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  وفاƇ وحنينا....إلǏ روƟ والدي الطاǋرة

ýاليتم الطوي Ɣدر Ƙونǋو ÜƟالجرا Ƙمن ضمد Ǐإل  

  أمي أعƨ الحبايƔ...حبا وعرفانا......

  إلǏ إخوتي وأخواتي تقديرا لتشجيعǌم واǋتمامǌم

عبد ...إلǏ من عاش معي مراحý البحث معاناة وأمال

  حبا وعرفانا...العالي

  :إلǋƨ Ǐور الروضة أبناƑي

  . سǏǌ- معتصم- ضياƇ الدين-مبارǁ نصر الدين

Ƈة والنقاƇشوقا للبرا.  

.....ƴالمتواض ýذا العمǋ ديǋأ ƴالجمي Ǐإل.  

  
  

  

 



  
  

  

  

  

بمشاعر فياضة بالتقدير واالحترام أقدم جƨيý شكري لǖستاذ   

سعيد فكرة عميد كلية العلوم اإلسالمية والعلوم االجتماعيةÜ وكý : الدكتور

القاƑمين علǋ Ǐذǉ الكلية وخاصة الدراساƘ العلياÜ علǏ جǌدǋم لتوفير ما 

  .يساعد علǏ البحث العلمي

لشكر لكý من علمني حرفا من كما أرجƴ بذاكرتي للوراÜƇ ألقدم ا  

 ƛم التعليم االبتداƑي -أي المدرسة القرƈنية–مرحلة التعليم بالمسجد 

  .واألساسي والƛانوي ƛم الجامعيÜ ألن من علمني حرفا صرƘ لǊ عبدا

واعترافا بالجميý يƽرƯ علي الواجƔ العلمي أن أقف وقƽة تقدير   

ألستاذ الدكتور سعيد واحترام ألقدم مرة أخرǎ جƨيý الشكر إلǏ فضيلة ا

 Ƙاǌإلي توجي ǎوأسد Üالمذكرة ǉذǋ Ǐباإلشراف عل ýضƽالذي ت Üفكرة

 Ǌولياتƌرة مسƛم كƹمين رƛال Ǌعلي من وقت ýولم يبخ Üعلمية دقيقة

Ǌاالتƺوانش.  

   Ÿا ýƋوأس Üوالرقي Ɵيد من النجاƨي بالمƑشكري ودعا Ǌلذا أقدم ل

 .لǊ أن يبارǁ في عمرÜǉ ويمدǉ بالصحة والعافية



أ  

  :مقدمة

إن الحمد Ÿ نحمدǉ ونستعينǊ ونستƽƺرǉ ونتوƔ إليÜǊ ونعوذ باŸ من شرور أنƽسنا   

Ǌل ýفال مض Ÿا ǉدǌمن ي Üأعمالنا ƘاƑوسي .Ǌادي لǋ فال ýإال . ومن يضل Ǌد أن ال الǌوأش

Ǌل ǁال شري ǉوحد Ÿا .ýالسبي Ƈسوا Ǐادي إلǌو الǋ . د أن محمدا سيدنا وحبيبنا عبدǌوأش

سولǊ نبي الǌدǎ والرحمة بعǊƛ اŸ رحمة للعالمينÜ ليخرج الناƩ من الƲلماƘ إلǏ اŸ ور

  :وبعد. فƋنقذنا من الǌلكة وǋدانا برسالتǊ إلǏ خير الدنيا واǓخرة. النور

   ƴƑوالشرا ýƑأن تكون الشريعة اإلسالمية خاتمة الرسا ýوج ƨع Ÿحكمة ا Ƙاقتض

. Ƙ منǌا دستورا صالحا لكƨ ýمان ومكانفكانƘ جامعة لصƽاƘ وخصاƭƑ جعل. السماوية

ƴوتطور المجتم ƴما اختلف الوضǌم مǌومعامالت Ʃالنا Ƙولمختلف تصرفا . ƘƇفجا

  .أحكامǌا مراعية لمصالح الناÜƩ وفƾ قواعد ومبادƏ تضبط السلوǁ والتصرف

فقد جاǋ Ƈذا الدين بتشريƴ كامý تناوý مختلف مجاالƘ الحياةÜ عقيدة وسلوكا ونƲم   

ǋذا التشريƴ قاƑم علǏ أسƩ قوية . إلنسان بربÜǊ وعالقاتǊ بƺيرǉ أفرادا وجماعاƘعالقة ا

ومبادƛ Əابتة يستند إليǌا في استنباط األحكام التي تضبط مختلف التصرفاƘ والعقود 

ǋذǉ المبادƏ تشكý في جوǋرǋا صƽة المرونة التي تƽسح المجاý لمسايرة . المستحدƛة

ادÜ األمر الذي يرفƴ عنǌم الضيƾ والحرج في مختلف التطور والتجاوƔ مƴ مصالح األفر

  .تصرفاتǌم ومعامالتǌم خاصة المالية والتجارية منǌا

ولما كان من أǋدافǊ األساسية بناƇ مجتمƴ قوي تقوم عالقاƘ أفرادǉ علǏ مبدأ 

التعاون والتبادý باعتبار اإلنسان في حاجة داƑمة لما في يد ƹيرÜǉ وال يمكنǊ بحاý توفير 

ومعروف أن ƹيرǉ ال يبذý ما في يدǉ إال بعوƯ ومقابÜý وǋذا منشƋ . تياجاتǊ بنƽسǊكý اح

وقد عنǏ اإلسالم بتنƲيم ǋذǉ العالقاƘ بين األفراد . عالقاƘ التبادý في شكلǌا التجاري

بمجموعة ضوابط وأحكام شرعية بما يضمن تحقيƾ مصلحة جميƴ أطراف العالقة أو 

يم والمƌسساƘ التي تضمن الرقابة علǏ النشاط التجاري المبادلة التجارية وفي إطار الق

 وتضبط صورǉ وعقودǉ بما يضمن تحقيƾ مصلحة جميƴ - السوƾ- مجاالتǊرونƌ ط

أطراف العالقاƘ التجاريةÜ خاصة وأن للنشاط التجاري دور ǋام بما يحدǊƛ من حركية 

م أƛرا ǋاما في وال شǁ أن لتوجيǌاƘ اإلسال. اقتصادية بƎيجادǉ منافƨ ƴمانية ومكانية



ب  

ومن ǋنا تبدو أǋمية البحث في موضوƳ الرقابة علǏ النشاط . المحافƲة علǏ التجارة

  .التجاري في الƽكر االقتصادي اإلسالمي

  :  Ʊأǉمية الموضو: أوال  

إن موضوƳ الرقابة من أǋم المواضيƴ التي تمƩ الكيان التنƲيمي للدولةÜ فǌي   

ية في القوة االقتصادية للدولة ليكون من دواعي ضرورية لحماية التجارةÜ لǌا من أǋم

  :ولذا تبرƨ أǋمية الموضوƳ في عدة جوانÜƔ منǌا. استقرارǋا وقوتǌا

 أن النشاط التجاري ǋو أساƩ الحركة االقتصاديةÜ والرقابة عليǊ ضمان - 1

لتحقيƾ التنمية وحماية مصالح أطراف العالقة التجاريةÜ وااللتƨام بالمعايير والضوابط 

واإلسالم وضƴ أحكاما شرعية تنƲم كý أوجǊ النشاط التجار ي . لمذǋبية والموضوعيةا

Ǌيم. ومجاالتƲالتن Ǐإل Ƙالتجاري من أحوج القطاعا Ƴألن القطا.  

 للنشاط التجاري دور ǋام في الحياة االقتصادية بما يحدǊƛ من حركية اقتصادية - 2

ƽوح ƴƑين البضاƨمانية تتولد عن تخƨ ƴمناف ǉيجادƎلكين بǌاحتياج المست Ƙأوقا Ǐا إلǌƲ

إليǌاÜ ومنافƴ مكانية ناتجة عن نقý السلƴ من مكان إنتاجǌا إلǏ أماكن توƨيعǌا 

Ü وفرضƘ الرقابة عليǊ كلما ارتƽعƘ اوكلما كان النشاط التجاري مƌطر. واستǌالكǌا

ƾالسو ƴوتوس ÜةƇاƽدرجة الك . ƴƑمصلحة البا ƾرواجا يحق Ƙوالخدما ƴالسل Ƙدǌوش

  . وال شǁ أن قواعد المنافسة الحرة تقضي مراقبة النشاط التبادلي. مشتريوال

 بيان الضوابط الƽقǌية واألحكام الشرعية التي تنƲم مختلف صور النشاط - 3

ǉالمالية. التجاري وعقود ƾاألورا ƾأو سو ÜƘوالخدما ƴالسل ƾاألمر بسو ƾتعل Ƈسوا- 

مية خاصة لبعƯ مƲاǋر النشاط كما يولي البحث أǋ.  وأيضا سوƾ العمý-البورصة

 .التجاري الحديƛة

 أولǏ اإلسالم اǋتماما خاصا لمسƋلة الرقابة علǏ النشاط التجاري بعد أن حدد - 4

ƾاألسوا ǉذǋ ا المتعاملون فيǌل ƴأن يخض Ɣام . األطر األخالقية والشرعية التي يجƲن

وال شǁ أن ميƨة . خالقيالحسبةÜ إلǏ جانƔ رقابة ذاتية نابعة من عقيدة المسلم وسلوكǊ األ

اƨدواجية الرقابة في الƽكر اإلسالمي تعكƩ الجدوǎ االقتصادية للرقابة علǏ النشاط 



ج  

التجاري بمختلف صورǉ سواƇ تعلƾ األمر بالعالقاƘ التجارية المحلية أو التجارة 

  .الخارجيةÜ بما في ذلǁ الصور المعروفة أو المستحدƛة كالتجارة اإللكترونية وƹيرǋا

  :أسباب اƢتيار الموضوƱ: اƙاني

 إن موضوƳ الرقابة من أǋم مساýƑ التنƲيم في الدولة بما يضمن السير المنتƲم - 1

وتعد مشكلة الرقابة علǏ األسواƾ في الƽكر االقتصادي . للمعامالƘ والمبادالƘ التجارية

  .المعاصر من أǋم المشاكý التي تعاني منǌا النƲم االقتصادية

ادي اإلسالمي جملة من الضوابط الشرعية واألحكام التي  إن للنƲام االقتص- 2

وǋذا . تضبط وتنƲم حركة التعامý والتبادý للسلƴ بمختلف أنواعǌا في األسواƾ اإلسالمية

 Ʃمصالح النا ƾبما يحق Üميدانا للمنافسة الحرة بين المتعاملين ƾاألسوا ǉذǋ ýما يجع

 .بتوفير السلƴ واستقرار األسعار

التشريƴ اإلسالمي ودورǉ في إيجاد نƲام اقتصادي متميƨ عن  بيان عƲمة - 3

 ýريا وتطبيقيا  في مجاƲاالقتصاد اإلسالمي ن Ɵصال ǎر مدǌƲم المعاصرة مما يƲالن

 .التجارة

4 - Ǌعلي Ɣترت  ýƛوالم ƾعن القيم واألخال ƾإن تخلي المتعاملين في األسوا  

ýبالباط Ʃالنا ýأموا ýش وأكƺيان الƺال. ط Ưم فرƹالوضعية ور Ƙرقابة في االقتصاديا

في شكý رقابة خارجية أساسǌا القانون إال أن الكƛير من المعامالƘ التجارية تشوبǌا عدة 

ƔƑشوا . Ɣا المحتسǌرضƽأي رقابة خارجية ي Üدواج الرقابةƨا Ǌيƽأما االقتصاد اإلسالمي ف

وبناƇ .  اŸ تعالǏإلǏ جانƔ رقابة ذاتية ناتجة عن ضمير المتعامý وشعورǉ الداƑم برقابة

علǋ Ǐذا التميƨ جاƘƇ فكرة البحث للجمƴ بين الجانƔ الƽقǌي ببيان األحكام الشرعية التي 

 .تحكم التعامý التجاريÜ وجانƔ الرقابة عليǊ سواƇ من ناحية الرقابة الذاتية أو المƌسساتية

 أو  في التعامالƘ التجارية اليومية التي عادة ما يكون فيǌا لبƲƩ  ما يالح- 5

ǋذǉ المخالƽاƹ Ƙالبا ما تنجم عن ƹياƔ الرقابة الƽعالة . مخالƽة ألحكام التجارة في اإلسالم

فالطرƾ والمناƝǋ الحديƛة للرقابة علǏ النشاط التجاري أفرƘƨ . بنوعيǌا خاصة الذاتية

فرƹم التدخý إال أن أمراƯ السوƾ مýƛ الƺش والتƨوير وƹيرǋا . ضعƽا رقابيا كبيرا



د  

األمر الذي استلƨم البحث في . ة في تعامý األفراد وحتǏ المƌسساƘماƨالƘ منتشر

موضوƳ الرقابة في اإلسالم محاولة للتوصý إلǏ إبراƨ ضرورة وضƴ جǌاƨ رقابي 

 Üسساتي للرقابةƌالذاتي والم Ɣبين الجان ƴويجم Üالنشاط التجاري Ƙطي مجاالƺي ýمتكام

  .  الذاتيةخاصة مƴ االعتقاد أن الخلý ناجم عن ضعف الرقابة 

 متابعة التقارير الصادرة عن الجǌاƘ الوصية عن النشاط التجاري والتي تشير -د

باستمرار إلǏ حاالƘ الƺش والمتاجرة في المحرماƘ والممنوعاÜƘ وارتƽاƳ األسعار 

إلǏ جانƔ اƛǓار السلبية لمعامالƘ البورصة بسبƔ المضاربة . المƽتعý نتيجة االحتكار

ما يƽرƯ ضرورة التƽكير في إعادة بعث مƌسسة الحسبة . ƹيرǉعلǏ فروƾ األسعارÜ و

لخƯƽ التكاليف التي يتحملǌا االقتصاد نتيجة ضعف الجǌاƨ الرقابي الذي يشǌدǉ النشاط 

  . التجاريÜ ال سيما في المجاالƘ الحديƛة

  :اإلشكالية: ƙالƙا

تلف   إن المتƋمý للواقƴ الحالي لǖسواƾ والنشاط التجاري يالحƲ النقƭ بمخ

وانطالقا من كون النشاط التجاري أساƩ . أنواعÜǊ وأضحǏ عامال للتخلف االقتصادي

ومحور الحركية االقتصادية ألي بلدÜ فاألمر يتطلƔ ترشيد وتوجيǊ األنشطة التجارية 

  . المختلƽةÜ ووضƴ نƲام رقابي معتدý من شƋنǊ أن يسد الضعف الرقابي الحالي

Ɣجان ýماǋوإ Üالديني Ƴƨمن عقيدة المسلم فضعف الوا ƴالرقابة الذاتية التي تنب 

Ƙالمعامال ýحكام الشريعة في مجاƋام بƨوااللت Üاألخالقي Ǌام . وسلوكƲن Ɣياƹ Ǐإضافة إل

 ýاألمر الذي يستدعي البحث عن سب Üترشيد النشاط التجاري Ɣياƹ Ǐإل ǎأد Üالحسبة

  .تحقيƾ رقابة أكƛر فعالية علǏ التجارة

 البحث في سƌاý جوǋري مƽادǉ ما ǋي سبý الرقابة علǏ وعليǊ يمكن تحديد محور

النشاط التجاري في اإلسالمÜ وأǋم الضوابط التي تحكم المعامالƘ التجارية المختلƽةÞ كما 

  :يمكن تƽريƴ اإلشكالية إلǏ أسƑلة تكميلية ǋي

-  Þǉم صورǋوم النشاط التجاري في اإلسالم وأǌƽما م  

 التي تميǋƨا عن الرقابة في ما ǋي أنواƳ الرقابةÜ وأبرƨ خصاƑصǌا -
Þمة االقتصادية المعاصرةƲاألن  



ه  

ما ǋي أبرƨ المجاالƘ التجارية التي تحتاج إلǏ رقابةÜ وما الجدوǎ االقتصادية  -
Þام االقتصادي اإلسالميƲدواجية الرقابة في النƨمن ا.  

 
  :أǉداƹ الموضوƱ: رابعا

 ودورǉ في إيجاد نƲام  بيان مدǎ اǋتمام الƽكر االقتصادي اإلسالمي بالرقابة- 1  

اقتصادي متميƨ ومتكامý يƺطي كý المجاالƘ بما في ذلǁ النشاط التجاري الذي يعد من 

أǋم المجاالƘ التي أحاطǌا التشريƴ اإلسالمي بضوابط وأحكام شرعية تضمن بقاƇ العملية 

ýالƺاالحتكار واالست ýفي . التجارية بعيدا عن أشكا Əالمباد ǉذǋ ƾمية تطبيǋأ ǎومد

  .رشيد وإصالƟ واقƴ النشاط التجاري في األنƲمة المعاصرةت

 إبراƨ المكانة االقتصادية للرقابة علǏ النشاط التجاري بضوابطǌا الƽقǌية - 2  

واحتكار . واألحكام الشرعية التي تحرم التعامý بالسلƴ المحرمةÜ والتالعƔ باألسعار

 ƹير المشروعة في إلǏ جانƔ الحديث عن المضارباƘ. السلƴ والƺش في نوعيتǌا

ýالعم ƾفي سو Ƙاƨوالتجاو Üة . البورصةƛاألنشطة التجارية الحدي Ƙمن مجاال ǉيرƹو

  .كاستƛماراƘ البنوÜǁ والتجارة اإللكترونيةÜ والحقوƾ األدبية والƽكرية

 إن الحالة التي تشǌدǋا األسواƾ حاليا جعý النشاط التجاري يبتعد كƛيرا عن - 3  

مƛالية التي يدعو إليǌا الƽكر االقتصادي اإلسالميÜ ما يƽرƯ ضوابط ومواصƽاƘ السوƾ ال

الدعوة إلǏ إعادة بعث نƲام الحسبة التجارية للرقابةÜ خاصة في ýƲ األساليƔ الجديدة 

  .لالحتكارÜ واإلعالن والدعاية

 يǌدف الموضوƳ أيضا إلǏ التركيƨ علǏ جانƔ الرقابة الذاتية التي أƽƹلتǌا - 4  

صوý إلǏ ضمان رقابة مƨدوجة علǏ النشاط التجاريÜ وإبراƨ خاصية األنƲمة الحديƛة للو

اƨدواج الرقابة في اإلسالم كعامý مميƨ لالقتصاد اإلسالميÜ وأǋمية الواƳƨ الديني في 

Ǐتعال Ÿالنشاط االقتصادي باستشعار المسلم رقابة ا Ǌتوجي.  

  

  

  

  



و  

  :الدراساƖ السابقة: Ƣامسا

وضوƳ الرقابة في عدة مواضƴ في الƽقǊ لقد تعرضƘ كتƔ الƽقǊ اإلسالمي لم

ومن أǋم الكتƔ التي تناولǋ Ƙذا الموضوƳ عند علماƇ السلف كتاƔ األمواý . اإلسالمي

الرقابة : وكتاƔ الخراج ألبي يوسفÜ أما المعاصرون نجد. ألبي عبد القاسم بن سالم

Ɣوكتا Üةƛم المالية الحديƲالرقابة الم: المالية في اإلسالم مقارنة بالن ýد الرسوǌالية في ع

  .عيسǏ البارونيÜ إال أنǌا تناولƘ الموضوƳ في بعƯ جوانبǊ فقط: والخلƽاƇ الراشدون

ومن أǋم الدراساƘ التي وقƘƽ عليǌا وتتناوý موضوƳ الرقابةÜ كتƔ وأبحاث علمية 

 Ƙƛالتي تحد Ƙالعلمية والدوريا Ƙالمنشورة في المجال Ƙالمقاال Ưوأيضا بع Üأكاديمية

  :ة علǏ األسواƾعن الرقاب

  :الكتب/ أوال

. ƹاƨي عناية: الدكتور: ضوابط تنƲيم االقتصاد في السوƾ اإلسالمي:  ø كتاب1

  .مÜ ùǋ1992 1412   01الطبعة . دار النƽاƩƑ للطباعة والنشر والتوƨيƴ: لبنان

دراسة أكاديمية يبين فيǌا الكاتƔ الضوابط الشرعية للتعامý السلعي والنشاط 

ƨورك Üالتجاريةالتسويقي Ƙي للمعامالǌقƽال Ɣالجان Ǐعل  . Ǐالدراسة عل ƨفي حين لم ترك

كما لم تحƯ أوجǊ النشاط التجاري الحديƛة . الذاتية والمƌسساتية: مسƋلة الرقابة بنوعيǌا

  .بدراسة أو بيان لضوابطǌا وسبý الرقابة عليǌا

  :البحوث اǓكاديمية والرسائل/ ƙانيا

1ø ام الرقابي في اإلدارƲالن Ÿا Ǐفي الدعوة إل ǉرƛعماد محمد . ة اإلسالمية وأ

  .مÜùǋ2003 1424   01دار اليقين للنشر والتوƨيÜƴ الطبعة : عمارة يÜƩ المنصورة

رسالة دكتوراǉ تقدم بǌا الباحث إلǏ قسم الدعوة والƛقافة اإلسالمية بكلية أصوý الدين 

وركƨ . رقابة وأنواعǌا وقواعدǋاوالدعوة اإلسالمية بالقاǋرةÜ يبين فيǌا الباحث مǌƽوم ال

Ɣاالحتسا Ƙم مجاالǋالتاريخي للحسية وأ Ɣالجان Ǐعل.  



ز  

ولم يتناوý الباحث بتركيƨ جانƔ الرقابة علǏ النشاط التجاريÜ والمجاالƘ الحديƛة 

Ǌفي Ɣية التي . لالحتساǌقƽم الضوابط الǋصور النشاط التجاري وأ ýكما لم يتحدث حو

  .تحكمǌا

  .حياة عبيد: لنƽقاƘ العامة في النƲام المالي اإلسالميù الرقابة علǏ ا 2

بحث مقدم لنيý شǌادة الماجستير في الشريعة اإلسالمية بجامعة األمير عبد القادر 

 ù رƑاƨالج ù 1418بقسنطينة Ü ùǋ 1419 Ü ùǋ 1997 ù م1998م.  

ث تناوý البحث في جانƔ منǊ موضوƳ الرقابة في اإلسالم وأنواعǌاÜ وباعتبار البح

  .متعلƾ بالنƲام المالي فƎنǊ لم يتطرƾ لمسƋلة النشاط التجاري

  :المقاالƙ /Ɩالƙا

عبد الرحمن يسريø  : Ü تنưيم السوÛƼ تحديد اǓسعار في االقتصاد اإلسالمي1

 ù ùǋ نوفمبر ù 1417 ù رجù 16 Ɣ السنة 188مجلة االقتصاد اإلسالميÜ العدد 

  .م1996ديسمبر 

إلسالمي وحتمية التنافÜƩ وضرورة منƴ االحتكار تناوý المقاƲ ýروف السوƾ ا

  . والƺش وضمان حرية الدخوý والتعامý في السوƾ وتقديم النصح للمتعاملين

2ø  سعار في االقتصاد اإلسالميǓوتحديد ا Ƽيم السوưعبد الرحمن يسري: تن .

ر م ينايÜùǋ 1996 ديسمبر 1417 شعبان 16 السنة 189مجلة االقتصاد اإلسالمي العدد 

  .م1997

تحدث فيǊ الكاتƔ عن دور المحتسƔ في ضبط النشاط التجاريÜ والجدوǎ والكƽاƇة 

  .االقتصادية والƽنية لجǌاƨ الحسبة

فخري خليý أبو صƽية : ù نƲام الرقابة علǏ الماý العام في االقتصاد اإلسالمي 3

محكمة فصلية علمية . مجلة الشريعة والدراساƘ اإلسالمية. ù بسام عوƯ عبد الرحيم

 Üاإلسالمية Ƙتعني بالبحوث والدراسا Ƙالنشر العلمي بجامعة الكوي Ʃتصدر عن مجل

  .مÜùǋ2003 مارÜ1423 Ʃ ذو الحجة Ü52 العدد 18السنة 



ح  

حيث عرف الباحƛان الرقابة لƺة واصطالحا وذكرا خصاƭƑ الرقابة في النƲام 

  .اماالقتصادي اإلسالمي وأنواعǌا وركƨا علǏ الرقابة علǏ الماý الع

  :صعوباƖ البحث/ سادسا

  :تمƛلƘ صعوباǋ Ƙذا البحث في

1ø  رية إذƑاƨفي الجامعة الج ƭة التخصƛباعتبار حدا ýذا المجاǋ جدة البحث في 

 Ƙمن الدراسا Ƴذا النوǋ ةƛرية وحداƑاƨالج Ƙالجامعا ǎمستو Ǐعل Ǐالدفعة األول ýتشك

درةÜ إذ دأبƘ كý الكلياƘ جعلƘ المصادر والمراجƴ المتخصصة في االقتصاد اإلسالمي نا

والجامعاƘ منذ نشƋتǌا علǏ تدريƩ علم االقتصاد العام أو ما يصطلح عليǊ باالقتصاد 

  .الوضعي

2ø  وخاصة Üكر االقتصادي اإلسالميƽور الƲقلة األبحاث المتعلقة بالتجارة من من 

ولǏ في فالرجوƳ إلǏ ا لمصادر المتمƛلة بالدرجة األ. بعƯ المجاالƘ التجارية الحديƛة

كتƔ فقǊ المعامالƘ بشكý خاƭ يƌصý لصور التجارة المعروفة ويحدد ضوابطǌاÜ في 

فكتƔ الحسبة . حين ال نجد كتبا مستقلة للبحث في مسƋلة الرقابة علǏ النشاط التجاري

وركƘƨ بكƛرة علǏ . باعتبارǋا ركيƨة ǋذǉ المراجƴ تناولƘ الموضوƳ من جانƔ واحد

Ƙوعمم ÜƔالمحتس ýتدخ ƘمجاالƘبالمعامال ƾاألحكام فيما يتعل .  

3ø  المادة ƴدا كبيرا ووقتا أكبر لجمǌج Ɣيتطل ƭالمتخص ƾالبحث العلمي الدقي 

وتصنيǌƽا وتبويبǌا وإخضاعǌا لطرƾ التحليý وفƾ مناƝǋ البحث العلميÜ األمر الذي 

صعƔ من مǌمتيÜ خاصة وأن مجاý وموضوƳ النشاط التجاري واسƴ جداÜ ولǊ صلة 

قطاعاƘ واألنشطة االقتصادية األخرǎ ما طرƟ إشكالية حصر وضبط الخطوط بمختلف ال

  .فالنشاط التجاري محور الحركية االقتصادية. العرضية للبحث

ǋذا التوسƴ الكبير للموضوÜƳ وجدة المجاý والتخصƭ قابلǊ قلة ملحوƲة في 

  .المراجƴ المتخصصة في الموضوÜƳ خاصة الدراساƘ الحديƛة منǌا

قد أن الجǌد المبذوý مǌما كانƘ العراقيÜý ومǌما كان مستواǉ لǊ قيمتǊ ومƴ ذلǁ أعت

ألن تخليƭ الƽكر من النسيان والتƽتح علǏ اختصاصاƘ حديƛة يعني النǌوƯ بالƽكر 



ط  

ǉمعنا ǊƑبداية ومرحلة لبحث علمي . وإعطا Ǌي أنƽفيك ƨالتمي ǎمستو Ǐإل ƾوإن لم ير

ǎأبحاث أخر Ǌتكمل ƭمتخص .  

  :بحثمنهجية ال/ سابعا

 Ɲǌفي دراستي المن ƘƽƲوتحقيقا لسالمة البحث فقد و Ƴرا لطبيعة الموضوƲن

ومنƝǌ المقارنة الذي لم . المتكامý المتكون من المنƝǌ االستقراƑي والتحليلي واالستنباطي

يستوف شروطǊ الكاملة في إيراد بعƯ أوجǊ التوافƾ واالختالف بين االقتصاد اإلسالمي 

عية ù الرأسمالية واالشتراكية فيما يتعلƾ بتحديد المƽاǋيم والنƲم االقتصادية الوض

والمصطلحاÜƘ وخاصة في ذكر الضوابط التي تحدد األطر وتحكم المعامالƘ التجارية 

  .بمختلف صورǋاÜ وأيضا أوجǊ المƽارقة فيما يتعلƾ خاصة بموضوƳ الرقابة

ادر والمراجƴ أما المنƝǌ االستقراƑي والتحليلي فكان من خالý الرجوƳ إلǏ المص

 Ǐما يحتاج إل ýتحلي ƴم Üاالقتصاد Ƈوعلما Ƈاǌقƽال Ƈراƈيم وǋاƽالتعاريف والم Ǐللوقوف عل

ýتحلي . Ưاستنباط بع Ǐإل ýوالتحلي Ƈاالستقرا ýمن خال ýاالستنباطي في التوص Ɲǌوالمن

األحكام والضوابط التي يجƔ أن تحكم التجارةÜ ومƌسسة الحسبة في وضعǌا للقوانين 

ýƑاووساǌوأيضا.  تدخل:  

1ø Ɣاإلسالمي وكت Ǌقƽالبحث من مصادر ال ýƑالمادة العلمية المتعلقة بمسا Ƙجمع 

المعامالƘ المالية القديمة األصليةÜ وأيضا مما كتبǊ المعاصرون سواƇ علماƇ االقتصاد 

Ǌقƽالشريعة وال Ƈالعام أو االقتصاد اإلسالمي أو علما.  

2 ø ƨالكريمة وع ƘياǓبكتابة ا Ƙالمصحف عني ƴم Ǐا ترتيبا يتماشǌا وترتيبǋو

  .الشريف

3ø األحاديث الواردة في البحث Ɲبتخري Ƙقم  . ƴمصدر واحد م Ǐولم أقتصر عل

  .اإلشارة واإلحالة إلǋ Ǐذǉ المصادر

4ø  ýƑالمسا Ǐعل ýاألحاديث الصحيحة لالستدال Ǐعل Ƙما استطع Ƙاعتمد 

  .المطروحة في البحث



ي  

5ø المصدر أو Ǐمانة العلمية  اإلحالة إلǖل Ƙالمعلوما Ǌمن Ƙالذي أخذ ƴالمرج 

المصدر أو المرجƴ : وعند تكرر المصدر أو المرجƴ في الصƽحة نƽسǌاÜ أشير بعبارة

 Ǐدي إلƌالواحد باختالف الطبعة مما ي Ɣوقد يختلف األخذ من الكتا Üاديا للتكرارƽت ÜǊسƽن

ý مرة أحصý علǏ مرجƴ التƺيير وذلǁ ناتƝ عن تعدد مصادر وأماكن البحثÜ فƽي ك

  .معين بطبعة مختلƽة

  : الƢطة/ ƙامنا

  .وقد قسمƘ البحث إلǏ مقدمة وفصلين وخاتمة

تعطي .  وǋي مدخý عام للبحث وفƾ ما تقتضيǊ منǌجية البحوث العلمية:المقدمة

فكرة عامة عن البحث من خالý بيان أǋميتǊ وأǋدافÜǊ وأسباƔ اإلقدام علǏ الخوƯ في 

كما تبرƨ وتحدد بشكý دقيƾ اإلشكالية التي تناولǌا البحث . ƹيرǋǉذا الموضوƳ دون 

بالتحليý والمناقشة من خالý مجموعة مناƝǋ علمية مناسبة لطبيعة البحث وفƾ خطة 

  .محددة

ويƌصý للنشاط التجاري بكý معطياتǊ من خالý تحديد المƽاǋيم : الفصل اǓول

لتحديد مǌƽوم النشاط : Ǔولا: األساسية والتƋصيý لمصطلحاƘ البحث ضمن مبحƛين

Ǌوالصرف. التجاري ومشروعيت ƴي المقايضة والبيǋو Ǐاألول ǉوصور .  

:  لدراسة صور أخرǎ للنشاط التجاري تعتمد علǏ المشاركة وǋي:والƙاني

  .المضاربةÜ اإلنتاجÜ االستƛمار

Ü متعلƾ بالسوƾ في اإلسالم بƋنواعÜǊ ومǌƽوم الرقابة وأنواعǌا وضوابطǌا:  والƙالث

  .النشاط التجاريÜ والرقابة: وǋذا ما يشكý المصطلحاƘ األساسية للبحث

خاƭ بالحديث عن أǋم مجاالƘ النشاط التجاري التي تحتاج إلǏ : الفصل الƙاني

  :ضبط ورقابة وترشيد بتطبيƾ ما سبƾ ذكرǉ من ضوابط Ü وقسم الƽصý إلƛ Ǐالƛة مباحث

اƾ بمختلف أنواعǌاÜ وسبý خصƭ للبحث في مسƋلة الرقابة علǏ األسو: اǓول

  .ترشيد المعامالƘ فيǌا

للحديث عن اإلنتاج وسبý حماية المستǌلÜǁ وترشيد االستƛمار بمختلف : والƙاني

  .صورǉ وعقودÜǉ خاصة في المصارف اإلسالمية



ك  

للحديث عن النشاط التجاري في الحقوƾ األدبية والمعنويةÜ وكذا التجارة : والƙالث

  .اإللكترونية

ث بخاتمة تتضمن مجموعة النتاƝƑ التي توصلƘ إليǌا واستخلصتǌا وختم البح

واالقتراحاƘ التي أراǋا مناسبة لترشيد النشاط التجاري وضمان االلتƨام بضوابط 

االقتصاد في السوƾ اإلسالمي بما يحقƾ مصلحة كý أطراف العالقة التجارية في مختلف 

  .صورǋا

لكني حاولƘ جاǋدة اإللمام بالموضوƳ الذي ال أدعي بلوƷ الكماý لǌذا البحثÜ و: أƢيرا

كما بذلƘ ما استطعƘ لتمǌيد السبيý بخطواƘ . أجدǉ مǌما وشديد الصلة بحياتنا اليومية

 .عسǏ أن تكون نافعة
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التجارة أساƩ النشاط االقتصادي وǋي الحلقة التي تربط بين اإلنتاج واالستǌالǁ وال 

يقدم الناƩ علǏ ممارسة عملتي اإلنتاج والتوƨيƴ إال لƺاية واحدة ǋي إشباƳ حاجاتǌم التي 

Ƴƨ والمستǌلǁ فالمبادلة التجارية ǋي قناة توصý كý من المنتƝ والمو. فطرǋم اŸ عليǌا

Ǌدفǌل.  

ال إن تعدد حاجاƘ اإلنسان وتنوعǌا جعلتƹ Ǌير قادر علǏ إشباعǌا بƎنتاجǊ المباشر

 Ǌالكǌعن است Ưيƽبقدر ي Ǌيادة إنتاجƨاإلنتاج و Ƴمن فرو Ƴفي فر ƭالتخص Ǐإل ǎتدǋفا

فعن طريƾ النشاط التجاري بمختلف . ومبادلة ذلǁ الƽاƯƑ مƴ فواƯƑ المنتجين اǓخرين

قودǉ يجد المنتƝ داƑما المستǌلǁ الذي يحتاج لسلعتǊ كما أصبح المستǌلǁ يلبي صورǉ وع

  .وƹالبا ما يكون التاجر وسيطا بينǌما. وذǉقحاجياتǊ من خالý بذý ن

وفي ǋذا الƽصý سƋتحدث في المبحث األوý عن مǌƽوم التجارة في اإلسالم 

. ي تحكم ǋذǉ الصوروأǋم صور النشاط التجاري والضوابط الƽقǌية الت. ومشروعيتǌا

وباعتبار السوƾ محور التجارة والمكان المخصƭ بشكý عام للتبادý فƎن المبحث الƛاني 

Ǌالرقابة علي ýوسب Üفي اإلسالم ƾللحديث عن السو ƭيخص ýصƽذا الǋ من . ƨالتركي ƴم

علǏ بيان دور المحتسƔ في ضبط المعامالƘ التجارية المختلƽةÜ وإبراƨ أǋمية اƨدواجية 

بة في النƲام االقتصادي اإلسالمي في ترشيد النشاط التجاري وأǋم الضوابط التي الرقا

  .تحكم وتميǋ ƨذǉ الرقابة

 Ʃأسا ýاألساسية التي تشك Ƙللمصطلحا ýصيƋو التǋ ýصƽذا الǋ دف منǌفال

  .النشاط التجاري والرقابة: موضوƳ البحث وǋي

  :وعليǊ فالƽصý يشتمý علƛ Ǐالƛة مباحث

ýللنشاط التجاريت: المبحث األو Ǐوم والمشروعية والصور األولǌƽحديد الم.  

  .صور النشاط التجاري التي تعتمد علǏ المشاركة: المبحث الƛاني

  .السوƾ والرقابة في اإلسالم: المبحث الƛالث  
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  :ويشتمل ƳلǍ مطلبين: المبحث اǓول

  

  .مفهوم النشاط التجارǎ ومشروƳيتǈ: المطلب اǓول

  

  .الصور اǓولǍ للنشاط التجارǎ: نيالمطلب الƙا
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  مفهوم النشاط التجارǎ ومشروƳيتǈ: المطلب اǓول  

  مفهوم النشاط التجارǎ: الفرƱ اǓول    

  تعريƹ التجارة لƸة: أوال

افتعÜý ورجý تاجر : باƳ واشترÜǎ وكذلǁ اتجر وǋو: تجر يتجر تجرا وتجارة"

  .صاحƔ وصحƔ:  وتجر مýƛوالجمƴ تجارÜ بالكسر والتخƽيفÜ وتجار

Ɣذيǌا: التǌلنجابت ƴالبي Ǐعل Ƙإذا عرض ƾƽتن Ƙناقة تاجرة إذا كان ýتقو Ɣالعر .

ýويقا Üتواجر ƾكاسدة: ونو ǎناقة تاجرة وأخر.  

ربح فالن من : ويقاý. تقوý العرƔ إنǊ لتاجر بذلǁ األمر أي حاذƾ: ابن األعرابي

  "1حتجارتǊ إذا أفضÜý وأربح إذا صادف سوقا ذاƘ رب

الذي يبيƴ ويشتريÜ ج تجار وتجار وتجرÜ كرجاý وعماý وصحƔ وكتƔ : التاجر"

  "2وأرƯ متجرة يتجر فيǌا وإليǌا

وǋي تقليƔ الماý بالتصرف فيǊ : مƋخوذة من تجر تجراÜ والتجارة معروفة: التجارة

  .3لƺرƯ الربح

  .4البيƴ أو الشراƇ بقصد الربح: وعرف بƋنǌا

التعامý في األسواƾ بيعا وشراƇ : اتŮجłر: Ƈ المشددة منبكسر الǌمƨة والتا: االتجار

  .5للربحÜ ممارسة التجارة

  :تعريƹ التجارة اصطالحا/ ƙانيا

1- ƅند الفقهاƳ التجارة ƹتعري  : Ɣبالربح أو تقلي ƴليبي Ƈالتجارة عبارة عن شرا

  .6الماý لƺرƯ الربح

 
                                                                                                                                                        

 دار لسان العرب، : ،بيروت..1/312یوسف خياط، : إعداد وتصنيف. ابن منظور:  لسان العرب المحيط- 1
 مكتبة النووي، دت،، دط: ،دمشق.1/270يروز أبادي، ، الف:  القاموس المحيط- 2

 ..م 1990-01الطبعة: دار الفكر: ، سوریا160محمد عبد الرؤوف المناوي، :  التوقيف على مهمات التعریف- 3
هـ، 1416-1، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع بيروت، ط100-محمد رواس قلعجي: عربي، إنجليزي، فرنسي: معجم لغة الفقهاء- 4

 ..م،1996
  19.  المرجع نفسه،- 5

معجم یشرح األلفاظ المصطلح عليها بين الفقهاء واألصوليين وغيرهم من علماء الدین رحمهم اهللا تعالى، محمد عميم اإلحسان :  التعریفات الفقهية- 6
  .م2003-هـ1424 1دار الكتب العلمية، ط:بيروت، .52دي البرآي، دالمج
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 السلƴ التجارة كý عمý يكون موضوعǊ جعý:  التعريƹ الوضعي للتجارة-2

Ü وتعرف التجارة علǏ أنǌا كý عقد يسعǏ 1المختلƽة في متناوý المستǌلكين بقصد الربح

إلǏ الربح ويحقƾ منƽعة للطرفين فǌو تجارةÜ سواƇ كان عقد بيƴ أو شراÜƇ أو عقد إجار 

 Ǐعل ýللحصو Ƙأو الخدما ƴƑالبضا ýا عملية تبادǌنƋكما تعرف أيضا ب ÜمينƋأو عقد ت

ý2الما.  

3-ƹاالقتصاد اإلسالمي تعري ƅلماƳ ندƳ التجارة  :  

 ýبالما Ǌفي متعلقات Ǌوأنواع ƴو البيǋو Üا بعضاǌبعض ýي مقابلة األمواǋ التجارة

Ƴة أنواƛالƛ يǋو Üƴكالمناف ýالما Ǐأو ما في معن Üي : واألعيان المملوكةǋو Üعين بعين

 علǏ رسم بيƴ النقدÜ أو بدين مƌجý وǋو السلمÜ أو حاý وǋو يكون في التمر أو

  .3االستصناƳ أو بيƴ عين بمنƽعة وǋو اإلجارة

فالتجارة أو النشاط التجاري ǋي مطلƾ عملية االكتساƔ وƨيادة الماý ونماǊƑ عن 

أو عن طريƾ مبادلة ماý . طريƾ مبادلة األمواý ببعضǌاÜ بƯƺ النƲر عن التسليم

  .ماƘبمنƽعةÜ أي أن التجارة عملية مبادلة وتداوý للسلƴ أعيانا أو خد

عملية االكتساƔ بشراƇ السلƛ ƴم محاولة بيعǌا : "ويمكن تعريف التجارة أيضا بƋنǌا

بƛمن أعلǏ من تكلƽة الحصوý عليǌاÜ بقصد تحصيý الربح وǋو فرƾ ما بين الƛمنين 

والسلƴ التي ǋي موضوƳ التجارة تشمý السلƴ العينية والخدماÜƘ والتاجر قد يعمý في 

ýفي ما ýوقد يعم ÜǊسƽن ýما Üýأو الما Üýأو المشاركة بالعم Üبالوكالة أو المضاربة Üǉيرƹ 

  ".4أو كليǌماÜ وقد يكون التاجر فردا أو ǋيƑة أو شركة أو دولة

 Ưفي بع ǎالتجارة سو ýو عدم وجود اختالف بين التعاريف حوǋ Ʋفالمالح

ƛحيث أن التعريف ال Üاǌالتجارة ومجاالت Ƴالخاصة بذكر أنوا Ƙصيالƽوالت Üالقيود ƨاني رك

 ƭالخا Ǌرد في مالƽال ǉباشر Ƈسوا Üالتجاري يكون عينا أو خدمة ýالتباد ýكون مح Ǐعل

أو في ماƹ ýيرÜǉ كما تمýƛ التجارة كý ما يباشرǉ األفراد والمƌسساƘ والدوÜý فكلǌا 

                                                                                                                                                        
  .م، 1984 -هـ 1404، بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر 227أحمد زآي بدوي، : التجاریة والقانونية معجم المصطلحات - 1

  . م، 2004 القاهرة، دار النهضة العربية،دط، ،13محمد سعد خليفة، :  مشكالت البيع عبر اإلنترنت- 2
 ..م 1993-هـ 1414-01ط. لهدایة، دار ا95یوسف آمال محمد، دار الصابوني،:  فقه اإلقتصاد النقدي- 3

-هـ1418 -1دار النفائس للنشر والتوزیع، ط: األردن،.138 /. 1وغيره، . محمد سليمان األشقر:  بحوث فقهية في قضایا اقتصادیة معاصرة- 4
 .م1998
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 ýة الحصوƽاألسعار بين تكل ƾفر ýالربح من خال ýو تحصيǋدف واحد وǋ تلتقي في

ƴمن البيƛو.  

4- ƹتعري ǎالقرضاو ƹلدون ويوسƢ ند ابنƳ التجارة :  

 محاولة الكسƔ بتنمية الماÜý بشراƇ ةاعلم أن التجار: " بقول1Ǌ عرفǌا ابن خلدون-أ

السلƴ بالرخƭ وبيعǌا بالƺالÜƇ أيا ما كانƘ السلعةÜ من دقيƾ أو ƨرƳ أو حيوان أو 

ختƨن السلعة وذلǁ القدر النامي يسمǏ ربحاÜ فالمحاوý لذلǁ الربحÜ إما أن ي. قماش

ويتحين بǌا حوالة األسواƾ من الرخƭ إلǏ الƺالƇ فيعƲم ربحÜǊ وإما أن ينقلǊ إلǏ بلد 

 Ưبع ýقا ǁولذل ÜǊم ربحƲفيع Ǌا فيǋالذي اشترا ǉر من بلدƛالسلعة أك ǁتل Ǌفي ƾƽخر تنƈ

شراƇ : أنا أعلمǌا لǁ في كلمتين: الشيوƢ من التجار لطالƔ الكشف عن حقيقة التجارة

  "2بيƴ الƺاليالرخيƭ و

Ƈوالشرا ƴو البيǋ ةƺوم التاجر والتجارة في اللǌƽفكما أن م . ƴأو من يقوم بالبي

والشراÜƇ فƎن ابن خلدون في تعريǊƽ للتجارة لم يخرج عن ǋذا المعنÜǏ إذا اعتبر أن 

 Ɣمحاولة للكس ǁوفي ذل ÜǏلƹمن أƛا بǌوإعادة بيع Ưƽمن منخƛب ƴللسل Ƈالتجارة شرا

مǌما كانƘ السلعة وطريقة االتجار والتعريف لم يذكر شراƇ وبيƴ وجعý الماý ينمو 

  .الخدماÜƘ كما لم يورد أي قيود علǏ عملية االتجار سوǎ شراƇ الرخيƭ وبيƴ الƺالي

Ɣ-ǊنƋعند االقتصاديين ب ýالعقود : " أما يوسف القرضاوي فقد حدد التداو Ƴمجمو

السلƴ : المنافÜƴ وبعبارة أخرǎوالمعامالƘ التي يتبادý الناƩ من خاللǌا األعيان و

 ةوالخدماÜƘ عن طريƾ البيƴ والشراƇ واإليجار واالستƑجار والجعالة والوكالة والوساط

  ".3ونحوǋا من أدواƘ المعاوضاƘ والتجارة. والشركة

فǌي بيƴ وشراƇ .  والمتƋمý للتعريف يجدǉ ال يخرج عن تعاريف التجارة السابقة

بادÜý سواƇ تم ذلǁ في ماý الƽرد الخاƭ أو في ماý للسلƴ والمنافƴ بمختلف صور الت

 ýرد كما تتم في شكƽال ýوالتجارة تتم في ما Üǉيرƹ أو بوكالة Ǌسƽبن ǉباشر Ƈوسوا Üǉيرƹ
                                                                                                                                                        

م درس القرآن الكریم 1332هـ، 732ولد في تونس سنة . هو أبو زید ولي الدین عبد الرحمان بن محمد، المشهور بابن خلدون:  ابن خلدون- 1
  .م1406هـ، 808توفي سنة . والعلوم الشرعية واللسانية والفلسفة والمنطق، یعد مؤسس علم العمران

  ،  1984الهيئة المصریة العامة للكتاب،. 121 /.1إعداد نخبة من األساتذة المصریين،:  معجم اعالم الفكر اإلنساني-
عبد : ب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األآبرالمسمى آتا:  تاریخ ابن خلدون- 2

 ..م1992-هـ1413-01دار الكتب العلمية ط : ، بيروت420.-/1الرحمان بن خلدون،
 ...م1996-هـ1417-01مؤسسة الرسالة ط: ، بيروت277: یوسف القرضاوي:  دور القيم واالخالق في االقتصاد اإلسالمي- 3
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شراكةǋ Üذǉ الشراكة التي تكون بالماÜý أو بالعمÜý أو في الماý والعمý كما سبƾ ذكر 

  .ذلǁ في التعاريف األولǏ للتجارة

  وƳية التجارةمشر: الفرƱ الƙاني

 Ǐإن اتق Üشرعا Ɵا مباǌعن طريق ýالما Ɣفي التجارة واكتسا ýأن العم ýاألص

 Ɣالتجارية وتجن Ǌا في معامالتǌبمعرفة األحكام الشرعية ومراعات Ǐتعال Ÿالتاجر ا

فاإلسالم انطالقا من مبدأ تحقيƾ المصلحة وتيسير .نواǋيÜǊ وأدǎ حƾ اŸ تعالǏ فيǌا

رة كƋسلوƔ إلشباƳ الحاجاƘ وترتيƔ الضرورياƘ وتلبية الرƹباƘ في المنافÜƴ شرƳ التجا

  .إطار من األحكام الشرعيةÜ والقيم األخالقيةÜ والضوابط الƽقǌية

 ÜƟمبا Ƈوالشرا ƴويكاد يكون معلوما من الدين بالضرورة أن ممارسة البي" ƨفيجو

ريƾ البيÜƴ كما يجوƨ ألي مالǁ لشيƇ قابý للتعاوƯ فيǊ أن يقوم بنقý ملكيتǊ إلƹ Ǐيرǉ بط

 Ǌمƨجال معينا أو دينا يلتƌحاال أو م Ǌمن يبذلƛب ýمن األموا Ƈما يشا Ǌفي ملك ýأن يدخ Ǌل

Ǌ1"في ذمت .Ƴن والسنة واإلجماƈمشروعية التجارة بالقر Ƙبتƛ وقد :  

   من الكتاب:أوال

التجارة من أوسƴ أبواƔ الرƾƨ والكسÜƔ وقد تضافرƘ األدلة من القرƈن لبيان 

ǌأن تتوفر في أي معاملة أو نشاط حكم Ɣوذكر الشروط التي يج Üاǌيتƽا وتوضيح كي

Ƴمشرو Ǌوج Ǐعل ƴتجاري كي يق :  

1 -Ǐتعال ýال أن تكون  [:  قاƋ كلوا أموالكم بينكم بالباطلƉمنوا ال تƆ يا أيها الذين

ǋنا جاƇ جامعا شامال " تجارة"فƎنǌا مباحة لكمÜ ولƲƽ : أيÛ 2]تجارة Ƴن تراƭ منكم

ميƴ أنواƳ التجارةÜ حيث أباƟ اŸ عƨ وجý التعامý بǌا إذا ما توفرƘ فيǌا شروط لج

ýبالباط ýالما ýا أكǌعن Ǐƽالمعاملة الشرعية وانت.  

 ýيشم Ǌإطالق Ǐتجارة عل Ʋƽا "ولǌتجارة اإلدارة التي يعطي أحد المتعاوضين في

نسان فيǌا العوƯ ويقبƯ المعوƯ في مجلسÜǊ وتجارة التربƭ وǋي التي يشتري اإل

 Ǌمنƛم ýجƌالم ƴوتجارة الديون الشاملة للمبي ÜاǌƑالƹ Ƙا وأوقاǌا مواسمǌر بƲوينت ƴالسل

                                                                                                                                                        
  ...م2001-هـ1422-01دار ابن حزم للطباعة والنشر ط: ، لبنان29محمد سكحال المجاجي، : أحكام عقد البيع في الفقه اإلسالمي المالكي- 1

  .29سورة النساء اآلیة - 2
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 التي Ƙوالمعجƛ ýمنǊ المعبر عنǊ بالسلمÜ والمƌجƛ ýمنǊ المعجý مƛمنÜǊ ولتجارة اإليجارا

يتخذ فيǌا اإلنسان أعيان األشياƇ من عقاراƘ وحيواناƘ وأƛاث وƹيرǋاÜ فيƌجرǋا ويتجر 

فǌذǉ األنواƳ من التجارة كلǌا تدخý تحǋ Ƙذا األصÜý وينسحƔ عليǌا جميعا .1"افعǌابمن

 Ƈلقضا ƴمجاال أوس ǊƑوإعطا Üالمسلم Ǐقصد تيسير األمور عل Üاǌحكم اإلباحة بشروط

Ǌباتƹر Ƴوإشبا Ǌحاجات.  

2 -Ǐتعال ýوحرم الربا[:  وقا Ʋالبي Ŷية الكريمة صريحة واضحة 2]وأحل اǓفا 

 البيÜƴ ومنǊ حكم التجارة والنشاط التجاريÜ إذ جعلǊ تعالǏ حالال لتحقيƾ في بيان حكم

Ʃبين النا Ƙالمصالح وتيسير المعامال.  

 دعا اإلسالم في نصوƭ قرƈنية كƛيرة دعوة قوية إلǏ التجارة والعناية بǌا - 3

 ǉوسما Üاǌر من أجلƽبالرحلة والس ǎرƹوأ"Ÿا ýمن فض Ƈاƺذكر " ابت Ǐتعال Ÿوقرن ا

وƢƆرون [: ضاربين في األرƯ لƺرƯ التجارة بالمجاǋدين في سبيý اŸ تعالǏ في قولǊال

  .3]سبيل اŶ يضربون في اǓرƭ يبتƸون من فضل اŶ وƢƆرون يقاتلون في

وفي القرƈن يمتن اŸ تعالǏ علǏ الناƩ بتǌيƑة لǌم سبý التجارة الداخلية والخارجية 

Ʋأع ýاƨالبحرية التي ال ت Ƙممتنا بالمواصال Ǐتعال ýفيقو Üللتجارة العالمية ýالنق ýƑم وسا

Ǌن التجارية فيƽالس Ƈبتسخير البحر وإجرا :]  ƶذب فراث سائƳ ذاǉ البحران ǎوما يستو

 ǌرجون حلية تلبسونها وترƢكلون لحما طريا وتستƉومن كل ت ƚأجا ƞذا ملǉو ǈشراب

Ƣموا ǈفي ƿولعلكمرالفل ǈوا من فضلƸ4]تشكرون  لتبت  

Ƌيǋ وقد Ǐم علǌم وشعوبǋالتجاري فيما بين أقطار ýاإلسالم للمسلمين فرصة التباد 

 Ɲموسم الح Üفي الموسم السنوي اإلسالمي العالمي ǁوذل Üعام ýفي ك ƴعالمي واس ƾنطا

ومن ǋذǉ . ]5ليشهدوا منافƲ لهم ويذكروا اسم اŶ [: قاý تعالǏ: إلǏ بيƘ اŸ الحرام

 ƴالمناف–ǁالتجارة-ال ش .  

                                                                                                                                                        
-هـ1424، دار الكتب العلمية، دط، 7-6وغيره،. عبد الرحمان بن ناصر السعدي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء:  فقه وفتاوى البيوع- 1

 م 2003
 .275سورة البقرة اآلیة- 2

  .20سورة المزمل آیة- 3
  .12 سورة فاطر اآلیة - 4

  ..، دت1ط.الزیتونة لإلعالم والنشر.، باتنة129. یوسف القرضاوي:  الحالل والحرام في اإلسالم- 5
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   من السنة:ƙانيا

 Ÿا ýحث رسوρǊالتجارة بقول Ǐالنبيين : " عل ƴاألمين م ƾالتاجر الصدو

Ƈداǌيد 1"والصديقين والشǌد والشǋلة المجاƨبمن ƾالنبي التاجر الصدو ýإذا جع Ɣوال نعج Ü

في سبيý اÜŸ فقد أƛبتƘ لنا تجارƔ الحياة أن الجǌاد ليƩ في ميدان القتاý وحدÜǉ بý في 

  .2 أيضاميدان االقتصاد

. 3عمý الرجý بيدÜǉ وكý بيƴ مبرور: فقاý. أي الكسƔ أفضρ" ÞýوسýƑ النبي 

 في التجارة قبý النبوةÜ واحترفǌا أكƛر العشرة المبشرين بالجنةÜ وعدد ρوقد عمý النبي "

: ρوفي التنقý في مختلف األقطار لƺرƯ التجارة يقوý . 4كبير من ساƑر الصحابة

Ü والجالǋ Ɣو الذي يشتýƺ في التجارة الخارجية "عونالجالƔ مرƨوƾ والمحتكر مل"

تصديرا للسلƴ ومرابحة بالعمý فيǌاÜ وذلǁ بنقý األشياƇ المصنعة وƹير المصنعة من يد 

  .5إلǏ يد مما يروج االنتƽاƳ بالسلعة

 ýوقاρ" :رقاƽا ". 6البيعان بالخيار ما لم يتǋرǋحقيقة التجارة وجو Ƈوالشرا ƴوالبي

يا معشر : " إلǏ المصلǏ فرأǎ الناƩ يتبايعون فقاρýرج مƴ النبي وروǎ رفاعة أنǊ خ

إن التجار يبعƛون : " ورفعوا أعناقǌم وأبصارǋم إليÜǊ فقاρýفاستجابوا لرسوý اŸ " التجار

ƾذا حديث حسن صحيح"يوم القيامة فجارا إال من بر وصدǋ الترميذي ý7قا.  

  

  

  

                                                                                                                                                        
  .1130 ، رقم الحدیث ρ في التجارة وتسمية الرسول ما جاء:  باب-آتاب البيوع: الترميذي: السنن - 1

  2427آتاب البيوع، في التاجر الصدوق، رقم الحدیث : سنن الدرامي
  .130. یوسف القرضاوي: الحالل والحرام في اإلسالم - 2

  16628: ممسند الشاميين، حدیث رافع بن خدیج، رقم الحدیث:  مسند أحمد- 3
 . 138/ 1محمد سليمان األشقر،: یة معاصرة بحوث فقهية في قضایا اقتصاد- 4

 .-م1995-هـ1415.،1دار المؤید للنشر والتوزیع، ط: ، الریاض242عبد اهللا بن عبد العزیز المصلح،:  قيود الملكية الخاصة- 5
  .6006ما یجب على التجار من التوقية في مبایعاتهم، رقم الحدیث : ، آتاب البيوع، باب6النسائي، ج:  السنن الكبرى- 6

  .2114، 2110، 2108، 2082، 2079 صحيح البخاري، رقم الحدیث -   
  .1532 صحيح مسلم، -   

  .م،1983-هـ1403.دار الكتاب العربي دط.، بيروت03/ 04ابن قدامى،: ویليه الشرح الكبير:  المغني- 7
  2137: آتاب التجارات، التوقي في التجارات، رقم الحدیث: سنن ابن ماجة

 1131 رقم الحدیث ρآتاب البيوع، ما جاء في التجارة وتسمية الرسول : ذيسنن الترمي
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  اإلجماƙ :Ʊالƙا

وأجمƴ المسلمون علǏ : "ين بحلية التجارة حيث قاýنقý ابن قدامة إجماƳ المسلم

 Ǌبما في يد صاحب ƾألن حاجة اإلنسان تتعل Ǌوالحكمة تقتضي Üفي الجملة ƴالبي ƨجوا

وصاحبǊ ال يبذلǊ بƺير عوƯ فƽي شرƳ البيƴ وتجويǉƨ شرƳ طريƾ إلǏ وصوý كý واحد 

Ǌحاجت ƴودف Ǌرضƹ Ǐ1"منا إل.  

  الحكمة واǉǓمية: الفرƱ الƙالث

ارة من أوسƴ أبواƔ الكسƔ والرÜƾƨ لذا وردƘ نصوƭ كƛيرة ترƔƹ فيǌا التج

ǁا وسمي ذلǌر من أجلƽالس Ǐن الكريم علƈوحث القر Üýذا المجاǌالعناية ب Ǐوتدعو إل :

Ÿا ýمن فض Ƈاƺوابت ÜŸا ýفي سبي Ƈاƺابت . ýالكريم جع ýمن كون الرسو Ɣوال نعج

ونƲرا ألǋمية النشاط . ǌيد في سبيý اŸ تعالǏالتاجر الصدوƾ األمين بمنƨلة المجاǋد والش

التجاري كمصدر للرƾƨ وتحقيƾ المقاصد قام رسوý اŸ أوý ما تǌيƋ لǊ األمر في المدينة 

  .المنورة بƎنشاƇ سوƾ خاƭ بالمسلمين

"Ƙعالقا Ƴقطا Ǌلكون ÜƘم القطاعاǋالتجاري من أ Ƴأي عالقة التاجر بالمنتجين : فالقطا

ý والخارجÜ وعالقتǊ باألجراÜƇ والعاملينÜ وعالقتǊ بالمستخدمين والمصدرين في الداخ

ýǋ البيوƳ الجاƨƑة من أجý المكاسƔ : واختلف الناƩ. 2"وعالقتǊ بالجǌاƘ الرسمية

. الƨراعاƘ أجý المكاسƔ كلǌا: وأطيبǌاÞ أو ƹيرǋا من المكاسƔ أجý منǌاÞ فقاý قوم

 البيوƳ وƹيرǋاÜ ألنǌا اكتساƔ إن الصناعاƘ أجý كسبا منǌا وأطيƔ من: وقاƈ ýخرون

Ʃƽالن Ɣبكد الجسم وإتعا ýخرون. يناƈ ýمن : وقا Ɣوأطي Üاǌكل Ɣالمكاس ýأج Ƙالبياعا

والدليý علǏ أن البيوƳ أجý المكاسƔ كلǌا إذا وقعƘ علǏ الوجǊ . الƨراعاƘ وƹيرǋا

ýا فقاǌحاللƎب Ǌفي كتاب Ɵصر ýوج ƨع Ÿأن ا Ǌذون فيƋالم :]Ʋالبي Ŷو3]وأحل ا  Ƙرو

Ƙشة قالƑعا : Ÿا ýرسو ýقاρ" :Ǌمن كسب ýالرج ýما أك Ɣ4"أطي . Ÿا Ɣفي كتا Ɣوالكس

                                                                                                                                                        
 ..3ابن قدامى،:  المغني- 1

 .142محمد سليمان األشقر، وجماعة من العلماء :  بحوث فقهية في قضایا اقتصادیة معاصرة- 2
  275 سورة البقرة آیة - 3

  6000: ى الكسب، رقم الحدیثباب الحث عل: آتاب البيوع. 6النسائي، ج:  السنن الكبرى- 4
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وألن منƽعة البيوƳ أعم والحاجة إليǌا أكƛرÜ إذ ليƩ أحد يستƺني عن ابتياƳ . التجارة

  .1مƋكوý أو ملبوÜƩ وقد يستƺني عن صناعة وƨراعة

رعƘ إلشباƳ حاجاƘ التاجر وأيا كان األمرÜ فƎن للتجارة أǋميتǌا ومكانتǌاÜ وش  

 Üاǌالحكمة من مشروعيت Ǐƽفال تخ Üوالعاملين Ƈوالمصدر واألجرا Ɲألن المبادلة "والمنت

تبدأ دورǋا الƽعاý علǏ الصعيد االقتصادي حين تتنوƳ حاجاƘ اإلنسان وتنموÜ وتتعدد 

Ǌا في حياتǌالتي يحتاج ƴما يحتاج. السل ýعن إنتاج ك ǉردƽا بمƨفرد عاج ýمن ويصبح ك Ǌ

فالمبادلة في الحقيقة تعمý في الحياة االقتصادية . تلǁ السلƴ بƋنواعǌا وأشكالǌا المختلƽة

ǁالǌا واسطة بين اإلنتاج واالستǌƽبوص ƴلكين. للمجتمǌخر المنتجين والمستƈ أو بتعبير .

فالمنتƝ يجد داƑما عن طريƾ المبادلة المستǌلǁ الذي يحتاج إلǏ السلعة التي ينتجǌاÜ وǋذا 

لمستǌلǁ بدورǉ ينتƝ سلعة من نوƈ Ƴخر ويحصý في المبادلة علǏ المستǌلǁ الذي ا

  .2"يشتريǌا

   ýاعƽوتت ýنشاطا واحدا إنما مجموعة من األنشطة تتداخ Ʃم إن النشاط التجاري ليƛ

Ʃالنا Ƙباƹور Ƙحاجا Ƴو إشباǋ واحد Ưرƹ لخدمة Ưا البعǌبعض ƴم . ǉذǋ Ƙولما كان

Ǐ الدوام وال تنتǌي عند حد معينÜ فƎن التبادý التجاري الحاجاƘ والرƹباƘ تتجدد عل

سيýƲ أيضا متجددا ال ينتǌيÜ لذا وصف باألنشطة المتداخلة التي تǌدف لتقديم خدمة 

  .مرضية للعمالƇ الحاليين والمرتقبين

   Ƙف التي تقوم بتقديم الخدماƑاƲالتجاري يضم العديد من الو ýولقد أصبح التباد

Ƈسوا ýين ألطراف التبادƨوالتخ ýف النقƑاƲالو ǉذǋ ƨأبر ýولع Üكانوا أفرادا أو دوال 

Ƙوالخدما ƴجديدة للسل ƴف إضافة منافƑاƲالو ǉذǋ ýمين فيتم من خالƋ3والت .  

  الصور اǓولǍ للنشاط التجارǎ وضوابطها: المطلب الƙاني  

. إن النشاط التجاري في الƽقǊ اإلسالمي يشمý مƲاǋر متعددة وصورا مختلƽة  

بط وقواعد تحدد إطار كý معاملة تجارية وتجعý عملية التبادý التجاري أداة لتحقيƾ بضوا

                                                                                                                                                        
أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب : في فقه مذهب اإلمام الشافعي رضي اهللا عنه وهو شرح مختصر المزني، تصنيف:   الحاوي الكبير- 1

 م 1994-هـ1414، 1دار الكتب العلمية، ط. ،بيروت.12/ -05.  عادل أحمد عبد الوجود-محمد علي معوض: تحقيق وتعليق. الماوردي البصري
 . م1980-هـ1400دار الكتاب المصري ط : القاهرة. 323-322-دار الكتاب اللبناني: بيروت.محمد باقر الصدر:  اقتصادنا- 2

  .م،2004 – 1دار الحامد للنشر والتوزیع، ط:، األردن20العولمة والتجارة اإللكترونية، عبد العزیز عبد الرحيم سليمان: األسس:  التبادل التجاري- 3
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مصلحة كý أطرافǌا بما يوافƾ الشرÜƳ وǋذا ǋو موضوǋ Ƴذا المطلƔ بƽروعÜǊ علǏ أن 

 Ɣحس Ǌصورة من صور النشاط التجاري وشروط ýوك Üعقد ýيتم الحديث عن ضوابط ك

Ƈاǌقƽال ǉما ذكر.  

  يضةالمقا: الفرƱ اǓول

  :تعريƹ المقايضة: أوال    

  .1من قايƯ وǋي بيƴ السلعة بالسلعة: بضم الميم وفتح الواو:  لƸة-1

مبادلة السلƴ والخدماƘ بعضǌا ببعƯ : عرفƘ المقايضة بƋنǌا:  اصطالحا-2   

فالمبادلة .  2أخرǎ) أو خدمة(بوحداƘ من سلعة ) أو خدمة(مباشرة فتحدد قيمة كý سلعة 

 مبادلة سلعة بƋخرÜǎ وǋذا الشكǋ ýو أسبƾ أشكاý المبادلة تاريخيا :علǏ أساƩ المقايضة

فلقد كان كý منتƝ في المجتمعاƘ اǓخذة بالتخصƭ وتقسيم العمý يحصý علǏ السلƴ التي 

ال ينتجǌا نƲير الƽاƯƑ من السلعة التي اختƭ بƎنتاجǌاÜ فمن ينتƝ ماƑة كيلو من الحنطة 

Ǌحاجت Ƴال إلشباƛم Ƹبنصف المبل Ʋƽمعين يحت Ƹخمسين كيلو من الحنطة بمبل ýويستبد Ü

 ǉيرƹ Ǌدون استخدام النقود"من القطن الذي ينتج Ƙوالخدما ƴالمباشر للسل ý3"فيتم التباد.  

فالمقايضة ǋي الشكý األوý للتبادý التجاري الذي ǌƲر بين أفراد المجتمÜƴ حيث   

Ư بمعاوضة عرƯ أي أنǊ مجرد تبادý سلعي مح. يتم تبادý السلƴ دون وجود وسيط

  .بعرƯ أي سلعة بسلعة كالǋما من ƹير النقود

  : أǉمية المقايضة: ƙانيا  

إذا رجعنا بالتاريƣ إلǏ المجتمعاƘ البداƑية لوجدنا أن النشاط االقتصادي كان يتم 

 ƴالمجتم ƘاƑف Ƙخر كانƈ Ǐوبمعن Üالذاتي ǁالǌاالست Ưرƺاألسرة أو –ب Üردƽأكان ال Ƈسوا

 تنتƝ كý ما تحتاج إليǊ من سلƴ وخدماÜƘ وفي يقوم باإلنتاج ذاتيا أ ت-القبيلة أو ƹيرǋا

 ƭر التخصǌƲ من ونمو حجم السكانƨمرور ال ƴوم Üýال يوجد تباد ƴذا المجتمǋ ýƛم

في اإلنتاجÜ فǌذا يƨرƳ قمحا واǓخر قطناÜ وذلǁ يعمý بصيد األسماǁ أو الحيواناƘ وما 

                                                                                                                                                        
  .422محمد رواس قلعجي، :  معجم لغة الفقهاء- 1

 ...م2004-م2003الدار الجامعية، دط، : ، اإلسكندریة01. عبد الرحمن یسري أحمد:  قضایا اقتصادیة معاصرة في النقود والبنوك والتمویل  -2
 .  دت،، دط،123–معجم المصطلحات التجاریة، دون مؤلف :   موسوعة عالم التجارة وإدارة األعمال-3
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ǁذل Ǐع. 1إلƽا الǋوإنما تبدأ المبادلة دور Ƙحاجا Ƴحين تتنو Üالصعيد االقتصادي Ǐعل ýا

اإلنسان وتنموÜ وتتعدد السلƴ التي يحتاجǌا في حياتǊ ويصبح كý فرد عاجƨا بمƽردǉ عن 

 ǎاألخر Ǌحاجات ƴفيشب Üةƽا المختلǌا وأشكالǌنواعƋب ƴالسل ǁمن تل Ǌما يحتاج ýإنتاج ك

ƴمن السل Ǌبما يحتاج Üاǌالتي ينتج ƴمن السل ƯƑاƽفتبدأ بمبادلة ال ÜخرونǓا اǌالتي ينتج 

 ýالمنتجين بدال عن تكليف ك Ƙحاجا Ƴا وسيلة إلشباǌƽالمبادلة في الحياة االقتصادية بوص

  .2منتƝ بƎشباƳ حاجاتǊ كلǌا بƎنتاجǊ المباشر

 ƴمن السل Ƴمن نو ƯƑاƽال Ɣألصحا Ƴاإلشبا Ƙللمبادلة حقق ƔسلوƋوالمقايضة ك

عة معينة عن طريƾ المقايضة يجد المستǌلǁ وعجƨ في نوƈ ƳخرÜ إذ أصبح المنتƝ لسل

الذي يحتاج إلǏ سلعتÜǊ وǋذا المستǌلǁ بدورǉ ينتƝ سلعة أخرǎ من نوƈ Ƴخر ويحصý من 

  .خالý المقايضة علǏ مستǌلǁ يشتريǌا

والمقايضة كƋساƩ للمبادلة تقترƯ وجود السوƾ إلتمامǌاÜ ومعنǏ السوƾ توافر 

ن لوقوƳ الحدثÜ وسلعة أو سلƴ موضوƳ إراداƘ العرƯ والطلÜƔ ووجود ƨمان ومكا

وفي حالة عدم توفر بعƯ أو كý من ǋذǉ . المبادلةÜ وƛمنا أو أƛمانا مقياسا لقيمة المبادلة

فاتساƳ العالقاƘ ونمو النشاطاƘ . 3الشروط تǌƲر مصاعƔ المقايضة كƋساƩ للمبادلة

دý التجاري االقتصادية وƨيادة التخصƭ وتقسيم العمÜý جعý المقايضة كƋسلوƔ للتبا

عاجƨا عن تحقيƾ رƹباƘ األطراف المتبادلةÜ ولم يستطƴ أن ييسر التداوý في الحياة 

  .االقتصادية

  .معوقاƖ المقايضة: ƙالƙا

رƹم أǋمية المقايضة كوسيلة إلشباƳ الحاجاƘ وتبادý السلƴ والخدماƘ والمنافÜƴ إال 

وفاƇ بجميƴ الحاجاƘ أن تطور المجتمعاƘ واتساƳ مجاý المبادلة جعلǌا عاجƨة عن ال

Ɣلعدة أسبا ýسرعة التباد ƾوقاصرة عن تحقي :  

1-ƖباƷالر Ƽدم توافƳ  : ƾبة المتبادلين حيث تتحقƹر ƾأن تتواف Ɣيج ýعند التباد

 ýوبالتالي يصبح ك Üاƽخر كمية ووصǓالسلعة المقدمة من الطرف ا Ǐعل ýبة الحصوƹر

                                                                                                                                                        
 ...م1993-هـ 1413-01ط. دار الفكر: ، الجزائر13. ضياء مجيد الموسوي:  اإلصالح النقدي- 1

 .323-322. محمد باقر الصدر:  اقتصادنا- 2
 .13 المرجع السابق،- 3
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ون ذلǁ ممكنا عندما يكون السوƾ طرف عارضا لسلعتǊ وطالبا لسلعة الطرف اǓخرÜ ويك

أما . 1)أي عندما يكون عدد السلƴ محدودا(مشكال من طرفين أو عدد قليý من األطراف 

 ýعدم وجود وسيط للتباد ýƲ وفي Üƴالسل Ƴوتعدد أنوا ýيادة المتعاملين وتقسيم العمƨ ƴم

 وإن فقد يصعƔ علǏ الشخƭ العƛور علǏ شخƈ ƭخر يجد عندǉ السلعة التي يرƔƹ فيǌا

 Ƈا إجراǋفال يمكن عند Üوبةƹالسلعة بالنوعية والكمية المر Ǐعل ýفقد يتعذر الحصو ǉوجد

 Ǌحاجت Ƴوإشبا ýبة المتعامƹر ƾو تحقيǋ دف األساسي ألي معاملة تجاريةǌالمبادلة ألن ال

أي أن يتقابý شخصان كý منǌما يعرƯ السلعة التي يطلبǌا . "من السلعة كما ووصƽا

وكان ǋذا أمر متعذر التحقيƾ أو صعƔ المناý في .  دون ƨيادة أو نقƭاǓخر كما ونوعا

ýاألحوا Ɣالƹ2."  

إلǏ مقايضتǌا بسلƴ أخرǎ  حينما تنشƋ الحاجة وذلƳ  :ǁدم قابلية السلƲ للتجزئة-2

إال علǏ حساƔ (مختلƽة القيمة تنشƋ الحاجة إلǏ تجƑƨتǌاÜ وحيث ال يمكن أن يتم ǋذا 

فƎن وحداƘ من ǋذǉ السلƴ كانƘ تقايƯ بوحداƘ قابلة ) اإتالف السلعة جƑƨيا أو كلي

 3للتجƑƨة أوال مما قد يعني تحقƾ خسارة ألصحابǌا ال لسبƔ سوǎ الحاجة إلǏ المبادلة

فحتǏ بƽرƯ توافƾ الرƹباƘ فمن الصعƔ تجƑƨة بعƯ السلƴ دون تƽويƘ منƽعتǌا 

حجم والشكý وإلحاƾ الضرر بǌاÜ فمعƲم السلƴ مرتبطة بخصاƭƑ طبيعية من حيث ال

والوƨن والتخƨين وƹيرǋاÜ األمر الذي جعý مبادلة السلƴ الصƺيرة بالسلƴ الكبيرة صعبا 

 ǁذل Ǐاليومية من القمح سوف لن يقدر عل Ǌحاجت Ǐعل ýال الذي يريد الحصوƛفالراعي م

 Ǌعلي ýقيمة القمح الذي يريد الحصو Ǐعل Ǌيد قيمتƨنم تƺألن ال Üالمقايضة ƾعن طري

  .4يةÜ وال يمكنǊ تجƑƨة الƺنم من أجý ذلǁلحاجتǊ اليوم

: كانƘ عملياƘ المبادلة تواجǊ مشكلة أخرǋ ǎي:  صعوبة تقييم المبادلة-3

 Ǌالواحد من مقارنت Ƈقيمة الشي Ʃإذ ال بد لقيا Üالمعدة للمبادلة Ƈصعوبة تقدير قيم األشيا

رƟ معدý المبادلة Ü حيث يط5بباقي األشياƇ األخرÜǎ حتǏ تعرف قيمتǊ بالنسبة إليǌا جميعا

                                                                                                                                                        
 ..ب ط.م 2004-م2003، الجزائر،دط، 08سحنون محمود،:  دروس في االقتصاد النقدي والمصرفي- 1

 .1. عبد الرحمن یسرى أحمد:  معاصرة في النقود والبنوك والتمویل قضایا اقتصادیة- 2
 .2. المرجع نفسه - 3

 .14ضياء مجيد الموسوي، :  اإلصالح النقدي- 4
  .324. محمد باقر الصدر:  اقتصادنا- 5
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ما ǋو المعدý المعتمد للتبادý في ýƲ تعدد السلƴ والتي ǋي بذاتǌا تخضƴ : بصور متعددة

لتقلباƘ متعددة مرتبطة بتƺير خصاƭƑ كý سلعةÜ وقد يتƺير ǋذا المعدý بتƺير الƨمان 

والمكان ويصبح صعبا تحديد معدý المبادلة بين سلƴ مقسمة وسلƹ ƴير قابلة لالنقسام وفي 

ملية المبادلة العادلة يجƔ مسبقا معرفة قيمة استبداý كý سلعة بƋخرÜǎ وأساƩ حساƔ ع

 إلǏ -مƴ الƨمن–فعدم وجود طريقة واضحة سǌلة تقاƩ بǌا قيم األشياƇ أدǋ1 . ǎذا التقييم

 ƴحاضرة بسل ƴال سيما عند مقايضة سل Üالمقايضة ƾعن طري ýصعوبة مواصلة التباد

  .أخرǎ تسلم مستقبال

  ): االدƢار(بة حفư القيمة  صعو-4

باعتبار كý السلƴ المعروضة في السوƾ للمبادلة ǋي علǏ شكلǌا الطبيعيÜ وعند 

عدم تحقƾ عملية المبادلة للصعوباƘ السالƽة الذكر فƎن صاحƔ السلعة يýƲ محتƲƽا بǌا 

حتǏ تتحقƾ لǊ فرصة التبادý وقد يتطلƔ ذلǁ فتراƨ Ƙمنية أطوý إذا لم تتحقƾ الرƹبة 

لتبادý من طرفǊ أو من الطرف اǓخرÜ الشيƇ الذي يتسبƔ في إتالف السلƴ جƑƨيا في ا

ýبن في التبادƺا الǌصاحب Ǐعل Ưرƽ2أو كليا أو ي.  

 ýالمشاك ǁتل Ɲيعال ýالمقايضة بشك ýكر في تعديƽت Ƙالمجتمعا Ƙبدأ Ɣاألسبا ǉذǌل

ǌسƽأداة للمبادلة بدال عن السلعة ن Ǌƽالنقد بوص ýفكرة استعما ƘƋذا . افنشǋ Ǐر علǌƲو

أي المبادلة علǏ أساƩ النقدÜ فƋصبح النقد وكيال عن السلعة : األساƩ الشكý الƛاني للمبادلة

 فوكالة النقد في عملية التداوý 3التي كان يضطر المشتري إلǏ تقديمǌا للباƴƑ في المقايضة

لنسبة إلǏ أدǎ إلǏ حý المشاكý وأصبح من السýǌ تقدير قيم األشياƇ ألنǌا تقدر كلǌا با

سلعة واحدةÜ وǋي النقد المقياƩ العام للقيمةÜ وأصبح التعامý قاƑما علǏ البيƴ الذي ǋو 

  .معاوضة بين السلƴ والنقود

  

  

  

                                                                                                                                                        
 .8سحنون محمود، :  دروس في االقتصاد النقدي والمصرفي- 1

 .9-8 المرجع نفسه ،- 2
 .325. اقر الصدرمحمد ب:  اقتصادنا- 3
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  البيƲ والشراƅ: الفرƱ الƙاني

  : تعريƹ البيƲ/ أوال

وبعƘ . الشراƇ أيضاÜ وǋو من األضداد: ضد الشراÜƇ والبيƴ: البيƴ:  لƸة-1

Ƈالشي :Ǌأبيع ÜǊمباعا.  بيعا ومبيعاشريت Ǌو شاذ وقياسǋو .Ƴواالبتيا :Ƈاالشترا.  

باƳ فالن إذا : يقاý. البيƴ من حروف األضداد في كالم العرƔ: قاý أبو عبيد

ǉيرƹ من Ƴوبا ǎ1اشتر.  

الصƽقة علǏ إيجاƔ البيƴ : والبياعاƘ األشياƇ التي يتبايƴ بǌا في التجارةÜ والبيعة

  .ي اللƺة ǋو مطلƾ المبادلة فالبيƴ ف2وعلǏ المباعة والطاعة

 اختلف الƽقǌاƇ في تعريف البيƴ بناƇ علǏ اعتمادǋم ألƽاƲا مختلƽة : اصطالحا-2

وباستقراƇ مجموعة من التعاريف لدǎ فقǌاƇ المذاƔǋ األربعة اتضح أنǊ يمكن تحديد 

ǊصƑخصا Ưاالصطالحي وبع ǉمعنا.  

ǊنƋمام بǌبن ال ýالكما Ǌي عرفƽالحن Ǌقƽمبادلة ش: (في ال Ƈبشي Ɣوƹمر Ƈي

Ɣوƹ( أو 3)مرƔاالكتسا ƾبالتراضي بطري ýبما ý4)مبادلة ما Ǌالمالكي عرف Ǌقƽوفي ال 

ǊنƋعة لذة: (الدسوقي بƽوال من ƴير منافƹ Ǐ5)عقد معاوضة عل.  

ǊنƋالشربيني ب Ǌالشافعي عرف Ǌقƽوفي ال ) :ƭمخصو Ǌوج Ǐعل ýبما ý6)مقابلة ما 

Ƌابن قدامة ب Ǌالحنابلي عرف Ǌقƽوفي الǊتمليكا وتملكا: (ن ýبالما ý7)مبادلة الما.  

وبتحليǋ ýذǉ التعاريف اتضح أن الخالف في بينǌا خالف عبارة ال خالف معنǏ إذ 

ƴفي المبادلة والمقابلة والمعاوضة بين السل ƴالبي Ǐتحديد معن Ǐما يرمي إلǌمن ýك .  

د البيƴ معتبرا وǋذǉ العناصر األربعة تعد بمƛابة الخصاƭƑ األساسية للبيƴ إذ ال يع

ƭƑالخصا ǉذǋ ǎإذا حو Ǐومقصودا شرعا إل.  

                                                                                                                                                        
 .298/ 01. ابن منظور:  لسان العرب المحيط- 1

 .299 المصدر نفسه، - 2
 .5/83 -الكمال بن الهمام:  فتح القدیر- 3

 .،1993، بيروت، المكتبة العلمية ، 3/ 2عبد الغني اليتمي، :  اللباب في شرح الكتاب- 4
 .3/2 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - 5

 ،1994، 1،بيروت، دار الكتب العلمية، ط.2/ 2الشربيني،  :  تاج إلى معرفة الفاظ المنهاج مغني المح- 6
 .559/ 3ابن قدامة، :  المغني- 7
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 Ǌعلي Ǌوسنة رسول ýوج ƨع Ÿا Ɣا مستخدمة في كتاǌمن ƾوما اشت Ƴوكلمة با

 Ƈاǌقƽو عند الǋو Ưمن أو عوƛب Ƈالشي Ƈمن إعطا Üويƺا اللǋالصالة والسالم بمعنا

Ƙالمعاوضا Ʃوأسا Ƙالمبادال ýو أصǋ ƴفالبي Üمبادلة ومعاوضة.  

  : مشروƳية البيƲ/  اƙاني

Ǌومشروعيت ƴالبي ƨفي جوا ýاألص : Ǌقول Ɣأما من الكتا ÜƳوالسنة واإلجما Ɣالكتا

Ǐتعال :)Ʋالبي Ŷوأحل ا(1Ǐتعال Ǌوقول  :)ذا تبايعتمƋ ية 2)واشهدواǓا Ƙحيث صرح 

 Ʋƽبل ƴالبي ƨبجوا Ǐالكريمة األول–ýلضمان -أح ƴالبي Ǐاد علǌانية اإلشƛية الǓا Ƙوأوجب 

  .حقوƾ وإƛباƘ االلتƨام في الذمةال

 Ÿا ýرسو ýƑوأما من السنة فقد سρ :ýقا ÞƔأطي Ɣأي الكس) : ǉبيد ýالرج ýعم

وفي ǋذا .  ومعروف أن الرسوý الكريم مارƩ التجارة وأيضا الصحابة3)وكý بيƴ مبرور

 ýالتعام Ʃوأسا Ƙالمبادال ýأص ǉباعتبار Ƈوالشرا ƴومشروعية البي ƨجوا Ǐعل ýدلي

  .اريالتج

Ƴألن حاجة : "واإلجما Ǌفي الجملة والحكمة تقتضي ƴالبي ƨجوا Ǐالمسلمون عل ƴأجم

Ưير عوƺب Ǌال يبذل Ǌوصاحب ÜǊبما في يد صاحب ƾاإلنسان تتعل . ƴالبي Ƴي شرƽف

Ǌحاجت ƴودف ÜǊرضƹ Ǐما إلǌواحد من ýك ýوصو Ǐإل ƾطري Ƴشر ǉƨ4"وتجوي  

  : أركان البيƲ وشروطها/ ƙالƙا

  :  ǋي5 أن أركان البيƴ- المالكية والشافعية والحنابلة–ǌاƇ يرǎ جمǌور الƽق

  "   باƴƑ ومشتري"عاقد -

- Ǌمن وسلعة"معقود عليƛ"  

  ".إيجاƔ وقبوý"صيƺة -

                                                                                                                                                        
 .275 سورة البقرة ، آیة - 1

 .282 سورة البقرة آیة - 2
 .8 سبق تخریج الحدیث، - 3

 .03/ 04. ابن قدامى: ویليه الشرح الكبير:  المغني- 4
   -7- 2/5الشربيني :  مغني المحتاج-2/3الصاوي : ك بلغة السال- 5

  م 1992/ هـ1412، 3، دار الفكر، ط227/ 4الحطاب، : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل
 .، بيروت دار الفكر5/3شرح الزرقني على مختصر خليل، الزرقاني، 
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:  أن الركن في عقد البيƴ وƹيرǉ من عقود المعاوضا1Ƙويرǎ فقǌاƇ الحنƽية

جود الصيƺة وليƩ  فمما يستلƨمǊ و-المعقود عليǊ–الصيƺة فقطÜ أما العاقدان ومحý العقد 

  . من األركان

 ýا في كǋتوفر Ɣمجموعة من الشروط والضوابط الواج Ƈاǌقƽور الǌوذكر جم

  : 2ركن من أركان البيÜƴ وǋي

الصبيÜ والمجنون : ينبƺي للتاجر أن ال يعامý بالبيƴ أربعة: العاقد: الركن اǓول

Ǐواألعم Üوالعبد.  

صود نقلǊ من أحد العاقدين إلǏ اǓخر وǋو الماý المق:  المعقود عليǊ:الركن الƙاني

  : ƛمنا كان أو مƛمنا فتعتبر فيǊ ستة شروط

 أن ال يكون نجسا في عينÜǊ فال يصح بيƴ كلƔ أو خنƨيرÜ وال بيƨ ƴبý :3اǓول

 ƴبي ƨوال يجو ÜƘبالمو Ʃم ينجƲن العƎف ÜǊالعاج واألواني المتخذة من ƴوال بي Üوعذرة

  .الخمر

 فال يجوƨ بيƴ الحشراƘ وال الƋƽرة وال الحية ويجوǊ4 ƨ أن يكون منتƽعا ب:الƙاني

ǉبجلد ƴƽد واألسد وما يصلح لصيد أو ينتǌƽال ƴوبي ýرة والنحǌال ƴبي.  

 أن يكون المتصرف فيǊ مملوكا للعاقد أو مƋذونا من جǌة المالǁ وال يجوƨ :الƙالث

ǁلو رضي بعد ذل ýب Üǁذن من المالǘارا لƲانت ǁير المالƹ أن يشتري من Ɣوج 

  .استƑناف العقد

Ʋشرعا وحسا:الراب Ǌتسليم Ǐمقدورا عل Ǌأن يكون المعقود علي  : Ǐفما ال يقدر عل

Ƈفي الما ǁوالسم ƾبǓكا Ǌحسا ال يصح بيع Ǌير 5تسليمƹ الختالط Ǌيتعذر تسليم ǊنƎف 

 ƴبالمبي ƴون والموقوف–المبيǋشرعا كالمر Ǌعن تسليم ƨوالمعجو.  

                                                                                                                                                        
 .200-4/199ابن عابدین :  رد المحتار-5/74الكمال بن الهمام :  فتح القدیر- 1

 ..بيروت، دط، دت: ، دار المعرفة66-64/ 2: أبو حامد الغزالي:  إحياء علوم الدین- 2
  .3/239 الفروق، القرافي، - 3

  .4/258مواهب الجليل، الحطاب، 
  ..م1926/ هـ1344، تونس، ط 239ابن جزيء، قام بنشره عبد ارحمن بن حمده اللزام الشرف، محمد لمين الكتبي،: القوانين الفقهية

  .239، القوانين الفقهية 262 -4/258الحطاب : ، مواهب الجليل3/239القرافي : الفروق - 4
  .239، القوانين الفقهية 4/265، مواهب الجليل 3/240:  الفروق- 5
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ƧامƢمعل:ال ƴن يشير . وم العين والقدر والوصف أن يكون المبيƋأما العلم بالعين فب

ýفلو قا Ǌبعين Ǌالتي : إلي Ɣياƛال ǉذǋ وبا منƛ أو ÜƘأي شاة أرد ƴذا القطيǋ شاة من ǁبعت

 ǉذǋ من Ƴأو عشرة أذر ÜƘƑش Ɣمن أي جان ǉوخذ ÜƩذا الكرباǋ أو ذراعا من Üǁبين يدي

ýباط ƴفالبي ÜƘƑمن أي طرف ش ǉوخذ ÜƯأو وأما ا. األر ýبالكي ýنما يحصƎلعلم بالقدر ف

Ǌر إليƲن أو النƨالو.  

Ƨذا شرط :السادǋو Üبمعاوضة Ǌاد ملكƽمقبوضا إن كان قد است ƴأن يكون المبي 

 Ÿا ýرسو Ǐǌوقد ن ƭخاρ ما ýفك Üýالعقار والمنقو Ǌويستوي في ÜƯما لم يقب ƴعن بي 

ýباط Ǌفبيع Ưالقب ýقب Ǌأو باع ǉبالن. اشترا ýالمنقو Ưالعقار بالتخلية وقب Ưوقب Üýق

وقبƯ ما ابتاعǊ بشرط الكيý ال يتم إال بƋن يكتالÜǊ وأما بيƴ الميراث والوصية والوديعة 

Ưالقب ýقب ƨƑو جاǌف Üبمعاوضة Ǌحاصال في ǁ1وما لم يكن المل.  

فالبد من جريان إيجاƔ وقبوý متصý بǊ بلƲƽ داý علǏ :  لƲƽ العقد:2الركن الƙالث

: بعتÜǁ فقاý: أعطيتǋ ǁذا بذاÜǁ بدý قولǊ: فلو قاý. صريح أو كنايةالمقصود مǌƽم إما 

. قبلتÜǊ جاƨ مǌما قصدا بǊ البيÜƴ ألنǊ قد يحتمý اإلعارة إذا كان في ƛوبين أو دابتين

 ýوالح Üأيضا ǁيد الملƽولكن الكناية ت Üللخصومة ƴوالصريح أقط Üýاالحتما ƴوالنية تدف

 ǉفيما يختار" Ɣي اإليجاǋ ةƺفالصيǏالرض Ǐما في الداللة علǌوما شارك ý3والقبو.  

  : للبيƲ والشراƅةالمبادƍ اǓساسي/ رابعا

 ýالعد Ǐمة علƑقا ÜƩمصالح النا ƾمعاملة تحق ýك Ƙالشريعة قد أباح Ƙإن كان

والحÜƾ والصدƾ في التعامÜý في حدود ما أحلǊ اŸ تعالÜǏ فƎنǌا أيضا حرمƘ كý معاملة 

وعملية التبادý التجاري وفƾ صيƺة البيƴ والشراƹ Ƈالبا ما . ريشو بǌا الƲلمÜ الƺش والƺر

تكون مجاال للعديد من التجاوƨاƘ المختلƽةÜ لذا أقر اإلسالم مبدأ الحرية المنضبطة المقيدة 

  : بالدين واألخالÜƾ وفƾ جملة من المبادƏ واألخالقياÜƘ نذكر منǌا

  

  

                                                                                                                                                        
 66/ 2الغزالي،، :  إحياء علوم الدین- 1

   المصدر نفسه، الصفحة نفسها- 2
  .4/3ابن قدامة : المغني. 5/74فتح القدیر، آمال بن الهمام .. 5/3ر خليل، الزرقاني ، شرح الزرقاني على مختص3/143القرافي :   الفروق- 3



 20

  :1التعامل في الحالل - 1

أنواƳ السلƴ والمنتجاƘ الضارة بعقيدة المسلم تنتشر في العصر الحاضر مختلف 

وصحتǊ وعقلÜǊ والسبƔ يعود إلǏ عدم تطبيƾ مبدأ أساسي في التعامý التجاري وǋو 

اقتصار التجارة علǏ السلƴ والخدماƘ المشروعةÜ وضرورة اختيار المنتجاƘ المباحة 

Ǐتعال ýث قاƑوالخبا Ƙالطيبة والبعد عن المحرما :) Ɩليهم  ويحل لهم الطيباƳ ويحرم

  .2)الƢبائث

وأوý ما نبǊ إليǊ اإلسالم وأكدǉ منƴ االتجار في المحرماÜƘ بيعا أو شراƇ أو نقال 

وليƩ البيƴ . 3أو توسطا أو القيام بƋي عملية من عملياƘ تسǌيý تداوý السلعة المحرمة

ة والتداوý فقط المحرم ǋنا بý اإلسالم حرم استƛمار األمواý في مشاريƴ إنتاجية محرم

  .وƛبƘ ضررǋا علǏ اإلنسان من الناحية الدينية والصحية واالقتصادية

ويدخý في التحريم كý مادة مضرة بالناƩ وإن لم ينƭ الشرƳ علǏ تحريمǌا 

بصƽة خاصةÜ فقد حرم اإلسالم الضرر والضرار وباƘ ذلǁ من القواعد القطعية 

  . الشرعية

  :4الصدƼ واǓمانة والسماحة في التعامل -2

 Ɣلقد أوج ýقا Üاǌم التحلي بǌدابا وأخالقا يتعين عليƈو ƾرواد السو Ǐاإلسالم علρ 

"ƾالتاجر الصدو Ƈداǌالنبيين والصديقين والش ƴيعتبر محور. 5"األمين م ƾقيم  والصد

Ʃو أساǋ ýب ýاإليمان التباد.   

 ساƩ النشاطأوالسماحة والصدƾ من األمور التي ترسƣ مبدأ الƛقة التي تعتبر 

وعلǏ الباƴƑ أن يǌƲر جميƴ . " الكاذƔ بمحƾ بركة بيعρǊ أنذر الرسوý  فقدÛالتجاري

عيوƔ المبيƴ خƽيǌا وجليǌاÜ ال يكتم شيƑا فذلǁ واجƔ فƎن أخƽاǉ كان Ʋالماƹ ÜاشاÜ والƺش 

Ɣوكان تاركا للنصح في المعاملة والنصح واج Ü6حرام."  

                                                                                                                                                        
  61  دور القيم  واألخالق في االقتصاد اإلسالمي، یوسف القرضاوي، - 1

  .157: سورة األعراف اآلیة- 2
 .61 المرجع السابق - 3

  29اجي، محمد سكحال المج:  أحكام عقد البيع في الفقه اإلسالمي المالكي- 4
 .08 سبق تخریج الحدیث، - 5

 .69-/2الغزالي، :  إحياء علوم الدین- 6
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مýƛ في وألǋمية الصدƾ واألمانة في التعامý السلعي ضرƔ سلƽنا الصالح ال

 ƾوكان الصدي ÜƇشوش بالماƺلبن م ƴƑبا Ɣعمر بن الخطا ƾاروƽر الƨحيث ع ÜǊامƨالت

  .يجعý السلعة الرديƑة Ʋاǋرة للعيان حتǏ ال ينخدƳ المشترون

ومما ال يخǏƽ لدǎ المسلمين أن البيƴ وساƑر المعامالƘ المالية وƹير المالية ال 

ƽم أن يتǌبحيث يسمح ل ÜƩالنا ýلة يكون موكوال لحيƽƹ ادة منƽون في االستƇننوا كما يشا

فلو حدث وأخǏƽ الباƴƑ عيبا في . 1العاقد اǓخر أو حسن نيتǊ أو جǌلǊ بحقاƾƑ األمور

سلعتǊ فƎن ذلǁ يعطي المشتري الحƾ في إعادة السلعة وفسƣ العقدÜ ألن قواعد المنافسة 

عرƯ السلعة الشرعية الحرةÜ وضوابط التعامý التجاري في السوƾ اإلسالمي تقتضي 

  .علǏ المشتري كما ǋي

 Ƈوشرا ƴواألمانة كعنصر أساسي وضابط في عملية بي ƾوضمانا لسيادة الصد

السلƴ فقد حرم اإلسالم الƺش والƺبنÜ والنجش وǋو أن يحضر الرجý السلعة فيعطي بǌا 

الشيƇ وǋو ال يريد الشراƇ ليقتدي بǊ السوام فيعطون بǌا أكƛر ما كانوا يعطون  لو لم 

  .3فǌو ال يريدǋا وإنما يريد تحريǁ رƹبة المشتري فيǌا. 2معوا سومǊيس

 Ʃوالتدلي Üýعƽأو بال ýبالقو ǁكان ذل Ƈرير سواƺأو الت Ʃكما حرم اإلسالم التدلي

الƽعلي ǋو إحداث فعý في المعقود عليǊ ليǌƲر بصورة مختلƽة تمام عما ǋو عليǊ في 

لƽقǌاƇ تحƘ عنوان المصراة أو التصرية في الواقÜƴ ومن أمƛلة التدليƩ الƽعلي ما عالجǊ ا

Ƙالحيوانا ƴبي.  

أي أنǊ تƨوير الوصف في المعقود عليǊ أو تƺييرǉ بقصد اإليǌامÜ كتوجيǊ الصناعة 

 Ƙالقديمة والسيارا Ƙروشاƽاث والمƛاأل Ƈوطال Ǐاألعل Ǐالجيد إل ƴبوض ƴالمعروضة للبي

  . 4لتǌƲر أنǌا حديƛة

 Ɣو الكذǌالقولي ف Ʃأما التدلي Ǌلحساب ýالصادر عن أحد المتعاقدين أو ممن يعم

 Ǌعلي Ʃوقد يدل ÜاǌميتǋƋمن السلعة الحقيقي معتقدا بƛ ر منƛأك ƴالمشتري يدف ýيجع

 Ɣالكاذبة وأسالي Ƙرداƽمن الم ǉيرƹو Üýر ولم يقبƛسعرا أك ƴƑللبا ƴدف Ǌأن Ƈباالدعا
                                                                                                                                                        

 .29محمد سكحال المجاجي، :  أحكام عقد البيع في الفقه اإلسالمي المالكي- 1
 دار المعرفة، . ، بيروت03/91: الشافعي:  األم- 2

 71 /2الغزالي :  اإلحياء- 3
 .م1991-هـ1412، 1، الجزائر دار الفكر، ط239 /4. وهبة الزحيلي:  الفقه اإلسالمي وأدلته- 4
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ƺبون ƹبنا فاحشا إبطاý ويجوƨ للم. التدليƩ والتƺرير والƺش التي حرمǌا الشارƳ الحكيم

  .1العقد دفعا للضرر الواقƴ عليǊ أي يƛبƘ لǊ خيار الƽسƣ بسبƔ الƺبن والتƺرير

 ƾام الصدƨالت Ɣاإلسالمي التي تتطل Ǌقƽممارسة النشاط التجاري في ال Əومن مباد

واألمانة ǋو عدم اللجوƇ إلǏ الترويƝ الكاذÜƔ إذ أن العملية التجارية أيا كان شكلǌا 

طورǋا تعتمد علǏ اإلعالن وبيان مواصƽاƘ السلعةÜ وتوضيح منافعǌا ومƨاياǋاÜ ودرجة ت

واإلسالم لم يحرم اإلعالن عن السلعة وال المناداة بمواصƽاتǌا ترƹيبا في شراǌƑاÜ شرط 

 Üشƺبن والƺالمتعاقد في ال Ƴإيقا Ǐدي إلƌواألمانة بما ي ƾأال يكون اإلعالن مجانبا للصد

ويƝ واإلعالن تبقǏ محصورة فيما أقرǉ الشرƳ وإن كان منطويا ƛم إن طرƾ ووساýƑ التر

Ǌب ýالتعام ƨو محرم وال يجوǌرير فƺش وتƹ Ǐعل.  

فƎذا ƛبƘ أن المشتري لم يشتر ǋذǉ السلعة إال لسبƔ اإلعالنÜ وأن اإلعالن كان 

مبالƺا فيǊ ووصف السلعة بما ليƩ فيǌا فƎن للمشتري في ǋذǉ الحالة الرد بسبƔ الƺرر 

  .2يعة الحاصلةوالخد

بيوƳ األمانة مýƛ بيƴ : وǋناǁ بيوƳ تقوم أساسا علǏ عنصر األمانة وتعرف باسم

المراجة فاألمر ǋنا يتطلƔ أن يصارƟ الباƴƑ المشتري بƛمن السلعة وقيمتǌا ومصاريǌƽا 

 ýواألمانة والسماحة في التعام ƾام الصدƨيادة أو نقصان فالتƨ ا دونǋبما يحدد سعر

  .  التعامý والتبادý السلعي بما يوافƾ الشرƳ ويحقƾ المصالحيضمن سير حركة 

  :3 العدل في الكيل والميزان-3

من العدý الذي أوجبǊ اŸ تعالǏ الوفاƇ في الكيý والميƨانÜ أي الوƨن بالقسطÜ وقد 

ýبالباط Ʃالنا ýأموا ýمن خطر أك Ǌلما في ǁن الكريم األمر بذلƈإذ أمر . تكرر في القر

ن يباشر نشاطا اقتصاديا بمراعاة حقوƾ المتعاملين وعدم االعتداƇ عليǌا اإلسالم كý م

Ƴإذا با ƭوال ينق ǎيد إذا اشترƨفال ي Üانƨوالمي ýيف الكيƽبتط . ýوصو Ǐكيدا علƋوت

                                                                                                                                                        
 . بتصرف4/218 الفقه اإلسالمي وأدلته، وهبة الزحيلي - 1

 م، 2001هـ، 1422-1ط. ، مكة المكرمة دار طيبة الخضراء.131-130. محمد بن علي الكاملي:  أحكام اإلعالنات التجاریة والجوائز الترویجية- 2
  .62القتصاد اإلسالمي، یوسف القرضاوي،  دور القيم واألخالق في ا- 3
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 ýقا Üǁة ذلƽنية واألحاديث الشريƈالقر ƘياǓا Ƙفقد أكد Ʃدون بخ Ǌمستحق Ǐإل ƾالح

Ǐذا كلتم وزنوا [: تعالƋ ويالوأوفوا الكيلƉير وأحسن تƢ ƿالمستقيم ذل Ƨ1]بالقسطا  

ýيقو Ʃوقد كان ابن عبا" : Ʃالنا ǁما ملǌإنكم وليتم أمرين ب Üيا معشر الموالي

  .2"قبلكمǋ Üذا المكياý وǋذا الميƨان

 Ÿا ýوحين قدم رسوρ Ÿا ýƨنƋف Üنƨوالو ýون في الكيƽƽم يطǋالمدينة وجد Ǐإل 

 ويل للمطففين الذين Ƌذا اكتالوا ƳلǍ الناƧ[:  فقاýوعيدا شديدا في شƋن ƌǋالƇ المطƽƽين

ومن القصƭ التي كررǋا القرƈن وبين . 3]يستوفون وƋذا كالوǉم أو وزنوǉم يƢسرون

قصة مدين قوم شعيƔ عليǊ السالم وكيف شاƳ فيǌم ǋذا اللون من فساد : عاقبة أǋلǌا

ن يدعوǋم إلǏ عبادة اŸ التعامÜý فجاƇ شعيƔ يدعوǋم إلǏ العدý ويردǋم إلǏ الرشد فبعد أ

وحدǉ مالǌم من إلƹ ǊيرÜǉ يخوفǌم من مƺبة ǋذا التطƽيف ويƋمرǋم باإليƽاƇ وعدم اإلخسار 

Ǐتعال ýالمستقيم[: قا Ƨوزنوا بالقسطا ÛسرينƢ4]أوفوا الكيل وال تكونوا من الم.  

 Ǌم إن لƛ Üقةƛال Ǐيعتمد عل ƴƑالبا ƴم Ǌوالمشتري في تعامل Üاǋƌأدا Ɣفي فاألمانة يج

 ýوأج Ƙم األماناƲان من أعƨوالمي ýوالكي Üو أمانةǋ مقدارا معينا من السلعة ƴƑذمة البا

المسƌولياƘ التي يجƔ الوفاƇ بǌاÜ فال أقý من ضبط المكياý لضمان حسن الوفاÜƇ وǋنا 

 Ɣوالضر Üالتجاري ýومراقبة عملية التباد ýفي ضبط المكايي Ɣولية المحتسƌر مسǌƲت

إذ ينبƺي للوالي الذي يتحرǎ العدý أن "ǌم من بخƩ الناƩ حقوقǌمÜ علǏ يد التجار ومنع

 Ǌلǋأ Ǐويعير عل ƾد السوǋأن يتعا ǉمن يعرف ببلد ƾƛمر أوƋوي Ǌرعيت ƾر في أسواƲين

 ǎقدر ما ير Ǐعل Ǌا عاقبƑشي ǁير من ذلƹ ǉفمن وجد Üاǌم كلǌم ومكاييلǌينƨم ومواǌضجات

ƾمن السو Ǌم أخرجƛ Ǌ5من بدعت."  

 ǁاف وكان مالƽعن الط Ǐǌالتبصير وكان ين Ǐعل ƾالسو ýمر أن يكون وكيƋي

Ǌوتحريك ýردم الكي ǉوكان يكر .ǁلمال ýقي :ýفقا Þýفكيف يكتا : Ƈالوفا ǁفكذل Ƴالصا ǖيم

                                                                                                                                                        
 35  سورة اإلسراء اآلیة - 1
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 3-1 سورة المطففبن اآلیة - 3
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 ǁفكذل Ƴالويبة والصا Ʃرأ Ǐعل ǉالطعام بيد ýالكيا Ɵويسر Üǁير ردم وال تحريƹ من

Ƈعل. 1الوفا ǉƨتركي Ɣجان Ǐوالمشتري لضوابط وجلي أن اإلسالم إل ƴƑمية احترام الباǋأ Ǐ

التعامý التجاري ومنǌا وفاƇ الكيý والميƨان ورƔƹ في ذلÜǁ اعتمد علǏ الترǋيƔ أيضا 

ýبالباط Ʃالنا ýأموا ýيف والخيانة وأكƽوالتحذير من التط.  

  : االحتكار-4

شد إن اإلسالم يكýƽ الحرية لكý فرد في البيƴ والشراƇ والتنافÜƩ إال أنǊ ينكر أ

اإلنكار أن يسعǏ األفراد إلƨ Ǐيادة الƛروة والتضخم المالي علǏ حساƹ ƔيرǋمÜ ولǌذا 

 ýالرسو Ǐǌنρالنشاط التجاري Ǐار علƛƈمن أضرار و Ǌلمال Ǌعن االحتكار وحرم .  

  : تعريƹ االحتكار-أ

  .2جمƴ السلƴ وحبسǌا إلǏ الƺالÜƇ واالسم منǊ حكرة: لƸة

  . 3 طعام ونحوǉ وحبسǊ إلǏ الƺالƇشراƇ: عرفǊ األحناف بƋنǊ: اصطالحا

ǊنƋالمالكية ب Ǌوعرف  : Ƙما االدخار للقوƋف Üƾاألسوا Ɣوالربح بتقل ƴاالدخار للبي

Ü وجاƇ في المدونة أن الحكرة في كý شيƇ في السوƾ من 4فليƩ من باƔ االحتكار

ƾما أضر بالسو ýوالصوف وك Ƈاألشيا ƴوجمي Üوالكتان ÜƘيƨوال Ü5الطعام.  

وعرفǊ الحنابلة . 6أن باƴƑ الطعام يدخرǉ ينتƲر بƹ ǊالƇ األسعار: فعيةوعرفǊ الشا

ǊنƋلو: بƺفي ýليق Ǌأو بحبس Üللتجارة Ǌيشتري Ƙ7في القو.  

 ƴاالصطالحي لالحتكار م Ǐالمعن ƾالتعاريف السابقة تواف ýمن خال Ʋوالمالح

لمعاني واأللƽاƲ  معناǉ اللƺويÜ ويƌكد ǋذا تقارƔ تعريƽاƘ الƽقǌاƇ في اختالفاتǌم من حيث ا

ǊنƋذا العصر فقد عرف بǋ االحتكار في Ǐعل Ƙالتي طرأ Ƙيراƺونتيجة للت" : Ǐالسيطرة عل

وبمقارنة جملة التعاريف ". 8عرƯ أو طلƔ السلعة بقصد تحقيƾ أقصǏ قدر من الربح

السابƾ ذكرǋا يمكن تحديد معنǏ االحتكار بƋنǊ حبƩ السلƴ عن البيƴ قصد رفƴ سعرǋا 
                                                                                                                                                        

  .108 – 107  أحكام السوق، یحيى بن عمر، - 1
  25محمد رواس قلعة جي،  :  معجم لغة الفقهاء- 2
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 463محمد سليمان األشقر ، :  بحوث فقهية في قضایا اقتصادیة معاصرة- 8



 25

ǌƑبشرا ǁوبمجرد وذل Üقد تماماƽأو ت ýتق Ǐا حتǌينƨوتخ ƾا حين تكون متوفرة في السو

Ƈا المحتكر بالسعر الذي يشاǌفيبيع Ʃا الناǌعلي Ƙافǌيت ƾا في األسواǌطرح.  

  : حكم االحتكار-ب

 ƴرف Ǐالمحتكرين الذين يعملون عل Ɣوحار Ǌعن Ǐǌحرم اإلسالم االحتكار ون

صلون علǏ األرباƟ الƽاحشة في ƹ ýƲياƔ األسعار بتقليý العرƯ أمام الطلÜƔ ويح

 Ǌتحريم Ǐاألدلة عل Ƙمن أضرار اقتصادية واجتماعية تضافر Ǌرا لما يسببƲون Üالمنافسة

 ýذا قوǋ يوضحρ" Ɛ1"ال يحتكر إال خاط . ýالرسو ƭحر Ƹوبلρ تحريم االحتكار Ǐعل 

Ǌرة الدين في قولƑالمحتكر خارجا عن دا ýلدرجة أن جع Ǌطعاما من احتكر : "ومنع

Ǌمن Ÿا Əوبر Ÿمن ا Ə2".أربعين يوما فقد بر  

فاالحتكار نوƳ من أنواƳ الƲلم الذي يلحƾ بعباد اŸ ومن ǋنا حكم بتحريمÜǊ وǋذا 

Ü أما الحنƽية فقد ذƔǋ جمǌورǋم إلǏ أن 3ما ذƔǋ  إليǊ المالكية والشافعية والحنابلة

التجارة والصناعة وإƹالƾ ألبواƔ واالحتكار إǋدار لحرية . االحتكار مكروǉ كراǋة تحريم

 Ǐدي إلƌالمنافسة المشروعة المنضبطة التي ت Ɵلرو ýوقت Üير من األفرادƛأمام ك ýالعم

Ǌوتحريم Ǌالحكمة من منع ƨنا تبرǋو ÜƘالمجاال ƴفي جمي ƾوƽاإلتقان والت.  

øشروط االحتكار-ج :  

 إليǌا في النقاط حدد الƽقǌاƇ بعƯ الشروط القاضية بحرمة االحتكارÜ يمكن اإلشارة

  :اǓتية

 أن يكون الشيƇ المحتكر ƨاƑدا عن حاجة الشخƭ ومن يعولǊ لمدة سنةÜ إذ - 1

 Ʃلي Ƙفاالدخار للقو Üمن الطعام لمدة عام Ƙكقو Ǌلǋوأ Ǌيƽنسان أن يدخر ما يكǘل ƨيجو

  4.من باƔ االحتكار

كراÜ  أن يشتريÜ فلو جلƔ شيƑا أو أدخý من ƹلتǊ شيƑا فادخرǉ لم يكن محت- 2

Ǌبمحتكر لقول Ʃلي Ɣاعي الجالƨاألو ýوقا ǁعن الحسن ومال ǎرو" : ƾوƨمر Ɣالجال

                                                                                                                                                        
  .2145التجارات، الحكرة والجلب، رقم الحدیث :  سنن ابن ماجة- 1

 ، 1988 بيروت، دار الكتب العلمية، دط، 100/ 4  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الهيثمي،- 2
  3/63، مطالب أولي النهى 2/38 ، مغني المحتاج5/17 ینظر المنقى شرح الموطأ - 3

 .15/ 5الباجي :  المنتقى شرح الموطأ- 4
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Ü وألن الجالƔ ال يضيƾ علǏ أحد وال يضر بǊ بý ينƴƽ فƎن الناƩ إذا "والمحتكر ملعون

Ǌم من عدمǌلقلوب Ɣأطي ǁكان ذل ƴطعاما معدا للبي ǉ1علموا عند.  

عة المحتكرة ألن العلة في تحريمǊ  أن يكون االحتكار في وقƘ حاجة الناƩ للسل- 3

 ýوال يحص Üمǌعلي ƾيضي Ʃحاجة النا ƴم Ƈالƺال ƭفترب ÜƩالضرر عن النا ƴي دفǋ

قاý . أن يكون في بلد يضيƾ بǋƋلǊ االحتكار كالحرمين والƺƛور: أحدǋما: ذلǁ إال بƋمرين

الكƛيرة فƲاǋر ǋذا أن البالد الواسعة . االحتكار في مýƛ مكة والمدينة والƺƛور: أحمد

المرافƾ والجلƔ كبƺداد والبصرة ومصر ال يحرم فيǌا االحتكار ألن ذلǁ ال يƛƌر فيǌا 

أن يكون في حاý الضيƾ بƋن يدخý البلد قافلة فيتبادر ذوو األمواý : والƛاني. ƹالبا

فيشترونǌا ويضيقون علǏ الناÜƩ فƋما إن اشتراǉ في حالة االتساƳ والرخƭ علǏ وجǊ ال 

  .2ليƩ بمحرميضيƾ علǏ أحد ف

 أن يكون المشترǎ قوتا فƋما األدام والحلواƇ والعسý والƨيƘ وأعالف البǌاƑم - 4

سمعƘ أبا عبد اŸ يسýƋ عن أي شيƇ االحتكارÞ : فليƩ فيǌا احتكار محرمÜ قاý األƛرم

ýوكان سعيد بن : قا Üبن عمرو Ÿعبد ا ýذا قوǋو ǉو الذي يكرǌف Ʃالنا Ƙإذا كان من قو

اوي حديث االحتكارÜ  يحتكر الƨيƘ قاý أبو داود كان يحتكر النوǎ المسيƔ وǋو ر

Ƙوالحيوانا Ɣياƛال ƘǌشبƋا فǌمما لم تقم الحاجة إلي Ƈاألشيا ǉذǋ وألن Üƨ3والخيط والبر .

 ǉفال يكر Ƙوأما األقوا ÜƘير األقواƹ في ǉباألمتعة فال يكر ƭأما االحتكار والترب

احتكارǋا عند الحاجة إليǌا وأما احتكارǋا مƴ احتكارǋا مƴ السعة ورخƭ األسعار ألن 

 ƾوالضي Ƈالƺا في حالة الǋولو اشترا Üمحرم ǉا فمكروǌوشدة الحاجة إلي Ƈالƺوال ƾالضي

  .4طالبا لربحǌا لم يكن احتكارا

لذا كان من أǋم مبادƏ النشاط التجاري في اإلسالم تحريم االحتكار وربط تحديد 

Ɣ دون تدخý أو تƛƋيرÜ فالعرƯ والطلƔ القاƑمان األسعار بحركة عوامý العرƯ والطل

 Üومحور تحديد األسعار Ʃة أساƽقاعدة الرضا بين المتعاملين والمنافسة الحرة الشري Ǐعل

                                                                                                                                                        
 .4/283 المغني ویليه الشرح الكبير، ابن قدامى، - 1

  .283 / 4 المصدر نفسه، - 2
 283 / 04 المصدر نتفسه، - 3

  .5/411 الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي، ، - 4
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وإن حدث واضطرƔ السوƾ وارتƽعƘ األسعار ارتƽاعا مƽتعال بسبƔ االحتكار أصبح لولي 

الناƩ علǏ بيƴ ما عندǋم بƋن يكرǉ "األمر أن يتدخý إلنǌاǋ Ƈذǉ الƲاǋرة ورفƴ الضرر 

بقيمة المýƛ عند ضرورة الناƩ إليÜǊ مýƛ من عندǉ طعام ال يحتاج إليǊ والƛاني في 

ýƛبقيمة الم Ʃللنا Ǌبيع Ǐيجبر عل ǊنƎ1"مخمصة ف.  

  الصرƹ: الفرƱ الƙالث

 تعريƹ الصرƹ                                                                         /  أوال

فضý الدرǋم علǏ الدرǋم : رد الشيƇ علǏ وجÜǊǌ والصرف: الصرف: لƸة-1

بيƴ : والدينار علǏ الدينارÜ ألن كý واحد منǌما يصرف عن قيمة صاحبÜǊ والصرف

الذƔǋ بالƽضة وǋو من ذلǁ ألنǊ ينصرف بǊ عن جوǋر إلǏ جوǋرÜ والتصريف في 

صرفƘ الدراǋم بالدنانيرÜ وبين الدرǋمين صرف : ويقاý. إنƽاƾ الدراǋم: اƘجميƴ البياع

  .2أي فضý لجودة فضة أحدǋما

الصرف ǋو بيƴ النقد بالنقد جنسا بجنƩ أو بƺير جنÜƩ أي بيƴ :  اصطالحا-2

فكما يرد البيƴ . 3الذƔǋ بالذƔǋ أو الƽضة بالƽضةÜ أو الذƔǋ بالذƔǋ مصوƹا أو نقدا

ƴالسل Ǐعل Ƈأو والشرا Üا بالصرفǌما يعرف فق ǁالنقد وذل Ǐالكية يرد أيضا علǌاالست 

  .تجارة العمالÜƘ فالصرف ǋو بيƴ النقد بالنقد سواƇ كان ذلǁ ذǋبا أو فضة أو نقدا

 Ưالقب ýقب ƾرƽوالت ýاضƽالت ƨمن جوا Ƙالبياعا Ǐعن مقتض Ǌلصرف ǁوسمي بذل

  . من صيرفǌما أي تصويتǌا في الميƨانýوالتƋجيý وقي

  :مشروƳيتة الصرƹ/ ياƙان

عقد الصرف جاƨƑ ومشروƳ بƎجماƳ المسلمينÜ ودلƘ علǏ مشروعيتǊ أحاديث 

 Ǌا قولǌمتعددة منρ" : ضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمرƽضة بالƽوال Ɣǋبالذ Ɣǋالذ

بالتمر والملح بالملح مƛال بمýƛ سواƇ بسواÜƇ يدا بيدÜ وإذا اختلǋ Ƙƽذǉ األصناف فبيعوا 

Ü فالحديث أجاƨ بيƴ بعƯ الربوياƘ ببعƯ كالذƔǋ والƽضة 4" شƑتم إذا كان يدا بيدكيف ما

                                                                                                                                                        
  م، 2004هـ 1425، 1المكتب اإلسالمي ط: بيروت. 382 / 01 تحقيق عبد اهللا عبد الصمد المفتي، ابن تيمية،:  الفتاوى العراقية- 1

  432 / 02 لسان العرب، ابن منظور،  - 2
  636 / 4الفقه اإلسالمي وأدلته :  وهية الزحيلي– 244 / 4ابن عابدین : ، رد المحتار على در المختار5/215الكاساني : بدائع الصنائع:  ینظر- 3
باب ما یجب على التجار من التوقية في : البيوع: النسائي: ، السنن1587/1588، رقم الحدیث 14/ 11باب الربا :  صحيح مسلم بشرح النووي- 4

 .6107مبایعاتهم، رقم الحدیث 
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لكن شرط التقابƯ وعدم التƋجيÜý كما أجاƨ بيƴ األجناƩ المتماƛلة كالذƔǋ بالذƔǋ شرط 

 ƴو بيǋالصرف و ƨجوا Ǐعل ýدلي ǁوفي ذل Üناƨلة بين العوضين كيال ووƛوالمما Ưالتقاب

  . جنƩالنقد بالنقد جنسا أو بƺير

  شروط صحتƙ /ǈالƙا

 ýما Ǌألن كال من البدلين في Üعقد ربوي Ǌتعريف عقد الصرف يتبن أن ýمن خال

ربويÜ تتحقƾ فيǊ علة الرباÜ وǋي الوƨن عند الحنƽيةÜ والƛمنية عند الشافعيةÜ إذ كý من 

الذƔǋ والƽضة ƛمن من األƛمانÜ وǋما موƨونانÜ والصرف عملية تبادý للعمالƘ بعضǌا 

ÜƯماببعǋ نوعان ýذا التبادǌول :  

1 -Ǌسƽبن Ʃأو فضة :  صرف جن Ɣǋبذ Ɣǋكذ Ʃقين في الجنƽأي أن البدلين مت

  .بƽضة أو رياý برياÜý أو دينار بدينار

كصرف الذƔǋ بالƽضة والرياý بالدوالرÜ وإنما :  صرف جنƩ بجنƈ Ʃخر- 2

Ʃ وǋو النقدÜ لǌذا أفرد ǋذا العقد بالكالم عنÜǊ ألنǊ خاƭ بما يكƛر بǊ التعامý بين النا

  : كانƘ لǊ شروطǊ الخاصة التي ǋي شروط صحة العقد الربويÜ وǋي

إذا بيƴ الجنƩ بجنسÜǊ كذƔǋ بذƔǋ أو فضة بƽضة :  المماƛلة عند اتحاد الجنƩ-أ

ǁير ذلƹ أم Üينƹأكانا مضروبين أو مصو Ƈسوا Üنƨي تساوي العوضين في الوƺأو . فينب

ر ƹير ذلÜǁ وسواƇ كان أحدǋما رديƑا واǓخر جيدا كان أحدǋما مصوƹا أم مضروبا واǓخ

  .أم ال

وإذا كان البدالن مختلƽان في الجنÜƩ كما إذا كان أحدǋما ذǋبا واǓخر فضة مƛال 

Ü فصرف جنƩ بجنƈ Ʃخر 1جاƨ بينǌما التƽاضÜý كما يجوƨ بيعǌما مجاƨفة من دون وƨن

تساوي وإنما يشترط كصرف الذƔǋ بالƽضة والرياý بالدوالرÜ فال يشترط لصحتǊ ال

  .2الحلوý والتقابƯ في مجلƩ العقد

                                                                                                                                                        
، الكافي في فقه 2/25ب الشربيني الخطي: ، مغني المحتاج5/216بدائع الصنائع : ، الكاساني4/245ابن عابدین :  رد المحتار على الدر المختار- 1

 2/54اإلمام المبجل أحمد بن حمبل 
  02 / 04ویليه الشرح الكبير، ابن قدامى :  المغني- 2
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 Ǌلة قولƛاشتراط المما ýودليρƾضة" في الحديث السابƽضة بالƽوال Ɣǋبالذ Ɣǋ1"الذ  

ýƛال بمƛضة مƽضة بالƽوال Ɣǋبالذ Ɣǋالذ Ƴأي يبا.  

يقاý عن العمالƘ الراƑجة ) الƽضة والذƔǋ(كý ما يقاý عن الدراǋم والدنانير 

ǌكقيام النقدية في والتساوي بين ÜǊما بذاتƑالنقدية تعد نقدا قا ƾما واألوراǌنوع Ɣما حس

  .2الذƔǋ والƽضة وƹيرǋا من األƛمان وأنǌا أجناƩ تتعدد بتعدد جǌاƘ اإلصدار

Ɣ-العقد Ʃفي مجل Ưأن :  التقاب ýالبدلين قب Ưيشترط في عقد الصرف قب

Üمنƛمن والمƛأن يتم تسليم ال Ɣإذ يج Üالمتصارفان ƾترƽي Ɣǋواحد كذ Ʃكان من جن Ƈسوا 

Ÿا Ǌاإلمام الشافعي رحم ýقا Üمǋين كدينار بدرƽأم كانا من جنسين مختل ÜƔǋبذ : ƨال يجو

الذƔǋ بالذƔǋ وال الورƾ بالورƾ وال شيƇ من المƋكوý والمشروƔ بشيƇ من صنǊƽ إال 

  .3سواƇ بسواƇ يدا بيد

ƾرƽت ƾرƽوبالت Üاألبدان Ʃو مجلǋ ناǋ Ʃوالمراد بالمجل ƾفلو افتر Üاألبدان 

العاقدان بƋبدانǌا عن مجلƩ العقدÜ ولم يقبƯ أحدǋما البدý الذي في يدǉ إلƈ Ǐخر لم يصح 

Ü وال يحصý التƽرƾ باألبدان إن نام المتعاقدان في المجلƩ أو أƹمǏ عليǌماÜ أو قاما 4العقد

  .5عن المجلƩ فذǋبا معا إلǏ جǌة واحدةÜ وطريƾ واحد ومشيا ميال أو أكƛر

مƛال بمýƛ وسواƇ : " في الحديث المذكورρليý اشتراط التقابƯ قبý التƽرƾ قولǊ ود

  .6"بسواÜƇ يدا بيد

يشترط في عقد الصرف استبعاد األجý في : في العقد) أو الحلوý( التنجيƨ -ج

ýفلو قا Üماǋالعوضين أو أحد : ǁأن أعطي Ǐما علǋاصرف لي دينارا بخمسة عشر در

 Üوالمشتري ال يصح العقددينارا بعد ساعة أو يوم ƴƑالبا ýوقب.  
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 Ɣانقل ƾاالفترا ýقب Ưالتقاب ýوحص ÜƩفي المجل Ǌبعد اشتراط ýي األجƺولو أل

Ü ودý علǏ اشتراط الحلوý في العقد وعدم جواƨ تƋجيý أحد 1العقد صحيحا عند الحنƽية

 Ǌيǌما نǋالعوضين أو كالρ"  ƾالور ƴضة(عن بيƽدينار) ال Ɣǋ2"بالذ.  

ليƩ فيǊ : يشترط في عقد الصرف أن يكون باتا أي: كون فيǊ خيار شرط أال ي-د

شرط خيار ألحد المتعاقدينÜ فلو تصارفا علǏ أنǌما أو أحدǋما بالخيار إلǏ يوم أو يومين  

ال يصح العقد ألن شرط صحتǊ التقابÜƯ والخيار يمنƴ التقابƯ وبالتالي يمنƴ صحة 

  . 3العقد

ركانǊ وشروطǊ يقودنا إلǏ الحديث بشكý والحديث عن عقد الصرفÜ وذكر أ

 ýضƽربا ال Ǌالربا بنوعي ýحو ýصƽم)Ƴالبيو ( ةƑوربا النسي)الديون ( ǉارƛƈ ذكر ƴم

 ǉيرƹا وǌش فيƺال Ɣوتجن ǁوشروط ذل Ƙالعمال ýتباد ýالحديث حو Ɣجان Ǐإل Üǉوأضرار

  .ضمن جملة من الضوابط التي يمكن االعتماد عليǌا في عقد الصرف

  وابطالض/ رابعا

االقتران بين االقتصاد واألخالƾ في اإلسالم يتجلǏ في كý األنشطة التجارية 

 Ǌوالمسلم مقيد في سلوك Üǁالǌواست ýوتداو ƴيƨاالقتصادية من إنتاج وتو Ƙوالحاال

في كسبǊ إذا اكتسƔ ماالÜ وفي طريقة تنمية ǋذا الماý : التجاري ونشاطǊ االقتصادي

ر بما يحقƾ مصالحÜǊ ويشبƴ حاجاتÜǊ وكما يتبادý السلƴ ووساýƑ تداولǊ وتبادلǊ مƴ الƺي

  :االستǌالكية يتم أيضا تبادý العمالƘ والنقود ضمن إطار من القيم والضوابطÜ وǋي

1-Ɩفي تجارة النقود والعمال ƩƸال Ʋمن :  

  أǋمية كبيرة في النشاط االقتصادي للمجتمÜƴ إذ تستلƨم كý عملياƘ االنتاج 4للنقود

دام النقودÜ فƽي ýƲ األساليƔ الحديƛة لǘنتاج الكبير الحجم يتخصƭ كý والتوƨيƴ استخ
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فرد من أفراد المجتمƴ في عملية معينة من العملياƘ اإلنتاجيةÜ ويحصلون علǏ قيمة 

منتجاتǌم التي يعرضونǌا في األسواƾ بالنقودÜ كما يقوم أصحاƔ األعماý بدفƴ أجور 

وإذا كان الصرف . اة تقويم األنشطة االقتصاديةÜ فǌي إذن أد1خدماƘ العماý بالنقود أيضا

ǋو بيƴ النقد بالنقدÜ فƎن عملية البيǋ ƴذǉ شƋنǌا شƋن البيƴ الوارد علǏ السلƴ االستǌالكية ال 

وǋو المكان الذي تجري فيǊ "بد لǊ من مكان النعقادǉ وǋو ما يعرف بسوƾ الصرف 

تالقي "ƛين سوƾ الصرف بƋنǊ وقد عرف بعƯ الباح. عملياƘ بيƴ وشراƇ العمالƘ النقدية

 Ǐعل Ɣالطل ƴاألجنبية م Ƙالعمال Ưا أي تالقي عرǌعلي Ɣالطل ƴم Ƙالعمال Ưعر

 ǉذǋ وتقوم Üالوطنية Ƙالعمال Ưعر ƴاألجنبية م Ƙالعمال Ɣالوطنية أو طل Ƙالعمال

 ýƛاالقتصادية ويتم ƾالعملة المتداولة في السو Ǐعل Ƙوالطلبا Ưبين العرو ƴبالجم ƾالسو

ýةالعمƽالمختل Ƙفي العمال Ƈوالشرا ƴالصرف في البي ƾ2" في سو .  

دنانير (الذƔǋ والƽضة مطلقا سواƇ كانƘ علǏ صورة النقود : ويقصد بالنقد

Ü أو كانƘ علǏ شكý حلي مصنÜƴ وكذلǁ )سباǁƑ(أو كانƘ علǏ شكý تبر ونقار ) ودراǋم

د النقدين فيما إذا قوبلƘ النقد المعاصر بساƑر عمالتǊ المتداولةÜ فكý عملة تقوم مقام أح

 نƩƽ أحكام الصرف -أو العقد–بالذƔǋ أو بالƽضة أو بعملة مخالƽةÜ فتطبƾ علǏ المعاملة 

وترويƝ الƨيف من الدراǋم في أƛناƇ النقد Ʋلم إذ يستضر بǊ المعامý . 3بين الذƔǋ والƽضة

ردد في إن لم يعرف وإن عرف فسيروجǊ علƹ Ǐيرǉ فكذلǁ الƛالث والرابÜƴ وال يƨاý يت

األيدي ويعم الضرر ويتسƴ الƽساد ويكون وƨر الكý ووبالǊ راجعا عليǊ فƎنǋ Ǌو الذي فتح 

Ɣذا الباǋ4 .  

ومما سبƾ نستƽيد أنǊ ال يجوƨ تداوý العمالƘ المƨورة بين الناƩ إطالقا ألننا نعلم 

ǌل Ƙانية ليسƛ ةǌة ومن جǌذا من جǋ Üاǌش بƺير الƹ اǌيد منƽا ال يستǌا أن الذي يشتري

قيمة ذاتية وال اعتبارية فالمعارضة عليǌا تعني أكý أمواý الناƩ بالباطÜý وإدخاý الƺش 

Ü ولذلǁ كان من أǋم ضوابط عقد الصرف عدم جواƨ تبادý العمالƘ 5علǏ المسلمين

                                                                                                                                                        
   2000مؤسسة شباب الجامعة، دط، : ، إسكندریة246خلف بن سلمان النمري:  شرآات االستثمار في االقتصاد اإلسالمي- 1

  170عقيل جاسم عبد اهللا، :  النقود والمصارف-2
 .148 أحكام عقد البيع في الفقه اإلسالمي المالكي، محمد سكحال المجاجي، -3

  ، دت، 03دار القلم، ط : بيروت. 69 / 02أبو حامد الغزالي، :  إحياء علوم الدین- 4
  .170محمد سكحال المجاجي، :  أحكام عقد البيع في الفقه اإلسالمي المالكي- 5
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ويمنƴ والي الحسبة من جعý النقود متجرا فƎن بذلǁ يدخý . "المƨورة والنقود  المƺشوشة

اال يعلمǊ إال اŸ بý الواجƔ أن تكون النقود رƌوƩ أمواý يتجر علǏ الناƩ من الƽساد م

بǌا وال يتجر فيǌاÜ ألن الƺش فيǌا وتƨييǌƽا فساد وإضرار بالمالية العامة للدولة اإلسالمية 

 Ǐضرر كبير عل ǁا وفي ذلǌالتحكم في Ǐإضافة إل ÜاǌنقاصƎقيمة العملة أو ب ƴبرف Ƈسوا

  .عامة المسلمين

عد فقط علǏ صورتǊ البسيطة المعروفة من تبادý النقد بالنقد بý تم إن الصرف لم ي

أصبح عمال من أعماý البنوǁ والصيارفةÜ والصرف ǋو مبادلة نقود وطنية بنقود أجنبية 

ǁالبنو Ǌب ýذا ما تتعامǋعمولة و ýمقاب.  

أحدǋما يدوي وǋو الذي يتم بين المتعاقدين فورا وتسليم كý : فالصرف نوعان

 التي قام باستبدالǌا والƛاني ǋو الصرف المسحوÜƔ ويتم فيǊ استالم المبالƸ منǌما العملة

بنǁ في (المراد استبدالǌا من مكان ƈخرÜ ويتم ǋذا النوƳ من الصرف بخطاƔ من المستلم 

إلǏ مراسلǊ في البلد اǓخر يƋمرǉ فيǊ بتسليم شخƭ معين المبالƸ المحددة فيǊ ) الجƨاƑر

اƑما من جانƔ الصراف علǏ خالف الطرف الراƔƹ في ويعد عقد الصرافة تجاريا د

 ǊعمالƋب ƾتاجرا وتعل ǉتجاريا إال إذا كان من أجرا Ǌبالنسبة إلي ýالصرف حيث ال يعد العم

  .1التجارية

 Ƈضة سواƽوال Ɣǋالذ ýالنقدية بد ƾواألورا Ƙبالعمال Ǐحاليا أضح ýوباعتبار التعام

Üǁ فƎن ǋذǉ العمالƘ تخضƴ ألحكام الصرف بين األفراد أو بين الƽرد والصراف أو البن

  . المعروفة في الƽقǊ اإلسالمي الخاصة بالذƔǋ والƽضة

2-ƭوالقرو Ɩتحريم الربا في تبادل العمال :  

  : تعريƹ الربا-أ

 ومنǊ الرابية لƨيادتǌا علǏ ما حواليǌا من األرƯ 2الربا لƺة معناǉ الƨيادة: لƸة

منǊ قولǌم أربǏ فالن في القوý أو الƽعý إذا ƨاد ومنǊ الربوة من األرƯ وǋي المرتƽعةÜ و

Ǌ3عليýنقو ÜƳاƽيادة والنمو واالرتƨال ǉة معناƺاد ونما:  فالربا في اللƨ إذا ýالما Ǐرب.  

                                                                                                                                                        
  م ، 1987/ 02دیوان المطبوعات الجامعية ط : ، الجزائر32عباس حلمي، : األعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري:  القانون التجاري- 1

 هـ، دط، 1366 ، دار إحياء الكتب العربية 483/ 02:  معجم مقایيس اللغة، ابن فارس- 2
   دار الكتاب العربي، دت، دط، 465/ 01 أحكام القرآن، الجصاص، -3
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الربا فضý ماý حقيقة أو حكما بال عوƯ مشروط ألحد العاقدين في : اصطالحا

أي الƨاƑد في القرƯ ] رباوال تƉكلوا ال[: قولǊ تعالǏ: دين أو معاوضةÜ يقوý ابن الǌمام

Ǌا بجنسǌبعض ƴالربوية عند بي ýاألموا ƴد في بيƑاƨوال ÜƳالمدفو Ǐ1والسلف عل.  

  

  : حكم الربا-ب

 ǉمخاطر ƨوإبرا ÜǊلبيان حكم Ƙير من األدلة التي تضافرƛتحريم الربا بالك Ƙبƛ

  : وأضرارǉ علǏ الƽرد والمجتمÜƴ من ǋذǉ األدلة ما يلي

با في القرƈن الكريم في أربعة مواضƈ Üƴية مكية وƛالث ذكر الر:  من الكتاب-1

Ǐتعال ýية المكية يقوǓي اƽف Üفال يربو [: مدنية Ƨتيتم من ربا ليربو في أموال الناƆ وما

 فƋخبر أن تلƳ[2 ǁند اŶ وما Ɔتيتم من زكاة تريدون وجǈ اŶ فƉولئǉ ƿم المضعفون

  .3ينÜ ألنǊ ال عوƯ لǌا من جǌة المقرƯالƨيادة المشروطة إنما كانƘ ربا في الماý المع

Ǐتعال ýيقو Üمدنية ǎاألخر ƘياǓوا :] Ɩليهم طيباƳ ادوا حرمناǉ لم من الذينưفب

أحلƖ لهم وبصدǉم Ƴن سبيل اŶ كƙيرا وأƢذǉم الربا وقد نهوا ƳنÛǈ وأكلهم أموال 

ها الذين ƅامنوا يا أي[: Ü ويقوý تعال4Ǐ]الناƧ بالباطلÛ وأƳتدنا للكافرين منهم Ƴذابا أليما

Ü في ǋذǉ اǓية إخبار عن 5]ال تƉكلوا الربا أضعافا مضاƳفةÛ واتقوا اŶ لعلكم تفلحون

الحاý التي خرج عليǌا الكالم من شرط الƨيادة أضعافا مضاعƽة فƋبطý اŸ تعالǏ الربا 

 Ǌم قولƲفانت Üا رباǋوسما Ƙمن البياعا ǎضروبا أخر ýوأبط ÜǊالذي كانوا يتعاملون ب

 تحريم جميعǌا لشموý االسم عليǌا عن طريƾ الشرÜƳ ولم يكن ]وحرم الربا[: الǏتع

تعاملǌم بالربا إال علǏ الوجǊ الذي ذكرنا من قرƯ دراǋم أو دنانير إلǏ أجý مƴ شرط 

                                                                                                                                                        
  4/ 07م، 1972، 02، دار الفكر، ط :   شرح فتح القدیر ، ابن الهمام-1

 39 سورة الروم آیة - 2
  465/ 01الجصاص، :  أحكام القرآن-3

 160 سورة النساء آیة -4
 130 سورة آل عمران آیة -5
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يا أيها الذين ƅامنوا اتقوا اŶ وذروا ما بقي من الربا Ƌن كنتم [: Ü ويقوý تعال1Ǐالƨيادة

  2]مƊمنين

اجتنبوا : " قاρý أن رسوý اŸ -رضي اŸ عنǊ–عن أبي ǋريرة :  من السنة-2

ýقا Þنǋ وما Ÿا ýيا رسو ýقي ÜƘالموبقا ƴالتي : السب Ʃƽالن ýوالسحر وقت Ÿبا ǁالشر

 Ƙحف وقذف المحصناƨالربا والتولي يوم ال ýاليتيم وأك ýما ýوأك Üƾإال بالح Ÿحرم ا

Ƙمناƌالم Ƙافالƺ3"ال.  

ما أحد أكƛر من الربا إال كان عاقبة أمرǉ إلρ" : Ǐ النبي وعن أبن مسعود عن

 ƈكý الرباÜ ومƌكلÜǊ وشاǋدρ ǉلعن رسوý اÜ" : Ÿ وعن عبد اŸ بن مسعود قا4ý"قلة

Ǌ5"وكاتبýقا ƭوعن عمرو بن األحو Ü" : Ÿا ýرسو Ƙسمعρýيقو Ƴأال : " في حجة الودا

  .6"كم ال تƲلمون وال تƲلمونإن كý ربا من ربا الجاǋلية موضوÜƳ لكم رƌوƩ أموال

 ýم إن أحاديث الرسوƛρ Ưو ربا القروǋالربا النقدي و Ƙة" ذكرƑوالربا " النسي

 Ƴو ربا البيوǋالسلعي و"ýضƽعن النبي "ال Ƙفي حديث عبادة بن الصام Üρ"  Ɣǋالذ

بالذƔǋ والƽضة بالƽضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمرÜ والملح بالملح مƛال 

 7"مýƛ سواƇ بسواƇ يدا بيدÜ فƎذا اختلǋ Ƙƽذǉ األصناف فبيعوا كيف شƑتم إذا كان يدا بيدب

Ǌتحريم الربا بنوعي Ǐداللة قطعية عل ýة : فالحديث الشريف يدƑوربا النسي ýضƽربا ال

وبتحريم ربا البيوƳ إلǏ جانƔ ربا القروƯ يكون اإلسالم قد أƹلƾ باƔ التحايý علǏ الربا 

ƴباسم البي.  

حددƘ اǓية الكريمة الربا المحرم بƋنǊ ما يƨيد عن رأƩ الماý :  من اƙǑار-3

مشروطا بال عوƯ يقابلÜǊ ولذلǁ فكƨ ýيادة مǌما قلƘ كسƔ خبيثÜ وǋي عين الربا 

Ǐتعال Ǌلقول ǉسيرƽفي ت Ʃابن عبا ýقا Üالمحرم :]ǈورسول Ŷذنوا بحرب من اƉفمن : ]ف

                                                                                                                                                        
 465 المصدر السابق ، -1

  278 سورة البقرة آیة -2
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حقا علǏ إمام المسلمين أن يستتيبǊ فƎن نƳƨ وإال كان مقيما علǏ الربا ال ينƳƨ عنǊ كان 

Ǌعنق Ɣقتادة1ضر ýوقا Ü : راجاǌم بǌبجعل ýالربا بالقت ýǋأ Ÿوا - مباحا–أوعد اƽقƛ أينما 

ýم قيǌر بƽƲ إن : ÜƇأي أعدا ÜǊولرسول Ÿ Ɣنتم حرƋوا فǌإن لم تنت Ǐالمعن" ýǋولو أن أ

 Üالربا استحالال كانوا مرتدين Ǐوإن بلد اصطلحوا عل Üالردة ýǋم كالحكم في أǌوالحكم في

  ".2لم يكن ذلǁ منǌم استحالال أجاƨ لǘمام محاربتǌم

وعن طريƾ عبد الرƨاƾ عن سƽيان التوري عن عيسǏ بن المƺيرة عن الشعبي 

ýقا :Ɣعمر بن الخطا ýمخافة الربا: (قا ý3)تركنا تسعة أعشار الحال.  

 فǌو حرام بƺير خالفÜ قاý ابن وكý قرƯ شرط فيǊ أن يƨيدǉ: ويقوý ابن قدامة

أجمعوا علǏ أن المسلف إذا شرط علǏ المستسلف ƨيادة أم ǋديةÜ فƋسلف علǏ ذلǁ : المنذر

وقد روي عن أبي كعƔ وابن عباƩ وابن مسعود أنǌم نǌوا . فƎن أخذ الƨيادة علǏ ذلǁ ربا

  .4عن قرƯ جر منƽعة

 وǋذا ماال خالف فيǊ من والربا ال يكون إال بيƴ أو قرƯ أو سلمÜ: يقوý ابن حƨم

أحد ألنǊ لم تƘƋ النصوƭ إال بذلǁ وال حرام إال ما فصý تحريمÜǊ وǋو في القرƯ في 

كý شيÜƇ فال يحý إقراƯ شيƇ ليرد إليǁ أقý أو أكƛرÜ وال من نوƈ Ƴخر أصالÜ لكن 

Ǌب Ƴمقطو Ƴذا إجماǋو ǉومقدار Ǌفي نوع Ƙما أقرض ýƛ5م.  

øالربا-ج Ʊأنوا :  

اتƾƽ العلماƇ علǏ أن الربا يوجد في شيƑينÜ في البيƴ وفيما تقرر و: يقوý ابن رشد

صنف متƾƽ عليǊ وǋو ربا الجاǋلية الذي نǏǌ عنÜǊ وذلǁ أنǌم : في الذمةÜ فǌو صنƽان

 وǋذا ǋو الذي عناǉ – أنƲرني أƨدǁ -كانوا يسلƽون بالƨيادة وينƲرونÜ فكانوا يقولون

 Ƴفي حجة الودا Ǌالصالة والسالم بقول Ǌربا –علي ýوأو ÜƳلية موضوǋأال وإن ربا الجا 

                                                                                                                                                        
  ، دار المعارف، دط،دت،  25 /02الطبري، :   تفسير الطبري- 1
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 Ɣبن عبد المطل Ʃربا العبا Ǌوأما الربا في –أضع ÜǊو مختلف فيǋو ýوتعج ƴاني ضƛوال 

ýاضƽة وتƑان نسيƽصن Ǌأن Ǐأجمعوا عل Ƈن العلماƎف ƴ1.البي  

  ):الديون: ( ربا النسيئة-1

وǋذا . اý السلفوالمقصود بǊ قرƯ النقود لمدة معنية نƲير فاƑدة محددة ومعينة ح  

 Ǌلمحتاج ýالما Ưم يقرǌلية حيث كان المقتدر منǋدا في الجاƑمن الربا كان سا Ƴالنو

ýاألج ýإذا ح ýيد ن: ويقوƨير يإما أن تسدد الدين وإما أن تربي أي تƲن Ƹالمبل Ǐعل 

Ưالقب ýجيƋت .ǉسيرƽي في تƨالرا ýقا :  

ا عليǊ في الجاǋليةÜ وذلǁ أنǌم وأما ربا النسيƑة فǌو األمر الذي كان مشǌورا متعارف  

كانوا يدفعون الماý علǏ أن يƋخذوا كý شǌر قدرا معينا ويكون رأƩ الماý باقياƛ Üم إذا 

ýواألج ƾادوا في الحƨ Ƈاألدا Ǌذا تعذر عليƎف Üýالما Ʃالدين طالبوا المديون برأ ýذا . حǋ

Ǌلية يتعاملون بǋو الربا الذي كانوا في الجاǋ2 . يادة لمƨ يدƨفتýتقو Ƙوكان Ưا عوǌيقابل :

. إنما البيƴ مýƛ الرباÜ أي إنما الƨيادة عند حلوý األجƈ ýخرا مýƛ أصý الƛمن في أوý العقد

وحرم ما اعتقدوǉ حالال عليǌمÜ وأوضح أن األجý إذا حý ولم . فرد اŸ تعالǏ عليǌم قولǌم

ǋو الذي تسير عليǊ  وǋذا النوƳ من الربا 3.يكن عندǉ ما يƌدي أنƲر إلǏ الميسرة تخƽيƽا

Ʃالنا Ǌب ýو محر. المصارف ويتعامǋنية واألحاديث موƈالقر ƘياǓا ýبدلي ÜǊفي ǁال ش 

  :الشريƽة وإجماƳ العلماÜƇ لما يترتƔ عليǊ من أضرار منǌا

- ƴلم الواقƲم نتيجة الǌالتعاون بين Ɵالعداوة بين األفراد وإضعاف رو Ɵرو ƾخل 

 ƴم Ưذا يتناقǋو Üأحد الطرفين Ǐالتعاون عل Ǐاألديان السماوية التي تدعو إل ýتعاليم ك

ýالƺرة واالستƛار ونبذ األƛواإلي.  

حيث ) طبقة المرابين( يƌدي الربا إلǌƲ Ǐور طبقة مترفة ال تحبذ العمý واإلقدام -

 ýأفض Ǌحيث يجعل ýبينما اإلسالم يمجد العم Üد يذكرǌا دون جǌفي أيدي ýتتضخم األموا

فƎذا رأǎ ( ومعروف ال يلجƋ إلǏ االقتراƯ إال محتاج معسر . بǊسبý الكسƔ ويكرم أصحا

أن المستحƾ يƌخر مطالبتǊ ويصبر عليǊ بƨيادة يبذلǌا لǊ تكلف بذلǌا ليƽتدي من أسر 
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ǉفيشتد ضرر ÜƘوق Ǐإل Ƙمن وق ƴويداف ÜƩويعلو الدين . الطالبة والحب ÜǊم مصيبتƲوتع

ǉموجود ƴجمي ƾرƺيست Ǐالم. حت Ǐعل ýيد فيربوا الماƨوي ÜǊل ýيحص ƴƽير نƹ حتاج من

ýبالباط Ǌأخي ýما ýكƋفي ÜǊألخي Ǌمن ýيحص ƴƽير نƹ المرابي من ýما . Ǐعل ǉأخو ýويحص

  ƹ(.1اية الضرر

-ƨاالكتنا ƴدة تشجيƑاƽردي-  في ضمان الƽال ǎالمستو Ǐعل - ýلتنمية الما ƔسلوƋك 

ǉمارƛبدال من استمرارية است . Ʋاƽاالحت Ǐإل Ƌرد قد يلجƽألن ال Ƴاƽرا االرتƲلة منتƑسا ǊموالƋب

ƾدة في السوƑاƽال ƴلرف ǁدة أو متقصدا لذلƑاƽ2في سعر ال.  

  ):البيوƱ( ربا الفضل -2

 ƴأيضا مبادلة السل ýيشم ýب Üالنقدية Ƙالمعامال Ǐالربا ال يقتصر فقط عل Ƴإن وقو

ربا وǋو ما يسمǏ في الƽقǊ اإلسالمي . ببعضǌا البعƯ كالتمر والحنطة والملح وƹيرǋا

 Ƴالبيو)ýضƽو). الǋيادة في أحد العوضين: وƨ ƴم Ǌبجنس Ƈالشي ƴمبادلة أو بي . ƴبي ýƛم

  .النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مƴ الƨيادة

ǋكالذ Ǌبجنس Ƈمبادلة شي ƨال يجو ǁلذلƔ والبر والتمر إال بتوفر Üضةƽوال 

  :شرطين

فمن ƨاد : "Ü ولقولǊ"واƇ بسواƇمƛال بمýƛ س: "ρ في الكمية المتبادلة لقولǊ ة المساوا-

Ǐاد فقد أربƨ3"أو است.  

المبادلة الƽورية وعدم تƋجيý قبý أحد العوضين أو كال :  التقابƯ في المجلƩ أي-

  ).يدا بيد: (-صلǏ اŸ عليǊ وسلم–لقولǋ . Ǌما

أما حكمة تحريم ربا البيوƳ فǌو من باƔ سد الذراƴƑ إذ قد يƌدي إلǏ الربا     

وذلǁ أنǌم إذا باعوا .  من ربا الƽضý لما يخافǊ عليǌم من ربا النسيƑةفمنعǌم. "الصريح

درǋما بدرǋمينÜ وال يƽعý ذلǁ إال للتƽاوƘ الذي بين النوعينÜ إما في الجودة وإما في 
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  .27 جزء من حدیث سبق تخریجه، - 3



 38

السكةÜ وإما في الƛقý والخƽة وƹير ذلǁ تدرجوا بالربح المعجý فيǌا إلǏ الربح المƌخر وǋو 

  .1"ة قريبة جداعين ربا النسيƑةÜ وǋذǉ ذريع

 Ɣواألسبا ƾالطر ýي سد كƺفينب Ƈإذا حرم شي Ǌومن قواعد الشريعة اإلسالمية أن 

 Ǌالتي تقود إلي)ƴƑيم عملية ). سدا للذراƲو تنǋ ýمن التباد Ƴذا النوǋ أيضا من حكم تحريم

 ƾإلحا Ǐدي إلƌا قد يǌفمبادلة السلعة بجنس Üالعملية ǉذǋ في ƾكيد دور السوƋوت ýالتباد

ويمكن النƲر إلǋ Ǐذا األمر . رر والƺبن بƋحد المتعاملين نتيجة الجýǌ بقيمة السوƾالض

 وال 2باعتبارǉ اصالحا اقتصاديا لرفƴ الƲلم والƺبن ولتسǌيý المعامالƘ وإيجاد مقياƩ للقيمة

شǁ أن الƺرر يǌƲر في مبادلة الذƔǋ بالذƔǋ مƛالÜ أي الجنƩ الواحد عددا وكان فيǊ تباين 

ولǌذا نبǊ الرسوý صلǏ . و القمح بالقمح كيال واحدا مƴ االختالف في الجودةأ. في الوƨن

اŸ عليǊ وسلم من خالý حديǊƛ إلǏ ضرورة اتخاذ النقود وسيطا في المبادلة التجارية بين 

عن أنƩ بن سعيد وأبي . األجناƩ المتماƛلة لضبط المعاوضة والخروج من الخالف والريبة

 3 استعمý رجال علǏ خيبر فجاƇ بتمر جنيρƔن رسوý اŸ  أ-  رضي اŸ عنǌما-ǋريرة

Ÿا ýرسو ýفقا :ýفقا Þ كذاǋ تمر خبير ýأك :Ÿا ýيا رسو Ÿمن . ال وا Ƴخذ الصاƋإنا لن

ال تƽعÜý بƴ الجمƴ بالدراǋم ƛم ابتƴ : فقاý النبي. ǋذا بالصاعينÜ والصاعين بالƛالƛة

  .4بالدراǋم جنيبا

: ƽρضý وتحديد األصناف الربوية السǋ Ƙي قولǊ واألصý في تحريم ربا ال    

والملح بالملح . الذƔǋ بالذƔǋ والƽضة بالƽضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر"

. 5"مƛال سواƇ بسواƇ يدا بيدÜ فƎذا اختلǋ Ƙƽذǉ األصناف فبيعوا كيف شƑتم إذا كان يدا بيد

Ǌألن ƴبدي Ɣترتي Ǌنا لǋ الربا Ɣوترتي:  

ذا كان التبادý بين شيƑين مختلƽي الجنƩ كالنقود بالطعام فذلǁ ال ربا  إ:أوال

Ǌجال.فيƈ حاال أو Ƈبسوا Ƈعة سواƽمبادلة بين نقد وسلعة أو من Ǌألن.  
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وذلǁ كالذƔǋ . إذا كان التبادý بين جنƩ واحدÜ فليƩ لǊ معنǏ إال الربا لǖجƙ:ýانيا

ýبالريا ýأو الريا Ɣǋبالذ.  

لجنƩ واحدا واختلف الصنفÜ كان التبادý الحاضر حالال  أما إذا كان ا:ƙالƙا    

 والدوالر بالذÜƔǋ واألجý حرام لǌƲور الربا فيǊ ةكالذƔǋ بالƽضة والرياý بالنقود األجنبي

Ưير القرƹ Ǌل Ɣم "1.وال سبǋ وأحد Ǌربوي بجنس ƴبي ƨال يجو Ǌأن Ǐجمعوا علƋاف Üýجƌم 

أجمƴ العلماƇ علǏ أن التƽاضý : بن رشدوقاý ا. 2وال يجوƨ التƽاضý إذا بيƴ بجنسǊ حاال

والنساƇ إنما ال يجوƨ واحد منǌما في الصنف الواحد من األصناف التي نƭ عليǌا حديث 

عبادةÜ وتضمن حديث عبادة بيƴ التƽاضý في الصنف الواحدÜ وتضمن أيضا منƴ النساƇ في 

ýاضƽوإباحة الت ǉذǋ ين منƽ3.الصن   

حرم فيǊ النساƇ رأيتǊ إما صنƽا واحداÜ أو صنƽين إذا تƋملƘ ما : يقوý ابن القيم    

 واحد ومتقارÜƔ كالدرǋم والدنانيرÜ والبر والشعير والƨبيÜƔ فƎذا تباعدƘ امقصو دǋم

Ƙيƨوالحديد بال Ɣياƛكالبر بال Ƈ4المقاصد لم يحرم النسا" Ƴأن الشار Ǐإل ýنا نصǋ ومن Ü

مƛال بمρ" : ÜýƛلجنÜƩ وذلǁ لقولǊالحكيم بين أن الربا يجري في المƛلياƘ إذا اتƽقƘ في ا

Ƈبسوا Ƈسوا."  

 Ɣǋبالذ Ɣǋكمبادلة الذ ÜƘلياƛالواحد من الم Ʃفي الجن ńƇاłسŮوالن ýضƽفيحرم ال

أما إذا تباعد الجنƩ وإن . ويحرم النساƇ مطلقا. والقمح بالقمح مƴ التƽاضý في الحاضر

 Ǌبالقمح لقول Ɣǋكالذ Ƈأو النسا ýاضƽليا فال يحرم التƛكان مρ" : ýمن أسلف فليسلف في كي

 . وǋو تعجيý الƛمن وتƋجيý السلعة.5"معلوم ووƨن معلوم إلǏ اجý معلوم

  Ƈوحرم النسا ýاضƽالت ƨجا Ƙلياƛمن الم Ʃالجن Ɣفي . أما إذا تقار Ɣوتحديد التقار

 Ƙية واالدخار واالقتياƽن عند الحنƨوالو ýكالكي Ƈاǌقƽا الǌد فيǌيكون بالعلة التي اجت Ʃالجن

فالربا ال يقƴ إال بين . د المالكية والطعم عند الشافعية في العروƯ والƛمنية في النقودعن

مƛلي ومƛلي من جنسÜǊ فال يقƴ بين مƛلي وقيمي كالعقار والمنقوý المستعمÜý وعادة ال 
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يصلح القيمي دينا في الذمة وإنما عين تƌجرÜ وإن تلف أوضاƳ ال يرد بمƛلǊ للتعذر وإنما 

   ǁ.1 ال يجري الربا بين قيمي وقيميكذل. بالقيمة

     ýضƽو أن تحريم الǋو Üيةƌالر Ɵيرا من عدم وضوƛك Ɣنا من بيان أمر سبǋ والبد

 Ǌلقول ýإال في األج ƴفالربا ال يق ÜƯير عوƺيادة بƨ Ǌرر فيƺلل Ʃالجن ƾاƽات ƴمρ" : ال ربا

  .2"إال في النسيƑة
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تي تعتمد ƳلǍ صور النشاط التجارǎ ال: المبحث الƙاني

  المشاركة

  

  :ويشتمل Ƴلƙ Ǎالƙة مطالب

  

  المضاربة: المطلب اǓول

  اإلنتاƚ : المطلب الƙاني

  االستƙمار : المطلب الƙالث
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  :المضاربة: المطلب اǓول

المضاربة من عقود استƛمار األمواý وتنميتǌا بعيدا عن الربا والƽواƑد التي حرمǌا 

مǌا صورة للتعاون والتكامý بين أرباƔ األمواý والخبراƇ اŸ تعالÜǏ وفي تشريعǌا وأحكا

في التجارةÜ وتنمية للماÜý فǌي شكý من أǋم أشكاý النشاط التجاري المشروعة في 

  .اإلسالم

  :تعريƹ المضاربة ومشروƳيتها: الفرƱ اǓول

  التعريƹ/ أوال

ن والمضاربة مشتقة م.  اتجار اإلنسان بماƹ ýيرǉ:المضاربة في اللƸة: لƸة  - أ

والمضاربة مƋخوذة من الضرƔ في األرƯ  .1الضرƔ في األرƯ وǋو السƽر للتجارة

وǋي . لما كان الربح يحصý في الƺالƔ بالسƽر أو من الضرƔ في الماý وǋو التصرف

ƨالحجا ýǋي تسمية أǋمن الربح و Ɣبنصي ýو معاملة العامǋ Ưوالقرا ÜƯالقرا Ǐبمعن.  

 الماý علǏ أن يتجر بǊ علǏ جƇƨ من المضاربة أن يعطي الرجý: اصطالحا-ب   

ýالعام ǉخذƋا. الربح معلوم يƽا أو ربعا أو نصƛلƛ Ǌعلي ƾƽيت Ƈƨ2.أي ج  

 كما عرفƘ بƋنǌا دفƴ الماý للƺير ليتجر بÜǊ فما أفاƇ اŸ في ǋذا الماý من ربح فǌو    

 وبمعنƈ Ǐخر ǋي عقد شركة في الربح 3.بين صاحƔ رأƩ الماý والعامý علǏ شرطǌما

 فالمضاربة عقد ý.4 من جانƔ رƔ الماÜý وبعمý من جانƔ المضارƔ أو العامýبما

ýالعم Ɣوصاح ýالما Ɣبين صاح ƴشراكة يجم . ƾاƽاالت Ɣما حسǌأن يكون الربح بين Ǐعل

 Ɣالمضار ýويتحم Üýالما Ʃرأ Ɣصاح Ǐوالخسارة تكون عل–ýالعام -ǉدǌخسارة ج  .

جمƴ بين من يملǁ الماý ومن يملǁ القدرة فالشراكة في ǋذا النوƳ من النشاط التجاري ت

  .والخبرة علǏ استƛمارǉ في إطار الضوابط والقواعد الشرعية لǌذا العقد
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  :المشروƳية: ƙانيا  

قبý اإلسالم وشاƳ التعامý بǌا عند العرƔ نƲرا لحاجة ) القراƯ( عرفƘ المضاربة  

أقر ǋذا األسلوƔ من ولما جاƇ اإلسالم . كý من صاحƔ الماý وصاحƔ العمý إلǏ اǓخر

  .التعامý التجاري باعتبارǉ نƲاما مقبوال الستƛمار األمواý وممارسة النشاط التجاري

  Ɣǋمة المذاƑƈ ƾاƽة باتƨƑ1والمضاربة مشروعة وجا Ɣبالكتا ǁذل Ǐواستدلوا عل Ü

ýالصحابة والمعقو ýوالسنة وعم.  

  :من الكتاب - 1

Ǐتعال ýون من [: قاƸيبت ƭرǓرون يضربون في اƢƆوŶوالمضاربة مشتقة . 2]فضل ا

Ưفي األر Ɣمن الضر.  

فالقراƯ كان في . "دليý المضاربة عند الƽقǌاǋ Ƈي السنة التقريرية: من السنة-2  

وفيǌم الشيƣ الكبير الذي ال يطيƾ . الجاǋلية وكانƘ قريش أýǋ تجارة ال معاش لǌم ƹيرǋا

الماý مضاربة لمن يتجر بǊ فكان ذووا الشýƺ والمرƯ يعطون . السƽرÜ والصƺير واليتيم

 ذلǁ في اإلسالمÜ ولو وجد فيǊ خالفا ما التρ ƘƽفƋقر الرسوý . بجƇƨ مسمǏ من الربح

 ýمن الرسوƨ Ǐكافة عن كافة إل ýنق Ǌألن Ǌإليρ . Üالصالة والسالم Ǌوقد خرج النبي علي

اǉ أن أب: واستدلوا أيضا بما رواǉ ابن عباƩ. 3"في قراƯ بماý خديجة رضي اŸ عنǌا

 Üواديا Ǌب ýƨوال ين Üبحرا Ǌب ǁأن ال يسل Ǌصاحب Ǐماال مضاربة اشترط عل ƴكان إذا دف

 ρفبلƸ شرطǊ رسوý اŸ . فƎن فعý ذلǁ ضمن. وال يشتري بǊ دابة ذاƘ كبد رطبة

ǉƨجاƋ4ف   

أن عبد اŸ وعبيد اŸ : استدý العلماƇ بما رواǉ مالǁ في الموطƳ  :Ƌمل الصحابة-3

اƔ خرجا في جيش إلǏ العراÜƾ فلما قƽال مرا علǏ أمير البصرة فرحƔ ابني عمر بن الخط

ýم قاƛ ماǌب :Ƙعلƽل Ǌعكما بƽأمر أن Ǐلو أقدر لكما عل .ýم قاƛ : Ÿا ýمن ما ýنا ماǋاǋ ÜǏبل
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Ü فتبتاعان بǊ متاعا من متاƳ العراƛ ƾم ǉأريد أن أبعث بǊ إلǏ أمير المƌمنينÜ فƋسلƽكما

وددنا : ن رأƩ الماý إلǏ أمير المƌمنينÜ ويكون الربح لكما فقاالفتƌديا. تبيعاǉ في المدينة

ýعƽف Üǁذل .ýما الماǌخذ منƋعمر أن ي Ǐإل Ɣوكت . Ǐإل ǁفلما دفعا ذل ÜربحاƋفلما قدما باعا ف

ýقاال: عمر قا ÜÞكماƽما أسل ýƛم Ǌلƽالجيش أس ýعمر. ال: أك ýمنين : فقاƌابنا أمير الم

Ǌوربح ýأديا الما ÜكماƽسلƋف.فýفقا  Ÿوأما عبيد ا Ƙفسك Ÿما عبد اƋ :ƺيا أمير يما ينب ǁل 

ǉلضمنا ǁلǋ أو ýذا الماǋ ƭلو نق Üذاǋ .عمر ýفقا :ǉعبيد . أديا Ǌوراجع Ÿعبد ا Ƙفسك

Ÿعمر. ا Ƈمن جلسا ýرج ýقراضا: فقا Ǌمنين لو جعلتƌعمر. يا أمير الم ýفقا : Ǌقد جعلت

Ǌونصف ربح ýالما Ʃخذ عمر رأƋف Üابنا عمر بن قراضا Ÿوعبيد ا Ÿوأخذ عبد ا Ü

ýنصف ربح الما Ɣ1.الخطا.  

4-Ʊاإلجما  :Ǌابن قدامة عن المنذر قول ǉماروا : ƨجوا Ǐالعلم عل ýǋأ ƴأجم

وال خالف بين المسلمين في جواƨ المضاربة وأنǌا مما : "ويقوý ابن رشد. 2المضاربة

وعلǋ Ǐذا تعامý : " ني عن المضاربةويقوý الكاسا . 3"كانƘ في الجاǋلية فƋقرǋا اإلسالم

Ÿا ýمن لدن رسو Ʃوسلم - النا Ǌعلي Ÿا Ǐر األمصار من – صلƑذا في ساǋ يومنا Ǐإل 

  .ƹ"4ير إنكار من أحدÜ وإجماƳ كý عصر حجة 

 شرƳ  اإلسالم عقد المضاربة تيسيرا علǏ الناƩ وتحقيقا : المعقول -5

 وال يحسن استƛمارÜǉ وقد يكون البعƯ فقد يكون البعƯ منǌم مالكا للماý. لمصلحتǌم

اǓخر ƹير مالǁ للماý ولكنǊ يحسن التصرف فيǊ باستƛمارǉ في مشروعاƘ إنتاجية تدر 

فƋجاƨ الشارǋ Ƴذǉ الشركة لينتƴƽ كý واحد بما عند اǓخرÜ فرƔ الماý . عليǊ ربحا طيبا

 5.ين الماý والعمýينتƴƽ بخبرة المضارÜƔ والمضارƔ ينتƴƽ بالماÜý فيتحقƾ بذلǁ التعاون ب

وانطالقا من كون اإلسالم دين يسر ويحث علǏ التعاون وتبادý المنافƴ قصد المصلحة 

 Ǐعل Ƈوقضا Üاألطراف ýعة كƽوتحقيقا لمن ýوالعم ýالمضاربة جمعا بين الما Ƙƨجا

 ǎة أخرǌالبطالة من ج Ǐوعل Üةǌبالربا من ج Ưواإلقرا ƨاالكتنا.  
                                                                                                                                                        

 02آتاب القراض – م 1991 ،01ط .مؤسسة الرسالة،: بيروت .  محمود محمد خليل –بشار عواد معروف : تحقيق . اإلمام مالك :   الموطأ-  1
  .2429: رقم . 289/

  .06 /05:.   المغني ابن قدامة-  2
   .285 / 02:.  رشد  بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ،ابن-  3

   .3595 /05  بدائع الصنائع، الكاساني، -  4
  .81 /6 المصدر نفسه، -  5
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  : وشروطهاأركان المضاربة : الفرƱ الƙاني

ولكý ركن شروط خاصة بǊ البد .  ال تصح من دونǌا1  للمضاربة خمسة أركان

  : من توفرǋا لصحة العقدÜ وǋي

رƔ الماý أو أرباƔ الماý من جǌة : العاقدان في المضاربة ǋما:  العاقدان-1

  .والعامý المضارƔ أو العماý من جǌة

Ǝيتصرف ب Ɣألن المضار ýلية التوكيǋما أǌذا ويشترط فيǋو Üýالما Ɣذن صاح

 ýفي المضاربة كالوكي ýالعم Ɣور ýالما Ɣما مسلمين فرǌوال يشترط كون Üýالتوكي Ǐمعن

 Ǐسيتول ǉباعتبار ýالما Ɣفي ر ýلية التوكيǋلية أي أǋما األǌفي Ƈلذا اشترط العلما Üýوالمتوك

Ɣفي المضار ýلية التوكǋوأ Üýالتجاري والمضاربة بالما ýبالعم Ɣالمضار ýتوكي ǉباعتبار 

األمر الذي يƽرƯ تمتعǌما باألǋلية الكاملة إلمضاƇ . سيصبح وكيال عن ماý المضاربة

  .التصرف في الماý من الجانبين

 Ǌعقد المضاربة ال يصح إن كان أحد العاقدين محجورا علي ýلية يجعǋواشترط األ

Ǌنا يمكن أن يبرم الولي العقد بدال عنǋو Üأو جنون Ǌƽر أوسƺشرطا أما اإلس. لص Ʃالم فلي

ويكƽي إن كان صاحƔ الماý مسلما أن تكون ǋناǁ مراقبة علǏ أعماý المضارƔ حتǏ ال 

وذƔǋ العلماƇ إلǏ القوý بجواƨ . يداخلǌا الربا والريبةÜ خاصة إن كان المضارƹ Ɣير مسلم

تعدد رƔ الماÜý وتعدد المضارƔ شرط االتƽاƾ مسبقا وتعيين حصة كý منǌم في الربح 

   .Ƴ2لدرأ النƨا

وشرطǊ أن يكون نقدا معلوما مسلما إلǏ العامÜý فال يجوƨ :  رأƧ المال-2

القراƯ علǏ الƽلوƩ وال علǏ العروƯ فƎن التجارة تضيƾ فيÜǊ وال يجوƨ علǏ صرة من 

 ƾطري ƾتضي Ǌألن في Üƨلم يج Ǌسƽولو شرط ما باليد لن ÜǊم ألن قدر الربح ال يتبن فيǋالدرا

ربة إذا كان رأƩ الماý عروضا أو عقارا أو منقوال ألنǊ يقبƯ   فال تجوƨ المضا3.التجارة

العروƯ وǋي تساوي قيمة ما ويردǋا وتساوي قيمة ƹيرǋاÜ فيكون رأƩ الماý والربح 

                                                                                                                                                        
   .3593 / 08: الكاساني:  بدائع الصنائع – 314 /02. الشربيني: مغني المحتاج– 43 / 05–ابن قدامة : المغني - 1

   .ا  المصادر نفسه-  2
    .3593 / 08: الكاساني:  بدائع الصنائع – 314 /02. الشربيني: جمغني المحتا– 43 / 05–ابن قدامة :   المغني-  3
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 وال تصح المضاربة علǏ دين وال علǏ ماƹ ýاÜƔƑ وعليǊ فال يجوƨ أن يقاý 1.مجǌولين

الدين فاسدة ألن الماý الذي في يد لمن عليǊ دينÜ ضارƔ بالدين الذي عليǁ والمضاربة في 

  2.من عليǊ الدين للداƑن وال يصير الماý لǊ إال بالقبÜƯ ولم يوجد القبǋ Ưنا

 العمý في المضاربة من اختصاƭ العامý المضارƔ وحدǉ أما صاحƔ : العمل-3  

Ǌعلي ýفال عم ýالما .ýالعام Ǐالذي عل ýوالعم : Ǌير مضيقة عليƹ أن يكون تجارة Ǌشرط

ن وتƋقيÜƘ لو ضيƾ عليǊ وشرط أن ال يشتري إال من فالن أو ال يتجر إال الحر بتعيي

   3.الحƨ األحمرÜ أو شرط ما يضيƾ باƔ التجارة فسد العقد

4-ƞالرب :Ƈلث أو النصف أو ما شاƛال Ǌن يشترط لƋية بƑƨفلو .  وليكن معلوما بالج

ýإذ ربما ي: قا Üƨة والباقي لي لم يجƑمن الربح ما ǁأن ل Ǐة فال علƑر من ماƛكون الربح أك

ƴƑبمقدار شا ýبمقدار معين ب ǉتقدير ƨي أن يكون الربح في المضاربة معلوم  . 4.يجوƺوينب

 ƭشخ ƴذا دفƎفساد العقد ف Ɣتوج Ǌالة المعقود عليǌو الربح وجǋ Ǌالقدر ألن المعقود علي

ار الربح جاƨ إلƈ Ǐخر ألف درǋم ليتجر لǊ فيǌا علǏ أن يشتركا في الربح ولم يبين مقد

 فال تصح المضاربة 5.العقد ويكون الربح بينǌما نصƽينÜ ألن الشركة تقتضي المساواة

 Ǌوأصل Ǌألن عقد المضاربة عقد شراكة بطبيعت ÜدةƑاƽباشتراط ربح محدد مسبقا كال

ƛم إن حدث ربح . والمشاركة تقتضي تحمý الربح والخسارةÜ دون تحديد نسبة مقطوعة

تƽاÜƾ باعتبار صاحƔ الماý لǊ الحƾ فيǊ بوصǊƽ نماƇ ملكǊ كان تقسيمǊ حسƔ اال

Ǌصار شريكا في الربح بعمل Ɣوالمضار . ýالما Ɣصاح Ǐي علǌخسارة ف Ƙƛوإن حد

ǉدǌخسارة ج Ǌيƽخسارة إن لم يكن مقصرا ويك ýالعام Ǐعل Ʃولي.  

وتتضمن اإليجاƔ والقبوÜý وتنعقد شركة المضاربة بلƲƽ المضاربة :  الصيƸة- 5

 كما تنعقد المضاربة بلقط القراƯ 6).قارضتǁ أو ضاربتÜǁ أو عاملتǁ(في معناǋا أو ما 

ƨالحجا ýǋة أƺفي ل Ǌل Ƴموضو Ʋƽل Ǌة . ألنƺفي ل Ǌل Ƴموضو Ʋƽل Ǌالمضاربة ألن Ʋƽوبل

                                                                                                                                                        
  .485/ 4. ابن عابدین :  رد المحتار على الدر المختار– 310/ 2. الشربيني :  مغني المحتاج-  1

   .484 /04. ابن عابدین:   رد المختار على الدر المختار-  2
   .71 / 02. الغزالي:   احياء علوم الدین-  3

  .71.  المصدر نفسه -  4
  .22/27 المبسوط السرخسي -213 /02. الخطيب الشربيني:  مغني المحتاج– 85 / 06: الكاساني:   بدائع الصنائع-  5
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ƾالعرا ýǋا. أǋمعنا Ǐعل ýكما تنعقد بما يد : ýما يد ýبك ƨفجا Ǐو المعنǋ ألن المقصود

Ǌ1.علي  

  : المضاربةأحكام: الفرƱ الƙالث

الماý عند المضارƔ أمانة ال يضمنǊ إال بالتƽريط أو بالتعدي وإذا اشترǎ شيƑا 

صار بمنƨلة الوكيý بالشراƇ حيث تطبƾ عليǊ أحكام الوكالة فعليǊ أن يشتري بمýƛ القيمة 

ƴبالبي ýيعد كالوكي Ƴعادة وإذا با Ʃالنا Ǌابن بƺ2.أو بما يت  

بح بقدر حصتǊ المتƾƽ عليǌا منÜǊ ألنǊ وإذا ربح المضارƔ صار شريكا في الر

 Ǌحصت Ɣالمضار ǁويمل ÜǊملك Ƈنما Ǌألن ýالما Ɣوالباقي لر Ǌبعمل ýمن الما Ƈƨج ǁمل

ǉورǌƲال ب ýمن الربح بقسمة الما . ǁلǋ لو Ǐحت Üýلكان شريكا في الما Ǌب ǁإذا ال يمل

ýالما Ʃالربح وقاية لرأ ýب ǁكذل Ʃولي Üمن المالين ǁلǌي ǊنƎف Ɛشي Ǌ3.من   

 ýوال سيما إذا حص Üمن الربح Ɣيحس ǊنƎف ýالما Ʃرأ Ǐعل ƭأما إذا طرأ نق

 Ɣصƹ فة أوƈ Ɣبسب ýبعد تصرف العام Ǌوكذا إذا تلف بعض ÜƔأو العي ƭالرخ Ɣبسب

أما إذا طرأ النقƭ قبý تصرف العامý فƎنǊ يحسƔ من رأƩ الماý ألن العقد لم . أو سرقة

ýكد بالعمƋالمضاربة ت4.يت Ƙوإذا خسر  ýالعام Ǐعل Ʃولي Üǁذل ǉوحد ýالما Ɣصاح ýحم

ǉدǌخسارة ج Ǌيƽإن لم يكن مقصرا ويك Ƈشي.  

وإذا خالف المضارƔ شرط رƔ الماý كƋن فعý ما ليƩ لǊ فعلÜǊ أو اشترǎ شيƑا 

 ǁفي مل ǎتعد Ǌألن Ǌمضمونا علي ýويصبح الما ÜƔاصƺلة الƨصار بمن ǊƑمن شرا ƴمن

ǉيرƹ5 .م Ǌسخƽي عقد المضاربة بǌوينتƨƑعقد جا Ǌألن Üأحد . ن أحد الطرفين Ƙأو مو

والوكالة تبطý بموƘ الموكý أو الوكيÜý أو . العاقدين ألن المضاربة تشتمý علǏ الوكالة

 وسبƾ الحديث عن شروط –جنون أحد العاقدين ألن الجنون مبطý ألǋلية التصرف 

                                                                                                                                                        
  .2/314، مغني المحتاج 8/3594، بدائع الصنائع 27 – 5/26  المغني - 1

   .153 /05. ابن قدامة:   المغني والشرح الكبير-  2
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   .319 – 318 /02الشربيني :  مغني المحتاج– 169 -05. ابن قدامة:   المغني والشرح الكبير-  4
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فة سماوية أو Ü أو ǋالǁ رأƩ ماý المضاربةÜ سواƇ أتلف بƉ-العاقدين ومنǌا األǋلية 

  .1بƎتالف المالǁ أم العامÜý أم األجنبي

  اإلنتاƚ : المطلب الƙاني

بý تتحوý وتتخذ أشكاý سلƴ مختلƽة بƽعý . المادة ال تقتنǏ وال تخلƾ من عدم

Ǌحاجات Ƴالمادة إلشبا ýو يحوǌف Üا اإلنسانǌيرة يقوم بƛك ƘيراƛƋللمادة . ت ýذا التحويǋ

وحكمǊ .  وسنتطرƾ في ǋذا المطلƔ إلǏ مǌƽوم اإلنتاج.واستخالƭ منافعǌا يسمǏ إنتاجا

ǉفي اإلسالم. وعناصر Ǌوضوابط.  

  تعريƹ اإلنتاƚ : الفرƱ اǓول

. وضعƘ من ƹير أن يليǌا أحد: أنتƝ القوم إبلǌمÜ وأنتجƘ الناقة:  يقاý:لƸة/ أوال

Ƈفالن الشي Ɲوأنت :Ǌنتاج Ǐأت Ǐحت ǉ2.توال   

القتصادية في تعريǌƽا لǘنتاجÜ وستذكر اختلƘƽ المدارƩ ا: اصطالحا/  ƙانيا  

  :تعريƽاƘ للمدارƩ والمذاƔǋ االقتصادية التالية

  :3 تعريƹ اإلنتاƚ لدǌ الطبيعيين-1

إن فǌم وتقدير المقصود باإلنتاج يرجƴ إلǏ أمد بعيدÜ فنجد كتاƔ مدرسة الطبيعيين   

ن الƛامن عشر  التي نشƘƋ في فرنسا وانتشرƘ خارجǌا قرƔ نǌاية القر– الƽيƨو قراط –

ǊنƋيعرفون اإلنتاج ب :ƴالسل ƾي الحرفة الوحيدة المنتجة. خلǋ راعةƨعدوا ال ǁأما . لذل

  ألن دورǋا ينتǌي عند تحوý المادة من - في نƲرǋم–الصناعة فال تعد حرفة منتجة 

وكذلǁ اعتبروا . شكلǌا الخام إلǏ شكلǌا القابý لالستعماÜý فǌي ال تخلƾ شيƑا من العدم

  .4ة حرفة ƹير منتجة ألن دورǋا يقتصر علǏ نقý السلعة من مكان Ǔخرالتجار

                                                                                                                                                        
الفقه اإلسالمي :  وهبة الزحيلي– 489/ 4ابن عابدین :  رد المختار على الدر المحتار- 320 – 319/ 2 يالخطيب الشر بين:   مغني المحتاج-  1

   .875 .872/ 4. وأدلته 
   .105/ 2. الزبيدي : تاج العروس./ دة نتج ما .375/ 2ابن منظور :  لسان العرب-  2

مجموعة صغيرة من االقتصادیين ظهرت في فرنسا واستمر فكرها ظاهرا في الحياة العلمية خالل القرن الثامن عشر ): الفيزوقراط(  الطبيعيون - 3
صادي، وطالبوا بترك النظام االقتصادي حرا واعتبروا تشبعت هذه المجموعة بالفلسفة الطبيعية فاعتقدت ان هناك قوانين  طبيعية تحكم النشاط االقت

  .االرض المصدر الوحيد للثروة
 م، 2003. ، الدار الجامعيةاإلسكندریة. 238-237تطور الفكر االقتصادي، عبد الرحمان یسري أحمد :  ینظر-

  . م1972، 03ط .العربية، بيروت، دار النهضة .  ،175، وآخرون،لمحمد محروس اسما عي:   مقدمة في علم االقتصاد-  4
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  ǉوحد ƾة الخالƽيƲي وǋ واإليجاد من العدم ƾأن عملية الخل ƴولذا إنتاج . لكن الواق

ƛروة معينة ال يعني خلقǌا من العدم وإيجاد مادة جديدةÜ وإنما يعني إضافة منƽعة جديدة 

  .إلǏ مواد موجودة أصال

  2-ƚالتقليديين اإلنتا ǌلد -ƿ1 الكالسي.  

 والخدماƘ المباشرة المتصلة بǊ 3اإلنتاج السلعي:  باإلنتاج2يقصد ƈدم سميث  

كالتجارة والنقý حيث يستبعد عدد كبير من الخدماƘ في مجاý اإلنتاجÜ ويعدǋا حرفا ƹير 

اصرا وǋذا المǌƽوم لǘنتاج يعتبر ق. 4منتجة كالدفاÜƳ والعدالةÜ والطÜƔ والدين والƽنون

Ƙوإنتاج الخدما Üƴاإلنتاج المادي للسل ýأن حقيقة اإلنتاج  تشم Ǐر إلƲبالن.  

  : تعريƹ اإلنتاƚ في االقتصاد المعاصر-3  

يƋخذون بتعريف شامý لǘنتاج يدخý فيǊ  أصبح االقتصاديون المعاصرون  

 ǎبة لدƹر ƴا نافعة تشبǌا طالما أنǋا أو مصدرǌأيا كان نوع Ƙوالخدما ƴإنتاج السل

ǊنƋعرفوا اإلنتاج ب ǁلذل ǁلǌا: المستǌيادتƨ أو ƴالمناف ƾاالقتصادي . 5خل ǉفاإلنتاج في معنا

فǌو يطلƾ علǏ كǋ. ýو خلƾ المنƽعةÜ بصرف النƲر عما إذا كانƘ مادية أو ƹير مادية

عملية يترتƔ عليǌا إنشاƇ منƽعة اقتصادية جديدةÜ فǌو يشكý محور كý نشاط اقتصادي 

 من مواطنǌا حيث تكون ƹير صالحة لتلبية رƹبة ما إلǏ حيث فمن استخالƭ الƛروة

  . تصبح صالحة لالستخدامÜ كǋ ýذǉ المراحý تدخý في عملية اإلنتاج

 Ƙار مناقشاƛكر المعاصر بعد أن أƽال Ǌإلي ǎتدǋوتعتبر إنتاجية الخدمة خالصة ما ا

 ƾدرج االقتصاديون المعاصرون إطال ǁلذل Üالمنتجة Ƙالقطاعا ýيرة حوƛاإلنتاج ك Ʋƽل

 :علǏ العملياƘ التالية

                                                                                                                                                        
في بریطانيا، عاشت حوالي مئة عام، تميزت باتجاهاتها ) ثروة األمم(مدرسة قامت على أساس آتاب آدم سميث :  المدرسة الكالسيكية- 1

  .الموضوعية في التحليل واعتمادها على أدوات التحليل المنطقي وبهذا أعطت االقتصاد صفته العلمية الحدیثة التي عرف بها
 .248 تطور الفكر االقتصادي عبد الرحمان یسري أحمد، -

 في عمر السابعة عشر أعطي منحة دراسية للدراسة في 1740م، فيلسوف اقتصادي، سنة 1723ولد آدم سميث لعائلة اسكتلندیة سنة :  آدم سميث- 2
م واعتبر بدایة مرحلة جدیدة 1776وة األمم الذي ظهر سنة ثر: اشتهر بمؤلفه.  واشتغل في جامعة جالسجو1946جامعة اآسفورد، عاد إلى بلده سنة 

 . 254، 247تطور الفكر االقتصادي، عبد الرحمان یسري أحمد، ./ في التحليل االقتصادي
ها من قبل وليس من أجل استهالآ. ویقصد به عملية إنتاج السلع أو البضائع من أجل بيعها. یسمى أحيانا باإلنتاج البضائعي:   اإلنتاج السلعي-  3

. وارتباط ظهور اإلنتاج البضائعي بتطور التقسيم االجتماعي للعمل القائم على أساس تخصص آل فئة من المنتجين بإنتاج سلعة معينة. المنتج مباشرة
 ةوالنظم االقتصادی: ميعناصر اإلنتاج في االقتصاد اإلسال. / واالشتراآية . واإلنتاج البضائعي یوجد في أنظمة العبودیة واإلقطاعية والرأسمالية

  . م  2000- هـ 1420 . 01ط .اليمامة للطباعة والنشر والتوزیع : ، بيروت99 ، صالح حميد العلي - دراسة مقارنة –المعاصرة 
   .176.  وآخرونلمحمد محروس اسما عي:   مقدمة في علم االقتصاد-  4

  .176المرجع نفسه،، - 5
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 العملياƘ واألنشطة التي تƺير من شكý المادة فتجعلǌا صالحة إلشباƳ حاجة ما -أ

 Ƈمادة قابلة لالستخدام سوا Ǐا األولية إلǌفي حالت ƴƽمادة عديمة الن ýرد كتحويƽال ǎلد

Ɣ إلǏ مواƑد ألƹراƯ اإلنتاج أو ألƹراƯ االستǌالǁ النǌاƑيÜ ومƛاý ذلǁ تحويý األخشا

 Ưالمعدنية من باطن األر Ƙاستخراج الخاما ýƛا أو مǋيرƹكخام الحديد(وأسرة و (

فƋي تƺيير أجري علǏ المادة . 1وتحويلǌا إلǏ أشكاý أخرǎ قابلة لالستخدام في اإلنتاج

وقابلǊ حصوý منƽعة معينة اعتبر ذلǁ مǌƲرا من مƲاǋر اإلنتاج لذا كانƘ عملية 

لمادة بمƛابة خلƾ للمنƽعةÜ واعتبر المجǌود المبذوý في ذلǁ عمال االستخراج والتحويý ل

  .منتجا يستحƾ القاƑم بǊ مكافƋة أو دخال نƲير مساǋمتǊ في العملية اإلنتاجية

ƛم جǌود الƽرد المƌدية إلƨ Ǐيادة المنƽعة وتطويرǋا تعتبر إنتاجا مýƛ تحويý السلƴ نصف 

 ǉذǋ Ǐوتسم Üƴكاملة التصني ƴسل Ǐعة الشكلية المصنعة إلƽنا بالمنǋ عة المضافةƽالمن

  .باعتبارǋا إضافة إلǏ ما ǋو موجود أصال

  Ɣ-ýالنق Ƙرا :  عملياƲا نǌعƽن Ǌفي ýالمادة أو السلعة من مكان يق ýعملية نق

لوفرتǌا إلǏ مكان يƨيد فيǊ نƽعǌا لقلتǌا وندرتǌاÜ يدخý ضمن العملية اإلنتاجيةÜ وǋذا ما 

ن الناقý أضاف إلǏ المادة أو السلعة منƽعة بنقلǌا من مكان إلǏ يسمǏ بالمنƽعة المكانيةÜ أل

  .ƈخر

أي تخƨين السلƴ واالحتƽاƲ بǌا من وقƘ وفرتǌا إلǏ :  عملياƘ التخƨين والحƲƽ-ج  

وقƘ القلة والندرة وبǌذǉ الطريقة تساǋم عملية الحƲƽ في إضافة منƽعة جديدة للسلعة أو 

Ǐما ني: المادة تسمƨعة الƽةالمن ýƛين القمح مƨتخ.  

 الخدماƘ التي من شƋنǌا تسǌيý عملياƘ التبادÜý فالتبادý من شƋنǊ أن يƨيد من -د  

 Ƈالوسطا ýعم ǁذل ýاƛوم Üخرƈ Ǐمن فرد إل Ƈملكية األشيا ýانتقا Ǌيلǌبتس ǁعة وذلƽالمن

المنƽعة التملكية أو المنƽعة : حيث يعتبر عمال منتجا وتسمǏ المنƽعة في ǋذǉ الحالة

   .2التبادلية

                                                                                                                                                        
  . ت،.د-ط.د.دار زهران: ، عمان134د نوري الشمري، محمد موسى الشروف  ناظم محم: مدخل في علم  االقتصاد- 1

  .135 المرجع نفسه، - 2
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  ùǋ- والعلم Ɣǋالموا Ɣا أصحاǌالتي يقوم ب Ƙير المادي أو الخدماƹ اإلنتاج 

 ƌǋالƇ وجǌدǋم ýوالمǌن المختلƽة مýƛ خدماƘ الطبيƔ والمعلم والمحامي والمǌندÜƩ عم

 ǁوبذل Üبة معينةƹيشبعون حاجة ويلبون ر ǁم بذلǌف ÜǊفي حاجة إلي Ʃنا Ǐإل Ǌيقدمون

  .الخدماǁ:Ƙ في صورة ماديةÜ ويسمǏ اإلنتاج ƹير المادييقومون باإلنتاج وإن لم يكن ذل

   ýفي مجا Üاألنشطة االقتصادية ýيعتبر محور ك ƴوم الواسǌƽذا المǌفاإلنتاج ب

Ƙوالخدما Üراعةƨال Üأو إنتاجا . الصناعة Üكان إنتاجا ماديا ملموسا أو إنتاجا فكريا Ƈسوا

  .خدماتيا

  : تعريƹ اإلنتاƚ في االقتصاد اإلسالمي -4  

ال يختلف اإلنتاج في المنƲور اإلسالمي عنǊ في المǌƽوم االقتصاديÜ ولكن     

يختلف عنǊ من حيث الوسيلةÜ إذ يجƔ في المǌƽوم اإلسالمي أن تكون السلعة المنتجة 

أي أن يكون اإلطار الذي تتم فيǊ العملية . وأساليƔ إنتاجǌا وتوƨيعǌا مقبولة شرعا

  .اإلنتاجية ضمن جملة من الضوابط

تلǁ العملية المركبة التي تستنƽذ جǌدا بشريا : واإلنتاج كما عرفǊ أحد الباحƛين ǋو  

وتستǌلǁ موارد وطاقة في إطار ƨمني معين قصد خلƾ منافƴ اجتماعية سواƇ كانƘ مادية 

بذý الجǌد الداƔƑ في تƛمير موارد الƛروة : كما عرف اإلنتاج في اإلسالم بƋنǊ. 1أو معنوية

ويبدو واضحا من . 2 أجý رخاƇ المجتمÜƴ ودعم وجودǉ وقيمة العلياومضاعƽة الƺلة من

 يقصد بǊ تلǁ العملية التي تǌدف إلǏ إيجاد منƽعة في شكý مالتعريف أن اإلنتاج في اإلسال

ǋذǉ العملية تتم من . سلعة اقتصادية موجǌة إلشباƳ حاجاƘ اإلنسان المادية والمعنوية

يعني استخدام "دراƘ الذǋنية للƽردÜ لذا فاإلنتاج خالý استƛمار الموارد الطبيعية والق

 Ÿا اǌفي اإلنسان في معالجة الموارد المادية التي أودع Ǐتعال Ÿا اǌالتي أودع Ƙالقدرا

  ".تعالǏ في األرƯ أو استخدامǌا في إيجاد منƽعة معتبرة من الشريعة

جمƴ بين عناصر فاإلنتاج ǋو العملية الƽعالة التي يقوم بǌا اإلنسان عن طريƾ ال  

اإلنتاج المختلƽة باستƺالý المتاƟ من الموارد استƺالال رشيدا لتوفير الحجم المالƑم من 

                                                                                                                                                        
  م، 1980، 1دار الكتب اإلسالمية، ط. 92عبد المنعم الجمال،، :  موسوعة االقتصاد اإلسالمي- 1

  .م،1994 ،01، الریاض، دار النشر الدولي، ط15. فهد العصيمي:  خطة اإلسالم في موارد اإلنتاج - 2
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السلƴ والخدماƘ ضمن إطار من الحكام الشرعية والضوابط التي تحكم العملية اإلنتاجية 

  .بمختلف مراحلǌا

  حكم اإلنتاƚ : الفرƱ الƙاني  
Ÿلعبادة ا ƾمعونة حقيقة األمر أن اإلنسان خل Ƙجعل Ƙمراƛ من Ưوما في األر Ü

 ƾالخل ƾإنما خل Ǌألن ÜǊعبادت Ǐإعانة عل ýاألموا ƾإنما خل Ǐتعال Ÿأن ا ýفاألص ÜǊل

Ǌما . لعبادت ýيف كƲاستخدام وتو Ǐاإلنسان إل Ǌتوجي ýواألص Ʃنا كان األساǋ ومن

لƴ وتوفير سخرǉ لǊ اŸ تعالǏ من قدراÜƘ وما أودƳ الطبيعة من موارد إلنتاج الس

الخدماƘ التي تمكنǊ من أداƇ واجبǊ وتحقيقǊ لǌدف االستخالف الذي وجد لÜǊ وعليǊ القيام 

 ǎاإلنسان ومد ƴا بوضǌعملية اإلنتاج يرتبط حكم ýاألمر الذي يجع Üǁذل ƾباإلنتاج لتحقي

Ǌمن . حاجت Ɲوقصد  المنت Üاǌفي تركيب ýالسلعة والعناصر التي تتدخ Ƴنو Ɣجان Ǐإل

Üيمكن اإلنتاج Ǌوعلي Üخرƈ أو ýر في حكم اإلنتاج بشكƛƌيمكن أن ت ýوالعوام Ɣاألسبا ǉذǋ 

  : التالية1القوý أن اإلنتاج يمكن أن يƋخذ األحكام

ǋناǁ نصوƭ كƛيرة من القرƈن والسنة توجƔ علǏ اإلنسان العمý : 2الوجوب-1

يحتاجǊ من سلƴ والسعي لتحصيý كسبǊ ورƨقÜǊ سواƇ بمباشرتǊ العملية اإلنتاجية ليوفر ما 

 ǉذǋو Üǉيرƹ Ƙمنتجا Ƈم لشراƨالال ýأو بتوفير الما ÜǊحاجات ƴبالقدر الذي يشب Ƙوخدما

  : بعƯ النصوƭ الشرعية التي تدý علǏ وجوƔ اإلنتاج 

  .3]يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيباƖ ما كسبتم[:  قاý تعالǏ:  من الكتاب-أ

واألمم يƽيد في " أنƽقوا: "رنا باإلنƽاƾ بقولǊأن اŸ عƨ وجý أم: ووجǊ االستدالý باǓية

Ɣالوجو Ǌوما ال . حقيقت Üواإلنتاج Ɣإال بعد الكس Ɣالكس Ƙمن طيبا ƾاƽوال يتصور اإلن

                                                                                                                                                        
اختلف علماء األصول والفقه في تعریف الحكم الشرعي، فجعله األصوليون علما على نفس خطاب الشارع الذي یطلب به من المكلف : الحكم  - 1

هي أثر لذلك الخطاب فعال أو یخيره به بين أن یفعل أو ال یفعل، أو یجعل به شيئا ما سببا أو شرطا أو مانعا، أما الفقهاء فالحكم عندهم هو الصفة التي 
/ وما نرید ه هنا هو الحكم التكليفي الذي یعني اقتضاء طلب فعل من المكلف أو آفه عن الفعل ، أو تخييره بين الفعل والكف عنه. آالوحوب للصالة

  . 1993-2 والتوزیع ط الجزائر الزهراء للنشر100عبد الوهاب خالف،،: ، علم أصول الفقه15-1/14شرح التلویح على التوضيح : التفنازاني 
الفرض، الواجب ، المندوب، المكروه آراهة تحریم :أما الحنفية فيقسمون الحكم إلى .  سرنا في بيان الحكم التكليفي وأقسامه على طریقة الجمهور- 2

  .المكروه آراهة تنزیه
الواجب شرعا هو ما : اب والعقوبة على ترآه الواجبوهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما وحكمه لزم فعله مع الثو: الواجب هنا مرادف للغرض

طلب الشارع فعله من المكلف طلب حتما بأن اقترن طلبه بما یدل على تحتيم فعله، آما إذا آانت صفة الطلب نفسها تدل على التحتيم،، أو دل على 
  .105المرجع نفسه ، . تحتيم فعله ترتيب العقوبة على ترآه، أو أیة قرینة شرعية أخرى
  267سورة البقرة آیة  -  3
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Ɣقاعدة مقدمة الواج Ɣحس Ɣو واجǌف Ǌإال ب Ɣإقامة الواج Ǐإل ýيتوص": Ɣما ال يتم الواج

Ɣو واجǌف Ǌ1"إال ب.Ɣإذا اإلنتاج واج.  

  -Ǐتعال ýوقا  :]ǉواستعمركم فيها ƭرǓكم من اƉمن . 2]و أنش ýاالستدال Ǌووج

Ɣالوجو Ǐعل Ǐتعال Ÿمن ا ƾالمطل Ɣوالطل Üالعمارة Ɣية الكريمة أن االستعمار طلǓ3ا 

وبمقتضǏ اǓية . 4وفيǊ الداللة علǏ وجوƔ عمارة األرƯ بالƨراعة والƺراƩ واألبنية

راعة والƺراƩ واألبنيةÜ بý بمختلف  بعمارة األرÜƯ ليƩ فقط بالƨنالسابقة نحن مƋمورو

  .العملياƘ اإلنتاجيةÜوفروƳ النشاط االقتصادي

  Ǐتعال ýوقا :] ǈذلوال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق ƭرǓجعل لكم ا ǎو الذǉ

  :ويستدý باǓية الكريمة علǏ وجوƔ اإلنتاج من وجǌين. 5]وƋليǈ النشور

لمشي في أطراف األرÜƯ والمقصود من أن اǓية الكريمة تƋمرنا بالسعي وا: اǓول  

المشي ǋنا ǋو البحث عن أسباƔ الرƾƨ وممارسة اإلنتاجÜ إذ ليƩ المقصود من المشي 

   .6مجرد االعتبار أو التنǉƨ فقط

تƋمرنا اǓية الكريمة باألكý من رƾƨ اÜŸ وال يتم األكý إال بعد السعي : الƙاني  

إلنتاجÜوما توقف عليǊ الواجƔ أيضاÜ وعليǊ واإلنتاجÜ أي أن الكý متوقف علǏ الكسƔ وا

Ɣقاعدة مقدمة الواج Ɣحس Ɣفاإلنتاج واج.  

ǋناǁ نصوƭ كƛيرة من السنة تƋمر باإلنƽاƾ علǏ العياý من :  من السنة-ب  

الƨوجاƘ واألوالد والمعتداÜƘ وال يمكن اإلنƽاƾ عليǌم إال بتحصيý الماý بالكسÜƔوما ال 

فالمباƟ إذا كان ذريعة إلǏ واجƔ صار واجباÜ وإذا كان . يتم الواجƔ إال بǊ يعد واجبا

   .7ذريعة إلǏ الحرام صار حراماÜ فالمباƟ إذا فرƯ ذريعة لƺيرǉ أعطي حكم ذلǁ الƺير

ƛم إنǊ يتƋكد الطلƔ علǏ المباƟ إذا كان المباƟ خادما ألصý ضروري أو حاجي أو   

ا ومحبوبا فعلÜǊ فمƛال األكý تحسينيÜ عندƑذ يراعǏ فيǊ جǌة ما ǋو خادم لÜǊفيكون مطلوب

                                                                                                                                                        
  . ب ط-ب ت.بيروت،دار الكتب العلمية.   97-96/ 1اآلمدي،: اإلحكام في أصول األحكام - 1

  .61آیة. سورة هود- 2
  .09/56القرطبي ، :  الجامع ألحكام القرآن- 3

  . 03/33الحصاص ، :  أحكام القرآن- 4
  .15آیة . سورة الملك- 5

  .105صالح حميد العلي، : اد اإلسالمي عناصر اإلنتاج في االقتص- 6
  .د ت،. د ط .دار المعرفة.114-113./01الشاطبي  :  الموافقات في أصول الشریعة- 7
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والشرƔ مباحان بعينǌما ولكنǌما خادمان ألصý ضروري وǋو إقامة الحياةÜ فǌما مƋمور 

  .1بǌما من ǋذǉ الجǌة

  øج-ƚقسمان: أقسام الواجب في اإلنتا Ɣي وعيني: الواجƑاƽ2ك:  

لناƩ قد يكون اإلنتاج واجبا وجوبا كƽاƑيا حيث إذا قام بǊ البعƯ قياما يسد حاجاƘ ا  

 كلǌاÜ وعندƑذ يتحوý الواجƔ الكƽاƑي إلǏ واجƔ ةسقط اإلƛم عن الباقين و إال أƛمƘ األم

ƴمن يستطي ýك Ǐعيني عل.  Ưفر Ǐإل Ƙوالصناعا ýالعما Ưبع Ƈاǌقƽنا قسم الǋ ومن

كƽاية وفرƯ عينÜ فجعلوا الصناعة والحدادة والƽالحة فرƯ كƽايةÜ ألنǊ ال تتم مصلحة 

إنǊ يجوƨ لولي األمر أن يجبر الناƩ القادرين علǏ إنتاج ǋذǉ : اوقالو. الناƩ إال بǌا

ýƛالم Ưإذا امتنعوا بعو Ƙوالخدما ý3األعما . Ƙوالخدما ƴإنتاج السل Ɣذا يجǋ Ǐوعل

ýواألشربة واألبنية قا Üا كاألطعمةǌالضرورية التي ال تقوم الحياة بدون : Ʃذا كان الناƎف

بناǌƑم صار ǋذا األمر واجبا يجبرǋم ولي األمر محتاجين إلǏ فالحة قوم أو نساجتǌم أو 

ýƛالم Ưبعو Ǌإذا امتنعوا عن Ǌ4علي.  

  :5 المندوب-2  

يندƔ إنتاج السلƴ الحاجية والتحسينية التي ال تتوقف عليǌا الحياة وإنما تحسن 

ويندƔ أيضا إنتاج ǋذǉ . المعيشة وترفƴ الحرج عن الناƩ وتجعý حياتǌم أيسر وأحسن

 وإشباƳ الحاجاƘ الضروريةÜ كذلǁ يندƔ إنتاج ما كان إنتاجƨ Ǌيادة علǏ السلƴ بعد توفير

   .6فرƯ الكƽاية

   ǉذǋ ƴبما يشب Ƙالموارد والطاقا ýالƺوحسن است Ƙالحاجا Ɣلة ترتيƋمس Ɵنا تطرǋو

الضروري ƛم إلحاحي ƛم التحسينيÜ وتبرƨ كƽاƇة : الرƹباƘ وفƾ التسلسý المعروف

المي وتميǉƨ عن باقي األنƲمة في اإلنتاجÜ فعلǏ المجتمƴ وفعالية النƲام االقتصادي اإلس

                                                                                                                                                        
  .129-128./ 01 الموافقات، الشاطبي،  - 1

  106صالح حميد العلي، :  عناصر اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي- 2
 01دار الفكر اللبناني للطباعة والنشر، ط : ، بيروت16ابن تيمية، تحقيق إ براهيم رمضان، ) ميةوظيفة الحكومة اإلسال( الحسبة في اإلسالم أو - 3
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  .16  المصدر نفسه،  - 4
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توفير االحتياجاƘ الضرورية لجميƴ أفرادǉ دون إسراف أو تقتير قبý توجيǊ الوارد إلنتاج 

ƹيرǋا من السلÜƴ وذلǁ بƯƺ النƲر عن وجود الطلƔ الƽعاý علǋ Ǐذǉ الضروراƘ من 

Ǌخذ مرتبة المندو. 1)عدمƋالتي ت ƴتشكيلة السل ýوتشم ƴي السلƽفي أقسام الحكم التكلي Ɣ

والخدماƘ التي تƺطي الحاجاƘ اإلنسانية بعد مرتبة االحتياجاƘ الضرورية وتساǋم في 

رفƴ الحرج ودفƴ المشقة وتسǌيý أمور الحياة في مختلف جوانبǌا االقتصادية واالجتماعية 

  .والƛقافية

  :2 المحرم-3  

دراÜƘ فجميƴ أنواعǌا محرمة يحرم إنتاج كý ما يضر بالناƩ كالخمور والمخ  

Ƈا لما في . تحريما قاطعا شربا وبيعا وشراǌمار فيƛا واالستǌا وإنتاجǌكما تحرم صناعت

 ƴام ضارة بالمجتمƛƈاسد وƽمن م ǁفعملية اإلنتاج في اإلسالم خاضعة لمعايير . 3ذل

 تضربǌم وضوابط تبيح األنشطة اإلنتاجية التي تعود بالنƴƽ علǏ األفرادÜ وتحرم تلǁ التي

Ǐتعال ýقا :] Ǉمل الشيطان فاجتنبوƳ من Ƨزالم رجǓنصاب واǓمر والميسر واƢنما الƋ

ǋذا الضابط األساسي في العملية اإلنتاجية جعلƘ بعƯ المƽكرين . 4]لعلكم تفلحون

يجعلونǊ الƽرƾ األساسي وربما الوحيد الذي يميƨ مǌƽوم اإلنتاج من المنƲور اإلسالمي 

ƺوم الǌƽفي الم Ǌيف : "ربيعنƲالعملية اإلنتاجية من تو Ǌأي أن يكون اإلطار الذي تتم في

ýرة الحالƑضمن دا ƴيƨوإنتاج وتو ý5وتموي."  

كما حرم اإلسالم كý ما من شانǊ أن يƌدي إلǏ الحرامÜ كƎنتاج العنƔ وبيعǌا لمن   

الǋا يتخذǋا خمرا مƴ العلم بذلÜǁ األمر الذي يبرƨ األǋمية االقتصادية الكبرǎ التي أو

اإلسالم للموارد وتوجيǌǌا إلǏ إشباƳ الحاجاƘ الحقيقية النافعة والمشروعة التي تعƲم 

وال شǁ أنǊ . مصلحة الƽرد والمجتمÜƴ وذلǁ بضبط العملية اإلنتاجية في مختلف مراحلǌا

بمقدار تƨايد حجم إنتاج السلƴ والخدماƘ المحرمة الضارة يكون تراجƴ وانخƽاƯ الكƽاƇة 
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لموارد ألن تطلƴ اإلنسان لالستǌالǁ المتƨايد يجعý الموارد تتناقƭ مƴ في استخدام ا

  .استمرار تسربǌا إلǏ القطاعاƘ والمشاريƴ المنتجة للسلƴ الضارة المحرمة

  4-Ǉ1 المكرو:  

يكرǉ إنتاج بعƯ السلƴ والخدماÜƘ وخصوصا تلǁ التي يتطلƔ إنتاجǌا مخالطة   

Ü وكذلǁ يكرǉ 2ة الحجامة والƨبالة والجƨارةالنجاساƘ كالدباƹةÜ كذلǁ كرǉ الƽقǌاƇ حرف

 ǉويكر Üƭكالخادم الخا ýدار لكرامة العامǋا إǌخصوصا إذا كان في Ƙالخدما Ưإنتاج بع

ýاد عن الحد المعقوƨ خارف إذاƨال Ư3إنتاج بع .  

  5-Ɲ4 المبا:   

يباƟ إنتاج السلƴ الكمالية أو سلƴ الرفاǋيةÜ وذلǁ بعد إشباƳ حاجاƘ الناƩ من   

 من جǌةÜ وأن ال يصý في إنتاجǌا إلǏ حد ةƴ الضرورية والحاجية والتحسينيالسل

Ü وǋذا االلتƨام بالترتيƔ ناجم عن شعور المسلم 5اإلسراف المنǏǌ عنǊ من جǌة ƛانية

بǋƋمية الموارد التي يوǌƽƲا في العملية اإلنتاجيةÜ وأنǌا إنما وجدƘ لǌدف وƹاية وǋي 

 ممكنةÜ إضافة إلǏ اقتصار إنتاج ǋذǉ السلƴ علǏ ةيتحقيƾ مصالح الناƩ مƴ أعلǏ مردود

Ǌني عنǌحد اإلسراف الم Ǐإل ǉƨدون أن يتجاو Ɣالقدر المطلو.  

  Ǐتعال Ǌلقول Ƙبالطيبا ƴالتمت Ɣمن با ƴالسل ǉذǋ إنتاج Ɵويبا :] Ŷم زينة اņقل من حر

Ƽمن الرز Ɩوالطيبا Ǉلعباد ƚرƢيمي]6التي أƲفعملية اإلنتاج خاضعة لضوابط تن Ü ة تتدرج

بǌا ضمن التسلسý الترتيبي للحاجاƘ حسƔ أǋميتǌا في المجتمÜƴفال بد من إنتاج األǋم 

 Ƙالمجاال Ǐا إلǌعن تسرب Ɲدر الكبير للموارد الناتǌال ýنضمن تقلي Ǐمية حتǋأ ýفاألق

  .الترفيǌية والكمالية دون ضوابط
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  .أولوياƖ اإلنتاƚ وضوابطǈ: الفرƱ الƙالث

  اƚأولوياƖ اإلنت/ أوال

تتم عملية اإلنتاج في اإلسالم وفƾ ضوابط تنƲيمية مرتبة حسƔ ترتيƔ المصالح   

التي نƲمتǌا الشريعة اإلسالمية التي قسمƘ الحاجاƘ اإلنسانية إلǏ حاجاƘ ضرورية 

 Ƙفللضروريا ýأو تكمي Ʃأسا Ƙالحاجا ǉذǋ حاجة من ýولك Üوتحسينية أو كمالية Üوحاجية

  .1يناƘمكمالƘ وكذلǁ للحاجياƘ والتحس

وتتجلǏ فعالية النƲام اإلقتصادي في قدرتǊ علǏ تخصيƭ الموارد وتعبƑة 

 Ƙوالخدما ƴوفي اإلسالم يتدرج إنتاج السل Üƴالمجتم Ƙأولويا Ɣا حسǌǌوتوجي Ƙاإلمكانيا

  :حسƔ مستوياƘ األولوياƘ التي تعد ضوابط تحكم حركية النشاط اإلنتاجي Ü وǋي

1- Ɩالضروريا ǌمستو: 

ورية التي ال يمكن أن تقوم الحياة بدونǌاÜ فال بد من المحافƲة عليǌا وǋي األشياƇ الضر

 Ƙالحاجا ýك ýا اختالǌب ýم من اإلخالƨويل ÜƩكي تستقيم الحياة وتقوم مصالح النا

ǎاألخر .Ɣوالمسكن والمنكح والمرك Ʃوالملب Ɣوالمشر ýكƋكالم Ƙ2والضروريا.  

Ǐتعال Ǌقول Ƙالضروريا ǉذǋ أال [: ومن أدلة ƿن لƋ ال ƿوأن Ûǌفيها وال تعر Ʊتجو

Ǎمئوا فيها وال تضحư3]ت . ƴالتي تشب Ƙوالخدما ƴالسل ýيشم Ƙالضروريا ǎفمستو

الدينÜ النƩƽ : الحاجاƘ اإلنسانية األساسية التي في إطارǋا تحƲƽ الكلياƘ الخمƩ وǋي

 ýوالما Üýالنس Üýالعق.  

ما كانƘ الحاجة وإشباǋ Ƴذǉ الحاجاƘ الضرورية يحقƾ أكبر نƴƽ ممكن ألنǊ كل  

Ü وللدولة أن تتخذ من اإلجراƇاƘ 4ملحة وضرورية كانƘ منƽعة المنتƝ الذي يشبعǌا أكبر

 ƭا النشاط االقتصادي العام والخاǌب Ǌالتطبيقية التي توج ýƑالموضوعية ومن الوسا

 Ǐوالموارد إل Ƙاالمكانا Ɣتسر ƴوتمن Üƴالمجتم Ƙإنتاج وتوفير ضروريا Ǐعل Ǌوتشجع

وقد عالƝ العلماƇ خالý مراحý التطور . Ƙ قبý تƺطية مستوǎ الضرورياƘباقي المجاال
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التاريخي للبالد اإلسالمية مسƋلة إجبار الƽالحين والمƨارعين وأصحاƔ الصناƴƑ المختلƽة 

 Üمǌتƨروة الموجودة في حياƛم لمصادر الǌم أو تعطيلǌƽم أو توقǌراعة من "عند امتناعƨكال

م أن يجبر الناƩ عليǌا وما كان في معناǋا من ƹرƩ فروƯ الكƽاية فيجƔ علǏ اإلما

  .1"األشجار

  2-Ɩالحاجيا ǌمستو  :  

وتشمý تشكيلة السلƴ والخدماƘ الحاجية التي تƺطي الحاجاƘ اإلنسانية التي تلي   

 Ʃالنا Ɣويصي ÜƘالضروريا ýي التي تكمǋو Üميةǋالضرورية من حيث األ Ƙالحاجا

  .التجǌيƨاƘ الكǌرباƑية المنƨلية: لƴ الحاجيةالحرج والمشقة بƽقدانǌاÜ ومƛاý الس

  3-Ɩالتحسينا ǌمستو :  

: وǋي التي تجعý حياة الناƩ أكƛر يسرا وسǌولةÜ فتجمý الحياة بǌا وتǌنÜƋ ومƛالǌا  

Ü فǌي كمالياƹ Ƙير ترفية تجمý جوانƔ 2المƉكý الطيباÜƘ والمالبƩ الناعمة والقصور

وال بد من إنتاج وتوفير الحاجاƘ اإلنسانية . الحياة االقتصادية واالجتماعية والƛقافية

 Ƴا إال بعد إشباǌمن ǎإنتاج مستو Ɵفال يبا Üولكن ضمن ضوابط معينة Üةƛالƛا الǌقسامƋب

Ǌعلي ƾالساب ǎر إنتاجية . المستوƛو أكǋ ما فيماƑن الموارد تكون مستخدمة داƎم فƛ ومن

 منƽعتǊ بǋƋمية المستوǎ وأعلǏ منƽعةÜ فنƩƽ المورد يصلح إلشباƳ أي مستوÜǎ وتتحدد

الذي يشبعÜǊ فمراعاة ضابط األولوية في اإلنتاج يحقƾ التخصيƭ األمýƛ للموارد والتعبƑة 

المƛلǏ لǌا والتقليý من الǌدر الناتƝ عن تسربǌا إلǏ المجاالƘ الترفيةÜ كما يحقƾ االستخدام 

راحý التطور الرشيد للموارد بما يتناسƔ مƴ طبيعة وأǋمية الحاجاƘ اإلنسانية في م

  .االقتصادي المختلƽة

  :ضوابط اإلنتاƙ /ƚانيا 

إذ كان اإلنتاج ǋو تلǁ العملية الƽعالة التي يقوم بǌا اإلنسان عن طريƾ المƨج بين   

عناصر اإلنتاج المختلƽة لتوفير القدر المناسƔ من السلƴ والخدماƘ خالý مرحلة ƨمنية 
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   113  النظریة االقتصادیة من منظور إسالمي، شوقي دنيا، - 2
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د اإلسالمي تحكمǌا ضوابط مǌمة سنبينǌا فيما معينةÜ فƎن ǋذǉ العملية اإلنتاجية في االقتصا

  :يلي

  : الضوابط المتعلقة بالمنفعة الحقيقية-1

إن عملياƘ اإلنتاج في المجتمƴ تǌدف إلǏ تحقيƾ اإلنتاج النافƴ الذي يعƲم مصلحة   

اإلنسان المادية والمعنويةÜ وفي اإلسالم ميƨان وضوابط للتمييƨ بين السلƴ والخدماƘ التي 

فبميƨان العقý والعلمÜ وتوجيǌاƘ الدين والنقý يمكن توجيǊ .  أكبر من ضررǋايكون نƽعǌا

الجǌاƨ اإلنتاجي في المجتمƴ إلǏ إنتاج السلƴ ذاƘ المنƽعة الحقيقية بƯƺ النƲر عن مقدار 

  .األرباƟ المتوقعة

ونالحƲ في االقتصادياƘ الحديƛة انƽصاý عملياƘ اإلنتاج عن طبيعة المنƽعة   

اطǌا بمقدار األرباƟ الممكنةÜ وال ƹرابة إذا وجدنا عدم التواƨن في تشكيلة المتحققǊ وارتب

اإلنتاج المتاحةÜ إذ يتوسƴ الجǌاƨ اإلنتاجي في إنتاج السلƴ والخدماƘ التي تساǋم في 

ƴعة الحقيقية للمجتمƽير للمنƺتص ƴم Ƙولو ترافق Ǐحت Ɵيم األرباƲتع.  

لناحية اإلنتاجية كالمقامرة والسحر كما حرم اإلسالم بعƯ األعماý العقيمة من ا  

والشعوذةÜ فƎن ǋذǉ األعماý تبديد للطاقاƘ الصالحة المنتجة في اإلنسانÜ واألجور الباطلة 

التي تدفƴ ألصحابǌا ǋدر لتلǁ األمواý التي كان باإلمكان تحويلǌا إلǏ عامý تنمية وإنتاج 

لسلƴ النافعة وتوفير الخدماƘ ومن المعلوم أن ǋذا ضابط توجيǊ الجǌاƨ اإلنتاجي إلنتاج ا

المƽيدة لǊ فعالية اقتصادية عƲيمة في ترشيد استخدام الموارد المتاحةÜ وتالفي الخساƑر 

  .الكبرǎ التي تحدث عند انتشار السلƴ والخدماƘ الضارة

2-ƖولوياǓالضوابط المتعلقة با :  

  ǌالج Ǌوضرورة توجي Üلة اإلنتاج في اإلسالمƋمس ýالحديث حو ƾاإلنتاجي لقد سب ƨا

 ƾلتحقي ýالƺاإلنتاج واالست Ǐالخاصة عل Ƙسساƌوإجبار الم Üƭالعام والخا Ƴالقطا Ǌبما في

الضرورياƛ Ƙم : األǋداف االقتصادية اإلنتاجية وفƾ التسلسý التراتيبي للمصالح الشرعية

 Ǌام االقتصادي وقدرتƲفعالية الن ƨذا الضابط في اإلنتاج يبرǋ ÜƘفالتحسينيا Ƙالحاجيا

فعلǏ المجتمƴ توفير "لǏ تخصيƭ الموارد وتعبƑة اإلمكانياƘ وتوجيǌǌا حسƔ األولوياƘ ع

االحتياجاƘ الضرورية لجميƴ أفرادǉ دون إسراف أو تقتير قبý توجيǊ الموارد إلنتاج 
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ƹيرǋا من السلƴ وذلǁ بƯƺ النƲر عن وجود الطلƔ الƽعاý علǋ Ǐذǉ الضرورياƘ من 

Ǌ1"عدم.  

  :بمقاييƧ الجودة واإلتقان الضوابط المتعلقة -3  

   ýمراح ƴجمي ýنية تتخلƽال Ƙاƽمجموعة من المواص Ǐسلعة إل ýإنتاج ك ƴيخض

العملية اإلنتاجية ومتطلباتǌا المختلƽة بدƇا من المواصƽاƘ الخاصة بطبيعة المواد األولية 

 ýونق ýيƺيذ والتشƽالتصميم والتن ƾطر Ǐإل Üةƨǌواألج Ƙوالمعدا ƘالǓا ƭƑمرورا بخصا

المنتوج وƲروف تخƨينÜǊ كǋ ýذǉ المراحý المتعلقة بعملية إنتاج السلƴ تحتاج إلǏ رقابة 

داƑمة ومباشرة للتƋكد من حسن سير العملية اإلنتاجية وعدم الƺش في نوعية السلعة أو 

مقدار المواد األساسية المكونة لǌا لضمان الحد األدنǏ من مواصƽاƘ الجودة واإلتقانÜ إذ 

علǏ أساƩ مواصƽاƘ معينةÜ ومحددة لعدة درجاƘ متميƨة معروفة لدǎ كý سلعة تدرج 

ǁلǌوالمست Ɲقة بين المنتƛلل Ʃرƹو Üا ترشيد لحرية اإلنتاجǌوفي ضمان Üاǌالمتعاملين في.  

  : الضوابط المتعلقة بسالمة العاملين وأمنهم-4  

 تجسد إن توفير المناƢ المناسƔ الذي يضمن سالمة العاملين يعد من الضوابط التي  

 ýضمان السالمة من حوادث العم Ɣيج Ǌوعلي Üسسةƌة اإلنتاج في المƽيƲة إدارة وƇاƽك

 ƭƑالمرتبطة بالخصا ǁأو تل ÜǊروفƲو ýالمتعلقة بطبيعة العم Ƈسوا ýيƺومخاطر التش

الƽنية لǔالƘ واألجƨǌةÜ أو تلǁ المتعلقة بطبيعة المواد وخصاƭƑ اإلنتاجÜ وبشكý عام 

في أماكن العمý علǏ كƽاية العاملين وينعكƩ أƛرǋا "ار التي تقƴ تƛƌر الحوادث واألخط

Ǌتƽحجم اإلنتاج وتكل Ǐو 2"علǋ ذا الضابطǋ ضمن Ǌم ما يمكن الحديث حولǋأ ýولع Ü

 ƾإذ يحرم اإلسالم ممارسة النشاط اإلنتاجي وتحقي Üýالƺوالسالمة من االست ýالعما ƾحقو

لية والكƽاية اإلنتاجية والƽنيةÜ إنما بناƇ علǏ األرباƟ الطاƑلة ƹير المرتبطة تماما بالƽعا

التقييم المجحف ألجور العماÜý وتشƺيلǌم ساعاƨ ƘاƑدةÜ واستƺالý الصƺار بƋجور ǋƨيدة 

 Ƙǌكلما اتج Ƙسساƌالم ýك ǎذا الضابط في العملية اإلنتاجية لدǋ ƾتطبي ƾكلما تحق Ǌوعلي

                                                                                                                                                        
  03/46عبد المنعم عفر، :  االقتصاد اإلسالمي- 1

  .م 1974،  بيروت، دار النهضة العربية، 485عاطف محمد عبيد، حمدي فؤاد علي،:  التنظيم الصناعي وإدارة اإلنتاج- 2
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تقان بعيدا عن المضارباƘ علǏ الƽروƾ الجǌود اإلنتاجية إلǏ الميادين المتعلقة بالجودة واإل

  .بين األجور

   Ƙاالقتصادية تح Ƙحكام الشريعة اإلسالمية تقتضي أن تتم حرية ممارسة النشاطاƋف

 Ƙسساƌفي الم Ƈوأجرا Üýوعما ÜينƽƲاألفراد العاملين من مو ƾصيانة حقو ýƲ

 ممارسة وتسيير والقطاعاƘ االقتصادية المختلƽةǋ Üذǉ الحقوƾ التي تشكý قيدا علǏ حرية

  .1النشاطاƘ االقتصادية سواƇ في المƌسساƘ والقطاعاƘ الحكومية أو الخاصة

  : الضوابط الƢاصة بتحجيم سلوƿ اإلسراƹ والتقتير-5

 ǁمن السلو ýضوابط تقل Ǐام االقتصادي اإلسالمي إلƲاإلنتاج في الن ƴيخض

  .اإلنتاجي الذي ينمي اإلسراف والتقتير

  :قتير تحجيم سلوƿ الت-    أ

 ƾا ما يتعلǌومن Üية النوعيةƽبالناحية الكي ƾا ما يتعلǌة منƽر مختلǋاƲيتخذ التقتير م

بالحجم والكميةÜ وإنتاج أي سلعة يحتاج كمية معينة من المواد األولية يضاف إليǌا سلعا 

 Ƙاƽالمواص ƾتحقي Ǐإل ýحجام معينة ومدروسة للوصوƋضرورية ب ǎأخر Ƙومكونا

 ÜƝالمطلوبة للمنت"ǋ ا السلعة أو الخدمة المشتراةǌأن تتصف ب Ɣالتي يج ƭƑالخصا ǉذ

سواƇ من ناحية مكوناتǌا وعناصرǋا وخصاƑصǌا وقوة احتمالǌاÜ أو من ناحية حجمǌا أو 

وƨنǌا أو ƹيرǋا من الخصاƭƑ التي عند تحققǌا في المنتƝ يمكن القوý أنǊ تم توفيرǋا 

إال أن بعƯ المنتجين في .  2" احتياجاتǊبالجودة المطلوبة إلشباƳ رƹباƘ العميý وتلبية

 Ƴالدفا Ƙجمعيا Ɣياƹو Üƭحƽالرقابة وال ƘاƑيǋ ون في حالة ضعفƋير من األحيان يلجƛك

عن المستǌلكين إلǏ التقليý من األوƨان وعدم التقيد بالمواصƽاƘ والمقاييƩ بصورة تسمح 

ƛعة الƽالوسيطة المرت ƴحجم الموارد األولية أو السل ƭم بتقليǌالسلعة ل Ɣمن ضمن تركي

وال يخǏƽ ما لǌذا السلوǁ من ضرر . المنتجة وتعويضǌا بالمواد البديلة المنخƽضة الƛمن

 ƾرƽالذي ال ي ǁلǌالمست Ǐاألحيان - عل Ɣلƹفي أ – ýاالستعما ýخاصة قب Üƴبين السل 

                                                                                                                                                        
  .م1992 -هـ 1412، 01، بيروت، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع ، ط 84غازي عنایة،:  ضوابط تنظيم االقتصاد في السوق اإلسالمي- 1

 –م 2003الدار الجامعية، :  ،اإلسكندریة172مصطفى محمد أبو بكر، :  مدخل استراتيجي تطبيقي في إدارة التسویق في المنشآت المعاصرة- 2
2004 .  
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األوý لǌا بسبƔ التقارƔ والتماýƛ الجماعي المǌƲري بين السلÜƴ وǋنا تبرƨ مƌسسة 

  .ة وتلعƔ دورا مǌما في ضبط العملية اإلنتاجية وإلƨام المنتجين بالتقيد بالمواصƽاƘالحسب

 Ƙإذ كلما قل Üبالحجم والكمية ƾر التقتير يتعلǋاƲخر من مƈ رǌƲم Ǐذا إضافة إلǋ

المنافسة في السوƾ تطور السلوǁ االحتكاري للمƌسساƘ اإلنتاجيةÜ إذ تتحكم في األسعار 

وǋذا النوƳ من الممارساƘ "لسلعة المعروƯ للتداوý من خالý تحكمǌا في حجم ا

 ƴويمن Ǌاالقتصادي ال يسمح ب Ƈفي ترشيد األدا ƾدور السو Ǐر علƛƌاالحتكارية الذي ي

  .1"أيضا عن طريƾ مƌسسة الحسبة التي تتدخý عن طريƾ رفƴ اإلنتاج أو تحديد األسعار

  : تحجيم سلوƿ اإلسراƹ-ب

ǋذا التحريم يحد من الحاجاƘ االستǌالكية  حرم اإلسالم اإلسراف والتبذيرÜ و

 Ƙالكي في مجاالǌاالست ƾاƽاإلنتاجي بدال من اإلن ƾاƽنǘل ýيرا من األمواƛك Ɛيǌوي

 إضافة إلǋ– Ǐذا من جانÜƔ ومن جانƈ Ɣخر يلجƋ المنتجون األقوياƇ . 2اإلسراف والتبذير

بديد وتبذير كمياǋ ƘاƑلة  أحيانا إلǏ ت-تركيǋƨم علǏ السلƴ الترفية واإلنƽاƾ االستǌالكي

  :من السلƴ والمنتجاƘ بصور كƛيرة منǌا

حيث يلجƋ المنتجون األقوياƇ إلǏ إنتاج :  اإلسراƹ المرتبط بالسياساƖ اإلƷراقية-

 Ưداد العرƨوية فيǌالمحلية أو الج ƾالطاقة اإلنتاجية للسو ƨتتجاو ƴكبيرة من السل Ƙكميا

تجعý استمرار المƌسساƘ المنافسة الضعيƽة في بشكý كبير فتنخƯƽ األسعار بنسبة معينة 

 Ǐيمن علǌالكبيرة فت Ƙسساƌللم ýا فيخلو المجاǌير نشاطƺأو ت Ʃلƽفت Üمستحيال ƾالسو

  .السوƾ وتعيد التواƨن بين العرƯ والطلƔ عند مستوǎ األسعار الذي يعƲم أرباحǌا

اƘ تقوم بعƯ المƌسس:  اإلسراƹ المرتبط بسياساƖ المحافưة ƳلǍ اǓسعار-

والحكوماƘ بƎتالف بعƯ المنتوجاƘ بƺية الحƽاƲ علǏ أسعارǋا في السوƾ المحلية 

  .والدولية

إن ǋذا السلوǁ التبذيري بمختلف صورǉ يختƽي في إطار الضوابط التي تحكم 

 Ɲالرقابة الذاتية الناجمة عن ضمير المنت ýعام Ǐإضافة إل Üالعملية اإلنتاجية في اإلسالم

                                                                                                                                                        
 . 07مصطفى محمد أبو بكر ،:  مدخل استراتيجي تطبيقي في إدارة التسویق في المنشآت المعاصرة-1

  .599 باقر الصدر، محمد:  اقتصادنا-2
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 Ʃوتنامي الح Üالرقابية التي تسند المسلم Ƙسساƌوكذا شبكة الم ÜǊالمعنوي والروحي لدي

إليǌا مǌمة مراقبة المƌسساƘ والوحداƘ االقتصادية وإجبارǋا علǏ اإللتƨام بكý الضوابط 

المتعلقة باإلنتاجÜ األمر الذي ينعكƩ إيجابا علǏ حسن تخصيƭ الموارد المتاحة 

  .  اƘ المشروعة في إطار تسلسلǌا التراتيبيواالستخدام الرشيد لǌا بما يضمن إشباƳ الحاج
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  االستƙمار: المطلب الƙالث

  تعريƹ االستƙمار وحكمǈ: الفرƱ اǓول

  التعريƹ/ أوال

ƛمر : حمý الشجرÜ وأنواƳ الماÜý ويقاý: االستƛمار مشتƾ من الƛمر أي:  لƸة-1

Ǌمال :ýمر الرجƛوأ Üǉنما :Ǌر مالƛمار. 1كƛر: واالستƛمورا إذا كƛ مرƛي Ƈمر الشيƛ 2من.  

  : مفهوم االستƙمار في الفكر الوضعي-2

 ýبشك ýعملية تنمية الما Ǐا تشير إلǌكر الوضعي كلƽمترادفة في ال Ƙمصطلحا

االستƛمار : يƌدي إلǏ تحقيƾ إضافاƘ إلǏ رأƩ الماý المادي أو تجديداƘ لمكوناتǊ وأǋمǌا

ýالما Ʃ3تكوين رأÜالتراكم الرأسمالي Üاǋيرƹالرأسمالية و ƘاƽيƲالتو .  

 Ǌأنواع ƴبجمي ýالما Ʃيادة في رأƨو الǋ كر االقتصاديƽمار في الƛوم االستǌƽوم

ýأم المتداو Ƙابƛال ýالما Ʃيادة في رأƨال Ƙأكان Ƈ4سوا.  

ويعرف االستƛمار بƋنǊ عملية تجديد أو تنمية األصوý الرأسماليةÜ وǋذا المǌƽوم 

ýƛ مشترياƘ األسǌمÜ السنداƘ ألنǌا من الناحية العملية لم تƌد يستبعد التوƲيƽاƘ المالية م

  إلǏ أي ƨياداƘ في التكوين الرأسمالي وإنما إلǏ تحويý وإعادة ترتيƔ لمالǁ تلǁ األسǌم

والƽكر الوضعي يعطي أǋمية كبرǎ لالستƛمار المادي وذلǁ لǋǖمية المعتبرة التي 

ي بدأ يǌتم برأƩ الماý البشري وما يرتبط يحضǏ بǌا رأƩ الماý المادي في ǋذا الƽكر الذ

 ýاية أفضǌو في النǋ ýمار في العقوƛنية ألن االستǋمار في الطاقة الذƛوبالتحديد االست Ǌب

Ƈالمر ƴاالستراتيجية الوحيدة لتحسين وض Ƙماراƛاالست.  

فاالستƛمار نشاط اقتصادي يتخلǏ عن جƇƨ من االستǌالǁ اليوم ويتطلƴ إلƨ Ǐيادة 

 Ƙالمخرجاýفي المستقب . Ʃمادي ملمو ýما Ʃو يتضمن رأǋو) ƴƑوبضا Ƙأبنية ومعدا

                                                                                                                                                        
  100المعجم الوسيط، : إبراهيم أنيس، وآخرون/ ، مادة تمر383/ 1 لسان العرب  ابن منظور،   - 1

  .38محمد رواسي قلعة جي، :  معجم لغة الفقهاء- 2
:  التعریفات الفقهية–الحقيقي االستثمار الصافي في األصول الثابتة، بمعنى اإلضافة إلى موجودات المؤسسة من رأس المال :  تكوین رأس المال- 3

  .166دي البرآي، دمحمد عميم اإلحسان المج
  .م،1973، القاهرة، دار النهضة العربية،دط، 493/ 01االقتصاد السياسي،  :  رفعت المحجوب-4
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التعليمÜ رأƩ الماý البشريÜ البحوث والتطوير (Ü واستƛماراƹ Ƙير ملموسة )مخƨونة

  1)والصحة

 Ƙاالقتصاديين نجد عدة مصطلحا ǎمار لدƛة لالستƽالتعاريف المختل Ǐر إلƲوبالن

 تنمية الماý بطريقة تحقƾ إضافاƘ إلǏ رأƩ : تشير كلǌا إلǏ معنǏ واحد وǋوةمترا دف

الماý المادي أو تجديد مكوناتǊ األصليةÜ إضافة إلǏ مالحƲة تركيƨ تعاريف االستƛمار 

علǏ جانبǊ المادي باعتبار األǋمية الكبرǎ التي يحǏƲ بǌا رأƩ الماý الماديÜ فاالستƛمار 

  .سيعǌا أو تجديد القاƑم منǌاǋو إنƽاƾ مادي علǏ األصوý الرأسمالية بǌدف ƨيادتǌا أو تو

  : مفهوم االستƙمار Ƴند بعƭ الباحƙين في االقتصاد اإلسالمي-3

في الƽكر المذǋبي الحديث ǋناǁ عدة تعاريف االستƛمار حسƔ نƲرة الباحث للعملية 

ǊنƋفقد عرف ب Üماريةƛملكية أو : االست ƾأو ح ýفي أي أص ýيف للنقود ألي أجƲتو

ƽمحت Ƙأو مشاركا Ƙدورية أو ممتلكا ƟرباƋب Ƈسوا Ǌأو تنميت ýالما Ǐة علƲا للمحافǌب Ʋ

  .2بƨيادة في قيمة األمواý في نǌاية المدة أو بمنافƹ ƴير مادية

 ǁابتة وكذلƛال ýباألصو ƾالمتعل Ƈƨالج ýذا التعريف يشمǋ Ɣمار حسƛفاالست

ýاƛالم ýسبي Ǐعل Ɣǋوالذ ƴƑالمتداولة كالبضا ýفي األصو ýيف األمواƲتو.  

ƽاƾ االستƛماري يشمý اإلنƽاƾ المتعلƾ بƎنشاƇ مشاريƴ جديدة أو استكماý واإلن

القاƑمة وتوسيعǌاÜ واإلنƽاƾ المرتبط بعملياƘ االستبداý والتعويƯ واإلحالÜý والعملية 

Ü وتǌدف إلǏ تحقيƾ منافƴ - الربح أو الخسارة–االستƛمارية يحتمý فيǌا الƺنم أو الƺرم 

ƽالن Ǐ3سيمادية أو معنوية كالرض.  

 Ǐعل ƾمار في االقتصاد اإلسالمي يطلƛبشرط مراعاة األحكام :"واالست Üýتنمية الما

Ü فǌو طلƛ Ɣمرة الماý ونماǊƑ في أي قطاƳ من القطاعاƘ اإلنتاجية ǉالشرعية في استƛمار

  .4."سواƇ كان ذلǁ في التجارة أم الƨراعة أم الصناعة

                                                                                                                                                        
 .م،2001، 1، ط15مة الطبعة ، األردن، األهلية للنشر والتوزیع، ترج779هشام عبد اهللا، : سامویلسيون، وغيره، ترجمة. أ. بول:  االقتصاد- 1

  .، دط،1982، االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية، 16 موسوعة االستثمار سيد الهواري ،- 2
  .17 المرجع السابق، - 3

  . 298صالح حميد العلى، :  عناصر اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادیة المعاصرة- 4
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  Ǐإل Ǌوأساليب Ǌƺوصي Ǌومǌƽمار يسند في مƛالعقيدة اإلسالمية والقيم األخالقية فاالست 

الناتجة عنǌا سواƇ كان فرديا أم مƌسساتيا أو عاما وحكومياÜ محليا أو أجنبيا Üداخليا أو 

اإلضافة الحقيقية إلǏ األصوý المادية والمعرفية والمعنوية وحتǏ : خارجيا فǌو إذن

 Ʃيادة الصافية في رأƨفي ال ýƛاإلضافة تتم ǉذǋ Üالبشري Ɣالحقيقي الذي الجان ýالما

  .يملكǊ المجتمƴ خالý فترة ƨمنية معينة ومحددة

   Ɣخذ بعين االعتبار الجانƋرة شاملة تƲمار نƛاالست Ǐر إلƲين من نƛومن الباح

 ƾارƽال ƨيف واالستخدام حيث يبرƲالرشادة في التو Ɣالبشري وكذا جان Ɣالمادي والجان

ǌƽمار في اإلسالم ومƛوم االستǌƽري بين مǋالجوǊنƋب Ǌكر الوضعي بقولƽفي ال Ǌد :"ومǌج

 ýا والحصوǌا وتنميتǋيرƛدف تكǌالبشرية ب Ƙفي الموارد المالية والقدرا ýورشيد يبذ Ƴوا

وبǌذا نجد أن المǌƽوم اإلسالمي يتميƨ عن المǌƽوم الوضعي لÜ" Ǌ 1."علǏ منافعǌا وƛمارǋا

قد اتسƴ لتنمية من حيث ترشيد عملياتǊ من جǌة وتوسيƴ مجاالتǊ من جǌة أخرÜǎ ف

 Ƙقدرا Ƙفليس Üاية اإلنتاجيةƽري في الكǋير جوƛƋا من تǌنسان لما لǘالروحية ل Ƙالقدرا

Ü 2"اإلنسان اإلنتاجية منحصرة في قدراتǊ الƽكرية والجسمية بý تتعداǋا إلǏ قدراتǊ الروحية

 ýال يق ýما Ʃمار في رأƛو االستǋو Ǌعلي ƨاما ركǋ ذا التعريف عنصراǋ فقد أضاف

ǋوأǋالمادي و ýالما Ʃالبشري: مية عن رأ ýالما Ʃمار في رأƛاالست           .  

  حكم االستƙمار/ ƙانيا

االستƛمار في االقتصاد اإلسالمي يستند إلǏ العقيدة اإلسالمية والقيم األخالقية   

  .وƛبتƘ مشروعيتǊ بالقرƈن الكريم والسنة النبوية وعمý الصحابة وأقوالǌم وƹيرǋم

  :مøن الكتاب -1

Ǌا قولǌمن ƨيƨالع Ǌمن كتاب Ƙياƈ مار في عدةƛاالست Ǐعل ýوج ƨع Ÿحث ا       :

والتƊتوا السفهاƅ أموالكم التي جعل اŶ لكم قيما وارزقوǉم فيها واكسوǉم [ -أ 

   .3]وقولوالهم قوال معروفا

                                                                                                                                                        
  .  م ،1984 -01، مؤسسة الرسالة ط 87سالمي ، شوقي أحمد دنيا ، تمویل التنمية في االقتصاد اإل  : - 1

  .93 المرجع نفسه - 2
  . 05  سورة النساء آیة - 3
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Ǐتعال Ǌسير قولƽفي ت Ƈا[: فقد جاǌم فيǋقوƨن : " أي]وارƋم بǌقƨا مكانا لرǋاجعلو

 فيǌاÜ وتتربحواÜ حتǏ تكون نƽقتǌم من األرباƟ ال من صلƔ الماÜý فال يƋكلǌا تتجروا

ƾاƽ1"اإلن.   

  Ǌإال أن Ǐاليتام ýوإن كان ما ýذا الماǋ ذا-إنǋ ýا - قبǋإيا Ÿا ǉالجماعة أعطا ýما 

فالجماعة ǋي المالكة . Ʃ الوجوǉحلتقوم بǊ وǋي متكافلة في االنتƽاƳ بǌذا الماý علǏ أ

 بƎذن من -ý العام واليتامǏ أو ورƛتǌم إنما يملكون ǋذا الماý الستƛمارǉابتداƇ للما

 ويƲلون ينتƽعون بÜǊ وينƽعون الجماعة معǌمÜ ما داموا قادرين علǏ تكƛيرǉ -الجماعة

ǉوتدبير Ǌƽراشدين في تصري Üǉميرƛالذين ال . وت Üýذوي الما Ǐمن اليتام Ƈاǌƽأما الس

  .Ǌ2 حƾ الرƾƨ والكسوة في ما لǊ مƴ حسن معاملتǊيحسنون تدبيرǉ فال يسلم لǌم وللسƽي

  Ɣ- Üالƛم ƴة كالبيƽالمالية المختل Ƙا يمر عبر المعامالǋمارƛواست ýإن تنمية األموا 

 ǁتبار Ÿا ýولقد أح Üƴمشروعية البي ýخوذة من دليƋمار مƛمشروعية االست ýن دليƎلذا ف

ýفقا Üوالتجارة ƴالبي Ǐوتعال :]Ʋالبي Ŷأحل ا[وق3 Üýوج ƨع ýا  :]  امنوا الƅ يا أيها الذين

Ƌال أن تكون تجارة Ƴن تراƭ منكم وال تقتلوا أنفسكم Ƌن  تƉكلوا اموالكم بينكم بالباطل

  4)اŶ كان بكم رحيما

  ùج - Ǐعل ƭوحر ýب ÜǊوتنميت ýيادة الماƨوالسعي ل ýالعم Ɵوأبا Ƴفاإلسالم شر 

Ǐ في مواسم الحÜƝ وǋو موسم للعبادة ضرورة ذلÜǁ فقد أباƟ للمسلمين البيƴ والشراƇ حت

Ǐتعال ýوا فضال من ربكم(: والطاعة قاƸأن تبت Ɲليكم جناƳ Ƨ5) ليƇالعلما ýوقد قا  :

Ɲيعني في مواسم الح.  

  :  من السنة-2  

                                                                                                                                                        
  . ، بيروت، دار الكتاب العربي،  دط، د ت،472 / 01  الكشاف عن حقائق عوامض التنزیل وعيون األقاویل في وجوه التأویل ،الزمخشري ،- 1

  م 1980، 09، دار الشروق ط.585 /1قطب،  في ظالل القرآن، سيد - 2
  .، دار الفكر د ت، دط،434 /1روائع البيان في تفسير آیات األحكام من القرآن، : محمد علي الصابوني

  .275 سورة البقرة، آیة- 3
 .29 سورة النساء اآلیة - 4

 .198 سورة البقرة اآلیة - 5
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 إلǏ تنمية الماý واستƛمارǉ حينما أمر أولياƇ اليتامǏ باستƛمار ρ أرشدنا النبي -أ  

 1"اتجروا في أمواý اليتامǏ ال تƋكلǌا الƨكاة: "دقةÜ فقاýأمواý اليتامǏ كي ال تƋكلǌا الص

 Ǌة عليƲفالمحاف Üالكيǌاالست ƾاƽنǘل Ǌǌوعدم توجي Üýالما Ʃرأ Ǐعل Ƈمية اإلبقاǋوبين أ

تقتضي عدم بيعǊ دون سبƔ من جانÜƔ واستƛمارǉ في مشاريƴ استƛمارية أخرǎ في حالة 

 ýخر قاƈ Ɣمن جان ƴالبيρ" :دارا أو عقار Ƴمن با Ǌل ǁا لم يبارǌلƛا في مǌمنƛ ýولم يجع Üا

  .2"فيǌا

 ýمار وتنمية الماƛخر قصد االستƈ إنتاجي ýأص Ƈشرا Ǐإل Ǌفالحديث الشريف يوج

بدý اكتناǉƨ حتǏ يتƉكý بƽعý الƨكاةÜ أو السعي إلنƽاقǊ علǏ االستǌالÜǁ األمر الذي يƌدي 

ƴمار في المجتمƛاالست ƴوتراج ýاألموا Ʃوƌر Ưƽفيمكن الق. خ Ǐأن الحديث يرشد إل ýو

اعتبار رأƩ الماý العيني المنتƝ ركيƨة أساسية لتكوين رأƩ الماý االجتماعيÜ باعتبار 

توجيǊ الƛمن النقدي الناتƝ عن عملية البيƴ لشراƇ أصý إنتاجي يƌدي إلǏ توسيƴ قاعدة 

ƴالعيني في المجتم ýالما Ʃرأ.  

  Ɣ-ا ýƑوسا ƴعدم بي Ǐترشد إل ǎأحاديث أخر ǁناǋو  ƴا في السلǌمنƛ ƾاƽإلنتاج وأن

 Ƙفي عمليا ǉمارƛاإلنتاجي واست ýالما Ʃرأ Ǐة علƲالمحاف Ǐوتدعو إل Üالكيةǌاالست

 ýالرسو ýمن قو ǁذل Ʋإنتاجية ونالحρرة لذبح الشاةƽنصاري الذي أخذ الشǖل " : ǁإيا

Ɣ3"والحلو.  

  :  Ƴمل الصحابة-3  

Ǐ إصالƟ الماý واستƛمارÜǉ قاý  أقواý تدعو إل-رضي اŸ عنǌم–أƛر عن الصحابة   

Ǌعن Ÿرضي ا Ɣساد: "عمر بن الخطاƽال Ǐعل Ƈشي Ǐوال يبق Ɵالصال ƴم Ƈشي ýال يق "

  .4"خير الماý ما أطعمǁ ال ما أطعمتǊ: "وقاý أيضا

  

                                                                                                                                                        
:  بلفظ2429رقم . 289ص02الجزء: مالك، الموطأ . 32 /6 الوصي بمال اليتيم أو إقراضه،  آتاب البيوع باب تجارة، البيهقي،السنن الكبرى - 1

 "اتجروا في أموال اليتامى ال تأآلها الزآاة"
 .ثیمن حدیث سعيد بن حر. 18764 رقم 6/454أحمد في مسنده ./832./02 أخرجه ابن ماجة في السنن، آتاب  الرهون - 2

  .2038 رقم 1610-3/1609 ،ذلكبباب جواز استتباعه غيره إلى دار من یثق برضاه آتاب األشربة، ، مسلم صحيح - 3
 3180رقم . 1062-2/1061. ابن ماجة في سننه، آتاب الذبائح، باب النهي عن ذبح ذوات الدر

 .301صالح حميد العلي، : لنظم االقتصادیة المعاصرةا عناصر اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي و- 4
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فاإلسالم حث علǏ االستƛمار بكý صورǉ ومختلف صيǊƺ باستƺالý رأƩ الماÜý فال   

مساǋمة في اإلنتاجÜ لذا حرم اŸ عƨ وجý كنƨ يجوƨ تعطيلÜǊ أو حبسǊ ومنعǊ عن ال

ýا من التداوǌومنع ýاألموا.  

   Ʃإيجاد رأ Ǐومختلف الموارد االقتصادية إل ýاألموا Ʃوƌر Ǌي توجيƺينب Ǌوعلي

 Ʋاƽأو االحت Ɣالكية فحسǌاست Ƙوخدما ƴإيجاد سل Ǐإل Ǌǌتوجي ýبد Üǉميرƛوت Ǌوتنميت ýالما

  . طلةبالمدخراƘ في صورة أرصدة نقدية عا

  : أǉداƹ االستƙمار: الفرƱ الƙاني  

  :ƋشباƱ الحاجاƖ-أوال  

يǌدف االستƛمار في اإلسالم إلǏ إشباƳ حاجاƘ اإلنسان بمختلف أنواعǌاÜ فǌو ال   

يسعǏ إلǏ تحقيƾ الرفاǋية االقتصادية وإشباƳ الحاجاƘ المادية فحسƔ أو تحقيƾ األǋداف 

Ɵممكن من األربا ýمعد Ǐأعل ýبتحصي.  

ط االختالف األساسية بين االقتصاد اإلسالمي والنƲم االقتصادية األخرǎ فمن نقا  

 Ƴإشبا Ǐمار إلƛدف االستǌم االقتصادية يƲي النƽف Üمارƛداف المتوخاة من عملية االستǋاأل

الحاجاƘ المادية لǘنسانÜ سواƇ أترجمƘ بشكý أرباƟ أم بشكý سلƴ وخدماÜƘ بينما يǌدف 

مي إلǏ إشباƳ حاجاƘ اإلنسان علǏ اختالف أنواعǌاÜ فǌو ال االستƛمار في االقتصاد اإلسال

يǌدف إلǏ تحقيƾ الرفاǋية االقتصادية المادية فحسÜƔ بý يǌدف أيضا لتحقيƾ الرفاǋية 

  .1اإلنسانية الكاملة

ǋذا الترابط بين الحاجاƘ المادية وƹير المادية في االستƛمار يƌدي إلǏ المحافƲة   

Ʃالخم Ƙالكليا Ǐعل : Üا الدينǌة عليƲالمحاف Ưرƽالتي ت ýوالما ÜƯالعر Üýالعق ÜƩƽالن

العمý علǏ ترقيتǌا وتنميتǌاÜ وإشباعǌا ال يتƋتǏ إال بالتعامý مƴ األمواý ومباشرة النشاط 

 Üمارƛا االستǌومن ǉصور ýالتجاري بك"ýمار في : ويمكن القوƛدف األساسي لالستǌإن ال

  .2"تǊ بكامý قواǉ وعناصرǉاالقتصاد اإلسالمي ǋو تكوين اإلنسان وتنمي

  

                                                                                                                                                        
 .303نتاج في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادیة المعاصرة، صالح حميد العلي،  عناصر اإل - 1

 .303:  المرجع نفسه- 2
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  :  محاربة االكتناز-ƙانيا  

   ƴالمجتم Ǐوعل Ǌذات ƾƽالمن Ǐعة تعود علƽمن Ǐدي إلƌا يǌاقƽوإن ýاألموا ýإن تداو

 ýاألموا ýتعطي Ǐإل ƨدي االكتناƌفي حين ي Üاالقتصادي Ƈالرخا ƾيحق ýذا التداوǋو ÜǊكل

وƇ المدخر من الماý الƽاƯƑ عن ǋو الماý المخب: "عن االستƛمارÜ واالكتناƨ اصطالحا

ýوالتداو ýا عن . "1"االستعماǌالنقود وجس ǁكر االقتصادي الحديث إمساƽفي ال Ǌويراد ب

التداوÜý وبمعنƈ Ǐخر فƎن االكتناǋ ƨو االحتƽاƲ بالمدخراƘ في صورة أرصدة نقدية 

  .2"عاطلة

Ƴ من النقدين وǋذا المعنǏ قريƔ من التƽسير الشرعي لالكتناƨ حيث يراد بǊ المجمو  

 ما لم يكن حليا مباحاÜ وخƭ الذƔǋ والƽضة بالذكر ألنǊ مما ال يطلƴ -الذƔǋ والƽضة–

Ǌفي ƾوال ح ǉذون باتخاذƋم Ǌالحلي ألن Ǐنƛكما يست Üýر األمواƑبخالف سا Ǌ3علي.  

فاالكتناƨ تعطيý لǖمواý وحجƔ لǌا عن الدورانÜ لذا حرمǊ اŸ عƨ وجý واستنكر   

:  ومعنǏ معطلة4)وبئر معطلة وقصر مشيد(: تاج عن ǋدفǌا بقولǊتعطيý أمواý اإلن

ýوقي ÜƇرة الماƑاƹ ýوقي Üا: متروكةǌا وأرشيتǌƑ5معطلة من دال.  

فقد حذر اإلسالم من ǋذǉ الƲاǋرة ألضرارǋا الجسمية علǏ النشاط االقتصادي   

 للمبادلةÜ إذ وارتباطǌا بالتقلباƘ االقتصاديةÜ إذ تƽقد النقود وƲيƽتǌا األساسية كوسيلة

بمجرد االǋتمام بǌا واقتناǌƑا بذاتǌا لتنمية الƛروة والممتلكاƘ الخاصة ينقƭ عرƯ النقود 

 ýالدخو Ưƽوتنخ Üمارƛاالست Ưƽحيث ينخ ýا من التداوǌمقدار من Ɣنتيجة سح Ɣعن الطل

 العاطلةÜ فƎن - 6السيولة-توƲيف واستخدام األرصدة النقدية : "تبعا بذلÜǁ عكƩ لو تم

  .7االستƛمار يساوي االدخار في فترة ƨمنية معينةحجم 

إن استخدام النقود كسلعة والعمý علǏ تنميتǌا وƨيادتǌا عن طريƾ اإلقراƯ بƽاƑدة   

أدǎ جعý االكتناƨ وسيلة تنمية بدý استخدام النقود وطرحǌا في التداوý لتمويý االستƛمار 

                                                                                                                                                        
 .2710./5 ، سيد قطب،في ظالل القرآن - 1

 .،م 1964 ، دط، ، دار النهضة العربية357: محمد زآي شافعي،  مقدمة في النقود والبنوك - 2
 .123 /8:  تفسير القرطبي- 3

 45ة الحج اآلیة  سور- 4
 .12/74 ،القرطبي، الجامع  ألحكام القرآن   - 5

 .مصطلح یدل على القدرة على مواجهة االلتزامات المالية الجاریة، سواء في صورة نقود سائلة أو ما یعادلها وهو الودائع المصرفية:  السيولة- 6
 .364، 343، 18، 11 ،محمد زآي شافعي، مقدمة في النقود والبنوك   - 7
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قود لوƲيƽتǌا الطبيعية بدý فبتحريم االكتناƨ من جǌة والربا من جǌة أخرǎ تعود الن

  ).الربا(أو توليد النقد من النقد ) االكتناƨ(االحتƽاƲ بǌا لذاتǌا 

   Ǐعل Ƈو القضاǋ كاةƨا الǌمن أجل Ƙداف والحكم التي شرعǋم األǋويعد من أ

االكتناÜƨ حيث أن الƨكاة تƌدي إلǏ أكý األمواý المكتنƨة دون استƛمارÜ تعد عقابا داƑما 

 علǏ استƛمار األمواý وعدم اكتناǋƨا ρوقد حث الرسوý . ة من التداوýلǖمواý المسحوب

ýفقا Üا الصدقةǌكلƋال تƑل" : ǊكلƋت Ǐحت Ǌوال يترك ÜǊفليتجر ب ýما Ǌأال من ولي يتيما ل

تلǁ األمواý التي حولƘ إلǏ ميادين : "وبتحريم االكتناƨ وتشجيƴ االستƛمار فƎن. 1"الصدقة

م بعƨم وطمƋنينة في مشاريƴ ضخمة وأعماý طويلة الصناعة والتجارةÜ سوف تستخد

 وأمý الربح ال 2"األمدÜ ألن صاحƔ الماý لن يبقǏ أمامǊ بعد إلƺاƇ الƽاƑدة إال أمý الربح

 ýمار وحقوƛاالست Ƙمختلف قنوا Ǐإل ƾا تنساǌوجعل ýاألموا ýتداو ýإال من خال ƾيتحق

  .حياة االقتصاديةالنشاط االقتصادي المختلƽة وتمارƩ دورا إيجابيا في ال

  :  محاربة الربا-ƙالƙا  

إن ǋدف االستƛمار في االقتصاد اإلسالمي ومن خالý تطبيƾ صيǊƺ المختلƽة   

وأساليبǊ المعتمدة علǏ نƲام المشاركة ǋو إلƺاƇ التكلƽة التي يتحملǌا المجتمƴ عند توƲيف 

 الربوية وتصبح تلǁ واستƛمار األمواý عن طريƾ األساليƔ القاƑمة علǏ ميكانيƨماƘ الƽاƑدة

التكلƽة مساوية للصƽرÜ ومعلوم أنǊ كلما قلƘ تكاليف التمويý كلما اتسعƘ داƑرة االستƛمار 

وانعكƩ ذلǁ االنخƽاƯ علǏ السلƴ والخدماƘ لذا لم يكن اإلسالم في تحريمǊ الربا أعلن 

ƴ عجلة حربا علǏ األƹنياƇ بý كان التƨام الحƾ والعدý في استنماƇ الماý وتوƲيǊƽ في دف

ǊƑورخا ƴار المجتمǋدƨا ƾالتنمية االقتصادية وتحقي.  

"  ýالما Ʃرأ ýضمن تحو ǁالربوي وبذل ýالما Ʃرأ Ǐƺدة وألƑاƽفحرم اإلسالم ال

في المجتمƴ اإلسالمي إلǏ رأƩ ماý منتƝ يساǋم في المشاريƴ الصناعية والتجاريةÜ ألن 

سماليين الذين كانوا يقرضون إلƺاƇ الƽاƑدة سوف يƌدي بطبيعة الحاý إلǏ تحويý الرأ

                                                                                                                                                        
، رقم 25، 24 /3 أخرجه الترميذي في سننه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي القاهرة دار الحدیث آتاب الزآاة باب ما جاء في زآاة مال اليتيم - 1
مال اليتيم أو ي بصآتاب البيوع باب تجارة الو: البيهقي في السنن الكبرى/  مقال هإنما روي هذا الحدیث في هذا الوجه وفي إسناد:  وقال64: الحدیث

  وسبق تخریجه2429:  رقم289 /2اإلمام مالك، : الموطأ/  ونحوه3، 2 ص، 6إقراضه ج
 .592محمد باقر الصدر : ان اقتصاد- 2
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 Ʃأسا Ǐعل Üأو تجارية Üصناعية ƴمون في مشاريǋمضاربين يسا Ǐدة إلƑاƽم بǌأموال

االشتراǁ في األرباÜƟ وبذلǁ يتحدد الموقف ويصبح رأƩ الماý في خدمة التجارة 

  .1"والصناعة يلبي حاجاتǌا ويواكƔ نشاطǌا

 كوسيط للتبادÜý حيث تتحكم طبقة وباعتبار الربا يƌدي إلǏ تعطيý استخدام النقود  

المرابين في الƛروة ورأƩ الماý فƎن ذلǁ يƌدي إلǏ قلة اإلنتاج من جراƇ توقف االستƛمار 

 ýمة في الحقǋمن المسا Ǌالرأسماليين ويحرم Ɣفي جيو ýالحقيقي كما يجمد الما

ألمر الذي االقتصادي وال يسمح لǊ بƋي لون من ألوان اإلنƽاƾ اإلنتاجي أو االستǌالكيÜ ا

 ýƨلƨوت Ƙماƨور األǌƲو Üƾوكساد السو Ƙالمنتجا ýعدم إمكان تصريف ك Ǐدي إلƌي

فالربا يƌدي إلǏ تمييƨ رأƩ الماý علǏ ساƑر عناصر اإلنتاج .  2"الحياة االقتصادية

األخرǎ وجعلǊ مستحقا لعاƑد دون مقابý من إنتاج أو عمý أو مخاطرةÜ وبتحريمǊ يصبح 

ƴ االستƛمارية مرتبطا بسبƔ موضوعي وشرعي وǋو الملكية ربح المموý في المشاري

كما يضمن ذلǁ ربط انسياƔ التمويý بين أطراف العملية االستƛمارية بانتقاý . والمخاطرة

ملكياƘ وتدفƾ تيار من السلÜƴ وǋذا األسلوƔ يقلý من الطرƾ الربوية التي تحوý االقتصاد 

ية أو للسلƴ والخدماƘ تتطلƔ انتقاý إلǏ اقتصاد رمƨيÜ حيث كý عملية انتقاý للملك

يعني حركة رƌوƩ : "فاالقتصاد الرمƨي. وانسياƔ عشراƘ الدوراƘ المالية والنقدية

األمواý بما في ذلǁ تقلباƘ أسعار الƽاƑدة وتدفقاƘ االƑتمانÜ بينما يعني االقتصاد الحقيقي 

Ƙوالخدما ƴ3"حركة السل.  

قتصاد الحقيقي للسلƴ والخدماƘ واالقتصاد اال: "مƴ انتشار األساليƔ الربوية لم يعد  

الرمƨي للماý واإلƑتمان مرتبطا إحداǋما باǓخر ارتباطا عضويا بوصف االقتصاد 

وǋذا يدý علǏ أن االقتصادياƘ القاƑمة . 4"الرمƨي تعبيرا بالضرورة عن االقتصاد الحقيقي

 Ɣم األحيان بتقليƲفي مع Ɵا األرباǌالربوي ترتبط في ýالتموي Ǐعل Ưƺب ýاألموا ýوانتقا

النƲر عن عملياƘ استƛمارǋاÜ مما يمنح القدرة علǏ إنتاج نقود من ƹير إسǌام فعلي في 

                                                                                                                                                        
 . بتصرف592-591اقتصادنا محمد باقر الصدر،  - 1

 .593-592 المرجع نفسه - 2
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 Ǌام المشاركة يرتبط فيƲن Ǐم علƑمار في اإلسالم القاƛفي حين أن االست Üالعملية اإلنتاجية

ار االستƛمار انتقاý التمويý بعملياƘ االستƛمار ارتباطا كبيراÜ وǋذا ما يقلý تكاليف انتش

  .الرمƨي بدý االستƛمار الحقيقي

 حتǏ علǏ -الصيƺة البديلة لالستƛمار–ومن الممكن تطبيƾ نƲام المشاركة   

ýƛالدولي م ǎمر األجنبي ال يبحث عن : المستوƛالمست ýالمشاركة والمضاربة مما يجع

وير األرباƟ فحسƔ بý يǌتم لمصير المشروƳ وحسن سيرǉ وإدارتǊ وتجديد وتوسيƴ وتط

كما أنǊ عند تطبيƾ تلǁ . "نشاطÜǊ باعتبارǉ مرتبطا بنتيجة العملية االستƛمارية نجاحا وفشال

الصيƸ يƨوý األƛر السلبي المترتƔ عن الحرج الناتƝ عن فرƯ النƲام الربوي والذي 

 Ƙرواƛال ýاألمر الذي جع Üاǌقلم معƋالمصرفية والت Ƙسساƌالم ƴم ýعدم التعام Ǐإل ǎأد

  .قدية ƹير منكشƽةÜ وبالتالي من الصعƔ تعبƑتǌاالمالية والن

 يمكن إƨالة ذلǁ الحرج -نƲام المشاركة-  وباستخدام البديý اإلسالمي في االستƛمار

وتوفير المناƢ المالƑم إلدارة الƛرواƘ وتقليƔ رƌوƩ األمواý وحسن تعبƑتǌا وتوجيǌǌا عن 

مǌما لالستƛمار الرشيد في ومن ǋنا كان تحريم الربا ضابطا . طريƾ المصارف الالربوية

 Ƈيسيا في القضاƑمار اإلسالمي عامال رƛام المشاركة في االستƲون Üاالقتصاد اإلسالمي

  .علǏ التعامý الربوي

  :  توưيƹ الطاقاƖ العاملة-رابعا  

إن تطبيƾ الصيƸ البديلة للنƲام الربوي ومراعاة األحكام الشرعية والضوابط التي   

 في اإلسالم يحقƾ سǌولة المƨج بين مختلف عناصر اإلنتاج تحكم العملية االستƛمارية

وخاصة عنصر العمý ورأƩ الماý سواƇ في صورة مضاربة أو مشاركة أو مراجعة أو 

  .سلم

   Ƙفتح مجاال Ǐدي إلƌما ي ÜƯاالقترا Ǐعل ƴمار ويشجƛاالست ýتح مجاƽي ǁم إن ذلƛ

Ƙ خاصة بعد ƨواý عديدة لتشƺيý أصحاƔ المǌن وذوي الخبراƘ في مختلف المجاال

الحرج الكبير والمشقة التي يعاني منǌا المستƛمر في النƲام الربويÜ وƨواý التكاليف 

 Ƙوالخدما ƴأسعار السل Ƴاƽارت Ǐدي إلƌر مادي مباشر يƛƋك ƴا المجتمǌالربوية التي يتحمل
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 ǁيف تلƲتو ƾمار بما يحقƛاالست Ǐالمدخرة إل ýاألموا Ǌأن تتج Ǐدي األمر إلƌكما ي

  .طاقاƘ في ǋذا النوƳ من األنشطة التي تصبح قنواƘ جذƔ ومحƨƽاƘ استƛمارية مǌمةال

وما نالحǊƲ اليوم ǋو وجود أمواý عاطلة وطاقاƹ Ƙير موƽƲة تتǌرƔ من "  

االقتراƯ من الجǌاƨ المصرفي وتنحرج من التعاون معǊ بسبƔ التعامý الربوي كما أن 

صرفيةÜ وبتطبيƾ صيƸ وأساليƔ االستƛمار ǋناǁ أمواý كبيرة ال تتحرǁ ضمن القنواƘ الم

اإلسالمية يتم تحقيƾ المƨج بين عنصر رأƩ الماý وعنصر العمý بناƇ علǏ قاعدة الƺنم 

 Üرمƺداد "بالƨامة فتǌنحو األنشطة المجتمعية ال Ɣيف وتنساƲنحو التو ýاألموا Ǌتتج

ƽتكاليف اإلعالة واإلعانة ال ýالبطالة وتق Ưƽة وتنخƽƲالمو ƘاƇاƽردية والتكافلية الك

والرسميةÜ فيƨداد الطلƔ الكلي علǏ السلƴ والخدماƘ مما يƌدي إلǏ سرعة نƽاقǌا وانتشار 

مما يسمح بƨيادة المشاريƴ ". وتوƳƨ عواƑدǋا فيكون ذلǁ محƨƽا لتجديد وتوسيƴ االستƛمار

لصالحة  اƘاالستƛمارية التي تستقطƔ اليد العاملة وتوƲف الطاقاƘ العاملة بدý تبديد الطاقا

 ýاألموا ýتبدي Ɣبسب ƴا المجتمǌب Ǐادي الخسارة التي يمنƽوت Üالمنتجة في اإلنسان

وتعطيلǌا من جǌةÜ أو إقراضǌا برباÜ وتبديد الطاقاƘ والجǌود من جǌة أخرǎ فاالستƛمار 

  .إدخاý للماý والطاقة العاملة ميدان اإلنتاج والƽعالية

  :ضوابط االستƙمار: الفرƱ الƙالث

ا إلǏ أن ǋناǁ من الباحƛين من نƲر إلǏ االستƛمار نƲرة شاملة تƋخذ سبƾ وأشرن

بعين االعتبار الجانƔ المادي والجانƔ البشريÜ وكذا جانƔ الرشادة في التوƲيف 

واالستخدامÜ األمر الذي يجعý عملية االستƛمار في اإلسالم تختلف اختالفا كبيرا من حيث 

المذǋبية التي تحكم العملية وتحدد طبيعتǌا الصيƸ واألساليƔ الجوǋرية وكذا الضوابط 

 االقتصادية الوضعية ومن بين ةووƲيƽتǌا المجتمعيةÜ عن االستƛمار في المذاƔǋ واألنƲم

  : ǋذǉ الضوابط

  : ضوابط متعلقة باǓولوياƖ-أوال

 Ǌن واحد ألنƈ مية والخطورة فيǋاية األƹ لة فيƋا مسǌوترتيب Ƙإن تحديد األولويا

ǋا تحديدا صحيحا تخصيƭ موارد المجتمƴ المادية والمالية والبشرية يترتƔ علǏ تحديد

  .والعلمية تخصيصا يعƲم المصلحة المجتمعية
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 ǁتل Ɣوانسيا Ɣنتيجة تسر ƴمصالح عدة للمجتم Ƙويƽت Ǐدي إلƌي Ʃم إن العكƛ

 Ƙدر للموارد وتبديد للطاقاǋ اǌير ضرورية ينجم عنƹ مارƛاست Ƙقنوا Ǐالموارد إل

  .والجǌود

معروف أن األولوياƘ المجتمعية تتƽاوƘ حسƔ درجة أǋميتǌا إلǏ مستوياƘ وال

 Ƙتوفير الضروريا Ǐالموارد إل Ǌتوجي Ɣحيث يج Üمارƛاالست Ǌالث تعتبر ضوابط لتوجيƛ

سواƇ كان االستƛمار عاما أو خاصاÜ وطنيا أم أجنبيا في مختلف قطاعاƘ اقتصاد الوطن 

في ترشيد وتوجيǊ االستƛماراÜƘ والمواƨنة بين وǋنا تبرƨ أǋمية الرقابة ودور الدولة 

القطاعاƘ المختلƽةÜ وتوجيǊ اǓلياƘ لتحقيƾ الكƽاƇة االستƛمارية والƽعالية التخصصية 

 Ƙلتلبية الحاجيا ýم االنتقاƛ الضرورية ومن ƴوإنتاج السل Ƙطية االحتياجاƺللموارد لت

  .باعتبارǋا المرتبة الƛانية من حيث األǋمية

الستƛماراƘ علǏ الميادين الحاجية وتƺطية معƲم األنشطة التكميلية وبعد تدفƾ ا

المرتبطة بǌاÜ توجǊ االستƛماراƘ إلǏ المجاالƘ التحسينية مرتبة حسبا ألǋميتǌا المجتمعية 

وǋذا الضابط يعتبر جوǋر االختالف بين منƝǌ اإلسالم في التنمية واالستƛمارÜ واألنƲمة 

ǎاالقتصادية األخر.  

  : ط متعلقة بعناصر السالمة االستƙماريةضواب-ƙانيا

إن تحقيƾ ضابط ترتيƔ األولوياƘ المجتمعية في توجيǊ الموارد في العملية 

االستƛمارية يƽرƯ التƋكد من سالمة النشاط االستƛماري لتقليý الخساƑر وتعƲيم المصالح 

جارية وǋناǁ عناصر كƛيرة تضمن سالمة العملية االستƛمارية سالمة شرعية وفنية وت

  .واقتصادية واجتماعية وبيƑية

  :    السالمة الشرƳية-1

 Ɣǋالمذ Əمباد ƾحكام اإلسالم وتطبيƋام بƨالمقصود بالسالمة الشرعية االلت

 Üماريةƛاالقتصادي اإلسالمي في اختيار وسير العملية االست" Ƴوأال تكون في المشرو

نƔ الربا والسلƴ والخدماƘ مخالƽاƘ ألحكام الشريعة اإلسالمية ليƩ فقط علǏ مستوǎ تج

 بشكý عام يالمحرمةÜ بý علǏ مستوǎ األولوياƘ اإلسالمية وااللتƨام بالسلوǁ اإلسالم
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عدم أكý أمواý الناƩ : "ذلǁ السلوǁ الذي يعني تجسيد المعايير األخالقية مýƛ" 1أيضا

 - Ƒي عدم التبذير في التصميم اإلنشا- عدم بخƩ الناƩ أشياǋƇم–بالباطý وإعطاƇ رشوة 

  .2" عدم إسناد مسƌولية تنƽيذ األعماý للسǌƽاƇ-عدم إƽƹاý الƨكاة

فااللتƨام بǌذا الضابط يجعý االستƛماراƘ تتجǊ للمجاالƘ ذاƘ المصلحة الحقيقية 

الراجحة وفƾ قاعدة اإلباحة الشرعية وضمن األولوياÜƘ فكý سلعة مباحة شرعا نافعة 

 مشروƳ فيǊ ضرر أو مƽسدة فاالستƛمار فيǊ فالƽرصة مباحة لالستƛمار فيǌاÜ وكý سلعة أو

 Ǐإل Ɣدر والتبديد واالنسياǌذا الضابط يصون موارد األمة من الǋ أن ǁوال ش ÜƟير مباƹ

ƴالمجتم Ǐأيضا فرصا بديلة عل Ƙوƽوالتي ت Üالضارة Ƙالمجاال.  

  :السالمة االقتصادية-2

ǌا الضوابط إن حرية االستƛمار وتحريǁ األمواý ضمن األنشطة المتنوعة تحكم

 ƴالمصلحة المتوق ƴمار طردا مƛحرية االست Ɣم مصلحة االقتصاد الوطني فتتناسƲالتي تع

 Ƙعناصر السالمة االقتصادية للمشروعا Ƙعƽالحرية كلما ارت ǁامش تلǋ دادƨفي Üاǌتحقيق

معنǏ ذلǁ أن األمواý والموارد وحركة االستƛمار بصƽة عامة تتحرǁ . االستƛمارية

مما يضمن .  وفƾ ما يحقƾ كý مشروƳ من منافƴ يكون دعمǊ وتمويلǊبƋسلوƔ عقالني

 ǎة ومستوƇاƽاإلنتاج المتوفرة وتنمية ك ýعوام ƭمقدرة االقتصاد الوطني في تخصي ƴرف

التشƺيÜý وخƯƽ مستوǎ الǌدر والتبذير مƴ تقليý التكاليف الناجمة عن التلوث وتكاليف 

  .إنتاج وانتشار السلƴ الضارة وƹيرǋا

ن ضابط السالمة االقتصادية للمشروƳ االستƛماري يرفƴ القيمة االقتصادية كما أ

ال يحقƾ أǋدافا اقتصادية سيكون "للموارد المادية والمالية والبشرية الن االستƛمار الذي 

Ǌما لطاقاتǌفا لالقتصاد القومي وملتƨام بالضوابط 3"مدمرا مستنƨوبالتالي ال بد من االلت Ü

قيمة الموارد المتاحة عن طريƾ المƽاضلة بين مجاالƘ االستƛمار التي تƛمن وترفƴ من 

Ƙرة األولوياƑالمتعددة ضمن دا.  

  
                                                                                                                                                        

 . 292 ،اإلتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية:  سيد الهواري، موسوعة االستثمار- 1
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 ..1991،الدار الفنية : ، القاهرة24محسن احمد الخضيري، ،  دراسات الجدوى وتقييم المشروعات - 3
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  : السالمة االجتماƳية-3

ترتبط السالمة االقتصادية بعناصر السالمة االجتماعيةÜ فالمشروƳ االستƛماري ال 

اة اإلنسانية ولذلǁ يعتبر ناجحا من الناحية االقتصادية إذا كانƘ لǊ تƛƋيراƘ سلبية علǏ الحي

يخضƴ النشاط االستƛماري في اإلسالم للضوابط التي تعƲم المصلحة االجتماعيةÜ ومن 

 العادý سواƇ بين أصحاƔ عوامý اإلنتاج حيث يستƽيد ƴضابط التوƨي: بين ǋذǉ الضوابط

من منافƴ االستƛماراƘ أكبر عدد من أصحاƔ األمواý والمساǋمين والعماý والموƽƲين بما 

 التقليý من الصراƳ الناجم عن الشعور بالƲلم في التوƨيÜƴ وكذا ضابط التوƨيƴ يضمن

حيث أن االستƛمار في اإلسالم يشجƴ ويحƨƽ من خالý التوƨيƴ األفقي . العادý المكاني

للمشاريƴ بشكý يجسد التواƨن الجǌوي ويحقƾ التنمية الشاملة المتواƨنةÜ وكذا ضابط 

 التي تحقƾ نفي إطارǉ تƺطي االستƛماراƘ مختلف المياديالتوƨيƴ العادý الƨماني الذي 

  . الحاضرة والمصلحة المستقبلية لǖجياý الالحقةýالمصلحة الحالية لǖجيا

 كما أن من ضوابط السالمة المجتمعية للعملية االستƛمارية ǋي مدǎ القدرة 

ي المجتمÜƴ األمر التوƲيƽية وتشƺيý الطاقاƘ البشرية العاملة والتخƽيف من نسبة البطالة ف

الذي يميƨ فعال بين المشاريƴ الƽعلية المنتجة وبين التوƲيƽاƘ المضاربية لǖمواý التي ال 

تمýƛ توƲيƽا وتشƺيال داƑما للطاقة العاملةÜ إضافة إلǏ ضابط رفƴ مستوǎ الحياة اإلنسانية 

ليد بالشكǋ ýيكý القيم ونسƾ العاداƘ والتقا"وتحسين الƲروف المادية والمعنوية وتطوير 

  .1"الذي يتوافƾ مƴ احتياجاƘ التنمية االجتماعية واالقتصادية

 ƨمارية يبرƛاالجتماعي في العملية االست Ɣاإلسالم في مراعاة الجان Ɲǌومن 

خصوصية ǋذا المنƝǌ في التنميةÜ وإسǌام االستƛمار في تحسين وتطوير جوانƔ الحياة 

مبنية علǏ تخريƔ الذمم مرفوضة المشروعاƘ ال"المادية والمعنوية أيضاÜ ألن 

 Ƙاإلسراف والتبذير مرفوضة والمشروعا Ǐعل ƴالتشجي Ǐالمبنية عل Ƙوالمشروعا

المصممة لدفƴ الƺراƨƑ والشǌواƘ إلǏ األمام بدون ضوابط مرفوضةÜ والمشاريƴ المصممة 

وضابط السالمة االجتماعية يƽرƯ حماية البيƑة . 2"علǏ انƺماƩ الناƩ في اللǌو مرفوضة

                                                                                                                                                        
 .26محسن احمد الخضيري ،، ت  دراسات الجدوى وتقييم المشروعا- 1
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واعتبار تكاليǌƽا في المشروƳ االستƛماريÜ حماية للموارد ƹير المتجددة وضمان حسن 

 ƴمن مخاطر التلوث الناجمة عن مشاري ýالموارد المتجددة والتقلي ýالƺيف واستƲتو

  .استƛمارية

  : ضابط نưام المشاركة-4

لعملية إن أǋم ضابط يحكم العملية االستƛمارية في اإلسالم ǋو المشاركة في نتاƝƑ ا

 ýالما Ɣإذ ال يمكن لصاح Üد المسبقةƑواƽربحا وخسارة حيث أن اإلسالم حرم الربا وال

قرƯ مالǊ لمن يريد القيام بمشروƳ استƛماري مقابý مبلƸ محدد مسبقا بƯƺ النƲر عن 

Ƴالمشرو ƝƑنتا . Ɣالعدالة والمساواة بين صاح ƾبديال يحق Ǐواإلسالم حرم الربا وأعط

ال يوجد في اإلسالم ما يبرر المكانة "Ɣ الجǌد من جǌة أخرǎ إذ الماý من جǌة وصاح

التي يحتلǌا أصحاƔ رƌوƩ األمواý في نƲام ربوي بحيث ال يتحملون أية خسارة وال 

 Ƙالمشروعا ýمة لتمويƨالال Ưم القروǌخطر عند تقديم Ǐم ألدنǌأموال Ưتتعر

) مƺانم(الذي يريد تحقيƾ أرباƟ أي أن " المƺنم بالمƺرم: "االستƛماريةÜ فاإلسالم يقر مبدأ

Ƙالمشاركة في الخسارة إن وجد ýأن يقب Ǌ1"علي.  

 ƝƑنتا ǉفي إطار Ƴƨام المشاركة التي تتوƲن Ǐمار في اإلسالم يقوم علƛفاالست 

 Ɵأربا ƾي حالة تحقيƽف Üاǌاألطراف المشاركة في Ǐعل ýعاد ýمارية بشكƛالعملية االست

فير منǌاÜ وعادة تكون ǋذǉ النسبة أكبر بكƛير كبيرة سيحصý صاحƔ الماý علǏ جƇƨ و

من نسبة الƽاƑدة الساƑدة في السوƾ حاý االقتراƯ كما يحصý العامý علǏ نسبة أيضا مما  

  .يحقƾ المساواة ويشجƴ علƨ Ǐيادة االستƛمار

فاستعماý صيƸ استƛمار وأساليƔ تمويý ينتƽي في إطارǋا استعماƈ ýلياƘ الƽاƑدة "

مذǋبي وقيد موضوعي علǏ حرية االستƛمار في االقتصاد اإلسالمي االستƺاللية ضابط 

وال ريƔ أن تحريم تسلم أو دفƴ فواƑد ǋو نواة النƲامÜ ولكن يساندǉ مبادƏ أخرǎ من 

  وحقوƾ األفراد وواجباتǌمÜ وحقوƾ الملكيةÜالعقيدة اإلسالمية التي تƌيد تقاسم المخاطر

Ưر فرƲيح Ǌالربح  ولكن Ɣكس ƴالتي تجنواإلسالم يشج Ɵدة ألن األرباƑفا  Ǐ الحقا تعني
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 مسبقا ǋي تكلƽة دنجاƟ المشروعاƘ وخلƛ ƾروة إضافيةÜ في حين أن الƽاƑدة التي تحد

Ƙر عن نتيجة العملياƲبصرف الن ƾ1"تتحق.  

 Üماريةƛر ضابط يحكم العملية االستƑوالخسا Ɵألن  فقاعدة المشاركة في األربا

االستƛمار وأساليƔ التمويý التي تقوم عليǌا بالملكية رتباط ربح المموý في جميƴ صيƸ ا

 Ʃذا عكǋو Üوالمشاركة ǁو الملǋموضوعي وشرعي و Ɣبسب Ɵاألربا ƾاستحقا ýيجع

ýالƺاالست Ǐالربوية التي تقوم عل Ƹكلما . الصي ýتكاليف التموي Ƙكلما قل Ǌومعلوم أن

Ƙوالخدما ƴعن أسعار السل ǁذل Ʃوانعك Üمارƛرة االستƑدا Ƙاتسع Ɵاألربا Ƙوأصبح 

ýاألموا ýوانتقا Ɣفقط بتقل Ʃمارية وليƛترتبط فعال بالعملية االست.   
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  السوƼ في اإلسالم: المطلب اǓول

  :تعريƹ السوƼ: الفرƱ اǓول

من ساƾ يسوƾ سوقاÜ وǋو حدود الشيƇ وجلبǊ : السوƾ في اللƺة: لƸة: أوال

ƾوالسو Üƾأسوا ƴوالجم ÜǊوسوق :ƴللبي Ƴالمتا Ǌإلي Ɣالذي يجل ƴ1الموض ƴموض ƾوالسو Ü

Ƙالبياعا .ƴوالجم Üنثƌتذكر وت Üاǌفي ýالتي يتعام ƾالسوýيƨوفي التن Üƾم : " أسواǌإال أن

ƾكلون الطعام ويمشون في األسواƋالقوم إذا باعوا واشتروا"لي ƾوسو Ü2.  

  :اصطالحا: ƙانيا

اسم لكý مكان وقƴ فيǊ "السوƾ كما عرفǊ الƽقǌاƇ :  في االصطالƝ الشرƳي-1

ƴالبي Ǐبين من يتعاط ƴمكانا محدو3"التباي Ʃالشرعي لي Ɵإذن في االصطال ƾفالسو Ü Üدا

وقد ورد لƲƽ مكان نكرة وليƩ معروفة في –أو جƇƨ من األرƯ معروفةÜ بý أي مكان 

 سواƇ أكان محال أو في سƽينة أو سيرا علǏ األقدام أو في الطاƑرةÜ -تعريف ابن حجر

Ƙوعدد المتعاملين وحجم المبادال ƴالسل Ƴنو Ɣحس ǁوذل.  

2-ǎالتجار Ɲالتجاري تع:  في االصطال Ǐبالمعن ƾكلمة سو ƴني المكان الذي تتجم

Ƈأو الشرا ƴالملكية بعد تمام البي ýنق Ǌويتم في ƴالسل Ǌ4.في  

  Ǌأن Ǐحيث : كما عرف أيضا عل Üاǌبمختلف أنواع ƴƑالبضا Ǌإلي Ǌالمكان الذي تتج

ƴملكية السل ýنق Ǌو المكان الذي يتم فيǋو Üاǌالكǌا أو استǌا أو بيعǌيتم مبادلت . ǁولذل

ǌا فيǋتوافر Ɣيج ýƑوساƴيƨوالتو ƨرƽوال ýوالنق ýين والتمويƨا التخǌومن Üذا 5اǌب ƾفالسو Ü

 ƴƑبين المشتري والبا ýعملية التباد Ǌالمكان المعين والمحدد الذي تتم في Ǌيقصد ب Ǐالمعن

 Ɲا من المنتǌوانتقال Üاǌمرحلة معينة من مراحل Ƈناƛأ ƴسلعة أو مجموعة من السل Ǐعل

لمشتري الصناعي إن كانƘ سلعا وسيطة وذلǁ خالý مدة األوý إلǏ المستǌلǁ األخيرÜ أو ا

  .ƨمنية معينة حيث يتم نقý الملكية

                                                                                                                                                        
  .434/ ، 06سوق، : ابن منظور، مادة:  لسان العرب- 1
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 241یوسف آمال محمد، :  النقدي فقه االقتصاد- 4
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3-ǎاالقتصاد Ɲفي االصطال  :ƾعون إما : السوƑا المشترون والباǌفي ýمنطقة يتص

 Ƈوسطا ƾمباشر أو عن طري ƾتجار(بطري (Ưم ببعǌو 1بعضǋ إذن ƾفالسو Ü" ǁذل

المشترين فرƯ تبادý السلƴ والخدماƘ وعناصر التنƲيم الذي يǌيƐ لكý من الباƑعين و

Ü وعليǊ فƎن الشرط األساسي ǋنا ǋو توفر إمكانية التواصý 2اإلنتاج وفيǊ تحدد األسعار

توفر إطار : بين الباƴƑ والمشتري بƯƺ النƲر عن مكان أو وسيلة االتصاÜý فالمǌم ǋو

ن إجراƇ التبادý بينǌم يشتمý علǏ مجموعة من الباƑعين والمشترين علǏ اتصاý وƛيƾ ويمك

  .3بسǌولة ويسر

ومن خالý التعاريف السابقة يمكن القوý أن السوƾ بمعناǉ التجاري يختلف عن   

 ýيذ العقد ونقƽالتجاري تحديد مكان معين لتن ƾفي السو Ɣإذ يج Üاالقتصادي ǉبمعنا ƾالسو

Ǌا إليǌǋبعد اتجا ƴوم. ملكية السلǌƽبم ƾي بينما ال يتعين المكان في السوǌقƽال Ǌ

واالقتصاديÜ بý يتم التبادý والتعامý بشكý مباشر أو ƹير مباشرÜ ويمكن إتمام العقد 

 Ƈالتقا Ưرƽالتي ال ت ýاالتصا ýƑمن وسا ǎأو أي وسيلة أخر Ʃاكƽاتف أو الǌبواسطة ال

Ǌالمتعاملين في مكان بعين.  

  :أǉمية السوƼ في النشاط التجارǎ في اإلسالم: الفرƱ الƙاني  

   ýالتي إن ك ƾمن التقدم والحضارة عرف التجارة واألسوا ǊƲما كان حǌم ƴمجتم

 ƴوالتعاون ضروري بين أفراد المجتم Üةƽالمختل Ƙوالخدما ƴالسل ýا تبادǌفي ýيحص

Ǌما يحتاج إلي Ǐرد علƽال ýي مما . ليحصǋو Üوالمرابحة Ɣالكس Ɣأبوا ƴوالتجارة من أوس

Ǌفي Ɣيƹفي التر ƭورد الن.  

يقوم بالعديد "مǌمة في اإلسالمÜ ألنǊ موضƴ التعامý مƴ الناƩ حيث وللسوƾ مكانة   

 ƭيم اإلنتاج وتخصيƲوتن Ƙوالخدما ƴا تحديد قيم السلǌمǋف والتي من أƑاƲمن الو

ونجد السوƾ في .  4"الموارد وتوƨيƴ الناتƝ وتحقيƾ كƽاƇة التخصيƭ للموارد وƹيرǋا

وجيǌاƘ اإلسالمية لتحقيƾ مصالح الƽرد اإلسالم يعمý في إطار من المعايير الخلقية والت
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يعتبر "والمجتمÜƴ حيث يعبر الباƴƑ والمشتري عن رƹباتǊ ويشبƴ حاجاتǊ في السوƾ الذي 

نƲاما أو ǋيكال يسýǌ عملياƘ التبادý بين مختلف الوحداƘ االقتصادية وينسƾ بين 

  .1"ويوجǊ تصرفاتǌم) المنتجين(والباƑعين ) المشترين(اختياراƘ المستǌلكين 

 ýحيث التداو Üالمسلم ƴأحد األركان األساسية في الحياة االقتصادية للمجتم ƾفالسو 

الذي يتم فيǊ ال يقý أǋمية عن اإلنتاج واالستƛمار وƹيرÜǉ كما أن النƲام االقتصادي 

ويضبطǌا بضوابط محكمة "اإلسالمي يتبنǏ مبدأ حرية اقتصاد السوƾ ويحكمǌا بقواعد 

ƽضمن معالم تضمن السير الحسن وال Üالسلعي والنشاط التسويقي ýالتباد Ƙلعمليا ýعا

 Ɣار عيوǌƲالسلعي وإ ýالتعام Ƙعمليا Ƈناƛأ Ɣالتالع ƴومن Üالعدالة والرقابة المحكمة

ýوالمكايي Üانƨواألو Ʃوضبط المقايي Üƴ2السل.  

 Ǐعل Ƈفي تنشيط العملية التجارية والحركة االقتصادية بنا ǉدور ƾدي السوƌوي 

وǎ العرƯ والطلƔ بحرية لتحديد األسعار بما يضمن استمرار الوساطة بين تƽاعý ق

 Ƴإشبا Ǐبحاجة إل ǁلǌوالمست Ǌما في حاجة لتصريف سلعتƑدا Ɲفالمنت Üǁالǌاإلنتاج واالست

 Ǌام اقتصادي يقر مبدأ "حاجاتƲأن أي ن Ǐƽالحرية"وال يخ " ƾالسو Ǐال بد أن يعتمد عل

  .ƹ"3بة في البيƴ أو الشراÜƇ وتبادý المنافƴ والسلƴ الحرة راƘفƽيǌا تلتقي اإليرادا

 Ÿا ýتم رسوǋلذا ا ρ األمر Üفي المدينة سوقا خاصا بالمسلمين Ʃوأس ƾبالسو 

ƴفي سير التجارة بالمجتم ƾمية السوǋأ Ʃم . الذي يعكǌتمامǋالمسلمون ا ƨكما رك

استƽادوا من الواقƴ باألسواƾ التجارية في البالد التي دخلوǋا خالý عملية االنتشارÜ و

التجاري المƨدǋر الذي عرفتǊ تلǁ البالد سابقاÜ وكان تجار مكة واليمن أنشط العناصر 

ونƲرا ألǋمية السوƾ بمختلف أنواعǊ . اإلسالمية في العملية التجارية داخليا وخارجيا

 ýا فحرم االحتياǌيمƲا وتنǌتم اإلسالم بضبطǋا فقد اǌفي ƴالتباي ýمح ƴوباختالف السل Ǐعل

حقوƾ الناƩ أƛناƇ المبادلةÜ وحرم االحتكارÜ وكý ما من شƋنǊ إǋدار حرية التجارة 

 Ƈوالقضا ƾلتوفير حرية المنافسة وحرية األسوا ýوأوجد سلطة تتدخ Üةƽوالمنافسة الشري

ýتعƽاألسعار الم Ƈالƹ Ǐعل.  

                                                                                                                                                        
 .191موسى الشروف ، ناظم محمد نوري الشمري، محمد :  مدخل في عالم االقتصاد-1

  .08غازي عنایة، :  ضوابط تنظيم االقتصاد في السوق اإلسالمي-2
  .277 دور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي، یوسف القرضاوي، -3
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  أنواƱ السوƼ: الفرƱ الƙالث  

ويمكن .  وتعدد معايير التصنيفأنواƳ السوƾ وتصنيƽاتǊ كƛيرة ومتعددة باختالف  

 Ƴمن حيث نو ƾالسو Ƴو أنواǋم في التقسيم وǌم Ɣعن جان Ƴرƽذا الǋ االقتصار في

  .السلعة المتعامý بǌا وكيƽية ضبط المعامالƘ التجارية بǌا

  :سوƼ السلƲ: أوال  

  " Ǐاإلنتاج إل ǉواتجا Ƙالحاجا Ƴاتسا ƴالمبادلة تيسيرا للحياة وتجاوبا م ƘƋنش

والتبادý بسوƾ السلƴ قد يكون علǏ أساƩ المقايضة أو علǏ أساƩ . 1"التطورالتخصƭ و

النقد فƽي المبادلة القاƑمة علǏ أساƩ المقايضة ال يوجد حد فاصý بين الباƴƑ والمشتري فقد 

كان كý من المتعاقدين باƑعا ومشتريا في نƩƽ الوقÜƘ ألنǊ يدفƴ سلعة إلǏ صاحبǊ ويستلم 

ǎا سلعة أخرǋيرƲحدا أما . ن ƴالنقد فاألمر مختلف ألن النقد يض Ʃأسا Ǐالمبادلة عل

فاصال بين الباƴƑ والمشتريÜ فالباǋ ƴƑو صاحƔ السلعةÜ والمشتري ǋو الذي يبذý نقدا 

ولم يقتصر مǌƽوم السوƾ في "ǋذا التبادý بنوعيǊ يتم في سوƾ السلƴ . 2إƨاƇ تلǁ السلعة

ƺالج ƨمجرد المكان أو الحي Ǐالمعاصر عل Ƙوالمشتري الوق ƴƑالبا Ǌرافي الذي يلتقي في

ýالممكنة بين أطراف التباد Ƙليتكون من محيط االتصاال ƴ3"وإنما يتس.  

 وبناƇ عليǊ فƎن سوƾ السلƴ يتشكý من تلǁ الƑƽاƘ التي لديǌا حاجة ورƹبة في 

 ǁتل Ƴإلشبا Ǌوتعرض ǉوتوفر Ǌا ما تقدمǌلدي ǎة أخرƑوف Üسلعة معينة Ǐعل ýالحصو

ية تلǁ الرƹبةÜ فيتم التبادý ويبرم العقد وفƾ سعر معين للسلعة محý التعاقد الحاجة وتلب

بناƇ علǏ تƽاعý قوي العرƯ و الطلƔ في سوƾ السلÜƴ سواƇ كانƘ سلعا استǌالكية 

 ýسلعا وسيطة تدخ Ƙأو كان Üحاجة المشتري Ƴي إلشباƑاǌالن ǁالǌة مباشرة لالستǌموج

وÜƩ وال يدخý في نطاƾ الخدماƘ وليƩ أوراقا في العملية اإلنتاجيةÜ  فكý ما ǋو ملم

 Ƙو البورصة–مالية وال عمالǋا سوقا خاصا وǌل ǉذǋ و سلعة يتم التعاقد - باعتبارǌف Ü

ǎسلعة أخر ýأو مقاب Üýمعين من الما Ƹمبل ýمقاب ƴالسل ƾا في سوǌعلي.  

  

                                                                                                                                                        
  .323محمد باقر الصدر، :  اقتصادنا-1

  .326 المرجع نفسه، -2
  .31مصطفى محمود أبو بكر، : صرة مدخل استراتيجي تطبيقي في إدارة التسویق في المنشآت المعا-3
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  سوƼ الƢدماƙ :Ɩانيا

   Ƙإ"تعرف الخدما Ǐدف إلǌير ملموسة تƹ نشاط Ǌا أوجǌنƋب Ƙاحتياجا Ƴشبا

ورƹباƘ المستǌلǁ األخير أو المشتري الصناعي مقابý دفƴ مبلƸ معين من الماÜý وحيث 

ǎأخر ƴسل ƴببي Ƙالخدما ǉذǋ ال "1ال تقترن Ƙن الخدماƎذا التعريف فǋ وانطالقا من Ü

 ýا الدولة للمواطنين في مجاǋالتي توفر ǁير مدفوعة القيمة كتلƹ التي تكون ǁتل ýتشم

الصحةÜ وال تشتمý ما يقدمǊ التجار ومنتجوا السلƴ المختلƽة مƴ السلعة حاý بيعǌا التعليم و

للمستǌلǁ األخير أو المشتري الصناعيÜ كالنقý والصيانة وتركيƔ األجƨǌةÜ واالƑتمان 

  .وضمانǌا لمدة معينة

   Ƙالتي توفر وتقدم الخدما ƴأن المشاري ýيمكن القو ƾالتعريف الساب ýومن خال

ýƛنا: مƽمين الƋالت Ƙوشركا Üنيƽالمتخصصة في اإلنتاج اإلعالمي وال Ƙوالشركا ƾد

 ƾالمراف ƘاƑيǋو ÜǊنواعƋب ýالنق Ƙوشركا Üمارƛاالست Ƙواألندية الرياضية وشركا Üǁوالبنو

  .العامة كالكǌرباƇ والماƇ والǌاتف

ƛم إن الخدماƘ أنواƳ مختلƽة فمنǌا ما ǋو موجǊ للمستǌلǁ األخير لالستƽادة منǌا   

باشرةÜ ومنǌا خدماƘ المنشƘƉ والمنƲماƘ اإلداريةÜ كما أن ǋناǁ خدماƘ تعتمد علǏ م

والخدماƘ . "العنصر البشري بدرجة كبيرة وأخرǎ تعتمد علǏ اǓالƘ واألجƨǌة أكƛر

قواعدǋا تستند إلƲ Ǐروف المجتمÜƴ واألحواý الساƑدة في األسواÜƾ ومدǎ توفر 

تǌلكينÜ وما جرǎ عليǊ العرف في التعامý بين اإلمكانياƘ وتعود أيضا إلǏ أذواƾ المس

المنتجينÜ أو بينǌم وبين المستǌلكين مادامǋ Ƙذǉ العملياƘ تتالƇم مƴ أحكام الشريعة 

Ü وال شǁ أن توفير الخدمة وتبادلǌاÜ واالستƽادة منǌا خاضƴ لقانون العرƯ 2"اإلسالمية

  .والطلƔ الذي يحكم التبادý التجاري

  

  

  

                                                                                                                                                        
،عمان، دار الشروق للنشر 165أحمد شاآر العسكري، :  التسویق مدخل استراتيجي للبيئة التسویقية وسلوك المستهلك والمزیج التسویقي- 1

 .م2000، أفریل 01والتوزیع، ط 
  .99غازي عنایة، :  ضوابط تنظيم االقتصاد في السوق اإلسالمي-2
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  :سوƼ العمل: ƙالƙا  

   Ǌد الذي يبذلǌالج Ɣعن ضرو ǉƨلكي يمكن تميي Üýي تحديد المقصود بالعمƺينب

 ýر اقتصادية فالعمƲة نǌاإلنسان يعد عمال من وج Ǌد يقوم بǌج ýك Ʃإذ لي Üاإلنسان

بالمعنǏ االقتصادي لǊ خصاƭƑ تميǉƨ عن ƹيرÜǉ وسنتناوý في ǋذا العنصر مǌƽوم 

Ǌاتƨوممي ýالعم ƾوسو Üýالعم.  

 :ل في االقتصاد العاممفهوم العم -1

 فعý فعال عن قصدÜ ومنǊ والي - عمال–) عłمćýĉ: (جاƇ في المعجم الوسيط:  لƸة-أ

: حرفة العامÜý ومنǊ): والعĉمالة(وǋي أجرة العامÜý ): العمالة: (أي عاملÜǊ ومنǊ: السلطان

): امýالع: (التي تستعمý في الحرث والسقي والدياسةÜ من البقر واإلبÜý ومنǊ): العاملة(

  .ǋو فعý شيƇ عن قصد من فاعلǊ: فالعمý. 1وǋو من يعمý في مǌنة أو صنعة

ǊنƋب ýيعرف االقتصاديون العم" : Ʃويح Üاإلنسان عن وعي وقصد Ǌنشاط يبذل ýك

األشياƇ التي تشبƴ الحاجاƘ : باأللم حين يبذلÜǊ وǋدفǊ من بذلǋ Ǌو خلƾ األمواÜý أي

 ǋذا التعريف أن العمý بالمعنǏ االقتصادي Ü ويتضح من2"بطريƾ مباشر أو ƹير مباشر

ƭƑالث خصاƛب ƨيمتا:  

 العمý مجǌود يبذý عن وعي وإرادةÜ ويصدر عن تƽكيرÜ والƺرƯ من ǋذا -أ  

Ʃƽضم والتنǌكير كعملية الƽا تǌالتي ال يسبق Ƙعن الحركا ýالعم ƨتميي.  

  Ɣ-االقتصاديون المحد ƨويمي Üباأللم ýالعام Ʃون بين  أن يكون متعبا بحيث يحƛ

الذي يسببǊ العمý الجسمي والعصبي والذǋني الذي يقوم : األلم المادي: "نوعين من األلم

  .3"ويقصد بǊ كون العامý مضطرا للقيام بالعمý: بǊ العامÜý واأللم األدبي

 أن يكون العمý منتجاÜ أي أن العمý الذي يقوم بǊ اإلنسان وال يǌدف إلǏ إنتاج -ج  

فالشخƭ "ية معينة وقƘ فراǊƹ ال يعد عمال بالمعنǏ االقتصاديÜ األمواý كمن يمارǋ Ʃوا

 ýعمال وإن تمكن من الحصو Ǌال يعد نشاط ǁفي صيد السم Ǌƹفرا Ƙالذي يمضي أوقا

علǏ شيƇ من السمǁ فعالÜ وعلǏ العكƩ من ذلǁ فƎن المجǌود الذي يبذلǊ الشخƭ بقصد 

                                                                                                                                                        
  عمل: ، مادة628/-02ط، إبراهيم أنيس وآخرون، ،  المعجم الوسي-1

 م، 1986، مطبعة الداودي، جامعة دمشق، دط، 56عبد الرحيم بوادقجي، :  مبادئ علم االقتصاد والمذاهب االقتصادیة- 2
  .196صالح حميد العلي، :  عناصر اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادیة المعاصرة-3
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 محتاج إليǊ في ƹذاǊƑ أو  ألنǊ- وإن لم يصد شيƑا من السمǁ–صيد السمǁ يعد عمال 

Ǌ1"يقصد بيع.  

  ýون بين نوعين من العمƛاالقتصاديون المحد ƨالعضلي: ويمي ýالذي يتم من : العم

الذي : خالý االتصاý المباشر بين العامý وموضوƳ العمÜý والعمý الذǋني أو الƽكري

Ɲمنت ýعم Ǌبنوعي ýوأن العم ÜƳيم واإلبداǋاƽالم ýيتناو.  

 الكالسيكي فيرƈ ǎدم سميث أن األعماý التي يقوم بǌا المحامون أما في االقتصاد  

واألطباƇ والكǌنة تعد أعماال ƹير منتجةÜ فالعمý المنتƝ في نƲرǋ ǉو العمý المستخدم 

  .2إلنتاج السلƴ واألشياƇ المادية

   ýد الذي يبذǌالج ýيتناو Ǌفي االقتصاد الحديث أن ýوم العمǌƽم ýمن خال Ʋوالمالح

ة ماÜ أو ƨيادتǌاÜ أو خدمة ذاƘ قيمة في المجتمÜƴ بƯƺ النƲر عن كون العمý إلنتاج سلع

عضليا أو ذǋنيا فكريا صالحا أو فاسداÜ نافعا مشروعا أو ضارا ƹير مشروÜƳ فالمǌم ǋو 

  .إشباƳ الحاجاƘ وإيجاد األمواý فقط

  : مفهوم العمل في االقتصاد اإلسالمي-2  

 جǌد مشروÜƳ مقصودÜ ومنƲمÜ بدنيا أو كÜ"ý فǌو 3عرف العمý تعريƽاƘ متعددة  

  .4"ذǋنياÜ أو خليطا منǌماÜ يبذلǊ اإلنسان إليجاد منƽعة اقتصاديةÜ مادية أو معنوية

من خالý التعريف السابƾ يمكننا استخالƭ خصاƭƑ العمý في االقتصاد   

  :اإلسالميÜ وǋي

  -Ʊاالقتصادية تعتبر أعماال إنتاجية ماد:  العمل المشرو ýاألعما ýمشروعة ك Ƙام

ال تخالف أحكام الشريعة اإلسالميةÜ فاالقتصاد اإلسالمي ال يعتبر العمý ذا قيمة اقتصادية 

 Ÿوحث ا Üراعة أو التجارةƨفي ميدان الصناعة أو ال ǁكان ذل Ƈإن لم يكن مشروعا سوا

Ǌالصالحة  في قول ýاألعما Ǐعل ýوج ƨأن[: ع Ɩملوا الصالحاƳمنوا وƆ لهم  وبشر الذين

                                                                                                                                                        
  . بتصرف60صالح حميد العلي ، :  في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادیة المعاصرة عناصر اإلنتاج-1

  196، المرجع نفسه، -2
 -01دار النفائس، الطبعة : ، بيروت73مباحث في االقتصاد اإلسالمي من أصوله الفقهية، : محمد رواسي قلعة جي:  لمزید من التعریفات ینظر-3

عبد الرحمن : التنمية االقتصادیة واالجتماعية في اإلسالم. دار الفكر، دط، دت،: ، بيروت36سالم واالقتصاد، نظام اإل: م، محمد المبارك1991
  مؤسسة شباب الجامعة، دت، : ، اإلسكندریة27یسري أحمد،

 198صالح حميد العلي، :  عناصر اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادیة المعاصرة- 4
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والصالحاǋ Ƙي األعماý التي سوǌƹا الشرƖŶ1 Ü" Ƴ تجرǎ من تحتها اǓنهارجنا

Ü فقد 3"والصالحاƘ كý ما استقام من األعماý بدليý الكتاƔ والسنة والعقÜ"ý 2"وحسنǌا

Ǐتعال ýقا Üýيقب Ǐحت ýالعم Ɵمتعددة صال ƴفي مواض Ǐتعال Ÿامن [: شرط اƅ وأما من

Ǎالحسن ƅجزا ǈمل صالحا فلƳأن يكون مشروعا وقد  "4]و ýفي العم Ƈاǌقƽاشترط ال

Ü وǋذا ما يميƨ ماǋية العمý في 5"ذا قيمةÜ لكي يحسن بذý الماý في مقابلǊ: ومتقوماÜ أي

ǉيرƹ االقتصاد اإلسالمي عن.  

لكي ينتƝ العمý أƛرǉ ونتيجتǊ يجƔ أن يكون مقصوداÜ وسيƾ :  القصد في العمل-

لو : "شترط الƽقǌاƇ القصد في العمÜý فقالوافي المعنǏ اللƺوي أن اشترط القصدÜ وقد ا

 فوقƴ فيǌا طاƑر أو حيوانÜ فƎنǊ ال - أي بقصد التجƽيف فقط–ينشر الصياد شبكة ليجǌƽƽا 

يملكǊ حتǏ يƋخذǉ بنية التملÜǁ أما لو نشرǋا ليصيد بǌا فوقƴ فيǌا طاƑرÜ فƎنǊ يملكǊ بمجرد 

ة القصد في األمور واألعماÜ ý وقد صاƷ الƽقǌاƇ مسƋل6"وقوعÜǊ ألنǊ قصد فعý الصيد

  .7"األمور بمقاصدǋا"بقاعدة فقǌية 

التعريف السابƾ جعý التنƲيم شرطا في اعتبار العمý ذا قيمة :  تنưيم العمل-

 ýشرطا في العم ǉاالقتصاد اإلسالمي جعلو Ƈفعلما Üاقتصادية" ƴالذي ال يخض ýألن العم

Ü فالعمý ال بد أن يكون منƲما 8"عبثألدنǏ تنƲيم يكون عبƛاÜ وأعماý العاقý تجý عن ال

 ƝƑالنتا ƾتحقي Ǐدي إلƌما كي يǌنيا أو خليطا بينǋكان عضليا أو ذ Ƈمعين سوا ƾنس Ǐعل

Ǌاالقتصادية المرجوة من.  

وعمý ) يدوي(عمý بدني : -حسƔ التعريف السابƾ–العمý نوعان :  أنواƱ العمل-

 Ƙياƈ Ǌمشروعيت Ǐعل Ƙاليدوي فقد دل ýأما العم ÜنيǋذǏتعال Ǌيرة كقولƛكلوا من [: كƉلي

                                                                                                                                                        
 25آلیة  سورة البقرة ا-1

 ، دار الجيل،د ت، دط، 19البيضاوي، :  أنوار التنزیل في أسرار التأویل- 2
  105/ 1الزمخشري، : غوامض التنزیل وعيون األقاویل في وجوه التأویل  الكشاف عن حقائق-3

 .88 سورة الكهف، اآلیة -4
 .، دط،، دار الفكر، دت103/ ،06: ابن حجر الهيثمي:  تحفة المحتاج بشرح المنهاج،-5

 503 /05الزحلي، : الفقه اإلسالمي وأدلته / 193 /06الكاساني، :  بدائع الصنائع-6
 م، 1987، 02، بيروت، دار الكتاب العربي، ط 106/ -102/ 38محمد المعتصم باهللا البغدادي، : السيوطي، تحقيق:  األشباه والنظائر-7

مباحث في / م، 1986 -02 ، بيروت، دار الكتاب اللبناني، الطبعة 99د المنعم الجمال، محمد عب:  موسوعة االقتصاد اإلسالمي ودراسات مقارنة-8
 .67االقتصاد اإلسالمي من أصوله الفقهية، 
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ما أكý أحد طعاما قط خيرا من أن : "ρ وقولƙ[1 ǊمرǇ وما Ƴملتǈ أيديهم أفال يشكرون

ǉيد ýمن عم ýكƋ2"ي Ǌيرة كقولƛأحاديث ك Ǌمشروعيت Ǐعل ýني فتدǋالذ ýوأما العم Üρ :

" Üوجةƨ وجة فليتخذƨ Ǌل Ƙوليس Üالƨفليتخذ من ýƨمن Ǌل Ʃمن ولي لنا عمال ولي Ǌل Ʃولي

  .3"خادم فليتخذ خادماÜ وليƩ لǊ دابة فليتخذ دابة

 Ɣف وأصحاƑاƲوالو Ƙالواليا Ǐعل ýالعم Ʋƽل ƾأطل Ǌداللة الحديث أن Ǌووج

 يقومون بƋعماý ذǋنيةÜ علǏ األƹلÜƔ فدý ذلǁ -كالقضاة والمدرسين–الوالياƘ والوƲاƑف 

  .4علǏ مشروعية العمý الذǋني

ý الƽكري واليدويÜ وǋناǁ أعماý تكون خليطا وال شǁ أن ǋناǁ عالقة بين العم

 ǊƑألدا Ǌمن عمل Ɣفي جان ǉفكر Ǐالعضلي يعتمد عل ǉدǌج Ǐال إضافة إلƛم Ɵالƽفال Üماǌمن

 Ưيف بعƲتو Ǐني إلǋالذ Ǌعمل Ƈناƛيحتاج أ Ʃندǌوالم Ɣكما أن الطبي ÜǊأو اإلشراف علي

  . الوساýƑ المادية بجǌد عضلي

عǊ إلǏ تحقيƾ المنافƴ االقتصادية سواƇ كانƘ  يǌدف العمý بƋنوا: ǉدƹ العمل-

 ýيوفر ك ýذا العمǋ Üǉمة في تطويرǋأو المسا Ƈشي ƨنجاƎأو معنوية ب ýيجاد األمواƎمادية ب

Ƙوخدما ƴمن سل Ǌدف . ما يحتاج إليǌبين ال ƴيجم Ǌفي اإلسالم أيضا كون ýالعم ƨوما يمي

ار العمý أو عدم اعتبارǉ كونǊ المادي والروحيÜ والبعد الدنيوي واألخروي فمعيار اعتب

دنيوي يتمýƛ : يحقǋ ƾدفا مشروعا أو ƹير مشروÜƳ والعامý المنتƝ في اإلسالم لǊ أجران

Ǐتعال ýقا Üفي األجرة أو الربح وأجر أخروي ýƛني المتمǋالبدني أو الذ ǉدǌج ýفي مقاب :

]ǎمنها وسنجز ǈتƊرة نƢǑواب اƙ منها ومن يرد ǈتƊواب الدنيا نƙ 5] الشكرينومن يرد.  

  :  سوƼ العمل-3

أي تƽاعý قوǎ الطلƔ (يمكن تعريف سوƾ العمý اقتصاديا بƋنǊ اǓلية:  تعريƹ-أ

ýالعم Ƙخدما Ǐعل Ưيف) والعرƲاألجور والتو Ƙا مستوياǌفخدمة 6التي تتحدد من خالل 

                                                                                                                                                        
 .35 سورة یس، اآلیة -1

 .1966: ، رقم الحدیث02/730 باب آسب الرجل من عمله بيده، ا–آتاب البيوع :  أخرجه البخاري-2
بكري قارو : ، وذآره الهندي في آنز العمل، تحقيق18039، 18037 مسند الشاميين رقم -، دار الفكر،06/295/  أخرجه أحمد في مسنده، ط-3

  .14925، رقم 80-،  دار التراث اإلسالمي، حلب، 06/79صفوت السقا،، 
  .201صالح حميد العلي، :  عناصر اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادیة المعاصرة-4

 .145 عمران، اآلیة  سورة آل-5
  م 1997الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزیع،دط، : ، إسكندریة11نعمة اهللا نجيب إبراهيم، :  نظریة اقتصاد العمل- 6
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 Ǐا علǌممارست ýا جعǌيمƲويقتضي تن ƾذا السوǋ والتقييم في ýالتباد ýي محǋ إذن ýالعم

  .ý الحرية دون إجبارسبي

النشاط المǌني ألعماý المنافسة الحرةÜ والتي تتعلƾ "كما أن سوƾ العمý يتضمن 

بǌا مصالح الناƩ كافةÜ وبǌا تتحقƾ الضرورياƘ الخمÜƩ ومن ǋنا تستوجƔ قواعد 

المنافسة ضبطǌا وتنƲيمǌا وتحقيƾ تعاطيǌاÜ وتشجيƴ ممتǌنيǌاÜ وتسǌيý تسويƾ منتجاتǌا 

ولسوƾ العمý مواصƽاƘ معينة تميƨ"1 . ǉƨيعǌاÜ وتوفير الحوافƨ لمتعاطيǌاوخدماتǌاÜ وتو

علƹ Ǐيرǉ من أسواƾ السلƴ والخدماƘ األخرÜǎ وتعكƩ في نƩƽ الوقƘ الطبيعة الخاصة 

بÜǊ فخدمة العمÜý وǋي السلعة محý التبادý في ǋذا السوƾ ال يمكن فصلǌا عمن يقوم 

اý بين خدمة العمý التي تباƳ وتشترǎ في السوƾ بتƋديتǌاÜ وǋذا الترابط ƹير قابý لالنƽص

واإلنسان يعطي أǋمية لعوامý كƛيرة ƹير نقدية ال وجود لǌا أصال في األسواƾ العادية 

ǎ2األخر .  

  : من أǋم ما يميƨ سوƾ العمý عن ƹيرǉ من األسواƾ مايلي:  مميزاتǈ-ب

ر واحد يسود  ƹياƔ المنافسة الكاملة عن سوƾ العمÜý وǋذا يعني عدم وجود أج-

 ƾالمنافسة الكاملة عن سو Ɣياƹ Ɣومن أسبا Üةǌالمتشاب ýاألعما ýمقاب ƾالسو Ƈأنحا

  . 3العمÜý نقƭ المعلوماƘ لدǎ العماý عن فرƭ التوƲف المتاحة ذاƘ األجور العالية

- Ƈسوا Ƙالخدما ǉذǋ Ƙǌولو تشاب ýالعم Ƙرقة بين خدماƽأو الت ƨولة التمييǌس 

  .4نƩ واللون والدين أو ألسباƔ اختالف السن أو الƛقافةألسباƔ قصرية بسبƔ الج

 Ƙاراǌالم Ƙاوƽأمر طبيعي باعتبار ت ýالعم ƾاألجور في سو Ƙاوƽأن ت ǁوال ش

 Ưالعر ǎوقو ýاإلنتاج ونوعية العم Ƙاختالف متطلبا Ɣجان Ǐإل Üة والمكتسبةƛالمورو

Ư علǏ اإلنتاج والطلÜƔ كما يمكن لǖجر أن ينخƯƽ أو يƨيد حسƔ قوة الطلƔ والعر

ýالعما Ǐم علƛ ومن.  

                                                                                                                                                        
 .117غازي عنایة، :  ضوابط تنظيم االقتصاد في السوق اإلسالمي-1

  11نعمة اهللا نجيب إبراهيم، ، :  نظریة اقتصاد العمل-2
 .12سه ، المرجع نف- 3

 .12 المرجع نفسه - 4
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   البورصة: رابعا

  :  تعريƹ البورصة-1

 Ǌيتم في ƾو سوǋو Üالمالية ƾاألورا ƾسو Ǐعل ƾالبورصة مصطلح فرنسي يطل

ومن . 3 الحكومة وسنداƘ الشركا2Ƙ وسندا1ƘشراƇ وبيƴ األوراƾ المالية مýƛ أسǌم

ية تعني كيƩ النقود باعتبار المعلوم أن البورصة ليسƘ كلمة عربيةÜ وإنما ǋي فرنس

Ʃم في أكياǋم يحملون نقودǋو ƾالسو ǁذل Ǐتون إلƋكانوا ي ǁنذاƈ التجار.  

والبورصة سوƾ منƲمة تقام في أماكن معينةÜ وفي أوقاƘ محددة يƺلƔ أن تكون "

يومية بين المتعاملين بيعا وشراƇ بمختلف األوراƾ الماليةÜ وبالمƛلياƘ التي تتعين مقاديرǋا 

ý أو الوƨن أو العددÜ وذلǁ بموجƔ قوانين ونƲم تحدد قواعد المعامالƘ والشروط بالكي

ýالتعام ƴا في المتعاملين والسلعة موضǋتوافر Ɣ4الواج ." Ǌفي ýيتم التعام ƾفالبوصة سو

 ƾالتجارية وف Ƙوالسماسرة القيام بالعمليا Ƈالوسطا Ǐويتول Üمعين من السلعة Ƴنو Ǐعل

  .ينةقواعد ولواƑح تنƲيمية مع

 ƾسو ýأن كلمة بورصة تشم Ǐإل ýيمكن التوص ƾالتعريف الساب ýومن خال

األوراƾ الماليةÜ وسوƾ المƛلياƘ من السلƴ وتسمǏ بورصة العقودÜ وأيضا بورصة 

Ƙالعمال.  

  : تنقسم البورصة من حيث نوƳ السلƴ المتداولة إلǏ: أنواƱ البورصة-2  

 دقيƾ تنƲمǊ الƑحة تحدد صƽاƘ وǋي سوƾ تجارية تخضƴ لنƲام: بورصة العقود-أ  

المتعاملين فيǌا وطرƾ التعامÜý كما تحدد مواعيد العمý وƹير ذلǁ مما يكýƽ للعملياƘ التي 

  .5تتم فيǌا السالمة ويضمن للمتعاملين فيǌا ما تعاقدوا عليǊ علǏ صورة واضحة ميسرة

Ǌ بيƴ ويجرǎ في بورصة العقود عملياƘ المضاربةÜ وǋي عملية بيƴ وشراÜƇ ولكن"  

وشراƇ صوريÜ بيƴ العقود وانتقالǌا من يد إلǏ يد دون أن يكون في نية الباƴƑ تسليم 

                                                                                                                                                        
 .یمثل حقا لحامله في ملكية جزء من أرباح الشرآة في حالة الربح ویتحمل جزء من خسارة الشرآة:  السهم- 1

 فهي عبارة عن التزامات تعاقدیة تقوم بإصدارها مؤسسات األعمال. القيم ذات الدخل الثابت وتمثل دیونا ألجل طویل أو متوسط األمد:  السند- 2
.  السند، ویتم دفع القيمة اإلسمية عند تاریخ االستحقاقدةالمختلفة أو الحكومة والتي تتعهد بموجبها القيام بدفع مبلغ معين آفائدة بصورة دوریة طول م

 .100اإلصالح النقدي، ضياء مجيد الموسوي، 
 99ضياء مجيد الموسوي :   اإلصالح النقدي- 3

 .م،2001هـ، 1422، 4األردن، دار النفائس، ط،200 شبير،ي الفقه اإلسالمي محمد عثمان  المعامالت المالية المعاصرة ف- 4
  .، دط، دت، دار المعرفة، لبنان 156،  السياسة المالية في اإلسالم وصلتها بالمعامالت المعاصرة، عبد الكریم خطيب- 5
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" 1البضاعة وال في نية المشتري تسلمǌاÜ وإنما ƹاية كý طرف االستƽادة من فرƾ السعر

فال شǁ أن ǋناǁ فرƾ بين ما اشتراǉ اليوم وما سيبيعƹ ǊداÜ لذلǁ فالصƽقة الواحدة يتم 

ة باƑعين ومشترين حتǏ تسليمǌا للعميý فتنتǌي دورتǌا فالمضاربة ǋنا شراƇ تداولǌا بين عد

 ƴسل Ƈشرا Ʃا وليǌاألحيان-عقود وبيع Ɣالƹ األسعار - في ƾفرو Ǐومضاربة عل 

  .المتوقعة

  :  بورصة اǓوراƼ المالية-ب  

   Ƙم والسنداǌاألس ýالمالية(يتم تباد ƾاألورا ( المالية ƾاألورا ƾفي سو)البورصة (

د عربƘ الكلمة إلǏ مصافƾ وتشير إلǏ مكان محدد تعينǊ الحكومة لتداوý األوراƾ وق

 Ƈأعضا ƾفي المصاف Ƈوالشرا ƴالبي Ǐويتول Üوإرادة مستقلة Ƙابƛ مقر Ǌالمالية ويكون ل

محددون وال يسمح لسواǋم بذلÜǁ ويكتسƔ الواحد منǌم تلǁ العضوية عن طريƾ استƑجار 

 وعقد الصƽقاƘ مƴ األعضاƇ اǓخرينÜ وقد يكون صاحƔ مقعد في السوƾ يخولǊ المƨايدة

 Ƈوالشرا ƴالبي Ƙقاƽو يعقد صǌف ƾالسماسرة الذين يعملون خارج السو ƘاƑالمقعد وكيال لم

نيابة عنǌم في السوƾ مقابý عمولة وتتم ǋذǉ المعامالƘ في الوقƘ الحاضر بواسطة أجƨǌة 

  .2االتصاý الحديƛة

  :أنواƱ اǓوراƼ المالية-1  

السند من األوراƾ المالية التي تصدرǋا الشركاƘ أو المƌسساƘ وǋو :  السنداƖ-أ  

الصǁ القابý للتداوý الذي تصدرǉ الشركة أو المƌسسة ويمýƛ قرضا طويý األجý يعقد 

عادة عن طريƾ االكتتاƔ العامÜ ويكون الباعث علǏ إصدار السند عادة شعور شركة ما 

 بǌدف الدخوý في أعماý ومشاريƴ 3اý جديدةأو مƌسسة مالية ما بالحاجة إلǏ أمو

 ما ǋو قاƑم من أعمالǌا وقد تكون لمجرد مواجǌة األƨمة المالية ƴاستƛمارية جديدة أو توسي

إن –التي وقعƘ فيǌا لƲروف معينةÜ وال ترƔƹ مقابý كý ذلǁ أن تƨيد أسǌم الشركة 

  . وإن كانƘ مƌسسة قد ال ترƔƹ في إيجاد شركة-كانƘ شركة

                                                                                                                                                        
 .167ریم خطيب،  السياسة المالية في اإلسالم وصلتها بالمعامالت المعاصرة، عبد الك- 1

 .-6، مرآز أبحاث االقتصاد اإلسالمي جامعة الملك عبد العزیز مجلة مجمع الفقه اإلسالمي العدد2/1581محمد القري بن عيد، :  األسواق المالية- 2
-هـ1418 ،السالمدار . ،01ط دار السالم للطباعة والنشر والتوزیع ،، مصر52، عبد العزیز خياط: األسهم والسندات من منظور إسالمي- 3
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 المضمونة بƋصوÜý والسنداƘ Ƙ عدة أنواƳ مختلƽة من السنداƘ كالسنداويوجد"  

 ƣا تاريǌل Ƴاألنوا ǉذǋ ýانية وكƛأو من الدرجة ال Ǐمن الدرجة األول Ƙوالسندا Üالعادية

Ƙاماƨااللت ǉذǋ Ƈداƈ يƺحيث ينب Üمعينة ƾاستحقا . ýفي الحصو ƾالح Ƙالسندا ǉذǋ ولحملة

نصف أو ربƴ سنوي بصرف النƲر عن الدخý الذي علǏ دخƛ ýابƘ إما يدفƴ سنويا أو 

حققتǊ الشركة يحصý حملة السنداƘ علǏ الƽواƑد قبý دفƴ أي توƨيعاƘ للمالǁ مƴ األولوية 

في الحصوý علǏ كافة حقوقǌم إذا ما تم بيƴ وتصƽية أصوý الشركةÜ وإذا توقƘƽ أو 

 ƾالحقو ǉذǋ الشركة في سداد أي من Ƙرƛتع)Ưالقر ýد وأصƑف) العوا Ʃذا يعني اإلفالǌ

 فحامý السند يستوفي حقǊ وال يعتبر مساǋما في الشركة فال يحƾ لǊ من 1"القانوني للشركة

جǌة التدخý في إدارة أعمالǌا وال يشارǁ في جمعيتǌا أو ǋيƑتǌا العامةÜ ومن جانƈ Ɣخر 

  .ال يتحمý نتاƝƑ أعماý الشركة في حاý الخسارة

صة الشريǁ في شركة األمواý مقابý حصة معنǏ ح: للسǌم معنيان:  اǓسهم-ب   

الشريǁ في شركاƘ األشخاÜƭ ومعنǏ الصǁ الذي يعطǏ للشريǁ إƛباتا لحقÜǊ وǋذا 

المعنǏ الƛاني ǋو المقصود في التعامý التجاري وال يمنƴ من أن يحمý السǌم المعنيين  

ا أن وتتصف أسǌم رأƩ الماý بالدوام أي ليƩ لǌا تاريƣ استحقاƾ محدد طالم. 2معا

 ǁوكذل Üýصافي الدخ Ǐعل ýم الحصوǌحملة األس ƾمة ومستمرة ولكن من حƑالشركة قا

المتبقǏ من أصوý الشركة بعد سداد كافة االلتƨاماƘ األخرǎ ذاƘ األولوية في السداد 

ويعني ǋذا أن ǋناǁ إحتماý أن يحصý أصحاƔ األسǌم العادية علǏ عواƑد أكبر من العاƑد 

لكن ورƹم . 3)حيث تحصý السنداƘ علǏ عاƑد ƛابƘ( السنداƘ الذي يحصý عليǊ حاملوا

ǋذǉ االمتياƨاƘ إال أن حامý السǌم يتعرƯ للمخاطرة أكبر باعتبارǉ مالكا فحقǊ في 

ومن ناحية أخرǎ ال يوجد أي "الشركة مرتبط بما يتبقǏ بعد سداد االلتƨاماƘ ذاƘ األسبقية 

 Ǐعل Ƈحيث تتم بنا Ƙيعاƨتو ƴام قانوني لدفƨاإلدارة وبعد موافقة الجمعية الت Ʃرأي مجل

ولǖسǌم أنواƳ مختلƽة وفƾ اعتباراƘ عديدةÜ فǌناǁ األسǌم النقدية . 4"العمومية للمساǋمين

                                                                                                                                                        
 ، ب ط، ت - ب،، المكتب العربي الحدیث40: عبد الغفار حنفي: صنادیق االستثمار: سندات-أسهم:  البورصات- 1

 19عبد العزیز الخياط ،:  االسهم والسندات من منظور إسالمي- 2
 .41-40المرجع السابق ،- 3

 .41 ،السابق،المرجع - 4
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التي تدفƴ نقداÜ والعينية التي تدفƴ ماال من ƹير النقدÜ كما تختلف من حيث شكلǌا فǌي إما 

ǌما لحاملǌأو تكون اس Ƙم بالذاǋاسم المسا ýم اسمية تحمǋاسم مسا ýا ال تحمǌا أي أن

بعينÜǊ وحامý السǌم يعتبر ǋو المالǁ في نƲر الشركة التي أصدرتÜǊ وǋناǁ نوƈ Ƴخر 

فيكون السǌم قابال للتǌƲير كساƑر السنداƘ التي "وتسمǏ أسǌم لǖمر ) لǖمر(يحمý كلمة 

  .1"تحمý شرط األمر

 العادية والتي تتساوǎ أما من حيث ما تƛبتǊ السǌم من حقوƾ كاملة فǌناǁ األسǌم  

في قيمتǌاÜ وال فرƾ من حامليǌا فيما ƛبƘ لǌم من حقوƾ تجاǉ الشركةÜ وǋناǁ األسǌم 

  .الممتاƨة التي تختƭ بعدة مƨايا

  øسهم الممتازة-جǓي : "اǌف Üم العاديةǌواألس Ƙة بين السنداƨم الممتاǌاألس ƴتق

 ƛباƘ العاƑد واألولوية في تجمƴ في خصاƑصǌا بين النوعين فǌي تشبǊ السنداƘ من حيث

 Ǌي تشبǋو Üيةƽعند التص ýالحا ǁم العادية وكذلǌحملة األس ýد قبƑذا العاǋ Ǐعل ýالحصو

 ǉذǋ Ƈإلعادة شرا Ƙالحالي لتكوين احتياطا ǉم االتجاƹمة رƑي داǌا فǋم في تواجدǌاألس

ال تعتبر في األسǌمÜ وتدفƴ التوƨيعاƘ بعد الضريبة كما يتم بالنسبة لǖسǌم العادية فǌي 

وǋذا النوƳ من األسǌم تصدرǉ الشركاƘ . 2"حكم النƽقاƘ كالƽواƑد التي تعǏƽ من الضريبة

 Ɣور لالكتتاǌالجم ƾم لتشويǋلمن يسا Ƙاƨامتيا Ǐفتعط ýالما Ʃيادة رأƨ بة فيƹعند الر

إن يكون للسǌم الممتاƨ أكƛر من صوƘ واحد في : "بǌاÜ قد يكون من بين المƨايا أيضا

العموميةÜ وإعطاƇ المساǋمين القدامǏ حƾ األولوية في االكتتاƔ عند تقرير ƨيادة  الجمعية 

رأƩ الماÜý وقد يكون من بين المƨايا أيضا استيƽاƇ فاƑدة سنوية ƛابتة سواƇ ربحƘ الشركة 

Ƙ3"أو خسر.  

  

  

  

  

                                                                                                                                                        
 21عبد العزیز خياط ،:  إسالمي األسهم والسندات من منظور- 1

 .41عبد الغفار حنفي ،: أسهم ، سندات صنادیق االستثمار: البورصات- 2
  بتصرف21المرجع السابق ،- 3
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  : اǓوراƼ المالية المشتقة أو المهجنة-د  

واƳ السابقة تحǋ Ƙذǉ الƑƽة مýƛ تدخý األصوý المالية األخرƹ ǎير الƛالƛة أن  

السنداƘ أو القروƯ القابلة للتحويý إلǏ أسǌمÜ والقروƯ ذاƘ الحƾ في شراƇ عدد من 

 Ǐعل ýي تشتمǌف Üا وبسعر محدد مسبقاǌعلي ƾƽفترة معينة مت ýمة خالƲم المنǌأس

خصاƭƑ مشتقة من ورقة أخرǎ كحƾ حامý السند في شراƇ عدد من األسǌم العادية التي 

  .1رǋا المنƲمة بسعر متƾƽ عليǊتصد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                        

 .42عبد الغفار حنفي ،: أسهم ، سندات صنادیق االستثمار:  البورصات- 1
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  الرقابة وضوابطها: المطلب الƙاني

  :مفهوم الرقابة وأنواƳها: الفرƱ اǓول  

  :مفهوم الرقابة: أوال  

  :لƸة -1

: ومنǌا) بالضم(ورقوبا) بالكسر(الحƽيÜƲ ورقبǊ يرقبǊ رقبانا : الرقيƔ: الرقابة لƸة

Ǌوارتقب Ǌترقب :ýوقي ǉورصد ǉرƲا من: انتǌمراقبة : إن Ǌوراقب ÜǊيرقب Ƈالشي Ɣرق

   .1حرسǊ:ورقابا

  :وتطلƾ كلمة الرقابة في اللƺة بعدة اطالقاƘ نذكر منǌا

وǋو الحافƲ الذي ال " الرقيƔ:"فرقƔ في أسماƇ اŸ تعالǏ: الحفư: اإلطالƼ اǓول

Ʋيƽالح Ɣوالرقي ÜةƲƽح Ƈورقبا ÜǉوƲƽوارقبوا فالنا أي اح Ƈشي Ǌعن Ɣيƺق2ي Ǌومن Ü Ǌول

Ǐليكم رقيبا[: تعالƳ كان Ŷن اƋ[3اǌا ألعمالكم مطلعا عليƲيƽأي ح .  

فرقبǊ تعني انتƲرǉ وترصدÜǉ والترقƔ االنتƲار وفي : االنتưار: اإلطالƼ الƙاني

:    المنتƲر ومنǊ قولǊ تعالǏ: لم تنتƲر قوليÜ والرقيÜ :Ɣ معناǉ"ولم ترقƔ قولي:"القرƈن

  .ينتƲر الطلÜ :Ɣ تعني 4]فƢرƚ منها Ƣائفا يترقب[

الموضƴ : ارتقƔ أشرف وعالÜ والمرقƔ والمرقبة: اإلشراƹ: اإلطالƼ الƙالث

    5عال وأشرف: المشرف يرتƴƽ عليǊ الرقيÜƔ وارتقƔ المكان

Ʋالراب Ƽاية: اإلطالƳالحراسة والر :Ǌوراقب Ƈالشي Ɣالقوم: رق Ɣورقي Ǌحرس :

Ʋالحاف Ʃالحار Ɣم والرقيǌحارس.  

الحƲƽ واالنتƲار واإلشراف والحراسة وǋي تعني : نيفالرقابة في اللƺة تع

  .المحافƲة علǏ الشيƇ وصونǊ وحراستǊ كما تعني االحتراƨ والتحوط والمراعاة

والمعنǏ الذي يناسƔ البحث ويمكن تطابقǊ مƴ المعنǏ االصطالحي ǋو المحافƲة 

ýاألحوا Ǐعل Ƴوالرعاية وترصد األخبار وكذا الحراسة واإلشراف واإلطال.  

                                                                                                                                                        
  .1/1204ابن متطور :  لسان العرب المحيط-  1

  .1/1204 المصدر نفسه، - 2
  .01 سورة النساء آیة - 3

  21 سورة القصص اآلیة - 4
  .1/1204 المصدر نفسه، - 5
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  :اصطالحøا-2

اختلف الباحƛون في تحديد ماǋية الرقابةÜ وتعددƘ التعاريف تبعا للتوجǊ القاƑم   

مصطلحاتÜǊ وسيعمد البحث إلǏ تخصيƭ التعريف االصطالحي في  الƽكر االقتصادي 

  .المعاصر وكذا في االقتصاد اإلسالمي

 عبارة عن  عرفƘ من الناحية القانونية بƋنǌا:في الفكر االقتصادǎ المعاصر: أوال

فǌي حƾ . 1حƾ دستوري يخوý صاحبǊ سلطة القراراƘ الالƨمة إلنجاƟ مشروعاƘ الخطة

 Ɣالوصاية من جان Ǐالرقابة معن ýقانون معين كما قد تحم Ǌالدستور أو قد يخول Ǌيخول

  .الدولة قصد فرƯ قواعد معينة لتحقيƾ أǋداف للتنƲيم اإلداري داخý الدولة

  : بƛالƛة اتجاǋاƘ الرقابةفوقد تميƘƨ تعار ي  

يǌتم بالجانƔ الوƲيƽي ويركƨ علǏ األǋداف التي تسعǏ إلǏ تحقيقǌاÜ فǌو  ":اǓول  

يǌتم بوجود عملياƘ معينة يلƨم توافرǋا إلمكان تحقيƾ الرقابةÜ ويتضمن تحديد األǋداف 

  ".2المطلوبة الوصوý إليǌا

Ǐ الوحدة إلǏ وبǌذا التوجǊ فالرقابة تعني العمý علǏ تحقيƾ أǋداف معينة تسع  

بينما يعتقد فريƈ ƾخر أن أساƩ الرقابة ǋو تحديد العمý المطلوƔ أداǉƌ من كý . إنجاǋƨا

فرد داخلǌا إذ في ǋذا ضمان لتنƽيذ األعماý المطلوبة في المواعيد المحددةÜ إال أن تحديد 

Ǌ األعماý في حد ذاتǊ ال يكƽي لوجود الرقابةÜ إذ ال بد أن يشعر كý فرد بمدǎ مسƌوليت

  .عن تحقيƾ األǋداف الموضوعة

وقد عرفƘ بƋنǌا اإلشراف والمراجعة من جانƔ سلطة أعلǏ للتعريف علǏ كيƽية "  

سير العمý داخý المشروƳ والتƋكد من أن الموارد تستخدم وفقا لما ǋو مخصƭ لǌا 

ي فالرقابة ǋي عملية متابعة داƑمة ومستمرة تقوم بǌا الجǌة الرقابية للتƋكيد من أن ما يجر

 Ƙالوحدة الخدمية أو االقتصادية يتم وفقا للخطط والسياسا ýداخ ýالعم Ǌعلي

  .3"الموضوعية

                                                                                                                                                        
  . م2002-02، مطبعة اإلنتصار لطباعة األوقست، ط15عوف محمود الكفراوي، : النظریة والتطبيق:   الرقلبة المالية- 1

  . 16 المرجع نفسه، - 2
  .17 المرجع نفسه - 3
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وعليǊ فالرقابة ǋي مجموعة عملياƘ . فǌذا االتجاǉ في التعريف ركƨ علǏ األǋداف  

التƽتيش والمراجعة للتƋكد من حسن سير المشاريƴ في إطار الخطط الموضوعة واألǋداف 

لوý المناسبة ألي عاƾƑ قد يحوý دون تحقيƾ ذلÜǁ وبناƇ علǏ ذلǁ المحددةÜ واقتراƟ الح

  :تقسم الرقابة إلǏ نوعين

وƹرضǌا المحافƲة علǏ األمواý العامة من سوƇ التصرف : "الرقابة المالية -أ  

–فالرقابة في النƲام االقتصادي اإلسالمي تعني عملية تقوم بǌا جǌاƘ معينة لمراقبة "

ýاية اقتصادية عالية وفقا لمعايير الش-الماƽدارة رشيدة وبكƎي رقابة : ريعة اإلسالمية وبǌف

 . 1"مالية شرعية في المقام األوý باإلضافة إلǏ أنǌا رقابة إدارية واقتصادية

 Ɣ- داف الموضوعة وعدم : "الرقابة االقتصاديةǋاأل ƾكد من تحقيƋا التǌدفǋو

إجراƇ ما قد يلƨم من االنحراف عن معدالƘ األداƇ المنصوƭ عليǌا في الخطة و

Ƙمن انحرافا ƴوتصحيح ما يق Ƈاألدا Ƙلتحسين معدال Ƙ2التعديال."  

يǌتم باإلجراƇاƘ ويركƨ علǏ الخطواƘ العمليةÜ ويǌتم بالرقابة من حيث : الƙاني  

كونǌا إجراƇاÜƘ يرتكƨ علǏ الخطواƘ التي يتعين إجراǋƌا للقيام بعملية الرقابةÜ فǘتمام  

Ɣ األمر وجود بياناƘ عن أوجǊ النشاط المختلف كشرط أساسي للقيام عملية الرقابة يتطل

 ýاألعما ƝƑا في متابعة النشاط ومراقبة نتاǌادة منƽيمكن االست ýأن تعد بشك Ǐبالرقابة عل

فاالتجاǉ الƛاني في تعريف الرقابة يركƨ علǏ الجانƔ العملي الميداني بضرورة . 3وفحصǌا

  .اƘ ومعلوماƘالحصوý علǏ ما ǋو ملموƩ من بيان

 ةيǌتم باألجƨǌة التي تقوم بالرقابةÜ وتتولǏ المواجǌة والƽحƭ والمتابع ":الƙالث  

وجمƴ المعلوماƘ وتحليý النتاÜƝƑ فالرقابة ǋنا تعني أجƨǌة معينة تقوم بمجموعة من 

العملياƘ للتƋكد من تحقيƾ الوحداƘ ألǋدافǌا بكƽاية مƴ إعطاǋ Ƈذǉ األجƨǌة سلطة التوصية 

  ".4 القراراƘ المناسبة أو إصدار القراراƘ واألحكام التي قد تلƨم في ǋذا الشƋنباتخاذ

                                                                                                                                                        
، ذو الحجة 52 العدد -18مجلة علمية محكمة تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكویت السنة :  مجلة الشریعة والدراسات اإلسالمية- 1

  .304 م، 2003مارس -هـ 1423
  .18-17عوف محمود الكفراوي، : النظریة والتطبيق:  الرقابة المالية- 2

  .18 المرجع نفسه ، - 3
  .20 المرجع نفسه،- 4
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   ýمƋإال أن ت Üا االصطالحيǌوم الرقابة في جانبǌƽفي تحديد م Ƈم اختالف العلماƹفر

وسيلة الرقابة : التعاريف المختلƽة يكشف أنǌا تدور كلǌا حوý محورين أساسيين ǋما

  .وطريقتǌا

 االصطالحية المتوفرة للرقابة لم تƽسح المجاý في تƽسيرǋا لكن مجمý التعاريف  

لعدة جوانƔ منǌاÜ خاصة موضوƳ الرقابة الذاتيةÜ وركƘƨ علǏ الجانƔ الوƲيƽي 

والعمليÜ سواƇ أكان الحديث عن األǋداف أم التركيƨ علǏ المƌسساƘ واألجƨǌة المسƌولة 

يرÜ ولم يƽسح المجاý مما يجعý العامý يƌدي عملǊ قصرا دون واƳƨ من دين أو ضم

Ǌوحقوق Ǌواجبات ǁفرد يدر ýالخارجية ألن ك Ƙراƛƌا المǌي معƽللرقابة الذاتية التي تنت .  

ومن خالý ما ذكر من تعاريف يمكن للبحث أن ينتǌي إلǏ تعريف مختار للرقابة 

القيام : المدلوý العام للرقابة يعني: "يمكن صياƹتǊ استƑناسا بتعريƽاƘ سابقةÜ وǋو أن

لعمý الذي كلف بǊ الƽرد بواƳƨ من ضميرǉ مƴ متابعة دقيقة من القادة للتƋكد من تحقيƾ با

 ýداف المرجوة من أي عمǋادي - سلوكي أو اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي–األƽت ƴم 

  ". 1االنحرافاƘ قبý وقوعǌا

  الرقابة في الفكر االقتصادǎ اإلسالمي: ƙانيا

االلتƨام التلقاƑي : مد علǏ جانبين اƛنين ǋماإن الرقابة في الƽكر اإلسالمي تعت

 ýسسة الحسبة من خالƌوالرقابة الخارجية لم Üالرقابة الذاتية الداخلية ýفراد من خالǖل

األمر بالمعروف والنǌي عن المنكرÜ وǋذا ما يجعý الرقابة في النƲام اإلسالمي مختلƽة 

  :عن ƹيرǋا من النƲم وǋي بǌذا المعنǏ تتنوƳ إلǏ نوعين

 الƽلسƽاƘ ن لكý عقيدة دينية أو وضعية ولكý فلسƽة م:الرقابة الذاتية: النوƱ اǓول

 ƴفي موق Ƈاألشيا ǉذǋ ƴا يضǌمن ýوك Üǁير ذلƹواإلنتاج و ýوالعم ýالما Ǐرة معينة إلƲن

 Üةƽمة اقتصادية مختلƲذا أنǋ عن Ɲوينت ÜǊويدعو إلي Ǌمن بƌام القيم الذي يƲمعين في ن

ن عناصر النشاط االقتصادي ǋام جداÜ ألن الموقف ǋو الذي يولد فالموقف العقاƑدي م

الدوافƴ القوية اإليجابية أو السلبية بالنسبة للعمý واإلنتاج والنشاطÜ وǋو الذي يحدد أǋداف 

                                                                                                                                                        
 ، المنصورة، دار اليقين للنشر والتوزیع، دار العباسيين 49المية وأثره في الدعوة إلى اهللا،عماد محمد عمارة یس، النظام الرقابي في اإلدارة اإلس- 1

  .م2003-هـ1424،  01للنشر والتوزیع، الریاض ط
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والرقابة الذاتية يطلƾ عليǌا العلماƇ الواƳƨ الديني . 1النشاط االقتصادي وأساليبǊ المشروعة

ƴوينب Üالذاتي Ƴƨالذاتي في أو الوا Ƴƨالوا Ʃرƺمن تعاليم اإلسالم التي ت Ƴƨذا الواǋ 

 Ʃنا ذا ضمير وإحساƑالتقاليد كا ǉذǋ م يصبح اإلنسان في كنفƛ البشرية ومن Ʃƽالن

ǉيرƹ Ǌأن يحاسب ýقب Ǌسƽن Ɣويحاس ÜǊسƽبن Ǌسƽن Ɣف يراقǋمر.  

ألفراد فالتوجيǊ الذاتي ǋو عبارة عن التربية الخاصة التي تنشƐ اإلسالم عليǌا ا"

Ƙا اإلطاراǌاإلسالم  ويكون ب ƴاألطر التي وض Ǐبة إلƹكرية والروحية التي تنقاد راƽال 

فيǌا حرياتǌم دون أن يشعر ƌǋالƇ بسلƔ شيƇ من حريتǌم ألن ǋذا التحديد نبƴ من واقعǌم 

  ". 2الروحي والƽكري

المسلم فما ينبƺي أن يتخلƾ بǊ التاجر في معامالتǋ ÜǊي صƽاƘ ومميƨاƘ انƽرد بǌا "

Ǌلرقابة . في معامالت ƴة تخضƽيƲمعاملة الو ǁوكذل Üير المسلمينƹ التجارة عند Ƙوإذا كان

 Ɲي الرقابة الربانية التي تختلǋ ا المسلمǌل ƴن الرقابة التي يخضƎلة العلمية فǓالمادة وا

وذلǋ ǁو صمام األمان الحقيقي لسالمة ". 3داخلǊ فتقوم سلوكǊ النƽسي وسلوكǊ الخارجي

كǊ وال شǁ أن البون شاسƴ بين الرقابة الربانية التي تنمي لدǎ الƽرد إحساسا بااللتƨام سلو

األخالقي قبý القانوني وتلǁ التي تعتمد فقط علǏ قوانين وضعية قد يƽوتǌا الكƛيرÜ ويتƽنن 

البعƯ في طرƾ ووساýƑ الƺش واالحتياý التي قد تعجƨ الرقابة الخارجية عن معرفتǌا 

ƨا عجǌبة وإن عرفتƹواالنحراف الناجم عن ر ýخاصة وأن المي Üاǌا وإيقافǌباتƛعن إ Ƙ

  .النƩƽ في الكسƔ ال يخضƴ لرقابة خارجية

قد استند إلǏ خلƽياƘ عقاƑدية وأخالقية "واإلسالم باǋتمامǊ بالرقابة الذاتية يكون 

  ".4تضمن صالحية تنƽيذǉ وتمدǉ بالروƟ والقوة علǏ االستمرار
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  -الحسبة–قابة المƊسساتية الر: النوƱ الƙاني

  :  تعريƹ الحسبة-1

  : لƸة-أ

مصدر : حسƔ الحساÜƔ واالحتساƔ: بكسر الحاƇ وتسكين السين مصدر: الحسبة

Ɣجر عن القبيح والمنكر: احتسƨ1.ال  

  : اصطالحا-ب

Ǌر فعلǌƲ ي عن المنكر إذاǌون Ǌر تركǌƲ ي أمر بالمعروف إذاǋ 2الحسبة 

ǋو المعروف : في النوƳ الذي ال يتوقف علǏ الدعوǎأن الحكم بين الناƩ : والمقصود

Ǌوأصل Ǌبوالية الحسبة وقاعدت : Ǌب Ÿي عن المنكر الذي بعث اǌو األمر بالمعروف والنǋ

 Ƙر األمم التي أخرجƑسا Ǐعل Ǌا ألجلǌوفضل Üاألمة ǉذǋ Ǌووصف ب Ǌدين ýƨوأن Ǌرسل

Ʃا3للناǌنƋا ابن خلدون بǌعرف Ǐذا المعنǌة دينية: " وبƽيƲاألمر بالمعروف و Ɣمن با 

 Ǌال لǋأ ǉمن يرا ǁمور المسلمين يعين لذلƋم بƑالقا Ǐعل Ưو فرǋ الذي Üي عن المنكرǌوالن

 Ǐعل Ɣدƌر ويƨويع Ƙويبحث عن المنكرا ǁذل Ǐويتخذ األعوان عل Ǌعلي Ǌفيتعين فرض

قدرǋاÜ ويحمý الناƩ علǏ المصالح العامة في المدينةÜ وال يتوقف حكمǊ علǏ تناƳƨ أو 

 Ƈإمضا Ǌل Ʃولي Ǌإلي ƴويرف Üǁمن ذل Ǌعلم Ǐإل ýر والحكم فيما يصƲالن Ǌل ýب Ƈاستعدا

الحكم في الدعاوǎ مطلقاÜ بý فيما يتعلƾ بالƺش والتدليƩ في المعاش وƹيرǋاÜ وفي 

  ".4المكاييý والمواƨين

 Ʃالنا ƾعن حقو Ƴللدولة في الدفا ýيƛي تمǋ اإلسالمي ƴفالحسبة في التشري

وقد أولǏ اإلسالم اǋتماما خاصا لقضية الرقابة علǏ . لسلوǁ والمعامالÜƘوالسعي لضبط ا

األسواƾ بعد أن حدد األطر األخالقية والشرعية التي يجƔ أن يخضƴ لǌا المتعاملون 

ويتمýƛ نƲام الحسبة في اإلسالم في وجود قواعد وأصوý مرسومة ومعروفة للناƩ يقوم 
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االنحرافاƛ Ƙم إخبار السلطاƘ المختصة التي المحتسƔ بالتƋكد من تنƽيذǋا ومنƴ وكشف 

  .1تتخذ التدابير المناسبة

  :مشروƳية الرقابة وأǉميتها: الفرƱ الƙاني

  :مشروƳية الرقابة الذاتية وأǉميتها: أوال

  :المشروƳية-1

تعاليم اإلسالم تدعو كý فرد أن يقوم بعملǊ الذي يناط بǊ علǏ خير وجǊ وأتمÜǊ كما 

Ǌ بضمير يقÜƲ والمتصƽح ǓياƘ القرƈن الكريم واألحاديث تدعوǉ إلǏ ممارسة عمل

الشريƽةÜ والباحث ألقواý العلماƇ وƈراƇ المحدƛين والمƽكرين يجد أن اإلسالم أولǏ الرقابة 

  :الذاتية اǋتماما كبيرا

Ƌن تبدوا ما في أنفسكم أو تƢفوǇ يحاسبكم بǈ اŶ (: قاý تعالǏ: من القرƆن-أ

فعالقة الƽرد بƺيرǉ في  )2يشاƅ واƳ ŶلǍ كل شيƅ قديرفيƸفر لمن يشاƅ ويعذب من 

جميƴ المجاالƘ مبنية علǏ أساƩ استشعار الرقابة الداƑمة Ÿ تعالǏ وأن أي تصرف 

قاý . يصدر عنǊ إنما اŸ أعلم بÜǊ وǋذا ما يجعلǊ يقƲا وحذرا في تعامالتǊ التجارية

Ǐتعال:)Ǉمعاذير Ǎولو ألق Ûبصيرة ǈنفس ǍلƳ 3)بل اإلنسان Ʃا إحساǌƛالرقابة مبع ǉذǋ 

 Ƈشي Ǌعلي Ǐƽوال يخ Üمانƨمكان و ýوفي ك ýحا ýمعنا في ك ýوج ƨع Ÿن اƋإيماني ب

  .4من أمرنا

-Ǐتعال ýوقا  :)ƅوال في السما ƭرǓفي ا ƅشي ǈليƳ ǍفƢال ي Ŷن اƋ(5 ýوقا 

Ǐتعال :)Ƹالم الƳ ǍلƋ منون وستردونƊوالم ǈملكم ورسولƳ Ŷا ǌملوا فسيرƳيب وقل ا

فالمسلم يعلم علما جاƨما بƋن اŸ تعالǏ مطلƴ عليǊ . )6والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون

 Ƈوال في السما Ưذرة في األر ýقاƛم Ǌعن Ɣرƺمان ومكان ال يƨ ýفي ك Ǌومع
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وباستشعارǉ لǌذǉ الرقابة في كý تصرفاتǊ ومسƌولياتǊ يلتƨم تعاليم اإلسالم تلقاƑيا بباعث 

Üسلطان أو قانونالعقيدة واإليمان Ǐير حاجة إلƺبة واختيار بƹأي عن ر .  

لعý أساƩ المسƌولية في اإلسالم ودليý الرقابة الذاتية في ضبط :  من السنة-ب

 Ǌو قولǋ المسلم ǁسلوρ" :ýعابر سبي ǁنƋوكن في الدنيا ك ǉترا ǁنƋك Ÿفالحديث . 1"اعبد ا

لذاتية التي تضبط سلوكǊ وجميƴ الشريف يربي في المسلم ضميرا حيا يبعث فيǊ الرقابة ا

 Ǌعن Ɣيƺال ت Ǐتعال Ÿيعلم أن عين ا Ǌألن Ƈوإن كان بعيدا عن أعين الرقبا Ǐحت Ǌتصرفات

  .أبدا

  :  أǉمية الرقابة الذاتية-2

ǋي رقابة الوجدان والضمير داخý الƽرد المسلم المƌمن باǋ ÜŸذا اإليمان يجعلǊ -أ

المراقبة الذاتية الناتجة عن الضمير اليقƲ تدفƴ الƽرد أمينا في عملǊ وتعامالتǊ التجاريةÜ ف

 ÜǊفي ƭواإلخال ýإتقان العم Ǐا "إلǋرƛوأك Üا حيويةǋرƛوأك Üالرقابة Ƴم أنواǋي أǋو

ضرورةÜ فاإلنسان المراقƔ لذاتǋ Ǌو الذي تكون لǊ وقاية ضد االنحرافÜ وǋو الذي 

  "2معامالتǊ التجاريةتكون لديǊ المبادرة لتصحيحÜǊ ولمقاومة أي فساد يǌƲر في 

 يƺرƩ اإلسالم تعاليم الواƳƨ الديني في النƩƽ البشريةÜ ومن ǋنا يصبح الƽرد -ب

كاƑنا يتمتƴ بضمير حي يحاسƔ نƽسǊ قبý أن يحاسÜƔ فالرقابة الذاتية تعني تربية سليمة 

  Ǌممارسة عمل Ǐاإلنسان إل ƨƽالذاتية التي تح ƴتنمية الدواف Ǐعل ƭوحر Üفرادǖفي -ل 

وحين يحƩ المسلم أنǊ إذا أمكن من " بما يحقƾ مصلحتǊ ومصلحة ƹيرǉ - يƴ الميادينجم

 Ǌفي Ǌفي حد ذات ǁن ذلƎف ÜŸمن رقابة ا Ƙاإلفال ƴال يستطي ǊنƎمن رقابة السلطة ف Ƙاإلفال

  ".3أكبر ضمان لسالمة السلوǁ االجتماعيÜ وعدم انحراف النشاط االقتصادي

øالديني -ج Ƴƨوالخوف من -الذاتيةالرقابة – إن الوا Ÿاإليمان با Ǐم علƑالقا 

المساƇلة في اليوم اǓخر أقوǎ فاعلية لدǎ المسلم من الرقابة التي تمارسǌا السلطة 

العامةÜ ألن الرقابة الذاتية ال تنƲر إلǏ الحافƨ المادي الدنيوي بقدر نƲرتǌا إلǏ المصلحة 
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اƔ نƲير العمý من اŸ تعالǏ العامةÜ وقضاƇ مصالح المسلمين وانتƲار األجر والƛو

ǉ1وتمني رضا "  

تǌƲر لنا أǋمية الرقابة الذاتية في كƛير من التصرفاƘ التي ال تتمكن معǌا  "-د

أجƨǌة الرقابة الخارجية من التوصý إليǌاÜ وتبقǋ Ǐذǉ الرقابة مرǋونة بوعي اإلنسان 

ويÜ فƎذا وضƴ المƌمن المسلم ودوافعǊ الذاتية التي يمýƛ الضمير الديني فيǌا المحرǁ الق

في داƑرة الواجباƘ والمسƌولية عن أداǌƑا تحƘ رقابة ذاتية كانƘ حركاƘ األفراد في 

 المصلحة العامة وكانƘ حركة متصلة ال انقطاƳ فيǌاÜ وأديǉ Ƙاتجاǉ واحد وǋو اتجا

الخدماƘ التي يجƔ أن تƌدǎ للمجتمƴ في دقة وانتƲام وأدǎ اإلنتاج في العمý كما وكيƽا 

  ".2انتƲار الحافƨ الماديدون 

øǉ- Ǐعل ǉƨوتركي Ǌتمامǋا Ǐعل ýالرقابة الذاتية دلي Ɣجان Ǐاإلسالم عل ƨتركي 

 ýال يعام Ǌألن Üسيƽالن Ɣبالجان Ǌتمامǋوأيضا ا Üالتجارية Ƙاألخالقي في المعامال Ɣالجان

 ýنسان من خالƎك ýلة بƉاإلنسان ك" ƾسي والذاتي بالطريقة التي تحقƽالن ýج العامƨم

األǋداف وتقوم بالعمý واإلنتاج فالتوجيǊ الذاتي ينبƴ من أعماƾ نƩƽ اإلنسان ويستمد من 

وال شǁ أن الوصوý إلǋ Ǐذا المستوǎ ". 3المحتوǎ الروحي والƽكري للشخصية اإلسالمية

من األداƇ يتطلƔ إعادة صياƹة المƽاǋيم وإحياƇ الجانƔ األخالقي من النشاط التجاري 

  . للƽرد المسلم

لرقابة الذاتية ميƨة يتميƨ بǌا النƲام اإلسالمي في تربيتǊ للƽرد المسلم دون  ا-و

ساƑر النƲم األخرǎ التي تتركǊ للقوانين الوضعية أو الخوف من توقيƴ الجƨاƇ من القاƑد 

وǋذǉ النƲم تƽصý الدين واألخالƾ تماما عن . 4المباشر لǊ أو من الرقابة البشرية عموما

سواƇ التجارية منǌا أو ƹير التجارية وƲلƘ الرقابة موكولة إلǏ مجاالƘ الحياة العامة 

السلطة العامةÜ وǋذا ما يƽسر كƛرة وتنوƳ أساليƔ الƺش في النشاط التجاريÜ وسǌولة 

 Ǌوضوابط ǉمعايير ýلة القانون فخرج النشاط التجاري عن كƑمن طا Ɣرǌإيجاد منافذ للت
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الرقابة الذاتية التي يكون أساسǌا : أال وǋوالƽقǌية الشرعية لضياƳ جانƔ مǌم من الرقابة 

  .العقيدة واإليمان

  :مشروƳية الحسبة: ƙانيا

نƲام االحتساƔ يستند إلǏ العديد من النصوƭ القرƈنية والسنة النبوية التي تلƨم 

  .المسلمين بنƲامǌا وااللتƨام بƋسسǌا

   :من الكتاب - 1

: وف والنǌي عن المنكر قررƘ الكƛير من اǓياƘ الكريمة شرعية األمر بالمعر-أ

Ǐتعال ýن المنكر (: قاƳ وينهون ƹمرون بالمعروƉير ويƢال ǍلƋ ونƳولتكن منكم أمة يد

كنتم Ƣير أمة أƢرجƖ للناƧ تƉمرون بالمعروƹ (: ويقوý 1)وأولئǉ ƿم المفلحون

Ŷمنون باƊن المنكر وتƳ 2وتنهون(Ǐتعال ýوقا  :)  أقاموا ƭرǓم في اǉن مكناƋ الذين

Ɔاقبةالصالة وƳ Ŷن المنكر وƳ ونهوا ƹمور اتوا الزكاة وأمروا بالمعروǓ3( ميةǋǖف 

 Ƈوبين إقامة الصالة وإتيا Ǌن الكريم بينƈي عن المنكر قرن القرǌاألمر بالمعروف والن

Ǐتعال Ÿواإليمان با ýكاة بƨال .  

  Ɣ- Ɣم القيام بواجǌعلي Ưرƽي Ưم لبعǌالمسلمين بعض Ƈن أن والƈويقرر القر

والمƊمنون والمƊمناƖ بعضهم أولياŷ  ƅ: قاý تعالǏ. ر بالمعروف والنǌي عن المنكراألم

  4Ŷبعƭ يƉمرون بالمعروƹ وينهون Ƴن المنكر

يا بني أقم الصالة وأمر بالمعروŷ ƹ: ومن وصايا لقمان البنǊ التي ذكرǋا القرƈن الكريم

  5ŶوانƳ ǈن المنكر واصبر ƳلǍ ما أصابƋ ƿن ذلƿ من Ƴزم اǓمور

  ùج -Ǐتعال Ǌفي قول ǁمرتكبي المنكر وذل Ɣاجتنا Ǐن الكريم علƈويحث القر : ŷ

وƋذا رأيƖ الذين يƢوضون في Ɔياتنا فƳƉرƳ ƭنهم حتǍ يƢوضوا في حديث ƷيرǇ وأما 

  . 6Ŷينسينƿ الشيطان فال تقعد بعد الذكرǌ مƲ القوم الưالمين
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 والنصح واإلرشاد ويقرر اإلسالم تكافý المسلمين جميعا وتعاونǌم المعنوي بالتعليم

Ǌدون . والتوجي Üالمعروف ǁالمنكر ويتر Ǌالذي يباشر في ƴن عاقبة المجتمƈوقد بين القر

 ǉذǋ Ƙمن أخبار األمم السابقة التي ترك Ǌما قص ýي من خالǌمر وينƋأن يوجد من ي

Ǐتعال ýقا Ɣا العذاǌب ýولية فحƌالمس : ŷ بقية Ǎفلوال كان من القرون من قبلكم أول

 الفساد في اǓرƋ ƭال قليال ممن أنجينا منهم واتبƲ الذين ưلموا ما أترفوا فيǈ ينهون Ƴن

ÜŶ وال خير في حديث بين الناƩ إال إذا كان أمرا بالمعروف وحضا 1وكانوا مجرمين

Ǐتعال ýقا Ɵالخير واإلصال ýعم Ǐعل : ŷ ال من أمر بصدقةƋ مǉير من نجواƙير في كƢ ال

Ƨبين النا ƝصالƋ أو ƹ2أو معروŶ نƈأمة القر Ƙذا كرمǌا " ولǌي خير األمم ألنǌف

اإليمان : تدعوǋم إلǏ الصراط المستقيم وال تتحقǋ ƾذǉ الخيرية إال بتوافر شروط ƛالƛة ǋي

باÜŸ واألمر بالمعروفÜ والنǌي عن المنكرÜ ولǌذا قاý مجاǋد أنǌم خير أمة علǏ الشراƑط 

  ".3المذكورة في اǓية

 :من السنة - 2

لنبوية الربط بين اإليمان واألمر بالمعروف والنǌي عن المنكر  أيدƘ السنة ا-أ

 Ÿا ýرسو ýقا Ǌميتǋا ألƨإبراρ" : Ǌفبلسان ƴن لم يستطƎف ǉبيد ǉيرƺمنكم منكرا فلي ǎمن رأ

فقد بين رسوý اŸ مراتƔ االمر بالمعروف " 4فƎن لم يستطƴ فبقلبǊ وذلǁ أضعف اإليمان

     . والنǌي عن المنكر

Ɣ-اروي عن أبيǌفي خطبة خطب ýقا Ǌأن Ǌعن Ÿإنكم :  بكر رضي ا Ʃا الناǌأي

 Ŷ5يا أيها الذين Ɔمنوا Ƴليكم أنفسكم ال يضركم من ضل Ƌذا اǉتديتم ǋذǉ اǓية ŷ نتقرأو

 Ÿا ýرسو Ƙوإني سمعρ ýم من يقدر أن ينكر " يقوǌما من قوم عملوا بالمعاصي وفي

   .6"ذاƔ من عندǉعليǌم فلم يƽعý إال أن يوشǁ أن  يعمǊ اŸ بع

                                                                                                                                                        
 .116 سورة هود اآلیة - 1

 .114 سورة النساء اآلیة - 2
 .هـ،01،1300ط ، المطبعة العامرة، 02/114صدیق حسن القنوجي البخاري، بوالق، :  فتح البيان في مقاصد القرآن- 3

 .1/39 صحيح مسلم - 4
  .105:آیة :  سورة المائدة - 5

  .1189 /7: ا حياء علوم الدین  /-هـ1354، ط 236 /05 التاج الجامع لألصول في أحادیث الرسول، منصور علي ناصف، - 6
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   ùج - Ÿا ýرسو ýƋس Ǌعلبة أنƛ وروي عن أبيρǏتعال Ǌسير قولƽعن ت  :ŷال 

يا أبا ƛعلبة مر بالمعروف وانǊ عن المنكر فƎذا رأيÜŶ": Ƙ فقاýيضركم من ضل Ƌذا اǉتديتم

 ǁعن Ƴود ǁسƽبن ǁفعلي Ǌذي رأي برأي ýك Ɣرة وإعجاƛƌĉمتبعا ودنيا م ǎوǋشحا مطاعا و

وراƑكم فتنا كقطƴ الليý المƲلم للمتمسǁ فيǌا بمýƛ الذي أنتم عليǊ أجر العوام إن من 

ال بý منكم ألنكم تجدون علǏ الخير "بý منǌم يا رسوý اÞ Ÿ قاÜ : ý قيý"خمسين منكم

  .1"أعوانا وال يجدون عليǊ أعوانا

أوý ما دخý النقƯ علǏ بني إسراƑيρ"  ýقاý رسوý اŸ :  وعن ابن مسعود قاý-د  

يا ǋذا اتƾ اŸ ودƳ ما تصنƴ فƎنǊ ال يحý لƛ ǁم يلقاǉ : ان الرجý يلقǏ الرجý فيقوýأنǊ ك

ǉوقعيد Ǌوشريب Ǌأن يكون أكيل ǁذل Ǌفال يمنع Ǌحال Ǐو علǋد وƺمن ال . ǁفلما فعلوا ذل

ýم قاƛ Ưم ببعǌبعض Ɣقلو Ÿا Ɣلسان : "ضر Ǐعل ýيƑروا من بني إسراƽلعن الذين ك

كال واŸ لتƋمرون بالمعروف وتنǌون عن المنكر ولتƋخذن : اƛýم ق" داود وعيسǏ بن مريم

أو : علǏ يد الƲالم لتوطرنǊ علǏ الحƾ أطرا ولتقصرنǊ علǏ الحƾ قصراƨ Üاد في رواية

  ".2ليضربن اŸ قلوƔ بعضǌم ƛم يلعنكم كما لعنǌم

  ùǋ- ýوقاρ" :ýيقو Ÿإن ا Ʃا الناǌون عن المنكر : يا أيǌمرن بالمعروف ولتنƋلت

 مر علǏ صبرة ρوقد ورد في صحيح مسلم أن الرسوý3 " ý أن تدعوا فال يستجاƔ لكمقب

ýبلال فقا Ǌأصابع Ƙا فنالǌفي ǉيد ýدخƋطعام ف :ýفقا Þالطعام Ɣذا يا صاحǋ ما : Ǌأصابت

ýفقا Ÿا ýيا رسو Ƈمنا: السما Ʃشنا فليƹ من Ʃالنا ǉالطعام كي يرا ƾفو Ǌ4أفال جعلت "

Ǐول Ÿا ýبعد فتح مكةويذكر أن رسو ƾالسو Ǐعل ƭ5 سعيد بن سعيد بن العا.  

فمراقبة األسواƾ والمعامالƘ التجارية وما يجرǎ فيǌا من انحراف أو ƹش من   

األمور التي يراقبǌا رسوý اŸ وسن لصحابتǊ وألتباعǊ من بعدǉ مراقبتǌا ومنƴ ما يجري 

  .فيǌا من ƹش أو تƺرير أو تدليƩ أو تطƽيف

  :الصحابةمن أقوال وأفعال - 3  
                                                                                                                                                        

  . 1189 /07الغزالي :   إحياء علوم الدین- 1
 .م1967-هـ1387كتاب العربي للطباعة والنشر دار ال: ،  القاهرة253/-06 تفسير القرطبي، - 2

 .1189/-07الغزالي :  إحياء علوم الدین- 3
 .2429: في النهي عن الغش، رقم الحدیث: البيوع:  سنن الدرامي– 2216: النهي عن الغش، رقم الحدیث:  السنن ابن ماجة، آتاب التجارات- 4

 .م 1986 -هـ1407 ،01، بيروت ،دار الكتاب العربي ،ط 401أحمد الحصري، : سالمي السياسة االقتصادیة والنظم المالية في الفقه اإل- 5
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 منƝǌ رسوý اŸ فƋمر بالمعروف ونǏǌ -رضي اŸ عنǊ–نƝǌ أبو بكر الصديƾ  -أ

عن المنكرÜ وقاوم المنحرفين والمرتدين وكان يباشر  مǌام الحسبة بنƽسǊ في مواطن 

كƛيرة ولما انشýƺ بالحروƔ أمر عبد اŸ بن مسعود أن يعƩ في المدينة لمعرفة ما يجري 

كý ما أوتي من أسباƔ فƎن لم يستطƴ ذلǁ رفƴ األمر إلǏ خليƽة في األسواƾ ويعالجǊ ب

Ÿا ý1رسو.  

بƩƑ : " يقوρýسمعƘ رسوý اŸ : -رضي اŸ عنǊ–بن الخطاƔ   قاý عمر-ب

لذا كان يتولǏ الحسبة بنƽسǊ ". 2القوم قوم ال يƋمرون بالمعروف وال ينǌون عن المنكر

اجتǊ في السوƾ ويقضي بين الناƩ وكان يطوف بالنǌار في األسواƾ منƽردا ويقضي ح

وأصدر أمرا بƎحراƾ حانوƘ "حيث أدركǊ الخصوم ويƋمر بالمعروف وينǏǌ عن المنكر 

Ǌل ýوقا Üيƽقƛالخمر لرويشد ال Ǌفي Ƴال رويشد: كان يبا ƾفوسي Ƙ3إنما أن ." Ǐولقد أول

 Ƈرجاال ونسا Ǌأفراد رعيت Ưبع ƾعن طري ƾسواǖقة لƑسليما"عناية فا ýن بن فقد استعم

أبي حتمة األنصاري علǏ سوƾ المدينةÜ كما استعمý الساƔƑ بن يƨيد مƴ عبد اŸ بن 

  ".4عتبة بن مسعود علǏ سوƾ المدينة أيضا

øابن مسعود  -ج ýƑس-Ǌعن Ÿرضي ا - ŷ يةǓا ǉذǋ سيرƽال يضركم من  عن ت

شǁ أن يƋتي إن ǋذا ليƨ ƩمانǌاÜ إنǌا اليوم مقبولة ولكن قد أو: Ŷ فقا5ýضل Ƌذا اǉتديتم

ƨمانǌا تƋمرون بالمعروف فيصنƴ بكم كذا وكذا وتقولون فال يقبý منكم فحينƑذ عليكم 

  .6أنƽسكم ال يضركم من ضý إذا اǋتديتم

4-ƅمن أقوال العلما :  

 موضوƳ الحسبة والمƌيداƘ الضامنة لتنƽيذǋا وǋي العقوباƘ 7 بحث ابن تيمية-أ

خý الدولة إلقرار األمر بالمعروف والنǌي التي تكýƽ تنƽيذ أوامر المحتسÜƔ وطالƔ بتد

                                                                                                                                                        
 ،323، 322في اإلدارة اإلسالمية وأثره في الدعوة إلى اهللا، عماد محمد عمارة یس،  النظام الرقابي - 1

 .1194/-07الغزالي :  إحياء علوم الدین- 2
 .62ابن تيمية ، : الحسبة- 3

 .323عماد محمد عماره یس، : في اإلدارة اإلسالمية وأثره في الدعوة إلى اهللا النظام الرقابي - 4
 .105 سورة المائدة اآلیة - 5

 .1189/-07الغزالي، :  احياء علوم الدین- 6
ضر بن علي بن عبد اهللا تقي الدین أبو العباس أحمد بن شهاب الدین عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن الخضر بن محمد بن الخ:  ابن تيمية- 7

: من مؤلفاته.م1328هـ 728م، درس العلوم الدینية والفقه الحنبلي، توفي وهو محبوس بقلعة دمشق سنة 1263هـ 661بن تيمية الحراني، ولد سنة 
  .السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية، مجموع الرسائل الكبرى
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 Ǌوفصل Ǌفي ƴري في الحسبة وتوسƲاالقتصادي العام أو الن Ɣبالجان Ǐواعتن Üعن المنكر

ويƋمر المحتسÜ" : Ɣ فيقو1ýوأعطǏ للمحتسƔ اختصاصاƘ واسعة في مراقبة ǋذǉ الناحية

 Ƙعن المنكرا Ǐǌوين Ƙاألمانا Ƈالحديث وأدا ƾوبصد Ƙبالجمعة والجماعا Ɣمن الكذ

 Ƙوالبياعا Ƙش في الصناعاƺان والƨوالمي ýيف المكياƽمن تط ǁفي ذل ýوالخيانة وما يدخ

ǁونحو ذل Ƙ2والديانا."  

األحكام السلطانية حيث قاý : أفرد اإلمام الƽراƇ فصال خاصا بالحسبة في كتابǊ -ب

فرƯ متعين علǏ المحتسƔ بحكم الواليةÜ وفرضǊ علƹ Ǐيرǉ داخý في فرƯ : "أنǌا

 ǉيرƺب Ǌعن ýƹأن يتشا ƨالذي ال يجو Ǌتصرف ƾمن حقو Ǌب Ɣوأن قيام المحتس Üايةƽالك

وأن علǏ المحتسƔ إجابة من استدعǏ بǊ وأن عليǊ أن يبحث عن المنكراƘ الƲاǋرة 

ليصý إلǏ إنكارǋاÜ ويƽحƭ عما ترǁ من المعروف الƲاǋر ليƋمر بƎقامتÜǊ ولǊ أن يتخذ 

لǊ منصوÜƔ وإليǊ مندوÜƔ ليكون لǊ أقǌرÜ وعليǊ علǏ اإلنكار أعوانا ألنǊ عمǋ ýو 

  ".3أقدر

øية-جƨاإلمام ابن قيم الجو ƭ4 كما خǊالحسبة بالحديث في كتاب  : ƾالطر

Ǌا األمر بالمعروف : وأما والية الحسبة: الحكمية في السياسة الشرعية بقولǌفخاصت

ùوان والنǌي عن المنكر فيما ليƩ عن خùصاƭƑ الùوالة والقضùاة وأýǋ الدي

 بالجمعة والجماعة وأداƇ األمانة والصدƾ والنصح -والي الحسبة–ونحùوǋمÜ ويƋمùر 

 Ƙش في الصناعاƺان والƨوالمي ýيف الكيƽوتط Üعن الخيانة Ǐǌوين ýواألعما ýفي األقوا

Ƙ5والبياعا.  

 أما الرقابة علǏ النشاط التجاري فقد اعتبرǋا ابن خلدون من مǌام المحتسƔ -د

ƽة عامة سلطة من أǋم سلطاƘ الدولة في اإلسالمÜ  ومن أبرƨ المǌام وجعý الحسبة بص

Ǌوعرف الحسبة بقول Üالتجارة Ǐي الرقابة علǋ سسةƌالم ǉذǌي : "المنوطة بǌأما الحسبة ف

                                                                                                                                                        
 .403أحمد الحصري، : لسياسة االقتصادیة والنظم المالية في الفقه اإلسالميا 1

 . بتصرف1/377ابن تيمية ،:   الفتاوى العراقية- 2
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  .253 معجم أعالم الفكر اإلنساني، -  
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وƲيƽة دينية من باƔ األمر بالمعروفÜ والنǌي عن المنكر الذي ǋو فرƯ علǏ القاƑم 

لÜǊ فيتعين فرضǊ عليǊ ويتخذ األعوان علǏ بƋمور المسلمينÜ يعين لذلǁ من يراǉ أǋال 

ذلÜǁ ويبحث عن المنكراÜƘ ويعƨر ويƌدƔ علǏ قدرǋاÜ ويحمý الناƩ علǏ المصالح 

العامة في المدينةÜ وال يتوقف حكمǊ علǏ تناƳƨ أو استعداƇ بý لǊ النƲر والحكم فيما 

Ü بý فيما يصý إلǏ علمǊ من ذلǁ ويرفƴ إليǊ وليƩ لǊ إمضاƇ الحكم في الدعاوǎ مطلقا

  .1يتعلƾ بالƺش والتدليƩ في المعايش وƹيرǋا وفي المكاييý والمواƨين

  :أǉمية الحسبة ودور المحتسب في الرقابة ƳلǍ النشاط التجارƙ :ǎالƙا

 تقتضي قواعد المنافسة الحرة مراقبة النشاط التبادليÜ وكذلǁ األسعارÜ ومختلف 

 الحسبة ويبرƨ الدور الرقابي الƽعاý أنواƳ الحرف والصناعاÜƘ األمر الذي يعكƩ أǋمية

الذي يلعبǊ المحتسƔ لضمان سيادة القواعد اإلسالمية للنشاطاƘ االقتصادية والتجارية 

Ɣالمحتس ýومن أعما:  

1-Ɩمل المحتسب في المعامالƳ  : ƴمن Ǌوأعوان Ɣالمحتس ƭمن اختصا

ورسولǊ من العقود ويدخý في المنكراƘ ما نǏǌ اŸ عنǊ "المعامالƘ التي حرمǌا اإلسالم 

المحرمةÜ مýƛ عقود الرباÜ صريحا واحتياالÜ وعقود الميسرÜ كبيوƳ الƺررÜ وحبý الحبلة 

والمالمسة والمنابذةÜ والنجش وتصرية الدابة اللبونÜ وساƑر أنواƳ التدليÜƩ وكذلǁ ساƑر 

وƹش المبيعاƘ وتدليƩ األƛمانÜ فينكرǉ ويمنƴ منǊ " 2الحيý المحرمة علǏ أكý الربا

يƌدƔ عليǊ بحسƔ الحاý فيǊ فƎن كان ǋذا الƺش بتدليƩ علǏ المشتري ويخǏƽ عليǊ فǌو و

  .3أƹلƲ الƺشوش تحريما واإلنكار عليǊ أƹلƲ والتƋديƔ فيǊ أشد

   ƾا في السوǌƛحدو ƴا ومنǌمراقبت Ɣالمحتس Ǐعل Ɣالتي يج Ƙومن المنكرا

لما " عن ǋذا التصرف  نρǏǌاإلسالمي تلقي السلƴ قبý أن تجيƇ إلǏ السوÜƾ فƎن النبي 

 ال يعرف السعر فيشتري منǊ المشتري بدون القيمة ولذلǁ أƛبǊ ƘفيǊ من تƺرير بالباƴƑ فƎن

  ".4 لǊ الخيار إذا ǋبط إلǏ السوρƾالنبي 

                                                                                                                                                        
 .238عبد الرحمن بن خلدون ،:  تاریخ ابن خلدون- 1
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 .298 األحكام السطانية الفراء ،- 3
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 وكما كانƘ وƲيƽة المحتسƔ حماية المشتري من مضارباƘ السوƾ وƹش 

لمشتريÜ فƎن الواجƔ  تجارية يƺبن فيǌا اةالمضاربين ووجوƔ إلƺاƇ كý عقد أو صƽق

ƴƑحماية البا ǁكذل Ưرƽوعقوبة . "ي ÜǊي عنǌوالن ÜǊجميع ǁوالي الحسبة إنكار ذل Ǐفعل

 Ǐعل Ɣالتي يج Ƙمن المنكرا ǁن ذلƎف ÜǊعلي Ǐومدع ǎدعو Ǐعل ǁوال يتوقف ذل ÜǊفاعل

 ."1والي األمة إنكارǋاÜ والنǌي عنǌا

  :مراقبة اǓسعار ومنƲ االحتكار-2

 Ɣالمحتس ýا حيث رمراقبة األسعامن أعماǌل ýتعƽالم Ƴاƽاالرت ƴا ومنǌلضبط 

ترتƴƽ عن سعر المýƛ أو الساƑد في السوÜƾ وإذا اقتضǏ األمر يƽرƯ علǏ التجار سعرا 

 Ɣوالطل Ưلقانون العر Ƴوالمنافسة والخضو ýو مكلف بضمان حرية التداوǋو Üمعينا

Ƙوالخدما ƴسعار السلƋب Ɣبعيدا عن االحتكار والتالع.  

 أن أýǋ السوƾ اجتمعوا أن ال يبيعوا إال بما يريدون مما قد تراضوا عليǊ مما ولو"

 Üالوالي Ǐحقا عل ƾم من السوǌكان إخراج ƾوأفسدوا السو ÜƩالنا Ǐالمضرة عل Ǌفي

وينƲر للمسلمين فيما يصلǌم ويعمǌم نƽعǊ ويدخý السوƹ ƾيرǋمÜ فƎنǊ إن فعý ذلǁ معǌم 

ƛم من كǌسƽأن Ǌإلي Ƙوال رجعوا عما طمح Ǌعƽم نǌرة الربح ورضوا من الربح بما يقابل

Ʃعامة النا Ǐالمضرة عل Ǌ2يدخلون ب."  

øج-  Ɣالمحتس Ǐفعل Üأيضا Ƙفي الصناعا ýيدخ ǊنƎف Ƴش في البيوƺال ýكما يدخ

أن يراقƔ كý ذلǁ وينǏǌ عنǊ فيمتد عملǊ إلǏ أرباƔ الحرف والصناعاƘ فيراقƔ أدواتǌم 

أحواý "يجƔ توفرǋا في كý حرفة وصنعةÜ فيراقƔ التي يستخدمونǌا والشروط التي 

 Ǐم من صناعة المحرم علǌفيمنع ƘالǓوا Ʃالذين يصنعون األطعمة والمالب Ƴالصنا

 Ɣصاح ƴويمن Ƙمن اتخاذ المنكرا ƴويمن ýالحرير للرجا Ɣياƛو Üيǋالمال ƘالƉك ƾاإلطال

Ǌش في صناعتƺصناعة من ال ý3ك."  

 أýǋ الصناƴƑ في األسواƛ ƾالƛة أصناف فمنǌم ومما يƌخذ والة الحسبة بمراعاة من

 والمعلمينÜ ألن الطƔ إقدام علǏ النƽوƔ Ʃمن يراعǏ عملǊ في الوفور والتقصير كالطبي

                                                                                                                                                        
  .251 قيم الجوزیة، ابن:  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية-1

 .45یحي بن عمر، :  أحكام السوق- 2
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يƽضي التقصير فيǊ إلǏ تلف أو سقمÜ وللمعلمين الطراƾƑ التي ينشƋ الصƺار عليǌاÜ فيقر 

التصدي لما يƽسد بǊ منǌم من توفر علمǊ وحسنƘ طريقتÜǊ ويمنƴ من قصر أو أساƇ من 

ƔداǓا Ǌوتخبث ب Ʃوƽة . 1النƹالصا ýƛحالة من األمانة والخيانة فم Ǐوأما من يراع

Ü والصباƹينÜ ألنǌم ربما ǋربوا بƋمواý الناÜƩ فيراعǏ أýǋ الƛقة نوالحاكة والقصاريي

Ǌمن ال يعرف Ǌتر بƺال يƑل Üǉر أمرǌويش Ǌخيانت ƘرǌƲ م ويبعد منǋم فيقرǌ2من.  

اعǏ عملǊ في الجودة والرداƇةÜ فǌو مما ينƽرد بالنƲر فيǊ والة الحسبة وأما ما ير

 فواجƔ 3ولǌم أن ينكروا عليǌم في العموم فساد العمý ورداƇتǊ وإن لم يكن فيǊ مستعد

المحسƔ مراقبة أرباƔ الحرف والمǌن المختلƽة ليمنƴ الƺش ألن في ƹشǌم وانحرافǌم 

فالحرف والصناعاƘ مǌƲر من مƲاǋر النشاط إضرار بمصالح األمة المادية والمعنوية 

Ʃالنا ƾا حقوǌب ƾوتتعل Üالتجاري.  

ولولي الحسبة أن يختار أعوانا لǊ يملكون الخبرة الكافية بمختلف أنواƳ الحرف 

 ǋذǉ الحرفÜ حتǏ يتمكنوا من تحديد مƲاǋر الƺش ƔوالصناعاÜƘ وربما كانوا من أربا

 ǋذǉ الحرف والصناعاƘ والتطوراƘ الحاصلة والƺبنÜ وتكون لديǌم دراية كاملة بƋسرار

  .فيǌا

  : مراقبة المكاييل والموازين-4

الكيý والميƨان من أعƲم األماناƘ التي يجƔ أداǋƌا وعدم الخيانة فيǌا ولضمان 

فينبƺي للوالي الذي يتحرǎ العدý أن ينƲر في . "األمانة يتعين علǏ المحتسƔ المراقبة

ف ببلدǉ أن يتعاǋد السوƾ ويعير علǏ أǋلǊ صنجاتǌم أسواƾ رعيتǊ ويƋمر أوƾƛ من يعر

ومواƨينǌم ومكاييلǌم كلǌا فمن وجدǉ قد ƹير من ذلǁ شيƑا عاقبǊ علǏ قدر ما يرǎ من 

 Ǐالتوبة واإليابة إل Ǌر منǌƲت Ǐحت ƾمن السو Ǌم أخرجƛ الوالي Ǐعل Ǌوافتيات Ǌبدعت

  ".4الخير

                                                                                                                                                        
 302الفراء : األحكام السلطانية - 1

 303المصدر نفسه، - 2
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المحتسƔ معرفتǌا وتحقيقǌا لتتم وباعتبار المبيعاƘ تتم خالý الكيý والميƨان لƨم 

ǋذǉ المبادالƘ علǏ الوجǊ المشروÜƳ فيمر علǏ الباعة في األسواƾ ويƋمرǋم بمسحǌا 

وتنƲيǌƽا من كý ما يتعلƾ بǌا من أوساƢ ودǋون وƹبار وƹيرǉ مما من شƋنǊ أن يƛƌر في 

 Üƴالبي Ƈناƛأ ýفي"عملية الكي ƴان ويضƨن أن يسكن الميƨفي الو Ƴي إذا شرƺا وينبǌ

البضاعة من يدǉ في الكƽة قليال قليالÜ وال يƨǌ بƎبǌامǊ فƎن ذلǁ كلǊ بخÜƩ ولǌم في 

الميƨان صناعة يجعý بǌا البخƩ مýƛ أن يلصƾ شمعة تحƘ إحدǎ كƽتي الميƨان أو 

 ǁمن ذل Ǌل ýفيحص Üالمشتري ǉرƲال ين ƾان العليا بخيط شعر رقيƨة الميƨر ýيشك

Ƙاوƽ1ت  ."ƨوالموا ýوعدم ويتخذ المكايي Ƙباƛال Ǐاألقدر عل ǉين للتجار من الحديد باعتبار

التƺير بالنقصان خاصة ويختم عليǌا بختم من عندǉ كعالمة تميƨ المكاييý الصحيحة عن 

وينبƺي للمحتسƔ أن يتƽقد عيار المƛاقيý والصنƝ واألرطاý والحباƹ" Ƙيرǋا من المƺوشة 

 الحسبة يتردد عليǌا الباعة في وكان في القاǋرة دار". 2علǏ حين ƽƹلة من أصحابǌا

أوقاƘ معنية لمضاǋاة المكاييý والمواƨين مƴ ما بالدار منǌاÜ فƎن وجد فيǌا خلý أمروا 

ǁد المماليǌع Ǐالدار إل ǉذǋ Ƙالعقوبة وبقي Ǌعلي Ƙوقع ƴا ومن امتنǌا أو إصالحǋيرƺ3بت.  

 النشاط ومن خالý ما سبƾ يتضح لنا الدور الƽعاý الذي يƌديǊ المحتسƔ في ضبط

 Ɣجان ǏلƎف Üاإلسالمي ƾفي السو Ǌما يتم تداول ýك Ǐرقابة عل Ưرƽالتجاري حيث ي

الرقابة الذاتية وشعور الƽرد برقابة اŸ الداƑمةÜ أقام اإلسالم رقابة المحتسƔ ضمانا ألكبر 

 Üاألمر أن يحسن ولي األمر اختيار المحتسبين والمراقبين Ɣولذا يتطل Üعاليةƽقدر من ال

ونوا من أýǋ الصالƟ والتقوǎ وااللتƨامÜ التخاذ اإلجراƇ المناسƔ السريƴ والƽعاý وأن يك

  . وفرƯ رقابة داƑمة متواصلة مما يعطيǌا عمقا مميƨا في الحياة االقتصادية للمسلم

  ضوابط الرقابة   : الفرƱ الƙالث

عتبر باعتبار جǌاƨ الرقابة علǏ النشاط التجاري جƇƨ من الǌيكý التنƲيمي للدولة وي

  : من مميƨاƘ النƲام االقتصادي اإلسالمي فƎن لǊ مجموعة الضوابط وǋي

 

                                                                                                                                                        
 .87، )ابن األخوة(القریشي : معالم القربة في أحكام الحسبة- 1

  ..م2001-هـ1421، 01، بيروت دار الكتب العلمية ط87إبراهيم شمس الدین، : تحقيق) ابن األخوة(القرشي :  معالم القربة في احكام الحسبة-2
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1ø  الحسبة للرقابة وترشيد النشاط ƨاǌا جǌالتي يضع ƘيماƲأن ال تخالف التن 

وذلǁ بƋن ال تجيƨ وساƑلǌا وقوانينǌا معاملة . التجاري حكما شرعياÜ وال تƽوƘ مصلحة

وال تýƽƺ عن تطبيƾ أمر أوجبǊ الشرƳ . محرمة شرعاÜ وأال تمنƴ أمرا واجبا شرعا

اÜ وأما المباحاƘ ونحوǋا فال مانƴ من وضƴ القيود ǌيختƭ بتلǁ المعاملة والعاملين في

عليǌا عندما يǌƲر في التقييد وجǊ المصلحةÜ ويتولǏ ذلǁ جǌاƨ تشريعي وتنƽيذي من 

  .خالý نƲام أو برنامƝ يƺلƔ عليǊ الحƨم والعƨم

2ø دف محققǌالشروط والضوابط بما  أن يكون ال ƴمن وض ƾا أو ممكن التحقي

يضمن تحقيƾ المصالح العامة للمجتمƴ بالكý أو بالنوù Ƴ أي الوصف المشترǁ بين 

مجموعة من الرعايا ù ال المصالح الخاصة لتاجر أو لƑƽة من التجار أو المستǌلكين 

يƴ اإلسالمي من وƹيرǋمÜ فالضابط في ذلǁ تحقيƾ المصلحة العامة المنضبط بروƟ التشر

  .خالý االعتداý والتوسط في الرقابة

3ø  ǁة لتقدير تلƇاƽم خبرة وكǌم من لǌالم ƨاǌذا الجǋ تسيير Ǐأن يشرف عل 

 ƘيماƲالتن ǁتل ƴعن وض Ɲورة التي تنتƲير المنƹورة وƲالمن Ɣوتقدير العواق Üالمصالح

ýالعم ƴالشريعة . موض Ƈبين علما ýضرورة التكام ƨواالقتصاد والقانون األمر الذي يبر

Ü بما ال يخالف ما ǋو معموý 1وƹيرǋم في وضƴ الضوابط الكƽيلة بمراقبة النشاط التجاري

بǊ بƋرƯ الواقƴ المحلي والعالميÜ وال يعتمد منǌجا أو وسيلة تناقƯ أصال أو مقصدا 

  .تشريعيا في الƽقǊ اإلسالمي

4ø في ƘيماƲمن التن ýƑالمسلمين األوا ǎعصر النبوة والخالفة  معرفة ما كان لد 

 Üالراشدةƛ يمي المشرف ة اإلسالميةحضارالم عبر عصورƲالتن ýيكǌواستمداد تركيبة ال Ü

 ƴوال يمن Üالعصر Ƙم مقتضياƑا بما يالǋبعد تطوير Ǌالتجارية من Ƙمختلف النشاطا Ǐعل

 Ǐƺة اإلسالمية أو يطƺقد الصيƽأن ال ي Ǐير المسلمين علƹ ǎادة مما لدƽمن االست ǁذل

 لتحقيƾ إدارة رشيدة وكƽاƇة اقتصادية عاليةÜ من خالý رقابة تمتاƨ بالشمولية Üعليǌا

  .والواقعية والموضوعية

                                                                                                                                                        
  . بتصرف143 - 142 /01محمد سليمان األشقر،  :  ـ بحوث فقهية في قضایا اقتصادیة معاصرة 1
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5 - Ǐا علǌتطبيق Ǐالضوابط والسعي إل ƴالتجارة في وض Ǐالرقابة عل ƨاǌاعتماد ج 

 Ƙعمليا Ǐعل Ƈبنا Ƙالسرعة والب Ǐا إلǌفي ýصƽوتحتاج األمور التي ي Üالدين والعرف

  .بعة الميدانية والتƽتيش والƽحƭ والمراجعةالمتا

6ø  ýوك Ǌأو أمر ب Ƴالشار Ǌحسن ýأو فع ýقو ýك ýتشم Ɣالمحتس Ƙأن اختصاصا 

Ǌعن Ǐǌون Ǌأو قصد قبح ýأو فع ýالمسلمين عامة .قو Ǐعام عل Ɣي واجǋ ǁفالحسبة بذل 

فالرقابة علǏ . حملǊ عنǌم بعƯ المǋƌلين من المƌمنين المكلƽين القادرين عليǊ علما وعمال

 Üطبيعة خاصة Ƙكر اإلسالمي رقابة متعددة ومتطورة وذاƽالنشاط التجاري في ال

  .أي داخلية ذاتية وخارجية مƌسساتية: اƨدواجية
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سواƇ تعلƾ األمر . إن للنشاط التجاري مجاالƘ كƛيرة تحتاج إلǏ رقابة وضبط

 Ƙبالمجاالǉيرƹمار وƛة . المعروفة كاإلنتاج واالستƛالحدي Ƙالمجاال Ưالتجارة في كأو بع

  .الحقوƾ المعنوية والƽكرية وأيضا التجارة اإللكترونية

فالتداوý لدǎ بعƯ االقتصاديين شعبة من شعƔ اإلنتاجÜ وعملية االستƛمار تحتاج 

Ʋ ايةƹ Ǐماري إلƛاالست Ƴمتابعة ميدانية منذ اختيار المشرو Ǐا إلǌور السلعة وتسويقǌ

ǁلǌة ومبتكرة في التجارة ال . للمستƛور صور حديǌƲ Ǐدي إلƌي ƴكما أن تطور المجتم

ƛم إن .  األمر الذي يƽرƯ رقابة داƑمة ومƨدوجةÜتقý أǋمية عن صور التداوý المعروفة

Ǌبمختلف أنواع ƾالسو: ýتدخ Ǐيحتاج إل ýالعم ƾالبورصة وسو ÜƘوالخدما ƴالسل ƾسو 

  . ومراقبةومتابعة

 ýƑم المساǋا وأǌضبط ýƑووسا ýوسب Ƙالمجاال ǉذǋ Ǐمية الرقابة علǋولبيان أ

ƛالƛ Ǐاني إلƛال ýصƽا قسم الǌمباحثةالمتعلقة ب .  

خصƭ للحديث عن الرقابة علǏ األسواƾ والتجارة الخارجية باعتبار أن : اǓول

  .ة والتجارة الخارجيةمبادلة السلƴ والخدماƘ يتم من خالý قناتين ǋما التجارة الداخلي

  .خصƭ للحديث عن الرقابة علǏ اإلنتاج واالستƛمار واالستǌالǁ: الƙاني

 خصƭ للحديث عن الحقوƾ األدبية والمعنوية والتجارة اإللكترونيةÜ كنموذج :لƙالث     ا

عن بعƯ صور التبادý التجاري الحديƛة ù نسبيا ù التي تحتاج فعال إلǏ متابعة ورقابة 

  . ابط الƽقǌية للنشاط التجاريلضمان الضو
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  : المبحث اǓول

  الرقابة ƳلǍ اǓسواƼ والتجارة الƢارجية 

  

  :ويشتمý علǏ مطلبين

ýاألو Ɣوالبورصة: المطل ƖدماƢوال Ʋالسل Ƽسو ǍلƳ الرقابة  

  

  الرقابة ƳلǍ سوƼ العمل والتجارة الƢارجية: المطلƔ الƛاني
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  لسلƲ والƢدماƖ والبورصةالرقابة ƳلǍ سوƼ ا: المطلب اǓول

  : وǋيÜ في ǋذا المطلƔ أǋم الجوانƔ التي تتطلƔ الرقابةنبينس

  الرقابة ƳلǍ سوƼ السلƲ والƢدماƖ: الفرƱ اǓول

  أنواƱ السلƲ والƢدماƖ المتداولة: أوال

 التي حددǋا اإلسالم وجعلǌا شرطا في التعامý التجاري ضرورة الضوابطمن 

لبعد عن المحرماƘ والخباƑثÜ فجǌاƨ الرقابة في وابةÜ اختيار المنتجاƘ المباحة الطي

ƾالمتداولة في األسوا Ƙوالخدما ƴالسل Ƴنو ƴاإلسالم يتابÜǏتعال ýقا  :﴿ Ɩويحل لهم الطيبا

  .)1 (﴾ويحرم Ƴليهم الƢبائث

فاإلسالم يحرم كý ما يضر بالمجتمƴ من سلƴ وخدماƘ ضارةÜ سواƇ بالجسم أو 

ýالعقÜتبديد موا Ǐدي إلƌدة أو تƑير فاƹ رد األمة في. Ǐمة علƑرقابة دا Ưرƽي Ɣفالمحتس 

نوƳ السلƴ الموجودة في السوƾ لمنƴ تداوý السلƴ وتقديم الخدماƘ المحرمة والتي تƌدي 

فعة إلǏ إنتاج وترويƝ السلƴ الكماليةÜ أو االستǌالكية الترفيǌية علǏ حساƔ السلƴ النا

  . والضروريةالمشروعة

  بادل والتسويƼمراقبة Ƴملية الت: ƙانيا

 لدǎ المسلمين أن البيƴ وساƑر المعامالƘ المالية وƹير الماليةÜ ال Ǐƽمما ال يخ

في اإلستƽادة من ƽƹلة  يشاƌون وا كماننƽتيكون موكوال لحيý الناƩ بحيث يسمح لǌم أن ي

وعليǊ فƎن مراقبة عملية التبادý . )2(وحسن نيتǊ أو جǌلǊ بحقاƾƑ األمور أالعاقد اǓخر

  . العقود والصƽقاƘ يكون من عدة جوانƔوإتمام

  مراقبة المواصفاƖ وưƋهار Ƴيوب السلعة-1

Ɣكد المحتسƋألن من ضوابط يت Ǌب ýالسلعة لما يجري التعام Ƙاƽمن مطابقة مواص 

يتبƴ أحواý الناƩ ف"النشاط التجاري في اإلسالم حرية االختيار والتبايƴ بناƇ علǏ التراضي 

                                                                                                                                                        
 157آیة : سورة األعراف-)1(
 .263محمد سكحال المجاجي، : أحكام عقد البيع في الفقه اإلسالمي المالكي-)2(
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لمخالƽاƘ التي ال تتƾƽ مƴ تعاليم الشريعة اإلسالمية كالƺش في معامالتǌم فيحǌƲƽم من ا

Ü )1("ةÜ كƋن يكون Ʋاǋرǋا الصالƟ وباطنǌا الƽسادعفي البيوƳ والتدليƩ في السلƴ المبا

 ǉالضرر بالمشتري باعتبار ƾإلحا Ǐا إلǌاتƽالسلعة وعدم بيان مواص Ɣعيو Ƈاƽدي إخƌوي

لعقد اعتقادǉ بسالمة المبيƴ وخلوǉ من العيƔ جاǋال لǌذǉ العيوƔ وإنما إقدامǊ علǏ إبرام ا

ما إ: والƺرر يوجد في المبيعاƘ من جǌة الجýǌ علǏ أوجǊ" .راألمر الذي يوقعǊ في الƺر

 ýǌة الجǌأو بتعيينمن ج Ǌمن تعيين المعقود عليƛبوصف ال ýǌة الجǌأو من ج Üالعقد 

ýأج ǁناǋ إن كان ǊجلƋأو ب ǉأو بقدر ƴمن المبيƛ2("والم(.  

 Ǐرر فعلƺال ýأشكا ýالتجارية من ك Ƙكد من خلو المعامالƋالت Ɣأعوان المحتس

ǉيرƹو Ʃش والتدليƺوالÜمعاينة السلعة والت Ɣي الت فالواج ýا قبǋا ومقدارǌاتƽكد من مواصƋ

 الباƴƑ إلǏ إبراƨ سلعتǊ علǏ حقيقتǌا كما علǏ المشتري تƽحصǌا وعلǏ .إمضاƇ العقد

ذاتية الناتجة عن عقيدة المسلم إذ يجعلǊ ضميرǉ الحي  وǋنا تبرƨ أǋمية الرقابة ال.جيدا

ƴالمبي Ɣعيو ƴجمي ÜǊإلخوان Ǌسلعت Ɣيبين عيو Ÿرقابة ا ǉا واستشعارǌيƽال  خ Üاǌوجلي

 فذلǁ واجƔ فƎن أخƽاǉ كان Ʋالما ƹاشا والƺش حرامÜ وكان تاركا للنصح في Üيكتم شيƑا

Ɣ3("المعاملة والنصح واج(.  

الصالح إلǏ أن يضربوا المýƛ في تطبيقǊ لƽنا سلعي سوقد قاد حسن التعامý ال

رضي اŸ عنǊ -  الخليƽة الƽاروƾاوالتشديد علǏ بيان عيوƔ السلÜƴ وعدم كتمانǌاÜ فǌذ

 رضي - وǋذا الخليƽة الصديƾ.علǏ األرƯ يسيلǊ ر  صاحƔ  لبن مƺشوش بالماƇعƨي

Ǌعن Ÿا الن- اǋيرا Ǐالجيدة حت ƾة فوƑر البضاعة الرديǌƲا كان يǌعيوب Ǐعل Ʃذا .اǋو 

اإلمام أبو حنيƽةÜ كان تاجرا بƨاƨا يتاجر بƛياƘ البƨ أي الحريرÜ وكان يǌƲر المعيƔ منǌا 

  .      )4("ليشتري المشترون الƛياƔ عن بنية

  

  
                                                                                                                                                        

 .335إلدارة اإلسالمية وأثره في الدعوة إلى اهللا، عماد محمد عمارة یس، النظام الرقابي في ا-)1(
 .03/200 سابق، المجلد الثاني، اصدرابن رشد القرطبي، م: بدایة المجتهد ونهایة المقتصد-)2(
  .  02/71الغزالي، ، إحياء علوم الدین -)3(
 . 29 -28غازي عنایة، :  ضوابط  تنظيم االقتصاد في السوق  اإلسالمي-)4(
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2-Ʋللسل ƛالن والترويƳمراقبة اإل:  

 "Ƙبالمعلوما ǁلǌمداد المستƎود التسويقية المتعلقة بǌمجموعة الج Ɲيقصد بالتروي 

عن المƨايا بسلعة أو خدمة معينة وإƛارة اǋتمامǊ  بǌا و إقناعǊ  بمقدرتǌا عن ƹيرǋا من 

السلƴ والخدماƘ األخرǎ باشباƳ احتياجاتǊ وذلǁ بǌدف دفعǊ إلǏ  اتخاذ قرار بشراǌƑا ƛم 

ýا  في المستقبǌم . )1("االستمرار في استعمالǌعƑبضا Ɲعين والمنتجين ترويƑالبا  ƾفمن ح

 اإلسالمÜ روǎ يجيǉƨلمستǌلكين ولكن ضمن اإلطار العام األخالقي الذي  لحبيبǌاوت

 Ǐبن أبي أوف Ÿالبخاري عن عبد ا-Ǌعن Ÿفحلف -رضي ا ƾأن رجال أقام سلعة في السو

Ƌن الذين  ﴿: ليوقƴ فيǌا رجال من المسلمينÜ فنýƨ قولǊ تعالÝǏباŸ لقد أعطي فيǌا مالم يعط

ƙ وأيمانهم Ŷيشترون بعهد ا ƿوال المنا قليال أولئ Ŷرة وال يكلمهم اƢǑلهم في ا ƼالƢ

  .)2( ﴾ينưر  Ƌليهم يوم القيامة وال يزكيهم ولهم Ƴذاب أليم

الضوابط التي " المحتسƔ وأعوانǊ فرƯ رقابة صارمة تضمن تطبيǏ ƾوعل

ǘعالن التجاري بحيث يتبعد عن المبالƺة في تƨيين السلعة وإضƽاƇ صƽاƘ لتضعǌا الدولة 

ǋمية عليǌاÜ ومنƴ ما من شƋنǊ أن يشوǉ رشد المجتمƴ في االختبار ويدفƴ الناƩ للشراƇ و

  .)3(" دونما وعيÜ ويحولǌم إلǏ مجتمƴ استǌالǁ بال إنتاج

وأصبح ǋذا الترويƝ يƋخذ أشكاال متعددة مýƛ اإلعالن والبيƴ الشخصي واإلشǌار " 

وينبƺي ǋنا أن ندرǁ حقيقة . عامة والعالقاƘ الفوالنشرÜ ووساýƑ تنشيط المبيعاƘ والƺال

أساسية وǋي أن الترويƝ يعد األداة التسويقية الرƑيسية في خلƾ اتصاý داƑم بين الشركة 

       4".والمستǌلكين

 Ɲبرنام ƭالمنتجة لسلعة ما بتخصي Ƙم تقوم الشركاƑالدا ýذا االتصاǋ ƾولتحقي

ƴالسل ǉذǋ Ǐعل Ɣالطل ƾالحملة اإلعالنية لخل Ǐالحملة إعالني يسم ǉذǋ البا ما تكونƹو 

                                                                                                                                                        
ة     ،253  استراتيجيات التسویق في القرن الحادي والعشرون، أمين عبد العزیز حسن،  -)1( ع، طبع شر والتوزی  2001 القاهرة، دار قباء للطباعة والن
 . م،
 .77آیة :  سورة آل عمران-)2(

، 02 الطبعة -اإلقتصاد -بحوث اإلسالمية، محمد صقر، وغيره، سلسلة الدراسات وال:   دور االقتصاد اإلسالمي في إحداث نهضة معاصرة-)3(
  .73دور الدولة في االقتصاد اإلسالمي، محمد أحمد صقر، : م، بحث1986، 1406

   .م2002طبعة .دار الجامعة الجدیدة:  االسنكدریةة،76عبد السالم أبو القحف،: مدخل تطبيقي: التسویق - 4
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دعاƑية مضللة ال تتوافƾ كƛيرا مƴ حقيقة السلعةÜ وعليǊ فواجƔ المحتسƔ مراقبة عملية 

يمان الكاذبةÜ وكذا ألاإلعالن للسلعة علǏ مستوǎ التاجر الƽرد فيمنعǊ من الترويƝ لسلعتǊ با

 Üاǌالتي تروج لسلع ƴوالمصان Ƙسساƌالم ǎمستو Ǐب"عل ýين المتعاملين في فيستقيم التعام

األسواÜƾ وبحيث تقيم السلƴ دوما بقيمǌا الحقيقية وتباƳ بƋسعارǋا التي تستحقǌا بعيدا عن 

  .)1("أي ƲلمÜ أو إحجاف بƋحد

  : مراقبة ƳملياƖ الوساطة والسمسرة -3

 في السوƾ اإلسالمي وصوý  السلعة Ǌمن أǋم وأبرƨ ما يوكý إلǏ المحتسƔ ضمان

لقضاƇ علǏ الوسيط الذي  ال فاƑدة من تدخلǊ في العملية التجارية إلǏ السوƾ لتباƳ فيǊ وا

 Ǐذا الوسيط تضاف إلǋ باعتبار عمولة Üسعر السلعة Ƴاƽارت Ǐدي إلƌت Ƈرة الوسطاƛألن ك

  . ا مرتƽعا حاý وصولǌا إلǏ المستǌلǁ األخيرǋتكلƽة السلعةÜ مما يجعý سعر

Ǐǌ اإلسالم عن تلقي الجلƔ ة ǋذا المبدأ في السوƾ اإلسالميÜ ندولتحقيƾ سيا" 

Ü وعن بيƴ الحاضر للباديÜ وǋي أنواƳ من السمسرةÜ والوساطةÜ قد تقترن نابوالرك

في ƛمن سلعتÜǊ أو ) الجالƔ(بالكذÜƔ الƺشÜ والƽسÜƾ وقد تƌدي إلƲ ǏلمÜ وƹبن البدوي 

 Ü دون تقديم)علǏ المستǌلكين(امý مما يƌدي إلǏ ارتƽاƳ سعر السوƾ دمنƴ السلعة عن الت

ولما كانƘ وƲيƽة المحتسƔ حماية المشتري . ")ǌ")2ا ل الناƩ تستحƾ مقابالاحتاجǌيخدمة 

 Ɣش المضاربين ووجوƹو ƾسواĆمن مضاربة األƇاƺإل Ǌلǌالمشتري لج Ǌبن فيƺعقد ي ýك 

بسعر السوÜƾ أو ألنǊ مسترسý في شراǊƑ ال يماكƩ فƎن الواجƔ كذلǁ حماية الباƴƑ من 

ن العقود المحرمة العقد الذي  يعقدǉ الحاضر مƴ القادم إلǏ  فجعý التسرƳ مÜالسماسرة

 ýفقد ورد عن الرسو Üالمدينة من الباديةρ ýوقا Üحاضر لباد ƴعن بي Ǐǌن Ǌدعوا " أن

Ưم من بعǌبعض Ÿا ƾƨير Ʃالنا "Ǌما قول  Ʃالبن عبا ýوقب :Þحاضر لباد ƴال يبي ýقا :

  . )3("ال يكون لǊ سمسارا 

                                                                                                                                                        
 .   31ي عنایة، غاز:  ضوابط تنظيم االقتصاد في السوق اإلسالمي-)1(

 .  41،غازي عنایة : ضوابط تنظيم االقتصاد في السوق اإلسالمي-)2(
  البيوع، :  ، آتاب370/ 04ابن حجز العسقالني، :  فبتح الباري-)3(

 .  251ابن قيم الجوزیة، : الطرق الحكمية في السياسية الشرعية-    
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االستƺناƇ عن الوسيط ودورǉ الطƽيلي   الذي يحوý بǊ دون فالنǌي ǋنا يستǌدف "

مواجǌة صاحƔ السلعة للمستǌلǁ مباشرةÜ ال لشيƇ إال ليربح الوسيط علǏ أساƩ إقحام 

نƽسǊ بينǌماÜ فالوساطة ǋنا ال يرحƔ بǌا اإلسالمÜ ألنǌا وساطة  متكلƽة  ال تعبر عن أي  

ǋ تعبر عن   ýب Üالتجارة Ƙإنتاجي لعمليا ǎمحتو ýو مجرد  المبادلة ألجǋ خرƈ دف

  . )1(" الربح

  المنافسة واǓسعار: ƙالƙا

ýوالنشاط  إن من المشاك ƾالسو  Ɣو اضطراǋ الحياة االقتصادية Ǌالتي تواج

والمشكلة مركبة من " خاصة حين يتعلƾ األمر بالسلƴ الضرورية Üǉالتجاري وعدم استقرار

 االستقرار لحركة األسعار Ü فضمانلوسطاƇعوامý متعددة أƹلبǌا يتعلƾ بسلوǁ التاجر وا

ومن . )2(" لمستǌلǁ يتوقف علǏ معالجة ǋذǉ العوامý كلǌالوالحƽاƲ علǏ القدرة الشراƑية  

 Ɛخاط ǊنƋعن االحتكار ووصف المحتكر ب ýالرسو Ǐǌن ǉيرǌوتط ƾيم السوƲتن ýأج

 Üذا لوملعونǋ ما فيƳدار لحرية التجارة والمنا من من المعاملةالنوǋإ  Üةƽفسة الشري

إال أنǊ  ".فاألساǋ Ʃو ترǁ قوǎ العرƯ والطلƔ للتƽاعý في السوƾ بحرية لتحديد األسعار

قد ال تتوافر ضماناǋ Ƙذǉ الحرية نتيجة للتالعƔ أو التواطƌ والتدخالƹ Ƙير المشروعة 

بين التجار بعضǌم مƴ بعÜƯ أو من قبý الوسطاƇ أو المشترينÜ وفي مǋ ýƛذǉ الحالة 

لسلطة أن تتدخý لتوفير حرية المنافسة وحرية األسواƾ وذلǁ للقضاƇ علǏ وجƔ علǏ ا

ýتعƽاألسعار الم Ƈالƹ")3( .  

وفي ýƲ الƲروف التنافسية الخالصة التي تميƨ بǌا السوƾ اإلسالمي نكتشف "

  :يينأƛرين رƑيس

                                                                                                                                                        
 .  622محمد باقر الصدر :  اقتصادنا-)1(
 . 194سيد حيمران، : قتصاد عوامل التنمية في اإلسالم مبادئ اال-)2(
   - بتصرف- 112صبحي عبده سعيد، :  التنظيم االقتصادي اإلسالمي-)3(
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ارتƽاƳ  الكƽاƇة في أداƇ المعامالÜƘ حيث أن من المنطقي أن الكسǓ : Ɣول ا

 ال يتطلƔ   سعراƑم علǏ الƺش  أو الƲلم أو اتباƳ أساليƔ احتكارية لرفƴ الالخبيث الق

  .)1(" كƽاƇة في أداƇ النشاط التجاري أو اإلنتاجي

 Ɣأصحا ýاإلسالمي تجع ƾالمتعاملين في السو Ǐروضة علƽروف المƲال ǉذǋو

ƾفي السو Ǌم وتوسيعǌيادة نشاطƨل ƾوالطر ƭرƽال Ƌƽون عن أكƛيبح ýاألعما .  

جانƔ الجميƴ وتƌكد من ǋو ƨيادة الƛقة في المعامالƘ التي تتم في السوƾ : الƙانيو       

Ƙأو ممارسا ýمن أي أشكا ƾالحسبة خلو السو ýة لرجاƲ2(" احتكارية الرقابة اليق( .  

فاإلسالم يطلƾ الحرية للسوƾ ويتركǌا للقوانين الطبيعية تƌدي فيǌا دورǋاÜ وفقا "

Ɣوالطل ƯللعرÜǁذل ýولكن إذا  ومن أج Üǉدǌال السعر في عƹ حين ýلم يسعر الرسو 

تدخلƘ في السوƾ عوامƹ ýير  طبيعية كاحتكار بعƯ التجار وتالعبǌم باألسعار  

اƟ التسعير استجابة لضرورة بفمصلحة المجموƳ مقدمة علǏ حرية بعƯ  األفرادÜ في

Ǌأو حاجت  ƴ3("المجتم( . Ǌأحدا قد  احتكر من"وعلي  Ɣالمحتس ǎو إذا رأǋو Ƙر األقواƑسا 

الƺالÜƇ ويتربƭ ليƨداد عن ƛمنǊ ألƨمǊ بيعǊ إجباراÜ ألن وقƘ أن يشتري ذلǁ في 

  .)4("  ملعونوالمحتكراالحتكار  حرام 

   :وǋيويقوم المحتسƔ بتصحيح Ʋروف السوƾ بƽرƯ إجراƇاƘ لمنƴ االحتكار

ƛيرة  بƎجراƇاƘ كمƌسسة الحسبةلمنƴ االحتكار تتدخý : اإلجراƅاƖ الوقائية-1

  : منǌا

توجيǊ النصح واإلرشاد للمتعاملين في السوƾ  بالعبد عن كý ما يƌدي إلǏ سلوǁ -أ

االحتكارÜ وفي عملية النصح واإلرشاد مƨاوجة بين الرقابة الذاتية من خالý إحياǌƑا 

  Ƙبحمال Ǌوأعوان Ɣسساتية بقيام المحتسƌوالرقابة الم Üاǌعلي ƨور توالتركيǌوعية لجم

قوم بǊ نƽر ممن يفاالحتكار وصف لنوƳ من أنواƳ التعامý في حالة استƛناƑيةÜ  ".المتعاملين

                                                                                                                                                        
صاد اإلسالمي  : مقال:  مجلة االقتصاد اإلسالمي  -)1( دد     : تنظيم السوق وتحدید األسعار في االقت سيري، الع رحمن ی د ال سنة  - 188عب   1417 -16ال
 .  53م، 1996-هـ
 .  54 ، المرجع نفسه، -)2(
 .234یوسف القرضاوي، :  الحالل والحرام في اإلسالم-)3(
 .   68: القرشي:  معالم القریة في أحكام الحسبة-)4(
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 Üمǌوسƽالديني في ن Ƴƨوإنوضعف الوا Üýأصال في التعام Ʃعن ملي Ɲنات Ưو عارǋ ا

ýوج ƨع Ÿمة  من . )1("ضعف الشعور برقابة اƑبتنمية الشعور بالرقابة الدا ýيƽوالنصح ك

ƔجانÜ ام الحسبة منƲلن  ƾخر وتطبيƈ ƔجانÜ"  Ɣعمر بن الخطا Ǌو ما قام بǋرضي -و

 Ǌعن Ÿرقعة -ا ƴأن تتس ýقب Ǌسƽبن ƾاألسوا Ǐحيث كان يشرف عل Ǌفي فترة خالفت 

أعطوا الحƾ من أنƽسكم وال يحمý بعضكم : الدولة اإلسالميةÜ ومن أقوالǊ بنصح المتعاملين

  . )2(" بعضا أن تحاكمو إلي

Ɣ-بين المتعامل Ƙاقياƽاالت ƴإذا كان في  من ÜƇبيعا وشرا Üين في سلعة أو خدمة ما

ǁلذل ǎأن يتصد Ɣالمحتس Ǐفعل Üýƛسعر الم ƾاألسعار فو ƴما يرف ǁذل  ƾالطر ýبك

واالتƽاƾ إما أن يكون بين باƑعي سلعة  " .والوساýƑ تحسبا لƲاǋرة االحتكار قبǌƲ ýورǋا

وفي كý حالة فƎن والي  .أو بين مشريǌاÜ وإما أن يكون بين مقدمي خدمة أو مستǌلكيǌا

 Ƴا من الوقوǌيمنع Ǐحت ÜƘاقياƽمن االت Ƴاألنوا ǉذǌا لƲن يكون يقƋالحسبة مكلف ب

والǌƲورÜ ومحاربة ǋذǉ االتƽاقياƘ ومنƴ قيامǌا من أǋم اإلجراƇاƘ لمنǌƲ ƴور االحتكار 

ƾ3(" في السو(  .  

ùنية ومن  "- جƽكد من عدم كتمان المعارف الƋالتǌاللن اإتاحتƩ ا في يستخدǌمون

يتطلƔ ذلǁ تنƲيما لتبادý المعارف الƽنيةÜ تشرف عليǊ الدولة بما ورفƴ كƽاƇتǌم اإلنتاجية 

Ǌ4("يضمن استمرار البحث العلمي واطراد تقدم( . Ưوتقديم بع ƴالسل Ưنتاج بعƎف

الخدماƘ يتوقف علǏ تقنياƘ معينةÜ سواƇ في إيجاد اǓالƘ واألجƨǌةÜ أو في تطويرǋا 

 يمكنǌم من التحكم مانتاجÜ وقد تحتكر ǋذا الجانƔ فƑة معينة من المنتخبين وتطوير سبý اإل

 فعلǏ المحتسƔ االحتياط لǌذا الجانƔ فيمكن الناÜ Ʃفي كمية السلƴ المنتجةÜ ونوعيتǌا

 ƴا تمكينا لجميǌمنتج Ưتعوي ýفي مقاب Ƙنياƽوال Ƙادة من التقنياƽمن االست Ɲوخاصة المنت

 Üادةƽالمتعاملين من االست ýذا المجاǋ احتكار القلة في Ǐعل Ƈأن احتكار "والقضا ǁذل

                                                                                                                                                        
  .1/488محمد سليمان األشقر، ، : بحوت فقهية في قضایا اقتصادیة معاصرة-)1(
المصرف اإلسالمي   :  سلسلة نحو وعي اقتصادي إسالمي ،محمد فتحي صقر:  االسالمي تدخل الدولة في النشاط االقتصادي في إطار االقتصاد     -)2(

 .    23 ،م،1988 - هـ1408الدولي لالستثمار والتنمية، 
الة  للطباعة و         ،122-121 : عين شمس    ،خصائصه، أهدافه، آثاره التطبيقية، یوسف إبراهيم یوسف       :  النظام االقتصادي اإلسالمي   -)3(  مكتب الرس

 .   م،2000، 1421، 04وتر، الطبعة الكمبي
  .  123 النظام االقتصادي اإلسالمي ، خصائصه أهدافه، آثاره التطبيقية، یوسف إبراهيم یوسف، -)4(
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المعارف الƽنيةǋ Üو أǋم الوساýƑ الممكنة من االحتكارÜ فƎذا  تمكنƘ الدولة من تنƽية 

  . )1(" السوƾ منÜǊ فƎنǌا تكون قد قطعƘ مرحلة كبيرة في تحصين السوƾ ضد ƈفة االحتكار

Ǌ إلǏ اتخاذ تدابير وقاƑية بتوفر تسعǏ مƌسسة الحسبة من خالý المحتسƔ وأعوان-د

االحتياطي الالƨم من السلÜƴ خاصة الضرورية منǌا لتƽوƘ الƽرƭ  علǏ المحتكرين من 

 ǎا من ناحية أخرǌمن السالمة لمواطنيƌوت Üن ت" ناحيةƋذا يكون بǋنتبوǏ الدولة ما يعرف 

ǌƲو ÜƔر الطلƛوك Ưالعر ýإذا ما ق Ǐين االحتياطي حتƨا بسياسة التحƛبوادر حدي Ƙر

Ƙماƨم وأǌاقǋالمواطنين وإر Ƙعن Ǐدي إلƌاألمر الذي ي Ƴاƽاألسعار باالرت Ƙبدأ- Ƙعمد 

   .2"مناسƔالإلǏ ما عندǋا فƋخرجتÜǊ ووضعتǊ في متناوý األفراد بالسعر 

  :اإلجراƅاƖ التصحيحة لالحتكار-2

ǌاƑي استمرارا لواقعية الƽكر اإلسالميÜ فƎنǊ لم يكتف باإلجراƇاƘ الوقاƑية كحý ن

لƲاǋرة االحتكارÜ وعليǊ لم يقصر دور الدولة في النشاط التجاري علǏ مجرد النصح 

والتوجيÜǊ بý أعطǏ الدولة صالحياƘ يجسدǋا المحتسƔ في التعامý مƴ االحتكار من 

  :Ü منǌاخالý إجراƇاƘ تصحيحية

  : توسيƲ دائرة اإلنتاƚ لكسر االحتكار-أ

Ǐ إنتاج ما ǋو ضروري لعامة الناƩ إذا وذلǁ بƎجبار بعƯ العاملين في السوƾ عل

أن يحتاج الناƩ إلǏ صناعة : ومن ذلÜ" ǁاƴƑ عن القيام بǌاصنما افتقروا إليǊ وامتنƴ أýǋ ال

أن يلƨمǌم بذلǁ بƋجرة مƛلǌم : طاƽƑةÜ كالƽالحة والنساجة والبناƇ وƹير ذلÜǁ فلولي األمر

ǁإال بذل  Ʃال تتم مصلحة النا ǊنƎ3("ف( .  

  :لب ƋلǍ السوƼ تشجيƲ الج-ب

 Ɣوالطل Ưن بين العرƨالتوا Ǐعل Ʋاƽا االحتكار للحǌالتي طال  ƴخاصة السل

  الضاƑقةوتعويƯ النقƭ الناجم عن احتكار التجار للسلعةÜ وǋو األسلوƔ الƽعاý لمواجǌة

                                                                                                                                                        
 .124النظام االقتصادي اإلسالمي ، خصائصه أهدافه، آثاره التطبيقية، یوسف إبراهيم یوسف ، -)1(

  .492/ 1حمد سليمان األشقر، وغيره، م: بحوت فقهية في قضایا اقتصادیة معاصرة - 2
 . 255/ 1 ،ابن قيم الجوزیة،:  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية-)3(
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بƨيادة المعروƯ من السلƴ في المدǎ القصير في انتƲار طرƟ التجار للسلعة المحتكرة 

ين علǏ ولي األمر تمكين الجالبين من بلوƷ السوƾ للعلم بƋحواý البيƴ الجلƔ يتعيسيرولت"

 عن تلقي  ρ ولذا نǏǌ الرسوý .والشراƇ والتعرف علǏ مستوياƘ األسعار الساƑدة

ولتƽعيǋ ýذا اإلجراƇ يتعين علǏ المحتسƔ أال . )1(" الركبانÜ وعن بيƴ الحاضر للباد

 ال يمنحǌم عوا عن الجلÜƔ وفي الوقƘ ذاتǊيƽرƯ علǏ الجالبين أسعارا مجحƽة كي ال يمتن

   .المستǌلكين فرصة البيƴ بƋسعار تضر

øالمقاطعة االقتصادية-ج :  

 ǁلǌمست ýك ǎمستو Ǐأي عل Üمǌسƽاألفراد أن ýخر يمكن أن يتخذ من قبƈ Ƈإجرا

تجاǉ المحتكرينÜ وǋو جƇƨ من قيام كý فرد بواجƔ األمر بالمعروف والنǌي عن المنكر 

كساد  ما عندǋمÜ ويلحƾ بǌم "ار المستǌلكين بمقاطعة تجار الحكرة إلǏ حيث يƌدي قر

ضررا ماديا ومعنوياÜ مما يجبرǋم علǏ تƺيير سياستǌم في ǋذا النوƳ من التعامÜý فƎنǊ ال 

 من أن يرǎ تجارتǊ قد بارƘ في - من الناحية المادية-شيƇ أƛقý علǏ نƩƽ اإلنسان

Ǌǌ2("وج(  .  

  :يƋƲجبار المحتكر ƳلǍ الب-د

 Ǐوضعا احتكاريا عل ýƛحيث يجبر من يم Ɣالمحتس ǉعملي يباشر Ƈو إجراǋو

يكون بƎصدار األوامر للمحتكر ببيƴ ما ƨاد علǏ قوتǊ وقوƘ و"لي عن ǋذا الوضÜƴ تخال

عيالǊ رفعا للƲلم الذي أحدǊƛ بǌذا االحتكارÜ فƎن فعý كان بǌاÜ وإال فƎنǊ يجلƔ للسلطة 

Ƙن أتƎف Üددǌوي Ʋالالمختصة فيوع ǉذǋ ƺالمالكية صي Ɣǋوذ Üررƹو Ʃا وإال حبǌة أكل

بقيمة "4( Ü("Ü إلǏ أن المحتكر يجبر علǏ بيƴ ما عندǉ )3(والشافعيةÜ والحنابلةÜ والحنƽية

 Üفي محمصة Ʃوالنا ÜǊطعام ال يحتاج إلي ǉمن عند ýƛم ÜǊإلي Ʃعند ضرورة النا Üýƛالم

                                                                                                                                                        
 .  25محمد فتحي صقر، :  تدخل الدولة في النشاط االقتصادي في إطار االقتصاد اإلسالمي-)1(
 .   1/493محمد سليمان األشقر، :  بحوث فقهية في قضایا اقتصادیة معاصرة-)2(
  .04/318رواني على تحفة المحتاج، ش، حاشية ال07، ص5الجزء : المتنتقي-)3(

 . 129/ 05الكاساني، :  ، یدائع الصنائع308: ابن قيم الجوزیة:     الطرق الحكمية في السياسية الشرعية
 .    01/489محمد سليمان األشقر، :  بحوث فقهية في قضایا اقتصادیة معاصرة-)4(
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فيلجƋ المحتسƔ إلǏ .  )1(" د أو ƹير ذلǁأو سالƟ ال يحتاج إليǊ والناƩ يحتاجون إليǊ للجǌا

 من الƨيادة إذا كان يتƺابن في مƛلǌاÜ وأما إذا كانƘ يعǏƽو" علǏ البيƴ حتكرإجبار الم

الƨيادة فاحشة  فƎنǊ يسعر عليǊ عند جمǌور الƽقǌاÜƇ وذƔǋ المالكية إلǏ أن المحتكر يجبر 

 ال  كان قد اشترǎ بǊ فƎنعلǏ بيƴ ما احتكرǉ عند الحاجة إليǊ بالسعر نƽسǊ الذي كان

ƴبسعريعرف السعر بي ǉمرة  ".)2(" يوم احتكار Ǌإلي Ǌكافيا لعدم عودت ǉبما يرا Ǌويعاقب

أخرÜǎ وقد تصý عقوبتǊ إلǏ حد إخراجǊ من السوÜƾ أي حرمانǊ من ممارسة النشاط 

 Üýالعم Ǌاولتƨة مƨإجا Ƈاƺتعني إل ƾواإلقامة من السوÜا احتكارياƽوص Ǌفي ýƛالذي م

Ǝالمسلمينب ƾوجود بسو Ǌمن أن يكون ل Ǌومنع ÜǊنشاط ƾالƹ ")3( .  

øǉ-ند الضرورةت الƳ 4(سعير(:  

إذ تقتضي قواعد التعامý "األصǋ ýو عدم تدخý ولي األمر في السوƾ اإلسالمي 

 ƾدون في اقتصاد  السو Ɣوالطل Ưالعر ýعوام Ƙاإلسالمي ربط تحديد السعار بحركا

Ü ويتم تحديد الƛمن عادة في السوƾ سبƾ لǖسعارتدخý خارجي أو تحديد حكومي م

ƴالسل ýوأحوا ƾروف السوƲ5("اإلسالمي وفقا ل( .  

إال أنǊ يجوƨ اللجوƇ إلǏ التسعير إذا ما دعƘ الضرورة الملحة إليÜǊ والتي تقدر "

ƛفي األسعار مبع Ɣاضطرا ǁناǋ ن يكونƋكÜاǋتقدر Ǌ ƾاحتكارية تتحكم في السو ǎقو

بالضرر ) استƺالý حاجة الناƩ(التسعير بمƛابة دفƴ الضرر األكبر وǋنا يكون التدخý ب

 Ǐالتسعير(األدن(وخ Üصƴالديني في المجتم Ƴƨوصا عندما يضعف الوا")6( .  

ويمكن القوý أن ǋناǁ تقارƔ بين وجǌاƘ النƲر لدǎ الƽقǌاƇ في مسƋلة التسعير "

 أو كان سبƔ الƺالƇ  ال دخý رتسعي ألن الحاجة إذا لم تكن داعية لل.ين لƨǊيجالمانعين والم

                                                                                                                                                        
 .  252ابن قيم الجوزیة، : مية في السياسية الشرعية الطرق الحك-)1(
 . 01/490محمد سليمان األشقر، :  یحوث فقهية في قضایا اقتصادیة معاصرة-)2(
  .  128خصائصه، أهدافه، آثاره اتطبيقية، یوسف  إبراهيم  یوسف، :  النظام االقتصادي اإلسالمي-)3(
ك                   : إحداهما: سألتينتنازع العلماء في التسعير في م     :  التسعير -)4( ع من ذل ه یمن ك، فإن إذا آان للناس سعر غالب، فأراد بعضهم أن یبيع بأغلى من ذل

  .عند مالك، وهل یمنع من النقصان؟  على قولبن لهم  وأما الشافعي فإن عارض ذلك
سه في الم      فهي أن یحد ألهل السوق حدا ال یتجاوزونه، مع قيامهم بالواجب، فهذا منع         : وأما المسألة الثانية   ك نف ى مال ور، حت ه  شهور منه الجمه  -عن

ن     :  وما بعدها وحرم بعض الفقهاء التسعير مطلقا مثل        261ابن قيم الجوزیة،    : الطرق  الحكمية في السياسة الشرعية      رى اب ر، وی ن األثي ابن حزم واب
 .       تيمية وابن القيم وغيرهم جوازه بل وجوبه إذا دعت الحاجة إليه

 .  63 ،غازي  عنایة،: ظيم االقتصاد في السوق اإلسالمي ضوابط تن-)5(
 .   36محمد فتحي صقر، :  تدخل الدولة النشاط االقتصادي في إطار االقتصاد اإلسالمي-)6(
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 أن - والحالة ǋذǉ-للباƑعين فيÜǊ فالجميƴ متƽقون علǏ أنǊ يكون ƹير جاƨƑ و ال ينبƺي

Ʃالنا Ǐولي األمر بالتسعير عل ýيتدخÝ Ƙأما إذا دع Üلم محرمƲوال ÜلماƲ يكون Ǌألن 

ƨم جاǌالضرر عن ƴودف ÜƩالمصلحة للنا ƾتحقي Ǌن كان فيƋب Üالتسعير Ǐلولي الحاجة إل 

. )1("طريقا لتحقيƾ العدý بينǌم لتسعيراألمر بý وجƔ عليǊ أن يسعر للناÜƩ متǏ تعين ا

" Ǌفي Ʃالوك Üýم تسعير عدǌإذا لم تتم إال بالسعر سعر علي Ʃاألمر أن مصلحة النا Ƴوجما

ýعƽلم ي Ǌم بدونǌمصلحت Ƙم وقامǌحاجت Ƙوإذا اندفع Ü2("وال شطط(.  

 بالتسعير يكون في الحاالƘ االستƛناƑية -المحتسƔممƛلة في سلطة -فتدخý الدولة 

ة السابقةÜ وضمن ضوابط تحقƾ مصلحة العباد يفقطÜ وبعد استنƽاذǉ اإلجراƇاƘ التصحيح

ة أýǋ الرأي والبصيرة وذوي شورأي مصلحة المستǌلǁ والباÜƴƑ أي ƛمن المýƛ بناƇ علǏ م

وǋي دليý شرعي تبنǏ عليǊ فالتسعير قاƑم علǏ المصلحةÜ "الخبرة في الشƌون التجارية 

  .)3(" األحكام الشرعية

 Ǌمراقبت ýتشم ýب Üýواألموا ƴالسل ƾسو Ǐفقط عل Ɣالمحتس ýوال يقتصر تدخ

وتسعيرǉ أيضا األعماý والخدماÜƘ ذلǁ أن االحتكار يطالǌا أيضاÜ إما من قبý الباعة 

د م إذا عفعلǏ الدولة" بǌدف خƯƽ األسعارشترينبǌدف رفƴ األسعارÜ أو من قبý الم

 ýمن العادƛال ƾا فوǋأسعار ƴرف Ǐإل Ƙمقدمو الخدما"ýƛمن المƛ " لين  أوضاعاƺمست

  .   )4(" احتكارية ويتمتعون بǌا علǏ الدولة في ǋذǉ الحالة أن تسعر عليǌم خدماتǌم وأعمالǌم

  الرقابة ƳلǍ سوƼ اǓوراƼ المالية والعمالƖ: الفرƱ الƙاني

ذاƘ أǋمية قصوǎ لالقتصاد القوميÜ وشرط البورصة أصبحƘ في الوقƘ الحاضر 

من شروط تقدمǊ وتطور الدولةÜ سواƇ تعلƾ األمر بسوƾ األوراƾ المالية أو العمالÜƘ أو 

  : المحتسƔ من عدة أوجǊيƽرضǌابورصة العقودÜ األمر الذي يتطلƔ رقابة داƑمة 

  

                                                                                                                                                        
 .69غازي عنایة، :  ضوابط تنظيم االقتصاد في السوق اإلسالمي-)1(
  .272ابن قيم الجوزیة، :  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية-)2(
 . 68 المرجع السابق، -)3(
 ..130 خصائصه، أهدافه، آثاره التطبيقية، یوسف إبراهيم یوسف، ،النظام الرقابي اإلسالمي -)4(
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  بورصة اǓوراƼ المالية: أوال

خطيرا في ƈن واحد في حركة األمواý إن سوƾ األوراƾ المالية يلعƔ دورا ǋاما و

Ü وسبƾ الحديث عن مǌƽوم وأنواƳ األوراƾ المالية ودورتǌا وفي دفƴ عجلة التنمية

 من خالǋ ýيƑة تابعة للحسبة مشكلة ونقتصر ǋنا علǏ بيان ما يحتاج إلǏ متابعة ومراقبة

كý من خبراƇ وعلماƇ علǏ درجة من الƽقǊ اإلسالمي الشرعي واالقتصادي لمراقبة 

ومن بين ما يقوم بǊ المحتسƔ . التعامالƘ وجعلǌا ضمن ضوابط السوƾ اإلسالمي

Ǌوأعوان:  

  :معرفة أǉم اǓوراƼ المالية المتداولة والجانب الشرƳي لها-1

 منوتطور البحث واالجتǌاد في مجاý الƽكر اإلسالمي الخاƭ باألوراƾ المالية ب

اƳ من األوراƾ المالية لǌا قيمتǌا خالǋ ýذǉ االجتǌاداƘ بƘƹƨ اقتراحاƘ عديدة بƋنو

Ü وǋناǁ من بين ǋذǉ )1(ا من الناحية الشرعيةسندǋووƨنǌا من الناحيتين العلمية والعملية و

 ƴللبي Ƙإسالمية وطرح ƘاƑيǋ أو Ƙأو شركا ǁبنو ýمن قب ýللتداو Ɵما طر ƾاألورا

 يكون علǏ علم ولقيƘ قبوال لدǎ األفراد المتعاملينÜ األمر الذي يƽرƯ علǏ المحتسƔ أن

  : Ü ومنǌابǌاÜ أو من أعوانǊ من لǊ تخصƭ يمكنǊ من متابعة ǋذǉ األوراƾ المالية

يصدرǋا بيƘ التمويý الكويتي والبنوǁ اإلسالمية في : شهاداƖ ودائƲ استƙمارية-أ

 أو مخصصة لنشاط معين ÜالسودانÜ تقوم علǏ أساƩ عقد المضاربة مطلقة أو مقيدة

 ويصدر البنوǁ اإلسالمية بالسودان شǌاداƘ وداƴƑ استƛمار .ويتييصدرǋا بيƘ التمويý الك

  .)2(خالية تماما من عنصر الƽاƑدة واستƛمار مواردǋا علǏ أساƩ المضاربة المطلقة

تصدرǋا وƨارة األوقاف والشƌون والمقدساƘ اإلسالمية في : سنداƖ المقارضة-ب

لكǌا مقابý الماý الذي قدمǊ األردنÜ وǋي عبارة عن وƛيقة محددة القيمة تصدر باسم ما

دد مسƌولية مالǁ السند تجاǉ المشروƳ فقط بالمبلƸ المبين في قيد حلتنƽيذ المشروÜƳ وتت

                                                                                                                                                        
 .349عبد الرحمن یسرى أحمد، : قضایا إسالمية معاصرة في النقود والبنوك والتمویل-)1(
 .372من یسرى أحمد عبد الرح: قضایا إسالمية معاصرة في النقود والبنوك والتمویل-)2(
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السندÜ وليƩ لمالكǌا الحƾ في المطالبة بƋي  فواƑدÜ ومالǁ السند يحصý علǏ نسبة محدودة 

Ƴالصافية للمشرو Ɵ1(من األربا(.  

øاإلسالمية-ج Ɩالمعامال Ɩتصدر: شهادا Ƙمصر للمعامال ǁبن Ƴعن فرو 

 والشǌادة . ومضاعƽاتǌاÜ)أو دوالر أمريكي( جنيǊ مصري 1000اإلسالمية بقيمة اسمية 

ǌا خمƩ سنواƘ قابلة للتجديد والبنǁ يعمý علǏ أساƩ المضاربة ƹير المقيدة تاسمية ومد

   البنǁ ويتم صرف عاƑد شǌري بنƩƽ العملة التي أصدرƘ بǌا الشǌادة بالنسبة التي يحددǋا

  .)2(تحƘ حساƔ الربح أو الخسارة

وǋي شǌاداƘ استƛمار مخصصة : شهاداƖ استƙمار البنƿ اإلسالمي للتنمية-د

لتمويý تجارة الدوý اإلسالمية كما قد تستخدم في تمويý عملياƘ أخرǎ محددة الǌدف 

  .)3(ومنǌا اإليجار

Ƒمة علǏ أساƩ والمالحƲ أن جميǋ ƴذǉ األنواƳ من األوراƾ المالية المصدرة قا

نƲام المضاربة اإلسالمية بنوعيǌا المطلقة والمقيدةÜ والمضارǋ Ɣنا ǋو المƌسسة أو 

ة عن اختيار المشاريƴ االستƛمارية وإعداد دراسة جدوǎ لǌاÜ وحساƔ لالبنÜǁ وǋي مسƌو

Ɵلتقسيم األربا ýالعم ƝƑونتا Ƴتكاليف المشروÜمǌم ýا مراحǌكل ǉذǋ تستدعي رقابة ة 

ان تطبيƾ مبدأ المشاركة في الربح أو الخسارةÜ وضمان حقوƾ كý طرف المحتسƔ لضم

  .مشروعافي المعاملةÜ والحرƭ علǏ أن يكون النشاط المموý عن طريƾ األوراƾ المالية 

  مراقبة البيوƱ التي تتم في البورصة-2

 والبيوƳ التي تتم في سوƾ األوراƾ المالية تحتاج إلǏ الرقابة ألنǊ يقƴ فيǌا من

  :مالحرا

يǌƲر أƛر الربا في سوƾ األوراƾ المالية حين ترفƴ الدولة سعر الربا و": الربا-أ

فمعلوم أن مكوناƘ سوƾ األوراƾ المالية عبارة عن أسǌم وسنداƘ فƎذا انخƽضƘ قيمة 
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السنداƘ ارتƴƽ سعر الربا والعكƛ Ʃم إن رفƴ الدولة لسعر الربا  يƌدي إلǏ تحوý االدخار 

ǌمار في السƛمن  االستƘالسندا Ƈشرا Ǐمار حقيقي إلƛو استǋ1(م و(.  

وسبيý النجش في سوƾ األوراƾ المالية ǋو نشر اإلشاعاƘ الكاذبة  : النجƩ-ب

حداث حركة في السوƹ ƾير إÜ والǌدف من كال األسلوبين ǋو 2وأيضا باألوامر المتقابلة

 Üي مصطنعة نتيجة تخوف المتعاملينǋ ýحقيقية ب"Ɖت Ƈالشرا Ưرƺذا كان الƎمر ف

ن علǏ خƯƽ األسعار بƨيادة عملياƘ البيƴ الصورية وإذا كان الƺرƯ البيƴ والمضارب

  .")3(تƉمروا علǏ رفƴ األسعار بƨيادة عملياƘ الشراƇ الصورية

أي أن األمر مجرد استƺالý لمشاعر الخوف التي تسيطر علǏ المتعاملين نتيجة 

لقيمÜ أو إلǏ الشراƇ اعتقادا اإلشاعة فيسارعون إلǏ البيƴ خوفا من تدǋور األسعار وا

برخƭ السلعة وانخƽاƯ سعرǋاÜ فعلǏ المحتسƔ وأعوانǊ التواجد في البورصة لمراقبة 

Ƙوضبط األمور لضمان السير الحسن للمعامال ÜƔƛعن ك Ƈوالشرا ƴالبي Ƙعمليا.   

øاالحتكار-ج:  

عǏ يǌƲر االحتكار في أسواƾ األوراƾ المالية بما يسمǏ عملياƘ اإلحراج حيث يس

المضاربون لجمƴ وحبƩ كý الصكوǁ التي من نوƳ واحد في يد واحدة ƛم التحكم في 

ƾمضطر )4(السو ýن المتعامƎف Üالمالية ƾاألورا ƾفي سو ýجǓا ýرا لطبيعة التعامƲون Ü

  .للوفاƇ بالتƨامǊ وحينǌا يستýƺ المضاربون الƽرصة إلمالƇ األسعار

 Ƙكميا Ƈم إن المضاربين أيضا يقومون بشراƛ راƲم شركة معينة نǌكبيرة من أس

ǌاس Ƙا عرضǌامألن Ǐعل ýأو للحصو Üروف ماƲا لǌمǌسيولة لا من العدد اإلجمالي ألس

ƌر Ǐط علƺم يقومون بالضƛƇسعار ساƋب ǎم مرة أخرǌم األسǌليشتروا من Ƙالشركا ǉذǋ 

 Ƙرون الوقƲوينت Ƙالشركا ǎإحد Ǐعل Ƈاالستيال ýفتي ýشعاƎأو يقومون ب Üعةƽمرت
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اسƔ لبيƴ أسǌم تلǁ الشركة إلǏ مالكيǌا الجدد بسعر كبير ومن ǋنا يعد رجاý األعماý المن

  .)1(ن عن الƽوضǏ واالضطراƔون الرƑيسيولƌوالورقيين المس

  مراقبة المضاربة والعقود-3

ون قليال بالدخý الذي تدرǉ األوراƾ المالية وكý اǋتماماتǊ تنصƔ ميوجد أفراد يǌت

حدث في أسعارǋاÜ ولقد أƛار نشاط المضاربة جدال كبيرا في فقط علǏ التقلباƘ التي ت

 Üيقة بالقمارƛا الوǌصلت Ɣربية بسبƺالبلدان ال" ǁوالبنو Ƙالحكوما Ƙفقد وضع Ǌعلي Ƈوبنا

ولة عن أسواƾ السلƴ قواعد تنƲيمية لتنƲيم عمý أسواƌ  ƾالمركƨية والجǌاƘ المس

عار السلÜƴ وكانǋ Ƙذǉ  القواعد المضاربة للحيلولة دون تالعƔ األفراد والƑƽاƘ بƋس

Ư علǏ التالعƔ فلم تستقر األسعار واستمرƘ قذلǁ ألنǌا لم تÜ التنƲيمية محدودة الƽاƑدة

 الربا مستحكمة ويتم مƨاولة المضاربة في األسواƾ اǓجلة للسلƴ التجارية وأنواƳالمخاطر 

  .)2(سǌمواألسواƾ اǓجلة للعمالƘ األجنبية وفي أسواƾ األ

الحسبة دورǋا الƽعاý في مراقبة المضاربة في البورصة نتيجة مميƨاتǌا ولمƌسسة 

 ýا وسرعة التدخǌعقود "وصالحيات Ǐجلة عقود تسمǓا ƾفي األسوا Ƙتطور Ǌخاصة وأن

 ǉذǋ Ɣا المضاربون وبموجǌعند سعر معين ويتاجر ب ÜƇالشرا ƾأو ح ƴالبي ƾبح Ƙخيارا

 سعر دمحدد من أسǌم شركة معينة عنالعقود يشتري المضارƔ حƾ الخيار لشراƇ عدد 

 ƴبي ƾأو يشتري ح Üو السعر الحاليǋ م شركة معينة عند سعر معين عمعينǌدد من أس

Ü  وبعد ")ǋ)3و قيمة ǋذا الحƛƾمنا ǋو السعر الحاليÜ ويدفƴ مقابý أي من ǋذين العقدين 

Ǌ وما يƽوƾ شراǊƑ لحƾ الشراƇ ينتƲر ارتƽاƳ أسعار الشركة بما يضمن لǊ استرداد ما دفع

  .السعر الذي اشترǎ بÜǊ يشتريǌا بالسعر المذكور في العقد ويحقƾ الربح

أما إذا انخƽضƘ أسعار أسǌم الشركة التي اشترǎ المضارƔ حƾ بيعǌا بما يƨيد 

عن المبلƸ الذي دفعǊ صار من مصلحتǊ بيعǌا بالسعر المتƾƽ عليǊ وتوفير خسارة السǌم 
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 Ü وǋذǉ)1(المنخƯƽ وبيعǌا بسعر العقد وتحقيƾ ربحلديǊ أو شراǌƑا من السوƾ بالسعر 

 ǋي محý تجارة لمن يضارƔ علǏ فروƾ األسعار ويستƽيد من حركة أسعار السǌم العقود

  .لتحقيƾ أرباƟ طاƑلة

 Ǐإل ýمن رأسما Ǌالعادية في حدود ما لدي Ƈوالشرا ƴالبي Ƙرد عملياƽال ƨوقد يتجاو

انياتǊ الماليةÜ وقد تعقد صƽقاƘ مكشوفة المضاربة بعقد صƽقاƘ كبيرة تƽوƾ حدود إمك

 ǁو ال يملǋم بسعر محدد مستقبال وǌعدد من األس ƴبالتعاقد لبي Ɣحيث يقوم المضار

 ƴƑللبا Ƙإذا كان ÜةƑد ربا النسيƑاƨ دين بدين ƴوبي ǁاإلنسان ما ال يمل ƴبي ǁم وفي ذلǌاألس

  .)2( الجنƩحدفي ذمة ƈخر وقد يكون معǌم ربا الƽضý إذا أت

سǌم مستقبال وǋو ال يملǁ قيمتǌا وإنما بناƇ علǏ أل يبرم المضارƔ عقد الشراƇ وقد

  .توقƴ تƺير األسعار لصالحǊ وقƘ التسليم فيشتري ويسلم

ولذلǁ فƎن المضاربة في سوƾ األوراƾ المالية تتطلƔ تنƲيما محكما ومتالبعة 

سالمية إلريعة اداƑمةÜ وتدخالƘ سريعة من قبý مƌسسة الحسبة بما يتوافƾ وأحكام الش

  .للحƽاƲ علǏ استقرار األسعار

4- Ʋية لعقد البيƳحكام الشرǓالمالية وتجارتها في ميزان ا ƼوراǓا Ƽسو  

  :التعامý بالسلƴ والعمالƘ والمƌشراƘ في األسواƾ المنƲمة

  :يتم التعامý بالسلƴ في األسواƾ المنƲمة بƎحدǎ أربƴ طرƾ وǋي التالية:السلƲ-أ

ǍولǓوجود  أ:الطريقة ا ƴم ýمن في الحاƛوتسلم ال ƴتسليم المبي ƾن يتضمن العقد ح

 ƴشرعا بشروط البي ƨƑذا العقد جاǋو ÜǊوقبض ƴƑالبا ǁا في ملǌلة لƛمم Ƙأو إيصاال ƴالسل

  .المعروفة

أن يتضمن العقد حƾ تسلم المبيƴ وتسلم الƛمن في الحاý مƴ : الطريقة الƙانية

  .د جاƨƑ شرعا بشروط البيƴ المعروفةة السوƾ وǋذا العقƑإمكانǌما بضمان ǋي

أن يكون العقد علǏ تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد : الطريقة الƙالƙة

ƈجÜý ودفƴ الƛمن عند التسليمÜ وأن يتضمن شرطا يقتضي أن ينتǌي فعال بالتسليم وǋذا 
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ذا ý ليستوفي شروط السلم المعروفة فƎدالعقد ƹير جاƨƑ لتƋجيý البدلين ويمكن أن يع

ƨشروط السلم جا Ǐاستوف.  

أن يكون العقد علǏ تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد :  الطريقة الرابعة

ƈجý ودفƴ الƛمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرط أن تنتǌي بالتسليم والتسلم 

 ƴالسل ƾر شيوعا في أسواƛاألك Ƴو النوǋ ذاǋو ÜƩبعقد معاك Ǌيتƽيمكن تص ýب Üعليينƽال

  .)1( العقد ƹير جاƨƑ أصالوǋذا

  التعامل بالعمالƖ-ب

يتم التعامý بالعمالƘ في األسواƾ المنƲمة بƎحدǎ الطرƾ األربƴ المذكورة في 

التعامý بالسلƴ وال يجوƨ شراƇ العمالƘ وبيعǌا بالطريقتين الƛالƛة والرابعة أما الطريقتان 

يƽاƇ شروط الصرف األولǏ والƛانية فيجوƨ فيǌا شراƇ العمالƘ وبيعǌا بشرط است

  .المعروفة

øشر-جƊالتعامل بالم  

المƌشر ǋو رقم حسابي يحسƔ بطريقة إحصاƑية خاصةÜ القصد منǊ معرفة حجم 

 ƴبي ƨوال يجو Üالعالمية ƾاألسوا Ưفي بع Ƙمبايعا Ǌوتجري علي Üمعينة ƾير في سوƺالت

ǉخيالي ال يمكن وجود Ƈشي ƴو بيǋو Üǎمقامرة أخر Ǌشر ألنƌالم Ƈ2(وشرا(.  

  

  مراقبة اǓسواƼ الفورية واǑجلة للسلƙ :Ʋانيا

 Ǐعل Ƙقاƽا العقود والصǌأو ما يعرف ببورصة العقود قد تبرم في ƴإن بورصة السل

ýطريقة شرعية للتباد ǉذǋو Üمن فوراƛمن والمƛحاضرة فيكون تسليم ال ƴسلÜ وقد يكون 

مر ين يتعلƾ األاالتƽاƾ علǏ تسليم السلعة في موعد محدد يتم االتƽاƾ عليǊ خاصة ح

 أو يكون محý التعاقد سلعة تتطلƔ مدة طويلة إلنتاجǌا ÜبالصƽقاƘ الكبيرةÜ أو بين دولتين

 ǁمنية بين موعد إبرام العقد وموعد تسليم البضاعة أو تسديد "ولذلƨ فترة ǁناǋ فقد يكون

ƽالص ǉذǋ ýƛوفي م Üالعقد ƴمة للطرفين بمجرد توقيƨقة تصبح ملƽإال أن الص Üاǌقيمت Ƙقا
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 Ʃليǋƾاإلطال Ǐللخيار عل ýمجا ǁناÜ علي بصورةƽال ýولو تتم عملية التباد Ǐحت 

  .)1(فورية

أما األسواƾ اǓجلة فǌي التي يتƋجý فيǌا تسليم البضاعة محý التعاقدÜ يمكن فيǌا 

للمنتƝ من صاحƔ المصنƴ أو مقاوý أو مƨارƳ أو تاجر ممن يتوقƴ حصيلة معينة مستقبال 

 Ǌحاجت ƴالسلعة أو يتوق ǁتل Ƈأو شرا ƴبي Ǐالحصيلة أولسلعة معينة مستقبال أن يتعاقد عل 

 ýتحصي Ƙعادة وق ƾوالذي يسب Ǌأو حصيلت ÜǊبحاجت Ǌمعرفت ýأي حا Üمن معلوم حاالƛب

 وشراƇ كمية السلعة التي Ü فيقدم علǏ إبرام العقد)2(اإلنتاج أو تحقيƾ الحاجة الƽعلية بƨمن

 ووقƘ التسليم وǋنا بذƔ أسعارǋا بين وقƘ إبرام العقدتلبي حاجاتǊ ويتجنƔ مخاطر تذ

 Ƙعƽيادة إن ارتƨبال ƴƑوعدم مطالبة البا Ƙقاƽفي الص Ɣالتالع ƴدور الرقابة في من ƨيبر

  .األسعار

ƙالƙجنبية: اǓا Ɩجلة للعمالǑا ƼسواǓمراقبة ا  

مبيǋ  ƴذǉ األسواƾ قاƑمة علǏ مبدأ تسليم الǋÜناǁ أسواƾ فورية للعمالƘ األجنبية

والƛمن خالý يومين من إبرام العقدÜ وǋذا المعموý بǊ دولياÜ لتمكين المتعاملين من القيام 

بƎجراƇاƘ إتمام الصƽقة خاصة بين الدوÜý وذلǁ مراعاة لƽارƾ الوقƘ بين المراكƨ المالية 

 أما في األسواƾ اǓجلة فيتم تسليم العمالƘ األجنبية في موعد الحƾ يتم تحديدǉ .المختلƽة

 ƾجلة بموعد االستحقاǓورية أو اƽفي العقود ال Ƈسوا Üالتسليم ƣتاري Ǐفي العقد ويدع

  .)3(والتسليم يتم عادة بتسجيý المبلƸ المتƾƽ عليǊ بالعملة المتƾƽ عليǌا في حساƔ المشتري

وǌƲرƘ األسواƾ اǓجلة للعمالƘ نƲرا لحجم المبادالƘ والعالقاƘ الدولية وتعقد 

 فالمقاوý مƛال يتعاقد علǏ تنƽيذ عملية بناÜ Ƈالمي واألعماý التجاريةوترابط االقتصاد الع

في بلد كالسعودية وتدفƴ قيمة العقد لǊ بالرياý ولكنǊ لتنƽيذ العقد يتحمý مصاريف قيمة 

 Ƙمني بين وقƨ ƾولوجود فار Üأجنبية Ƙا بعمالǌبعض ƴأو أجور يضطر لدف Ƙمشتريا
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 .184: عبد الرزاق عفيفي: ألوراق المالية والضرائببورصة ا-3



 137

Ư رالم كامý القيمة بعد إنجاƨ العمÜý فƎنǊ قد يتعتقدير تكاليǊƽ وتوقيƴ العقدÜ ووقƘ است

  .)1(لخسارة لو تƺيرƘ قيمة العمالƘ األجنبية خالǋ ýذǉ الƽترة

 ƴالقط ƾر الربا في سوǌƲيسة(كما يƽوالمعادن الن Ƙحين  يعمد تجار ) العمال

 Ɣم يشترون العملة المطلوǌسعر الصرف ف Ƙم ضد خطر تقلباǌسƽمين أنƋت Ǐالصرف إل

فعلǏ المحتسƔ . )2( ربارƈجال ويودعونǌا في المصرف إلǋ Ǐذا األجý نƲريتسليمǌا 

فرƯ رقابة دقيقة علǏ سوƾ العمالƘ وعلǏ العقود والصƽقاƘ المبرمة فيÜǊ لمنƴ الربا في 

  .الصرف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                        
 .184: المرجع نتفسه-1
 .272یوسف آمال محمد، : فقه االقتصاد النقدي-2
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     والتجارة الƢارجية الرقابة ƳلǍ سوƼ العمل: المطلب الƙاني 

ة أن تتم ممارسة مختلف أنواƳ العمý و المǌن في تقتضي أحكام الشريعة اإلسالمي

 ýالعما ƾمختلف األنشطة والميادين االقتصادية ضمن جملة شروط وضوابط لصيانة حقو

والموƽƲين في القطاعاƘ المختلƽة من صناعة وƨراعة وتجارة وƹيرǋاÜ وللمحتسƔ دور 

  .فعاý في ذلÜǁ وكذا في التجارة الخارجية

  : تسب في سوƼ العملدور المح: الفرƱ اǓول 

  :بيان الحكم التكليفي للعمل: أوال

يختلف حكم العمý باختالف حاý العامý ومحý العمý ويمكن أن يƋخذ األحكام 

  :التكلƽية اǓتية

1 –ƭومن : " الفر Ǌوعيال Ǌسƽن Ǐعل ƾاƽنǘل ýاية العامƽفرضا بقدر ك ýيكون العم

فاإلسالم يƽرƯ علǏ اإلنسان . 1"تǊيجƔ عليǊ نƽقتǊ ولوفاƇ ديونǊ وإخراج كƽارة لƨمن

ǌف ýمية العمǋأ Ʃأن يبين للنا Ɣالمحتس Ǐوعل ÜǊب Ǌويطالب ýوالعم Ǐالوسيلة األول 

ومن األدلة علǏ فرضية العمý أن اŸ . لمحاربة الƽقرÜ وǋو الطريقة المƛلǏ لجلƔ الƛروة

ýفقا ƾاƽباإلن ǉم عبادƨأل ýوج ƨيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبا[: عƉماكسبتمي Ɩ[2 وال 

ماال يتم الواجƔ إال بǊ "يمكن القيام بواجƔ اإلنƽاƾ إال بالكسƔ والعمý فالعمý واجƔ الن 

Ɣو واجǌ3"ف . ýالعم Ǐفرد قادر عل ýقيام ك Ǐعل ƭوالحر ǁبيان ذل Ɣالمحتس Ǐوعل

  .ƴالتجاري بذلǁ إشباعا لحاجاتǊ وتحقيقا التنمية وتوفيرا للسلƴ والخدماƘ في مجتم

  ندوب الم– 2

 علǏ قدر ديكون العمýù مسحبا أو مندوبا إليǊ إذا أراد العامý أن يحصý بǊ ما ƨا  

 ýأفض ýاألحوا ǁفي تل ýوالعم Üو المساكين أو لصلة الرحم Ƈقراƽلمواساة ال ǁاية و ذلƽالك

                                                                                                                                                        
  4/814أحياء علوم الدین، الغزالي،  1
  267البقرة آیة  2
  202عناصر اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي و النظم االقتصادیة المعاصرة صالح حميد العلى،  3
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 ýتعم العام Ɣوالكس ýعة العمƽا ومنǌصاحب ƭتخ ýƽعة النƽالعبادة ألن من ýƽمن التخلي لن

  .1"يعم أفضý مما يخƭ وƹيرǉ و ما 

3 –Ǉالمكرو :  

   ýر و إن كان من حƛاخر والتكاƽللت ýالما ƴجم Ǌا إذا قصد بǋمكرو ý2"يكون العم .

أو اختار العامý لنƽسǊ أو لولدǉ عمال مكروǋا السيما إن كان في وسعǊ اختيار ما ǋو 

 Üýأفض" Ǌفي ýيعم ǊنƎف ýذا العامǌبحاجة ل ýإذا كان العام Ǌتǋكرا ýوƨو ت Ÿييسير ا Ǐحت

 Ɣعمر بن الخطا ýخر قاƈ عمال Ǌل– Ǌعن Ÿة خير من – رضي اƇالدنا Ưبع Ǌفي Ɣمكس 

 Ʃلة الناƋالتي يخالط 3"مس ǁو ال سيما تل ýير من األعماƛية كǋكرا Ǐعل Ƈاǌقƽال ƭوقد ن 

  .4"فيǌا العامý النجاسة كالحجامة و الكناسة والدباƹة

  : الحرام – 4

: ا احترف العامý عمال محرما سواƇ أكان العمý محرما لذاتǊيكون العمý حراما إذ  

وفي التجارة يكون العمý محرما لذاتǊ إذا كان محý العقد محرما كالتجارة في الخمور 

 بمن يكسƔ الربا أو يشǌد عليǊ لما فيǊ ةوالمخدراƘ مƛال أم كان محرما لƺيرǉ كاالستعان

نƴ أو عمƈ ýالƘ اللǌو المحرم لما يƽيǊ من من اإلعانة علǏ أكý أمواý الناƩ بالباطÜý وص

Ƙبالواجبا ýساد و اإلخالƽال Ǐ5"اإلعانة عل .  

5 –Ɲالمبا   

يكون العمý مباحا إذا قصد العامý بسعيǊ أن يحصƨ ýيادة الماý للترفǊ والتوسعة 

ويكون العمý أيضا مباحا إذا . 6"علǏ النƩƽ والعياý مƴ سالمة العرƯ والدين والمروƇة

وقد تقترن . ý"7 في أعماý مباحة واألعماƹ ýير المحرمة كلǌا باإلباحة سواƇعمý العام

ǋذǉ األعماý بالكراǋية أحيانا وǋنا تبرƨ أǋمية الرقابة الذاتية الناجمة عن ضمير المسلم 

                                                                                                                                                        
  دار إحياء التراث العربي دت، دط،  :  بيروت ، 348 /5جماعة من علماء الهند، : اوى الهندیة الفت1
   348 /5جماعة من علماء الهند، : الفتاوى الهندیة 2
  . 30/258المبسوط، السرخسي، 3
   800 /2إحياء علوم الدین، الغزالي، 4
  دت، دط،  : ي، دار الفكر العرب39-38محمد أبو زهرة،، :  أصول الفقه- ، 800 /2المصدر نفسه، 5

  حرام لذاته وهو ماقصد الشارع تحریمه لما فيه من ضرر ذاتي مثل أآل الميتة و الخمر و السرقة و غيره: الحرام قسمان
ه یفضي               ره ألن رأة محرم لغي ى الم ى محرم   مما یمس الضروریات الخمس و أما المحرم لغيره فهو حرم ألنه یفضي إلى محرم ذاتي مثل النظر إل  إل

  ا وما بعده38. أصول الفقه : ة الزنا ــــ محمد أبو زهرولذاته وه
   348 /5جماعة من علماء الهند، : الفتاوى الهندیة 6
   258 /30المبسوط، السرخسي، 7
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وشعورǉ بمراقبة اŸ تعالÜǏ وحرصǊ علǏ معرفة األحكام الشرعية الخاصة كما يتضح 

كام العامة الناƩ ضمن قاعدة األمر بالمعروف والنǌي دور المحتسƔ في شرǋ Ɵذǉ األح

  .عن المنكر

  بيان حقوƼ العمال و مراقبة مدǌ االلتزام بها : ƙانيا 

  :للعامý حقوƾ كƛيرة يسǌر المحتسƔ علǏ ضمانǌا منǌا  

1-ǇتيارƢفي العمل و حرية ا Ƽالح :  

 في ƾمý الحمن أǋم مبادƏ االقتصاد اإلسالمي الحرية االقتصاديةÜ وعليǊ فللعا  

اختيار العمý الذي يناسبǊ و يتƾƽ مƴ قدراتǊ وميولǊ الشخصية مادام العمý مشروعا 

والعامý يملǁ ما يǋƌلǊ ألداǊƑ دون تقصيرÜ وال فرƾ بين العماý في ǋذا الحƾ فكý ميسر 

Ǌل ƾلما خل.  

 تطبيقǊ في سوƾ العمý اإلسالمي ǎوǋذا ما يحرƭ المحتسƔ علǏ مراقبة مد

 تƋمين العمý للعاطلين عنǊ وتوجيǌم إلǏ أعماý قد ال يƽطنون إليǌا و أن تسýƋ فعلǏ الدولة"

Ǌفي عمل ƾربما لم يوف ýم ألن العامǌقد أعمالƽالعاملين وتت ý1"عن أحوا.  

 Ưلولي األمر أو الدولة أن تجبر بع ƨولكن يجو ǉحرية اختيار ýفي العم ýواألص

وأن ǋذǉ  "اا كان الناƩ محتاجين إليǌالناƩ أو العماý علǏ بعƯ األعماý و السيما إذ

 Ʃذا كان الناƎف ÜǊفرضا معينا علي Ƙواحد صار ƭا إال شخǌلم يقم ب Ǐمت ýاألعما

محتاجين إلǏ فالحة قوم أو نساجتǌم أو بناǌƑم صارǋ Ƙذǉ اإلعماý مستحقة عليǌم يجبرǋم 

ال يمكن ولي األمر عليǌا يعوƯ المýƛ وال يمكنǌم من مطالبة الناƩ عن عوƯ المýƛ و

  .ألن مصلحة المجتمƴ ال تتم إال بذلǁ . 2"الناƩ من Ʋلمǌم بƋن يعطوǋم دون حقǌم

2 –ƖƇجر و الحوافز و المكافǓفي ا Ƽالح  :  

أمر رسوý اŸ صاحƔ العمý بالتعجيý في دفƴ األجرة و عدم المماطلة في     

 Ǌبقول ǁذل"Ǌأن يجف عرق ýقب ǉو. "3"أعط األجير أجر Ǐاإلسالم إل ƾالقواعد وسب ƴض

                                                                                                                                                        
  .228. صالح حميد العلى: عناصر اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادیة المعاصرة  1
  .3/264ابن عابدین :  رد المحتار -256ابن قيم الجوزیة، : السياسة الشرعية  الطرق الحكمية في 2
 وعزاه إلى ابن مایة وأبي یعلى في مفسره، ابن ماجه في السنن، آتاب الرهون  1164:  رقم الحدیث 150 /1. ذآره السيوطي في الجامع الصغير    3

  .2434: رقم الحدیث . 818 /02أجر األجراء : باب 
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والمبادƏ التي تنƲم العمý قبý المرحلة التي يبدأ فيǌا عمý السوÜƾ ونعني ǋنا وبعبارة 

Ƒومبد Ǐيم أولƲتن Ǐعل ýأن اإلسالم يشتم Ǌر دقƛعلي يأكƽال Ưأن يبدأ العر ýجر قبǖل 

 ƾفي السو ýالطرفين . 1"للعم ƾوضمانا لحقو– ýالعم Ɣور ýبتحديد – العام Ƴأمر الشار 

  .  مسبقا و إعالم العامý بǌا قبý العمý لدرƇ النƨاƳاألجرة

واألجرة  كالƛمن فينبƺي أن يكون معلوما وموصوفا إن كان عيناÜ فƎن كان دينا 

 وأن يكون أجر العامý مقدرا بالكƽايةÜ فعلǏ 2"فينبƺي أن يكون معلوم الصƽة والقدر

معتبرة شرعا دون النƲر أصحاƔ األعماý أن يراعوا أن األجر لن ينýƨ عن حد الكƽاية ال

 Ʃوƌر Ɣمن سيطرة أصحا ýللعام Ʋƽاية حƽوفي شرط الك Ɣوالطل Ưالعر Ƙاعتبارا Ǐإل

Ƙمن االنحرافا ƴم وصون للمجتمǋواحتكار ý3"األموا.  

 كما أن تحديد األجرة و تقديرǋا في االقتصاد اإلسالمي يمكن أن ننƲر إليǊ من 

 4]ولكل درجƖ مما Ƴملوا[:عǊ قاý تعالǏأكƛر من جانÜƔ وذلǁ بحسƔ العمý وقيمتǊ ونو

أو بحسƔ أǋلية العامý و كƽاƇتÜ Ǌ أو بحسƔ األحواý واألعرافÜ واألعماý تختلف قيمتǌا 

ýاألحوا ǁتل Ƙ5"باختال .  

ويحدد األجر في القطاعاƘ الحكومية بالحد األدنǏ المطلوƔ لمستوǎ معيشة "

لجǌد المبذوý في اإلنتاج وكذلǁ بكƽاƇة العامý وفقا لمسƌولياتǊ االجتماعيةÜ ويحدد أيضا با

العامý وخبرتÜǊ وتدريبǊ ونشاطǊ وإخالصÜǊ أما بالنسبة للمشروعاƘ و المƌسساƘ الƽردية 

الخاصة فƎن األجر عادة يخضƴ لƲروف المساومة و المنافسة في أسواƾ العمÜý والتي 

 يخلو من إال أن األمر ال. 6"تبنǏ عادة علǏ أسƩ وعوامý الخبرة والكƽاƇة أيضا

التجاوƨاƘ ببخƩ العامý حقǊ من قبý صاحƔ العمý أو مƺاالة األجراƇ في المطالبة 

  .    باألجر

وأما بالنسبة للحوافƨ والمكافƘƉ فقد أوجبتǌا شرعية اإلسالم ضمانا الستمرارية   

وإخالƭ العماý في أعمالǌم وقد وجدƘ تطبيقا لǌا في النƲام االقتصادي اإلسالمي 
                                                                                                                                                        

   م  1999 – 1419 – 01دار النفائس للنشر والتوزیع ، ط : األردن  . 245 أحمد مصطفى العيادي، –أحمد صبحي : لغذائي في اإلسالم األمن ا 1
 . 02/70الغزالي ، : احياء علوم الدین  2
  .245.  أحمد مصطفى العيادي –أحمد صبحي : األمن الفدائي في اإلسالم  3
  19سورة االحقاق آیة  4
 .234. صالح حميد العلى: إلنتاج في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادیة المعاصرة عناصر ا 5
 .84غازي عنایة، : ضوابط تنظيم االقتصاد في السوق اإلسالمي 6



 142

ادي الدنيويÜ والروحي اǓخرويÜ فالنسبة للحوافƨ والمكافƘƉ المادية فقد وبنوعيǌا الم

Ǌعن Ÿرضي ا Ü Ɣعمر بن الخطا ƾاروƽة الƽاستخدم الخلي. Ÿا ýرسو Ɣأصحا– Ǐصل 

دنسƘ : لجباية أمواý الخراج قاý أبو عبيدة بن الجراƟ أمين األمة. اŸ عليǊ و سلم

 Ÿا ýرسو Ɣو سل–أصحا Ǌعلي Ÿا Ǐعمر يا أبا عبيدة إذ لم أستع " –م  صل Ǌل ýنفقا 

ýقا Þ سالمة ديني فبمن أستعين Ǐالدين عل ýǋƋم بالعمالة عن : " بǌعنƋف Ƙأما إن فعل

Ƈم العطاǌل ýƨحيث . 1الخيانة أي أج Ǌخذ بƋم االقتصادية المعصرة تƲالن Ƙذا ما أصبحǋو

ƨيƽالنشاط و وتح ƾلتحقي Üمالية ƘƉومكاف ƨحواف ýم عن تمنح العماǌƽو ك Üýالبذ Ǐم علǋ

  .التǌاون واإلǋماý والƺش

فǌي نوƳ من األجور ينƽرد بǌا النƲام االقتصادي " أما الحوافƨ والمكافƘƉ الƛوابية   

اإلسالميÜ فالنسبة للمسلمين تشكǋ ýذǉ الحوافƨ والمكافƘƉ الƛوابية عنصر جǌد جديد في 

ÜǏتعال Ÿا Ƈبة في إرضاƹر Üواإلنتاج Üýضمانا جديدا ميادين العم ýوتشك ÜǊوابƛو 

  .2"الستقرارية النشاط االقتصادي

Ǐتعال ýلمون و(: قاưم ال يǉمالهم وƳملوا وليوفيهم أƳ مما Ɩ3 )لكل درجا . ýويقو

  .                   Ƌ (4نا ال نضيƲ أجر من أحسن Ƴمال (: أيضا

   حƼ العامل في الراحة و تحديد ساƳاƖ العمل-3

ومن ǋذǉ الحقوƾ . كƩ إيجابا أو سلبا علǏ سلوǁ العامǋ ýناǁ حقوƾ كƛيرة تنع  

 حقǊ في النوم ةمراعاة طبيعة الجسم اإلنساني و أنǊ يحتاج إلǏ الراحة بعد العمÜý و مراعا

واإلسالم يقر حƾ العامý في الراحة و يضƴ القوانين و األنƲمة والتي تحǋ Ʋƽذا . والراحة

 ƾا إضرار با5"الحǌفي ýطالة مدة العمƎف Ü Ǌو صحت ýو . لعام Ɣفي فترة التع ýم إن العمƛ

 ƴƽأي ن ƾاد ال يحقǌاإلج.  

 األمر ǁوقد أرشدنا الرسوý إلǏ عدم تكليف العماý ما يƺلبǌم ولو كلƽوا ذل  

لضرورة معينة كقلة العماý وخاصة من لǌم االختصاƭ في عمý معينÜ أو Ʋروف 

                                                                                                                                                        
  .، بيروت، دار المعرفة، دت، دط،124، )أبو یوسف(الخراج یحي بن آدم  1

  .86، ضوابط تنظيم االقتصاد في السوق اإلسالمي ، غازي عنایة 2
  .19سورة األحقاق آیة  3
  .30آیة . سورة الكهف 4

  .253أحمد صبحي أحمد مصطفى العيادي : األمن الغذائي في اإلسالم  5
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فمن الواجƔ . يد العاملة وƹيرǉالسوƾ كارتƽاƳ الطلƔ علǏ سلعة أو خدمة معينة وقلة ال

إعانة العماý ومساعدتǌم من قبý رƔ العمý باألجر اإلضافي أو الجƨاƇ الذي " حينƑذ 

ترضǏ عنǊ نƩƽ العامý حيث يعطي رƔ العمý العامý أجرا إضافيا إذا كلǊƽ عمال إضافيا 

  .1"د تكون المساعدة بمشاركة صاحƔ العمý العامý في العمý قو

  ǌقƽال ýقا ǁلذلƾال تكليف إال بما يطا Ƈالنووي 2"ا ýال " وقا Ǌأن Ǐعل Ƈالعلما ƴأجم

 Ǌƽتكلي ƨيجو )ýالعام ( Ǌماال يطيق ýمن العم .ǉيرƺأو ب Ǌسƽبن Ǌإعانت Ǌمƨل ǁن كان ذلƎ3"ف.  

  ) الوفاة –العمل (  مالئمة مكان العمل و حماية العامل من المƢاطر – 4

   " Ƙطاقا Ǐعل Ʋاƽو حǋ ýالعام Ǐعل Ʋاƽفالتقصير الح Üا االقتصاديةǋاألمة و موارد

 Ƈقسم من الموارد االقتصادية لالعتنا ýدياد الحوادث و تحويƨا Ǐدي إلƌي ýالعام ƾفي ح

ǌمب Ǌيادتƨمة لتحسين اإلنتاج وƑالمال ýƑبتوفير الوسا Ǌعن Ƈناƺواالست ǁيف ذلƽو يمكن تخ 

ýعن محبة العم Ɲالنات ƭو اإلخال Ƴاإلبدا ƾ4"وطر .Ɣصاح Ǐضمان أماكن فعل ýالعم 

مالƑمة للعمý بنسبة مخاطر أقý مƴ تƋمين العماý من حوادث العمý المختلƽة ويقوم 

المحتسƔ وأعوانǊ بتƽقد مختلف ميادين قطاƳ العمý سواƇ في األسواƾ أو المصانƴ أو 

ýا للعمǌكد من مالمتƋللت Üǉيرƹو ýح و قوانين . "الحقوƑلوا Ǐعل Ƙالضمانا ǉذǋ ýƛم ƭوتن

 ýالعم ýƲ ة و فيƑسية والبيƽالصحية والن ýالعم Ƈة أجواƑيǌا تǌاإلسالمي ومن ƴفي المجتم

Ƈالحرج وعدم العنا ƴو اليسر و رف ýاالعتدا Ƙ5"شعارا  .Ǐتعال ýبكم اليسر [: قا Ŷيريد ا

  .6]وال يريد بكم العسر

ن  فǌذان خالد ب. فقد ضمن اإلسالم كƽالتǌا: وبالنسبة لضمان مخاطر العمÜý والوفاة

الوليد يصلح أýǋ الحيرة علǏ كƽالة كý عامý ضعف عن العمý لكبرÜ أو مرÜƯ أو فقر 

فيجƔ علǏ الدولة . بطرƟ الجƨية عنÜǊ وإعانتÜǊ وإعالتǋ Ǌو وعيالǊ من بيƘ ماý المسلمين

 Ɣبة وإدارة صاحƹخاضعة لر Ǌوقوانين ýالعم ƾسو ǁسسة الحسبة أال تترƌوخاصة م

                                                                                                                                                        
  .229. صالح حميد العلى : عناصر اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادیة المعاصرة 1

  .لفكر، دط، دت،، دار ا87 /01: الغزالي  : المستصفى من علم األصول   - 2
  ). صحبة الممليك( باب –، آتاب األیمان . 11/132: النووي : شرح صحيح مسلم  3

  .257أحمد صبحي، أحمد مصطفى العيادي، :األمن الغذائي في اإلسالم  4
  .87. غازي عنایة ،: ضوابط تنظيم االقتصاد في السوق اإلسالمي  5

  .185سورة البقرة آیة  6
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ýو. العم Ǐعل Ɣالمحتس ƭويحر Ǐأو إل Üالمتضرر ýالعام Ǐإل Ưاإلعانة والتعوي ýصو

جواƨ استمرار إعطاƇ العامý "الن العلماƇ قرروا . ورƛتǊ إن أدǎ حادث العمý إلǏ الوفاة

ƾاƨواالرت ýفي العم Ǌيبا لƹتر ǁوذل Üƨة أو عجǋعا Ǌب Ƙƛوان حد Üǉكما قرر . "1"أجر

 أنǊ إذا ماƘ أحدǋم Ü أو قتý كان – خصوصا الجند –العلماƇ بالنسبة للعاملين في الدولة 

 ǊƑمن عطا ƾما يستح)Ǌاب) راتبƛو بمǋو ÜǊتƛلور Ǐتعال Ÿا ƯƑفرا Ǐعل Ǌا عنƛةمورو 

 ýالما Ƙ2" الدين في بي  

  : حƼ العامل في الرƳاية الصحية -5

لذلǁ فان االǋتمام بصحة . صحة البدن ǋي المحرǁ األساسي للعامý التي يعتمد عليǌا

من اǋتمام الدولة بمواردǋا االقتصاديةÜ وطريقة لتقليý النƽقاƘ الصحية العامý جƇƨ مǌم 

وتحويلǌا نحو االستƛمار ومن ǋنا أحاط التشريƴ اإلسالمي العامý بكý وساýƑ الراحة في 

Ƙوالوق Ü والمكان Ü ý3.العم 

  : مراقبة مدǌ التزام العمال بواجباتهم : ƙالƙا

Üحقوقا ýالعام Ǐا والمطالبة إذا كان اإلسالم قد أعطǌعلي ýالحصو ýسب Ǌوضمن ل 

 ǁذل Ǐولية اإلشراف علƌمس Ɣالمحتس Ǐواسند إل Üاǌأيضا . ب Ƙالواجبا Ưببع Ǌƽفقد كل

ويحرƭ . وتتنوƳ واجباƘ العامý وتتعدد حسƔ نوƳ وطبيعة العمý. يتعين عليǊ أداǋƌا

Ǌالمطالبة بحقوق Ǌليضمن ل Ǌواجب ƇداƋب ýعام ýام كƨالت Ǐأيضا عل Ɣالمحتس . ǉذǋ ومن

  :الواجباƘ نذكر

  :  الفقǈ في الدين -1

وإذا أراد . العمý عبادة Ü وعبادة اŸ عƨ وجý يجƔ أن تكون علǏ علم وبصيرة 

 ýعلم باألحكام الشرعية التي تحكم مجا Ǐنة أن يكون علǌأو م ýأي عم Ʃأن يمار ýالعام

  .عملǊ ونشاطǊ االقتصادي 

ومن العاملين من ǋو علǏ . صدƾ والوفاƇ فالمسلم مطالƔ بƋن يتحرǎ الحالý وال

ƨأحيانا يتجاو Ǌولكن ÜǊقƽو ال . قدر من العلم والǋمعين و ƾفي نطا ýالعم ýم من يدخǌومن

                                                                                                                                                        
  .،  بيروت، دار الكتب العلمية، دت، دط،258 – 257. الماوردي: والوالیات الدینية األحكام السلطانية  1

  .233صالح حميد العلى، :  عناصر اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادیة المعاصرة 2
 . 260. أحمد صبحي أحمد مصطفى العيادي : األمن الغذائي في اإلسالم  3
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ýلتحري الحال Ǌلǋƌحكام الدين ما يƋالعلم ب ǁيمل . ƴالرقابة في جمي Ưفر Ɣالمحتس Ǐفعل

  .الحاالƘ بتذكير العماý بواجباتǌمÜ وشرƟ األحكام لǌم 

إني أريد :  أن رجال جاǉƇ فقاý لǊ – رضي اŸ عنǊ –رد عن سيدنا علي وقد و"

:  قاý- أو فقƘǌ في دين اÞ Ÿ  : - رضي اŸ عنǊ –فقاý لǊ علي . التجارةÜ فادƳ اŸ لي

Þ ǁذل Ưأو يكون بع !Ǌل ýم المتجر: فقاƛ Ǌقƽال ǁ1"ويح .  

  :اǓمانة في العمل-2

نǊ مسƌوý عن الحرفة أو العمý والمǌمة يجƔ أن يكون العامý أمينا في عملǊ أل

ýمن عم Ǌإلي ýفيما أوك Ǌسƽد نǌتقتضي أن يج Üولية أمانةƌا والمسǌاولƨفال يقصر . التي ي

في واجبÜǊ أو يƛƌر الراحة علǏ العمÜý وخاصة إن كان بعيدا عن نƲر صاحƔ العمÜý أو 

Ǌوأعوان Ɣمن المحتس Ƈأمانة. بعيدا عن أعين الرقبا ýمن وليكن. والعم Ǌعلي ýما يحص 

 Ɣا لرǌوباع Üاǌعة التي تعاقد عليƽالمن ýفي بذ ǉدǌذ جƽاستن Ǌألن Üحالال ǁذل ýأجر مقاب

Ǐتعال ýقا Üأجر معين ýفي مقاب ýلها[: العمǉأ ǍلƋ ƖماناǑدوا اƊمركم أن تƉي Ŷن اƋ[2.  

 اǓياƘ القرƈنية تشمý كý مايƌتمن عليǊ اإلنسان يالتي جاƘƇ ف) األمانة(وكلمة 

Ǌإلي ƾالح ǁذل Ƙفادي Üƾمن ح ǁعلي ǁيرƺل Ɣي ما وجǋ واألمانة في ميدان 3"واألمانة 

  :العمý متعددة Ü منǌا 

 المحافƲة علǏ رأƩ الماý النقدي واإلنتاجيÜ فالعامý مطالƔ بالمحافƲة علǏ - أ

أد األمانة إلǏ من أƑتمنÜǁ وال : " أمواý اإلنتاج وƈالƘ العمý لقولǊ عيǊ الصالة والسالم

ǁ4"تخن من خان.  

Ɣ- ǉذǌأال يحدث ب ýالعام Ǐي علƺفينب Üýأسرار الصناعة والعم Ǐة علƲالمحاف 

  .5"كǏƽ بالمرƇ كذبا أن يتكلم بكý ما سمƴ "األسرار لقولǊ عليǊ الصالة والسالم 

                                                                                                                                                        
  . م1981-01، ط .، الریاض ، شرآة عكاظ95د شوقي الفنجري، محم: نحو اقتصاد إسالمي  1

  .58سورة النساء آیة  2
  .112 – 111 /09). مفاتيح الغيب(الرازي : التفسير الكبير  3

 سنن أبو –"حدیث حسن "، وقال 1282رقم الحدیث )  38(باب :  م آتاب البيوع 1983طبعة دار الفكر :  ، بيروت 368 /2سنن الترميذي ،  4
 رقم -) في الرجل بأخذ دقة من تحت یده(البيوع باب:  م آتاب 1988طبعة درا الجنان : ،، بيروت 312 /02آمال یوسف الحوت،: تحقيق : داود 

  . 3535-3534: الحدیث 
  .73 /1المقدمة باب النهي عن الحدیث بكل ما سمع : شرح النووي : مسلم  5
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 عدم اإلضرار بمصلحة صاحƔ العمý أو ممتلكاتǊ بان يلحƾ العامý ضررا -ج

Ƙ دون أن ينǏǌ العمÜý وبالمقابý يحصý علǏ األجرة أو بعدم إتقانǊ العمý أو يمضي الوق

Ǌفي ýيتلف ما يعم . Ǌلقول Ǌوعدم تعطيل Ǌأو ب Ǌفي ýإذن صيانة ما يعم Ɣفالواجρ" : ال

  .1" ضرار ضرر وال

 االلتƨام بمواعيد العمý و عدم التƋخر في البدƇ أو المƺادرة قبý الموعدÜ فعلǏ -د

فقد جاƇ في رسالة اإلمام علƘ . Ǐ العمý المتƾƽ عليǌاالعامý احترام الوقƘ واستيƽاƇ ساعا

 Ɣبن أبي طال-Ǌعن Ÿمصر –رضي ا Ǐعل Ǌأحد والت Ǐإل " ýن لكƎف Ǌيوم عمل ýك Ưوام

 Ǌ2"يوم مافي  

3  – ǈتقانƋ في العمل و ƫالƢاإل :  

 ƴبرف ƴمية كبيرة في المجتمǋأ Ǌل Ǌوج ýأكم Ǐعل Ɣالواج Ƈفي أ دا ƭاإلخال

ووفاƇ العامý في عملǊ ينعكƩ في درجة إتقانǊ . ودة السلƴ والخدماƘمستوǎ اإلنتاجÜ وج

لما كلف بÜǊ وقد وعد اŸ عƨ وجý من أحسن عملǊ وأخلƭ في مǌنتǊ بالƛواƔ العƲيم في 

Ǌمال[: قولƳ أجر من أحسن Ʋنا نضƋ[3 Ɛاجƽم وأن يƑدا ýبشك Ɣأن يراق Ɣالمحتس Ǐفعل 

  .و يعاقƔ علǏ قدر اإلǋماýالعماý في أماكن عملǌم للتƋكد من إتقانǌم 

  مراقبة اǓجور ومحاربة االحتكار: رابعا

   مراقبة مستوǌ اǓجور والدƢول  -1

األصý في تحديد األجور والدخوý في سوƾ العمý اإلسالمي أنǊ يخضƴ لمعايير   

معينة تابعة لقوǎ العرƯ والطلƔ وƲروف المنافسة والمساومةÜ إضافة إلǏ الكƽاƇة 

 Üǉيرƹو Üƭوالتخص ƾللسو Ɣمن الدولة أو المراق ƾمسب ýلم . دون تدخƲولكن قد ي

 ýاألعما Ɣم خاضعة إلرادة ومصالح أصحاǋأجور Ǐم وتبقǌحق Ʃببخ ýالعما" Ǌوعلي

                                                                                                                                                        
القضاء في (باب ) األقضية(آتاب : مالك :  الموطأ 2341:  رقم 784 /02) ذا تشاجروا في قدر الطریق إ(باب ) األحكام (آتاب : ابن ماجة السنن  1

  .31 رقم – 571). الرفق
  .239. صالح حميد العلى:  والنظم االقتصادیة المعاصرة يعناصر اإلنتاج في االقتصاد اإلسالم 2

  .30آیة  . سورة الكهف  3
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فاألمر يتطلƔ تدخý الدولة عند الحاجة و تحديد أسعار األجور فالحرية االقتصادية 

  .1" العدالة االجتماعية أمضمونة بتحقيƾ مبد

ساسي يسǌر المحتسƔ علǏ توفرǉ وضمانǊ في سوƾ العمý أال يكون وǋناǁ شرط أ

 Üايةƽمن مقدار الك ýنة أقǌأو م Ƴفي أي قطا ýعام ýي "أجر كƺومن األمور التي ينب

االنتباǉ إليǌا أن شرط الكƽاية الذي يجƔ أن يعتبر في تحديد األجر في السوƾ أن يكون 

 نƽسǌا دون تƛƋرǉ بعوامý ال في الƲروأجرا مساويا ألجر ƹيرǉ ممن يƌدون ذاƘ العمý ف

ýا بطبيعة العمǌعالقة ل .  Ǌفي ýد المبذوǌومقدار الج ýطبيعة العم Ǐفتحديد األجر يكون عل

فان كان الجǌد المبذوý وطبيعة العمý أقý من كƽايتǊ ألسباƔ خارجة عن العامý مýƛ كƛرة 

لتكافý االجتماعي في الدولة العياý و المسƌولية فǌنا تنتقý مسƌولية كƽاية العامý إلǏ ا

  .2" الƺايةǉاإلسالمية بمƌسستǌا القاƑمة لǌذ

" Ưوقوة العر Ǌاإلنتاج ونوعيت Ƙاألجور تبعا لمتطلبا Ƙاوƽفي أن تت Ƈوال مرا

 Ɣقوة الطل Ɣداد حسƨأو ت Ưƽجور أن تنخǖالمكتسبة ويمكن ل Ƙاراǌالم Ƙاوƽوت Ɣوالطل

ýالعما Ǐم علƛ ومن Üاإلنتاج Ǐعل Ư3" والعر . Ƙاوƽالختالف وت Ƙاƹالمسو ǉذǋ مƹور

ýذا المجاǋ رقابة صارمة في Ǐفي حاجة إل Ƴإال أن القطا ýاألجور والدخو" . Ɣويج

تخصيƭ جǌاƨ للمراقبة تابƴ لمƌسسة الحسبة من أجý إحكام عملية المراقبةÜ من بين 

 و مدǎ مǌامǊ مراقبة كý ما يتعلƾ بالعمý و العماý بما في ذلǁ مراقبة عدالة األجور

  .4"تحقيقǌا لمصلحة جميƴ األطراف المǌنية 

  : محاربة االحتكار في سوƼ العمل -2

 Ʃيعك ýاية وليكون األجر أو الدخƽحد الك ýاألق Ǐتضمن عل ýأجور العما ƾلتحقي

 ýالعم Ɣوعدم اإلضرار بمصالح أربا ýالعام Ɣمن جان Ǌفي ýد المبذوǌو الج ýحقيقة العم

 األجورÜ منǌا تخليƭ سوƾ العمý من االحتكاراƘ وقيام ǋناǁ ضماناƘ لسالمة تقييم

لتراعي Ʋروف العمý وتطمƑن علǏ "  تنƲيمي في الدولة اإلسالمية ýمƌسسة الحسبة كǌيك

                                                                                                                                                        
  .84غازي عنایة ، : ق اإلسالمي ضوابط تنظيم االقتصاد في السو 1

 .246 – 245أحمد صبحي، أحمد مصطفى العيادي، : األمن الغذائي في اإلسالم  2
  . 73محمد صقر، : دور االقتصاد اإلسالمي في إحداث نهضة معاصرة  3

 –، جامعة القاهرة 92ي إبراهيم أحمد العليمي، دراسة مقارنة بيل: مدى آفاءة االقتصاد اإلسالمي في تقييم أجر العامل في الحكومة والقطاع العام  4
  .. م1999 – 01ط 
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 ýالعم ƴعدم وجود احتكار بي ǁوكذل Üمǋأجور ýالعما Ʃعدم وجود احتكار للمنتدبين لبخ

لة السوƾ و لنمو إنتاجية  لحاةبحيث تƺالي النقاباƘ في رفƴ األجور دون ما مراعا

ý1"العام.  

 Ƈلة االحتكار سواƋفي األجور مس ýحدوث خل Ǐدي إلƌالتي ت ýم األعماǋومن أ 

 ýأو العما ýالعم Ɣأربا Ɣفي " من جان ýللعما ýدر تحديد األجر العادƺمن المت Ǌألن ǁذل

جر ýƲ سيطرة أصحاƔ األعماý علǏ سوƾ العمý واحتكارǋم الطلƔ علǏ العماý ألن األ

 Ɣألصحا ýمن المتعذر أيضا تحديد األجر العاد Ǌكما أن  ÜƯاƽنحو االنخ ýذ سيميƑحين

األعماý في ýƲ سيطرة نقاباƘ العماý علǏ سوƾ العمý واحتكارǋا ألن األجر حينƑذ 

Ƴاƽنحو االرت ýاألجور . 2"سيمي Ƙتحديد مستويا Ǐعل ƭسسة الحسبة الحرƌم Ǐفعل

لطلƔ في سوƾ منافسة كاملة بعيدا عن االحتكار والدخوý وفƾ تƽاعý قوǎ العرƯ و ا

بحيث يسود سوƾ العمý عدد كبير من الباƑعين والمشترين لخدمة العمÜý أي أن وƲيƽة 

المحتسƔ محاربة االحتكار ألبيعي و االحتكار الشراƑي للعمý و السعي لسيادة المنافسة في 

  .للعمýجانبي السوƾ تجنبا لƲاǋرة االحتكار الƛناƑي أو التبادلي 

  دور النقاباƖ و المنưماƖ العمالية و Ƴالقتها بالمحتسب: الفرƱ الƙاني 

 ƾعن حقو Ƴللدفا ýالعم ƾفي سو ýنية التي تتشكǌالم Ƙالعمالية واالتحادا Ƙالنقابا

المنتسبين إليǌا سواƇ أكانوا منتجين أو عماý أو مستǌلكين أو أصحاƔ المǌن الحرة 

 وƹيرǋمÜ ومƌسسة الحسبة نرف كالخياطين والرياضييكاألطباÜƇ والمحامين وأصحاƔ الح

 Ɣللتالع Ǌوال تترك ýالعما ƾعن حقو ƴيمي في الدولة اإلسالمية تدافƲتن ýيكǌك

والمساوماƘ بين أصحاƔ رƌوƩ األمواÜý كما سǌر علǏ ضمان حقوƾ أرباƔ العمý في 

ýعادة ع. حالة االحتكار البيعي لخدمة العم ƨالتي ترك Ƙا فقضايا النقاباǌالمطالبة ب Ǐل

 Ǌمختلف حقوق Ǐإضافة إل ýللعام ýيا بتوفير األجر العادƑكر اإلسالمي مبدƽمحسومة في ال

 Ưفي فر Ƙالنقابا ǉذǋو Ɣبين المحتس ýنوعا من التكام ƾما يحق Üاǌالحديث عن ƾالتي سب

 ƾالسو Ǐيمية علƲإن"رقابة تن ýنية و العمالية بǌالم Ƙذا ال يعني عدم وجود النقاباǋو 

                                                                                                                                                        
  .74محمد صقر، : دور االقتصاد اإلسالمي في إحداث نهضة معاصرة  1
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جǌودǋا في النضاý ستقتصر في ýƲ رقابة المحتسƔ علǏ تǋƋيý العماý وتدريبǌم 

 ýالعم Ɣم وبين أصحاǌبين Ƙم وتسوية الخالفاǋ1"وتطوير.  

   Ǌسسة الحسبة ألنƌا لمتابعة ورقابة مǌفي نشاط ƴا تخضǋبدور Ƙالنقابا ǉذǋ م إنƛ

 ýا"في حالة االحتكار البيعي للعم Ƙشكال يمكن اعتبار وجود النقابا ýالعم ƾلعمالية في سو

من أشكاý السلوǁ االحتكاريÜ فƛƋناƇ إجراƇ المƽاوضاƘ مƴ أصحاƔ العمý تتصرف 

 Ƙواحد لخدما ƴƑبا Ǌما يشب ýاألعما Ɣأصحا Ǌم يواجƛ ا و منǌƑالنقابة باسم أعضا

ý2"العم.  

يƾ أي أن ǋذǉ النقاباƘ العمالية في حالة عدم المتابعة و المراقبة فƎنǌا تسعǏ لتحق  

 ǉاحتكاري جماعي وخاصة تجا ƔسلوƋم بǌلتحسين أوضاع ýا من عماǌمصالح المنتمين إلي

المشروعاƘ االقتصادية الƽرديةÜ مما يƌدي إلǏ ارتƽاƳ أسعار خدماتǌم وإلحاƾ الضرر 

برƔ العمý و ǋنا يتعين علǏ ولي األمر منƴ تواطƌ الباƑعين علǏ أن ال يبيعوا إال بƛمن 

  .  حدودǉ ألنƽسǌم

من أǋم الوƲاƑف التي تقوم بǌا ǋذǉ النقاباƘ و مƌسسة الحسبة في سوƾ العمǋ ýو و  

 للعماý من قبý أصحاƔ العمÜý ومنƴ استخدام النساƇ ةمحاربة كý أشكاý سوƇ المعامل

واألطƽاý بƋقý من أجر المýƛ العادÜý والحرƭ علǏ التƽقد الداƑم ألماكن العمý لمعاينة 

Ǌومحيط ǊروفƲا وǌصالحيت ǎمد ýالƺاست ƴومن Üǉيرƹافة وƲوية والنǌمن اإلنارة والت 

حالة ضعف أحد طرفي السوƾ و فرƯ الشروط التي تلحƾ ضررا بالطرف اǓخرÜ ولو 

كان ذلǁ في شكý نقاباƘ أو اتحاداƘ مǌنية تلƨم الناƩ بسعر معين لخدمتǌا أو تحتكر 

ǌلمنتجات ƾمن يم. االسو Ƙمن الصالحيا Ɣأن تكون للمحتس Ɣلذا يج ǁمن ذل Ǌكن .  
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Ʊالث  الفرƙارجية: الƢالتجارة ال ǍلƳ الرقابة:  

  التعريƹ: أوال

التجارة الخارجية ǋي التي تتم بين الدوý من خالý عملياƘ التصدير واالستيراد 

حيث يتم انتقاý السلƴ والخدماƘ والموارد المالية من دولة ألخرǎ وفƾ إجراƇاƘ إدارية 

  .1ومالية

لتبادý الدولي كاصطالƟ مرادف للتجارة الخارجية أو التجارة ويطلƾ اصطالƟ ا

الدولية أو التسويƾ الدولي وإن كان اصطالƟ التبادý الدولي أو التجارة الخارجية يشيران 

إلǏ شمولية العالقاƘ التجارية الدولية بينما يشير اصطالƟ التجارة الخارجية إلǏ قيام 

  .2خرǎ تتعامý معǌا تجارياالتجارة بين دولة واحدة ومجموعة دوý أ

فالتجارة الخارجية ǋي انتقاý السلƴ بين دولة وأخرÜǎ وتقوم علǏ أساƩ مبدأ تقسيم 

العمý الدولي والتخصƭ حيث توجǊ عوامý اإلنتاج التوجيǊ االقتصادي الذي يعود بƋكبر 

  .3منƽعة

  :الفرƼ بين التبادل الداƢلي والتجارة الƢارجية: ƙانيا

  : 4ولي عن التبادý الداخلي في األمور التاليةيختلف التبادý الد

 ينحصر التبادý التجاري الداخلي داخý الحدود الجƺرافية أو السياسية للدوý -أ

ǉسرƋالعالم ب ýالتجاري الدولي ليشم ýالتباد ƴبينما يتس.  

Ɣ- ة للذمة بينماƑي العملة الوطنية المبرǋ التجارة الخارجية بعملة واحدة ýتتعام 

  .لتجارة الدولية بعدة عمالƘتتعامý ا

ùا االقتصادي - جǌامƲا ونǌروفƲ اǌدولة واحدة ل ýالتجارة الداخلية داخ ýتتعام 

والسياسي والتشريعي الواحدÜ أي أن التعامý التجاري الداخلي يخضƴ لمبادƏ وضوابط 
                                                                                                                                                        

  .10عبد العزیز عبد الرحيم سليمان : العولمة والتجارة الخارجية: األسس:  التبادل التجاري- 1
  .41:  المرجع نفسه- 2
  .159 فرنسي، أحمد زآي بدوي، - معجم المصطلحات التجاریة والتعاونية،- 3

   .41 المرجع السابق، - 4.
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تختلف من دولة ألخرǎ نƲرا لطبيعة المذƔǋ والنƲام االقتصاديÜ كذلǁ الجانƔ األخالقي 

لساƑد أما التجارة الخارجية فتكون بين عدة دوý لكý منǌا Ʋروفǌا ونƲامǌا االقتصادي ا

  .والتشريعي المختلف

 ǋناǁ سǌولة في انتقاý عناصر اإلنتاج في حالة ممارسة التجارة داخليا بينما -د

  .يصعǋ Ɣذا االنتقاý في حالة التجارة الدولية

  :أǉمية التجارة الƢارجية: ƙالƙا

إلنتاج عن حاجة المستǌلǁ المحلي يجعý من الضروري البحث عن إن ƨيادة ا

سوƾ خارجي لتصدير الƽاƯƑ إليÜǊ كما أن نقƭ اإلنتاج المحلي وعدم كƽايتǊ لسداد 

حاجياƘ المجتمÜƴ وإشباƳ وتلبية رƹباƘ المستǌلكين يƽرƯ البحث عن سوƾ خارجي 

  .الستيراد ما يكƽي لتƺطية النقƭ وسداد العجƨ في سلعة معينة

" Ƙاألساسية لتنمية اقتصاديا ƨƑيعتبر أحد الركا Ƙوالخدما ƴالدولي للسل ýإن التباد

الدوý وƨيادة دخلǌا القومي ورفƴ المستوǎ المعيشي ومستوǎ الخدماƘ االجتماعية بين 

 ýكما تنتق ǎمن دولة ألخر Ƙوالخدما ƴالسل ýالدولي تنتق ýالتباد ƾالمواطنين وعن طري

  .1والمعداƘ الرأسمالية ومستلƨماƘ اإلنتاجالتكنولوجيا الحديƛة 

 Ưلبع Ƙوالخدما ƴالذاتي من السل Ƈاƽاالكت ƾمة لتحقيǌفالتجارة الخارجية وسيلة م

 Üǎأخر ýاإلنتاج المحلي لدو ƯƑكما توفر أسواقا لتصدير فا Üالتي تعاني نقصا ýالدو

لمحليÜ فقدرة فيقوم التبادý الدولي علǏ مبادƏ التخصƭ وتقسيم العمý مýƛ التبادý ا

عناصر اإلنتاج في بلد بالنسبة للحاجاƘ تدعو الدوý إلǏ تخصيƭ مواردǋا إلنتاج وتوفير 

 ýوبالمقاب Üللتصدير Ǌضا يوجƑفا ƾا لتحقǌة في إنتاجƨبمي ƴالتي تتمت Ƙوالخدما ƴالسل

ǎاألخر ýا من الدوǌة في إنتاجƨبمي ƴالتي ال تتمت ƴتستورد السل.  

  :لرقابة ƳلǍ التجارة الƢارجيةدور المحتسب في ا: رابعا

 Ɣمن عدة جوان Üالتصدير واالستيراد Ƙام في متابعة عملياǋ سسة الحسبة دورƌلم

  :منǌا

                                                                                                                                                        
.11عبد العزیز عبد الرحيم سليمان،:  التبادل التجاري- 1  
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- Ƙوالخدما ƴالسل ýوتداو ýا لضمان عدم دخوǋالتي يتم استيراد ƴالسل Ƴمتابعة نو 

  .المحرمة والضارة في السوƾ اإلسالمي

اسة مدǎ حاجة المجتمƴ إليǌاÜ فيمنƴ  مراقبة نوƳ السلƴ التي يتم تصديرǋا ودر-

تصدير السلƴ الضرورية التي يحتاجǌا الناÜƩ وخاصة معاينة الكمياƘ الموجǌة للتصدير 

 ƴƽكي ال ترت ƾفي السو ýمطروحة للتداو Ǐكمية السلعة التي تبق Ǐر علƛƌال ت Ǐحت

  .األسعار

- ǎومد Üýا للتداوǌا وطرحǋالتي يتم استيراد ƴمراقبة أسعار السل  ǁا لتلǌاستحقاق

األسعارÜ وخاصة السلƴ التي لǌا سلعا مماƛلة لǌا في المجتمÜƴ حƽاƲا علǏ أرƨاƾ التجار 

ال خالف في أنǊ ال يسعر عليǌم شيƇ مما جلبوǉ ) المستوردون(فالجالبون "المحليين 

امة للبيÜƴ وإنما يقاý لمن شذ منǌم فباƳ بƹƋلǏ مما يبيƴ بǊ عامتǌم إما أن تبيƴ بما تبيƴ الع

 ƴو يبيǋو Üبن أبي بلتعة Ɣبحاط Ɣعمر بن الخطا ýكما فع Üƾمن السو ƴوإما أن ترف

Ǌل ýفقا ƾفي السو Ǌبيبا لƨ : ƴكان يبي Ǌألن Üمن سوقنا ƴيد في السعر وإما أن ترفƨإما أن ت

ƾالسو ýǋأ Ǌب ƴمما كان يبي Ǐم الواحد أعلǋ1بالدر ."  
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  لرقابة ƳلǍ اإلنتاƚ واالستهالƿ واالستƙمارا: المبحث الƙاني

  

Ɣة مطالƛالƛ Ǐعل ýويشتم:  

  الرقابة ƳلǍ اإلنتاƚ: المطلب اǓول

  الرقابة ƳلǍ التسويƼ واالستهالƿ: المطلب الƙاني

  الرقابة ƳلǍ استƙماراƖ البنوƿ: المطلب الƙالث
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  الرقابة على اإلنتاج: المطلب األول
ة الفعالة التي يقوم بها اإلنسان عن طريق المزج بين إن اإلنتاج هو تلك العملي

مجموعة عناصر هي عناصر اإلنتاج، بهدف إنتاج وتوفير السلع والخدمات بالقدر الكافي 
لتلبية حاجيات المجتمع، عن طريق استغالل الموارد المتاحة استغالال رشيدا، ضمن جملة 

يقها من بداية عملية اإلنتاج  يعمل جهاز الحسبة على تطب- سبق الحديث عنها–ضوابط 
  .إلى تسويق وتوزيع السلعة لالستهالك

  مراقبة الجودة واإلتقان: الفرع األول  
  : المراقبة-1  
يخضع إنتاج كل سلعة إلى مجموعة شروط ومواصفات فنية تتخلل جميع   

ت مراحل العملية اإلنتاجية بدء من المواد األولية التي تدخل في إنتاج السلعة إلى اآلال
وتعتبر الجودة العمود الفقري للسلعة أو المنتج . "المستخدمة وطرق تصميم السلعة، وغيره

وأمرا حيويا في نجاح أو فشل عملية التميز ويجب أن تعكس الجودة االحتياجات األساسية 
المتوقعة من جانب العمالء، وإن الجودة العالية يمكن أن تحصل على حصة كبيرة من 

ويجب أن تتماشى الجودة مع المتغيرات في أذواق . بحية عاليةالسوق، مع تحقيق ر
  .1المستهلكين والعمالء

ولتحقيق جودة اإلنتاج يتطلب األمر برامج مرنة للرقابة المتعلقة بالمواصفات الفنية 
والمقصود بالمواصفات الخصائص التي . "من أجل ضمان الحد األدنى من الجودة واإلتقان

ة أو الخدمة المشتراة سواء من ناحية مكوناتها وعناصرها يجب أن تتصف بها السلع
وخصائصها وقوة احتمالها، ومن ناحية حجمها أو وزنها أو غيرها من الخصائص التي 
عند تحققها في المنتج يمكن القول أنه تم توفيرها بالجودة المطلوبة إلشباع رغبات العميل 

                                                                                                                                                        
 .193أمين عبد العزیز حسن، :  التسویق في القرن الحادي والعشرونت إستراتيجيا- 1
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العب في إنتاج بعض السلع، وكثيرا خاصة وأن هناك حاالت غش وت. 1"وتلبية احتياجاته
ما يقدم المستهلك على شراء سلعة معينة ثم يتفاجأ بعدم مطابقتها لتلك المواصفات المتوقعة 

فمن واجب الدولة أن تضع مقاييس ومواصفات اإلنتاج بحيث تمنع الغش والتدليس في "
  .2" تركيبة السلع وتراعي توفير الشروط الصحية والمناعة ودقة األوزان

فمن قواعد العدالة في اإلسالم أن يجرى التبادل في السلع والخدمات بشكل واضح 
المواصفات، والمقادير، والوزن، حيث ال يحل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس وال 

  .تطيب نفس المستهلك إن خدعت في جودة السلعة أو وزنها
هتمام والمراقبة ما ومن ضوابط االنتقال المادي للسلع والخدمات الذي يستحق اال  

يشمل خدمات النقل والتخزين للسلع المنتجة، وما يرتبط بعملية التخزين من تجفيف 
  .وتبريد، ولف للسلع

وال شك أن التغليف له دور هام في اإلنتاج لحماية المنتج من التلف، كما له دور "
مليات النقل فالغالف يحمي المنتج من التلف أثناء ع. مهم في عملية الترويج للمنتجات

. 3"والتخزين وأثناء عمليات النقل من المصنع إلى المستهلك النهائي أو المستهلك الصناعي
، إضافة إلى دوره - خاصة للسلع االستهالكية–والتغليف باعتبار مالمسته المباشرة للمنتج 
ت  على البيانا– غالبا –إلى جانب احتوائه . في الترويج للسلعة بما يضمن لها التميز 

والمعلومات الضرورية من حيث تاريخ اإلنتاج ومدة الصالحية ، والوزن ورقم تسجيل 
ومدى  السلعة وغيره، فاألمر يتطلب رقابة على مدى صالحية الغالف من الجانب الصحي

مع التركيز على المواصفات الجمالية التي يجب أن . صحة المعلومات المنشورة فيه 
  .ي للمجتمع اإلسالمي تعكس بعض مالمح النمط المجتمع

  ).اإلدارة الفنية : (  عالقة المحتسب بإدارة تخطيط المنتجات -2
 التي تعمل في هذا المجال بصورة واضحة جدا في تصميم تتعتمد المنظما" 

المنتج وتحديد تشكيلة المنتجات وحجم عبوتها، وأسلوب تغليفها فضال عن تحديد التركيبة 
 إليه أبحاث ييرها من مواصفات وجودة المنتج، على ما تنتهوالمكونات الفنية للمنتج، وغ

السوق حول رغبات وحاجات العمالء وتوقعاتهم، فضال عن رؤية التسويق بشأن مواجهة 

                                                                                                                                                        
 .172. مصطفى محمود أبو بكر: إدارة التسویق في المنشئات المعاصرة: في مدخل استراتيجي تطبيقي - 1
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إي أن هذه المنظمات . 1"المنافسة في هذا المجال لتحسين وتطوير جودة هذه المنتجات
اإلنتاجية إلى وصول السلعة إلى التي لها القرار في تحديد المنتج منذ بداية العملية 

هل يكون المنتج : ولكن السؤال المطروح هو . المستهلك تأخذ عدة اعتبارات في قراراتها
وهل األسعار المحددة للسلعة . دائما في مستوى رغبات وحاجات العمالء ويحقق رغباتهم؟

  .تعكس فعال مستوى الجودة واإلتقان فيها؟
يد المواصفات القياسية ال يكفي، بل الواجب أن إن وضع قوانين اإلنتاج، وتحد  

وقد تشكل لجنة لتحديد جودة المنتج . " لضمان التطبيق العمليةتكون المتابعة الميداني
ومواصفاته، والغرض من تشكيل هذه اللجنة ليس هو القضاء على التحيز المحتمل من 

منتج النهائي وإنما جانب أي إدارة تنفرد وحدها بسلطة تحديد المواصفات أو جودة ال
الغرض من تكوينها هو الوصول إلى قرارات أفضل عن طريق االستفادة من مجموعة 
اآلراء والمناقشات التي تدور في اجتماعات اللجنة لتحديد الجودة المناسبة للسلعة أو 

وهذه اللجنة تكون بالتنسيق مع هيئة الحسبة التجارية، من  .2"الخدمة التي تقدمها المنظمة
ل عون المحتسب الذي يكون من أهل االختصاص لضمان حيادية القرار حماية خال

  .للمستهلك
فقواعدها . كالنقل والتخزين، والتبريد، والحفظ، وغيرها: وأما بالنسبة للخدمات "  

وتعود . تستند إلى ظروف المجتمع، واألحوال السائدة في السوق ومدى توفر اإلمكانيات
وهذه العوامل عادة ما تكون محكمة وفق العرف التجاري . 3"نأيضا إلى أذواق المستهلكي

بين و أو بينهم. بين المنتجين خاصة في إنتاج السلع والخدمات المتماثلة أو المتجانسة 
  .المستهلك
وما دامت هذه العمليات تتالءم مع أحكام الشريعة، وتوفر السلع في األسواق "

ن منها، فإن قواعد التسويق تستوجب عمل باألسعار المعقولة وتلبي حاجات المستهلكي
 عن أحوال السوق، وأساليب النقل، وكيفيات التخزين المناسبة، بحيث ةالدراسات الالزم

تؤدي نتائج تلك الدراسات إلى تنشيط عمليات اإلنتاج، والتسويق للسلع بالمواصفات 
  .  4"المطلوبة
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 للتطبيق، وإن كان عادة أي أن ال يكون للعرف المخالف للشريعة اإلسالمية مجال
فالعادة محكمة ما لم تخالف . المنتجين، أو ما تقرره اإلدارات الفنية في مصانع اإلنتاج

خاصة وأن كثيرا ما يتعارف المنتجون على التقليل من جودة السلع وإتقان . أحكام الشرع
المحتسب فعلى . العملية اإلنتاجية في أي مرحلة من مراحلها وخاصة في مرحلة التسويق 

وغيرها من العادات التي يحتاج . البيع والهبة، واإلجارة"الحرص على منع ذلك، ألن 
كاألكل، والشرب، واللباس فإن الشريعة اإلسالمية قد جاءت في : الناس إليها في معاشهم 

وأوجبت ما البد منه، وكرهت ما .هذه العادات باآلدب الحسنة، فحرمت منها ما فيه فساد
  . 1"استحبت ما فيه مصلحة راجحة في أنواع هذه، ومقاديرها، وصفاتهاال ينبغي، و

  حماية المنتوج من التقليد : الفرع الثاني
 إلى -وخاصة تلك المعروفة بعالمات تجارية مميزة–احيانا يتعرض منتوج ما 

  .التقليد بوضع العالمة على منتوج أقل جودة مما يؤثر على سمعة المنتج وكذلك المستهلك
  : أهمية العالمات التجارية / أوال  

تمثل حقا تجاريا يمنع . يحمل كل منتوج عالمة تميزه تعتبر ملكا للجهة المنتجة 
  2:االعتداء عليه، ولنظام وضع عالمات الجودة أهدافا كثيرة، منها

 خدمة المستهلكين عن طريق ضمان جودة المنتجات التي تحمل عالمات الجودة من -أ
  . األداء و ضمان األمن والسالمة عند االستخدامحيث المتانة وكفاءة

 عدم ضياع جهد المستهلكين ووقتهم في البحث عن السلع الجيدة عن طريق -ب
 .إرشادهم إلى هذه السلع بوضع عالمة الجودة عليها

 خدمة المنتجين من حيث رواج منتجاتهم إلقبال جمهور المستهلكين عليها عن - جـ
 .مطابقة منتجاتهم للمواصفات القياسية وضمان جودتهاطريق الدعاية واإلعالن عن 

 خلق عنصر المنافسة بين المنتجين يؤدي إلى االرتفاع بمستوى جودة المنتجات -د
الصناعية عن طريق التطوير وإدخال التعديالت عليها إلشباع حاجات المستهلكين 

 . ورغباتهم خاصة في ظل تماثل السلعة الواحدة مع اختالف المصنع

 خدمة االقتصاد القومي عن طريق إتباع المنتجين للمواصفات القياسية الوطنية -هـ
 .التي تكفل زيادة اإلنتاج مع خفض تكاليفه ورفع مستواه

                                                                                                                                                        
  .18 – 16./29مجموع الفتاوي ، ابن تيمية ،  1
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 فتح أسواق التصدير أمام اإلنتاج المحلي وتدعيم قدرته على المنافسة في األسواق -و
ف بالعالمة التجارية التي العالمية، فوجود عالمات الجودة، وامتالك كل منتج ما يعر

. تميزه عن غيره يشجع على التنافس من جهة، ويضمن سهولة تداول واستالم البضائع
كما يحافظ على مصالح . ثم إن هذا األمر يقلل في حالة احترامه من نشوء النزاع

المستهلك، بتمكينه من اختيار عالمة معينة تناسبه، سواء من حيث دخله أو ذوقه واحترام 
 . العالمات يدعم مبدأ الثقة واألمانة في التجارةهذه

ولتحقيق الفوائد من استخدام عالمة تجارية تميز منتجات الشركة مما يعمل على زيادة "
المبيعات وتحقيق األرباح والنمو واالنتشار يجب دراسة العوامل التي تؤثر في عملية 

أن يتوفر في تصميم واستخدام التمييز وتستطيع أن تزيد الربحية، وحتى يتحقق ذلك يجب 
العالمة التجارية عملية اإلبداع واالبتكار والتي يجب أن يكون محورها السلعة أو الخدمة 

  1".ذاتها
 :محاربة التقليد / ثانيا  

يعتبر االعتداء على العالمة التجارية التي يتخذ منها المتجر شارة لتمييز منتجاته "
واألمر ذاته بالنسبة . 2"يل المنافسة غير المشروعةوبضائعه بتقليدها أو تزويرها من قب

إذ يلجأ بعض المنتجين إلى تقليد عالمة . للمصنع أو أي هيئة إنتاجية لسلعة أو خدمة معينة
الجودة الخاصة بمنتج معين، إذ يتم وضع تلك الشارة على سلعة أخرى مقلدة، وخاصة 

 يتم إلصاق عالمة السلعة التي لها مكان إذ. حين يتعلق األمر بالسلع المتقاربة أو المتماثلة
وسمعة في السوق على غالف سلعة أقل منها جودة، مما يؤدي إلى التغرير بالمستهلك من 

وهذا ما يلحق . جهة، حيث يدفع ثمن السلعة المعتادة ثم يكتشف اختالف المواصفات
لعالمة الضرر بالمنتج األصلي من جهة ثانية، ألن التقليد يسئ إلى سمعة صاحب ا

فعلى المحتسب تحسيس الناس بخطورة التقليد . األصلية، ويفقده عدد كبيرا من المستهلكين
الصحية والمالية وضرورة التبليغ عن أي شبهة تقليد، وفي الوقت ذاته فرض رقابة على 

  .السوق، ومعاقبة المقلدين 
ؤسسة صاحبة وتمثل المنتجات المقلدة تهديدا كبيرا للصحة، والوضعية السوقية للم"

ورغم أن قضية تقليد المنتجات تعد واحدة من القضايا الساخنة منذ . العالمة األصلية
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وإن نقص القواعد . سنوات طويلة، إال أنها ازدادت مع تطور آفاق التجارة اإللكترونية
 1"التشريعية المنظمة في مجال التجارة االلكترونية جعل من هذا التهديد أكثر خطورة

كون المستهدف بالتقليد المؤسسات  ذات العالمات المشهورة وتسعى هذه وعادة ما ي
المؤسسات إلى طرح بدائل وإيجاد الحلول لتجنب هذه الظاهرة والحد منها، خاصة وأن 

وتكلف المؤسسة مدة إلعادة كسب ثقة العمالء . آثارها كبيرة إذ تلحق خسائر مالية فادحة
  .عالمياال سيما إن كان منتوجها يسوق محليا و

 - وهذا في حالة اكتشاف المقلد بسرعة–اإلجراء القانوني المالئم " ومن بين الحلول 
أما بالنسبة لبعض المؤسسات األخرى فإنها تزود العمالء بأدوات اتصال مجانية 

أما البعض الثالث من .وتشجعهم على المبادرة باالتصال في حالة الشك في مصدر المنتج 
 المعلومات لإلعالن على موقفه بأنه منتجاته التباع عبر المؤسسات فستخدم شبكة

ومن المالحظ أنه عند اكتشاف مصدر التقليد فإنه يتم اتخاذ بعض اإلجراءات . االنترنيت
التي قد تؤدي إلى توقف مشغل الموقع عن بيع المنتج ولكن قد ال تقود في النهاية إلى 

  .2إغالقه
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  الرقابة على التسويق واالستهالك: المطلب الثاني
يعتبر التسويق الحلقة التي تصل بين اإلنتاج واالستهالك من خالل قنوات متعددة 

  . سواء تعلق األمر بالسلع االستهالكية أو الصناعية أو الخدمات
  : الرقابة على التسويق : الفرع األول

  : تعريف التسويق و التوزيع : أوال
لتسويق طبقا الختالف وجهات النظر الذي ينظر إليها تعددت التعاريف حول ا

  : وأهم التعارف مايلي. الباحثون
التسويق هو النشاط الذي يحكم التدفق االقتصادي للسلع والخدمات للمستهلكين بما "

والنظرة هنا نظرة شمولية من وجهة النظر . يحقق األهداف االقتصادية للمجتمع
 ي ضروريا لرجال التسويق باعتباره اإلطار الرئيسويعتبر هذا التعريف. االقتصادي 

  .1"للتسويق في منشآت األعمال

                                                                                                                                                        
 .13. ف بن سليمان النمري خل: شرآات ااالستثمار في االقتصاد اإلسالمي  1
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ويعرف بأنه عملية تحديد الطلب للمنتج أو الخدمة وترويج المبيعات وتوزيع المنتجات "
وهذا التعريف يركز على عملية تحديد الطلب . لالستهالك النهائي بما يحقق أرباحا معينة

   .1"والوظائف التسويقية
والبيع وظيفة من وظائف التسويق أي أن التسويق هو الوظيفة الرئيسية التي تشتمل   

  .على عدد من الوظائف الفرعية، ومنها البيع والتوزيع
وطبقا للمفهوم الحديث للتسويق، قام أحد الباحثين بالتفرقة بين التسويق والبيع من "

الشركة بإنتاج السلعة أوال تم البيع تركيز على السلعة أو الخدمة ، وتقوم : حيث أن 
أما التسويق فهو تركيز على . والتركيز على احتياجات الشركة. التفكير في كيفية بيعها 

إذ يتم تحديد ماذا يريد المستهلك أوال ثم يتم تحديد كيفية ترجمة ذلك . احيتاجات المستهلك
  .2والتركيز على احتياجات السوق. في شكل سلعة 

فالتسويق يشمل عدة وظائف . بير بين وظيفة التسويق والبيعأي أن هناك فرق ك  
تخطيط المنتجات والتسويق البيع، اإلعالن والترويج : تستدعي المتابعة والمراقبة مثل

  واألسعار
وتشتمل . بينما وظيفة البيع هي تلك الوظيفة المسؤولة عن القوى البيعية في المشروع"

دريبهم، ومكافأتهم، وتحديد مناطقهم البيعية على األعمال الخاصة باختيار رجال، وت
  .3"ووضع خطوط السير الخاصة بهم

  :أهداف التسويق والتوزيع :   ثانيا 
للنشاط التسويقي مجموعة أهداف محددة، ومهما تعددت هذه األهداف فإنها عادة ما "

تصب في هدفين رئيسين يستخدمان كمبادىء هادية ومرشدة لكل جوانب النشاط 
ي، والهدف األول هو إشباع حاجات ورغبات المستهلكين، والحصول على التسويق
أي أن كل منظمة أو مصنع يتولى إنتاج سلعة ما، أو أي هيئة تقدم خدمة . 4"رضاهم

معينة، ال تستطيع البقاء في األسواق، خاصة في ظل المنافسة دون أن تستطيع إشباع 
األمر الذي يفرض القيام بإعداد . قهمحاجات المستهلكين بتلبية وإرضاء رغباتهم وأذوا

                                                                                                                                                        
 .13المرجع نفسه،  1
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والعمل على تعديلها كلما اقتضى األمر حتى تتمكن من الوفاء بهذه . برامج تسويقية
  .االحتياجات

ولكن ذلك ليس بكاف، فعلى الرغم من أن الشركة قد تقوم بتقديم السلعة أو الخدمة "
شرائها ألنه يجد بديال التي تلبي حاجات ورغبات المستهلكين، فقد ال يقوم المستهلك ب

ومن هنا فإن الهدف األساسي الثاني للنشاط التسويقي . أفضل يقدم بسعر أقل في السوق 
هو الوصول إلى مجموعة من المزايا التنافسية تميز الشركة عن المنافسين لها في 

  .1"األسواق
ي تعنى وتحقيق هذه األهداف يتطلب توفير مقومات كفاءة وفعالية عملية التسويق الت  

باحتياجات العميل ورغباته من خالل العمل على جعل الجودة ال تبدو أكثر أو أقل من 
الحجم المطلوب، ما يضمن عدم ارتفاع التكلفة من جانب ، وعدم اإلضرار بنوعية 

  .اإلنتاج لعدم توفر المواصفات المطلوبة األمر الذي يؤدي على خسارة العميل
سالمي نظام مرن يكفل أداء عمليات النشاط فنظام التسويق في االقتصاد اإل"

التسويقي،ويأخذ بكل جديد، ويتناسب مع شواهد التطور في التسويق، وبأيسر الطرق 
وكل ذلك استنادا إلى قواعد الشرع الكلية في تحقيق الخير والنفع لجميع . وبأقل التكاليف

   .2"الفئات االقتصادية في المجتمع من منتجين ومستهلكين ووسطاء
وتطبيق مبادئ اإلسالم في التسويق والتوزيع يجمع بين طبيعة النشاط االقتصادي   

والصدق ، وتحقيق . وعملية تسويق المنتوج، والمبادلة، وبين شواهد الحالل والحرام
تنفذها الدولة اإلسالمية في جميع مجاالت، عمليات، "هذه األحكام وغيرها . المصلحة

                                                                         .         3"ونشاطات التسويق
  :أنواع قنوات التوزيع : ثالثا

 سواء تعلق كل السلع والخدمات تتدفق من مرحلة اإلنتاج، إلى العمالء والمستهلكين  
  :األمر بالمستهلك النهائي أو المشتري الصناعي، من خالل عدة قنوات أهمها 

    :  السلع االستهالكية– 1  

                                                                                                                                                        
 .63المرجع نفسه،  1

 .114. غازي عنایة : ضوابط تنظيم االقتصاد في السوق اإلسالمي  2
 .114المرجع نفسه ، 3
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ويستخدم المنتج هذه السياسة بالبيع :  التوزيع من المنتج مباشرة إلى المستهلك –أ 
باشرة إلى مباشرة إلى المستهلك في حالة زيادة معلومات المنتج عن السوق، ويتم البيع م

  :المستهلك بعدة طرق منها 
 البيع المباشر في منازل المستهلكين، وتمكن هذه السياسة من توطيد عالقة – 1  

المنتج بالمستهلكين والتعرف على رغباتهم، كما أنها تيسر لهم فرصة السيطرة والرقابة 
ع مرتفعة الثمن وتعتبر هذه الطريقة مكلفة، إال حاالت معينة منها بيع السل. على األسواق

أو ذات هامش الربح الكبير وكذلك السلع التي تشتري على فترات متباعدة، ويكون 
وهذا النوع األول من قنوات التوزيع يتطلب نوعا من .لعنصر الجودة فيها أهمية خاصة

وهي طريقة تؤدي إلى نوع . المتابعة والمراقبة، خاصة وأن السلعة تسلم للمستهلك في بيته
إلى جانب .  التوزيع، خاصة مع بروز استخدام هدايا وجوائز مرفقة مع السلعةمن احتكار

  .أو ارتفاع السعر. كون عملية التسليم من عميل التوزيع قد تنطوي على الغش في الكمية
، حيث يتم استخدامها في بعض - الصور والتصميم– البيع عن طريق – 2  

يدية منتظمة وتسهيالت كبيرة في الدفع الحاالت المحدودة، ونظرا ألنها تتطلب خدمة بر
المتابعة والتأكد من مدى المطابقة بين النسخة أو الصورة المسلمة، وحقيقة السلعة التي 

  .ترسل إلى العميل بناء على اختياره لصنف معين
 توزيع عن طريق متاجر تجزئة مباشرة، أي مملوكة للمنتج وال شك أن هذه – 3  

لسيطرة على تنفيذ الخطط التسويقية المختلفة مثل سياسة تحديد الطريقة تمكن المنتج من ا
األسعار واإلعالن والترويج باعتبار وحدة المنتج والمسوق والموزع، مما يضيق مجال 
الرقابة واكتشاف المخالفات، سواء في نوعية المنتج، أو من حيث األسعار، وغيره 

ينة مدى موافقة السلع للمواصفات فالمحتسب يتدخل لفرض رقابته على هذه المتاجر لمعا
  .المطلوبة، وعدالة األسعار المفروضة، ويمنع االحتكار البيعي لهذه المتاجر

ويعرف تاجر التجزئة بأنه الشخص . البيع عن طريق تاجر التجزئة مباشرة "–ب 
أو المنشأة التي تقوم بكافة األنشطة التي تتضمن بيع المنتجات إلى المستهلكين النهائيين 

ويعتبر تاجر التجزئة . وقد تتضمن هذه األنشطة أيضا أنشطة التأجير أو البيع التأجيري
  .1"الحلقة األخيرة في حلقات التوزيع التي تلتقي مباشرة بالمستهلك
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وتجار التجزئة في األسواق أكثر تعامال مع المستهلك، ومعامالتهم التجارية أكثر   
المكاييل والموازين، أو الغش في نوعية السلعة حاجة للدقة والضبط منعا من التالعب في 

بخلط الجيد منها بالردئ أو بيعها بأسعار تفوق أسعارها الحقيقية، وإلحاق الضرر 
وعلى المحتسب توعية المستهلك بحقوقه وتوجيهه إلى اإلبالغ عن كل مظاهر . بالمشتري

 الشرعية الخاصة الغش والغبن، وكذا توجيه الباعة إلى اتقاء اهللا وتطبيق األحكام
بالمعامالت التجارية، وإن استدعى األمر يتدخل جهاز الحسبة التجارية بالردع والمعاقبة 

  .حفاظ على حقوق المستهلك
من المنتج إلى تاجر الجملة ثم إلى تاجر التجزئة ثم المستهلك، وتاجر الجملة  "–ج 

ت، ولكنهم يقومون ببيع هو أحد الوسطاء الذين ال يستخدمون وال ينتجون السلع والخدما
تلك المنتجات إلى متاجر التجزئة، وكذلك إلى بعض المنشآت التي تستخدم المنتجات 

ومعلوم أن زيادة عدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك يؤدي . 1"بغرض االستهالك النهائي
ا والعكس كلما قل عددهم كلم.  الربحية وبالتالي ارتفاع أسعار السلعشإلى زيادة الهوام

وهنا يتدخل المحتسب لمنع استغالل هذه الحلقة . كان سعر السوق متقاربا مع سعر اإلنتاج
بين المنتج والمستهلك، واالقتصار فقط على ما هو ضروري فعال للوساطة، فيكون ربح 
تاجر الجملة هنا ناتجا عن ممارسة حقيقية للنشاط التجاري بفروعه المختلفة، كالنقل 

أو تحمل فعال مخاطرة نقل السلع من أماكن إنتاجها إلى . التغليفوالتخزين والصيانة و
  .أماكن بيعها لتجار التجزئة لتصل إلى أسواق االستهالك

وتعتبر هذه : من المنتج للوكيل ثم تاجر الجملة ثم التجزئة ثم المستهلك النهائي  "-د
يلة في األسواق السلسلة أطول قناة التوزيع في السلع االستهالكية، وتستخدم هذه الوس

الخارجية األجنبية في سلع التصدير عن طريق وكالء في الدولة، حيث يتم كتابة عقد مع 
الوكيل الموزع ثم يقوم الوكيل بالتوزيع على تجار الجملة ثم التجزئة ثم المستهلك 

   .2"النهائي
صل حيث أن السلعة ال ت. هذه الحلقة في التوزيع تعتبر أطول وأعقد قنوات التوزيع  

األمر الذي يطرح مسألة األسعار . المستهلك إال بعد المرور بعدة مراحل تسويق وتوزيع
وهنا تأتي أهمية تنظيم األسواق واإلشراف على حركيتها لتخليصها من الوسطاء 
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المتعاملين من تغرير بعض الوسطاء ويحمي المجتمع من ارتفاع "المحتكرين لحماية 
     1"ع الوساطة في التبادلاألسعار الذي ينشأ من بعض أنوا

 إلى جانب كون هذا النوع من التوزيع يتعلق بخروج المنتوج إلى الدول األجنبية    
من خالل وكيل معتمد بناء على عقد يربطه بالجهة المنتجة، وطبيعة العقد وبنوده تحتاج 
إلى دقة ورقابة في صياغة بنوده وشروطه، بما يضمن رواج السلعة وباألسعار 

لئال يضر بمصلحة المنتجين .وعدم التالعب في نوعية المنتج أو ثمنه .سبةالمنا
.                       والمستهلكين، ويتحول دور الوكيل إلى وساطة طفيلية استغاللية لالقتصاد القومي

  : نوات توزيع السلع الصناعية  ق– 2  
لتوزيع السلع الصناعية، ووصولها من المنتج األولي إلى المستهلك الصناعي عدة 

  :قنوات، هي 
يتم اإلمداد إلى المستعمل الصناعي : من المنتج إلى المستعمل الصناعي  "–أ 

ج والمستعمل مباشرة، وهذا هو الشائع في السلع غالية الثمن، حيث تكون العالقة بين المنت
، على أن تتم مراقبة 2"مباشرة لمواجهة المشكالت الفنية وكذلك حجم الطلبات االقتصادية

ونوع المنتج الذي . السلع المسلمة من حيث الكمية والنوعية ومتابعة عملية االستعمال
تستعمل فيه، ومدى موافقته لضوابط االستعمال الشرعي، من حيث نوع المواد المشكلة 

  .ان استخدام المنتج، وفوائده وأضراره ومواصفاتهله، وميد
ويستخدم هذا األسلوب : من المنتج إلى الوكيل إلى المستعمل الصناعي  "–ب 

الوكيل بين المستعمل الصناعي والشركة المنتجة خاصة إن كان الوكيل يملك خدمات فنية 
  .3"يؤدي خدمات للعمالء مباشرة

ويقوم الموزع بخدمات فنية : ستعمل الصناعي من المنتج إلى الموزع إلى الم "–ج 
. بما يملكه من رجال بيع متخصصين في السلعة ومراقبة مستويات السلعة لدى المنتج

حيث يعمل الموزع على البحث عن عمالء جدد ويحاول استخدام كتالوجات المنتج 
  .4"وخدماته
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السلع االستهالكية وفي هذا النوع من التوزيع، يمكن إعادة ما سبق قوله في توزيع   
إذ ال تكفي رقابة الموزع على المنتج بل األمر يتطلب رقابة أعلى وسلطة أوسع 

وفي الوقت ذاته . وصالحيات أقوى لضمان االلتزام بالمواصفات القياسية بالنسبة للمنتج
مراقبة الموزع في عملية النيابة في التوزيع والبحث عن العمالء، وخاصة مراقبته من 

  .عار التي يطرح بها المنتج للبيعحيث األس
وهذا األسلوب يعتبر : من المنتج للوكيل ثم الموزع ثم المستخدم الصناعي  "–د 

أطول أسلوب في التوزيع ، ويستخدم هذا األسلوب في حال استراتيجية االنتشار من خالل 
بة ونظرا لطول التوزيع، وكثرة الوسطاء فاألمر يتطلب مراق. 1"أدوات توزيع كثيرة

  .ومتابعة حماية لحقوق جميع األطراف
    قنوات توزيع الخدمات- 3  
عادة ما تكون قنوات توزيع الخدمات قصيرة قياسا ومقارنة إلى السلع المادية   

  :2" األخرى، و منها
حيث تكون العالقة :  من منتج الخدمة إلى المستهلك أو المستعمل الصناعي –أ 

خدمة شخصيا للعمالء ، وذلك يشمل الخدمات الصحية مباشرة بين منتج الخدمة وتقدم ال
  .واالستشارات القانونية و المحاسبة و بحوث التسويق 

و عادة .  من منتج الخدمة إلى الوكيل ثم المستهلك أو المشتري الصناعي –ب 
  .  و تكون المسافة كبيرةييستخدم هذا األسلوب في حالة االنتشار الجغراف

  سراف في التسويق و األسعارمراقبة ومنع اإل: رابعا
إن اإلسراف في النشاط التسويقي يؤدي قطعا إلى ارتفاع تكاليف التسويق وزيادة   

األعباء التي يتحملها المستهلك نظير إشباع حاجاته و رغباته من السلع و الخدمات لذلك 
أجهزة فإن الهمة األساسية لبحوث التسويق ودراساته أن تنير الطريق أمام المسؤولين عن 

وال شك أن محاربة اإلسراف في التسويق سيؤدي . 3"التسويق لمحاربة اإلسراف ما أمكن
إلى جانب زيادة أهمية قطاع . إلى رضى العمالء المستهلكين بتخفيف األعباء المالية عليهم

  .  التسويق في االقتصاد القومي
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  :1" لها فيوهناك أسباب تؤدي إلى الزيادة و اإلسراف في التسويق يمكن إجما  
 شراء السلع االستهالكية بكميات صغيرة وأول بأول و خاصة بالنسبة للسلع - 1

الميسرة و ذلك يؤدي إلى ارتفاع نفقات البيع واللف والحزم والتمويل، هذا فضال عن 
 لمجرد الحاجة إليها و هذا ما ينشأ عنه 2رغبة المستهلك في حصوله على السلع المسيرة

ت التسويقية التي توزيع هذه السلع بما ينتج عنه ارتفاع تكاليف زيادة في عدد المنشآ
  .التسويق

 اهتمام المستهلكين بمنابع الجودة و الطراز و خاصة بالنسبة لبعض السلع، هذا - 2
فضال عن أهمية الشكل واللون عند االختيار و هذه أمور قطعا تؤدي إلى رفع تكاليف 

  .التسويق
طر التاجر إلى قبولها من المستهلك و بالتالي يرفع  مردودات المبيعات التي يض- 3

ذلك من تكاليف التسويق، ثم إن جهل المستهلكين بالسلع و المنشآت يؤدي إلى كثرة 
ترددهم على المنشآت فيضطر المنتج إلى زيادة الحمالت اإلعالنية ويزيد من جهود البيع 

  .وتكاليفه
كاليف التسويق إلى االرتفاع حيث  المنافسة في تسويق السلع و الخدمات تدفع ت- 4

 يتطلب دعاية إعالنية للوقوف في رفي حالة انخفاض الطلب على السلعة أو الخدمة فاألم
وجه المنافسة خاصة في ظل وجود منشآت تختص في السلع المسيرة والمتماثلة وحرص 

ات بعضها على تقديم خدمات إضافية من باب الدعاية لكسب المستهلك، مثل قبول مردود
  .المبيعات وتوصيل الطلبات إلى المنازل و قبول البيع بالتقسيط وغيره

إضافة إلى ظاهرة اإلسراف في التسويق التي تؤدي إلى ارتفاع التكاليف، فإن 
التسويق و التوزيع يتعرض لتذبذب األسعار الذي يتطلب مراقبة ومتابعة من المحتسب 

  .عين أو سوق المشترين للقضاء على الظاهرة سواء تمثلت في سوق البائ
 المعروض من سلعة أو لوبصفة عامة تحدث ظروف سوق البائعين عند ما يق"

خدمة معينة بالنسبة للطلب عليها وقد تكون هذه الظروف لفترة زمنية قصيرة كحدوث 
تعطل طارئ لبعض اآلالت في المصنع، أو تأخر طارئ في وصول المواد الخام من 
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لك عن حدوث خلل في عملية النقل من المصنع إلى الموزع كما قد ينجم ذ. 1"الخارج 
لظروف مهنية يشهدها المصنع المنتج أو المنطقة التي يقع فيها و غيره، و هذه الظروف 
الطارئة قد تستمر مدة طويلة قبل أن يتم تدارك الوضع بزيادة العرض ليناسب الطلب ثم 

 الرقابة على زيادة الطلب إن هناك من يعمل في هذه الفترة و خاصة في ظل غياب
  .المفتعل فترتفع األسعار بشكل كبير 

عندما يزداد المعروض من السلعة أو " أما في حالة ما يعرف بسوق المشتري، 
 ، فإن أسعار هذه السلع أو الخدمات ستشهد انخفاضا كبيرا 2"الخدمة بالنسبة للطلب عليها 

لتين يتعين على جهاز مراقبة األسواق قد يلحق خسائر فادحة بالمنتجين، وفي كلتا الحا
السعي لضبط األمور منعا من الغالء الفاحش أو الرخص الكبير لألسعار حفاظا على 

  : مصلحة المنتج و المستهلك، من خالل 
 العمل على إعالم المستهلك النهائي أو المشتري الصناعي بوجود مشكلة و أهم -أ

  .عل للسلعة خاصة عن طريق التخزين أسبابها و العمل على مواجعة النقص المفت
 العمل على ترشيد االستهالك من هذه السلعة أو الخدمة لمواجهة العجز في –ب 

ظل ظاهرة سوق البائعين عن طريق نشر الوعي خاصة لدى المستهلك لمنع استغالله 
خالل هذه الفترة و في الوقت نفسه توجيهه إلى السلع البديلة مع التركيز على اإلعالن 

 على نقاط تسويق و بيع المنتوج دسواء من خالل حملة خاصة و استثنائية أو باالعتما
  .  كتجارة الجملة و التجزئة

 الحرص على تبسيط عملية التوزيع و التقليل من الوسطاء لتسهيل عملية –ج 
  .وصول المتوفر من السلعة إلى المستهلك في وقت قصير

يجة لزيادة العرض من السلعة على الطلب أما في حالة ظاهرة سوق المشترين و نت
فعلى المؤسسة المنتجة إيجاد حلول سريعة من خالل تنشيط اإلعالن و الدعاية و التجديد 
في نوع السلعة وشكلها وغيرها، إضافة إلى اعتماد سياسة جذب المستهلك بهدايا رمزية 

تاجية السلعة وغيرها في إطار من المبادئ والضوابط الشرعية دون إخالل بمبدأ إن
  . والخدمة و بالتنسيق مع هيئة الرقابة 
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  الرقابة ƳلǍ االستهالƿ: الفرƱ الƙاني
  تعريƹ االستهالƿ: أوال  

: ويقاý. 1من ǋلǁ فالنÜ إذا ماÜƘ واستǌلǁ الماý أنƽقǊ أو أǋلكǊ: استǌالǁ: لƸة-1  

Ǌباع ýالما ǁلǋوأ Üǉذƽوأن Ǌقƽأن ýالما ǁلǌ2است.    

التناوý اإلنساني : "إذا أطلƾ مصطلح االستǌالǁ فƎنǊ يعني اقتصاديا: اصطالحا-2  

للمنتجاƘ إلشباƳ الحاجةÜ فشرƔ اللبن ǋو استǌالǁ لÜǊ ولبƩ الƛياƔ استǌالǁ لǌاÜ وǋكذا 

Ǌحاجة لدي Ƴننا نجد أن اإلنسان يستخدم السلعة أو الخدمة في إشباƎ3ف ."  

  .4أو بƎذǋاƔ منافعǌا في تحصيý منƽعةإتالف عين بƎفناƇ عينǌا : وأيضا ǋو  

  .فاالستǌالǁ لƺة يطلƾ علǏ كý إنƽاƾ أو إفناƇ عين إلشباƳ حاجة وتحقيƾ منƽعة   

  :الرقابة ƳلǍ سلوƿ المستهلƿ وترشيدƙ :Ǉانيا  

                                                                                                                                                        
   .46قلعجي ،:  معجم لغة الفقهاء-1

 .1/505ابن منظور، :  لسان العرب- 2
   .56عبد اللطيف بن عبد اهللا العبد اللطيف، ،:  اإلیجاز في مبادئ االقتصاد اإلسالمي-3
   .46واس قلعجي، معجم لغة الفقهاء، محمد ر-4
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لقد شýƺ االقتصاد الوضعي باالستǌالǁ حتǏ أنǊ جعلƹ Ǌاية السلوǁ اإلنتاجي   

 لǘنسانÜ فǌو ينتƝ ليستǌلÜǁ ويستǌلǁ لمجرد اللذة والتجاريÜ أي ƹاية النشاط االقتصادي

 ǎخر مدǓ ǁالǌاالست Ǐحدود القدرة عل ǎسو Üدون حدود وضوابط Üǁالǌومتعة االست

Ƙباƹوالر Ƙالحاجا Ƴإشبا.    

   Ƴإلشبا Ƙاستخدام للمنتجا Ǌفي اإلسالم باعتبار أن ǁالǌاالست Ǐرة إلƲتختلف الن

Üولكن ضمن شروط وضوابط عديدة Ƙالحاجا Üاǌام بƨضمان االلت Ǐعل Ɣر المحتسǌيس 

  :وǋي

  : االستهالكي بالسلƲ والƢدماƖ النافعةرارتباط االƢتيا -1

يتحدد مجاý الرشد في استǌالǁ السلƴ والخدماƘ في االقتصاد اإلسالمي بحدود 

السلƴ والخدماƘ النافعة لǘنسانÜ ويستبعد الضارة والمحرمة من داƑرة االختيار 

 Üالكيǌإذ ي" االست Ƈسوا Üƴرد والمجتمƽالضارة بال Ƙوالخدما ƴالسل ǁالǌحرم اإلسالم است

أكان الضرر في شكý مصاعƔ صحية واجتماعية للƽرد والمجتمÜƴ أم في شكý تبديد 

حرمƳ Ɩليكم ŷ:  حتǏ ولو لم تكن في نƽسǌا ضارةÜ قاý تعال1Ǐ"للموارد االقتصادية

 ǈب Ŷير اƸل لǉنزير وما أƢوالمنحتقة والموقوذة والمتردية الميتة والدم ولحم ال

والنطيحة وما أكل السبƋ Ʋال ما ذكيتم وما ذبƳ ƞلǍ النصب وأن تستقسموا باǓزالم ذلكم 

Ƽ2فسǏتعال ýوقا Ŷ :ŷ Ƨزالم رجǓنصاب واǓمر والميسر واƢنما الƋ منواƆ يا أيها الذين

روعة بŶ ý فال يكƽي أن تكون الحاجة مش3من Ƴمل الشيطان فاجتنبوǇ لعلكم تفلحون

 ǁالǌالمشروعة لالست ƴوالسل Üأيضا Ƴا مشروǌإلشباع Ǌالكǌأن يكون ما يتم است Ɣيج

واألحكام الشرعية متكاملة في الƽكر . ǋي الطيباƘ التي تتصف بالنقاƇ والحسن والطǌارة

 بالمجاالƘ النافعة ضمن داƑرة ةاالقتصادي اإلسالميÜ وبما أن قراراƘ االستƛمار محدد

 قراراƘ اإلنتاج منضبطة بمجاý السلƴ والخدماƘ النافعة فƎن قراراƘ األولوياÜƘ وأن

االستǌالǁ ال بد وأن تجسد ǋذا المسلǁ المذǋبي والموضوعي الذي يضبط حركية النشاط 

  .االقتصادي

                                                                                                                                                        
   .114سعيد سعد مرطان، : مدخل للفكر االقتصادي في اإلسالم- 1
   .03آیة :  سورة المائدة- 2
  .90 اآلیة ة سورة المائد- 3
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ويلتƨم المستǌلǁ المسلم بǌذǉ القراراƘ ابتداƇ في العملية اإلنتاجيةÜ وبالتالي في 

 ƨويمي Üالكيةǌالعملية االست ýالنافعة والضارة من خال Ƙوالخدما ƴبين السل ǁلǌالمست

 Ƈأي بنا Üجالƈالمتوقعة والمضار الممكنة حاال و ƴوالمقارنة بين المناف Üاألحكام الشرعية

  .علǏ اعتباراƘ كƛيرةÜ نقال وعقال وعمال

فدور المحتسƔ يبرƨ من خالý مراقبتǊ للمستǌلǁ في اختياراتǊ االستǌالكية إن كان 

 فيبرƨ لǊ أضرار السلƴ -  مرحلة اإلنتاج شيƇ أدǎ إلǏ إنتاج سلƴ وخدماƘ ضارةفاتǊ في

Ǌلكا رشيدا في قراراتǌمست Ǌويجعل Üالضارة والمحرمة.  

   ƾاƽاإلن ýتحوي Ǐدي إلƌالكي تǌاالست ǁالقاعدة التي تضبط السلو ǉذǋ إن

جة األولǏ علǏ االستǌالكي التبذيري إلǏ إنƽاƾ استǌالكي رشيد ألن التبذيري إنƽاƾ بالدر

 Üƴالسل ǁتل ǁالǌالسلبية الست Ƙاالنعكاسا Ǐعل ƾاƽو إنǋ مƛ Üضارة Ƙوخدما ƴفيضطر "سل

 ǉيد من مواردƨالم Ǌتوجي Ǐإل ƴالصحية " المحدودة نسبيا"المجتم Ƙالخدما Ƴقطا Ǐإل

وقطاƳ الخدماƘ األمنية واالجتماعية لمكافحة الجريمة واالنحرافاƘ االجتماعية بƋنواعǌا 

  ".1 إلǏ تعطý وتذبذƔ اإلنتاجإضافة

2- ƿتدال والتوسط في االستهالƳاال :  

 وال الذي ǁوضƴ اإلسالم المسلم في خط الوسطيةÜ فال يكون كǋ ýمǊ االستǌال

Ǌيضرب ýبشك Ǌيضƽأو تخ ǁالǌعن االست Ƴطرة البشرية باالمتناƽيخالف ال .Ǐتعال ýقا :

ŷذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذƋ قواماوالذين ƿ2ل Ǐيسع ǁلǌأي أن المست Ŷ

 Ɣبتجن ǁالǌو ما "لترشيد االستǋو ƾاƽفي اإلن ýواالعتدا Üالقصد ƨو تجاوǋاإلسراف و

دون الترف والتبذير وǋو إنƽاƾ الماý وتƽريقǊ إسرافا في ƹير ما ينبƺي ويحرم اإلسالم 

عة التي ينبƺي اإلسراف والتبذير لما ينطوي عليǊ من تبديد ƹير واƳ لموارد الƽرد والجما

  ".3الحƽاƲ عليǌا واالقتصاد في إنƽاقǌا

 Ǐعل ǁلǌالمست ƾƽبحيث ين ÜƘالحاجا Ƴة في إشباƺالمبال ǉفاإلسراف والتبذير معنا

 Ɣالمسلم اكتسا ǁلǌالمست Ǐفعل Üالكيةǌاالست Ǌحاجت ƾوƽي ýولكن بشك Üنافعة Ƙوخدما ƴسل

                                                                                                                                                        
   .114سعيد سعد مرطان،:  مدخل للفكر االقتصادي في اإلسالم-1

.67 سورة الفرقان اآلیة - 2  
.111 المرجع نفسه، -  3  
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اإلنƽاƾ االستǌالكي والتكافلي من ƛقافة استǌالǁ واعية راشدةÜ بتوƨيƴ الدخý الƽردي بين 

  .من جǌة أخرǎ) االدخار(جǌة وبين االستǌالǁ الحالي والمستقبلي 

فاإلسالم يدعو إلǏ االعتداý في اإلنƽاƾ لما لذلǁ من ƛƈار إيجابية علǏ الƽرد "

 Ǐيقود إل ýفمن الناحية االقتصادية نجد أن البخ Üاجتماعيا وخلقيا واقتصاديا Üƴوالمجتم

ý إلǏ االستǌالǁ بينما الترف واإلسراف يƌدي إلǏ تبذير الموارد علǏ السلƴ نقƭ المي

 Ɣوƹير مرƹ وكال الوضعين Üمارƛاالدخار واالست Ɣحسا Ǐالكية والكمالية علǌاالست

Ǌ1في."  

" ǉاتجا Ǐدي إلƌي Ǌألن ǎمية اقتصادية كبرǋأ Ǌالكي لǌاالست ƾاƽإن ترشيد اإلن

لنشاطاƘ اإلنتاجية النافعة وإلǏ ميادين التكافý علǏ األمواý إلǏ مجاالƘ االستƛمار في ا

 ýاƨاألمة وما Ƙرواƛ ري الذي بددǌƲالتبذيري الم ǁالǌاالست Ƙا في مجاالǌانسياب Ɣحسا

  ".2سيتنƨف مواردǋا

  : ارتباط االستهالƿ بالوضƲ االقتصادǎ والưرƹ االجتماƳي -3

لمستǌلǁ عليǌا ينƲم اإلسالم االستǌالǁ من خالƛ ýالث مراحý متدرجةÜ يحرƭ ا

 Ƙالكليا ƾالضرورية التي تحق Ǌحاجات Ǐأوال عل ƾƽإذ ين Üالترتيبي ýذا التسلسǋ ضمن

 Ʃالخم–Ưوالعر ýوالما ýوالعق Ʃƽالدين والن- ýǌالتي تيسر وتس Ǌحاجيات Ǐعل ƾƽم ينƛ 

 Ǌرف االجتماعي لƲوال ƴوالوض Üاالقتصادي Ǌضمن حدود وضع ÜǊأمور معاش Ǌل

  .ƛ Üýم ينتقý إلǏ توفير الكمالياƘ دون إسراف أو ترف أو تقتيروللمجتمƴ اإلسالمي كك

ومن أجý ربط االستǌالǁ بالوضƴ االقتصادي والƲرف االجتماعي فƎن الدولة تقوم 

 ƴدة في المجتمƑالسا ǁالǌقافة االستƛ ييرƺسسة الحسبة بدور حيوي في تƌلة في مƛمم

Ʃالكي يعكǌالكي لبلورة نمط استǌاالست ǁالسلو Ǌقافة المسلم وضوابط وأحكام وتوجيƛ 

اإلسالم فيما يتعلƾ بنƲرية االستǌالÜǁ وتوجيǊ االستǌالǁ توجيǌا انتقاƑيا مرنا يحد من 

ǁالǌاالست Ƙالحاد في مستويا Ƙاوƽالت.  

                                                                                                                                                        
.113 المرجع نفسه ، - 1  
208 /03عبد المنعم عفر، :   االقتصاد اإلسالمي- 2  
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ǋذا " وإذا كان الƽرد حرا فيما يستǌلǁ من سلƴ وخدماƘ نافعة مشروعة فƎن 

Ǝذا اقتضƘ المصلحة أن يقيد ǋذا الحƾ األصý يقيد بعدم اإلضرار بالمصلحة العامةÜ ف

 ƘاƇم فيما يتخذون من إجراǋيساند Ƴن الشرƎعارضة ف ýة وأحواƑروف طارƲب

  ".1مناسبة

  : تعưيم المصلحة الفردية والجماƳية -4

يسعǏ المستǌلǁ نحو تعƲيم مصلحتǊ أƛناƇ عملية االختيار بين البداýƑ ضمن 

. اƘ أو الحاجياÜƘ أو التحسينياƘالمستوǎ االستǌالكي الذي يقƴ في مجاý الضروري

 االرتباط والتكامý بين دوكلما ƨاد التƨامǊ باألǋمية التراتيبية للسلƴ والخدماÜƘ كلما اƨدا

المصلحة الƽردية والجماعية وضوابط االستǌالǁ واإلنتاج والتوƨيƴ في منƝǌ اإلسالم 

ýالتكام ƾبحيث يحق Üللتنمية.  

ǁ من تواƨن في داƑرة الضرورياƘ إلǏ وتتنوƳ حاالƘ التواƨن لدǎ المستǌل"

تواƨن بين الضرورياƘ والحاجياƘ بحيث يقرر المستǌلýǋ ǁ يƨيد من الكمياƘ المتاحة 

Ƙالتحسينيا Ǐوحت Ƙمن الحاجيا Ƈبشي Ǌسلت Ƴأم ينو Ƙمن الضروريا ǁالǌلالست."  

  : حماية المستهلƙ :ƿالƙا

" Ǐإل Ǌفي التصرف في دخل Ǌحريت Ƈمن ورا Ǐيسع ǁلǌالمست Ƴإشبا Ǐأقص ƾتحقي

 ƨاǌأو ج ƾالسو ƨاǌويقوم ج Üربح ممكن Ǐأقص ƾتحقي Ǐإل Ɲالمنت Ǐبينما يسع Üممكن

األسعار بالتوفيƾ بين رƹباƘ المستǌلكين في تحقيƾ أقصǏ إشباƳ وبين رƹباƘ المنتجين 

  ".2في تحقيƾ أقصǏ ربح ممكن طالما توافرƘ حرية التصرف

 ƾالسو ǎقو ýاعƽأي أن ت)Ɣوالطل Ưالعر( ýيƽالعادية– ك Ƙبضمان - في الحاال 

حقوƾ المستǌلǁ إذ يتمكن من إشباƳ حاجاتǊ في إطار جودة السلƴ ومناسبة السعرÜ إال أن 

 Ɣضحية تالع ǁلǌالمست ƴويق Üƾالسو ǎقو ýحيث تخت Üاألحيان Ưفي بع ƾال يتحق ǁذل

ǋأ Ɵما يطر Üǉيرƹو Üا أو الكميةǌأو في نوعية السلعة أو جودت Üمية وجود في األسعار

                                                                                                                                                        
.251یوسف القرضاوي، :  دور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي- 1  
.، بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،دت، دط،255عمر ومحي الدین، :  التخلف والتنمية- 2  
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 Ǐإل ýوسيلة للوصو Ƙوالخدما ƴللسل Ɲوباعتبار التروي ǁلǌعن حماية المست ýوƌمس ƨاǌج

ǁلǌحماية المست ƾم نتحدث عن طرƛ Ɲا نعرف أوال الترويǌب Ǌوإقناع ǁلǌالمست.  

1-ƛمفهوم التروي :  

" ǊƽƑاƲوو ÜǊصƑمن حيث خصا Ɲبالمنت ýالمحتم ǁلǌو تعريف المستǋ Ɲوالتروي

وافرǉ باألسواƾ والسعر الذي يباƳ بÜǊ وال يقف نشاط الترويƝ عند حدود ومكان ودرجة ت

Ɲالمنت Ƈأو اقتنا Ƈبشرا ǁلǌالمست Ƴمحاولة إقنا Ǐيمتد إل Ǌولكن Ɲ1التعريف بالمنت ."  

 Ǐلذا يحتاج إل ǁلǌخطوة في قرار المست ýيعتبر أو Ɲواإلعالن عن المنت Ɲوالتروي

 ǉضبط ومراقبة باعتبار"Ƈبالعمال ýاتصا ƾوتحقي ÜƔوتنمية الطل ÜƇللشرا ƴالداف ǁلتحري 

المبيعاƘ المستǌدفة وال يقتصر دور الترويƝ علǏ السلƴ المادية الملموسةÜ وإنما يمتد 

Ƙيم والمعتقداǋاƽواألفكار والم Ƙالخدما ƴوبي ƾتسوي Ǐإل ǉ2دور."  

ين فمن بين أǋم مǌام الدولة ومƌسسة الحسبة حماية المستǌلكينÜ ويشمý أولǁƑ الذ

 ƾيتعل ǁكان ذل Ƈوسوا Üي أو الوسيطƑاǌالن ǁالǌلالست Ƈة سواƽالمختل ƴيستخدمون السل

 Ƙالذين يستخدمون الخدما ǁƑأيضا أول Ʋƽالل ýويشم Üماريةƛالكية أو استǌاست ƴبسل

المختلƽة بمقابý أو دون مقابÜý سواƇ الخدماƘ التي تقدمǌا الدولة أو قطاƳ األعماý العام 

ƭأو الخا .  

  :Ƽ حماية المستهلƿ طر-2

ýالحماية من خال ƾ3وتتحق :  

 وضƴ مواصƽاƘ فنية قياسية لجميƴ السلƴ والخدماƘ المنتجة محليا أو المستوردة -أ

  .من الخارج

Ɣ- ا وأنǌلتكون مطابقة لحقيقة السلعة أو الخدمة المعلن عن Ƙمراقبة اإلعالنا 

ǌا المستǌأن يعرف Ɣالتي يج Ƙيتضمن اإلعالن كافة البياناǁل.  

 إيجاد أجƨǌة رقابية حكومية مƨودة بكافة الخبراƘ الƽنية القادرة علǏ فحƭ -ج

ǁلǌالمقدمة للمست Ƙومعرفة نوعية الخدما ƴالسل.  

                                                                                                                                                        
.76عبد السالم أبو قحف ،: مدخل استراتيجي:  التسویق- 1  
.241مصطفى محمود أبو بكر ،:  مدخل استراتيجي تطبيقي في إدارة التسویق في المنشآت المعاصرة- 2  
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 Üرر واالحتكارƺوال Üشƺوال ýالƺمن االست ǁلǌلحماية المست ýƑوالوسا ƾالطر ǉذǋ

  .وƹيرǉ يتولǏ جǌاƨ الحسبة التجاري بالقيام بǌا

  رقابة ƳلǍ استƙماراƖ البنوƿال: المطلب الƙالث

 ýالكام ýيƺالتش ƾتحقي ýمن أج ǁمار وذلƛرقابة وضبط االست Ǐالدولة عل ýتعم

 Ƈنسبة من النمو والتطور والقضا ƾوتحقي Üاالدخار ƴالرقابة لتشجي ǉذǋ Ưرƽل Ǐوتسع

 Ǌكد من توجيƋللت Üتماما خاصا وشامالǋا Ɣم يتطلǌم Ƴمار قطاƛفاالست Üالبطالة Ǐعل

ýمار في األمواƛاالست Ǐموارد األمة إل Ɣانسيا ýمية حيوية بدǋأ ýƛالتي تم ƴالمشاري Ǐإل 

ǉيرƹمارية وƛاالست Ƙالمجاال Ƴومتابعة نو Üكمالية ƴأو إلنتاج سل Üميةǋأ ýاألق Ƙالقطاعا .

 Ƹمن حيث صي Üاإلسالمية ǁمار في البنوƛاالست Ǐرقابة متعددة عل Ưفر Ɣيتطل ǁذل ýك

Ǌمار ومجاالتƛاالست.  

  

  : أنواƱ الرقابة ƳلǍ استƙماراƖ البنوƿ: الفرƱ اǓول

الرقابة علǏ النشاط المصرفي للبنǁ اإلسالمي رقابة متعددة ومتطورة وذاƘ طبيعة "

 Ƙوذاتية أيضا في الوق Üورقابة إشرافية Üوشرعية Üي رقابة داخلية وخارجيةǌخاصة ف

Ǌسƽا. نƲمنمفالن ýام شامƲاإلسالمية ن ǁومن المدير  الرقابي في البنو ÜǊذات Ǐرد علƽال 

ƴالجمي Ǐعل Ǐوتعال Ǌسبحان Ÿالمدير ومن ا Ǐومن الدولة عل Üردƽال Ǐ1عل."  

  : الرقابة الذاتية: أوال

 ǁبالبن ýالذي يعم Ÿمن باƌرد المسلم المƽال ýي رقابة الوجدان والضمير داخǋو

يقوم البنǁ باستƛمارǋا اإلسالمي واƑتمنǊ الناƩ علǏ أموالǌم التي أودعوǋا لدǎ البنÜǁ ل

 Ǌسبحان Ÿبا ƾمن إيمان عمي ƴي رقابة ذاتية تنبǋو Üمار الشرعيةƛاالست Ǌوفقا ألوج

والرقابة الذاتية ǋي أǋم أنواƳ الرقابة . وتعالÜǏ ومعرفة كاملة بƋن اŸ يعلم السر والعلن

اية ضد وأكƛرǋا حيوية وأكƛرǋا ضرورةÜ فاإلنسان المراقƔ لذاتǋ Ǌو الذي تكون لǊ وق
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 Ƙر في معامالǌƲالمبادرة لتصحيح ولمقاومة أي فساد ي Ǌو الذي تكون لǋو Üاالنحراف

ǁ1البنو.  

  : ǉيئة الرقابة الشرƳية: ƙانيا

وتتولǋ Ǐذǉ الǌيƑة تقديم النصح واإلرشاداƘ وإبداƇ الرأي فيما يعرƯ عليǌا من 

يƴ أعماý البنǁ للتƋكد أمور األمة لتسيير نشاط البنÜǁ باإلضافة إلǏ عملǌا في متابعة جم

  .من توافقǌا مƴ مبادƏ الشريعة اإلسالمية

" ǁالبنو ýا أعماǌعلي Ưة الشرعية العليا التي تعرƑيǌأن ال تكون ال Ɣويج

اإلسالمية تابعة من حيث التعيين أو التمويý أو اإلدارة للبنوǁ نƽسǌاÜ ألنǊ قد تقرر عند 

لمستƽتي أجرا علǏ اإلفتاƇ بý يرƾƨ فقǌاƇ الشريعة أن المƽتي يجƔ أن ال يƋخذ من ا

المƽتون إن تƽرƹوا من بيƘ الماÜý ويجوƨ أن يكون رƨقǌم من جǌاƘ عامةÜ أو من 

  ".2بعƯ المتبرعينÜ لتكون محايدة كý المحايدة حتǏ تكون فتواǋا صحيحة مقبولة

 أي أن ǋذǉ الرقابة تعتمد علǏ وجود ǋيƑة مستقلة لالجتǌاد والƽتوǎ والمراقبة 

ǋيتوال Ƈوخبرا Üاإلسالمي Ǌقƽالمختصين في علوم الدين وال Ƈاǌقƽوال Ƈمن العلما ƴا جم

الجǌاƨ المصرفي لƽعالية أكƛر في المتابعة وإبداƇ الرأي وإصدار الƽتوǎ في مختلف 

ǁالخاصة بالبن ƴالمواضي.  

  :الرقابة اإلشرافية الداƢلية للبنƙ :ƿالƙا

المسلمين حقيقة قلبا وقالباÜ ألنǌم قادة يجƔ أن يكون قادة البنوǁ اإلسالمية من قادة 

 Ǌخرين بǓمروا اƋأن ي ýم قبǌسƽأن Ǐأوال عل Ǌيطبقون ƔƑدة ورأي صاǋاد ومجاǌج

 ǁالبن ýداخ ýم العمƲن Ǐالعاملين وعل Ǐاإلسالمي عل ǁوالرقابة اإلشرافية في البن

ǋ Ƙيراƺالمت ǉذǋ ƴبالعاملين م ƭالخا Ƈاألدا ƾتواف ǎومد Üاألحداث Ƙي عملية وتطورا

 ƘƉوالمكاف ƨولكن أيضا لتقرير الحواف ÜƐالمخط Ǐعل Ƙالعقوبا ƴتوقي Ǐال تنصرف إل

  .3التشجيعية أيضا للعاملين المجدين

  :الرقابة الƢارجية للبنƿ: رابعا
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تتسǋ ƴذǉ الرقابة لتشمý كافة أفراد المجتمƴ وǋيƑاتǊ ومƌسساتǊ وشركاǊƑ سواƇ كان 

Ʃ لǌا عالقةÜ فارتباط اإليمان باألمر المعروف والنǌي لǌا عالقة بالبنǁ اإلسالميÜ أو لي

عن المنكر مسƌولية جماعيةÜ تدفƴ كý فرد في المجتمƴ اإلسالمي إلǏ التدخý لمعالجة 

  . التنبيǊ عليǊ وذلǁ أضعف اإليمان-علǏ األقý–الخطƋ واالنحرافÜ أو 

 لمƌسسة  ليسƘ مسƌولية ǋيƑة معينة تابعة-بشكý عام– فالرقابة علǏ االستƛمار 

 Üالحسبة ƨاǌأو تابعة لج Üمارƛالرقابة أيضا إذ ال "االست ǉذǋ ا فيǋالدولة دور Ǐوتتول

 ǎتتعد ýب Üاألمن الداخلي والخارجي للبالد Ʋƽح Ǐة الدولة في اإلسالم علƽيƲتقتصر و

  ".ǋ1ذا إلǏ التدخý في النشاط االقتصادي والعمý االجتماعي لتحقيƾ التنمية

  :  االستƙمار في البنوƿأǉداƹ: الفرƱ الƙاني

 ǁكان ذل Ƈمارية سواƛاالست Ƙالمشروعا Ɲوتروي ƩسيƋت Ǐاإلسالمي عل ǁالبن ýيعم

بعملǊ منƽردا بالكامÜý أو عن طريƾ االشتراǁ مƴ الƺير من أصحاƔ الخبرة والمعرفة 

والدراية المشǌود لǌم بحسن السمعة واإلخالƭ في العمý والقدرة علǏ إدارة شƌونÜǊ وال 

 مجاý إنشاƇ المشروعاƘ علǏ نشاط اقتصادي معين بذاتÜǊ بý يمتد ليشمý كافة يقتصر

األنشطة االقتصادية المشروعة سواƇ في الصناعة أو الƨراعة أو التجارة والتوƨيÜƴ أو 

  : في النقدينÜ لتحقيƾ أǋداف منǌا

Ƙ القضاƇ علǏ اإلقراƯ بالربا المنتشر في البنوǁ الربويةÜ فقطاƳ االستƛمارا: أوال

 ǁالرأسمالية والبنو ǁاالختالف الكبير الموجود بين البنو ýƛاإلسالمية يم ǁفي البنو

تƋخذ "اإلسالميةÜ وبالقضاƇ علǏ الربا واعتماد نƲام المشاركة في األرباƟ والخساƑر 

البنوǁ اإلسالمية شكý المƌسساƘ االقتصادية المتنوعة األنشطة يكون مصيرǋا مقيدا 

 Ƙفعالية القرارا ǎالبحوث لتطوير االستراتيجية بمد Üيذƽوالتن Ƈنوعية األدا Üاإلدارية

  ".2والسياسة المالية واالستƛمارية المتبعة
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"  Üاإلنتاجية Ǌوتنمية أصول ƴمار في المجتمƛقاعدة االست Ƴاتسا Ǐعل ýذا يعمǌو بǋو

وتوسيƴ طاقتǊ االستيعابية واإلسراƳ بمعدý نموǉ وتحقيƾ تنمية متسارعة في التراكم 

  . لرأسمالي الذي يكýƽ للمجتمƴ االستقرار واألمن االقتصاديا

فالبنǁ اإلسالمي ǋو أداة فعالة للتنمية بالدرجة األولǏ وأن معيار التƨامǊ بالشريعة 

  ".1اإلسالمية يقاƩ بمدǎ التصاقǊ واتصالǊ بالعملية التنموية ورسالتǌا اإلنتاجية الشرعية

جميƴ أمواý المسلمينÜ ولكن الǌدف ليƩ الǌدف من البنǋ ǁو مجرد ت: "ƙانيا

األساسي ǋو توƲيǌƽا التوƲيف الƽعاý في المشروعاƘ التنموية التي تضيف للناتƝ القومي 

وتتيح للمجتمƴ سلعا وخدماƘ في حاجة إليǌا وبالشكý الذي يعود عاƑدǉ علǏ كý من 

ƴالمجتم Ǐمر وعلƛالمست ǁالبن Ǐوعل ýمواǖل Ƴ2المود."  

Ǐ البنوǁ اإلسالمية مشاريƴ كƛيرة ومتنوعةÜ والواجƔ  فال شǁ وأن تعرƯ عل

اختيار المربح منǌاÜ وإلǏ جانƔ االعتباراƘ االقتصادية والمالية يجƔ علǏ البنǁ أيضا 

االǋتمام بطبيعة المشاريƴ حتǏ ال تكون المƺامرة والمخاطرة في مشاريƴ ال تملǁ فيǌا 

  .تجربة كافية

بƺي أن تكون بين الربح الخاƭ الذي يستǌدفǊ فمن دوافƴ االستƛمار المواƨنة إذ ين"

  ".3المستƛمر الخاƭ والمصلحة االجتماعية

تحقيƾ مستوǎ مناسبا من االستقرار السعري في أسعار السلƴ والخدماƙ :" Ƙالƙا

المطروحة للتداوý في األسواÜƾ ويتناسƔ مƴ مستوǎ الدخوý وبالتالي القضاƇ علǏ أǋم 

تعمý علǏ نƔǌ أمواý الƽقراƇ عن طريƾ سياساƘ صور االحتكار واالستƺالý التي 

 ƾاإلسالمي تطبي ǁمارية للبنƛداف االستǋم األǋنا يكون من أǋ ومن Üير عادلةƹ سعرية

فرƹبة المستƛمر في أن يحوƨ نصيبا من السوƾ عن طريƾ . 4األسعار التواƨنية العادلة

أو شبǊ االحتكارية علǏ استƛمارǉ يجƔ أن يبعدǉ تمام عن الرƹبة في السيطرة االحتكارية 

  .السوƾ في البداية أو النǌاية
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فيجƔ علǏ البنǁ اإلسالمي أال يستýƺ أموالǊ في إيجاد وضƴ احتكاري بعمý معين 

 Ƙبمحاربة االحتكارا ǁفضال عن قيام البن Üمǌعلي Ǌمنƛ ليƺالمسلمين وي ƘقواƋيتاجر ب

وƹير المباشرة لكسر أي احتكار القاƑمةÜ والعمý والتدخý بتوƲيƽاتǊ واستƛماراتǊ المباشرة 

 Ƙومتاجرا ÜƘومضاربا Ƙالتمويلية من مشاركا Ǌأدوات ǁذل ýويستخدم في سبي ÜمƑقا

 Ƙمجاال ƴوتنوي Üيادة مصادر اإلنتاجƨقاعدة المنتجين و ƴتوسي ýمن أج Ƙومرابحا

  .1الحصوý علǏ الخدماƘ المختلƽة

لنشاط االستƛماري من االبتعاد عن كافة المعامالƹ Ƙير المشروعة في ا: رابعا

  .المعامالƘ الربوية وƹيرǋاÜ سواƇ كانƘ قروƯ ربوية استǌالكية أو انتاجية

 Ǐعل ýنشاط يشتم ýاالبتعاد عن ك Ǐاإلسالمية إل ǁمار في البنوƛدف االستǌكما ي

حيث أن وجود البنǁ اإلسالمي كشريǁ ومموý ومضارƹ" ƔشÜ أو تدليÜƩ أو احتكار 

ن من شƋنǊ منƴ الƺش في السلƴ والتدليƩ في المعامالƘ في السوƾ االقتصاديÜ يكو

والƺبن في الƛمن والجƨاÜƇ وذلǁ لحرƭ البنǁ علǏ أن تكون كافة معامالتǊ طاǋرة 

  ".2مطǌرة

وإضافة إلǏ خلو معامالƘ االستƛمار من شبǌة الحرام باالبتعاد عما سبƾ ذكرǉ فƎن 

ƴواإلنصاف في جمي ýالعد ƾتحقي Ǐعل ƭأيضا تحر ǁأو البنو Üاǌاألنشطة التي تمارس 

التي تكون طرفا فيǌاÜ في االستƛمارÜ واإلنتاجÜ والتسويÜƾ وƹيرÜǉ من خالý االبتعاد عن 

ǉيرƹو Ǌوساعات ýروف العمƲ م منǌر حقوقƑوسا Üفي األجور ýلم للعماƲبن والƺال.  

عدم اإلسراف في استخدام عوامý اإلنتاج المختلƽة بǌدف الحƽاƲ علƢ : Ǐامسا

األمة وعدم استنƨافǌا وإجǌادǋا ضمانا لحقوƾ األجياý القادمة ومن جانƈ Ɣخر موارد 

  .تǌدف المشاريƴ االستƛمارية للبنǁ اإلسالمي إلǏ اختيار مشاريƴ ال تضر بالبيƑة

ومن ǋنا جميƴ عملياƘ البنǁ اإلسالمي تتم في إطار القواعد واألحكام الشرعية "

اعي كافة األوامر والنواǋي المتصلة بǌذǉ لتوƲيف وتشƺيý األمواý والموارد وǋي تر

األحكام ومراتبǌا ودرجاتǌا بين الحÜý واإلباحةÜ والتحريمÜ والكراǋةÜ وتلتƨم بكافة 
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الضوابط اإلسالمية للعقود وفي الوقƘ ذاتǊ تخضƴ جميƴ معامالتǊ للرقابة الشرعية 

ǁالبن ƴور المتعاملين مǌ1والمستشارين الشرعيين فضال عن رقابة جم"  

  :صيƶ االستƙمار في البنوƿ اإلسالمية: الفرƱ الƙالث

تسعǏ البنوǁ اإلسالمية إلǏ استخدام األمواý باستƛمارǋا وفƾ صيƸ وأساليƔ بعيدة 

عن التمويý الربويÜ إلعطاƇ االستƛمار معناǉ الحقيقي وقيمتǊ في تنمية المجتمÜƴ ومن 

Ƹالصي ǉذǋ:  

  :االستƢداماƖ المباشرة وƷير المباشرة: أوال

" Ƙالمشروعا ƩسيƋوت Ƈفي إنشا Ǌمن أموال Ƈƨمار جƛيقوم المصرف اإلسالمي باست

والشركاƘ المختلƽة التي تتولǏ دراسة جدواǋا االقتصادية والتƋكد من صالحيتǌا ƛم يقوم 

بتنƽيذǋا وتسييرǋا ومتابعتǌا وتǋ ýƲذǉ المشروعاƘ والشركاƘ ملكا كامال للمصرف 

 يكون لǌذǉ المشروعاƘ والشركاƘ كيان قانوني مستقý طالما احتƲƽ برأƩ مالǌاÜ كما ال

ǎنية األخرƽال Ǌوإدارت Ǌوحدات ǎحدƎك Ǌامتدادا قانونيا ل ýƲت ý2عن كيان المصرف ب."  

 Ƈكشرا Üمار العقاريƛومباشرة في حالة االست Ǌسƽوقد يقوم المصرف بالعملية بن

وý في التجارة الخارجية Ü أو كما في حالة الدخ3األراضي وبناƇ الشقƾ والمناýƨ وبيعǌا

 ǎاإلسالمية األخر Ƙسساƌالم Ưبع Ƈإنشا ýأو من خال Üاالستيراد والتصدير ƾعن طري

  .4كشركاƘ التƋمين اإلسالمية وƹيرǋا

فǌو استخدام ƹير : أما االستخداماƹ Ƙير المباشرة أو ما يعرف بالتƋجير التمويلي

بشراƇ المعداƘ واǓالƘ مباشر لموارد المصرف اإلسالمي حيث يقوم ǋذا األخير 

 Ƴمن أنوا Ƴكنو Üرية أو نصف سنويةǌير أقساط شƲن Ƙوتعاونيا Ƈا للعمالǋجيرƋوت

  .التمويý المصرفي للقيام بعملياƘ تنموية كبيرة
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" ƴالحالة يكون البي ǉذǋ جر وفيƋلة للمستǓالمعد أو ا ǁجير بتمليƋذا التǋ يǌوقد ينت

جيريÜ ويتم حساƔ القسطÜ بحيث يƌدي خالý  بيعا حقيقياÜ ويكون الشراƇ تƋطبالتقسي

 .1التعاقد إلǏ سداد ƛمن الشراƇ األصليÜ وتحقيƾ عاƑد مناسƔ للمصرف

  :التمويل بالمشاركة: ƙانيا

المشاركة ǋي أصý العمý االستƛماري في اإلسالمÜ ويقوم علǏ قاعدة الƺنم بالƺرم 

سالمي شريكا مموال وتشمǋ ýذǉ الصيƺة مختلف الحاالƘ التي يدخý فيǌا المصرف اإل

في مشروƳ معينÜ ولǊ دخý متوقÜƴ ويختلف مقدار التمويý الذي يمنحÜǊ وشروط 

  .المشاركة من مشروǓ Ƴخر

" Ʃبنسبة في رأ ýمشاركة العمي Ɣيتطل Üالمصرفي ýالتموي Ɣفالمشاركة أحد أسالي

 Ʃأسا Ǐالنسبة الباقية عل ýويقوم المصرف بتموي ÜǊوخبرت Ǌعمل Ɣجان Ǐإل ýالما

المشاركة في الناتƝ المحتمý إن ربحا أو خسارةÜ ويشترط في ǋذǉ الصيƺة تحديد عاƑد 

  "2عمý للمشارǁ بعملǊ كنسبة محددة من ربح ƹير معروف

  : ويتم توƨيƴ األرباƟ في حالة تحققǌا بين العمý ورأƩ الماý علǏ أساƩ أن

-ƾنسبة من صافي الربح المحق ýƛتم ýد عمƑكعا ǁحصة الشري .  

-Ƴƨيو  Ʃما في رأǌمن ýك Ǌم بǋبنسبة ما سا ǁالباقي بين المصرف والشري 

ýالما.  

في حين يتم توƨيƴ الخسارة في حالة تحققǌا بين المصرف والشريǁ بنسبة ما ساǋم 

ǁللشري ýد عمƑوال عا Üýالما Ʃما في رأǌمن ýك Ǌ3ب.  

ويمكن أن تƋخذ الشركة في المصرف اإلسالمي عدة صور حسƔ الصيƺة التي 

  :  العقدÜ وǋذǉ الصورتحكم

يطلƾ عليǌا أيضا المشاركة الداƑمة أو المشاركة في رأƩ : "المشاركة الƙابتة-1

 Ʃمن رأ Ƈƨج ýر في تمويƛالمصرف شخصا واحدا أو أك ǁا يشارǌوفي ÜƳالمشرو ýما

                                                                                                                                                        
  .م المؤسسة الجزائریة للطباعة ،1996، دار النبأ 88جمال لعمارة ، :  المصارف اإلسالمية- 1

  سالمي الدولي لالستثمار والتنمية، دت، ،  القاهرة، المصرف اإل136برنامج صيغ االستثمار اإلسالمية، :  مرآز االقتصاد اإلسالمي- 2
  

،  136برنامج صيغ االستثمار اإلسالمية، :  مرآز االقتصاد اإلسالمي-.  3  
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Ü مما يترتƔ عليǊ أن 1 من رأƩ ماý المشروƳ%15ماý مشروƳ معينÜ ال يقý عن 

ا المشروƳ وفي إدارتǊ وتسييرǉ واإلشراف عليÜǊ وشريكا في يصبح شريكا في ملكية ǋذ

 Ɣا بين الطرفين وحسǌالتي يتم اإلتقان علي Ɣمن ربح أو خسارة بالنس Ǌعن Ɲما ينت ýك

 Ƈاǌحين انت Ǐإل Ƴابتة في المشروƛال Ǌطرف من األطراف حصت ýلك Ǐة تبقƺالصي ǉذǋ

ƾاƽفي اإلت Ƙأو المدة التي حدد Ƴ2المشرو.  

  : 3 تقسيم المشاركة الƛابتة إلǏ قسمين ǋماولذلǁ يمكن

وǋي المشاركة التي ترتبط بالمشروƳ المموý نƽسǊ :  المشاركة الƙابتة المستمرة-أ

ýموجود يعم Ƴمة طالما أن المشروƑمشاركة المصرف قا ýƲحيث ت.  

ǋي ملكية ƛابتة في ملكية المشروƳ وما يترتƔ :  المشاركة الƙابتǈ المنتهية-ب  

قوƾ إال أن اإلتƽاƾ بين المصرف والشركاƇ يتضمن أجال محدودا إلنǌاƇ عليǌا من ح

  .العالقة بينǌما

أن ǋذǉ المشاركة تقرǋا الشريعة : "وقد قرر مƌتمر المصرف اإلسالمي األوý بدبي  

اإلسالمية إذا كان نشاطǌا حالال وما يرƾƨ اŸ بǊ من ربح يوƳƨ بين الشريكينÜ أو 

 ýك ýما Ʃبنسبة رأ Ƈرم الشركاƺنم بالƺالنسبة إذ ال Ʃƽبن ǁوأن تكون الخسارة كذل Üمǌمن

فƎذا كان أحد الشركاƇ قاƑما بƎدارة الشركة فتخصƭ لǊ نسبة من صافي الربح يتƾƽ عليǌا 

ýالما Ʃفي رأ Ǌحصت Ɣحس Ƈبين الشركا ǁباقي الربح بعد ذل Ƴƨأن يو Ǐ4عل"  

  : المشاركة ƳلǍ أساƧ الصفقة المعينة-2  

ǋمة علǏ أساƩ الصƽقة المعينة يمýƛ مجاال واسعا أمام المصرف كي التمويý بالمسا  

يستƛمر أموالǊ فيǊ عن طريƾ اختيار المضاربين لǊ من األفراد أو الشركاƘ العامة أو 

الخاصة علǏ أساƩ االنتشار داخý القطاعاƘ االقتصادية بما يكýƽ لǊ توƨيƴ المخاطر 

مý للصƽقة المطلوبةÜ أو نصǊƽ أو ƛلǊƛ ويمكن أن تتجسد مشاركة المصرف بالتمويý الكا

  .حسƔ قدرة الشريÜǁ والƛقة التي يتمتƴ بǌا ومقدار األمواý المتاحة للمصرف

                                                                                                                                                        
.م1988،  دار الوفاء، دط، 09مصطفى آمال السيد الطایل،:  البنوك اإلسالمية المنهج والتطبيق- 1  
.01/28م، 1977ية للبنوك اإلسالمية،  االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية، لموسوعة العلمية والعمل- 2  
.90جمال لعمارة :  المصارف اإلسالمية- 3  
.35م ،1982-1قرارات مؤتمر المصرف اإلسالمي األول بدبي االقتصاد اإلسالمي العدد:  بنك دبي اإلسالمي- 4  
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  " ǁمة مالية من الشريǋمن المشاركة مسا Ƴذا النوǋ المصرف في Ɣوعادة ما يطل

 تبعا لنوƳ الصƽقاƘ فقد تتعلƾ بالسوƾ المحلية أو السوƾ % 40 و%25تتراوƟ بين 

  ".1يةاألجنب

وتشبǊ عملية الصƽقة المعينة عملية التمويý المƌقƘ لبعƯ المشاريƴ القاƑمة أو "  

لجƇƨ من نشاط مشاريƴ جيدة لƽترة معينة وتلعƔ النƲم المحاسبية الحديƛة دورا رƑيسيا في 

 ƹير أنǊ يجƔ أن -بالنسبة للجƇƨ الذي مولǊ المصرف–تحديد نسبة العاƑد ربحا أو خسارة 

  "2علǏ توضيح كامý لǖسƩ المحاسبية المتبعةÜ وأن يعلم بǌا الطرفانينƭ في العقد 

  3-ƿالمشاركة المتناقصة والمنتهية بالتملي:  

في ǋذا النوƳ من المشاركة توƳƨ األسǌم التي تمýƛ قيمة المشروƳ بين المصرف "  

وشريكǊ ويتم توƨيƴ األرباƟ المحققة بين الطرفين بحسƔ اإلتƽاƾ السابƾ مƴ وعد 

ف أن يتناýƨ عن أسǌمǊ عن طريƾ البيƴ إلǏ شريكÜǊ إما دفعة واحدة أو عدة المصر

دفعاÜƘ حسبما تقتضيǊ الشروط المتƾƽ عليǌاÜ وبذلǁ تكون المشاركة متناقصة من جǌة 

المصرفÜ ومتƨايدة من جǌة الشريǁ إلǏ الحد الذي يحý فيǊ الشريǁ محý المصرف في 

Ƴ3ملكية المشرو."  

شاركة فƎن علǏ العميý أن يخصƭ جƇƨ من دخلǊ في كý  ونƲرا لطبيعة ǋذǉ الم

مرة لشراƇ بعƯ أسǌم المصرف لتناقƭ بذلǁ حصتǊ تدريجيا حتǏ تنتقý إليǊ الملكية 

  .كاملة بعد مدة معينة

وقد يميý إلǋ Ǐذا النوƳ من المشاركة كƛير من طالبي التمويý الذين ال يرƹبون "

 ينقلǋ Ɣذا النوƳ من التمويý إلǏ مضاربة كما وقد" 4في استمرارية مشاركة المصرف لǌم

 ýا العامǌم فيǋفي الحالة التي ال يسا)ǁالشري ( ýبحيث يقدم المصرف ك ýالما Ʃفي رأ

  .التمويý الالƨم فال تنطبƾ حينƑذ المشاركة المنتǌية بالتمليǁ علǏ العملية

                                                                                                                                                        
.91مصطفى آمال السيد طایل،، :  البنوك اإلسالمية المنهج والتطبيق- 1  
.،02م ،ط 1980، القاهرة، دار الفكر العربي، 240علي الرسول،: ادیة في اإلسالم المبادئ االقتص- 2  
.91جمال لعمارة، :  المصارف اإلسالمية- 3  
.28 /01الموسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية، :  االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية- 4  
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وقد أوضحƘ توصياƘ مƌتمر المصرف اإلسالمي األوý بدبي أن المشاركة   

ǌية بالتمليǁ والتي يريد المصرف استƛمار أموالǊ فيǌا تكون علǏ إحدǎ الصور المنت

  : 1التالية

 يتƾƽ المصرف مƴ متعامليǊ علǏ تحديد حصة كý منǌما في رأƩ الماý -أ  

وقد رأǎ المƌتمر أن يكون بيƴ حصƭ المصرف إلǏ المتعامý بعد . المشارǁ وشرطǌا

Ǌبحيث يكون ل ýإتمام المشاركة بعقد مستق ǁوكذل Üǉيرƺا للمصرف أو لǌفي بيع ƾح 

ǉيرƺأو ل Ǌشريك ýللمتعام Ǌحصص ƴحرية بي Ǌن تكون لƋاألمر بالنسبة للمصرف ب . 

 Ɣ- يƑƨالكلي أو الج ýالمشاركة في التموي Ǐعل Ǌمتعاملي ƴالمصرف م ƾƽيت 

لمشروƳ ذي دخý متوقƴ وذلǁ علǏ أساƩ إتƽاƾ المصرف مƴ الشريǁ لحصوý المصرف 

سبية من صافي الدخý المحقƾ فعال مƴ حقǊ باالحتƽاƲ بالجƇƨ المتبقي من علǏ حصة ن

ýالمصرف من تموي Ǌلتسديد ما قدم Ƈƨالج ǁليكون ذل Ǌعلي ƾƽيت Ǌاإليراد أو أي قدر من.  

  ùقيمة - ج Ƴمجمو ýƛم تمǌبصورة أس Ǌمن المصرف وشريك ýك Ɣيحدد نصي 

كين علǏ نصيƔ من اإليراد يحصý كý من الشري) عقار مƛال(الشيǁ موضƴ المشاركة 

المحقƾ من العقارÜ وللشريǁ إذا شاƇ أن يشتري من ǋذǉ األسǌم المملوكة للمصرف عددا 

معينا كý سنة بحيث تكون األسǌم الموجودة في حياƨة المصرف متناقصة إلǏ أن يتم 

  .تمليǁ شريǁ المصرف األسǌم بكاملǌا فتصبح لǊ ملكية منƽردة للعقار دون شريƈ ǁخر

  : اǉمة المتناقصةالمس -5

 ýة بديلة عن التمويƺي صيǋ مة المتناقصة في المصرف اإلسالميǋبالمسا ýالتموي

بالقروƯ المتوسطة والطويلة األجý في المصارف الربويةÜ ذلǁ أن المساǋمة تعني 

استمرارية المشاركة بين المصرف والعميý لمدة أطوý منǊ في حالة المشاركة المتناقضة 

لمصرف سيخرج بعد مدة معينة بشكý تدريجي في إطار ترتيƔ منƲم التي توحي بƋن ا

Ǌعلي ƾƽ2مت.  

                                                                                                                                                        
.36 بنك دبي اإلسالمي، - 1  
.145 : مرآز االقتصاد اإلسالمي- 2  
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وعلǏ ذلǁ تمýƛ المساǋمة المتناقصة وسيلة لتمويý االستƛماراƘ المتوسطة 

  .والطويلة األجý في جميƴ مجاالƘ االستƛمار والتنمية

  :التمويل بالمرابحة: ƙالƙا

  :تعريƹ بيƲ المرابحة -1

: صدر من الربح وǋي الƨيادة والمرابحة بضم الميمالمرابحة في اللƺة م: لƸة  - أ

  .1إذا باƳ السلعة بƋكƛر مما اشتراǋا بǊ: من ربح

البيƴ برأƩ الماý : المرابحة في اصطالƟ الƽقǌاǋ Ƈي عند البعƯ:  اصطالحا-ب

  .2وربح معلوم

  .3بيƴ بمýƛ الƛمن األوý مƨ ƴيادة ربح: وقاý البعƯ أنǌا

باƴƑ للمشتري الƛمن الذي اشترǎ بǊ السلعة ويشترط أن يذكر ال: وقاý البعƯ بƋنǌا

  .4عليǊ ربحا بالدينار أو الدرǋم

 أنǊ رأƩ الماý أي بسعر التكلƽة إضافة رفƽيǌا يتم االتƽاƾ علǏ التبايƴ بالƛمن المعتب

  .إلǏ الربح بنسبة معينة من رأƩ الماý أو مبلƺا محددا أو مجموƳ األمرين معا

  

  :مشروƳية المرابحة -2

  . حة جاƨƑة بالكتاƔ واإلجماƳ والمعقوý كما يرǎ جمǌور الƽقǌاƇالمراب

Ɣفمن الكتا :Ǐتعال Ǌقول : ŷوحرم الربا Ʋالبي Ŷفي 5وأحل ا ýوالمرابحة تدخ Ŷ

  .عموم البيƴ والبيƴ جاƨƑ في الجملة فكذلǁ المرابحة

Ƴير : وأما اإلجماƺبالمرابحة في مختلف األعصار واألمصار ب Ʃالنا ýفقد تعام

  .6 ومýƛ ذلǁ حجةنكير

ýتدي : وأما المعقوǌني الذي ال يƺألن ال Üƴمن البي Ƴذا النوǋ Ǐفالحاجة ماسة عل

 ǎما اشتر ýƛبم Ǌسƽن Ɣوتطي ǎتدǌالذكي الم ýعق Ǐأن يعتمد عل Ǐفي التجارة يحتاج عل
                                                                                                                                                        

 .389 معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعه جي، - 1
. 04/102المغني والشرج الكبير،ابن قدامى، .- 2  
149 /3سيد سابق :  الفقه السنة- 3  
.213ابن رشد :  بدایة المجتهد ونهایة المقتصد- 4  

 .275 سورة البقرة اآلیة - 5
.م ،1986 -هـ1406دار الفكر ودار الكتب العلمية، دط، : ، بيروت282-278عبد الرحمن الجزیري، :  الفقه على المذاهب األربعة- 6  
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فالقوý في المرابحة ǋو القوý في البيÜƴ ألنǌا ال تعدو أن تكون صورة من صورǉ فضال 

ǌا لشرط الجواƨ وجريانǌا علǏ قواعد صحة البيƴ من العلم بالƛمن وƹير عن استجماع

ǁ1ذل.  

  : شروط المرابحة -3

 ما يشترط في البيƴ بصƽة عامة -باعتبارǉ عقد بيƴ–يشترط في بيƴ المرابحة 

  : 2إضافة إلǏ جملة شروط خاصة ǋي

  أن يكون العقد صحيحا فƎن كان فاسدا لم يجƨ البيƴ  - أ

Ɣ-ýمن األوƛا السلعة من  أن يكون الǌب Ƙادƽالتي است Ƙقاƽالن ǁمعلوما بما في ذل 

شراǌƑا إلǏ بيعǌاÜ فشرط المرابحة أن يعلم المتبايعان برأƩ الماý والربحÜ سواƇ أكان 

  . الربح مقدارا محددا أو نسبة من الƛمن

ùكالمكيال- ج ýاƛاألم Ƙمن ذوا ýالما Ʃأن يكون رأ Ƙ وأال يكون Ƙوناƨوالمو 

األوý مقابال بجنسǊ من أمواý الرباÜ وذلǁ ألن المرابحة بيƴ بالƛمن األوý الƛمن في العقد 

  .وƨيادةÜ والƨيادة في أمواý الربا تكون ربا ال ربحا

  : إضافة إلǋ Ǐذا فƎن ǋناǁ مالحƲاƘ وشروط أخرǎ للمرابحة منǌا

  .أن يمتلǁ المصرف اإلسالمي السلعة قبý بيعǌا للعميý اǓمر بالشراƇ  - أ

Ɣ-ال Ƈعقد شرا  Ƈاƽواستي Ǌي توافر شروطƺينب Ǌم بذاتƑمصرف اإلسالمي للسلعة عقد قا

 Ǌشروط Ǌول Ƈمر بالشراǓا ýالسلعة للعمي ƴعن عقد بي ýصƽخر منƈ و عقدǋو ÜǊأركان

Ǌوأركان.  

ùالسلعة محددة ومعروفة- ج Ƙاƽأن تكون مواص .  

قبý تسليمǌا  أن يتحمý المصرف اإلسالمي األضرار الجƑƨية أو الǌالǁ الكلي للسلعة -د

Ƈمر بالشراǓا ýللعمي.  

ùǋ-ياƽأن بالسلعة عيبا خ Ǌر لǌƲ المصرف اإلسالمي لو Ǐالمشتري عل ƴأن يرج  . 

  . أال يƨيد المصرف اإلسالمي أي مبلƸ في حالة تƋخر المشتري علǏ السداد بعذر-و

                                                                                                                                                        
.م،2004هـ، 1425، 1، إسكندریة، دار السالم، ط188 صنادیق االستثمار في البنوك اإلسالمية بين النظریة والتطبيق، أشرف محمد دوابة ، - 1  
.101جمال لعمارة : المصارف اإلسالمية– 189-188ص:  المرجع نفسه- 2  
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ƨ - نقدا أو بالتقسيط ƴأن يكون البي )ýأي باألج.(  

ý-المشتري م ýأال يتص ƴ المور Ǌعربونا أو خالف Ǌل ƴأو يدف ƴالبي Ǐعل Ǌمع ƾƽد ويت

  .وذلǁ قبý تقدمǊ إلǏ المصرف بطلƔ الشراƇ بالمرابحة

فال يكون عقد المرابحة صحيحا إال إذا ملǁ المصرف السلعة قبý بيعǌا تحرƨا من   

  .بيƴ ما ليƩ في ملكǊ مƴ تجنƔ الƨيادة في حالة تƋخر السداد ألن أي ƨيادة تعتبر ربا

  :ر المرابحة في المصرƹ اإلسالمي صو-4

  : للبيƴ بالمرابحة في ميدان التطبيƾ لدǎ البنوǁ اإلسالمية حالتين ǋما

  : بيƲ المرابحة أو الوكالة بالشراƅ بƉجر-أ

في ǋذا البيƴ يطلƔ العميý من المصرف شراƇ سلعة معينة يحدد جميƴ أوصافǌا "

را معينا مقابý قيام المصرف بǌذا كما يحدد ƛمنǌا ويدفعǌا إلǏ المصرف مضافا إليǊ أج

العمÜý ويجƔ أن يكون األجر الذي يحصý عليǊ المصرف في حدود أجر المýƛ من ƹير 

Ǌوأمانت Ǌذا األجر بمراعاة خبرتǋ ويقدر المصرف Üيادة أو نقصانƨ1"  

وǋذا النوƳ األوý من المرابحة يشترط فيǊ أن تكون السلعة المبيعة مملوكة فعال 

ǉ البيوƳ من خالý الشركاƘ الخاصة بالمصرفÜ أو من خالý تلǁ التي للمصرف وتتم ǋذ

Ƈالعمال ƴا مǌيعتبر شريكا في.  

  

  : بيƲ المرابحة لǒمر بالشراƅ-ب

أن يشتري سلعة ) أو المصرف(وǋي طلƔ الƽرد أو المشتري من شخƈ ƭخر "

Ǌمة لƨالسلعة الال ǁتل Ƈبشرا Ǌوعد من Ʃأسا Ǐعل ǁوذل Üمحددة Ƙاƽمعينة بمواص 

مرابحة وذلǁ بالنسبة أو الربح المتƾƽ عليÜǊ ويدفƴ الƛمن علǏ دفعاƘ أو أقساط تبعا 

  "2إلمكانياتǊ وقدرتǊ المالية

إن ǋذا التعامý يتضمن وعدا من عميý المصرف بالشراƇ في حدود الشروط 

المبينة في العقد والمتƾƽ عليǌاÜ ووعد ƈخر من المصرف بƎتمام ǋذا البيƴ بعد الشراƇ طبقا 

                                                                                                                                                        
.35:  بنك دبي اإلسالمي- 1  
.309 المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، محمد عثمان شبير، - 2  
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ذاƘ الشروطÜ ويحقƾ المصرف اإلسالمي من خالǋ ýذǉ الصيƺة في التمويý واالستƛمار ل

  :تقديم خدمة لعمالÜǊƑ إلǏ جانƔ تحقيƾ الربحÜ وǋي عملية أو صيƺة مركبة من وعدين

Ƈمر بالشراǓمن ا Ƈمن المصرف ووعد بالشرا ƴوعد بالبي.  

5-ƅمر بالشراǒضوابط المرابحة ل:  

  : 1 من الضوابط لتكون ǋذǉ الصيƺة مشروعة وǋيال بد من توافر مجموعة

 أن تدخý السلعة المƋمور بشراǌƑا في ملكية المصرف وضمانǊ قبý انعقاد العقد -أ

ýالعمي ƴاني مƛال.  

Ɣ-عن السداد ƨيادة في حالة العجƨالمرابحة قابال لل ƴمن في بيƛأن ال يكون ال .  

ùن يق- جƋالمرابحة ذريعة للربا ب ƴأن ال يكون بي  Ǐعل ýصد المشتري الحصو

 وǋو شراƇ السلعة بƛمن 3 وبيƴ التور2ƾالماý ويتخذ السلعة وسيلة لذلǁ كما في بيƴ العينة

ýمن أقƛب ǉيرƺأو ل ƴƑالبا Ǐا إلǌوبيع ýجيƋالت ýألج Ǐأعل.  

  :التمويل بالسŉلŻم :رابعا

  :تعريƹ السلم -1

  .4م أي أسلف فيǊ التقديم والتسليمÜ أسلم الرجý في الطعاةالسلم في اللƺ: لƸة  - أ

 السلم أن يسلم عوضا حاضرا في عوƯ موصوف في الذمة إلǏ :اصطالحا -ب

ý5أجǊنƋير :  وعرف أيضا بƹ عةƽير عين وال منƺعمارة ذمة ب Ɣعقد معاوضة يوج

  .6متماýƛ العوضين

 Ʃأسا Ǐعل ǁتسلم مستقبال وذل Ƙأو منتجا ƴسل ƴأو بي Ƈشرا Ǐيتم التعاقد عل Ǌيƽف

ƛلل ýالمعج ƴوقد الدف Üمنƛو الǋ ýو السلعة والعاجǋ ýجǓا Üýبعاج ýجƈ ƴفالسلم بي Üمن

ǊنƋالسلم ب ƴعرف أحد المعاصرين بي" :ýاإلنتاج المستقب ý7"تموي.  

  :  مشروƳية السلم-2  
                                                                                                                                                        

 بيع المرابحة -194أحمد علي عبد اهللا، ،:  المرابحة-50محمد األشقر ،:  بيع المرابحة آما تجریه البنوك اإلسالمية-318 المرجع نفسه - 1
  .253أحمد سالم ملحم ،: ميةوتطبيقاتها في المصارف اإلسال

.أن یبيع التاجر شيئا من غيره بثمن مؤجل ویسلمه إلى المشتري ثم یشتریه البائع قبل قبض الثمن بنقد حال أقل من ذلك القدر:  بيع العينة- 2  
 ل بذلك على النقدأن یشتري الشخص سلعة بثمن مؤجل ثم بيعها نقدا إلى غير البائع بأقل مما اشتراها به ليحص:  بيع التورق- 3

 4/129الفيروز أبادي، مادة السلم، :  القاموس المحيط-1/619ابن مظور، مادة سلم، : لسان العرب  - 4
.312ابن قدامى، :  المغني والشرح الكبير- 5  
.3/2 مواهب الجليل، الحطاب، -  6  
127المصارف اإلسالمية، جمال لعمارة ، - 7  
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ýوالمعقو ÜƳواإلجما Üوالسنة ÜƔمشروعية السلم بالكتا Ǐور علǌالجم ýاستد.  

Ɣفمن الكتا :Ǐتعال Ǌقول :ŷمنƆ يا أيها الذين Ǎأجل مسم ǍلƋ ذا تداينتم بدينƋ وا

Ǉ1فاكتبو Ʃعن ابن عبا Üومن السنة Ŷ-Ǌعن Ÿرضي ا-ýقدم النبي : " قاρ مǋالمدينة و 

ýفقا Üالثƛون بالتمر السنتين والƽيسل : Ǐن معلوم إلƨمعلوم وو ýمن أسلف فليسلف في كي

  .2"أجý معلوم

"ýو أحد عوضي العق: وأما المعقوǋ ƴمن في البيƛن المǖفي الذمة ف Ƙبƛأن ي ƨد فجا

ألن أرباƔ الƨروƳ والƛمار والتجاراƘ : كالƛمنÜ وألن بالناƩ حاجة إلǋ Ǐذا العقد أحيانا

يحتاجون إلǏ النƽقة علǏ أنƽسǌم وعليǌا لتكمÜý وقد تعوǋƨم النƽقةÜ فيجوƨ لǌم السلم 

ǉوقصد Ǌحاجت Ɣحس ýطرفي العقد جميعا ك ƴƽالمسلم أي لينت ƾƽقوا ويرتƽ3"ليرت.  

3-ǈأركان السلم وشروط :  

أركان السلم ƛالƛةÜ ولكý ركن جملة شروط يتعين توافرǋا ليكون العقد صحيحا 

  :وǋي

  .ويشترط فيǌما ما يشترط في من البيƴ أǋلية التعاقد:  العاقدان-أ

Ɣ-المسلم ýالما Ʃرأ  : Ʃوالمقدار وأن يسلم في مجل Ʃأن يكون معلوم الجن

 Ʃوال يشترط العلم برأ ÜالعقدǊدا مشارا إليǋة إذا كان مشاƽقدرا أو ص ýفيشترط 4الما Ü

 ƨوقد أجا Üوأن يكون دينا في السلم ýالما Ʃخير رأƋت ƨال يجو Ǌألن Ʃفي المجل Ǌتسليم

ýالما Ʃة لتسليم رأƛالƛاشتراط اليومين وال ǁ5مال. 

أن يكون معلوم القدر واألجÜý وأن يكون دينا في الذمةÜ وأن يكون :  المسلم فيǊ-ج

منضبط الصƽة ومقدورا علǏ تسليمÜǊ وأال يكون مما يجري بينǊ وبين رأƩ الماý ربا 

Ƈأو ربا النسا ýضƽال . ال ƴإذا تم العقد بموض Ǌبالمسلم في Ƈاƽاإلي ýوال يشترط تعيين مح

Ǌفي Ƈ6.يمكن الوفا  

                                                                                                                                                        
.282 سورة البقرة اآلیة - 1  

.1232 الترمذي، رقم الحدیث  سنن  4/429السلم في آيل معلوم، وباب السلم في وزن معلوم،:  صحيح البخاري، آتاب السلم، باب- - 2  
.191أشرف محمد دوابه :  صنادیق االستثمار في البنوك اإلسالمية- 3  

 191 أشرف محمد دوابه،: صنادیق االستثمار في البنوك اإلسالمية - 4
  .4/379، الجامع ألحكام القرآن، 2/691، الكافي في فقه أهل المدینة المالكي، 2/228د،   بدایة المجته- 5

 .340-339ابن قدامى، : ، المغني191 نفسه، المصدر - 6
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Ʋاƽمن األل Ǌعلي ýما يد ýة فالسلم ينعقد بكƺأما الصي.  

  :السلم في المصارƹ اإلسالمية -4

حدد مƌتمر المصرف اإلسالمي األوý بدبي أسلوبين لتطبيƾ بيƴ السلم في المصرف 

  :1اإلسالمي ǋما

 . يشتري المصرف سلعة معينة مƌجلة يدفƛ ƴمنǌا فورا-أ

Ɣ-ا فوراǌمنƛ Ǐجلة التسليم ويتقاضƌسلعة م ƴيبي .  

إن أنسƔ قطاƳ لتطبيƾ صيƺة السلم للمصارف اإلسالميةÜ وبشكý واسƴ وحيوي ǋو 

قطاƳ الƽالحيÜ ألن فيǊ تشجيƴ للƽالƟ علǏ العمý بتقديم التمويý الالƨم لǊ لǘنتاجÜ وفيǊ ال

أيضا استƛمار للبنوǁ ومجاý لتحقيƾ األرباÜƟ كما يمكن استخدام السلم في تمويý التجارة 

Ƙان المدفوعاƨمي ƨطية عجƺلت Ƙحصيلة الصادرا ƴرف ýالخارجية من أج.  

  

  
  
  
  

 
 
 

                                                                                                                                                        
 39، 02دبي اإلسالمي ، العدد   بنك- 1
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   الحقوق األدبية والفكرية، والتجارة اإللكترونية:المبحث الثالث

  

  :ويشتمل على مطلبين

 

ýاألو Ɣكرية:المطلƽاألدبية وال ƾالحقو  

  التجارة اإللكترونية: المطلƔ الƛاني

 
  

  

  

  

  



 192

  

  

  الحقوƼ اǓدبية والفكرية: المطلب اǓول  

  :مفهوم الحƼ: الفرƱ اǓول  

مصدر حƾ الشيƇ يحƾ إذا ƛبƘ الحƾ في اللƺة نقيƯ الباطÜý وǋو : لƸة/ أوال  

Ǌفي تحديد أصل Ʃابن فار ýوقا ÜƔإحكام : "ووج Ǐعل ýو يدǋواحد و ýوالقاف أص Ƈالحا

Ǌوصحت Ƈ1"الشي Ɣوالواج Ɣوالنصي ÜƘابƛالموجود وال ǁوالمل ýالما Ǐعل ƾيطل ƾوالح Ü

  .2واليقين

تلƽة  يستعملǊ الƽقǌاƇ بمعان متعددةÜ ومواضيƴ مخ:في االصطالƝ الشرƳي/ ƙانيا  

  : أǋمǌا

وǋو كý ما يƛبƘ للشخƭ من ميƨاƘ ومكناƘ أكان الƛابƘ شيƑا :  المعنǏ العام- 1  

  .3ماليا أو ƹير مالي

  ǊنƋا: "وعرف بƽسلطة أو تكلي Ƴالشر Ǌيقرر ب ƭالولي في 4اختصا ƾكح ǁوذل Ü

 Ɣفي طل ƴƑالبا ƾوكح Üخرƈ Ǐعل ƭسلطة لشخ ǊنƎف ÜǊواليت Ƙمن تح Ǐالتصرف عل

تريÜ فƎنǊ تكليف علǏ الƛاني لمصلحة األوÜý وكحƾ الوارث في ملكية الƛمن من المش

أعيان التركة الموروƛةÜ وحƾ اإلنسان في منƽعة العقار الموصǏ لǊ بمنƽعتÜǊ فƎنǌا سلطة 

Ƈشي Ǐعل ƭ5لشخ."  

 كما استعملوǉ في مقابý األعيان والمنافƴ المملوكة بمعنǏ المصالح االعتبارية - 2

كحƾ الشƽعةÜ وحƾ الطالÜƾ وحƾ الحضانة : لǌا إال باعتبار الشرƳالشرعية التي ال وجود 

  .6والوالية

                                                                                                                                                        
 .02/15 معجم مقایيس اللغة، - 1

يط - 2 اموس المح ادي،  :  الق روز أب روت.1/197الفي سة الر: ، بي الة، ط مؤس ر 1986 -01س صباح المني د     : م،، الم ن محم د ب اس أحم و العب أب
 ،.م1926 – 6المطبعة األميریة، ط : ، القاهرة1129الفيومي،

 52 ،شبير المعامالت المالية المعاصرة، محمد عثمان – 121نزیه حماد، :   معجم المصطلحات االقتصادیة لغة الفقهاء- 3
 .،1978 ، دط،دار الفكر: ، بيروت03/10حمد الزرقاء،مصطفى أ:  المدخل الفقهي العام- 4
 .52، شبير المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، محمد عثمان - 5
 52 المرجع نفسه، - 6
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 كما أنǌم يالحƲون أحيانا المعنǏ اللƺوي فقط في االستعماÜý كما في قولǌم - 3  

حقوƾ الدارÜ أي مرافقǌا كحƾ التعليÜ وحƾ الشرÜƔ وحƾ المسيÜý ألنǌا ƛابتة للدار 

  .1والƨمة لǌا

مصلحة مالية يقرǋا القانون : " بƋنǊ–ام في المعامالƘ  بالمعنǏ الع–وعرف أيضا   

: Ü والتعريف العام المختار للحƾ بالمعنǏ العام ǋو ما وصǊƽ مصطǏƽ الƨرقاƇ بقول2Ǌ"للƽرد

  ".اختصاƭ يقرر بǊ الشرƳ سلطة أو تكليƽا"

  الحقوƼ المعنوية/ ƙالƙا

ديةÜ فيدخý فيǌا مصطلح واسƴ يسƴ معناǉ جميƴ الحقوƹ ƾير الما: الحقوƾ المعنوية"  

فقد عرف القانونيون الحƾ المعنوي بƋنǊ سلطة   . الحقوƾ الƽكرية كحƾ التƋليف والصناعة

لشخƭ علǏ شيƹ Ƈير مادي ǋو ƛمرة فكرÜǉ أو خيالÜǊ أو نشاطÜǊ كحƾ المخترƳ في 

Ƈقة العمالƛو Üالتاجر في االسم التجاري والعالمة التجارية ƾوح ÜǊوقد يعبرون . مخترعات

و عن بعضǌا بالحقوƾ الذǋنيةÜ والحقوƾ األدبيةÜ والحقوƾ الƽكريةÜ وحقوƾ عنǌا أ

 ƾوحقو Ƴاالخترا ƾنية والصناعة واالسم التجاري وحƽوالملكية األدبية وال Üاالبتكار

  .3"التƋليف

سلطة لشخƭ علǏ شيƹ Ƈير مادي سواƇ أكان نتاجا : "ويمكن تعريǌƽا أيضا بƋنǌا  

Ƙاƽلف في المصنƌالم ƾنيا كحǋذ Ƙفي المخترعا Ƴة االختراƇأم برا Üالعلمية واألدبية 

الصناعيةÜ أم ƛمرة لنشاط تجاري يقوم بǊ التاجر بجلƔ العمالÜƇ كما في االسم التجاري 

  .4"والعالمة التجارية

   ǎذا االسم وإن كان المحتوǋ ال نجد ýواألصو Ǌقƽال Ɣر في كتƲوعند الن    

يتǌاÜ فقد سماǋا مصطǏƽ الƨرقاƇ حقوƾ محققاÜ ولذلǁ اختلف المعاصرون في تسم

                                                                                                                                                        
 52 ،شبير المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي، محمد عثمان - 1
 .12/ 03: ام للزرقاء، المدخل الفقهي الع02السنهوري :  نظریة العقد- 2
ة المعاصرة      - 3 امالت المالي ه المع ره داغي،       :  بحوث في فق ي الق دین عل ي محي ال شائر اإلسالمية   399عل روت، دار الب ـ،  1422 – 01ط ، ، بي ه

 .م،2001
 .55، شبيرمحمد عثمان :   المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي- 4
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 ƾالحقو Ǐعل Ƙالتي أطلق Ʋاƽأو األل Ƈومن األسما Üفتحي الدريني Ǌويتبع Üاالبتكار

   1:المعنويةÜ ما يلي

  

  

  

  : الملكية اǓدبية والفنية والصناƳية-1  

   ǉذǋ Ǐعل Ʋولقد لوح Üملكية ƾني حǋالذ Ǌإنتاج Ǐعل ƭالشخ ƾباعتبار أن ح

افǏ مƴ موضوƳ الحقوƾ المعنويةÜ وǋو الƽكر واإلبداÜƳ ألن الملكية تقƴ التسمية أنǌا تتن

علǏ األشياƇ المادية المحسوسةÜ والمادة تƌتي ƛمارǋا باالستحواذ واالستƛƑارÜ في حين أن 

 وألن 2.الƽكر يƌتي ƛمارǉ بالنشرÜ وبǌذا ال يطلƾ علǏ حƾ المƌلف أو المخترƳ حƾ الملكية

 الحƾ المعنوي مƌقƘ بمدة معينة ينقضي بعدǋاÜ كحƾ حƾ الملكية مƌبد في حين أن

المƌلف ينتقý إلǏ الورƛةÜ وبعد مدة معينة يسقط حƾ الورƛة فيǊ بنƭ القانونÜ ويصبح 

  .المƌلف الكتاƔ مملوكا ملكية عامة

  .باعتبار أن جميƴ صور الحقوƾ المعنوية من نتاج الذǋن:  الحقوƼ الذǉنية-2  

ولوحƲ عليǌا أنǌا تعني ببيان : ال Ʒير مادية الحقوƼ التي ترد ƳلǍ أمو-3  

 ƾا وبين الحقوǌبين ƾارƽار الǌƲالمالي إل ýفي المجا ƾالحقو ǉذǌاإلسالمية ل ƭƑالخصا

  .4 والحقوƾ الشخصية3العينية

  4-ƅالمتعلقة بالعمال Ƽي :  الحقوǋو Üƾالحقو ǉذǋ Ƴموضو Ǐرا إلƲن ǁوذل

 التجاريةÜ وأن ǋذين األمرين تتحدد قيمتǌا األشياƇ التي تكون من إبداƳ الذǋن أو القيمة

Ƈا من العمالǌإلي Ɣما يجذ Ɣجميعا بحس . Ǐعل ƾا تصدǌالتسمية أن ǉذǋ Ǐعل Ʋوقد لوح

                                                                                                                                                        
 56 المرجع نفسه، - 1
 .08/279: السنهوري:  الوسيط- 2
ة  - 3 وق العيني شيء                   :  الحق اع بال ذات، وهي تعطي صاحبها حق االنتف ين بال ى شيء مع انون لشخص عل ا الق ارة عن سلطة مباشرة یمنحه هي عب

 .  حق في االنتفاع بما یملك واستعماله واستغالله مباشرةفللمالكواستعماله واستغالله بدون توسط أحد، ومثال ذلك حق الملكية 
أن           : هي رابطة قانونية بين شخصين:  الحقوق الشخصية- 4 ين للشخص اآلخر، آ الي مع أداء م ذه الرابطة أحدهما ب آدائن ومدین، یقوم بمقتضى ه

و    ذه الحق ى ه ق عل شتري، ویطل ع للم سليم المبي ائع بت وم الب ائع، أو أن یق ثمن للب سليم ال شتري بت وم الم دائن، أو أن یق دین لل سداد ال دین ب وم الم : قیق
  .االلتزامات
 .54، شبيرمحمد عثمان : المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي: المرجع
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 ƾالمعنوية كح ƾبقية الحقو Ǐعل ƾا ال تصدǌاالسم التجاري والعالمة التجارية لكن

  .المƌلف

: رجيح ǋذǉ التسميةوأطلقǌا عليǌا مصطǏƽ الƨرقاƇ وقاý في ت:  حقوƼ االبتكار-5  

" Ƴذا النوǋ االبتكار"وقد رجحنا أن نسمي ƾاألدبية"ألن اسم " حقو ƾم " الحقوƇال يتال ƾضي

Ƴذا النوǋ ير من أفرادƛك ƴم : ýارقة التجارية وعناوين المحاƽال Ƙبالعالما ƭكاالختصا

 الحقوƾ فيشمý" حƾ االبتكار"التجارية مما ال صلة لǊ باألدÜƔ والنتاج الƽكريÜ أما اسم 

كحƾ المƌلف في استƺالý كتابÜǊ والصحƽي في امتياƨ صحيƽتÜǊ والƽنان في أƛرǉ : األدبية

كما يشمý الحقوƾ الصناعية والتجارية مما يسمونǊ اليوم بالملكية . الƽني من الƽنون الجميلة

ذي الصناعيةÜ كحƾ مخترƳ اǓلة ومبتدƳ العالمة الƽارقة التي نالƘ الƛقة ومبتكر العنوان ال

  .1"أحرƨ الشǌرة 

  ýالتسمية حيث قا ǉذǋ ولقد أيد محمد سعيد رمضان البوطي" : Ɵذا االصطالǋ ýلع

فيǊ من االتساƳ ما يشمý ساƑر الصور والجƨيƑاƘ المطروحة في ǋذا البحث كحƾ التƋليف 

 ýالصنعة ومدلو Ƴألن "الماركة"وإبدا ǁذل Üاليوم باالسم التجاري Ǐوعموم ما يسم Ü

ي ǋذǉ الصورة الجƑƨية وأمƛالǌا ǋو الجǌد اإلبداعي الذي استقý بǊ شخƭ مصدر الحƾ ف

دون ƹيرǉ أو أشخاƭ محددونÜ سواƇ تعلǋ ƾذا الحƾ بمعان ومدركاƘ ذǋنية مجردة أو 

  .2"تعلƾ بمصنوƳ مادي أورث اǋتماما وفاƑدة لǔخرين

ر واألولǏ تسميتǌا بحقوƾ االبتكارÜ ألن ǋذǉ التسمية أعم وأشمý لمختلف صو  

اإلبداÜƳ وƛمرة الجǌد الذǋنيƛ Üم إن ǋذǉ التسمية بƎيحاƇاتǌا تمنƴ دخوý حقوƾ أخرƹ ǎير 

 ƾكح Üنيǋالذ Ƴا أيضا حقوقا معنوية لكن تخلو من عنصر اإلبداǋيمكن اعتبار Üمالية

ǉيرƹو Üƭوالقصا Üنǋالر ƾوح Üƾالطال.  

                                                                                                                                                        
 .22-03/21الزرقاء، :  نظریة االلتزام العامة- 1
 .م،1992 – 04 ط، سوریا، مكتبة الفارابي، 82طي، ومحمد سعيد رمضان الب:  قضایا فقهية معاصرة- 2
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وية محǋ ýذǉ وبناƇ علǏ ذلǁ يمكن اختيار تعريف عام وشامý ودقيƾ للحقوƾ المعن  

الصور الƽكرية التي تƽتقƘ عن الملكة الراسخة في نƩƽ العالم أو األديƔ : "الدراساƘ بƋنǌا

  .1"ونحوÜǉ مما يكون قد أبدعǋ ǊوÜ ولم يسبقǊ إليǊ أحد

   Ʋƽبالل Ʃولي ǎإذ العبرة بالمحتو Üǉمن اعتبار ƴذا المصطلح جديدا ال يمنǋ وكون

الƽقǊ اإلسالمي أعم من كونǊ ماديا أو ƹير مادي والمسمǏ وذلǁ ألن محý الملǁ في نƲر 

 Ƈاǌقƽور الǌعند جم ýوفي الما ýب Üفي الملكية ƾالحقو ǉذǋ ýذا االعتبار تدخǌماعدا "وب

  .2"الحنƽية

  أǉمية الحقوƼ اǓدبية: الفرƱ الƙاني  

إن الƽقǌاƇ المسلمين قد وسعوا في داƑرة الحقوƾ والتصرفاƘ فيǌا وأن العرف كان   

بير في القوý بماليتǌا والتصرف فيǌاÜ وفي أسباƔ اختالف المتƋخرين مƴ لǊ دور ك

المتقدمينÜ إضافة إلǏ أن السياسة الشرعية جعلƘ لǌذǉ الحقوƾ قيمة ماليةÜ وذلǁ ألن 

 ƾلتحقي ǎالكبر Ǌوأن اإلسالم يولي عنايت Üفي اإلسالم حرية التعاقد والتجارة ýاألص

رف الناƩ علǏ ذلǁ وأصبحƘ مصالحǌم في اعتبار وقد تعا. مصالح الناÜƩ ودرƇ المƽاسد

 ƴƑالقواعد الشرعية الكلية وسد الذرا Üالعامة Əأن المباد Ǐباإلضافة إل Üأمواال ƾالحقو ǉذǋ

  .3وƹير ذلǁ تدý علǏ رعاية ǋذǉ الحقوƾ المستحدƛة

ǋذا النوƳ من الحقوƾ لم يكن معروفا في الشراƴƑ القديمةÜ وإنما كان وليد التطور   

ي والƛقافي واالقتصادي والصناعيÜ وال يمكن إدراجǊ مƴ الحقوƾ العينيةÜ ألنǊ ليƩ العلم

 Ǌال يعطي صاحب Ǌألن Üالشخصية ƾالحقو ƴوالم Üمعين Ƈشي Ǐعل ƭبسلطة مباشرة لشخ

  .4الحƾ في أن يطلƔ من شخƈ ƭخر القيام بعمý معين أو التكليف بƽعý معين

ارǉ سلطة لشخƭ علǏ شيƹ Ƈير مادي فǌذا النوƳ من الحقوƾ مستقý بذاتÜǊ باعتب  

 ǉذǋ Üƴقافي للمجتمƛمية في التطور العلمي والǋدور وأ Ǌل Üنيǋكري والذƽال ǉدǌعن ج Ɲنات

                                                                                                                                                        
 م، 1984 -03 طمؤسسة الرسالة : ، بيروت09فتحي الدریني وغيره : مي حق االبتكار في الفقه اإلسال- 1
 .400علي محي الدین علي القرة داغي، :  بحوث في فقه المعامالت المالية المعاصرة- 2
 .2/17، الموافقات للشاطبي، .426 – 425علي محي الدین علي القرة داغي، :  بحوث في فقه المعامالت المعاصرة- 3
 . بتصرف21 /03–الزرقاء : االلتزام العامة  نظریة - 4
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أن يحتكر المنƽعة المالية التي يمكن الحصوý  "- الحƾ–األǋمية تعطي صاحƔ االبتكار 

Ǌوتقديم ǉا من نشرǌ1"علي.  

  ƾإنما باعني الور ÜƔولي فرصة ألن الذي باعني الكتا ÜǊوالحبر والجلد الذي يحمي 

 ýلمن يبيعني شريطا للتسجي Ǌواألمر ذات Üفي المادة العلمية ýƛالمتم ǎبالمحتو Ƴاƽاالنت

ولكن مƌلف الكتاƔ لم يبيعني المادة العلميةÜ وصاحƔ الشريط لم يبعني المادة . "مƛال

تاحا إلǏ حد ما لمخترƳ العلمية أو الƽنية بحيث يمكنني أن استƛمرǋا لنƽسيÜ ولƑن كان م

جǌاƨ أو مبتكر دواƇ أن يحتƲƽ بالسر الذي تمكن بǊ من صنǋ ƴذا الجǌاƨ أو تركيǋ Ɣذا 

  2".الدواƇ علǏ الصƽة التي تحقƾ بǌا الƽاƑدة المرجوة

   ýإال بمقاب Ǌال يبذل ǉيرƹو Üǉيرƹ ما في حاجة لما في يدƑومعروف أن اإلنسان دا

فƎنǊ لن يكون ذلǁ متاحا إلǏ "اƳ األدبي واالبتكار العلمي معينÜ فاألمر ذاتǊ بالنسبة لǘبد

Ǐبما يسم Ǌبحق Ʋƽن يحتƋإال ب Üمن يريد : حد بعيد ýم كƨبحيث يل ÜƳة االختراƇبرا ýتسجي

 ýأن ينا Ǌوتجارب ǉودǌا بجǌƽا مكتشǌإلي ýة العلمية التي وصƺالصي ǉذǋ مرƛأن يست

واألمر كذلǁ بالنسبة للكتاƔ . ترخيصا من المخترƳ بموجƔ قيمة مالية متƾƽ عليǌا

التي تعتبر اليوم من أخطر أوعية ) CD(والشريط والعمý الƽني ورقاƾƑ الكمبيوتر 

المعارف العلمية شƋناÜ لما يبذý في إعدادǋا من جǌود ونƽقاÜƘ ولما يمكن أن تتضمنǊ من 

  .3"قيمة علمية عƲيمة

بارǋا ƛمرة جǌد ذǋني ونƲرا ألǋمية ǋذǉ الحقوƾ بالنسبة لمنتجǌا من جǌة باعت  

وعقلي كبير وبالنسبة للمجتمƴ لما لǌا من دور مǌم في التطور العلمي والƛقافيÜ فاألمر 

يتطلƔ معرفة واسعة بمختلف أنواǋ Ƴذǉ الحقوƾ وطرƾ استعمالǌاÜ والرقابة عليǌا لمنƴ ما 

ƴمن Ǌسƽن Ƙوفي الوق Üƴا في أضرار قد يكون صحية أو أخالقية للمجتمǌمن Ɣقد يتسب 

  .احتكار ǋذǉ الحقوƾ علǏ منتجيǌاÜ أو علǏ فƑة معينة مما يلحƾ الضرر بالمصلحة العامة

  :بعƭ أنواƱ حقوƼ االدبية وحكمها: الفرƱ الƙالث 

                                                                                                                                                        
 21 المرجع نفسه، - 1
 .206محمد توفيق رمضان البرطي، :  المبيع على شرعيتهاط البيوع الشائعة وأثر ضواب- 2
 207محمد توفيق رمضان البوطي ،:  المبيع على شرعيتهاط  البيوع الشائعة وأثر ضواب- 3
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. ǋناǁ أنواƳ كƛيرة من حقوƾ االبتكار أو ما تعارف الناƩ عليǌا بالحقوƾ المعنوية

 التجاري والعالمة التجارية حƾ التƋليفÜ وحƾ براƇة االختراÜƳ وحƾ االسم: ولعý أǋمǌا

 Ɣخر انتشار الكتƈ Ɣومن جان ÜƩوصلة بالحياة اليومية للنا Üر معرفةƛا أكǋباعتبار

 ǉيرƹ منتوجا عن ƨتمي Ƙتجارية وعالما Ƈووجود أسما ÜƘوتطور االختراعا ÜƘاƽلƌوالم

اري كلǌا حقوƾ يلمسǌا الƽرد في تعامالتǊ اليوميةÜ وǋذǉ الحقوƾ يجري فيǌا النشاط التج

Ǌالمعاصرون في حكم Ƈا ما اختلف العلماǌومن.  

   

  

  

  

  : حƼ التƉليƹ/ أوال

1-ƹليƉالت Ƽح ƹتعري  :  

من ألفÜ فالǌمƨة والالم والƽاƇ أصý واحد يدý علǏ انضمام : التƋليف لƺة: لƸة_ أ

  .1وكý شƐ ضممƘ بعضǊ إلǏ بعƯ فقد ألƽتǊ تƋليƽا . Ƈ إلǏ الشيƇالشي

. اسبةÜ ولذلǁ سميƘ الصداقة ألƽة لتوافƾ الطباƳ فيǌا والقلوƔوالتƋليف جميƴ األشياƇ المتن

 Ǌوج Ǐعل Ƙبين المعلوما ƴيجم Ɣألن الكات ÜاƽليƋت Ɣكتابة البحث أو الكتا Ǐعل ƾويطل

  2التناسÜƔ ويطلƾ علǏ الكاتƔ مƌلƽا ألنǊ يجمƴ معلوماƘ تتعلƾ بعلم أو أدƔ أو فن 

 عن المعني اللƺويÜ ويندرج ال يخرج المعني االصطالحي للتƋليف:  اصطالحا-ب

اختراƳ معدومÜ وجمƴ متƽرÜƾ وتكميý ناقÜƭ وتƽصيý مجمÜý : تحƘ اسم التƋليف

Ƌوتبيين خط Üمǌوتعين مب Üمخلط Ɣوترتي Üýمطو Ɣذيǌ3.وت  

                                                                                                                                                        
  .131/ 1ابن فارس   :  معجم مقایس اللغة - 1
  .59. محمد عثمان شبير :  المعامالت المالية المعاصرة في الفقه االسالمي  2
  . 59 المرجع نفسه،  3
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فالتƋليف ǋو ما ينطوي علǏ عمý إبداعي أيا كانƘ درجتǊ من األǋميةÜ كƋن يستنبط 

ن تطويرا لعمý علمي عن طريƾ تƽسيرǉ والتƽصيý المƌلف جديدا لم يسبƾ إليÜǊ أو أن يكو

 Ǐعل ýǌبحذف المكرر ليس Ǌأو تلخيص Ǌفي ƭنق ýأو إكما ǊƑأو تصحيح أخطا ÜǊفي

Ǌومدارست ǊƲƽالدارسين ح.  

أما النقý المجرد أو التجميƴ العادي الخالي من أي عمý إبداعي فال يعد ابتكار 

  . والناƩ ال يحتاجون إليǊ كƛيرا

 Ɣيج ýذا العمǋ Ǌصاحب Ǐإل Ɣألن . أن ينس ÜǊسƽلن Ǌأن ينتحل ǉيرƹ ƾمن ح Ʃولي

ذلǁ خيانة محرمةÜ كما أنǊ ليƩ من حƾ صاحƔ العمý أن ينسبǊ إلƹ Ǐيرǉ ألنǊ من 

بالمعنǏ األدبي بƋن : الكذÜƔ وǋذا السبƾ العلمي أو األدبي أو الƽني ملǁ لصاحبǊ بمعنيين

يملǁ صاحبǊ أن يستƛمر لنƽسÜǊ أو يسمح ال ينتحý من قبý اǓخرين وبالمعنǏ المادي بƋن 

Ǌيد منƽأن يست Ƈمن شا ǁمباحا يمل Ǌن يجعلƋأو ب ÜǊسƽلن ǉمرƛن يستƋب ǉيرƺ1ل.  

  : حƼ التƉليƹ في نưر الشريعة اإلسالمية -2

 ýوأقوا ÜƳن والسنة واإلجماƈمن القر ƭخا ƭا نǌفي Ʃالتي لي ýƑليف من المساƋالت ƾح

ختالف العلماƇ المعاصرين في اعتبارǉ حقا يتطلƔ الصحابةÜ والمجتǌدين وكان محý ا

  :حماية قانونيةÜ وفي مدǎ حý المقابý المالي الذي يحصý عليǊ صاحƔ الحÜƾ علǏ قولين

ذƔǋ بعƯ العلماƇ المعاصرين إلǏ عدم اعتبار حƾ التƋليفÜ وبالتالي :  القول اǓول-أ

 ƾذا الحǌالمالي ل ýالمقاب ýبما يل. 2عدم ح ǁيواستدلوا لذل:  

1 - ƴالعلمي عن الطب Ǌƽلف لمصنƌالم Ʃحب Ǐدي إلƌقد ي ƾذا الحǋ إن اعتبار 

قابý مالي يحصý عليÜǊ وǋذا يعتبر من قبيý كتمان العلم الذي نǏǌ عنǊ والتداوý إال في م

Ǐتعال Ǌفي قول ÜƳالشار :] Ǉمن بعد ما بينا ǌوالهد Ɩن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيناƋ

                                                                                                                                                         
  
  215-214. محمد توفيق رمضان البوطي : البيوع الشائعة وآثار ضوابط المبيع على شرعيتها  1
  . 8-7العددان  .25المجلد . ي  بحث منشور في مجلة هدى اإلسالم أحمد الحجي الكرد:  حكم اإلسالم في حقوق التأليف والنشر والترجمة  2
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من سýƑ عن علم ƛم : "ρوقولǊ . 1]ئƿ يلعنهم اŶ ويلعنهم الالƳنونللناƧ في الكتاب أول

  .2"كتمǊ ألجم يوم القيامة بلجام من نار

   2- ýالحصو ƨوالقربة ال يجو Üالتجارة أو الصناعة ýمن قبي Ʃولي Üالعلم قربة وطاعة 

علǏ أجر مالي في أداǌƑاÜ ومن ƛم فƎنǊ يجƔ علǏ العالم أن ينصرف لعلمǊ تحصيال 

  .3ريسا دون مقابý وتكƽيǊ األمة أمور معيشتǊ كما كان الحاý في السلف الصالحوتد

قياƩ حƾ المƌلف علǏ حƾ الشƽعة من حيث كونǊ حقا مجرداÜ وما كان من / 3  

ǋذا القبيý فال يجوƨ االعتياƯ عنÜǊ ومن ƛم فال يجوƨ للمƌلف الحصوý علǏ مقابý مادي 

  .4إلنتاجǊ الذǋني

  

  

  : القول الƙاني-ب  

ذƔǋ بعƯ العلماƇ المعاصرين منǌم مصطǏƽ الƨرقاƇ ومحمد فتحي الدريني   

 ýوبالتالي ح ÜليفƋالت ƾاعتبار ح Ǐحيلي إلƨبة الǋوو Üومحمد سعيد رمضان البوطي

ƾذا الحǌالمالي ل ý5المقابùواستدلوا ب Ü:  

 6 أن المنافƴ تعتبر أمواال عند جمǌور الƽقǌاƇ من المالكية والشافعية والحنابلة- 1

وǋي من األمور المعنويةÜ وال ريƔ أن اإلنتاج الذǋني يمýƛ منƽعة من منافƴ اإلنسان فيعد 

  .مما ال تجوƨ المعاوضة عنǊ شرعا

ƴوالمراد بالمناف : ýالسيارة ويد Ɣالدار وركو Ǐاد من األعيان كسكنƽي ما يستǋ

 ƴا ماال أن طبǌكون Ǐا كاألعيانعلǌإلي ýا وألن العرف في األس. اإلنسان يميǋيعتبر ƾوا

قال أني أريد أن أنكحƋ ƿحدǌ ابنتي [: ارƳ اعتبرǋا أمواال في قولǊ تعالǏشوالن ال. أمواال

                                                                                                                                                        
 159 سورة البقرة اآلیة - 1
 حدیث حسن: ، وقال05/29:  سنن الترمذي- 2
 61: محمد عثمان شبير:  المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي- 3
 .62المرجع نفسه،  - 4
دریني،،  فتحيمحمد :  حق االبتكار في الفقه اإلسالمي– 21 /3الزرقاء : نظریة االلتزام العامة:  المدخل الفقهي- 5 ة معاصرة،    -136 ال ضایا فقهي  ق

 .188وهبة الزحيلي، : حق االبتكار في الفقه اإلسالمي: حق التأليف والنشر ضمن آتاب. 89-84طي، ومحمد سعيد رمضان الب: الحقوق المعنویة
 2/286:  مغني المحتاج الشربيني-208 /2 القرافي  الفروق-18 /2الشاطبي :  الموافقات- 6
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 ƛماني حجƙ جرنيƉأن ت ǍلƳ اتينǉ .ƿندƳ شرا فمنƳ Ɩ1]فان أتمم . Ɣلسان شعي Ǐعل

  .عليǊ السالم لموسǏ عليǊ السالم 

ý في المǌر أن يكون واألص. مǌرا ) المنƽعة(فالشارƳ أجاƨ أن يكون عمý اإلنسان 

Ǐتعال Ǌقول ýير [: ماال بدليƷ موالكم محصنينƉوا بƸذلكم أن تبت ƅوأحل لكم ما ورا

  .فتكون المنƽعة ماال. 2 ]مسافحين

2 -Ǌوإبداع ǊƽليƋلف في تƌالم ƾاعتبار ح Ǐعل ǎف.  أن العرف العام جرƋ قر

ƽنية قيمة ماديةÜ كان لǌا وأن إعطاǋ Ƈذǉ المادة العلمية أو ال"اƨƑة عليÜǊ جالتعويƯ عنǊ وال

وجود في العصور السالƽةÜ تتجلǏ في الجواƨƑ التي كان والة األمر يكرمون بǌا المƌلƽين 

وفي الرواتƔ المقررة للمدرسين والمعلمين والمربينÜ علǏ أن الجواƨƑ لم تكن تسلبǌم 

  .3"الحƾ األدبي في مƌلƽاتǌم

مصادر التشريƴ إذا لم يتصادم مƴ نƭ      ومن المعلوم أن العرف العام يعد مصدرا من 

 Ƈكبير في مالية األشيا ýدخ Ǌكما أن العرف ل Üعام في الشريعة اإلسالمية ýشرعي أو أص

Ǌألن"  Ǌوماال يطرح Ƙوإن قل Ǌƽم متلƨوتل Üاǌب Ƴقيمة يبا Ǌما ل Ǐإال عل ýاسم الما ƴال يق

 Ʃ4"النا.  

3 - ǉوإسناد Ǌير أو عملƺال ýقو ýحرم اإلسالم انتحا  ýعƽأو ال ýألن القو Üǉيرƹ Ǐإل

ولقد "تترتƔ عليǊ مسƌولية يتحملǌا صاحبÜǊ سواƇ كان أجرا علǏ خيرÜ أو وƨرا علǏ شر 

سارقاÜ فǌتكوا سترǉ ) العلمية أو األدبية أو الƽنية(سمǏ العلماƇ منتحý أعماý اǓخرين 

Ǌوفضحوا جريمت . Ǐاألنصاري عل Ƈكرياƨ ƣأمام القاضي الشي Ǐوالسيوطي ادع

 ǁذل Ǐاألدلة عل ƨوأبر Üاǌالعلمية وانتحال Ǌأعمال Ư5" القسطالني سرقة بع.  

 ويحقƾ 6"في ميدان الحقوƾ الخاصة " المصالح المرسلة: " التخريƝ علǏ قاعدة– 4

أي كونǊ حقا عينيا ماليا إذ : من ناحية كونǊ ملكا منصبا علǏ ماý: ذلǁ من جǌتين

                                                                                                                                                        
  27آیة : سورة القصص  1
   24 آیة  سورة النساء2
   217. محمد توفيق رمضان البوطي :  البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها 3
  .-م1959 دط، . ابي مطبعة مصطفى الب:  ، القاهرة 197. السيوطي : األشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية  4
  .197 المصدر نفسه، -5
  21 /3المدخل الفقهي نظریة االلتزام العامة الزرقاء 6
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 وإلǏ الناشر والموƳƨ ومن إليǌما وǋذا Ʋاǋر المصلحة فيǊ خاصة عاƑدة إلǏ المƌلف أوال

  .في كونǊ حقا ماليا خاصا

وأن فيǊ مصلحة عامة مƌكدة راجعة إلǏ المجتمƴ اإلنساني كلǊ وǋو بǌذا حƾ من 

 ǉيم خطرƲوع Ǌعƽن ýلشمو Ǐتعال Ÿا ƾحقو.  

والمصلحة المرسلة بنوعيǌا مرعية في الدين تبنǏ عليǌا األحكام ألنǌا من مباني 

ý والحƾ وعلǋ Ǐذا فاإلنتاج الƽكري ملǁ ألن الحكم الشرعي المقدر وجودǉ فيǊ العد

   .1"نǌضƘ بǊ المصلحة المرسلة والعرف

 ƚ–ƞالترجي :  

بتƋمý أدلة الƽريƾ األوý والƛاني نالحƲ رجحان قوý الƽريƾ الƛانيÜ وǋذا رأي 

ƾو حǌليف خاصة فƋùال ƾاالبتكار عامة وح ƾاإلسالمي في حقو Ǌقƽال ƴمعتبر مجم 

شرعا ويجوƨ التعاوƯ فيǊ ألن فيǊ مصلحة عامة وخاصة وجرǎ بǊ العرف بما ال 

  .يخالف نصا شرعيا أو قاعدة كلية 

       Ƴاإلسالمي موضو Ǌقƽال ƴمجم Ɵالمعنوية : "لقد طر ƾاالبتكار"أو " الحقو ƾحقو "

ùǋ الموافƾ 1409 جمادǎ األولǏ 1في دورتǊ الخامسة المنعقدة في الكويƘ في 

  :م وقدمƘ فيǊ عدة أبحاث وبعد المداولة اتخذƘ القرار التالي10/12/1988

 االسم التجاري والعنوان التجاري والعالمة التجارية وحƾ التƋليف واالختراƳ أو -

 خاصة ألصحابǌا أصبح لǌا في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة ƾاالبتكار ǋي حقو

وإƛباƘ . 2"شرعا فال يجوƨ االعتداƇ عليǌا  يعتد بǌا ƾلتمويý الناƩ بǌا وǋذǉ الحقو

الشرعية والحƾ في التصرف والبيƴ يتطلƔ رقابة داƑمة ومستمرة لضمان المصلحة 

  .الخاصة والعامة 

  

  

  

                                                                                                                                                        
  84-83الدریني : حق االبتكار في الفقه اإلسالمي 1
  74 شبير،المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي محمد عثمان  2
 402-401ي الدین القرد داغي  بحوث في الفقه المعامالت المالية المعاصرة على مح-
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  :حƼ براƅة االƢتراƙ /Ʊانيا

  :Ʊ معنǍ براƅة االƢترا

 معنǍ البراƅة -1

ن إليǌما ترجƴ فروƳ الباƇ والراƇ والǌمƨة أصال: من برأ قاý ابن فارƩ: لøøƸة

Ɣالبا : Ƈاني التباعد من الشيƛال ýم واألصǋƌيبر ƾالخل Ÿبرأ ا ýيقا ƾما  الخلǋأحد

  .1"ومƨيلتǊ ومن ذلǁ البرƇ و ǋو السالمة من السقم

   Ǌفكرت Ǐوال تبق Ƴو الذي أوجد االختراǋ ة أن العالمƇادة بالبراǌتسمية الش Ǌووج 

رحƘ عليǌم وأعلنƘ وأصبحƘ ملكا عاما واألصý حبيسة وإنما انƽصلƘ وأذيعƘ للناƩ وط

  .2" ويعلنǊ ويطرحǊ في مجاý الƛروة العامة Ǌفي منح ǋذا السند أن المخترƳ يذيƴ اختراع

2 – ƱتراƢاال Ǎمعن :  

                                                                                                                                                        
  236 /01 ،ابن فارس:   معجم مقایيس اللغة 1
 67شبير، المعامالت المالية المعاصرة محمد عثمان  2
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 1"من خرƳ الشيƇ و اختراعا بمعنǏ شقǊ وأبدعǊ وأنشǉƋ: االختراƳ لƺة : لƸة –أ 

عمý ذǋني يتعلƾ : ضمن عنصرين األوýفاالختراƳ إبداƳ شيƇ لم يكن لǊ وجود وǋو يت

  .2"وجود شيƇ جديد: بالصناعة والƛاني

  : براƅة االƢتراƱ اصطالحا– 3

ǋي وƛيقة تمنح من طرف داƑرة رسمية أو من مكتƔ عامý باسم مجموعة من   

األقطار بناƇ علǏ طلƔ بذلǁ و يترتƔ علǋ Ǐذǉ الشǌادة الرسمية حƾ من منحƘ لǊ في 

  . ý"3 عنǊ بالبيƴ واستيرادƨǉعين فيǌا وأعمالǊ والتنااستخدام االختراƳ الم

 ǎسلطة إداري: وبعبارة أخر Ǌبشروط شكلية ةسند رسمي عام تمنح Ǌمختصة لمن يطلب 

تضمن البراƇة و صƽا لالختراƳ ويترتƔ علǏ منحǌا لمستحقǌا وخلƽاǊƑ يوموضوعية معينة 

 الحǋ ƾو عبارة عن لمدة معينة حƾ قاصر حاجر تحميǊ دعوǎ التقليد والƺش وǋذا

Ƒحكم قضا ǁة ما لم يصدر بخالف ذلƇالبرا Ǌالذي تعطي Ƴاالخترا ýالƺباست ƭ4"يالترخي.  

  

  : حƼ براƅة االƢتراƱ في نưر الشريعة اإلسالمية– 2

" المصالح المرسلة" لǌذا الحƾ ويمكن تخريجǊ علǏ قاعدة اإن في اإلسالم متسع  

 Üلفƌالم ƾا في حǌأن أشرنا إلي ƾالتي سب ƴتشجي ƾذا الحǋ المصلحة في حماية Ǌووج

االختراƳ واإلبداƳ كي يعلم من يبذý جǌدǉ في االختراƳ أنǊ سيختƭ باستƛƑارǉ وسيكون 

. 5"مرة ابتكارǉ وتƽكيرǉ ويƨاحموǉ في استƺاللǌاƛمحميا من الذين يحاولون أن يƋخذوا 

  :ونƭ مجمƴ الƽقǊ اإلسالمي التابƴ لمنƲمة المƌتمر علǏ أن

Ƌليف واالختراƳ أو االبتكار مصونة شرعا وألصحابǌا حƾ التصرف فيǌا حقوƾ الت

  .6"وال يجوƨ االعتداƇ عليǌا 

فالرقابة علǋ Ǐذǉ الحقوƾ تصون حقوƾ مخترعيǌا من جǌة و تشجƴ علǏ االبتكار 

 Ƈدوا Ƴالصناعية أو اخترا ýاألمر باألعما ƾتعل Ƈة سواƽلتطوير ميادين اإلنتاج المختل
                                                                                                                                                        

  .2/171 السابق،المرجع  1
  67 ،المعامالت المالية المعاصرة محمد عثمان بشير 2
  .67، نفسه،المرجع  3
 67،نفسه،المرجع  4
  . بتصرف21الزرقاء : لتزام العامة نظریة اال:  المدخل الفقهي 5
  402على محي الدین على القرة داغي : بحوث في فقه المعامالت المالية معاصرة  6
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ǉيرƹمعين و Ưا لمرǌا و تداولǌبيع ƴأو من ƾالحقو ǉذǋ احتكار ǎة أخرǌمن ج ƴوتمن 

ألن في ذلǁ إلحاƾ ضرر بعامة الناƩ بارتƽاƳ األسعار في حالة االحتكار أو بانعدام 

  .السلعة أو الخدمة في حالة إخƽاǌƑا ومنعǌا

  حƼ االسم و العالمة التجارية: ƙالƙا 

ي وجديدة في الƽقǊ اإلسالمي لم تكن مسƋلة االسم التجاري جديدة في التعامý المدن

تساƳ النشاط التجاري افي السابƾ موضƴ نƲر أو بحثƹ Üير أن تطور الحياة العصرية و

 لعناصر المحý التجاري المعنوية قيمة ال يستǌان بǌا نƲرا لما لǌا ýوتطور أساليبǊ جع

  .من أƛر كبير في مجاý الحركة التجارية 

1 –ǎاالسم التجار Ǎمعن :  

  :معنǍ االسم –أ 

Ü فƋسمǏ الشيƇ رفعǊ و أعالǉ و أسمǏ الشيƴ Ƈ من سما يسموا عال وارتق: لƸة -

Ǌعلي Ǌب ýو يستد Ƈالشي Ǌو االسم ما يعرف ب Ǌاسما يعرف ب ý1"بكذا جع .  

  

  :معنǍ التجارǎ-ب

وǋي  2"التجاري نسبة للتجارة و ǋي مƋخوذة من تجر تجراÜ والتجارة معروفة

 4" وعرفƘ بƋنǌا البيƴ والشراƇ بقصد الربح3"يǊ لƺرƯ الربحتقليƔ الماý بالتصرف ف

  .والمتجر المحý الذي تمارƩ فيǊ التجارة

ƚ – ƞالمصطل Ǎمعن :  

 Ǌة لمشروعƨا التاجر كعالمة مميǌالتسمية التي يستخدم Ǐعل ƾاالسم التجاري يطل

 التجاري عن نƲاƑرǉ ليعرف المتعاملون معǊ نوعا خاصا من السلƴ وحسن المعاملة

  .5"والخدمة 

                                                                                                                                                        
  82 /01: المعجم الوسيط 1
  341/ 02 ، ابن فارس، معجم مقایيس اللغة-2
  160 ،لمناوىا ، التوقيف على مهمات التعریف- 3
 121 حامد قنبي، محمد رواس قلعجي:  معجم لغة الفقهاء - 4
 70محمد عثمان شبير، : المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي  5
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واالسم التجاري تسمية أطلقǌا التاجر علǏ منشƋتǊ التجارية تعريƽا بǌا و تمييƨا لǌا "  

 من السلƨ ƴعن ƹيرǋا من المنشƘƉ التجارية و ليتعرف المتعاملون معǊ علǏ اللون المتمي

 ýالتعام Ɣوأسلو.  

تجارية تستخدم فالعالمة ال)العالمة( أما الƽرƾ بين االسم التجاري و السمة التجاري 

  .1"لتمييƨ المنتجاƘ واالسم التجاري يستخدم لتمييƨ المنشƋة التجارية عن ƹيرǋا

" Ɣذا اللقǌرة بǌش Ɣتجاري اكتس ýلمح ƭالمخص Ɣو اللقǋ فاالسم التجاري

 االسمÜ بý إن صاحبǊ قد بذý جǌودا ƾوالحقيقة أن االسم التجاري ال يعني مجرد إطال

عان بخبراƇ ليساعدوǉ في تحقيƾ المواصƽاƘ الجيدة لسلعتǊ ذǋنية وأمواال وأوقاتا واست

  .ودفƴ مبالƸ للدعاية و اإلعالن حتǏ يبني اسما مشǌورا لǊ سمعة طيبة بين التجار

 Ǌفي حقيقت Ǌأمرا معنويا لكن ǉرǋاƲ فاالسم التجاري وإن كان في ǁذل Ƈضو Ǐفعل

و منƽعة يستƽيد منǌا التاجر  ذاتية مستقلة عن السلƴ التي تمƛلǌا وǋةلǊ واقƴ ملموƩ وقيم

  2"والمتعاملون معǊ و العبرة في المنƽعة بالمالية 

  

  

  : اإلسالميةة االسم التجارǎ في نưر الشريع– 2

" المصالح المرسلة " عا لǌذا الحƾ ويمكن تخريجǊ علǏ قاعدة تسإن في اإلسالم م  

تبار االسم التجاري كما بينا سابقا في حƾ المƌلف وقد اتƾƽ العلماƇ المعاصرون علǏ اع

حقا ماليا وذا قيمة مالية وداللة تجارية معينة يحقƾ رواج الشيƇ الذي يحمý ذلǁ االسم 

 Ƴاƽأو االستبداد أو التمكن من االنت ƭيد االختصاƽي ǁوالمل ÜǊلصاحب ǁو مملوǋو

 ǁير ذلƹ أو األجرة أو ƴبالبي Ǌ3"والتصرف في.  

                                                                                                                                                        
  228البيوع الشائعة و أثر ضوابط البيع على شرعيتها محمد توفيق رمضان البوطي ، 1
  427بحوت في فقه المعامالت المالية المعاصرة على محي الدین على القرة داغي،  2
  73 شبير، محمد عثمان ،المعاصرة في الفقه اإلسالميالمعامالت المالية  3
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 حƾ االستعماý واالستƛƑار لتمييƨ منشƉتǊ Ǌحيمنو ويعتبر االسم التجاري حقا للتاجر   

 من تقليدǉ أو تƨييǊƽ أو االعتداƇ عليǊ كالحƾ العيني ويعتبر من المنقوالƘ نو يمنƴ اǓخري

  1"المعنوية 

وتقاƩ قيمة االسم التجاري وكذا العالمة التجارية بمقدار الربح الذي يحصلǊ التاجر   

اý بالعمالƇ وعامý لكسƔ الƛقة ودليý الجودة باعتبار كý من المحý و العالمة وسيلة اتص

 ýوالنوعية وحسن التعام.  

 ǉƨة التي تحوƋيقة بين االسم التجاري أو العالمة و بين المنشƛصلة و ǁناǋ Ǌأي أن

ǌلف و األفكار التي ابتدعƌالعالقة التي بين الم Ƴي من نوǋ العالقة ǉذǋااوǌوأنتج Ü فكما 

 بƺير رضǏ من صاحبǌا كذلǁ ا وال يجوƨ استƛمارǋأن تلǁ األمور ال يجوƨ انتحالǌا

ƾرا ýوتعام ƨإنتاج متمي ƨدا رمƹ االسم التجاري الذي.  

إن ǋذا االسم يحمý قيمة مادية تجاǉ طرفينÜ تجاǉ التاجر ألنǊ يحقƾ لǊ ربحا   

باإلقباý علǏ بضاعتǊ وإنتاجÜǊ وتجاǉ المستǌلǁ ألنǊ يوفر لǊ السلعة الجيدة والراحة في 

ý2 "التعام   

   Ƈاالعتدا ƨو ال يجو Ǌلمالك Ƙبƛمعنوي ي ƾفاالسم التجاري والعالمة التجارية ح 

 وعلǏ جǌاƨ الرقابة في السوƾ اإلسالمي حماية ÜعليǊ أو منافستǊ منافسة ƹير مشروعة

  : عليǊ مجمƴ الƽقǊ اإلسالمي بالقرار التاليǋƭذا الحƾ ومنƴ االعتداƇ عليǊ و ǋذا أما ن

 االسم التجاري أو العنوان التجاري أو العالمة التجارية يجوƨ التصرف في "-

دليƩ والƺش باعتبار أن ذلǁ أصبح حقا تونقý أي منǌا بعوƯ مالي إذا انتǏƽ الƺرر وال

  . 3"ماليا 

3 –ǎمضامين االسم التجار   

   ǎومد Ƈالعمال ǎلد Ǌرتǌأو ش ýة بسمعة المحƋأو المنش ýيرتبط االسم التجاري للمح

  .بة لديǌم من خالý حسن التعامý واالمتياƨاƘ والخدمة التي يقدمǌاالƛقة المكتس

                                                                                                                                                        
  228البيوع الشائعة وأثر ضوابط المبيع على شرعيتها محمد توفيق رمضان البوطي،  1
 229المرجع نفسه،  2
    74محمد عثمان شبير ،:  المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي -3
  402 - 401على محي الدین على القره داغي ، بحوت في فقه المعامالت المالية المعاصرة -
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 ǉيرƹ عن ǉƨلتميي ýالفتة المح Ǐعل ƴكعنوان يوض ýواالسم التجاري يستعم

  :وتعريف العمالƇ بÜǊ وعليǊ فاالسم التجاري يتضمن 

  ) الماركة(  الشعار التجارǎ للسلعة أو العالمة التجارية – 1

  :  تعريفها-أ

ارة توسم بǌا البضاƴƑ و السلƴ والمنتجاƘ أو تعلم بǌا تمييƨا لǌا عما يماƛلǌا وǋي كý إش

  .1"من سلƴ تاجر ƈخر أو منتجاƘ أصحاƔ الصناعاƘ اǓخرين

 Ǌمنتجات ƨا المتجر شارة لتمييǌالعالمة التجارية التي يتخذ من Ǐعل Ƈويعتبر االعتدا

ة ƹير المشروعة كما يعد من أو بضاƑعǊ بتقليدǋا أو تƨويرǋا من قبيý أعماý المنافس

أعماý المنافسة عن المشروعة و ضƴ بياناƘ تجارية مƺايرة للحقيقة بقصد منافسة الخصم 

  . 2"و إيǌام الجمǌور بتوافر شروط معينة في البضاƴƑ المتنافƩ عليǌا 

  :  أǉميتها-ب

وللعالمة التجارية أǋمية كبيرة جدا لمالكǌا وللمستǌلǁ بما تحققǊ من وƲاƑف 

  :دماƘ منǌاوخ

  . تمييƨ البضاعة أو السلعة عما يماƛلǌا من البضاƴƑ أو السلƴ–أ 

 Ɣ– مǌضيلƽا وتǌصƑم بخصاǌا ومعرفتǌم عليǋا العتيادǌلكين إليǌوالمست Ƈالعمال Ɣجذ 

  .إياǋا علƹ Ǐيرǋا بوجǊ من الوجوǉ أو أكƛر

  . تيسير الرقابة علǏ المنافسة لتلǁ السلعة المعلمة بǌا–ج 

  :  التجارǎ العنوان– 2

   ƭي تتجسد في االسم بالعنوان التجاري الخاǋمن وƨال ƴرة مǌش ýتجاري نا ýمح

المعلن علǏ الفتنÜǊ فعادة يحمý كý محý تجاري عنوانا معينا يميǉƨ عن ƹيرÜǉ قد يكون 

 Ƈالعمال Ɣوجذ ýأسلوبا للتعريف بالمح ýالمح Ɣصاح Ǌفي ǎخر يرƈ أو أي اسم Ǌاسم مالك

ǊإليÜمعنو ƾو حǋو  Ǌومكانت Ǌسمعت Ǐة إلƇأو اإلسا Ǌعلي Ƈاالعتدا ýبحا ƨال يجو Ǌي لمالك

سواƇ باالعتداƇ علǏ سمعة التاجر ونشر بياناƘ كاذبة عنǊ كƎذاعة معلوماƹ Ƙير صحيحة "

                                                                                                                                                        
  71شبير، محمد عثمان ، المعامالت المالية المعاصرة  1
  73عباس حلمي : األعمال التجاریة التاجر المحل التجاري : القانون التجاري  2
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أو إشاعاƘ كاذبة عن إفالسǊ أو ارتباكǊ المالي أو عƨمǊ علǏ تصƽية متجرǉ أو بيعǊ أو 

ǊنقلÜƴƑعن البضا ƾƑالحقا Ǌالتجاري  أو تشوي ýنشاط المح Ƴموضو Ƙوالمنتجا ƴوالسل 

Ƈالعمال Ǌينصرف عن Ǐ1" حت.  

   Ǐعل Ƈأي االعتدا ýعنوان المح Ǐة إلƇاإلسا ƴالرقابة من ƨاǌام جǌكما أن من م 

التسمية المبتكرة كاتخاذ المحý المنافƩ اسما تجاريا مشابǌا السم محý " االسم التجاري أو 

  .2"محƈ ýخرƈخر أو اعتداǊƑ علǏ التسمية ل

  

  

 
  

 
  

  

 
  

    

  التجارة اإللكترونية: المطلب الƙاني

   Ƙا شبكة اإلنترنǌة ومنƛالحدي ýاالتصا ýƑالتجارة اإللكترونية عبر وسا ƘرǌƲ

 Ƙالمعامال Ƈمن إجرا Ƙومكن Üƴفي الحياة اليومية للمجتم Ɣالجوان Ɣلƹأ Ƙواكتسح

 Ƙلƨحيث اخت Üƴوموان ƨولة دون حواجǌمة التجارية والمالية بسƨمنة الالƨواأل Ƙالمسافا

للتعامالÜƘ إذ تتم عملياƘ البيƴ والشراƇ ومختلف التحويالƘ المالية من أماكن متباعدة من 

  . 3مناطƾ مختلƽة من العالمÜ وبيسر تام دون تحمý جǌود ومخاطر مرتƽعة

                                                                                                                                                        
   72عباس حلمي، : األعمال التجاریة التاجر المحل التجاري :  القانون التجاري -1
   73 المرجع نفسه، 2

ال  - 3 ة، مق ه      :  مجلة الباحث دوریة أآادیمية محكمة نصف سنویة، جامعة ورقل ة ب ة المتعلق سائل القانوني ي والم د اإللكترون ن ساسي،    : التعاق اس ب إلي
 م، 2003، 02/60العدد 
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  تعريƹ التجارة اإللكترونية: الفرƱ اǓول  

إلنترنƘ في شراƇ وبيƴ المنتجاƘ والتي التجارة اإللكترونية تعرف بƋنǌا استخدام ا  

يتم نقلǌا إما ماديا أو حسابيا من موقǓ ƴخرÜ ومن ƛم فƎن التجارة اإللكترونية جƇƨ من 

Ƙعبر اإلنترن ƴوالبي Ƈنشطة الشراƋب ƾاإللكترونية الذي يتعل ý1األعما.  

 علǏ فالتجارة اإللكترونية بصƽة عامة تعني عملياƘ تبادý السلƴ وخدماƘ بين طرفين

األقý سواƇ كان أحدǋما أو كالǋما فردا أو منشƋةÜ وسواƇ كانƘ المنشƋة شركة أشخاƭ أو 

 Ǐاالعتماد عل ýذا التبادǋ م إلتمامƨويل Üýاألعما Ʃيمي يمارƲا كيان تنǌم أنǌالم ýأموا

ƛاروسيلة أو أكǌلية .  إلتمامƈ ي يدوية أوǋ ýǋ Üýيمكن تصنيف عملية التباد Ǌعلي Ƈوبنا

  .و ƹير ملموسةÜ ورقية أو ƹير ورقية وǋكذاملموسة أ

   Ƙوالخدما ƴالسل ýتباد Ƙا عملياǌنƋب ǁوتعرف التجارة اإللكترونية تبعا لذل

 Ƙاإللكتروني للبيانا ýباستخدام التباد Ƈسوا ÜإلكترونياED أو البريد اإللكتروني E.Mail 

 أو أي Internetية  وشبكة المعلوماƘ الدولEFTأو الƽاكÜƩ أو التحويالƘ اإللكترونية 

ǎللنشاط التجاري باستخدام . 2وسيلة إلكترونية أخر Ƈأدا ýا مجاǋا إلكترونية معناǌفكون

  .الوساƑط واألساليƔ اإللكترونية التي يتم بǌا عقد المتاجرة

كƛيرا في مداوالƘ لجنة األمم المتحدة " التقاعد اإللكتروني " ورƹم استخدام تعبير 

و يǌƲر مƴ ذلǁ من مداوالƘ اللجنة .  لم يوضƴ تعريف محددا لǊللقانون التجاري الدولي

أن ǋذǉ التعبير يستخدم لǘشارة إلǏ تكوين العقود عن طريƾ االتصاالƘ اإللكترونية 

بتوافƾ أيضا مƴ المعنǏ "وǋذا المǌƽوم لتعبير التعاقد اإللكتروني " رساýƑ البياناƘ"أو

  .3"المقصود في الكتاباƘ القانونية

Ʋ فيعتبر ƾالتسوي ýفي مجا ǎكبر ýابة نقطة تحوƛور التجارة اإللكترونية بمǌ

وخدمة العمالÜƇ وǋي أيضا وسيلة تطور ومدخý ابتكاري لتنمية األعماý وتخƽيف 

Ʃالتناف.  

                                                                                                                                                        
 .434ثابت عبد الرحمن ادریس، :  التسویق المعاصر- 1
: ، اإلسكندریة 69-68 شحاته السيد شحاته، -عبد الوهاب نصر علي: التجارة اإللكترونية مراجعة الحسابات في بيئة الخصخصة وأسواق المال و- 2

 م، 2004الدار الجامعية 
  60نفس المقال، : مجلة الباحث  3
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  : 1و يمكن التƽرقة بين نوعين من التجارة اإللكترونية كالتالي

بǌا الصƽقاƘ التي تتم ويقصد ) B2B( التجارة اإللكترونية بين منشƋتي األعماý -أ  

   .بين منشƋة أعماý كتنƲيم وليƩ مجرد فرد

Ɣ-ǁلǌومست ýة أعماƋالتجارة اإللكترونية بين منش )B2C ( ي عبارة عنǋو

 Ǐا علǌال بضاعتƛم ƴƑالمنشاة كبا Ưحيث تعر Üلكين األفرادǌوالمست ƘƉبين المنش Ƙقاƽص

  . ƽقة معǊموقعǌا علǏ اإلنترنƘ ومن يرƔƹ في شراǌƑا يتم إبرام الص

  : منافƲ وأضرار التجارة اإللكترونية : الفرƱ الƙاني   

  :المنافƲ/ أوال

   .د ومنافƴ متعددة من وجǌة نƲر الباƑعين والمشترينƑاو للتجارة اإللكترونية ف

  :من منưور المشترين _ 1

 فالعمالƇ يمكنǌم من خالý استخدام اإلنترنƘ القيام بمعامالتǌم  :المالئمة_ أ 

 ساعةÜ ولمدة سبعة أيام في األسبوƳ من أي موقƴ في أي مكان من 24 خالý الشراƑية

العالمÜ بمعنǏ أنǊ ال توجد قيود ƨمنية أو مكانية تحد من رƹبة العميý في ممارسة عملية 

ƾأو التسو Ƈ2"الشرا.  

وحولƘ اإلنترنƘ المستǌلǁ من فريسة إلǏ صيادÜ فǌو الذي يختار دون ما انبǌار   

نة لم تعد قادرة علǏ دفƴ العميý ألن التسويƾ يقوم اǓن علǏ اختيار في فالشركاƘ المعل

  .   3"اتخاذ القرار

  :  تعدد االƢتياراƖ ووفرة المعلوماƖ –ب 

فالمشتري ال يتقيد بما يعرضǊ عدد من الباƑعين في أماكن محددة جƺرافياÜ بمكان   

ǉأو بلد ǉتواجدÜالتجارة اإللكترونية تتعدد االختن فم ýخال  ýللمشتري من خال Ƙيارا

ƴمختلف المواق Ǐعل Ƙير محددة من المنتجاƹ Ƙنوعيا Ǌاستعراض.  

سة اليوم ففالمنا" نترنيƘ أدǎ إلǏ وفرة المعلوماƘ و تقديمǌا مجردة وتعدد مواقƴ األ  

ال تعني جودة السلعة أو الخدمة فقط وإنما توافر المعلوماƘ و مصداقية البياناƘ فƎما أن 
                                                                                                                                                        

  70-69 شحاته السيد شحاته، -عبد الوهاب نصر علي: مراجعة الحسابات في بيئة الخصخصة وأسواق المال والتجارة اإللكترونية 1
  440. ثابت عبد الرحمن إدریس : ق المعاصر التسوی 2
 365. أمين عبد العزیز حسن : استراتيجيات التسویق في القرن الحادي و العشرین  3
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 مكانǁ يحا ومكشوفا فتقدم أفضý العروƯ بƋقý األسعار و إال ستبقǏ فتكون صادقا صري

  .1"يتنتƲر العميý الذي ال يƋت

 ýƑببدا ƾفقط فيما يتعل Ʃلي Ƙلة من المعلوماƑاǋ Ƙوتقدم التجارة اإللكترونية كميا 

 ýƛوتتم Üýبدي ýن كƋضيلية بشƽت Ƙمعلوما Ǐعل ýإمكانية الحصو ǁولكن كذل Ƙالمنتجا

 التي تحاوý مساعدة األفراد في الوصوƘ ýلمعلوماƘ في األفراد أو المنƲمامصادر ǋذǉ ا

  .2"إلǏ أفضý القراراƘ الشراƑية وليƩ فقط محاولة بيƴ المنتƝ أو الخدمة 

ƚ -Ɩسعار والمواصفاǓأفضل ا ǍلƳ الحصول  :  

من المنافƴ الǌامة التي يحققǌا العمالƇ من ممارستǌم للشراƇ اإللكتروني ǋو إمكانية 

 Ǌوأصبح بمكان ÜƘاالختيارا Ǌلدي Ƙايا سعرية باعتبار المشتري تعددƨم Ǐعل ýالحصو

فعلǏ الباƴƑ أن يعرƯ مƺرياƘ سعرية  .ƨيارة كý المواقƴ واختيار أفضلǌا عرضا وسعرا

  . إلǏ مواقƴ أخرǎاملموسة ليضمن الحƽاƲ علǏ العمالƇ حتǏ ال يتحولو

ويختارون ما "ولون عبر الشبكة العالمية ج    أما من ناحية المواصƽاƘ فƎن العمالƇ يت

وما علǏ الموردين والمصنعين سوǎ .يريدون ويصممون مشترياتǌم طبقا الحتياجاتǌم

توفير البرامƝ والمعلوماƘ وإعطاƇ التعليماƘ التي تسýǌ التعامý مƴ مواقعǌم ومخاƨنǌم 

  .3"اإللكترونية 

ممارساƘ الشراƇ اإللكتروني في      وتكمن المنƽعة التي يمكن للمشتري تحقيقǌا من 

ومن ƛم العديد من المنتجاƘ بحيث تتوافƾ مƴ احتياجاتǊ  إمكانية توجيǊ الخبرة الشراƑية

  4.ورƹباتǊ الƽردية

فالمشتري يحصý علǏ كý المعلوماƘ التي تمكنǊ من توجيǊ المعاملة الشراƑية 

  .إلشباƳ حاجاتǊ وفƾ المواصƽاƘ التي يرƹبǌا

المنافƴ المتعددة يعني أن عميý التجارة اإللكترونية يحصý علǉ  Ǐإن النƲر إلǋ Ǐذ"

 Ƙفي المعامال ýية بخالف الحاƑالشرا Ǌاوضي في معامالتƽالت ƴيد من القوة والوضƨالم

                                                                                                                                                        
  365 ، نفسهالمرجع   1
  441ثابت عبد الحمن إدریس ، : التسویق المعاصر 2
   365أمين عبد العزیز حسن، :  استراتيجيات التسویق في القرن الحادي والعشرین- 3
  442، مرجع نفسه ال -4
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الشراƑية التقليدية حيث قد يتمتƴ الباƴƑ بالقوة النسبية نƲرا لمحدودية المعلوماƘ المتاحة 

  1.روضة كذلǁلدǎ المشتري ومحدودية البداýƑ المع

 ýفضƋوب ÜƝبالمبادرة في اختيار المنت ƴيتمت ýالعمي ýفالتجارة اإللكترونية تجع

  .األسعارÜ وال تستجيƔ فقط لرƹباƘ الباÜƴƑ نوعا وسعرا

  :  من منưور البائعين-2

إذ تبذý .  تقدم التجارة اإللكترونية منافƴ كƛيرة للباƑعين مقارنة مƴ التجارة العادية   

دا كبيرة لتسويƾ منتجاتǌاÜ وكسƛ Ɣقة العمالÜƇ وتقوم بخدمة العميý خالý المƌسساƘ جǌو

 Üمحددة من اليوم Ƙون "ساعاƨالمخ ýية تكون من خالƑوامر الشراǖوحيث أن االستجابة ل

  .2" المرتƽعةǊوالتوسƴ في االحتƽاƲ بالمخƨون لǌذا الƺرƯ لǊ تكلƽت

سعارا مرتƽعة لتƺطية التكاليف إضافة إلǏ تكاليف اإلعالن وƹيرÜǉ فاألمر يتطلƔ أ  

  :وللتجارة اإللكترونية منافƴ كƛيرة تقدمǌا للباƴƑ منǌا. و تحقيǋ ƾامش ربح

إن المƌسسة التي تمارƩ التجارة اإللكترونية يمكنǌا :  Ƣدمة ƳلǍ مدار الساƳة–أ 

 ليǁ Ʃفتح أبوابǌا و خدمة عمالǌƑا علǏ مدار الساعة و دون توقف كما يمكنǌا تحقيƾ ذل

ط لعمالǌƑا المحلين ولكن أيضا لعمالǌƑا في أي منطقة جƺرافية من العالمÜ وعليǊ فƎنǊ ال فق

 Ƙالمعامال ƾحيث تحق Üƾالمتاحة في األسوا ƭرƽال ýالƺتوجد حدود أو قيود الست

Ƈالسوا Ǐعين علƑو البا Ƈمة للعمالƇير محدود من المالƹ اإللكترونية قدرا.  

يمكن للباƴƑ في ýƲ نƲام التجارة : يƲ تنوƱ المنتجاƖ المعروضة للب– ب 

اإللكترونية كذلǁ أن يعرƯ تشكيلة واسعة من المنتجاƘ بƋقý قدر من المخƨون وبطريقة 

ýالمتاحة أمام العمي Ƙتعدد الخيارا Ǐجذابة تساعد عل .  

 ƚ–زونƢفي الم Ɩماراƙاالست ƭفيƢيساعد   نموذج التجارة اإللكترونية  إن: ت

 .ƨون التي يجƔ االحتƽاƲ بǌا لمواجǌة الطلƔ علǏ المنتجاƘكمياƘ المخ في الحد من

 Ƙبكميا Ʋƽدون أن يحت ǊƑالمتنوعة لعمال Ƙعدد كبير من المنتجا Ưعر Ǌيمكن ƴƑفالبا

 ƾالمرونة الكاملة لتحقي ǁيمتل Ǌأن Ǐعالوة عل ÜƘالمنتجا ǉذǋ ون منƨكبيرة من المخ

                                                                                                                                                        
  442 . نفسه المرجع - 1
   446-442 نفسه،مرجع ال 2
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وتساعد ǋذǉ .  إلǏ مواقƴ العمالƇاالنتقاý المادي للمنتجاƘ المرƹوبة من أقرƔ األماكن

المƨايا في الحد من تكلƽة االستƛمار في المخƨون من ناحية وكذلǁ تكلƽة إدارة المخƨون 

ǎمن ناحية أخر  .  

التسويقية  حاجة المƌسسة علǏ الرƹم من الدعم من:  تƢفيƭ التكاليƹ الكلية-د

 Ưوتوفير بع Ƙوالعمليا ƴإضافية لتصميم الموق Ƙماراƛاست Ǐالمادية إل Ƙيالǌالتس

ǎاألخر . Ɲة المادية لبرامƽبالتكل Ƙاية إذا ما قورنƺة تعد محدودة للƽالتكل ǉذǋ إال أن

  .وأنشطة التسويƾ التقليدية

  .  أضرار التجارة اإللكترونيةÛ والرقابة Ƴليها: ƙانيا

ة  كƛيرةÜ تترتƔ عليǌا مسƌولير     كما للتجارة اإللكترونية منافÜƴ لǌا أضرار ومخاط

 لمراقبة مختƭ يتطلƔ وضƴ جǌاƨ ينƲرا لالعتباراƘ األخالقية في ǋذا المجاý األمر الذ

  :  وǋيÜالمعامالÜƘ و القضاƇ علǏ مخاطر التجارة اإللكترونية

  : اǓنشطة Ʒير المشروƳة أو المقيدة-1

        قد تكون بعƯ األنشطة المعروضة علǏ شبكاƘ اإلنترنƘ في الميدان التجاري 

فكما يتولǏ . وعة  كبيƴ السلƴ المحرمةÜ وتقديم الخدماƘ المحرمة الضارةƹير مشر

المحتسƔ مراقبة األسواƾ لمنƴ دخوý وتداوý السلƹ ƴير المشروعةÜ يتولǏ مراقبة التجارة 

 عند حدود فقيالمختلƽة علǏ شبكة المعلوماÜƘ خاصة وأن ǋذا النوƳ من التجارة ال 

تلف العقود والصƽقاƘ التجارية بين المسلمين فيراقƔ مخ .جƺرافية أو ضوابط شرعية

  . والتصدير دوبين المسلم وƹير المسلم في إطار التجارة الخارجيةÜ أي االستيرا

  : المƸاالة في اǓسعار– 2

يƨعم العديد من المستǌلكين أن نƲام التسويƾ يساعد علǏ تحميلǌم أسعارا   "

يام الوسطاƇ بƎضافة نسبة ǋامش ربح مرتƽعة نسبيا عما ينبƺي في ýƲ أي نƲام معتدý لق

 ƾاƽاألسعار نتيجة اإلن Ƴاƽفي ارت Ɣوالتسب ÜƘمن خدما Ǌقيمة ما يقدمون ƴم ǎƨال تتوا
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 Ǐعل ýƑاǌأنشطةالƘاإلعالن وتنشيط المبيعا Ü امشǋ اإلضافة أو Ɣاالة في نسƺوالم 

  .1"الربح

  : االحتيال – 3

األفراد والمƌسساƘ علǏ السواƇ من الملƘƽ للنƲر تƨايد عملياƘ االحتياý بواسطة 

  : ويكون االحتياý من األفراد أو المƌسساƘ بطرƾ منǌا. في ممارساƘ التسويƾ اإللكتروني

استخدام مواقƴ بعƯ المƌسساƘ من مƌسساƘ أخرǎ أو من األفراد للبيƴ بالمƨاد 

 Ǐا أضرار صحية علǌة النوعية لƑمقلدة وعادة ما تكون ردي Ƙمنتجا ƴوخاصة لبي

  .ǌلǁالمست

" ýمن خال Ƈالعمال Ǐعل ýا تتحايǌنƋمة التسويقية بƲاألن Ǐإل Ƙتماماǋاال Ǌكما توج

 Ǌير ما يحصلون عليƛبك ƾوƽم التسويقية تǌم سوف يحققون قيمة من معامالتǌنƋم بǌإقناع

ýƛة مƽويتضمن أشكاال مختل Ƴالتسعير الخاد ƾعن طري Üýعƽبال" :ƴبسعر المصن ƴأو " البي "

  2". التخƽيضاƘ الǌاƑلة علǏ األسعار األصلية" أو " ملة البيƴ بسعر الج

 ƴفي المواق Ƙللمنتجا Ɲالتروي Ɣالمراقبة جان Ɣالتي تستوج ýر االحتياǋاƲومن م      

إضافة إلǏ تعبƑتǊ الخادعة في . اإللكترونية Ü لما فيǊ من مبالƺة في مالمح ومنافƴ السلعة 

 خالý إƹراƇاƘ التصميم أو التعديý خاصة محتوǎ العبواÜƘ والتحايý بƎخƽاƇ النقƭ من

  .أƛناƇ تƺليف المنتÜƝ فيتم تƺيير الكمية مƴ االحتƽاƲ بالحجم 

  : البيƋ ƲلǍ ناقصي اǉǓلية -4

األولǏ مصلحة القاصر في : في عقود التجارة اإللكترونية تتعارƯ مصلحتان"

متعاقد مƴ القاصر بحسن إبطاý تعاقدǉ وفقا للقواعد العامة Ü والƛانية مصلحة التاجر أو ال

 السيما وأن التاجر في ÜبطاýنيةÜ الذي يرǎ إنǌيار عقودǉ إذا طعن القاصر في العقد باإل

Ǌخر معǓالتيقن من عمر المتعاقد ا ǉفي مقدور Ʃاإللكتروني لي ƴ3"عقد البي.  

 ƴووض Üارة وتخصصاǌم Ɣالتجاري يتطل ýمن التعام Ƴذا النوǋ Ǐفالرقابة عل

قƾ من ǋوية المتعاقدين ضمانا لحقوƾ أطراف المعاملةÜ بحيث إذا شرط يسمح بالتح

                                                                                                                                                        
  .بتصریف– 473-472-471أمين عبد العزیز حسن، : استراتيجيات التسویق في القرن الحادي والعشرین 1
  473 ، نفسهالمرجع  2
  63 بن ساسي  إلياس،التعاقد االلكتروني والمسائل القانونية المتعلقة به: مجلة الباحث  3



 216

  Ǌأو إذا فسخ Üالعقد ƣسƽخر المطالبة بǓللمتعاقد ا ƨال يجوƛشا أو تدليسا مƹ القاصر Ɣارتك

Ưالقاصر المطالبة بالتعوي.  

  : تحدǎ اǓمان-5

ال يƨاý قطاƳ عريƯ من الناƩ يرون أن معامالتǌم عبر اإلنترنƹ Ƙير ƈمنة 

في المقابý فƎن المنشƘƉ . لقدر المطلوÜƔ خاصة فيما يتعلƾ باستخدام بطاقاƘ االƑتمانبا

 Ƙالمنافسة باستخدام اإلنترن Ƙالشركا Ưاإللكترونية تشكو قيام بع Ƙالمعامال Ʃالتي تمار

ƾتجارية أو مجرالخترا Ɣا ألسباǌلدي Ɣة الحاسƨǌ1"  اإلضرارد أج.  

لǏ المستوǎ المحلي واإلقليمي والدولي يلƺي فتطور ونمو التجارة اإللكترونية ع   

Ƈلالعتدا Ǌعرض Ƙسساƌو تصبح أنشطة األفراد والم ƨوالسرقة األمر الذي  الحواج

  .يتطلƔ تدخال قانونيا لتنƲيم العالقاƘ التجارية

6-ƿحماية المستهل :  

   Ƙالنشاط التجاري اإللكتروني تقديم ضمانا Ǐالرقابة عل ƨاǌج Ɣكما أن من واج

 في التجارة اإللكترونية ةتمýƛ حماية المستǌلǁ أحد المشاكý الرƑيسي"  المستǌلǁ إذ لحماية

  .   2"والتي تƛƌر علǏ أداƇ قطاعاƘ األعماý عند تحويلǌا إلǏ النƲم اإللكترونية

 فيجƔ أن تضمن تدخالƘ الرقابة حقوƾ المستǌلǁ بوضƴ قوانين عقابية بصورة   

نطاƾ ما تسمح بǊ أدلة اإلƛباƘ اإللكتروني قد يكون وفي ". واضحة وفي إطار من الشƽافية

من المناسƔ إنشاƇ الجمعياƘ المتخصصة لحماية المستǌلǁ وتƽعيý دور المنƲماƹ Ƙير 

  .3"الحكومية

  مدǌ حماية الشريعة اإلسالمية للتجارة اإللكترونية: الفرƱ الƙالث

 تتم عبر شبكة نƲرا النتشار التجارة اإللكترونية واƨدياد حجم التعامالƘ التي

اإلنترنيƘ بصƽة خاصةÜ أصبح من الضروري التدخý لوضƴ األطر القانونية التي تحكم 

ǋذا النوƳ من المعامالÜƘ ألنǊ من الخطورة أن تتجمد القواعد القانونية الوضعية وال 

ƴالمجتم Ǌتساير التطور التكنولوجي الذي يعيش. 
                                                                                                                                                        

  457. ثابت عبد الرحمن إدریس : التسویق امعاصر 1
 60المرجع نفسه ،  2
  .60 ثابت عبد الرحمن إدریس،: التسویق المعاصر  - 3
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عاملين والمستƽيدين من خدمة  فتطور القانون ضروري لتحقيƾ حماية فعالة للمت

 Ƙتشريعا ƴبوض ƘماƲوالمن Ƙوالتكتال ýالعديد من الدو Ƙقام ǁذل ýومن أج ÜƘاإلنترني

  . خاصة بتنƲيم التجارة اإللكترونية

ولقد سبƾ اإلسالم األنƲمة الوضعية في اǋتمامǊ بالمعامالƘ التجارية وحمايتǌا من 

أنواƳ الƲلم في المعامالÜƘ وأوجبƘ كý أنواƳ التدليƩ والكذƔ والƺشÜ فحرمƘ كافة 

وǋي أسƩ شرعية ينبƺي –وساýƑ السالمة في التعامý التجاريÜ حتǏ يكسƔ الماý حالال 

أن يتحلǏ بǌا التاجرÜ وأوجبƘ طلƔ اإلذن من صاحƔ العمý التجاريÜ وااللتƨام باألمانة 

ة ارتباط النية وضرورة التحلي باألخالƾ الحميدة المنبƛقة من العقيدة اإلسالميةÜ وضرور

في البيƴ والنƨاǋة والصدƾ والوفاƇ بالعقود التجاريةÜ واالبتعاد عن اليمين المنƽقة للسلعة 

  .1وااللتƨام بالشروط العقدية

وسيادة قانون العرƯ والطلƔ وعدم احتكار السلƴ أو الƺش فيǌا أو ƹصبǌا 

 من أولوياƘ - للسوƾتحقيقا للمصلحة وإنعاشا–وتحري الجلƔ الصحيح واإلنتاجية المباحة 

  .2األخالƾ الƽاضلة للتاجر المسلم

 كما أن سد الذراƴƑ لمنƴ األضرار والمƽاسد التجارية مطلƔ مǌم في العملية 

 ǉصور ƴي عن الضرر بجميǌوقد ورد الن Üي قواعد مقررة في اإلسالمǋو Üالتجارية

لكترونية والنسƣ االحتكارÜ أو الدخوý إلǏ مواقƴ إ: وتحريم استعمالÜǊ ومن صور الضرر

منǌا بطريƾ القرصنة أو البيƴ من دون موجƔ شرعي ويجƔ التحلي بالخلƾ اإلسالمي 

وااللتƨام بالعالمة التجارية الواضحة واالحتƽاƲ بملكيتǌا وتميǋƨا عن المحý التجاري 

 ǁوذل Ƴوالخدا ýالحي Ɣالبعد أن أسالي ƴفي التجارة االلكترونية م Ƴمشرو Ǌبوج Ǌاللƺواست

  . علǏ حقوƾ اǓخرين من السرقاƘ وإضاعة أموالǌم بطرƹ ƾير مشروعةحƽاƲا

ترǁ : ومن خالý ذلǁ تبين واجباƘ التجارة االلكترونية في الشريعة اإلسالمية في

الشبǌاÜƘ واإلعالناƘ الكاذبةÜ والصدÜƾ باإلضافة إلǏ السماحة في المعاملةÜ والتحلي 

                                                                                                                                                        
سلم        - 1 ة في الحضارة اإلسالمية ،          -،  2/114 النووي شرح صحيح م ة الوراق ات مهن شوخي، أخالقي ليمان ال د س ة     346عاب شور في مجل ، بحث من

 .هـ1423، سنة 15لك سعود مجامعة الم
  .، الریاض دار الرشد27، ومحمد منصور المدخلي، أحكام الملكية في الفقه االقتصادي، 284.  ابن القيم، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية- 2
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Ǐعل ƾالمشاحنة والتضيي ǁوتر Üƾكاة المشروعة بمعالي األخالƨال ƴدف Ɣووجو ÜƩالنا 

  .1في ساƑر األعماý التجارية وعروضǌا

 للمعامالƘ االلكترونية بما نصƘ عليǊ ةكما تجلƘ صور حماية الشريعة اإلسالمي

 18453: (اللجنة الداƑمة للبحوث العلمية واإلفتاƇ بالمملكة العربية السعودية في فتواǋا رقم

 عدم جواƨ نسƣ البرامƝ الحاسوبية التي يمنح أصحابǌا ùǋ التي بينƘ فيǌا2/1/1417في 

 Ǌلقول ÜمǌذنƎا إال بǌنسخρ" :مǌشروط Ǐ2"المسلمون عل Ǌولقول ρ" : Əامر ýما ýال يح

Ǌسƽن Ɣ3"مسلم إال عن طي.  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

                                                                                                                                                        
صنائع      . 4/290 فتح الباري ، ابن حجر العسقالني،        - 1 دائع ال البين        2/20والكاساني، ب ووي، روضة الط ي     2/266، والن ة المغن ن قدام ، 3/30، واب

 .1/253، والمدونة لإلمام مالك 3/230والنووي في شرح مسلم ج
 . 1272:  سنن الترميذي، باب ما ذآر عن رسول اهللا في الصلح بين الناس، حدیث رقم- 2
 .19774 مسند اإلمام احمد، رقم - 3
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Ɩوالتوصيا ƛم النتائǉأ:  

ǋذǉ الدراسة عن الرقابة علǏ النشاط التجاري أحمد اŸ الذي وفقني حتǏ فرƘƹ من 

Ƈدا للبحث واالستقصاǌا جǌفي Ƙالتي بذل Üكر اإلسالميƽذا . في الǋ وأرجو أن يكون في

البحث ما يضيف شيƑا للبحث العلميÜ وخاصة في ǋذا المجاý والتخصƭ الحديث في 

  .جامعاتنا

  : يليومن أǋم النتاƝƑ التي توصلƘ إليǌا من خالǋ ýذǉ الدراسة ما

1ø  الضوابط ýمن خال Üǉوعقود ǉتم اإلسالم بالنشاط التجاري بمختلف صورǋا 

وǋذا بناƇ علǏ خصوصية التجارة في الƽكر . الƽقǌية التي تحكم كý مبادلة تجارية

االقتصادي اإلسالمي الذي يقوم علǋ Ǐوية خاصة وذاتية مستقلة عن باقي األنƲمة 

Ǌيستمد أصول Ǌألن ǎالكريم االقتصادية األخر Ǌوسنة رسول Ÿا Ɣا من كتاǌكل ǉƇومباد 

ǎاإلسالمي األخر ƴومصادر التشري.  

2ø  اǌالرقابة بنوعي ýمن خال Üƾرقابي دقي Ʃام االقتصادي اإلسالمي بحƲرد النƽين 

وǋذا ما يبين ارتباط المǌƽوم . الذاتية والمƌسساتية: التي تƽرƯ علǏ النشاط التجاري

المي بƽلسƽة اإلسالم ورƌيتǊ لقضايا الƽرد بمختلف أنواعǌا الرقابي في االقتصاد اإلس

  .السايسيةÜ االجتماعية واالقتصادية

ونƲرا لتطور المجتمعاƘ وتعقد صور مجاالƘ التجارةÜ سواƇ فيما يتعلƾ بممارسة 

ǉيرƹو ǁوالبنو Ƙوالشركا Ƙسساƌا أو المǌرد لƽفالواق. الƴƨاǌذا الجǋ إعادة بعث Ưرƽي  
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تƽعيý دورǉ في ضبط وترشيد السلوǁ التجاري للƽرد في السوƾ  واƾالƽعاý في األسو

  .اإلسالمي

ة ومختلف النقاباƘ والمنƲماƘ العمالية الƽاعلة بالتنسيƾ بين جǌاƨ الحس إمكانية - 3

ýذا المجاǋ ر النشاط التجاريفيǋاƲطية مختلف مƺلت ǁلǌحماية المست Ƙوجمعيا  .  

تǌƲر تƽوƾ الƽكر االقتصادي اإلسالمي والمقارناƘ البسيطة الواردة في البحث 

وتميǉƨ في مجاý الرقابةÜ ومرونة المبادƏ واألسƩ والتطبيقاƘ تمكن من متابعة كý صور 

ومƲاǋر النشاط التجاري الحديƛة بشكý دقيƾ وجǌاƨ فعاý ورقابة ذاتية لتحقيƾ مستوǎ من 

  .الكƽاƇة والترشيد

Ɩالتوصيا:  

Ƙمن عالقا Ǌومال Üبمختلف صور النشاط االقتصادي في أي إن النشاط التجاري 

والرقابة المƨدوجة في . مجتمƴ يمýƛ معيار ومƌشر السالمة االقتصادية واالجتماعية لǖمة

 ƾولتحقي Üة االقتصاديةƇاƽالك ƾيمكن من تحقي ƨومصدر تمي ýفعا ýكر اإلسالمي عامƽال

Ƴا مناسبة للموضوǋالتي أرا Ƙالتوصيا Ưني أتقدم ببعƎف ǁذل:  

1 ø ا Üǁمية ذلǋƋب ƴالمجتم Ʃوتحسي Üالرقابة الذاتية في اإلسالم Ɣجان Ǐعل ƨلتركي

 Ƙبالمعامال ƾوخاصة فيما يتعل ÜƘفي مختلف المجاال ýوج ƨع Ÿالشعور برقابة ا Ƈوإحيا

ويمكن تحقيƾ ذلǁ من خالý حمالƘ التوعية الواسعة التي يباشرǋا المحتسƔ . التجارية

Ǌالتي . وأعوان Ƙمباشرةوكذا الجمعيا ƴوالمجتم Ʃا عالقة بالناǌل.  

وكذا إصدار كتƔ ومجالƘ متخصصة في مجاý التجارة من منƲور إسالميÜ ألعادة 

  .بعث وإحياǋ Ƈذا الجانƔ المǌم الذي تم تعيبǊ من الرقابة لعوامý كƛيرة

2 øسسƌة الحسبة إعادة بعث م Ǌصالحيات Ǌل ýإداري متكام ýيكǋ في إطار 

من األجƨǌة الǌامة في الكيان التنƲيمي للدولة كنƲام فاعý من واستقالليتǊ ومكانتǊ ض

الناحية التربوية واإلعالمية فضال عن أƛرǉ العلميÜ لتحقيƾ التكامý بين الجانبين المادي 

 ù خاصة التجارية ù األنشطة المجتمعية Ǌوتوجي Üاالقتصادي ýوالروحي في التعام

ألخالقية والعقاƑدية اإلسالميةÜ وأخلقة لتنسجم مƴ منƲومة الضوابط الشرعية والقيم ا

  .السلوǁ التجاري لالرتقاƇ بمستوياƘ األداƇ االقتصادي
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3ø  البحث في ƴتشجي ƴا المواضيǌألن Üيرا وتطبيقاƲالمتعلقة باالقتصاد اإلسالمي تن 

ýام اقتصادي متكامƲكري إلقامة نƽلدراسة . تقدم اإلطار ال Ƙفتح تخصصا Ǐإضافة إل

خصÜƭ ومقارنتǊ مƴ علم االقتصاد الوضعيÜ لالستƽادة مما ال يتنافǏ مƴ وتدريǋ Ʃذا الت

 ƾخاصة ما يتعل Ǌوتطبيق Ǌوأسلمة ما يمكن أسلمت ÜƔالضوابط واألحكام الشرعية من جان

  .بالدراساƘ االقتصادية الƽنية المتخصصة

فǌذا جǌد المقÜý حاولƘ من خاللǊ أن ألم بجميƴ المساýƑ والجƑƨياƘ : وƢتاما

لقة بالبحث ولسƘ أƨعم لǊ الكماý فالكماŸ ý عƨ وجÜý والموضوƳ ماƨاý واسعا المتع

ǎأخر Ɣوجوان Ƙلتقديم إضافا Ƈيادة البحث واالستقصاƨوقابال ل.  

فƎن أصبƘ فيما بذلتǊ من جǌد فذاǁ توفيƾ من اŸ عƨ وجÜý وإن أخطƘƋ أو 

  . فكý عمý إنساني معرƯ للخطƋ والنقصانƘقصر

  .ý مني ǋذا الجǌدÜ ويبارǁ لي فيǊ وينƴƽ بǊ إنǊ سميƴ مجيƔوأسýƋ اŸ أن يتقب

  .               والحمد Ÿ رƔ العالمين
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  Ƴذا البحث موضوǋ ýيتناو:  Üكر اإلسالميƽالنشاط التجاري في ال Ǐالرقابة عل

 ýƑم المساǋأ Ʃالرقابة حيث يدر ƾوطر Üǉالمتعلقة بالنشاط التجاري في مختلف صور

Ƙالتجارية من المحرما Ƙلضمان خلو المعامال Ǌعلي ÜǏا : مقدمة وقسم البحث إلǌورد في

حديث حوý أǋمية البحث وأسباƔ اختيار موضوƳ الرقابة علǏ النشاط التجاريÜ واǋم 

 ة محددة تمýƛ اإلطار العام للبحثاألǋداف التي يسعǏ البحث إلǏ تحقيقǌا بناƇ علǏ إشكالي

النشاط التجاري : خاƭ بتحديد المƽاǋيم األساسية حيث يƌصý لمصطلحي: الفصل اǓولو

وقسم الƽصý . والرقابة بƋنواعǌاÜ كي ال تكون اإلحالة علǏ مجǌوý في الƽصý الƛاني

وعيتǊ يحدد مǌƽوم النشاط التجاري وبيان مشر: المبحث اǓولو األوý إلƛ Ǐالƛة مباحث

باالعتماد علǏ األدلة من القرƈن والسنة واإلجماÜƳ والصور األولǏ التي ǌƲرƘ للنشاط 

المبحث  والمقايضةÜ البيÜƴ الصرف مƴ بيان ضوابط كý عقد في مطلبين: التجاري وǋي

خصƭ لدراسة صور أخرǎ من النشاط التجاريÜ وقسم المبحث إلƛ Ǐالƛة : الƙاني

Ɣول :مطالǓا للحديث المطلب اǌا وشروطǌا وبيان حكمǌعن المضاربة ومشروعيت 

لمطلب وا لدراسة اإلنتاج وبيان حكمǊ وأولوياتǊ وضوابطǊ في اإلسالم طلب الƙانيوالم

 خصƭ المبحث الƙالث و.لدراسة االستƛمار وبيان حكمǊ وأǋدافǊ وضوابطǊ: الƙالث

الرقابة عليÜǊ  التجاري وبيان طرƾ طلدراسة السوƾ في اإلسالم باعتبارǉ مركƨ النشا

 الƙاني و للحديث  عن السوƾ وبيان أǋميتǊ وذكر أنواعǊ المختلƽةاǓول :وقسم إلǏ مطلبين

  . الرقابة وأنواعǌا وضوابطǌاةخاƭ بالحديث عن مشروعي

خصƭ لدراسة أنواƳ المجاالƘ التي تحتاج إلǏ متابعة ومراقبة وقسم : الفصل الƙانيو

 تناوý موضوƳ الرقابة علǏ األسواƾ وقسم إلǏ لالمبحث اǓو :الƽصý إلƛ Ǐالƛة مباحث

 لبيان أǋم المجاالƘ والعقود التي تحتاج إلǏ رقابة في سوƾ السلƴ المطلب اǓول :مطلبين
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 تناوý موضوƳ المطلب الƙاني ووالخدماÜƘ وسوƾ األوراƾ المالية وكذا العمالƘ األجنبية

 الرقابة الذاتية ودور المحتسƔ في الرقابة علǏ سوƾ العمý والتجارة الخارجية لبيان أǋمية

بيان واجباƘ العماý وضمان حقوقǌمÜ وكذا فرƯ رقابة علǏ التجارة الخارجية لحماية 

ƴانيو .المجتمƙمار وقسم : المبحث الƛواالست ǁالǌاإلنتاج واالست Ǐللحديث عن الرقابة عل

Ɣة مطالƛالƛ Ǐول :إلǓاإلنتاج من حيل ا Ǐاإلتقان وحماية  مراقبة الجودة وثلرقابة عل

 الرقابة علǏ التسويƾ واالستǌالǁ لبيان مǌƽوم التسويƾ الƙانيو المنتوج من التقليد

 Ǐعل ýوالعم ǁلǌمتابعة ومراقبة وكذا حماية المست Ǐالتي تحتاج إل Ǌم قنواتǋوأ ƴيƨوالتو

Ǌالث وترشيد اختياراتƙالبنال Ǐالرقابة عل Ƴلبيان أنوا ǁالبنو Ƙماراƛاست Ǐالرقابة عل  ǁو

: المبحث الƙالثÜ وودراسة بعƯ صيƸ االستƛمار والتمويý المطبقة في البنوǁ اإلسالمية

–خصƭ لدراسة الحقوƾ األدبية والƽكرية والتجارة اإللكترونية باعتبارǋا مجاالƘ حديƛة 

 خاƭ المطلب اǓول : تحتاج إلǏ متابعة ومراقبةÜ وقسم المبحث إلǏ مطلبين-نسبيا

دبية والƽكرية ببيان مǌƽوم الحƾ وأǋمية الحقوƾ األدبية وإفراد بالحديث عن الحقوƾ األ

بعƯ أنواǋ Ƴذǉ الحقوƾ بالدراسة كحƾ التƋليف وبراƇة االختراƳ وحƾ االسم والعالمة 

لتجارة اإللكترونية من حيث تحديد مǌƽومǌا وذكر أǋم منافعǌا ل المطلب الƙاني والتجارية

  .سالمية لǌذا النوƳ من النشاط التجاريوأضرارǋا وإبراƨ مدǎ حماية الشريعة اإل

 تتضمن أǋم النتاƝƑ التي توصلƘ إليǌا من خالý البحثÜ وذكر بعƯ التوصياƘ الƢاتمةو

Ƴا مناسبة للموضوǋالتي أرا.  
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  قرار المجمع الفقهي الخاƫ بمعامالت سوق األوراق المالية

 
 ƴƑالمالية والبضا ƾاألورا ƾحقيقة سو Ǐعل Ǌا من ) البورصة(بعد إطالعǌوما يجري في

عقود عاجلة وƈجلة علǏ األسǌم وسنداƘ القروƯ والبضاƴƑ والعمالƘ الورقية ومناقشتǌا في 

  :وƇ أحكام الشريعة يقرر ما يليض

ǋي إيجاد سوƾ مستمرة وداƑمة يتالقǏ فيǌا ) البورصة(أن ƹاية السوƾ المالية : أوال

العرƯ والطلƔ والمتعاملين بيعا وشراŅƇ وǋذا أمر جيد ومƽيد ويمنƴ استƺالý المحترفين 

سعار وال يعرفون ألللƺافلين والمسترسلين الذين يحتاجون إلǏ بيƴ أو شراƇ وال يعرفون حقيقة ا

Ƈالشرا Ǐو محتاج إلǋ ومن ƴالبي Ǐالمحتاج إل.  

أنواƳ من ) البورصة(ولكن ǋذǉ المصلحة الواضحة يواكبǌا في األسواƾ المذكورة 

الصƽقاƘ المحƲورة شرعا والمقامرة واالستƺالý وأكý أمواý الناƩ بالباطÜý ولذلǁ ال يمكن 

م المعامالƘ التي تجري فيǌا كý واحد منǌا إعطاƇ حكم شرعي عام بشƋنǌا بý يجƔ بيان حك

  .علǏ حدة

 أن العقود العاجلة علǏ السلƴ الحاضرة الموجودة في ملǁ الباƴƑ التي يجري فيǌا :ƙانيا

 Ǐعل Źة ما لم تكن عقوداƨƑي عقود جاǋ العقد شرعا Ʃفي مجل Ưالقب Ǌفيما يشترط ل Ưالقب

ƴƑالبا ǁفي مل ƴأما إذا لم يكن المبي Üم ال محرم شرعاƛ Ü السلم ƴشروط بي Ǌأن تتوافر في Ɣفيج 

Ǌقبض ýقب Ǌبيع ǁللمشتري بعد ذل ƨيجو.  

أن العقود العاجلة علǏ أسǌم الشركاƘ والمƌسساƘ حين تكون تلǁ السǌم في ملƙ  : ǁالƙا

 Üا محرم شرعاǌتعامل Ƴموضو Ƙسساƌأو الم Ƙالشركا ǁة شرعا ما لم تكن تلƨƑجا ƴƑالبا

  . وشركاƘ الخمورÜ فحينƑذ يحرم التعاقد في أسǌمǌا بيعا وشراŅƇكشركاƘ البنوǁ الربوية

أن العقود العاجلة واǓجلة علǏ سنداƘ القروƯ بƽاƑدة بمختلف أنواعǌا ƹير : رابعا

  .جاƨƑة شرعا ألنǌا معامالƘ تجري بالربا المحرم

سǌم والسلƴ أن العقود اǓجلة بƋنواعǌا التي تجري علǏ المكشوف أي علǏ األ: Ƣامسا

ƹير جاƨƑة شرعا ) البورصة(التي ليسƘ في ملǁ الباƴƑ بالكيƽية التي تجري في السوƾ المالية 
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ألنǌا تشتمý علǏ بيƴ الشخƭ ما ال يملǁ اعتمادا علǏ أنǊ سيشتريǊ فيǌما بعد ويسلمǊ في 

 Ÿا ýشرعا لما صح عن رسو Ǌي عنǌذا منǋو Üالموعدρýقا Ǌال :  أنƴتبǁعند Ʃما "  لي ǁوكذل

 نρ Ǐǌأن النبي : إلمام أحمد وأبو داود بƎسناد صحيح عن ƨيد بن ƛابƘ رضي اŸ عنǊرواǉ ا

  .الǌمحأن تباƳ السلƴ حيث تبتاƳ حتǏ يحوǋƨا التجار إلǏ ر

من قبيý بيƴ السلم في ) البورصة(ليسƘ العقود اǓجلة في السوƾ المالية : سادسا

  :الشريعة اإلسالمية وذلǁ للƽرƾ بينǌما من وجǌين

ال يدفƴ الƛمن في العقود اǓجلة في مجلƩ العقد وإنما ) البورصة(المية لم السوƾ ا في-أ

  .يƌجý دفƴ الƛمن إلǏ موعد التصƽية بينما أن الƛمن في بيƴ السلم يجƔ أن يدفƴ في مجلƩ العقد

Ɣ- المالية ƾالبورصة( في السو ( ýاألو ƴƑي في ذمة الباǋا وǌالسلعة المتعاقد علي Ƴتبا

ذلǁ إال قبƯ أو دفƴ فروǋƨ  ƾا المشتري األوý عدة بيوعاƘ وليƩ الƺرƯ منوقبý أن يحو

سعار بين الباƑعين والمشترين ƹير الƽعليين مخاطرة منǌم علǏ الكسƔ والربح كالمقامرة األ

Ǌقبض ýفي عقد السلم قب ƴالمبي ƴبي ƨبينما ال يجو Ƈبسوا Ƈسوا.  

Ǌ يجƔ علǏ المسƑولين في البالد وبناƇ علǏ ما تقدم يرǎ المجمƴ الƽقǌي اإلسالمي أن

 Ƙقاƽفي عقود وص Ƈكيف تشا ýم حرة تتعامǋالبورصة في بالد ƾاإلسالمية أن ال يتركوا أسوا

 يƽعلوا ما يشاƇون بý أنسواƇ أكانƘ جاƨƑة أم محرمةÜ وأن ال يتركوا للمتالعبين باألسعار فيǌا 

فيǌا ويمنعون العقود ƹير يوجبون فيǌا مراعاة الطرƾ المشروعة في الصƽقاƘ التي تعقد 

 Üاالقتصاد العام Ɣالكوارث المالية ويخر Ǐالذي يجر إل Ɣة شرعا ليحولوا دون التالعƨƑالجا

 ýالشريعة اإلسالمية في ك ƾام طريƨالخير في الت ýيرين ألن الخير كƛبالك Ƙالنكبا ƾويلح

Ƈشي. Ǐتعال ýوال تتبعوا السبل فت[: قا Ǉذا صراطي مستقيما فاتبعوǉ وأن ǈن سبيلƳ بكم Ƽفر

  .)1 (]ذلƿ وصاكم بǈ لعلكم تتقون

  
  
  

 

                                                 
  .135اآلية : سورة األنعام-)1(

ام             دة ع سابعة المنعق دورة ال ة، ال ة المكرم الم اإلسالمي، مك رار   1404قراءات المجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي، مطبوعات رابطة الع ـ الق ه
 .120،125األول، 
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  قرار المجمع الفقهي بشƉن أرباƝ التجار
 

 المعقد في دورة مƌتمرǉ الخامƩ اإلسالميناقش المجمƴ الƽقǌي التابƴ لمنƲمة المƌتمر 

مÜ موضوƳ 1988 ديسمبر 5 إلùǋ 1 Ǐ الموافƾ 1409 جمادǎ األول6Ǐ إلǏ 01بالكويƘ من 

  : التجار فقرر ما يليرباƟأتحديد 

 في بيعǌم ا األصý الذي تقررǉ النصوƭ والقواعد الشرعية ترǁ الناƩ أحرار:أوال

ƺفي إطار أحكام الشريعة اإلسالمية ال Üمǌم وأموالǌم في ممتلكاتǌم وتصرفǌƑروشرا Ƈا

Ǐتعال Ǌقول ƾعمال بمطل Üاǌكلوا أموالكم بينكم باأيهايا {: وضوابطƉمنوا ال تƆ ال  للذينƋ لباطل

  .)2(]أن تكون تجارة Ƴن تراƭ منكم

لتجار في معامالتǌم بý ذلǁ متروǁ ا ليǋ Ʃناǁ تحديد نسبة معينة للربح يتقيد بǌا :ƙانيا

: لƲروف التجارة عامةÜ وƲروف التاجر والسلÜƴ مƴ مراعاة ما تقضي بǊ اǓداƔ الشرعية من 

  .الرفƾ والقناعةÜ والسماحة والتيسير

ƙالƙن:ا Ƙتضافر  Ɣمن أسبا ýسالمة التعام Ɣوجو Ǐالشريعة اإلسالمية عل ƭصو

الحرام ومالبساتǊ كالƺش والخديعة والتدليƩ واالستƺالý وتƨييف حقيقة الربحÜ واالحتكار الذي 

  .يعود بالضرر علǏ العامة والخاصة

ال يتدخý ولي األمر بالتسعير إال حيث يجد خلال واضحا في السوƾ واألسعار : رابعا

ن عوامý مصطنعة فƎن لولي األمر حينƑذ التدخý بالوساýƑ العادية الممكنة التي تقضي ناشƑا م

 .)3(علǏ تلǁ العوامý  وأسباƔ الخلý والƺالƇ والƺبن الƽاحش

  

  

  
                                                 

 .29آية : سورة النساء-)2(
صاوي،                               -)3( د اهللا المصلح، صالح ال صادية المعاصرة، عب امالت االقت شرعية للمع ام ال ى األحك سلم إل ستثمر الم ل الم ه، دلي ، .67،68ما ال يسع التاجر جهل

 ، 1م، ط 2001/هـ1422الرياض، دار المسلم للنشر والتوزيع، 
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ƅمر بالشراǒالمرابحة ل Ʋببي ƫاƢ الفقهي اإلسالمي Ʋ4قرار المجم:  

 جمادǎ 6-1ي الكويƘ قرر المجمƴ الƽقǌي اإلسالمي في دورتǊ الخامسة المنعقدة ف

 Ǐ1409األول ƾالمواف ùǋ10 -15/12/1988م مايلي:  

 إن البيƴ بالمرابحة لǔمر بالشراƇ إذا وقƴ علǏ سلعة بعد دخولǌا في ملǁ المƋمورÜ -أ

وحصوý القبƯ المطلوƔ شرعا ǋو بيƴ جاƨƑ طالما كانƘ تقƴ علǏ المƋمور مسƌولية التلف 

ƽالخ Ɣوتبعة الرد بالعي Üالتسليم ýشروط قب Ǌفي Ƙالرد بعد التسليم وتوافر Ƙمن موجبا ǉي ونحو

Ǌموانع Ƙƽوانت ƴالبي.  

Ɣ- Ʋالمجم Ǎوأوص:  

 Ǐإل Ǌنشاطات Ɣلƹفي أ Ǌر المصارف اإلسالمية اتجƛمن أن أك ǊƲما الح Ƈفي ضو

  : التمويý عن طريƾ المرابحة لǔمر بالشراƇ يوصي بما يلي

تǏ أساليƔ تنمية االقتصاد وال سيما  أن يتسƴ نشاط جميƴ المصارف اإلسالمية في ش-

 ƴالمشاركة والمضاربة م ƾود خاصة أو عن طريǌالصناعية أو التجارية بج ƴالمشاري Ƈإنشا

ǎأطراف أخر.  

-  ƾالعملية لتطبي Ƙالحاال Ʃأن تدر)Ƈمر بالشراǔالمصارف اإلسالمية ) المرابحة ل ǎلد

 Ǐوتعين عل ƾفي التطبي ýالخل Ƴتعصم من وقو ýأصو ƴمراعاة األحكام الشرعية العامة لوض

Ƈمر بالشراǔالمرابحة ل ƴأو الخاصة ببي.  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .318 شبير،محمد عثمان : ي الفقه اإلسالمي المعامالت المالية المعاصرة ف- 4
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  أǉم القراراƖ والفتاوǌ المعاصرة للتجارة اإللكترونية

لقد انتƘǌ المجامƴ الƽقǌية والǌيƑاƘ بخصوƭ أحكام التجاراƘ اإللكترونية إلǏ العديد من 

  :القراراƘ والƽتاوǎ أǋمǌا

  لمتعلƼ بحكم العقود بƇالƖ االتصال الحديƙةا) 54/3/6(قراراƖ رقم 

إن مجلƩ مجمƴ الƽقǊ اإلسالمي المنعقد في دورة مƌتمرǉ السادƩ بجدة في المملكة 

  .م1990 مارùǋ14 Ʃ الموافý ƾ 1410 شعبان 23 إلǏ 17العربية السعودية من 

Ƴموضو ƭبخصو ƴالمجم Ǐالبحوث الواردة إل Ǐعل Ǌبعد إطالع" :ƘالƉالعقود ب Ƈإجرا 

  ".االتصاý الحديƛة

ونƲرا إلǏ التطور الكبير الذي حصý في وساýƑ االتصاý وجريان العمý بǌا في إبرام 

Ƙالمالية والتصرفا Ƙالمعامال ƨالعقود لسرعة إنجا.  

وباستحضار ما تعرƯ لǊ الƽقǌاƇ بشƋن إبرام العقود بالخطاƔ وبالكتابة وباإلشارة 

عدا الوصيةÜ (لحاضرين يشترط لǊ اتحاد المجلƩ وبالرسوÜý وما تقرر من أن التعاقد بين ا

وتطابƾ اإليجاƔ والقبوÜý وعدم صدور ما يدý علǏ إعراƯ أحد العاقدين ) واإليصاÜƇ والوكالة

  .عن التعاقدÜ والمواالة بين اإليجاƔ والقبوý بحسƔ العرف

  :قرر

 معاينةÜ وال إذا تم التعاقد بين ƹاƑبين ال يجمعǌما مكان واحدÜ وال يرǎ أحدǋما اǓخر- 1

Ü وينطبƾ )الرسوý(يسمƴ كالمÜǊ وكانƘ وسيلة االتصاý بينǌما الكتابة أو الرسالة أو السƽارة 

فƽي ǋذǉ الحالة ينعقد ) الكمبيوتر(علǏ ذلǁ البرƾ والتلكƩ والƽاكƩ وشاشاƘ الحاسƔ اǓلي 

Ǌوقبول Ǌالموجة إلي Ǐإل Ɣاإليجا ýالعقد عند وصو.  

 في وقƘ واحد وǋما في مكانين متباعدينÜ وينطبǋ ƾذا  إذا تم التعاقد بين طرفين- 2

علǏ الǌاتف والالسلكيÜ فƎن التعاقد بينǌما يعد تعاقدا بين حاضرين وتطبƾ علǋ Ǐذǉ الحالة 

  .األحكام األصلية المقررة لدǎ الƽقǌاƇ المشار إليǊ في الديباجة
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لبقاƇ علǏ إيجابǊ  إذا صدر العارƯ بǌذǉ الوساýƑ إيجابا محدد المدة يكون ملƨما با- 3

Ǌعن Ƴالرجو Ǌل Ʃولي Üالمدة ǁتل ýخال.  

 إن القواعد السابقة ال تشمý النكاƟ الشتراط االشǌاد فيÜǊ وال الصرف الشتراط - 4

ýالما Ʃرأ ýوال السلم الشتراط تعجي ÜƯالتقاب.  

 ما يتعلƾ باحتماý التƨييف أو التƨوير أو الƺلط يرجƴ فيǊ إلǏ القواعد العامة - 5

Ƙباƛǘكما صدر أيضا عن الندوة العلمية5ل Ü6 المتعلقة بدراسة أبعاد التجارة االلكترونية عبر 

 ƾمن التجارة يتواف Ƴذا النوǋ أن Ǐإل Ƙحيث خلص Üاǌوموقف الشريعة اإلسالمية من Ƙاالنترني

تماما مƴ مبادƏ وقواعد الشريعة اإلسالمية الƺراÜƇ فǌي حالý شرعا وذلǁ ألن الشارƳ الحكيم 

صر علǏ وضƴ األسƩ العامة والمبادƏ الكلية في تشريعǊ لǖحكام العملية المتعلقة قد اقت

بالمعامالƘ والتي ال تختلف باختالف الƨمان والمكانÜ ومن ƛم فليƩ في أحكام الشريعة 

اإلسالمية ما يمنƴ من االستƽادة من االنترنيƘ في مجاý التجارة ما دام التعامý يتم في إطار 

 العامةÜ ويمكن إعماý أحكام الشريعة اإلسالمية لمواجǌة المشكالƘ التي القواعد الشرعية

تعترƯ األخذ باالنترنيƘ في التجارة الدوليةÜ وال سيما فيما يتعلƾ بحماية المتعاملين من الƺش 

 Ʋاƽوالح Ƙفي المعامال ƾالصد Əمباد ƣترسي ýمن خال ǁويتم ذل ÜƘفي المعامال ƾوعدم الصد

ومن ƛم تقƴ علǏ عاتƾ الدوý اإلسالمية مǌمة .  العام للمجتمƴ اإلسالميعلǏ أخالقياƘ النƲام

حماية ǋذا النƲامÜ بƋن تتخذ ما تراǉ مناسبا وضروريا لحماية قيمتǌا الدينية في ضوƇ أحكام 

الشريعة اإلسالميةÜ واستخدام األساليƔ الƽنية المتاحةÜ بما يكýƽ تجنƔ األضرار الناجمة عن 

  .للشريعة اإلسالميةÜ والتي يتم اللجوƇ إليǌا علǏ شبكة االنترنيƘالممارساƘ المخالƽة 

 ýمشروعية التجارة اإللكترونية من خال ǎالندوة ببحث مد ǉذǋ ون فيƛوقد قام الباح

ردǋا إلǏ المبادƏ األصولية والقواعد الكلية في الشريعة اإلسالميةÜ فمن المعلوم أن ǋناǁ عدة 

  :مية منǌامبادƏ عامة كلية للشريعة اإلسال

مبدأ درƇ المƽاسد وجلƔ المنافÜƴ حيث تنطبƾ القواعد المتصلة بجلƔ المنافƴ علǏ التجارة 

اإللكترونيةÜ إذ يتم من خالý التعامý مƴ شبكة االنترنيƘ تحقيƾ المنƽعة لطرفي المعاملةÜ فضال 

ر أحد أركان عن توافر القصد واإلرادة واالختيارÜ فالتراضي أو الرضا بين الطرفين والذي يعتب

                                                 
 .1268-1267. م1990/هـ1410 مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، الدورة السادسة لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي، العدد السادس، الجزء الثاني - 5
 .2000 مارس عام 23 مطبوعة عن الندوة المنعقدة في مرآز صالح آامل لالقتصاد اإلسالمي في جامعة األزهر بتاريخ - 6
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العقدÜ متوافر في التجارة اإللكترونية حيث ال يستطيƴ أي طرف من الطرفين أن يجبر الطرف 

اǓخر علǏ التعاقدÜ ألنǊ ال يمتلǁ أي سلطة إلجبارǉ علǏ ذلǋ ǁذا فضال عن توافر عنصرين 

مýƛ في التي تت(ǋامين في العقد ǋما المعلومة الصادقة عن كý معاملةÜ والعدالة بين الطرفين 

Ü فكý منǌما يتخذ قرارǉ بحرية تامة بما يحقƾ مصلحتǊ في ضوƇ )تواƨن المنƽعة والعاƑد

Ƙاالنترني Ǐعل Ƙشبكة المعلوما Ǌا لǌالتي تتيح Ƙالمعلوما.  

ومن حيث درƇ المƽاسدÜ يتبين أن العقد الذي يتم إبرامǊ في نطاƾ التجارة اإللكترونية 

حý المعاملة خدماƘ فيتم تسليمǌا إلكترونياÜ وإذا كان ǋذا ليƩ من عقود الƺررÜ إذ أنǊ إذا كان م

  .المحý سلعة فيتم توصيلǌا للمشتري بعد التعاقد

  :ولقد صدر حديƛا من الƽتاوǎ المعاصرة تتعلƾ بالتجارة اإللكترونية من بينǌا

ÝƖشبكة االنترني Ƽن طريƳ Ʋالبي ƖملياƳ ي حولƳالحكم الشر  

ǎتوƽال Ƙوكان :ƴالة عن م: من شروط البيǌالج ýوƨت Ǐحت Üƴومعرفة المبي Üمنƛعرفة ال

العوƯ والمعوÜƯ فƎن الجǌالة تسبƔ الخالفاƘ والمناƨعاÜƘ مما يكون لǊ األƛر الƲاǋر في 

 ÜǊوحذر من Ǌعن Ǐتعال Ÿا Ǐǌوالتدابر الذي ن ƴاجر والتقاطǌوالت Üبين المسلمين Ƙالعداوا Ƴوقو

رƌية أو الصƽة الواضحة فنرǎ أنǌا ال تتبين إال وحيث أن معرفة السلƴ يتوقف تحققǌا علǏ ال

بالمقابلة والمشافǌة ومشاǋدة المبيƴ ومعرفة منƽعتǊ ونوعيتÜǊ وقد ال يحصý ذلǁ علǏ التمام إذا 

 Ɵة في مدƺفي البيان والمبال ýǋا التساǌفي ƴالتي تق Ƙأو المكالما Ƙكان التعاقد بوساطة الشاشا

 ÜƘوفي ذكر محاسن المنتجا Üالتي اإلنتاج ÜƘوالدعايا Ƙير من اإلعالناƛو األمر في كǋ كما

 ƾذا تحقƎف ýحا ýك Ǐوعل ýعند االستعما ƾا ال يتحقǋرƛن أكƎف ÜƘتنتشر عبر الصحف والمجال

 -بيعا وشراƇ–شرط البيان والمعرفة للƛمن والمƛمن وƨالƘ الجǌالةÜ فƎنǊ يجوƨ التعامý والتعاقد 

النترنيÜƘ أو ƹيرǋا من الوساýƑ التي يستƽاد منǌاÜ بواسطة الǌاتفÜ وبواسطة الشاشةÜ أو ا

وتƌمن المƽسدة والƺرر واالستبداد بالمصالح واكتساƔ األمواý بƺير حÜƾ فƎذا أضيف شيƇ من 

ýƑالوسا ǉذǌالمبايعة ب ƨالمحاذير لم تج ǉذǋ...أعلم Ÿ7وا.  

 Ƙم الشركاǌوعن حكم أس–Ƈعن- بيعا وشرا ǎتوƽال ƘƇجا Ƙعبر شبكة االنترني  

ýاƌالس :Ƙعبر شبكة االنترني Ƈالتجارية بيعا وشرا Ƙم الشركاǌأس ýما الحكم الشرعي لتداو.  

                                                 
 .، ار اإلسالم للتراث اإلسالمي ،711خالد بن عبد الرحمان الجريسي،د ،  فتاوى علماء البلد الحرام مكة المكرمة - 7
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الشركاƘ اإلسالمية جاƨƑة ومباحةÜ سواƇ أكانƘ تجارية أو صناعيةÜ أو ƨراعية أو 

شركة العنان وشركة : معماريةÜ أو نحوǋاÜ وقد ذكر الƽقǌاƇ للشركة خمسة أنواƳ وǋي

فƎذا كانƘ الشركة قد وضعƘ . انÜ وشركة الوجوÜǉ وشركة المƽاوضةالمضاربةÜ وشركة األبد

رأƩ مالǌا في سلƴ تعرƯ للبيƴ والشراÜƇ وتلǁ السلƴ مما يباƟ التعامý فيǌا جاƨ بيƴ األسǌم 

: فيǌا إذا كان رأƩ الماý معروفاÜ ومقدار السǌم المبيƴ محدداÜ فيجوƨ لمالكǊ أن يقوý للمشتري

 الذي يمýƛ نصǌƽا أو عشرǋا أو ربƴ العشر أو عشر العشر أو بعتǁ نصيبي من ǋذǉ الشركة

نحو ذلÜǁ فيقوم المشتري مقام الباÜƴƑ ومتǏ صƽيƘ الشركة اخذ رأƩ ماý الباƴƑ وقسطǊ من 

الربحÜ وǋكذا يقاý في الشركاƘ الصناعية إذا جعý راƩ الماý في معداƘ وأدواƘ تستعمý في 

 يبيƴ نصيبǊ كلǊ أو بعضǊ بƛمن معلوم يتم قبضǊ اإلنتاج وتسويƾ ما ينتجونÜǊ فللمساǋم أن

بمجلƩ العقدÜ أو قبƯ سندÜǉ حتǏ ال يكون بيƴ كاليƇ كاليÜƇ وإذا كان للشركة رصيد من 

Ü إال أن يكون يسيرا )مد عجوة(النقود فاألولǏ عدم بيعÜǊ لƑال يبيƴ نقدا وسلعا بنقد وǋي مسƋلة 

كالǌاتف واالنترنيÜƘ إذا : اسطة األجƨǌة الجديدةفيدخý تبعاÜ وال بƩƋ ببيƴ األسǌم المذكورة بو

 Ƙأو حصل ÜƔيجاǘا لƽمخال ýأو كان القبو Üالتوالي ýن اختƎف Üمتواليين ýوالقبو Ɣاإليجا ƾتحق

جǌالة في مقدار المبيÜƴ أو لم يحصý قبƯ العوƯ أو سندǉ حاý التعاقدÜ أو كانƘ األسǌم 

Üƨ سواƇ أكان بواسطة االنترنيƘ أم المشافǌة أو ربوية كƋسǌم بعƯ البنوǁ فƎن ǋذا البيƴ ال يجو

  .8الǌاتف أو ƹير ذلǁ واŸ أعلم

 
 

                                                 
 .713خالد بن عبد الرحمان الجريسي، ،  فتاوى علماء البلد الحرام مكة المكرمة - 8
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20-Ɣالمحجو Ƙرفع Üاالقتصاد السياسي  : Üضة العربيةǌدار الن Üرةǋ1973القا Ƈƨالج Ü01م.  

ǋلية للنشر األ: بوý أسامو يلسون وƹيرÜǉ ترجمة ǋشام عبد اÜŸ األردن: االقتصاد-21

  .مÜ1 - 2001 ط15والتوƨيƴ ترجمة الطبعة 

  .م1403ùǋ- 1983 األحكام السطانية الƽراƇ بيروÜƘ دار الكتƔ العلميةÜ دط -22

دار : األردن .  أحمد مصطǏƽ العيادي –أحمد صبحي :  األمن الƺذاƑي في اإلسالم -23

  .  م 1999 – 1419 – 01النقاش للنشر والتوƨيƴ الطبعة 

  .م1977 1شوقيƎسماعيý شحاتةÜ جدةÜ دار الشرÜƾ ط: نوǁ اإلسالمية الب-24

  م1990محمد بوجالÜý الجƨاƑرÜ المƌسسة الوطنية للكتاÜƔ دطÜ :  البنوǁ اإلسالمية-25

26- Ƙم: البورصاǌأس-Ƙمار: سنداƛاالست ƾي: صناديƽار حنƽƺالعربي الحديث : عبد ال Ɣالمكت

Ƙد Üدط.  

26- Ƙم: البورصاǌأس-Ƙمارصن: سنداƛاالست ƾي: اديƽار حنƽƺالعربي الحديث : عبد ال Ɣالمكت

Ƙد Üدط.  

محمد  توفيƾ رمضان البوطيÜ دمشÜƾ : البيوƳ الشاƑعة وأƛر ضوابط المبيƴ علǏ شرعيتǌا -27

  .مÜ1419ùǋ/1998 1دار الƽكر للطباعة والنشر والتوƨيÜƴ ط

28-  Ƈدار الوفا Üýالسيد الطاي ýكما Ǐƽاإلسالمية مصط ǁ1988البنوƇƨ01م الج. 

دار الحرية للصحافة والطباعة والنشر : محسن أحمد الخضيري القاǋرة:  البنوǁ اإلسالمية-29

Ƙد Üدط.  
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Ü 1محمد عبد الرƌوف المناوÜǎ سورياÜ دار الƽكرÜ ط: التوقيف علǏ مǌماƘ التعريف -30

  .م1990

31-Ƙبيرو Üية محمد عميم اإلحسان البركيǌقƽال Ƙاƽا:  التعري Ɣطدار الكت Ü1لعلمية 

)1424ùǋ-2003   

العولمة والتجارة اإللكترونيةÜ عبد العƨيƨ عبد الرحيم سليمان : األسƩ:  التبادý التجاري-32

  .م2004 – 1دار الحامد للنشر والتوƨيÜƴ ط:األردن

عاطف محمد عبيدÜ حمدي فƌاد عليÜ بيروÜƘ دار : التنƲيم الصناعي وإدارة اإلنتاج -33

 Üضة العربيةǌم1974الن.  

أحمد :  التسويƾ مدخý استراتيجي للبيƑة التسويقية وسلوǁ المستǌلǁ والمƨيƝ التسويقي-34

 .م Ü2000 أفريý 01شاكر العسكريÜ عمانÜ دار الشروƾ للنشر والتوƨيÜƴ الطبعة 

: جماý الدين محمد المرسي اإلسكندرية –ƛابƘ عبد الرحم ادريƩ :  التسويƾ المعاصر -35

  .2005-01بعة الط–الدار الجامعية 

36-Ƙد Üدط Üضة العربيةǌدار الن ÜƘبيرو Üعمرو محي الدين Üالتخلف والتمية .  

37- Üدط Üية المصريةǌالمطبعة الب Üيƨالر Üسير الكبيرƽج1983 الت Ü7م.  

38-ýفي أحاديث الرسو ýصوǖل ƴطبعة :  التاج الجام Üج1354منصور علي ناصف Üùǋ 5.  

ƾتطبيقي: التسوي ýطبعة عبد السال: مدخ Üاالسكندرية دار الجامعة الجديدة Üم2002م قحف.  

  . د1Ƙط. يوسف القرضاويÜ باتنةÜ الƨيتونة لǘعالم والنشر:  الحالý والحرام في اإلسالم-39

 وǋو شرƟ  مختصر -رضي اŸ عنǊ– الحاوي الكبير في فقǊ مذƔǋ اإلمام الشافعي – 40 

د الماوردي البصريÜ تحقيƾ وتعليƾ محمد تضييƾ أبو الحسن علي بن محمد بن محم: المƨني

 Ưأحمد عبد الموجود–علي معو ýالطبعة -عاد Üالعلمية Ɣدار الكت ÜƘ01 بيرو Ü1414 ùǋ - 

1994 Ƈƨالج Ü05م  

ابن تيمية تحقيƾ إ براǋيم رمضان ) وƲيƽة الحكومة اإلسالمية( الحسبة في اإلسالم او -41

Ƙبيرو : Üكر اللبناني للطباعة والنشرƽم1992 01الطبعة دار ال  

  .دار المعرفة دطÜ دƘ: بيروƘ ) أبو يوسف( الخراج يحي بن ƈدم -42

  م1990 1 الطبعة 147فƌاد مرسي تجدد نƽسǌا سلسلة عالم المعرفة :  الرأسمالية-43
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  .مÜ2002 2عوف محمود الكƽراويÜ مطبعة االنتصارÜ ط: الرقابة المالية -44

45-ǎتحقي:  السنن الكبر ÜيƑطأحمد النسا Üالعلمية Ɣدار الكت ÜƘبيرو Üسيد حسن  ƾ1 – 

  .م1991

السياسة المالية في اإلسالم وصلتǌا بالمعامالƘ المعاصرةÜ عبد الكريم خطيƔ لبنان دار  -46

Ƙد Üدط Üالمعرفة.  

أحمد الحصري بيروƘ دار الكتاƔ : السياسة االقتصادية والنƲم المالية في الƽقǊ اإلسالمي -47

  .م1407ùǋ- 1986 01الƺربي الطبعة 

48-Ǌاإلسالمي وأدلت Ǌقƽحيلي:  الƨبة الǋو . Ǐكر الطبعة األولƽر دار الƑاƨ1412الجùǋ-

 .4م ج1991

المكتƔ : ابن تيميةÜ تحقيƾ عبد اŸ عبد الصمد المƽتيÜ بيروƘ:  الƽتاوǎ العراقية-  49

  .01مÜ الجÜ1425 ùǋ2004 Ƈƨ 1اإلسالمي الطبعة 

دار الƽكر ودار الكتƔ العلمية : عبد الرحمن الجƨيري بيروƘ: ة الƽقǊ علǏ المذاƔǋ األربع-50

1406ùǋ- 1986م.  

مكتبة النوويÜ دون تاريÜƣ دون طبعةÜ الجƇƨ : الƽيروƨ أباديÜ دمشƾ:  القاموƩ المحيط-51

1.  

 .م1344ùǋ /1926 القوانين الƽقǌيةÜ ابن جƨيÜƇ تونÜƩ ط -52

 المحý التجاريÜ عباƩ حلميÜ الجƨاƑرÜ -جرالتا–األعماý التجارية :  القاموƩ التجاري-53

  )م1987 (2ديوان المطبوعاƘ الجامعيةÜ ط

محمد جميƹ ýاƨي : ابن قيم الجوƨية تحقيƾ وتقديم:  الطرƾ الحكمية في السياسة الشرعية-54

  .دار البيان الƽري

  .مÜ1992 2القرطبيÜ بيروÜƘ دار الكتƔ العلميةÜ ط:  الكافي في فقǊ أýǋ المدينة المالكي-55

 الكشاف عن حقاƾƑ عوامƯ التنƨيý وعيون األقلويý في وجوǉ التƋويÜý الƨمخشري -56

  .01بيروÜƘ دار الكتاƔ العربي دون طبعة 

57-Ɣالكتا Ɵفي شر Ɣالبا  : Üدط Üالطبعة العلمية ÜƘبيرو Üني التيميƺج1993عبد ال Ü2م.  
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م 1403ùǋ-1983.كتاƔ العربيدار ال. ابن قرامةÜ بيروƘ: ويليǊ الشرƟ الكبير:  المƺني-58

Ƈƨ04الج  

59-Ǐج:  المنتق ÜƘد Üدط Üاإلسالمي Ɣدار الكتا Üرةǋالقا Üالباجي Ü Ƌالموط Ɵ5شر  

  .1 المدونة الكبرÜǎ مالǁ بن أنÜƩ بيروÜƘ دار صادرÜ دطÜ دÜƘ ج-60

61-Ǐم:  المحلƨابن ح- Üورية العربيةǌج1389 مكتبة الجم Üùǋ9 Ü  

62- Ɣذǌالم Ɵشر Ƴال:  المجمو Üدط Üالتراث العربي Ƈدار إحيا Ƌج1995نووي Ü9  

63-Ƌالموط  :ƾتحقي ÜƩبن أن ǁبشار عواد معروف : مال– ÜƘبيرو Üýمحمود محمد خلي 

   .02 م Ü ج Ü1991 1مƌسسة الرسالة ط

64-Ƙد Üدط Üكرƽدار ال Üالمبسوط السرخسي .  

  .Ƈƨ01دار المعرفةÜ د طÜ دÜƘ الج.الشاطبي:  الموافقاƘ في أصوý الشريعة-65

66-ýمن علم األصو Ǐƽالمستص  : Ƈƨالج ÜƘد Üدط Üكرƽدار ال Ü اليƨƺ01ال  

  .م1926 – 6المطبعة األميريةÜ الطبعة : الƽيوميÜ القاǋرة: المصباƟ المنير -67

  Ü03 الجƇƨ 1978دار الƽكرÜ دطÜ : مصطǏƽ أحمد الƨرقاÜƇ بيروƘ: المدخý الƽقǌي العام -68

رة في الƽقǊ اإلسالميÜ محمد عƛمان تيسيرÜ األردنÜ دار  المعامالƘ المالية المعاص-69

  .مÜ1422 Üùǋ2001 4النƽاÜƩƑ ط

70- Üرةǋالقا Üاإلسالمية ǁاإلتحاد الدولي للبنو Üاإلسالمية ǁالموسوعة العلمية والعملية للبنو 

 Üةƛج1982المطبعة الحدي Ü5م.  

م الطبعة 1980 الƽكر العربي علي الرسوÜý القاǋرة دار: المبادƏ االقتصادية في اإلسالم -71

02.  

Ü 02مكتبة النǌضة المصريةÜ الطبعة : راشد البراوي القاǋرة:  الموسوعة االقتصادية-72

1407 Üùǋ1986م.  

73-ǌالمصرفية والربوية وعالج Ƙفي اإلسالما  المعامال  :Ƙبيرو Üعترƨ سسة : نور الدينƌم

 Ü1398الرسالة دطùǋ.  



 255

م المƌسسة الجƨاƑرية للطباعةÜ دطÜ 1996لعمارة دار النبƋ جماý :  المصارف اإلسالمية-74

  .ƭ88. م1996

 01مكتبة الخريجي الطبعة : شوقي دنياÜ الرياƯ:  النƲرية االقتصادية من منƲور إسالمي-75

  .م1984

مكتƔ الرسالة  :  عين شمÜƩالنƲام االقتصادي اإلسالميÜ يوسف إبراǋيم يوسف -76

  .مÜ1421 Ü2000 04للطباعةÜ الطبعة 

77-  ÜƩعماد محمد عمارة ي Ÿا Ǐفي الدعوة إل ǉرƛام الرقابي في اإلدارة اإلسالمية وأƲالن

Üالطبعة Ưالريا Üƴيƨدار العباسيين للنشر والتو Üƴيƨدار اليقين للنشر والتو Ü01المنصورة 

1424ùǋ-2003م.  

 -02لطبعة  ا– Booksعقيý جاسم عبد اÜŸ األردنÜ مجد الوي : النقود والمصارف -78

  .م1999

  -ب-

محمد سليمان األشقرÜ وƹيرÜǉ األردنÜ دار : بحوث فقǌية في قضايا اقتصادية معاصرة -79

  .01مÜ المجلدÜ1418 Üùǋ1998 01النƽاÜƩƑط

بداية المجتǌد ونǌاية المقتصدÜ تحقيƾ عبد الحليم محمد عبد الحليمÜ القاǋرةÜ :. ابن رشد -80

  .مÜ1403ǋù/1983 2دار الكتƔ اإلسالميةÜ ط

علي محي الدين علي القرǉ داƹيÜ بيروÜƘ :  بحوث في فقǊ المعامالƘ المالية المعاصرة-81

  .مÜùǋ2001 1422 – 01دار البشاƑر اإلسالمية الطبعة 

المصرف : برنامƝ صيƸ االستƛمار اإلسالميةÜ مركƨ االقتصاد اإلسالميÜ القاǋرة -82

  .Ƙاإلسالمي الدولي لالستƛمار والتنميةÜ دطÜ د

-Ɩ-  

Üùǋ 1413 (1عبد الرحمن بن خلدونÜبيروÜƘ دار الكتƔ العلميةÜ ط:  تاريƣ ابن خلدون-83

  .Ü1 المجلد )م1992

  .4مÜ ج Ü1983 4ابن كƛيرÜ بيروÜƘ دار األندلÜƩ ط:  تƽسير القرƈن الكريم-84
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  . 02الطبريÜ دار المعارفÜ دطÜ دÜƘ الجƇƨ :  تƽسير الطبري-85

  .02طبي مطبعة دار الشعÜƔ دطÜ دƘ الجƇƨ القر: تƽسير القرطبي -86

87-Üاجǌالمن Ɵة المحتاج بشرƽمي:  تحƛيǌابن حجر ال : Ƈƨالج ÜƘد Üكرƽ06دار ال  

دار الƽكر : دار الƽكر المعاصر دمشƾ: محمد الƨحيلي بيروƘ:  تاريƣ القضاƇ في اإلسالم-88

  .مùǋ1995 1415-01ط

  .م2003مدÜ اإلسكندريةÜ الدار الجامعيةÜ  تطور الƽكر االقتصاديÜ عبد الرحمن يسري أح-89

- øح-  

مƌسسة الرسالة الطبعة : فتحي الدريني وƹيرÜǉ بيروƘ: حƾ االبتكار في الƽقǊ اإلسالمي -90

  .م1984 -03

-øج -  

Ü 1الرياÜƯ دار النشر الدوليÜ ط. فǌد العصيمي: خطة اإلسالم في موارد اإلنتاج  -91

  .م1994

  -د-

ي االقتصاد اإلسالميÜ يوسف القرضاويÜ بيروÜƘ مƌسسة الرسالةÜ  دور القيم واألخالƾ ف-92

  .مÜ1417 Üùǋ1996 1ط

  2004- م2003محمود سحنون Ü الجƨاƑرÜ دطÜ :  دروƩ في االقتصاد النقدي والمصرفي-93

الدار الƽنيةÜ دطÜ : دراساƘ الجدوǎ وتقييم المشروعاÜƘ محسن احمد الخضيريÜ  القاǋرة -94

  .م1991

دار النǌضة : ماǋر Ʋاǋر بطرÜƩ القاǋرة: ة في ýƲ اقتصادياƘ السوƾدور الدول -95

Ƙد Üدط Üالعربية.  

-Ƨ -  

96-Ƙد Üدط Üكرƽدار ال ÜƘبيرو Üسنن الترميذي .  

97-Ƙد Üدط Üالسنة النبوية Ƈدار احيا Üسنن الدرامي .  

98- Üالتراث العربي Ƈدار احيا Üدط1975 سنن ابن ماجة Üم.  
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  .مÜ1996 1ار الكتƔ العلميةÜ ط سنن أبوداودÜ بيروÜƘ د-99

  

-Ʃ-  

مƌسسة : خلف بن سلمان النمريÜ إسكندرية:  شركاƘ االستƛمار في االقتصاد اإلسالمي-100

 Üدط Üالجامعة Ɣم 2000شبا.  

  .07مÜ ج Ü1972 02 شرƟ فتح القديرÜ ابن الǌمامÜ  دار الƽكرÜ ط -101

  .ار الƽكرÜ دÜƘ دط شرƟ الƨرقاني علǏ مختصر خليÜý الƨرقانيÜ بيروÜƘ د-102

-ƫ-  

  .02 صحيح البخاريÜ بيروÜƘ دار إحياƇ التراث العربيÜ دطÜ دÜƘ ج -103

104-Ƙد Üدط Üالعلمية Ɣدار الكت ÜƘبيرو Üصحيح مسلم .  

105- Üدط Üكرƽدار ال Üالنووي Ɵم1981 صحيح مسلم بشر.  

106- Üدط Üاإلسالمي Ɣالمطت Üاأللباني Üج1408 صحيح سنن ابن ماجة Üùǋ2.  

107- Üدط Üاإلسالمي Ɣالمكت Üاأللباني Üج1409 صحيح سنن أبي داود Üùǋ2.  

ةÜ يوادÜ أشرف محمد  بين النƲرية والتطبيƾصناديƾ االستƛمار في البنوǁ اإلسالمية -108

  .مÜ1425ùǋ /2004 1اإلسكندريةÜ دار السالم للطباعة والنشر والتوƨيƴ والترجمةÜ ط

-ƭ-  

 ƹ1اƨي عنايةÜ بيروÜƘ دار النƽاÜƩƑ ط: لسوƾ اإلسالميضوابط تنƲيم االقتصاد في ا -109

1412 Üùǋ1992م.(  

- Ʊ -  

 -دراسة مقارنة–عناصر اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي والنƲم االقتصادية المعاصرة  -110

  ).مÜùǋ2000 1420 (1صالح حميد العليÜ بيروÜƘ اليمامة للطباعة والنشرÜ ط
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- ƹ -  

Ü1414 Üùǋ 1 دار الصابونيÜ دار الǌدايةÜ طيوسف كماý محمدÜ: فقǊ االقتصاد النقدي -111

  .م1993

112- Ƴالبيو ǎوفتاو Ǌفق :Ƈمة للبحوث العلمية واإلفتاƑعبد الرحمان بن ناصر : اللجنة الدا

 .م1424ùǋ-2003وƹيرة دار الكتƔ العلمية . السعدي

  .مÜ1971 01سيد سابÜƾ دار الكتاƔ العربيÜ ط:  فقǊ السنة-113

  .Ü5 ج1مÜ جƲ 09 Ü1980الý القرƈنÜ سيد قطÜƔ القاǋرةÜ دار الشروÜƾ ط في-114

Ü 1سامر مǌƲر قنطقجيÜ بيروÜƘ مƌسسة الرسالةÜ ط:  فقǊ المحاسبة اإلسالمية-115

1425ùǋ-2004م.  

صديƾ حسن القنوجي البخاريÜ بوالƾ المطبعة العامرةÜ :  فتح البيان في مقاصد القرƈن-116

  .ùǋ02 ج1300-01ط

اوǎ علماƇ البلد الحرام مكة المكرمةÜ خالد بن عبد الرحمان الجريسيÜ دار اإلسالم فت -117

Ƙد Üدط Üللتراث اإلسالمي.  

-Ƽ-  

118-Ƙد Üدط Üدار المعرفة ÜƯالريا Üبن عبد السالم ƨالع Üقواعد األحكام في مصالح األنام .  

119- ýوالتموي ǁيسري أحمدعبد الرحمن: قضايا اقتصادية معاصرة في النقود والبنو  .

  .م2004-م2003الدار الجامعيةÜ دطÜ : اإلسكندرية

 – 04محمد سعيد رمضان البوطيÜ سورياÜ مكتبة الƽارابيÜ ط: قضايا فقǌية معاصرة -120

  .م1992

قيود الملكية الخاصةÜ عبد اŸ بن عبد العƨيƨ المصلح الرياÜƯ دار المƌيد للنشر  -121

  .مÜ1415ùǋ-1995 2والتوƨيÜƴ ط

-ƿ-  

122- Üدط ÜƔعالم الكت ÜƘبيرو Üوتيǌالب ÜƳعن متن اإلقنا Ƴ7م ج1977 كشاف القنا.  
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  -ل-

123- ÜƔدار لسان العر ÜƘبيرو Üإعداد وتصنيف يوسف خياط ÜورƲابن من ÜƔلسان العر 

  .01المجلد

  -م-

Ü )م1994 (1 مƺني المحتاج إلǏ معرفة ألƽاƲ المنǌاجÜ الشربينيÜ دار الكتƔ العلميةÜ ط-124

  .2ج

125- Üكرƽدار ال ÜƔالحطا Üýمختصر خلي Ɵلشر ýالجلي Ɣǋ1412 موا Üùǋ1992ط Ü3م.  

إبراǋيم شمƩ الدينÜ بيروÜƘ دار الكتƔ : القرشي تعليƾ:  معالم القربة في أحكام الحسبة-

  .م1421ùǋ-2001- 01العلميةÜ ط

  .Ü2 ج)1366ùǋ( معجم مقاييƩ اللƺةÜ ابن فارÜƩ دار إحياƇ الكتƔ العربيةÜ دط  -126

127- Üدط Üالعلمية Ɣدار الكت Üميƛيǌال ÜدƑواƽال ƴد ومنبƑاƨج1988 معجم ال Ü4م.  

Ü1416 Üùǋ 1 معجم لƺة الƽقǌاÜƇ محمد رواƩ قلعة جيÜ بيروÜƘ دار النƽاÜƩƑ ط-128

  .م1996

معجم المصطلحاƘ التجارية والقانونيةÜ أحمد ƨكي البدويÜ بيروÜƘ دار النǌضة العربية  -129

  ).مùǋ- 1984 1404رÜ للطباعة والنش

130- Üضة العربيةǌدار الن Üرةǋالقا Üةƽمحمد سعد خلي ÜƘعبر اإلنترن ƴالبي Ƙمشكال 

Üم2004دط.  

سعيد سعد مرطانÜ بيروÜƘ مƌسسة الرسالةÜ ط :  مدخý للƽكر االقتصادي في اإلسالم -131

01) 1422 Üùǋ 2002م.(  

وƈخرونÜ بيروƘ دار النǌضة ý Üمحمد محروƩ اسما عي:  مقدمة في علم االقتصاد-132

  . م 1972 03العربيةÜ ط

ناƲم محمد نوري الشمريÜ محمد موسǏ الشروفÜ عمانÜ :  مدخý في علم  االقتصاد-133

  .دƘ-دار ǋƨرانÜ دط

  .مÜ01 Ü1980 عبد المنعم الجماÜý دار الكتƔ اإلسالميةÜ طي موسوعة االقتصاد اإلسالم-134
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رة التسويƾ في المنشƘƉ المعاصرةÜ مصطǏƽ محمد أبو  مدخý استراتيجي تطبيقي في إدا-135

  Üدط Üالدار الجامعية Üاإلسكندرية Üم2004 –م 2003بكر.  

136- Üدط Üاإلسالمية ǁاالتحاد الدولي للبنو Üواريǌسيد ال Üمارƛ1982موسوعة االست.  

137-  Üدط Üضة العربيةǌدار الن  Üكي شافعيƨ محمد Üǁم1964مقدمة في النقود والبنو  

عبد الرحيم بواد قجيÜ مطبعة الداوديÜ دطÜ : مبادƏ علم االقتصاد والمذاƔǋ االقتصادية -138

  .م1986

 موسوعة االقتصاد اإلسالمي ودراساƘ مقارنةÜ محمد عبد المنعم الجماÜý بيروÜƘ دار -139

  .م1986 - 02الكتاƔ اللبنانيÜ ط

رانÜ الجƨاƑرÜ دار ǋومةÜدطÜ  مبادƏ االقتصاد وعوامý التنمية في اإلسالمÜ رشيد حيم-140

  .م2003

 دراسة - العامý في الحكومة والقطاƳ العام ر مدǎ كƽاƇة االقتصاد اإلسالمي في تقييم أج-141

  . م1999 – 01 بيلي إبراǋيم أحمد العلمي جامعة القاǋرةÜ ط-مقارنة

د الوǋاƔ مراجعة الحساباƘ في بيƑة الخصخصة وأسواƾ الماý والتجارة اإللكترونيةÜ عب -142

  .م2004الدار الجامعيةÜ دطÜ :  شحاتǊ السيد شحاتÜǊ اإلسكندرية-نصر علي

143-   Ƙبيرو Üعطا عبد العاطي محمد ÜليǓا Ɣم الحاسƑموقف الشريعة اإلسالمية من جرا

  .Ü1423 ùǋ 2دار النǌضة العربيةÜ ط

 المسلم للنشر  ماال يسƴ التاجر جǌلÜǊ عبد اŸ المصلحÜ صالƟ الصاويÜ الرياÜƯ دار-144

  ).مÜùǋ2001 1422 (1والتوƨيÜƴ ط

  -ن-

145- Üدط Üالدار الجامعية Üاسكندرية Üيمǋإبرا Ɣنجي Ÿنعمة ا Üýرية اقتاد العمƲم1997 ن.  

  .مÜ1981 1 نحو اقتصاد اسالميÜ محمد شوقي الƽنجريÜ الرباطÜ شركة عكاÜƲ ط-146
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Ɩوالدوريا Ɩالمجال:  

  .م1997دوƾ النقد الدوليÜ جويلية صن:  مجلة التمويý والتنمية- 1

2 - Üأبحاث االقتصاد اإلسالمي ƨمرك Üƨيƨعبد الع ǁجامعة المل Üاإلسالمي Ǌقƽال ƴمجلة مجم 

  .06العدد 

Ü العدد 18 مجلة الشريعة والدراساƘ اإلسالميةÜ جامعة الكويÜƘ مجلƩ النشر العلميÜ السنة - 3

52 Ü1423 Üùǋ2003م.  

  .مÜ16 Ü1417 Üùǋ1996 السنة 18العدد / : مجلة االقتصاد اإلسالمي- 4

  .Ü1404ùǋ جدة Ü01 المجلد02العدد :  مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي- 5

  .مÜ7-8 Ü1401-1981 العددان 25 مجلة ǋدǎ اإلسالمÜ المجلد - 6

Ü 06الدورة السادسة لمƌتمر مجمƴ الƽقǊ اإلسالميÜ العدد :  مجلة مجمƴ الƽقǊ اإلسالمي- 7

 Ƈƨ02الج Ü1410ǋ Üù1990م.  

  . مÜ2003 02جامعة ورقلةÜ الجƨاƑرÜ العدد :  مجلة الباحث- 8

  .مÜ1406 Üùǋ1986 2 سلسلة الدراساƘ والبحوث اإلسالمية االقتصادÜ ط- 9

10- Üمار والتنميةƛالمصرف اإلسالمي الدولي لالست Üسلسلة نحو وعي اقتصادي إسالمي 

1408 Üùǋ1988م.  
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