
اأواًل - هذه الر�سالة موجهة ملن؟
ه���ذا ال��ب��ح��ث ل���ه ت��وج��ه ع���ام ول���ه ت��وج��ه 

النا�س  كل  فهو  العام  التوجه  اأم��ا  خا�س، 

وعلى  الفكرية  م�ستوياتهم  اختالف  على 

ميكن  ب��ل  العلمية،  م�ساربهم  اخ��ت��الف 

القول على اختالف دياناتهم ومعتقداتهم، 

ا�ستثناء  دون  للجميع  موجهة  ر�سالة  فهو 

املجال  يف  الإ�سالمي  للهدي  بيانًا  حتمل 

ما  بقدر  جوانبه،  بع�س  يف  القت�سادي 

وما  الهدي،  لهذا  فهم  من  �ساحبه  اأوت��ي 

الب�سر  وفقه اهلل تعاىل فيه، فاجلميع من 

اأن يتعرف بقدر  من حقه، بل من واجبه، 

و�سعه على هدي اهلل تعاىل يف هذا املجال 

اهلل  وفقه  اإذا  حتى  حياته،  م��ن  احل��ي��وي 

تعاىل للعمل طبقًا لهذا الهدي فليكن عمله 

على  اهلل  يعبد  ل  ثم  ومن  علم،  من  نابعًا 

اإلســــالم والنشــــاط االقتصــــادي )الكســــب(

الحلقة األولى

ي�سميها  كان  كما  الر�سالة،  لهذه  اأو  املوجز،  البحث  لهذا  اأقدم  اأن  املفيد  من  وجدت  لقد 
هذا  يوجه  ملن  منها:  االأم��ور،  بع�ض  اإىل  باالإ�سارة   - اهلل  رحمة  عليهم   - علماوؤنا  قدميًا 
اأم  واملعتقدات،  الديانات  اختالف  مع  الفكرية  امل�ستويات  جميع  اإىل  يوجه  هل  البحث، 
اأكادميية  موؤلفات  يوؤلفون  من  وباالأخ�ض  االإ�سالمي،  االقت�ساد  جمال  يف  الباحثني  اإىل 
مدر�سية فيه؟، وهل من جديد يف هذا البحث؟ واأما االأمر الثالث فهو: ماذا وراء عنوان 

هذا البحث؟

د. شوقي أحمد دنيا
أستاذ االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي

كلية التجارة - جامعة األزهر
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الباحثون  فهم  اخلا�س  التوجه  اأما  جهل. 

من  وبالأخ�س  الإ�سالمي،  القت�ساد  يف 

فيه،  مدر�سية  اأكادميية  موؤلفات  يوؤلفون 

يف  موؤلفاتنا  تبداأ  اأن  ولهم  لنا  دع��وة  اإن��ه 

هذا العلم ببيان وا�سح مب�سط عن موقف 

بيانًا  القت�سادي  الن�ساط  من  الإ���س��الم 

يف  لالإ�سالم  ال�سحيح  الوجه  عن  يك�سف 

كل  ويهتك  ويدح�س  جهة  من  ال�ساأن  هذا 

ما يغطي هذا الوجه من �سبه وحجج زائفة 

ي��ت��زود الطالب  وب��ذل��ك  اأخ���رى.  م��ن جهة 

م�سريته  يف  يدعمه  ق��وي  ب��زاد  وال��دار���س 

اأقول هذا  العلم،  الطويلة مع مباحث هذا 

للكتابة  يت�سدى  من  ووج��دت  راأي��ت  لأنني 

مبا�سرة  َي��ِدِل��ُف  ما  ع��ادة  ال�ساأن  ه��ذا  يف 

اإىل الدخول يف املباحث التقليدية املعهودة 

لون  يف كتب القت�ساد وهذا - لالأ�سف - 

بالقت�ساد  احلميد  غري  التاأثر  األ��وان  من 

الو�سعي، وغالبًا ما يكون ذلك من غري وعي 

وتعمد، مع اأن اآثار هذا املنهج التقليدي غري 

حميدة على امل�سرية ال�سحيحة للتحليل يف 

ل  الر�سالة  وه��ذه  الإ���س��الم��ي،  القت�ساد 

ة هذه الآثار. حتتمل الدخول يف جلَّ

ثانيًا - هل من جديد يف هذا البحث اأو 
تلك الر�سالة؟

العلمي  باملعنى  جديدًا،  لي�س  البحث  هذا 

لكن  ل��غ��ريه،  ول  لكاتبه  ل  ج���دة،  لكلمة 

قد  وعماًل  علمًا  اليوم  نعي�سه  الذي  الواقع 

اجل��دارة  من  ق��درًا  مثله  للكتابة يف  يجعل 

على  فيه،  اأن  اإىل  بالإ�سافة  فيه،  بالكتابة 

حيث  م��ن  ���س��واء  لكاتبه،  بالن�سبة  الأق���ل 

اأو من حيث لفت النظر  بع�س املعاجلات، 

اإىل اأهمية الت�سدير به يف جدة الكتابة يف 

اأ�سوله  يف  وبخا�سة  الإ�سالمي،  القت�ساد 

ويف بع�س فروعه مثل التنمية القت�سادية، 

لأن موؤلفاتنا يف غالبها تخلو من ذلك.

ثالثًا - ماذا وراء عنوان هذا البحث؟
يحمل  ال��ع��ن��وان  اأن  ي��الح��ظ  ال��ق��ارئ  لعل 

بينهما،  العالقة  اإىل  وي�سري  عن�سرين 

والعن�سر  الإ���س��الم،  ه��و  الأول  العن�سر 

الثاين عرب عنه مب�سطلحني هما: الن�ساط 

القت�سادي والك�سب. والأمر يف حاجة اإىل 

تو�سيح ب�سيط �سريع.

وه��و  الأول  ل��ل��ع��ن�����س��ر  ب��ال��ن�����س��ب��ة  اأم����ا 

»الإ�سالم«، فينبغي، بل يجب على كل قارئ 

مثله،  يف  باحث  ولكل  بل  البحث  هذا  ملثل 

اأن يكون على علم يقيني باأن ما هو مقروء 

اأو مكتوب يف هذا ال�ساأن لي�س هو الإ�سالم 

ر�سوله  م��ن  واملبلَّغ  اهلل  م��ن  ل  امل��ن��زَّ ذات��ه 

ول  فقط  هو  واإمن��ا  و�سلم،  عليه  اله  �سلى 

ولهداه  لالإ�سالم  الكاتب  فهم  غريه  �سيء 

يف هذا املجال. ويعرتي هذا الفهم وما نتج 

عنه من مقولت ما يعرتي كل فهم ب�سري 

من ن�سبية احلق واحلقيقة، ومن تفاوته من 

ه، وكل  �سخ�س اإىل اآخر يف نوعيته ويف َكمِّ

من  كبري  قدر  على  نتيجة  لنا  يخرج  ذلك 

واخلطاأ،  لل�سدق  احتماليته  وهي  الأهمية 

ومن ثم اإنه ومثله يدخل يف حمراب العلم 

ملعيار  اجتيازه  حيث  من  اأبوابه  اأو�سع  من 

املعيار  ذل��ك  واخل��ط��اأ،  لل�سدق  تعر�سه 

كمعيار  العلماء  ال��ي��وم  ب��ه  يتم�سك  ال��ذي 

وحيد للتمييز بني الكالم العلمي وغريه.

واأما بالن�سبة للعن�سر الثاين املرتجم له 

باأكرث من عبارة اأو م�سطلح، ولعل يف هذا 

ما يثري لدى القارئ بع�س الت�ساوؤلت مثل: 

ما املق�سود من كل ذلك؟ وملاذا كان ذلك 

كذلك؟

لقد  اأق����ول:  م��وج��زة  مب�سطة  واإج���اب���ة 

ال�ستفادة  تعم  حتى  بينها  اجلمع  تعمدت 

منها. فَمن عنده من القراء خلفية معرفية 

يف  ب��ه  فليتعامل  الق��ت�����س��ادي  بالن�ساط 

معرفية  خلفية  عنده  ك��ان  وم��ن  ق��راءات��ه، 

وه��و  الك��ت�����س��اب،  اأو  الك�سب  مب�سطلح 

ال��رتاث  ويف  الإ���س��الم  يف  �سائع  م�سطلح 

وال�سنة  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  يف  الإ���س��الم��ي، 

به،  فليتعامل  العلماء،  كالم  ويف  النبوية 

ن��ظ��ري - يف كل  ول ج��ن��اح - م��ن وج��ه��ة 

ذلك، واإن كان يل من خيار بني ا�ستخدام 

مو�سوعنا  يف  وخا�سة  الإن��ت��اج  م�سطلح 

فتف�سيلي  الك�سب،  وم�سطلح  ال��راه��ن 

لأنه  ل  الك�سب،  م�سطلح  مع  التعامل  هو 

واإمنا  فح�سب،  واإ�سالمي  عربي  م�سطلح 

اأدق علميًا، ولتو�سيح القول  لأنه م�سطلح 

و�سوف  اأخ���رى.  وم��واط��ن  ذل��ك مظان  يف 

ن�سري يف بحثنا هذا م�سطحبني م�سطلح 

»الن�ساط القت�سادي«. 

بعض المسلمين ممن 

ُرزقوا التدين وُحرموا 

العلم ظنوا خطًأ أن 

اإلسالم يهدي إلى 

الزهد ويحض على عدم 

التعويل على األسباب!!
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من  فيه  ما  بالعنوان  يتعلق  فيما  يبقى 

وهذين  الإ�سالم  بني  العالقة  اإىل  اإ�سارة 

اإن  اأق���ول:  ال�سدد  وب��ه��ذا  امل�سطلحني. 

وما  امل�سطلحني  بهذين  الإ���س��الم  عالقة 

ممتدة  ع��الق��ة  ه��ي  م�سامني  م��ن  حتمله 

ف���روع علم  ط���وًل وع��ر���س��ًا بعر�س وط���ول 

م�سائل  وت��ع��دد  وت��ن��وع  وت�سعب  القت�ساد 

كل فرع، وجمال هذه العالقة بهذا املعنى 

الإ�سالمي.  القت�ساد  يف  يكتب  ما  كل  هو 

ال�سامل  املمتد  املعنى  هذا  فلي�س  وبالطبع 

هو املق�سود يف هذه الورقة، واإمنا املق�سود 

جم����رد ج��زئ��ي��ة ���س��غ��رية م���ن ع�����س��رات 

على  التعرف  بالخت�سار  اإنها  اجلزئيات، 

خريطة  على  القت�سادي  الن�ساط  موقع 

موقف الإ�سالم من هذا الن�ساط، وبعبارة 

اأو����س���ح ه���ي ج��زئ��ي��ة م���دى اأه��م��ي��ة ه��ذا 

يف  الإ���س��الم،  ل��دى  القت�سادي  الن�ساط 

�سوء اهتماماته مبجالت احلياة الإن�سانية 

امل��ت��ع��ددة، م��ا ح��ج��م وم��ك��ان��ة م��وق��ع ه��ذا 

الإ�سالم  اهتمامات  خريطة  على  الن�ساط 

مبجالت حياة الإن�سان؟

القت�سادي  للن�ساط  ب��اأن  نحاّج  ونحن 

اأهميته الكبرية لدى الإ�سالم، والكثري يتفق 

معنًا يف ذلك، وهناك من يعار�س، وهناك 

من ل يدري من اأمر هذه امل�ساألة �سيئًا.

ــالم والــنــشــاط  ــ ــعــالقــة بــيــن اإلسـ ال
االقتصادي

مل���اذا ك���ان ب��ح��ث ال��ع��الق��ة ب��ني الإ���س��الم 

ال��زاوي��ة  ه��ذه  م��ن  القت�سادي  والن�ساط 

املحددة �سلفًا ذا اأهمية؟

واجل�����واب ع��ن ذل���ك ي��ق��وم ع��ل��ى ع��دة 

اعتبارات:

يعترب  القت�سادي  الن�ساط  اأن   - اأوًل 

دون خالف يذكر مو�سوع علم القت�ساد، 

نظر  يف  تكمن  علم،  اأي  العلم،  واأه��م��ي��ة 

 ،
)1(

العديد من العلماء يف اأهمية مو�سوعه

وهذا البحث يك�سف ال�سوء يف حدود املتاح 

م��ن ق���درة وم��ن وق��ت وم��ك��ان ع��ن اأهمية 

الإ���س��الم، وم��ن ثم  املو�سوع يف نظر  ه��ذا 

لالقت�ساد  علم  من  بناءه  نريد  ما  اأهمية 

الإ�سالمي.

ث��ان��ي��ًا - ي�����س��وب ه���ذه ال��ع��الق��ة ال��ي��وم 

الغمو�س  من  ي�سري  غري  قدر  اليوم  وقبل 

وال���س��ط��راب، ب��ل الخ��ت��الل م��ن اجلهة 

الإ�سالمية ومن اجلهة العلمية، ومن املهم، 

واإزال��ة  الغمو�س  هذا  ك�سف  الواجب،  بل 

هذا ال�سطراب والختالل.

فقد ظهر يف  الإ�سالمية  اأما من اجلهة 

الإ�سالمية  احل�����س��ارة  م��ن  ع��دي��دة  حقب 

اجتاه من بع�س امل�سلمني ممن كان حظهم 

اأكرب بكثري من حظهم يف علم  التدين  يف 

يهدي  الإ���س��الم  اأن  فظنوا  التدين،  وفقه 

للزهد يف الدنيا، ويحث ويح�س على عدم 

ممار�سة  على  اأي  الأ�سباب،  على  التعويل 

فهم  من  انطالقًا  القت�سادي،  الن�ساط 

وانطالقًا من عدم جدوى  للتوكل،  خاطئ 

العمل والن�ساط، يف ظل فهم خاطئ ملقولة 

عمل  ومهما  ومكتوب،  مقدر  �سيء  كل  اأن 

ي��ج��دي ذل��ك يف  الإن�����س��ان م��ن عمل فلن 

اأن يلحق  مواجهة املقدر واملكتوب، وميكن 

الن�ساط  ممار�سة  اأن  ي��رى  فريق  بذلك 

يتعامل  حم�س  دنيوي  �ساأن  القت�سادي 

معه الإن�سان بعقله وحوا�سه دون ما حاجة 

اإىل دين.

�ساعت  فقد  العلمية  اجل��ه��ة  م��ن  واأم���ا 

الإٍ�سالم  اأن  الغربية  العلمية  الأو�ساط  يف 

ي��ع��رق��ل وي��ك��ب��ل ال��ن�����س��اط الق��ت�����س��ادي 

على  ت�سريعات  م��ن  ف��ي��ه  مب��ا  وان��ط��الق��ه 

وهذا  الربا.  وحظر  الزكاة  فر�س  راأ�سها 

القول من كلتا اجلهتني غري �سحيح وبعيد 

ذلك  لكن  الأم���ر،  حقيقة  ع��ن  البعد  ك��ل 

مو�سوعي  علمي  حتليل  اإىل  حاجة  يف  كله 

يك�سف عن اخلطاأ والزيف فيه.

بني  ال��ذي  البحث  ب��ه  �سيقوم  م��ا  وه��ذا 

اأيدينا اإن �ساء اهلل تعاىل، يف حدود قيدي 

كونه  م��ن  ان��ط��الق��ًا  والتب�سيط،  الإي��ج��از 

ر�سالة موجهة جلميع الفئات والأ�سخا�س، 

العلوم  يف  تعمقهم  مدى  عن  النظر  بغ�س 

القت�سادية والعلوم ال�سرعية.

يف ه���ذا امل��ق��ام ل اأج��دن��ا ب��ح��اج��ة اإىل 

الدخول يف جلة التعريفات العلمية لكل من 

وم�سطلح  القت�سادي  الن�ساط  م�سطلح 

واملوؤلفات  املدونات  ذلك  فمظان  الك�سب، 

العلمية ولي�ست البحوث املوجزة والر�سائل 

ذلك  يف  نقول  اأن  هنا  ويكفينا  الق�سرية، 

غري  يف  وهم  اجلميع،  يفهمها  عامة  كلمة 

من المفاهيم الخاطئة 

لدى األوساط العلمية 

الغربية أن اإٍلسالم يكبل 

النشاط االقتصادي بما 

فيه من تشريعات 

اقتصادية
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جهود  كل  اإنها  بها،  اإعالمهم  اإىل  حاجة 

يبذلها  ق��ول��ي��ة،  اأو  ك��ان��ت  فعلية  عملية؛ 

الأم��وال  على  احل�سول  �سبيل  يف  الإن�سان 

عن  النظر  بغ�س  منها،  ال���س��ت��زادة  اأو 

الكت�ساب  ويعرف   ،
)2(

وطبائعها جمالتها 

ب��اأن��ه »حت�����س��ي��ل الأم������وال مب��ا ي��خ��ل من 

.
)3(

الأ�سباب«

اأن نذكر القارئ باأهم  والأهم من ذلك 

خ�سائ�س هذه اجلهود، ونكتفي هنا بذكر 

ذات  جهود  اأنها  وه��ي  واح��دة  خ�سي�سة 

اأ�سخا�س  بها  ق��ام  واإن  اجتماعي،  طابع 

يف  اأن��ه��ا  وامل��ع��ن��ى  مب��ف��ردات��ه��م.  طبيعيون 

حميطًا  حتتاج  وحتدث  توجد  كي  جملتها 

اجتماعيًا بغ�س النظر عن �سكله وحجمه، 

احلديثة  جمتمعاتنا  يف  وبخا�سة  فالفرد، 

بل ويف كل جمتمعاته التي ن�ساأ فيها وعا�س 

يف املا�سي، ل ميار�س هذه الأن�سطة مبفرده 

م�ستقاًل بذاته عن كل من عداه من الأفراد 

اقت�سادية،  عملية  تتم  ول  والأ�سخا�س، 

�سغرت اأو كربت، طالت اأو ق�سرت، دون ما 

عون وم�ساعدة  من �سخ�س اآخر، فال ينتج 

بنف�سه ولنف�سه، ول يك�سب املال من نف�سه، 

ول يزرع كذلك ول ي�سنع ول يقدم خدمة 

...وه��ك��ذا،  نف�سه  م��ن  وي�سرتي  يبيع  ول 

اجتماعي  الإن�سان  كون  حقيقة  مع  ات�ساقًا 

على  القت�ساد  علم  �سنف  وبهذا  بطبعه، 

منظومة  �سمن  يندرج  اجتماعي  علم  اأنه 

العلوم الجتماعية.

هذا  يف  التحليل  اأن  املذهلة  واملفارقة 

العلم نحا منحى مغايرًا ب�سكل كبري، منحى 

ي�سميه بع�س القت�ساديني اخلارجني عن 

مبعنى  الت�سيوؤ«،  »منهج  الرئي�س  التيار 

الأم��وال،  هي  هنا  والأ�سياء  الأ�سياء،  اأن 

�سيدة  هي  واأو�ساعها  �سورها  خمتلف  يف 

يف  الالعبون  اخللف  يف  ويتوارى  املوقف، 

يف  لوجه  وجهًا  واأ�سبحنا  الأم���وال،  ه��ذه 

يتعامل  حلبة  يف  والق�سايا  امل�سائل  معظم 

الأم��وال،  ويف  الأم���وال  مع  ال�سخ�س  فيها 

كما هو احلال متامًا يف العلوم الطبيعية.

اأ�سواأ  له  كان  خطري  منهجي  خلل  وهذا 

الأثر على فاعلية علم القت�ساد يف تعامله 

مناق�سة  ب�سدد  هنا  ول�ست  مو�سوعه،  مع 

هذه الق�سية، واإمنا كل ما ق�سدته باإثارة 

القت�ساد  علم  باأن  التذكري  الق�سية  هذه 

اأن  فيه  التحليل  وعلى  اجتماعي،  علم  هو 

ين�سبط يف �سريه بذلك، ول ينحرف عنه، 

ننحرف  األ  وعلينا يف حتليالتنا يف علمنا 

هذا النحراف، ونوؤكد هنا على اأن الن�ساط 

تعامل  جانب  فيه  ظهر  واإن  القت�سادي 

الإن�����س��ان م��ع الأم����وال ف���اإن ج��ان��ب تعامل 

الأم��وال  مو�سوع  يف  الإن�سان  مع  الإن�سان 

اإىل   يو�سلنا  بذلك  والت�سليم  ظهورًا،  اأكرث 

نتيجة مهمة، وهي اأن هذا الن�ساط بحاجة 

اإىل معرفة فنية بالأموال، وبحاجة بدرجة 

اأكرب اإىل معرفة بال�سوابط والأطر والقيم 

الإن�سان  عالقات  حتكم  التي  والت�سريعات 

اأن  الوا�سح  وم��ن  الأ�سخا�س،  من  بغريه 

م�سادر املعرفة يف كال اجلانبني فيها قدر 

كبري من التمايز والتغاير. ويف �سوء ذلك 

هذا  من  كلية  الدين  ا�ستبعاد  ي�سح  فال 

 - للدين  لأن  البع�س،  يزعم  كما  املجال، 

رئي�سًا  دورًا  العلماء،  باعرتاف   - دين  اأّي 

والقيم  ال�����س��واب��ط  جم���ال  يف  وب��خ��ا���س��ة 

وتاأ�سي�س العالقات والتنظيمات الإن�سانية، 

بذلك   - دي��ن  اأي   - للدين  اع���رتف  وق��د 

.
)4(

علماء م�سلمون وعلماء غري م�سلمني

اأمني؛ ذلك القت�سادي  وللدكتور جالل 

نفي�سة  كلمة  ال�سهري،  امل�سري  الليربايل 

التنمية  اأن  فيها  ي��وؤك��د  ال�����س��اأن  ه��ذا  يف 

هو  ما  اإىل  لإجنازها  حتتاج  القت�سادية 

القت�ساد،  علم  يف  يذكر  مما  بكثري  اأبعد 

.
)5(

اإنها حتتاج اإىل الدين

ندخل الآن يف ُلبِّ مو�سوعنا، وهو اأهمية 

الن�ساط القت�سادي يف نظر الإ�سالم.

ج��وان��ب  ���س��ق��ني؛  ذات  ه��ن��ا  وامل���ه���م���ة 

وم���وؤ����س���رات ه���ذه الأه��م��ي��ة، وم��ق��دم��ات 

يف  ال��دخ��ول  وقبل  ن��ق��ول،  اأن  علينا  حتتم 

يحتل  القت�سادي  الن�ساط  فاإن  التفا�سيل 

يكون  وقد  اأهمية كبرية،  الإ�سالم  يف نظر 

لأنه  الثاين،  بال�سق  نبداأ  اأن  املف�سل  من 

الأ�سل  مبثابة  ويعترب  جهة،  من  خمت�سر 

لل�سق الأول من جهة اأخرى.

اأن  مبدئيًا  ن�ست�سعر  اأن  علينا  كان  ملاذا 

الن�ساط القت�سادي يحظى باأهمية كبرية 

يف الإ�سالم؟

جملها فيما يلي:
ُ
لعدة عوامل اأ

1- وظيفة الإن�سان يف الدنيا عبادة 
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الكون  تعمري  يف  �سبحانه  وخالفته  اهلل 

والأر�س على الوجه الذي يريده وير�ساه، 

وحتى يتاأتى لالإن�سان القيام بهذه الوظيفة 

فاإنه بحاجة اإىل توفر اأ�سياء عديدة ت�سبع 

يرتدى  اأن  عليه  ي�سلي  فلكي  حاجاته،  له 

عليه  يحج  ولكي  باملياه،  يتطهر  واأن  ثيابًا 

وال�سحية  امل��ال��ي��ة  ال���س��ت��ط��اع��ة  ب��ت��وف��ري 

...الخ، وق�ست �سنة اهلل يف خلقه باأن وجود 

القت�سادي  بالن�ساط  رهني  الأ�سياء  هذه 

لالإن�سان.

اأب��رز  لعل  الإن�����س��ان،  خلقة  طبيعة   -2

عنا�سر خلقة الإن�سان اأنه مكون من ج�سم 

مادي وروح، وقد حدد اهلل له عمرًا زمنيًا 

تعاىل  �سنته  واقت�ست  الدنيا،  يف  يق�سيه 

يف  اجل�سماين  امل���ادي  للعن�سر  يكون  اأن 

ت�سبع  اأن  يجب  حاجات  الب�سري  التكوين 

واإل تعر�ست حياته خلطر فقدانها، واأوكل 

اهلل تعاىل لالإن�سان جزءًا كبريًا من توفري 

الأ�سياء التي ت�سبع له حاجاته، وذلك من 

القت�سادي،  للن�ساط  ممار�سته  خ��الل 

ولبع�س العلماء كالم نفي�س يف تو�سيح هذه 

. ومعنى هذا اأن كاًل من وظيفة 
)6(

الق�سية

�سرورة  على  اجتمعتا  وفطرته  الإن�سان 

القت�سادي،  للن�ساط  الإن�سان  ممار�سة 

حاجاته  اإ���س��ب��اع  اإىل  ح��اج��ة  يف  ففطرته 

القيام  منه  املطلوب  والوظيفة  املتعددة 

بها حتتم اإ�سباع حاجاته تلك، ومن اأهمها 

حاجاته القت�سادية.

3- طبيعة املخلوقات املحيطة بالإن�سان، 

التي متد  الأ�سياء  اأو�سح طبيعة  بعبارة  اأو 

اإنها  حيث  حاجاته،  له  ي�سبع  مبا  الإن�سان 

ال��ذي  ال�سكل  يف  العظمى  غالبيتها  يف 

يطلق عليه القت�ساديون »موارد« ومعناها 

منتجات  ���س��ورة  يف  لي�ست  اأن��ه��ا  بب�ساطة 

قبل  م��ن  ت��دخ��ل  ودومن���ا  بنف�سها  ج��اه��زة 

�سواء  حاجاته،  لإ�سباع  �ساحلة  الإن�سان، 

اأماكنها  حيث  من  اأو  طبيعتها  حيث  من 

وتعاىل  �سبحانه  وهلل  لالإن�سان،  بالن�سبة 

يف �سنته هذه حكم جليلة اأ�سار اإليها بع�س 

�سبحانه  اهلل  اأن  للنظر  والالفت  العلماء. 

ال�سالم  عليه  لآدم  حت��ذي��ره  يف  وت��ع��اىل 

لأن  ال�سيطان،  ات��ب��اع  م��ن  اجلنة  يف  وه��و 

ذلك �سيخرجه من اجلنة، واإذا خرج من 

لحتياجاته  ت��وف��ريه  يف  ف�سي�سقى  اجلنة 

ت���ع���اىل: )َف���اَل  الق��ت�����س��ادي��ة، ق���ال اهلل 

لَّ 
َ
اأ َلَك  اإِنَّ   . َفَت�ْسَقىٰ ِة  نَّ اجْلَ ِمَن  ُكَما  ُيْخِرَجنَّ

 ِفيَها َوَل 
ُ
َك َل َتْظَماأ نَّ

َ
. َواأ وَع ِفيَها َوَل َتْعَرىٰ جَتُ

َحىٰ( �سورة طه 119-117.  َت�سْ

زواي��ا  اكتملت  الثالثة  النقطة  وب��ه��ذه 

ن�ساط  مبمار�سة  لالإن�سان  امل��ل��زم  املثلث 

اقت�سادي. هل اكتفى الإ�سالم بهذا الأمر 

التكويني حيال الإن�سان وممار�سة الن�ساط 

اإليه  واأ�ساف  له  �سم  بل  ل،  القت�سادي؟ 

الأمر الت�سريعي، اإ�سعارًا مبدى اأهمية هذا 

حفل  ما  وهذا  الإ�سالم،  نظر  يف  الن�ساط 

واأقوال  املطهرة  وال�سنة  الكرمي  القراآن  به 

واأفعال �سلفنا ال�سالح وعلماوؤنا الأجالء.

اأمام ال�سق  وهذا ما يجعلنا وجهًا لوجه 

الأم��ر  ببيان  املتعلق  الق�سية  يف  الآخ���ر 

هذه  وموؤ�سرات  جوانب  حيال  الت�سريعي 

عليها  التعرف  لنا  يك�سف  والتي  الأهمية، 

اأه��اًل  الأه��م��ي��ة مب��ا يجعله  م��ن  الأم���ر  اأن 

م�سائلها  عن  فيه  يبحث  علم  له  يقام  لأن 

املختلفة.

وظيفة اإلنسان 

وفطرته اجتمعتا على 

ضرورة ممارسته 

للنشاط االقتصادي
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	Els481_02_03_المحتويات
	Els481_04_07_أخبار بنك دبي الإسلامي
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	Els481_38_41_تقرير المفتي 
	Els481_42_45_رسالة ماجستير
	Els481_46_49_فتاوى
	Els481_50_59_في دائرة الضوء
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