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 أسباب وآثار مشكلة نمو االقتصاد املايل بَِمْعِزٍل عن االقتصاد العيني.

 إعداد

     عاصم أمحد بسيوني حجازيد. 

 مىجز عن الثحث

ه، والصالة، والسالم طؾك مـ ٓ كبل بعده، كبقـا محؿد، وآلف وصحبف، الحؿد هلل وحد

 أما بعد.

ففذا بحث بعـقان: أسباب وآثار مشؽؾة كؿق آقتصاد الؿالل بَِؿْعِزٍل طـ آقتصاد 

العقـل )دراسة مؼاركة بقـ الشريعة اإلسالمقة والـظؿ آقتصادية الؿعاصرة(، وهذه 

لؿشؽالت التل تصقب اقتصاد الدول والعالؿ لؿا لفا مـ الؿشؽؾة آقتصادية مـ أخطر ا

 آثار خطقرة طؾك آقتصاد العقـل، والذي يتؿثؾ فقف إشباع حاجات البشر.

ولبقان هذه الؿشؽؾة وما يرتتب طؾقفا مـ آثار طؼدت هذا البحث مـ مطؾب تؿفقدي 

 مـ مطؾب تؿفقدي، وثالثة مباحث وخاتؿة، طرضت فقفا لتقصقػ هذه الؿشؽؾة،

وأسباهبا الؿتؿثؾة يف الـظرية آقتصادية يف الـظام الـققلقربالل، وأسقاق الؿال وما فقفا 

مـ معامالت تمدي إلك هذه الظاهرة، كاإلقراض بػائدة )الربا(، والؿضاربة غقر 

الؿـطؼقة يف إسفؿ، والؿشتؼات الؿالقة، ثؿ تعرضت ٔثار هذه الؿشؽؾة وأهؿفا تدمقر 

 وسقطرة الدول الدائـة طؾك الؿديـة، وإزمات الؿالقة.آقتصاد الحؼقؼل، 
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ثؿ تعرضت بعد ذلؽ لالقتصاد اإلسالمل يف الشريعة اإلسالمقة، وما فقفا مـ 

 مؼقمات يستحقؾ معفا ضفقر هذه الؿشؽؾة، خاتؿا بلهؿ الـتائج والتقصقات.

ل، آقتصاد الحؼقؼل، آقتصاد الؿالل، آقتصاد القهؿ الؽؾؿات الؿػتاحقة:

 آقتصاد اإلسالمل.

The Causes And Effects Of The Problem Of The Financial Economy Growing In Isolation 
From The Real Economy 

 (A Comparative Study Of Islamic Law And Contemporary Economic Systems) 
 
Asim Ahmed Bassiouni Hegazy  
Islamic law, Faculty of Law, Zagazig University 
E-mail : Draasemahmad@gmail.com  
 
Abstract :  

Praise be to God alone, and may blessings and peace be upon the one after whom 
there is no prophet, our Prophet Muhammad, his family and his companions. This is a 
study entitled: The Causes and Effects of the Problem of the Growth of the Financial 
Economy in Separation from the Real Economy (a comparative study between Islamic 
Sharia and contemporary economic systems). This economic problem is one of the most 
dangerous problems that afflict the economies of countries and the world because of its 
dangerous effects on the real economy, which is the satisfaction of needs Humans. 

 In order to clarify this problem and its implications, this research was held in terms 
of a preliminary requirement of an introductory demand, and three topics and a 
conclusion were presented in which to describe this problem, and its causes 
represented in the economic theory of the neoliberal system, and money markets and 
the transactions that lead to this phenomenon,  

such as lending with interest (Usury), illogical speculation in stocks and financial 
derivatives, and then exposed to the effects of this problem, the most important of 
which are the destruction of the real economy, the control of the creditor countries over 
the city, and financial crises. Then I was exposed to Islamic economics in Islamic law, and 
its components that make it impossible for this problem to arise, concluding with the 
most important findings and recommendations. 
  
Key words: real economy, financial economics, fictitious economy, Islamic economics. 
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 المقذمة
ا الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك الؿبعقث رحؿة لؾعالؿقـ سقدك   

 وكبقـا محؿد إمقـ، وبعد.

فؿؿا ٓ يحتاج إلك تدلقؾ أو بقان، ما وصؾ إلقف العالؿ يف العصر الحاضر مـ وضع 

اقتصادي أقؾ ما يقصػ بف بلكف ضالؿ، حقث تركزت فقف الثروة يف الشؿال، مع أن الؿقارد 

 يف الجـقب، وصارت الثروات يف أيدي فئة قؾقؾة مـ الخؾؼ، يتحؽؿقن هبا يف مصائر

العالؿ أجؿع، وصار الػؼراء دوٓ كاكقا أو أفرادا مرهتـقـ لفذه الػئة مـ البشر، وهذه 

الزمرة مـ الدول، كظرا لتحؽؿ هذه الدول الغـقة يف الدول الػؼقرة بؿا أغرقتفا فقف مـ 

ديقن، بقـؿا ٓ تؽػل مقارد هذه الدول يف تغطقة فقائد هذه الديقن، فضال طـ تغطقتفا 

 أصؾ الديـ.

اك ٓ شؽ أسباب أيدلقجقة، وسقاسقة، واقتصادية تسببت طـ هذا القضع إثقؿ، وهـ

ٓ تؽػل دراسة أو دراسات يف تغطقتفا، إٓ أكـل أحاول يف هذه الدراسة بقان سبب مـ 

 أسباب هذا القضع الراهـ.

والقجف الؿراد بالتبقان يف هذا البحث ضاهرة أرقت العالؿ كؾف، ووضعتف تحت خطر 

صادية صاحـة متؽررة، تـال يف إصؾ هذه الدول الغـقة، إٓ أهنا مع العقلؿة أزمات اقت

تسقر سقر الـار يف الفشقؿ يف العالؿ كؾف، وإن لؿ تسبب هذه الظاهرة أزمات، فنهنا يرتتب 

 طؾقفا تعطؾ حركة اإلكتاج، واستؿرار كؿق الثروة يف أيدي إغـقاء طؾك حساب الػؼراء.

بقان هل ضاهرة الـؿق الجـقين لالقتصاد الؿالل، يف مؼابؾ والظاهرة الؿؼصقدة بال

استؼرار آقتصاد العقـل، حتك صارت الػجقة بقـ آقتصاديـ تؼدر بآٓف إضعاف، 

 مع أن إصؾ أن الثاين تابع لألول وصقرة لف فؽقػ يـؿق بؿعزل مـف؟!
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 ويرجع سبب اختقاري لفذا الؿقضقع لألسباب أتقة:

لخطقرة هذه الظاهرة، والدطقة الدائؿة لؾبحث يف أسباهبا، وسبؾ  ( تـبف العالؿ3)

 مقاجفتفا.

( تسؾقط الضقء طؾك هذه الظاهرة، بقصػفا وبقان خطقرهتا، لصرف هؿؿ الباحثقـ 2)

 وأولقاء إمقر لؾعؿؾ طؾك الحد مـفا، وتقفقر البدائؾ الؿالئؿة لعدم القققع فقفا. 

هذه الظاهرة طؿقما )كؿق آقتصاد الؿالل طؾك  ( بقان مققػ الشريعة اإلسالمقة مـ8)

 حساب العقـل(.

وقد تعددت الدراسات السابؼة لفذه الظاهرة، بؾ وطؼدت فقفا الؿمتؿرات، ٓسقؿا 

بعد إزمات الؿالقة العالؿقة، والتل تتسبب أصال طـ هذه الظاهرة حقث تـػجر فؼاطة 

، ومـ هذه إبحاث التل بحثت اقتصادية وهؿقة ويرتتب طـفا حدوث إزمات الطاحـة

 هذه الظاهرة:

إشؽالقات العالقة بقـ آقتصاد الؿالل وآقتصاد العقـل ودورها يف امتصاص الثاين 

 ٕزمة إول الراهـة، لؾدكتقر: رضا فتحل طؾل الؿـسل.

آرتباط بقـ آقتصاد العقـل وآقتصاد الؿالل ودور آقتصاد اإلسالمل وممسساتف 

 يف تجـب إزمات الؿالقة، لؾدكتقر: أحؿد شعبان محؿد طؾل. الؿصرفقة

 إزمات الؿالقة يف ضقء آقتصاد اإلسالمل، لؾدكتقر: سامل بـ إبراهقؿ السقيؾؿ.

 وغقرها مـ إبحاث والؿؼآت.

وقد سؾؽت يف هذا البحث الؿـفج القصػل، حقث جؿعت آراء طؾؿاء آقتصاد 

ظاهرة، والؿـفج التحؾقؾ حقث حؾؾت معطقات كؾ مـ والشريعة اإلسالمقة حقل هذه ال

الـظام آقتصادي الؿعاصر، والشريعة اإلسالمقة لبقان كقػقة تؿخض هذه الؿعطقات طـ 
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 القققع يف هذه الؿشؽؾة.

ولؾسعل كحق الفدف مـ الدراسة وضعت هذا البحث مـ مطؾب تؿفقدي، وثالثة 

 ك الـحق أيت:مباحث، وخاتؿة تحقي أهؿ الـتائج والتقصقات، طؾ

 ، وفقف فرطان:الؿطؾب التؿفقدي يف: تعريف االقتصاد الؿالي واالقتصاد العقـي

 تعريػ طؾؿ آقتصاد. الػرع األول:

 تعريػ آقتصاد الؿالل وآقتصاد العقـل والعالقة بقـفؿا. الػرع الثاين:

وفقف أربعة  الؿبحث األول: أسباب كؿو االقتصاد الؿالي بؿعزل طن االقتصاد العقـي،

 مطالب:

 الحرية آقتصادية الؿطؾؼة )الؾقربالقة(، وفقف فرطان: الؿطؾب األول:

 تعريػ الؾقربالقة. الػرع األول:

 آقتصاد يف الؾقربالقة. الػرع الثاين:

التقسع يف الربا ودوره يف كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل طـ آقتصاد  الؿطؾب الثاين:

 العقـل، وفقف فرطان:

  ققام الـظام آقتصاد الحالل طؾك الربا. األول: الػرع

 دور الربا يف كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل طـ آقتصاد العقـل. الػرع الثاين:

دور أسقاق الؿال يف كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل طـ العقـل، وفقف الؿطؾب الثالث: 

 فرطان:

تصاد الؿالل بؿعزل طـ التعريػ بلسقاق الؿال ودورها يف كؿق آق الػرع األول:

 العقـل.

 دور الؿشتؼات الؿالقة يف كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل طـ العقـل.  الػرع الثاين:
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 ، وفقف مطؾبان:آثار كؿو االقتصاد الؿالي بؿعزل طن االقتصاد العقـي الؿبحث الثاين:

 تدمقر آقتصاد الحؼقؼل، وفقف فرطان:الؿطؾب األول: 

 ٓقتصاد الحؼقؼل وزيادة معدٓت البطالة.بطء كؿق ا الػرع األول:

 تلثقر إزمات الؿالقة طؾك آقتصاد الحؼقؼل.الػرع الثاين: 

 سقطرة الدول الدائـة طؾك الدول الؿديـة، وفقف فرطان:الؿطؾب الثاين: 

 كقػقة سقطرة الدول الدائـة طؾك الدول الؿديـة. الػرع األول:

 ول الـامقة.الؼضاء طؾك اقتصاد الد الػرع الثاين:

الؿبحث الثالث: موقف الشريعة اإلسالمقة من مشؽؾة كؿو االقتصاد الؿالي بؿعزل 

 :طن االقتصاد العقـي، وفقه مطؾبان

 الؿطؾب األول: أسس وأهداف االقتصاد يف الشريعة اإلسالمقة.

الؿطؾب الثاين: مظاهر حظر كؿو االقتصاد الؿالي بؿعزل طن االقتصاد العقـي  يف 

 اإلسالمقة، وفقه أربعة فروع:الشريعة 

 تحريؿ الربا. الػرع األول:

 تحريؿ الغرر. الػرع الثاين:

 تحريؿ الؿؽقس.الػرع الثالث: 

 تحريؿ آستزادة مـ الصدقات وتقجقف الزكاة إلك اإلكتاج.الػرع الرابع: 

وفقفا أهؿ الـتائج والتقصقات والػروق بقـ الـظؿ آقتصادية الؿعاصرة  الخاتؿة،

 ريعة اإلسالمقة.والش

واهلل أسلل أن يؽقن هذا البحث يف مقزان حسـايت، وأن يـػع بف مـ صالعف وأن يؽقن 

سببا يف الفداية لؾصراط الؿستؼقؿ، إكف سبحاكف يؿحق ما يشاء ويثبت، وهق تعالك بؽؾ 
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 جؿقؾ كػقؾ، وهق حسبل وكعؿ القكقؾ.
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 المطلة التمهيذي

 والعالقة تينهما يتعريف االقتصاد المالي واالقتصاد العين
يحسـ يف بداية هذا البحث التعريػ بؿشؽؾة البحث وتقصقػفا وصػا دققؼا؛ لقؽقن 

الؼارئ طؾك بصقرة بؿا هتدف إلقف هذه الدراسة، ولؾقصقل إلك هذا الفدف طؼدت هذا 

 الؿطؾب، وقسؿتف إلك فرطقـ:

 تعريػ طؾؿ آقتصاد. الػرع األول:

 الل والعقـل والعالقة بقـفؿا.تعريػ آقتصاد الؿ الػرع الثاين:

 أوال: تعريف طؾم االقتصاد لغة:

آستؼامة،  األول:تدور مادة قصد، والتل اشتؼ مـفا مصدر اقتصاد حقل معان ثالثة؛ 

بِقلِ ومـف ققلف تعالك: ) والدطاء  أي طؾك اهلل تبققـ الطريؼ الؿستؼقؿ (3)(َوَطَؾى اهَّللِ َقْصُد السَّ

إلقف بالحجج والرباهقـ القاضحة، ويؼال: صريؼ قاصد سفؾ مستؼقؿ، كلكف يؼصد القجف 

 الذي يممف السالؽ ٓ يعدل طـف، واقتصد يف أمره: استؼام.

: تؼقل قصده وقصد لف وقصد إلقف، يؼصده بالؽس الثاين: ر: أتاه، آطتؿاد وإَمُّ

 اطتؿد طؾقف. أو

 ٓ: التقسط بقـ اإلفراط والتػريط.وهق إكثر استعؿا والثالث:

 فالسقئتان الغؾق والتؼصقر. والحسـة بقـفؿا: هل آقتصاد.

َواْقِصْد فِي والؿشل إما باإلسراع أو بالبطء، وبقـفؿا الؼصد، ومـف ققلف تعالك: )

                                                        

 .3( سقرة الـحؾ، جزء مـ أية: 3)
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 .(3) (َمْشقَِك 

 واإلكػاق إما باإلسراف أو التؼتقر وبقـفؿا آقتصاد.

ؿحؿقد والؿذمقم، كالقاقع بقـ الجقر والعدل، وطؾقف ققلف ويؽـك بف طؿا تردد بقـ ال

ُثمَّ َأْوَرْثـَا اْلؽَِتاَب الَِّذيَن اْصَطَػْقـَا ِمْن ِطَباِدَكا َفِؿـُْفْم َضالٌِم لِـَْػِسِه َوِمـُْفْم ُمْؼَتِصٌد تعالك: 

 .(2(،)8)َوِمـُْفْم َسابٌِق بِاْلَخْقَراِت بِنِْذِن اهَّللِ 

حامؾة لؾؽتاب ثالثة أصـاف، ضالؿ لـػسف: هق: الؿػرط يف فعؾ بعض فلمة اإلسالم ال

القاجبات، الؿرتؽب لبعض الؿحرمات، والسابؼ بالخقرات: وهق: الػاطؾ لؾقاجبات 

والؿستحبات، التارك لؾؿحرمات والؿؽروهات وبعض الؿباحات، وبقـفؿا وهق القسط 

يرتك بعض الؿستحبات، الؿؼتصد، وهق: الؿمدي لؾقاجبات، التارك لؾؿحرمات، وقد 

 .(3)ويػعؾ بعض الؿؽروهات

والخالصة أن مادة قصد ومـفا آقتصاد تدور لغة بقـ ثالثة معان؛ آستؼامة، 

                                                        

 .33( سقرة لؼؿان، جزء مـ أية: 3)

 .82( سقرة فاصر، جزء مـ أية: 2)

لزمخشري جار اهلل، ( يـظر فقؿا سبؼ: الػائؼ يف غريب الحديث وإثر، أبق الؼاسؿ محؿقد بـ طؿرو بـ أحؿد، ا8)

حسقـل الؼريؿل الؽػقي، أبق ال مقسك بـ أيقب الؽؾقات، الثاكقة،: الطبعة لبـان، –، ط: دار الؿعرفة 233/ 2

 محؿد الديـ زيـ التعاريػ، مفؿات طؾك التقققػ بقروت، –(، ط ممسسة الرسالة 333البؼاء الحـػل، )ص: 

 ،(272: ص) الؼاهري، الؿـاوي ثؿ الحدادي العابديـ يـز بـ طؾل بـ العارفقـ تاج بـ الرؤوف بعبد الؿدطق

م، تاج العروس مـ جقاهر الؼامقس، محّؿد بـ 3333-هـ3333 إولك، الطبعة الؼاهرة، الؽتب، طالؿ ط

بقدي،   ، ط دار الفداية.83/ 3محّؿد بـ طبد الرّزاق الحسقـل، أبق الػقض، الؿؾّؼب بؿرتضك، الزَّ

، ط 333/ 3ظقؿ، أبق الػداء إسؿاطقؾ بـ طؿر بـ كثقر الؼرشل البصري ثؿ الدمشؼل، ( يـظر: تػسقر الؼرآن الع3)

 م.3333 -هـ 3323دار صقبة لؾـشر والتقزيع، الطبعة الثاكقة، 
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 وآطتؿاد وإم، والتقسط، والتقسط أكثر ما تستعؿؾ فقف هذه الؿادة.

 ثاكقا: تعريف طؾم االقتصاد اصطالحا:

؛ أي العؾقم التل هتتؿ بدراسة السؾقك يـتؿل طؾؿ آقتصاد إلك العؾقم آجتؿاطقة

 اإلكساين، كعؾؿ الـػس، وطؾؿ السقاسة، وطؾؿ آجتؿاع.

وطؾؿ آقتصاد يختص بدراسة سؾقك اإلكسان يف طؿؾقة إكتاج وتبادل واستفالك 

 .(3)السؾع والخدمات، وهل بدورها ٓ تـػصؾ طـ باقل آهتؿامات اإلكساكقة

العؾقم آجتؿاطقة يؿؽـ الجزم بلكف مـ العؾقم  وبؿؼاركة طؾؿ آقتصاد بغقره مـ

الحديثة، والتل بدأت بالتبؾقر مع تؽقن الـظام الرأسؿالل يف الؼرن السابع طشر، ولقس 

معـك هذا أكف لؿ يؽـ جزءا مـ الرتاث الػؽري البشري، فدراسة الظقاهر آقتصادية 

كؿا يـسب إلك حؼبة الثقرة مؿتدة مـ قديؿ الزمان، إٓ أن كظؿف يف صقرة طؾؿ وكظريات إ

، وهذا الؿدطك يـؼضف البعض برتاث ابـ خؾدون والذي يعد أول مـ (2)الصـاطقة يف أوربا

 قعد الـظريات آقتصادية يف التاريخ.

وقد تعددت تعريػات طؾؿ آقتصاد بتعدد العؾؿاء الؿتصديـ لتعريػف، وبحسب 

 وجفة كظرهؿ يف مقضقع ذلؽ العؾؿ.

التعريػات تعريػ الػقؾسقف آستؽؾـدي آدم سؿقث )تقيف ويعد باكقرة هذه 

، ويؼصد بالثروة أي «طؾؿ دراسة الثروة»م(، والذي طرف طؾؿ آقتصاد بلكف: 3728

                                                        

(،  ط دار زهران لؾـشر والتقزيع، طؿان، إردن، 8( يـظر: مبادئ طؾؿ آقتصاد، مجقد، خؾقؾ حسقـ، )ص: 3)

 م.2333

(، د: محؿد طبد 33آقتصاد والحؾ إمثؾ لؾؿشؽؾة آقتصادية مـ مـظقر إسالمل، )ص: ( يـظر: أصقل طؾؿ 2)

 اهلل شاهقـ، ط: دار إكاديؿققن لؾـشر والتقزيع.
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شلء لف ققؿة، وقابؾ لؾؿبادلة، إٓ أن هذا التعريػ تقجفت لف سفام الـؼد؛ ٕكف اهتؿ 

 بالثروة، وأهؿؾ اإلكسان الذي يعرف أهؿقة هذه الثروة.

م( طؾؿ آقتصاد بلكف: 3332طرف آقتصادي آكجؾقزي الػرد مارشال )تقيف و

طؾؿ دراسة سؾقك اإلكسان يف حقاتف الققمقة، فقؿا يتعؾؼ بنكتاج الثروة، وتبادلفا، »

 «.وإكػاقفا

وقد ٓقك هذا التعريػ قبقٓ، ولعؾف لجؿعف بقـ الثروة والؿستػقد مـفا، حتك أتك 

ذلؽ »م( فعرف طؾؿ آقتصاد بلكف: 3333كقؾ روبـز )تقيف آقتصادي آكجؾقزي لقق

العؾؿ الذي يدرس الـشاط اإلكساين؛ إلشباع حاجاتف الغقر محدودة، بقاسطة مقارده 

، وأصبح هذا التعريػ أساسا لعؾؿ آقتصاد الحديث، ويتضؿـ هذا «الؿحدودة

اين: محدودية التعريػ طـصران أساسقان؛ إول: طدم محدودية حاجات اإلكسان، الث

 .(3)الؿقارد، وهاتان الحؼقؼتان تؿثالن الؿشؽؾة آقتصادية

وثؿة تعريػات أخرى لعؾؿ آقتصاد إٓ أكـا كؽتػل بؿا ذكركا مـ تعريػات، اكتفاء إلك 

ففؿ مقضقع طؾؿ آقتصاد وهق البحث يف الطريؼة الؿثؾك إلشباع حاجات اإلكسان، مـ 

 خالل إدارة ما بقده مـ مقارد.

جدر اإلشارة إلك تعريػ طؾؿ آقتصاد طـد طؾؿاء آقتصاد اإلسالمل؛ وذلؽ ٕن وت

ثؿة فرقا بقـ تعريػفؿ وتعريػ غقرهؿ؛ لؿا لالقتصاد اإلسالمل مـ ضقابط وحدود 

 ديـقة، وهق ما يختؾػ فقف طـ غقره كؿا سقظفر ٓحؼا.

دكتقر محؿد وقد تعددت تعريػاهتؿ أيضا لالقتصاد اإلسالمل؛ وأختار مـفا تعريػ 

                                                        

 (.3( يـظر فقؿا سبؼ: مبادئ طؾؿ آقتصاد، مرجع سابؼ، )ص: 3)
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مجؿقطة إصقل العامة آقتصادية التل كستخرجفا »طبد اهلل العربل والذي طرفف بلكف: 

مـ الؼرآن والسـة، والبـاء آقتصادي الذي كؼقؿف بـاء طؾك تؾؽ إصقل، بحسب كؾ 

 .(3)«بقئة وكؾ طصر

 التعؾقق طؾى تعريف االقتصاد:

الؿختارة التل جعؾت أساسا لعؾؿ  ٓ شؽ أن تعريػ طؾؿ آقتصاد ٓسقؿا يف صقرتف

آقتصاد الحديث، يجعؾـا كػفؿ صقرة آقتصاد بعد بؾقرتف يف الؼرن السابع طشر، 

والذي تزيا بزي هذا العصر )الؾقربالل الؿادي الػردي(، فآقتصاد يسعك إلك إشباع 

ا أساسا رغبات اإلكسان، والتل تربق طؾك ما بقده مـ مقارد، فقؽقن اطتؿاد اكطالقف قائؿ

طؾك كزوات إفراد، الذيـ قد يراطقن أو ٓ يراطقن حؼقق الؿجتؿع، وهق لقس ادطاء، 

 بؾ سـؾؿسف جؾقا يف هذه الدراسة بحقل اهلل تعالك.

أما آقتصاد يف الشريعة اإلسالمقة، ففدفف حؾ الؿشؽؾة آقتصادية، دون آطتداء 

الؼرآن، والسـة، وما استـبط طؾك حؼقق إفراد أو الؿجتؿعات، بآكضباط بـصقص 

مـفؿا مـ ققاطد وضقابط، فآقتصاد يف اإلسالم ٓ يؼاس بالـؼقد كؿا هق القضع يف 

الغرب، بؾ يؼاس بالعدل الؿـضبط بضابط الديـ، وهق ما ضفر جؾقا يف تعريػات 

 .(2)الؿفتؿقـ بآقتصاد اإلسالمل

                                                        

(، ط ممسسة 33طريؼل، )ص: ( يـظر: آقتصاد اإلسالمل أسس ومبادئ وأهداف، د: طبد اهلل طبد الؿحسـ ال3)

 م.2333هـ، 3383الجريسل، الطبعة الحادية طشرة، 

( يـظر: آستشراق وآتجاهات الػؽرية يف التاريخ اإلسالمل، بركارد لقيس كؿقذجا، د: مازن مطبؼايت، )ص: 2)

 (، ط دار البشقر.833
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 أوال: تعريف االقتصاد العقـي )الحؼقؼي(: 

 (، )كإراضلReal Assetsالعقـقة ) بإصقل يتعؾؼ هق ما آقتصاد العقـل أو الحؼقؼل

 الؿقارد كؾ يتـاول الؼقي البشرية( ففق و الؽفرباء، ومحطات والطرق، والؿصاكع،

مباشر  غقر بطريؼ فالكقة( أوآست  السؾع(مباشر  بطريؼ الحاجات تشبع التل الحؼقؼقة

 آستثؿارية(. )السؾع

 وترفقف ملكؾ ومؾبس مـ مباشرة اإلكسان حاجات تشبع هل التل آستفالكقة: والسؾع

  .صحقة وخدمات وتعؾقؿ ومقاصالت

 وأراض مصاكع السؾع آستفالكقة مـ تـتج التل والسؾع آستثؿارية: هل إصقل

 .إلخ .. والتطقير لؾبحقث ومراكز زراطقة

 بؼاء طؾقفا يتوقف التي الحؼقؼقة الثروة هو العقـقة األصول أو فاالقتصاد العقـي وهؽذا

 (3) .وتؼدمفا البشرية

 ثاكقا: تعريف االقتصاد الؿالي:

آقتصاد الؿالل هق القسائؾ الؿقسرة لعؿؾقة التبادل لؾسؾع والخدمات )آقتصاد 

وهل التل تعطل لحامؾفا حؼ الحصقل ؼود )وأهؿفا الـالعقـل(، وهل إدوات الؿالقة، 

(، وتؿثؾ حؼ الؿؾؽقة يف ممسسة أو شركة معقـة(، واألسفم )طؾك سؾعة أو خدمة معقـة

فعالقة آقتصاد  (،وتؿثؾ الحؼ يف الحصقل طؾك ديـ تجاه دائـ معقـوالسـدات )

                                                        

ببالوي رئقس وزراء مصر إسبؼ، صحقػة ( يـظر: مؼال: إزمة الؿالقة العالؿقة محاولة لؾػفؿ، أ د: حازم ال3)

 الشعب اإللؽرتوكقة.
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 الؿالل بالعقـل هل طالقة التابع بالؿتبقع. 

 الحاجات مـ  يشبع ٓ ففق سؾعة، فؿ وسـدات، لقسوأس  فآقتصاد الؿالل مـ كؼقد

 سؾع العقـل مـ آقتصاد فؼط الحقاة، متاع مـ ذلؽ غقر أو الؿسؽـ أو الؿؾبس

 التبادل سفقلة طؾل فؿفؿتف أن يساطد بذلؽ، أما آقتصاد الؿالل  يسؿح وخدمات

 .(3)العقـقة هذه السؾع يف والؿعامالت

 د الؿالي والعقـي:ثالثا: وجوب التوازن بقن االقتصا

سبؼ أن طرفـا مـ تعريػ طؾؿ آقتصاد أكف يدور كعؾؿ، وكـشاط بشري حقل كقػقة 

إشباع الحاجات مـ الؿقارد الؿتاحة يف الطبقعة، وذلؽ مـ خالل اإلكتاج، وهق تحقيؾ 

الؿقارد مـ حالتفا الخام إلك سؾع، ثؿ آستفالك، وهق إشباع الحاجة باستفالك 

 باالقتصاد العقـي )الحؼقؼي( وهذا ما يسؿك مستخرجات اإلكتاج

فإصقل العقـقة مـ مقارد، هل السبقؾ إلك بؼاء البشرية، وهل آقتصاد بؿعـاه 

الحؼقؼل، وسقاء كاكت هذه الؿقارد تمدي إلك إشباع الحاجات اإلكساكقة بطريؼ مباشر 

السؾع مثؾ السؾع آستفالكقة كالؿالبس وإغذية، أو بطريؼ غقر مباشر مثؾ 

 آستثؿارية كالؿصاكع، والؿزارع.

                                                        

( يـظر: الؿرجع السابؼ، آرتباط بقـ آقتصاد العقـل وآقتصاد الؿالل، ودور آقتصاد اإلسالمل وممسساتف 3)

( بحث مـشقر ضؿـ أطؿال 3الؿصرفقة يف تجـب إزمات الؿالقة، د: أحؿد شعبان محؿد طؾل، )ص 

ل العاشر لؾجؿعقة العربقة لؾبحقث آقتصادية، بعـقان آقتصادات العربقة، وتطقرات ما بعد الؿمتؿر العؾؿ

، بققت، لبـان، إشؽالقات العالقة بقـ آقتصاد آفرتاضل 2333إزمة آقتصادية العالؿقة، ديسؿرب 

ؿـ الؿؾتؼك ، ورقة بحثقة مـشقرة ض2-3وآقتصاد الحؼقؼل، محؿد سحـقن، طبد الحؾقؿ الحؿزة، ص 

 العؾؿل الدولل الخامس بعـقان آقتصاد آفرتاضل، واكعؽاساتف طؾك آقتصاديات الدولقة.
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إٓ أن اإلكسان اكتشػ مـذ وقت مبؽر إلك أن هذه إصقل تحتاج إلك وسقؾة تسفؾ 

طؿؾقة آستػادة مـفا، وتقسر طؿؾقة التبادل لفا، وهـا ضفر ما يسؿك بآقتصاد الؿالل، 

دوات الؿالقة، ويتؿثؾ يف القسائؾ الؿقسرة لعؿؾقة التبادل لؾسؾع والخدمات، وهل إ

وأهؿفا الـؼقد  وإسفؿ  والسـدات، فعالقة آقتصاد الؿالل بالعقـل كؿا سبؼ هل 

 طالقة التابع بالؿتبقع. 

والػرضقة الؿـطؼقة الـابعة مؿا سبؼ هل أن آقتصاد الؿالل يؽقن معربا طـ آقتصاد 

قؿة ما تشقر إلقف ؿا تعرب طـ قالعقـل، فإصقل الؿالقة لقست ققؿة يف حد ذاهتا، وإك

تؿثؾف مـ أصقل طقـقة، ولقست دخقٓ بذاهتا، وإكؿا هل وسقؾة تسفؾ طؾك إصقل  أو

 (3)العقـقة تسفقؾ الدخقل، فآقتصاد الحؼقؼل هق إصؾ، وآقتصاد الؿالل هق الػرع.

وقد تطقر آقتصاد الؿالل بشؽؾ مطرد بعد ضفقر الـؼقد، كؿا ضفر أن الؽػاءة 

داد كؾؿا اتسع حجؿ وكطاق الؿبادٓت، ومـ ثؿ ضفرت أهؿقة أن تؽقن آقتصادية تز

هذه إصقل الؿالقة قابؾة لؾتداول، فتطقرت أشؽال إصقل الؿالقة الؿؿثؾة لؾؿؾؽقة 

وذلؽ مع ضفقر الشركات الؿساهؿة، وإصقل الؿالقة الؿؿثؾة لؾؿديقكقة )األسفم( 

صارت حؼققا يف حد ذاهتا، وترتب وصارت هذه إصقل قابؾة لؾتداول، و)السـدات( 

 طؾقف اتساع كطاق اكتشار الشركات الؿساهؿة، وزادت قدرهتا طؾك آستداكة.

ولؿ يؼتصر إمر طؾك هذا الحد بؾ ضفرت الؿمسسات التل تقسر تداول واكتشار هذه 

إصقل الؿالقة وهل البقرصات، والؿمسسات الؿالقة القسقطة وهل البـقك، وهل 

ل تتدخؾ يف طؿؾقات التؿقيؾ، ومـ هذا الشرح يظفر أن آقتصاد بشؽؾ خاص الت

                                                        

 ( الؿراجع السابؼة.3)
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 (3)أصول مالقة، وممسسات تتعامل يف تؾك األصول.الؿالل يتؽقن مـ 

ومؿا سبق شرحه يتضح أن توازن العالقة بقن االقتصاد الحؼقؼي، والؿالي يؿثل 

 اقتصادا آمـا ال تشوبه الؿخاصر يف ذاته؛ ألكه يؼوم طؾى أصول حؼقؼقة.

العقـي )االقتصاد االفتراضي،  رابعا: اكػصال االقتصاد الؿالي طن االقتصاد

 الوهؿي(: أو

طؾك الرغؿ مؿا سبؼ تقضقحف مـ طالقة بقـ آقتصاد )العقـل( الحؼقؼل، وآقتصاد 

بقـ آقتصاد )اكػصاال( الؿالل  إٓ أكف قد جد يف الـظام العالؿل معامالت أحدثت 

الل، يتؿثؾ هذا آكػصال يف طدم ارتباط آقتصاد الؿالل بلصؾ الحؼقؼل، وآقتصاد الؿ

حؼقؼل مـ إساس، أو ارتباصف بلصؾ حؼقؼل إٓ أن ققؿة هذا آقتصاد الؿالل أضعاف 

 .)وهي الصورة األكثر اكتشارا(ما يؿثؾف هذا إصؾ الحؼقؼل 

يؿثؾ الؼقؿة وكظرا لؼقام هذا آقتصاد طؾك غقر أصؾ حؼقؼل، أو طؾك أصؾ حؼقؼل ٓ 

االقتصاد الوهؿي(، أو )االقتصاد )بالػعؾقة لألصؾ الؿالل سؿل هذا آقتصاد 

 .(Virtual Economy)( االفتراضي

وهذا آقتصاد كؿا هق واضح مـ اسؿف يتعامؾ مع مال لقس مقجقدا طؾك وجف 

ـ الحؼقؼة، ويمدي إلك وجقد الثروة وتـامقفا دون أن يؽقن لفذه الثروة ما يؼابؾفا م

 إصقل العقـقة، أو آقتصاد الحؼقؼل، وهل الؿشؽؾة التل تصػفا هذه الدراسة.

بشؽؾ كبقر،  وقد بدأت ضاهرة زيادة الؿال طؾك الحجؿ الحؼقؼل لالقتصاد العقـل

هناية الؼرن التاسع  وطؾك مستقى اقتصاد الدول مع ضفقر إسقاق الؿالقة يف كققيقرك

                                                        

 .8( إشؽالقات العالقة بقـ آقتصاد آفرتاضل وآقتصاد الحؼقؼل، ص 3)
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 (3)طشر.

 أمثؾة توضقحقة لؿا سبق:

 ( اقتصاد متوازن:1)مثال 

إذا كاكت هـاك شركة إلكتاج الؿقاد الغذائقة لفا ققؿة مالقة مؾققن جـقف، وتؿ تؼسقؿ 

آٓف جـقف، وهذه إسفؿ تجعؾ  33333سفؿ ققؿة السفؿ  333هذه الؼقؿة يف صقرة 

لحامؾقفا الحؼ يف مؾؽقة ما يؼابؾفا مـ كسبة يف الشركة، وأيضا الحصقل طؾك كسبة مـ 

رباح بؿؼدار ما يؿؾؽ مـ أسفؿ، فنن هذا يعد اقتصادا متقازكا، حقث إن إصؾ إ

( مـ أصقل الشركة، وكذا ما يستحؼف هذا 333/ 3الؿالل )السفؿ( يؼابؾف أصؾ حؼقؼل )

السفؿ مـ ربح متقلد طـ اقتصاد حؼقؼل هق إكتاج هذه الشركة )فـؿق الؿال وهق السفؿ 

مـ الؿقاد الغذائقة؛ حقث تزيد ققؿتفا مع زيادة وأرباحف مرتبط بـؿق إكتاج الشركة 

أرباحفا، والعؽس صحقح فـؼصان الؿال مرتبط بـؼصان إكتاج وكشاط الشركة( وبـاء 

طؾقف فنن زيادة الؿال مرتبطة بزيادة إصؾ والعؽس بالعؽس، وهذا اقتصاد متقازن 

لحؼقؼل(، ولالقتصاد )حقث إكف ٓ سبقؾ إلك زيادة الؿال، إٓ بزيادة أصؾف مـ آقتصاد ا

 الؿالل يف هذه الصقرة )إسفؿ( أصؾ حؼقؼل )الشركة(.

 ( اقتصاد مالي غقر قائم طؾى أصل حؼقؼي:2)مثال 

ولفذا آقتصاد أمثؾة متعددة ولف صقر كثقرة؛ مـفا: الؿراهـات الؼائؿة طؾك لعبة مثال 

                                                        

د: ضقاف طؾقة، بحث مـشقر يف ( معالؿ آقتصاد آفرتاضل سبب إزمة الؿالقة العالؿقة، د: طػقػ هـاء، 3)

( 3الؿؾتؼك الدولل العؾؿل الخامس حقل آقتصاد آفرتاضل واكعؽاساتف طؾك آقتصاديات الدولقة، )ص: 

 . آقتصاد آفرتاضل ـ مؼدمة، د: محؿد جقالين، مؼال مـشقر طؾك شبؽة اإلكرتكت.
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قـ فائز معقـ بـتقجة كؽرة الؼدم، حقث تدفع إمقال لقسقط ما ثؿ يؼقم دافع الؿال بتخؿ

معقـة، ثؿ يؽقن الحؼ لؿـ وافؼ تخؿقـف القاقع يف الحصقل طؾك أمقال مـ لؿ يقافؼ 

تخؿقـف الـتقجة الـفائقة،  فإمقال التل تدفع فقفا لقست قائؿة طؾك أصؾ مالل، بؾ هل 

طبارة طـ )مؼامرة( تعطل الحؼ لؿـ )خؿـ( الػائز يف الحصقل طؾك أمقال غقره مـ غقر 

 يدفع مؼابال طقـقا أو مالقا، بقـؿا يخسر الطرف أخر مالف.أن 

ففـا كجد أن الطرف الرابح قد زاد مالف، وكذلؽ القسقط، إٓ أن هذه الزيادة ٓ يؼابؾفا 

أصؾ مـ اقتصاد حؼقؼل، ففـا مثال كؿا فقف آقتصاد الؿالل دون ما يؼابؾف مـ كؿاء يف 

 آقتصاد الحؼقؼل.

ي قائم طؾى أصل حؼقؼي، إال أن ققؿة هذا االقتصاد الؿالي ( اقتصاد مال3)مثال 

 أضعاف ما يؿثؾه هذا األصل:

سبؼ أن ذكركا أن هذه الصقرة هل أكثر الصقر اكتشارا وسـستعقـ يف شرحفا هـا 

 (.3بالؿثال رقؿ )

طرفـا يف هذا الؿثال أن زيادة آقتصاد الؿالل )سعر السفؿ(، مـ الؿػرتض أن تؽقن 

دة ققؿة آقتصاد العقـل )أصقل الشركة وما تحؼؼف مـ أرباح(، وهـا تؽقن مرتبطة بزيا

 الزيادة مـطؼقة كاشئة طـ اقتصاد متقازن ٓ وهؿل.

، " bubble " الػؼاطة إٓ أن الخؾؾ يحدث حقـ يتؽقن ما يعرف اقتصاديا بظاهرة

وما يحؼؼف  وذلؽ طـدما ترتػع ققؿة إسفؿ ارتػاطا غقر مربر، وغقر مرتبط بؼقؿة إصؾ

 بؼصد والشراء البقع يف أسقاق الؿضاربة، أي طادة تحدث الػؼاطات مـ دخؾ، وتؾؽ

 .آستخدام بؼصد ولقس الؿتاجرة

ويحدث ذلؽ طـدما يؽقن شراء إسفؿ لؾرغبة يف الحصقل طؾك ربح كػس ثؿـ 



–

333 

 السفؿ دون ما يحؼؼف مـ دخؾ، ويف هذه الحالة يـتؼؾ السفؿ مـ ارتباصف بإصؾ، )فال

يحدد سعره ققؿة إصؾ أو كؿق أرباح الشركة( بؾ يحدد سعره مدى الطؾب طؾقف يف 

سقق إوراق الؿالقة، )وهل طؿؾقة تتدخؾ فقفا السؿسرة، والؿضاربات، والشائعات(، 

 فقرتػع السفم يف هذه الحالة ارتػاطا يػوق ققؿة األصل وأرباحه.

 يؽقن هـاك ، فعـدما وقت مسللة صؾإ أسعار اهنقار يصبح الحالة هذه وغالبا يف مثؾ

إصؾ )الشركة كػسفا( يظفر الثؿـ الحؼقؼل لؾشركة بعقدا طـ هذه  ذلؽ لبقع اتجاه ققي

 تبدأ ثؿ ومـ الفبقط، يف سعر إسفؿ فقبدأ الؿبالغات التل صالتفا أسعار إسفؿ،

 إخرى ؿإسف أسعار كحق إثر هذا ويؿتد إسعار يف الظفقر فتـفار الذطر حآت

 .(3)الؼطاطات إخرى وهق ما يعرف بإزمة الؿالقة أو الؼطاع كػس يف سقاء

وٓ شؽ أن كؿق آقتصاد الؿالل، بعقدا طـ آقتصاد العقـل كؿا يف هق واضح يف 

الؿثالقـ السابؼقـ، يؿثؾ مشؽؾة كربى، ويتؿخض طـ آثار وخقؿة، وهق ما سلطرض لف 

 فقؿا يليت بحقل اهلل تعالك.

                                                        

(، مجؾة اإلدارة 233طقات، كزهان محؿد سفق، )ص: ( إزمة الؿالقة العالؿقة الراهـة، الؿػفقم إسباب التدا3)

 م.2333وآقتصاد العدد الثالث والثؿاكقن، 
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 مثحث األول ال

 أسثاب نمى االقتصاد المالي تمعزل عن االقتصاد العيني
يفدف هذا الؿبحث إلك تػصقؾ إسباب التل أدت إلك كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل 

طـ آقتصاد العقـل؛ فبؿعرفة السبب يظفر السبقؾ إلك حؾ الؿشؽؾة بؿعالجة هذه 

 ذه الؿشؽؾة الخطقرة. إسباب، والتل هل بؿثابة إمراض التل أدت إلك ه

 وقد بقـت هذه إسباب يف الؿطالب أتقة: 

 الحرية آقتصادية الؿطؾؼة )الؾقربالقة(. الؿطؾب األول:

 دور الربا يف كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل طـ آقتصاد العقـل. الؿطؾب الثاين:

قتصاد دور أسقاق الؿال يف كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل طـ آالؿطؾب الثالث: 

 العقـل.

ويعد هذا السبب هو السبب الجامع لفذه الؿشؽؾة؛ حقث إن جؿقع األسباب الؼادمة 

 ما هي إال آثار لفذه الحرية.

والحرية آقتصادية الؿطؾؼة هق الـظام الذي تبـتف الؾقربالقة الجديدة )الـققلقربالقة(، 

 .(3)تحرر آقتصاد مـ أية رقابة أو قققد سقاسقة، أو حؽقمقة، أو ديـقة والتل

فالـظام آقتصادي السائد يف العالؿ أن هق الـظام الرأسؿالل آقتصادي الـققلقربالل 

 الدول تؾؽ مـ ابتداء تؼريبًا، الدول كؾ إن يؿؽــا الؼقل»كؿا يؼقل ديػقد هاريف: 

                                                        

(، ط الؿركز الؽـدي لدراسات 3( إزمة الؿالقة العالؿقة هناية الؾقربالقة الؿتقحشة، د سؿقح مسعقد، )ص: 3)

 م.2333الشرق إوسط، مقكرتيال،  دار الشروق لؾـشر والتقزيع، طؿان إردن، 
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 بلسؾقهبا آشرتاكقة الديؿؼراصقات وحتك السقفقايت، ٓتحاداهنقار ا بعد حديثًا الؿستؼؾة

مـ  أخرى أو كسخة اطتؿدت قد والسقيد، كققزيؾـدا مثؾ آجتؿاطل ودول الرفاه الؼديؿ

 لؾضغط،  وطدلت كتقجة أخرى حآت يف وقسراً  أحقاكًا، صقطًا الـققلقربالقة، كظرية

 معفا.  يتقافؼ بؿا ومؿارساهتا سقاساهتا بعض

 الخطاب، وأضحك يف الؿفقؿـ إسؾقب الققم باتت الـققلقربالقة إن الؼقل ؾمجؿ

 حقلـا يدور لؿا صريؼة تػسقركا يف اكدمجت تػؽقركا؛ حقث صريؼة يف واسع اكتشار ٔثارها

 .(3)«لؾعالؿ ففؿـا ويف معقشتـا ويف

ن، كعرج سريعا ولػفؿ الػؽرة آقتصادية التل تتبـاها الؾقربالقة والتل يتبـاها العالؿ أ

طؾك مػفقم الؾقربالقة، والؾقربالقة الجديدة، ثؿ كؾؼل الضقء طؾك الجاكب آقتصادي لفذا 

 الؿػفقم؛ وهذا يف فرطقـ:

 تعريػ الؾقربالقة. الػرع األول:

 آقتصاد يف الؾقربالقة. الػرع الثاين:

« لقربالقس»لؾغقي إلك الؿصطؾح الالتقـل يرجع لػظ الؾقربالقة مـ حقث آشتؼاق ا

، إٓ أن الؿعـك الدٓلل الذي أراده مروجقا «الشخص الؽريؿ الـبقؾ والحر»والذي يعـل 

 )بل حرية فؼط(، غقر مرتبط بؽرم أو كبؾ، «الشخص الحر»هذا الؿذهب يرتؽز كحق 

وٓ، بؾ كان وذلؽ ٕكف حتك هنايات الؼرن الثامـ طشر لؿ يؽـ مصطؾح الؾقربالقة متدا

                                                        

(، ط مـشقرات 3-7( بتصرف مـ: القجقز يف تاريخ الـققلقربالقة، ديػقد هاريف، ترجؿة: ولقد شحادة، )ص: 3)

 م .2338الفقئة العامة السقرية لؾؽتاب، وزارة الثؼافة، دمشؼ 
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، وإلك هذا التاريخ لؿ «الشخص الؿتحرر فؽريا»أي « Liberal»الؾػظ الؿتداول لقربال 

يؽـ هـاك رؤية مذهبقة، وكظرية فؽرية اقتصادية تعرض متؽامؾة تحت هذا الؿصطؾح، 

وإن كاكت هذه إفؽار مطروحة كػؽر وأطؿال لدى كثقر مـ الػالسػة وآقتصاديقـ، 

 .Liberalism»(3)»يف هناية الؼرن التاسع طشر تحت مصطؾح لقربالقة حتك تؿ بؾقرة ذلؽ 

وإذا كان ما سبؼ هق شرح لؾؿدلقل الؾػظل لؾقربالقة، إٓ أن تحديد مػفقم الؾقربالقة 

مـ التعؼقد بؿؽان، وذلؽ ٕن لؾقربالقة وجقها متعددة، بتعدد الػالسػة الؿتحدثقـ طـفا، 

إثر لفا كؿاذج متعددة، فؾقس كؾ حزب سؿك كػسف كؿا أن الؾقربالقة مـ حقث القاقع و

لقربالقا يؽقن مطبؼا لفا، وقد تقجد بال تسؿقة لفا؛ فالقاقع السقاسل إمريؽل، والذي 

يعد الـؿقذج إول طـد استحضار الؾقربالقة كؿؿارسة وواقع يف العصر الحديث، ٓ 

 يقجد فقف حزب واحد يتسؿك باسؿ الؾقربالقة.

آحرتاز لقعؾؿ أن التعريػ الذي سلطرضف أن لؾقربالقة ما هق إٓ وإكؿا وضع هذا 

تعريػ أولل، ٓ يؾزم مـف أن يؾتزم بؿقاصػاتف كؾ مـ تسؿك بالؾقربالقة )كظرا لتعدد 

 القجفات يف مػفقمفا كؿا سبؼ(. 

 وبـاء طؾقه يؿؽن أن أختار تعريػا مبدئقا لؾقبرالقة بلكفا: 

 .(2)ز طؾك أولقية الػرد، بقصػف كائـا حرافؾسػات اقتصادية وسقاسقة ترتؽ

 ففل فؾسػات ٓ فؾسػة واحدة بـاء طؾك تعدد القجفات يف ففؿفا.

والػرد فقفا هق إساس، )فالػؽر الؾقربالل بالدرجة إولك دطقة إلك الػردية، 

                                                        

 هـ. 3383(، 333(، ط مجؾة البقان )سؾسؾة كتاب البقان 33( كؼد الؾقربالقة، د: الطقب بق طزة، )ص: 3)

 الؿرجع السابؼ.( 2)
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 .(3)واحرتام مجال خاص يتؿتع الػرد فقف باستؼاللف وحريتف دون تدخؾ أو إزطاج(

الؼقد الؿركزي الذي يػسر كؾ التػسقرات الؾقربالقة لؾسقاسة وآجتؿاع والحرية هل 

 وآقتصاد وغقرها.

فالؾقربالقة يف الػؽر هل )حرية التػؽقر(، ويف آقتصاد )حرية الؿؾؽقة الشخصقة، 

والػعؾ آقتصادي حسب قاكقن السقق(، ويف السقاسة )حرية اختقار السؾطة، وتؽقيـ 

 آخر ذلؽ. إحزاب، والتجؿع( إلك

والؿتؽؾؿقن طـ الؾقربالقة والؿتبـقن لؿـفجفا يطرحقن هذه الـظرية وكلهنا القحقدة 

التل تـادي بالحرية، وبلكف بقٓدة هذه الـظرية فؼد ضفر الـظام الؿجتؿعل إخقر كؿمشر 

طؾك هناية التاريخ! وهق ما كتبف فراكسقس فقكقياما يف مؼالف الشفقر طـ )هناية التاريخ(، 

 .(2) كتصار الـفائل لؾقربالقة بشؼقفا آقتصادي )السقق(، والسقاسل )الديؿؼراصقة(وآ

ومؿا سبؼ يتبقـ أن الػؽر أو إيدلقجقة التل تحؽؿ العالؿ أن هل الؾقربالقة، والتل 

مبدئقا تعـل الحرية الػردية، التل ٓ تـضبط أو تؼقد بضابط مجتؿعل أو ديـل، وهذا الػؽر 

ك الؿجآت، ومـفا آقتصادي، والذي يعـك بف هذا البحث، ولذا أطرضف لف أثره يف شت

 مـػردا يف الػرع أيت.

كؿا قؾت مسبؼا إن الؾقربالقة ٓ يؿؽـ محقرهتا تحت مػفقم واحد أو فؾسػة جامدة، 

ت طؿقما تـضقي تحت بؾ هل متعددة تعدد الؿتؽؾؿقـ فقفا )والؿطبؼقـ لفا(، وإن كاك

                                                        

 م.3333، 3333(، ط دار الشروق، الطبعة إولك 372( دور الدولة يف آقتصاد، د حازم الببالوي، )ص: 3)

 ( الؿرجع السابؼ.2)
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 لقاءيـ الػردية والحرية.

وكػس هذا التـقع يؿؽـ تـزيؾف طؾك الؾقربالقة يف آقتصاد، إٓ أكـا مـ الؿؿؽـ أن 

كػفؿ آقتصاد الذي كعقشف يف العصر الحالل بالحديث طـ آقتصاد يف الؾقربالقة يف ثالثة 

 مراحؾ:

 قؽقة(:الؿرحؾة األولى: الؾقبرالقة االقتصادية )الؽالس

وهل التل سادت مـذ ضفقر كتاب آدم سؿقث )ثروة إمؿ(، وإطؿال الـظرية لديػقد 

 (.3388 -3323(، وحتك أزمة الؽساد الؽبقر )3328 -3722ريؽاردو )

بالحرية االقتصادية، وحرية التجارة، وطدم تدخل الدولة وهذه الؾقربالقة ببساصة تممـ 

قعتف يحب التؿؾؽ، والحرية، والرغبة يف العؿؾ ، فاإلكسان بطبيف الحقاة االقتصادية

والؿبادلة مع أخريـ مـ أجؾ تحؼقؼ هذه إهداف، فؿصؾحة الػرد ٓ تتعارض مع 

 مصؾحة الجؿاطة.

فنن سللت طـ ما يؿؽـ أن يـظؿ الـشاط آقتصادي، ويؿـع مـ استغالل الغـل 

جقر وإسعار، فنن لؾػؼقر، أو حتك يضؿـ جقدة الؿـتجات، ويضؿـ التقازن بقـ إ

؛ ٕهنا «Invisible hand»أصحاب هذه الـظرية يؼقلقن إن هذا كؾف تتؽػؾ بف القد الخػقة 

كػقؾة بحؾ أية مشؽؾة تربز، كتقجة أي اختالل يف جفاز السقق، ويسقر الـظام تؾؼائقا كحق 

 حالة التقازن، بحؽؿ آلقات إجقر وإسعار، فالؿسللة تقازن صبقعل ٓ يحتاج إلك

تدخؾ واشتفرت هذه الؿؼقلة التل تؿـع وضع أية طقائؼ أمام إفراد مـ أجؾ تـؿقة 

 .«Fair»  Laissez   , Passer Laissez، «دطف يعؿؾ دطف يؿر» أمقالفؿ وهل: 

ولقس لؾدولة يف هذا الـظام آقتصادي أي دور سقى أن تتبـك دور الحارسة لـشاط 

ربالقة أية ترتقبات، أو قققد، وتعارض الؾقإفراد، بعقدا طـ التدخؾ يف شئقهنؿ، 
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 .(3)تـظقؿات تضعفا الحؽقمة، بشلن إرباح وإجقر وجقدة الؿـتجات أو

 الؿرحؾة الثاكقة: الؾقبرالقة التدخؾقة )الؽقـزية(:

مرت إيام وأثبتت الؾقربالقة آقتصادية الؽالسقؽقة فشؾفا، فالسقق لؿ يتزن، 

لبطالة مستشرية، ولؿ تـجح القد الخػقة الؿزطقمة يف ضبط والتضخؿ يف ازدياد مستؿر، وا

 السقق واتزاكف.

 Greatوضؾ إمر طؾك هذا الـحق مدة حتك اكػجر إمر مع أزمة الؽساد الؽبقر )

Depression( )3323-3388 وهل أكرب وأشفر أزمة اقتصادية طرففا العالؿ، واستقؼظ ،)

التصحقح الذايت )القد الخػقة(، وصرح العالؿ طؾك حؼقؼة أن السقق غقر قادر طؾك 

الحريات »الرئقس إمريؽل فراكؽؾقـ روزفؾت بلن السبب الرئقسل لفذا الؽساد هق: 

وأسؼطت الػردية حق ، (2)«الؿػرصة لؾسقق، والرتاكؿ الػاحش لؾثروات الخاصة

الجؿاطة؛ ألن اإلكسان يف سبقل إشباع حاجته الػردية سقستؿقت يف إرضائفا ولو طؾى 

 John Maynard Keynesوهق ما تققعف آقتصادي جقن مقـارد كقـز  ساب الحضارة،ح

 .(8)( حتك قبؾ وققع هذه إزمة3338-3333)

إٓ أكف وبعد حدوث الؽساد الؽبقر صار لـظريات كقـز مـ يتبـاها، بؾ صار كقـز طـد 

                                                        

( آلقات العقلؿة آقتصادية وآثارها الؿستؼبؾقة يف آقتصاد العربل، هقػاء طبد الرحؿـ ياسقـ التؽريتل، )ص: 3)

 (.373م. دور الدولة يف آقتصاد )ص: 2333هـ، 3383شر والتقزيع، (، ط دار الحامد لؾـ33

(، مجؾة 83( فخ الـققلقربالقة يف دول الخؾقج العربقة إكؼاذ اقتصاد أم إغراق مجتؿع، طبد اهلل الربيدي، )ص: 2)

 . 2333، مايق 373الؿستؼبؾ العربل، طدد 

(، ط ممسسة هـداوي لؾعؾقم 37ة: ضقاء وراد، )ص: ( الؽساد الؽبقر والصػؼة الجديدة، إيريؽ راشقاي، ترجؿ8)

 م.2333والثؼافة، مصر، الؼاهرة، الطبعة إولك، 
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ـظرية العامة ال»كثقر مـ آقتصاديقـ أهؿ اقتصادي يف الؼرن العشريـ، وكتابف الشفقر 

، «General Theory of Employment Interest and Money« »لؾتقضقػ والػائدة والـؼقد

م، والذي قرر فقف وجقب تدخؾ الدولة كان هق الؿـطؾؼ لؾـظام 3383الصادر سـة 

 .(3)آقتصادي يف هذا العصر

قة(  ، وهل تخؾٍّ «Embedded liberalism»والؾقربالقة الؽقـزية طرفت )بالؾقربالقة الٌؿَطقَّ

، وكؼضا لـظرية قدرة «دطف يعؿؾ دطف يؿر»طـ فرضقة اقتصاد السقق، والحرية الػردية و

السقق طؾك التصحقح الذايت، مستـدة إلك ما حدث مـ كساد واهنقار، وكقن هذه 

الرأسؿالقة لؿ تؿـع مـ البطالة كؿا كان يدطك، بؾ إن آقتصاد يف مـاخفا قد يؽقن 

 . (2)د معدٓت كبقرة لؾبطالةمتقازكا مع وجق

فالؽقـزية كظام اقتصادي )مطقق( بشبؽة مـ الؼققد آجتؿاطقة والسقاسقة، وتدخؾ 

جاد مـ الدولة لرتشقد السؾقك آقتصادي، )وهق ما يخالػ الؾقربالقة الؽالسقؽقة التل 

 كاكت تؿـع مـ أي تدخؾ يف الـشاط آقتصادي( مع طؿؾ الدولة طؾك الؼقام بؿشاريع

خادمة لؾؿقاصـقـ بزيادة اإلكػاق الحؽقمل كؿشاريع البـقة التحتقة، مع برامج لؾضؿان 

آجتؿاطل، وضؾت هذه الؾققربالقة الؽقـزية الؿطققة مفقؿـة طؾك مختؾػ أكحاء العالؿ 

 (8)مـ هناية الحرب العالؿقة الثاكقة وحتك السبعقـات.

لؿ تؼض طؾك أساس الؿشؽؾة التل هل إٓ أن الـاضر يف الؾقربالقة الؽقـزية يرى أهنا 

                                                        

 (.333( كؼد الؾقربالقة )ص: 3)

(، آلقات العقلؿة آقتصادية )ص: 332-333(، كؼد الؾقربالقة )ص: 23( القجقز يف تاريخ الـققلقربالقة )ص: 2)

37.) 

 ( الؿراجع السابؼة.8)
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، )وهل أهؿ إسباب التل أدت )االقتراض بػائدة، الؿضاربة والتالطب يف أسواق الؿال(

إلك كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل طـ آقتصاد العقـل( وإكؿا فؼط أضػت طؾقفا بعض 

 التـظقؿ مـ خالل التدخؾ الحؽقمل، مع سقاسة اجتؿاطقة داطؿة كالضؿان الؿجاين

وهي « Welfare State»لإلسؽان والتعؾقؿ، والدطؿ السؾعل، وهق ما طرف )بدولة الرفاه( 

رأسؿالقة تفدف إلى التؼؾقل من وصلة الؾقبرالقة، التي تسقر دائؿا كحو تعؿقق الفوة بقن 

، إٓ أن هذا لؿ يمت أكؾف ٕن التدخؾ األغـقاء والػؼراء، دون الـزوح إلى االشتراكقة

قامت طؾقف سقاسة دولة الرفاه كان )ولقدا لألحداث( ولقس كابعا مـ الحؽقمل الذي 

طؼقدة )سقاسقة أو فؽرية(، ولذا فنهنا لؿ تسر بعقدا يف اإلصالح يف مجال آقتصادي 

 وآجتؿاطل لعدم بـائفا طؾك فؽرة مستؼرة.

مـ  وبـاء طؾقف فػؽرة )دولة الرفاه( الؿصاحبة لؾقربالقة الؽقـزية لؿ تؽـ إٓ محاولة

الؾقربالقة الرأسؿالقة لؾبؼاء، مـ خالل تؽققػ القاقع يف تخػقػ وصلة الؾقربالقة 

 .(3)الؿتقحشة

 الؿرحؾة الثالثة: الـقولقبرالقة )الؾقبرالقة الؿتطرفة(:

ضؾت الؾقربالقة الؽقـزية مفقؿـة طؾك القضع آقتصادي مـ أزمة الؽساد الؽبقر إلك 

 كقد تضخؿل خطقر غقر متققع.سبعقـقات الؼرن العشريـ حقث حدث ر

، هق إشارة إلك القضع آقتصادي الذي طاين مـ «Stagflation»والركقد التضخؿل 

                                                        

(، بحث 332قة دولة الرفاه بقـ إسباب والـتائج، د: أحؿد خؾقؾ الحسقـل، د: خالد حسقـ طؾل، )ص: ( إشؽال3)

، لسـة 2، طدد 3مـشقر بؿجؾة الؿحقر آقتصادي، كؾقة الؼادسقة لؾعؾقم اإلدارية وآقتصادية، مجؾد 

2333. 
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ارتػاع كبقر يف إسعار )تضخؿ(، وبطالة مرتػعة مزمـة )ركقد(، واتحاد هذيـ العامؾقـ 

ه قد يمدي إلك آثار سؾبقة مدمرة، وقد يعجز الـظام آقتصادي الؽؾل طـ مقاجفتف، وهذ

الحالة هل التل أصابت آقتصاد إمريؽل، وإوربل )الؿرتبط بف( يف أواخر الػرتة 

 الؽقـزية. 

واقرتان التضخؿ بالركقد هق اقرتان كادر الحدوث يف التاريخ الرأسؿالل، ٓسقؿا هبذا 

الثؼؾ الذي واجفف آقتصاد إمريؽل وإوربل يف هذه إزمة، ومؿا زاد الطقـ بؾة 

 . (3)م، والتل ترتب طؾقفا ارتػاع أسعار الـػط 3378بر حرب أكتق

أمام هذه إزمة حدثت مراجعة أخرى لؾـظرية الؽقـزية، ودطت إصقات مرة أخرى 

إلك العقدة إلك الؾقربالقة آقتصادية، وحتك ٓ تعقد إلك إذهان أثار السؾبقة لؾقربالقة 

 «.الـققلقربالقة»الجديدة  الؽالسقؽقة أسؿقا هذه الؾقربالقة بالؾقربالقة

والؾقربالقة الجديدة هل هل الؾقربالقة آقتصادية الؽالسقؽقة، ٓ لؾتدخؾ الحؽقمل، 

ٓ لؾدطؿ، ٓ ٓحتؽار الحؽقمة لصـاطات معقـة، ويجب إسـادها لشركات تـافسقة 

)الخصخصة(، ودطت إضافة إلك ذلؽ تؼؾقؾ الضرائب طؾك ذوي الدخقل الؽبقرة 

 ـشقطفؿ طؾك آستثؿار(.)سعقا وراء ت

إٓ أهنا هذه الؿرة جاءت بالجديد، وهق أكف ٓ يـبغل أٓ يؽقن هذا داخؾ إصار الدولة، 

بؾ يجب أن يؽقن تقجفا طالؿقا، بحقث تزول الحدود بقـ الدول تجاريا، فتؾغك 

الجؿارك، وتتحرر التجارة، وترفع الؼققد طـ آستثؿار بقـ الدول، ولـدع يد السقق 

ة تدفع طجؾة آستثؿار لألمام، ففل كظام طالؿل، وهق ما طرف بعد ذلؽ بالعقلؿة الخػق

                                                        

 (.332(، كؼد الؾقربالقة )ص: 83(، فخ الـققلقربالقة )ص: 23( القجقز يف تاريخ الـققلقربالقة )ص: 3)
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«Globalization.» 

إن الـققلقربالقة جعؾت السقق مـ مؽان لتبادل السؾع إلك ذات لفا قداسة يحرم 

أحد « مقؾتقن فريدمان»التدخؾ فقفا، والتدخؾ فقفا هق يف حؼقؼتف طداء لؾحرية، حتك قال 

إن الذي يؽؿـ خؾػ غالبقة «: »الرأسؿالقة والحرية»لـققلقربالقة يف كتابف كبار مـظري ا

 .(3)«الحجج الؿؼدمة كحق اقتصاد السقق، هق كؼص اإليؿان بالحرية ذاهتا

الخالصة أن هذا آتجاه الـققلقربالل وجد مـ يتبـاه، ويطقع العالؿ لف بعد اكتخاب 

وكالد ريغان رئقسا لؾقٓيات الؿتحدة ، ور3373مارجريت تاتشر رئقسة وزراء بريطاكقا 

، وإلغاء  العؿال سؾطة مـ الحد إلك الفادفة ، فبدأت معفؿا السقاسات3333إمريؽقة 

بعض الجقاكب مـ متطؾبات دولة الرفاه، وخصخصة الشركات، وتؼؾقص الضرائب، 

ل الؿا سؾطة الطبقعقة، وتحرير الؿقارد واستخراج والزراطة الصـاطة الؼققد طـ ورفع

 صقرة يف لقبدو حقلـا مـ العالؿ العالؿل، ممذكة بالعقلؿة وصـع الؿسرح وطؾك داخؾقًا

 .(2)كان طؿا كؾقًا مختؾػة اختالفًا

أما طـ آثار الؾقربالقة الجديدة اقتصاديا فؼد كان كارثقا يحتاج إلك دراسة بؿػرده، 

ـ آقتصاد وسـتعرض لبعض آثاره طـد الحديث طـ آثار اكػصال آقتصاد الؿالل ط

العقـل، ومؾخص هذه أثار أكف كتج طـ هذه الؾقربالقة الثراء الػاحش الذي جاء طؾك 

 طؽس ما روجف الداطقن لفذه الؾقربالقة. 

التقار سقحؿؾ الؼقارب كؾفا إلك »فبقـؿا كان جقن كقـدي الرئقس إمريؽل يزطؿ أن 

                                                        

 (.328( كؼد الؾقربالقة )ص: 3)

 (.3-3( القجقز يف تاريخ الـققلقربالقة )ص: 2)
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ٕغـقاء فؼط، ومـ مظاهر ذلؽ أن فنن الـققلقربالقة الجديدة لؿ ترفع إٓ ققارب ا« إطؾك

مؾقار دوٓر، وهل  3333اقرتبت مـ  2333مؾقارديرا وفؼ مجؾة فقربس  3323ثروة 

تعادل ما يحصؾ طؾقف ثالثة مؾقارات شخص، أو ما يؿثؾ سؽان كؾ مـ الفـد وباكستان 

 (3) وبـجالدش وتايالكد ومالقزيا وفقتـام والػؾبقـ والؼارة اإلفريؼقة بلكؿؾفا!

يتققػ إمر طـد حد زيادة غـك إغـقاء، بؾ إكف وبـاء طؾك هذه السقاسة فؼد ولؿ 

زادت معاكاة الػؼراء، بتؼؾقؾ اإلكػاق الحؽقمل، ورفع الدطؿ، وخصخصة الشركات يف 

كؾ الؿجآت، )وكؾفا إجراءات تمثر سؾبا طؾك الػؼراء(، وهق مؿا أدى إلك زيادة 

السقاسة قتؾت التؽافؾ آجتؿاطل، ففل آحتجاجات وآضطرابات، كؿا أن هذه 

 .(2)سقاسة ترى أن هذا الػؼقر طبء يجب طدم مساطدتف حتك يسعك لقؽقن مثؾ الؿـتجقـ

ومـ خالل العرض السابؼ يؿؽـ ففؿ السبب الذي أدى إلك كؿق آقتصاد الؿالل 

بأثار  بؿعزل طـ آقتصاد الحؼقؼل مع خطقرتف، وذلؽ ٕن الـظام الؾقربالل ٓ يؾؼ بآ

ٓ يتؼقد لقبرالي فردي طالؿي متطرف السؾبقة الـاتجة طـ هذا إمر؛ ٕن الـظام الحاكؿ 

 بلية قققد ديـقة أو مجتؿعقة.

                                                        

 (.88( فخ الـققلقربالقة  )ص: 3)

 ( الؿرجع السابؼ.2)
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ك طؼد الربا ب)آئتؿان يسؿك )الربا( يف مصطؾح آقتصاديقـ ب)الػائدة(، ويسؿ

 الؿصريف(.

والربا هق أهؿ إسباب التل أدت إلك كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل طـ آقتصاد 

العقـل، مؿا ترتب طـف ضفقر آقتصاد القهؿل، أو آفرتاضل، )وهق الذي ٓ يؼقم طؾك 

 أصقل طقـقة(.

 ولبقان هذا األمر طؼدت هذا الؿطؾب يف فرطقن:

 ام الـظام آقتصاد الحالل طؾك الربا. قق الػرع األول:

 دور الربا يف كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل طـ آقتصاد العقـل. الػرع الثاين:

، وهل (3)«السعر الـؼدي ٓستعؿال إمقال الؼابؾة لإلقراض»تعرف الػائدة بلهنا: 

م الؿؼَتِرض بدفعف، زيادة طؾك أصؾ الؿال الؿؼَتَرض، كظقر استػادتف بعبارة أوضح ما يؼق

%، فقؽقن الؿال الؿطؾقب 3مـ مال الؼرض، كؿـ اقرتض مائة ألػ جـقف، بسعر فائدة 

جـقف، فالخؿسة آٓف الزائدة طؾك أصؾ الؿال )الؿائة ألػ( هل ما  333333سداده 

 ربا.يسؿك بالػائدة، وتطؾؼ طؾقف الشرائع السؿاوية ال

ويؼقم آقتصاد الرأسؿالل طؾك الػائدة )الربا( لتحؼقؼ أهدافف يف إكتاجقة طالقة، 

                                                        

( العالقة بقـ سعر الػائدة ومعدل الـؿق آقتصادي الػعؾل يف سقرية، أ د: محؿد الحسقـ الصطقف، أ: أحؿد 3)

 م.2333، 33، العدد 38(، بحث مـشقر بؿجؾة جامعة البعث، مجؾد 323، )ص: طثؿان
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 وتقضقػ لأليدي العامؾة )حؿاية مـ البطالة(، واستؼرار إسعار )حؿاية مـ التضخؿ(.

فإداة التل يتحؽؿ هبا الـظام الرأسؿالل يف هذه العؿؾقة هق )التحؽؿ يف سعر الػائدة(، 

قتصاد ركقدا، يؼقم البـؽ الؿركزي بخػض ققؿة الػائدة، وذلؽ مـ أجؾ فحقـ يقاجف آ

تشجقع آقرتاض، وذلؽ لؼؾة الػائدة )الربا(الؿطؾقبة طؾك الؼروض، وأيضا فنن 

الؿقدطقـ سقؼقمقن بسحب ودائعفؿ؛ رغبة يف الحصقل طؾك ربح أكرب خارج مـ خالل 

لؿرتتب طـ قرار البـؽ الؿركزي آستثؿار خارج كطاق البـقك، وذلؽ لتدين الػائدة ا

بخػضفا، ومـ كال إمريـ )آقرتاض لالستػادة مـ الؼائدة الؿـخػضة، وسحب 

القدائع رغبة يف فائدة أكرب( تؽثر السققلة الؿالقة يف أيدي الؿستفؾؽقـ، ومـ ثؿ يزيد 

 الطؾب طؾك السؾع، فقـتعش آقتصاد. 

ؿركزي بزيادة سعر الػائدة، فقحدث وبالؿؼابؾ يف حالة حدوث تضخؿ يؼقم البـؽ ال

العؽس؛ حقث يؼؾ آقرتاض، رغبة يف آستػادة مـ الػائدة العالقة، كؿا أكف تتـامك 

الرغبة يف آحتػاظ بالؿال لؿا يدره مـ فائدة، ويحجؿ الـاس طـ آستثؿار خارج 

ويـتج مـ  البـقك؛ ٓرتػاع تؽالقػ آستثؿار، وتؽالقػ اإلكتاج؛ ٓرتػاع سعر الػائدة،

كؾ ما سبؼ قؾة السققلة الؿالقة، واكخػاض الطؾب طؾك السؾع، ومع قؾة الطؾب مع زيادة 

 .(3)الؿعروض تـخػض إسعار

وبـاء طؾك ما سبؼ يظفر دور الربا بالـسبة لالقتصاد الرأسؿالل، ففق أداة التحؽؿ 

ؼروض بػائدة بآقتصاد، ومـ هـا كان اكتشار الؿمسسات الؿالقة التل تؼدم خدمات ال

                                                        

(، العالقة بقـ سعر الػائدة ومعدل الـؿق آقتصادي الػعؾل يف سقرية، أ د: 8( معالؿ آقتصاد آفرتاضل، )ص: 3)

، 38(، بحث مـشقر بؿجؾة جامعة البعث، مجؾد 328محؿد الحسقـ الصطقف، أ: أحؿد طثؿان، )ص: 

 م.2333، 33العدد 
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 )العؼقد الربقية( لألفراد والشركات والؿمسسات بؾ ولؾحؽقمات.

وبعد أن تؼرر لديـا أهؿقة الربا بالـسبة لؾـظام آقتصادي العالؿل يف العصر الحاضر، 

يجدر بـا أن كعؾؿ أن هذه الزيادة الربقية )الػائدة( هل التل يؽؿـ فقفا كؿق آقتصاد 

العقـل، ومـ ثؿ يظفر )آقتصاد آفرتاضل( أو )القهؿل(،  الؿالل بؿعزل طـ آقتصاد

 وهق الذي ٓ يؼابؾف مال أو أصؾ طقـل.

وقد يطرأ إلك ذهـ الؼارئ بعد هذا العرض إشؽال طؾك دطقى )كؿق الؿالل بؿعزل 

طـ العقـل وتسبب الربا طـ هذه الظاهرة(، وذلؽ ٕين ذكرت يف السطقر السابؼة أن 

ػقضفا تساطد طـ طؾك كؿق آقتصاد العقـل، مـ خالل تشجقع الػائدة )الربا( بتخ

آستثؿار، وحتك لق كاكت طالقة فنن الؿستثؿر يستغؾ الؼرض أيضا يف إكشاء مشاريع 

استثؿارية، وهل زيادة يف إصقل العقـقة، إٓ أن هذه الدطقى مردودة مـ طدة أوجف 

 ألخصفا يف الػرع الثاين.

برغؿ هذا الشؽؾ الظاهر لؿساطدة الربا يف آستثؿار طؾك الـحق السابؼ إٓ أن لؾربا 

دورا يف كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل طـ العقـل، بؾ يؿؽـ الؼقل إكف الدور إهؿ يف هذه 

 الظاهرة الخطقرة.

ء آقتصاد هبذا الصدد، فنكف يظفر هذا بصقرة مبدئقة، وقبؾ أن أتعرض لؿا ذكره طؾؿا

الؿعـك واضحا يف ماهقة الربا أو الػائدة كؿا تسؿك حديثا، ففل طبارة طـ سعر رأس 

الؿال بعد بقعف بلجؾ، فالُؿؼِرض ضامـ لؿالف مع فائدتف طـد حؾقل أجؾ دفع الؿال 

هذا الؿال )بغض الـظر طـ تحقل هذا الؿال إلك أصؾ طقـل أم ٓ(، فؾق فرضـا جدٓ أن 
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سقتؿ استثؿاره يف أغراض إكتاجقة، فنن فشؾ الؿشروع اإلكتاجل، أو طدم ققامف بإساس 

ٓ يمثر أبدا يف سعر الػائدة، بؾ الؿؼرض سقلخذ مالف حتؿا مع زيادتف، وهق ما يظفر فقف 

جؾقا كؿق الؿال العقـل )رأس الؿال زائد فائدتف(، دون أن يؽقن لذلؽ مؼابؾ مـ أصؾ 

 طقـل. 

إذا ما طدكا إلك دور الربا يف الظاهرة محؾ البحث طـد طؾؿاء آقتصاد، كرى أهنؿ و

 أكدوا الدور الرئقسل لؾربا يف كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل طـ العقـل. 

وتػسقر ذلؽ أن الؿال يف طؿؾقة آئتؿان الؿصريف )اإلقراض بػائدة( يسقر يف 

ثؿر، والثاين: مـ الؿستثؿر إلك البـؽ اتجاهقـ؛ آتجاه إول: مـ البـؽ إلك الؿست

 تسديدا لؾديـ، وغالبا ما يؽقن الؿال الداخؾ إلك البـؽ أكثر مـ الؿال الخارج مـف. 

ويؿؽـ أن يتؿثؾ آقتصاد القهؿل أو آفرتاضل )أي زيادة الؿال بقـؿا ٓ يزيد ما 

 يؼابؾف مـ أصقل( بسبب الربا يف حالتقـ:

 بـك باإلقراض:الحالة األولى: حقن يؼوم ال

 33% لؿدة 3مؾققن دوٓر، بـسبة فائدة قدرها  333فالبـؽ حقـ يؼقم بنقراض 

مؾققن دوٓر، ففؾ يؼابؾ هذا الؿبؾغ  333سـقات فنن الؿال الذي سقدخؾ البـؽ هق 

 أصؾ حؼقؼل؟

لق فرضـا أن هذا الؿبؾغ ذهب إلك مستثؿر يف مشاريع إكتاجقة وربحقة وحؼؼ كسبة ربح 

مؾققن دوٓر يف حقـ  323% فنكف سقؽقن ققؿة إصقل التل لديف 2ة بـسبة يف هذه الؿد

 مؾققن دوٓر. 333أكف دفع لؾبـؽ 

 383%  فنن ققؿة الؿال يف هذه الحالة 2ولق فرضـا أن كسبة التضخؿ يف هذه الػرتة هل 

مؾققن دوٓر )وهق يؿثؾ الؼقؿة الشرائقة لؾؿال التل يؿؽـ مـ خاللفا تحقيؾف إلك 
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(، وهق يؿثؾ أيضا ما يؼابؾف مـ اقتصاد حؼقؼل، وهق يف هذه الصقرة الشركة التل أصقل

 323استثؿر هذا الؿال فقفا، وبعد أن قرركا أن ما لدى الؿستثؿر مـ أصقل ما ققؿتف 

%، فؼد بؼل يف 3مؾققن دوٓر، فنن كسبة آقتصاد آفرتاضل القهؿل يف هذه الصقرة 

خؾ حساب البـؽ ٓ يؿثؾف أصؾ حؼقؼل، وهق الؿال مؾققن دوٓر يد 33هذه الحالة 

 القهؿل، أو آفرتاضل.

فنذا طؾؿـا أن أكرب الؿؼرتضقـ يف العالؿ هل الدول، والتل تؽقن قروضفا ٕغراض 

% يف 3استفالكقة غقر إكتاجقة أو ربحقة، فنن كسبة الؿال آفرتاضل تزيد بؽثقر طـ كسبة 

أضعاف آقتصاد الحؼقؼل، ٕن الؿال الؿؼرتض الؿثال السابؼ، بؾ إهنا تؽقن أضعاف 

 لؿ يحقل ٕصقل أصال بؾ استفؾؽ، فضال طؾك ما يستحؼ طؾقف مـ فقائد.

%، بقـؿا 8.3وإذا طؾؿـا أن كسبة كؿق آقتصاد إمريؽل يف الثالثقـ طاما إخقرة 

الػرتة  %، ففذا يعـل أن الؿال آفرتاضل زاد يف هذه3كاكت كسبة الربا يف هذه الػرتة 

 .(3) %383بـسبة 

 : يف حالة استثؿار الؿودع يف الرباالحالة الثاكقة: 

سـقـ )مع مراطاة كسبة  33% لؿدة 3فؾق فرضـا أكف أودع مؾققن دوٓر، بـسبة فائدة 

التضخؿ(، فنن الؿال الؿستحؼ مؾققن وكصػ الؿؾققن دوٓر، والبـؽ بدوره حتك ٓ 

 233% )2%، ستبؼك كسبة 3فرضـا أن الؿستثؿر ربح % فنذا 7يخسر يؼقم بنقراضف بػائدة 

ألػ دوٓر( داخؾة إلك البـؽ كؿال افرتاضل )فائدة ربقية محضة( ٓ يؼابؾف أصؾ 

اقتصادي حؼقؼل، هذا مع إخذ يف آطتبار أن البـقك ٓ تؼقم يف الغالب باستثؿار أمقال 

                                                        

 ( .3-8( معالؿ آقتصاد آفرتاضل، )ص: 3)
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 .(3)رىالؿقدطقـ يف مشاريع إكتاجقة بؾ تؼقم بنقراضفا إلك بـقك أخ

وٓ يؿـع الربا مـ تلدية دوره يف كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل طـ العقـل إٓ إذا كان 

سـقـ  3التضخؿ أكرب مـ الػائدة أو مساويا لفا، فؾق اقرتض شخص مؾققن دوٓر لؿدة 

%، فنن ققؿة الؿال الذي يدخؾ 3% أو 7%، ويف كػس الققت بؾغ التضخؿ 3مثال بػائدة 

ل كػس الؿال يف حالة مساواة التضخؿ لؾػائدة، أو أقؾ مـف يف حالة إلك البـؽ ستؽقن ه

 كقن التضخؿ أطؾك.

لق أن هذه الؿؾققن كاكت تشرتي وقت الؼرض سقارة فاخرة مثال، ثؿ بؾغ  مثال:

%، وهل كػس كسبة الػائدة، فنن هذا الؿال سقف يشرتي كػس السقارة 3التضخؿ كسبة 

ويف هذه الحالة فنن ققؿة الؿال قد ردت بؿثؾفا فال  بالؿبؾغ إصؾل زائد الػائدة طؾقف،

تقجد زيادة افرتاضقة، وإذا زادت كسبة التضخؿ طـ الػائدة فليضا الؿال لؿ يرد بلكثر مـف 

 بؾ بلقؾ مـف.

ويف كؾ إحقال فنن إمقال التل تدخؾ إلك البـقك تؽقن أكثر بؽثقر مـ كؿقة الؿال 

وأن آقرتاض يؽقن غالبا ٕسباب استفالكقة ٓ  الحؼقؼل الذي يؿثؾ اإلكتاج، ٓسقؿا

إكتاجقة، وكؿا ذكركا أن كبار الؿؼرتضقـ إكؿا هؿ الدول ٓ الؿستثؿرون، وهذا يدل 

الؼارئ الؽريؿ إلك بقان الؿعـك الؿراد، وهق دور الربا يف كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل طـ 

 آقتصاد العقـل.

الؿالقة يف كؿو االقتصاد الؿالي بؿعزل طن دور تجاوز الحدود الؿعؼولة لؾرافعة 

 االقتصاد العقـي:

                                                        

 ( الؿرجع السابؼ.3)
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سبؼ أن ذكركا أن البـقك تؼقم باستؼبال أمقال الؿقدطقـ مع آلتزام بردها مع فائدة، يف 

 مؼابؾ إطادة إقراضفا مرة أخرى يف مؼابؾ فائدة أكرب.

 يف التقسع حدود ربط طؾك الؿالقة لؾؿحاسبة السؾقؿة الؿبادئ استؼرت وقد

 أدكك حًدا يتؿؾؽ أن يجب فالؿديـ الؿؿؾقكة، إصقل مـ حد أدكك بتقافر آقرتاض

 .العقـقة لألصقل مؾؽقتف حجؿ استداكتف طؾك حجؿ يتققػ وأن يستديـ، حتك الثروة مـ

 وبالتالل – يف اإلقراض التقسع حدود البـقك طؾك بازل لؾرقابة اتػاققة حددت ولذلؽ

 ٓ فالبـؽ البـقك، لفذه الؿؿؾقك الؿال رأس مـ كسبة وزتتجا بلٓ لؾبـقك - آقرتاض

 يعرف ما وهق واحتقاصل رأسؿال مـ يؿؾؽف لؿا محددة كسبة مـ أكثر يؼرض يستطقع أن

 .Leverage»(3)»الؿالقة  بالرافعة

 وما أهؿقة إصقل؟

أهؿقة إصقل تؽؿـ يف أن طؿؾقة الربا ٓ حساب فقفا لؾخسارة، بؾ إن الؿبؾغ 

يجب رده بػائدتف مفؿا كاكت إسباب، فنذا كان البـؽ يؼقم بعدة طؿؾقات الؿؼرتض 

اقرتاض فنكف يجب طؾك البـؽ أن يؽقن لديف قدرا معؼقٓ مـ إصقل يؿؽـ الرجقع 

إلقف يف حالة الخسارة )كلن يعجز الؿديـ )مـ يدفع الربا( طـ دفع الؿال الؿؼرتض، كؿا 

 فنذا حدث هذا غطت إصقل هذه الخسارة. حدث لؾؿديـقـ يف أزمة الرهـ العؼاري( 

إٓ أن البـقك قامت بالتقسع يف طؿؾقة اإلقراض وآقرتاض، وسبب التقسع هق 

                                                        

(. 7(، آرتباط بقـ آقتصاد العقـل وآقتصاد الؿالل )ص: 3( إزمة الؿالقة العالؿقة د: حازم الببالوي )ص: 3)

ثاين ٕزمة إول الراهـة، د: إشؽالقة العالقة بقـ آقتصاد الؿالل وآقتصاد العقـل ودورها يف امتصاص ال

 (، بحث مـشقر طؾك شبؽة اإلكرتكت.3رضا فتحل الؿـسل، )ص: 
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الرغبة يف تحؼقؼ أرباح سريعة، مؿا يرتتب طؾقف مؽافآت سخقة لرؤساء مجالس إدارات 

 البـقك، وهق ما جعؾ هذه العؿؾقة تتقسع بشؽؾ مطرد، دون الـظر لؿا يؽتـػفا مـ

مخاصر، وطؾك الرغؿ مـ أن البـقك الؿركزية تراقب طؿؾقة اإلقراض وآقرتاض إٓ أن 

هـاك بعض البـقك التل ٓ تخضع لفذه الرقابة، كالبـقك آستثؿارية إمريؽقة، وهذا 

التقسع يف الرافعة الؿالقة، وإن حؼؼ إرباح يف الؿدى الؼصقر، إٓ أن لف أثره طؾك الـظام 

 .(3)مد الطقيؾالؿالل يف إ

ومؿا شجع البـقك طؾك اإلقراض، وآقرتاض أن إمقال الؿقدطة لديفا ٓ يؼقم 

الؿقدطقن بسحبفا مرة واحدة، بؾ يف الغالب يبؼك الؿال يف مستقى واحد؛ كظرا ٕن 

إمقال الؿسحقبة غالبا ما يؼابؾفا أمقال مقدطة، فقستطقع البـؽ أن يؼرض مـ هذه 

% مـ مجؿقطفا  83% إلك 33بعد أن يحتػظ بؿا يرتاوح ما بقـ إمقال جزءا كبقرا 

لتغطقة صؾبات الساحبقـ، وبـاء طؾقف فنن البـؽ ٓ يؼقم فؼط بتؼديؿ الؼروض مـ القدائع 

ودائع لقس لفا وجود لديفا وذلك طؾى شؽل التل يف حقزهتا بؾ إهنا تؼدم قروضا مـ 

 اضل لقس لف أصؾ حؼقؼل(.)ٓحظ طؿؾقة إيجاد اقتصاد افرت (2).حسابات جارية

وما يتعؾؼ بؿقضقع البحث أن التقسع الالمعؼقل يف الرافعة الؿالقة أدى إلك زيادة 

هقة آكػصال بقـ الؿالل، والعقـل، بزيادة إمقال الؿستثؿرة يف طؿؾقات الربا 

)اإلقراض وآقرتاض(، دون أن يؼابؾفا أصقل، فضال طـ أن هذه العؿؾقات كاكت يف 

                                                        

 ( الؿراجع السابؼة.3)

(، ط الؿؽتبة إكاديؿقة، مصر، الجقزة، الطبعة إولك، 38( إدارة البـقك، د: محؿد فتحل البديقي، )ص: 2)

 هـ.3388م، 2332
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فا تؿقيال لدورة أخرى مـ دورات صـاطة آقتصاد القهؿل، وهل الؿشتؼات كثقر مـ

 الؿالقة، وهق ما سلتحدث طـف بالتػصقؾ يف الؿطؾب الثالث.

ـ آقتصاد ضفر صريحا يف الؿطؾب الثاين أثر الربا يف كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل ط

العقـل، إٓ أن ما تؿ طرضف يف هذا الؿطؾب يؿؽـ أن يؽقن لبقان كظرية دور الربا يف 

الؿشؽؾة مقضقع البحث، أما هذا الؿطؾب ففق كالتطبقؼ العؿؾل لؾؿعامالت الربقية؛ 

الجفات الؿختصة هبذه الؿعامالت، وهل لقست فؼط ترابل، بؾ  أوال:حقث أبقـ فقف؛ 

أبقـ جاكبا مـ الجقاكب التل تضخ فقف هذه  وثاكقا:ا يف السـدات، وتتاجر يف الربا كؿ

 إمقال وهل سقق إوراق الؿالقة، ٓسقؿا يف جاكب الؿشتؼات مـفا.

سبؼ أن تؼرر أن الـشاط آقتصادي ٕي مجتؿع محصقر يف جاكبقـ؛ الجاكب إول 

أو إكتاجقة، يتعؾؼ بآقتصاد الحؼقؼل العقـل مـ سؾع وخدمات استفالكقة كاكت 

، «Real Markets»وإسقاق التل يتؿ فقفا تبادل هذه إطقان تسؿك أسقاقا حؼقؼقة 

 وجاكب آخر يتعؾؼ بحركة الؿال، وتداول إصقل الؿالقة، وهل إسقاق الؿالقة:

«Financial markets»(3)(3، يـظر الشؽؾ) (2).  

ؿ حسب احتقاجاهتؿ، ومع والتسقق كشاط إكساين فطري يؼقم فقف البشر بتبادل سؾعف

                                                        

وآستثؿار وتجارة الؿشؼات وتحرير إسقاق )دراسة واقعقة لألزمة  ( أسقاق إوراق الؿالقة بقـ الؿضاربة3)

هـ، 3383(، ط دار الـشر لؾجامعات، الؼاهرة، 32الؿالقة العالؿقة(، د: سؿقر طبد الحؿقد رضقان، )ص: 

 م. 2333

 (. 33( أسقاق إوراق الؿالقة، د: سؿقر طبد الحؿقد رضقان، )ص: 2)



  

327 

تطقر التبادل صارت هـاك أسقاق متخصصة كسقق العؼارات، وسقق الؿعادن الـػقسة، 

بؾ وأسقاق العؿؾ حقث يؼقم العؿال بعرض خدماهتؿ حسب مفاراهتؿ يف مؽان معقـ؛ 

 .(3)لقستعقـ هبؿ مـ يحتاج آستػادة مـ مفاراهتؿ وخرباهتؿ

 

                                                        

 . 2337(، ط دار الجـان لؾـشر والتقزيع، 37قب الػؾؽل، )ص: ( أسقاق الؿال، د: أزهري الط3)
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ٓتصال أصبح مـ الؿؿؽـ طؼد الؿبادٓت بالفاتػ أو طـ صريؼ ومع تطقر وسائؾ ا

آكرتكت، ومـ ثؿ لؿ تعد وحدة الؿؽان حدا فاصال بقـ السقق وغقره )كسقق 

الؿـتجات الزراطقة مثال، فؽؾؿة السقق تختؾػ بالؿعـك آقتصادي طـ الؿعـك 

فالسقق  التجاري )والذي تجؿع فقف السؾع يف مؽان معقـ لعرضف طؾك الراغبقـ(،

بالؿعـك آقتصادي هق أسؾقب إتؿام طؿؾقة تجارية سقاء كاكت طؾك كطاق محؾل أو 

دولل، ومؽان طرض الؿدخريـ ٕمقالفؿ والطؾب طؾقفا مـ الؿستثؿريـ، ومؽان 

 .(3)إصدار وتداول إوراق الؿالقة هق سقق الؿال

صاد العقـل، وٕسقاق الؿال دور رئقسل يف كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل طـ آقت

 وهذا يؿؽـ بقاكف يف فرطقـ:

 تعريػ أسقاق الؿال ودورها يف كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل طـ العقـل. الػرع األول:

 دور الؿشتؼات الؿالقة يف كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل طـ العقـل. الػرع الثاين:

 .«Financial markets» تعريف أسواق الؿال

السقق إم لؽافة إسقاق التل »بعد الؿؼدمة السابؼة يؿؽـ تعريػ سقق الؿال بلهنا: 

وأذون  (2)تتعامؾ يف إصقل وإدوات الؿالقة قصقرة إجؾ )كإوراق التجارية

                                                        

(، ط دار حؿقثرا 38( أسقاق الؿال بقـ إرباح والخسائر )العقائد والؿخاصر(، د: محؿد طبد اهلل شاهقـ، )ص: 3)

 م.2333 لؾـشر والرتجؿة،

لؿدكقة طؾك حد سقاء، ( وهل أوراق قابؾة لؾـؼؾ والتداول مـ شخص إلك آخر يف الؿعامالت التجارية وا2)

ومقضقطفا مبؾغ مـ الـؼقد يستحؼ القفاء بؿجرد آصالع، أو يف مقعاد معقـ، أو قابؾ لؾتعققـ، واستؼر العرف 

طؾك قبقلفا بديال طـ الـؼقد يف تسقية الديقن، وتعرف التؼـقـات التجارية الؿعاصرة ثالثة أكقاع مـ إوراق 
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 .(3)(«(8)والسـدات (2)(، وصقيؾة إجؾ )كإسفؿ(3)الخزاكة

                                                                                                                                                                     

أو السػتجة، والسـد ٕمر أو السـد اإلذين، وهذه إوراق كؿا هق  التجارية: الشقؽ أو الصؽ، والؽؿبقالة

واضح طبارة طـ إثبات ديـ يف ذمة الساحب، وتعفد بدفعف مـ قبؾ الؿسحقب طؾقف كؿا يف الشقؽ، 

 والؽؿبقالة، أو الساحب كػسف كؿا يف السـد اإلذين.

قت تثبت فائدة لؾؿديـ، وهل سـد إذين قصقر وهـاك أوراق تجارية استثؿارية، وهل التل تثبت الديـ ويف كػس الق

، 333333إجؾ يتؿ إصدارها بخصؿ مـ ققؿتفا اإلسؿقة )كؿا يف أذون الخزاكة( كلن يلخذ الؿؼرتض 

ويؽتب سـد إذين بؼقؿة إسؿقة مؾققن جـقف، أو سـد إذين بسعر فائدة محدد، ففل قروض قصقرة إجؾ بػائدة، 

 كقية.وهل قابؾة لؾتداول يف السقق الثا

-23يـظر: إوراق التجارية الؿعاصرة صبقعتفا الؼاكقكقة وتؽققػفا الػؼفل، د: محؿد بـ بؾعقد أمـق البقصقبل، )ص: 

م. أحؽام التعامؾ يف إسقاق الؿالقة الؿعاصرة، د: مبارك 2333(، ط دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، لبـان، 23

هـ، 3323كـقز إشبقؾقا، السعقدية، الطبعة إولك  (، ط دار277/  3بـ سؾقؿان بـ محؿد آل سؾقؿان، )

 م.2333

يقما( تصدره الخزاكة العامة  833أو 332أو  33( يؿؽـ تعريػ أذون الخزاكة بلكف قرض قصقر إجؾ لؿدة )3)

لؾدولة، وتتؿقز بارتػاع الػائدة طؾقفا، وطادة ما تؽقن معػاة مـ الضرائب،  وهل قابؾة لـؼؾ الؿؾؽقة بالتظفقر، 

كذا لؾتداول يف البقرصة، والخصؿ مـ البـؽ الؿركزي، وهل ٓ تحؿؾ سعر فائدة محدد وإكؿا تباع بخصؿ، و

 أي بسعر يؼؾ طـ ققؿتفا اإلسؿقة، طؾك أن يسرتد مشرتيفا ققؿتفا اإلسؿقة يف تاريخ آستحؼاق.

(، ط دار الػؽر 23-33ص: يـظر: أذون وسـدات الخزاكة العامة دراسة مؼاركة، د: طالء إبراهقؿ طبد الؿعطل، )

 .237/  3م. أحؽام التعامؾ يف إسقاق الؿالقة الؿعاصرة،  2333والؼاكقن، الؿـصقرة، 

( الشركة الؿساهؿة هل الشركة التل يؼسؿ رأس مالفا إلك أسفؿ متساوية الؼقؿة، وقابؾة لؾتداول، ويؿثؾ السفؿ 2)

 جزء مـ رأس مال الشركة الؿساهؿة. حصة الشريؽ يف الشركة، مؿثؾة بصؽ قابؾ لؾتداول، ففق 

 .333-333/ 3يـظر: أحؽام التعامؾ يف إسقاق الؿالقة الؿعاصرة 

 ( السـد: ورقة مالقة تصدرها الؿـشآت التجارية والحؽقمة كقسقؾة ٓقرتاض أمقال صقيؾة إجؾ.8)

ك أجزاء صغقرة يؿثؾ كؾ مـفا سـدا، ففق أداة مالقة هدففا الحصقل طؾك مبؾغ كبقر مـ الؿال، فقؼقم بتؼسقؿ الؿبؾغ إل

يؽقن حامؾف مديـا لؾشركة أو الحؽقمة بؼقؿة هذا السـد، ويؽقن أجؾ استحؼاق ققؿة السـد قصقرا )أقؾ مـ 
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 وبـاء طؾك التعريػ السابؼ يؿؽـ تؼسقؿ سقق الؿال إلك قسؿقـ رئقسققـ:

 «: «Money Markets الؼسم األول: أسواق الـؼد

والتل يتؿ فقفا إصدار وتداول إدوات الؿالقة قصقرة إجؾ )وهل التل تستحؼ يف 

التجارية،  خالل فرتة ٓ تزيد طـ سـة( كالقدائع، والؼروض، وأذون الخزاكة، وإوراق

، وأهؿ ممسساهتا البـؽ الؿركزي، والبـقك التجارية؛ (2)وشفادات اإليداع الؼابؾة لؾتداول

 .(8)(2يـظر الشؽؾ )

 :(3)(2الشؽؾ )

                                                                                                                                                                     

خؿس سـقات(، أو متقسطا )مـ خؿس إلك طشرة(، أو صقيال )أكثر مـ طشرة سـقات أو ٓ أمد ٓستحؼاقف(، 

يف الققت الؿحدد فنكف يؾتزم بدفع فائدة محددة هل طبارة طـ كسبة ومع التزام مصدر السـدات بدفع الؿبؾغ 

مئقية مـ الؼقؿة اإلسؿقة لؾسفؿ )سـقية أو كصػ سـقية(، ويتؿ دفع السفؿ حتك لق خسرت الشركة )وأما 

الحؽقمات فغالبا ما تؽقن سـداهتا استفالكقة لسد الخؾؾ يف الؿقازكة العامة فال أرباح أصال(، والسـدات 

 مالقة قابؾة لؾتداول حقث يؿؽـ لحامؾ السـد أن يتـازل طـف أو يبقعف وفؼا لألسعار السائدة يف السقق.أوراق 

 .238-3/333يـظر: الؿرجع السابؼ 

 (. 33( أسقاق إوراق الؿالقة، د: سؿقر طبد الحؿقد رضقان )ص: 3)

هل مجؿقع أصؾ الؿال وما طؾقف مـ  ( وهل ورقة مالقة تثبت أن لحامؾفا وديعة لدى الؿصرف، ولفا ققؿة إسؿقة2)

فائدة محددة، أو متغقرة، وهل وديعة ٕجؾ ٓ يؿؽـ الحصقل طؾقفا قبؾ مقعاد استحؼاقفا إٓ أهنا قابؾة 

 لؾتداول يف السقق الثاكقية، مـ خالل بقعفا مـ قبؾ حامؾفا مؼابؾ التـازل طـ جزء مـ الػائدة.

 .833/ 3ؿعاصرة،يـظر: أحؽام التعامؾ يف إسقاق الؿالقة ال

(، أسقاق إوراق الؿالقة د: طبد الحؿقد رضقان )ص: 33( أسقاق الؿال، د: محؿد طبد اهلل شاهقـ، )ص: 8)

33.) 

 (.33( أسقاق الؿال، د: محؿد طبد اهلل شاهقـ، )ص: 3)
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ففذه السقق كؿا هق مقضح بالشؽؾ العامؾ الرئقسل فقفا هق الؿصارف )البـقك(، مـ 

مؾ يف الؼروض الؼصقرة الخالل التحؽؿ يف طرض الـؼقد، والسققلة الـؼدية، والتعا

ومـ خالل « CREDIT»إجؾ، فالسؾعة التل يتؿ التعامؾ هبا يف هذه السقق هل آئتؿان 

هذه السقق تتؿ طؿؾقة اإلقراض وآقرتاض بقـ البـقك التؼؾقدية وفؼا ٕسعار الػائدة 

 .(3))الربا( السائدة حسب مدة إجؾ، ويتحدد سعر الػائدة حسب العرض والطؾب

الؿستثؿرون إلك آستثؿار يف هذه إدوات الؿالقة الؼصقرة إجؾ مـ أجؾ ويعؿد 

تحؼقؼ السققلة الؿطؾقبة )ففل أشبف ما تؽقن بآحتقاط الـؼدي(، ويؿؽـ تسققؾفا 

بؿجرد بقعفا بلدكك قدر مـ الخسائر )غالبا ما تؽقن بالتـازل طـ جزء مـ الػائدة يف مؼابؾ 

يريد أن تؿر هذه الػرتة الؼصقرة دون آستػادة مـ التسققؾ(، كؿا أن الؿستثؿر ٓ 

                                                        

 ري الطقب(، أسقاق الؿال، د: أزه37-33( يـظر: أسقاق إوراق الؿالقة، د: سؿقر طبد الحؿقد رضقان، )ص: 3)

 (.23الػؾؽل، )ص: 
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 .(3)الػائدة

 « :Capital Markets»الؼسم الثاين: أسواق رأس الؿال 

وهل التل يتؿ فقفا إصدار وتبادل إدوات الؿالقة متقسطة وصقيؾة إجؾ، كإسفؿ، 

ا والسـدات، والؼروض الؿصرفقة صقيؾة إجؾ، )ومـ الؿػرتض( أن يتؿ مـ خاللف

تؿقيؾ القحدات آقتصادية يف الؿجتؿع بتؿقيؾ متقسط وصقيؾ إجؾ، )فؿـ 

الؿػرتض( أن يتؿ مـ خالل هذه إسقاق تحقيؾ الؿدخرات إلك استثؿارات مـ خالل 

الجؿع بقـ الؿدخريـ والؿستثؿريـ، والرتكقز يف هذا السقق إكؿا يؽقن طؾك طـصر 

 .(2)الربحقة، أكثر مـ طـصري السققلة وإمان

 دور السـدات واألسفم يف كؿو االقتصاد الؿالي بؿعزل طن العقـي:

يتشابف دور السـدات مع ما يؼقم بف كظام اإلقراض بػائدة، فالسـدات ما هل إٓ قروض 

بربا، وتختؾػ فؼط يف كقهنا تتداول يعـل يتؿ بقعفا والتجارة فقفا يف سقق إوراق 

 الؿالقة.

ـدات أفضؾ مـ إسفؿ، ٕهنؿ يعتربوهنا أقؾ ويرى أصحاب الػؽر الغربل أن الس

تؽؾػة مـفا؛ ٕن الػقائد )الربا( الؿستحؼ طؾك السـدات يؿؽـ خصؿف مـ الربح، وهق 

أقؾ تؽؾػة مـ زيادة طدد إسفؿ، الذي يمدي إلك زيادة أطباء الضريبة، وهؿ أصحاب 

 كظرية الرافعة الؿالقة.

                                                        

 ( الؿرجعان السابؼان.3)

(، 33(، أسقاق إوراق الؿالقة، د: سؿقر طبد الحؾقؿ رضقان )ص: 33( أسقاق الؿال، د: محؿد شاهقـ )ص: 2)

 (.23أسقاق الؿال، د: أزهري الطقب الػؾؽل )ص: 



–

383 

اض يستتبع الزيادة يف خطر اإلفالس، وهق ما إٓ أن همٓء أغػؾقا أن آزدياد يف آقرت

يرتتب طؾقف أن يطؾب الؿستثؿر زيادة العائد، ويرتتب طؾقف كؼص الؼقؿة الذاتقة ٕسفؿ 

 .(3)الؿـشلة، فنذا كاكت السقق طؾك قدر طال مـ الؽػاءة كؼصت الؼقؿة السقققة لألسفؿ

فنهنا وبالرغؿ مـ كقهنا وأما دور إسفؿ يف كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل طـ العقـل، 

تستؿد ققؿتفا مؿا تؿثؾف يف أصقل الشركة وأرباحفا، إٓ أهنا مع الؿضاربة يف أسقاق 

إوراق الؿالقة ترتػع ارتػاطا كبقرا يجاوز ما تؿثؾف مـ اقتصاد حؼقؼل؛ مثؾ ما حصؾ مع 

دوٓرا يف الققت الذي لؿ تحؼؼ فقف  833شركة أمازون؛ حقث تجاوز سعر السفؿ 

ركة أية أرباح، وكذا ما حدث مع شركة إكرون حقث ارتػعت ققؿة أسفؿفا بـاء طؾك الش

 .(2)معؾقمات خاصئة طـ أرباح وهؿقة

، تـخػض ققؿة إسفؿ 2333، و 3323ولذلؽ فنكف مع إزمات الؿالقة كلزمة 

اكخػاضا كبقرا؛ ٕهنا وبالتقازي مع إزمة تعقد إلك ققؿتفا الحؼقؼقة، حقث يحاول 

. (8)ثؿرون يف تحقيؾ ما يؿؾؽقن مـ وال وهؿل )ٓ يؼابؾف أصؾ( إلك مال حؼقؼلالؿست

)وسقتؿ التعرض لذلؽ طـد الحديث طـ إزمات الؿالقة كلثر مـ آثار آقتصاد 

 آفرتاضل بنذن اهلل تعالك(.

 «:financial derivatives»ف الؿشتؼات الؿالقة تعري

                                                        

 (.33( أسقاق إوراق الؿالقة، د: سؿقر طبد الحؿقد رضقان، )ص: 3)

 (.2معالؿ آقتصاد آفرتاضل )ص: ( 2)

 ( الؿرجع السابؼ.8)
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هل طؼقد مستؼبؾقة تشتؼ ققؿتفا مـ ققؿة إصقل الؿعـقة « derivatives»الؿشتؼات 

«Underlying Asset» ،وإصقل التل تؽقن مقضقع العؼد تتـقع بقـ إسفؿ، والسـدات ،

ؼة مؿاثؾة لألسفؿ، أو والسؾع، والعؿالت ... إلخ، ويؿؽـ شراؤها وبقعفا وتداولفا بطري

 .(3)أية أصقل مالقة أخرى

أدوات تشتؼ طائدهتا مـ أوراق »وقد تعددت تعريػات الؿشتؼات الؿالقة ومـفا أهنا: 

 «.مالقة أخرى، بؿعـك أن أدائفا يتققػ طؾك أصقل أخرى

وطرففا بـؽ التسقيات الدولقة )وهق أحد الؿمسسات الؿالقة التابعة لصـدوق الـؼد 

طؼقد تتققػ ققؿتفا طؾك أسعار إصقل الؿالقة محؾ التعاقد، ولؽـفا ٓ »هنا: الدولل( بل

تتطؾب استثؿارا لرأس الؿال يف هذه إصقل، وهل طؼد بقـ صرفقـ طؾك تبادل 

الؿدفقطات طؾك أساس إسعار أو العقائد، فنن أي اكتؼال لؿؾؽقة إصؾ محؾ التعاقد، 

 .(2)«والتدفؼات الـؼدية يصبح غقر ضروري

وهذا التعريػ أشؿؾ مـ التعريػ إول حقث بقـ خصائص هذه العؼقد؛ حقث لؿ 

يبقـ فؼط ققام ققؿة هذه العؼقد طؾك ققؿة أصقلفا، بؾ بقـ أيضا )صقرية هذه العؼقد( 

ففل ٓ تتضؿـ استثؿارا يف إصؾ )آقتصاد الحؼقؼل(، بؾ وٓ يشرتط لفا التؿؾقؽ 

مجرد تققعات ٓتجاهات حركة إسعار، تـتفل  والتؿؾؽ، وٓ التسؾقؿ والتسؾؿ، بؾ

بحصقل أحد الطرفقـ طؾك فروق إسعار، مؼابؾ خسارة الطرف أخر، وهق ما يسؿك 

                                                        

(، ط الدار الجامعقة، 3( الؿشتؼات الؿالقة الؿػاهقؿ إدارة الؿخاصر الؿحاسبة، د: صارق طبد العال حؿاد )ص: 3)

 م.2333

ر (، دار حؿقثرا لؾـش33( الؿشتؼات الؿالقة وإزمات الؿالقة، د: فاصؿة سقد طبد الؼادر حسـقـ، )ص: 2)

 م.2337والرتجؿة، 
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 .(3)بالؿباراة الصػرية

فالؿشتؼات الؿالقة لقست أصقٓ مالقة، بؾ وٓ طقـقة، بؾ هل طؼد إلك أجؾ، ٓ يؽقن 

ففل بقع ديـ بديـ، وهل مؼامرة صقرية  الثؿـ فقف هق الؿمجؾ فؼط، بؾ الثؿـ والؿثؿـ،

كؿا سبؼ ٓ تشتؿؾ غالبا طؾك أية رغبة يف إصؾ العقـل؛ فقؼر كتاب الغرب أن كسبة ما 

%، وهق ما يمكد صقرية 2يتؿ التسؾقؿ والتسؾؿ فقف بالـسبة لفذه العؼقد ٓ يتجاوز كسبة 

 .(2)هذه العؼقد

جـقف، فقؼقم ببقعفا لؿستثؿر  3333مستثؿر لديف مجؿقطة مـ إسفؿ ققؿتفا  مثال:

جـقف بعد شفريـ مـ تاريخ العؼد، طؾك أن الؿشرتي بالخقار يف تاريخ  3333آخر بؿبؾغ 

لسؾب آستحؼاق بقـ إمضاء العؼد واستالم إسفؿ، أو الؿؼاصة يف الػارق با

ة، باإليجاب، تبعا لسعر السفؿ يف السقق وقت التـػقذ )ٓحظ أكف لؿ يتؿ تسؾقؿ السؾع أو

وٓ الثؿـ فالحاصؾ العاجؾ صػر(، وإططاء الؿشرتي هذا الخقار يؽقن مؼابؾ مبؾغ 

 يدفع لؾبائع.

فنذا كان سعر إسفؿ يقم التسؾقؿ كؿا هق متػؼ طؾقف فنن الؿشرتي بالخقار بقـ إمضاء 

العؼد ودفع الؿبؾغ، وبقـ طدم استالم إسفؿ، وطدم دفع شلء، أما إذا كان الثؿـ أقؾ 

جـقف، فنن الؿشرتي يف هذه الحالة بالخقار بقـ أخذ إسفؿ  333رت ققؿتفا كؿا لق صا

جـقف لؾبائع وطدم استالم إسفؿ، وطؾك العؽس فنذا  233ودفع كامؾ الؿبؾغ أو دفع 

                                                        

 ( الؿرجع السابؼ.3)

( الؿشتؼات الؿالقة ودورها يف إدارة الؿخاصر ودور الفـدسة الؿالقة يف صـاطة أدواهتا، دراسة مؼاركة بقـ الـظؿ 2)

(، ط دار الـشر 333القضعقة وأحؽام الشريعة اإلسالمقة، د: سؿقر طبد الحؾقؿ رضقان حسـ، )ص: 

 م.2333هـ، 3323ولك، لؾجامعات، مصر، الطبعة إ
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جـقف فنن الؿشرتي بالخقار أيضا بقـ دفع الؿبؾغ  3233ارتػع سعر إسفؿ فصار الثؿـ 

لبائع وطدم استالم إسفؿ )وهذا غالبا ما يؽقن جـقف مـ ا 233وأخذ إسفؿ، أو أخذ 

 جـقف بقـؿا لؿ يدفع شقئا أصال(. 233الخقار حقث سقربح 

الذي سببتف الؿشتؼات الؿالقة فػل حالة الخسارة هـاك « آقتصاد القهؿل»ٓحظ 

ولقست ألػا(، ويف حالة  333جـقف ٓ يؼابؾفا أصؾ حؼقؼل )ٕن إسفؿ ققؿتفا  233

 جـقف دفعت دون مؼابؾ.  233 الؿؽسب هـاك

، فالعؿؾقة كؾفا قائؿة طؾك الؿؼامرةولقالحظ معل الؼارئ أيضا ققام هذه الؿعامؾة طؾك 

الؿجازفة، والربح والخسارة بـاء طؾقفا، دون أدكك صؾة بإصؾ الحؼقؼل، ولذلؽ فنن 

 آستثؿار يف هذه الؿشتؼات قائؿ طؾك الؿخاصرة.

ال لـقع مـ أكقاع الؿشتؼات، والتل لفا صقر متعددة، والؿثال السابؼ ما هق إٓ مث

 )وسـتعرض ٕكقاع طؼقد الؿشتؼات( إٓ أن هذه العؼقد تتػؼ يف الخصائص أتقة:

 ( تحديد سعر معقـ لؾتـػقذ يف الؿستؼبؾ، وتحديد الزمـ الذي يسري فقف العؼد.3)

 ( تحديد الؽؿقة الذي يطبؼ طؾقفا السعر.2)

وراق مالقة، أو سعر صرف أجـبل والذي قد يؽقن سؾعة، أو أ( تحديد محؾ العؼد 8)

 .(3)غقر ذلؽ أو

وبـاء طؾك هذه الخصائص الثالثة تتـقع طؼقد الؿشتؼات الؿالقة وتتعدد تعددا كبقرا، 

إٓ أهنا تتػؼ جؿقعا يف  (2)«فال تقجد حدود لالبتؽارات الؿؿؽـة يف مجال الؿشتؼات»

                                                        

 (.7( الؿشتؼات الؿالقة، د: صارق طبد العال، )ص: 3)

 ( الؿرجع السابؼ.2)
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ؼد(، والؿؼاصة بقـ فروق إسعار، طؾك كحق يتؿخض فؽرة )الزمـ الؿستؼبؾل لتـػقذ الع

غالبا طـ مال لقس يف مؼابؾف أصؾ كؿا يف الؿثال، فصارت )السؾع والتل تؼقم طؾك 

فؿا »أساسفا تؼققؿ الؿشتؼات الؿالقة( لقست مؼصقدة أصال، بؾ هق مال يدور بال أصؾ، 

لؽافة طؼقد يحدث دائؿًا يف سقق الؿشتؼات الؿالقة الحديث هق تسقية كؼدية 

الؿشتؼات، وكادرًا جدًا جدًا ما يطؾب صرف تسؾقؿف سؾعة معقـة يف هناية العؼد، طؾك 

 .(3)«الرغؿ مـ أهنا مـ الـاحقة الـظرية هل أساس التعاقد

هل أقؾ ما يؿؽـ أن يقصػ بف حجؿ سقق « طؿالق»ولألسػ الشديد فنن كؾؿة 

ن حجؿ سقق الؿشتؼات الؿالقة يبؾغ الؿشتؼات الؿالقة، فػل كثقر مـ إحقان يشار إلك أ

أشار طدد مـ  2333كقادريؾققن )مؾققن مؾقار( دوٓر، بقـؿا يف طام  3.2حقالل 

أضعاف الـاتج الؿحؾل اإلجؿالل  33الؿحؾؾقـ إلك أن الرقؿ أكرب كثقرا وققؿتف تتجاوز 

ؼقؼة العالؿل، وبرغؿ اختالف الؿحؾؾقـ حقل الؼقؿة الحؼقؼقة لفذا السقق، إٓ أن الح

التل ٓ يختؾػ طؾقفا الؽثقرون هل أن الؼقؿة اإلجؿالقة لعؼقد الؿشتؼات الؿالقة 

الؿتداولة يف العالؿ هل أكرب بؽثقر مـ حجؿ إمقال الؿقجقدة بالػعؾ بقـ أيدي سؽان 

 .(2)الؽقكب

وٓ يحتاج إمر بعد هذا البقان تدلقال طؾك أن لفذه الؿشتؼات دورا هائال يف زيادة 

د الؿالل طـ آقتصاد العقـل، بؾ إن هذه الؿشتؼات تصـع هقة هائؾة بقـ آقتصا

آقتصاد الؿالل وآقتصاد العقـل، يشقر إلقفا الرقؿ الفائؾ لحجؿ هذه السقق، والذي 

                                                        

 ( مؼال بعـقان: مقضقع شامؾ طـ الؿشتؼات الؿالقة، د: محؿد الـظامل، مـشقر بالؿققع الرسؿل لؾدكتقر.3)

 ( الؿرجع السابؼ.2)
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ٓ يؿثؾ فقف إصؾ العقـل )آقتصاد الحؼقؼل(، سقى ممشر لؼقؿة العؼد، دون أن يؽقن 

 مؼصقدا ٓ أصال وٓ تبعا.

 طؼود الؿشتؼات الؿالقة: أكواع

، مؼامرة، أو مراهـةسبؼ أن ذكرت أن هذه العؼقد تتعدد تعددا كبقرا، ففل كؿا سبؼ 

مـ صرفقـ طؾك صحة تققع سعر ما، وكؾ يقم يخرتع ذوو الشلن أكقاطا  مخاصرة أو

جديدة مـ هذه العؼقد، إٓ أن هذه العؼقد مفؿا تعددت وتـقطت فنهنا تتػؼ جؿقعا طؾك 

قد آجؾة، وبرغؿ هذا التعدد إٓ أن هـاك مجؿقطة مـ العؼقد هل إكثر شققطا يف أهنا طؼ

 سقق الؿشتؼات وهذه العؼقد هل:

طؼد طؾك بقع أصؾ معقـ، يف زمـ مستؼبؾ، طؾك ثؿـ معقـ، » وهل:العؼود اآلجؾة: ( 3)

 «.طؾك أن يتؿ تلخقر الثؿـ وإصؾ لؾزمـ الؿحدد

شرتي( طؾك شراء سؾعة معقـة )ولقؽـ بقتا مثال( يف كؿا لق تؿ طؼد بقـ صرفقـ )بائع وم

تاريخ مستؼبؾ )بعد سـة(، بسعر معقـ )مائة ألػ(، طؾك أن الؿشرتي بالخقار بقـ أن 

يتسؾؿ السؾعة ودفع الثؿـ، أو دفع فارق الثؿـ )كؿا لق قؾ سعر الؿـزل طـد إجؾ إلك 

زام البائع بالشراء )كؿا ، وطدم آستالم(، أو إل33333، فقؼقم الؿشرتي بدفع 33333

وهذا مثال مبسط، (. 33333، فقؾزم البائع بدفع 333333لق زاد سعر البقت إلك 

ويؿؽـ إجراؤه يف طؿؾقة شراء طؿؾة أجـبقة، أو أسفؿ، أو غقرها مـ إصقل بـػس 

الشروط، والـتائج، وهذه العؼقد ٓ تجري يف أسقاق مـظؿة خاصة، وهذا ما يؿقزها طـ 

 وهق طؼقد الؿستؼبؾقات. الـقع أيت

وهل طؼقد آجؾة التـػقذ كالسابؼة، إٓ أهنا تجري يف أسقاق  طؼود الؿستؼبؾقات:( 2)

مـظؿة، وهل إسقاق الؿالقة، ومحؽقمة بحؽؿ السقق، ويجري طؿؾقة التصػقة فقف 
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بققت الؿؼاصة مؼابؾ جاكب مـ هامش الربح، وكؾفا مؿقزات تؿقزها طـ الـقع 

 ي حسب شروط الؿتعاقديـ خارج إصار السقق. إول، والذي يجر

حؼ شراء أو بقع سؾعة ما يف تاريخ محدد »وهل طؼقد مقضقطفا طؼود الخقارات: ( 8)

، ففل طؼد مستؼبؾل إٓ أكف «بثؿـ معقـ، وٓ يؾتزم مشرتي الخقار ببقع أو شراء

 .(3)يختؾػ طـف يف أن مشرتي الحؼ هـا لقس مؾتزما بالتـػقذ مؼابؾ مبؾغ يدفعف

سفؿ بللػ جـقف(،  333وهق مـ يؼقم بشراء الخقار )كشراء  ،مشتري الحقففـاك 

وهق مـ يؼقم بتحرير الحؼ لصالح الؿشرتي مؼابؾ،  )مالؽ إسفؿ( ، محرر الحقو

بسعر )مائة جـقف مثال(، والتل يدفعفا مشرتي الحؼ، وتؽقن التصػقة الؿؽافلة أو العالوة 

 الؿعقـ )ثالثة أشفر مثال(. يوم التـػقذالؿحدد)ألػ جـقف(، يف  التـػقذ

وبالطبع فنن مـ يؾجل لفذه الؿعامؾة يريد أن يؼؾؾ مـ الؿخاصر مـ خالل الؿضاربة، 

فػل هذا الؿثال قام هذا الؿشرتي بشراء الخقار لتققعف ارتػاع سعر إسفؿ، فنذا ارتػعت 

بح، وإن ضؾت طؾك )كؿا لق صارت بللػل جـقف(قام بالتـػقذ لقؼقم بآستػادة مـ الر

 سعرها أو اكخػضت فنكف ٓ يؾتزم بالتـػقذ مؽتػقا بخسارة مبؾغ الؿؽافلة.

وهـا يظفر الفدف مـ الؿشتؼات الؿالقة وهق آحتقاط )أو التحقط( مـ مخاصر 

 تؼؾبات إسعار مـ خالل العؼقد أجؾة، والتل طرضـا ثالثة أكقاع مـفا.

إمر كؾف بدون وجقد سؾعة وهق ما يسؿك  وأحقاكا بؾ يف كثقر مـ إحقان يؼقم

                                                        

( وما بعدها، دور 32، د: صارق طبد العال، )ص: ( يـظر يف أكقاع الؿشتؼات بالتػصقؾ: الؿشتؼات الؿالقة3)

، بحث تؽؿقؾل لـقؾ شفادة ماجستقر، إطداد: سرارمة مريؿ، 2333الؿشتؼات الؿالقة وتؼـقة التقريؼ يف أزمة 

-2333(، وما بعدها جامعة مـتقري قسـطقـة، كؾقة العؾقم آقتصادية وطؾقم التسققر، الجزائر، 33)ص: 

(، وما بعدها، 3والؿؼاصدي لؾؿشتؼات الؿالقة، أد: طبد العظقؿ أبق زيد، )ص: م، التحؾقؾ الػؼفل 2332

  م.2333هـ، 3383، 8، طدد 27بحث مـشقر بؿجؾة جامعة الؿؾؽ طبد العزيز، آقتصاد اإلسالمل، مجؾد 
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بالخقار العاري، أي طار طـ ارتباصف بلصؾ ما، ويؼقم إمر كؾف طؾك تققع سعر سؾعة 

 .(3)معقـة، ففل مؼامرة صريحة

ولقس الفدف مـ هذا البحث تػصقؾ أكقاع الؿشتؼات، بؾ وضع الؼارئ طؾك مؽؿـ 

ث إن هذه العؼقد كؿا سبؼ ما هل إٓ الخطر فقفا طؾك آقتصاد الحؼقؼل )العقـل(، حق

)مؼاصة(، بقـ أرباح وخسائر )مالقة(، قائؿة طؾك التخؿقـ أو التققع، دون أن يؽقن لفا 

%(، 2أي تلثقر طؾك إصؾ )سبؼ أن كسبة التسؾقؿ والتسؾؿ يف الؿشتؼات ٓ تزيد طؾك 

قتصاد الؿالل، مع وهق ما يضرب آقتصاد العقـل يف مؼتؾ، ويرتتب طؾقف الـؿق الفائؾ لال

 استؼرار آقتصاد العقـل.

                                                        

 (.33-3( التحؾقؾ الػؼفل والؿؼاصدي لؾؿشتؼات الؿالقة )ص: 3)



–

332 

 المثحث الثالث

 آثار نمى االقتصاد المالي تمعزل عن االقتصاد العيني 
أطتؼد أكف تؼرر لدى الؼارئ الؽريؿ يف الؿبحثقـ السابؼقـ تقصقػ الؿشؽؾة، وأسباهبا 

فتؿخضت طـ  الؿتؾخصة يف الحرية آقتصادية التل ٓ تتؼقد بلية قققد ديـقة أو مجتؿعقة،

كظام اقتصادي يؼقم طؾك الربا )الػائدة(، والغرر )الؿؼامرة أو الؿخاصرة(، وما ترتب 

 طؾقفؿا مـ كؿق لالقتصاد الؿالل بعقدا طـ آقتصاد العقـل.

بعد أن تؼرر ذلؽ يـبغل أن ُيعؾؿ أن هذه الظاهرة تؿخضت طـ آثار مدمرة، وهل ما 

  يؿؽـ أن ألخصف يف مطؾبقـ:

 تدمقر آقتصاد الحؼقؼل.ول: الؿطؾب األ

 سقطرة الدول الدائـة طؾك الدول الؿديـة.الؿطؾب الثاين: 

ٓ شؽ أن يف اكصراف آستثؿار إلك تـؿقة الؿال مـ خالل الؿال أثرا مدمرا طؾك 

 الػرطقـ أتققـ:آقتصاد العقـل )الحؼقؼل(، ويؿؽـ أن أبقـ بعض مظاهر هذا إثر يف 

 بطء كؿق آقتصاد الحؼقؼل وزيادة معدٓت البطالة. الػرع األول:

 تلثقر إزمات الؿالقة طؾك آقتصاد الحؼقؼل.الػرع الثاين: 

صاد العقـل سبؼ فقؿا تؿ شرحف مـ أسباب كؿق آقتصاد الؿالل طؾك حساب آقت

 بقان أن آقتصاد الؿالل يؼقم طؾك تـؿقة الؿال دون أن يؽقن لف أصؾ حؼقؼل.

رأس مال يعؿل من فآقتصاد الؿالل هبذا الشؽؾ طؿد إلك تحقيؾ رأس الؿال إلك )
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 .(3)( بدٓ مـ العؿؾ يف آقتصاد الحؼقؼلأجل تحؼقق الؿال فؼط

د اإلكتاجل )صـاطل، زراطل، ... فالؿستثؿرون يعزفقن طـ آستثؿار يف آقتصا

إلخ( كظرا لؿا يفدفقن إلقف مـ أرباح طالقة يف أقصر وقت مـ خالل إدوات السابؼ 

شرحفا، وهق ما ٓ يتقافر يف آستثؿار يف آقتصاد الحؼقؼل لؿا يتطؾبف مـ أدوات مؽؾػة 

 )أيدي طامؾة، مقاد خام، تصـقع، إجراءات حؽقمقة .... إلخ(.

لف تلثقر يف غاية الخطقرة، حقث يتباصل كؿق آقتصاد الحؼقؼل الذي وهذا ٓ شؽ 

يشبع بالػعؾ حاجات البشر، فقمثر سؾبا طؾك حقاهتؿ وما يحتاجقكف مـ متطؾبات معقشقة، 

وأيضا يمثر يف رفع معدٓت البطالة، والؿرتبط بؼؾة الـؿق يف الؼطاطات آقتصادية 

 كثقػة. آكتاجقة والتل تحتاج إلك أيدي طامؾة 

وٓشؽ أكف مع البطالة تزداد معدٓت الػؼر، وترتػع معدٓت الجريؿة، كؿا أن اكتـاز 

الثروات دون أن يؽقن هـاك واجب تؽافؾل اجتؿاطل، طؾك كحق ما تؼرره العؼقدة 

الؾقربالقة الؽالسقؽقة تزيد الغـل غـك والػؼقر فؼرا طؾك كحق ما سبؼ بقاكف بإرقام، فنذا 

راء مجال لؾعؿؾ وزيادة الؿال يف أيديفؿ لتباصم كؿق آقتصاد الحؼقؼل، فال لؿ يتقفر لؾػؼ

شؽ أهنؿ سقحتاجقن بالضرورة ٕصحاب إمقال، والذيـ بدورهؿ سقستغؾقن هذه 

الحاجة يف مصالحفؿ الشخصقة، ووصقٓ لؾزيادة الؿطردة يف كؿق أمقالفؿ بلقؾ 

 الؿخاصر.

فعؾك الرغؿ مـ أن آقتصاد الؿالل صار بؿعزل طـ الحؼقؼل يف الغالب إٓ أكف يمثر 

                                                        

 (.33سعقد، )ص: ( إزمة الؿالقة العالؿقة، د سؿقح م3)
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سؾبا إذا كالت الؿالل أزمة مـ إزمات، كؿا حدث يف إزمة الؿالقة العالؿقة سـة 

، فعؾك الرغؿ أن هذه إزمة كاكت كاجؿة طـ اكػجار فؼاطة مضاربات مالقة 2333

الحالة آقتصادية السائدة، إٓ أن آثارها امتدت إلك جؿقع قطاطات  كشػت طـ وهؿ

 .(3)اإلكتاج، بؾ وأثرت سقاسقا، واجتؿاطقا

والـاضر إلك الـظام آقتصاد الؿالل يرى أكف يف طرضة لألزمات، ومشؽؾة أزماتف أهنا 

ت تؽقن أزمات طـقػة وققية، بؼقة ما اكغؿس فقف الؿضاربقن مـ مضاربات يف الؿشتؼا

الؿالقة وغقرها، فتتسع فقفا الػجقة بقـ الحؼقؼة، والقهؿ، وهل خاصقة سؾبقة غقر 

مقجقدة يف آقتصاد العقـل والذي يؼقم طؾك أصقل طقـقة ٓ افرتاضقة، وأرى يف هذا 

الؿقضع أن أطرج طؾك إزمات آقتصادية الرئقسقة التل أثرت يف الـظام آقتصادي 

الدور الخطقر الذي يؾعبف آكسقاق وراء آقتصاد الؿالل  العالؿل، والتل يتؿثؾ فقفا

 الؿـػصؾ طـ العقـل.

 (:Great Depression( )1121-1133أزمة الؽساد الؽبقر )

شفدت الحالة آقتصادية استؼرارا مالقا وكؼديا ودولقا بعد الحرب العالؿقة إولك، 

الداخؾل، فاهنؿؽ  تراضسقاسة تقسقر االقوطؿدت الحؽقمات ٓسقؿا يف أمريؽا إلك 

 الؿقاصـقن يف آقرتاض مـ أجؾ شراء الؿـتجات آستفالكقة، والحاجات الؿـزلقة.

اإلقراض ولؿ تؽتػ الحؽقمة إمريؽقة هبذا آقرتاض الداخؾل، بؾ تقسعت يف 

ربط اقتصاديات الدول األوربقة برأس ولؽـف لفدف اسرتاتقجل هام وهق  ،الخارجي

 ض السقطرة.الؿال األمريؽي بغر

                                                        

 ( الؿرجع السابؼ.3)
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وقد تقسع الـاس يف الداخؾ يف آقرتاض مـ أجؾ إغراض آستفالكقة، ومتطؾبات 

الرفاهقة كصـاطة السقارات التل صار طدد العؿال فقفا مؿاثال لعدد العؿال يف صـاطة 

طالقة  )فائدة(( كبقرا مع وجقد االقتراضالصؾب، وهؽذا حتك صار الرقؿ الذي يؿثؾف )

 %. 83تصؾ لـسبة 

طـد إغراض آستفالكقة، بؾ إن الؿستثؿريـ تقسعقا أيضا )االقتراض( ولؿ يتققػ 

يف آقرتاض مـ أجؾ شراء إسفؿ يف سقق إوراق الؿالقة، والتل اتجف كثقر مـ 

 بؿؼدور ( بعقدا طـ آستثؿار الحؼقؼل، فؼد كانالؿضاربةالؿستثؿريـ فقفا كحق )

 صـدوق»إكشاُء  الؿال، رأس مـ كاٍف  بؿبؾغ بآستعاكة الؿستثؿريـ، مـ مجؿقطة

قصا بسعر لؾتالطب« مشرتك  الصـدوق يبقعقن أطضاء فؽان إسفؿ، مـ سفؿ ِخصِّ

 )فقرتػع سعر السفؿ(  ومع محسقبة وبزيادات أوقاٍت  يف بعض مـ بعضفؿ ويشرتون

 لؾؿستثؿر إمر سققحل الصـدوق أطضاء ُيجِريفا التل الشراء طؿؾقات ارتػاع وهبقط

 مصادر مـ معؾقمات لديف ما، مؽان يف ما، شخًصا مـ خارج أطضاء الصـدوق، بلن

 شراء طؾك الؿستثؿرون فقتؽالب سقرتػع؛ الشركات مـ سفؿ شركة سعر بلن مطَّؾعة

 أقصك إلك سعره رفعقا أهنؿ يبدو وطـدما سعره، رفع يعؿؾ طؾك مؿا الصـدوق؛ سفؿ

 مستقاه إلك السفؿ سعر فقعقد السفؿ، ققؿةَ  الصـدوق إصؾققن أطضاء يسرتدُّ  لف، حدٍّ 

 .(3)أصاًل  سريٍّا يؽـ لؿ بؾ قاكقكقٍّا، يؽـ ولؿ صقؾَة الققت يحدث هذا السابؼ، كان

َدْت  — سرتيت وول رجال أدرك م،3323 طام وهؽذا بحؾقل  وول ذا صحقػة وأكَّ

 رُّ تد مؿا أكثر طؿقٓت طؾقفؿ تدرُّ  سقق»يف  يعؿؾقن أهنؿ — ذلؽ جقركال سرتيت

                                                        

 (.23-23( الؽساد الؽبقر والصػؼة الجديدة )ص: 3)
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 .(3)«أرباًحا طؾقفؿ

م، أخذ آكجراف وراء الربح القهؿل يف التزايد، وذلؽ مـ جراء 3323ويف طام 

طامؾقـ )اإلقراض، والؿضاربة(، وساهؿ يف ذلؽ تسفقالت ائتؿاكقة جعؾت الجؿقع 

يفرطقن وراء الؿتاجرة يف إوراق الؿالقة، وإن كاكقا مـ ذوي الدخقل الؿتدكقة، فؼد 

% مـ ققؿة السفؿ، وتؼقم الؿصارف بنقراضف الـسبة 33يؿؾؽ الشخص كان يؽػل أن 

% بضؿان هذه إوراق، وهؽذا ازدادت إمقال 33الباققة بػائدة طالقة تصؾ إلك 

الؿـفؿرة طؾك سقق إوراق الؿالقة، وارتػعت إسعار ارتػاطا مذهال غقر مـطؼل مع 

 .(2)هذا الطؾب الؿتزايد الؿتـامل طؾك الشراء

وذلؽ بحدوث الفبقط  3323مسؾسؾ الفبقط مـ أواخر سبتؿرب وأوائؾ أكتقبر  وبدأ

)ومع حدوث الفبقط يبدأ البقع هربا مـ اكخػاض إسعار، وسعقا وراء القفاء بالديقن 

الؿستحؼة، كؿا أن السؿاسرة بدأوا بالضغط لؾحصقل طؾك أمقالفؿ خقفا مـ ضقاطفا 

زايد لألسفؿ مع اكتشار الشائعات بلن هـاك باكخػاض إسعار(، وهؽذا بدأ البقع الؿت

مقجة طارمة مـ البقع ستجتاح إسقاق مـ أجؾ تحقيؾ إوراق الؿالقة إلك سققلة 

أكتقبر حقث اكخػضت إسعار  28كؼدية، فؽان أول هطقل لطقفان الؽساد يقم 

قم أكتقبر وهق ي 23، و23ماليقـ سفؿ، واستؿر الحال يقمل  3اكخػاضا كبقرا بعد بقع 

مؾققن  38اهنقار بقرصة وول اسرتيت حقث تققػ الطؾب طؾك إسفؿ، وتؿ طرض 

                                                        

 ( الؿرجع السابؼ.3)

(، رسالة 2333-2337( وإزمة الؿالقة )3388-3323( ضفقر إزمات الؿالقة، دراسة أزمة الؽساد الؽبقر )2)

العؾقم آقتصادية، وطؾقم التجارية، (، جامعة وهران، كؾقة 33ماجستقر مـ إطداد: داودي مقؿقكة، )ص: 

 . 2333-2338وطؾقم التسققر، 
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أكتقبر سؿل الخؿقس  23سفؿ مؿا وصؾ بإسعار إلك أدكك مستقى )يالحظ أن يقم 

أكتقبر وسؿل بالثالثاء إسقد( حدث  آهنقار الثاين  23إسقد(، وبعدها بخؿسة أيام )

 والذي سؿل بإطظؿ.

مؾققن سفؿ لؾبقع، ووصؾت إسعار لؿا يؼرب  83ظقؿا تؿ فقف طرض كان اهنقارا ط

 مـ الصػر، بعد أن اكؽشػت الػؼاطة القهؿقة التل ٓ أصؾ لفا حؼقؼل.

أسفؿ ٓ سعر لفا )وهل مؿؾقكة ٕكاس اقرتضقا ثؿـفا أصال مـ الؿصارف( فعجزوا 

ـ لؾسداد، وٓ طـ سداد مديقكاهتؿ لؾبـقك )فلفؾست البـقك( فال مال لدى الؿستثؿري

أصؾ مـ اقتصاد حؼقؼل يستطقعقن الرجقع إلقف لسداد هذه الديقن؛ )ٕن هذه الديقن 

كاكت بضؿان إوراق الؿالقة والتل صارت بال ثؿـ(، وبدأت تـتشر حآت اإلفالس 

 .(3)لؾشركات، وبالتالل تسريح آٓف العؿال

والػؼقرة؛ اكخػض الدخؾ  كان الؽساد العظقؿ ذا آثار مدمرة يف كؾ مـ الدول الغـقة

الشخصل ، وإيرادات الضرائب وإرباح وإسعار ، واكخػضت التجارة الدولقة بـسبة 

% و يف بعض البؾدان 23  وارتػع معدل البطالة يف القٓيات الؿتحدة إلك ،٪33تزيد طـ 

 . ٪88ارتػعت بؿا يصؾ الك 

أولئؽ الذيـ يعتؿدون وضرب الؽساد العظقؿ الؿدن يف جؿقع أكحاء العالؿ، وخاصة 

طؾك الصـاطات الثؼقؾة، وتققػ البـاء فعؾقا يف العديد مـ البؾدان، وطاكت الؿجتؿعات 

                                                        

 ، مـ مققع:"Stock market crash of 1929"( الؿرجع السابؼ كؼال طـ مؼال: 3)

 https://www.britannica.com/event/stock-market-crash-of-1929 
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 . (3)٪33الزراطقة والؿـاصؼ الريػقة كؿا اكخػضت أسعار الؿحاصقؾ ما يؼرب مـ 

وإلدراك هذا إمر وهق ابتعاد آقتصاد آفرتاضل طـ الحؼقؼل، طؾقؽ أن تعؾؿ أن 

%، بقـؿا لؿ 323، بـسبة 3323، و3323قق الؿالقة زادت خالل الػرتة ما بقـ أسعار الس

%، 38%، ولذا حقـ اهنار السقق فؼد كسبة 37يتعد الـؿق آقتصادي خالل كػس الػرتة 

 . (2)%، وهق ما يؼارب آقتصاد الحؼقؼل27أي أن سعر الزيادة اكخػض إلك كسبة 

الـظام الؿالل العالؿل الؿعتؿد بشؽؾ كبقر طؾك تـؿقة آقتصاد الؿالل ترتب طـ تقفر 

رؤوس إمقال يف أيدي الدول إكثر ققة وتؼدما وتحؽؿا يف سقق الؿال، مؿا أدى 

بالتبع إلك أن صارت الدول كإفراد، فنذا كان الـظام الربقي يؼقم طؾك أخذ الشخص 

لشخص الضعقػ، كذلؽ الدول الػؼقرة صارت تلخذ مـ الدول الغـقة مؿا الػؼقر مـ ا

 أثر بالسؾب طؾك هذه الدول الؿديـة.

 ولبقان هذا إثر طؼدت هذا الؿطؾب مـ فرطقـ:

 كقػقة سقطرة الدول الدائـة طؾك الدول الؿديـة. الػرع األول:

 الؼضاء اقتصاد الدول الـامقة. الػرع الثاين:

مـ خالل استثؿاركا لرأس الؿال يف بالد » 3333 طام يف بريطاين اقتصادي كتب

ًٓ  كحـ أخرى، دكا قد كؽقن  :بذلؽ؛ أو  الؼدرةَ  مـَحفا الذي بالؿال الؿؼرتِضة البالد زوَّ

                                                        

 .2333/ 3/ 2لؿرسال ( بحث حقل أزمة الؽساد الؽبقر، أسؿاء سعد الديـ، مـشقر بؿققع ا3)

 (.2( معالؿ آقتصاد آفرتاضل )ص: 2)
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 . التـؿقة أجؾ مـ تحتاجفا التل البضائع طؾك شراء

ـاها دق كؽقن  :ثاكًقا  لفا تسـَّك بحقث كبقرة، لؿعدٓت معدٓت إكتاجفا رفع مـ مؽَّ

 مـ متزايدة ضخؿة كؿقات شراء وأيًضا أمقالـا، طؾك الؿستحؼة وإرباح الػائدة سدادُ 

 .(3)«الربيطاكقة البضائع

كان هذا هق تصقر اقتصادي بريطاين طـ أهؿقة إقراض الدول الـامقة الؿؼرتضة، مـ 

مـفا يف تـؿقة اقتصاد الدول الؿؼرضة، بزيادة بقع سؾعفا إلقفا، مضافا  مـظقر آستػادة

 إلقفا آستػادة مـ الػائدة الؿرتتبة طؾك الؼرض.

هذا التصقر مـػردا يؿثؾ وجفا قبقحا مـ أوجف التحؽؿ يف إمؿ اقتصاديا، فؿالـا 

 شؽؾ الػائدة، ُتشَتري بف سؾعـا فقرد إلقـا بربحقـ، مرة يف شؽؾ ربح السؾعة، وثاكقة يف

 وهذا كؾف مـ خالل هذه العؿؾقة إثقؿة )الربا(.

إٓ أن إمر لؿ يؼػ طـد هذا الحد، بؾ وصؾ إلك بعد آخر يف غاية الؼبح، وهق أكف مـ 

 خالل ذلؽ ٓ كتحؽؿ يف الدول اقتصاديا فؼط، بؾ وسقاسقا أيضا.

ارحا كقػقة تحقيؾ وكرتك شرح هذا البعد ٕحد العامؾقـ يف مـظقمة الربا الدولل ش

 طؿؾقة الربا إلك خـؼ الدول اقتصاديا وسقاسقا.

إكـا أن مع جقن بركـز والذي سؿك كػسف مع إخقاكف يف العؿؾ بؼراصـة آقتصاد؛ 

 ويشرح طؿؾ همٓء الؼراصـة فقؼقل:

إن ما كتؼـ صـعف كحـ قراصـة آقتصاد هق أن كبـل امرباصقرية طالؿقة، فـحـ كخبة »

الـساء، يستخدمقن الؿـظؿات الؿالقة الدولقة؛ لخؾؼ أوضاع تخضع إمؿ مـ الرجال و

                                                        

 (.33( الؽساد الؽبقر والصػؼة الجديدة )ص: 3)
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 ( التل تدير شركاتـا الؽبقرة وحؽقمتـا وبـقكـا.corporatocracyإخرى لؾؽقربققراصقة )

ومثؾ كظرائـا مـ رجال الؿافقا، كمدي كحـ قراصـة آقتصاد بعض الخدمات، كؿـح 

طات لتقلقد الؽفرباء، ومد صرق رئقسة، وإكشاء قروض لتـؿقة البـقة التحتقة، وبـاء مح

 مقاكئ ومطارات ومـاصؼ صـاطقة.

هذه الؼروض مشروصة بلن تتقلك إدارة هذه الؿشروطات شركات إكشائقة وهـدسقة 

مـ بالدكا، جقهر إمر أٓ يخرج الؼدر إكرب مـ أمقال الؼروض مـ القٓيات 

ـ إلك مؽاتب الشركات الفـدسقة يف الؿتحدة، بؾ تـتؼؾ مـ مؽاتب البـقك يف واشـط

 كققيقرك أو هقستـ أو سان فراكسقسؽق.

ورغؿ أن الؿال يعقد بشؽؾ مباشر تؼريبا إلك ماكحل الؼروض، وهق أطضاء مـظؿة 

(، فنن البؾد التل حصؾت طؾك هذه الؼروض طؾقفا أن corporatocracyالؽقربققراصقة )

 تردها مضافة إلقفا ققؿة الػائدة.

ن آقتصاد أكرب كجاح طـدما تؽقن الؼروض كبقرة لدرجة تضؿـ طجز ويحؼؼ قرصا

الدولة الؿستديـة طـ سداد ما طؾقفا مـ ديقن يف ضروف سـقات قؾقؾة، آكئذ كسؾؽ سؾقك 

، وتتضؿـ قائؿة صؾباتـا واحدا أو أكثر (3)الؿافقا وكطؾب رصال مـ الؾحؿ يف مؼابؾ الديـ

 مـ التالل: 

يف إمؿ الؿتحدة، أو إكشاء ققاطد طسؽرية، أو الفقؿـة السقطرة طؾك تصقيت الدول 

طؾك مقارد الثروة كالبرتول أو قـاة بـؿا، بالطبع يبؼك الؿستديـ مثؼال بالديـ، وبذلؽ 

                                                        

حقث اشرتط الؿرابل القفقدي أن يؼطع رصال مـ لحؿ الؿديـ يف « تاجر البـدققة»( إشارة إلك مسرحقة شؽسبقر 3)

 حالة طدم سداد الديـ.
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 .(3)«يضاف بؾد آخر إلك إمرباصقريتـا العالؿقة

 وأطتؼد أكـا أن ٓ كحتاج بقاكا أجؾك مـ هذا البقان؛ لقظفر لؾؼارئ أثر هذا الـظام

الؿالل يف الفقؿـة آقتصادية والسقاسقة لؾدول الدائـة، والتل اطتؿدت طؾك آستثؿار 

 الربقي، الذي ٓ يرتبط بلصؾ حؼقؼل، بؾ هق الؿال يف مؼابؾ الؿال.

 

أيدلقجقة لقربالقة ذكركا يف أسباب كؿق آقتصاد آفرتاضل أن سببف ما تبـاه العالؿ مـ 

اقتصادية متطرفة )كققلبقرالقة(، هذه إيدلقجقة التل فرضت طؾقـا فتح حدودكا 

واقتصاداتـا لألمقال الداخؾقة يف الدخقل والخروج، وهذا خؾػ خطرا طظقؿا كؿا أكف 

 اكطقى طؾك خديعة كربى.

، ٓ يؿؽـف أن أما الخطر العظقؿ ففق أن آقتصاد الداخؾل ومؽقكاتف لدى الدول الـامقة

يجاري تؼدم وجقدة السؾع القافدة، مع رخص أثؿاهنا أحقاكا )كؿا يف مـتجات الصقـ(، 

مؿا يرتتب طؾقف اهنقار آقتصاد الداخؾل أمام هذا الغزو آقتصادي الخارجل، والذي 

فرض فرضا مـ خالل اتػاققات كالجات، والتل تزامـ معفا ترويج إطالمل أن مـ لؿ 

آتػاققات فنن دولتف طؾك مشارف آهنقار، كؿا يحؽل كعقم تشقمسؽل  يـضؿ لؿثؾ هذه

قد تختػل دول »، «مـ ٓ يـضؿ لؾجات فؾـ يعقش صقيال»بعض هذه الؿؼقٓت مـ قبقؾ 

                                                        

ات قرصان اقتصاد، جقن بركـز، ترجؿة ومراجعة: مصطػك الطـاين، د: ( آغتقال آقتصادي لألمؿ، اطرتاف3)

 .2332(، ط: الفقئة الؿصرية العامة لؾؽتاب، مـشقرات مؽتبة إسرة 23-28طاصػ معتؿد، )ص: 
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 .(3)«مـ الخريطة وٓ يحس أحد

بلن صار « طقلؿة»وأما الخديعة الؽربى وراء هذه آتػاققات التل أدخؾت العالؿ يف 

، أن هذه العقلؿة تققػت فؼط «ٓ حدود فقفا وٓ طؼبات لالكتؼال»، «صغقرةقرية »العالؿ 

، دون غقرها مـ جقاكب الحرية التل قد تػقد فقفا فعال «حرية التجارة والؿال»يف حدود 

 «.العقلؿة»

، لقخربكا طـ «أمريؽا»كرتك واحدا مـ مقاصـل أكثر البؾدان استػادة مـ هذه العقلؿة 

 ؼقل:خدطة هذه العقلؿة فق

ولؽـ ما سبؼ ]يعـل العقلؿة وفتح الحدود وحرية التجارة[، ٓ يـطبؼ طؾك ما يسؿك »

بالتؽـقلقجقا، خاصة الؿتؼدمة مـفا، فتؾؽ سؾعة غالقة، ٓ يصح لفا أن تـساب مع 

إمقال أو الؿـتجات الصـاطقة، بؾ حبذا لق وضعـا كؾ ما يؿؽـ مـ العقائؼ والعراققؾ 

 والشروط أمام ذلؽ.

ٓ يسؿح باكتؼال إفراد حقثؿا شاءوا، بؾ لتحتػظ البالد بثرواهتا لـػسفا،  كذلؽ

 وبخصقصقاهتا ٕرضفا.

دها قارة كج الؿثال، سبقؾ طؾك -آسقا شرق جـقب أقصك–فؾق كظركا مثال ٕسرتالقا 

واسعة شاسعة، مساحتفا سبعة أمثال مساحة مصر، هبا ثروات صبقعقة هائؾة؛ معادن، 

مؾققكا، وٓ  33قة، سقاحؾ مؾقئة بلكقاع إسؿاك، يسؽـفا أقؾ مـ أراض زراطقة، ماش

 تسؿح بالفجرة إٓ بالؼطارة، وبشروط  متعددة.

مساحتفا طشرة أمثال  دولة كجد ،-كـدا–ثؿ إذا اتجفـا إلك أقصك الشؿال الغربل 

                                                        

(، ط دار 333( ماذا يريد العؿ سام، كعقؿ تشقمسؽل، ترجؿة: طادل الؿعؾؿ، تؼديؿ: محؿد حسـقـ هقؽؾ، )ص: 3)

 م.3333هـ، 3333ة إولك، الشروق، الطبع
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 23مساحة مصر، وهبا كػس ثروات أسرتالقا، وتزيد طؾقفا البرتول، وٓ يؼطـفا سقى 

ألػ  333كا، وهل مع ذلؽ ٓ تسؿح بالفجرة إلقفا إٓ بشروط محددة، وبعد إيداع مؾقق

 .(3)«دوٓر

ومـ خالل هذا الؽالم كػفؿ الخدطة، ففل طقلؿة اقتصادية محددة بؿصؾحة إققياء، 

بقـؿا ٓ مجال لؾعقلؿة التؽـقلقجقة، أو طقلؿة الثروات الطبقعقة لقستػقد مـفا أكرب قدر 

 مؿؽـ مـ البشر.

                                                        

 .333-33( بتصرف يسقر مـ: ماذا يريد العؿ سام: كعقؿ تشقمسؽل، 3)
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 المثحث الثالث

 مىقف الشريعة اإلسالمية من نمى االقتصاد المالي  

 عن االقتصاد العيني تمعزل
يستطقع الؿرء أن يؼقل بؿؾء الػؿ: إن الشريعة اإلسالمقة وضعت سدا مـقعا يحقل 

بقـ كؿق آقتصاد الؿالل بؿـلى طـ آقتصاد الحؼقؼل، بؾ يؿؽـ الؼقل إن الشريعة تؼػ 

 اية مـ آقرتاب كحق هذا إمر.مققػا حساسا لؾغ

وإذا أردكا أن كعرف مققػ الشريعة اإلسالمقة مـ آقتصاد آفرتاضل )وكؿقه 

الؿـػرد طـ آقتصاد الحؼقؼل(، فنكـا كستطقع ذلؽ مـ خالل الـظر يف أبقاب الؿعامالت 

 الؿالقة يف الػؼف اإلسالمل.

ؽقن فقفا البدل مـ والؿعامالت تـؼسؿ إلك قسؿقـ؛ معاوضات )وهل التل ي

 الؿتعاقديـ(، وتربطات )وهل التل يؽقن فقفا البدل مـ صرف واحد(. 

ولبقان مققػ الشريعة مـ كؿق آقتصاد آفرتاضل طؾك حساب آقتصاد الحؼقؼل 

 قسؿت هذا الؿبحث إلك مطؾبقـ:

 أسس وأهداف آقتصاد يف الشريعة اإلسالمقة.الؿطؾب األول: 

حظر كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل طـ آقتصاد العقـل  يف  مظاهرالؿطؾب الثاين: 

  الشريعة اإلسالمقة.

حتك يؽقن الحديث مـتظؿا طؾك الـحق الذي ذكرتف يف الجاكب آقتصادي الـظري؛ 

ٓقتصاد يف العصر حقث ذكرت أوٓ الػؽر أو الـظرية الحاكؿة لؼقاكقـ وققاطد ا

الحديث، فػفؿـا مـف أن ما أكتجف آقتصاد يف العصر الحديث مـ كؿق فاحش لالقتصاد 
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آفرتاضل طؾك حساب آقتصاد الحؼقؼل، إكؿا هق أثر مـ آثار الػؽر الؿحرك وهق 

 الؾقربالقة بقجفقفا الؽالسقؽل، والجديد.

لعامة، أو الخطقط العريضة فبـػس الطريؼة أطرض هـا يف الجاكب الشرطل الـظرية ا

لالقتصاد اإلسالمل، وفؼف الؿعامالت، فتتضح لديـا الصقرة، ثؿ يليت التطبقؼ بـاء طؾك 

هذه الصقرة طـد الـظر إلك تطبقؼاهتا يف الؿعاوضات والتربطات، ولبقان ذلؽ قسؿت هذا 

 الؿطؾب إلك فرطقـ:

 مـ الشريعة اإلسالمقة.اهتؿام طؾؿاء الؿسؾؿقـ بآقتصاد الؿستػاد الػرع األول: 

 أسس وخصائص آقتصاد اإلسالمل.الػرع الثاين: 

سبؼ أن ذكرت يف الؿطؾب التؿفقدي تعريػ آقتصاد، وففؿـا مـف أكف صريؼة تـؿقة 

أمر يتعؾق بتـؿقة ـ هذا أن آقتصاد )الؿقارد إلشباع حاجات اإلكسان، ومـ القاضح م

( وبـاء طؾقف فؼد يرد تساؤل طـ طالقة الديـ بف، وذلؽ ٕن تـؿقة الؿقارد، وحسـ الدكقا

إدارهتا إلشباع الحاجات، مـ إمقر التل تتجدد وتتغقر، بحسب إحقال، والزمان، 

أكف ٓ تقجد وإطراف، وغقرها مـ الؿتغقرات، وهق مؿا دطا البعض إلك ادطاء إلك 

كظرية محددة لالقتصاد يف الشريعة اإلسالمقة، استـادا إلك هذه الؿؼدمة، ويزطؿ أكف ٓ 

 يقجد إٓ ما كعرفف مـ آقتصاد الرأسؿالل وآشرتاكل.

إٓ أن إمر يف الحؼقؼة يختؾػ اختالفا جذريا طـ هذا الطرح، وذلؽ ٕن آقتصاد، 

قره مـ أمقرها محؽقم بالشريعة، وذلؽ الحؽؿ لقس وإن كان مـ أمقر الدكقا، إٓ أكف كغ

حؽؿا طؾك الجزئقات، بؾ هذا الحؽؿ بالؼقاطد والؽؾقات، بؿعـك أن الشريعة وضعت 
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ققاطد يجب التزامفا لؾسعل يف آقتصاد، فؾسان الشرع: اطؿؾقا ما شئتؿ، واسعقا يف 

ؼقاطد )والذي إرض بؿا استطعتؿ لتـؿقة معاشؽؿ، إٓ أكف يجب التزامؽؿ هبذه ال

 سلطرض لبعضفا باختصار يف هذا الؿطؾب(.

ومؿا ٓ يحتاج إلك بقان تؼرير أن هـاك جاكبا اقتصاديا مشرقا يف الشريعة اإلسالمقة، 

وهذا الجاكب وإن ادطك بعض مـ يتؽؾؿقن بؾغتـا طدم وجقده كؿا ذكركا، إٓ أن مـ لؿ 

ـ الؿدقؼقـ، كطؼ بؾسان الحؼ مشقدا يتديـ بديــا، ولؿ يـطؼ بؾغتـا، مـ العؾؿاء الؿحؼؼق

 هبذا الجاكب آقتصادي، داطقا إلك آلتػات إلقف، وآطتؿاد طؾقف.

ومـ أمثؾة ذلؽ ما ذكره أستاذ آقتصاد الػركسل جاك أوسرتي، وذلؽ يف كتابف 

م؛ فؼد صرح باكبفاره 3333، والؿـشقر طام «اإلسالم يف مقاجفة التؼدم آقتصادي»

سالمل وتقفقؼف بقـ الؿصالح العامة والخاصة، وصرح بلن صرق إكؿاء بآقتصاد اإل

 ،راجح ثالثآقتصاد لقست محصقرة بقـ الرأسؿالل وآشرتاكل، بؾ هـاك اقتصاد 

أسؾقب »وهق آقتصاد اإلسالمل، ويرى أكف سقسقد الؿستؼبؾ؛ ٕكف طؾك حد تعبقره 

 .(3)ساوئ، يحؼؼ كافة الؿزايا، ويتجـب كافة الؿ«كامؾ لؾحقاة

ومثؾ هذا الؽالم كجده طـ كثقر مـ الؿستشرققـ كؾقيس جارديف، ورايؿقكد راشؾ، 

 .(2)وبركارد راشؾ، وجقتة وغقرهؿ

وإذا كان هذا حاضرا مـ الـاحقة الـظرية، فنكف كان حاضرا مـ الـاحقة العؿؾقة مـذ 

                                                        

(، ط دار الشروق، مصر، الطبعة إولك، 33( القجقز يف آقتصاد اإلسالمل، د: محؿد شققل الػـجري، )ص: 3)

 م.3333هـ، 3333

 ( الؿرجع السابؼ.2)



  

337 

لشؼ تدويـ العؾقم اإلسالمقة الخاصة بالؿعامالت )الػؼف(، والتل طـقت هبذا ا

آقتصادي، وذلؽ مـ خالل دراسة أحؽامف، وضقابطف، وما يحؾ مـف وما يحرم، يف 

 أبقاب الؿعامالت يف كتب الػؼف.

وٓ يظـ ضان أن هذه إحؽام إكؿا تـظؿ أحؽام الؿعامالت طؾك كحق ما يعرف أن 

هنا وإن بالؿعامالت الؿدكقة، ففل أحؽام )قاكقكقة(، ٓ طالقة لفا ب )كظرية اقتصادية(؛ ٕ

كاكت طؾك هذا الـحق إٓ أهنا تتؿقز طـ غقرها يف كقهنا لقست أحؽاما جامدة، بؿعـك أهنا 

دائؿا ما تؽقن معؾؾة بآثارها آقتصادية كؿا سقليت يف تحريؿ معامالت الربا والغرر، هذا 

مـ كاحقة، ومـ كاحقة أخرى فنن الػؼفاء يف أثـاء كالمفؿ يضعقن ققاطد لؾؿعامالت، 

 تصاد ما هق إٓ معامالت(، وما هذه الضقابط إٓ ممسسة لـظريات.و)آق

ولؿ يؼتصر إمر طؾك تخصقص جاكب يف الػؼف لؾؿسائؾ آقتصادية، بؾ إن هـاك كتبا 

أفردت مـ صدر اإلسالم لؾحديث طـ آقتصاد، وإدارة الؿقارد والؿصادر، كؽتاب 

قق لقحقك بـ طؿر، وآكتساب الخراج ٕبل يقسػ، وإمقال ٕبل طبقد، وأحؽام الس

 .(3)يف الرزق الؿستطاب لؾشقباين

وبقـؿا كاكت أوربا تعاين يف طصقر الظالم، كاكت الدولة اإلسالمقة تتؼؾب يف أكقار 

العؾؿ يف جؿقع الؿجآت، ومـفا مجال طؾؿ آقتصاد كؿا ضفر مؼعدا ممصال يف مؼدمة 

اد، وهذه الؿؼدمة أهبرت بؿا ابـ خؾدون؛ حتك جعؾف الؿمرخقن ممسس طؾؿ آقتص

فقفا مـ كظريات اقتصادية مـ رآها، فنن ققؾ هؾ هذا اقتصاد إسالمل، أم اجتفاد طالؿ 

                                                        

 (.22وأهداف، )ص:  ( يـظر: آقتصاد اإلسالمل أسس ومبادئ3)
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 .(3)مسؾؿ؟ ققؾ: وهؾ استـبط هذا العالؿ هذه الـظريات إٓ هبدى اإلسالم

والخالصة أكف يـبغل أن يعؾؿ أن لالقتصاد يف اإلسالم جاكبا مشرقا متػققا طؾك غقره  

ؽؾقات كؿا أتت هبا الشريعة، والجزئقات، طؾك ما استـبطف الػؼفاء والعؾؿاء طؾك يف ال

 مدار إزمان.

وختاما )وإن كان حؼف أن يؽقن بدءا(، يـبغل أن يعؾؿ أن شرع اهلل كامؾ، ما كان لقدع 

جاكبا مـ جقاكب صالح اإلكسان إٓ وبقـف وشرطف، فؿا كان ٕحد أن يدطل غقر ذلؽ، 

ـا دون بدء؛ ٕن تؼرير إمر يؽقن أوقع إذا كان بعد استدٓل، وسبحان وإكؿا بذلؽ ختؿ

 مـ كؿؾ شرطف.

قام آقتصاد اإلسالمل طؾك طدة أسس وخصائص مقزتف طـ غقره، ومقضقع هذا 

يف الػرع بقان بعض هذه إسس والخصائص، والتل تؿخضت طـ ما يليت مـ أمثؾة 

الؿعامالت، والتل وقػت أمام كؿق آقتصاد الؿالل طؾك حساب آقتصاد العقـل، وإكؿا 

أققل بعض إسس دون كؾفا؛ ٕن الؿختصقـ ما زالقا طؾك الدوام يف طؿؾ ٓستـباط 

هذه إسس فال أدطل جؿعفا يف هذا الؿؼام، ولرطاية مؼام آختصار وبقان الفدف مـ 

 هذه إسس والخصائص لعرضف ما يليت: هذا البحث، وقد اخرتت مـ

 رباكقة الؿصدر والفدف:  (1)

أي أن مصدر هذا آقتصاد هق الشرع، بلدلتف الؿعروفة وأصؾفا الؽتاب والسـة ثؿ 

                                                        

(، 3( يـظر: طؾؿاء الؿسؾؿقـ وطؾؿ آقتصاد )ابـ خؾدون ممسس طؾؿ آقتصاد(، د: شققل أحؿد دكقا، )ص: 3)

 م.3338هـ، 3333وما بعدها، ط دار معاذ لؾـشر والتقزيع، 
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 .(3)اإلجؿاع والؼقاس

وإذا كان الؿصدر شرطقا فنن الفدف شرطل أيضا، وهق إشباع حاجات العباد بؿا ٓ 

َؿاَواِت َوَما ؿ أن الؿال مال اهلل قال تعالك: ﴿يخالػ شرع اهلل؛ فالؿسؾؿ يعؾ ِه َما فِي السَّ َولِؾَّ

، وسعل الؿسؾؿ يف (8)َوآُتوُهْم ِمْن َماِل اهَّللِ الَِّذي آَتاُكمْ ، وقال تعالك: ﴿(2)(فِي اأْلَْرضِ 

 آقتصاد وهق يعؾؿ أكف هلل يجعؾف ٓ يسعك فقف إٓ بؿا يرضل اهلل.

ا َجَعَؾُؽْم ُمْسَتْخَؾِػقَن مال اهلل؛ قال تعالك ﴿وأيضا فالؿسؾؿ مستخؾػ يف  َوَأْكِػُؼوا ِمؿَّ

وأكػؼقا مؿا خّقلؽؿ اهلل، مـ الؿال الذي أورثؽؿ طؿـ كان قبؾؽؿ، »قال الطربي: (3 )فِقهِ 

فقف إشارة إلك أكف سقؽقن مخؾػا »، وأيضا فنن (3)«فجعؾؽؿ خؾػاءهؿ فقف يف سبقؾ اهلل

 فقف، فقؽقن أسعد بؿا أكعؿ اهلل بف طؾقؽ مـؽ، أو يعصل طـؽ، فؾعؾ وارثؽ أن يطقع اهلل

، فالؿال وإكؿاؤه وإشباع (3)«اهلل فقف فتؽقن قد سعقت يف معاوكتف طؾك اإلثؿ والعدوان

 .(7)الرغبات يف اإلسالم مسئقلقة كبقرة يجب طؾك العبد أن يطقع اهلل فقفا

الحاجات محؽقما  وبـاء طؾك هذا الؿصدر والفدف فنكف يجب الطريؼ إلك إشباع

                                                        

ثؼافة، الدوحة، (، ط دار ال23( يـظر: آقتصاد اإلسالمل والؼضايا الػؼفقة الؿعاصرة، د: طؾل السالقس، )ص: 3)

 م.3333هـ، 3333

 .83( سقرة الـجؿ، جزء مـ أية 2)

 .88( سقرة الـقر، جزء مـ أية 8)

 .7( سقرة الحديد، جزء مـ أية 3)

( جامع البقان يف تلويؾ الؼرآن )تػسقر الطربي(، محؿد بـ جرير بـ يزيد بـ كثقر بـ غالب أمؾل، أبق جعػر 3)

 م. 2333 -هـ  3323الرسالة، الطبعة إولك، ، ط ممسسة 373/ 28الطربي، 

 .33/ 3( تػسقر ابـ كثقر 3)

 (.38( يـظر: القجقز يف آقتصاد اإلسالمل )ص: 7)



–

333 

بحؽؿ الشرع، فالؿسؾؿ طـدما يسعك يف تـؿقة اقتصاده يسعك وهق يعبد اهلل طز وجؾ 

ْكَس إاِلَّ لَِقْعُبُدونِ ﴿ ، أو يسعك لقتفقل لعبادة اهلل، وما كان مـ هذا (3)َوَما َخَؾْؼُت اْلِجنَّ َواإْلِ

 هدفف لقسعك سعقا يف ضؾؿ ٕحد، أو افتئاتا طؾك حؼ الجؿاطة.

كقة الؿصدر والفدف كإصؾ الجامع، والذي سقرتتب طؾقف كؾ خقر )كظرا وربا

ٓستؿداده مـ هذه الرباكقة(، وهق ما سقظفر جؾقا فقؿا يليت مـ أسس وخصائص، 

 وفروع.

 ( تحؼقق العدالة االجتؿاطقة، وحػظ التوازن االقتصادي بقن أفراد الؿجتؿع:2)

ؿا يدور بقـ فئة قؾقؾة مـ أفراد الؿجتؿع، وذلؽ باتخاذ التدابقر التل ٓ تجعؾ الؿال إك

 .(2)أو أن يستلثر بالؿال فئة دون أخرى

 ويظفر ذلؽ جؾقا يف مصارف بعض مقارد مقزاكقة الدولة؛ كؿا يف الزكاة والػلء.

فػل الزكاة هـاك جزء مؼسقم طؾك إغـقاء بشروط مخصقصة، وبـسب مختؾػة 

سقم يتؿ تقزيعف طؾك فئات مـ حسب كقع الـشاط آقتصادي، وهذا الجزء الؿؼ

الؿجتؿع مؿـ وقػت هبؿ الحاجة، كالػؼراء والؿساكقـ، وهذه الؿصارف هق ما بقـف ققلف 

َدَقاُت لِْؾُػَؼَراِء َواْلَؿَساكِقِن َواْلَعاِمِؾقَن َطَؾْقَفا َواْلُؿَملََّػِة ُقُؾوُبُفْم َوفِي تعالك: ﴿ َؿا الصَّ إِكَّ

َقاِب َواْلَغاِرِمقَن َوفِ  بِقِل َفرِيَضًة ِمَن اهَّللِ َواهَّللُ َطِؾقٌم َحؽِقمٌ الرِّ  . (8)ي َسبِقِل اهَّللِ َواْبِن السَّ

ويف هذا الجاكب خاصة كؾحظ أن هـاك طالقة صردية بقـ غـك إغـقاء، وكػاية 

                                                        

 .33( سقرة الذاريات، أية 3)

 (.38( يـظر: القجقز يف آقتصاد اإلسالمل )ص: 2)

 .33( سقرة التقبة، أية 8)
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الػؼراء، فؽؾؿا ازداد إغـقاء غـك، كؾؿا اكسدت حاجة الؿحتاجقـ بزيادة أمقال الزكاة، 

أكجح سبقؾ يف صريؼقـ؛ إولك: تشجقع آقتصاد لزيادة الزكاة، الثاين: طدم وهق ما يعد 

 اكحصار إمقال يف أيدي فئة معقـة.

وهق ما يدخؾ مقزاكقة الدولة مـ مقارد مـ »ويظفر هذا جؾقا أيضا يف مصارف الػلء، 

الك: ،  فؼد حدد الؼرآن هذه الؿصارف يف ققلف تع(3)«غقر الؿسؾؿقـ مـ غقر صريؼ الؼتال

ُسوِل َولِِذي اْلُؼْرَبى َواْلَقَتاَمى َواْلَؿَساكِ ﴿ ِه َولِؾرَّ قِن َما َأَفاَء اهَّللُ َطَؾى َرُسولِِه ِمْن َأْهِل اْلُؼَرى َفِؾؾَّ

بِقلِ  َكْي اَل وبقـ سبب تخصقص هذه الػئات بلخذ هذا الؿقرد بؼقلف تعالك ﴿ (2)َواْبِن السَّ

أي كل ٓ يؽقن الؿال متداوٓ بقـ إغـقاء فؼط، فؽان (8 )اِء ِمـُْؽمْ َيُؽوَن ُدوَلًة َبْقَن اأْلَْغـِقَ 

جعؾـا هذه الؿصارف لؿال »هذا لسد حاجة غقر إغـقاء، أو كؿا يؼقل اإلمام ابـ كثقر 

الػلء لئال يبؼك ملكؾة يتغؾب طؾقفا إغـقاء ويتصرفقن فقفا، بؿحض الشفقات وأراء، 

 .(3)«راءوٓ يصرفقن مـف شقئا إلك الػؼ

وٓ يؼتصر أمر تحؼقؼ العدالة آجتؿاطقة، والتقازن آقتصادي بقـ أفراد الؿجتؿع 

طؾك هتقئة الؿقارد التل تحؼؼ هذا الفدف، بؾ أيضا باتخاذ التدابقر الققائقة مـ حدوث 

الظؾؿ آجتؿاطل، وهق ما سقظفر جؾقا طـد الحديث طـ الربا؛ لؿا فقف مـ استغالل 

 وهق ما سقظفر مع غقره يف الؿطؾب الثاين مـ هذا الؿبحث.لحالة الؿحتاج، 

                                                        

(، ط دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة إولك 333اسؿ الرصاع، )ص: ( يـظر: شرح حدود ابـ طرفة، محؿد بـ ق3)

 هـ.3833

 .7( سقرة الحشر، جزء مـ أية 2)

 .7( سقرة الحشر، جزء مـ أية 8)

 .37/ 3( تػسقر ابـ كثقر 3)
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وٓ شؽ أكف مع تحؼقؼ مبدأ العدالة آجتؿاطقة يتحؼؼ أيضا مبدأ التؽافؾ آجتؿاطل، 

وهق ما ضفر جؾقا يف الزكاة كػرض، إٓ أن الشرع ما زال يرغب يف الـقافؾ مـ الصدقات، 

 والؼروض غقر الربقية، ولفا معـا حديث آخر.

 الحرية االقتصادية الؿؼقدة والؿؾؽقة الؿزدوجة: (3)

وهذا إساس فرع كغقره طـ خصقصة رباكقة الؿصدر، فإفراد والؿمسسات لفؿ 

كامؾ الحرية يف تـؿقة ما بليديفؿ مـ أشؽال الؿقارد، إٓ أن هذه الحرية مؼقدة بؿا ٓ 

كـا مستخؾػقن فقف فبـاء يخالػ الشرع، بـاء طؾك ما سبؼ تؼريره مـ أن الؿال مال اهلل، وأ

طؾقف ٓ يجقز تـؿقة آقتصاد بؿا يخالػ أوامر صاحبف الحؼقؼل، وهق اهلل سبحاكف 

 وتعالك.

والتؼققد الؿؼصقد هق تحريؿ كؾ ما مـ شلكف أن يضر بؿا يسؿك الؿؾؽقة الؿزدوجة، 

وهل الؿؾؽقة الخاصة، أو الػردية، والؿؾؽقة العامة، وهذا واضح يف تحريؿ الربا، 

الغرر، وهق ما يؾتزم بف الؿسؾؿ ديـقا، فنن لؿ يؾتزم بف فالدولة مسئقلة طـ حؿاية هذه و

 .(3)الؿصالح وطؾقفا أن تتدخؾ إذا تؿ الؿساس هبا

وإذا تعارضت الؿصؾحة الخاصة أو )الؿؾؽقة الخاصة(، مع الؿؾؽقة العامة، فنن 

تحريؿ آحتؽار مصؾحة العؿقم يف هذه الحالة ترتجح طؾك مصؾحة الخصقص، كؿا يف 

مثال، فنن الؿحتؽر سقستػقد بزيادة الربح مـ جراء احتؽاره، وهذه فائدة لؾؿؾؽقة 

الخاصة، إٓ أن مصؾحة طؿقم الؿسؾؿقـ ستتضرر مـ جراء زيادة السعر، ومـ ثؿ حرم 

                                                        

(، آقتصاد اإلسالمل والؼضايا الػؼفقة الؿعاصرة 23( يـظر: آقتصاد اإلسالمل أسس ومبادئ وأهداف )ص: 3)

 (.33: )ص
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 .(3)آحتؽار

 ( مراطاة الجاكب األخالقي:4)

كف؛ ٕكف مـ الؿسؾؿ بف وهذه الخصقصة مـ باب ططػ الخاص طؾك العام اهتؿاما بشل

أكف إذا كان آقتصاد رباكقا حرا مؼقدا فنكف يجب أن يؽقن أخالققا، إٓ أكـل أفردتف بالذكر 

كؿؼقد مـ مؼقدات الحرية آقتصادية يف الشريعة اإلسالمقة؛ ٕن هذا الجاكب مـ 

بالؿادية  الجقاكب التل يتؿ إغػالفا تؿاما يف الـظريات آقتصادية القضعقة، والتل تتسؿ

 الؿتطرفة طؾك كحق ما سبؼ تؼريره يف الؿبحثقـ إول والثاين مـ هذه الدراسة.

إٓ أن الجاكب إخالقل لف حضقر واضح يف آقتصاد يف الشريعة اإلسالمقة؛ فػضال 

طـ تحريؿ اإلسالم لؾربا، والغرر، والغش، والخداع، وغقرها مـ الؿحرمات الؼطعقة، 

الؿسامحة يف كؾ طؿؾقات الؿرحؾة آقتصادية، مـ بقع وشراء إٓ أكف أيضا دطا إلك 

وتسؾقؿ وتسؾؿ، حتك وإن كان الؽؾ قائؿا طؾك الشرع، فقـبغل أن يؼقم أيضا طؾك 

الؿسامحة، بؿعـك السفقلة، وطدم التعـت يف صؾب الحؼقق، والتجاوز طـ الؿعسر، 

ؿحا إذا باع، وإذا رحم اهَّلل رجال س»مصداقا لؼقل رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 

 .(2)«اشترى، وإذا اقتضى

وقد جعؾ الشرع كؿاء آقتصاد، ويسره، مرتبطا بتؼقى اهلل طز وجؾ كؿا قال تعالك 

َوَمْن ، وقال تعالك ﴿(8)َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْقُث اَل َيْحَتِسُب  *َوَمْن َيتَِّق اهَّللَ َيْجَعْل َلُه َمْخَرًجا ﴿

                                                        

 (.23(يـظر: آقتصاد اإلسالمل أسس ومبادئ وأهداف )ص: 3)

( أخرجف البخاري، كتاب البققع، باب السفقلة والسؿاحة يف الشراء والبقع، ومـ صؾب حؼا فؾقطؾبف يف طػاف، 2)

 (، مـ حديث سقدكا جابر بـ طبد اهلل رضل اهلل طـف.2373)

 .8، 2( سقرة الطالق، جزء مـ أيتقـ 8)
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، وٓ شؽ أن التؼقى معـك جامع لؽؾ مظاهر جؿقؾ (3)ُه ِمْن َأْمرِِه ُيْسًراَيتَِّق اهَّللَ َيْجَعْل لَ 

 إخالق.

وربط الشرع أيضا الربكة يف الؿعامالت آقتصادية بؿالزمة الصدق يف الؿعامؾة، 

البقعان بالخقار ما »وتبققـ العققب إن وجدت كؿا قال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

فنن صدقا وبقـا بقرك لفؿا يف بقعفؿا، وإن كتؿا وكذبا  -حتك يتػرقا  أو قال: -لؿ يتػرقا، 

 .(2)«محؼت بركة بقعفؿا

ولقس الؿؼصقد استؼصاء أمر إخالق يف آقتصاد، بؾ الؿؼصقد بقان هذ الجاكب 

الؿشرق لؾشريعة اإلسالمقة، فاقتصاد مؼقد هبا ٓ يؿؽـ أن تتطرق إلقف صريؼة مـ صرائؼ 

 ء طؾك مصؾحة الػرد أو الجؿاطة.الظؾؿ، أو آطتدا

)استحالة وقوع االقتصاد الؿؼقد بالشريعة اإلسالمقة يف  الفدف مـ هذا الؿطؾب بقان

ؿة لؾؿعامالت يف وذلؽ بقِّـ يف تشريعات اإلسالم الحاك ،األزمة موضوع الدراسة(

الؿعاوضات والتربطات، والؿعاوضات هل التل يؽقن فقفا طقض مـ الطرفقـ، وهل 

 التل تشؿؾ الـسبة إطظؿ يف الؿعامالت آقتصادية.

والؿعاوضات تتعدد أشؽالفا )بقع، إجارة، شركة ... إلخ(، وتتطقر صرقفا أيضا يقما 

                                                        

 .3سقرة الطالق، جزء مـ أية ( 3)

(، ومسؾؿ، كتاب البققع، باب 2373(أخرجف البخاري، كتاب البققع، باب إذا بقـ البقعان ولؿ يؽتؿا وكصحا، )2)

 (، مـ حديث سقدكا حؽقؿ بـ حزام رضل اهلل طـف.3382الصدق يف البقع والبقان، )
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ضقابط وأسس حتك ٓ تتؿخض  بعد يقم، ولذلؽ فنن الشريعة اإلسالمقة وضعت لفا

هذه الؿعامالت آقتصادية، طـ أية مشؽؾة لؾػرد أو الجؿاطة طؾك كحق ما سبؼ بقاكف 

مختصرا، ومـ هذه الؿشؽالت مشؽؾة كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل طـ آقتصاد 

 العقـل، وكذا إمر يف التربطات، وقد بقـت بعض هذه إسس يف أربعة فروع:

 ريؿ الربا.تح الػرع األول:

 تحريؿ الغرر. الػرع الثاين:

 تحريؿ الؿؽقس. الػرع الثالث:

 تحريؿ آستزادة مـ الصدقات وتقجقف الزكاة إلك اإلكتاج.الػرع الرابع: 

يظفر أثر الربا جؾقا يف كؿق آقتصاد الؿالل بعقدا طـ آقتصاد الحؼقؼل، بؾ يعد هق 

ه الؿشؽؾة، وهق ما تؿ تجؾقتف يف الشؼ آقتصادي يف هذا البحث، الرافد إساسل لفذ

والـاضر إلك الشريعة اإلسالمقة يرى أهنا حرمت الربا تحريؿا قاصعا، بؾ حرمت كؾ 

صريؼ يمدي إلك الربا وإن كان يف حؼقؼتف لقس فقف زيادة، كربا القد، وربا الـساء بال زيادة، 

 مـ التػصقؾ طؾك الـحق أيت:وهق ما سلطرض لف يف هذا الػرع بشلء 

 تعريػ الربا وحؽؿف وما يجري فقف. الغصن األول:

سبب تحريؿ الربا وأثر ذلؽ يف طدم كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل طـ  الغصن الثاين:

 العقـل.

 الرتغقب يف اإلقراض وإكظار الؿعسر. الغصن الثالث:
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 الغصن األول

 تعريف الربا وحؽؿه وما يجري فقه

 با لغة: تعريف الر

الربا لغة يطؾؼ طؾك الزيادة، ومـف الرابَِقُة والَرْبُق، وهق ما ارتػع مـ آرض، والَرْبُق: 

الـََػُس العالل، وَربا الػرس، إذا اكتػخ مـ َطْدٍو أو فزٍع، وَأْرَبْقت، إذا أخذَت أكثر مؿا 

 .(3)أططقت

 تعريف الربا اصطالحا:

 .(2)معاوضة مال بؿال فضؾ مال بال طقض يفطرفه الحـػقة بلكه: 

طؼد طؾك طقض مخصقص، غقر معؾقم التؿاثؾ يف معقار الشرع  وطرفه الشافعقة بلكه:

 .(8)حالة العؼد، أو مع تلخقر يف البدلقـ أو أحدهؿا

 . (3)الزيادة يف الثؿـ أو إجؾ طؾك وجف غقر سائغ وطرفه الؿالؽقة بلكه:

 .(3)الزيادة يف أشقاء مخصقصةوطرفه الحـابؾة بلكه: 

                                                        

، ط 2833/ 3سؿاطقؾ بـ حؿاد الجقهري الػارابل، ( الصحاح، تاج الؾغة وصحاح العربقة، اإلمام: أبق كصر إ3)

م. لسان العرب، الشقخ: محؿد بـ مؽرم بـ  3337،  هـ 3337دار العؾؿ لؾؿاليقـ، بقروت، الطبعة الرابعة، 

 .هـ 3333 الثالثة، الطبعة بقروت، –، ط دار صادر 833/ 33طؾك، أبق الػضؾ، ابـ مـظقر، 

، ط دار الؽتاب اإلسالمل، بدون 33/ 3لؾشقخ: طثؿان بـ طؾل الزيؾعل، ( تبققـ الحؼائؼ شرح كـز الدقائؼ، 2)

 صبعة وتاريخ.

، ط دار 838/ 2( مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج، الشقخ: محؿد بـ أحؿد الشربقـل الخطقب، 8)

 م.3333هـ، 3333الؽتب العؾؿقة، الطبعة إولك، 

/ 2لرباين، الشقخ أبق الحسـ طؾل بـ أحؿد بـ مؽرم الصعقدي العدوي، ( حاشقة العدوي طؾك كػاية الطالب ا3)

 م.3333 -هـ 3333، الطبعة الثاكقة، بدون صبعة، بقروت –، ط دار الػؽر 333-333
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 التعؾقق طؾى تعريف الربا:

يالحظ الـاضر إلك تعاريػ الػؼفاء أن فؼفاء الؿذهب الشافعل طرفقا العؼد، بقـؿا 

 طرف باقل الػؼفاء الزيادة )وهل التل بسببفا حرم الربا طؾك ما يليت(.

ومؾخص ما جاء يف هذه التعاريػ أن الربا هق طؼد معاوضة بقـ )بدلقـ( مـ مال 

 أن هذا العؼد يشتؿؾ طؾك )زيادة( يف أحد العقضقـ طـ أخر بال )محدد شرطا( إٓ

مؼابؾ، وهذا هق )ربا الػضؾ(، وسقاء كان التبادل قد تؿ فقرا، أو تؿ تلخقر أحد 

العقضقـ طـ أخر وهذا هق )ربا الـساء(، ويدخؾ يف ربا الـساء أيضا ما لؿ تؽـ فقف 

 و تلخقرهؿا معا.زيادة إٓ أكف تؿ تلخقر تسؾقؿ أحد العقضقـ، أ

 مثال:

قؾـا إن الربا إكؿا يجري يف مجؿقطة محددة مـ إمقال، ومـ هذه إمقال )الـؼقد( 

 أيا كان كقطفا )ولقالحظ معل الؼارئ أن الـؼقد اقتصاد مالل افرتاضل(.

فنذا كان هـاك طؼد بقع )لـؼقد(، مؼابؾ )كؼقد(، مـ كقع واحد )كالجـقف الؿصري(، 

ا البقع شرصان، إول )الؿؿاثؾة(، الثاين )التؼابض( أي طدم التلجقؾ، فنكف يشرتط يف هذ

فنذا باطف مائة جـقف بؿائة وطشريـ طؾك أن يؼبضفا فقرا، أو بعد شفر مثال ففق ربا محرم، 

)ٓحظ معل أن هذه العشريـ اقتصاد مالل كؿا بؿعزل طـ آقتصاد العقـل وهق محرم يف 

 الشريعة اإلسالمقة(.

الـؼدان مختؾػقـ )كجـقف مصري بريال سعقدي(، فقشرتط هـا شرط واحد، وإذا كان 

وهق التؼابض، أما الؿؿاثؾة فال تشرتط ٕن الؿالقـ مختؾػان، فقجقز بقع مائة جـقف 

                                                                                                                                                                     

 م.3333هـ، 3833، ط مؽتبة الؼاهرة، بدون صبعة، 8/ 3( الؿغـل، مقفؼ الديـ طبد اهلل بـ أحؿد، ابـ قدامة، 3)
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بعشريـ ريال سعقدي إذا تؿ التؼابض يف الحال، أما إذا تلخر قبض أحد البدلقـ فال يجقز 

 ٕكف ربا.

ال سبقل إلى كؿائفا شرطا إال بوضعفا يف اقتصاد حؼقؼي، أما فؿن هـا كػفم أن )الـؼود( 

 أن يؽون االستثؿار يف األموال فؼط بحقث يباع الؿال بعضه ببعض بزيادة فال.

إٓ أن الشارع سبحاكف وتعالك لؿ يخص )تحريؿ الزيادة( طؾك إمقال الـؼدية فؼط 

ال فال يجقز تبادلفا إٓ طؾك الـحق السابؼ وإكؿا كص الشارع طؾك أجـاس أخرى مـ الؿ

 طؾك الـحق السابؼ وهق ما سلطرض لف باختصار يؾقؼ بالؿؼام والفدف مـ البحث.

 حؽم الربا ودلقؾه:

الؽتاب  (3)الربا مـ الؿحرمات، بؾ مـ الؽبائر، وقد دل طؾك تحريؿف قبؾ اإلجؿاع

 والسـة:

 الدلقل من الؽتاب:

ْقَطاُن ِمَن ﴿الَِّذيَن َيْلُكُؾوَن الرِّ  قوله تعالى:( 3) َبا اَل َيُؼوُموَن إاِلَّ َكَؿا َيُؼوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُه الشَّ

َبا َفَؿْن  َم الرِّ َبا َوَأَحلَّ اهَّللُ اْلَبْقَع َوَحرَّ َؿا اْلَبْقُع ِمْثُل الرِّ ُفْم َقاُلوا إِكَّ َجاَءُه اْلَؿسِّ َذلَِك بَِلكَّ

َما َسَؾَف َوَأْمُرُه إَِلى اهَّللِ َوَمْن َطاَد َفُلوَلئَِك َأْصَحاُب الـَّاِر ُهْم َمْوِطَظٌة ِمْن َربِِّه َفاْكَتَفى َفَؾُه 

اٍر َأثِقٍم  *فِقَفا َخالُِدوَن  َدَقاِت َواهَّللُ اَل ُيِحبُّ ُكلَّ َكػَّ َبا َوُيْربِي الصَّ إِنَّ *َيْؿَحُق اهَّللُ الرِّ

الَِحاِت َوَأَقا َكاَة َلُفْم َأْجُرُهْم ِطـَْد َربِِّفْم الَِّذيَن آَمـُوا َوَطِؿُؾوا الصَّ اَلَة َوآَتُوا الزَّ ُموا الصَّ

َبا  *َواَل َخْوٌف َطَؾْقِفْم َواَل ُهْم َيْحَزُكوَن  ُؼوا اهَّللَ َوَذُروا َما َبِؼَي ِمَن الرِّ َفا الَِّذيَن آَمـُوا اتَّ َياَأيُّ

                                                        

(، ط دار الؿسؾؿ لؾـشر والتقزيع، الطبعة 37محؿد بـ إبراهقؿ بـ الؿـذر الـقسابقري، )ص:  ( اإلجؿاع، اإلمام3)

 .8/ 3م، الؿغـل،  2333هـ/  3323إولك ، 
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َذُكوا بَِحْرٍب ِمَن اهَّللِ َوَرُسولِِه َوإِْن ُتْبُتْم َفَؾُؽْم ُرُءوُس َفنِْن َلْم َتْػَعُؾوا َفلْ  *إِْن ُكـُْتْم ُمْمِمـِقَن 

 .(3)َأْمَوالُِؽْم اَل َتْظِؾُؿوَن َواَل ُتْظَؾُؿونَ 

 وجف الدٓلة:

تضؿـت أيات أحؽام الربا وجقاز طؼقد الؿبايعات، والقطقد لؿـ استحؾ الربا 

 .(2)وأصر طؾك فعؾف

ِهْم َطْن قال تعالى: )َفبُِظْؾٍم ( 2) ْمـَا َطَؾْقِفْم َصقَِّباٍت ُأِحؾَّْت َلُفْم َوبَِصدِّ ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّ

َبا َوَقْد ُكُفوا َطـُْه َوَأْكِؾِفْم َأْمَواَل الـَّاِس بِاْلَباصِِل 161َسبِقِل اهَّللِ َكثِقًرا ) ( َوَأْخِذِهُم الرِّ

 (8)ا َألِقًؿا(َوَأْطَتْدَكا لِْؾَؽافِرِيَن ِمـُْفْم َطَذابً 

 وجف الدٓلة:

دلت أية طؾك أن تحريؿ الربا شرع اهلل يف جؿقع إديان، فؼد ذم اهلل القفقد طؾك أكؾ 

 .(3)الربا وأخرب أكف طاقبفؿ طؾقف

 الدلقل من السـة:

دلت طدة أحاديث مـ سـة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ طؾك تحريؿ الربا، وكقكف مـ 

 الؽبائر مـفا:

                                                        

 .273 - 273( سقرة البؼرة، أيات 3)

بل، ( يـظر: الجامع ٕحؽام الؼرآن، )تػسقر الؼرصبل(، لإلمام أبل طبد اهلل محؿد بـ أحؿد شؿس الديـ الؼرص2)

 .م 3333 - هـ3833 الثاكقة، الطبعة الؼاهرة، –، ط دار الؽتب الؿصرية 833/ 8

 .333-333( سقرة الـساء، أيتان 8)

، ط دار الؽتب 833/ 2( يـظر: أحؽام الؼرآن، لإلمام أحؿد بـ طؾل أبق بؽر الرازي الجصاص الحـػل، 3)

 م.3333هـ/3333العؾؿقة، بقروت، لبـان، الطبعة إولك، 
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اجتـبوا السبع »هريرة رضل اهلل طـف، طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال:  ( طـ أبل3)

الشرك باهَّلل، والسحر، وقتل الـػس »، قالقا: يا رسقل اهلل وما هـ؟ قال: «الؿوبؼات

التي حرم اهَّلل إال بالحق، وأكل الربا، وأكل مال القتقم، والتولي يوم الزحف، وقذف 

 .(3)«الؿحصـات الؿممـات الغافالت

لعن رسول اهَّلل صؾى اهَّلل طؾقه وسؾم آكل الربا، »( طـ جابر رضل اهلل طـف، قال: 2)

 .(2)«هم سواء»، وقال: «وممكؾه، وكاتبه، وشاهديه

رأيت »( طـ سؿرة بـ جـدب رضل اهلل طـف، قال: قال الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 8)

تقـا طؾى كفر من دم الؾقؾة رجؾقن أتقاين، فلخرجاين إلى أرض مؼدسة، فاكطؾؼـا حتى أ

فقه رجل قائم وطؾى وسط الـفر رجل بقن يديه حجارة، فلقبل الرجل الذي يف الـفر، 

فنذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر يف فقه، فرده حقث كان، فجعل كؾؿا 

جاء لقخرج رمى يف فقه بحجر، فقرجع كؿا كان، فؼؾت ما هذا؟ فؼال: الذي رأيته يف 

 .(8)«الـفر آكل الربا

الربا »( طـ طبد اهلل بـ مسعقد رضل اهلل طـف، طـ الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: 3)

ثالثة وسبعون بابا، أيسرها مثل أن يـؽح الرجل أمه، وإن أربى الربا طرض الرجل 

                                                        

ـَ َيْلُكُؾقَن َأْمَقاَل الَقَتاَمك ُضْؾًؿا، إِكَّ 3) ِذي  َتَعاَلك: ﴿إِنَّ الَّ
ِ
َؿا َيْلُكُؾقَن فِل ( أخرجف البخاري، كتاب القصايا، َباُب َقْقِل اهلل

ها، (، ومسؾؿ، كتاب اإليؿان، باب بقان الؽبائر وأكرب2733[، )33ُبُطقكِِفْؿ َكاًرا َوَسَقْصَؾْقَن َسِعقًرا( ]الـساء: 

(، والـسائل، كتاب 2373(، وأبق داود، كتاب القصايا، باب ما جاء يف التشديد يف أكؾ مال القتقؿ، )33)

 (.8373القصايا، اجتـاب أكؾ مال القتقؿ، )

 (.3333( أخرجف مسؾؿ، كتاب الؿساقاة، باب لعـ آكؾ الربا وممكؾف، )2)

 (.2333وكاتبف، ) ( أخرجف البخاري، كتاب البققع، باب آكؾ الربا وشاهده8)
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 .(3)«الؿسؾم

 وجف الدٓلة:

 دلت هذه إحاديث بؿـطققفا، ومػفقمفا بؿا ٓ يدع مجآ لؾشؽ طؾك حرمة الربا،

بؾ وكقكف مـ كبائر الذكقب، فؼد لعـ فاطؾف، بؾ لعـ كؾ مشرتك يف طؿؾقة الربا، وأيضا قد 

 (2)تقطد اهلل طؾك فاطؾف بالعؼاب الشديد كؿا جاء يف رؤيا رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ

 األموال التي يجري فقفا الربا:

العؾؿاء بعد ذلؽ  جاء الـص الشرطل بتحديد إمقال التل يجري فقفا الربا، ثؿ ألحؼ

بالـص ما يف معـاه، وأذكر هـا باختصار الـص وفؼفف دون التعرض ٓختالف الػؼفاء يف 

طؾة الربا؛ مستفدفا الفدف إساسل مـ البحث، وهق إثبات أثر الربا يف كؿق آقتصاد 

 آفرتاضل طؾك حساب آقتصاد الحؼقؼل، وهق ما مـعف الشرع، وبقـف طؾؿاؤه.

 لؿحدد لألموال التي يجري فقفا الربا:أوال: الـص ا

أتت السـة الـبقية يف طدة أحاديث بتحديد إمقال التل يجري فقفا الربا، وأختار مـفا 

 يف هذا الؿقضع أجؿع هذه إحاديث: 

وهق حديث مسؾؿ طـ سقدكا طبادة بـ الصامت رضل اهلل طـف، قال: قال رسقل اهلل 

، والػضة بالػضة، والبر بالبر، والشعقر بالشعقر، الذهب بالذهب»صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

                                                        

(،  وصححف طؾك شرط الشقخقـ، ووافؼف الذهبل، وأخرجف البقفؼل يف شعب اإليؿان 2233( أخرجف الحاكؿ )3)

هذا إسـاد صحقح، والؿتـ مـؽر هبذا اإلسـاد، وٓ أطؾؿف إٓ وهؿا وكلكف » ( مـ صريؼ الحاكؿ وقال: 3383)

 «.دخؾ لبعض رواة اإلسـاد يف إسـاده

، ط: دار الحديث، 233/ 3إوصار، الشقخ محؿد بـ طؾل بـ محؿد بـ طبد اهلل الشقكاين القؿـل، ( يـظر: كقؾ 2)

 م.3338 -هـ 3338مصر، الطبعة إولك، 
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والتؿر بالتؿر، والؿؾح بالؿؾح، مثال بؿثل، سواء بسواء، يدا بقد، فنذا اختؾػت هذه 

  (3)«.األصـاف، فبقعوا كقف شئتم، إذا كان يدا بقد

« فنذا اختؾػت هذه األصـاف، فبقعوا كقف شئتم، إذا كان يدا بقد »وجاء تػصقؾ جؿؾة 

ر اإلمام مسؾؿ مـ حديث سقدكا طبادة رضل اهلل طـف، فػل لػظ اإلمام الرتمذي: طـد غق

بقعوا الذهب بالػضة كقف شئتم يدا بقد، وبقعوا البر بالتؿر كقف شئتم يدا بقد، وبقعوا »

 .(2)«الشعقر بالتؿر كقف شئتم يدا بقد

يدا بقد، وأما  وال بلس ببقع الذهب، بالػضة والػضة أكثرهؿا»ويف لػظ اإلمام أبل داود 

 .(8)«كسقئة فال، وال بلس ببقع البر بالشعقر، والشعقر أكثرهؿا يدا بقد، وأما كسقئة فال

 كقػقة التعامل مع األموال الربوية:

 مـ خالل ما سبؼ مـ الـصقص كػفؿ أن ما يجري فقف الربا مـ إمقال صـػان:

 ية.الـؼدان )الذهب والػضة(، ويؾحؼ هبؿا إوراق الـؼد األول:

الؿطعقمات وكص الشرع طؾك )الرب، والتؿر، والشعقر، والؿؾح(، ويؾحؼ هبا ما  الثاين:

 يف معـاها مـ الؿطعقمات.

وهذا الؼدر الؿـصقص طؾقف اتػؼ الػؼفاء طؾك جريان الربا فقف، وما سقى ما سبؼ مـ 

 . (3)إمقال ففق غقر ربقي

                                                        

 (، .3337( أخرجف مسؾؿ، كتاب الؿساقاة، باب الصرف وبقع الذهب بالقرق كؼدا، )3)

(، 3233طة مثال بؿثؾ وكراهقة التػاضؾ فقف، )( أخرجف الرتمذي، كتاب البققع، باب ما جاء أن الحـطة بالحـ2)

 «.حسـ صحقح»وقال: 

 (.8833( أخرجف أبق داود، كتاب البققع، باب يف الصرف، )8)

 . 3/ 3( هذا إجؿآ وإٓ ففـاك خالف يف طؾة الربا لقس هذا البحث مؼامف، يـظر: الؿغـل 3)
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 فنذا تؿت الؿعاوضة بقن مالقن فؾه حاالن:

ولى: أن ال يؽوكا ربويقن )كبقع ثوب مؼابل ثوب(، أو يؽون أحدهؿا ربويا الحال األ

 واآلخر غقر ربوي )كبقع الثوب مؼابل الـؼود(.

ويف هذه الحال ٓ تجب رطاية التؿاثؾ، وٓ الحؾقل، وٓ التؼابض يف الؿجؾس، سقاء 

 اتػؼ الجـس، أو اختؾػ، فؾق باع ثقبا بثقبقـ مـ جـسف، جاز.

 أن يؽوكا ربويقن؛ فنما أن يؽوكا ربويقن من صـف واحد، أو من صـػقن: الحال الثاين: 

: لؿ تجب رطاية التؿاثؾ، وٓ التؼابض، وٓ الحؾقل، ومـ صقره: فنن كاكا من صـػقن

 أن يبقع الحـطة بالذهب، كؼدا، أو كسقئة.

 : فنما أن يتحد الجـس أو يختؾػ:أما إن كاكا من صـف واحد

ع الذهب بالذهب، والحـطة بالحـطة، ثبتت أحؽام الربا : بلن بافنن اتحد الجـس

 الثالثة، فتجب رطاية التؿاثؾ، والحؾقل، والتؼابض يف الؿجؾس. 

: كالحـطة بالشعقر، والذهب بالػضة، لؿ تعترب الؿؿاثؾة، ويعترب وإن اختؾف الجـس

 .(3)الحؾقل والتؼابض يف الؿجؾس

 الغصن الثاين

 دم كؿو االقتصاد الؿالي بؿعزل طن العقـي سبب تحريم الربا وأثر ذلك يف ط

ٓ سبقؾ إلك كؿاء الـؼقد يف آقتصاد اإلسالمل إٓ مـ خالل  مؿا سبؼ يظفر أكف

استثؿارها يف آقتصاد الحؼقؼل، فبقع الـؼقد بالـؼقد قد ققدتف الشريعة لؾغاية، بحقث ٓ 

                                                        

/ 8بل زكريا محقل الديـ يحقك بـ شرف الـقوي، ( يـظر فقؿا سبؼ: روضة الطالبقـ وطؿدة الؿػتقـ، لإلمام أ3)

 م.3333هـ، 3332طؿان، الطبعة الثالثة،  -دمشؼ -، ط: الؿؽتب اإلسالمل، بقروت833
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س هذا التؼققد يف ربا يؿؽـ لؾـؼقد أن تـؿق إٓ مـ خالل آستثؿار، وكستطقع أن كتؾؿ

الػضؾ إذا كان حآ؛ فؿـ الذي يؼبؾ أن يستبدل مائة جـقف بؿائة وطشريـ حالة بال 

 تلجقؾ؟!

بالطبع ٓ أحد، ومع ذلؽ حرمت الشريعة هذه الصقرة، ولذلؽ اختؾػقا يف العؾة مـ 

فالـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ حرم أشقاء »ربا الػضؾ، فؼال البعض لقس معؼقل الؿعـك: 

كؿا حرم قؾقؾ الخؿر؛ ٕكف يدطق  -مؿا يخػك فقفا الػساد إلفضائفا إلك الػساد الؿحؼؼ 

مثؾ ربا الػضؾ؛ فنن الحؽؿة فقف قد تخػك إذ العاقؾ ٓ يبقع درهؿا  -إلك كثقرها 

بدرهؿقـ؛ إٓ ٓختالف الصػات؛ مثؾ: كقن الدرهؿ صحقحا، والدرهؿقـ 

 . (3)«مؽسقريـ

بؾ الؿعـك فقف سد الذريعة؛ ٕكف قد يمدي إلك  -حؼ وهق ال -وقال بعض العؾؿاء 

ربا الػضؾ إكؿا حرم ٕكف ذريعة إلك ربا »الدخقل يف ربا الـساء؛ كؿا قال ابـ تقؿقة: 

 .(2)«الـسقئة فالربا الؿؼصقد بالؼصد إول هق ربا الـسقئة فال ربا إٓ فقف

ف فقف أن الشريعة وأيا كاكت الحؽؿة فالؼدر الؿتػؼ طؾقف، والؿعـك الذي ٓ خال

وقػت مققػا صارما مـ الربا، ومـعت كؾ شلء يقصؾ إلقف، كؿا سبؼ يف ربا الػضؾ مع 

الحؾقل، وأيضا كاشرتاط الؼبض قبؾ التػرق يف بقع الـؼد بالـؼد )الصرف(، وطدم جقاز 

بقع كقؾق مـ التؿر الجقد مثال باثـقـ مـ التؿر الرديء، واشرتاط أن يبقع الرديء بالؿال، 

                                                        

، ط مجؿع الؿؾؽ 23/ 23( مجؿقع الػتاوى، تؼل الديـ أبق العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ تقؿقة الحراين، 3)

 م.3333هـ/3333ة، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ، الؿديـة الـبقي

 .333/ 23( الؿرجع السابؼ، 2)
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يشرتي بالؿال التؿر الجقد، مع أن الؼقؿة واحدة، والـتقجة واحدة؛ كؿا جاء طـ  ثؿ

أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف »سقديـا أبل سعقد الخدري، وأبل هريرة رضل اهلل طـفؿا: 

وسؾؿ استعؿؾ رجال طؾك خقرب، فجاءه بتؿر جـقب، فؼال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف 

ل: ٓ واهلل يا رسقل اهلل إكا لـلخذ الصاع مـ هذا ، قا«أكل تؿر خقبر هؽذا؟»وسؾؿ: 

ال تػعل، بع »بالصاطقـ، والصاطقـ بالثالثة، فؼال رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

، والجؿع الدقؾ وهق أردأ التؿر، والجـقب (3)«الجؿع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جـقبا

الربا، وإن كان إمر يف حؼقؼتف ، وما كان ذلؽ إٓ حذرا مـ آقرتاب مـ (2)الجقد مـف

 لقس مـ الربا )أي: الزيادة بدون مؼابؾ( يف شلء. 

حرم التػرق يف الصرف  وبقع الربقي بؿثؾف قبؾ الؼبض؛ لئال يتخذ »يؼقل ابـ الؼقؿ: 

ذريعة إلك التلجقؾ الذي هق أصؾ باب الربا، فحؿاهؿ مـ قرباكف باشرتاط التؼابض يف 

التؿاثؾ، وأن ٓ يزيد أحد العقضقـ طؾك أخر إذا كاكا مـ  الحال، ثؿ أوجب طؾقفؿ فقف

جـس واحد حتك ٓ يباع مد جقد بؿديـ رديئقـ وإن كاكا يساوياكف؛ سدا لذريعة ربا الـساء 

الذي هق حؼقؼة الربا، وأكف إذا مـعفؿ مـ الزيادة مع الحؾقل حقث تؽقن الزيادة يف مؼابؾة 

ؿ مـفا حقث ٓ مؼابؾ لفا إٓ مجرد إجؾ جقدة أو صػة أو سؽة أو كحقها، فؿـعف

                                                        

(، ومسؾؿ، كتاب الؿساقاة، باب بقع 2233( أخرجف البخاري، كتاب البققع، باب إذا أراد بقع تؿر بتؿر خقر مـف، )3)

 (.3338(، والـسائل، كتاب البققع، بقع التؿر بالتؿر متػاضال، )3338الطعام مثال بؿثؾ، )

، الؼامقس الؿحقط، مجد الديـ أبق صاهر محؿد بـ يعؼقب الػقروزآبادى، 3333/ 3، 3337/ 8( الصحاح، 2)

 2333 - هـ 3323 الثامـة، الطبعة لبـان، –(، ط ممسسة الرسالة لؾطباطة والـشر والتقزيع، بقروت 73)ص: 

 .م
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 .(3)«أولك

 تحريم الربا وإن كان مـػعة:

فؼد حرم الشرع كؾ شلء يف معـك الربا؛ حتك وإن لؿ يؽـ مآ كؼديا، كؿا لق كاكت 

 الزيادة مؼابؾ مـػعة:

فؿـ أقرض أحد قرضا فؾقس لف إٓ مالف طـد حؾقل إجؾ، وٓ يجقز لف أن يلخذ 

الؿال، وإن كاكت الزيادة مـػعة، كؿا لق أططاه مائة ألػ جـقف مثال  زيادة طؾك هذا

لقسددها بعد سـة، واشرتط أن يفبف سقارتف لقؼقدها شفرا مثال، ففذا ربا أيضا، وهل 

أقرض رجؾ »، فعـ ابـ سقريـ، قال: (2)«كؾ قرض جر كػعا ففق ربا»الؼاطدة الؿشفقرة 

ما أصاب مـ ضفر »فؼال ابـ مسعقد:  رجال خؿسؿائة درهؿ واشرتط طؾقف ضفر فرسف،

 .(8)«فرسف ففق ربا

والراهـ إذا سؾؿ الؿرهقن لؾؿرهتـ، فال يجقز لؾؿرهتـ أن يـتػع بالؿرهقن؛ ٕن 

الؿرهقن إكؿا هق وثقؼة لديـف، فنذا اكتػع بف كان هذا آكتػاع زيادة طـ حؼف )الديـ( بدون 

 .(3)مؼابؾ فقؽقن ربا محرما

                                                        

/ 3ؽر بـ أيقب الؿعروف بابـ ققؿ الجقزية، ( إطالم الؿققعقـ طـ رب العالؿقـ، أبق طبد اهلل محؿد بـ أبل ب3)

 هـ. 3328، ط: دار ابـ الجقزي لؾـشر والتقزيع، الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، الطبعة إولك، 37

(، 223( يـظر: إشباه والـظائر، لؾشقخ: زيـ الديـ بـ إبراهقؿ بـ محؿد، الؿعروف بابـ كجقؿ الؿصري، )ص: 2)

 .م 3333 - هـ 3333 إولك، الطبعة لبـان، –ط دار الؽتب العؾؿقة، بقروت 

 (.23332( أخرجف ابـ أبل شقبة يف مصـػف )8)

، ط: دار الؽتب العؾؿقة، مختصر الؿزين مع إم، اإلمام أبق 333/ 3( يـظر: الؿدوكة، اإلمام مالؽ بـ أكس،  3)

 م.3333هـ، 3333، ط: دار الػؽر، 337/ 3طبد اهلل محؿد بـ إدريس الشافعل،  
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أكثر البققع الؿؿـقطة إكؿا تجد مـعفا لؿعـك زيادة إما يف » صبل: ولذا قال اإلمام الؼر

 .(3)«طقـ مال، وإما يف مـػعة ٕحدهؿا مـ تلخقر وكحقه

وبـاء طؾك ما سبؼ فنن أية معامؾة تشتؿؾ طؾك ربا ففل محرمة، وكخؾص إلك أن 

عقدا طـ الشريعة اإلسالمقة بتحريؿفا الربا تؼػ سدا مـقعا أمام كؿق آقتصاد الؿالل ب

 آقتصاد الحؼقؼل.

 لؿاذا ال يجعل لألجل كصقب من الربح كؿا يجعل يف التجارة؟

قد يؼقل قائؾ لؿ ٓ كجعؾ لألجؾ كصقبا مـ الربح، وذلؽ ٕن مـ أخذ مآ لقرده بعد 

أجؾ معقـ مـ الؿؿؽـ أن يتجر فقف فقربح، بقـؿا مـ أططاه الؿال ٓ يلخذ شقئا بالؿؼابؾ، 

 يادة يف مؼابؾ ما تركف مـ الؿال يف يد آخذ الؿال. فؾؿاذا ٓ يلخذ ز

وهذه الشبفة قد سؿعتفا مـ بعض طؿالؼة آقتصاد يف مصر، فؼال: مع احرتامل التام 

 لؾشريعة اإلسالمقة، لؽؾ شلء مؼابؾ وبدل، فليـ هق بدل أو مؼابؾ رأس الؿال؟

َؿا اْلَبْقعُ  وهذه الشبفة هل كػس شبفة الؽػار لؿا قالقا: َبا( )إِكَّ ففؿ يؼقلقن: إن   (2)ِمْثُل الرِّ

التجارة فقفا زيادة طؾك الثؿـ الذي اشرتى بف التاجر؛ لؼصد اكتػاع التاجر يف مؼابؾة جؾب 

السؾع وطرضفا لؾؿستفؾؽقـ يف البقع الـؼدي، ثؿ ٕجؾ اكتظار الثؿـ يف البقع الؿمجؾ، 

ألػا، ففق قد أططاه هذا فؽذلؽ إذا أسؾػ ألػ جـقف مثال طؾك أكف يرجعفا لف أحد طشر 

إلػ الزائد؛ ٕجؾ إطداد مالف لؿـ يستسؾػف؛ ٕن الؿؼرض تصدى إلقراضف وأطد مالف 

                                                        

 .833/ 8( تػسقر الؼرصبل 3)

 .273( سقرة البؼرة، جزء مـ أية 2)
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  .(3)ٕجؾف، ثؿ ٕجؾ اكتظار ذلؽ بعد محؾ أجؾف

َباهذا وقد رد اهلل طؾقفؿ ردا قاصعا بال جدال فؼال تعالك) َم الرِّ  (2)(َوَأَحلَّ اهَّللُ اْلَبْقَع َوَحرَّ

ففق إطراض طـ مجادلتفؿ إذ ٓ جدوى فقفا؛ ٕهنؿ قالقا »اشقر يف سبب ذلؽ: قال ابـ ط

ذلؽ كػرا وكػاقا، فؾقسقا مؿـ تشؿؾفؿ أحؽام اإلسالم، وهق إقـاع لؾؿسؾؿقـ بلن ما قالف 

الؽػار هق شبفة محضة، وأن اهلل العؾقؿ قد حرم هذا وأباح ذلؽ، وما ذلؽ إٓ لحؽؿة 

تدبر ٕدركقا الػرق بقـ البقع والربا، ولقس يف هذا وفروق معتربة لق تدبرها أهؾ ال

الجقاب كشػ لؾشبفة ففق مؿا وكؾف اهلل تعالك لؿعرفة أهؾ العؾؿ مـ الؿممـقـ، مع أن 

 .(8)«ذكر تحريؿ الربا طؼب التحريض طؾك الصدقات يقمئ إلك كشػ الشبفة

 هذا وقد طدد الػؼفاء والعؾؿاء الرد طؾى هذه الشبفة من طدة أوجه:

مـ باع ثقبا يساوي طشرة بعشريـ فؼد جعؾ ذات الثقب مؼابال »ل الؼػال: قا

بالعشريـ، فؾؿا حصؾ الرتاضل طؾك هذا التؼابؾ صارت العشرون طقضا لؾثقب يف 

الؿالقة فؾؿ يلخذ البائع مـ الؿشرتي شقئا بدون طقض، أما إذا أقرضف طشرة بعشريـ فؼد 

 يؼال إن الزائد طوض اإلمفال ألن والأخذ الؿؼرض العشرة الزائدة مـ غقر طقض. 

 .(3)«اإلمفال لقس ماال أو شقئا يشار إلقه حتى يجعؾه طوضا طن العشرة الزائدة

                                                        

، لؿحؿد «تحرير الؿعـك السديد وتـقير العؼؾ الجديد مـ تػسقر الؽتاب الؿجقد»( يـظر: التحرير والتـقير 3)

 3333 تقكس، –، ط: الدار التقكسقة لؾـشر 33/ 8الطاهر بـ محؿد بـ محؿد الطاهر بـ طاشقر التقكسل، 

 .هـ

 .273( سقرة البؼرة، جزء مـ أية 2)

 ( الؿرجع السابؼ.8)

 33/ 8( يـظر: التحرير والتـقير، 3)



  

373 

فنن ققؾ: لؿ ٓ يجقز أن يؽقن لبؼاء رأس الؿال يف يده مدة »وقال اإلمام الرازي: 

هذه  مديدة طقضا طـ الدرهؿ الزائد )يعـل الربا(، وذلؽ ٕن رأس الؿال لق بؼل يف يده

الؿدة لؽان يؿؽـ الؿالؽ أن يتجر فقف، ويستػقد بسبب تؾؽ التجارة ربحا، فؾؿا تركف يف 

يد الؿديقن، واكتػع بف الؿديقن لؿ يبعد أن يدفع إلك رب الؿال ذلؽ الدرهؿ الزائد 

 طقضا طـ اكتػاطف بؿالف.

درهم إن هذا االكتػاع الذي ذكرتم أمر موهوم قد يحصل وقد ال يحصل، وأخذ القؾـا: 

 .(3)«الزائد أمر متقؼن، فتػويت الؿتقؼن ألجل األمر الؿوهوم ال يـػك طن كوع ضرر

فالقجف طـدي يف التػرقة بقـ البقع والربا أن مرجعفا إلك التعؾقؾ »وقال ابـ طاشقر: 

بالؿظـة مراطاة لؾػرق بقـ حالل الؿؼرتض والؿشرتي، فؼد كان آقرتاض لدفع حاجة 

ػسف وأهؾف ٕهنؿ كاكقا يعدون التدايـ هؿا وكربا، وقد استعاذ الؿؼرتض لإلكػاق طؾك ك

 مـف الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ، وحال التاجر حال التػضؾ. 

، فحال باذل مالف لؾؿحتاجقـ لقـتػع بؿا وكذلك اختالف حالي الؿسؾف والبائع

مال، يدفعقكف مـ الربا فقزيدهؿ ضقؼا ٕن الؿتسؾػ مظـة الحاجة، أٓ تراه لقس بقده 

وحال بائع السؾعة تجارة حال مـ تجشؿ مشؼة لجؾب ما يحتاجف الؿتػضؾقن وإطداده 

 لفؿ طـد دطاء حاجتفؿ إلقف مع بذلفؿ لف ما بقدهؿ مـ الؿال. فالتجارة معامؾة بقـ غـققـ:

أٓ ترى أن كؾقفؿا باذل لؿا ٓ يحتاج إلقف وآخذ ما يحتاج إلقف، فالؿتسؾػ مظـة الػؼر، 

الغـك، فؾذلؽ حرم الربا ٕكف استغالل لحاجة الػؼقر وأحؾ البقع ٕكف  والؿشرتي مظـة

                                                        

/ 7( مػاتقح الغقب )التػسقر الؽبقر(، اإلمام أبق طبد اهلل محؿد بـ طؿر بـ الحسـ الؿؾؼب بػخر الديـ الرازي، 3)

 .هـ 3323 - الثالثة الطبعة بقروت، –، ط دار إحقاء الرتاث العربل 73
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إطاكة لطالب الحاجات. فتبقـ أن اإلقراض مـ كقع الؿقاساة والؿعروف، وأهنا ممكدة 

التعقـ طؾك الؿقاسل وجقبا أو كدبا، وأيا ما كان فال يحؾ لؾؿؼرض أن يلخذ أجرا طؾك 

قتجر بف أو لققسع تجارتف فؾقس مظـة طؿؾ الؿعروف. فلما الذي يستؼرض مآ ل

الحاجة، فؾؿ يؽـ مـ أهؾ استحؼاق مقاساة الؿسؾؿقـ، فؾذلؽ ٓ يجب طؾك الغـل 

 .(3)«إقراضف بحال فنذا قرضف فؼد تطقع بؿعروف. وكػك هبذا تػرقة بقـ الحالقـ

وخالصة ما سبؼ أكف ٓ يجقز التسقية بقـ البقع والربا، أو ادطاء أكف يـبغل أن يؽقن 

 لألجؾ كصقب مـ الؿال، وذلؽ ٕمقر؛ مـفا:

 ( أن إجؾ )مدة الؼرض( لقس سؾعة، أو طقـا حتك يؽقن لفا ثؿـ.3)

( أن حصقل الربح لؾؿؼرتض إذا تاجر يف مال الؼرض أمر غقر متقؼـ، بقـؿا حصقل 2)

 الؿرابل طؾك الزيادة أمر متقؼـ، وهذا ضرر بقـ طؾك الؿؼرتض.

لب مؿـ ٓ يستخدمف يف أغراض إكتاجقة، بؾ هق لسد ( أن الؼرض يؽقن يف الغا8)

 حاجتف وفاقتف، فنلزامف بالزيادة ضؾؿ لف.

( ٓ تستؼقؿ التسقية بحال بقـ البقع )سؾعة مؼابؾ مال وهق اقتصاد حؼقؼل( والربا 3)

)مال بؿال زائد طـف(، وذلؽ ٕن البقع إكؿا يؽقن بقـ غـققـ، فالبائع يبذل سؾعتف، 

ثؿـ، فؽؾ مـفؿا يعطل لمخر، بقـؿا يف حالة الربا فالؿرابل يعطل والؿشرتي يبذل ال

 وهق الغـل، بقـؿا أخذ ٓ شلء لديف لقعطقف، فؽقػ يؼال بالتسقية.

 أثر تحريم الربا يف طدم كؿو االقتصاد الؿالي بؿعزل طن الحؼقؼي:

استثؿاره مؿا سبؼ يتؼرر أكف ٓ وجف إلكؿاء الؿال يف الشريعة اإلسالمقة إٓ مـ خالل 

                                                        

 .33/ 8( التحرير والتـقير 3)
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يف آقتصاد الحؼقؼل، فؿـ أراد أن يؼرض مالف فؾقس لف إٓ كػس مالف بال زيادة، وإٓ 

فقعطقف لغقره لقستثؿره يف شركة، أو مضاربة )تشغقؾ أمقال(، بـسبة مـ الربح، ويف هذه 

الحالة لـ يزيد الؿال إٓ مـ خالل كجاح آستثؿار، فنن لؿ يـجح فال زيادة، فقسقر 

الؿالل مقازيا لالقتصاد الحؼقؼل، فال يـؿق الؿالل بؿعزل طـ الحؼقؼل صالؿا آقتصاد 

 قد حرم الربا. 

وبـاء طؾك ما سبؼ يتؼرر أيضا أن كؾ الؿعامالت التل تـطقي طؾك بقع الؿال مؼابؾ 

فائدة محددة، قؾت أو كثرت ٓ تجقز يف الشريعة اإلسالمقة، فضال طـ الؿتاجرة هبا كؿا 

ن الخزاكة، وأن هذا الـظام الؿالل العالؿل الؼائؿ طؾك التحؽؿ يف سعر يف السـدات وأذو

الػائدة لقس مشروطا، وٓ شؽ أن ما تؿخض طـف هذا الـظام مـ آثار سؾبقة سبؼ شرحفا 

 ٓ يؿؽـ أن يؽقن بحال يف كظام اقتصادي مؼقد بالشريعة اإلسالمقة.

الخطقر لؾربا طؾى االقتصاد سبب الؿوقف الصارم من الشريعة يف تحريم الربا )األثر 

 الحؼقؼي(:

ضفر جؾقا مؿا سبؼ أن الشريعة وقػت مققػا صارما مـ الربا أي: )الزيادة بدون مؼابؾ 

يف طؼد معاوضة(، أو )زيادة آقتصاد الؿالل ]أو آفرتاضل[ دون أن تؽقن هـاك زيادة 

ـقع مـ العؼقد يف آقتصاد الحؼقؼل(، وأن الشريعة سدت الطرق الؿقصؾة إلك هذا ال

 )الربا(، فحرمت طؼقدا وإن لؿ تؽـ يف حؼقؼتفا زيادة كؿا سبؼ بقاكف.

والعؾؿاء مـ قديؿ قد حذروا مـ إثر الخطقر لؾربا طؾك وجف العؿقم، وذلؽ مـ 

خالل حديثفؿ طـ الحؽؿة مـ تحريؿ الربا، وكان مـ حديثفؿ التـبقف طؾك أثر الربا 

 الخطقر طؾك آقتصاد الحؼقؼل. 

لإلمام الػخر الرازي كالم يف غاية إهؿقة يف الحؽؿة مـ تحريؿ الربا، وكظرا لؿا فقف و
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مـ طرض جؿقؾ لؾحؽؿة مـ تحريؿ الربا، وما فقف مـ طرض لؾشبف، والرد طؾقفا، 

 أطرضف بتصرف يسقر؛ يؼقل اإلمام:

 ذكروا يف سبب تحريؿ الربا وجقها: »

ر طقض، ٕن مـ يبقع الدرهؿ الربا يؼتضل أخذ مال اإلكسان مـ غق أحدها:

بالدرهؿقـ كؼدا أو كسقئة فقحصؾ لف زيادة درهؿ مـ غقر طقض، ومال اإلكسان متعؾؼ 

 حاجتف ولف حرمة طظقؿة، فقجب أن يؽقن أخذ مالف مـ غقر طقض محرما.

قال بعضفؿ: اهلل تعالك إكؿا حرم الربا مـ حقث إكف يؿـع الـاس طـ آشتغال  وثاكقفا:

ؽ ٕن صاحب الدرهؿ إذا تؿؽـ بقاسطة طؼد الربا مـ تحصقؾ الدرهؿ بالؿؽاسب، وذل

الزائد كؼدا كان أو كسقئة خػ طؾقف اكتساب وجف الؿعقشة، فال يؽاد يتحؿؾ مشؼة 

الؽسب والتجارة والصـاطات الشاقة، وذلؽ يػضل إلك اكؼطاع مـافع الخؾؼ، ومـ 

 ف والصـاطات والعؿارات. الؿعؾقم أن مصالح العالؿ ٓ تـتظؿ إٓ بالتجارات والحر

ققؾ: السبب يف تحريؿ طؼد الربا، أكف يػضل إلك اكؼطاع الؿعروف بقـ الـاس  وثالثفا:

مـ الؼرض، ٕن الربا إذا صابت الـػقس بؼرض الدرهؿ واسرتجاع مثؾف، ولق حؾ الربا 

لؽاكت حاجة الؿحتاج تحؿؾف طؾك أخذ الدرهؿ بدرهؿقـ، فقػضل ذلؽ إلك اكؼطاع 

 والؿعروف واإلحسان.  الؿقاساة

هق أن الغالب أن الؿؼرض يؽقن غـقا، والؿستؼرض يؽقن فؼقرا، فالؼقل  ورابعفا:

بتجقيز طؼد الربا تؿؽقـ لؾغـل مـ أن يلخذ مـ الػؼقر الضعقػ مآ زائدا، وذلؽ غقر 

 جائز برحؿة الرحقؿ. 

تؽالقػ أن حرمة الربا قد ثبتت بالـص، وٓ يجب أن يؽقن حؽؿ جؿقع ال وخامسفا:
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 .(3)«معؾقمة لؾخؾؼ، فقجب الؼطع بحرمة طؼد الربا، وإن كـا ٓ كعؾؿ القجف فقف

الربا »وقد بقـ ولل اهلل الدهؾقي إثر الخطقر لؾربا طؾك آقتصاد الحؼقؼل فؼال: 

لقس لف دخؾ يف التؿدن أي ]آقتصاد وإطؿار إرض[ والتعاون ]أي التؽافؾ[ ، وهق 

أكثر أو أفضؾ مؿا أخذ، وهق سحت باصؾ فنن طامة  الؼرض طؾك أن يمدي إلقف

الؿؼرتضقـ هبذا الـقع هؿ الؿػالقس الؿضطرون، وكثقرا ما ٓ يجدون القفاء طـد إجؾ، 

فقصقر أضعافا مضاطػة ٓ يؿؽـ التخؾص مـف أبدا، وهق مظـة لؿـاقشات طظقؿة 

إلك ترك  وخصقمات مستطقرة، وإذا جرى الرسؿ باستـؿاء الؿال هبذا القجف أفضك

الزراطات والصـاطات التل هل أصقل الؿؽاسب، وٓ شلء يف العؼقد أشد تدققؼا 

واطتـاء بالؼؾقؾ وخصقمة مـ الربا، وهذان الؽسبان )أي الؿقسر والربا( بؿـزلة السؽر 

مـاقضان ٕصؾ ما شرع اهلل لعباده مـ الؿؽاسب، وفقفؿا قبح ومـاقشة، وإمر يف مثؾ 

أن يضرب لف حدا يرخص فقؿا دوكف ويغؾظ الـفل طؿا فققف أو يصد ذلؽ إلك الشارع، إما 

 طـف رأسا.

وكان الؿقسر والربا شائعقـ يف العرب، وكان قد حدث بسببفؿا مـاقشات طظقؿة ٓ 

اكتفاء لفا ومحاربات، وكان قؾقؾفؿا يدطقا إلك كثقرهؿا، فؾؿ يؽـ أصقب وٓ أحؼ مـ 

 (2) «ك طـفؿا بالؽؾقةأن يراطك حؽؿ الؼبح والػساد مقفرا، فقـف

وأطتؼد أن يف كالم اإلمام الرازي والدهؾقي كػاية لؿـ أراد أن يتبقـ الحؽؿة مـ 

                                                        

 .73/ 7( تػسقر الرازي، 3)

( حجة اهلل البالغة، لؾعالمة أحؿد بـ طبد الرحقؿ بـ الشفقد وجقف الديـ بـ معظؿ بـ مـصقر الؿعروف بـالشاه 2)

 .م2333 - هـ 3323 إولك،: الطبعة لبـان، –، ط دار الجقؾ، بقروت 333/ 2ولل اهلل الدهؾقي، 
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تحريؿ الربا، فػضال طـ تدمقره آقتصاد الحؼقؼل، فػقف أيضا قطع الؿعروف بقـ الـاس، 

وضؾؿ الػؼقر، واستغاللف واستعباده، واكتشار الخصقمات والؿشاجرات بقـ الـاس، 

ا يصدقف القاقع، ويـطؼ بف الحال، بؾ امتد أثره لقتجاوز إفراد إلك الدول، وهذا مؿ

وصارت الدول الدائـة مستعؿرة لؾدول الؿديـة، بال جقش وٓ سالح، ولؽـ بؿال 

 سحت هق ربا لؿ يصؾ الدول الؿديـة مـف كػع، واهلل الؿستعان.

 الغصن الثالث

 الترغقب يف اإلقراض وإكظار الؿعسر

لشريعة اإلسالمقة الربا، رغبت يف بدائؾف، وهذه البدائؾ مـفا ما هق ا حرمت لؿا

 استثؿاري؛ كالشركة، والؿضاربة، ومـفا ما فقف معـك الؿقاساة، ومـف الؼرض.

والؼرض يف الشريعة اإلسالمقة يختؾػ طـ غقره يف الـظؿ آقتصادية الؿعاصرة، 

بال زيادة، بؾ وٓ يجقز أن ووجف الخالف أن الؿؼرتض ٓ يرد لؾؿؼرض إٓ مثؾ مالف 

يؼدم لف مـػعة يف مؼابؾ ما أخذ مـ الؼرض طؾك كحق ما تؿ بقاكف مػصال يف الحديث طـ 

 الربا.

؛ وقد رتب الشرع طؾقف الثقاب (3)والؼرض مـدوب إلقف بنجؿاع طؾؿاء الؿسؾؿقـ

 العظقؿ.

وسؾؿ قال:  سقدكا طبد اهلل بـ مسعقد رضل اهلل طـف أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف فعـ

ما من مسؾم يؼرض مسؾؿا قرضا »، ويف رواية «إن السؾف يجري مجرى شطر الصدقة»

                                                        

، ط دار 837/ 3لؿحؾك، أبق محؿد طؾل بـ أحؿد بـ سعقد بـ حزم إكدلسل الؼرصبل الظاهري، ( يـظر: ا3)

 الؽتب العؾؿقة بدون صبعة، وتاريخ.
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 .(3)«مرتقن إال كان كصدقتفا مرة

ومعـك الحديث أن مـ أقرض مسؾؿا مبؾغا مـ الؿال فؾف أجر مـ تصدق بـصػ هذا 

صة الؿال، فنذا أقرضف مرتقـ كان كؿـ تصدق بالؿبؾغ كامال، ويدل طؾك هذا الؿعـك ق

إسقد بـ يزيد، كان »ورود هذا الحديث كؿا هل يف صحقح بـ حبان وغقره أن: 

يستؼرض مـ تاجر، فنذا خرج ططاؤه قضاه، فؼال إسقد: إن شئت أخرت طـؽ، فنكف قد 

كاكت طؾقـا حؼقق، يف هذا العطاء، فؼال لف التاجر: لست فاطال، فـؼده إسقد خؿس 

التاجر: دوكؽفا، فخذ هبا، فؼال لف إسقد: قد سللتؽ مائة درهؿ حتك إذا قبضفا، قال لف 

هذا فلبقت، فؼال لف التاجر: إين سؿعتؽ تحدثـا، طـ طبد اهلل بـ مسعقد )فذكر 

، أي أن التاجر لؿ يؼبؾ أن يمخره يف إجؾ أوٓ، ثؿ تسؾؿ الؿال ثؿ أقرضف «الحديث(

لؿال كامال )وهذا فضؾ ثاكقا حتك يؽقن أقرضف مرتقـ بدٓ مـ مرة فقؽقن كؿـ تصدق با

 طظقؿ لؾؼرض فنن الؿسؾؿ يلخذ أجر الصدقة مع أن مالف يعقد إلقف بخالف الصدقة(.

أن الؼرض داخؾ يف فضؾ فؽ كرب الؿسؾؿ، وهق الؿبقـ يف ققل رسقل اهلل صؾك  كؿا

من كػس طن مممن كربة من كرب الدكقا، كػس اهَّلل طـه كربة من كرب »اهلل طؾقف وسؾؿ 

ومن يسر طؾى معسر، يسر اهَّلل طؾقه يف الدكقا واآلخرة، ومن ستر مسؾؿا، ستره يوم الؼقامة، 

، وٓ شؽ أن الؿؼرض يػؽ كرب الؿؼرتض، ٓسقؿا إذا كان (2)«اهَّلل يف الدكقا واآلخرة

 الؿؼرتض مـ ذوي الحاجة.

                                                        

(، وصححف ابـ 8333(، واإلمام أحؿد يف مسـده )2383( أخرجف ابـ ماجف، كتاب الصدقات، باب الؼرض، )3)

 (.3333حبان يف صحقحف )

(، مـ حديث أبل 2333ؿ، باب فضؾ آجتؿاع طؾك تالوة الؼرآن وطؾك الذكر، )( أخرجف مسؾؿ، كتاب العؾ2)

 هريرة رضل اهلل طـف.
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سؿعت رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف »وطـ سقدكا بريدة إسؾؿل رضل اهلل طـف قال: 

من أكظر »، قال: ثؿ سؿعتف يؼقل: «ن أكظر معسرا فؾه بؽل يوم مثؾه صدقةم»وسؾؿ يؼقل: 

من أكظر معسرا فؾه »، قؾت: سؿعتؽ يا رسقل اهلل تؼقل: «معسرا فؾه بؽل يوم مثؾقه صدقة

، «من أكظر معسرا فؾه بؽل يوم مثؾقه صدقة»، ثؿ سؿعتؽ تؼقل: «بؽل يوم مثؾه صدقة

دين، فنذا حل الدين فلكظره فؾه بؽل يوم مثؾقه بؽل يوم صدقة قبل أن يحل ال»قال لف: 

 .(3)«صدقة

وهذا الحديث فقف فضؾ طظقؿ لؾؼرض يػقق الصدقة بلضعاف مضاطػة، ٓسقؿا إذا 

 أكظر الؿؼرض الؿؼرتض بعد حؾقل أجؾ الديـ، ويف هذا فضؾ طظقؿ إلكظار الؿعسر.

عب بـ طؿرو ومؿا يدل طؾك فضؾ إكظار الؿعسر أيضا  ما رواه سقدكا أبق القسر ك

من أكظر معسرا »إكصاري رضل اهلل طـف أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: 

، وهذا فقف ترغقب أيضا يف القضع مـ الديـ أي خصؿ (2)«وضع طـه، أضؾه اهَّلل يف ضؾه أو

 جزء مـ الؼرض إذا وجد الؿؼرض أن الؿؼرتض ٓ يستطقع أن يػل بؽامؾ الديـ.

ا ذكرت مـ إدلة بؾ إدلة كثقرة متقافرة، طؾك طظؿ أجر ولقس إمر مؼتصرا طؾك م

الؼرض، وإكظار الؿعسر، والخصؿ مـ الؿبؾغ القاجب طؾك الؿؼرتض، والذي يػقق 

 أحقاكا أجر الصدقة بلضعاف مضاطػة.

 الؿعـى يف تػضقل الؼرض طؾى الصدقة، وأثر ذلك طؾى االقتصاد الحؼقؼي:

                                                        

( والؾػظ 28333(، واإلمام أحؿد يف مسـده )2333( أخرجف ابـ ماجف، كتاب الصدقات، باب إكظار الؿعسر، )3)

 ( طؾك شرط الشقخقـ، ووافؼف الذهبل.2223لف، وصححف الحاكؿ يف الؿستدرك )

 (.8333( أخرجف مسؾؿ، كتاب الزهد والرقائؼ، باب حديث جابر الطقيؾ وقصة أبل القسر، )2)
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 طؾك الصدقة وهذا يدل طؾك أيت: ضفر جؾقا مؿا سبؼ فضؾ الؼرض وزيادتف

( حث الؿسؾؿقـ طؾك الؿقاساة والتؽافؾ، وأٓ يؽقن التعامؾ فؼط ٕجؾ الربح، بؾ 3)

يـبغل أن يؽقن يف الؿال جزء يعقد بالـػع طؾك الغقر، وإن كان ٓ يعقد بالـػع طؾك 

ا ما ٓ صاحبف  )ٕكف يعقد لف بال زيادة(، إٓ أكف لـ يعدم كػعا طظقؿا أخرويا )وهذ

 يؿؽـ تصقره إٓ يف اقتصاد مستؿد مـ الديـ(.

( يف تػضقؾ الؼرض طؾك الصدقة معـك طظقؿ وأثر كبقر طؾك آقتصاد الحؼقؼل، 2)

وذلؽ ٕن الصدقة ٓ يؾتزم فقفا الؿتصدق برد ما أخذ، وبـاء طؾقف فنكف يلخذ هذا 

الؿال لقؼقم الؿال لقـػؼف، وهذا يف أغؾب إحقان، وكادرا ما يلخذ الؿتصدق 

 باستثؿاره وتـؿقتف، ٓسقؿا ٕكف لقس مطالبا برده.

وهذا إمر يختؾػ يف الؼرض؛ ٕن الؿؼرتض مؾزم برد كػس الؿبؾغ، ففق مؾزم إما 

باستثؿار هذا الؿال )يف اقتصاد حؼقؼل(، وذلؽ لقستطقع مـ خالل الربح أداء الديـ، أو 

ق اقتصاد حؼقؼل(؛ لقتؿؽـ مـ خالل حتك إن قام باستفالكف، فنكف سقبحث طـ طؿؾ )وه

 ما يحصؾ طؾقف أن يمدي الؼرض.

ب  فقف شرطا، لقس فؼط لؾؿقاساة  ومـ هـا يتبقـ أن الؼرض الؿـدوب إلقف، الؿرغَّ

والتؽافؾ، بؾ إن لف أثرا يف تـؿقة آقتصاد الحؼقؼل، وبف يحصؾ التقازن بقـف وبقـ 

الحؼقؼل، وهق ما يحؾ مشؽؾة البحث،  آقتصاد الؿالل؛ ٕن الؿالل لـ يـؿق إٓ بـؿق

ويؼػ سدا مـقعا أمام تؽقن إزمات الؿالقة، والػؼاطات آقتصادية، وآقتصاد 

  القهؿل.
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يعد الغرر السبب الرئقسل الثاين بعد الربا يف كؿؽق آقتصاد الؿالل بؿعزل طـ 

 ار ومشؽالت.آقتصاد العقـل، وما يرتتب طؾك ذلؽ مـ آث

 غصـقـ: ولبقان تؾؽ الدطقى أطؼد هذا الػرع

 تعريػ الغرر وحؽؿف وأثره يف العؼقد. الغصن األول:

 أثر الغرر يف كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل طـ آقتصاد العقـل. الغصن الثاين:

 الغصن األول

 تعريف الغرر وحؽؿه وأثره يف العؼود

 تعريف الغرر:

هق ما يؽقن مجفقل العاقبة ٓ يدرى أيؽقن أم ٓ، و الخطر، :الغرر بػتح الغقـ والراء

 .(3)كبقع السؿؽ يف الؿاء والطقر يف الفقاء

وٓ يخرج الؿعـك آصطالحل طـ الؿعـك الؾغقي يف كقن طؼد الغرر: هق العؼد 

 الؿجفقل العاقبة.

 .(2)«ما يؽقن مجفقل العاقبة أيؽقن أم ٓ»فؼد طرفف الشقخ الزيؾعل الحـػل بلكف: 

، وطرفف «ما تردد بقـ السالمة والعطب»وطرفف الشقخ الؿازري مـ الؿالؽقة بلكف: 

                                                        

(، ط دار الؽتب 333، التعريػات، طؾل بـ محؿد بـ طؾل الزيـ الشريػ الجرجاين )ص: 733/ 2( الصحاح 3)

 م. 3338-هـ 3338العؾؿقة بقروت، لبـان، الطبعة إولك، 

 .33/ 3( تبققـ الحؼائؼ 2)



  

333 

 .(3)«ما شؽ يف حصقل أحد طقضقف أو مؼصقد مـف غالبا»الشقخ ابـ طرفة بلكف: 

ما تردد بقـ متضاديـ أغؾبفؿا »وطرفف الشقخ زكريا إكصاري الشافعل بلكف: 

 .(2)«أخقففؿا، وققؾ: ما اكطقت طـا طاقبتف

 .(8)«الؿجفقل العاقبة»وطرفف الشقخ ابـ تقؿقة مـ الحـابؾة بلكف: 

ويػفؿ مـ تعريػات الػؼفاء لؾغرر بلكف العؼد الذي ٓ يقثؼ فقف بتحؼؼ آثاره؛ كؿا لق باع 

أسفؿا يف شركة معقـة بعد شفر والؿشرتي بالخقار بقـ آستالم أو ٓ كؿا سبؼ يف 

 بآستالم، وقد ٓ يتؿ، وهذا هق معـك الغرر. الؿشتؼات الؿالقة، ففذا العؼد قد يتؿ

 حؽم الغرر:

؛ ٕكف مـ الؿقسر )الؿؼامرة(؛ فالذي يعؼد طؼدا ٓ يقثؼ مـ (3)الغرر حرام باإلجؿاع

طاقبتف إكؿا يؼامر مـ أجؾ الحصقل طؾك )مال زائد طـ الؼقؿة الػعؾقة لؾؿعؼقد طؾقف(؛ 

لثؿر أم ٓ، فنكف يؼامر؛ ٕكف يشرتي فؿـ اشرتى مثال ثؿر أرض قبؾ أن يظفر هؾ يـؿق ا

بثؿـ أقؾ مـ الؿتققع يف مقسؿف مستغال حاجة الزارع لؾؿال، وهق طؾك خطر أن يربح أم 

ٓ؛ فؼد يربح ربحا كبقرا إن كؿا الثؿر، وقد يخسر كؾ مالف إن أصابت الثؿر آفة أتت طؾقف، 

                                                        

الطبعة -، دار الؽتب العؾؿقة223/ 3لتاج واإلكؾقؾ لؿختصر خؾقؾ، محؿد بـ يقسػ العبدري )الؿقاق(، ( ا3)

 م.3333-هـ3333-إولك

، ط دار الؽتاب اإلسالمل، 33/ 2( أسـك الؿطالب شرح روض الطالب، لؾشقخ زكريا بـ محؿد إكصاري، 2)

 بدون صبعة وتاريخ.

-، ط دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، لبـان، الطبعة إولك33/ 3تقؿقة،  ( الػتاوى الؽربى، تؼل الديـ ابـ8)

 م.3337-هـ3333

، ط 283/ 2( يـظر: اإلقـاع يف مسائؾ اإلجؿاع، طؾل بـ محؿد بـ طبد الؿؾؽ الؽتامل، أبق الحسـ ابـ الؼطان، 3)

 م. 2333 -هـ  3323الػاروق الحديثة لؾطباطة والـشر، الطبعة إولك، 
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 وهذا الرتدد، والؿخاصرة هل الغرر.

 دلقل تحريم الغرر:

 حريؿ الغرر قبؾ اإلجؿاع الؿذكقر الؽتاب والسـة:دل طؾك ت

 أما من الؽتاب فقدل طؾقه: 

 تحريم اهَّلل تعالى أكل أموال الـاس بالباصل:(1)

َفا الَِّذيَن آَمـُوا اَل َتْلُكُؾوا َأْمَواَلُؽْم َبْقـَُؽْم بِاْلَباصِِل إاِلَّ َأْن َتُؽوَن تَِجاَرًة كؼقلف تعالك ﴿ َيا َأيُّ

 . (3)﴾ـُْؽمْ َطْن َتَراٍض مِ 

َفا وذم اهلل تعالك إحبار والرهبان ٕكؾفؿ أمقال الـاس بالباصؾ؛ قال تعالك ﴿ َيا َأيُّ

وَن  ْهَباِن َلَقْلُكُؾوَن َأْمَواَل الـَّاِس بِاْلَباصِِل َوَيُصدُّ َطْن الَِّذيَن آَمـُوا إِنَّ َكثِقًرا ِمَن اأْلَْحَباِر َوالرُّ

 .(2)﴾َسبِقِل اهَّللِ 

ْمـَا هلل تعالك القفقد لـػس الؿعـك فؼال تعالك ﴿كؿا ذم ا َفبُِظْؾٍم ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّ

ِهْم َطْن َسبِقِل اهَّللِ َكثِقًرا ) َبا َوَقْد ُكُفوا 161َطَؾْقِفْم َصقَِّباٍت ُأِحؾَّْت َلُفْم َوبَِصدِّ ( َوَأْخِذِهُم الرِّ

 .(8)﴾اصِلِ َطـُْه َوَأْكِؾِفْم َأْمَواَل الـَّاِس بِاْلبَ 

ووجف الدٓلة مـ أيات أن الباصؾ الؿحرم هق أخذ أمقال الـاس بغقر حؼ مطؾؼًا 

سقاء كان بعؼد كالربا، أو الغرر، أو بطريؼ آخر؛ كلن يزيػ البقـات مـ أجؾ أن يحؽؿ لف 

الؼاضل بؿال، وهق يعؾؿ أكف ٓ يستحؼف، وبالجؿؾة فاإلسالم أمر الؿسؾؿقـ أٓ يلكؾ 

                                                        

 .23ـساء، جزء مـ أية ( سقرة ال3)

 .83( سقرة التقبة، جزء مـ أية 2)

 .333-333( سقرة الـساء، أيتان  8)



  

333 

ض بغقر حؼ؛ فقدخؾ يف هذا: الؼؿار، والخداع، والغصقب، وجحد بعضفؿ مال بع

باطفا لف فال تطقب كػسف هبا،  الحؼقق، وما ٓ تطقب بف كػس مالؽف كلن يغشف يف سؾعة

 .(3)حرمتف الشريعة وإن صابت بف كػس مالؽف، كلثؿان الخؿقر، والخـازير، وغقر ذلؽ أو

َفا الَِّذيَن آَمـُ ( ققلف تعالك: ﴿2) َؿا اْلَخْؿُر َواْلَؿْقِسُر َواأْلَْكَصاُب َواأْلَْزاَلُم ِرْجٌس ِمْن َياَأيُّ وا إِكَّ

ُؽْم ُتْػِؾُحونَ  ْقَطاِن َفاْجَتـُِبوُه َلَعؾَّ  .(2) (َطَؿِل الشَّ

، وكؾ ما (8)ووجف الدٓلة أن أية حرمت الخؿر والؿقسر، وهق قؿار العرب بإزٓم

 .(3)الؿعامالت الؼائؿة طؾك معـك الؿقسر وهق الغررققمر بف ففق مقسر طـد العؾؿاء، ومـف 

مـ مقسر أهؾ »ويدل طؾك ذلؽ ما رواه اإلمام مالؽ طـ سعقد بـ الؿسقب يؼقل: 

، ففذا طؼد فقف غرر ؛ ٕكف ٓ يدرى هؾ (3)«الجاهؾقة بقع الحققان بالؾحؿ بالشاة والشاتقـ

 .(3)يف الحققان مثؾ الؾحؿ الذي أططك أو أقؾ أو أكثر

                                                        

 .883/ 2، 333/ 3( يـظر: تػسقر الؼرصبل، 3)

 .33( سقرة الؿائدة أية 2)

قب ( إزٓم جؿع زلؿ، وهل: السفام التل كان أهؾ الجاهؾقة يستؼسؿقن هبا، وكاكت لؼريش يف الجاهؾقة مؽت8)

طؾقفا أمر وهنل، وافعؾ وٓ تػعؾ، وقد وضعت يف الؽعبة، يؼقم هبا سدكة البقت، فنذا أراد رجؾ سػرا أو كؽاحا 

أتك السادن، فؼال: أخرج لل زلؿا، فقخرجف ويـظر إلقف، فنذا خرج قدح إمر مضك طؾك ما طزم طؾقف، وإن 

فؿا يف قرابف، فنذا أراد آستؼسام أخرج خرج قدح الـفل قعد طؿا أراده، وربؿا كان مع الرجؾ زلؿان وضع

 أحدهؿا.

 .273/ 32، لسان العرب 3338/ 3يـظر: الصحاح 

 .33-32/ 8( يـظر: تػسقر الؼرصبل 3)

 .م3333 - هـ 3333 لبـان، –(، ط دار إحقاء الرتاث العربل، بقروت 33( مقصل اإلمام مالؽ )3)

 .33/ 8( يـظر: تػسقر الؼرصبل 3)
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 هـا يػفؿ أن كؾ طؼد يشتؿؾ طؾك معـك الؿقسر فنكف محرم بـص الؼرآن.ومـ 

 الدلقل طؾى تحريم الغرر من السـة:

دل طؾك تحريؿ الغرر أحاديث كثقرة مـفا ما جاء صريحا يف تحريؿ الغرر، ومـفا ما 

 جاء بتحريؿ أكقاطا مـ العؼقد لؿا تشؿؾف مـ الغرر:

ول اهَّلل صؾى اهَّلل طؾقه وسؾم طن بقع الحصاة، كفى رس»( فعـ سقدكا أبل هريرة، قال: 3)

 .(3)«وطن بقع الغرر

كفى رسول اهَّلل صؾى اهَّلل طؾقه وسؾم »( وطـ سقدكا ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا، قال: 2)

 .(2)«طن بقع الغرر

أن رسول اهَّلل صؾى اهَّلل طؾقه وسؾم، كفى »( وطـ سقدكا طـ أبل هريرة رضل اهلل طـف، 8)

 (8)«ةطن الؿالمسة والؿـابذ

ووجف الدٓلة مـ هذه إحاديث الـفل الصريح طـ بقع الغرر، ويدل طؾقف أيضا الـفل 

طـ بققع تشتؿؾ طؾك معـك الغرر، وهق الؿجفقل العاقبة، والؿؼامرة، ومـفا ما ذكر هـا 

مـ بقع الحصاة، والؿـابذة، والؿالمسة، طؾك تػسقر بقع الحصاة بلكف: أن يؼقل بعتؽ مـ 

وقعت طؾقف الحصاة بؽذا، ففـا غرر حقث قد تؼع الحصاة طؾك ثقب  هذه إثقاب ما

أغؾك مـ الثؿـ، أو أرخص مـف، وكػس الؿعـك يف الؿالمسة، وهل لؿس الرجؾ ثقب 

أخر بقده بالؾقؾ أو بالـفار، وٓ يؼؾبف إٓ بذلؽ، وهذا غرر؛ حقث ٓ تعرف حؼقؼة 

                                                        

 (.3338كتاب البققع، باب بطالن بقع الحصاة، والبقع الذي فقف غرر، )( أخرجف مسؾؿ، 3)

 (.2732(، وأحؿد )2333( أخرجف ابـ ماجف، كتاب التجارات، باب الـفل طـ بقع الحصاة، وطـ بقع الغرر، )2)

المسة (، ومسؾؿ، كتاب البققع، باب إبطال بقع الؿ2333( أخرجف البخاري، كتاب البققع، باب بقع الؿـابذة، )8)

 (.3333والؿـابذة، )
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ذ الرجؾ إلك الرجؾ بثقبف، ويـبذ الؿبقع بالؾؿس دون التؼؾقب، والؿـابذة: وهل أن يـب

 .(3)أخر إلقف ثقبف، ويؽقن ذلؽ بقعفؿا مـ غقر كظر وٓ تراض

وهـاك بققع أخرى ورد الـص بتحريؿفا لؿا فقفا مـ الغرر، وأكتػل بؿا ذكر لحصقل 

 الؿراد بف وهق إثبات تحريؿ الغرر.

 أثر الغرر يف العؼود:

ٓ يصح لؿا فقف مـ الؼؿار   والجفالة،  بعد أن طؾؿـا أن العؼد الؿشتؿؾ طؾك الغرر

فقجب أن يعؾؿ أن الغرر الؿحرم هق الغرر الذي يؿؽـ تجـبف؛ فؿا الحاجة التل تدطق إلك 

شراء سقارة مسروقة إٓ إذا كان غرض الؿشرتي الؼؿار بدفع ثؿـ بخس، لعؾف يجد 

 السقارة فقربح كثقرا، وهق محرم كؿا طؾؿـا.

حرتاز طـف، أو كان حؼقرا ففق غرر محتؿؾ؛ ٕن الـاس ٓ أما الغرر الذي ٓ يؿؽـ آ

تستؼقؿ حقاهتؿ إٓ باحتؿالف؛ كشراء الؿـزل مثال مع أكـا ٓ كعؾؿ ما وضع يف أساسف مـ 

الؿقاد، وشراء ثقاب محشقة دون أن كرى حؼقؼة الحشق، فنن هذا الغرر ٓ يمثر يف صحة 

 يؼع فقف اختالف العؾؿاء. العؼد، ويبؼك كقع ثالث وهق الغرر الؿتقسط وهذا

إَْصُؾ َأنَّ َبْقَع اْلَغَرِر َباصٌِؾ لَِفَذا اْلَحِديِث )حديث »يؼقل اإلمام الـقوي يف الؿجؿقع: 

ا َما َتْدُطق إَلْقِف  ـُ آْحتَِراُز َطـُْف، َفَلمَّ
الـفل طـ بقع الغرر( َواْلُؿَراُد َما َكاَن فِقِف َغَرٌر َضاِهٌر ُيْؿؽِ

اِر، َوِشَراِء اْلَحامِِؾ َمَع اْحتَِؿاِل َأنَّ اْلَحْؿَؾ اْلَحاَجُة  ـُ آْحتَِراُز َطـُْف َكَلَساِس الدَّ
َوٓ ُيْؿؽِ

اِة فِل َضْرِطَفا  َواِحٌد، َأْو َأْكَثُر، َوَذَكٌر، َأْو ُأْكَثك، َوَكامُِؾ إَْطَضاِء، َأْو َكاقُِصَفا ، َوَكِشَراِء الشَّ

                                                        

، ط دار 333/ 33(الؿـفاج شرح صحقح مسؾؿ بـ الحجاج، أبق زكريا محقل الديـ يحقك بـ شرف الـقوي، 3)

 هـ. 3832إحقاء الرتاث العربل  بقروت، لبـان، الطبعة الثاكقة، 
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ـٌ ، َوَكْحِق َذلَِؽ   َفَفَذا َيِصحُّ َبْقُعُف بِاإِلْجَؿاِع. َلَب

َة َأْجَؿَعْت َطَؾك  َوَكَؼَؾ اْلُعَؾَؿاُء اإِلْجَؿاَع َأْيًضا فِل َأْشَقاَء َغَرُرَها َحِؼقٌر؛ مِـَْفا: َأنَّ إُمَّ

ِة، َوإِْن َلْؿ ُيَر َحْشُقَها، َوَلْق َباَع َحْشَقَها ُمـْػَ  ِة َبْقِع اْلُجبَِّة اْلَؿْحُشقَّ . ِصحَّ ِرًدا َلْؿ َيِصحَّ

ـَ َيْقًما، َوَقْد َيُؽقنُ  اِر َوَغْقِرَها َشْفًرا، َمَع َأكَُّف َقْد َيُؽقُن َثالثِق  َوَأْجَؿُعقا َطَؾك َجَقاِز إَجاَرِة الدَّ

ـَ   .(3)«تِْسَعًة َوِطْشِري

ة َمَع ُوُجقِدِه َطَؾك َقاَل اْلُعَؾَؿاُء : َمَداُر اْلُبْطالِن بَِسَبِب اْلَغَرِر ، َوالصِّ » ويؼقل اإلمام:  حَّ

ـُ آْحتَِراُز َطـُْف إٓ 
َما َذَكْرَكاُه ، َوُهَق َأكَُّف إَذا َدَطْت اْلَحاَجُة إَلك اْرتَِؽاِب اْلَغَرِر، َوٓ ُيْؿؽِ

ٍة، َأْو َكاَن اْلَغَرُر َحِؼقًرا َجاَز اْلَبْقُع، َوإِٓ َفال، َوَقْد َتْخَتؾُِػ اْلُعَؾَؿاُء فِل َبْعِض اْلَؿَسائِِؾ  بَِؿَشؼَّ

ـِ اْلَغائَِبِة، َوَبْقِع اْلِحـَْطِة فِل ُسـُْبؾَِفا ، َوَيُؽقُن اْختاِلُفُفْؿ َمْبـِقًّا َطَؾك َهِذِه اْلؼَ  اِطَدِة ، َكَبْقِع اْلَعْق

ًرا، َوَاهلُل ُسبْ  ُر، َوَبْعُضُفْؿ َيَراُه ُمَمثِّ  .(2)«َحاَكُف َوَتَعاَلك َأْطَؾؿُ َفَبْعُضُفْؿ َيَرى اْلَغَرَر َيِسقًرا ٓ ُيَمثِّ

ْقِر فِل »ويؼقل اإلمام الؼرايف:  اْلَغَرُر َواْلَجَفاَلُة َثالَثُة َأْقَساٍم َكثِقٌر ُمْؿَتـٌِع إْجَؿاًطا َكالطَّ

ٌط ُاْخُتؾَِػ فِقِف  ـِ اْلُجبَِّة، َوُمَتَقسِّ اِر َوُقْط َهْؾ ُيْؾَحُؼ اْلَفَقاِء، َوَقؾِقٌؾ َجائٌِز إْجَؿاًطا َكَلَساِس الدَّ

ـْ اْلَؽثِقِر ُأْلِحَؼ  ـْ اْلَؼؾِقِؾ ُأْلِحَؼ بِاْلَؽثِقِر، َوْٓكِحَطاصِِف َط ِل َأْو الثَّاكِل، َفالْرتَِػاِطِف َط بِإَوَّ

 .(8)«بِاْلَؼؾِقِؾ ، َوَهَذا ُهَق َسَبُب اْختاِلِف اْلُعَؾَؿاِء فِل ُفُروِع اْلَغَرِر َواْلَجَفاَلةِ 

إذا كان بقـا أبطؾ العؼد، أو كان يسقرا أو ٓ يؿؽـ آحرتاز طـف والخالصة أن الغرر 

                                                        

ط مؽتبة اإلرشاد  ،833/ 3( الؿجؿقع شرح الؿفذب، اإلمام محقل الديـ أبق زكريا يحقك بـ شرف الـقوي، 3)

 بالسعقدية.

 ( الؿرجع السابؼ.2)

-233/ 8، لإلمام أحؿد بـ إدريس الؼرايف الؿالؽل، (الؿشفقر بالػروق لؾؼرايف)أكقار الربوق يف أكقاء الػروق  (8)

 .ط طالؿ الؽتب، بدون صبعة، وتاريخ، 233
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 صح العؼد، وإٓ فقؼع تحت اجتفاد العؾؿاء.

 الغصن الثاين

 أثر الغرر يف كؿو االقتصاد الؿالي بؿعزل طن االقتصاد العقـي 

سبؼ أن ذكركا أن الغرر محرم؛ ٕكف مؼامرة، ومع كقكف مؼامرة فنن لف آثارا طظاما قد 

ؿ فقفا العؾؿاء وأفاضقا، ومـ أجؾ ما ققؾ يف ذلؽ ما ذكره اإلمام ولل اهلل الدهؾقي، تؽؾ

 ولرققف وجاللتف أطرضف بـصف ثؿ أطؾؼ طؾقف.

اطؾؿ أن الؿقسر سحت باصؾ؛ ٕكف اختطاف ٕمقال »قال اإلمام ولل اهلل الدهؾقي: 

ثف هذه طؾك الـاس طـفؿ، معتؿد طؾك اتباع جفؾ وحرص وأمـقة باصؾة وركقب غرر تبع

الشرط، ولقس لف دخؾ يف التؿدن والتعاون، فنن سؽت الؿغبقن ساكت طؾك غقظ 

وخقبة، وإن خاصؿ خاصؿ فقؿا التزمف بـػسف، واقتحؿ فقف بؼصده، والغابـ يستؾذه، 

ويدطقه قؾقؾف إلك كثقره، وٓ يدطف حرصف أن يؼؾع طـف، وطؿا قؾقؾ تؽقن الرتة طؾقف، ويف 

ألمقال، ومـاقشات صقيؾة، وإهؿال لالرتػاقات الؿطؾقبة، آطتقاد بذلؽ إفساد ل

وإطراض طـ التعاون الؿبـل طؾقف التؿدن، والؿعايـة تغـقؽ طـ الخرب، هؾ رأيت مـ 

 أهؾ الؼؿار إٓ ما ذكركاه. 

وكان الؿقسر والربا شائعقـ يف العرب، وكان قد حدث بسببفؿا مـاقشات طظقؿة ٓ 

ؾفؿا يدطق إلك كثقرهؿا، فؾؿ يؽـ أصقب وٓ أحؼ مـ أن اكتفاء لفا ومحاربات، وكان قؾق

يراطك حؽؿ الؼبح والػساد مقفرا، فقـفك طـفؿا بالؽؾقة، وإذا جرى الرسؿ باستـؿاء 

الؿال هبذا القجف أفضك إلك ترك الزراطات والصـاطات التل هل أصقل الؿؽاسب، وٓ 

ا، وهذان الؽسبان بؿـزلة شلء يف العؼقد أشد تدققؼا واطتـاء بالؼؾقؾ وخصقمة مـ الرب

السؽر مـاقضان ٕصؾ ما شرع اهلل لعباده مـ الؿؽاسب، وفقفؿا قبح ومـاقشة، وإمر 
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يف مثؾ ذلؽ إلك الشارع، إما أن يضرب لف حدا يرخص فقؿا دوكف ويغؾظ الـفل طؿا فققف 

 .(3)«أو يصد طـف رأسا

، وجعؾ معايشفؿ يف اطؾؿ أن اهلل تعالك لؿا خؾؼ الخؾؼ»وقال ولل اهلل الدهؾقي: 

إرض، وأباح لفؿ آكتػاع بؿا فقفا وقعت بقـفؿ الؿشاحة والؿشاجرة، فؽان حؽؿ اهلل 

 طـد ذلؽ تحريؿ أن يزاحؿ اإلكسان صاحبف فقؿا اختص بف لسبؼ يده إلقف، أو يد مقرثف،

لقجف مـ القجقه الؿعتربة طـدهؿ إٓ بؿبادلة أو تراض معتؿد طؾك طؾؿ مـ غقر  أو

ركقب غرر، وأيضا لؿا كان الـاس مدكققـ بالطبع ٓ تستؼقؿ معايشفؿ إٓ تدلقس و

بتعاون بقـفؿ كزل الؼضاء بنيجاب التعاون، وأٓ يخؾق أحد مـفؿ مؿا لف دخؾ يف التؿدن 

إٓ طـد حاجة ٓ يجد مـفا بدا، وأيضا فلصؾ التسبب حقازة إمقال الؿباحة أو استـؿاء 

ال الؿباحة كالتـاسؾ بالرطل، والزراطة بنصالح ما اختص بف مؿا يستؿد مـ إمق

إرض وسؼل الؿاء، ويشرتط يف ذلؽ أٓ يضقؼ بعضفؿ طؾك بعض بحقث يػضل إلك 

 فساد التؿدن. 

ثؿ آستـؿاء يف أمقال الـاس بؿعقكة يف الؿعاش يتعذر أو يتعسر استؼامة حال الؿديـة 

إلك حػظ الجؾب إلك أجؾ معؾقم  بدوهنا، كالذي يجؾب التجارة مـ بؾد إلك بؾد، ويعتـل

فنن أو يسؿسر بسعل وطؿؾ، أو يصؾح مال الـاس بنيجاد صػة مرضقة فقف وأمثال ذلؽ، 

كان االستـؿاء فقفا بؿا لقس له دخل يف التعاون كالؿقسر، أو بؿا هو تراض يشبه 

ضا االقتضاب كالربا، فنن الؿػؾس يضطر إلى التزام ما ال يؼدر طؾى إيػائه، ولقس رضاه ر

يف الحؼقؼة، فؾقس من العؼود الؿرضقة وال األسباب الصالحة، وإكؿا هو باصل وسحت 

                                                        

 .333/ 2( بتصرف مـ: حجة اهلل البالغة 3)
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 .(3)«بلصل الحؽؿة الؿدكقة

ومع كقن الؽالم بقـا يف الؿراد مـ التلكقد طؾك حرمة الؿعامالت الؼائؿة طؾك الغرر، 

 إٓ أكـل ومـ باب البقان ألخص ما قال اإلمام يف أيت:

طؾك الغرر أكؾ ٕمقال الـاس بالباصؾ؛ ٕن الؼائؿ بالؿخاصرة إما  ( الؿعامالت الؼائؿة3)

أن يربح أو يخسر، فنن ربح فنن هذا يدطقه إلك الؿخاصرة مرة أخرى، وإن خسر فنكف 

يتحسر طؾك ما أوقع فقف كػسف بـػسف، ويف كال الحالتقـ هـاك مال أخذ مـ غقر وجف 

 خاسرا.حؼ، والرابح طؿا قؾقؾ يـؼؾب إمر طؾقف فقصقر 

( الؿعامالت الؼائؿة طؾك الغرر تمدي إلك الؿشاجرات والؿشاحـات بقـ الـاس؛ ٕن 2)

الخاسر غالبا ما يدطل خداطف مـ قبؾ الرابح، كؿا أن يف التؿادي يف هذه الؿعامالت 

 قطعا لؾتؽافؾ بقـ الـاس، باستؿراء أكؾ أمقالفؿ بغقر حؼ.

ٓقتصاد الحؼقؼل، حقث يعؿد الؿعتؿدون ( لؾؿعامالت الؼائؿة طؾك الغرر أثر طؾك ا8)

طؾك هذه الؿعامالت إلك تـؿقة أمقالفؿ طـ صريؼفا مـ غقر اطتؿاد طؾك استثؿارها 

يف تـؿقة آقتصاد الحؼقؼل؛ كظرا ٕن هذه الؿعامالت تؽقن طالقة الربح يف حالة 

 الؿؽسب، وٓ شؽ أن هذا كؿاء لالقتصاد الؿالل بؿعزل طـ آقتصاد العقـل.

الؿؽقس جؿع َمؽس، والؿؽس: الجباية، ويؼصد بف أخذ الؿال دون مؼابؾ طؾك كحق 

ما يػعؾف البعض مـ أخذ اإلتاوات، ومـف أيضا فرض الرسقم والضرائب إن كاكت بدون 

                                                        

مة أحؿد بـ طبد الرحقؿ بـ الشفقد وجقف الديـ بـ معظؿ بـ مـصقر الؿعروف بـالشاه ( حجة اهلل البالغة، لؾعال3)

 .م2333 - هـ 3323 إولك،: الطبعة لبـان، –، ط دار الجقؾ، بقروت 333/ 2ولل اهلل الدهؾقي، 
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 مؼابؾ، ففل كقع مـ الؿؽقس؛ كؿا قال الشاطر:

  (3)رؤ مؽس درهؿأيف كؾ أسقاق العراق إتاوة   ويف كؾ ما باع ام

فالشاطر هـا يـؽر أن يف السقق مـ يػرض اإلتاوات، ولقس هذا وفؼط بؾ يف كؾ بقع 

هـاك مؽس أي ضريبة، فالؿؽقس وما يف معـاها مـ إمقال التل تػرض دون وجف حؼ 

إصؾ فقفا التحريؿ؛ ٕهنا أمقال تمخذ دون مؼابؾ، وهل زيادة لالقتصاد الؿالل، دون 

العقـل، ففذا الذي يػرض اإلتاوات ما هق الؿجفقد أو الخدمة التل  زيادة لالقتصاد

 يؼدمفا لالقتصاد الحؼقؼل؟ بالطبع ٓ شلء.

وإصؾ يف الؿؽقس التحريؿ، فعـ طؼبة بـ طامر رضل اهلل طـف، قال: سؿعت رسقل 

 . (2)«ال يدخل الجـة صاحب مؽس»اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: 

كبائر الذكقب كؿا جاء يف حديث تقبة ماطز والغامدية  بؾ أخذ الؿؽس بغقر حؼ مـ

مـ الزكا لؿا سب سقدكا خالد بـ القلقد الغامدية، فؼال لف رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف 

َمْفاًل َيا َخالُِد، َفَو الَِّذي َكْػِسي بَِقِدِه َلَؼْد َتاَبْت َتْوَبًة َلْو َتاَبَفا َصاِحُب َمْؽٍس َلُغِػَر »وسؾؿ: 

 .(8)«ُثمَّ َأَمَر بَِفا َفَصؾَّى َطَؾْقَفا، َوُدفِـَْت ، «َلهُ 

فقف أن الؿؽس مـ أقبح الؿعاصل »يؼقل اإلمام الـقوي تعؾقؼا طؾك هذا الحديث: 

والذكقب الؿقبؼات، وذلؽ لؽثرة مطالبات الـاس لف، وضالماهتؿ طـده، وتؽرر ذلؽ مـف، 

                                                        

 .373/ 8( يـظر: الصحاح 3)

(، واإلمام أحؿد يف 2387الصدقة، )( أخرجف أبق داود، كتاب الخراج واإلمارة والػلء، باب يف السعاية طؾك 2)

 (.3333(، والحاكؿ يف مستدركف )2888(، وصححف ابـ خزيؿة يف صحقحف )37238الؿسـد )

(، مـ حديث بريدة إسؾؿل رضل 3333( أخرجف مسؾؿ، كتاب الحدود، باب مـ اطرتف طؾك كػسف بالزكك، )8)

 اهلل طـف.
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 .(3)«ر وجففاواكتفاكف لؾـاس وأخذ أمقالفؿ بغقر حؼفا، وصرففا يف غق

ولست أن بصدد بقان حؽؿ فرض الضرائب والجؿارك وغقرها، إٓ أن الؿراد إثباتف 

أن إصؾ حرمة فرض أمقال طؾك الـاس دون أن يؽقن لفا مؼابؾ، فنن كان هذا مـ 

 إفراد ففذا ٓ شؽ يف حرمتف.

 أما إذا كان مـ الدولة فقـبغل أن يؽقن فرض الضرائب والجؿارك وكحقها طؾك

خالف إصؾ؛ وذلؽ بلن تحتاج الدولة إلقف، حقث إن مقارد الدولة ٓ تؽػل لسد 

احتقاجات مقاصـقفا، وأن تؽقن مصارفف يف مصالح الؿسؾؿقـ، وأيضا يـبغل أن يتقجف 

الطؾب إلك إغـقاء ٓ إلك الػؼراء، وذلؽ كؾف حذرا مـ زيادة آقتصاد الؿالل دون 

تؿدت اطتؿادا كؾقا طؾك الضرائب، فنن اقتصادها ٓ ضقر العقـل، وأيضا فنن الدول إذا اط

 يؽقن هشا ٕكف اقتصاد غقر مـتج.

والؿالحظ أن هـاك تقسعا غقر صبقعل يف مسللة فرض الرسقم، ٓسقؿا التل تػرضفا 

بعض الؿمسسات، وهذه الرسقم لألسػ تقضع يف صـاديؼ خاصة غقر محددة 

لقلخذوا مـ مقاردها بغقر حؼ، وهذا كؾف  الؿصارف، وكثقرا ما يتقجف إلقفا الؿػسدون

 مؿا يـبغل الحذر مـف وتؼـقـف بؿا يف مصؾحة الدولة، واقتصادها.

والخالصة أن الشريعة اإلسالمقة حرمت فرض أمقال طؾك الـاس بدون مؼابؾ؛ ٕكف 

مـ أكؾ أمقال الـاس بالباصؾ، كؿا أن فقف زيادة لالقتصاد الؿالل دون العقـل، وهق الؿراد 

 باتف.إث

                                                        

 .238/ 33( شرح الـقوي طؾك مسؾؿ، 3)
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ولعؾ هذا الػرع أطجب الػروع الؿبقـة لؿحاربة الشريعة اإلسالمقة لـؿق آقتصاد 

 الؿالل بؿعزل طـ آقتصاد العقـل.

وسبب التعجب مـ جؿال الشريعة يف هذا الباب أكف قائؿ طؾك أن الؿال يـؿق بدون 

ابؾ، وهق طقـ الؿقجقد يف الصدقة والزكاة، فنهنا ططقة بدون مؼابؾ ، فؽقػ يؽقن مؼ

تـظقؿ الشريعة لفا ماكعا مـ أن تؽقن سببا يف كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل طـ آقتصاد 

 العقـل.

سبؼ أن ذكرت يف آخر الحديث طـ تحريؿ الربا، ترغقب الشريعة يف الؼرض وتػضقؾف 

 ؿعـك يف ذلؽ.طؾك الصدقة، وبقـت ال

وهـا يف الصدقة والزكاة فنن الشريعة وقػت هبا طـد دفع حاجة الؿحتاج، دون أن 

تؽقن سببا يف أن يستزيد هذا الؿحتاج مـ أمقال الصدقات، لقؽـز مـ آقتصاد الؿالل، 

ويزيد طـده، دون أن يؽقن لف أثر يف آقتصاد العقـل، وهذا لف أكثر مـ تقجقف يف الشريعة 

 قة.اإلسالم

 أوال: تحريم الزكاة طؾى األغـقاء وذوي الؼدرة طؾى الؽسب:

فالزكاة ٓ تعطك لألغـقاء، وٓ لذوي إطضاء السؾقؿة والؼقة، وذلؽ ٕن القاجب 

طؾقفؿ السعل يف آقتصاد الحؼقؼل، ٓ أن يـفؾقا مـ أمقال الـاس دون إفادة لؾؿجتؿع؛ 

ـِ ا ـِ َطِدىِّ ْب  ْب
ِ
ـْ ُطَبْقِد اهلل َأْخَبَركِك َرُجالَِن َأكَُّفَؿا َأَتَقا الـَّبِكَّ صؾك اهلل طؾقف »ْلِخَقاِر، َقاَل: فَع

دَ  ِة اْلَقَداِع، وُهَق َيْؼِسُؿ الصَّ ُه مِـَْفا َفَرَفَع فِقـَا اْلَبَصَر، وَخَػَضُف َفَرآَكا وسؾؿ فِك َحجَّ َٓ َقَة َفَسَل
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ـِ َفَؼاَل  ، والَ لَِؼِوىٍّ ُمْؽَتِسٍب إِْن ِشْئتُ :»َجْؾَدْي  .(3)«َؿا َأْطَطْقُتُؽَؿا، والَ َحظَّ فِقَفا لَِغـِىٍّ

ْؾُت َحَؿاَلـًة، َفَلَتْقـُت »وطـ سقدكا قبقصة بـ الؿخارق الفاللل رضل اهلل طـف، َقاَل:  َتَحؿَّ

َؿ َأْسَلُلُف فِقَفا، َفَؼاَل:   َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
َدَقُة، َفـَْلُمَر َلكَك بَِفكا، َأِقْم َحتَّ َرُسقَل اهلل ى َتْلتَِقـَا الصَّ

َل َحَؿاَلًة، َفَح  كْت َلكُه َقاَل: ُثمَّ َقاَل: َيا َقبِقَصُة إِنَّ اْلَؿْسَلَلَة اَل َتِحلُّ إاِلَّ أِلََحِد َثاَلَثٍة َرُجٍل، َتَحؿَّ ؾَّ

َجائَِحٌة اْجَتاَحْت َماَلُه، َفَحؾَّْت َلُه اْلَؿْسَلَلُة  اْلَؿْسَلَلُة َحتَّى ُيِصقَبَفا، ُثمَّ ُيْؿِسُك، َوَرُجٌل َأَصاَبْتهُ 

َوَرُجكٌل َأَصكاَبْتُه َفاَقكٌة َحتَّكى َيُؼكوَم  -َأْو َقاَل ِسَداًدا ِمْن َطكْقٍش  -َحتَّى ُيِصقَب ِقَواًما ِمْن َطْقٍش 

كْت َلكُه اْلَؿْسكَلَلُة َحتَّكى ُيِصكقَب  َثاَلَثٌة ِمْن َذِوي اْلِحَجا ِمْن َقْوِمِه: َلَؼْد َأَصاَبْت ُفاَلًكا َفاَقكٌة، َفَحؾَّ

َفَؿا ِسَواُهنَّ ِمَن اْلَؿْسَلَلِة َيا َقبِقَصُة ُسْحًتا َيْلُكُؾَفا  -َأْو َقاَل ِسَداًدا ِمْن َطْقٍش  -ِقَواًما ِمْن َطْقٍش 

 .(2)«َصاِحُبَفا ُسْحًتا

وجقبا أن ٓ  ففذا الحديث يدل طؾك أن مـ أخذ مـ الزكاة والصدقات، يتعقـ طؾقف

يلخذ إٓ ما يؽػقف، حتك تؽقن لف الؼدرة طؾك كسب الؿال، فنذا أخذ زيادة طـ الؽػاية 

 ففق سحت حرام يلكؾف سحتا.

 ثاكقا: تحريم االستزادة من مال الزكاة والصدقات طؾى الؿستحق لفا:

وهذا ثاين التقجقفات الؿاكعة مـ تحقل الزكاة والصدقة إلك سبب لزيادة آقتصاد 

لؿالل دون أثر يف الحؼقؼل، وهق أن مـ استزاد مـ أمقال الزكاة والصدقات زيادة طؾك ا

                                                        

(، 37372(،  اإلمام أحؿد )3383، وحد الغـك، )، باب مـ يعطك مـ الصدقةبق داود، كتاب الزكاة( أخرجف أ3)

 وقال ابـ الؿؾؼـ: هذا حديث صحقح.

، ط: دار 833/ 7يـظر: البدر الؿـقر يف تخريج إحاديث وإثار القاقعة يف الشرح الؽبقر، لؾشقخ ابـ الؿؾؼـ ، 

 الرياض. -الفجرة 

 . (3333، باب مـ تحؾ لف الؿسللة، )أخرجف مسؾؿ، كتاب الزكاة( 2)
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الحاجة، مرتؽـا إلك أخذ الؿال دون أن يساهؿ يف إطؿار الؿجتؿع، فنكف يعرض كػسف 

لؾعؼاب إلقؿ يف أخرة، وهق أكف يعذب هبذه الزيادة التل أخذها مـ أمقال الـاس بحجة 

 َصؾَّك »فـؿ؛ فعـ سقدكا أبل سعقد الخدري، قال: الحاجة فقؽقى هبا يف ج
ِ
َبْقـََؿا َرُسقُل اهلل

 َأْططِـِل، َفَلْطَطاُه، ُثؿَّ 
ِ
ُؿ َذَهًبا إِْذ َأَتاُه َرُجٌؾ، َفَؼاَل: َيا َرُسقَل اهلل َؿ ُيَؼسِّ َقاَل: ِزْدكِل اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ

اٍت، ُثؿَّ َولَّك ُمدْ  َؿ:  َفَزاَدُه َثاَلَث َمرَّ  َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ
ِ
ُجُل »بًِرا، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل َيْلتِقـِي الرَّ

اٍت، ُثمَّ َولَّى ُمْدبًِرا َوَقْد َجَعَل فِي َثْوبِِه  َكاًرا إَِذا َفَقْسَلُلـِي َفُلْططِقِه، ُثمَّ َيْسَلُلـِي َفُلْططِقِه َثاَلَث َمرَّ

 .(3)«اْكَؼَؾَب إَِلى َأْهِؾهِ 

وهـا أكؽر الحبقب الؿصطػك صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ سمال الزيادة، وجعؾفا كارا طؾك 

 الؿستزيد مـ أمقال الصدقات بغقر حاجة.

ػَّ »وطـ سقدكا طؾل رضل اهلل طـف قال:  ـْ َأْهِؾ الصُّ
، َماَت َرُجٌؾ مِ ـِ ِة، َوَتَرَك ِديـَاَرْي

 َصؾَّك اهللُ  َأوْ 
ِ
، َفَؼاَل َرُسقُل اهلل ـِ  (.2)«َكقََّتاِن، َصؾُّوا َطَؾى َصاِحبُِؽمْ  َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ: ِدْرَهَؿْق

أي أن ما كـزه مـ مال يؽقى بف يف الـار، وذلؽ ٕن أهؾ الصػة كاكقا مـ الػؼراء 

الؿالزمقـ لؾؿسجد، يؼتاتقن طؾك ما يليت رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ مـ الصدقات، 

 أخذ ما يزيد طـ حاجتف فقعذب بف.فؽقن هذا الرجؾ قد مات وخؾػ مآ فؼد 

من سلل »وطـ سقدكا سفؾ بـ الحـظؾقة أن رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال: 

فؼالقا: يا رسقل اهلل: «  من جؿر جفـم»ويف رواية « وطـده ما يغـقه، فنكؿا يستؽثر من الـار

أن »رواية:  ويف« قدر ما يغديه ويعشقه»وما الغـك الذي ٓ تـبغل معف الؿسللة؟  قال: 

                                                        

 (. 8233( أخرجف ابـ حبان يف صحقحف )3)

 (. 733( أخرجف اإلمام أحؿد )2)
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 .(3)«يؽون له شبع يوم ولقؾة، أو لقؾة ويوم

 ثالثا: إططاء الؿستحق لؾزكاة ما يعقـه طؾى إكؿاء االقتصاد الحؼقؼي:

وقد صبؼ الػؼفاء هذا الؿبدأ يف صرف الزكاة طؾك مستحؼقفا، فؽاكت الؼاطدة أن 

د الؿالي ما يعطى كل واحد مـفم من االقتصايعطك لؾػؼراء ما يؽػقفؿ، وكػايتفؿ بلن )

(، فذكروا أن مـ كان مـ أهؾ الزكاة فنما أن يؽقن يعقـه طؾى السعي يف االقتصاد الحؼقؼي

مـ أهؾ الحرف أو مـ أهؾ التجارة؛ فنن كان مـ أهؾ الحرف يعطك مـ الزكاة ما يشرتي 

بف آلتف قؾت ققؿتفا أو كثرت، وإن كان مـ أهؾ التجارة يعطك مـ الزكاة ما يشرتي بف 

 ػل ما يخرج مـفا مـ الربح يف كػؼتف طؾك كػسف ومـ يعقل.سؾعا يؽ

وذكروا أن كؾ واحد يلخذ مـ إمقال ما يـاسب تجارتف، فؿـ كان يحسـ التجارة يف 

الحبقب، بالطبع لـ يؽقن كؿـ كاكت تجارتف يف الصرافة، أو الؿعادن الـػقسة، فؿـ 

 (2)الؿمكد أن إخقريـ يلخذان أكثر مؿا يلخذه إول.

 ؿة الشريعة يف الجؿع بقن الؿحافظة طؾى االقتصاد والتؽافل االجتؿاطي:طظ

مؿا سبؼ بقاكف يظفر جؾقا ما تؿتاز بف الشريعة مـ طظؿة يف الؿحافظة طؾك آقتصاد 

الحؼقؼل، وأيضا يف رطاية حالة الؿحتاجقـ والػؼراء، فبقـؿا ترى الـظؿ آقتصادية 

وٓ تؼقم يف الغالب بلية إجراءات تساطدهؿ لسد الؿعاصرة الػؼراء طبئا طؾك آقتصاد، 

حاجتفؿ، الؾفؿ إٓ بعض اإلجراءات غقر الؽافقة فقؿا يسؿك بدولة الرفاة، بقـؿا إمر 

                                                        

ده (، واإلمام أحؿد يف مسـ3323( أخرجف أبق داود، كتاب الزكاة، باب مـ يعطل مـ الصدقة، وحد الغـك، )3)

 (. 333(، وابـ حبان )2833(، وصححف ابـ خزيؿة يف صحقحف )37323)

هـ، 3333، ط دار الػؽر، بقروت، 233/ 8( شرح الجالل طؾك الؿـفاج، ومعف حاشقتا قؾققبل وطؿقرة، 2)

 م.3333
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كذلؽ، إذا بالشريعة اإلسالمقة تليت بؿا يحؼؼ الػائدتقـ؛ رطاية الؿحتاجقـ، والؿحافظة 

 طؾك آقتصاد.

 أمران: فالؿحتاج يلخذ ما يؽػقه، ويف أخذه يؾزم

أٓ يستزيد مـ مال الصدقات وإٓ وقع يف القطقد الشديد، ويف هذا حػاظ طؾك  األول:

 آقتصاد الؿالل مـ أن يزيد طؾك حساب آقتصاد الحؼقؼل.

أكف يصرف ما يلخذه مـ الصدقات يف سبقؾ اإلكتاج ٓ آستفالك، طؾك كحق ما  الثاين:

 بقـا مـ إططائف ما يـاسب مفـتف.

طريؼة الرباكقة العصؿاء تتؿ كػالة الؿحتاج، دون أن يؽقن طبئا طؾك الؿجتؿع وهبذه ال

 واقتصاده، بؾ بؿا يجعؾف لبـة مـ لبـات بـائف ورفعتف.

  وسبحان مـ هذا شرطف.
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 الخاتمة

 وفقفا أهم الـتائج والتوصقات.

الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك الؿبعقث رحؿة لؾعالؿقـ، سقدكا 

 قـا محؿد إمقـ، وبعد،وكب

فؼد مـ اهلل طؾل بآكتفاء مـ هذا البحث، والذي أرجق مـ مقٓي أن يؽقن مػقدا، 

  وقد تقصؾت مـ خاللف إلك أيت:

( آقتصاد هق العؾؿ الذي يحاول اإليػاء بحاجات اإلكسان غقر الؿحدودة، مـ خالل 3)

تصاد الحؼقؼل أو العقـل، وهق يؿثؾ مقارده الؿحدودة، وهذه الؿقارد هل آق

 السؾع آستفالكقة، أو السؾع آستثؿارية التل تـتج السؾع آستفالكقة كالؿصاكع.

( لتسفقؾ تداول آقتصاد الحؼقؼل ضفر آقتصاد الؿالل، مـ كؼقد وأسفؿ وسـدات 2)

 وممسسات تساطد طؾك التعامؾ يف هذه إصقل، وهذ ا آقتصاد لقس لف دخؾ يف

إشباع حاجات اإلكسان؛ ٕكف لقس سؾعة استفالكقة أو استثؿارية، بؾ هق وسقؾة 

 لتـؿقة آقتصاد الحؼقؼل.

( تظفر مشؽؾة كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل طـ الحؼقؼل، طـدما يتؿ آستثؿار يف 8)

آقتصاد الؿالل بعقدا طـ آقتصاد العقـل، ويف هذه الحالة يـؿق آقتصاد الؿالل، 

ا ٓ يـؿق آقتصاد الحؼقؼل، وهـا تؽؿـ الؿشؽؾة، ٕن آقتصاد الؿالل كؿا بقـؿ

 ذكركا ٓ يشبع حاجات اإلكسان.

( بالطبع هـاك أسباب أدت إلك هذا آكػصال، والـؿق غقر الؿحدود لالقتصاد الؿالل 3)

 بؿعزل طـ آقتصاد العقـل، ومـ أهؿ هذه إسباب:
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هل الؾقربالقة بلكقاطفا الؽالسقؽقة والؿطققة والجديدة، أ: العؼقدة الؿحركة لالقتصاد، و

والتل تتؿحقر حقل الحرية والػردية، دون حساب لحؼ الجؿاطة، فال حد أو ققد 

لؽقػقة تـؿقة الثروات، وهذا أدى إلك كؿق الثروات الػاحش، وتدهقر آقتصاد 

العؼقدة الحؼقؼل، واكتشار البطالة ولق مع ققة آقتصاد، ولؿ تـجح مع هذه 

 محاوٓت الدولة يف التدخؾ لتخػقػ وصلة هذه الؾقربالقة.

ب: مع هذه العؼقدة الؾقربالقة تؿ التقسع يف كظام اإلقراض بػائدة )الربا(، حتك صار 

آقتصاد يف العالؿ كؾف قائؿا طؾك التحؽؿ يف سعر الػائدة، ويعد الربا السبب 

قـل، وهق الؿغذي لغقره مـ الرئقسل يف كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل طـ الع

 إسباب التل تمدي إلك هذه الظاهرة.

فالربا يف تػسقره الخام إن صح التعبقر مال يف مؼابؾ مال مع زيادة، فرد الؿال مع      

زيادتف واجب بغض الـظر طـ تحقل هذا الؿال إلك أصؾ طقـل أم ٓ، وبـاء طؾقف 

آقتصاد الحؼقؼل، وهـا يظفر إثر  فالؿال زائد ٓ محالة ولق مع طدم استثؿاره يف

فؼد كؿا الؿال دون كؿق آقتصاد الحؼقؼل، فنذا اكضؿ إلك ذلؽ التقسع الالمحدود 

يف استخدام الروافع الؿالقة، والتل تزيد مـ الؼدرة طؾك اإلقراض بػائدة أضعافا 

 مضاطػة، مع طدم وجقد أصقل طقـقة تغطل هذه الؼروض، يتضح حجؿ الؿشؽؾة.

سبؼ بقاكف يف الـؼطة السابؼة يؼقم طؾك تطبقؼف أسقاق الؿال، بؼسؿقف أسقاق الـؼد  ج: ما

وأسقاق رأس الؿال، فالغالبقة العظؿك مـ التعامالت يف سقق الؿال تؼقم طؾك 

الربا، فالقدائع بػائدة، والسـدات، وأذون الخزاكة، وإوراق التجارية آستثؿارية، 

ربا، ويتؿ التعامؾ فقفا يف سقق الؿال، ولذا فنن وغقرها كؾفا طؼقد قائؿة طؾك ال

سقق الؿال يعد ألة التل يتؿ مـ خاللفا إكتاج اقتصاد مالل يزيد بعقد طـ 
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 آقتصاد العقـل، وهق سبب رئقسل يف تػاقؿ هذه الؿشؽؾة.

د: طؾك الرغؿ مـ أن إسفؿ تؿثؾ اقتصادا حؼقؼقا، ٕهنا طبارة طـ أجزاء يف شركة 

اقتصاد طقـل، إٓ أكف ومـ خالل أسقاق رأس الؿال تحقلت إسفؿ مساهؿة وهق 

إلك سبب مـ أسباب كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل طـ العقـل، وسبب ذلؽ ما 

يحدث مـ مضاربات يف أسقاق رأس الؿال، يرتتب طؾقفا زيادة إسفؿ زيادة 

ل كؿا هق، ثؿ كبقرة مـػصؾة طـ الؼقؿة الحؼقؼقة لألسفؿ، فقـؿق الؿالل بقـؿا العقـ

تظفر الػجقة )الػؼاطة( طـدما يتؿ بقع إصؾ بالػعؾ، ففـا فؼط يظفر الثؿـ 

 الحؼقؼل لألسفؿ، وتـفار إسعار، ويتحدث إزمة.

هـ: تظفر الؿشتؼات الؿالقة بؼقة كسبب رئقسل مـ أسباب زيادة آقتصاد الؿالل بؿعزل 

الغرر أو الؿؼامرة، فؿع طـ العقـل، وسبب ذلؽ كقن هذه الؿشتؼات قائؿة طؾك 

% 33أهنا أحقاكا كثقرة تتصؾ بلصؾ حؼقؼل، إٓ أهنا يف أغؾب إحقال بؾ بـسبة )

مـ الؿعامالت يف الؿشتؼات( تتؿ تسقيتفا مالقا دون أدكك طالقة هبذا إصؾ، بؾ 

إن هـاك معامالت تؼقم مـ دون أصؾ وهق ما يسؿك الخقار العاري، ومـ ثؿ 

  آقتصاد الؿالل بؿعزل طـ العقـل.ترتتب طـ كؿق هائؾ يف

( يتسبب الـؿق الفائؾ لالقتصاد الؿالل بؿعزل طـ آقتصاد العقـل بؽثقر مـ 3)

 الؿشؽالت آقتصادية، والسقاسقة، وآجتؿاطقة، ومـفا:

أ: تدمقر آقتصاد الحؼقؼل، والذي يتؿثؾ يف كزوع الؿستثؿريـ لؾتعامؾ يف آقتصاد 

بآقتصاد العقـل، وذلؽ ٕكف مضؿقن الربح كؿا هق يف  الؿالل الغقر مرتبط

الؿعامالت الؼائؿة طؾك الػائدة )الربا(، كؿا أن هذا آستثؿار بؿا فقف مـ )غرر( 

يتؿخض طـ أرباح طالقة لؾغاية، كؿا يحدث يف أسقاق رأس الؿال، وهق ما ٓ 
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قن طـ آستثؿار يتقفر غالبا يف آقتصاد الحؼقؼل، وهق ما يجعؾ الؿستثؿريـ يعزف

 يف آقتصاد الحؼقؼل.

ب: مع العزوف طـ آستثؿار يف آقتصاد الحؼقؼل تظفر إزمات يف السؾع والخدمات 

التل تشبع حاجات اإلكسان، كؿا أن معدٓت البطالة تزداد يف آرتػاع بـدرة فرص 

د الػؼر، العؿؾ التل يقفرها آقتصاد العقـل، ومع البطالة تـتشر الجريؿة، ويزدا

 ويؽقن الػؼقر فريسة ٓستغالل أصحاب إمقال.

ج: يتسبب كؿق آقتصاد الؿالل الفائؾ بعقدا طـ آقتصاد العقـل يف تعريض آقتصاد 

العالؿل لألزمات الؿالقة الضخؿة، وذلؽ مـ جراء الػؼاطة الؿالقة القهؿقة التل 

إن كاكت تضر بآقتصاد تسببفا الؿضاربات يف إسقاق الؿالقة، وهذه إزمات و

 الؿالل إٓ أهنا تمثر بالضرورة طؾك آقتصاد العقـل.

د: يؾعب استثؿار الدول الؽربى الغـقة يف الربا مـ خالل إقراض الدول الػؼقرة، كػس 

الدور الذي يؾعبف استغالل إغـقاء لؾػؼراء، فقتسبب اطتؿاد الدول الػؼقرة طؾك 

ل طـ العقـل( يف سقطرة الدول الؽربى طؾقفا، آقرتاض )وهق اقتصاد مالل مـعز

وتؾؽ السقطرة لقست اقتصادية فؼط بؾ سقاسقة، ٓسقؿا مع طجز الدول يف الغالب 

طـ تسديد أصقل ديقهنا فضال طـ فائدهتا، مؿا يجعؾفا ترضخ بالضرورة 

 لسقاسات الدول الؽربى.

بؿا فقف مـ حرية لالستثؿار هـ: مع العقلؿة آقتصادية لؾـظام الـققلقربالل آقتصادي، 

الؿالل بعقدا طـ العقـل، ومع اتػاققات فتح الحدود لؾتجارة العالؿقة، تتفاوى 

اقتصاديات الدول الػؼقرة التل تعاين مـ كؼص يف السققلة الؿالقة أصال، كؿا أن 

اقتصادها ٓ يؼقى طؾك مـافسة اقتصاد الدول الؽربى، وهق ما يزيدها ضعػا طؾك 
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 ضعػ.

شريعة اإلسالمقة )لؽقهنا الشريعة الخاتؿة الؽامؾة( وضعت أسسا ومبادئ تجعؾ ( ال3)

آقتصاد مـصبا كحق هدفف إصؾل )إدارة الؿقارد إلشباع حاجات اإلكسان(، ويف 

كػس الققت فنن هذه إسس تؿـع آقتصاد مـ آكحراف طـ هذا الفدف، ومـ 

طـ العقـل، وتغقل أصحاب أهؿ مظاهر اكحرافف كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل 

إمقال أفرادا أو دوٓ طؾك مـ ٓ مال لديف، وذلؽ واضح يف إسس التل يؼقم 

طؾقفا آقتصاد اإلسالمل، كؿا يظفر جؾقا يف ققاطد صحة الؿعامالت آقتصادية 

 يف الشريعة اإلسالمقة.

قتصاد ( إساس إصؾل لالقتصاد اإلسالمل والذي مـ خاللف تستؿد كؾقات ا7ٓ)

وجزئقاتف هق: رباكقة الؿصدر )الشريعة اإلسالمقة(، وهذا إساس يضؿـ أمريـ؛ 

إول: حتؿقة كقكف مـتجا لؿصؾحة الػرد والجؿاطة، الثاين: الؼداسة يف قؾب 

إفراد؛ ٕهنؿ يعؾؿقن أكف مـ طـد اهلل وأن فقف الثقاب ٓتباطف، والعؼاب طؾك مـ 

 خالػف وطارضف.

تصادية التل ترتبت طؾك اتباع الشريعة: تحؼقؼ العدالة آجتؿاطقة، ( مـ إسس آق3)

وحػظ التقازن آقتصادي بقـ أفراد الؿجتؿع، وذلؽ مـ خالل اإلجراءات 

القاجبة اقتصاديا، والتل تجعؾ لؾػؼراء حؼا يف مال مقازكة الدولة، كؿصارف الزكاة 

اجة الػؼقر، أو تـطقي والػلء، كؿا أن هـاك الؿـع مـ الؿعامالت التل تستغؾ ح

طؾك أكؾ أمقال الـاس بالباصؾ، وأهؿفا الؿعامالت الؼائؿة طؾك الربا والغرر، 

 وهبذا إساس يتحؼؼ التؽافؾ آجتؿاطل بارتباط كػاية الػؼقر بغـك الغـل.

( يحرتم الـظام آقتصادي الؿستؿد مـ الشريعة اإلسالمقة الؿؾؽقة الخاصة، كؿا 3)
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مة، ويتبـك كظاما اقتصاديا حرا، إٓ أكف مؼقد بؼققد ديـقة، يؼدر الؿؾؽقة العا

وأخالققة، هذه الؼققد هتدف إلك مـع آقتصاد مـ آكحراف طـ مساره، كؿا أكف 

 يقازن بقـ مصؾحة الػرد والجؿاطة بحقث ٓ تطغك إحداها طؾك إخرى.

اإلسالمقة، يف  ( ٓ يؿؽـ بلي حال مـ إحقال أن يؼع آقتصاد الؿؼقد بالشريعة33)

كارثة كؿق آقتصاد الؿالل بؿعزل طـ آقتصاد العقـل؛ وذلؽ ٕن الرافديـ 

إساسققـ لفذه الؽارثة )الربا والغرر(، محرمان يف الشريعة اإلسالمقة بلشد 

كصقص التحريؿ، وبـاء طؾقف فؽؾ الؿعامالت الؿعتؿدة طؾك الربا محرمة غقر 

 جائزة يف الشريعة اإلسالمقة.

( وقػت الشريعة اإلسالمقة مققػا صارما تجاه الربا؛ فؾؿ تحرم فؼط الربا بؾ حرمت 33)

كؾ مـ شارك فقف، وكؾ ما يمدي إلقف، وإن كان يف الحؼقؼة غقر متصقر كؿا يف 

تحريؿ ربا الػضؾ، وحرمت طؾك الؿؼرض أية استػادة مـ الؿؼرتض، وإن كاكت 

ا لخطقرة الربا طؾك آقتصاد مـػعة بعقدة طـ الؿال، وما ذلؽ كؾف إٓ إدراك

الحؼقؼل، وقطعف لؾتؽافؾ بقـ الـاس، وهذا مؿا أكده العؾؿاء الؿسؾؿقن مـ قديؿ 

 الزمان، ومـ قبؾ حتك وضع الـظريات آقتصادية.

( لؿا حرمت الشريعة الربا لؿ يبؼ إٓ أن يستثؿر اإلكسان مالف يف آقتصاد الحؼقؼل، 32)

، إٓ أن الشريعة أضافت جاكبا آخر وهق الرتغقب يف وهق الؿطؾقب لؾـؿاء اقتصاديا

الؼرض بغقر فائدة، وجعؾت ثقابف أضعاف ثقاب الصدقة، وٓ شؽ أن هذا فضال 

طـ كقكف تؽافال اجتؿاطقا، إٓ أكف يعد تشجقعا طؾك آستثؿار؛ ٕن الؿؼرتض يف 

 هذه الحال سقسعك لقرد ما أخذ، بخالف الصدقة فنكف ٓ يرد.

لشريعة اإلسالمقة الؿقسر )الؼؿار(، وما يف معـاه مـ الؿعامالت الؼائؿة ( حرمت ا38)
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طؾك الغرر، وذلؽ لؿا يمدي إلقف الغرر مـ أكؾ أمقال الـاس بالباصؾ، وكثرة 

الخصقمات والؿـازطات، كؿا أكف لؿا يحؼؼف مـ ربح يف بعض إحقان هتػق إلقف 

اد الحؼقؼل، ولألسػ فنن قؾقب الؿستثؿريـ، وهق كؿاء لؾؿال بعقدا طـ آقتص

طؼقد الؿشتؼات الؿالقة أو أغؾبفا تدخؾ تحت هذا الباب، وهق ما حرمتف الشريعة 

 اإلسالمقة.

( مـ أطظؿ وأجؾ مظاهر حػاظ الشريعة اإلسالمقة طؾك آقتصاد الحؼقؼل، مـ أن 33)

ء يطغك طؾقف آقتصاد الؿالل، تشريع الصدقة والزكاة، فعؾك الرغؿ أن كؾقفؿا إططا

لؾؿال بدون مؼابؾ، إٓ أن الشريعة حدت لف حديـ، وتقطدت بالعؼاب الشديد 

طؾك مـ خالػفؿا؛ الحد إول: تحؼؼ الحاجة والعجز طـ الؽسب، الحد الثاين: 

طدم آستزادة مـ مال الصدقات وصرفف يف اإلكتاج ٓ آستفالك، وهبذا حافظت 

مقال بدون إكتاج، ويف كػس الشريعة طؾك آقتصاد الحؼقؼل حقث لـ تزيد إ

 الققت ساهؿت يف التؽافؾ آجتؿاطل ورطاية حؼقق العاجزيـ.

( يقصل الباحث بزيادة الدراسات الؿتعؾؼة هبذا الؿقضقع، والبحث طـ الؿزيد مـ 3)

إسباب الؿسببة لفذه الظاهرة، يف محاولة لقضع الحؾقل لفا، ومـ أهؿ هذه 

إفراد البحث فقفا، كظام الـؼقد العالؿل الؼائؿ، والذي ٓ إسباب التل تحتاج إلك 

 يعتؿد طؾك الغطاء الذهبل؛ فال شؽ أن لف أثرا كبقرا يف هذه الظاهرة.

( يـبغل طؾك الدول قدر الؿستطاع أن تحارب كؿق هذه الظاهرة يف اقتصادها؛ كظرا لؿا 2)

، ويـبغل الؿضل تسببف هذه الظاهرة مـ مشاكؾ تؿ التعرض لبعضفا يف هذا البحث

 قدما كحق اقتصاد محؽقم بالشريعة اإلسالمقة ٕكف الحؾ القحقد لفذه الؿشؽؾة.
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( يقصل الباحث بتدريس الدراسات آقتصادية التل تبقـ أثر الربا طؾك الـظام 8)

آقتصادي العالؿل، وطؾك سقاسات الدول، وأوضاطفا آجتؿاطقة، طؾك صالب 

ؿقا طظؿة الشريعة يف تحريؿفا لؾربا، وأيضا لقؽقكقا الدراسات الشرطقة، وذلؽ لقعؾ

طؾك بصقرة طـد اإلفتاء يف مسائؾ الؿعامالت فال يؼعقا يف فخ التؿرير أو التؽققػ 

الػؼفل الخاصئ لؾؿعامالت، تحت وصلة ضرورة القاقع الذي يؿقج بالربا مقجا، 

لػؼفل غقر فؿـ العجقب أن كرى مـ بعض الؿشتغؾقـ بالػؼف سعقا وراء التؽققػ ا

الؿـطؼل؛ إلباحة الؿعامالت الؼائؿة طؾك الربا، بقـؿا العالؿ يئـ مـف، وطؾؿاء 

آقتصاد والسقاسة ما زالقا يبقـقن خطقرتف طؾك كحق ما طرض بعضف يف هذا 

البحث، بؾ والعالؿ طـد إزمات الؿالقة التل يسببفا الربا يفرع مسرطا إلك آقتصاد 

، فال بد 2333ؾك الؼروض صػرا، وهق ما حدث يف أزمة اإلسالمل فقجعؾ الػائدة ط

بعد هذا أن يؽقن الؿشتغؾقن بالشريعة طؾك مستقى إمر، وأن يؼدروا إمر قدره، 

 ٓ أن يفرولقا إلك اإلباحة بؿؼدمات غقر مـطؼقة.

 واهَّلل الؿستعان وطؾقه التؽالن

 ،،وصل الؾفم طؾى كبقـا محؿد وطؾى آله وصحبه وسؾم
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الؿعروف بابـ ققؿ الجقزية، ط: دار ابـ الجقزي لؾـشر والتقزيع، الؿؿؾؽة العربقة 

 هـ. 3328السعقدية، الطبعة إولك، 

اإلقـاع يف مسائؾ اإلجؿاع، طؾل بـ محؿد بـ طبد الؿؾؽ الؽتامل، أبق الحسـ ابـ  -

 م. 2333 -هـ  3323شر، الطبعة إولك، الؼطان، ط الػاروق الحديثة لؾطباطة والـ



–
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، لإلمام أحؿد بـ إدريس (الؿشفقر بالػروق لؾؼرايف)أكقار الربوق يف أكقاء الػروق  -

 .الؼرايف الؿالؽل، ط طالؿ الؽتب، بدون صبعة، وتاريخ

التاج واإلكؾقؾ لؿختصر خؾقؾ، محؿد بـ يقسػ العبدري )الؿقاق(، دار الؽتب  -

 م.3333-هـ3333-الطبعة إولك-العؾؿقة

تبققـ الحؼائؼ شرح كـز الدقائؼ، لؾشقخ: طثؿان بـ طؾل الزيؾعل،  ط دار الؽتاب  -

 اإلسالمل، بدون صبعة وتاريخ.

حاشقة العدوي طؾك كػاية الطالب الرباين، الشقخ أبق الحسـ طؾل بـ أحؿد بـ  -

 صبعة، بدون الثاكقة، الطبعة بقروت، –مؽرم الصعقدي العدوي، ط دار الػؽر 

 .م3333 - هـ3333

حجة اهلل البالغة، لؾعالمة أحؿد بـ طبد الرحقؿ بـ الشفقد وجقف الديـ بـ معظؿ بـ  -

: الطبعة لبـان، –مـصقر الؿعروف بـالشاه ولل اهلل الدهؾقي، ط دار الجقؾ، بقروت 

 .م2333 - هـ 3323 إولك،

شرف  روضة الطالبقـ وطؿدة الؿػتقـ، لإلمام أبل زكريا محقل الديـ يحقك بـ -

هـ، 3332طؿان، الطبعة الثالثة،  -دمشؼ -الـقوي، ط: الؿؽتب اإلسالمل، بقروت

 م.3333

شرح الجالل طؾك الؿـفاج، ومعف حاشقتا قؾققبل وطؿقرة، ط دار الػؽر، بقروت،  -

 م.3333هـ، 3333

الػتاوى الؽربى، تؼل الديـ ابـ تقؿقة،  ط دار الؽتب العؾؿقة، بقروت، لبـان، الطبعة  -

 م.3337-هـ3333-إولك
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مجؿقع الػتاوى، تؼل الديـ أبق العباس أحؿد بـ طبد الحؾقؿ بـ تقؿقة الحراين، ط  -

مجؿع الؿؾؽ ففد لطباطة الؿصحػ الشريػ، الؿديـة الـبقية، الؿؿؾؽة العربقة 

 م.3333هـ/3333السعقدية، 

الؿحؾك، أبق محؿد طؾل بـ أحؿد بـ سعقد بـ حزم إكدلسل الؼرصبل الظاهري،  -

 ار الؽتب العؾؿقة بدون صبعة، وتاريخ.ط د

مختصر الؿزين مع إم، اإلمام أبق طبد اهلل محؿد بـ إدريس الشافعل،  ط: دار  -

 م.3333هـ، 3333الػؽر، 

 الؿدوكة، اإلمام مالؽ بـ أكس،  ط: دار الؽتب العؾؿقة.  -

 مغـل الؿحتاج إلك معرفة معاين ألػاظ الؿـفاج، الشقخ: محؿد بـ أحؿد الشربقـل -

 م.3333هـ، 3333الخطقب، ط دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة إولك، 

الؿغـل، اإلمام مقفؼ الديـ طبد اهلل بـ أحؿد، ابـ قدامة،  ط مؽتبة الؼاهرة، بدون  -

 م.3333هـ، 3833صبعة، 

ض، تاج العروس مـ جقاهر، محّؿد بـ محّؿد بـ طبد الرّزاق الحسقـل، أبق الػق -

بقدي، ط دار الفداية.  الؿؾّؼب بؿرتضك، الزَّ

التعريػات، طؾل بـ محؿد بـ طؾل الزيـ الشريػ الجرجاين، ط دار الؽتب العؾؿقة  -

 م.3338-هـ 3338بقروت، لبـان، الطبعة إولك، 

التقققػ طؾك مفؿات التعاريػ، زيـ الديـ محؿد الؿدطق بعبد الرؤوف بـ تاج  -

عابديـ الحدادي ثؿ الؿـاوي الؼاهري،  ط طالؿ الؽتب، العارفقـ بـ طؾل بـ زيـ ال

 م.3333-هـ3333الؼاهرة، الطبعة إولك، 
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شرح حدود ابـ طرفة، محؿد بـ قاسؿ الرصاع، ط دار الؽتب العؾؿقة، الطبعة  -

 هـ.3833إولك 

الصحاح، تاج الؾغة وصحاح العربقة، اإلمام: أبق كصر إسؿاطقؾ بـ حؿاد الجقهري  -

 م. 3337،  هـ 3337دار العؾؿ لؾؿاليقـ، بقروت، الطبعة الرابعة، الػارابل، ط 

الػائؼ يف غريب الحديث وإثر، أبق الؼاسؿ محؿقد بـ طؿرو بـ أحؿد،  -

 .الثاكقة: الطبعة لبـان، –الزمخشري جار اهلل، ط: دار الؿعرفة 

الؼامقس الؿحقط، مجد الديـ أبق صاهر محؿد بـ يعؼقب الػقروزآبادى، )ص:  -

 الثامـة، الطبعة لبـان، –ط ممسسة الرسالة لؾطباطة والـشر والتقزيع، بقروت  (،73

 .م 2333 - هـ 3323

الؽؾقات، أيقب بـ مقسك الحسقـل الؼريؿل الؽػقي، أبق البؼاء الحـػل، ط ممسسة  -

 .بقروت –الرسالة 

لسان العرب، الشقخ: محؿد بـ مؽرم بـ طؾك، أبق الػضؾ، ابـ مـظقر، ط دار  -

 .هـ 3333 الثالثة، الطبعة بقروت، –صادر 

أحؽام التعامؾ يف إسقاق الؿالقة الؿعاصرة، د: مبارك بـ سؾقؿان بـ محؿد آل  -

 م.2333هـ، 3323سؾقؿان، ط دار كـقز إشبقؾقا، السعقدية، الطبعة إولك 

الؿؽتبة إكاديؿقة، مصر، (، ط 38إدارة البـقك، د: محؿد فتحل البديقي، )ص:  -

 هـ.3388م، 2332الجقزة، الطبعة إولك، 

إدارة البـقك، د: محؿد فتحل البديقي، ط الؿؽتبة إكاديؿقة، مصر، الجقزة، الطبعة  -

 هـ.3388م، 2332إولك، 
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أذون وسـدات الخزاكة العامة دراسة مؼاركة، د: طالء إبراهقؿ طبد الؿعطل،  ط دار  -

 م. 2333الؿـصقرة، الػؽر والؼاكقن، 

آرتباط بقـ آقتصاد العقـل وآقتصاد الؿالل، ودور آقتصاد اإلسالمل  -

وممسساتف الؿصرفقة يف تجـب إزمات الؿالقة، د: أحؿد شعبان محؿد طؾل،  

بحث مـشقر ضؿـ أطؿال الؿمتؿر العؾؿل العاشر لؾجؿعقة العربقة لؾبحقث 

قة، وتطقرات ما بعد إزمة آقتصادية آقتصادية، بعـقان آقتصادات العرب

 ، بققت، لبـان. 2333العالؿقة، ديسؿرب 

إزمة الؿالقة العالؿقة الراهـة، الؿػفقم إسباب التداطقات، كزهان محؿد سفق،  -

 م.2333مجؾة اإلدارة وآقتصاد العدد الثالث والثؿاكقن، 

سؿقح مسعقد، ط الؿركز الؽـدي  إزمة الؿالقة العالؿقة هناية الؾقربالقة الؿتقحشة، د -

لدراسات الشرق إوسط، مقكرتيال،  دار الشروق لؾـشر والتقزيع، طؿان إردن، 

 م. 2333

آستشراق وآتجاهات الػؽرية يف التاريخ اإلسالمل، بركارد لقيس كؿقذجا، د:  -

 مازن مطبؼايت، ط دار البشقر.

وتجارة الؿشؼات وتحرير  أسقاق إوراق الؿالقة بقـ الؿضاربة وآستثؿار -

إسقاق )دراسة واقعقة لألزمة الؿالقة العالؿقة(، د: سؿقر طبد الحؿقد رضقان، ط 

 م.2333هـ، 3383دار الـشر لؾجامعات، الؼاهرة، 

أسقاق الؿال بقـ إرباح والخسائر )العقائد والؿخاصر(، د: محؿد طبد اهلل شاهقـ،   -

 م.2333 ط دار حؿقثرا لؾـشر والرتجؿة،
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 .2337أسقاق الؿال، د: أزهري الطقب الػؾؽل، ط دار الجـان لؾـشر والتقزيع،  -

إشؽالقات العالقة بقـ آقتصاد آفرتاضل وآقتصاد الحؼقؼل، محؿد سحـقن،  -

طبد الحؾقؿ الحؿزة، ورقة بحثقة مـشقرة ضؿـ الؿؾتؼك العؾؿل الدولل الخامس 

 ٓقتصاديات الدولقة.بعـقان آقتصاد آفرتاضل، واكعؽاساتف طؾك ا

إشؽالقة العالقة بقـ آقتصاد الؿالل وآقتصاد العقـل ودورها يف امتصاص الثاين  -

 ٕزمة إول الراهـة، د: رضا فتحل الؿـسل، بحث مـشقر طؾك شبؽة اإلكرتكت.

إشؽالقة العالقة بقـ آقتصاد الؿالل وآقتصاد العقـل ودورها يف امتصاص الثاين  -

(، بحث مـشقر طؾك شبؽة 3الراهـة، د: رضا فتحل الؿـسل، )ص: ٕزمة إول 

 اإلكرتكت.

إشؽالقة دولة الرفاه بقـ إسباب والـتائج، د: أحؿد خؾقؾ الحسقـل، د: خالد  -

حسقـ طؾل،  بحث مـشقر بؿجؾة الؿحقر آقتصادي، كؾقة الؼادسقة لؾعؾقم 

 .2333، لسـة 2، طدد 3اإلدارية وآقتصادية، مجؾد 

طؾؿ آقتصاد والحؾ إمثؾ لؾؿشؽؾة آقتصادية مـ مـظقر إسالمل، د:  أصقل -

 محؿد طبد اهلل شاهقـ، ط: دار إكاديؿققن لؾـشر والتقزيع.

آغتقال آقتصادي لألمؿ، اطرتافات قرصان اقتصاد، جقن بركـز، ترجؿة  -

اب، ومراجعة: مصطػك الطـاين، د: طاصػ معتؿد، ط: الفقئة الؿصرية العامة لؾؽت

 .2332مـشقرات مؽتبة إسرة 

آقتصاد اإلسالمل أسس ومبادئ وأهداف، د: طبد اهلل طبد الؿحسـ الطريؼل، ط  -

 م.2333هـ، 3383ممسسة الجريسل، الطبعة الحادية طشرة، 
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آقتصاد اإلسالمل والؼضايا الػؼفقة الؿعاصرة، د: طؾل السالقس، ط دار الثؼافة،  -

 م.3333هـ، 3333الدوحة، 

ت العقلؿة آقتصادية وآثارها الؿستؼبؾقة يف آقتصاد العربل، هقػاء طبد آلقا -

 م.2333هـ، 3383الرحؿـ ياسقـ التؽريتل، ط دار الحامد لؾـشر والتقزيع، 

إوراق التجارية الؿعاصرة صبقعتفا الؼاكقكقة وتؽققػفا الػؼفل، د: محؿد بـ بؾعقد  -

 م.2333، لبـان، أمـق البقصقبل، ط دار الؽتب العؾؿقة، بقروت

/ 3/ 2بحث حقل أزمة الؽساد الؽبقر، أسؿاء سعد الديـ، مـشقر بؿققع الؿرسال  -

2333. 

التحؾقؾ الػؼفل والؿؼاصدي لؾؿشتؼات الؿالقة، أد: طبد العظقؿ أبق زيد، بحث  -

، 8، طدد 27مـشقر بؿجؾة جامعة الؿؾؽ طبد العزيز، آقتصاد اإلسالمل، مجؾد 

 م.2333هـ، 3383

، 3333دولة يف آقتصاد، د حازم الببالوي، ط دار الشروق، الطبعة إولك دور ال -

 م.3333

، بحث تؽؿقؾل لـقؾ شفادة 2333دور الؿشتؼات الؿالقة وتؼـقة التقريؼ يف أزمة  -

ماجستقر، إطداد: سرارمة مريؿ، وما بعدها جامعة مـتقري قسـطقـة، كؾقة العؾقم 

 م.2332-2333آقتصادية وطؾقم التسققر، الجزائر، 

( وإزمة الؿالقة 3388-3323ضفقر إزمات الؿالقة، دراسة أزمة الؽساد الؽبقر ) -

(، رسالة ماجستقر مـ إطداد: داودي مقؿقكة،  جامعة وهران، كؾقة 2337-2333)

 . 2333-2338العؾقم آقتصادية، وطؾقم التجارية، وطؾقم التسققر، 
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ٓقتصادي الػعؾل يف سقرية، أ د: محؿد العالقة بقـ سعر الػائدة ومعدل الـؿق ا -

، 38الحسقـ الصطقف، أ: أحؿد طثؿان، بحث مـشقر بؿجؾة جامعة البعث، مجؾد 

 م.2333، 33العدد 

طؾؿاء الؿسؾؿقـ وطؾؿ آقتصاد )ابـ خؾدون ممسس طؾؿ آقتصاد(، د: شققل  -

 م.3338هـ، 3333أحؿد دكقا، ط دار معاذ لؾـشر والتقزيع، 

قة يف دول الخؾقج العربقة إكؼاذ اقتصاد أم إغراق مجتؿع، طبد اهلل فخ الـققلقربال -

 . 2333، مايق 373الربيدي،  مجؾة الؿستؼبؾ العربل، طدد 

الؽساد الؽبقر والصػؼة الجديدة، إيريؽ راشقاي، ترجؿة: ضقاء وراد، ط ممسسة  -

 م.2333هـداوي لؾعؾقم والثؼافة، مصر، الؼاهرة، الطبعة إولك، 

العؿ سام، كعقؿ تشقمسؽس، ترجؿة: طادل الؿعؾؿ، تؼديؿ: محؿد حسـقـ  ماذا يريد -

 م.3333هـ، 3333(، ط دار الشروق، الطبعة إولك، 333هقؽؾ، )ص: 

مبادئ طؾؿ آقتصاد، مجقد، خؾقؾ حسقـ،   ط دار زهران لؾـشر والتقزيع، طؿان،  -

 م. 2333إردن، 

اسبة، د: صارق طبد العال حؿاد، ط الؿشتؼات الؿالقة الؿػاهقؿ إدارة الؿخاصر الؿح -

 م.2333الدار الجامعقة، 

الؿشتؼات الؿالقة وإزمات الؿالقة، د: فاصؿة سقد طبد الؼادر حسـقـ،  دار حؿقثرا  -

 م.2337لؾـشر والرتجؿة، 

 الؿشتؼات الؿالقة ودورها يف إدارة الؿخاصر ودور الفـدسة الؿالقة يف صـاطة . -

إدارة الؿخاصر ودور الفـدسة الؿالقة يف صـاطة أدواهتا، الؿشتؼات الؿالقة ودورها يف  -
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دراسة مؼاركة بقـ الـظؿ القضعقة وأحؽام الشريعة اإلسالمقة، د: سؿقر طبد الحؾقؿ 

(، ط دار الـشر لؾجامعات، مصر، الطبعة إولك، 333رضقان حسـ، )ص: 

 م.2333هـ، 3323

ؿقة، د: طػقػ هـاء، د: ضقاف معالؿ آقتصاد آفرتاضل سبب إزمة الؿالقة العال -

طؾقة، بحث مـشقر يف الؿؾتؼك الدولل العؾؿل الخامس حقل آقتصاد آفرتاضل 

 واكعؽاساتف طؾك آقتصاديات الدولقة.

(، 333ن )سؾسؾة كتاب البقان كؼد الؾقربالقة، د: الطقب بق طزة، ط مجؾة البقا -

 هـ.3383

الػـجري، ط دار الشروق، مصر، القجقز يف آقتصاد اإلسالمل، د: محؿد شققل  -

 م.3333هـ، 3333الطبعة إولك، 

القجقز يف تاريخ الـققلقربالقة، ديػقد هاريف، ترجؿة: ولقد شحادة، ط مـشقرات الفقئة  -

 م .2338العامة السقرية لؾؽتاب، وزارة الثؼافة، دمشؼ 

ؿ، أ د: حازم الببالوي رئقس وزراء مصر إزمة الؿالقة العالؿقة محاولة لؾػف -

 إسبؼ، مؼال مـشقر يف صحقػة الشعب اإللؽرتوكقة.

 آقتصاد آفرتاضل ـ مؼدمة، د: محؿد جقالين، مؼال مـشقر طؾك شبؽة اإلكرتكت. -

مقضقع شامؾ طـ الؿشتؼات الؿالقة، د: محؿد الـظامل، مـشقر بالؿققع الرسؿل  -

 لؾدكتقر.

"Stock market crash of 1929. "https://www.britannica.com/event/stock-market-crash-of-1929 
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 333 ....................................................................... العقـل

 333 ...................... الربا طؾك الحالل آقتصادي الـظام ققام:  األول الػرع

 323 ............ العقـل طـ بؿعزل الؿالل آقتصاد كؿق يف الربا دور:  الثاين الػرع

 323 . العقـل طـ بؿعزل الؿالل آقتصاد كؿق يف الؿال أسقاق دور:  الثالث الؿطؾب

 طـ بؿعزل اللالؿ آقتصاد كؿق يف ودورها الؿال أسقاق تعريػ:  األول الػرع

 323 ...................................................................... العقـل

 آقتصاد طـ بؿعزل الؿالل آقتصاد كؿق يف الؿالقة الؿشتؼات دور:  الثاين الػرع

 383 ...................................................................... العقـل

 332 ............ العقـي االقتصاد طن بؿعزل الؿالي االقتصاد كؿو آثار:   الثالث الؿبحث
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 332 .................................... الحؼقؼل آقتصاد تدمقر:  األول الؿطؾب

 332 ........... البطالة معدٓت وزيادة الحؼقؼل قتصادآ كؿق بطء:  األول الػرع

 338 .................. الحؼقؼل آقتصاد طؾك الؿالقة إزمات تلثقر:  الثاين الػرع

 333 ..................... الؿديـة الدول طؾك الدائـة الدول سقطرة:  الثاين ؿطؾبال

 333 ................ الؿديـة الدول طؾك الدائـة الدول سقطرة كقػقة:  األول الػرع

 333 ............................. الـامقة الدول اقتصاد طؾك الؼضاء:   الثاين ػرعال

 طن بؿعزل  الؿالي االقتصاد كؿو من اإلسالمقة الشريعة موقف : الثالث الؿبحث

 333 .................................................................. العقـي االقتصاد

 333 .............. اإلسالمقة الشريعة يف آقتصاد وأهداف أسس :  األول الؿطؾب

 333 اإلسالمقة الشريعة مـ الؿستػاد بآقتصاد الؿسؾؿقـ طؾؿاء اهتؿام:  األول الػرع

 333 ......................... اإلسالمل آقتصاد وخصائص أسس:  الثاين الػرع

 يف  العقـل آقتصاد طـ بؿعزل الؿالل آقتصاد كؿق حظر مظاهر:  الثاين الؿطؾب

 333 ........................................................... اإلسالمقة الشريعة

 333 ................................................... الربا تحريؿ:  األول الػرع

 333 .................................................. الغرر تحريؿ:  الثاين الػرع

 337 ............................................. الؿؽقس تحريؿ:  الثالث الػرع

 333 ..... اإلكتاج إلك الزكاة وتقجقف الصدقات مـ آستزادة تحريؿ:  الرابع الػرع

 333 .......................................................................... الخاتؿة

 338 .................................................................. الؿراجع ففرس

 323 ............................................................. الؿوضوطات ففرس


