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ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﺍاﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻟﻌﺮﺑﻴﯿﺔ
إن املس$$لم ف$$ي س$$وق ال$$عمل وال$$تجارات ع$$ليه ال$$تزام$$ات وواج$$بات ك$$ما أن ل$$ه ح$$ق وواج$$بات م$$حترم$$ة  ،وه$$ذا
ي $$جعله ُي $$كون ع $$الق $$ات م $$ع غ $$يره ت $$تسم ب $$االت $$زان وح $$سن ال $$سيرة  ،وه $$ذه ال $$عالق $$ات ه $$ي ف $$ي ال $$حقيقة ن $$وع
ع$$بادات م$$بينة ف$$ي ال$$فقه اإلس$$الم$$ي ت$$فصيالً  ،ول$$ذا ي$$حتاج ف$$يها إل$$ى ال$$تمسك ب$$ها ع$$لى ك$$ل ح$$ال وف$$ي ك$$ل
زمان ومكان .
وإن م$$ن أه$$م وأخ$$طر ع$$الق$$ة  ،ع$$الق$$ته م$$ع اهلل ف$$يجب أن يس$$تقر ع$$قيدة ف$$ي ن$$فسه أن اهلل ه$$و ال$$رزاق  ،وك$$ل
جه $$د ي $$بذل إن $$ما ه $$و م $$ن ب $$اب األس $$باب  ،ف $$يعتمد ع $$لى رب $$ه  ،وي $$مشي ع $$لى ق $$اع $$دة ال $$قلوب ت $$توك $$ل وال $$جوارح
ت$$عمل  ،وه$$ذا ي$$قوده إل$$ى ح$$سن ال$$عالق$$ة م$$ع ال$$ناس  ،ف$$يعد ن$$فسه واح$$دا ً م$$ن ه$$ذا امل$$جتمع ف$$ما ي$$قدم$$ه ل$$غيره
كأنه يقدمه لنفسه مع تحقيق املنفعة للغير وعدم إلحاق الضرر  ،وبهذا يكون داعية لدينه بحسن تعامله .
وه$$ذا ال$$عطاء ال ي$$تحقق إال بح$$مل ال$$نفس ع$$لى ط$$اع$$ة اهلل  ،ي$$قوي ذل$$ك وي$$نميه ال$$علم الش$$رع$$ي ب$$ما ه$$و ُم$$قدم
ع$ليه م$ن امل$عام$الت  ،وب$ال$عمل ال$جاد ي$جيد وي$تمكن ويكتس$ب خ$برة ف$ي م$ا ه$و ف$يه م$ن ع$مل ف$ينمو ذات$ا ً م$ما
يفج$ر ط$اق$ات ال$عطاء امل$تميز  ،وه$ذا ي$دف$ع إل$ى ال$قضيتني ال$عظيمتني ف$ي ال$عمل واله$دف األع$لى م$نه أص$الً
وهما اإلتقان فيما بني اليدين والتجديد ملا هو في املستقبل .
وه$ذه ال$عالق$ات وال$فهم ل$ها ت$جعل ق$ضية االن$فاق ي$تسم ب$ال$رش$د س$واء ك$ان ب$يعا ً أو ش$را ًء ف$تكون ع$الق$ة املس$لم
ب$$امل$$ال ع$$الق$$ة وس$$يلة ت$$حقق ل$$ه أه$$داف س$$بق ت$$صوره$$ا ع$$لى مس$$توى االس$$ترات$$يجيات املس$$تقبلية  ،ول$$ذا ال$$رب$$ح
وإن كان مطلوبا ً إال أنه يحتاج إلى قنوات آمنة من حيث األخذ ومن حيث العطاء .
ث$م إن ال$بيئة األرض$ية وال$بيئة االج$تماع$ية ل$ها ن$صيب م$ن ح$سن ال$عالق$ات االن$سان$ية  ،ف$اهلل ج$عل ل$نا األرض
م$ورد ال$عطاء امل$ادي وس$اح$ة ع$رض ل$لعطاء اإلن$سان$ي  ،ف$إذا ل$م ن$قم ب$ال$توازن ب$ني ال$عطائ$ني ف$لن ن$حقق ع$بادة
ال$$خالف$$ة ف$$ي األرض  ،ول$$ذا ال$$نظر ب$$عني امل$$صلحة ال$$خاص$$ة وب$$عني امل$$صلحة ال$$عام$$ة ن$$ظرة م$$زدوج$$ة ي$$جب أال
تتأخر إحداهما عن األخرى لتكون صورة واضحة عن الحاضر واملستقبل .
ف $$ال $$عالق $$ات امل $$توازن $$ة م $$ع ه $$ذا ال $$توس $$ع الح $$ر واملح $$موم ف $$ي س $$وق ال $$عمل وال $$تبادالت ال $$تجاري $$ة ه $$ي ال $$طري $$ق
ال$$وح$$يد ال$$ذي ي$$حاف$$ظ ع$$لى ال$$كرام$$ة اإلن$$سان$$ية  ،وي$$جعله املس$$تثمر األول ل$$لعطاء امل$$ادي وامل$$عنوي  ،ف$$إن ل$$م
ي $$كن ك $$ذل $$ك ف $$سوف ي $$تحول ه $$ذا ال $$سوق إل $$ى غ $$اب $$ة ي $$موت ف $$يها ال $$ضعيف وي $$غتال ف $$يها ال $$قوي  ،وي $$صبح ك $$ل
ش $$يء أش $$باح  ،ص $$ور وال أرواح وف $$ساد ج $$ارف ي $$أخ $$ذ ال $$فضيلة إل $$ى وح $$ل ال $$رذي $$لة  ،وي $$تحول اإلن $$سان إل $$ى
رجل آلي يتحرك وفق األوامر بال عقيدة وال فكر وال أخالق .
ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ ﺍاﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍاﻹﻧﺠﻠﻴﯿﺰﻳﯾﺔ
Abstract
1

A Muslim in the job and trade market has obligations and commitments. He has respective
rights too. This directs him to create balanced and respectful relationships with others.
These relationships in their essence are form of worship detailed in Islamic jurisprudence.
A Muslim needs to adhere to these rules at all times and places.
One of the Muslim’s most important and chief relationships is the one with Allah. He must
carry the profound belief that Allah is the provider of livelihood and that every effort
excerpted is a mere form of taking the reasons. So, a Muslim rely on his creator and abide
to the rule that heart rely-on and on which the body operates. This leads the Muslim to
have a good relationship with people viewing himself as a member of a community where
the benefits he provide for others are just like ones to himself. That is done observing the
creation of benefit and refraining from harm. Thus, making himself a propagator to his
religion in his good dealing manners.
Such giving is only achievable through straightening oneself on obedience of Allah which
is strengthened by Sharia knowledge of the to-be commercial dealings. By hard work, a
Muslim gains and perfects experience in his work, developing himself and expanding his
quality performance. This pushes to two great issues in work, and the main reason for
work initially, which are quality in what is at hand and innovation of what is in the future.
These relations and their understanding make spending more wise either buying or selling.
Making a Muslim’s relation to money a means to achieve preconceived goals on the level
of future strategies. Though profit is required, it need safe channels of taking and giving.
Both the environment and the society have their share of good human relations. Allah has
provided us with earth as a materialistic resource and an arena of human giving. If there
was no balance between those two kinds of givings we are not going to achieve the
worship of earth succession. Looking at matters through the eye of personal and public
gain, both should be in sync to make a clear picture of the present and the future.
Balanced business relationships in this free growing and highly competitive job market and
trade exchanges are the only way to save human dignity and makes it the first investor in
materialistic and non materialistic giving. If not so, this market will become a jungle where
the week dies and the strong prey. Thus, everything becomes hollow without souls in a
wiping corruption that swipes virtue for vice. There the human becomes a robot moving
without religion, thought nor values.
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ﺍاﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
أم $$ر اهلل س $$بحان $$ه وت $$عال $$ى اإلن $$سان ب $$ال $$ضرب ف $$ي األرض إم $$ا اس $$تحباب $ا ً ف $$ي أح $$وال أو وج $$وب $ا ً ف $$ي أح $$وال
أخ $$رى  ،وه $$ذا ال $$ضرب م $$ن ب $$اب الس $$ببية ل $$نيل ال $$خيرات ودف $$ع امل $$ضرات  ،وإن س $$وق ال $$عمل وخ $$اص $$ة س $$وق
ال$تبادالت ال$تجاري$ة ق$د وص$ل إل$ى مس$توي$ات ع$ظيمة م$ن ال$نمو ل$ذل$ك ت$شعر وك$أن$ك ف$ي س$وق واح$د ف$قط ي$ضم
ج $$ميع ب $$ضائ $$ع ال $$عال $$م  ،وه $$ذا ي $$دع $$و اإلن $$سان إل $$ى اإلغ $$راء ب $$ال $$ثراء ف $$ي أق $$ل وق $$ت م $$مكن  ،وه $$ذا ال $$شعور
ني ع $$لى ال ِ $
$ناس زم $$ا ٌن  ،ال
امل $$سيطر ق $$د ي $$قود املس $$لم إل $$ى وص $$ف ب $$ينه ص $$لى اهلل ع $$ليه وس $$لم ف $$قال  )) :ل َ $يأت َّ $
$ال  ،أم $$ن ح ٍ $
يُ $$بال $$ي امل $$ر ُء ب $$ما أخ $ذَ امل َ $
$الل أم م $$ن ح $$رام ٍ ((  1وذل $$ك م $$ن ق $$وة اإلغ $$راء وض $$عف ال $$نفس واخ $$تالط
األم$$ور وك$$ثرة م$$ن يه$$رف ب$$ما ال ي$$عرف ف$$ي دي$$ن اهلل  ،ول$$كن ه$$ذا ل$$يس م$$برر للمس$$لم ف$$إن ل$$ه م$$رج$$عية وح$$صن
ح$صني ورك$ن ش$دي$د ي$أوي إل$يه ك$لما م$رت ع$ليه ع$واص$ف اإلغ$راء ب$ال$سوء ف$لدي$ه ك$تاب ع$ظيم ال ي$أت$يه ال$باط$ل
م$ن ب$ني ي$دي$ه وال م$ن خ$لفه ت$نزي$ل م$ن ع$زي$ز ح$ميد  ،ول$دي$ه س$نة غ$راء ل$يلها ك$نهاره$ا ال ي$زي$غ ع$نها إال ه$ال$ك ،
ول$دي$ه م$صاب$يح اله$دى م$ن ال$علماء ال$رب$ان$يني ال$ذي$ن ي$حكمون ب$ال$حق وب$ه ي$عدل$ون  ،ف$عند الخ$طب ي$رج$ع إل$ى
دينه فيجد الفرج .
ف $$املس $$لم م $$هما ت $$داف $$عت األم $$ور ي $$جب أن ي $$كون ف $$ي م $$يزان ال $$عدل ألن $$ه ف $$ي امل $$قام األول داع $$ية ل $$دي $$نه م $$حققاً
ع$بودي$ته ف$ي أي زم$ان وم$كان  ،ول$ذا ك$ان$ت ع$الق$ة املس$لم ت$تسم ب$ال$توازن ب$ني امل$عتقد وال$عمل وم$ا ي$ختلج ف$ي
ال$$فؤاد ي$$عرف ف$$ي ال$$عمل  ،ف$$هو ال ي$$ضمر خ$$الف م$$ا ي$$بدي  ،ألن$$ه ي$$تعام$$ل م$$ع رب$$ه ال$$ذي ي$$علم الس$$ر وأخ$$فى ،
ف$$هو ي$$بني أوالً ع$$الق$$ته م$$ع اهلل وي$$مد ج$$سور ال$$عبودي$$ة ب$$ينه وب$$ني خ$$ال$$قه أوالً ف$$إذا ت$$م ل$$ه ذل$$ك اق$$تبس م$$ن ه$$ذا
الجس$ر ن$ورا ً ف$جعله ب$ينه وب$ني أه$ل ج$نسه وب$ينه وب$ني أرض$ه ل$يحقق ب$ذل$ك أس$مى وأن$ظف ال$عالق$ات اإلن$سان$ية
التي تعد روح الحياة وشمسها وهوائها .
وم$ن ه$نا أع$يد ف$ي ص$ياغ$ة م$رت$بة أله$م م$رت$كزات ال$عالق$ات أث$ناء األداء ف$ي س$وق ال$عمل ل$تكون ن$قاط م$ضيئة
ف$$ي ح$$ياة املس$$لم ف$$ي م$$عترك ال$$عمل ل$$يتميز أخ$$ذا ً وع$$طاء ط$$لبا ً ورف$$ضا ً  ،ف$$يدع$$و ال$$عال$$م أج$$مع إل$$ى الس$$لوك
اإلس$الم$ي ال$رب$ان$ي وه$ذا ي$حقق أع$ظم ه$دف وأس$مى غ$اي$ة وه$ي ال$دع$وة إل$ى اهلل ب$حسن الخ$لق ف$ي أم$اك$ن
يندر أن تجد فيها اإلنسانية .
وق$د ق$سمت ه$ذه ال$عالق$ات إل$ى ع$الق$ة اإلن$سان ب$رب$ه وع$الق$ته ب$ال$ناس وع$الق$ته ب$ذات$ه وع$الق$ة ب$ال$عمل وع$الق$ته
ب$اإلن$فاق وع$الق$ته ب$ال$بيئة  ،ث$م دع$مت ه$ذه ال$عالق$ات ب$ال$نصوص ال$فقهية الش$رع$ية  ،وأق$ول ال$علماء الش$رع$يني ،
وأق$وال ع$لماء ه$ذا ال$فن ل$يتبني الخ$طوط ال$عري$ضة ل$كل ع$الق$ة وي$تضح أس$اس$ها ف$يرى امل$بتدئ وي$بني امل$نتهي
واهلل من وراء القصد وهو يهدي السبيل .
1
ِ
ض َعافًا ُّم َ
الربَا أ َ ْ
ضا َعفَ ًة ۖ َواتَّ ُقوا اهللََّ َل َع َّل ُك ْم
رواه البخاري  ) :باب  :قول اهلل تعالى )) :يَا أَيُّ َها ا َّلذي َن آ َمنُوا َال تَأ ْ ُك ُلوا ِّ
تُفْلِ ُحونَ(( آل عمران  -اآلية  130ــ كتاب  :البيوع (
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ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍاﻟﺒﺤﺚ
ك$$ان$$ت ال$$صعوب$$ة ف$$ي تح$$دي$$د أه$$م ال$$عالق$$ات ال$$تي ت$$لزم ف$$ي س$$وق ال$$عمل وح$$صره$$ا  ،ث$$م ك$$ان$$ت ال$$صعوب$$ة ف$$ي
ن $$واح $$ي ال $$عالق $$ة ذات $$ها وم $$ا ه $$ي أه $$م ن $$قاط $$ها ال $$تي ي $$مكن أن تخ $$دم ال $$عالق $$ة ب $$أس $$لوب ان $$تقائ $$ي  ،ث $$م ك $$ان $$ت
ال$صعوب$ة ف$ي ال$بحث ع$ن ال$نصوص امل$ناس$بة ال$تي ت$ؤي$د ه$ذا ال$جان$ب م$ن ال$عالق$ة  ،م$ع ص$عوب$ة ت$واف$ق أق$وال
الفقهاء في النص وأقوال أصحاب االختصاص في نفس العالقة .
ﺍاﻟﻤﻨﻬﮭﺠﻴﯿﺔ
ح$ددت س$ت ع$الق$ات ي$مكن أن ي$الق$يها املس$لم ف$ي س$وق ال$عمل ال ت$نفك ع$نه وإال ه$ناك ع$الق$ات ت$أت$ي أح$يان$اً
وت $$ختفي أح $$يان $ا ً أخ $$رى وت $$كون م $$ع أف $$راد دون آخ $$ري $$ن  ،ول $$ذا ح $$رص $$ت أن أخ $$تار ع $$الق $$ات م $$الزم $$ة ل $$كل م $$ن
ي$عمل ب$سوق ال$عمل  ،ث$م اخ$ترت ج$وان$ب أس$اس$ية ف$ي ال$عالق$ة ل$تكون م$رت$كزا ً ون$موذج$ا ً ل$غيره$ا  ،ث$م ب$حثت ع$ن
ال $$نصوص الش $$رع $$ية ال $$تي ت $$بني دور املس $$لم ف $$ي ه $$ذه ال $$عالق $$ة ت $$علما ً وت $$عليما ً وع $$مالً  ،وت $$أك $$يد ذل $$ك ب $$أق $$وال
ال$$فقهاء الش$$رع$$يني  ،وب$$يان ذل$$ك م$$ن خ$$الل أق$$وال ع$$لماء ال$$عالق$$ات  ،ث$$م ال$$توف$$يق ب$$ني ك$$ل ه$$ذا ليخ$$رج ال$$نهائ$$ي
تصور منهجي إلقامة العالقة بالصورة املثالية أو ما قارب منها .
ﺃأﺳﺒﺎﺏب ﺍاﺧﺘﻴﯿﺎﺭر ﺍاﻟﻤﻮﺿﻮﻉع
إن م $$ن أق $$وى أس $$باب اخ $$تيار م $$ثل ه $$ذا امل $$وض $$وع ال $$حال $$ة ال $$سوق $$ية ال $$تي وص $$لت ع $$نفوان ال $$تبادل ال $$تجاري
وال $$نفعي ب $$ني ال $$ناس  ،م $$ما ق $$اد ال $$سوق ف $$ي ح $$االت أو ج $$ماع $$ات إل $$ى ن $$وع م $$ن إس $$قاط اإلن $$سان $$ية وت $$مزي $$ق
ال$عقائ$د واألخ$الق ح$تى أص$بحت ال$وس$يلة غ$اي$ة وال$غاي$ة راي$ة ل$يس ل$ها واق$ع ف$ي م$يدان ال$تداول املح$موم  ،وال
ش$ك أن ح$ال$ة كه$ذه ت$حتاج إل$ى وق$فة وت$وق$ف إلع$ادة األش$ياء إل$ى وض$عها ال$طبيعي  ،وم$ن ذل$ك إع$ادة ه$يكلة
وب $$ناء ال $$عالق $$ات ب $$ني اإلن $$سان وب $$ني وم $$ا ه $$و ح $$ول $$ه ب $$ل إع $$ادة ع $$الق $$ته ب $$نفسه  ،ب $$ما ي $$حاف $$ظ ع $$لى ك $$رام $$ته
وإن$$سان$$يته وف$$ضله ف$$ي إع$$مار األرض وت$$نميتها  ،وم$$ن ه$$نا ح$$اول$$ت أن أص$$نع الخ$$طوط ال$$رئ$$يسية وال$$قوال$$ب
ال$عام$ة له$ذه ال$عالق$ات ل$تكون ن$قطة االن$طالق ب$إذن اهلل ل$برن$ام$ج إع$ادة ال$سوق إل$ى وض$عه ال$ذي ي$جعل ع$ماد
ثمرته اإلنسان واإلنسانية .
ﻫﮬﮪھﻴﯿﻜﻞ ﺍاﻟﺒﺤﺚ
ال$عالق$ات البش$ري$ة ف$ي س$وق ال$عمل ت$طرق ع$دة ج$وان$ب ف$ي ذات ال$شخص واي$ضا ً ع$الق$ات$ه ب$اآلخ$ري$ن  ،وه$ذا
بحاجة إلى تأصيل فقهي شرعي ولذا قسمت البحث إلى :
ﺃأﻭوﻻً  :ﻣﺒﺤﺚ ﺍاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﷲ ﻭوﺗﺤﺘﻪﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ :
1ـ ﷲ ﻫﮬﮪھﻮ ﺍاﻟﺮﺯزﺍاﻕق

2ـ ﺍاﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﷲ

ﺛﺎﻧﻴﯿﺎ ً  :ﻣﺒﺤﺚ ﺍاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍاﻟﻨﺎﺱس ﻭوﺗﺤﺘﻪﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ :
1ـ ﺍاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍاﻟﻮﺍاﺣﺪ

 2ـ ﻗﺎﻋﺪﺓة ﻻ ﺿﺮﺭر ﻭوﻻ ﺿﺮﺍاﺭر
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ﺛﺎﻟﺜﺎ ً  :ﻣﺒﺤﺚ ﺍاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍاﻟﺬﺍاﺕت ﻭوﺗﺤﺘﻪﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ :
1ـ ﺍاﻟﻌﻠﻢ ﺍاﻟﺸﺮﻋﻲ

2ـ ﺍاﻟﻌﻠﻢ ﺍاﻟﻤﻬﮭﻨﻲ ﻭوﺍاﻟﺨﺒﺮﺓة

ﺭرﺍاﺑﻌﺎ ً  :ﻣﺒﺤﺚ ﺍاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍاﻟﻌﻤﻞ ﻭوﺗﺤﺘﻪﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ :
1ـ ﺍاﻻﺗﻘﺎﻥن

2ـ ﺍاﻟﺘﺠﺪﻳﯾﺪ

ﺧﺎﻣﺴﺎ ً  :ﻣﺒﺤﺚ ﺍاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍاﻻﻧﻔﺎﻕق ﻭوﺗﺤﺘﻪﮫ ﻣﺒﺎﺣﺚ :
1ـ ﺍاﻹﻧﻔﺎﻕق ﻟﻠﻤﺒﻴﯿﻊ

2ـ اإلنفاق في الشراء

ﺳﺎﺩدﺳﺎ ً  :ﻣﺒﺤﺚ ﺍاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍاﻟﺒﻴﯿﺌﺔ ﻭوﺗﺤﺘﻪﮫ ﻣﻄﺎﻟﺐ :
1ـ ﺍاﻻﺳﺘﺨﻼﻑف ﻓﻲ ﺍاﻷﺭرﺽض

2ـ ﺍاﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍاﻟﻌﺎﻣﺔ .
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ﻣﺎﺩدﺓة ﺍاﻟﺒﺤﺚ
ﺃأﻭوﻻً  :ﺍاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﷲ

ال ش$$ك أن املس$$لم ب$$حسن ع$$الق$$ته م$$ع اهلل س$$وف ي$$حقق ل$$نفسه م$$كاس$$ب ف$$ي ال$$دن$$يا واآلخ$$رة  ،وق$$د ب$$ني اهلل
س $$بحان $$ه وت $$عال $$ى س $$بل األخ $$ذ وال $$عطاء ب $$ما ي $$حاف $$ظ ع $$لى ك $$يان األم $$ة م $$ن الخ $$لل واالض $$طراب  ،ول $$تبقى أم $$ة
واحدة موحدة في جميع كياناتها  ،فأوضح لهم .
1ـ ﻣﺼﺪﺭر ﺍاﻟﺮﺯزﻕق
ﻗﺎﻝل ﺗﻌﺎﻟﻰ  )) :ﺇإِ ﱠﻥن ﱠ
ﻕق ُﺫذﻭو ْﺍاﻟﻘُ ﱠﻮ ِﺓة ْﺍاﻟ َﻤﺘِ ُ
ﷲَ ﻫﮬﮪھُ َﻮ ﺍاﻟ ﱠﺮ ﱠﺯزﺍا ُ
ﻴﯿﻦ ((

2

ق$$ال الفخ$$ر ال$$رازي  )) : 3ي$$قول ت$$عال$$ى م$$ا أري$$د م$$نهم م$$ن رزق ف$$إن$$ي أن$$ا ال$$رزاق وال ع$$مل ف$$إن$$ي ق$$وي ((

4

ف $$يعلم املس $$لم وي $$نمي ه $$ذه ف $$ي داخ $$له أن امل $$صدر ال $$حقيقي ل $$لعطاء ه $$و اهلل وأن م $$ا ي $$حصل م $$ن ح $$ول $$ه م $$ن
أع$مال وإن ك$ان$ت م$تقنة مخ$طط ل$ها ف$إن$ما ه$ي م$ن ب$اب األس$باب امل$طلوب$ة م$ن اهلل ل$كنها ت$بقى ت$حت م$شيئة
ال$رح$من إن ش$اء ع$ملت وإن ش$اء أب$طلها  ،ج$ان$ب آخ$ر وه$و أن ال$عمل م$هما ب$لغ ف$ي اإلت$قان وال$قوة ف$إن ق$وة
اهلل ه$ي ال$غال$بة وال ي$ظلم رب$ك أح$دا ً  ،وه$ذا ي$دع$ون$ا ألم$ري$ن ح$سن ال$طلب ل$لرزق ب$حيث ي$كون ه$ناك تخ$طيط
ل$نيله م$ن م$صدره ال$دن$يوي ال$صحيح  ،م$ع وج$ود م$عتقد راس$خ أن اهلل ه$و ال$جال$ب ال$حقيقي ل$ه وق$د ف$رغ م$ن
خ$لقَ أح ِ$د ُ$ك$م يُج َ$معُ ف$ي ب ِ
ني ي$و ً$م$ا ث$مَّ
ك$تبه ل$عبده ف$في الح$دي$ث ق$ال ص$لى اهلل ع$ليه وس$لم )) :إ َّن َ$
$طن أ ِّ$م ِ$ه أرب$ع َ

ث اهللَُّ إل ِ
$يه مَ $ل ًكا ف$يؤم$ر ب$أرب$عِ ك ٍ
$ثل ذلِ َ$ك ثَّ $م يَ$كو ُن ُم$ضغ ًة م َ
يَ$كو ُن عَ $لق ًة م َ
تب رز َقُ $ه وع$م َلهُ
$ثل ذلِ َ$ك ثَّ $م ي$بع ُ
$لمات ف$يَ ْك ُ
ُ
تب ش$قيٌّ أو س$عي ٌد ثَّ $م َي$نفخُ ف ِ
$يه ال ُّ$رو َح  ، 5 (( ..وأي$ضا ً ه$نا ب$يان واض$ح أن رزق ال$عبد ق$د ك$تب
وأجَ $ل ُه ثَّ $م َيْ $ك ُ
ق$بل أن ي$وج$د أص$الً ف$ي ه$ذه ال$حياة  ،وإن$ما ن$شاط$ه وك$ده م$ن ب$اب ف$عل األس$باب وع$ليه ف$من م$ن املس$تحيل
أن ي$أخ$ذ رزق غ$يره ك$ما أن$ه م$ن املس$تحيل أن ي$أخ$ذ أح$د رزق$ه وه$ذا يح$د م$ن غ$لواء ال$تناف$س املح$موم ال$ذي
ق $$د ي $$ؤدي ف $$ي ب $$عض األح $$يان إل $$ى ال $$تناف $$س ال $$ذي ال ي $$مت إل $$ى اإلن $$سان $$ية ب $$صلة ف $$ضالً ع $$ن اإلس $$الم إذن

 2الذاريات  -اآلية 58
 .4 3الرازي  :العالمة الكبير ذو الفنون فخر الدين محمد بن عمر بن الحسني القرشي البكري الطبرستاني األصولي
املفسر كبير األذكياء والحكماء واملصنفني ولد سنة أربع واربعني وخمسمائة بدت في تواليفه باليا وعظام وسحر وانحرافات
عن السنة واهلل يعفو عنه فإنه توفي على طريقة حميدة مات بهراة سنة ست وستمائة )سير أعالم النبالء )ج21ــ ص(500
.
 4تفسير الفخر الرازي )ج10ــ ص220ــ(221
 5رواه أبو داود ) باب في القدر ــ كتاب السنة ). (4708
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) ف$ال$تفاض$ل ف$ي األرزاق ال ي$عني ال$تقاط$ع ب$ني ال$ناس وال$تظال$م ب$ني ال$طبقات وال$توق$ح ع$لى م$قسم األرزاق (
 6وإن أعظم ما أُتي اإلنسان القناعة بما وهب الرزاق .
2ـ التوكل على اهلل
س$بُهُ
$ب ۚ َو َ$م$ن َي$ت َ َو َّ$ك ْ$ل َعَ $لى اهللَِّ فَُ $ه َو َح ْ $
ث َال َي ْحت َ ِ $
حْ $ي ُ
ج$ا َو َي ْ$رزُ ْقُ $ه ِمْ $ن َ$
خ َ$ر ً $
ق$ال ت$عال$ى َ )) :و َ$م$ن َي$ت َّ ِق اهللََّ َي ْ$ج َعل َّلُ $ه َم ْ$
س ُ
ۚ((

7

ي$قول اب$ن ال$جوزي )) : 8وف$ي م$عنى ي$جعل ل$ه مخ$رج$ا ً ق$ال  :ي$جعل ل$ه مخ$رج$ا ً م$ن الح$رام إل$ى ال$حالل ..وق$يل
ي$جعل ل$ه مخ$رج$ا ً م$ن ك$ل م$ا ي$ضيق ع$لى ال$ناس  ..وي$رزق$ه م$ن ح$يث ال ي$أم$ل وال ي$رج$و ..وم$ن ت$وك$ل أي  :م$ن
وث$ق ب$اهلل ف$يما ن$اب$ه  ،ك$فاه اهلل م$ا أه$مه  9 (( ..ف$ال$توك$ل ع$لى اهلل ه$ي ق$ضية م$تعلقة ب$ال$قلب وأم$ا ال$عمل ف$هو
م$$تعلق ب$$ال$$جوارح ول$$ذا ع$$ند ال$$تواف$$ق ب$$ني ق$$صد ال$$قلب وع$$مل ال$$جارح$$ة ي$$نتج ال$$عمل ف$$ي أرق$$ى ص$$ور االن$$سجام
وال $$روع $$ة  ) ،وإن ال $$نجاح ال $$دن $$يوي ال $$ذي ال ينسج $$م م $$ع ال $$نجاح األخ $$روي ل $$يس ب $$نجاح وإن $$ما ه $$و ن $$وع م $$ن
ال $$بروز ال $$شكلي وامل $$ؤق $$ت وال $$عاق $$بة ل $$لتقوى (  ، 10وف $$ي الح $$دي $$ث ق $$ال ص $$لى اهلل ع $$ليه وس $$لم )) :ل $$و أن $$كم
تتو َّك ُلو َن على اهللِ حقَّ تو ُّكلِ ِه َلرزَ َق ُك ْم َك َما َيرزُقُ الطير تَ ْغ ُدو ِ
اصا وترو ُح ِبطانًا((  11إذا من نزل إلى سوق
خ َم ً
َ
َ
ال$عمل وق$د اس$تقر ف$ي ذه$نه ق$اع$دة  )) :ال$قلوب ت$توك$ل وال$جوارح ت$عمل (( ف$قد أدرك غ$اي$ة اله$دف م$ن ال$عمل ،
وق$د ض$رب ه$ذا امل$ثل ل$بيان أن ال$ضعف م$ع ال$توك$ل وال$عمل ال ي$ضر ط$ال$ب ال$رزق ف$اهلل ي$وف$ي وي$بارك  ،فه$ذه
ط$ير ال ح$ول ل$ها وال ق$وة م$ن ن$فسها ل$كنها م$توك$لة ف$كفاه$ا ت$وك$لها فس$دت ح$اج$تها ب$برك$ة ال$توك$ل  ،ول$كن ن$نتبه
ف $$ال $$توك $$ل دون ال $$عمل ت $$واك $$ل ال ت $$قره الش $$ري $$عة فه $$ذه ال $$طير م $$ن ت $$مام ت $$وك $$لها ال $$غدو ف $$على امل $$رء أن ي $$بذل ك $$ل
أس $$باب ال $$رزق م $$توك$ $الً  ،وال ش $$ك أن $$ه م $$ع إي $$مان $$ه أك $$رم ع $$ند اهلل م $$ن ال $$طير ف $$ال $$رزق ب $$إذن اهلل م $$حفوظ ول $$ه
موصول والسعي إليه وسيلة والتوكل أعظم ما يكون .

 6اإلسالم واألوضاع االقتصادية ) ص. (27
 7الطالق )آية 2ــ(3
 .7 8ابن الجوزي  :الشيخ اإلمام العالمة الحافظ املفسر شيخ اإلسالم جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن
محمد بن علي بن عبيداهلل بن عبداهلل بن حمادي بن أحمد بن محمد بن جعفر بن عبداهلل بن القاسم يتصل نسبه بأبي
بكر رضي اهلل عنه القرشي التيمي البكري البغدادي الحنبلي الواعظ صاحب التصانيف ولد سنة تسع أو عشر
وخمسمائة ما عرفت أحدا ً صنف ما صنف كزاد املسير والوجوه والنظائر وغيرها كثير توفي سنة سبع وتسعني وخمسمائة
) سير أعالم النبالء ج21ــ ص. (365
 9زاد املسير ) ج8ــ ص71ــ(72
 10مدخل إلى التنمية املتكاملة رؤية إسالمية ). (179
 11مسند اإلمام أحمد ) ج1ــ ص (332حديث رقم ) (205قال املحقق :إسناده قوي .وقال الترمذي  :هذا حديث حسن
صحيح .
7

ﺛﺎﻧﻴﯿﺎ ً  :ﺍاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍاﻟﻨﺎﺱس
ال$$عالق$$ة م$$ع ال$$ناس ع$$الق$$ة ذات ط$$اب$$ع ق$$د ي$$صل ف$$ي أح$$وال إل$$ى ال$$ضرورة  ،ول$$ذا ال ي$$مكن إلن$$سان س$$وي أن
ي$$عيش ب$$ال م$$جتمع ف$$اإلن$$سان ب$$طبيعته اج$$تماع$$ي  ،ل$$كن ال$$حياة م$$ع ال$$ناس أم$$ر عس$$ر ل$$وج$$ود ال$$تناف$$س ب$$ينهم
ال $$ذي ق $$د ي $$أخ $$ذ ش $$كل م $$ن أش $$كال االنح $$راف امل $$ؤدي إل $$ى أذي $$ة ش $$رائ $$ح م $$ن امل $$جتمع  ،ول $$ذا ت $$نمية ال $$عالق $$ة
امل$جتمعية ت$جعل ال$حياة ذات ط$اب$ع آخ$ر ي$مكن أن ي$صل إل$ى درج$ة ال$سعادة  ،وس$وق ال$عمل ي$عج ب$امل$ناف$سة
ال $$تي ق $$د ت $$صل ف $$ي أوق $$ات وأح $$وال إل $$ى ح $$دوث ن $$وع م $$ن االض $$طراب ال $$ذي ق $$د ي $$جتاح رب $$ما ح $$ياة اآلخ $$ري $$ن
وال $$سؤال أي $$ن نج $$د الح $$ل ؟ إن $$ه ) اإلس $$الم م $$نهج إن $$سان $$ي ي $$نظم ال $$تعام $$ل ب $$ني ال $$رؤس $$اء وامل $$رؤوس $$ني وك $$ذا
ت$$ $عام$$ $ل األف$$ $راد ب$$ $عضهم وب$$ $عض (..

12

 ،وم$$ $ن ه$$ $نا أض$$ $ع م$$ $طلبني ه$$ $ام$$ $ني ف$$ $ي ه$$ $ذا ال$$ $صدد ي$$ $بني ه$$ $ذه

املنهجية :
1ـ أمة الجسد الواحد :
قال تعالى  )) :إِ َّن ٰهَ ِذ ِه أ ُ َّمت ُ ُك ْم أ ُ َّم ًة َو ِ
اح َدةً َوأَنَا َربُّ ُك ْم فَا ْعبُ ُد ِ
ون((

13

ق$ال اب$ن ك$ثير )) : 14أي دي$نكم دي$ن واح$د ((  15ف$ال$دي$ن واح$د  ،ول$ذا ي$لتف ال$ناس ح$ول ه$ذا ال$دي$ن ع$بودي$ة ل$ه
س $$بحان $$ه وت $$عال $$ى  ،وم $$ن ه $$نا ي $$كون ت $$عام $$ل ال $$ناس م $$ع ب $$عضهم وك $$أن $$هم ي $$تعام $$لون م $$ع أن $$فسهم ف $$إن أخ $$وة
اإلس$$ $الم ت$$ $فرض ه$$ $ذا ف$$ $ما ت$$ $حققه م$$ $ن م$$ $صلحة ل$$ $نفسك ف$$ $ليس ل$$ $ك أن ت$$ $منعها ع$$ $ن أخ$$ $يك  ،وه$$ $ذا ح$$ $دي$$ $ث
امل$صطفى ص$لى اهلل ع$ليه وس$لم ي$صور األم$ة ف$يقول )) :امل$ؤم$ن ل$لمؤم$ن ك$ال$بنيان  ،يش$د ب$عضه ب$عضا  .ث$م
ش$بك ب$ني أص$اب$عه  .وك$ان ال$نبي ص$لى اهلل ع$ليه وس$لم ج$ال$سا  ،إذ ج$اء رج$ل ي$سأل  ،أو ط$ال$ب ح$اج$ة  ،أق$بل
ع $$لينا ب $$وج $$هه ف $$قال  :اش $$فعوا ف $$لتؤج $$روا  ،ول $$يقض اهلل ع $$لى ل $$سان ن $$بيه م $$ا ش $$اء((  ) 16ف $$امل $$عاون $$ة ف $$ي أم $$ور
اآلخ $$رة وك $$ذا ف $$ي األم $$ور امل $$باح $$ة م $$ن ال $$دن $$يا م $$ندوب إل $$يها  17((..وق $$د ت $$صل إل $$ى ال $$وج $$وب  ،وه $$ذه ال $$صورة
الج$$ميلة والتش$$بيه ال$$بليغ ال$$ذي ي$$صور أه$$ل اإلي$$مان ف$$ي امل$$جتمع ال$$واح$$د ك$$ال$$بنيان ت$$وض$$ح أن ك$$ل ق$$طعة ف$$ي
ال$$بنيان ل$$ها دوره$$ا ال$$فعال ف$$ي ب$$قائ$$ه وج$$مال$$ه وت$$قوي$$ته  ) ،وغ$$اي$$ة م$$ا ي$$صبو إل$$يه ال$$دي$$ن أن يج$$د ال$$جو امل$$الئ$$م

 12إدارة املوارد البشرية )ص. (88
 13األنبياء  -اآلية 92
14
ابن كثير  :الحافظ الكبير عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير بن زرع البصروي ثم
الدمشقي الفقيه الشافعي ولد سنة سبعمائة قدم دمشق وصحب ابن تيمية قال عنه الذهبي  :اإلمام املحدث املفتي البارع
أنتهت إليه رئاسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير ومن مصنفاته البداية والنهاية والتفسير وغيرها توفي في شعبان
سنة 774ه .

 15تفسير ابن كثير ) ص. (874
 16رواه البخاري ) باب  :تعاون املؤمنني بعضهم بعضا ً ــ كتاب األدب ). (6026
 17فتح الباري ) ج12ـ ص. (7221
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ل$غرس ع$قائ$ده وظ$هور آث$اره$ا م$ن خ$لق وع$مل  18 (..وه$ذا م$تحقق ف$ي امل$جتمع ال$واح$د امل$تراص وامل$لتف ح$ول
م$بدأ واح$د  ،ول$ذا ن$حن ب$حاج$ة إل$ى ك$ل ف$رد ف$ي امل$جتمع املس$لم وف$قده ه$دم ل$لبنيان األك$بر ف$ي األم$ة  ،وم$ن
ه $$نا ن $$نطلق إل $$ى ت $$نمية ش $$ام $$لة ف $$ي س $$وق ال $$عمل ب $$مبدأ ت $$عاون وت $$بادل م $$نفعة تخ $$دم الج $$ميع وت $$بني ص $$رح
االق$$تصاد ال$$ذي يش$$د ب$$عضه ب$$عضا ً  ،وب$$ذل$$ك ي$$نبني االق$$تصاد وينش$$ط س$$وق ال$$عمل وك$$أن ال$$قائ$$م ع$$ليه ف$$رد
واحد من قوة االنسجام والعطاء .
2ـ قاعدة ال ضرر وال ضرار
ارةً َع$$ن تَ$َ $ر ٍ
اض ِّم$$ن ُكمْ
ق$$ال ت$$عال$$ى )) :يَ$$ا أَيُّ َ $ها ا َّل$ِ $ذي َ $ن آ َم$نُوا َال تَ $أ ْ ُكُ $لوا أ َ ْمَ $وا َلُ $كم بَ $يْن َ ُكم ِب$$ا ْل$بَ ِ$
اطِ $ل إِ َّال أَن تَ ُ $كو َن ِتَ $
$ج َ
ۚ  ((...ق$ال ال$قرط$بي )) : 19ب$ال$باط$ل أي ب$غير ح$ق  .. .واس$تثنى ت$جارة ع$ن ت$راض  ..وأع$لم أن ك$ل م$عاوض$ة
ت$$جارة ع$$لى أي وج$$ه ك$$ان ال$$عوض  ،إال أن ق$$ول$$ه ب$$ال$$باط$$ل أخ$$رج م$$نها ك$$ل ع$$وض ال ي$$جوز ش$$رع $ا ً م$$ن رب $ا ً أو
ج $$هال $$ة أو ت $$قدي $$ر ع $$وض ف $$اس $$د ك $$الخ $$مر وال $$خنزي $$ر وغ $$ير ذل $$ك  20 (( ..ال $$ناس ف $$ي ح $$اج $$ة إل $$ى ت $$بادل الس $$لع
وامل $$واد ب $$ينهم ف $$ما تس $$تغني ع $$نه تج $$د ل $$ه م $$ن ي $$طلبه ف $$ان $$تقال $$ه ب $$عوض إل $$ى م $$ن يس $$تفيد م $$نه ه $$و األم $$ر ال $$ذي
أب$$اح$$ه اهلل م$$ن امل$$عام$$الت  ،ول$$كن يش$$ترط ال$$تراض$$ي ب$$ني امل$$تعاق$$دي$$ن ألن امل$$لك ال ي$$نتزع م$$ن ي$$د ص$$اح$$به إال
ب$$حق  ،وح$$قه ه$$نا ال$$رض$$ا  ،ول$$ذا ال ي$$جوز إل$$حاق ال$$ضرر ب$$املس$$لم ب$$فقده امل$$صلحة ع$$ند ت$$نقل الس$$لع  ،وله$$ذا
األم$ر ُج$$عل ه$ناك ف$قها ً ع$ظيما ً ف$ي امل$عام$الت ت$راع$ي امل$صلحة وامل$نفعة م$ع رف$ع ال$ضرر ع$لى ج$ميع أط$راف
امل$$عام$$الت  ،وه$$ذا ي$$جعل س$$وق ال$$عمل م$$كان $ا ً خ$$صبا ً لس$$رع$$ة ووض$$وح ان$$تقال الس$$لع م$$ما ي$$زي$$د ال$$سوق ن$$مواً
ورواج$ا ً بس$بب زي$ادة املس$تثمري$ن وال$ذي س$اق$هم ال$عدل ف$يعطي ال$ذي ع$ليه وي$أخ$ذ ال$ذي ل$ه دون ت$عب أو ن$زاع
 .وم$ن ه$نا وض$ع ص$لى اهلل ع$ليه وس$لم ق$اع$دة م$ن أع$ظم ال$قواع$د ف$ي ال$فقه اإلس$الم$ي ف$ي ه$ذا ال$باب ف$في
$ول اهللَِّ ص َّ $لى اهللَُّ عِ $
$ليه وس َّ $ل َم قَ $
الح$$دي$$ث )) :أ َّن رسَ $
$رار((  ) 21ال$$ضرر ي$$كون ف$$ي ال$$بدن
$رر وال ِ $ $
$ال  :ال َ $ $
ضَ $
ضَ $
وي$كون ف$ي امل$ال  ..وال$فرق ب$ني ال$ضرر وال$ضرار  :أن ال$ضرر ي$حصل ب$دون ق$صد  ،وامل$ضارة ب$قصد وله$ذا
ج$$اءت ب$$صيغة امل$$فاع$$لة  ، 22((..وأخ$$ذ ال$$علماء م$$ن ه$$ذا ق$$اع$$دة ب$$نفس ن$$ص الح$$دي$$ث ) ال ض$$رر وال ض$$رار ( ،
وال$$ضرر امل$$عتبر م$$ا ك$$ان ذا أث$$ر ب$َّ $ني ع$$لى اآلخ$$ر ألن ه$$ناك أض$$رار م$$حتملة وت$$عد ت$$بعا ً ل$$لمعام$$لة وال ي$$مكن أن
ت$نفك ع$نها  ،ل$كن ي$بقى ه$ناك ح$اج$ز ب$ني ال$ناس ف$ي امل$عام$الت ب$حيث ي$عملون ب$ه ق$بل امل$عام$لة أن$ه ال ض$رر وال
 18اإلسالم واألوضاع االقتصادية ) ص. (42
19القرطبي  :اإلمام أبو عبداهلل محمد بن أحمد بن أبي يكر بن فرح األنصاري الخزرجي القرطبي صاحب كتاب
) التذكرة بأمور اآلخرة ( و)التفسير الجامع ألحكام القرآن (  ،وكان إماما ً علما ً من الغواصني على معاني الحديث حسن
التصنيف جيد النقل توفي بمينة بني خصيب من صعيد مصر سنة ) 671ه(  .شذرات الذهب )ج7ـ ص(584
 20الجامع ألحكام القرآن ) ج3ــ ص99ــ . (100
 21رواه ابن ماجة ) باب  :من بنى في حقه ما يضر بجاره ــ كتاب  :األحكام )  : (2340أورده النووي في األربعني
النووية وقال عنه حديث  :حسن

 22شرح األربعني النووية ) ص. (325
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ض$رار  ،وأي$ضا ً ب$عد امل$عام$لة وع$ند وق$وع$ه ن$عمل ق$اع$دة )) ال$ضرر ي$زال ((  ،وه$ذا األم$ر ي$جعل م$ن ال$عمليات
ال$$تجاري$$ة تج$$ري وتتح$$رك ف$$ي م$$سار آم$$ن ت$$سعى ل$$حفظ ح$$قوق ال$$ناس ف$$ليس م$$ن ح$$ق أح$$د أن ي$$ضر ب$$أف$$راد
ال $$سوق خ $$اص $$ة أو ب $$سوق ال $$عمل ع $$ام $$ة س $$واء ب $$الخ $$طأ أو ال $$تعمد إال أن $$ه ف $$ي ح $$ال ال $$تعمد ي $$جب أن ي $$كون
ه$ناك ن$وع ت$أدي$ب ل$فعله وت$عدي$ه  ،ع$لما ً ب$أن م$ثل ه$ذا ق$د ي$منعه األخ$الق اإلس$الم$ية ال$فاض$لة ف$قد ق$يل ) :إن
ال$$قاع$$دة ال$$روح$$ية األخ$$الق$$ية ف$$ي أي م$$جتمع ه$$ي ال$$تي تتح$$مل األث$$قال  ..وه$$ي ال$$تي تتح$$مل ألواء ال$$ظروف
ال $$صعبة  23 ( ..ف $$يندف $$ع بس $$ببها ك $$ثير م $$ن امل $$ضارة خ $$اص $$ة ف $$ي ال $$ظروف ال $$غير م $$ناس $$بة ل $$لسوق ،ول $$ذا م $$ن
ج$$مال ) ال$$تنمية اإلس$$الم$$ية أن ب$$اع$$ثها ل$$يس ال$$رب$$ح  ..وال األه$$واء  ..وإن$$ما غ$$اي$$تها إن$$سان$$ية  ، 24 (..أي أن
التنمية التي تقضي على اإلنسانية ليس لها قيام وال دوام .
ﺛﺎﻟﺜﺎ ً  :ﺍاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍاﻟﺬﺍاﺕت
ال$تنمية ل$يس ل$ها ق$يمة ح$قيقية إال إذا ج$معت ب$ني ال$تنمية ال$خارج$ية م$ن م$هارات وأداء ع$مل وال$تنمية ال$داخ$لية
م$$ن ث$$قة وح$$ب ل$$لتنمية وع$$زي$$مة ل$$لتغيير وه$$ذه ال$$تنمية امل$$تكام$$لة  ) ،وإن األم$$ة ال$$وح$$يدة ال$$تي ت$$ملك إم$$كان$$يات
ب$لورة ت$نمية م$تكام$لة وم$تزن$ة ه$ي أم$ة اإلس$الم  ..ف$قد م$لكها اهلل األرض$ية وامل$نهجية واأله$داف ال$كبرى  ،وت$رك
لها البحث عن األساليب والوسائل  ، 25(( ..ومن هنا نجد أن اإلسالم ينمي الذات بأمور أهما :
1ـ ال$علم الش$رع$ي  :إن ال$تنمية ال$علمية رك$يزة أس$اس$ية ل$بناء ش$خصية ال$فرد ف$أن$ت ق$يمتك ف$يما ت$تقن وت$جيد ،
ف$عندم$ا ت$متلك م$قوم$ات ع$لمية ك$بيرة ت$صبح ف$رد م$ؤث$را ً ف$ي امل$جتمع ب$شكل ي$نمي ه$ذا امل$جتمع  ،وس$وق ال$عمل
م$$جتمع ف$$يه م$$ن ال$$تجاذب$$ات الخ$$طيرة ال$$تي ق$$د ت$$ؤدي ب$$اإلن$$سان إل$$ى ال$$طغيان وال$$ظلم واالنح$$راف  ،ول$$ذا ك$$ان
وال ب$د أن ي$عيش اإلن$سان ف$ي ه$ذا البح$ر امل$تالط$م ق$ري$با ً ج$دا ً م$ن ب$وص$لة داخ$ليه ت$بقيه ع$لى الخ$ط ال$صحيح
وت$عيده إل$يه إن ج$نح  ،وم$ن ه$نا ف$ما ي$عتقده ال$شخص وم$ا ي$ملكه م$ن أخ$الق وق$يم ه$ي ال$بوص$لة امل$وج$ه ل$سير
ال$$فرد خ$$اص$$ة والج$$ماع$$ات ع$$ام$$ة  ،ل$$ذا ك$$ان ال$$علم الش$$رع$$ي للمس$$لم رك$$يزة م$$عتقدات$$ه وم$$نمي س$$لوك$$ه وأخ$$الق$$ه
وف$ي ال$حقيقة ) ل$م ت$عرف البش$ري$ة ف$ي ت$اري$خها ال$طوي$ل دي$نا ً أو ف$لسفة أو م$ذه$با ً أع$طى ك$ل ه$ذا ال$قدر م$ن
االه$تمام واالح$ترام مل$سأل$ة ال$علم ك$دي$ن اإلس$الم (  ، 26ق$ال ت$عال$ى  )) :يَ ْ$رفَ$عِ اهللَُّ ا َّل ِ$ذيَ $ن آ َم$نُوا ِ $م$ن ُك ْم َوا َّل ِ$ذي$نَ

 23مدخل إلى التنمية املتكاملة رؤية إسالمية ). (204
 24التنمية في اإلسالم مفاهيم ومناهج وتطبيقات ) ص. (77
 25مدخل إلى التنمية املتكاملة رؤية إسالمية ) ص. (27
 26مدخل إلى التنمية املتكاملة رؤية إسالمية ). (115
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جٍ $
ير(( 27ق $$ال اإلم $$ام ال $$بغوي )) : 28ي $$رف $$ع اهلل ال $$ذي $$ن آم $$نوا م $$نكم (
$ات ۚ َواهللَُّ ِب $َ $ما تَ ْ $ع َم ُلو َن َ$
أُوتُ $$وا ا ْل$ِ $ع ْل َم َد َر َ $
خ ِ $ب ٌ
ب$طاع$تهم ل$رس$ول$ه ص$لى اهلل ع$ليه وس$لم وق$يام$هم م$ن م$جال$سهم وت$وس$عتهم إلخ$وان$هم  ..وال$ذي$ن أوت$وا ال$علم
م$ن امل$ؤم$نني ب$فضل ع$لمهم وس$اب$قتهم  29 (..ف$ال$علم امل$تعلق ب$معتقدات وأخ$الق$يات ال$شخص وس$لوك$ه ه$و م$ن
أش$$رف ال$$علوم ب$$النس$$بة ل$$ه  ،وب$$النس$$بة أله$$ل اإلس$$الم زي$$ادة ش$$رف ورف$$عة ألن$$ه م$$ن اهلل ال$$عزي$$ز ال$$حكيم  ،ول$$ذا
ق$$رر ب$$عض ال$$علماء أن ع$$لى ال$$تاج$$ر أال ي$$دخ$$ل س$$وق ال$$عمل إال وق$$د ف$$قه ف$$ي ال$$تجارة  .وف$$ي الح$$دي$$ث )) :م$$ن
$زال ه ِ $
يُ ِ $ر ِد اهللُ ب $ِ $ه خ $$يرا يُ $فَ ِّق ْه ُه ف $$ي ال ِّ $دي $ِ $ن  ،واهللُ امل ُ ْ $ع ِ
طي وأن $$ا ال $$قاس ُ $م  ،وال ت ُ $
$ذه األ ُ َّمُ $ $ة ظ $$اه $$ري َ $ن ع $$لى م $$ن
ً
خ$$ $ال$$ $فهم ح$$ $تى يَ $ $أ ْ ِت$ $يَ أم$ُ $ $ر اهللِ وه$$ $م ظ$$ $اه$$ $رو َن ((  ) .30ق$$ $ال ال$$ $شاف$$ $عي  :ط$$ $لب ال$$ $علم أف$$ $ضل م$$ $ن ال$$ $صالة
ال $$ناف $$لة (( 31وه $$ذا ي $$دع $$و ك $$ل مش $$تغل ب $$سوق ال $$عمل إم $$ا ي $$طلب ال $$علم ب $$نفسه وخ $$اص $$ة م $$ا ي $$تعلق ب $$امل $$عام $$الت
ال$$تجاري$$ة أو ي$$كون ل$$ه ت$$واص$$ل ب$$ال$$علماء الش$$رع$$يني وه$$ذا م$$ن ط$$لب ال$$علم  ،وه$$ذا ل$$ه أه$$ميته ف$$ي ح$$ياة ال$$تاج$$ر
ح$تى ال ي$تعدى ع$لى ح$ق غ$يره وال يُ$تعدى ع$لى ح$قوق$ه  ،ول$ذا ل$و ت$مسك ك$ل أف$راد س$وق ال$عمل م$بدأ امل$رج$عية
الش$رع$ية ل$وج$دن$ا ه$ناك ن$مو اق$تصادي ي$تسم ب$ال$شفاف$ية وال$وض$وح م$ما ي$جعل ه$ناك إق$بال ع$لى س$وق ال$عمل
ف$$ي ارت$$ياح ت$$ام واط$$مئنان ع$$لى م$$صير امل$$عام$$الت ال$$تجاري$$ة ول$$ذا ي$$قول ص$$اح$$ب ال$$عادات الس$$بع  ) :ع$$ندم$$ا
ت $$طرأ امل $$شاك $$ل وال $$تغيرات وأوج $$ه التح $$دي $$ات ي $$مكنني ات $$خاذ ق $$رارات $$ي وف $$قا ً مل $$بادئ  32( ..وي $$قول ) س $$لوك $$نا
ي $$خضع ل $$سيطرة امل $$بادئ  ،ف $$ال $$عيش ف $$ي ت $$واف $$ق م $$عها يج $$لب ع $$واق $$ب ح $$ميدة أم $$ا ان $$تهاك $$ها فيج $$لب ع $$واق $$ب
وخيمة (( ..

33

.

وال$$قضية ال$$عظمى ف$$ي امل$$عام$$لة ال$$تجاري$$ة ل$$يس ض$$خام$$ة وك$$مية امل$$بادالت ال$$تجاري$$ة  ،ول$$كن ب$$ال$$درج$$ة األول$$ى
ب$رك$ة امل$عام$لة  ،وال ت$كون ك$ذل$ك إال إذا اتخ$ذت ال$طاب$ع الش$رع$ي ال$ذي ي$حقق وب$كل وض$وح امل$صلحة وي$حارب
املفس$دة ف$في الح$دي$ث ع$نه ص$لى اهلل ع$ليه وس$لم )) :ال$بَيِّ َع ِ
$تفر َق$ا ،
$تفر َق$ا  ،أو ق$ال  :ح$تى ي َّ
ان ب$ال$خيا ِر م$ا ل$م ي َّ
صَ $د َق$ا و َبَّ $ينَا ُب$و ِر َك ل$هما ف$ي َبْ $ي ِع ِهما  ،وإ ْن َك$ت َ َما و َك$ذَّ َب$ا ُ$م ِ
ت َب َ$ر َكُ $ة بَ $ي ْع ِه َما((  34ف$ال$بيع م$قصوده ال$نماء
ف$إن َ $ $
$ح َق ْ
 27املجادلة  -اآلية 11
 .3 28البغوي  :العالمة القدوة الحافظ شيخ اإلسالم محيي السنة أبو محمد الحسني بن مسعود بن محمد بن الفراء
البغوي الشافعي املفسر صاحب التصانيف ك )) شرح السنة ( ومعلم التنزيل واملصابيح كان سيدا ً إماما ً عاملا ً عالمة
زاهدا ً قانعا ً باليسير توفي بمروالروذ في شوال سنة ست عشرة وخمسمائة  .سير أعالم النبالء )جج19ــ . (439
 29تفسير البغوي معالم التنزيل )ج4ــ ص. (345
 30رواه البخاري ) باب  :قول اهلل تعالى )فإن هلل خمسه وللرسول ــ كتاب فرض الخمس )  . (3116مسلم )باب  :النهي
عن املسألة ــ كتاب الزكاة ). (1037
 31جامع بيان العلم وفضله )ج1ــ ص. (123
 32العادات السبع ). (126
 33العادات السبع ) . (110
 34رواه البخاري ) باب  :ما يمحق الكذب والكتمان في البيع ــ كتاب البيوع ) . (2082
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وال$زي$ادة وات$ساع امل$عام$الت ال$تجاري$ة ب$شكل ي$غطي اح$تياج األس$واق  ،وه$ذا غ$ير م$تحقق م$ع ال$كذب وال$غش
ال $$تجاري  ،إذ الس $$لع ق $$د ت $$تكدس ف $$ي األس $$واق ك $$ما ً ل $$كن ت $$ضعف ن $$فعا ً ف $$يصبح وج $$وده $$ا ك $$عدم $$ها  ،ث $$م أن
ال$بيان وال$صدق ف$ي امل$عام$لة ينش$ر ب$ني ال$ناس االط$مئنان أث$ناء امل$عام$لة ال$تجاري$ة م$ما ي$جعل اإلق$بال ي$زداد ،
ول$ذا ال$ثقة ب$امل$نتج وال$بائ$ع ي$عد أع$ظم مكس$ب ي$مكن أن ي$حققه أص$حاب س$وق ال$عمل ف$ي ح$يات$هم ال$تجاري$ة ،
وك$$م م$$ن ش$$رك$$ات تخس$$ر امل$$الي$$ني بس$$ب اك$$تشاف املس$$تهلك ول$$و ج$$زءا ً م$$ن امل$$خادع$$ة أو االس$$تغالل ال$$تجاري
الذي مارسه أحيانا ً بعض أفرادها .
2ـ العلم بالصنعة واكتساب الخبرة
ال$$علم ب$$ال$$صناع$$ات وامل$$هن وق$$ود األس$$واق ال$$تجاري$$ة ال$$تي ت$$طمح ل$$لنمو وس$$د ال$$حاج$$ات  ،وع$$مود ذل$$ك وس$$يده
ال$$عقول امل$$نتجة وامل$$صممة  ،وله$$ذا ف$$االس$$تثمار ف$$ي امل$$وارد البش$$ري$$ة وت$$نميتها مش$$روع ال ي$$صيبه الفش$$ل إذا
س $$ار ف $$ي ال $$طري $$ق ال $$صحيح ي $$قول أح $$د خ $$براء ال $$تنمية )ش $$ول $$تز  :ح $$قيقة ال $$تنمية االس $$تثمار ف $$ي رأس امل $$ال
البش $$ري (  ، 35ول $$ذا ف $$امل $$ورد البش $$ري امل ُ $$علم وامل ُ $$درب ث $$روة ط $$وي $$لة امل $$دى ت $$عد م $$ن أه $$م أص $$ول الش $$رك $$ات
الناجحة .
شِ $
وس َّل ُ $ك ْم لِ $ت ُ ْح ِ
ص $ن ْ َع َة َل $بُ ٍ
$اك$ُ $رونَ((  ) 36ف$$ال$$لبوس ع$$ند
س ُ $ك ْم ۖ فَ َه$ْ $ل أَن $ت ُ ْم َ $
صن َ ُكم ِّم$$ن بَ $أ ْ ِ $
ق$$ال ت$$عال$$ى َ ) :و َ$ع َّ $ل ْمنَاهُ َ $ $ $
ال$عرب الس$الح  ..ل$تحصنكم ع$ند الح$رب أو م$ن وق$ع الس$الح ف$يكم  ..واالس$تفهام ه$نا ف$ي م$عنى األم$ر (

37

ف$اهلل س$بحان$ه وت$عال$ى ع$لم داود ص$لى اهلل ع$ليه وس$لم ال$صنعة وأم$ره ب$ال$شكر ع$لى ه$ذا ال$تعليم وه$ذا االن$تاج
ملا له أثر في إقامة حياتهم الدنيا والتي تعد وسيلة إلقامة اآلخرة .
وق$د م$ارس ال$نبي ص$لى اهلل ع$ليه وس$لم م$هنة ال$رع$ي ف$في الح$دي$ث ق$ال ص$لى اهلل ع$ليه وس$لم )) :م$ا ب$عث اهللُ
$نت أرع$اه$ا ع$لى ق$راريَ $
ط ألهِ $ل م$ك َة ((  38وع$ند
ن$ب ًيّا إال رع$ى ال$غن َم  .ف$قال أص$حا ُب$ه  :وأن$ت ؟ ف$قال  :ن$عم  ،ك ُ
$جارا((  ، 39ه $$ذا ال $$عمل وه $$م أن $$بياء اهلل وق $$دوات الخ $$لق
مس $$لم ق $$ال ص $$لى اهلل ع $$ليه وس $$لم ) :ك $$ان زك $$ري $$ا ُء ن ً $
ل $$تعلم األج $$يال أن ال $$عمل ش $$رف وت $$قدم وع $$زة  ،وأن ال $$حضارات إن $$ما ق $$ام $$ت ع $$لى أك $$تاف ال $$رج $$ال ال $$عام $$لني
وال $$كادح $$ني  ،وال $$ذي $$ن ب $$عد زم $$ن أص $$بحوا ي $$ملكون م $$ن ال $$خبرات م $$ا ج $$علهم م $$لوك ال $$تنمية ف $$ي ك $$ل م $$جاالت
الحياة  ،ومحطة االستشارات لكل من أراد العلم على أصوله ونظرياته .

 35املحددات الحديثة للنمو االقتصادي في الدول العربية وسبل تفعيلها ) ص. (69
 36األنبياء  -اآلية 80
 37فتح القدير الجامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسير )ج3ــ ص(572
 38رواه البخاري  ) :باب  :رعي الغنم على قراريط ـ كتاب اإلجارة )(2262
 39رواه مسلم ) باب  :فضائل زكريِّا  ،عليه السالم ــ كتاب الفضائل ). (2379
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ف$ال$تنمية ال$ذات$ية ه$ي ام$تالك م$عتقدات ص$حيحة وأخ$الق ف$اض$لة وس$لوك$يات ح$ضاري$ة  ،ت$نتج ف$ي ال$واق$ع ع$مالً
ص$$ال$$حا ً م$$ثمرا ً ي$$فيد ال$$فرد وامل$$جتمع واألم$$ة  ،وم$$نه تُكتس$$ب ال$$خبرات ال$$تي تنش$$ر إلف$$ادة اإلن$$سان$$ية ج$$معاء ،
ول$$ذا ) امل$$ؤس$$سات تس$$تطيع تحس$$ني ان$$تاج$$يتها ب$$فضل ك$$ل م$$ن ال$$تدري$$ب وت$$نمية امل$$وارد البش$$ري$$ة (  ، 40ول$$ذا
مستقبل أي عمل انتاجي في اسواق العمل مرتبط بتنمية البشر .
ﺭرﺍاﺑﻌﺎ ً  :ﺍاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍاﻟﻌﻤﻞ
ال$عمل ي$أخ$ذ أع$ظم ص$ور ال$نجاح ع$ندم$ا ي$تأس$س ع$لى م$بدئ$ني أح$ده$ما االت$قان واآلخ$ر التج$دي$د  ،وم$ن ه$نا
ت$$نشأ ال$$عالق$$ة ب$$ني ال$$عام$$ل وب$$ني ع$$مله م$$بنية ع$$لى ه$$ذي$$ن امل$$بدئ$$ني فتج$$د م$$نه االن$$تاج$$ية املتج$$ددة م$$ع االت$$قان
واالبداع  ،ومن هنا ندخل لتعرف عليهما :
1ـ اإلتقان
االت$قان ك$لمة ت$دل ع$لى ال$تراب$ط امل$برم$ج وف$ق م$نظوم$ات م$تتاب$عة ل$تنتج ف$ي ال$نهاي$ة ال$عمل ال$ذي ي$حقق اله$دف
منه بكل روعة وجمال وإبداع  ،واهلل خالق كل شيء فسبحان من أبدع واتقن في خلقه أيما إبداع :
س$بُ َها َجِ $
$س َح ِ
ق$$ال ت$$عال$$ى َ )) :وتَ$َ $رى ا ْل$جِبَ َ
ش$ي ٍْء ۚ إِنَّ$هُ
ص$نْعَ اهللَِّ ا َّل$ِ $ذي أَتَْ $ق َن ُك$َّ $ل َ $
اب ۚ ُ$ $ $
ال تَ ْح َ $
$امَ $دةً َو ِه$يَ تَ$ُ $م ُّر َم$َّ $ر الَّ $
ير ِب$َ $ما تَ $فْ َع ُلو َن (( ) 41وامل $$عنى  :ك $$ل خ $$لق ع $$نده ب $$حساب دق $$يق م $$تقن (  42وه $$ذا االت $$قان م $$ن اهلل إش $$ارة
َ$
خ ِ $ب ٌ
لخ $$لقه أن ال $$حياة ال تس $$تقيم ل $$هم إال ب $$عمل ي $$تسم ب $$ال $$دق $$ة واالت $$قان  ،وه $$ذا ال $$ذي ي $$حبه اهلل م $$ن خ $$لقه ف $$في
$مال أ ْن ُي ِ
الح$دي$ث  -)) :إ َّن اهللَ ت$عال$ى ُي ِ
ْت ع َ
ب إذا ع ِ$م َل أحُ $دكْ $م ع ً
$ملك ف$أن$ت ق$د
$تقن َ ُه ((  ) 43ف$أن$ت إذا أتَْ $قنـ َ
$ح ُّ
$حب ال$$ناس ديَ $
$نك  44(..وه$$ذا غ$$اي$$ة ع$$ظيمة
ف$$ع ْل َ
ت ش$$يئًا ي$$حبّه اهلل ع$$ز وج$$ل  ،ف$$يحبّك اهلل  ،وي$$حبّك ال$$ناس  ،ويُّ $
في حياة املسلم ملا لها من نفع في اآلخرة .
وإن ع $$ملية اإلت $$قان ل $$تطيل ال $$عمر ال $$زم $$ني للس $$لع ف $$ال أح $$د يس $$تطيع م $$نافس $$تها ل $$جودت $$ها ال $$عال $$ية وف $$ي ه $$ذا
آالف ال $$تجارب ال $$حية ف $$ي ال $$واق $$ع  ،ول $$ذا أص $$حاب الش $$رك $$ات ال $$ناج $$حة ف $$ي س $$وق ال $$عمل يُ $$نمون ف $$ي ن $$فوس
ع$$مال$$هم روح اإلت$$قان وي$$جعلون ل$$ه ال$$نصيب األع$$ظم ف$$ي ال$$ترق$$يات  ،وه$$ذا ي$$حفز ج$$ماه$$ير ال$$عمال ع$$لى األداء
ال$عال$ي أث$ناء ع$مله ول$ذا امل$ؤس$سات ل$كي ت$مارس ه$ذا ال$دور ي$لزم$ها ان ت$علم أن ) امل$وارد البش$ري$ة ت$مثل أه$م

 40تنمية املوارد البشرية وأهميتها في تحسني االنتاجية ). (281
 41النمل  -اآلية 88
 42تفسير االشعراوي ) ج17ــ ص. (10858
 43صحيح الجامع ) (1880وقال عنه األلباني حديث حسن .
http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=570&id=44&sid=46&ssid=48&sssid=49 44
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ع$$ناص$$ر االن$$تاج وم$$صدر ال$$تميز وال$$تفوق ل$$ها  45 ( ..وع$$ليه )ف$$إن ال$$تقدي$$ر الس$$ليم ل$$لموارد البش$$ري$$ة ي$$مكن أن
يكون املدخل لضمان استخدامها بصورة رشيدة لصالح املجتمع بأسره .46 ( ...
واملس$لم ع$ندم$ا ي$قوم ب$اإلت$قان ف$إن$ه ي$مارس ع$بادة ي$سعى ف$يها ل$نيل م$حبة اهلل وه$ذا م$قام ع$ظيم  ،ك$ما ي$سعى
ب$$واس$$طتها ال$$دع$$وة إل$$ى دي$$نه ال$$حق ف$$ي رس$$ال$$ة إل$$ى الج$$ميع أن دي$$ننا ال ي$$رض$$ا م$$نا غ$$ير ه$$ذا املس$$توى م$$ن
اإلت$$قان  ،ك$$ما ي$$حقق أع$$ظم ه$$دف ت$$سعى ل$$ه ك$$ل م$$ؤس$$سات ال$$تسوي$$ق أال وه$$و ث$$قة ال$$عمالء ) وك$$ما ي$$قال ف$$إن
س$$معتك تس$$بقك دوم$ا ً (  ، 47ول$$ذا وب$$كل ص$$راح$$ة ال ي$$كون اإلت$$قان ل$$ليد ال$$عام$$لة ب$$ال$$صورة اإلب$$داع$$ية وال$$دق$$يقة
إال إذا ك$ان ه$ناك ط$اق$ة داخ$لية ت$حفزه ل$ذل$ك وال ش$ك أن ط$اق$ة ال$عبودي$ة أع$ظمها ع$لى اإلط$الق  ) .وإن رأس
مال أي أمة ناهضة هو جهد بنيها وكدحهم وراء الرزق واعتصارهم أسباب الحياة من الصخور ( . 48
2ـ التجديد
ال $$عمل إن ل $$م ي $$كن وج $$ه مش $$رق م $$ن التج $$دي $$د ف $$إن $$ه ي $$تسم ب $$ال $$بالدة ث $$م االض $$محالل ث $$م امل $$وت ) وال $$فكاك م $$ن
ال$$نمطية ش$$رط للتج$$دي$$د (  ، 49ول$$ذا ال$$رؤي$$ة لج$$دي$$د س$$وق ال$$عمل ب$$وض$$عه ال$$حال$$ي ووض$$عه املس$$تقبلي ي$$حتاج
إل$$ى اج$$تهادات ف$$قهية ع$$ميقة ت$$تسم ب$$ال$$علم وال$$عمل  ) ،وال ح$$ل ألوض$$اع$$نا االق$$تصادي$$ة وغ$$ير االق$$تصادي$$ة إال
ب$$ال$$عودة إل$$ى م$$نهج اإلس$$الم وح$$ده دون إف$$راط أو ت$$فري$$ط  50 ( ..وم$$ن ه$$نا ي$$قال أن التج$$دي$$د ف$$ي ال$$فتوى ه$$و
ال$عودة إل$ى امل$نهج ال$صحيح ف$ي االس$تنباط وه$و م$ا ك$ان ع$ليه ال$نبي ص$لى اهلل ع$ليه وس$لم وص$حاب$ته ال$كرام
وم$$ن م$$شى ع$$لى ن$$هجهم م$$ن األئ$$مة األع$$الم  ،وق$$د ف$$تح الش$$رع ه$$ذا ال$$باب وش$$جع ع$$ليه ق$$ال ص$$لى اهلل ع$$ليه
وس$$لم  ) :إذا ح$$كم ال$$حاكُ $م ف$$اجته$$د ث$$م أص$$اب ف$$له أجِ $
$ران  ،وإذا ح$$كم ف$$اجتهَ $د ث$$م أخ$$طأ َ ف$$له أج$ٌ $ر(( ، 51
ف $$من ي $$ملك آل $$ة االج $$تهاد وأه $$ل ل $$ه ف $$اجته $$د ف $$إم $$ا يج $$مع ب $$ني ال $$صواب واألج $$ر أو ب $$ني الخ $$طأ واألج $$ر ف $$كال
األمرين بال إثم  ،هذا يشجع أهل االجتهاد على دراسة ما يستجد من أمر سوق العمل .
وع $$لى ه $$ذا ي $$لزم أن ي $$كون التج $$دي $$د ف $$ي س $$وق ال $$عمل ي $$شمل امل $$عام $$الت ال $$تي ت $$فتح آف $$اق ج $$دي $$دة ن $$حو ن $$مو
االق$$تصاد ب$$صورة أف$$ضل م$$ما يس$$د ح$$اج$$ات ال$$ناس امل$$تزاي$$دة  ،وأي$$ضا ً تج$$دي$$د ال$$رؤي$$ة الش$$رع$$ية ح$$ول ه$$ذا
الج$دي$د ب$حيث ي$عمل ف$يها ب$االج$تهاد ال$ذي ي$جعلها تتح$رك ع$بر ق$نوات ش$رع$ية م$حاف$ظة ع$لى م$بادئ اإلس$الم
 45دور استراتيجية تفعيل املوارد البشرية في تحسني أداء املؤسسة االقتصادية ) ص. (9
 46التخطيط للتقدم االقتصادي واالجتماعي ) ص. (164
 47قواعد السطوة ) ص. (94
 48اإلسالم واألوضاع االقتصادية ) . (112
 49مدخل إلى التنمية املتكاملة رؤية إسالمية ). (65
 50اإلسالم واألوضاع االقتصادية ) . (147
 51رواه البخاري ) باب  :أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ــ كتاب االعتصام ) . (7352
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وم$صال$ح اإلن$سان  ،وم$ن ث$م ت$نقل ه$ذه ال$رؤي$ة ك$تنمية بش$ري$ة ألص$حاب س$وق ال$عمل ب$حيث يج$دون ألن$فسهم
ال $$رزق ال $$حالل ب $$أيس $$ر ال $$طرق وأف $$ضلها دون ال $$دخ $$ول ف $$ي م $$عام $$الت ق $$د تكس $$ب رب $$حا ً دن $$يوي $ا ً م $$ع خ $$سارة
أخ$روي$ة وأي$ضا ً ) ن$حن ف$ي م$رح$لة ت$نمية اق$تصادي$ة واس$عة ال$نطاق تس$تلزم االس$تخدام االق$تصادي ال$رش$يد
ل$كل م$وارد االن$تاج$ية

(52

 ،ول$ذا التج$دي$د ف$ي ال$تفكير م$ن ح$يث االس$تهالك أم$ر ف$ي غ$اي$ة األه$مية إذ ي$حفظ

توازن األجيال املتعاقبة  ،وعليه التجديد يشمل النواحي املادية كما يجب أن يشمل النواحي املعنوية .
ﺧﺎﻣﺴﺎ ً  :ﺍاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍاﻹﻧﻔﺎﻕق
اإلن $$فاق ف $$ي س $$وق ال $$عمل ه $$ي ع $$ملية ن $$قل ب $$ني ط $$رف $$ني أح $$ده $$ما ب $$ائ $$ع وه $$و امل $$ال $$ك واآلخ $$ر مش $$تري  ،وه $$ذه
امل $$عام $$لة م $$ن ال $$تبادل ال $$تجاري ت $$أخ $$ذ ص $$ور م $$تعددة ي $$ضمها ف $$ي ال $$فقه اإلس $$الم $$ي ك $$تاب ي $$سمى ك $$تاب
البيوع  ،ولكن نحصر اإلنفاق في أشهر معاملتني في التبادل وهي :
1ـ اإلنفاق للمبيع
) ال ي$$جادل أح$$د ف$$ي أن امل$$ال ه$$و امل$$حور ال$$رئ$$يسي ف$$ي ح$$يات$$نا امل$$عاص$$رة (  ، 53وع$$ن ط$$ري$$قه ت$$تم امل$$بادل$$ة
ال$تجاري$ة ال$تي ه$ي م$ن ب$اب ال$تعاي$ش ب$ني أف$راد البش$ر ف$ال$ذي ف$ي ي$دي$ك م$لك ل$ك ل$كنك غ$ير م$حتاج إل$يه ال$يوم
ف$تنقله إل$ى غ$يرك ع$ن ط$ري$ق ع$ملية ال$بيع ل$تأخ$ذ م$ا ف$ي م$لك غ$يرك ألن$ك ب$حاج$ة إل$يه وه$ذه امل$عام$لة ج$علها اهلل
ِ
خبَّطُ ُه َّ
الربَا َال يَ ُقو ُمو َن إِ َّال َك َما يَ ُقو ُم ا َّل ِذي يَت َ َ
الشيْطَا ُن
حالالً طيبة مبارك فيها قال تعالى  )) :ا َّلذي َن يَأ ْ ُك ُلو َن ِّ
ج$$ا َءهُ َم ْ $و ِ$ع $ظَ ٌة ِّم$$ن َّربِّ $هِ
ح$َّ $ر َم ال$ِّ $ربَ$$ا ۚ فَ$َ $من َ$
ح$َّ $ل اهللَُّ ا ْل$بَيْعَ َو َ$
$س ۚ ذَٰلِ$َ $ك ِب $أَنَّ ُ $ه ْم َق$$ا ُل$$وا إِنَّ$َ $ما ا ْل$بَيْعُ ِ$م $ث ْ ُل ال$ِّ $ربَ$$ا ۗ َوأ َ َ$
ِ$م َ $ن ْامل َ ِّ
خ ِ
$الُ $دو َن ((  54ه$ذا امل$عام$لة
اب ال$نَّا ِر ۖ ُهْ $م ِ$ف$ي َها َ$
ف َوأ َ ْ$م ُ$ر ُه إِ َل$$ى اهللَِّ ۖ َو َمْ $ن َ$ع$ا َد فَ$أُو ٰلَ$ِ $ئ َك أ َ ْ $ $ $
فَ$ان$ت َ َهىٰ فََ $ل ُه َ$م$ا َ $
ص َ
$ح ُ
سَ $ل َ
ال $$حالل ج $$علت م $$ن األس $$واق م $$خازن الس $$لع ورواج $$ها وح $$يات $$ها  ،ول $$ذا ك $$ان وال ب $$د م $$ن وض $$ع ق $$ان $$ون له $$ذا
ال $$سوق ال $$ذي ي $$عد م $$ن املح $$رك $$ات األس $$اس $$ية ل $$لمجتمعات وال $$دول  ،ف $$من دخ $$ل ال $$سوق وج $$ب ع $$ليه أن ي $$عرف
املسار الذي يتحرك عليه السوق لينجو من صور التعدي والطغيان ويذهب إلى التنمية والبنيان .
$ول اهللِ  -ص َّ $لى اهللُ ع ِ $
وف $$ي ح $$دي $$ث ع $$ائ $$شة رض $$ي اهلل ع $$نها ق $$ال $$ت  )) :ل $$م ي $$ك ْن رس ُ $
$ليه وس َّ $ل َم  -ف $$اح ً $
$شا ،وال
ِ
ً
$سيئة ال$سيئ َة ،ول$كن ي$عفو وي$صفح ((  .55ف$هو ع$ليه ال$صالة
$تفحشا ،وال س$خابً$ا ف$ي األس$وا ِق ،وال يج$زي ب$ال
ُم
والس $$الم ك $$ان م $$من ي $$غشى األس $$واق ل $$كنه ي $$قوم ب $$ال $$دع $$وة إل $$ى اهلل ف $$ي ال $$سوق ف $$ينبه ع $$لى امل $$عام $$الت ال $$غير
ش $$رع $$ية وي $$مكن أن ي $$كون ل $$ه ب $$يع أو ش $$راء وي $$لزم أخ $$الق $$يات امل $$ؤم $$ن ف $$ال ي $$رف $$ع ص $$وت $$ه أو ي $$ؤذي أح $$دا ً  ،ول $$ذا
م$$سأل$$ة اإلن$$فاق للس$$لع ل$$ه م$$ن األح$$كام الش$$رع$$ية م$$ا ي$$حقق امل$$صلحة ف$$ي ات$$جاه$$ني  ،م$$صلحة ال$$بائ$$ع ب$$ال$$رب$$ح
 52أساسيات اإلدارة املالية ) ص. (42
 53مدخل إلى التنمية املتكاملة رؤية إسالمية ). (285
 54البقرة  -اآلية 275
 55تخريج مشكاة املصابيح ) الرقم ( 5757 :قال األلباني :إسناده صحيح
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وم$صلحة املش$تري ب$امل$نفعة م$ع م$راع$اة ال$سماح$ة والخ$لق ال$قوي$م ول$ذا ع$رف ب$عضهم اإلن$فاق ف$قال  ) :ص$رف
امل$$ال ل$$تحقيق م$$ناف$$ع ل$$لناس وتحس$$ني أح$$وال$$هم االق$$تصادي$$ة وي$$عني ت$$وف$$ير امل$$ناف$$ع املش$$روع$$ة  . 56 ( ..وف$$ي
ع  ،وإذا اش$ترى  ،وإذا ا ْق$تضى ((
الح$دي$ث ق$ال ص$لى اهلل ع$ليه وس$لم ) :رحَ $م اهللُ رج ً$ال $ $ َ ،
س ْ$م ًحا إذا ب$ا َ

57

ه$ذه دع$وة ب$ال$رح$مة م$نه ص$لى اهلل ع$ليه وس$لم مل$ن ك$ان سه$الً وس$محا ً ف$ي ب$يعه وف$ي ش$رائ$ه ف$ال$كل ف$ي ال$سوق
أخ$وة ي$مثلون جس$دا ً واح$دا ً ف$ما زاد م$نك ألخ$يك ي$نفعه وال ي$ضرك ألن$ه ك$أن$ه ل$ك  ،وه$ذا أم$ر ي$فتح ب$اب ال$تداول
امليس $$ر للس $$لع ف $$ينمو س $$وق ال $$عمل ك $$ما ي $$نمو س $$وق األخ $$الف  ،وت $$سود ال $$رح $$مة ب $$ني األف $$راد وه $$ذا ي $$جعل
امل$$ $شاري$$ $ع ) واألنش$$ $طة ال$$ $حضاري$$ $ة م$$ $وض$$ $ع ت$$ $قوي$$ $م خ$$ $اص ل$$ $دى املس$$ $لم وه$$ $ذا ي$$ $منح االن$$ $تاج ال$$ $حضاري
اإلسالمي خصوصية وتفردا ً ( 58سواء كان إنتاجا ً سلعيا ً أو فكريا ً .
2ـ اإلنفاق في الشراء
امل$$ال ن$$عمة م$$ن اهلل وم$$ن ك$$مال ش$$كره$$ا إن$$فاق$$ه ف$$ي ال$$خير ف$$في ح$$دي$$ث ال$$نبي ص$$لى اهلل ع$$ليه وس$$لم أن$$ه ق$$ال
ل$$عمرو ب$$ن ال$$عاص  ) :ي$$ا ع$$مرو ! إن$$ي أري$$د أن أب$$عثك ع$$لى ج$$يش ف$$يغنمك اهلل  ،و أرغ$$ب ل$$ك رغ$$بة م$$ن امل$$ال
ص$ال$حة  .ق$لت  :إن$ي ل$م أس$لم رغ$بة ف$ي امل$ال  ،إن$ما أس$لمت رغ$بة ف$ي اإلس$الم ف$أك$ون م$ع رس$ول اهلل ف$قال :
ي$ا ع$مرو  ن$عم امل$ال ال$صال$ح ل$لمرء ال$صال$ح (  .59وأخ$ذ الس$لع ي$حتاج إل$ى ن$وع م$ن ال$كياس$ة وال$خبرة  ،ف$إن
خ$دع اإلن$سان أح$يان$ا ً ف$جعل اهلل ل$ه م$ن ه$ذا مخ$رج$ا ً وذل$ك ب$مسأل$ة ال$خيار وه$ذا م$قرر ش$رع$ا ً ق$ال ص$لى اهلل
ع $$ليه وس $$لم  ِ) :ال $بَ ِّي َع ِ
ص َ $د َق$$ا و َب َّ $ينَا ُب $$و ِر َك ل $$هما ف $$ي
$تفر َق$$ا  ،ف $$إن َ $ $ $
$تفر َق$$ا  ،أو ق $$ال  :ح $$تى ي َّ $
ان ب $$ال $$خيا ِر م $$ا ل $$م ي َّ $
هما(( 60
بَيْ ِع ِهما  ،وإ ْن َكت َ َما و َكذَّبَا ُم ِ
ح َق ْ
ت بَ َر َك ُة بيَ ْع ِ َ
فهذا مخرج للمغبون وتأديب للغاش وتنمية لحس الصدق واألمانة وتشجيع ألهل الخير والصالح .
واإلن$فاق ف$ي الش$راء ي$جب أن يتح$رك ف$ي إط$اره الش$رع$ي م$ن ج$ان$ب ال$كم وال$كيف ع$لى م$نهج ق$ول$ه ت$عال$ى :
ورا((  61ف$ما ت$حتاج$ه ل$تسيير
س$طْ َها ُ$ك َّ$ل ا ْلبَ ْ$ $
)) َو َال تَ ْ$ج َع ْل يََ $د َك َمْ $غ ُلو َلً $ة إِ َل$ىٰ ُع$ن ُ ِق َك َو َال تَبْ ُ $
س ِ$ط فَ$ت َ ْق ُع َد َمُ $لو ً$م$ا َّ$م ْ
$ح ُ
س ً
ح$$يات$$ك ال$$يوم$$ية ف$$ال ت$$قتر ف$$ي ال$$نفقة ف$$يه ف$$هو ع$$لى أق$$ل أح$$وال$$ه م$$باح  ،وم$$ا ل$$م ت$$حتاج$$ه ف$$أخ$$ذه إس$$راف ي$$عود
ع$لى امل$رء ب$اإلف$الس  ،وإن الس$بب ف$ي اإلس$راف ع$ادة ) البس$ط ف$ي ال$رزق ال$ذي ي$دف$ع امل$رء إل$ى ال$توس$ع ف$ي
االن$فاق (  ، 62ول$ذا س$ؤال واس$تشارة أه$ل ال$خبرة ف$ي ه$ذا ال$شأن م$ما ي$ري$حك ف$ي ع$ملية الش$راء م$ن ن$اح$ية
ش$راء األف$ضل أداء وم$ن ن$اح$ية ش$راء م$ا ي$لزم$ك ألداء ع$ملك دون م$ا ال ت$حتاج$ه  ،ف$الش$راء ب$صورة ع$شوائ$ية
 56أضواء على املعامالت املالية في اإلسالم )ص. (22
 57رواه البخاري  ) :باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ـ كتاب البيوع ) . (2076
 58مدخل إلى التنمية املتكاملة رؤية إسالمية ) . (53
 59صحيح األدب املفرد ـ الشيخ األلباني ) باب املال الصالح للمرء الصالح ( )رقم الحديث )229ــ ص. (92
 60رواه البخاري  ) :باب  :البيعان بالخيار ما لم يتفرقاــ كتاب البيوع ) (2110
 61اإلسراء  -اآلية 29
 62مدخل إلى التنمية املتكاملة رؤية إسالمية ). (325
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يخ$لق اض$طراب$ات ف$ي ال$سوق املس$تهلكة وخ$لل ف$ي ال$تعام$الت وي$مارس ال$تالع$ب ال$تجاري  ،ث$م إن ) ال$ترف
وال $$بذخ ي $$دخ $$ل ف $$ي ب $$اب إس $$اءة اس $$تعمال امل $$لكية ال $$فردي $$ة وال $$عام $$ة  ،63 ( ..ك $$ما ي $$وق $$ع ال $$كثير م $$ن ش $$رائ $$ح
امل$جتمع ف$ي وح$ل ال$دي$ون ويخ$لق ب$ال$فعل أزم$ات أخ$الق$ية ت$ؤث$ر وب$شكل ع$نيف أح$يان$ا ً ع$لى ال$تنمية ب$شكل ع$ام
.
ﺳﺎﺩدﺳﺎ ً  :ﺍاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺍاﻟﺒﻴﯿﺌﺔ
ال$بيئة ب$نوع$يها األرض$ية واالج$تماع$ية ه$ي امل$صدر امل$مول ل$إلن$سان وه$ي ن$قطة ان$طالق$ه ل$يعيش ح$ياة ك$ري$مة
ومس$تقبل زاه$ر  ،ول$ذا م$ن ال$بدي$هي ج$دا ً امل$حاف$ظة ع$ليهما ل$تبقى ل$ه ول$غيره ط$اق$ة ال ت$نضب وم$ورد ال ي$نتهي ،
ومن هنا أورد أهم دور لإلنسان من أجل تحقيق هذا الهدف ومن ذلك :
1ـ إعمار األرض
جِ $
األ َ ْر ِ
ق $$ال ت $$عال $$ى َ )) :و إِذْ َقَ $
$اع$ٌ $ل ِف $$ي ْ
ض َ
س ُ $د ِف $$ي َها
$ج َع ُل ِف $$ي َها َم $$ن ُيفْ ِ $
$ال َر ُّب $َ $ك لِ ْ $ل َم َال ِ$ئ َ $ك ِة إِنِّ $$ي َ $
خ$$لِيفَ ًة ۖ َق$$ا ُل$$وا أَتَ ْ $
س َل َك ۖ َق َ
ال إِنِّي أ َ ْع َل ُم َما َال تَ ْع َل ُمونَ(( ) 64خليفة يكون بمعنى فاعل
َويَ ْ
س ِف ُك ال ِّد َما َء َونَ ْح ُن نُ َ
سبِّحُ ِب َح ْم ِد َك َونُ َق ِّد ُ
 ،أي يخ$$لف م$$ن ك$$ان ق$$بله م$$ن امل$$الئ$$كة ف$$ي األرض  ،أو م$$ن ك$$ان ق$$بله م$$ن غ$$ير امل$$الئ$$كة  ..وامل$$عنى ب$$الخ$$ليفة
ه$نا ف$ي ق$ول اب$ن م$سعود واب$ن ع$باس وج$ميع أه$ل ال$تأوي$ل ـ آدم ع$ليه الس$الم ( 65فه$ذه ال$خالف$ة ح$ملها اهلل
آدم ل$$تكون مل$$ن ب$$عده ف$$رض ول$$تحقيقها ف$$إن ) هلل ح$$ق ف$$ي م$$ال اإلن$$سان ف$$هو واه$$به األول وللج$$ماع$$ة ج$$ق ف$$ي
م$$ال اإلن$$سان ف$$هي ال$$بيئة ال$$تي ن$$بت ف$$يها وع$$اش ف$$ي ج$$وه$$ا وخ$$دم$$ته ش$$تى ع$$ناص$$ره$$ا  66 ( ..ف$$عليه ال$$عطاء
م$$ن أج$$ل اإلع$$مار  ،وال ي$$كون اإلع$$مار إال ب$$ال$$صالح ال$$رب$$ان$$ي ال$$ذي ج$$عله اهلل ل$$نا ش$$رع $ا ً ن$$تعبده ب$$ه  ،وع$$ليه
ن $$قول أن  :ال $$عنصر البش $$ري ال $$صال $$ح ل $$ه ال $$قدرة ال $$عظيمة ع $$لى ع $$مارة األرض م $$ن وجه $$ني ع $$مارة م $$ادي $$ة
ب$اس$تغالل ال$ثروات وب$ذل$ها م$ن أج$ل ال$وص$ول إل$ى أف$ضل درج$ات ال$حياة ال$كري$مة ل$إلن$سان  ،ول$ذا ) ف$إن رأس
م$$ال أي أم$$ة ن$$اه$$ضة ه$$و جه$$د ب$$نيها وك$$دح$$هم وراء ال$$رزق واع$$تصاره$$م أس$$باب ال$$حياة م$$ن ال$$صخور ( ، 67
وع$مارة م$عنوي وف$ق م$نهج رب$ان$ي م$نضبط ب$ال$نصوص الش$رع$ية وم$ا يس$تنيط م$نها م$ن األح$كام ال$فقهية فه$ذا
الجهد هو عني الخالفة في األرض .

 63التنمية في اإلسالم مفاهيم ومناهج وتطبيقات ) ص. (127
 64البقرة  -اآلية 30
 65الجامع ألحكام القرآن ) ج 1ــ ص(182
 66اإلسالم واألوضاع االقتصادية ) . (127
 67اإلسالم واألوضاع االقتصادية ـ الغزالي ) ص(112
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وق$د ب$لغ اإلس$الم ح$دا ً ف$ي ال$حث ع$لى ال$عطاء واإلع$مار درج$ة ع$ظيمة ي$صوره$ا ح$دي$ث ال$نبي ص$لى اهلل ع$ليه
س$ها((68
وس$لم  )) :إ ْن ق$ا َ$م ِ
$ساعُ $ة وف$ي ي ِ$د أح ِ$د ُ $ك$م فَ$سيل ًة ف ِ
س$ها فْ $ليغ ِر ْ$ $
ع أن ال تَ$قو َم ح$تَّى ي$غ ِر َ$ $
$إن اس$تَطا َ
$ت ال َّ
فه$$ذا ح$$ث ع$$لى ع$$مارة األرض ول$$و ك$$ان ف$$ي أق$$سى ال$$ظروف ل$$يبقى االن$$تاج مل$$ن ي$$أت$$ي م$$ن األج$$يال ف$$ال$$عنصر
البش$$ري ال$$صال$$ح م$$عطاء ي$$بذل ل$$غيره ك$$ما ُب$$ذل ل$$ه  ،ف$$أن$$ت ت$$أك$$ل م$$ن غ$$رس غ$$يرك وغ$$يرك ي$$أك$$ل م$$ن غ$$رس$$ك ،
وه $$ذا م $$بدأ الش $$راك $$ة ب $$ني ال $$جنس البش $$ري م $$ن أج $$ل اك $$تمال اإلع $$مار ف $$ي أرج $$اء األرض  ،ف $$هناك م $$ن ي $$بذل
ويجه$د م$ن أج$ل اك$تشاف وق$د ي$موت ول$م يس$تفد ه$و م$ن جه$ده ل$كنه س$عيد أن غ$يره ب$العش$رات ورب$ما امل$الي$ني
سوف يستفيدون من هذا الجهد .
2ـ املصالح العامة
امل$صال$ح ال$عام$ة ب$نيت ع$لى أس$اس إف$ادة الج$ميع وع$ند ت$عارض$ها م$ع امل$صلحة ال$خاص$ة ت$قدم ل$كثرة ال$نفع ،
ث$$م إن ال$$فرد ه$$و أس$$اس ب$$ناء امل$$جتمع ف$$كان ع$$ليه واج$$ب ال$$تضحية ف$$ي ح$$االت م$$ن أج$$له  ،ف$$في غ$$زوة أح$$د :
)ج$عل ال$نبي ص$لى اهلل ع$ليه وس$لم ع$لى ال$رج$ال$ة ي$وم أح$د  -وك$ان$وا خ$مسني رج$ال  -ع$بد اهلل ب$ن ج$بير ف$قال :
) إن رأي $$تمون $$ا تخ $$طفنا ال $$طير ف $$ال ت $$برح $$وا م $$كان $$كم ه $$ذا ح $$تى أرس $$ل إل $$يكم  ،وإن رأي $$تمون $$ا ه $$زم $$نا ال $$قوم
وأوط$أن$اه$م  ،ف$ال ت$برح$وا ح$تى أرس$ل إل$يكم (  .فه$زم$وه$م  ،ق$ال  :ف$أن$ا واهلل رأي$ت ال$نساء يش$تددن  ،ق$د ب$دت
خ$$الخ$$لهن وأس$$وق$$هن  ،راف$$عات ث$$ياب$$هن  .ف$$قال أص$$حاب ع$$بد اهلل ب$$ن ج$$بير  :ال$$غنيمة أي ق$$وم ال$$غنيمة  ،ظه$$ر
أص$حاب$كم ف$ما ت$نتظرون ؟ ف$قال ع$بد اهلل ب$ن ج$بير  :أن$سيتم م$ا ق$ال ل$كم رس$ول اهلل ص$لى اهلل ع$ليه وس$لم ؟
ق$ال$وا  :واهلل ل$نأت$ني ال$ناس ف$لنصينب م$ن ال$غنيمة  ،ف$لما أت$وه$م ص$رف$ت وج$وه$هم ف$أق$بلوا منه$زم$ني  ،ف$ذاك إذ
ي$$دع$$وه$$م ال$$رس$$ول ف$$ي أخ$$راه$$م  ،ف$$لم ي$$بق م$$ع ال$$نبي ص$$لى اهلل ع$$ليه وس$$لم غ$$ير اث$$ني عش$$ر رج$$ال  ،ف$$أص$$اب$$وا
م$$نا س$$بعني  69 (( ..ه$$ذه ال$$حادث$$ة ت$$بني أن امل$$صلحة ال$$عام$$ة ن$$وع م$$ن ال$$تضحية وت$$لزم أح$$يان $ا ً ت$$قدي$$مها م$$ن
أج$$ل ال$$حفاظ ع$$لى ال$$كل  ،وف$$ي س$$وق ال$$عمل ق$$د يس$$تسمح ف$$ي ب$$عض ال$$خسائ$$ر امل$$ادي$$ة م$$ن أص$$حاب رؤوس
األم$$وال م$$ن أج$$ل إن$$قاذ ال$$سوق م$$ن االض$$طراب$$ات ال$$تي ق$$د ت$$سقط الج$$ميع  ) ،ف$$ال ب$$د م$$ن م$$وازن$$ة ع$$ادل$$ة ب$$ني
امل$$لكيتني ال$$خاص$$ة وال$$عام$$ة (  ) 70ف$$ال$$نظام اإلس$$الم$$ي ي$$قوم ع$$لى االع$$تراف ب$$ال$$شكلني امل$$ختلفني ل$$لملكية ف$$ي
وق$$ت واح$$د ف$$يقر ب$$امل$$لكية ال$$فردي$$ة وع$$لى ن$$فس املس$$توى ي$$قر ب$$امل$$لكية ال$$عام$$ة  ، 71( ..وه$$ذا امل$$نهج ك$$ان ي$$راه
ص$$لى اهلل ع$$ليه وس$$لم ف$$ي ب$$عض أص$$حاب$$ه ف$$يغبطهم ع$$لى ذل$$ك وي$$مدح$$هم ع$$ليه ف$$في الح$$دي$$ث ق$$ال ص$$لى اهلل
ني إذا أرم$لوا ف$ي ال$غز ِو أو ق َّ$ل ط$عا ُم ع$يالِ$هم ب$امل$دي ِ
$نة ج$معوا م$ا ك$ا َن ع$ن َده$م ف$ي
ع$ليه وس$لم  )) :إ َّن األش$عريَِّ $
 68أخرجه اإلمام أحمد في مسنده ) (12902ـ واخرجه البخاري في األدب املفرد ) . (479قال محققوا املسند )إسناده
صحيح على شرط مسلم .
 69رواه البخاري  ) :باب  :ما يكره من االتنازع واالختالف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه ــ كتاب الجهاد والسير
). (3039
 70اإلسالم واألوضاع االقتصادية ) ص. (6
 71التنمية في اإلسالم مفاهيم ومناهج وتطبيقات ) ص. (122
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$وب واح $ٍ $د ث َّ $م اق $$تسموهُ ب $$ينَهم ف $$ي إن ٍ $
ثٍ $
$سويَّ $ِ $ة فَ $$هم م $نِّي وأن $$ا م $نْهم ((  72ان $$ظر إل $$ى ه $$ذه ال $$قيمة
$اء واح $ٍ $د ب $$ال َّ $
األخ$$الق$$ية ال$$عظيمة وه$$ي امل$$واس$$اة وال$$تضام$$ن ل$$تكوي$$ن الجس$$د ال$$واح$$د وه$$ذا م$$ا ي$$حتاج$$ه س$$وق ال$$عمل ت$$نمية
روح ال$$تكاف$$ل وامل$$واس$$اة ع$$ند ح$$لول ك$$وارث س$$وق$$ية ل$$يبقى ال$$عطاء م$$رب$$وط $ا ً ب$$ال$$عبودي$$ة  ،ف$$يتشجع ال$$ناس ع$$لى
م$زي$د م$ن ال$بذل  ،ول$و ك$ان ه$ذا امل$بدأ ق$ائ$م ف$ي أس$واق$نا م$ا وج$دن$ا أح$د يخ$رج م$ن ال$سوق م$محالً ل$يس ب$يدي$ه
ش$$يء وق$$د ك$$ان رأس ف$$ي ه$$ذه ال$$سوق  ،ول$$ذا خ$$روج ال$$تجار أص$$حاب ال$$خبرة خ$$اص$$ة وامل$$عام$$لة ال$$حسنة م$$ن
ال $$سوق ن $$تيجة ع $$دم ت $$ضام $$ن ب $$قية ال $$تجار م $$عه س $$لوك ي $$مثل خ $$سارة م $$عنوي $$ة ك $$بيرة وخ $$سارة م $$ادي $$ة م $$ثلها ،
ف$يجب ع$لى أه$ل ال$سوق ) أن ي$عوا ج$ميعا ً أن م$صلحة ال$فري$ق ف$وق م$صلحة ال$فرد وأن ال$نجاح الج$ماع$ي ه$و
الغاية والهدف ( . 73

 72رواه البخاري ) باب  :الشركة في الطعام والنهد والعروض ــ كتاب الشركة ). (2486
 73العمل الجماعي ) . (15
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ﻭوﺍاﻟﺘﻮﺻﻴﯿﺎﺕت
اختصارا ً أضع لكل عالقة توصية واحدة فقط ليجتمع شمل البحث :
 .1إقامة دورات شرعية تركز على الجوانب العقدية للمسلم .
 .2إقامة دورات أكاديمية متخصصة في فن العالقات مع الناس .
 .3صنع كتيبات مختصرة تبني رؤوس مسائل املعامالت توزع على سوق العمل .
 .4استقطاب أصحاب املوهبة العتصار قدراتهم في اإلتقان والتجديد .
 .5وضع مراكز استشارات في األسواق متخصصة في االنفاق وسبل ترشيده .
 .6تكثيف برامج البيئة لبيان عمومية نفعها وأن التعدي على املال العام خط أحمر .
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ﺍاﻟﻤﺮﺍاﺟﻊ
 .1ت$$ $فسير الفخ$$ $ر ال$$ $رازي املش$$ $تهر ب$$ $ال$$ $تفسير ال$$ $كبير وم$$ $فات$$ $يح ال$$ $غيب ــ مح$$ $مد ال$$ $رازي فخ$$ $ر
الدين  /الطبعة األولى  /دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان 1425 /هـ 2005م .
 .2زاد امل$سير ف$ي ع$لم ال$تفسير ــ أب$ي ال$فرج اب$ن ال$جوزي /ال$طبعة األول$ى ـ دار ال$كتب ال$علمية
 /بيروت ـ لبنان ) 1414هـ ــ 1994م( .
 .3م$سند اإلم$ام أح$مد ــ املش$رف ع$لى ال$تحقيق  :ش$عيب األرن$ؤوط ــ ال$طبعة األول$ى ـ م$ؤس$سة
الرسالة ــ بيروت لبنان ) 1418هـ ـ 1997م(
 .4ت$فسير اب$ن ك$ثير ـ ع$ماد ال$دي$ن اب$ن ك$ثير )774ه(  /ال$طبعة األول$ى /م$ؤس$سة ال$رس$ال$ة /ب$يروت
ـ لبنان 1421/هـ ـ 2000م .
 .5ف$$ $تح ال$$ $باري ش$$ $رح ص$$ $حيح ال$$ $بخاري ــ اب$$ $ن حج$$ $ر ال$$ $عسقالن$$ $ي ـ ال$$ $طبعة األول$$ $ى ــ امل$$ $كتبة
العصرية ــ بيروت ـ لبنان ) 1422ه ــ 2001م( .
 .6ال$جام$ع ألح$كام ال$قرآن ـ ال$قرط$بي ) 671هـ ( ال$طبعة األول$ى  /دار ال$كتب ال$علمية /ب$يروت /
لبنان 1413ه ــ1993م .
 .7س$$نن اب$$ن م$$اج$$ة ــ ش$$رح ال$$سندي ــ ال$$طبعة ال$$ثال$$ثة ــ دار امل$$عرف$$ة ـ ب$$يروت ل$$بنان ) 1420ه ــ
2000م( .
 .8ش$رح األرب$عني ال$نووي$ة ــ مح$مد ب$ن ص$ال$ح ال$عثيمني ــ ال$طبعة األول$ى ــ دار ال$ثري$ا ــ ال$ري$اض
ـ اململكة العربية السعودية ــ ) 1424هـ ــ 2003م ( .
 .9ت$فسير ال$بغوي ) م$عال$م ال$تنزي$ل ( ـ الحس$ني اب$ن م$سعود ال$بغوي )516ه(  /ال$طبعة األول$ى ـ
اإلصدار الثاني  /دار طيبة للنشر والتوزيع ــ الرياض 1423 ) /ه ــ 2002م( .
.10صحيح البخاري ـ بيت األفكار الدولية ) 1419ــ 1998م (
.11صحيح مسلم ــ بيت األفكار الدولية ) 1419ــ 1998م (
.12ج$ام$ع ب$يان ال$علم وف$ضله ـ اب$ن ع$بدال$بر ـ ال$طبعة ال$سادس$ة ــ دار اب$ن ال$جوزي ــ ال$ري$اض ـ
اململكة العربية السعودية ـ 1424هــ ــ 2004م .
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.13ف$تح ال$قدي$ر ال$جام$ع ب$ني ف$ني ال$رواي$ة وال$دراي$ة م$ن ع$لم ال$تفسير ــ مح$مد ع$لي ال$شوك$ان$ي ــ
الطبعة الثانية ــ دار الوفاء للطباعة والنشر ــ املنصورة ـ مصر )1418هـ ــ 1997م( .
.14تفسير الشعراوي ــ األزهر )مجمع البحوث اإلسالمية ( ــ القاهرة )1411ه ــ 1991م
.15اإلس$$الم واألوض$$اع االق$$تصادي$$ة ـ مح$$مد ال$$غزال$$ي  /ال$$طبعة ال$$ثال$$ثة  /ن$$هضة م$$صر ل$$لطباع$$ة
والنشر  /القاهرة ـ 1425هـ ــ 2005م .
.16اإلس$$الم واألوض$$اع االق$$تصادي$$ة ـ مح$$مد ال$$غزال$$ي  /ال$$طبعة ال$$ثال$$ثة  /ن$$هضة م$$صر ل$$لطباع$$ة
والنشر  /القاهرة ـ 1425هـ ــ 2005م .
.17م$$دخ$$ل إل$$ى ال$$تنمية امل$$تكام$$لة رؤي$$ة إس$$الم$$ية ــ د :ع$$بدال$$كري$$م ب$$كار ــ ال$$طبعة األول$$ى ــ دار
القلم ــ دمشق ــ سوريا ـ )1420هـ ـ 1999م( .
.18ال $$عمل الج $$ماع $$ي ــ د :إب $$راه $$يم ال $$فقي ــ ال $$طبعة األول $$ى ــ دار أج $$يال للنش $$ر وال $$توزي $$ع ـ
القاهرة ـ مصر ) 1430هـ ــ 2009م( .
.19ق$$واع$$د الس$$طوة ـ روب$$رت ج$$ري$$ن ـ ت$$رج$$مة د :ه$$شام ح$$ناوي ــ ال$$طبعة األول$$ى ــ إي$$الف م$$عان
لعلوم النفس والشخصية ـ القاهرة ـ مصر ) 1432ه ــ 2011م (
.20إدارة امل$$ $وارد البش$$ $ري$$ $ة ــ ع$$ $لي الس$$ $لمي ـ ال$$ $طبعة ال$$ $ثان$$ $ية ــ دار غ$$ $ري$$ $ب ل$$ $لطباع$$ $ة والنش$$ $ر
والتوزيع ــ القاهرة ــ مصر ) 1417هـ ــ 1997م( .
.21ال$$عادات الس$$بع ل$$لناس األك$$ثر ف$$اع$$لية ـ س$$تيفن آر .ك$$وف$$ي ــ ال$$طبعة ال$$حادي$$ة والعش$$رون ــ
مكتبة جرير ـ الرياض ــ اململكة العربية السعودية ـ ) 1429هـ ـ 2009م ( .
.22ت $$نمية امل $$وارد البش $$ري $$ة وأه $$ميتها ف $$ي تحس $$ني اإلن $$تاج $$ية وت $$حقيق امل $$يزة ال $$تناف $$سية ـ ب $$ارك
ن$$ $عيمة ــ ورق$$ $ة ع$$ $لمية نش$$ $رت ف$$ $ي مج$$ $لة اق$$ $تصادي$$ $ات ش$$ $مال أف$$ $ري$$ $قيا ــ ال$$ $عدد ال$$ $ساب$$ $ع ـ
الجزائر .
.23دور اس$$ترات$$يجية ت$$فعيل امل$$وارد البش$$ري$$ة ف$$ي تحس$$ني أداء امل$$ؤس$$سة االق$$تصادي$$ة ) رس$$ال$$ة
م $$ $اجس $$ $تير ل $$ $لطال $$ $ب  :م $$ $غري $$ $ش ع $$ $بدال $$ $كري $$ $م  /الج $$ $مهوري $$ $ة الج $$ $زائ $$ $ري $$ $ة )ج $$ $ام $$ $عة م $$ $شوري
قسطنطينية (  /سنة جامعية )2011م ــ 2012م( .
.24ال $$تنمية ف $$ي اإلس $$الم م $$فاه $$يم م $$ناه $$ج وت $$طبيقات ــ د :إب $$راه $$يم العس $$ل ــ ال $$طبعة األول $$ى ــ
املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ــ بيروت ـ لبنان )1416هـ ــ 1996م ( .
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.25املح$$ددات الح$$دي$$ثة ل$$لنمو االق$$تصادي ف$$ي ال$$دول ال$$عرب$$ية وس$$بل ت$$فعيلها ـ اط$$روح$$ة م$$قدم$$ة
ل$$نيل ش$$هادة ال$$دك$$توراه ف$$ي ال$$علوم االق$$تصادي$$ة م$$ن ال$$طال$$ب  :وع$$يل م$$يلود ــ ج$$ام$$عة الج$$زائ$$ر
) الكلية العلوم االقتصادية ( ــ سنة دراسية ) 2013ــ 2014م( .
.26أض$$واء ع$$لى امل$$عام$$الت امل$$ال$$ية ف$$ي اإلس$$الم ــ مح$$مود ح$$مودة وم$$صطفى حس$$ني ــ ال$$طبعة
الثانية ـ مؤسسة الوراق ــ عمان ـ األردن ) 1419هـ ــ 1999م( .
.27أس$اس$يات اإلداري$ة امل$ال$ية ــ د :ج$ميل أح$مد ت$وف$يق ــ ال$طبعة األول$ى ـ دار ال$نهضة ــ ب$يروت
لبنان .
.28التخ $$طيط ل $$لتقدم االق $$تصادي واالج $$تماع $$ي ــ د :م $$جيد م $$سعود ــ ع $$ال $$م امل $$عرف $$ة ـ الج $$زائ $$ر
) 1404هـ ــ 1984م( .
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