
                                                                      

 ٘ٙ (ٕٕٓٓ كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

 المال ودوره في حياة المسمم 

 املال ودوره يف حياة املسلم

   

 

 

                                     

 الممخص 

يعد المال قوام الحياة اإلنسانية وأىم أساليب تعمير األرض، وهللا سبحانو تعالى ىو 
المالك الحقيقي ليذا المال، وقد استخمف هللا تعالى بعض األفراد عمى المال، ومن ىنا 

فنشأت الممكية  ،، كما استخمف الناس جميعًا عمى بعض المالنشأت الممكية الخاصة
العامة أو المال العام، والناس مكمفون ومطالبون بالمحافظة عميو، حيث إن نفعو يعود 

 .عمييم جميعًا دون أن يستأثر أحد بو لنفسو

ولقد حض اإلسالم عمى الّسعي والبذل والعمل، ورّغب اإلنسان بالّتمّتع بما أحّل هللا 
و، مع المحافظة عمى الحدود اّلتي وضعيا الّشرع، وفي مقابل ذلك نجد أنو حذر من ل

 .البطالة والتكاسل وىذا ما أكدتو العديد من النصوص القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة
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Money and its role in a Muslim’s life 

  

 

 

 

                          

Abstract 

  Money is the backbone of human life and the most important 

method of building the land، God Almighty is and the true owner of 

this money. God Almighty has left some individuals for money، 

and this is where private property arose، just as people all 

succeeded in some money so public property or public money 

arose، and people are charged And they are required to preserve it، 

as it is beneficial to all of them، without anyone taking it for 

themselves 

 Islam incited to strive، work and work، and the person desired 

to enjoy what God has permitted him، while preserving the limits 

set by the law، and in return we find that he warned against 

unemployment and laziness، and this is confirmed by many Quranic 

texts and noble hadiths. 
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 ٚٙ (ٕٕٓٓ كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

 المال ودوره في حياة المسمم 

 أىداف البحث
 *معرفة مكانة المال في حياة المسمم

 * بيان أن المال قد يكون نقمة ونعمة في نفس الوقت، عمى حسب استعمالو
 * إبراز أىمية العمل لمحصول عمى المال الحالل

 المنيج المتبع 
عميو في ىذا البحث ىو المنيج االستقرائي والتحميمي من خالل جمع المنيج الذي سنسير 

المعمومات الخاصة ببيان مفيوم المال وأىميتو من جية، واعتماد المنيج التحميمي، بدراسة 
 المعمومات من مصادرىا دراسة تحميمية، من جية أخرى.

 مشكمة الدراسة
عمى اعتبار  منو موقفا خاصا،لقد نظر الدين اإلسالمي إلى المال نظرة خاصة، ووقف 

ليس محصورا فقط في العقائد والعبادات، بل ىو دين شمولي يشمل  -أي الدين اإلسالمي -أنو
 جميع مناحي الحياة.

 وعميو يمكن طرح األسئمة اآلتية: 
 ما ىو مفيوم المال؟ وما أىميتو في الشريعة اإلسالمية؟

 المال وتحصيمو؟ كيف وقف اإلسالم من العمل باعتباره وسيمة لجمب
 خطة البحث

 المبحث األول: في مفيوم المال و حقيقتو
 المطمب األول: تعريف المال لغة وشرعا
 المطمب الثاني:  حقيقة المال وخصائصو

 المبحث الثاني:   حث اإلسالم عمى العمل وذمو لمكسل
 المطمب األول: حث اإلسالم عمى العمل والكسب الطيب

 م لمكسل والبطالةالمطمب الثاني: ذم اإلسال
 القواعد األساسية التي وضعيا اإلسالم لتنظيم العالقات الماليةالمطمب الثالث: 

 خاتمة
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 مقدمةال

لم يقتصر اىتمام اإلسالم بالمال باعتباره عصب الحياة وقواميا فحسب، بل جعل المال 
ر من فرائض ركنا من أركان اإلسالم من خالل فريضة الزكاة، ناىيك عن دخول المال في كثي

اإلسالم وعباداتيا، فالحج يتوقف أمر فرضيتو عمى شرط وجود االستطاعة المالية، والجياد في 
سبيل هللا يحتاج في إقامتو إلى المال لتأمين العدة والعتاد، وىكذا ىو حال كثير من الفرائض 

د أىمية المال والواجبات تفتقر إلى وجود المال إلقامتيا وأدائيا حق األداء، األمر الذي يؤك
 .ومحوريتو في اإلسالم

ومن ىنا يمكن فيم الكثير من األحاديث التي تتحدث عن أىمية المال في حياة المسمم، 
ُ َعَمْيِو َوَسمهَم َقاَل: ) ُ َعْنُو َعْن النهِبيِّ َصمهى َّللاه اْلَيُد اْلُعْمَيا َخْيٌر ومنيا حديث َحِكيِم ْبِن ِحَزاٍم َرِضَي َّللاه

ُ َومَ ِمْن  ُو َّللاَّ َدَقِة َعْن َظْيِر ِغًنى َوَمْن َيْسَتْعِفْف ُيِعفَّ ْفَمى َواْبَدْأ ِبَمْن َتُعوُل َوَخْيُر الصَّ ْن اْلَيِد السُّ
 . (ٔ)(َيْسَتْغِن ُيْغِنِو َّللاَُّ 

في  وقد قرن الرسول الكريم ملسو هيلع هللا ىلص بين فضيمة إنفاق المال في الحق والخير ومنفعة عباد هللا
ََل َحَسَد ِإَلَّ ِفي اْثَنَتْيِن َرُجٍل آَتاُه األرض، وبين نعمة نشر العمم والحكمة والقضاء بيا فقال ملسو هيلع هللا ىلص: )

ُ ِحْكَمًة َفُيَو َيْقِضي ِبَيا َوُيَعمُِّمَيا ُ َماًَل َفَسمََّطُو َعَمى َىَمَكِتِو ِفي اْلَحقِّ َوَرُجٍل آَتاُه َّللاَّ  .(ٕ)(َّللاَّ
َل تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربو حتى يسئل عن خمس عن والحديث اآلخر: )

عمره فيم أفناه وعن شبابو فيم أباله ومالو من أين اكتسبو وفيم أنفقو وماذا عمل فيما 
 .(ٖ)(عمم

فيسأل المرء سؤالين اثنين عن المال بخالف األمور األخرى من أين اكتسب ىذا المال 
 اني فيم أنفقو وىذا يدل داللة واضحة عمى خطورة المال وأىميتو.والسؤال الث
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 المال ودوره في حياة المسمم 

 حقيقتوالمبحث األول: في مفيوم المال و 

لم يترك اإلسالم موضوع المال ىكذا دون أن يبين أىميتو ودوره، إذ ىو أىم مقومات 
اِلَحاُت اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الدُّ  ُّٱالحياة عمى ىذه األرض. قال تعالى:  ْنَيا َواْلَباِقَياُت الصَّ

 .ٙٗالكيف:  هَخْيٌر ِعْنَد َربَِّك َثَواًبا َوَخْيٌر َأَماًل 

ا َخَمْقَناُكْم  ُّٱ وفي مقابل ذلك لم يعتبر كثرتو مقياسا لمدرجات. قال تعالى َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّ
َ َعِميٌم َخِبيٌر ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْمَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائِ  ِ َأْتَقاُكْم ِإنَّ َّللاَّ  هَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد َّللاَّ

 .ٖٔالحجرات: 

نما بالتقوى و العمل الصالح  .حيث إن أساس التفاضل بين الناس ليس بالمال وا 

فقياء، وسنتناول في ىذا المبحث تعريف المال من الناحية المغوية والناحية الشرعية عند ال
 .ومن ثم نعرض ألىم خصائصو

 المطمب األول: تعريف المال لغة وشرعا 

المال في المغة: مأخوذ ومشتق من )مول( فعينو واو ال ياء، يقال: مال الرجل يمول 
مال. و جاء في لسان العرب البن منظور المال معروف ما  ويمال موال ومؤوال إذا صار ذا

ا أمولو : أي ما أكثر مالو واألصل في المال ما يممك من ممكتو من جميع األشياء، ويقال: م
  . (ٗ)الذىب والفضة أي ما يقتنى ويممك من األعيان ويطمق المال عند العرب عمى اإلبل

إذن فالمال ىو كل ما يقتنى ويحوزه اإلنسان بالفعل سواء أكان عينًا أم منفعة، كذىب أو 
وب والمبس والسكنى. أما ماال يحوزه اإلنسان فال فضة أو حيوان أو نبات أو منافع الشيء كالرك

يسمى مااًل في المغة كالطير في اليواء والسمك في الماء واألشجار في الغابات والمعادن في 
 باطن األرض.

وأما في اصطالح الفقياء فقد عرفو الحنفية بتعريف يختمف عن تعريف الجميور، 
 نمخصو في اآلتي:
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حرازه وينتفع بو عادة، أي أن المالية تتطمب أواًل ـ عند الحنفية: المال : ىو كل ما يمكن حيازتو وا 
 :توفر عنصرين

 / إمكان الحيازة واإلحراز: فال يعد مااًل: ما ال يمكن حيازتو كاألمور المعنوية مثل العمم ٔ

والصحة والشرف والذكاء، وما ال يمكن السيطرة عميو كاليواء الطمق وحرارة الشمس وضوء 
 .القمر

/ إمكان االنتفاع بو عادة: فكل ما ال يمكن االنتفاع بو أصاًل كمحم الميتة والطعام المسموم  ٕ
أو الفاسد، أو ينتفع بو انتفاعًا ال يعتد بو عادة عند الناس كحبة قمح أو قطرة ماء أو حفنة 

بالشيء في  تراب، ال يعد مااًل، ألنو ال ينتفع بو وحده. والعادة تتطمب معنى االستمرار باالنتفاع
األحوال العادية، أما االنتفاع بالشيء حال الضرورة كأكل لحم الميتة عند الجوع الشديد 

 .(٘))المخمصة( فال يجعل الشيء مااًل، ألن ذلك ظرف استثنائي

جميور: ىو كل ما لو قيمة يمزم متمفو بضمانو. وىذا المعنى ىو المأخوذ بو ال تعريفثانيًا ـ 
 .(ٙ(لقانون وىو كل ذي قيمة ماليةقانونًا، فالمال في ا

 المطمب الثاني:  حقيقة المال وخصائصو

 أوَل: حقيقتو

 :المال ىو قوام الحياة/  أ

المال قيمة حيادية: تتحدد قيمتو في إنفاقو يكون نعمة إذا أنفق فيما يرضي هللا تبارك  / ب
عز وجل وفيما  وتعالى والعكس ىو الصحيح بمعنى يكون نقمة إذا أنفق بخالف منيج هللا

 يغضب المولى سبحانو وتعالى.

 .ٚالحشر:  هَكْي ََل َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن اأْلَْغِنَياِء ِمْنُكْم ُّأن األصل في المال التداول قال تعالى: ج/
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فإذا كان المال حكرا عمى طبقة معينة وفي أيدي القمة القميمة، وقد حرمت منو الكثرة 
احتيال وصار كذب وغش ورشوة، وفتح باب الفساد عمى الكثيرة أصبح ىناك سطو وأصبح 

 مصراعيو من فسق ودعارة، وليو ومجون، وقتل وفقر، وأصبحت ىناك ثورة، ثورة دافع الفقر.

وىذا المعنى الذي أورده اإلمام عمي فيما أثر عنو رضي هللا " كاد الفقر أن يكون 
 .(ٚ)"كفرا

تخريبا، أن يكون دمارا؛ ألن الذي ال يجد ونحن نقول من باب القياس كاد الفقر أن يكون 
 .قوت يومو وما يسد بو رمقو يفعل كل ىذا من أجل أن يعيش

ولذلك من األمور التي كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعممنا أن نتعوذ منيا: " الميم إني أعوذ بك من الكفر 
 .(ٛ)."والفقر

 ثانيا: خصائصو

 لمال في النقاط اآلتية:يمكن إجمال المعالم األساسية لخصائص ا

َكْي ََل َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن اأْلَْغِنَياِء  ُّ / المال ممك هلل عز وجل واإلنسان مستخمف فيو.قال تعالى:ٔ
 .ٚالحديد: هِمْنُكْم 

 .ٕٓالفجر:  هَوُتِحبُّوَن اْلَماَل ُحبِّا َجمِّا  ُّ :محبب إلى النفس البشرية. قال تعالى / ٕ

َما ُّ قال تعالى:.طاعة هللا، فنعم المال الصالح بيد الرجل الصالح المؤمن/ نعمة إذا سخر ل ٖ ِإنَّ
َسِبيِل َّللاَِّ  اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن َآَمُنوا ِباَّللَِّ َوَرُسوِلِو ُثمَّ َلْم َيْرَتاُبوا َوَجاَىُدوا ِبَأْمَواِلِيْم َوَأْنُفِسِيْم ِفي

اِدُقوَن   .٘ٔالحجرات:  هُأوَلِئَك ُىُم الصَّ

َبا َأْضَعاًفا  ُّ قال تعالى:. / نقمة إذا سخر فيما يغضب هللا ٗ َيا الَِّذيَن َآَمُنوا ََل َتْأُكُموا الرِّ َيا َأيُّ
َ َلَعمَُّكْم ُتْفِمُحوَن   .ٖٓٔآل عمران:  هُمَضاَعَفًة َواتَُّقوا َّللاَّ
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َ اْشتَ  ُّ قال تعالى:./ قوام الحياة وىو وسيمو وليس غاية٘ َرى ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َأْنُفَسُيْم ِإنَّ َّللاَّ
ِ َفَيْقُتُموَن َوُيْقَتُموَن َوْعًدا َعَمْيِو َحقِّ  َة ُيَقاِتُموَن ِفي َسِبيِل َّللاَّ ا ِفي التَّْوَراِة َوَأْمَواَلُيْم ِبَأنَّ َلُيُم اْلَجنَّ

ِ َفاْستَ  ْنِجيِل َواْلُقْرَآِن َوَمْن َأْوَفى ِبَعْيِدِه ِمَن َّللاَّ ْبِشُروا ِبَبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتْم ِبِو َوَذِلَك ُىَو اْلَفْوُز َواإلِْ
 . ٔٔٔالتوبة:  هاْلَعِظيُم 

ن ما عند هللا خير وأبقى وخير أمال/ٙ اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة  ُّ قال تعالى:. المال زائل وا 
اِلَحاُت َخْيٌر ِعْندَ  ْنَيا َواْلَباِقَياُت الصَّ  .ٙٗالكيف:  هَربَِّك َثَواًبا َوَخْيٌر َأَماًل  الدُّ

 حث اإلسالم عمى العمل وذمو لمكسلالمبحث الثاني: 

 المطمب األول: حث اإلسالم عمى العمل والكسب الطيب

وىي كيف أن الدين اإلسالمي يحث عمى العمل  سنتطرق في نقاط لمسألة ميمة،
ذا كان ذلك كذلك فإن هللا ويشجعو ويبارك فيو، شريطة أن يكون ىذا الكسب حال ال طيبا، وا 

 سبحانو وتعالى ينميو ويبارك فيو

ُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض  ُّ الحث عمى السعي لكسب الرزق وتحصيل المعاش: قال تعالى:/  ٔ
َلْيِو النُُّشوُر   .٘ٔالممك:  هَذُلوًَل َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَيا َوُكُموا ِمْن ِرْزِقِو َواِ 

قال ابن كثير: " أي: فسافروا حيث شئتم من أقطارىا، وترددوا في أقاليميا وأرجائيا في 
 .(ٜ)أنواع المكاسب والتجارات، واعمموا أن سعيكم ال يجدي عميكم شيئًا إال أن ييسره هللا لكم "

كما أن اإلسالم رفع من مكانة العمل وعّظم من شأنو، وجعمو المصدر األساس لكسب 
ففي الحديث عن المقدام رضي هللا عنو أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: )َما َأَكَل َأَحٌد  يمو،المال وتحص

اَلم َكاَن َيْأُكلُ  ِ َداُوَد َعَمْيِو السه نه َنِبيه َّللاه  ِمْن َعَمِل َطَعاًما َقطُّ َخْيًرا ِمْن َأْن َيْأُكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه َواِ 
 .(ٓٔ)َيِدِه(

إن كان ضمن الطرق  -ىذا الدين أن جعل لمنية الصالحة في كسب المال  ومن عظمة
 دورا كبيرا في تحويل األعمال المباحة إلى عبادة من العبادات يثاب عمييا المسمم، –المباحة 
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ُ َعَمْيِو َوَسمهَم َرجُ عَ ):ففي الحديث ٌل، َفَرَأى ْن َكْعِب بن ُعْجَرَة، َقاَل: َمره َعَمى النهِبيِّ َصمهى َّللاه
ِ: َلْو َكاَن َىَذا ِفي  َأْصَحاُب َرُسوِل َّللاهِ صمى هللا عميو وسممِمْن ِجْمِدِه َوَنَشاِطِو، َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل َّللاه

ُ َعَمْيِو َوَسمهَم: )ِإْن َكاَن َخَرَج َيْسَعى َعَمى َوَلِدِه ِص  ِ َصمهى َّللاه ِ؟، َفَقاَل َرُسوُل َّللاه َغاًرا َفُيَو ِفي َسِبيِل َّللاه
ْن َكانَ  ِ، َواِ  ْن َكاَن َخَرَج َيْسَعى َعَمى َأَبَوْيِن َشْيَخْيِن َكِبيَرْيِن َفُيَو ِفي َسِبيِل َّللاه ِ، َواِ  َيْسَعى  َسِبيِل َّللاه

ْن َكاَن َخَرَج ِرَياًء َوُمَفاَخَرًة َفُيَو  ِ، َواِ  َيا َفُيَو ِفي َسِبيِل َّللاه ْيَطاِن(َعَمى َنْفِسِو ُيِعفُّ  .(ٔٔ)ِفي َسِبيِل الشه

إباحة المعامالت التي يحتاج إلييا الناس لمعاشيم دون أن يكون فييا ظمم أو اعتداء عمى / ٕ
حقوق اآلخرين، وقد شرع اإلسالم وأباح أنواعا كثيرة من العقود: كالبيع واإلجارة والرىن والشركة 

 .والمساقاة والمزارعة وغيرىا

نتو في باب المعامالت أن فتح المجال أمام ما تكشف عنو التجارب ومن عظمة اإلسالم ومرو 
االجتماعية من عقود شريطة أن ال تنطوي عمى الظمم أو اإلجحاف بطرف من األطراف، أو 

المسممون يكون فييا نوع من أكل أموال الناس بالباطل، ومن ىنا يمكن فيم حديث النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )
 .(ٕٔ)(عند شروطيم

الحث عمى تحري المال الحالل المشروع في الكسب واجتناب الحرام: وفي ذلك يقول هللا / ٖ
 تعالى:

ِ ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه َتْعُبُدوُّ  .ٕٚٔالبقرة:  هَن َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا ُكُموا ِمْن َطيَِّباِت َما َرَزْقَناُكْم َواْشُكُروا َّللَّ

َرَة رضي هللا عنو قال: َقاَل َرُسوُل َّللاهِ ملسو هيلع هللا ىلص )َأيَُّيا النهاُس ِإنه َّللاهَ وفي الحديث عن َأِبى ُىَريْ 
َ َأَمَر اْلُمْؤِمِنيَن ِبَما َأَمَر ِبِو اْلُمْرَسِميَن  نه َّللاه ُسُل ُكُموا ِمَن  َُّطيٌِّب اَل َيْقَبُل ِإاله َطيًِّبا َواِ  َيا َأيَُّيا الرُّ

َباتِ  ي ِبَما َتْعَمُموَن َعِميٌم  الطَّيِّ َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا ُكُموا  ُّ. َوَقاَل ٔ٘المؤمنون:  هَواْعَمُموا َصاِلًحا ِإنِّ
ِ ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه َتْعُبُدونَ  َباِت َما َرَزْقَناُكْم َواْشُكُروا َّللَّ ُثمه َذَكَر الرهُجَل ُيِطيُل  ٕٚٔالبقرة:  ه ِمْن َطيِّ

َماِء َيا َربِّ َيا َربِّ َوَمْطَعُمُو َحَراٌم َوَمْشَرُبُو َحَراٌم َومَ ال َفَر َأْشَعَث أَْغَبَر َيُمدُّ َيَدْيِو ِإَلى السه ْمَبُسُو َحَراٌم سه
 . (ٖٔ)َوُغِذَى ِباْلَحَراِم َفَأنهى ُيْسَتَجاُب ِلَذِلَك(
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ى اإلنفاق من الحالل والنيي : " فيو الحث عمفي شرحو عمى صحيح مسمم النووي  اإلمام قال
عن اإلنفاق من غيره، وفيو أن المشروب والمأكول والممبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حالاًل 

 . (ٗٔ)خالصًا ال شبية فيو"

 المطمب الثاني: ذم اإلسالم لمكسل والبطالة

يذم اإلسالم البطالة، ويحّث عمى العمل الّشريف المنتج، اّلذي يغني المسمم عن ذّل 
 .الّسؤال، ميما كان ىذا العمل بسيطاً 

ولم يمّيز اإلسالم بين األعمال، فقد اعتبر كّل جيد مشروع ـ عضمّيًا كان أو عقمّيًا ـ ىو 
 عمل. 

فيو يعتبر جميع األعمال الّنافعة من أقّميا شأنًا ـ كحفر األرض ـ إلى أعظميا ـ كرئاسة 
 الّدولة ـ داخمة كّميا تحت عنوان العمل".

فراد المجتمع ىم عّمال، يجب عمييم أن يسعوا حّتى يحصموا عمى قوتيم. أّما فكّل أ
العاجزون فيجب عمى القادرين مساعدتيم، فاإلسالم يطالب "بقيام نظام دائم واجب في أّي 
مجتمع، يضمن العون والمساعدة لمعاجزين، اّلذين تعوزىم الوسائل الالزمة لموصول إلى القوت 

أّن اّلذين يحتاجون إلى العون كي يتمّكنوا من العمل واإلنتاج االقتصادي  الّضرورّي........كما
 .( ٘ٔ)البّد أن ينالوا بغيتيم عن طريق ىذا الّنظام"

فاإلسالم يريد أن يعّم العمل في كّل أنحاء البالد اإلسالمّية، وال يجب أن يجد من يمّد يده 
 .زلسؤال الّناس، وال من يجمس دون عمل إاّل لعذر من عج

 القواعد األساسية التي وضعيا اإلسالم لتنظيم العالقات الماليةالمطمب الثالث: 

إن اإلسالم لم يقتصر عمى الّنصائح األخالقّية في المجال االقتصادي، بل دعم ذلك 
وأكممو، فأّيده بقواعد تشريعّية، تنّظم العالقات المالّية، وتحّدد الحقوق، وتفرض الواجبات. كما أّنو 
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عن األنظمة اإلقتصادّية الوضعّية بعدم االقتصار عمى اإللزام الخارجي، فإّنو دعم قواعده  تمّيز
 .(ٙٔ)اإللزامّية بأسس ودوافع اعتقادّية ونفسّية"

 وسنعرض ليذه القواعد األساسية من خالل الوقوف عمى جانبين ميمين. 

الجانب االعتقادّي  تبين إلسالم،ىناك ثوابت كثيرة قررىا ا أوال: الجانب اإلعتقادّي في اإلقتصاد:
 :في االقتصاد وأىّم ىذه الّثوابت

 هَكْي ََل َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن اأْلَْغِنَياِء ِمْنُكْم ُّالمال ممك هلل، واإلنسان مستخمف فيو: يقول تعالى: / ٔ
 .ٚالحديد: 

ّنما كّل ما يممك ىو هلل، ف  ترسخ في ذىنو وفي ىذا تذكير لإلنسان بأّنو ال يممك شيئًا، وا 
ىذه القاعدة، فال يمتنع عن تنفيذ أمر هللا سبحانو، فيو مّوكل من عند هللا في مالو، والمّوكل ينّفذ 
ن  أمر من وّكمو، وىو يعرف في الّنياية أّن ىذا المال اّلذي يجري بين يديو ليس لو حّتى وا 

 .استطاع أن يتصّرف بو كّمو كما يشاء

َماَواِت َوَما  ُّول تعالىالكون كّمو مسّخر لإلنسان: يق َر َلُكْم َما ِفي السَّ َ َسخَّ َأَلْم َتَرْوا َأنَّ َّللاَّ
ِ ِبَغْيِر ِعْممٍ  َوََل  ِفي اأْلَْرِض َوَأْسَبَغ َعَمْيُكْم ِنَعَمُو َظاِىَرًة َوَباِطَنًة َوِمَن النَّاِس َمْن ُيَجاِدُل ِفي َّللاَّ

 . ٕٓ لقمان: هُىًدى َوََل ِكَتاٍب ُمِنيٍر 

فتسخير الكون يعني أّن كّل ما فيو لإلنسان، ليسعى ويعمل ويحصل عمى رزقو. يقول 
َلْيِو النُُّشوُر  ُّ تعالى:  هُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلوًَل َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَيا َوُكُموا ِمْن ِرْزِقِو َواِ 
 .٘ٔالممك: 

ما عميو إاّل أن يجّد في سبيل رزقو. وتسخير فكّل ما في الّدنيا بين يدي ىذا اإلنسان، و 
 :الكون لإلنسان يعطي معنيين كبيرين

أ ـ الكون وما فيو مييأ ومبذول لإلنسان، فإن ىو أحسن سبل استخدامو، وأعمل فكره فيو فإّنو ال 
 .يستعصي عميو شيء في ىذا الكون 
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ر لو، لذلك ال يميق بو أن ب ـ اإلنسان ىو أفضل المخموقات، ولوال ذلك لما كان كّل شيء مسخّ 
يعبد شيئًا مما ُسّخر لو، بل ىو سّيد ىذا الكون، وجدير بو أاّل يعبد إاّل رّب ىذا الكون وخالقو، 

 .واّلذي سّخر ىذا الكون لو

هللا جعل تفاوتًا بين الّناس في الّرزق: فيناك غنّي وفقير، وما ذلك إاّل لحكمة أرادىا هللا. 
زق لما استمّرت الحياة. فالغنّي ُيعطى المال لينظر ماذا يفعل بو وكيف فمو تساوى الّناس في الرّ 

 ينفقو، والفقير ُيحرم منو، ويبقى عنده طموحو اّلذي يدفعو إلى العمل والجّد من أجل كسب المال. 

ْنَيا َأُىْم َيْقِسُموَن َرْحَمَة َربَِّك َنْحُن َقَسْمَنا َبْيَنُيْم َمِعيَشَتُيْم ِفي الْ ُّ يقول تعالى: َحَياِة الدُّ
ا َيجْ   ه َمُعونَ َوَرَفْعَنا َبْعَضُيْم َفْوَق َبْعٍض َدَرَجاٍت ِلَيتَِّخَذ َبْعُضُيْم َبْعًضا ُسْخِريِّا َوَرْحَمُة َربَِّك َخْيٌر ِممَّ

 .ٕٖالزخرف: 

لو أّننا سّوينا بينيم في كّل األحوال لم  يعنيچ اُسْخِريِّ  ُّوقد جاء في تفسير قولو تعالى: 
يخدم أحد أحدًا، ولم يصر أحدًا منيم مسّخرًا لغيره، وحينئذ يفضي ذلك إلى خراب العالم وفساد 
حال الّدنيا. ولكّننا فعمنا ذلك ليستخدم بعضيم بعضًا، فتسّخر األغنياء بأمواليم األجراء والفقراء 

 .(ٚٔ)اش، فيذا بمالو، وىذا بعممو، فيمتئم قوام العالمبالعمل، فيكون بعضيم لبعض سبب المع

 : وكما قال الّشاعر أبو العالء المعري 

ن َلم َيشُعروا َخَدمُ       .َوالناُس ِبالناِس ِمن بدٍو وحاضرٍة............ َبعٌض ِلَبعٍض َواِ 

من  محبوبغير أن ىذا ىذا الّتفاوت ال يعني أّن الغنّي مفّضل عمى الفقير، أو أّن الغنّي 
ْزَق ِلَمْن َيَشاُء َوَيْقِدُر َوَلِكنَّ َأْكَثَر ُّ قبل هللا بينما الفقير مكروه، يقول تعالى: ُقْل ِإنَّ َربِّي َيْبُسُط الرِّ

ُبُكْم ِعْنَدَنا ُزْلَفى ِإَلَّ َمْن َآمَ  َن َوَعِمَل َصاِلًحا النَّاِس ََل َيْعَمُموَن  َوَما َأْمَواُلُكْم َوََل َأْوََلُدُكْم ِبالَِّتي ُتَقرِّ
ْعِف ِبَما َعِمُموا َوُىْم ِفي اْلُغُرَفاِت َآِمُنونَ   .ٖٚ – ٖ٘سبأ:  ه َفُأوَلِئَك َلُيْم َجَزاُء الضِّ

ـ المال في اإلسالم وسيمة ال غاية: فيو وسيمة لمعيش الكريم، ولتمبية الحاجات، ومساعدة ٖ
 هَوُتِحبُّوَن اْلَماَل ُحبِّا َجمِّا  ُّعّمق بو، قال تعالى: الّناس، لذلك ذّم اإلسالم حّب المال الّشديد والتّ 

 .ٕٓالفجر: 
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نفاقو بما يرضي هللا، يقول تعالى: ِ الَِّتي  ُّ ولكّنو لم يمنع من الّتمّتع بو، وا  َم ِزيَنَة َّللاَّ ُقْل َمْن َحرَّ
ْزِق ُقْل ِىَي ِلمَِّذيَن آَ  َباِت ِمَن الرِّ ْنَيا َخاِلَصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيِّ َمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّ

ُل اْْلََياِت ِلَقْوٍم َيْعَمُموَن   .ٕٖاألعراف:  هَكَذِلَك ُنَفصِّ

فاإلسالم لم يرد أن يصبح اإلنسان عبدًا لممال، وبّين لو أّن ىذا المال لن ينفعو يوم 
َ ِبَقْمٍب َسِميٍم ٛٛاٌل َوََل َبُنوَن )َيْوَم ََل َيْنَفُع مَ   ُّ القيامة، يقول تعالى: الشعراء:  ه( ِإَلَّ َمْن َأَتى َّللاَّ

ٛٛ- ٜٛ. 

 ُّ وبالّتالي أمر بالعمل لتحصيل المال اّلذي ينتفع بو في ىذه الحياة الّدنيا، يقول تعالى:
اَلُة َفاْنَتِشُروا ِفي اأْلَْرِض َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل َّللاَِّ  َ َكِثيًرا َلَعمَُّكْم ُتْفِمُحوَن َفِإَذا ُقِضَيِت الصَّ  ه َواْذُكُروا َّللاَّ

 .ٓٔالجمعة: 

وبما أّن المال وسيمة، فقد حّرم اإلسالم ـ كما قمنا ـ أن تصبح ىذه الوسيمة غاية، وأراد من 
المال أن يكون وسيمة لمعيش، وأراد أن ُيستخدم، فمنع اإلسالم كنز المال، وأمر بإنفاقو، قال 

ْرُىْم ِبَعَذاٍب َأِليٍم َوالَّ  ُّتعالى ِ َفَبشِّ َة َوََل ُيْنِفُقوَنَيا ِفي َسِبيِل َّللاَّ التوبة:  هِذيَن َيْكِنُزوَن الذََّىَب َواْلِفضَّ
ٖٗ. 

فاإلسالم يريد أن يبقى المال داخاًل ضمن الّنشاط االقتصادي ومستخدمًا فيو، ال أن 
 .خمقو هللا بياُيحبس وُيكنز، مما يؤّدي إلى خروجو عن خمقتو اّلتي 

ووّجو اإلسالم إلى استخدام المال كما يميق، دون إسراف أو تقتير، ففي اإلسراف احتقار 
َوالَِّذيَن ِإَذا َأْنَفُقوا َلْم ُّلمبذل اّلذي جاء بو المال، وفي الّتقتير حّب لممال، وبخل بو، يقول تعالى: 

 .ٚٙالفرقان:  ه اًماُيْسِرُفوا َوَلْم َيْقُتُروا َوَكاَن َبْيَن َذِلَك َقوَ 

فالمال في ذاتو ليس شّرًا وليس خيرًا، بل ىو أداة خاضعة لمشيئة اإلنسان، إن شاء كان 
نعمة وفضاًل، وكان رزقًا ُينال بو الّطيبات، ويرى فيو حّق نفسو وولده، ويؤّدي منو حّق هللا وحّق 

ن شاء حّول الّنعمة اّلتي في يديو إلى  العباد، مثل ىذا المال نعمة يباركيا هللا ويبارك أىميا، وا 
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نار تحرقو وتحرق من حولو، حين يذىب بو مذاىب الّسرف والّسفو، ويرد بو موارد اإلثم 
 .(ٛٔ)والفساد

ـ اإلنسان مسؤول عن نشاطو االقتصادي أمام هللا: فإذا سعى بالّشكل اّلذي ينال معو رضى  ٘
ذا استعمل طرقًا م حّرمة أو مؤذية تنّم عن أنانّية أو قصور فكري هللا يكون لو األجر والّثواب، وا 

 .فيكون عميو الوزر والعقاب من هللا تعالى

 وليست ىذه المسؤولّية فقط أمام هللا بل ىي مسؤولّية دنيوّية تحّددىا أحكام الّشريعة.

ُ َعَمَمُكْم َوَرُسوُلُو َواْلُمْؤِمُنوَن وَ ُّ يقول تعالى:  وَن ِإَلى َعاِلِم اْلَغْيِب َوُقِل اْعَمُموا َفَسَيَرى َّللاَّ َسُتَردُّ
َياَدِة َفُيَنبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُمونَ   .٘ٓٔالتوبة:  ه َوالشَّ

وبالتالي فإن المسمم مسؤول عن مالو، كيف يستثمره، وكيف ينفقو، ومن أين اكتسبو، 
ِعيمِ ُثمَّ َلُتْسَأُلنَّ يَ ُّ وسوف ُيسأل يوم القيامة عن كّل ذلك، يقول تعالى:  .ٛلتكاثر: ا ه ْوَمِئٍذ َعِن النَّ

ىذه أىّم الّنقاط االعتقادّية اّلتي وضعيا اإلسالم وطالب المسممين بالعمل بيا، وكانت 
 .األساس لنشاطيم اإلقتصاديّ 

أّما في الجانب الّتشريعّي في االقتصاد فقد وضع اإلسالم قواعد  الجانب الّتشريعّي في اَلقتصاد:
 :ممسممين، وأىّم ىذه القواعدتشريعّية ممزمة ل

ـ أقّر اإلسالم الممكّية بأشكاليا المختمفة: الخاّصة، والعاّمة. وخّصص لكّل من ىذه األشكال  ٔ
 .حقاًل خاّصًا تعمل من خاللو

فالممكّية الفردّية : ىي حّق لمفرد يناليا بجيده وكسبو، وىي حّق خّصصو هللا لو. فبكسب 
اعة وتجارة، أو مما يحصل عميو من إرث أو ىبة، يستطيع اإلنسان وعممو، من زراعة وصن

اإلنسان في اإلسالم الّتمّمك. وتكون ىذه الممكّية ليست نوعًا من الّتوكيل عن الجماعة، فالممكّية 
الفردّية ال تعني أن يكون المسمم موّظفًا عمى ممكو من قبل الجماعة، بل ىو المالك الحقيقي، 

  .ه الممكّيةوهللا ىو اّلذي خّصص لو ىذ
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ُقِل المَُّيمَّ َماِلَك اْلُمْمِك ُتْؤِتي اْلُمْمَك َمْن َتَشاُء َوَتْنِزُع اْلُمْمَك ِممَّْن َتَشاُء َوُتِعزُّ َمْن  ُّ يقول تعالى:
 .ٕٙآل عمران:  هَتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء ِبَيِدَك اْلَخْيُر ِإنََّك َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 

 :لممكّية مقّيدة بقيودولكّن ىذه ا

 .أ ـ أن تحصل عن طريق مشروع، فالّسرقة والّنصب الّربا ىي طرق غير مشروعة

ب ـ أن ال يكون في الّتصّرف بيا أو حيازتيا ضرر يمحق الجماعة أو األفراد، فيجب أن 
يع يتصّرف المسمم في ممكو بعيدًا عن ضرر مجتمعو وغيره من األفراد. فمثاًل ُيمنع المسمم من ب

الّسالح لمعدو، ألّن فيو ضررًا لمجماعة. وكذلك ال يستطيع أن يستعمل بيتو بشكل يضّر بجاره 
 .مثالً 

ج ـ يجب مراعاة المصمحة العاّمة، فإذا اقتضت المصمحة العاّمة سحب ىذه الممكّية الفردّية من 
 ."الّشخص ُتسحب. لكن ضمن ضوابط بحيث تطّبق القاعدة " ال ضرر وال ضرار

جب أن يستخدم المسمم ممكّيتو بشكل حسن، وأن يقوم بأمرىا عمى أكمل وجو، فُيحجر عمى د ـ ي
 .(ٜٔ)الّسفيو اّلذي يبّدد ممكّيتو، ويمنع من الّتصّرف بيا

أّما الممكّية العاّمة : فيي الممكّية اّلتي يشترك فييا جميع المسممين. ويمكن أن يكونوا 
اًل، فتكون ممكّية البستان ليذه الجماعة فقط. أّما جماعة من المسممين مشتركة في بستان مث

الممكّية اّلتي يشترك فييا جميع المسممين، مثل ما يرد لبيت المال من خراج، وسائر األموال اّلتي 
 .تدخل إلى بيت مال المسممين، فتصرف لما فيو صالح الجماعة دون تخصيص فئة دون أخرى 

ن اإلسالم يعطي المسمم حرّية وفر   :صة يستطيع بيا أن يمارس نشاطو االقتصاديىذا وا 

حيث إّن اإلسالم " يضع الّنظام االقتصادي لممجتمع عمى أساس طبيعي غير متكّمف، 
 .(ٕٓ)تكون فيو فرص الكفاح في متناول الجميع"

 :ولكّن ىذه الحرّية مقّيدة بقيود، وىذه القيود تكون من جانبين
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بأّي شكل من األشكال. فاإلسالم يمقت الّربا واالحتكار، أ ـ منع استغالل اإلنسان ألخيو اإلنسان 
اِم  ُّ وأكل أموال الّناس بالباطل، يقول تعالى: َوََل َتْأُكُموا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَيا ِإَلى اْلُحكَّ

ْثِم َوَأْنُتْم َتعْ   .ٛٛٔالبقرة:  هَمُموَن ِلَتْأُكُموا َفِريًقا ِمْن َأْمَواِل النَّاِس ِباإلِْ

إّن اإلسالم ال يبغي مجّرد قيام الّسباق االقتصادي في الحياة االجتماعية عمى أساس 
تكافؤ الفرص وعدم الّتمييز فحسب، ولكّنو يريد أاّل يكون المتسابقون متظالمين متقاطعين، بل 

 .(ٕٔ)عمييم أن يكونوا متعاطفين متعاونين"

شاط العام، وتدّخل اّلدولة لحماية المصالح العاّمة، وحراستيا ضمن ب ـ إشراف الّدولة عمى النّ 
دائرة الّشريعة الّسمحة. وفيما عدا ذلك فالباب مفتوح أمام كّل مسمم يعمل بحرّيتو، وفي المجال 

 .اّلذي يريد

 ـ يكره اإلسالم البطالة، ويحّث عمى العمل الّشريف المنتج، اّلذي يغني المسمم عن ذّل الّسؤال، ٖ
 .ميما كان ىذا العمل بسيطاً 

ولم يمّيز اإلسالم بين األعمال، فقد اعتبر كّل جيد مشروع ـ عضمّيًا كان أو عقمّيًا ـ ىو 
عمل. "فقد اعتبر اإلسالم جميع األعمال الّنافعة من أقّميا شأنًا ـ كحفر األرض ـ إلى أعظميا ـ 

 .(ٕٕ)كرئاسة الّدولة ـ داخمة كّميا تحت عنوان العمل"

ّل أفراد المجتمع ىم عّمال، يجب عمييم أن يسعوا حّتى يحصموا عمى قوتيم. أّما فك
العاجزون فيجب عمى القادرين مساعدتيم، فاإلسالم يطالب "بقيام نظام دائم واجب في أّي 
مجتمع، يضمن العون والمساعدة لمعاجزين، اّلذين تعوزىم الوسائل الالزمة لموصول إلى القوت 

كما أّن اّلذين يحتاجون إلى العون كي يتمّكنوا من العمل واإلنتاج االقتصادي  .الّضرورّي.......
 .(ٖٕ)البّد أن ينالوا بغيتيم عن طريق ىذا الّنظام"

فاإلسالم يريد أن يعّم العمل في كّل أنحاء البالد اإلسالمّية، وال يجب أن يجد من يمّد يده 
 .ن عجزلسؤال الّناس، وال من يجمس دون عمل إاّل لعذر م
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مكاناتو، وليس ألحد أن يمنعو من العمل،  واإلنسان حّر في اختيار عممو، حسب ميولو وا 
إاّل في حاالت تستطيع فييا الّدولة منعو، وذلك إذا اختار عماًل غير مشروع كالّشعوذة والّدجل 
والبغاء مثاًل. أو في حالة أن اقتضت المصمحة تغيير بعض األعمال، وفرض شروط عمييا 

ان عدم اإلضرار باآلخرين، أو لضمان حاجة الّدولة إلى ىذه األعمال، من باب الّتخطيط لضم
المستقبمي لنيضة الّدولة وتطّورىا، فيمكن لمّدولة أن تطمب شروطًا معّينة لعمل الّطبيب مثاًل، 
مثل تدّربو وحصولو عمى شيادة معّينة لضمان عدم إضراره بالّناس، أو أن تحّدد الّدولة شروط 

 .القيام بصناعة ما، وكّل ذلك من أجل الحفاظ عمى مصمحة األّمة واألفراد

ـ يمقت اإلسالم كنز المال، ويريد من ىذا المال أن يبقى دائمًا دائرًا ضمن الّنشاط االقتصادي  ٗ
وذلك إّما باإلنفاق، أو العمل واالستثمار. وال يجوز أبدًا أن يصبح اإلنسان حارسًا ليذا المال، بل 

 .أن يكون المال خادمًا لإلنسان، ووسيمة لتمبية حاجاتو يجب

 ولذا فإن اإلسالم حث عمى اإلنفاق والبذل، ميما كانت حالة اإلنسان االقتصادية.

ُ ََل  ُّ يقول تعالى: ِلُيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعِتِو َوَمْن ُقِدَر َعَمْيِو ِرْزُقُو َفْمُيْنِفْق ِممَّا َآَتاُه َّللاَّ
ُ َبْعَد ُعْسٍر ُيْسًرا ُيَكمِّ  ُ َنْفًسا ِإَلَّ َما َآَتاَىا َسَيْجَعُل َّللاَّ  .ٚالطالق:  هُف َّللاَّ

 .وما ذلك إاّل ليبقى المال في حركة دائمة، ىذه الحركة اّلتي تؤّمن تكاثره واستعمالو

وىكذا فقد رأينا أّن اإلسالم لم يترك الّنشاط االقتصادي دون تنظيم أو تخطيط، بل لقد 
وضع اإلسالم قواعد وأسسًا تصمح لكّل زمان ومكان، ألّنيا عاّمة ال تتبدل، ويندرج تحتيا كثير 
من المتغّيرات اّلتي تسير ضمن دائرة ىذه القواعد العاّمة، بما يضمن خير اإلنسان في الّدنيا 

 .واآلخرة
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 خاتمةال
 في ختام ىذا البحث نخمص إلى النقاط اآلتية:      

كل ما يقتنى سواء أكان عينا أم منفعة من ذىب وفضة وحيوان ونبات أو كل ما المال ىو  -
 كان ذا منفعة مباحة يميل إلييا طبع اإلنسان.

لممال أىمية عظيمة في اإلسالم فيو زينة الحياة الدنيا ومن األسس الميمة التي تبنى عمييا  -
الرَِّجاُل َقوَّاُموَن  ُّ قولو تعالى:ل النساء، الحضارات واألمم وسبب من أسباب قوامة الرجال عمى

ُ َبْعَضُيْم َعَمى َبْعٍض َوِبَما َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِلِيْم  َل َّللاَّ َساِء ِبَما َفضَّ  .ٖٗالنساء:  هَعَمى النِّ

يسيم المال في تحقيق السعادة لممؤمن في دنياه وآخرتو، إذا استعمل في طاعة هللا ومرضاتو  -
يان فيما لو لم يرجع صاحبو الفضل إلى هللا عز وجل المنعم والمتكرم عمى وقد يكون سببا لمطغ

 عباده،

من مقاصد الشريعة اإلسالمية في الحصول عمى المال مراعاة مصمحة الفرد والمجتمع واألمة  -
 وترسيخ التكافل االجتماعي.

 تقتير.وّجو اإلسالم المؤمن إلى استخدام المال االستخدام األمثل، دون إسراف أو  -

تقر الشريعة اإلسالمية حرية التممك وتعتبره حقا لو قداستو ومكانتو فمكل فرد من أفراد  -
المجتمع الحق في التممك واالكتساب بعمل يده وعرق جبينو مايحقق بو ىدفو، ويصون بو 

عن أي الكسب وقد جاء في حديث رفاعة بن رافع رضي هللا عنو أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص سئل  كرامتو،
 أطيب فقال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.
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 اليوامش

البخاري أبو عبد هللا دمحم  :الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننو وأيامو(ٔ)
 ه كتابٕٕٗٔبن إسماعيل تحقيق: دمحم زىير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة الطبعة األولى 

 ٕٚٗٔبرقم ٛٔ٘صٕالزكاة ، باب باب ال صدقة إال عن ظير غنى،ج

برقم  ٚٚصٔج ،البخاري كتاب العمم، باب االغتباط في العمم والحكمة :الجامع المسند الصحيح (ٕ)
ٖٚ 
 بيروت -دمحم بن عيسى أبو عيسى  دار إحياء التراث العربي  ،الترمذي :سنن الترمذي (ٖ)

ون، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول هللا صمى هللا عميو و تحقيق : أحمد دمحم شاكر وآخر 
 ٕٙٔٗبرقم ٕٔٙصٗج  باب في القيامة سمم،

ىــــــــ ٗٔٗٔبن منظور دمحم بن مكرم ، ، دار صادر بيروت، الطبعة الثالثة ا :لسان العرب (ٗ)
   ٕٛٗص ٖٓة ج دار اليداي .،وينظر الزبيدي: دمحم بن دمحم مرتضى تاج العروس،ٖ٘ٙصٔٔج
 ٜٖٛصٗج دمشق – اسوري -دار الفكر  ،الِفْقُو اإلسالميُّ وأدلَُّتوُ  ْىَبةو  :الزَُّحْيِميّ  (٘)
 .ٜٜٖص ٗالمصدر نفسو ج (ٙ)
تحقيق : دمحم السعيد بسيوني زغمول دار الكتب  ،البييقي: أبو بكر أحمد بن الحسين  ،شعب اإليمان (ٚ)

 ٕٔٙٙبرقم  ٕٚٙص  ٘ج ٓٔٗٔالطبعة األولى ،  بيروت، –العممية 
لبخاري: دمحم بن إسماعيل أبو عبدهللا  ، تحقيق : دمحم فؤاد عبدالباقي دار البشائر ا األدب المفرد(ٛ)

 ٔٓٚبرقم  ٕٗٗص ٔباب الدعاء عند الكرب ج ٜٜٛٔ – ٜٓٗٔالطبعة الثالثة ،  بيروت –اإلسالمية 
تحقيق  دمحم محيي الدين عبد الحميد    ي داودسنن أب أبو داود السجستاني سميمان بن األشعث :وأخرجو 

 ٜٓٓ٘برقم ٘ٗٚصٕبيروت لبنان دار الفكر  باب ما يقول إذا أصبح ج

ابن كثير القرشي الدمشقي أبو الفداء إسماعيل بن عمر ، تحقيق سامي بن  تفسير القرآن العظيم: (ٜ)
 ٚٔصٛم جٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔدار طيبة لمنشر والتوزيع، الطبعة  الثانية دمحم سالمة،



                                                                     

 ٗٛ (ٕٕٓٓ كانون األول) نيوالعشر  التاسعلعدد ا 

  ناصري عبد العزيزد.         شطة مصطفى د. 

باب كسب الرجل وعممو البخاري : مصدر سابق كتاب البيوع،  :الجامع المسند الصحيح(ٓٔ)
 ٕٕٚٓبرقم  ٕٕٗص٘،جبيده

مسمم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري تحقيق : دمحم فؤاد عبد الباقي :  صحيح مسمم( ٔٔ)
الصدقة من الكسب الطيب وتربيتيا  بيروت كتاب الزكاة، باب قبول –دار إحياء التراث العربي 

 ٘ٔٓٔبرقم ٖٓٚصٕج

 ٖٛٗٗبرقم  ٘ٚص ٗجأبو بكر أحمد بن الحسين ، مصدر سابق  :لبييقيا :شعب اإليمان( ٕٔ)
طارق بن عوض هللا بن دمحم  : تحقيق، أبو القاسم سميمان بن أحمد  :لطبراني: ا :المعجم األوسط(ٖٔ)
 ٙ٘صٚىـــ ج٘ٔٗٔالحرمين، مصر القاىرة ، دار ، عبد المحسن بن إبراىيم الحسيني ،
ووي: أبو زكريا يحيى بن شرف ،دار إحياء التراث الن المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج(ٗٔ)

 ٓٓٔصٚج ٕٜٖٔبيروت لبنان، الطبعة الثانية   –العربي 
/ ٜٓٗٔ، ٖمصطفى ديب، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، ط ،البغا :بحوث في نظام اإلسالم (٘ٔ)

 ٖٔ٘ص ،ٜٜٛٔ
 ٖٖ٘ر سابق صدالبغا: مصطفى ديب، مص بحوث في نظام اإلسالم( ٙٔ)
لخازن: عالء الدين عمي بن دمحم بن إبراىيم البغدادي ، دار الفكر ا لباب التأويل في معاني التنزيل( ٚٔ)
 ٖٗٔصٙم ج ٜٜٚٔىـ / ٜٜٖٔبيروت / لبنان  -
 .ٗٗعبد الكريم الخطيب، ص الّسياسة المالّية في اإلسالم( ٛٔ)
 ، بتصّرفٜٖٗ  - ٖٜٖمصطفى البغا، ، ص  بحوث في نظام اإلسالم( ٜٔ)
بو األعمى المودودي: لجنة مسجد جامعة دمشق، دمشق، رقم أ الّنظام اإلقتصادي في اإلسالم،( ٕٓ)

 .ٕٔ، ص٘ٙ
 .ٕٕبو األعمى المودودي ص أ الّنظام اإلقتصادي في اإلسالم،(ٕٔ)
 .ٖٙ٘لبغا، ، مصدر سابق ا بحوث في نظام اإلسالم مصطفى( ٕٕ)
 ٖٕ، أبو األعمى المودودي، مصدر سابق صالّنظام اَلقتصادي في اإلسالم( ٖٕ)



                                                                      

 ٘ٛ (ٕٕٓٓ كانون األول ن )يوالعشر  التاسعالعدد  

 المال ودوره في حياة المسمم 

 قائمة المصادر والمراجع

دار البشائر  تحقيق : دمحم فؤاد عبدالباقي،  دمحم بن إسماعيل أبو عبدهللا :البخاري : ألدب المفردا

 ٜٜٛٔ – ٜٓٗٔالطبعة الثالثة ،  اإلسالمية  بيروت

 ، ٜٜٛٔ/ ٜٓٗٔ، ٖمطبعة جامعة دمشق، دمشق، ط البغا: مصطفى ديب، حوث في نظام اإلسالمب

 .الزبيدي: دمحم بن دمحم مرتضى ،دار اليداية :تاج العروس      

سامي بن ، تحقيق  القرشي الدمشقي أبو الفداء إسماعيل بن عمر : بن كثيرا تفسير القرآن العظيم: 

 م ٜٜٜٔ -ىـ ٕٓٗٔالطبعة  الثانية  ،والتوزيعدار طيبة لمنشر  ،دمحم سالمة

أبو عبد هللا دمحم بن إسماعيل ،تحقيق: دمحم زىير بن ناصر الناصر،  : البخاري الجامع المسند الصحيح 

 هٕٕٗٔدار طوق النجاة الطبعة األولى 

دار ، ددمحم محيي الدين عبد الحمي حقيقتالسجستاني سميمان بن األشعث::  : أبو داود  سنن أبي داود

 بيروت لبنان الفكر

بيروت تحقيق : أحمد  –الترمذي: دمحم بن عيسى أبو عيسى  دار إحياء التراث العربي  :سنن الترمذي

 دمحم شاكر وآخرون،

 الخطيب عبد الكريم  الّسياسة المالّية في اإلسالم      



                                                                     

 ٙٛ (ٕٕٓٓ كانون األول) نيوالعشر  التاسعلعدد ا 

  ناصري عبد العزيزد.         شطة مصطفى د. 

سيوني زغمولدار الكتب تحقيق : دمحم السعيد ب ، أبو بكر أحمد بن الحسين:  البييقي: شعب اإليمان

 ىـــــــــــ ٓٔٗٔالطبعة األولى ،  ،العممية  بيروت

تحقيق : دمحم فؤاد عبد الباقيدار  بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري  : مسمم: صحيح مسمم

 بيروت –إحياء التراث العربي 

 دمشق –سوريهة  -كر دار الف ْىَبةو  :الزَُّحْيِميّ : الِفْقُو اإلسالميُّ وأدلَُّتوُ       

 -دار الفكر ، عالء الدين عمي بن دمحم بن إبراىيم البغدادي  :الخازن  : لباب التأويل في معاني التنزيل

  ٜٜٚٔىـ / ٜٜٖٔبيروت  لبنان 

 ىــــــــ ٗٔٗٔابن منظور: دمحم بن مكرم ، ، دار صادر بيروت، الطبعة الثالثة  :لسان العرب      

 ىـــ٘ٔٗٔالقاىرة ،  مصر ،دار الحرمين، لحسينيالمحسن بن إبراىيم ا

 تحقيق : طارق بن عوض هللا بن دمحم  ، : أبو القاسم سميمان بن أحمد: الطبراني المعجم األوسط

   –دار إحياء التراث العربي ،أبو زكريا يحيى بن شرف  :لنووي ا المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج

 . ٕٜٖٔة  الطبعة الطبعة الثانيلبنان،  بيروت

 .، لجنة مسجد جامعة دمشق، سوريا، المودودي: أبو األعمى: الّنظام اإلقتصادي في اإلسالم

 


