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 مقدمة
وعلى آله وصحبه وعلى من تبعه  ،والصالة والسالم على أشرف املرسلني ،احلمد هلل رب العاملني

 وبعد  .يوم الدينإىل  إبحسان
النقدي  إىل أن التضخم ،والرأي الصائب ،الفكر الثاقبذوي فلقد ذهب مجاهري أهل العلم من 

 .هو أكرب مشكلة اقتصادية يواجهها العامل
أن يبدأ مبكافحة التضخم وأصبح هذا الرأى حمل اتفاق لدى  االقتصاديوعلى من يريد اإلصالح 

 كل مكان يف   علماء االقتصاد
عقد بلندن والذي  ،ألعضاء منظم الدول الصناعية السبع الكربى يصادوخالل مؤمتر القمة االقت

إقناع املؤمتر  وجنح يف ،ومحله مسئولية البطالة ،بشدة على التضخم محل املستشار األملاين ،م7711
وأن حيتل  ،فكرة إعطاء الكفاح ضد ارتفاع األسعار األسبقية األوىل املطلقة ألعمال منظمة بتبين

بكل دولة إذا ما كان اهلدف  ،الكفاح ضد التضخم املقام األول من اهتمام السلطات النقدية
 .ختيف حدة البطالة

 العصر احلديث.يف  منها العامليعاين وهبذا يتضح أن التضخم أخطر ظاهرة اقتصادية 
لعامل ونقود وما ذهب إليه علماء االقتصاد الوضعى مؤخرا من خطورة التضخم على اقتصاد ا

فقد حذر فقهائنا قدميا من اخلطر  ،قد سبقهم إليه فقهاء اإلسالم أبكثر من ألف عام ،البشر
ويعترب اإلمام حممد بن إدريس الشافعى أول  ،وأثرها اخلطري على االقتصاد ،املدمر ملعضلة التضخم

 ،اجملموعيف  -هللا عنه رضي  -وقد حكى عنه ذلك اإلمام النووى  ،من تكلم عن آاثر التضخم
للحديث الصحيح أن رسول هللا صلى هللا عليه  " يكره لإلمام ضرب الدراهم املغشوشة :فقال

 ، (من غش فليس منا) :وسلم قال
وألن فيه إفسادا للنقود وإضرارا بذوي احلقوق وغالء  ،ومسلم من رواية أىب هريرة رواه البخارى

 لألسعار وانقطاعا لألجالب وغري ذلك من املفاسد " 
وذهب بعض فقهاء اإلسالم إىل أن التضخم الناتج عن زايدة كمية النقود هو أحد أبشع صور 

آلكل وا ،ورد الشرع ابلنهى عنهماواليت  ،وخبس الناس أشياءهم ،أكل أموال الناس ابلباطل
 .أيديهميف اليت  والضحااي هم الناس الذين تقل القوة الشرائية للنقود ،والباخس هنا هو الدولة

وهذا البحث حماولة للوصول إىل توضيح أفضل سبل ووسائل عالج التضخم من منظور الفقه 
، وأن تنال رضاه سبحانه وتعايل ،أدعو هللا عز وجل أن تكون خالصة لوجهه الكرمي ،اإلسالمي

  :النحو التايل ىوجاءت خطة البحث عل
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  :خطة البحث
  :يتكون هذا البحث من مقدمة وأربعة فصول وخامتة

 وخطة البحث ،وأسباب اختياره ،وتتضمن أمهية املوضوع :املقدمة
 ماهية التضخم وأنواعه :الفصل األول
 تعريف التضخم :املبحث األول
 التضخم أنواع :املبحث الثاىن
 أسباب التضخم :الفصل الثاىن

 آاثر التضخم :الفصل الثالث
 عالج التضخم من منظور الفقه اإلسالمي :الفصل الرابع

  األول املبحث
 الوسائل الوقائية من التضخم 

  الثاين املبحث
 الوسائل العالجية 

 وتتضمن أهم نتائج البحث :اخلامتة
 
 

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الفصل األول
 ماهية التضخم وأنواعه

 التضخمتعريف  املبحث األول
 اللغة يف  تعريف التضخم :املطلب األول

 وجيمع على تضٌخمات  ،الَتَضٌخم مصدر للفعل تضخَّم
  -:اللغة له أكثر من معىن منهايف  والتضخم

  .كثري العدد  كجيش ضخم أيالكثري العدد   – 7
 أو املذهل أو الغريب أو الرائع. املدهش – 2
 .الكبري احلجم – 3

 وتضخمت ثروته عظمت واتسعت 
  (1).: الزايدة والنماء واالتساع واالرتفاعوالتضخم هو

 -:اصطالح علماء االقتصاديف  تعريف التضخم :املطلب الثاين
 -:ومن هذه التعريفاتنقتصر هنا على أشهرها التضخم تعريفات عديدة ملفهوم لعلماء االقتصاد 

 : التضخم هو – 7
 .(2)املستوى العام لألسعار تؤدى إىل زايدة يفكمية النقود املتداولة   كل زايدة يف

 :التضخم هو :سبابه فقالواالقتصاد من عرف التضخم بناء على أومن علماء ا – 2
                                                            

)مؤصَّل ببيان العالقات بني ألفاظ القرآن الكرمي أبصواهتا ،2/272أللفاظ القرآن الكرمي املعجم االشتقاقي املؤصل  )1)
تكملة .. و م 2272الطبعة: األوىل،  ،القاهرة –الناشر: مكتبة اآلداب  ،للدكتور حممد حسن جبل وبني معانيها(

 هـ(7322لرينهارت بيرت آن ُدوزِي )املتوىف:  72/267و ،6/222املعاجم العربية 
 ،الناشر: وزارة الثقافة واإلعالم، اجلمهورية العراقية ،نقله إىل العربية وعلق عليه: حممَّد َسليم النَعيمي ومجال اخلياط

  7/236،231ومعجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب  .م 2222 - 7717الطبعة: األوىل، من 
 .م 2222هـ  7227الطبعة: األوىل،  ،كتب، القاهرةالناشر: عامل ال للدكتور أمحد خمتار عمر مبساعدة فريق عمل،

 ،هـ( مبساعدة فريق عمل7222للدكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف:  2/7327ومعجم اللغة العربية املعاصرة 
 م 2222 -هـ  7227الطبعة األوىل،  ،الناشر: عامل الكتب

الطبعة الثالثة  ،دار النفائس بريوت لبنان ،ليف جعفر اجلزارأت ،27البنوك يف العامل أنواعها وكيف نتعامل معها ص )2(
لقاسم  ،723وأثر التضخم االقتصادي على الزكاة وأثر الزكاة يف احلد من التضخم ص .م7773هـ = 7273

( العام 2( العدد )77اجمللد ) ،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،حبث منشور مبجلة أحباث الريموك ،احلمودي
 م 7772
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يسبب ارتفاع  ايد الدخل النقدي واإلنفاق النقديفازد ،معدل اإلنفاق والدخل" " الزايدة يف
 .(1)حالة ثبات فرض بقاء كمية السلع املوجودة يف األسعار ومن مث تضخمها على

 :ومن علماء االقتصاد من عرف التضخم بناء على آاثره فقال - 3
 (2) املستوى العام لألسعار التضخم هو الزايدة يف 

 :تعريف التضخم هو وقيل يف - 2
 (3) القوى االقتصادية املتوازنة ختالالت احلاصلة يفلال انعكاس طبيعي

 :تعريف التضخم هو وقيل يف – 2
 (4) كمية كبرية من النقود تطارد كمية قليلة من السلع

 :اختاره للتضخم هو والتعريف الذي
يف   هو زايدة ويكون سببها الرئيسيارتفاع املستوى العام لألسعار  عبارة عن احلالة اليت تتسبب يف

املعروض من السلع  ال تقابلها زايدة يفان املصريف ( كمية وسائل الدفع ) النقود الورقية + االئتم
  (5).واخلدمات بنفس النسبة

 :التضخم أنواعالثاين  املبحث
ميتاز التضخم بتعدد أنواعه واختالفها ابختالف املعيار املستخدم للتمييز فيما بينها إال أن هذه 

جتمع فيما اليت  بعض اخلصائصيف  ابالشرتاكحيث متتاز  غري منفصلة عن بعضها البعضاألنواع 
 .كاملةعجز النقود عن أداء وظائفها   :وكل هذه األنواع بينها خاصية واحدة وهى ،بينها

 :وهذه أشهر أنواع التضخم حسب املعايري املختلفة لتقسيم وحتديد أنواع التضخم
  

                                                            

  .مرجع سابق ،723أثر التضخم االقتصادي على الزكاة ص( 1(
 ،منشورات اهليئة املصرية العامة للكتاب ،أتليف السيد حممد امللط ،772( نقود العامل مىت ظهرت ومىت اختفت ص2(

  .م2273مكتبة األسرة 
حبث منشور  ،أتليف أمحد فتحي عبد اجمليد و بشار امحد العراقي ،17ص( التضخم وآليات أتثريه يف معدالت الفقر 3(

 م 2222ربيع  ،22يف جملة حبوث اقتصادية عربية العدد 
  .مرجع سابق ،772( نقود العامل مىت ظهرت ومىت اختفت ص 4(
 مرجع سابق  .772 ،772نقود العامل مىت ظهرت ومىت اختفت ص )5(
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  :وينقسم إىل ،ترتفع هبا األسعاراليت  أنواع التضخم حسب معيار السرعة :أواًل 
 :التضخم الزاحف – 1

و حيدث وه ،ينظر إليه االقتصاديون على أنه ليس ضارا على اإلطالق ،وهو أخف أنواع التضخم
يكون  وقد ،وميكن له أن يبعد االقتصاد عن حالة اجلمود ،ألسعارعلى شكل ارتفاع عاملي يف ا

  .األسعار لفرتة طويلة خطرا إذا استمر االرتفاع يف
 :التضخم السائر – 2

ويكون  ،ابملقارنة ابلتضخم الزاحفاألسعار أكثر وضوحا يف  يصبح االرتفاعوالتضخم السائر حني 
وهو أكثر خطورة من  %72األسعار خالل عقد واحد أكثر من يف  واقعا حني يصبح االرتفاع

 .التضخم الزاحف
  :يالتضخم اجلار  – 3

وعليه فإذا كانت األسعار  ،خالل عقد من الزمن %722عندما تبدأ األسعار ابلتزايد أكثر من 
  ي.يسمى التضخم اجلار  %72ترتفع سنواي مبعدل يزيد عن 

  :التضخم اجلامح – 4
هذه يف  سنواي %722وهو حالة تضخم شديد يصعب قياسها وعادة ما ترتفع األسعار مبقدار 

  (1).احلالة
  :وينقسم إىل ،واخلدماتعرض وطلب السلع يف  تؤثراليت  أنواع التضخم حسب معيار العوامل :اثنيا
 :تضخم التكاليف – 1

جور وخاصة األتكاليف اإلنتاج أو حيدث عندما تزيد الدخول النقدية يف  الزايدةوحيدث بسبب 
 بنسبة أكرب من الدخول احلقيقية 

سيطالب العمال برفع األجور  وابلتايل ،نتيجة ارتفاع تكاليف املعيشة وحيدث تضخم التكاليف
  .فرتتفع األسعار

                                                            

 ،أتليف دليلة عامر على ذهب ،26،21وعالج ظاهرة التضخم ص النقديتسيري العرض املركزي يف  ( دور البنك 1(
 ابجلزائر  يرسالة ماجستري بكلية العلوم االقتصادية جامعة الشهيد محة خلضر ابلواد

رسالة  ،إعداد أمحد حممد صاحل ،23البلدان النامية صيف  مكافحة التضخميف  ودور السياسات النقدية واملالية .
 ،م2272أكتوبر  3العدد  ،2وإضاءات ص .م2222/2226جبامعة اجلزائر  ،تري بكلية العلوم االقتصاديةماجس

 يصدرها معهد الدراسات املصرفية ابلكويت 
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 :تضخم العجز – 2
فتزداد القوة  ،دون تغطيةمن خالل نقود وحيدث عندما تلجأ احلكومة إىل متويل نفقاهتا ابلعجز 

  .الشرائية لدى أفراد اجملتمع فيؤدى إىل ارتفاع األسعار
  :التضخم اهلارب – 3

 .وهو انعكاس للعالقة بني عرض النقود والسلع حيث يكون هناك هروب من العملة
 .(1)قيمة النقوديف  ذلك نتيجة ردود فعل األفراد عندما جيدوا اخنفاض غري حمتملوحيدث 

 :وينقسم إىل ،النطاقو أنواع التضخم حسب معيار السرعة  :ااثلثً 
 :التضخم الشامل – 1

  .الوطيناالقتصاد يف  وحيدث عندما ترتفع أسعار كل السلع
  :يالتضخم اجلزئ – 2

سلع يف  ينتيجة نقص غري عاد الوطيناالقتصاد يف  السلعوحيدث عندما ترتفع أسعار بعض 
 .(2)معينة
 :وينقسم إىل ،أنواع التضخم حسب معيار تصرف احلكومة جتاه ضغوط التضخم :ارابعً 
 :التضخم احلر – 1

وحيدث  ،اا أو مفتوح  فإن التضخم يسمى تضخما حر   ،عندما حتاول احلكومة منع ارتفاع األسعار
  .عنما ترتفع األسعار دون توقف

 :اقبر التضخم امل – 1
 (3).لوقف استمرار ارتفاع األسعارعندما تتخذ احلكومة إجراءات 

 

                                                            

ودور السياسات النقدية  .مرجع سابق ،21وعالج ظاهرة التضخم ص النقديتسيري العرض املركزي يف  دور البنك( 1(
  .مرجع سابق ،22،22البلدان النامية صيف  مكافحة التضخميف  واملالية

ودور السياسات النقدية  .مرجع سابق ،21وعالج ظاهرة التضخم ص النقديتسيري العرض املركزي يف  دور البنك )2(
 .مرجع سابق 22،23البلدان النامية صيف  مكافحة التضخميف  واملالية

ودور السياسات النقدية  .مرجع سابق ،21هرة التضخم صوعالج ظا النقديتسيري العرض املركزي يف  دور البنك( 3(
 .مرجع سابق ،27،22البلدان النامية صيف  مكافحة التضخميف  واملالية
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 :أسباب التضخمالثاين  الفصل
أن التضخم داء على السواء  يوالوضع اإلسالمياملعلوم ابلضرورة لدى علماء االقتصاد  ابت من

واملتخلف على السواء ومل يتفق علماء االقتصاد على سبب واضح عضال يضرب االقتصاد املتقدم 
 :والتضخم من أدق وأخطر الظواهر االقتصادية وأشدها غموضا ولذا قالوا ،للتضخم

 ،ال يعرف سببه على وجه اليقنيالطب التضخم ابلنسبة لعلماء االقتصاد كمرض السرطان لعلماء 
يهدد الذي إىل الوسائل احلامسة للقضاء على هذا اخلطر التوصل يف  ومن مث أخفق العلماء

 .ياالقتصاد العامل
 -:توصل إليها علماء االقتصاد ما يلىاليت  ومن أسباب التضخم

 بسبب زايدة التكاليف  ئالتضخم الناش – 7
يقوم املنتج بتحميل هذه الزايدة على املستهلك حىت يستطيع احلفاظ نتاج عندما تزداد تكاليف اإل

 ،وىف بعض األحيان بنسبة أكرب ،فيقوم بزايدة األسعار بنفس زايدة التكاليفعلى مستوى الربح 
  :رى منهاكون لزايدة التكاليف أسباب أخوقد ي

ضغوط النقاابت  أوبسبب القوانني احلكومية وظفني زايدة األجور واملرتبات للعمال وامل
  (1).العمالية

  :بسبب املخالفات االقتصادية الناشئالتضخم  – 2
قود البنكية خالفا لقواعد السياسة إصدار النيف  ت االقتصادية التوسعومن أهم صور املخالفا

  (2).تقضى أبن تكون النقود متوازنة ومتساوية مع السلع واخلدمات املتعارف عليها واليتالنقدية 
  :عن زايدة الطلب الناشئالتضخم  – 3

وحيدث هذا النوع بسبب زايدة الطلب على سلعة  ،اويعد هذا النوع من التضخم هو األكثر شيوع  
وقد  ،فريتفع السعر لزايدة الطلب عن العرض ،أكرب من املعروض منها ةما أو خدمة ما بصور 

                                                            

حبث منشور مبجلة االقتصاد  ،دكتور فؤاد بن حدو ،27( املعاجلة واحللول االقتصادية ملعضلة التضخم النقدي ص1(
  .مرجع سابق ،772ونقود العامل مىت ظهرت ومىت اختفت ص .م2272عدد فرباير  ،اإلسالمي العاملية

هـ  7223) ت :  يألىب عبد الرمحن عبد هللا بن إبراهيم البسام التميم ،2/723( توضيح األحكام من بلوغ املرام 2(
واملعاجلة واحللول االقتصادية ملعضلة  .م2223هـ =  7223الطبعة اخلامسة  ،مكة املكرمة ي( الناشر مكتبة األسد

وموقف الشريعة اإلسالمية من ربط احلقوق وااللتزامات املؤجلة مبستوى األسعار  .مرجع سابق ،27ص النقديالتضخم 
، حبث منشور مبجلة البحوث اإلسالمية الصادرة عن الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واالفتاء 22/727

  .ابململكة العربية السعوديةوالدعوة واإلرشاد 
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 ،عن معدل النمو املتوقع االقتصاديا بسبب زايدة معدل النمو حيدث هذا النوع من التضخم أيض  
إىل زايدة ثقة الناس جتاه املستقبل فيقومون بشراء السلع واخلدمات بصورة أكرب مما يزيد يؤدي  مما

  (1).من مستوى الطلب عن املعروض فرتتفع األسعار
 التمويل ابلعجز بسبب  الناشئالتضخم  –2 

عن طريق طرح فتلجأ احلكومة إىل االقرتاض  ،وهو زايدة النفقات العامة عن اإليرادات العامة
 (2).تصري بدورها غطاء للعملة الورقة األوراق املالية واليت

  :بسبب النفقات العسكرية الناشئالتضخم  –2
تكون أثناء احلرب أو اليت  أو ،تكون قبل احلرب استعداد هلااليت  والنفقات العسكرية سواء فيها
  (3).سبب مهم من أسباب التضخمبعد احلرب ملعاجلة آاثر احلرب 

 

 :آاثر التضخم الفصل الثالث
هو أكرب  يالصائب إىل أن التضخم النقد يالفكر الثاقب والرأذوي ذهب مجاهري أهل العلم من 

 .(4)مشكلة يواجهها العامل
حمل اتفاق لدى  يوأصبح هذا الرأ ،أن يبدأ مبكافحة التضخم االقتصاديوعلى من يريد اإلصالح 

 .(1)كل مكانيف   علماء االقتصاد

                                                            

الناشر  ،أتليف عبد هللا إبراهيم الطريقى ،722ضوء اإلسالم ص يف  اجملتمع املسلم وعالجهايف  ( مشكلة السرف 1(
العامل يف  والبنوك .هـ7227الطبعة األوىل  ،وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ابململكة العربية السعودية

  .مرجع سابق ،2/327وتوضيح األحكام من بلوغ املرام  .مرجع سابق ،27ص 
وموقف الشريعة اإلسالمية من ربط  .مرجع سابق ،27ص  النقدي( املعاجلة واحللول االقتصادية ملعضلة التضخم 2(

ة البحوث حبث منشور مبجل.للشيخ عبد هللا بن سليمان املنيع 22/727احلقوق وااللتزامات املؤجلة مبستوى األسعار 
  .اإلسالمية مرجع سابق

  .مرجع سابق ،27ص  النقدياملعاجلة واحللول االقتصادية ملعضلة التضخم ( 3(
وسياسة استهداف التضخم كإطار إلدارة السياسة  .مرجع سابق ،732(نقود العامل مىت ظهرت ومىت اختفت ص4(

حبث منشور مبجلة  ،أتليف شوقى جبارى ومحزة العوادى ،17النقدية مع اإلشارة إىل جتارب الربازيل وتشيلى وتركيا ص 
  .مرجع سايق ،22ص  النقديواملعاجلة واحللول االقتصادية ملعضلة التضخم  .م2272عدد اكتوبر  ،رؤى اسرتاتيجية
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عقد بلندن والذي  ،الدول الصناعية السبع الكربى ألعضاء منظم االقتصاديمتر القمة وخالل مؤ 
إقناع املؤمتر يف  وجنح ،ئولية البطالةومحله مس ،بشدة على التضخم محل املستشار األملاين ،م7711

وأن حيتل  ،األسبقية األوىل املطلقة ألعمال منظمةفكرة إعطاء الكفاح ضد ارتفاع األسعار  بتبين
بكل دولة إذا ما كان اهلدف  ،الكفاح ضد التضخم املقام األول من اهتمام السلطات النقدية

 .ختيف حدة البطالة
 (2).احلديثالعصر يف  منها العامليعاين وهبذا يتضح أن التضخم أخطر ظاهرة اقتصادية 

ا من خطورة التضخم على اقتصاد العامل ونقود مؤخر   يوما ذهب إليه علماء االقتصاد الوضع
ا من اخلطر قدمي  ان ؤ فقد حذر فقها ،قد سبقهم إليه فقهاء اإلسالم أبكثر من ألف عام ،البشر

 يويعترب اإلمام حممد بن إدريس الشافع ،وأثرها اخلطري على االقتصاد ،املدمر ملعضلة التضخم
 وقد حكى عنه ،أول من تكلم عن آاثر التضخمم [  222 – 161هـ =  222 - 722]

يف  -هللا عنه رضي  -م [  7211 – 7233هـ =  616 – 637]  يذلك اإلمام النوو 
هللا صلى أن رسول للحديث الصحيح  يكره لإلمام ضرب الدراهم املغشوشة: "(3)فقال  ،اجملموع

  .(4) (من غش فليس منا) :هللا عليه وسلم قال

                                                                                                                                                                          

يف  معاجلة ظاهرة التضخميف  ودور السياسة املالية .مرجع سابق ،732( نقود العامل مىت ظهرت ومىت اختفت ص1(
أتليف سيماء حمسن عالوى حبث منشور مبجلة كلية  ،232م ( ص 2277 – 7776للمدة )  ياالقتصاد العراق

  .م2276العدد الثامن واألربعون  ،بغداد للعلوم االقتصادية
وحنو نظام نقدى عادل دراسة للنقود واملصارف  .مرجع سابق ،732( نقود العامل مىت ظهرت ومىت اختفت ص2(

مطبوع ضمن  ،ترمجة سيد عسكر ،أتليف الدكتور حممد عمر شابرا ،72/32،37 ضوء اإلسالميف  والسياسة النقدية
الناشر  ،م 2272هـ =  7237الطبعة األوىل  ،املصارف والنقود واألسواق اإلسالميةيف  اإلسالميموسوعة االقتصاد 

  .لقاهرةدار السالم اب
ونقل  ،الناشر دار الفكر ،هـ ( 616) ت :  ي، ألىب زكراي حمى الدين بن شرف النوو 6/72اجملموع شرح املهذب  )3(

دار الفكر للطباعة  ،7/777للفتاوى  يكتابه احلاو يف   هـ ( 772) ت:  السيوطيهذا الكالم أيضا جالل الدين 
 .م 2222هـ 7222لبنان  ،بريوت ،والنشر والتوزيع

صلى هللا عليه  – النيبابب قول  ،كتاب اإلميانيف   صحيحهيف  أخرجه مسلم –رضى هللا عنه  –حديث أىب هريرة )4(
ابملسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن  { واملسمى 722حديث رقم }  ،7/77من غشنا فليس منا  –وسلم 

هـ( حتقيق: 267ملسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف:  ،العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ابب النهى عن  ،كتاب البيوعيف   سننهيف  وأبو داوود .بريوت -الناشر: دار إحياء الرتاث العريب  ،حممد فؤاد عبد الباقي

سحاق بن بشري بن ألىب داود سليمان بن األشعث بن إ ،سنن أيب داود ،{ 3222حديث رقم } ،3/212الغش 
الناشر: املكتبة العصرية،  ،حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد ،هـ(212شداد بن عمرو األزدي السِ ِجْستاين )املتوىف: 
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هـ =  267 – 222] ومسلم م [  212 – 272هـ =  226 – 772]  (1) يرواه البخار 
فيه  وألن ،[م 617 - 622هـ =  27 -ق هـ  27] من رواية أىب هريرةم [  212 -222
وغري ذلك من  ،ا لألجالبلألسعار وانقطاع   وغالء   ،احلقوق بذوي اا للنقود وإضرار  إفساد  

 .(2)"املفاسد
وذهب بعض فقهاء اإلسالم إىل أن التضخم الناتج عن زايدة كمية النقود هو أحد أبشع صور 

واآلكل  ،امورد الشرع ابلنهى عنه واليت ،وخبس الناس أشياءهم ،أكل أموال الناس ابلباطل
 .أيديهميف اليت  والضحااي هم الناس الذين تقل القوة الشرائية للنقود ،والباخس هنا هو الدولة

 -:يوللتضخم آاثر ومظاهر كثرية من أمهها ما يل

                                                                                                                                                                          

حديث رقم  ،3/272البيوع يف  كراهية الغشيف   ابب ما جاء ،،أبواب البيوعيف  ،سننهيف  والرتمذى .بريوت –صيدا 
ويف الباب عن ابن عمر، وأيب احلمراء، وابن  ،يث أيب هريرة حديث حسن صحيحوقال أبو عيسى : حد ،{7372}

حملمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن  ،سنن الرتمذي .عباس، وبريدة، وأيب بردة بن نيار، وحذيفة بن اليمان
شركة مكتبة الناشر:  ،حتقيق وتعليق:أمحد حممد شاكر وآخرون ،هـ(217الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف: 

حديث  72/222مسنده يف  وأمحد .م 7712 -هـ  7372الطبعة: الثانية،  ،مصر –ومطبعة مصطفى البايب احلليب 
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ألىب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين  ،{ 1272رقم } 

 ،إشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي ،عادل مرشد، وآخرون - حتقيق: شعيب األرنؤوط،هـ(227)املتوىف: 
  .م 2227 -هـ  7227الطبعة األوىل،  ،الناشر: مؤسسة الرسالة

 وقال : " رواه البخارى ومسلم " ختريج هذا احلديث للبخارى 6/72اجملموع يف  نسب العالمة النووى (1(
ويؤكد ما ذهبت إليه أن العالمة ابن  ،صحيحهيف  ومل يروه ،ذا احلديثأن البخارى مل خيرج ه -وهللا أعلم  -والصواب 

حديث "ليس منا من غشنا" مسلم وأبو داود قال  3/22التلخيص احلبرييف  خترجيه هلذا احلديثيف  حجر العسقالىن
 ووافق ابن امللقن ،من حديث أيب هريرة حنوه ورواه احلاكم هبذا اللفظ وفيه قصة وادعى أن مسلما مل خيرجها فلم يصب

فيبدو وهللا أعلم أن نسبة هذا  ،ما ذهب إليه ابن حجر من أن البخارى مل خيرج هذا احلديث 6/223البدر املنري يف 
 .احلديث للبخارى وهم من النووى

التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبريألىب الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين 
 .م7727 .هـ7277الطبعة: الطبعة األوىل  ،هـ( الناشر: دار الكتب العلمية222ملتوىف: )ا

البدر املنري يف ختريج األحاديث واألاثر الواقعة يف الشرح الكبري، البن امللقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن 
الناشر:  ، بن سليمان وايسر بن كمالاحملقق: مصطفى أبو الغيط وعبد هللا ،هـ(222أمحد الشافعي املصري )املتوىف: 

 م2222-هـ7222الطبعة: االوىل،  ،السعودية-الرايض -دار اهلجرة للنشر والتوزيع 
حبث للدكتور مجال الدين عطية  ،72موضوعات النقود والبنوك والبورصات والتأمني صيف  نظرة مبدئية واقعية )2(

  .م2223ديسمرب  ،السنة الثامنة والعشرون ،(772العدد ) ،منشور مبجلة املسلم املعاصر
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  :أثر التضخم على األخالق :أواًل 
 :ومن األمثلة على ذلك ،اجملتمعيف  املعروف ويدمر ،التضخم يقتل روح التعاون بني الناس – 7

 ،إىل اخنفاض القيمة الشرائية للنقوديؤدي  الذيبسبب التضخم  ،الفقريامتناع الغىن عن إقراض 
يف  وذلك مبقدار نسبة التضخم املوجودة ،خسارة الدائن ملقدار كبري أو صغري من ماله وابلتايل
 (1).الدولة

مع ثبات  ،فاخنفاض القيمة الشرائية للنقود ،اجملتمعيف  التضخم سبب انتشار الفساد والرذيلة – 2
مما يضطر قطاع  ،األمةيف  ويزيد من عدد الفقراء ،اجملتمعيف  يوسع دائرة الفقراألجور واملرتبات 

 ،أو غري مشروعة على أعمال مشروعةالدولة إىل تقاضى الرشاوى  يليس ابلقليل من موظف
شرع وال عرف يقرها  الأعمال امتهان إىل اجملتمع يف  من الرجال والنساء يلجأ كثريبسبب الفقر و 

يف  مثل هذه الصور عامل كبري على انتشار اجلرائميف  والتضخم ،من أجل لقمة العيش ،وال قانون
 (2).اجملتمع

 -:يأثر التضخم على املستوى احمللى واإلقليم
إىل  يتؤد واليتارتفاع نفقات املعيشة نتيجة ملوجات الغالء املتالحقة يف  يتسبب التضخم – 7

ويصعب عليهم أمر  ،مما يزيد من معاانة الناس ،العام ألسعار السلع واخلدماتارتفاع املستوى 
ذوي املعاشات من ذوي وعلى وجه اخلصوص املوظفني والعمال و  ،ونفقات معاشهم ،حياهتم

حيث إن  ،فتكون معاانهتم أشد حىت ولو زيدت خمصصاهتم بني احلني واالخر ،الدخول احملدودة
  (3).ا مع معدل تزايد األسعارتتناسب مطلق   ال ،حيصلون عليهااليت  الزايدة

ويؤدى إىل توجه الناس إىل  ،العملة النقدية احملليةيف  إىل فقدان الثقةيؤدي  استمرار التضخم – 2
الصعبة أكثر استقرار من العملة ألن سعر العملة  ،والتخلص من العملة احمللية ،شراء العملة الصعبة

                                                            

من مطبوعات املعهد  ،من سلسة جسر التنمية ،انجى التوىن .أتليف د ،2استهداف التضخم والسياسة النقدية ص( 1(
واملعاجلة واحللول  .مرجع سابق ،11،12معدالت الفقر صيف  والتضخم وآليات أتثريه .العرىب للتخطيط ابلكويت

  .مرجع سابق ،22ص النقدياالقتصادية ملعضلة التضخم 
وحنو نظام نقدى عادل دراسة للنقود  .مرجع سابق ،12 ،13معدالت الفقر صيف  ( التضخم وآليات أتثريه2(

التضخم  واملعاجلة واحللول االقتصادية ملعضلة .مرجع سابق ،72/37ضوء اإلسالم يف  واملصارف والسياسة النقدية
  .مرجع سابق ،27 النقدي

ونقود العامل مىت ظهرت ومىت اختفت  .مرجع سابق ،27 النقدي( واملعاجلة واحللول االقتصادية ملعضلة التضخم 3(
 .قبمرجع سا 232معاجلة ظاهرة التضخم يف  ودور السياسة املالية ،مرجع سابق ،737،722
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وبذلك تتخذ كثري  ،كذلك يدفع استمرار التضخم إىل تفضيل االحتفاظ ابلسلع عن النقود  ،احمللية
 .(1)وابملقابل يقل االستثمار الصايف ياالدخار احلقيقويقل  ،من الثروات صورة االكتناز

ا الرتفاع األسعار خالل فرتة التضخم إىل صعوبة تنفيذ املشروعات بصفة هنائية نظر  يؤدي  – 3
 .(2)وعليه يصبح التخطيط صعب التنفيذ ،املشروعات جناز هذهإ

يف  إىل زايدة سرعة تداوهلا زايدة كبرية لعدم رغبة الناسيؤدي  اخنفاض القيمة الشرائية للنقود – 2
إضعاف احلافز على يؤدي  والذي ،ان النقود لوظيفتها كمخزن للقمةقدفِ  وابلتايل ،االحتفاظ هبا

 (3).وزايدة امليل لالستهالك ،االدخار لدى األفراد
 حيث ،الصادرات مقابل الوارداتقيمة بسبب ارتفاع ميزان املدفوعات يف  حدوث عجز – 2

يقلل من القدرة التنافسية الذي األمر  ،التضخم إىل ارتفاع أسعار السلع املنتجة حمليايؤدي 
وليس هذا فحسب  ،الصادراتإىل اخنفاض حجم يؤدي  مما ،األسواق الدوليةيف  للمنتجات احمللية

إىل زايدة الطلب على السلع يؤدي  بل إن زايدة أسعار السلع املنتجة حمليا نتيجة التضخم
فينجم عن  ،مقارنة أبسعار مثيالهتا من السلع املنتجة حملياوذلك الخنفاض أسعارها  ،املستوردة

بدوره إىل يؤدي  يالتجار امليزان يف  حجم الواردات مع اخنفاض حجم الصادرات عجزيف  الزايدة
 (4).ميزان املدفوعاتيف  تفاقم العجز

أسعار مجيع أنواع يف  إذ يتسبب االرتفاع الشديديدفع التضخم حنو هبوط الطلب الفعال  – 6
يف  ن االنتاجفينتج من هذا فائض خمزون م ،ملعظم أفراد اجملتمع يمع اخنفاض الدخل احلقيقالسلع 

                                                            

واملعاجلة واحللول االقتصادية ملعضلة التضخم  ،مرجع سابق ،722( نقود العامل مىت ظهرت ومىت اختفت ص 1(
  .مرجع سابق ،237معاجلة ظاهرة التضخم صيف  ودور السياسة املالية ،مرجع اسبق ،27ص

 ،عداد موفارى حوريهرسالة ماجستري من إ ،62 ،61اجلزائر صيف  معاجلة ظاهرة التضخميف  دور السياسة النقدية (2(
 مرجع سابق ،27 النقديواملعاجلة واحللول االقتصادية ملعضلة التضخم  .حمند أوحلاج ابلبويرة ابجلزائر جبامعة آكلى

يف  ودور السياسات النقدية واملالية .مرجع سابق ،61اجلزائر صيف  معاجلة التضخميف  ( دور السياسة النقدية3(
 .مرجع سابق ،33البلدان النامية ص يف  مكافحة التضخم

 ودور السياسة النقدية .مرجع سابق ،236صاالقتصاد العراقى يف  معاجلة ظاهرة التضخميف  السياسة املاليةدور  )4(
البلدان يف  مكافحة التضخميف  ودور السياسات النقدية واملالية ..مرجع سابق ،61اجلزائر صيف  معاجلة التضخميف 

املصارف اإلسالمية والوسائل املشروعة يف  اقديةوآاثر التضخم على العالقات التع .مرجع سابق ،32النامية ص 
الطبعة الثانية  ،دمشق سورية ،دار املكتىب للطباعة والنشر والتوزيع ،أتليف يونس رفيق املصرى ،7للحماية ص 

  .م2227هـ = 7232
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 ،تؤدى إىل توقف بعض املصانع عن العمل واالنتاجمتثل ثروة قومية معطلة صورة رواكد ابملخازن 
 (1).فيخلف هذا األمر انتشار البطالة بني مجوع الشعب

  -:يأثر التضخم على املستوى العامل
 ،بعضها البعضيف  غرية شديدة التأثري والتأثرصوالعشرين قرية  يالقرن احلاديف  لقد أضحى العامل

عن آاثر التضخم وال ميكن لباحث أن يتكلم  ،االقتصاديكل جماالت احلياة ومنها اجملال يف  
تضخم آاثر للف ،اقتصاد بلده بفعل املؤثرات اخلارجيةيف  ويغفل عن آاثر التضخم املستورد احلادث

 -:ما يلى العامليومن آاثر التضخم على املستوى  ،عاملية كما له آاثر إقليمية
ما  شكل نقد أجنيبيف  حتتفظ البنوك املركزية بدول العامل الثالث ابجلزء األكرب من احتياطياهتا – 7

خفض القيمة احلقيقية يف  وقد تسبب التضخم املستوردكثري من الدول دوالرات أمريكية يف   يكون
فإنه من  ،يأو بقرار رمس ،بتأثري قوى السوقوسواء كان هبوط قيمة الدوالر  ،هلذه االحتياطيات

وهذا يعىن  ،قيمة االحتياطيات للبنوك املركزيةيف  يالناحية العملية قد أدى إىل اخنفاض حقيق
ألهنا مربوطة بنقد قد اخنفضت قيمته  ،ابلتبعية خفضا حقيقيا غري معلن لقيمة النقود الوطنية

 (2).فعال
وىف  ،لصاحل الدول الصناعية ،العاملي التجاريامليزان يف  إىل زايدة اخللل العامليأدى التضخم  – 2

تنتجها اليت  أمثان السلع املصنعةيف  وذلك بسبب االرتفاع املستمر ،غري صاحل دول العامل الثالث
وينتج عن ذلك ازدايد مستمر حلجم مديونية العامل  ،الدول الصناعية وتستوردها دول العامل الثالث

الذي لبعض الدول إىل احلد  يولقد وصل حجم الدين العام اخلارج ،جتاه الدول الصناعيةالثالث 
 (3).مواعيد استحقاقهايف  انهيك عن سداد أقساطها ،عجزت فيه عن سداد فوائد القروض فقط

ويضطرها إىل ضغط  ،عرقلة خطط التنمية لدول العامل الثالثيف  العاملييتسبب التضخم  – 3
ويتسبب ذلك على  ،العامليلكى توائم أوضاعها مع التضخم  ،ذلك االسترياديف  مبااالنفاق 
بسبب اخنفاض الطلب  ،وانكماشها املستمرخفض حجم التجارة العاملية يف  العاملياملستوى 

                                                            

وحنو نظام نقدى عادل دراسة للنقود واملصارف  .مرجع سابق ،723( نقود العامل مىت ظهرت ومىت اختفت ص 1(
  .مرجع سابق ،اإلسالميمطبوع ضمن موسوعة االقتصاد  ،72/32،37ضوء اإلسالم يف  والسياسة النقدية

وحنو نظام نقدى عادل دراسة للنقود واملصارف  .مرجع سابق ،722نقود العامل مىت ظهرت ومىت اختفت ص  )2(
 .مرجع سابق ،72/32اإلسالم ضوء يف  والسياسة النقدية

 ،23العامل أنواعها وكيف نتعامل معها يف  والبنوك ،مرجع سابق ،722نقود العامل مىت ظهرت ومىت اختفت ص  (3(
 مرجع سابق  ،27ص  النقديواملعاجلة واحللول االقتصادية ملعضلة التضخم  .مرجع سابق ،22
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من السلع  العامليالنهاية إىل زايدة املخزون يف  ويؤدى ذلك ،العامليالكلى الفعال على املستوى 
 (1).وزايدة البطالة العاملية ،صانعوتوقف الكثري من امل ،املصنعة

تذويب القيمة احلقيقية للفوائض البرتولية يف  خدم عمداتسبب التضخم أو بتعبري أدق است – 2
 .شكل ودائع استثماريهيف  املتقدمةاملودعة لدى البنوك التجارية ابلدول الصناعية 

 722وقدرت مببلغ  ،م7721العام يف  دوالرستني مليار  62ولقد بلغت هذه الودائع حواىل 
ألفني مليار دوالر )  2222م قدرت مببلغ 2272وىف العام  ،م7722سنة يف  مائة مليار دوالر

 اثنني تريليون دوالر ( 
عن استثمار هذا  العاملييعجز االقتصاد  العامليوهذه املبالغ متثل ادخار على مستوى االقتصاد 

من ضعف يعاين بدأ  العامليفإن االقتصاد بل على العكس من ذلك  ،املبلغ الكبري من االدخار
 ،التناقصيف  وبدأت االستثمارات العاملية ،النمو

وهنا جلأت الدول الصناعية  ،العامليعن االستثمار  العامليزايدة حجم االدخار فنتج عن ذلك 
للمدخرات  إحداث توازن حسايبيف  بدوره يا ليؤدعمد  الكربى إىل صناعة التضخم 

 (2).واالستثمارات
 ،تدمري االقتصاديف  ا ما هلا من آاثر ضخامويبدو جلي   ،ا من آاثر التضخمكانت هذه بعض  

إبذن هللا عن عالج التضخم من منظور  الفصل التايليف  حثونب ،وتعطيل العمران ،خري النمووأت
  .اإلسالميالفقه 

                                                            

 ،23العامل أنواعها وكيف نتعامل معها يف  والبنوك .مرجع سابق ،722العامل مىت ظهرت ومىت اختفت ص ( نقود 1(
يف  والتضخم وآليات أتثريه .مرجع سابق ،27ص  النقديواملعاجلة واحللول االقتصادية ملعضلة التضخم  .مرجع سابق

 .مرجع سابق ،12معدالت الفقر ص 
مرجع  ،72/32نظام نقدى عادل وحنو  .مرجع سابق ،722 ،727( نقود العامل مىت ظهرت ومىت اختفت ص 2(

 .مرجع سابق ،12 ،11معدالت الفق ص يف  والتضخم وآليات أتثريه .سابق
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 من منظور الفقه اإلسالمي عالج التضخم :الفصل الرابع
  :الوسائل الوقائية من التضخم :األول املبحث
  :الوسائل العالجية :الثاين املبحث

 
 

 :الوسائل الوقائية املبحث األول
 :الزكاة وأثرها يف عالج التضخم: املطلب األول

  :: تعريف الزكاة ودليل مشروعيتهاأوال  
فها الثمانية اليت حددها القرآن ؤخذ ممن وجبت عليه وتصرف يف مصار املال ت الزكاة حصة من

 الكرمي. 
 والزكاة من فرائض اإلسالم ودل على وجوهبا القرآن الكرمي يف السنة املطهرة وإمجاع علماء األمة. 

توا الزكاة { وقد وردت يف } وأقيموا الصالة وآ :قوله تعايلايت كثرية منها فآ :فأما دليل الكتاب
واملزمل  26والنور  11و النساء 772، 23، 23منها )البقرة مواضيع كثرية من القرآن الكرمي 

22. 
هللا بن عمر رضي هللا  فقد دل على وجوب الزكاة أحاديث كثرية منها ما روى عبد :وأما السنة
شهادة أن ال إله إال  :بىن اإلسالم علي مخس} :قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :عنهما قال

وحج البيت ملن استطاع إليه  ،وصوم رمضان ،إيتاء الزكاة إقام الصالةو  ،رسول هللا اهللا وأن حممد  
 .(1)سبيال

والزكاة هي  ،(2لزكاة فرض من فرائض اإلسالم)اطبة على أن اأمجعت األمة ق فقد :وأما اإلمجاع
ومشكالته املالية حيث تدعو للتقارب بني  قتصادمية املالية األجدر حلل أزمات االالفريضة اإلسال

                                                            

 -ابب قول النيب  ،يف كتاب اإلميان ،أخرجه البخاري يف صحيحة -رضي هللا عنهما  -حديث عبد هللا بن عمر   (1(
ابب  ،يف كتاب اإلميان ،ومسلم يف صحيحة .(2حديث رقم ) 7/77بين اإلسالم علي مخس  -صلي هللا عليه وسلم 

 (76حديث رقم ) 7/22بين اإلسالم علي مخس  -صلى هللا عليه وسلم  -قول النيب 
هـ( دار املسلم للنشر والتوزيع الطبعة األوىل  377أليب بكر بن املنذر )ت  ،22اإلمجاع البن املنذر ص  )2(

أليب عبد هللا حممد عبد  7/721 األئمة ة األمة يف اختالفورمح .حتقيق : فؤاد عبد املنعم أمحد ،م2222هـ7222
 م2272ديسمرب  هـ7222جملة األزهر لشهر ربيع األخر  ،هدية هيئة كبار العلماء ،الرمحن الدمشقي
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للتضخم جياد احللول طبقات اجملتمع الواحد من أغنياء وفقراء وهي وسيلة انجحة ومساعدة إل
ختصت الزكاة يف القرآن الكرمي يف مثاين وعشرين موضعا حتث املسلمني علي دفعها املايل وقد ا

 (.1املسلمني)يف حياة ولذلك كانت هلا أمهية ابلغة 
  :دور الزكاة يف احلد من التضخم ا:اثنيً 

تساعد الزكاة علي تنمية األموال عن طريق االستثمار حيث حتث أصحاب األموال علي   
استثمار أمواهلم يف العمل واإلنتاج حىت تدر عليهم عائد ميكنهم من أداء تلك الفريضة وتتسم 

  الزكاة بعموميتها ومشوهلا جلميع أنواع األموال، حبيث تساعد علي إعادة توزيع الدخل والثروة.
زايدة إىل  االستهالكي وابلتايل تؤدىوالزكاة هلا أاثر اقتصادية محيدة فهي تزيد اإلنفاق   

االستثمار، ومن شروط الزكاة أهنا ال جتب إال بعد تكامل النصاب أي بعد أن يكون فائضا عن 
مرة واحدة يف العمر، بل جتب يف كل عام مرة مما  احلاجات األصلية للمكلف كما أهنا ال تتأيت

 (2)علها أداة دائمة يف إعادة توزيع الدخل والثروةجي
وهتدف الزكاة لزايدة الناتج القومي ودعم االقتصاد والقضاء علي البطالة من خالل دعم 

بطالني مستهلكني، منتجني بعد أن كانوا إىل  املشروعات الصغرية وحتويل املستحقني للزكاة
الفقر ويشجع الغىن، وكان النيب صلى هللا عليه فاإلسالم يدعو إىل العمل وحيارب الكسل وحيارب 

وكان يقول صلي هللا عليه  ،(3)وسلم يدعو هللا قائال }اللهم إين أسألك اهلدى والعفاف والغىن {
 (.4)وسلم وأيضا } اللهم أين أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القرب{

                                                            

 -هـ  7232فائس األوراق الطبعة األويل ند وضاح جنيب رجب طبعة دار ال 732التضخم والكساد ص ( 1(
 .م2277

 هـ=7232دار النفائس األروان الطبعة األويل  .د خليفي عيسى 227قيمة النقود واآلاثر والعالج ص التغريات يف (2)
 .وعيسى عبده وأمحد إمساعيل حيىي طبعة دار املعارف القاهرة .222، 223م وامللكية يف اإلسالم ص 2277

يحة يف كتاب الذكر و الدعاء حديث عبد هللا بن مسعود اللهم إين أسألك اهلدى والتقى أخرجه مسلم يف صح (3)
[ والرتمذي يف سنته يف 2127رقم ] 2221|2والتوبة واالستغفار ابب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما مل يعمل 

[ وقال الرتمذي هذا حديث حسن صحيح وأخرجه ابن ماجة يف سنته يف  3227رقم ] 222|2أبواب الدعوات 
رقم  22|1[ وأمحد يف مسنده 3232رقم ] 7262|2ليه وسلم كتاب الدعاء ابب دعاء رسول هللا صلي هللا ع

[3722]. 
وأبو داود يف سنته يف كتاب  [2223رقم ] 71|32حديث أىب بكر رضي هللا عنه أخرجه أمحد يف مسندة  )4(

[ والنسائي يف سنته يف كتاب السهو ابب التعوذ يف دبر الصالة 2272رقم ] 322|2يقول إذا أصبح  األدب ابب ما
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ألنه يعود على  ؛كتنازعن اال  دال  إلنتاج بحث اإلسالم علي استثمار املال يف العمل وا لذلك
ا يف االختزان اجملرد حيث إن فريضة الزكاة جتعل صاحبها ال يفكر أبد   ؛اجملتمع كله ابلقوة والثراء

  (1)وذلك ألن مهمة النقود هي أن تتحرك وتتداول ال أن تكتنز ،وإال فتأكلها الصدقة والنفقة
كبري يف حماربة التضخم والوقاية منه بصور  ا فإن الزكاة اليت فرضها اإلسالم تسهم بشكل  وعموم    

 -:كثرية منها
  :ااإلنتاج وزايدة كفاءهت توفري أدوات – 1
فالزكاة ال جتب علي  ،وإمنا جتب يف العائد من أدوات اإلنتاج ،أدوات اإلنتاج يف الزكاة ال جتب 

ماكينات وال علي قيمة العمارات والزكاة ال جتب علي  .وإمنا جتب يف غلة األرض ،األرض
مهما بلغت قيمتها وإمنا جتب علي العائد فقط من أدوات اإلنتاج وهذا يشجع  ،الصناعة

 ،املستثمرين وأصحاب األموال علي صيانة أدوات اإلنتاج وتوفريها وزايدهتا ألهنا معفية من الزكاة
 (.2) ويساهم مسامهة كبرية يف الوقاية من التضخم ،وهذا كله يزيد من إنتاج السلع واخلدمات

 :الزكاة تزيد القيمة احلقيقة للمال – 2
ا من املال يف  عن حد املنفعة فيستخدم كثري   املال عندما يزيد مع الفرد تبعد قيمته النقدية لديه

فهو ينتفع بكل ماله يف  ، أقلكماليات هذه احلياة، علي العكس من الفرد الذي ميتلك ماال  
وهكذا عندما ينتقل املال هبذه الصورة من الغين للفقري، فإن ذلك  ،قدر اإلمكان االجتاه الصحيح

 معناه احلد من ظاهرة التضخم كما أن الزكاة تؤديزايدة القيمة احلقيقة للنقد، وهذا إىل  سيؤدي
ا لتناقص ي  مكتنزيه توقحيث إن اإلسالم رفض اكتناز املال وحارب  ؛النمو االقتصادي للفردإىل 

 (.3) ةبعد سن ةسنله كُ وآت رأس املال
  :الزكاة عالج إعجازي للركود االقتصادي - 3
املال واالقتصاد جندها أداة ابلغة اإلحكام )بل ابلغة اإلعجاز ( إذ  حني ندرس الزكاة من زوااي  

ألهنا تبعث يف األسواق نشاطها إذا أصاهبا الركود،  ؛ا اقتصادية عميقة األثر يف اجملتمعجند هلا آاثر  
                                                                                                                                                                          

[ 721رقم ] 323|7واحلاكم يف املستدرج يف كتاب الطهارة  ،[ وقال األلباين صحيح االسناد7321رقم ] 13|3
 .وقال هذا حديث صحيح علي شرط مسلم ووافقه الذهىب يف التلخيص

 .مرجع سابق 223وص  2امللكية يف االسالم ص  (1(
 .222وامللكية يف اإلسالم  .723، 7/722وفقه الزكاة أيضا  .مرجع سابق 733التضخم والكساد ص   (2)
الطبعة األويل  ،دار امليمان للنشر والتوزيع الرايض ،دكتور عبد هللا بن منصور الغفيلي ،26نوازل الزكاة ص  (3(

 مرجع سابق 733والتضخم والكساد ص  .م2222هـ 7227
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وتدفع فئات اجملتمع املختلفة علي االتصال ببعضها البعض يف تعاون وتكافل وإيثار، وهى تعوض 
النقص الذي حيدثه االدخار الرأمسايل يف أرزاق الدرجات الكادحة وهم الذين يعتمدون علي األجر 

 (.1)يف تدبري معاشهم 
  :راج الزكاة خيفف من حدة تقلبات السوقتوقيت إخ - 4
ا إلخراج الزكاة إال زكاة يتدفق إخراج الزكاة يف خمتلف أايم السنة، فالشارع احلكيم مل حيدد وقت    

ا ملا يرزقه مرتوك للمسلم حيدده وفق   خراجهاإ أما ابقي أنواع الزكاة يف سائر األموال فوقت ،الفطر
الزكاة جتب عليه يف كل عام مرة واحدة حيدد وقتها صاحب املال هللا عز وجل من مال، املهم أن 

 قت خاص ابلفرد وال يشاركه فيه أحد غريه.ه أن يلتزم به يف كل عام وهذا الو وعلي
إخراج عشرات املليارات إىل  ولو أن للزكاة وقت حمدد يلتزم به اجلميع يف كل البالد ألدى ذلك  

ولكن واقع الزكاة غري ذلك ألن تواريخ  .ت كربى مفاجئةيف وقت قصري مما يتسبب يف إحداث هزا
هذا اهلدف يف ثبات إىل  بدرره حيقق التوازن أو يتجهج الزكاة مطلقة وغري حمددة وهذا إخرا 

علي ختفيف حدة التقلبات املتكررة  املتدفقة من أموال الزكاة تعملعجيب. فهذه التيارات النقدية 
 (.2من حدة التضخم والكساد حسب حدة التقلبات) علي مدار العام. وهذا بدوره خيفف

 وعلي العموم فإن للزكاة دور كبري يف حماربة التضخم بكل أنواعه وذلك على النحو التايل:
 -(:3)دور الزكاة يف معاجلة التضخم الراجع لالختالالت اهليكلية -أ 

 -يف ختفيف هذا النوع من التضخم ويكون ذلك عن طريق: فتطبيق فريضة الزكاة يساهم
 الصناعية زايدة مرونة عرض املنتجات  - 7
 إعادة توزيع الفائض النقدي وفق توجيهات إنتاجية  - 2
 (.4توجيه استثمارات الزكاة جهة السلع املطلوبة حمليا) - 3

 -:دور الزكاة يف معاجلة التضخم الراجع الرتفاع الطلب -ب 
 -جيايب يف ختفيف حدة الطلب التضخمي وذلك بعدة طرق:فللزكاة أثر إ  

                                                            

أليب  722، 737االقتصاد بني اإلسالم والنظم املعاصرة ص وأسس  ،مرجع سابق 7، 2امللكية يف اإلسالم ص   )1(
  .م 7722هـ =  7222 ،الدمام السعودية ،الدار السعودية للنشر والتوزيع ،األعلى املودودي

 مرجع سابق 222، 222امللكية يف اإلسالم   (2(
 .ة للنشاط االقتصاديالتضخم اهليكلي : هو الذي يرتبط بطريقة اإلنتاج الرأمسايل وابلقوانني املسري  (3(

 م2272د أمحد أبو طه مكتبة الوفاء االسكندرية الطبعة األويل  722ص  النقديالتضخم 
 مرجع سابق ،222والتغريات يف قيمة النقود  .مرجع سابق 733التضخم والكساد ص   )4(

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 .توفري التدفقات النقدية -7
 .ضبط الطلب الكلي -2
 .ة حتد من االنفاق غري الضروري للنقودالزكاة العيني -3
 (.1للزكاة) dالعرض عرب الدور االمنائزايدة  -2

 -:دور الزكاة يف معاجلة التضخم الراجع الرتفاع النفقات –ج 
 إن للزكاة دورا فعاال يف التخفيف من وطأة التضخم التكاليفي عن طريق التحكم يف أسبابه  

 -عدة منها: وذلك بطرق
 .ناميةدعم القطاعات اإلنتاجية املت  -7
  .حتقيق التشغيل األمثل لطاقات اإلنتاج -2
 .(2)ختفيف أعباء رأس املال -3

  :واخلالصة
يف التخفيف من العوامل املسببة للموجات وخنلص مما سبق أن تطبيق فريضة الزكاة يسهم 

االختالالت إىل  الراجعةالكلي، وتلك  ي عن العرضن ارتفاع الطلب الكلالتضخمية الناجتة ع
 اهليكلية ال سيما يف االقتصادايت املتخلفة وكذلك تلك املرتتبة علي ارتفاع النفقات.

فحسب وإمنا تساهم بشكل فعال  عالج التضخم بعد وقوعهال يعمل علي وتطبيق فريضة الزكاة   
ه وآاثره الضارة علي االقتصاد  تضخم والتخفيف من حدته وتقصري مدتيف الوقاية من حدوث ال

 ككل.
أعمق ما يف فريضة الزكاة من أتثري وهو ما يقرتن هبذه الفريضة من روح و وهذا عدا عن أبرز   

 .(3مسية)اإلميان واالحتساب وهي الروح اليت تتجرد منها الضرائب الر 

                                                            

 مرجع سابق 222وامللكية يف اإلسالم  .مرجع سابق ،223، 222التغريات يف قيمة النقود   )1(
 مرجع سابق 222، 222وامللكية يف اإلسالم  .مرجع سابق 223التغريات يف قيمة النقود   )2(
 .مرجع سابق 727والتضخم والكساد  ،مرجع سابق 222، 2/223الزكاة  هفق (3)
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 حترمي الراب وأثره يف الوقاية من التضخم املطلب الثاين
 تعريف الراب: الفرع األول

 (.1)يربوا أي زاد ومنا الشيء  الراب لغة: الزايدة. راب
 (216قال تعاىل } ويريب الصادقات { )البقرة 

 :يف تعريفهفقد اختلف  وأما الراب يف اصطالح الفقهاء
 (2) فضل مال بال عوض يف معاوضة مال مبال :فعرفه األحناف أبنه

راب الفضل وراب النساء فأما راب الفضل فهو  :فقال الراب يف عرف الشرع نوعان :وعرفه الكاساين
  .زايدة عني مال شرطت يف عقد البيع علي املعيار الشرعي

 .(3فهو فضل احللول علي األجل وفضل العني علي الدين) :وأما راب النساء
 (.4فهو كل بيع حصلت الزايدة يف عوضه ) :اصطالحا عند املالكيةوالراب 

أبنه عند علي عوض خمصوص غري معلوم التماثل يف معيار الشرع حالة العقد أو : وعرفه الشافعية
 (.5مع أتخري يف البدلني أو أحدمها)

املكيالت ولو  يف أشياء وهي ونساء ،هاسأبنه تفاضل يف أشياء وهي املكيالت جبن: وعرفه احلنابلة
 (.6ها )سمن غري جن

                                                            

واحملكم واحمليط  .مرجع سابق ،6/2322والصحاح اتج اللغة  ،مرجع سابق ،للخليل بن أمحد ،2/227( العني 1(
  .مرجع سابق ،72/321األعظم 

والبحر الرائق شرح كنز الدقائق  .مرجع سابق .2/262والبناية شرح اهلداية  .مرجع سابق ،2/22تبيني احلقائق  )2(
  .مرجع سابق ،6/732
  .مرجع سابق ،2/723بدائع الصنائع ( 3(
أمحد بن غامن )أو غنيم( بن سامل ابن مهنا، شهاب الدين  ،2/13علي رسالة ابن أيب زيد القريواين  ( الفواكه الدواين4(

وحاشية  .م7772 -هـ 7272اتريخ النشر:  ،الناشر: دار الفكر ،هـ(7726النفراوي األزهري املالكي )املتوىف: 
كرم الصعيدي العدوي )نسبة إىل بين أبو احلسن، علي بن أمحد بن م ،2/722العدوي على كفاية الطالب الرابين 

 ،بريوت –الناشر: دار الفكر  ،احملقق: يوسف الشيخ حممد البقاعي ،هـ(7727عدي، ابلقرب من منفلوط( )املتوىف: 
 .م7772 -هـ 7272اتريخ النشر: 

  ،2/222وهناية احملتاج إىل شرح املنهاج  ،2/27أسين املطالب يف شرح روض الطالب ( 5(
موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل احلجاوي املقدسي، مث  ،2/772يف فقه اإلمام أمحد اإلقناع  )6(

الناشر: دار املعرفة  ،احملقق: عبد اللطيف حممد موسى السبكي ،هـ(762الصاحلي، شرف الدين، أبو النجا )املتوىف: 
 ،ى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلراداتوهو دقائق أويل النه ،2/62وشرح منتهي اإلرادات  .لبنان –بريوت 
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ا أبنه الزايدة علي الفقهاء ميكن أن نعرف الراب اصطالح  ومن التعريفات السابقة للراب يف اصطالح 
 .(1) ةعاوضيقابلها، شرط ألحد املتعاقدين يف عقد امل –عمل  -أصل املال من غري عوض 

 :فأما الكتاب ،وإمجاع علماء األمةوالراب من كبائر احملرمات وقد ثبتت حرمته ابلكتاب والسنة 
وقوله } وأحل هللا  216ايت كثرية منها قوله تعاىل } وميحق هللا الراب ويرىب الصدقات { البقرة آف

  212البيع وحرم الراب { البقرة 
عبد هللا بن رواه فيما  -صلي هللا عليه وسلم  -فأحاديث كثرية أيضا منها قوله   :وأما السنة

 .(2)وشاهديه وكاتبه {} لعن هللا آكل الراب وموكله  -مسعود 
 .3رم يف اليهودية والنصرانية واإلسالمبل إن الراب حم ،الراب ت األمة علي حترميفقد أمجع :وأما اإلمجاع

 :الفرع الثاين أضرار الراب وخماطرة
خطره  وللراب ،ياجملال االقتصاد ومنها ،االت احلياةللراب مضار كثرية وأخطار عظيمة علي كل جم

عن أضرار الراب جيدر بنا هنا كله وقبل أن أتكلم   العامليالداهم علي التضخم الذي يهدد االقتصاد 
فائدة على التضخم  عن مضار الراب وأخطار النيأن نذكر بعض ما قاله علماء االقتصاد الغربي

 .بل علي كل جماالت احلياة، القوميوعلي االقتصاد 
  

                                                                                                                                                                          

 ،الناشر: عامل الكتب ،هـ(7227ملنصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى )املتوىف: 
 م7773 -هـ 7272الطبعة: األوىل، 

 ،ار السالم القاهرةد ،للدكتور حممد عمارة ،732قاموس املصطلحات االقتصادية يف احلضارة اإلسالمية ص )(1(
 م2227هـ 7232الطبعة األويل 

وقال  ،(7226حديث رقم ) ،2/223أخرجه الرتمذي يف سننه  –رضى هللا عنه  –حديث عبد هللا بن مسعود ( 2(
وأخرجه أيضا  ،وحديث عبد هللا حديث حسن صحيح ،الرتمذي : ويف الباب عن عمر وعلي وجابر وأيب جحيفة

وأمحد يف  .( 2211حديث رقم )  2/162وابن ماجة يف سننه  .(3333حديث رقم ) 2/222أبوداود يف سننه 
  .(3122حديث رقم )  6/267مسنده 

 ،2/3املغين البن قدامة  ،7/722كفاية النبيه   ،2/13احلاوي  ،3/722بداية اجملتهد  ،2/22( تبيني احلقائق 3(
  .القاهرة ،مدينة نصر ،دار الفكر العريب ،لإلمام حممد أيب زهرة ،2وحبوث يف الراب ص 
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 :ني العامليني يف النظام الربويآراء االقتصادي :أواًل 
، هم مرابنيمهنهم ويصري "إن ارتفاع سعر الفائدة جيعل الناس كسايل يف : وماس كليربيقول سري ت -

يف صناعتنا امليتة  وإعادة الروح ،تطوير الزراعة يف سعر الفائدة فإن ذلك ينتج عنه اخنفاض وأي
  (.1)" ن التصنيعبسبب توقفها ع

 :م7723قا يف حماضرة له بدمشق األملاين ساب ويقول دكتور شاخت األملاين ومدير بنك الرايخ -
ذلك أن  ،عدد قليل جدا من املرابنيإىل  إنه بعملية رايضية يتضح أن مجيع املال يف األرض صائر "

فإن املال كله يف مث ومن  ،الدائن املرايب يربح دائما يف كل عملية بينما املدين معرض للربح واخلسارة
وأن هذه النظرية يف طريقها  ،الذي يربح دائماإىل  ابحلساب الرايضي أن يصري النهاية البد

أما مجيع  ،بضعة ألوف -ملكا حقيقيا  -اآلن ميلكه فإن معظم مال األرض  ،للتحقيق الكامل
سوى أحراء فهم ليسوا  ،وغريهملذين يستدينون من البنوك والعمال أصحاب املصانع او  الكملا

 (.2") حاب املال وجيين مثرة كدهم أولئك األلوفيعملون حلساب أص
" إن ارتفاع أسعار  :ما سبق فيقول -كينز   -قتصاديني الرأمساليني العامليني ويؤكد رائد اال -

تعريض دخار للحصول علي عائد مضمون دون صاحب املال ابال الفائدة يعوق اإلنتاج ألنه يغري
  (.3)والتجارية " ثمار يف املشروعات الصناعيةتيف حالة االس أمواله للمخاطرة

  :أضرار الراب وخماطرة: ااثنيً 
لذا حرمه هللا عز وجل  ،خبث اخلبائثأوالراب من  ،ثوحيرم علينا اخلبائ ،لنا الطيبات اإلسالم حيل 

 منها: و  ملا فيه من مضار وخماطر كثرية وخطرية يف كل جماالت احلياة
 .الراب اخللقية واالجتماعيةأضرار  أ 
  .الراب فيه ظلم الدائن للمدين -7
 .الراب يطبع نفوس املرابني ابألثرة واألاننية -2
يساعد الراب علي القضاء علي القرض احلسن يف اجملتمع مما يساهم بشكل كبري علي قتل روح  -3

  .التعاون واحلب واإليثار بني أفراد اجملتمع

                                                            

 مرجع سابق 73/63موسوعة االقتصاد اإلسالمي   )1(
 73/62املرجع السابق  )2(
 62/ 73املرجع السابق  )3(
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فيقضى علي روح التعاون بني  يصنع مثله بني الدول ،أضرار بني األفراد وما يفعله الراب من– 2
 (.1الدول ويزرع بينها بذور العداوة والشقاق)

  :أضرار الراب االقتصادية ب 
ئد ويدخل الفقري يف يزيد الفقراء فقرا علي فقرهم ويثقل كاهل املدين بسداد األقساط والفوا -7

  .دوامة من الفقر ال تنتهي
  .طبقاتإىل  جيعل املال متداوال بني فئة قليلة من اجملتمع ويقسمه -2
 تسهيل القروض االستهالكية بفائدة من قبل البنوك ويشجع علي اإلسراف وعدم االدخار -3
  .ها املدينغالء أسعار السلع اليت ينتج -2
 ىويساعدهم عل ،عدم استثمارها وعدم االشتغال ابملكاسب يدفع الراب أصحاب األموال إىل -2

  .اعة أو صناعةاملغامرة يف جتارة أو زر  ىتفضيل الفوائد الربوية املتحصل عليها من البنوك عل
خارج املنافسة أو إىل  القرض اإلنتاجي بفائدة ربوية زايدة يف تكاليف اإلنتاج وتذهب ابملدين -ج
 (.2األقل تضعف قدرته التنافسية يف السوق وحتمل ألعباء سداد الدين) ىعل

 ا ملصلحة الفرد واجلماعة واخلري لإلنسانية كلها.أن اإلسالم حرم الراب حتقيق   ص إىلومن كل هذا خنل
وإمنا حتل  .لنقود عن طريق التوسع يف االئتماناخلق إىل  ففي النظام اإلسالمي ال تلجأ البنوك

 حملها طرق وأساليب االستثمار الشرعية من مشاركة ومضاربة ومنح قروض حسنة وغريها. 
من انحية والتوسع  يتمائود نتيجة التوسع االئوعليه فإن التضخم الذي يصاحب زايدة كمية النق

يف إصدار من انحية أخري ال وجود له يف النظام اإلسالمي وذلك لتقييد اإلصدار النقدي 
 .يةقتصادالحتياجات النقدية واالاب

ألن الراب كسب خبيث  ؛كما أن حترمي الراب يف النظام اإلسالمي يساهم يف تصحيح وظيفة النقود
ولكن النقود يف النظام اإلسالمي ال ينبغي وال يصح أن تلد  ،قود من نفسهاد النويعمل علي تولي

 (.3)ابذاهتا نقود  

                                                            

 22واملعامالت املالية املعاصرة يف ضوء الفقه اإلسالمي ص  ،مرجع سابق 771التغريات يف قيمة النقود ص  )1(
 .م2272هـ 7237الطبعة الرابعة  ،بريوت ،دار النفائس ،حممد رواس قلعة جى.د
 مرجع سابق 22واملعامالت املالية املعاصرة ص  .مرجع سابق 772، 771التغريات يف قيمة النقود  )2(
والتغريات يف النقود  .مرجع سابق ،722والتضخم والكساد  .مرجع سابق ،22املعامالت املالية املعاصرة ص  )3(

 .مرجع سابق 222
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  :وأثره يف عالج التضخمحماربة البطالة  :املطلب الثالث
بل أمر اإلسالم ابلعمل وحث عليه وأنزل  ،واإلسالم مل يشرع العمل فحسب ،البطالة ضد العمل

يشوبه و  وأال يكون يف حمرم أو ينتج عنه ضرر ،املنازل شريطة إحسان العمل وإتقانه ىالعاملني أمس
ا واملال ليكون الكسب طيب   ،وغري املشروع ولذلك يفرق اإلسالم بني العمل املشروع ،غش شبهة
 .حالال  

 ،وجعله أساس اخلري يف الدنيا واجلزاء يف االخرة ،وقد تفرد اإلسالم كدين مساوي بتقديس العمل
 اإلسالم عن التواكل ىولقد هن ،(1)وذلك يف كمال ومجال وتوازن حيقق لإلنسان سعادة الداريني

 .سولل والتوالبطالة والكس
املعين حتث املسلمني علي العمل وتنهاهم عن ويف كثري من آايت القرآن الكرمي دالالت رفيعة 

{  فَاْمُشوا يفي َمَناكيبيَها وَُكُلوا ميْن ريْزقيهي َوإيلَْيهي النُُّشورُ البطالة والكسل ومن هذه اآلايت قوله تعايل }
 .(72 :امللك)

ففي سورة هود يقول املويل عز  ،مقدورهجال واآل ،واألقدار مقسومة ،فإذا كانت األرزاق مضمونة
ْن َدابٍَّة يفي اأْلَْرضي إيالَّ َعَلى اَّللَّي ريْزقُ َها وجل }  إينَّ اَّللََّ ُهَو الرَّزَّاُق } قال تعاىلو  (6 :هود){ َوَما مي

ةي اْلَمتينُي  مجيعا فإن فإذا كان هللا عز وجل ضمن الرزق للمخلوقات (  22 :الذارايت){ ُذو اْلُقوَّ
سنة هللا عز وجل قضت أبن يرزق العاقل السامي للرزق وحيرم منه الكسالن القاعد عن العمل 

ْن َفْضلي اَّللَّي ويقول عز وجل أيضا } ُروا يفي اأْلَْرضي َوابْ تَ ُغوا مي َيتي الصَّاَلُة فَانْ َتشي {  فَإيَذا ُقضي
ومن تبطل وقعد وتكاسل  ،الرزق وسعي وكدا واجتهدا انل ،يف األرض ( فمن انتشر 72اجلمعة )

  .حرم من الرزق
هاد يف مبنزلة اجلورفع اإلسالم من مكانة العمل وأعلي منزلة العاملني لطلب الرزق احلالل حىت قرهنا 

تَ ُغوَن ميْن  } قال تعاىلام اإلسالم فهو ذروة سنالذي سبيل هللا  َوآَخُروَن َيْضريبُوَن يفي اأْلَْرضي يَ ب ْ
 22)املزمل:{  َوآَخُروَن يُ َقاتيُلوَن يفي َسبييلي اَّللَّي َفْضلي اَّللَّي 

مدينة من إىل  شيئا ما أميا رجل جلب: لعود قا(: " روى عن ابن مس1)يجاء يف تفسري البغو 
 ،هللا"هللا مبنزلة الشهداء مث قرأ عبد  يومه كان عندا فباعه بسعر ا حمتسب  صابر  مدائن املسلمني 

                                                            

 ،دار الفكر ،للدكتور وهبة الزحيلي ،1/2222الفقه اإلسالمي وأدلته  .مرجع سابق 726امللكية يف اإلسالم  (1)
  .الطبعة الثانية عشر ،دمشق
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تَ ُغوَن ميْن َفْضلي اَّللَّي َوآَخُروَن يُ َقاتيُلوَن يفي َسبييلي اَّللَّي َوآَخُروَن َيْضريبُوَن } املزمل ){  يفي اأْلَْرضي يَ ب ْ
هللا تعاىل يف هذه اآلية بني درجة اجملاهدين  ى(: " سو 2وجاء يف تفسري القرطيب) ،( 22

فكان هذا دليال علي أن   ،واإلحسان واإلفضال ،للنفقة علي نفسه وعياله ،واملكتسبني املال احلالل
طاب وي أن عمر ابن اخلوقد رُ  ،كسب املال مبنزلة اجلهاد ألنه مجعه مع اجلهاد يف سبيل هللا"

ابعني يف املسجد بدعوي التوكل علي هللا فعالهم بدرته وقال الة قوما قرأي بعد الص :رضي هللا عنه
ارزقين وقد علم أن السماء ال متطر كلمته الشهرية " ال يقعد أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم 

(. وإن هللا تعايل يقول: } فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من 3)ذهبا وال فضة "
 .( 72:اجلمعة ) فضل هللا {

بل علي  ،كثري من األحاديث حتث علي العمل  -صلي هللا عليه وسلم  -النيب  ورد يف سنة وقد
صلي  -بن معدي كرب قال: قال رسول هللا ومن ذلك ما روي املقدام  ،وإتقانه ،إحسان العمل
 . (4{)}ما أكل أحد طعاما قط خري من أن أيكل من عمل يده :- هللا عليه وسلم

وعن سعيد بن عمري عن عمه قال: }سئل رسول هللا صلي هللا عليه وسلم أي الكسب أفضل ؟ 
 (.5)عمل الرجل بيده وكل كسب مربر { :قال
ابلبيان النظري فضرب بنفسه مثال حيتذي به من بعده  -عليه وسلم  صلي هللا - يكتف النيبومل 

بو يف احلديث الذي رواه أ -صلي هللا عليه وسلم  -يف احلرص علي العمل واحلث عليه فقال 

                                                                                                                                                                          

أبو حممد احلسني بن مسعود بن  ،حمليي السنة ،معامل التنزيل يف تفسري القرآن ىواملسم ،2/712 يتفسري البغو   )1(
–الناشر : دار إحياء الرتاث العريب  ،حتقيق : عبد الرزاق املهدي،هـ(272حممد بن الفراء البغوي الشافعي )املتوىف : 

 .، مرجع سابق26/ 77 ،وأيضا تفسري القرطيب .هـ 7222 ،الطبعة : األوىل ،بريوت
  .مرجع سابق ،22/ 77تفسري القرطيب  (2)
 2/22هذا األثر عن عمر يف الرتاتيب اإلدارية  ورد( 3(
وقال احلاكم هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه  حديث املقدام بن معدي كرب أخرجه البخاري يف صحيحه (4)

 [ 7712رقم ] 2/232 شعب اإلميان يف البيهقيوأخرجه أيضا  .وقال الذهيب يف التخليص صحيح
واحلديث أخرجه أمحد يف مسنده  ،وقيل :عمه الرباء بن عازب ،أبو بردة بن نيارعمري عن عمه وعمه هم  سعيد بن (5(

[ابب كسب الرجل وعمله 2727رقم ] 72/ 2[ واحلاكم يف املستدرك يف كتاب البيوع 72236برقم ] 721/ 22
ابب احلث علي  ،[ وابن ماجة يف سننه يف كتاب التجارات7127[ رقم ]2212حديث رقم]  21/ 3بيده 

 [2732حديث رقم ] 123/ 2املكاسب 
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نعم كنت أرعاها علي  :قالوا وأنت اي رسول هللا ؟ قالف،إال رعي الغنم اهريرة }ما بعث هللا نبي
 (. 1){ يط ألهل مكةر قرا

صلي  -وكان نبينا حممد  ،فالعمل لكسب الرزق مطلب شرعي حرص اإلسالم علي احلض عليه
ل بنفسهم واألنبياء مجيعا قبله حريصون علي تقدمي القدوة من أنفسهم يف العم -هللا عليه وسلم 

لعمل كسب وعدم اعن كفاية النفس والولد ود بل جعل اإلسالم القع لكسب قوهتم وقوت عياهلم،
قال  :قال -رضي هللا عنهما  - فعن عبد هللا بن عمرو بن العاص ،ا كبريامعاش العيال ونفقاهتم إمث

 (.2)ا أن يضيع من يعول{} كفي ابملرء إمث :رسول هللا صلي هللا عليه وسلم
ائه بل أمر إبتقان العمل وإحسائه وأد ومل يكتف اإلسالم حبض املؤمنني علي العمل وحثهم عليه

 صلي هللا عليه وسلم - ثنتان حفظتهما عن رسول هللاا :بن أوس قال دفعن شدا ،علي أكمل وجه
وإذا ذحبتم فأحسنوا  ،حسنوا القتلةفإذا قتلتم فأإن هللا كتب اإلحسان علي كل شيء  قال } -

 (. 3)ولريح ذبيحته{ ،رتهة، وليحد أحدكم شفالذحب
 خالل النصوص السابقة يتضح جليا أن اإلسالم أمر ابلعمل وشجع عليه، بل إن اإلسالمومن 

لنهي عن الكسل واألمر ابلعمل يستلزم ا ،ه علي الوجه األكملأمر إبحسان العمل وإتقانه وأدائ
 ،وما ذلك إال ألن العمل هو سبيل التقدم والرقى وزايدة اإلنتاج ووفرة الدخل ،والقعود والبطالة

 من التضخم. ا أحد وسائل اإلسالم للوقايةوهذ
يف القضاء على التضخم تساعد  ،د والتعاون مع غريهاالعمل ابلتعاضواليت هي  وهذه الوسيلة

 .اقضاء مربم  
 
 
 

                                                            

ابب رعي الغنم علي قراريط  ،يف كتاب اإلجارة ،يف صحيحة أخرجه البخاري –حديث أيب هريرة رضي هللا عنه  (1(
3/22 [2262]. 
وقال الذهيب يف التلخيص : علي  2/222حديث عبد هللا بن عمرو بن العاص أخرجه احلاكم يف املستدرك   )(2(

/ 2وأخرجه مسلم يف صحيحة  .[6272حديث رقم ] ،77/36وأخرجه أمحد يف مسندة  ،رط البخاري ومسلمش
 [776] حديث رقم ،672

 .[7722حديث رقم ] 7222/ 3 ،يف صحيحة ،أخرجه مسلم -رضي هللا عنه  –حديث شداد بن أوس  )3(
 .[2272حديث رقم ] 3/722وأبو داود يف سننه  .[71773حديث رقم ] ،331/ 22وأمحد يف مسنده 
 .وقال الرتمذي : هذا حديث حسن صحيح ،[7227حديث رقم ] 3/12والرتمذي يف سننه 
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 :تشغيل األموال وأثره يف عالج التضخم املطلب الرابع
وتثمريها لتعود ابخلري والنفع علي لتنميتها  ،وعدم اكتنازها ،اأمر اإلسالم بتشغيل األموال وتدويره

}  :ففي القرآن الكرمي يقول هللا عز وجل ،ي كلهموعلي اجملتمع وعلي االقتصاد القو  ،صاحبها
ْرُهْم بيَعَذاٍب َألييمٍ  يَ ْوَم ُُيَْمى  .َوالَّذييَن َيْكنيُزوَن الذََّهَب َواْلفيضََّة َواَل يُ ْنفيُقوََنَا يفي َسبييلي اَّللَّي فَ َبش ي

ُكْم َفُذو عَ  َنْ ُفسي َباُهُهْم َوُجُنوهُبُْم َوُظُهورُُهْم َهَذا َما َكنَ ْزُُتْ ألي َا جي َها يفي ََنري َجَهنََّم فَ ُتْكَوى هبي ُقوا َما  َلي ْ
ُتْم َتْكنيُزونَ   (32، 32)التوبة { ُكن ْ

َا آََتُهُم اَّللَُّ ميْن ويقول تعايل } َفْضليهي ُهَو َخرْيًا هَلُْم َبْل ُهَو َشرٌّ هَلُْم واَل َُيَْسََبَّ الَّذييَن يَ ْبَخُلوَن ِبي
َا تَ ْعَمُلونَ  {  َخبيرير  َسُيَطوَُّقوَن َما َبَيُلوا بيهي يَ ْوَم اْلقيَياَمةي َوَّلليَّي ميريَاُث السََّماَواتي َواأْلَْرضي َواَّللَُّ ِبي

ظورا يف اإلسالم وبناء علي ذلك كان اكتناز املال وحبسه وعدم استثماره حم(  722عمران :آل)
 -فعن عبد هللا بن عمرو بن العاص  ،السنة املطهرة مبا جاء به القرآن الكرميعنه وجاءت ومنهيا 

ما له مال ي} أال من ويل يت :أن النيب صلي هللا عليه وسلم خطب الناس فقال –رضي هللا عنهما 
 (. 1)أتكله الصدقة {فليتجر فيه وال يرتكه حىت 

ابستثمار األموال  -سلم و  عليه صلي هللا - الشريف أمر واضح من النيبففي هذا احلديث 
حىت وإن كان مال اليتيم يف حجرك  ،وتشغيلها وتدويرها وتنميتها حىت لو مل يكن املال مالك

وحتت حياتك فال يكفي أن تنفق عليه ابملعروف ولكن جيب أن تثمر مال اليتم وتنمية حىت ال 
 .أتكله الصدقة والتضخم وعوادي الزمن

وحترمي  ،وبناء علي هذا حرم اإلسالم اكتناز املال وذلك ملا له من أخطار ومفاسد علي االقتصاد
حلث علي تشغيل األموال وتنميتها يف كل جماالت االستثمار ال ال يعين إال ااإلسالم الكتناز امل

إىل  ألن االكتناز يؤدي ،ال عن أداء وظيفته اليت خلقه هللا هلايتعطل املال وذلك حىت  ،احلالل
وهلذا  ،اخنفاض قيمته بسبب أداء الزكاة والتضخمإىل  ويؤدي ،تعطيل جزء من قدرات اجملتمع املالية

 (.2)وغريه هناان هللا عز وجل عن اكتناز املال
تشغيل األموال واستثمارها وتنميتها فيما أحله هللا له أثر  يبدو جليا أن تشجيع اإلسالم علي وكذا 

  نة قبل وقوعه.بل والوقاية م ،واضح علي حماربة التضخم
                                                            

حديث  2/22ابب ما جاء يف زكاة املال  ،يف كتاب الزكاة ،حديث عبد هللا بن عمرو أخرجه الرتمذي يف سننه  )1)
حديث رقم  3/2ابب وجوب الزكاة يف مال الصيب واليتيم  ،الزكاةيف كتاب  ،والدار قطين يف سننه .[627رقم ]

 .[72727حديث رقم ] 6/3ابب جتارة الوصي مبال اليتيم  ،يف كتاب البيوع ،والبيهقي يف السنن .[7712]
 مرجع سابق 722ومشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم ص .722مرجع سابق ص 722التضخم والكساد  (2)
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وران املال يف ألن د ،اجملتمع وذلك ألن هذا التداول هو الذي يولد الرخاء االقتصادي بني أفراد
خالفا لكنزها الذي حيجب منفعته عن اآلخر وال يستفيد منه ال  ،األيدي يعود ابلنفع علي اجلميع

 ألنه دفنه يف خزائنه فلم حيقق به نفعا ومل يدفع به خريا. ،الكانز وال غريه
موال وتبتعد عن وهذه التوجيهات تعد من أسس االقتصاد اإلسالمي الذي ال يقبل أن تعطل األ

 ،وازدايد البطالة ،مهامها يف بناء اجملتمع وابلتايل فإن تكديس املال هو تعطيل لأليدي العاملة
 (.1)وابلتايل يعم الضرر علي اقتصاد الدولة كله

ال يف احلاجات الضرورية للمجتمع أوال مث األمور اخلاصة ملوال يكتفي اإلسالم ابحلث علي تثمري ا
 التكميلية أو التحسينية أو أمور الرفاهية.مث األشياء 

ي أحسن وجه كما يف احلديث وإحكامه عل ،ما كانوا علي إتقان عملهمنوحيض اإلسالم العمال أي
فأحسنوا القتلة وإذا ذحبتم فأحسنوا  لتم كتب اإلحسان علي كل شيء فإذا قتإن هللا ،الشريف

 (.2)الذحبة وليحد أحدكم شفرته وليذبح ذبيحته 
ويعود  ،أمواهلم يف بلداهنم أوال حىت يعم اخلري يف بالد املسلمني يستثمروا ويوجه اإلسالم أتباعه أن

ففي احلديث الشريف }خريكم خريكم ألهله وأان خريكم  ،قبل غريهم ،نفع ماهلم علي بين جلدهتم
 (.3)ألهلي {

وهذا لألسف واقع كثري من األموال  ،أما استثمار املال يف غري بالد املسلمني فضرره أكثر من نفعه
 العربية واملسلمة يف الوقت احلاضر.

وأنمل أن يغري املسلمون هذا األمر قريبا لسد حاجة قرابة املليار ومثامنائة مليون مسلم يف أصقاع 
 .العامل أغلبهم يعاين الفقر والفاقة واحلرمان

 
 

                                                            

  .، مرجع سابق722ومشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم ص .مرجع سابق ،722 التضخم والكساد )1(
/ 3ابب األمر إبحسان الذبح  ،يف كتاب الصيد والذابئح ،حديث شداد بن أوس أخرجه مسلم يف صحيحة )2(

 ،وأخرجه أيضا الرتمذي يف سننه يف أبواب الدايت .[ وقال األلباين : صحيح2272[ ورقم ]7722رقم ] 7222
 [ وقال هذا حديث حسن صحيح 7227] 3/12ب ما جاء يف النهي عن املثلة اب
ابب يف فضل اإلسالم أزواج النيب  ،يف أبواب املناقب ،أخرجه الرتمذي يف سننه -رضي هللا عنه  –حديث عائشة ( 3(

 7227/ 3ابب يف حسن املعاشرة  ،يف كتاب النكاح ،والداري يف سننه .[ وقال: حسن صحيح3272] 772/ 6
[2326] 
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 :سط يف اإلنفاق وأثره عالج التضخمالتو  املطلب اخلامس
 ،وتعايل هو اخلالق يقي ألي مال يف الوجودفاملالك احلق ،اإلسالم يعترب املال ملك هلل عز وجل 

واإلنسان ليس إال وكيل عن املالك احلقيقي وهو هللا عز وجل وحق واجب علي الوكيل آال 
َجَعَلُكْم  َوأَْنفيُقوا ِميَّا}يتصرف يف املال الذي ميلكه جمازا إال كما أراد املوكل قال هللا تعايل 

ْنُكْم َوأَنْ َفُقوا هَلُْم َأْجرر َكبيرير  فتصرف اإلنسان يف  (1:احلديد) { ُمْسَتْخَلفينَي فييهي فَالَّذييَن آَمُنوا مي
 ماله مقيد بضرورة مراعاة توجيهات اإلسالم وآدابه يف إنفاق املال.

فحرم اإلنفاق علي  ،جلماعةال يف كل ما يسبب ضررا للفرد أو احرم اإلسالم إنفاق املولقد   
املال للخيالء والفخر فحرم الشرب يف آنية  وحرم اإلسالم إنفاق ،اخلمر واملخدرات والدخان

 الذهب والفضة للرجال.
 قال تعاىلبل أكثر من ذلك فقد أمر اإلسالم املسلمني أال يسرفوا يف اإلنفاق علي الطيبات ف  

َواَل جَتَْعْل } :قال تعاىلو  (37 :األعراف){ إينَُّه اَل ُيُيبُّ اْلُمْسريفينيَ وَُكُلوا َواْشَربُوا َواَل ُتْسريُفوا }
قال ( و 27 :اإلسراء){  َيَدَك َمْغُلوَلًة إيىَل ُعُنقيَك َواَل تَ ْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسطي فَ تَ ْقُعَد َمُلوًما حَمُْسورًا

( إينَّ اْلُمَبذ يرييَن  22َوآتي َذا اْلُقْرََب َحقَُّه َواْلميْسكينَي َواْبَن السَّبييلي َواَل تُ َبذ يْر تَ ْبذييًرا )}  :تعاىل
فعلي املسلم أن يراعي يف إنفاق املال  ،(21، 26 :اإلسراء ) {َكانُوا إيْخَواَن الشََّياطينيي 

املؤمن موقوف بني يدي هللا عز وجل ومسئول ألن  ؛مث التحسينات ، مث احلاجياتأوال   ،الضرورايت
فعن أيب برزه األسلمي قال: قال رسول صلي هللا عليه  ،عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه

عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن  :عبد حىت يسأل عن أربع ا}ال تزول قدم :وسلم
 (.1)ه {وعن جسمه فيما أبال ،ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه

سن اإلسالم قانون  ،من إنفاقه فيما ال نفع فيهير، و الضياع ومن التبذوللمحافظة علي املال من   
 {َواَل تُ ْؤُتوا السَُّفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَّيتي َجَعَل اَّللَُّ َلُكْم قيَياًما}  :قال تعاىلف ،جر علي السفيهاحل
   (2 :النساء)
اجملتمع أو الدولة ليشعرهم مبسئوليتهم يف وجوب إىل  فنزع هللا عز وجل املال من السفيه ونسبه  

املؤمنني أال ينفقوا املال إال يف أمر هللا عز وجل  ،وللمحافظة علي املال ،احملافظة علي مال السفيه
قال و  (721: األعراف){  ُم اخْلََبائيثَ َوُيُيلُّ هَلُُم الطَّي يَباتي َوُُيَر يُم َعَلْيهي } :قال تعاىلفالطيبات 

                                                            

/ 2ابب يف القيامة  ،يف أبواب صفة القيامة والرقائق والورع ،أخرجه الرتمذي يف سننه يحديث أيب برزة األسلم)1( 
ابب من كره الشهرة  ،يف املقدمة ،والدارمي يف سننه .[ وقال الرتمذي :هذا حديث حسن صحيح2271رقم ] 772

 [2777رقم ] 322/ 2والطرباين يف األوسط  .[222رقم ] 222/ 7 واملعرفة،
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َن الر يْزقي ُقْل هيَي ليلَّذييَن آَمُنوا يفي }  :تعاىل  ُقْل َمْن َحرََّم زييَنَة اَّللَّي الَّيتي َأْخَرَج ليعيَباديهي َوالطَّي يَباتي مي
نْ َيا َخاليَصًة  يف إنفاق  دوأمر هللا عز وجل املؤمنني ابلتوسط والقص (32: األعراف){ احْلََياةي الدُّ

 61:الفرقان){  َوالَّذييَن إيَذا َأنْ َفُقوا َلَْ ُيْسريُفوا َوَلَْ يَ ْقُُتُوا وََكاَن َبنْيَ َذليَك قَ َواًما} قال تعاىلف ،املال
) 

األجالء األولوايت اليت جيب أن يراعيها املسلم يف كل جوانب حياته ومنها  ولقد رتب فقهاؤان
 وقد رتبوها علي الوجه التايل: ،اإلنفاق

الشرعية وال   ويقصد هبا النفقات الضرورية الالزمة بقوام املخلوقات وحتقيق املقاصد: الضرورايت
    تستقيم احلياة بدوهنا كاملأكل واملشرب وامللبس والدواء.

وختفيف املشقة اليت  ،حلياة ميسورةويقصد هبا ما ينفقه الفرد علي ما حيتاجه جلعل ا :حلاجياتا
 وجيب علي املسلم استيفاء الضرورايت قبل احلاجيات. ،يكابدها اإلنسان يف حياته

اليت جتعل حياة الفرد يف طيب ورغد وعلي  ،وتتمثل يف اإلنفاق علي الطيبات :التحسينيات 
  .نياتاحلاجيات قبل اإلنفاق علي التحسياملسلم أن يستويف الضرورايت و 

األولوايت عند اإلنفاق حىت يكون مراعيا ملقاصد الشريعة اإلسالمية يف  وعلي املسلم مراعاة  
وقد أمران ربنا سبحانه وتعايل ابلتوازن والقصد واالعتدال يف كل أموران ومنها جانب  ،اإلنفاق

 (.1)إنفاق املال
 :واخلالصة

وسط يف اإلنفاق توهو ما جياوز حد االعتدال وال ،ن الشريعة اإلسالمية حترم اإلسراف والتبذيرإ   
ْن ََثَريهي إيَذا }  لقوله تعايل وذلك  ،والسلوك َأَْثََر َوآُتوا َحقَُّه يَ ْوَم َحَصاديهي َواَل ُتْسريُفوا إينَُّه اَل ُكُلوا مي

أقلية منعمه إىل  إلسالم حرم الرتف الذي يقسم الشعوباف (727:) األنعام ُيُيبُّ اْلُمْسريفينَي {
عثرة يف سبيل اهلدي  دجمر والذي جيعل من أهله ،حاسدة وأكثرية حمرومة فقرية ،هلة عاطلةمرت 

                                                            

( دار ابن عنان الطبعة 172إلبراهيم بن موسي الغرانطي الشهري ابلشاطيب )ت  ،وما بعدها 2/71املوافقات  )1( 
وحاشية العطار علي شرح اجلالل احمللى  .حتقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان ،م7771هـ 7271األويل 

لعبد  772وأصول الفقه ص  .دار الكتب العلمية 7222حلسن بن حممد العطار ت  2/322علي مجع اجلوامع 
 .طبعة مكتبة الدعوة عن الطبعة الثامنة لدار القلم ،الوهاب خالف
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ْلُتْم بيهي َكافيُروَن  } شعارهمواإلصالح  َا ُأْرسي احنالل إىل  والذي يؤدي انتشاره (32 :سبأ ){ إيَنَّ ِبي
 (.1)األمة ودمارها يف النهاية

 وأخريا: 
يبقي التوسط واالعتدال بني اإلسراف والبخل يف جمال اإلنفاق واحدا من أهم وسائل الوقاية    

ض مسرية رت تعوقاية من خماطر مجة وعقبات كثرية وسائل ال بل يبقي واحدا من أهم ،من التضخم
وليس التوسط يف اإلنفاق فقط هو اخلري واألفضل للفرد بل التوسط يف حل  ،الفرد الدينية والدنيوية

النجاح يف الدنيا والفوز يف اآلخرة فعن ابن عباس إىل  للوصول ىجدواألجماالت احلياة هو األنفع 
هللا صلي هللا عليه وسلم قال: }إن اهلدي الصاحل والسمت الصاحل رضي هللا عنهما أن نيب 

 (.2)واالقتصاد جزء من مخسة وعشرين جزءا من النبوة {
 
 
 
 
 
 

                                                            

يف ابب قول هللا عز  722/ 1ري يف صحيح البخا ،ابن عباس ىا عل( حديث ابن عباس أخرجه البخاري موقوف  1(
وقال النيب صلي هللا عليه وسلم } كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا يف  ،وجل } قل من حرم زينة هللا اليت أخرج لعباده {

 .وقال ابن عباس : )كل ما شئت والبس ما شئت وما أخطأتك اثنتان صرف أو خميلة( ،غري إسراف وال خميلة {
 [ 22212حديث رقم ]  717/ 2وأخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفة 

 221/ 2ابب يف الوقار  ،يف كتاب األدب ،أخرجه أبو داود يف سننه -رضي هللا عنهما–حديث ابن عباس  )2(
والطرباين يف  .[2672حديث رقم ] 2/237وأمحد يف مسندة  .[ وقال األلباين : حسن2116حديث رقم ]

ابب بيان مكارم  ،يف كتاب الشهادات ،والبيهقي يف السنن .[72627[و]72622رقم ] حديث 72/726الكبري
 [22227حديث رقم ] 72/326األخالق ومعاليها 
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 :حترمي االحتكار وأثره يف عالج التضخم املطلب السادس
 -تعريف االحتكار:

 (.1االحتكار: لغة: حبس الطعام إرادة الغالء)
 (.2)شرتاء طعام وحبسه انتظارا للغالءاألحناف واحلنابلة أبنه اقد عرفه شرعا: فأما االحتكار و 

 (.3)رتفاع األمثانكية أبنه: رصد األسواق انتظارا الوعرفه املال
 (.4ق)يمساكه وبيعه أبكثر من مثنه للتضيأبنه: اشرتاء القوت وقت الغالء وإوعرفه الشافعية 

 الفرق بني االحتكار واالدخار:
وبناء علي ما سبق من تعريف  ،االدخار يف اصطالح الفقهاء هو ختبئة الشيء لوقت احلاجة  

أما االدخار فإنه  ،أن االحتكار ال يكون إال فيما يضر الناس حبسهيتضح  ،االدخار واالحتكار
بل إن االدخار قد يكون مطلواب يف  ،ويف األموال النقدية وغريها ،يتحقق فيما يضر وما ال يضر

وقت إىل  بعض الصور كادخار الدولة أو األفراد أقوات الناس وحاجاهتم من وقت احلصاد والكثرة
 (.5االحتياج والندرة)

قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم: }كنت هنيتكم عن  :قال يوعن بريدة بن احلصيب األسلم
 .(6وا{)فكلوا وادخر  ،حلوم األضاحي فوق ثالث

                                                            

 ،7/212والقاموس احمليط  .مرجع سابق ،2/222ولسان العرب  .مرجع سابق ،3/732( احملكم واحمليط األعظم 1(
  .مرجع سابق

واملبدع يف شرح املقنع  ،72/272والبناية شرح اهلداية  ،1/722 واحمليط الربهاين ،2/727بدائع الصنائع ( 2)
 3/721وكشاف القناع عن منت اإلقناع  ،2/21
ومناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف شرح املدونة وحل مشكالهتا  7227، 2/7222شرح التلقني )3( 

هـ 7222الطبعة األويل  ،الناشر دار ابن حزم ،هـ (633أليب احلسن علي بن سعيد الرجراجي )ت بعد  ،1/721
لعبد العزيز بن إبراهيم القرش  2/771، وروضة املستبني يف شرح كتاب التلقني 7/2337والتبصرة للخمى  .م2221
 م 2272هـ= 7237هـ( الناشر دار ابن حزم الطبعة األويل 613)ت ،التميمي

 3/62والوسيط يف املذهب  2/62ازي واملهذب للشري  277، 2/272احلاوي الكبري  )4(
  73/26واجملموع شرح املهذب  6/16و  2/372وإكمال العلم بفوائد مسلم  76، 2/72املنتقي شرح املوطأ  (5(
يف كتاب اجلنائز ابب استئذان النيب صلي هللا عليه وسلم ربه ،حديث بريده بن احلصيب أخرجه مسلم يف صحيحة (6(

[ 3672] 3/332ابب يف األوعية  ،يف كتاب األشربة ،وأبو داود يف سننه .[711رقم ] 2/612 ،يف زايرة قرب أمه
ابب ما جاء يف الرخصة يف أكلها فوق ثالث  ،يف أبواب األضاحي ،والرتمذي يف سننه .وقال األلباين : صحيح

دة بن النعمان وأنس وأم وقال الرتمذي : ويف الباب عن ابن مسعود وعائشة وأيب سعيد وقتا ،[7272رقم ] 3/726

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 يكون بل أحياان   ،وأخري حمظور ، مشروعوأما االدخار فأحياان   ،ا حمظوروعموما فاالحتكار شرع  
  .الشرع احلكيم يف ميزان ومطلواب   احممود  

 حكم االحتكار ودليله:
 ،ويدور حكمه بني احلرمة والكراهية ،اتفق العلماء علي أن االحتكار حمظور غري جائز شرعا

أن االحتكار إىل  ،األحناف واملالكية وأكثر الشافعية والراجح عند احلنابلة :فذهب مجهور الفقهاء
 (.1)وعرب األحناف عن احلرمة ابلكراهة ويريدون هبا الكراهة التحرمييةشرعا، حرام 

  -الرأي الثاين:
(. 2احلنابلة) أن االحتكار مكروه وقال هبذا الرأي بعض الشافعية قول مرجوح عندإىل  وذهبوا

َوَمْن يُريْد فييهي ِبييحْلَاٍد بيظُْلٍم  قوله تعايل } وأستدل اجلمهور علي حرمة االحتكار أبدلة كثرية منها:
ْن َعَذاٍب أَلييٍم {)احلج: (وقال 3)،فقد روي يف تفسريها أن اإلحلاد فيه احتكار الطعام (22نُذيْقُه مي

 (.4)" ال حتتكروا الطعام مبكة ":عمر بن اخلطاب
ما روي عن عمر بن اخلطاب  دلت أحاديث كثرية علي حترمي االحتكار ومنها: -ومن السنة:

( 5} اجلالب مرزوق واحملتكر ملعون {)رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم 
  أحاديث كثرية يقوي بعضها بعضا.يف ضعيفا فقد ورد يف النهي عن االحتكار إن كان و وهو 

وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم } من احتكر طعاما 
(. فهذه األحاديث وغريها مما ورد يف 6 تعايل وبريء هللا تعايل منه {)أربعني ليلة فقد بريء من هللا

                                                                                                                                                                          

والعمل علي هذا عند أهل العلم من أصحاب النيب صلي هللا عليه وسلم  ،وحديث بريده حديث حسن صحيح ،سلمه
 .وغريهم

ومواهب  1/362والبيان والتحصيل  2/311واهلداية ح بداية املبتدى  .مرجع سابق 2/727بدائع الصنائع  (1(
  2/227واحلاوي الكبري  222، 2/221اجلليل 

 2/332واألنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف  2/712وحبر املذهب للروايين  2/276فتح العزيز للرافعي  (2(
  2/227واحلاوي الكبري  72/32تفسري القرطيب ( 3(
 2/227واحلاوي الكبري  72/32تفسري القرطيب ( 4(
ابب النهي عن االحتكار  ،يف كتاب البيوع ،أخرجه الدارمي يف سننه -رضي هللا عنه  -حديث عمر بن اخلطاب ( 5(

 ،[2723رقم ] 2/122ابب احلكرة واجللب  ،يف كتاب التجارات ،وابن ماجه يف سننه .[2226رقم ] 3/7621
 [77727رقم ] 6/22ابب ما جاء يف االحتكار  ،يف كتاب البيوع والبيهقي يف سننه، .ويف الزوائد: إسناده ضعيف

 72/ 2واحلاكم يف املستدرك يف كتاب البيوع  .[2222رقم ] 2/227محد يف مسنده ( حديث ابن عمر أخرجه ا6(
 .[ وقال الشيخ أمحد شاكر: إسناد صحيح2762رقم ]
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بب معناها يفيد حرمة االحتكار واتفقت كلمة الفقهاء علي أن االحتكار حمظور شرعا وذلك بس
ارتفاع إىل  ما يسببه من أضرار لالقتصاد ولألفراد وألنه يضيق علي املسلمني معاشهم ويؤدي

التضخم وحترمي االحتكار من الوسائل الناجعة للوقاية من إىل  واالحتكار يؤدي ،(1األسعار)
 التضخم وتوضيح ذلك فنقول وابهلل التوفيق.

  :احلد من التضخمدور حترمي االحتكار 
وال بد أن يكوان متوازنني  ،ومها العرض والطلب ،شاطئ األمانإىل  جناحان يطري هبماللسوق  -1

 متساويني فإن اختل امليزان وقع تضخم أو كساد.
ويتضاعف  ،السلع فيحتجزها لريتفع سعرهاإىل  واالحتكار يؤثر علي عرض السلع فاحملتكر يعمد  

التضخم. إىل  هذا ابلضرورة يؤديو  ،أضرار ابلغةما ينزل ابالقتصاد وابألفراد من  وال يعنيه ،رحبه
وحترمي اإلسالم لالحتكار ليس إال واحدة من الوسائل املؤثرة للحد من التضخم والوقاية منه قبل 

 وقوعه.
ات وابلتايل سوف فالقضاء علي االحتكار سوف يزيد من الكميات املعروضة من السلع واخلدم  

مما يقلل من حدة التضخم نتيجة اخنفاض املستوي العام االقتصادي  ستقراريتحقق نوع من اال
 (. 2لألسعار)

االحتكار يرفع األسعار ويتسبب يف اخنفاض القوة الشرائية للنقود فينتج التضخم وهذا من  -2
أمن أفراد اجملتمع يف رفع األسعار وابلتايل هتديد أسباب حترمي اإلسالم لالحتكار ألنه من وسائل 

 (. 3)مأرزاقهم وأقواهت
إلغاء حرية التجارة والصناعة ويتسبب يف التقليل من فرص العمل وازدايد إىل  يؤدي االحتكار -3

 (.4معدالت البطالة)
عدد من  ىمؤسسات احتكارية تسيطر علقيام  إىل ار سوف يؤدي ابلضرورةانتشار االحتك -2

عن  ،املستوي العام لألسعاروتساهم هذه املؤسسات االحتكارية يف رفع  ،السلع يف بعض األسواق
 وابلتايل فهي مسئولة عن تكوين الضغوط التضخمية يف االقتصاد. ،خفض معدالت اإلنتاجطريق 

                                                            

 2/222 األحوذيوحتفة  .72/26( التنوير شرح اجلامع الصغري 1(
 .مرجع سابق ،767والتضخم والكساد  .مرجع سابق ،222، 222( التغريات يف قيمة النقود 2(
  .( املرجعني السابقني3(
 .767 ( التضخم والكساد4)
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حرصا علي إخفاء صور  ،فالنظام اإلسالمي حيرم أصال قيام مثل هذه املؤسسات االحتكارية  
 (. 1حتقيق نوع من االستقرار االقتصادي )إىل  وحماولة منه ،االستغالل

هذه اآلاثر اخلطرية لالحتكار يتبني أمهية حترميها وختليص اجملتمع مما تسببه من إىل  وابلنظر  
وهذه األخطار بعينها سببا للتضخم يف حني أن جلب السلع للسوق والرضا ابلربح القليل  ،أخطار

 (.2)مما حيد ابلضرورة من التضخم  ،يزيد من النشاط االقتصادي داخل اجملتمع
 

 :التقدم العلمي وأثره يف الوقاية من التضخم السابعاملطلب 
ولن تقوم قائمة  ،وعماد هنضة الدول ،العلم سر تقدم األممإن  :يقالأن  لعل من انفلة القول  

األمة ركب  لعلم تتبوأواب ،به جتارب التاريخ وحكمت ،هذا ما نطق به الواقع ،علمألمة بدون ال
 قيادة موكب احلضارة اإلنسانية يف كل جماالت احلياة.

أعلي عليني فكانت أول كلمة أنزلت يف  إىل  ورفعه ،ومنزلة عليا ،واإلسالم أوىل العلم أمهية قصوى
متثلت أمر رهبا إن هي ا ،يرا وبشريا ألمة اإلسالمكتاب هللا عز وجل هي } أقرأ{ لتكون نذ

 ،وبذلت الغايل والرخيص يف سبيل التعلم والتعليم لتعلون كل األمم ،املستقيموسلكت صراط هللا 
ذيل إىل  ونذيرا ألمة اإلسالم إن أمهلت العلم تعلما وتعليما لتهيطن ،ولرتتقني يف كل ميادين احلياة

 عني مع احلمل.قافلة ركب احلضارة اإلنسانية ولت
َوُقْل َرب ي زيْديني }  قال تعاىلستزادة منه فلب االطإىل  والعلم هو الشيء الذي أرشدان ربنا عز وجل

ُ }  قال تعاىلو  144عيْلًما { طه:  ْنُكْم َوالَّذييَن ُأوُتوا اْلعيْلَم َدرََجاٍت َواَّللَّ يَ ْرَفعي اَّللَُّ الَّذييَن آَمُنوا مي
َا تَ ْعَمُلوَن َخبيرير  الَّذييَن يَ ْعَلُموَن َوالَّذييَن اَل ُقْل َهْل َيْسَتويي  } قال تعاىلو  (11)اجملادلة:  { ِبي

{ )الز  َا يَ َتذَكَُّر ُأوُلو اأْلَْلَبابي أعلي منزلة إىل  أهل العلمولقد رفع املويل عز وجل ( 9ر: ميَ ْعَلُموَن إيَّنَّ
َد اَّللَُّ َأنَُّه اَل إيَلَه إيالَّ ُهَو وأرفع مكانة وأمسي مقاما يف الوجود يف قوله تعايل َواْلَماَلئيَكُة َوُأوُلو } َشهي

ْلقيْسطي اَل إيَلَه إيالَّ ُهَو اْلَعزييُز احْلَكييُم {)آل عمران علي ( ويف هذه اآلية دليل 11:اْلعيْلمي قَائيًما ابي
فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرهبم هللا ابمسه وأسم 

  (.3) ذا شرف للعلماء عظيم وحمل هلم يف الدين خطريوه ،مالئكته كما قرن أسم العلماء

                                                            

 .226ريات يف قيمة النقود ( التغ1)
 .762( التضخم والكساد 2(
  .مرجع سابق ،2/27( تفسري القرطيب 3(
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وحتثنا وأتمران علي بذل اجلهد  ،وغري ذلك الكثري من اآلايت القرآنية اليت تدل علي منزلة العلم  
املرجوة من العلم وبدوهنا ال واقع وتلك هي الثمرة إىل  لنظريةومن مث حتويل ا ،لتحصيل العلم نظراي

 قيمة للعلم.
خطي القرآن يف إعالء منزلة العلم لرفع مكانة العلماء سارت سنة النيب صلي هللا  وعلي نفس  

عليه وسلم وقد ورد يف فضل العلم أحاديث كثرية جدا منها ما روي أبو هريرة رضي هللا عنه قال: 
إىل  } من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك هللا به طريقا قال رسول هللا صلي هللا عليه وسلم

ن املالئكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العامل ليستغفر له من يف السموات ومن وإاجلنة 
علي سائر وإن فضل العامل علي العابد كفضل القمر ليلة البدر  ،واحليتان يف جوف املاءيف األرض 

ا العلم فمن أخذه وإمنا ورثو  ،اا وال درمه  الكواكب وإن العلماء ورثة األنبياء وإن األنبياء مل يورثوا دينار  
 (.1)حيظ وافر {

وذلك  ،أمسي مكانة وأرفع درجةإىل  أعلي منزلتهو  ،ا أن اإلسالم رفع مكانة العلموهكذا يبدو جلي   
وليس كالعلم  ،ليتسلح املؤمن بسالح العلم ليواجه ابلعلم كل مشاكل احلياة يف خمتلف اجملاالت

دواء انجح لكل ما تواجهه األمة من أزمات وما يعرتض طريقها من عقبات ومن هذه األزمات 
فيسهل علي األمة حماربته والقضاء عليه  ،فحني ينزل التضخم أبمة متقدمة علميا ،مشكلة التضخم

  بسالح العلم النافذ.
 ،احلياة ويف كل ميادين العلوماالت والعلم الذي حيض عليه اإلسالم هو العلم النافع يف كل جم  

تضخم فإذا ما نزل ابالقتصاد القومي  ،واليت منها ابلطبع علم االقتصاد ،والتقنية ،نسانية والعلميةاإل
اليت توصل إليها العلم كل يف جماله  ،واجهتها األمة أبفضل النظرايت العلمية ،أو أي مشكلة أخري

     وميدانه.

                                                            

كتاب العلم ابب العلم فيل القول والعمل   يف’،أخرجه البخاري يف صحيحة -رضى هللا عنه  –( حديث أبوهريرة 1(
وأخرجه مسلم يف صحيحة يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ابب فضل االجتماع علي تالوة القرآن  7/22
 ،=وابن ماجة يف سننه   = .[2722رقم ] 2/22[ والرتمذي يف سنته يف أبواب القراءات 2677برقم ] 2/2212

رقم  373/ 72[ وأمحد يف مسنده 222رقم ] 7/22ل العلماء واحلث علي طلب العلم يف ابب فض ،يف املقدمة
[1221] 

رقم  3/371وعن أيب الدرداء رضي هللا عنه أخرجه أبو داود يف سنته يف كتاب العلم ابب احلث علي طلب العلم 
 [27172حديث رقم ] 22/ 36[ وأمحد يف مسنده 3627]
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  :االقتصادية اإلسالمية وأثرها يف عالج التضخمالوحدة  املطلب الثامن
بل  ،ليس بني املسلمني فحسب ،الوحدة واالحتاد والتعاون والتعاضدإىل  ااإلسالم يدعو دائم    

اَي أَيُـَّها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر } فيقول املوىل عز وجل  ،آدم عامة والبشرية كلها بني بين
واختالف الثقافات  ،( فتعدد احلضارات73:َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواب  َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا { ) احلجراتَوأُنـَْثى 

ليس بني املسلمني فحسب بل بني  ،بل للتعاون والتكافل ،بني اإلنسانية ليس للتقاتل والتناحر
تعاون وحتاور وليس اإلسالم خالف يف  فاخلالف ،ودايانهتم ،رغم اختالف ثقافاهتم ،البشر مجيعا

 .للتصادم والتقاتل
فيجب أن  ،وتبادل اخلريات ،وإذا كان اإلسالم يدعو البشرية كلها للتعاون والتحاور والتكافل

ِإنَّ َهِذِه أُمَُّتُكْم أُمَّة   } :تعاىل قال ،والتعاضد بني املسلمني من ابب أوىل وأحرىيكون هذا التعاون 
يع ا َواَل تـََفرَُّقوا}  :وقال تعاىل (72:اْعُبُدوِن { ) األنبياءَواِحَدة  َوَأاَن َربُُّكْم فَ   َواْعَتِصُموا حِبَْبِل اَّللَِّ مجَِ

قال رسول هللا صلى هللا قال:  –هللا عنه رضي  –وعن أنس بن مالك  ،( 73:{ ) آل عمران
وقد يتوهم البعض أن  ،(1)} ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه {  :عليه وسلم

وليس ذلك هو املراد حبديث النيب صلي هللا عليه وسلم بل املراد املراد ابألخوة هنا أخوة اإلسالم 
خوة حىت عموم األ ىأن حيمل عل وىلإخوة اإلنسانية كلها قال اإلمام حمي الدين النووي " واألَ 

دوامه علي ا حيب للمسلم يشمل الكافر فيحب ألخيه ما حيب لنفسه من دخوله يف اإلسالم كم
 .(2اإلسالم" )

وار احلضارات وتعاوهنا ويدعو حل ،إلسالم دين يدعو لإلخوة اإلنسانية بني البشر مجيعااف  
 ،وتوحدهم وحدة شاملة سياسية واقتصادية ،رى تعاون املسلمنيوجيعل من األويل واألح ،وتكافلها

وقد  ،تتحد رغم اختالف الدين واللغة والتاريخوقد رأينا أوراب  ،وغريها من سائر جماالت احلياة
 ،ملوحدة " اليورو" فتزايدت قوهتا االقتصاديةقطعت شوطا كبريا يف سبيل ذلك وأنشأت عملتها ا

                                                            

اإلميان ابب من اإلميان أن حيب يف كتاب  ،عنه أخرجه البخاري يف صحيحه( حديث أنس بن مالك رضي هللا 1(
يف كتاب اإلميان ابب الدليل علي أن من خصال  ،ومسلم يف صحيحه .[73رقم ] 72/ 7ألخيه ما حيب لنفسه 

 [17رقم ] 7/61اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه
لعبد الرؤوف بن  32ت السفلية بشرح األحاديث القدسية ص( االحتافات السنية ابألحاديث القدسية ومعه النفحا2(

 حتقيق :عبد القادر األرانؤوط  ،بريوت -دمشق -هـ( الناشر دار ابن كثري7237علي زين العابدين املناوى )ت 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





والوحدة االقتصادية بال شك حتد من تفاقم التضخم بني اجملتمعات وال سيما التضخم 
 ( 1املستورد.)

 (2)جاء يف توجيهات مؤمترها الدورة الثانية عشرة ت منظمة املؤمتر اإلسالمي كماوصولقد أ 
 -املنعقد للبحث يف موضوع التضخم وتغري قيمة العملة ابآليت:م 2222هـ =7227

والعمل  ،وخباصة يف ميدان التجارة اخلارجية ،ن اإلسالميةدة التعاون االقتصادي بني البلدا_ زاي
والعمل علي تقوية  ،البلدان الصناعيةعلي إحالل مصنوعات تلك البالد حمل مستورداهتا من 

 والتنافسي جتاه البلدان الصناعية. ،مركزها التفاوضي
 فالوحدة االقتصادية بني الدول اإلسالمية عامل مهم للحد والوقاية من أضرار التضخم.  

  

                                                            

 مر جع السابق 763التضخم والكساد  )1(
توصيات املؤمتر املنعقد للبحث يف موضوع  ،م2222هـ 7227جملة جممع الفقه اإلسالمي الدورة الثانية عشرة  (2(

 .التضخم وتغري قيمة العملة
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 :الوسائل العالجية للتضخم املبحث الثاين
كانت مبثابة وسائل وقائية قبل وقوع   ،ما سبق من وسائل شرعها اإلسالم للوقاية من التضخم

املشكلة فإن اإلسالم قد ووقعت  ،ئل الوقائية للوقاية من التضخمفإذا مل تنهض الوسا ،املشكلة
  :ومن هذه الوسائل ما يلي ،ووسائل عدة لعالج التضخم بعد وقوعه ،شرع طرقا

 :السياسة النقدية يف اإلسالم ودورها يف معاجلة التضخم ولاملطلب األ
 :الفرع األول: مفهوم السياسة النقدية

 :: يف اللغةأواًل 
 السياسة:

 كلمة السياسة يف اللغة هلا عدة معان منها:  
 ،سهموسوسه القوم جعلوه يسو  ،س األمر سياسة قام بهيقال: سا ،ام علي الشيء مبا يصلحهالقي

س الرجل أمور أي كلف سياستهم وسو  :أمر بين فالنس فالن سوَ و  ،أمرهم مبعين دبرهم وتوىلَّ 
 .(1)ك أمرهمإذا ملَ  :الناس
 :النقد

خالف  -أيضا-وهو ،قد ما يعطي من الثمن معجالكلمة النقد يف اللغة: أن الن  ومن معىن  
كما تطلق كلمة النقد علي املسكوك   ،وإخراج الزيف منها ،متييز الدراهم النسيئة. والنقد والتنقاد:

 (2من الذهب والفضة.)
 :مفهوم السياسة النقدية يف اصطالح الفقهاء اثنيا:

 :االسياسة شرعً 
 ،الصالحإىل  ما كان من األفعال حبيث يكون معه الناس أقرب :عرف ابن عقيل السياسة أبهنا  

 .(3. وال نزل به وحي)وإن مل يشرعه الرسول صلي هللا عليه وسلم ،وأبعد عن الفساد
 وقيل يف تعريف السياسة يف اصطالح الفقهاء أبهنا:   

                                                            

الناشر دار  ،هـ(373أليب نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري )ت ،2/7622( الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية 1(
ب ولسان العر  .7/21والفروق اللغوية للعسكري  .م7721هـ = 7221الطبعة الرابعة  ،بريوت ،العلم للماليني

  .، مرجع سابق6/722
  .، سابق2/261ومقاييس اللغة  .سابق ،22/ 7وهتذيب اللغة  .مرجع سابق ،2/772( العني 2(
  .، مرجع سابق2/223( إعالم املوقعني عن رب العاملني 3(
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ا وقضائها ويف مجيع يف حكومتها وتشريعهسم لألحكام والتصرفات اليت تدار هبا شؤون األمة ا
 (1)تها بغريها من األمم.سلطاهتا وعالق

                        :والنقد يف اصطالح الفقهاء
ما والنقد يف اصطالح الفقهاء:  ،اننريأو الدراهم والد ،ن يف عرف الفقهاء الذهب والفضةالنقدا  

املؤسسة املالية صاحبة  أو األوراق املطبوعة الصادرة عن ،اختذه الناس مثنا من املعادن الضرورية
ا للسلع وأجره أبنه الشيء الذي اصطلح الناس علي جعله مثن   :يف تعريف النقد وقيل ،االختصاص

ومجيع اجلهود  ،وبه تقاس مجيع السلع ، أم غري معدنمعدان  سواء كان  ،للجهود واخلدمات
 (2واخلدمات.)

ياسة فيمكن تعريف الس ،ما سبق من تعريف السياسة والنقد يف اصطالح الفقهاء ىعل وبناء    
 أبهنا:النقدية يف اصطالح الفقهاء 

 اإلجراءات والتدابري املشروعة اليت تتخذها الدولة اإلسالمية لتنظيم وإدارة شئون النقد. 
  :النقدية يف اإلسالم يف معاجلة التضخمدور السياسة الفرع الثاين 

 ،دورا هاما يف امتصاص فائض العرض النقدي النقدية يف ظل النظام اإلسالميتلعب السياسة   
ومن خالل وقف التوسع يف إصدار النقود  ،وذلك عرب وسائل السياسات النقدية واالئتمانية

 واالئتمان وذلك من خالل التدابري والوسائل التالية:
وهي تشكل  ،خاصة أن البنوك اإلسالمية تقدم قروضا بال فوائد ،تقليل نسبة القرض احلسن -7

 ،تقليل هذه النسبةإىل  بد أن يلجأ البنكوعند حدوث التضخم ال ،نسبة من موجودات البنك
 (3)وتقليل فرص احلصول علي القرض احلسن.

وهذا يؤدي  ،تقليل النقد يف يد اجلمهورإىل  زايدة حصة البنك من عائد املضاربة مما يؤدي -2
تقليل الطلب الكلي. وهنا تستخدم نسبة توزيع األرابح كأداة يف السياسة النقدية يف إىل  بدوره

                                                            

حبث منشور مبجلة كلية  ،ل الدكتور أمحد صبحي أمحد العيادي 227( السياسة النقدية واملالية يف اإلسالم ص 1(
  م2223هـ = سبتمرب7222[ رجب 22الشريعة ابلكويت العدد ]

 ،مرجع سابق ،226ومعجم لغة الفقهاء  ،مرجع سابق ،72، 72معجم املصطلحات االقتصادية واإلسالمية ص (2(
  .مرجع سابق ،337وقاموس املصطلحات االقتصادية يف احلضارة اإلسالمية ص

د حممد علي مسريان حبث منشور  222للفلوس وبيان أحكامها الشرعية وآاثرها االقتصادي ص( التكييف الفقهي 3(
 272م والتغيريات يف قيمة النقود ص 2223هـ = 7223يف جملة كلية الشريعة ابلكويت ذو احلجة 
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لتقليل الطلب الكلي للحد من  ،النظام اإلسالمي ميكن تفعيلها لتقليل النقد يف يد اجلمهورظل 
 (1التضخم.)

 ،حىت يتم زايدة العرض من السلع ،املختلفة تشجيع االستثمارات يف القطاعات اإلنتاجية -3
 االستثمار يف القطاعات غري املنتجة.واحلد من  ،وتقليل األسعار

تندرج حتت وهذه األداة من األمور املباحة شرعا اليت  ،االحتياطي النقدي يف البنوكرفع نسبة  -2
 (2السياسة الشرعية.)

من حيث  ،عمليات السوق املفتوح حيث إن السوق هنا ختتلف عنه يف االقتصاد الوضعي -2
كما   ،الفائدةفالسندات يف السوق الوضعي تتأثر بسعر  ،والسندات احلكومية ،طبيعة األوراق املالية

أما يف االقتصاد  ،وال تعرب حقيقة عن طبيعة الشركة صاحبة السهم ،تتأثر بظروف املضاربة
تعكس بصورة حقيقية وضع الشركة من حيث اإلنتاج والربح وال اإلسالمي فإن األسهم والسندات 

اض يف نشاط توجد مضارابت وارتفاعات يف القيم االمسية للسهم أو للسند إال االرتفاع أو االخنف
الشركة صاحبة السهم. وهبذا تستطيع الدولة معاجلة زايدة عرض النقد من خالل امتصاصه وسحبه 

 .(3وتتوقف حركة زايدة األسعار) ،وبذلك ينخفض الطلب الكلي ،من يد اجلمهور
من قبل املصرف املركزي  ،حتديد سقف أعلي للتسهيالت االئتمانية املشروعة إسالميا -6

إلعطاء نسبة قليلة من األرابح  ،توجيه املصارف التجارية اإلسالميةيتم من قبله و  ،اإلسالمي
 دمية واالستهالكية. وذلك لتقليل الطلب علي التسهيالت خاصة يف املشاريع اخل ،للمستثمرين

 .(4)ختفيض وتقليل فرص احلصول علي بيع التقسيط لتقليل نسبة الطلب -1
 

                                                            

نقدي مرجع سابق وحنو نظام  222مرجع سابق التكييف الفقهي للفلوس ص 272( التغيريات يف قيمة النقود 1(
 222، 777عادل 

مرجع سابق وحنو نظام نقدي عادل  222مرجع سابق والتكييف الفقهي للفلوس  273( التغريات يف قيمة النقود 2(
227 

مرجع سابق وحنو نظام نقدي عادل  222مرجع سابق والتكييف الفقهي للفلوس  273( التغريات يف قيمة النقود 3(
 مرجع سابق222، 227

مرجع سابق وحنو نظام نقدي  222مرجع سابق والتكييف الفقهي للنقود273، 272يمة النقود( التغريات يف ق4(
  222، 223عادل 
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  :يف اإلسالم ودوروها يف معاجلة التضخمالسياسة املالية  املطلب الثاين
  :تعريف السياسة املالية :الفرع األول

وحتقيق اآلاثر  ،ويقصد هبا استخدام الدولة إيراداهتا ونفقاهتا هبدف حتقيق األهداف االقتصادية  
القومي ومستوي العمالة علي كل من الدخل  ،،وجتنب اآلاثر غري املرغوب فيها ،املرغوب فيها

وذلك عن  ،يمننا هنا بصدد سلوك متعمد إلحداث آاثر معينة يف االقتصاد القو إ :أي ؛ارواألسع
 .يرادات والنفقاتإلا طريق

وقيل يف تعريف السياسة املالية أبهنا: استخدام امليزانية العامة للدولة لتحقيق أهداف ميكن   
 وحتقيق االستقرار االقتصادي وحتقيق معدل منو ،أحسن استغاللإىل  تلخيصها بتوجيه املوارد

  .1وحتقيق توزيع عادل للدخل والثروة  ،اقتصادي معقول
 الفرع الثاين:

الكساد تنصح الدولة بزايدة اإلنفاق مما فرتة ة بواردات الدولة ونفقاهتا ففي وتتمثل هذه السياس  
عند حدوث التضخم فلها دور يف  حفظ التوازن يف االقتصاد ومحايته من الصدمات أماإىل  يؤدي

ميكن للسياسة املالية أن تقوم أبمور عدة يف معاجلة التضخم ومن هذه األشياء ما  ،احلد منه
  (2)يلي:

 :تعجيل أو أتخري الزكاة -7
طلب تعجيل أو إىل  بعض الضرورات اليت تدعو السلطة التنفيذية يف الدولة اإلسالمية قد تظهر  

وذلك حتقيقا للمصلحة العامة للدولة وخباصة حتقيق االستقرار  ،املستحقة شرعاأتخري دفع الزكاة 
ففي فرتات التضخم النقدي وارتفاع األسعار ميكن  ،االقتصادي وجتنب تقلبات مستوي األسعار

إذا كان هو السبب وراء  ،الكيأتخري الزكاة هبدف احلد من اإلنفاق االستهإىل  أن تلجأ الدولة
وأما يف حالة االنكماش عند اخنفاض الطلب واخنفاض مستوي األسعار  ،ألسعارة ارتفاع اظاهر 

 ملستحقيها ال إنعاش الطلب االستهالكي.فيمكن للدولة أن تعجل الزكاة وتصرفها 

                                                            

وحنو نظام نقدي عادل  .دز علي حمي الدين القرة داغي مرجع سابق ،3/671( املدخل إىل االقتصاد اإلسالمي 1(
  .، مرجع سابق7272،27والسياسة النقدية واملالية يف االسالم  .مرجع سابق ،727،772

 376، 372، 322مرجع سابق والسياسة النقدية واملالية يف اإلسالم  226، 222( التكييف الفقهي للفلوس 2(
 د عي القرة داغي مرجع سابق  637،  632/ 3واملدخل إيل االقتصاد اإلسالمي 
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 ،وخراج وجزية ومخس الغنائم والركاز ،وعشور زكاةمن  ،التحكم يف إيرادات مال املسلمني -2
 االقتصادية األخرى.ملعاجلة التضخم واملشاكل 

فيجوز لويل األمر فرض الضرائب عند الضرورة لتحقيق املصاحل العامة  ،فرض الضرائب -3
وأن تكون الضريبة  ،الالزمة ووجود حاجة فعلية للمالبشروط: منها خلو بيت املال من األموال 

 حلاجة وتتوقف بزواهلا. مبقدار ا
 سياسة الدين العام  -2
حيث ميكن اإلسراع يف  ،لعام يف ظروف التضخم بشكل يقلل من النقد املتداولتتم إدارة الدين ا  

حبيث تفوق هذه األموال ما  ،مجيع األموال املستحقة للدولة ونصيب البنوك من احلساابت املضاربة
التوقف عند تقدمي القرض احلسن إىل  إضافة ،مينح من تسهيالت ومتويل مشاريع ابلطرق اإلسالمية

 .(1)بوية وكذلك االقرتاض من اجلمهور بال فوائد ر  ،لفرتة حمددة
 
 

  

                                                            

و  372و  322والسياسة النقدية واملالية يف اإلسالم  .مرجع سابق ،226 ،222( التكييف الفقهي للفلوس 1(
   .مرجع سابق ،3/632،637واملدخل إيل االقتصاد اإلسالمي  .مرجع سابق ،376
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 اخلامتة
  :وتتضمن أهم نتائج البحث

  :توصل هذا البحث لعدة نتائج من أمهها ما يلي
 الزايدة والنماء واالتساع واالرتفاع :اللغة هويف  التضخم -
عبارة عن احلالة اليت تتسبب يف ارتفاع املستوى العام  :التضخم يف الفكر االقتصادي هو -

كمية وسائل الدفع ) النقود الورقية + االئتمان املصريف يف   لألسعار ويكون سببها الرئيسي هو زايدة
 ( ال تقابلها زايدة يف املعروض من السلع واخلدمات بنفس النسبة

تعددة وهذه أشهر أنواع التضخم للتضخم أنواع كثرية حسب االعتبارات امل :أنواع التضخم -
 :حسب املعايري املختلفة لتقسيم وحتديد أنواع التضخم

 ترتفع هبا األسعار اليت  أنواع التضخم حسب معيار السرعة :أوال
 .عرض وطلب السلع واخلدماتيف  تؤثراليت  أنواع التضخم حسب معيار العوامل :اثنيا
 .أنواع التضخم حسب معيار السرعة والنطاق :اثلثا
 .أنواع التضخم حسب معيار تصرف احلكومة جتاه ضغوط التضخم :رابعا

 وقد تناول البحث كل هذه األنواع ابلتوضيح 
توصل إليها علماء اليت  ومن أسباب التضخم ،أسباب التضخم للتضخم أسباب كثرية -

 -:االقتصاد ما يلى
 بسبب زايدة التكاليف  الناشئالتضخم  – 7
 بسبب املخالفات االقتصادية  الناشئالتضخم  – 2
 عن زايدة الطلب  الناشئالتضخم  – 3
 بسبب التمويل ابلعجز  الناشئالتضخم  – 2
 .بسبب النفقات العسكرية الناشئالتضخم  – 2
 :آاثر التضخم -

هو أكرب النقدي  الصائب إىل أن التضخم يالفكر الثاقب والرأذوي ذهب مجاهري أهل العلم من 
وأصبح  ،أن يبدأ مبكافحة التضخم االقتصاديوعلى من يريد اإلصالح  ،مشكلة يواجهها العامل

ذلك فقهاء اإلسالم إىل  وقد سبقهم ،كل مكانيف   هذا الرأي حمل اتفاق لدى علماء االقتصاد
 .قبل مئات السنني
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 :عالج التضخم من منظور الفقه اإلسالمي
 الوسائل الوقائية من التضخم يف الفقه اإلسالمي  :أوال  
  :الوسائل العالجية للتضخم يف الفقه اإلسالمي :ااثني  
  :الوسائل الوقائية من التضخم يف الفقه اإلسالمي :أوال  
 .فرض الزكاة له أثر فعال يف الوقاية من التضخم -
  .الوقاية من التضخمحترمي الراب وقد اتضح من البحث دوره الفعال يف  -
 .تشغيل األموال وحترمي االكتناز هلما أثر فعال يف الوقاية من التضخم -
  .التوسط يف اإلنفاق يقي من التضخم يف الفقه اإلسالمي -
 .وكان لتحرمي االحتكار أثر بناء يف الوقاية من التضخم -
وللتقدم  ،لعلمقرأ أن تكون يف طليعة األمم علما ألن اإلسالم حيض علي ااوال بد ألمة  -

 .العلمي دور كبري يف الوقاية من التضخم
والوحدة االقتصادية بني  ،والفقه اإلسالمي يدعو إىل الوحدة واالحتاد بني املسلمني -

 .املسلمني هلا دور فعال يف الوقاية من التضخم
  :الوسائل العالجية من التضخم يف الفقه اإلسالمي :ااثني  

التضخم كانت وسائل وقائية تقى اجملتمع والدولة من الوقوع يف براثن ما سبق من وسائل لعالج 
فإذا ما وقعت النازلة وأصبح التضخم واقعا مشاهدا فكان للفقه اإلسالمي وسائل لعالج  ،التضخم
  :وهذه الوسائل تتمثل يف ،إذا ما حل بواقع املسلمني ،التضخم

  .مالسياسة النقدية يف اإلسالم ودورها يف عالج التضخ -
 . السياسة املالية يف اإلسالم ودورها يف عالج التضخم -
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 :أهم مصادر البحث
 ،لقاسم احلمودي ،أثر التضخم االقتصادي على الزكاة وأثر الزكاة يف احلد من التضخم -

( 2( العدد )77اجمللد ) ،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،حبث منشور مبجلة أحباث الريموك
 م 7772العام 

هـ( دار املسلم للنشر والتوزيع الطبعة  377اإلمجاع البن املنذر، أليب بكر بن املنذر )ت  -
 فؤاد عبد املنعم أمحد.  :حتقيق ،م 2222هـ7222األوىل 

الدار السعودية  ،أليب األعلى املودودي ،أسس االقتصاد بني اإلسالم والنظم املعاصرة -
 .الدمام السعودية ،والتوزيع للنشر

يصدرها معهد الدراسات املصرفية  ،جملة دورية ،م2272أكتوبر  3لعدد ا ،إضاءات -
 .ابلكويت

موسى بن أمحد بن موسى بن سامل بن عيسى بن سامل ، اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد -
احملقق: عبد اللطيف  ،هـ(762احلجاوي املقدسي، مث الصاحلي، شرف الدين، أبو النجا )املتوىف: 

 . لبنان –: دار املعرفة بريوت الناشر ،حممد موسى السبكي
البدر املنري يف ختريج األحاديث واألاثر الواقعة يف الشرح الكبري، البن امللقن سراج الدين  -

حتقيق: مصطفى أبو الغيط ، هـ(222أبو حفص عمر بن علي بن أمحد الشافعي املصري )املتوىف: 
 ،السعودية-الرايض -نشر والتوزيع الناشر: دار اهلجرة لل ،وعبد هللا بن سليمان وايسر بن كمال

 م2222-هـ7222الطبعة: االوىل، 
دار النفائس بريوت  ،أتليف جعفر اجلزار ،البنوك يف العامل أنواعها وكيف نتعامل معها -

  .م7773هـ = 7273الطبعة الثالثة  ،لبنان
هـ  7232الطبعة األويل  ،طبعة دار النفائس ،د. وضاح جنيب رجب ،التضخم والكساد -
 م.2277 -
بشار امحد و  أتليف أمحد فتحي عبد اجمليد ،التضخم وآليات أتثريه يف معدالت الفقر -

 .م2222ربيع  ،22حبث منشور يف جملة حبوث اقتصادية عربية العدد  ،العراقي
عة دار النفائس األروان الطب .د. خليفي عيسى ،التغريات يف قيمة النقود اآلاثر والعالج -

 .م 2277 هـ =7232األويل 
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نقله إىل العربية وعلق  ،هـ(7322لرينهارت بيرت آن ُدوزِي )املتوىف:  ،تكملة املعاجم العربية -
 ،الناشر: وزارة الثقافة واإلعالم، اجلمهورية العراقية ،عليه: حممَّد َسليم النَعيمي ومجال اخلياط

  .م 2222 - 7717الطبعة: األوىل، من 
الفضل أمحد بن علي بن حممد بن  أليب احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبريالتلخيص  -

الطبعة: الطبعة األوىل  ،هـ( الناشر: دار الكتب العلمية222أمحد بن حجر العسقالين )املتوىف: 
 م.7727هـ. 7277

 :)ت يألىب عبد الرمحن عبد هللا بن إبراهيم البسام التميم ،توضيح األحكام من بلوغ املرام -
  .م 2223هـ =  7223الطبعة اخلامسة  ،مكة املكرمة يهـ( الناشر مكتبة األسد 7223

علي بن أمحد بن مكرم الصعيدي  ،أبو احلسن ،حاشية العدوي على كفاية الطالب الرابين -
احملقق: يوسف الشيخ  ،هـ(7727العدوي )نسبة إىل بين عدي، ابلقرب من منفلوط( )املتوىف: 

 .م7772 -هـ 7272اتريخ النشر:  ،بريوت –ناشر: دار الفكر ال ،حممد البقاعي
دار الفكر للطباعة والنشر  ،هـ ( 772) ت:  يللفتاوى جلالل الدين السيوط ياحلاو  -

 .م 2222هـ 7222لبنان  ،بريوت ،والتوزيع
أتليف دليلة عامر  ،وعالج ظاهرة التضخمالنقدي  تسيري العرضيف املركزي  دور البنك -

 ابجلزائر  يرسالة ماجستري بكلية العلوم االقتصادية جامعة الشهيد محة خلضر ابلواد ،على ذهب
إعداد أمحد حممد  ،البلدان الناميةيف  مكافحة التضخميف  دور السياسات النقدية واملالية  -

  .م2222/2226جبامعة اجلزائر  ،رسالة ماجستري بكلية العلوم االقتصادية ،صاحل
 – 7776للمدة )  ياالقتصاد العراقيف  معاجلة ظاهرة التضخميف  دور السياسة املالية -

العدد  ،أتليف سيماء حمسن عالوى حبث منشور مبجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية ،م ( 2277
  .م2276الثامن واألربعون 

هدية هيئة كبار  ،أليب عبد هللا حممد عبد الرمحن الدمشقي األئمة رمحة األمة يف اختالف -
 .م2272ديسمرب  هـ7222جملة األزهر لشهر ربيع األخر  ،العلماء

ألىب داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو  ،سنن أيب داود -
الناشر: املكتبة  ،حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد ،هـ(212األزدي السِ ِجْستاين )املتوىف: 

  .وتبري  –العصرية، صيدا 
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حملمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى  ،سنن الرتمذي -
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة  ،أمحد حممد شاكر وآخرون حتقيق وتعليق: ،هـ(217)املتوىف: 

  .م 7712 -هـ  7372الطبعة: الثانية،  ،مصر –مصطفى البايب احلليب 
ة السياسة النقدية مع اإلشارة إىل جتارب الربازيل سياسة استهداف التضخم كإطار إلدار  -

عدد  ،سرتاتيجيةإحبث منشور مبجلة رؤى  ،يومحزة العواد يجبار  يأتليف شوق ،وتركيا يوتشيل
  .م2272كتوبر أ
وهو دقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى  ،شرح منتهي اإلرادات -

)املتوىف:  ياحلنبل ملنصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهويت ،اإلرادات
 م7773 -هـ 7272الطبعة: األوىل،  ،الناشر: عامل الكتب ،هـ(7227

الطبعة الثانية  ،سوراي ،دمشق ،دار الفكر ،للدكتور وهبة الزحيلي ،الفقه اإلسالمي وأدلته -
 عشر

أمحد بن غامن )أو غنيم( بن سامل ابن ، علي رسالة ابن أيب زيد القريواين الفواكه الدواين -
اتريخ  ،الناشر: دار الفكر ،هـ(7726مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري املالكي )املتوىف: 

  .م7772 -هـ 7272النشر: 
 للدكتور حممد عمارة دار السالم قاموس املصطلحات االقتصادية يف احلضارة اإلسالمية -

 م2227هـ 7232القاهرة الطبعة األويل 
الناشر  ،هـ ( 616 :) ت يألىب زكراي حمى الدين بن شرف النوو  ،اجملموع شرح املهذب -

 .دار الفكر
مسند اإلمام أمحد بن حنبل ألىب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد  -

إشراف: د عبد  ،شد، وآخرونعادل مر  -حتقيق: شعيب األرنؤوط  ،هـ(227الشيباين )املتوىف: 
  .م 2227 -هـ  7227الطبعة األوىل،  ،الناشر: مؤسسة الرسالة ،هللا بن عبد احملسن الرتكي

 ،املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم -
مد فؤاد عبد هـ( حتقيق: حم267ملسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املتوىف: 

 بريوت.  -الناشر: دار إحياء الرتاث العريب  ،الباقي
حبث منشور مبجلة البحوث  ،ياملعاجلة واحللول االقتصادية ملعضلة التضخم النقد -

اإلسالمية الصادرة عن الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واالفتاء والدعوة واإلرشاد ابململكة 
 .ةالعربية السعودي

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





حبث منشور  ،دكتور فؤاد بن حدو ،يواحللول االقتصادية ملعضلة التضخم النقداملعاجلة  -
  .م2272عدد فرباير  ،العاملية اإلسالميمبجلة االقتصاد 

 ،دار النفائس ،يحممد رواس قلعة ج.املعامالت املالية املعاصرة يف ضوء الفقه اإلسالمي د -
 .م2272هـ 7237الطبعة الرابعة  ،بريوت

)مؤصَّل ببيان العالقات بني ألفاظ القرآن  ،قي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمياملعجم االشتقا -
 ،القاهرة –الناشر: مكتبة اآلداب  ،للدكتور حممد حسن جبل الكرمي أبصواهتا وبني معانيها(

 م..  2272الطبعة: األوىل، 
 للدكتور أمحد خمتار عمر مبساعدة فريق عمل، ،معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب -

  .م 2222هـ  7227الطبعة: األوىل،  ،الناشر: عامل الكتب، القاهرة
هـ( 7222للدكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر )املتوىف:  معجم اللغة العربية املعاصرة -

 م 2222 -هـ  7227الطبعة األوىل،  ،الناشر: عامل الكتب ،مبساعدة فريق عمل
طبعة دار املعارف  ،وأمحد إمساعيل حيىي ،عيسى عبده .أتليف د ،لكية يف اإلسالمامل -

 القاهرة.
حبث  ،موقف الشريعة اإلسالمية من ربط احلقوق وااللتزامات املؤجلة مبستوى األسعار -

منشور مبجلة البحوث اإلسالمية الصادرة عن الرائسة العامة إلدارات البحوث العلمية واالفتاء 
 . واإلرشاد ابململكة العربية السعوديةوالدعوة 

 ضوء اإلسالميف  عادل دراسة للنقود واملصارف والسياسة النقدية يحنو نظام نقد -
مطبوع ضمن موسوعة  ،ترمجة سيد عسكر ،أتليف الدكتور حممد عمر شابرا ،72/32،37

 2272هـ =  7237الطبعة األوىل  ،املصارف والنقود واألسواق اإلسالميةيف  اإلسالمياالقتصاد 
  .الناشر دار السالم ابلقاهرة ،م
حبث  ،72موضوعات النقود والبنوك والبورصات والتأمني صيف  نظرة مبدئية واقعية -

 ،السنة الثامنة والعشرون ،(772العدد ) ،للدكتور مجال الدين عطية منشور مبجلة املسلم املعاصر
 . م2223ديسمرب 

منشورات اهليئة املصرية  ،أتليف السيد حممد امللط ،هرت ومىت اختفتنقود العامل مىت ظ -
 . م2273مكتبة األسرة  ،العامة للكتاب

 ،دار امليمان للنشر والتوزيع الرايض ،يدكتور عبد هللا بن منصور الغفيل، نوازل الزكاة  -
 م. 2222هـ 7227الطبعة األويل 
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