلية )6(
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 ، يف ذلك داللة على وجوب عمارة األرضإنّ" : يف هذه اآلية)1(اصيقول اإلمام اجلّص     
  . )2("قتصاديةر عنه حاليا بالتنمية االوهذا ما يعبَّ بالزراعة والغرس واألبنية

   ﴿ :يقول تعاىل: مكنيالّت -2
     
  :مكني معنيان، فللّت)3(﴾

وهنا "، )4("نا لكم فيها أسباب املعيشةـأ وهيَّ،أي جعلنا لكم قرارا ومهادا": األول     املعىن 
 مسؤولية متكني الناس من األرض، وتنظيم انتفاعهم هبا، وتوجيه هذا ،سالميةلقى على الدولة االُي

  .)5("والتنمية اف العمارةالتمكني ألهد
ف، وهذا املعىن ليس الغرض منه أن  على السيطرة والقدرة على التصّريدلّف" :املعىن الثاين     أما 
 ؛نسان ويشرب فحسب، بل املراد بذل أقصى جهده، وما أعطي من عزمية وعقليأكل اال

اع من ـستط أفضل ما ُيرة من باطن األرض، إلقامةالستثارة أقصى ما ميكن من اخلريات املسخَّ
 . يف اإلسالمقتصادية، وهو ما ترمي إليه التنمية اال)6(" واخللق الفاضلّدـالعمارة املزدهرة باجل

  سالمة يف اإلـقتصاديحكم التنمية اال: ثانيا
سالمي قتصادي اإلسالم، ففي ظل النظام االقتصادية أمر من أوامر اال القيام بالتنمية االإنّ"     

  ﴿: يقول  اهللا تعاىلذلك أنّ قتصادية، التنمية االجيب حتقيق
  ☺ 
ارة، والطلب املطلق من اهللا تعاىل يفيد ـ مبعىن طلب العم:، واستعمر)7(﴾

 وال ،سالم ال يقتصر على التكافل بني الفرد والفردجتماعي يف اإل التكافل االالوجوب، كذلك فإنّ
ة ومقتضى ذلك؛ أن بني الفرد واجملتمع، وإمنا ميتد ليشمل التكافل بني األجيال املتعاقبة من األّم

م كل جيل للجيل الذي يليه وضعا صاحلا إلقامة حياة سليمة بغري عقبات، ولكي يقوم اجليل دِّقَُي
جب من عمر بن اخلطاب قيام هبذا الواالقتصادية، ولقد كان هبذا الواجب عليه أن حيقق التنمية اال

وماذا يبقى ملن يأيت من بعد، :  رفضه تقسيم أرض الفتوح على من حضر قائال،رضي اهللا عنه
                                                 

  .55: سبقت ترمجته يف الصفحة )1(
 .63-62رشيد حيمران، مرجع سابق، ص ص )2(
 .10: سورة األعراف، اآلية )3(
 .167، ص7جمالقرطيب، مصدر سابق،  ) 4(

الرسالة للطباعة . الدولة يف النشاط االقتصادي يف إطار االقتصاد اإلسالميتدخل ، )املصرف اإلسالمي الدويل لالستثمار والتنمية(مركز االقتصاد اإلسالمي ) 5(
 .51-50م، ص ص1988 -ه1408والنشر، دط، 

 .58محد بن عبد الرمحن اجلنيدل، مرجع سابق، ص )6(
 .61: سورة هود، اآلية  )7(
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 وذلك يقتضي ، يتمثل يف أن نترك هلم وضعا اقتصاديا مناسبا،فالذين يأتون بعدنا هلم واجب علينا
  .)1("قتصاديةأن نقوم بالتنمية اال

  

  سالميقتصاد اإلية يف االوسائل حتقيق التنم: الفرع الثاين
سـالمية   وأن تضبط الوسائل بضوابط الشريعة اإل      سالم ال بدّ  قتصادية يف اإل  لتحقيق التنمية اال       

  :واليت من بينها
   اة اهللاـاإللتزام مبراع: أوال
  اهللا، ستغفار والتوبة إىل  اال يتطلب ابتداًء،سالمقتصادية يف اإلنطالق يف عملية التنمية اال االإنّ"     
. )2(" حىت يغدق اهللا نعمه على العباد      ، والعلن لتزام مبراعاة اهللا يف السرِّ     واال ،الرجوع إىل احلق   مبعىن
   ﴿ :ه تعاىل قولل

 ⌧ ⌧                                                     ، 
☺  ، 

☺   
    

 اجملتمعات الكافرة ال ميكن أن      نّأوال يعين هذا    "،  )3(﴾ 
 إذا مل تعد إىل الطريق القـومي،        ،بل ميكنها ذلك ولكن هنايتها ستكون سيئة       ما اقتصاديا، ق تقدّ حتقِّ

  وإمنـا إىل   ،راحل عالية من التطـوّ     اليت بلغت مر   ،ث عن بعض اجملتمعات السابقة    والقرآن قد حتدَّ  
ــني ــاىل)4("حـ ــال تعـ    ﴿: ، قـ

    
☺﴾)5(.  

   
 سالمقتصادية يف اإلاإلنسان هو حمور التنمية اال: ثانيا
ـ   "سالم هو اإلنسان     الركيزة األساسية للتنمية يف اإل     إنّ"      ك األساسـي للنـشاط     ّرفهـو احمل
  ليعيد قضية التنمية إىل عمادها وهو اإلنسان، ومن مثّ         ،قتصادي، ومن هنا جاء املنهج اإلسالمي     اال
مبن تقـوم عمليـة     : د وهو  لسؤال واحد وحمدّ   ، على عكس املناهج الوضعية    ،ى هذا املنهج  تصّد

                                                 
م، 2000، 4مكتبة الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر، ط). هـيقه، آثار تطبـخصائصه، أهداف( ادي اإلسالميـالنظام االقتصيوسف إبراهيـم يوسف،  )1(

 .267-266ص ص
 .48، مرجع سابق، ص)املصرف اإلسالمي الدويل لالستثمار والتنمية(مركز االقتصاد اإلسالمي )  2(
 .12-10: سورة نوح، اآليات )3(
 .249سعيد سعد مرطان، مرجع سابق، ص )4(
 .130: سورة األعراف، اآلية )5(
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  وأن  ال بـدّ   ، على أرض الواقع    عملية التنمية لكي تتحقق    نسان، إذ أنّ  التنمية؟ فكانت اإلجابة باإل   
 فهو يف الوقت ذاته غايتها، لكي يستطيع القيام         ه، أي من اإلنسان وتنتهي من أجل      ،تبدأ من األصل  

 ت الدراسات والتحلـيالت العلميـة، أنّ      ولقد دلّ " ،)1("بالعبادة وعمارة األرض وفقا لشرع اهللا     
ع بالعدالة واملـساواة وتكـافؤ      نسان املتمتِّ يف جمال التنمية، فاإل   مهّما  العامل اإلنساين يلعب دورا     

  .)2("ال يف تسريع عملية التنميةبتكار، هو العنصر الفّعالام حبد الكفاية، واملتطلع إىل عِّالفرص، واملتَن
حتياجـات  سالم؛ ينبغي ضمان كافة اال    قتصادية يف اإل  وعليه فإنه ويف سبيل حتقيق التنمية اال      "     
، حبيث ال تقتصر التنمية علـى إشـباع         ...ية تعبري  وحرّ تعليم وطبّ  من مأكل وملبس و    ،البشرية

 ، تضمن حرية التعـبري    ؛ ومن هنا ال يقبل اإلسالم تنمية رأمسالية       .بعض الضروريات دون األخرى   
نسان  تقتل املبادرات الفردية لإل    ؛ كما ال يقبل تنمية اشتراكية     .وال تضمن لقمة اخلبز لكل املواطنني     

ن هو حمور التنمية ألنه يف نفس الوقت هو املنتج وهو املستهلك، وهو صاحب              موحاته، فاإلنسا وط
 اال يف عمليـة   ي دوره فعّ   ليؤدِّ ،املشروع وهو العامل، لذلك يهتم اإلسالم بإنشاء اإلنسان الصاحل        

  :سالمية التركيز على اآليتولتحقيق ذلك ينبغي على الدولة اال ،)3 ("التنمية
العقـل   أو  الروح سواء من جانب   :زمة لتنمية العنصر البشري   ية الالّ توفري اإلمكانات املادِّ  " -1
 : مثلاجلسدأو

   .يين لدى األفراد لتقوية الوازع الدِّ؛ إقامـة املساجد واملعاهد الدينية-    
نتاجيـة   ورفـع الكفـاءة اال     ، لتنمية القدرات الذهنية   ؛ إنشاء املدارس واملعاهد واجلامعات    -    

 . للعاملني
 القادر على بذل اجلهد، يف سـبيل إعمـار          ، لبناء اجلسم السليم   ؛توفري الوحدات العالجية   -    

   .األرض
 
 :ةـة التاليـ استرشادا بأساليب التربي:تباع املنهج السليم يف تربية اجملتمع اإلسالميا -2

ة ل والقدوة احلسنة للمواطنني يف كافة شؤون احلياة، وحتفيزهم على الطاعـ ضرب املث-    
    ⌧ ﴿: تعاىلامتثاال لقوله 

                                                 
 .44م، ص1994 -ه1414املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، : جدة .اإلنسان أساس املنهج اإلسالمي يف التنمية االقتصاديةعبد احلميد الغزايل،  )1(
 .243إبراهيم العسل، مرجع سابق، ص ) 2(
 .69-68رشيد حيمران، مرجع سابق، ص ص )3(
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، األمر الذي يوجب على الدولة )1(﴾  
  . أساسها القوة واألمانة، وفقا ملعايـري موضوعية،اهلا، وتعيني األصلححسن اختيار عّم

: Υث قال  وتوجيه النصح واإلرشاد، وهو منهج القرآن حي، التربية باملوعظة-    
﴿    

☺ ☺ 
 على من ال يرتدع ، عدم التهاون يف توقيع العقوبة مع.)2(﴾ 

 .)3("باملوعظة احلسنة
سواء فيما يتعلق باألفراد أو باحلكومات، فالقيام بالتنمية يفترض أن " :ستهالك ترشيد اال-3

 اإلسالم نتاجية، لذلك حثّ ليستثمر الفائض يف زيادة طاقته اإل،تمع من استهالكه احلايليقتطع اجمل
  ﴿: ستـهالك، حيث قال تعاىلعلى ترشيد اال
⌧    

    
م رَِّح عندما ُي؛أكثر ما ميكن صاديقت، فاإلسالم يبدأ جبعل الفائض اال)4(﴾

نفاق من ناحية، وعندما يدعو إىل اإلنتاج من ناحية  ويوجب القوامة يف اإل،اإلسراف والتبذير
نفاق، وإمنا يوجب  فإنه ال يسمح باكتنازه وحبسه عن اإل،ثانية، كما ال يسمح بتبديد هذا الفائض

 السليمة اقتصاديا، فمن يـبين مصنعا بالفضل إنفاقه يف سبيل اهللا، عن طريق استثماره يف األوجه
وهنا تبدو أمهية القدوة من " .)5("ق مصاحل املسلمني إذ أنه حيقِّ اهللا، فقد أنفقه يف سبيل،من ماله

ر عنه قتصادي، وهو املوقف الذي عبَّ من أجل إعمال هذا املبدأ اال،جانب املسؤولني واحلكام
:  وقال كلمته املشهورة، نفسه عام اجملاعة أن يأكل حلمام علىَّ حني حر،اخلليفة عمر بن اخلطاب

، كما ينبغي على احلكومات أن ال تتورط يف )همين ما ميّسكيف يعنيين أمر رعييت إذا مل ميّس(
 إال رغبة ة، كإنشاء املركبات الترفيهية اليت ال تليبِّة لألّم ال متثل احلاجات امللّح،مشروعات كمالية

  .)6(" بينما تعيش الكثرة يف التعاسة والفقر،الشعبالطبقات املترفة من 
قتصادية؛ باعتباره قة للتنمية اال حيث يعترب العمل من أهم الوسائل احملقِّ:التشجيع على العمل -4

 دت وسائلّدـتعلذا نتاج، وعن طريقه ميكن استغالل خريات األرض، ة يف اإلـاألساسي الوسيلة
                                                 

 .21: سورة األحزاب، اآلية )1(
 .125: يةسورة النحل، اآل )2(
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 .67: سورة الفرقان، اآلية )4(
 .272-270يوسف إبراهيم يوسف، مرجع سابق، ص ص )5(
 .56-55مرجع سابق، ص ص رشيد حيمران، )6(
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ل من فعالية اإلنسان وتقعده ـ اليت تقلِّ،اء على البواعث النفسيةوالقض، اإلسالم يف حماربة البطالة
   :)1(عن العمل ومن بينها

اعترب العمل كاجلهاد   ، بل   ل على اهللا   بدعوى التوكّ  ، والقعود عن العمل   ،ه اإلسالم البطالة  كرَّ"-    
 .يف سبيل اهللا

  . مكان على وجه األرض اإلسالم على العمل يف أّي حثَّ-    
 اإلسالم مجيع العاملني على إتقان العمل املباح، وطلب منهم مراعاة اجلانب األخالقي             حثَّ -    

  ."يف أعماهلم
  سالمياإليف االقتصاد  الدولة تدّخل: ثالثا

نها من حتقيق التنمية االقتصادية      اليت متكِّ  ،سالمية أن تقوم ببعض الوظائف         ينبغي على الدولة اإل   
  :)2(مثل
يف   ومـا  ، والـسدود  ، والطـرق  ،ع الكهرباء يراة مش ـ إقام  من خالل  ةرافق العامّ توفري امل " -1

جتماعي، وتربز أمهيتها الرتباطها باملـصاحل      ى برأس املال اال   يف نطاق ما يسمّ    دخلحكمها، مما يَ  
 وكذا لعزوف األفراد عن القيـام هبـا     ،باحتياجات قطاع اإلنتاج   لوفاءلة للناس، ولضرورهتا    العاّم

  .يةتها املاّدلكرب تكلف
 ية لألنشطة اإلنتاجية واخلدمية، مثل صناعة احلديد والصلب،        إقامة الصناعات األساسية واملغذّ    -2

نتاج الصناعي، وتكيـيفه مبـا يتفـق وأولويـات املـصاحل     وهبذا ميكن للدولة اإلشراف على اال   
 .قتصادية يف التنميةاال
هو حافز الستغالل املوارد األرضية املهملة،       تنظيم استغالل األرض املهملة وذلك بإحيائها، و       -3

 ، البعيدة عن العمـران    ، حتفيز األفراد على إحياء األرض املهملة      :ويظهر دور الدولة هنا من خالل     
منع احتجار األرض دون    وكذا  ، وهبذا اإلحياء يكتسب األفراد حق امللكية،        ρ كما فعل الرسول  

  ".إحياء أكثر من ثالث سنوات
  

   عـ التوزيةـعدال: رابعا

                                                 
 .188-186ص صحممد البشري فرحان مرعي، مرجع سابق،  )1(
  .64-58، مرجع سابق، ص ص)املصرف اإلسالمي الدويل لالستثمار والتنمية(مركز االقتصاد اإلسالمي ) 2(
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  أي زيادة اإلنتاج، وإمنا    ،ة فحسب ـسالم ال تستهدف الكفاي   ة يف اإل  ـقتصادي التنمية اال  إنّ"     
 اخلـري   مُّ بني خمتلف الشرائح، حبيث يعُ     ،ستفادة من مثار التنمية    يف اال  ،ها أن يكون هناك توازن    يهّم

ألرض، فوفرة اإلنتاج مع سوء      مهما كان موقعهم يف اجملتمع، ومهما كان مكاهنم يف ا          ،مجيع البشر 
 هو  ، عدالة التوزيع دون إنتاج كاف     م به اإلسالم، كما أنّ    لَِّس هو احتكار واستغالل ال يُ     ،التوزيع

د اإلسـالم أحكامـا     ، وقد حدَّ  )1(" وهو ما يرفضه اإلسالم أيضا     ،عبارة عن توزيع للفقر والبؤس    
  :ثال ومنها على سبيل امل، من أجل حتقيق عدالة التوزيع،خاصة

ـ    األمر  ويلّ كما أنّ ك املياه الطبيعية املكشوفة كالبحار واألهنار،     منع متلُّ " -1 ع أرضـا   ـإذا أقط
حتفاظ هبا مادام يعمل فيها، فإذا مل يباشرها بالعمل نزعها منـه وأقطعهـا               فله احلق يف اال    ،ألحد
  .)2("غريه

التنمية يف املدن دون القرى، أو      قبل يف اإلسالم أن ينفرد ب     ضرورة توازن جهود التنمية، فال يُ     " -2
  .م الكماليات على الضرورياتالصناعة بالتنمية دون الزراعة، أو أن تقّد رـأن تستأث

ـ ستهالك، وهذا من شـأنه أن يَ  من خالل ترشيد اال،نفاق التوازن بني احلاجة واإل -3  مـن  دَُّح
ق اإلشباع  ذا من شأنه أن حيقّ     ه ، كما أنّ  )3("بئا على اخلطط التنموية   يكون عِ  قد  الذي ،ستهالكاال

  .حلاجات مجيع األفراد يف اجملتمع
  

      ة املستهلكـحتقيق مصلح: املطلب الثاين
ـ    ـ يدور وجودا وعدم   ،ي هو اقتصاد عقدي   ـقتصاد اإلسالم  اال باعتبار أنّ "     دة ـا مـع عقي

يعترب اإلطـار املرجعـي   ، فهو )4(" اإلميانية والتعبدية والتعاملية واألخالقية    :مقتضياهتا التوحيد بكل 
قتـصاد   اال  يف ترشيد استهالكه للسلع واخلدمات، وعليه فـإنّ        ،الذي يستند إليه املستهلك املسلم    

  احملافظة على   من خالل  ؛ق مصلحة هذا األخري    جنده حيقّ  ،لمستهلكلاإلسالمي ومن خالل محايته     
  . املستهلكوبيئة سالمة صحة ومال 

  
  

  مة صحة ومال املستهلكاحملافظة على سال: الفرع األول
                                                 

 .69رشيد حيمران، مرجع سابق، ص) 1(
 .189حممد البشري فرحان مرعي، مرجع سابق، ص )2(
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  احملافظة على سالمة صحة املستهلك: أوال
 ، من خالل رقابته الذاتيـة     ؛ على احملافظة على صحة املستهلك     يقتصاد اإلسالم      لقد حرص اال  

 على املنتجني والبائعني، إذ     ، ممثلة يف جهاز احلسبة    ،سالميةأي رقابته لنفسه، وكذا رقابة الدولة اإل      
ر ستهالك، وهذا ما يعبَّ   عتدال يف اال  ي احلالل واال  خَِّو تدفعه إىل تَ   ،الذاتية للمستهلك  الرقابة   جند أنّ 

قتصاد سم بالعقالنية، هذه األخرية اليت فشل اال       لدى الفرد املسلم الذي يتَّ     ،ستهالكعنه بترشيد اال  
  .الوضعي يف الوصول إليها

املنتج والبائع، فمنعـت إنتـاج أو        عملت على فرض الرقابة على       ، الدولة اإلسالمية       كما أنّ 
ق النفع  ـت اليت حتقِّ  ا يف املشروع  ،ر األموال اة، ما يسمح باستثم    السلع واخلدمات الضارّ   ،استرياد

  .احلقيقي للمستهلك، وهذا يعود بالفائدة الكبرية له
  :ق احملافظة على سالمة صحة املستهلك وذلك من خاللقتصاد اإلسالمي حيقّاالفوعليه      

 سـلعة أو    ة من دائرة اإلنتاج، وكذلك ما ال نفع فيه، فأيّ         خروج السلع واخلدمات الضارّ   " -1
قتـصاد  نتـاج يف اال    لإل  خترج عن أن تكون حمـالّ      ،نتفاع هبا خدمة ال يبـيح الشارع احلكيم اال     

 وختصيصها يف إنتـاج الـسلع واخلـدمات         ،، وهذا من شأنه احملافظة على املوارد      )1("اإلسالمي
  .الضرورية

احملافظة يستلزم  عتدال والتوسط، فال شح وال إسراف، وهذا        لتزام يف استهالك السلع باال     اال - 2
  .بها البطنة والقضاء على األمراض اليت غالبا ما تسبِّ،على صحة املستهلك

ت جبميع مراحلها يف دائرة احلالل، بدءا برأس        رَّ قد مَ  ، السلعة اليت يستهلكها   اطمئنانه إىل أنّ  " -3
 رأس املال احلالل املبارك ينـتج سـلعة        ل احلالل، وحىت آخر مرحلة من مراحل اإلنتاج، ألنّ        املا

  .)2(" للمستهلكخدمةة، ويف هذا ـمبارك
  احملافظة على مال املستهلك: ثانيا

  :قتصاد اإلسالمي من محايته للمستهلك املسلم يف احملافظة على ماله وذلك   تظهر أهداف اال  
  هجِّ من شأنه أن يعمل على احملافظة على ماله من الضياع، إذ سيَو،هالك املسلم ترشيد استنّأ -1
  

  . مما يقيه من العيلة،لك إىل إنفاق ماله على الضروريات من السلع واخلدماتـسلوك املسته
                                                 

 .74ص حممد حممد أمحد أبو سيد أمحد، مرجع سابق، ) 1(
  .393م، ص2005مؤسسة الوراق، : عمان .اإلستهالك وضوابطه يف االقتصاد اإلسالميعبد الستار إبراهيم اهلييت،   )2(
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ر تـأثريا إجيابيـا علـى       ستهالك، من شأنه أن يؤثِّ     التزام املستهلك املسلم بالرشادة يف اال      نّأ -2
 احنصار استهالك املسلم على الضروريات مـن         إذ أنّ  ؛ر، وبالتايل زيادة أموال املستهلك    ستثمااال

ه إىل   كان سيوجَّ  ،خر هذا اجلزء من املال املدَّ     خاره، باعتبار أنّ  ي إىل زيادة ادِّ    يؤدِّ ،السلع واخلدمات 
ستثمار إىل جمال اال   ،ر أو الستهالك اخلبائث، وبالتايل توجيه هذا املال املدخَّ        ،ستهالك التفاخري اال

 .يف املشاريع املشروعة
 ،قتصاد اإلسالمي ه يف ظل اال   ، أي أنّ  )1("اّمـإقباله على السلعة أو اخلدمة ودفع مثنها برضا ت        " -3

 يف معامالته   تزداد الثقة بني املستهلك والبائع أو املنـتج، وهذا من شأنه أن جيعل املستهلك يطمئنّ             
  .ه لن تؤكل بالباطلـ وأموال،وقه ال ميكن ضياعها حقمعهم، ويعلم علم اليقني أنّ

قتصاد اإلسالمي يف احملافظة على مـال املـستهلك؛ مـن خـالل             ة اال ـي تظهر كذلك أمهِّ   -4
 ونبذ كل ما من شـأنه      ،ى يف زيادة دخله   ـه على الكسب احلالل، باعتباره الوسيلة املثل      ـتشجيع
م على التجارة يف أموال اليتامى حىت ال تأكلها         عليه السال  هي إىل تآكل األموال، مثل حضِّ     أن يؤدِّ 
  .الزكاة

  

   احملافظة على بيئة املستهلك: الفرع الثاين
) بيولوجيـة ( من عوامل طبيعية وحيوية      ،كل ما حييط باإلنسان   ": اـميكن تعريف البيئة بأهن        

  : نّإه فـعلي واجتماعية، وبناء
 واهلواء، املـاء، الـضوء،      ،بة اليت يعيش عليها اإلنسان     التر :الطبيعية تشمل ) البيئة( لـالعوام     

  . واملناخ، واجلغرافية،ا هي احلالة اجليولوجيةـ مكوناهت أي أنّ،...احلرارة
 جبميـع   ، الكائنات احلية احليوانية والنباتيـة     :احليوية البيولوجية ) البيئة(بينما تشمل العوامل         

  .أنواعها وأشكاهلا
 املوجـودة يف اجملتمـع،      ،... الصحية ، اخلدمات الطبية  :جتماعية فتعين اال) بيئةال(     أما العوامل   
، )2("ش فيه ـ هو عالقة اإلنسان بباقي أفراد اجملتمع الذي يعي        ،جتماعية اال  العوامل واحملور يف هذه  

  :)3(ناة أمرـ بالبيئصـدوعلى ذلك فإنه يق
  

  . وما عليها أو هبا من كائنات حية،ء والتربةوقوامها املاء واهلواء والفضا: البيئة الطبيعية" -    
                                                 

 .املرجع نفسه )1(
 .95حممد توفيق خضري، مرجع سابق، ص )2(
 .33حممد حممد عبده إمام، مرجع سابق، ص )3(
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  ." من مرافق ومنشآت إلشباع حاجاته،نسان يف البيئة الطبيعيةمبا وضعه اال: البيئة الوضعية -    
 من خالل احملافظـة علـى       ،قتصاد اإلسالمي ى أهداف محاية املستهلك يف اال     هذا وإنه تتجلّ       

  :بيئـته يف
 هذا التجـاوز قد     جتاوز صادر سواء من املنتج أو التاجر،        من أيّ  ،بيعية احملافظة على البيئة الط    -1

  : يكون نامجا إّما
  .رشيد هلاالستخدام غري  عن طريق اال؛عن استرتافهم للثروات الطبيعية -    

ل خطرا على البيئة، مما ينعكس ضررها سلبا على  اليت تشكِّ،ثات أو عن طريق استخدام امللوّ  -    
  .لكصحة املسته

 يكون قد   ، يف استعمال املوارد الطبيعية    ،ره من ضوابط  قتصاد اإلسالمي عن طريق ما يقرِّ     فاال     
  . ، وبالتايل توفري احلماية لهن من احملافظة على سالمة بيئة املستهلكمتكَّ
 اليت تعمل على إشـباع حاجـات        ، املتمثلة يف املرافق واملنشآت    ؛ احملافظة على البيئة الوضعية    -2
غلـق وهـدم    "  أن يعمل علـى    ،قتصاد اإلسالمي  لويل األمر يف اال    لك، حيث أنه حيقّ   ـستهامل

ستهالك الفردي،   يتناىف استهالكها والترشيد اإلسالمي لال     ، اليت تبيع سلعا أو خدمات     ،املؤسسات
  اخلمر قد انتشرت يف مصر، وأنّ      حيث بلغه أنّ   )1(ويبدو ذلك واضحا مما فعله عمر بن عبد العزيز        

  .)2(" وكسر وحتطيم اخلمر، فأمر بتعطيل هذه احلانات،ة األبوابـاهتا مفتوححان
  

  ع مجيع أفراد اجملتمع مبوارد الدولةـكفالة متّت: الفرع الثالث
 يعمل على كفالة حـق  ، من خالل توفريه احلماية الالزمة للمستهلك      ،قتصاد اإلسالمي  اال    إنّ  

  :قـ، وذلك عن طريدهـ يف التمتع خبريات بل،اجملتمع املسلم
إذ ينبغي أال يـستأثر  " ؛اـ هلٍءدام سّيـ استخ من أّي،ةة العاّمـة على موارد الدولـ احملافظ -1

ها، حىت ال يترك يف ضـرعها قطـرة ملـن            خبريات األرض املذخورة واملنشورة وحيلب درّ      ،جيل
يع األب   أن حيسب حساب اجليل املقبل، وأن يـصنع صـن          ،احلاضر ده، بل جيب على اجليل    ـبع

                                                 
و عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس القرشي األموي، أمري املؤمنني واإلمام العادل، ولد سنة ثالث وستني، كان ه )1(

ني ومخسة أشهر ومخسة ثقة مأمونا، له فقه وعلم وورع، تويف سنة إحدى ومائة وقيل سنة تسع وتسعني وهو ابن تسع وثالثني سنة وأشهر، وكانت خالفته سنت
- 403، ص ص7وابن حجر العسقالين، هتذيب التهذيب، مصدر سابق، ج. 469-461 ص ص،2ج ابن اجلوزي، مصدر سابق،: أنظر ترمجته. عشر يوما

 .53والسيوطي، طبقات احلفاظ، مصدر سابق، ص. 404
التركي للكمبيوتر وطباعة :  طنطا.)دراسة مقارنة(هالك الفردي للسلع واخلدمـاتالسياسة االقتصادية اإلسالمية لترشيد االستبيلي إبراهيم أمحد العليمي، ) 2(

  .41م، ص2000األوفست، 
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د يف  ـه يف حالة اكتفاء واستغناء، وأن يقتـص       ـيت الذي حيرص على أن يدع ذرِّ      ،الرحيم البصري 
  .)1(" حىت يترك هلم شيئا ينفعهم،إنفاقه واستهالكه

 فينبغي على الدولـة اإلسـالمية أن        ؛ عاجز عن الكسب أو معوز     ضمان معيشة كرمية لكلّ   " -2
 لكـل عـاجز أو      ،ذي حيياه أفراد اجملتمع اإلسـالمي      ال ،تضمن مستوى حد الكفاية من املعيشة     

  .)2("معوز
تشبع " املستوى الذي    : الذي هو  ؛ةـ الكفاي سالمية من ضمان حدّ   ن الدولة اال  ـوحىت تتمكّ      
  :)4(ام باآليتـ القياي عليهـه ينبغـفإّن  ،)3("نسانع احلاجات األساسية املشروعة لإلـفيه مجي

د بالتايل أوجه اإلنفاق وحجمـه،      ل مصدر اإليراد العام، وحتدّ    شكِّحتصيل الضرائب اليت تُ   " -    
  . لقصور أموال بيت املال، وبالقدر الذي حتتاج إليه الدولة،على أن يكون فرض الضرائب

 ،ر العـادل  ـن، وإلقرار األج  ـب للعاطلي ـ لتوفري فرص الكس   ،وق العمل ـل يف س   التدخّ -    
 .ة العملـل خدمـمقاب
ـ    ة؛ إذ يتعيَّ  ـقتصادياج وفقا ألولويات املصاحل اال    ـإلنت توجيه ا  -     ة ـن على الدولة اإلسالمي

 للحكم  ،يـ واملستوى املعيشي العام، باعتباره املقياس األساس      ،مراعاة الظروف السائدة يف اجملتمع    
ارد مكانات وتوجيه املو   الكفاية، مث حتديد اإل    على ما يلزم توفريه للفقري واملسكني، حىت يلحق حبدّ        

 واحلاجيات ،ق وسلم أولويات املصاحل، حبيث تأيت الضروريات قبل احلاجيات ـ مبا يتف  ،قتصاديةاال
  . "قبل التحسينيات

  

  اإلسالمية محاية املستهلك من خالل مراعاة مقاصد الشريعة: املبحث الثالث
 مـن أحكـام    عند كل حكـم    ،من املقاصد  على مراعاة جمموعة   عمل الشارع احلكيم   لقد     

فالبيع أبيح لتحقيق   " أو درء املفاسد عنهم،      ،وذلك بغرض جلب املصاحل للعباد     ،سالميةاال الشريعة
 ملا فيـه مـن      ،والقضاء عند الغضب هني عنه     ، ودفع احلرج عنهم   ، وقضاء حوائجهم  ،نفع العباد 
 وإيقـاع   ، ملا فيه من مفسدة اختالط األنـساب       ،م وهي تشويش الفكر، والزىن قبيح حمرّ      ،مفسدة

                                                 
 .253صم، 1996-ه1417مؤسسة الرسالة، :  بريوت.مالمح اجملتمع املسلم الذي ننشدهيوسف القرضاوي،  )1(
 .114ص إبراهيم دسوقي أباظه، مرجع سابق، )2(
 .119سابق، صموفق حممد عبده، مرجع  ) 3(
 .92-81، مرجع سابق، ص ص)املصرف اإلسالمي الدويل لالستثمار والتنمية(مركز االقتصاد اإلسالمي )  4(
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األسرار الغاية من الشريعة و   "، فاملقاصد الشرعية إذن هي عبارة عن        )1("العداوة والبغضاء بني الناس   
  . )2("اليت وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

 بل هلا ثالث مراتب أو مستويات       ، مقاصد الشريعة اإلسالمية ال تقع كلها يف مرتبة واحدة              إنّ
 املراتب الثالثة ملقاصـد الـشارع       نّكما أ . اجيات والتحسينيات الضروريات، احل : هبذا الترتيب 

 :السابق ذكرها جندها جارية على مخسة أمور وهي
ن حفـظ   فس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ املال، وكل ما يتضمّ         ين، حفظ النّ  حفظ الدِّ      

قـد   و ،هـا ؤ وكل ما يفوهتا هو مفسدة وجب در       ،هذه األصول اخلمسة هو منفعة وجب جلبها      
 يف إطار حفظهـا     ،لتحقيق احلماية للمستهلك   ،مبجموعة من األحكام   جاءت الشريعة اإلسالمية  

 وإبقاء علـى    ،جانب الوجود وذلك حتصيال على سبيل االبتداء      " سواء من    ،هلذه الكليات اخلمسة  
  .)3("سبيل الدوام، أو من جانب العدم بدفع القواطع

  

              شريعة من جانب الوجودصد الامقراعاة ممحاية املستهلك من خالل : املطلب األول
تعين اإلتيان بكل ما     شريعة من جانب الوجود،   صد ال امقمراعاة  محاية املستهلك من خالل          إنّ  

  .على سبيل الدوامعليه بقاء حماولة اإلووماله، املستهلك من شأنه احملافظة على صحة 
 

  ين من جانب الوجوداة مقصد الدِّمحاية املستهلك من خالل مراع: الفرع األول
القواعد اإلهلية اليت بعث اهللا هبـا الرسـل،         " :صطالح الشرعي بأنه  ين يف اال       ميكن تعريف الدِّ  

عتقاد، وإىل اخلري يف السلوك واملعاملة، وبدخوهلم يف حظـرية تلـك             يف اال  احلّق اس إىل لترشد النّ 
عه اهللا مـن    فكل ما شرَّ  " ،)4("ادة الدنيا واآلخرة  حتصل هلم سع    واخلضوع هلا أمرا وهنيا،    ،القواعد
اء بالعهد، واكتساب للمال عن طريق احلالل،       ـ وحج، وأداء لألمانة، ووف    ، وزكاة ، وصيام ،صالة

  . )5("ين كل ذلك دِّ،...وصدق يف البيع والشراء
 رسله، وجانب ز أساسا على جانب العقيدة، كاإلميان باهللا ومالئكته و        ين تتركّ  مصلحة الدِّ       إنّ

ق محاية املـستهلك مـن      تتحقّعليه  ا، و العبادة مثل إقامة شعائر اإلسالم من صالة وصوم وغريمه        
  :خالل

                                                 
 .1018، ص2 الفكر، دط، دت، جردا: دمشق دار الفكر،: اجلزائر. أصول الفقه اإلسالميوهبة الزحيلي،  )1(
 .7ص، م1991-ه1411، 4مطبعة النجاح اجلديدة، ط :ر البيضاءالدا. الشريعة االسالمية ومكارمها مقاصد عالل الفاسي، )2(
 .226الدار السودانية، دط، دت، ص: دار احلديث، اخلرطوم: القاهرة. املقاصد العامة للشريعة االسالميةيوسف حامد العامل،  ) 3(
 . 207يوسف حامد العامل، مرجع سابق، ص: أنظر )4(
 .8 -7الزيتونة، دط، دت، ص ص. نالصالة عماد الديحممد صاحل النيفر،  )5(
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  رـر والتدبُّـالنظ: أوال
 حيث يقول ،ر والنظر يف ملكوته عز وجل ودعاه للتدبُّ،     فاهللا سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان

    ﴿ :تعاىل
 ☺   

⌧    
☺    

  ☺  ☺⌧  
ر له الكون ليستفيد خَّكما َس، )1(﴾⌧ ⌧  

  ﴿:  تعاىلهقولل ،ستخالفق معىن اإل وليحقّ،منه
    

☺    
ل اليت جاءت تّد ، وغريها من اآليات)2(﴾ 

 لذا فعليه ته،وأهنا ما وجدت إال لتحقيق منفع لإلنسان، على تسخري األرض والبحار واألنعام
  . ملوارد األرض وهذا بترشيد استخدامه،غريه يضّر ه أوال يضّر منها مبا االستفادة
  ادةـالعبـ: ثانيـا
نقياد حتت حكمه، وعمارة ل بني يديه، واال هو اخلضوع هللا، والتذلُّ؛ املقصود بالعبادةإنّ"     

ل عنه، وأن يكون ـ حاضرا مع اهللا غري غاف،حىت يكون العبد بقلبه وجوارحه القلب بذكره،
 ﴿: ، يقول تعاىل)3("ب إليه على حسب طاقتهمرضاته وما يقرِّساعيا يف 

    
  :ادة أربعة وهيـفأصول العب) 4(﴾

 وخشوع، تفتتح ، وسجود، وركوع،الة هي عبارة عن عبادة ذات قراءةالّص" :الصـالة -1
 فهي عماد ،وهي من أعظم شعائر اإلسالم"، )5(" وختتم بالتسليم، وهي فرض ونفل،بالتكبري

  ﴿: ، قال تعاىل)6(" وقد أفاض القرآن والسنة بفضلها،ينالدِّ
  ⌧ 

 ُكْر َت،ِرفْالكُالشِّْرِك َو َنْيَب َوِلُج الرََّنْيَب« :ρ كما قال ،)7(﴾ ☺

                                                 
 .17-15: اآليات سورة  النحل، )1(
 .14: النحل، اآلية سورة )2(
 .383، ص2الشاطيب، مصدر سابق، مج)  3(
 .56: الذاريات، اآلية سورة  )4(
 .47أبو بكر جابر اجلزائري، مرجع سابق، ص )5(
 .238يوسف حامد العامل، مرجع سابق، ص )6(
 .45:  اآليةالعنكبوت، سورة )7(
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خالص يأمره  وذكره؛ فاإل،اإلخالص، خشية اهللا: ز بثالث خصال وهيّيفالصالة تتم"، )1(»ةالَالصَّ
   واخلشية من اهللا ،باملعروف

   وتصونه من ،ي نور اإلميان يف القلبوِّقَإذ ُت"، )2(" وذكر اهللا بالقرآن يأمره وينهاه،تنهاه عن املنكر
   .)3("دنس الفواحش

  ى املنتج يتحرَّ :تهلك جند أنه من خالل الصالةوبتطبيق هذه اخلصال الثالثة يف جمال محاية املس     
، فال غررالبيع ى الصدق يف التاجر يتحرَّ، ومات كاخلمرعد عن إنتاج احملرَّتبيعمله، ويف تقان اإل

 عند كل آية فيها أمر ،رمن خالل قيام اإلنسان بقراءة القرآن، جنده يقف موقف التدبُّكذلك 
  .ه، مثل النهي عن التطفيف والربا، األمر بالوفاء بالعهود وغريها أو هني عن القيام ب،للقيام بفعل ما

 يف وقت خمصوص، لطائفة من الناس ،الزكاة هي عبارة عن إخراج مال خمصوص": الزكـاة -2
 الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العمالت ، احلرث، وهي واجبة يف األنعام،خمصوصة

، اليت واألحاديث النبوية يف العديد من اآليات القرآنية لزكاةا ورد ذكروقد ، )4("املتداولة بني الناس
 ﴿:  منها قوله تعاىل،ر من مينعها وحتذِّ،دائهاآتأمر ب

    
    

 ، وقال رسول اهللا)5 (﴾ ⌧ 
ρ :»َُكُزْنا كََن أَ:فََيطْلبُه َوَيقُولُ، َيِفرُّ ِمْنه َصاِحُبُه، َعَرقْأَا اًعَجُش كَْنُز أََحِدكُْم َيْوَم الِقَياَمِة َيكُون ،
ى محاية املستهلك من خالل هذا وتتجلّ. )6(»َواِهللا لَْن َيَزالَ َيطْلُبُه َحىتَّ َيْبُسطَ َيَدُه فَُيلِْقُمَها فَاه: قَالَ

  : أنّاألصل يف
ر نفوس األغنياء وقلوب الفقراء؛ أما نفـوس        تطهِّ"ها  جتماعي إذ أنّ  ق التكافل اإل   الزكاة حتقّ  -    

ـ   ،ر قلوهبم من احلقد واحلسد    األغنياء فتطهرها من البخل، وأما الفقراء فتطهِّ       د بـسبب    الذي يتولّ
 محاية املستهلك    ووجه .)7("جتماعية بني أفراد اجملتمع    فتقوى الرابطة اال   ،احلرمان مع وطأة احلاجة   

 الذي ينشأ يف قلوب بعض الفقراء الذين ، عن احلقد  أهنا متنع اآلثار السلبية اليت تنجرُّ      ؛يف هذه احلالة  
 ،ذي تعيشه بعض شـرائح اجملتمـع      ال الكثري من السرقات سببها الفقر        وازعهم الديين، إذ أنّ    قلَّ

                                                 
 .58، ص82، مصدر سابق، كتاب اإلميان، باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة، رقم  مسلم:أخرجه )1(
 .11حممد صاحل النيفر، مرجع سابق، ص )2(
 .238يوسف حامد العامل، مرجع سابق، ص )3(
 . 47، وأبو بكر جابر اجلزائري، مرجع سابق، ص18ر املعارف، دط، دت، صدا: القاهرة. الزكاة عبادة مالية وأداة اقتصاديةأمحد إمساعيل حيي، ) 4(
 .34: التوبة، اآلية سورة ) 5(
 .1285، ص6957 باب يف الزكاة وأن ال ُيفرَّق بني جمتمع وال جيمع بني متفرق خشية الصدقة، رقمالبخاري، مصدر سابق، كتاب احليل،: أخرجه )6(
 .243-242 ص صيوسف حامد العامل، مرجع سابق، )7(
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ه للسرقة حـىت يف وضـح       ض بسبب تعرّ  ،ضطراب واخلوف فأصبح املستهلك يعيش حالة من اال     
  . يف غاية الصعوبةا إلشباع حاجاته أمر،قصارت عملية قيامه بالتسّووهار، الّن

دفع الفقراء الذين   ت" وذلك ألهنا    ؛دة الزكاة تعمل على ضمان إشباع املستهلك حلاجاته املتعدِّ        -    
لسلع واخلدمات   إىل الطلب على ا    ،شباع اآلدمي، والذين حصلوا على الزكاة     هم دون مستوى اإل   

  ارات ـ والذي بدوره يزيد اإلستثم،ستهالكياق االـنفي إىل زيادة االم، فيؤدِّـإلشباع حاجاهت
  .)1("واإلنتاج

ـ      ،الة يف القضاء على البطالة    اة أداة فعّ  ـ الزك -      ات اجملتمـع  ـ وبالتايل زيادة فرص العمل لفئ
مـن   يستخدمونه للوصول إىل مبتغاهم    الذي   ،خلنهم من احلصول على الدّ     إذ متكّ  ؛)املستهلكني(

الوقوع يف الفقـر، ووقايتـهم مـن األمـراض            محاية هلم من   السلع واخلدمات، وهذا يعترب أهمّ    
ي إىل زيادة    سوف يؤدّ  ،انتقال الزكاة من جيوب األغنياء إىل أيدي الفقراء       "  حيث أنّ  ،جتماعيةاال

سـتهالك إىل أعلـى      عندها امليل احلدي لال     الفقراء هم الفئة اليت يصل     ال، باعتبار أنّ  الطلب الفعّ 
 فتـروج   ،ب عليها بالضرورة زيادة يف استهالك السلع      ال يترتّ درجة، وهذه الزيادة يف الطلب الفعّ     

 املـستخدمة يف    ،ي إىل رواج صناعات السلع اإلنتاجية     ستهالكية، وهذا بدوره يؤدِّ   الصناعات اال 
  .)2(" العمالة تزيدها فإنّستهالكية، مع رواج كل صناعة منصناعة السلع اال

ة من طلوع الفجر إىل غروب       والنيّ ،هو اإلمساك عن الطعام والشراب واجلماع     و": ومـ الص -3
يعمل " الصوم   هذا األصل تظهر يف أنّ    ضمن  حماية املستهلك   ف. وهو واجب وتطوع  ،  )3("الشمس

 ،ات واخلضوع للـشهوات   ذّع على الل  اإلنسانية على العزم، ويعطيها قوة الترفُّ      على تدريب اإلرادة  
يكون اإلنـسان أقـرب إىل      فعن احملظورات،    ع اإلرادة األوىل تترفَّ  فبطريق حىت يف دنيا املباحات،   

  : )5( يعمل علىا، فالصوم إذ)4("تقوى اهللا
   . فيمتثل ألوامره، القدير واإلذعان ألوامر اهللا العلّي،تعويد اإلنسان على اخلضوع والعبودية" -    
 ي قوة اإلرادة،ل املشاق يف سبيل اهللا، فالصيام يربِّية النفس وتعويدها على الصرب وحتمُّ ترب-    

 ، حيث"ما يف أهوائه ورغباته، فال يكون عبدا للجسد، وال أسريا للشهوةوجيعل اإلنسان متحكِّ
⌧ ﴿: يقول تعاىل ⌧ 

                                                 
 .229أمحد إمساعيل حيي، مرجع سابق، ص )1 (
 .236املرجع نفسه، ص )2 (
 .188، ص1م، ج1990-ه1410، 4مكتبة رحاب، ط: اجلزائر. روائع البيان تفسري آيات األحكامحممد علي الصابوين،  )3(
 .244-243يوسف حامد العامل، مرجع سابق، ص ص )4(
 .218-217بق، ص صحممد علي الصابوين، مرجع سا )5(
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☺  ☺⌧ 
    

﴾)1( .  
التاجر واملنتج أوامر اهللا يف البيع والشراء ي يراع النفس، تربيةفمن خالل اخلضوع هللا و     

 ، فيبتعد عن اإلسرافه؛ستهالكاد رشِّ كما أنّ الفرد ي،مق هب ويبتعدا عن نواهيه فيما يتعلّ،واإلنتاج
  . عتدالط واال من التوسُّستهالكي يف إطارينضبط بذلك سلوكه االو

  مها الصوم للمستهلك، ة يقّدـ وهذا أكرب محاي، أنه طريق للنجاة من عذاب اهللا والفوز جبنته-    
 فيجود ،* مبعاناة الفقراء واملساكنيبعد أن عاش يوما كامال من اجلوع، فإنه سيحّس املسلم إذ أنّ

 يف شهر هأّن سالميةولألسف يف الدول اإل فينال ثواب اهللا، لكن املالحظ ،عليهما حبسب مقدرته
 مبا يقومون فيه من ،على هذا الشهر) ارا كانوا أومستهلكنيجتّ(  يتطاول األفراد،رمضان الكرمي

بعض إال يف هذا الشهر، وجمحفة لو له رفع األسعار بصورة حيأفعال يندى هلا اجلبني، فالتاجر ال 
الطعام بقايا أن غزت  ى ذلك فأّد،حلد الترفكوسيلة لزيادة االستهالك ني جعلوه املستهلك

  . واألخرى تعاين البطنة، إحدامها تعاين سوء التغذية؛شوارعنا، ونشأ جمتمع من طبقتني
داء املناسك من الطواف والسعي وسائر  أل، هو قصد البيت العتيقاحلّجإنّ " :جـ احلـ-4

  ﴿ : بقولهΥ عه اهللا وقد شّر،، فهو ركن من أركان اإلسالم)2("األعمال
    

، وتظهر أمهيته يف )3(﴾ ⌧  
 :ρمن الذنوب، لقوله  احلج يعمل على تطهري النفس  من خالل أنّ؛حتقيق احلماية للمستهلك

اليت يعمل احلج على  ، فهذه الفائدة)4(»ُهمُّ أُُهْتَدلَ َوِمْوَي كََعَج، َرْقُسفْ َيْملَ َوفُثْْر َيْملَفَِهللا  جَّ َحْنَم«
 فالكثري من التجار الذين اعتادوا يف ؛ تعود بالفضل الكبري على مجهور املستهلكني،حتقيقها

دق يف ون العدل والصِّتيان ببعض التجاوزات، وبعد تأديتهم هلذه الفريضة سيتحّرمعاملتهم على اال
  .ة املربور ليس له جزاء إال اجلّنلوهبم، وما علموه من كون احلّجبيوعهم، بعد أن مألت خشية اهللا ق

  

     من جانب الوجودفسمقصد الّنمراعاة محاية املستهلك من خالل : الثاينلفرع ا

                                                 
 .12: سورة حممد، اآلية )1(
   .136أمحد إمساعيل حيي، مرجع سابق، ص: أنظر. الفقري هو احملتاج املتعفِّف، واملسكني هو السائل *

 .134حممد علي الصابوين، مرجع سابق، ص )2 (
 .97: سورة آل عمران، اآلية )3(
 يف فضل احلج ، مصدر سابق، كتاب احلج، بابمسلم و.268، ص1521احلج املربور، رقم باب فضل البخاري، مصدر سابق، كتاب احلج،: أخرجه )4(

 .          واللفظ للبخاري.561، ص1350رقم . والعمرة ويوم عرفة
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ـ   ،  آياته يف اخللق  من  و فس هي واحدة من معجزات اهللا      النّ إنّ       ﴿: ىلاقـال تع

فس كمـا هـي     لّنفا"،  )1(﴾   ⌧ 
 ،)2("ل فيها بغية الوصـول إىل خالقهـا       كر، هي كذلك موضوع للتأمّ    ر والتذّ صَُّبوالَت لفاعلة للتأمّ 

  :)3(فس وهييات للّن هناك ثالث مسّمواملعروف أنّ
    ،إليه  واإلنابة،ته وحمّب، بعبوديته؛ة باعتبار طمأنينتها إىل رهباى مطمئّنوتسّم: ةفس املطمئّنالّن" -    
 ☺﴿: والرضا به والسكون إليه، قال تعاىل، ل عليهلتوكُّوا

 ☺ تها وخوفها ، وتظهر حمّب)4(﴾☺
الطمأنينة احلقيقية   يف صرف النظر عن حمبة غريه وخوفه ورجائه، وال ميكن حصول،ها هللاؤورجا

 فهو بال شك من أصحاب الدرجات ،ةواإلنسان الذي بني جنبيه نفس مطمئّن ،إال باهللا وبذكره
  .لتزام بشرع اهللا ونورهن واال يف سلم التدّي،العلى

  ﴿: يقول تعاىل يف حمكم ترتيله :امـةفس اللّو الّن-   

امة مأخوذة من ، فلفظة اللّو)5(﴾ 
  :وم وهي على نوعنياللّ
 ألهنا رضيت بأعماهلا، ؛ اليت يلومها اهللا ومالئكته،اهلة الظاملةفس اجل وهي الّن:ةـامة ملوملّو   •  

  .ام ومل حتتمل يف اهللا مالم اللّو،ومل تلم نفسها
 ، مع بذل جهده،تزال تلوم صاحبها على تقصريه يف طاعة اهللاما  وهي اليت :امة غري ملومةلّو  •  

  .فهذه غري ملومة
ة، وترتفع بصاحبها يف سلم فس املطمئّنن أدىن من الّن التدّيأ مكانة يف سلمامة تتبّوفس اللّووالّن     

امة غري امللومة، واليت امة ملومة فهي يف درجات أدىن من اللّو إن كانت لّو؛ن حبسب نوعهاالتدّي
 وتعترب يف مرتلة ،ةفس املطمئّن إىل مستويات عالية قريبة من الّن،نترتفع بصاحبها يف درجات التدّي

  .وسط بني األنفس
وء هي املذمومة؛ فإهنا تأمر بكل سوء وهذا من ارة بالّساألّم فسالّن :وءبالّس ارةفس األّم الّن-    

  ﴿ :تها وأعاهنا، قال تعاىلقها اهللا وثّب ما وفّ إالّ،طبيعتها

                                                 
 .28: سورة الروم، اآلية )1(
 .58دار النهضة العربية، دط، دت، ص: بريوت. اإلسالم والعالج النفسي احلديثعبد الرمحن عيسوي،  )2(
 .42-40م، ص ص1998-ه1418مكتبة الرشد، : الرياض. التدّيـن عالج اجلرميةصاحل بن إبراهيم بن عبد اللطيف الصنيع،  )3(
 .27: سورة الفجر، اآلية )4(
 .2: سورة القيامة، اآلية )5(
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  ⌦  ص أحد من شرِّ فما يتخلّ،)1(﴾  ⌧
فس تترك ئات األعمال، وهذه الّن وهو يوجب سّي،فس كامن يف الّننفسه إال بتوفيق اهللا له، فالشرُّ
ه ويهديه طريق ـ حىت يكاد أن يهلك إن مل يرمحه رّب،نمن التدّي صاحبها يف املستوى األدىن

  ."الصواب
 من خالل مراعاة مصلحة الـنفس مـن جانـب     ،قتصاد اإلسالمي اال محاية املستهلك يف          إنّ

  :الوجود تظهر يف
 ر له ما يف الوجود     وسخّ ،فقد خلق اهللا اإلنسان   " ؛)2("ة والكرامة يف احلياة   احملافظة على العزَّ  " -   
  األرض و ومجيع من فيها من األفالك ،ة وهو رئيسهاـ مبثابة قري،ه، فصارت الدنيا الواسعةـملنافع

  .)3("صاحله، وخدمته وحوائجه م، مشغول به وساع يف...البحارو اجلبال 
  وما إىل ذلك صونا لنفس املسلم، يقول، وحترمي اخلبائث،عه اهللا من إباحة الطيباتما شرَّ" -   
   ﴿: تعاىل

  ﴾)4( ،
 وأن يأكلوا من لذائذ املآكل اليت أباحها ،باده املؤمنني بالتمتع يف هذه احلياةفاهللا جل ثناؤه أمر ع

 أو مما فيه ، اليت تنفر منها الطباع السليمة،مه عليهم من اخلبائث املستكرهةن هلم ما حّرهلم، كما بّي
 .)5 ("ضرر واضح للبدن

  

  ب الوجودمحاية املستهلك من خالل مراعاة مقصد العقل من جان:  الثالثالفرع
 ، اليت يستطيع اإلنسان عـن طريقهـا  ،القوة اإلدراكية": صطالح على أنه  ف العقل يف اال        يعّر

ـ  ُملَ القَ َعِفُر «:ρ ، لقوله )6("وحتصيل املعارف، وهي مناط التكليف عند البلوغ       إدراك العلوم   ْن َع

                                                 
 .53: سورة يوسف، اآلية )1(
 .137م، ص2003-ه1421دار ابن حزم، : بريوت. اتمقاصد الشريعة االسالمية يف ضوء فقه املوازنعبد اهللا حيي الكمايل، ) 2(
امللكة هي غري الفهم والوعي؛ ألننا جند فهم املسألة الواحدة من الفن الواحد ووعيها مشتركا بني من شدا يف ذلك الفن، وبني من هو مبتديء فيه، وبني العامي                             *

امللكة إمنا هي للعامل أو الشادي يف الفنون دون سوامها، فدل على أن هذه امللكة غري الفهـم  ، و)احلاذق املاهر يف عمله(الذي مل حيصل علما، وبني العامل النحرير      
  .519م، ص2004 -ه1425دار الفجر، : حامد أمحد الطاهر، القاهرة:  حتقيق.املقدمةابن خلدون، : أنظر. والوعي

 .272يوسف حامد العامل، مرجع سابق، ص )3(
 .157: سورة األعراف، اآلية )4 (
 . 156حممد علي الصابوين، مرجع سابق، ص )5( 

 .140وعبد اهللا حيي الكمايل، مرجع سابق، ص. 328يوسف حامد العامل، مرجع سابق، ص: أنظر )6 (
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والعقـل  "،  )1(»مِلَتْح يَ ىتَّ حَ ّيِب الصَّ ِنَع وَ ،يقِف يَ ىتَّ حَ ِنُوْن اجملَ ِنَع وَ ،ظِقْيَتْس يَ ىتَّ حَ ِماِئالنَّ ِن عَ :ثالَثَ
حكمة اهللا يف خلقـه، إذمل       إىل أسباب هذا التفاوت ترجع     أهمّ ولعلّ،  ميزان متفاوت بني األفراد   

 وسعة  ،رة ألفراد النوع اإلنساين، فاأللوان واألحجام خمتلفة، والبسطة يف العلم         جيعلهم صورة مكرّ  
 بواسـطة كثـرة العلـوم       ،إىل الكمال  جة من النقصان  أيضا، والعقول متدرّ  الرزق وضيقه خمتلفة    

  :)3(من أهم أسباب حفظ العقل يف الشريعة اإلسالمية وعليه ف.)2("احملمودة فيها *ورسوم امللكات
 إال فيمن يتمتع بقواه العقليـة       ،ين الذي ارتضاه اهللا لعباده    ق الدِّ أنه مناط التكليف، وال يتحقّ    " -  

  . ين، فهو هنا يدخل يف حفظ الدِّالسليمة
 فس، بل ألهـمّ    ألنه جزء من نفس اإلنسان وبدنه، واإلساءة إليه إساءة جلزء من البدن والنّ             -   

  داء، ـ يناله باألذى واالعت،ا على اجملتمع يكون شّر،ه بآفة من اآلفاتـمن يصاب عقلف ،جزء فيه
  .آلثامفعناية الشارع بالعقل وقاية للمجتمع من الشرور وا

 اجملتمع بعناصر اخلري والنفع، فكان عقل اإلنسان ليس          ميدّ ،ليكون كل عضو يف اجملتمع سليما      -   
 ."ض عقله لآلفاترَِّعل عبء من ُي اجملتمع هو من سيتحّم فيه، ألنّ بل للمجتمع حّق،له اخاّص

فس به من غـذاء      تكون مبا حيافظ على النّ     ؛ احملافظة على مقصد العقل من جانب الوجود       إنّ"    
 والعقـل الـسليم يف اجلـسم        ،فس من جهة  ه داخل يف حقيقة النّ    ومسكن، من حيث أنّ    وكساء
 السابق يف حفظ النفس من جانب الوجود، لذا         الفرعقنا إىل ذلك من خالل       وقد تطرّ  .)4("السليم
  .ستهلكملا حتقيقا حلماية ، فضل التعليم يف احملافظة على العقلنص هذا الفرع للحديث عسيخّص
  فضـل التعليـم: أوال
التعليم هو عبارة عن نقل خربات السابقني وأخبارهم وقصص حياهتم، ومن ذلـك تؤخـذ               "     

ه حيتاج أيضا إىل العلـم       فإنّ ،املعارف والعرب، فالعقل البشري كما حيتاج يف منوه وبقائه إىل الغذاء          
:  مثل ،نسان من حيث تقوميه وهتذيبه    اإلق ب  والعلم منه ما يقع فرض عني؛ وهو الذي يتعلّ         .واملعرفة

                                                 
 القلم عن ، كتاب احلدود، باب رفعه1407دار الكتاب العريب، : فواز أمحد زمريل وخالد السبع العلمي، بريوت: حتقيق. سنن الدارميالدارمي، : أخرجه )1(

. 269، ص4، ج8091، باب الصيب ال يلزمه فرض الصوم حىت يبلغ وال اجملنون حىت يفيق، رقم  سابقوالبيهقي، مصدر. 225، ص2، ج2296ثالثة، رقم 
. 140، ص1، ج1183، رقم  سابقوأمحد بن حنبل، مصدر. 139، ص4، ج4398، باب يف اجملنون يسرق أو يصيب حدا، رقم  سابقوأبوداود، مصدر
 . واللفظ للبيهقي

 .329يوسف حامد العامل، مرجع سابق، ص )2 (
 .141-140عبد اهللا حيي الكمايل، مرجع سابق، ص ص )3(
 .351يوسف حامد العامل، مرجع سابق، ص )4(
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 ،ق بتحسني البيئة اإلنسانية، ومنه ما يقع فرض كفاية؛ وهو الذي يتعلّ        وغريمهاإقامة الصالة، الزكاة    
  .)1("...بإصالح أحوال املعاش من غذاء وكساء ومسكن

األعلى، وبه فاز ، فبـه شرف آدم يف املأل ا رفيعيا عالا وشرف ا، عظيم لعلم والعلماء فضال  ل إنّ"     
، وقد جاءت العديد من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة اليت           )2("بالدرجات العلى  أهله
    ﴿: منــها قولــه تعــاىل، ل علــى فــضلهماتـدّ 

ب اهللا رسـوله يف      ولوال ذلك ملا رغّ    ، على شرف وأفضلية العلم    واليت تدلّ ؛  )3(﴾☺
 الـذين هـم ورثـة       ،ن فضل العلماء على غريهم    العلم، وغريها من اآليات اليت تبيّ     ستزادة من   اال

 ُبلَطَ« :ρاألنبياء، فمكانتهم عند اهللا يف أعلى الدرجات، أما من السنة النبوية الشريفة فمنها قوله          
ـ  عَ ِماِل العَ لُْضفَ «:υ، وكذا قوله    )4(»ٍمِلْس مُ لِّى كُ لَ عَ ةٌيَضِر فَ ِملْالِع ـ ى العَ لَ ـ  كَ ِداِب ـ ي عَ ِلْضفَ ى لَ
  .وغري ذلك مما جاء يف فضل العلم والعلماء )5(»ْماكَُنْدأَ

  
  ية التعليم يف توفري احلماية للمستهلكأمهّ: ثانيا
  :  يف جمال محاية املستهلك منها على سبيل املثالاال فّعا للتعليم دور    إنّ

 ، ومن هنا تنشأ لـدى     )6("أمره وهنيه  ومعرفة   ، اهلدف األمسى من التعليم هو معرفة اهللا       إنّ" -    
 أوامرـالرقابة الذاتية يف تعامله، سواء كان مستهلكا أو تاجرا أو منتجا، إذ سيأيت ب              الفرد نوع من  

  . سواء يف الفعل أو القول،ب نواهيه وسيتجّن،اهللا
وبذلك  ،ل لديه ثقافة استهالكية واعية    شكّت بالتعليم يرتفع لدى املستهلك مستوى الوعي، فت       -    
 :ه سيعمل علىفإّن

 .مه منهم وذلك من خالل ما تعلّ،ستهالك اإلقتداء بالسلف الصاحل يف اال•    
 .ي حاجة حقيقية له واليت ستلبِّ،اخليار السليم للسلع واخلدمات الضرورية•     

                                                 
 .352-351املرجع نفسه، ص ص  )1(
 .17أبو بكر جابر اجلزائري، مرجع سابق، ص ) 2(
 .114: سورة طه، اآلية  )3(
 .81، ص1، ج224، باب فضل العلماء واحلث على طلب العلم، رقم  سابقابن ماجه، مصدر: أخرجه )4(
، باب فضل العلماء واحلث  سابقوابن ماجه، مصدر. 100، ص1، ج289، باب من قال العلم اخلشية وتقوى اهللا، رقم سابقالدارمي، مصدر :  أخرجه)5(

 .واللفظ للدارمي. 81، ص1، ج223على طلب العلم، رقم 
 .358يوسف حامد العامل، مرجع سابق، ص )6(
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ص خيفيما خاصة  ،ق حبماية املستهلك اليت تتعلّ،الع على نشرات التوعية والقواننياإلطِّ•     
  متادي العديد من التجار واملنتجني يفألنّ، ...مكافحة الغش التجاري، واملواصفات القياسية

  . إمنا سببها جهل املستهلك حبقوقه،جتاوزاهتم
  

     جانب الوجود منسلمحاية املستهلك من خالل مراعاة مقصد الّن:  الرابعالفرع
 ، الولد هو اجليل القـادم      باعتبار أنّ  ؛مستهلكسالم محاية لل  سل يف اال   يف احملافظة على النّ    إنّ     

والذرية اليت   الولد" :بأنه سل اصطالحا  وميكن تعريف النّ   .املستهلك واملنتج والتاجر   الذي ينشأ منه  
سـالم  ع اال ، وعليه فقـد شـرَّ     )1("وع البشري  وختلفهم يف بقاء املسرية الطويلة للنّ      ،تعقب اآلباء 

   :ق احلماية للمستهلكسل يف سبيل حتقيلمحافظة على الّنل
   ةـة اإلسالميـالتربي: أوال

فس والضمري، صاحب    النّ  املطمئنّ ، تنشئة اإلنسان الصاحل املستقيم    :ونعين بالتربية اإلسالمية  "     
عداد  واليت حيتاجها من أجل اال     ،ب ذلك دراسة العلوم الدنيوية النافعة     جاهات اإلجيابية، ويتطلّ  تِّاال

ال ية التربية يف مرحلة الطفولة، ودورها الفعّ       أمهِّ ل من أقرّ  فاإلسالم هو أوّ  "،  )2(" باهتاللحياة ومتطلّ 
 وطبـائع   ، ورواسخ األخالق الفاضلة، وأمناط الـسلوك الـصحيح        ،يف تكوين أساسيات التعليم   

ـ ُي وَ ِهاِنَدوَِّه يُ اُهَوَبأَ فَ ،ِةَرطْى الفِ لَ عَ ُدولَُيِإالَّ   وٍدلُْوَمَما ِمْن   «: ρ الشخصية املوزونة، حيث قال     ِهاِنَرصَِّن
ـ     فل هو جوّ   سليم جيب أن يعيش فيه الطِّ       تربويٍّ ل جوٍّ ، فأوّ )3(»ِهاِنَسجَِّمُيَو م  أسرته، إذ فيها تترّس

   .ل العلياـب، وغرس القيم واملثبدايات التنشئة األخالقية، والسلوك الطّي
  لتناصح وا لقي، واكتسابه الفضائلر الطفل بأجواء جمتمعه يف تكوينه السلوكي واخلكذلك يتأثّ     
   .)4(" واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،باخلري

فـل   إىل آداب الطعام اليت حيتاج إليهـا الطّ        ، يف كتابه اإلحياء   )5(الغزايلأبو حامد   ه اإلمام   وقد نبَّ "
 مثـل أالّ  ب فيه    فينبغي أن يؤدَّ   ،ة الطعام  من الصفات شدّ   -أي الطفل  - ل ما يغلب عليه   أّو: فقال

                                                 
 .393املرجع نفسه، ص  )1(
 .211-210م، ص ص2001-ه1422مكتبة الفالح، : الكويت. أصول التربية بني األصالة واملعاصرةصبحي محدان أبو جاللة وحممد محيدان العبادي،  ) 2(
، 2658وحكم موت أطفال الكفار وأطفال املسلمني، رقم » لد على الفطرةكل مولود يو«، مصدر سابق، كتاب القدر، باب معىن مسلم: أخرجه) 3(

 .1149ص
-ه1423إدارة األعـالم والثقافـة لإلمارات الشماليـة، : ديب. )حاجاهتا النفسية واإلجتماعية والتربوية(الطفولـة يف اإلسالم جنم الديـن علي مردان،  )4(

 .130-129م، ص ص2002
، امتاز بالذكاء ه505، وتويف سنة ه450مد بن أمحد الطوسي، أحد األعالم امللَّقب حبجة اإلسالم، الفقيه الشافعي، ولد بطوس سنة أبو حامد حممد بن حم) 5(

: ليقتع، إعجام األعالمحممود مصطفى، : أنظر ترمجته. إحياء علوم الدين، هتافـت الفالسفة، املستصفـى وغريها: املفرط، واالستبحار يف العلم، من مؤلفاته
 .13-10، ص ص4 سابق، مجوابن عماد احلنبلي، مصدر. 177 صم،2003-ه1423دار اآلفاق العربية، : القاهرةرجب عبد اجلواد إبراهيم، 
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ـ   ،ح عنده الكثرة من األكل    بَّقَ ويقول بسم اهللا، يأكل مما يليه، يُ       ،يأخذ الطعام إال بيمينه    ه بََّش بأن ُي
   .)1("...ار بالطعامـب إليه اإليثب القليل األكل، وحيّب املتأدِّكثر األكل بالبهائم، وميدح الصّيبمن ُي
 ينبغي على األولياء تربية أوالدهـم عليهـا،         اليتو ،ستهالكفهذه من األخالق الفاضلة يف اال          

 ،فينشأ عن ذلك أفراد يلتزمون الرشادة يف استهالكهم، فيحيون حياة سليمة خالية من األمـراض              
  .مات من السلع واخلدماتنها القناعة والرضى بالعيش، ويبتعدون عن استهالك احملّرتزّي
  مـالتعليـ: ثانيا

 تعليم الصغار له فائـدة      نّإذ أ  الّنسل؛محاية  عن أمهّيته التعليم يف           سيّتم الّتركيز يف هذا الفرع    
 وكـل مـا     ، الصيب صفحة بيضاء    ناشئ على التعاليم اإلسالمية، ألنّ     ،كبرية يف خلق جيل جديد    
 ِهاِنَرصَِّنُي وَ ِهاِنَدوَِّه يُ اُهَوَبأَ فَ ،ِةَرطْى الفِ لَ عَ ُدولَُيِإالَّ   وٍدلُْوَمَما ِمْن   «: ρ لقوله   ،يغرسه فيه الكبار يزرعونه   

  هو تنشئة جيل قدوته القرآن والسنة      ؛منيلذا فوظيفة الكبار سواء الوالدين أو املعلّ       ،)2(»ِهاِنَسجَِّمُيَو
 :حـني قـال    ρ تصرفاته مبا فيها االستهالك، وخري معلم لنا هو الرسول            يف كلّ  ،النبوية الشريفة 

  : وعليه تظهر أمهية التعليم يف.)3(»يَكِلا َيمَّ ِملْكُ، َوَكيِنِمَي ِبلْكُ َو، اهللامِّ َس!مالَاغَُي«
 اليت تكـون يف     ،م، فتنشأ لديه نوع من الرقابة الذاتية      غرس روح املراقبة اإلهلية يف نفس املتعلِّ      "     

قة بصغائر األمور؛ مثل األكل باليمني مع التسمية، مث تزداد مع منو اإلنسان العقلي              بداية األمر متعلّ  
 الـذي   ،تكوين اإلنسان املسلم املـسؤول      إىل أن يصبح راشدا واعيا مبا حييط به، أي         ،واجلسدي

عرض عن الربا باعتباره    ى تربية اقتصادية سليمة، فهو يُ      صغرية وكبرية، الذي تربّ    يرعى اهللا يف كلّ   
ـ    إنّ لذا ف  .)4("حسان والتكافل  على اإل   وحيثّ ،زيادة يف املال ال يقابله عمل       ةـ غرس روح املراقب

  :)5(م من خاللـّة يف نفس الطفل تتـاإلهلي
  .ه وجنواه، مث حياسبه على عمله ويعلم سّر،لع عليه اهللا مطَّإشعاره بأنّ" -    
 . األخالق هي ما ينبغي أن يكون عليه سلوك عباد اهللا يف هذه احلياة تعليمه بأنّ-    
  ."ه هلم من عذاب أليمعدَّ توضيح مآل أولئك الذين خيالفون أمر اهللا عزوجل، وما أ-    

  

                                                 
 دار ابن كثري، :بريوت-دمشق. منهج التربية النبوية للطفل مع مناذج تطبيقية من حياة السلف الصاحل وأقوال العلماء العاملنيحممد نور بن عبد احلفيظ سويد،  )1(

 .301-300م، ص ص1998-ه1419
 .سبق خترجيه يف هذه الصفحة) 2(
، مصدر سابق، كتاب مسلمو. 1026، ص5376 التسمية على الطعام واألكل باليمني، رقم  بابالبخاري، مصدر سابق، كتاب األطعمة،: أخرجه )3(

                                                                                                               .902، ص2022رقم األشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها، 
 .59رشيد حيمران، مرجع سابق، ص )4(
 .247-246، ص ص1م، ج2000-ه1421. منهج اإلسالم يف مكافحـة اجلرميةعبد الرمحن بن إبراهيم اجلريوي،  )5(
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   جانب الوجود منالـمحاية املستهلك من خالل مراعاة مقصد امل:  اخلامسالفرع
نتفاع اس، وجاز شرعا االية بني الّنما كان له قيمة ماّد" :هصطالح بأّنيف اال      ميكن تعريف املال

نة النبوية الشريفة، ففي  وقد ورد ذكر املال يف القرآن والس،)1(" يف حال السعة واالختيار،به
  ☺﴿: قوله تعاىل الكرمي القرآن

 فاملال يف ،)2(﴾  
 ولكن ينبغي ، نعمةا أي األوالد، فقد اعتربا زينة احلياة الدنيا، فهو إذنيهذه اآلية جاء مقرونا بالبن

 «: ρ أما يف السنة النبوية الشريفة فلقوله،  ضوابط الشرععمة والتعامل معها وفقاء هذه النِّـإمن
، َوَمْن أََخذَُه ِبَغْيِر َحقِِّه كَانَ وُهاملَُعوَنةَ  َمْعِنفََمْن أََخذَُه ِبَحقِِّه َوَوَضَعُه ِفي َحقِِّه ، ةٌَولْ ُحلَاا املَذَ َهنَِّإ

عتداء م االن مقام املال لدى املسلم، بل إنه حّر عليه السالم بيَّ، فالنّيب)3(»كَالذِّي َيأْكُلُ َوالَ َيْشَبع
  .عتداء عليهماماء واألعراض يف حرمة اال وجعله مقرونا بالدِّ،عليه
عم اليت   يف معامالت األفراد، فهو عصب احلياة وهو من النِّ         ا وهامّ ا أساسي ااملال يعترب عنصر  ف      
 ، ومنع أكله بالظلم والعـدوان ،تعاىل بالرعايةهبا على عباده، لذا فقد أحاطه اهللا سبحانه و        اهللا َّمن
  .نيا معاين والّد فهو وسيلة لتحقيق مصاحل الدِّ؛جعله وسيلة وليس غايةو

  املال هو وسيلة إشباع احلاجات، والعون على أداء        إنّ": )4(يقول الدكتور يوسف القرضاوي        
نسان من مجعه للمال هو     قصد اال ، فإذا كان م   )5("...الواجبات، كالصدقة واحلج واجلهاد    كثري من 

نفـاق علـى     واال ، املسألة إشباع حاجاته وحاجات من يعوله، وإعفاء لنفسه وملن يعوله من ذلّ          
 والغاية من   ، مثال، فقد جعل املال إذا وسيلة      ستعانة به لعبادة اهللا كاحلجّ    احملتاجني من إخوانه، واال   
  . ومراعاته حلقوق الغري، من خري مبا يفعله املستهلك املسلم؛ذلك هو حتقيق رضا اهللا

                                                 
-ه1419دار النفائس، : األردن. ضوابط االنتفاع والتصرف هبا يف الفقه السالمي) األسهم والسندات(أحكام األسواق املالية ، رونحممد صربي ها )1(

 .17 صم،1999
 .46: سورة الكهف، اآلية )2(
، مصدر سابق، كتاب مسلمو. 1195، ص6427 ما ُيحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها، رقم  بابالبخاري، مصدر سابق، كتاب الرقاق،: أخرجه )3(

 .واللفظ للبخاري. 415، ص1035رقم الزكاة، باب أن اليد العليا خري من اليد السفلى وأن اليد العليا هي املنفقة وأن السفلى هي اآلخذة، 
متَّ حفظ القرآن الكرمي وهو دون م، أ1926يوسف القرضاوي علم من أعالم اإلسالم، ولد يف قرية صفط تراب إحدى قرى مجهورية مصر العربية سنة  )4(

م حصل على الدراسة التمهيدية العليا املعادلة للماجستري يف شعبة علوم القرآن والسنة، ويف 1960م، ويف سنة 1953العاشرة، حصل على اإلجازة العالية سنة 
فقه الزكاة، بيع املراحبة لآلمر بالشراء، وال يزال يثري املكتبة : م حصل على الدكتوراه يف احلديث وعلومه بامتياز، ألّف كتبا زادت عن املائة منها1973سنة 

م، 2002-ه1423دار ابن كثري، : بريوت. من أعالم املسلمني ومشاهريهمأبو احلسن علي احلسين الندوي، : أنظر ترمجته. اإلسالمية مبؤلفاته يف خمتلف العلوم
 .43-6م، ص ص2001-ه1421مكتبة وهبة، : القاهرة. العام اإلسالمية الشيخ يوسف القرضاوي شخصية :ومكتبة وهبة. 357-355ص ص

 .210مرجع سابق، صيوسف القرضاوي،  )5(
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فـالثروة يف رأي اإلسـالم      :  يف إطار تفسريه ملفهوم اإلسالم عن الثروة       )1(يقول باقر الصدر  "     
 فليست الثـروة هـي      ؛ه هدف طريق ال هدف غاية      ولكنّ ،ة هدف من األهداف املهمّ    ،وتنميتها

ي هبا  ألرض، وإمنا هي وسيلة يؤدّ    سالمي على وجه ا   نسان اإل اهلدف األصيل اليت تصنعه السماء لال     
نـسان يف   ، فتنمية الثروة لتحقيق اهلدف األساسي من خالفة اال        ...سالمي دور اخلالفة  نسان اال اال

 وإمنا تنمية الثروة ألجل الثروة      ، هي نعم العون على اآلخرة، وال خري فيمن ال يسعى إليها           ،األرض
  .)2("اـه وجيب الزهد فيهـنسان عن رّببعد اإل وهي اليت ُت،فهي رأس كل خطيئة، ...بذاهتا
 من خالل مراعاة مقصد املال من جانب        ،قتصاد اإلسالمي ى محاية املستهلك يف اال    تتجلّوعليه       

  :الوجود يف املظاهر اآلتية
 بال  ،سالميةضوابط الشريعة اإل  ل ا للحصول على األموال وفق    ؛عوة إىل السعي يف األرض    لّد ا :أوال

كل طرق الكسب احلالل مشروعة لتنمية املال، فعن طريق توسـيع جمـاالت              ف .ظلم وال عدوان  
  . وبالتايل إشباع حاجات املستهلك من السلع واخلدمات،ن من زيادة اإلنتاجالكسب احلالل نتمكّ

 كـان   ق العقود سواء    ـسالم يوجب توثي  الدعوة إىل توثيق العقود ضمانا للحقوق؛ فاإل      " :ثانيـا
، ويف ذلك حتقيق حلماية     )3(" خاصة منها العقود ذات اآلجال الطويلة      ،هادشة أو اال  ـذلك بالكتاب 

 والذي يعـود    ، الذي قد ينشأ بينه وبني البائع      ،التنازع واخلصام   من خالل منع   ؛مثلى للمستهلك 
  .ببالغ الضرر) املستهلك(عليه 
   وأمر به ،لهالعدل يف األموال؛ ومعىن هذا وضع األموال يف موضعها الذي خلقت من أج" :ثالثـا

بـاع أرشـد    الشارع احلكيم، عن طريق تأدية ما عليها من حقوق وواجبات دائمة كالزكاة، واتّ            
ة بني النـاس ومينـع      ـه أن جيعل األموال متداول    ـ، وهذا من شأن   )4("السبل يف إنفاقها وتنميتها   

ة مـن   ـجمموع ون األموال دولة بني   ـ فال تك  ، يعود على املستهلكني باخلري الكثري     اكتنازها، مماّ 

                                                 
، والده هو حيدر الصدر ذا مرتلة عظيمة وكان من علماء املسلمني، سافر حممد ه1352هو حممد باقـر الصدر، ولد بالكاضمية إحدى ضواحي بغداد سنة   )1(

: أنظر ترمجته. اقتصادنـا، فلسفتنا وغريمها: صبح علما من أعالمها ومرجعا دينيا، إذ يعترب من أنشط الشخصيات الدينية، من مؤلفاتهباقر الصدر إىل النجف وأ
. مية خالل القرن العشريناملناهج التغيريية اإلسال وفتحي يكن، . htm 1/37/balad/aalem/masom14.wwwحممد باقر الصدر املولد والنشأة،  

 . 276م، ص1988دط، 
).  واإلسالم يف أسسها الفكرية وتفاصيلهاةدراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث املذاهب االقتصادية للماركسية والرأمسالي(قتصادنا حممد باقر الصدر، ا )2(

 .671، صه1408، 2اجملمع العلمي للشهيد الصدر، ط
 .157مكتبة وهبة، دط، دت، ص: القاهرة. النظام اإلقتصادي يف اإلسالم مبادئه وأهدافهحي أمحد عبد الكرمي، أمحد حممد العسال وفت )3(
 527. يوسف حامد العامل، مرجع سابق، ص )4(
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ا يف شـكل    ك هذه األموال إمّ   حتّر" قـ الكفاية عن طري   ع حدّ ـق جلميع أفراد اجملتم   الناس، ويتحقّ 
  .)1("ارـالك أو استثمـاسته

  

  العدمشريعة من جانب صد الامحاية املستهلك من خالل مراعاة مق:  الثاين املطلب
تعين االبتعاد عن كل     ن جانب العدم؛  شريعة م صد ال امقمراعاة  محاية املستهلك من خالل          إنّ  

  .ملستهلكما من شأنه االضرار با
   

   من جانب العدمالدِّينمحاية املستهلك من خالل مراعاة مقصد : األولالفرع 
 عـن طريـق حتـرمي       ؛ين من جانب العدم   الدِّمقصد  م محاية املستهلك من خالل مراعاة       تّت     

فاهللا سبحانه وتعاىل هنى عباده عـن ارتكـاب         " . بالتعزير  أو يقترفوها باحلدّ   ومعاقبة من  ،املعاصي
 زيادة علـى    ،ى حدوده بعذاب أليم يف اآلخرة      الكبائر منها والصغائر، وأوعد من يتعدّ      ،املعاصي

 الذي حيجب نـور     ،ين طهارة قلوب املؤمنني من دنس املعاصي      عقاب الدنيا، فمن متام حفظ الدِّ     
م شـرب اخلمـر     م اهللا قتل النفس بغري حق، وحرَّ      لك حرَّ اإلميان الصادق عن قلوب العصاة، ولذ     

دة، وهنى عن خيانة األمانة، ونقض العهـود        ب على كل فعل من هذا عقوبة حمدّ       ، ورتّ ...والسرقة
م امليسر، وشهادة الزور، وكل ما يرجع إىل هذه األنواع مـن            وخلف املواعيد، وأكل الربا، وحرّ    

 بإقامـة   ،ة األمور حبراسة الشريعة ومحايتها    ف والّ نكر، وكلَّ دخل حتت معىن امل   قريب أو بعيد مما يَ    
  .)2(" وقواعد دينه ومبادئه،الزواجر تردع اخلارجني على حدود اهللا وأحكامه

  
  

  فس من جانب العدممحاية املستهلك من خالل مراعاة مقصد الّن: الفرع الثاين
عتداء على  يف حترمي اال  ؛نب العدم فس من جا       تظهر محاية املستهلك من خالل مراعاة مقصد النّ       

 اليت حرَّمها الشارع احلكيم، ملا ينجرُّ عنها مـن          ،من الكبائر كبرية   بغري حقّ ، ألنّ القتل    سـاألنف
سـبيل  يف   سالمية قد سلكت  ة اال ـ الشريع جند أنّ لذلك  اليت ال عالج هلا إال القصاص،        ،املفاسد

  .ةـطع والعقوبالتحرمي القا: اـمعاجلة هذه اجلرمية مسلكني مه
   التحـرمي القاطـع: أوال

                                                 
 .497املرجع نفسه، ص )1(
  .270-269املرجع نفسه، ص ص )2(
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ت قتل الشخص   ة وسيلة كانت، وعدّ   نسان بأيّ سالمية إهناء حياة اال   مت الشريعة اال  لقد حرَّ   "    
   ﴿: ، لقولـه تعـاىل    )1("قتل النـاس مجيعـا     الواحد مبثابة 

      
☺ ⌧   ☺ 

  ⌧  
 ُم دَ لُِّح يَ الَ«: قال كذلك  ρأنّ الرسول   ، كما   )2(﴾☺ 

ـ الثََوس،  فْالنَّ بِ ُسفْالنَّ: ثالَى ثَ َدْحِإ بِ الَّ إِ ، اهللا ولُُس رَ ينِّأَ اهللا وَ  الَّ إِ َهلَ إِ  الَ نْ أَ ُدَهْش يَ ،ٍمِلْس مُ ٍئِراْم  ُبيِّ
  .)3(»ةاَعَملَجِل ُكاِر التَِّهيِنِد ِلُقاِرفَاملُي، َواِنالَز
  ةـالعقوبـ: ثانيا

  :سالم إىل نوعنية يف اإلـع العقوب     تتنوَّ
 ﴿: حيث يقول تعاىل ،ق بالعقوبة األخروية ويتعلَّ:وع األولالّن -    

  ☺ 
    

⌧    
، فاجلزاء هنا )4(﴾☺ ⌧  

  . والعياذ باهللاعنة والعذاب العظيمم، ونيل الغضب من اهللا، واللّاخللد يف جهّن: اإذ
ت الشريعة  حيث جعل،يةالّدوكالقصاص   فيتمثل يف العقوبة الدنيوية:وع الثاينأما الّن -    

  املقتول حّقدا يف أعلى درجات اجلزاء وهو القتل، وجعلت لويلّقتل متعمِّ عقاب من َي،اإلسالمية
 ،فاته وأفعاله احلكمة واليقظةاإلنسان يف تصّر يراعيوذلك حىت ، )الدية( مبقابل  أو،اناالعفو ّجم

  :ل سبق من خالاس، وعليه تظهر محاية املستهلك مماّحفاظا على نفوس الّن
  
 حفاظـا علـى     ، احلذر فيما يتعاملون به من سلع أو خدمات        ، من التاجر واملنتج   ي كلّ توخِّ     

ى ذلـك    فأدّ ،) تاريخ صالحيتها  ىانته( صحة املستهلك وحياته، فلو باع تاجر مثال سلعة فاسدة          

                                                 
 .56م، ص2001دار الفكر العريب، : بريوت. ) ضوء اإلعالن العاملي حلقوق اإلنساندراسة مقارنة يف(حقوق اإلنسان يف االسالم سهيل حسني الفتالوي،  )1(
 . 32: سورة املائدة، اآلية )2(
   ﴿ : باب قوله تعاىلالبخاري، مصدر سابق، كتاب الدّيات،: أخرجه )3(

     
      

☺          
، 6878، رقم 45 املائدة ﴾ ☺     ☺

 .1269ص
  .93: سورة النساء، اآلية )4(

 



-103- 

 اليت  ،)ةالدنيوية واألخروي  (ضه للعقوبة هذا سيعرِّ إنّ   ف ، أو إزهاق روح األفراد    ،مإىل حدوث تسمّ  
  . لها مهّماتعترب رادع

  

  محاية املستهلك من خالل مراعاة مقصد العقل من جانب العدم: لثالفرع الثا
   تظهر يف حترمي كل ما ، محاية  املستهلك من خالل مراعاة مقصد العقل من جانب العدم     إنّ

  . مع معاقبة متعاطيها،ذهب العقل من مسكراتمن شأنه أن ُي
  شارع للمسكـرات حترمي ال :أوال

سالمية إىل احملافظة عليه، فهـو اخلاصـة    األصول اليت دعت الشريعة اإل العقل هو من أهمّ        إنّ
ق ما بني   نسان عن بقية اخللق، وهو األمانة اليت محلها دون غريه من املخلوقات، وبه يفرِّ             زة لال املميِّ

 ملا هلا مـن     ؛ هبذا األصل ومنها املسكرات    سالم كل ما من شأنه أن يضرَّ      م اإل لذا حرَّ ،  اخلري والشر 
مهـا   أو على مستوى اجملتمع، ومن املسكرات اليت حرَّ        ،)شارهبا(بالغ األثر سواء على صحة الفرد       

اسم لكل شـراب مـسكر،      : هواخلمر  و" ،وكل ما مياثلها يف علّة التحرمي     الشارع احلكيم اخلمر    
   .)1("غريهو التمر، أو الشعري أو أسواء كان من عصري العنب 

  أضرار املسكـرات: ثانيا
  :     للمسكرات أضرار عّدة تقع على املستهلك وكذا اجملتمع

 للمسكرات بالغ الضرر، سواء على صحة املـستهلك    إنّ:  أضرار املسكرات على املستهلك    -1
  :أو على ماله فهي

ه عن األنعام، مما    يِّقَ ورُ ل والتفكري، والعقل هو مناط التكليف     ة التعقُّ ـنسان حاسّ فقد اإل ُت"  -    
  .)2(" بغري شعور وال وعي،م واجلرائمـي إىل ارتكاب املآثيؤّد
  .)3("دان البصر، اجلنونـان، االرتعاش، فقـب اخلمر الضعف، اهلذيسبُِّي" -    

 ،الداخلي ا املخاطي ـي إىل هتييج غشائه   ر تأثريا خطريا على اجلهاز اهلضمي؛ فهي تؤدّ       تؤثِّ" -    
  ة ـم للعدوى املختلفة لكافّـة اجلسـأثري على مقاومدة، كما تعمل على الّتـا املعـاليوعلى خ

  
 .)1(»اءَوَد ِبْتَسْيلَ َواٌء َدَيِه«: القائل ρ األمني ، وصدق)4("األمراض

                                                 
  .367ويوسف حامد العامل، مرجع سابق، ص. 277ص ين، مرجع سابق،حممد علي الصابو:  أنظر)1(
 .121شركة الشهاب، دط، دت، ص: اجلزائر. اإلعجاز الطيب يف القرآنالسيد اجلميلي،  )2(
 .379-376يوسف حامد العامل، مرجع سابق، ص ص )3(
 .122-121مرجع سابق، ص صالسيد اجلميلي، اإلعجاز الطيب يف القرآن،  )4(
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طاب، وهذا ال حيتاج إىل برهان، فاملال قد        اخلمهلكة للمال مذهبة للعقل كما قال عمر بن         " -    
ي عـن شـرهبا لـشراء        ضرورياته وحاجياته، ولكن مدمن اخلمر ال يستطيع التخلِّ        حيتاج إليه يف  

  .)2(" بل يضع املال فيما يفسد عقله وبدنه،الضروريات أو احلاجيات
رات هلا تأثري بالغ على صحة ومال ـملسكا إن كانت :أضرار املسكرات على اجملتمع -2

ى إىل اء منه إال باستئصاله، إذ تأثريها يتعّد، فهي كالورم الذي ال ميكن الشف)شارهبا(املستهلك 
  . من األسرة إىل غاية كافة أفراد اجملتمع،احمليط الذي يتواجد فيه شارهبا

 ،ا بإمهال شؤوهنم إّم؛ر يف حقوق زوجته وأوالدهـصِّقَُي مدمن اخلمر  جند:ففي حميط األسرة     
   .أو إضاعة املال يف املسكرات

 فاملسكرات خترج من يتعاطاها عن حدود الشرع، وبالتايل يصري :ماعيةجتا املفاسد اإلأّم     
  . وغريمهاا إلحداث كل رذيلة اجتمـاعية من سرقة، زىنمستعّد

 ☺﴿ :جتماعية، حيث قال تعاىل اخلمر االإىل مضاّرالكرمي وقد أشار القرآن      
    

  
   

☺    
      
☺ ﴾)3(.  

ة، ـنتاجية اإل ي إىل ضعف القوّ   ه يؤدِّ  فإنّ ، فإضافة إىل العداوة بني أفرادها     :ةأما يف حميط األمّ   "     
على عملـه   ذلك   فينعكس   ،يصاب بالوهن والضعف  فاملدمن  ،  )4("لةة العام بسبب تأثريه على القوّ   

  . إنتاجهلّـويق
  

  جانب العدم النَّسل من محاية املستهلك من خالل مراعاة مقصد: رابعالفرع ال
التربيـة  الوجود، تقتضي منَّـا تـوفري       جانب   من   سالمسل يف اإل  حملافظة على النَّ       إذا كانت ا  

  نسان تنشئة اإل، إذ يعمالن على فضل كبري يف جمال محاية املستهلكما من ملا هل ،لتعليمواسالمية اإل
  

                                                                                                                                                         
م، كتاب الوضوء، باب الدليل على 1970-ه1390املكتب اإلسالمي، : حممد مصطفى األعظمي، بريوت: حتقيق. صحيح ابن خزميةابن خزمية، : رجهأخ )1(

 .60، ص1، ج114أنّ أبوال ما يؤكل حلمه ليس بنجس وال ينجس املاء إذا خالطه، رقم 
 .381يوسف حامد العامل، مرجع سابق، ص )2(
 .91: ، اآليةسورة املائدة ) 3(
  .384-382يوسف حامد العامل، مرجع سابق، ص ص ) 4(
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 دمـجانب الع  من   سالمسل يف اال  حملافظة على النّ   فإنّ ا  ،فس والضمري  النَّ  املطمئنّ ،الصاحل املستقيم 
من خالل االبتعـاد عن كل ما من شأنـه إنشاء جيل ضعيف،           ،   كذلك ماية للمستهلك حتقّق احل 

شاعر احلقد والضغينة، ويأىب االنقياد والطاعة والسكون، جيل يكون فيه املستهلك           تسكن نفسه م  
  .ية يف االستهالك واإلنتاج والتسويقسالماإل بعيدا كل البعد عن القيم والضوابط ،واملنتج والتاجر

جانـب   الّنسل من     من خالل مراعاة مقصد    ،ماية املستهلك حل سالم اال هع شرَّ من بني ما  ف     لذا  
  : اآليتعدمال

  إذ أنّ السبب الرئيسي لنشأة مثل هذا اجليل هو الزىن، الذي حّرمه الشارع :  حتريـم الزىن-    
    ﴿: احلكيم يف قوله تعاىل

 ⌧   
⌧﴾)1(.  

، واملالبس اخلليعة؛ اليت تدعو إىل الفتنة       حترمي الفنون واجملالّت اجلنسية، والروايات الفاحشة     " -    
  .)2("والفساد

  

  ال من جانب العدمـمحاية املستهلك من خالل مراعاة مقصد امل: امسالفرع اخل
 اليت هتدف إىل محاية املستهلك مـن        ؛سالمية مبجموعة من التشريعات        لقد جاءت الشريعة اإل   

  : خالل مراعاة مقصد املال من جانب العدم حيث
ال، واعتربته أكال لألموال ـعتداء على امل على أنواع متنوعة من اال،عت عقوبات زاجرة شرَّ-1

   ﴿ :قال تعاىل بالباطل،

نسان الذي ميوت ، واعتربت اإل)3(﴾ 
 :مها الشارع احلكيماليت حّر و،األفعال اليت تعترب اعتداء على األموال ، ومن بنيادون ماله شهيد

  ...، اإلحتكارالسرقة، احلرابة، الرشوة، الربا
سـراف  م اإل ه قد منع وحـرَّ    كتناز فإنّ م اال سالم قد حرَّ   حترمي اإلسراف والتبذير، فإذا كان اال      -2

نفاق، عتدال والقصد يف اإل   لتزام اإل إ الواجب على املستهلك     ه إضاعة لألموال، لذا فإنّ    والتبذير، ألنّ 
 عن طريق إنفاقها يف الضروريات من السلع واخلدمات، ومـا           ،وهذا من شأنه احملافظة على أمواله     
 .مصلحة اجملتمعمصلحته وق ـستثمار فيزيد من اإلنتاج وحيقّبقي له من الفضل يساهم به يف اال

                                                 
 .32: سورة اإلسراء اآلية)  1(
 .81-80منظور أمحد األزهري، مرجع سابق، ص ص)  2(
  .188: سورة البقرة، اآلية  )3(
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  كامليسر  ؛نتاجيةسالم بعض األعمال العقيمة من الناحية اإلحترمي امليسر والقمار؛ فقد منع اإل" -3
  

 وتبديـد  ،نـسان  فيه تبديد للطاقات الصاحلة املنتجة يف اإل      ؛ هذا النوع من األعمال    واملقامرة، ألنّ 
 ليس هو التداول الذي قـصده الـشارع يف          ، تداول األموال ودوراهنا بني املقامرين     لألموال، ألنّ 
 مـن   ،د عن امليسر والقمار   ا يتولَّ ظر عمّ ه تداول عقيم ال يضيف جديدا، هذا بقطع النّ        األموال، ألنّ 

  .)1("آثام ومفاسد وعدواة وبغضاء
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .515 يوسف حامد العامل، مرجع سابق، ص)1(
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  خالصة الفصل الثاين
 املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي يّتسم بالرشادة؛ فهو يعمل على تلبية حاجاته من السلع إن     

 االستهالك واخلدمات بعقالنية، من خالل التزامه بضوابط الشريعة اإلسالمية، إذ يبتعد عن
  :املظهري، يدفعه يف ذلك دافعان أساسيان أقّرهتما وبّينتهما الشريعة االسالمية ومها

 إشباع حاجة حقيقية؛ وهي تلك اليت تتعلق برغبة مشروعة تتطلب اإلشباع، كالغذاء واللباس              -1
 .واملسكن وغريها

ضوابط الشرع يف االستهالك،     بلوغ ثواب اهللا، ونيل مرضاته يف الدنيا واآلخرة، إذا ما تقّيد ب            -2
  .واقترن هذا األخري بنّية التقّرب من اهللا

     إنه بالعمل على تطبيق جمموعة من القواعد الفقهية يف جمال محاية املستهلك، جندها حتقّـق 
محاية فعلية له؛ باعتبارها تعمل على دفع املفاسد عنه، مثل قاعدة ال ضرر وال ضرار، الضرر يزال 

  .لضمان واخلراج با
     هذا وتعود أصل نشأة محاية املستهلك إىل املاضي البعيد، عندما أعلن عليه السالم على لسان 
ربه، يف العديد من اآليات القرآنية، على ضرورة هذه احلماية، فقد حّرم احلق تعاىل التطفيف، 

شأن هذه املسألة، ب ρوكل لون من ألوان  أكل أموال الناس بالباطل، وكذا أقوال وأفعال الرسول 
، مث جاء من بعده خلف ساروا على هنجه، فأدوا األمانة وحفظوا ...مثل منعه للغش واالحتكار

للمستهلك حقوقه، فكانوا خري خلف خلري سلف، فنتج عن ذلك جمتمع متكامل، يزخر باألمن 
يط به، وللمنتج ويتمتع باالزدهار، جمتمع كفل للمستهلك احملافظة على صحته وماله والبيئة اليت حت

احلق يف استخدام املوارد ولكن بعقالنية، وللتاجر احلق يف الربح ولكن مبشروعية، فتحققت التنمية 
  .االقتصادية يف هذا اجملتمع

     ولقد أمر الشارع احلكيم عباده باالتيان ببعض األفعال، وترك بعضها حتقيقا ملصاحلهم ومحاية 
حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، : ة أمور وهيهلم، فكانت مقاصدهم جارية على مخس

حفظ النسل وحفظ املال، فكل ما يتضّمن حفظ هذه األصول اخلمسة هو منفعة وجب جلبها؛ 
مثل الدعوة إىل السعي يف األرض، للحصول على األموال، وفق ضوابط الشريعة االسالمية بال 
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باعتبارمها يبّددان األموال فيما ال نفع فيه، ظلم وال عدوان، ويف مقابل هذا حّرم امليسر والقمار؛ 
  .فهذه مفسدة وجب درؤها

  
  
  
  

                                           
  

                                      الفصـل الثالث
  

     وسائـل محايـة املستهلك يف االقتصـاد اإلسالمي              
  

ـ     ل األول إىل أهّم الوسائـل اليت اعتمدها االقتصاد الوضعــي يف                بعد أن تطّرقنا يف الفص
سبيل محاية املستهلك، واليت تتعلق أساسا مبا شرَّعتـه الدولة من قوانـني ختدم املستهلك، وتوفِّر              
 احلمايـة له، فإنه سيخّصص هذا الفصل للحديث عـن الوسائــل املعتمـدة يف االقتـصـاد               

ـة مثلى للمستهلك، واليت تتـمثل يف جمموعة من الضوابـط،         اإلسالمي، من أجل توفـري محاي    
اليت ينبغي على املستهلك والتاجـر واملنـتج التقّيد هبا، خالل عملية االستهالك والبيع واإلنتاج،             

   :  وهذا ما سيتّم تناوله ضمن املباحث التاليـة،وكذا دور احملتسب يف توفري احلماية للمستهلك

  
  .حقيقة احلسبة يف االقتصاد اإلسالمي: هيديمبحث مت            
  . محاية املستهلك من نفسه يف االقتصاد اإلسالمي: املبحث األول            
  .محاية املستهلك من املنتج يف االقتصاد اإلسالمي: املبحث الثـاين            

  .سالميمحاية املستهلك من التاجر يف االقتصاد اإل:             املبحث الثالـث
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  .حقيقة احلسبة يف االقتصاد اإلسالمي: مبحث متهيدي
 أو من ،     إنّ للحسبة دورا فّعاال يف جمال محاية املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي، سواء من نفسه

نكر،  والنهي عن امل، هو قيامها بواجب األمر باملعروف؛ز هذه األّمة أو من املنتج، وما مييِّ،التاجر
    ﴿: مصداقا لقوله تعاىل

   
☺   

⌧ ☺   ﴾)1( .
 أفرادا وحكومـات، القيام هبذا الواجب يف ؛فانطالقا من مفهوم هذه اآلية، فإّنه يقع على اجلميع

  . الت، مبا فيها جمال محاية املستهلكمجيع اجملا
  

  ماهيـة احلسبـة : املطلب األول
فات      لقد تناول الفقهاء موضوع احلسبة بإسهاب كبري نظرا ألمهيته، فكانت هلم الكثري من املؤلَّ             

وسائل محاية املستهلك يف االقتصـاد     (يف هذا اجملال، لذا كان حرًِّيا بنا قبل اخلوض يف هذا الفصل             
 كمـدخل   ؛)تعريفها، مشروعيتها، حكمهـا، أركاهنـا     (احلديث عن حقيقة احلسبة     ) سالمياإل

  . حىت يكون على بيِّنة باملوضوع،للقاريء
  

  تعريف احلسبة ودليل مشروعيتها: الفرع األول
الفرع بالدراسة؛ تعريف احلسبة يف اللغة واالصطالح، مع بيان دليل مـشروعيتها             يتناول هذا      

  . كرمي، والسنة النبوية الشريفة، واإلمجاع وكذا املعقولمن القرآن ال
  تعريف احلسبـة: أوال

 واسم من االحتساب، واإلحتـساب      ، األجر :اِحلسبة بالكسر مبعىن  ":      تعريف احلسبـة لغـة  
روف إذا ظهر تركه، وهني عن املنكـر        ـهي أمر باملع  ": اإلصطالح الشرعي  ويف ،)2("األجرطلب  

                                                 
 . 110: سورة آل عمران، اآلية )1(
 مصدر سابق، مادة ،لسان العرب احمليط وابن منظور،. 54، ص1جمادة حسبه، مكتبة النووي، دط، دت، : ، دمشق القاموس احمليطبادي،الفريوز آ: أنظر )2(

 .أساس البالغةوالزخمشري، . 135، ص1 ج، دط، دت، مادة حسب،دار الفكر. املصباح املنري يف غريب الشرح الكبريوالرافعي، . 630، ص1مجحسب، 
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 نالحظ جليا ظهور مصطلحي املعـروف       ،من خالل التعريف السابق للحسبة    ف. )1("إذا ظهر فعله  
  واملنكر، فما املقصود هبما؟

   الحـصطويف اال. )2("اجلود هو ضد املنكر، واملعروف" :روف يف اللغةـ إنّ املع: املعـروف-1
اقيتـها،  الصلوات اخلمس يف مو   : مثل شرائع اإلسالم وهي    ρهو ما أمر اهللا به ورسوله       ": الشرعي

حج البيت احلرام، ومثل اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، ومثل اإلحسان وهو أن               
  .)3("...ك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراكتعبـد اهللا كأّن

خالف املعروف والنكراء الداهية، وهو كل ما قّبحه الـشرع وحّرمـه،            " يف اللغة    : املنكـر -2
 رمحـه  )5(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    ": واصطالحـا. )4("هامك شيئا تنكره  استف: واالستنكـار

املنكر الذي هنى اهللا عنه ورسوله، وأعظمه الّشرك باهللا؛ وهو أن يدعو مـع اهللا إهلـا آخـر                   : اهللا
كقتل النفس بغري حق، وأكل أموال الناس بالباطل؛ بالغـصب أو           : كالشمس، وكل ما حّرمه اهللا    

، وكذلك قطيعة الرحم، وعقـوق      ρ والبيوع واملعامالت اليت هنى عنها رسول اهللا         الربا أو امليسر،  
   .)6("الوالدين، وتطفيف املكيال وامليزان، واإلمث والبغي

  دليـل مشروعيـة احلسبـة: ثانيا
     لقد وردت العديد من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة واإلمجاع وكذا املعقـول،             

  :صرحيـة على وجوب األمر باملعروف والنهـي عن املنكر اللةاليت تدل د
  ﴿: حيث يقول اهللا تعاىل يف حمكم ترتيله:  من القرآن الكرمي -1

    
☺   

⌧ فاهللا ". )7(﴾   ☺
ن أنّ هذه األمَّة خري األمم اليت أخرجت للناس؛ فهم أنفعهم هلم وأعظمهم إحسانا إليهم،               تعاىل بيَّ 

                                                                                                                                                         
 .   83 ص مادة حسب،دار املعرفة، دط، دت،: لرحيم حممود، بريوتعبد ا: حتقيق

 .284م، ص1983-ه1403دار الكتب العلمية، دط، : حممد حامد الفقي، لبنان: تعليق. األحكام السلطانيةأبو يعلى احلنبلي، )  1(
 .747، ص2 مادة عرف، مج مصدر سابق،،لسان العرب احمليطابن منظور،  )2(
 .429صمرجع سابق، ن إبراهيم اجلريوي، عبد الرمحن ب )3(
 .716، ص3 مادة نكر، مجسابق،  مصدر، لسان العرب احمليطابن منظور، )4(
  .50: سبقت ترمجته يف الصفحة )5(
 .430عبد الرمحن بن إبراهيم اجلريوي ، مرجع سابق، ص )6(
 .110: سورة آل عمران، اآلية )7(
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ألهنم كملوا أمر الناس باملعروف وهنيهم عن املنكر، وأقاموا ذلك باجلهاد يف سبيل اهللا بأنفـسهم                
   .)1("وأمواهلم، وهذا كمال النفع للخلق

   ﴿: كمــــا قــــال احلــــق تعــــاىل     
  ☺ 

  ☺  
       

أي واصرب على ما ساءك من املكروه، عند األمـر          "  )2(﴾ 
  باملعروف 

 .)3("به وننتهي إليهوالنهي عن املنكر، وإمنا حكى اهللا تعاىل لنا ذلك عن عبده، لنقتدي 
َمْن َرأَى ِمْنكُْم ُمْنكًَرا فَلُْيَغيِّْرُه ِبَيِدِه، فَِإنْ «: قال ρأنّ رسول اهللا :  من السنة النبوية الشريفة-2

 ،، فهذا احلديث وغريه كثري)4(»لَْم َيْسَتِطْع فَِبِلَساِنِه، فَِإنْ لَْم َيْسَتِطْع فَِبقَلِْبِه، َوذَِلَك أَْضَعُف اِإلَميان
 سواء ،ُينيبء على وجوب القيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وأنّ ذلك ميكن إيقاعه وإتيانه

باليد أو باللّسان أو بالقلب، وهذا أمر يتسّىن لكل شخص، لذا فإنّ تركه يوقع أفراد األّمة 
حاالت : لاإلسالمية يف العصيان؛ لظهور الظلم والغّش واالعتداء، سواء كان ذلك مادِّيا مث

   .كاالعتداء على األفراد بالقذف:  أو الغّش يف السلع، أو معنويا،الّتطفيف يف امليزان عند البائعني
لقد أمجع علماء األّمـة اإلسالمية على وجوب احلـسبة، ألهنـا أمـر             " : من اإلمجــاع  -3

 بإقامـة األمـر     إذ أنّ ذلك من واجبات الدِّين، وال قيام لـه إال          "،  )5("باملعروف وهني عن املنكر   
  .    )6("باملعروف والنهي عن املنكر

فاملنكر واجب تغيريه على كل من قدر عليه، وأنه إذا مل يلحقه بتغيريه إال اللّـوم الـذي ال                  "     
يتعّدى إىل األذى، فإنّ ذلك ال جيب أن مينعـه من تغيريه، فإن مل يقدر فبلسانه، فـإن مل يقـدر                    

  .)7("ك، وإذا أنكر بقلبه فقد أّدى ما عليه إذا مل يستطـع سوى ذلكفبقلبه ليس عليه أكثر من ذل

                                                 
 .59 سابق، ص مصدرابن تيمية،)  1(
 .17: رة لقمان، اآليةسو )2(
 .608 سابق، صمصدراجلصاص، )  3(
 سابق، كتاب اإلميان، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان، وأنّ اإلميان يزيد وينقص، وأنّ األمر باملعروف والنهي عن املنكر  مصدر، مسلم:أخرجه )4(

 .48، ص49واجبان، رقم 
 .188م، ص1999-ه1419دار النفائس، : األردن. ة يف الفقه اإلسالميالرقابة املالي، حسني راتب يوسف ريان )5(
 .30، ص1م، ج2002 -ه1423، 2مكتبة الرشد، ط: الرياض. احلسبة والسياسة اجلنائية يف اململكة العربية السعوديةسعد بن عبد اهللا بن سعد العريفي،  )6(
 .48، ص4 سابق، مجمصدرالقرطيب،  )7(
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 هو املهمة اليت بعث اهللا تعاىل هبا رسله ،إنّ األمر باملعروف والنهي عن املنكر" : من املعقـول-4
عليهم السالم إىل الناس، فلو أمهلت لشاع اجلهل، وفشا الضالل، وانتشر الفساد، وهلك العباد، 

حدث، فقد تعطّل األمر باملعروف والنهي عن املنكر؛ فاسترسل الناس يف اتباع وهذا هو الذي 
لذا ينبغي على كل فرد القيام بواجب  .)1("الشهوات، وفعل املنكرات، والبعد عن كرمي األخالق

  .األمر باملعروف والنهي عن املنكرحسب استطاعته
  

  حكم احلسبـة وأركاهنـا : الفرع الثاين
  ـةم احلسبـحك: أوال
تعترب احلسبة واجبا على كل مسلم قادر، وهو فرض علـى      ": )2(يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية         

الكفاية، ويصري فرض عني على القادر الذي مل يقم به غريه، والقدرة هو السلطان والوالة؛ فذووا                
لقدرة، السلطان أقدر من غريهم، وعليهم من الوجوب ما ال يسع غريهم، فإنّ مناط الوجوب هو ا               

  .)3("فيجب على كل إنسان حبسب قدرته
إنّ احلسبة فرض كفاية يف حق احملتسب املتطوع، وتتعني على املعيَّن حبكم            ": )4(     وقال املاوردي 

واليته، وبيَّن الفرق بني املتطوع واملعيَّن؛ حيث أنّ املعيَّن ال جيوز له االنشغال عنها حبكم الوالية،                
هذا وقـد ذهـب     . )5("يف حقه نفال وتطوعا، وجيوز له االنشغال عنها بغريها        بينما املتطوع ُتعدُّ      

مجهور الفقهاء إىل أنّ احلسبة فرض على الكفاية، وقد تكون فرض عني يف حق طائفة خمـصوصة                 
  :)6(كما يلي

 .األئمة ومن ينـتدهبم ويل األمر عنه، ألنّ هؤالء متمكنون بالواليـة ووجوب الطاعة" -    
  . األبككون يف موضع ال يعلم باملعروف واملنكر إال هو، أو ال يتمكن من إزالته غريه  من ي-    
  ة قد جتب على غري املنصوب هلا حبسب عقد آخر، وعلى املنصوب هلا جتب ابتداء،ـ احلسب-    

  .  وهو يقدر على منعه،كما إذا رأى املودع لديه سارقا يسرق الوديعة      
                                                 

 .168م، ص1988 -ه1408مكتبة الطالب اجلامعي، دط، : السعودية. حافة يف ضوء اإلسالمالصمصطفى الدمريي،   )1(
  .50: سبقت ترمجته يف الصفحة )2(
 .11 صمصدر سابق،ابن تيمية، ) 3(
هاء الشافعيني، درس ، كان إماما جليال رفيع الشأن من وجوه الفق ه450وتويف سنة ه 364أبو احلسن املاوردي، ولد سنة هو علي بن حممد بن حبيب  )4(

عادل : أنظر ترمجتـه. احلاوي، اإلقناع، األحكام السلطانية: بالبصرة وبغداد سنني كثرية، وله مصنفات عديدة يف الفقه والتفسري وأصول الفقه واآلداب منها
- ه1413، 2هجر، ط: مد الطناحي، اجليزةعبد الفتاح حممد احللو وحممود حم:  حتقيق.طبقات الشافعية الكربىوالسبكـي، . 375ص مرجع سابق، نويهض،
 . 269-267، ص ص5م، ج1992

 .261-260م، ص ص2000-ه1421املكتبة العصرية، : مسري مصطفى، بريوت: حتقيق. األحكام السلطانية والواليات الدينية املاوردي،  :أنظر)  5(
 .34 -33ص صمرجع سابق، سعد بن عبد اهللا بن سعد العريفي،  )6(
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  ."رض عني على كل مكلّف وال يسقط عنه ف، اإلنكار بالقلب-   
  أركـان احلسبــة : ثانيا

  . احملتسب، احملتسب عليه، ما يكون حمالّ للحسبة، واإلحتساب:      للحسبة أربعة أركان هي
  احملتسب هو الشخص الذي يقوم بإنكار املنكر واألمر باملعروف، وهو إماّ أن : " احملتســب-1

  ، وأّول من قام هبذه الوظيفة هم األنبياء )1(" أومتطوِّعا من عاّمة الشعبيكون معّينا من قبل الدولة،
والرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصالة والسالم، وال بّد لويلّ األمر عند اختياره للمحتـسب؛ أن            
يتحّرى فيه جمموعة من الشروط، حىت يطّبق فرض األمر باملعروف والنهي عن املنكر على وجهـه                

  :بني هذه الشروطالصحيح، ومن 
  ام ـإذ ال والية لكافر على مسلم وال إمامة، وحىت يكون عاملا بأحك": ةـاإلسـالم واحلّري    • 

  
  ألنّ العبد ليس أهال لتوليته هذا "، )2("الشرع ونواهيه، كما ال جيب أن يكون احملتسب عبدا مملوكا

 .)3(" الناساملنصب اخلطري لنقصه بالرّق، حيث يغـّض من شأنه عند عاّمـة
باعتبار أنّ احملتسب يقوم باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، فيما          ": العلم باألحكام الشرعية   •    

، لذا ينبغي عليه أن يكون عاملا باألحكام الشرعية؛ ّمما          )4("يتعلق سواء حبقوق اهللا أو حقوق الناس      
ال خيشى  "،  )5("أي وصرامة يف الدِّين   ذا ر "ُيَسهِّل عليه القيام بوظيفته، وكشف منكرات األسواق،        

 .)6("يف اهللا لومة الئم
يشترط يف احملتسب أن يكون بالغا قادرا؛ إذ ال تنضبط األمور للـصّيب             ": البلوغ والتكليف     • 

لعجزه العقلي واجلسماين، كما ال يستطيع العاجز القيام هبذه الوظيفة، ُمَنصَّبا من قبـل املـسؤول                
أهـل الـصِّدق     وأن يكون من  "،  )7("ذا الشرط ممّيز له عن احملتسب املتطوع      األعلى كاخلليفة؛ وه  

 .)8("والعدل

                                                 
 .25م، ص2004الدار اخللدونية، دط، : اجلزائر. مفهوم االحتيال من الناحية الشرعية ودور احلسبة واالحتساب يف مواجهة جرائمهملدين بوساق، حممد ا)  1(
 .113 صمنشورات دحلب، دط، دت،:  اجلزائر.دراسات يف النظم اإلسالميةبشار قويدر،  )2(
 .37-36ص صسعد بن عبد اهللا بن سعد العريفي، مرجع سابق،  )3(
 .74صاحل فركوس، مرجع سابق، ص )4(
 .285أبو يعلى احلنبلي، مصدر سابق، ص)  5(
 .211حممد صربي هارون، مرجع سابق، ص )6(
 . 114-113بشار قويدر، مرجع سابق، ص ص )7(
 .12ابن تيمية، مصدر سابق، ص)  8(
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باعتبار أنّ احملتسب يقوم بأجَّل الوظائف وأخطرها، فينبغي أن يكـون             : آداب احملتسـب  -    
وأن يطـابق قولـه     "،  )1("ورعا يف أموره كلها، حىت يكون هناك تأثري ألمره وهنيه على اآلخرين           "

فيتَّقي بذلك كل شبهة من شأهنا أن حتطّ من قدره، وجتعله    "،  )3("عفيفا عن أموال الّناس   "،  )2("فعله
متحلِّيا حبسن اخللق، وبقدر عال مـن التواضـع          "وأن يكون . حمط القيل والقال مثل قبول اهلدايا     

   متروِّيا يف عملـه؛ وذلك ملا يترّتب على االستعجال من مفاسد كثرية، أو"،  )4("والرفق
  . )5("رمبا أّدى ذلك إىل ظلم الغري، أو اتِّهامهم مبا ليس فيهم

توجد جمموعة من الواجبات العاّمة، اليت ينبغي على احملتسب القيام هبـا             : واجبات احملتسب  -    
  :منها
 أو ،تطبيق األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف جمال املال العام؛ من خالل النهي عن إتالفه     "•     

  . )7("والرقابة على األنواع املختلفة للسلع"، )6 ("دامه لألغراض الشخصيةاستخ
 ،املسامهة مبجهوداته يف تبصري الناس مبا جيب عليهم عمله، لتجّنب الوقـوع يف املعاصـي              •     

مثل الصحفي املؤمن الذي يأمر باملعروف وينهى عن املنكـر، فيمـا يكتبـه              "واّتباع الشهوات؛   
  .)8("مقاالتوينشره من أخبار و

  . )9("األمر باجلمعة واجلماعات، وأداء األمانات"•     
 ألنّ"،  )10("منع اخلالعة واجملون العلين، الذي أصبح اليوم من اختـصاص شـرطة اآلداب            "•     

  . )11("احلسبة صارت تدخل ضمن مهّمة الشرطة، وصار احملتسب يسّمى شرطيا
 كتعّرض الرجال للّنـساء بـالقول       ،ون وقوع املنكرات   للحيلولة د  ؛مراقبة األماكن العاّمة  " •    

  .)12("أوالفعل
                                                 

 .450 - 449عبد الرمحن بن إبراهيم اجلريوي، مرجع سابق، ص ص )1(
 .44سعد بن عبد اهللا بن سعد العريفي، مرجع سابق، ص )2(
 .191حسني راتب يوسف ريان، مرجع سابق، ص )3(
 .68ابن تيمية، مصدر سابق، ص)  4(
 .456عبد الرمحن بن إبراهيم اجلريوي، مرجع سابق، ص )5(
 .92م، ص1990-ه1420جامعات، دار النشر لل: مصر. حرمة املال  العام يف ضوء الشريعة اإلسالميةحسني حسني شحاته،  )6(
 .79-78م، ص ص2001الدار اجلامعية، دط، : اإلسكندرية. دراسات يف علم االقتصاد اإلسالميعبد الرمحن يسري أمحد،  )7(
 .166 -165مصطفى الدمريي، مرجع سابق، ص ص )8(
وسامح عبد الرمحن . 103م، ص1986-ه1407ر الكتاب العريب، دط، دا: بريوت. السياسة االقتصادية والنظم املالية يف الفقه اإلسالميأمحد احلصري، ) 9(

 . 18املكتبة الفيصلية، دط، دت، ص: مكة املكرمة. املكاييل يف صدر اإلسالمفهمي، 
 .16م، ص1987-ه1408هجر، دط، : مصر. الشرطة ومهامها يف الدولة اإلسالميةفاروق عبد السالم،  )10(
 .103 -73م، ص ص1998 -ه1419الدار املصرية اللبنانية، :  القاهرة.من منظور إسالميالشرطة عميد عبد الواحد إمام،  )11(
 .61سعد بن عبد اهللا بن سعد العريفي، مرجع سابق، ص )12(
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 قـد سـبقوا مبئـات    ،منع أرباب البهائم استعماهلا يف ما ال تطيق، وهبذا يكون املسلمون      "•     
 .)1(" مجعيات الرفق باحليوان، اليت َيدَّعي الغرب أهنم أّول من أنشأها،السنني

يف الدولة اإلسالمية تكاد ال حتصى، يف مقابل احلقوق         واجبات احملتسب   : حقوق احملتسب  -    
  :املقّررة له، فهي وظيفة تكليفية أكثر منها تشريفية، لذا فإنّ من بني احلقوق املقّررة له جند

 فاحملتسب يستحّق التكرمي يف الدنيا، ويستحّق املثوبة يف اآلخرة من الكرمي الديَّان؛            ":التكرمي•     
كما أنّ من حـّق  "، )2("ي، ومحل الناس عليه ودعوهتم إليهـى الّنص الشرع  لسعيه إىل الوقوف عل   

، يكفيه تبعا للظروف االقتصادية، حىت ال متتّد يده ملال          )3("احملتسب أن يصرف له مرّتبا نظري عمله      
  .   الغري، وال يقع ضحية املرتشني

إذ أنه ليس باستطاعته    "،  )4("جيب أن يتوفر للمحتسب أعوان يعينوه على عمله       ": األعـوان    • 
كخرباء احلرف وأهل الـصناعات     : وهم خرباء يف ميادين خمتلفة    "،  )5("أن يتمكن من كل احلرف    

 .)6("وغريها
باعتبار أنّ الوظيفة اليت يقوم هبا احملتسب من أصعب الوظائف، كـون            : اإلحترام والطاعـة     • 

تسب يف الكثري من األحيان يتعّرض لألذى، لذا ال         النفس البشرية تأىب االنقياد حنو األوامر، فإنّ احمل       
 أمهّيـة احملتسب يف القضاء على املنكر، وبالتايل عليهم كفالة االحتـرام            ،بّد أن يعي أفراد اجملتمع    

كما أنّ للمحتسب أن يوقع عقوبة تعزيرية يف احلال، حسب نـوع            " ،والطاعـة فيما يأمرهم به   
 .)7("سدةاملنكر الواقع، كإتالف البضائع الفا

باعتبار أنّ احلسبة هي عبارة عن األمر باملعروف والنهي عـن           : " ما يكون حمـالّ للحسبـة    -2
املنكر، فكل ما يدخل حتت هذه العبارة يكون حمال هلا، لذا فإنّ هذا اجملال واسع وال ميكن حصره،                  

، ومنها ما يتعلـق     ما يتصل حبقوق اهللا   : لكن ميكن القول أنّ األمور اليت تكون حمال للحسبة منها         
  . )8("حبقوق الناس، ومنها ما يتعلق باحلقوق املشتركة بني اهللا وعباده

                                                 
 .140م، ص1992، 3دار النهضة العربية، ط:  بريوت.معامل النظام االجتماعي يف اإلسالمحيي أمحد الكعكي،  )1(
 .159م، ص2001-ه1422مؤسسة الرسالة، دط، : بريوت. اإلسالم وحرية اإلنسان، زكريا عبد الرزاق املصري )2(
 .46فاروق عبد السالم، مرجع سابق، ص )3(
 .املرجع نفسه )4(
 . 81م، ص2001-ه1421مكتبة الفالح، : الكويت. التقنية يف احلضارة اإلسالميةأمحد حسن ودونالدهيل،  )5(
 .119ار قويدر، مرجع سابق، صوبش. 75صاحل فركوس، مرجع سابق، ص) 6(
 .140وحيي أمحد الكعكي، مرجع سابق، ص. 46فاروق عبد السالم، مرجع سابق، ص) 7(
 .291-287أبو يعلى احلنبلي، مصدر سابق، ص ص: أنظر) 8(
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 فإنّ حمل احلسبة هو ما يتعلق حبقوق الناس، والذي يعترب من            ،أما بالنسبة ملوضوع هذا البحث         
ة أهّم هذه األقسام وأشهرها، حيث اهتمت به الشريعة اإلسالمية بالغ االهتمـام؛ كـون الفطـر               

اإلنسانية تسعى دائما لألفضلية، فإذا مل يّتم توجيهها التوجيه السليم وفقا لشرع اهللا، فإهنا سـتزيغ                
عن احلق، وبالتايل تقع ضحية النفس األّمارة بالسوء، فاحملتسب إذا له الفضل الكـبري يف توجيـه                 

  .السلوك وتقوميه
 ،)1("ملنكر، أو ترك املعـروف    احملتسب عليه هو الذي يصدر عنه فعل ا       : " احملتسـب عليـه  -3

ي إىل الضرر   كل من يرتكب منكرا منهيا عليه، يؤدِّ      : وخبصوص هذا البحث فإنّ احملتسب عليه هو      
مبصلحة املستهلكني، مثل التجار الذين يعمدون إىل االضرار باملستهلك، مبا ميارسونه من غـش              

ّشد سلوكه االستهالكي ومل يضبطه     واحتكار، وكذا املستهلك ذاته الذي قد يضرُّ نفسه؛ إذا مل ُيرَ          
  .بضوابط الشرع

ونعين به الوسائل اليت يستخدمها احملتسب، يف األمر باملعروف والنهي عن           : " اإلحـتسـاب -4
  .اللسان، اليـد، األعـوان والسالح: ، واليت تتمثل يف)2("املنكر

  

  مراحل احلسبة وأمهيتها يف توفري احلماية للمستهلك : املطلب الثاين
، يتبع جمموعة من املراحـل       األمر باملعروف والنهي عن املنكر     وظيفةباحملتسب وهو يقوم    إنّ        

 .  اليت تساعده يف تأدية وظيفته،جمموعة من الوسائلا يف ذلك ستخدمماملعهودة، 
  

  مراحـل احلسبـة     : الفرع األول
، لألمر باملعـروف والنهي عـن           توجد العديـد من املراحل، اليت جيب على احملتسب اتباعها        

 :املنكر، مرتبة كما سيـأيت بيانـه
   مرحلة الَتَعرُّف والتعريف: أوال
فاحملتسب عليه أوال أن يتعّرف على املنكر، أي ماهيته ومالبساته وأحواله، إمـا بنفـسه أو                "     

ب املنكر حبرمة   بإخبار ثقات، دون النظر إىل اإلشاعات، بعدها عليه القيام بتعريف وإشعار مرتك           
ه معه، بـأن يلتـزم      ـ، على أن يراعي يف ذلك اآلداب واألخالق اإلسالمية يف تعامل          )3("ما فعل 

الذي هو معلم البشرية، حيث روي عن أيب         ρول  ـأسلوب احللم واألناة، مسترشدا بفعل الرس     

                                                 
 .26حممد املدين بوساق، مرجع سابق، ص )1(
 .27-26املرجع نفسه، ص ص )2(
 .443 سابق، صعبد الرمحن بن إبراهيم اجلريوي، مرجع )3(
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َدُعوُه َوَهِريقُـوا  «: ρقام أعرايبٌّ فبال يف املسجد، فتناوله الناس، فقال هلم النيب           :  قال )τ) 1هريرة  
  . )2(»ُتْبَعثُوا ُمَعسِِّرين ذَُنوًبا ِمْن َماٍء، فَِإنََّما ُبِعثُْتْم ُمَيسِِّريَن َولَْم«: أَْو» َعلَى َبْوِلِه َسْجالً ِمْن َماٍء

  مرحلة الوعظ والتخويف من اهللا: ثانيا
ألنّ اإلنسان ال يـستغين     "نكر،       فالوعظ والتخويف من اهللا تعترب مرحلة مهّمـة للّنهي عن امل         

عن رّبـه طرفة عني، فهو يعلم عظمة اآلمر، وقهر وسطوة الناهي، وهنا جيتمع يف نفس املتلقـي                 
اخلشية واحلياء والرغبة، فيثمر ذلك استجابة سريعة، وهنا ينبغي التركيز على بيان بغض اهللا لتلك               

وعرض النصوص من الكتاب والـسنة؛      األفعال، وسخطه على من يفعلها، والوعيد الوارد فيها،         
 .)3("لترسيخ قبحها وإثبات حترميها

  مرحلة الغلظـة بالقول: ثالثا
ويلجأ إىل هذه الطريقة حني ال يستمع املخالف إىل املوعظة احلسنة، فعندئذ يضطر احملتسب              "     

، وبـذاءة   ، على أن ال تكون هذه الغلظة مدعاة للفحـش         )4("إىل تعنيفه، حىت ينتهي عن املخالفة     
  .)5(»ِإنَّ الرِّفَْق الَ َيكُونُ ِيف َشْيٍء ِإالَّ َزاَنُه، َوالَ ُيْنَزُع ِمْن َشْيٍء ِإالَّ َشاَنُه«: ρالكالم، لقوله 

   مرحلة التغيري باليـد: رابعا
وهذا ما يعامل به من أَصرَّ على العمل املخـالف، ال يـستمع إىل موعظـة، وال خيـاف                    "    
  .راقة اخلمر، مثل إ)6("تعنيفا
  مرحلة التهديد بإحلـاق األذى: خامسا

دع عنك هذا أو ألضربّن رقبتك      : التهديد بإحلـاق األذى؛ كقول احملتسب للمحتسب عليه      "     
 .)7("وما أشبهه، واألدب هنا أن ال يهدِّده بوعيد ال جيوز له حتقيقه

  مرحلة الضرب باليـد: سادسا
، )8("له، وال يلجأ له إال إذا مل تنفع مع املخالف الطرق الـسابقة            فالضرب باليد ُيَعدُّ تعزيرا     "     

  .)1("...فقد يكون لترك واجب مثل الضرب على ترك الصالة، أو ترك أداء األمانة"
                                                 

  .56: سبقت ترمجته يف الصفحة )1(
 .47، ص220  باب صب املاء على البول يف املسجد، رقمالبخاري، مصدر سابق، كتاب الوضوء،: أخرجه )2(
 .28حممد املدين بوساق، مرجع سابق، ص )3(
 .200رشيد حيمران، مرجع سابق، ص )4(
 .1124، ص2594اآلداب، باب فضل الرفق،، رقم ، مصدر سابق، كتاب الرب والصلة و مسلم:أخرجه )5(
 .200رشيد حيمران، مرجع سابق، ص )6(
 .447عبد الرمحن بن إبراهيم اجلريوي، مرجع سابق، ص )7(
 .201رشيد حيمران، مرجع سابق، ص )8(
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  مرحلة استخدام األعوان والسالح: سابعا
 اذه هلم  باخت هميكن للمحتسب أن يستعني باألعوان فيما قد يصعب عليه القيام به منفردا؛ ألن            "     

وعليه فاحملتسب يف هنيه عن املنكر ميكنه استخدام لـسانه،          . )2("يكون أقوى لإلنكار وأقدر عليه    
يده، أعوانه وسالحـه، مع مراعاة الترتيب يف اإللتجاء للحسبة، طبقا ملراحلها السابقة، وحسب             

  .الترتيب الذي سبق بيانه
  

  تهلك يف االقتصاد اإلسالميأمهية احلسبة يف توفري احلماية للمس: الفرع الثاين
     إنّ للحسبة دورا كبريا يف حتقيق احلماية للمستهلك من نفسه، إذ تعمل على ضبط وترشـيد                
استهالكه؛ عن طريق غرس اجلوانب العقائدية يف نفسه، فتوجه سلوكه االستهالكي حنو االعتدال             

لسلع واخلدمات اليت هو يف     والتوازن، فيبتعد بذلك عن اإلسراف والترف، ويعمل على استهالك ا         
  ).السلع التفاخرية(حاجة إليها بالفعل، ويبتعد عن الكماليات 

     وحاليا ميكن ترشيد االستهـالك لدى األفراد؛ عن طريق االعتماد على وسائل اإلعــالم             
بكافة أنواعها، سواء كانت صحافة، تلفزة، شبكات األنترنيت وغريها، فرقابة املستهـلك هـي             

 األدوار اليت يقـوم هبا احملتسب، فإذا صار السلوك اإلستهالكي لدى األفـراد رشـيدا،              من أمسى 
فإنّ هذا من شأنه أن يعمـل على محاية املستهلك من نفسـه، وحىت من جتـاوزات التاجــر                 

  .واملنتـج
     كما تعمل احلسبـة على رقابة نشاط السوق، للتأكّد من مدى التـزام الّتجـار بالـشريعة                

  :المية، يف معاماللتهم مع مجهور املستهلكني من خاللاإلس
مها مراقبة جتارة الواردات؛ وذلك بعدم السماح بالواردات من السلع واخلدمات، اليت حترِّ           " -    

  .الشريعة اإلسالمية مثل اخلمور
، )3(" اإلشراف على األسواق جبميع أنواعها؛ حىت تنتظم املعامالت فيها وفقا لقواعد الشريعة            -    
األمر بتنظيفها من األوساخ ال سيما يف احلر؛ حىت ال تـتضرر البضاعة املعروضة، فيعود الضرر               "و

  .)4("على املستهلك
  .)1("فض املنازعات على مقاعد السوق" -    

                                                                                                                                                         
 .45ابن تيمية، مصدر سابق، ص)  1(
 .242منظور أمحد األزهري، مرجع سابق، ص ) 2(
 .352-349محد، مرجع سابق، ص صعبد الرمحن يسري أ )3(
 .320موفق حممد عبده، مرجع سابق، ص )4(
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  .منع منكرات السوق كالكذب وإخفاء العيب" -    
  . منع بيع األواين املتخذة من الذهب والفضة-    
  ، ...وضع اخلشب، وأمحال احلبوب، واألطعمة على الطريق: نكرات الشوارع مثل منع م-    

  .)2("فكل ذلك منكر إن كان يؤّدي إىل تضييق الطرق، واستضرار املارة
  .          )3("...الربا، النجش، تصرية احليوان: منع املعامالت اليت حّرمها االسالم مثل" -    
  . )4( "...امليتة، حلم اخلرتير: احملّرمة مثلمنع التعامل يف األطعمة " -    
  

  إجبار البائعني على املنافسة الشريفة، ومنع التجار من االحتكار؛ ملا يف ذلك من ضرر بّين " -   
  . )5("على املستهلكني

  .مراقبة املوازين واملكاييل؛ ملنع التجار من الّتطفيف فيها" -    
م احنرافها عن األسعار احملّددة، مبعرفة ويلّ األمـر يف حالـة             مراقبة األسعار؛ للتأكد من عد     -    

  .)6("العمل بالتسعري
منع غش النقود وتزييفها، ملا يف ذلك من الفساد واإلضـرار باملاليـة العامـة للدولـة                 " -    

 .، كذلك تؤدِّي إىل زعزعة الثقة يف نفوس املستهلكني)7("اإلسالمية
 وذلك لتسهيل مهمة احملتـسب؛ فكلمـا كـان          ؛)8("انسةجتميع كل مهنة يف سوق متج     " -    

أصحاب املهن جمتمعون يف أماكن متقاربة، كان أفضل له؛ وذلك لتخّصص احملتـسبني يف مهـن                
حلماية املستهلك ودفع الضرر عنه؛ فالصناعات اليت توقد فيهـا النـار كاحلـدادة              "معينة، وكذا   

طارة وبيع األلبسة، لعدم التجانس بينها، وكذلك       واخلبازة، البّد وأن تبعد منشآهتا عن منشآت الع       
 .)9("حىت ال يتأَذَّى الناس بالدخان، أو بالروائح الكريهة

                                                                                                                                                         
 .152صم، 1999 -ه1420، 3دار القلم، ط: دمشق. أصول االقتصاد اإلسالمي رفيق يونس املصري، )1(
 .455 –454مصدر سابق، ص صأبو حامد الغزايل، : أنظر )2(
 .18 مصدر سابق، صابن تيمية،)  3(
  .91صم، 2004دار اجلامعة اجلديدة، دط، : اإلسكندرية). دراسة مقارنة(محاية املستهلك يف الفقه اإلسالمي الشرنباصي، رمضان علي السيد  )4(
 .320موفق حممد عبده، مرجع سابق، ص )5(
 .199رشيد حيمران، مرجع سابق، ص )6(
 .194، مرجع سابق، صحسني راتب يوسف ريان )7(
 .152صمرجع سابق، رفيق يونس املصري، ) 8(
 .املرجع نفسه )9(
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فاحلسبة تعمل على محاية املستهلك؛ من خالل ما توفره مـن             الرقابة على غذاء املستهلك؛    -    
 بّد أن تتوفر فيه قواعد      رقابة على غذائه قبل الوصول إليه، بداية من إنتاجه إىل عرضه وبيعه، إذ ال             

السالمة العامة؛ من الشروط الصحية والنظافة، ومتاَرس احلسبة يف هذه احلالة على كل من يساهم               
، أو من يعرضها للبيع، كأن      ...كاخلّبازين والطّباخني : يف توفري السلع الغذائية جلمهور املستهلكني     

خاصة األغذية اليت ال حتوي غالفا أو        (تكون معروضة يف مكان نظيف بعيدا عن العوامل اخلارجية        
حيث جاء يف كتاب معامل القربـة يف أحكـام احلـسبة البـن              " ،من غبار، مطر وغريها   ) غطاء

 ينبغي أن يأمرهم احملتسب برفـع       :، يف فصل احلسبة على الفرَّانني واخلّبازين      )1(القرشي االخـوة
   يعجن العجَّـان بقدمه، وال وال… اجن وتنظيفهاـ، ويأمرهم بغسل املع…ف أفراهنمـسقائ

  
  ه، وال مبرفقيـه؛ ألنّ يف ذلك مهانة للطعام، ورمبا قطر يف العجني شيء من عرق إبطيه أو ـبركبت
  .)2("بدنه
  :)3(إذ يظهر دور احملتسب يف هذه احلالة من خالل:  الرقابة على البيئة-    
  . االستخدام األمثل للمواردمنع القيام بأنواع اإلنتاج، اليت قد تسيء إىل"  •        

تنظيم عمليات اإلنتفاع باملواد العامة، وذلك لصاحل أبناء اجملتمع مجيعـا علـى قـدم               •          
  ."املساواة

  

  محاية املستهلك من نفسه يف االقتصاد اإلسالمي : املبحث األول
  من الضوابط، اليت يتعّين    ؛ تتمثل أساسا يف مجلة    )الرقابة الذاتية (     إنّ محاية املستهلك من نفسه      

  . استهالكه، أوكيفية استهالكهلّعليه التقّيد هبا، سواء فيما يتعلق مبصدر إنفاقه، حم
  

  الضوابط اليت تتعلق مبصدر إنفاق املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي: املطلب األول
 االسـتهالك   من املالحظ أنّ بعض الباحثني يف االقتصاد اإلسالمي يقع يف خطأ اخللط بني            "     

واإلنفاق، فيطلق أحدمها على اآلخر، على أساس أهنما متفقَّان من حيث املعىن، والواقـع أهنمـا                

                                                 
، ومسع من الرشيد العطار، ومن أيب مضرصحيح مسلم، وحدث هو وأبوه 648هو حممد بن حممد بن أمحد بن أيب زيد بن االخوة القرشي، احملدث، ولد سنة  (1)

  .168 ص،4 ج،ه1414دار اجليل، دط، : بريوت. الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة: ابن حجر العسقالين: أنظر ترمجته. 729وأخوه، مات سنة 

 
 .95م، ص2001-ه1421دار الكتب العلمية، : إبراهيم مشس الدين، لبنان: تعليق. معامل القربة يف أحكام احلسبةابن االخوة القرشي،  )2(
 . 355 –79عبد الرمحن يسري أمحد، مرجع سابق، ص ص )3(
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خمتلفان؛ فاالستهالك هو استخدام السلع واخلدمات من أجل إشباع احلاجات، أما اإلنفاق فيقصد             
  . )1(" املبلغ الّنقدي الذي خيرج من الذمَّة بقصد إشباع احلاجات:به

  

  أوجه اإلنفاق يف االقتصاد اإلسالمي:  األولالفرع
ونفق املال مبعىن بذل "، )2("ما ينفقه الرجل من دراهم وحنوها: "     ُيعرَّف اإلنفاق يف اللغة بأّنه

  . )3("واستهلك ومل يبق منه شيء
صرف املال احلالل، للحصول على منافع ماّدية أو " :أما اإلنفاق يف اإلصطالح الشرعي فهو     
  .)4("عنوية مشروعة، تساعد يف حتقيق اإلشباع املاّدي والروحيم

     إنّ إلنفاق املال أوجه عديدة قّررها الشارع احلكيم، باعتبار أنّ املال هو مال اهللا، واإلنسان 
  ّد باملال؛ فينفقه على نفسه فقط، أو يكتنـزه ومينعه من ـمستخلف فيه، فال ميكن للفرد أن يستب

  :أوجه اإلنفاق يف اإلسالم هيالتداول، لذا ف
  اإلنفاق على نفسه وأهل بيته: أوال
ال جيوز للمسلم أن حيرم نفسه وعائلته من الطيبات وهو قادر عليها، سواء أكان دافعه إىل     "

، )5("ذلك الزهد أم الشح، فالقرآن ينكر على أدعياء الزهد الذين حيرِّمون على أنفسهم ما أحلَّ اهللا
   ﴿ :فيقول تعـاىل

    
   

     
☺      

    
   

  .  حيّب أن يرى أثر نعمته على عبده، فاهللا تعاىل)6(﴾ 
ِإْبَدأْ ِبَنفِْسَك فََتَصدَّْق َعلَْيَها، فَِإنْ فََضلَ َشْيٌء فَألَِْهِلَك، فَِإنْ «: كما أنّ الرسول الكرمي يقول     

؛ فهذا )7(»َهكَذَافََضلَ َعْن أَْهِلَك َشْيٌء فَِلِذي قََراَبِتَك، فَِإنْ فََضلَ َعْن ِذي قََراَبِتَك َشْيٌء فََهكَذَا َو
 فيشبعها ،احلديث يتضّمن توجيها إسالميا عظيما يف جمال اإلنفاق؛ فعلى الفرد املسلم أن ُيغين نفسه

                                                 
 .32عبد الستار إبراهيم اهلييت، مرجع سابق، ص )1(
 .286، ص3الفريوز أبادي، مصدر سابق، مادة نفق، ج )2(
 .61م، ص1999دار وائل، : عمان. ) الزكاة- الربا-املال(االقتصاد اإلسالمي طاهر حيدر حردان،  )3(
 .286م، ص2004 -ه1425نشر مجعية التراث، : اجلزائر. نظرية االستخالف يف األموال يف االقتصاد اإلسالميحممد بن صاحل محدي،  )4(
 .218م، ص1996-ه1417مؤسسة الرسالة، : بريوت. دور القيم واألخالق يف االقتصاد اإلسالمييوسف القرضاوي،  )5(
 .32-31: سورة األعراف، اآليتني )6(

 .402، ص997، مصدر سابق، كتاب الزكاة، باب االبتداء يف النفقة بالنفس مث أهله مث القرابة، رقم مسلم: أخرجه )7 (
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الزوجة واألوالد والوالدان، إذ أنّ : مبا حتتاجه من ضروريات احلياة، بعدها ينتقل إىل أهله وهم
: اىلالوالدين يعتربان من قبيل أهل الرجل وخاّصته، حيث يقول تع

لذا يقع  )1(﴾ ﴿
  .على املسلم وجوب طاعتهم واالنفاق عليهم

     غري أنّ املالحظ يف هذا العصر الذي طغت فيه املاّدة، البتعاد الناس عن تعاليم اإلسالم، أصبح 
 قد نّص على  بعد عجزهم عن الكسب، رغم أنّ الشارع احلكيم،الوالدان ُيرميان يف ديار العجزة

  .!وجوب إنفاق اإلبن على والده الفقري، فما بالك بالوالد العاجز؟
  : ويكون إنفاق اإلنسان على نفسه وأهل بيته فيما يتعلق    
فاإلنسان ال ميكن أن يعيش دون طعام، غري أنّ إنفاقه يف هذه احلالة يكون مقّيـدا                :  الطعام -    

  .  تقتريبطيبات املأكل واملشرب، دون إسراف وال
فاهللا سبحانه وتعاىل قد تفضَّل على عباده مبا أباح هلم من لباس، بشرط أن يكـون            :اللّباس" -    

  . دون سرف
  ق مصاحله ـا ملن له النفقة لإلقامة فيه، وليحقّـ أن يهيئ مسكن،ينبغي على املنفق:  املسكن-    

  . )2("كالسكن
ة اليت ينبغي على الفرد اإلنفاق عليها لرفع احلرج         حيث يعترب من الوسائل الضروري     : املركب -    

  .عنه، خاصة إذا ما تعلّق األمر باالنتقال من بلد إىل آخر
فقد سبق اإلسالم القوانيـن الوضعية يف ما قـّرره من وجوب الرأفـة  :  احليوانات اململوكة  -    

عليها من طعام وشراب    باحليوانات عموما واململوكة خصوصا؛ إذ يقع على مالكها واجب النفقة           
  .وتوفري املأوى هلا

  اإلنفاق على األقارب: ثانيا
ه أن نصَّ على وجوب اإلحسان إىل ذوي القرىب؛ سواء كان ـإنّ من عناية اهللا خبلق"     
 أو بالفعل بإشباع حاجياهتم من األكل واللباس والسكن، فال -إذ الكلمة الطيبة صدقة- ولـبالق

األقارب يف الفقه اإلسالمي، وإمنا يتقّدر ذلك مبقدار كفاية املنفَق عليه، يوجد مقدار معني لنفقة 
  ﴿: ، لقوله تعاىل)3("ومقدرة املنِفق املالية

                                                 
 . 23: إلسراء، اآليةسورة ا )1 (
 .59-56، مرجع سابق، ص ص)دراسات يف االقتصاد اإلسالمي(روحي أوزجان، نظام نفقات األقارب يف الفقه اإلسالمي  )2(
 .73-68املرجع نفسه، ص ص)  3(
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والعفو هو الفضل عن " )1(﴾   
ـُبقي اإلنسان لنفسه وعياله ما يسعهم، وما ال حيتاج معه إ   .)2("ىل سؤال غريهالغىن، حيث ي

    اإلنفاق على الفقراء واملساكني من غري األهل واألقارب: ثالثا
:      إنّ العديد من اآليات القرآنية جاءت تأمر باإلنفاق على الفقراء واملساكني، لقولـه تعـاىل              

﴿ ☺    
 ☺ 

، مربزة بذلك أمسى صور التكافل االجتماعي، الذي        )3(﴾☺
التعاون والترابط بني أفراد اجملتمع، من أجل معاونة احملتاجني على العيش، لدوافع كثرية             "يف   يتمثل

وهلذا فإنّ الدِّين أطلق للناس اجملال يف هذا الباب، فمـا       "،  )4("منها صلة الدم والصلة الدينية وغريها     
ن يقول ال أجد ما أتصّدق به، فكلّ شيء نافع ولو كان مثرة هو صدقة مقبولة،                من أحد يستطيع أ   

، غري أنّ   )6(»اتَّقُوا النَّاَر َولَْو ِبِشقِّ َتْمَرة     «:ρ، حيث يقول    )5("يدخل هبا صاحبها يف عداد املتصدِّقني     
 ﴿: اهللا تعاىل قـد هنانـا عـن املـنِّ بالـصدقات حيـث يقـول               

    
، فإذا  )7(﴾ ☺ 

كان إنفاق املسلم على غريه يوجب له الثواب عند اهللا إن احتسبها، فإنّ َمنَّه مبا أنفقه يوجب لـه                   
  .غضب اهللا وعذابه؛ ألّنه يؤذي املتصدَّق عليه

  اإلنفاق يف سبيل اهللا: رابعا
، لنصرة دينه )اجلهاد باألموال(وتعاىل عباده بإنفاق أمواهلم يف سبيل اهللا      لقد أمر اهللا سبحانه 

ـَّن ثواب املنفقني وفضلهم عّمن سواهم يف قوله  ﴿: وإعالء كلمة احلق، كما بي
    

  ☺⌧   
     

     

                                                 
 .219: سورة البقرة، اآلية )1(
 .215يوسف القرضاوي، دور القيم واألخالق يف االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص )2(
 .177: ةسورة البقرة، اآلي )3(
 .79م، ص1983-ه1403مكتبة األقصى، دط، : عمان. اإلسالم وتنظيم النشاط االقتصادي وضمان العمل والعيش للناسصادق مهدي السعيد،  )4(
  .199 دت، صدار املعرفة، دط،: لبنان.  السياسة املالية يف اإلسالم وصلتها باملعامالت املعاصرةعبد الكرمي اخلطيب، )5(

 
 .248، ص1417رقم  باب اتقوا النار ولو بشق مترة والقليل من الصدقة، البخاري، مصدر سابق، كتاب الزكاة،: أخرجه )6(
 .264: سورة البقرة، اآلية )7(
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☺      
﴾)1( .  

العجز "ويشمل اإلنفاق يف سبيل اهللا كل من أصبح عاجزا عن الكسب؛ سواء كان هذا      
، النفقة النفقة على اجملاهدين املتضّررين بسبب احلرب:  ومن أمثلتهم)2("صحِّيا أو ظاهرا كاملعتقل

اخل، ... وكاملصابني نتيجة األلغام،على غري اجملاهدين املتضّررين بسبب احلرب؛ كاألرامل واليتامى
  .النفقة على زوجات وأبناء املعتقلني وغريهم

  

  الكسب وأمهّيته يف االقتصاد اإلسالمي: الفرع الثاين
  تعريـف الكـسب: أوال

تصرَّف واجتهد، والكسب هو : جلمع، واكتسبطلب الرزق وأصله ا":      الكسب يف اللغة هو
نتيجة السعي يف طلب ": ، فالكسب لغة إذا هو)3("الطلب والسعي يف طلب الرزق واملعيشة

كما أنّ الكسب يف االصطالح ال خيرج عن املعىن اللغوي؛ فهو يعين كذلك النتيجة . )4("الّرزق
: سنـة؛ فمن الكتاب قوله تعـاىلاحملصلة من السعي يف طلب الرزق، وهو مشروع بالكتاب وال

﴿    

َألنْ َيأُْخذ «: ρ، ومن السنة قوله )5(﴾   
 ُه ِمْن أَنْأََحَدكُْم َحْبلَُه، فََيأِْتَي ِبُحْزَمِة احلَطَِب َعلَى ظَْهِرِه، فََيِبيَعَها فََيكُـفَّ اهللا ِبَها َوْجَهُه، َخْيٌر لَ

  .)6(»َيْسأَلَ النَّاَس أَْعطَْوُه أَْو َمَنُعوه
  أمهِّية الكسب احلـالل: ثانيا

     يعترب الكسب احلالل من أهّم األمور اليت دعت إليها الشريعة اإلسالمية؛ ملا لـه مـن بـالغ                  
خدمات، كما  األمهية، فهو الوسيلة األساسية اليت تعمل على توفري ما حيتاجه املستهلك من سلع و             

  : تظهر أمهيته يف أنه

                                                 
 .261: البقرة، اآلية سورة )1(
 .90روحي أوزجان، مرجع سابق، ص) 2(
 .254، ص 3مادة كسب، مج، مصدر سابق، لسان العرب احمليطابن منظور،  )3(
 .26 م، ص2003-ه1424مكتبة وهبة، : القاهرة.  املال يف اإلسالمرستثماإأمحد مصطفى عفيفي،  )4(
 .20: سورة املزمل، اآلية )5(
ب كراهة ، مصدر سابق، كتاب الزكاة، بامسلمو. 259، ص1471رقم باب االستعفاف عن املسألة، البخاري، مصدر سابق، كتاب الزكاة،: أخرجه )6(

 .واللفظ للبخاري. 416، ص1042رقم املسألة للناس، 
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فاهللا سبحانه وتعاىل خلق االنسان، ومحَّلـه مـسؤولية         " :)عمارة األرض (استجابة ألمر اهللا     -1
عمارة األرض، وطلب منه السعي والعمل ألجل احلصول على الكسب الطيب، للقيام بأعباء احلياة              

  . )1("وعبادة اهللا
 فاألنبياء والرسل هم خري قـدوة لنـا يف طلـب            :نسانيةوسيلة للقضاء على تعايل النفس اإل      -2

، وهذا ما جيعل املسلم يقتدي هبم، فال يَتَرفَّع         ...الكسب احلالل مهما كان، سواء بالرعي، النجارة      
  .  عن طلب الكسب احلالل

 فاملسلم الذي يتحّرى الكسب احلالل؛ ابتغاء مرضاة اهللا، يناله الثواب يف الدنيا           :  طريقا للثواب  -3
َما ِمْن ُمْسِلٍم غََرَس غَْرًسا، فَأَكَلَ ِمْنُه ِإْنـَسانٌ أَْو َدابَّـةٌ، ِإالَّ كَـانَ لَـُه                 «: ρواآلخرة، فقد قال    

  .)2(»َصَدقَة
فقد جعل اإلسالم الكسب سبيال للكرامة واالحتـرام بـني          ": القضاء على البطالة والتسول    -4

  . )3("الناس
  القتصاد اإلسالمياملصادر املشروعة للكسب يف ا: ثالثا

     باعتبار أنّ الكسب هو السعي يف طلب الرزق، فإنّ املـصادر املـشروعة لـه يف االقتـصاد              
  :اإلسالمي هي

فاإلسالم يعترب العمل الوسيلة األوىل لالرتزاق، والّدعامة األساسية لالنتاج، وال : " العمـل-1
 عمل يؤدِّيه االنسان، مقابل أجر يقتصر مفهوم العمل على االحتراف أو االجتار؛ بل يشمل كل

ولذا ميكن تعريف العمل يف االقتصاد اإلسالمي  ،)4("يستحقّه، سواء كان عمال يدويا أو ذهنيا
اجلهد املبذول إلنتاج السلع واخلدمات املقبولة شرعا؛ كاالشتغال يف الصناعة والزراعة " :هـبأّن

   .)5("والتجارة وغريها من املهن واخلدمات األخرى
 بأن يقصد ؛اإلخالص":  اإلسالمي جمموعة من الضوابط اليت تقّيده منهااالقتصادللعمل يف و     

حتكمه أخالقيات اإلسالم "  وأن،، كما ينبغي أن يكون يف دائرة احلالل)6("بعمله وجه اهللا تعاىل

                                                 
 .26أمحد مصطفى عفيفي، مرجع سابق، ص )1(
، مصدر سابق، كتاب املساقاة، باب فضل مسلمو. 1125، ص6012رقم  باب رمحة الناس والبهائم، البخاري، مصدر سابق، كتاب األدب،: أخرجه )2(

 .للبخاريواللفظ . 675، ص1553رقم ، الغرس والزرع
 .48حممد حممد أمحد أبو سيد أمحد، مرجع سابق، ص)  3(
 .127أمحد حممد العسال وفتحي أمحد عبد الكرمي، مرجع سابق، ص )4(
 .81سعيد سعد مرطان، مرجع سابق، ص )5(
 .62عبد اهللا املصلح وصالح الصاوي، مرجع سابق، ص )6(
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، )2(»ْم َعَمالً أَنْ ُيْتِقَنُهِإنَّ اَهللا ُيِحبُّ ِإذَا َعِملَ أََحُدكُ«: ρلقوله ، )1("املعروفة؛ من صدق وإتقان
مع "، )3("وكذا جيب أن ال يتناىف هذا العمل مع نصوص الشريعة، أو يترتب عليه ضرر باآلخرين"

  . )4("ضرورة تعلّم العامل األحكام الشرعية املرتبطة مبهنته؛ حىت ال تزلّ به القدم فيقع يف احملّرم
، وهو مشروع بالكتاب والسنة )5(" منافععقد معاوضة على غري"وهو عبارة عن :  البيـع-2

  ﴿: واإلمجاع؛ فمن الكتاب قوله تعاىل

   ﴾)6( ،
كما أمجعت األّمة "، )7(»أَفَْضلُ الكَْسِب َعَملُ الرَُّجل ِبَيِدِه، َوكُلُّ َبْيٍع َمْبُروٍر«: ρومن السنة لقوله 

وذلك ألنّ حاجة اإلنسان تدفعه إىل التعلّق مبا يف يد "، )8("ية التعامل بهاإلسالمية على مشروع
 طريق مشروع إىل وصول ،غريه، وهذا الغري ال يبذله يف العادة بغري عوض، فكان يف جتويز البيع

  .)9(" ودفع حاجته،كل واحد منهما إىل غرضه
ا تتضّمنه من غرر، والذي يؤّدي يف  مل؛غري أنّ هناك جمموعة من البيوع اليت هنى عنها الشارع     

أّي : بيع احلصاة؛ وصورته أن يقول املشتري": الغالب إىل التنازع بني البائع واملشتري، ومن بينها
يلمس الرجل الثوب وال  ثوب وقعت عليه احلصاة اليت أرمي هبا فهو يل، بيع املالمسة؛ وهو أن

ما : بيع املضامني واملالقيح؛ حيث أنّ املضامني هي"، )10("ينشره أو يبتاعه ليال، وال يعلـم ما فيه
وهو بيع التمر يف رؤوس النخل  ؛يف بطون احلوامل، واملالقيح ما يف ظهور الفحول، بيع املزابنة

  . )11("بالتمر، أو بيع كل مثر على شجرة بتمر كيال وغريها

                                                 
 .84سعيد سعد مرطان، مرجع سابق، ص )1(
، 897، رقم ه1415دار احلرمني، دط، : طارق بن عوض اهللا بن حممد وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، القاهرة: حتقيق. املعجم األوسطرباين، الط: أخرجه )2(
 .275ص ،1ج

م، 1988، 2لة، طمؤسسة الرسا: بريوت. حقوق األفراد يف دار اإلسالموعبد الكرمي زيدان، . 318عبد الرمحن بن إبراهيم اجلريوي، مرجع سابق، ص) 3(
 .41ص

 .63عبد اهللا املصلح وصالح الصاوي، مرجع سابق، ص )4(
 .1، ص3وزارة الشؤون الدينية، دط، دت، ج: اجلزائر .الشرح الصغريأمحد الدردير،  )5(
 .275: سورة البقرة، اآلية )6(
واللفظ . 263، ص5، ج10177، باب إباحة التجارة، رقم ، كتاب البيوع سابقمصدر والبيهقي،. 466، ص3، ج سابقأمحد بن حنبل، مصدر: أخرجه )7(

 .للبيهقي
 . 2، ص4م، ج1983 -ه1403دار الكتاب العريب، دط، : لبنان.  املغينابن قدامة،: أنظر )8(
 .56صم، 1998 -ه1418، 5املكتبة التوفيقية، ط. فقه املعامالت املدنية والتجارية يف الشريعة االسالميةنصر فريد حممد واصل، )  9(
لبيـان مـا    (املقدمات املمهدات   والقرطيب،  . 148، ص 2م، ج 1988 -ه1409،  9دار املعرفة، ط  : بريوت. بداية اجملتهد وهناية املقتصد   القرطيب،  : أنظر)  10(

دار الغرب اإلسـالمي،    : لبنانسعيد أمحد أعراب،    :  حتقيق ).اقتضته رسوم املدونة من األحكام الشرعيات والتحصيالت احملكمات ألمهات مسائلها املشكالت          
 .71، ص2جم، 1988-ه1408

 .31وأمحد الدردير، مصدر سابق، ص. 149القرطيب، بداية اجملتهد وهناية املقتصد، مصدر سابق، ص: أنظر )11(
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جبعل معني ملن َيرّد    وهي عبارة عن عقد على منفعة ُيظّن حصوهلا، كمن يلتزم           : " اجلعـالـة -3
  . )1("عليه متاعه الضائع، أو دابته الشاردة، أو ُيَحفِّظ ابنه القرآن

هي التوّسط بني البائع واملشتري إلمضاء البيع، فالسِّمسار هو الـذي يـدلّ             " : السمسـرة -4
وجتوز السمـسرة بـشرط أن ال خيـدع         "،  )2("املشتـري على السلع، ويدل البائع على األمثان      

ر أحد العاقدين حلساب اآلخر أو حلساب نفسه، وأن يأخذ من األجر ما يكافئ جهـده،                السمسا
  .)3("دون غنب أو استغالل حلاجة الناس

، )4("الغنيمة هي اسم ملا يؤخذ من أموال الكفرة بقوة الغزاة وقهر الكفرة           : " الغنيمة والسلب  -5
ثيـاب املقتـول    : ما السلب فيتمثل يف   أ" .وقد أنزل اهللا كيفية قسمة هذه الغنائم يف سورة األنفال         

  .)5("وماله ودابته وسالحه
     هذا عن أهّم مصادر الكسب املشروعة يف االقتصاد اإلسالمي، غري أّنه توجد جمموعة متعّددة              
من املصادر غري املشروعة للكسب، واليت تدخل كلها يف نطاق أكل أموال الناس بالباطل الـذي                

   :هنى عنه اإلسالم من بينها
  اليت  فهي تعترب من اجلرائم اخلطرية"، )6("وهي عبارة عن أخذ املال يف خفاء وحيلة" : السرقة-    

  ، لذا فقد رصد هلا اإلسالم عقوبة رادعة وهي قطع )7("تؤدِّي إىل إحساس أفراد اجملتمع بعدم األمن
أنه يشترط إلقامة احلـد     ألنّ السارق امتدَّت يده هذه بالبغي والعدوان على مال غريه، غري            "اليد،  

بعض الشروط؛ كأن يكون للمسروق اعتبار يف حياة الناس االقتصادية، وكان يقـّدر يف عهـد                
، ومثل السرقة احلرابة واإلختالس، حيـث أنّ احلرابـة تتمثّـل            )8("الرسول وصحابته بربع دينار   

استيالء املوظّفني  "د به   فيقص :ختالس أّما اإل  ،)9("جناية قطع الطريق، والعبث يف األرض بالفساد      "يف
 .)10(" دون سند شرعي،يف مكان ما، على ما بأيديهم من أموال نقدية وحنوها

                                                 
 .351دار الكتاب العريب، دط، دت، ص: بريوت. فقه السنةالسيد سابق،  )1(
 .413، ص7جواد علي، مرجع سابق، ج )2(
 .49-48د األزهري، مرجع سابق، ص صمنظور أمح )3(
: حممد بكر إمساعيل، لبنان: عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض، تقدمي: حتقيق وتعليق. رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبصارابن عابدين،  )4(

 .224، ص6م، ج1994 -ه1415دار الكتب العلمية، 
 .46 صمنظور أمحد األزهري، مرجع سابق، )5(
 .553حممد علي الصابوين، مرجع سابق، ص )6(
 .77 سابق، صعميد عبد الواحد إمام، مرجع )7(
 .553وحممد علي الصابوين، مرجع سابق، ص. 116-115عبد الكرمي اخلطيب، مرجع سابق، ص ص) 8(
  .140املكتبة العصرية، دط، دت، ص: بريوت. حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه العقاد، عباس حممود )9(
 .38-37حسني حسني شحاته، مرجع سابق، ص ص )10(
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فهي تعّد من اآلفات "، )1("وهي ما يقّدمه امرؤ لذي والية ليعطيه ماليس له به حق     ": الرشوة -    
  . )2("ستحقّهالضاّرة باجملتمعات، حيث تؤدِّي إىل ضياع احلقوق، بأن حيصل على احلق من ال ي

ويظهر التأثري السليب للرشوة على االقتصاد يف أهنا تعمل على ابتزاز أموال األفراد؛ من خالل                    
استغالل حاجتهم لضرورات احلياة كاملساكن، مما مينع استثمار األموال مبا ينفع الوطن، إضافة إىل              

  . لتأثري على اإلنتاجما تورثه من كسل بني األفراد الذين يتعاطوهنا، وهذا من شأنه ا
غري أنه ميكننا عالج هذه اآلفة اخلطرية عن طريق نوعني من الرقابة؛ رقابة الدولة على املوظفني               

من خالل جهاز احلسبة، وإنزال عقوبات صارمة على كل من يتعاطى الرشوة، والرقابـة الذاتيـة                
 وما يترتب عنها مـن      ،ر الرشوة وذلك بالتزام كل فرد يف اجملتمع حبدود الشرع، وأن يدرك خماط          

  . كعدم االستجابة للّدعاء، وأخروية وهي اللّعنة؛عقوبـة دنيوية
وكذا األفالم  "،  )3("كذلك فإنّ أجور الدجَّالني من العرَّافني والكُهَّان، ومثن اخلمر واخلنـزير         "     

روع، ملا فيها مـن     تعترب من الكسب غري املش    "،  )4("واملسلسالت اليت تدعو إىل اجلنس واالحنراف     
  .)5("أخذ العوض عن أمر باطل

  الضوابط اليت تتعلق مبحل استهالك املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي: املطلب الثاين
  وأمهيتـه يف   ،بعد أن تناولنا الضوابط اليت تتعلق مبصدر اإلنفاق، عن طريق الكسب املشروع                

   والضوابط ،نتقل للحديث عن حمل االستهالكحتقيق احلماية للمستهلك يف االقتصاد اإلسالمي، سن
اليت تتعلق به حلماية املستهلك؛ واليت تتمثل يف السلع واخلدمات، فإذا كان االستهالك يف االقتصاد               

استخدام السلع واخلدمات فيما حيقق املنفعة لألفراد، ملتزمني يف ذلك بـضوابط            : اإلسالمي يعين 
  . ا كانت السلع واخلدمات مشروعةالشرع، فإنّ ذلك لن َيَتأَتَّى إال إذ

  

  تعريف السلع واخلدمات يف االقتصاد اإلسالمي : الفرع األول
 يشبع حاجاته عن طريـق اسـتهالك الـسلع          ،يف االقتصاد اإلسالمي   املستهلك      باعتبار أنّ 

لقه، لـذا    إالّ إذا كانت من الطّيبات اليت أحلّها اهللا خل         ،واخلدمات، هذه األخرية لن حتقّق الّنفع له      

                                                 
 .162حممد صربي هارون، مرجع سابق، ص )1(
 .76عميد عبد الواحد إمام، مرجع سابق، ص )2(
 . 218يوسف القرضاوي، مالمح اجملتمع املسلم الذي ننشده، مرجع سابق، ص  )3(
 .81منظور أمحد األزهري، مرجع سابق، ص )4(
 .101م، ص1988 -ه1408، 2دار الفكر، ط: دمشق. القاموس الفقهي لغة واصطالحا، سعدي أبو حبيب )5(
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كان حرياًّ بنا احلديث يف هذا الفرع عن تعريف السلع واخلدمات، مع ذكر أهّم الضوابط الشرعية                
  . املتعلّقة هبما حتقيقا ملصلحة املستهلك

  تعريف السلع وأنواعها يف االقتصاد اإلسالمي: أوال
أما يف االصـطالح    . )1("عما اتُّجر به، وتطلق على املتاع ومجعها سل       " :     تعّرف السلعة لغة بأهنا   

  .)2("كل ما أُنتج بقصد االستهالك احلايل أو املستقبلي، ليحقّق منفعة مشروعة": الشرعي فهي
فالقيد املوجود يف التعريف بوجوب كون السلعة حتقق منفعة مشروعة؛ هو الذي يفرِّق بـني                    

ألخري الذي يشترط يف الـسلعة      السلعة يف االقتصاد اإلسالمي والسلعة يف االقتصاد الوضعي، هذا ا         
  .أن حتقّق النفع املطلق، بغّض النظر عن كونه مشروعا أو غري مشروع

 ال ميكنها أن حتقّق منفعة مـشروعة؛ إالّ إذا كانـت مـن              ،     إنّ السلع يف االقتصاد اإلسالمي    
ن تقسيم السلع يف     الدنيا واآلخرة، وعليه فيمك    هم يف الطّيبات اليت أحلّها اهللا لعباده، حتقيقا ملصاحل      

  .وسلع خبيثة هذه احلالة إىل سلع طيبة
 املمنوحة من اهللا للعباد، واليت يؤدِّي استعماهلا ،وهي املواد الّنافعة اخلرية: " السلـع الطّيـبة-1

 يف )4(ويف هذا يذكر اجلّصاص". )3("ماّدي وأخالقي وروحي للمستهلك) منفعة(إىل حتسني 
   ﴿: Υأحكام القرآن قوله 

      
احلالل، ذلك ألنّ ضّد الطّيب : الطّيب املستلّذ، واآلخر: فاسم الطيبات يتناول معنيني؛ أحدمها) 5(﴾

اخلبيث، واخلبيث حرام، فإذا الطّيب حالل واألصل فيه االستلذاذ، وشّبه احلالل به يف انتفاء املضّرة 
  ﴿: منهما مجيعا، وقال تعاىل

: يعين احلالل، وقال)6(﴾  
﴿   

                                                 
 .183، ص2، مصدر سابق، مادة سلع، مجلسان العرب احمليطابن منظور،  )1 (
 .84صموفق حممد عبده، مرجع سابق،  )2(
دار القلم، : الكويت. )مع يتبىن النظام االقتصـادي اإلسالميدراسة حتليلية للفعالية االقتصادية يف جمت(قتصـاد اإلسالمـي االحممد منذر قحـف، ) 3(

 .45-44م، ص ص1979-ه1399
  .55: سبقت ترمجته يف الصفحة )4(

 .4: سورة املائدة، اآلية )5 (
 .51: سورة املؤمنون، اآلية )6(
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  ﴾)1( ،
  .)2("فجعل الطّيبات يف مقابلة اخلبائث، واخلبائث هي احملّرمات

لك السلع اليت يترتب على استهالكها تدمري جلسم اإلنسان، أو هي ت" : السلـع اخلبـيثة-2
أوهي تلك املواد اليت ال تنـتج أّي حتسني ماّدي وأخالقي وروحي "، )3("تدمري لألخـالق والبيئة

فاخلبائث اليت حّرمها اهللا تعاىل ال تصلح أن تكون يف السوق اإلسالمية، وليس هلا  .للمستهلك
   .)4("م، فال ضمان على متلفهاسعر، وهي ليست ماال ملسل

   تعريف اخلدمات وأنواعها يف االقتصاد اإلسالمي: ثانيا
     إنّ تعريف اخلدمات يف االقتصاد اإلسالمي ال خيتلف عنه يف االقتـصاد الوضـعي، غـري أنّ                  

اشترطوا جلواز اخلدمات ومشروعيتها؛ أن تكون اخلدمة يف أمر حالل مباح غري منـهي               الفقهاء"
ذلك ألنّ اخلدمة إمنا َتنصبُّ على املنفعة املتحققة من جّراء هذا العمـل، وال ميكـن جـواز                عنه،  

احلصول على منفعة حمّرمة، ألنّ مثل هذه املنافع جيب إزالتها، ومن بني اخلدمات املشروعة التعليم،               
  .)5("التطبيب وغريها

ا املقصود باإلجـارة؟ ومـا هـي        فمن خالل ما سبق فإنّ اخلدمات إمنا يراد هبا اإلجارة، فم               
  أنواعها وشروطها؟

عقد معاوضة على متليك منفعة بعوض مبا ":      ُتعرَّف اإلجارة يف االصطالح الشرعي بأهنا
ولفظ اإلجارة مأخوذ من األجر وهو الثواب، فمعىن استأجر الرجل الرجل؛ أي "، )6("يدل

  ك ـرك اهللا يأجرك أي أثابـ قوهلم أجه، منـال بأجرة، أي بثواب يثيبه على عملـاستعمله عم
  .)7("يثيبك

: ولقد ثبتت مشروعية اإلجارة من الكتاب والسنة واإلمجاع؛ فمن الكتاب قوله تعاىل     
﴿ ☺    

 ☺  ☺ 
    

 ⌫   
 ⌧ ⌫ 

                                                 
 .157: سورة األعراف، اآلية )1(
 .393اجلصاص، مصدر سابق، ص)  2(
 .82ييت، مرجع سابق، صعبد الستار إبراهيم اهل )3(

 .45حممد منذر قحف، مرجع سابق، ص )4 (
 .86-85عبد الستار إبراهيم اهلييت، مرجع سابق، ص ص )5(
 .298أمحد الدردير، مصدر سابق، ص )6(
 .163القرطيب، املقدمات املمهدات، مصدر سابق، ص)  7(
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، فاهللا تعاىل يقول يف هذه اآلية )1(﴾☺ ☺ 

ليستسخر هذا هذا يف خدمته إّياه، ويعود هذا على هذا مبا يف يديه من فضل اهللا، رمحة منه لعباده "
 سببا لعيشهم يف الدنيا وحياهتم فيها، ،عليهم، بأن جعل افتقار بعضهم إىل بعضونعمة عدَّدها 

  . )2("حكمة منه ال إله إال هو
ثَالَثَةٌ أََنا َخْصُمُهْم َيْوَم الِقَياَمِة، َرُجلٌ : قَالَ اُهللا«: أما من السنة فلقوله عليه الصالة والسالم     

ُحرا فَأَكَلَ ثََمَنُه، َوَرُجلٌ اْسَتأَْجَر أَِجًريا فَاْسَتْوىفَ ِمْنُه َولَْم ُيْعِط أَْعطَى ِبي ثُمَّ غََدر، َوَرُجلٌ َباَع 
  . )3(»أَْجَرُه
وذلك حلاجة الناس إىل التبادل يف "، )4("وقد أمجعت األّمة االسالمية على مشروعية اإلجارة"     

  .)5("املنافع واخلدمات، كحاجتهم إىل التبادل يف السلع واألعيان
 اصةاخلجارة فاإل ،وإجارة مشتركة  إجارة خاصة؛تتنوع إجارة األشخاص إىل نوعني"     

كاستئجار شخص للخدمة مّدة معينة، ويف هذه احلالة يقتضي العقد من الشخص تسليم نفسه 
ّم من خالل التعاقد على إمتام عمل فتت شتركةاملجارة ، أما اإل ويسّمى أجريا خاصا،للمستأجر

واحد،   ألنه يقبل أعماال ألكثر من واحد يف وقت؛وّمسـي األجري مشتركا"، )6(" دار كبناء،معني
 الختصاص املستأجر بنفعه يف تلك املّدة دون سائر ؛كاحلائك والنجار وحنوه، بينما األجري اخلاص

  .)7("الّناس
معلومـة  عقد اإلجـارة؛ أن تكـون        اليت وقع عليها   يشترط يف األجرة اليت هي بدل املنفعة      "     

  الصفةبوموصوفة علما ال يقضي إىل املنازعة، ويتحقّق عموما العلم باألجرة إما بالرؤية واملعاينة، أو
املنفعـة؛ أن تكـون مقـدورا علـى         كما يشترط يف  ". )8("ببيان اجلنس والنوع والصفة والقدر    

 علمـا مينـع      األخرس للتعليم، وأن تكون معلومة القـدر        تسليمها؛ فال جيوز اإلجارة مثال على     

                                                 
 .32: سورة الزخرف، اآلية )1(
 .164مصدر سابق، صالقرطيب، املقدمات املمهدات، )  2(
 .386، ص2227رقم  باب إمث من باع حّرا، البخاري، مصدر سابق، كتاب البيوع،: أخرجه )3(
 .3، ص6ابن قدامة، مصدر سابق، ج: أنظر  )4(
وعبد اهللا . 119م، ص2002-ه1422دار الكلم الطيب، دط، :  بريوت- دمشق.خلدمات املصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منهاعالء الدين زعتري، ا )5(

 .114م، ص1994-ه1414، 2مؤسسة اجلريسي، ط: الرياض. البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيقبن حممد بن أمحد الطيار، 
 .352م، ص1985-ه1405دار القلم، دط، : ديب. ، النظرية االقتصاديـة يف اإلسالمفكري أمحد نعمان )6(
 .192-191ابق، ص صعبد اهللا املصلح وصالح الصاوي، مرجع س )7(
 .120وعالء الدين زعتري، مرجع سابق، ص. 100أبو حامد الغزايل، مصدر سابق، ص)  8(
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، وكذلك ينبغي أن تكون هذه املنفعة مباحة، فكل عمل حرَّمـه الـشارع ال جيـوز                 )1("املنازعة
  . االستئجار عليه، ألنه من جنس أكل أموال الناس بالباطل وهو منهي عنه

 ؛)املشروعة( تتعلّق أساسا باخلدمات املباحة ،     مماّ سبق جند أنّ اخلدمات يف االقتصاد اإلسالمي
خدمة التعليم، : ليت تتّم يف إطار الشرع اإلسالمي، ووفق الشروط املنصوص عليها ومن أمثلتهاا

 العالج، اخلياطة، الرعي وغريها، وعليه فينبغي على املستهلك املسلم االلتزام هبا، واالبتعاد عن
لنوح، اإلجارة على ا: ؛ واليت تنصب على منفعة حمّرمة مثل)غري املشروعة(اخلدمات احملّرمة 
، فاإلسالم حرَّم كل ما من شأنه أن يزعزع عقيدة وإميان املسلم، فنهى عن كل ...التنجيم، السحر

مثل هذه اخلدمات؛ فهي من قبيل أكل أموال الناس بالباطل، بل إهنا تعترب عامال مثبطا يساعد على 
حرة، فيجعلوهنم نشوء أفراد غري منتجني، مهّهم الوحيد التعلق بأوهام ووساوس املنّجمني والس

ينفقون أمواهلم بإسراف على أعمال الشعوذة، ولو كان باستطاعتهم النفع والضرر لنفعوا أنفسهم 
     ﴿: قال تعاىل

    ﴾)2(.  
  

  واخلدماتوسائل محاية املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي فيما يتعلق بالسلع : الفرع الثاين
 فيما يتعلق بالـسلع     ، من خالل ما قّرره من شروط      ؛لقد أوىل اإلسالم أمهّية بالغة للمستهلك          

 ،واخلدمات، واليت جيب أن تكون حالال طيبا بعيدا عن اخلبائث، ويف ذلك حفظ لصحة املستهلك              
 مع ذكـر    ،ّرمةوحتقيق ملقاصد الشرع، لذا سيتّم دراسة هذا الفرع من خالل بيان أهّم السلع احمل             

  .األضرار اليت تسببها للمستهلك
  ﴿ :يقــول تعــاىل يف حمكــم ترتيلــه        

☺     
    

     ☺   
☺   ☺   

     ⌧  
       

⌧    ﴾)3(.   

                                                 
 .206م، ص1999-ه1419مطابع غباشي، دط، : طنطا. القرار االستثماري يف البنوك االسالميةمصطفى كمال السيد طايل،  )1(
 .102: سورة البقرة، اآلية )2(
 .3: سورة املائدة، اآلية )3(
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فاملَُُحرَّم من األطعمة واألشربة؛ امليتة، حلم اخلرتير، الدم، وما أهلّ به لغري اهللا، ويقاس عليهـا                     
   .كل ما يشترك معها يف علّة التحرمي

  
       
  مـة احملرَّمـةما يتـعلق باألطع: أوال

امليتة هي ما فارقته الروح بغري تذكية، ممـا         ":  يف تعريف امليتة   )1( يقول اجلّصاص  : امليـتـة -1
 قد خّصص من هذا العمـوم؛ ميتـة اجلـراد           ρ، غري أنّ النيب     )2("شرط علينا الذكاة يف إباحته    

اِن َوَدَماِن، فَأَمَّا املَْيَتَتان فَاجلََراُد     أُِحلَّْت لََنا َمْيَتتَ  «: والسمك باإلباحة حيث قال عليه الصالة والسالم      
أنّ ": ومن األضرار اليت تسببها امليتـة للمـستهلك       . )3(»َوالسََّمُك، َوأَمَّا الدََّماِن فَالطَِّحالُ َوالكَِبد    

احليوان املّيت يكون موته يف الغالب نتيجة مرض، وهلذا فإنّ أكل حلمه ضاّر، وقد يكون مرضـه                 
كما ثبت علميا ضررها على جسم اإلنسان؛ حيث        "،  )4 ("ر على صحة االنسان   معديا وهذا خط  

أهنا مرتع خصب لتكاثر العديد من أنواع اجلراثيم، اليت ال ميوت الكثري منها بالغليـان احلـراري                 
  .)5("العادي

 ☺﴿:      هذا وإنّ امليتة أنواع حيث يقول تعاىل
☺ ☺ 

  ⌧ 
، )7("فاملنخنقة هي اليت ختتنق حببل الصائد أوغريه حىت متوت"؛ )6(﴾

كما كان أهل اجلاهلية خينقون الشاة فإذا ماتت أكلوها، وقد حيدث أن تدخل الشاة رأسها بني "
 وحنوه حىت متوت، أما املترّدية واملوقوذة هي املضروبة باخلشب عودين يف شجرة فتختنق ومتوت،

بينما النطيحـة فقد قال بعض الفقهـاء  فهي اليت تسقط من جبل أو موضع مشرف فتموت،
هو : )8(عنها أهنا املنطوحة حىت متوت، وقال بعضهم هي الناطحة حىت متوت، وقال اجلصاص

                                                 
 .55سبقت ترمجته يف الصفحة  )1(
 .381اجلصاص، مصدر سابق، ص )2(
، كتاب الطهارة، باب احلوت ميوت يف املاء واجلراد، رقم  سابقوالبيهقي، مصدر. 97، ص2، ج5723أمحد بن حنبل، مصدر سابق، رقم : أخرجه )3(

 .واللفظ ألمحد. 254، ص1، ج1128
 .118مكتبة الشركة اجلزائرية، دط، دت، ص: اجلزائر. نظر االسالماخلطايا يف  عفيف عبد الفتاح طباره، )4(
 .167غازي عناية، مرجع سابق، ص )5(
 .3: سورة املائدة، اآلية )6(
 .382ص اجلصاص، مصدر سابق،)  7(
 .55سبقت ترمجته يف الصفحة  )8(
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 غريها هلا، وما أكل عليهما مجيعا، فال فرق بني أن متوت من نطحهـا لغريها وبني موهتا من نطح
فهذه كلّها حلوم ميتة ماتت من انفعاالت "، )1("السبع؛ هو ما عدا عليها السبع فأكل بعضها

  .)2("فظيعة، أو جروح تسّربت إليها املكروبات، وجعلت أكل حلمها مضّرا
وهو ذلك السائل املعتم الذي جيري يف شرايني اجلسم وأوردته، وهو ذو مذاق : " الـّدم-2

وقد اتفق العلماء على أنّ الدم حرام جنس، وقد ذكر اهللا تعاىل ههنا الدم "، )3("ة خاّصةورائح
 ☺   ﴿: مطلقا يف قوله

  ﴿:  وقَيَّده يف األنعام بقوله،)4(﴾

ان مسفوحا، ، ومحل العلماء املطلق على املقّيد ومل حيرِّموا إال ما ك)5(﴾
  واملراد به املائع الذي يسيل ويراق 

 وأما الّدم: )6(من احليوان وإن مجد بعد ذلك، فما خالط اللحم غري حمّرم بإمجاع، قال القرطيب
 ومن األضرار. )7("فمحّرم ما مل تعّم به البلوى، والذي تعمُّ به البلوى هو الّدم يف اللّحم والعروق

وي كمية كبرية من محض البوليك، وهو مادة تضّر بالصحة إذا حي"اليت يسببها للمستهلك أنه 
  .)9("كما يعترب مرتعا خصبا لتوالد الفريوسات واجلراثيم"، )8("استعملت غذاء

 تإنّ اخلرتير هو حيوان قذر، من طراز حياته اليومي، غذاؤه الشهي للقاذورا":  اخلنـزير-3
نّ عبارة اخلرتير يف اللغة االجنليزية وغريها من واجلدير بالذكر أ". )10("أقرانه واجليف حىت جيف

اللغات ترمز إىل التحقري والشتيمة والقذارة، فكيف حيتقر اإلنسان شيئا ويشهد بقذارته، مث يضعه 
أنّ املتغذِّي "ومن األضرار اليت يسببها للمستهلك؛ . )11("يف جوفه ليسري يف دمه ويؤثّر على طباعه

                                                 
 .87-85وموفق حممد عبده، مرجع سابق، ص ص. 384-382اجلصاص، مصدر سابق، ص ص  :أنظر) 1(
 .118عفيف عبد الفتاح طباره، مرجع سابق، ص )2(
 . 87موفق حممد عبده، مرجع سابق، ص )3(
 .3: سورة املائدة، اآلية )4(
 .145: سورة األنعام، اآلية )5(
به الركبان، كان من عباد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي املالكي أبو عبد اهللا القرطيب، مصنف التفسري الشهري الذي سارت  )6(

الصاحلني، والعلماء العارفني الورعني الزاهدين يف الدنيا، املشغولني مبا يعنيهم من أمور اآلخرة، له تصانيف مفيدة تدل على إمامته وكثرة اطالعه ووفور فضله 
زين الدين قاسم بن قطلوبغا : أنظر ترمجته. 671األذكار، تويف سنةجامع أحكام القرآن واملبني ملا تضمنه من السنة وآي القرآن، التذكار يف أفضل : منها

دار : لبنان. طبقات املفسرينوالداوودي، . 211م، ص1992دار املأمون، : بريوت- حتقيق إبراهيم صاحل، دمشق.تاج التراجم يف من صّنف من احلنفيةاحلنفي، 
 .70-69، ص ص2الكتب العلمية،  ج

 . 117وعفيف عبد الفتاح طباره، مرجع سابق، ص. 164ع سابق، صحممد علي الصابوين، مرج )7(
 .117عفيف عبد الفتاح طباره، مرجع سابق، ص  )8(
 .167غازي عناية، مرجع سابق، ص )9(
 .87موفق حممد عبده، مرجع سابق، ص )10(
 .111عفيف عبد الفتاح طباره، مرجع سابق، ص )11(
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ع ما يأكله، واخلرتير فيه الكثري من الطباع اخلبيثة وأشهرها عدم من حلم اخلرتير يكتسب من طبا
 اليت -تينيا سويلم-العفة والغرية، ولقد كشف الطب أنّ عضلة حلم اخلرتير حتوي الدودة الشريطية 

  . )1("تصيب الشخص بتشنج عصيب ونوبات صرع
  ة ـاصة ومازالت، وخباصهذا وقد شغلت قضية اللحوم املستوردة واملعلبات بال العامة واخل"     

  لدانـاملعلبات اليت يثار احلديث حول احتوائها على شحم اخلرتير، ومازالت قضية استخدام الب
  األجنبية آللة الصعق الكهربائي أمرا مثارا يف عمليات ذبح احليوانات، حيث أنّ قوانني تلك الدول 

اعاة الطريقة الشرعية يف تذكية متنع الذبح الشرعي للحيوانات، وبناء على ذلك وبسبب عدم مر
احليوانات املصّدرة إىل البالد اإلسالمية، فإنّ مثل هذه احليوانات توصف بأهنا ميتة ومنخنقة، وهي 

 .)2("أطعمة حمّرمة على املسلم
ـِّلَّ به لغـري اللـه-4 واملعىن هنا أنّ الوثنيني قبل "، )3 ("إنّ اإلهالل هو رفع الصوت":  ما أه

باسم الالَّت أو العّزى أو مناة، وهي أمساء أصنام : نوا إذا ذحبوا رفعوا أصواهتم بقوهلماإلسالم، كا
، فاحلكمة من حترمي ما أُِهلَّ به لغري اهللا، أهنا تسبب أضرارا للمستهلك سواء )4("كانوا يعبدوهنا

اللحوم أنّ يف هذه ": فبالنسبة للجانب العقائدي. بالنسبة للجانب العقائدي أو اجلانب الصحي
مشاركة للوثنيني ومشايعة هلم، فاإلسالم يريد أن حيمي أهله من كل مظاهر اإلشراك باهللا، ألنّ 

 ☺ ﴿: الذبائح ال تكون إال باسم اهللا وحده لقوله تعاىل
      

ية له ، فذكر اهللا هو إقرار بالعبود)5(﴾ 
وحده، وإنّ إزهاق أرواح هذه احليوانات ألكلها مل يكن إال استجابة ألمر اهللا، فاهللا هو الذي 

، أما بالنسبة للجانب الصحي؛ فقد أثبت الطب احلديث أنّ )6("سّخرها لإلنسان لالنتفاع بلحومها
ا اليت ال يذكر اسم احليوانات اليت يذكر اسم اهللا عليها عند الذبح ختلو حلومها من اجلراثيم، بينم

  .اهللا عليها فإهنا مرتع هلا
  ما يتعلّق باألشربة احملّرمـة: ثانيا

                                                 
 .116-115 السيد اجلميلي، اإلعجاز الطيب يف القرآن، مرجع سابق، ص صو. 167حممد علي الصابوين، مرجع سابق، ص)  1(
 .89موفق حممد عبده، مرجع سابق، ص )2(
 .155حممد علي الصابوين، مرجع سابق، ص )3(
 .118عفيف عبد الفتاح طباره، مرجع سابق، ص  )4(
 .118: سورة األنعام، اآلية )5(
 .118عفيف عبد الفتاح طباره، مرجع سابق، ص )6(
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  ﴿:      يقول تعاىل يف حمكم ترتيله
☺ ☺   

☺ ⌦   
 ☺ ☺   
؛ فاألشربة اليت حرَّمها الشارع احلكيم اخلمر، ويقاس عليها )1(﴾☺

كُلُّ َشَراٍب أَْسكََر فَُهَو «: ρكل ما يشترك معها يف علـة التحرمي أال وهو اإلسكار لقوله 
 . )2(»َحَرام
  ما يتعلّق باخلدمات احملرمة : ثالثا

  ا أو ـا وجتنبها، سواء كان مستهلك واليت ينبغي على املسلم االبتعاد عنه،     إنّ اخلدمات احملّرمة
، ...تاجرا أو منتجا؛ هي تلك اخلدمات اليت تكون منصّبة على منفعة حمّرمة كـالّتنجيم، الـسحر               

  .باعتبارها أكال ألموال الّناس بالباطل، وصرفا لألموال يف غري موضعها
  

  د اإلسالمي يف االقتصاتهلكالضوابط اليت تتعلّق بكيفية استهالك املس: املطلب الثالث
     يتناول هذا املطلب أهّم الضوابط اليت البّد أن يراعيها املستهلك املسلم يف عملية استهالكه، 
حىت يصل للرشادة يف االستهالك، هذه األخرية اليت تعّد مسة من مسات االستهالك يف االقتصاد 

  . اإلسالمي، سواء فيما يتعلّـق بالسلع أو اخلدمات
 

  ام اإلنفاق مع التعاليم اإلسالميـةإنسج: الفرع األول
األولويـة يف   ينبغي أن ينسجم إنفاق املستهلك املسلم مع التعاليـم اإلسالميـة؛ بأن يلتـزم             

  .االستهالك، مع ضرورة اإلنفاق على الطيبات من السلع واخلدمات
   وجوب اإلنفاق على الطيبات من السلع واخلدمات: أوال

 يعلم يقينا أنّ املال مال اهللا وهو مستخلف فيه، لذا فإنّ تصّرفه فيه مقّيـد                     إنّ املستهلك املسلم  
ونواهيه، وقد أمر اهللا عباده باستهالك الطيبات وحّرم عليهم اخلبائث، ومهما بـدا              بأوامره تعاىل 

للمستهلك املسلم من منافع ومهية تنشأ عن اخلبائث، فإنّ هذا ال يستزله للخروج عما أحلّه اهللا إىل                 
ما حّرمه، بل إنّ يف احلالل الطيّب ماَالَ يعّد وال حيصى من املنافع اليت تغين عن اخلبيث احملرَّم، لقوله                   

     ﴿: تعاىل

                                                 
 .219: سورة البقرة، اآلية )1(
 .1060، ص5586 رقم  باب اخلمر من العسل وهو البتـع،البخاري، مصدر سابق، كتاب األشربة،: أخرجه )2(
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، بينما احملـرَّم    )1(﴾    
  .اب أو السنة أو فيهما معامن السلع واخلدمات فهو حمدود، ومنصوص عليه إماّ يف الكت

  اإللتزام باألولويـة يف االستهالك : ثانيا
، غري أن هذا )2("لقد أباح اإلسالم لإلنسان إشباع حاجاته األساسية من أكل وشرب وغريمها"     

املستهلك املسلم يقوم بتلبية حاجاته "اإلشباع للحاجات مقّيد مببدأ األولوية يف االستهالك، أي أنّ 
  . هبـذا الترتيب)3("ية أوال مث احلاجية وأخريا التحسينيةالضرور

     كما ينبغي على املستهلك املسلم أن يراعي يف إنفاقه أحواله املاّدية؛ أي أن يكـون االنفـاق                 
متناسبا مع القدرة املالية له، بأن يلتزم يف سلوكه االستهالكي بالعقالنية وذلـك باالبتعـاد عـن                 

بـل دخـول     شراء سلع مل تكن يف ذهن املشتري ق        ؛ والذي يقصد به   )ائيالتلق(الشراء النـزوي   "
، إذ غالبا ما يكون شراء املستهلك يف هذه احلالة ناجتا عن التقليد للغري أو وقوعه ضحية                 )4("املتجر

 من خالل شرائه لـسلع ال لرفـع احلـرج           )5("الشراء التريف "وكذا االبتعاد عن    . إلغراءات البائع 
باقتنائه لسلع ترفيهية، حيث غالبا مـا       "؛    )6("مباهج احلياة الزائدة  "نه إنفاق على    واملشقة عنه، ولك  

 يؤّدي به ذلك إىل االستدانة من الغري، فعلى املستهلك املسلم أن يوازن بني إيراده ونفقاته، حىت ال                
ق املـرء   فال ينفق عشرة ودخله مثانية، فإنفا     "،  )7("يضطّر إىل االستدانة، وذلّ االستقراض من الغري      

فاإلسالم الذي حثّ املستهلك على أن      . )8("أكثر مما تطيقه ثروته ودخله هو من اإلسراف املذموم        
يكون استهالكه متناسبا مع دخله قد دعاه إىل اإلّدخار احلقيقي، ذلك أنّ هذا األخري هو عبـارة                 

ستثمار يف تكـوين    ، وال خيفى على أحد أمهية اال      )9("استخدام األموال املدخرة يف االستثمار    "عن  
  .رأس املال، وماله من دور يف اإلنتاج باعتباره عنصرا من عناصره

  

   اإللتزام بالقوامـة يف االستهـالك: الفرع الثاين

                                                 
 .4: سورة املائدة، اآلية )1(
 .288عبد الرمحن بن إبراهيم اجلريوي، مرجع سابق، ص) 2(
 .153رفيق يونس املصري، مرجع سابق، ص )3(
 .77م، ص1997يناير -ه1417، شعبان 16، السنة 189، عدد الواقع االستهالكي للعامل اإلسالمي، جملة االقتصاد اإلسالميمد الرماين، زيد بن حم )4(
 .نفسه املرجع)  5(
 .125م، ص2000-ه1421دار الكلمة، : مصر. )مقارنة واستنتاجات(املالية العامة عند املاوردي وابن خلدون عبد السالم بالجي،  )6(
 .235يوسف القرضاوي، دور القيم واألخالق يف االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص )7(
 .244يوسف القرضاوي، مالمح اجملتمع املسلم الذي ننشده، مرجع سابق، ص )8(
 .71طاهر حيدر حردان، مرجع سابق، ص )9(
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سلوك طريق الوسطية واالعتدال، بني طـريقني متطـرِّفني         "     ويقصد بالقوامة يف االستهالك؛     
 من جهة، والثاين هو البخل والتقتري من جهـة          فاسدين هنى عنهما الشرع؛ ومها اإلسراف والتبذير      

 ﴿: ، وقد ورد هـذا املبـدأ واضـحا يف قولـه تعـاىل             )1("أخرى
 ⌧   

     
ولكن فاملستهلك املسلم ينبغي عليه ضبط إنفاقه فال تقتري وال إسراف،           " )2(﴾

بني ذلك قواما، فال يكون اإلنسان خبيال ال ينفق حىت على الضروريات، وال يكـون مـسرفا ال                  
  اق هو الذي حيقق التوازن يف ـه اهللا تعاىل يف االنفـي يف يده شيئا، وهذا املبدأ الذي شرَّعـيبق

  :، وعليه فاالعتدال يف االنفاق يتحقّق من خالل)3("اجملتمع
  إلسـراف اإلبتعـاد عن ا: أوال
  راف هو إنفاق املال بدون حساب، ليصل إىل حّد بذل املال مجيعه، وعدم اإلبقاء على ـاإلس"    

: ، وهو منهي عنه يف الكتاب والسنة، حيث يقول تعاىل يف كتابه العزيز)4("شيء منه
﴿   

     
؛ بل اعتربه سبحانه وتعاىل من اآلثام اليت تؤدِّي إىل )5(﴾ ☺

 ☺ ﴿: الكفر بنعم اهللا عندما قال عّز من قائل
⌧    

⌧   
مثاهلم فهذه اآلية تصرِّح بأنّ املبذِّرين هم إخوان الشياطني أي على "، )6(﴾⌧

والتبذير؛ "، )7("وسريهتم، ومبا أنّ الشيطان كافر بربه، فهذا تصريح بأن املبذِّر هو لربه كفور أيضا
ِإنَّ اَهللا كَِرَه لَكُـْم «: ρ، كما قال )8(" منهي عنه أيضا-ولو كان قليال-هو إنفاق يف احلرام 

، ووجه االستشهـاد من هذا احلديث يف قوله )9(»الِقيلَ َوقَالَ َوِإَضاَعةَ املَال، َوكَثَْرةَ السَُّؤ: ثَالَثًا
                                                 

 .154م، ص1999-ه1419دار النفائس، : األردن. عجز املوازنة وعالجه يف الفقه اإلسالميحسني راتب يوسف ريان،  )1(
 .67: سورة الفرقان، اآلية )2(
 .63طاهر حيدر حردان، مرجع سابق، ص )3(
 .70املرجع نفسه، ص )4(
  .31: سورة األعراف، اآلية )5(
 .27: سورة اإلسراء، اآلية )6(
 .164عفيف عبد الفتاح طباره، مرجع سابق، ص )7(
 .176غازي عناية، مرجع سابق، ص )8(
   ﴿:  باب قوله تعاىلالبخاري، مصدر سابق، كتاب الزكاة،: أخرجه )9(

، مصدر سابق، كتاب األقضية، باب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة مسلمو. 260، ص1477رقم، 273  البقرة﴾ 
 .واللفظ للبخاري. 760، ص1715رقم، يستحقهوالنهي عن منع وهات وهو اإلمتناع من أداء حق لزمه أو طلب ماال 
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 فاإلسراف هو مضيعة للمال، وهو مظهر من مظاهر الترف، هذا -إضاعة املال-عليه السالم 
كما أّنه يؤّدي إىل "األخري الذي هو عبارة عن اإلنغماس يف ملذات احلياة والتنعم يف شهواهتا، 

معينة خبريات اجملتمع، يولد احلقد يف الطبقات أخطار جسام يف داخل األمة، فاستئثار طبقة 
احملرومة، مما جيعلها تتكتل وتتحني الفرص لالنقضاض على الطبقة املترفة، فتحصل بذلك حروب 

أضف إىل ذلك فإنه يقتل يف الفرد روح اجلهاد واِجلدِّ، وجيعله "، )1("أهلية يعمُّ ضررها األمة مجعاء
َتِعَس َعْبُد الدِّيَناِر، َوالدِّْرَهِم، َوالقَِطيفَِة، َواخلَِميَصِة، ِإنْ «: ρ يقول ، ويف هذا)2("عبد احلياة الرفاهية

  .     )3(»أُْعِطَي َرِضَي، َوِإنْ لَْم ُيْعطَ لَْم َيْرَض
 ، اليت تؤّدي يف غالبها إىل ظهور اإلسراف والتبذير يف جمتمع ما،     توجد العديد من األسباب

  :واليت من بينها
   ونشأته على اإلسراف والبذخ، صحبة املسرفني، حب الظهور ،رف بتعاليم الدِّينـهل املسج"    

التربية ": ، غري أنه للوقاية من أضرار اإلسراف والتبذير ال بّد من          )4("...والتباهي واحملاكاة والتقليد  
وحياة الصحابة   ρالسليمة ألفراد األمة؛ واليت تكون مستوحاة من كتاب اهللا عّز وّجل وسّنة نبّيه              

الكرام، منع استرياد كل ما يكون سبيال إىل الترف كاألثـاث الفـاخر والـسيارات الفخمـة                 
وجوب قيام احملتسب بالرقابـة     : ، كما ميكن عالج أضرار اإلسراف والتبذير من خالل        )5("وغريها

إسـراف أو   املستمرة على املستهلكني فيما يقتنونه من سلع، واألخذ على أيديهم إذا ما وجد أّي               
 إذا ما أساء استعماله، وأنفقه يف ماال ينفع سواء         ؛بذخ من قبلهم، منع اإلنسان من التصّرف يف ماله        

وعليه ما املقصود بـاحلجر؟     . له أو للمجتمع، إذ يعترب يف هذه احلالة سفيها ال بّد من احلجر عليه             
   . وما هي أمهيته؟ هذا ما سنتحّدث عنه بإجياز

منع نفاذ تصرفات السفيه يف أمواله، ورفع يده : " االصطالح الشرعي بأنهيعرَّف احلجر يف     
عنها حىت يصري رشيدا، فاملراد به هنا هو من غلب عليه سوء التصّرف يف أمواله على وجه مل يألفه 

واحلجر . )6("الناس يف التصرف بأمواهلم، إذ تصّرفه يكون على خالف مقتضى الشرع والعقل
 ⌧  ﴿: مشروع لقوله تعاىل

                                                 
 .158عفيف عبد الفتاح طباره، مرجع سابق، ص )1(
 .240تصاد اإلسالمي، مرجع سابق، صقيوسف القرضاوي، دور القيم واألخالق يف اال )2(
 .1196، ص6435رقم ،  باب ما يتقى من فتنة املالالبخاري، مصدر سابق، كتاب الرقاق،: أخرجه )3(
 .77مرجع سابق، ص بن حممد الرماين، زيد ) 4(
 .72-71موفق حممد عبده، مرجع سابق، ص ص ) 5(
-78م، ص ص1982الشركة املتحدة، دط، : بريوت.  امللكية الفردية للمصلحة العامة يف الشريعة االسالميةالقيود الواردة علىعبد الكرمي زيدان، : أنظر )6(

 121و عبد الكرمي اخلطيب، مرجع سابق، ص. 79
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☺   

    
األولياء من  ووجه الداللة من هذه اآلية؛ أنّ اهللا سبحانه وتعاىل هنى"، )1(﴾

ومعايشهم،  موال، اليت جعلها اهللا للناس قياما تقوم هبا حياهتممتكني السفهاء من التصرف يف األ
  .)2("وأمر باالنفاق عليهم بشىت أنواع اإلنفاق؛ من الكسوة واإلطعام وسائر احلاجات

حجر على اإلنسان ملصلحة نفسه؛ أي لصيانة ماله من الضياع والتبديد  :إنّ احلجر نوعان مها"     
: صيب واملعتوه واملبذِّر، واألصل يف ذلك قوله تعاىلإذا أطلقت يده فيه، وذلك كال

﴿ ☺  
    

   
   

حلجر على املدين املفلس احلجر ملصلحة الغري؛ فهو حجر حلّق الغري، كا والنوع الثاين هو. )3(﴾
  .)4("حلق غرمائه املطالبني ودفعا للضرر عنهم

تظهر أمهّية احلجر بنوعيه يف دفع الضرر عن اجلماعة؛ إذ أننا من خالل حجرنا على الـسفيه          و     
مننعه من التصّرف يف أمواله حىت يرتفع سبب السفه، وهبذا فإننا حنافظ على أمواله ونقيه العالة اليت                 

قع فيها لو استمرَّ يف التصّرف بأمواله، ما جيعله يصبح فريسة للفقر وعاجزا عن الكـسب                كان سي 
، وبالتايل سيقع على الدولة وجوب توفري حّد الكفاية لـه، ويـصري مـن               )إذا كان شيخا كبريا   (

أصحاب مصارف الزكاة، وهذا ما جيعل بيت املال يتحّمل نفقته، بعد أن كان من املفـروض أن                 
زكِّني الذين يسامهون يف تنمية االقتصاد الوطين، من خالل استثمارهم للمال فيما ينفع             يكون من امل  

  .الوطن
  اإلبتعـاد عن التقتـري: ثانيا
التقتري هو إنفاق املال دون حدِّ الضرورة، ليصل إىل حدِّ البخل واالبقاء على املال يف "     
وة إىل البخل، إمنا يعين الدعوة إىل االعتدال فالنهي عن الترف واإلسراف ال يعين الدع"، )5("معظمه
 ⌧  ﴿: ، حيث يقول تعاىل)6("فقط

    
                                                 

 .5: سورة النساء، اآلية )1(
 .434حممد علي الصابوين، مرجع سابق، ص )2(
 .6: سورة النساء، اآلية )3(
 .273 ص مرجع سابق،يوسف القرضاوي، دور القيم واألخالق يف االقتصاد اإلسالمي، )4(
 .70طاهر حيدر حردان، مرجع سابق، ص )5(
 .112سعيد سعد مرطان، مرجع سابق، ص )6(
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فالتقتري يعطِّل وظيفة املال يف استخدامه ". )1(﴾ 

الـة العثرة، ومن أجل ذلك أنذرت النصوص اإلهلية والنبوية أولئك وإنفاقه يف إشباع احلاجة وإق
  ﴿:  قال تعاىل)2("الذين يبخلون بالعذاب الشديد وسوء اخلامتة

  ☺ 
     

        
     
اتَّقُوا الظُّلَْم، «: قال ρ كما جاء يف السنة أنّ النيب  )3(﴾ ☺

فَِإنَّ الظُّلَْم ظُلَُماٌت َيْوَم الِقَياَمِة، َواّتقُوا الشُّحَّ فَِإنَّ الشُّحَّ أَْهلََك َمْن كَانَ قَْبلَكُْم، َحَملَُهْم َعلَى أَنْ 
والشّح هو البخل مع احلرص الشديد، وهذا يتناىف مع ". )4(» َواْسَتَحلُّوا َمَحاِرَمُهْمَسفَكُوا ِدَماَءُهْم

كما أنّ البخل يصيب اجملتمع بأشّد "، )5("اإلميان متاما، فال جيتمع شح وإميان يف قلب مؤمن
 الكوارث واألضرار؛ فهو يزرع األحقاد يف قلوب احملرومني حنو األغنياء البخالء، مما جيعلهم

خبل االنسان : والبخل ثالثة أضرب". )6("يتحينون الفرص للتآلب عليهـم وتدمري ممتلكاهتـم
مباله، وخبله مبال غريه وعلى غريه، وخبله على نفسه مبال غريه، وهو أقبح الثالثة، والباخل مبا يف 

 ينقذ نفسه يده باخل مبال اهللا على نفسه، واملال عارية يف االنسان مستردة، وال أحد أجهل ممن ال
  .)7("من العذاب الدائم مبال غريه

  

  محاية املستهلك من املنتج يف االقتصاد اإلسالمي: املبحث الثاين
     لقد حثّ االسالم على االنتاج ورغَّب فيه، ملا له من عظيم األثر على توفري السلع واخلدمات،                

د منع االسالم كل فعـل مـن        فق) اإلنتاج(على إشباع حاجات املستهلك، وألمهيته       اليت تعمـل 
 مثل منعه إمهال األرض، بل وشجَّع يف مقابل ذلك على إحياء األرض املوات، كما               ،شأنه أن يثبطه  

فما املقصود باإلنتاج   .  وذلك محاية للمستهلك   ،أنه قد وضع ضوابط شرعية على العملية االنتاجية       
  يف االقتصاد اإلسالمي وما هي أهدافه؟

                                                 
 .29: إلسراء، اآليةسورة ا )1(
 .179غازي عناية، مرجع سابق، ص )2(
 .180: سورة آل عمران، اآلية )3(
 .1121، ص2578رقم ، ، مصدر سابق، كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حترمي الظلممسلم: أخرجه )4(
 . 180غازي عناية، مرجع سابق، ص )5(
 .132عفيف عبد الفتاح طباره، مرجع سابق، ص )6(
 .269 الرمحن بن إبراهيم اجلريوي، مرجع سابق، صعبد )7(



-142- 

إنتاج أو إجياد سلعة أو خدمة، من خالل        : نتاج يف االقتصاد الوضعي يعين    إل     إذا كان تعريف ا   
نتـاج يف   استخدام عناصر االنتاج، دون مراعاة كون السلعة أو اخلدمة مباحة شرعا أم ال، فإنّ اإل              

السلعة املنتجة وأساليب إنتاجها    " يف كون    ،االقتصاد اإلسالمي خيتلف مفهومه عن املفهوم السابق      
: ، كما ُعرِّف اإلنتاج يف االقتصاد اإلسـالمي بأّنـه         )1(" ينبغي أن تكون مقبولة شرعا     ،وتوزيعها

 غري أننا نقول أنّ عمارة األرض هي عبارة عن هدف من أهداف اإلنتـاج يف                ،)2("عمارة األرض "
االقتصاد اإلسالمي؛ إذ أنّ اهللا خلق االنسان وجعل له األرض مستقّرا، وسخَّر له كلّ ما يف هـذه                  

رض من موارد وغريها خدمة له، يف سبيل إشباع حاجاته من خالل استخدام تلك املوارد، وما                األ
عملية إجياد سلعة أو خدمة، وفقا      : فاإلنتاج إذا يف االقتصاد اإلسالمي هو     . هذا إال لتحقيق العمارة   

  .لضوابط الشرع، عن طريق استخدام عناصر االنتاج، وذلك يف سبيل إشباع حاجات اإلنسان
وعليه فإّنه يتحتَّم على العملية االنتاجية أن تقوم بإنتاج كل ما يعمل على إشباع احلاجـات            "  

الضرورية جلميع أفراد اجملتمع، بدرجة تسمح لكل منهم أن حيصل على حاجاته من هذا النـاتج،                
مـن دون   ) أفرادا بالصدقات، أو دولة من بيت املـال       (سواء بإمكاناته املاّدية، أو مبساعدة الغري       

 يف حدود الشرع فالغنم بـالغرم،       )4("وكذلك حتقيق الربح العادل احلالل    "،  )3("إسراف أو تبذير  
بينما جند أنّ اإلنتاج يف االقتصاد الوضعي يهدف إىل حتقيق          . وأن ال يؤّدي ذلك إىل اإلضرار بالغري      

دا كل البعد عن القـيم      احلياة املاّدية لإلنسان، مع ما فيها من جتاوزات وظلم اإلنسان ألخيه، بعي           
  .األخالقية، وهذا مناف متاما ألهداف اإلنتاج يف االقتصاد اإلسالمي

  

  محاية املستهلك من املنتج يف االقتصاد اإلسالمي يف إطار عنصر الطبيعة : املطلب األول
يـه  ملا حتتو ؛  إنّ الطبيعة هي عنصر من عناصر اإلنتاج يف االقتصاد اإلسالمي، بل تعترب أساسه                 

  .من موارد هامة يف العملية االنتاجية، يف باطنها إضافة إىل ما عليها
   

  تعريف الطبيعة وأهم ثرواتـها: الفرع األول

                                                 
 .77سعيد سعد مرطان، مرجع سابق، ص )1(
 .139حممد البشري فرحان مرعي، مرجع سابق، ص )2(
 .148-147املرجع نفسه، ص ص ) 3(
 .78سعيد سعد مرطان، مرجع سابق، ص )4(



-143- 

    إنّ الطبيعة هي املصدر األول لإلنتاج يف االقتصاد اإلسالمي، لذا سخَّرها اهللا سبحانه وتعاىل               
 ومن الثروات اليت حتتويها الطبيعة واليت       ،نتاجنسان لالنتفاع هبا؛ وذلك باالجتهاد واجلّد يف اإل       لإل

  :أوجدها اهللا خدمة للمستهلك جند
 الثروة النبـاتيـة: أوال
، اليت دفعنا القرآن ...الثروة النباتية هي تلك املوارد النباتية يف صورة الغابات واحلشائش"     

   ﴿: حيث يقول تعاىل) 1("الكرمي إىل استغالهلا
 ☺ ☯    

⌧  ⌦ ⌧  
☺     

   
   ☺ 

      
 ضرورية لإلنسان؛ إذ هبا حيصل على ، فهذه الثروة جندها)2(﴾⌧

أو ) بفضل األشجار(غذائه باعتبار أنّ أغلبه مصدره النبات، إضافة إىل ما يستمّده منها من ظالل 
أوكسجني، كذلك فإنّ الكثري إن مل نقل جلّ األدوية تصنع من النباتات، لذا فهي ثروة هاّمة ال 

  .بّد من احلفاظ عليها لتلبية احتياجات املستهلك
  الثروة احليوانيـة: ثانيا
   اليت خلقها اهللا سبحانه وتعاىل خدمة لإلنسان، ،الثروة احليوانية هي عبارة عن تلك احليوانات     

   ﴿: حيث يقول عّز مـن قائـل      
  ⌦  

  ، وقال )3(﴾ 
ــذلك     ﴿: كــــــــ

    
     

        
   

   
 جندها تبيِّن املنافع العديدة للثـروة       ،فهذه اآليات وغريها كثري   . )4(﴾ 

  : حيث أهنايوانيةاحل

                                                 
 . 84م، ص2001-ه1421لشروق، دار ا: القاهرة. رعاية البيئة يف شريعة اإلسالميوسف القرضاوي،  )1(
 .11-10: سورة النحل، اآليتني )2(
 .5: اآلية سورة النحل، )3(
 .80: اآلية سورة النحل، )4(
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  . مصدر إلنتاج احلليب واللحم-    
  . مصدر إلنتاج اجللود والوبر والصوف، املتخذة يف صناعة األثاث والبيوت-     
   خاصة فيما يتعلق باملناطق النائية الوعرة، اليت مازالت تستخدم فيها األنعام ، وسيلة للنقل-     

  .للتنقل        
 يةالثروة املعـدنـ: ثالثا
إنّ جمال املنافع االقتصادية غري قاصر على ما تقّدمه األرض وما عليها من موارد ومنافع، وإمنا "     

يتعّدى إىل باطنها الغّين الواسع، وما حتتويه من مواد أّولية، وثروات معدنية ذات األمهّية القصوى 
تعتمد على الصناعات  ،يف االستجابة حلاجات اإلنسان، ولذلك نشاهد أنّ جلّ فروع الصناعة

 بعض هذه الثروات ،ستخراجية، وقد ذكر القرآن الكرمي يف معرض املنِّ على االنسانيـةاإل
  ﴿:  كما يف قوله تعاىل،واملعادن

  ⌧  
﴾)1(.  

ـ          صناعات حتتـاج إليهـا؛ كـصناعة اآلالت،             إنّ أمهّية الثروة املعدنية تظهر يف أنّ غالبية ال
  .)2("واألدوات، والسفن، والسّيارات، والطائرات

 الثروة املـائيـة: رابعا
أحدمها املصادر املكشوفة اليت أعّدها اهللا لالنسان على سطح : إنّ مصادر الثروة املائية قسمان"     

ق األرض، اليت يتوقف وصول األرض؛ كالبحار واألهنار، واألخرى املصادر املكنوزة يف أعما
 ،)3("اإلنسان إليها على جهـد وعمل؛ كمياه اآلبار اليت حيفرها اإلنسان ليصل إىل مصادر املياه

   ﴿: حيث يقول تعاىل
   ☺ 

    
   

    
  ﴾)4(.  

     فاهللا سبحانه وتعاىل بيَّن أمهية الثروة املائيـة يف حياة اإلنسان، ملا تقّدمه من منافـع شـىت 
  :من بينها

                                                 
 .25: اآليةسورة احلديد،  )1(
 .80أبو بكر جابر اجلزائري، مرجع سابق، ص )2(
 .175رشيد حيمران، مرجع سابق، ص )3(
 .14: اآلية سورة النحل، )4(
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ف أنواعهـا، وامللـح والآللـئ        املتمثّل يف األمساك مبختل    ؛ أهنا وسيلة للحصول على الغذاء     -    
  .واملرجان، اليت يستخدمها اإلنسان يف صناعة احللي

  .)1("والسقاية وسيلة للحصول على مياه الشرب"-    
 تستخدم البحار كذلك كوسيلة جلريان البواخر عليها؛ لنقل االنسان من مكان آلخـر، أو               -    

  . لنقل البضائع فيما يتعلّق بالتجارة
  .)2("توليد الطاقة الكهربائيةلة ـوسيل" -    

  

  وسائل محاية املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي فيما يتعلّق مبوارد الطبيعة : الفرع الثاين
إنّ اهللا هو الذي وضع مجيع املوارد حتت تصرُّف البشر، فاإلنسان بوصفه خليفة ليس هـو                "     

، لذا ينبغي عليه ترشيد استخدامه هلـذه        )3("املالك األساسي هلذه املوارد، بل هو جمّرد أمني عليها        
 الـيت   ،املوارد الطبيعية؛ من خالل الرقابة الذاتية على أفعاله، وعليه توجد جمموعة من الـضوابط             

 : عند استخدامه للموارد وهي،ينبغي على املنـتج اتباعها
   منع استنـزاف املـوارد: أوال
وارد الطبيعية، حبيث أصـبح اإلنـسان يف        من أبرز مشكالت البيئة يف عصرنا استنـزاف امل       "     

قد يأيت يوم ليس ببعيد جيد موارده ال تكفيه، ليس ذلك من قلة هذه املوارد فقد                 العامل مهّددا بأنه  
وأعّدها لتكون خمزنا عامرا بكل الطيبات اليت حيتاجها البشر، ومـا   "،  )4("خلقها اهللا بوفرة لالنسان   

تواصل، كي يعرفوا ويتعلموا كيف يستخدموهنا االسـتخدام        عليهم إال العمل والبحث العلمي امل     
وذلك عن طريق ختصيص القدر الكايف من املوارد إلنتاج         "،  )5("األمثل، إلشباع حاجاهتم املختلفة   

السلع الضرورية أوال، مث يوجه املوارد للحصول على السلع احلاجية فالكمالية، وإذا مل يتوافر مـا                
 .)6("وريات، فال جيوز إسالميا أن تنتج السلع الكمالية أو التحسينيةحيتاج إليه اجملتمع من الضر

  اإلستغالل العقالين للموارد: ثانيا
     لقد أمر اهللا سبحانه وتعاىل حبسن استغالل املوارد الطبيعية، ومنع أّي ضياع أو هـدر هلـا،                 

  :لك ال بّد منواستخدامها االستخدام األمثل، ما مينع أّي آثار سلبية هلا، وليتحقّـق ذ
                                                 

 .175ان، مرجع سابق، صرشيد حيمر )1(
 .70إبراهيم دسوقي أباظة، مرجع سابق، ص )2(
 . 264م، ص1996 -ه1416املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، دط، : عمان. اإلسالم والتحدي االقتصاديحممد عمر شابرا،  )3(
 .198يوسف القرضاوي، رعاية البيئة يف شريعة اإلسالم، مرجع سابق، ص )4(
 .93دار النهضة العربية، دط، دت، ص: بريوت.  مدخل إىل االقتصاد اإلسالميي هيكل،عبد العزيز فهم )5(
 .212ص مرجع سابق، محد األزهري، أمنظور) 6(
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 ، لقد دعا اإلسالم إىل حماربة االسراف بنوعيـه اإلنتـاجي واالسـتهالكي            : منع اإلسراف  -1
بينمـا  "،  )وقد سبق بيانـه   (فاإلنتاجي من خالل منع استنـزاف طاقات اجملتمع وموارده األولية          

من السلع  اإلسراف االستهالكي عن طريق ترشيد االستهالك بالوسائل املتاحة؛ فال جيري التخلص            
 ρ، وقد ُروي أنّ النيب      )1("املعمرة، أو اآلالت، أو األدوات املرتلية، قبل أن تستهلك بقدر معقول          

  َنَعْم «: ، فقال أو يف املاء إسراف؟ قال»الَ ُتْسِرْف«:  وهو يتوضأ فقال له)2(مرَّ بسعد بن أيب وقّاص
 .)3(»َوِإنْ كُْنَت َعلَى َنْهٍر َجاٍر

 :وذلك من خالل:  بطريقة مشروعة إستخدام املوارد-2
إنّ املوارد اليت يتّم احلصول عليها البّد من التصّرف هبا : منع هدر املوارد فيما ال نفع فيه" -    

وفقا لشروط األمانة، إذ ال يسمح ألحد هبدرها، بل إنّ القرآن الكرمي اعترب ذلك فسادا يف األرض 
    ﴿: ، لقوله تعاىل)4("ال حيبه اهللا

    
     

من إمهال املوراد  ρ، كما منع الرسول )5(﴾⌧ 
َمْن «: ρوإضاعتها وتركها للتلف والفساد، وأمر بضرورة استخدامها بالطريق املشروع، فقد قال 

َياَرّب، ِإنَّ فُالَناً قََتلَِني َعَبثاً، َولَْم َيقُْتلِْني : َعَبثًا، ُعجَّ َعلَى اهللا َيْوَم الِقَياَمِة َيقُولُقََتلَ ُعْصفُوًرا 
إهنا ميتة، :  قالوا»َهالَّ اْسَتْمَتْعُتْم ِبِإَهاِبَها؟«مرَّ بشاة ميتة فقال ρ ، وكذلك ما روي أنه )6(»َمْنفََعةً
  . )7(»َهاِإنََّما َحُرَم أَكْلُ«: فقال
ويف مقابل ذلك جند أنّ اإلسالم َنـوََّه بأمهّية إمناء هذه الثروات، وبيَّن فضل كل من يقوم      

َمْن كَاَنْت لَُه أَْرٌض فَلَْيْزَرْعَها «: بتنميتها، فمثال قد شّجع عليه السالم إحياء األرض امليتة عندما قال
  .  )8(»ُيْمِسْك أَْرَضُهأَْو لَيْمَنْحَها أََخاُه، فَِإنْ أََبى فَلْ

                                                 
 .42 سابق، صحممد أمحد صقر، مرجع )1(
ية وسائر املشاهد، وهو أحد العشرة هو سعد بن مالك بن عبد مناف بن زهرة بن كالب القرشي الزهري، كان سابع سبعة يف اإلسالم، شهد بدرا واحلديب) 2(

ه 55 يف مغازيه، اختلفوا يف سنة وفاته فقيل سنة ρاملشهود هلم باجلنة، كان جماب الدعوة مشهورا بذلك، كان أحد الفرسان الشجعان الذين حيرسون الرسول 
 .     610-606، ص ص2 مجوابن عبد الرب، مصدر سابق،. 369-366، ص ص2اجلزري، مصدر سابق، مج: أنظر ترمجته. ه 58أو 

 .147، ص1، ج425ابن ماجه، مصدر سابق، كتاب الطهارة، باب ما جاء يف القصد يف الوضوء وكراهية التعدي فيه، رقم : أخرجه )3(
 .265حممد عمر شابرا، مرجع سابق، ص)    4(
 .205: سورة البقرة، اآلية )5(
والدارمي، مصدر سابق، باب من قتل شيئا من الدواب عبثا، . 73، ص3، ج4535بغري حقها، رقم النسائي، مصدر سابق، باب من قتل عصفورا : أخرجه )6(

 .واللفظ للنسائي. 389، ص4، ج سابقوأمحد بن حنبل، مصدر. 115، ص2، ج1978رقم 
 .385، ص2221 باب جلود امليتة قبل أن تدبغ، رقم البخاري، مصدر سابق، كتاب البيوع،: أخرجه)  7(
، 2341يواسي بعضهم بعضا يف الزراعة والثمرة، رقم  ρ باب ما كان من أصحاب النيب البخاري، مصدر سابق، كتاب احلرث واملزارعة،: أخرجه )8(
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ملضيفه ρ فمن روائع ماورد يف السنة قوله "     هذا عن الثروة النباتية أما عن الثروة احليوانية 
، قاهلا له حينما أخذ الرجل املدية )1(»إيَّاَك َواحلَلُوب«: األنصاري الذي أراد إكرامه بذبح الشاة

لسالم هنى املضيف أن يعمد إىل شاة ينتفع بدّرها ومعىن احلديث؛ أنه عليه الصالة وا. ومضى ليذبح
ولبنها ألهنا حلوب، فيذحبها فيخسر دّرها وحليبها وخيسرها معه اجملتمع، ويغين عنها شاة أخرى 
غري حلوب، والرسول الكرمي بقوله هذا فهو يربِّي األمة على قيم وأخالق معينة ينبغي أن يلتزم هبا 

  .)2 ("خالقيات على مستوى األّمـة ذو مردود هائلاجلميـع، ورعاية هذه القيم واأل
 لقـد رأت  ":  منع ختصيص أّي جزء من املوارد يف إنتاج السلع واخلدمات غري املـشروعة             -    

السياسة االقتصادية اإلسالمية يف ترشيدها لالستهالك الفردي، أال تنتظر حىت تتّم عملية إنتاج غري              
 األفالم اجلنسية اهلدَّامة وغريها، مث تطالب األفراد باالبتعاد         املباح من السلع واخلدمات مثل اخلمر،     

عنها وعدم استهالكها، بل جلأت إىل منع إنتاج تلك السلع واخلدمات، ومنع توجيه أّي جزء من                
املوارد إلنتاجها، إميانا منها بأنّ عدم إنتاجها أكرب ضمان لعدم استهالكها، وباملقارنة بني االقتصاد              

هذه الزاوية وبني االقتصاد الوضعي ندرك مدى التردِّي والتخبط وسوء التدبري الذي            اإلسالمي من   
يعاين منه االقتصـاد الوضعي، ويكفي كمثـال أن نعرف أن اجملتمـع األمريكي وحده ينفـق              

  .)3(" مليار دوالر76سنويـا على إنتـاج وتصنيع اخلمور واملخدرات فقط 
ذا العنصر أنّ على املنتج عند استخدامه للموارد الطبيعية ونعين هب" : حسن استخدام املوارد-3

أن يتفادى حدوث أي تأثري سليب هلا على صحة املستهلك، إذ أنّ سوء استخدام املوارد يؤدِّي إىل 
فاهللا سبحانه وتعاىل "حدوث تلّوث يف البيئة، وهذا من شأنه أن يشكِّل خطرا على املستهلك، 

 حتمل أّي نوع من التلّوث، صاحلة حلياة االنسان وقيامه مبهّمته، لكن خلق البيئة الطبيعية نظيفة ال
 ﴿: ،  يقول تعاىل)4("املسؤول عن التلوث هو االنسان لظلمه وجهله

⌧  ﴾)5( .  
     ويظهر أهّم مصدر لتلّوث البيئة من خملّفات املصانع، اليت ال يراعي املنتجون فيها الشروط 

يف املياه مما يؤدِّي إىل تلّوثـها، وهذا ) التصريف(صحية عند تصريفها، إذ أّنه غالبا ما يّتم ذلك ال
                                                                                                                                                         

 .668، ص1544، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب كراء األرض، رقم  ومسلم.409ص
ار من يثق برضاه بذلك، ويتحققه حتققا تاما، واستحباب االجتماع على ، مصدر سابق، كتاب األشربة، باب جواز استتباعه غريه إىل د مسلم:أخرجه )1(

 . 907، ص2038الطعام، رقم 
 .90يوسف القرضاوي، رعاية البيئة يف شريعة اإلسالم، مرجع سابق، ص )2(
 .27 -26بيلي إبراهيم أمحد العليمي، مرجع سابق، ص ص )3(
 .161-160، مرجع سابق، ص صيوسف القرضاوي، رعاية البيئة يف شريعة اإلسالم )4(
 .72:  سورة األحزاب، اآلية)5(
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من شأنه االضرار بصّحـة املستهلك؛ إّما عند شربه هلذه املياه، أو لدى تناوله ملواردها، كما أنّ 
  . الغازات املنبعثة من املصانع تؤدِّي إىل تلّوث اهلواء

  

  محاية املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي يف إطار عنصر رأس املال: املطلب الثاين
لقد درج بعض فقهـاء االقتصاد اإلسالمـي على استبعاد رأس املــال مـن عناصـر               "     

اإلنتـاج، إذ يعتربونه ماال منتجـا؛ أي ماال متّ إنتاجـه من قبل، وليس عنصـرا أصيال مـن                
  .العناصـر اليت يتركّب منها اإلنتاج

   والواقع أّنـه يصعب التسليم هبذا الرأي، فرأس املـال وإن كان يف حقيقتـه ال ُيَعدُّ عنصرا                 
أصيال، إال أّنـه يعترب ضـرورة استوجبتها ظروف التقـّدم التقين يف مياديـن االنتاج، حبيـث              

، أصبح االنسان يستخدم يف العمليـة االنتاجية أدوات وأجهـزة ال حميد له عن استخدامهــا             
إلدراك مستوى معني من اإلنتـاج كمـا ونوعـا، لذا فرأس املـال هو مكّرس لالستخـدام             

  .)1("من جديد يف تكوين أمـوال أخرى خالل فترة الحقة
  

  تعريف رأس املال وأمهّيته يف االقتصاد اإلسالمي: الفرع األول
ل الناتج عن عملية سـابقة،       هو عبارة عن ذلك املا     ،إذا كان رأس املال يف االقتصاد الوضعي           
االقتصاد اإلسالمي؟ ومـا هـي       يفبه  فما املقصود   . يستخدم من أجل خلق سلع جديدة     الذي  و

        أمهيته؟ 
  تعريف رأس املال يف االقتصاد اإلسالمي: أوال

 ذلك املال الناتج عن عملية سابقة، والـذي       ":      ُيعرَّف رأس املال يف االقتصاد اإلسالمي بأنه      
  . )2("يف إنتاج السلع واخلدمات اليت تبيحها الشريعة دميستخ

 إالّ يف القيد    ، ال خيتلف عنه يف االقتصاد الوضعي      ،     فتعريف رأس املـال يف االقتصاد اإلسالمي     
 اليت ُيكَــرَّس رأس     ،؛ أي وجوب أن تكـون السلع واخلدمات      )اليت تبيحها الشريعـة  (األخري  

 .ا مباحة شرع،املال على إنتاجها
 :)3(     إنّ رأس املال كعنصر من عناصر االنـتاج، ينقسم يف املفهوم االقتصادي اإلسالمـي إىل

 وهو جمموع األموال االقتصادية، اليت تستخدم قصد املبادالت، سواء          :رأس املـال التجاري  "-1

                                                 
 .67إبراهيم دسوقي أباظة، مرجع سابق، ص )1(
 .64وإبراهيم دسوقي أباظة، مرجع سابق، ص. 95م، ص2003مطبعة االنتصار، : اإلسكندرية. أصول االقتصاد اإلسالميعوف حممود الكفراوي،  :أنظر) 2(
 .76 -74 سابق، ص صإبراهيم دسوقي أباظة، مرجع )3(
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  . كانت هذه األموال عينية كالسلع، أو نقديـة كالنقود السائلة
س للمبادالت، تعترب من قبيل رأس املال التجاري؛ ألهنـا ال تـستخدم يف                   فالسلع اليت تكرّ  

 .االستهالك املباشر ملن استحوذ عليها، ولكنها توجه للبيع قصد احلصول على الربح

أما النقود اليت ختّصص ألغراض املبادالت هبدف حتقيق الربح؛ فتعترب هي األخرى من قبيـل                    
يقهـا جيري متويل العمليات التجارية، وذلـك بـشراء الـسلع           رأس املال التجاري، إذ عن طر     

  .   إلعـادة بيعها قصـد حتقيـق الربح
وهو الذي يأتـي لصاحبه بـدخل، مـن دون أن يـستخدم يف             :  رأس املـال املكاسب   -2

ـّر للسكىن   .وغريها...التجـارة وال يف االنتـاج؛ كالعمارات اليت تؤج
رأس :  رأس املال اإلنتاجي بدوره إىل قسمني رئيسيني مها        وينقسم:  رأس املـال اإلنتـاجي   -3

  .مال نقـدي ورأس مال عيـين
هو عبـارة عن جمموع املبالـغ، اليت تستخدم يف متويـل العمليـة          :  رأس املال النقـدي   -    

  . االنتاجية
لية االنتاجيـة،  هو عبارة عن جمموع األموال املادِّية، اليت تستخدم يف العم     :  رأس املال العيين   -    

  . فتؤدِّي إىل زيادة إنتاجية العمل
وقد ،  " ورأس مـال متـداول   ،كما ينقسم رأس املـال العيين بدوره اىل رأس مـال ثابت              

  . سبق اإلشارة هلما يف الفصل األول
    أمهّية رأس املـال يف االقتصاد اإلسالمي: ثانيا

فّعــال والـضروري يف احليـاة االقتـصاديـة         إنّ أمهّية رأس املـال تنبع مـن دوره ال        "     
ذلك أنّ رأس املال ال     "،  )1("للمجتمعات، فال ميكن إنتاج سلعة أو خدمة دون مسامهة رأس املال          

يستخدم أصال ألغـراض االستهالك، ولكنه يستـخدم قصد إنتاج سلع جديـدة، سواء كانت            
   .)2("أو سلعا استهالكيـةهذه السلع سلعا إنتاجية أي تستـخدم بدورها يف اإلنتـاج، 

ومع ما لرأس املـال املادِّي من أمهِّيـة يف منـّو اقتصادات الدول، إال أّنـه جيـب أن ال                 "     
، فمن الضروري أن توّجـه     )رأس املـال البشري  (نبالـغ يف أمهّيته على حساب املوارد البشرية        

  : بشري وذلك عن طريقاجملتمعات املزيد من مواردها حنو االستثمار يف العنصر ال
  .  إفتـتاح املزيد من املدارس واملعاهد واملراكز املهنيـة-    

                                                 
 .88سعيد سعد مرطان، مرجع سابق، ص )1(
 .74إبراهيم دسوقي أباظة، مرجع سابق، ص )2(
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؛ وذلـك  ... تسهيـل فرص التـدريب على العمل، وبناء املستـشفيات واملراكز الصحية -    
، )رأس املـال البـشري   (لزيـادة رصيد اجملتمع من املهـارات والكفـاءات والقدرات اخلالَّقة         

  .)1("دة رصيده من اآلالت واملعـّداتجبانب زيـا
  

  وسائل محاية املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي يف إطار عنصر رأس املال: الفرع الثاين
     اهتّم اإلسالم برأس املال باعتباره أحد عناصر اإلنتاج، اليت من خالهلا ميكن تـوفري الـسلع                

  :يـة للمستهلك نذكر منهاواخلدمات للمستهلك، وقّرر جمموعة من الضوابط عليه محا
   ستخدام رؤوس األموال املتطّورةإ: أوال
لقد حثّ اإلسالم على طلب العلم، كما رفع درجة العلماء، والعلم يف جمال اإلنتاج يؤدِّي               "     

عن أحدث الوسائل واألساليب اإلنتاجية املتطّورة؛ حىت تظهـر الـسلع واخلـدمات              إىل البحث 
وقد بيَّن احلق سبحانه وتعاىل فضل طاليب العلم على         . احلاجات اإلنسانية باملستوى الالّئق إلشباع    

     ﴿:  يف قوله تعاىل  )2("غريهم

   ☺ ﴾)3( .  
،  متطّورا، ذو تقنيات تكنولوجية حديثة-كاملصانع واآلالت-     فإذا كان رأس املال الثابت 

  .فإّنه سيؤّدي إىل إنتاج سلع ذات جودة عالية، ترضي املستهلك وتلبِّي حاجاتـه
  حسن استخدام رؤوس األمـوال : ثانيا
  : يكون استخـدام رؤوس األمـوال بشكـل حسـن     
   ؛املستهلك  اليت حيتاج إليها، إذا متّ توجيهها يف إنتاج السلع واخلدمات املشروعة والضرورية-    

 البّد منها يف قيام مصاحله الدنيوية واألخروية، مث احلاجية وأخريا التحسينية، أي مراعـاة               أي اليت 
  .مبدأ األولوية يف استخدام رؤوس األموال إلنتاج السلع واخلدمات املشروعة

 عدم هدرها أو إتالفها، فالتشريع اإلسالمي حيثُّ على محاية األموال من الضياع، وبالتـايل              -    
نتج يستوجب عليه إصالح أّي عطب يف اآلالت واملعّدات، وكذا ينبغي على العّمال عـدم               فإنّ امل 

 فعندما تقلّ تكلفة اإلنتاج، فإنّ السلع تكون أمثـاهنا يف          ؛إتالفها، ويف هذا حتقيق ملصلحة املستهلك     
  .متناول اجلميع

                                                 
 .89 - 88سعيد سعد مرطان، مرجع سابق، ص ص )1(
 .151 ص مرجع سابق،حممد البشري فرحان مرعي، )2(
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  إلغاء الفائدة على رأس املـال: ثالثا
اإلقتصاد غري اإلسالمي تتضّمن الفائدة على رأس املال، وخبفض         إنّ تكاليف اإلنتاج يف ظل      "     

تكاليف اإلنتاج عن طريق إلغـاء الفائـدة على رأس املال، فإنّ اإلنتاج يف ظل اإلسالم سيستمر               
بكمِّيات أكرب وبأسعار أقلّ عّما هو يف ظل اإلقتصاد غري اإلسالمي، وهبذا يعمل اإلسـالم علـى                 

  .)1("عزيادة اإلنتاج يف اجملتم
  تشـغيـل رأس املـال: رابعا
إنّ تشغيـل رأس املال يعين وجود ممتلكـات عليها زكاة، األمر الذي يستلـزم انفـراج              "     

الوضع االقتصـادي بالنسبة للفقـراء؛ حبيث تزيد كمية النقود املتداولـة، ويف زيادهتـا زيـادة               
له زيادة اإلنتاج اإلمجـايل واتـساع       اإلنتاج، ويف هذا أيضا تداول أكثر للسلع، ومن شأن هذا ك          

  .هـنطاق
     كما أنّ توفّر عنصر رأس املال يف اجملتمع؛ يقتـضي وفرة فيما يطلبه قطاع املستهلكني، حيث               

  .)2("أنّ مثل هذا األمر يصاحبه اكتفاء ذايت يف تأمني مجيع احلاجات املطلوبة
  

  يف إطار عنصر العملمحاية املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي : املطلب الثالث
     يتناول هذا املطلب أمهِّية العمل يف االقتصاد اإلسالمي، باعتباره وسيلة مهّمة يف إنتاج الـسلع               

  . محايةً للمستهلك يف إطار عنصر العمل،واخلدمات، وكذا الوسائل اليت قّررها االقتصاد اإلسالمي
  

  أمهِّية العمل يف االقتصاد اإلسالمي: الفرع األول
  بل  لقد حّض اإلسالم على العمل وأكّد على حرمته، وجعل من اإلنتاج عبادة وتقّربا إىل اهللا،"    

 ☺ ﴿: ، قال تعاىل)3("جهـادا يف سبيله
  ⌧   
رجل، فرأى  ρوقد روي أنه َمرَّ على النيب "، )4(﴾ ☺

يا رسول اهللا لو كان هذا يف سبيل اهللا، فقال : من جلده ونشاطه فقالوا ρل اهللا أصحاب رسو
َوِإنْ كَانَ َخَرَج َيْسَعى َعلَى أَْوالَِدِه ِصَغاًرا فَُهَو ِفي َسِبيِل اهللا، َوِإنْ كَانَ َخَرَج «: ρرسول اهللا 

                                                 
 . 72م، دط، دت، ص1997-ه1418دار ابن حزم، . از يف مباديء االقتصاد اإلسالمياإلجيعبد اللطيف بن عبد اهللا العبد اللطيف،  )1(
 .177موفق حممد عبده، مرجع سابق، ص )2(
 . 128م، ص1999دار املعرفة اجلامعية، دط، . يف تاريخ احلضارة العربية اإلسالميةأمحد خمتار العبادي،  )3(
 .105: سورة التوبة، اآلية )4(
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 اهللا، َوِإنْ كَانَ َخَرَج َيْسَعى َعلَى َنفِْسِه َيُعفَّها فَُهَو َيْسَعى َعلََى أََبَوْيِن َشْيَخْيِن كَِبَريْيِن فَُهَو ِفي َسِبيِل
وتتجلى أمهّية  .)1("»ِفي َسِبيِل اهللا، َوِإنْ كَانَ َخَرَج َيْسَعى ِرَياًء َوُمفَاَخَرةً فَُهَو ِفي َسِبيِل الَشْيطَان

  :العمل يف االقتصاد اإلسالمي يف أّنه وسيلة إىل
لق اهللا سبحانه وتعاىل اإلنسان، وجعله خليفة له يف هـذه األرض،             فلقد خ  :حتقيق العمارة  "-1

بتحويلـها   وزّوده باملوارد الطبيعية، غري أنّ انتفاعه منها ال يتحقّق وهي يف شكلها اخلام إال إذا قام               
إىل سلع تشبع حاجاته، ولن يتحقق ذلك إال من خالل العمل املنتج الصاحل، فإذا ما قام بذلك فإنه                  

  .ارة األرض وينال ثواب اهللاسيحقّق عم
 إنّ العمل يف شريعة اإلسالم عبادة؛ فاملـسلمون وهـم يزاولـون أعمـاهلم               : العمل عبادة  -2 

اإلنتاجية، ال يرتكز عملهم أساسا على رغبة يف مكافأة ماّدية أو خشية من عقاب، وإمنا يـدفعهم                 
 عمله، ومن هنا كانت رقابة املـسلم        إىل العمل املخلص إمياهنم بأنّ كالًَّ مسؤول أمام اهللا يف جمال          

  .)2("ذاتية على نفسه، فهو يتعّبد خلالقه عن طريق ذات العمل الذي يكسب منه رزقه
 يعترب العمل أهّم وسيلة إلنتاج السلع واخلـدمات، غـري أنـه يف              : إنتاج السلع واخلدمات   -3

خلدمات اليت تنتج عنه    االقتصاد اإلسالمي يشترط يف العمل أن يكون صاحلا، حىت تكون السلع وا           
ولقد قرن اهللا سبحانه وتعاىل العمل الصاحل باإلميان يف كـثري مـن اآليـات               "قابلة لالستهالك،   

  .)3("القرآنية
 إنّ العمل هو من بني الوسائل اليت من خالهلا ميكن لإلنسان إشباع : إشباع احلاجات-4

ل، ميكنه من اقتناء حاجاته من حاجاته املتكررة؛ وذلك عن طريق ما حيصل عليه العامل من دخ
  . السلع واخلدمات املشروعة

إنّ األموال تأكلها الزكاة والصدقات لقوله      : " وسيلة الستثمار األموال وزيادة فرص العمل      -5
ρ :»      فإذا ما قام اإلنسان باستثمار أمواله فإنّ هذه        )4(»اتَِّجُروا ِيف أَْمَواِل الَيَتاَمى الَ َتأْكُلَُها الزَّكَاة ، 

األخرية ستزيد وتتضاعف، وباعتبار أنّ األغنياء يقل عندهم امليل احلدِّي لالستهالك ويزيد عندهم             
امليل احلدِّي لالدِّخار أما الفقراء فالعكس، مما يترتب على ذلك نتيجة هامة؛ وهـي أنّ حـصيلة                 
                                                 

والطرباين، مصدر سابق، . 325، ص4، جه1407دار الكتاب العريب، دط، -دار الريان للتراث: بريوت-القاهرة. جممع الزوائد، اهليثمي: أخرجه )1(
 .واللفظ للهيثمي. 56، ص7، ج6835رقم

 .16حممد صقر وغريه، مرجع سابق، ص )2(
 .34خالد خليل الظاهر وحسن مصطفى طربة، مرجع سابق، ص )3(
سنن والدارقطين، . 285، ص6، ج12454، كتاب الوصايا، باب ما جيوز للوصي أن يصنعه يف أموال اليتامى، رقم سابقصدر البيهقي، م: أخرجه )4(
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 .واللفظ للدارقطين. 110، ص2ج
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هذا يؤدِّي بدوره   الزكاة سوف توّجه إىل طائفة من اجملتمع، يزيد عندهم امليل احلدِّي لالستهالك، و            
إىل زيادة الطلب الفّعال، األمر الذي يترتب عليه الزيادة يف طلب سـلع االسـتهالك، فتـروج                 
الصناعات االستهالكية، ويؤدِّي ذلك إىل رواج السلع اإلنتاجية املستخدمة يف صـناعة الـسلع              

  .)1("االستهالكية، وبذلك يزيد اإلنتاج وتزيد تبعا لذلك فرص العمل اجلديدة
إنّ كل فرد قادر على العمل، مطالب يف شريعة اإلسـالم أن يـسعى   " : القضاء على البطالة  -6

سعيه وأن يأخذ مكانه يف موكب العاملني، غري مستنكف عن الصغري من األعمال أو حمقِّـر لـه                  
، )2("فذلك العمل على صغر شأنه خري من الفراغ والبطالة، إنه عمل حيفظ ماء الوجه من السؤال                

َمـا  «: معلم البشرية ونرباسها املضئ يقول     ρاوم اإلسالم البطالة حبزم، فهذا نيب اهللا حممد         ولقد ق 
 . )3(»أَكَلَ أََحٌد طََعاًما قَطُّ َخْيًرا ِمْن أَنْ َيأْكُلَ ِمْن َعَمِل َيِدِه

ـ             : " امللكية الفردية  -7 ا إنّ اإلسالم هو دين الفطرة، فليس فيه مبدأ يضاد الفطرة أو يكبتها، وإمن
فيه ما يالئمها وُيهذِّهبا، ومن الفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها حّب التملك، الذي نشاهده حـىت                 
عند األطفال، وإمنا زوَّد اهللا اإلنسان هبذه الغريزة؛ لتكون دافعا قويا حيفز اإلنسان على احلركة، إذا                

وهلـذا  "،  )4("نتاج ويتحسَّن عرف أنه ميلك مثرة كسبه وجهده يف النهاية، فتزدهر احلياة ويزداد اإل           
أقّرت الشريعة اإلسالمية حّق امللكية الفردية، ولكن هذا اإلقرار ال يعين إطالق حّق امللكية الفردية،               

فلإلنسان أن يتملّك ما يشاء، ولكن يف إطار احلدود والضوابط الـشرعية            ". )5("ولكنه حّق مقّيد  
ومن بني القيود اليت    "،  )6("يف ذلك احلالل واحلرام   اليت رمستها الشريعة اإلسالمية، وجعلت املقياس       

وضعت على امللكية الفردية؛ أنه ينبغي أن تكون مكتسبة بالطرق املشروعة، وأال تتعـارض مـع                
  .)7("مصلحة عامة للمجتمع وإال نزعت من صاحبها بالرضا أو بالقهر وُعوِّض عنها تعويضا عادال

 

   االقتصاد اإلسالمي يف إطار عنصر العملوسائل محاية املستهلك يف: الفرع الثاين

                                                 
 .137-136عوف حممود الكفراوي، مرجع سابق، ص ص )1(
 .97عبد الكرمي اخلطيب، مرجع سابق، ص )2(
 .361، ص2072  باب كسب الرجل وعمله بيده، رقمالبخاري، مصدر سابق، كتاب البيوع،: أخرجه )3(
 .221 ص مرجع سابق،يوسف القرضاوي، مالمح اجملتمع املسلم الذي ننشده، )4(
 .81-80عبد الكرمي زيدان، القيود الواردة على امللكية الفردية للمصلحة العامة يف الشريعة االسالمية، مرجع سابق، ص ص )5(
 .402-401عبد الرمحن بن إبراهيم  اجلريوي، مرجع سابق، ص ص )6(
  .224-223، ص صمرجع سابقيوسف القرضاوي، مالمح اجملتمع املسلم الذي ننشده،  )7(
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     لقد جاء اإلسالم مبجموعة من القيم والضوابط تتعلّق بكلٍّ من العمل والعامل، واليت ينبغـي               
مراعاهتا وااللتزام هبا يف سبيل توفري احلماية للمستهلك، إذ بتوفرها يزداد اإلنتاج ويبلغ درجة من               

ـّا يعمل على إش   :باع حاجات املستهلك ومن بني هذه الضوابطاجلودة واإلتقان، مم
  الضوابـط اليت تتعلّـق بالعمـل: أوال

اهتّم اإلسالم بعنصر التنظيم، بل إنه ال يعترب العمل يف حدِّ ذاته منتجـا ملنفعـة                ":  التنظيـم -1
تقسيم العمل؛ حيث ينسب أغلب     : اقتصادية إال إذا اقُترن به، وهو يتمثل يف أشكال متنوعة منها          

ـُراجع للتاريخ االقتصادي اإلسالمي،       )1(قتصاديني مبدأ تقسيم العمل إىل آدم مسيث      اال ، على أنّ امل
فقد نبَّه بـضرورة حـسن      "،  )3(" يف مقدمته  )2(يدرك أنّ أّول من تكلّم عنه هو املفكِّر ابن خلدون         

 لكل فـرد    إذ باعتبار أنّ  . )4("توزيع العمل على من هو أهل له، وضرب مثاال لذلك صناعة اخلبز           
فهناك من ينبغ يف الصناعة وآخر يف التجارة وهكـذا، واجملتمـع            "ميول وقدرات متيزه عن غريه،      

   الفرص املتكافئة ألبنائه حىت يستفيد من كل إنسان فيما ُيسِّر له، وهذا ما ئالناجح هو الذي يهيـ
 للجـيش حلنكتـه     )6( ليوليه اليمن لفقهه، وخالـدا     τ) 5( حني اختار معاذ بن جبل     ρقام به النيب    
للسلطة احلق يف إجبار أصحاب املهـن الـضرورية علـى مزاولـة             "كما أنّ   . )7("...العسكرية
فإذا كان الناس حمتاجني إىل فالحة قوم أو نـساجتهم،          ": )9(، ويف هذا يقول ابن تيمية     )8("عملهم

                                                 
، تأثر بآراء الكتاب السابقني عليه 1790وتويف سنة 1773هو من وضع أسس املدرسة التقليدية اليت تعترب أهّم مدرسة يف تاريخ الفكر االقتصادي، ولد سنة  )1(

 النهضة العربية، دط، دت، ص دار: بريوت. تاريخ الفكر االقتصاديعادل أمحد حشيش، : أنظر ترمجته. مثل ديفيد هيوم، من مؤلفاته كتابه املشهور ثروة األمم
 .  147-143ص

، وتويف ه732وقيل سنة ه 733هو ويل الدين أبو زيد عبد الرمحن بن حممد األندلسي احلضرمويت املعروف بابن خلدون، مؤرخ تونسي، ولد يف تونس سنة ) 2(
 من مؤلفاته املقدمة، رحلة ابن خلدون، لباب احملصل يف أصول الدين ، برع يف العلوم ومهر يف األدب والكتابة وهو واضع علم اإلجتماع،ه809يف القاهرة سنة 

وحممود مصطفى، مرجع . 120، ص 2عمر رضا كحالة، مرجع سابق، جو. 77-76، ص ص7ابن عماد احلنبلي، مصدر سابق، مج: أنظر ترمجته. وغريها
 .32-31سابق، ص ص

 .123-122رشيد حيمران، مرجع سابق، ص ص )3(
 .126لكفراوي، مرجع سابق، صعوف حممود ا )4(
 إىل اليمن ليعلم ρمعاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن اخلزرج األنصاري يكىن أبا عبد الرمحن، أحد السبعني الذين شهدوا العقبة من األنصار، بعثه الرسول) 5(

أنظر .  ابن مثان وثالثني سنة وقيل ثالث وثالثني سنة، وهوه18الناس القرآن وشرائع اإلسالم ويقضي بينهم، تويف بناحية األردن يف طاعون عمواس سنة 
 .1405-1402، ص ص3وابن عبد الرب، مصدر سابق، مج. 197-194، ص ص5اجلزري، مصدر سابق، مج: ترمجته

 فتح مكة ρد مع رسول اهللا خالد بن الوليد بن املغرية بن عبد اهللا القرشي املخزومي، كان أحد أشراف قريش يف اجلاهلية، ّمسي بسيف اهللا املسلول، شه) 6(
، 2و اجلزري، مصدر سابق، مج. 430-427، ص ص2ابن عبد الرب، مصدر سابق، مج: أنظر ترمجته. فأبلى فيها، تويف سنة إحدى وعشرين أو اثنتني وعشرين

 .415-413، ص ص1مصدر سابق، ج. وابن حجر العسقالين، اإلصابة يف متييز الصحابة. 111-109ص ص
 .133-131العسال وفتحي أمحد عبد الكرمي، مرجع سابق، ص صأمحد حممد  )7(
 . 85سعيد سعد مرطان، مرجع سابق، ص )8(
 .50: سبق ترمجته يف الصفحة )9(
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ا األمر؛ فمثال لـو     ، وال خيفى على أحد أمهية هذ      )1("صار هذا العمل واجبا جيربهم ويلّ األمر عليه       
توقف أغلب اخلبازين عن صناعة اخلبز، فإن هذا سيؤّدي إىل أن تشّح هذه املـادة يف األسـواق،                  
وبالتايل ترتفع أسعارها، مما يوقع املستهلك يف احلرج ويؤدِّي به إىل شراء هذه املادة ولو بأضعاف                

 .أمثاهنا إن وجدت
إنّ العمل مكرَّم يف الشريعة االسـالمية مـادام         ":  الرقابـة على األعمال ومنع الضاّر منها      -2

مشروعا، فللفرد يف الدولة اإلسالمية أن يباشر األعمال اليت يريدها، بشرط أن ال يباشر ما حرَّمته                
وعليه فتشمل هـذه الرقابـة      "،    )2("من أعمال، وأن ال يلحق بالغري بسبب هذه األعمال الضرر         

 متكّنه من القيام به، ومجيع الشروط والظـروف الـيت           العمل وصاحبه، واستيفاءه للمؤهالت اليت    
  .)3("حتيط بالعمل كالغش والتزييف وغريها

إنّ على السلطة توفري العمالة، والتشغيل لألفراد وتـوجيههم         ":  توفيـر العمالة وتوجيههـا   -3
 هذا   السائل لالحتطاب، وتبدو أمهية    ρ، وهذا ما حدث فعال عندما وجَّه الرسول         )4("حنو أفضلها 

العنصر يف أنّ الدولة اإلسالمية إذا ما الحظت نقصا يف اإلنتاج فيما يتعلق مبجال معني، فإهنا توّجه    
العمالة وتوظّفها يف ذلك اجملال حىت يتحقق التوازن، ومتنع ظهور االضطراب يف السوق، نتيجـة               

ة اليت تكون صعبة، لذا     لنقص السلع واخلدمات، إذ أنه غالبا ما يبتعد العمال عن اجملاالت اإلنتاجي           
  . ال بّد من تقدمي احلوافز تشجيعا هلم

باعتبار أنّ العمل هو أحد مصادر النماء، فإنّ اإلسالم         ":  وجوب مداومة العمل واإلستثمار    -4
يقّرر وجوب مداومة اإلنتاج واالستثمار، ويرى أنّ التوقّف عن ذلك يضّر باجملتمع، وقد جعـل               

ق يف وضع األمور يف نصاهبا، فجعل من حقه أن ينتزع ملكيـة أرض             لويل األمر يف هذا الشأن احل     
 يـدفع   ρاملوات اليت أحياها املسلم إذا توقف ثالث سنوات دون أن يزرعها، وكان رسول اهللا               

ِإذَا قَاَمِت السَّاَعةُ َوِفـي َيـِد       «: ρ، فقد قال    )5("النَّـاس وحيثهم على العمل واإلنتاج املتواصل     
ويف هذا محايـة  . )6(»لَةٌ، فَِإنْ اْسَتطَاَع أَالَّ َيقُوَم َحتَّى َيْغِرَسَها فَلََْيْغِرْسَها فَلَُه ِبذَِلَك أَْجر  أََحِدكُْم فَِسي 

للمستهلك؛ فإذا ما تركت األراضي دون استصالح أو إعمار، فإنّ ذلك سـيؤّدي إىل خـسارة                

                                                 
 .48، صمصدر سابقابن تيمية،  )1(
 .41عبد الكرمي زيدان، حقوق االفراد يف دار االسالم، مرجع سابق، ص )2(
  .133عوف حممود الكفراوي، مرجع سابق، ص )3(
 .134غازي عناية، مرجع سابق، ص )4(
 .129عوف حممود الكفراوي، مرجع سابق، ص )5(
 .، رواه البزار ورجاله أثبات ثقاة63اهليثمي، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب الكسب والتجارة وحمبتها واحلث على طلب الرزق، ص: أخرجه )6(
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وب إعمار األرض، عن طريق     اجملتمع ألحد عناصر اإلنتاج، وهذا يناقض سنة اهللا يف خلقه من وج           
  . استثمار مواردها ملصلحة اجملتمع

  
  الضوابـط اليت تتعلّـق بالعّمـال: ثانيا

    لقد قّرر اإلسالم مبادئ هاّمة حتمي العّمال وحتفِّزهم على العمل، مما ينعكس على مردوديـة               
جباهتم، وكـذا أمهيـة   اإلنتاج ويساهم يف محاية املستهلك، واليت تتمثل يف مدى التزام العمال بوا           

  .  تقدمي احلوافز تشجيعا هلم
أثناء تأديتهم ألعمـاهلم     ينبغي على العّمال االلتزام ببعض الواجبات،     :  واجبـات العّمـال  -1

  : واليت من بينها
إنّ العمل يف اإلسالم حتكمه أخالقيات ومبادئ، فعلى العامل  ": التقيُّد بأخالقيات العمل-    

مما جيعله يبتعد عن كل تسّيب أومخول يف "، )1("...األمانة واإلخالصاإللتزام بالصدق و
، بل جنده يتفاىن يف إتقان عملـه، فهو يعرف أشّد املعرفة أنّ اهللا مطَّلع عليه وهو يرى )2("العمل

    ﴿ :عملـه لقوله تعاىل

  دَّخراعته، وال َيـ، لذا فإّنه سيعمل بكل استط)3(﴾ 
هبا اهللا تعاىل، فينال بذلك رضى اهللا  جهدا حىت خيرج عمله يف صورة من اإلتقان اليت أمـر

  . ورضى النفس
، )4("لقد حثّ اإلسالم مجاعة املسلمني على توَّخي اإلسراع يف العمـل          ":  السرعة يف العمل   -    

 عال من الكفاءة حيقِّق     بشرط أن يقّيد هذا اإلسراع يف العمل باإلتقان، لضمان إنتاج ذي مستوى           
  .الرفاهية للمستهلك

توجب تعاليم اإلسالم على كل من يباشر عمال أن يتقنه، فإذا كان مـن              ":  الكفاءة العلمية  -    
شأن العلم أن يكتشف أساليب جديدة يف اإلنتاج، تؤدِّي إىل زيادة إتقان السلعة؛ فيكـون مـن                 

 يباشره من عمل، وقد أمر اهللا بذلك وفـضَّل          واجب املسلم أن يستفيد من هذا العلم يف كل ما         
  .   )5("الذين يعلمون على الذين ال يعلمون

                                                 
 .84سعيد سعد مرطان، مرجع سابق، ص )1(
 .131، مرجع سابق، صغازي عناية )2(
 .4: سورة احلديد، اآلية )3(
 .126عوف حممود الكفراوي، مرجع سابق، ص )4(
 .132-131 صاملرجع نفسه، ص )5(
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     فهذه تعترب من أهّم واجبات العمال، اليت ينبغي عليهم التقيد هبا يف جمـال العمـل محايـة                  
  . للمستهلك، إىل جانب واجب اإللتزام بالنظافة والفحص

يت حنن بصددها؛ إمنا تتعلق بتلك الوسائل اليت تعمل          إنّ حقوق العمال ال    : حقوق العمـال  -2 
  : على تشجيع العامل، للقيام بعمله على أكمل وجه، مبا يعود بالفائدة على املستهلك ومن أمهّها

إنّ االقتصاد اإلسالمي يتمّيز عن االقتصاد الوضعي بكونه ينبين على ثنائيـة   :  احلق يف األجر   -    
زاء األخروي، فإذا ما طبقنا هذا األمر على حق العامل املسلم، جند أنّ             الدنيوي واجل  اجلزاء؛ اجلزاء 

حيث يقّرر اإلسالم أجرة كل عامل على عمله، على أن يكون هـذا             "األجر الدنيوي؛   : له أجران 
ـ  )2(»أَْعطُوا اَألِجَري أَْجَرُه قَْبلَ أَنْ َيجَِّف َعَرقَهُ      «: ρ، ويف هذا يقول     )1("األجر مكافئا للعمل    ا، أم

إذ أنّ اهلدف من العمل يف اإلسالم ليس مقـصورا          "األجر األخروي؛    األجر فهو  الّنوع الثاين من  
على حتقيق غاية اقتصادية فقط أو سياسية أو اجتماعية، وإمنا أيضا حتقيق غاية شرعية وتعبديـة،                

  . )3("تتمثل يف االمتثال ألوامر اهللا وعبادته والتقّرب إليه من خالل العمل
 يعترف اإلسالم بإنسانية العامل؛ لذلك فإنه يوجـب معاملتـه      ":إلعتراف بإنسانية العامل   ا -    

معاملة طيبة، تشعره باعتزاز بنفسه، وأنه يقدِّم خدمة لألمة بأسرها، مع عدم إرهاقه مبـا فـوق                 
 . )4("طاقته
نصر اإلنـساين؛   إنه يقع على الدولة اإلسالمية واجب محاية الع       ":  سّن القوانني محاية للعامل    -    

وذلك بسّن القوانني اليت حتّدد ساعات العمل، وإجازات العمال، ومكافآهتم السنوية، وحتـسني             
  .)5("...ظروفهم الصحية

  

  محاية املستهلك من التاجر يف االقتصاد اإلسالمي : املبحث الثالث
، )6(»ِبيَِّني َوالِصدِّيِقَني َوالـشَُّهَداء   التَّاِجُر الصَُّدوُق اَألِمُني َمَع النَّ     «:     يقول عليه الصالة والسالم   

 اليت يتمتع هبا التاجر الصدوق      ، من خالل هذا احلديث املكانة الرفيعة يف اجلنة        ρفقد بيَّن الرسول    
                                                 

 .141-140أمحد حممد العسال وفتحي أمحد عبد الكرمي، مرجع سابق، ص ص )1(
 .98اهليثمي، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب إعطاء األجري و العامل، ص: أخرجه )2(
التركي للكمبيوتر، دط، : طنطا. )دراسة مقارنة(مدى كفاءة االقتصاد االسالمي يف تقييم أجر العامل يف احلكومة والقطاع العام بيلي إبراهيم أمحد العليمي،  )3(

 .41دت، ص
 . 164موفق حممد عبده، مرجع سابق، ص ) 4(
 .48-47حممد أمحد صقر ، مرجع سابق، ص ص )5(
والدارمي، مصدر سابق، كتاب الببوع، باب . 266، ص5، ج10196، كتاب الببوع، باب كراهية اليمني يف البيع، رقم  سابققي، مصدرالبيه: أخرجه )6(

. 724، ص2، ج2139وابن ماجه، مصدر سابق، كتاب التجارات، باب احلث على املكاسب، رقم . 322، ص2، ج2539يف التاجر الصدوق، رقم 
واللفظ . ، قال أبو عيسى هذا حديث حسن515، ص3، ج1209 إياهم، رقم ρب البيوع، باب ما جاء يف التجار وتسمية النيب والترمذي، مصدر سابق، كتا
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األمني؛ وهي كونه رفيقا للنبيِّني والصّديقني والشهداء والصاحلني، وهي أعلى مراتب اجلنة وهـذا              
  . وعظم مرتبته عند اهللا) األمنيالصدوق (يدل على مسو التاجر 

أي الوسيط بني طرفني، طرف قـوي       (وباعتبار أنّ التاجر يعترب الوسيط بني املنتج واملستهلك              
، فإذا مل يتحّر الـصدق واألمانـة يف تعاملـه مـع             )وهو املنتج، وطرف ضعيف وهو املستهلك     

صة واجملتمع عامة، لذا ينبغي على      املستهلك، فإنّ هذا سيؤدِّي إىل وقوع ضرر كبري باملستهلك خا         
  .التاجر املسلم اإللتزام مبجموعة من الضوابط أثناء معامالته، حتقيقا ملصلحة املستهلك

  

  إلتزام التاجر يف سلوكه باإلطار األخالقي يف السوق: املطلب األول
وقع فيه التبـايع    املكان الذي   ":      باعتبار أنّ املكان الذي تتم فيه التجارة هو السوق الذي يعين          

بني من يتعاطى البيع، فال خيتص احلكم املذكور باملكان املعروف بالسوق، بل يعّم كل مكان يقع                
فهذا التعريف ال يعيِّن مكانا خاصا للسوق، بل إنّ السوق تعمُّ كل مكان وقع فيه               . )1("فيه التبايع 

. )2("ن وسائل اإلتصال احلديثـة    التلكس أو أية وسيلة أخرى م      بواسطة التلفون أو  "التبايع؛ سواء   
ولقد وجدت األسواق على األرض منذ بدأ الناس يتالقون، وتتحقق لديهم حاجة بعـضهم إىل               "

بعض آخر، فاهللا سبحانه وتعاىل إمنا جعلهم خمتلفني متفاوتني فيما وهب هلم من نعـم، ليتالقـوا                 
 اإلسـالم نوعـان مـن       ، لذا فقد كانت للعرب قبل     )3("ويتعارفوا ويتخذ بعضهم بعضا سخريا    

ثابتة مع أيام السنة موجودة يف مواضع السكن، وأخرى مومسية تعقد يف مواسم           "األسواق؛ إحدامها   
، )4("معينة فإذا انتهى املوسم رفعت، وحيضرها سائر العرب مبا عندهم من حاجة إىل بيع أو شـراء            

نتـشرة يف الـبالد     أسـواق ثابتـة وم     للمـسلمني  ومع اتساع رقعة الدولة اإلسالمية أصبحت       
  .)5("اإلسالمية

إنّ السوق اإلسالمية تعمل يف جو من الربِّ والّتقوى والتواصي والتناصح والرقابة والتوجيـه،              "     
وليس على أساس منافسة قطع الرقاب كما هو يف النظام الرأمسايل، فهـذه الـسوق ال تعـرف                  

الل، أو أكـل أمـوال النـاس        التطفيف وال االحتكار، بعيدة عن أّي صورة من صور االسـتغ          

                                                                                                                                                         
 .للترمذي

 .15حممد صربي هارون، مرجع سابق، ص )1(
 .16املرجع نفسه، ص )2(
 .147م، ص2000 -ه1420دار الفكر املعاصر، :  لبنان-ردار الفك: سوريا. اإلقتصاد اإلسالمي علم أم وهمغسان حممود إبراهيم ومنذر القحف،  )3(
 .371-365، ص ص7، جمرجع سابقجواد علي،  )4(
 .19-18حممد صربي هارون، مرجع سابق، ص ص )5(
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لذا فهي وسيلة إلرضاء اهللا أوال، مث حتقيق النفع العام واخلـاص ألفـراد اجملتمـع؛                "،  )1("بالباطل
، وبالتزام املـسلم هبـذه      )2("باعتبارها تقوم داخل إطار من املعايري اخللقية، والتوجيهات اإلسالمية        

ضى اهللا، فالعمل يف السوق عبادة، وقد متّنى عمر         املعايري اخللقية والتوجيهات اإلسالمية فإنه ينال ر      
 أن يأتيه املوت وهو يتسّوق ألهله، كما أنّ السوق حيقّق النفع العام واخلاص ألفراد               τبن اخلطاب   

اجملتمع؛ من خالل إشباع حاجاهتم، وكذا تشجيع اإلستثمار واإلنتاج، من خالل ما حيصل عليـه               
 غري أّنه ال ينبغي أن يتحّول مفهوم الربح من حافز لإلنتاج،            البائعون واملنتجون من أرباح مشروعة،    

  .إىل هدف يسعى البائعون إىل تعظيمه، ولو عن طريق الغش وكتم عيوب السلعة
  

  تعريف األخالق وضرورة التزام التاجر هبا يف االقتصاد اإلسالمي: الفرع األول
ع املستهلك مبجموعـة مـن األخـالق        إنّ التاجر يف االقتصاد اإلسالمي، يلتزم يف تعامله م             

  . اإلسالمية، اليت أمر هبا اإلسالم يف سبيل توفري احلماية للمستهلك
  تعريف األخـالق اإلسالميـة: أوال

إنّ األخالق اإلسالمية ليست هي اليت تعرف عند بعض الناس باألخالق الدينية، اليت تتمثل      "
مر وحنو ذلك ال غري، إهنا أخالق تسع احلياة بكل يف أداء الشعائر التعبدية، واجتناب شرب اخل

جوانبها وكافة جماالهتا، فاألخالق يف اإلسالم مل تدع جانبا من جوانب احلياة اإلنسانية إال رمست 
هلا املنهج األمثل للسلوك الرفيع؛ فمن أخالق اإلسالم ما يتعلق بالفرد من كافة نواحيه، كالناحية 

   ﴿: اجلسمية لقوله تعاىل

 )4("، ومن أخالق اإلسالم ما يتعلق باجملتمع يف آدابه وجمامالته)3(﴾
     ﴿: كقوله تعاىل

       
⌧      

   ☺  
  .  وغريها)5(﴾ 

  أمهِّية األخالق اإلسالمية لدى التاجر املسلم يف االقتصاد اإلسالمي: ثانيا

                                                 
 .55، صمرجع سابقعبد احلميد الغزايل،  )1(
 .123، ص مرجع سابقسعيد سعد مرطان، )2(
 .31: سورة األعراف، اآلية )3(
 .119-117م، ص ص1999 -ه1419، 10مؤسسة الرسالة، ط: لبنان. اخلصائص العامة لإلسالم يوسف القرضاوي، )4(
 .27: سورة النور، اآلية )5(
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حيثُّ اإلسالم على التحلّي مبكارم األخالق، ملا حتقِّقه من خري للبشرية، حيث يـسود الـوّد                     
ـ               اجر املـسلم يف    وختتفي األحقاد والبغضاء، ومن بني األخالق احلسنة اليت ال بّد أن يتحلّى هبا الت

  :تعامله مع املستهلك
وهو اإلعتماد على احلّق يف االعتقاد والقول والعمل يف كل زمان ومكان، فـال              " : الصـدق -1

. يقول اإلنسان إال حقّا، وال يعمل إال حقّا، وال يعتقد إال احلّق، ويبين حياته كلها علـى احلـقّ                  
وهو أن يصدق اإلنسان يف اإلعتراف باحلق       صدق مع اهللا؛    : وميكن تقسيم الصدق إىل ثالثة أنواع     

أي أن يلّيب اإلنسان حاجات نفسه من        تبارك وتعاىل، من خالل آياته الصادقة، صدق مع النفس؛        
احلالل، فيسعى يف توفري ذلك هلا بال إفراط وال تفريط، صدق مع اآلخرين؛ وهو أن يعلن اإلنسان                 

، وهـذا   )1(" الصدق يف كل تعامل له معهم      لآلخرين احلق الذي عرفه، فيصدقهم القول، ويترسم      
يف ما  ) املستهلكني(النوع األخري هو الذي يهّمنا، فالتاجر املسلم إذا ما التزم الصدق مع اآلخرين              

يبيعه هلم، فإنّ ذلك سيمنع وقوعهم يف الغرر؛ من خالل ما يظهره من عيوب يف سلعة ما، والبعد                  
  . عن التطفيف يف الكيل وامليزان وغريها

 على التاجر املسلم أن يكون مسح الوجه؛ يستقبل زبائنه بوجه طلق بـشوش،              : السمـاحـة -2
إىل أمهية االبتسامة يف وجه أخيك، وجعلها من أبواب الصدقة، حيـث             ρوقد َنوََّه معلم البشرية     

حليِّ التاجر هبذا اخللـق      ، فت )2(»َرِحَم اهللا َرُجالً ْمسًحا ِإذَا َباَع َوِإذَا اْشَتَرى َوِإذَا اقَْتَضى         «: ρيقول  
الكرمي له كبري األثر على املستهلك؛ إذ جيعله خيتار ما يشاء من السلع واخلدمات دون ارتبـاك أو                  
خوف من وقوع غالظـة من التاجـر، بل إنّ كثريا من التجار الذين يفتقدون ملثل هذا اخللـق                 

ـَّاكم والعودة هن   !!ايقلّ عدد زبائنهم، ألنّ لسان حاهلم يقول إي
وهو عبارة عن حبس النفس عن التسخط باملقدور، وحـبس اللـسان عـن              : " الصـبـر -3

، فينبغي على التاجر املسلم الذي وقع يف ماله ما يكره،           )3("الشكوى، وحبس اجلوارح عن املعصية    
 أن ال يؤدِّي به ذلك إىل اجلزع، وإمنا عليه التحليِّ بالصرب وجتنب الوقوع يف شباك الشيطان، إذ أنّ                 
بعض التجار إذا ما أصابتهم مصيبة يف ماهلم، حتيَّنوا الفرص لتعويض ما خسروه علـى حـساب                 

  .املستهلك، بالزيادة يف سعر السلع واحتكارها

                                                 
 .44-42، ص صمرجع سابقصاحل بن إبراهيم بن عبد اللطيف الصنيع،  )1(
 . 61: حةسبق خترجيه يف الصف )2(
 .261عبد الرمحن بن إبراهيم اجلريوي، مرجع سابق، ص )3(
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 على التاجر املسلم أن يكون قنوعـا مبا رزقه اهللا، فإهنا تقي نفسه من الوقوع يف                : القناعـة -4
 ،عدم فيهم هذا اخللق، يتجهون إىل الرغبة يف الربح السريع         احملّرمات، ألنّ كثريا من التجار الذين ين      

 . ولو على حساب املستهلك، فيوقعون به أشّد الضرر من خالل مضاعفة أسعار السلع واخلدمات
ينبغي على التاجر املسلم أن ُينظر املعسر؛ فال يطالبه إن مل تظهر            :  إنظار املعسر وإقالة النادم    -5

َسرَُّه أَنْ ُيْنِجَيُه اهللا ِمْن كَُرِب َيْوِم الِقَياَمِة، فَلُْيَنفِّْس َعْن ُمْعِسٍر، أَْو َيـَضع              َمْن  «: ρله ميسرة لقوله    
كما عليه أن يقيل من استقاله، فإنه ال يستقيل إال متندِّم مستضّر بالبيع، وال ينبغـي أن              "،  )1(»َعْنُه

سالم وفَّـر احلمايـة الكاملـة       لذا جند أنّ اإل   " ،)2("يرضى لنفسه أن يكون سببا الستضرار أخيه      
، واخليار هو عبارة    )3("ملوضوع رضا الطرفني، وذلك عن طريق فسح اجملال للخيار بني املتعاقدين          

: ρ، وهو مشروع لقولـه    )4("إمضاء العقد أو فسخه   : حق العاقد يف اصطفاء خري األمرين له      "عن  
  . )5(»الَبيَِّعاِن ِباِخلَياِر َما لَْم َيَتفَرَّقَا«

مينحه اجملال األكيد للترِّوي، ومعاينـة      "وتظهر أمهِّية اخليار يف محاية املستهلك من خالل أنه               
السلعة والتأكّد من مواصفتها؛ مما يدفع عنه الغنب واخلديعة، وحيميه من ذهاب ماله هدرا، حيث               

  . )6("أجاز له اإلسالم رّد الشيء املعيب
 يبيعها لظرف خاص حييط به، حبيث لو ذهـب ذلـك            قد يشتري اإلنسان السلعة أو     أيضا"     

  الظرف لندم على بيعها أو شرائها، وقد يعقب ذلك الندم غيظ وختاصم وتنازع، إىل غري ذلك من 
  .)7("املفاسد اليت حيذِّر منها الدِّين وميقتها كل املقت

ائـث، والتـاجر    لقد أحلّ اهللا لعباده الطّيبات وحرَّم عليهم اخلب       : " التعامـل يف الطيبـات   -6
املسلم ال خيرج عن هذا اإلطار مهما بدا له من إغراء، إذ ال يستزله طلب الربح، حبيث خيرجـه                   
عّما أحلّه اهللا إىل ما حّرمه، ففي احلالل بدائل طيبة مباركة، وفيما شّرعه اهللا تعاىل مندوحة ّممـا                  

                                                 
 .678، ص1563، مصدر سابق، كتاب املساقاة، باب فضل إنظار املعسر، رقم مسلم: خرجهأ )1(
 .49-42 ص صشركة الشهاب، دط، دت،: اجلزائر. دليل التجار إىل أخالق األخياريوسف بن إمساعيل النبهاين،  )2(
 .157أمحد حممد العسال وفتحي أمحد عبد الكرمي، مرجع سابق، ص )3(
 .38صلح وصالح الصاوي، مرجع سابق، صعبد اهللا  امل  )4(
    ، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب  ومسلم.362، ص2079  باب إذا بّين البيِّعان ومل يكتما ونصحا، رقمالبخاري، مصدر سابق، كتاب البيوع،: أخرجه )5(
 .واللفظ للبخاري. 660، ص1532الصدق يف البيع والبيان، رقم  
 .257-256ابق، ص صموفق حممد عبده، مرجع س  )6(
 .84نصر فريد حممد واصل، مرجع سابق، ص  )7(
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ىف مع اخللق الكرمي، أو يـضّر       فالتجارة يف احملّرمات كاخلمر واملخدرات وكل ما يتنا       "،  )1("حّرمه
  . )2("بصاحل اجملتمع، هو منكر حياربه اإلسالم

ـّة الصاحلـة  -7 إنه بالنية الصاحلة تتحول العادات إىل عبادات، وتصبح حياة اإلنـسان           " : الني
كلها منظومة متكاملة من الطاعات والقربات، واملقصود بالنية يف هذا املقام إرادة اخلـري لنفـسه          

 فهو يريد اخلري لنفسه إعفافا هلا عن احلرام، وصيانة هلا من ذلّ السؤال، وتقوية هلا على                 ولآلخرين؛
طاعة اهللا، وهو يريد اخلري لآلخرين باملشاركة يف توفري احلاجات العامة، واملشاركـة يف حتريـر               

  .)3("أمته من االعتماد على اآلخرين، وما جيلبه ذلك من أطواق العبودية واالستعمار
 ينبغي على التاجر أن يكون عاملا باألحكام الشرعية املتعلِّقـة           :لعلم باألحكـام الشرعيـة   ا -8

مـن مل   : ( بقوله τبالتجارة؛ مثل قواعد الربح، فال ضرر وال ضرار، وهبذا أشار عمر بن اخلطاب              
 معرفة  ومن يبيع ويشتري ويّتجر؛ يتعني عليه     ": )4(ويقول اإلمام النووي  ) يتفقّه فال يّتجر يف سوقنا    

أحكام التجارات، وكذا ما حيتاج إليه صاحب كل حرفة ، واملراد األحكام الظاهرة الغالبـة دون                
  .)5("الفروع النادرة واملسائل الدقيقة

  

  التزام التاجر بالقواعـد الشرعية للربح يف السوق: الفرع الثاين
ق، يف كـل تعامـل مـع             إذا كان اإلسالم حيث التاجر على ضرورة التحلِّي مبكارم األخال         

 املستهلك كالصدق مثال، فإنه يوجب عليه االلتزام بالقواعد الشرعية للربح يف السوق يف سـبيل              
  . محاية املستهلك

  تعريف الربح يف االقتصاد اإلسالمي : أوال
. )7("الزيـادة احلاصلـة يف التجارة"، فهو إذا )6("بأنه النماء يف التجـر": يعّرف الربح لغة     
الفرق الزائد بني مثن البيع ومثن الشراء، بعد خصم املصروفات التجارية، ": ا يف االصطالح فهوأم

. إذا باع التاجر دارا بقصد الربح والتجارة بزيادة، فإنّ هذه الزيادة تعترب رحبا: ومن أمثلة الربح
                                                 

 .9عبد اهللا املصلح وصالح الصاوي، مرجع سابق، ص)  1(
 .231 الذي ننشده، مرجع سابق، صاملسلم يوسف القرضاوي، مالمح اجملتمع )2(
 .51نهاين، دليل التجار إىل أخالق األخيار، مرجع سابق، صويوسف بن إمساعيل الب. 8-7عبد اهللا املصلح وصالح الصاوي، مرجع سابق، ص ص :أنظر )3(
هو حمي الدين أبو زكريا حيي بن شرف بن ِمرى احلزامي احلوراين الشافعي، ولد سنة إحدى وثالثني وستمائة، كان إماما بارعا حافظا متقنا، أتقن علوما ) 4(

: أنظر ترمجته. شرح املهذب، وخمتصر أسد الغابة وغريها، تويف سنة ست وسبعني وستمائةشىت، فكانت له التصانيف النافعة يف احلديث والفقه كشرح مسلم، و
 .  354، ص3وابن عماد احلنبلي، مصدر سابق، مج. 513السيوطي، طبقات احلفاظ، مصدر سابق، ص

 .112حممد صربي هارون، مرجع سابق، ص )5(
 .1103، ص1ج، مصدر سابق، مادة ربح، ملسان العرب احمليطابن منظور،  )6(
 .188حممد صربي هارون، مرجع سابق، ص )7(
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هو الفرق بني ، وهذا )1("فاألصل يف االسترباح هو املشروعية إال إذا كان ذلك من طريق حمرَّم
الربح يف االقتصاد اإلسالمي والربح يف االقتصاد الوضعي، وهو ضرورة كون الربح مشروعا يف 
االقتصاد اإلسالمي، إذ حتكمه ضوابط شرعية، بينما جند يف االقتصاد الوضعي أنّ الربح هو احلافز 

، مثل الربح الذي األساسي للعملية اإلنتاجية، حىت ولو أّدى ذلك إىل إيقاع الضرر باملستهلك
حيصل عليه التاجر أو املنتج عن طريق االحتكار أو الرِّبا، إذ أن مهُّهم الوحيد هو احلصول على 

  . أكرب نسبة من الربح ويف وقت قصري
   ضوابط الربح يف االقتصاد اإلسالمي-ثانيا
  :للربح يف االقتصاد اإلسالمي جمموعة من الضوابط اليت حتكمه وهي     

ينبغي على التاجر املسلم أن يعلم علم اليقني بأنّ املال مال اهللا وهو مستخلف : لعقيدة ضابط ا-1
فيه، كما أنّ إميانه بأن ما من داّبة إالَّ وقد كفل اهللا تعاىل رزقها، وأنَّ األفراد متفاوتون يف األرزاق، 

  .ل ولو كان يسريامن شأْنه أن يكبح مجاح النفس، وجيعل القناعة متأل قلبه، فريضى بالربح احلال
 إالَّ ما كان من طريق حرَّمه ، إنَّ الربح يف االقتصاد اإلسالمي مشروع: ضابط الربح احلالل-2

الربح عن طريق االجتار يف احملّرمات كاملخدرات وحلم اخلرتير، ": الشرع، ومن بني الطرق احملّرمة
الربح عن طريق الغش "، )2("سدةالربح عن طريق االحتكار وسائر ما يضر بالنَّاس كاألغذية الفا

بإظهار جودة ما ليس جبيد؛ كنفخ اللّحم بعد السلخ، أو خلط شيء بغريه كخلط اللّنب 
  .، مما خيدع املشتري ويلبس عليه)3("...باملاء

 ويعين هذا الضابط أنّ اإلسالم مينع كل ما من شأْنه أن يوقع : ضابط ال ضرر وال ضرار-3
 نفسه حيرم عليه إيقاع الضرر بالغري أي جبمهور املستهلكني، فبالنسبة الضرر بالتاجر، ويف الوقت

 ملنع الضرر الذي قد يقع على التاجر؛ جند أنّ اإلسالم قد حثَّ على ممارسة التجارة ملا فيها من
 أنّ تسعة أعشار الرزق يف التجارة، وهبذا جنده يشجِّع على الرِّبح أرباح تعود على التجار، إذْ

  .  حيرِّمه على التّجاراملشروع وال
كما أنّ اإلسالم منع كل ضرر قد يقع على املستهلك من طرف التجار؛ عندما هنى عن الربح      

حتكار واإلعالنات  كاإل،غري املشروع، الذي يكون مصدره استغالل حاجة املستهلك أو جهله
  .التجارية املضلّلة، والغّش يف البيوع

                                                 
 190.وحممد صربي هارون، مرجع سابق، ص. 64عبد اهللا  املصلح وصالح الصاوي، مرجع سابق، ص) 1(
 .65-64ص ص مرجع السابق، عبد اهللا  املصلح وصالح الصاوي،) 2(
 .30أمحد الدردير، مصدر سابق، ص )3(
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  صاد اإلسالميحتديد الّربح يف االقت: ثالثا
 ليس يف نصوص الشريعة حتديد لنسبة معينـة للربح حيرم جتاوزها، حبيث تصبح قاعدة عامـة                   

  :   )1(جلميع السلع يف مجيع األزمنـة واألمكنـة وذلك لـ
اختالف األموال يف سرعة دورهتا وبطئها؛ فما كانت دورته سريعة قلَّ رحبه يف العادة، وما               " -    

  . رحبهكان بطيئا كثر
 . اختالف البيع احلالّ عن البيع املؤّجل، إذ األصل قلة الربح يف األول وكثرته يف الثاين-    
 اختالف البيع يف ذاته بني كونه ضروريا أوحاجيا، فيقلّ رحبه رفقا بالضَّعفة وذوي احلاجة،               -    

  ". وبني ما كان كماليا فيزيد رحبه يف العادة لتيسر اإلستغناء عنه
  

  جتنب التاجر املسلم التعامل بالربـا: لب الثايناملط
     إنّ الربا هو أحد املعامالت احملّرمة بالكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول؛ فمن الكتاب قوله 

    ﴿ :تعاىل

لََعَن آِكلَ الرَِّبا، «ρ أنّ رسول اهللا : ، ومن السنة)2(﴾ 
بينما "، )4("وأمجعت األمة على أنّ الربا حمرَّم" .)3(»ُهْم َسَواء: لَُه، َوكَاِتَبه، َوَشاِهَدْيِه، َوقَالََوُموِك

فباعتبار أنّ الربا ميثل أخذ الزيادة دون مقابل عن جهد ميارسه الفرد، فهو نتيجة عن : من املعقول
 بتحرميه ملا يسببه من أضرار، ولقدامتصاص أموال الغري من املعسرين، لذا فإنّ العقل يقضي كذلك 
 قال يف كتابه عن السياسة إنّ الّربا )5(توصل علماء الغرب يف حبوثهم إىل هذه النتيجة، فهذا أرسطو

معاملة : ربح مصطنع ال يدخل يف باب التجارة املشروعة، وعنده أنّ املعاملة على أنواع ثالثة
اجة أخرى، كاستبدال الثوب بالطعام، طبيعية؛ وهي استبدال حاجة من حاجات املعيشة حب

ومعاملة صناعية؛ وهي استبدال النقد حباجة من حاجات املعيشة، وهي التجارة اليت ال حرج فيها، 
ومعاملة مصطنعة ملفقة؛ وهي اختاذ النقد نفسه سلعة تباع، فإمنا حق النقد أن يكون وسيلة 

   فهو خروج به ،ما اختاذه سلعة تباع وتشرىار السلع املختلفة، وأـللمبايعة، ومعيارا تعرف به أسع
                                                 

 .66مرجع السابق، ص اوي،عبد اهللا  املصلح وصالح الص)1(
  .275: سورة البقرة، اآلية )2(
 691، ص1598 سابق، كتاب املساقاة، باب حترمي اإلحتكار يف األقوات، رقم مصدر، مسلم: أخرجه )3(
 .122، ص4ابن قدامة، مصدر سابق، ج)  4(
الد، قدم إىل أثينا حيث تتلمذ على يد أفالطون ومل يتركه إال بعد  قبل املي384أرسطو هو فيلسوف يوناين ومؤسس علم املنطـق، ولد يف مقدونيا سنة ) 5(

أنظر . كتاب املنطق، كتاب النفس، األخالق وغريها:  قبل امليالد، من مؤلفاته322موته، اهتمه األثينيون باإلحلاد فغادر أثينا، ومات بعد ذلك بسنة واحدة يف 
وحممد عبد الرمحن مرحبا، . 20م، ص2000مكتبة لبنان، : لبنان. )اجنليزي -عريب(فلسفي واالجتماعي املوسوعة امليسرة يف الفكر المجيل احلاج، : ترمجته

 .155-151، ص ص1م، مج2000-ه1420لبنان، دط، :  عويدات).من الفلسفة اليونانية إىل الفلسفة االسالمية(املوسوعة الفلسفية الشاملة 
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  .)1("عن غرضه
  

   أضـرار الرِّبـا: الفرع األول
     إنَّ الّربا حرام سواء يف ذلك القليل منه أو الكثري، للنصوص القطعية من الكتاب والسنة اليت 

 التركيز يف نصت على حترميه؛ ملا يسّببه من أضرار سواء نفسية أواجتماعية أواقتصادية، لذا سيتّم
هذا الفرع على األضرار االقتصادية للربا؛ باعتبارها األكثر صلة باملستهلك، مع ذكر بقية األضرار 

  .بشكل موجز
  األضرار النفسية واالجتماعية للربا: أوال

  ه ـإنّ الربا يولد يف اإلنسان حب األثرة واألنانية؛ فال يعرف إال نفسه، وال يهمه إالَّ مصلحت"     
، وبذلك تنعدم روح التضحية واإليثار، وتنعدم معاين حب اخلري لألفراد واجلماعات، وحتلّ             ونفعه

حملّها حب الذات واألنانية، وتتالشى الروابط األخوية بني اإلنسان وأخيه اإلنسان، فيغُد اإلنسان             
 نفوس الناس،   شخصا ال يهمه من احلياة إال مجع املال، وهكذا تنعدم معاين اخلري والنبل يف             ) املرايب(

  .وحيلّ حملّها اجلشع والطمع
     كما أنّ الربا يولد العداوة والبغضاء بني أفراد اجملتمع، ويدعو إىل تفكيك الروابط اإلنـسانية               
واالجتماعية بني طبقات الناس، ويقضي على كل مظاهر الشفقة والتعاون واإلحسان يف نفـوس              

اء، ويدمر قواعد احملبة واإلخاء، ومن املقطوع به أنّ         البشر، بل إنه ليزرع يف القلب احلسد والبغض       
الشخص الذي ال تسكن قلبه الشفقة والرمحة، سوف يعدم كل احترام أو عطف من أبناء جمتمعه،                
وتكون النظرة إليه نظرة احتقار، وكفى املرايب مقتا وهوانا أنه عدو جملتمعه وألبناء وطنه، بل إنـه                 

  .)2("معدو الستغالله حاجتهم واضطراره
  ة للرباـاألضرار االقتصادي: ثانيا
 : إنّ من بني األضرار االقتصادية اليت يتسّبب يف حدوثها الربا نذكر     

إتِّساع الفروق االقتصادية بني الطبقات، فاملرايب يستغلّ حاجة املستقرض إىل املال، ويفرض            " -1
لفقري فقرا، فتوجد طبقة أشبه بـالعلق       عليه زيادة يأخذها بغري مقابل من جهد، فيزداد الغين غىن وا          

  .  )3("الذي ميتص دماء الكادحني والعاملني، طبقة ال تعمل شيئا ولكن تعود إليها مثرات كل شيء

                                                 
 .133خصومه، مرجع سابق، صعباس حممود العقاد، حقائق اإلسالم وأباطيل  )1(
 .396-395حممد علي الصابوين، مرجع سابق، ص ص )2(
 .230-229، ص صمرجع سابقيوسف القرضاوي، مالمح اجملتمع املسلم الذي ننشده،  )3(



-166- 

أنّ الدائن إذا أخذ الفوائد وأصبح إيراده من هذا الطريق، فإنه ميتنع عن القيام بأّي عمـل أو                  " -2
الية من أن يعمل، وهذا بطبيعة احلال يضّر باملـصلحة      مهنة؛ إذ يفضل أخذ الفائدة على القروض امل       

 .)1("العامة؛ ألنّ من احلقائق املقبولة أنّ الدولة ال تستطيع أن حتقّق تقدُّما دون أعمال أو جتارة
يقود التعامل بالرِّبا إىل الظلم واالستغالل، سواء كان القرض إنتاجيا أو استهالكيا، فأخـذ              " -3

هالك خيلّ بالوظيفة االجتماعية للثروة؛ حيث جيب أن ال ُيستغل احملتـاج            الفائدة على قروض االست   
، فاملقترض هنا ال يسعى لتحقيق كسب مادِّي بل يسّد حاجته، وبالتايل            )األثرياء(من قبل القادرين    

فاإلسالم حيّض املسلم على مساعدة أخيه املسلم احملتاج؛ وذلك عن طريق ما يـسمى بـالقرض                
يف قروض اإلنتاج؛ فينشأ بسبب ضمان عائد حمّدد ومعروف يف ظل ظروف غري             أما الظلم   . احلسن

مؤكدة، لذلك قد يلحق الظلم بأحد الطرفني املقرض أو املقترض، فقد يكون العائد احلقيقي للمال               
 .)2("املقترض أكرب أو أقل من مقدار الفائدة املدفوعة

مع الربا؛ إذ أنّ التاجر أو الصانع أو الزارع         يشهد الواقع أنّ املستهلك أشّد الناس ضررا يف جمت        " -4
ال يؤّدي الربا إىل املرايب من جيبه، بل يلقي وزره على أمثان بضائعه ومنتجاته، وجيمعه فلسا فلسا                 

 .)3("من جيوب عامة املستهلكني
إنّ املنتج إذا ما رغب يف تقليل تكاليف اإلنتاج فليس أمامه سوى أجور العمال؛ إذ يعمـل                 " -5

وإذا عرفنا أنّ االستغناء عن جزء كبري منهم        . ختفيضها، أو إىل اإلستغناء عن جزء كبري منهم       على  
يعين زيادة العاطلني عن العمل؛ مما يؤدِّي إىل نقص القوة الشرائية بشكل طبيعي، ويف كلتا احلالتني                

ات الدورية اليت يزداد االحنسار لإلستهالك، ويزداد فائض اإلنتاج الكاسد، فتنشأ نتيجة لذلك األزم      
 .أصبحت من لوازم القروض الربوية، وهذا كله ينعكس على املستهلك

 إنّ إيداع األموال يف البنوك مقابل فائدة؛ يؤدِّي بالكثري من األفراد إىل االمتناع عـن هـذا                  -6
جية  هذه األموال، أو إدخاهلا يف مشاريع إنتا       راإليداع  بسبب الفائدة املقّررة، دون حماولة الستثما       

ختدم مجهور اجملتمع، وهذا يعين كنـز األموال وإعاقة حركة التنمية االقتصادية عن التشغيل، ممـا               
  . )4("ينعكس أثره يف النهاية على املستهلك

                                                 
 .77م، ص1993-ه1413امللكية لإلعالم والنشر، : اجلزائر. اإلصالح النقديضياء جميد املوسوي،  )1(
 .207-206، ص صرجع سابق مسعيد سعد مرطان، )2(
 .202حممد حممد أمحد أبو سيد أمحد، مرجع سابق، ص )3(
 .193-191موفق حممد عبده، مرجع سابق، ص ص )4(
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إنّ الربا يؤثِّر على كفاءة العّمال ونشاطهم الذهين والبدين، وهذا يؤثِّر على اإلنتاج، وبالتايل              " -7
 العمال يف الغالب ال َتفـي رواتبهم مبتطلبات احلياة ومـا َيِجـدُّ مـن               سيُضرُّ املستهلكني؛ ألنّ  

ـّا ُيلجـئهم   لالقتراض، فيوقعهم يف الدَّين الذي ُيعترب أحـد املعوقـات الرئيـسية             طـوارئ، مم
 .للكفاءة، ألنه ُيَدّمر احلافز على بذل اجلهد

 حتتاج إىل أموال طائلة تعجز      ، اليت ... الربا يعرقل اخلدمات العامة كإنشاء الطرق وشق الترع        -8
فإما : احلكومات يف أكثر األحيان عن تدبريها لقلة مواردها، فال يبقى أمامها إال خيار من خيارين              

أن هتملها، وإما أن تلجأ إىل املرابني؛ فإذا أمهلتها فالضرر على الرعية واضح، وإن اقترضت بالربـا                 
فيدين خاصة أو أبناء اجملتمع عامة، وذلك يف صـورة          فال بّد أن جتمع ما اقترضته وفائدته من املست        
  .)1("ضرائب تفرضها عليهم ومتأل هبا خزائن املرابني

 

   وسائل محاية املستهلك من الربا يف االقتصاد اإلسالمي: الفرع الثاين
اليت      إنّ من أهّم األساليب اليت ينبغي على الدولة اإلسالمية اختاذها حلماية املستهلك من الربا، و  

  :تعترب من األسس اليت تقوم عليها املعامالت املالية يف االقتصاد اإلسالمي
  .  منع التعامل بالربا، وكل ما من شأنه أن يفضي إليه مثل احتكار السلع-    
مؤسسات مالية إسالمية، تقوم بأداء اخلدمات      " إنشاء البنوك اإلسالمية واليت هي عبارة عن         -    

 يف اجملاالت املختلفة، يف ضـوء قواعـد         ر كما تباشر أعمال التمويل واالستثما     املصرفية واملالية، 
وأحكام الشريعة اإلسالمية، هبدف املسامهة يف غرس القيم واملثل واخللـق اإلسـالمية يف جمـال                
املعامالت، واملساعدة يف حتقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية، بقصد املسامهة يف حتقيـق احليـاة              

فأهّم فرق بني البنك اإلسالمي والبنوك الوضعية؛ هو استبعاده         ". )2("لكرمية لألمة اإلسالمية  الطيبة ا 
 للفوائد من إطار معامالته، فإذا دخل البنك اإلسالمي شريكا مع أصحاب املشاريع، فإنّ هذا حيمي  

  .)3("كاملنـتج والتاجر والصانع من شباك الفائدة، وبالتايل ينعكس هذا كله خريا على املستهل
 التشجيع على تقدمي القرض احلسن، حيث أنّ اهللا تعاىل َحثَّ على تقدمي القروض احلسنة -    

     ﴿: وبيَّن فضلها لقوله
  ⌧  

                                                 
 .209-205حممد حممد أمحد أبو سيد أمحد، مرجع سابق، ص ص )1(
 .48دار النبأ، دط، دت، ص: اجلزائر. املصارف اإلسالميةمجال لعمارة،  )2(
 .197ده، مرجع سابق، صموفق حممد عب )3(
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بضرورة  ρ، كما طالب الرسول )1(﴾ ⌧ ⌦ 
  .عل أجره ضعف الصدقةتقدمي القرض احلسن وج

     فالقرض احلسن سواء ذلك الذي يقدِّمه األفراد لبعضهم البعض أو الذي تقدِّمه البنوك 
اإلسالمية، يعترب أحد أهّم السبل اليت تساعد على القضاء على الربا؛ فاملنتـج قد حيتاج إىل 

 أصابـه، سيولـة مالية ملشاريعـه، والتاجـر قد يقع يف ضائقة ماليـة نتيجة ظرف
واملستهـلك قد ال يكفي دخله لشراء ما حيتاجه من مستلزمات ضرورية، فإذا ما توفّر هلم القرض 

  .احلسن، فإنّ هذا سيساعد على ختطِّي أزمتهم دون الوقوع ضحية املرابني
  

  جتّنب التاجـر املسلم االحتكـار: املطلب الثالث
من اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية الشريفة           لقد ورد يف نصوص الشريعة االسالمية العديد        

ذلك أنّ احملتكر يريد أن يبين نفسه علـى         "اليت حترِّم االحتكار، ملا له من بالغ الضرر على اجملتمع،           
  ه، ـأنقاض اآلخرين، وال يهّمه جاع الناس أو عروا، مادام يف ذلك دراهم أو دنانري ترتّد إىل خزانت

 . )2("اجة إىل سلعته زاد يف إخفائها، واشتّد سروره بغالئهاوكلما رأى الناس أشّد ح
  

  تعريف االحتكار وصـوره: الفرع األول
  تعريف االحتكار وأّدلـة حترميه  : أوال
: أما يف اإلصطالح الشرعي فهـو   . )3("احلبس والظلم واإلساءة  ": ُيَعرَّف االحتكاريف اللغة بأنه        

   .)4("ا من طعام أو غريه، ومما يكون يف احتباسه إضرار بالناسحبس كل ما حيتاج إليه الناس مطلق"
مستدلّني يف ذلك بأّدلة من الكتاب "، )5("وقد ذهب مجهور الفقهاء إىل أنّ اإلحتكار حرام"     

   ﴿: فمن الكتاب قوله تعاىل. والسنة واملأثور واملعقول
    

 ﴿؛ ووجه الداللة من اآلية الكرمية )6(﴾ ⌧

 على حترمي ﴾   
                                                 

 .11: سورة احلديد، اآلية )1(
 . 230، صمرجع سابقيوسف القرضاوي، مالمح اجملتمع املسلم الذي ننشده،  )2(
 .687، ص1، مصدر سابق، مادة حكر، مجلسان العرب احمليطابن منظور،  )3(
م، 2003 -ه1424مكتبة وهبة، دط، : القاهرة. قات االقتصادية املعاصرةاإلحتكار وموقف الشريعة االسالمية منه يف إطار العالأمحد مصطفى عفيفي،  )4(

 .168وحممد صربي هارون، مرجع سابق، ص. 96ص
 .282، ص4ابن قدامة، مصدر سابق، ج: أنظر )(5

 .25: سورة احلج، اآلية) 6(
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أنّ الظلم منهي عنه ملا يترتب عليه من العذاب األليم، واإلحتكار من الظلم فيكون : اإلحتكار
. يكون اإلحتكار حمّرمامنهيا عنه، ويترتب عليه العذاب األليم، وال يكون هذا إال عند فعل حمّرم ف

؛ )1(»الَ َيْحَتِكر ِإالَّ خاَِطئ«: قالρ أنّ النيب : أما من السنة فاألحاديث كثرية يف هذا الباب ومنها
فهذا احلديث يدل على حترمي اإلحتكار، إذ التصريح بأنّ احملتكر خاطئ أي عاص وآمث يفيد عدم 

حابة الكثري من األقوال يف حترمي اإلحتكار، وقد ورد عن الص. )2("اجلواز، ألن اخلاطئ هو املذنب
أما من املعقول . حبرق املال احملتكر τكقيام علي بن أيب طالب "كما عّززوا أقواهلم تلك بأفعال؛ 

فإنّ اإلحتكار من قبيل الظلم، ألنّ ما بيع يف املصر قد تعلّق به حّق العاّمة، فإذا امتنع املشتري من 
  .)3("فقد منعهم حقهم، ومنع احلق عن املستحق ظلم وأنه حرامبيعه عند شّدة حاجتهم إليه 

أن : هذا وإنّ مجهور الفقهاء يرون أنّ اإلحتكار احملّرم ينبغي أن تتوفر فيه بعض الشروط وهي              "     
 وكفاية من يعوهلم ملدة سنة كاملة، ألنـه جيـوز           ،يكون الشيء احملتكر فاضال عن كفاية احملتكر      

 أهله من الطعام ملدة عام، ملا ثبت عن النيب من أنه كان حيبس ألهله قوت                للمسلم أن يدَّخر حاجة   
كما ينبغي أن تكون السلعة حملّ اإلحتكار من الـسلع          "،  )4("سنتهم، وأن يكون متربًَّصا به الغالء     

الضرورية اليت يتضرر الناس من حبسها، وهذا شيء طبيعي وإال ملا استطاع احملتكر ممارسة قوتـه                
  .)5("االحتكارية

 أما عن احلكمة من حترمي اإلحتكار، فهو حترمي لطرق الكسب غري املشروع، وعمال بالقاعدة             "     
ملا يف االحتكـار    ) 6(»الَ َضَرَر َوالَ ِضَرار   «: ρاإلسالمية اليت ختضع هلا مجيع املعامالت، وهي قوله         

وملنع استعمال القـوة    " ،  )7("من إضرار باملستهلكني، كذلك للنهي عن أكل أموال الناس بالباطل         
االقتصادية؛ املتمثلة يف القدرة على تغيري الكمية املعروضة يف السوق، بقصد إغالء الـسعر علـى                

وقد اختلف الفقهاء يف حتديد األشياء اليت حيرم احتكارها أهي األقوات؟ أو هي كل              " .)8("املشترين
كل ما أضّر بالّناس حبـسه فهـو        : )9(ما هو ضروري للناس؟ والصحيح ما قاله اإلمام أبو يوسف         

                                                 
 .57: سبق خترجيه يف الصفحة )1(
 . 105-103ة منه يف إطار العالقات االقتصادية املعاصرة، مرجع سابق، ص صأمحد مصطفى عفيفي، اإلحتكار وموقف الشريعة االسالمي )2(
 .397ابن خلدون، مصدر سابق، ص: أنظر )3(
 .68- 67 ص صمرجع سابق،عوف حممود الكفراوي،  )4(
 .134سعيد سعد مرطان، مرجع سابق، ص )5(
 .52: سبق خترجيه يف الصفحة )6(
 .108 -107الشريعة االسالمية منه يف إطار العالقات االقتصادية املعاصرة، مرجع سابق، ص صأمحد مصطفى عفيفي، اإلحتكار وموقف  )7(
 .149غسان حممود إبراهيم ومنذر القحف، مرجع سابق، ص )8(
 بن أيب ليلى مث عن أيب أبو يوسف القاضي اإلمام العالمة، فقيه العراقيني، يعقوب بن إبراهيم األنصاري الكويف، صاحب أيب حنيفة، أخذ الفقه عن حممد )9(

: أنظر ترمجته. حنيفة، مسع هشام بن عروة وعطاء بن السائب، صاحب حديث وصاحب سنة، صـدوق، مات سنة اثنتني ومثانني ومائة عن تسع وستني سنة
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، فكل ما يؤدِّي حبسه ومنعه إىل االضرار جبمهور املستهلكني، فإّنه يدخل يف عمـوم               )1("احتكار
الّنهي عنه، مثل احتكار أصحاب املشاريع السكنية للسكنات مما يسبِّب إضرارا باملستهلكني، األمر             

  . مثل هذه االحتكاراتالذي أّدى يف كثري من األحيان إىل ضياع األرواح بسبب
فالنِّظام االقتصادي اإلسالمي تنبين مفاهيمه السامية من منطلق حتمُّل الضرر اخلـاص لـدفع              "     

الضرر العام، فال جمال لألثرة الفردية أيا كان شكلها، وباملقابل جند الرأمساليـة  ُتكَـرِّس احلريـة                  
 اعتبار ملصاحل العاّمة، فنـشأت اإلحتكـارات        االقتصادية؛ حتقيقا ملصاحل األفراد اخلاّصة، دون أيّ      

بينما اإلشتراكية؛ ُتكَرِّس احلرية االقتصادية اليت متارسها الدولة فقط، دون أّي           . بأنواعها وعمَّ الفقر  
  .)2("اعتبار ملصلحة الفرد

   صـور االحتكــار: ثانيا
  ملنافذ اليت ميكن أن تؤدِّي إىل      إنّ اإلسالم وحتقيقا ملصاحل املستهلكني؛ قد عمل على غلق مجيع ا

   .وقـوع االحتكار، مثل َتلَقِّي الركبان وبيع احلاضر للبادي، ملا تسّببه من أضرار
أن يقف شخص خارج البلدة أو خارج الـسوق،         " واملراد بتلقّي الركبان؛     : تلقِّي الركبـان  -1

عر أعلى، فيغنب البائع ويضّر أهل    الذين حيضرون بسلعهم، فيشتريها منهم ليبيعها بس       ويتلقّى البائعني 
قـال  : قـال  )4(τ، وهو منهي عنه ملا روي عن ابن عباس        )3("البلد أو السوق برفع األسعار عليهم     

جانب (واحلكمة من منع التلقّي هو لرفع الضرر عن البائع          ". )5(»الَ َتلقَُّوا الرُّكَْبان  «: ρرسول اهللا   
) جانب الطلب (لسوق، وكذا لرفع احلرج عن املشتري       جلهالته بالسعر املتعارف عليه يف ا     ) العرض

الذي سيتضّرر بسبب حبس هذا النوع من السلع عند شخص معني أو جهـة واحـدة، يكـون                  
  . )6("قصدها اإلضرار بالناس، والربح الفاحش غري املعقول

واملقصود به هو أن يتوىل شخص من سكان احلضر السلعة اليت يأيت " : بيع احلاضر للبـادي-2

                                                                                                                                                         
، 2دار الرائد العريب، ط: انإحسان عباس، لبن: حتقيق. طبقات الفقهاءوأيب إسحاق الشريازي، . 128-127السيوطي، طبقات احلفاظ، مصدر سابق، ص ص

 .134م، ص1981-ه1401
 .230ص مرجع سابق، يوسف القرضاوي، مالمح اجملتمع املسلم الذي ننشده، )1(
 .133منظور أمحد األزهري، مرجع سابق، ص )2(
 .54ان علي السيد الشرنباصي، مرجع سابق، صرمض )3(
و العباس القرشي اهلامشي، ابن عم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كان يسمى البحر لسعة علمه، هو عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف، أب )4(

اجلزري، مصدر : أنظر ترمجته. لقب حرب األمة، كان عاملا بالفقه والتفسري واحلديث، تويف سنة مثان وستني بالطائف، وهو ابن سبعني سنة وقيل إحدى وسبعني
 .373-367، ص ص1 اجلوزي، مصدر سابق، جوابن. 294-290، ص ص3سابق، مج

، مصدر سابق،  ومسلم.375، ص2158 باب هل يبيع حاضر لباد بغري أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟، رقم البخاري، مصدر سابق، كتاب البيوع،: أخرجه )5(
 .واللفظ للبخاري. 655، ص1519كتاب البيوع، باب حترمي تلقي اجللب، رقم 

 .38يسم، مرجع سابق، صسالم عبد الكرمي مس )6(
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هبا البدوي من البادية بقصد بيعها دفعة واحدة، فيبيعها له احلضري تدرجييا، فيضيق على الناس 
، ومن األحاديث اليت )1("ويرفع مثن السلعة، أو أن يتوىلّ احلضري البيع ألهل البادية ليغايل يف القيمة

اَس َيْرُزِق اهللا َبْعَضُهْم ِمْن الَ َيِبْع َحاِضٌر ِلَباٍد، َدُعوا النَّ«: ρتدل على منع هذه الصورة قوله 
   :)3(ولقد وضع الفقهاء شروطا تقتضي حترمي بيع احلاضر للبادي مىت توفرت وهي. )2(»َبْعٍض
  .أن يطلب احلاضر السمسار من البادي بيع سلعته له، مع كون احلاضر عاملا بالنهي" -    
نهي ألجل أن يبيع البدوي بـرخص،        أن يكون البادي جاهال بسعر سلعته يف البلد، ألنّ ال          -    

كما ينبغي أن يكون بالناس حاجـة       . ولكن إذا علموا بالسعر فيكون بيع احلاضر هلم مبرتلة بيعهم         
 .  إليها وضرر يف تأخري بيعها

  . " أن جيلب البدوي سلعته للبيع، وأن يريد بيعها بسعر يومها-   
  

  

     يف االقتصاد اإلسالميوسائل محاية املستهلك من االحتكار: الفرع الثاين
      باعتبار أنّ االحتكار وسيلة من وسائل الكسب غري املشروع، ووجه من وجوه أكل أمـوال              

 اليت تعود على املستهلك، لذا فاإلسالم قد وفّـر          ،الناس بالباطل، إذ تنجم عنه الكثري من األضرار       
  : واليت من بينها،الوسائل الكفيلة حبماية املستهلك منه

     التشجيع على املنافسة الشريفة:أوال
      إنّ الشروط اليت تتحقّق فيها املنافسة اإلسالمية الكاملة، واليت جندها قد حتقّقت يف جمتمع

  :)4(هي ρعصر سّيد املرسلني حممد  املدينة املنّورة، يف
 مينعون  حرِّية الدخول إىل السوق دومنا أية قيـود من أّي نوع؛ أي اختاذ سوق للمسلمني ال              " -1

 .أحدا من دخوهلا، وال يضربون فيه جزية على أحد كما كان اليهود يفعلون قبل عصر اإلسالم
 تفشِّي النصيحة والصِّدق يف السوق بني املتعاملني؛ فإذا تناصح املتعاملون وصدقوا يف كـل               -2

ق؛ فال يستطيع   معامالهتم، ال خيافون يف ذلك إال اهللا، تفشَّى العلم الكامل بكل ما جيري يف السو              
أحد أن يفرض سعرا خاصا لسلعته، مستغال جهالة يف الطرف اآلخر، أو مدَّعيا بأنّ هذه الـسلعة                 

 .هلا مزايا
                                                 

 .63 - 62رمضان علي السيد الشرنباصي، مرجع سابق، ص ص )1(
 .656، ص1522، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب حترمي بيع احلاضر للبادي، رقم مسلم: أخرجه )2(
  .190 -187، مرجع سابق، ص صأمحد مصطفى عفيفي، اإلحتكار وموقف الشريعة االسالمية منه يف إطار العالقات االقتصادية املعاصرة )3(

 
 .88-81عبد الرمحن يسري أمحد، مرجع سابق، ص ص )4(
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 . اإلمتناع عن الغّش بكافة أشكاله؛ كالتطفيف يف امليزان، التالعب يف جودة السلعة وغريها-3
ند شروطهم، ولقد أمر الرسول      الوفاء باحلقوق كما اتفق عليها من غري تأجيل؛ فاملسلمون ع          -4
ρ                 بإعطاء األجري حقّه قبل أن جيف عرقه، وما اإلضرابات العّمالية اليت ظهرت يف أواخر القـرن

 التاسع عشر، واليت تسّببت يف هبوط تّيار اإلنتاج إىل أدىن احلدود، إال بسبب عدم وفاء أصحاب               
  ."األعمال باّتفاقهم مع العمال

   شاد للمتعاملني يف األسواقتوجيه النصح واإلر: ثانيا
يف  τوذلك بالبعد عن كل ما يؤّدي إىل االحتكار اآلمث، وهو ما قام به عمر بن اخلطـاب "    

ال حكرة يف سوقنا، وال : وكان يقول" ،)1("فترة خالفته؛ حيث كان يشرف بنفسه على األسواق
  .  )2("حتنا فيحتكرونه علينايعمد رجال بأيديهم فضول من إذهاب، إىل رزق من رزق اهللا نزل بسا

  
  جرب احملتكـر على البيع: ثالثا
 وذلك دفعا للضرر العام، أما من ميتنع عن         ،ينبغي أن جيرب احملتكر على البيع من قبل احلاكم        "     

بيع ما أوجب احلاكم عليه بيعه، فإنه يؤمر بالواجب ويعاقب على تركه، والتعزير يكون بالضرب               
 من صـور    -، وما وقع يف التاريخ اإلسالمي       )3("إتالف املال حبرقه وبالسجن   والتوبيخ والتشهري و  

لتدخل الدولة يف احلياة االقتصادية محاية للمستهلك، خاّصة إذا تعلـق األمـر حبـبس الـسلع                 
  . لدليل على جناح السياسة االقتصادية اإلسالمية-الضرورية

  التسـعيـر: رابعا
 وإجبـارهم   ،تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرا     ": الشرعي بأنه      ُيَعرَّف التسعري يف االصطالح     

، وهو من أهّم الوسائل اليت يلجأ هلا ويل األمر، من أجل محاية املـستهلك               )4("على التبايع مبا قدره   
  .من اعتداء التجار واملنتجني

فقـد  " ، الغالء      وخيتلف حكم التسعري يف األحوال العادية عنه يف األحوال غري العادية أي حالة            
 اليت ال يظهر فيها ظلـم مـن         ، على عدم جواز التسعري يف األحوال العادية       ،اّتفق مجهور الفقهاء  

                                                 
 .22ص، مرجع سابق، )املصرف اإلسالمي الدويل لالستثمار والتنمية(مركز االقتصاد اإلسالمي )  1(
م، 1985 -ه1406دار إحياء التراث العريب، دط، : حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت:  صّححه ورقّمه وخّرج أحاديثه وعلّق عليه.املوطأمالك بن أنس، ) 2(

  .651، ص2كتاب البيوع، باب احلكرة، ج
 
 .202-197أمحد مصطفى عفيفي، اإلحتكار وموقف الشريعة االسالمية منه يف إطار العالقات االقتصادية املعاصرة، مرجع سابق، ص ص )3(
 .301، ص11م، ج1988 -ه1408، 2تبة أالء، طمك.  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالميةاملوسوعة الفقهية، )4(
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فمن القـرآن   . التجار، وال غالء يف األسعار، واستّدلوا يف ذلك بأدلة من القرآن والسنة واملعقول            
    ﴿: تعاىل قوله

     
     

 ،، ووجه الداللة أنّ اآليـة اشـترطت التراضـي         )1(﴾  
 ρومن السنة ما يذكر أنه غال السعر على عهد رسـول اهللا             . )2("والتسعري ال يتحقّق به التراضي    

اَهللا ُهَو املَُسعُِّر القَاِبُض الَباِسطُ الرَّزَّاُق َوِإنِّيَ َألْرُجو أَنْ أَلْقَى          ِإنَّ  «: يا رسول اهللا سعِّر، فقال    : فقالوا
مل ُيـَسعِّر   ρووجه الداللة أنّ الرسول     "؛  )3(»اَهللا َولَْيَس أََحٌد ِمْنكُْم َيطْلُُبِني ِبَمظْلََمٍة ِفي َدٍم َوالَ َمالٍ         

نه مظلمة والظلم حرام، وألنه ماله فلم جيز        وقد سألوه ذلك، ولو جاز ألجاهبم إليه، وأنه علل بكو         
مل يسعِّر وقد طلب منه ذلك رغم غـالء         ρفإذا كان عليه    . منعه من بيعه مبا تراضى عليه املتبايعان      

أما من املعقول فإنّ    . السعر، فمن باب أوىل أن ال يكون تسعري يف األحوال اليت فيها األسعار عادية             
 إذا بلغهم ذلك، مل يقدموا بسلعتهم بلدا يكرهون على بيعها فيه            التسعري سبب الغالء؛ ألنّ اجلالبني    

بغري ما يريدون، ومن عنده البضاعة ميتنع من بيعها ويكتمها، ويطلبها احملتاج وال جيدها إال قليال،                
جانب املالك يف منعهم مـن      : فريفع يف مثنها ليصلوا إليها، فتغلو األسعار وحيصل اإلضرار باجلانبني         

  .)4("هم، وجانب املشتري يف منعه من الوصول إىل غرضهبيع أمالك
إذا تعّدى أرباب الطعام عن القيمة، وعجز القاضي عن صيانة حقوق  ": لتسعري يف حالة الغالء   ا     

 )6(ويوضح ذلك ابـن القـيم     "،  )5("املسلمني إال بالتسعري، فال بأس به مبشورة أهل الرأي والبصر         
 ال وكس   ، إذا مل تتم إال بالتسعري، ُسعِّر عليهم تسعري عدل         ،الناسومجاع األمر أنّ مصلحة     : بقوله

وميكن محل األحاديث املانعة من التسعري رغم الغالء على أنّ ذلك يكون يف األحوال              . وال شطط 
العادية، اليت ال دخل فيها إلرادة اإلنسان، وال تكون بسبب الرغبة يف زيادة الثمن من قبل أرباب                 
                                                 

 .29: سورة النساء، اآلية )1(
 .247، ص5دار القلم، دط، دت، ج: بريوت. نيل األوطار من أحاديث سيد األخبار شرح منتقى األخبارالشوكاين،  )2(
وأمحد بن .  قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح،605، ص3، ج1314الترمذي، مصدر سابق، كتاب البيوع، باب ما جاء يف التسعري، رقم : أخرجه )3(

والدارمي، مصدر . 29، ص6، ج10927، كتاب البيوع، باب التسعري، رقم  سابقوالبيهقي، مصدر. 85، ص3، ج11826، رقم  سابقحنبل، مصدر
، كتاب البيوع، باب يف التسعري، بق ساوأبوداود، مصدر. 324، ص2، ج2545، كتاب البيوع، باب يف النهي عن أن يسعَّر يف املسلمني، رقم سابق
 .واللفظ للترمذي. 272، ص3، ج3451رقم

 .   281، ص4ابن قدامة، مصدر سابق، ج)  4(
  .214، ص3م، مج1991-ه1411، 2دار الفكر، ط. الفتاوى اهلندية يف مذهب اإلمام أيب حنيفة النعمانالشيخ نظام،  :أنظر) 5(
د بن جرير الزرعي امللقب بشمس الدين، الفقيه احلنبلي واملفسر النحوي األصويل، املتكلم الشهري بابن قيم اجلوزية، هو حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سع )6(

ولد سنة إحدى وتسعني وستمائة وتويف سنة إحدى ومخسني وسبعمائة، تفقه يف املذهب وبرع وأفىت، كان عارفا بالتفسري ال جيارى فيه، وبأصول الدين 
. 170-168، ص ص3سابق، مج مصدرابن عماد احلنبلي، : أنظر ترمجته. الطرق احلكمية، إعالم املوقعني عن رب العاملني: ه ومن تصانيفهوباحلديث ومعاني

 . 450-447، ص ص4دار املعرفة، دط، دت، ج: لبنان. الذيل على طبقات احلنابلةوابن رجب احلنبلي، 
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كـان   ρإنه من احملتمل أنّ الغالء على عهد الـنيب          : )2( وابن القيم  )1(ابن تيمية السلع، كما يقول    
نتيجة لقلة املعروض، وكثرة الطالبني، لذا أسند عليه السالم الغالء والرخص إىل اهللا تعـاىل ال إىل                 

نما تستبني الرغبـة يف     ، أما حي  »...ِإنَّ اَهللا ُهَو املَُسعُِّر القَاِبُض الَباِسطُ الرَّزَّاقُ      « :حيث قال التجار  
الظلم الناتج عن تعمد زيادة الثمن ووضع املشتري حتت األمر الواقع، فإننا ال نعتقد أنّ هذا مفهوم                 

  .)3("النصوص، بل إنّ هذا املفهوم مغاير لروح الشريعة
  تشجيع اجللب إىل األسـواق: خامسا
من السلع، وقد حثَّ عليه الرسول وهو األسلوب الفعَّال ملواجهة الضائقة؛ بزيادة املعروض      "

ρ،  وَبشَّر اجلالب بالرزق يف الدنيا وحسن الثواب، ولتيسري اجللب يتعني على ويل األمر متكني
اجلالبني من بلوغ السوق؛ للعلم بأحوال البيع والشراء، والتعرُّف على مستويات األسعار السائدة، 

مراعاة مبدأ الوسطية واالعتدال، بني ) سترياداإل( كما ينبغي على الدولة عند اتباع سياسة اجللب
صاحل املستهلكني يف احلصول على احتياجهم السلعية بأسعار مناسبة، وصاحل الصّناع والتجار يف 
البقاء يف السوق، وجيد هذا املبدأ تطبيقا هاما يف جمال محاية الصناعة احمللية وعالقتها بسياسة 

جيع اجللب من اخلارج، ملعاجلة نقص ملحوظ يف العرض احمللي االسترياد، فإذا جلأت الدولة إىل تش
من السلع، فإنه يتعني عليها وضع ضوابط هلذا االسترياد؛ محاية للصناعة احمللية من األضرار الناشئة 
عن سياسات اإلغراق، اليت تتبعها بعض الدول لفتح أسواق خارجية جديدة، وباملثل إذا اتبعت 

نمية الصناعات الوطنية، فيجب أال تسرف يف هذه احلماية؛ خوفا من الدولة أسلوب احلماية لت
  .)4("ظهور عناصر احتكارية داخل السوق تضّر مبصاحل املستهلكني

    توسيع دائرة اإلنتاج لكسر االحتكـار :سادسا
وذلك بإجبار بعض العاملني يف السـوق، على إنتاج ما هو ضروري لعامة الناس، إذا ما "     

كذلك بدخول احلكومة اإلسالمية كمنافسة للتجار "، )5("إليه وامتنع أهل الصنائعافتقروا 
  .)6("احملتكرين، بالبيع بأقل ما يبيعون، فإهنا تغلبهم وحتمي املستهلك من جشعهم

  

                                                 
 .50: سبقت ترمجته يف الصفحة )1(
 . هذه الصفحةيفسبقت ترمجته  )2(
  .378-372 ص، ص1م، ج1998-ه1418دار النفائس، :   األردن.حبوث فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرةحممد سليمان األشقر وغريه،  )3(
 .27-24 ص ص، مرجع سابق،)املصرف اإلسالمي الدويل لالستثمار والتنمية(مركز االقتصاد اإلسالمي ) 4(
 .27 صاملرجع نفسه، )5(
 .112ق حممد عبده، مرجع سابق، صموف )6(
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  خالصة الفصل الثالث
الرقابة الذاتية : ا على وسيلتني هامتني مه، االقتصاد اإلسالمي يعتمد يف محايته للمستهلكإنّ     

  .واحلسبة، سواء فيما يتعلق حبماية املستهلك من نفسه أو من املنتج أو من التاجر
قّرر االقتصاد اإلسالمي جمموعة من الضوابط، حلماية :  بالنسبة حلماية املستهلك من نفسه-1

 : واليت تتعلق أساسا بالرقابة الذاتية وهي،املستهلك من نفسه
 يتحّرى املستهلك املسلم الكسب ن إذ من الضروري أ؛ تتعلق مبصدر إنفاقه الضوابط اليت-     

ق  اليت تعمل على توفري حاجاته من السلع واخلدمات، فيحقِّ،احلالل، باعتباره الوسيلة األساسية
  . وينال الثواب من عند اهللا يف اآلخرة،منفعته يف الدنيا

 تكون ن اليت ينبغي أ،ثل يف السلع واخلدمات وتتم؛ الضوابط اليت تتعلق مبحل استهالكه-     
 .مشروعة

 وهي تلك الضوابط اليت ينبغي على املستهلك املسلم ؛ الضوابط اليت تتعلق بكيفية استهالكه-     
 واليت تتمثل يف ، خالل عملية استهالكه، حىت ميكنه الوصول للرشادة يف االستهالك،مراعاهتا

دمات، اإللتزام باألولوية يف اإلنفاق، اإللتزام بالقوامة يف اإلنفاق على الطيبات من السلع واخل
  . اإلنفاق فال إسراف وال تقتري
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 مثل ما ، فيتمثل يف قيام احملتسب بترشيد استهالك األفراد؛أما عن دور احلسبة يف هذا اجملال     
 .قام به عمر بن اخلطاب

قابة الذاتية؛ ينبغي على املنتج ترشيد فيما يتعلق بالر:  بالنسبة حلماية املستهلك من املنتج-2
 فال إسراف وال هدر، ضرورة استخدام هذه املوارد يف إنتاج السلع ،استخدامه ملوارد الطبيعة

، حسن استخدام )التلوث( تأثري سليب هلا أّي ملنع حدوث ،املشروعة، حسن استخدام هذه املوارد
ال  السلع املشروعة، التعامل احلسن مع العّمرؤوس األموال بعدم إتالفها، مع استعماهلا يف إنتاج

  .وتوفري الظروف احلسنة يف العمل
 ومواصفات السالمة ،الرقابة على مقاييس اإلنتاج:      أما بالنسبة لرقابة احملتسب فتظهر يف

العامة؛ من خالل مراقبة التزام التجار مبقاييس اجلودة واإلتقان، ومدى توفر هذه السلع على 
  .عامة للمستهلكالسالمة ال

  :فبالنسبة للرقابة الذاتية تتمثل يف:  بالنسبة حلماية املستهلك من التاجر-3
 كالصدق، السماحة، إنظار املعسر وإقالة النادم، ؛ التزام التاجر يف سلوكه باإلطار األخالقي-    

  ...التعامل يف الطيبات، النية الصاحلة
 تعود يف أغلبها على املستهلك، وكذا جتنب ، من أضرار جتنب التعامل بالربا؛ ملا ينتج عنه-    

 . باعتباره جانبا من جوانب أكل أموال الناس بالباطل،اإلحتكار
لتزام القواعد الشرعية للربح؛ اليت تقوم أساسا على الربح احلالل، الذي ال يسبب ضررا إ -    

 .للمستهلك وال للتاجر
الرقابة على  :  فتظهر من خالل،املستهلك من التاجر     أما بالنسبة لدور احلسبة يف محاية 

السوق، وتنظيم معامالهتا وفقا لقواعد الشريعة االسالمية، منع التطفيف يف الكيل وامليزان، منع 
بيوع الغرر؛ ملا تتضمنه من خداع للمستهلك، التسعري يف حالة الغالء؛ إذا كان سببه التجار رغبة 

  . وغريها وتعزير احملتكريف زيادة الثمن، منع اإلحتكار
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  خـامتــة
  

  :    يستخلص من دراسة موضوع آليات محاية املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي ما يأيت
  

  النتـائج: أوال
 على ضرورة محاية املـستهلك مـن        ،قتصاد الوضعي قتصاد اإلسالمي واال   إتفاق كل من اال    -1

  محايته تعترب من واجبات الدولة، غري أنّ        ألنّ ،التاجر أو من املنتج   األضرار اليت قد تصيبه، سواء من       
وكذا مـا     من نصوص الكتاب الكرمي والسنة النبوية الشريفة،       ،تصاد اإلسالمي يستمد أصوله   قاال

 فهذه املصادر الثالث تشكل اإلطار املرجعي له، لـذا نلمـس يف             ،جاء من عمل الصحابة الكرام    
لية واملرونة، فهو قابل للتطبيق يف كل مكان وزمان، وهو يسع املـصاحل              قتصاد اإلسالمي الشمو  اال

  .اخلاصة والعامة وحيقق التوازن بينهما فال ضرر وال ضرار
 مهما كانت   ، هدفه الوحيد هو حتقيق أقصى إشباع ممكن       ،قتصاد الوضعي  إن املستهلك يف اال    -2 

 فإنه يبغي مـن وراء      ،قتصاد اإلسالمي ، بينما املستهلك يف اال    )مشروعة أو غري مشروعة   (الوسيلة  
استهالكه إىل جانب إشباعه حلاجاته من السلع واخلدمات وفق ضوابط الشرع، احلـصول علـى               
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 إذا اقترن استهالكه بنية الطاعة، وهذا ما مييز املستهلك املـسلم عـن         ،الثواب من املوىل عز وجل    
 .غريه

 ومـا   ρد جذورها تعود إىل عهد الرسول        إنه وبالرجوع إىل أصل نشأة محاية املستهلك، جن        -3
 متنع الغش واإلحتكار وكل ما يضر باملستهلك، من خـالل القـرآن وسـنته               ،قرره من أحكام  

 نشأة محاية املستهلك تعود إىل عهد قريب        عي أصحاهبا فيها أنّ    مقولة يدّ  الشريفة، وهذا ينفي أيّ   
  .»إىل تشريعات الدول الغربية«
احملافظة : تصاد اإلسالمي إىل حتقيقها من محاية املستهلك هو       صبو االق  من أهم األهداف اليت ي     -4

على صحة ومال املستهلك؛ من خالل إنتاج السلع واخلدمات النافعة ومنع الضار منها، وكذا منعه               
 فيصبح متسما بالعقالنية، هذه     ،ستهالك، مما يعمل على ترشيد سلوكه     من اإلسراف والتقتري يف اال    

قتصاد اإلسالمي مـن محايتـه      كذلك يهدف اال  . قتصاد الوضعي يف حتقيقها    اال األخرية اليت فشل  
 واإلنسان جمرد ، املال هو مال اهللا  إىل كفالة متتع مجيع أفراد اجملتمع مبوارد الدولة، إذ أنّ          ،للمستهلك

د  ينشأ أفراده على التكافل ونبذ الذات، مما يساع        ،خليفة عليه، وهذا من شأنه أن خيلق جمتمعا سويا        
 .على منع ظهور العديد من املعامالت غري املشروعة كالربا واإلحتكار

قتـصاد  قتصاد الوضعي، فاملـال يف اال     قتصاد اإلسالمي للمال ختتلف عنها يف اال       نظرة اال   إنّ -5
ين والدنيا معـا، وسـيلة إلشـباع        اإلسالمي يعترب وسيلة وليس غاية، وسيلة لتحقيق مصاحل الدِّ        

، ...من يعول، والعون على أداء الكثري من الواجبات كاحلج، الـصدقة          حاجات الفرد وحاجات    
قتصاد الوضعي فاملال هو غاية لتنمية الثروة بذاهتا، مما جيعل األفراد يتبعون كافة السبل              بينما يف اال  

  . وتتسبب يف اإلضرار بالغري،لتضخيم هذه الثروة، ولو كانت هذه السبل غري مشروعة
قتصاد االسالمي، مبجموعة من الضوابط الـشرعية الـيت         املستهلك يف اال   تتمثل وسائل محاية     -6

قررها الشارع احلكيم يف كتابه الكرمي، وجاءت السنة يف كثري من األحيان مبينة شـارحة هلـا،                 
 :وهي
لتزام املستهلك املسلم يف سلوكه اإلستهالكي بالضوابط الشرعية، سواء فيما يتعلق     ا ضرورة   -     

ستهالك السلع واخلدمات   اعن طريق الكسب احلالل، أو مبحل استهالكه عن طريق          نفاقه  إمبصدر  
عتـدال يف   الطيبة واملباحة، اليت حتقق منفعة مشروعة، أو بكيفية استهالكه بالتزام التوسـط واال            

لتزم ذلـك وصـل إىل الرشـادة يف         استهالك، فال إسراف وال تقتري بل قواما بني ذلك، فإذا           اال
 .ستهالكاال
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ضابط احلالل واحلرام؛ من خـالل      :  التزام املنتج املسلم يف إنتاجه بالضوابط الشرعية منها        -     
ختصيصه املوارد يف إنتاج السلع واخلدمات املشروعة، وبالتايل فلن يكون يف اجملتمع املسلم مكـان               

 الضابط  ستهالك الفردي ومحاية املستهلك، أما    لسلعة أو خدمة حمرمة، وهذا أفضل سبيل لترشيد اال        
الثاين فيتمثل يف ضابط األولويات؛ وهذا من شأنه ترشيد استخدام املوارد الطبيعية، فتستغل بشكل              

 .عقالين دون هدر أو استرتاف
اإللتـزام  :  ينبغي على التاجر املسلم أن يلتزم بالضوابط الشرعية يف جتارته نـذكر منـها              -      

، التعامل بالطيبات، فال يـستزله      ...، السماحة باألخالق اإلسالمية يف سلوكه مع الغري كالصدق      
طلب الربح اخلروج عما أحله اهللا إىل ما حرمه، جتنب الربا واإلحتكار يف معامالته باعتبارمها طرقا                

لتزام باملنافسة الشريفة اليت عنواهنا الصدق والوفاء، بعيدة        للكسب غري املشروع، بل ينبغي عليه اال      
 .لتزام القواعد الشرعية للربح فال ضرر وال ضراراتطفيف وغريه، كل البعد عن أشكال الغش كال

قتصاد اإلسالمي، والسبب يف ذلك يعود إىل جهاز         جناعة وفعالية وسائل محاية املستهلك يف اال       -7
مستهلكا، منتجـا أو    : سواء كان ( الفرد فيه    قتصاد اإلسالمي، حيث أنّ   الرقابة الذي يتميز به اال    

 :ن الرقابةخيضع لنوعني م) تاجرا
تنبع من ضمري املسلم، فهو يراقب اهللا تعـاىل يف سـلوكه ونـشاطه              ) خاصة( رقابة ذاتية    -    
 .تصادي، فيأمتر بأوامره ويبتعد عن نواهيهالقا

 رقابة عامة وأقصد هبا احلسبة، اليت تقوم بوظيفة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، حيـث                -    
 يقوم بنفسه بالرقابة على األسواق ومنع منكراهتا، مث جـاء            الذي كان  ρوجدت يف عهد الرسول     

 هذا األخري ،من بعده اخللفاء الراشدون الذين ساروا على الدرب، ومن هنا ظهرت وظيفة احملتسب         
 . بإنكار املنكر واألمر باملعروف وتعزير املخالف ومعاقبته،قتصاديالذي يقوم برقابة النشاط اال

 الوسيلة الوحيدة اليت يستخدمها حلماية املـستهلك، تتعلـق           فإنّ ،لوضعيقتصاد ا      بينما يف اال  
، مـاداموا   األفراد ميكنهم خمالفتـها   لكون أنّ  ؛ واليت أثبتت عدم فعاليتها    ،أساسا بالقوانني الوضعية  

  .بعيدين عن الرقابة
 

  اتالتوصيــ: ثانيا
؛ مما جيعل األفراد على بـصرية       إدماج قانون محاية املستهلك يف املنظومة التربوية       ضرورة -1    

 ،حبقوقهم، ما مينع وقوعهم ضحية استغالل التجار واملنتجني، كما ينبغي أن تّدعم وسائل اإلعالم             
  .   حبصص توعوية لترشيد وتبصري املستهلك حبقوقه،خاّصة منها التلفزة واإلذاعة
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صلة دورهـا، يف جمال  ومجعيات محاية املستهلك على موا، تشجيـع اجلمعيات التعاونية-2    
التوعيـة واإلعالم ومتثيـل املستهلكني والّدفـاع عن حقوقهم، ولن يتأّتـى ذلك إال إذا قامت 
الدولـة بتوفري الّدعـم هلا، سواء املـاّدي بتوفري السيولة املاليـة، أو املعنوي عن طريق إصدار 

 ضد كل من ،تهلك أمام العدالة بتمثيل املس،التشريعات؛ اليت تسمح جلمعيات محايـة املستهلك
  .     يتسّبـب يف إيقاع الضرر به

 العمل على تشجيع الكسب احلـالل؛ عن طريق قيام الدولـة بتوفري مناصب الشغـل -3    
ألفراد اجملتمع، مع األخـذ بعني االعتبار املؤهِّـالت العلمية، لوضع الرجـل املناسب يف املكان 

م الّدولة باجلانب الزراعي؛ من خالل تقدمي الّدعـم املايل إلحياء وكذا ضرورة اهتمـا. املناسب
وتظهر أمهّيـة هذا العنصر يف القضاء على البطالة، وبالتـايل زيادة اإلنتاج . األراضي امليتـة

  :  احمللّـي، وهذا من شأنـه حتقيق أمرين هاّمني مهـا
  .احة شرعا إشباع حاجات املستهلك من السلع واخلدمات املب-        
 اليت ال تفيد العقل واجلسم، ،ستهالكي؛ عن طريق منع استرياد السلعنفاق اإل ترشيد اإل-        

وإّنما تشّجع على اتباع منط استهالكي مستورد من الغرب، يـؤدِّي يف غالبه إىل الترف الذي 
  . حيّرمه اإلسالم

ة يف إقامة مشاريع تلبِّـي  املسامه-حسب مقدرته- على كل فرد من أفراد اجملتمع -4    
، عن طريق استخدام الفائض من ... كاملستشفيات، املؤسسات التعليمية؛املصلحة العاّمة للمواطنني

  .أمواله، نظرا ملا تقّدمه هذه املشاريع من خدمات جليلة للمستهلك
كون احملتسب  العمل على إحياء جهاز احلسبة، ملا له من بالغ األمهية يف محاية املستهلك؛ -5    

 على كل من ، ال خياف يف اهللا لومة الئـم، فيوقع عقوبات أغلبها فورية،يضطلع مبهاّمه كاملة
  . نتاج أو البيعنفاق أو االستهالك أو اإلخيالف تعاليم اإلسالم يف اإل

لتزام باملبادئ  تفعيل جهود الدولة واألفراد لتحقيق محاية مثلى للمستهلك؛ وذلك باإل-6    
نفاق أو االستهالك أو البيع أو ة اليت نّص عليها القرآن والسنة يف االقتصاد، سواء يف اإلالعام
  .نتاجاإل

 ضرورة اهتمام الدولة بتدريس مادة االقتصاد اإلسالمي، واالهتمام بالبحوث العلمية يف -7     
منذ عهد الرسول طار، ألنّ االقتصاد اإلسالمي أثبت جناعته خاصة يف جمال التطبيق، وذلك هذا اإل

ρفهو يسع مستجدات احلياة، ويضع لإلنسانية حلوال لكافة مشاكلها كونه رباين املصدر ، .                 
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  ـةــــارس العاّمـالفه
  

       
  :وتتضّمـــن اآليت     

  
  .رس اآليـات القرآنيــةـفه          • 

  .فهـرس األحاديث النبويــة•           
   .المــــــعفهـرس األ•           
  .قائمــة املصـادر واملراجع•           
  .تويـــــاتفهـرس احمل•           
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  فهرس اآليات القرآنية
  

  ةـالصفح                                                                     ــةاآليـ
  

  سورة البقرة                                                 
﴿☺  ⌧    ⌧  

    ⌦ ⌧  ﴾ 
    53..........................173:اآلية

    ☺⌧  
 108...................261:اآلية ﴾...  

﴿ ☺    
 ☺ 

 107..................................177: اآلية﴾☺
﴿    

: اآلية﴾ 
275..........................................................110،147 ﴿ 

      
: اآلية﴾...    

205............................129 ﴿   
   ☺ 
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  ﴿ 51........................................127:اآلية ﴾

: اآلية﴾  
188 ...........................................50،76،90                                                      

﴿    ﴾ 
  53.........................................................231:اآلية
﴿       

 116..................................................102: اآلية﴾  
﴿    

 107.........................................................219: ﴾ اآلية 
﴿      

 173-172: اآليتـان ﴾...   
......................56            

﴿    
  ☺ 

 108......................................264: اآلية﴾
﴿  ☺ ☺ 

   119.........................................................219: اآلية﴾.....
  

  سورة آل عمران
﴿     

: اآلية﴾... ☺ 
110.......................................94،95 ﴿   

 ☺    
        

    ﴿ 124.........180: اآلية﴾... 

    ⌧ ﴾ 
  78............................................97: اآلية

   

  اءـسورة النس                                                 
﴿ ☺   

: اآلية﴾... 
6..........................................................123  



-184- 

﴿  ⌧  

: اآلية﴾...☺    
5...........................................123 ﴿   

     
 ﴿ 49...........................114:اآلية ﴾ 
  ☺  

: ﴾اآلية...  
93...........................................87 ﴿  

     
  55.................................. 29: اآلية﴾...

  

  دةـسورة املائ                                                 
﴿☺     

   
  ﴿ 89.................................. 91: اآلية﴾...

☺    
: اآلية﴾...    

3................... 116،117،118 ﴿    

: اآلية﴾...     
32..........................................87 ﴿ ☺ 

⌧  ⌧    
: اآلية ﴾    

........................45 ﴿   

: اآلية﴾      
4..........................................113،120  

  

                                                   سورة األنعـام
: اآلية ﴾  ﴿

145.....................................................................118 ﴿ 
☺       

: اآلية﴾ 
118..........................................119  

  

  سورة األعراف                                                 
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﴿ ⌧ ☺  

  ﴾ 
     ﴿ 54................................. 85:اآلية

    
 اآلية ﴾   

32  ...........................48 ﴿  
      
 122،142.....................................31: اآلية﴾ ☺

﴿    
   ☺ 

  65................... 130:اآلية ﴾ 
﴿      

 64.......................................10 :اآلية ﴾ 
﴿    

: اآلية﴾  
157..............................................80،114 ﴿  

     
     

  106................ 32-31: اآليتني﴾...
  

  ةـسورة التوب                                                 
﴿   

 76.............. ...................................34:اآلية ﴾... 
﴿ ☺   ⌧ 

: اآلية﴾ ☺ 
105.........................................134   

                                                 
  ودـسورة ه

﴿    

☺ ﴾ 
  64،65............................................ .61:اآلية

  

  فـسورة يوس                                                 
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﴿      

      ...﴾ 
  79........... .................53: اآلية

  

  لـسورة النح                                                 
﴿    ☺ 

☺  ﴾ 
  ﴿ 67........................................ 125:اآلية

  ☺ ☯    
⌧  ⌦  126........................11-10: اآليتني﴾... ⌧
﴿     ☺ 

 75.................................... 17-15: ات﴾ اآلي... 
﴿     ⌦ 

: اآلية﴾  
5......................................126 ﴿    

    
 ﴿ 127.................................80: اآلية﴾...

 ☺ ﴾ 
  ﴿ 49 .................................................. 8:اآلية

    ☺ 
    75،127................................14: اآلية﴾... 

  

  راءـسورة اإلس                                                 
﴿ ☺ ⌧  

  ⌧  
 122...............................27: اآلية﴾⌧ 

: ﴾ اآلية ﴿
23................................................................. ..81 ﴿ 

 ⌧     
     
  ﴿ 124................29: اآلية﴾

   ⌧   
  90................. ..........................32: اآلية﴾⌧

  

  فـسورة الكه                                                 
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﴿☺    

  84 ..................................................... 46: اآلية﴾
  

  هــسورة ط                                                 
: اآلية﴾☺   ﴿

114 .................................................................81  
  

  سورة احلـج
﴿     

: اآلية﴾  ⌧  
25..............................................151  

  

                                                
  سورة املؤمنـون

﴿    

: اآلية﴾
51..................................................................114  

  

  ــور                                                 سورة الن
﴿    

  ⌧   
  142..........................27: اآلية﴾...

  

  انـسورة الفرق                                                 
﴿  ⌧  

     
  67،121.............. ....67: اآلية﴾ 

  

  راءـسورة الشع                                                 
﴿  

☺﴾ 
  55....... ..................................................182:اآلية

  

  وتـسورة العنكب                                                 



-188- 

﴿    ⌧ 

  75........................................ .45: اآلية ﴾  ☺
  

  مروــسورة ال                                                 
: اآلية ﴾   ⌧  ﴿

28 .........................................................78  
  

                                                   سورة لقمـان
﴿    

☺   ☺ 
: اآلية﴾...    

17.....................95  
  

  سورة األحزاب
: اآلية ﴾  ⌧ ﴿

72..............................................................130 ﴿ ⌧ 

      ﴾ 
  67............................................... .21:اآلية

                                                   سورة الزمـر
﴿     

: اآلية﴾ ☺  
9.................................................133  

  

  سورة الزخرف                                                 
﴿ ☺     

☺  ☺  
  115................32: اآلية ﴾...  

                                                

  فسورة األحقا
﴿    

 :اآلية ﴾ ☺ 
20..........................................59  

  دـسورة حمم                                                 
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﴿ ⌧ ⌧ ☺ 
 ☺⌧   

  77........................ 12: اآلية ﴾  
  

  سورة الذاريات                                                 
﴿     

  75..... .............................................56: اآلية ﴾
  

                                                   سورة احلديـد
﴿       

: اآلية﴾ ⌧ ⌦   ⌧
11.........................150 ﴿   

: اآلية﴾  ⌧ 
25.................................................127 ﴿   

: اآلية﴾  
4..........................................................................139  

  

  وحـنسورة                                                  
﴿    

  65..................................... .12-10 :اآليات ﴾... ⌧ ⌧
  

  سورة القيامة                                                 
:  اآلية﴾   ﴿
2..................... .........................................79  

  

  سورة املطففني                                                 
﴿ ☺    

    ...﴾ 
  54.......................3-2-1:اآليات

  

  سورة الفجر                                                 
﴿☺  ☺ :  اآلية﴾☺

27.......................................................................79  
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  سورة املزمل                                                 
﴿    

: اآلية﴾    
20............................................108   

  
  
  
  
  

  ثـفهرس األحادي
  

  ةـالصفح                                                                    احلديـث  
                                                                  

  حرف األلف        
 106...................................»...ِإْبَدأْ ِبَنفِْسَك فََتَصدَّْق َعلَْيَها، فَِإنْ فََضلَ َشْيٌء فَألَِْهِلَك«
 135...................................................»اتَِّجُروا ِيف أَْمَواِل الَيَتاَمى الَ َتأْكُلَُها الزَّكَاة«
 124..............................................»...اتَّقُوا الظُّلَْم، فَِإنَّ الظُّلَْم ظُلَُماٌت َيْوَم الِقَياَمِة«
 108...................................................................»اتَّقُوا النَّاَر َولَْو ِبِشقِّ َتْمَرة«
 117.................................»... ِحلَّْت لََنا َمْيَتَتاِن َوَدَماِن، فَأَمَّا املَْيَتَتان فَاجلََراُد َوالسََّمُكأُ«
 49.............................................»ةٌقََد َصُهلَفَُهَو ا َهُبِسَتْح َيِهِلْهى أَلَ َع الرَُّجلَُقفَْنا أَذَِإ«
 138...............................................»...اَمِت السَّاَعةُ َوِفي َيِد أََحِدكُْم فَِسيلَةٌ ِإذَا قَ«
 140.....................................................»أَْعطُوا اَألِجَري أَْجَرُه قَْبلَ أَنْ َيجَِّف َعَرقَُه«
  49...........................................................»ىَوا َن َمٍئِرْم الِّكُِل َوِةَيالنِّ ِبالَُمْعاَأل«

 110.........................................»أَفَْضلُ الكَْسِب َعَملُ الرَُّجل ِبَيِدِه، َوكُلُّ َبْيٍع َمْبُروٍر«
  102...........................»ُيْنَزُع ِمْن َشْيٍء ِإالَّ َشاَنُهِإنَّ الرِّفَْق الَ َيكُونُ ِيف َشْيٍء ِإالَّ َزاَنُه، َوالَ «
  48.............................................................»الَم اجلَبُِّح ُييلٌِمىل َجاََع اهللا َتنَِّإ«
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  58...........................................»ِهِدْبى َعـلَ َعِهِتَمْع ِنَرثَى أََر َينْ أَبُِّحُيَتَعاىلَ  اهللا نَِّإ«
  122..........................»ِقيلَ َوقَالَ َوِإَضاَعةَ املَال، َوكَثَْرةَ السَُّؤال: ِإنَّ اَهللا كَِرَه لَكُـْم ثَالَثًا«
  155................................................»...ِإنَّ اَهللا ُهَو املَُسعُِّر القَاِبُض الَباِسطُ الرَّزَّاُق«
  110...............................................»ِإنَّ اَهللا ُيِحبُّ ِإذَا َعِملَ أََحُدكُْم َعَمالً أَنْ ُيْتِقَنُه«
  129.............................................................................»ِإنََّما َحُرَم أَكْلَُها«
  84...................................................................... »....ةٌَولْ ُحلَاا املَذَ َهنَِّإ«
  130...............................................................................»إيَّاَك َواحلَلُوب«
  

  حرف الباء        
  144..................................................................» لَْم َيَتفَرَّقَاالَبيَِّعاِن ِباِخلَياِر َما«
  75.................................................»ةالَ الصَُّكْر َت،ِرفْالكُالشِّْرِك َو َنْيَب َوِلُج الرََّنْيَب«

        

  حرف التاء        
  140.....................................»َألِمُني َمَع النَِّبيَِّني َوالِصدِّيِقَني َوالشَُّهَداءالتَّاِجُر الصَُّدوُق ا«
  122.......................................»...َتِعَس َعْبُد الدِّيَناِر، َوالدِّْرَهِم، َوالقَِطيفَِة، َواخلَِميَصِة«
  

  حرف اخلاء        
  53..............................................................................»نْاَمالَض ِباُجَراخلَ«
  

   الدالحرف       
  101.................................................»... َدُعوُه َوَهِريقُوا َعلَى َبْوِلِه َسْجالً ِمْن َماٍء«
  

   الراءحرف       
  61،143...............................»ًحا ِإذَا َباَع، َوِإذَا اْشَتَرى، َوِإذَا اقَْتَضىَرِحَم اهللا َرُجالً ْمس«
  80.............................................»...ظِقْيَتْس َيىتَّ َحِماِئالنَّ ِن َع:ثالَ ثَْن َعُملَ القََعِفُر«
  

  حرف الطاء       
  81...........................................................»ٍمِلْس ُملِّ كُىلَ َعةٌيَضِر فَِملْ الِعُبلَطَ«
  

   الفاءحرف       
  81.................................................»ْماكَُنْدى أَلَي َعِلْضفَ كَِداِبى الَعلَ َعِماِل الَعلُْضفَ«
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   القافحرف     
  115..................................................»...َخْصُمُهْم َيْوَم الِقَياَمِةثَالَثَةٌ أََنا : قَالَ اُهللا«
  

   الكافحرف     
  119...............................................................»كُلُّ َشَراٍب أَْسكََر فَُهَو َحَرام«
  

   الالمحرف     
  109.................................................................»...ُهَألنْ َيأُْخذ أََحَدكُْم َحْبلَ«
  153............................................................................»الَ َتلقَّوا الرُّكَْبان«
  52،152......................................................................»الََضَرَر َوالَ ِضَرار«
  153.................................»الَ َيِبْع َحاِضٌر ِلَباٍد، َدُعوا النَّاَس َيْرُزق اهللا َبْعضُهْم ِمْن َبْعٍض«
           52..............................................................»أَِخيِه ِعْيى َبلَ َعْمكُُضْع َبُعـيِب َيالَ«
 57،151...................................................................»ئاِط َخالَّ ِإُرِكَتْح َيالَ«
  87...................................................................»...ٍمِلْس ُمٍئِر اْمُم َدلُِّح َيالَ«
  58.................................................................»ائًمِاقَ ْمكُْن ِمٌدَحأَ نَّـَبَرْش َيالَ«
  147..............................»ُهْم َسَواء: لََعَن آِكلَ الرَِّبا، َوُموِكلَُه، َوكَاِتَبه، َوَشاِهَدْيِه، َوقَالَ«
  

   امليمحرف        
  136....................................»طُّ َخْيًرا ِمْن أَنْ َيأْكُلَ ِمْن َعَمِل َيِدِهَما أَكَلَ أََحٌد طََعاًما قَ«
               109.....................»َما ِمْن ُمْسِلٍم غََرَس غَْرًسا، فَأَكَلَ ِمْنُه ِإْنَسانٌ أَْو َدابَّةٌ، ِإالَّ كَانَ لَُه َصَدقَة«
  83.................»ِهاِنَسجَِّمُي َوِهاِنَرصَِّنُي َوِهـِانَدوَِّه ُياُهَوَبأَ فَ،ِةَرطْى الِفلَ َعُدولَُيالَّ ِإ وٍدـلُْوَمَما ِمْن «
 57............................................»ارالنَّ َوِألالكَ َواِءاملَِيف  :ثالَ ثَ ِيفاُءكََر ُشاملُْسِلُمونَ«
 78.....................................»ُهمُّ أُُهْتَدلَ َوِمْوَي كََعَج، َرْقُسفْ َيْملَ َوفُثْْر َيْملَفَِهللا  جَّ َحْنَم«
 96.................................................»...َمْن َرأَى ِمْنكُـْم ُمْنكَـًرا فَلُْيَغيِّْرُه ِبَيـِدِه«
 143.............................................»...ِب َيْوِم الِقَياَمِةَمْن َسرَُّه أَنْ ُيْنِجَيُه اهللا ِمْن كَُر«
 57...........................................................................»ينِّ ِمَسْيلَ فَشَّ غَْنَم«
 129....................................................................»...َمْن قََتلَ ُعْصفُوًرا َعَبثًا«
 129..........................................»...َمْن كَاَنْت لَُه أَْرٌض فَلَْيْزَرْعَها أَْو لَيْمَنْحَها أََخاُه«
   58.......................................»ةلَّذَ َمَبْو ثَِةاَمَي الِقَمْو اهللا َيُهَسَبلْ، أٍَةَرْه ُشَبْو ثََسِب لَْنَم«
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  حرف النون        
  129...............................................................»َنَعْم َوِإنْ كُْنَت َعلَى َنْهٍر َجاٍر«
  

  حرف اهلاء        
  89.......................................................................»اءَوَد ِبْتَسْيلَ َواٌء َدَيِه«
  

  حرف الواو        
  135..............................................»...َوِإنْ كَانَ َخَرَج َيْسَعى َعلَى أَْوالَِدِه ِصَغاًرا «

   
    

  الياء حرف         
  83.............................................»يَكِلا َيمَّ ِملْكُ، َوَكيِنِمَي ِبلْكُ َو، اهللامِّ َس!مالَاغَُي«
  76..............................................»...َعَرقْأَا اًعَجُشَيكُونُ كَْنُز أََحِدكُْم َيْوَم الِقَياَمِة «
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  المـــرس األعـفه
      

  الصفحــة                                                                  العلـــم
                                                                 

  .104...........................................................................ابن االخوة القرشي
  .137.....................................................................................آدم مسيث
  .147.....................................................................................أرسطـو

  .61................................................................................األشتر النخعـي
  . 58................................................................................أبو بكر الصديق

  .50........................................................................................ابن تيمية
  .59................................................................................جابر بن عبد اهللا

  .55........................................................................................اجلصاص
  .83................................................................................أبو حامد الغزايل
  .137................................................................................خالد بن الوليد
  .137...................................................................................ابن خلدون

  .ρ........................................................................60رقية بنت رسول اهللا 
  .129............................................................................سعد بن أيب وقاص

  .54......................................................................................الشاطـيب
  .48.......................................................................السالم عبد عبد العزيز بن
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  .153............................................................................هللا بن العباس اعبد
  .60.................................................................................عثمان بن عفان

  .61..............................................................................علي بن أيب طالب
  .59................................................................................عمر بن اخلطاب
  .72..............................................................................عمر بن عبد العزيز

  .118..................................................................................القرطــيب
  .156....................................................................................ابن القيـم
  .97.........................................................................................املاوردي

  .85..................................................................................حممد باقر الصدر
  .137...................................................................................معاذ بن جبل
  .145.....................................................................................النـووي
  .56.......................................................................................أبو هريرة
  .152............................................................................ القاضيأبو يوسف

  .85..............................................................................يوسف القرضاوي
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  قائمـة املصـادر واملـراجــع
  
 . برواية حفصالقرآن الكـرمي: أوال

 

  كتب التفسري وعلوم القرآن: ثانيا
عبد السالم  : ضبط نصه وخّرج آياته   . أحكام القران أمحد بن علي الرازي اجلصاص،      أبو بكر     -1

  .م1994-ه1415دار الكتب العلمية، : حممد علي شاهني، لبنان
دار : علي حممد البجاوي، بريوت   : حتقيق. أحكام القرآن  أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن العريب،          -2

 .املعرفة، دط، دت
دار الكتـب   :  بريوت . اجلامع ألحكام القرآن   محد األنصاري القرطيب،   أبو عبد اهللا حممد بن أ      -3

 .م1988 -ه1408العلمية، 
. احملرر الوجيز يف تفسري الكتـاب العزيـز        أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عطية األندلسي،           -4

  .م1991-ه1411مطبعة فضالة، دط، : املغرب
، 4مكتبـة رحـاب، ط    : اجلزائـر . مروائع البيان تفسري آيات األحكا    حممد علي الصابوين،      -5

 .م1990-ه1410
  

  كتب احلديــث: ثالثـا
حممد عبد القـادر    : حتقيق. سنن البيهقي الكربى   أمحد بن احلسني بن علي بن موسى البيهقي،          -6
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 .م1994-ه1414مكتبة دار الباز، دط، : عطا، مكة املكرمة
 اهللا هاشـم ميـاين املـدين،        عبد: حتقيق. سنن الدارقطين  أبو احلسن الدارقطين علي بن عمر،        -7

 .م1966-ه1386دار املعرفة، دط، : بريوت
-ه1423دار ابن حـزم،     : لبنان. صحيح مسلم  أبو احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري،        -8

 .م2002
حممد حمـي الـدين عبـد       : حتقيق. سنن أيب داود   أبو داود السجستاين سليمان بن األشعث،        -9

 .احلميد، دار الفكر، دط، دت
عبـد الغفـار سـليمان       : حتقيق. السنن الكربى د الرمحن النسائي أمحد بن شعيب،       أبو عب  -10

 .م1991-ه1411دار الكتب العلمية، : البنداري وسيد كسروي حسن، بريوت
 .مؤسسة قرطبة، دط، دت: مصر. مسند أمحد أبو عبد اهللا الشيباين أمحد بن حنبل،  -11
حممد فؤاد عبـد البـاقي،     : حتقيق. اجهن ابن م  ـسن،  أبو عبد اهللا القزويين حممد بن يزيـد       -12

 .دار الفكر، دط، دت: بريوت
-ه1424،  دار ابن حزم  : لبنان. صحيح  البخاري  أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل البخاري،         -13

  .م2003
مـصطفى     : حتقيق. املستـدرك على الصحيحني   أبو عبد اهللا النيسابوري حممد بن عبد اهللا،        -14

        .م1990-ه1411الكتب العلمية، دار : عبد القادر عطا، بريوت
دار الكتـاب   -دار الريان للتراث  : بريوت-القاهرة. جممع الزوائد علي بن أيب بكر اهليثمي،       -15

 .ه1407العريب، دط، 
دار إحياء التراث العريب، دط،     : بريوت. سنن الترمذي أبو عيسى الترمذي حممد بن عيسى،        -16

 .دت
طارق بن عوض اهللا بن حممد      : حتقيق. املعجم األوسط أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين،        -17

  .ه1415دار احلرمني، دط، : وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، القاهرة
حممد فؤاد عبد البـاقي،     :  صّححه ورقّمه وخّرج أحاديثه وعلّق عليه      .املوطأمالك بن أنس،     -18

 .م1985 -ه1406دار إحياء التراث العريب، دط، : بريوت
حممـد  : حتقيق. صحيح ابن خزمية  اق بن خزمية أبو بكر السلمي النيسابوري،        حممد بن إسح   -19

 .م1970-ه1390املكتب اإلسالمي، : مصطفى األعظمي، بريوت
. نيل األوطار من أحاديث سيد األخبار شرح منتقـى األخبـار          الشوكاين،  حممد بن علي     -20
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 .دار القلم، دط، دت: بريوت
فواز أمحد زمريل وخالـد     : حتقيق. سنن الدارمي محن،  أبو حممد الدارمي عبد اهللا بن عبد الر        -21

  .ه1407دار الكتاب العريب، : السبع العلمي، بريوت
  

 كتب األصول ومقاصـد الشريعـة: رابعا
املوافقـات يف أصـول     أبو إسحاق الشاطيب إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي املالكي،           -22

حممد عبـد اهللا دراز، خـّرج       : ترامجهعبد اهللا دراز، وضع     : شرحه وخّرج أحاديثه  . الشريعة
 . دار الكتب العلمية، دط، دت: بريوتعبد السالم عبد الشايف حممد، : آياته

دار ابـن   : بريوت. مقاصد الشريعة اإلسالمية يف ضوء فقه املوازنات      عبد اهللا حيي الكمايل،      -23
 .م2003-ه1421حزم، 

مطبعة النجاح اجلديدة،  : البيضاءالدار. الشريعة اإلسالمية ومكارمها قاصدم عالل الفاسي، -24
 .م1991-ه1411، 4ط

 . الفكر، دط، دتردا: دار الفكر، دمشق: اجلزائر. أصول الفقه اإلسالميوهبة الزحيلي،  -25
: دار احلديث، اخلرطـوم   : القاهرة  . ملقاصد العامة للشريعة اإلسالمية   يوسف حامد العامل، ا    -26

 .الدار السودانية، دط، دت
 

  ــهكتـب الفقــ: خامسا
 . وزارة الشؤون الدينية، دط، دت:  اجلزائر.الشرح الصغري أمحد الدردير،  -27
 . دار الكتاب العريب، دط، دت:  بريوت.فقه السنة السيد سابق،  -28
حتقيـق  . رد احملتار على الدر املختار شرح تنوير األبـصار         حممد أمني بن عمر بن عابدين،        -29

: حممد بكر إمساعيل، لبنان   : عوض، تقديـم عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد م      : وتعليـق
 .م1994 -ه1415دار الكتب العلمية، 

دار الكتاب العـريب،    : لبنان. املغــين   أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن قدامة،            -30
  .م1983 -ه1403دط، 

اإلمـام  الفتاوى اهلندية يف مذهب      اهلمام موالنا الشيخ نظام ومجاعة من علماء اهلند األعالم،           -31
 .م1991-ه1411، 2طدار الفكر، .  النعمانأيب حنيفة

دار املعرفة،  : بريوت.  بداية اجملتهد وهناية املقتصد     أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب،        -32
 .م1988-ه1409، 9ط
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لبيان ما اقتـضته رسـوم      (املقدمات املمهدات    أبو الوليد  حممد بن أمحد بن رشد القرطيب،           -33
حتقيق . )ألحكام الشرعيات والتحصيالت احملكمات ألمهات مسائلها املشكالت      املدونة من ا  

 .م1988-ه1408دار الغرب اإلسالمي، : سعيد أمحد أعراب، لبنان
  

  كتـب القواعـد الفقهيـة: سادسا
املوسوم بقواعد األحكام يف (القواعد الكربى عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السالم،  -34

- ه1421دار القلم، : نزيه كمال محاد وعثمان مجعة ضمريية، دمشق: حتقيق. )إصالح األنام
 .م2000

مفهومها، نشأهتا، تطورها، دراسة مؤلفاهتا، أدلتها، (القواعد الفقهية علي أمحد النذوي،  -35
 .م2000 -ه1420، 5دار القلم، ط: مصطفى الزرقاء، دمشق: تقدمي. )مهمتها، تطبيقاهتا

 األشباه والنظائر يف قواعد السيوطي،ن بن أيب بكر أبو الفضل جالل الدين عبد الرمح -36
 .م1990- ه1411دار الكتب العلمية، : لبنان. وفروع الشافعية

املبادئ، املقومات، املصادر، الدليلية، (القواعد الفقهية يعقوب بن عبد الوهاب الباحسني،  -37
ض، اململكة العربية شركة الريا: الرياض. )التطور، دراسة نظرية، حتليلية، تأصيلية، تارخيية

 .م1998-ه1418مكتبة الرشد، : السعودية
  

 كتـب اللغـة واملعاجـم واملوسوعـات: سابعا
دار . املصباح املنري يف غريب الـشرح الكـبري       أمحد بن حممد علي املقري الفيومي الرافعي،         -38

 .دط، دتالفكر، 
ر لسان العرب، دط،    دا: بريوت. لسان العرب احمليط  مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور،         -39

 .دت
 دار  :بـريوت . )هتذيب لسان العرب  (لسان اللسان   ،  مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور       -40

  .م1993 -ه1413الكتب العلمية، 
: لبنـان . )اجنليـزي -عريب(املوسوعة امليسرة يف الفكر الفلسفي واالجتماعي       مجيل احلاج،    -41

  .م2000مكتبة لبنان، 
 .دار الشروق، دط، دت: جدة.  االقتصاديةموسوعة املصطلحاتحسني عمر،  -42
. )عريب-اجنليزي واجنليزي -عريب(-مزدوج-املورد الوسيط روحي البعلبكي ومنري البعلبكي،      -43

 .م2002، 7دار العلم للماليني، ط: لبنان
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-ه1408 ،2دار الفكـر، ط   : دمشق. القاموس الفقهي لغة واصطالحا   سعدي أبو حبيب،     -44
 .م1988

دار الكتاب العريب، دط،    :  بريوت ). عريب - فرنسي -اجنليزي(تصاد  معجم االق عمر األيويب،    -45
 .دت

دار زهـران، دط،  : عمـان . )اخلصائص العامة(موسوعة االقتصاد اإلسالمي   غازي عناية،    -46
 .م2002

عبد الـرحيم حممـود،     :  حتقيق .أساس البالغـة أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشـري،        -47
 .دار املعرفة، دط، دت: بريوت

 .م2003، دار أطلس:  مجهورية مصر العربية). عريب-جنليزي ا(ألطلس قاموس ا -48
مكتبة النـووي، دط،    : ، دمشق القاموس احمليط الفريوز أبادي،   جمد الدين حممد بن يعقوب       -49

 .دت
 .املطابع األمريية، دط، دت: مصر.  املعجم الوجيزجممع اللغة العربية، -50
جنليزي مع كـشاف     ا -عريب(فقهاء   معجم لغة ال   حممد رواس قلعجي وحامد صادق قنييب،      -51
 -ه1408،  2دار النفـائس، ط   : لبنـان . )عريب باملصطلحات الواردة يف املعجم     -جنليزي  ا

  .م1988
من الفلسفة اليونانيـة إىل الفلـسفة       (املوسوعة الفلسفية الشاملة    حممد عبد الرمحن مرحبا،      -52

 .م2000-ه1420لبنان، دط، : عويدات. )االسالمية
 .دط، دت. )إدارة اإلنتاج الشركات واملصانع(جارة وإدارة األعمال موسوعة عامل الت -53
 .دط، دت. ) عريب-اجنليزي(موسوعة عامل التجارة وإدارة األعمال  -54
 -ه1408،  2مكتبـة أالء، ط   .  وزارة األوقاف والـشؤون اإلسـالمية      املوسوعة الفقهية،  -55

 .م1988
 

  كتب التراجــم: ثامنا
دار الرائـد   : إحسان عباس، لبنان  : حتقيق. ات الفقهاء طبق إسحاق الشريازي الشافعي،     وأب -56

 .م1981-ه1401، 2العريب، ط
 عبد الفتاح حممد احللـو وحممـود        : حتقيق .طبقات الشافعية الكربى  تاج الدين السبكـي،     -57

 .م1992-ه1413، 2هجر، ط: حممد الطناحي، اجليزة
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: حتقيـق وتعليـق   . الهتذيب الكمال يف أمساء الرج     احلجاج يوسف املزي،     مجال الدين أيب   -58
 .م1992، 4مؤسسة الرسالة، ط: بشار عواد معروف، بريوت

: أمين صاحل شـعبان، القـاهرة     :  اعتىن به  .صفة الصفوة  الفرج بن اجلوزي،     مجال الدين أيب   -59
 .املكتبة التوفيقية، دط، دت

دار ابـن   :  بريوت .مـمن أعالم املسلمني ومشاهريه   دوي،  ـي احلسين الن  ـ احلسن عل  وأب -60
 .م2002 -ه1423، ريـكث

ابن رجب زين الدين أيب الفرج عبد الرمحن بن شهاب الدين أمحد البغدادي مث الدمـشقي                 -61
 .دار املعرفة، دط، دت: لبنان. الذيل على طبقات احلنابلةاحلنبلي، 

  
معجم أعالم النساء املسمى الدر املنثور يف طبقات        زينب بنت علي بن حسني فواز العاملي،         -62

 .م2000 مؤسسة الريان،: مىن حممد زياد اخلراط، لبنان: يق حتق.ربات اخلدور
حتقيق إبـراهيم   . تاج التراجم يف من صّنف من احلنفية      زين الدين قاسم بن قطلوبغا احلنفي،        -63

 .م1992دار املأمون، : بريوت-صاحل، دمشق
، دار الكتب العلميـة   :  لبنان .تذكرة احلفاظ مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب،          -64

 .ط، دتد
بشار عواد معروف   :  حتقيق .سري أعالم النبالء  مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب،          -65

  .م1986-ه1406، 3مؤسسة الرسالـة، ط: وحمـي هالل السرحان، بريوت
، دار الكتب العلمية  : لبنان. طبقات املفسرين مشس الدين حممد بن علي بن أمحد الداوودي،          -66

 .دط، دت
دار  .اإلصابة يف متييز الصحابة   لفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين،        شهاب الدين أيب ا    -67

 .ه1328إحياء التراث العريب، 
: حتقيـق . هتـذيب التهـذيب  حجر العسقالين،  علي بن شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن  -68

  .م1994دار الكتب العلمية، : مصطفى عبد القادر عطا، لبنان
الدرر الكامنة يف أعيان املائـة      : ن حجر العسقالين   علي ب  شهاب الدين أيب الفضل أمحد بن      -69

 .م1993-ه1414دار اجليل، دط، : بريوت. الثامنة
حسن خالد،  : تقدمي. اضرمعجم املفسرين من صدر اإلسالم حىت العصر احل       عادل نويهض،    -70

 .م1986 -ه1406، 2مؤسسة نويهض الثقافية، ط: بريوت
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حتقيق . أسد الغابة يف معرفة الصحابة    جلزري،  عز الدين بن األثري أيب احلسن علي بن حممد ا          -71
حممد إبراهيم البنا وحممد أمحد عاشور وحممود عبد الوهاب فايد، دار الشعب، دط،             : وتعليق
 . دت

  .م1993-ه1414مؤسسة الرسالة، : بريوت. معجم املؤلفنيعمر رضا كحالة،  -72
: حتقيق. عرفة األصحاب اإلستيعاب يف م   عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب،            وأب -73

 .م1992 -ه1412دار اجليل، : علي حممد البجاوي، بريوت
دار :  لبنـان  .طبقات احلفـاظ  السيوطي،  أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر           -74

 . م1994-ه1414، 2الكتب العلمية، ط
  

ار د: لبنـان . شذرات الذهب يف أخبار من ذهـب      بن عماد احلنبلي،    أبو الفالح عبد احلي      -75
  .الكتب العلمية، دط، دت

 .م1990دار الثقافة، :  قطر.موسوعة حياة الصحابياتحممد سعيد مبيض،  -76
دار اآلفـاق   : رجب عبد اجلواد إبراهيم، القـاهرة     :  تعليق إعجام األعالم، ،  حممود مصطفى  -77

 .م2003-ه1423العربية، 
  

  كتـب النظـم والتاريـخ: تاسعا
دار املطبوعات  : اإلسكندرية.  القانونية واالجتماعية  أصول تاريخ النظم  أمحد إبراهيم حسن،     -78

 .م2004اجلامعية، دط، 
). نظـم القـسم اخلـاص     (أصول تاريخ النظم القانونية واالجتماعية      أمحد إبراهيم حسن،     -79

 .م2003دار املطبوعات اجلامعية، دط، : اإلسكندرية
ـ       أمحد إبراهيم حسن،     -80 دار : إلسـكندرية ا. ةفلسفة وتاريخ النظم االجتماعيـة والقانوني

 .م2003املطبوعات اجلامعية، دط، 
-ه1421مكتبة الفالح، : الكويت. التقنية يف احلضارة اإلسالمية  أمحد حسن ودونالدهيل،     -81

 .م2001
مع دراسات يف نظرية العقـد يف القـانون         (تاريخ القانون   أمحد عبد اجمليد حممد احلفناوي،       -82

 .دار اهلدى، دط، دت: اإلسكندرية). الروماين
دار املعرفـة اجلامعيـة، دط،      . يف تاريخ احلضارة العربية اإلسـالمية     أمحد خمتار العبادي،     -83
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 .م1999
 .منشورات دحلب، دط، دت:  اجلزائر.دراسات يف النظم اإلسالميةبشار قويدر،  -84
 .م1993 -ه1413، 2ط. املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالمجواد علي،  -85
مدخل إىل تاريخ احلضارة العربيـة      سني اخلطيب،   حكمت عبد احلكيم فرحيات وإبراهيم يا      -86

 .دار الشروق، دط، دت: عمان. االسالمية
 .م2001دار العلوم، دط، : اجلزائر. تاريخ النظم القانونية واإلسالميةصاحل فركوس،  -87
 .م1998مكتبة دار الثقافة، : عمان. تاريخ القانونعباس العبودي،  -88
الـدار  . )ارنة مع التشريعات القدمية واحلديثـة     دراسة مق (شريعة محورايب   عباس العبودي،    -89

 .م2001العلمية الدولية، 
 

دار النهضة العربية، دط، : القاهرة. تاريخ النظم االجتماعية والقانونيةحممد مجال عيسى،  -90
 .دت

، 3املؤسسة احلديثة للكتاب، ط: لبنان. املدخل إىل تاريخ الشرائعحممود عبد اجمليد املغريب،  -91
 .م1996

 ).النظـام اإلمرباطـوري ومـصر الرومانيـة    (اإلمرباطورية الرومانيـة  العبادي،  مصطفى   -92
 .م1999دار املعرفة اجلامعية، دط، : اإلسكندرية

 .م1998، 2مكتبة دار الثقافة، ط: عمان. تاريخ القانونمنذر الفضل،  -93
  

  كتب االقتصـــاد: عاشرا
 املؤسسة الوطنية للكتاب، دط،     :اجلزائر. حماضرات يف االقتصاد اجلزئي   براهيم أمحد داود،    إ -94

 .م1984
دار لسان العـرب،    : لبنان). مقوماته ومناهجه (االقتصاد اإلسالمي   إبراهيم دسوقي أباظة،     -95

 . دط، دت
املؤسسة اجلامعية،  : بريوت. )مفاهيم، مناهج وتطبيقات  (التنمية يف اإلسالم    إبراهيم العسل،    -96

 .م1996-ه1416
 .دار املعارف، دط، دت: القاهرة. الية واقتصاديةالزكاة عبادة مأمحد إمساعيل حيي،  -97
أمحد برانية، أمحد املصيلحي، مسري مصطفى، مدحت أيوب، حممود بسيوين، مصطفى رأفت             -98

 مركز احملروسـة للنـشر    : القاهرة. اجلمعيات التعاونية كمنظمات شعبية تنموية    عبد الظاهر،   
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  .م2003، واخلدمات
دار الكتـاب   : بريوت. لنظم املالية يف الفقه اإلسالمي    السياسة االقتصادية وا  أمحد احلصري،    -99

 .م1986 -ه1407العريب، دط، 
مدخل استراتيجي للبيئة التسويقية وسلوك املـستهلكني       (التسويق   أمحد شاكر العسكري،     -100

 .م2000دار الشروق، : عمان. )واملزيج التسويقي
دار النفـائس،   : ألردنا. ألمن الغذائي يف اإلسـالم    أمحد صبحي أمحد مصطفى العيادي، ا       -101

 .م1999 –ه1419
 .م1981دار النهضة العربية، دط، : بريوت. إلعـالنأمحد عادل راشد، ا  -102

  
 

. قتصادي يف اإلسالم مبادئه وأهدافه    النظام اال أمحد حممد العسال وفتحي أمحد عبد الكرمي،          -103
 .مكتبة وهبة، دط، دت: القاهرة

ة للمستهلك يف القانون املصري والفرنـسي       احلماية اجلنائي أمحد حممد حممود علي خلف،        -104
 .م2005دار اجلامعة اجلديدة، دط، : اإلسكندرية. )دراسة مقارنة(والشريعة اإلسالمية 

اإلحتكار وموقف الشريعة االسالمية منـه يف إطـار العالقـات            أمحد مصطفى عفيفي،     -105
 .م2003-ه1424مكتبة وهبة، : القاهرة. االقتصادية املعاصرة

 .م2003-ه1424مكتبة وهبة، : القاهرة. ستثمار املال يف اإلسالم عفيفي، إ أمحد مصطفى -106

اجملتمـع  ،  )جمموعة من أساتذة علم اإلجتماع باجلامعـات املـصرية        ( أمحد النجار وغريه     -107
 .م2001دط، مطبعة العمرانية، : القاهرة. اإلستهالكي ومستقبل التنمية يف مصر

التحليل االقتصادي الكلـي    (يم ونظم اقتصادية    مفاهإمساعيل عبد الرمحن وحريب عريقات،        -108
  .م2004دار وائل للنشر، : األردن. )واجلزئي

السياسة االقتصادية اإلسالمية لترشيد االستهالك الفردي للسلع        بيلي إبراهيم أمحد العليمي،      -109
 .م2000  وطباعة األوفست،التركي للكمبيوتر: طنطا. )دراسة مقارنة(واخلدمات 

مدى كفاءة االقتصاد اإلسالمي يف تقيـيم أجـر العامـل يف            أمحد العليمي،    بيلي إبراهيم    -110
 .م2005التركي للكمبيوتر، : طنطا. )دراسة مقارنة(احلكومة والقطاع العام 

الدار : اإلسكندرية. التسويق املعاصر  ثابت عبد الرمحان إدريس ومجال الدين حممد املرسي،          -111
 .م2005اجلامعية، 
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). حنو طريق ثالـث   (املشاركة نظام اقتصادي بديل القتصاد السوق       اقتصاد  مجال لعمارة،     -112
   .م2000 -ه1420مركز اإلعالم العريب، : القاهرة

 .دار النبأ، دط، دت: اجلزائر. املصارف اإلسالمية مجال لعمارة،  -113
دار النـشر   : مـصر . حرمة املال العام يف ضوء الشريعة اإلسالمية       حسني حسني شحاته،     -114

 .م1990-ه1420للجامعات، 
دار النفـائس،   : األردن. الرقابة املالية يف الفقـه اإلسـالمي       حسني راتب يوسف رّيان،      -115

 .م1999-ه1419
دار :األردن  . ، عجز املوازنة وعالجـه يف الفقـه اإلسـالمي          حسني راتب يوسف رّيان    -116

 .م1999-ه1419النفائس، 
  

 .م1991-ه1411ر الوفاء، دا: املنصورة. اإلقتصاد اإلسالمي طبيعته وجماالته حسني غامن،  -117

شـركة  : الريـاض . مناهج الباحثني يف االقتصاد اإلسالمي     محد بن عبد الرمحن اجلنيدل،       -118
 .ه1406العبيكان، دط، 

 .م1996دار النهضة العربية، : بريوت. مقدمة يف االقتصاد اجلزئي دافيد ليدلر،  -119
دار هومـة، دط،    : ائـر اجلز. وعوامل التنمية يف اإلسالم   مبادئ االقتصاد    رشيد حيمران،    -120

 .م2003
-ه1420، 3دار القلـم، ط : دمـشق . صول االقتصاد اإلسـالمي    رفيق يونس املصري، أ    -121

 .م1999
 ).دراسـة مقارنـة   (محاية املستهلك يف الفقه اإلسالمي       رمضان علي السيد الشرنباصي،      -122

 .م2004دار اجلامعة اجلديدة، دط، : اإلسكندرية
. )نظرة تارخييـة مقارنـة    (عي واالقتصاد اإلسالمي    اإلقتصاد الوض  زينب صاحل األشوح،     -123

 .م1997
مؤسـسة الرسـالة،    : لبنـان . مدخل للفكر االقتصادي يف اإلسالم     سعيد سعد مرطان،     -124

 .م2002-ه1422
. اإلسالم وتنظيم النشاط االقتصادي وضمان العمل والعيش للناس        صادق مهدي السعيد،     -125

 .م1983-ه1403، مكتبة األقصى، دط: عمان
 -ه1413امللكيـة لإلعـالم والنـشر،       : اجلزائر. اإلصالح النقدي  جميد املوسوي،     ضياء -126
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 .م1993
 .م1999دار وائل، : عمان. )املال، الربا، الزكاة( اإلقتصاد اإلسالمي  طاهر حيدر حردان، -127

  .دار النهضة العربية، دط، دت: بريوت. تاريخ الفكر االقتصاديعادل أمحد حشيش،   -128
املعهـد  : جدة. إلنسان أساس املنهج اإلسالمي يف التنمية االقتصادية      ، ا  عبد احلميد الغزايل   -129

 .م1994 -ه1414اإلسالمي للبحوث والتدريب، 
الـدار  : اإلسـكندرية . دراسات يف علم االقتصاد اإلسـالمي     عبد الرمحن يسري أمحد،       -130

 .م2001اجلامعية، دط، 
مؤسـسة  : عمان. اد اإلسالمي االستهالك وضوابطه يف االقتص    عبد الستار إبراهيم اهلييت،      -131

 .م2005الوراق، 
 

: مصر. )مقارنة واستنتاجات (املالية العامة عند املاوردي وابن خلدون       عبد السالم بالجي،      -132
 .م2000-ه1421دار الكلمة، 

دار اجلامعـة اجلديـدة، دط،      : اإلسـكندرية . أساسيات التسويق عبد السالم أبو قحف،       -133
  .م2002

دار اجلامعة اجلديـدة، دط،     : اإلسكندرية. تسويق مدخل تطبيقي  ال عبد السالم أبو قحف،      -134
 .م2002

دار النهضة العربية، دط،    : بريوت. مدخل إىل االقتصاد اإلسالمي    عبد العزيز فهمي هيكل،      -135
 .دت

.  االقتصادي اجلزئي بني النظريـة والتطبيـق       لالتحلي عبد القادر حممد عبد القادر عطية،        -136
 .م2003-م2002، دط، الدار اجلامعية: اإلسكندرية

: لبنان. السياسة املاليـة يف اإلسالم وصلتـها باملعامالت املعاصـرة       عبد الكرمي اخلطيب،     -137
 .دار املعرفـة، دط، دت

القيود الواردة على امللكية الفرديـة للمـصلحة العامـة يف الـشريعة              عبد الكرمي زيدان،     -138
 .م1982الشركة املتحدة ، دط، : بريوت. اإلسالمية

دار ابن  . اد اإلسالمي ـاديء االقتص ـاإلجياز يف مب   اللطيف بن عبد اهللا العبد اللطيف،        عبد  -139
 .، دط، دتم1997-ه1418زم، ـح

مؤسسة : الرياض. البنوك اإلسالمية بني النظرية والتطبيق     عبد اهللا بن حممد بن أمحد الطّيار،         -140
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 .م1994 -ه1414، 2اجلرييب، ط
دليـل املـستثمر املـسلم إىل       ( ال يسع التاجر جهله      ما عبد اهللا املصلح وصالح الصاوي،       -141

 .م2001-ه1422دار املسلم، : الرياض. )األحكام الشرعية للمعامالت االقتصادية املعاصرة

: عمان. مقدمة يف التحليل االقتصادي اجلزئي     عفاف عبد اجلبار سعيد وجميد علي حسن،         -142
 .م1997 -ه1417دار وائل، 

: بريوت -دمشق. املصرفية وموقف الشريعة اإلسالمية منها    اخلدمات   عالء الدين زعتري،     -143
 .م2002-ه1422دار الكلم الطيب، 

 ).التحليل االقتصادي اجلزئي  (النظرية االقتصادية    علي يوسف خليفة وأمحد زوبري جعاطه،        -144
 .م2000دار منشأة املعارف، : اإلسكندرية

 
نتـصار،  مطبعـة اإل  : يةاإلسـكندر . أصول االقتصاد اإلسالمي  عوف حممود الكفراوي،      -145

  .م2003
دار الفكـر،   : سـوريا . اإلقتصاد اإلسالمي علم أم وهـم      غسان حممود ومنذر القحف،      -146

 .م2000-ه1420
 .م1985-ه1405دار القلم، : ديب. النظرية االقتصادية يف اإلسالم فكري أمحد نعمان،  -147
ملذاهب االقتـصادية   دراسة موضوعية تتناول بالنقد والبحث ا     (اقتصادنا   حممد باقر الصدر،     -148

اجملمـع العلمـي للـشهيد      . ) واإلسالم يف أسسها الفكرية وتفاصيلها     ةللماركسية والرأمسالي 
 .ه1408، 2الصدر، ط

. )مدخل إىل النظرية االقتصادية اإلسـالمية     (احلاجات البشرية    حممد البشري فرحان مرعي،      -149
 .م2001-ه1422دار البحوث، : ديب

نشر : اجلزائر. الستخالف يف األموال يف االقتصاد اإلسالمي     نظرية ا حممد بن صاحل محدي،       -150
 .م2004 -ه1425مجعية التراث، 

حبـوث   حممد سليمان األشقر وماجد حممد أبو رخية وعثمان شبري وعمر سليمان األشقر،              -151
 .م1998-ه1418دار النفائس، : األردن. فقهية يف قضايا اقتصادية معاصرة

ضـوابط االنتفـاع    ) األسهم والـسندات  (ق املالية   أحكام األسوا ،  حممد صربي هارون    -152
 .م1999-ه1419دار النفائس، : األردن. سالميإلاوالتصرف هبا يف الفقه 

دور االقتصاد اإلسالمي يف إحداث  حممد صقر وعبد السالم عبادي ونور الدين تقي الدين،           -153
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 .م1986-ه1406، 2مجعية الدراسات والبحوث اإلسالمية، ط: عمان. هنضة معاصرة

 .م2004دار هومة، دط، : اجلزائر. اقتصاديات اجلباية والضرائب حممد عباس حمرزي،  -154
: اإلسـكندرية . مقدمة يف االقتصاد اجلزئي    حممد علي الليثي وحممدي فوزي أبو السعود،         -155

 .م2000الدار اجلامعية، دط، 

ـ     : عمـان . اإلسالم والتحـدي االقتصادي   حممد عمر شابرا،     -156 ر املعهــد العـاملي للفك
 . م1996 -ه1416اإلسالمـي، دط، 

 .م2002 الدار اجلامعية، دط،: اإلسكندرية. التسويق حممد فريد الصحن،  -157

دار الكتـب   : بريوت. محاية املستهلك يف الفقه اإلسالمي     حممد حممد أمحد أبو سيد أمحد،        -158
 .م2004العلمية، 

 
االقتصادية يف جمتمع يتـبىن   دراسة حتليلية للفعالية    ( حممد منذر القحف، اإلقتصاد اإلسالمي       -159

 .م1979-ه1399دار القلم، : الكويت. )النظام االقتصادي اإلسالمي

. أساسيات التسويق الـشامل واملتكامـل      حممود جاسم الصميدعي وبشري عباس العالق،        -160
 . م2002-ه1422دار املناهج للنشر، : عمان

. ل كمي وحتليلـي   سلوك املستهلك مدخ   حممود جاسم الصميدعي وردينة عثمان يوسف،        -161
 .م2001-ه1421دار املناهج، : األردن

 .م1988 -ه1408، 6املكتب اإلسالمي، ط. اقتصاديات العامل اإلسالمي حممود شاكر،  -162

 .دار اهلدى، دط، دت: اجلزائر. دليل املستهلكمديرية املنافسة واألسعار لوالية أم البواقي،   -163
جامعة امللك عبد   : جدة. قتصاد اإلسالمي قراءات يف اال   مركز أحباث االقتصاد اإلسالمي،      -164

 .م1987-ه1407العزيز، مركز النشر العلمي، 
تدخل الدولـة   ،  )املصرف اإلسالمي الدويل لالستثمار والتنمية    (مركز االقتصاد اإلسالمي      -165

 -ه1408دط،   الرسالة للطباعة والنشر،  . يف النشاط االقتصادي يف إطار االقتصاد اإلسالمي      
 .        م1988

مطـابع  : طنطـا . القرار االستثمـاري يف البنوك اإلسالمية    مصطفى كمال السيد طايل،       -166
 .م1999-ه1419غباشي، دط، 

: القاهرة. ترشيد االستهـالك الفردي يف االقتصـاد اإلسالمـي      منظور أمحد األزهري،     -167
 .م2002-ه1422دار السالم، 
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:  األردن ).دراسة مقارنة (سالمي  محاية املستهلك يف الفقه االقتصادي اإل      موفق حممد عبده،     -168
 .م2002-ه1423دار جمدالوي، 

-ه1405. )دراسات يف االقتـصاد اإلسـالمي     ( املؤمتر الدويل الثاين لالقتصاد االسالمي،       -169
 .م1985

دار :  األردن .مدخل يف علم االقتصاد    ناظم حممد نوري الشمري وحممد موسى الشروف،         -170
 .م2002، 2زهران، ط

 -املفـاهيم (استراتيجيات التسويق   واري وأمحد حممد فهمي الربزجني،       نزار عبد اجمليد الرب    -171
 .م2004دار وائل للنشر، : عمان).  الوظائف-األسس

 .دار العلوم، دط، دت: اجلزائر. ، دراسة السوق نصيب رجم -172
 

الـدار  : اإلسـكندرية . ساسيات األعمال يف ظل العوملة هنال فريد مصطفى ونبيلة عباس، أ      -173
 .م2005اجلامعية، دط، 

منـشورات  : اجلزائـر . التحليـل االقتصـادي اجلزئـي   هارون الطاهر وبلمرابط أمحد،      -174
 .جامعـة باتنة، دط، دت

. اجتاهات املستهلكني حنو دولة املنشأ وأثرها على تصميم املزيج التـسويقي           هبة فؤاد علي،     -175
 .م2004املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، دط، : القاهرة

 ).خصائصه، أهدافه، آثار تطبيقـه    (النظام االقتصادي اإلسالمي    يوسف،   يوسف إبراهيم    -176
 .م2000-ه4،1421مكتبة الرسالة الدولية للطباعة والكمبيوتر، ط

شركة الـشهاب،   : اجلزائر. دليل التجار إىل أخالق األخيار     يوسف بن إمساعيل النبهاين،      -177
 .دط، دت

مؤسسة الرسالة،  : بريوت. اإلسالميدور القيم واألخالق يف االقتصاد       يوسف القرضاوي،    -178
 .م1996-ه1417

  

 كتـب القـانـون: احلادي عشر
 .م1980ديوان املطبوعات اجلامعية، دط، : اجلزائر. القانون التجاري اجلزائري أمحد حمرز،  -179
. )عالقة العمل الفردية  (التنظيم القانوين لعالقات العمل يف التشريع اجلزائري         أمحية سليمان،    -180

 .م2002يوان املطبوعات اجلامعية، دط، د: اجلزائر
ديوان املطبوعـات   : اجلزائر. أحباث ومذكرات يف القانون والفقه اإلسالمي      بلحاج العريب،    -181
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 .م1996اجلامعية، دط، 
ديوان املطبوعات اجلامعية،   : اجلزائر. العقود التجارية اجلزائرية   مسري مجيل حسني الفتالوي،      -182

 .م2001دط، 
دراسة مقارنة يف ضوء اإلعالن العاملي      (حقوق اإلنسان يف اإلسالم     ي،   سهيل حسني الفتالو   -183

 .م2001دار الفكر العريب، : بريوت. )حلقوق اإلنسان
، 2منـشأة املعـارف، ط    : اإلسـكندرية . جرائم الغش والتدليس   عبد احلميد الشواريب،     -184

 .م1996
دار : اإلسـكندرية . ونيةالنظام القانوين حلماية التجارة اإللكتر عبد الفتاح بيومي حجازي،   -185

 .م2002الفكر اجلامعي، دط، 
القواعد العامة حلماية املستهلك واملـسؤولية املترتبـة عنـها يف            علي بوحلية بن بومخيس،      -186

 .دار اهلدى، دط، دت: اجلزائر. التشريع اجلزائري
رة، القاه. مبادئ الوظيفة العامة وتطبيقاهتا على التشريع اجلزائري       حممد أنس قاسم جعفر،      -187

 .م1982دط، 
دراسة مقارنة  (احلق يف سالمة الغذاء من التلوث يف تشريعات البيئة           حممد حممد عبده إمام،      -188

 .م2004دار اجلامعة اجلديدة، دط، : اإلسكندرية. )يف القانون اإلداري
. )مع مقدمة يف حقوق اإلنـسان     (حقوق اإلنسان يف الدعوى اجلزائية       مصطفى العوجي،    -189

 .م1989ل، مؤسسة نوف: لبنان
  

 التشـريعـات: الثاين عشر
 90/39: املرسوم التنفيذي رقـم    اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة احلكومة،        -190

 .05جلريدة الرمسية عدد ا املتعلق برقابة اجلودة وقمع الغش، ،1990 /30/01املؤرخ يف 
املرسوم التنفيذي اجلزائري رقـم       اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة احلكومة،      -191

 املتعلـق بالـشروط   ،1991 فرباير سنة  23 املوافق   1411 شعبان عام    8املؤرخ يف    91/53
 .9جلريدة الرمسية عدد  ا املطلوبة عند عملية عرض األغذية لالستهالك،،الصحية

 02-89 القـانون رقـم    اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجمللس الشعيب الوطين،         -192
 املتعلـق بالقواعـد العامـة حلمايـة         ،1989 فرباير   7 املوافق   1409املؤرخ يف أول رجب     

 .6 ، اجلريدة الرمسية عدداملستهلك
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املرسوم التنفيذي اجلزائري رقـم      اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة احلكومة،        -193
 املتعلق بالقواعـد العامـة      ،1991 يناير   19 املوافق   1411 رجب عام    3املؤرخ يف    91/05

 .4جلريدة الرمسية عدد ا اليت تطبق على حفظ الصحة واألمن يف أماكن العمل، ،للحماية
املرسوم التنفيذي اجلزائري رقـم      اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة احلكومة،        -194

مبهام املعهد الوطين    املتعلق   ،1991فرباير   23 املوافق   1411شعبان عام  8املؤرخ يف    91/54
 .9 وعمله، اجلريدة الرمسية عدد ، وتنظيمه،للتكوين املهين

املرسوم التنفيذي اجلزائري رقـم      اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، رئاسة احلكومة،        -195
 املتعلق بوسـم    ،1990 نوفمرب   10 املوافق   1411 ربيع الثاين عام     22 املؤرخ يف    367/ 90

  . 50وعرضها، اجلريدة الرمسية عدد السلع الغذائية 

 كتـب متنـوعــة: الثالث عاشر
-ه1407دار البعـث، دط،     : اجلزائـر .  نصيحة إسالمية  400أمحد عز الدين البيانوين،       -196

  .م1987
حماولة لنقد الرواية التارخييـة وفـق منـاهج         (عصر اخلالفة الراشدة    أكرم ضياء العمري،      -197

 .م1996 –ه1416ت، مكتبة العبيكا: الرياض. )الباحثني
دار : بـريوت . ، تاريخ الفقه اإلسالمي ونظرية امللكية والعقـود       بدران أبو العينني بدران     -198

 .النهضة العربية، دط، دت
 .م1985-ه1405دار الشهاب، دط، : اجلزائر. العلم والعلماء أبو بكر جابر اجلزائري،  -199
ديوان املطبوعـات   : اجلزائر. أحباث ومذكرات يف القانون والفقه اإلسالمي     بلحاج العريب،     -200

  .م1996اجلامعية، دط، 
. احلسبة يف االسالم أو وظيفة احلكومة اإلسالمية      بن تيمية،    تقي الدين أمحد بن عبد احلليم        -201

 .دار الفكر اللبناين: إبراهيم رمضان، بريوت: حتقيق
بة العـصرية،   املكت: حممد الدايل بلطة، بريوت   : ضبطه. إحياء علوم الدين  حامد الغزايل،   وأب  -202

 .دط، دت
دار الـسالم،   :  القـاهرة  .اخللفاء الراشدون والقادة األوفياء وأعظم اخللفاء     حسن أيوب،     -203

 .م2003 -ه1423
األحكـام الـسلطانية     أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري البغدادي املـاوردي،             -204

 .م2000-ه1421املكتبة العصرية، : مسري مصطفى، بريوت: حتقيق. والواليات الدينية
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قتـصادية  نظام احلـسبة دراسـة يف اإلدارة اال  خالد خليل الظاهر وحسن مصطفى طربة،    -205
 .م1997-ه1417دار املسرية، : عمان. للمجتمع العريب اإلسالمي

مؤسـسة الرسـالة، دط،     : بريوت. اإلسالم وحرية اإلنسان   زكريا عبد الرزاق املصري،      -206
 .م2001-ه1422

املكتبة الفيصلية، دط،   : مكة املكرمة . اييل يف صدر اإلسالم   املكسامح عبد الرمحن فهمي،       -207
  .دت

. احلسبة والسياسة اجلنائية يف اململكة العربيـة الـسعودية        سعد بن عبد اهللا سعد العريفي،        -208
 .م2002-ه1423، 2مكتبة الرشد، ط: الرياض

 .شركة الشهاب، دط، دت: اجلزائر. اإلعجاز الطيب يف القرآنالسيد اجلميلي،   -209
دار : اجلزائـر . )السابقون األولون من املهاجرين واألنـصار (صحابة النيب  سيد اجلميلي،   ال  -210

 .التراث  اإلسالمي، دط، دت
مكتبة الرشد،  : الرياض. التديُّـن عالج اجلرمية   صاحل بن إبراهيم بن عبد اللطيف الصنيع،         -211

 .م1998- ه1418
 .ربية بني األصالة واملعاصـرة    صول الت  صبحي محدان أبو جاللة وحممد محيدان العبادي، أ        -212

 .م2001-ه1422مكتبة الفالح، : الكويت

دار : بـريوت .  األوضاع التشريعية يف الدول العربية ماضيها وحاضرها        صبحي حممصاين،  -213
 .م1981، 4العلم للماليني، ط

معامل القربة يف أحكام     ضياء الدين حممد بن أمحد بن أيب زيد القرشي بن االخوة القرشي،              -214
 .م2001-ه1421دار الكتب العلمية، : إبراهيم مشس الدين، لبنان: تعليق. احلسبة

  املكتبـة العـصرية، دط،    : بريوت. حقائق اإلسالم وأباطيل خصومه    عباس حممود العقاد،     -215
 .دت

منـشورات املكتبـة العـصرية،      : بـريوت . عبقرية اإلمـام علـي     عباس حممود العقاد،     -216
 .م2000-ه1421دط،

 .م2000 -ه1421.  منهج اإلسالم يف مكافحة اجلرميـةيم اجلريوي، عبد الرمحن بن إبراه -217

دار الفجر،  : حامد أمحد الطاهر، القاهرة   :  حتقيق .املقدمةبن خلدون،    عبد الرمحن بن حممد      -218
 .م2004 -ه1425

دار النهضة العربية، دط،    : بريوت. اإلسالم والعالج النفسي احلديث    عبد الرمحن عيسوي،     -219
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 .دت
، 2مؤسـسة الرسـالة، ط  : بـريوت . حقوق األفراد يف دار اإلسـالم دان،  عبد الكرمي زي   -220

 .م1988-ه1408
مكتبة الشركة اجلزائرية، دط،    : اجلزائر. اخلطايا يف نظر اإلسالم    عفيف عبد الفتاح طباره،      -221
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  ص البحث ـملخ
  

 موضوعا مهّما من مواضيع االقتصاد اإلسالمي، والذي ؛     تتنـاول هذه املذكرة بالدراسة
ذلك الشخص : اية املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي، فباعتبار أنّ املستهلك هويتمثل يف آليات مح

الذي ينفق أمواله، من أجل احلصول على املنتجات واخلدمات اليت تشبع حاجاته، فإنّ محايتـه 
 ابتداء من اإلنتاج إىل التسويق، لضمان سالمة املستهلك؛ عن طريق ،تتطلب تغطية كافّة القطاعات

:  لتلبِّـي رغبته من حيث،منتجات وخدمات، تستجيب للمواصفات القانونيةحصوله على 
ولن يتأّتـى ذلك إالّ بالرقابـة . التركيب، الكمِّية، تاريخ الصنع، هناية االستهالك وغريها

تاج، نالّدائمـة للدولة هلذه القطاعات، ومعاقبة كل من خيالف النصوص القانونية فيما يتعلق باإل
  .ضالتسويق، العر

 يف محاية مصاحل املستهلكني؛ يف جمـال فّعاالا  دور،     كما أنّ جلمعيات محاية املستهلك
  .الّتحسيس، اإلعالم، وكذا متثيل املستهلكني والدفاع عن حقوقهم

     أيضا ال ننسى أمهِّية الرقابة الذاتية يف محاية املستهلك، سـواء من نفسه أو من املنتـج أو من 
بارها تتعلّـق مبالحظة الفرد نفسه يف أفعاهلا وأقواهلا، فال يقول إال خريا وال يفعـل التاجر؛ فباعت

إال خريا، ألّنه يعلم أنّ اهللا يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور، مما يوقظ ضمري الفـرد، وجيعله 
أشكـال  واإلخالص يف السّر والعلن، فتزول بذلك ،رقيبا على أعماله؛ فيحثّـه على إتقان العمل

  .الفساد كاالحتكار، والتالعب باألسعار، ويرشِّـد املستهلك استهالكه فال إسـراف وال تقتري
إىل أّي مدى :      لذا فقد جاء طرح اإلشكالية األساسية هلذا املوضوع من خالل التسـاؤل اآليت
ما مفهـوم : هايتكفّل االقتصاد اإلسالمي حبماية املستهلك؟ ويتفّرع عنه جمموعة من األسئلة من
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محاية املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي؟ وما هي أهدافه؟ وما مدى جناعة وفعالية هذه الوسائل يف 
  .توفري احلماية للمستهلك؟
الفصل األول وعنوانـه محاية :  فصولة كان ال بّد من تقسيمه إىل ثالث،     ولدراسة هذا البحث

 والتطـور ،فيه عن مفهوم محايـة املستهلكاملستهلك يف االقتصاد الوضعي؛ حيث حتّدثت 
التارخيي هلا يف االقتصاد الوضعي، من خالل عرض أهّم التقنينات القدميـة اليت تعّرضت حلمايـة 

 بعدها تناولت بالدراسة ،املستهـلك، وكذا دور اجملتمعات احلديثة يف توفري احلماية للمستهلك
 تعريف السلوك وأهم العوامل املؤثّـرة فيه، مث سلوك املستهلك يف االقتصاد الوضعي؛ من خالل

ملستهلك، واليت تتمثّل أساسا يف اماية حل اليت قّررها االقتصاد الوضعي ،تطّرقت ألهّم الوسائل
  .النصوص التشريعية، وما يوفِّره اجملتمع املدين من محاية، خاّصة مجعيات محاية املستهلك

 يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية؛ حيث تطّرقت ،ستهلك     ويف الفصل الثاين تناولت محاية امل
يف البداية إىل تعريف محاية املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي، بعدها عرجت إىل أصل نشـأة محاية 

 ، منذ عهد األنبياء والرسل، دلّ على ذلك اآليات القرآنية،املستهلك، واليت تعود إىل املاضي البعيد
 وترك بعضها حتقيقا ،فة، مثّ بّينت أنّ الشارع احلكيم أمر باإلتيان بأفعالواألحاديث النبوية الشري

  .ملصاحل املستهلكني ومحاية هلم
 لتوفري احلمايـة ،     ويف الفصل الثالث تكلّمت عن الوسائل اليت اّتبعها االقتصاد اإلسالمي

ء فيما يتعلّـق يف محاية الرقابة الذاتية واحلسبة، سوا: للمستهلك، فكانت أهّم وسيلتني اعتمدمها
املستهلك من نفسه أو من املنتج أو من التاجر؛ من خالل تلك الضوابط اليت تتعلّق بكيفية اإلنفاق 

ستهالك واإلنتاج والربح، واليت أثبتت جناعتها؛ باعتبار أنّ أصوهلا مستمّدة من نصوص القرآن واال
  . والسنة النبوية الشريفة،الكرمي

ملذكِّرة بأهّم النتائج اليت توصلت إليها، مع ذكر بعض التوصيات اليت تتعلق      وأخريا ختمت ا
  .مبوضوع البحث
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Research Paper Sum 
 

This research paper is dealing with one of the important subjects 
of the Islamic economy which is the mechanisms of consumer's protection 
in Islamic economy, considering that the consumer is that person who 
spends his money in order to get products and services  witch satisfy his 
needs, his protection requires recovering all the sectors beginning by the 
production to marketing, to insure his safety by getting products and 
services respond the legal characteristics in order to satisfy his desires 
wherefrom: composition, quantity, date of fabrication, date of 
consumption and so. but this wont be only with the self control of state of 
this sectors, and punishment of every one who disagrees the legal texts 
concerning producing, marketing and exposition. 
Also, the associations of consumer's protection have an important role in 
protecting consumer's interests in sensitivity, information and 
representing the consumers and defending their rights. 

 
In addition, we can't forget the importance of the self control in 

protecting the consumer whether from himself, from the producer or the 
trader, considering the individual's observation of himself in his acts and 
sayings, so he will alone improve his acts and sayings because he knows 
that Allah knows what he is doing and thinking which awakes the 
individuals' consciences and makes them controlling their acts, perfecting 
their works and being faithful secretly and aboveboard, so the depravity 
as: monopolization and price's manipulation could disappear, and the 
consumer manages well his consummation without being waster or stingy. 

 
And this is why the main problematic is presented by this question: 

How far can the Islamic economy ensure the consumer's protection?  
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And by some questions such as: what is the meaning of protecting the 
consumer in Islamic economy? What are its aims?  And how far can the 
effectiveness of this means in providing the consumer's protection? 

 
To study this research paper we had to divide it to three chapters: 

the first one titled: "protecting the consumer in Islamic economy" where 
I speak about the meaning of consumer's protection and its historical   
development in Islamic economy through exposing the most old techniques 
that had influenced the consumer's protection and the role of the new 
societies in providing the protection of the consumer. After, I study the 
consumer's behavior  in Islamic economy through the definition of the 
behavior and the most  important elements witch effect it, then, I deal 
with the most important means that the positive economy has already 
decided to protect the consumer particularly by the  legislative texts   
and the protection of the civil society; especially, the associations of 
consumer's protection. 

 
In the second chapter, I studied the consumer's protection in 

regards to the objectives of the Islamic legislation. At the beginning, I 
deal with the definition of protecting the consumer in the Islamic 
economy; then, I go to the origin of the beginning of the consumer's 
protection witch refers to the past since the period of prophets witch is 
mentioned in Coranic verses and prophets' speeches. 

 
In the third chapter, I speak about the means that Islamic 

economy has followed to provide the consumer's protection, the two most 
important used means are:  
Self and sensitiveness control, whether they concern the consumer's 
protection from himself, from the producer or from the trader.  
Through those markers witch concern how spendes, consummates, 
produces and gains, witch proves its effectiveness, considering that its 
origins are derived from the Coranic verses and the Sunna. 

 
Finally, I conclude the thesis with the most important results that 

I have found with mentioning some recommendation concerning the 
subject of this research paper.  
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R E S U M E   
  
  La présente thèse étudie un sujet très important relevant de l’économie 
Islamique, il s’agit des mécanismes de protection du consommateur dans l’économie 
islamique. Le consommateur étant la seul personne qui dépense son argent en vue 
d’obtenir des produits et des services répondant à ses besoins, sa protection nécessite 
la couverture de tous les secteurs, à commencer par la production et à aboutir au 
marketing pour garantir la protection du consommateur à la fois par la voie d’obtention 
de produits et services répondant aux critères prévus par la loi, et à sa volonté, de par : 
la composition, la qualité, la date de fabrication,  la date de péremption et autres ; et 
tout ceci ne peut être obtenu que par le contrôle permanant de ces secteurs par l’état, 
et la sanction de toute entrave aux textes de lois en ce qui concerne la production, le 
marketing et l’exposition ; les associations de protection du consommateur ont un rôle 
efficace dans la protection du consommateur ; dans le domaine de la sensibilisation, 
l’information et la représentation des consommateurs et la défense de leurs droits.  
   
  Aussi n’oubliant pas l’autoprotection du consommateur, soit de lui même, 
du producteur ou du commerçant, du fait qu’elle concerne l’observation de l’individu de 
lui même dans ses faits et dires, il ne dit que du bien, et ne fait que du bien, le Bon Dieu 
est au courant du moindre de ses gestes et faits, ce qui réveille la conscience de 
l’individu et le rend contrôleur de ses actes, il lui conseille de parfaire son travail, et 
d’être sérieux en public et en privé, aussi seront supprimées les formes de corruption, 
de monopolisation et le jeux avec les prix. Il conseille le consommateur qui n’est ni 
gaspilleur ni radin. 
 
  La problématique de ce sujet étant : jusqu’à quel point l’économie islamique 
garantit-elle la protection du consommateur ? De cela, nous posons un nombre de 
questions :  

• Qu’est ce que la protection du consommateur en l’économie islamique ?  
• Qu’els en sont les objectifs ? qu’elle en est l’efficacité et l’utilité de ces 

moyens pour garantir la protection du consommateur ?  



-226- 

Il aura donc fallu répartir la recherche en trois chapitres :  
- le premier : protection du consommateur dans l’économie positive où il question 

du concept de la protection du consommateur et l’évolution historique à travers 
l’exposé des techniques les plus importantes et anciennes ayant étudié la 
protection du consommateur. Aussi le rôle des sociétés modernes de la garantie 
de la protection du consommateur. Ensuite j’ai étudié le comportement du 
consommateur de l’économie positive, et à travers la définition du comportement 
et les facteurs les plus importants qui ont de l’influence. Après, j’ai étudié les 
moyens les plus importants décidés par l’économie positive de la protection du 
consommateur qui sont essentiellement les textes législatifs et ce que ramène la 
société civile de la protection surtout les associations de la protection du 
consommateur.  

 
 
 

- Dans le deuxième chapitre, j’ai étudié la protection du consommateur selon la 
législation islamique, j’ai d’abord défini la protection du consommateur dans 
l’économie islamique, ensuite je suis revenue sur l’origine de création de la 
protection du consommateur qui s’étend dans le passé à l’époque des prophètes 
et des messagers où la preuve existe dans les versets coraniques et les dires du 
prophète « que le salut et bénédiction soient sur lui » et où il est question 
d’ordonner certains faits et d’interdire d’autre en vue de réaliser l’intérêt et la 
protection du consommateur.  

 
- Dans le troisième chapitre, j’ai étudié les moyens suivis par l’économie islamique 

pour garantir la protection du consommateur. J’ai adopté deux moyens ; le 
contrôle par soi-même et par les pouvoirs, soit en ce qui concerne la protection 
du consommateur de lui même, du producteur ou du commerçant, par des règles 
concernant la méthode de dépense, de consommation, de production et de 
bénéfice, qui a prouvé son efficacité, parce que ses origines sont les textes 
coraniques et les dires du prophète « SBDSL ». 

 
  En fin, j’ai terminé la présente thèse par les résultas  les plus importants 
auxquels j’ai abouti, en citant certaines recommandations en relation avec la 
présente recherche.  

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 


