بسم هللا الرحمن الرحيم
الجانب االقتصادي

أيها اإلخوة الكرام ،مع موضوع جديد من موضوعات فقه السيرة النبوية ،مع رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم في المدينة ،وهو يؤسس القاعدة االقتصادية.

المجتمع اإلسالمي والمال:
 .1اإلسالم مجتم ُع الحياة:
بالمناسبة ،اإلسالم هو الحياة ،وأي مجتمع إسالمي ال يهتم بالعلم ،وال يهتم باالقتصاد مجتمع ضعيف مغلوب
على أمره ،وما تفوق النبي عليه الصالة والسالم في دعوته إال ألنه رأى اإلنسان كائنا ً فيه عقل يدرك ،جعل العلم
غذاء للعقل ،وفيه قلب يحب ،جعل محبة هللا والعمل للجنة غذاء للقلب ،ثم رأى في اإلنسان جسما ً يحتاج إلى طعام
وشراب ،فأرسى مبادئ االقتصاد ،فاإلسالم هو الحياة.
وكما أن األمة تبجل وتعظم ،من يلوذ في سبيل هللا ،لكنها في أمسّ الحاجة إلى إنسان يعيش في سبيل هللا.
 .2المشكلة االقتصادية في توزيع الثروات:
لذلك المشكلة أن االقتصاد لم يكن نتاجا ً ناقصا ً ضعيفا ً ،بقدر ما كان عالقات سيئة ،هذا كالم دقيق ،المشكلة
االقتصادية ليست بحجم الموالي ،ليست في حجم الثروات ،المشكلة في طريقة توزيع هذه الثروات ،اآلن األرض
 %01من سكان األرض يملكون  %01من ثرواتها ،والـ %01ال يملكون  ،%01فالمشكلة هنا في المواد؟ أم في
طريقة التوزيع؟ ماذا أراد هللا من هذا المال أن يكون؟ أراده متداوالً بين كل الناس،
قال هللا تعالى في القرآن الكريم متحدثا ً عن المال:
َك ْي َال َي ُكونَ دُولَ ًة
أي متداوالً:
اء ِم ْن ُك ْم
َب ْينَ ْاْلَ ْغ ِن َي ِ
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إذا تداول األغنيا ُء الما َل فهناك مشكلة كبيرة ،بينما الخط العريض في المجتمع يتأثر بارتفاع األسعار تأثراً
كبيراً ،ألن ارتفاع األسعار يضعف قوة دخله الشرائية.

مقياس نجاح المجتمع اقتصاديا عد ُم ا ِّتساع الهوة بين الفقراء واْلغنياء:
.3
ُ
مرضية ،البطولة أن َّ
يوزع هذا المال ،وأن
فلذلك البطولة ال أن يتبادل األغنياء فيما بينهم السلع ،هذه حالة َ
َّ
توزع هذه المنافع والثروات بين أكبر شريحة في المجتمع ،ومقياس تقدم المجتمع أن الهوة ليست واسعة بين
األغنياء والفقراء ،وال بين األقوياء والضعفاء ،وكلما اتسعت هذه الهوة كان التخلف أشد ،وكلما ضاقت هذه الهوة
كانت التحضر أشد.
لذلك القرآن أثبت هذه القاعدة فقال:
َك ْي َال َي ُكونَ
أي المال،
دُولَ ًة
أي متداوالً،
اء ِم ْن ُك ْم
َب ْينَ ْاْلَ ْغ ِن َي ِ
إذاً :هناك مشكلة يعاني منها المجتمع الجاهلي ،أال وهي :أن المواد االقتصادية الثروات ،السلع ،المواد
الغذائية ،بصرف النظر عن كميتها ،وعن حجمها ،المشكلة فيها أن تداولها ليس صحيحا ً بل مرضيا ً.
لذلك اهتم النبي عليه الصالة والسالم اهتماما ً ال حدود له بتشكيل قاعدة اقتصادية ،وتنظيم نظام اقتصادي
متوازن سوي.
ُ
لمحة عن حال أهل المدينة االقتصادي:
لماحات عن حالة أهل المدينة قبل مجيء رسول هللا عليه الصالة والسالم:
 .1حال الناس من حيث النشاط االقتصادي:
وراع للشياه واإلبل ،وصيّاد ،وصانع  ،وجامع للحطب ،هكذا كان وضع
كان عامة الناس ما بين مزارع،
ٍ
االقتصاد قبل مجيء رسول هللا.
 .2اليهود كانوا يتح ّكمون في االقتصاد:
كان اليهود يسطرون على موارد التجارة ،ويتعاملون بالربا ،ويتحكمون باألسعار ،هؤالء الذين يتعاملون في
االقتصاد ال تحكمهم قيم أخالقية ،وال شريعة دينية ،إنما يسود بينهم االستغالل ،والسيطرة ،والغش ،والفساد،
والظلم ،ومع توارث األساليب القديمة التي وجودوها في مجتمعهم.
ُ
حاجة المدينة إلى الموارد االقتصادية المادية والبشرية وحسن توزيعها:
.3
وكانت المهمة النبوية شاقة جداً ألن اقتصاد المدينة بحاجة إلى أمرين معا ً،

اْلول :النهوض بالموارد:
معنى موارد ؛ البترول مورد ،الضرائب مورد ،رسوم العبور مورد أرباح الصناعة مورد ،أرباح التجارة
مورد ،أرباح الخدمات مورد ،وعندنا شيء اسمه الموارد االقتصادية ،ويقع على رأس هذا المورد اإلنسان،
اإلنسان أكبر مورد اقتصادي.
عندك محل ،ورأس مال ،وماليين مملينة ،لكن ليس هناك خبير ،المال تخسره ،أما الخبير فيشتري البضائع،
ويبيعها ،ويربح.
ً
ورقة خاسرة في
إذاً :في عالم االقتصاد يع ُّد اإلنسان أكبر مورد بشري ،لذلك الكثافة السكانية ليست
االقتصاد ،بل هي ورقة رابحة ،واآلن أشد البالد غنىً أكثرها كثافة ،اليابان مثالً مورد من ثروات األرض ،ال
بترول ،وال معادن ،وفيها أكبر كثافة سكانية ،وهي اآلن من أغنى دول العالم ،والدخل للمواطن فلكي ،الصين
مليار ونصف ،تكاد اآلن تلتهم اقتصاد العالم ،وفيها كثافة سكانية عالية جداً ،تايوان ،الهند ،لذلك أكبر مورد
اقتصادي هو اإلنسان.
بالمناسبة ،الهند حققت أرباحً ا قبل عامين بـ  38مليار دوالر من البرمجيات ،كمبيوتر ،تصميم برامج،
وبيعها للعالم الغربي.
لذلك أقول لكم بدقة بالغة :هناك فقر الكسل ،وهذه الطامة الكبرى ،فقر كسل عدم إتقان للعمل ،عدم المثابرة
على العمل ،عدم تطوير العمل ،عدم إنجاز العمل ،تسويف إرجاء ،تأخير ،عدم إتقان ،هذا فقر الكسل ،وفي
االقتصاد معايير دولية ،يقسمون الدخل القومي على عدد السكان ،على أيام السنة ،الناتج كم يعمل اإلنسان في هذا
البلد ،في بالد متقدمة اإلنسان يعمل في اليوم  3ساعات ،في بالد أخرى  6ساعات ،وفي البالد المتخلفة اإلنسان
يعمل  72دقيقة ،وفي بلد آخر يعمل  02دقيقة ،وفي بلد آخر يعمل  70ثانية.
اسمعوا هذا الكالم الدقيق :أمة يعمل أفرادها  02دقيقة في اليوم ال يمكن أن تنتصر على أمة يعمل أفرادها 3
ساعات.
الثاني :التوزيع العادل للناتج:
وأمام مشروع آخر حسن توزيع الناتج على اإلنسان،
رفع وحسن توزيع الناتج.
شيء مألوف جداً أن االقتصاد وقتها كان يشمل الزراعة ،والصناعة ،والتجارة والصيد ،والثروة الحيوانية،
والنباتية ،والماء ،والري ،والثروات الباطنية ،وطرق النقل ،ووسائل النقل ،والرسوم الجمركية ،والنقد ،وضوابط
هذا كله ،وعائدات العاملين فيه  ،ونصيب اإلدارة والدولة ،هذا الوضع في المدينة قبل أن يأتي النبي ،موارد
ضعيفة ،سوء توزيع للدولة.
هناك طرفة :كان بعض الفالسفة البريطانيين صاحب دعابة ،فكان له لحية كثيفة جداً ،أما رأسه ما فال شعر
فيه ،فلما سئل قال :وفرة في اإلنتاج ،وسوء في التوزيع.

أحيانا ً يكون النقص في اإلنتاج ،وفوق هذا النقص سوء في التوزيع ،لذلك واجه النبي هذه المشكلة ،نقص في
اإلنتاج ،وسوء في التوزيع ،اليهود مسيطرون ،األسعار بيدهم ،الربا بيدهم ،الموارد بيديهم.
الضوابط التي أقرها النبي لمعالجة االقتصاد:
اآلن ما هي الضوابط التي أقرها النبي عليه الصالة والسالم معالجة االقتصاد؟ وأقول لكم هذه الكلمة :أية
أمة ما لم تعالج مشكالتها االقتصادية هي أمة سوف تدمر،
اإلمام عليا ً كرم هللا وجهه أدرك قبل  0011عام أن الفقر علة العلل ،فقال:
كاد الفقر أن يكون كفراً
وأنا اقتبس من هذه الكلمة كلمات ،فأقول:
وكاد الفقر أن يكون إرهابا ً ،وكاد الفقر أن يكون اختالسا ً ،وكاد الفقر أن يكون تخريبا ً،
تجد أي حركة من الجياع ينهبون ،ويحرقون ،ويدمرون ،ألنه ليس عندهم شيء يخسرونه ،وهم ناقمون.
لذلك البطولة في تنمية الموارد ،وحسن توزيعها وهذا ما فعله النبي عليه الصالة والسالم.
 .1االقتصاد عبادةٌ تعاملية:
من القواعد االقتصادية التي جاء بها النبي عليه الصالة والسالم أن االقتصاد هو جزء من الدين ،وألصق
شيء بك العبادة التعاملية ،أال تكذب ،أال تغش ،أال تدلس ،أال ترفع السعر ،أال تستغل ،أال ترابي ،أال تحتكر ،أال
تزين السلعة بما ليس فيها ،أكثر من مئة معصية بالبيع والشراء.
االقتصاد من الدين ،وتنظيم العالقة بين المسلمين االقتصادية من الدين ،والتعليم من الدين ،وإصالح الشؤون
الحياتية من الدين ،وتأمين حاجات اإلنسان من الدين.
أنا ال أصدق أن الدين فُهم فهما ً كهنوتياً ،ولمم يفهمم فهمما ً حياتيماً ،همذا سميد الخلمق وحبيمب الحمق ،همذا اإلنسمان
األول فهم الدين عمالً وتعاوناً،
أن يرى شابا ً يتعبد ربه وقت العمل ،فيسأله النبي عليه الصالة والسالم :من يطعمك؟ قال :أخي ،قال:
أخوك أعبد منك
أمسك بيد أحد أصحابه ،وكانت خشنة من العمل ،رفعها وقال ألصحابه:
هذه اليد يحبها هللا ورسوله
رأى النبي وكان مع أصحابه شابا ً ينطلق من بيته إلى عمله فقال بعض أصحابه :لو كان هذا في سبيل هللا،
فقال:
من سعى على أهله فهو في سبيل هللا ،من سعى على أوالده فهو في سبيل هللا
[ ورد في اْلثر ]

النبي الكريم أعطى الدين مفهوما واسعا جداً ،وأنت فمي دكانمك تبيمع النماس بالصمدق واألمانمة ،تعطميهم سملعة
جيدة ،بسعر معتدل ،أنت في عبادة.
وأنت في عيادتك تعالج المرضى بإخالص وإتقان ،واعتدال في األجر ،فأنت في عبادة.

وأنت في حقلك تسهم في تخفيف المتاعب عن األمة ،تقدم لهم اإلنتماج الزراعمي بشمكل جيمد ،دون أن يمؤذيهم
بمواد مضرة بالصحة ،فأنت في عبادة.
حينما تفهم اإلسالم هو الحياة ترى أن االقتصاد جمزء ممن المدين ،وحينمما انفصملت الحيماة عنمد المسملمين عمن
الدين فصار الدين عبادات فقط ،والحياة لها مجال آخر ،والمسلمون ابتعدوا عمن همذا الفهمم الصمحيح فضمعفوا ،ولمما
ضعفوا تسلط عليهم األعداء.
النبي عليه الصالة والسالم يقول:
س ْفلَى
ا ْل َي ُد ا ْل ُع ْل َيا َخ ْي ٌر مِنْ ا ْل َي ِد ال ُّ
[ البخاري عن حكيم بن حزام ]

يجب أن أؤكد لكم الحقيقة :االقتصاد من الدين ،أن تفتح محالً تجارياً ،تكسب المال الحالل ،تدفع زكماة مالمك،
تعين الفقراء والمساكين ،تربي أوالدك ،تقدم لهم حاجتهم ،
ألنه كما قال بعض أصحاب رسول هللا:
حبذا المال أصون به عرضي ،وأتقرب به إلى ربي
فالعمل جزء من الدين ،ويمكن أن يكون عملك كذلك فقمط إذا كمان فمي األصمل مشمروعاً ،وسملكت بمه الطمرق
المشروعة ،وخدمت الناس ،ولم تكذب عليهم ،ولم تغشهم ،ولم تسوف ،ولم تماطل ،وأتقنمت عملمك ،يمكمن أن يكمون
عملك سببا ً كافيا ً لدخول الجنة.
وكلممما تقممدم المسمملمون ،وقمموي المسمملمون ،واكتفممى المسمملمون قمموي اإلسممالم ،أممما كممان المسمملمون ضممعفاء،
يسممتوردون كممل شمميء ،وال يصممنعون شمميئاً ،وال يصممدرون شمميئاً ،وهممم تحممت رحمممة الممدول القويممة والغنيممة ،أكلهممم
يستورد ،وثيابهم تستورد ،وأدواتهم تستورد ،وال يبيعونهم السالح ،هم إذاً تحت حكم أعداءهم ،أليس كذلك؟.
لذلك سيدنا عمر ممر ببلمدة فموجع معظمم الفعاليمات االقتصمادية فيهما ممن غيمر المسملمين ،عمنفهم ،بمل وبّخهمم،
فقالوا كما يقول األغنياء الكسالى :إن هللا سخرهم لنا ،وهللا قال قولة ال أرتوي من تكرارها ،قال لهم:
كيف بكم إذا أصبحتم عبيداً عندهم؟
ألن القوي هو المنتج ،والمستهلك ضعيف.
أنت تشتري سميارة ،يتعطمل فيهما شميء ،يقمول لمك :ثمنمه ألمف ليمرة ،حاضمر  ،خمسمة آالف ،حاضمر ،عشمرة
آالف ،حاضر ،أربعون ألفا ،حاضر 051 ،ألف ،حاضر ،همذا اسممه عقمد إذعمان ،بماعوا لنما طمائرة تعميمر المحمرك
خمسة ماليين دوالر ،أربع محركات بعشرين مليونا ،مليار ليرة ،كم طنا من القمح هذه؟ أو من القطن ،كمم إرسمالية
مالبس تصدير ،لما ملكوا العلم ملكونا ،ال تستطيع ،أنا أتكلم من واقع ،المسلم يعيش سبهلال ،كله شمغل سميدك ،مماذا
نريد ،هذه هي الدنيا كلها؟ نحن أملنا باآلخرة ،ال الدنيا وال اآلخرة لك ،يجب أن تعممل ،أن تكمون قويما ،أول طبيمب،
أول مممدرس ،أول محممام ،أو مهنممدس ،أول تمماجر ،أول صممانع ،تجممد إخواننمما صممناعيين ،عنممده ألممف عامممل ،فممتح ألممف
بيت ،ال تكن خموال ،ما هذا الموقف االنهزامي؟! اعمل ،خذ شمهادة عليما ،خمذ المدكتوراه ،افمتح محمال ،أتقمن عملمك،
طور صناعتك ،إن لم نفعمل همذا فمصميرنا لميس بأيمدينا ،همذه كلممة دقيقمة جمداً ،يجمب أن تكمون ممن النخبمة ،طالمب؟

األول ،طبيب؟ األول ،وال أكتمكم مهما ضاقت األمور ،مهمما كسمدت األسمواق ،مهمما انتشمت البطالمة ،الممتقن دخلمه
كبير بأي وقت ،وبأي مكان ،وبأي زمان ،الممتقن ،الممتقن ال يتوقمف عمن العممل ،يكمون مئمة إنسمان يحتمرف حرفمة،
أحيانا يحدث كساد ،تسعون بالمئة ال عمل لهم ،أما العشرة المتقنون فمحجوزون لستة أشهر قادمة.
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
إن هللا تعالى يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه
[ رواه البيهقي عن عائشة ]

 .2الحالل والحرام وفق التشريع اإلسالمي:
اعمممل بممالحالل ،الحممرام اركلممه بقممدمك ،الحممرام قممل لممه :هللا الغنممي ،الحممرام لممو كممان بممالماليين ،اركلممه بقممدمك،
وخمسة آالف ليرة بالشهر من حالل يبارك هللا لك بها.
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
طلب الحالل فريضة بعد الفريضة
[ رواه الطبراني عن ابن مسعود ]

بالدراسة األول ،محلك التجاري نظيف مرتب ،المواد درجة أولمى ،سمعر معتمدل واصمل للبيمت ،دوام محمدد،
تجد تألقت.
صدقوا أيها اإلخوة بعضكم شباب ،بأي وضع ،بأي ظرف ،إن أتقنت العمل تفوقت ،وربحت.
أحيانا ً نجد شركة أتقنت جداً أول فرع ،ثاني فرع ،ثالمث فمرع ،رابمع فمرع خمامس فمرع ،لمماذا؟ فيهما إتقمان،
دائما ً وأبداً المتقن دخله كبير جداً.
لي طالب أطباء ،قلت لهم مرة ،طبعا ً الطبيمب وغيمر الطبيمب ،لكمن الطبيمب بالمذات :ضمع الممال تحمت قمدمك
تربحه ،اجعله هدفك تخسره ،همتمك أن ُتعمالج همذا اإلنسمان ،وال تعبمأ بالممال ،يتمألق نجممك ،ويتهافمت النماس عليمك،
فتغدو غنياً ،أما إذا ابتززت أموالهم ،ولم تنصحهم في معالجتهم ،واكتشفوا كذلك انصرفوا عنك.
في شيء دقيق :اجعل همك خدمة الناس ،اجعل همك أن تقدم شيئا ً ثمينا ً.
دققمموا فممي كممالم النبممي ،نحممن أحيانما ً ننسممى أن هممذا الكممالم كممالم مقممدس لكممن ال نطبقممه لم َم يقممول عليممه الصممالة
والسالم:
ضعِي ِ
ف
ب إلى ه ِ
ِن ال ه
أح ُّ
ي َخ ْي ٌر َو َ
ال ُم ْؤمِنُ ال َق ِو ُّ
هللا َتعالى مِنَ ال ُم ْؤم ِ
[ رواه مسلم عن أبي هُريرة رضي ّ
هللا عنه ]

قوي بالمال ،قوي بالعلم ،متفوق ،قوي احتل مركز قوي ،بتوقيع يحل مشكلة.
لذلك الحالل والحرام من شأن هللا وحده ،لذلك الحرام مهما يكمن بحجمم كبيمر فاركلمه بقمدمك ،والحمالل تشمبث
به.
سيدنا الصديق يوم تولى الخالفة ،حمل القماش على كتفه ليكسب رزق يوممه ممن البيمع والشمراء ،حتمى منعمه
الصحابة الكرام من ذلك ،وأعطوه حاجته.

وهللا مرة أحد إخواننما طالمب طمب فمي الصمف الثالمث ،يقمول :لمي إن أخماه ينفمق عليمه ،أخموه يعممل فمي صمنع
الثريات ،يعمل ،وينفق على أمه وأخيمه الصمغير ،وعلمى أخيمه الطبيمب فمي الجامعمة ،أقسمم لكمم بما شمعرت أن همذا
الممذي يعمممل فممي الثريممات ،وال يضممع جانممب اسمممه د .دكتممور ،عامممل ثريممات ،لكنممه ينفممق علممى أمممه وأخيممه الصممغير،
ويغطي نفقات أخيه الطبيب بالجامعة ،قلت له :أخوك قالمة ظفره تساوي مئة واحد.
قال له :من يطعمك؟ قال له :أخي ،قال له :أخوك اعبد منك.
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
من جلس إلى غني وتضعضع له ذهب ثلثا دينه
[ورد باْلثر ].

يعني تمسكن،
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
اطلبوا الحوائج بعزة اْلنفس ؛ فإن اْلمور تجري بالمقادير
[ أخرجه ابن عساكر عن عبد هللا بن بسر ]

ال ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه ،المؤمن عزيز ،والعمل شرف لإلنسان.
ال تفهم الدين فهما كهنوتيا ،افهمه فهما واقعيا ،فهما حياتيا ،الدين هو الحياة ،لذلك أنا أتمنى يكون المهندس
داعية ،والطبيب داعية ،والمعلوماتي داعية ،أتمنى يكون لك حرفة متقنة تتفوق بها ،وتكون داعية ،أما أن تتفرغ
للدعوة ،وال معك قرش ،ال تتقن صنعة ،وال عمال ،وال أحد يعطيك ،تريد أن تحترم الغني زيادة ،فتبذل ماء وجهك
أمامه ،كلما رأيت قويا تنبطح أمامه ،ال ،اعمل ،ارفع رأسك.
فالبطولة أن النبي عليه الصالة والسالم قرر أن العمل االقتصادي جزء ال يتجزأ من الدين.
أنت تبيع الزيت ،فتحت المحل صباحا ً ،فإذا في علبة الزيت فأرة ،وال أحد يستطيع أن يكشف الغلطة ،ماذا
يعني أن االقتصاد دين؟ أن هذه العلبة ينبغي أن تبيعها لمعمل الصابون ،وأال تبيعها للناس ،فإذا بعتها للناس خنت
األمانة ،وألغيت عباداتك ،إن هذا العلم دين ،وإن االقتصاد دين.
أنواع الغش ال تعد وال تحصى ،قد تشتري بضاعة من بلد متخلف صناعيا ً ،تضع عليها إشارة إلى أنها
مصنعة في أرقى بلد صناعي ،تأخذ السعر مضاع ًفا ،وأنت بهذا كاذب.
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق ،وأنت له به كاذب
[ رواه البخاري ،وأبو داود عن سفيان بن أسيد ].

إذاً :العمل االقتصادي جزء ال يتجزأ من الدين.
وقال أيضا ً صلى هللا عليه وسلم:
من غش فليس منا
[ أخرجه الترمذي عن أبي هريرة ].

واألمثلة ال تعد وتحصى.

وقال أيضا ً صلى هللا عليه وسلم:
يا سعد ،أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة
[ رواه الطبراني عن ابن عباس ].

أن يكون طعاما ً طيبا ً؟ كل طعاما ً اشتريته بمال حالل ،أي كسبته بتجارة ليس فيها غش ،وال كذب ،وال
احتيال ،وال احتكار ،وال تدليس ،وال إيهام ،إذاً :العمل المشروع دخله مشروع ،إن اشتريت به طعاما ً فالطعام
طيب.
وقال أيضا ً صلى هللا عليه وسلم:
ب ،والَ َي ْق َبل ُ إالّ َط ّيبا ً
إنّ هللا َط ّي ٌ
ض ْيل ُ بنُ َم ْر ُزوق ،عن أبي ه َُر ْي َر َة ].
[ رواه فُ َ

وهذا الحديث باالقتصاد يعد من جوامع األحاديث:
يا سعد ،أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة
أنت موظف ،والمواطنون في أشد الحاجة إليك ،وعلى الكوة مئات المواطنين ،فتجلس ،وتدير حديث مع
صديقك ،والناس فوق بعضهم بعضا ً ،وال يعنيك من أمرهم شيئا ً ،أنت بهذا خنت األمانة.
يا سعد ،أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة
ألن هذا الراتب الذي تأخذه على هذا الدوام المتقطع جزء منه حرام ،فإذا اشتريت منه طعاما ً فالطعام غير
طيب ،ألن فيه جزءاً حراما ً ،لو عرف الناس هذا الحديث لكنا في حال غير هذا الحال.
االقتصاد دين ،وأي عمل اقتصادي يعد جزاءاً من الدين.
مثالً :عندك مدجنة ،وجدت عشر فراخ ميتة ،أنت تسلم مذبوحً ا ،تقدر بكل بساطة ،تذبح الميت ،وتضعه مع
المجموع يمرق ،يأتي فروج مشوي ،يأكل المسلم لحمًا مي ًتا ،أنت خرجت من دينك ،أنت خنت األمانة ،أصبح
ربحك حراما ً ،وطعامك خبيثا ً ،ودعاءك غير مستجاب.
اآلن الضوابط الحالل والحرام وفق التشريع اإللهي يحدد ذلك ،لذلك طلب الفقه حتم واجب على كل مسلم،
أن تعرف الحالل والحرام جزء ال يتجزأ من دينك.
يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة
طلب الفقه حتم واجب على كل مسلم ،طلب الفقه فريضة بعد الفريضة ،ال بد من أن تسأل ما حكم هذا البيع.
ببساطة يقول لك أخ :أنا مضطر لشراء بيت ،معي نصف ثمنه ،فهل تساعدي بالنصف اآلخر على أن أجعل
البيت ذا أجرة لك؟
بيت مثالً أجرته عشرة آالف بالشهر ،نصفه لك ،أنا أعطيك خمسة آالف ،لكن صاحب هذا المبلغ لما أراد
أن يسترد مبلغه يأخذه بالتمام والكمال ،مادام لم يقيّم البيت تقييمًا جدي ًدا ،وأخذ الذي دفع المبلغ بالتمام والكمال ،فهذه
األجرة ليست أجرة ،ولكنها فائدة وهذا حرام.

من دخل السوق من دون فقه أكل الحرام شاء أم أبى ،أما إذا قيم البيت تقييمًا جدي ًدا ،وسعره ارتفع أو
انخفض ،ونال نصف ثمنه على التقييم باألجرة فهذا حالل.
 .3االستثمار فريضة:
واالستثمار فريضة ألزم هللا فيها عباده ،لماذا فرض هللا الزكاة على المسلم؟ قد تجيبني بألف جواب ،لكن
هناك جواب قد ال يخطر في بالك ،هو أرقى جواب ،أن هذا المال إن لم تستثمره تأكله الزكاة ،فإن الشرع أراد أن
تستثمره لئال تأكله الزكاة.
لذلك ورد في بعض األحاديث:
اتجروا في أموال اليتامى ال تأكلها الزكاة
[ أخرجه الطبراني في اْلوسط عن أنس ].

ت بإنسان معه خبرة بال مال ،أنت معك مال بال خبرة ،وتعاونا
إذاً ،معك مبلغ من المال ،اعمل مشروعًا ،ائ ِ
على المشروع ،والربح بينكما ،هذه المضاربة ،وكان عليه الصالة والسالم أول مضارب في اإلسالم ،أخذ مال
خديجة ،واتجر به ،وكان الربح بينهما.
االستثمار فريضة ألزم هللا فيها عباده لتحقيق حاجاتهم ،وهو الذي سخر لعباده ما في البر والبحر ،ما الحكمة
أنه إذا معك مليون ليرة وزكاتها  75ألفا؟ أربع سنوات مئة ألف ،عشرة أضعاف ،في أربعين سنة انتهى ،إذا
كنزت مليون ليرة تنتهي في أربعين سنة تأكلها الزكاة ،الحكمة من فريضة الزكاة على المال المخزن أنك إذا
خزنته فقدته ،يجب أن تستثمره.
مثالً :سكن رجل في بيت ،بيت والده ،والده اشترى بيتا من قديم الزمان بمبلغ صغير ،اآلن ثمنه  81مليونا،
واشتر بيت
يبقى فيه؟  81مليون تحل مئة مشكلة ،خذ بيتا بخمسة ماليين ،واعمل شركة ،ووظف ناسا ،واربح،
ِ
ثانيا ،تجد التصرف عجيبا ،سكونيا ،على القديم ،غيّر ،طوّ ر ،إلى أن تشعر أنك قدمت شي ًئا.
أريد منكم هذا السؤال ،من حين آلخر اسأل نفسك هذا السؤال ،ماذا قدمت لهذه األمة؟ هل حملت ه ّم هذه
األمة؟ هل أسهمت في تخفيف آالم هذه األمة؟ أحيانا ً تنشع مزرعة تفاح ،ينزل التفاح إلى السوق بسعر مقبول،
أمّنت فاكهة جيدة ،بسعر أقل ،نوعية جيدة ،ما مِن إنسان يعمل إال ويقدم للمجتمع خير ،أما الذي ال يعمل فهو عبع
على اآلخرين.
 .4مبدأ المنافع المتبادلة:
تحقيق العدالة في التجارة ينطلق من مبدأ ،أن تكون المنافع متبادلة ،أنت عندك دكان ،نزلت فجراً إلى سوق
الخضار ،جئت بخضار وفواكه وحاجات ،جارك استيقظ السابعة والنصف ،جاء إليك ،وأخذ حاجاته ،بسعر أعلى

من ثمن شرائك ،نظير ذهابه باكراً ،ودفع المال ،وحمل البضاعة ،وأتى بها ،أنت وجدتها إلى جانب بيتك ،هو
انتفع ربح ،وأنت انتفعت ،ووفرت وقتك وجهدك ،هذه منفعة متبادلة.
لذلك الذي يضبط الحالل أن المنافع فيه متبادلة ،والذي يضبط الحرام أن منتفعة بنيت على مضرة ،أوضح
شيء السرقة ،السارق انتفع بالمال ،أما الذي أُخذ المال منه أصابه ضرر كبير ،انتفع واحد ،وتضرر الثاني ،إذاً:
الدخل حرام.
أن المكاسب المحرمة أساسمها منفعمة بنيمت علمى مضمرة وأن المكاسمب المحللمة األصمل فيهما منفعمة متبادلمة،
إنسان في معه مال ،لكن ال يحسن استثماره ،موظف ،أو متقاعد ،أو شاب ناشع ورث عن أهله ماالً ،وهناك إنسمان
معه خبرة وال مال معه ،عنده خبرة عالية جداً ،لكن بغير ممال ،لمو تعماون صماحب الممال ممع صماحب الخبمرة علمى
ربح بينهما ،واحد قدم لك خمسة ماليمين ،وأنمت أس َ
ّسمت محمال تجاريما ،أنمت مهنمدس زراعمي ،بعمت ممواد زراعيمة،
أنت خبير ،معك شهادة ،لذلك المضاربة ،والمتاجرة ،واالستثمار من أح ّل الدخول ،ألنه فمي األصمل منفعمة متبادلمة،
أممما الكسممب الحممرام فمنفعممة بنيممت علممى مضممرة ،أنممت احتكممرت مممادة ضمماعفت سممعرها أربعممة أضممعاف ،وال إنسممان
يحاسبك ،اآلن في بعض األدوية الزراعية دواء منتشر بالبلد ،وكيلمه واحمد ،ال يمكمن أن يعطمي الوكالمة ألحمد ،يتفمق
مع الشركة ،يقول لك اللتر بـ 511ليرة 211 ،ـ  0111 ،211ـ  ،0111نقدي محتكر.
لممذلك يجممب أن ال يسمممح الختممراع أن يُحتكممر مممن جهممة واحممدة ،االختممراع يجممب أن يُبمماع إلممى شممركتين ،حتممى
يتنافسوا ،والتنافس لصالح من؟ لصالح المستهلك.
ماس جممداً ،نحممن بعقليممة مهترئممة سممقيمة نحممب اقتصمماد
لممذلك مجتمممع التنممافس رائممع جممداً ،مجتمممع االحتكممار قم ٍ
االحتكار ،يقول لك :هذه محصورة فيّ  ،هذه الشركة لي ،ال ،االحتكار قد يسبب أرباح فلكية لفئمة قليلمة علمى حسماب
الكثرة الكثيرة.
لممذلك اإلسممالم حقممق العدالممة فممي توزيممع الثممروة ،وتحقيممق التعامممل والتكافممل بممين أفممراد المتجمممع الواحممد ،ومممع
المنافسة لصالح من؟ المستهلك ،هذا علبة الصابون معها عرض ،معهما علبمة صمغيرة ،همذه البضماعة معهما عمرض
ثممان ،لممما يكممون التنممافس مممن يقطممف ثمممار هممذا التنممافس؟ المسممتهلك ،إذا كممان االحتكممار يصممبح المسممتهلك مسممتهلكاً،
يستهلك المستهلك فالمحتكر ملعون ،والمحتكر خاطع.
من مالمح االقتصاد تحقيق العدالة ،وتوزيع الثروة ،وتحقيق التعاون والتكافل بين أفراد المجتمع الواحد.
ُّ .5
حق المنافسة:
عال جداً
شيء آخر يتصل باالقتصاد الحر :حق المنافسة بين الناس في الكسب ،وفي الملكية ،سلعة مستواها ٍ
أرفع سعرها ،واإلنسان مخير في سلع رخيصة وسلع غالية ،الرخيصة غير متقنة ،والغالية متقنة ،أنا أنوع
باألساليب ،البضاعة تصل إلى البيت ،خدمات في الليل ،عبر الهاتف ،في خدمات أؤديها ،أتنافس ،والتنافس
مشروع  ،ومن حق المستهلكين التنافس.

إذاً :من مبادئ االقتصاد التي أرساها النبي عليه الصالة والسالم حق المنافسة بين الناس في الكسب
والملكية ،ولكن ضمن شروط الحالل والحرام ،وضمن قواعد األهداف العامة للمجتمع.
أيها اإلخوة ،وأقول لكم هذه الكلمة:أعوذ با من فقر الكسل ،هناك فقر القدر صاحبه معذور ،وفقر اإلنفاق
صاحبه مشكور ،سيدنا الصديق افتقر فقر إنفاق ،قال له :يا أبا بكر ،ماذا أبقيت لنفسك؟ قال :هللا ورسوله  ،هذا فقر
إنفاق ،هناك فقر قدر ،لعاهة تمنعه أن يكسب المال ،لكن وصمة العار هي فقر الكسل ،وعدم اإلتقان ،وعدم الدوام،
واإلرجاء ،والتأجيل ،وعدم االهتمام ،كل هذا يؤدي إلى انصراف الناس عن هذا المحل.
أحيانا ترى محال في طريق السفر ،الغلة اليومية خمسة ماليين ،وإلى جانبه مطعم وال زبون فيه ،هنا إتقان.
سونَ
س ا ْل ُم َت َنافِ ُ
َوفِي َذلِ َك َف ْل َي َت َنا َف ِ
( سورة المطففين ).

واالبتزاز:
واالحتيال
الغش
 .6الصدق وعدم
ِّ
ِ
ِ
ليس في النظام االقتصادي اإلسالمي كذب وغش واحتيال.
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا ،وإذا ائتمنوا لم يخونوا ،وإذا وعدوا لم يخلفوا،
وإذا اشتروا لم يذموا ،وإذا باعوا لم يطروا ،وإذا كان عليهم لم يمطلوا ،وإذا كان لهم لم يعسروا
[ ورد في اْلثر ]

لما تكسب مالك الحالل من طريق مشروع يمكن أن يكون النفع لكل الناس ،ال احتكار ،وال غش ،وال تدلس،
وال إيهمام ،وال غممبن ،إذا ألغيممت معاصممي البيمع والشممراء تهممبط األسممعار ،األسمعار يحممددها قممانون العممرض والطلممب،
لمجممرد أن تلغممى المعاصممي يكممون السممعر الطبيعممي المقبممول ،وهممذا شممأن اقتصمماد السمموق أحيان ما ً ،البضمماعة موجممودة
بحسب الطلب عليها ،ما دامت موجودة فسعرها معتدل ،أمما حينمما ُتحتكمر ُتسمحب ممن األسمواق يشمتد الطلمب عليهما
فيتضاعف السعر ،هذا مال حرام ،واحتكار ،والمحتكر خاطع.
فنحن اقتصادنا فيه ممنوعات ،لو ابتعدنا عن همذه الممنوعمات يكمون العمرض والطلمب وحمده كافيما ً السمتقرار
األسعار والعتدالها ،ولهبوطها.
الجوانب االقتصاديه التي نماها النبي عليه الصالة والسالم في المدينة:
يجب أن نعلم علم اليقين أن اإلسالم هو الحياة ،بمعنى أنه ال بد أن نعمل آلخرتنا ،وأن نصلح دنيانا.
أوالً :الزراعة:
الحض وتشجيع الزراعة:
.1
ُّ

فلذلك في شأن الزراعة يقول عليه الصالة والسالم ـ دققوا ـ يوم القيامة ،حيث انتهى كل شيء،
اع أَنْ َال َيقُو َم َح هتى َي ْغ ِر َ
اس َت َط َ
سا َع ُة َو ِب َي ِد أَ َح ِد ُك ْم َفسِ يلَ ٌة َفإِنْ ْ
إِنْ َقا َم ْت ال ه
س َها َف ْل َي ْف َعلْ
[ رواه أحمد في المسند ].

ينبغي أن تعمل إلى آخر وقت في حياتك.
قد يبدو هذا المثل غريبا ً:
إن اإلنسان أحيانا ً يعمل عمال يقطف ثماره بعد سماعة ،أمما أن يغمرس فسميلة فإنهما تحتماج إلمى أن تثممر عشمر
سنوات ،والساعة قامت ،هذا منتهى التوجيه الحكيم ،كيف أن هذه الفسميلة لمن تقطمف ثمارهما قبمل عشمر سمنوات ،أو
قبل خمس سنوات ،أو قبل عشرين سنة أحيانا ً،
صلَّى َّ
هللا ُ َعلَ ْي ِه َو َسلَّ َم:
قال َ
اع أَنْ َال َيقُو َم َح هتى َي ْغ ِر َ
اس َت َط َ
سا َع ُة َو ِب َي ِد أَ َح ِد ُك ْم َفسِ يلَ ٌة َفإِنْ ْ
إِنْ َقا َم ْت ال ه
س َها َف ْل َي ْف َعلْ
القول الشهير :ويل ألمة تأكمل مماال تمزرع ،إن أكلمت مما ال تمزرع فهمي تحمت رحممة أعمدائها ،فمي أيمة لحظمة
ينهون حياتها ،لذلك
ضعِي ِ
ف
ب إلى ه ِ
ِن ال ه
أح ُّ
ي َخ ْي ٌر َو َ
ال ُم ْؤمِنُ ال َق ِو ُّ
هللا َتعالى مِنَ ال ُم ْؤم ِ
[ رواه مسلم عن أبي هريرة ].

ومن القوة تحسينُ اإلنتاج.
ارض محميمة ،فهمذا البيمت البالسمتيكي مسماحته نصمف دنمم ،سمألته :لمو
مرة سألت إنسانا يزرع الخضمار فمي
ٍ
زرعت البيت بالطماطم كم ينتج؟ قال لي :عشمرة أطنمان ،ولكمن ممع الوسمائل الحديثمة نفمس المسماحة تنمتج  75طنما،
المساحة نفسها ،لوجود وسائل علمية ،وتسميد.
لذلك اآلن بعض الدول في العالم الغربي والشرقي رأت أنه فمي النهايمة المعركمة معركمة طعمام وشمراب ،كنما
في معركة بترول ،ثم معركة قمح ،ثم معركة مماء ،الممرجح فمي المسمتقبل أن تكمون المعركم ُة معركم َة ممواد غذائيمة،
ألن اإلنسان في النهاية كائن له فم يجب أن يمتلع بالطعام  ،مؤمنا كان أو غير مؤمن ،مثقفا أو غيمر مثقمف ،متعلمما
أو غير متعلم ،عربيا أو غير عربي ،ال بد من أن يأكل ،فلذلك :ويل ألمة تأكل ماال تزرع.
بعض البالد المتقدممة جمداً اآلن تشمتري األراضمي فمي إفريقيمة كمي تزرعهما ،وكمي تنمال حاجتهما ممن الغمذاء،
وأكبممر بلممد عربممي مسمماحة فيممه مليونممان ونصممف مليممون كيلممومتر مربممع صممالحة للزراعممة ،وفيممه نهممر أربعممة أخماسممه
يصب في البحر ،واألرض معطلة عن الزراعة ،والماء يذهب في البحر هدراً ،والشعب فقير جداً أيعقل هذا؟!.
أيها اإلخوة ،هذا درس بليغ لنا:
اع أَنْ َال َيقُو َم َح هتى َي ْغ ِر َ
اس َت َط َ
سا َع ُة َو ِب َي ِد أَ َح ِد ُك ْم َفسِ يلَ ٌة َفإِنْ ْ
إِنْ َقا َم ْت ال ه
س َها َف ْل َي ْف َعلْ
فممي بعممض المنمماطق نشممأت مشمماريع زراعممة تفمماح فممي أعلممى درجممة ،هممذا اإلنتمماج الغزيممر خفممض السممعر ،فممإذا
استصلحنا أراضينا ،وبنينا السدود ،وحفرنما اآلبمار ،واكتفينما عمن أن نسمتورد الغمذاء أصمبحنا أقويماء ،أمما كم ُّل شميء
نستهلكه مستورد فهذه مشكلة كبيرة.

 .2تشجيع إحياء اْلرض الميتة:
لقممد سممعى النبممي عليممه الصممالة والسممالم لتحسممين اإلنتمماج ،وزيادتممه ،وتوسمميع األراضممي المزروعممة ،وإصممالح
الري ،وتوفير الماء الالزم للزراعة ،وتشريع العالقات الزراعية ،وهناك تشريعات كثيرة في هذا ،وأهم شيء
أن النبي عليه الصالة والسالم يقول:
ضا َم ْي َت ًة َف ِه َي لَ ُه
َمنْ أَ ْح َيا أَ ْر ً
[ أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي عن سعيد بن زيد ].

أيْ  :حفر بئرا ،وزرع أشجارا ،قلبها من منطقة صمفراء إلمى منطقمة خضمراء ،إذاً :همي لمه ،واآلن فمي بعمض
البالد عندهم مشروع ،اسمه المشروع األخضر ،أيّ إنسان يحق له أن يأخذ قطعة من الجبل ،فإذا قلب همذه األرض
الصفراء إلى أرض خضراء فهمي ملكمه ،ال يوجمد نظمام يشمجع علمى الزراعمة مثمل همذا النظمام ،وتحويمل األراضمي
أراض خضراء ،وتكثير اإلنتاج ،وتخفيض األسعار ،وإشاعة الرخاء كهذا المشروع.
القاحلة إلى
ٍ
ضا َم ْي َت ًة َف ِه َي لَ ُه
َمنْ أَ ْح َيا أَ ْر ً
وقال عليه الصالة والسالم:
من أحيا أرضا ً ليست ْلحد فهو أحق بها
[ الجامع الصغير بلفظَ " :من أعمر أرضا " ...عن عائشة بسند صحيح ]

اإلحياء هو الغرس ،والزرع ،وحفر البئر ،وموطن رعي الدواب زراعة النخيل.
النخيل الذي أكل منه النبي عليه الصمالة والسمالم ال زلنما حتمى اآلن تقطمف ثمماره وتسموّ ق ،ألن عممر النخلمة
ستة آالف عام.
ضا َم ْي َت ًة َف ِه َي لَ ُه
َمنْ أَ ْح َيا أَ ْر ً
من أحيا أرضا ً ليست ْلحد فهو أحق بها
واإلحياء هو الغرس ،والزرع ،وحفر البئر ،وإيجاد موطن رعمي المدواب ،وزراعمة النخيمل ،وأصمل اإلحيماء
إنما هو بالماء ،وذلك كاشتقاق نهر ،واستخراج عين ،أو حفر بئر ،أو بناء غرفة ،أو غرس شجرة ،وما إلى ذلك.
من ألهم النبي الكريم هذه اإلجراءات؟ هذه إجراءات حضارية.
ثانيا ً :التجارة:
وأما في التجارة فقد جعل النبي صلى هللا عليه وسلم للمدينة سوقا ً واحدة أراد أن يتخذها أوالً في موضع فمي
بقيع الزبير ،واعترض كعب بن األشرف أحد زعمماء اليهمود المنماوئين لإلسمالم ،وقطمع حبمال الخيمام التمي وضمعها
النبي عليه الصالة والسالم في ذلك الموضع ،فنقلها النبي إلى موضع سوق المدينة،

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
هذه سوقكم فال يضيق ،وال يؤخذ فيه خراج
[ ورد في اْلثر ]

لذلك خطط النبي الكريم للسوق التجماري ،فمال يضميق ،ألن المكمان واسمع ،وال تحتماج إلمى موقمف سميارة ،أو
مكان إناخة الجمل ،الحياة هي الحياة ،السوق التجاري يحتاج إلمى موقمف ،وبعمض األسمواق فمي أسمترالية ممثالً فيمما
شاهدت أربعة أخماسها مواقف سيارات.
فكان النبي يقول :هذا السوق لكم أيها المسلمون ،فيها مكان إلناخمة جممالكم ،يتجمول المسملم ويشمتري ،يركمب
جمله ويمشي ،يركب مركبته ويمشي ،نقلها النبي عليه الصالة والسالم إلى موضع إلى سوق المدينة ،وقال:
هذه سوقكم فال يضيق ،وال يؤخذ فيه خراج
ليس عليها ضرائب ،وكانت سوق المدينة فضا ًء واسمعا ً ال بنماء فيمه ،يضمع التجمار فيمه سملعهم ،والمكمان لممن
سبق ،يبيع فيها أصحابها ما يعرضون من حاجاتهم المختلفة ،وكان الراكب ينمزل بسموق المدينمة ،فيضمع رحلمه ،ثمم
يطوف بالسوق ،ورحله أمام عينيه ال يحجبه عنه شيء.
إذاً :تيسير مكان للباعة من تخطيط النبي ،وإقامة أسواق من تخطيط النبي.
ثالثا ً :الصناعة:
اآلن مع الحرف الصناعية :كانت الحياة المهنية والصناعية في المدينة تتوافمق ممع الظمروف العاممة فمي بمالد
العرب ،تبدو فيها البساطة بشكل عام ،فاللباس وما يتعلق بصناعة الملبوسات كان غاية في البساطة والقلة.
كانت هناك حِمرف كثيمرة قائممة فمي المدينمة ألداء الحاجمات اليوميمة للنماس ،وهمي محمدودة ،كالدباغمة ،ونسمج
الصوف ،وحوائج الركوب ،وأدوات المنزل ،وحرف البناء ،والخيام ،والسالح.
هنمماك دراسممة عممن الممدول الناميممة الفقيممرة التممي تبيممع الصمموف للممبالد الصممناعية ،فيرجممع القممماش مصممنعا مممن
الصمموف ،بكممم ضممعف عممن ثمممن البيممع؟  8211ضممعف عممن ثمممن الشممراء ،يرجممع قماشمما مصممنعا غاليمما جممداً ،فهممؤالء
يغتنون على حساب الشعوب النامية ،وضعف نسيجها.
قال هللا عز وجل في الحرف والصناعة:
اص َن ِع ا ْلفُ ْل َك بِأ َ ْع ُينِ َنا َو َو ْحيِ َنا
َو ْ
( سورة هود اآلية.) 37 :

أساسا ً قوم عاد كانت متفوقة جداً في ذلك،
قال تعالى:
ش ُت ْم َب َط ْ
صان َِع لَ َعله ُك ْم َت ْخلُدُونَ * َوإِ َذا َب َط ْ
ارينَ
أَ َت ْب ُنونَ ِب ُكل ِّ ِريع آَ َي ًة َت ْع َب ُثونَ * َو َت هت ِخ ُذونَ َم َ
ش ُت ْم َج هب ِ
( سورة الشعراء ).

كانوا متفوقين في البنيان ،وفي الصناعة ،وفي النواحي العسكرية ،وفي النواحي العلمية:

َو َكا ُنوا ُم ْس َت ْبصِ ِرينَ
( سورة العنكبوت ).

قال هللا تعالى في القرآن الكريم عن سيدنا نوح:
اص َن ِع ا ْلفُ ْل َك بِأ َ ْع ُينِ َنا َو َو ْحيِ َنا
َو ْ
هذه صناعة النجارة.
قال هللا تعالى في القرآن الكريم عن سيدنا داوود:
ص ْن َع َة لَ ُبوس لَ ُك ْم لِ ُت ْحصِ َن ُك ْم مِنْ َبأْسِ ُك ْم َف َهلْ أَ ْن ُت ْم َ
شا ِك ُرونَ
َو َعله ْم َناهُ َ
( سورة اْلنبياء ).

صناعة الحديد الدروع.
إذاً :عندنا نجار ،وعندنا حداد.
واآلية األخرى:
س ْر ِد
سابِ َغات َو َقد ِّْر فِي ال ه
اع َملْ َ
أَ ِن ْ
( سورة سبأ اآلية.) 11 :

درع سابغة ،أو أوان للطعام.
وهناك صناعات حربية ومدنية.
ص ْر َح َفلَ هما َرأَ ْت ُه َحسِ َب ْت ُه ل ُ هج ًة َو َك َ
ير
ار َ
ص ْر ٌ
سا َق ْي َها َقال َ إِ هن ُه َ
ش َف ْت َعنْ َ
قِيل َ لَ َها ادْ ُخلِي ال ه
ح ُم َم هر ٌد مِنْ َق َو ِ
( سورة النمل اآلية.) 44 :

الحقيقة أن هناك شي ًئا مدهشا ،أن الملكة بلقيس جاءت إلى قصر سليمان ،فلما ُدعيت إلى دخول قصره وبهموه
رأت ماء يجري ،فرفعت ثوبها قليالً ،ألنهل تصورت أن هذا المكان فيه ماء ،صحيح أن فيه ماء ،ولكمن فوقمه بلمور
صا ٍ
ف ،% 011 ،هذه صناعة متفوقة جداً.
ير
ار َ
ص ْر ٌ
َقال َ إِ هن ُه َ
ح ُّم َم هر ٌد ِّمن َق َو ِ
فتقدمي وال تخشي الماء ،فصغرت.
لقد أرشد النبي عليه الصالة والسالم إلى أهمية السمالح واألدوات البحريمة كمالمنجنيق ،والسميوف ،واألقمواس
والسهام ،وغيرها ،وكان أعظم توجيه صناعي قدمه النبي عليه الصالة والسالم:
إن هللا تعالى يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه
[ أخرجه البيهقي عن عائشة ].

تجد الصناعة غالية جداً ،أحيانا الفرق بأربعة أضعاف لإلتقان فقط ،لذلك:
إن هللا تعالى يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه
واآلن أيّ إنسان إذا كان عمله متقنا تكون أرباحمه عاليمة ،ألن عليمه إقبماال شمديدا ،فمي أي مجمال صمناعي ،أو
تجاري ،أو زراعي ،وقد تجد مطعما في اليوم غلته مليمون ليمرة ،ومطعمم إلمى جانبمه غلتمه عشمرة آالف ،الفمرق فمي
اإلتقان ،لذلك هذا حديث أصل في الصناعة:

إن هللا تعالى يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه
لذلك الدول النامية فوق أنها نامية بضاعتها غير مقبولة عند التصدير ،فيها غش وفيها تقصير.
وكان من صناعات اإلتقان نقش خاتم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وكان من الصمناعات التمي تقمدمت فمي
المدينة الصمباغة ،والدباغمة ،وقمد شماركت فيهما النسماء أمثمال زينمب بنمت جحمش ،وأسمماء بنمت عمميس ،وكمان أهمل
المدينة يصنعون الخوصة فتعلم منهم سلمان الفارسي ،وقد صنع منبرا من الخشب لرسول هللا صلى هللا عليمه وسملم
عاش إلى سنة  650هجري.
رابعا ً :الثروة الحيوانية:
هنمماك ثممروة حيوانيممة فممي المدينممة بعممد الهجممرة ،وكممان أهممم شمميء فيهمما العنايممة بممالخيول واإلبممل ،والحيوانممات
المستخدمة في الجري والركوب ،لذلك أعطي الحصان أو الفرس من أسهم الغنائم ما يعدل ضعف نصيب صماحبه،
ألهميته في ميدان القتال ،فصار هناك تنشيط لتربية الخيول ،اآلن فقط للسباق ،أما قديما ً فقد كانت للحرب.
هناك ملكيات عامة ،هي مواد أساسية ممنوع أن يتملكها إنسان.
يقول عليه الصالة والسالم:
ا ْل ُم ْسلِ ُمونَ ُ
ار
ش َر َكا ُء فِي َث َالث :فِي ا ْل َم ِ
اء َوا ْل َك َ َِل َوال هن ِ
[ ابن ماجه عن ابن عباس].

هذا الماء تدفع أنت أجرة خدمات المؤسسة ال ثمن الماء ،فالثمن أجور خدمات.
هناك قرية في إحدى المناطق فيها تقريبا ً ثالثون مزرعة ،وأصابتها سنوات جفاف متتابعمة ،كمان رعماة الغمنم
كلممما دخلمموا إلممى مزرعممة إلسممقاء الغممنم طممردوا وع ّنفمموا ،إال مزرعممة واحممدة اسممتقبلتهم علممى الرحممب والسممعة ،بممل إن
صاحب المزرعة بنى للغنم خندقا ً يمأل بالماء كي يسهل الشرب ألعداد كبيرة الغنم ،يقسم لي إنسان في هذه المنطقمة
إنه بعد عامين ج ّفت آبار الثالثين مزرعة ،إال هذا الذي استقبل هذه الكائنات ،وأشربها ماء فراتا ً.
نظام الزكاة:
أما التعاون فكمان أساسمه نظمام الزكماة ،فمإذا كانمت أرض اإلنسمان المزروعمة قمد سمقاها بمماء البئمر فمإن زكماة
أرضه العشر ،وإذا كان سقيها بماء السماء فزكاة إنتاجه الزراعي نصف العشر ،لمذلك صمار توزيمع الخيمرات علمى
الفقراء بشكل كبير.
خاتمة:
الحقيقة أيها اإلخوة ،قضية االقتصماد اآلن ترتقمي إلمى المرتبمة األولمى ،ممع أن همذا المذي ذكرتمه يعنمي قضمايا
بسمميطة ومتواضممعة ،لكممن لهمما دالالت كبيممرة ،النبممي عليممه الصممالة والسممالم أرسممى نظامما ً اقتصمماديا ً عنممي بالزراعممة،
والصناعة ،والتجارة ،والحرف ،ونظم العالقات التشريعية بين كل هؤالء.

 .1يجب أن تنجح في جميع مجاالت الحياة الشخصية واالجتماعية:
أقول لكم هذه الكلمة األخيرة :ما من نجاح جزئي ،تنجح بعملك ،وال تنجح في بيتمك ،لميس همذا نجاحماً ،تمنجح
بعملك وبيتك ،وما تنجح مع ربك ،ليس هذا بنجاح ،تنجح مع ربك ،صائم ،مصل ،عابمد ،مسمتقيم ،لكمن مما فمي يمدك
ال مصلحة ،وال عمل ،وال وظيفة ،وال شهادة ،بل أنت عالة على اآلخرين ،ليس هذا نجاحاً ،ال بد ممن أن تمنجح فمي
كل شؤون حياتك ،أبرز هذه الشؤون عالقتك بربك ،تعرفه ،تطبق منهجه ،تقيم أوامره ،يراك حيث أمرك ،ويفتقمدك
حيث نهاك ،وأن تنجح مع أهلك.
هنمماك أشممخاص نمماجحون جممداً ،لكممنهم مخفقممون جممداً مممع زوجمماتهم وأوالدهممم ،يجممب أن تممنجح مممع زوجتممك
وأوالدك ،يجب أن تنجح مع صحتك ،طبق تعليمات.
صدقوا أيها اإلخوة ،الدول النامية نفقات المعالجة مئة ضعف ،من ضمعف الموعي ،يحمب الملمح ،ويكثمر منمه،
فيرتفع ضغطه ،الضغط ما له أعراض ،فجأة خثره بالدماغ ف ُ
شل ،ليس هناك جهاز ضغط في البيمت أساسماً ،والقاتمل
الصامت هو الضغط.
الحياة تحتاج إلى وعي ،إلى إدراك،
ضعِي ِ
ف
ب إلى ه ِ
ِن ال ه
أح ُّ
ي َخ ْي ٌر َو َ
ال ُم ْؤمِنُ ال َق ِو ُّ
هللا َتعالى مِنَ ال ُم ْؤم ِ
يجب أن تنجح مع ربك ،ويجب أن تنجح مع أهلك ،ويجب أن تنجح ممع جسممك ويجمب أن تمنجح فمي عملمك،
وما لم تحقق النجاح في العمل وفي الصحة ،ومع األهل ،ومع هللا ال يعد نجاحا ً.
أؤكد لكم هذا المعنى :النجاح الحقيقي نجاح شمولي ،مع هللا ،ومع أهلك وأوالدك ،ومع عملمك ،وممع جسممك،
ال تقطف ثمار النجاح إال إذا كان شمولياً ،ال تعد ناجحا ً إال إذا كان نجاحك شمولياً ،هذا ما أؤمن به.
الصحابة تفوقوا ،كانوا رهبانا ً في الليل ،فرسانا ً في النهار ،تفوقوا،
كان عليه الصالة والسالم قبل أن ينتقل إلى الرفيق األعلى نظر إليهم فابتسم ،حتى رئيت نواجذه قال:
حكماء علماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء
[ ورد في اْلثر ]

أعالم.
المؤمن شخصية فذة ،يحيرك بعلمه ،بأخالقه ،بجمالياته ،أنيق ،بيته مرتب ،ربما يكون فقيراً لكنه أنيمق ،ثيابمه
مرتبة ،مواعيده دقيقة ،حساباته منتظمة ،ثقافته واسعة ،بيته منتظم ،ناجح مع زوجته ،مع أوالده ،هذا المؤمن.
ليس هناك مؤمن يعيش سهلال:
َو َكانَ أَ ْم ُرهُ فُ ُرطا ً
( سورة الكهف ).

 .2اإليمان مرتبة علمية وجمالية وذوقية:
ال حسممابات مضممبوطة ،وال مواعيممد مضممبوطة ،وال بيممت منضممبط ،وال عمممل مممتقن ،وهممو يحممب هللا ! هممذا
النموذج مرفوض ،يجب أن تكون شخصية فذة ،اإليمان مرتبة علمية.
ما اتخذ هللا من ولي جاهل ولو اتخذه لعلمه
اإليمان مرتبة أخالقية ،إذا حدثك فهو صادق ،عاملك فهو أمين ،استثيرت شهوته فهو عفيمف ،اإليممان مرتبمة
جمالية ،عنده مسحة جمالية في حياته ،أذواقه عالية جداً.
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