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  أوالً

 عــام إذا كــان هــذا ً موضــوع األخــالق يف االقتــصاد اإلســالمي يثــري تــساؤال-١
 أو وفـق Normative Analysisالبحـث جيـري وفـق مـنهج التحليـل املعيـاري 

، التحليل املعيـاري هـو التحليـل Positive Analysisمنهج التحليل املوضوعي 
ِالذي يعمل منهج   يتأسـس عـىل قواعـد وأوامـر كـام ، وهـو هلـذا»ما جيب أن يكـون«ُ

ِيرتبط بقيم، أما التحليل املوضوعي فإنه يعمل منهج  ، وهبذا فـإن هـذا »ما هو كائن«ُ
التحليل ال يرتبط إال باليشء الذي تثبته التجربة، ومن لـوازم هـذا التحليـل أن علـم 

 .االقتصاد هو علم تفسري للواقع

،  موضـوع آخـر، وهـو املعرفـة موضوع التحليل ـــ بصفة عامة ــــ مربـوط إىل-٢
وجتمع مسائل املعرفة يف جمموعات ثالث هي البحث يف إمكان املعرفة، والبحـث يف 
ــة أو  الطــرق املوصــلة إىل املعرفــة، والبحــث يف طبيعــة املعرفــة مــن حيــث إهنــا مثالي

 .واقعية

 إىل منهج املعرفة الذي يـدخل الـوحي ضـمن اًوإذا كان التحليل املعياري مربوط
ادر املعرفة، فإن التحليل املوضوعي يتأسس عىل أن اإلنسان هو مصدر املعرفـة؛ مص

 .بعقله أو بتجربته أو بغري ذلك

 الكيفية التي تعمل هبا كـل مـن املعياريـة والوضـعية يف االقتـصاد اإلسـالمي -٣
قضية جيب أن يتنادى بخصوصها املشتغلون هبذا االقتصاد للتحاور حوهلـا، واألمـر 

، أي يعتمــد »اقتــصاد ديــن«ه يف هــذا املوضــوع أن االقتــصاد اإلســالمي املتفــق عليــ
الوحي ضمن مصادره للمعرفة، والطرق املوصلة إىل املعرفة يف االقتصاد اإلسالمي 
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 .التجربةوهي الرشع والعقل 

 اً كيف تتفاعل كل من املعيارية والوضعية مع القـيم؟ قـد يكـون األمـر ميـرس-٤
تها أهنا تعترب القيم، أما مـع الوضـعية فـإن األمـر يرفـع إىل مع املعيارية؛ ألن من طبيع

مستوى أن يكـون إشـكالية؛ فـاحلوارات الـسابقة عـن هـذه القـضية مل حتـسمها، وال 
ولكن بالرغم من ذلك فإننا نأخـذ ، يتوقع أن تكون احلوارات املستقبلية أحسن حظا

جتامعيـة تكـون مـستحيلة برأي لـه اعتبـاره يف العلـوم االجتامعيـة وهـو أن احليـاة اال
 .وتعرف القيم بأهنا املوجهات التي توجه السلوك يف كل جماالت احلياة، بدون القيم

اثاني  

 األخالق هي القيم العليـا التـي يلتـزم هبـا اإلنـسان يف الـسلوك االقتـصادي، -١
هذه القيم تعمل عىل أفعـال اإلنـسان اإلراديـة وتـستهدف إجيـاد واقـع عـىل نحـو مـا 

عنوان الدراسة التي أقدمها هو األخـالق يف االقتـصاد اإلسـالمي، ،  يكونينبغي أن
 .ولذلك فإن األخالق التي نتكلم عنها يكون مصدرها الترشيع اإلسالمي

 االقتصاد واألخالق مسألة يشوهبا الغموض، والوصف املالئم هلا أهنـا مثـل -٢
ام هنـاك مـن يعـرف أن  من السفينة إال جزءها الظـاهر، بيـنىالسفينة، هناك من ال ير

أحـاول كـشف غمـوض هـذا ، اجلزء األخطر فيها هو اجلزء املختفي حتت سطح املاء
األمر، االقتصاد الذي يعـرض يف املقـررات الدراسـية والتـي منهـا نظريـة املـستهلك 

 هـذه الفـروع لالقتـصاد ال -ونظرية املنتج والنظرية النقدية ونظرية التجارة الدولية 
 للقول بأن األخالق يف اً كافياًوقد اعترب هذا مربر، عد األخالقييسمع فيها حس للب

 .االقتصاد أمر مسكوت عنه

 الذين وقفوا عنـد هـذا احلـد يف االقتـصاد هـم الـذين مل يـروا مـن الـسفينة إال -٣
املتخصصون يف االقتصاد والذين يعرفـون نـشأته يف ، جزءها الظاهر فوق سطح املاء
 يعرفون أنه توجـد ، املعرفية التي محلها ومحلته هؤالءأوربا وكذلك يعرفون مصادره



 

 

 

هـؤالء يعرفـون أن ، منطقة يف االقتصاد تشبه جزء السفينة الغاطس حتت سطح املـاء
 .االقتصاد حيمل القيم األخالقية املسيحية لعرص النهضة يف أوربا

 .ما سبق هو قول موجز يف بيان عالقة االقتصاد باألخالق

ــ ــت حرك ــدما انبثق ــت ردود عن ــرية تباين ــود األخ ــالمي يف العق ــصاد اإلس ة االقت
األفعال جتاه هذا األمر بني قبول ورفض مع تعدد درجـات القبـول وتعـدد درجـات 

يف خضم هذه احلركة أو بمعنى أدق هـذه املعركـة كـان هنـاك مـا هـو متفـق ، الرفض
 :الميقـال أنـصار االقتـصاد اإلسـ، عليه وهو عالقة االقتصاد اإلسالمي باألخالق

وقال املتحفظون عىل االقتـصاد اإلسـالمي وقـد ، إنه اقتصاد يعترب رصاحة األخالق
 إن :يصل التحفظ عند بعضهم إىل درجة كبرية يف السلبية، هـؤالء املتحفظـون قـالوا

 .مسامهة اإلسالم يف االقتصاد تقترص عىل املسامهة األخالقية

وينطبـق ذلـك عـىل ، األخالق تتعدد املداخل لدراسة العالقة بني االقتصاد و-٤
ــالمي ــصاد اإلس ــنهج ، االقت ــوع امل ــىل ن ــوزع ع ــة يت ــداخل الدراس ــدد يف م ــذا التع ه

 ًاقرتح للدراسة التي أقدمها مدخال، املستخدم وعىل الوحدة التي تتم عليها الدراسة
مـنهج ، له منهجه وله وحدته التـي تـتم عليهـا الدراسـة إنـه مـدخل يعتمـد منهجـني

عتمـد يف هـذا املـنهج أسس لبعض القيم األخالقية يف االقتـصاد، واالستنباط وبه أؤ
أما املنهج الثاين فهـو املـنهج االسـتقرائي، ، عىل القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة

وهــو اســتقراء خــاص، إنــه اســتقراء لــبعض آراء املفكــرين املــسلمني الــسابقني عــن 
                                                 

ة الدكتور حسني الشيخ، النارش دار فرنسيس فوكوياما، هناية التاريخ واإلنسان األخري، ترمج) ١(
 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣العلوم العربية، بريوت، لبنان، 

يتحــدث هيجــل عــن «: وممــا كتبــه فرنــسيس فوكويامــا ويــدخل يف االســتدالل عــىل مــا قلتــه
 ال من منطلق فكري متعصب حمدود األفق ولكن بـسبب العالقـة - كدين مطلق -املسيحية 

ني املـذهب املـسيحي واملجتمعـات الديمقراطيـة احلـرة يف التارخيية الـصادقة التـي وجـدت بـ
 .٢٢٢ص» أوربا الغربية



 

 

 

 .العنرص األخالقي يف االقتصاد

  اثالثً

القريـب عنـد احلـديث عـن األخـالق يف االقتـصاد ينـرصف إىل الفـرد  املعنى -١
املدخل الذي أتبناه يف هذه الدراسة يـدخل الدولـة كمؤسـسة يف ، اً أو منتجاًمستهلك

 .األخالق واالقتصاد

 يف الدراسات الكثرية واملتنوعـة عـن األخـالق يف االقتـصاد اإلسـالمي جـاء -٢
دراسـتنا اهتمـت ، االهتامم بـاألخالق يف االسـتهالك واألخـالق يف التبـادل وهكـذا

بــالتعرف عــىل األخــالق يف االقتــصاد مــن حيــث العمــران ومــن حيــث تفعيــل 
 . االقتصاد اإلسالميهبذا فإن دراستنا تثري األدبيات عن األخالق يف، املؤسسات

 الدراسات عن األخالق يف االقتصاد اإلسالمي أثرت هـذا املوضـوع باتبـاع -٣
وأخـذت بـاملنهج ، ودراسـتي أخـذت هبـذا املـنهج،  وسنةاًمنهج ينظر يف الدليل قرآن

االستقرائي الذي يتيح الكشف عن املسامهات املبارشة للمسلمني الـسابقني يف هـذا 
 .ثبت أخالق االقتصاد اإلسالمي وتطور معهاهذا املنهج ي، املوضوع

ارابع  

ــة عــن أي موضــوع -١ ــسبق الكتاب ــصاد جيــب أن ي  موضــوع األخــالق يف االقت
اقتصادي آخر، وعىل سبيل املثال فإن كتابة مقررات دراسية يف االقتصاد اإلسـالمي 

 وذلـك ألن مـا يتقـرر ،جيب أن يسبقها الكتابة عن األخالق يف االقتصاد اإلسـالمي
 .عن األخالق سوف حيكم الكتابة يف أي مقرر اقتصادي

 األخالق هلا خاصية عامة بحيث تفعل يف كل العلوم، وبجانب هذه اخلاصية -٢
العامة فـإن لكـل علـم خـصوصيته التـي يـتالءم معهـا تفعيـل أخـالق معينـة، وهـذه 
اخلاصــية لألخــالق بجناحيهــا ســوف تظهــر يف املوضــوعات التــي أعرضــها يف هــذا 

 .بالكتا



 

 

 

عرضت يف هـذا الكتـاب ،  الفكرة التي سبقت مبارشة يلزم هلا توضيح بأمثلة-٣
 موضـوع اًوعرضت أيـض، موضوع العدل وهو موضوع يمكن تفعيله يف كل العلوم

 .القيم الضابطة للمرصفية اإلسالمية وهو موضوع له خصوصيته يف علم االقتصاد

نذ ما يقرب من مخسني  موضوع األخالق يف االقتصاد اإلسالمي شغلت به م-٤
ــ ــه يف ، اًعام ــه توظيفات ــان ل ــوع ك ــذا املوض ــن ه ــابقة ع ــات س ــه يف دراس ــا قدمت وم

موضــوعات اقتــصادية معينــة، أمــا هــذا الكتــاب الــذي أقدمــه بعنــوان األخــالق يف 
االقتصاد اإلسـالمي فإنـه يعطـي رؤيـة كليـة لكيفيـة تأصـيل األخـالق يف االقتـصاد 

 .اإلسالمي ولكيفية تفعيلها

اخامس  

دراسـة سـبع قـيم يتـضمن  هذا الكتاب عن األخالق يف االقتصاد اإلسالمي -١
 :أخالقية لالقتصاد اإلسالمي وهي القيم التالية

 .تدبر آليات يف القرآن الكريم:  العدل يف اإلسالم:القيمة األخالقية األوىل

ايشة مع:  تأسيس املجتمع اإلنساين الصحيح بمنع الظلم:القيمة األخالقية الثانية
 .يف حجة الوداع خلطبة الرسول 

 . محاية البيئة:القيمة األخالقية الثالثة

 . وجوب العمل وإتقانه:القيمة األخالقية الرابعة

قراءة :  األخالق التي تلتزم هبا الدولة يف سلوكها املايل:القيمة األخالقية اخلامسة
 .هـ١٩٣ ــــ ١٤٩يف كتاب اخلراج للقايض أيب يوسف 

 . قيمة العمران:ألخالقية السادسةالقيمة ا

 . القيم الضابطة للمرصفية اإلسالمية:القيمة األخالقية السابعة

 يف اجتهاد أدعـو اهللا سـبحانه وتعـاىل أن يقبلـه ربطـت هـذه القـيم باالقتـصاد -٢



 

 

 

وأي ، اإلسالمي، ولغريي احلق يف االجتهاد يف ربط االقتصاد اإلسالمي بقيم يراهـا
 . املوضوع فإنه سوف يثريه وسوف تكون له توظيفاته اإلجيابيةاجتهاد يقدم يف هذا

 : كلمة موجزة عن القيم السبع-٣

 . هذه القيم تبدأ بالعدل، وهو القيمة العليا التي تسبق كل القيم-أ 

 تأصيل هذه القيم اعتمد عىل القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة، وكذلك -ب
ر املفكرين املسلمني وذلك مثل اإلمام حممد بن متت االستفادة من كتابات بعض كبا

 .احلسن الشيباين، واملفكر الكبري ابن خلدون

 القيم السبع التي يتضمنها الكتاب تعمـل عـىل مـساحة واسـعة يف االقتـصاد -جـ
 .وبالتايل هلا توظيفاهتا الكثرية

  اعتربت العمران قيمة، ولكن القيم الست األخرى تعمل عىل العمـران وهلـا-د 
 .توظيفاهتا فيه

 أدخلت الدولة يف منظومة القيم األخالقية لالقتصاد اإلسالمي، ومـا قدمتـه -هـ
يف هذا املوضوع أدعو اهللا سبحانه وتعاىل أن يفـتح بـه حـوار حـول موضـوع الدولـة 

 .واألخالق يف االقتصاد اإلسالمي

ألمهيـة  لاً املرصفية اإلسالمية من أشهر تطبيقات االقتـصاد اإلسـالمي ونظـر-و 
القـيم :  وهـي القيمـة الـسابعةًالتطبيقية هلذا املوضـوع خصـصته بقيمـة متـضمنة قـيام

 .الضابطة للمرصفية اإلسالمية

 



 

 

 

 
 

 
   :متهيد

األخــالق يف : (املوضــوع األول الــذي رأيــت أن أبــدأ بالكتابــة عنــه حتــت عنــوان
والسبب يف البدء هبذا املوضوع أن العـدل ، هو موضوع العدل) االقتصاد اإلسالمي

، سرية حيـاة اإلنـسان اإلجيابيـة يف املـايض ويف احلـارض ويف املـستقبلهو العامل الناظم مل
ونقيض العـدل ، ومسرية حياة اإلنسان اإلجيابية تعني احلق وتعني اخلري وتعني العمران

هو الظلـم الـذي هـو النـاظم ملـسرية حيـاة اإلنـسان الـسلبية يف املـايض ويف احلـارض ويف 
 . الدمارة تعني الباطل وتعني السوء وتعنياملستقبل، ومسرية حياة اإلنسان السلبي

يف القرآن الكريم آيات كثرية تعمل عىل موضوع العدل واخرتت منها أربع آيات 
السبب يف اختيار هـذه اآليـات هـو أن األمـر اخلـارق للعـادة ، ألتدبرها وأكتب عنها

فيها يسهل التعرف عليه، هذا جانب، وجانب آخر أن هذه اآليات تعمـل عـىل أهـم 
القتني يعيش اإلنسان هبام وهلام ومها عالقة اإلنسان مع اهللا سبحانه وتعاىل وعالقـة ع

 .اإلنسان باإلنسان

يلزم أن أشـري إىل أن اختيـار هـذه اآليـات األربـع التـي تتحـدث عـن العـدل مـن 
مــدخل األمــر اخلــارق للعــادة ال يعنــي أن اآليــات األخــرى يف القــرآن الكــريم التــي 

تحقق فيها هذا الوصف وهو األمـر اخلـارق للعـادة، القـرآن تتحدث عن العدل ال ي
الكريم كله معجز يف كل اآليات التي تتحدث عن العدل، ويف كل اآليات عىل وجه 

 .العموم

 :اآليات األربع التي اخرتهتا لتدبرها وللكتابة عنها يف موضوع العدل هي التالية

 S R Q P O N M L K J I H G ﴿ :اآليـــــــــــة األوىل
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  :حديث القرآن الكرمي عن العدل اإلهلي وأثره يف العمران: أوالً

وقـد ، العدل اإلهلي هو املوضوع األول الذي أبدأ بـه الكتابـة يف موضـوع العـدل
 اهللا  ألننا من خالل التعريف به وبإثباته نقيم الدليل عىل أن؛رأيت البدء هبذا املوضوع

 عىل أن اً بالعدل، وهبذا تقوم احلجة عىل الناس مجيعًسه تفضالسبحانه وتعاىل ألزم نف
ِّاآليات التي تتكلم عن العدل اإلهلي هي آيات ال يقوهلا إال إله وهي آيات ال يبلغهـا 

هذا هو اهلدف األول من البدء بموضوع العدل اإلهلي يف دراسة عن العدل ، إال نبي
وجتـيء ، سالمي عىل وجه اخلـصوصيف اإلسالم عىل وجه العموم ويف االقتصاد اإل

بعد ذلك أهداف أخرى للبدء هبذا املوضوع، ومن هذه األهداف إقامـة احلجـة عـىل 
ــاس مجيعــ ــسان، وهــو اًالن ــي اإلن ــني بن ــات ب  أن العــدل هــو األســاس األول للعالق

 .األساس األول للنظم التي يعيش هبا اإلنسان، وهو األساس األول إلعامر الكون

ـــاىل ـــول اهللا تع  S R Q P O N M L K J I H G ﴿ :يق
 T﴾ ]١٥:هود.[ 



 

 

 

ُّتدبر هذه اآلية يكشف عـن أهنـا تتحـدث عـن العـدل اإلهلـي وذلـك عـىل النحـو 
 :اآليت

 خيرب اهللا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية أن الذي ال يؤمن باهللا سبحانه وتعاىل إذا -١
 اهللا إىل أنه يعطيه زينـة  ويصل عطاءًعمل للدنيا يعطيه اهللا سبحانه وتعاىل الدنيا عدال

الدنيا، إنه عطاء يشمل جوانب اإلشباع املادي وجوانب اإلشـباع النفـيس وجوانـب 
 .اإلشباع املجتمعي

 الذي يدل عىل أن احلديث يف هذه اآلية عن غري املؤمن باهللا هي اآليـة التاليـة -٢

 V  X W﴿ :مبارشة لآلية التي نتدبرها والتي يقـول اهللا سـبحانه وتعـاىل فيهـا
 f e d c b a ` _ ^] \ [ Z Y﴾ ]١٦:هود.[ 

 األمر اخلارق للعادة يف احلديث عـن العـدل يف هـذه اآليـة هـو أن رسـول اهللا -٣
 وهو يدعو الناس إىل اإليامن بـاهللا سـبحانه وتعـاىل خيـرب عـن أن اهللا يعطـي  اًحممد

لـو ، من بـاهللا حتى ولو كان هذا الشخص غري مؤًالدنيا وزينتها ملن عمل للدنيا عدال
 غري نبـي ألنـذر الـذي ال اًلو أن حممد،  غري نبي ما بلغ الناس هبذه اآلية اًأن حممد

 ألنـذره أنـه حمـروم مـن كـل يشء يف الـدنيا -الذي يدعو إىل اإليـامن بـه  -يؤمن باهللا 
 .وذلك من قبيل التخويف وإجبار الناس عىل اإليامن باهللا سبحانه وتعاىل

 تعترب تأكيدات للمعنى الـذي أكتـب عنـه اًتدبرها حتمل أمور هذه اآلية التي ن-٤

 اهللا جـل وعـال خيـرب عـن ،﴾ P O N M ﴿:  جاء يف اآلية،وهو العدل اإلهلي
نفسه سبحانه أن غري املؤمن بـه الـذي يعمـل للـدنيا يوفيـه اهللا سـبحانه نتيجـة عملـه 

 .دلومن جديد أقول هذه اآلية عىل هذا النحو نموذج للع، ً عدالًكامال

﴾ خيـرب  T S R Q ﴿:  هذه اآلية التي نتدبرها جييء فيهـا قـول اهللا تعـاىل-٥
اهللا سبحانه عن عدله مع غري املؤمن بـه أنـه سـبحانه لـن يبخـسه نتيجـة عملـه الـذي 

هذه اآلية عىل هذا النحو نموذج للعدل، إذ كيف : ومن جديد أقول، يقدمه يف الدنيا



 

 

 

 اإليامن بام يدعو إليه إذا عمل للدنيا فإن اإلله  آية خترب أن الذي يرفضيبلغ النبي 
الذي يدعو إليه يعطي هذا الشخص الدنيا، عطاء فيه توفيه كاملة ولـيس فيـه بخـس 

 .ًعدال

 هذه اآلية التي نتدبرها حتمـل معـاين كثـرية؛ مـن هـذه املعـاين أن اهللا سـبحانه -٦
ي يرتتـب عـىل تفعيلهـا وتعاىل يف هذه اآلية يعلم عباده قاعدة مـن قواعـد العـدل التـ

 أن حيصل عىل - ً عدال- فإنه جيب ًإعامر الكون، هذه القاعدة هي أن من يقدم عمال
 .مكافأة تساوي عمله وأن يوىف هذه املكافأة، وأال يبخس فيها

 احلديث عن أن اهللا سبحانه وتعاىل يعطى الدنيا لغري املؤمن به إذا عمل هلذه -٧

Y ﴿:  عن هذا املؤمن باهللا يقول اهللا تعاىل،من باهللالدنيا يستلزم احلديث عن املؤ

 g f ed c b a ` _ ^ ] \ [ Z
 k j i h﴾ ]٩٧:النحل.[ 

نحن أمام آية يف القـرآن الكـريم تؤصـل للعـدل اإلهلـي وأقـدم فـيام يـيل مـا يثبـت 
 :ذلك

ً للدنيا يعطيه اهللا يف الدنيا حياة ًاخترب هذه اآلية أن املؤمن الذي يعمل صاحل: ١-٧
 .املؤمن هنا متت مكافأته يف الدنيا ويف اآلخرة، طيبة ويعطيه يف اآلخرة أحسن أجر

، إهنـا ًانقارن بني الدنيا التي أعطاها اهللا سبحانه للمؤمن الذي عمل صاحل: ٢-٧

 I H G أمـا غـري املـؤمن الـذي أراد الـدنيا وزينتهـا ﴿، حياة طيبة، إهنـا دنيـا طيبـة

T S R Q P O N M L K J  ﴾]ــــــإن اهللا ] ١٥:هــــــود ف
 .االثننيسبحانه أعطاه نتيجة عمله والفارق كبري بني 

﴾  L K J I H G غــري املــؤمن أراد الــدنيا وعمــل لــذلك ﴿: ٣-٧
واقتىض عدل اهللا سبحانه أن يعطيه نتيجـة عملـه، أمـا املـؤمن فإنـه عمـل ] ١٥:هود[



 

 

 

اسـتهدف املـؤمن تقـديم ، ]٩٧:النحل[﴾  Z Y ] \ [ ^ _  ﴿ًاصاحل
الح واقتىض عدل اهللا وفضله أن يعطيه جـزاء هـذا العمـل الـصالح حيـاة العمل الص

 .طيبة

ٌآية سورة النحـل التـي تتحـدث عـن املـؤمن فيهـا ملحـة إيامنيـة عميقـة، اهللا : ٤-٧
:  حيـاة طيبـةًا منه أن حييي املؤمن الذي عمل صـاحلًسبحانه وتعاىل يلزم نفسه تفضال

﴿ _ ^ ] \ [ Z Y ﴾. ،يي عبده حياة طيبة وذلك إله يلزم نفسه أن حي
 .مقابل عمل قدمه

٥-٧ :﴿ _ ^ ] \ [ Z Y ﴾ : ــل ــورة النح ــة س ــع يف آي ــذا املقط ه
يؤسس لقيمة من قيم اإلسالم االجتامعية وهي املساواة بني الذكر واألنثـى يف جـزاء 

هذه املساواة عىل هذا النحو يف وقت تنزل القرآن الكريم أمر خارق ، العمل الصالح
 . للعادةاً خارقاًوقتنا ال تزال هذه املساواة عىل هذا النحو أمرللعادة، ويف 

ما هو أثر الكفر وما هو أثر اإليامن يف املوضوع الـذي : بشأن احلياة اآلخرة: ٦-٧
 .نتحدث عنه وهو عدل اهللا سبحانه وتعاىل

 V ﴿: من سورة هود تبني ما يرتتب عىل الكفـر يف احليـاة اآلخـرة) ١٦(اآلية 
\ [ Z Y X W e d c b a ` _ ^] ﴾. 

 f ﴿: يف سـورة النحـل يبـني مـا يرتتـب عـىل اإليـامن) ٩٧(وختام اآلية 
k j i h g ﴾. 

هذا الذي أنكر اإلله وكفر به عندما يقف بني يديـه يف يـوم : هذا هو العدل اإلهلي

 b a ` _ ^] \ [ Z Y X W V ﴿: القيامــة فــإن جــزاءه هــو
e d c﴾ ]١٦:هود.[ 

 f ﴿:  سبحانه عندما يقف بني يديه يف يـوم القيامـةوهذا الذي آمن باهللا



 

 

 

k j i h g ﴾ ]٩٧:النحل.[ 

َّأمر الفريقني يف يوم القيامة عىل هذا النحو ال يبلغه إال نبي محله اهللا سبحانه أمانة  ِّ

 . / 0 1 2 3 4﴿: تبليغ رسالته فصدع باحلق الذي كلفه اهللا به
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 V U﴾]٩٩-٩٤:احلجر.[ 

 يف اآليـات التـي نتـدبرها لـه  العدل اإلهلـي الـذي بلغـه رسـول اهللا حممـد -٨
ُنتائجه اإلجيابية يف إعامر الدنيا ُ  العدل اإلهلي ينـتج ثمرتـه اإلجيابيـة يف إعـامر الـدنيا، ،ُ

فريق الذي ال يؤمن باهللا هذا العدل اإلهلي جيعل كل الفرقاء يعملون إلعامر الدنيا، ال
 أن يوفيـه نتيجـة عملـه وال يبخـسه ً ألن اهللا سبحانه وعده عـدال؛يعمل إلعامر الدنيا

 ﴾  a ` _ ^ ] \ [ Z Yوالفريــق اآلخــر ﴿،  مــن عملــهاًشــيئ
اآليـات التـي أعطـت هـذه النتيجـة؛ أي ، يرتتب عىل عمله إعامر الدنيا] ٩٧:النحل[

 .لعدل اإلهلياأصيل لنتائج إعامر الدنيا عىل هذا النحو هي ت

 يداخلني إحساس أنه ال يزال عندي ما أقوله عن موضوع اإلعامر يف اآليات -٩
لو افرتضنا أن غري املؤمن باهللا أخرب أنه لن يعطى نتيجة عمله يف الـدنيا ، التي نتدبرها

 ويف املقابـل فـإن املـؤمن بـاهللا لـو أخـرب أن اهللا، فإنه يتوقف عن العمـل إلعـامر الـدنيا
يعطيه الدنيا حتى ولو مل يقدم العمل الصالح الذي تعمـر بـه الـدنيا فإنـه قـد يتوقـف 

 .عن العمل، ملاذا يعمل وقد ضمن الدنيا بدون عمل

،  يداخلني إحساس أنه ال يزال عندي مـا أقولـه عـن اآليـات التـي نتـدبرها-١٠
، ويقول هلم يف نفس  من عند اهللا سبحانه وتعاىل ً إىل اإليامن به رسوالاًنبي يدعو قوم

إن اهللا ســبحانه يعــدهم أهنــم إذا مل يؤمنــوا بــاهللا وبالرســالة التــي جــاء هبــا : اللحظــة
 .ًولكنهم عملوا للدنيا فإن اهللا سبحانه سيوفيهم جزاء عملهم يف الدنيا كامال



 

 

 

،  يداخلني إحساس أنه ال يزال عندي مـا أقولـه عـن اآليـات التـي نتـدبرها-١١
 من عند اهللا سبحانه وتعاىل أن هذا اإليامن ال يعطـيهم ًا به رسوالنبي خيرب الذين آمنو

 طبقيا وإنـام تنطبـق علـيهم الـسنن اإلهليـة كـام تنطبـق عـىل الـذين مل يؤمنـوا هبـذا اًمتيز
 .الرسول ومل يؤمنوا كذلك باإلله الذي أرسله

 وهــي الــسنة اإلهليــة موضــوع األخــذ اً يتــصل بــالفكرة املــذكورة ســابق-١٢
 خيـربه فيـه اً قرآنـٍاهللا سبحانه وتعـاىل ينـزل عـىل عبـده ورسـوله حممـد ، ابباألسب

 .وخيرب كل من يسمع هبذا القرآن أن اهللا سبحانه جيعل األسباب تعطي نتائجها

إن القرآن الكريم خارق للعادة يف الزمن الذي تنزل فيه، وهـذا : ً أقول دائام-١٣
،  للعـادة يف زماننـااً ال يـزال خارقـالقول أكملـه بقـول آخـر وهـو أن القـرآن الكـريم

م عنه وهو أن األسـباب تعطـي نتيجتهـا، لإلثبات ذلك أحيل إىل املوضوع الذي أتك
ــسياسية  ــصادية وال ــسان، االقت ــاة اإلن ــاالت حي ــع جم ــك يف مجي ــىل ذل ــب ع ــا يرتت وم

تاريخ اإلنسان؛ أي إنسان وأيا كان دينـه ويف أي ، والرتبوية وغري ذلك من املجاالت
 أن مـن عمـل لالقتـصاد؛ أي أخـذ باألسـباب اً يقينيـاًن ويف أي مكان حيمل خـربزما

الصحيحة يتقدم االقتصاد يف جمتمعه، وأن من عمـل للـسياسة؛ أي أخـذ باألسـباب 
ــي ــه سياس ــدم جمتمع ــصحيحة يتق ــباب اًال ــذ باألس ــة؛ أي أخ ــل للرتبي ــن عم ، وأن م

آيات القرآن الكريم التـي  ،الصحيحة يف جماالت الرتبية يرتبى جمتمعه تربية صحيحة
 وبرتبية اإلنـسان عـىل األخـذ باألسـباب مفتـاح - كنموذج -نتدبرها يف هذه الفقرة 

كل خري، هذه اآليات ال يقوهلـا إال اإللـه اخلـالق لإلنـسان ويعلمـه مفـاتيح اخلـري يف 
 .حياته

   :العدل اإلهلي وأثره يف إعمار احلياة: كلمة خامتة عن

يف سورة ) ١٥(قة مع آيتني يف القرآن الكريم ومها اآلية عشنا يف الصفحات الساب
يف سورة النحل، وتبني من تدبر هـاتني اآليتـني أهنـام تـتكلامن عـن ) ٩٧(هود واآلية 



 

 

 

 .العدل اإلهلي، مع املؤمن باهللا ومع غري املؤمن باهللا

 K J I H G ﴿: آية سورة هـود والتـي يقـول اهللا سـبحانه وتعـاىل فيهـا
 R Q P O N M L T S﴾ ]ــود ــىل ، ]١٥:ه ــب ع ــة جتي ــذه اآلي ه

يف عاملنـا : ، وهـذا التـساؤل هـوًاتساؤل قد يـسأله بعـض املـسلمني رصاحـة أو ضـمن
 يف بـالد غـري اًاملعارص يوجد التقدم االقتصادي أو غريه من أنواع التقدم املادي رئيس

ة سـورة آيـ، املسلمني، بينام املسلمون وهم يؤمنون باهللا ال يوجد عندهم هـذا التقـدم
هود تعطي إجابة عىل هذا التساؤل، واإلجابـة هـي أن غـري املـسلمني قـدموا العمـل 

 .ًالالزم للتقدم فجزاهم اهللا سبحانه بالتقدم عدال

ZY]\[ ﴿: آية سورة النحل والتي يقول اهللا سبحانه وتعاىل فيها
j i h g f ed c b a ` _ ^ k  ﴾

واإلجابة هي أن يقدموا العمل ، جتيب عىل تساؤل وهو كيف يتقدم املسلمون
الصالح الالزم للتقدم، فإذا قدموا هذا العمل أعطاهم اهللا سبحانه حياة طيبة يف 

:  آخر يف اآلخرة وهواً وأعطاهم باإلضافة إىل ذلك شيئ- ً عدال-الدنيا 

﴿k j i h g f ﴾. 

حديث القرآن الكرمي عن العدل بني الناس وأثره يف بناء اإلنسان           : اثاني
  :صحيحال

يف الصفحات السابقة تكلمت عن العـدل اإلهلـي وذلـك يف إطـار الدراسـة التـي 
يف الـصفحات التاليـة أتـدبر ، أقدمها، وهذا البدء هو احلـق وهـو مـا جيـب أن يكـون

 .بعض آيات القرآن الكريم التي تتحدث عن العدل بني الناس

دل االقتـصادي يف القرآن الكريم آيات كثرية تتحدث عن العدل بني الناس؛ العـ
وتوجد آيات ، والعدل السيايس، وغري ذلك من أنواع العدل هذا عىل املستوى العام

تتحدث عن العدل عىل مستوى آخر يف التفصيل مثـل العـدل بـني الـزوج وزوجتـه، 



 

 

 

 .والعدل مع اآلباء واألبناء

 .اخرتت آيتني من آيات كثرية يف القرآن الكريم تتحدث عن العدل بني الناس
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ام ومهـا اآليـة اخلامـسة والثالثـون بعـد املائـة يف سـورة أتدبر اآليتني اللتـني ذكـرهت
النساء واآلية الثامنة يف سورة املائدة، وتدبر اآليتني يكـون مـن املـدخل الـذي أكتـب 

 :عنه وهو العدل

 تتحــدث ،﴾ v u t ﴿:  تبــدأ اآليتــان بتوجيــه اخلطــاب إىل املــؤمنني-١
رية، وأختـار مـدخلني اآليتان عن العدل، ويمكن احلديث عن العدل من مداخل كثـ

املدخل األول هو أن العدل أرقى التزام يفعـل اخلرييـة يف اإلنـسان، ، للحديث عنهام
األب ، اً، وال يفكـر إال خـرياً، وال يفعـل إال خـرياًاإلنسان العـادل ال يقـول إال خـري

العادل يريب األرسة عىل اخلريية، والرئيس العادل يفعل اخلرييـة يف املجتمـع، والعـامل 
وإذا كــان العــدل أرقــى التــزام يلتــزم بــه ، عــادل يلتــزم باخلرييــة يف البحــث العلمــيال

 .اإلنسان فإنه يف نفس الوقت أقسى التزام يلتزم به اإلنسان

اإلنسان يتنازعه اخلري والرش، والتغلب عىل الرش تلزم له إرادة قويـة، وحيتـاج إىل 
 تتــضمنه اآليتــان التكليــف بالعــدل الــذي، ّتــدريب نفــيس وعمــيل شــاق ومتواصــل

بالصفتني اللتني ذكرهتام ومها أن العدل أرقـى التـزام وأن العـدل أقـسى التـزام؛ هـذا 
ِالتكليف ألزم به املؤمنون حيث بدأت اآليتان بتوجيه اخلطاب إىل املؤمنني ُ. 



 

 

 

ً يبلغ قرآننبي وهو رسول اهللا حممد   يلزم املؤمنني بأرقى التزام وأقسى التـزام اِّ
 .وهو العدل
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 أتدبر اآليتني اللتني نعيش معهـام مـن مـدخل الفئـات التـي ألـزم اهللا سـبحانه -٢
 :وتعاىل بالقيام بالعدل معها، هذه الفئات هي

 . الوالدان-          . النفس-

 . األغنياء والفقراء-          .ون األقرب-

ْ من بينك وبينه شنآن، أي عداوة- َ. 

هـذه الفئـات تـشمل ، هذه هي الفئات التي أمر اهللا سبحانه بالقيام بالعـدل معهـا
كل الفئات البرشية التي يمكن أن يتعامل اإلنسان معها حتى نفسه، أمر اهللا سـبحانه 

 .فساإلنسان بالقيام بالعدل حتى عىل النفس ومع الن

:  حوهلـا وهـي الفئـات التاليـةاًنأخذ الفئات الثالث األوىل ونجري حـوار: ١-٢
 .النفس والوالدان واألقربون

إلزام اهللا سبحانه املؤمن أن يقيم العدل عىل نفسه وعىل والديـه وعـىل أقربائـه، يف 
الزمن الذي تنزل فيه القرآن الكـريم هـذا أمـر خـارق للعـادة القـضائية واالجتامعيـة 

 .فكرية والثقافيةوال

هـذه الفئـة تـشمل ، ًنأخذ مـا يـدل يف الفئـة الرابعـة ونجـرى عليهـا حتلـيال: ٢-٢
،  قد يكون بثروة أو منصب أو جاه أو نفـوذ أو انـتامء طبقـييالغن، األغنياء والفقراء



 

 

 

 بسبب عدم وجود منـصب اً بسبب عدم وجود الثروة أو فقرياًوالفقري قد يكون فقري
إن اهللا سـبحانه مجـع : ا الفهم لكل من الغني والفقري جيعلنا نقولهذ، أو جاه أو نفوذ

يف هذين املصطلحني ومها الغنـي والفقـري كـل فئـات املجتمـع وأمـر بالقيـام بالعـدل 
نبـي يبلـغ دعـوة ألقـوام فـيهم الغنـي : وهذا جيعلنا نقـول عـن هـاتني اآليتـني، معهام

ونبـي يبلـغ دعـوة ، اع العـدل أنـوىباملعنى املتعدد الذي قلته فـإن هـذا يؤسـس ألرقـ
 أنـواع ىبموجبها حيمـي الفقـراء بـاملعنى املتعـدد الـذي قلتـه فـإن هـذا يؤسـس ألرقـ

 .العدل

الفئة األخرية من الفئات التي ألزم اهللا سـبحانه بالقيـام بالعـدل معهـا هـي : ٣-٢
ــروة أو  ــه شــنآن، أي عــداوة، أو تــضارب مــصالح، أو رصاع عــىل ث ْمــن بينــك وبين َ

داوة منشؤها اخـتالف ديـن أو اخـتالف انـتامء سـيايس أو حـزيب، نبـي منصب، أو ع
يبلغ هذه اآلية ملجتمع كان يسكنه التمييز الطبقي عىل نحو ما هو معروف، هـذه آيـة 

 . هذه الفئاتيتؤسس لنموذج العدل الذي حيم

يف عاملنا املعارص الذي نعيش فيه وبالرغم من كل املواثيق الدولية التي : ٤-٢
 منع االضطهاد ألسباب دينية أو ألسباب سياسية أو لغري ذلك من تعمل عىل

أسباب؛ بالرغم من هذه املواثيق الدولية ومع وجود منظامت دولية تقوم عىل 
تطبيقها فإن اإلنسان يف زماننا يعاين من أنواع كثرية من االضطهاد، واحلال أكثر 

الواقعة عليهم ألسباب  وصعوبة بالنسبة للمسلمني من حيث أنواع االضطهاد اًعنف
دينية عىل مستوى العالقات الدولية أو ألسباب سياسية ولغريها من أسباب عىل 

 عاملنا املعارص مسلموه وغري مسلميه أحوج ما يكون إىل أن يرتبوا ،املستوى املحيل

yx ﴿: عىل ما جاء يف اآلية التي نتدبرها والتي يقول اهللا سبحانه فيها
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﴾، <﴿: هــذا املقطــع مــن اآليــة التــي نتــدبرها يتــضمن ثــالث مفــردات هــي

﴿A ﴿ ،﴾C ﴾، هــذه املفــردات الــثالث تــستوعب االنحرافــات الرئيــسة يف 
 :تالشهادة ويف القضاء، ومن هذه االنحرافا

 . ﴾ : ; > = <? امليل عن العدل ﴿: ١-٣

 .﴾ Aالعدول عن جانب وامليل إىل جانب آخر ﴿: ٢-٣

 .﴾ A﴿العدول عن احلق يف احلكم : ٣-٣

 .﴾ A﴿العدول عن الصدق يف الشهادة : ٤-٣

 .﴾ A﴿التثاقل يف متكني املحق من حقه : ٥-٣

 .﴾ A﴿امليل ألحد اخلصمني : ٦-٣

 .﴾C ﴿االمتناع عن القضاء : ٧-٣

 .﴾ C﴿االمتناع عن الشهادة : ٨-٣

 .﴾ C﴿املامطلة يف احلكم : ٩-٣

وقد أمر اهللا سبحانه وتعاىل فيها بإقامة العدل )  من سورة النساء١٣٥(هذه اآلية 
عىل النفس وعىل الوالدين وعىل األقربني، مع عدم اعتبار أي أثر للغنـى أو الفقـر أو 

ه وتعاىل املخاطبني هبـا إىل أشـكال االنحرافـات غريمها ـــ يف هذه اآلية نبه اهللا سبحان
الرئيسة يف القضاء ويف الشهادة، وهذه االنحرافـات هـي التـي عرفـت طـوال تـاريخ 

 .اإلنسان مع الظلم يف القضاء ومع االنحراف يف الشهادة

تطبيق هذه اآلية ال جيوز أن نقف بـه عنـد القـضاء املعـروف يف املحـاكم وال عنـد 



 

 

 

م، وإنام ما جاء يف هذه اآلية جاء عىل نحو عـام شـامل؛ إنـه يـشمل الشهادة يف املحاك
القضاء يف املحاكم ويف أي موقف يكون فيه قضاء، ويشمل الشهادة يف املحـاكم ويف 

 .أي موقف تكون فيه شهادة

هذا الذي قلته ينطبق عىل كل مؤسسات الدولة وعـىل كـل األفـراد ومرؤوسـني، 
 .وخرباء وتنفيذيني

عىل النحو الـذي )  من سورة النساء١٣٥(أسس عىل ما جاء يف اآلية  يتاًإن جمتمع
 .ذكرته هو املجتمع الذي عاش اإلنسان طوال تارخيه حيلم به وحياول حتقيقه

 ماذا عن اإلنسان يف هذا التحليـل الـذي أقدمـه عـن اآليتـني اللتـني نتـدبرمها -٤
 ؟)دة من سورة املائ٨(واآلية )  من سورة النساء١٣٥(ومها اآلية 

اإلنسان الذي يشكله اهللا سـبحانه يف هـاتني اآليتـني إنـسان تتـوافر فيـه الـصفات 
 :التالية

 .إنسان يقيم العدل عىل نفسه، بل يبدأ تطبيق العدل بتطبيقه عىل نفسه: ١-٤

 ًإنسان يقيم العدل عىل والديه، وإقامة العـدل عـىل الوالـدين يعتـرب شـكال: ٢-٤

 ]٢٣:اإلرساء[ ﴾° ±﴿: ول اهللا تعاىل يق،من أشكال االلتزام بربمها

إنسان يقيم العدل عىل كل أقاربه، وإقامة العدل عليهم شكل من أشـكال : ٣-٤
 .صلة الرحم

إنسان يقيم العـدل عـىل اجلميـع بـام فـيهم مـن يكرهـه وهـذا أسـاس لبنـاء : ٤-٤
 .جمتمع صحيح وصحي

﴾، يــستحق أن نعيــد تــدبره، يعنــى   ¢ £ ¤ ¥تعبــري ﴿: ٥-٤
 ملنـع اًلذي حيمل لك البغـضاء وأشـد أنـواع الكـره فـإن هـذا ال يكـون سـببذلك أن ا

 .العدل عنه



 

 

 

إنسان يقيم العدل عىل اجلميع دون أن يتأثر بالغنى أو الفقر، وهذا يمكـن : ٦-٤
 .تعميمه ملنع كل أنواع التمييز الطبقي

 .إنسان ال يتبع اهلوى يف إقامة العدل: ٧-٤

 .عدلإنسان ال يميل يف تطبيق ال: ٨-٤

 .إنسان ال يميل يف الشهادة: ٩-٤

ِّإنسان ال يتثاقل يف متكني املحق من حقه: ١٠-٤ ِّ ُ. 

 .إنسان ال يمتنع عن الشهادة: ١١-٤

 .إنسان ال يامطل يف احلكم: ١٢-٤

هذا هو اإلنسان باالتساع يف الصفات اإلجيابية الذي يريده اهللا سبحانه وتعاىل يف 
 .اآليتني اللتني نتدبرمها

احلديث يف اآليتني عن العدل بني الناس، والعدل مع النـاس : ﴾° ± ﴿-٥
وربـط العـدل بـني النـاس بتقـوى اهللا فيـه وعـد وفيـه ، من تقوى اهللا سـبحانه وتعـاىل

فيه وعد ملن التزم بالعدل وطبقه عىل نفسه وعىل كل من ذكر يف اآليتني، وفيه ، وعيد
َّوعيد ملن أخل بالعدل َ َ. 

: اىل من حيث املعنى حيدده ما جاء يف افتتاح سورة البقرةتقوى اهللا سبحانه وتع
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هذه اآليات من سورة البقرة تدل عىل أن تقوى اهللا مـن لوازمهـا اإليـامن بالغيـب 
 وعـىل كـل  واإليامن بام أنزله اهللا سبحانه عىل حممد ِّوإقامة الصالة واإلنفاق اخلري

هـذه اآليـات يفهـم منهـا أن العـدل الـذي يـرتبط بتقـوى اهللا ، الرسل السابقني عليـه



 

 

 

 .جزاؤه الفالح يف الدنيا ويف اآلخرة
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 :ن العدل يف سوريت النساء واملائدةهذا هو ختام اآليتني اللتني تتحدثان ع

هذا اخلتام نموذج للتناسـق التـام والوحـدة الكاملـة بـني كـل آيـات سـور : ١-٦
 .القرآن الكريم

العدل كام قلت عنه هو أرقى ما يتصف به اإلنسان وهو أقسى التـزام يقـع : ٢-٦
وإضاعة عىل اإلنسان، وإقامة العدل هو السبب لكل خري يناله اإلنسان أو املجتمع، 

العدل هو السبب لكل سوء يصيب اإلنسان أو املجتمع؛ وألن أمر العـدل عـىل هـذا 
النحو من األمهية واخلطورة توىل اهللا سـبحانه وتعـاىل بنفـسه مراقبـة تطبيقـه ومراقبـة 

 .﴾ I H G F E D ﴾،﴿  ¸ ¶ µ ´ ³ ﴿: اإلخالل به

ورقابــة اهللا ، العــدل مــن األمــور التــي يمكــن أن يكتنفهــا كثــري مــن اخلفــاء: ٣-٦

﴾ أشارت إىل هذا اخلفاء، علـم اهللا سـبحانه  µ ¶ ¸ ﴿:سبحانه وتعاىل
 .أحاط هبذا اخلفاء ونبه إليه

العدل أخطر وظيفة يف حياة املجتمعات، والعـدل أقـسى التـزام يقـع عـىل : ٤-٦
رقابة اهللا سبحانه عىل هذه الوظيفة، أي العدل، هي التي عرفـت بخطـورة ، اإلنسان

 .ة وأمهيتهاهذه الوظيف

اإلنــسان الــسوي يــرىض بالرقابــة عــىل ســلوكه وتــرصفاته، ويرقــى هبــذه : ٥-٦
اهللا سـبحانه الـذي خلـق اإلنـسان يف أحـسن تقـويم ، الرقابة، بل ويسعد هبذه الرقابة

وكرم بني آدم جرت إرادتـه سـبحانه أن تكـون وظيفـة العـدل حتـت رقابتـه سـبحانه 
 .لريقى باإلنسان الذي يقيم العدل



 

 

 

   :موضوعات اقتصادية مقترحة تتأسس على العدل:  خامتةكلمة

عــشنا يف الــصفحات الــسابقة مــع آيــات يف القــرآن الكــريم متــدبرين هلــا تؤصــل 
 وهو العـدل الـذي جيـب أن يتعلمـه اإلنـسان وأن ،للعدل اإلهلي وللعدل بني الناس

ا تتـضمن املعايـشة التـي قـدمتها لآليـات التـي تـدبرهت، يطبقه يف مجيع جماالت احليـاة
 .توظيفات اقتصادية للعدل الذي أصلت له هذه اآليات

 :أحاول يف هذه الكلمة اخلامتة حتديد موضوعات اقتصادية تتأسس عىل العدل

 . بناء العنرص البرشي-١

 . العمران االقتصادي-٢

 . االستقرار االقتصادي-٣

 . السالم االقتصادي-٤

 . العدالة االقتصادية-٥

 .ادية املسؤولية االقتص-٦

 . حتديد أسباب للتقدم-٧

 . حتديد أسباب للتخلف-٨



  

 
  الصفحة                                                                        املوضوع

 ٥.....................................................................املقدمة
 تدبر آليات يف: العدل: القيمة األخالقية األوىل لالقتصاد اإلسالمي

 ١١.............................................................القرآن الكريم 
 ١١......................................................................متهيد 

 ١٢.............رآن الكريم عن العدل اإلهلي وأثره يف العمران حديث الق: ًأوال
 ١٧..........................العدل اإلهلي وأثره يف إعامر احلياة: كلمة خامتة عن

 حديث القرآن الكريم عن العدل بني الناس وأثره يف بناء اإلنسان: ًثانيا
 ١٨..................................................................الصحيح 

 ٢٦...............موضوعات اقتصادية مقرتحة تتأسس عىل العدل: كلمة خامتة
 تأسيس املجتمع اإلنساين: القيمة األخالقية الثانية لالقتصاد اإلسالمي

 ٢٧......................................................:الصحيح بمنع الظلم
 ٢٧................................. يف حجة الوداع  معايشة خلطبة الرسول

 ٢٧......................................................................متهيد
 ٢٨.....................................................مداخل تأسيسية : ًأوال

 ٣٠.............................................نص افتتاح خطبة حجة الوداع
 ٦٢......................................................................خامتة

 ٦٣....................محاية البيئة : القيمة األخالقية الثالثة لالقتصاد اإلسالمي
 ٦٣......................................................................متهيد 

 اإلطار العقيدي األخالقي(التوازن الكوين يف القرآن الكريم : العنرص األول
 ٦٥...............................................................) حلامية البيئة

 ٦٥......................................................................متهيد 
 ٦٦.........................بعض اآليات الدالة عىل التوازن الكوين العام: ًأوال
 ٦٨........................ واكتشاف ما فيها من قيم أخالقيةتدبر اآليات: ًثانيا



 

 

 

  الصفحة                    املوضوع 

 ٧٣...............................................................كلمة خامتة
 ٧٥...)القيم األخالقية املرتبطة به(تسخري ما يف الكون لإلنسان : العنرص الثاين

 ٧٥سخري اهللا ما يف الكون لإلنساناآليات التي جاءت يف القرآن الكريم بت: ًأوال
 ٧٧....................................................يف معنى التسخري: اًثاني
 ٧٧........................... تدبر لآليات والدالالت القيمية األخالقية:اًثالث

 القيم األخالقية(السنن اإلهلية لعمران البيئة أو فسادها : العنرص الثالث
 ٨١...............................................................)املرتبطة هبا

 ٨١.....................................................................متهيد
 ٨٢....................................التعريف بالسنن اإلهلية وأنواعها: ًأوال
 ٨٤.........................)تدمري البيئة وفسادها( السنن اإلهلية للهالك :اًثاني

 ٨٧................................................كلمة خامتة للعنرص الثالث
 حالة غياب القيم عند (تلوث البيئة من صور الفساد املنهي عنه : العنرص الرابع

 ٨٨.........................................................)التعامل مع البيئة
 ٨٨.....................................................................متهيد
 ٨٨....................بعض اآليات التي تكلمت عن الفساد يف األرض: ًأوال
 ٨٩.....................................................يف تفسري اآليات: اًثاني
 ٩٠.................................إشارة اآليات إىل أسباب لفساد البيئة: اًثالث

 ٩١...............................................................كلمة خامتة
 ٩١.............................................توصيات أخالقية حلامية البيئة

 ٩٥.......وجوب العمل وإتقانه: القيمة األخالقية الرابعة لالقتصاد اإلسالمي
 ٩٥.....................................................................متهيد

 العمل الصالح من املسلم سبب للتقدم يف الدنيا والنعيم يف: األساس األول
 ٩٧...................................................................اآلخرة

 ١٠١.....................................................................نتيجة
  



 

 

 

  الصفحة                    املوضوع 

 ١٠٢..الرتبية عىل أن العمل من غري املسلم سبب للتقدم يف الدنيا: األساس الثاين
 الرتبية عىل وجوب العمل وتغطيته كل املجاالت االقتصادية: األساس الثالث

 ١٠٩..................................)قراءة يف كتاب الكسب لإلمام الشيباين(
 ١٠٩.....................................................................متهيد

 ١٠٩...............................سن الشيباينحممد بن ح: ـ تعريف باملؤلف١
 ١١٠.....................................................)الكسب(ـ الكتاب ٢

 ١١٠...............................................حتصيل املال: الكسب: ًأوال
 ١١١.............................................تأمني حد الكفاية: الغنى: اًثاني
 ١١٣..........................اإللزام بالقيام هبا: أنواع النشاط االقتصادي: اًثالث

 ١١٣.....................إشباع الرضوريات فرض: احلاجات االقتصادية: اًرابع
 ١١٤....................وجوب التخصص: التخصص وتقسيم العمل: اًخامس

 توظيف ما قاله اإلمام الشيباين عن حكم الكسب يف وجوب العمل واعتباره
 ١١٥.............................................................قيمة أخالقية

 ١١٥.............................................................النتيجة األوىل
 ١١٦.............................................................النتيجة الثانية
 ١١٧.............................................................النتيجة الثالثة

 ١١٨............................................................النتيجة الرابعة
 ١٢٠...........................................................النتيجة اخلامسة

 ١٢٠...............................................................نتيجة عامة
 القدر الرتبية عىل أنه ال حيتج عىل الفقر بالقضاء و: األساس الرابع

 ١٢١..............................)قراءة يف كتاب الفالكة واملفلوكون للدجلي(
 ١٢١.....................................................................متهيد
 ١٢٣.......................ما قاله الدجلي عن آراء العلامء يف خلق األعامل: ًأوال
 الرتبية عىل العمل: أمهية دراسة الدجلي يف ربط االقتصاد بالعقيدة:  اًثاني

 ١٢٤.....................................          واعتباره قيمة اقتصادية أخالقية



 

 

 

  الصفحة                    املوضوع 

 ١٢٥.......................توظيف ما قاله الدجلي يف عالج مشكلة البطالة: اًثالث
 ١٢٦.....................................................................نتيجة

 األخالق التي تلتزم هبا الدولة: القيمة األخالقية اخلامسة لالقتصاد اإلسالمي
 ١٢٧..........قراءة يف كتاب اخلراج للقايض أيب يوسف  ــــ هـ: يف سلوكها املايل

 ١٢٧.....................................................................متهيد
 ١٢٨........................................................القايض أبو يوسف

 ١٢٩.............................................................جكتاب اخلرا
 ١٢٩......................................التصنيف االقتصادي لكتاب اخلراج

 ١٢٩.....................................املال طيب املورد وعدل اإلنفاق: ًأوال
 ١٣١.....................................صفات من يعمل يف النظام املايل: اًثاني
 ١٣٢..............................................................الرقابة: اًثالث

 ١٣٢.......................................................مراعاة الطاقة: اًرابع
 ١٣٢........االتصال املبارش بني احلاكم ومن تقع عليه االلتزامات املالية: اًخامس
 ١٣٣..........................................صيل اإليراداتآداب حت: اًسادس
 ١٣٣..................صفات شخصية فيمن يتوىل مسؤولية مالية للدولة: اًسابع

 ١٣٣..................................الشورى يف النظام املايل يف اإلسالم: ًاثامن
 ١٣٩..............قيمة العمران: القيمة األخالقية السادسة لالقتصاد اإلسالمي

 ١٣٩.....................................................................متهيد
 قتصادعالقة اإلنسان بالكون يف الفلسفة االقتصادية املعارصة ويف اال: ًأوال

 ١٣٩................................................................اإلسالمي
 ١٤٢........................................التحليل االقتصادي للنص القرآين

 ١٤٦.................آراء ابن خلدون عن األخالق والعمران االقتصادي: اًثاني
 ١٤٦.....................................ـــ الفواصل اإليامنية يف كتاب املقدمة١
 ١٤٧.............................ـــ السياسة الرشعية اإلسالمية حتقق العمران٢
  



 

 

 

  الصفحة                    املوضوع 

 ١٤٨................... األخالقية سبب خلراب العمرانـــ عدم االلتزام بالقيم٣
 ١٥٠...................................................نص آخر البن خلدون 

 ١٥١ ...............................................................احلرية: اًثالث
 القيم الضابطة للمرصفية: القيمة األخالقية السابعة لالقتصاد اإلسالمي

 ١٥٥................................................................اإلسالمية
 ١٥٥.....................................................................متهيد

 ١٥٧.........................القيمة اإليامنـــية: القيمة األوىل للتمويل اإلسالمي
 ١٥٧.....................................األخالق أحد مكونات الرشيعة: ًأوال
 ١٥٧.....................الوحي من مصادر املعرفة يف االقتصاد اإلسالمي: اًثاني
 ١٥٨..................................................ملكية االستخالف: اًثالث

 الشورى االقتصادية يف إدارة (قيمة املشاركة : القيمة الثانية للتمويل اإلسالمي
 ١٦٠.................................................)املدخرات واالستثامرات

 ١٦٣...........................قيمة املؤسسية: القيمة الثالثة للتمويل اإلسالمي
 ١٦٦..........................................ة عن قيمة املؤسسيةنتيجة املناقش

 ١٦٦.........................................بني قيمة املشاركة وقيمة املؤسسية
 االرتباط بجعـل العمل(قيمة العمران : القيمة الرابعة للتمويل اإلسالمي

 ١٦٧............................................)التموييل حيقق رسالة العمران
 ١٦٧....................................................................متهيـد 

 ١٦٩.........................قيمة التكافـل: القيمة اخلامسة للتمويل اإلسالمي
 ١٦٩....................................................مدخــل تأسييس: ًأوال
 ١٦٩.....................................ولية االجتامعية لرأس املالؤ املس:اًثاني
 ولية االجتامعيةؤتعريف ببعض ما جاء به اإلسالم مما يؤصل للمس: اًثالث

 ١٧٠...............................................................لرأس املال
 ١٧٢..............قيمة املخـاطرة اإلجيـابية:  القيمة السادسة للتمويل اإلسالمي

  



 

 

 

  الصفحة                    املوضوع 

 ١٧٢.....................................................................متهيـد
 ١٧٢...................................................االقتصاد واخلطر : ًأوال
 ١٧٣....................................................البنــوك واخلطـــر: اًثاني
 نموذج ملؤسسات التمويل(البنوك اإلسالمية واملخاطر واخلطر : اًثالث

 ١٧٤...............................................................)اإلسالمية
 ١٧٧..................قيمة استيعاب التطور: القيمة السابعة للتمويل اإلسالمي

 ١٧٧.....................................................................متهيـد
 ١٧٧.........................................................أمهية البنوك: ًأوال
 ١٧٨...................................................إشكاليات البنوك: اًثاني
 ١٧٩.......................................................النامذج البنكية: اًثالث
 ١٨٠..) متويل إسالمي(رؤية إمجالية لصيغ العقود يف املصارف اإلسالمية : اًعراب

 ١٨١.................................العقود املسامة والعقود غري املسامة: اًخامس
 ١٨٣....................................................قائمة املصادر واملراجع
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