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  الفضل األول

  تعريفات للمال

  :عني وبعداحلمد اهللا رب العاملني والصالة والسالم على سيد املرسلني حممد وعلى آله وصحبه أمج

فقد وردت كلمة املال ىف القرآن ايد ستةً ومثانني مرة وهى الىت تساعدنا ىف حتديد خصائص املال 

عقدياً وخلقياً وهذا هو موضوع الفصل الثاىن، ولنتناول ىف هذالفصل تعريفات للمال لغةً واصطالحاً، 

  :يقول صاحب لسان العرب

  )١" (ءاملال معروف، ما ملكته من مجيع األشيا"

  

  وقال ابن األثري،

املال ىف األصل ما ميلك من الذَّهب والفضة مث اطلق على كل مايقتىن وميلك من األعيان وأكثر ما " 

  )٢"(يطلق املال عند العرب على االبل ألا كانت أكثر أمواهلم

  :وقد عرب عنه الشاعر بقوله

  ع رأيت الناس قد مالوا اىل من عنده مال

  فعنه الناس قد مالوا ومن العنده مال

  ولنأخذ تعريفات املال عند الفقهاء،

  :املال عند الشامى

املراد باملال مامييل اليه الطبع وميكن ادخاره لوقت احلاجه واملالية يثبت بتمول الناس كافة أو "

  )٣"(لبعضهم



  

  :وذكر ايضاً

  )٤" (وجود املنفعةاملال موجود مييل اليه الطبع وجيرى فيه البذل واملنع فانه خيرج بامل" 

  -والقريب منه تعريف ابن جنيم حيث قال

املال مامييل : واملال ىف اللغة ماملكته من شئٍ  واجلمع األموال، كذا ىف القاموس وىف الكشف الكبري "

  )٥(اليه الطبع وميكن ادخاره لوقت احلاجةً 

  

ل عند ايراده دليالً على جواز بيع وزاد الكاساىن انه الشئ الذى ميكن االنتفاع به حقيقة وشرعاً فقا

ولنا ان الكلب مال فكان حمالً لبيع كالصقرو البازى والدليل على انه مال انه منتفع به حقيقةً : الكلب

مباح االنتفاع به شرعاً على االطالق فكان ماال والشك انه منتفع به حقيقةً، والدليل على انه مباح 

االنتفاع به جبهة احلراسة واالصطياد مطلقاً شرعاً ىف األموال كلها االنتفاع به شرعاً على اإلطالق ان 

 ٦(فكان حمالً للبيع(  

  :ويؤخذ من هذه التعريفات لدى األحناف املعامل التالية للمال

  مافيه ميالن للطبع. ١

  ماجيرى فيه البذل واملنع. ٢

  هوعني حيث ميكن ادخاره،. ٣

  البد من وجوده،. ٤

  تفاع شرعاً،يكون قابال لإلت. ٥

  

  وهل املنافع تدخل ىف تعريف املال أم ال؟

ولكن . إضطرب قول احلنفية ىف هذا املوضوع فعند الشامى البد أن يكون املال عيناً ملا ذكر سابقاً

إذا اشترطت مقابل  -اعتربت املنفعة ماالً عند حممد من أصحاب أىب حنيفة فقد أقر خدمةَ الرجل للمرأة

  :واز ذالك مهراً، قال صاحب اهلدايةوافىت جب -املهر

  )٧" (مثَّ على قول حممد جتب قيمة اخلدمة ألنَّ املسمى مالَّ إال انه عجز عن التسليم ملكان املناقضة " 

  :وابن جنيم يرى هذا الرأى ايضاً

 لو تزوجها على منافع سائر األعيان ىف سكىن داره وخدمة عبده وركوب دابته والعمل عليها وزراعة" 

أرضه وحنو ذالك ىف منافع األعيان مده معلومة صحت التسمية ألن هذه املنافع اموالٌ أو أحلقت 

  )٨(باألموال 

ومبا انه ليس هناك خالف بني الفقهاء حول كون املال عيناً، نكتفى بايراد أقوال فقهاء املذاهب األخرى 



  -:بإجتصار وخاصةً حول رأيهم ىف املنفعة بالذات

  ية،فعند املالك

  )٩" (املال ما يقع عليه امللك ويستبد به املالك: "قال الشاطىب

  :وجاز عند ابن القاسم كون املنفعة مهراً وان كان مكروهاً عند اآلخرين

  
  

اا : إن املنافع من تعليم القرآن وحنوه أوسكىن الدار أو خدمة ففيها خالف، قال مالك: قال اجلزائرى

تصلح مهراً مع الكراهة وبعض ائمة املالكية : سميها مهراً وقال ابن القاسمال تصلح مهراً ابتداًء ان ي

  ........جييزها بالكراهة

ولكن اذا مسى شخص منفعةً من هذه املنافع مهراً فان العقد يصح على املعتمد ويثبت للمرأة املنفعة الىت 

  )١٠(مسيت هلا وهذا هو املشهور، 

  :أما عند الشافعية

  :قال السيوطى

قال االمام الشافعى رضى اهللا عنه اليقع اسم مال االّ على ماله قيمة يباع ا ويلزم متلفه وان قلت " 

  )١١" (وماال يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذالك

  :وقال ابن القاسم الغزى ىف تعريف البيع

ك منفعة مباحة على التأبيد فأحسن ماقيل ىف تعريفة انه متليك عني مالية مبعاوضة باذن شرعىٍ أومتلي" 

  )١٢" (بثمنٍ ماىل

  :وقال البيضاوى

  )١٣" (البيع متليك عني اومنفعة على التأبيد بعوضٍ ماىل"

ودلنا تعريف السيوطى على شيئ هام وهو اعتبار العرف ىف تعريف املال فكم من اشياء اعتربت تافهةً 

  .ترى ىف األزمتة األخرى كالتراب والرملغري متقومة عند القدامى ولكنها صارت ماالً يباع ويش

  :اما عند احلنابلة، فقال ابن قدامة

ان املال مافيه منفعة مباحة لغري حاجة أوضرورة كعقار ومجل ودود القز وديدان الصيد كاحلشرات " 

  )١٤" (ليس ماالًومافيه نفع حمرم كاخلمر وماال يباح االلضرورة كاملبتةَ وماال يباح اقتناؤه االحلاجة ف

  وقال منصور بن يونس البهوتى احلنبلى

فخرج ماالنفع فيه كاحلشرات، ___اى ىف كل االحوال) اى املال شرعاً مايباح نفعه مطلقا) وهو(

النتفاع الناس ما ) كبغل ومحار(______ومافيه نفع حمرم كخمر وماال يباح االعند االضطرار كامليته

  )١٥. ( نكريوتبا يعهما ىف كل عصر من غري



وقد اعترب ابن تيمية العرف ىف كون الشيئ متقوماً حىت يكون صاحلاً للبيع وقال ىف معرض حديثه عن 

  :البيع

  
  

فما عده الناس بيعاً فهو بيع وما عدوه اجارة فهو اجارة وماعدوه هبة فهو هبة وهذا اشبه بالكتاب 

س والقمر ومنها ماله حد ىف الشرع كالصلواة والسنة واعدل فان االمساء منها ماله حد ىف اللغة كالشم

واحلج ومنها ماليس له حد ال ىف اللغة وال ىف الشرع بل يرجع اىل العرف كالقبض ومعلوم ان اسم البيع 

واالجارة واهلبة ىف هذا الباب مل حيدها الشارع وال هلا حد ىف اللغة بل يتنوع ذالك حبسب عادات الناس 

  )١٦" (بيع وما عدوه هبةً فهو هبةٌ وما عدوه اجارةً فهو إجارةً وعرفهم فما عدوه بيعاً فهو

  .واذاً هناك ثالثة عناصر مهِمة لكون الشيئ ماالً متقوماً

  .يكون مباحاً شرعاً. ١

  .يكون قابالً لالنتفاع. ٢

  يعترب ماالً عرفا وعادةً،. ٣

  .مايلىوخبصوص العرف البد من قواعد وضوابط وقد ذكر ابن عابدين حوهلا 

اذا خالف العرف الدليل الشرعى فان خالفه من كل وجه بان لزم منه ترك النص فال شك ىف رده 

كتعارف الناس كثريا من احملرمات من الربا وشرب اخلمر ولبس احلرير والذهب وغري ذالك مماورد 

راده اوكان الدليل حترميه نصاً وان مل خيالفه من كل وجه بان ورد الدليل عاما والعرف خالفه ىف بعض اف

قياسا فان العرف معترب ان كان عاما فان العرف العام يصلح خمصصا كما مر عن التحرير ويترك به 

القياس كما صرحوا به ىف مسئلة االستصناع ودخول احلمام والشرب من السقاء وان كان العرف 

  .خاصا فانه ال يعترب وهو املذهب

  :مثَّ قال

االترى انا جوزنا االستصناع للتعامل واالستصناع بيع ماليس عنده وانه وختصيص النص بالتعامل جائز 

منهى عنه وجتويز االستصناع بالتعامل ختصيص منا للنص الذى ورد ىف النهى عن بيع ماليس عند 

وبالتعامل ال جيوز ترك النص اصال وامنا ..االنسان الترك النص اصالالنا عملنا بالنص ىف غري االستصناع

  )١٧. (صهجيوز ختصي

  
  

وليس هناك تالزم بني املال وجواز البيع، فقد يكون الشيئ ماالً ولكن ال يصح بيعه لعلة ىف املبيع نفسه 

يوضحه قاعدة ما جيوز بيعه وماال جيوز بيعه كما جاء ىف الفرق اخلامس والثمانني واملئة من فروق 

  .القرآىف



ةٌ، وقاعدةُ ماال جيوز بيعه، مافُقد منه أحد هذه الشروط فقاعدةُ ما جيوز بيعه، مااجتمع فيه شروطٌ مخس

  :اخلمسة، فالشروطُ اخلمسةُ هي الفرق بينهما، وهى

)) إنَّ اهللا ورسوله حرم بيع اخلمرِ وامليتة واخلنزير واألصنام: ((الطهارةُ لقوله عليه السالم يف الصحيحني

لعن اهللا اليهود : ا يطلى ا السفُن، ويستصبح ا، فقاليارسول اهللا، رأيت شحوم امليتة فإ: فقيل له

  )).حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أمثاا

  .أن يكون منتفعاً به، ليصح مقابلةُ الثمنٍ له: الشرط الثاىن

ملاء وحنوهما لنهيه أن يكون مقدوراً على تسليمة حذراً من الطريِ يف اهلواء، والسمك ىف ا: الشرطُ الثالث

  .عليه السالم عن بيع الغرر

  .أن يكون معلوماً للمتعاقدين، لنهيه عليه السالم عن أكل املال بالباطل: الشرط الرابع

أن يكون الثمن واملبيع مملوكني للعاقد واملعقود له، أو من أقيما مقامه، فهذه شروطٌ يف : الشرطُ اخلامس

  )١٨(، ألنَّ بيع الفُضويلَّ وشراءه حمرم، جوازِ البيع دون الصحة

ونورد هنا أخرياً كالم ابن عاشور ىف حقيقة املال فهو كالم نفيس يلخص ما قاله العلماء القدامى 

  :بأسلوب جديد واضحٍ

ما بقدره يكون قدر إقامة نظام معاش أفراد الناس ىف تناول ((مجع مال ونعرفه بأنه : واألموال

، فال يعد اهلواء ماال، وال ))ضروريات واحلاجات والتحسينيات حبسب مبلغ حضارم حاصال بكدحال

ماء املطر واألودية والبحار ماال، وال التراب ماال، وال كهوف اجلبال وظالل األشجار ماال، وبعد املاء 

  .ه املرء لنفسه ىف جبل ماالاحملتفر باآلبار ماال، وتراب املقاطع ماال، واحلشيش واحلطب ماال، وما ينحت

  
  

النوع األول ما حتصل تلك اإلقامة بذاته دون توقف على شيئ وهو األطمعة : واملال ثالثة أنواع

  "كاحلبوب، والثمار، واحليوان ألكله ولالنتفاع بصوفه وشعره ولبنه وجلوده ولركوبه

ويوم إقامتكم ومن أصوافها  وجعل لكم من جلود األنعام بيوتاً تستخفوا يوم ظعنكم(( قال تعاىل

وقدمست العرب اإلبل )) لتركبوا منها ومنها تأكلون(( وقال)) وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إىل حني

  :ماال قال زهري

  *صحيِحات مالٍ طَالعات مبخرم* 

، وهذا النوع ))لوال املال الذى أمحل عليه ىف سبيل اهللا ما محيت عليهم من بالدهم شربا(( وقال عمر 

هو أعلى أنواع أألموال وأثبتها، ألنَّ املنفعة حاصلة به من غري توقف على أحوال املتعاملني وال على 

إصطالحات املنظمني، فصاحبه ينتفع به زمن السلم وزمن احلرب وىف وقت الثقة ووقت اخلوف وعند 

ابن آدم مالى مالى وإمنا مالك  يقول(رضاالناس عليه وعدمه وعند احتياج الناس وعدمه، وىف احلديث 

فاحلضر هنا للكال ىف االعتبار من حديث نفع املادى والنفع ) ماأكلت فأمريت أوأعطيت فأغنيت



  .العرضى

ما حتصل تلك اإلقامة به ومبا يكمله مما بتوقف نفعه عليه كاألرض للزرع وللبناء عليها : النوع الثاىن

سقى األشجار، وآالت الصناعات لصنع األشياء من احلطب والصوف والنار للطبخ واإلذابة، واملاء ل

وحنو ذلك، وهذالنوع دون النوع الثاىن لتوقفه على أشياء رمبا كانت ىف أيدى الناس فضنت ا ورمبا 

  .حالت دون نواهلا موانع من حرب أوخوف أو وعورة طريق

  
  

ى جعله عوضا ملا يراد حتصيله من األشياء، ما حتصل اإلقامةُ بعوضه مما اصطلح البشر عل: النوع الثالث

وهذا هو املعبر عنه بالنقد أوبالعملة، وأكثر اصطالح البشر ىف هذالنوع على معدىن الذهب والفضة وما 

اصطلح عليه املتأخرون من التعامل بالنحاس والودع واخلرزات وما اصطلح عليه املتأخرون من التعامل 

ق املالية وهى أوراق املصارف املالية املعروفة وهى حجج التزام من املصرف باحلديد األبيض وباألورا

دفع مقدار ما بالورقة الصادره منه، وهذا اليتم اعتباره إال ىف أزمنة السلم واألمن وهو مع ذالك 

  .متقارب األفراد، واألوراق الىت تروجها احلكومات مبقادير مالية يتعامل ا رعايا تلك احلكومات

حاصال بكدح، أردت به شأنه أن يكون بسعى فيه كلفة ولذلك عربت عنه بالكدح :  ىف التعريفوقوىل

  .وذالك لإلشارة إىل أن املال يشترط فيه أن يكون مكتسبا واال كتساب له ثالثه طرق

(( وقال )) هوالذى خلق لكم ما ىف األرض مجيعاً(( طريق التناول من األرض قال تعاىل : الطريق األول

وهذاكاحلطب واحلشيش )) لذى جعل لكم األرض ذلوالً فامشوا ىف منا كبها وكلوا من رزقههوا

والصيد الربى والبحرى ومثر شجر البادية والعسل، وهذا قد يكون بال مزامحة وقد يكون مبزامحة فيكون 

  .حتصيلة بالسبق كسكىن اجلبال والتقاط الكمأة

الزرع والغرس واحللب، وبالصنعة كصنع احلديد واألواىن االستنتاج وذالك بالوالده و: الطريق الثاىن

  .واللباس والسالح

التناول من يد الغري فيما ال حاجة له إما بتعامل بأن يعطى املرء ما زاد على حاجته مما : الطريق الثالث

عالمة حيتاج إليه غريه ويأخذ من الغري ما زاد على حاجته مما حيتاج إليه هو، أوبإعطاء ما جعله الناس 

على أن مالكه جدير بأن يأخذ به ماقُدر مبقداره كدينار ودرهم ىف شيئ مقوم ما، وإما بقوة وغلبة 

  )١٩. (كالقتال على األراضى وعلى املياه

  

  الفضل الثاىن

  األبعاد العقدية للمال

  
  



ة إىل العلم والتقى، جاء القرآن ليخرج الناس من الظلُمات اىل النور ومن الضالل اىل اهلدى ومن اجلاهلي

  جاء ليغير املفاهيم السائدة عن احلياة الدنيا وما يتبعها من احلياة اآلخرة،

كان الناس ىف اجلاهلية جعلواحلياة الدنيا وزينتها وزخرفها العناية القصوى لديهم حيث أنكروا البعث 

الدنيا نموت ونحيا وما يهلكُنا إِلَّا الدهر وما لَهم وقَالُوا ما هي إِلَّا حياتنا " والقيام لدى رب العلمني، 

  )٢٤:اجلاثية"(بِذَلك من علْمٍ إِنْ هم إِلَّا يظُنونَ 

فكانوا يظنون أن بقاء األمم وفناءها امنا هو مرتبطٌ مبضى الدهر مثل حياة األشجار أواحليوانات فإنها 

ر ومر العصور فتؤل آخر األمرإىل هالك وفناء، بينما جاء القرآن خيربهم أنَّ ارتقاء تصغف بكر الدهو

األمم وزواهلا مرتبط بأسباب خلقية إميانية وكلما ابتعدت أُمةٌ من رسالة السماء وجوهر التوحيد ووقعت 

  ون لدينهم ورم،ىف أحضان الوثنية والشرك ناهلا عقاب مساوى مل ينج منه إالَّ املؤمنون املخلص

هكذا كانت نظرم اىل احلياة الدنيا ومقوماا األساسية وهى املال واألوالد الىت قرن ذكر بعضه ببعض 

  .ىف عديد من آيات الكتاب، وما علينا إالَّ أن نتصفَّح أوراق القرآن لندرك ما هو تصور القرآن للمال

  ونعمة من نعم اهللا تعاىل ولكنه آئل إىل زوال،امنا هو زينة احلياة الدنيا -ومعه البنون-املال. ١

" لًا الْمالُ والْبنونَ زِينةُ الْحياة الدنيا والْباقيات الصالحات خير عند ربك ثَوابا وخير أَم: " قال تعاىل

  )٤٦:الكهف(

  :يقول ابن عاشور ىف تفسري اآلية

  
  

والعربة للمؤمنني بأنَّ مافيه املشركون من النعمة من مال وبنني ما هو االزينة اعتراض أريد به املوعظة "

" الَ يغرنك تقَلُّب الَّذين كَفَرواْ في الْبِالَد متاع قَليلٌ: "احلياة الدنيا الىت علمتم أنها إىل زوالٍ كقوله تعاىل

عنداهللا وخري أمالً، واالغتباط باملال والبنني شنشنة  وأنَّ ما اعد اهللا للمؤمنني خري) ١٩٧:آل عمران(

  :معروفة ىف العرب، قال طرفة

  ع فلو شاء رىب كنت قيس بن عاصم ولو شاء رىب كنت عمرو بن مرشد

  فأصبحت ذامال كثري وطاف ىب بنون كرام سادة ملسود

باقيات أى الزوال هلا والباقيات الصاحلات صفتان جرتاً على موصوف حمذوف أى األعمال الصاحلات ال

  )٢٠" (أى ال زوال خلريها وهو ثوابها اخلالد فهى خري من زينة احلياة الدنيا الىت هى غري باقية

وكذلك نبه اهللا تعاىل إىل ان ال يغتروا ذه النعمة على ظاهرها فإا منحت هلم لغاية أخرى سيأتى 

" نسارِع لَهم في الْخيرات بل لَّا يشعرونَ  ٥٥ه من مالٍ وبنِني أَيحسبونَ أَنما نمدهم بِ:"ذكرها،ٌ  قال

  )٥٦-٥٥: املؤمنون(

وىف معرض إيراد تصور أهل اجلاهلية املبىن على إنكار البعث واملعاد ذكر مثل رجلني ينكر أحدمها . ٢

: خر صاحبه باملال واالوالد حيث قالاآخرة بينما يؤمن ا اآلخر فنقل مقولة الرجل املشرك الذى فا



  )٣٤: الكهف" (وكَانَ لَه ثَمر فَقَالَ لصاحبِه وهو يحاوِره أَنا أَكْثَر منك مالًا وأَعز نفَرا "

ويل لكل مهز : وكانو يظنون ان املال هو سبب اخللود ىف األرض فلذلك كانوا حيبونه حباً محاً، قال تعاىل

  )٣-١: اهلمزة" (ة، الذى مجع ماالً وعدده، حيسب أنّ ماله أخلدةملذ

  

وآتوهم من : "إنَّ كل شيئ ىف الكون هللا تعاىل، وكذلك املالُ، نسبه اهللا تعاىل اىل نفسه حيث قال. ٣

 اكُمي آتالَّذ الِ اللَّه٣٣:سورة النور" (م(  

  
  

ان أميناً عليه لفترة قصرية من عمره، فليكن تصرفه ىف هذا فاملال مال اهللا غري أن اهللا تعاىل جعل االنس

  املال تصرف األمني ىف األمانة الىت وضعت بيده فال خيُوا وال يضيعها،

ومبا أنَّ اهللا ملَك ابن آدم املال، حضه على اإلنفاق ىف وجوه اخلري ولكن عبر عنه بالقرض احلسن يطالب 

من ذَا الَّذي يقْرِض اللّه قَرضا : اليه هذا املال أضغافاً مضاعفةً يوم القيامة فقال به اهللا تعاىل نفسه ليعيد

  )٢٤٥: البقرة(حسنا فَيضاعفَه لَه أَضعافًا كَثريةً واللّه يقْبِض ويبسطُ وإِلَيه ترجعونَ 

أو انّ اهللا يريد منا :  صلّى اهللا عليه وسلَّم فقال روى انه ملا نزلت اآلية جاء ابو الدحداح إىل رسول اهللا

فإىن اقرضت اهللا حائطاً منه ستمائة : فناوله يده فقال" أرىن يدك: نعم يا أبا الدحداح، قال: القرض، قال

٢١"(كم من عذقٍ رداح ىف اجلنة ألىب الدحداح: فقال رسول اهللا صلّى اهللا عليه وسلَّم" خنلة(  

كرمي غاية خلق اإلنسان هى العبادة واحلصول على مرضاة اهللا تعاىل وجعل طريقها جعل القرآن ال. ٤

  هو االبتالء

وهو الَّذي جعلَكُم خالَئف اَألرضِ ورفَع بعضكُم فَوق بعضٍ درجات لِّيبلُوكُم في ما آتاكُم : قال تعاىل

  )١٦٥:األنعام(

: آل عمران(لَتبلَونَّ في أَموالكُم وأَنفُِسكُم : اس، وذكر املؤمنني خاصة فقالوهذه اآلية عامة ىف الن

١٨٦(  

اإلختيار ويراد به هنا الزمه وهو املصيبة ألن ىف املصائب اختباراً ملقدار : واالبتالء: قال ابن عاشور

  )٢٢" (ركوها مبكةالثبات، واالبتالء ىف األموال هو نفقات اجلهاد وتال شى أمواهلم الىت ت

واعلَمواْ أَنما أَموالُكُم وأَوالَدكُم : واالبتالء اصالً هو اإلختبار والذى عبر عنه بالفتنة ايضاً ىف قوله تعاىل

 يمظع رأَج هندع أَنَّ اللّهةٌ ونت٢٨: سورة األنفال(ف(  

  
  

  فيهما، أمبرضاة اهللا أوبسخطه؟ أى خيترب الرجل ىف ماله وولده حىت يعرف كيف يتصرف

أبرص : ويدلّ عليه رواية اىب هريرة عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم حول قصة ثالثة ىف بىن اسرائيل



وأقرع وأعمى فأراداهللا أن يبتليهم وكان ابتالء كل واحد منهم باملال الوفري من ثروة حيوانية فلم يؤد 

أمسك مالك، فإمنا أبتليتم : آخر احلديث حيث فال امللك لهحق اهللا فيه إالّ الرجل األعمى، وجاء ىف 

  )٢٣" (فقدرضى عنك وسخط على صاحبيك

وحلكمة االتبالء خلق اهللا الشيطان ومكَّنه من القاء الوسوسة إىل االنسان فيجعله يشاركه ىف األموال . ٥

  واألموال واألوالد

  )٦٤:االسراء(وعدهم وما يعدهم الشيطَانُ إِالَّ غُرور  وشارِكْهم في اَألموالِ واَألوالد: قال تعاىل

م وهو ذه الوسوسة جيعل املرَء ينسى ذكراهللا تعاىل، يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تلْهِكُم أَموالُكُم ولَا أَولَادكُ

ه كلَئفَأُو كلْ ذَلفْعن يمو كْرِ اللَّهن ذونَ عراسالْخ ٩:املنافقون(م(  

وعند ما ينسى اهللا وذكره وآخرِته يدخل حب املال ىف قلبه حىت يتعلَّق بشغافه فيبتلى مبرض التكاثر 

"قَابِرالْم مترى زتحكَاثُرالت اكُم١-٢: سورة التكاثر" (أَلْه(  

ا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعب ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر بينكُم وهذا التكاثر هو ىف املال واألوالد لقوله تعاىل، اعلَمو

 لَادالْأَوالِ ووي الْأَمف كَاثُرت٢٠: سورة احلديد(و(  

فأول سورة التكاثر بيانٌ ملرض يصيب كثرياً من الناسِ، وآخره بيانٌ للشفاء من هذا املرض العضال وهو 

  )٨: التكاثر(لَتسأَلُن يومئذ عنِ النعيمِ  ثُم: قوله تعاىل

  
  

فاذا راقب الرجل نفسه وفكر ىف احلساب يوم اآلخرة، تصرف ىف حياته واوالده رماله مبا يرضى اهللا 

ورسوله، وهذا هو الشفاء من مرض التكاثر فان املال واالوالد ليست هلم قيمةٌ إال باالميان كما قال 

هق أَنفُسهم الَ تعجِبك أَموالُهم والَ أَوالَدهم إِنما يرِيد اللّه ليعذِّبهم بِها في الْحياة الدنيا وتزفَ: عزوجل

  )٥٥:التوبة(وهم كَافرونَ 

ا كان النماء فيه املال يتعلق به احللُّ واحلرمة، فمنه ما هو طيب حالل ومنه ما هو خبيث حرام فاذ. ٦

من طريق التجارة والكسب فهو حالل وان كان طريقه الربا والقمار وما شابه ذلك من املعامالت 

،الفاسدة فهو حرام  

إمنا هو دين " دينار"واإلنفاق من هذا املال يترتب عليه جنته وناره، كما قال بعض الظرفاء عن كلمة 

  .له دين واذا أنفقه ىف سخط اهللا فهو له نارونار، فإذا انفقه ىف مرضاة اهللا فهو 

  :وقال أحدالشعراء

  "اذا حججت مبال اصلُه سحت فما حججت ولكن حجت العري"ع 

  :وهذا مطابق لقوله صلَّى اهللا عليه وسلَّم

م رب أشعث أغرب يطيل السفر ميد يديه إىل السماء، يقول يا رب استجب، يا رب أستجب وأكله حرا"

  )٢٤" (وشربه حرام وغُذّي باحلرام فأىن يستجاب له



  املال يتعلق به التزكية والتطهري، فإنَّ التزكية مطلوب ىف كل شيئ فهو طريق الفالح لإلنسان. ٧

  )١٠-٩: الشمس" (قَد أَفْلَح من زكَّاها وقَد خاب من دساها"

اذْهب إِلَى فرعونَ إِنه طَغى فَقُلْ هل : "مراهللا موسى فقالفقد أ: وهى دعوة الرسل ألقوامهم ورؤساِءهم

  )١٨- ١٧:النازعات" (لَّك إِلَى أَن تزكَّى

هو الَّذي بعثَ في الْأُميني رسولًا منهم . "وجعل من مهمة الرسول صلَّى اهللا عليه وسلَّم تزكية أصحابه

هاتآي هِملَيلُو عتبِنيٍ يلَالٍ مي ضلُ لَفن قَبوا مإِن كَانةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزي٢: اجلمعة" (و(  

  
  

خذْ من أَموالهِم صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم : "وقال خبصوص املال خماطباً الرسول صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  )٣٠١:التوبة" (بِها

وقد مجع بني التطهري والتزكية فإن التطهري غالباً يقع على تصفية املال من الرحس ظاهراً وباطناً، أما 

التزكية فهو جيمع بني التصفية املذكورة وتنمية األخالق والفضائل والسمو ا إىل اعلى درجات الكمال 

  اإلنساىن،

  "املنافقون" سورة التوبة وباختصار ىف سورةحتدث اهللا عزوجلَّ عن صفات املنافقني بإسهابٍ ىف. ٨

ومنهم من عاهد اللّه لَئن آتانا من فَضله لَنصدقَن : "فذكر من صفام البخل الذى يؤدى إىل النفاق فقال

واْ وهم معرِضونَ، فَأَعقَبهم نِفَاقًا في قُلُوبِهِم ولَنكُونن من الصالحني، فَلَما آتاهم من فَضله بخلُواْ بِه وتولَّ

  )٧٧-٧٥:التوبة" (إِلَى يومِ يلْقَونه بِما أَخلَفُواْ اللّه ما وعدوه وبِما كَانواْ يكْذبونَ

ن ما رزقْناكُم من قَبلِ وأَنفقُوا م: "عالجاً للنفاق وهو اإلنفاق فقال تعاىل" املنافقون"وذكر ىف آخر سورة 

" لحنيأَن يأْتي أَحدكُم الْموت فَيقُولَ رب لَولَا أَخرتنِي إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ فَأَصدق وأَكُن من الصا

  )١٠:املنافقون(

لمؤمنني يوم القيامة وهناك حتريض وتشجيع على االنفاق ىف سبيل اهللا ىف سورة احلديد واثبات النور ل

  وسلبه ىف حق املنافقني، وماذالك إال ألم مجعوا بني النفاق وعدم االنفاق ىف سبيل اهللا تعاىل،

جعل اهللا تعاىل املال احد اكرب دعائم اجلهاد ىف سبيل اهللا تعاىل حىت ذكره قيل اجلهاد بالنفس ىف عدد . ٩

  داد عدة اجلهادمن اآليات وما ذالك اال لعظيم مكانة املال ىف إع

م انفرواْ خفَافًا وثقَاالً وجاهدواْ بِأَموالكُم وأَنفُِسكُم في سبِيلِ اللّه ذَلكُم خير لَّكُم إِن كُنت: "فقال

  )٤١:التوبة" (تعلَمونَ

  
  

ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم في  إِنما الْمؤمنونَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله: "وقال تعاىل

  )١٥: احلجرات" (سبِيلِ اللَّه أُولَئك هم الصادقُونَ



وألن اجلهاد بالنفس أشق، بدأ بذكر اجلهاد باملال توطئةً للنفس، على ما هو أسهل، كما أن اجلهاد باملال 

إالّ بشروط وضوابط ال تتيسر ىف ) أى القتال(ال يتوفر اجلهاد بالنفس  متيسر ىف كل وقت وزمان بينما

كل وقت وآن ، وهذا وذكر مبقابل املسلمني ااهدين، طائفةً أخرى من الكفارالذين ينفقون امواهلم 

واْ عن سبِيلِ اللّه إِنَّ الَّذين كَفَرواْ ينفقُونَ أَموالَهم ليصد:" ايضاً ولكن معاداةً هللا ورسوله فقال

  "فَسينفقُونها ثُم تكُونُ علَيهِم حسرةً ثُم يغلَبونَ والَّذين كَفَرواْ إِلَى جهنم يحشرونَ

  )٣٦: األنفال(

 إالنفاق الذى تظهر مثراته ىف اآلخرة متقيد بكونه ىف سبيل اهللا كما مر سابقاً وأن ال يكون رياًء. ١٠

  :وأالّ يتبعه من وال أذى حىت يكون مقبوالً عنداهللا تعاىل

م عند الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللّه ثُم الَ يتبِعونَ ما أَنفَقُواُ منا والَ أَذًى لَّهم أَجره: "قال تعاىل

زحي مالَ هو هِملَيع فوالَ خو هِمبر غَنِي اللّهآ أَذًى وهعبتي قَةدن صم ريةٌ خرفغمو وفرعلٌ مونَ قَون

رِئَاء الن الَهم قنفي ياألذَى كَالَّذو نكُم بِالْمقَاتدلُواْ صطبواْ الَ تنآم ينا الَّذها أَيي يملح بِاللّه نمؤالَ ياسِ و

الْيرِومِ اآلخ٢٦٤-٢٦٢: البقرة"(و(  

أمتّ وأحكم وتلك عشرة كاملةٌ من جوانب املال املتعلقة باإلميان واهللا اعلم وعلمه.  

  

  الفضل الثالث

  مقاصد الشريعة املتعلقة باملال

  
  

حفظ الكليات اخلمس صار من املعلوم املشتهر ىف علم األصول، وقيل ان أول من نبه عليها هو . ١

  اىل، ومن هذه الكليات اخلمس حفظ األموال،الغز

وأما حفظ املال فهو حفظ أموال األمة من اإلتالف ومن اخلروج إىل أيدى غري األمة : قال ابن عاشور

وقد تنبه بعض علماء : "بدون عوضٍ وحفظ اجزاء املال املعتربة عن التلف بدون عوض وقال ابن عاشور

يا أَيها النبِي إِذَا جاءك الْمؤمنات يبايِعنك علَى : "شار إليها بقوله تعاىلاألصول إىل أن هذه الضروريات م

هبِب نيأْتلَا يو نهلَادأَو لْنقْتلَا يو نِنيزلَا يو رِقْنسلَا يئًا ويش بِاللَّه رِكْنشيهِأَن لَّا يدأَي نيب هرِينفْتي انت ن

هِنلجأَر٢٥) (١٢: املمتحنة" (و(  

وقد ذكرنا ىف الفصل األول تعريفات للمال وال بأس أن نزيده ايضاحاً بإيراد هذا النص عند ابن 

  :عاشور

إن مال اآلمة هو ثروا، والثروة هى ما ينتفع به الناس آحاداً أومجاعات ىف جلب نافع أودفع ضار يف 

ىف خمتلف األحوال واألزمنة : فقولنا. الدواعي انتفاع مباشرة أو وساطةخمتلف األحوال واألزمان و

والدواعي، إشارة إىل أن الكسب ال يعد ثروة إالّ إذ صلح لالنتفاع مدداً طويلة، ليخرج االنتفاع 



مباشرة أو : وقولنا . باألزهار والفواكه، فإا ال تعترب ثروة ولكن التجارة فيها تعد من لواحق الثروة

طة، ألن االنتفاع يكون باستمعال عني املال ىف حاجة صاحبه ويكون مببادلته ألخذ عوضه احملتاج وسا

  .إليه من يد آخر

  .وتتقوم هذه الصفة للمال باجتماع مخسة أمور

  .أن يكون ممكناً ادخاره

  .وأن يكون مرغوباً يف حتصيله

  .وأن يكون قابالً للتداول

  .وأن يكون حمدود املقدار

  .كتسباًوأن يكون م

فأما إمكان اإلدخار فألن الشيء النافع الذى يسرع إليه الفساد ال جيده صاحبه عند دعاء احلاجة إليه ىف 

  .غالب األوقات، بل يكون مرغماً على إسراع االنتفاع به ولو مل تكن به حاجة

  
  

يف القرى ثروة، فاألنعام واحلب والشجر . وأما كونه مرغوباً يف حتصيله فذالك فرع عن كثرة النفع به

والذهب والفضة واجلواهر ونفائس اآلثار يف األمصار ثروة، واألنعام وأوبارها وأصوافها وأحواض املياه 

  .واملراعى وآالت الصيد يف البوادي ثروة

وهذا التداول يكون بالفعل . وأما قبول التداول أي التعارض به، فذلك فرع عن كثرة الرغبة يف حتصيله

يئ من حوز أحد إىل حوز آخر، ويكون باالعتبار مثل عقود الذمم كالسلم واحلوالة أي بنقل ذات الش

  .وبيع الربنامج ومصارفة أوراق املصارف أي البنوك

وأما كونه حمدود املقدار، فألن األشياء الىت ال تنحصر مقاديرها ال يقصد االختصاص مبقادير منها فال 

على أن مثل األخريين قد يعد . مال واألار والغاباتالبحار والر: تدخر فال تعد ثروة، وذلك مثل

ومل يقع االصطالح على عد البحار ثروة، وإن . وسيلة ثروة باعتبار ما حيصل ما من خصب وتشغيل

كانت غري حمدودة املقادير إال أن املستخرج منها يكون حمدود املقدار ملا يستدعيه استخراجه من 

  .النفقات اجلمة

باً فأن حيصل لصاحبه أو ملن خلفه بسعيه بأن ال حيصل له عفواً، ألن الشيئ الذى حيصل وأما كونه مكتس

عفواً ال يكون عظيم النفع، كاحلشيش واحتطاب الغابات وأسراب بقر الوحش ومحره بقرب منازل 

  .قبائل البلدية

ة األمة إىل ثروة واعلم أن من جهات توازن األمم يف السلطان على هذا العامل جهة الثروة، فبنسبة ثرو

معاصريها من األمم تعد ىف درجة مناسبة يف قوا وحفظ كياا، وتسديد مآرا وغناها عن الضراعة إىل 

  )٢٦. (غريها



واذا كان املقصد العامل من التشريع هو االصالح وازالة الفساد ىف تصرفات الناس فهو يشمل . ٢

  .ة خصوصاًالعقائد واألعمال عموماً واملعامالت املالي

والَ تبخسواْ الناس أَشياءهم والَ : "اُنظر ماحكاه اهللا تعاىل عن نصيحة شعيب عليه السالم ألهل مدين

  )٨٥:األعراف" (تفِْسدواْ في اَألرضِ بعد إِصالَحها

  
  

  "والنسلَ واللّه الَ يحب الفَسادليفِْسد فيِها ويهلك الْحرثَ : "وعبر عن املفسدين ىف األرض فقال

  )٢٠٥:البقرة(

" والَ تؤتواْ السفَهاء أَموالَكُم الَّتي جعلَ اللّه لَكُم قياماً: "وباملال تقوم أمور الناس حيث قال عزوجل. ٣

  )٥: النساء(

  :عليه وسلَّم أبا بكر رضى اهللا عنه بقولهوقد مدح الرسول صلَّى اهللا 

  )٢٧"(انَّ من أمن الناس على ىف صحبته وماله ابا بكر"

  )٢٨"(ما نفعىن مال كما نفعىن مال اىب بكر: وقال ايضاً

وما ذالك إالَّ جلهود اىب بكر ىف فك رقاب املسلمني املضطهدين ىف مكّه وىف جتهيز عدة اجلهاد باملدينة مبا 

  اهللا من مالٍآتاه 

  وباملال كان قضاء نوائب األمة وعلى رأسها اجلهاد ىف سبيل اهللا،

  فبدأ اهللا تعاىل بذكر اجلهاد باملال قبل اجلهاد بالنفس ىف غري ما آية،

ير لَّكُم إِن كُنتم انفرواْ خفَافًا وثقَاالً وجاهدواْ بِأَموالكُم وأَنفُِسكُم في سبِيلِ اللّه ذَلكُم خ: "فقال

  )٤١: التوبة" (تعلَمونَ

وأُولَئك الَّذين آمنواْ وهاجرواْ وجاهدواْ في سبِيلِ اللّه بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم أَعظَم درجةً عند اللّه : "وقال

  )٢٠:التوبة" (هم الْفَائزونَ

ه نَ الَّذين آمنوا بِاللَّه ورسوله ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُِسهِم في سبِيلِ اللَّإِنما الْمؤمنو: "وقال

  )١٥: احلجرات" (أُولَئك هم الصادقُون

ره للمسلم ان إنَّ الرسول صلَّى اهللا عليه وسلَّم أَحب لنفسه املسكنة والكفاف من العيش غري أنه كَ

إنك أن تذر ورثتك اغنياء :" يئول به احلال اىل أن ميد يديه اىل الناس استجداًء فقال لسعد بن اىب وقَّاص

  )٢٩"(خري من ان تذرهم عالةً يتكففون الناس

 له ال باإلسراف وال باملخاطرة بوجه رع فال يكون هناك ضياعفكان حفظ املال مطلباً من مطالب الش

  ن الوجوه ،م

  
  



أن ال : فقد ورد عن حكيم بن حزامٍ رضى اهللا عنه أنه كان يشترط على الرجل اذا أعطاه ماالً مقارضةً

جتعل ماىل ىف كبد رطبة وال حتمله ىف حبرٍ وال تنزل به ىف بطنِ مسيلٍ فأن فعلت شيئاً من ذالك فقد 

  )٣٠"(ضمنت ماىل

اس وإدامة األخوة بني املسلمني وما شرعت الزكاة والصدقة إالَّ جعل هللا املال طريقاً للمواساة بني الن. ٤

والَّذين يكْنِزونَ : "هلذا ألغرض، بل جعل ملن يكنز املال ويبخل به وعيداً شديداً وذالك ىف قوله تعاىل

يوم يحمى علَيها في نارِ جهنم فَتكْوى  الذَّهب والْفضةَ والَ ينفقُونها في سبِيلِ اللّه فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ

  )٣٥- ٣٤: التوبة" (بِها جِباههم وجنوبهم وظُهورهم هذَا ما كَنزتم َألنفُِسكُم فَذُوقُواْ ما كُنتم تكْنِزونَ

اإلنفاق من الزائد من املال يبقى  وال أحد ينكر أن املال الذى أدى زكاته مل يعد كنزاً ولكن فضيلة. ٥

  على حاهلا،

  )٢١٩: البقرة" (ويسأَلُونك ماذَا ينفقُونَ قُلِ الْعفْو: "قال تعاىل

  :ويوضحه قول الرسول صلَّى اهللا عليه وسلَّم

ه على من كان له فضل من ظهرٍ فليعد ب: عن اىب سعيد احلذرى انَّ رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال"

من ال ظهر له ومن كان له فضلٌ من زاد فليعد من ال زاد له فذكر من أصناف املال ما ذكر حىت رأينا 

  )٣١"(أنه ال حق ألحد منا من فضلٍ

  )٣٢" (خري الصدقة ما كان عن ظهر غينٍ: وجعل هلذه الصدقة حداً ىف قوله

  ال ىف النقطة التاسعة،ويأتى مزيد من الكالم على اإلنفاق من العفو من امل

وجعل التنافس ىف اإلعطاء وليس ىف مجع املال، فقد اورد البخارى حديثاً عن جمئى اىب عبيدة بن . ٥

اجلراح مبال اجلزية من البحرين فاجتمع الناس ىف صالة الفجر يتطلعون إىل هذا املال فبشرهم الرسول 

  :صلَّى اهللا عليه وسلَّم اوالً مث قال

  
  

ا الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قواهللا م

  )٣٣" (قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتلهيكم كما أهلتهم

  )٣٤" (واهللا ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدى ولكنى أخاف عليكم أن تنافسوا فيها: وقال ايضاً

  )٣٥"(لانّ لكل امة فتنةٌ وفتنة امىت املا: وقال

إنّ املكثرين هم املقلّون يوم القيامة اال من اعطاه اهللا خرياً فنفخ : وروى ابوذر قوله صلَّى اهللا عليه وسلَّم

  )٣٦" (فيه بيمينه ومشاله وبني يديه ووراءه وعمل فيه خرياً

على  خبفّىٍ) ٢٩- ٢٨: األحزاب(وما موقف أزواج النىب صلَّى اهللا عليه وسلَّم بعد نزول آية التخيري 

،موتنع رفاهية حيث اخترن اهللا ورسوله على عيشة أحد  

واشتهرت عدد من ازواج النىب باالكثار من الصدقة فقد روت عائشة رضى اهللا عنها انَّ رسول اهللا 



  :صلَّى اهللا عليه وسلَّم مرةً خاطب ازواجه فقال

، قالت فكانت اطولنا يداً زينب ألا أسر عكن حلاقاً ىب أطو لكن يداً فكن يتطاولن أيهن أطول يداً"

  )٣٧" (كانت تعمل بيدها وتصدق

وهكذا ضرب الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم وازواجه مثالً أعلى ىف اإلقتصاد ىف املعيشة واالقتصار على 

  .الكفاف من العيش واجلود مبا فضل لديهم من املال

وإِذْ تأَذَّنَ ربكُم لَئن شكَرتم َألزِيدنكُم ولَئن : "لإنَّ اهللا رتب الزيادة ىف الرزق على الشكر فقا. ٦

يددذَابِي لَشإِنَّ ع مت٧: ابراهيم" (كَفَر(  

 ى فقط بل امنا هو منوط باألسباب الروحية ايضاً وهذا هو الِسرفليس النماُء ىف املال نتيجةً للجهد املاد

  كان الظاهر هو العكس،ىف حمق الربا ومضاعفة الزكاة وإن 

ونَ وجه وما آتيتم من ربا لِّيربو في أَموالِ الناسِ فَلَا يربو عند اللَّه وما آتيتم من زكَاة ترِيد: "قال تعاىل

  )٣٩: سورة الروم" (اللَّه فَأُولَئك هم الْمضعفُونَ

  
  

: " أشار ابن القيم إىل انه جير إىل الفساد وميحق الربكة ىف الرزق فقالوىف ضمن مبحث حرمة الربا، 

مينع من إفساد عقودالناس وتغيريها ومينع من جعل النقود متجراً فانه بذالك يدخل على الناس من 

ا حرم الفساد ماال يعلمه االاهللا، بل الواجب أن يكون النقود روؤسٍ اموالٍ يتجر ا وال يتجر فيها، واذ

  )٣٨" (السلطان سكةًَ لو نقداًً منع من االختالط

  :وقبل أن تقتبس العبارة األخرى البن القيم نورد هنا كالم الدكتور رفعت العوضى تعليقاً عليه فقال

املعىن االقتصادى الذى ابرزه من الفقرة الىت نقلتها هو ما يتعلق جبعل النقود روؤس أموال يتجرا وال "

يكمن ىف هذا املعىن أحد اسباب حترمي الربا ىف اإلقتصاد االسالمى ألن الربا هو اجتار ىف  يتجر فيها،

: ارتبط االقتصاد الوضعى ىف بعض مراحله بعباره نقلت عن ارسطو: النقود وليس اجتاراً بالنقود، مث قال

ىف العصور الوسطى، النقود ال تلد نقوداً، وكانت هذه العبارة سند حترمي الربا عند من ارتبط بذالك 

وتفضيل عبارة ابن القيم اجلوزية عبارة ارسطو اكثر من وجه، فتعبري ابن القيم اجلوزية تعبري اقتصادى 

وتتضمن حتديد وظيفة النقود وهى تسهيل التبادل، بينما نعرف ان ارسطو كان يرى ان التبادل حرفة 

  )٣٩"(غري طبيعية أوغري نظيفة

م ابن القيم فهو خبصوص ربط كل انواع السلوك اإلقتصادى بااللتزام بشرع أما االقتباس اآلخر من كال

  :اهللا فقال

لو اعتمد اجلند واألمراء مع الفالحني على ما شرعه اهللا ورسوله وجاءت به الناس وفعله اخللفاء "

الراشدون ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم ولفتح اهللا عليهم بركات من السماء واألرض وكان 

ى حيصل هلم من املغلّ اضعاف ما حيصلونه بالظلم والعدوان ولكن يأىب جهلهم وظلمهم إال ان الذ



  )٤٠"(يرتكبو الظلم واال مث فيمنعوا الربكة وسعة الرزق فيجمع هلم عقوبة اآلخرة ونزع الربكة ىف الدنيا

  "م مستخلَفني فيهوأَنفقُوا مما جعلَكُ: "اعترب اهللا املال أمانةً ىف يد الرجل فقال. ٧

)  

  
  

  )٧: سورة احلديد

فإذا ملكه إما بطريق اهلبة أو الورائة أوالتكسب أو احلوزة بسبب شرعى فانه الينتزع منه إال برضاه، 

كما انَّ اهللا حد له حدوداً ىف التصرف، وهذه نبذة من أقوالِ الرسول صلى اهللا عليه وسلَّم ىف عمارة 

   موارد املال،األرض وهى من اكرب

  )٤٠"(من أحىي ارضاً ميتةً فهى له. ١

  )٤١"(من عمر ارضاً لسيت ألحد فهو أحق ا. ٢

عادى األرض هللا وللرسول مث لكم من بعد فمن أحيا ارضاً ميتةَ فهى له وليس حملتجرٍ حق بعد ثالث . "٣

  )٤٢"(سنني

لو بعت من اخيك مثراً فأصابته : وسلَّم عنٍ جابر بن عبداهللا قال قال رسول اهللا صلَّى اهللا عليه. ٤

  )٤٣"(جائحة فال حيل لك أن تأخذ منه شيئاً، مب تأحذ مال أخيك بغري حقٍ

من اقتطع شرباً من األرض : عن سعد بن زيد رضى اهللا عنه أن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال. ٥

  )٤٤"(ظلماً طوقة اهللا إياه يوم القيامة من سبع أرضني

وعن اىب بكرة رضى اهللا عنه ان النىب صلَّى اهللا عليه وسلَّم قال رجل من اصحاب رسول اهللا صلّّى . ٦

حر مبىنكحرمة : اهللا عليه وسلَّم قال ىف خطبته يوم الن ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام

  )٤٥"(يومكم هذا، ىف بلدكم هذا، ىف شهركم هذا

انّ : قال رجل من اصحاب رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم: اهللا عنه قال وعن عروة بن الزبري رضى. ٧

رجلني إختصما إىل رسول اهللا ىف ارضٍ غرس أحدمها فيها خنالً واألرض لآلخر فقضى رسول اهللا صلَّى 

  )٤٦"(ليس لعرق ظامل حق: اهللا عليه وسلَّم باألرض لصاحبها وأمر صاحب النخل ان خيرج خنله، قال

هذه األحاديث بوضوح أن األرض العادى ميتلكها الرجل حبيازته له اذا كان يريد عمارا غري انه  ودلّت

  يفقد حقه فيها اذا مل يعمرها خالل ثالث سنوات،

وأنه ال جيوز ملسلم ان ياخذ مال أخيه بغري حقٍ أويغتصب من ماله أو أرضه وكذلك ال حيق له أن ميس 

  أن يتصرف ىف ملك الغري،نفسه أوعرضه، كما ال حيق 

  
  



ومبا أن املال هو أداة التعامل بني الناس فلذلك روعى فيه جانب تعزيز العالقات بعضهم ببعض حبيث . ٨

ال يؤدى اىل قطع العالقات بينهم أو أحداث شحناء وعداوة ىف صفوفهم فأناط الشارع املعامالت املالية 

  :بشروط وضوابط، يقول الدكتود نور الدين العتر

قيدت الشريعة هذه بقيود وشروط تكفل ا حتقيق مصلحة اجلماعة كما اا حتقق مصلحة الفرد ومن "

  :هنا وجدنا باالستقراء ان الشرع اشترط يف مشروعية الكسب أحد أمرين

  .ان يكون الربح مقابل عمل كأجرة االجري، والعامل، وحنو ذالك. ١

ابل حتمل اخلسارة لو حدث أن وقعت خسارة، كما ىف اعين ان يكون الربح مق: ان الغنم بالغرم. ٢

  .البيوع، وانواع من الشركات

ولتحقيق ذلك حرم كل وسيلة من وسائل الكسب ال تستويف أحد هذين الوصفني، فحرم السرقة، 

والغصب، وحرم القمار وامليسر وحرم الربا بشىت صوره وأشكاله، مهما كان مقداره ولو قليالً جداً 

  .فضالً عن أن الربامناف لسائر قواعد اقتصاد االسالم). قي من الربا ان كنتم مؤمننيوذروا ما ب(

قال رسول اهللا صلَّى : حرم الغش وتوعد عليه كما يف احلديث الصحيح عن اىب هريرة رضى اهللا عنه قال

  ).أخرجه مسلم(من غشنا فليس منا : اهللا عليه وسلَّم

ال : (بن عبداهللا عن رسول اهللا صلَّى اهللا عليه وسلَّم قالوحرم االحتكار كما اخرج مسلم عن معمر 

  ).حيتكر اال خاطئ

وحرم بيوع الغرروهي الىت تشتمل على جهالة يف الثمن اوالسلعة او االجل، لئال يفضي العقد اىل النزاع 

عن املخاضرة،  بني املتعاقدين، والشرع يريده رباطاً بينهما ال نزاعاً، فنهى النيب صلَّى اهللا عليه وسلَّم،

  .واملنابذة واملالمسة ال شتماهلا على اجلهالة

بيع الزرع قبل ان يبدو صالحه، النه اليدري ما يبقى منه وما يسقط واذا أصيب بآفة، فبأي : فاملخاضرة

  .شيئ يستحل البائع مال املشتري

ي كل واحد من الق ايلَّ ما معك، والقي اليك ما معي ويشتر: ان يقول الشخص لصاحبه: واملنابذة

  .اآلخر وال يدري كل واحدكم مع اآلخر

  
  

ان يقول الرجل لآلخر أبيعك ثوىب بثوبك او بشيئ آخر كالدراهم وال ينظر احدمها اىل : واملالمسة

  .الثوب، ولكن يلمسه فيجب البيع

ئع وغري ذلك كثري من عقود الغرر كبيع السمك يف املاء، والطري يف اهلواء، حرمها الشرع سدا لذرا

  )٤٧.(النزاع بني االخوة املسلمني

ومن مقاصد الشريعة املتعلقة باملال أالَّ يكون حمتكراً بأيد دون أيد بل يكون دائماً ىف التداول بني . ٩

  التاس كما يدلّ عليه ،



رسولِ ولذي الْقُربى ما أَفَاء اللَّه علَى رسوله من أَهلِ الْقُرى فَللَّه ولل: "قوله تعاىل ىف سورة احلشر

نكُماء مالْأَغْنِي نيولَةً بكُونَ دلَا ي بِيلِ كَينِ السابنيِ واكسالْمى وامتالْي٧: احلشر" (و(  

  :قال ابن عاشور ىف تفسري هذه اآلية

فراد، أى جعلناه اخل تعليل ملا اقتضاه الم التمليك من جعله ملكا ألصناف كثرية األ) كيال يكون دولة(و

مقسوما على هؤالء ألجل أن ال يكون الفيء دولةً بني األغنياء من املسلمني، أي لئال يتداوله األغنياء 

  .وال ينال أهل احلاجة نصيب منه

إبطال ما كان معتادا يف العرب قبل اإلسالم من استئثار قائد اجليش بأمور من . واملقصود من ذالك

  .والصفايا، وما صاحل عليه عدوه دون قتال، والنشيطة، والفضولاملرباع، : املغامن وهي

  :قال عبداهللا بن غنمة الضيب خياطب بسطام بن قيس سيد بىن شيبان وقائدهم ىف أيامهم

  لك املرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفصول

د اجليش، وأماحكمه فهو ما ربع املغامن الذي ال نظري له فتتعذر قسمته، كان يستأثر به قائ: فاملرباع

  .أعطاه العدو من املال إذا نزلوا على حكم أمري اجليش

  .ما يصيبه اجليش يف طريقه من مال عدوهم قبل أن يصلوا إىل موضع القتال: والنشيطة

  .ما يبقى بعد قسمة املغامن مما ال يقبل القسمة على رؤوس الغزاة مثل بعريٍ وفرس: والفُضول

  
  

إلسالم ذلك كله فجعل الفيء مصروفا إىل ستة مصارف راجعة فوائدها إىل عموم املسلمني وقد أبطل ا

لسد حاجام العامة واخلاصة، فإن ما هو هللا وللرسول صلَّى اهللا عليه وسلَّم إمنا جيعله اهللا ملا يأمر به 

  .رسوله صلَّى اهللا عليه وسلَّم وجعل اخلمس من املغامن كذلك لتلك املصارف

دا من هذا التعليل أن من مقاصد الشريعة ان يكون املال دولة بني األمة اإلسالمية على نظام حمكم وقد ب

يف إنتقاله من كل مال مل يسبق عليه ملك ألحد مثل املوات، والفيء، واللقطات، والركاز، أو كان جزءا 

د املعامالت الىت بني جانيب الزكاة، والكفارات، وختميس املغامن، واخلراج، واملواريث، وعقو: معينا مثل

واملغارسة، واملساقاة، ويف األموال الىت يظفر ا الظافر بدون عمل وسعي . القراض: مال وعمل مثل

مقاصد الشريعة (الفيء والركاز، وما ألقاه البحر، وقد بينت ذلك يف الكتاب الذى مسيته : مثل

  )٤٨).(اإلسالمية

لية حبيث يأخذ طريقاً من أغنياء الناس إىل الفقراء منهم وذالك ومن املقاصد ايضاً تكثري السيولة املا

واإلنفاق من العفو من املال ) ٣٤(بواسطتني، حرمة كنز األموال كما مر ذكره استناداًَ إىل آية التوبة 

  ىف ضوء آية البقرة الىت أشري إليها سابقاً،

ه ىف حرمة اكتناز املال وضرورة التصدق وقد اشتهر ابوذر الغفارى رضى اهللا عنه من بني الصحابة بفتوا

بالفوائد من املال حىت أن معاوية رضى اهللا عنه جلأ اىل اخلليفة عثمان رضى اهللا عنه ملعاجلة املوضوع 



  فطلبه اىل املدينة إىل أن استقر به املقام ىف الربذة خارج املدينة،

الَّذين يكْنِزونَ الذَّهب والْفضةَ والَ و"كنا بالشام فقرأت ، : وقد أخرج البخارى عن زيد بن وهب قال

جِباههم وجنوبهم ينفقُونها في سبِيلِ اللّه فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ يوم يحمى علَيها في نارِ جهنم فَتكْوى بِها 

  )٣٥-٣٤: التوبة" (واْ ما كُنتم تكْنِزونَوظُهورهم هذَا ما كَنزتم َألنفُِسكُم فَذُوقُ

  
  

  "إا لفينا وفيهم: قلت: ما هذه فينا، ما هذه اال ىف اهل الكتاب قال: قال معاوية

  ولكن ملاذا جلأ ابوذر إىل هذه الفتوى ومل خيف عليه أن املال الذى أدى منه الزكاة ليس بكنز؟

  .واجلواب حيتاح اىل شئ من البيان

ن الدنيا فتحت على املسلمني ىف السنوات االوىل من احلياه املدنية فكان الفقر غالباً على مل تك. ١

املسلمني حىت ام كانوا ىف بعض غزوام ال جيدون من القوت إالَّ مترةً لكل شخصٍ سائر يومه وبدأت 

اىب بكر وعمر  األموال تنهال عليهم من بعد فتح خيرب سنة ست من اهلجرة مث توالت الفتوحات ىف عهد

  رضى اهللا عنهما حىت حتقق ما نبأبه الرسول صلَّى اهللا عليه وسلَّم من بسط الدنيا عليهم،

وصارت األموال ذه الكثرة ىف عهد اخلليفة عمر بن اخلطّاب أن جعل منحاً مالية لكل طوائف . ٢

وسلَّم بدًءا باألزواج املسلمني، كل حسب قدمه ىف االسالم أوقربه من رسول اهللا صلّى اهللا عليه 

املطهرات وااهدين األولني واألنصار إىل من بعدهم من مهاجرة احلبشة وأصحاب غزوة بدرٍ وأوالدهم 

وذويهم إىل مسلمة الفتح وبلغت هذه املنح من الفى درهم إىل اثىن عشر ألف درهم سنوياً وهى دائرة 

  بني الطوائف املذكورة،

الك لعامة املسلمني ىف الدولة االسالمية وال شك أنَّ هذا التقسيم وكانت هناك منح أقلَّ من ذ. ٣

  :لألموال أحدثت نوعاً من الطبقية ىف صفوف املسلمني مما جعل عمر ىف آخر حياته يقول

  )٤٩"(لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ألخذت من األغنياء فضول أمواهلم فرددا على الفقراء"

عن تقسيم أراضى السواد مع معارضة شديدة القاها ىف هذا الصدد من قبل  وهذا الذى جعل عمر ميتنع

  .بعض أصحابه، وكان رأيه موفقاً ساعد على حفظ مصاحل األمة عموماً

وبقى سيدنا عثمان رضى اهللا عنه حيذو حذو عمر ىف تقسيم الصدقات وأموال بيت املال مما أدى إىل 

لذى جعل أباذر ينادى بفتواه عن حترمي اكتناز األموال وضرورة تقوية الطبقية بني املسلمني وهذا ا

  التصدق ا،

  
  

فإذا مل يكن فتواه على اطالقه بل امنا كان ىف وقت بلغت فيه الطبقية ذروا فأراد أن يقضى عليها قضاًء 

  مربماً،



ك زمرة من والخيفى على أحد حالة املسلمني ىف العصر احلاضر حيث يوجد لديهم فارق واضح فهنا

األغنياء حيتكرون تسعني باملئة من أموال االمة بينما تكافح الكثرة الكاثرة من الطبقة الفقرية واألخرى 

املتوسطة ألجل الكفاف من العيش بل ألجل سدر مقها من اجلوع واحلرمان، فصار لزاماً ىف مثل هذا 

باقتطاع شيئ من الثروات لدى  احلال على كل دولة مسلمة سد حاجات الفقراء من املسلمني ولو

  األغنياء من املسلمني وذالك بطريق فرض الضرائب على أموالٍ زائدة،

  .وىف األخري نورد خالصةً هلذه املقاصد العشرة املتعلقة باملال

  .حفظ املال من الكليات اخلمس الىت دعت إىل حفظها الشريعة. ١

  .ل العقائد واألعمالجلب املصاحل ودرء املفاسد يشمل املال كما يشم. ٢

  حيفظ املال من الضياع عموماً ومن املخاطرة به ىف التجارة،. ٣

  .املقصود من املال حصول املواساة بني املسلمني. ٤

  .التنافس ىف املال حمبوب ولكن ىف االعطاء ال ىف اجلمع. ٥

  .تنمية املال حيصل بطريق الشكر والزكاة وحمقه يأتى بطريق الربا. ٦

  .ة إىل املال هى نظرة أمانة النظرة امتالك حمضٍالنظر. ٧

  .حىت ال يكون املال أداة قطع صالت بني إخوة االسالم حرمت مجيع أنواع املعامالت املشبوهة. ٨

  .روعى ىف الشريعة تداول املال بني أكرب عدد ممكن من الناس. ٩

  .الفوارق الطبقية بني الناس روعى ىف األموال الزائدة عن احلاجة جانب التصدق ا إلزالة. ١٠

  

  الفضل الرابع

  املبادئ األخالقية للتعامل املاىل

حجة اهللا " نورد ىف هذا الباب كالماً نفيساً ذكره حكيم األمة الشاه وىل اهللا الدهلوى ىف كتابه العزيز

  :ضمن مباحث االرتفاق، يوضحها قوله" البالغة

  
  

اجة اىل األكل والشراب واجلماع واالستظالل من الشمس اعلم ان االنسان يوافق ابناء جنسه ىف احل"

واملطر واالستدفاء ىف الشتاء وغريها وكان من عناية اهللا تعاىل به أن اهلمه كيف يرتفق بأداء هذه 

  "احلاجات إهلاماً طبيعياً

ول هو اال: ونذكر فيها األول والثاىن لتعلقهما باملوضوع: مث نوعها اىل أربعة ارتفاقات وهى كاآلتى

الذى ال ميكن أن ينفك عنه أهل االجتماعات القاصرة كأهل البدو وسكان شواهق اجلبال والنواحى 

البعيدة من االقاليم الصاحلة وهو الذى نسميه باالرتفاق االول، والثاىن ماعليه أهل احلضر والقرى 

واحلكماء فانه كثر هنالك العامرة من االقاليم الصاحلة املستوجبة أن ينشأ فيها أهل االخالق الفاضلة 



االجتماعات وازدمحت احلاجات وكثرت التجارب فاستنبطت سنن جزيلة وعضوا عليها بالنواجذ 

والطرف االعلى من هذا احلد ما يتعامله امللوك أهل الرفاهية الكاملة الذين يرد عليهم حكماء االمم 

ضمن مباحث االرتفاق الثاىن، ذكر فن فينتحلون منهم سننا صاحلة وهو الذى نسيمه باالرتفاق الثاىن و

  :املعامالت وهى املقصود ىف هذا الفصل فقال

  
  

وهو احلكمة الباحثة عن كيفية اقامة املبادالت واملعاونات واالكساب على االرتفاق الثاىن واالصل ىف 

االنفس  ذلك انه ملا ازدمحت احلاجات وطلب االتقان فيها وأن تكون على وجه تقر به االعني وتلذ به

تعذر اقامتها من كل واحد وكان بعضهم وجد طعاما فاضال عن حاجته ومل جيد ماء وبعضهم ماء فاضال 

ومل جيد طعاما فرغب كل واحد فيما عند اآلخر فلم جيدوا سبيال االاملبادلة فوقعت تلك املبادلة مبوقع من 

احدة واتقاا والسعى ىف مجيع حاجتهم فاصطلحوا بالضرورة على أن يقبل كل واحد على اقامة حاجة و

ادواا وجيعلها ذريعة اىل سائر احلوائج بواسطة املبادالت وصارت تلك سنة مسلمة عندهم، وملا كان 

كثري من الناس يرغب ىف شيء فال جيد من يعامله ىف تلك احلالة اضطروا اىل تقدمة ويئة واندفعوا اىل 

ال أن تكون املعاملة ا أمرا مسلما عندهم وكان االليق االصطالح على جواهر معدنية تبقى زمانا طوي

من بينها الذهب والفضة لصغر حجمهما ومتاثل افرادمها وعظم نفعهما ىف بدن االنسان ولتأتى التجمل 

  *ما فكان نقدين بالطبع وكان غريمها نقدا باالصطالح

  
  

والبحر من املعدن والنبات واحليوان وأصول املكاسب الزرع والرعى والتقاط االموال املباحة من الرب 

والصناعات من جنارة وحدادة وحياكة وغريها مما هو من جعل اجلواهر الطبيعية حبيث يتأتى منها 

االرتفاق املطلوب مث صارت التجارة كسبا مث صار القيام مبصاحل املدينة كسبا مث صار االقبال على كل 

وأمعنت ىف حب اللذة والرفاهية تفرعت حواشى  ما حيتاج الناس اليه كسبا وكلما رقت النفوس

املكاسب واختص كل رجل بكسب ألحد شيئني مناسبة القوى، فالرجل الشجاع يناسب الغزو، 

والكيس احلافظ يناسب احلساب، وقوى البطش يناسب محل االثقال وشاق االعمال واتفاقات توجد 

سر له من غريها وال لغريه منها وقاطن ساحل فولد احلداد وجاره يتيسر له من صناعة احلدادة ماال يتي

البجر يتأتى منه صيد احليتان دون غريه وبقيت نفوس أعيت م املذاهب الصاحلة فاحندروا إىل اكساب 

ضارة باملدينة كالسرقة والقمار والتكدى واملبادلة إما عني بعني وهو البيع أو عني مبنفعة وهى االجارة 

يتم اال بانشاء ألفة وحمبة بينهم وكانت االلفة كثريا ما تفضى اىل بذل احملتاج  وملا كان انتظام املدينة ال

اليه بال بدل أو تتوقف عليه انشعبت اهلبة والعارية وال تتم أيضا اال مبواساة الفقراء انشعبت الصدقه 

يسة وأوجبت املعدات أن يكون منهم االخرق والكاىف واململق واملثرى واملستنكف من االعمال اخلس



وغري املستنكف والذى أزدمحت عليه احلاجات واملتفرع فكان معاش كل واحد ال يتم االمبعاونة آخر 

وال معاونه اال بعقد وشروط واصطالح على سنة فانشعبت املزارعة واملضاربة واالجارة والشركة 

طروا إىل والتوكيل ووقعت حاجات تسوق اىل مداينة ووديعة وجربوا اخليانة واجلحود واملطل فاض

اشهاد وكتابة وثائق ورهن وكفالة وحوالة وكلما ترفهت النفوس انشعبت أنواع املعاونات ولن جتد أمة 

  )٥٠* (من الناس اال ويباشرون هذه املعامالت ويعرفون العدل من الظلم واهللا اعلم

  :ونستخلص النقاط اآلتية من الكالم املذكور

  
  

  املنفعةحاجة الناس إىل التبادل ىف املال و. ١

  إقرار الذهب والفضة معدينن صاحلني لغرض التبادل. ٢

تفصيل اصول املكاسب وما تفرع منها من مكاسب فرعية حبيث خيتص كل شخص مبا يناسبه من . ٣

  .كسب وعمل

  الخيلو احلال من أشخاص تقصرم اهلمة فيلجئون إىل مكاسب ضارة باملدينة واألخالق والقيم. ٤

  لصدقة مبناها على األلفة واحملبة بني أفراد اتمعاهلبة والعارية وا. ٥

  التعاون فيما بني الناس يستلزم توقيع العقود وإشتراط شروط ىف البيوع واملعامالت،. ٦

  الناس ىف التعامل بينهم حمتاجون إىل مداينة ووديعة،. ٧

  ذالك من أمور التوثق،جتنباً للخيانة واحلجود اضطروا إىل كتابة العقود وإشهاد الشهود اىل غري . ٨

  :وذكرالدهلوى ىف باب ابتغاء الرزق أموراً قد تكمل ما ذكره سابقاً فقال

)  

  
  

أن اهللا تعاىل ملا خلق اخللق وجعل معايشهم ىف األرض واباح هلم االنتفاع مبا فيها وقعت بينهم ) إعلم

به فيما اختص به لسبق يده املشاحنة واملشاجرة فكان حكم اهللا عند ذلك حترمي أن يزاحم االنسان صاح

اليه أويد مورثه أولوجه من الوجوه املعتربة عندهم إال مببادلة أوتراض معتمد على علم من غري تدليس 

وركوب غرر، وأيضاً ملا كان الناس مدنيني بالطبع التستقيم معايشهم إال بتعاون بينهم نزل القضاء 

ىف التمدن إال عند حاجة ال جيد منها بداًُ، وأيضاً فأصل باجياب التعاون وأن الخيلو أحد منهم مما له دخل 

التسبب حيازة األموال املباحة أو استنماء ما اختص به مبا يستمد من األموال املباحة كالتناسل بالرعى، 

والزراعة باصالح األرض وسقى املاء، ويشترط ىف ذالك أن ال يضيق بعضهم على بعض يفضى إىل 

ماء ىف أموال الناس مبعونة ىف املعاش يتعذر أويتعسر استقامة حال املدينة بدوا فساد التمدن، مث االستن

كالذى جيلب التجارة من بلد ويعتىن حبفظ اجللب إىل أجل معلوم أويسمسر بسعى وعمل ، ويصلح مال 



يسر الناس باجياد صفة مرضية فيه وأمثال ذلك، فان كان االستنماء فيها مبا ليس له دخل ىف التعاون كامل

أومباهو تراض يشبه االقتضاب كالربا، فان املفلس يضطر إىل التزام ماال يقدر على إيفائه وليس رضاه 

 ٥١(رضاً ىف احلقيقة فليس من العقود املرضية وال األسباب الصاحلة وإمنا هو باطل وسحت(  

من كالم ) السالمالنظام االقتصادى ىف ا(وهنا نورد هذه النقاط اآلتية الىت استخلصها صاحب كتاب 

  :الدهلوى

مع وجود التفاوت ىف املعيشة بني الناس، ان اخللق بعضهم متساوٍ لبعضهم ىف حق االستفادة من . ١

مصادر املعيشة حيث جعل اهللا األرض وحماصيلها مباحاً اصالً للجميع وامنا يتعين امللكية بإحراز شرعى 

  للمحروز،

  .ملباحة له حبيث ال يسبب ضيقاً لآلخرينجيوز لكل فرد التصرف ىف األموال ا. ٢

  .البد من التعاون واملشاركة ىف العمل. ٣

  
  

ينبغى أن يكون هذا التعاون على أسس صاحلة صحيحة حبيث ال يؤدى إىل إخالل باملدنية أى يكون . ٤

  .القصد منه مناصرة اآلخر ال مضرته

  .دف اىل حتقيق مرضاة اهللا تعاىل وحكمهوهذا اليتأتى إالَّ بإجياد نظامٍ اقتصادى صاحل يه. ٥

فلذلك حيرم ىف مثل هذا النظام مجيع تلك املعامالت الىت ال تقوم على التعاون بل يؤدى إىل حصول . ٦

منفعة لشخص على حساب اآلخرين سواًء كان بطرق تعد بشعةً عادةً مثل القمار أو تعترب مقبولة ىف 

  .القائمة على املخاطرةبعض اتمعات مثل اليا نصيب والبيوع 

وحيرم فيه تلك املعامالت الىت يبدو فيها التراضى والتعاون ظاهراً غري أا دف إىل ابتزاز اموال . ٧

الناس مثل املعامالت الربوية واملعامالت من اجارة أو رهنٍ يتمكّن فيه اآلجر من إمالء شروط قاسية غري 

  .من أجل حاجته وضرورته عادلة على املستأجر الذى يضطر إىل قبوهلا

غري أا باطل غري جائز ىف حكم اهللا، فإا -وإن كانت قائمةً على التراضى ظاهراً-وهذه املعامالت. ٨

ال تساعد على تطوير اتمع وفالحه بل تؤدى إىل إحداث طبقة حمتكرة لألموال مستبدة ا على 

  )٥٢. (حساب عامة اخللق

  

  املراجع واملصادر

  

  .دار املعارف: ط ٤٣٠٠: ٦لسان العرب : ملنظورابن ا. ١

  .سابقاً. ٢

  ٣:٤رد احملتار : الشامى. ٣



  نقالً عن الدرر شرح الغرر ٥١: ٥ايضاً . ٤

  ٢٧٧: ٥البحر الرائق : ابن جنيم. ٥

  ٣٠٠٦: ٦بدائع الصنائع : الكاساىن. ٦

  ٢٨: ٢اهلداية : الزيلعى. ٧

  ١٥٦: ٣البحر الرائق : ابن جنيم. ٨

  ١٧: ٢املوافقات : الشاطىب. ٩

  ١٠٦: ٤الفقه على املذاهب األربعة : اجلزائرى. ١٠

  ٢٥٨األشباه والنظائر، ص : السيوطى. ١١

  ٣٤٠: ٢حاشية على شرح الغزى : الباجورى. ١٢

  ٤٥٥: ١الغاية القصوى، . ١٣

  ٤٣٩: ٥املغىن : ابن قدامة. ١٤

  ٤: ٢تاع، شرح املنتهي على هامش كشاف القناع عن منت االق: البهوتى. ١٥

  ٣٤٦: ٢٠الفتاوى، : ابن تيمية. ١٦

  نشر العرف ىف بناء بعض االحكام على العرف. ١٧

  ٣٧١: ٣الفروق : القراىف. ١٨

  ١٨٩-١٨٧: ١ابن عاشور . ١٩

  
  

  ٣٣٢: ٧ابن عاشور . ٢٠

  ٣٦٤: ٤التفسري : ابن كثري. ٢١

  ١٩٠: ٣التحرير والتنوير، : ابن عاشور. ٢٢

  ٢٩٦٤ديث رقم ، ح٢٧٧: ٤الصحيح : مسلم. ٢٣

  باب كسب الصدقة وتربيتها -١٦٨٦رقم  -كتاب الزكاة : الصحيح:مسلم. ٢٤

  ٧٨-٧٧مقاصد الشريعة االسالمية، ص : ابن عاشور. ٢٥

  الصحيح، كتاب املناقب، باب مناقب املهاجرين: البخارى. ٢٦

  ٣٥٩٤السنن، كتاب املناقب، رقم : الترمذى - ٣١٦: ٦كنز العمال : على املتقى. ٢٧

  ١٦٢٨، صحيح مسلم ١٢٩٥: ٣البخارى مع الفتح . ٢٨

  رواه الدارقطىن ورجاله ثقات. ٢٩

  الصحيح، كتاب اللقطة، باب الضيافة: مسلم. ٣٠

  الصحيح، كتاب الوصايا: البخارى. ٣١



  الصحيح، كتاب الرقاق: البخارى. ٣٢

  ١٢٥٨الصحيح، كتاب اجلنائز، رقم : البخارى. ٣٣

  ٢٢٥٨الزهد، رقم اجلامع ، كتاب : الترمذى. ٣٤

  الصحيح، كتاب الرقاق: خبارى. ٣٥

  الصحيح، كتاب الفضائل: مسلم. ٣٦

  ٣٥٠الطرق احلكمية، ص : ابن القيم. ٣٧

  ٢٤٥من التراث االقتصاد للمسلني ص : رفعت العوضى. ٣٨

  ٣٦١ص : الطرق احلكمية: ابن القيم. ٣٩

  .أحيا ارضاً مواتاً باب من- كتاب املزارعة: ترمذى، نسائى، ابو داؤد البخارى. ٤٠

  الصحيح، كتاب املزارعة: خبارى. ٤١

  السنن، وعن ابن عباس موقوفاً وعن طاؤوس مرسالً: البيهقى. ٤٢

  ٢٩٠٥الصحيح، كتاب املساقاة، رقم : مسلم. ٤٣

  متفق عليه. ٤٤

  متفق عليه. ٤٥

  رواه ابو داؤد واسناده حسن. ٤٦

  رواه ابو داؤد واسناده حسن. ٤٧

  اب التفسريكت: البخارى. ٤٨

  ٤٧٨الطبعة األردية : العدالة االجتماعية ىف االسالم: سيد قطب. ٤٩

  ٣٨: ١حجة اهللا البالغه . ٥٠

  ١٠٣حجة اهللا البالغ، ص : شاه وىل اهللا الدهلوى. ٥١

  ٨٩-٥٨باألردية، " النظام االقتصادى ىف االسالم: انظر حممد حفظ الرمحن. ٥٢

  
  


