(البحوث المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها)
جميع الحقوق محفوظة لشركة بيت المشورة لالستشارات المالية

Ω2013 ƒjÉe ` `g1435 IôNC’G iOÉªL

∫hC’G Oó©dG

جملة حمكمة دولية تعنى باالقت�صاد وال�صريفة الإ�سالمية

اجلهة امل�صدرة
Published by:

Bait Al-Mashura Finance Consultations
Doha-Qatar P.O Box 23471
www.b-mashura.com

شركة بيت المشورة لالستشارات المالية
23471:ب.الدوحة قطر ص
www.b-mashura.com

املجلد ( )2العدد ( )١ـ دولة قطر  ١٤٣٦هـ ـ  ٢٠١٥م

عن المجلة
جملة علمية دولية حمكمة تعنى بن�شر البحوث يف جماالت االقت�صاد وال�صريفة الإ�سالمية،
وت�صدر هذه املجلة مرتني يف ال�سنة.
تهدف املجلة �إىل �إتاحة الفر�صة للباحثني واملتخ�ص�صني لتحكيم ون�شر نتاجهم العلمي(عربي
اجنليزي) من بحوث ودرا�سات يف جمال االقت�صاد وال�صريفة الإ�سالمية ،كما تهدف �إىل ن�شر
الوعي املعريف من خالل �إتاحة هذه البحوث والدرا�سات للم�ستفيدين من و�سائط الن�شر الورقية
وااللكرتونية.

الرؤية
�أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال ال�صناعة املالية الإ�سالمية.

الرسالة
ن�شر البحوث العلمية املحكمة يف جمال ال�صناعة املالية الإ�سالمية ،وفق املعايري العاملية املعتمدة.

االهداف
ـ �إتاحة الفر�صة للباحثني حملي ًا وعاملي ًا للتحكيم والن�شر يف جمال ال�صناعة املالية الإ�سالمية.
ـ الإ�سهام يف دعم وتطوير ال�صناعة املالية الإ�سالمية من خالل البحوث العلمية املت�سمة بالأ�صالة
والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
ـ حتقيق عاملية ال�صريفة الإ�سالمية وفق الر�ؤية الع�صرية ب�ضوابطها ال�شرعية و�أخالقياتها
املهنية.
ً
ً
ـ ت�أ�سي�س مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية للمجلة بحيث تكون �سجال وثائقيا للبحوث
والدرا�سات يف جمال ال�صناعة املاليةالإ�سالمية.

العناوين للتواصل:
info@mashurajournal.com
http://www.mashurajournal.com
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هيئة التحرير
رئي�س التحرير
د .خالد بن �إبراهيم ال�سليطي

نائب رئي�س التحرير
د� .أ�سامة قي�س الدريعي

مدير التحرير
د .ف�ؤاد حميد الدليمي

فريق التحرير
حممد م�صلح الدين م�صعب(ماج�ستري)
حممد نفيل حمبوب(ماج�ستري)

الهيئة االستشارية
• د .خالد �إبراهيم ال�سليطي املدير العام احلي
الثقايف(كتارا)(قطر).
• �أ.د .عائ�شة يو�سف املناعي عميد كلية الدرا�سات
اال�سالمية يف جامعة حمد بن خليفة(قطر).
• �أ.د .يو�سف حممود ال�صديقي عميد كلية ال�شريعة
والدرا�سات اال�سالمية يف جامعة قطر(قطر).
• �أ.د .عيا�ض بن نامي ال�سلمي مدير مركز
التميز البحثي بجامعة الإمام حممد بن �سعود
الإ�سالمية(ال�سعودية).
• د .العيا�شي ال�صادق فداد باحث بق�سم االقت�صاد
الإ�سالمي والتنمية والتعاون االقت�صادي باملعهد
الإ�سالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإ�سالمي
للتنمية جـدة(اجلزائر).
• �أ.د .علي حممد ال�صوا ع�ضو هيئة الفتوى والرقابة
ال�شرعية ببنك الأردن دبي الإ�سالمي(االردن).
• �أ.د .نظام حممد هندي عميد كلية الإدارة
واالقت�صاد ،جامعة قطر(قطر).
• د .خالد �شم�س عبدالقادر ـ �أ�ستاذ يف ق�سم املالية
واالقت�صاد بجامعة قطر(قطر).
• �أ.د� .صالح قادر كرمي الزنكي رئي�س ق�سم الدرا�سات
الإ�سالمية كلية ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية جامعة
قطر(قطر).
• د .ع�صام خلف العنزي ع�ضو هيئة التدري�س يف كلية
ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية جامعة الكويت(الكويت).

• د .ال�سيد عبد اللطيف ال�صيفي �أ�ستاذ م�شارك كلية
الدرا�سات اال�سالمية جامعة حمد بن خليفة قطر(م�صر).
• د .مراد بو�ضاية مدر�س منتدب بجامعة الكويت
بكليتي ال�شريعة واحلقوق(اجلزائر).
• د� .أ�سامة قي�س الدريعي الع�ضو املنتدب الرئي�س
التنفيذي �شركة بيت امل�شورة(قطر).
• �أ.د .حممد ن�صران بن حممد عميد كلية الدرا�سات
الإ�سالمية اجلامعة الوطنية املاليزية(ماليزيا).
• �أ.د .عبد الودود ال�سعودي ا�ستاذ م�شارك يف ق�سم
الفقه و�أ�صوله يف كلية ال�شريعة والقانون جامعة ال�سلطان
ال�شريف علي الإ�سالمية ب ــرون ــاي(بروناي).
• د .ف�ؤاد حميد الدليمي رئي�س جمموعة الرقابة
والتدقيق لدى بيت امل�شورة لال �ست�شارات املالية(العراق).
• د� .أحمد بن عبد العزيز ال�شرثي ا�ستاذ م�ساعد يف
ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية �إدارة الأعمال جامعة �سلمان بن
عبد العزيز ال�سعودية(ال�سعودية).
• د .وائل م�صطفى ح�سن حما�ضر جامعي(م�صر).
• د� .إبراهيم ح�سن حممد جمّال حما�ضر يف اجلامعة
الوطنية(اليمن).
• د .ب�شر حممد موفق لطفي كلية �إدارة الأعمال
جامعة اململكة(البحرين).

أحكام وشروط النشر
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مواصفات النشر
أوال :شروط النشر العامة:
1ـ تعنى املجلة بن�شر املواد املتعلقة باالقت�صاد الإ�سالمي باللغتني :العربية والإجنليزية� ،سواء �أكانت
بحوث �أ�صيلة� ،أم تقارير عن م�ؤمترات وندوات وور�ش عمل� ،أم عرو�ض لأطاريح علمية مما له �صلة مبجال
التخ�ص�ص.
ّ
ّ
2ـ تعنى املجلة بن�شر البحوث التي مل ي�سبق ن�شرها ،ب�أيّ و�سيلة من و�سائل الن�شر ،وال قدّمت للن�شر يف جملة
�أخرى ،ويوثق ذلك بتعهد خطي يفيد بذلك يرفقه الباحث يف �آخر �صفحة بالبحث عند �إر�ساله للمجلة.
3ـ �أ�صول البحث التي ت�صل �إىل املجلة ال تر َد �سواء ن�شرت �أم مل تن�شر.
4ـ ال يجوز ن�شر البحث يف مكان �آخر بعد �إقرار ن�شره يف املجلة �إال بعد احل�صول على �إذن خطي بذلك من
رئي�س التحرير.
5ـ الآراء الواردة فـي البحوث املن�شورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط وال تعرب عن ر�أي املجلة.
ثانيا :شروط النشر الخاصة بالنص المقدم:
1ـ ال تزيد عدد �صفحات البحث عن(� )30صفحة من القطع العادي( )A4مبا يف ذلك امللخ�صني :العربي
واالجنليزي ،وكذا املراجع واملالحق.
2ـ حجم اخلط ونوعه:
�أ البحوث املكتوبة بالعربية يكون خط املنت فيها ،)16(:وخط الهام�ش ،)12(:ونوع اخلطTraditional(:
.)Arabic

ب �أما البحوث املكتوبة باحلروف الالتينية فيكون حجم اخلط ،)14(:والهام�ش ،)10(:ونوع اخلطTimes(:
.)New Roman

3ـ يرفق البحث مبلخ�صني باللغتني :العربية والإجنليزية ،على �أن ال يتجاوز كل واحد منهما( )300كلمة
بلغة ر�صينة ،ويت�ضمن كال امللخ�صني :تو�ضيح فكرة البحث واجلديد الذي �أتى به البحث يف بداية امللخ�ص.
4ـ يُق�سم البحث وينظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي ،حفاظ ًا على ن�سق البحوث والتقارير املن�شورة يف
املجلة ،على النحو الآتي:
�أ املقدمة وت�شمل :مو�ضوع البحث و�أهميته ،وم�شكلته ،وحدوده ،و�أهدافه ،ومنهجه ،والدرا�سات ال�سابقة(�إن
وجدت) ،وهيكلة البحث التف�صيلية.
ً
ب منت البحث ،وينبغي �أن يكون مق�سما �إىل مباحث ومطالب مت�سقة ومرتابطة.
ج احلر�ص على عر�ض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتنب ًا لإطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د اخلامتة ،وتكون ملخ�صة و�شاملة للبحث مت�ضمنة لأهم(النتائج) و(التو�صيات).
هـ قائمة امل�صادر واملراجع واملالحق.
� 5ضرور التقيد بالقيم املو�ضوعية والأخالقية للبحوث العلمية ،ومنها:
16
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�أ �إت�سام البحث بالأ�صالة واجلدية و�سالمة االجتاه علمي ًا وفكري ًا.
ب البُعد عن التجريح للأ�شخا�ص والهيئات �أثناء النقد العلمي بالبحث.
ج معاجلة البحث الق�ضايا املُعا�صرة والأقرب �إىل حاجة الواقع الإن�ساين معاجلة نظرية تطبيقية.
د مالزمة املو�ضوعية والتجرد من امليول واالجتاهات ال�شخ�صية.
 6ح�سن ال�صياغة العلمية للبحث ،وهذا يعني مراعاة ما يلي:
�أ �سالمة اللغة واخللو من الأخطاء اللغوية والنحوية.
ب مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد الإمالئية.
ج الدقة يف التوثيق وتخريج الن�صو�ص وال�شواهد(فرياعى ذكر البيانات الأ�سا�سية :عنوان الكتاب،امل�ؤلف،
اجلزء وال�صفحة...الخ) ح�سب �أ�صول املنهج العلمي املعمول به فـي توثيق الدرا�سات ذات ال�صلة� ،أما �إذا خال
املرجع من بيانات ،فتذكر االخت�صارات املتعارف عليه على النحو الآتي:
بدون مكان الن�شر(:د .م) .بدون ا�سـم النـا�شر(:د .ن).
بدون رقــم الطبـعة(:د .ط) .بدون تاريخ الن�شر(:د .ت).
د تو�ضع هوام�ش كل �صفحة �أ�سفلها ويكون ترقيم هوام�ش البحث مت�سل�س ًال من بداية البحث �إىل �آخره.
هـ تثبت م�صادر ومراجع البحث يف فهر�س يلحق ب�آخر البحث.
و �أما الر�سومات والبيانات واجلداول ونحوها فرياعى فيها ما يلي:
ـ تدرج الر�سوم البيانية والأ�شكال التو�ضيحية يف الن�ص ،وتكون الر�سوم والأ�شكال باللونني الأبي�ض
والأ�سود وترقم ترقيم ًا مت�سل�س ًال ،وتكتب �أ�سما�ؤها واملالحظات التو�ضيحية يف �أ�سفلها.
ـ تدرج اجلداول يف ال ّن�ص وترقم ترقيم ًا مت�سل�س ًال وتكتب �أ�سما�ؤها يف �أعالها� ،أما املالحظات التو�ضيحية
فتكتب �أ�سفل اجلدول.
ثالثا :سير البحوث:
ـ تر�سل الأبحاث �إلكرتوني ًا �إىل العناوين اخلا�صة مبوقع املجلة(.)info@mashurajournal.com

ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفح�ص الأويل للبحث ،ومن ثم تقرر �أهليته للتحكيم� ،أو رف�ضه.
ـ ُت َّكم البحوث والدرا�سات املقدمة للن�شر يف املجلة من قِبل اثنني من املحكمني على الأقل.
ـ ُتعاد البحوث �إىل الباحثني بعد حتكيمها لغر�ض التعديل �إن لزم.
ـ �إذ مت قبول البحث للن�شر ،ف� ّإن كافة حقوق الن�شر ت�ؤول للمجلة ،وال يجوز ن�شره ب�أيّ و�سيلة من و�سائل
الن�شر الورقية �أو الإلكرتونية� ،إ ّال ب�إذن كتابي من رئي�س هيئة حترير املجلة.
ـ تن�شر البحوث على املوقع الر�سمي للمجلة حال �إجازتها من قبل املح ّكمني وتعترب بحوث ًا من�شورة من
حينه وحتال �إىل الدور بانتظار الطبع.
ـ �إذا مت ن�شر البحث مينح الباحث ن�سخة جمانية من املجلة التي مت ن�شر بحثه فيها.
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تقديم
ب�سم الله الرحمن الرحيم
احلمد لله الذي بنعمته تتم ال�صاحلات ،وال�صالة وال�سالم على نبينا حممد �صلى الله
عليه و�آله و�صحبه و�سلـم� ،أما بعد:
فبعد توفيق الله تعاىل بتمام �إ�صدار العددين الأول والثاين من جملة بيت امل�شورة يف
ن�سختيها الإلكرتونية والورقية ،فها نحن نطل عليكم جمدد ًا من هذه الزاوية لن�ضع
بني �أيديكم العدد الثالث من جملتكم والذي حر�صنا جاهدين على متيزه من ناحية
املو�ضوعات التي مت اختيارها لتالم�س واقع االقت�صاد واملالية الإ�سالمية ،ف�إن هذا العدد
جاء متنوع البحوث يف جمال الفكر االقت�صادي الإ�سالمي ،وفيما يخ�ص م�ؤ�س�سات
خمتلفة من امل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ك�شركات الت�أمني التعاوين والأ�سواق املالية
وم�ؤ�س�سة الزكاة.
�إن جملة بيت امل�شورة كانت وال تزال منذ ت�أ�سي�سها جملة غري ربحية داعمة لل�صناعة
املالية الإ�سالمية ،فهي اجل�سر بني الباحثني و الواقع املعريف واملهني ،و�إننا ن�سعى من
خاللها لتحقيق الريادة باجلمع بني �سال�سة �إجراءاتنا مع ال�سادة الباحثني ،والتزامنا
باملعايري املهنية يف التحكيم واملراجعة� ،آملني بذلك حتقيق �أهدافنا يف التعاون مع
الباحثني لن�شر وتطوير ال�صناعة املالية الإ�سالمية حملي ًا ،و�إقليمي ًا ،وعاملي ًا.
ن�شكر الهيئة اال�ست�شارية للمجلة وال�سادة املحكمني على تعاونهم وتفاعلهم امل�ستمر مع
�أ�سرة حترير املجلة ،كما ن�شكر ال�سادة الباحثني ك ّتاب مو�ضوعات هذه املجلة على �إقبالهم
واهتمامهم الذي يعك�س ثقتهم بها ،وننتهزها فر�صة لدعوة الباحثني واملهتمني للم�ساهمة
يف جملتهم من خالل طرح البحوث والأفكار التي مت�س الواقع املعا�صر وتت�ضمن احللول
الناجعة واالبتكارات املمكنة ،مرحبني بتوا�صلهم واقرتاحاتهم� ،سائلني املوىل القدير �أن
يوفق اجلميع ملا يحبه وير�ضاه.

هيئة حترير املجلة
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الدراسات والبحوث
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الكسب مقاصده وأثره
في تنمية المجتمع

�أ.د مقتدر حمدان عبد الكبي�سي
�أ�ستاذ يف كلية الرتبية ابن ر�شدـ  -جامعة بغداد
(�س ّلم البحث للن�شر يف 2015 /8 / 29م ،واعتمد للن�شر يف 2015 / 9/21م)

ملخ�ص
�إن دعوة الإ�سالم �إىل الك�سب تتجلى وا�ضحة يف الآيات والأحاديث النبوية الكثرية ،ذلك �أنه
ال�سبيل الأمثل للح�صول على املوارد املادية ،التي ال غنى للب�شر عنها ،فبالك�سب يكون الإنتاج،
وبه يزداد ويزدهر ،ولهذا فقد جاء النهي عن البطالة والك�سل والتنفري منهما .البحث يعالج
مو�ضوع الك�سب ،من حيث بيان مقا�صده و�أهميته و�أثره يف تنمية املجتمع .ومتت اال�ستعانة
بالآيات القر�آنية الكرمية والأحاديث النبوية ال�شريفة ،لتحقيق هذا الهدف� .أما فيما يتعلق
بالدرا�سات ال�سابقة فهي قليلة جد ًا ،ور�ؤيتها خمتلفة عن بحثنا هذا� .إذ حاولت ا�ستعرا�ض الآيات
القر�آنية الكرمية والأحاديث النبوية ال�شريفة لتحقيق هدف البحث.
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الكسب مقاصده وأثره
في تنمية المجتمع

ب�سم الله الرحمن الرحيم
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Summary

The call of Islam to earn reflects clearly in many verses of the Holy Quran and the
Hadiths and it is the best way to gain the material resources that are indispensable
for human beings. The earning forms production and leads to growth and prosperity
whereby the prohibition came from unemployment and laziness while discouraging
them.
This research studies the spectrum of earning by exploring its objectives, importance
and its role in the development of the society. To realize this objective, the research
depended on the verses of the Holy Quraan, The Hadiths and the very few previous
research works, whose view points are different than that of us. I strived to characterize
the Quranic verses and Hadiths in achieving the objectives of this research.

املقدمـــــة
�أحمد الله احلق ذا اجلالل والإكرام و�أ�صلي على ر�سوله حممد خري الأنام و�أ�سلم عليه وعلى �آله
و�أ�صحابه �أف�ضل ال�صالة وال�سالم.
ال ْر َ
ُ
�ض َذلُو ًال َفا ْم ُ�شوا ِف َم َناكِ ِبهَا
فقال(:ه َو ا َّلذِ ي َج َع َل َل ُك ُم َْ أ
�أما بعد فقد جعل الله الأر�ض لنا منقادة
َو ُكلُوا مِ نْ ِر ْزقِهِ َو�إِ َليْهِ ال ُّن ُ�شو ُر)((( .ونبهنا ر�سوله الكرمي �إىل احلالل واحلرام فقال(:احلالل بني
واحلرام بني ،وبينهما م�شبهات ال يعلمهن كثري من النا�س فمن اتقى ال�شبهات ا�سترب�أ لدينه
وعر�ضه ،ومن وقع يف ال�شبهات ،وقع يف احلرام ،كالراعي يرعى حول احلمى يو�شك �أن يرتع
فيه� ،أال �إن لكل ملك حمى� ،أال و�إن حمى الله حمارمه �أال و�أن يف اجل�سد م�ضغة �إذا �صلحت �صلح
اجل�سد كله و�إذا ف�سدت ف�سد اجل�سد كله �أال وهي القلب)(((.
ر�أ�س مال امل�سلم يف هذه الدنيا متاع قليل و�أنفا�س معدودة فمن ا�ستثمر تلك ال�ساعات يف اخلري
فطوبى له ،ومن �أ�ضاعها يف احلرام فال يلومن �إال نف�سه .فعندما اعر�ض النا�س عن كتاب الله
و�سنة نبيه� ،أ�صابهم ف�ساد يف معاي�شهم وابتعدوا عن ما �أمر به الله تعاىل.
وو�ضعت للبحث خطة كما يلي:
املبحث الأول :م�ضمون الك�سب
املطلب الأول :مفهوم الك�سب والعمل يف الفكر االقت�صادي الإ�سالمي
املطلب الثاين :الك�سب لغة و�إ�صالحا
املبحث الثاين� :شرعية الك�سب
املطلب الأول :يف القران الكرمي
املطلب الثاين :يف ال�سنة النبوية
((( �سورة امللك� ،آية .15
((( البخاري� ،صحيح البخاري ،ج � ،1ص  .19م�سلم� ،صحيح م�سلم ،ج � ،5ص  50ـ .51
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املطلب الثالث :ك�سب الأنبياء وال�صحابة
املبحث الثالث :احلث على ممار�سة الك�سب احلالل
املطلب الأول :ممار�سة الك�سب احلالل
املطلب الثاين :املفا�ضلة بني الك�سب والعبادة
املبحث الرابع :مقا�صد الك�سب
املطلب الأول :فوائد الك�سب
املطلب الثاين :حاالت وجوب الك�سب
املبحث اخلام�س� :أثر الك�سب يف تنمية املجتمع
املبحث الأول :م�ضمون الك�سب
املطلب الأول :مفهوم الك�سب والعمل يف الفكر االقت�صادي الإ�سالمي

((( �سورة التوبة� ،آية .60
((( ل�سان العرب ،ج � ،11ص .475
((( تاج العرو�س ،ج � ،8ص .34
((( االكت�ساب� ،ص .32
((( �إحياء علوم الدين ،ج � ،2ص .283
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انفرد الفكر االقت�صادي الإ�سالمي يف ا�ستعمال لفظة الك�سب من حيث �أنها البديل ملفهوم العمل
يف املدار�س الو�ضعية ،فالك�سب يف الإ�سالم ي�شارك بقية املدار�س االقت�صادية يف بع�ض املفاهيم،
وما مبد�أ الت�سخري واال�ستخالف �إال الأ�سا�س يف مفهوم الك�سب يف الإ�سالم فاال�ستخالف ي�شكل
يف النظام االقت�صادي الإ�سالمي الأ�سا�س احلقيقي لنظرية الإنتاج الإ�سالمية� ،أي لتوزيع
وتخ�صي�ص املوارد االقت�صادية املادية منها والب�شرية فالإن�سان امل�ستخلف ميار�س الن�شاط
الهادف �إىل �إيجاد احلاجات االقت�صادية على �أ�سا�س قابليته ومقدرته ،من حيث �إن العمل هو
تكليف �شرعي يبذله امل�سلم مر�ضاة خلالقه عز وجل.
العمل لغة :ا�ستمد ابن منظور معنى العمل يف اللغة من القران الكرمي يف قوله تعاىل�(:إِ َّ َ
نا
ني َوالْعَامِ ِلنيَ)((( فقال :العاملني عليها هم ال�سعاة الذين ي�أخذون
َّ
ال�ص َد َقاتُ ِل ْل ُف َق َراء َو ْالَ َ�ساكِ ِ
(((
ال�صدقات من �أربابها واحدهم عامل و�ساع .والعمل املهنة والفعل واجلمع �أعمال  .وورد معنى
العمل عند الزبيدي ب�أنه من الفعل عَمِ َل ،والعمل املهنة (((.
وا�صطالح ًا :للعمل مدلوالت فكرية يف االقت�صاد الإ�سالمي انطوت حتت مفهوم الك�سب غالب ًا
و�أحيان ًا حتت مفهوم املعا�ش وقد و�ضح فقها�ؤنا املعنى اال�صطالحي للعمل ،فقال ال�شيباين(:انه
االكت�ساب لطلب املعا�ش ،وطلب احلالل ،وحت�صيل املال مبا يحل من الأ�سباب)(((� .أما الغزايل
فقال�( :أ�شغال اخللق وهي معاي�شهم)(((� .أما احلبي�شي فقال :الك�سب هو الغنى عن النا�س
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وهو اكرب �سعادة و�أح�سن �إفادة((( .و�إن الله �سبحانه وتعاىل جعل العمل فري�ضة �إذ لو �أنه
�سبحانه(:رزق العباد من غري ك�سب لتفرغوا وتفا�سدوا) ((( .وقال ابن خلدون(:الك�سب هو قيمة
الأعمال الب�شرية) ( .((1من هنا ن�ستطيع القول ب�أن الك�سب يطلق على اجلهد الإن�ساين بكل �أنواعه
الع�ضلي والذهني والفني والإداري �سواء كان يحتاج هذا العمل �إىل خربة �أو مهارة �أم ال.

املطلب الثاين :الك�سب لغة و�إ�صالحا

الك�سب لغة :الطلب وال�سعي يف طلب الرزق واملعي�شة ،و�أ�صله اجلمع ك�سب ،يك�سب ك�سبا
وتك�سب واكت�سب( .((1واكت�سب� :أي طلب الرزق واجتهد يف حت�صيله( .((1وتك�سب �أي تكلف
الك�سب( .((1ورجل ك�سوب للمال ،وك�ساب وله مكا�سب ،وهو طيب املك�سبة� ،أي طيب الك�سب(.((1
ويف احلديث ال�شريف�(:إن �أطيب الك�سب عمل الرجل بيده)(.((1
ولقد اقرتنت بكلمة الك�سب عدة معاين �أ�شارت �إىل هذا جميع تف�سريات كلمة الك�سب التي وردت
تعاىل(:وال َت َت َم َّن ْوا َما َف َّ�ض َل ال َّل ُه ِبهِ َب ْع َ�ض ُك ْم َع َلى َب ْع ٍ�ض لِل ِّر َج ِال
يف القران الكرمي ،وهي يف قوله
َ
َ
ُ
ِّ
َ
َ
َّ
َّ
ْ
ُ
َ
ما ا ْكت َ�س ْ َ
ا�س�ألوا الل َه مِ نْ ف�ضلِهِ �إِنَّ الل َه كَانَ ِبكل �ش ْي ٍء
يب ِ َّ
يب ِ َّ
ما ا ْك َت َ�سبُوا َولِل ِّن َ�ساءِ َن ِ�ص ٌ
َن ِ�ص ٌ
ب َو ْ
َعلِيم ًا)(� .((1أي ك ٌل له جزاء على عمله وبح�سب قدرته( .((1وقد اقرتنت كلمة العمل يف القران
الكرمي يف كثري من الآيات ب�أنها تدل على الكد والك�سب ،قال تعاىل(:ا َّلذِ ي َخ َل َق ْالَ ْوتَ َو ْ َ
ال َيا َة
ال ْن َ�س ُ
ان ِ�إ َّن َك َكاد ٌِح ِ�إ َل َرب َِّك َكدْح ًا
ِل َي ْبلُ َو ُك ْم �أَ ُّي ُك ْم �أَ ْح َ�س ُن َع َم ًال َو ُه َو الْع َِزي ُز الْ َغ ُفو ُر)(َ (.((1يا �أَ ُّيهَا ِْ أ
َف ُمالقِيهِ )(.((1
الك�سب ا�صطالح ًا :هو :طلب الرزق وحت�صيل املال على العموم( .((2ويرى �أحد الفقهاء �أن:
((( احلبي�شي ،الربكة يف ف�ضل ال�سعي واحلركة� ،ص .22
((( احلبي�شي ،الربكة يف ف�ضل ال�سعي واحلركة� ،ص .37
( ((1ابن خلدون ،املقدمة� ،ص .380
( ((1الفراهيدي ،العني ،ج � ،5ص  .315ابن منظور ،ل�سان العرب ،ج � ،1ص .716
( ((1الفريوز�آبادي ،القامو�س املحيط ،ج � ،1ص .124
( ((1ابن منظور ،ل�سان العرب ،ج � ،1ص .716
( ((1الزخم�شري� ،أ�سا�س البالغة� ،ص .543
( ((1ابن ماجة� ،سنن ،ج � ،2ص � .723أبو داود� ،سنن ،ج � ،2ص  .149قال العالمة الألباين :حديث �صحيح ،ينظر� :صحيح اجلامع
ال�صغري ،ج � ،2ص .159
(� ((1سورة الن�ساء� ،آية .32
( ((1ابن اجلوزي ،زاد امل�سري ،ج � ،2ص  .117القرطبي ،اجلامع لأحكام القران ،ج � ،5ص .162
(� ((1سورة امللك� ،آية .2
(� ((1سورة االن�شقاق� ،آية .6
( ((2ابن منظور ،ل�سان العرب ،ج � ،1ص .717
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طلب الك�سب فري�ضة على كل م�سلم ،كما �إن طلب العلم فري�ضة( .((2وعده نظام ًا للعامل( .((2بينما
قال املاوردي :الك�سب يكون بالأعمال املو�صلة �إىل املادة ،والت�صرف امل�ؤدي �إىل احلاجة ،وذلك
من وجهني� ،أحدهما :تقلب يف جتارة ،والثاين ت�صرف يف �صناعة( .((2وي�ضيف ال�سرخ�سي يف
معر�ض تعريفه للك�سب قائ ًال(:االكت�ساب هو حت�صيل املال مبا حل من الأ�سباب ،وهذا اللفظ
م�ستعمل يف كل باب ،ولكن عند الإطالق يفهم منه اكت�ساب املال)(.((2
ونظر الغزايل �إىل الك�سب ب�أنه مالزمة ال�سوق ،وعد مثل هذا الأمر غنى عن احلاجة �إىل
النا�س( .((2و�أكد �أن(:الدنيا دار التحمل واال�ضطراب والت�شمر واالكت�ساب ،ولي�س الت�شمر يف
الدنيا ،مق�صور ًا على املعاد دون املعا�ش ،بل املعا�ش ذريعة �إىل املعاد ومعني عليه ،فالدنيا مزرعة
الآخرة)(.((2
املبحث الثاين� :شرعية الك�سب

املطلب الأول :يف القران الكرمي:

ورد م�صطلح العمل وم�شتقاته يف القران الكرمي نحو  359مرة �إذ جاء ب�صيغة ال�سعي والك�سب
والرزق والأجر واجلزاء( .((2وتعك�س �آيات القران الكرمي قيمة العمل يف الإ�سالم.
تعاىل(:و َج َع ْل َنا ال َّنهَا َر َمعَا�ش ًا)( ،((2ويف ذلك �إ�شارة �إىل �أن اخللق ميكنهم التقلب يف
قال
َ
(((2
ال�صال ُة َفا ْن َت ِ�ش ُروا ِف
حوائجهم ،ومكا�سبهم يف النهار ال يف الليل  .وقال تعاىلَ (:ف ِ�إ َذا ُق ِ�ض َي ِت َّ
ْأ
الَ ْر ِ�ض َوا ْب َت ُغوا مِ نْ َف ْ�ض ِل ال َّلهِ َوا ْذ ُك ُروا ال َّل َه َكثِري ًا َل َع َّل ُك ْم ُت ْفل ُِحونَ )( .((3وهذا �أمر من الله جل يف
عاله ورخ�صة لالنت�شار والعمل والتما�س الف�ضل منه �سبحانه وتعاىل وهو الذي بيده مفاتيح
الَ ْر ِ�ض َو َج َع ْل َنا َل ُك ْم فِيهَا َمعَا ِي َ�ش
تعاىل(:و َل َق ْد َم َّك َّنا ُك ْم ِف ْ أ
خزائنه يف الدنيا والآخرة( .((3وقال
َ
( ((2ال�شيباين ،االكت�ساب� ،ص .32
( ((2ال�شيباين ،االكت�ساب� ،ص .47
( ((2املاوردي ،النكت والعيون ،ج � ،1ص .342
( ((2املب�سوط ،ج � ،30ص .245
(� ((2إحياء علوم الدين ،ج � ،2ص .61
( ((2م ،ن.
( ((2عبد الباقي ،املعجم املفهر�س لألفاظ القران الكرمي� ،ص�ص .484 - 483
(� ((2سورة النب�أ� ،آية .11
( ((2الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج � ،31ص .8
(� ((3سورة اجلمعة� ،آية .10
( ((3الطربي ،جامع البيان ،ج � ،28ص .131
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الك�سب واجب على كل م�سلم قادر عليه بل هو يف كثري من الأحيان فر�ض ،لأن من غريه ال يتمكن
الإن�سان من ت�أمني قوته وقوت عياله .لذا �س�أبني �أهميته وم�شروعيته يف الكتاب ثم ال�سنة ،ثم
الإجماع.
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َقلِي ًال َما َت ْ�ش ُك ُرونَ )( ،((3ويف هذا �إ�شارة �إىل انه �سبحانه وتعاىل مهد للإن�سان �سب ًال للعي�ش يف
�أر�ضه وما عليه �إال �أن يعمل ويجد لكي يك�سب رزقه وي�سد حاجاته ال�ضرورية للعي�ش واال�ستعانة
الَ ْر َ
ُ
تعاىل(:ه َو ا َّلذِ ي َج َع َل َل ُك ُم ْ أ
على العبادة( .((3وقال
�ض َذلُو ًال َفا ْم ُ�شوا ِف َم َناكِ ِبهَا َو ُكلُوا مِ نْ ِر ْزقِهِ
َو�إِ َليْهِ ال ُّن ُ�شو ُر)( ،((3ففي هذه الآية الكرمية ينبه الباري عز وجل النا�س �إىل انه �أ�سدى �إليهم نعمة
كبرية يف ت�سخريه الأر�ض وتذليلها لهم ،ب�أن جعلها �ساكنة ال متيد وال ت�ضطرب ،و�سلك فيها من
ال�سبل ،وجعل فيها من اجلبال ،و�أنبع فيها من العيون ،وهي�أ فيها من املنافع ،وموا�ضع الزروع
والثمار ،ف�سافروا وترددوا يف �أقاليمها و�أرجائها يف �أنواع املكا�سب والتجارات واعلموا �أن
(((3
�سعيكم ال يبدي عليكم �شيئ ًا �إال �أن يي�سره الله لكم ،وال�سعي ال ينايف التوكل( .((3وقال القرطبي
يف معر�ض تف�سريه الآية الكرمية :هو �أمر �إباحة ،و�إ�شارة �إىل التمكن من الزرع والغر�س و�شق
الأنهار وحفر العيون والآبار ،لكي مت�شوا يف �أطرافها ونواحيها و�آكامها وجبالها.
املطلب الثاين :يف ال�سنة النبوية:

�أما يف ال�سنة النبوية ال�شريفة فقد وردت عدة �أحاديث تربز مكانة الك�سب يف الإ�سالم وارتباطه
بعقيدة امل�ؤمن ،وفري�ضته على كل م�سلم قادر عليه ،وم�شابهته للجهاد يف �سبيل الله ،فقد حث
النبي �صلى الله عليه و�سلم على الك�سب عن طريق العمل اليدوي واالعتماد على النف�س .فعن
رافع بن خديج قال :قال ر�سول الله �صلى الله عليه واله و�سلم(:العامل باحلق على ال�صدقة،
كالغازي يف �سبيل الله حتى يرجع �إىل بيته)(.((3
فالك�سب يف الإ�سالم عن�صر من العنا�صر الأ�سا�سية يف جلب م�صلحة الدنيا والآخرة والن�شاط
االقت�صادي هو الطريق �إىل حت�صيل مطالب احلياة املعي�شية ولكن كيف عمل الر�سول على
الرتغيب يف العمل وجعله و�سيلة من و�سائل الإنتاج يف الن�شاط االقت�صادي:
 -١انه �صلى الله عليه و�سلم جعل الك�سب مب�ستوى العبادة يف �سبيل الله ،فالعبادة عمل والك�سب
عبادة يف نظر الإ�سالم ،فجعل العبادة ع�شرة �أجزاء ت�سعة منها يف الك�سب(.((3
 -٢جعل �صلى الله عليه و�سلم الك�سب كاجلهاد يف �سبيل الله( ،((3واجلهاد يف �سبيل الله عبادة
من العبادات.
(� ((3سورة الأعراف� ،آية .10
( ((3الطربي ،جامع البيان ،ج � ،8ص  .165النحا�س ،معاين القران ،ج � ،3ص .11
(� ((3سورة امللك� ،آية .15
( ((3ابن كثري ،تف�سري القران العظيم ،ج � ،4ص .424
( ((3اجلامع لأحكام القران ،ج � ،18ص .215
( ((3احمد ،امل�سند ،ج � ،4ص  .143ال�سيوطي ،اجلامع ال�صغري ،ج � ،2ص  .185قال العالمة الألباين :حديث �صحيح� ،صحيح اجلامع
ال�صغري ،ج � ،2ص .737
( ((3احلبي�شي ،الربكة� ،ص .29
( ((3احلبي�شي ،الربكة� ،ص .29
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 -٣جعل الر�سول �صلى الله عليه و�سلم العمل يف �سبيل النف�س والوالدين والعيال �شهاد ًة وجهاد ًا
يف �سبيل الله .فقال �صلى الله عليه و�سلم(:من �سعى على نف�سه ليعزها ويغنيها فهو �شهيد ،ومن
�سعى على والديه ليعفهما فهو جماهد ،ومن �سعى على عياله فهو يف �سبيل الله ،ومن �سعى
مكاثر ًا فهو يف �سبيل ال�شيطان)(.((4
 -٤وترغيب ًا يف العمل �أخرب �صلى الله عليه و�سلم �إن الأنبياء كانوا ي�أكلون من عمل �أيديهم،
فقال(:وما �أكل �أحد قط خري ًا من �أن ي�أكل من عمل يده و�إن نبي الله داود عليه ال�سالم كان ي�أكل
من عمل يده)( .((4و�أخري ًا �أخرب النبي �أن الأنبياء عليهم ال�سالم قد عملوا رعاة للغنم قبل �أن
يُبعثوا و�أنه �صلى الله عليه و�سلم قد رعاها لأهل مكة(.((4
املطلب الثالث :ك�سب الأنبياء وال�صحابة:

( ((4احلبي�شي ،الربكة� ،ص  .30قال العالمة الألباين :حديث �صحيح .ينظر� :سل�سلة االحاديث ال�صحيحة ،ج � ،5ص .272
( ((4البخاري� ،صحيح ،ج � ،3ص .9
( ((4املقريزي� ،إمتاع الأ�سماع ،ج � ،1ص  .16احللبي� ،إن�سان العيون ،ج � ،1ص .205
( ((4البخاري� ،صحيح البخاري ،ج � ،3ص .48
( ((4قراريط :جمع قرياط ،والقرياط هو جزء من �أجزاء الدرهم ،وهو ن�صف ع�شره يف اكرث البالد ،واهل ال�شام يجعلونه جزء ًا من �أربعة
وع�شرين .ينظر :البعلي ،املطلع على �أبواب املقنع ،ج � ،1ص.305
( ((4البخاري� ،صحيح ،ج � ،3ص .48
(� ((4سورة الإ�سراء الآيتان .91 - 90
(� ((4سورة الأنعام� ،آية .90
( ((4ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،ج � ،23ص.2
(� ((4سورة طه� ،آية .117
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و�إذا انتقلنا �إىل الك�سب عند الأنبياء وهم القدوة لنا يف جمال الك�سب ،فهم مع علو منزلتهم
اتخذوا من الك�سب طريق ًا لهم يف حياتهم ،فكانوا يزاولون خمتلف الأعمال .وال�شاهد قول
النبي �صلى الله عليه واله و�سلم(:ما من نبي �إال وقد رعى الغنم ،قيل :و�أنت يا ر�سول الله قال:
و�أنا)( .((4ويف رواية �أخرى قال(:نعم كنت �أرعاها على قراريط ( ((4لأهل مكة)( .((4وكان الأنبياء
عليهم ال�سالم �أهل حرفة يتك�سبون بها ويح�صلون بها قوتهم ورزقهم.
ومن امل�ؤكد �أن الباري عز وجل كان قادر ًا �أن يجعل الأنبياء يف �سعة من العي�ش والرتف لكي
يجنبهم عناء الك�سب �أو ًال ،ويدفع النا�س �إىل الإميان بهم ثاني ًا ،وهذا فع ًال ما طلبه امل�شركون من
النبي �صلى الله عليه واله و�سلم( .((4لكن احلكمة الإلهية �أرادت �أن تبني لنا قيمة الك�سب .من هنا
�أ�صبح طريق الك�سب هو طريق الأنبياء قال تعاىل�(:أُو َلئ َِك ا َّلذِ ينَ هَ دَى ال َّل ُه َف ِب ُهد ُ
َاه ُم ا ْق َتدِ ْه ُق ْل ال
َالنيَ)( .((4وقد �أمرنا الله تبارك يف عاله االقتداء بهم.
�أَ ْ�س�أَلُ ُك ْم َع َليْهِ �أَ ْجر ًا �إِنْ ُه َو �إِ َّل ِذ ْك َرى ِل ْلع َ ِ
و�أول الأنبياء طلب ًا للك�سب �آدم(عليه ال�سالم)( .((4وقال تعاىلَ (:ف ُق ْل َنا َيا �آ َد ُم ِ�إنَّ هَ َذا َع ُد ٌّو َل َك
َو ِل َز ْو ِج َك َفال ي ُْخ ِر َج َّن ُك َما مِ نَ ْ َ
ال َّنةِ َف َت ْ�ش َقى)( .((4وهنا قال تعاىل(فت�شقى) مع العلم انه تبارك
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وتعاىل يف �أول الآية كان خطابه لالثنني �آدم وحواء لكنه ختم مبخاطبة �آدم فقط ،وتف�سري ذلك:
انك يا �آدم ال تطيع �أنت وزوجتك ال�شيطان لكي ال يخرجكما من اجلنة ،لأنكما �ستخرجان من
النعيم ،لكن �أنت وحدك من �سيتحمل امل�شقة والتعب يف طلب املعي�شة والكد والك�سب عليك وعلى
زوجتك� .إذ �أنزل الله �إليه بذور وثور �أحمر كان يحرث به الأر�ض ،فكان ذلك �شقا�ؤه( .((5وقال ابن
كثري يف تف�سري الآية� :أي ال تطع ال�شيطان لكي ال تخرج من اجلنة وتتعب يف طلب الرزق ،من
حرث وزرع وح�صد وطحن وغري ذلك من الأعمال ،لأن الرجل هو الذي ي�سعى على زوجته ،لأنك
ها هنا يا �آدم يف عي�ش رغيد هنيء بال كلفة وال م�شقة(.((5
كما عمل النبي نوح عليه ال�سالم يف النجارة( .((5و�إدري�س كان خياط ًا ،و�إبراهيم بزاز ًا ،وهود
تاجر ًا ( .((5وكان داود عليه ال�سالم يعمل حداد ًا� ،إذ �أالن الله له وجعل احلديد يف يده كالطني
املبلول ي�صرفه يف يده كيف ي�شاء ،ومل يكن ي�ستعمل نار ًا وال مطرقة بل يفتله بيده( .((5وم�صداق
ي َو�أَ َل َّنا َل ُه ْ َ
تعاىل(:و َل َق ْد �آ َت ْي َنا دَا ُو َد مِ َّنا َف ْ�ض ًال َيا ِج َبا ُل �أَوِّ ِبي َم َع ُه َو َّ
ذلك قوله
الدِ يدَ)( .((5وكان
َ
الط ْ َ
(((5
ْ
ُو�س َل ُك ْم ِل ُت ْح ِ�ص َن ُك ْم مِ نْ َب�أ ِ�س ُك ْم َف َه ْل
�أول من �صنع الدروع  .وقوله
َ
تعاىل(:و َع َّل ْم َنا ُه َ�ص ْن َع َة َلب ٍ
�أَ ْن ُت ْم َ�شاكِ ُرونَ )( .((5ومل يكتف الباري عز وجل ب�أن علم نبيه داود عليه ال�سالم هذه ال�صنعة ،و�إمنا
يف الوقت نف�سه حث النا�س �أن يقتدوا به وي�شمروا عن �ساعد اجلد ليمار�سوا العمل ال�صالح
املتقن ،لأن يف ذلك مثابة لهم يف الآخرة ،ومردود ًا مادي ًا لهم يف احلياة الدنيا(.((5
وكان �أبو بكر ال�صديق ر�ضي الله عنه من �أبرز ّ
جتار قري�ش حتى دخل يف الإمارة( .((5فانقطع
(((6
عن التجارة الن�شغاله ب�أمر امل�سلمني وفر�ض له من بيت املال  .وقال(:لقد علم قومي �أن حرفتي
مل تكن تعجز عن م�ؤونة �أهلي ،وقد �شغلت ب�أمر امل�سلمني ،ف�سي�أكل �آل �أبي بكر من هذا املال،
و�أحرتف للم�سلمني فيه)(� .((6أي لقد علمت قري�ش ب�أن ك�سبي املت�أتي من جتارتي مل يكن يعجز
عن تلبية متطلباتي و�أهل بيتي ،ولكن ان�شغاله ب�أمر اخلالفة �أبعده عن التوا�صل مع التجارة لذا
فانه �سي�أخذ مبلغ ًا حمدد ًا من بيت املال ،ويف املقابل �سيعمل فيه للم�سلمني(.((6
( ((5الطربي ،جامع البيان ،ج � ،16ص  .275القرطبي ،اجلامع لأحكام القران ،ج � ،11ص .253
( ((5تف�سري القران العظيم ،ج � ،3ص .176
(� ((5سورة هود� ،آية .37
( ((5ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،ج � ،30ص  .246ال�سيوطي ،الدر املنثور ،ج � ،4ص .274
( ((5الطربي ،جامع البيان ،ج � ،22ص  .82القرطبي ،اجلامع لأحكام القران ،ج � ،14ص .266
(� ((5سورة �سب�أ� ،آية .10
( ((5ابن اجلوزي ،زاد امل�سري ،ج � ،6ص .225
(� ((5سورة الأنبياء� ،آية .80
( ((5ابن اجلوزي ،زاد امل�سري ،ج � ،6ص .225
( ((5اخلالل ،احلث على التجارة� ،ص .91
( ((6اخلالل ،احلث على التجارة� ،ص .91
( ((6ابن �سعد ،الطبقات ،ج � ،3ص  .185العيني ،عمدة القارئ ،ج � ،11ص  .185ال�سيوطي ،تاريخ اخللفاء� ،ص .78
( ((6ابن حجر ،فتح الباري ،ج � ،4ص � .258إذ كان يتاجر بالأثواب.
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�أما عمر بن اخلطاب ر�ضي الله عنه فقد كان ميار�س التجارة يف ال�سوق حتى بعد توليه اخلالفة،
�سواء بيع ًا �أم �شراء ًا( .((6وكان يف�ضل الك�سب على اجلهاد ،بقوله(:لأن �أموت بني �شعبتي رحلي
�أ�ضرب يف الأر�ض �أبتغي من ف�ضل الله �أحب �إيل من �أن �أقتل جماهد ًا يف �سيبل الله ،لأن الله
تعاىل قدم الذين ي�ضربون يف الأر�ض يبتغون من ف�ضله على املجاهدين بقوله�(:إِنَّ َر َّب َك َي ْع َل ُم
ِ�ص َف ُه َو ُثلُ َث ُه َو َطا ِئ َف ٌة مِ نَ ا َّلذِ ينَ َمع ََك َوال َّل ُه ُي َق ِّد ُر ال َّل ْي َل َوال َّنهَا َر َع ِل َم
�أَ َّن َك َت ُقو ُم �أَ ْد َنى مِ نْ ُثلُ َث ِي ال َّل ْي ِل َون ْ
�أَنْ َلنْ ُ ْ
اب َع َل ْي ُك ْم َفا ْق َر ُ�أوا َما َت َي َّ�س َر مِ نَ الْ ُق ْر� ِآن َع ِل َم �أَنْ َ�س َي ُك ُ
ون مِ ْن ُك ْم َم ْر َ�ضى َو� َآخ ُرونَ
ت ُ�صو ُه َف َت َ
يل ال َّلهِ َفا ْق َر ُ�أوا َما َت َي َّ�س َر مِ ْن ُه
َي ْ�ض ِر ُبونَ ِف ْ أ
الَ ْر ِ�ض َي ْب َت ُغونَ مِ نْ َف ْ�ض ِل ال َّلهِ َو� َآخ ُرونَ ُي َقا ِتلُونَ ِف َ�س ِب ِ
تدُو ُه
َو�أَقِي ُموا َّ
ي َِ
ال�صال َة َو�آ ُتوا ال َّز َكا َة َو�أَ ْق ِر ُ�ضوا ال َّل َه َق ْر�ض ًا َح َ�سن ًا َو َما ُت َق ِّدمُوا ِ ألَ ْن ُف ِ�س ُك ْم مِ نْ َخ ْ ٍ
(((6
ا�س َت ْغ ِف ُروا ال َّل َه �إِنَّ ال َّل َه َغ ُفو ٌر َر ِحي ٌم)  .وكان عثمان بن عفان
عِ ْن َد ال َّلهِ ُه َو َخ ْي ًا َو�أَع َْظ َم �أَ ْجر ًا َو ْ
يعمل بالتجارة(.((6

�إذ �إن الإ�سالم ال ير�ضى للم�سلم �أن يعي�ش عالة على غريه وال ي�سمح له برتك الك�سب ويعول على
الدعاء فقط ،ويف ق�سم من الأحاديث جند �أنها جعلت من الك�سب منهج ًا للم�سلم( .((6وقد �أقر الفكر
االقت�صادي الإ�سالمي للك�سب قيمته ،ويف كل ع�صوره فكانت احلرف وال�صناعات تنت�شر يف
كافة �أنحاء الدولة الإ�سالمية ،لدرجة �أن �ألقاب املهن واحلرف وال�صناعات غدت �ألقاب ًا للكثري من
الفقهاء واملحدثني وامل�ؤرخني وال�شعراء والكتاب والوزراء ،مثل :الزجاج واجلوهري والبزاز
والبزار واخلالل وغري ذلك من املهن(.((7
وهذا يُ�شري بو�ضوح �إىل �أهمية الك�سب وطلب الرزق يف الإ�سالم� ،إذ كان الك�سب طريق املر�سلني،
وال�صحابة و�سلف الأمة من الفقهاء واملحدثني ،فلم يزدادوا بعملهم هذا �إال رفعة يف نظر النا�س.
مما �سبق يت�ضح لنا �أن ف�ضل الك�سب عظيم عند الله �سبحانه وتعاىل وعند الأنبياء وال�صحابة
فعليه تتوقف حياة الإن�سان وم�ستوى معا�شه وكرامته ،وبالك�سب يتمكن من حتقيق الغاية
( ((6ال�صالبي ،ف�صل اخلطاب� ،ص .20
(� ((6سورة املزمل� ،آية .20
( ((6ال�صالبي ،تي�سري املنان� ،ص .44
( ((6يعملون اخلز من ال�صوف والإبر�سيم.
( ((6تلبي�س ابلي�س� ،ص .282
( ((6الغزايل� ،إحياء علوم الدين ،ج � ،2ص .83
( ((6الطرباين ،املعجم الكبري ،ج � ،10ص  .74الق�ضاعي ،م�سند ال�شهاب ،ج � ،1ص .104
( ((7م�شهور ،اال�ستثمار� ،ص  .107امل�صري ،مقومات االقت�صاد� ،ص .22
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و�أجمل لنا ابن اجلوزي حرف ق�سم من ال�صحابة فقال :كان �أبو بكر وعثمان بن عفان وعبد
الرحمن بن عوف وطلحة بزازين .وكان الزبري بن العوام وعامر بن كريز خزازين( ،((6وكان
�سعد بن �أبي وقا�ص يربي بالنبل ،وكان عثمان بن طلحة خياط ًا( .((6وان ال�صحابي �سلمان
الفار�سي كان حري�ص ًا ا�شد احلر�ص على �أن ي�أكل من عمل يده �إذ كان ي�صنع القفاف واحل�صران
من اخلو�ص ويبيعها(.((6
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التي من �أجلها ُخلِق فيتمكن من العبادة والقيام مبهمة ا�ستخالفه يف الأر�ض ،التي �أوكلها اليه
الباري عز وجل .فالك�سب يحدد م�ستوى الأفراد واجلماعات والأمم وبالتايل م�صريها يف الدنيا
والآخرة.
املبحث الثالث :احلث على ممار�سة الك�سب احلالل

حددت ال�شريعة الإ�سالمية ممار�سات معينة و�أجازت للم�سلمني مزاولتها وامتهانها لكي ي�ؤمنوا
من خاللها حاجاتهم احلياتية اليومية ،و�سميت هذه املمار�سات يف النهج االقت�صادي الإ�سالمي
بـ(الك�سب احلالل) ،يف حني ُحذر امل�سلمون من مزاولة مهن وحرف �أخرى �إذ عدها الدين احلنيف
حمرمة ومنهي عنها �شرع ًا.
ومن ال�ضمانات التي و�ضعها الإ�سالم لنجاح التنمية االقت�صادية وا�ستمرارها ،هي ارتقائه
بالعمل التنموي �إىل مرتبة العبادة( .((7فلم يكتف الإ�سالم بالدعوة واحلث على الك�سب عم ًال
يى ال َّل ُه َع َم َل ُك ْم َو َر ُ�سولُ ُه َو ْالُ�ؤْمِ ُنونَ َو َ�س ُ َ
َال الْ َغ ْي ِب
بقوله
َ
تعاىل(:و ُق ِل ا ْع َملُوا َف َ�س َ َ
ت ُّدونَ ِ�إ َل ع ِ ِ
(((7
ً
َو َّ
با ُك ْن ُت ْم َت ْع َملُونَ )  ،بل ف�ضال عن ذلك عُد العمل يف ذاته عبادة ،و�أن الفرد
ال�شهَادَةِ َف ُي َن ِّب ُئ ُك ْم ِ َ
امل�سلم املخل�ص يف عمله قريب من الله ،ومثاب على عمله ال�صالح يف الدنيا والآخرة.
وقد عد الإ�سالم �أن القيام بالعمل املنتج ،ابتغاء الك�سب ،من �أبواب اجلهاد يف �سبيل الله( ،((7وقد
ُذكر �شاب عند النبي زاهد ًا ورع ًا لكنه ال يعمل فلم ير�ض النبي �صلى الله عليه و�سلم عن ذلك،
و�أكد �صلى الله عليه و�سلم على �ضرورة �أن تكون لكل م�سلم حرفة يزاولها وينتفع بها لأن الزهد
والورع لوحدهما ال يكفيان امل�سلم و�إمنا يجب �أن يرافقهما العمل املنتج الذي ي�صون �صاحبه عن
م�س�ألة النا�س التي ح�صل النهي عنها (.((7
املطلب الأول :ممار�سة الك�سب احلالل يف االقت�صاد الإ�سالمي

يعد الك�سب يف االقت�صاد الإ�سالمي مبثابة ا�ستجابة لأمر الله عز وجل �إذ قال يف حمكم كتابه
ات َما َر َز ْق َنا ُك ْم َو ْ
ا�ش ُك ُروا ِل َّلهِ �إِنْ ُك ْن ُت ْم �إِ َّيا ُه َت ْع ُب ُدونَ )(.((7
العزيزَ (:يا �أَ ُّيهَا ا َّلذِ ينَ �آ َم ُنوا ُكلُوا مِ نْ َط ِّي َب ِ
واملق�صود هنا الك�سب احلالل� ،أي كلوا وا�شربوا من الرزق احلالل الذي حللته لكم ،وال تتعدوا
( ((7الفنجري ،املذهب االقت�صادي يف الإ�سالم� ،ص .107
(� ((7سورة التوبة� ،آية .105
( ((7ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص  .71الهندي ،كنز العمال ،ج � ،4ص .6
( ((7ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص  .72ورد احلديث عند ابن عبد ربه وابن قتيبة :ب�أن ذكر رجل عند النبي �صلى الله عليه و�سلم ُعرف
باالجتهاد يف العبادة والقوة على العمل ،وقالوا �صحبناه يف �سفر فما راينا بعدك يا ر�سول الله اعبد منه كان ال ينتهي من �صالة وال يفطر
من �صيام ،قال النبي �صلى الله عليه و�سلم :فمن كان ميونه ويقوم به فقالوا :كلنا ،قال :كلكم اعبد منه .ينظر :ابن قتيبة ،ت�أويل خمتلف
احلديث� ،ص .273
(� ((7سورة البقرة� ،آية .172
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�إىل ما حرمته عليكم ( .((7والطيبات يف االقت�صاد الإ�سالمي هي ناجت طبيعي للك�سب احلالل ،وما
عداها فال يُعد منها.
والك�سب احلالل هو :طلب ما البد منه من املباح ،وعد الفقهاء هذا النوع من الك�سب جائز على
الإطالق .وميكن للإن�سان �أن يتح�صل على الك�سب من :االكت�ساب� ،أو التغالب� ،أو باالنتهاب،
واالنتهاب ي�ستوجب العقاب ،ويف التغالب ف�ساد والله ال يحب الف�ساد(.((7

قال �سعيد بن امل�سيب :ال خري فيمن ال يُريد جمع املال من حله ،يكف به وجهه عن النا�س ،وي�صل
به رحمه ،ويُعطي منه حقه( .((8وقال القا�سم بن الوليد الهمذاين( ((8يف قوله عز وجلَ (:ف َل ُن ْح ِي َي َّن ُه
َح َيا ًة َط ِّي َب ًة)( ،((8قال :هو الك�سب الطيب( .((8وقال �أبو هريرةَ � :
أو�ش َك �أن يُف َت َح على النا�س باب
م�س�ألة ال يُبايل �أن ينال الرجل مبا ناله( .((8ونحن يف ع�صرنا احلا�ضر ،ونحن نعي�ش يف هذا
الزمن ،الذي تكالبت فيه النا�س على الدينار والدرهم ،و�أ�صبح املرء ال يهمه �إال املال من �أي طريق
اكت�سبه ،من حالل؟ �أم من حرام؟ ولذا قال ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم ي�س�أل املرء يوم
القيامة عن(:ماله من �أين اكت�سبه وفيما انفقه)(.((8
( ((7الطربي ،جامع البيان ،ج � ،2ص .114
( ((7ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،ج � ،30ص .245
(� ((7سورة املائدة� ،آية � .88سورة النحل� ،آية  .14الطربي ،جامع البيان ،ج � ،7ص .18
( ((7م�سلم� ،صحيح م�سلم ،ج � ،3ص .85
( ((8م�سلم� ،صحيح م�سلم ،ج � ،3ص .101
( ((8ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص  .35الأ�صبهاين ،احللية ،ج � ،2ص  .173الذهبي� ،سري ،ج � ،4ص .238
( ((8القا�سم بن الوليد �أبو عبد الرحمن الهمذاين الكويف القا�ضي ،ثقة �صدوق ،مات �سنة  141ه .ينظر :املزي ،تهذيب الكمال ،ج ،23
�ص .456
(� ((8سورة النحل� ،آية .97
( ((8الطربي ،جامع البيان ،ج � ،14ص  .223القرطبي ،اجلامع لأحكام القران ،ج � ،10ص .174
( ((8ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص .27
( ((8الرتمذي� ،سنن ،ج � ،4ص  .35قال العالمة الألباين :حديث �صحيح .ينظر� :سل�سلة االحاديث ال�صحيحة ،ج � ،2ص .629
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وردت يف كتاب الله �آيات كثرية تدل على ما �أباحه الله للعباد ،ووجوب التزام امل�سلم بال�سعي
لطلب الرزق احلالل( .((7وحفلت كتب احلديث بالأحاديث التي رويت عن النبي �صلى الله عليه
واله و�سلم ،والتي يحث وي�شري فيها �إىل الك�سب احلالل(.((7
قال ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم(:من ي�أخذ ما ًال بحقه يُبارك له فيه ،ومن ي�أخذ ما ًال بغري
حقه ،فمثله مثل الذي ي�أكل وال ي�شبع)( .((8ف�أخذ املال بحق جناة من الفتنة و�أما �سلوك الباطل يف
مال الله ور�سوله فوقوع يف الفتنة ي�ؤدي �إىل النار ،والتحذير يت�سع لي�شمل التنبيه من الفتنة
واخلو�ض فيما ت�شتهيه النف�س وهو �أعم من املال ،في�شمله وغريه ،وعلى ذلك فان الأحاديث �أعاله
تربط املال باحلياة الدنيا .ففي هذا الوقت الذي كان ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم ي�ؤكد على
�إ�صابة املال بحقه حذر املتخو�ضني من �أن متتد �أيديهم �إىل مال الله ور�سوله.
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املطلب الثاين :املفا�ضلة بني الك�سب والعبادة

�إن الك�سب �إذا مل يق�صد منه التكاثر والتفاخر بني النا�س ،و�إمنا ق�صد منه �سد حاجة الرجل
وحاجة عياله واال�ستغناء عن �س�ؤال النا�س والقدرة على عبادة الله و�صلة الرحم واجلار ،فهذا
الك�سب اف�ضل من عبادة النوافل .لكن �إذا كان العك�س ،فالعك�س �صحيح(.((8
�إذ �إن املزارع والتاجر وال�صانع واخلياط وغريهم من الك�سبة ي�ستفيدون من ك�سبهم ،كما
وي�ستفيد غريهم من عملهم ،لكن من ي�صلي لله عز وجل فهو ي�صلي لنف�سه فقط .وقد قال ر�سول
الله �صلى الله عليه واله و�سلم(:خري النا�س �أنفعهم للنا�س)( .((8لذا قيل :العبادة ع�شرة �أجزاء،
ت�سعة منها يف ال�صمت والعا�شرة ك�سب اليد من احلالل(.((8
املبحث الرابع :مقا�صد الك�سب

تعاىل(و ُق ِل ا ْع َملُو ْا)(.((9
يف القران الكرمي �آيات تقدر قيمة الك�سب وتربز دوره يف التملك �إذ قال
َ
وحث ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم يف �أحاديثه على الك�سب ،ولي�س الك�سب كيفما اتفق و�إمنا
حث وركز ودعا ونبه �إىل وجوب �أن ي�ؤدي ذلك الك�سب �إىل الإح�سان ،ففي �صحيح البخاري قال
النبي �صلى الله عليه و�سلم(:على كل م�سلم �صدقة ،فقالوا :يا نبي الله ،فمن مل يجد ؟ قال :يعمل
بيده فينفع نف�سه ويت�صدق ،قالوا :فان مل يجد ؟ قال :يعني ذا احلاجة امللهوف ،قالوا :فان مل
يجد؟ قال :فليعمل باملعروف وليم�سك عن ال�شر ف�إنها له �صدقة)(.((9
فالإلزام الذي يبد�أ به احلديث يف قول النبي(على كل م�سلم) دعوة �إىل الإنتاج والعمل لأنه اذا
كان على كل م�سلم �صدقة فان بع�ض امل�سلمني بغري �شك ال ميلك ما ًال يت�صدق منه فك�أن احلديث
ال�شريف يحثه على العمل الذي يك�سب منه ما ًال ميكنه من الوفاء بهذا الإلزام ،ولقد فهم ال�صحابة
هذا التوجيه فكان �س�ؤالهم(:فمن مل يجد ؟ ودلهم النبي على طرق الك�سب امل�شروع والتملك الذي
ميكنهم من هذا فقال(يعمل بيده)(.((9
عن كعب بن عجرة قال :مر على النبي رجل فر�أى �أ�صحاب ر�سول الله من جلده ون�شاطه ،فقالوا:
يا ر�سول الله ،لو كان هذا يف �سبيل الله ؟ فقال ر�سول الله�(:إن كان خرج ي�سعى على ولده �صغار ًا
يف �سبيل الله و�إن كان خرج ي�سعى على �أبوين �شيخني كبريين فهو يف �سبيل الله و�إن كان خرج
ي�سعى على نف�سه يعفها فهو يف �سبيل الله و�إن كان خرج ي�سعى رياء ومفاخرة فهو يف �سبيل
( ((8ملزيد من �آراء الفقهاء .ينظر :ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،ج � ،30ص .248
( ((8الق�ضاعي ،م�سند ال�شهاب ،ج � ،2ص  .223الهندي ،كنز العمال ،ج � ،15ص  .777قال العالمة الألباين ،حديث ح�سن .ينظر� :صحيح
اجلامع ال�صغري ،ج � ،1ص .623
( ((8الديلمي ،الفردو�س مب�أثور اخلطاب ،ج � ،3ص .79
(� ((9سورة التوبة� ،آية .105
( ((9البخاري� ،صحيح البخاري ،ج � ،2ص  .121ينظر :م�سلم� ،صحيح م�سلم ،ج � ،3ص .83
( ((9النووي� ،شرح �صحيح م�سلم ،ج � ،7ص .94
104

املجلد ( )2العدد ( )١ـ دولة قطر  ١٤٣٦هـ ـ  ٢٠١٥م

ال�شيطان) (.((9
وعد الإ�سالم الإن�سان املكلف الوحيد بعمارة هذه الأر�ض ،و�أكد له اخلالفة فيها ،دون غريه من
املخلوقات ،وهذا العمل مطلوب منه حتى يرث الله الأر�ض ومن عليها ،لهذا فقد قال ر�سول الله
�صلى الله عليه و�سلم�(:إن قامت ال�ساعة وبيد �أحدكم ف�سيلة( ،((9ف�إن ا�ستطاع �أن ال يقوم حتى
يغر�سها فليفعل)( .((9وهذا احلديث يُظهر حر�ص الإ�سالم على تعمري هذه الدنيا التي يعي�ش
فيها الإن�سان ،يف كل زمان ومكان ،وذلك باحلث على موا�صلة العمل حتى يف ا�صعب الظروف
واحلكها.
املطلب الأول� :أهمية الك�سب

و�إذا كان الر�سول �صلى الله عليه واله و�سلم هو الذي يُبني ذلك ويدعو �إليه ،فان جمرد �صدور تلك
كاف لتداولها وتعميمها بني امل�سلمني ،ورغم هذا انه �صلى الله عليه واله و�سلم ي�شفع
الآثار عنه ٍ
قوله بعمله التطبيقي اجلاد يف كثري من الأمور ،حيث ورد �أنه �صلى الله عليه واله و�سلم عمل
بالتجارة والرعي ،قبل البعثة(.((9
ملا كان الإ�سالم يف هذه الدنيا ينظر �إىل نتائج العمل من زاويتني متالزمتني :الدنيوية والأخوية،
فقد جاء الإ�سالم وبني ما لعمل العامل من قيمة ونتائج عند الله �سبحانه وتعاىل ،حيث �أكد لنا
�أن طاعة الله عز وجل ال تكون كاملة وتامة �إال �إذا اقرتنت بالعمل الدنيوي النافع ،الذي يعود
على امل�سلم باملنفعتني مع ًا لهذا فعندما ُذكر �شاب عند النبي �صلى الله عليه واله و�سلم وام ُتدِ ح
لزهده وورعه وتعبده مل يقبل النبي مبثل هذه احلال(� ،((9إذ َع َّد ان�صراف ال�شاب للزهد وانقطاعه
للعبادة مل يكن كافي ًا لأن ميدح ،و�إمنا يجب �أن يكون م�ستغني ًا عن النا�س بعمل يده .وعد �صلى
الله عليه و�سلم من يقوم ب�إعالته �أف�ضل منه(.((10
( ((9الهيثمي ،جممع الزوائد ،ج � ،4ص  .325قال العالمة الألباين :حديث �صحيح .ينظر� :صحيح اجلامع ال�صغري ،ج � ،1ص .301
( ((9الف�سيلة :هي النخلة ال�صغرية .ينظر :الفراهيدي ،العني ،ج � ،7ص .260
( ((9احمد ،امل�سند ،ج � ،3ص  .191قال العالمة الألباين :حديث �صحيح .ينظر� :صحيح اجلامع ال�صغري ،ج � ،1ص .300
( ((9ال�سيوطي ،اجلامع ال�صغري ،ج � ،1ص  .633الديلمي ،الفردو�س ،ج � ،3ص  .409الهندي ،كنز العمال ،ج � ،3ص .238
( ((9جمموع الفتاوى ،ج � ،8ص .536
( ((9ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص  .58احمد ،امل�سند ،ج � ،6ص .167
( ((9ينظر :ابن قتيبة ،ت�أويل خمتلف احلديث� ،ص.273
( ((10ابن قتيبة ،ت�أويل خمتلف احلديث� ،ص.273
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يحث الإ�سالم على العمل الذي يقرتن ب�صفة ال�صالح ويتميز بالإخال�ص والإتقان( ،((9وهذه هي
�صفات العمل املنتج ،التي يرتكز عليها �أي اقت�صاد �سوي .وقد وردت الآيات الكرمية والأحاديث
ال�شريفة يف احلث على هذا العمل والدعوة �إليه( ،((9حتى يتمكن امل�سلمون من الو�صول جمتمعني
�إىل حتقيق التنمية االقت�صادية ال�شاملة.
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وبال ريب ف�إن هذا التوجه من �ش�أنه �أن يغر�س يف نف�س امل�سلم حب ًا �صادق ًا نحو عمله ،ويبني
للعامل �أنه عند الله �سبحانه وتعاىل �أف�ضل و�أعبد ممن هو يف �صفوف العاطلني عن العمل ولو
كان هذا العاطل �أكرث منه عبادة و�أزهد .وت�أ�سي�س ًا على ذلك يندفع امل�سلم لتحقيق الأف�ضلية،
وللرقي ب�إميانه ،حتى ي�صل �إىل ر�ضوان الله تبارك وتعاىل وحمبته ( ،((10ف�إن ناله يف �سبيل ذلك
تعب ج�سماين ،ف�إمنا ينظر �إليه ب�أنه �سعادة روحانية عظيمة ،ذلك �أنه و�ضع ن�صب عينيه �أقوال
النبي �صلى الله عليه واله و�سلم وتوجيهاته ( ،((10وعندئذ يكون على يقني ب�أن هذه املتاعب
وامل�صاعب ال بد حا�صلة ،ذلك �أنه يف جهاد ،كما �أخرب عن ذلك الر�سول �صلى الله عليه واله و�سلم
�إذ عد من ي�سعى لت�أمني الرزق لنف�سه ولعياله فهو كاملجاهد يف �سبيل الله (.((10
املطلب الثاين :حاالت وجوب الك�سب

�أوال :الك�سب فر�ض على كل قادر:
الإ�سالم فر�ض على امل�سلم العمل لأن العبادات التي فر�ضها الله علينا ،توجب توفر قدرة بدنية
لأدائها ،وان ال حياة بدون ك�سب .ملا كان وجود املال من �أهم العوامل التي ت�ساعد على التخل�ص
من م�شاكل الفقر ،فقد لزم �أن يوجد يف الإ�سالم دعوة متميزة �إىل اقتناء املال ،ذلك �إن فيه الكثري
من الفوائد الدينية والدنيوية ،وقد كان الأ�سلوب الإ�سالمي يف احلث على اتخاذ املال متمث ًال مبا
يلي :انه عون على طاعة الله (.((10

ثاني ًا :الك�سب لطلب الثواب من الله:
من خالل الإخال�ص بالعمل ينال امل�سلم ر�ضا الله عز وجل� ،إذ يُعد هذا الدافع من �أهم الدوافع
التي تدفع امل�سلم ليكون بني �صفوف العاملني ،املخل�صني ال�صادقني يف عملهم ،ذلك �أنه يعرف
�أن هذا العمل يحقق له القيمة الأخروية ،املتمثلة بالأجر والثواب ،كما يحقق له القيمة الدنيوية
املنتجة للأجرة واالكت�ساب(.((10
وقد ف�صل ديننا احلنيف يف بيان الثواب العظيم الذي يناله العامل ،فلما كان الإ�سالم يف هذه
الدنيا ينظر �إىل نتائج عمل الإن�سان ،فقد بني الإ�سالم ما لعمل العامل من قيمة ونتائج عند الله
�سبحانه وتعاىل ،حيث �أكد لنا �أن طاعة الله عز وجل ال تكون كاملة وتامة �إال �إذا اقرتنت بالعمل
الدنيوي النافع ،الذي يعود على امل�سلم باملنفعتني مع ًا(.((10
( ((10الطرباين ،املعجم الكبري ،ج� ،12ص  .238الق�ضاعي م�سند ال�شهاب ،ج � ،2ص .149
( ((10ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص  .72الطرباين ،املعجم الأو�سط ،ج � ،7ص  .289الهيثمي ،جممع الزوائد ،ج � ،4ص .63
( ((10ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص  .71الق�ضاعي ،م�سند ال�شهاب ،ج � ،1ص .83
( ((10الفنجري ،املذهب االقت�صادي يف الإ�سالم� ،ص  .105اجلمال ،مو�سوعة االقت�صاد الإ�سالمي� ،ص .113
( ((10الفنجري ،املذهب االقت�صادي يف الإ�سالم� ،ص  .105اجلمال ،مو�سوعة االقت�صاد الإ�سالمي� ،ص .113
( ((10م�شهور ،اال�ستثمار يف االقت�صاد الإ�سالمي� ،ص  .109امل�صري ،مقومات االقت�صاد الإ�سالمي� ،ص .25
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فهذا يغر�س يف نف�س امل�سلم حب ًا �صادق ًا نحو عمله ،ويبني للعامل �أنه عند الله �سبحانه وتعاىل
�أف�ضل و�أعبد ممن هو يف �صفوف العاطــلني عن العمل ولو كان هذا العاطل �أكرث منه عبادة
وزهد ًا .الأمر الذي يدفع امل�سلم لتحقيق الأف�ضلية ،وللرقي ب�إميانه( .((10وحني يدرك امل�سلم �أن
عمله يف هذه الدنيا ،ابتغاء منافعه وم�صاحله اخلا�صة ،مثاب عليه عند الله تبارك وتعاىل ،اندفع
بكل عزمية و�إخال�ص يف بناء جمتمعه ورقيه ،نابذ ًا للدعة والبطالة ،عارف ًا �أن الله مطلع عليه،
ومدرك ًا ب�أنه يقوم ب�أحب الأعمال اليه(.((10
ذلك �أن العبادة التي افرت�ضها الله �سبحانه وتعاىل على عباده ،وجعلها �سبب ًا يف خلق بني الب�شر
النَّ َو ْ ِأ
وغريهم ،وبقوله
ُون)( ،((10وتقت�ضي من الإن�سان
َ
ال ْن َ�س �إِ َّل ِل َي ْع ُبد ِ
تعاىل(:و َما َخ َل ْقتُ ْ ِ
ً
متكن ًا مادي ًا و�صفا ًء ذهنيا ،وال يكون ذلك �إال بنيل النف�س الب�شرية كفايتها مما حتتاج �إليه ،وهذا
ال يت�أتى �إال باحل�صول على املال ومتلكه.
وقال حممد بن املنكدر(:نِع َم العون على الدين الغنى)( .((11وغري ذلك من الن�صو�ص التي ت�شري
وتبني �أن وجود املال بيد امل�سلم �إمنا يُعِ ينه على القيام بالواجبات التي ُكلِف بها ،ويدفعه لك�سب
املزيد من الأجر والثواب واملناف�سة بذلك.
فالك�سب يغني الإن�سان عن احلاجة �إىل النا�س ،وعن �س�ؤالهم لذا قال النبي(:لأن ي�أخذ �أحدكم
حبله في�أتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خري له من �أن ي�س�أل النا�س
�أعطوه �أو منعوه)(.((11

رابع ًا� :إذا كان امل�سلم مدين ًا:
ل�شخ�ص ما مببلغ من املال فالك�سب هنا واجب عليه ،حتى ي�سدد ما بذمته ( .((11وحث �سعيد
بن امل�سيب على جمع املال لق�ضاء الدين فقال :اللهم انك تعلم �إين مل اجمع املال �إال لأق�ضي بها
ديني(.((11

خام�س ًا :احلر�ص على طاعة الله عز وجل:

وذلك بتمكني امل�سلم من القيام بواجباته التي افرت�ضها الله �سبحانه وتعاىل عليه ،والتي حتتاج
�إىل �صفاء ذهني ،والذي ال يكون �إال ب�إحراز النف�س على كفايتها من املعا�ش ،وحتتاج كذلك �إىل
( ((10ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص  .73الطرباين ،املعجم الكبري ،ج� ،12ص  .238الق�ضاعي ،م�سند ال�شهاب ،ج � ،2ص .149
( ((10اجلمال ،مو�سوعة االقت�صاد الإ�سالمي� ،ص .110
(� ((10سورة الذاريات� ،آية .56
( ((11ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص  .37ابن اجلعد ،امل�سند� ،ص .255
( ((11البخاري� ،صحيح البخاري ،ج � ،2ص .129
( ((11ال�سرخ�سي ،املب�سوط ،ج� ،30ص .256
( ((11ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص .40
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ثالث ًا :الك�سب تعفف ًا وا�ستغناء ًا عن النا�س:
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متكن مادي عيني ،الفتقار بع�ض الفرو�ض �إىل ذلك ،مثل فري�ضة احلج والزكاة وان كانتا على من
ا�ستطاع وال يكون هذا التمكن �إال مبزاولة �أحد �أنواع العمل املنتج املُدر للدخل.
ومن �أجل ذلك فقد قرر �شيخ الإ�سالم ابن تيمية (� ((11أن املرء ال يكون م�ؤمن ًا كام ًال �إال بعد �سد جميع
حاجاته الالزمة لذلك .وهذا يعد احلرمان املادي من املعوقات التي حتول بني املرء وبني بلوغ
درجة الإميان الكامل.
ومن ي�ستعر�ض �سري �أ�صحاب الأموال من ال�صحابة ر�ضوان الله عليهم ،وغريهم يجد �أن هذا
الهدف وا�ضح جلي عندهم ،وهو مبثابة الدافع لهم للح�صول على الرثوة وامتالكها فهذا الزبري
بن العوام يرى للمال �أهمية كبرية ،وان وجوده بني يدي الرجال امل�سلمني املتقني ي�ستطيعون من
خالله �أداء مهام كثرية منها�(:إن املال فيه �صنائع املعروف ،والنفقة يف �سبيل الله عز وجل)(.((11
املبحث اخلام�س� :أثر الك�سب يف تنمية املجتمع

يعد الك�سب يف االقت�صاد الإ�سالمي مبثابة ا�ستجابة لأمر الله عز وجل �إذ قال يف حمكم كتابه
العزيزَ (:يا �أَ ُّيهَا ال ُّر ُ�س ُل ُكلُوا مِ نَ َّ
با َت ْع َملُونَ َعلِي ٌم)( .((11وقال �صلى
الط ِّي َب ِ
ات َوا ْع َملُوا َ�ص ِال ًا ِ�إ ِّن ِ َ
الله عليه واله و�سلم(الرجل يطيل ال�سفر �أ�شعث اغرب ميد يديه �إىل ال�سماء يا رب يا رب ومطعمه
حرام وم�شربه حرام وملب�سه حرام وغذي باحلرام ،ف�أنى ي�ستجاب له)(.((11

 .1حر�ص ال�صحابة وامل�سلمني على الك�سب:
حث الإ�سالم على االكت�ساب وتعلم احلرفة واتقانها ،وعد الإخال�ص بالعمل والتفاين فيه قد ي�صل
ب�صاحبه �إىل مرتبة العبادة فينال الثواب العظيم من الله عز وجل ف�ض ًال عن كون تعلم احلرفة
واتقانها من �ش�أنه ان يف�ضي ب�صاحبها �إىل اال�ستغناء عن النا�س(.((11
وتعلم املهنة ال يُعد ق�صر ًا على من ال مورد له �سواها ،بل �إن امل�سلم مطالب بتعلمها �أي ًا كان و�ضعه
ومهما كان مورده ،مع االختالف يف طبيعة هذه املهنة �أو التخ�ص�ص ،من �إن�سان لآخر وح�سب
احتياج املجتمع ،وذلك حتى ت�ستقيم احلياة ،يف املجتمع الإ�سالمي ،وتزدهر بتكافل �أبنائه
وتعاونهم يف جميع املجاالت ،وعن عائ�شة �أنها ُ�سئِلت :عما كان ر�سول الله �صلى الله عليه واله
و�سلم يعمل يف بيته ؟ قالت :يعمل مثل ما يعمل الرجال يف بيوتهم( ،((11وت�أ�سي�س ًا على ذلك كان
عمر بن اخلطاب ر�ضي الله عنه يحث النا�س ،فقراء و�أغنياء ،على تعلم املهنة لأنهم قد يحتاجونها
( ((11ال�سيا�سة ال�شرعية� ،ص .30
( ((11ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص .47
(� ((11سورة امل�ؤمنون� ،آية .51
( ((11م�سلم� ،صحيح م�سلم ،ج � ،3ص .85
( ((11الطرباين ،املعجم الكبري ،ج � ،12ص .238
( ((11احمد ،ال�سند ،ج � ،6ص .121
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يف يوم ما( .((12واخلليفة عمر بن اخلطاب ر�ضي الله عنها هنا بدعوته هذه يحث امل�سلمني على
عدم االتكال على العطاء الذي ي�صرف لهم من بيت املال لأن موارد بيت املال حمدودة ف�إذا قلت تلك
املوارد قل عطائهم ،وهذا ما حدث بالفعل يف الع�صر العبا�سي.
و�إن اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�ضي الله عنه مل تقت�صر �إر�شاداته على �أوالده فقط و�إمنا كان
يحث امل�سلمني جميع ًا ،وال �سيما القراء منهم على العمل املنتج ،فكان يقول لهم :يا مع�شر القراء
ارفعوا ر�ؤو�سكم فقد و�ضح الطريق ،فا�ستبقوا اخلريات ،وال تكونوا عيا ًال على امل�سلمني (،((12
وقد عد تعلم املهنة من املروءة التي ال بد للم�سلم �أن يتحلى بها ،فهذا ال�صحابي عمرو بن العا�ص
وايل م�صر عد املروءة :كل م�سلم له حرفة فهو امرء ذا مروءة ( .((12وكان ال�صحابي �أبو الدرداء
يعمل يف بيته اقتدا ًء ب�سنة الر�سول �صلى الله عليه و�سلم ،حتى انه كان يوقد النار حتت القدر،
حتى تدمع عيناه(.((12

 .2الك�سب ي�ؤدي �إىل �إيجاد فر�ص عمل للعاطلني:

( ((12ابن �أبي احلديد� ،شرح نهج البالغة ،ج � ،12ص .18
( ((12ابن اجلوزي ،مناقب عمر� ،ص  .193الأ�صبهاين ،احللية ،ج � ،6ص  382و ج � ،7ص .71
( ((12الذهبي ،تاريخ الإ�سالم ،ج � ،47ص .151
( ((12احمد ،الزهد ،ج � ،2ص  .59الأ�صبهاين ،حلية الأولياء ،ج � ،1ص .224
( ((12ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص .95
( ((12احلل�س :ك�ساء رقيق يو�ضع على ظهر الدابة ويكون بني ظهر الدابة والربذعة .ابن حجر ،فتح الباري ،ج � ،7ص .137
( ((12القعب :قدح مدور م�صنوع من اخل�شب .ابن حجر ،هدي ال�ساري� ،ص .170
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مل يكتف الإ�سالم ب�أن ح�ض على العمل ورغب فيه من جميع جوانبه وم�ستوياته ،للنهو�ض
بالأمة الإ�سالمية �إىل امل�ستوى املعي�شي الالئق بها ،بل ولتحقيق ذلك �شن حرب ًا ال هوادة فيها
على البطالة ،ومن �أجل خف�ض عدد العاطلني عن العمل يف املجتمع ،و�سعي ًا وراء حتقيق التنمية
االقت�صادية ال�شاملة ،فقد لزم على ويل الأمر �أن يوفر فر�ص العمل املنا�سبة لكل فرد قادر باحث
عنه ،ومن مل تتح له فر�صة العمل� ،أو كان عاجز ًا عنه ،فعلى الدولة �أن ت�ضمن حقه يف اال�ستفادة
من الرثوات الطبيعة ،بتوفري م�ستوى الكفاية من العي�ش الكرمي.
ون�ستطيع ان نلم�س ذلك من �أن الر�سول �صلى الله عليه واله و�سلم حني جاء رجل ي�س�أله ال�صدقة،
ب ذلك عليه �صلى الله عليه و�آله و�سلم و�أم�سك بالرجل و�أر�شده �إىل مزاولة العمل الذي
ف َك ُ َ
ي�ستطيع به �أن ي�أمن عي�شه وعي�ش عياله وعندئذ يرتفع عن م�س�ألة النا�س التي فيها �إهانة ومذلة ال
يرت�ضيها ر�سول الله �صلى الله عليه واله و�سلم لأي م�سلم( .((12وت�أ�سي�س ًا على ذلك حجب الر�سول
�صلى الله عليه و�سلم ال�صدقة عن �أحد الأن�صار ملا ر�أى فيه القدرة على العمل ،و�س�أله �إن كان عنده
يف بيته متاع ينتفع به ،ف�أح�ضر له ِحل�س ًا ( ،((12وقعب( ،((12ف�أمره النبي �صلى الله عليه و�سلم �أن
ي�أتي بهما ،فباعهما بدرهمني ثم �أمر الرجل �أن ي�شرتي لعياله بدرهم وبالآخر قدوم ًا ليحتطب به
ويبيع احلطب يف ال�سوق ،ثم ي�أتيه بعد خم�سة ع�شر يوم ًا ،فامتثل الرجل لطلب الر�سول ف�أ�صاب
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ع�شرة دراهم ،فا�شرتى ببع�ضها ثوب ًا وببع�ضها طعام ًا(.((12
فحالة هذا الرجل املالية اذا ت�أملناها وحدها فقد تبيح له امل�س�ألة ،ولكن النبي مل يف�صل هذه
احلالة عن قوة الرجل ،وا�ستعداده للعمل وك�سب الرزق من عمل يده ،وكيف يقطع ما يف نف�سه
من التطلع �إىل الأخرين ،فانطالقة �إ�صالحه اقت�صاديا �ستبد�أ من ماله القليل جد ًا ،والذي يتمثل
يف احلل�س والقعب .وهذا �شيء ي�سري جد ًا ومن �ضروريات البيت يف ذلك الع�صر .وهنا يُحول
الر�سول ن�صف ما ميلك الرجل على قلته �إىل اال�ستهالك يف �صورة النفقة على الأهل ،و�أما الن�صف
الثاين فيحوله �إىل �أداة �إنتاج في�أمره �أن ي�شرتي به قدوم ًا ،وي�ساعده النبي يف تهيئة القدوم
للعمل به ف�شد فيه ر�سول الله عود ًا بيده.
ويوجه الر�سول الكرمي �إىل �أهمية الزمن باعتباره عن�صر ًا مهم ًا يف حتقيق الغاية ،وحتدث فيه
تراكمات تربز حجم العمل وقيمته .ف�أمره باالحتطاب وهو عمل يدوي ،والبيوع وهي من �أطيب
الك�سب .وال ي�أتي �إال بعد خم�سة ع�شر يوم ًا ،وا�ستجاب الرجل فظهرت �آثار التوجيه فيه وحتول
من �سائل ي�شعر بامل�سكنة ويربط حياته مبا يجود عليه غريه� ،إىل ذي مال ف�أ�صاب ع�شرة دراهم،
ا�شرتى ببع�ضها ثوب ًا وببع�ضها طعام ًا ،وظهرت عليه �أثار النعمة.
ومل يدع النبي هذا املوقف دون تعليم ،وتوجيه للرجل حتى يعينه على اال�ستمرار ،وللأمة كلها
حتى تنجو من �سلبيات امل�س�ألة و�آثارها ،التي ال تقت�صر على ذل ال�س�ؤال يف الدنيا فقط ،و�إمنا
ت�أتي يوم القيامة بهذه العالمة املظلمة التي متيز ه�ؤالء بني النا�س .ون�ستطيع �أن نقول بعد
تتبعنا لتوجيهات النبي يف ال�س�ؤال من غري حاجة ان هذه التوجيهات تطهر النا�س من التعلق
ببع�ضهم ،والنا�س لي�سوا �سواء يف �سماحتهم فقد يُعطى بع�ضهم ومينع �أكرثهم ،ويف هذا تعر�ض
ملذلة ال تليق بعزة امل�ؤمنني.

 .3االرتقاء بالعمل �إىل مرتبة العبادة:
يُعد االرتقاء بالعمل �إىل مرتبة العبادة من �أهم الدوافع التي توجه امل�سلم ليكون بني �صفوف
العاملني ،املخل�صني ال�صادقني يف عملهم ،ذلك �أنه على يقني �أن هذا العمل يحقق له القيمة
الأخروية املتمثلة بالأجر والثواب ،كما يحقق له القيمة الدنيوية املنتجة للأُجرة واالكت�ساب(.((12
ويف �ضوء ذلك ن�ستطيع القول ان العمل تكليف الهي ناجت عن ا�ستخالف الله عز وجل لعباده يف
الأر�ض ،حيث يقوم به الفرد كنوع من �أنواع العبادة .وهنا ي�صبح العمل فر�ض على كل م�سلم
قادر على العمل والإنتاج ،وذلك ل�سد حاجاته الذاتية وحاجة من يعولهم ،ف�ض ًال عن احتياجات
جمتمعه ( .((12هنا تكون قيمة العمل يف الإ�سالم قد ات�ضحت من خالل الآيات القر�آنية الكرمية
واالحاديث النبوية ال�شريفة ،وتبني لنا انه بالعمل ال�صالح تكون خالفة الأر�ض وعمارتها و�إن
كل عمل �صالح يراد به وجه الله تعاىل وي�ستهدف تعمري الكون وتنمية الإن�سان ليكون بحق
( ((12ابن عبد الرب ،التمهيد ،ج � ،18ص  .328ال�شعراين ،لواقح الأنوار� ،ص .133
( ((12ينظر:م�شهور ،اال�ستثمار� ،ص  .108امل�صري ،مقومات االقت�صاد� ،ص .22
( ((12م�شهور ،اال�ستثمار� ،ص  .108امل�صري ،مقومات االقت�صاد� ،ص .22
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خليفة الله يف �أر�ضه.

 .4بيان الثواب العظيم الذي يناله العامل:
�إن الإ�سالم ينظر �إىل نتائج عمل الإن�سان امل�سلم على انه مرتبط باجلانب الديني والدنيوي .و�أن
طاعة الله عز وجل ال تكون كاملة وتامة �إال �إذا اقرتنت بالعمل الدنيوي النافع ،الذي يعود على
امل�سلم باملنفعتني مع ًا ( .((13ويف �ضوء ذلك �سيندفع امل�سلم لإتقان عمله حتى ي�صل �إىل ر�ضوان
الله تبارك وتعاىل وحمبته ،وم�صداق حديث النبي �صلى الله عليه واله و�سلم :ان ال�ساعي على
ك�سبه وك�سب عياله فقد نال ب�سعيه هذا حمبة الباري عز وجل( ،((13وان ناله يف �سبيل ذلك تعب
بدين ،ف�إمنا ينظر �إليه ب�أنه �سعادة روحانية عظيمة .وحني يُدرك امل�سلم �أن عمله يف هذه الدنيا،
ابتغاء منافعه وم�صاحله اخلا�صة ،مثاب عليه عند الله تبارك وتعاىل� ،سينه�ض بكل عزمية
و�إخال�ص يف بناء جمتمعه ورقيه ،نابذ ًا للدعة والبطالة ،عارف ًا �أن الله مطلع عليه ،ومدرك ًا ب�أنه
يقوم ب�أحب الأعمال �إليه.

 .5الك�سب يُف�ضي �إىل اال�ستغناء عن النا�س:

ومن ال�صحابة الذين كانوا حري�صني عن اال�ستغناء عن احلاجة �إىل النا�س ،فكان ال�صحابي
اجلليل �سلمان الفار�سي �إذا �أ�صاب �شاة من الغنم� ،أمر بذبحها ،وقدد( ((13حلمها ،في�أكل من القديد
يف الأيام القادمة ،ف�إذا ُ�سئِل عن ذلك قال :ا�ستغني به� ،أحب �إيل من �أن احتاج �إىل �سواي(.((13
( ((13ينظر :ابن قتيبة ،ت�أويل خمتلف احلديث� ،ص  .273ابن عبد ربه ،العقد الفريد ،ج � ،2ص .236
( ((13ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص  .73الطرباين ،املعجم الكبري ،ج � ،12ص  .238الق�ضاعي ،م�سند ال�شهاب ،ج � ،2ص .149
( ((13البخاري� ،صحيح البخاري ،ج � ،2ص .117
( ((13ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص  .95البيهقي ،ال�سنن الكربى ،ج � ،6ص .153
( ((13واح�سب ان ال�صحابي كان يحر�ص على دعوة املجذومني لأنه كان يرى نفور النا�س منهم خ�شية العدوى منهم.
( ((13ينظر :ابن �أبي �شيبة ،امل�صنف ،ج � ،5ص .141
( ((13ال�سيوطي ،الدر املنثور ،ج � ،2ص .28
( ((13القديد :اللحم اململح املجفف يف ال�شم�س .ينظر :ابن الأثري ،النهاية ،ج � ،4ص .22
( ((13ابن ع�ساكر ،تاريخ دم�شق ،ج � ،21ص .439
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ويُق�صد به عدم االحتياج املادي �إىل الغري ،والذِ لة �إليه .ذلك �أن يف االحتياج �إىل الغري ذِل ًة
وهوان ًا ،ال ينبغيان للم�سلم .وينهانا �صلى الله عليه و�سلم عن مد اليد و�س�ؤال الغري ،فقال(:اليد
العليا خري من اليد ال�سفلى)( .((13وحث ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم امل�سلمني على العمل
حتى ولو كان ب�أب�سط �أ�شكاله ب�أن يقوم احدهم بجمع احلطب ويذهب به �إىل ال�سوق ليبيعه
وي�ستغني عن النا�س وعن احلاجة اليهم( .((13وكان ال�صحابي �سلمان الفار�سي يعمل بيده ،فيبيع
ما �صنعه ثم ي�شرتي بثمنه طعام ًا ثم يدعو املجذومني( ((13في�أكلون معه( .((13وقال النبي عي�سى
بن مرمي عليه ال�سالم�(:إن الله عز وجل يُحب العبد يتعلم املهنة ي�ستغني بها عن النا�س ،ويكره
العبد يتعلم العلم يتخذه مهنة)(.((13
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 .6الك�سب ي�ؤدي �إىل م�ساعدة الآخرين:

ويف مقدمة ذلك� ،صلة الرحم ،والتي جاء يف احلث عليها يف الكتاب وال�سنة ،وقد ورد يف كتاب
�إ�صالح املال بع�ض الن�صو�ص التي تبني �أن هذا العمل من الدوافع التي ينبغي �أن تدفع بامل�سلم
�إىل الك�سب للح�صول على الأموال .وكان ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم حري�ص ًا على �أن
يو�صي امل�سلمني ب�أن يقوم �أحدهم مب�ساعدة جريانه فقال�(:إذا طبختم ف�أكرثوا ماءها ،واغرفوا
جلريانكم)( .((13وقال ال�صحابي اجلليل �أبو ذر الغفاري(� :((14أو�صاين خليلي �صلى الله عليه
واله و�سلم �إذا �صنعتَ مرقة ف�أكرث ماءها ،فانظر نا�س ًا من جرياين ،ف�أ�صبهم منها مبعروف(.((14
وخري �شاهد على ذلك ،ما فعله طلحة بن عبيد مع قومه حني و�صلهم مرة ب�أربعمائة �ألف درهم(.((14
وقد كان بع�ض ال�صحابة املو�سرين يتمنى الزيادة يف الأموال ،ليقوم بهذا العمل اجلليل
وغريه من �أعمال الرب وال�صلة .فهذا عبد الرحمن بن عوف يقول(:يا حبذا املال� ،أ�صل منه
رحمي)( .((14وان الزبري بن العوام عرف عنه قولته امل�شهورة�(:إن املال فيه �صنائع املعروف،
و�صلة الرحم)( .((14وكان �سلمان الفار�سي يعمل الطعام ويقدمه للمر�ضى واملحتاجني ( .((14كما
�أن التابعي اجلليل �سعيد بن امل�سيب كان يقول(:ال خري فيمن ال يريد جمع املال من حله ،ي�صل به
رحمه ،ويعطي منه حقه)(.((14

 .7الك�سب يحدد املكانة االجتماعية

دين الإ�سالم ينظر �إىل الإن�سان نظرة �شاملة ،لأمور دينه ودنياه ،فقد دعاه وحثه على الك�سب،
مظهر ًا له الفوائد التي يتح�صل عليها الإن�سان يف الدنيا من جمرد امتالكه للأموال ،ومن هذه
الفوائد التي �أمر الإ�سالم بالك�سب من اجلها يف الدنيا ،املكانة االجتماعية املتميزة للم�سلم.
و�أهمية املال تربز يف حتقيق املكانة االجتماعية للم�سلم من خالل قول الر�سول �صلى الله عليه
واله و�سلم(:احل�سب املال ،والكرم التقوى)( ،((14ونبه النبي �صلى الله عليه واله و�سلم �إىل فتنة
املال و�أثرها على النف�س الب�شرية واعتربها قمة تناف�س �أهل الدنيا وفخرهم فقال�(:أح�ساب �أهل
( ((13م�سلم� ،صحيح م�سلم ،ج � ،4ص  .42احمد ،امل�سند ،ج � ،5ص  149و  .156الرتمذي� ،سنن ،ج � ،4ص .274
( ((14جندب بن جنادة بن كعيب �أبو ذر الغفاري� ،صحابي جليل كان خام�س من ا�سلم ،و�أول من حيا ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم
بتحية الإ�سالم ،توفى �سنة  32ه .ينظر :الذهبي ،تاريخ الإ�سالم ،ج � ،3ص.405
( ((14ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص  .63ابن حبان� ،صحيح ،ج � ،2ص .269
( ((14احلاكم ،امل�ستدرك ،ج � ،3ص  .378الهيثمي ،جممع الزوائد ،ج � ،9ص  .148و�أ�شارت امل�صادر �إىل ان الر�سول �سماه طلحة
الفيا�ض لكرثة ما كان ينفقه يف �سبيل الله.
( ((14ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص  .46ابن �أبي احلديد� ،شرح نهج البالغة ،ج � ،18ص .193
( ((14ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص .47
( ((14الأ�صبهاين ،حلية الأولياء ،ج � ،1ص  .200ابن ع�ساكر ،تاريخ دم�شق ،ج � ،2ص  .440الذهبي� ،سري ،ج � ،1ص  .548بينما قال
ابن �سعد� :إذا �أ�صاب ال�شيء ا�شرتى به حلم ًا ثم دعا املحدثني ف�أكلوه معه .الطبقات ،ج � ،4ص .89
( ((14الأ�صبهاين ،حلية الأولياء ،ج � ،2ص  .173الذهبي� ،سري �أعالم ،ج � ،4ص .238
( ((14الطرباين ،املعجم الكبري ،ج � ،7ص  .219الدارقطني� ،سنن ،ج � ،3ص  .209قال العالمة الألباين :حديث �صحيح .ينظر� :صحيح
اجلامع ال�صغري ،ج � ،1ص .607
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الدنيا الذي يذهبون �إليه هذا املال)(.((14
ر�أى عمر بن اخلطاب �شاب ًا يخطر( ((14وهو يقول� :أين بطحاء مكة ُكدي ًا فعالها ،فوقف عليه ثم
قال� :إن يكن لك خري فلك كرم ،و�إن يكن لك خلق فلك مروءة ،و�إن يكن لك مال فلك �شرف واال فانت
وا ُ
حل ُمر �سواء (.((15

 .8بالك�سب يدافع امل�سلمون عن �أنف�سهم:
�إن طلب الك�سب احلالل مبثابة جهاد :حـيث عـد الإ�سالم احل�صول عـلى املال من �سـبـله املـ�شروعـة
واجـب ًا عـلى كـل م�سلم قـادر ،وقـد ارتفع الإ�سالم بهذا الأمر �إىل درجة اجلهاد يف �سبيل الله(.((15

( ((14احمد ،امل�سند ،ج � ،5ص  .353البيهقي ،ال�سنن الكربى ،ج � ،7ص  .135احلاكم ،امل�ستدرك ،ج � ،2ص  .163قال العالمة الألباين:
حديث �صحيح .ينظر� :سل�سلة االحاديث ال�صحيحة ،ج � ،6ص .985
( ((14يخطر� :أي يتبخرت مب�شيته .ينظر :ابن منظور ،ل�سان العرب ،ج � ،4ص .249
( ((15ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص  .34الهندي ،كنز العمال ،ج � ،1ص .402
( ((15الق�ضاعي ،م�سند ال�شهاب ،ج � ،1ص  .83ال�سيوطي ،اجلامع ال�صغري ،ج � ،2ص .133
(� ((15سورة الأنفال� ،آية .60
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فبالك�سب يتم التمكني والإعداد ملواجهة الأعداء� ،إذ يُعد املال م�صدر قوة ومتكني يف هذه احلياة،
ال �سيما يف الع�صر احلا�ضر ،الذي �أ�صبح ال ي�ضع اعتبار ًا الحد �أو ملجموعة �إال مبا متتلكه من
قيم مادية .وقد �أمر الله �سبحانه وتعاىل عباده بالك�سب والتح�صل على هذه القيمة ،لتكوين قوة
ا�س َت َط ْع ُت ْم
كافية ملواجهة �أي عدوان قد يعرت�ض �سبيل الدعوة اليه ،فقال
َ
تعاىل(:و�أَعِ دُّوا َل ُه ْم َما ْ
اط ْ َ
ال ْي ِل ُت ْرهِ ُبونَ ِبهِ َعد َُّو ال َّلهِ َو َعد َُّو ُك ْم َو� َآخ ِرينَ مِ نْ دُون ِِه ْم ال َت ْع َل ُمو َن ُه ُم ال َّل ُه
مِ نْ ُق َّوةٍ َومِ نْ ِر َب ِ
يل ال َّلهِ ُي َو َّف �إِ َل ْي ُك ْم َو�أَ ْن ُت ْم ال ُت ْظ َل ُمونَ )( .((15وهذه القوة التي
َي ْع َل ُم ُه ْم َو َما ُت ْن ِف ُقوا مِ نْ َ�ش ْي ٍء ِف َ�س ِب ِ
�أمر �سبحانه وتعاىل ب�إعدادها �إمنا ا�شرتط فيها �شرط ًا وهو� :أنها قوة تخيف الأعداء ،ومن هنا
فقد كان ملعنى القوة هذه مرونة تختلف من وقت لآخر ،ال بد لها يف كل وقت من التفوق على قوة
الأعداء ،بجميع ما ت�شمله كلمة القوة من معان فاخليل يف هذا الزمان �إمنا ي�ضاف اليها جميع
املعدات احلربية الالزمة ،والتي ال يُتح�صل عليها� ،أو ُتنال �إال بعد امتالك القيمة املادية التي
توازيها ،ف�ض ًال عن �صناعتها حملي ًا.
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اخلامتة

بعد هذه الدرا�سة امل�ستفي�ضة ملو�ضوع الك�سب،وفوائده واثره يف تنمية املجتمع ،التي من
خاللها تو�صلنا �إىل ما يلي:
1.1الك�سب الذي يدعو �إليه الإ�سالم ،يت�صف بال�صالح �أو امل�شروعية ،ويتجلى ذلك من خالل
ا�ستعرا�ض ما جاء يف احلث عليه من الآيات القر�آنية والأحاديث النبوية.
2.2انفرد الفكر االقت�صادي الإ�سالمي يف ا�ستعمال لفظة الك�سب من حيث �أنها البديل ملفهوم
العمل يف املدار�س الو�ضعية.
3.3الك�سب واجب على كل م�سلم قادر عليه ،ال بل هو يف كثري من الأحيان فر�ض ،لأن من غريه
ال يتمكن الإن�سان من ت�أمني قوته وقوت عياله.
4.4وحث ر�سول الله �صلى الله عليه واله و�سلم على الك�سب وال�سعي احلثيث يف طلبه وبني
ف�ضله .عد الإ�سالم الك�سب وال�سعي على النف�س وعلى الأوالد والزوجة والأبوين ،جهاد يف
�سبيل الله.
5.5كان الأنبياء عليهم ال�سالم �أهل حرفة يتك�سبون بها ويح�صلون بها قوتهم ورزقهم.
6.6بني لنا ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم مقدار الثواب الذي يناله من ي�سعى على ك�سب قوته
وقوت عياله ،وعندما يدرك امل�سلم هذا يندفع بكل عزمية و�إخال�ص يف بناء جمتمعه ورقيه.
7.7مل يكتف الإ�سالم ب�أن ح�ض على الك�سب ،بل �شن حرب ًا ال هوادة فيها على البطالة ،والزم ويل
الأمر �أن يوفر فر�ص العمل املنا�سبة لكل فرد قادر باحث عنه.
8.8ت�أكد لنا �أن امل�سلم ومن خالل الك�سب ميكن �أن يحدد مكانته االجتماعية.
9.9بالك�سب يتم التمكني والإعداد ملواجهة الأعداء ،فاملال م�صدر قوة ومتكني يف هذه احلياة،
ال �سيما يف الع�صر احلا�ضر.
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قائمة امل�صادر واملراجع
ـ القر�آن الكرمي

�أو ًال :امل�صادر:
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1.1ابن الأثري� ،أبو ال�سعادات املبارك بن حممد بن حممد(ت606ه).
2.2النهاية يف غريب احلديث والأثر ،حتقيق :طاهر احمد و حممود حممد(القاهرة ،املكتبة الإ�سالمية،
1963م).
3.3احمد� ،أبو عبد الله احمد بن حممد بن حنبل(ت241ه).
4.4الزهد(بريوت ،دار الكتب العلمية.)1983 ،
5.5امل�سند(بريوت ،دار �صادر ،د.ت).
6.6الأ�صبهاين� ،أبو نعيم احمد بن عبد الله بن احمد(ت430ه).
7.7حلية الأولياء وطبقات الأ�صفياء(بريوت ،دار الكتاب العربي1405،هـ).
8.8البخاري� ،أبو عبد الله حممد بن �إ�سماعيل بن �إبراهيم(ت256ه).
�9.9صحيح البخاري ،مراجعة :د .م�صطفى ديب(بريوت ،دار ابن كثري1987 ،م).
1010البعلي� ،أبو عبد الله حممد بن حممد بن الف�ضل(ت709ه).
1111املطلع على �أبواب املقنع ،حتقيق :حممد ب�شري(بريوت ،املكتب الإ�سالمي1981 ،م).
1212البيهقي� ،أبو بكر احمد بن احل�سني بن علي(ت458ه).
1313ال�سنن الكربى(بريوت ،دار الفكر ،د.ت).
1414الرتمذي� ،أبو عي�سى حممد بن عي�سى بن �سورة(ت279ه).
�1515سنن الرتمذي ،حتقيق :عبد الوهاب عبد اللطيف(بريوت ،دار الفكر1983،م).
1616ابن تيمية� ،أبو العبا�س احمد بن عبد احلليم بن عبد ال�سالم(ت728ه).
1717ال�سيا�سة ال�شرعية يف �إ�صالح الراعي والرعية(الريا�ض ،وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف.)1998 ،
1818جمموع الفتاوى ،جمع :عبد الرحمن بن حممد بن قا�سم(املدينة املنورة ،جممع امللك فهد لطباعة
امل�صحف ال�شريف.)2004 ،
1919ابن اجلعد� ،أبو احل�سن علي بن اجلعد(ت230ه).
2020م�سند ابن اجلعد ،حتقيق :ال�شيخ عامر احمد حيدر(بريوت ،دار الكتب العلمية1988 ،م).
2121ابن اجلوزي� ،أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن حممد(ت597ه).
2222زاد امل�سري يف علم التف�سري ،حتقيق :حممد عبد الرحمن عبد الله(بريوت ،دار الفكر1987 ،م).
2323مناقب �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب ،حتقيق :حلمي حممد(القاهرة ،دار ابن خلدون.)1996 ،
2424احلاكم� ،أبو عبد الله حممد بن عبد الله بن حمدويه(ت405ه).
2525امل�ستدرك على ال�صحيحني ،حتقيق :د .يو�سف املرع�شلي(بريوت ،دار املعرفة1406 ،هـ).
2626ابن حبان� ،أبو حامت حممد بن حبان بن احمد(ت 354ه).
�2727صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان ،حتقيق� :شعيب االرنا�ؤوط(بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة1987 ،م).
2828احلبي�شي ،حممد بن عبد الرحمن(ت  786هـ).
2929الربكة يف ف�ضل ال�سعي واحلركة(بريوت ،دار املعرفة.)1978 ،
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3030ابن حجر� ،أبو الف�ضل احمد بن علي بن حممد(ت852ه).
3131فتح الباري �شرح �صحيح البخاري(بريوت ،دار املعرفة ،د.ت).
3232هدي ال�ساري مقدمة فتح الباري(بريوت ،دار املعرفة ،د.ت).
3333ابن �أبي احلديد� ،أبو حامد عبد احلميد بن هبة الله بن حممد(ت656ه).
�3434شرح نهج البالغة ،حتقيق :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم(القاهرة ،دار �إحياء الكتب العربية1959 ،م).
3535احللبي� ،أبو احل�سن علي بن �إبراهيم بن احمد(ت1044ه).
�3636إن�سان العيون يف �سرية الأمني امل�أمون(بريوت ،دار املعرفة1400،هـ).
3737اخلالل ،احمد بن حممد بن هارون(ت 311هـ).
3838احلث على التجارة وال�صناعة(الريا�ض ،دار العا�صمة.)1987 ،
3939ابن خلدون� ،أبو زيد عبد الرحمن بن حممد بن حممد(ت808ه).
4040املقدمة(بغداد ،مكتبة املثنى ،د .ت).
4141الدارقطني� ،أبو احل�سن علي بن عمر بن احمد(ت385ه).
�4242سنن الدارقطني ،حتقيق :جمدي من�صور(بريوت ،دار الكتب العلمية1985،م).
�4343أبو داود� ،سليمان بن الأ�شعث بن �إ�سحاق(ت275ه).
�4444سنن �أبي داود ،حتقيق� :سعيد حممد(بريوت ،دار الفكر1952 ،م).
 4545ابن �أبي الدنيا ،عبد الله بن حممد بن عبيد(ت 281ه).
�4646إ�صالح املال ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا(بريوت ،امل�ؤ�س�سة الثقافية.)1993 ،
4747الديلمي� ،أبو �شجاع �شريويه بن �شهردار بن �شريويه(ت509ه).
4848فردو�س الأخبار مب�أثور اخلطاب املخرج على كتاب ال�شهاب ،حتقيق� :سعيد ب�سيوين(بريوت ،دار
الكتب العلمية1986 ،م).
4949الذهبي� ،أبو عبد الله حممد بن احمد بن عثمان(ت748ه).
�5050سري �أعالم النبالء ،حتقيق� :شعيب االرنا�ؤوط(بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة1983 ،م).
5151تاريخ الإ�سالم ووفيات امل�شاهري والأعالم ،حتقيق :د .عمر عبد ال�سالم تدمري(بريوت ،دار الكتاب
العربي.)1990 ،
5252الرازي� ،أبو عبد الله حممد بن عمر بن احل�سن(ت606ه).
5353مفاتيح الغيب �أو التف�سري الكبري(القاهرة ،املطبعة البهية امل�صرية1938 ،م).
5454الزبيدي� ،أبو الفي�ض حممد بن حممد(ت1205ه).
5555تاج العرو�س من جواهر العرو�س(بريوت ،مكتبة احلياة ،د.ت).
5656الزخم�شري� ،أبو القا�سم حممود بن عمر بن حممد(ت538ه).
�5757أ�سا�س البالغة(القاهرة ،مطابع ال�شعب1960 ،م).
5858ال�سرخ�سي� ،أبو بكر حممد بن احمد بن �سهل(ت483ه).
5959املب�سوط ،ت�صحيح جماعة من العلماء(القاهرة ،مطبعة ال�سعادة1324 ،هـ).
6060ابن �سعد� ،أبو عبد الله حممد بن �سعد بن منيع(ت230ه).
6161الطبقات الكبري(بريوت ،دار �صادر ،د.ت).
6262ال�سيوطي� ،أبو الف�ضل عبد الرحمن بن �أبي بكر بن حممد(ت911ه).
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6363تاريخ اخللفاء(بريوت ،دار ابن حزم.)2003 ،
6464اجلامع ال�صغري يف �أحاديث الب�شري النذير(بريوت ،دار الفكر1985 ،م).
6565الدر املنثور يف التف�سري بامل�أثور(جدة ،مطبعة الفتح1365 ،هـ).
6666ال�شعراين ،عبد الوهاب بن احمد بن علي(ت973ه).
6767لواقح الأنوار القد�سية يف بيان العهود املحمدية(القاهرة ،مطبعة م�صطفى البابي احللبي.)1973 ،
6868ال�شيباين� ،أبو عبد الله حممد بن احل�سن بن فرقد(ت189ه).
6969االكت�ساب يف الرزق امل�ستطاب ،قدم له وعلق عليه :ال�شيخ حممد عرنو�س(بريوت ،دار الكتب العلمية،
1986م).
7070ابن �أبي �شيبة� ،أبو بكر عبد الله بن حممد بن �إبراهيم(ت235ه).
7171امل�صنف يف الأحاديث والآثار ،علق عليه� :سعيد اللحام(بريوت ،دار الفكر1988 ،م).
7272الطرباين� ،أبو القا�سم �سليمان بن احمد بن �أيوب(ت360ه).
7373املعجم الأو�سط ،حتقيق :طارق عو�ض الله حممد وعبد احل�سن �إبراهيم(القاهرة ،دار احلرمني،
1405هـ).
7474املعجم الكبري ،حتقيق :حمدي عبد املجيد ال�سلفي(املو�صل ،مكتبة العلوم واحلكم1983 ،م).
7575الطربي� ،أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد(ت310ه).
7676جامع البيان عن ت�أويل �آي القر�آن ،ت�صحيح� :صدقي جميل العطار بريوت ،دار الفكر1985 ،م).
7777ابن عبد الرب� ،أبو عمر يو�سف بن عبد الله بن حممد(ت463ه).
7878التمهيد ملا يف املوط�أ من املعاين والأ�سانيد ،حتقيق :م�صطفى احمد وحممد عبد الكبري(الرباط،
من�شورات وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية1387 ،هـ).
7979ابن عبد ربه� ،أبو عمر احمد بن حممد(ت328ه).
8080العقد الفريد ،ت�صحيح :احمد �أمني واحمد ال�شريف ،مطبعة جلنة الت�أليف والرتجمة(،القاهرة،
1965م).
8181ابن ع�ساكر� ،أبو القا�سم علي بن احل�سن بن هبة الله(ت571ه).
8282تاريخ دم�شق الكبري ،حتقيق :علي �شريي(بريوت ،دار الفكر1995،م).
8383العيني� ،أبو حممد حممود بن احمد(ت855ه).
8484عمدة القاري يف �شرح �صحيح البخاري(بريوت ،دار �إحياء الرتاث ،د .ت).
8585الغزايل� ،أبو حامد حممد بن حممد بن حممد(ت505ه).
�8686إحياء علوم الدين ،دار الكتب العلمية(،بريوت ،د.ت).
8787الفراهيدي� ،أبو عبد الرحمن اخلليل بن احمد بن عمر(ت170ه).
8888العني ،حتقيق :د� .إبراهيم ال�سامرائي و د .مهدي املخزومي(القاهرة ،دار مكتبة الهالل ،د.ت).
8989الفريوز�آبادي� ،أبو طاهر حممد بن يعقوب بن حممد(ت817ه).
9090القامو�س املحيط والقابو�س الو�سيط(بريوت ،دار العلم للجميع ،د.ت).
9191ابن قتيبة� ،أبو حممد عبد الله بن م�سلم بن قتيبة(ت276ه).
9292ت�أويل خمتلف احلديث(بريوت ،دار الكتب العلمية ،د .ت).
9393القرطبي� ،أبو عبد الله حممد بن احمد بن �أبي بكر(ت671ه).
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9494اجلامع لأحكام القر�آن(بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي1985 ،م).
9595الق�ضاعي ،حممد بن �سالمة(ت 454ه).
9696م�سند ال�شهاب ،حتقيق :حمدي عبد املجيد ال�سلفي(بريوت ،م�ؤ�س�سة الر�سالة.)1995 ،
9797ابن كثري� ،أبو الفداء �إ�سماعيل بن عمر بن كثري(ت774ه).
9898تف�سري القر�آن العظيم(بريوت ،دار �إحياء الكتب العربية ،د.ت).
9999ابن ماجة� ،أبو عبد الله حممد بن يزيد(ت275ه).
�10100سنن ابن ماجة ،حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي(بريوت ،دار الفكر ،د.ت).
10101املاوردي� ،أبو احل�سن علي بن حممد بن حبيب(ت450ه).
10102النكت والعيون ،حتقيق :ال�سيد بن عبد املق�صود(بريوت ،دار الكتب العلمية ،د .ت).
10103املزي ،يو�سف بن عبد الرحمن بن يو�سف(ت742ه).
 10104تهذيب الكمال يف �أ�سماء الرجال ،حتقيق :د .ب�شار عواد معروف(بريوت ،م�ؤ�س�س الر�سالة1985 ،م).
10105م�سلم� ،أبو احل�سني م�سلم بن احلجاج بن م�سلم(ت261ه).
�10106صحيح م�سلم ،حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي(بريوت ،دار �إحياء الرتاث العربي1954 ،م).
10107املقريزي ،احمد بن علي بن عبد القادر(ت 845ه).
�10108إمتاع الأ�سماع مبا للنبي �صلى الله عليه و�سلم من الأحوال والأموال واحلفدة واملتاع ،حتقيق :حممد
عبد احلميد(بريوت ،دار الكتب العلمية.)1999 ،
10109ابن منظور� ،أبو الف�ضل حممد بن مكرم بن علي(ت711ه).
11110ل�سان العرب(بريوت ،دار �صادر1957 ،م).
11111النحا�س� ،أبو جعفر احمد بن حممد بن �إ�سماعيل(ت328ه).
11112معاين القر�آن ،حتقيق :ال�شيخ حممد بن علي ال�صابوين(مكة املكرمة ،من�شورات معهد البحوث العلمية
و�إحياء الرتاث الإ�سالمي1988 ،م).
11113النووي� ،أبو زكريا يحيى بن �شرف بن مري(ت676ه).
�11114شرح النووي على �صحيح م�سلم(بريوت ،دار الكتاب العربي ،د.ت).
11115الهندي ،علي بن ح�سام الدين بن عبد امللك(ت975ه).
11116كنز العمال يف �سنن الأقوال والأفعال ،حتقيق :ال�شيخ بكري حياين وال�شيخ �صفوة ال�سقا(بريوت،
م�ؤ�س�سة الر�سالة1989 ،م).
11117الهيثمي� ،أبو احل�سن علي بن �أبي بكر بن �سليمان(ت807ه).
11118جممع الزوائد ومنبع الفوائد(بريوت ،دار الكتب العلمية1988 ،م).
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1.1الألباين ،ال�شيخ حممد نا�صر الدين.
�2.2صحيح اجلامع ال�صغري(بريوت ،املكتب الإ�سالمي.)1988 ،
�3.3سل�سلة االحاديث ال�صحيحة(الريا�ض ،مكتبة املعارف ،د .ت).
4.4اجلمال ،حممد عبد املنعم.
5.5مو�سوعة االقت�صاد الإ�سالمي(القاهرة ،دار الكتب الإ�سالمية بريوت ،دار الكتاب اللبناين1980 ،م).
6.6ال�صالبي ،حممد(الدكتور).
 7.7ف�صل اخلطاب يف �سرية �أمري امل�ؤمنني عمر بن اخلطاب(دم�شق ،دار ابن كثري2003 ،م).
8.8تي�سري الكرمي املنان يف �سرية عثمان بن عفان(القاهرة ،دار التوزيع والن�شر الإ�سالمية.)2002،
9.9عبد الباقي ،حممد ف�ؤاد.
1010املعجم املفهر�س لألفاظ القران الكرمي(بريوت ،دار الفكر.)1986 ،
1111الفنجري ،حممد �شوقي(الدكتور)
1212املذهب االقت�صادي يف الإ�سالم(القاهرة ن مكتبة مدبويل.)1977 ،
1313م�شهور� ،أمرية عبد اللطيف(الدكتور).
1414اال�ستثمار يف االقت�صاد الإ�سالمي(القاهرة ،مكتبة مدبويل1990 ،م).
1515امل�صري ،عبد ال�سميع.
1616مقومات االقت�صاد الإ�سالمي(القاهرة ،دار الطباعة والن�شر الإ�سالمية1990 ،م).

