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عن المجلة

الإ�سالمية،  وال�سريفة  القت�ساد  جمالت  يف  البحوث  بن�سر  تعنى  حمكمة  دولية  علمية  جملة 

وت�سدر هذه املجلة مرتني يف ال�سنة.

العلمي)عربي  نتاجهم  لتحكيم ون�سر  للباحثني واملتخ�س�سني  الفر�سة  اإتاحة  اإىل  املجلة  تهدف 

اجنليزي( من بحوث ودرا�سات يف جمال القت�ساد وال�سريفة الإ�سالمية، كما تهدف اإىل ن�سر 

الوعي املعريف من خالل اإتاحة هذه البحوث والدرا�سات للم�ستفيدين من و�سائط الن�سر الورقية 

واللكرتونية.

الرؤية
 اأن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال ال�سناعة املالية الإ�سالمية.

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

االهداف
ــ اإتاحة الفر�سة للباحثني حمليًا وعامليًا للتحكيم والن�سر يف جمال ال�سناعة املالية الإ�سالمية.

ــ الإ�سهام يف دعم وتطوير ال�سناعة املالية الإ�سالمية من خالل البحوث العلمية املت�سمة بالأ�سالة 

والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.

واأخالقياتها  ال�سرعية  ب�سوابطها  الع�سرية  الروؤية  وفق  الإ�سالمية  ال�سريفة  عاملية  حتقيق  ــ 

املهنية.

ــ تاأ�سي�س مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية للمجلة بحيث تكون �سجاًل وثائقيًا للبحوث 

والدرا�سات يف جمال ال�سناعة املاليةالإ�سالمية.

العناوين للتواصل: 
info@mashurajournal.com

http://www.mashurajournal.com



• د. خالد اإبراهيم ال�سليطي املدير العام احلي 
الثقايف)كتارا()قطر(.

• اأ.د. عائ�سة يو�سف املناعي عميد كلية الدرا�سات 
اال�سالمية يف جامعة حمد بن خليفة)قطر(.

• اأ.د. يو�سف حممود ال�سديقي عميد كلية ال�سريعة 
والدرا�سات اال�سالمية يف جامعة قطر)قطر(.

• اأ.د. عيا�س بن نامي ال�سلمي مدير مركز 
التميز البحثي بجامعة االإمام حممد بن �سعود 

االإ�سالمية)ال�سعودية(.

• د. العيا�سي ال�سادق فداد باحث بق�سم االقت�ساد 
االإ�سالمي والتنمية والتعاون االقت�سادي باملعهد 

االإ�سالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك االإ�سالمي 

للتنمية جـدة)اجلزائر(.

• اأ.د. علي حممد ال�سوا ع�سو هيئة الفتوى والرقابة 
ال�سرعية ببنك االأردن دبي االإ�سالمي)االردن(.

• اأ.د. نظام حممد هندي عميد كلية االإدارة 
واالقت�ساد، جامعة قطر)قطر(.

• د. خالد �سم�س عبدالقادرــ اأ�ستاذ يف ق�سم املالية 
واالقت�ساد بجامعة قطر)قطر(.

• اأ.د. �سالح قادر كرمي الزنكي رئي�س ق�سم الدرا�سات 
االإ�سالمية كلية ال�سريعة والدرا�سات االإ�سالمية جامعة 

قطر)قطر(.

• د. ع�سام خلف العنزي ع�سو هيئة التدري�س يف كلية 
ال�سريعة والدرا�سات االإ�سالمية جامعة الكويت)الكويت(.

• د. ال�سيد عبد اللطيف ال�سيفي اأ�ستاذ م�سارك كلية 
الدرا�سات اال�سالمية جامعة حمد بن خليفة قطر)م�سر(.

• د. مراد بو�ساية مدر�س منتدب بجامعة الكويت 
بكليتي ال�سريعة واحلقوق)اجلزائر(.

• د. اأ�سامة قي�س الدريعي الع�سو املنتدب الرئي�س 
التنفيذي �سركة بيت امل�سورة)قطر(.

• اأ.د. حممد ن�سران بن حممد عميد كلية الدرا�سات 
االإ�سالمية اجلامعة الوطنية املاليزية)ماليزيا(.

• اأ.د. عبد الودود ال�سعودي ا�ستاذ م�سارك يف ق�سم 
الفقه واأ�سوله يف كلية ال�سريعة والقانون جامعة ال�سلطان 

ال�سريف علي االإ�سالمية بـــرونـــاي)بروناي(.

• د. فوؤاد حميد الدليمي رئي�س جمموعة الرقابة 
والتدقيق لدى بيت امل�سورة لال �ست�سارات املالية)العراق(.

• د. اأحمد بن عبد العزيز ال�سرثي ا�ستاذ م�ساعد يف 
ق�سم الدرا�سات االإ�سالمية اإدارة االأعمال جامعة �سلمان بن 

عبد العزيز ال�سعودية)ال�سعودية(.

• د. وائل م�سطفى ح�سن حما�سر جامعي)م�سر(.
• د. اإبراهيم ح�سن حممد جّمال حما�سر يف اجلامعة 

الوطنية)اليمن(.

 • د. ب�سر حممد موفق لطفي كلية اإدارة االأعمال 
جامعة اململكة)البحرين(.

رئي�س التحرير

 د. خالد بن اإبراهيم ال�سليطي

مدير التحرير

 د. فوؤاد حميد الدليمي

نائب رئي�س التحرير

 د. اأ�سامة قي�س الدريعي

فريق التحرير

 حممد م�سلح الدين م�سعب)ماج�ستري(

حممد نفيل حمبوب)ماج�ستري(

الهيئة االستشارية

هيئة التحرير



أحكام وشروط النشر
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أوال: شروط النشر العامة:
اأكانت  �سواء  والإجنليزية،  العربية  باللغتني:  الإ�سالمي  بالقت�ساد  املتعلقة  املواد  بن�سر  املجلة  تعنى  1ـ 

بحوث اأ�سيلة، اأم تقارير عن موؤمترات وندوات وور�س عمل، اأم عرو�س لأطاريح علمية مما له �سلة مبجال 

التخ�س�س.

2ـ تعنى املجلة بن�سر البحوث التي مل ي�سبق ن�سرها، باأّي و�سيلة من و�سائل الّن�سر، ول قّدمت للّن�سر يف جملة 

اأخرى، ويوثق ذلك بتعهد خطي يفيد بذلك يرفقه الباحث يف اآخر �سفحة بالبحث عند اإر�ساله للمجلة.

3ـ اأ�سول البحث التي ت�سل اإىل املجلة ل ترَد �سواء ن�سرت اأم مل تن�سر.

4ـ ل يجوز ن�سر البحث يف مكان اآخر بعد اإقرار ن�سره يف املجلة اإل بعد احل�سول على اإذن خطي بذلك من 

رئي�س التحرير.

5ـ الآراء الواردة فـي البحوث املن�سورة تعرب عن وجهة نظر الباحثني فقط ول تعرب عن راأي املجلة.

ثانيا: شروط النشر الخاصة بالنص المقدم:
العربي  امللخ�سني:  ذلك  يف  مبا   )A4(العادي القطع  من  �سفحة  عن)30(  البحث  �سفحات  عدد  تزيد  ل  1ـ 

والجنليزي، وكذا املراجع واملالحق.

2ـ حجم اخلط ونوعه:

 Traditional(:اخلط ونوع  الهام�س:)12(،  وخط  فيها:)16(،  املنت  خط  يكون  بالعربية  املكتوبة  البحوث  اأ   

.)Arabic

 Times(:ونوع اخلط ،)ب اأما البحوث املكتوبة باحلروف الالتينية فيكون حجم اخلط:)14(، والهام�س:)10

.)New Roman

كلمة  منهما)300(  كل واحد  يتجاوز  ل  اأن  على  العربية والإجنليزية،  باللغتني:  البحث مبلخ�سني  يرفق  3ـ 

بلغة ر�سينة، ويت�سمن كال امللخ�سني: تو�سيح فكرة البحث واجلديد الذي اأتى به البحث يف بداية امللخ�س.

4ـ ُيق�سم البحث وينظم وفق متطلبات منهج البحث العلمي، حفاظًا على ن�سق البحوث والتقارير املن�سورة يف 

املجلة، على النحو الآتي:

اأ املقدمة وت�سمل: مو�سوع البحث واأهميته، وم�سكلته، وحدوده، واأهدافه، ومنهجه، والدرا�سات ال�سابقة)اإن 

وجدت(، وهيكلة البحث التف�سيلية.

ب منت البحث، وينبغي اأن يكون مق�سمًا اإىل مباحث ومطالب مت�سقة ومرتابطة.

ج احلر�س على عر�س فكرة حمددة فـي كل مبحث جتنبًا لإطالة الفقرات والعناوين الفرعية.

د اخلامتة، وتكون ملخ�سة و�ساملة للبحث مت�سمنة لأهم)النتائج( و)التو�سيات(.

هـ قائمة امل�سادر واملراجع واملالحق.

5 �سرور التقيد بالقيم املو�سوعية والأخالقية للبحوث العلمية، ومنها:

مواصفات النشر
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اأ اإت�سام البحث بالأ�سالة واجلدية و�سالمة الجتاه علميًا وفكريًا.

ب الُبعد عن التجريح لالأ�سخا�س والهيئات اأثناء النقد العلمي بالبحث.

ج معاجلة البحث الق�سايا املُعا�سرة والأقرب اإىل حاجة الواقع الإن�ساين معاجلة نظرية تطبيقية.

د مالزمة املو�سوعية والتجرد من امليول والجتاهات ال�سخ�سية.

6 ح�سن ال�سياغة العلمية للبحث، وهذا يعني مراعاة ما يلي:

اأ �سالمة اللغة واخللو من الأخطاء اللغوية والنحوية.

ب مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد الإمالئية.

ج الدقة يف التوثيق وتخريج الن�سو�س وال�سواهد)فرياعى ذكر البيانات الأ�سا�سية: عنوان الكتاب،املوؤلف، 

اجلزء وال�سفحة...الخ( ح�سب اأ�سول املنهج العلمي املعمول به فـي توثيق الدرا�سات ذات ال�سلة، اأما اإذا خال 

املرجع من بيانات، فتذكر الخت�سارات املتعارف عليه على النحو الآتي:

  بدون مكان الن�سر:)د. م(. بدون ا�سـم النـا�سر:)د. ن(.

  بدون رقــم الطبـعة:)د. ط(. بدون تاريخ الن�سر:)د. ت(.

 د تو�سع هوام�س كل �سفحة اأ�سفلها ويكون ترقيم هوام�س البحث مت�سل�ساًل من بداية البحث اإىل اآخره.

هـ تثبت م�سادر ومراجع البحث يف فهر�س يلحق باآخر البحث.

و اأما الر�سومات والبيانات واجلداول ونحوها فرياعى فيها ما يلي:

الأبي�س  باللونني  والأ�سكال  الر�سوم  وتكون  الن�س،  يف  التو�سيحية  والأ�سكال  البيانية  الر�سوم  تدرج  ــ 

والأ�سود وترقم ترقيمًا مت�سل�ساًل، وتكتب اأ�سماوؤها واملالحظات التو�سيحية يف اأ�سفلها.

ــ تدرج اجلداول يف الّن�س وترقم ترقيمًا مت�سل�ساًل وتكتب اأ�سماوؤها يف اأعالها، اأما املالحظات التو�سيحية 

فتكتب اأ�سفل اجلدول.

ثالثا: سير البحوث:
.)info@mashurajournal.com(ـ تر�سل الأبحاث اإلكرتونيًا اإىل العناوين اخلا�سة مبوقع املجلة

ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفح�س الأويل للبحث، ومن ثم تقرر اأهليته للتحكيم، اأو رف�سه.

م البحوث والدرا�سات املقدمة للن�سر يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني على الأقل. ـ حُتكَّ

ـ ُتعاد البحوث اإىل الباحثني بعد حتكيمها لغر�س التعديل اإن لزم.

ـ اإذ مت قبول البحث للن�سر، فاإّن كافة حقوق الن�سر توؤول للمجلة، ول يجوز ن�سره باأّي و�سيلة من و�سائل 

الن�سر الورقية اأو الإلكرتونية، اإّل باإذن كتابي من رئي�س هيئة حترير املجلة.

ـ تن�سر البحوث على املوقع الر�سمي للمجلة حال اإجازتها من قبل املحّكمني وتعترب بحوثًا من�سورة من 

حينه وحتال اإىل الدور بانتظار الطبع.

ـ اإذا مت ن�سر البحث مينح الباحث ن�سخة جمانية من املجلة التي مت ن�سر بحثه فيها.



مقدمة العدد
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

الله  نبينا حممد �سلى  ال�ساحلات، وال�سالة وال�سالم على  تتم  بنعمته  الذي  لله  احلمد 

عليه واآله و�سحبه و�سلـم، اأما بعد:

فبعد توفيق الله تعاىل بتمام اإ�سدار العددين الأول والثاين من جملة بيت امل�سورة يف 

لن�سع  الزاوية  هذه  من  جمددًا  عليكم  نطل  نحن  فها  والورقية،  الإلكرتونية  ن�سختيها 

ناحية  من  متيزه  على  جاهدين  حر�سنا  والذي  جملتكم  من  الثالث  العدد  اأيديكم  بني 

املو�سوعات التي مت اختيارها لتالم�س واقع القت�ساد واملالية الإ�سالمية، فاإن هذا العدد 

موؤ�س�سات  يخ�س  وفيما  الإ�سالمي،  القت�سادي  الفكر  جمال  يف  البحوث  متنوع  جاء 

املالية  والأ�سواق  التعاوين  التاأمني  ك�سركات  الإ�سالمية  املالية  املوؤ�س�سات  من  خمتلفة 

وموؤ�س�سة الزكاة. 

لل�سناعة  داعمة  تاأ�سي�سها جملة غري ربحية  منذ  تزال  كانت ول  امل�سورة  بيت  اإن جملة 

املالية الإ�سالمية، فهي اجل�سر بني الباحثني و الواقع املعريف واملهني، واإننا ن�سعى من 

والتزامنا  الباحثني،  ال�سادة  مع  اإجراءاتنا  �سال�سة  باجلمع بني  الريادة  لتحقيق  خاللها 

مع  التعاون  يف  اأهدافنا  حتقيق  بذلك  اآملني  واملراجعة،  التحكيم  يف  املهنية  باملعايري 

الباحثني لن�سر وتطوير ال�سناعة املالية الإ�سالمية حمليًا، واإقليميًا، وعامليًا.

ن�سكر الهيئة ال�ست�سارية للمجلة وال�سادة املحكمني على تعاونهم وتفاعلهم امل�ستمر مع 

اأ�سرة حترير املجلة، كما ن�سكر ال�سادة الباحثني كّتاب مو�سوعات هذه املجلة على اإقبالهم 

واهتمامهم الذي يعك�س ثقتهم بها، وننتهزها فر�سة لدعوة الباحثني واملهتمني للم�ساهمة 

يف جملتهم من خالل طرح البحوث والأفكار التي مت�س الواقع املعا�سر وتت�سمن احللول 

الناجعة والبتكارات املمكنة، مرحبني بتوا�سلهم واقرتاحاتهم، �سائلني املوىل القدير اأن 

يوفق اجلميع ملا يحبه وير�ساه.

                               هيئة حترير املجلة

تقديم



الدراسات والبحوث
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الكسب مقاصده وأثره
في تنمية المجتمع

اأ.د مقتدر حمدان عبد الكبي�سي 

اأ�ستاذ يف كلية الرتبية ابن ر�سدـ - جامعة بغداد 

)�سّلم البحث للن�سر يف 29 / 8/ 2015م، واعتمد للن�سر يف 9/21 / 2015م(

ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخ�ص

اأنه  ذلك  الكثرية،  النبوية  الآيات والأحاديث  الك�سب تتجلى وا�سحة يف  اإىل  الإ�سالم  اإن دعوة 

ال�سبيل الأمثل للح�سول على املوارد املادية، التي ل غنى للب�سر عنها، فبالك�سب يكون الإنتاج، 

يعالج  البحث  منهما.  والتنفري  والك�سل  البطالة  عن  النهي  جاء  فقد  ولهذا  ويزدهر،  يزداد  وبه 

مو�سوع الك�سب، من حيث بيان مقا�سده واأهميته واأثره يف تنمية املجتمع. ومتت ال�ستعانة 

يتعلق  فيما  اأما  الهدف.  هذا  لتحقيق  ال�سريفة،  النبوية  والأحاديث  الكرمية  القراآنية  بالآيات 

بالدرا�سات ال�سابقة فهي قليلة جدًا، وروؤيتها خمتلفة عن بحثنا هذا. اإذ حاولت ا�ستعرا�س الآيات 

القراآنية الكرمية والأحاديث النبوية ال�سريفة لتحقيق هدف البحث. 



94

املجلد )٢( العدد )١( ــ دولة قطر  ١٤٣٦ هـ ــ ٢٠١٥ م

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

اأحمد الله احلق ذا اجلالل والإكرام واأ�سلي على ر�سوله حممد خري الأنام واأ�سلم عليه وعلى اآله 

واأ�سحابه اأف�سل ال�سالة وال�سالم. 

ْر�َس َذلُوًل َفاْم�ُسوا يِف َمَناِكِبَها  اأما بعد فقد جعل الله الأر�س لنا منقادة فقال:)ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلأَ

. ونبهنا ر�سوله الكرمي اإىل احلالل واحلرام فقال:)احلالل بني 
)1(

َوُكلُوا ِمْن ِرْزِقِه َواإَِلْيِه النُّ�ُسوُر(

لدينه  ا�سترباأ  ال�سبهات  اتقى  فمن  النا�س  من  كثري  يعلمهن  ل  م�سبهات  وبينهما  بني،  واحلرام 

وعر�سه، ومن وقع يف ال�سبهات، وقع يف احلرام، كالراعي يرعى حول احلمى يو�سك اأن يرتع 

فيه، األ اإن لكل ملك حمى، األ واإن حمى الله حمارمه األ واأن يف اجل�سد م�سغة اإذا �سلحت �سلح 

 .
)2(

اجل�سد كله واإذا ف�سدت ف�سد اجل�سد كله األ وهي القلب(

راأ�س مال امل�سلم يف هذه الدنيا متاع قليل واأنفا�س معدودة فمن ا�ستثمر تلك ال�ساعات يف اخلري 

الله  النا�س عن كتاب  اإل نف�سه. فعندما اعر�س  اأ�ساعها يف احلرام فال يلومن  فطوبى له، ومن 

و�سنة نبيه، اأ�سابهم ف�ساد يف معاي�سهم وابتعدوا عن ما اأمر به الله تعاىل.

وو�سعت للبحث خطة كما يلي:

املبحث الأول: م�سمون الك�سب

املطلب الأول: مفهوم الك�سب والعمل يف الفكر القت�سادي الإ�سالمي 

املطلب الثاين: الك�سب لغة واإ�سالحا 

املبحث الثاين: �سرعية الك�سب 

املطلب الأول: يف القران الكرمي 

املطلب الثاين: يف ال�سنة النبوية 

))) �سورة امللك، اآية 5). 

)2) البخاري، �سحيح البخاري، ج )، �س 9). م�سلم، �سحيح م�سلم، ج 5، �س 50 ــ )5.
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املطلب الثالث: ك�سب الأنبياء وال�سحابة 

املبحث الثالث: احلث على ممار�سة الك�سب احلالل 

املطلب الأول: ممار�سة الك�سب احلالل

املطلب الثاين: املفا�سلة بني الك�سب والعبادة

املبحث الرابع: مقا�سد الك�سب

املطلب الأول: فوائد الك�سب 

املطلب الثاين: حالت وجوب الك�سب

املبحث اخلام�س: اأثر الك�سب يف تنمية املجتمع

املبحث الأ�ل: م�سمون الك�سب

املطلب الأ�ل: مفهوم الك�سب �العمل يف الفكر القت�سادي الإ�سالمي 

انفرد الفكر القت�سادي الإ�سالمي يف ا�ستعمال لفظة الك�سب من حيث اأنها البديل ملفهوم العمل 

يف املدار�س الو�سعية، فالك�سب يف الإ�سالم ي�سارك بقية املدار�س القت�سادية يف بع�س املفاهيم، 

وما مبداأ الت�سخري وال�ستخالف اإل الأ�سا�س يف مفهوم الك�سب يف الإ�سالم فال�ستخالف ي�سكل 

لتوزيع  اأي  الإ�سالمية،  الإنتاج  لنظرية  احلقيقي  الأ�سا�س  الإ�سالمي  القت�سادي  النظام  يف 

الن�ساط  ميار�س  امل�ستخلف  فالإن�سان  والب�سرية  منها  املادية  القت�سادية  املوارد  وتخ�سي�س 

العمل هو  اإن  قابليته ومقدرته، من حيث  اأ�سا�س  القت�سادية على  اإيجاد احلاجات  اإىل  الهادف 

تكليف �سرعي يبذله امل�سلم مر�ساة خلالقه عز وجل.

ا  َ تعاىل:)اإِمنَّ قوله  يف  الكرمي  القران  من  اللغة  يف  العمل  معنى  منظور  ابن  ا�ستمد  لغة:  العمل 

ياأخذون  الذين  ال�سعاة  هم  عليها  العاملني  فقال:   
)3(

َوالَْعاِمِلنَي( َوامْلَ�َساِكنِي  ِلْلُفَقَراء  َدَقاُت  ال�سَّ

. وورد معنى 
)4(

ال�سدقات من اأربابها واحدهم عامل و�ساع. والعمل املهنة والفعل واجلمع اأعمال 

.
)5(

العمل عند الزبيدي باأنه من الفعل َعِمَل، والعمل املهنة 

غالبًا  الك�سب  مفهوم  انطوت حتت  الإ�سالمي  القت�ساد  فكرية يف  مدلولت  للعمل  وا�سطالحًا: 

واأحيانًا حتت مفهوم املعا�س وقد و�سح فقهاوؤنا املعنى ال�سطالحي للعمل، فقال ال�سيباين:)انه 

اأما الغزايل   .
)6(

الكت�ساب لطلب املعا�س، وطلب احلالل، وحت�سيل املال مبا يحل من الأ�سباب(

النا�س  عن  الغنى  هو  الك�سب  فقال:  احلبي�سي  اأما   .
)7(

معاي�سهم( وهي  اخللق  )اأ�سغال  فقال: 

)3) �سورة التوبة، اآية 0).

)4) ل�سان العرب، ج ))، �س 5)4.

)5) تاج العرو�س، ج 8، �س 34.

))) االكت�ساب، �س 32.

))) اإحياء علوم الدين، ج 2، �س 283.
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اأنه  لو  اإذ  فري�سة  العمل  جعل  وتعاىل  �سبحانه  الله  واإن   .
)8(

اإفادة واأح�سن  �سعادة  اكرب  وهو 

. وقال ابن خلدون:)الك�سب هو قيمة 
)9(

�سبحانه:)رزق العباد من غري ك�سب لتفرغوا وتفا�سدوا( 

. من هنا ن�ستطيع القول باأن الك�سب يطلق على اجلهد الإن�ساين بكل اأنواعه 
)10(

الأعمال الب�سرية( 

الع�سلي والذهني والفني والإداري �سواء كان يحتاج هذا العمل اإىل خربة اأو مهارة اأم ل.

املطلب الثاين: الك�سب لغة �اإ�سالحا 

ك�سبا  يك�سب  ك�سب،  اجلمع  واأ�سله  واملعي�سة،  الرزق  طلب  يف  وال�سعي  الطلب  لغة:  الك�سب 

تكلف  اأي  وتك�سب   .
)12(

حت�سيله يف  واجتهد  الرزق  طلب  اأي  واكت�سب:   .
)11(

واكت�سب وتك�سب 

 .
)14(

. ورجل ك�سوب للمال، وك�ساب وله مكا�سب، وهو طيب املك�سبة، اأي طيب الك�سب
)13(

الك�سب

.
)15(

ويف احلديث ال�سريف:)اإن اأطيب الك�سب عمل الرجل بيده(

ولقد اقرتنت بكلمة الك�سب عدة معاين اأ�سارت اإىل هذا جميع تف�سريات كلمة الك�سب التي وردت 

َجاِل  ُكْم َعَلى َبْع�ٍس ِللرِّ َل اللَُّه ِبِه َبْع�سَ ْوا َما َف�سَّ يف القران الكرمي، وهي يف قوله تعاىل:)َول َتَتَمنَّ

ِلِه اإِنَّ اللََّه َكاَن ِبُكلِّ �َسْيٍء  ا اْكَت�َسْبَ َوا�ْساأَلُوا اللََّه ِمْن َف�سْ يٌب مِمَّ �َساِء َن�سِ ا اْكَت�َسُبوا َوِللنِّ يٌب مِمَّ َن�سِ

القران  يف  العمل  كلمة  اقرتنت  وقد   .
)17(

قدرته وبح�سب  عمله  على  جزاء  له  كٌل  اأي   .
)16(

َعِليمًا(

َياَة  الكرمي يف كثري من الآيات باأنها تدل على الكد والك�سب، قال تعاىل:)الَِّذي َخَلَق امْلَْوَت َواحْلَ

َكْدحًا  َك  َربِّ ىَل  اإِ َكاِدٌح  َك  نَّ اإِ ْن�َساُن  اْلأِ َها  يُّ
اأَ .)َيا 

)18(
الَْغُفوُر( الَْعِزيُز  َوُهَو  َعَماًل  اأَْح�َسُن  ُكْم  يُّ

اأَ ِلَيْبلَُوُكْم 

.
)19(

َفُمالِقيِه(

اأن:  الفقهاء  اأحد  ويرى   .
)20(

العموم على  املال  وحت�سيل  الرزق  طلب  هو:  ا�سطالحًا:  الك�سب 

)8) احلبي�سي، الربكة يف ف�سل ال�سعي واحلركة، �س 22.

)9) احلبي�سي، الربكة يف ف�سل ال�سعي واحلركة، �س )3.

)0)) ابن خلدون، املقدمة، �س 380.

)))) الفراهيدي، العني، ج 5، �س 5)3. ابن منظور، ل�سان العرب، ج )، �س ))).

)2)) الفريوزاآبادي، القامو�س املحيط، ج )، �س 24).

)3)) ابن منظور، ل�سان العرب، ج )، �س ))).

)4)) الزخم�سري، اأ�سا�س البالغة، �س 543.

ينظر: �سحيح اجلامع  االألباين: حديث �سحيح،  العالمة  قال   .(49 2، �س  اأبو داود، �سنن، ج   .(23 2، �س  ابن ماجة، �سنن، ج   ((5(

ال�سغري، ج 2، �س 59).

)))) �سورة الن�ساء، اآية 32.

)))) ابن اجلوزي، زاد امل�سري، ج 2، �س ))). القرطبي، اجلامع الأحكام القران، ج 5، �س 2)).

)8)) �سورة امللك، اآية 2.

)9)) �سورة االن�سقاق، اآية ).

)20) ابن منظور، ل�سان العرب، ج )، �س ))).
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. بينما 
)22(

. وعده نظامًا للعامل
)21(

طلب الك�سب فري�سة على كل م�سلم، كما اإن طلب العلم فري�سة

قال املاوردي: الك�سب يكون بالأعمال املو�سلة اإىل املادة، والت�سرف املوؤدي اإىل احلاجة، وذلك 

. وي�سيف ال�سرخ�سي يف 
)23(

من وجهني، اأحدهما: تقلب يف جتارة، والثاين ت�سرف يف �سناعة

اللفظ  وهذا  الأ�سباب،  من  حل  مبا  املال  حت�سيل  هو  قائاًل:)الكت�ساب  للك�سب  تعريفه  معر�س 

.
)24(

م�ستعمل يف كل باب، ولكن عند الإطالق يفهم منه اكت�ساب املال(

اإىل  احلاجة  عن  غنى  الأمر  هذا  مثل  وعد  ال�سوق،  مالزمة  باأنه  الك�سب  اإىل  الغزايل  ونظر 

الت�سمر يف  التحمل وال�سطراب والت�سمر والكت�ساب، ولي�س  دار  اأن:)الدنيا  واأكد   .
)25(

النا�س

الدنيا، مق�سورًا على املعاد دون املعا�س، بل املعا�س ذريعة اإىل املعاد ومعني عليه، فالدنيا مزرعة 

.
)26(

الآخرة(

املبحث الثاين: �سرعية الك�سب 

الك�سب واجب على كل م�سلم قادر عليه بل هو يف كثري من الأحيان فر�س، لأن من غريه ل يتمكن 

الإن�سان من تاأمني قوته وقوت عياله. لذا �ساأبني اأهميته وم�سروعيته يف الكتاب ثم ال�سنة، ثم 

الإجماع.

املطلب الأ�ل: يف القران الكرمي:

ورد م�سطلح العمل وم�ستقاته يف القران الكرمي نحو 359 مرة اإذ جاء ب�سيغة ال�سعي والك�سب 

. وتعك�س اآيات القران الكرمي قيمة العمل يف الإ�سالم. 
)27(

والرزق والأجر واجلزاء

يف  التقلب  ميكنهم  اخللق  اأن  اإىل  اإ�سارة  ذلك  ويف   ،
)28(

َمَعا�سًا( َهاَر  النَّ تعاىل:)َوَجَعْلَنا  قال 

ُروا يِف  الُة َفاْنَت�سِ َيِت ال�سَّ . وقال تعاىل:)َفاإَِذا ُق�سِ
)29(

حوائجهم، ومكا�سبهم يف النهار ل يف الليل

. وهذا اأمر من الله جل يف 
)30(

ِل اللَِّه َواْذُكُروا اللََّه َكِثريًا َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن( اْلأَْر�ِس َواْبَتُغوا ِمْن َف�سْ

عاله ورخ�سة لالنت�سار والعمل والتما�س الف�سل منه �سبحانه وتعاىل وهو الذي بيده مفاتيح 

َمَعاِي�َس  ِفيَها  َلُكْم  َوَجَعْلَنا  اْلأَْر�ِس  اُكْم يِف  نَّ َمكَّ . وقال تعاىل:)َوَلَقْد 
)31(

خزائنه يف الدنيا والآخرة

))2) ال�سيباين، االكت�ساب، �س 32.

)22) ال�سيباين، االكت�ساب، �س )4.

)23) املاوردي، النكت والعيون، ج )، �س 342.

)24) املب�سوط، ج 30، �س 245.

)25) اإحياء علوم الدين، ج 2، �س )).

))2) م، ن.

))2) عبد الباقي، املعجم املفهر�س الألفاظ القران الكرمي، �س�س 483 - 484.

)28) �سورة النباأ، اآية )).

)29) الرازي، مفاتيح الغيب، ج )3، �س 8.

)30) �سورة اجلمعة، اآية 0).

))3) الطربي، جامع البيان، ج 28، �س )3).
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اإ�سارة اإىل انه �سبحانه وتعاىل مهد لالإن�سان �سباًل للعي�س يف  ، ويف هذا 
)32(

َت�ْسُكُروَن( َما  َقِلياًل 

اأر�سه وما عليه اإل اأن يعمل ويجد لكي يك�سب رزقه وي�سد حاجاته ال�سرورية للعي�س وال�ستعانة 

. وقال تعاىل:)ُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْلأَْر�َس َذلُوًل َفاْم�ُسوا يِف َمَناِكِبَها َوُكلُوا ِمْن ِرْزِقِه 
)33(

على العبادة

، ففي هذه الآية الكرمية ينبه الباري عز وجل النا�س اإىل انه اأ�سدى اإليهم نعمة 
)34(

َواإَِلْيِه النُّ�ُسوُر(

كبرية يف ت�سخريه الأر�س وتذليلها لهم، باأن جعلها �ساكنة ل متيد ول ت�سطرب، و�سلك فيها من 

ال�سبل، وجعل فيها من اجلبال، واأنبع فيها من العيون، وهياأ فيها من املنافع، وموا�سع الزروع 

اأن  واعلموا  والتجارات  املكا�سب  اأنواع  يف  واأرجائها  اأقاليمها  يف  وترددوا  ف�سافروا  والثمار، 

 
)36(

. وقال القرطبي
)35(

�سعيكم ل يبدي عليكم �سيئًا اإل اأن يي�سره الله لكم، وال�سعي ل ينايف التوكل

يف معر�س تف�سريه الآية الكرمية: هو اأمر اإباحة، واإ�سارة اإىل التمكن من الزرع والغر�س و�سق 

الأنهار وحفر العيون والآبار، لكي مت�سوا يف اأطرافها ونواحيها واآكامها وجبالها.

املطلب الثاين: يف ال�سنة النبوية: 

اأما يف ال�سنة النبوية ال�سريفة فقد وردت عدة اأحاديث تربز مكانة الك�سب يف الإ�سالم وارتباطه 

الله، فقد حث  بعقيدة املوؤمن، وفري�سته على كل م�سلم قادر عليه، وم�سابهته للجهاد يف �سبيل 

النبي �سلى الله عليه و�سلم على الك�سب عن طريق العمل اليدوي والعتماد على النف�س. فعن 

ال�سدقة،  على  باحلق  واله و�سلم:)العامل  عليه  الله  الله �سلى  ر�سول  قال  قال:  بن خديج  رافع 

.
)37(

كالغازي يف �سبيل الله حتى يرجع اإىل بيته(

فالك�سب يف الإ�سالم عن�سر من العنا�سر الأ�سا�سية يف جلب م�سلحة الدنيا والآخرة والن�ساط 

على  الر�سول  عمل  كيف  ولكن  املعي�سية  احلياة  مطالب  حت�سيل  اإىل  الطريق  هو  القت�سادي 

الرتغيب يف العمل وجعله و�سيلة من و�سائل الإنتاج يف الن�ساط القت�سادي:

1-  انه �سلى الله عليه و�سلم جعل الك�سب مب�ستوى العبادة يف �سبيل الله، فالعبادة عمل والك�سب 

 .
)38(

عبادة يف نظر الإ�سالم، فجعل العبادة ع�سرة اأجزاء ت�سعة منها يف الك�سب

، واجلهاد يف �سبيل الله عبادة 
)39(

2- جعل �سلى الله عليه و�سلم الك�سب كاجلهاد يف �سبيل الله

من العبادات.

)32) �سورة االأعراف، اآية 0).

)33) الطربي، جامع البيان، ج 8، �س 5)). النحا�س، معاين القران، ج 3، �س )).

)34) �سورة امللك، اآية 5).

)35) ابن كثري، تف�سري القران العظيم، ج 4، �س 424.

))3) اجلامع الأحكام القران، ج 8)، �س 5)2.

))3) احمد، امل�سند، ج 4، �س 43). ال�سيوطي، اجلامع ال�سغري، ج 2، �س 85). قال العالمة االألباين: حديث �سحيح، �سحيح اجلامع 

ال�سغري، ج 2، �س )3).

)38) احلبي�سي، الربكة، �س 29.

)39) احلبي�سي، الربكة، �س 29.
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3- جعل الر�سول �سلى الله عليه و�سلم العمل يف �سبيل النف�س والوالدين والعيال �سهادًة وجهادًا 

يف �سبيل الله. فقال �سلى الله عليه و�سلم:)من �سعى على نف�سه ليعزها ويغنيها فهو �سهيد، ومن 

�سعى  ومن  الله،  �سبيل  يف  فهو  عياله  على  �سعى  ومن  جماهد،  فهو  ليعفهما  والديه  على  �سعى 

.
)40(

مكاثرًا فهو يف �سبيل ال�سيطان(

اأيديهم،  من عمل  ياأكلون  كانوا  الأنبياء  اإن  و�سلم  عليه  الله  اأخرب �سلى  العمل  4- وترغيبًا يف 

فقال:)وما اأكل اأحد قط خريًا من اأن ياأكل من عمل يده واإن نبي الله داود عليه ال�سالم كان ياأكل 

اأن  قبل  للغنم  رعاة  عملوا  قد  ال�سالم  عليهم  الأنبياء  اأن  النبي  اأخرب  واأخريًا   .
)41(

يده( عمل  من 

.
)42(

ُيبعثوا واأنه �سلى الله عليه و�سلم قد رعاها لأهل مكة

املطلب الثالث: ك�سب الأنبياء �ال�سحابة: 

منزلتهم  علو  مع  فهم  الك�سب،  جمال  يف  لنا  القدوة  وهم  الأنبياء  عند  الك�سب  اإىل  انتقلنا  واإذا 

قول  وال�ساهد  الأعمال.  خمتلف  يزاولون  فكانوا  حياتهم،  يف  لهم  طريقًا  الك�سب  من  اتخذوا 

النبي �سلى الله عليه واله و�سلم:)ما من نبي اإل وقد رعى الغنم، قيل: واأنت يا ر�سول الله قال: 

. وكان الأنبياء 
)45(

 لأهل مكة(
)44(

. ويف رواية اأخرى قال:)نعم كنت اأرعاها على قراريط 
)43(

واأنا(

عليهم ال�سالم اأهل حرفة يتك�سبون بها ويح�سلون بها قوتهم ورزقهم.

اأن يجعل الأنبياء يف �سعة من العي�س والرتف لكي  اأن الباري عز وجل كان قادرًا  ومن املوؤكد 

يجنبهم عناء الك�سب اأوًل، ويدفع النا�س اإىل الإميان بهم ثانيًا، وهذا فعاًل ما طلبه امل�سركون من 

. لكن احلكمة الإلهية اأرادت اأن تبني لنا قيمة الك�سب. من هنا 
)46(

النبي �سلى الله عليه واله و�سلم

اأ�سبح طريق الك�سب هو طريق الأنبياء قال تعاىل:)اأُوَلِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه َفِبُهَداُهُم اْقَتِدْه ُقْل ل 

 وقد اأمرنا الله تبارك يف عاله القتداء بهم. 
.)47(

اأَ�ْساأَلُُكْم َعَلْيِه اأَْجرًا اإِْن ُهَو اإِلَّ ِذْكَرى ِلْلَعامَلِنَي(

َلَك  َعُدوٌّ  َهَذا  اإِنَّ  اآَدُم  َيا  تعاىل:)َفُقْلَنا  وقال   .
)48(

ال�سالم( اآدم)عليه  للك�سب  طلبًا  الأنبياء  واأول 

تبارك  انه  العلم  مع  تعاىل)فت�سقى(  قال  وهنا   .
)49(

َفَت�ْسَقى( ِة  نَّ اجْلَ ِمَن  ُكَما  ُيْخِرَجنَّ َفال  َوِلَزْوِجَك 

)40) احلبي�سي، الربكة، �س 30. قال العالمة االألباين: حديث �سحيح. ينظر: �سل�سلة االحاديث ال�سحيحة، ج 5، �س 2)2.

))4) البخاري، �سحيح، ج 3، �س 9.

)42) املقريزي، اإمتاع االأ�سماع، ج )، �س )). احللبي، اإن�سان العيون، ج )، �س 205.

)43) البخاري، �سحيح البخاري، ج 3، �س 48.

)44) قراريط: جمع قرياط، والقرياط هو جزء من اأجزاء الدرهم، وهو ن�سف ع�سره يف اكرث البالد، واهل ال�سام يجعلونه جزءًا من اأربعة 

وع�سرين. ينظر: البعلي، املطلع على اأبواب املقنع، ج )، �س305.

)45) البخاري، �سحيح، ج 3، �س 48.

))4) �سورة االإ�سراء االآيتان 90 - )9.

))4) �سورة االأنعام، اآية 90.

)48) ال�سرخ�سي، املب�سوط، ج 23، �س2.

)49) �سورة طه، اآية ))).
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وتعاىل يف اأول الآية كان خطابه لالثنني اآدم وحواء لكنه ختم مبخاطبة اآدم فقط، وتف�سري ذلك: 

لأنكما �ستخرجان من  لكي ل يخرجكما من اجلنة،  ال�سيطان  اأنت وزوجتك  اآدم ل تطيع  يا  انك 

النعيم، لكن اأنت وحدك من �سيتحمل امل�سقة والتعب يف طلب املعي�سة والكد والك�سب عليك وعلى 

. وقال ابن 
)50(

زوجتك. اإذ اأنزل الله اإليه بذور وثور اأحمر كان يحرث به الأر�س، فكان ذلك �سقاوؤه

كثري يف تف�سري الآية: اأي ل تطع ال�سيطان لكي ل تخرج من اجلنة وتتعب يف طلب الرزق، من 

حرث وزرع وح�سد وطحن وغري ذلك من الأعمال، لأن الرجل هو الذي ي�سعى على زوجته، لأنك 

.
)51(

ها هنا يا اآدم يف عي�س رغيد هنيء بال كلفة ول م�سقة

. واإدري�س كان خياطًا، واإبراهيم بزازًا، وهود 
)52(

كما عمل النبي نوح عليه ال�سالم يف النجارة

الله له وجعل احلديد يف يده كالطني  األن  اإذ  . وكان داود عليه ال�سالم يعمل حدادًا، 
)53(

تاجرًا 

. وم�صداق 
)54(

املبلول ي�سرفه يف يده كيف ي�ساء، ومل يكن ي�ستعمل نارًا ول مطرقة بل يفتله بيده

. وكان 
)55(

ِديَد( ا َلُه احْلَ رْيَ َواأََلنَّ ِبي َمَعُه َوالطَّ اًل َيا ِجَباُل اأَوِّ ا َف�سْ ذلك قوله تعاىل:)َوَلَقْد اآَتْيَنا َداُوَد ِمنَّ

َفَهْل  ُكْم  َباأْ�سِ ِمْن  َنُكْم  ِلُتْح�سِ َلُكْم  َلُبو�ٍس  ْنَعَة  . وقوله تعاىل:)َوَعلَّْمَناُه �سَ
)56(

الدروع اأول من �سنع 

. ومل يكتف الباري عز وجل باأن علم نبيه داود عليه ال�سالم هذه ال�سنعة، واإمنا 
)57(

اأَْنُتْم �َساِكُروَن(

ال�سالح  العمل  ليمار�سوا  اأن يقتدوا به وي�سمروا عن �ساعد اجلد  النا�س  الوقت نف�سه حث  يف 

.
)58(

املتقن، لأن يف ذلك مثابة لهم يف الآخرة، ومردودًا ماديًا لهم يف احلياة الدنيا

. فانقطع 
)59(

وكان اأبو بكر ال�سديق ر�سي الله عنه من اأبرز جّتار قري�س حتى دخل يف الإمارة

. وقال:)لقد علم قومي اأن حرفتي 
)60(

عن التجارة لن�سغاله باأمر امل�سلمني وفر�س له من بيت املال 

املال،  بكر من هذا  اأبي  اآل  ف�سياأكل  امل�سلمني،  باأمر  �سغلت  اأهلي، وقد  موؤونة  تكن تعجز عن  مل 

. اأي لقد علمت قري�س باأن ك�سبي املتاأتي من جتارتي مل يكن يعجز 
)61(

واأحرتف للم�سلمني فيه(

عن تلبية متطلباتي واأهل بيتي، ولكن ان�سغاله باأمر اخلالفة اأبعده عن التوا�سل مع التجارة لذا 

 .
)62(

فانه �سياأخذ مبلغًا حمددًا من بيت املال، ويف املقابل �سيعمل فيه للم�سلمني

)50) الطربي، جامع البيان، ج ))، �س 5)2. القرطبي، اجلامع الأحكام القران، ج ))، �س 253.

))5) تف�سري القران العظيم، ج 3، �س ))).

)52) �سورة هود، اآية )3.

)53) ال�سرخ�سي، املب�سوط، ج 30، �س )24. ال�سيوطي، الدر املنثور، ج 4، �س 4)2.

)54) الطربي، جامع البيان، ج 22، �س 82. القرطبي، اجلامع الأحكام القران، ج 4)، �س ))2.

)55) �سورة �سباأ، اآية 0).

))5) ابن اجلوزي، زاد امل�سري، ج )، �س 225.

))5) �سورة االأنبياء، اآية 80.

)58) ابن اجلوزي، زاد امل�سري، ج )، �س 225.

)59) اخلالل، احلث على التجارة، �س )9.

)0)) اخلالل، احلث على التجارة، �س )9.

)))) ابن �سعد، الطبقات، ج 3، �س 85). العيني، عمدة القارئ، ج ))، �س 85). ال�سيوطي، تاريخ اخللفاء، �س 8).

)2)) ابن حجر، فتح الباري، ج 4، �س 258. اإذ كان يتاجر باالأثواب.



101

املجلد )٢( العدد )١( ــ دولة قطر  ١٤٣٦ هـ ــ ٢٠١٥ م

ره
وأث

ه 
د

ص
قا

 م
ب

س
ك

ال
ع

تم
ج

لم
ة ا

مي
تن

ي 
ف

اأما عمر بن اخلطاب ر�سي الله عنه فقد كان ميار�س التجارة يف ال�سوق حتى بعد توليه اخلالفة، 

. وكان يف�سل الك�سب على اجلهاد، بقوله:)لأن اأموت بني �سعبتي رحلي 
)63(

�سواء بيعًا اأم �سراءًا

الله  الله، لأن  اأقتل جماهدًا يف �سيبل  اأن  اإيل من  اأحب  الله  اأبتغي من ف�سل  اأ�سرب يف الأر�س 

َيْعَلُم  َك  َربَّ الأر�س يبتغون من ف�سله على املجاهدين بقوله:)اإِنَّ  الذين ي�سربون يف  تعاىل قدم 

َهاَر َعِلَم  ُر اللَّْيَل َوالنَّ َفُه َوُثلَُثُه َوَطاِئَفٌة ِمَن الَِّذيَن َمَعَك َواللَُّه ُيَقدِّ َك َتُقوُم اأَْدَنى ِمْن ُثلَُثِي اللَّْيِل َوِن�سْ اأَنَّ

ى َواآَخُروَن  ِمْنُكْم َمْر�سَ اأَْن �َسَيُكوُن  َعِلَم  َر ِمَن الُْقْراآِن  َتَي�سَّ وا َما  َفاْقَراأُ َعَلْيُكْم  َفَتاَب  وُه  �سُ َلْن حُتْ اأَْن 

َر ِمْنُه  وا َما َتَي�سَّ ِل اللَِّه َواآَخُروَن ُيَقاِتلُوَن يِف �َسِبيِل اللَِّه َفاْقَراأُ ِرُبوَن يِف اْلأَْر�ِس َيْبَتُغوَن ِمْن َف�سْ َي�سْ

ُدوُه  ُكْم ِمْن َخرْيٍ جَتِ ُموا ِلأَْنُف�سِ وا اللََّه َقْر�سًا َح�َسنًا َوَما ُتَقدِّ َكاَة َواأَْقِر�سُ الَة َواآُتوا الزَّ َواأَِقيُموا ال�سَّ

. وكان عثمان بن عفان 
)64(

ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخرْيًا َواأَْعَظَم اأَْجرًا َوا�ْسَتْغِفُروا اللََّه اإِنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيٌم(

.
)65(

يعمل بالتجارة

وعبد  عفان  بن  وعثمان  بكر  اأبو  كان  فقال:  ال�سحابة  من  ق�سم  حرف  اجلوزي  ابن  لنا  واأجمل 

، وكان 
)66(

العوام وعامر بن كريز خزازين الزبري بن  الرحمن بن عوف وطلحة بزازين. وكان 

�سلمان  ال�سحابي  وان   .
)67(

خياطًا طلحة  بن  عثمان  وكان  بالنبل،  يربي  وقا�س  اأبي  بن  �سعد 

الفار�سي كان حري�سًا ا�سد احلر�س على اأن ياأكل من عمل يده اإذ كان ي�سنع القفاف واحل�سران 

 .
)68(

من اخلو�س ويبيعها

اإذ اإن الإ�سالم ل ير�سى للم�سلم اأن يعي�س عالة على غريه ول ي�سمح له برتك الك�سب ويعول على 

. وقد اأقر الفكر 
)69(

الدعاء فقط، ويف ق�سم من الأحاديث جند اأنها جعلت من الك�سب منهجًا للم�سلم

يف  تنت�سر  وال�سناعات  احلرف  فكانت  ع�سوره  كل  ويف  قيمته،  للك�سب  الإ�سالمي  القت�سادي 

كافة اأنحاء الدولة الإ�سالمية، لدرجة اأن األقاب املهن واحلرف وال�سناعات غدت األقابًا للكثري من 

الفقهاء واملحدثني واملوؤرخني وال�سعراء والكتاب والوزراء، مثل: الزجاج واجلوهري والبزاز 

.
)70(

والبزار واخلالل وغري ذلك من املهن

وهذا ُي�سري بو�سوح اإىل اأهمية الك�سب وطلب الرزق يف الإ�سالم، اإذ كان الك�سب طريق املر�سلني، 

وال�سحابة و�سلف الأمة من الفقهاء واملحدثني، فلم يزدادوا بعملهم هذا اإل رفعة يف نظر النا�س.

مما �سبق يت�سح لنا اأن ف�سل الك�سب عظيم عند الله �سبحانه وتعاىل وعند الأنبياء وال�سحابة 

الغاية  حتقيق  من  يتمكن  وبالك�سب  وكرامته،  معا�سه  وم�ستوى  الإن�سان  حياة  تتوقف  فعليه 

)3)) ال�سالبي، ف�سل اخلطاب، �س 20.

)4)) �سورة املزمل، اآية 20.

)5)) ال�سالبي، تي�سري املنان، �س 44.

)))) يعملون اخلز من ال�سوف واالإبر�سيم.

)))) تلبي�س ابلي�س، �س 282.

)8)) الغزايل، اإحياء علوم الدين، ج 2، �س 83.

)9)) الطرباين، املعجم الكبري، ج 0)، �س 4). الق�ساعي، م�سند ال�سهاب، ج )، �س 04).

)0)) م�سهور، اال�ستثمار، �س )0). امل�سري، مقومات االقت�ساد، �س 22.
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التي من اأجلها ُخِلق فيتمكن من العبادة والقيام مبهمة ا�ستخالفه يف الأر�س، التي اأوكلها اليه 

الباري عز وجل. فالك�سب يحدد م�ستوى الأفراد واجلماعات والأمم وبالتايل م�سريها يف الدنيا 

والآخرة.

املبحث الثالث: احلث على ممار�سة الك�سب احلالل 

حددت ال�سريعة الإ�سالمية ممار�سات معينة واأجازت للم�سلمني مزاولتها وامتهانها لكي يوؤمنوا 

من خاللها حاجاتهم احلياتية اليومية، و�سميت هذه املمار�سات يف النهج القت�سادي الإ�سالمي 

بـ)الك�سب احلالل(، يف حني ُحذر امل�سلمون من مزاولة مهن وحرف اأخرى اإذ عدها الدين احلنيف 

حمرمة ومنهي عنها �سرعًا.

ارتقائه  هي  وا�ستمرارها،  القت�سادية  التنمية  لنجاح  الإ�سالم  و�سعها  التي  ال�سمانات  ومن 

عماًل  الك�سب  على  واحلث  بالدعوة  الإ�سالم  يكتف  فلم   .
)71(

العبادة مرتبة  اإىل  التنموي  بالعمل 

الَْغْيِب  َعامِلِ  اإِىَل  دُّوَن  َو�َسرُتَ َوامْلُوؤِْمُنوَن  َوَر�ُسولُُه  َعَمَلُكْم  اللَُّه  َف�َسرَيَى  اْعَملُوا  تعاىل:)َوُقِل  بقوله 

، بل ف�ساًل عن ذلك ُعد العمل يف ذاته عبادة، واأن الفرد 
)72(

ا ُكْنُتْم َتْعَملُوَن( ُئُكْم مِبَ َهاَدِة َفُيَنبِّ َوال�سَّ

امل�سلم املخل�س يف عمله قريب من الله، ومثاب على عمله ال�سالح يف الدنيا والآخرة.

، وقد 
)73(

وقد عد الإ�سالم اأن القيام بالعمل املنتج، ابتغاء الك�سب، من اأبواب اجلهاد يف �سبيل الله

الله عليه و�سلم عن ذلك،  النبي زاهدًا ورعًا لكنه ل يعمل فلم ير�س النبي �سلى  ُذكر �ساب عند 

واأكد �سلى الله عليه و�سلم على �سرورة اأن تكون لكل م�سلم حرفة يزاولها وينتفع بها لأن الزهد 

والورع لوحدهما ل يكفيان امل�سلم واإمنا يجب اأن يرافقهما العمل املنتج الذي ي�سون �ساحبه عن 

.
)74(

م�ساألة النا�س التي ح�سل النهي عنها 

املطلب الأ�ل: ممار�سة الك�سب احلالل يف القت�ساد الإ�سالمي

اإذ قال يف حمكم كتابه  يعد الك�سب يف القت�ساد الإ�سالمي مبثابة ا�ستجابة لأمر الله عز وجل 

 .
)75(

اُه َتْعُبُدوَن( َباِت َما َرَزْقَناُكْم َوا�ْسُكُروا ِللَِّه اإِْن ُكْنُتْم اإِيَّ َها الَِّذيَن اآَمُنوا ُكلُوا ِمْن َطيِّ يُّ
العزيز:)َيا اأَ

واملق�سود هنا الك�سب احلالل، اأي كلوا وا�سربوا من الرزق احلالل الذي حللته لكم، ول تتعدوا 

)))) الفنجري، املذهب االقت�سادي يف االإ�سالم، �س )0).

)2)) �سورة التوبة، اآية 05).

)3)) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س )). الهندي، كنز العمال، ج 4، �س ).

)4)) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س 2). ورد احلديث عند ابن عبد ربه وابن قتيبة: باأن ذكر رجل عند النبي �سلى الله عليه و�سلم ُعرف 

باالجتهاد يف العبادة والقوة على العمل، وقالوا �سحبناه يف �سفر فما راينا بعدك يا ر�سول الله اعبد منه كان ال ينتهي من �سالة وال يفطر 

من �سيام، قال النبي �سلى الله عليه و�سلم: فمن كان ميونه ويقوم به فقالوا: كلنا، قال: كلكم اعبد منه. ينظر: ابن قتيبة، تاأويل خمتلف 

احلديث، �س 3)2.

)5)) �سورة البقرة، اآية 2)).
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. والطيبات يف القت�ساد الإ�سالمي هي ناجت طبيعي للك�سب احلالل، وما 
)76(

اإىل ما حرمته عليكم 

عداها فال ُيعد منها.

والك�سب احلالل هو: طلب ما لبد منه من املباح، وعد الفقهاء هذا النوع من الك�سب جائز على 

بالنتهاب،  اأو  التغالب،  اأو  الكت�ساب،  من:  الك�سب  على  يتح�سل  اأن  لالإن�سان  الإطالق. وميكن 

.
)77(

والنتهاب ي�ستوجب العقاب، ويف التغالب ف�ساد والله ل يحب الف�ساد

وردت يف كتاب الله اآيات كثرية تدل على ما اأباحه الله للعباد، ووجوب التزام امل�سلم بال�سعي 

. وحفلت كتب احلديث بالأحاديث التي رويت عن النبي �سلى الله عليه 
)78(

لطلب الرزق احلالل

.
)79(

واله و�سلم، والتي يحث وي�سري فيها اإىل الك�سب احلالل

ياأخذ ماًل بغري  له فيه، ومن  ُيبارك  ياأخذ ماًل بحقه  الله عليه و�سلم:)من  الله �سلى  قال ر�سول 

. فاأخذ املال بحق جناة من الفتنة واأما �سلوك الباطل يف 
)80(

حقه، فمثله مثل الذي ياأكل ول ي�سبع(

مال الله ور�سوله فوقوع يف الفتنة يوؤدي اإىل النار، والتحذير يت�سع لي�سمل التنبيه من الفتنة 

واخلو�س فيما ت�ستهيه النف�س وهو اأعم من املال، في�سمله وغريه، وعلى ذلك فان الأحاديث اأعاله 

تربط املال باحلياة الدنيا. ففي هذا الوقت الذي كان ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم يوؤكد على 

اإ�سابة املال بحقه حذر املتخو�سني من اأن متتد اأيديهم اإىل مال الله ور�سوله.

قال �سعيد بن امل�سيب: ل خري فيمن ل ُيريد جمع املال من حله، يكف به وجهه عن النا�س، وي�سل 

ُه   يف قوله عز وجل:)َفَلُنْحِيَينَّ
)82(

. وقال القا�سم بن الوليد الهمذاين
)81(

به رحمه، وُيعطي منه حقه

. وقال اأبو هريرة: اأو�َسَك اأن ُيفَتَح على النا�س باب 
)84(

، قال: هو الك�سب الطيب
)83(

َبًة( َحَياًة َطيِّ

. ونحن يف ع�سرنا احلا�سر، ونحن نعي�س يف هذا 
)85(

ناله اأن ينال الرجل مبا  ُيبايل  م�ساألة ل 

الزمن، الذي تكالبت فيه النا�س على الدينار والدرهم، واأ�سبح املرء ل يهمه اإل املال من اأي طريق 

يوم  املرء  ي�ساأل  و�سلم  عليه  الله  �سلى  الله  ر�سول  قال  ولذا  حرام؟  من  اأم  حالل؟  من  اكت�سبه، 

.
)86(

القيامة عن:)ماله من اأين اكت�سبه وفيما انفقه(

)))) الطربي، جامع البيان، ج 2، �س 4)).

)))) ال�سرخ�سي، املب�سوط، ج 30، �س 245.

)8)) �سورة املائدة، اآية 88. �سورة النحل، اآية 4). الطربي، جامع البيان، ج )، �س 8).

)9)) م�سلم، �سحيح م�سلم، ج 3، �س 85.

)80) م�سلم، �سحيح م�سلم، ج 3، �س )0).

))8) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س 35. االأ�سبهاين، احللية، ج 2، �س 3)). الذهبي، �سري، ج 4، �س 238.

)82) القا�سم بن الوليد اأبو عبد الرحمن الهمذاين الكويف القا�سي، ثقة �سدوق، مات �سنة )4) ه. ينظر: املزي، تهذيب الكمال، ج 23، 

�س )45.

)83) �سورة النحل، اآية )9.

)84) الطربي، جامع البيان، ج 4)، �س 223. القرطبي، اجلامع الأحكام القران، ج 0)، �س 4)).

)85) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س )2.

))8) الرتمذي، �سنن، ج 4، �س 35. قال العالمة االألباين: حديث �سحيح. ينظر: �سل�سلة االحاديث ال�سحيحة، ج 2، �س 29).
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املطلب الثاين: املفا�سلة بني الك�سب �العبادة

الرجل  حاجة  �سد  منه  ق�سد  واإمنا  النا�س،  بني  والتفاخر  التكاثر  منه  يق�سد  مل  اإذا  الك�سب  اإن 

وحاجة عياله وال�ستغناء عن �سوؤال النا�س والقدرة على عبادة الله و�سلة الرحم واجلار، فهذا 

.
)87(

الك�سب اف�سل من عبادة النوافل. لكن اإذا كان العك�س، فالعك�س �سحيح

كما  ك�سبهم،  من  ي�ستفيدون  الك�سبة  من  وغريهم  واخلياط  وال�سانع  والتاجر  املزارع  اإن  اإذ 

وي�ستفيد غريهم من عملهم، لكن من ي�سلي لله عز وجل فهو ي�سلي لنف�سه فقط. وقد قال ر�سول 

. لذا قيل: العبادة ع�سرة اأجزاء، 
)88(

الله �سلى الله عليه واله و�سلم:)خري النا�س اأنفعهم للنا�س(

.
)89(

ت�سعة منها يف ال�سمت والعا�سرة ك�سب اليد من احلالل

املبحث الرابع: مقا�سد الك�سب

 .
)90(

يف القران الكرمي اآيات تقدر قيمة الك�سب وتربز دوره يف التملك اإذ قال تعاىل)َوُقِل اْعَملُوْا(

وحث ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم يف اأحاديثه على الك�سب، ولي�س الك�سب كيفما اتفق واإمنا 

حث وركز ودعا ونبه اإىل وجوب اأن يوؤدي ذلك الك�سب اإىل الإح�سان، ففي �سحيح البخاري قال 

النبي �سلى الله عليه و�سلم:)على كل م�سلم �سدقة، فقالوا: يا نبي الله، فمن مل يجد ؟ قال: يعمل 

بيده فينفع نف�سه ويت�سدق، قالوا: فان مل يجد ؟ قال: يعني ذا احلاجة امللهوف، قالوا: فان مل 

.
)91(

يجد؟ قال: فليعمل باملعروف وليم�سك عن ال�سر فاإنها له �سدقة(

فالإلزام الذي يبداأ به احلديث يف قول النبي)على كل م�سلم( دعوة اإىل الإنتاج والعمل لأنه اذا 

كان على كل م�سلم �سدقة فان بع�س امل�سلمني بغري �سك ل ميلك ماًل يت�سدق منه فكاأن احلديث 

ال�سريف يحثه على العمل الذي يك�سب منه ماًل ميكنه من الوفاء بهذا الإلزام، ولقد فهم ال�سحابة 

هذا التوجيه فكان �سوؤالهم:)فمن مل يجد ؟ ودلهم النبي على طرق الك�سب امل�سروع والتملك الذي 

.
)92(

ميكنهم من هذا فقال)يعمل بيده(

عن كعب بن عجرة قال: مر على النبي رجل فراأى اأ�سحاب ر�سول الله من جلده ون�ساطه، فقالوا: 

يا ر�سول الله، لو كان هذا يف �سبيل الله ؟ فقال ر�سول الله:)اإن كان خرج ي�سعى على ولده �سغارًا 

يف �سبيل الله واإن كان خرج ي�سعى على اأبوين �سيخني كبريين فهو يف �سبيل الله واإن كان خرج 

ي�سعى على نف�سه يعفها فهو يف �سبيل الله واإن كان خرج ي�سعى رياء ومفاخرة فهو يف �سبيل 

))8) ملزيد من اآراء الفقهاء. ينظر: ال�سرخ�سي، املب�سوط، ج 30، �س 248.

)88) الق�ساعي، م�سند ال�سهاب، ج 2، �س 223. الهندي، كنز العمال، ج 5)، �س ))). قال العالمة االألباين، حديث ح�سن. ينظر: �سحيح 

اجلامع ال�سغري، ج )، �س 23).

)89) الديلمي، الفردو�س مباأثور اخلطاب، ج 3، �س 9).

)90) �سورة التوبة، اآية 05).

))9) البخاري، �سحيح البخاري، ج 2، �س )2). ينظر: م�سلم، �سحيح م�سلم، ج 3، �س 83.

)92) النووي، �سرح �سحيح م�سلم، ج )، �س 94.
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.
)93(

ال�سيطان( 

وعد الإ�سالم الإن�سان املكلف الوحيد بعمارة هذه الأر�س، واأكد له اخلالفة فيها، دون غريه من 

املخلوقات، وهذا العمل مطلوب منه حتى يرث الله الأر�س ومن عليها، لهذا فقد قال ر�سول الله 

اأن ل يقوم حتى  ا�ستطاع  فاإن   ،
)94(

اأحدكم ف�سيلة ال�ساعة وبيد  الله عليه و�سلم:)اإن قامت  �سلى 

يعي�س  التي  الدنيا  هذه  تعمري  على  الإ�سالم  حر�س  ُيظهر  احلديث  وهذا   .
)95(

فليفعل( يغر�سها 

فيها الإن�سان، يف كل زمان ومكان، وذلك باحلث على موا�سلة العمل حتى يف ا�سعب الظروف 

واحلكها.

املطلب الأ�ل: اأهمية الك�سب

، وهذه هي 
)96(

يحث الإ�سالم على العمل الذي يقرتن ب�سفة ال�سالح ويتميز بالإخال�س والإتقان

�سفات العمل املنتج، التي يرتكز عليها اأي اقت�ساد �سوي. وقد وردت الآيات الكرمية والأحاديث 

، حتى يتمكن امل�سلمون من الو�سول جمتمعني 
)97(

ال�سريفة يف احلث على هذا العمل والدعوة اإليه

اإىل حتقيق التنمية القت�سادية ال�ساملة.

واإذا كان الر�سول �سلى الله عليه واله و�سلم هو الذي ُيبني ذلك ويدعو اإليه، فان جمرد �سدور تلك 

الآثار عنه كاٍف لتداولها وتعميمها بني امل�سلمني، ورغم هذا انه �سلى الله عليه واله و�سلم ي�سفع 

قوله بعمله التطبيقي اجلاد يف كثري من الأمور، حيث ورد اأنه �سلى الله عليه واله و�سلم عمل 

.
)98(

بالتجارة والرعي، قبل البعثة

ملا كان الإ�سالم يف هذه الدنيا ينظر اإىل نتائج العمل من زاويتني متالزمتني: الدنيوية والأخوية، 

فقد جاء الإ�سالم وبني ما لعمل العامل من قيمة ونتائج عند الله �سبحانه وتعاىل، حيث اأكد لنا 

اأن طاعة الله عز وجل ل تكون كاملة وتامة اإل اإذا اقرتنت بالعمل الدنيوي النافع، الذي يعود 

على امل�سلم باملنفعتني معًا لهذا فعندما ُذكر �ساب عند النبي �سلى الله عليه واله و�سلم وامُتِدح 

، اإذ َعدَّ ان�سراف ال�ساب للزهد وانقطاعه 
)99(

لزهده وورعه وتعبده مل يقبل النبي مبثل هذه احلال

للعبادة مل يكن كافيًا لأن ميدح، واإمنا يجب اأن يكون م�ستغنيًا عن النا�س بعمل يده. وعد �سلى 

.
)100(

الله عليه و�سلم من يقوم باإعالته اأف�سل منه

)93) الهيثمي، جممع الزوائد، ج 4، �س 325. قال العالمة االألباين: حديث �سحيح. ينظر: �سحيح اجلامع ال�سغري، ج )، �س )30.

)94) الف�سيلة: هي النخلة ال�سغرية. ينظر: الفراهيدي، العني، ج )، �س 0)2.

)95) احمد، امل�سند، ج 3، �س )9). قال العالمة االألباين: حديث �سحيح. ينظر: �سحيح اجلامع ال�سغري، ج )، �س 300.

))9) ال�سيوطي، اجلامع ال�سغري، ج )، �س 33). الديلمي، الفردو�س، ج 3، �س 409. الهندي، كنز العمال، ج 3، �س 238.

))9) جمموع الفتاوى، ج 8، �س )53.

)98) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س 58. احمد، امل�سند، ج )، �س ))).

)99) ينظر: ابن قتيبة، تاأويل خمتلف احلديث، �س3)2.

)00)) ابن قتيبة، تاأويل خمتلف احلديث، �س3)2.
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امل�سلم حبًا �سادقًا نحو عمله، ويبني  نف�س  اأن يغر�س يف  �ساأنه  التوجه من  فاإن هذا  وبال ريب 

للعامل اأنه عند الله �سبحانه وتعاىل اأف�سل واأعبد ممن هو يف �سفوف العاطلني عن العمل ولو 

الأف�سلية،  لتحقيق  امل�سلم  يندفع  ذلك  على  وتاأ�سي�سًا  واأزهد.  عبادة  منه  اأكرث  العاطل  هذا  كان 

، فاإن ناله يف �سبيل ذلك 
)101(

وللرقي باإميانه، حتى ي�سل اإىل ر�سوان الله تبارك وتعاىل وحمبته 

تعب ج�سماين، فاإمنا ينظر اإليه باأنه �سعادة روحانية عظيمة، ذلك اأنه و�سع ن�سب عينيه اأقوال 

املتاعب  هذه  باأن  يقني  على  يكون  وعندئذ   ،
)102(

وتوجيهاته  و�سلم  واله  عليه  الله  �سلى  النبي 

وامل�ساعب ل بد حا�سلة، ذلك اأنه يف جهاد، كما اأخرب عن ذلك الر�سول �سلى الله عليه واله و�سلم 

.
)103(

اإذ عد من ي�سعى لتاأمني الرزق لنف�سه ولعياله فهو كاملجاهد يف �سبيل الله 

املطلب الثاين: حالت �جوب الك�سب

اأول: الك�سب فر�س على كل قادر:

الإ�سالم فر�س على امل�سلم العمل لأن العبادات التي فر�سها الله علينا، توجب توفر قدرة بدنية 

لأدائها، وان ل حياة بدون ك�سب. ملا كان وجود املال من اأهم العوامل التي ت�ساعد على التخل�س 

من م�ساكل الفقر، فقد لزم اأن يوجد يف الإ�سالم دعوة متميزة اإىل اقتناء املال، ذلك اإن فيه الكثري 

من الفوائد الدينية والدنيوية، وقد كان الأ�سلوب الإ�سالمي يف احلث على اتخاذ املال متمثاًل مبا 

.
)104(

يلي: انه عون على طاعة الله 

ثانيًا: الك�سب لطلب الثواب من الله:

اإذ ُيعد هذا الدافع من اأهم الدوافع  من خالل الإخال�س بالعمل ينال امل�سلم ر�سا الله عز وجل، 

اأنه يعرف  ال�سادقني يف عملهم، ذلك  العاملني، املخل�سني  امل�سلم ليكون بني �سفوف  التي تدفع 

اأن هذا العمل يحقق له القيمة الأخروية، املتمثلة بالأجر والثواب، كما يحقق له القيمة الدنيوية 

 .
)105(

املنتجة لالأجرة والكت�ساب

وقد ف�سل ديننا احلنيف يف بيان الثواب العظيم الذي يناله العامل، فلما كان الإ�سالم يف هذه 

الدنيا ينظر اإىل نتائج عمل الإن�سان، فقد بني الإ�سالم ما لعمل العامل من قيمة ونتائج عند الله 

�سبحانه وتعاىل، حيث اأكد لنا اأن طاعة الله عز وجل ل تكون كاملة وتامة اإل اإذا اقرتنت بالعمل 

.
)106(

الدنيوي النافع، الذي يعود على امل�سلم باملنفعتني معًا

))0)) الطرباين، املعجم الكبري، ج2)، �س 238. الق�ساعي م�سند ال�سهاب، ج 2، �س 49).

)02)) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س 2). الطرباين، املعجم االأو�سط، ج )، �س 289. الهيثمي، جممع الزوائد، ج 4، �س 3).

)03)) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س )). الق�ساعي، م�سند ال�سهاب، ج )، �س 83.

)04)) الفنجري، املذهب االقت�سادي يف االإ�سالم، �س 05). اجلمال، مو�سوعة االقت�ساد االإ�سالمي، �س 3)).

)05)) الفنجري، املذهب االقت�سادي يف االإ�سالم، �س 05). اجلمال، مو�سوعة االقت�ساد االإ�سالمي، �س 3)).

))0)) م�سهور، اال�ستثمار يف االقت�ساد االإ�سالمي، �س 09). امل�سري، مقومات االقت�ساد االإ�سالمي، �س 25.
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فهذا يغر�س يف نف�س امل�سلم حبًا �سادقًا نحو عمله، ويبني للعامل اأنه عند الله �سبحانه وتعاىل 

عبادة  منه  اأكرث  العاطل  هذا  كان  ولو  العمل  عن  العاطــلني  �سفوف  يف  هو  ممن  واأعبد  اأف�سل 

. وحني يدرك امل�سلم اأن 
)107(

وزهدًا. الأمر الذي يدفع امل�سلم لتحقيق الأف�سلية، وللرقي باإميانه

عمله يف هذه الدنيا، ابتغاء منافعه وم�ساحله اخلا�سة، مثاب عليه عند الله تبارك وتعاىل، اندفع 

بكل عزمية واإخال�س يف بناء جمتمعه ورقيه، نابذًا للدعة والبطالة، عارفًا اأن الله مطلع عليه، 

.
)108(

ومدركًا باأنه يقوم باأحب الأعمال اليه

ذلك اأن العبادة التي افرت�سها الله �سبحانه وتعاىل على عباده، وجعلها �سببًا يف خلق بني الب�سر 

الإن�سان  من  وتقت�سي   ،
)109(

ِلَيْعُبُدوِن( اإِلَّ  َواْلأِْن�َس  نَّ  اجْلِ َخَلْقُت  تعاىل:)َوَما  وبقوله  وغريهم، 

متكنًا ماديًا و�سفاًء ذهنيًا، ول يكون ذلك اإل بنيل النف�س الب�سرية كفايتها مما حتتاج اإليه، وهذا 

ل يتاأتى اإل باحل�سول على املال ومتلكه.

. وغري ذلك من الن�سو�س التي ت�سري 
)110(

وقال حممد بن املنكدر:)ِنعَم العون على الدين الغنى(

وتبني اأن وجود املال بيد امل�سلم اإمنا ُيِعينه على القيام بالواجبات التي ُكِلف بها، ويدفعه لك�سب 

املزيد من الأجر والثواب واملناف�سة بذلك.

ثالثًا: الك�سب تعففًا وا�ستغناءًا عن النا�س:

اأحدكم  ياأخذ  النبي:)لأن  قال  لذا  �سوؤالهم  النا�س، وعن  اإىل  الإن�سان عن احلاجة  فالك�سب يغني 

حبله فياأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خري له من اأن ي�ساأل النا�س 

.
)111(

اأعطوه اأو منعوه(

رابعًا: اإذا كان امل�سلم مدينًا:

�سعيد  وحث   .
)112(

بذمته  ما  ي�سدد  حتى  عليه،  واجب  هنا  فالك�سب  املال  من  مببلغ  ما  ل�سخ�س 

بن امل�سيب على جمع املال لق�ساء الدين فقال: اللهم انك تعلم اإين مل اجمع املال اإل لأق�سي بها 

.
)113(

ديني

خام�سًا: احلر�س على طاعة الله عز وجل:

وذلك بتمكني امل�سلم من القيام بواجباته التي افرت�سها الله �سبحانه وتعاىل عليه، والتي حتتاج 

اإىل �سفاء ذهني، والذي ل يكون اإل باإحراز النف�س على كفايتها من املعا�س، وحتتاج كذلك اإىل 

))0)) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س 3). الطرباين، املعجم الكبري، ج2)، �س 238. الق�ساعي، م�سند ال�سهاب، ج 2، �س 49).

)08)) اجلمال، مو�سوعة االقت�ساد االإ�سالمي، �س 0)).

)09)) �سورة الذاريات، اآية )5.

)0))) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س )3. ابن اجلعد، امل�سند، �س 255.

))))) البخاري، �سحيح البخاري، ج 2، �س 29).

)2))) ال�سرخ�سي، املب�سوط، ج30، �س )25.

)3))) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س 40.
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متكن مادي عيني، لفتقار بع�س الفرو�س اإىل ذلك، مثل فري�سة احلج والزكاة وان كانتا على من 

ا�ستطاع ول يكون هذا التمكن اإل مبزاولة اأحد اأنواع العمل املنتج املُدر للدخل.

 اأن املرء ل يكون موؤمنًا كاماًل اإل بعد �سد جميع 
)114(

ومن اأجل ذلك فقد قرر �سيخ الإ�سالم ابن تيمية 

حاجاته الالزمة لذلك. وهذا يعد احلرمان املادي من املعوقات التي حتول بني املرء وبني بلوغ 

درجة الإميان الكامل.

اأن هذا  اأ�سحاب الأموال من ال�سحابة ر�سوان الله عليهم، وغريهم يجد  ومن ي�ستعر�س �سري 

الهدف وا�سح جلي عندهم، وهو مبثابة الدافع لهم للح�سول على الرثوة وامتالكها فهذا الزبري 

بن العوام يرى للمال اأهمية كبرية، وان وجوده بني يدي الرجال امل�سلمني املتقني ي�ستطيعون من 

.
)115(

خالله اأداء مهام كثرية منها:)اإن املال فيه �سنائع املعروف، والنفقة يف �سبيل الله عز وجل(

املبحث اخلام�ص: اأثر الك�سب يف تنمية املجتمع 

اإذ قال يف حمكم كتابه  يعد الك�سب يف القت�ساد الإ�سالمي مبثابة ا�ستجابة لأمر الله عز وجل 

. وقال �سلى 
)116(

ا َتْعَملُوَن َعِليٌم( احِلًا اإِينِّ مِبَ َباِت َواْعَملُوا �سَ يِّ �ُسُل ُكلُوا ِمَن الطَّ َها الرُّ يُّ
العزيز:)َيا اأَ

الله عليه واله و�سلم)الرجل يطيل ال�سفر اأ�سعث اغرب ميد يديه اإىل ال�سماء يا رب يا رب ومطعمه 

 .
)117(

حرام وم�سربه حرام وملب�سه حرام وغذي باحلرام، فاأنى ي�ستجاب له(

1. حر�س ال�سحابة وامل�سلمني على الك�سب:

حث الإ�سالم على الكت�ساب وتعلم احلرفة واتقانها، وعد الإخال�س بالعمل والتفاين فيه قد ي�سل 

ب�ساحبه اإىل مرتبة العبادة فينال الثواب العظيم من الله عز وجل ف�ساًل عن كون تعلم احلرفة 

.
)118(

واتقانها من �ساأنه ان يف�سي ب�ساحبها اإىل ال�ستغناء عن النا�س

وتعلم املهنة ل ُيعد ق�سرًا على من ل مورد له �سواها، بل اإن امل�سلم مطالب بتعلمها اأيًا كان و�سعه 

ومهما كان مورده، مع الختالف يف طبيعة هذه املهنة اأو التخ�س�س، من اإن�سان لآخر وح�سب 

اأبنائه  بتكافل  وتزدهر  الإ�سالمي،  املجتمع  يف  احلياة،  ت�ستقيم  حتى  وذلك  املجتمع،  احتياج 

وتعاونهم يف جميع املجالت، وعن عائ�سة اأنها �ُسِئلت: عما كان ر�سول الله �سلى الله عليه واله 

، وتاأ�سي�سًا على ذلك كان 
)119(

و�سلم يعمل يف بيته ؟ قالت: يعمل مثل ما يعمل الرجال يف بيوتهم

عمر بن اخلطاب ر�سي الله عنه يحث النا�س، فقراء واأغنياء، على تعلم املهنة لأنهم قد يحتاجونها 

)4))) ال�سيا�سة ال�سرعية، �س 30.

)5))) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س )4.

))))) �سورة املوؤمنون، اآية )5.

))))) م�سلم، �سحيح م�سلم، ج 3، �س 85.

)8))) الطرباين، املعجم الكبري، ج 2)، �س 238.

)9))) احمد، ال�سند، ج )، �س )2).
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. واخلليفة عمر بن اخلطاب ر�سي الله عنها هنا بدعوته هذه يحث امل�سلمني على 
)120(

يف يوم ما

عدم التكال على العطاء الذي ي�سرف لهم من بيت املال لأن موارد بيت املال حمدودة فاإذا قلت تلك 

املوارد قل عطائهم، وهذا ما حدث بالفعل يف الع�سر العبا�سي.

اأولده فقط واإمنا كان  اإر�ساداته على  الله عنه مل تقت�سر  واإن اخلليفة عمر بن اخلطاب ر�سي 

يحث امل�سلمني جميعًا، ول �سيما القراء منهم على العمل املنتج، فكان يقول لهم: يا مع�سر القراء 

 ،
)121(

ارفعوا روؤو�سكم فقد و�سح الطريق، فا�ستبقوا اخلريات، ول تكونوا عياًل على امل�سلمني 

وقد عد تعلم املهنة من املروءة التي ل بد للم�سلم اأن يتحلى بها، فهذا ال�سحابي عمرو بن العا�س 

. وكان ال�سحابي اأبو الدرداء 
)122(

وايل م�سر عد املروءة: كل م�سلم له حرفة فهو امرء ذا مروءة 

يعمل يف بيته اقتداًء ب�سنة الر�سول �سلى الله عليه و�سلم، حتى انه كان يوقد النار حتت القدر، 

.
)123(

حتى تدمع عيناه

2. الك�سب يوؤدي اإىل اإيجاد فر�س عمل للعاطلني: 

للنهو�س  وم�ستوياته،  جوانبه  جميع  من  فيه  ورغب  العمل  على  ح�س  باأن  الإ�سالم  يكتف  مل 

فيها  ذلك �سن حربًا ل هوادة  بها، بل ولتحقيق  الالئق  املعي�سي  امل�ستوى  اإىل  الإ�سالمية  بالأمة 

على البطالة، ومن اأجل خف�س عدد العاطلني عن العمل يف املجتمع، و�سعيًا وراء حتقيق التنمية 

القت�سادية ال�ساملة، فقد لزم على ويل الأمر اأن يوفر فر�س العمل املنا�سبة لكل فرد قادر باحث 

عنه، ومن مل تتح له فر�سة العمل، اأو كان عاجزًا عنه، فعلى الدولة اأن ت�سمن حقه يف ال�ستفادة 

من الرثوات الطبيعة، بتوفري م�ستوى الكفاية من العي�س الكرمي.

ون�ستطيع ان نلم�س ذلك من اأن الر�سول �سلى الله عليه واله و�سلم حني جاء رجل ي�ساأله ال�سدقة، 

الذي  العمل  مزاولة  اإىل  واأر�سده  بالرجل  واأم�سك  و�سلم  واآله  عليه  الله  �سلى  عليه  ذلك  فَكرُبَ 

ي�ستطيع به اأن ياأمن عي�سه وعي�س عياله وعندئذ يرتفع عن م�ساألة النا�س التي فيها اإهانة ومذلة ل 

. وتاأ�سي�سًا على ذلك حجب الر�سول 
)124(

يرت�سيها ر�سول الله �سلى الله عليه واله و�سلم لأي م�سلم

�سلى الله عليه و�سلم ال�سدقة عن اأحد الأن�سار ملا راأى فيه القدرة على العمل، و�ساأله اإن كان عنده 

، فاأمره النبي �سلى الله عليه و�سلم اأن 
)126(

، وقعب
)125(

يف بيته متاع ينتفع به، فاأح�سر له ِحل�سًا 

ياأتي بهما، فباعهما بدرهمني ثم اأمر الرجل اأن ي�سرتي لعياله بدرهم وبالآخر قدومًا ليحتطب به 

ويبيع احلطب يف ال�سوق، ثم ياأتيه بعد خم�سة ع�سر يومًا، فامتثل الرجل لطلب الر�سول فاأ�ساب 

)20)) ابن اأبي احلديد، �سرح نهج البالغة، ج 2)، �س 8).

))2)) ابن اجلوزي، مناقب عمر، �س 93). االأ�سبهاين، احللية، ج )، �س 382 و ج )، �س )). 

)22)) الذهبي، تاريخ االإ�سالم، ج )4، �س )5).

)23)) احمد، الزهد، ج 2، �س 59. االأ�سبهاين، حلية االأولياء، ج )، �س 224. 

)24)) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س 95.

)25)) احلل�س: ك�ساء رقيق يو�سع على ظهر الدابة ويكون بني ظهر الدابة والربذعة. ابن حجر، فتح الباري، ج )، �س )3).

))2)) القعب: قدح مدور م�سنوع من اخل�سب. ابن حجر، هدي ال�ساري، �س 0)).
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.
)127(

ع�سرة دراهم، فا�سرتى ببع�سها ثوبًا وببع�سها طعامًا

هذه  يف�سل  مل  النبي  ولكن  امل�ساألة،  له  تبيح  فقد  وحدها  تاأملناها  اذا  املالية  الرجل  هذا  فحالة 

احلالة عن قوة الرجل، وا�ستعداده للعمل وك�سب الرزق من عمل يده، وكيف يقطع ما يف نف�سه 

من التطلع اإىل الأخرين، فانطالقة اإ�سالحه اقت�ساديا �ستبداأ من ماله القليل جدًا، والذي يتمثل 

يف احلل�س والقعب. وهذا �سيء ي�سري جدًا ومن �سروريات البيت يف ذلك الع�سر. وهنا ُيحول 

الر�سول ن�سف ما ميلك الرجل على قلته اإىل ال�ستهالك يف �سورة النفقة على الأهل، واأما الن�سف 

القدوم  النبي يف تهيئة  اأن ي�سرتي به قدومًا، وي�ساعده  فياأمره  اإنتاج  اأداة  اإىل  الثاين فيحوله 

للعمل به ف�سد فيه ر�سول الله عودًا بيده.

ويوجه الر�سول الكرمي اإىل اأهمية الزمن باعتباره عن�سرًا مهمًا يف حتقيق الغاية، وحتدث فيه 

تراكمات تربز حجم العمل وقيمته. فاأمره بالحتطاب وهو عمل يدوي، والبيوع وهي من اأطيب 

الك�سب. ول ياأتي اإل بعد خم�سة ع�سر يومًا، وا�ستجاب الرجل فظهرت اآثار التوجيه فيه وحتول 

من �سائل ي�سعر بامل�سكنة ويربط حياته مبا يجود عليه غريه، اإىل ذي مال فاأ�ساب ع�سرة دراهم، 

ا�سرتى ببع�سها ثوبًا وببع�سها طعامًا، وظهرت عليه اأثار النعمة.

ومل يدع النبي هذا املوقف دون تعليم، وتوجيه للرجل حتى يعينه على ال�ستمرار، ولالأمة كلها 

حتى تنجو من �سلبيات امل�ساألة واآثارها، التي ل تقت�سر على ذل ال�سوؤال يف الدنيا فقط، واإمنا 

بعد  نقول  اأن  النا�س. ون�ستطيع  التي متيز هوؤلء بني  املظلمة  العالمة  بهذه  القيامة  يوم  تاأتي 

تتبعنا لتوجيهات النبي يف ال�سوؤال من غري حاجة ان هذه التوجيهات تطهر النا�س من التعلق 

ببع�سهم، والنا�س لي�سوا �سواء يف �سماحتهم فقد ُيعطى بع�سهم ومينع اأكرثهم، ويف هذا تعر�س 

ملذلة ل تليق بعزة املوؤمنني.

3. الرتقاء بالعمل اإىل مرتبة العبادة:

التي توجه امل�سلم ليكون بني �سفوف  الدوافع  اأهم  العبادة من  اإىل مرتبة  ُيعد الرتقاء بالعمل 

القيمة  له  يحقق  العمل  هذا  اأن  يقني  على  اأنه  ذلك  عملهم،  يف  ال�سادقني  املخل�سني  العاملني، 

 .
)128(

الأخروية املتمثلة بالأجر والثواب، كما يحقق له القيمة الدنيوية املنتجة لالأُجرة والكت�ساب

ويف �سوء ذلك ن�ستطيع القول ان العمل تكليف الهي ناجت عن ا�ستخالف الله عز وجل لعباده يف 

الأر�س، حيث يقوم به الفرد كنوع من اأنواع العبادة. وهنا ي�سبح العمل فر�س على كل م�سلم 

قادر على العمل والإنتاج، وذلك ل�سد حاجاته الذاتية وحاجة من يعولهم، ف�ساًل عن احتياجات 

. هنا تكون قيمة العمل يف الإ�سالم قد ات�سحت من خالل الآيات القراآنية الكرمية 
)129(

جمتمعه 

والحاديث النبوية ال�سريفة، وتبني لنا انه بالعمل ال�سالح تكون خالفة الأر�س وعمارتها واإن 

ليكون بحق  الإن�سان  الكون وتنمية  الله تعاىل وي�ستهدف تعمري  به وجه  يراد  كل عمل �سالح 

))2)) ابن عبد الرب، التمهيد، ج 8)، �س 328. ال�سعراين، لواقح االأنوار، �س 33).

)28)) ينظر:م�سهور، اال�ستثمار، �س 08). امل�سري، مقومات االقت�ساد، �س 22.

)29)) م�سهور، اال�ستثمار، �س 08). امل�سري، مقومات االقت�ساد، �س 22.
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خليفة الله يف اأر�سه.

4. بيان الثواب العظيم الذي يناله العامل: 

اإن الإ�سالم ينظر اإىل نتائج عمل الإن�سان امل�سلم على انه مرتبط باجلانب الديني والدنيوي. واأن 

طاعة الله عز وجل ل تكون كاملة وتامة اإل اإذا اقرتنت بالعمل الدنيوي النافع، الذي يعود على 

. ويف �سوء ذلك �سيندفع امل�سلم لإتقان عمله حتى ي�سل اإىل ر�سوان 
)130(

امل�سلم باملنفعتني معًا 

الله تبارك وتعاىل وحمبته، وم�سداق حديث النبي �سلى الله عليه واله و�سلم: ان ال�ساعي على 

، وان ناله يف �سبيل ذلك تعب 
)131(

ك�سبه وك�سب عياله فقد نال ب�سعيه هذا حمبة الباري عز وجل

بدين، فاإمنا ينظر اإليه باأنه �سعادة روحانية عظيمة. وحني ُيدرك امل�سلم اأن عمله يف هذه الدنيا، 

عزمية  بكل  �سينه�س  وتعاىل،  تبارك  الله  عند  عليه  مثاب  اخلا�سة،  وم�ساحله  منافعه  ابتغاء 

واإخال�س يف بناء جمتمعه ورقيه، نابذًا للدعة والبطالة، عارفًا اأن الله مطلع عليه، ومدركًا باأنه 

يقوم باأحب الأعمال اإليه.

5. الك�سب ُيف�سي اإىل ال�ستغناء عن النا�س:

ِذلًة  الغري  اإىل  الحتياج  يف  اأن  ذلك  اإليه.  والِذلة  الغري،  اإىل  املادي  الحتياج  عدم  به  وُيق�سد 

وهوانًا، ل ينبغيان للم�سلم. وينهانا �سلى الله عليه و�سلم عن مد اليد و�سوؤال الغري، فقال:)اليد 

الله عليه و�سلم امل�سلمني على العمل  الله �سلى  . وحث ر�سول 
)132(

اليد ال�سفلى( العليا خري من 

ليبيعه  ال�سوق  اإىل  به  ويذهب  احلطب  بجمع  احدهم  يقوم  باأن  اأ�سكاله  باأب�سط  كان  ولو  حتى 

. وكان ال�سحابي �سلمان الفار�سي يعمل بيده، فيبيع 
)133(

وي�ستغني عن النا�س وعن احلاجة اليهم

. وقال النبي عي�سى 
)135(

 فياأكلون معه
)134(

ما �سنعه ثم ي�سرتي بثمنه طعامًا ثم يدعو املجذومني

بن مرمي عليه ال�سالم:)اإن الله عز وجل ُيحب العبد يتعلم املهنة ي�ستغني بها عن النا�س، ويكره 

.
)136(

العبد يتعلم العلم يتخذه مهنة(

ال�سحابي  فكان  النا�س،  اإىل  احلاجة  عن  ال�ستغناء  عن  حري�سني  كانوا  الذين  ال�سحابة  ومن 

 حلمها، فياأكل من القديد 
)137(

اجلليل �سلمان الفار�سي اإذا اأ�ساب �ساة من الغنم، اأمر بذبحها، وقدد

.
)138(

يف الأيام القادمة، فاإذا �ُسِئل عن ذلك قال: ا�ستغني به، اأحب اإيل من اأن احتاج اإىل �سواي

)30)) ينظر: ابن قتيبة، تاأويل خمتلف احلديث، �س 3)2. ابن عبد ربه، العقد الفريد، ج 2، �س )23.

))3)) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س 3). الطرباين، املعجم الكبري، ج 2)، �س 238. الق�ساعي، م�سند ال�سهاب، ج 2، �س 49).

)32)) البخاري، �سحيح البخاري، ج 2، �س ))).

)33)) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س 95. البيهقي، ال�سنن الكربى، ج )، �س 53).

)34)) واح�سب ان ال�سحابي كان يحر�س على دعوة املجذومني الأنه كان يرى نفور النا�س منهم خ�سية العدوى منهم.

)35)) ينظر: ابن اأبي �سيبة، امل�سنف، ج 5، �س )4).

))3)) ال�سيوطي، الدر املنثور، ج 2، �س 28.

))3)) القديد: اللحم اململح املجفف يف ال�سم�س. ينظر: ابن االأثري، النهاية، ج 4، �س 22.

)38)) ابن ع�ساكر، تاريخ دم�سق، ج )2، �س 439.
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6. الك�سب يوؤدي اإىل م�ساعدة الآخرين:

ويف مقدمة ذلك، �سلة الرحم، والتي جاء يف احلث عليها يف الكتاب وال�سنة، وقد ورد يف كتاب 

اإ�سالح املال بع�س الن�سو�س التي تبني اأن هذا العمل من الدوافع التي ينبغي اأن تدفع بامل�سلم 

اأن  على  حري�سًا  و�سلم  عليه  الله  �سلى  الله  ر�سول  وكان  الأموال.  على  للح�سول  الك�سب  اإىل 

يو�سي امل�سلمني باأن يقوم اأحدهم مب�ساعدة جريانه فقال:)اإذا طبختم فاأكرثوا ماءها، واغرفوا 

عليه  الله  �سلى  خليلي  اأو�ساين   :
)140(

الغفاري ذر  اأبو  اجلليل  ال�سحابي  وقال   .
)139(

جلريانكم(

 .
)141(

واله و�سلم اإذا �سنعَت مرقة فاأكرث ماءها، فانظر نا�سًا من جرياين، فاأ�سبهم منها مبعروف

.
)142(

وخري �ساهد على ذلك، ما فعله طلحة بن عبيد مع قومه حني و�سلهم مرة باأربعمائة األف درهم

اجلليل  العمل  بهذا  ليقوم  الأموال،  يف  الزيادة  يتمنى  املو�سرين  ال�سحابة  بع�س  كان  وقد 

منه  اأ�سل  املال،  حبذا  يقول:)يا  عوف  بن  الرحمن  عبد  فهذا  وال�سلة.  الرب  اأعمال  من  وغريه 

املعروف،  فيه �سنائع  املال  امل�سهورة:)اإن  قولته  العوام عرف عنه  بن  الزبري  . وان 
)143(

رحمي(

. كما 
)145(

. وكان �سلمان الفار�سي يعمل الطعام ويقدمه للمر�سى واملحتاجني 
)144(

و�سلة الرحم(

اأن التابعي اجلليل �سعيد بن امل�سيب كان يقول:)ل خري فيمن ل يريد جمع املال من حله، ي�سل به 

.
)146(

رحمه، ويعطي منه حقه(

7. الك�سب يحدد املكانة الجتماعية

دين الإ�سالم ينظر اإىل الإن�سان نظرة �ساملة، لأمور دينه ودنياه، فقد دعاه وحثه على الك�سب، 

مظهرًا له الفوائد التي يتح�سل عليها الإن�سان يف الدنيا من جمرد امتالكه لالأموال، ومن هذه 

الفوائد التي اأمر الإ�سالم بالك�سب من اجلها يف الدنيا، املكانة الجتماعية املتميزة للم�سلم.

واأهمية املال تربز يف حتقيق املكانة الجتماعية للم�سلم من خالل قول الر�سول �سلى الله عليه 

، ونبه النبي �سلى الله عليه واله و�سلم اإىل فتنة 
)147(

واله و�سلم:)احل�سب املال، والكرم التقوى(

املال واأثرها على النف�س الب�سرية واعتربها قمة تناف�س اأهل الدنيا وفخرهم فقال:)اأح�ساب اأهل 

)39)) م�سلم، �سحيح م�سلم، ج 4، �س 42. احمد، امل�سند، ج 5، �س 49) و )5). الرتمذي، �سنن، ج 4، �س 4)2.

)40)) جندب بن جنادة بن كعيب اأبو ذر الغفاري، �سحابي جليل كان خام�س من ا�سلم، واأول من حيا ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم 

بتحية االإ�سالم، توفى �سنة 32 ه. ينظر: الذهبي، تاريخ االإ�سالم، ج 3، �س405.

))4)) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س 3). ابن حبان، �سحيح، ج 2، �س 9)2.

�سماه طلحة  الر�سول  ان  اإىل  امل�سادر  واأ�سارت   .(48 9، �س  الزوائد، ج  الهيثمي، جممع   .3(8 3، �س  امل�ستدرك، ج  )42)) احلاكم، 

الفيا�س لكرثة ما كان ينفقه يف �سبيل الله.

)43)) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س )4. ابن اأبي احلديد، �سرح نهج البالغة، ج 8)، �س 93).

)44)) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س )4.

)45)) االأ�سبهاين، حلية االأولياء، ج )، �س 200. ابن ع�ساكر، تاريخ دم�سق، ج 2، �س 440. الذهبي، �سري، ج )، �س 548. بينما قال 

ابن �سعد: اإذا اأ�ساب ال�سيء ا�سرتى به حلمًا ثم دعا املحدثني فاأكلوه معه. الطبقات، ج 4، �س 89.

))4)) االأ�سبهاين، حلية االأولياء، ج 2، �س 3)). الذهبي، �سري اأعالم، ج 4، �س 238.

))4)) الطرباين، املعجم الكبري، ج )، �س 9)2. الدارقطني، �سنن، ج 3، �س 209. قال العالمة االألباين: حديث �سحيح. ينظر: �سحيح 

اجلامع ال�سغري، ج )، �س )0).
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.
)148(

الدنيا الذي يذهبون اإليه هذا املال(

 وهو يقول: اأين بطحاء مكة ُكديًا فعالها، فوقف عليه ثم 
)149(

راأى عمر بن اخلطاب �سابًا يخطر

قال: اإن يكن لك خري فلك كرم، واإن يكن لك خلق فلك مروءة، واإن يكن لك مال فلك �سرف وال فانت 

.
)150(

واحُلُمر �سواء 

8. بالك�سب يدافع امل�سلمون عن اأنف�سهم:

اإن طلب الك�سب احلالل مبثابة جهاد: حـيث عـد الإ�سالم احل�سول عـلى املال من �سـبـله املـ�سروعـة 

.
)151(

واجـبًا عـلى كـل م�سلم قـادر، وقـد ارتفع الإ�سالم بهذا الأمر اإىل درجة اجلهاد يف �سبيل الله

فبالك�سب يتم التمكني والإعداد ملواجهة الأعداء، اإذ ُيعد املال م�سدر قوة ومتكني يف هذه احلياة، 

ل �سيما يف الع�سر احلا�سر، الذي اأ�سبح ل ي�سع اعتبارًا لحد اأو ملجموعة اإل مبا متتلكه من 

قيم مادية. وقد اأمر الله �سبحانه وتعاىل عباده بالك�سب والتح�سل على هذه القيمة، لتكوين قوة 

وا َلُهْم َما ا�ْسَتَطْعُتْم  كافية ملواجهة اأي عدوان قد يعرت�س �سبيل الدعوة اليه، فقال تعاىل:)َواأَِعدُّ

اللَُّه  َتْعَلُموَنُهُم  ل  ُدوِنِهْم  ِمْن  َواآَخِريَن  ُكْم  َوَعُدوَّ اللَِّه  َعُدوَّ  ِبِه  ُتْرِهُبوَن  ْيِل  اخْلَ ِرَباِط  َوِمْن  ٍة  ُقوَّ ِمْن 

. وهذه القوة التي 
)152(

َيْعَلُمُهْم َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن �َسْيٍء يِف �َسِبيِل اللَِّه ُيَوفَّ اإَِلْيُكْم َواأَْنُتْم ل ُتْظَلُموَن(

اأمر �سبحانه وتعاىل باإعدادها اإمنا ا�سرتط فيها �سرطًا وهو: اأنها قوة تخيف الأعداء، ومن هنا 

فقد كان ملعنى القوة هذه مرونة تختلف من وقت لآخر، ل بد لها يف كل وقت من التفوق على قوة 

الأعداء، بجميع ما ت�سمله كلمة القوة من معان فاخليل يف هذا الزمان اإمنا ي�ساف اليها جميع 

التي  املادية  القيمة  امتالك  بعد  اإل  ُتنال  اأو  عليها،  ُيتح�سل  ل  والتي  الالزمة،  احلربية  املعدات 

توازيها، ف�ساًل عن �سناعتها حمليًا.

)48)) احمد، امل�سند، ج 5، �س 353. البيهقي، ال�سنن الكربى، ج )، �س 35). احلاكم، امل�ستدرك، ج 2، �س 3)). قال العالمة االألباين: 

حديث �سحيح. ينظر: �سل�سلة االحاديث ال�سحيحة، ج )، �س 985.

)49)) يخطر: اأي يتبخرت مب�سيته. ينظر: ابن منظور، ل�سان العرب، ج 4، �س 249.

)50)) ابن اأبي الدنيا، اإ�سالح املال، �س 34. الهندي، كنز العمال، ج )، �س 402.

))5)) الق�ساعي، م�سند ال�سهاب، ج )، �س 83. ال�سيوطي، اجلامع ال�سغري، ج 2، �س 33).

)52)) �سورة االأنفال، اآية 0).
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اخلامتة

من  التي  املجتمع،  تنمية  يف  واثره  الك�سب،وفوائده  ملو�سوع  امل�ستفي�سة  الدرا�سة  هذه  بعد 

خاللها تو�سلنا اإىل ما يلي:

ذلك من خالل . 1 امل�سروعية، ويتجلى  اأو  بال�سالح  الإ�سالم، يت�سف  اإليه  الذي يدعو  الك�سب 

ا�ستعرا�س ما جاء يف احلث عليه من الآيات القراآنية والأحاديث النبوية.

البديل ملفهوم . 2 اأنها  الك�سب من حيث  لفظة  ا�ستعمال  الإ�سالمي يف  الفكر القت�سادي  انفرد 

العمل يف املدار�س الو�سعية.

الك�سب واجب على كل م�سلم قادر عليه، ل بل هو يف كثري من الأحيان فر�س، لأن من غريه . 3

ل يتمكن الإن�سان من تاأمني قوته وقوت عياله.

وحث ر�سول الله �سلى الله عليه واله و�سلم على الك�سب وال�سعي احلثيث يف طلبه وبني . 4

ف�سله. عد الإ�سالم الك�سب وال�سعي على النف�س وعلى الأولد والزوجة والأبوين، جهاد يف 

�سبيل الله.

كان الأنبياء عليهم ال�سالم اأهل حرفة يتك�سبون بها ويح�سلون بها قوتهم ورزقهم.. 5

بني لنا ر�سول الله �سلى الله عليه و�سلم مقدار الثواب الذي يناله من ي�سعى على ك�سب قوته . 6

وقوت عياله، وعندما يدرك امل�سلم هذا يندفع بكل عزمية واإخال�س يف بناء جمتمعه ورقيه.

مل يكتف الإ�سالم باأن ح�س على الك�سب، بل �سن حربًا ل هوادة فيها على البطالة، والزم ويل . 7

الأمر اأن يوفر فر�س العمل املنا�سبة لكل فرد قادر باحث عنه.

تاأكد لنا اأن امل�سلم ومن خالل الك�سب ميكن اأن يحدد مكانته الجتماعية.. 8

بالك�سب يتم التمكني والإعداد ملواجهة الأعداء، فاملال م�سدر قوة ومتكني يف هذه احلياة، . 9

ل �سيما يف الع�سر احلا�سر.
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قائمة امل�سادر �املراجع

ــ القراآن الكرمي
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