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 (614) 1122( جوان 21)ع/مةسداسية محك ادــمجلة االجتهحقوق: د الــمعه

 إلسالم تحصيال وإنفاقا،ل في ااالمنظرية 

 وإسهامها في معالجة فساده وتغوله
 عماد بن عامرد.                                                      

  1امعة البليدة ج

S 
 م ن  ييث الححيي ُ  قف على أهم ضوابط املال يف اإلسالجاء هذا البحث لي

هو اسحجالء نظرية نحكانلة يف الححيي ُ  اهلدف املرجو ن  الدراسة، إذ واإلنفاق

، فه ُ تكف ُ هذه الكحاب والسنةواإلنفاق، جتمع شحات الضوابط املسحنبطة ن  

النظرية صالَح املال، وتضم  عد َم فساده وتغوله؟، أو بعبارة أخرى: نا ندى إسها م 

، وقد يف صالح املال ونكافحة فساده وتغوله؟-يي ُ املال وإنفاقهيف حت-قواعد اإلسال م

توص ُ البحث إىل نحائج نهمة، ميك  االسحفادة ننها يف اسحغالل املال على الوجه 

 املشروع. 

Summary 

This research is made to point the most important rules of Islam 
about collecting and spending money. 
So the objective of this study – after the will of Allah- is to find a 
full theory of how to collect and spend money, which gathers 
several rules deducted from Book and Sûnna. Does this theory 
ensure goodness of money and guarantee its safety from 
harmfulness and monstrosity, in another word; to which point 
Islamic rules of collecting and spending money, contribute in the 
goodness of money and fight against its harmfulness and 
monstrosity. 
The research had reached important results that can be used to 
reap profit from money in a licit way. 

 مقدمة

تنطلق فكرة البحث الرئيسة ن  املقولة املشهورة )قاعدة املال يف اإلسال م 

أن يؤخذ ن  ِيلِّه، وينفق يف َنَحلِّه(، وأياول أن أقف على أهم ضوابط 

نيوص املال يف اإلسال م ن  ييث الححيي ُ  واإلنفاق، نسحعرضا أهم 

 ليت تدل ُ على صحة هذه املقولة.السنة النبوية االكحاب و

يف الححيي ُ نحكانلة هو اسحجالء نظرية  واهلدف املرجو ن  الدراسة

د  اهلالقرآن الكريم وواإلنفاق، جتمع شحات الضوابط املسحنبطة ن  
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، فه ُ تكف ُ هذه النظرية صالَح املال، وتضم  عد َم النبو  الشريف

يف -قواعد اإلسال م فساده وتغوله؟، أو بعبارة أخرى: نا ندى إسها م

؟، واخرتت وتغولهيف صالح املال ونكافحة فساده -حتيي ُ املال وإنفاقه

اإلسال م حتييال وإنفاقا، وإسهانها يف نعاجلة املال يف العنوان الحالي: نظرية 

 .فساده وتغوله

 .خطة البحث: تحضم  نقدنة وخامتة ونبحثني 

والدراسات السابقة  ذكرت يف املقدنة نا يحعلق بفكرة املوضوع وأهدافه،

إن وجدت، وخطة البحث، وخييت املبحث األول لضوابط اإلسال م يف 

الححيي ُ واإلنفاق، وخييت املبحث الثاني ملعاجلة اإلسال م لحغول املال 

 والحوصياتالنحائج يف اخلامتة أهم ويوصلت وفساده، 

 املبحث األول: قواعد اإلسالم يف املال حتصيال وإنفاقا

 تعاىل خلق العباد لوفيفة واضحة املعا ،،  ، ي رد ننهم اهلل متهيد: إّن

سواها، وهي وفيفة العبادة املطلقة له سبحانه، وقد قرر القرآن هذه 

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ} احلقيقة يف قوله تعاىل

]سورة { ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

لشرع اهلل ك ُ تيرفات الفرد جيب أن تنقاد  فإّن ؛وعليه، [65-65الذاريات:

احملكونة بالشرع الرباني: الحيرفات سبحانه...ومما يدخ ُ ضم  هذه 

 الحيرف يف املال ن  مجيع جوانبه )متلكا وحتييال وإنفاقا وتداوال..(، ألّن

املال نلك هلل يقيقة، ويد صايب املال عليه هي يد اسحخالف ونيابة، 

)أ  اهلل  اسحخلفالنيابة واخلالفة تكون على نراد ن  أناب و ونعلو م أّن

نلكية سبحانه(، وكم هي اآليات القرآنية واألياديث النبوية اليت تنسب 

 {ڳ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ}  تعاىلذلك قوله ، ن  يقيقةاملال هلل 

 ڳ گ گ گ گ ک} :وقوله تعاىل ،[33]سورة النور:

قال الزخمشر  نبينا نسألة نلك اهلل ، [7]سورة احلديد: { ڳڻ ڳ

األنوال اليت يف أيديكم،  االسحخالف: )يعين أّنرية احلقيقة ونظللمال على 
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لكم االسحمحاع لكم إياها، وخوَّإمنا هي أنوال اهلل خبلقه وإنشائه هلا، وإمنا نوَّ

بها، وجعلكم خلفاء يف الحيرف فيها، فليست هي بأنوالكم يف احلقيقة، 

  ه ، ولَيونا أنحم فيها إال مبنزلة الوكالء والنواب، فأنفقوا ننها يف يقوق اهلل

عليكم اإلنفاق ننها كما يهون على الرج ُ النفقة ن  نال غريه إذا أذن 

له فيه...(
(1)

 . 

يقحضي فالواجب الشرعي اسحخالف اإلنسان يف املال، نظرية وإذا تقررت 

تيرفه فيه على نراد اهلل تعاىل حتييال وإنفاقا، وهذا هو لب البحث 

 املقد م.

اجلوانب املشروعة يف الشرع احلنيف بان لقد أ: أوال: من جانب التحصيل

، الدولةن  قب ُ  حتيي ُ املال فأبايها، كالحملك بإيراز املبايات، واإلقطاع

كاإلرث... يةِفَلوإيياء املوات، وعقود الحملك نث ُ البيع، واخَل
(2)

، وننع 

وأسباب )كالغرر والغش والربا واجلهالة...(، واعحربها  لعل ٍُ ىوسائ ُ أخر

تؤص ُ وضع الشارع قواعد عانة نسطورة يف الكحاب والسنة حمرنة، وقد 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ} ، وملا هو غري نشروع، كقوله تعاىلنشروعملا هو 

) ال حي ُ نال انرئ  :وسلمصلى اهلل عليه  وقوله، [576]سورة البقرة:{ ڍ

نسلم إال بطيب نفس ننه(
)3(

وإليكم أهم هذه القواعد اليت تؤص ُ ، 

 طرائقه، وتنهى ع  الكسب غري املشروع:ملشروعية الكسب احلالل و

لقد بلغت / حث اإلسالم على العمل املنتج وذمه للتسول: 1

نيوص الكحاب والسنة اآلنرة بالعم ُ نبلغا ال يد له، فكم ن  آية 

الياحل...، ون  املقرر شرعا أن العم ُ الياحل والعم ُ تقرن بني اإلميان 

يج...، إذ يشم ُ نفهو م ن  صالة وصو م والعبادات ليس يكرا على باب 

العيش، أو جلمع املال حتيي ُ لقمة ن  أج ُ اإلنسان  عم َُالياحل العم ُ 

للحعفف، أو غري ذلك ن  أنور املعاش
)4(

، وإذا تيفحنا السنة النبوية 

) ألن يأخذ اليحيح: احلديث فاهرا بيًِّنا، ففي العم ُ وجدنا تقديس 

أيدكم أيبله فيححطب خري له ن  أن يسأل الناس(
)5(

، ويف احلديث: )نا 

أك ُ أيد طعانا قط خريا ن  أن يأك ُ ن  عم ُ يده، وإن نيب اهلل داود 
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عليه السال م كان يأك ُ ن  عم ُ يده(
)6(

النهي ع   وباملقاب ُ جند أّن، 

)ال تزال : صلى اهلل عليه وسلم املسألة آكد يف نيوص السنة، ييث قال

عة حلم(املسألة بأيدكم يحى يلقى اهلل وليس يف وجهه نز
)7(

ويؤكد ، 

صلى اهلل عليه املفكر اإلسالني نالك ب  نيب رمحه اهلل على نظرة النيب 

الثاقبة يف احلث على العم ُ بحقديم الواجب )عم ُ الفرد( على احلق  وسلم

)يقه يف الزكاة نثال(، فيقول: )وجيدر بنا ننذ اآلن أن ناليظ الرتابط بني 

رتابط الذ  أهملحه الرأمسالية يف القيم االقحيادية واألخالقية، هذا ال

نظرتها إىل االقحياد، بينما نرى الرسول يعطينا يف قضية املحسول الذ  

أتى يسأل يونا )لقمة عيش( كان ن  )يقه( أن يأخذها ن  اجملحمع 

أدرى  صلى اهلل عليه وسلمبنص ن  القرآن الكريم يف الزكاة، وكان النيب 

يم هذه لرياح السخية يف الربيع لحقدالناس بحطبيقه، كما كان أجود ن  ا

 صلى اهلل عليه وسلم ولك  أعمال النيب. اللقمة ملسكني جاء يطلبها

تشريع أو عربة ألنحه، فأشار الرسول على ن  يوله ن  اليحابة 

رضوان اهلل عليهم بأن جيهزوا هذا الفقري ليححطب، وأشار على الرج ُ 

ذه األبعاد اخللقية هلذه فإذا يللنا ه بأن حيحطب ليأك ُ ن  عم ُ يده.

الرسول أزنة اجحماعية تعرض عليه صورة  القية، نرى كيف حي ُُّ

نحسول ن  املساكني، فيفض ُ صلوات اهلل عليه يلها يف نطاق )الواجب( 

على )احلق(، أو إذا قدرنا األبعاد االقحيادية فإننا نراه يفض ُ احل ُ يف 

نطاق اإلنحاج(
)8(

 . 

على هذا املنوال يف تقديس العم ُ املنحج، ولقد سار صحابة رسول اهلل 

ه يوشك أن حيحاج أيدكم فيقول عمر رضي اهلل عنه: )تعلموا املهنة، فإّن

إىل نهنحه(
)9(

  

لقد يرص اإلسال م على  / النهي عن التكالب على حطام الدنيا:2

ويدة اليف ومجع الكلمة، فحث على ك ُ خلق حيقق هذا املقيد العا م، 

 ُ خلق يهد م هذا املقيد، ون  بني أهم األخالق وباملقاب ُ يذر ن  ك

الرذيلة اليت تسبب الفرقة والشقاق والنزاع وتفرق الكلمة، خلق الحكالب 

على حتيي ُ الدنيا، إذ هو رأس ك ُ خطيئة، وننبع ك ُ فساد، وخلطورة 
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النكري عليه يف أياديثه  صلى اهلل عليه وسلم األنر فقد شدد النيب

فواهلل نا الفقر )...: صلى اهلل عليه وسلم ولهالقولية الكثرية، ننها ق

أخشى عليكم، ولك  أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت 

، وتهلككم كما أهلكحهم(تنافسوهاكما فحنافسوها ، قبلكمعلى ن  كان 
)10(

 ،

وسبب ورود احلديث كما هو نعلو م جميء نال البحري  )نال اجلزية( على 

واحلكمة يف النهي ع  ، عنه يف صالة الفجربيدة رضي اهلل يد أبي ع

، إذ املحكالب الححيي ُ املشروع للمالالحكالب، كونه نفضيا لعد م الححر  يف 

، وال يعنيه إن أداه يرا مأو ن   على الدنيا ال يهمه إن ييله ن  ي ُِّ

ذلك إىل إحلاق الضرر باآلخري  أ م ال، ويؤكد عبد اجمليد بايص هذه 

ن  شك يف أن يب املال عندنا يطغى على قلب احلقيقة بقوله: )ونا 

املرء ييبح أسريه؛ فال يرى نعروفًا وال ننكرًا، فحيبح ك ُ األنور لديه 

 سواء نيدر أ  ن  وحتييله فقط وايدة، واألهم يف نظره هو مجع املال

أ م يرانًا( يالاًل كان
)11(

وغالبا نا يؤد  هذا احلرص والحكالب على الدنيا  

فالحدابر فالحباغض فحفريق الححاسد املشروع املفضي إىل  إىل الحنافس غري

الكلمة، ويف يديث عبد اهلل ب  عمرو ب  العاص املرفوع إشارة إىل ذلك، 

)إذا فححت عليكم فارس والرو م أ  قال:  صلى اهلل عليه وسلمفعنه أنه 

قو م أنحم؟، قال عبد الرمح  ب  عوف: نقول كما أنرنا اهلل، قال رسول اهلل: 

، تحنافسون ثم تححاسدون ثم تحدابرون ثم تحباغضون ثم ؟غري ذلكأو 

فحجعلون بعضهم على رقاب بعض(املهاجري  تنطلقون يف نساكني 
)12(

 . 

والنافر إىل كثري ن  اجملحمعات املحقدنة، جيد أن ن  أهم أسباب انحشار 

اجلرمية بك ُ أشكاهلا هو الحكالب على حتيي ُ املال، وييف لنا عبد اهلل ب  

يف هذا العير، جيه ُ )...وال أيد  احملس  الرتكي يال هذه اجملحمعات فيقول:

صرخات كثري ن  اجملحمعات املحقدنة ندنيا، نث ُ اجملحمع األنريكي أو 

األوروبي بوجه عا م، ن  تفاقم فاهرة اجلرمية، اليت ترتبت على احلرية 

ى حتيي ُ املطلقة اليت يعيش يف فلها الناس، يرية الحنافس والحقات ُ عل

املال واللذة والسلطان، يرية ال حتدها األديان وال قيم األخالق، وال يكاد 

ويف عير يقوق اإلنسان، ، يف املنافسةنيلحة اآلخري  يقف يف طريقها إال 
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الحكاف ُ بكرانحه ويقه يف احلياة، ويف اجملحمعات الذ  تعرتف فيه كثري ن  

، ويشحد ساعد وتسلب األنوال، األعراضتنحهك ، االجحماعي واملشاركة العانة

 كثري ن  احلكونات عاجزة ع  الحيد  للفساد.وتقف ، عيابات اإلجرا م
يف الواليات املححدة األنريكية كما نشر يف أجهزة اإلعال م، تقع آالف ن  

جرائم االغحياب سنويا، وعشرات اآلالف ن  جرائم السرقة واالعحداء 

بالغ واألرباح اليت حيققها النشاط على الناس، وينشر الكثري ع  أرقا م امل

اإلجراني يف جتارة البشر، يف الدعارة، ويف أنواع الفوايش، ويف جتارة املواد 

املخدرة(
)13(

. 

وهو بعد ضرور  السحقانة  / استشعار رقابة اهلل يف التحصيل:3

الفرد على ننهاج اهلل يف ك ُ أنر ن  أنور يياته، فاإلميان بالغيب ن  أبرز 

 پ پ پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ ٱ} ننني، إذ يقول احلق سبحانه:صفات املؤ

]سورة  {ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

فإذا نا اسححضر املؤن  رقابة اهلل يف حتيي ُ املال، فإنه ، [3-1البقرة:

سيحرص احلرص الكان ُ على أال يكحسب املال ن  غري يله، فال متحد 

ب...،يده إىل يرا م كالسرقة والرشوة والربا واخليانة والغي
)14(

وهذه  

يف  صلى اهلل عليه وسلم املرتبة )نراقبة اهلل( هي اليت أشار إليها النيب

يديث جربي ُ املشهور )اإليسان أن تعبد اهلل كأنك تراه، فإن  ، تك  تراه 

فإنه يراك(
)15(

 . 

، وربط الدنيا باآلخرة، ن  أهم العوان ُ املعاش باملعادفإن ربط  ؛وعليه

الل، واالبحعاد ع  احلرا م يف ك ُ ننايي احلياة، املساعدة على حتر  احل

ويؤكد يجة اإلسال م الغزالي على هذا املعنى يف نقدنة كحاب آداب 

الكسب واملعاش بقوله: )أنا بعد: فإن رب األرباب ونسبب األسباب جع ُ 

اآلخرة دار الثواب والعقاب، والدنيا دار الححم ُ واالضطراب، والحشمر 

ر يف الدنيا نقيورا على املعاد دون املعاش، ب ُ واالكحساب، وليس الحشم

املعاش ذريعة إىل املعاد ونعني عليه، فالدنيا نزرعة اآلخرة وندرجة 

إليها، والناس ثالثة: رج ُ شغله نعاشه ع  نعاده فهو ن  اهلالكني، 
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نعاشه ورج ُ شغله نعاده ع  نعاشه فهو ن  الفائزي ، ورج ُ شغله 

، فهو ن  املقحيدي ، ول  ينال رتبة حدالاالعإىل األقرب ، فهو ملعاده

االقحياد ن   ، يالز م يف طلب املعيشة ننهج السداد، و ، ينحهض ن  

طلب الدنيا وسيلة إىل اآلخرة، وذريعة نا  ، يحأدب يف طلبها بآداب 

الشريعة(
)16(

. 

كنا قد رأينا بعض القواعد العانة اليت تضبط : ثانيا: من جانب اإلنفاق

  ه:شرعا، وهذه بعض القواعد اليت تضبط إنفاقاكحساب املال 

إن املححبع جلزئيات الشريعة  / وسطية اإلنفاق بني التقتري والتبذير:1

جيد أن االعحدال هو السمة البارزة للحشريع، فال إفراط وال تفريط
)17(

 ،

وخري ن  نثَّ ُ هذه الوسطية سيدنا رسول اهلل يف سريته العطرة وسنحه 

)واهلل إني العبادات البدنية يقول عليه اليالة والسال م: النرية، ففي جانب 

ألخشاكم هلل وأتقاكم له، لكين أصو م وأفطر، وأصلي وأرقد وأتزوج 

النساء، فم  رغب ع  سنيت فليس نين(
)18(

ويف جانب اإلنفاق كان يوصي ، 

غريه باالعحدال يف النفقة، ففي وصيحه لسعد ب  أبي وقاص يينما أراد 

)الثلث والثلث كثري، ع ناله شكرا هلل على برئه ن  علحه: أن يحيدق جبمي

إنك أن تذر ورثحك أغنياء خري ن  أن تذرهم عالة يحكففون الناس(
)19(

 ،

 ېئ ېئ}  االعحدال والوسطية يف اإلنفاق قول احلق تعاىلنظرية ويؤكد 

 .[57]سورة الفرقان:{  مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ

لقد عين اإلسال م جبانب إنفاق املال  ة:/ األمر باإلنفاق يف الوجوه املباح2

عناية بالغة، فرسم نعا ، واضحة هلذا اإلنفاق، و ، يرتك ليايب املال 

(، ألنه نسحخلف النظا م الرأمسالياحلرية املطلقة يف الحيرف )كما هو شأن 

 ونؤمت  على هذا املال ن  النايية الشرعية.

  ن  سؤال يو م القيانة  املالصايب وجند أول نعا ، هذا املنهج هو حتذير

املحعلق باملال، فقد ورد يف احلديث اليحيح ع  أبي برزة رضي اهلل 

قال: )ال تزول قدنا عبد يو م صلى اهلل عليه وسلم عنه ع  النيب 

القيانة يحى يسأل ع  أربع: ع  عمره فيما أفناه، وع  علمه نا 
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ا فع ُ فيه، وع  ناله ن  أي  اكحسبه وفيم أنفقه، وع  جسمه فيم

أباله(
)20(

 . 
  واملحعلق بالنية اهلل عليه وسلمصلى وجند املعلم الثاني الذ  قرره النيب ،

والعز م على اإلنفاق، فجع ُ النية نؤثرة يف احلكم ثوابا أو عقابا، 

بغض النظر ع  الحيرف يف املال واقعا، فجاء يف احلديث اليحيح 

هيب ن  نية الرتغيب يف عقد نية اخلري واليالح يف اإلنفاق، والرت

)إمنا الدنيا ألربعة نفر: عبد رزقه  السوء، فقال عليه اليالة والسال م:

اهلل ناال وعلما، فهو يحقي فيه ربه، ويي ُ فيه رمحه، ويعلم هلل فيه 

يقا، فهذا بأفض ُ املنازل، وعبد رزقه اهلل علما و ، يرزقه ناال، فهو 

فهو نيحه صادق النية، يقول: لو أن لي ناال لعملت بعم ُ فالن، 

فأجرهما سواء، وعبد رزقه اهلل ناال و ، يرزقه علما فهو خيبط يف ناله 

بغري علم، ال يحقي فيه ربه وال يي ُ فيه رمحه، وال يعلم هلل فيه يقا، 

فهذا بأخبث املنازل، وعبد  ، يرزقه اهلل ناال وال علما، فهو يقول: لو 

ا سواء(أن لي ناال لعملت فيه بعم ُ فالن، فهو نيحه، فوزرهم
)21(

 . 
  يف  صلى اهلل عليه وسلمثم نقف على املعلم الثالث الذ  قرره النيب

سنحه: وهو الحمثي ُ لوجوه اإلنفاق املندوبة واملباية ن  النايية 

العملية، كي ييدَِّق الحطبيق  الحنظرَي، وقد خليت وفيفة املال يف 

أنري : وفيفة خاصة يعود نفعها على الشخص املالك وأهله، 

فيفة عانة يعود نفعها على اجملحمعوو
)22(

 . 
هلاتني الوفيفحني باإلنفاق على األه ُ  صلى اهلل عليه وسلموقد نث ُ النيب 

والريم، واليدقة على الفقراء واملساكني، وعحق الرقاب...، فع  أبي 

)دينار : صلى اهلل عليه وسلمهريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 

به على نسكني، ودينار تيدقت ، رقبةيف أنفقحه ودينار  أنفقحه يف سبي ُ اهلل،

ودينار أنفقحه على أهلك، أعظمها أجرا الذ  أنفقحه على أهلك(
)23(

 ،

وجاء ع  الزبري ب  العوا م رضي اهلل عنه قوله: )إن املال فيه صنائع 

املعروف وصلة الريم والنفقة يف سبي ُ اهلل عز وج ُ، وعون على يس  

ك شرف الدنيا ولذتها(اخللق، وفيه نع ذل
)24(

، وع  سعيد ب  املسيب قال: 
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)ال خري فيم  ال يريد مجع املال ن  يله، يكف به وجهه ع  الناس 

ويي ُ به رمحه ويعطي ننه يقه(
)25(

 . 

/ العدالة يف التقسيم3
)26(

إن ن  أهم نقاصد الشريعة املحعلقة باملال : 

نعينة، فقال تعاىل نبينا تداوَله بني األفراد وعد َم ايحكاره ن  قب ُ فئة 

، ونظرية [7]سورة الحشر:{ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ } املقيدهذا 

الحداول حتقق نقيدا أمسى وأعلى يحعلق بك ُ جوانب احلياة، أال وهو 

نقيد العدل الذ  قانت عليه السماوات واألرضون
)27(

وإذا أردنا أن ، 

وقفة  نقف على يقيقة قيد اإلسال م للعدالة يف املال، فيكفي أن نقف

 نحأنية عند بعض اجلزئيات الواردة يف السنة املطهرة:

لقد أوجب الشرع يف املال يقا، هو الزكاة املفروضة، وهي وسيلة  -

ينحق ُ ن  خالهلا املال ن  األغنياء إىل الفقراء، فيححقق الحوازن يف 

اجملحمع إىل يد نعني
)28(

إىل  صلى اهلل عليه وسلم، وقد أشار امليطفى 

)...فأعلمهم أن اهلل قد افرتض عليهم صدقة تؤخذ ن  ذلك بقوله: 

أغنيائهم فرتد على فقرائهم(
)29(

 . 
لقد أوجب الشرع يف املال إذا صار تركة قسمة املرياث، وهي أعدل  -

قسمة للمال، حبيث يفرض لك ُ وارث نييب يحناسب نع درجة 

قرابحه للميت، وقد فيلت نسائله تفييال حمكما، يقطع دابر النزاع 

 قسمة الرتكة.يف 
-لقد أوجب الشرع على الوالد العدل بني األوالد يف األعطيات واهلبات -

كما ورد يف يديث النعمان ب  بشري املشهور، -على نذهب اجلمهور

)سألت أني أبي املوهبة لي ن  ناله، ثم بدا فوهبها لي، وفيه: 

 فقالت: ال أرضى يحى تشهد النيب، فأخذ بيد  وأنا غال م فأتى بي النيب

فقال: إن أنه بنت رواية سألحين بعض املوهبة  صلى اهلل عليه وسلم

: ألك ولد سواه؟، قال: نعم، قال: فأراه صلى اهلل عليه وسلمهلذا، قال 

قال: ال تشهدني على جور، وقال أبو يريز ع  الشعيب: ال أشهد على 

جور(
)30(

 . 
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 املبحث الثاني: معاجلة اإلسالم لتغول املال وفساده

تطرقنا يف املبحث األول لقواعد اإلسال م يف حتيي ُ املال وإنفاقه،  كنا قد

وفيها إشارات واضحة لكيفية نعاجلة اإلسال م لظاهرة تغول املال 

وفساده، ألن االلحزا م بهده القواعد كفي ُ بأن يضبط يركية املال ن  

ييث الححيي ُ واإلنفاق، فيححرك يف قنواته املشروعة، ونضم  بذلك 

خروجه ع  اجلادة، وسأياول يف املبحث الثاني أن أتعمق يف عد م فساده و

 ييثيات نعاجلة فاهرة تغول املال، اهحداء بالسنة النبوية املطهرة.

لقد كانت نظرة السنة ملعاجلة تغول املال وفساده نحكانلة: حبيث عنيت 

: ن  نايية النزعة الفردية، واجلماعية، ون  بهبك ُ اجلوانب املرتبطة 

 حياد والسياسة..، وسأياول الحطرق هلد  السنة يف ذلك:جانب االق

يب ن  املقرر شرعا أن غريزة  األمر بإصالح النفس وتهذيبها أوال:

وهو  -املال والحملك نحأصلة يف نفس اإلنسان، فقد وصفها خالقها بذلك 

، [5]سورة العاديات: {ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ}، فقال تعاىل  -أعلم حباهلا

ون  املعلو م أن ، [52رة الفجر:]سو  {ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ}  وقال:

أول بوادر الفساد إمنا يرجع إىل النفس البشرية، فإذا فسدت طبيعة 

اجملحمع، ألن اجملحمع هو جمموع األفراد  علىالنفس، انعكس ذلك الفساد 

البشرية، فعلى سبي ُ املثال: إذا فرضنا احنراف شخص، فسولت له نفسه 

نعكس فساد النفس على اجملحمع الحعد  على أنوال الناس فيار سارقا، ا

 بظهور السرقة، فإذا زاد عدد املنحرفني صارت اآلفة فاهرة نحفشية.

 املال ن  جانبني:والحغول بسبب وقد عاجلت السنة جنوح النفس إىل الفساد 

ويف هذا اليدد جند  ذيب النفس وتربيتها على القناعة:/ األمر بته1

ربي صحابحه الكرا م على الرضا ي صلى اهلل عليه وسلمسيدنا رسول اهلل 

بقسمة اهلل، وعد م الحشوف ملا يف يد الغري، فهو أجدر بححقيق طمأنينة 

 النفس واسحقرارها، وقد تواترت األياديث اآلنرة بذلك، ننها:

)قد أفلح ن  أسلم ورزق كفافا وقنعه اهلل  :صلى اهلل عليه وسلمقوله  -

مبا آتاه(
)31(

 . 
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ليس الغنى ع  كثرة العرض، ولك  )صلى اهلل عليه وسلم:  قوله -

الغنى غنى النفس(
)32(

. 

يرص املرء على املال )وهو  صلى اهلل عليه وسلمكما ذ م النيب  -

فقال: )لو كان الب  آد م واديان ن  نال البحغى واديا ثالثا، وال  الشره(،

ميأل جوف اب  آد م إال الرتاب، ويحوب اهلل على ن  تاب(
)33(

، ويؤكد 

تيمية على خطورة احلرص ويب الحملك على  شيخ اإلسال م اب 

الفرد واجملحمع فيقول: )وال ريب أن احلرص والرغبة يف احلياة الدنيا 

ويف الدار الدنيا ن  املال والسلطان نضر؛ كما روى الرتنذ  ع  

نا ذئبان : »صلى اهلل عليه وسلمكعب ب  نالك قال: قال رسول اهلل 

ا ن  يرص املرء على املال جائعان أرسال يف زريبة غنم بأفسد هل

«والشرف لدينه
)34(

احلرص على املال  صلى اهلل عليه وسلم، فذ م النيب 

والشرف، وهو الرياسة والسلطان، وأخرب أن ذلك يفسد الدي  نث ُ 

أو فوق إفساد الذئبني اجلائعني لزريبة الغنم، وهذا دلي ُ على أن هذا 

ان والعم ُ والياحل؛ احلرص إمنا ذ م؛ ألنه يفسد الدي  الذ  هو اإلمي

فكان ترك هذا احلرص لياحل العم ُ، ...(
)35(

.   
فلو الحز م املسلمون بهذا اخللق يقيقة االلحزا م واسححضروا رقابة اهلل 

لقطع دابر كثري ن  املشاك ُ والنزاعات بسبب املال، وخلفف العبء ع  

 احملاكم وجمالس القضاء يف دولنا اإلسالنية.
لقد صرح القرآن مبا ال يدع جماال  بسبب املال / التحذير من الطغيان2

 تعاىلللشك أن الغنى ن  أهم أسباب الطغيان والحجرب والفساد، فقال 

وضرب لنا أوضح نثال على ذلك ، [5]سورة العلق:{ ڳ ڳ ڳ گ گ}

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ} )طغيان املال( بقارون ييث قال فيه 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

ويف هذا اليدد يقول صاحل ، [67 ]سورة القيص:{  ې ې ې

محد : )ضرب اهلل لنا نثال يف قارون الذ  نسي ربه متانا يف غنى وضالل، 

ورك  إىل الدنيا ونسب كسب املال إىل نهاراته وعلمه القاصر الذ  ال خري 
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فيه، ورفض أن يعرتف بفض ُ اهلل عليه، فكان نيريه اخلسف 

واهلالك(
)36(

 . 

 اجلت السنة طغيان النفس بسبب املال بأنري :وقد ع

 :بربط النعمة باهلل سبحانه، بأن يحذكر املالك بأن اهلل سبحانه  األول

هو الذ  وهبه إياه، ويسحطيع أن ينحزعه ننه يف أ  حلظة شاء، جاء 

نظر إىل رج ُ قد أصيب مبال  يف شعب اإلميان أن إبراهيم ب  أدهم

نه، فاشحد جزعه يحى خولط يف ونحاع كثري وقع احلريق يف دكا

، فقال له يا عبد اهلل: )إن املال نال اهلل، نحعك به إن شاء، وأخذه عقله

ننك إن شاء، فاصرب ألنره وال جتزع، فإن ن  متا م شكر اهلل على 

العافية اليرب له على املييبة، ون  قد م وجد، ون  أخر فقد 

وند م(
)37(

.  
 :ة الكرب واخليالء، فحرنت بردع النفس ع  االتياف بيف والثاني

ك ُ شك ُ ن  أشكال الحكرب يف اللباس أو املشية أو الكال م أو النظرة، 

صلى اهلل وغالبا نا يكون املال سببا فيه، جاء يف احلديث القدسي عنه 

: )العز إزاره والكربياء رداؤه، فم  ينازعين عذبحه(عليه وسلم
)38(

 . 
 م شرعا، بالنهي ع  شك ُ وجاء الحمثي ُ للنهي ع  خلق الكرب املذنو

ن  أشكاله املنحشرة يف اجملحمع العربي يف صدر اإلسال م، وهو اخليالء 

صلى اهلل عليه  عنه أن رسول اهلل ، فع  أبي هريرة رضي اهلليف املشية

قال: )ال ينظر اهلل يو م القيانة إىل ن  جر إزاره بطرا( وسلم
)39(

 ،

ة عند العرب بالقادة عادة جر الثوب خيالء كانت نرتطب ونعلو م أّن

والكرباء واألغنياء، فارتبط الكرب بالغنى، وقس على ذلك الحكرب 

 باملركب الفاره أو القير املشيد، أو إقانة الوالئم ذات البذخ، ...

ونا أمج ُ كال م اجلنيد وهو حيذر ن  طغيان املال، وينيح باالتياف 

لدنيا طغيانان: بالزهد املفضي إىل الحواضع وخفض اجلناح، فيقول: )يف ا

ون   ،فاملنجي ن  طغيان العلم العم ُ ،طغيان العلم، وطغيان املال

طغيان املال الزهد(
)40(

 . 
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السنة قد ت إذا كان ثانيا: األمر بإصالح اجملتمع والتحذير من فساده

بإصالح النفس البشرية، وتقويم سلوك الفرد، فلم تغف ُ اجلانب  تعني

ت على إصاليه بشحى الوسائ ُ اجملحمعي يف نوضوع املال، فعمل

 والطرائق، فعلى سبي ُ املثال ال احلير جند:

النهي ع  أك ُ أنوال الناس بالباط ُ: وقد جاء النهي صرحيا يف القرآن  -1

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ} وله تعاىلالكريم يف ق

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

أنوال الناس  ويف ذكر أك ُ، [52]سورة النساء: { ڍ ڇ ڇ

إشارة إىل ك ُ عم ُ غري نشروع حيي ُ ننه اإلنسان املال،  بالباط ُ

وك ُ نهي ع  أك ُ أنوال الناس بالباط ُ نوجه لألفراد، فهو 

بالضرورة نوجه للمجموع ن  باب أوىل، ألنه إذا كان يقبح الذنب 

، فإنه يزداد قبحا إذا صار سجية للمجحمع وفاهرة الرعيةن  آياد 

يلة بالنسبة آلياد الناس، ننحشرة، ونع ورود النهي ع  هذه اخل

كك ُ، ففي للمجحمع عنها بالنسبة اليريح فقد جاء يف السنة النهي 

صلى اهلل عليه ع  اب  عمر قال: مسعت رسول اهلل اليحيح احلديث 

يقول: )إذا تبايعحم بالعينة وأخذمت أذناب البقر ورضيحم بالزرع  وسلم

إىل دينكم(ترجعوا يحى ينزعه ذال ال عليكم وتركحم اجلهاد سلط اهلل 
)41(

. 
ييلحها األنفس حتيني اجملحمع بالزواجر والروادع: إذا كانت بعض  -2

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ} الوعظ والحذكري باهلل سبحانه

، فإن نفوسا أخرى ال [56:ق]سورة  {ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

ييلحها إال الزواجر والعقوبات، نيداقا لقول عثمان رضي اهلل 

طان  أكثر مما يزعهم القرآن(عنه: )نا يزع الناس السل
)42(

 . 
وألج ُ حتيني اجملحمع ن  آثار فساد املال يف جانب الححيي ُ واإلنفاق 

فعلى سبي ُ  وضع يدودا بينة لبعض املظاهر السلبية املحعلقة باملال:

ن  الغيب واالعحداءالناس على أنوال السرقة يفافا املثال شرع يد 
)43(

 ،
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أروع نثال يف تطبيق يد  ليه وسلمصلى اهلل عوقد ضرب لنا النيب 

عنها: أن قريشا السرقة على تلك املرأة الشريفة، فع  عائشة رضي اهلل 

أهمهم شأن املخزونية اليت سرقت، فقالوا ون  يكلم فيها رسول اهلل 

؟، فقالوا: ون  جيرتئ عليه إال أسانة ب  زيد يب  صلى اهلل عليه وسلم

صلى اهلل مه أسانة، فقال رسول اهلل ، فكلصلى اهلل عليه وسلمرسول اهلل 

: أتشفع يف يد ن  يدود اهلل؟، ثم قا م فاخحطب ثم قال: إمنا عليه وسلم

أهلك الذي  قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق 

فيهم الضعيف أقانوا عليه احلد، وايم اهلل لو أن فاطمة بنت حممد سرقت 

لقطعت يدها(
)44(

 . 

لطان يف أن تشدد العقوبات املحعلقة بفساد املال خيوصا إذا وللدولة س

 ...الرشاوى وخيانة األنانات، ودفع املشاريعتعلق باملال العا م: كالغش يف 

 ثالثا: دور املال يف اجلانب السياسي

ذ  نظر أن املال إذا تغول يف اجلانب السياسي، فإنه يييب  لىال خيفى ع

دخول املال إىل نعرتك السياسة نؤذن  نظا م احلكم بالوه  والضعف، ألن

خبراب ننظونة القيم يف اجملحمع، وكم ن  دولة يف العير القديم واحلديث 

ضاعت فيها نعا ، العدالة والعيش الكريم بسبب تدخ ُ رجال املال يف 

السياسة والقضاء، وحتالف املال الفاسد نع أرباب السياسة وأصحاب 

ة لعالج فاهرة تغول املال يف السياسة القرار، وكنماذج ن  السنة النبوي

 نذكر نا يلي:  

صلى اهلل النهي ع  اسحعمال املال الفاسد يف احلكم: لقد ثبت لع  النيب -1

مل  دفع الرشوة أو د فعت له ن  أج ُ احلكم، فع  أبي هريرة  عليه وسلم

)لع  اهلل الراشي واملرتشي يف : صلى اهلل عليه وسلمقال: قال رسول اهلل 

كم(احل
)45(

، وإذا كان قد ثبت اللع  يف الرشوة عمونا، فِذْكر ها يف احلكم 

خاصة، هو ذكر للخاص بعد العا م، وهو يدل على شدة قبحها يف جمال 

 احلكم والسياسة والقضاء.
بالرشا يف احلياة السياسية املحعانلني وللدولة سلطان تشديد العقوبة على 

دأ العدالة يف مجيع ننايي احلياة، أو االقحيادية ن  أج ُ احملافظة على نب
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احملافظة على -كما ذكرنا-يقول الدكحور محد : )ن  وفائف ولي األنر

يقوق الناس ونياحلهم الدنيوية واألخروية، ب ُ هي ن  أهم نقاصد 

إقانة الدولة، ولذلك يرنت الرشوة حمافظة على نيزان العدالة، ألنه لو 

هينا مبا يدفعه أيد اخليمني أبيحت الرشوة ليار القضاء بني الناس ر

للقاضي واحلاكم، فم  يدفع أكثر يكون له النير ولو كان فاملا يف علمه 

وعلم القاضي(
)46(

 . 

ننع اجلمع بني وفيفة يف الدولة والحجارة: لقد ثبت يف السنة النبوية  -1

)نوففي الدولة(  العماَل صلى اهلل عليه وسلماملطهرة ننع النيب 

خشية اسحغالل نناصبهم ملياحلهم الشخيية،  والوالَة ن  الحجارة

وخوفا ن  حماباتهم على يساب باقي الرعية، فع  أبي األسود املالكي 

)نا عدل  :صلى اهلل عليه وسلمقال رسول اهلل  ع  أبيه ع  جده قال:

وال اجتر يف رعيحه(
)47(

، ويف رواية: )ن  أخون اخليانة جتارة الوالي يف 

رعيحه(
)48(

 . 
ديث ضعيفا ن  ييث اليناعة احلديثية، فإن نعناه وإن كان احل

صحيح يشهد له يديث اب  اللحبية، فع  أبي محيد الساعد  قال: 

ن  األزد يقال له اب  اللحبية رجال  صلى اهلل عليه وسلماسحعم ُ النيب 

صلى اهلل على اليدقة، فلما قد م قال: هذا لكم وهذا أهد  لي، قال 

أبيه أو بيت أنه، فينظر يهدى له أ م  : فهال جلس يف بيتعليه وسلم

ال؟، والذ  نفسي بيده ال يأخذ أيد ننه شيئا إال جاء به يو م القيانة 

حيمله على رقبحه إن كان بيريا له رغاء أو بقرة هلا خوار أو شاة 

تيعر(
)49(

، وجاء يف عون املعبود: )ويف هذا احلديث بيان أن هدايا 

يحه وأنانحه(العمال يرا م وغلول ألنه خان يف وال
)50(

، ويشهد له أثر 

شريح القاضي: قال: )شرط علي عمر يني والني القضاء أال أبيع وال 

أبحاع وال أرتشي وال أقضي وأنا غضبان(
)51(

. 

صريح يف انحناع أخذ العان ُ شيئا -يديث اب  اللحبية-وهذا احلديث

بسبب عمله، ألنه نا يَي َُ عليها إال انحيازا ملنيبه، ويؤخذ ننه 
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د م جواز اجلمع بني أعمال يرة وننيب يف الدولة، ألن ننيبه ع

 العا م يف الدولة.بالنظا م قد خت ُ انحيازات على ييوله نظنة 

املال هو عيب االقحياد، فهو  إّن: رابعا: دور املال يف االقتصاد

احملرك لعجلحه، وال ينمو اقحياد إال حبركية هذا املال وانحقاله، ولع ُ 

حياد احلديث نظرية الحداول، فبقدر يركية املال أهم نظرية يف االق

ركوده وجتمعه يف يد فئة خميوصة، يحغول املال، وبقدر ، ويزدادينمو 

وتزداد يدة اهلوة الطبقية، ويعيش الناس يف ضنك، وقد عنيت 

 بعالج هذه املشكلة بطرائق شحى، ننها:املطهرة السنة 

نبو  باالجتار يف وقد جاء األنر ال :قاعدة تداول املال وحركيته -1

يحى ال تأكله اليدقة، ففي  -على سبي ُ املثال ال احلير -املال

)اجتروا يف أنوال  :املوطأ ع  نالك أنه بلغه أن عمر ب  اخلطاب قال

اليحانى ال تأكلها الزكاة(
)52(

، ونعلو م أن الحجارة يف األنوال تسحلز م 

ة احلديثة، وتداوهلا، وهو نقيد ها م يف النظرية االقحيادييركيحها 

: )إذا قارنا بني املنهج اإلسالني لالسحثمار، رفعت السيد يقول الدكحور

وبني املناهج االقحيادية الوضعية، فيما يحعلق باإللزا م بالحشغي ُ 

الكان ُ لرأس املال، جند أن للمنهج اإلسالني متيزه وذاتيحه املسحقلة يف 

ز م بالحشغي ُ هذا اليدد...، إن االقحياد اإلسالني وهو يفرض، ويل

الكان ُ لرأس املال، يربط هذا اإللزا م بهدف الحنمية، والقول املأثور 

الذ  سبق ذكره وهو: )اجتروا مبال اليحيم يحى ال تأكله اليدقة ( هو 

 واضح يف هذا الربط، ذلك أن املقاب ُ لحعطي ُ املال يسب هذا النص
ال يف االجتار به، واالجتار هو نيطلح يكنى به ع  تشغي ُ رأس امل:

النشاط االقحياد ، سواء أكان إنحاجًا ناديًا أ م إنحاجًا 

للملكية، وبالحالي ضوابطه ...نسحنحج أن اإلسال م جيع ُ ضم  .خدنيًا

السحثمار رأس املال يف الحنمية، ون  األدوات اليت يسحخدنها لححقيق 

ذلك: اإللزا م بالحشغي ُ الكان ُ لرأس املال(
)53(

 . 
أنه قال: )ن   صلى اهلل عليه وسلمخار  عنه حتريم االكحناز: ففي الب -2

آتاه اهلل ناال فلم يؤد زكاته نث ُ له يو م القيانة شجاعا أقرع له 
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زبيبحان يطوقه يو م القيانة، ثم يأخذ بلهزنيه يعين شدقيه، ثم 

يقول: أنا نالك أنا كنزك، ثم تال ) ال حيسنب الذي  يبخلون((
)54(

، ويف 

العانة للشريعة واملعانالت املالية: هذا اليدد يقول صايب املقاصد 

)ننع اإلسال م ن  اكحناز النقود وسحبها ن  جمال الحداول وجتميدها، 

والحجار  واالقحياد  يفسد الحوازن املالي ألن يبس املال ن  شأنه أن 

عانة، ويفسد نعه الحوازن االجحماعي(
)55(

. 
اهلل عليه  صلىحتريم االيحكار: فع  نعمر ب  عبد اهلل ع  رسول اهلل  -3

: )ال حيحكر إال خاطئ(قال وسلم
)56(

)وهذا  يقول الدكحور محد : ،

الفع ُ يعحرب يف نظر اإلسال م نيادرة حلق اجلماعة ونعوقا ملقيد 

إىل الناس لسد ايحياجاتهم(األنوال ننافع الحداول ووصول 
)57(

 . 
احملرنة، هي مناذج للحمثي ُ ال للحير، املعانالت ونا ذكرته ن  هذه 

بطها نا أحلق العنت بالناس، وأضر باالقحياد، ويبس املال ع  وضا

 يركيحه الطبيعية اليت تنميه، وجتعله دولة بني فئات اجملحمع.

 خامتة

يف خحا م هذا البحث، خنلص إىل أهم نحيجة، وهي أن تغول املال وفساده 

، خيوصا يف العير احلديث اجملحمعات واألفرادن  أخطر نا تعاني ننه 

شرت فيه ك ُ أنواع اجلرائم ن  االجتار يف املخدرات والسمو م اليت الذ  انح

قحلت الشعوب، أو االجتار يف الرقيق األبيض، أو جرائم القح ُ واالغحياب، 

أو قيا م احلروب والنزاعات واليراعات بني القبائ ُ أو بني الدول...اخل، وجند 

ملنضبط أن السبب الرئيس يف ك ُ هذه القالق ُ واحمل  هو املال غري ا

وال خلق، وباالسحقراء جند أن  ،وال دي  ،وال عرف ،بقانون مساو  أو أرضي

وعد م  ،عد م انضباط هذا املال راجع إىل أنري : عد م انضباط يف حتييله

انضباط يف إنفاقه، وقد خلص شيخ اإلسال م هذه النظرية بقوله: )فإن 

ها ن  غري مجع األنوال ن  غري إنفاقها يف نواضعها املأنور بها، وأخذ

الفساد ( وجهها هو ن  نوع
)58(

   .  

لذا جاء هذا البحث ليجلي بوضوح عالج السنة لحغول املال وفساده ن  

 جانب الححيي ُ واإلنفاق.
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 ن  خالل البحث إىل أن السنة عاجلت هذه اآلفة اخلطرية:خليت وقد 

  :ُ يرصت السنة على اكحساب املال بالطرق فقد ن  جانب الححيي

 وعاجلحها ن  جانبني: املشروعة،
/ ن  جانب النفس البشرية )الفرد(: بحهذيبها وتربيحها ع  طريق 1

 )وهو جانب نهم يف نظرية السنة يف العالج(. الرتغيب والرتهيب

الرتكيز )العم ُ النافع املثمر فم  جانب الرتغيب: جند السنة قد رغبت يف  -

عاش باملعاد العم ُ واإلنحاج ويركية املال..(، وربط املنظرية على 

 والرضا بقسمة اهلل سبحانه.القناعة )اسحشعار رقابة اهلل(، واحلث على 
 :غري املشروعةبالطرق املال حتيي ُ ون  جانب الرتهيب: بالححذير ن   -

 كالربا والرشوة وأك ُ أنوال الناس بالباط ُ...
مبمارسحها للرقابة على سلوك  / ن  جانب سلطة الدولة )أو اجملحمع(:2

حلدود الكسب املحجاوزي  وتيرفاتهم، وختويلها شرعا نعاقبَة  األفراد

 املشروع بإقانة احلدود والحعزيرات...

ن  جانب اإلنفاق: يرصت السنة أيضا على إنفاق املال يف قنواته  -

 املشروعة، وعاجلت تغول املال ن  جانبني أيضا:
/ ن  جانب النفس البشرية: برتبيحها وتهذيبها على الحزا م 1

 الشرع يف اإلنفاق ترغيبا وترهيبا: قواعد

فم  جانب الرتغيب: أنرتها السنة النبوية بوسطية اإلنفاق، والعدالة  -

 يف الحقسيم، وصرف املال يف الوجوه املشروعة...
ون  جانب الرتهيب: نهت السنة األفراد ع  ك ُ نا يناقض أوانر  -

 املال...بسبب وتكرب وطغيان ، األنوالالشرع ن  تبذير وفلم يف تقسيم 
فقد عاجلت السنة فساد املال ن   / ن  جانب سلطة الدولة:2

)اقحياديا وسياسيا..(، فحددت نعا ،  مجيع النوايي احلياتية

 اإلنفاق املشروع )األنر باالجتار وتداول األنوال..(، وخولت السنُة

، وننححها يق احملافظة على األفرادنفقات نراقبة للدولة يق 

 إقانة احلدود والحعزيرات.نشروعية النفقات ب

 ومما ميك  أن أدونه ن  توصيات يف خحا م حبثي نا يلي:
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االسحعانة بأه ُ الحخيص )علماء االقحياد( يف نث ُ هذه احملاور،  -

لرتمجة حبوث املحخييني إىل قواعد اقحيادية ميك  تطبيقها يف 

 أرض الواقع.
ة نا يقدنه يف الربجمة املعلوناتية، لرتمجاالخحياص االسحعانة بأه ُ  -

 البايثون إىل برانج ياسوبية.
 اهلوامش واملراجع املعتمــــدة

                                                 
 .471/ 4تفسري الكشاف للزخمشر :   (1)

 . 43-42املال وامللكية أساس املعانالت املالية، لياحل محد :   (2)

 5/72رواه أمحد يف نسند الكوفيني ن  يديث عم أبي يرة الرقاشي يف خطبة يجة الوداع:   (3)

، والبيهقي يف السن  الكربى يف كحاب الغيب، باب ن  غيب لويا فأدخله يف سفينة 21714رقم 

 .7662رقم  2/153، وانظر صحيح اجلانع: 11877رقم  6/111أو بنى عليه جدارا: 

 .54-51ال وامللكية: صانظر امل  (4)

، 1161رقم  731/ 2رواه البخار  بهذا اللفظ يف كحاب البيوع، باب كسب الرج ُ وعمله بيده:   (5)

، بلفظ )ألن يغدو أيدكم 1142رقم  721/ 2ونسلم يف كحاب الزكاة، باب كراهة املسألة للناس: 

ل رجال أعطاه أو فيحطب على فهره فيحيدق به  ويسحغين به ن  الناس خري له ن  أن يسأ

 ننعه، فإن اليد العليا أفض ُ ن  اليد السفلى، وابدأ مب  تعول(.

 .1166رقم  2/731رواه البخار  يف كحاب البيوع، باب كسب الرج ُ وعمله بيده:   (6)

، ونسلم يف كحاب 1415رقم  2/536رواه البخار  يف كحاب الزكاة، باب ن  سأل الناس تكثرا:   (7)

 ، واللفظ ملسلم.1141رقم  2/721ة املسألة للناس: الزكاة، باب كراه

 ، حتت عنوان األساس األخالقي لعملييت اإلنحاج والحوزيع.88-87املسلم يف عا ، االقحياد: ص  (8)

 .311رقم  1/313 إصالح املال الب  أبي الدنيا:  (9)

، ونسلم يف كحاب 3711 رقم 4/1473رواه البخار  يف كحاب املغاز ، باب شهود املالئكة بدرا:   (10)

، ويف رواية للبخار  يف كحاب الرقاق، باب نا حيذر ن  زهرة 2161رقم  4/2273الزهد والرقائق: 

 ، بلفظ )فحلهيكم كما أهلحهم(.6161رقم  5/2361الدنيا والحنافس فيها: 

يص، حتت هـ، نقال للشيخ عبد اجمليد ب  عبد الرمح  با1426، شعبان 216جملة البيان: العدد   (11)

 .6: ص 'عنوان العبودية لغري اهلل: يقيقحها، صورها، أساليب دفعها

 .2162رقم  4/2274رواه نسلم يف كحاب الزهد والرقائق:   (12)

 .44/ 1األن  يف يياة الناس وأهميحه يف اإلسال م:   (13)

 .53-52انظر البعد العقد : ص   (14)

 1/27ميان، باب سؤال جربي ُ النيب ع  اإلميان واإلسال م: رواه البخار  ع  أبي هريرة يف كحاب اإل  (15)

 .8رقم  1/36، ونسلم ع  عمر يف كحاب اإلميان، باب بيان اإلميان واإلسال م واإليسان: 51رقم 

 .'ربع العادات'، الكحاب الثالث 61-61/ 2إيياء علو م الدي :   (16)
 ،61-51انظر املقاصد العانة للشريعة: ص  (17)
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، ونسلم يف كحاب 4776رقم  5/1141البخار  يف كحاب النكاح، باب الرتغيب يف النكاح:  رواه  (18)

 .1411رقم  2/1121النكاح، باب اسححباب النكاح مل  تاقت نفسه إليه: 

، ونسلم يف 1233رقم  1/435خزانة ب  سعد:  ×رواه البخار  يف كحاب اجلنائز، باب رثى النيب   (19)

 صلى اهلل عليه وسلم، وقد كان النيب 1628رقم  3/1251ة بالثلث: كحاب الوصية، باب الوصي

بلغ  صلى اهلل عليه وسلمينفق مجيع نا بيده، وهذا ال يناقض املبدأ العا م يف اقحياد النفقة، ألنه 

أرقى درجات الحوك ُ على اهلل واليقني مبا عنده، وسار على دربه أبو بكر رضي اهلل عنه يينما 

  ورسوله.تيدق جبميع ناله هلل

، وانظر صحيح 2417رقم  4/612رواه الرتنذ  يف سننه، يف كحاب الزهد، باب يف القيانة:   (20)

 .7311رقم  128/ 2اجلانع: 

، 2325رقم  562/ 4رواه الرتنذ  يف كحاب الزهد، باب نا جاء نث ُ الدنيا نث ُ أربعة نفر:   (21)

 .3124رقم  288/ 1وانظر صحيح اجلانع: 

 .27-25املال وامللكية ص  انظر   (22)

 612/ 2رواه نسلم يف كحاب الزكاة، باب فض ُ النفقة على العيال واململوك وإثم ن  ضيعهم:   (23)

 .115رقم 

 .26، وانظر املال وامللكية ص 17رقم  111/ 1إصالح املال الب  أبي الدنيا:   (24)

 .53رقم  56/ 1إصالح املال:    (25)

 .63-58انة للشريعة: ص انظر املقاصد الع  (26)

 .21-18انظر املال وامللكية: ص   (27)

 .62انظر املقاصد العانة للشريعة: ص   (28)

، ونسلم يف كحاب اإلميان، 1331رقم  2/515رواه البخار  يف كحاب الزكاة، باب وجوب الزكاة:   (29)

 .11رقم  1/51باب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسال م: 

 2/138هذا اللفظ البخار  يف كحاب الشهادات، باب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد: رواه ب  (30)

، ورواه نسلم بألفاف نحقاربة يف كحاب اهلبات، باب كراهة تفضي ُ بعض األوالد يف 2517رقم 

 .1623رقم  1241/ 3اهلبة: 

 .1154رقم  731/ 2رواه نسلم يف كحاب الزكاة، باب يف الكفاف والقناعة:   (31)

، ونسلم يف كحاب 6181رقم  5/2368رواه البخار  يف كحاب الرقاق، باب الغنى غنى النفس:   (32)

 .1151رقم  2/726الزكاة، باب ليس الغنى ع  كثرة العرض: 

، ونسلم يف 6172رقم  2364/ 5رواه البخار  يف كحاب الرقاق، باب نا يحقى ن  فحنة املال:   (33)

 .1148رقم  725/ 2الب  آد م واديني البحغى ثالثا: كحاب الزكاة،  باب لو أن 

، وإسناده صحيح، ورواه اب  يبان يف صحيحه، يف 2376رقم  588/ 4رواه الرتنذ  يف سننه:   (34)

، وقال حمققه: إسناده 3228رقم  24/ 8كحاب الزكاة، باب نا جاء يف احلرص ونا يحعلق به: 

 .5621رقم  418 /1صحيح على شرط نسلم، وانظر صحيح اجلانع: 

، يف قاعدة يف أن جنس فع ُ املأنور أعظم ن  143-142/ 21جمموع الفحاوى الب  تيمية:   (35)

 جنس ترك املنهي.

 .66البعد العقد  ص   (36)

رواه البيهقي يف شعب اإلميان، في ُ يف ذكر نا يف األوجاع واألعراض واملييبات ن  الكفارات:   (37)

 .11111رقم  228/ 7
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رواه بهذا اللفظ نسلم ع  أبي سعيد اخلدر  وأبي هريرة يف كحاب الرب واليلة واآلداب، باب   (38)

رقم  114/ 1، ورواه البخار  يف األدب املفرد، يف باب الكرب: 2621رقم  2123/ 4حتريم الكرب: 

ه(، ، بلفظ: )قال اهلل عز وج ُ: العز إزار ، والكربياء ردائي، فم  ينازعين بشيء ننهما عذبح552

 وقال األلباني: صحيح.

رقم  2182/ 5رواه بهذا اللفظ البخار  يف كحاب اللباس، باب ن  جر ثوبه ن  غري خيالء:   (39)

 1651/ 3، ونسلم بألفاف نحقاربة يف كحاب اللباس والزينة، باب حتريم جر الثوب خيالء: 5451

 .2185رقم 

 .31/ ص  7فيض القدير للمناو : ج   (40)

، وصحيح 3462رقم  2/ 1، وانظر صحيح سن  أبي داود: 137رقم  283/ 3أبو داود: رواه   (41)

، ويف رواية للطرباني يف الكبري، يف باب العني، ن  يديث عبد اهلل ب  423رقم  42/ 1اجلانع: 

 .13611رقم  433/ 12عمر بلفظ: )إذا ض  الناس بالدينار والدرهم..(: 

الرسول، الكحاب الرابع يف اخلالفة واإلنارة، الفي ُ السابع يف انظر جانع األصول يف أياديث   (42)

 .2171رقم  83/ 4أياديث نحفرقة: 

 .66-65انظر املقاصد العانة للشريعة: ص   (43)

رقم  2411/ 6رواه البخار  يف كحاب احلدود، باب كراهية الشفاعة يف احلد إذا رفع إىل السلطان:   (44)

باب قطع السارق الشريف وغريه، والنهي ع  الشفاعة يف  ، ونسلم يف كحاب احلدود،6416

 .1688رقم  1311/ 3احلدود: 

، وقال حمققه 1111رقم  387/ 2رواه أمحد يف نسند املكثري  ن  اليحابة، نسند أبي هريرة:   (45)

، وصحيح اب  يبان برتتيب اب  بلبان، يف كحاب 'صحيح لغريه، وهذا إسناد يس  'األرنؤوط: 

رقم  456/ 1وإسناده يس ، وانظر صحيح اجلانع:  5176رقم  467/ 11باب الرشوة: القضاء، 

5113. 

 .67-66املقاصد العانة للشريعة:   (46)

، 1322رقم  272/ 2رواه الطرباني يف نسند الشانيني، نسند خالد ب  محيد املهر :   (47)

 411/ 3 ضعيف اجلانع: ، وضعفه األلباني يف7141رقم  411/ 3والسيوطي يف اجلانع اليغري: 

 .5117رقم 

، 1323رقم  272/ 2رواه الطرباني يف نسند الشانيني، نسند خالد ب  محيد املهر :   (48)

 .5281رقم  413/ 3، وانظر ضعيف اجلانع: 8223رقم  41/ 4والسيوطي يف اجلانع اليغري: 

، ونسلم يف كحاب 2457رقم  2/117رواه البخار  يف كحاب اهلبة، باب ن   ، يقب ُ اهلدية لعلة:   (49)

 .1832رقم  3/1463اإلنارة، باب حتريم هدايا العمال: 

 .125/ 13: 1115/ 2عون املعبود، دار الكحب العلمية ط  (50)

، وذكره األلباني 613/ 1البدر املنري، الب  امللق : كحاب القضاء، احلديث السادس بعد الثالثني:   (51)

أقف عليه اآلن، وذكر طريقا آخر ننقطعا ع  وكيع يف )أخبار  ، وقال: ، 271/ 8إرواء الغلي ُ:  يف

(، قال: )كحب عمر إىل 311/ 8(، وذكر طريقا آخر ع  عبد الرزاق يف نينفه ) 111/ 2القضاة: 

أبي نوسى األشعر  ال تبيع  وال تبحاع  وال تشارن وال ترتش يف احلكم، وال حتكم بني اثنني وأنت 

 .371/ 8الغلي ُ:  غضبان(، انظر إرواء

رقم  1/251رواه نالك يف املوطأ يف كحاب الزكاة، باب زكاة أنوال اليحانى والحجارة هلم فيها:   (52)

، 4351رقم  3/217، واهليثمي يف جممع الزوائد، يف كحاب الزكاة، باب زكاة أنوال اليحانى: 588



(612) 

 (21) العدد -االجتهـــاد             االقتصادية                     قسم الدراسات  

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
ه صحيح، واحلديث وإن وقال: رواه الطرباني يف األوسط، وأخربني سيد  وشيخي أن إسناد

ن  يديث أنس نرفوعا، فإن اجلمهور أخذوا به،  87رقم  3/8ضعفه األلباني يف ضعيف اجلانع: 

، ييث ناقش املسألة، وعرض أقوال أه ُ 317-6/311وانظر تفيي ُ املسألة يف حتفة األيوذ : 

لكنها يؤيدها آثار  العلم فيها، ومما جاء فيه: )..واسحدلوا بأياديث الباب، وهي وإن كانت ضعيفة،

 .6/313صحيحة ع  اليحابة، وبعمو م األياديث الواردة يف إجياب الزكاة(، انظر حتفة األيوذ : 

 .1/12يف االقحياد اإلسالني املرتكزات:   (53)

 .4281رقم  4/1663رواه البخار  يف كحاب الحفسري، سورة آل عمران:   (54)

 .45املقاصد العانة للشريعة: ص   (55)

 .1615رقم  3/1227رواه نسلم يف كحاب املساقاة، باب حتريم االيحكار يف األقوات:   (56)

 .51-51املقاصد العانة للشريعة:   (57)

 .143/ 21: جمموع الفحاوى  (58)


