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  ملخص البحث

   بین تقدم العصر ومنظور الشریعة اإلسالمیة ثنائیة العمل واإلنتاج

  )دراسة فقهیة مقارنة(

  عزة إسماعیل عبد الغني علي / ةإعداد الدكتور

                                                                     یتنــاول البحــث فــي خطتــه بیــان كــون العمــل وزیــادة اإلنتــاج مــن أعظــم القــیم التــي 

ًیها اإلسالم واهتم بهـا اهتمامـا كبیـرا بـضرورة تحقیقهـا      حث عل ً                                                 ً          اإلنتـاج           لـدفع عملیـةً

            یة واالهتمــام                                                  تحقیــق الكفایــة اإلنتاجیــة مــن خــالل تعبئــة المــوارد البــشر و   ر        واالســتثما

   .                 بها دون تعطیل لها

                           ودعــا إلــى اســتثمار المــوارد  .                          إلــى العمــل، ونهــى عــن البطالــة          دعــا اإلســالم     حیــث   

                                                   محافظــة علیهــا وترشــید اســتخدامها باألســالیب النافعــة دون                   الطبیعیــة مــن خــالل ال

                                                                    إســراف أو تبدیــد، لتــأمین كفایــة المجتمــع مــن النــاتج ومــن ذلــك ضــرورة استــصالح 

ٕ                                                                 ٕاألرض المــــــوات واحیائهــــــا، واســــــتزراعها، ومنــــــع احتجازهــــــا، واســــــتغالل الثــــــروات 

ًالمعدنیة استغالال عادال ً                     ً ً.   

َّ                                 َّتنمیتهـــا وبـــین حرمـــة التعامـــل بالربـــا ً                                        ً ودعـــا أیـــضا إلـــى اســـتثمار المـــوارد المالیـــة و

   .                                                         واكتناز األموال وتعطیلها عن االنتفاع بها بالتنمیة واالستثمار

                                                  دراســـة مـــنهج الـــشریعة اإلســـالمیة وتوجیهاتهـــا نحـــو العمـــل  :               ویهـــدف البحـــث إلـــى

                                                              واإلنتـــاج، ووضـــع الـــضوابط الـــشرعیة مـــن خـــالل األحكـــام لـــضمان توجیـــه عملیـــة 

ــ ً               ًویهــدف أیــضا إلــى    .                          ضرر، ورفــع الكفــاءة اإلنتاجیــة                          اإلنتــاج نحــو المنــافع ومنــع ال

                                                                          أهمیــة التنــوع فــي المــوارد لتحقیــق التكامــل والتعــاون بــین المجتمــع وزیــادة النــشاط 

   .                                                    اإلنتاجي بالعمل مما یحقق التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة

                                                             وقـــد ســـرت فـــي بحثـــي هـــذا علـــى المـــنهج االســـتقرائي التحلیلـــي مـــن خـــالل عـــرض 

                                               المـــسائل مـــع ذكـــر مواضـــع االتفـــاق واالخـــتالف فیهـــا، وذكـــر                  مـــذاهب الفقهـــاء فـــي 
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ٕ                                                                           ٕسبب االختالف، وایراد المناقشات بین أقوال الفقهـاء ثـم بیـان الـرأي الـراجح المؤیـد 

   .                                                          بالدلیل، إلى جانب توثیق جمیع األقوال واآلراء من كتبها األصیلة

  ع         المنـاف                              كـون الهـدف مـن العمـل اإلنتـاجي خلـق  :                           ویخلص البحث إلى نتـائج منهـا

                                                                    وقـصد إنتــاج الـسلع والخــدمات التـي تــشبع الحاجـات األساســیة لإلنـسان، وهــذا هــو 

   .                        العائد أو الكسب من العمل

ًأیــضا یعــد اســتثمار المــوارد البــشریة والطبیعیــة والمالیــة عنــصرا هامــا فــي تحقیــق  ً ً                                                                        ً ً ً

   .                        النماء واالزدهار االقتصادي

              ى مجــال اإلنتــاج                                     ضــرورة األخــذ بأســالیب التقنیــة الحدیثــة فــ    الــى       دراســة         وتوصــي ال

      علــــى                 ، وضــــرورة االعتمــــاد                                          مادامــــت ال تتعــــارض مــــع قواعــــد الــــشریعة اإلســــالمیة

                                                                          الذات، فالمنهج اإلسالمي یسعى لتفجیر الطاقات الكامنة باعتبارها السبیل الوحید 

                           االقتــصادیة ومخاطرهــا، وضــرورة              عــن التبعیــة ٕ                               ٕللوفــاء باحتیاجــات األمــة، وابعادهــا

                                         اعتبارهــا مــن موجبــات اإلنتــاج، والحــث علــى ضــبط                           االهتمــام بالطاقــات البــشریة ب

                         ســراف والتبــذیر والتــرف؛ ألن                                            وترشــید نفقــات اإلنتــاج وتطهیرهــا مــن كــل نــواحى اإل

ِّ                                                                           ِّذلك یقود إلى تخفیض الكلفة وزیادة العائد بما یمكن الوحدة االقتصادیة من النمو 

   .         والتطویر 

   .     منظور    ال–        العصر -        اإلنتاج  -      العمل   :           المفتاحیة         الكلمات 

aail@kku.edu.sa 



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٢٢

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

The duality of work and production between life progress 
and the perspective of Islamic law. 

(Comparative jurisprudence) 
Dr. Azza Ismail Abd Elghany Ali 

Comparative Jurisprudence Department - Faculty of Islamic and Arabic Studies 
(girls) – Al Azhar university - El Mansoura - El Dakahlia – Egypt 

E-mail: rawan_١٤@yahoo.com 
aail@kku.edu.sa 

Research summary 

All praise is to Allah; Lord of the worlds. Prayers and peace to the 

master of the first two and the others, our Prophet Muhammad and his 

family, his companions and those who guided him to the Day of 

Judgment. This research deals with the fact that work and increased 

production are among the greatest values that Islam urged and cared 

about. Moreover, Islam had great care to achieve and advance the 

process of production, investment, and productive sufficiency by 

mobilizing and caring for human resources without disrupting them. 

Although Islam called for work, it forbids unemployment. It also 

demanded the investment of natural resources by preserving them and 

rationalizing their use in beneficial ways without extravagance or 

waste. These will lead to ensuring the adequacy of society from the 

output by the need to reclaim and revive the dead land, cultivation, the 

prevention of detention, and the utilization of mineral resources fairly. 

Islam also called for the investment and development of financial 

resources. It demonstrated the inviolability of riba-based dealing, 

hoarding and disrupting funds from utilizing them for development and 

investment. The research aims to: study the approach of Islamic law 

and its directions towards work and production, Establishing Shari'ah 

controls through provisions to ensure that the production process is 

directed towards benefits, preventing damage, and raising production 

efficiency. It also aims at the importance of diversity of resources to 

achieve integration and cooperation among society and increase 

productive activity by working towards social and economic 

development. This study conducted an analytical inductive approach by 

presenting the doctrines of jurists in matters. Also, it mentioned the 
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positions of differences and agreement, the reason for the difference, 

and discussions between the statements of the jurists. Then, the study 

presented the statement of opinion most likely supported by the guide, 

as well as the documentation of all the words and opinions of its 

original books. The research concludes many findings such as the 

purpose of productive work is to create benefits and to produce basic 

needs of the human being such as goods and services, and this is the 

yield or gain of work. Investing in human, natural and financial 

resources is also an important element in economic development and 

prosperity. The study recommends the need to adopt modern 

techniques within the production field as long as they do not conflict 

with the rules of Islamic law. In addition to the need for self-reliance, 

the Islamic approach seeks to blow up the potential as the only way to 

meet the needs of the nation and to keep it away from economic 

dependence and its dangers. Moreover, the need to pay attention to 

human capacities as a means of production, to urge the control and 

rationalization of production expenditures and to clean them up in all 

aspects of extravagance, waste and luxury. This leads to a reduction in 

costs and an increase in revenue to enable the economic unit to grow 

and develop. 
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   يل ىل مل خل

  املقدمة

إن الحمد هللا نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا 

ً                                                                 ومن سیئات أعمالنا من یهده اهللا فال مضل له ومن یضلل فلن تجد له ولیا 

 ــــ الرحمة المهداة والنعمة المسداة والصالة والسالم على سیدنا محمدـــ ا،ً     مرشد

عنا یوم الدین یوم ال ینفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب والسراج المنیر وشفی

.                                                       وسلم وبارك علیه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى یوم الدینِّ              سلیم اللهم صل

  ....  أما بعد 

                       س بالـسعى فـى طلـب الـرزق،       الناّ    ّ  وجلّ  ّ عز                                     اإلسالم دین العمل واإلنتاج، حیث یأمر اهللا 

  ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه  ُّ  :          فقــــــال تعــــــالى

                                  ــــ بـین اإلیمـان والعمـل فـي الحـدیث                     كما ربـط رسـول اهللا ــــ   ،  )١ (َِّّ ُّ

           لـیس اإلیمـان   "         ــــــ  ملسو هيلع هللا ىلص               قـال رسـول اهللا ـــ   :                        ــــ رضي اهللا عنـه ــــ قـال              المروي عن أنس 

   . )٢ ( "       ه العمل                                             بالتمني وال بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدق

                                                                 ولقــد حــث اإلســالم علــى العمــل وحــارب الكــسل واالتكالیــة ودعــا إلــى الجــد وبــذل 

ـــــاة واعمـــــار األرض  ـــــاع بطیبـــــات الحی ٕالجهـــــد مـــــن أجـــــل تحـــــصیل الـــــرزق واالنتف ّ                                                            ٕ ّ

                                           ـــــ وخلفـاؤه أروع األمثلـة فـي الجـد وممارسـة  ملسو هيلع هللا ىلص                     وقـد ضـرب الرسـول ـــــ  . ٕ       ٕواصالحها

                                       ستخفوا بالعمـل ولـم یحتقـروا العـاملین، بــل                                      العمـل والنـزول إلـى میـدان الحیـاة، فلــم یـ

ّ                                                                      ّكرمــوا العمــل والعــاملین واســتنكروا الخمــول واالتكالیــة والكــسل؛ ألن العمــل ضــرب 
                                                           

 ).١٥(سورة الملك اآلیة ) ١(

َّ                العلمیة؛ وضعفه ط ) ٥٢٣٢(  رقم١٧/٣٤) ذیل تاریخ بغداد( رواه ابن النجار في )٢(

؛ وذكر ابن أبي شیبة في )١٠٣٤٨( رقم١/١٠٣٤٨ السیوطي في الجامع الصغیر وزیادته

ً                                                  مصنفه أنه أثر ولیس حدیثا مرفوعا إلى النبي ـــــ  كالم الحسن البصري،   ـــ بل هو منملسو هيلع هللا ىلصً

 ).٣٥٢١١(، رقم٧/١٨٩
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                                                                   مــن ضــروب العبــادة وتحقیــق إلرادة اهللا وحكمتــه فــي األرض والــسعي لبنــاء الحیــاة 

   .                        وفق مشیئته تبارك وتعالى

 حس جس 7 8 ُّ     ج،                                           ولقـد فــرض اهللا تعــالى علــى النــاس العمــل ألجــل اإلنتــا

  مظ حط مض خض حض مصجض  خص  حص مس خس

                       ـــــ العمـل الحـالل بغیـة  ملسو هيلع هللا ىلص                وجعل رسول اهللا ــ    ، )١ (َّ مغ جغ مع جع

ًمن أمسى كاال من عمل یدیه أمسى مغفـورا    :"                              الكسب الحالل الطیب عبادة، فقال ً                                    ً ً

   . )٢ ( "  له

     اهللا،      خلقه      الذي       الكون    كل    في         الثروات    كل     إلى        اإلشارة        الكریم        القرآن      تضمن  ً    ً أیضا

        وفكریـة       عقلیـة       قـدرات    من       منحهم     بما         االنتفاع          إمكانیات    من        لإلنسان    اهللا    له  جع     وما

         التعـاون      وهـذا    ن،        ومتكـافلی    ین      متعـاون         لالنتفـاع         الثـروات     هـذه    فـي     بهـا       لیعمل        وجسدیة

          بالملكیة         الثروات      لهذه       الفرد        اختصاص  ٕ   ٕوان          الجماعة،        بمصالح       الفرد       مصالح      یربط

        الــدنیا      أمــور    عــن       بــصفته        ومــسؤول  ً     ً شخــصیا  ً      ً تكلیفــا    اهللا    مــن       ومكلــف        بجهــده،      رهــین

   . )٣ (َّ جن مم خم حم  جم  7 8 ُّ         الدیني         بالسلوك

ماال :" ً                         طبقا للقاعدة التى تقولً        ا شرعیاً                                      ولقد اعتبر العمل المنتج فى اإلسالم واجب

  . )٤(یتم الواجب إال به فهو واجب

                                                           

 ).١٠٥(سورة التوبة اآلیة ) ١(

 ٧/٢٨٩في الرجل یدركه المساء في الیوم الثاني، / أخرجه الطبراني في األوسط، باب) ٢(

؛ وذكره األلباني في سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة، بأنه منكر، )٧٥٢٠(رقم

 ).١٧٩٤( رقم٤/٢٧٧

 ).٣٨(سورة المدثر اآلیة) ٣(

ه؛ ١٤١٨، مؤسسة الرسالة ط الثالثة٦/٢٤المحصول ألبي عبد اهللا محمد الرازي ) ٤(

، ط المكتب اإلسالمي بیروت ــــ دمشق ـــ لبنان؛ ٢/٢٠٤ألحكام لآلمدياإلحكام في أصول ا

 .٢٠٤ /٢قواعد األحكام في مصالح األنام لعز الدین بن عبد السالم 



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٢٦

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

 اإلنتاج لیحقق والتصرف للملكیة العامة القواعد لإلنسان الحكیم الشارع وضع كما

 .ذلك ونحو والملكیة التصرف وقواعد تنمیتهو

ــــشعوب       أفــــراد       ألعمــــال       نتیجــــة     أنــــه      ونجــــد            والجــــسدیة،          والفكریــــة         العقلیــــة          بقــــدراتها        ال

        تخلفهــــا    أو        تحــــضرها       مقــــدار      یقــــاس   ،       المجــــاالت       مختلــــف    فــــي        العامــــة            وســــلوكیاتهم

       نهتـدي    أن       علینـا     كـان      فلـذا       للبـشر        الالئقـة        الحیـاة    عن         انخفاضه    أو         مستواها         وارتفاع

    بــه       لنقــیس          االســتثمار       وأوجــه         اإلنتــاج،       تنمیــة    عــن         اإلســالمیة         الــشریعة       حتوتــه ا     بمــا

      لقـول          المسلمین       تحقیق     مدى     وما    ..       وأسبابه        التخلف    أو        التقدم       مواقع       لنعرف         أعمالنا

  جي    يه  ىه  مه  جه  ين  ىن  من        ُّ  :     تعــــــــــــالى    اهللا

  ّٰ  ُِّّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ٰى    ٰر  ٰذ  ىييي  مي  خي  حي

   . )١ ( َّ  نئ  مئ  زئ    رئ

  :أسباب اختیار الموضوع

في اإلسالم من أهم مقومات تعمیر األرض وتوفیر سبل ـــ كون اإلنتاج ١

  .المعیشة الرغدة للناس، وسبل رفع الكفایة اإلنتاجیة

ـــ اعتبار اإلسالم كون العمل ضمان دیمومة الحیاة، وغایة إلنتاج الطیبات ٢

لتحقیق الحاجات األصلیة لإلنسان، واعتباره لإلنتاج واإلنتاجیة ضرورة 

  .شرعیة

ٕ                   إصالحها واعمارها ةن هو خلیفة اهللا في أرضه، ومن مهامه الرئیســـ إن اإلنسا٣

  .وفق منهج اهللا تعالى

ــــ الرغبة في تناول هذا الموضوع العصري بالكتابة فیه، والتعرض له من ٤

منظور الشریعة اإلسالمیة، لما في هذا األمر من بیان لكمال الشریعة 

  .وشمولها

  

                                                           

 ).١١٠(سورة آل عمران اآلیة) ١(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٢٧

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

  :أهمیة البحث

 خالل االستقراء والتحلیل لهذا الموضوع، لذلك تتضح  تنبع أهمیة البحث من

  : أهمیته من خالل

ـــــ اعتبار القدرات التنمویة ألي بلد مرتبطة بما تمتلكه من طاقات بشریة مؤهلة ١

ومدربة وقادرة على التكیف والتعامل مع أي جدید بكفاءة عالیة، ولیس فقط 

  .بما یحتویه من إمكانیات مادیة وطبیعیة

ن اإلنسان من تحقیق إنسانیته ِّ                                       ـ تستهدف التنمیة توفیر الشروط التي تمك ــــ٢

  .وتحقیق ذاتیته بمختلف مقوماتها وخصائصها

 ــــ إن العمل بخصائصه وأبعاده اإلنسانیة والمجتمعیة تجعله من أهم العملیات ٣

ً                                                                        االجتماعیة واإلنسانیة التي تساهم في تنمیة المجتمع إنتاجیا وفنیا وثقافیا ً ً.  

  :مشكلة البحثـــ 

  :یحاول البحث اإلجابة على األسئلة التالیة

ـــ ما األثر المترتب على استبعاد الطاقات واإلمكانات المتاحة ومحاولة تفعیلها ١

  واالستفادة منها؟

  ـــ إلى أي مدى یمكن تحقیق االكتفاء الذاتي؟٢

  ً                                                    ـــ هل یتم تطبیق أولویات االنتاج طبقا للمنهج اإلسالمي؟٣

ــــ ما مدى العمل باألحكام الشرعیة وتطبیقها لزیادة الكفایة اإلنتاجیة واالرتقاء ٤

  بنوعیته؟

  : یهدف البحث إلى عدة أمور منها :أهداف البحث

إبراز كمال الشریعة اإلسالمیة ومرونتها وشمولها، وصالحیتها لكل زمان _ ١

  .عصر ونوازلهاإلسالمي قادر على مواكبة مستجدات الومكان، وأن الفقه 

ــــ دراسة منهج الشریعة اإلسالمیة وتوجیهاتها نحو العمل واإلنتاج، ووضع ٢

الضوابط من خالل األحكام الشرعیة لضمان توجیه اإلنتاج نحو المنافع ومنع 



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٢٨

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

الضرر، وتحقیق األولویات الشرعیة لإلنتاج وهي الضروریات ثم الحاجیات ثم 

  .التحسینات

  .عیة للعمل واإلنتاج ودورها في رفع الكفاءة اإلنتاجیةــــ بیان الضوابط الشر٣

ــــ بیان أثر تطبیق المنهج اإلسالمي على معالجة مشكلة اإلنتاج، والبطالة، ٤

  .والتنمیة االقتصادیة

  

  :الدراسات السابقة

توصلت فیما اطلعت علیه من بحوث ودراسات سابقة أن من تناول الحدیث حول 

 التعرض ألحكام شرعیة من المنظور الشرعي فقط دونهذا الموضوع إنما تناوله 

العمل بها وتوظیفها ، وهي أحكام یتعین  الشریعة اإلسالمیة قد تناولها فقهاء

لتأمین الكفایة اإلنتاجیة للفرد والمجتمع والدولة، وذلك من خالل آراء الفقهاء 

  .وأدلتهم فیها

  : ومن البحوث التي دارت حول هذا الموضوع

  إعداد " یات اإلنتاج في المنهج اإلسالمي وأثرها على التنمیةأولو" بحث 

قضیة اإلنتاج في : حسین حسین شحاته، تم نشره في مؤتمر/د

م،حیث تناول فیه طبیعة وضوابط وأولویات اإلنتاج في المنهج ١٩٩٢مصر

 ً                                                                       اإلسالمي وأثرها على التنمیة مستندا إلى أدلة من القرآن والسنة، دون التعرض

  . رعیة بین فقهاء المسلمین في هذا الموضوعلمسائل ش

الضوابط الشرعیة للعمل والعمال في النظام االقتصادي اإلسالمي " ً         أیضا بحث

حیث تناول فیه عنصر العمل والعمال في النظام . حسین حسین شحاته/ إعداد د

االقتصادي اإلسالمي مع التركیز على مفهوم العمل وضوابطه، ومسؤلیات 

ء أدلة شرعیة من القرآن والسنة دون التعرض لمسائل شرعیة بین العامل في ضو

  . فقهاء المسلمین في هذا الموضوع



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٢٩

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

باإلضافة إلى وجود مقاالت عن العمل واإلنتاج في اإلسالم على مواقع شبكة 

  .اإلنترنت

ً                                                                       ونظرا ألهمیة هذا الموضوع المعاصر نجد قلة الدراسات الفقهیة الشرعیة التي 

، لذلك فهو یحتاج إلى الفقه اإلسالمياصة به من منظور تبین أحكامه الخ

الكثیر من الدراسات الشرعیة التي تدور حول العمل واإلنتاج لكونهما عصب 

  .ٕ                                                                     الحیاة وبهما یتم تعمیر األرض واعانة اإلنسان على عبادة اهللا سبحانه وتعالى

 

ً       حاولة  سرت في بحثي هذا على المنهج االستقرائي التحلیلي م:منهجیة البحث

  :عدم الخروج عنه بقدر اإلمكان ویتلخص فیما یلي

ٕ                 بالدلیل، واذا وأدعمه أعرض المسألة فإذا كان فیها موضع اتفاق أذكره :ً    أوال

ً                                                                             كانت المسألة مختلفا فیها أحرر محل النزاع بذكر أقوال فقهاء المذاهب الثمانیة  ُ

  .ما أمكن، وعزو كل مذهب إلى أصحابه

ٕ                      ، واال أستنبطه من خالل ف بین الفقهاء في المسألة إن وجدــــ أذكر سبب االختال

 .األحكام

ً                                                                           ــــ أعرض أدلة الفقهاء، مبینة وجه الداللة من كتب التفسیر أو الحدیث إذا كان 

الدلیل من الكتاب أو السنة، فإن لم أعثر على وجه االستدالل أستنبطه على 

  .وفق االستدالل منه

 الفقهاء، وذلك بإیراد اعتراض أحدهما على اآلخر ـــــ أعرض المناقشة بین أقوال

  .إن وجد، ثم بیان الرأي الراجح المؤید بالدلیل

 أستقي آراء كل مذهب من كتبه المعتمدة الموثوق بها وذلك لألمانة العلمیة :ً      ثانیا

  .والدقة في البحث

و لبیان  أستعین بالمراجع الحدیثة لالستئناس بأقوال مؤلفیها، أو للتقویة، أ:ً      ثالثا

  . فكرة جدیدة في المسألة

  .ً                                                    أقوم بعزو اآلیات القرآنیة إلى سورها مبینة رقم اآلیة:ً      رابعا



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٣٠

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

 أقوم بتخریج األحادیث النبویة الواردة في البحث من أمات الكتب :ً      خامسا

  .ً                             األصیلة في الحدیث مبینة درجته

ً           ة مستعینة  أقوم بالترجمة لبعض األعالم الواردة في البحث أسفل الصفح:ً      سادسا

  .ببعض كتب التراجم

ّ                                                                  أعرف االصطالحات الفقهیة الواردة في البحث، ومعاني الكلمات اللغویة :ً      سابعا

  .ما أمكن مستعینة بمصادرها األصیلة

  : فهرست البحث على النحو التالي:ً      ثامنا

  .ـــــ ثبت المصادر والمراجع١

  .ــ فهرس الموضوعات التي تضمنها البحث٢

  

  :ً                 ومبحثین وخاتمةاً         وتمهیدً               مت البحث مقدمةقس: خطة البحث

وأهدافه،  الموضوع ، وأهمیته، ومشكلة البحث، المقدمة في أسباب اختیار

  .والدراسات السابقة، ومنهجیة البحث وخطته

  . في تحقیق التنمیة واإلنتاجأهمیة العمل:التمهید في

  .  وضوابطهماالعمل واإلنتاجحقیقة : المبحث األول

  :مطلبینویشتمل على 

  .تعریف العمل وبیان خصائصه وأنواعه: المطلب األول

  .عوامله وضوابطهتعریف اإلنتاج وبیان : نيالمطلب الثا

الموارد المطلوبة والكفایة اإلنتاجیة من منظور الشریعة : المبحث الثاني

  .اإلسالمیة

  :ویشتمل على أربعة مطالب

  .الموارد البشریة: المطلب األول

  .الموارد الطبیعیة: المطلب الثاني

  .الموارد المالیة: المطلب الثالث



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٣١

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

  .  الترابط بین العمل واإلنتاج: المطلب الرابع

وأودعت فیها أهم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها من خالل : الخاتمة

  .ْ                                                      البحث ثم أردفت ذلك بفهرسى المصادر والمراجع والموضوعات

لبحث بهذه الصورة، أرجو من اهللا العلى ً                                     وأخیرا فهذا جهدي المتواضع في إعداد ا

  .ً                                                                            القدیر أن ینفعنا وینفع بنا ویزیدنا علما ویجعله في میزان حسناتنا یوم القیامة

  

أم وإ    إ  و.  

  

  مقدمته

  عزة إمساعيل عبد الغين علي/ دكتورة

  مدرس الفقه املقارن يف كلية الدراسات

   للبنات باملنصورةوالعربية اإلسالمية

  واألستاذ املساعد يف كلية الشريعة

  وأصول الدين ـــ جامعة امللك خالد
  



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٣٢

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

  التمهيد

   يف حتقيق التنمية واإلنتاجأمهية العمل
  

 األصلیة اتنتاج الطیبات لتحقیق الحاجإتعتبر الغایة من العمل فى اإلسالم هو 

الدین والعقل والعرض لإلنسان والتى أجملها فقهاء المسلمین فى حفظ النفس و

والمال، واعتبر اإلسالم اإلنتاج واإلنتاجیة ضرورة شرعیة واعتبر ثواب العامل 

المنتج مثل ثواب المجاهد فى سبیل اهللا، حیث جاء في الحدیث المروي عن عبد 

  .)١("طلب الحالل فریضة بعد الفریضة: " ـــــ قالملسو هيلع هللا ىلصاهللا بن مسعود، أن النبي ــــ 

ق اإلنسان، ودوافع الحیاة تدفعنا إلى العمل كي یعمر والعمل حق من حقو

الكون، واإلنسان العاطل عن العمل ال یفید وال ینفع بل یضر ویسئ ، فالمرء إذا 

ً                                                                    لم یصرف وقته في درب عمل نافع، فسیقضي وقته متسكعا ویمضي وقته بعیدا  ً

تمعات لذلك تفسح المج. عن التفكیر في مستقبله، فیحقد على الوجود بدون سبب

ً                                                                      الفرص أمام المواطنین للعمل، وتجعله حقا لمواطنیها یتقاضون مقابله أجرة 

  .)٢( دور فعال في المجتمع ذلك لیكون للعامل حسب نوعیة العمل ومردود

 إلى خصائصه وأبعاده اإلنسانیة والمجتمعیة تجعله من أهم ً               إن العمل إضافة

ً                            طور المجتمع إنتاجیا وفنیا العملیات االجتماعیة واإلنسانیة التي تساهم في ت ً

ً                                                                       وثقافیا، وبالتالي فإن النظرة للعمل تغیرت بشكل كبیر عما كانت علیه، فقد 

                                                           

                                                                                  أخرجه الطبراني في المعجم الكبیر، باب من روي عن ابن مسعود أنه لم یكن مع النبـي ــــ  ) ١ (

ــــ ملسو هيلع هللا ىلص ـــة ا       ــــ ـــن القیـــسراني أن   .  )    ٩٩٩٣ (   رقـــم      ٧٤ /  ١٠    لجـــن         لیل                                       وجـــاء فـــي تـــذكرة الحفـــاظ الب

                      عن منصور، عن إبـراهیم،                                                            الحدیث مرفوع، رواه عباد بن كثیر الرملي، عن سفیان الثوري، 

      ال شـيء   :                                                                       عن علقمة، عن عبد اهللا، وعباد هذا كان ابن معین یوثقـه، وأمـا ابـن حبـان، فقـال

  .                                        عـن الثــوري بهـذا اإلسـناد بطــل االحتجـاج بخبــره                                  فـي الحـدیث، ومــن روى مثـل هـذا الحــدیث 

   ).   ٥٢١ (     رقم   ٢١٧ / ١

ــــشریة  "  )٢ ( ــــة الب ــــراهیم "                      العمــــل والتنمی ــــوبر  ١٤ "      صــــحیفة    .                       ، أمــــین عبــــد اهللا إب   )      أغــــسطس ( ، "        أكت

   .       )www. ١ com.october٤ (                عنوان موقعها  .     ٢٠١٠
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ً                                                                              أصبح العمل حقا وواجبا إنسانیا، وعلیه فإن إعادة النظر في الموارد البشریة لم  ً ً

  .تصبح وسیلة بل ضرورة إنسانیة

فهوم العمل، من خالل كما تلعب العوامل االجتماعیة دورها في التأثیر على م

تأثیر أوضاع البنیة الطبقیة للمجتمع، وذلك بسیطرتها على عملیة التنمیة والطلب 

.على نوعیة محددة من العمل، وبالتالي نمط االستهالك واإلنتاج  

ً                                                                            وانطالقا من هذه المفاهیم، فإن العالقة بین العمل المنتج والتنمیة عالقة متبادلة 

ة منتج یبدو وكأحد المقومات الرئیس، فالعمل الحیث یغذي كل منهما اآلخر

للتنمیة، على اعتبار أن العمل یعود على العامل بدخل یسمح له ولعائلته بالعیش 

.فوق خط الفقر المطلق  

                               ة للعمـــل المنـــتج وذلـــك بإتاحـــة فـــرص                     مـــن المقومـــات الرئیـــس                   كمـــا أن التنمیـــة تبـــدو

                      التعلــیم والتــدریب، حیــث                                                العمــل أمــام النــاس وتحــسین إنتــاجیتهم مــن خــالل تــوفیر 

                     ة للتنمیـة لكونـه یــشكل                               ئـرة العمـل المنـتج األبعــاد الرئیـس                        یعتبـر انخـراط النـاس فــي دا

ــــارات  ــــى توســــیع الخی ــــذي یقــــوم عل ــــة وال                                                                  المــــدخل األساســــي لتجــــسید مفهــــوم التنمی

   . )١ (                                                               واالستخدام األمثل للقدرات وتحقیق المشاركة والتمكین والعدالة واألمن

هو االرتقاء باإلنتاج في هذا المجال میز الفكر اإلسالمي  ما یً                أیضا نجد أن أهم

َّ        لله عز وأهمیته إلى درجة الوجوب الشرعي، بما له من إلزام ومسؤولیة أمام ا

 مع  ُّ : األرض في قوله تعالىعمارعباده بإلَّ              الله تعالى ُ    أمربدلیل . )٢(وجل

                                                           

طلبــات التنمیــة المــستدامة لألمــن العربــي، عبــد العزیــز بــن صــقر تنمیــة المــوارد البــشریة ومت  ) ١ (

   ًالغامدي، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة نموذجا 

http://towardsbetterdevelopment.blogspot. وقعم 

 .١٢، ١١حمد عبد الحلیم عمر،  صم/ د" المنهج اإلسالمي في اإلنتاج) " ٢(
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 خل حل مكجل لك خك حك جك مق حق مف  خف جفحف مغ جغ

 )١(َّ  مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم  هل مل

 وفیه داللة ،عمارتها بما تحتاجون إلیه أمركم بأي" واستعمركم فیها" فقوله تعالى

 .)٢(على وجوب عمارة األرض للزراعة والغراس واألبنیة

   أى   "              اسـتعمركم فیهـا "َّ                                                     َّولن یكون ذلك إال بالنشاط اإلنتاجي الـذي یـأمر اللـه بـه ألن 

  .            على الوجوب   یدل            وجل ــــَّ                                              َّطلب منكم عمارتها والطلب المطلق من الله ــــ عز

                                                           ومــن األســس التــى وضــعها اإلســالم لتنمیــة عنــصر العمــل والتخــصص مــن أجــل 

  -   : )٣ (                              بذل العمل الصالح إلنتاج الطیبات

  

                         لـــسعى لطلبـــه منـــذ اللحظـــات                                        تأكیـــد اإلســـالم علـــى أهمیـــة الفقـــه والعلـــم ودعـــا   :ً   ً أوال

    قـال  و  .  )٤   ( َّ  مم  ام  يل  ىل  مل      ُّ  :       تعـالى    اهللا   قال  .                   األولى لنزول الوحى 

  ،  )٥   (َّ ىل مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يف ىف  ُّ  :     تعـــــــــــــــــالى

                      مثـل مـا بعثنـي اهللا بـه مـن   :" ل          ــــــ قـا ملسو هيلع هللا ىلص                                   وما روي عن أبي موسـى، عـن النبـي ـــــ 

              ، قبلــت المــاء،            ن منهــا نقیــةً                                              ًالهــدى والعلــم، كمثــل الغیــث الكثیــر أصــاب أرضــا، فكــا

      بهــا                                                                  فأنبتــت الكــأل والعــشب الكثیــر، وكانــت منهــا أجــادب، أمــسكت المــاء، فنفــع اهللا

                                                                    النــاس، فــشربوا وســقوا وزرعــوا، وأصــابت منهــا طائفــة أخــرى، إنمــا هــي قیعـــان ال 

                                                           

 ). ٦١( سورة هود اآلیة) ١(

 .٤/٣٧٨ أحكام القرآن للجصاص )٢(

 .١٧-١٥حسن محمد ماشا عربان ، ص/  التنمیة االقتصادیة من منظور إسالمي د)٣(

 ).١(  سورة العلق اآلیة)٤(

 ).٦٦(  سورة الكهف اآلیة)٥(
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                                                                     تمسك ماء وال تنبت كأل، فذلك مثل من فقه في دیـن اهللا، ونفعـه مـا بعثنـي اهللا بـه 

  . )١ (  "                                                                    فعلم وعلم، ومثل من لم یرفع بذلك رأسا، ولم یقبل هدى اهللا الذي أرسلت به

 

                                 ل المورد البـشري  یـسهم فـى االسـتغالل  ـ ـ       م وتأهی ـ ـ      تعلی          سالم على أن            تأكیــد اإل :ً     ً ثانیا

ــــــ     عیة قـ                    األمثـــــل للمـــــوارد الطبیـــــ     مظ  حط  مض  خض  حض  جض      ُّ  :     تعـــــالى  ل  ا  ـ

  مك  		.	  خك    حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ  مع  جع

  جهمه  هن  من  		.	  حن  جن    مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل

			.مش  هس  مس  هث  مث  هت  مت  هب  مب  مئهئ  هي    مي  خي  حي  جي  ٰه

  مم  خم  جمحم  يل  ىل  مل  خل		.	  َّـ  هي  مي  هن  من  مل  مك  لك

                               ،  أي أن ذا القـــــــرنین رفـــــــض الخـــــــروج  )٢ ( َّ  جه    ين  ىن  من  حنخن  جن  يم  ىم

            ون بهـا الـشر                                 كانیـاتهم ، تكنولوجیـا مناسـبة یـدرؤ                           وأصر على أن یعلمهم في ظل إم

   .          عن أنفسهم 

 إعداد العنصر البشري بالقیم والمثل واألخالق والسلوك عن طریق تربیته :ً      ثالثا

جه جهده تربیة إسالمیة صحیحة  وتعریفه أن كسب المال یتم بالحالل ، وأن یو

  .)٣("ً                             رد اهللا به خیرا یفقهه في الدینمن ی:"  ـــــ ملسو هيلع هللا ىلصإلنتاج الطیبات لقول النبي ـــــ 

                                                           

، ١/١٢٧ل من علم وعلم، فض/العلم، باب/  أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب)١(

ـــ  ملسو هيلع هللا ىلصبیان قبل ما بعث به النبي ـــ /الفضائل، باب/كتاب ؛ ومسلم في صحیحه، )٧٩(رقم

     ).٢٢٨٢(، رقم٤/١٧٨٧من الهدى والعلم، 

 ).    ٩٨ـــــــ ٩٤( سورة الكهف اآلیات) ٢(

الدینعن ً                            من یرد اهللا به خیرا یفقهه في /العلم، باب/أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب) ٣(

من : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: حمید بن عبد الرحمن، أنه سمع معاویة یقول

 ).٧١(رقم    ١/٢٥، "الحدیث....یرد اهللا به خیرا یفقهه في الدین 
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  .                                                           اإلیمــــان بــــأن مزاولــــة النــــشاط االقتــــصادي عبــــادة وهــــو محاســــب علیهــــا  :ً     ً رابعــــا

       جـــــــاء فـــــــي     .  )١   (َّ حن جن يم .	 مم  خم حم 7 8 ُّ 

                  كــانوا یعملــون فــي                                             أي لنــسألن هــؤالء الكفــرة أجمعــین یــوم القیامــة عمــا  :           فــتح القــدیر

                      وقیـل إن المـراد سـؤالهم   .        عنهـا                                            الدنیا من األعمـال التـي یحاسـبون علیهـا ویـسألون

     وقیـل   .                                                                 عن كلمـة التوحیـد والعمـوم عمـا كـانوا یعملـون یفیـد مـا هـو أوسـع مـن ذلـك 

   . )٢ (                                         ولین هنا هم جمیع المؤمنین والعصاة والكفار  سؤ      إن الم

ً إعــداد العنــصر البــشري علمیــا وفنیــا :ً     ً خامــسا ً                                 ً                                 وتــشجیع االبتكــار، والبــد مــن تعلــیم ً

                                                                  العنصر البشرى العلوم و أحكام الـشریعة فـى مجـال تخصـصه ، حتـى ال یقـع فـي 

    جعمع  مظ  حط  مض  خض        7 8 ُّ   .                    محظـــــور أو شـــــبهة حـــــرام 

  مك  لك  خك    حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  مغ  جغ

             ن الجهــــاد لــــیس  إ   " :                    ، یقــــول اإلمــــام القرطبــــى )٣ ( َّ  مل  خل  حل  جل

                              الكــل لــضاع مــن وراءهــم مــن العیــال                                      علــى األعیــان وأنــه فــرض كفایــة، إذ لــو نفــر 

                                                                   فریق منهم للجهاد ولـیقم فریـق یتفقهـون فـي الـدین  حتـى إذا عـاد النـافرون        فلیخرج 

ــ     ملسو هيلع هللا ىلص                                                                        أعلمهم المقیمون ما تعلموه من أحكام الشرع وما تجدد نزوله على النبي ـــ

   .  )٤ ( "                                      ـــــ، وهذه اآلیة أصل في وجوب طلب العلم

  
  

                                                           

 ).    ٩٣ـ، ٩٢(سورة الحجر اآلیات) ١(

 ، دار ابن ٣/١٧٢ محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا الشوكاني، / تألیف: فتح القدیر) ٢(

 . هـ١٤١٤  –األولى : دمشق، بیروت ، الطبعة   –كثیر، دار الكلم الطیب 

 ).١٢٢(سورة التوبة اآلیة) ٣(

أبي عبد اهللا محمد بن أحمد شمس الدین القرطبي، الجامع ألحكام القرآن لإلمام ) ٤(

: طبعةال ،  القاهرة–دارالكتب المصریة  ،ٕ                             أحمد البردوني وابراهیم أطفیش: حققه.٨/٢٩٣

 . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانیة، 
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  املبحث األول

   وضوابطهماعمل واإلنتاجالحقيقة 
  

  :ويشتمل على مطلبني

  

  .تعريف العمل وبيان خصائصه وأنواعه: املطلب األول

  .عوامله وضوابطهتعريف اإلنتاج وبيان : يناملطلب الثا
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  المطلب األول

  تعریف العمل وبیان خصائصه وأنواعه

  

  :العمل في اللغة واالصطالح: ً    أوال

ً         فعل فعال : ً                                     هو الوظیفة والمهنة، مأخوذ من عمل عمال: )١(أـــ العمل في اللغة

وفي . عمل لنفسه وتصرف في العمل:أعمال، واعتمل الرجل: عن قصد، والجمع

 )٢(﴾ يي ىي ني مي  زي ري ﴿التنزیل العزیز 

  . علیه فهو عاملً                           وللسلطان على بلد كان والیا

في ماله وملكه من یعمل في مهنة أو صنعة والذي یتولى أمور الرجل :  والعامل

َّ            عمال وعملة: وعمله والذي یأخذ الزكاة من أربابها، والجمع ُ.  

  :ب ـــ العمل في االصطالح

ِّ                عرف العمل بأنه ً                                              إحداث أمر قوال كان أو فعال بالجارحة أو القلب:ُ ً
)٣(.  

ِّ              كما عرف بأنه كل جهد مشروع یبذله اإلنسان ویعود علیه أو على غیره بالخیر  :ُ

 ً                           كالحرف الیدویة، أو فكریاً                               فعة، سواء أكان هذا الجهد جسمیاوالفائدة والمن

  .)٤(كالتعلیم والقضاء

ٕ          وارادة ، ٕ  ◌ عين وعن إلنسا الھذیبط نشال ك :دي هوالقتصا ابالمعنىوالعمل 

 لتيویشعر باأللم حین یبذله بهدف خلق المنافع ویقصد إنتاج السلع والخدمات ا

  . ل لعمن امب لكسد أو العائو اھذا ھت، ولحاجا اتشبع

                                                           

. ؛ المعجم الوسیط ١١/٤٧٥) عمل(لسان العرب لمحمد بن مكرم ابن منظور مادة )١(

 .٢/٦٢٨) عمل(مجمع اللغة العربیة بالقاهرة،  مادة/ تألیف

 ).٦٠(سورة التوبة اآلیة) ٢(

 ٣٤١صعبد الرحمن السعدي، /تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان تألیف )٣(

م، مؤسسة الرسالة؛ الفواكه ٢٠٠٠عبد الرحمن بن  معال، ط األولى/بتصرف، تحقیق

 . بتصرف١/٣٢الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني 

 .م١٩٧٤دار العلم للمالیین/، الناشر٣٤٥فاخر عاقل، ص/تألیف" التربیة قدیمها وحدیثها)" ٤(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٣٩

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

 لناحیةن امل للعم ةئیسر رعناص ثالثةك ھنا أن لمعنى اذاھن م یتضحو

   : ھي ویةدالقتصاا

  .ن لإلنسا واإلرادي عيوالط النشاد والجھا-أ

 حیةـلتض أو اةـلنفقـن امس اـس أىـعلدي اـالقتصس ااـللقی قابال یجعلھ ماذا ھ و

   .منھد لعائل وابالعمـوم یقـن م اـیتحملھ يـلتا

ٕ                    ـت، وان ترتب علیه نَ  ◌لع واقةـبالمشً   ◌ باوحـمصـد لجھـذا اھون یك  أن-ب ْ
 يــفــت لعنــذا اھ وقةــلمش اهــذھــون تكــد قو. اإلحساس بالراحة والسعادة بعد ذلك

ل لعام ابھس یح نفسيوي معن أو في شكل بيــعص أو ليــعض مانيــجسل كــش

   . لبالعموم یقن حی

  .)١(رخ آلىل إعمن مر وخ آلىص إشخن مف یختل نسبير م أكالھماو

نجد أن المعنى االصطالحي لم یخرج عن المعنى اللغوي فالعمل  من التعریفات

  .یعم أفعال الجوارح والقلوب

  :خصائص العمل: ً      ثانیا

ص لخصائت والسمان امدد بعز یتمیج إلنتار اعناصن مر كعنصل لعما

  :ل لعمج اتان إنفقةد یدتح بةوصع -أ : یلي ما ھمھان أم یةدالقتصاا

ك لذلرد، للف یبادرتو تعلیما وبیةرتب لطیتن معیوع نن مل عم علىول فالحص

ـواق ألس ايـفـل لعمـوة اقن ثمد یدتح في اعلةفورة بصل خدت الج إلنتا انفقةن إف

رض ورأس كاألرى ألخج اإلنتار العناص بالنسبةدث یح مال مثـب فیها، لطت يـلتا

  .للماا

  :ن ألحیاض ابع في علیھب لطللل لعمرض اع ستجابةدم اع -ب

ـب تریت اـم، ولةوھـبسـب لطلـد اعن اـنتاجھـن إیمكرى خ أسلعةي كأس لیل فالعم 

ط یطــلتخــرورة اض ىــعل على األجور، وكیفیة تحدیدها، وھـنعكاسـن امـك ل ذىـعل

                                                           

 . ٩٣، ٩٢ صد محمود البعليعبد الحمی/ د.أ"  أصول االقتصاد اإلسالمي)"١(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٤٠

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

ب لطللً   ◌ مالئما منھاروض لمع، حتى یأتي اةــلعاملــوى اللق بةــبالنســل ألجــل ایطو

   .لیھاع

ج إلنتار اعناص لىظر إبالنل لتنق اعلىل لعمدرة اق جھوات لتيت اباولصعا-  ج

  : رى ألخا

ً                   ◌، وارتباط العامل اــحیاندة أائــلسدات ااــلعم وایــلق اىــلت إباوعــلص اهــذھ عــجرت

 فيوت تفان مك ل ذعلى بتریت ما ولسیاسة وانیةولقانٕ                             ببیئته وأهله  والى الموانع ا

  .)١(ورألجا

  

  :ل لعمواع انأ: ً      ثالثا

 ةـعارـن زم اـفیھـذل یب يـلت اةـنتاجیإلروع الفف اباختالوع یتنل ولعمف ایختل 

ب لطتترى خً           ◌ أكثر، وأھنیاً     دا ذجھب لطتتل عمات وأماـدخرة واـتج وناعةـصو

دارة  إلل اعمار، وفي إطار األعمال الذهنیة هناك أكثً    ◌ أجسمیاً      ◌ أو عضلیاً    دا جھ

  .)٢(م یظلتنل اعماوأ

  المطلب الثاني

  .عوامله وضوابطه اإلنتاج وبیان تعریف

  

لقد تضمنت الشریعة اإلسالمیة الضوابط التى تنظم وتضبط اإلنتاج حتى یحقق 

مقاصد الشریعة اإلسالمیة وسبل رفع الكفایة اإلنتاجیة، وسوف نتعرض فى هذا 

  .ن عوامله وضوابطهوبیاالمطلب ـــــ بمشیئة اهللا تعالى ــــ إلى تعریف اإلنتاج 

  :تعریف اإلنتاج في اللغة واالصطالح: ً    أوال

ً                               ینتج إنتاجا، فهو منتج، یقال مصدر أنتج:اإلنتاج في اللغة ظهر : أنتج الشيء: ُ

ُ                          أعطى حاصال، وأنتجت الدابة: ُ                   نتاجه، وأنتج الحقل  حان زمن وضعها، وأنتج: ً

                                                           

 .٩٤، ٩٣صالمرجع السابق )١(

 .٩٤، ٩٣ص السابق )٢(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٤١

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

   سلعة أو خدمة في فترة ما مقدرا بوحدات عینیة، 
                                               ّ ً ّ
ٍ ً ً                           أو نقدیة منسوبا إلى كلفة ً ّ

  .)١(إنتاجه

بذل : "یمكن تعریف اإلنتاج من منظور إسالمي بأنه:اإلنتاج في االصطالح

  .)٢("اإلنسان جهده في الموارد الكتشاف وتهیئة المنافع الموجودة بها

 يــلتــرات التغیــداث اح إىــعلـل لعمـدرة اق  :وعلیه فإن إنتاجیة العمل معناها

وهو ما اصطلح علیه االقتصادیون ت، اــلحاجع اباــإلش الحةــصء یاــألشــل اتجع

ن كا ماس عك على لمنفعةدة ایاق أو زخلو ھ لمنتجل العمن أن امرون لمعاصا

ل اـألعمـن ام هـرغیـك على العمل الزراعي وحده، ولر ذقصن مون بیعیطلیراه ا

  .)٣(ةـمنتجـر غی وةـعقیمـرى ألخا

   :ھمان عاملی على  تتوقفللعم انتاجیة إتبین أنمن خالل هذا التعریف یو

ل لعم زاد اكلماو. صل     َّلمتح ل المقابد أو العائدار امقذول ولمبل العمدار امق 

، بھوم یقن لم بالنسبة نتاجیتھت إّ  ◌قلل لمقابـد ایزیً          ◌ دون أن كیفیاً      ◌ أو كمیا

  : وھ بھوم یقن لم بالنسبةل لعم انتاجیةس إمقیان فإك لذلو

   .ِّ     تحصللمل المقابدار امقذول ولمبل العمدار امقن بی لنسبةا

س لقیان یقتین طربیزون یمین ییدالقتصان افإل لعمب الصاح بالنسبة و

   :ھما إلنتاجیةا

  . ن معیت ق وفي سلعن مل لعام اینتجھ مادار مق: ل أي للعم یةدلما اإلنتاجیةـــــ ا

 ىـلن إیـمعـت ق ويـف سلعن م للعام اینتجھ ما قیمة نسبة :  أيیةدلنق اإلنتاجیةــــــ ا

  . ت قولذا اھن عر جـن أم ھـعلیـل یحص اـم

                                                           

؛معجم اللغة العربیة المعاصرة تألیف ٢/٣٧٣) نتج(لسان العرب البن منظور مادة)  ١(

 . ٢١٦٤، ٣/٢١٦٣أحمد مختار عبد الحمید عمر، /د

 المحاسبة مدیر مركز محمد عبد الحلیم عمر، أستاذ/ د" المنهج اإلسالمي في اإلنتاج)  " ٢(

  .١٠صصالح كامل لالقتصاد اإلسالمي بجامعة األزهر، 

 .٩٣عبد الحمید محمود البعلي،  ص/ د.أ" أصول االقتصاد اإلسالمي) " ٣(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٤٢

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

 عـللمجتم بةـبالنسل لعما نتاجیةو إھل لعم انتاجیةر إیدتق فيث ثال ٌ  دعُ  ◌بك ھناو

ن مر إلكثان امر مباشر غیر أو مباشق یطربل لعمعلى أساس ما یؤدي ا

   .)١(لمجتمعت احاجا تشبع لتيدرة الناء األشیاا

  : عوامل اإلنتاج عند الفقهاء:ً      ثانیا

العمل والتنظیم واألرض ورأس :  في أربعة أنواع هي تنحصر عوامل اإلنتاج

َّ                                                                            المال، وقد صنف الفقهاء عوامل اإلنتاج ــــــ أي ترتیبها على نحو معین، بإدراج 

َّ                                                                     بعض أنواعها في بعض أو بتفصیل أقسام بعض األنواع ـــــ بتصنیف معین لها 

  : نصوص وردت في كتبهم منهاوذلك من خالل

ٕ                         إما بالمال واما بالضمان : واألصل أن الربح إنما یستحق عندنا:" یقول الكاساني 

تصرف في : فإن لم یوجد شيء من ذلك ال یستحق، بدلیل أن من قال لغیره... 

ً                                                 ملكك على أن لي بعض ربحه لم یجز وال یستحق شیئا من ح، ألنه ال مال الرب َّ

ال یستحق الربح كما یستحق بالم:"  ویقول المرغیناني، )٢("وال عمل وال ضمان

وأما الركن الثالث الذي هو :"  ویقول ابن رشد ،)٣ ("بالعمل كما في المضاربة

هو عند أبي فإنه تابع ــــ كما قلنا ـــ عند مالك للمال، فال یعتبر بنفسه، و: العمل

 .)٤ ("حنیفة یعتبر مع المال

إن األصل أن الربح بكماله لمن الملك :"إلمام الجوینيفي نهایة المطلب لوجاء 

ٌ                                                             له في رأس المال، وانما یثبت للمقارض جزء منه، بأن ینسب إلیه  فإن هذا مع ...ٕ

ن َّ      وبی.."قي إلى العامل من طریق الفحوى ٌ                                  جریان المعاملة صریح في إضافة البا

َ                                          إن الربح في القراض وان كان مستنده رأس ال:"ً               ذلك أیضا بقوله مال، فهو في حكم ٕ

                                                           

 .٩٣عبد الحمید محمود البعلي،  ص/ د.أ" أصول االقتصاد اإلسالمي) " ١(

   .٦/٦٢بو بكر الكاساني عالء الدین أ/ الصنائع في ترتیب الشرائع  تألیف بدائع) ٢(

 .٣/٩ المرغیناني علي بن أبي بكر/ الهدایة في شرح بدایة المبتدي تألیف) ٣(

    .٤/٣٧ ابن رشد ألبي الولید محمد بن أحمدبدایة المجتهد ونهایة المقتصد ) ٤(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٤٣

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

ُ                                                         المحصل بعمل العامل، فإذا قسم، فلیقسم على وفق الشرع، وذل َ                 ك بأن یفرض بین َّ ُ

  .)١ ("المالك والعامل

، ویقول )٢ ("ة وبالعمل أخرى كالمضاربالربح یستحق بالمال تار:"ویقول ابن مفلح

ً                شركة جعال لضمان ولو قال أحدهما أنا أتقبل وأنت تعمل صحت ال:"البهوتي

  .)٣ ("تقبل كالمالالم

 وكل ربح ربحاه ـــــ رب المال :"ً                               في استحقاق الربح بالعمل أیضاویقول ابن حزم

وأما إذا اقتسما الربح فقد ملك كل واحد منهما ... والعامل ــــــ فلهما أن یتقاسماه 

یكون لكل ما صار له، فال یسقط ملكه عنه؛ ألنهما على هذا تعامال، وعلى أن 

  .)٤ ("ظ من الربحواحد منهما ح

فإذا حصل التراضي بین صاحب المال :" ً                             ذلك أیضا یقول اإلمام الشوكانيو في 

والعامل على أن یتصرف بماله على نصیب من الربح معلوم فهذه مضاربة 

  .)٥ ("حیحةص

مل ما اتفقا علیه ویلزم للعا:"  یقول اإلمام الحليً       أیضاوفي استحقاق الربح بالعمل

  .)٦( ....."من الحصة 

 . )٧ ("فالمال وربحه لربه وللمضارب:" وكذلك جاء في شرح النیل

  

                                                           

، ٧/٤٥٥ الجویني  عبد الملك بن عبد اهللا /نهایة المطلب في درایة المذهب لإلمام) ١(

٤٥٩ . 

 .٤/٣٥٦ ابن مفلح  إبراهیم بن محمد/تألیف المبدع في شرح المقنع )٢(

 .٣/٥٢٧ البهوتي  منصور بن یونس/تألیف كشاف القناع عن متن اإلقناع) ٣(

   .٧/٩٨المحلى باآلثار ألبي محمد علي ابن حزم ) ٤(

  . ٥٩٩السیل الجرار المتدفق على حدائق األزهار لمحمد بن علي الشوكاني ص) ٥(

   .ط األولى

 . ٢/٣٩٦شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام  ألبي القاسم نجم الدین الحلي ) ٦(

 .١٠/٣٥٣شرح كتاب النیل وشفاء العلیل لمحمد یوسف أطفیش ) ٧(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٤٤

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

وعبارات الفقهاء في تصنیف عوامل اإلنتاج من هذا القبیل كثیرة، مما یدل على 

أن فكرة عوامل اإلنتاج كانت ملحوظة عندهم بوضوح، حتى اتجهوا إلى تصنیفها 

  .)١(وتقسیمها

  : سالمیةضوابط اإلنتاج في الشریعة اإل: ً      ثالثا

  -:)٢(أهمها  لإلنتاج في الشریعة اإلسالمیة واالقتصاد ضوابط توجد

  يف  ىف  يث  ىث  مثنث  زث  رث  يت  ىت          ُّ  :       تعـالى   قـال    :  )٣ (                   ـــــــ تحریم الربا ١

   . )٤ ( َّ  يق  ىق

 العلم والفقه بطرق المعامالت والتبادل وفق ماجاء فى اإلسالم، أي أن یتعلم ــــ٢

عمله من األحكام الشرعیة المرتبطة كل صاحب مهنة أو عمل ما یتعلق بجانب 

قال اهللا . بمجاله وكذلك العلم بالجوانب العملیة من خبرات ومهارات وتعالیم 

 ىئيئ نئ مئ زئ  رئ  ُّ :تعالى على لسان سیدنا یوسف ـــــ علیه السالم ـــــــ

                                                           

أیمن / إعداد) دراسة مقارنة(نظریة توزیع العوائد على عوامل اإلنتاج في الفقه اإلسالمي) ١(

   .م٢٠٠٣ مكتبة الجامعة األردنیة /، الناشر٦٩مصطفى حسین الدباغ، ص

 .٢٧، ٢٦حسن محمد ماشا عربان ، ص/ التنمیة االقتصادیة من منظور إسالمي د) ٢(

ً                                           الزیادة، یقال ربا الشيء یربو ربوا ورباء:الربا في اللغة)  ٣( نمیته وربا : زاد ونما وأربیته: ً

) ربا(عرب البن منظور مادةلسان ال/ ینظر. الذي یأتي الربا: ُ                   زاد بالربا والمربي: المال

١٤/٣٠٤  .  

الزیادة المشروطة في العقد، وهذا إنما یكون عند :  عرفه الحنفیة بأنه:     وفي اإلصطالح

سواء كان فیه زیادة أو  وقیل الربا في الشرع عبارة عن عقد فاسد بصفة. المقابلة بالجنس

  .یهلم یكن، فإن بیع الدراهم بالدنانیر نسیئة ربا وال زیادة ف

ً                     عوضا عینا أو عرضا  أخذ صاحب الدین لتأخیر دینه بعد حلوله:  وعند المالكیة هو      ً ً .

عقد على عوض مخصوص غیر معلوم التماثل في معیار الشرع : وعرفه الشافعیة بأنه

الزیادة في أشیاء : وعرفه الحنابله بأنه. أحدهما حالة العقد أو مع تأخیر في البدلین أو

  ؛ الكافي في فقه أهل المدینه٢/٣٠ االختیار لتعلیل المختار للموصلي /ینظر. مخصوصة

؛ المغني البن قدامة ٢/٣٦٣؛ مغني المحتاج للخطیب الشربیني ٢/٦٣٣البن عبد البر    

 .٧/٢٣٢حزم  ؛ المحلى باآلثار البن٤/٣

 ).٢٧٦(سورة البقرة اآلیة) ٤(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٤٥

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

 فجعل العلم بوضع الخطط واإلجراءات والتبادل ووسائل )١(َّ مب زب رب

لكل عمل ومهمة یقوم بها صاحب من یتولى لمتطلبات الحفظ واألمانة من أهم ا

  .أمر من أمور األمة وفي أي جانب من جوانب الحیاة 

  )                 الطیبــات مــن الــرزق (                                           تــزام بالمبــادالت التــى أحلهــا اهللا مــن ســلع وخــدمات   الل         ـــــــــ ا ٣

  جم  يل  ىل  مل  خل    ُّ  :                                          واالبتعــاد عــن المحرمــات والخبائــث قــال اهللا تعــالى

    ،  )٢ ( َّ  ىه  مه  جه  ين  ىن  خنمن  حن    جن  يم  ىم  مم  حمخم

  يترث  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب    مب  زب  رب          7 8 ُّ  و

  . )٣ ( َّ  يث  ىث  نث    مث  زث

ــــ تحـــریم أكـــل األمـــوال بطـــرق غیـــر شـــرعیة مـــن غـــش وتـــدلیس  وغـــرر  ٤        ورشـــوة                                                          ـــ

  زي  ري  ٰى  ين    ىن  نن  من  زن    ُّ  :                   وغیرهـــــــــا قـــــــــال اهللا تعـــــــــالى

       7 8   ، و )٤ ( َّ  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ    يي  ىي  ني  مي

  زت  يبرت  ىب  نب  مب  زب    رب  يئ  ىئ  نئ  زئمئ  رئ  ّٰ  ِّ      ُّ 

  ىف    يث  ىث  نث  مث  زث  يترث    ىت  نت  مت

  مم  ام  يل  ىل  مل  ىكيك    مك  لك  اك  يق  ىق  يف

   . )٥ ( َّ    رن

  يل  ىل  مل  خل      ُّ  :       تعـــــالى    اهللا   قـــــال  .                                    ـــــــــــ المكاتبـــــة فـــــى التجـــــارة والـــــدیون  ٦

     . )٦ ( َّ			...  جنيم    ىم  مم  خم  حم  جم

ـــ التقــوى فــى المبــادالت والوفــاء بــالعهود  قــال اهللا ٧   خض  حض  جض  خصمص    ُّ  : ى      تعــال                                                ــــ

  جس  مخ  جخ  مح  جح    مج        7 8 ُّ    ، و )٧ ( َّ    مع  جع  مظ  حط  مض

   . )٨   ( َّمضخض  حض  جض  مص    خص  حص  مس  خس  حس
                                                           

 ).٥٥(سورة یوسف اآلیة) ١(

 ).٥٨(سورة األعراف اآلیة) ٢(

 ).٨٧(سورة المائدة اآلیة) ٣(

 ).١٨٨(سورة البقرة اآلیة) ٤(

 ).٨٥(سورة األعراف اآلیة) ٥(

 ).٢٨٢(سورة البقرة اآلیة) ٦(

 ).٧٦(سورة آل عمران اآلیة) ٧(

 ).٥٨(سورة النساء اآلیة) ٨(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٤٦

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

ـــــ النهى عن كل البیوع المنهى عنها كالنجش، وتلقى الركبان، وبیع الحاضر ٨

 ملسو هيلع هللا ىلص ـــــــ نهى رسول اهللا :"  ــــــ، قالللباد وغیرها، لما روي عن أبي هریرة ـــــ 

  . )١ (.....".أن یبیع حاضر لباد، وال تناجشوا، وال یبیع الرجل على بیع أخیهـــــــ 

 وتقوم به الدولة ممثلة فى وظیفة المحتسب   التبادل فى األسواق،علىـــــ الرقابة ٩

 . أى في والیة المظالم

الدولة فى اإلسالم معنیة بتحقیق :  ـــــ مبدأ التوزیع العادل للثروة والدخل١٠

العدالة االجتماعیة فى المجتمع المسلم، وهى تسعى لتحقیق ذلك عن طریق 

، وهذا ال  لمجتمع لضمان حد الكفایة لكل فردالتوزیع العادل للدخل على أفراد ا

یتم إال من خالل توزیع عادل للثروات على كافة أفراد المجتمع وتمكینهم من 

استغالل هذه الثروات حتى یتحصلوا على الدخل الحقیقي، أى الحصول على 

السلع والخدمات المادیة والروحیة التى تغطى حاجاتهم الضروریة، وهذا یحتاج 

ق تنمیة شاملة ومتوازنة والوصول إلى تشغیل كامل للموارد وعدم إلى تطبی

  .إهدارها 

                          ینظـر اإلسـالم للمجتمـع المـسلم   :                                              ـــــ مبدأ التكافل االجتماعى بین أفـراد المجتمـع  ١٢

  ً  ًعا                       خاء والتعاون لیكون مجتم                               سكة متعاونة تقوم على المحبة واإل               بوصفه وحدة متما

                                   لبــشریة مــن األنانیــة وحــب الــذات ، وزرع                              ولــذلك عمــل علــى تطهیــر الــنفس اً  ًیــا    مثال

                                                                          فیها قیم األخوة والمحبة والتكافل والتراحم وهى مشاعر نبیلة تجعل الناس یحسون 

                                                                 آالم اآلخــرین ویلمــسون حــاجتهم فیتنــازلون عــن حــصة مــن أمــوالهم لخدمــة هــؤالء 

  حس  جس  مخ  جخ      ُّ  :     تعـالى                                            الناس مما یعود علیهم بـالخیر والنفـع  قـال اهللا

     نفــاق          ثــت علــى اإل                  ومــن اآلیــات التــى ح . )٢   ( َّ    حض  جض    مص  خص  مسحص  خس

ــــال اهللا تعــــالى ــــة صــــوره ق   يي  ىي  ني  مي    زي  ري        ُّ  :                       بكاف

  حت    هبجت  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ    حئ  جئ

  خل  حل  جل  مك  لك  خك        7 8 ُّ    ، و )٣   ( َّ    مج  حج  مث  متهت  خت

                                                           

ال یبیع على بیع أخیه وال یسوم على سوم /البیوع، باب/أخرجه البخاري في صحیحه كتاب) ١(

 ).٢١٤٠( رقم٣/٦٩، ..یه أخ

 ).١٠(سورة الحجرات اآلیة) ٢(

 ).٦٠(سورة التوبة اآلیة) ٣(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٤٧

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

  ىك          7 8 ُّ    ، و )١ ( َّ  خن  حن  جن  مم  خم  حم  جم    ملهل

       ، وقــــال  )٢ ( َّ  ٰىين  ىن  نن    من  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل    يك

   :          وقــال تعــالى   ، )٣ ( َّ  خصحص  مس  خس  حس  جس  مخ  جخ    مح  جح      ُّ  :     تعـالى

   . )٤ ( َّ  ين  ىن  من  خن    حن  جن  يم  ىم  خممم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل      ُّ 

ً                                                  هناك أولویات لإلنتاج حیث البدء أوال بإشباع الحاجات : ـــــ  أولویات اإلنتاج١٣

ویمكن توضیح الحاجات بمستویاتها . الضروریة ، ثم الحاجیة ثم التحسینیة 

  -: )٥(الثالثة كما یلى

جتماعیة كان الخمسة للحیاة الفردیة واالروهي حاجات لحفظ األ: الضروریات  -١

من المنظور اإلسالمي ، وهي التي البد منها لقیام مصالح الدین والدنیا ، بحیث 

 ، بل على فساد وفوت حیاة ،ذا فقدت لن تجري مصالح الدنیا على استقامة إ

 فأصول العبادات ،وفي اآلخرة فوت النجاة والنعیم والرجوع بالخسران المبین 

 والعادات راجعة الي حفظ النفس والعقل من جانب الوجود ،الي حفظ الدین راجع 

فظ النسل  حإلى والمعامالت راجعة ،كتناول المأكوالت والمشروبات والملبوسات 

لدین حفظ ا:  المتمثلة فى لشریعة الغراءوهذه الضروریات تعد مقاصد اوالمال، 

سالم على إشباع هذه ى اإلاج فیعمل االنتو. والنفس والنسل والعقل والمال 

  .ً                          المقاصد أوال كأولویة قصوى 

ركان الخمسة للحیاة ولكن وهي حاجات التتوقف علیها األ: ات  الحاجی-٢

 كإباحة الصید ، ،تتطلبها الحاجة من أجل التوسعة ، ورفع الحرج ودفع المشقة 

ساكن كوالت والمشروبات والملبوسات والملتمتع بالطیبات من إضافة  فى المأوا

  .ً                                وغیرها من الطیبات المباحة شرعا 

              األخـذ بمـا یلیـق   :                                         وهي حاجات التصعب الحیاة بتركها، ومعناهـا :               ــــ التحسینات  ٣

                                بحیث الیختـل نظـام الحیـاة بفقـدها                       وهي ماتقتضیه المروءة                 من محاسن وعادات ،

                                                           

 ).٩(سورة الحشر اآلیة) ١(

 ).٢٦٧(سورة البقرة اآلیة) ٢(

 ).١٧(سورة التغابن اآلیة) ٣(

 ).٩٢(سورة آل عمران اآلیة) ٤(

 .١٩حسن محمد ماشا عربان ، ص/ التنمیة االقتصادیة من منظور إسالمي د) ٥(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٤٨

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

   ،ٕ                              ٕ وانمــا مخصــصة لرفـع معیــشة النــاس   ت،        كالحاجیـا                         كالـضروریات، والینــال الحــرج 

  ىه  ُّ   :            قال تعالى ،                                                   لطیبات المباحة یتمتع بها عباد اهللا دون إسراف أو تبذیر     وهي ا

                   والزینــــــــة هنــــــــا الملــــــــبس   .  )١ ( َّ  ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي    خي  حي  جي  يه

                                   ت اآلیــة علــى اللبــاس الرفیــع مــن الثیــاب ّ                                 ّ الحــسن إذا قــدر علیــه صــاحبه ، فقــد دلــ

  . )٢ (                                    مع واألعیاد وعند لقاء الناس والمزاورةُ                  ُ والتجمل بها في الج

                                                           

 ).٣٢(سورة األعراف اآلیة) ١(

 .١٩٦، ٧/١٩٥ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد القرطبي، الجامع ألحكام القرآن )٢(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٤٩

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

  

  

  

  

  

  املبحث الثاين

  املوارد املطلوبة والكفاية اإلنتاجية 

  من منظور الشريعة اإلسالمية
  

  

  :ويشتمل على أربعة مطالب

  .املوارد البشرية: املطلب األول

  .املوارد الطبيعية: املطلب الثاين

  .املوارد املالية: املطلب الثالث

  .الترابط بني العمل واإلنتاج: رابعاملطلب ال

  

  

  



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٥٠

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

  المطلب األول

  الموارد البشریة 

  

 فعملیة لیه ال بد من التركیز علیه،إن اإلنسان هو أغلى ما یملك المجتمع وع

التنمیة اإلسالمیة تهدف في المقام األول تنمیة الموارد البشریة من خالل تكوین 

 والمواقف، والطموحات السلیمة، والتعلیم، الشخصیة السویة وتنمیة الخلق

یر وسائل المشاركة والتدریب على المهارات المطلوبة لمختلف األنشطة وتطو

في األنشطة اإلنمائیة وفي اتخاذ القرارات على كافة المستویات الفاعلة 

  .والمشاركة في عوائد التنمیة

یمة لكل من یعیش فى یهدف المنهج اإلسالمى إلى توفیر الحیاة الطیبة الكركما 

ظل النظام اإلسالمي من خالل الحث على العمل، والنهي عن البطالة، والسعي 

  .وراء االكتساب، وتعفف القادر على الكسب عن مسألة الناس وأخذ الزكاة

  :ً                                   وأزید ذلك إیضاحا في الفرعین اآلتیین

  . العمل والنهي عن البطالة وجوب:الفرع األول

  .اء القادر على الكسب من الزكاةحكم إعط: الفرع الثاني

  

  . عن البطالة العمل والنهيوجوب: الفرع األول

ًاإلســالم یمجــد العمــل وینهــى عــن التعطــل وفــي ذلــك یقــول اهللا تعــالى موجهــا إلــى  ّ                                                                 ً ّ
      ِّ  ُّ  ٍَّّ  ٌّ  ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي    خي  حي  جي  يه      ُّ        االكتساب

                                                             ، أي فــــسافروا فــــي األرض حیــــث شــــئتم مــــن أقطارهــــا وتــــرددوا فــــي أقالیمهــــا  )١ ( َّ

                                                                       وأرجائها في أنواع المكاسـب والتجارات،والـسعي فـي الـسبب ال ینـافي التوكـل علـى 

   . )٢ (                   ها والسعي لعمارتها  ی            كون بالعمل ف ی               والمشي في األرض    ،    اهللا

                                                           

 ).١٥ (سورة الملك اآلیة) ١(

: ، حققه٢٠٠، ٨/١٩٩القرآن العظیم ألبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر تفسیر ) ٢(

 بیروت ، –مد علي بیضون مح الكتب العلمیة، منشورات  محمد حسین شمس الدین، دار

 . هـ١٤١٩ -األولى : الطبعة



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٥١

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

  َّ  ٍّ  ٌّ    ٰى  ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي      ُّ  :     تعــالى      ویقــول 

                                         عند اهللا من األجر بعمل الطاعات واجتناب ما ال                        ، والمراد به ابتغاء ما  )١ ( َّ  ُّ

                                                تعــــارض العمــــل مــــع العبــــادات فــــاألولى أن تــــؤدى العبــــادات  ی ال    جــــب أ ی      یحــــل، و

   . )٢ (              ام على مصالحها ی                                                  والفرائض، ثم ننطلق إلى العمل في األرض لعمارتها والق

ً                                                       بالرعي أجیرا، واشتغل بالتجارة وشارك في بناء المسجد، ملسو هيلع هللا ىلصوقد عمل النبي 

عن وساهم في حفر الخندق، وزرع النخیل بیده الشریفة في المدینة، وما ترفع 

 من شؤونه كما أكدت ذلك السیرة النبویة اً                             عمل ولم یرض أن یكفیه أحد شأن

  .الشریفة

  حس  جس    ُّ  :                                                 دعوة اإلسالم إلى العمل والترغیب فیـه فیقـول ااهللا تعـالىً         ًأیضا نجد 

                                 ، والخطــــاب فــــي اآلیــــة الكریمــــة للجمیــــع  )٣ ( َّ  مصجض  خص    حص  مس  خس

         ألن ااهللا ً     ًمتقنـا              كون هذا العمل  ی           العمل، وأن             اإلسالم على ّ          ّدل على حض ی     وهذا 

   . )٤ ( ه ی      طلع عل ی       تعالى س

         مـا روي  :                                                              وقد أكدت السنة القولیة التوجه ذاته وفصلته في روایات عدیـدة منهـا

  : ُ                       ُ سئل أي الكـسب أطیـب؟ قـال ملسو هيلع هللا ىلص           أن النبي                           عن عبید بن رفاعة، عن أبیه 

   . )٥ ( "                             عمل الرجل بیده، وكل بیع مبرور "

                                                           

 ).١٠ (سورة الجمعة اآلیة) ١(

 .٥/٢٧١  الشوكانيلمحمد بن عليفتح القدیر )  ٢(

 .)١٠٥(سورة التوبة آیه ) ٣(

 .٨/٢٥٢للقرطبي الجامع ألحكام القرآن ) ٤(

     حـدیث  /       ار، بـاب                                      وهـو ألبـي بكـر أحمـد بـن عمـرو المعـروف بـالبز  :                       أخرجه البزار في مسنده   ) ٥ (

                                        هذا الحدیث ال نعلم أحد أسنده عن المسعودي   :     وقال  )     ٣٧٣١ (      رقم    ١٨٣ / ٩              رفاعة بن رافع 

                                                محفــوظ الــرحمن زیــن اهللا، عــادل بــن ســعد وغیرهمــا، مكتبــة   /                         إال إســماعیل ابــن عمــر، حققــه

  /     كتـاب                              م؛ وصـححه الحـاكم فـي المـستدرك،   ٠٠٩ ٢                                             العلوم والحكم ـــــــ المدینة المنورة ط األولى

              ؛ وأخرجه أحمـد  )    ٢١٥٨ (      رقم   ١٢ / ٢                                  حدیث إسماعیل بن جعفر بن أبي كثیر،   /         یوع، باب   الب

                ، وقــال حــدیث حـــسن  )     ١٧٢٦٥ (      رقـــم    ٥٠٢ /  ٢٨                   حـــدیث رافــع بــن خــدیج،      /            فــي مــسنده بــاب

                                  سـننه الكبـرى مـن روایـة سـعید بـن عمیـر                                                 لغیره على خطأ فـي إسـناده؛ وأخرجـه البیهقـي فـي

   ).     ١٠٣٩٨ (      رقم    ٤٣٣ / ٥               إباحة التجارة،  /         بیوع، باب  ال  / ً                              ًمرسال وقال هذا هو المحفوظ، كتاب



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٥٢
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 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

ما أكل أحد طعاما :" ، قالملسو هيلع هللا ىلص، عن رسول اهللا  ما روي عن المقدام :ومنها

ٕ                                                                       قط، خیرا من أن یأكل من عمل یده، وان نبي اهللا داود علیه السالم، كان یأكل  ً

 الحدیث الشریف على أن خیر الكسب عمل الید، ّ         ، حیث دل)١("من عمل یده

ٕ                                                                        ومعنى الخیریة هنا أن فیها إیصال النفع إلى الكاسب والى غیره، والسالمة عن 
  .)٢( والتعفف عن ذل السؤالالبطالة المؤدیة إلى الفضول

  

  . حكم إعطاء القادر على الكسب من الزكاة: الفرع الثاني

عف عن مسألة الناس نجد بالتالي أن یسد الحاجة ویمن منطلق كون العمل 

  .د التي ترجو ما عند الناسی التي تعمل أحب إلى ااهللا من الیدال

على الكسب من ومن هذا المنطلق اختلف فقهاؤنا في حكم إعطاء القادر 

  :الزكاة على مذهبین

، ً                                 له الزكاة إذا ترك الكسب مختارا إن القادر على الكسب ال تحل:المذهب األول

، )٦(والظاهریة ،)٥(، والحنابلة)٤(، والشافعیة)٣(وهو قول المالكیة في روایة

  .)٩(، واإلباضیة)٨(، واإلمامیة)٧(والزیدیة

                                                           

 رقم ٣/٥٧كسب الرجل وعمله بیده، / البیوع، باب/ أخرجه البخاري في صحیحه  كتاب)  ١(

)٢٠٧٢.( 

عمدة القاري شرح صحیح البخاري ألبي محمد محمود الحنفي بدر الدین العیني، )  ٢(

 .ـــــ بیروت  ٕ                           ، ط داراحیاء التراث العربي١١/١٨٧

؛ منح الجلیل شرح مختصر خلیل ٣/١٤٤ القرافي العباس شهاب الدین   الذخیرة ألبي)٣(

 .٢/٨٥لمحمد علیش 

؛ البیان ألبي الحسین یحیى العمراني ٨/٤٩١الحاوي الكبیر ألبي الحسن علي الماوردي ) ٤(

 .٢/٧٩؛ األم للشافعي ٣/٤١١

  .٦/٤٧١المغني البن قدامة ) ٥(

 .٨/١٢٥ المحلى باآلثار البن حزم) ٦(

 .٢٤٩السیل الجرار للشوكاني ص)  ٧(

 .١/١٢٥شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام للمحقق الحلي ) ٨(

 .٣/٢٢٠لمحمد أطفیش  شرح كتاب النیل وشفاء العلیل) ٩(
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 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

ً                                  ا تركه ولو مختارا فإنه یعد فقیرار على الكسب إذ إن القاد:المذهب الثاني ً 

ً                               مستحقا للزكاة، وهو قول الحنفیة
  .)٢(، والمالكیة في المشهور من المذهب)١(

  سبب اختالف الفقهاء

یرجع سبب اختالف الفقهاء في إعطاء القادر على الكسب من الزكاة إلى 

 ال الاختالفهم في حد الفقر هل یصدق على القادر على الكسب أو ال؟ فمن ق

 وال یعطى من الزكاة وهو ما ذهب إلیه أصحاب ً                          یصدق علیه لم یعتبره فقیرا

المذهب األول، ومن قال یصدق علیه ویدخل في معنى العاجز عن الكسب 

ویعطى من الزكاة ما یحصل به كمال كفایته ومن تلزمه نفقته، وهو ماذهب إلیه 

  .)٣(أصحاب المذهب الثاني

       األدلة

  : األولأدلة المذهب

القائلون بأن ل المالكیة في روایة لهم والشافعیة والحنابلة ومن وافقهم ــــــ داست

 ــــ  بالكتاب والسنة ً                                 له الزكاة إذا ترك الكسب مختاراالقادر على الكسب ال تحل

  :والمعقول

ــــــــــاب ١ ـــــــــــ الكت   ري    ٰى  ين  ىن  نن  من  زن        ُّ  :            قولــــــــــه تعــــــــــالى :           ـــ

    .  )٤ ( َّ  ىي  ني  مي  زي

 في األرض بالتجارة ً            استطاع ضربات اآلیة على أن من ّ     دل:وجه الداللة

  .)٥(والتكسب فهو واجد لنوع من الغنى وال تحل له الزكاة

أخبرني : ، قال)٦( ما روي عن عبید اهللا بن عدي بن الخیار:ـــــ من السنة٢

 في حجة الوداع، وهو یقسم الصدقة، فسأاله منها، أنهما أتیا النبي : رجالن
                                                           

  .٤٦٧، ٣/٤٦٦ ؛ البنایة شرح الهدایة للعیني ٢/٤٨بدائع الصنائع للكاساني )  ١(

محمــد بــن                   ؛ شــرح مختــصر خلیــل ل   ٤٩٤ / ١                   دیر وحاشــیة الدســوقي                        الــشرح الكبیــر للــشیخ الــدر  ) ٢ (

  .   ٢١٥ / ٢  عبد اهللا الخرشي

 .من استنباط الباحثة)  ٣(

 ).٢٧٣(سورة البقرة آیة ) ٤(

 .٣/٣٤١ ألحمد بن علي بن حجرفتح الباري شرح صحیح البخاري ) ٥(

        اء قـریش                                                   بن الخیار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، كان من فقه                 هو عبید اهللا بن عدي  ) ٦ (

      =         ، روي عــن ملسو هيلع هللا ىلص                                                            وعلمــائهم، وهــو تــابعي ثقــة مــن كبــار التــابعین، ولــد علــى عهــد النبــي 
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 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

إن شئتما أعطیتكما، وال حظ فیها : "ر وخفضه، فرآنا جلدین، فقالفرفع فینا البص

  .)١("لغني، وال لقوي مكتسب

الحدیث صریح في أن القوي المكتسب ال حق له في الزكاة وال تحل :وجه الداللة

  .)٢(له

ً                                                    إن القادر على الكسب یعد قادرا على تحقیق كفایته على :ـــــ المعقول وهو٣

  .)٣(المالالدوام، فأشبه الغني ب

  : الثانيأدلة المذهب: ً      ثانیا

بأن القادر على  استدل الحنفیة والمالكیة في المشهور من المذهب ــــــ القائلون

ً                                                                                الكسب إذا تركه ولو مختارا فإنه یعد فقیرا مستحقا للزكاة ـــــــ بالكتاب والسنة ً ً:  

 .)٤(َّ مئ خئ حئ جئ  يي  ُّ : قوله تعالى:ــــــ الكتاب١

 أن اهللا تعالى أمر بإعطاء الزكاة لمن یحسبهم الجاهل أغنیاء وهم :وجه الداللة

ه من ل على أن الصحیح الجسم یجوز إعطاؤفد لیسوا بمرضى وال ضعفاء،

  .)٥(الزكاة؛ ألن اهللا تعالى أمر بإعطائها لمن یشبه حالهم حال األغنیاء وهم فقراء

                                                                                                                                           

ـــ ومــات فــي        عمــر  = ـــ رضــي اهللا عــنهم ــ                  زمــن الولیــد بنعبــد                                                       وعثمــان وغیرهمــا مــن الــصحابة ـ

                                 االســتیعاب فــي معرفــة األصــحاب ألبــي عمــر  /                                  الملــك ســنة خمــس وتــسعین هجریــة، ، انظــر

         یوسف بن

صابة في تمییز الصحابة ألبي الفضل أحمد بن علي بن حجر ؛ اإل٣/١٠١٠     عبد البر

 .٤١، ٥/٤٠العسقالني 

        الزكـاة،  /                                                                    أخرجه أبو داود في سننه ، وهو سلیمان بن األشعث بن عمرو السجستاني، كتاب  ) ١ (

                    ؛ وأخرجــه النــسائي فــي  )    ١٦٣٣ (      ، رقــم    ١١٨ / ٢                              مــن یعطــى مــن الــصدقة، وحــد الغنــي،  /   بــاب

  /       ، حققــه  )     ٢٣٩٠ (      ، رقــم   ٧٩ / ٣                     مــسألة القــوى المكتــسب،  /           الزكــاة، بــاب /                 ســننه الكبــرى، كتــاب

ـــ بیــروت، ط   /                                حــسن عبــد المــنعم شــلبي،  أشــرف علیــه                                                   شــعیب األرنــاؤوط، مؤســسة الرســالة ــ

                                                             م؛ وصــــححه األلبــــاني فــــي إرواء الغلیــــل فــــي تخــــریج أحادیــــث منــــار الــــسبیل     ٢٠٠١      األولــــى 

   ).   ٨٧٦ (       رقم     ٣٨١ / ٣

، المطبعة العلمیة ـــــ حلب، ط ٢/٦٢ الخطابي معالم السنن ألبي سلیمان حمد بن محمد) ٢(

 .ه١٣٥١األولى

 .٣/٤١١البیان للعمراني )  ٣(

 ).٢٧٣(سورة البقرة آیة ) ٤(

  .١/٥٦٠ أحكام القرآن للجصاص )٥(
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 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

  : روایات منها: السنةــــ٢

  .ً       آنفا بن عدي بن الخیار الذي سبق بیانهأـــــ استدلوا بحدیث عبید اهللا

 دل الحدیث على جواز دفع الزكاة للقادر على الكسب، وال یمنع :وجه الداللة

منها؛ ألنه ال یعتبر في منع الزكاة ظاهر القوة والجلد دون أن یضم إلیه الكسب 

 فقد یكون من الناس من یرجع إلى قوة بدنه ویكون مع ذلك أخرق الید ال یعتمل

  .)١(فمن كان هذا سبیله لم یمنع من الصدقة

َ                      أنه حمل إلى رسول اهللا " ـــــــ)٢(ب ـــــــ ما روي عن سلمان الفارسي  صدقة ملسو هيلع هللا ىلصَ

  .)٣("كلوا ولم یأكل: فقال ألصحابه

دلیل على جواز إعطاء " كلوا "  ــــ ألصحابه ملسو هيلع هللا ىلصفي قوله ــــ :وجه الداللة

 ــــ كانوا ملسو هيلع هللا ىلصهم أن أصحاب النبي ــ الصدقة للقادر على الكسب؛ ألنه ال یتو

ً                                     كلهم زمني، بل كان بعضهم قویا مكتسبا ً
)٤(.  

  المناقشة

  :مناقشة أدلة المذهب األول: ً    أوال

 األول في استداللهم بحدیث أصحاب المذهب الثاني أصحاب المذهب ناقش 

  :عبید اهللا بن عدي بن الخیار بأنه مردود من وجوه ثالثة

                                                           

 .٢/٦٢معالم السنن ألبي سلیمان الخطابي ) ١(

          رمـز، وقیـل                                                أبـو عبـد اهللا سـلمان الفارسـي، صـحابي، أصـله مـن رامه :                سلمان الفارسي هو   )  ٢ (

                             ُ          ــــ سـیبعث فخـرج فـي طلـب ذلـك، فُأسـر وبیـع  ملسو هيلع هللا ىلص                                    من أصبهان، وكان قد سمع بأن النبي ـــ

                                 وشهد بقیة المشاهد، وفتـوح العـراق،                                                    بالمدینة، فاشتغل بالرق حتى كان أول مشاهده الخندق،

        بعــدها          ه، وقیــل  ٣٣ً                                                             ًوولــي المــدائن، كــان صــحیح الــرأي، عالمــا بالــشرائع وغیرهــا، تــوفي ســنة

ــدین الزركلــي    ٦٣٤ / ٢                     االســتیعاب البــن عبــد البــر  /     انظــر  .       أربــع       بــثالث أو                            ؛ األعــالم لخیــر ال

١١٢  ،    ١١١ / ٣   .  

        فـي حـدیث   )      ٢٣٧٣٧ (        رقـم    ١٤٠ /  ٣٩                                         أخرجه أحمـد فـي مـسنده، حـدیث سـلمان الفارسـي،    )  ٣ (

ـــ  ـــ ؛ وذكــره الهیثمــي فــي مجمــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد،                             طویــل فیــه قــصة إســالم ســلمان ــ                                                      ــــ

                      ، وقـال أن رجـال أحمـد    ٣٣٢ / ٩      ــــ                              ما جاء في سـلمان الفارسـي ـــــ   /  ب           المناقب، با  /     كتاب

  .           رجال الصحیح

  .١/٥٦٠أحكام القرآن للجصاص ) ٤(
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ال حق لهما في السؤال، فیحرم على مثلهم الطلب إن المقصود أنه :األول

ً                                                              لكن ال یحرم علیهم األخذ من الزكاة؛ ألنه لو كان حراما ما كان  ــ  والسؤال،

  .)١( ــــــ لیعطیهما، ولكن قال ذلك للزجر عن السؤال والحمل على الكسبملسو هيلع هللا ىلص

 الرجل  ــــــ ال علم له بحقیقة حالهما، فقد یكونملسو هيلع هللا ىلص بأن النبي ــــ :ویجاب علیه

ً                                                                     قویا قادرا على الكسب لكن كسبه ال یكفیه لنفسه ومن یعول فیكون مستحقا  ً ً

  . )٢( ــــــ بأنه ال حق فیها لقوي مكتسبملسو هيلع هللا ىلصللزكاة، لذلك أخبرهما النبي ــــ 

لزكاة للفقراء كان یعطي ا ــــــ ملسو هيلع هللا ىلصٌ                                   إن الحدیث مطلق في أن النبي ــــ :الثاني

ْ                              األصحاء، فكان وقوفها على الزم   .)٣(نى باطلَّ

 بأنه لیس كل قوي قادر على الكسب یمنع من :ویمكن أن یجاب عن ذلك

  .ٕ                                                    الزكاة، وانما من یستطیع كفایة نفسه ومن یعول من كسبه

أن الصدقة " وال حق فیها لقوي مكتسب"  ــــــ ملسو هيلع هللا ىلص إن المراد من قوله ــــ :الثالث

لصدقة التي یستحق قد تحل للفقیر القوي، والحق هنا هو أعلى مراتب الحقوق با

  .)٤(بها، ولیس هو القوة وال الجلد الذي یستغنى به عنها

 بأن قولهم هذا غیر مسلم به؛ وحمل النص على ظاهره أولى في :ویجاب علیه

  .)٥(االتباع من هذا التأویل البعید

  : الثانيمناقشة أدلة المذهب: ً      ثانیا

داللهم باآلیة  الثاني في استناقش أصحاب المذهب األول أصحاب المذهب

  : والحدیث

على  ،)٦(َّ مئ خئ حئ جئ  يي  ُّ :أما استداللهم بقوله تعالى

 ــــ لما ملسو هيلع هللا ىلصجواز إعطاء الزكاة للقادر على الكسب، بأنه مردود بأن النبي ــــ 

  .رأى الرجل القوي المكتسب الذي یظهر أنه غني، أخبره أنها ال تحل له

                                                           

  .٢/٤٨بدائع الصنائع للكاساني )  ١(

 .  بتصرف٦/٣١٦شرح مشكل اآلثار للطحاوي )  ٢(

 .  ط دار الكتب العلمیة ــ بیروت٢/٥٣٨أحكام القرآن البن العربي )  ٣(

 .٦/٣١٦شرح مشكل اآلثار للطحاوي )  ٤(

 . بتصرف٥٣٨/ ٢أحكام القرآن البن العربي )  ٥(

 ).٢٧٣(سورة البقرة آیة ) ٦(
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  : بأنه مردود من وجوه ثالثة ـــبحدیث سلمان الفارسي ــ  وأما استداللهم

َّ                                                                   إن المراد بالصدقة هنا صدقة تطوع ال زكاة، فحلت للغني والفقیر، كما :األول

ً                                                                       أن الصدقة أوساخ الناس، فال تباح إال عند الحاجة إلیها، ومن لم یملك نصابا 

ً                                            إذا كان مكتفیا فال حاجة به إلیها، فال تباح له
)١(.  

غیر "  ــــ كانوا كلهم زمنيملسو هيلع هللا ىلص أصحاب النبي ــ أنه ال یتوهم أن:"  قولهم:الثاني

 ــــ كلهم كانوا فقراء مستحقین ملسو هيلع هللا ىلصمسلم به؛ ألنه ال یتوهم كذلك أن أصحابه ـــ 

  .)٢(للزكاة

  :الراجح

بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم ومناقشة ما أمكن منها فإنه یبدو لي إمكان 

واعتراضات المجیزین له ، الجمع بین أدلة المانعین للقوي المكتسب من الزكاة، 

بأن المقصود بالقوي المكتسب القادر على كسب كفایة نفسه ومن یعول فال 

یجوز إعطاؤه من الزكاة، وما ذكره المانعون یحمل على القوي المكتسب الذي ال 

ن من أنه  الفریقایستطیع كفایة نفسه ومن یعول من كسبه وهو ما اتفق علیه

  :أتيیعطى من الزكاة، وذلك لما ی

ـــــ إن الحدیث الذي استدل به جمهور الفقهاء صریح ال تلیق معارضته، وما ١

  .استدل به الحنفیة فداللته غیر نصیة في موضع الخالف

ـــــ إن القول بعدم إعطاء القادر على الكسب من الزكاة إذا كان كسبه یكفیه ٢

ذم البطالة ومن یعول، یتفق مع روح الشریعة اإلسالمیة وحثها على العمل و

والكسل، أما القوي المكتسب الذي ال یستطیع كفایة نفسه ومن یعول فیعطى من 

 ومن أجاز له ــــ أي للقادر على الكسب :"، وفي ذلك یقول اإلمام الصنعانيالزكاة

ُ                             ــــ تأول الحدیث بما ال یقبل َّ") ٣(.  

ب الحالل ــــ إن شریعتنا الغراء حثت على التواضع وترك الكبر وتحري الكس٣

ً                                                                    بالتجارة ونحوها زجرا عن السؤال والحمل على الكسب، وال غرو في ذلك فقد 

                                                           

  .٦/٤٧١المغني البن قدامة )  ١(

 . بتصرف٥٣٨، ٥٣٧/ ٢أحكام القرآن البن العربي )  ٢(

  .١/٥٥١سبل السالم للصنعاني )  ٣(
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 ّ                                               ـــــ وأصحابه من تمهنهم لمهن عدیدة، وهو أكرمملسو هيلع هللا ىلصتواتر في سیرة النبي ـــ 

                        .  ــــ وهم خیر القرونملسو هيلع هللا ىلصالخلق ــــ 

  . واهللا تعالى أعلم

  

  :تعقیب

الهدف األساسي للعمل في اإلسالم یتمثل في من خالل ما سبق نجد أن 

تحقیق اإلنتاج والتنمیة االقتصادیة للمسلمین واألمة اإلسالمیة من خالل ما 

  : یأتي

ة ویكف یـــــ كون العمل یحقق النماء واالزدهار االقتصادي لألمة اإلسالم١

اعي حققه العمل الجمی، وبهذا النمو االقتصادي الذي رهایلغُ              ها من أن تمد یدی

 للدخل القومي الذي ولة إلى االكتفاء وتحصل على مصدروالفردي تصل الد

  .عیعود بالنفع على الجمی

عة یــــ كون العمل في اإلسالم هو أحد أبواب المعامالت الذي أفردت له الشر٢

ً                ة جزءا ضخما ال یاإلسالم ه أدوات التعامل ینت فیل عن العبادات، إذ بیقً

ة یرنت العمل بالعبادة والقرب من ااهللا وهذه أهم والعمل المباح وقحیحالص

ً                        إال ااهللا كأن تغرس زرعا یعلمهمة ألن بعض األعمال لها من األجر ما ال یعظ

  .وتعمل في قضاء حوائج الناس

بعد الفكر عن مواطن السوء، فأن تشغل یقضي على الفراغ ویــــــ إن العمل ٣

   .ضركی من أن تشغلها بما یرنفسك بالعمل خ

ـــــ تحریم الشریعة اإلسالمیة الكسب القائم على عدم اإلنتاج والنماء ككسب ٤

المبیع القائم على الغرر، أو جهالة المبیع أو الثمن، أو الغش، أو القمار، أو 

  .آالت اللهو، أو الكسب عن طریق السرقة، أو النهب، أو الغصب وغیر ذلك
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  المطلب الثاني

  ة الموارد الطبیعی

 كثیرة وهى التي خلقها اهللا في الطبیعة سواء في الهواء أم الماء الموارد الطبیعیة

أم التربة أم النباتات والتي یعتمد علیها اإلنسان في الحصول على العناصر 

األساسیة المساعدة على استمرار الحیاة،  ونجد أن ما یزید في اإلنتاجیة من هذه 

د وجوب توظیفها لتأمین كفایة المجتمع من األرض فاإلسالم یؤكالموارد هى 

  :من خالل ناتجها، یتضح ذلك على سبیل المثال

ــــ أحكام اإلحیاء التي تحفز الناس الستصالح األرض وذلك بتملیك األرض ١

  . لمن یحیها)١(الموات

  .ــــ أحكام االستزراع التي تحث على زراعة األرض أو استزراعها٢

ز وذلك بمصادرة حق من یحتجز األرض سواء كان ــــ أحكام منع االحتجا٣

من أحیا : ال قــوذلك لما روي عن عمربن الخطاب ـــ: أحیاها أو اقتطعها

  . )٢(" فهي له، ولیس لمحتجر حق بعد ثالث سنینً       میتةً     أرضا

                                                           

   هـو   : ً                                        ًجعـل الـشيء حیـا، والمـوات بفـتح المـیم والـواو  : ً  ًة           اإلحیاء لغ :                     إحیاء الموات في اللغة   )  ١ (

ُّمــا ال روح فیــه، والمــراد بــه هنــا األرض التــي ال مالــك لهــا، والمــوت والموتــان ضــد الحیــاة،  ُ ُ                                                                              ُّ ُ ُ
ِمــــا لــــم یــــستخرج وال اعتمــــر  :                 والموتــــان مــــن األرض ُ ْ ُ                     ُِ ْ                      لــــسان العــــرب البــــن منظــــور   /     ینظــــر  . ُ

                        الـــــدین محمــــــد الفیروزآبــــــادي     مجــــــد   /                       ؛ القـــــاموس المحــــــیط تـــــألیف  ٩٣  ،   ٩٠ / ٢  )    مــــــوت (    مـــــادة

   .   ١٦١  ،  ٠  ١٦ / ١ )   مات (    مادة

ًواحیاء الموات اصطالحا       ٕ                     ً                                التـسبب باستـصالح األراضـي الزراعیـة   :                         عرفـت عنـد الفقهـاء بأنهـا :ٕ

                                                                                 أو جعلها صالحة للزراعة، برفع عوائق الزراعة من أحجار وأعشاب منها، واستخراج الماء، 

    .                           علیها أو تشیید البناء فیهإ                                             ٕوتوفیر التربة الصالحة للزراعة، واقامة األسوار 

ٌ                                                                 ٌإحیاء الموات لقب لتعمیر داثر األرض بما یقتضي عدم انصراف المعمر عن   :              وقال ابن عرفه
                      ؛ البنایــة شــرح الهدایــة   ٣٤ / ٦                               لحقــائق شــرح كنــز الــدقائق للزیلعــي  ا      تبیــین   /     ینظــر  .            انتفاعــه بهــا

            یرة للقرافــي       ؛ الـذخ ٢ / ٦                                        ؛ مواهـب الجلیـل فـي شـرح مختـصر خلیـل للحطـاب    ٢٧٨ /  ١٢       للعینـي 

  ؛    ٣٣١ / ٥                                                            ؛ نهایـــة المحتـــاج إلـــى شـــرح المنهـــاج لإلمـــام شـــمس الـــدین محمـــد الرملـــي    ١٤٧ / ٦

  .   ٧٣ / ٧                                    ؛ المحلــى باآلثــار ألبــي محمــد علــي بــن حــزم    ٢٤٤ / ٢                         الكــافي فــي فقــه اإلمــام أحمــد 

  .     بتصرف

ولیس لمحتجر حق بعد " أخرجه البیهقي في معرفة السنن واآلثار بطرق أخرى بدون زیادة) ٢(

= ؛ و الطحاوي )١٢١٧٧( رقم٩/٩إحیاء الموات، /إحیاء الموات، باب/ین ، كتابثالث سن
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ً                                                                       ـــــ أحكام التعدین التي تؤمن استغالال عادال للثروات المعدنیة، فقد رتبت ٤ ً

ما : "من یستغلها تتناسب مع جهده ونفقته، یقول اإلمام الشافعيً                الشریعة حقوقا ل

كان فیه منفعة بال نفقة على من حماه فلیس له أن یحمیه ومثل هذا كل عین 

  .)١("ظاهرة كنفط أو قار أو كبریت

  : ي أربعة فروع ــــ بعون اهللا وتوفیقه ــــ فوسأتناول هذه األحكام  بالتفصیل

  .رض الموات وأثره في زیادة اإلنتاجإحیاء األ: الفرع األول

من أفضل األعمال التي حث علیها اإلسالم ورغب فیها ووعد فاعلیها بأعظم 

استصالح األراضي البور؛ لما فیه من توسیع الرقعة الزراعیة، وزیادة : المثوبة

  .مصادر اإلنتاج

  

  :وبیان ذلك أورده فیما یأتي

  .اء والمعاصرین إحیاء األرض الموات عند الفقه حكم:ً    أوال

 تً                                                  على أن إحیاء األرض الموات التي لیست ملكا ألحد، ولیس )٢(اتفق الفقهاء 

من اختصاص أحد ــــ بالبناء أو الغرس أو الزراعة وغیر ذلك بحسب عرف 

 في ملكیتها، ولكنهم اختلفوا في اشتراط إذن اً    سبب یعد الناس وعاداتهم ــــــ

  :اهبالحاكم لهذا التملك على ثالثة مذ

َّ                                                              أن من أحیا أرضا مواتا ال یتملكها إال بإذن اإلمام وقراره لتعطى  :المذهب األول ً ً
ملكیة األرض لمن أحیاها سواء أكانت األرض الموات قریبة من العمران أم بعیدة 

                                                                                                                                           

، وذكره الزیلعي في نصب الرایة، كتاب )٥٣١٤(،رقم٣/٢٧٠في شرح معاني اآلثار =

  : ؛ وقال األلباني  في سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة٤/٢٩٠إحیاء الموات، 

 .٢/٣٠كرة، والحدیث به إرسال بدون هذه الزیادة وهي من   

 .٧/٤٩١الحاوي الكبیر للماوردي ) ١(

؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجیم ٦/٤٣٢حاشیة رد المحتار البن عابدین ) ٢(

  = ؛ المغني البن قدامة٢/٢٩٣؛ المهذب للشیرازي ٦/١٤٧؛ الذخیرة للقرافي ٨/٢٣٩

؛ شرائع ٥٩٣؛ السیل الجرار للشوكاني ص٧/٨٠؛المحلى باآلثار البن حزم ٥/٤٤١ =

 .٤/٢٤٣اإلسالم للحلي 
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 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

، وبه قال من العلماء )٣(، واإلمامیة)٢( وقول للمالكیة)١(وهو قول اإلمام أبو حنیفة

  .)٥(محمد الزحیلي/ د، )٤(ي الخفیفعل/ المعاصرین الشیخ

ً                                                          أن من أحیا أرضا تملكها، وال یشترط في إحیائها إذن اإلمام، :المذهب الثاني
   )٦(من الحنفیة وهو قول جمهور الفقهاء الصاحبان

، وبه )١١(، والزیدیة)١٠( والظاهریة)٩( والحنابلة)٨(والشافعیة)٧(لمالكیةلوقول آخر 

  .)١٢(د حسن أبو یحیيمحم: قال من العلماء المعاصرین

 إذا كانت األرض قریبة من العمران، افتقر إحیاؤها إلى إذن :المذهب الثالث

اإلمام بخالف البعیدة من العمران فال یشترط فیها إذنه، وهو قول المالكیة في 

  .)١٣(المشهور

  سبب اختالف الفقهاء

لحدیث ویرجع الخالف بین الفقهاء فى ذلك إلى اختالفهم في تفسیر روایات ا

ال بد من إذن :  أو فتوى؟ فمن قال باألول قالً       ا حكما من حیث كونهاوالمراد به

  . )١٤(ال یحتاج إلى إذن اإلمام:  بالثاني قالاإلمام أو السلطان، ومن قال

                                                           

؛ البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجیم ٦/٤٣٢حاشیة رد المحتار البن عابدین ) ١(
٨/٢٣٩:. 

 .٦/١٤٧؛ الذخیرة للقرافي ٧٠، ٧/٦٩شرح مختصر خلیل للخرشي ) ٢(
 .٤/٢٣٩شرائع  اإلسالم للحلي ) ٣(
 ، ط دار الفكر العربي ١١٠ ، صعلي الخفیف/ للشیخ" أحكام المعامالت الشرعیة) " ٤(

 .م٢٠٠٨/ ه١٤٢٩
جامعة ) مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي(محمد الزحیلي،/ د" إحیاء األرض الموات") ٥(

  .٥٢الملك عبد العزیز ، جدة، ص
 .  ٨/٢٣٩البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجیم ) ٦(
 .٦/١٤٧؛ الذخیرة للقرافي ٧٠، ٧/٦٩شرح مختصر خلیل للخرشي ) ٧(
 .٢/٢٩٣المهذب للشیرازي )  ٨(
  . ٥/٤٤١المغني البن قدامة )  ٩(
 .٧/٧٣المحلى باآلثار البن حزم )  ١٠(
 .٥٩٢السیل الجرار للشوكاني ص)  ١١(
 ، األردن ــــــ دار ٢٦٤، محمد حسن أبو یحیي، ص "اقتصادنا في ضوء القرآن والسنة) "١٢(

 .م١٩٨٣ه ــــــ ١٤٠٩عمار، ط األولى، 
؛ ٤/٤٧٣ ؛ المدونة الكبرى لإلمام مالك ٧٠، ٧/٦٩شرح مختصر خلیل للخرشي ) ١٣(

 .٦/١٤٧الذخیرة للقرافي 
 .٤/٦٢شرح الزرقاني على موطأ مالك ) ١٤(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٦٢

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

  األدلة

  : المذهب األولأدلة: ً    أوال

 على اشتراط إذن اإلمام في تملیك  ــــاستدل اإلمام أبو حنیفة ومن وافقه

  :بالسنة والقیاس والمعقول ــــ الموات للمحیياألرض 

 ــــــ ملسو هيلع هللا ىلصسمعت رسول اهللا  ــــــ :  قال)١(ما روي بطریق معاذ بن جبل:ــــــ السنة١

  .)٢("لیس للمرء إال ما طابت به نفس إمامه:" یقول

في عمارة األرض المیتة  دل الحدیث على اشتراط إذن اإلمام:وجه الداللة

  .)٣(فیحمل المطلق علیه ذن لم تطب نفس المحیي به،بإحیائها، فإذا لم یأ

  : ــــــ القیاس من وجهین٢

قیاس اإلذن في تملك األرض الموات بعد إحیائها والتي ال مالك لها على  :األول

الغنائم؛ بجامع صیرورتها في أیدي المسلمین، واإلمام هو المختص باإلذن في 

  .)٤(تملكها كما هو المختص بتوزیع الغنائم

 قیاس إذن اإلمام في إحیاء األرض الموات وتملكها أوعدم تملكها على :الثاني

ً                                                                        مال بیت المال؛ بجامع أن لإلمام مدخال في النظر في ذلك، فافتقر إلى إذنه في 

  .كل

                                                           

ْ      عمرو ْ   بن جبل ْ   بن معاذ هو )١( َ     كان األنصاري، الخزرج ْ      أوسبن ْ   بن َ  یكنى ه،وكان٢٠ سنة مولده َ

 الذین السبعین أحد وهو،الرحمن عبد أبا
       َ
 وأحدا، بدرا وشهد األنصار، من العقبة شهدوا َِّ

ُ      رسول مع كلها والمشاهد ِ      الله َ َّ  غزوة بعد اهللا، رسول وبعثه َ        والحرام بالحالل األمة أعلم كان 

  . ه٦٠٣ سنة توفي الیمن، ألهل ومرشدا قاضیا تبوك،

 لخیر ماألعال ؛٥/١٨٧ األثیر بن علي الحسن ألبي الصحابة معرفة في الغابة أسد/ ینظر   

 .٧/٢٥٨ الزركلي الدین

إحیاء / إحیاء الموات، باب/أخرجه البیهقي في معرفة السنن واآلثار، واللفظ له، كتاب) ٢(

  ) ١٢١٧٥(، رقم٩/٨الموات، 

وقال وهذا منقطع بین مكحول  ومن فوقه وراویه عن مكحول مجهول، وال حجة في هذا     

بطریق موسى بن یسار، عن مكحول، باب  المعجم األوسط  اإلسناد، وأخرجه الطبراني في

 ). ٦٧٣٩(، رقم٧/٢٣المیم، من اسمه محمد، 

  .  ٥/١٩٩٦مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح للقاري ) ٣(

 .١/٧٦الخراج ألبي یوسف األنصاري ) ٤(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٦٣

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

  :لمعقول من وجوه ثالثةــــ ا٣

 إن اختصاص اإلمام باإلذن في التملك إنما یرجع  إلى كون هذا تصرف :األول

  . ــــــ بطریق اإلمامة والسیاسة، ال بطریق الشرع والنبوةملسو هيلع هللا ىلص ــــ من الرسول

 إن اعتبار إذن اإلمام ههنا إنما هو للفصل بین الناس وعدم االختالف؛ :الثاني

ً                                                                   فإذا أذن اإلمام في ذلك إلنسان كان له أن یحییها، وكان ذلك اإلذن جائزا 

ً                                                  مستقیما، واذا منع اإلمام أحدا كان ذلك المنع جائز ً                             ا، ولم یكن بین الناس التشاح ًٕ

  .)١(في الموضع الواحد وال الضرار فیه مع إذن اإلمام ومنعه

 إن اشتراط هذا اإلذن ال یتنافى مع اعتبار األرض الموات من األموال :الثالث

ً                                                                     المباحة، وأن لإلمام أو الحاكم یدا علیها وسلطانا بعموم والیته على أرض  ً

ٌ                                  إذنه بإحیائها منع للخصام وازالةان في اشتراط لذلك ك اإلسالم، ٕ  ٌ  ة لدواعیه ورعایٌ

  .)٢(للمصالح

  

  :أدلة المذهب الثاني: ً      ثانیا

 على عدم اشتراط إذن اإلمام في تملیك األرض  ــــاستدل جمهور الفقهاء

  :بالسنة واألثر والقیاس والمعقول ــــ الموات للمحیي

  :ــــ السنة منها١

ً              من أحیا أرضا : " ـــــ قالملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي ــــ )٣(هللاأـــــ ما روي عن جابر بن عبد ا

  . )٤("میتة فهي له

                                                           

 ١/٧٦الخراج ألبي یوسف األنصاري ) ١(

 ط دار الفكر العربي  ،١١٠علي الخفیف ، ص/ أحكام المعامالت الشرعیة للشیخ)  ٢(

 .م٢٠٠٨/ ه١٤٢٩

: الــسملي األنـصاري الخزرجــي حـرام بــن عمـرو بــن اهللا عبـد بــن جـابر هـو :              جـابر بــن عبــد اهللا  ) ٣ (

 وروى وسـلم علیـه اهللا ّصـلى النبـي عـن الروایـة فـي المكثـرین من ه،كان١٦ سنة ولد صحابي،

 أیامـه أواخـر فـي لـه نتوكا غزوة، عشرة تسع غزا صحبة، وألبیه له. الصحابة من جماعة عنه

/ ینظـر. ه٦٠٧  سـنة تـوفي ومسلم، البخاري له روى العلم، عنه یؤخذ النبوي المسجد في حلقة

 .١/٤٩٢ األثیر البن الصحابة معرفة في الغابة أسد ؛٢/١٠٤ للزركلي األعالم

                            مــــا ذكــــر فــــي إحیــــاء أرض المــــوات،  /                                        أخرجــــه الترمــــذي فــــي ســــننه، أبــــواب األحكــــام، بــــاب  ) ٤ (

    =                                            حـــدیث حـــسن صـــحیح؛ وصـــححهاأللباني فـــي إرواء الغلیـــل  :     وقـــال  )     ١٣٧٩ ( م    ، رقـــ   ٦٥٥ / ٣



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٦٤

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

من أعمر :"  ـــــ قالملسو هيلع هللا ىلصب ـــــ ما روي عن عائشة رضي اهللا عنها، عن النبي ــــ 

  .)١("ً                      أرضا لیست ألحد فهو أحق

 ـــــ  فیهما عام فیحمل على ملسو هيلع هللا ىلص أن لفظ النبي ــــ :وجه الداللة من الحدیثین

ل إحیاء األرض الموات إلى من أحب بال أمر اإلمام فى ذلك؛ عمومه حیث جع

ألنها أرض ال یتعلق بها حق لغیر المحیي فلم یحتج في إحیائها إلى إذن اإلمام 

 .)٢(كما لو ملكها المحیي

من أحیا أرضا : "ما روي عن عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه قال :ـــ األثر٢

  .)٣("میتة فهي له

ثر على أن من أحیا األرض الموات بالسقي أو الزرع أو دل األ :وجه الداللة

  .)٤(الغرس أو البناء فتصیر بذلك ملكه سواء أذن له اإلمام في ذلك أم لم یأذن

  :من وجوه ثالثة ـــ القیاس٣

 قیاس إحیاء األرض المیتة التي ال یملكها أحد على ماء البحر والنهر وما :األول

  لك في كل سواء قرب أو بعد یصطاد من طیر وحیوان؛ بجامع التم
                          ُ ُ
أذن اإلمام ، ٍ

  . )٥(أو لم یأذن

 قیاس األرض الموات التي ال مالك لها وال یختص بها أحد على :الثاني

الحشیش والحطب؛ بجامع كونها عین مباحة، فال یفتقر تملكها إلى إذن 

  . )٦(اإلمام

                                                                                                                                           

                                ؛ وأخرجـه أبـو داود فـي سـننه بطریـق  )    ١٥٥٠ (     ، رقـم ٤ / ٦                         تخریج أحادیث منار الـسبیل      في  =

  ،    ١٧٨ / ٣                فـــــي إحیـــــاء المـــــوات   /                            الخـــــراج واإلمـــــارة  والفـــــيء، بـــــاب  /                  ســـــعید بـــــن زیـــــد، كتـــــاب

     ).      ٣٠٧٣ (   رقم

ًمـــن أحیـــا أرضـــا مواتـــا،   /         رعـــة، بـــاب     المزا /                            أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه، كتـــاب  ) ١ ( ً                    ً ً١٠٦ / ٣    ،  

     ).      ٢٣٣٥ (   رقم

 . ٦/٢٨؛ المنتقى شرح الموطأ للباجي ٦/٤٧٥شرح صحیح البخاري البن بطال ) ٢(

     .٣٣ سبق تخریجه ص) ٣(

 .٥/١٨فتح الباري البن حجر )  ٤(

 .٣/٢٦٨شرح معاني اآلثار للطحاوي ) ٥(

 .٢/٢٩٣ ؛ المهذب للشیرازي ٨/٢٣٩م البحر الرائق شرح كنز الدقائق البن نجی) ٦(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٦٥

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

یث كون  قیاس تملك المحیي لألرض الموات على البیع والهبة؛ من ح:الثالث

اإلحیاء نوع تملیك فلم یفتقر إلى إذن اإلمام، وألن اإلذن في التملیك إنما یستفاد 

به رفع الحجر عن المتملك والموات مرفوع الحجر عنه فلم یفده اإلذن صحة 

  .)١(التملیك

إن ما یبتدئ المسلم بملكه ال یفتقر إلى إذن اإلمام كالصید، :ــــ المعقول وهو٤

قر بملك الصید إلیه لم یفتقر اإلحیاء له كإذن غیر اإلمام، وألن كل ما ال یفت

وألن كل ما ال ینحصر على اإلمام اإلذن فیه لم یفتقر اإلحیاء له كإذن غیر 

فیه لم یفتقر تملكه إلى إذنه كالماء،  اإلمام وألن كل ما ال ینحصر على اإلذن

ن اإلمام وألن كل مال لم یملكه مسلم لم یفتقر المسلم في تملكه إلى إذ

  .)٢(كالغنائم

  : أدلة المذهب الثالث: ً      ثالثا

استدل المالكیة على اشتراط إذن اإلمام في تملك األرض الموات للمحیي إذا 

كانت األرض قریبة من العمران،  بأدلة الحنفیة مع االعتماد على المصلحة 

  . والحاجة، ورفع الضرر، ومنع الظلم

  . األرض البعیدة بأدلة الجمهور السابقةواستدلوا على عدم اشتراط اإلذن في 

 فإن هذه األرض البعیدة ال یتعلق بها حق لغیر المحیي، فال :ومن جهة المعقول

  .)٣(یحتاج إحیاؤها إلى إذن اإلمام

  

  المناقشة

أصحاب المذهب األول ) جمهور الفقهاء(أصحاب المذهب الثاني ناقش : ً    أوال

  :اللهم بالحدیث والقیاس على ما یأتي في استد) حنیفة ومن وافقهاإلمام أبا(

مردود من " لیس للمرء إال ما طابت به نفس إمامه " ــــاستداللكم بحدیث١

  :)٤(وجوه ثالثة

                                                           

 .٧/٤٧٩الحاوي الكبیر للماوردي ) ١(

 .٧/٤٧٩ المصدر السابق) ٢(

 .٤/٦٦حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر ) ٣(

 .٧/٤٧٩الحاوي الكبیر للماوردي ) ٤(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٦٦

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

ٕ                                           وهو إمامنا وامام األئمة قد طابت نفسه لنا -ملسو هيلع هللا ىلص - ن رسول اهللا إ :أحدهما
: والمراد" موتان األرض هللا ورسوله ثم هي لكم مني : " - ملسو هيلع هللا ىلص -بذلك، لقوله 

  .)١(لكم أن تحیوها، فجمع الموتان وجعلها للمسلمین فانتفى أن یكون لغیرهمهي 

 أنه عام في أموال الفيء وأنواع الغنائم وسائر المصالح فخص الموات :والثاني

  ".ً                          من أحیا أرضا موات فهي له : " -ملسو هيلع هللا ىلص - منه، بقوله 

ك بغیر ً                        یملك أحد شیئا من األمالأال إن اعتبر عموم هذا الحدیث یلزم :الثالث

إذن اإلمام مع أن الظاهر خالفه كالبیع وغیره، ونظر اإلمام في ذلك ال یدل 

على اعتبار إذنه، أال ترى أن من وقف في مشرعة، طالبه اإلمام أن یأخذ 

  .)٢(حاجته وینصرف، وال یفتقر ذلك إلي إذنه

بأن عمومه غیر معتبر بل هو مختص بما یحتاج فیه إلى رأي اإلمام وما  :أجیب

  .ن فیه من ذلكنح

 بأن كون ما نحن فیه یحتاج إلى إذن اإلمام هو أول المسألة فیلزم :نوقش

المصادرة وألن هذه األراضي كانت في أیدي أهل الحرب فصارت في أیدي 

ً                                                                     المسلمین فكانت فیئا وال یختص أحد بالفيء بدون إذن اإلمام كالغنائم بخالف 

ٕ                                         المستشهد به فلم یكن فیئا واذا أحیاها فه   .)٣(ي له خراجیة أو عشریةً

 ألن مال بیت ـــــ استداللكم بالقیاس على مال بیت المال قیاس مع الفارق؛٢

المال، إنما هو مملوك للمسلمین، ولإلمام ترتیب مصارفه فافتقر إلى إذنه، 

بخالف مسألتنا، فإن هذا مباح، فمن سبق إلیه كان أحق الناس به، كالحشیش 

  . )٤(المباحة في الجبالوالحطب والصیود والثمار 

  

أصحاب ) اإلمام أبو حنیفة ومن وافقه(ناقش أصحاب المذهب األول: ً      ثانیا

في استداللهم بالحدیث والقیاس على ما ) جمهور الفقهاء(المذهب الثاني 

  :یأتي

                                                           

 .٧/٤٧٥ ؛ البیان للعمراني ٢/٢٩٤؛ المهذب للشیرازي ٧/٤٧٩المصدر السابق ) ١(

 . ٨/٢٣٩ الرائق شرح كنز الدقائق البن نجیم البحر) ٢(

 .٨/٢٣٩ المصدر السابق) ٣(

 .٥/٤٤١المغني البن قدامة ؛ ٧/٤٧٩الحاوي الكبیر للماوردي ) ٤(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٦٧

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

 أنه یحتمل أنه یصیر به ":ً                         من أحیا أرضا میتة فهي له" ـــ  استداللكم بحدیث١

جماعة بإحیاء الموات بذلك النظم، ونحن نقول بموجبه ً                     شرعا ویحتمل أنه أذن 

  .)١(فال یكون حجة مع االحتمال

وفي استداللهم بالقیاس على الصید والحطب والحشیش بأنه قیاس مع 

ٕ                                                                ألنها لم تكن في ید أهل الحرب فجاز أن تملك بنفس االستیالء واثبات الفارق؛
  .)٢(الید علیها

إذا كانت األرض قریبة من العمران، : همونوقش ما ذهب إلیه المالكیة بقول

نه افتقر إحیاؤها إلى إذن اإلمام بخالف البعیدة من العمران فال یشترط فیها إذ

 لم یقل به أحد، وال جاء به قرآن، وال سنة، وال ٌ            ألنه تقسیمغیر مسلم به؛بأنه 

د قیاس، وألنه لم یجعل الموات القریب الذي لم یكن له قط مالك لمن أحیاه، وق

  . صلى اهللا علیه وسلم- جعله اهللا تعالى على لسان رسوله 

ال یخلو ما قرب من العمران أو تشاح فیه الناس من أن یكون فیه ضرر :وأیضا

على أهل القریة والمصر، أو ال ضرر فیه علیهم، فإن كان فیه ضرر فما لإلمام 

ٕ                                                            أن یقطعه أحدا، وال أن یضر بهم، وان كان ال ضرر فیه علیهم، فأي  فرق بینه ً

  . )٣(وبین البعید عن العمران؟ فكان قولهم غیر مسلم به

  

  :الراجح

 وجاهة ما یتبین بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم ومناقشة ما أمكن منها فإنه 

 یبدو لي ــــ واهللا أعلم فة والجمهور ، إال أنهذهب إلیه كال الفریقین اإلمام أبو حنی

أبو حنیفه ومن وافقه من القول باشتراط إذن اإلمام ـرجحان ما ذهب إلیه اإلمام  ــــ

  : وذلك لما یأتيفي تملیك األرض الموات للمحیي أو الحاكم

ــــ موافقته للمصلحة العامة؛ ألن الدولة هي التي تملك األراضي الموات وهي ١

  .من یملك حق منح اإلذن باإلحیاء لألفراد، وفي ذلك محافظة على النظام العام

                                                           

 .٦/١٩٥بدائع الصنائع للكاساني )  ١(

 .٦/١٩٥ المصدر السابق)  ٢(

 .٧/٧٥المحلى باآلثار البن حزم )  ٣(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٦٨

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

ً                                                                ء على اعتبار أن األصل في ملكیة األرض في ملكیة الموات للدولة، فإن ــــ بنا٢

ذلك یعطیها صالحیة استیعاب تطورات األنشطة االقتصادیة في تخصیص 

ٕ                                                                             الموارد والتوزیع االبتدائي لوسائل اإلنتاج وفق أولویات التنمیة، وایصال الخدمات 
  .لألراضي المستصلحة

ع المتكافيء للفرص اإلنتاجیة لتحقیق التوازن؛ ــــ إن من مقاصد الشریعة التوزی٣

ألن إطالق ید المحیي في اكتساب ملكیة ما أحیا من األرض مع تطور التقنیات 

ً                                                                          الزراعیة حالیا، ربما یؤدي إلى ظهور اإلقطاعیات الكبیرة بما یسبب التفاوت في 

  .الثروة وألجل هذا تبنت القوانین المعاصرة هذا االتجاه

ً                                                             شتراط إذن اإلمام أو الدولة قد یكون سببا في فتح باب الفوضى في ــــ إن عدم ا٤

المجتمع، فقد یختصم الناس في أسبقیتهم إلى األرض الموات ویزعمون وضع 

الید علیها، وربما اختلفوا في حدود أراضیهم قبل اإلحیاء، وهذا من الخالفات 

  .)١(الناتجة عن سلطان المال وتمكنه من نفوس البشر

                                                                    ت الشرائع السماویة بترتیب ما یعرف بنظام الملكیة، وكان مما اتفق علیه        ـــ جاء ٥

                      إال بطیـب نفـس منـه، وهـذا                                               أن ما یثبت ألحد مـن النـاس ال یجـوز لغیـره أن یأخـذه 

ـــة الخاصـــة التـــى أكـــدها القـــرآن الكـــریم فـــى عمـــوم قولـــه  ـــة الملكی                                                                     مـــا یعـــرف بحمای

        ، ویـدخل  )٢ ( َّ  َّ  ٍّ  ٌّ  ٰى  ٰر  ٰذ    يي  ىي    ُّ  :      سبحانه

                                 الملكیة العامـة لمعینـین مثـل مـال -                من جهة الحرمة –            لكیة الخاصة           فى حكم الم

                                           أما األموال واألراضى التى ال یملكها أحد بعینه   .                                   خزانة الدولة أو القبیلة أو النقابة

                                                          فیمنع المواطن من االسـتباق إلـى إحیـاء األرض المـوات دون الحـصول           أو بصفته

  . )٣   (                                         على إذن صریح من اإلمام أو السلطات الحكومیة

  

                                                           

/ رسالة دكتوراة، إعداد" مي والتشریعات العربیة الحدیثةإحیاء الموات في الفقه اإلسال" ) ١(

 .م ٢٠١٤ـــــ ٢٠١٣، ط ١٣٣، ١٣٢طروب كامل ص 

 ).٢٩(سورة النساء اآلیة )  ٢(

                          محمــد عبــد ربــه محمــد الــسبحي،   /  د  .  أ  "                                     إحیــاء األرض المــوات فــي الــشریعة اإلســالمیة     )  " ٣ (

         ـــــــ   ٢٩                        امعة  طنطا في الفترة مـن    ج–                      الثاني لكلیة الحقوق                              بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي

    .  ١٣  ،   ١١                م جامعة األزهر، ص    ٢٠١٥  /  ٤ /  ٣٠



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٦٩

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

  .أثر إحیاء األرض الموات في زیادة اإلنتاج: ً      ثانیا

إحیاء األراضي الموات له أثر كبیر في إعادة التوازن المفقود بین الموارد البشریة 

من ناحیة، وبین الموارد األرضیة اآلهلة العامرة من ناحیة أخرى نتیجة إیجاد نوع 

ة بما یساهم في حل من االرتباط بین المحیي، وبین ما یملك من أرض محیا

  .أزمة الغذاء، واإلسكان التي تعاني منه الدول

بمعنى إعمارها، واستصالحها عندما "  إحیاء األرض الموات"وتبرز أهمیة قضیة 

 ٣في العالم؛ فعلى الصعید العالمي یتعرض " رُّ      التصح"ا خطورة مشكلة ً         نراجع مع

 بلیون شخص  على حیاةً         ؤثر سلبامن سطح األرض لخطر التصحر، مما ی%

 ملیون هكتار من ١٠ً       سنویا لة في تزاید خطیر؛ فالعالم یفقد في العالم، والمسأ

األراضي بسبب التصحر، وهذا التصحر یدفع السكان في هذه المناطق المنكوبة 

إلى مغادرتها، واللجوء إلى البقاع والدول المجاورة، ویكفي أن نعرف أن عدد 

!! م فقط١٩٨٨الیین الجئ في عام  م١٠الالجئین بسبب التصحر قد بلغ 

 بلیون ٤٢َّ                                                        وتتسبب  مشكلة التصحر في خسارة اقتصادیة سنویة تقدر بنحو 

دوالر، هذا إضافة إلى المشاكل الصحیة، واالجتماعیة، والسیاسیة، والعسكریة 

  .التي تتفاقم نتیجة انتقال هذه األعداد الهائلة من البشر من بلد إلى بلد

 بمنأى عن هذه المشكلة، أن العالم اإلسالمي والعرب، لیسا ومن الجدیر بالذكر 

بل إن الكثیر من الدول اإلسالمیة تقع في مقدمة الدول التي تعاني من 

ولعل المتأمل لهذه األرقام، وداللتها الخطیرة یدرك حجم المشكلة  ،"التصحر"

ك ً                                                               الضخمة التي تصدى لعالجها اإلسالم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا، ویدر

ً                                                                      من ثم عظمة هذا الدین الذي جعله رب العالمین حال لكل مشكالت العالم، بما  َّ

   .)١( عن غیرها من المشكالتً                       فیها مشكلة التصحر، فضال

  :)٢(ویترتب على إحیاء األراضي الموات واستثمارها عدة فوائد اقتصادیة منها

                                                           

محمد عبد ربه محمد السبحي، / د. أ" إحیاء األرض الموات في الشریعة اإلسالمیة)  " ١(

 .١٠ص

 ، ط األولى، ٣٦٣، ٣٦٢مصطفى محمد العیادي، ص" األمن الغذائي في اإلسالم)  " ٢(

  .م٢٠٠٠ـــــ١٩٩٩األردن ــــ دار النفائس 



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٧٠

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

مستغلة في ال شك أن األراضي المحیاة ال: ــ إضافة موارد اقتصادیة جدیدة١

الزراعة والغراسة تؤدي إلى زیادة الرقعة المزروعة داخل الدولة، ومن ثم زیادة 

إنتاج المواد الغذائیة بالبالد، باإلضافة إلى المواد الخام الزراعیة مما یدفع عجلة 

  .االقتصاد الوطني لتحقیق الرفاهیة لألفراد

ولة بإقطاع بعض م الدمن خالل قیا: ـــ فتح مجاالت جدیدة للتوظیف والعمالة٢

مستغلة لألشخاص الذین تتوفر لدیهم القدرة المادیة، أو الغیر أراضیها الموات 

الفنیة ألجل استصالحها واالنتفاع بها، مما یؤدي إلى القضاء على البطالة 

  .ً      نسبیا

ال شك أن استثمار األراضي المحیاة الجدیدة بما تدره : ـــ فتح مجاالت للتصدیر٣

د غذائیة سوف تساهم لیس في سد حاجة البالد فحسب، بل من سلع وموا

  .وتصدیر الفائض منها إلى الدول األخرى

ال شك أن الدولة اإلسالمیة سوف تستفید بما : ـــ زیادة إیرادات میزانیة الدولة٤

یحصل لبیت مال المسلمین من زكاة الزروع، وكذلك ما یحصل من ضریبة 

  .بء أو عجز المیزانیة الذي قد یحدثاألطیان الزراعیة، بما یخفف من ع

  

  .الزراعة في الشریعة اإلسالمیة وأثرها في زیادة اإلنتاج الزراعي: الفرع الثاني

ً                                         سالمي لمن أحیاها تشجیعا للزراعة والعمران  األرض التي جعلها الشرع اإلإن

ً                                                            هي األرض غیر الصالحة بتاتا، وأما الصالحة باألصالة فهي األراضي 

ً                                                     هي عادة أرض مخصصة أو محددة للزراعة وهي أراضي مملوكة ، والزراعیة
وقد نص فقهاؤنا على العدید من الصیغ المالیة لتشجیع .لألفراد ملكیة خاصة

  .)١(اإلنتاج الزراعي منها المزارعة

                                                           

ُبـذره، واالسـم الـزرع وقـد غلـب   : ً                                    ًمـأخوذة مـن زرع الحـب یزرعـه زرعـا وزراعـة :ً             ً  المزارعة لغة )١ ( َ                          ُ َ

          الـزرع طـرح   : ُ                            ُالـزرع نبـات كـل شـيء یحـرث، وقیـل  :             زروع، وقیـل                       علي البر والشعیر، وجمعه

ُالبـذر، والزراعــة ْ َ                ُ ْ                 لـسان العــرب مــادة   /     ینظــر  .       معروفـة   :                              هـي األرض التــي تـزرع ، والمزارعــة   : َ

   .   ١٤١ ص ٨ ج  )    زرع (

              تبیـین الحقـائق   /     ینظـر  .                            عقـد علـى الـزرع بـبعض الخـارج :                     عرفها الحنفیة بأنهــا  : ً           ً     واصطالحا

     = .   ٢٧٨ / ٥        للزیلعي 



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٧١

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

وعمارة األرض بالزراعة واالنتفاع بما في باطنها من معادن مطلوب من الناس 

 من مقتضیات االستخالف العام للناس في عامة ، ومن المسلمین خاصة ، فهو

 .)١(َّ  ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّ :األرض قال تعالى
                                                                                                                                           

                                       حاشـیة الدسـوقي علـى الـشرح الكبیـر للـدردیر  /    ینظـر   .                        أنهـا الـشركة فـي الـزرع :             وعند المالكیة  = 

٣٧٢ / ٣   .   

  .                                      رض بــــبعض مــــا یخــــرج منهــــا والبــــذر مــــن المالــــك           عمــــل علــــى أ :                     وعرفهــــا الــــشافعیة بأنهــــا

    دار   .    ٤٢٣ / ٣                                   معـــاني ألفـــاظ المنهـــاج للخطیـــب الـــشربیني                        مغنـــي المحتـــاج إلـــى معرفـــة /    ینظـــر

    .               الكتب العلمیة 

                                                                    دفع أرض وحب لمن یزرعه ویقوم علیه أو مزروع لمن یعمل علیه بجزء مشاع  :             وعند الحنابلة

        ، ط دار    ٥٣٢ / ٣              إلقنـــاع للبهـــوتي                     كـــشاف القنـــاع عـــن مـــتن ا  /     ینظـــر  .                 معلـــوم مـــن المتحـــصل

    .              الكتب العلمیة

                                           عقـد اسـتثمار أرض زراعیـة بـین صـاحب األرض، وآخـر   :                                  وعلیه یمكن تعریف المزارعة بأنهـا

ـــان                       یعمـــل فـــي اســـتثمارها، علـــى ً                                                  ً أن یكـــون المحـــصول مـــشتركا بینهمـــا بالحـــصص التـــي یتفق

   .    ٤٦٨٤ / ٦                            الفقه اإلسالمي وأدلته للزحیلي   /     ینظر  .      علیها

  :ً                                    شروط وضوابط عند الفقهاء وهي إجماالوللمزارعة

                       ، حاشـیة رد المحتـار البـن    ١٧٦ / ٦                       بـدائع الـصنائع للكاسـاني   /     ینظـر  .                       ـــــ أهلیة العاقـدین ١            

   .   ٢٧٥ / ٦       عابدین 

ــــ كـــون الـــربح الخـــارج مـــشتركا بـــین العاقـــدین  ٢                     تبیـــین   /     ینظـــر   ).                 رب األرض والمـــزارع  ( ً                                           ًــــ

     .     ٣١٥  /  ٥                   ؛ المغني البن قدامة    ٢٨٠ / ٥   ي                              الحقائق شرح كنز الدقائق للزیلع

ًـــــ كون الخارج جزءا شائعا من الجملة إمـا نـصفا أو ثلثـا أو ربعـا ٣           ً ً ً ً                                                               ً ً ً ً               بـدائع الـصنائع   /     ینظـر  . ً

   .             ، ط دار الفكر   ٢٢٤ / ٨                 ؛ المحلى البن حزم    ٣١٥ / ٥                   ؛ المغني البن قدامة    ١٧٧ / ٦         للكاساني 

ـــ ٤             ً نــصفا أو ثلثــا أو ربعــا، فــإذا اشــترط أحــدهما                                            ـــــــ كــون الحــصة مــن الــربح معلومــة القــدر ــــ ً ً                                         ً ً ً

ًجزءا أو نصیبا أو شـیئا مـن ً ً                        ً ً                        بـدائع الـصنائع للكاسـاني   /     ینظـر  .                             الـربح بطلـت المزارعـة باتفـاقً

ــــي   ٣٠ / ٤                                       ؛ بدایــــة المجتهــــد ونهایــــة المقتــــصد البــــن رشــــد    ١٧٧ / ٦   ؛    ٢٧٨ / ٧                  ؛ البیــــان للعمران

   .   ٢٨٧ / ٥                                    حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع 

ــــین مــــدة العقــــد ٥               ـــــ تعی ـــــ صــــالحیة األرض للزراعــــة ٦   .                         ــــــ ــــة بــــین األرض  ٧   .                           ـــــ ـــــ التخلی                        ــــ

        ؛ حاشــیة    ٢٨٠  ،    ٢٧٩  ،    ٢٧٨ / ٥                     كنــز الــدقائق للزیلعــي                 تبیــین الحقــائق شــرح  /     ینظــر  .        والعامــل

   .   ٢٧٥ / ٦           ابن عابدین 

ً ـــــــــ بیــان مــن علیــه البــذر منعــا للمنازعــة واعالمــا للمعقــود علیــه وهــو منــا ٨               ًٕ                                                                     ً            فع األرض أو ًٕ

  .   ٣١٣   / ٥                  ؛ المغني البن قدامة   ٢٧٩ / ٥               الحقائق للزیلعي      تبیین   /     ینظر  .             منافع العامل

 ).٣٠(سورة البقرة اآلیة )  ١(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٧٢

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

 على ً                 ومعنى كونها فرضاالزراعة من فروض الكفایة :"وقال اإلمام القرطبي

ً                                                أن الزراعة وغرس األشجار واعمار األرض، تبقى فریضةالكفایة   على ً        قائمةٕ

استغناؤها عن غیرها إذا كان ذلك في األمة اإلسالمیة ما لم تتحقق كفایتها، و

ة ما دامت مقدورها ووسعها، فإن لم تفعل تبقى مقصرة تاركة لهذه الفریض

 في مواردها الزراعیة والغذائیة، وعلى اإلمام في هاغیرمستوردة  معتمدة على 

هذه الحالة أن یجبر على الزراعة والغرس والفالحة من تتحقق بإجبارهم تلك 

  .)١("االت الزراعیة المختلفة الكفایة في المج

ولما كانت المزارعة نوع من العقود التي أباحها اإلسالم لتحقیق مصالح العباد 

 عن الظلم والحرام، وأنها مصدر اً                                       في المعاش والحیاة ورفع الحرج عنهم بعید

كان البد من بیان من مصادر التمویل التي تصب في مجال االستثمار واإلنتاج،

في زیادة اإلنتاج الزراعة دون غیرها من المكاسب، وأثر ذلك حكم االشتغال ب

  :الزراعي، وبیان ذلك على ما یلي

 .حكم االشتغال بالزراعة دون غیرها من المكاسب: ً    أوال

                                                                مـن أهـم مجــاالت الـسعي فــي األرض زراعتهـا وغرسـها لمــا یـشتمل علیــه ذلـك مــن 

  ىن  نن  من  زن  		.	مم  ام  يل      ُّ  :                                     فوائــد جمــة، ومنــافع كثیــرة، قــال اهللا تعــالى

  جب  هئ  			.		  خئ  حئ		.	  يي  ىي  ني    مي  زي  ري  			.		  ين

  . )٢ ( َّ    حب

ً                                                وتعملونه أأنتم تخرجونه وتنبتونه، وتردونه نباتا أي أرأیتم ما تبذرونه في األرض 

یرف وینمى إلى أن یبلغ الغایة، وأضاف اهللا تعالى الحرث إلیهم والزرع إلیه ألن 

الى وینبت على الحرث فعلهم ویجري على اختیارهم، والزرع من فضل اهللا تع

  . )٣(اختیاره ال على اختیارهم 

 غیرها من المكاسب  في أفضلیة االشتغال بالزراعة دوناختلف الفقهاءوعلیه 

  :على مذهبین

                                                           

؛ فتح الباري شرح صحیح البخاري البن حجر ٣/٣٠٦الجامع ألحكام القرآن القرطبي) ١(

 . ١٥٦، ١٢/١٥٥البخاري للعیني  ؛ عمدة القاري شرح صحیح٥/٤

 ).٦٧ـــــــ٦٣(الواقعة اآلیاتسورة )  ٢(

 .١٧/٢١٧الجامع ألحكام القرآن للقرطبي)  ٣(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٧٣

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

 الزرع مكروه وهو قول نٕ                               عدم أفضلیة االشتغال بالزراعة وا :المذهب األول

،والحنابلة في )٣(، والشافعیة في األظهر)٢(، والمالكیة في روایة)١(الحنفیة في روایة

، وقید الظاهریة عدم األفضلیة بما إذا )٦(، والزیدیة)٥(والظاهریة في روایة)٤(روایة

  . انشغل بالزراعة عن الجهاد

أفضلیة االشتغال بالزراعة واالستزراع وهو قول جمهور یرى  :المذهب الثاني

افعیة في قول  والش)٨(  والمالكیة في روایة)٧(الفقهاء من الحنفیة في قول األكثرین

  .)١١ ( والظاهریة في روایة أخرى)١٠( والحنابلة في روایة أخرى )٩(األكثرین

  

  سبب اختالف الفقهاء

یرجع االخالف بین الفقهاء في كون االشتغال بالزراعة أفضل وأطیب من غیرها 

إلى اختالفهم في اعتبار أحوال الناس ) التجارة والصناعة(من أصول المكاسب 

  .)١٢(رافهم عن واجباتهم الشرعیة وعدم اعتبار ذلكوحاجاتهم، وانص

  

  
                                                           

 .٢٥٩، ٣٠/٢٥٨المبسوط للسرخسي )  ١(

                                                                   مواهـــب الجلیـــل فـــي شـــرح مختـــصر خلیـــل لـــشمس الـــدین أبـــو محمـــد المعـــروف بالحطـــاب    )  ٢ (

١٧٦ / ٥   .  

  .   ٣٦٥ / ٣                                                  حلیة العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للشاشي القفال    )  ٣ (

  .   ٣١٥ / ٨                        إبراهیم بن محمد بن مفلح   /                      في شرح المقنع تألیف      المبدع   )  ٤ (

   .   ٤٣ / ٧                      المحلى باآلثار البن حزم    )  ٥ (

   .    ١٣١ / ٢                                               الروضة الندیة شرح الدرر البهیة للبخاري القنوجي    )  ٦ (

                عبـد اهللا بـن محمـود  /                              ؛ االختیار لتعلیـل المختـار تـألیف   ٢٥٩  ،    ٢٥٨ /  ٣٠                المبسوط للسرخسي  )٧ (

  .   ١٧١ / ٤        الموصلي 

  .   ١٧٦ / ٥                               لجلیل في شرح مختصر خلیل للحطاب        مواهب ا   )  ٨ (

        ؛ حاشـــــیة    ٥٦٩ / ١                                                   أســــنى المطالـــــب فـــــي شـــــرح روض الطالــــب لإلمـــــام زكریـــــا األنـــــصاري    )  ٩ (

    ٣٢٧ / ٤                    البجیرمي على الخطیب 

  .   ٣١٥ / ٨                              المبدع في شرح المقنع البن مفلح    )  ١٠ (

   .   ٤٣  ،   ٤٢ / ٧                      المحلى باآلثار البن حزم    )  ١١ (

  .                  من استنباط الباحثة   )  ١٢ (



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٧٤

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

  األدلة

  :أدلة المذهب األول: ً    أوال

 ــــ الحنفیة في روایة والمالكیة في روایة ومن استدل أصحاب المذهب األول

 بالسنة رع مكروه،  الزنٕ                                     على عدم أفضلیة االشتغال بالزراعة واـــ وافقهم 

  :واألثر

ورأى سكة وشیئا من آلة : ، قال)١(عن أبي أمامة الباهلي ما روي : السنةــــ١

ال یدخل هذا بیت قوم :" سمعت النبي صلى اهللا علیه وسلم یقول: الحرث، فقال

  .)٣(ث بهااألرض رحت لتي الحدیدة اھي)  لسكةا( و.)٢("إال أدخله اهللا الذل

دیث تحذیر من عواقب االشتغال بآلة الزرع أو مجاوزة الحد  في الح:وجه الداللة

ً           مر به شرعا     ُ الذي أ 
)٤(.  

  :ومنه :ــــ األثر٢

أن المسلمین زرعوا بالشام، فبلغ عمر بن الخطاب، :")٥(ــــ ما روي عن مكحول١

  .)٦("فأمر بإحراقه وقد ابیض، فأحرق، وأن معاویة تولى حرقه

   :شاملا لھ أىلعمر بن الخطاب كتب إ أن−٢

  
                                                           

     ســكن    ه،  ٨١     ســنة     ولــد   ،         البــاهلي     وهــب    بــن      عجــالن    بــن     صــدي       واســمه         البــاهلي     امــة  أم  ُ َ  َُأبــو   )  ١ (

َبها،      ومات        الشام،    من     حمص        فسكن      منها       انتقل  َُّ   َُّثم      مصر، ِ    َ     فـي    لـه           الـشامیین،     عند       حدیثه       وأكثر  ِ

   . م   ٧٠٠     سنة       وتوفي  .      حدیثا     ٢٥٠          الصحیحین

   .    ٢٠٣ / ٣         للزركلي       األعالم   ؛  ١٤ / ٦       األثیر     البن        الغابة     أسد  /     ینظر            

                         مــا یحــذر مــن عواقــب االشــتغال   /              المزارعــة، بــاب  /                             أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه، كتــاب   )  ٢ (

   ).    ٢٣٢١ (     ، رقم   ١٠٣ / ٣      بآلة، 

  . ٥ / ٥                   فتح الباري البن حجر    )  ٣ (

  . ٤ / ٥               المصدر السابق   )  ٤ (

    مــن      أصــله  .       الحــدیث      حفــاظ    مــن       عــصره،    فــي       الــشام      فقیــه  .        وعــالمهم      دمــشق     أهــل      مفتــى   :     مكحــول  ) ٥ (

       القـاف      یجعـل  :     عجمـة       لـسانه    فـي      وكـان  .      جماعـة      ضـعفه  :    سـعد     ابن   ل   وقا .    واحد     غیر      وثقه   ،      فارس

              وغیرهمـــا،توفي          واألوزاعـــي       یزیـــد،    بـــن     ثـــور      وعنـــه          وغیرهمـــا،       أمامـــة      وأبـــي        واثلـــة،    عـــن           كافــا،وروى

                   الـــدین أبـــو عبـــد اهللا                                 میـــزان االعتـــدال فـــي نقـــد الرجـــال لـــشمس  /       ینظـــر . ه   ١١٢     ســـنة       مكحـــول

  .   ٢٨٤ / ٧    كلي             ؛ األعالم للزر   ١٧٨  ،    ١٧٧ / ٤       الذهبي 

  .  ٤٣ / ٧                      المحلى باآلثار البن حزم    )  ٦ (



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٧٥

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

  .)١(.من زرع واتبع أذناب البقر ورضي بذلك جعلت علیه الجزیة 

  .)٢ (ترك الجهاد واالشتغال بالزراعة  دل األثران على التحذیر من:وجه الداللة

  : المذهب الثانيأدلة: ً      ثانیا

استدل أصحاب المذهب الثاني ـــــ جمهور الفقهاء ــــــ على أفضلیة االشتغال 

  :ع،بالكتاب والسنة والمعقولبالزراعة واالستزرا

  زث  رث    يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب      ُّ  :     تعالى      قوله   :        الكتاب    ــــ ١

   . )٣ ( َّ  ىل  مل  يك  مكىك  لك    اك  يق  يفىق  ىف  يث  ىث  نث  مث

 لتيأعلى الحرف ا نم اتخاذ الزرع ن على أللید آلیة هذه ايف :وجه الداللة

 بھ تعالى هللا اضرب لذلكو بها العمال لیشتغ لتيس والمكاسب النایتخذها ا

  .)٤(المثل

  :روایات منها:ـــــ السنة٢

 ـــــــ دخل على أم مبشر األنصاریة في ملسو هيلع هللا ىلصـــــ ما روي عن جابر، أن النبي ـــــــ أ

" من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟: " ـــــــ ملسو هيلع هللا ىلصنخل لها، فقال لها النبي ـــــــ 

ً                                            ال یغرس مسلم غرسا، وال یزرع زرعا، فیأكل منه : " بل مسلم، فقال: فقالت ً

  .)٥("نسان، وال دابة، وال شيء، إال كانت له صدقةإ

 الحدیث على فضل الغرس والزرع والحض على عمارة ّ     دل:وجه الداللة

 ألنھ؛هريلغ ملكھ كان ولو الغرس و أالزرع لمتعاطي لصحي األجر نأاألرض، و

  .)٦(غرسه سألها عن ثم مبشر م أىل إضافھأ

                                                           

 . ٧/٤٣ المصدر السابق)  ١(

، ١/٢٧زین الدین عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي، /الحكم الجدیرة باإلذاعة تألیف)  ٢(

 .م١٩٩٠دارالمأمون ـــــ دمشق، ط األولى  /  الناشرعبد القادراألرناؤوط،/حققه

 .)٢٦١(سورة البقرة اآلیة )  ٣(

 .٣/٣٠٦الجامع ألحكام القرآن للقرطبي )  ٤(

، ٣/١١٨٨فضل الغرس والزرع، / المساقاة، باب/أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب)  ٥(

 ).     ١٥٥٢(رقم

 .١٠/٢١٣ ؛ شرح النووي على مسلم٥/٤فتح الباري البن حجر )  ٦(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٧٦

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

ما روي عن أنس بن راعة ً                            محذرا من التهاون في أمر الز-ملسو هيلع هللا ىلص - قال ب ـــــ 

إن قامت على أحدكم القیامة، : "قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم: مالك قال

  .)١("وفي یده فسیلة فلیغرسها

 أجر فاعلي نأورع، زل اوفضیلة الغرس فضیلة الحدیث على ّ     دل:وجه الداللة

   .)٢(لقیامة یوم اىل إمنھ تولد ومارع زلاوس رلغ ام داماذلك مستمر 

التمسوا الرزق : " ــــ ما روي عن عائشة، أن النبي صلى اهللا علیه وسلم قالـج 

  .)٣("في خبایا األرض

 الحدیث على التماس الرزق في الحرث لنحو زرع وغرس فإن ّ   دل :وجه الداللة

األرض تخرج ما فیها مخبأ من النبات الذي به قوام الحیوان أو المراد استخراج 

ب الرزق مشروع بل ربما دخل بعض الطلب في حد  طل؛ ألنالجواهر والمعادن

ً                                                                 الفرض وذلك ال ینافي التوكل ألن الرزق من اهللا لكنه مسبب تسببا عادیا  ً

  ).٤(بالطلب

 ً                                                       إن الكسب من الزراعة أقرب إلى التوكل؛ وألنها أعم نفعا،:هو وــــــ المعقول٣

وألن الصدقة في والحاجة إلیها أعم، واالشتغال بما یكون نفعه أعم یكون أفضل، 

الزراعة أطهر فال بد أن یتناول مما یكتسبه الزارع الناس والدواب والطیور وكل 

  .)٥(ذلك صدقة له

  

                                                           

؛ )١٢٩٠٢(، رقم٢٠/٢٥١ ــــ أخرجه أحمد في مسنده، مسند أنس بن مالك ـــ )  ١(

دار الصدیق /، الناشر١/١٨١ المفرد لإلمام البخاري، وصححه األلباني في صحیح األدب

 .م١٩٩٧ه ــــ ١٤١٨للنشر والتوزیع، ط الرابعة 

 .٥/٤فتح الباري البن حجر )  ٢(

أخرجه الطبراني في األوسط، واللفظ له، باب من بقیة من أول اسمه میم من اسمه )  ٣(

وأخرجه أبو یعلى الموصلي في مسنده، مسند عائشة ـــ ؛ )٨٠٩٧(، رقم٨/١٠١موسى، 

 .إسناده ضعیف: وقال) ٤٣٨٤(، رقم٧/٣٤٧رضي اهللا عنها ـــ 

، مكتبة اإلمام ١٦٤/ ١زین الدین محمد المناوي، : التیسیر بشرح الجامع الصغیر تألیف)  ٤(

 .م١٩٨٨ه ـــــ ١٤٠٨الشافعي ــــ الریاض، ط الثالثة 

؛ أسنى المطالب في شرح روض الطالب لإلمام زكریا ٣٠/٢٥٩المبسوط للسرخسي ) ٥(

 .١/٥٦٩األنصاري 



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٧٧

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

  المناقشة

ناقش أصحاب المذهب الثاني ــــــــ جمهور الفقهاء ــــــــ ما استدل به أصحاب 

ها عدم أفضلیة الزراعة على غیرها من المكاسب وداللتالقائل بالمذهب األول 

  :ور منها م على عدة أ محمول بأنهالزرع والغرسعلى التحذیر من 

 جباتھاو نع فكلمل الشغ أماوالزرع هو  من الحرث  المذمومنإ :ألول ا

ر الستكثا على ابحملھب لبا بینه وبین حدیث امعجي:  القرطبيقالالشرعیة، كما 

  .)١( الدینأمر عن بھ الشتغالاو

ست للكسب بل للخیانة وخلف الوعد  إن المذمة في عرف الناس لی:الثاني

اإلجارة والتجارة والزراعة : والیمین الكاذبة ومعنى البخل، والمكاسب أربعة

  .)٢(والصناعة وكل ذلك في اإلباحة

إن النهي محمول على االستكثار من الضیاع واالنصراف إلیها بالقلب :الثالث

ها غیر مستكثر وقلل الذي یفضي بصاحبه إلى الركون إلى الدنیا، وأما إذا اتخذ

ً                                                           منها، وكانت له كفافا وعفافا، فهي مباحة غیر قادحة في الزهد ً
)٣(.  

 في فضل أمامة وغیرها من األحادیث الواردةجمع بین حدیث أبي  أنه ی:الرابع

  :الزرع والغرس بأحد أمرین

ـــــــ إما أن یحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك ومحله ما إذا اشتغل به فضیع ١

  .سببه ما أمر بحفظهب

ٕ                                                                            ـــــ  واما أن یحمل على ما إذا لم یضیع إال أنه جاوز الحد فیه، والذي یظهر أن ٢
كالم أبي أمامة محمول على من یتعاطى ذلك بنفسه أما من له عمال یعملون له 

ً                                                                         وأدخل داره اآللة المذكورة لتحفظ لهم فلیس مرادا ویمكن الحمل على عمومه فإن 

 أدخل على نفسه ما یستلزم مطالبة آخر له وال سیما إذ كان الذل شامل لكل من

هذا لمن یقرب من العدو فإنه إذا اشتغل : المطالب من الوالة وعن الداودي

                                                           

 .٥/٤فتح الباري البن حجر )  ١(

 .٣٠/٢٥٨المبسوط للسرخسي )  ٢(

 .١٢/١٥٦عمدة القاري بشرح صحیح البخاري )  ٣(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٧٨

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

بالحرث ال یشتغل بالفروسیة فیتأسد علیه العدو فحقهم أن یشتغلوا بالفروسیة 

  .)١(وعلى غیرهم إمدادهم بما یحتاجون إلیه

بن  أسد فیھا نمردود؛ إذ إة عمر بن الخطاب في ذلك بروایاستداللهم :الخامس

 ویعیذ اهللا أمیر المؤمنین من أن یحرق، وأسد ضعیف : ابن حزم عنھ قال موسى

  .)٢(المسلمین  علىومن أن یضرب الجزیة ، المسلمین ویفسد أموالهمع وزر

  

  :الراجح

 ـــ واهللا یبدو ليبعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم ومناقشة ما أمكن منها فإنه 

أفضلیة االشتغال بالزراعة  القول ب ترجیح ما ذهب إلیه الجمهور منأعلم ــــ 

الحرث والغرس  نواالستزراع، ما لم تختلف حاجة الناس باختالف أحوالهم، وأل

  علىومندوب یؤجرالمسلم مشروع هو أمر لب، ً                             والزروع لیس مذموما على إطالقه

 ولو بالسرقة منه ـــــ هللاد اعبا منھد ستفا اام الثواب نظیر لھ ویكتب ، فیھ عملھ

 الشرعیة جباتھاو نع للمسلم ً فارصا كان مإ                                   كما تقدم ـــــ وان المذموم من ذلك 

حد القصد المسلم  بھ تجاوز بالفرائض الدینیة، وما لقیام انع لھً      معطال و

  .ف والتبذیراسر دائرة اإلىلواالعتدال إ

 من األثرین فیما إذا اشتغل الناس كلهم وتأویل ما ورد:"یقول اإلمام السرخسي

بالزراعة وأعرضوا عن الجهاد حتى یطمع فیهم عدوهم، وذلك مروي في حدیث 

 قال وقعدتم عن الجهاد وذللتم حتى یطمع فیكم -  رضي اهللا عنهما - ابن عمر 

فیما إذا اشتغل بعضهم بالجهاد وبعضهم بالزراعة ففي عمل المزارع معاونة 

  .)٣("للمجاهد

ا أن األمر یختلف باختالف األحوال فحیث احتیج إلى األقوات أكثر تكون كم

الزراعة أفضل للتوسعة على الناس وحیث احتیج إلى المتجر النقطاع الطریق 

ً                                                                مثال تكون التجارة أفضل وحیث احتیج إلى الصنائع، تكون الصناعة أفضل
)٤(.  

                                                           

 .٥/٥فتح الباري )  ١(

 .٧/٤٣المحلى باآلثار البن حزم )  ٢(

 .٣٠/٢٥٩المبسوط للسرخسي )  ٣(

 .١٢/١٥٥عمدة القاري شرح صحیح البخاري )  ٤(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٧٩

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

كسب بل من اهللا  یعتقد أن الرزق من الأالمع االعتبار أن من شرط الكسب 

تعالى بهذه الواسطة ومن فضل العمل بالید الشغل باألمر المباح عن البطالة 

  .هواللهو وكسر النفس بذلك والتعفف عن ذلة السؤال والحاجة إلى غیر

إن في األحادیث السابقة حث : "ویقول الشیخ العثیمین ـــــ رحمه اهللا تعالى ـــــ 

رع والغرس فیه الخیر الكثیر، فیه مصلحة في على الزرع، وعلى الغرس، وأن الز

  .الدین، ومصلحة في الدنیا

فما یحصل فیه من إنتاج، ومصلحة الغرس والزرع لیست : أما مصلحة الدنیا

كمصلحة الدراهم والنقود، ألن الزرع والغرس ینفع نفس الزارع والغارس، وینفع 

الحب، واألكل منه، البلد كله، كل الناس ینتفعون منه، بشراء الثمر، وشراء 

ویكون في هذا نمو للمجتمع وكثرة لخیراته، بخالف الدراهم التي تودع في 

  .الصنادیق وال ینتفع بها أحد

فإنه إن أكل منه طیر، أو عصفور، أو حمامة، أو دجاجة، : أما المنافع الدینیة

أو غیرها ولو حبة واحدة، فإنه له صدقة، سواء شاء ذلك أو لم یشأ، حتى لو 

اإلنسان حین زرع أو حین غرس لم یكن بباله هذا األمر، فإنه إذا أكل  ض أنفر

منه صار له صدقة، وأعجب من ذلك لو سرق منه سارق، كما لو جاء شخص 

ً                                                                         مثال إلى نخل وسرق منه تمرا، فإن لصاحبه في ذلك أجرا، مع أنه لو علم بهذا  ً ً

تب له بهذه السرقة صدقة السارق لرفعه إلى المحكمة، ومع ذلك فإن اهللا تعالى یك

  ".!إلى یوم القیامة

. ً                                                                 كذلك أیضا إذا أكل من هذا الزرع دواب األرض وهوامها كان لصاحبه صدقة

 ــــ على الزرع وعلى ملسو هيلع هللا ىلص واضحة على حث النبي ــــلةففي هذا الحدیث دال

  ).١("الغرس، لما فیه من المصلحة الدینیة والمصالح الدنیویة

  

  . زیادة اإلنتاج الزراعيأثر الزراعة في: ً      ثانیا

مما سبق بین اهللا تعالى فضله على عباده، وجمیل لطفه بهم وأنه برحمته ولطفه 

أنبت لهم الزرع، وأنزل لهم الماء الذي یحیي به األرض بعد موتها، وأنه برحمته 

                                                           

، دار ٢/١٩٥محمد بن صالح بن محمد العثیمین، / شرح ریاض الصالحین تألیف)  ١(

 .ه١٤٢٦طالوطن للنشر، الریاض، 



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٨٠

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

ً                                                                           أنزله عذبا طهورا صالحا للشرب والسقي، ولو شاء لجعله زعافا أجاجا ال یصلح  ً ً ً ً

  .للزرع، وال لسقي الدوابللشرب وال 

وقد یخیل لبعض الناس أن هذا األمر ال عالقة له باإلنتاج الزراعي أو جودة 

 ً                         البشر على هذه األرض شدةَ                                              المحاصیل، وزیادة الغلة، ولكن الحقیقة أن أحوال

ٌ                         ، أو خصبا وجدبا مرتبطةً       وبالءً          ، أو نعمةً      ورخاء ً  بأعمالهم وفق سنن إلهیة ال ً

  .)١(لسنة اهللا تبدیالتتغیر، ولن تجد 

وتتضح أهمیة عالقة الزراعة بزیادة اإلنتاج الزراعي من خالل دورها في 

  :نهضة الفرد والمجتمع واالقتصاد

 :  ینتج من تطبیق المزارعة على مستوى الفرد:ــــ على مستوى الفرد١

وفیر ٕ                                                                          زیادة دخل الفرد، واتقان الحرفة و الحفاظ علیها وتوریثها لألجیال القادمة، وت

  .الغذاء له و لعائلته، واستغالل أوقات الفراغ

  :  ینتج من تطبیق المزارعة على مستوى المجتمع:على مستوى المجتمع ـــــ ٢

ً                                                                        القضاء على البطالة، والترابط بین الناس، وسد حاجة المجتمع بدیال عن السوق 

  .األجنبي

  :على مستوى االقتصاد ـــــ ٣

ً                           تلعب الزراعة دورا مهما في  اقتصادنا، حیث تساهم المنتجات الزراعیة بحوالي ً

ثلث الدخل، ویعمل في الزراعة حوالي نصف عدد السكان، حسب إحصائیة 

  .المنظمة العربیة الزراعیة التابعة لجامعة الدول العربیة

وحل مشكلة نقص المنتجات الزراعیة، وتوفیر المواد الغذائیة للسكان، وتزوید 

 یعتمد بشكل أساسي على االزدیاد المستمر لإلنتاج الصناعة بالمواد الخام،

  .الزراعي، مع تحسین نوعیة هذه المنتجات

  :)٢( ولإلكثار من إنتاج المحاصیل ینبغي ما یلي

                                                           

  .٣٣/٢٠٨مجلة البحوث اإلسالمیة )  ١(

          محمـــد قاســـم   /  د  "               ي العـــصر الحـــدیث                                         زكـــاة الـــزروع والثمـــار فـــي ضـــوء تطـــور الزراعـــة فـــ     )  " ٢ (

        ، دار    ١٠٧  ،    ١٠٦        الشوم، ص

عبد الحمید حسن، / میكنة المزرعة د/ ً              لبنان، نقال عن. م، سوریة٢٠١١النوادر، ط األولى     

 .م١٩٧٨ه ــــ ١٣٩٨جامعة دمشق، دمشق 



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٨١

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

ـــــ زیادة الرقعة المزروعة، ورفع إنتاجیة وحدة المساحة بواسطة التخصص في ١

  .اإلنتاج واستعمال األنواع المحسنة في بذور المحاصیل

  .ـــ التحسین المستمر لخصوبة التربة عن طریق استعمال األسمدة المتنوعةـ٢

ــــ إدخال الطرق المتقدمة في اإلنتاج بما یتفق مع نوعیة المنتجات وظروف كل ٣

  .مزرعة

إن حل هذه المشاكل یعتمد بشكل أساسي على میكنة العملیات الزراعیة 

ً                               میكانیكیة بدال من اآلالت القدیمة المطلوبة لإلنتاج الزراعي، واالعتماد على قوى 
التي تعتمد على الجهود البشریة والحیوانیة، وبدخول اآلالت في الزراعة زادت 

الرقعة الزراعیة، مما ساعد على زیادة اإلنتاج وتحسین نوعیته وتعدد أنواعه، مع 

 .تخفیض التكالیف النقدیة والجهود البشریة المبذولة فیه

اج الفالحي وجودته إنما تكون باختیار التربة الصالحة والیخفى أن زیادة االنت

ألي نوع من اإلنتاج، وذلك یتوقف على تحلیل التربة بالوسائل العلمیة واستعمال 

ویة لحفظ الثمار والنباتات من اآلفات التي تمنع إنتاجها، كل ذلك مطلوب داأل

 فینتفع لتكمیل عملیة الزرع والغرس حتى یسلم اإلنتاج ویتضاعف المحصول،

الناس بذلك على أكمل وجه وأحسنه، ویجازي اهللا بفضله الزارعین والغارسین 

 .بقدر كثرة إنتاجهم وجودته

                                            أنفع، ونحن نعاني في العـالم اإلسـالمي مـن الحاجـة  و                          إن الحاجة إلى الزراعة أعم 

ُ                                                                     ُالــشدیدة إلــى غیرنــا فــي قوتنــا، مــع أننــا نمتلــك أراضــي زراعیــة شاســعة، ولكــن ال 
                                                                   ها إال القلیل؛ حیث تبلغ جملة األراضي الزراعیة والقابلة للزراعة حـوالي ُ        ُیستغل من

َّفـــي العــــالم اإلســــالمي، وعلــــى حــــین تقـــدر المــــساحة الزراعیــــة فــــي الــــوطن   %   ١٥ ُ                                                          َّ ُ
    ٣٨                                                   ملیون هكتار، فإن المساحة المستغلة بالفعل ال تتعدى     ٦٠.٣              العربي بحوالي 

                       ا المحاصـــیل الدائمـــة نحـــو �                                              �ملیـــون هكتـــار ســـنویا، كمـــا تبلـــغ المـــساحة التـــي تحتلهـــ

   مـــن   %     ٩١.٨                                               فقـــط مـــن جملـــة األراضـــي الزراعیـــة؛ ممـــا یعنـــي أن حـــوالي   %    ٨.٢

ٕاألراضـــي الزراعیـــة العربیـــة ال تـــستغل بـــشكل منـــتظم، وانمـــا تتـــرك فـــي كثیـــر مـــن  ُّ                                                                  ٕ ُّ

ًفصول السنة بورا، بدون زراعة ُ                           ً ُ
) ١( .  

                                                           

صوري، السید علي أحمد ال/ مقال لألستاذ" أصول األمن الغذائي في القرآن والسنة) " ١(

  :موقعبواسطة  . ٢٠١٠/ ٦/ ٢٦بتاریخ 

http://quran-m.com/quran/article/ 



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٨٢

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

     الم   العــــ     بهــــا       یتمتــــع       والتــــي  –         للزراعــــة         القابلــــة         الــــشاسعة          المــــساحات     إلــــى         وبــــالنظر

      التي         اإلسالمیة         المالیة          المؤسسات    أو          اإلسالمیة،        لألقطار      یمكن      فإنه  –        اإلسالمي

    ظــل    فــي       العمــل      بهــذا      تقــوم    أن          الزراعــي،          واالستــصالح        اإلحیــاء     علــى        القــدرة      تملــك

        المــوات       إحیــاء    فــي       اإلســالم       أحكــام    مــن       متخــذة        إســالمي،         اقتــصادي        وتكامــل       تنــسیق

      ضـآلة    مـن        بـالرغم         للزراعـة         القابلـة   ة      الـشاسع          المساحات      وجود    مع      خاصة      لها،  ً    ً دلیال

  .    فیها         المزروع

                                                                    وعلیــه فــإن نظــام المزارعــة فــي الفكــر االقتــصادي اإلســالمي لــیس هدفــه إعطــاء 

                                                                  األرض أو تكــریس للملكیــة ، بــل هــي مــن وســائل زیــادة المــساحات المزروعــة مــن 

                                     ووســیلة الستــصالح األرض ودیمومــة إنتاجهــا                          وتحقیــق االكتفــاء الــذاتي،      األرض،

                                                              تعـــاش وتطـــور الحیـــاة االقتـــصادیة لجمیـــع المـــسلمین مـــن أجـــل رفـــع المــــستوى   الن

                                 مـــوارد بیـــت المـــال؛ ألن زیـــادة اإلنتـــاج           وتنمیـــة                    وزیـــادة الـــدخل القـــومي،         المعیـــشي، 

   .                                                  الزراعي هو زیادة في موارد بیت المال للدولة االسالمیة

  

 :)١( احتجاز األرض بالتحجیرحكم: الفرع الثالث

 

                                                           

ْمأخوذة من حجرت األرض واحتجرتها إذا ضربت علیهـا منـارا تمنعهـا بـه عـن  :ً           ً التحجیر لغة )١ ( َ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ َِ ً َ َُ َ َ َ ُْ َ ُ ََ ْ ْ َْ ْ َْ

َغیــرك ِ ْ َوَأعل  ، َ ْ ِمـــت علمـــا فـــيَ
ً َ َ ُ َ حـــدودها لحیازتهــاْ ِ َِ َ ُ

ِ ِ َ ؛ ٤/١٧١) حجـــر(لـــسان العـــرب مـــادة/ ینظـــر. ُ

) ح ج ر(بــن محمــد الفیــومي مــادة أحمــد/ المــصباح المنیــر فــي غریــب الــشرح الكبیــر تــألیف

  . ، ط المكتبة العلمیة ــــ بیروت١/١٢١

  :                      رد عنــدهم مــن نــصوص منهــا                                   أطلــق الفقهــاء مــدلول التحجیــر فیمــا و :ً               ً والتحجیــر اصــطالحا          

ـــة ـــد الحنفی ـــره عـــن                هـــو عبـــارة عـــن  :"           عن ـــد أن یحجـــر غی                                            وضـــع أحجـــار أو خـــط حولهـــا یری

    .    ١٩٥ / ٦                       بدائع الصنائع للكاساني   /     ینظر  "              االستیالء علیها

                                                               ال یكــون اإلحیــاء بتحــویط حجــارة،والتحویط هــو المــسمى بــالتحجیر، ولــیس   :"             وعنــد المالكیــة          

        ؛ حاشـــیة   ٨٦ / ٨                                   الجلیــل شــرح مختــصر خلیـــل لمحمــد علــیش      مـــنح /    ینظــر   ". ً             ً التحجیــر إحیــاء

     .  ٧٠ / ٤                                 الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر 

                                                                   الشارع في إحیـاء المـوات متحجـر مـا لـم یتمـه، وكـذا إذا أعلـم علیـه عالمـة   :"             وعند الشافعیة        

  /     ینظـــر  "                                       أو غـــرز خـــشبات، أو جمـــع  تـــراب، أو خـــط خطـــوط                       للعمـــارة، مـــن نـــصب أحجـــار، 

   .   ٢٨٦ / ٥                     روضة الطالبین للنووي 

             الـشرح الكبیـر   /     ینظـر  " ٍ                   ٍأو حاطها بجـدار صـغیر          ..........ً               ًومن تحجر مواتا   :"             وعند الحنابلة          

  .   ١٦٧ / ٦                          على متن المقنع البن قدامة



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٨٣

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

ِّ                                                  أن تحجیر األرض الموات لیس إحیاء، فال یكسب المتحجر على ) ١(اتفق الفقهاء  ً
ً                                                  الملكیة، ولكن یمنحه حقا خاصا یمنع غیره من اإلحیاء :" وفي ذلك یقول الحنفیة. ً

، وألن )٢("ولو حجرت األرض الموات ال یملكها؛ ألن الموات یملك باإلحیاء

یر إنما هو ٕ                                                           التحجیر لیس بإحیاء یملك به، وانما اإلحیاء هو العمارة والتحج

ال یحصل اإلحیاء بتحویط بنحو حجارة، :" وأكد المالكیة ذلك بقولهم. )٣("لإلعالم 

  . )٤("ولیس التحجیر إحیاء

وذلك ... الشارع في إحیاء الموات متحجر ما لم یتمه:" وفي ذلك یقول الشافعیة

  .)٥("ال یفید الملك، بل یجعله أحق به من غیره

ً                وان تحجر مواتا:" ٕ                          والیه ذهب الحنابلة بقولهم لم یملكها بذلك، ألن الملك ..... ٕ

  . )٦("باإلحیاء، ولیس هذا إحیاء ولكن یعتبر أحق الناس به

  :واستدلوا على ذلك بالسنة واألثر

 ـــ ملسو هيلع هللا ىلصأتیت النبي ـــ : ، قال)٧(أسمر بن مضرس ما روي عن:ـــ السنة١

  .)٨("من سبق إلى ما لم یسبق إلیه مسلم فهو أحق به:" فبایعته، فقال

                                                           

                                               ؛ تبیـــین الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق للزیلعـــي الحنفـــي    ١٩٥ / ٦                        بـــدائع  الـــصنائع للكاســـاني    )  ١ (
                    ، ط دار الفكــــر ـــــــــ   ٨٦ / ٨         محمــــد علــــیش /          خلیــــل تــــألیف           ح مختــــصر               ؛ مــــنح الجلیــــل شــــر  ٣٥ / ٦

   ؛   ٢٨٦ / ٥                       ؛ روضة الطالبین للنووي    ١٤٨ / ٦                       بیروت؛ الذخیرة للقرافي 
               ؛ السیل الجـرار   ٧٣ / ٧                        ؛ المحلى باآلثار البن حزم    ١٦٧ / ٦                        والشرح الكبیر البن قدامة         المغني        

  .   ٢٤٢ / ٤                  شرائع اإلسالم للحلي      ؛   ٥٩٣          للشوكاني ص
  .   ١٩٥ / ٦                    ئع الصنائع للكاساني    بدا  ) ٢ (
        المطبعة  /        ، الناشر   ٣٦٤ / ١                                                         الجوهرة النیرة على مختصر القدوري ألبي بكر العبادي الزبیدي   ) ٣ (

        .       ه    ١٣٢٢                الخیریة، ط األولى
  .   ١٤٨ / ٦                  ؛ الذخیرة للقرافي   ٨٦ / ٨                                     منح الجلیل شرح مختصر خلیل لمحمد علیش   ) ٤ (
  .   ٢٨٦ / ٥                     روضة الطالبین للنووي   ) ٥ (
  .   ١٦٧ / ٦                      لشرح الكبیر البن قدامة          المغني وا  ) ٦ (
    مـن (    حـدیث     وهـو      واحـد       وحـدیث  .     صـحبة    لـه :      الطـائي      مـضرس    بـن      أسـمر    هـو :    مضرس    بن      أسمر  ) ٧ (

َیقــال  ،  )  لــه     فهــو      مــسلم      إلیــه      یــسبق    لــم    مــا     إلــى     ســبق َهــو ُ َعــروة َُأخــو ُ ْ َروت ُمــضرس بــن ُ ُعنــه َ َابنتــه َ ْ 
ـــة َهـــذا وأســـمر عقیل َِأعرابـــي َ َ َْوابنتـــه البـــصرة أعـــراب مـــن ْ ـــة َ        تمییـــز    فـــي        اإلصـــابة  /     ینظـــر  . أعرابی

  .  ٩٨ / ١       األثیر     البن        الغابة     أسد   ؛   ٢٢٠ / ١   حجر     البن         الصحابة

                فـــي إقطـــاع األرضـــین   /                           الخـــراج واإلمـــارة والفـــيء، بـــاب  /                            أخرجـــه أبـــو داود فـــي ســـننه كتـــاب  ) ٨ (

                                                    األلبـاني فـي إرواء الغلیـل فـي تخـریج أحادیـث منـار الـسبیل          ؛ وضعفه )    ٣٠٧١ (     ، رقم   ١٧٧ / ٣

٩ / ٦ .                    



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٨٤

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

ً                                                         دل الحدیث على من تحجر مواتا من دون إحیائه، فهو أحق به :وجه الداللة

  .)١(لسبقه إلیه، وال یملكه

جعل التحجیر ثالث سنین " أنه ـــــ  ما ورد عن عمر بن الخطاب ـــــ :ــــ األثر٢

  .)٢("، فإن تركها تمضي ثالث سنین ، فأحیاها غیره ، فهو أحق بها 

ِّ                                                       األثر على أن من عطل أرضا بالتحجیر ثالث سنین لم یعمر ّ     دل:وجه الداللة ً َّ

َّ                        فجاء غیره فعمرها فهي له
)٣(.  

ً                                                           فإنه لو اعتبر التحجیر إحیاء لفسدت الحكمة من اإلحیاء، وألصبح  وعلیه
التعطیل لألرض بأمر السلطان والتشریع، ولكن هذا الحق في الشرع لم یترك 

ي الملكیة، بل ذهب إلى أكثر من ذلك دون تحدید، ولم یعط للمتحجر الحق ف

ّ                                بأن قید التحجیر بالزمن والمساحة
ً              من حجر أرضا :" یقول الحنفیة ، وفي ذلك)٤( ّ

:" ، ویقول ابن قدامة)٥("ولم یعمرها ثالث سنین، أخذها اإلمام ودفعها إلى غیره

إما أن تحییه، أو تتركه : فإن طالت المدة علیه، فینبغي أن یقول له السلطان

ییه غیرك؛ألنه ضیق على الناس في حق مشترك بینهم، فلم یمكن من لیح

  .)٦("ذلك

                                                           

       .          بتصرف  .    ١٧٤ /  ١٢                                                    عمدة القاري شرح صحیح البخاري لإلمام بدر الدین العیني   ) ١ (

ـــألیف  ) ٢ ( ـــن ســـلیمان القرشـــي بـــالوالء، الكـــوفي   /                   كتـــاب الخـــراج، ت ـــى بـــن آدم ب                                                        أبـــو زكریـــاء یحی

                                          التحجیـــر ثـــالث ســـنین، فـــإن تركهـــا تمـــضي ثـــالث ســـنین              التحجیـــر، جعـــل   /            األحـــول، ،بـــاب

             وقال األلبـاني   .  ه    ١٣٨٤                                    المطبعة السلفیة ومكتبتها،ط الثانیة،   :       الناشر   ).    ٢٨٨ (     ، رقم  ٨٧ ص

  ٕ                                     ٕوطرق روایة هذا األثر وان كانت ال تخلومن   : "                                  في سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة

  .  ٣٠ / ٢  "                     ضعف فبعضها یقوي بعضا            

        .         ١٧٤ /  ١٢                                                    عمدة القاري شرح صحیح البخاري لإلمام بدر الدین العیني   ) ٣ (

    ٢٠                  أحمـد صـبحي مـصطفى، ص  /  د  "                                                إحیاء األرض الموات ـــــ حكم التحجیر عند الفقهـاء    )  "٤ (

  .               ، جامعة الیرموك

               ، ط دار الفكـر؛   ٧٢ /  ١٠                               محمـد بـن محمـد بـن محمـود البـابرتي   /                          العنایة شرح الهدایة تألیف  ) ٥ (

ــــــألیف ــــــاب ت ــــــي شــــــرح الكت ــــــاب ف ــــــب الغنیمــــــي،  /                           اللب ــــــن طال ــــــي ب ــــــد الغن ــــــه    ٢٢٠ / ٢                          عب        ، حقق

       .                                                                محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العلمیة بیروت ـــ لبنان / ه   ضبط و

        .         ٤٢١  ،    ٤٢٠ / ٥                 المغني البن قدامة   ) ٦ (



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٨٥

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

وینبغي أن یشتغل بالعمارة عقیب التحجیر، فإن طالت :" وجاء في كتب الشافعیة

  .)١("احي أو ارفع یدك عنه:" المدة ولم یحیي قال له السلطان

تصریح، ً                                         فإن وجود حق التحجیر مقرونا باإلذن أو ال:ً                 وبناء على ما سبق

وبتكلیف المتحجر بأن یبرز ذلك التحجیر بعالمات أو سیاج یحمیه من التعدي 

على الحق الناشيء من التحجیر، ویمنع الكثیر من المنازعات فیما یتزاحم الناس 

ً                                                                          علیه، ویسقط حق التحجیر بقید الزمن الذي قید به، مراعاة للمصلحة العامة، من 
وینبغي :" وفي ذلك یقول اإلمام النوويحیث اإلعداد لإلحیاء والشروع فیه، 

 یزید على قدر كفایته، فإن خالف فلغیره أن یحیي ما زاد عن أالللمتحجر 

َ                    فأما من حجر ما ال :" ، وقال المالكیة)٢("كفایته، وما زاد على ما یمكن عمارته َّ َ
َ                            یقوى علیه، فله منه ما عمر َّ َ")٣(.  

ً                             مي بالموارد االقتصادیة، خاصة وعلیه نجد اهتمام النظام االقتصادي اإلسال

األرض، واألیدي العاملة، وانعكاسها على الموارد األخرى ومصالح المسلمین، 

وتوفیر الغذاء لهم، وزیادة حركة التصنیع الغذائي واإلنتاج، وزیادة الدخل القومي، 

  .)٤(وتوفیر العمالت الصعبة والحفاظ علیها وتحویلها إلى استثمارات تكمیلیة  

  :تملك المعادن باالستیالء علیها وأثره على اإلنتاجحكم : ع الرابعالفر

ً                                                                       اهتمت الشریعة اإلسالمیة بأحكام التعدین التي تؤمن استغالال عادال للثروات  ً

، وتحقیق التوازن هً                                                       المعدنیة، ورتبت حقوقا لمن یستغلها تتناسب مع جهده ونفقت

  .رة، وباطنةظاه: )٥(بین أفراد المجتمع، والمعادن على ضربین

الماء في : فهي ما ال یحتاج في االنتفاع بها إلى عمل، فهي مثل: فأما الظاهرة

  . األنهار، والعیون، وكالنفط، والیاقوت، والملح وما أشبهه
                                                           

                                                ؛ أسنى المطالب في شـرح روض الطالـب لإلمـام زكریـا بـن    ٢٨٧ / ٥                    روضة الطالبین للنووي  ) ١ (

        .                           ، ط دار الكتاب اإلسالمي   ٤٤٧ / ٢                        محمد بن  زكریا األنصاري

 .٥/٢٨٧وضة الطالبین للنووير) ٢(

، دار ٧/٦١٦محمد بن یوسف العبدري الغرناطي، / التاج واإلكلیل لمختصر خلیل تألیف) ٣(

 .م١٩٩٤ه ــ ١٤١٦ الكتب العلمیة، ط األولى

 ٢١أحمد صبحي مصطفى، ص/ إحیاء األرض الموات ـــــ حكم التحجیر عند الفقهاء د)  "٤(

 .، جامعة الیرموك

 .٤٨٨، ٧/٤٨٦ن في مذهب اإلمام الشافعي للعمراني البیا) ٥(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٨٦

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

وهي ما ال یتوصل إلى أخذ شيء منها إال بعالج وعمل، : وأما المعادن الباطنة

  .وما أشبههكمعدن الذهب والفضة والفیروز والرصاص والنحاس 

وقد اختلف الفقهاء في حكم االستیالء على هذه المعادن هل یحصل به الملك 

  :أو ال؟ خالف على ثالثة مذاهب

 :المذهب األول

إلى المالكیة في ال یعد االستیالء على المعادن من أسباب الملكیة وهو ما ذهب 

ٌ             ي ملك لعموم  فالمعادن التي یستولي علیها أحد من المسلمین هالمشهور عندهم،
المسلمین أي للدولة سواء وجدت في أرض مملوكة أو غیر مملوكة، وللدولة أن 

تتصرف فیها كما تشاء بما یحقق المصلحة العامة للمسلمین، وما الدولة إال نائبة 

  .)١(لیكعنهم في التصرف فیها على سبیل االنتفاع واالستغالل ال على سبیل التم

مذهب بأن المعادن ال تملك باالستیالء علیها إذا ووافقهم الشافعي في ظاهر ال

وكذا الحنابلة في روایة بأن المعادن التي یكون .)٢(كانت في أرض مباحة

الوصول إلیها بمؤونة وكلفة، أو كانت في أرض مباحة وكانت المعادن ظاهرة 

ً                                                                   یمكن الوصول إلیها بیسر دون مؤونة وكلفة،فال تملك أیضا باالستیالء علیها
)٣( ،

  .)٤(وافقهم اإلمامیة في روایةو

  :المذهب الثاني

وهو  یعد االستیالء على المعادن الموجودة في األرض المباحة من أسباب الملكیة

  )٧( والشافعیة)٦(وسحنون من المالكیة) ٥(ما ذهب إلیه أبو حنیفة وأصحابه

                                                           

؛ حاشیة الصاوي على الشرح ٢/٣٣٥مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل للحطاب ) ١(

عبد الكریم زیدان / المدخل لدراسة الشریعة اإلسالمیة د؛ ٦٥١، ١/٦٥٠الصغیر للدردیر

 .٢٤١ص

 .٧/٤٨٨البیان في مذهب اإلمام الشافعي للعمراني ) ٢(

 .     ٢/٣٨٦اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل للمقدسي) ٣(

 . ٤/٢٤٥شرائع اإلسالم للحلي ) ٤(

                    ، ط المكتبـــــة األزهریـــــة   ٣٢                   ؛ الخـــــراج ألبـــــي یوســـــف ص  ٦٧ / ٢                       بـــــدائع الـــــصنائع للكاســـــاني   ) ٥ (

  .            سعد حسن محمد                   طه عبد الرؤوف سعد،  /            للتراث،تحقیق

 .٢/٣٣٥لحطاب مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل ل) ٦(

ــــــــشافعي للعمرانــــــــي   ) ٧ ( ــــــــي مــــــــذهب اإلمــــــــام ال                 ؛ روضــــــــة الطــــــــالبین    ٤٨٩  ،    ٤٨٨ / ٧                                      البیــــــــان ف

  .   ٢٨٨ / ٢      للنووي



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٨٧

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

میة في ، واإلما)٣( والزیدیة)٢(، والظاهریة)١(والحنابلة في أرجح الروایتین عندهم

 حیث تعتبر هذه المعادن تابعة لألرض التي هي )٥(، واإلباضیة)٤(روایة أخرى

فإن كانت في أرض مملوكة ألحد من الناس، فهي لمالك : فیها فتأخذ حكمها 

ٕ                                                                األرض، وان كانت في أرض مباحة، أي غیر مملوكة ألحد، فإنها تكون لمن 
  .ُ                                     یجدها ویستولي علیها، ویجب فیها الخمس

إن كانت المعادن سائلة كالنفط والقار ، فهناك روایتان   :لثالثالمذهب ا

   : )٦(للحنابلة

َّ                تملك باالستیالء : األولى   .هذه المعادن السائلةعلى ُ

َّ                                               ال تملك المعادن السائلة باالستیالء في األصح عندهم: الثانیةو ُ .  

  سبب اختالف الفقهاء

باالستیالء علیها إلى اختالفهم یرجع الخالف بین الفقهاء في حكم تملك المعادن 

في اعتبار المصلحة العامة لألمة، والنفع العام للجمیع من هذه المعادن فال 

تكون لمن استولى علیها، وعدم اعتبار ذلك فتكون لمن استولى علیها بالفعل 

 .)٧(وأحرزها

  األدلة

  :أدلة المذهب األول

ور عندهم ومن وافقهم  ــــ المالكیة في المشهاستدل أصحاب المذهب األول

بالمعقول من ــــــ  من أسباب الملكیة ال یعداالستیالء على المعادنالقائلون بأن

  :وجوه أربعة

                                                           

 .٢/٣٨٧؛ اإلقناع في فقه اإلمام أحمد٦/١٥٦الشرح الكبیر على متن المقنع البن قدامه ) ١(

 .٧/٨٠المحلى باآلثار البن حزم )  ٢(

 .٥٩٣السیل الجرار للشوكاني ص)  ٣(

 . ٤/٢٤٥اإلسالم للحلي شرائع ) ٤(

 .١٢/٢٢٨شرح كتاب النیل وشفاء العلیل لمحمد أطفیش ) ٥(

 .٦/١٥٦ الشرح الكبیر على متن المقنع البن قدامة) ٦(

 .من استنباط الباحثة)  ٧(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٨٨

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

ملكوا هذه المعادن یوم استولوا علیها باستیالئهم ) الدولة( إن المسلمین:األول

ٕ                                                                       على األرض فتبقى هذه الملكیة للدولة وان وزعت هذه األراضي على الغانمین أو 
  .)١(رت لغیرهمصا

 إن من یملك هذه األرض یملك ظاهرها فقط باعتبار أن األرض إنما :الثاني

ً                                                                     تملك عادة بقصد استغاللها بالزراعة والعمارة فال یكون المقصود من تملكها 
  .)٢(تملك ما فیها من معادن باطنة

ارته ما یتكرر االنتفاع به بعد عم:  ال یملك المعدن باإلحیاء؛ ألن المحیا:الثالث

من غیر إحداث عمارة وعمل آخر، فهذا ال یمكن في المعادن؛ ألنه ال ینتفع بها 

  .)٣(إال بعمل متجدد في كل شيء یأخذه

ٕ                                                                      إن المعادن ال تملك باالستیالء علیها، نظرا لتعلق حق الكافة بها، وانما :الرابع ً

توضع في بیت المال لإلنفاق منها على المصالح العامة للدولة إن صاحب 

  .ٌ                                                    ألرض مالك لها بجمیع أجزائها والمعدن الجامد جزء منها ا

  :أدلة المذهب الثاني

ه ومن وافقهم  وصاحبااإلمام أبو حنیفةاستدل أصحاب المذهب الثاني ــــــ 

َ                                                          بأن االستیالء على المعادن الموجودة في األرض المباحة یعد من  القائلون ُ
  :بالمعقول من وجهینـــــــ أسباب الملكیة

ٕ                                                                إن المعدن جزء من أجزاء األرض فیملك بملك األرض، واذا كان المعدن :ألولا
ٕ                                                                           مملوكا كان جزؤه مملوكا، واذا كان الكل غیر مملوك فالجزء مثله في الحكم أي  ً ً

  . )٤(غیر مملوك

مملوكة؛ ألنه ال یتوصل إلى ال إن المعدن یملك بإحیاء األرض غیر :الثاني

  .)٥(ك باإلحیاءمنفعتها إال بنفقة ومؤونة، فیمل

  :أدلة المذهب الثالث

                                                           

 .بتصرف. ٢/٣٣٥مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل للحطاب ) ١(

 .تصرفب. ١/٤٨٧حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر ) ٢(

 .٧/٤٨٨البیان في مذهب اإلمام الشافعي للعمراني ) ٣(

 .٤/١٨٩؛ كشاف القناع عن متن اإلقناع للبهوتي٢/٦٨بدائع الصنائع للكاساني ) ٤(

 .٧/٤٨٨البیان في مذهب اإلمام الشافعي للعمراني ) ٥(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٨٩

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

بتملك المعادن  استدل أصحاب المذهب الثالث ـــــ وهم الحنابلة في روایتین

إن المعدن خارج من أرضه أشبه :وهوبالمعقول  ــــــ) كالنفط والقار( السائلة

  .)١(المعادن الجامدة والزرع فیملكها

  :السنة والمعقولك بَّ                                       واستدلوا على كون المعادن السائلة ال تمل

: "  ـــــملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهللا ـــ :  ــــ، قال ما رواه ابن عباس ــــ :ــــــ السنة١

  .)٢("في الماء، والكإل، والنار، وثمنه حرام : المسلمون شركاء في ثالث

والمعادن السائلة في حكم الماء ، والماء ال یملك ، فكذلك المعادن السائلة ال 

نها في بیت المال لإلنفاق منه على المصالح العامة َّ                   تملك ، حیث یوضع ثم

   ). ٣(للدولة

ً                                                     إن المعادن ال تعتبر كجزء من األرض فال تملك تبعا لألرض:ـــــ المعقول٢ َّ
)٤(.  

  المناقشة

ما المالكیة في المشهور عندهم ومن وافقهم  ـــ ناقش أصحاب المذهب األول

 ه ومن وافقهمابو حنیفة وصاحباإلمام أ وهم استدل به أصحاب المذهب الثاني

  : في قولهمــــ

  :بأنه مردود من وجهینإن المعدن جزء من أجزاء األرض فیملك بملك األرض، 

 أنه یراد بالملك ما یشمل ملك المنفعة، ومعلوم أن الوقف تملك منافعه :األول

 ٕ                                                                         وان لم تملك ذاته، وأرض العنوة ال تملك ذاتها ویملك منفعتها كل من مكنه منها

  .)٥(اإلمام أو نائبه

إن المعادن بعد اإلستیالء علیها تكون لإلمام؛ ألن المعادن قد یجدها :الثاني

  .)٦(شرار الناس فلو لم یكن حكمها لإلمام ألدى إلى الفتن والهرج

                                                           

 .٤/١٨٩كشاف القناع للبهوتي ) ١(

المسلمون شركاء في ثالث /لرهون، بابا/أخرجه ابن ماجه في سننه، واللفظ له، كتاب) ٢(

ما ال یجوز /إحیاء الموات، باب/في السنن الكبرى كتاب  ؛ والبیهقي)٢٤٧٢( رقم٢/٨٢٦

" وثمنه حرام" األلباني دون زیادة؛ وصححه)١١٨٣٤( رقم٦/٢٤٨إقطاعه من المعادن، 

 ).١٥٥١( رقم٦/٦إرواء الغلیل لأللباني /ینظر

 . بتصرف٣/١٢٩ابي معالم السنن للخط) ٣(

 .٤/١٨٩كشاف القناع للبهوتي)٤(

 .بتصرف. ١/٤٨٧حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للدردیر ) ٥(

 .بتصرف. ١/٤٨٧المصدر السابق ) ٦(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٩٠

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

ً                                                           نجد أنهم یرون في المعدن حقا للدولة فأوجبوا فیه الخمس إن وما ذكره الحنفیة

. ً                                         قبل الطرق ولم یوجبوا في غیرها حقا للدولةكان من المعادن الصلبة التي ت

 والركاز ،)١("وفي الركاز الخمس" وحجتهم في ذلك ما ورد في الحدیث الشریف

عندهم یشمل المعدن والكنز والمراد بالمعدن هنا ما كان من النوع األول فقط؛ 

ألن النوعین اآلخرین یشبهان أحجار األرض وأطیانها وماءها وهذه ال یجب فیها 

في الحدیث الكنز والنوع ) بالركاز( شيء للدولة فكذا ما یشبهها، فیكون المراد 

األول من المعادن دون غیرها، وهذا الخمس یثبت للدولة سواء وجد في أرض 

مملوكة أو غیر مملوكة على رأي أبي یوسف ومحمد، وعلى رأي أبي حنیفة 

وكة فال شيء للدولة، یثبت إذا كان في أرض غیر مملوكة فقط، فإذا كان في ممل

أما الباقي فهو لواجده إن كان في أرض غیر مملوكة، ولمالك األرض إن كان 

ٕ                                                                      في أرض مملوكة، وان كان المعدن من النوعین اآلخرین فكله للواجد أو لمالك 
  .)٢(األرض

ٕ                                             فال یرون في المعدن شیئا للدولة وانما قالواأما أصحاب المذهب الثالث یجب : ً

الوارد في الحدیث مصروف إلى ) الركاز(وحجتهم أن. ً         لغ نصابافیه الزكاة إن ب

  .الكنز،فلیس المقصود به المعدن: المال المدفون، أي

  :  الراجح

بعد عرض مذاهب الفقهاء وأدلتهم ومناقشة ما أمكن منها یتبین لي ـــــ واهللا أعلم ــــ 

 القائلون بأنة الحنابلو الشافعیة المالكیة ومن وافقهم منرجحان ما ذهب إلیه 

ً                          نظرا لما یترتب على ذلك  ؛ من أسباب الملكیة ال یعداالستیالء على المعادن

 من هم أشد ً                                                        من تحقیق مصلحة عامة لألمة یستفید منها جمیع األفراد ، خاصة

حاجة من غیرهم ، وألن األصل في األموال ومنها المعادن أنها ملك هللا تعالى ، 

  .والناس مستخلفون فیها

                                                           

:  ــــ قالملسو هيلع هللا ىلصأن رسول اهللا ــــ:  ـــأخرجه البخاري في صحیحه مروي عن  أبي هریرة ــــ)  ١(

في /الزكاة، باب/، كتاب"المعدن جبار، وفي الركاز الخمسوالعجماء جبار، والبئر جبار، "

 .)١٤٩٩( رقم٢/١٣٠الركاز الخمس، 

؛ المدخل لدراسة الشریعة ٣٢؛ الخراج ألبي یوسف ص٢/٦٨بدائع الصنائع للكاساني ) ٢(

 .٢٤٣ص  عبد الكریم زیدان/ اإلسالمیة د



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٩١

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

الملكیة في الشریعة تبدو كأنها وظیفة مودعة لدى المالك لتحقیق غرض وألن 

  .معین هو النفع العام للجمیع وبضمنهم المالك نفسه

كما أن هذا النوع من الثروات یمثل القاعدة الرئیسة التي یرتكز علیها اقتصاد أي 

ً                                                                   دولة في التطور، وتعد رافدا لالقتصاد الوطني، كما تساعد على حل مشكلة 

البطالة، بتوفیر فرص العمل لألیدي العاملة المؤهلة في المجتمعات، كما أنها 

لذلك كان االنتفاع بها واستغاللها . تمد الدخل القومي بمختلف العمالت الصعبة

   . ــــملسو هيلع هللا ىلصً                                         للجمیع وفقا لشرع اهللا تعالى وسنة نبیه ـــ 

  

  المطلب الثالث

  الموارد المالیة 

استغالل الموارد المالیة وتثمیرها وتحقیق زیادة وردت أحكام شرعیة تدفع نحو 

  :منها اإلنتاج

 األموال والحث على تنمیتها واستثمارها، ومنه التوجیه النبوي لكافل )١(عدم اكتناز

اتجروا في أموال : " ـــــملسو هيلع هللا ىلص تأكله الصدقة بقوله ـــــ الیتیم باستثمار ماله حتى ال

  .)٢("الیتامى، ال تأكلها الزكاة
                                                           

ً                            مأخوذ من كنزه یكنزه كنزا:االكتناز في اللغة)  ١( ُ                   واكتنزه، والكنزْ               ُ        اسم للمال إذا أ حرز في : ْ

ْ                            وعاء ولما یحرز فیه، وقیل ُ ِ لسان العرب البن / ینظر. الكنز المال المدفون، وجمعه كنوز: ٍ

                                                                 .  ١/٥٢٣) كنز( للفیروزآبادي مادة ؛ القاموس المحیط٥/٤٠١) كنز(منظور مادة

ً                                                     كل مال لم تؤد زكاته وان كان ظاهرا وما أدیت زكاته :عرفه الفقهاء بأنه: وفي االصطالح   ٕ
ً                          فلیس بكنز وان كان مدفونا ٕ .  

؛ ٢/٢بدائع الصنائع للكاساني  / ینظر. فاالدخار أعم في اللغة والشرع من االكتناز   

؛ ٢/٤٠٧بیان والتحصیل ألبي الولید بن رشد ؛ ال١/١١١االختیار لتعلیل المختار للموصلي

  الكافي في فقه أهل المدینة ألبي عمر یوسف بن عبد البر 

 .٤/٥٣٣؛ حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع للنجدي ٢/٣؛ األم للشافعي ١/٢٨٧  

" ؛ والهیثمي في )٤١٥٢( رقم٤/٢٦٤من اسمه علي، / أخرجه الطبراني في األوسط، باب) ٢(

زكاة أموال األیتام، وذكر أن إسناده / الزكاة، باب/ كتاب" زوائد ومنبع الفوائدمجمع ال

 الكبرى بطریق عمر بن الخطاب ؛ وأخرجه البیهقي في السنن)٤٣٥٩( رقم٣/٦٧صحیح، 

  هذا إسناد صحیح وله شواهد عن عمر: وقال....." ابتغوا في أموال الیتامى "  ـــ ــــ 

 . ــــــ       



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٩٢

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

  .وأثره على الفرد والمجتمع واالقتصاد واإلنتاج یم الربا تحرومنه

  :ً                                   وأزید ذلك إیضاحا في الفرعین اآلتیینــــ ٣

  .حكم اكتناز األموال وأثره على اإلنتاج:الفرع األول

 على أن الحكم التكلیفي إلدخار األموال هو اإلباحة، كما كان )١(اتفق الفقهاء

  :دلة من الكتاب والسنة واإلجماععند األمم السابقة والدلیل على ذلك أ

  :آیات عدیدة منها:  الكتابـــــ١

  زن  رن  مم      ُّ  :      والـسالمً                                                  ًأــــــ قال اهللا تعالى حاكیا عن عیسى ـــ علیـه الـصالة 

   . )٢ ( َّ  ٰىين    ىن  نن  من

  زت  رت  يب    ىب      ُّ  :     لقومه                                              ب ـــــ ما حكاه اهللا تعالى عن نبیه یوسف أنه قال 

   . )٣ ( َّ  يث  ىث  نث    مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت

ٌ                                                 ت اآلیتان الكریمتان على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ّ     دل: من اآلیتینوجه الداللة
مالم یرد في شرعنا ما یخالفه، ولم یرد في شرعنا ما یخالف إباحة إدخار 

  .)٤(األموال

اقتصادي یجب أن ً                                               وهناك دالئل أخرى تؤكد وجوب االدخار مطلقا، كسلوك 

  :یمارسه الفرد والمجتمع والدولة منها

ــــــ قـــــال تعـــــ   محجخ  جح  حجمج    مث  هت  مت  خت  حت  جت  هب  مب        ُّ  :   الى           أــ

   . )٥ ( َّ    خس  حس  جس  مخ

حیث : انتظمت اآلیة الكریمة ثالثة أمور هامة في علم االقتصاد :وجه الداللة

ستهالك، ثم األمر بإیتاء الحق الواجب في األموال وهو البدأ بنعمة األكل وا

                                                           

؛ مواهب ١٢/٥٢؛ البنایة شرح الهدایة للعیني ٦/٣٢٨حاشیة رد المحتار البن عابدین ) ١(

؛ ٥/٦١؛ شرح مختصر خلیل للخرشي ٤/٢٢٧للحطابالجلیل في شرح مختصر خلیل 

؛ المغني البن قدامة ٨/١٤٢ ؛ نهایة المحتاج للرملي١٥/١١٥الحاوي الكبیر للماوردي 

  ؛ السیل٦/٥٣؛ المحلى باآلثار البن حزم ١/٥٤٦مام أحمد ؛ الكافي في فقه اإل٩/٤٤٩

 .٧٢١الجرار للشوكاني ص     

 ).٤٩(سورة آل عمران اآلیة )  ٢(

 ). ٤٧(سورة یوسف اآلیة )  ٣(

 .من استنباط الباحثة)  ٤(

 ). ١٤١(سورة األنعام اآلیة )  ٥(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٩٣

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

اإلسراف الزكاة المفروضة، ثم النهي عن اإلسراف، والنهي للتحریم، فكان تحریم 

  .)١(یستلزم االدخار

   . )٢ ( َّ    مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل    جل  مك  لك    ُّ  :              ب ــ قال تعالى

                                                  ت اآلیـــة الكریمـــة علـــى أن القـــصد والتوســـط فـــي اإلنفـــاق بـــین ّ   ّ  دلـــ :          وجـــه الداللـــة

                                                                   اإلســـراف واإلقتـــار الـــذي یتمیـــز بـــه عبـــاد الـــرحمن یـــستلزم عـــدم إنفـــاق كـــل الـــدخل 

   . )٣ (                                  واستبقاء بعضه، وهو ما یسمى باالدخار

  حم  جم  ملهل  خل  حل    جل  مك		.	  خك  حك  جك     ُّ :     تعـــــالى      قـــــال     ج ـــــــ

   . )٤ ( َّ    مم  خم

ت اآلیة الكریمة على النهي عن اإلسراف في اإلنفاق في غیر ّ   دل:وجه الداللة

ً                                                               حق، وأفادت أن استبقاء شيء من الدخل ــ االدخار ــ أمر مقصود شرعا
)٥(.  

  :روایات منها: ـــــــ السنة٢

یا رسول اهللا، إن من توبتي أن : قلت: ــ  ـ ـــ )٦(أـــــ ما روي عن كعب بن مالك

أمسك : "ٕ                                                            أنخلع من مالي صدقة إلى اهللا، والى رسوله صلى اهللا علیه وسلم؟ قال

  . )٧("علیك بعض مالك، فهو خیر لك

                                                           

 .١١١ــــــ٩٩/ ٧الجامع ألحكام القرآن للقرطبي )  ١(

 ).٦٧(الفرقان اآلیة سورة )  ٢(

. ٢٩٣، ٣/٢٩٢الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ألبي القاسم محمود الزمخشري )  ٣(

 .بتصرف

 ).٢٧، ٢٦(سورة اإلسراء اآلیتان )  ٤(

 .بتصرف. ١٠/٢٤٧الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ) ٥(

َ        السلمي األنصاري القین، بن عمرو بن مالك بن كعب:كعب بن مالك هو) ٦( : رجيالخز َ

 من اإلسالم في وكان الجاهلیة، في اشتهر. المدینة أهل من. الشعراء أكابر من صحابي،

 یوم وأنجده عثمان، أصحاب من كان ثم. الوقائع أكثر وشهد وآله علیه اهللا صلى النبي شعراء

 وفيت سنة، وسبعین ً     سبعا وعاش عمره آخر في وعمي. نصرته على األنصار ّ     وحرض الثورة،

 .٥/٢٢٨ للزركلي األعالم/ ینظر. ه٥٠ سنة

إذا تصدق، أو أوقف بعض ماله، أو /  الزكاة، باب/أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب)  ٧(

 ).٢٧٥٧( رقم٤/٧جائز    بعض رقیقه، أو دوابه، فهو



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٩٤

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

ُ                                                          الحدیث على أنه یشرع لمن أراد التصدق بجمیع ماله أن یمسك ّ   دل:وجه الداللة
  .)١(بعضه، وهذا معناه االدخار

 ــ كان یبیع نخل بني النضیر، ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي ـ : "  ــــ عن عمرــــب ــــ ما روي

  ).٢("ویحبس ألهله قوت سنتهم

 ـــــ إنما هو تشریع ملسو هيلع هللا ىلص الحدیث على أن ما فعله النبي ـــــ ّ     دل:وجه الداللة

  .)٣(ألمته، في جواز االدخار من األموال واألقوات ما یكفي  لمن تلزم نفقته

العلماء على جواز االدخار مما یستغل اإلنسان من  أجمع :ـــــــ اإلجماع٣

  .)٤(أرضه

  

كتناز األموال وحرمة اً                                           وكما حث اإلسالم على االدخار، حث أیضا على عدم 

اكتنازها، وتعطیلها عن االنتفاع الشخصي بها من خالل تنمیتها واستثمارها 

  :وهذا نجده في أدلة عدیدة من الكتاب والسنة

  :اآیات منه:  الكتابــــ١

  نث  مث    زث  رث  يت  ىت  نت  مت      ُّ  :     تعــــالى   ال        ــــــــ  قــــ أ

  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك    اك  يق  		.	  يف  ىف  يث  ىث

   . )٥ ( َّ  زي    ري  ٰى  ين  ىن  نن  من  زن  ممرن    ام

                                                              فــي اآلیــة الكریمــة الوعیـد الــشدید لمــن یكتنــزون األمــوال وال یــؤدون  :          وجــه الداللــة

                                    لمدخر مـن األمـوال بعـد االسـتهالك ، وأداء                 بضرورة استثمار ا                   حقها، وأفادت اآلیة

ِفالزكاة تؤدى إلـى الحـث علـى االسـتثمار وتنمیـة المـال، وهـذا یحـدث زیـادة        زكاته، 
ُ                                                                 ِ
ُ

   . )٦ (         في اإلنتاج

                                                           

 .٨/٢٨٨نیل األوطار للشوكاني )  ١(

س نفقة الرجل قوت سنة على حب/ النفقات، باب/  أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب) ٢(

 ).٥٣٥٧( رقم٧/٦٣أهله، 

 .١٦، ١٥/ ٢١عمدة القاري شرح صحیح البخاري )  ٣(

 .٢/٤٩٢سبل السالم للصنعاني )  ٤(

 ).٣٥، ٣٤( سورة التوبة اآلیتان )  ٥(

 .بتصرف. ٣٣٤، ٣٣٣/ ١فتح القدیر للشوكاني )  ٦(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٩٥

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

ـــــ قــــ  ب    هن  من  حنخن  جن  مم  خم  حم  جم    هل  مل  خل  حل    ُّ  :     تعــــالى   ال       ـــ

   . )١ ( َّمه  جه

                                                   ت اآلیـــة الكریمـــة علـــى أن اهللا تعـــالى هـــو المنـــشئ للخلـــق وهـــو ّ   ّ  دلـــ :          وجـــه الداللـــة

     مــــن ً              ً عمـــارة األرض هـــدفا   ، و )٢ (                                          ســـبحانه مـــن أمـــدهم بأســـباب العمـــران والـــنعم فیهـــا

                                                           أهــــــداف خلــــــق اإلنــــــسان واســــــتخالفه فیهــــــا، واســــــتعمار األرض ال یتحقــــــق بغیــــــر 

   .                         مما یعني أن االستثمار واجب           االستثمار،

ـــــ  ج  ــــــ ق     نت  مت  زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب    يئ    ُّ  :     تعـــــالى   ال      ــ

   . )٣ ( َّ  ىثيث  نث  مث  زث  يترث  ىت

ــة   ن                                                    ى اهللا تعــالى فــي هــذه اآلیــة بــین درجــة المجاهــدین والمكتــسبیّ  ّ ســو   :          وجــه الدالل

  ً                                                                   ًالمــال الحــالل للنفقــة علــى نفــسه وعیالـــه، واإلحــسان واإلفــضال، فكــان هــذا دلـــیال

      ، وألن  )٤ (                                                             على أن كسب المال بمنزلة الجهاد، ألنه جمعه مع الجهاد في سـبیل اهللا

                                                                الكفــــاح مــــن أجــــل التنمیــــة االقتــــصادیة وتحقیــــق التقــــدم واجــــب إســــالمي وضــــرورة 

   .          لنهضة األمة

    .  )٥ ( َّ    من  خن  حن  ممجن  خم  حم  جم  هل    مل      ُّ  :          قوله تعالى    ـــ  د

ــة ــ :          وجــه الدالل           إنمــا هــو ً     ً بعــضا                                       ت اآلیــة الكریمــة علــى أن رزق العبــاد لبعــضهمّ   ّ  دل

                                                                      بتیـــسیر اهللا وتقـــدیره، فوجـــب اإلنفـــاق فیمـــا أمـــر اهللا ، وعـــدم اكتنـــاز المـــال، وكثـــرة 

   . )٦ (         التصدق به

   :           روایات منها :           ـــــ السنة ٢

                                    ورثتـك أغنیـاء خیـر مـن أن تـدعهم عالـة           إنـك أن تـدع    ....     : "          ــــــــ                      ـــ قول النبي ــــــــ أ

    ).٧ ( "    ....                       یتكففون الناس في أیدیهم

                                                           

 ).٦١ (سورة هود اآلیة)  ١(

، ط الهیئة المصریة العامة للكتاب ١٢/١٠١ محمد رشید رضا /تفسیر المنار تألیف)  ٢(

 .م١٩٩٠

 ).٢٠ (سورة المزمل اآلیة)  ٣(

 .بتصرف. ٥٥/ ١٩الجامع ألحكام القرآن للقرطبي) ٤(

 ).٣٩(سورة سبأ اآلیة )  ٥(

 .٣٨٠، ٤/٣٧٩فتح القدیر للشوكاني  )  ٦(

ورثته أغنیاء خیر من أن أن یترك /الوصایا، باب/أخرجه البخاري في صحیحه ،كتاب)  ٧(

 ).٢٧٤٢(رقم ٤/٣یتكففوا الناس، 



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٩٦

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

تیار للمرء أن  ــــــــ یوضح فیه أن االخٌ                                هذا جزء من حدیث النبي ــــــــ :وجه الداللة

 ینخلع من ملكه أجمع مرة واحدة، لما یخاف علیه من ً                      یستبقي لنفسه قوتا وأال

ا خرج من یده فیندم فیذهب ماله ویبطل أجره فتنة الفقر وشدة نزاع النفس إلى م

ً                    ویصیر كال على الناس َ
)١(.  

ٌ                                                                   وفي ذلك أمر باالقتصاد في اإلنفاق وترشید االستهالك واستثمار المال في 
ه أغنیاء خیر من َ       أوالدَ               علیه أن یتركَ                                        المشروعات اإلنتاجیة، وهذا یؤكد أن المسلم

  . عوهم الناس أعطوهم أو منیتكففونأن یتركهم عالة 

اتجروا في أموال : " ــــملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهللا: ـــــ ما روي عن أنس بن مالك قالب 

  .)٢("الیتامى، ال تأكلها الزكاة

 ــــ األوصیاء على الیتامى ـــــ واألمر ملسو هيلع هللا ىلص في الحدیث أمر النبي ــــ :وجه الداللة

أموالهم دون للوجوب ــــ أن یقوموا بتنمیة واستثمار أموال الیتامى، وحذر من ترك 

  .)٣(تثمیر أو تنمیة فتأكله الزكاة وتستهلكه

  

  : ً                                         وبناء على األدلة السابقة نستخلص ما یأتي

ـــــ إن الرغبة فى االدخار تنمى عند الفرد االقتصاد فى االنفاق وترشد ١

الستثمار حتى ال تأكلها الزكاة لاالستهالك، كما أنه من ناحیة أخرى یسعى 

یه األموال إلى االستثمارات والمشروعات االنتاجیة والتى ویكون محصلة ذلك توج

ً                                          تولد رزقا لألحیاء وتأمن لهم من مخاطر الجوع
)٤(.  

ً                                                                     ــــــ إن عدم اإلسراف والتبذیر وفقا لبرنامج أولویات االنتاج فى المنهج ٢ 

اإلسالمى یؤدى إلى زیادة االدخار ومع تحریم االكتناز ووعد اهللا سبحانه وتعالى 

                                                           

 .٢/٧٨معالم السنن ألبي سلیمان حمد بن محمد الخطابي )  ١(

 . ٥٤سبق تخریجه ص) ٢(

 . ٢/١١٠المنتقى شرح الموطأ ألبي الولید سلیمان الباجي ) ٣(

 –حسین حسین شحاته / د" أولویات اإلنتاج في المنهج اإلسالمي وأثرها على التنمیة) " ٤(

 أسیوط ، جامعة –م ١٩٩٢أبریل  ١٦- ١٤، ٢٢صمؤتمر قضیة اإلنتاج في مصر، 

 .األزهر



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٩٧

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

 یؤدى الزكاة بالعذاب األلیم، فإن االدخار االستثمارى یزید، وهذا یؤدى لمن ال

  .إلى نفع وسعادة األجیال للقادمة

ــــ إن االكتناز یتسبب في وأد اإلنتاج فنقص وسائل الشراء في محیط التداول ٣

ً                                                                      جراء االكتناز ینقص الطلب وبالتالي یدفع نحو البطالة، والمكتنز إذا مضار 

سف في استخدام حقه؛ ألنه یحرم المجتمع من وظیفة النقود للمجتمع ومتع

االجتماعیة، وتحریم االكتناز یرفع من مستوى الطلب ومن ثم یرفع مستوى 

  .)١(النشاط االقتصادي

  

  :)٢(الربا وأثره على الفرد والمجتمع واالقتصاد والكفاءة اإلنتاجیة: الفرع الثاني

ً             و محرم شرعامشروعة وهالغیر الربا من وسائل التملك  بأدلة من الكتاب والسنة  ٌ

 :واإلجماع

  :آیات منها:ـــــ الكتاب١

  . )٣ ( َّ  ٰذٰر  يي  ىي  مي  خي  ُّ  :                         أــــ قول اهللا تبارك وتعالى

ً                                                                 أفادت اآلیة الكریمة أن اهللا تعالى أحل البیع وحرم نوعا من أنواعه، :وجه الداللة

  ).٤(وهو البیع المشتمل على الربا

ــــــــــــول اهللا  ـــــــــــــ ق     ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل      ُّ  :     تعــــــــــــالى               ب ــــ

  . )٥ ( َّ  خنمن  حن  جن  يم

ً           أخذا أو بینت اآلیة الكریمة أن الذین یتعاملون بالربا ــــ أكلة الربا :وجه الداللة

 ــــ سینهضون یوم القیامة ویسقطون كالمصروعین، ألنهم أكلوا الربا فأرباه ً      إعطاء

                                                           

عبد الجبار حمد السبهاني، /د.اإلنتاج ـــــ مقال أ: االقتصاد اإلسالمي) ١(

    .      p?/arab/com.pediaief://https=١٨٢٣: ، بواسطة٢٠٠٩یونیو٢١بتاریخ

 الوصول إلى أفضل النتائج في عملیات اإلنتاج، أي الوصول :الكفاءة اإلنتاجیة معناها) ٢(

 سلعة أو خدمة معینة، بالنسبة للمنشأة أو الصناعة المعینة، بأقل إلى أكبر إنتاج ممكن من

، جدة ــــ ١٩٩حسین عمر ص/ ادیة االقتص موسوعة المصطلحات/ینظر. نفقة من الموارد

 .دار الشروق

 ). ٢٧٥(سورة البقرة اآلیة ) ٣(

 .١/٣٣٩فتح القدیر للشوكاني ) ٤(

 ). ٢٧٥(سورة البقرة اآلیة ) ٥(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٩٨

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

ه فیجمع وفي هذا تشبیه من یحرص في تجارت. )١(َّ                          الله في بطونهم حتى أثقلهم

ماله من الربا بقیام المجنون، ألن الحرص والطمع والرغبة في الجمع قد استفزته 

  .)٢(حتى صار شبیها في حركته بالمجنون

ً                                                     أكدت السنة النبویة الشریفة تحریم الربا تحریما قاطعا:ـــــ السنة٢ بأحادیث  ً

  :كثیرة منها

" اجتنبوا السبع الموبقات: " ــــ قالملسو هيلع هللا ىلص ـــ عن النبي ــــ أــــ عن أبي هریرة ـــ 

الشرك باهللا، والسحر، وقتل النفس التي حرم : "یا رسول اهللا، وما هن؟ قال: قالوا

اهللا إال بالحق، وأكل الربا، وأكل مال الیتیم، والتولي یوم الزحف، وقذف 

  .)٣("المحصنات المؤمنات الغافالت

التعامل بالربا من كبائر  ملسو هيلع هللا ىلصَّ                             في الحدیث الشریف عد النبي :وجه الداللة

  .)٤(الذنوب

 ــــ آكل الربا، ملسو هيلع هللا ىلصلعن رسول اهللا ـــــ :" ــــ ، قالب ـــــ عن جابر بن عبد اهللا ــــ 

  .)٥("هم سواء: "، وقال"ومؤكله، وكاتبه، وشاهدیه

 ــــ أن لعنة اهللا تعالى شملت كل من ملسو هيلع هللا ىلص النبي ـــــــ َّ        حیث بین :وجه الداللة

َّ                                   وبین أن من اتقى أكل الربا لم یعمل  ،)٦(ا وأعان على الباطلاشترك في عقد الرب

  .)٧(به ألن البغیة من العمل به التصرف في أكله

  .)٨(أجمعت األمة اإلسالمیة على تحریم الربا : اإلجماعـــــ٣

                                                           

 . ١/٣٢٠الكشاف للزمخشري ) ١(

 .١/٣٣٩فتح القدیر للشوكاني ) ٢(

  ٨/١٧٥رمي المحصنات،  / الحدود، باب/ أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب) ٣(

 ).٦٨٥٧(رقم

 . ٧/٢٩٧نیل األوطار للشوكاني ) ٤(

  ٣/١٢١٩لعن آكل الربا ومؤكله، /المساقاة، باب/أخرجه مسلم في صحیحه،كتاب) ٥(

 ).١٥٩٨(رقم

 .١١/٢٦شرح النووي على مسلم ) ٦(

 .٥/٦٧ التمهید البن عبد البر ) ٧(

 . ٨٩مراتب اإلجماع البن حزم ص) ٨(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٢٩٩

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

عبادة بن  في األصناف الستة الواردة في حدیث  على تحریمه)١(واتفق الفقهاء

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، : "  ـــــملسو هيلع هللا ىلصاهللا ــــقال رسول : الصامت أنه قال

ً                                                                             والبر بالبر، والشعیر بالشعیر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثال بمثل، سواء  ً

ً                                                                       بسواء، یدا بید، فإذا اختلفت هذه األصناف، فبیعوا كیف شئتم، إذا كان یدا  ً

  .)٢("بید

 القرض في جمیع كل زیادة مشروطة على: والربا المجمع على تحریمه هو

إما أن تقضي، " َّ                                                        األموال، وكل زیادة على الدین الذي حل موعده مقابل التأجیل

الفضل، والنسیئة في األصناف الستة : وربا البیوع بنوعیه" ٕ             واما أن تربي

  .)٣(المعلومة

االجتماعیة واالقتصادیة ( ـــــ أسباب تحریم الربا والحكمة في تحریمه 

  ):واإلنتاجیة

إن الحكمة في تحریم  )٤("الزواجر" المة ابن حجر الهیتمي في كتابه یقول الع

  :الربا ترجع إلى أمور وهي

  . انتهاك حرمة مال المسلم بأخذ الزائد من غیر عوض- ١
                                                           

؛ ٨٦، ٤/٨٥؛ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للزیلعي ٥/١٨٣ي بدائع الصنائع للكاسان) ١(

؛ المجموع شرح المهذب للنووي ٣/١٤٨البن رشد    بدایة المجتهد ونهایة المقتصد

 متن اإلقناع للبهوتي ؛ كشاف القناع عن٢/٦٤؛ شرح منتهى اإلرادات للبهوتي ٩/٣٩١

  .٤٠٧، ٧/٤٠١؛ المحلى باآلثار البن حزم ٣/٣٥١

ً                               الصرف وبیع الذهب بالورق نقدا، / المساقاة، باب/أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب) ٢(

 ). ١٥٨٧( رقم٣/١٢١١

                                                                 زیادة عین مال شرطت في عقد البیع على المعیـار الـشرعي، وهـو الكیـل،  :              ربا الفضل هو )٣ (

        اتحـاد                                زیادة مطلقة في المطعـوم خاصـة عنـد  :                وعند الشافعي هو                        أو الوزن في الجنس عندنا 

                              األجل، وفضل العین على الدین في                  فضل الحلول على  :              وربا النساء هو   .            الجنس خاصة

    عنـــد                                                                           المكیلـــین، أو المـــوزونین عنـــد اخـــتالف الجـــنس، أو فـــي غیـــر المكیلـــین، أو المـــوزونین

ـــــد الـــــشافعي  ـــــى األجـــــل فـــــي -          رحمـــــه اهللا -                           اتحـــــاد الجـــــنس ، وعن                             هـــــو فـــــضل الحلـــــول عل

    .       ن خاصة                 المطعومات، واألثما

 .٩/٣٩١؛ المجموع شرح المهذب للنووي ٥/١٨٣بدائع الصنائع للكاساني / ینظر     

؛ مجلة البحوث اإلسالمیة ١/٣٦٩،٣٧٠الزواجر عن اقتراف الكبائر البن حجر الهیتمي ) ٤(

 . ٩٨، ١٠/٩٧البحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد   الرئاسة العامة إلدارات–



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٣٠٠

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

 اإلضرار بالفقیر ألن الغالب غنى المقرض وفقر المستقرض فلو مكن -  ٢

  .الغني من أخذ أكثر من المثل أضر بالفقیر

عروف واإلحسان الذي في القرض؛ إذ لو حل درهم بدرهمین ما نقطاع الما - ٣

  .سمح أحد بإعطاء درهم بمثله

 تعطل المكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي ال تنتظم مصالح -  ٤

  .العالم إال بها؛ إذ من یحصل درهمین بدرهم كیف یتجشم مشقة كسب أو تجارة

حاجة المحتاج، والظلم غیر متحقق ــــ إزالة الظلم الناشئ عن استغالل الغني ٥

في اقتراض كبار التجار وأصحاب رؤوس األموال من المصارف بالفوائد لتنمیة 

  .أموالهم وتجارتهم ومصانعهم؛ ألنهم لیسوا محتاجین

إن اهللا سبحانه وتعالى یشرع لعباده ما یربیهم على التراحم والتعاطف، وأن ــــ ٦

م علیهم َّ                                عند شدة الحاجة إلیه، ولذلك حر لآلخر ال سیماً                  یكون كل منهم عونا

الربا الذي هو استغالل ضرورة إخوانهم وأحل البیع الذي ال یختص الربح فیه 

بأكل الغني الواجد مال الفقیر الفاقد، كما أن اهللا تعالى جعل طریق تعامل الناس 

ا على أن یكون استفادة كل واحد من اآلخر في مقابل عمل ً                في معایشهم قائم

وم به نحوه أو عین یدفعها إلیه، والربا خال عن ذلك؛ ألنه عبارة عن إعطاء یق

  .المال مضاعفا من طرف آلخر بدون مقابلة من عین وال عمل

ن االجتماع تزید سدة من أكبر المفاسد لألخالق وشؤوإن إباحة الربا مفــــ ٧

 من غیر أن  لهم إال االستكثار من األموالّ                                أطماع الناس وتجعلهم مادیین ال هم

   .)١(یستفید منها مجتمعهم 

ففي الغالب ال یخضع للزیادة الربویة إال معدم محتاج إذا رأى أن الدائن یؤخر 

مطالبته ویصبر علیه بزیادة یبذلها تكلف بذل هذه الزیادة لیفتدي بها من أسر 

المطالبة والحبس ویدافع من وقت إلى وقت، فیشتد ضرره وتعظم مصیبته ویعلوه 

ن حتى یستغرق جمیع موجوده فیربو المال على المحتاج من غیر نفع الدی

یحصل له، ویزید مال المرابي من غیر نفع یحصل منه ألخیه، فیأكل مال أخیه 

بالباطل، ویحصل أخوه على غایة الضرر، فمن رحمة أرحم الراحمین وحكمته 

َّ                                                             واحسانه إلى خلقه أن حرم الربا ولعن آكله وموكله وكاتبه وشاهد یه، وأذن من لم ٕ
                                                           

 .٣/٩١ لمحمد رشید رضاالمنار تفسیر ) ١(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٣٠١

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

یدعه بحربه وحرب رسوله، ولم یجئ مثل هذا الوعید في كبیرة غیره، ولهذا كان 

   .)١(من أكبر الكبائر

  :األضرار االقتصادیة ومن حیث

َ                                                                                 إن الربا یزید فقر الفقراء فقرا إلى فقرهم، فالفقیر الذي یقع فـي شرك المرابین ال  أـــــ َ ً

ْ                                یكاد یتخلص من الدین طوال حیاته ، وقد ینتقل الدین إلى ورثته، وكذلك یجعل َ

ً                                                                       المال متداوال بین طائفة خاصة من المجتمع، ویقسم المجتمع إلى طبقات، طبقة 

  .أغنیاء مـرفهین منعمین، وطبقة عاملین كادحین منتجین، وطبقة فقراء محرومین

اه ب ــــ یؤدي الربا إلى التضخم االقتصادي، فكـل انخفـاض لقیمـة النقـود معنـ

عن معدل الزیادة اإلنتاجیـة معنـاه حقـن التضخم "الربا"تضخم،وكل زیادة في الفوائد

بمزید من الجرعات المنشطة للتضخم، فمعـدل الزیـادة اإلنتاجیـة ال یصل الیوم 

في السنة إن لم یكن أقل مـن هذا المعدل، %٤في الدول الصناعیة إلى أكثر من 

لمعدل بزیادة قدرها في بعـض الدول كأمریكا في حین یفوق مستوى الفائدة هذا ا

  .المرتفعة هي التضخم ذاته"الربا"ولذلك كانت الفائدة%١٠إلى 

ً                                                                                ج ـــــ تعطیل المشروعات الضخمة ذات النفع العام كلیا أو جزئیـا، فالربـا وسـیلة  ً

ٕ                                                                    االستعمار، وان االستعمار یسیر وراء تاجر أو قسیس كما قیل، حتى یصل إلى 
لبلد الذي یریده، وكان استعمار معظم البالد بسبب الربا، لـذا كانـت استعمار ا

  .)٢(من المستغلینً                                                          آثار الربا خطیرة نظرا لما یترتب علیه من ذل الدولة لغیرها 

د ــــ األزمات االقتصادیة الدوریة المتكررة، ففي عالمنا المعاصر توجـد قـروض 

المرتفـع أي "الربا"رات بسعر الفائدةبالدوالرات تصل إلى مئات البالیین من الدوال

ً                ملیـار سـنویا، ١٠٠ملیار دوالر تصل الى١٠٠٠إن الفائدة التضخمیة على 

ً                                                                           وبدهي جدا أنه ال یمكن للمدینین أن یحققوا عائدا یمكنهم من سداد هذا المبلـغ  ً

وهذا هو الواقع المریر، ولذلك فعمالت العالم الحر تتدهور وتنهار، وأشدها في 

                                                           

 . ٢/١٠٣إعالم الموقعین عن رب العالمین محمد بن أبي بكر ابن القیم ) ١(

، ٩٣علي أحمد السالوس ص/د.موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي أ) ٢(

 .بلبیس، ط السابعة  –مكتبة دار القرآن، مصر 



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٣٠٢

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

 العملة العالمیة األساسیة في العالم الیوم، ومنذ عدة سـنوات:ً           وءا الدوالرذلك س

  ).١(المرتفعة باستمرار في جعل الدوالر أسوأ العمالت"الربا"تسببت الفائدة

ً                                                                             ه ـــــ تعد األزمة االقتصادیة ذات أبعاد خطیرة على الجمیع، والتي غالبا ما تنتج 

زیادته على الطلب الكلي، وما یؤدي ذلك من وراء التسابق في اإلنتاج إلى درجة 

إلى مشاكل اقتصادیة خطیرة تضرب انعكاساتها على الكساد والركود وتفشي 

ً                                                                 البطالة، ومن ثم حدوث انكماش اقتصادي یكون التعامل الربوي فعاال في 

ً                                                                    حدوثه،  وغالبا ما تتكرر هذه األزمة االقتصادیة نتیجة سوء التخطیط وعدم 

زمات االقتصادیة السابقة، ویطلق علیها تعبیر الدورة معالجة األخطاء لأل

االقتصادیة لوصف التغیرات في المجتمع الرأسمالي، والتي تتضمن تقلبات من 

الرخاء إلى الكساد وبالعكس وأن هذا المفهوم یتضمن ظاهرتین متمیزتین، األولى 

  .   )٢(هي عدم تكیف اقتصادي والثانیة هي ركود اقتصادي

ث األضرار على الكفاءة اإلنتاجیة في القطاعات الخاصة أو ــــ ومن حی

  : الحكومیة في المجتمعات اإلسالمیة كثیرة أهمها

الء أسعار السلع التي ینتجها المقترض، إذ یضیف المنتج أو المستورد  غأــــــ

الزیادة الظالمة الناتجة عن القرض إلى رأس مال السلعة التي یشتریها 

لمجتمع هـو الذي یدفع الزیادة الربویة، فالظلم في القرض المستهلكون، فكأن ا

  . اإلنتـاجي أشـمل وأعـم مـن القـرض االستهالكي

ب ــــ نقص الطلب على السلعة المنتجة بسبب ارتفاع ثمنها نتیجة إلضافة الزیادة 

الربویة ممـا یبقى فائض من المنتجات بغیر تصریف، وهذا الفائض له عواقبه 

  .قد یـؤدي إلى تخفیض أجور العمال أو االستغناء عن بعضهمالوخیمة، إذ 

                                                           

 .٩٣المرجع السابق ص) ١(

. ٥٤محمد عمر شاهین ص/ الربا في اإلسالم وأثره في درء األزمات االقتصادیة دتحریم ) ٢(

 .جامعة الموصل ــــــ العراق



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٣٠٣

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

ج ــــــ یمنع األغنیاء من االشتغال بالمكاسب، وذلك ألن صاحب المال إذا تمكن 

من الحصـول على الزیادة الربویة بواسطة وضع ماله في البنوك، لم یغامر في 

  ).١(غیرهتجـارة أو صـناعة، فیعیش عالة على 

ة الفائدة وانحسار االستهالك یدفع المنتج إلى تخفیض تكالیف  إن ارتفاع نسب-د

اإلنتاج فال یجد ذلك إال عن طریق تخفیض أجور العمال أو االستغناء عنهم أو 

عن قسم كبیر منهم وبذلك تنشب أزمة اقتصادیة كبیرة تؤدي إلى احتراب بین 

  .العمال والمنتجین

اق خارجیة لتصریف إنتاجهم وهذا هــ ــــ قد یضطر المنتجون إلى البحث عن أسو

فتبدأ عملیات السیطرة االستعماریة  ،ً                                     سیكون على حساب الدول المتخلفة صناعیا

 وهكذا تنقل أخطار الربا من قطر ،على هذه الدول لتفتح أسواقها لفائض اإلنتاج

  .خر وتبدأ المنافسة الحادة بین الدولآإلى 

جل التوسع في نشاط ما لخدمة ض من أتج عندما یطلب المستثمر لقرو ــــــ ما ین

 ویتفق مع مصرف ما على مواعید ،الناس كافة كنشاط  إنتاجي أو استهالكي

ن الفوائد عادة ما تكون عالیة والمستثمر یتقید ، وأل)الربا(محددة لسداد الفوائد 

رض عن الربح الناتج عن نه عادة تزید كلف القإبهامش ربح محدد، وحیث 

تثمر یكون أمام خیارین ال ثالث لهما، األول نقص في هامش ن المسالتوسع، فإ

وهذا ما یضر المستثمر، أما الخیار الثاني فهو ) الربا(الربح عند سداده للفوائد 

رفع األسعار من قبل المستثمر، وهذا سیؤدي إلى الغالء والتضخم وتدهور 

یر على ً                                                            مستوى المعیشة نسبیا، وانخفاض قیمة النقود، مما سیؤثر بشكل كب

  . الجمیع

وهذه القروض هي التي تأخذها الحكومات : زـــــ قروض الحكومات من الخارج

ً                                                                      من المرابین في خارج بالدها؛ طمعا في ترقیة وسائلها بمزید من السرعة إذا 

ً                                                                       أنفقت مقدارا عظیما من المال في مشاریعها وأعمالها اإلنشائیة، ثم إن هذه  ً

 یعني األمر الذيً        سنویا، % ١٠ـــــ٩، ٧ـــــ٦ بین ً                             القروض تؤخذ عامة بسعر یتراوح

ً                                                         ما یبلغ مئات المالیین من اللیرات سنویا ، إن هذا النوع من م ٌ    ثیرأن الربا علیها ك
                                                           

بتصرف، ط األولى . ٣٨١، ٣٨٠إبراهیم بن موسى الشاطبي ص / الموافقات تألیف) ١(

 .م١٩٩٧ه ـــــ ١٤١٧



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٣٠٤

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

القروض الربویة یحمل في نفسه جمیع المفاسد والسیئات والمضار التي یترتب 

  .)١(علیها اختالل میزانیة األمم وأحوالها االقتصادیة

ً                                                        فإن تحریم الربا في اإلسالم ال یعني قطعا وقف عجلة المعامالت : لیهً        وبناء ع

ً                                                               المالیة، بل على العكس تماما، حیث إن قواعد االقتصاد اإلسالمي تنشط 

العملیات التجاریة، وتقدم البدائل والحلول ألي مشكلة اقتصادیة، وتحافظ على 

، لذلك )٢(ادیة البحتةً                                                    رؤوس األموال مع الحفاظ على حقوق الجمیع، بعیدا عن الم

ٌ                                                                        كان في تحریم الربا إعفاء للناتج االجتماعي من عنصر من عناصر التكلفة التي 
  . )٣(ال یقر لها اإلسالم بالمشروعیة

  

  المطلب الرابع

  تاجالترابط بین العمل واإلن

  

 العمل وتحسینه، ناقلقد ربط اإلسالم بین اإلنتاج واإلنتاجیة والتى یقصد بها إت

بما یحقق التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة بجانب اإلشباع الروحى، الذى یتمثل 

  . فى استشعار أن العمل عبادة وفریضة وشرف وقیمة وتزكیة

  ني      ُّ  :     بقولـــه       العلیـــة                                                 وفـــي جـــوب إتقـــان العمـــل امتـــدح اهللا ســـبحانه وتعـــالى ذاتـــه 

ــــــه تعــــــالى )٤ ( َّ  خب  حب  جب  هئ  مئ  حئخئ  جئ  يي    ىي   ٰه  مه      ُّ  :              ، وبقول

                                                      وأمر اهللا تعالى نبیه داود ــــ علیه السالم ــــ وهـو یـصنع   .  )٥ ( َّ    ميهي  خي  حي  جي

                                                           

رسالة دكتوراة ـــ " قفیة دور المصارف اإلسالمیة في رفع الكفاءة اإلنتاجیة للملكیة الو" ) ١(

 .م٢٠١٣ه ــــ ١٤٣٤، ٢٠١الطاهر قانة ، ص/ إعداد

. ١٣محمد عمر شاهین ص/ تحریم الربا في اإلسالم وأثره في درء األزمات االقتصادیة د) ٢(

 .جامعة الموصل ــــــ العراق

ي، عبد الجبار حمد السبهان/د.اإلنتاج ـــــ مقال أ: االقتصاد اإلسالمي) ٣(

    .     p?/arab/com.iefpedia://https=١٨٢٣: ، بواسطة٢٠٠٩یونیو٢١تاریخب

 ).٧(سورة السجدة اآلیة ) ٤(

 ).٨٨(سورة النمل اآلیة ) ٥(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٣٠٥

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

ــــدروع ببلــــوغ الغایــــة وحــــسن التقــــدیر   رن  اممم  يل  ىل  مل    يك  ىك      ُّ  :                                ال

   . )١ ( َّ  ٰى    ين  ىن  نن  زنمن

إن اهللا : " ـــــ قالملسو هيلع هللا ىلصالنبي ــــ وبما روي عن عائشة ــــ رضي اهللا عنها ـــــ أن 

  .)٢("ً                               یحب إذا عمل أحدكم عمال أن یتقنه

ّ                 أي یحكمه، فدل" أن یتقنه"  ــــ ملسو هيلع هللا ىلصحیث أفاد قوله ــــ  ِ ْ :  على أن المراد باإلتقانُ

وعلى الصانع الذي استعمله  اإلخالص في العمل،أي یخلصه من الریاء والبدعة،

ً                                     مثال أن یعمل بما علمه اهللا عمل إتقان اهللا تعالى في الصور واآلالت والعدد،

ٕ                                                                      واحسان بقصد نفع خلق اهللا الذي استعمله في ذلك وال یعمل على نیة أنه إن لم 

   .)٣ (یعمل ضاع وال على مقدار األجرة بل على حسب إتقان ما تقتضیه الصنعة

ً                                                                         ویعتبر اإلسالم أن العمل وزیادة اإلنتاج من أعظم القیم التي حث علیها، وبناء ِ َ 

ٕ                                                                       على عظم هذه الغایة فقد كان اهتمام اإلسالم كبیرا بضرورة تحقیقها، وایجاد  ً

الحوافز التي تدفع اإلنسان لتحقیق هذه الغایة وقد تعددت وسائل اإلسالم في دفع 

  . الناس إلى اإلنتاج واستثمار موارد الطبیعة

ین وأهم المقومات اإلسالمیة والضوابط الشرعیة عند علماء وفقهاء المسلم

   : )٤(واالقتصادیین لرفع الكفاءة اإلنتاجیة ما یلى

ً                                          وتوظیفه وفقا لألسس اإلسالمیة التى ترفع من ته المحافظة على المال وتنمی-١

الربا واالكتناز والحث : كفاءة تشغیله ومنعه من التشغیل فى الباطل ومن أهمها

                                                           

 ).١١(سورة سبأ اآلیة ) ١(

إسناده : ، وقال)٤٣٨٦( رقم٧/٣٤٩أخرجه أبو یعلي الموصلي في مسنده، مسند عائشة، ) ٢(

 .ِّ    لین

 ).١٨٦١( رقم٢/٢٨٦فیض القدیر للمناوي ) ٣(

 –حسین حسین شحاته / د" أولویات اإلنتاج في المنهج اإلسالمي وأثرها على التنمیة)" ٤(

 أسیوط ، جامعة –م ١٩٩٢أبریل  ١٦- ١٤، ١٢مصر، ص مؤتمر قضیة اإلنتاج في

 .األزهر



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٣٠٦

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

ربة والمشاركة ً                           واالستثمار وفقا لنظام المضا)  ً              كما ذكر سابقا(على االدخار 

  . )١(وغیرهما

 تنمیة الموارد الطبیعیة والمحافظة علیها وترشید استخدامها باألسالیب المفیدة -٢

والنافعة دون إسراف أو تبذیر أو تبدید، ویجب األخذ بأسالیب التقنیة الحدیثة 

  . المشروعة 

 تطویر وتنمیة المؤسسات المالیة اإلسالمیة وكذلك األدوات واألسالیب -٣

ٕ                                                                  واألسواق اإلسالمیة التى تساهم فى تسهیل سیولة األموال من والى الوحدات 
ى أنها وسیلة لغایة هى توفیر ل والنظر إلى هذه المؤسسات المالیة ع،االقتصادیة

  . ً                                       مه فى اإلنتاج طبقا لصیغ االستثمار اإلسالمىاالمال للتمویل واستخد

سراف والضیاع حى اإل ضبط وترشید نفقات اإلنتاج وتطهیرها من كل نوا-٤

ِّ                                                                             والتبذیر والترف؛ ألن ذلك یقود إلى تخفیض الكلفة وزیادة العائد بما یمكن الوحدة 

  . االقتصادیة من النمو والتطویر 

َّ                                    ولیة األفراد الذین یسر الله لهم سبل إن مسؤ: )٢(ولیة األفراد عن اإلنتاجؤ مس-٥

ولیة دینیة لما  اإلنتاج مسؤعن) المال والعمل(یة امتالك الموارد والقدرة البشر

سبق قوله من أن الواجب على المسلمین إعمار األرض ومن أن العمل المنتج 

َّ                                                                      في طلب الحالل یعتبر عباده لله عز وجل، وألن المال في ید األفراد أمانة ألن 

َ                                                                         الله هو المالك الحقیقي له ومن واجب األمین أو المستخلف أن یعمل وفق إرادة  َّ

والمقصود أن هذه . ي والمالك األصلي أمرنا بإعمار األرضالمالك األصل

األعمال التى هى فرض على الكفایة متى لم یقم بها غیر اإلنسان صارت فرض 

ً                                                                     علیه، السیما إن كان غیره عاجزا عنها، فإذا كان الناس محتاجین إلى فالحة 

لیه إذا ً                                                               قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبا یجبرهم ولى األمر ع

                                                           

أسنى المطالب في   ؛٢/٢٦٣؛ حاشیة ابن عابدین ٧٩، ٦/٥٨ني بدائع الصنائع للكاسا) ١(

؛ شرح  زاد المستقنع للشنقیطي ٣/٤٥٦زكریا األنصاري شرح روض الطالب لإلمام 

٢٠٤/١٠، ٢٠١/٨. 

  .١٤، ١٣عبد الحلیم عمر، ص/ المنهج اإلسالمي في اإلنتاج د) ٢(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٣٠٧

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

 وذلك مشروط لدیه بتقاعس المنتجین وعدم كفایة )١("امتنعوا عنه بعوض المثل

  .المعروض من السلعة أو الخدمة سواء من اإلنتاج المحلي أو الواردات

                                                                            ــــــ تحلي العامل بالقیم اإلیمانیة، ومنها اإلیمان بأن العمل عبادة وطاعـة هللا عـز  ٦

               ، قــال اهللا تبــارك  )٢ (                 م القیامــة عــن عملــه                               وجــل وأن اهللا عــز وجــل ســوف یحاســبه یــو

  حط  مض  خض  حض  مصجض  خص    حص  مس  خس  حس  جس    ُّ  :      وتعـــــــــــــــالى

   . )٣ ( َّ  مغ  جغ  مع  جع    مظ

ــــاألخالق الفاضــــلة ومنهــــا ٧ ــــزام العامــــل ب ـــــ الت ــــصدق واإلخــــالص  :  )٤ (                                        ــــ ــــة وال                       األمان

                                                                            والمــروءة واإلتقــان واإلبــداع واالبتكــار والوفــاء ، ولقــد أشــار القــرآن الكــریم إلــى ذلــك 

                                                    نا  شعیب علیه السالم عندما زكت سیدنا موسى علیه السالم                  على لسان ابنة سید

  حت  جت  هب  مب  خب  جبحب  هئ    مئ  خئ    ُّ  :               للعمـــــــــل عنـــــــــد أبیهـــــــــا

   . )٥ ( َّ      خت

       یوسـف                                              أدائـه حـسب الجوانـب الفنیـة لـه، فعنـدما زكـى سـیدنإ                   ٕإتقان العمل واحسان         ـــــ  ٨

  نئ  مئ  زئ    رئ        ُّ  :ً                        ًوال علــى الخــزائن قــال تعــالى                         علیــه الــسالم نفــسه لیكــون مــسؤ

  . )٦ ( َّ  مب  زب  رب  ىئيئ

ــ ــ ــ ــ ملسو هيلع هللا ىلص                                 وفي هذا المقـام یقـول الرسـول ـ ــ ــ ــ                                    فـي الحـدیث المـروي عـن شـداد بـن أوس،            ــ

                     إن اهللا كتب اإلحسان على   :"             ــــــ  قال ملسو هيلع هللا ىلص                                 ثنتان حفظتهما عن رسول اهللا ـــــــ   :    قال

ٕ                                                                         ٕكــل شـــيء، فـــإذا قتلـــتم فأحـــسنوا القتلـــة، واذا ذبحـــتم فأحـــسنوا الـــذبح، ولیحـــد أحـــدكم 
  . )٧ ( "                   شفرته، فلیرح ذبیحته

                                                           

 . العلمیة ط األولىدار الكتب . ٢٦البن تیمیة، ص" الحسبة في اإلسالم") ١(

الضوابط الشرعیة للعمل والعمال في ؛ ٤/٢٢٦تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للزیلعي) ٢(

؛ ٩ـــــ٥حسین حسین شحاته  ـــــ جامعة األزهر ص . د/ إعداد النظام االقتصادي اإلسالمي

 .١٢/١٩٩٤، ١١/١١١، ٨/١٥٥٩مجلة مجمع الفقه  اإلسالمي 

 ).١٠٥(التوبة اآلیه سورة ) ٣(

 .٤/٢٢٦تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للزیلعي) ٤(

 ).٢٦( سورة القصص اآلیة) ٥(

 ).٥٥( سورة یوسف اآلیة) ٦(

األمر / الصید والذبائح وما یؤكل من الحیوان، باب/ أخرجه مسلم في صحیحه، كتاب) ٧(

 ).١٩٥٥(رقم ٣/١٥٤٨بإحسان الذبح والقتل 



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٣٠٨

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

                                                                          ــــــ استــشعار مراقبـة اهللا تعــالى فـي متابعــة العمـل والــشعور بالمـسؤولیة، ومحاســبة  ٩

    ،  )١ (                    ویطــور ویحــسن مــن األداء                 وهــذا بــدوره یحفــز                            الــنفس عنــد التقــصیر واإلهمــال،

    ).٢ ( َّ  مف  خف  حف  جف  مغ      ُّ  :                             ودلیل ذلك قول اهللا تبارك وتعالى

                               علیها المنشأة ما دامت ال تتعـارض                                 احترام النظم واللوائح التي تقوم      ـ ـــ  ١٠                      

              ، ودلیـل ذلـك  )٣ (                                                 مع شـرع اهللا عـز وجـل ، فـال طاعـة لمخلـوق فـي معـصیة الخـالق

ــ               عمـر، عـن النبـي                    ما رواه عبـد اهللا بـن ــ ــ ــ ملسو هيلع هللا ىلص       ـ ــ ــ ــ                  علـى المـرء المـسلم    : "             أنـه قـال           ــ

                                                                   الــسمع والطاعــة فیمــا أحــب وكــره، إال أن یــؤمر بمعــصیة، فــإن أمــر بمعــصیة، فــال 

    .  )٤ ( "      ال طاعة     سمع و

ـــ االســتقرار الــسیاسى  ١ ١                                              واالجتمــاعى هــو الــذى یهیــيء الطریــق لتحقیــق اإلنتــاج                        ــــ

  رب  يئ  ىئ    مئنئ  زئ  رئ  ّٰ  ِّ  ُّ      ُّ  :                   المـــــــــستهدف، قـــــــــال تعـــــــــالى

  زث  رث  يت  ىت  نت  مت    زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب

  ،  )٥ ( َّيك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  ىفيف  يث    ىث  نث  مث

  زن  رن  مم  ام  يل  ىل        7 8 ُّ               نتــاج والتوزیــع     اإل     علــى              الحــسبة للرقابــة و

   . )٧  )(٦ ( َّ  ني  مي  زي  ٰىري  ين  ىن    نن  من

  ،                                                                    ـــــالتعاون مع فریـق العمـل حتـى ینـساب العمـل بـسهولة ویـسر بـدون معوقـات   ١٢

                                                                  وهــذا یــدخل فــي نطــاق التعــاون علــى البــر والتقــوى وكــذلك فــي نطــاق األخــوة فــي 

                                                           

مصطفى البغا، /مصطفى الخن، د/ هجي على مذهب اإلمام الشافعي تألیف د الفقه المن) ١(

شق، ط الرابعة مدار القلم للطباعة والنشر والتوزیع ـــ د ١٢، ١/١١علي الشربجي، /د

 .م١٩٩٢ه ـــــ ١٤١٣

 ).١٤( سورة القیامة اآلیة) ٢(

 .٩٦، ٩٥ صعبد الحمید محمود البعلي،/ د.أ"  أصول االقتصاد اإلسالمي " )٣(

السمع والطاعة لإلمام ما لم تكن /األحكام، باب/أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب) ٤(

وجوب /اإلمارة، باب/ومسلم في صحیحه، واللفظ له، كتاب؛ )٧١٤٤(  رقم٩/٦٣معصیة 

 ).١٨٣٩(  رقم٣/١٤٦٩طاعة األمراء في غیر معصیة، 

 ).١٠٣( سورة آل عمران اآلیة) ٥(

 ).١٠٤(عمران اآلیة سورة آل ) ٦(

 .٢٠، ١٩حسن محمد ماشا عربان ، ص/  التنمیة االقتصادیة من منظور إسالمي د)٤(



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٣٠٩

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

  جك  مق    حق  مف  حفخف  جف  مغ  جغ  ُّ  :      وتعــــــــالى                ، یقــــــــول اهللا تبــــــــارك  )١ (  اهللا

   . )٢ ( َّ    حكخك

  :ــــــــ اإلتقان في إنتاج السلع١٣

 :هم ما یساعد على اإلتقان في إنتاج السلعومن أ

فعندما یتم تحدید هذه المواصفات البد من مراعاة  االهتمام بمواصفات المنتج أـــــــ

  .التوازن والمالءمة بین عنصر الجودة والتكلفة

ألن ضبط الجودة یتطلب تصحیح المسارات التي  العنایة بالمتابعة والمراقبة ب ـــــــ

  . أثناء مراحل العملیة اإلنتاجیةیصیبها خلل ما

من حیث التغلیف والتعبئة والنقل مما  العنایة بالمظهر الخارجي للسلعة ج ــــــ

یؤدي إلى المحافظة على مستوى جودة السلعة وظهورها بشكل مقبول لدى 

  .المستهلك

  :)٣(ـــــ تحقیق االكتفاء الذاتي وذلك من خالل١٤

التخلص من التبعیة السیاسیة واالستقالل : ف إلى أــــ االستقالل السیاسي ویهد

ة بانتهاج سیاسة بالرأي دون وضع اعتبار لمعونات اقتصادیة خارجیة مشروط

ً                                 فیما یخص اتخاذ مواقف دولیة وفقا كساب المزید من الحریة ٕ                 خارجیة معینة، وا
  . لمصالحهاً                         إلدراة الدولة الحرة وطبقا

إحداث نهضة اقتصادیة من خالل : ب ــــ االستقالل االقتصادي ویهدف إلى

تقلیص حركة االستیراد والتقلیل من الحاجة واالعتماد على المنتجات األجنبیة، 

والبدء في االعتماد على المنتجات المحلیة وتحسین جودتها بهدف تحقیق عملیة 

اإلشباع المحلي بشكل تام، ثم التحول التدریجي إلى تصدیر المنتج المحلي إلى 

ث یساعد ذلك على تعزیز حركة التصدیر، الذي ینتج عنه زیادة الخارج، حی

                                                           

 . ٩٦، ٩٥عبد الحمید محمود البعلي، ص/ د.أ"  أصول االقتصاد اإلسالمي " )١(

 ).  ٢(سورة المائدة اآلیة) ٢(

ًكیــف تحقــق الدولــة اكتفــاء ذاتیــا كــامال فــي م: االكتفــاء الــذاتي "  )٣ ( ً أحمــد / بواســطة" واردهــا؟ ً

 ، ٢٠١٧/ ٤/ ٢٢عالم، بتاریخ 
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٣١٠

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

الطلب على العملة المحلیة للدولة وارتفاع قیمتها ومن ثم تحدث نهضة اقتصادیة 

  . ً                                 نتیجة الرتفاع الدخل القومي للدولة

ارتفاع متوسط دخل الفرد، وتوفیر الكثیر من : ج ــــ رفاهیة الشعوب ویهدف إلى

ُّ                           یمهد التحسن االقتصادي َّ                     المؤهل، ومن جانب آخرفرص العمل للشباب  ِّ َ ُ
االهتمام : لنهوض بكافة القطاعات المؤثرة بشكل مباشر على أفراد الشعب مثلل

  .بالرعایة الصحیة وجودة التعلیم وتوفیر بنیة تحتیة جیدة

  

            فإنه یؤدي         وغیرها                                   إذا تم العمل بما سبق من أحكام شرعیة  : ً                ًوبناء على ما سبق 

                                                                وفر الفرصــة إلنتــاج أكبــر؛ ألنهــا تجهــز كــل المــوارد للنــشاط االقتــصادي، ثــم      إلــى تــ

                                                                            إنها تؤمن مطابقة اإلنتاج للحاجات الحقیقیة في المجتمع، وتلزم بتجویده واالرتقاء 

  .       بنوعیته

                                                                                كما أن تعبئة الموارد البشریة والطبیعیة والمالیة للفعالیة االقتصادیة یعني االرتقاء 

                                                ع والخـــدمات ألن اإلنتــاج كمـــا هـــو معلــوم دالـــة لمدخالتـــه،                     بكمیــة النـــاتج مــن الـــسل

                        القتـــصاد اإلســالمي یتحــرك علـــى                                         وبعبــارة أخــرى فــإن إقامـــة هــذه األحكــام تجعــل ا

                                                               إمكانیـــة اإلنتـــاج بـــال أدنـــى هـــدر أو تعطیـــل للمـــوارد وذلـــك شـــرط الكفـــاءة      منحنـــى

   . )١ (        اإلنتاجیة

  

ّ                                     والحمد هللا أوال وآخرا وصل اللهم على س ً   .یدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلمً

  

  

  

  

  

                                                           

ــــ مقـــال أ  :               االقتـــصاد اإلســـالمي  ) ١ (        یونیـــو  ٢١      اریخ تـــ                         عبـــد الجبـــار حمـــد الـــسبهاني،  / د .                   اإلنتـــاج ــــ

        .           arab/com.iefpedia://https  :         بواسطة   ،    ٢٠٠٩



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٣١١

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

  اخلامتة
ً                                                                     الحمد هللا حمدا طیبا مباركا فیه، والصالة والسالم األتمان األكمالن على سید  ً ً

 وعلى آله وأصحابه ذوي ــــ صلى اهللا علیه وسلم ـــــاألنام سیدنا محمد بن عبد اهللا 

  :وبعد...  القدر والمقام

  :لى نتائج وتوصیات أهمها ما یليفقد توصلت من خالل هذا البحث إ

  :النتائج: ً    أوال

ً         ا،إلیجاد ً                                          كل جهد مشروع یبذله اإلنسان ذهنیا أو بدنیعلىالعمل إطالق ــــ ١ 

شباع حاجات المجتمع ً                                               المنفعة المعتبرة شرعا من سلع وخدمات ذات قیمة إل

  .المادیة والمعنویة، نظیر أجر أو تبرع

شاف المنافع من الموارد عن طریق جهد اإلنتاج عملیة تهیئة واكتیعد  -٢

  .إلشباع الحاجات األصلیة) العمل(اإلنسان 

 مسؤولیة الدولة واألفراد وهو فریضة بعد الفریضة،  اإلنتاج فى اإلسالمــــ ٣

ویعتبر اإلسالم العمل الحالل المنتج عبادة وقیمة وشرف وجعل ثواب العامل 

جاهد فى سبیل اهللا، مادام یبتغى األمین الصادق والمخلص الكفء مثل أجر الم

  . بهذا العمل واإلنتاج تعمیر األرض لعبادة اهللا سبحانه وتعالى

العمل اإلنتاجي خلق المنافع وقصد إنتاج السلع والخدمات التي تشبع هدف ـــــ ٤

  .الحاجات، وهذا هو العائد أو الكسب من العمل

 من كنز األموال وحصرها عن ً                  حدا أمام األفراد حرمة التعامل الربوي تضعـــــ٥

   .العمل واالستثمار، وبذل الجهد للحصول على األرباح المشروعة

الضروریات ثم  ــــ لتزام بالمنهج اإلسالمى فى أولویات اإلنتاجاال -٦     

   یؤدى إلى ـــالحاجیات ثم التحسینات

ات وهى المشروع، الضروریات  زیادة المشروعات اإلنتاجیة فى مجال        

  ً                              التى تستوعب مزیدا من العمالة،

إلى مزید من اإلنتاج ومزید  حیث إن سرعة تصریف الضروریات یؤدى         

  وبالتاليمن استیعاب العاطلین 

  .         المساهمة فى حل مشكلة البطالة

نتاج یعتمد على مقومات أساسیة من التطبیق الشرعي فى تحدید أولویات اإل -٧

من والحریة والعدل واالستقرار واالهتمام بالعنصر البشرى الذى تحقیق األ: أهمها

 اإلسالمیة، وهذا یتطلب توافر القیم والمثل واألخالق هو مناط مقاصد الشریعة

   .اإلسالمیة



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٣١٢

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

  :        التوصیات  : ً     ً ثانیا

ً                                                              هتمام بالطاقات البشریة عقائدیا وسلوكیا وخلقیا باعتبارها من   ضرورة االــــ١ ً ً
  . موجبات اإلنتاج

 باألسالیب المفیدة والنافعة  وتنمیتهاالموارد الطبیعیةضرورة ترشید استخدام   -٢

  . دون إسراف أو تبذیر أو تبدید، ویجب األخذ بأسالیب التقنیة الحدیثة المشروعة 

 تطویر المؤسسات المالیة واألسواق اإلسالمیة التى تساهم فى تسهیل سیولة -٣

ى ل والنظر إلى هذه المؤسسات المالیة ع،دیةٕ                              األموال من والى الوحدات االقتصا

ً                        مه فى اإلنتاج طبقا لصیغ اأنها وسیلة لغایة هى توفیر المال للتمویل واستخد
  . االستثمار اإلسالمى

والتبذیر سراف  ضبط وترشید نفقات اإلنتاج وتطهیرها من كل نواحى اإل-٤

ِّ             یمكن الوحدة ألن ذلك یقود إلى تخفیض الكلفة وزیادة العائد بما والترف؛ 

  . االقتصادیة من النمو والتطویر 

االهتمام باألولویات الشرعیة فى كافة مجاالت األنشطة اإلنتاجیة واالستثمار  ـــــ٥

وربط ذلك بالحاجات األصلیة لإلنسان، وهي حفظ الدین والنفس والعقل والعرض 

  . والمال

ج ما یسد به االحتیاجات أن یختار في مجال عمله إنتا ــــ على المستثمر المسلم٦

  .یجعل استثماراته في النافع ألمتهأن والضروریة للمجتمع 

نتاج مادامت ال تتعارض مع الیب التقنیة الحدیثة فى مجال اإلــــ األخذ بأس٧

  .قواعد الشریعة اإلسالمیة

ـــــ الیقین بأن اإلنتاج وتنمیة الكفایة االنتاجیة یقومان على اإلنسان واالعتماد ٨

ى الذات ولیس على المنح والهبات والتبرعات التى هى فى ظاهرها طیب وفى عل

  .باطنها الخبث

ـــــ التوظیف العلمي والتكنولوجي واالستفادة من أفكار وخبرات المجتمعات ٩

  .األخرى بما یتناسب مع خصوصیات المجتمع المسلم ومصالحه وأهدافه

 یسعى لتفجیر الطاقات الكامنة ــــ االعتماد على الذات، فالمنهج اإلسالمي١٠

ٕ                                                                              باعتبارها السبیل الوحید للوفاء باحتیاجات األمة، وابعادها عن التبعیة االقتصادیة 
  .ومخاطرها

  



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٣١٣

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

  ثبت املصادر واملراجع
  :القرآن الكریم وعلومه: ً    أوال
   .             القرآن الكریم  _  ١
ـــ أحكــام القــرآن تــألیف ٢   :        المتــوفى (                                         أحمــد بــن علــي أبــو بكــر الــرازي الجــصاص الحنفــي   :                        ـــ

ــ   ٣٧٠                           عـــضو لجنـــة مراجعـــة المـــصاحف -                    محمـــد صـــادق القمحـــاوي   :        ، تحقیـــق )  هــ
   . ه    ١٤٠٥       بیروت-                     إحیاء التراث العربي     دار   :                      باألزهر الشریف، الناشر

                                                 اإلمام أبي بكر محمد بن عبد اهللا المعروف بابن العربـي   :                        ــــ أحكام القرآن تألیف ٣
    دار  /                 القادرعطـا، الناشـر         محمد عبد  /               راجعه وعلق علیه      هـ ،   ٥٤٣            المتوفي سنة 

ــــــة ــــــروت، لبنــــــان، ط الثالث ــــــب العلمیــــــة بی                       م، ط دار الفكرالعربــــــي،     ٢٠٠٣                                     الكت
   .                علي محمد البجاوي  /      تحقیق

                        محمـد رشـید بـن علـي رضـا بـن   :        ، تـألیف )            تفـسیر المنـار (                         ــــ تفسیر القـرآن الحكـیم  ٤
                                                            محمـــد شـــمس الـــدین بـــن محمـــد بهـــاء الـــدین بـــن مـــنال علـــي خلیفـــة القلمـــوني 

                             الهیئــــة المــــصریة العامــــة للكتــــاب   :         ، الناشــــر )  هـــــ    ١٣٥٤  :     تــــوفى   الم (        الحــــسیني 
   .   م    ١٩٩٠

     محمــد  /                                                     القــرآن العظــیم ألبــي الفــداء اســماعیل بــن عمــر بــن كثیر،تحقیــق       تفــسیر      ـــــــ  ٥
   لــــي               منــــشورات محمــــد ع                    دار الكتــــب العلمیــــة،  /                      حــــسین شــــمس الــــدین الناشــــر

   . م    ١٤١٩                     بیضون، بیروت، ط األولي
ـــ تیــسیر الكــریم الــرحمن فــي تفــسیر ٦                    عبــد الــرحمن الــسعدي،  /                  كــالم المنــان تــألیف                                  ــــ

              . م    ٢٠٠٠           ، ط األولى     معال             عبد الرحمن بن /     تحقیق
ــدین أبــي عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد   :                          الجــامع ألحكــام القــرآن تــألیف  _  ٧                                         اإلمــام شــمس ال

ٕ                               ٕأحمــد البردونــي، وابــراهیم أطفــیش،   /          هـــ، تحقیــق   ٦٧١                        األنــصاري القرطبــي المتــوفي 
   . م    ١٩٦٤     هـ ـ     ١٣٨٤                           مصریة ـ القاهرة، ط الثانیة             دار الكتب ال  /       الناشر

  /          ه، الناشـــر    ١٢٥٠                                    محمـــد بـــن علـــي الـــشوكاني الیمنـــي المتـــوفي   /                 فـــتح القـــدیر تـــألیف _ ٨
   . ه    ١٤١٤                                                          دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب ـ دمشق، بیروت، الطبعة األولي 

                                                       الكـــــشاف عـــــن حقـــــائق غـــــوامض التنزیـــــل ألبـــــي القاســـــم محمـــــود بـــــن عمـــــرو   _  ٩
                                       دار الكتـاب العربـي ـــــــ بیـروت، الطبعـة   /       الناشـر    ه،   ٥٣٨                 الزمخشري المتوفي 

   . ه    ١٤٠٧        الثالثة 
   :                    الحدیث النبوي وعلومه  : ً     ً ثانیا
                  محمـد ناصـر األلبـاني   /                                               إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل تألیف  _   ١٠

                   المكتــب اإلســالمي ــــــ   /                     زهیــر الــشاویش، الناشــر  /         ه، إشــراف    ١٤٢٠        المتــوفي 
   . م    ١٩٨٥       ه ــــ    ٤٠٥ ١                     بیروت الطبعة الثانیة 



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٣١٤

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

                                      أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمـد   :    وهو             للقیسراني                 ــــ تذكرة الحفاظ  ١١
  :        ، تحقیــق )  هـــ   ٥٠٧  :        المتــوفى (                                         المقدســي الــشیباني، المعــروف بــابن القیــسراني 

                            دار الــــــصمیعي للنــــــشر والتوزیــــــع،   :                               حمــــــدي عبــــــد المجیــــــد الــــــسلفي، الناشــــــر
     م    ١٩٩٤  -     هـ     ١٤١٥              الطبعة األولى،         الریاض، 

                أبـو عمـر یوسـف بـن   :                                                التمهید لما فـي الموطـأ مـن المعـاني واألسـانید تـألیف  _   ١٢
ـــر بـــن عاصـــم النمـــري القرطبـــي  ـــن محمـــد بـــن عبـــد الب ـــد اهللا ب   :        المتـــوفى (                                                  عب

               الكبیــر البكــري،          محمــد عبــد   ،                      مــصطفى بــن أحمــد العلــوي   :        ، تحقیــق )  هـــ   ٤٦٣
   .    هـ    ١٣٨٧        المغرب–                                  وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمیة   :       الناشر

ــــ  التیـــسیر بـــشرح الجـــامع الـــصغیر تـــألیف  ١٣ ـــدین محمـــد المـــدعو بعبـــد   :                                       ـــ                            زیـــن ال
                                                                 الــرؤوف بــن تــاج العــارفین بــن علــي بــن زیــن العابــدین الحــدادي ثــم المنــاوي 

         الریـــاض –        الـــشافعي             مكتبـــة اإلمـــام   :         ، الناشـــر )  هــــ    ١٠٣١  :        المتـــوفى (        القـــاهري 
   . م    ١٩٨٨  -   هـ     ١٤٠٨         الثالثة،   :       الطبعة

                         ـــ بعثـت بالـسیف بـین یـدي  ملسو هيلع هللا ىلص                      ذاعـة مـن قـول النبـي ــــ                       ـــ  الحكـم الجـدیرة باإل  ١٤
                                              زیـــن الـــدین عبـــد الـــرحمن بـــن أحمـــد بـــن رجـــب بـــن الحـــسن،   :             الـــساعة تـــألیف

    عبـد   :      تحقیـق   ) ه   ٧٩٥  :        المتـوفى (َ                                      َالسالمي، البغـدادي، ثـم الدمـشقي، الحنبلـي 
   . م    ١٩٩٠                     دمشق، الطبعة األولى –   ون          دار المأم  :                        القادر األرناؤوط، الناشر

ـــــ ســــبل الــــس ٥ ١                                                 الم شــــرح بلــــوغ المــــرام لإلمــــام محمــــد بــــن اســــماعیل بــــن صــــالح             ـــ
   .          دار الحدیث  /           هـ، الناشر    ١١٨٢                 الصنعاني المتوفي 

                                                             سلـسلة األحادیــث الـضعیفة والموضــوعة وأثرهــا الـسيء فــي األمـة ألبــي عبــد   _  ٦ ١
ـــــوفي  ـــــاني المت ـــــدین األلب ـــــرحمن محمـــــد ناصـــــر ال     دار   /           هــــــ، الناشـــــر    ١٤٢٠                                       ال

   . م    ١٩٩٢     هـ ـ     ١٤١٢    ولي                                المعارف الریاض ـ السعودیة، ط األ
ـــ ســنن أبــي داود لإلمــام الحــافظ أبــي داود ســلیمان بــن األشــعث السجــستانى،  ٧ ١                                                                    ـــ

   . م    ١٩٨٨        القاهرة   .                هـ ط دار الحدیث   ٢٧٥           المتوفي سنة
                                                   لإلمام أبـي عبـد اهللا محمـد بـن یزیـد القزوینـي المتـوفي سـنة   :             سنن ابن ماجه  _  ٨ ١

                     الكتـب العربیـة، ط دار                                   محمد فؤاد عبد الباقي، ط دار إحیاء   :         هـ تحقیق   ٢٧٥
   .     الفكر

                                                           ســنن الترمــذي وهــو الجــامع الــصحیح ألبــي عیــسى محمــد بــن عیــسىالترمذي   _  ٩ ١
            مطبعــة مـــصطفي   /                             محمــد فـــؤاد عبــد البــاقي، الناشــر  /          هـــ، تحقیــق  ٢٧       المتــوفي

   . م    ١٩٨٣                             البابي الحلبي مصر، ط الثانیة 
    هقــي                                          إمــام المحــدثین أبــي بكــر أحمــد بــن الحــسین البی  :      تــألیف  :             الــسنن الكبــرى  _   ٢٠

   .                    هـ، الناشر دار الفكر    ١٤١٦            هـ، ط األولي    ٤٥٨            المتوفي سنة 



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٣١٥

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

                                   أبـــــو عبـــــد الـــــرحمن أحمـــــد بـــــن شـــــعیب بـــــن علـــــي   :                         ـــــــــ  الـــــسنن الكبـــــرى تـــــألیف  ٢١
        حـــسن عبـــد   :                  حققـــه وخـــرج أحادیثـــه )    هــــ   ٣٠٣  :        المتـــوفى (                   الخراســـاني، النـــسائي 

     هــ     ١٤٢١       األولـى،                  بیروت، الطبعة–              مؤسسة الرسالة   :       الناشر   ،           المنعم شلبي
   .   م ١   ٢٠٠  -

                      محمــد بــن عبــد البــاقي بــن   :                                             ـــــ  شــرح الزرقــاني علــى موطــأ اإلمــام مالــك، تــألیف  ٢٢
  :                          طـه عبـد الـرءوف سـعد، الناشـر  :                                   یوسف الزرقاني المصري األزهري، تحقیق

   . م    ٢٠٠٣        ه ـــــ     ١٤٢٤               الطبعة األولى،            القاهرة،–                      مكتبة الثقافة الدینیة 
  :        المتــوفى (              محمــد العثیمــین                 محمــد بــن صــالح بــن   :                              ـــــــ شــرح ریــاض الــصالحین تــألیف  ٢٣

      هـ    ١٤٢٦  :                                دار الوطن للنشر، الریاض، الطبعة  :         ، الناشر )  هـ    ١٤٢١
                          ابــن بطــال أبــو الحــسن علــي بــن   :                                    ـــــ شــرح صــحیح البخــارى البــن بطــال تــألیف  ٢٤

                          أبو تمیم یاسر بن إبراهیم،   :        ، تحقیق )  هـ   ٤٤٩  :        المتوفى (                    خلف بن عبد الملك
  -   هــ     ١٤٢٣                الطبعـة الثانیـة،     اض،                 السعودیة، الری-            مكتبة الرشد   :          دار النشر

   . م    ٢٠٠٣
                   بـــن محمــــد بـــن ســـالمة بــــن               أبـــو جعفــــر أحمـــد   :                          ـــــــ شـــرح مـــشكل اآلثــــار تـــألیف  ٢٥

  :        المتوفى (                               الحجري المصري المعروف بالطحاوي                      الملك بن سلمة األزدي   عبد
  :       الطبعــــة              مؤســــسة الرســــالة   :                     شــــعیب األرنــــؤوط، الناشــــر  :        ، تحقیــــق  )   هـــــ   ٣٢١

   .   م    ١٤٩٤      هـ،     ١٤١٥  -      األولى 
                                  أبــــو جعفــــر أحمــــد بــــن محمــــد األزدیالمــــصري   :                         ــــــ شــــرح معــــاني اآلثــــار تــــألیف ـ ـ  ٢٦

                 محمـد زهـري النجـار    : (            حققه وقدم لـه  )  ه   ٣٢١ :       المتوفى (                 المعروف بالطحاوي 
            عـالم الكتـب،   :                              مـن علمـاء األزهـر الـشریف، الناشـر  )                    محمد سید جاد الحـق–

   . م    ١٩٩٤   هـ،    ١٤١٤  -  ى            الطبعة األول
                                     محمد بن اسماعیل بن إبراهیم البخاري                              صحیح البخاري لإلمام أبي عبد اهللا  _   ٢٧

                       دار ابــن كثیــر، الیمامــة،   /                            ط األولــي، دار التقــوى، الناشــر     هـــ،   ٢٥٦        المتــوفي 
     .               مصطفي دیب البغا  /        م تحقیق    ١٩٨٧               بیروت ط الثالثة

                                                             صــحیح مــسلم لإلمــام أبــي الحــسین مــسلم بــن الحجــاج القــشیري النیــسابوري   _   ٢٨
               دار الفكـــــر، دار   /      لناشـــــر                       محمـــــد فـــــؤاد عبـــــد البـــــاقي، ا  /            هــــــ علـــــق علیـــــه   ٢٦١

   .                       الحدیث، القاهرة ط األولي
ـــ صــحیح وضــعیف الجــامع الــصغیر وزیادتــه، تــألیف  ٢٩                   عبــد الــرحمن بــن أبــي   :                                             ـــ

           أحكــام محمــد   :            ، مــع الكتــاب )  هـــ   ٩١١  :        المتــوفى (                        بكــر، جــالل الــدین الــسیوطي
   .                  ناصر الدین األلباني



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٣١٦

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

           بـن أحمـد بـن                أبـو محمـد محمـود   :                                       ـــ عمدة القـاري شـرح صـحیح البخـاري تـألیف  ٣٠
  :        المتــوفى (                                 الغیتــابى الحنفــى بــدر الــدین العینــى                       موســى بــن أحمــد بــن حــسین

   .       بیروت–                        دار إحیاء التراث العربي   :         ، الناشر )  هـ   ٨٥٥
ـــ  فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري، تــألیف  ٣١                        أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو   :                                          ــــ

      ، رقـــم     ١٣٧٩         بیـــروت، -            دار المعرفـــة   :       الناشـــر                        الفـــضل العـــسقالني الـــشافعي
  .                    محمد فؤاد عبد الباقي  :                     تبه وأبوابه وأحادیثه ك

                                                           فـــیض القـــدیر شـــرح الجـــامع الـــصغیر لـــزین الـــدین محمـــد بـــن علـــي بـــن زیـــن   _   ٣٢
                              المكتبة التجاریة الكبري ـ مصر   /           هـ، الناشر    ١٠٣١                         العابدین المناوي المتوفي 

   . م    ١٣٥٦        ط األولي 
              لي بن أبي بكر                      أبو الحسن نور الدین ع  :                                      ـــ  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد تألیف  ٣٣

      مكتبـــة   :                          حـــسام الـــدین القدســـي، الناشـــر  :      تحقیـــق  )  ه   ٨٠٧     :       المتـــوفى (       الهیثمـــي
   . م    ١٩٩٤      هـ،     ١٤١٤                القدسي، القاهرة 

                                                                     ـــــ  مرقـاة المفـاتیح شــرح مـشكاة المـصابیح لعلـي بــن سـلطان محمـد أبـو الحــسن   ٣٤
ـــــ لبنــــان،   /            ه، الناشــــر    ١٠١٤                     الهــــروي القــــاري المتــــوفي                              دار الفكــــر، بیــــروت ـــ

   . م    ٢٠٠٢      ه ـــ     ١٤٢٢    ولي          الطبعة األ
ُ                                          ُأبـو یعلــى أحمــد بــن علــي بـن المثنــى بــن یحیــى بــن   :                         ـــــ مــسند أبــي یعلــى تــألیف  ٣٥

          حسین سلیم   :      تحقیق  )   هـ   ٣٠٧  :        المتوفى (                             عیسى بن هالل التمیمي، الموصلي 
  –      ١٤٠٤                      دمــــشق، الطبعــــة األولــــى، –                   دار المــــأمون للتــــراث   :            أســــد، الناشــــر

١٩٨٤    .   
ـــ المــستدرك لإلمــام الحــافظ أ ٦ ٢      یوســف   /                                  بــي عبــد اهللا الحــاكم النیــسابوري إشــراف                            ـــ

                                         دار المعرفــة، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، ط   /    نــشر                     عبــد الــرحمن المرعــشلي
   . م    ١٩٩٠     هـ ـ     ١٤١١      األولي 

                                 أحمــد بــن حنبــل أبــو عبــد اهللا الــشیباني   /                                    ـــــــ مــسند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل تــألیف ٧ ٢
          كـــر، مؤســـسة        دار الف  /                      أحمـــد محمـــد شـــاكر الناشـــر   :       هــــ شـــرحه   ٢٤١        المتـــوفي 

   .                م، مؤسسة الرسالة    ٢٠٠١                   قرطبة مصر، ط األولي 
                                                                  مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار ألبي بكر أحمد بن عمرو بن عبـد   _   ٢٨

                     محفـوظ الـرحمن زیـن اهللا،   /          هـ، تحقیق   ٢٩٢                               الخالق المعروف بالبزار المتوفي 
    ـ                    مكتبـة العلـوم والحكـم  /                                             عادل بن سعد، صبري عبد الخالق الشافعي، الناشر

   . م    ٢٠٠٩  ـ     ١٩٨٨                        المدینة المنورة ط األولي 
    هـــــ،    ٢٣٥                                                 المــــصنف فــــي األحادیــــث واآلثــــار ألبــــي بكــــر بــــن شــــیبة المتــــوفي   _   ٣٩

                              مكتبــة الرشــد ـ الریــاض، ط األولــي   /                        كمــال یوســف الحــوت، الناشــر  /      تحقیــق
   .             ، ط دار الفكر    ١٤٠٩



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٣١٧

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

   نـي                                                               المعجم األوسط لسلیمان بـن أحمـد بـن أیـوب بـن مطیـر أبـو القاسـم الطبرا     ــــ   ٤٠
                                      طــارق بــن عــوض اهللا، عبــد المحــسن بــن إبــراهیم   /         ه، تحقیــق   ٣٦٠        المتــوفي 

   .                        دار الحرمین ــــ القاهرة  /                الحسیني، الناشر
                       عبد المعطي أمین قلعجـي،   /                                          معرفة السنن واآلثار ألبي بكر البیهقي، تحقیق    ـــ   ٤١

   . م    ١٩٩١       ه ــــ     ١٤١٢       ط األولى  )                      المنصورة ــــ القاهرة (           دار الوفاء   /       الناشر
ـــــــ  ٤٢ ـــــــألیف    ــــ ـــــــر ت ـــــــو القاســـــــم  /                     ـ المعجـــــــم الكبی ـــــــوب أب ـــــــن أی ـــــــن أحمـــــــد ب                                   ســـــــلیمان ب

ـــــسلفي،   /      تحقیـــــق  )   هــــــ   ٣٦٠  :        المتـــــوفى (        الطبرانـــــي                            حمـــــدي بـــــن عبـــــد المجیـــــد ال
   .                                        مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، الطبعة الثانیة /      الناشر

                       أبـو سـلیمان حمـد بـن محمـد   :                                            ـــ معالم الـسنن، وهـو شـرح سـنن أبـي داود تـألیف  ٤٣
  ،  )  هــــ   ٣٨٨  :        المتـــوفى (                       لبـــستي المعـــروف بالخطـــابي                       بـــن إبـــراهیم بـــن الخطـــاب ا

     م    ١٩٣٢  -     هـ     ١٣٥١                                     المطبعة العلمیة ـ حلب، الطبعة األولى  :       الناشر
ــــاجي   ٤٤ ــــي الب ــــف القرطب ــــن خل ــــد ســــلیمان ب ــــى شــــرح الموطــــأ ألبــــي الولی ـــــ المنتق                                                                 ـــ

   . ه    ١٣٣٢                                           األندلسي، مطبعة دار السعادة ـــ مصر، ط األولى
ـــ  المنهــاج شــرح صــحیح مــسلم بــن ال  ٤٥                      أبــو زكریــا محیــي الــدین   :           حجــاج تــألیف                                ــ

                 دار إحیــــاء التــــراث   :         ، الناشــــر )  هـــــ   ٦٧٦  :        المتــــوفى (                   یحیــــى بــــن شــــرف النــــووي 
   .    ١٣٩٢                         بیروت، الطبعة الثانیة، –       العربي 

ــــألیف ٦ ٤ ــــة ت ــــة ألحادیــــث الهدای ــــصب الرای ـــــ ن ــــدین أبومحمــــد عبــــد اهللا   :                                     ـــ                           جمــــال ال
          الدیوبنــدي        العزیز    عبــد  :                  صــححه ووضــع الحاشــیة  ،  )  هـــ   ٧٦٢  :        المتــوفى (       الزیلعــي

      مؤسـسة   :              عوامـة، الناشـر      محمـد  :                                      الفنجاني، محمد یوسف الكاملفوري، تحقیـق
                     لبنـــــــــــــان، الطبعــــــــــــة األولـــــــــــــى، –        بیــــــــــــروت -                      الریــــــــــــان للطباعــــــــــــة والنـــــــــــــشر 

   . م    ١٩٩٧ /  هـ    ١٤١٨
                                                            نیــل األوطــار مــن أحادیــث ســید األخیــار شــرح منتقــي األخبــار لإلمــام محمــد   _   ٤٧

           ث ـ مــــصر،          دار الحــــدی  /        هـــــ، نــــشر    ١٢٥٥                        بــــن علــــي الــــشوكاني المتــــوفي  ا
   . م    ١٩٧٣                     م، ط دار الجیل بیروت     ١٩٩٣        ط األولي 

   .         كتب الفقه  : ً     ً ثالثا
   :                كتب الفقه الحنفي

                                                                 االختیار لتعلیل المختار لعبـد اهللا بـن محمـود بـن مـودود الموصـلي الحنفـي،   _   ٤٨
   .                                    محمود أبو دقیقة، ط دار الكتب العلمیة  /            تعلیق الشیخ

                            إبـراهیم المعـروف بـابن نجـیم                                           البحر الرائق شرح كنز الدقائق لـزین الـدین بـن  _   ٤٩
   .                 دار الكتاب اإلسالمي  /                                         المصري ط، دار المعرفة، ط الثانیة، الناشر

                                                                       ـــــــ بـدائع الــصنائع فـي ترتیــب الـشرائع لإلمــام عـالء الــدین أبـي بكــر بـن مــسعود   ٥٠
   . م    ١٩٨٦                             دار الكتب العلمیة، ط الثانیة  /                        الكاسانى الحنفي،  الناشر



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٣١٨

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

                                              ي محمد محمود الحنفـي بـدر الـدین العینـي، المتـوفي                         البنایة شرح الهدایة ألب    ـــ   ٥١
     هـــ ـ     ١٤٢٠                                        دار الكتــب العلمیــة بیــروت، لبنــان، ط األولــي   /           هـــ، الناشــر   ٨٥٥

   . م    ٢٠٠٠
ــــ   ٥٢                         عثمـــان بـــن علـــي، فخـــر الـــدین   :                                     تبیـــین الحقـــائق شـــرح كنـــز الـــدقائق  تـــألیف    ــ

ـــة   :       الناشـــر )    هــــ   ٧٤٣  :        المتـــوفى (               الزیلعـــي الحنفـــي    -                       المطبعـــة الكبـــرى األمیری
     ه    ١٣١٣                          ق، القاهرة، الطبعة األولى،    بوال

                                                                    حاشیة رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمین بن عمر بن عبد العزیز      ــــ   ٥٣
   . م    ١٩٩٢                                 دار الفكرـ بیروت، الطبعة الثانیة   /                     عابدین الحنفي،الناشر

ّأبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزبیـدي   :                       الجوهرة النیرة تألیف    ـــ   ٥٤
ِ ِ َّ                                               ّ
ِ ِ َّ

                  ة الخیریــــة، الطبعـــــة       المطبعــــ  :         ، الناشــــر )  هــــــ   ٨٠٠  :        المتــــوفى (         ي الحنفــــي      الیمنــــ
   ه    ١٣٢٢       األولى، 

                                      محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أكمــل الــدین أبــو   :                            العنایــة شــرح الهدایــة تــألیف    ــــــ  ٥٥
                                                                عبــد اهللا ابــن الــشیخ شــمس الــدین ابــن الــشیخ جمــال الــدین الرومــي البــابرتي 

   .                 ،الناشر دار الفكر )  هـ   ٧٨٦  :      متوفى  ال (
                                      عبـد الغنـي بـن طالـب بـن حمـادة بـن إبـراهیم   :                        باب في شرح الكتاب تـألیف     الل   ـ ـــ  ٥٦

            ، حققـــــه وعلـــــق  )  هــــــ    ١٢٩٨  :        المتـــــوفى (       الحنفـــــي                           الغنیمـــــي الدمـــــشقي المیـــــداني
  –               العلمیة، بیروت         المكتبة   :                                   محمد محیي الدین عبد الحمید، الناشر  :       حواشیه

   .     لبنان
          المعرفـــة    دار /                                               المبـــسوط لمحمـــد بـــن أحمـــد شـــمس األئمـــة السرخـــسي، الناشـــر  _   ٥٧

   . م    ١٩٩٣      بیروت 
                             علــي بــن أبــي بكــر بــن عبــد الجلیــل   /                                   الهدایــة فــي شــرح بدایــة المبتــدي تــألیف    ـــــ   ٥٨

          دار إحیــــاء   /                 طــــالل یوســــف، الناشــــر  /      تحقیــــق     هـــــ،   ٥٩٣                   المرغینــــانى المتــــوفي 
   .                            التراث العربي، بیروت ـ لبنان

   :                 كتب الفقه المالكي
                    الولیــد محمــد بــن أحمــد                                               بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتــصد لإلمــام القاضــي أبــي   _   ٥٩

           راجـع أصـوله  "              ابـن رشـد الحنفـي "                                     بن محمد بن رشـد القرطبـي األندلـسي الـشهیر
                              دار الجیل، دار الكتب العلمیـة،   /                                عبد الحلیم محمد عبد الحلیم، نشر /      األستاذ

   . م    ١٩٩٥         دار الفكر
ـــــــ   ٦٠ ــــــي الولیــــــد محمــــــد بــــــن    ــ ــــــي              أحمــــــد بــــــن رشــــــد                                  البیــــــان والتحــــــصیل ألب           القرطب

          دار الغـــــرب   /                          محمـــــد حجـــــي وآخـــــرون، الناشـــــر /          ه، تحقیـــــق د   ٥٢٠       المتـــــوفي
   . ه    ١٤٠٨                                        اإلسالمي بیروت ــــ لبنان، الطبعة الثانیة 



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٣١٩

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

                              محمد بـن یوسـف بـن أبـي القاسـم بـن   :                                التاج واإلكلیل لمختصر خلیل تألیف  _   ٦١
  ،  )  هــ   ٨٩٧  :        المتـوفى (                                                 یوسف العبدري الغرناطي، أبو عبـد اهللا المـواق المـالكي 

   . م    ١٩٩٤-  هـ    ١٤١٦      ألولى،                           دار الكتب العلمیة،الطبعة ا  :       الناشر
                                                           حاشـــیة الدســـوقي لـــشمس الـــدین الـــشیخ محمـــد عرفـــه الدســـوقي علـــي الـــشرح   _   ٦٢

                                                              الكبیــــر ألبــــي البركــــات ســــیدي أحمــــد الــــدردیر، وبالهــــامش تقریــــرات العالمــــة 
   .                                  دار إحیاء الكتب العربیة، دار الفكر  /                            المحقق الشیخ محمد علیش، نشر

                      لخلــوتي الــشهیر بالــصاوي                                       حاشــیة الــصاوي ألبــي العبــاس أحمــد بــن محمــد ا  _   ٦٣
   .           دار المعارف  /         ، الناشر                                المالكي علي الشرح الصغیر للدردیر

  /          هـــ، تحقیــق   ٦٨٤                                                  الــذخیرة لــشهاب الــدین أحمــد بــن إدریــس القرافــي المتــوفي   _   ٦٤
   .                         دار الغرب اإلسالمي، ط األولي  /                     محمد بو خبزة، الناشر

                                                       شــــــرح مختــــــصر خلیــــــل لمحمــــــد بــــــن عبــــــد اهللا الخرشــــــي المــــــالكي المتــــــوفي  _   ٦٥
   .     بیروت                      ، دار الفكر للطباعة ـ   هـ    ١١٠١

             أحمــد بــن غــانم   /                                                      الفواكــه الــدوانى علــى رســالة ابــن أبــي زیــد القیروانــي تــألیف  _   ٦٦
   .         دار الفكر  /          ه، الناشر    ١١٢٦                         النفراوي المالكي المتوفي 

                          یوســف بــن عبــد اهللا بــن محمــد بــن                                   الكــافي فــي فقــه أهــل المدینــة ألبــي عمــر      ــــــ   ٦٧
                      محمـد محمـد الموریتـاني،   /          هــ، تحقیـق   ٤٦٣      متوفي                       البر النمري القرطبي ال   عبد

   . م    ١٩٨٠     هـ ـ     ١٤٠٠          ط الثانیة 
                                                          المدونـــة لإلمـــام مالـــك بـــن أنـــس بـــن مالـــك بـــن عـــامر األصـــبحي، المتـــوفي   _   ٦٨

   . م    ١٩٩٤     هـ ـ     ١٤١٥                 العلمیة، ط األولي            دار الكتب  /           هـ، الناشر   ١٧٩
                                                          منح الجلیـل شـرح مختـصر سـیدي خلیـل لمحمـد بـن أحمـد بـن محمـد علـیش   _   ٦٩

   . م    ١٩٨٩     هـ ـ     ١٤٠٩                  دار الفكر ـ بیروت   /           هـ، الناشر    ١٢٩٩             الكي المتوفي    الم
                                                             مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل لشمس الدین أبو عبد اهللا محمد بـن   _   ٧٠

             دار الفكـــر،   /           هــــ، الناشـــر   ٩٥٤                المـــالكي المتـــوفي                       محمـــد المعـــروف بالحطـــاب
   . م    ١٩٩٢     هـ ـ     ١٤١٢          ط الثالثة 

   :                 كتب الفقه الشافعي
                                             ي شــرح روض الطالــب لإلمــام زكریــا األنــصاري المتــوفي               أســني المطالــب فــ  _  ١ ٧

   .      اإلسالمي            دار الكتاب  /           هـ، الناشر   ٩٢٦
                                                                  األم ألبي عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان الـشافعي المتـوفي    ـ ـــ  ٧٢

   . م    ١٩٩٠     هـ ـ     ١٤١٠                    دار المعرفة ـ بیروت   /           هـ، الناشر   ٢٠٤
                         إبـراهیم بـن علـي بـن یوسـف                                         البیان في مـذهب اإلمـام الـشافعي ألبـي إسـحاق   ـ ـــ  ٧٣

   .                 دار الكتب العلمیة  /           هـ، الناشر   ٤٧٦                 الشیرازي المتوفي 



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٣٢٠

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

                       محمـد بـن أحمـد ، أبـو بكـر   :                                            حلیة العلماء في معرفة مذاهب الفقهـاء تـألیف     ــــ   ٧٤
ّ                                                           ّالــــــشاشي القفــــــال الفــــــارقي، الملقــــــب فخــــــر اإلســــــالم، المــــــستظهري الــــــشافعي 

      مؤسـسة   :       الناشـر       درادكـة   م                  یاسین أحمد إبراهی  .  د  :        ،المحقق )  هـ   ٥٠٧  :        المتوفى (
   . م    ١٩٨٠                    عمان، الطبعة األولى،   /         بیروت -          دار األرقم   /         الرسالة 

                                                             الحــاوي الكبیــر فــي فقــه مــذهب اإلمــام الــشافعي وهــو شــرح مختــصر المزنــي   _   ٧٥
ـــــــــب المـــــــــاوردي البـــــــــصري،  ـــــــــي بـــــــــن محمـــــــــد بـــــــــن حبی ـــــــــي الحـــــــــسن عل                                                ألب

ــــــــق ــــــــشیخ /     تحقی ــــــــشیخ :     ال ــــــــد الموجــــــــود، وال ــــــــي محمــــــــد   /                              عــــــــادل أحمــــــــد عب          عل
   .                                    دار الكتب العلمیة، المكتبة التوفیقیة /        معوض،نشر

                                                                 روضــة الطــالبین وعمــدة المفتــین لإلمــام أبــي زكریــا یحیــي بــن شــرف النــووي     ــــــ  ٧٦
ــــــــــب   /       تحقیــــــــــق       هـــــــــــ ،   ٦٧٦               الدمــــــــــشقي المتــــــــــوفي ــــــــــشاویش ، المكت ــــــــــر ال                       زهی

   . م    ١٩٩١                         بیروت ، دمشق ، ط الثالثة        اإلسالمي،
  :                     اهللا تعـــالى ــــــ تـــألیف                                                 ــــــ الفقـــه المنهجـــي علـــى مـــذهب اإلمـــام الـــشافعي ــــــ رحمـــه  ٧٧

ْالــدكتور مــصطفى الخــن، 
ِ

ُ                    ْ
ِ

ْ مــصطفى البغــا، علــي الــشربجي، الناشــر       الــدكتورُ ّ ُ ُ                                 ْ ّ ُ ُ :  
  -     هــــ     ١٤١٣            الرابعـــة،                                               دار القلـــم للطباعـــة والنـــشر والتوزیـــع، دمـــشق، الطبعـــة

   .   م    ١٩٩٢
                                                             المجمــوع شـــرح المهـــذب لإلمــام أبـــي زكریـــا محـــي الــدین بـــن شـــرف النـــووي،  _   ٧٨

   .         دار الفكر  /                المطیعي، الناشر                       والتكملة الثانیة لإلمام 
                                                             مغنــي المحتـــاج إلـــى معرفــة ألفـــاظ المنهـــاج لـــشمس الــدین محمـــد بـــن محمـــد   _   ٧٩

                                      دار الفكــــــر، دار الكتــــــب العلمیــــــة، ط األولــــــي  /      الناشــــــر                  الخطیــــــب الــــــشربیني،
   . م    ١٩٩٥

                                                             المهــذب فــي فقــه اإلمــام الــشافعي ألبــي اســحاق إبــراهیم بــن علــي بــن یوســف   _   ٨٠
   .                 دار الكتب العلمیة  /      لناشر      هـ ، ا   ٤٧٦                 الشیرازي المتوفي 

                                                               نهایــة المحتــاج إلــي شــرح المنهــاج لــشمس الــدین محمــد بــن أبــي العبــاس بــن   _   ٨١
                 دار إحیـــاء التـــراث   /                                               شـــهاب الـــدین الرملـــي ومعـــه حاشـــیة الشبراملـــسي الناشـــر

   . م    ١٩٨٤                 العربي، دار الفكر
          بـن یوسـف                    عبـد الملـك بـن عبـد اهللا  :                                       ـــ نهایة المطلب فـي درایـة المـذهب تـألیف  ٨٢

           ،حققــه وصــنع  )  هـــ   ٤٧٨  :        المتــوفى (              بإمــام الحــرمین           الملقــب               محمــد الجویني،  بــن
                    دار المنهـــاج، الطبعـــة      :ّ             ّ الـــدیب الناشـــر              العظـــیم محمـــود   عبـــد  /  د  .  أ  :       فهارســـه
   . م    ٢٠٠٧-  هـ    ١٤٢٨       األولى، 

ـــــ   ٨٣                       ســــلیمان بــــن محمــــد بــــن عمــــر   :                                  حاشــــیة البجیرمــــي علــــى الخطیــــب تــــألیف     ـــ
ـــــشافعي ّالبجیرمـــــي المـــــصري ال

ِ
َ ْ َ ُ                       ّ

ِ
َ ْ َ           دار الفكـــــر   :         ، الناشـــــر )  هــــــ   ٢٢١ ١  :        المتـــــوفى (  ُ

   . م    ١٩٩٥  -   هـ     ١٤١٥



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٣٢١

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

   .                 كتب الفقه الحنبلي
                     موسـي بـن أحمـد بـن موسـي   /                                       اإلقناع فـي فقـه اإلمـام أحمـد بـن حنبـل تـألیف  _   ٨٤

    دار   /                               عبد اللطیـف محمـد الـسبكي، الناشـر  /      تحقیق    ه،   ٩٦٨               المقدسي المتوفي
   .                       المعرفة بیروت ـــ لبنان

                      عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن   :          قنع تألیف                                حاشیة الروض المربع شرح زاد المست     ــــ   ٨٥
                ، الطبعــــة األولـــــى   )  هـــــ    ١٣٩٢  :        المتــــوفى (       النجـــــدي                       قاســــم العاصــــمي الحنبلــــي

   .    هـ    ١٣٩٧
                     محمــد بــن محمــد المختــار   :                                        شــرح زاد المــستقنع فــي اختــصار المقنــع تــألیف  _   ٨٦

                اإلدارة العامـة -                       للبحوث العلمیـة واإلفتـاء          العامة        الرئاسة  :                 الشنقیطي، الناشر
                   الــسعودیة، الطبعــة          العربیــة         المملكــة–                      بوعــات الدینیــة، الریــاض             لمراجعــة المط

   .   م    ٢٠٠٧  -     هـ     ١٤٢٨       األولى، 
                              عبد الـرحمن بـن محمـد بـن أحمـد بـن   :                                  الشرح الكبیر على متن المقنع تألیف  _   ٨٧

  :        المتــــوفى (                              الحنبلــــي، أبــــو الفــــرج، شــــمس الــــدین                          قدامــــة المقدســــي الجمــــاعیلي
   .        والتوزیع                        دار الكتاب العربي للنشر   :         ، الناشر )  هـ   ٦٨٢

ـــــــشرح المنتهـــــــي   _  ٨ ٨ ـــــــي النهـــــــي ل ـــــــائق أول                                                        شـــــــرح منتهـــــــي اإلرادات المـــــــسمى دق
          دار الكتــــب  /                                         الــــشیخ منــــصور بــــن یــــونس بــــن إدریــــس البهــــوتى، نــــشر /     تــــألیف

   .                         م، ط الثانیة، ط دار الفكر    ١٩٩٦                           العلمیة، عالم الكتب، بیروت 
                             الـشیخ منـصور بـن یـونس بـن إدریـس  /                               كشاف القناع عن متن اإلقناع تألیف  _  ٩ ٨

           هـــالل مـــصیلحي  /         هــــ، تحقیـــق    ١٤٠٢                    عـــالم الكتـــب، دارالفكـــر /           وتي، الناشـــر    البهـــ
   .         مصطفي هالل

                                                     الكـــــــافي فـــــــي فقـــــــه اإلمـــــــام أحمـــــــد ألبـــــــي محمـــــــد موفـــــــق الـــــــدین المقدســـــــي   _   ٩٠
   . ه    ١٤١٤                                دار الكتب العلمیة، الطبعة األولي   /         ه،الناشر   ٦٢٠       المتوفي

   ه،    ٨٨٤                                إبراهیم بن محمد ابن مفلح المتـوفي  /                           المبدع في شرح المقنع تألیف  _   ٩١
   .                                  دار الكتب العلمیة بیروت ــــ لبنان  /       الناشر

                                                           المغنـــــي لإلمـــــام موفـــــق الــــدین أبـــــي محمـــــد عبـــــد اهللا بــــن أحمـــــد بـــــن قدامـــــة     ــــــــ  ٩٢
ـــي مختـــصر أبـــي   ٦٢٠       المتـــوفي ـــد اهللا                   هــــ عل                              القاســـم عمـــر بـــن حـــسین بـــن عب

   . م    ١٩٦٨     هـ ـ     ١٣٨٨              مكتبة القاهرة   /                الخرقي ، الناشر
  

   :                 كتب الفقه الظاهري
                                                ثـــار ألبـــي محمـــد علـــي بـــن أحمـــد بـــن ســـعید بـــن حـــزم األندلـــسي           المحلـــي باآل     ــــــ   ٩٣

   .                دار الفكر، بیروت     /                        القرطبي الظاهري ، الناشر
  



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٣٢٢

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

   :                   من كتب الفقه الزیدى
                           أبو الطیب محمد صدیق خان بن   :                                       الروضة الندیة شرح الدرر البهیة تألیف     ــــ   ٩٤

  ر   دا  :         ، الناشر )  هـ    ١٣٠٧  :        المتوفى (َِّ                َِّالبخاري القنوجي                     حسن بن علي الحسیني
   .       المعرفة

                                                               الــسیل الجــرار المتــدفق علــى حــدائق األزهـار لــشیخ اإلســالم محمــد بــن علــي     ــــ   ٩٥
   .                    دار ابن حزم، ط األولي  /          ه، الناشر   ١٢٥   ـ ـــ    ١١٧٣         الشوكاني 

   :                   من كتب الفقه اإلمامي
ـــ  ٩٦                                                                  شــرائع اإلســالم فــي مــسائل الحــالل والحــرام للمحقــق الحلــي أبــو القاســم نجــم      ــــ

                     عبد الحسین محمـد علـي،   /         ه، تحقیق   ٦٧٦    ـــ   ه    ٦٠٢                   الدین جعفر بن الحسن
   . م    ١٩٦٩                     دار التفسیر، ط األولي  /      الناشر

   :                   من كتب الفقه اإلباضي
ـــ  ٩٧ ــــ ـ ـــل وشـــفاء العلیـــل لإلمـــام      ـــ ـــاب النی ـــة  /                                 شرح كت                         محمـــد یوســـف أطفـــیش،ط مكتب

                 سـلطنة عمـان،وزارة  /      م، نـشر    ١٩٧٢     هــ ـ     ١٣٩٢                           اإلرشـاد، جـدة، الطبعـة الثانیـة
   . م    ١٩٨٦                       التراث القومي والثقافة 

   :                  من كتب قواعد الفقه  : ً     ً رابعا
                            محمــد عــز الــدین عبــد العزیــز بــن                                 قواعــد األحكــام فــي مــصالح األنــام ألبــي   _  ٨ ٩

                                    هـ ، طبعة جدیـدة مـضبوطة منقحـة، مؤسـسة    ٦٦٠       المتوفي              السالم السلمي   عبد
   . م    ١٩٩٠            الریان بیروت

   .              كتب أصول الفقه    من  : ً     ً خامسا
ـــ  ٩٩   ي                    ســید الــدین علــي بــن أبــ          أبــو الحــسن   :                              اإلحكــام فــي أصــول األحكــام تــألیف    ـــ

                  عبــــد الــــرزاق عفیفــــي،   :       المحقــــق  )   هـــــ   ٦٣١   :       المتــــوفى (                  علــــي الثعلبــــي اآلمــــدي 
   .       لبنان-      دمشق-               ب اإلسالمي، بیروت     المكت  :       الناشر

             الـدین الـرازي                                    أبو عبد اهللا محمد بـن عمـر الملقـب بفخـر   :                المحصول تألیف   ـ ـــ   ١٠٠
ـــري  ـــدكتور طـــه جـــابر العلـــ  :      تحقیـــق  .    ه   ٦٠٦   :         المتـــوفى (          خطیـــب ال       واني،                     ال

   .   م    ١٩٩٧-     هـ     ١٤١٨                              مؤسسة الرسالة،الطبعة الثالثة،   :       الناشر
                                                           الموافقـــات فـــي أصـــول الـــشریعة ألبـــي إســـحاق الـــشاطبي وهـــو إبـــراهیم بـــن   _    ١٠١

                  دار الفكــر العربــي،  /       هـــ، نــشر   ٧٩٠               المــالكي المتــوفي                      موســي اللخمــي الغرنــاطي
   . م    ١٩٩٧            دارابن عفان 

   .                 كتب اللغة العربیة  : ً     ً سادسا
                                                  ط لمجد الدین أبـو طـاهر محمـد بـن یعقـوب الفیـروز آبـادي              القاموس المحی  _    ١٠٢

  /                                          مكتــب تحقیـق التــراث فـي مؤســسة الرسـالة، إشــراف  /          هـــ، تحقیـق  ٨٧        المتـوفي 



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٣٢٣

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

                                       مؤسـسة الرسـالة للطباعـة والنـشر والتوزیـع،   /                            محمد نعیم العرقـسوسي، الناشـر
   . م    ٢٠٠٥     هـ ـ     ١٤٢٦                         بیروت ـ لبنان، ط الثامنة 

                                 جمـال الـدین محمـد بـن مكـرم بـن منظـور                            لسان العرب لإلمـام أبـي الفـضل   _    ١٠٣
ـــي الكبیـــر، محمـــد أحمـــد حـــسب اهللا،  /                    اإلفریقـــي المـــصري، حققـــه ـــد اهللا عل                                      عب

                                     دار المعـــارف، دار صـــادر بیـــروت ـ لبنـــان،  /                      هاشـــم محمـــد الـــشاذلي، نـــشر
   .            الطبعة األولي

             أحمـد بـن محمـد   /                                                    المصباح المنیر في غریـب الـشرح الكبیـر للرافعـي تـألیف   ـ ـــ   ١٠٤
                  مـصطفي الـسقا ،نـشر،  /       هــ،صححه   ٧٧٠       المتـوفي  -          الفیـومي              بن علي المقري ا

   .         دار الفكر
                          أحمــــــد مختـــــار عبــــــد الحمیـــــد عمــــــر   /                              معجـــــم اللغـــــة العربیــــــة المعاصـــــرة د  _    ١٠٥

   . م    ٢٠٠٨      ه ــــ    ١٤٢٩                         عالم الكتب، الطبعة األولي  /         ه، الناشر    ١٤٢٤       المتوفي
               إبـــراهیم مـــصطفي،  (                           مجمـــع اللغـــة العربیـــة،القاهرة  /                   المعجـــم الوســـیط تـــألیف  _    ١٠٦

                   دار الــدعوة، الطبعــة  /                                             الزیــات، حامــد عبــدالقادر، محمــد النجــار، الناشــر    أحمــد
   .       الثالثة

   .                     من كتب التاریخ واألعالم  : ً     ً سابعا
                                                                  أسد الغابة في معرفة الصحابة لعز الدین بـن األثیـر أبـي الحـسن علـي بـن    ـ ـــ   ١٠٧

                              محمـــد إبـــراهیم البنـــا، محمـــد أحمـــد  /          هــــ ، تحقیـــق   ٦٣٠       المتـــوفي             محمـــد الجـــزري
   .         دار الفكر /     نشر               بد الوهاب فاید،              عاشور، محمود ع

                                       أبو بكر أحمد بـن علـي بـن ثابـت بـن أحمـد بـن   :                           تاریخ بغداد وذیوله تألیف   ـ ـــ   ١٠٨
  –                  دار الكتـب العلمیـة   :         ، الناشـر )  هـ   ٤٦٣  :        المتوفى (                     مهدي الخطیب البغدادي 

   .  هـ    ١٤١٧                الطبعة األولى،     عطا،                 مصطفى عبد القادر   :                    بیروت، دراسة وتحقیق
     هللا بـن                      أبو عمـر یوسـف بـن عبـد ا  :                        في معرفة األصحاب تألیف          االستیعاب     ـــــ   ١٠٩

ــــي ــــر القرطب ــــد الب ــــن عب ــــوفى (                        محمــــد ب ــــق  )   هـــــ   ٤٦٣  :        المت ــــي محمــــد   :       المحق          عل
ـــــل،  :                البجـــــاوي، الناشـــــر ـــــى،           دار الجی ـــــروت، الطبعـــــة األول   -      هــــــ      ١٤١٢                       بی

   .   م    ١٩٩٢
                             أبـو الفـضل أحمـد بـن علـي بـن حجـر   :                              اإلصابة في تمییز الصحابة تـألیف     ــــ    ١١٠

                                عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد   :        تحقیق )  هـ   ٨٥٢  :        المتوفى (   ني       العسقال
   .    هـ    ١٤١٥  -                      بیروت، الطبعة األولى –                  دار الكتب العلمیة   :            معوض،الناشر

ــ   ١١١                                                                       األعـالم ألشـهر الرجــال والنـساء مـن العـرب والمستــشرقین لخیـر الـدین الزركلــي ،      ــــ
   . م    ١٩٨٦   بعة      م،السا    ١٩٩٢                                  دار العلم للمالیین ، الطبعة العاشرة /      الناشر

ـــ   ١١٢                           شــمس الــدین أبــو عبــد اهللا محمــد   :                                  میــزان االعتــدال فــي نقــد الرجــال تــألیف      ـــ
ــــذهبي  ــــوفى (       ال ــــي محمــــد البجــــاوي، الناشــــر  :      تحقیــــق  )   هـــــ   ٧٤٨  :        المت     دار   :                         عل



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٣٢٤

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

  -   هــــ       ١٣٨٢                       لبنـــان، الطبعـــة األولـــى، –        بیـــروت                        المعرفـــة للطباعـــة والنـــشر،
   .   م    ١٩٦٣

    :                             كتب ومراجع حدیثة ومواقع عامة  : ً     ً ثامنا
ـــ   ١١ ٣                      ، ط دار الفكــر العربــي           علــي الخفیــف  /      للــشیخ  "                       أحكــام المعــامالت الــشرعیة     ـــ

    .  م    ٢٠٠٨  /  ه    ١٤٢٩
ــــ    ١١٤ ــــ حكـــم التحجیـــر عنـــد الفقهـــاء      ــــ           أحمـــد صـــبحي   /  د  "                                                إحیـــاء األرض المـــوات ــــ

   .               ، جامعة الیرموك     مصطفى
                  محمـد عبـد ربـه محمـد   /  د  .  أ  "                                     إحیاء األرض الموات في الشریعة اإلسـالمیة     ــــ    ١١٥

         جامعـــة  –                                                   ي، بحـــث مقـــدم إلـــى المـــؤتمر العلمـــي الثـــاني لكلیـــة الحقـــوق      الــسبح
   .             م جامعة األزهر    ٢٠١٥  /  ٤ /  ٣٠         ــــــ   ٢٩                  طنطا في الفترة من 

ـــــــ    ١١٦ ــــــاء األرض المــــــوات     ـــ ــــــي،  "                 إحی ــــــصاد  (                ، محمــــــد الزحیل                    مركــــــز أبحــــــاث االقت
   .                            جامعة الملك عبد العزیز ، جدة  )       اإلسالمي

ــــ    ١١٧       رســـالة   "                             والتـــشریعات العربیـــة الحدیثـــة                            إحیـــاء المـــوات فـــي الفقـــه اإلســـالمي     ـــ
   .  م     ٢٠١٤      ـــــ     ٢٠١٣  ط              طروب كامل،   /               دكتوراة، إعداد

   .                       عبد الحمید محمود البعلي  /  د . أ  "                    أصول االقتصاد اإلسالمي     ــــ    ١١٨
               السید علي أحمد   /            مقال لألستاذ  "                                   أصول األمن الغذائي في القرآن والسنة  "      ــــ    ١١٩

-http://quran :      موقـــــــــــع      بواســـــــــــطة    .     ٢٠١٠  /  ٦  /   ٢٦               الـــــــــــصوري، بتـــــــــــاریخ 
m.com/quran/article/  

         الجوزیـة     قیم     ابن     بكر     أبي    بن      محمد  :      تألیف          العالمین    رب    عن          الموقعین      إعالم     ـ ـــ   ١٢٠
  –         العلمیــة       الكتــب     دار          إبــراهیم،       الــسالم     عبــد      محمــد  :      تحقیــق  )   هـــ   ٧٥١  :        المتــوفى (

   . م    ١٩٩١  -    هـ    ١٤١١   ،     األولى        الطبعة        بیروت،
ــ    ١٢١ ـــــ ــ مقــــــال أ  :               االقتــــــصاد اإلســــــالمي     ـــ ـــــ                          عبــــــد الجبــــــار حمــــــد الــــــسبهاني،  / د .                   اإلنتــــــاج ــــ

  p?/arab/com.iefpedia://https=    ١٨٢٣  :       بواسطة    ،     ٢٠٠٩     یونیو  ٢١      بتاریخ
                         و یحیـي، األردن ـــــــ دار              ، محمـد حـسن أبـ "                                  ــــ إقتصادنا في ضوء القرآن والـسنة   ١٢٢

   . م    ١٩٨٣         ه ــــــ     ١٤٠٩               عمار، ط األولى، 
ًكیـــف تحقـــق الدولـــة اكتفـــاء ذاتیـــا كـــامال فـــي مواردهـــا؟   :                     ــــــــ االكتفـــاء الـــذاتي   ١٢٣ ً ً                                              ً ً ً "  

  /  ٤  /   ٢٢                  a.com https://www.ts٣                 أحمـــد عـــالم، بتـــاریخ   /       بواســـطة
            خالل موقع  من   ٠١٧ ٢

                                        مصطفى محمد العیـادي، ط األولـى، األردن ـــــ   "   الم     ي اإلس                   ــــ األمن الغذائي ف   ١٢٤
   . م    ٢٠٠٠      ـــــ     ١٩٩٩            دار النفائس 

ــــ    ١٢٥ ـــى التنمیـــة     ـــ ـــاج فـــي المـــنهج اإلســـالمي وأثرهـــا عل      حـــسین   /  د  "                                                   أولویـــات اإلنت
              مؤتمر قضیة–           حسین شحاته 



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٣٢٥

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

   .                     أسیوط ، جامعة األزهر–  م     ١٩٩٢       أبریل    ١٦-  ١٤               اإلنتاج في مصر،               
         محمـد عمـر   /                                                     تحریم الربا في اإلسـالم وأثـره فـي درء األزمـات االقتـصادیة د     ــــ   ١٢ ٦

   .            ـــــ العراق                جامعة الموصل  .      شاهین
ــــــــ    ١٢٧ ـــــــة قـــــــدیمها وحـــــــدیثها      ــــ ـــــــاخر عاقـــــــل، الناشـــــــر /     تـــــــألیف  "                       التربی           دار العلـــــــم  /                 ف

   . م    ١٩٧٤       للمالیین
   .                   حسن محمد ماشا عربان  /                                   التنمیة االقتصادیة من منظور إسالمي د     ــــ    ١٢٨
ـــ تنمیــة    ١٢٩                                                             المــوارد البــشریة ومتطلبــات التنمیــة المــستدامة لألمــن العربــي، عبــد             ــــ

    ً                              ًالعربیة  للعلوم األمنیة نموذجا            جامعة نایف         الغامدي،               العزیز بن صقر
http://towardsbetterdevelopment.blogspot.موقع  

   .                         دار الكتب العلمیة ط األولى  .           البن تیمیة   "                الحسبة في اإلسالم     ــــ  ٠  ١٣
ـــ   ١٣١       حبتــة    بــن     ســعد    بــن      حبیــب    بــن         إبــراهیم    بــن       یعقــوب      یوســف     أبــو  :      تــألیف        الخــراج      ـــ

     عب���د    ط���ھ    :      تحقی���ق         للت��راث،         األزھری���ة         المكتب���ة  :       الناش���ر  )   ھ��ـ   ١٨٢      :        المتـــوفى   (       األنــصاري

   .      مضبوطة       جدیدة      طبعة                  محمد     حسن     سعد   ،     سعد        الرءوف

  "                                                             دور المـــصارف اإلســـالمیة فـــي رفـــع الكفـــاءة اإلنتاجیـــة للملكیـــة الوقفیـــة   "      ـــــــ    ١٣٢
   . م    ٢٠١٣       ه ــــ     ١٤٣٤             الطاهر قانة،    /                       رسالة دكتوراة ـــ إعداد

  /  د  "                                                        زكـــاة الـــزروع والثمـــار فـــي ضـــوء تطـــور الزراعـــة فـــي العـــصر الحـــدیث      ــــــــ    ١٣٣
ً           ًلبنـــان، نقـــال   .    ریة     م، ســـو    ٢٠١١                                      محمـــد قاســـم الـــشوم، دار النـــوادر، ط األولـــى 

  ه     ١٣٩٨           دمشق، دمـشق                          عبد الحمید حسن، جامعة  /                میكنة المزرعة د  /   عن
   . م    ١٩٧٨     ــــ 

ــــ   ١٣٤          الهیتمـــي     حجـــر    بـــن      محمـــد    بـــن      أحمـــد  :      تـــألیف         الكبـــائر        اقتـــراف    عـــن         الزواجـــر      ـــ
  -    هــ    ١٤٠٧        األولـى،              الفكر،الطبعـة     دار  )   هــ   ٩٧٤  :        المتـوفى   (       األنصاري        السعدي
   . م    ١٩٨٧

ــــ صـــحیح األدب المفـــ   ١٣٥ ـــألیف                  ــ                    محمـــد بـــن إســـماعیل بـــن   :                       رد لإلمـــام البخـــاري ت
              ، حقـق أحادیثـه  )  هــ   ٢٥٦  :        المتـوفى (                                       إبراهیم بن المغیـرة البخـاري، أبـو عبـد اهللا 

           دار الــــــــصدیق   :              لبــــــــاني، الناشــــــــر                  محمــــــــد ناصــــــــر الــــــــدین األ  :          وعلــــــــق علیــــــــه
   .   م    ١٩٩٧  -     هـ     ١٤١٨                          والتوزیع، الطبعة الرابعة،      للنشر

  /                                  ل في النظـام االقتـصادي اإلسـالمي إعـداد                            الضوابط الشرعیة للعمل والعما     ــــ    ١٣٦
   .                 ـــــ جامعة األزهر                   حسین حسین شحاته  .  د
ـــــــــ    ١٣٧ ــــــــشریة     ـــ ــــــــة الب ــــــــراهیم  "                       العمــــــــل والتنمی ــــــــد اهللا إب     ١٤ "      صــــــــحیفة    .                     أمــــــــین عب

   )www.  com.october١٤ (       موقعها           عنوان  .     ٢٠١٠  )      أغسطس ( ، "      أكتوبر
   .                                           وهبه الزحیلي ، دار الفكر ـ دمشق ، ط الرابعة  /                  اإلسالمي وأدلته د     الفقه     ــــ    ١٣٨



        
 
 

 

 
  

 
 
 

 

 

٣٢٦

 المية والعربية للبنات باإلسكندرية من العدد اخلامس والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالسادس املجلد
 

 )دراسة فقهية مقارنة( ثنائية العمل واإلنتاج بني تقدم العرص ومنظور الرشيعة اإلسالمية

ــــ                                          أبـــو زكریـــاء یحیـــى بـــن آدم بـــن ســـلیمان القرشـــي   /                   كتـــاب الخـــراج، تـــألیف                 ـــ
                         سلفیة ومكتبتهـــــا،ط الثانیـــــة           المطبعـــــة الـــــ  :         الناشـــــر                     بـــــالوالء، الكـــــوفي األحـــــول،

   . ه    ١٣٨٤
                            در عـن الرئاسـة العامـة إلدارات                                    مجلة البحوث اإلسالمیة ـ مجلة دوریة تص      ـــــ    ١٣٩

   .                والدعوة واإلرشاد                        البحوث العلمیة واإلفتاء 
                                                           مجلـــة مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي التـــابع لمنظمـــة المـــؤتمر اإلســـالمي بجـــدة ،        ــــــــ   ١٤٠

     عــدها                                عــن منظمــة المــؤتمر اإلســالمي بجــدة، أ                         مجلــة دوریــة محكمــة ، تــصدر
   .                أسامة بن الزهراء  /        للشاملة

   .                عبد الكریم زیدان  /                  الشریعة اإلسالمیة د                المدخل لدراسة      ــــ    ١٤١
ـــ   ١٤٢       محمــد     أبــو  :      تــألیف            واالعتقــادات           والمعــامالت          العبــادات    فــي        اإلجمــاع       مراتــب       ــــ

  )   هـــــ   ٤٥٦    :        المتـــوفى   (       الظــــاهري         القرطبـــي         األندلـــسي     حــــزم    بـــن      أحمــــد    بـــن     علـــي
   .     بیروت  –         العلمیة       الكتب     دار  :       الناشر

  ة                            د الحلیم عمر، أسـتاذ المحاسـب       محمد عب  /  د  "                        المنهج اإلسالمي في اإلنتاج     ــــ    ١٤٣
   .                   اإلسالمي بجامعة األزهر                            مدیر مركز صالح كامل لالقتصاد 

ـــ    ١٤٤          علــي أحمــد  / د .                                                 موســوعة القــضایا الفقهیــة المعاصــرة واالقتــصاد اإلســالمي أ     ـــ
   .                  بلبیس، ط السابعة–    مصر                              السالوس، مكتبة دار القرآن، 

   .                  دة ــــ دار الشروق             حسین عمر، ج   /                          موسوعة المصطلحات االقتصادیة      ـــــ    ١٤٥
      دراســــة  (                                                    نظریـــة توزیـــع العوائـــد علـــى عوامــــل اإلنتـــاج فـــي الفقـــه اإلســـالمي      ــــــــ    ١٤٦

ــــدباغ، الناشــــر            أیمــــن مــــصطفى  /      إعــــداد  )       مقارنــــة               مكتبــــة الجامعــــة   /                    حــــسین ال
     . م    ٢٠٠٣        األردنیة 


