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  األخالق

  :تعريف األخالق

  ...جاء يف لسان العرب؛ ورجل خليق بني اخللق؛ تا م اخللق معتدل

  ...مت خلقهورجل خليق اذا 

  ...ورجل خليق خمتلق؛ حسن اخللق

  ...واملختلق؛ التام اخللق واجلما ل املعتدل

  ...وهومصدرومجعها اخلالئق. واخلليقة؛ اخللق واخلالئق يقال؛ خليقةاهللا وهم خلق اهللا

  ...واخلليقة؛ الفطرة

  ...واخلليقة ؛والسليقة مبعىن واحد

  //وانك لعلى خلق عظيم // ويف التنزيل؛

  .ال تكثر على غريذالك. مع اخالقواجل

  .واخللق واخللق؛ السجية يقال خالص املؤمن وخالق الفاجر

اخللق بضم الالم وسكوا؛ وهوالدين // ليس شئ يف امليزان اثقل من حسن اخللق// ويف احلديث؛

اف والطبع والسجية، وحقيقته انه لصورةاالنسان الباطنة وهي نفسه واوصافها ومعانيها وهلما اوص

حسنة وقيمة والثواب والعقاب يتعلقان باوصاف الصورةالباطنة اكثرمما يتعلقان باوصاف 

الصورةالظاهرة، وهلذاتكررت األحاديث يف مدح حسن اخللق يف غريموضع كقوله من اكثرما يدخل 

  .الناس اجلنة تقوىاهللا وحسن اخللق

ان العبد ليدرك حبسن // وقوله؛.// قااكمل املؤمنني اميانا أحسنهم خل// وقوله صل اهللا عليه وسلم؛



  .//خلقه درجة الصائم القائم

  .//بعثت ألمتم مكارم األخالق// وقوله؛

  .وكذالك جاءت يف ذم سؤاخللق أيضا أحاديث كثرية

أي كان متمسكا به وآدابه وأوامره ونواهيه .// كان خلقه القرآن// ويف حديث عائشة رضي اهللا عنها؛

  .ارم واحملاسن واأللطافوما يشمل عليه من املك

  )١.(ويقال أخلق الرجل؛ اذا صارذا أخالق

استعظم خلقه لفرط احتماله املمضات .//وانك لعلى خلق عظيم // يقول الزخمشري يف تفسريقوله تعاىل؛

  .اي املوجعا ت من قومه وحسن خمالفته ومداراته هلم

  .//ذالعفووأمربالعرف وأعرض عن اجلاهلنيخ// وقيل؛ هواخللق الذي أمره اهللا تعاىل به يف قوله تعاىل؛

  

وعن عائشة رضي اهللا عنها، أن سعيد ابن هشام سأهلا عن خلق رسول اهللا صل اهللا عليه وسلم فقالت؛ 

  )٢.(أخرجه مسلم.// ألست تقرأالقرآن قد أفلح املؤمنون. كان خلقه القرآن//

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــ

  .ابن منظور. لسان العرب-١

  .الزخمشري. تفسريالكشاف-٢

  :املبادئ األخالقية يف التعامل املايل

  

ميدة يف شىت جاءاإلسالم بأخالق شاملة على مجيع أطراف حياة اإلنسان وأمربالتخلق خبلق اإلسالم احل

  .األعمال واملهن ووضع للحياة اإلنسانية أسسا ومبادئالتسعديف احلياة الدنيا واآلخرة

واملسلمون من بداية عصراإلسالم على عربالتاريخ ختلقواذه األخالق الذي جاءبه نبيناحممدصلى اهللا 

  )١."(وإنك لعلى خلق عظيم:" عليه وسلم والذي قال عنه ربناسبحانه وتعاىل

النبوية توزعوايف شىت البالدالعامل وأثروايف قلوب الناس بأخالقهم ، اإلسالمية،ذه األخالق القرآنيةو

  .احلميدة يف أعماهلم اإلجتماعية والتجارية والسياسية وفتحواقلوب الناس قبل فتح بالدهم

  

ولذالك ختلق . عامةاملادة غالبة على حياة اإلنسان األورويب خاصة واملسلم ،ويف الواقع األرويب احلايل

املسلم بأخالق اإلسالم يف مجيع أطراف حياته وخاصة يف معامالته اإلجتماعية وتصرفاته املالية يؤثرعلى 



  .اإلنسان أكثر ممايؤثرعليه بالوسائل األخرى واهللا أعلم

وأصبح .اذباهللاوبطنه بل جعل املادة واملال دينا والعي،ألن النظام الرأمسايل جعل اإلنسان مرتبطاباملال بعقله

  .املال كل شئ ومل يبق من األخالق اإلنسانية أي أثر

  .ويتسابق باخلريوينفق يف سبيل اهللا، حيسن،واملسلم يكرم اإلنسان

  

واإلسالم خيتلف عن النظام الرأمسايل والنظام اإلشتراكية من حيث املبادئ اإلعتقادية واإلقتصادية 

  .واملبادئ األخالقية

  :قتصاد اإلسالمي والرأمسالية واإلشتراكيةالفرق بني النظام اإل

  :نبني هذه الفروق باإلختصار

  

  :اإلقتصادالرأمسايل-١

  
  

يقوم اإلقتصادالرأمسايل على أساس حرية الفرد يف أن يعمل مايروقه من األعمال التجارية والصناعية وما 

نتاجها،وأن يتعامل مع غريه يتبعهامن معامالت،وأن ينتج األصناف اليت خيتارهاوالكمية اليت يف وسعه ا

  .بكل ما يستطيع من حرية

  ٢"(اإلقتصادالرأمسايل يرتكزعلي سياسة الباب املفتوح:وبعبارة أخرى

Laissez faire"  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤:سورة القلم اآلية)١(

  .روح الدين اإلسالمي،عفيف عبدالفتاح الطبارة -)٢(

  

أنه لكي تكون احلياة االقتصادية صحيحة البدأن تكون مستندة على أسس :ويقول علماء الرامسالية

  :ثالثة

املصلحة الشخصية كهدف،ألن واقع اإلنسان أنه اليعمل إذامل تكن له مصلحة شخصية تدفعه إىل :أوال

  .العمل

املزامحة كوسيلة،ألن اإلنسان مسريخبلقه أكثرمن ذكائه وعقله،فالبدله لكي يقتحم مصائب العمل :ثانيا

  .من منافس



  )١.(احلرية كشرط،ألن فقدان احلرية يقتل املنافسة،ويشل النشاط،والحيقق املنفعة الشخصية:ثالثا

  

  :اإلقتصاداإلشتراكي-٢

  :وه على ما يأيتنادى أنصار العمال باإلقتصاداإلشتراكي وبن

حموامللكية الفردية الواسعة لألرض وللرأس املال،وتسليمهاللدولة ملصلحة اجلميع،واألفراديؤدون :أوال

  .أعماالللدولة نظريأجورتعطى هلم بالتساوي على أساس قيمة العمل الذي ينتجه كل واحد منهم

  .وضع منهاج لإلنتاج يف حدودحاجة اموع نوعا وكما:ثانيا

  .وزيع السلع اإلستهالكية على الفرادكل حسب حاجتهت:ثالثا

وبذلك يزول التفاوت بني األفراد،وتنمحي الطبقات اإلجتماعية ويتساوى األفراد،فالأزمات :قالوا

  .إقتصادية،والشحناءعلىاملال،والتباغض والحتاسدوإمناأخوة وتعاون وسالم

النظم اإلقتصادية احلاضرة،فهو فريديف بابه  نظام اإلقتصاداإلسالمي الشبيه له بني:اإلقتصاداإلسالمي-٣

ونسيج وحده،فيه من الرأمسالية أحسن مالديها،وليس فيه عيوا،وفيه من اإلشتراكية املاركسية 

  .خريهادون شرها

  
  

ولكنه مل يقرهامطلقة يف آثارهابل أقرهامقيدة )امللكية الفردية(أنه حيترم:أول مايطالعنااإلسالم من نظامه

  :اريدختليصهامن شرورها،فهوخيتلف عن الرامسالية يف عدة أموربقيودعديدة 

  .حيارب تكديس الثروة ومجعها يف يدفئة قليلة،بل جينح إىل جعلهارامساليات متوسطة أوصغرية:أوال

  .ماأتى من تشريع حيفظ أموال األمة والفراد:ثانيا

  .لب العباداتمادعى إليه اإلسالم من الرب بالطبقات الفقرية،وجعل ذلك من ص:ثالثا

  .وضع اإلسالم مبادئاأخالقية للتعامل اإلقتصادي كماوضع مبادئالكل اطراف احلياة اإلنسانية:رابعا
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  .املرجع السابق -)١(

  .ملرجع السابقا -)٢(

  

وذه األمورالفارقة لإلقتصاداإلسالمي يتبني فرق النظام اإلقتصاداإلسالمي عن بقية النظم اإلقتصادية 

  .البشرية احلالية

وذه األمورالفارقة يتبني أيضاأن النظم البشرية احلالية جمردة عن العقيدة اي اإلميان باهللا واليوم 



بعيدين أيضا من العقيدة واإلميان واإلحترام لإلنسان، ويتحركون  اآلخر،خال من األخالق، بل وأكثرهم

ولذلك يرون كل الوسائل ،الغاية تربرالوسيلة:من مبدأكل مايؤدي إىل الغاية فهومباح أوبعبارة أخرى

  .مشروعا

  

أماالنظام اإلقتصاديي اإلسالمي عكس ما سبق من النظم البشرية من حيث املبادئ األخالقية والعناصر 

  :وعلى رأس املراجع. وهذا مانراه يف كل املراجع اإلسالمية قدميا كان أوحديثا. ساسيةاأل

  .القرآن الكرمي: املرجع األول-١

  .السنة النبوية الشريفة-٢

  .مجيع الكتب الفقهية-٣

  .والكتب املكتوبة يف موضوع األمور املالية والتجارية-٤

  :ومن هذه الكتب

  ):هجري-١٨٩-١٣٢( رمحه اهللالإلمام الشيباين"الكسب: "كتاب -١

  .ذكراإلمام الشيباين رمحه اهللا يف كتابه هذا األصول اإلقتصادية وبعض األموراألخالقية

  

  ):هجري- ١٨٣-١١٣(للقاضي أيب يوسف رمحه اهللا"احلراج:"كتاب-٢

  
  

ني فيه يف هذاالكتاب ذكر اإلمام أبويوسف يذكراملبادئ اإلقتصادية واألموراملالية بشكل عام، يكتب ويب

  "أخالق النظام املايل اإلسالمي"هلرون الرشيد باعتباره ويل األمر

  

  ):هجري-٢٢٤-١٥٤(أيب عبيدرمحه اهللا: لإلمام"األموال:"كتاب-٣

ويف هذاالكتاب بعدأن يذكرقواعد وحمددات األموراإلقتصادية، يبني ما يلزم للمسلم باإللتزام من 

  ...اآلداب واألخالق اإلسالمي

  

  ):هجري-٢٨٩-٢٠٣(حيي بن عمر رمحه اهللا: للفقيه"ام السوقأحك:"كتاب-٤

  .ذكرفيه املؤلف ما يلزم للمسلم أن يلتزم به واألمور اليت جيب أن حيذراملسلم منها

  

  )هجري-٣٥٠-٣٦٤(للماوردي رمحه اهللا"األحكام السلطانية: "كتاب-٥

  

  )هجري-٧٥١-٦٩١(البن قيم اجلوزية رمحه اهللا"الطرق احلكمية: "كتاب-٦



  .ويف الكتابني أيضا نرى العناصراألخالقية بشكل بارز

  

-٧١٢(حممدبن عبدالرمحن اليمين احلبشي رمحه اهللا: لإلمام"الربكة يف فضل السعي واحلركة:"كتاب-٧

  )هجري-٧٨٣

  .وقد ذكرناه يف هذاالبحث. عنصراأخالقيا)٤٠(ذكراملؤلف يف كتابه هذا أربعني

لية كلهايؤكد ويذكراملبادئ والعناصراألخالقية اليت جيب اخلضوع وغريهامن الكتب املهتمة باألموراملا

اليهايف املعامالت املالية وأاجزؤاليتجزأمن حياة املسلم مهما كان علمه وعمله، وموضوعه، وموقعه، 

  .ومهنته،ومكانته ومكانه وزمانه

  .ليةوهذا أكربفارق للنظام اإلقتصادي اإلسالمي من النظم اإلقتصادية البشرية احلا

  

  :ونذكرهنا بعض العناصر واملفاهيم واملبادئ املالية اإلسالمية

  :املال يف اإلسالم:أوال

  :لقد مسى اهللا تبارك وتعاىل املال قيمة -١

وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل اهللا لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا هلم قوال ((

  ٥: سورة النساء)) معروفا

  : خرياوقدمساه اهللا -٢

  ))وإنه حلب اخلري لشديد((

  ٨:سورةالعاديات

  :ومساه اهللا فضال -٣

)) فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اهللا واذكروا اهللا كثريا لعلكم تفلحون((

  ١٠:سورة اجلمعة

  :وجعله سبحانه وتعاىل زينة-٤

))  

  
  

  ٤٦:سورة الكهف)) ات خري عند ربك ثوابا وخري أمالاملال والبنون زينة احلياة الدنيا والباقيات الصاحل

  

  :وأضافه سبحانه وتعاىل إىل نفسه-٥

وليستعفف الذين ال جيدون نكاحا حىت يغنيهم اهللا من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أميانكم ((

البغاء إن  فكاتبوهم إن علمتم فيهم خريا وآتوهم من مال اهللا الذي آتاكم وال تكرهوا فتياتكم على



سورة )) أردن حتصنا لتبتغوا عرض احلياة الدنيا ومن يكرههن فإن اهللا من بعد إكراههن غفور رحيم

  ٣٣:النور

  

  :ونوه اهللا سبحانه وتعاىل بالثروة احليوانية -٦

. ولكم فيها مجال حني ترحيون وحني تسرحون. واألنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون((

واخليل والبغال . لكم إىل بلد مل تكونوا بالغيه إال بشق األنفس إن ربكم لرؤوف رحيموحتمل أثقا

  "))واحلمري لتركبوها وزينة وخيلق ما ال تعلمون 

  .٨-٥:سورةالنحل

  

  :كمانوه بالثروة النباتية فقال -٧

ان وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغري معروشات والنخل والزرع خمتلفا أكله والزيتون والرم((

)) متشاا وغري متشابه كلوا من مثره إذا أمثر وآتوا حقه يوم حصاده وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني

  .١٤١: سورة األنعام

  :وكذلك بالثروة املائية فقال -٨

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه حلما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسوا وترى الفلك مواخر فيه ((

  .١٤:سورة النحل)) ولعلكم تشكرون ولتبتغوا من فضله

  

  :األمور األصلية املتعلقة باملال

  :وكذلك املسلم يعتقد ويعلم هذه األصول والقواعد اآلتية

  .املال،ملك هللا سبحانه وتعاىل والصاحب األصلي هواهللا جلّ جالله-١

  
  

ى يغنِيهم اللَّه من فَضله والَّذين يبتغونَ الْكتاب ولْيستعفف الَّذين لَا يجِدونَ نِكَاحاً حت: (( قال اهللا تعال

و اكُمي آتالَّذ الِ اللَّهن مم موهآتراً ويخ يهِمف متملإِنْ ع موهبفَكَات كُمانمأَي لَكَتا مموا مكْرِهلَا ت

تحصناً لِّتبتغوا عرض الْحياة الدنيا ومن يكْرِههن فَإِنَّ اللَّه من بعد إِكْراههِن فَتياتكُم علَى الْبِغاء إِنْ أَردنَ 

يمحر ٣٣:سورة النور)) غَفُور.  

  

. اإلنسان املالك للمال ليس الصاحب األصلي للمال،بل هو خليفة ويد وديعة استودعهااهللا للمال-٢

آمنوا بِاللَّه ورسوله وأَنفقُوا مما جعلكم مستخلَفني فيه فَالَّذين آمنوا منكُم : ((ىلحيث قال اهللا تعا

كَبِري رأَج مأَنفَقُوا لَه٧:سورة احلديد)) و.  



  

  :املال من أكربوسائل االمتحان لإلنسان-٣

  :ويف هذا يقول اهللا تعاىل

ه فَيقُولُ ابتلَاه ربه فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ وأَما إِذَا ما ابتلَاه فَقَدر علَيه رِزقَفأماالْإِنسانُ إِذَا ما ((

ونَ التراثَ أَكْالً لَّماً وتأْكُلُ. ولَا تحاضونَ علَى طَعامِ الْمسكنيِ . كَلَّا بل لَّا تكْرِمونَ الْيتيم . ربي أَهاننِ 

  .٢٠_١٥:سورة الفجر.)) وتحبونَ الْمالَ حباً جماً .

  :املال،رزق، وإكرام ونعمة من اهللا سبحانه وتعاىل-٤

))ا إِذَا مأَمنِ ومي أَكْربقُولُ رفَي همعنو همفَأَكْر هبر لَاهتا ابانُ إِذَا مقُولُ فأماالْإِنسفَي قَهرِز هلَيعرفَقَد لَاهتا اب

  .١٦-١٥:سورة الفجر.)) ربي أَهاننِ 

  

  :ويف ذلك قال اهللا تبارك وتعاىل: املال فتنة-٥

))  

  
  

يمظع رأَج هندع أَنَّ اللّهةٌ ونتف كُمالَدأَوو الُكُموا أَممواْ أَنلَماع٢٨: سورة األنفال.)) و.  

  

  :ويف هذا قال اهللا جل جالله: املال زينة يف حياة اإلنسان-٦

))و ةضالْفبِ والذَّه نم ةقَنطَرريِ الْماطالْقَنو نِنيالْباءوسالن نم اتوهالش باسِ حلنل نيز ةموسلِ الْميالْخ

  .١٤: سورة آل عمران)) حياة الدنيا واللّه عنده حسن الْمآبِواَألنعامِ والْحرث ذَلك متاع الْ

  

  :قال اهللا عزوجل: املال تسيطر على النفوس وتؤسر-٧

  )٢٠:سورة الفجر)) (وتحبونَ الْمالَ حباً جماً((

  

: وجل املؤمنني ويقول ويف ذلك حيذراهللا عز. املال يلهي اإلنسان أحيانا عن ذكراهللا تعاىل وعمل اخلري-٨

))فَأُو كلْ ذَلفْعن يمو كْرِ اللَّهن ذع كُملَادلَا أَوو الُكُموم َلْهِكُموا لَا تنآم ينا الَّذها أَيي مه كلَئ

  .٩: سورة املنافقون)) الْخاسرونَ

  :كسب املال وحتصيله: ثانيا

  ١٥سورةامللك)) وا يف مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامش((

) فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا من فضل اهللا واذكروا اهللا كثريا لعلكم تفلحون ((

  ١٠سورةاجلمعة



ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اهللا عند املشعر احلرام ((

  ١٩٨سورةالبقرة)) وه كما هداكم وإن كنتم من قبله ملن الضالني واذكر

  

  .السعي يف طلب الرزق والتوازن بني قيام الليل والعبادات واجلهاديف سبيل اهللا وقراءة القرآن اخل

))  

  
  

إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك واهللا يقدر الليل والنهار 

م أن لن حتصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون عل

يضربون يف األرض يبتغون من فضل اهللا وآخرون يقاتلون يف سبيل اهللا فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا 

هو خريا الصالة وآتوا الزكاة وأقرضوا اهللا قرضا حسنا وما تقدموا ألنفسكم من خري جتدوه عند اهللا 

  .٢٠:سورةاملزمل)) وأعظم أجرا واستغفروا اهللا إن اهللا غفور رحيم

  

رواه ’ .إن اهللا حيب املؤمن احملترف’’:وعن ابن عمررضي اهللا عنهما أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  .الطرباين والبيهقي

  

االّ من عمل يده من أمسى ك’’:قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:وعن عائشة رضي اهللا عنهاقالت

  .رواه الطرباين والبيهقي’’ .أمسى مغفوراله

  

’’ .عمل الرجل بيده وكل بيع مربور:أي الكسب أفضل؟قال:قيل يارسول اهللا:فعن رافع بن خديج قال

  ،رواه أمحد

  :وعن أيب هريرة لرضي اهللا عنه أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال

  ."له من أن يسأل أحدا،فيعطيه أومينعهألن حيتطب أحدكم حزمة على ظهره،خري "

  )رواه البخاري ومسلم(

  

مرعلى النيب صلى اهللا عليه وسلم رجل فرآأصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم :عن كعب بن عمرة قال

  :يا رسول اهللا،لوكان هذايف سبيل اهللا؟فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:من جلده ونشاطه،فقالوا

  .لى ولده صغارا فهو يف سبيل اهللاإن كان خرج يسعى ع

  .وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو يف سبيل اهللا

  .وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخني فهو يف سبيل اهللا



  "وإن كان خرج يسعى رياءومفاخرةفهويف سبيل الشيطان

  )رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح:قال املنذري(

  

مامن مسلم يغرس غرساأويزرع :ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالوعن أنس رضي اهللا عنه أن رسو

  "زرعافيأكل منه طري،أوإنسان،إالكان له به صدقة

  )رواه البخاري ومسلم(

  
  

سبع جيري للعبدأجرهن وهويف :"أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: وعنه أيضا

خنال، أوبىن مسجدا، أو ورث من علم علما، أوكرى را، أوحفربئرا، أوغرس :قربه،وهوبعدموته

  ."مصحفا، أو ترك ولدايستغفر له بعد موته

  )رواه البزار والبيهقي وأبو نعيم(

  

وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يرشدأصحابه إىل ما جيب عليهم من اإلجتاه إىل العمل وإىل كسب 

ى اهللا عليه وسلم أن رجالمن األنصارأتى النيب صل:فعن أنس رضي اهللا عنه. الرزق وحتصيله

  .أمايف بيتك شيئ؟قال بلى،حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه،وقعب نشرب فيه املاء:فسأله،فقال

فأخذمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بيده وقال من يشتري هذين؟قال رجل .قال ائتين ما،فأتاه ما

قال . م؟مرتني أوثالثامن يزد على دره:"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم. أناآخذمهابدرهم

اشتربأحدمهاطعامافانبذه إىل :وقال. وأعطامهاألنصاري.فأعطامهاإياه،فأخذالدرمهني.أناآخذمهابدرمهني:رجل

فشدفيه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عودابيده،مث قال .فأتاه به.أهلك،واشترباآلخرقدومافأتين به

وقدأصاب عشرة دراهم،فاشترى ببعضها ففعل فجاء .اذهب فاحتطب وبع،والأرينك مخسة عشريوما

  .ثوبا،وببعضها طعاما

." هذاخريلك من أن جتئ املسألة نكتة يف وجهك يوم القيامة:فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  .وقال حديث حسن.رواه أبوداودواللفظ له والنسائي والترمذي

ويف ذلك وردعن الرسول .مغضوبالساعي يف طلب الرزق احلالل ممدوح والذي يسعى يف طلبهاحراما

من طلب الدنياحالالاستعفافاعن املسالة،وسعياعلى أهله،وتعطفاعلى :"صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

طلبهاحراما، مكابراا، مفاخرا، لقي اهللا  جاره،بعثه اهللا يوم القيامة ووجهه مثل القمرليلة البدر،ومن

  ."عزوجل وهوعليه غضبان

  )السيدسابق رمحه اهللا.عنصرالقوة يف اإلسالم (

  



من أعمرأرضاليست ألحد :"واإلسالم يشجع على تعمرياألرض، فيقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  .رواه البخاري" فهوأحق ا

  "من أحيامواتافهوله:"ويف رواية

  
  

  :م يشجع على التجارةواإلسال

التاجرالصدوق األمني،مع النبيني،والصديقني :"يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم:فعن أيب سعيد

  .رواه الترمذي وقال حديث حسن." والشهداء

  

فإنه مافتقر أحد قط إال أصابه . يابين استعن بالكسب احلالل عن الفقر: وقال عثمان رضي اهللا عنه إلبنه

  :ثالث خصال

  رقة يف دينه، -١

  وضعف يف عقله، -٢

  .وذهاب مروءته -٣

  .وأعظم من هذه الثالث استخفاف الناس به

ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك، وغريك يقوت لك، ولكن ابدأ : قال أبو سليمان الداراين

  .برغيفيك فأحرزمها، مث تعبد

  

  :شروط الكسب: ثالثا

  :بثالثة شروطوما شرطه اإلسالم فيما يتصل بالكسب يتلخص 

  .أالّيلهي عن حق اهللا:األول

يا أيها الذين آمنوا ال تلهكم أموالكم وال أوالدكم عن ذكر اهللا ومن يفعل ذلك :"(( قال تبارك وتعاىل

  ٩:املنافقون)) فأولئك هم اخلاسرون

  

  .أن اليصرف عن القيم اخللقية اإلسالمية الصاحلة:الثاين

رجال ال تلهيهم جتارة :" مل يشغله شيئ عن ذكراهللا وطاعته فقال حيث أثىن اهللا سبحانه وتعاىل على من

.)) وال بيع عن ذكر اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة خيافون يوما تتقلب فيه القلوب واألبصار

  .٣٧:سورةالنور

:"(( وعتب على مجاعة تركوا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خيطب اجلمعة فانصرفوا إىل جتارة وقال

رأوا جتارة أو هلوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند اهللا خري من اللهو ومن التجارة واهللا خري  وإذا



  ١١:سورةاجلمعة)) الرازقني

  :وىاملتصدقني من سوؤاملعاملة جتاه الفقراء واحملتاجني بالقول والفعل والرياء

ى كَالَّذي ينفق مالَه رِئَاء الناسِ والَ يؤمن بِاللّه والْيومِ ياأيهاالذين آمنوا التبطلواصدقَاتكُم بِالْمن واألذَ((

ٍء ميلَى شونَ عرقْدلْداً الَّ يص كَهرابِلٌ فَتو هابفَأَص ابرت هلَيع انفْوثَلِ صكَم ثَلُهرِ فَماآلخ اللّهواْ وبا كَسم

  .٢٦٤:سورةالبقرة.)) كَافرِينالَ يهدي الْقَوم الْ

  
  

  .أن يكون الكسب عن طريق مشروع،كي ال يضار األفراد،والاجلماعات، وال خيل بالقانون العام:الثالث

  :ولذالك حرم اإلسالم كل مافيه ضرربالفرد أوباتمع،أوكان خمالّبالقانون العام للدولة

  :الربا -١

)) تقوا اهللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمننييا أيها الذين آمنوا ا:"(( قال اهللا تعاىل

  .٢٧٨:سورةالبقرة

  

  .فهوحبس أقوات الناس وحاجام الضرورية:اإلحتكار -٢

  "الحيتكرإالّخاطئ:"حيث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  )رواه مسلم وأبوداود وابن ماجة والترمذي(

  

  :القمار واإلجتارباملخدرات-٣

يا أيها الذين آمنوا إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل الشيطان (( :"قال اهللا تعاىل

  ٩٠:سورةاملائدة)) (فاجتنبوه لعلكم تفلحون

  

  :تطفيف املكاييل والتالعب باملوازين -٤

ويل للمطففني الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم :"(( قال اهللا تعاىل

  .٥-١:سورة املطففني)) ال يظن أولئك أم مبعوثون ليوم عظيمخيسرون أ

  

  :السرقة -٥

)) والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء مبا كسبا نكاال من اهللا واهللا عزيز حكيم:"((قال اهللا تعاىل

  ٣٨:سورةاملائدة

  

  :أكل أموال الناس يالباطل -٦



وا أموالكم بينكم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض يا أيها الذين آمنوا ال تأكل:"(( قال اهللا تعاىل

  .٢٩:سورةالنساء")) منكم وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا كان بكم رحيما

  

  :أكل أموال اليتامى -٧

وآتوا اليتامى أمواهلم وال تتبدلوا اخلبيث بالطيب وال تأكلوا أمواهلم إىل أموالكم إنه :"(( قال اهللا تعاىل

  ٢:سورةالنساء "))كان حوبا كبريا

  :الغش -٨

  .رواه مسلم" من غشنا فليس منا:"قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  

  :الترف، واإلسراف،والتبذير -٩

إن املبذرين كانوا إخوان . وآت ذا القرىب حقه واملسكني وابن السبيل وال تبذر تبذيرا:"(( قال اهللا تعاىل

  .٢٧-٢٦:راءاإلس.")) الشياطني وكان الشيطان لربه كفورا

  
  

  )٦٦:سورةالفرقان")) (والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقتروا وكان بني ذلك قواما:"((وقال اهللا تعاىل

  

  :البخل - ١٠

")) وال جتعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوما حمسورا:" ((قال اهللا تعاىل

  .٢٩:سورةاإلسراء

  

  :ألخالقية يف املعامالة املاليةاجلوانب اإلميانية وا: رابعا

  

  :اإلسالمية يف التصرفات املالية-اجلانب اإلميانية

يف كتابه الربكة يف فضل السعي واحلركة ) اهلجري٧٨٢-٧١٢(ذكرحممد بن عبدالرمحن اليمين احلبشي

  :شروط اإلسالم اإلميانية لقبول األعمال اإلقتصادية كما يلي

  )٣٦:ص.(بعيدا عن الشبهة أن يكون العمل اإلقتصادي حالال -١

  )٣٦:ص. (استقصاء الزكاة وصرفها ألهل الصدقات -٢

إن يف املال حلقا :"حلديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم. وتأدية اإللتزامات املالية األخرى غريالزكاة -٣

وآتواملال على حبه ذوي القرىب واليتامى واملساكني وابن :"مث قرأ قوله تعاىل" سوى الزكاة

  )٣٧:ص"(لالسبي



  )٣٨:ص.(املواظبة على الصلوات املفروضات وتأديتها يف األوقات املعروفات-٤

  )٣٨:ص.(معرفة مااليستغىن عنه من أصول اإلعتقادات والعلوم الشرعية -٥

-٣٨:ص.(حسن صحبة اإلخوان،والقيام مبا جيب من حقوق األهل وسهولة اإلنفاق على القرابة -٦

٣٩(  

إلغتياب، وجمانبة أهل اإلرتياب،واملواظبة على تالوة الكتاب والقيام مبا جيب اإلقالع عن النميمة وا -٧

  )٣٩:ص.(هللا ورسوله ولألصحاب

  )٣٩:ص.(أن ال حييف عندموته يف وصيته -٨

  

وبعد أن ذكر هذه الشروط اليت اعتربها شروطا إميانية لقبول األعمال اإلقتصادية عرض بالتفصيل 

وحصر هذه العناصر يف أربعني عنصرا . عليها أو تتأسس االربكةشروط، أ وأركان أو عناصر تقوم 

  :وهي

  .تقوى اهللا والتوكل عليه -١

  .كثرة اإلستغفار -٢

  .الصالة وإقامتها باخلشوع،واملواظبة على اجلماعة -٣

  .الصالة الضحى)املواظبة على(-٤

  .املواصلة بني املغرب والعشاء بالذكر وقراءة القرآن -٥

  .روسنة الفجر وقيام الليل واإلجتهاد بالعباداتصالة الوت -٦

  .اإلجتهاد بالطاعة -٧

  
  

  .الصدقة وحسن اإلنفاق -٨

  .املباركة يف الصدقة -٩

  ..الربوصلة األرحام والرفق وحقوق الوالدين - ١٠

  .املواظبة على الوضؤ - ١١

  .الصيام - ١٢

  .ااإلعتكاف يف املساجد وعمارا - ١٣

  .اعاحلج والعمرة ملن استط - ١٤

  .تالوة القرآن - ١٥

  .قلة الكالم مبا ال يعين وترك الغيبة والنميمة - ١٦

  .التبكري يف طلب العلم والرزق - ١٧



  .التزوج وطلب الولد - ١٨

  .اكثار محداهللا تعاىل وشكره - ١٩

  .اكثارالصالة والتسليم على النيب صلى اهللا عليه وسلم - ٢٠

  .اإلحسان إىل اليتيم - ٢١

  .عسرينالتيسري على امل - ٢٢

  .زيارة الضعفاء والغرباء وإكرامهم - ٢٣

  .طلب العلم - ٢٤

  .اإلجتماع واأللفة وحسن املدارة والصحبة - ٢٥

  .املواظبة على الدعاء - ٢٦

  .تسمية اهللا يف مجيع األعمال - ٢٧

  .السالم عند دخول البيت - ٢٨

  .سكىن املواضع املعهودة بالربكة - ٢٩

  .التجارة والسفر البتغاءالرزق - ٣٠

  .اختاذالغنم - ٣١

  .اختاذ النخل - ٣٢

  .حسن التدبري - ٣٣

  .كيل الطعام وتقويته وحسن التدبري - ٣٤

  .اإلجتماع على الطعام وماعاة آدابه - ٣٥

  .التوسعة على العيال - ٣٦

  .اكرام الطعام وآدابه، والشراب وآداب الضيافة - ٣٧

  .تسمية الولد حممداأو أمحدا - ٣٨

  .منهااإلستعانة باهللالتأدب بآداب منهااملشورة و - ٣٩

اجتناب منع املاء وسب الريح والبغي والربا واخليانة واإلحتكار، ومنع قطع الشجراملنتفع به يف  - ٤٠

  .الطرق وحنوها

  )اهلجري٧٨٢- ٧١٢.حممدبن عبدالرمحن اليمين احلبشي. الربكة يف فضل السعي واحلركة(

  .قتصادية واملالية، أي الركن املعنويهذه هي الشروط اإلميانية واألخالقية لقبول األعمال اإل

  

  :وهكذاحنن يف املعامالة والتصرفات املالية أمام قبولني اثنني

مث قبول إمياين  -٢قبول وفق انتاجيتهاأورحبيتها،وهذاالنوع من القبول أومن املعايري مقبول إسالميا  -١

  .لألعمال



  

  "أخي"مجعية  -Ahî:ودورهايف الدولة العثمانية -

  
  

وكانت جذورها تستندإىل . أخي أ سست يف القرن الثالث عشر امليالدي يف العصراخلالفة العثمانيةمجعية 

وكان هؤالء األصناف أصحاب األعمال واحملالت التجارية يعملون كأفراد ليس . القرن الثالث اهلجري

  .كمؤسسة يف ذلك الوقت

  

بون هلذه اجلمعية كانوايعتربون بعضهم أخذت هذه اجلمعية هذااإلسم من األخوة اإلسالمية ألن املنتس

  ".مجعية أخي"ولذالك مسوااسم اجلمعية ب"أخي" ب:أخا يف اإلسالم وخياطبون بعضهم

أي أصحاب احملالت التجارية والصناعية . واملؤسسون هلذه اجلمعية هم أصناف وأصحاب التجارية

  .الذين يعملون يف التجارة داخل دولة العثمانية

  

  :اجلمعية اهلد ف من تأسيس

  :وكان اهلدف من هذه اجلمعية

اإللتزام باملبادئ األخالقية اإلسالمية يف أعماهلم التجارية وتصرفام املالية خاصة وحيام اليومية  -١

  .عامة 

  .نصرة املظلومني واحملتاجني والضعفاء -٢

  .تشجيع اآلخرين للتنمية وإصالحهم -٣

  .ومعنويا دعم املتشبسني للعمل ومساعدم ماديا -٤

  .الوساطة بني السلطة والشعب -٥

  

-وكانت الدولة العثمانية تدعم وتساهل عمل هذه اجلمعية ألا كانت تعمل لصاحل الدولة والشعب

  .الرعية

ألن أعضاؤه ومدرائها كانوا يعملون لصاحل . وكانت هلذه اجلمعية نفوذاوتأثريا قويا على الراعي والرعية

  .اجلميع

  

  :ونفوذها للراعي والرعية باإلختصار"أخي"تأثري مجعية

  

  :تأثريها على ساحة العمل التجارية والصناعية والفنية-١



كان املنتسبون هلذه اجلمعية يتكونون إما من أصحاب العمل التجارية أوأصاحب الصناعة والفن أو 

 العامل كانوا يتعلمون فيما بينهم املناسبات بني. يعين كلهم أصحاب مهنة. أصحاب املهن األخرى

  .وصاحب العمل ويؤسسون األخوة بني الصنفني

ويف بعداأليام يف األسبوع جيتمعون يف املساء ويتدارسون فيما بينهم املبادئ األخالقية اإلسالمية التجارية 

  ...ويتعلمون استخدام السالح والرمي وركوب اخليل اخل. والتصرفات املالية

  

  :ريةتأثريهم على الساحة السياسية والعسك-٢

  
  

من بداية تأسيس الدولة العثمانية حىت ايتهاكانت هلذه اجلمعية تأثريقوي على السياسيني ،رجال 

  .األعمال والعسكريني

  

  :تأثريهم أيضا على علماءاملسلمني-٣

حىت على العلماءكانت بشكل بارز، دعمهم ألعماهلم العلمية وتذكريهم ملهمام "أخي"تأثري قيادة مجعية 

  .و إجيادالطلبة هلمووظائفهم 

  

  :تأثريهم على العامة على شىت الطبقات-٤

يف توجيههم إىل األعمال اخلريية وإصالحهم بني الناس ودعوم الناس إىل أسس األخالق اإلسالمية 

  .احلميدة

  

  :تأثريهم على الشباب-٥

  .توجيههم إىل العمل وإىل العلم وتنشأم على األخالق اإلسالمية

  

طون بني الفقراء واألغنياء وذا يتسببون لتأسيس العدالة اإلجتماعية حتت إدارة وكانوا يتواس-٦

  )مصطفى أوزال: اختصارا من كتاب الدين واإلقتصاد للدكتور.(اخلالفة اإلسالمية

  

  :وكان هلذه اجلمعية مبادئا وعناصرا نلخصهاكااآليت

  .وأن حيب لآلخرين ما حيب لنفسهأن يكون املنتسب هلذه اجلمعية على سلوك سليم واخللق احلسن -١

  .أن خيرج الغد ر والعداوة واحلسد والغيبة من حياته ويزيلها من قلبه-٢

  .أن يوف بعهده، وقوله وحبه لآلخرين، وأن يكون شابع العني والقلب واروح-٣



  .أن يكون رحيما،مشفقا، عادال،فاضال، عفيفا، مستقيما وكرميا-٤

  .أن يوقر وحيترم الكبار-٥

  .يستر عيوب اآلخربن، وأن اليضرب أخطاءهم يف وجوههم وأن يكون مساحماأن -٦

  .أن يكون حلواللسان، مبتسم الوجه، خملصا وأمينا-٧

  .أن يصل من قطعه وأن يزور األصدقاء واألقرباء-٨

  .أن حيسن للجميع، وأن حيب اخلري للجمع والبيطل حسناته باملن واألذى-٩

  .باإلبتسامأن يرى شغل الناس من القلب و- ١٠

  

  .أن حيسن للجار دائما ويصرب ويتحمل على أذى اجلاراجلاهل- ١١

  .أن ال يفرق بني األبيض واألسود واجلنسية واللسان واملذهب والدين يف إقامة احلق والعدالة- ١٢

  .أن يبحث دائمااخلطأ والقصور يف نفسه وأن يصاحب الصاحلني ويبتعد عن الطاحلني- ١٣

  .بة الفقراء وجمالستهمأن الجيتنب عن مصاح- ١٤

  
  

  .أن حيترم األغنياء من سبب غناهم وإمنا حيترمهم وحيبهم هللا سبحانه وتعاىل- ١٥

  .أن يقول احلق ألجل احلق وال خياف من إقرار احلق يف قوله وفعله- ١٦

  .أن حيافظ ويصون من يعمل عنده من العمال واخلادمني- ١٧

  .سر والعالنيةأن يلتزم بأوامراهللا تعاىل ونواهيه يف ال- ١٨

  .أن ال خيالف فعله قوله- ١٩

  .أن جيتنب من السوء قوال وعمال- ٢٠

  .أن يدافع عن احلق وأن مينع الظلم باحلق- ٢١

  .أن يدفع السوء والطغيان باحلسىن- ٢٢

  .أن يصرب على السوء والبلوى- ٢٣

  .أن جياوب على العدوان مبثل مااعتدواوبسالحهم- ٢٤

  .اته وأعماله وأفعالهأن خيلص يف اعتقاداته وعباد- ٢٥

  .أن ال يفتخر باألموال الذي يبقى يف الدنياالفانية- ٢٦

  .أن ال يطلب يف حسناته وخرياته إال رضاءاهللا سبحانه وتعاىل- ٢٧

  .أن يصاحب ويالزم العلماء ويستشريهم يف أمور الدنيا واآلخرة- ٢٨

  .أن حيافظ على السر وال يفشيها- ٢٩

  .ان وزمانأن يتوكل على اهللا يف كل مك- ٣٠



  .أن يراعي لألعراف والعادات الصحيحة- ٣١

  .أن يرضى بالقليل ويشكر الكثري باإلنفاق- ٣٢

  .أن يساهم ويتنازل دائمامن نفسه- ٣٣

  

طبع يف استانبول يف مطبعة النسل . ياووز باهادرأوغلو:للمؤرخ . حنن املسلمون العثمانيون: من كتاب(

  )٢٠٠٦: سنة

  :ب أن حتل يف فهم املعامالة املالية يف أوروبااملسلمون يف أوروبا ومشكلة جي

ألن . هنا ك أمر مهم جيب حلهامن ناحية الفقه اإلسالمي أال وهي موضوع اصطالح الدار

  .البالداألوروبية مل تعرف بعد على درجة الوضوح يف زهن كثريمن األقلية املسلمة يف أوروبا

ل من أي بلد من هذه البالد األوروبية يف حكم دار مادام هذه البالد ليست دياراإسالمية فماذا إذا؟ ه

حرب أم دارعهد أودارأمان؟ أرى هذااألمرأمرامهماجدامن حيث بيان األسس واملبادئ األخالقية خاصة 

  .يف املعامالت املالية والكسب واملعاش واملعامالت اإلجتماعية بشكل عام

  
  

بعض امللتزمني يهربون ويغشون وخيدعون والسبب يف ذلك أن كثريا من املسلمني يف أوروبا حىت 

  .استناداإىل أن هذه الدياردياركفرويقصدمن ذلك أاديارحرب

ولذلك جيب أن يزال هذاالفهم اخلاطئ من أزهان املسلمني الذين يعيشون يف البالداألوروبية الذين 

اإلسالم  أصبحواجزءامن هذه البالد، ومن هذاالسبب املسلمون يف أوروبااعطواصورة سيئة عن

  .واملسلمني،أن املسلم يغش،خيدع،يهرب واليويف بالعهد

إذايترتب على الس األورويب لإلفتاء والبحوث أن جييب على هذه األسئلة اآلتية ويعرف 

  :اإلصطالحات ويأخذالقرارات يف هذااملوضوع

  هل كل بلد كفر دار حرب؟-

  هل البالد األوروبية ديارحرب؟-

  ديارعهد أوأمان؟ هل البالد األوروبية-

جيب أن توضح هذه األمور يف أزهان املسلمني لكي الخيالفوايف معامالم املالية واإلجتماعية املبادئ 

  .األخالقية اإلسالمية استناداإىل بعض اإلصطالحات يسيؤن فهمها أوجيهلون تعريفها 

كيف تعاملوايف . يف أوروباأعتقد أن املسلمني الذين هاجرواإىل احلبشة أحسن مثال لألقلية املسلمة 

  احلبشة؟

  ؟.هل غشواالناس وخدعوا اخل. هل اعتربوااحلبشة دارحرب؟مع أا كانت بلدنصراين

اجلواب، حسب مانرى يف املراجع أم عاشوايف أراضي ااحلبشة آمنني مطمئنني وخالطواالناس 



كحربيني بل بالعكس وعاشروهم وجاوروهم وتاجروامعهم، ومل ينقل عنهم أم عاملوااحلبشيني 

ومل ينقل عنهم أيضا الغش، واخلداعة . ساعدوهم وعاونوهم وعملوا دائما لصاحل احلبشيني وبلدهم

  .واخليانة، والكذب وسؤ املعاملة بل فتحوا قلوب احلبشيني بأخالقهم احلميدة اإلسالمية

  

  :واألمراآلخرهو

  
  

ت اللحومية من حمالت األوروبيني باعتبارهم أن كثريامن املسلمني يف أوروبا يشترون اللحوم واملعموال

اعتبارهم أم أهل كتاب صحيح والباس به، . أن شعب هذه البالد أي البالد األوروبية أهل كتاب

ولكنهم جيهلون واليفقهون أن هؤالء اليذحبون طبقالشريعتهم بل اليذحبون أصال، واملتعارف عليه 

  .امل يذبح طبقاللشريعة اإلسالمية اليؤكل ذبيحتهعنداملسلمني هو أن الذابح ولوكان مسلماإذ

والسبب يف مالحظيت هلذه األمورهو، خاصة يف األواين األخرية بدأت تقل احلساسية الدينية عنداملسلمني 

يف أوروبا يف املأكوالت واملشروبات خاصة واألموراإلسالمية واإلنسانية بشكل عام، وهذاالضعف 

واهللا . ته اإلسالمية ويكون سببا إلبتعاده عن األخالقيات اإلسالميةتؤثريف أخالق املسلم ويف شخصي

  .تعاىل أعلم

  

  :اخلالصة يف هذااملوضوع

  :بعد عرض املوجز هلذ املوضوع املهم، أقترح على الس األورويب لإلفتاء والبحوث مايلي

مني يف أمورالدين تشكيل جلنة أوهيئة من العلماء يف أوروبة إلرشاد وتوجيه رجال األعمال املسل-١

  .والدنيا

  .ترتيب الدورات التدريبية العلمية والتجارية لرجال األعمال يف أوروبا يف أزمنة مناسبة -٢

  .ومن خالل ذلك يتعلمون األمور العلمية والفقهية املتعلقة باألموال والتجارة

  

  .لسحة األوروبيةتأسيس مجعية أونقابة تشكل من رجال األعمال املسلمني الذين يعملون على ا-٣

  .اليت ذكرناها سابقا"أخي" شبيه باجلمعية 

  :وتكون وظيفة هذه اجلمعية

  .توثيق العالقات بني رجال األعمال املسلمني يف أوروبا وتعارفهم وتعاوم فيمابينهم-١

  .التنسيق بني رجال األعمال يف أوروبا ورجال األعمال املسلمني يف العامل اإلسالمي-٢

  .ت ودورات فيما بينهمترتيب لقاءا-٣

  .ترتيب لقاءات بني علماء املسلمني ورجال األعمال املسلمني-٤



  .تشجيعهم على األعمال اخلريية ودعمهم للهيئات واملؤسسات اإلسالمية-٥

  .ويئتهم لالشتراك يف الفعاليات الدعوية واإلرشادية يف الساحة األوروبية-٦

  
  

اليقتصر أعماهلم على التجارة ويعلمواأم مسؤولون من الدعوة لكي . كما فعل التجاراملسلمون األوائل

  .والرسالة اإلسالمية

  

  :والكلمة اخلتامية يف األخالقيات اإلسالمية يف أموراألموال والتجارة

  :هي أن األخالق اإلسالمية يف أمور األموال تتلخص يف

  

ويتميز من اآلخرين بأخالقه يف كل . عمالهاإللتزام بالقواعد األخالقية اإلسالمية يف أقواله وأفعاله وأ-١

  .ألن النظام الرأمسايل مل يترك أي مبدأمن مبادئ األخالقية الدينية وال إنسانية. تصرفاته

ماذا تقولون وتفكرون عن رجال األعمال : ولذلك عندما سألوا أحد رجال األعمال األملاين وقالوا له

  اجلدد؟

  ."أخاف منهم:" فأجاب وقال

  ملاذا؟قالوا له 

  ."ألم ليس عندهم مبادئ وأخالق:"قال هلم

  

والشكر اليؤدى باللسان أي . هلذه النعم كله" الرازق جل جالله"الشكراملستمرلصاحب احلقيقي-٢

  .بالقول ، وإمنا يؤدى بالفعل

  :ألن الشكر يف اإلسالم كما يف كتب التفاسري

  .اإلعتراف بأن النعم كله من عند اهللا عز وجل-١

  .ألموال والنعم فيما يرضي اهللا سبحانه وتعاىلصرف ا-٢

  

  .واهللا تعاىل أعلم. وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني

  

  ٢٠٠٨.مصطفى مالأوغلو

  
  


