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الباب األول 

املقدمة 

خلفيات البحث  :أوال

.د تعدااجلااندااالقتصاديدوادلصاليد مداا جلودادلملهيد د لصةدااقهتصتدااانصاليدالعدصًدو عديصًد

وحبكمداىقهصمدااعدمدااسال يداحلنلفداباالقتصادو مدضهمدادلجلاضلعدااخرىداايتدوعصىص،دارىدااكيَتد مد

ااقشردتصتدااالقتصاديدوادلصاليدالعدشرعتداقضهمدالفرادادلنلمد لصةدكرديد شترهدأبمهلقودااكبَتةدعنعدادلشرعد

.داحلكلمد مدجملي،ددوهتلئداودااججلاءدااتصحليدالتبصاةد مدجمليدأخرى

فالدعجندإذندأندارىداىقهصمداافقملصءدااكبَتداباجلااندااالقتصاديدوادلصاليدو صذلصد مدأثرد دبنليد

اافرادادلنلمدواباقصيلدبنليدااقهعد،دوأثرىصدااكبَتد داحملصفظيدعلىدججلىردااسالمدو مدمثد نشئيداافرادعلىد صد

.دجيتلودالصاواًدعلىدااقلصمداباعوودااذيدأوااهدهللاد تصىلداو

اتجلادإىلد صدبعأتدبودآافصد مدأانصدوجعاند شردتصتدععةد درلصلدااالقتصادالعدشرعتداقنظلمد

عهلليداالقتصاديد دااقهعدادلنلمدحنجلداارخصءدواارفصىليدوكذاكدحنجلد لصةدسلهليدوسللهيدبتلعةدعمدااقنص رد

وااقبصععدوادلنصوشصتدبُتدأفراادااقهع،دفأالجللدإاودعلىداارغمد مدوججلاد لكدااقشردتصت،دإادأانصدوأدنصددقلنصد

.دأبندأاشطقنصدااالقتصاديداالجلمد شجلهبصدععةدأ راضد نقتتليد نذدز مدالسدبقردن

وىذهداا راضدعلىداارغمد مدكيرهتصدو شتبملص،دإادأاوددكمدإوجصعملصدإىلدوججلاد صددنهلوداابتضدبـد

حتردردااتهلليد"بُتدانشطيدااالقتصا،د لكدادلنصفنيداايتداقجتدعمد"دادلنصفنيدغَتدااشردفيدوغَتدااتحلي"

 دادلتطلحصتداانصئعة،د لثدأندإب كصندأيدوجلد مدوجصلد"داالقتصاايتداانجلقداحلرة"أود"دااالقتصادي
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أنددتهلد صدحيلجلداود مدا قكصودد(وكذاكدشركيد مدااشركصت)ااعهصلدالصاودعلىدضخداا جلالدووأسدادلصلد

.دو لتند دااستصودوغَتمهصد مداااشطيدااقذوةد د لصادمدااالقتصا

اتلودالسد طلجلابدعللنصدأندانقفلضد دشرحدو تجلدردىذهداا راضدااالقتصاديدخجلفصد مدااقطجلدلد

فإند مدادلملمدأ ص نصدأنداؤكعدعلىدأندشردتقنصدااسال ليدشردتيد قنمداباانصاليداباعوجيد.دوااطنصبدادلهل

كهصدأهنصدشردتيد جلاعتد.دفمليدشردتيدخصاعةد قهصشىد د قلقيداا رد عدكلد صدىجلدفطريداإلانصن.دااوىل

وأتسنتداقنظلمد لصةدااانصندمبصددرضيدهللادعزدوجلدومبصدحيققد تصحلدااانصند داالصىمدوأخراىم،د

.دوالسد دأخراىمدفحنن

واتلدىذهداانقطيد مدااكالمدىيداايتددنبغيدااسملصبد داابحثدفلملصدوعنملص،دوىيداايتد نقلزمد

وارمبصد مدىنصد.د نصداا صطيدبقعوداا كصندحنجلدزلصوايدإصالحداالقتصااي نصداالجلمدواا سدوغعادوبتعدغع

دكننصدااقجللدأباوداددنبغيدأنداننىدبظملجلودكللصتدوشتنداواسليدجص تليدختتتتد دااالقتصاد

،دفضالدعمدظملجلودالجليدو ؤثرددلؤسنصتداالقتصاديد(و نملصدجص تقنصدااسال ليداحلكجل ليدبقعس)ااسال يد

إسال ليد ىتد دبردطصالصداايتددقجللدكيَتد مدااكقصابتدواابحجلثدأبندىذهدادلؤسنصتد نهجلدبتجلوةد لحجلظيد

.دد د جلسمدادلطردكهصددقجللد يلنصدااشتيبد(jamur)"دادلصشروم" يلد

اقطيدااتجلاةدإىلد تصالمد"دظملجلود صددنهلوداابتضدبـكلدذاكدإندالدعلىدشيءدفإاوددعلدعلى

.دد،د د جلاجمليد لكداا راضدادلنقتتليداايتدأدلتدبعالصدااالقتصا"ااعدم

 لكد صدىيدإادضربد مد"دأسلهيدااالقتصا"واتلد مدااصزفيداافكرديدأنددقجللداابتضدأبندعهلليد

ضروبدااقنجلعداايقص د درلصلدااالقتصا،دمبتٌتدأنداالقتصااي نصدااققللعديدكصاتد د قلقيداا رد صزااتدعلىد

خَتدواد ردعدأند نقتُتدأبفكصودأخرىد يلد تصالمدااعدمدااسال ي،دوأاودإب كصهنصدااصالحدااذايتد مد

.دد صشصدوكال.دصهلمدأسصسلصهتصدادلقلنيدحبكمدااقجربيدوااجلاالع
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،داسقفحصلدواقعدكشفدكيَت،دإندملداقلدكلملص،د مداابحجلثدوااعواسصتدااالقتصاديداحلعديي

اا جلوداباننبيدإىلدأ راضدااالقتصادااققللعي،د لثددققضيدذاكدادزلصايداابحثدجبعديد قنصىليدإىلدوؤىد

وعنعدعهلليداابحث،دملدجيعدااالقتصادجلندإاد تصالمد.دجعدعةدوأفكصود قجعاةداتالجد لكداا راضدادلز ني

ااعدمداحلنلفدااذيدبٌتد تظمدأاشطيدااالقتصادعلىدأسسدااققجلىدوااقتصوندعلىدااربدوععمدااقتصوندعلىد

اامثدوااتعوان،د لكدااسسداايتدغصبتدعمدااالقتصاايتدااققللعديدبتجلوةدوىلبي،دبلد بعوداعىدااكيَتدأند

 لكدااسسداد عخلد دعقجلذلمدوعقالالقملم،د لثدإندااالقتصاد داظرىمدادبعدأنددبٌتدعلىدأسسد

!دااربحداحملضدبعوندأيداعقبصودأخالاليدأود تصويندفلهصدبُتداانصس

وإند.دفصدلتص التدااسال ليد داظراندحنمدادلنلهُتدادبعدأند كجلند تص ليد دإطصودااتبصاة

ااسالمدادحيرمدمجلعدأاجلاعدادلتص التدومجلعد ققضلصهتصدواجلاز ملصدو نقلز صهتص،دمبصد دذاكدااقنصفسدأود

وإمنصددقعمدااعدمداحلنلفدصلصغيدخصصيداعالصدادلتص التدحبلثد بتعدعمد.دادلنصفنيدبُتدوجصلدااعهصل

...داا قكصودوااقتنفد داسقتهصلداحلقجلقدوااتال لصتداافراديدوااهصعلي

إندااقجصوةد تقربدعتنداحللصةدااالقتصاديد دادلصضيدواحلصضر،دوامهلقملصدو كصاقملصدواعووىصدااذيد

أاىدإىلدازاىصوداحللصةدبكصفيدرلصاهتص؛دأشقعدااالبصلدعللملص،دواظرادالقطجلوداانردعدااذيد عثدعللملص؛داشقعد

ااقنصفسدبُتدااقجصو،دو تعاتدو نجلعتدأسصالندااقنصفسدادلقبتيد دااقجصوة،دفأشكلدعلىداانصسدبتضد

اا جلودادلقتلقيدابدلنصفنيدااقجصودي،دكهصدجمللدبتضدااقجصود كمدىذهداا جلو،دفص بتجلادبتضدااسصالندغَتد

.داذلصد مدغَتدعلمدمبشروعلقملص ادلشروعيدظصاُتدأهنصد شروعي؛دوذاكداكيرةداسقتم

                                                           
 للدكتىر" اإلسالهً اإلقتصاد هبادئ "وكذلك ،1998 العزبً، اإلعالهً الزهزاء هؤًس، حسٍي للدكتىر" االدًً وخزاب الزبا: "هٌها  

 .الكثٍز وغٍزهوا هـ، 1428 اللحٍاًً، حوداى بي سعد
2
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26  Juli 2013.  
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 صلى ابلنصدىعي وإىل ااتظلهي،  شردتص و إىل ععان  ص فإذا و كصن، ز صن كل دتلحنداي وااسالم

 مجتصء، اابشردي إستصادإىل دنتى فصاسالم خصطران،   جيجلل  ص اكل ااشص  ااجلاب وجعان وسلم عللو هللا

 ااتردضي، اخلطجلط  نملهص اكلدووضع ختجلصص، ااقجصوي وااصان عهجل ص ااالقتصاي اباصان اىقم اذا

 كل اسقلتصب على وااقعوة وااجلاالتلي ابدلروايد قتف شردتي فملي اانتصاة،  لك حتقلق  كفل اايت وااضجلابط

د.فلو ااتجلابدوجو  ترفي اانصس على أُشِكل  ص وكل اسقجع  ص

 فلو؛د جلجمًلص جيري  ص ودراالن بنفنو، اانجلق إىل دذىن وسلم عللو هللا صلى اانيب كصن والع

 ىردرةدوضي أبجل فقعدووى جيقنبجله، أن عللملم جين و ص بو، دلقز جلا أن عللملم جين  ص القجصو و بلًنص و رشًعا

 بلال، أصصبتو فنصات دعه، فأاخل طتصم،  م صربة على  ر وسلم عللو هللا صلى هللا وسجلل أن عنو هللا

  ىت ااطتصم فجلق جتلقو أفال :الصل هللا، وسجلل اي اانهصء أصصبقو :لالص ذا؟ه  ص ااطتصم، صص ن اي :فقصل

.د نص فللس غشنص  م:دالصل مث اانصس؟ دراه

 دملقهجلندابدلكصدلل ااذدم احملقنبُت  تلُت علىدعنو هللا وضيدعهر ادلؤ نُت أ َت  رص والع

 ابدلتروف اا ر  مد نطلق وذاك،دذاك وحنجل واا قكصو وااقعالس ااغش مبحصوبي دملقهجلن كهص وادلجلازدُت،

د.حيقكر أو اانصس على حيقصلدأو وادللزان، ادلكلصل دنقص  م دتزو كصن والع ادلنكر، عم واانملي

  َو ِحُت  ُّب وَو ﴿ د: تصىل اقجلاو  تعدًقص ادلصل، مجع وعلى ااعالص على احلردتي ااانصن اطبلتي واظرًا

ۡل َو اَو ٱ  احلتجلل أجل شرعليد م غَت أبسصالن و قنصفس و طهع، اانفس ىذه  طغى فقع ،﴾ ٢٠ جَو ّٗ  حِحُت  ّٗ   

 .ادلصل ىذا على

                                                           
 كتاب  لبٌاى، بٍزوث التزاث، إحٍاء دار وآخزوى، شاكز دمحم أحود :تحقٍق ،التزهذي سٌي التزهذي، السلوً عٍسى بي دمحم عٍسى أبى  

 .606 ص ،3 ج البٍىع، فً الغش كزاهٍت فً جاء ها: باب  البٍىع،
 . هصز القاهزة، السالم، دار ،15 ص ،اإلسالهٍت الشزٌعت فً األهىال استثوار السوٍع، عبد حسًٌ ابزاهٍن   
 .20 آٌت الفجز، سىرة  
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 ا قلصجصهتمدوكيرت و نجلعت اانصس،  تصحل و شصبكت احللصة فلو  طجلوت ز مٍند   االجلم وحنم

 غَت الكنن واحلللداخلبليي ااسصالن  م ااتعدع ادلبطلجلن فصبقكر بتضملم، طبصع وفنعت بل اىقهص صهتم،

د.احللصة رلصات شىت   احلرام وأاخل اانصس،  لصة ا ر ممص ادلشروع،

جمال البحث وركيزته : اثنيا

دابانظردإىلد لكدادلقع صت،ددرىداابص ثدضرووةدإبرازدااسسدوادلبصائدااالقتصاديدادلأخجلذةد مد

ادلنصفنيدااشردفيد د:دو مد لكدااسسدوادلبصائ.دااكقصبدوااننيدوكذاكد مدكقصابتداافقملصءدااقعا ي

.دااتهلليدااالقتصاديدبتلعةدعمدااقتنفد داسقتهصلداحلقجلقد مدا قكصودوأ يصاو

دومبصدأنداابحثد دذاكدااسصسددقطلندجملجلاادمجصعليدومشجلالي،دفقعدوأىداابص ثدأندىذاداابحثد

.دإمنصدىجلدمبيصبيدوضعدابنيدوا عةدوصغَتةد دإطصوداابنصءدااكبَتداإلالقتصاايتدااسال لي

 اختياره وأسباب البحث أمهية: اثلثا

 :اآل لي االعقبصوات خصصي أمهلي اابحث ىذا دكقنن

 .ااسجلاق   ادلقتص لجلن وىم اانصس  م واستي بشرحيي دقتلق كجلاو .1

 .ااسجلاق   ادلقبتي ادلنصفني أسصالن على وحيعث  عث ااذي ااكبَت ااقطجلو .2

 ااققنلصتداحلعديي واسقخعام ااقجصوة، رلصل    نصفس  م فلو حيعث و ص ااتصمل على ااكبَت ااافقصح .3

 .احلعديي وااعالن ااععصدي ووسصئل كصااًتات

 بفقودادلتص الت وعلم ىعى غَت على حتعث اانجلق   ااقجصودي ادلنصفني أعهصل  م ااكيَت ىنصك .4

،د لثداعقربدكيَتد مداانصسدأبند صدالص جلادبود مدادلنصفنيدااقجصوديدىجلد دإطصودادلنهجلحدااقجصودي

وىذاد صددشصىعهد مدخاللد.دشرعلصد عدأاود دواالعداا رددكجلند مداا جلوداحملظروةدوغَتدادلنهجل ي

 .دددبتضدااعهصلدااقجصوديد يلداا قكصودواحلهالتدااععصئليداانجلااء
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 ادلقبتيدالحتجلل ااطردقي إىل اانظر اون و كعدنو ابدلصل ااشعدع وااىقهصم ااعدٍت ااجلازع غلصب .5

 الصاوة وىي و كصن، ز صن اكل صصحلي ااسال لي ااشردتي أن على ااقأكلعدو مدىنصددنبغيد.عللو

 .أسصالبملص و نجلعت  طجلوت  ملهص ااقجصودي  نظلمدادلتص الت على

أسئلة البحث : رابعا

:ددحيصولدىذاداابحثدااجصبيدعمدااسئليداآل لي

  صدىجلد فملجلمدادلنصفنيدااقجصوديدادلشروعيدعنعداافقملصء؟دو صدضجلابطملص؟د .1

 عنعداافقملصء؟دو صدضجلابطملصد؟  صدىجلد فملجلمدادلنصفنيدغَتدادلشروعي .2

كلفدحتهيدادلنصفنيدااقجصوديداقكجلند نصفنيدشرعليدوشردفي؟د .3

أهداف البحث : خامسا

 .د ترفيد قلقيدادلنصفنيدادلشروعيد دادننصداحلنلفدوضجلابطملص .1

 . ترفيد قلقيدادلنصفنيدغَتدادلشروعيد دادننصداحلنلفدوضجلابطملص .2

.د ترفيدكلفليدمحصديدادلنصفنيدااقجصوديداقكجلندشرعلي .3

الفوائد اليت يرجى حصوهلا من هذا البحث : سادسا

  مداانص ليداانظردي:دااول

 طجلدردوإثراءدثقص دضهمدادلتصوفدوااتلجلمدااالقتصاديدااسال لي،دخصصيدفلهصددقتلقد ( أ

 .أبفكصوداافقملصءد جللدالضليدادلنصفنيدااشردفيدبُتدوجصلدااعهصل

طرحد لكداافكصوداعىدااقهعدحنجلدبنصءدااالقتصادااتحيدااذيددقهصشىد عدفطرةد ( ب

 .ااانصنداتصحلداالصهدوادنودوأخراه
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  مداانص ليدااتهللي:داايصين

 . تجلاودعلىداخلربةدادلتردفليد دىذادااصلدادلراادحبيو:داباننبيدالبص ث ( أ

 قعميدىذاداابحثدكإضصفيد قجلاضتيددلراجعد:داباننبيدالجص تيدااسال ليداحلكجل ليدبقعس ( ب

 .اابحثداعىدطالبدااص تي

.دإضصفيدابنيدصغَتةدادكبَتدأمهليدذلصد ذكرد دعصملدااالقتصادااسال ي:داباننبيدالغَت ( ث

 د

دددددد

 


