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امللخ�ص

الفقر والبطالة ظاهرتان خطريتان تعاين منهما كثري من املجتمعات والأمم املعا�صرة� ،إ َّما ب�سبب
كفرها وح ْيدِ ها عن احلق ،و�إما ب�سبب قعودها وتكا�سلها عن ا�ستخدام املوارد املتاحة ،و� ّإما بت�أثري قوى
عاملية مهيمنة تفر�ض الفقر عليها فر�ضاً؛ ب�سبب تف ُّوقها يف املجاالت التقنية والع�سكرية وال�سيا�سية
واالقت�صادية؛ حتى تظل هذه الدول امل�ستهدفة فقرية خا�ضعة خانعة ،تلب�س ثياب الذل والهوان
والتبعية .والإ�سالم ال يقف عاجزاً �أمام هذه امل�شكلة ،بل ي�ضع احللول ال�شافية التي تق�ضي على هذه
الظاهرة.يهدف هذا البحث �إلى بيان دور املنهج النبوي يف مكافحة الفقر والبطالة ،وحتقيق التنمية
االقت�صادية ،للإفادة منه يف الق�ضاء على الفقر والبطالة ،وحتقيق تنمية اقت�صادية را�شدة ،حت ِّقق
االزدهار والتقدم لأبناء املجتمع ،وقد انبنى من �أربعة مباحث وخامتة ،كان املبحث الأول يف تعريف
الفقر والبطالة وبيان �أ�سبابهما ،والثاين يف نظرة الإ�سالم �إلى الفقر والبطالة ،والثالث يف دور املنهج
النبوي يف مكافحة الفقر والبطالة ،والرابع فيدور حول املنهج النبوي يف حتقيق التنمية االقت�صادية،
ثم جاءت اخلامتة يف النتائج والتو�صيات.
الكلمات املفتاحية :املنهج النبوي ،مكافحة ،التنمية االقت�صادية ،الفقر ،البطالة.
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Abstract
Many nations struggle with poverty and unemployment. Laziness, infidelity or subordination
to the dominant powers in the world are some of the causes behind this struggle. The
dominant powers benefit a great deal out of maintaining poverty in many countries. This
situation enables them to sustain their militant, technological, political and economic control
over those countries. Islam, however, offers solutions to solve the problem of poverty and
unemployment and hence put an end to those serious dilemmas. This study aims at showing
the role that the prophetic approach can play in reducing poverty and unemployment and
in achieving economic development and prosperity. The study consists of four chapters
and a conclusion. The first chapter provides definitions of both phenomena: poverty and
unemployment. The second chapter introduces the Islamic attitude towards poverty and
unemployment. The third chapter explores how the prophetic approach can reduce poverty
and unemployment. The fourth chapter shows how the prophetic approach can help in
achieving economic prosperity. The conclusion offers recommendations that help in the
process of eradicating poverty and unemployment and achieving progress in the economy
of some poor countries.
Key words: The Prophetic Approach, The Alleviation, Economic Progress Poverty,
Unemployment.

 ما هي نظرة الإ�سالم �إلى الفقر والبطالة؟ م ��ا دور امل �ن �ه ��ج ال �ن �ب ��وي يف م �ك��اف �ح��ة ال�ف�ق��روالبطالة؟
 م ��ا دور امل �ن �ه��ج ال �ن �ب ��وي يف حت �ق �ي��ق ال�ت�ن�م�ي��ةاالقت�صادية؟
�أهداف البحث
ِّيهدف هذا البحث �إلى بيان دور املنهج النبوي
 وطرح �سبل حتقيق،يف مكافحة الفقر والبطالة
،التنمية االقت�صادية من خالل هذا املنهج الرائع
مبا ُي�سهم يف رفاهية ال�شعوب وتقدمها يف جميع
: وذلك من خالل ب�سط الق�ضايا الآتية،املجاالت
. معنى الفقر والبطالة و�أ�سبابهما. نظرة الإ�سالم �إلى الفقر والبطالة. دور املنهج النبويُّ يف مكافحة الفقر والبطالة. دور املنهج النبوي يف حتقيق التنمية االقت�صادية�أهمية البحث
ًت�أتي �أهمية هذا البحث يف كونه يعالج مو�ضوعا

املقدمة
 وال�صالة وال�سالم على،احلمد هلل رب العاملني
 وعلى، حممد بن عبد اهلل،�سيد الأنبياء واملر�سلني
 فهذا بحث علمي: وبعد،�آله و�أ�صحابه �أجمعني
«دَو ُر:يعر�ض فيه الباحث مو�ضوعاً ُمه َّماً بعنوان
ْ َ هج ال َّنبويِّ ِف ُم َكا َف َح ِة ال َف ْق ِر وال َب َطا َلة َو
ِت ِقيِق
ِ امل َ ْن
.»ِال َّت ْنمِ َي ِة اال ْقت َِ�صا ِد َّية
م�شكلة البحث
تتمثل م�شكلة ه��ذا البحث يف انت�شار الفقر
،وال�ب�ط��ال��ة وامل �ج��اع��ات يف ك�ث�ير م��ن دول ال�ع��امل
وع ��دم ق ��درة ه ��ذه ال� ��دول ع�ل��ى ال���س�ي�ط��رة عليها
 فجاء هذا، وو�ضع احللول املنا�سبة لها،ومعاجلتها
البحث يطرح ُر�ؤية املنهج النبوي يف معاجلة هذه
الظاهرة وال�سيطرة عليها وو�ضع احللول الناجعة
 وال�س�ؤال الرئي�س الذي يلخ�ص م�شكلة هذا،لها
 م��ا دور امل�ن�ه��ج ال�ن�ب��وي يف مكافحة:ال�ب�ح��ث ه ��و
الفقر والبطالة وحتقيق التنمية االقت�صادية؟
:وتتفرع عنه الأ�سئلة التالية
 ما معنى الفقر والبطالة وما �أ�سبابهما؟-
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ُمه َّماً ُتعاين منه كثري من الأمم وال�شعوب ،حيث
��ص��ار ال�ف�ق��ر وال�ب�ط��ال��ة ظ��اه��رة ُت�ق�ل��ق ك �ث�يراً من
ال ��دول ،من هنا ك��ان ال بد من عر�ض دور املنهج
النبويِّ ال��رائ� ِع يف معاجلة ه��ذه الظاهرة واحل� ِّد
منها ،وحتقيق التنمية االقت�صادية ال�شاملة ،مبا
ُي�سهم يف حتقيق االزده��ار االقت�صادي والرفاهية
لأبناء املجتمع.
الدرا�سات ال�سابقة
الدرا�سات ال�سابقة التي رجع �إليها الباحث هي
كما يلي:
 -1ال��درا��س��ة الأول ��ى بعنوان«:م�شكلة الفقر
وك �ي��ف ع��اجل �ه��ا الإ� � �س �ل�ام» ل �ل��دك �ت��ور ي��و��س��ف
ال �ق��ر� �ض��اوي ،وه ��و ع �ب��ارة ع��ن ك�ت��اب مطبوع،
ت�ن��اول فيه ن�ظ��رة الإ� �س�لام �إل ��ى ال�ف�ق��ر ،وب َّ�ين
و�سائل الإ�سالم يف معاجلته.
 -2الدرا�سة الثانية بعنوان«:البطالة والفقر
يف الإ��س�لام بني العالج واحل�ل��ول» ،للدكتورة
�صليحة ع�شي ،وهو عبارة عن بحث ق�دِّم �إلى
امللتقى الدويل الثاين حول املالية الإ�سالمية،
امل� �ق ��ام يف م��دي �ن��ة ��ص�ف��اق����س يف اجل �م �ه��وري��ة
التون�سية ،خ�لال ال�ف�ترة الواقعة م��ا ب�ين 27
2013/6/29م ،وق��د حت� َّدث��ت فيه ع��ن معنىال�ف�ق��ر وال�ب�ط��ال��ة ،و�أن � ��واع ال�ب�ط��ال��ة ،وكيفية
معاجلة الإ�سالم للفقر والبطالة.
 -3الدرا�سة الثالثة واملو�سومة بـ«:معاجلة
م�شكلة الفقر يف الفكر الإ�سالمي مع بع�ض
التطبيقات العملية املعا�صرة لها» ،للدكتور
�صالح بن عبد اهلل بن عبد املح�سن الفريح،
وهو عبارة عن بحث من�شور يف جملة جامعة �أم
القرى لعلوم ال�شريعة والدرا�سات الإ�سالمية،
عدد  ،45ذو القعدة 1429ه �ـ ،تناول فيه نظرة
الإ� �س�ل�ام �إل ��ى ال�ف�ق��ر ،ومنهجية الإ� �س�ل�ام يف
م�ع��اجل�ت��ه ،وذك ��ر بع�ض التطبيقات العملية

املعا�صرة حلل م�شكلة الفقر.
ويتميز البحث احلايل يف اقت�صاره على بيان
دور املنهج النبويِّ يف مكافحة الفقر والبطالة،
وب�سط الن�صو�ص احلديثية ذات ال�صلة� ،إ�ضافة
�إلى تناوله موا�ضيع جديدة كالتنمية االقت�صادية
و�سبل حتقيقها من خالل ن�صو�ص ال�سنة النبوية
ال�شريفة.
حدود البحث
املو�ضوعي لهذا البحث اقت�صا ُره على
احلدُّ
ُّ
بيان دور املنهج النبويِّ يف مكافحة الفقر والبطالة
وحتقيق التنمية االقت�صادية ،والت�أ�صيل ال�شرعي
لهذا املنهج من خالل الأحاديث النبوية ال�شريفة،
التي �ش َّكلت منظوم ًة رائع ًة ُيح َتذى بها يف هذا
املجال.
منهج البحث
يف �سبيل معاجلة ُمفردات هذا البحث،
رج َّوة منه ،ا�ستخدم
والو�صول �إلى النتائج امل َ ُ
الو�صفي ،م�ستفيدًا من املنهجني:
الباحث املنهج
َّ
اال�ستنباطي ،واال�ستقرائي ،كما هو احلال يف
ال ُبحوث والدرا�سات املتع ِّلقة بالعلوم ال�شرعية.
خطة البحث
ا�شتملت خطة البحث على مقدمة ،و�أربعة
مباحث ،وخامتة ،على النحو التايل:
املقدمة ،وقد ت�ض َّمنت م�شكلة البحث،
و�أهدافه ،و�أهم ِّي َته ،والدرا�سات ال�سابقة ،وحدودَه
ومنه َج البحثَّ ،
وخط َته ،وقد جعل الباحث خطة
البحث كما يلي:
 املبحث الأول :معنى الفقر والبطالة و�أ�سبابهما،وفيه مطلبان:
 املطلب الأول :معنى الفقر والبطالة لغةوا�صطالحاً.
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 املطلب الثاين� :أ�سباب الفقر والبطالة. املبحث الثاين :نظرة الإ�سالم �إلى الفقروالبطالة ،وفيه مطلبان:
 املطلب الأول :نظرة الإ�سالم �إلى الفقر. املطلب الثاين :نظرة الإ�سالم �إلى البطالة. املبحث الثالث :دور املنهج النبويِّ يف مكافحةالفقر والبطالة.
 املبحث الرابع :دور املنهج النبويِّ يف حتقيقالتنمية االقت�صادية.
املبحث الأول
معنى الفقر والبطالة و�أ�سبابهما
املطلب الأول :معنى الفقر والبطالة لغة
وا�صطالحاً

�أو ًال :معنى الفقر يف اللغة واال�صطالح:
 -1ال�ف�ق� ُر يف ال �ل �غ��ة) :(1ال � َف � ْق��ر وال � ُف � ْق��ر��ِ� :ض��دُّ

ال�ض ْعف ُّ
ال ِغ َنى ،مِ ْث ُل َّ
ري
وال�ض ْعف .ورج��ل َف ِق ٌ
ُ
َ
ري ،واجلمع ف َقراءُ،
من املال ،وقد َف ُق َر فهو فق ٌ
والأُن �ث��ى َف �قِ�ير ٌة ،م��ن ِن��� ْ�س��و ٍة َف� َق��ا ِئ��ر .ق��ال اب� ُ�ن
���سِ �ي �دَه«:و َق � ْد ُر ُه � -أي الفقر� -أَ ْن َي� ُك��و َن له ما
ري َم��نْ يَجِ د ال � ُق� َ
�وت»).(2
َي ْكفِي عِ َيا َله �أَو ال َف ِق ُ
ويف ال َّت ْنزِيل العزيز�«:إِ َّ َ
ال�ص َد َق ُ
ات لِل ُف َق َرا ِء
نا َّ
ري هو امل ُ ْح َتا ُج عند ال َع َربِ .
وامل َ َ�ساكني») .(3وال َف ِق ُ
ق��ال��ه اب� � ُ�ن َع� � َرف� � َة ،وب ��ه َف ��� َّ�س��ر ق ��و َل ��ه َت � َع��ا َل��ى:
اجون �إِ َل ْيه.
«�أَ ْن ُت ُم ال ُف َق َرا ُء �إِ َلى اهللِ»)� .(4أَي امل ُ ْح َت ُ
 -2الفقر يف اال�صطالح الفقهي :اختلف الفقهاء
يف حتديد من هو ال َفقري .فروى �أبو يو�سف
عن �أبي حنيفة � ّأن الفقري هو الذي ال َي�س�أل،
وامل�سكني هو الذي َي�س�أل .قال -تعالى -يف �صفة
ا�س �إِ ْ َ
لافاً») .(5ويف
الفقراءَ «:ال َي ْ�س�أَ ُلو َن ال َّن َ
املِ�سكني قال تعالىَ «:و ُي ْط ِع ُمو َن َّ
الط َعا َم َعلَى
ُح ِّب ِه مِ ْ�سكِيناً َو َيتِيماً َو�أَ�سِ رياً») .(6واحلا�صل � ّأن
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امل�سكني �أ�سو�أ حا ًال من الفقري عند احلنفية).(7
وبهذا قال �أ�صحاب مالك) .(8ودليلهم قول اهلل
تعالى�«:أَ ْو مِ ْ�سكِيناً َذا َم ْ َ
ت َبةٍ») .(9وهو املطروح
)(10
على الرتاب ل�شدَّة حاجته .وعند ال�شافعي
واحلنابلة) (11الفقري �أ�شدُّ حاج ًة من امل�سكني.
ودليلهم � ّأن اهلل -تعالى -بد�أ بالفقراء�«:إِ َّ َ
نا
ال�ص َد َق ُ
ات للفقراء وامل�ساكني (13).(12)»...فيدل
َّ
َّ
على �أ ّنهم �أهم .ول ّأن النبي  قال«:الل ُه َّم
�أَ ْح ِينِي مِ ْ�سكِي ًناَ ،و�أَمِ ْتنِي مِ ْ�سكِي ًناَ ،و ْاح ُ�ش ْر ِن ِ ِف
ني َي ْو َم ا ْل ِق َيا َمةِ») .(14وكان ي�ستعيذ
ُز ْم َر ِة ْال َ َ�سا ِك ِ
من الفقر ،وال يجوز �أن ي�س�أل �شدَّة احلاجة
وي�ستعيذ من حالة �أ�صلح منها).(15
َّ
مما �سبق �أ َّن الفقري يف املفهوم الإ�سالمي
يتبي ّ
ً
فردا كان �أو دولة هو من يعي�ش يف م�ستوى تف�صله
ه َّو ٌة �سحيقة عن امل�ستوى املعي�شي ال�سائد يف
املجتمع املحلي �أو العاملي� ،أي بعبارة �أخرى هو
من ال يتوافر له امل�ستوى الالئق للمعي�شة بح�سب
الزمان واملكان ،ويف الفكر االقت�صادي الإ�سالمي
هو من ال يتوافر له «حدُّ الكِفاية» �أو «حدُّ الغِنى»
ال «حدُّ ال َك َفاف» .ووا�ضح �أ َّن «ح ّد ال َك َفاف» هو
احلد الأدنى للمعي�شة من م�أكل وملب�س وم�أوى
مما بدونه ال ي�ستطيع املرء �أن يعي�ش وينتج).(16
ّ
 -3ال�ف�ق��ر ع�ن��د ع�ل�م��اء االق �ت �� �ص��اد :ه ��و ع��دم
القدرة على احلفاظ على امل�ستوى الأدنى من
امل�ع�ي���ش��ة) .(17و ُي�ع��د امل ��رء ف�ق�يراً �إذا ك��ان دخله
�أ��ش� َّد انخفا�ضاً من دخ��ل باقي املجتمع ،حتى
�إنه ال ي�ستطيع �أن يو ِّفر نوع ال�سلع والظروف
امل�ق�ب��ول��ة للحياة يف ذل ��ك امل�ج�ت�م��ع� .أم ��ا خ� ُّ�ط
الفقر فيمكن حتديده بامل�ستوى الذي ي�سمح
بالإنفاق ال�ضروري للبقاء �أو بالقدرة البدنية
على العمل وال �شيء فوق ذلك).(18
ثاني ًا :معنى البطالة يف اللغة واال�صطالح:
 -1ال َب َطا َل ُة يف اللغة) :(19من َب َطل ال�شي ُء َي ْب ُطل

البلقاء للبحوث والدرا�سات

(2018 )2

113

ال و ُب ُطو ًال و ُب ْطالناً� :أي ذهب �ض َياعاً
ُب ْط ً
ال� :أيَ
وخ ْ�سراً فهو باطل .وذهب َد ُمه ُب ْط ً
ُ
َ
َهدَراً .وبَطِ ل يف حديثه َب َطالة و�أبطلَ :ه َزل.
وال َّت َب ُّطل :فعل ال َب َطالة ،وهو ا ِّت َبا ُع ال َّلهو
وا َ
جلهالة .وال َب َّط ُال امل ُ ْ�ش َت ِغ ُل ع َّما يعو ُد ب َن ْف ٍع
َ
ري َي ْب ُط ُل َب َطا َل ًة
ُد ْنيوِيٍّ �أو �أخ َروِيٍّ  .و َب َط َل الأجِ ُ
وب َِطا َل ًة� :أَي َت َع َّط َل.
 -2البطالة يف اال�صطالح الفقهي :هي حالة عدم
توافر العمل ل�شخ�ص راغب فيه مع قدرته
عليه يف مهنة تتفق مع ا�ستعداداته وقدراته
وذلك نظراً حلالة �سوق العمل� .أو هي حالة
تواجد الأفراد املتعطلني الذين يقدرون
على العمل ويرغبون فيه ويبحثون عنه وال
يجدونه) .(20والعاطل عن العمــل كما عرفته
منظمة العمل الدولية«:هو ذلك الفرد الذي
يكون فوق �سن معينة بال عمل ،وهو قادر
على العمل ،وراغب فيه ،ويبـــحث عنــــه عند
م�ستوى �أجر �سائد لكنه ال يجده» ).(21
املطلب الثاين� :أ�سباب الفقر والبطالة:
م َر ُّد الفق ِر يف النظام الإ�سالمي لي�س هم
الفقراء �أو ق َّلة املوارد كما ذهب االقت�صاد
الر�أ�سمايل ،وال الأغنياء �أو التناق�ص بني قوى
الإنتاج وعالقات التوزيع ،كما ذهب االقت�صاد
اال�شرتاكي) .(22وميكن ت�صنيف �أ�سباب الفقر
والبطالة حتت عاملني رئي�سني هما� :سبب من
�صنع الإن�سان و�إرادته ،و�سبب �آخر خارج عن �إرادة
الإن�سان.
�أ� -سبب من �صنع الإن�سان و�إرادته :وميكن ح�ص ُره
فيما يلي:
� � �� -1س� � �ـ � ��وء ا� � �س � �ت � �غ � �ـ �ل�ال ال � � � �ث � � ��روة� :أي
م���ش�ك�ل��ة ال �ق �� �ص �ـ��ور ف �ـ ��ي ا� �س �ت �غ �ـ �ـ�لال امل� �ـ ��وارد
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة و�إه �م ��ال �ه ��ا ال ق � َّل ��ة ه� ��ذه امل� � ��وارد،
فنعم اهلل كثرية ال حت�صى وال تعدُّ  ،وقد َ�س َّخ َر

هذا الكون مبا فيه لينتفع به النا�س ،واخللل
يف ا�ستغاللها ي�أتي من جهة الإن�سان ،وهو ما
ع� َّبرت عنه الآي��ة ال�ك��رمي��ةَ «:و�إِن َت� ُع��دُّ واْ ِن ْع َمتَ
الل َال ُ ْ
ت ُ�صوهَا ). (24)»(23
ِّ
� -2سوء ا�ستخدام ال�ث�روة� :أي م�شكلة بع�ض
الأغنياء وا�ستبدادهم ،و�سوء ا�ستخدام ما حتت
�أيديهم من ث ��روات ،و�سوء التوزيع ال امللكية
اخل��ا� ّ��ص��ة ذات �ه ��ا ،وع ��دم امل �� �س ��اواة ،واحل��رم��ان
االج �ت �م��اع��ي ،واجل �� �ش��ع ،وال �ت �� �س � ُّل��ط ،واحل�ك��م
اال��س�ت�ب��دادي امل�ستعبد ،واال��س�ت�غ�ن��اء ب ��الآالت
احلديثة عن الأيدي العاملة ،توفرياً للأموال
ع�ل��ى ح���س��اب ال �ف �ق��راء ،ف�ع��ن �أب ��ي ه��ري��رة h
قال :قال ر�سول اهلل َ :قا َل َّ ُ
الل تعالى�«:أَ ْنف ِْق
َيا ا ْب َن �آ َد َم �أُ ْنف ِْق َعلَ ْيك») .(25وقد �أُثر عن �سيدنا
علي بن �أبي طالب  hقوله�«:إ َّن َ
اهلل َف َر َ
�ض ِ ِف
�أَ ْم َوالِ الأَ ْغ ِن َيا ِء �أَ ْق َو َ
ِي
ات ال ُف َق َراءَِ ،ف َما َجا َع َفق ِ ٌ
�إِ َل ِبَا َم َن َع َغن ٌِّيَ ،و ُ
اهلل َ -ت َعا َل َى�َ -سا ِئ ُلهُم َعنْ
َذل َِك»).(26
 -3الكفر بنعم اهلل تعالى :ف ��إذا كفرت الأ َّم��ة
بنعم اهلل ومل ت�شكره عليها� ،س َّلط اهلل عليها
الفقر ،ق��ال ت�ع��ال��ىَ «:و� َ��ض� َر َب َّ ُ
الل َم� َث ً�لا َق� ْر َي� ًة
َكا َنتْ �آمِ � َن� ًة ُم ْط َم ِئ َّن ًة َي ْ�أتِيهَا ِر ْز ُق� َه��ا َر َغ �دًا مِ نْ
الل َف�أَ َذا َقهَا َّ ُ
ا�س
ُك ِّل َم َكانٍ َف َك َف َرتْ ِب�أَ ْن ُع ِم َّ ِ
الل ِل َب َ
الو ِع َو ْ َ
ُْ
ال ْو ِف ِبَا َكا ُنوا َي ْ�ص َن ُعو َن») .(27ومعنى
)(28
« َك � َف � َرتْ »� :أي كفر �أهلها ب�أنعم اهلل  .و�إذا
فر�ص
انت�شر الفقر انت�شرت البطالة وق� َّل��ت ُ
العمل ،وهذا يعني تراجعاً اقت�صادياً له �آثاره
ال�سيئة على الفرد واملجتمع.
 -4انت�شار املحرمات واملنكرات :كالربا والغِ�ش
واالحتكار والزنا وال ِّر ْ�شوة والقتل والف�ساد ،قال
�ض عَن ِذ ْكرِي َف�إِ َّن َل ُه َمع َ
تعالىَ «:و َمنْ �أَ ْع َر َ
ِي�ش ًة
َ�ضنكاً َو َن ْح ُ�ش ُر ُه َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة َ�أ ْع َمى»).(30) (29
قال الطربي :معي�شة َ�ض ْنكاً :معي�شة �ض َّيقة.
َّ
وال�ض ْن ُك من املنازل والأماكن واملعاي�ش).(31
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وعن عمرو بن العا�ص  hقال� :سمعت ر�سول
اهلل  يقولَ «:ما مِ نْ َق ْو ٍم َي ْظ َه ُر فِي ِه ْم ال ِّر َبا
ِال�س َن ِة َو َما مِ نْ َق ْو ٍم َي ْظ َه ُر فِي ِه ْم
�إِ َّل �أُخِ ُذوا ب َّ
وال�س َنة :ا َ
جلد ُْب
ال ُّر َ�شا �إِ َّل �أُخِ ُذوا بِال ُّر ْعبِ »)َّ .(32
وال َق ْح ُط والفقر .قال احلرايل �أنها�«:أكرث
باليا هذه الأ ّمة حتى �أ�صابها ما �أ�صاب بني
�إ�سرائيل من الب�أ�س ال�شنيع ،واالنتقام بال�سنني
� َّإنا هو من عمل الربا»).(33
 -5احلروب واخلالفات الداخلية :فاحلروب
امل�ت�ع��اق�ب��ة ،وال �ن �ف �ق��ات ال�ع���س�ك��ري��ة امل �ت��زاي��دة،
وال �ن��زاع��ات امل�سلحة ال�ط��ائ�ف�ي��ة ال �ت��ي خ َّلفت
دم��اراً كبرياً وال زال��ت �سبباً من �أ�سباب الفقر
والبطالة ،وما ينجم عنها من ح�صار وعقوبات
اقت�صادية تهدف �إلى �إ�ضعاف اخل�صم و�إفقاره
) .(34وقد يكون اجلوع انعكا�ساً �أو مظهراً لعدم
اال�ستقرار ال�سيا�سي وفو�ضى احلروب الأهلية،
مم ��ا ي���ش� ِّك��ل ح �ج��ر ع �ث�رة يف ��س�ب�ي��ل التنمية
َّ
واالزده � ��ار االق�ت���ص��ادي ،ول�ق��د ث�ب��ت تاريخياً
وواقعياً �أ َّن املجاعات ت�ضرب بجذورها يف زمن
ال�صراعات واالخ�ت�لاف ،و�أ َّن ال��رخ��اء والأم��ن
واالط �م �ئ �ن��ان ول �ي � ُد ال ��وف ��اق واالت � �ف� ��اق .ق��ال
تعالىَ «:كا َنتْ �آمِ َن ًة ُم ْط َم ِئ َّن ًة َي�أْتِيهَا ِر ْز ُقهَا َر َغدًا
مِ نْ ُك ِّل َم َكانٍ »).(35
 -6االحتالل الأجنبي :قد تلج�أ الدول املحت َّلة
ل� ��دول و� �ش �ع��وب �أخ � ��رى �إل� ��ى ��ص�ن��اع��ة اجل ��وع
والفقر يف ه��ذه ال ��دول ،من خ�لال �سيا�ساتها
العن�صرية والعدوانية التي تتم َّثل يف املقاطعة،
وت�شديد احل�صار االقت�صادي ،وفر�ض العوملة
التي هي من �أ�سباب الفقر والبطالة يف دول
العامل ،وا�ستخدام ذلك كورقة �ضغط تهدف
من خاللها �إل��ى حتقيق �أهدافها ال�سيا�سية،
وال�ع���س�ك��ري��ة ،واالق�ت���ص��ادي��ة� ،أو ي�ك��ون عقاباً
لكل دول��ة ترف�ض التبع َّية وتن�ش ُد اال�ستقالل
واحلرية).(36

 -7ال َعوملَة :للعوملة دور خطري يف انت�شار الفقر
والبطالة من خالل تدمريها القت�صاد الدول
ال�ن��ام�ي��ة ،ورف ��ع �سقف ث ��روات ال ��دول الأغ�ن��ى
يف العامل ،وه��ذا ما ن� َّوه �إليه علماء االقت�صاد
العاملي ،فقد جاء على ل�سان «ج��ورج �سرو�س»
�أحد �أقطاب االقت�صاد الغربي �أ َّن العوملة �أدَّت
�إل ��ى ان�ت�ق��ال ر�ؤو� ��س الأم ��وال م��ن الأط ��راف -
يق�صد ال ��دول النامية� -إل��ى امل��رك��ز  -يق�صد
ال��دول الغربية . (37)-وميكن مواجهة العوملة
ع��ن ط��ري��ق تعميق ال��وع��ي ال�ع�ق��دي والديني
واخل�ل�ق��ي؛ وتعميق روح ال�ت�ع��اون ب�ين ال��دول
الفقرية ،وتعزيز روح اال�ستقاللية وحماربة
التبع َّية.
 -8ال ُبخل ُّ
وال�شح :فالإم�ساك ع��ن الإن�ف��اق يف
�سبيل اهلل ��س�ب� ٌ�ب يف زوال ال�ن�ع��م وان��دث��اره��ا،
وانت�شار الفقر والبطالة ،والإنفاق والت�صدّق
�سبب يف منائها وبقائها ،فعن �أب��ي هريرة h
ٌ
ق��ال َ «:ما مِ ��نْ َي � ْو ٍم ُي ْ�ص ِب ُح ا ْل� ِع� َب��ا ُد فِي ِه �إِالَّ
َملَ َكانِ َي� ْن� ِز َالنِ َف َي ُق ُ
ول �أَ َح�دُهُ � َم��ا :ال َّل ُه َّم �أَ ْع� ِ�ط
ُم ْن ِف ًقا َخلَ ًفاَ ،و َي ُق ُ
م�سِ ًكا
ول ال َآخ ُر :ال َّل ُه َّم �أَ ْع ِط ُ ْ
َتلَ ًفا»).(38
 -9ال�ق�ع��ود ع��ن ال�ع�م��ل :ف��ال�ق�ع��ود ع��ن العمل
والعجز والك�سل وطلب الراحة والتعايل على
حل� � َرف م��ن ال�ع��وام��ل ال�ت��ي ت� ��ؤدِّي �إل��ى
بع�ض ا ِ
الفقر واحلاجة وانت�شار البطالة؛ ولهذا َّ
حث
القر�آن امل�سلمني على العمل َّ
املنظم؛ لأ َّنه يطرد
الفقر ،و ُي ِع ُّز النف�س ،قال تعالىَ «:ف ْام ُ�شوا ِف
َم َنا ِك ِبهَا َو ُك� ُل��وا مِ ��ن ِّر ْز ِق � ِه َو�إِ َل � ْي � ِه ال ُّن ُ�شو ُر»).(39
وعن الزبري بن العوام  hعن النبي «:لأَ ْن
َي�أْ ُخ َذ �أَ َح ُد ُك ْم َح ْبلَ ُه َف َي�أْت َِي ب ُِح ْز َم ِة ْ َ
ال َطبِ َعلَى
َظ ْه ِر ِه َف َي ِبي َعهَا َف َي ُك َّف َّ ُ
ي َل ُه
الل ِبهَا َو ْج َه ُهَ ،خ ْ ٌ
ا�س �أَ ْع َط ْو ُه َ�أ ْو َم َن ُعوهُ») .(40وقال
مِ نْ �أَ ْن َي ْ�س�أَ َل ال َّن َ
�أ ْك َث َم بن َ�ص ْيفي«:مِ َن ال َع ْج ِز َوال َّت َو ِان ُنت َِجتِ
ال َفا َق ُة»).(41
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ب�� -س�ب��ب خ ��ارج ع ��ن �إرادة الإن �� �س ��ان :فقد
يبتلي اهلل -تعالى -ال ّأم��ة وميتحنها باجلوع
والفقر؛ ليخترب �إميانها وقدرتها على ال�صرب
وال �ت �ح� ُّ�م��ل وال �ث �ب��ات� ،أو ل�ي�ع�ي��ده��ا �إل ��ى احل��ق
وال���ص��واب ،وه ��ذا م��ن الأ��س�ب��اب اخل��ارج��ة عن
�إرادة الإن�سان وقدرته ،قال تعالىَ «:و َل َن ْب ُل َو َّن ُك ْم
ال ْ
وف َو ْ ُ
ب َِ�ش ْي ٍء م َِّن ْ َ
الو ِع َو َن ْق ٍ�ص م َِّن الأَ َم َوالِ
)(42
َوالأن� ُف��� ِ�س َوال � َّث � َم � َراتِ َو َب��� ِّ�ش� ِر ال�� َّ��ص��ا ِب� ِري� َ�ن» .
وقال تعالىَ «:و َبلَ ْو َناهُ ْم ب ْ َ
ال�س ِّي َئاتِ
ِال َ�س َناتِ َو َّ
َل َع َّل ُه ْم َي ْرجِ ُعو َن»)� .(43أي واختربناهم بال�شدَّة
والرخاء واخل�صب وا َ
جل�دْب) .(44و َعنْ ُم ْ�صعَبِ
ْب � ِ�ن �� َ�س� ْع��دٍ َع ��نْ �أَ ِب �ي � ِه �أن النبي  ق ��الَ «:و َم ��ا
ي�شِ َي َعلَى َظ ْه ِر
َي � َز ُال ا ْل � َب َ�لا ُء بِا ْل َع ْبدِ َح َّتى َ ْ
الَ ْر ِ�ض َل ْي َ�س َعلَ ْي ِه َخطِ ي َئ ٌة») .(45وحيثما وجدت
ْأ
البطالة كان الفقر كنتيجة طبيعية لذلك.
املبحث الثاين
نظرة الإ�سالم �إىل الفقر والبطالة
املطلب الأول :نظرة الإ�سالم �إىل الفقر:
تختلف نظرة الإ�سالم �إلى الفقر عن نظرة
ال ُّن ُظم الو�ضعية �إليه ،فال ُّن ُظم الو�ضعية تعتربه
عقاباً ال فائدة فيه ُترجى� ،أ َّما النظام الإ�سالمي
فيمكن تلخي�ص نظرته �إلى الفقر يف النقاط
التالية:
 -1يق ِّرر القر�آن الكرمي �أ َّن الفقر نو ٌع من االبتالء
واالمتحان الذي ميتحن اهلل به �أنبياءه وعباده
تكفرياً لذنوبهم ،وتنقي ًة لقلوبهم و�صفوفهم،
َّ
فيتبي �صادقوهم يف �إميانهم من كاذبيهم؛
ً
وتب�شريا لهم باجلنان يوم القيامة ،قال
ال ْ
وف َو ْ ُ
تعالىَ «:و َل َن ْب ُل َو َّن ُك ْم ب َِ�ش ْي ٍء م َِّن ْ َ
الو ِع
َو َن ْق ٍ�ص م َِّن الأَ َم َوالِ َوالأن ُف ِ�س َوال َّث َم َراتِ َو َب ِّ�ش ِر
ال�صا ِبر َ
ِين») .(46وعن النبي  قالْ �«:إن كا َن
َّ
ال َّر ُج ُل ل ُي ْب َتلَى بال َف ْق ِر َح َّتى َما يَجِ ُد �إال ال َع َبا َء َة
َف َي ْح ِو ِيهَا َو َي ْل ِب َ�سهَا ،و�إ َّن �أَ َحدَهُ م َل ُي ْب َتلَى بِا ْل َق ْملِ

َح َّتى َي ْق ُتلَ ُه ال َق ْم ُلَ ،و َكا َن َذل َِك �أَ َح َّب �إِ َل ْي ِه ُم مِ َن
ال َع َطا ِء �إِل ْي ُكم»).(47
 -2قد يكون الفقر منجياً ل�صاحبه ،ف�إ ّنه ال �صالح
لأمر دينه ودنياه �إال به ،وقد يكون يف الغنى
طغيانه وهالكه وفتنته ،فاهلل �أدرى ب�أمور
النا�س ،و�أعلم بقلوبهم ،قال تعالىَ «:ك َّل �إِ َّن
ن�سا َن َل َي ْط َغى� ،أَن َّر�آ ُه ْا�س َت ْغ َنى») .(48و َعنْ
ْ إِ
ال َ
�أَ َن ِ�س ْب ِن َمال ٍِك  hع َِن ال َّن ِب ِّي َ عنْ جِ ْبِي َل،
ال�س َل ُمَ ،عنْ َر ِّب ِه َت َبا َر َك َو َت َعا َلى
َعلَ ْي ِه َّ
ال�ص َل ُة َو َّ
قال«:و�إ َّن مِ نْ عِ َباد ِِي املُ�ؤْمِ ِن َ
ني َمنْ َل ُي ْ�ص ِل ُح
�إِ ِيَان ُه � َّإل ال َف ْق ُرَ ،و َل ْو َب َ�س ْطتُ َل ُه َ ألَ ْف َ�س َد ُه
َِ
ال�سالم:ل َ ُ
تو ُع
َذل َِك») .(49وقيل ليو�سف عليه
َو ِ ِف َي َد ْي َك َخ َزائ ُِن الأَ ْر ِ�ض؟ َف َقا َل�«:أَ َخ ُ
اف �أَ ْن
�أَ ْ�ش َب َع َف�أَ ْن َ�س َى ا َ
جلاَ ِئ َع»).(50
 -3قد يكون الفقر واجلوع نقم ًة من نقم اهلل
على ال ُف َّ�ساق َ
والظلمة والكافرين احلائدين
عن منهجه ،وم�ؤ�شراً على غ�ضبه �سبحانه
ممن ابتلي به وعوقب قوم فرعون،
وتعالى ،و َّ
َ
ِال�س ِن َ
ني
قال تعالىَ «:و َل َق ْد �أ َخ ْذ َنا �آ َل ِف ْر َع ْو َن ب ِّ
َ )(51
َو َن ْق ٍ�ص مِ نْ ال َّث َم َراتِ َل َع َّل ُه ْم َي َّذ َّك ُرون» .
واملعنى� :أخذهم اهلل بال�سنني واجلوع
وا ُ
جلدوب وال َق ْحط عاماً فعاماً).(52كما ابتلى
اهلل -تعالى -به �أهل مكة ،فقد �س َّلط عليهم
اجلوع �سنني متوالية بدعاء ر�سول اهلل 
عليهم حتى �أكلوا ال ِع ْلهِز) (53واجليف).(54
 -4الفقر خطر على عقيدة امل�سلم و�إميانه ودينه؛
ولهذا كان  ي�ستعيذ منه ،فعن عائ�شة -
ر�ضي اهلل عنها� -أن النبي  كان يقولَ «:و�أَ ُع ُو ُذ
ب َِك مِ نْ ِف ْت َن ِة ال َف ْقرِ») .(55وعن �أبي هريرة ّ � hأن
ر�سول اهلل  كان يقول«:ال َّل ُه َّم �إِ ِّن �أَعُو ُذ ب َِك
مِ َن ا ْل َف ْقرَِ ،و�أَعُو ُذ ب َِك مِ َن ا ْل ِق َّل ِة َوال ِّذ َّلةِ»).(56
و�سبب تع ُّوذه من الفقر كونه حالة تخ�شى
ُّ
بالت�سخط وق َّلة ال�صرب ،والوقوع
الفتنة فيه
)(57
يف حرام �أو �شبهة للحاجة .
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 -5الفقر خطر على املجتمع والأ َّمة ،ومن �شدّة
خطورته �أطلق عليه بع�ضهم املوت ،فعن
عبد اهلل بن �أبي �أوفى قال«:ال َف ْقر ُ امل َ ْو ُت
ب») .(58وقال �سفيان بن عيينة�«:أَ ْ�س َم ُع
الأَ ْك َ ُ
ا�س َي ُق ُو ُلو َن ال َف ْق ُر امل َ ْو ُتَ ،و َي َر ْو َن ال َف ْق َر
ال َّن َ
)(59
هُ َو ِق َّل ُة َّ
ال�شيءِ»  .وعن احل�سن قال :قال
لقمان البنهَ «:يا ُب َن َّي ُذ ْقتُ امل َ َرا َر ُك َّل ُه َفلَ ْم
�أَ ُذ ْق َ�ش ْي َئاً �أَ َم َّر مِ َن ال َف ْقرِ») .(60والفقر �سبب
يف �إذالل النا�س ،قال �أيوب عليه ال�سالم:
« َقا َت َل ُ
اهلل ال ِغ َن َى َما �أَ َع َّز ُه ِ ألَهْ ِلهَِ ،و َقا َت َل اهلل ُ
ال َف ْق َر َما �أَ َذ َّل ُه ِ ألَهْ ِلهِ»).(61
املطلب الثاين :نظرة الإ�سالم �إىل البطالة:
يعترب الإ�سالم البطالة �آفة لها �آثارها
اخلطرية على الفرد واملجتمع ،وميكن تلخي�ص
نظرة الإ�سالم �إليها يف النقاط التالية):(62
 -1اعترب الإ�سالم البطالة ظاهرة �سلبية ت�ض ُّر
الفرد واملجتمع ،ودعا �إلى ا�ستغالل الوقت
بالعمل املثمر ،فالإن�سان م�س�ؤول عن عمره
فيما ق�ضاه ،ف َعنْ �أَبِي َب ْر َز َة الأَ ْ�سلَمِ ِّي َ hقا َل:
الل َ «:ال َت ُز ُ
َقا َل َر ُ�س ُ
ول َق َد َما َع ْبدٍ َي ْو َم
ول َّ ِ
َ
َ
ا ْل ِق َيا َم ِة َح َّتى ُي ْ�س�أ َل َعنْ ُع ْم ِر ِه فِي َما �أ ْف َناهَُ ،و َعنْ
عِ ْلمِ ِه فِي َما َف َع َلَ ،و َعنْ َما ِل ِه مِ نْ �أَ ْي َن ا ْك َت َ�س َب ُه
َوفِي َما �أَ ْن َف َق ُهَ ،و َعنْ جِ ْ�سمِ ِه فِي َما �أَ ْب َ
الهُ»).(63
والفراغ مف�سدة للإن�سان واملجتمع ،فعن �أبي
�أمامة � hأن النبي  قال�«:إِ َّن اهلل َ -ع َّز
َو َج َّلَ -ل َي ُل ُو ُم َعلَى ال َع ْجزَِ ،ف�أَن ِْل مِ نْ َن ْف�سِ َك
هلل �أَ ْو
اجل ْهدََ ،ف�إِ ْن ُغ ِل ْبتَ َف ُق ْلَ :ت َو َّك ْلتُ َعلَى ا ِ
َح ْ�س ِب َي ُ
اهلل َو ِن ْع َم ال َوكِي ُل») .(64والإن�سان مكروه
له �أن يقعد بال عمل ،فعن ابن م�سعود h
ن �أَ ْك َره �أَ ْن �أَرَىَ ال َّر ُج َل َفاَ ِر َغاً َل ِ ِف َع ْملِ
قال�«:إِ ِّ ِ
)(65
ُد ْن َيا َو َل �آَخِ َرةٍ» .
 -2اعترب الإ�سالم العمل ركيزة �أ�سا�سية من ركائز
االقت�صاد الإ�سالمي ،به تتحقق عمارة الأر�ض،

منهي
وي�ستغني الإن�سان عن الآخرين ،وامل�سلم ٌّ
عن القعود عن العمل بال عذر ،بل هو مطالب
بالعمل حتى �آخر حلظة ،فعن �أَ َن َ�س ْب َن َمال ٍِك
َ hقا َلَ :قا َل َر ُ�س ُ
ال�سا َع ُة
ول َّ ِ
الل �«:إِ ْن َقامَتْ َّ
َ
َو ِب َيدِ �أَ َحدِ ُك ْم َف�سِ يلَ ٌةَ ،ف�إِ ْن ْا�س َت َطا َع �أ ْن َل َي ُقو َم
َح َّتى َي ْغر َِ�سهَا َف ْل َي ْف َع ْل»).(66
 -3للعمل قيمة �إيجابية يف الإ�سالم ،وال يجوز
تركه بحجة االن�شغال بعمل الآخرة ،يقول
يا
الر�سول َ «:ما �أَ َك َل َ�أ َح ٌد َط َعا ًما َق ُّط َخ ْ ً
الل دَا ُو َد
مِ نْ �أَ ْن َي ْ�أ ُك َل مِ نْ َع َملِ يَدِ هَِ ،و�إِ َّن َن ِب َّي َّ ِ
ال�س َ
ال ُمَ -كا َن َي�أْ ُك ُل مِ نْ َع َملِ يَدِ هِ»).(67
 َعلَ ْي ِه َّ� -4إن الإن�سان ال يعمل لتحقيق النفع الذاتي
لنف�سه فح�سب ،بل يعمل ويجتهد لي�ستفيد
من عمله الآخرون ،حتى احليوان والطري،
ِ�س َغ ْر ً�سا،
والنبي  يقولَ «:ما مِ نْ ُم ْ�سل ٍِم َي ْغر ُ
ي �أَ ْو ِ�إ ْن َ�س ٌان �أ ْوَ
�أَ ْو َي ْز َر ُع َز ْر ًعاَ ،ف َي ْ�أ ُك ُل مِ ْن ُه َط ْ ٌ
َبهِي َم ٌة� ،إِ َّال َكا َن َل ُه ِب ِه َ�ص َد َق ٌة»).(68
 -5العمل يغني الإن�سان عن اال�ستعفاف وامل�س�ألة،
والبطالة �سبب يف جلوئه �إليها ،ويف هذا ذلته؛
واالعتماد على ال�س�ؤال ي�ؤدِّي �إلى الك�سل
واخلمول ،وارتفاع م�ستوى البطالة ،وظهور
االتكالية على غريه ،ف َعنْ �أَبِي َ�سعِيدٍ ْ ُ
ال ْدرِي
اللَّ
ا�سا مِ َن الأَ ْن َ�صا ِر َ�س�أَ ُلوا َر ُ�سو َل ِ
� hأَ َّن َن ً
َ ف�أَ ْع َطاهُ ْمُ ،ث َّم َ�س َ�أ ُلو ُه َف�أَ ْع َطاهُ ْمَ ،ح َّتى
َن ِف َد َما عِ ْن َد ُه َف َقا َلَ «:ما َي ُك ُ
ي
ون عِ ْندِ ي مِ نْ َخ ْ ٍ
اللُ،
َفلَنْ �أَدَّخِ َر ُه َع ْن ُك ْمَ ،و َمنْ َي ْ�س َت ْعف ِْف ُي ِع َّف ُه َّ
َو َمنْ َي ْ�س َت ْغ ِن ُي ْغ ِن ِه َّ ُ
ب ُه
ب ُي َ�ص ِّ ْ
اللَ ،و َمنْ َي َت َ�ص َّ ْ
َّ ُ
يا َو�أَ ْو َ�س َع مِ َن
اللَ ،و َما �أُ ْعطِ ي �أَ َح ٌد ع ََطا ًء َخ ْ ً
ال�ص ْبِ»(.)٦٩
َّ
املبحث الثالث
دور امل��ن��ه��ج ال��ن��ب��وي يف م��ك��اف��ح��ة الفقر
والبطالة
يختلف املنهج النبوي يف عالجه مل�شكلة الفقر
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والبطالة عن باقي املناهج الأر�ضية ال�سائدة ،فهو
يعتمد اجلانب الرتبوي والأخالقي يف عالجهما،
وعالج ما ينجم عنهما من م�شكالت اقت�صادية،
وبخا�صة اجلانب
وال يهمل اجلوانب الأخرى
َّ
االقت�صادي ،بل هو منفتح على كل ما يفيد املجتمع
من نظريات و�سيا�سات اقت�صادية ال تتناق�ض مع
روح الإ�سالم و�أحكامه .وهذه الو�سائل التي عالج
املنهج النبوي بها م�شكلة الفقر والبطالة � َّإنا
املر�ضي
حتقق �أهدافها و ُت�ؤتي �أكلَها على الوجه
ِّ
يف ظ ِّل جمتمع م�ؤمن باهلل َّ
حق الإميان .ومن
الو�سائل التي اعتمدها املنهج النبوي يف عالج هذه
الظاهرة ما يلي:
أ�سا�سي
�أو ًال -الزكاة املفرو�ضة :الزكاة مورد � ٌّ
من موارد الدولة الإ�سالمية ،وهي ركيزة
مه َّمة من ركائزه املالية واالقت�صادية ،تعمل
على حتقيق التكامل االقت�صادي والتكافل
االجتماعي يف املجتمع ،وتوفري فر�ص العمل،
وهي فر�ض عني على كل م�سلم ميلك الن�صاب
ال�شرعي ،ولي�ست م َّن ًة �أو تربعاً من الغني
على الفقري ،بل هي ح َّقه يف ما ا�ستخلف
اهلل الغني فيه) ،(70وقد َّ
حث الهدي النبوي
ا�س  -ر�ضي
الكرمي على �أدائها ،ف َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اهلل عنهما � -أَ َّن ال َّن ِبي  بَ َعثَ ُم َعا ًذا ً � hإِلَى
ا ْليَ َمنِ َفقَالََ «:ف�أَ ْع ِل ْم ُه ْم �أَ َّن َّ
َ�ض َعلَ ْي ِه ْم
اللَ ا ْف َت َ
َ�ص َد َق ًة ِف �أَ ْم َوا ِل ِه ْمُ ،ت�ؤْخَ ُذ ِم ْن َ�أ ْغ ِنيَا ِئ ِه ْم،
َو ُت َر ُّد َعل َى ُف َق َرا ِئ ِه ْم») .(71و َع ْن �أَبِي ُه َر ْي َرةَ h
�أَ َّن �أَ ْع َرا ِب ًّيا �أَتَى النَّبِي َ فقَالَُ :د َّل ِني َعلَى
اللَ
النَّةََ .قالَ«:تَ ْع ُب ُد َّ
َع َملٍ �إِذَا َع ِملْ ُت ُه َدخَ ل ُْت ْ َ
ال�ص َ
الةَ ْال َ ْكتُوبَةَ،
الَ تُ�شْ رِكُ ِب ِه �شَ ْيئًاَ ،و ُت ِقي ُم َّ
)(72
َو ُت�ؤَ ِّدي ال َّزكَاةَ ْال َ ْف ُرو�ضَ ةََ ،وت َُ�صو ُم َر َم�ضَ انَ» .
و ُيعطى الفقري واملحتاج من الزكاة قدر
مما
كفايته مطعماً ،وملب�ساً ،وم�سكناً ،وغريها َّ
ال بد له منه على ما يليق بحاله وحال من
ميونه ،بحيث يخرجه من الفقر �إلى الغنى،

ومن احلاجة �إلى الكفاية على الدوام ،وذلك
يختلف باختالف الأحوال والأ�شخا�ص .قال
اخلليفة عمر �« :hإِ َذا �أَ ْع َط ْي ُت ْم َف َ�أ ْغ ُنوا»).(73
يعني يف ال�صدقة .و�إذا مل تكف الزكاة ،ومل
تف بحاجة املحتاجني ،وجب يف املال حق �آخر
�سوى الزكاة ،وهذا احلق ال يتق َّيد وال يتحدَّد
�إال بالكفاية ،في�ؤخذ من مال الأغنياء القدر
الذي يقوم بكفاية الفقراء).(74
والزكاة واجبة يف الأموال النقدية كالذهب
َّ
والف�ضة ،والعينية كالأنعام والزروع والثمار
وعرو�ض التجارة ،والق�صد منها الق�ضاء على
ُّ
وحل
الفقر بكفاية الفقري والتو�سعة عليه،
امل�شكالت االقت�صادية ،وحتقيق التنمية ،وزيادة
اال�ستثمار ،وحتقيق العدالة االجتماعية ،والتوازن
االجتماعي بني الفقراء والأغنياء ،بحيث ت�سود
الألفة يف املجتمع ،و ُيق�ضى على الفقر ،والتوازن
االجتماعي يعني التوازن بني �أفراد املجتمع يف
م�ستوى املعي�شة ال يف م�ستوى الدخل) .(75ولو
�أدَّى الأغنياء زكاة �أموالهم لفا�ض املال كما فا�ض
يف عهد اخلليفة عمر بن عبد العزيز ،ف�أمر
املنادي �أن ينادي يف النا�س�«:أَ ْي َن ال َّناك ُِحو َن؟ �أَ ْي َن
ال َغا ِر ُم ُو َن؟»).(76
�إ َّن الهدف من الزكاة ال يقت�صر على دعم
الفقري يف زمن َّ
معي مببلغ معني كل عام ،بل
التك�سب بيده يف امل�ستقبل �إن كان من
�إعانته على ُّ
القادرين على العمل ،فعن طريق الزكاة ميكن
مكافحة البطالة عن طريق خلق فر�ص عمل
�إ�ضافية بت�شجيع اال�ستثمار ،ومنح القرو�ض
املالية ،و�إقامة امل�صانع وامل�شاريع التنموية ،واحلث
على الزراعة وا�ست�صالح الأرا�ضي ،وبناء الأ�سواق
التجارية ،و�إقامة عالقات اقت�صادية وجتارية مع
الدول املجاورة وغري ذلك) .(77وكذلك �شراء الآالت
و�أدوات الإنتاج ومتليكها للعمال واملهنيني الفقراء
ليتم ّكنوا من الإنتاج ،فللزكاة د ْو ٌر ا�ستثماريٌّ ميكن
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�أن ُي�سهم يف زيادة الإنتاج وتوفري دخل منتظم
للفقري يعتا�ش منه.
ومن الزكاة املفرو�ضة زكا ُة الفطر ،ف َع ِن ا ْب ِن
�ض َر ُ�س ُ
ُع َم َر  -ر�ضي اهلل عنهما َ -قا َلَ :ف َر َ
الل
ول َّ ِ
َ ز َكا َة ا ْلف ِْط ِر َ�صا ًعا مِ نْ َ ْ
ري
ترٍ � ،أَ ْو َ�صا ًعا مِ نْ َ�ش ِع ٍ
َعلَى ا ْل َع ْبدِ َو ْ ُ
ري
ال�ص ِغ ِ
ال ِّرَ ،وال َّذ َك ِر َوالأُ ْن َثىَ ،و َّ
ري مِ َن ْال ُ ْ�سلِمِ َ
نيَ ،و�أَ َم َر ِبهَا �أَ ْن ُت�ؤَدَّى َق ْب َل
َوا ْل َك ِب ِ
)(78
ال�ص َ
ال ِة  .وقد ُ�شرعت هذه
ُخ ُرو ِج ال َّن ِ
ا�س �إِ َلى َّ
ال�صدقة طعم ًة للفقراء وامل�ساكني؛ وطهر ًة
وتكفرياً لذنوب ال�صائمني).(79
ثانياً -نوافل ال�صدقات :تلعب ال�صدقات
التط ُّوعية دوراً مهماً يف احل ِّد من الفقر يف
املجتمع ،وتعمل على تقلي�ص الفجوة بني
الغني والفقري ،وتوفري فر�ص عمل له ،وهذه
ال�صدقات ُتعطى يف كل حني ،وال ي�شرتط
فيها الن�صاب كما يف الزكاة .وقد ورد يف الهدي
النبويِّ ما ُي ِّ
رغب فيها ،فعن �أبي هريرة يف
حديث ال�سبعة الذين يظ ُّلهم اهلل يف ظله يوم ال
ظ َّل �إال ظ ُّله وذكر منهمَ «:و َر ُج ٌل َت َ�ص َّد َق �أَ ْخ َفى
َح َّتى َال َت ْعلَ َم �شِ َما ُل ُه َما ُت ْنف ُِق َيِي ُن ُه») .(80ووجه
اال�ستدالل :يف هَذا ْ َ
الدِ يث َف ْ�ضل َ�ص َد َقة
ال�س ّرَ ،قا َل ا ْل ُعلَ َماءَ «:و َه َذا ِف َ�ص َد َقة ال َّت َط ُّوع،
ِّ
ال ْخ َل�ص،
ال�س ّر فِيهَا �أَ ْف َ�ضل؛ ِ ألَ َّن ُه �أَ ْق َرب ِ�إ َلى ْ ِإ
َف ِّ
)(81
َو�أَ ْب َعد مِ نْ ال ِّر َياء»  .وعن كعب بن ع ُْج َرة
ال�ص َد َق ُة ُت ْطف ُِئ ْ َ
الطِ ي َئ َة
قال :قال َ «:و َّ
َ )(83) (82
ك َما َي ْذه َُب ْ َ
ال�صفا »  .ووجه
اللِي ُد َعلَى َّ
الداللة :املق�صود بال�صدقة ال�صدقة مطلقاً
�سواء الزكاة الواجبة �أو التطوع ،و�سواء �أكانت
قليلة �أم كثرية .وقولهُ «:تطفِئ ا َ
خلطي َئة» �أي
خطيئة بني �آدم ،وهي املعا�صي).(84
ثالثاً -التكافل االجتماعي :للتكافل االجتماعي
مهم يف تخفيف الفقر وحماربة البطالة،
دور ٌّ
وقد ورد يف الهدي النبويِّ ما يحث على التكافل
االجتماعي ،ومن الأمثلة الرائعة على ذلك ما

جاء عن �أبي مو�سى الأ�شعري  hقال ر�سول
اهلل �«:إِ َّن الأَ ْ�ش َع ِر ِّي َ
ني �إِ َذا �أَ ْر َم ُلوا)ِ (85ف ا ْل َغ ْز ِو،
�أَ ْو َق َّل َط َعا ُم عِ َيا ِل ِه ْم بِا ْلَدي َنةَِ ،ج َم ُعوا َما َكا َن
عِ ْندَهُ ْم ِف َثوْبٍ َواحِ دٍ ُ ،ث َّم ا ْق َت َ�س ُمو ُه َب ْي َن ُه ْم ِف
ِال�س ِو َّيةَِ ،ف ُه ْم مِ ّنيَ ،و�أَ َنا مِ ْن ُه ْم»).(86
ِ�إ َنا ٍء َواحِ دٍ ب َّ
فقد د َّل احلديث على ف�ضيلة الأ�شعريني،
وف�ضيلة الإيثار واملوا�ساة ،وف�ضيلة خلط
الأزواد يف ال�سفر ،وف�ضيلة جمعها يف �شيء عند
قلتها يف احل�ضر ،ثم يق�سم) .(87وعن عبد اهلل
«:اع ُبدُوا
بن عمرو  hقال :قال ر�سول اهلل
ْ
َّ
ال�س َل َمَ ،و�أَ ْط ِع ُموا الط َعا َم،
ال َّر ْح َم َنَ ،و�أَ ْف ُ�شوا َّ
ال َنا َن») .(88ويف احلديث ٌّ
حث على
َتد ُْخ ُلو َن ْ ِ
الإطعام وحتقيق التكافل بني الغني والفقري.
وقد ح َّذرت الأحاديث النبو َّية من االبتعاد عن روح
التكافل يف املجتمع بحيث ُيرتك الفقري دون
معونة وم�ساعدة من �إخوانه الأغنياءَ ،
فعن
ا�س َ -ر ِ�ضي َّ ُ
الل َع ْنهُما -قال�َ :سمِ ْعتُ
ابن َع َّب ٍ
الل َ ي ُق ُ
ولَ «:ل ْي َ�س ْالُ�ؤْمِ ُن ا َّلذِ ي َي ْ�ش َب ُع
َر ُ�سو َل َّ ِ
َو َجا ُر ُه َجا ِئ ٌع �إِ َلى َج ْن ِبهِ») .(89و َعنْ �أَبِي َذ ٍّر h
َقا َلَ :قا َل َر ُ�س ُ
الل َ «:يا �أَ َبا َذ ٍّر �إِ َذا َط َب ْختَ
ول َّ ِ
َ َ )(90
َم َر َق ًة َف�أَ ْك ِ ْ
ريانك» .
ث َما َءهَا َو َت َعا َه ْد جِ َ
ندب
ووجه اال�ستدالل :يف احلديث ال�سابق ُ
�إكثار مرق الطعام لق�صد التو�سعة على
اجلريان والفقراء) .(91والتكافل ال يكون على
م�ستوى فرديٍّ فقط ،بل ال بد �أن يكون على
م�ستوى الدول العربية والإ�سالمية كافة.
والتكافل له �صور كثرية نذكر منها:
 -1نفقة الأقارب :حيث يقوم القريب الغني
بالنفقة على قريبه الفقري �أباً كان� ،أو ابناً،
�أو �أخاً� ،أو �أختاً� ،أو غري ذلك باتفاق �أهل
العلم)َ .(92ف َعنْ َطارِقِ ْال ُ َحا ِرب ِِّي  hقال :قال
بنْ
ر�سول اهلل « :ي ُد اَ ْل ُ ْعطِ ي اَ ْل ُع ْل َياَ ،وا ْب َد�أْ ِ َ
َت ُع ُ
اكُ ،ث َّم َ�أ ْد َن َ
اكَ ،و ُ�أ ْخ َت َك َو�أَ َخ َ
ول� :أُ َّم َك َو�أَ َب َ
اك
)(93
اللَّ
�أَ ْد َن َ
اك»  .و َعنْ َجا ِب ٍر َ hقا َل :قال َر ُ�سو َل ِ
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«:ا ْب َد�أْ ِب َن ْف�سِ َكَ ،ف َت َ�صد َّْق َعلَ ْيهَاَ ،ف�إِ ْن َف َ�ض َل
َ�شي ٌء َفلأَهْ ل َِكَ ،ف ِ�إ ْن َف َ�ض َل َعنْ �أَهْ ل َِك َ�شي ٌء
َفلِذِ ي َق َرا َبت َِكَ ،ف�إِ ْن َف َ�ض َل َعنْ ذِي َق َرا َبت َِك
ُّ
ي�ستحق القريب
�شيءَ ،ف َه َك َذا َو َه َك َذا») .(94وال
النفقة على قريبه �إال �إذا كان حمتاجاً �إليها،
لأن النفقة جتب على �سبيل املوا�ساة ،واملُو�سر
م�ستغن عنها) ، (95ملا روي �أن ر�سول اهلل 
اجاً َف ْل َي ْب َد�أ ِب َن ْف�سِ هِ،
م َت َ
قال�ِ «:إ َذا َكا َن �أَ َح َد ُكم ُ ْ
ال َف ِلأهْ ِلهَِ ،ف ِ�إ ْن َكا َن َف ْ�ض ً
َف ِ�إ ْن َكا َن َف ْ�ض ً
ال
ل َقا ِر ِبهِ»).(96
َف ِ أ
 -2القر�ض احل�سن :فالقر�ض احل�سن و�سيلة
للتي�سري على الفقراء ،و�إعانتهم على بناء
امل�شاريع االقت�صادية التي تو ِّفر فر�ص العمل،
وهو يق�ضي على البطالة ،ومينع الأغنياء من
ا�ستغالل الفقراء بالربا وغريه ،فاملقر�ض ال
يبغي من قر�ضه �إال ر�ضا اهلل تعالى ،والأجر
امل�ضاعف يف الآخرة ،وقد �أر�شدت الأحاديث
النبوية ال�شريفة �إلى ذلكَ ،ف َعنْ َ�أبِي هُ َر ْي َر َة h
َقا َلَ :قا َل َر ُ�س ُ
الل َ «:منْ َن َّف َ�س َعنْ ُم�ؤْمِ ٍن
ول َّ ِ
ُ
َّ
ُك ْر َب ًة مِ نْ ُك َربِ الدُّ ْن َيا َن َّف َ�س الل َع ْن ُه ُك ْر َب ًة مِ نْ
ُك َربِ َي ْو ِم ا ْل ِق َيا َمةَِ ،و َمنْ َي َّ�س َر َعلَى ُم ْع�سِ ٍر َي َّ�س َر
َّ ُ
الل َعلَ ْي ِه ِف الدُّ ْن َيا َوالآخِ َرةَِ ،و َمنْ َ�س َ َ
ت ُم ْ�س ِل ًما
الل ِف الدُّ ْن َيا َوالآخِ َرةَِ ،و َّ ُ
ت ُه َّ ُ
َ�س َ َ
الل ِف َع ْونِ
)(97
َ
ا ْل َع ْبدِ َما َكا َن ا ْل َع ْب ُد ِف َع ْونِ �أخِ يهِ»  .ووجه
اال�ستدالل :يف احلديث ف�ض ُل ق�ضا ِء حوائج
امل�سلمني ،ونفعهم مبا تي�سر من علم� ،أو مال،
�أو معاونة� ،أو �إ�شارة مب�صلحة� ،أو ن�صيحة� ،أو
غري ذلك .ومعنى تنفي�س الكربة� :إزالتها).(98
 -3نظام التوارث :وهو مظهر من مظاهر
التكافل االجتماعي واالقت�صادي الذي دعا
�إليه الإ�سالم ،وفل�سفة هذا النظام تقوم
على نقل ملكية املال من �شخ�ص �إلى �آخر؛
لينتفع به الآباء ،والأبناء ،والأزواج ،والأقارب،
وا�ستثمار ما ورثوه يف خدمة املجتمع والدولة

َّ
لت�ضخمت
والإن�سانية .ولو مل ي�شرع التوارث
الأموال والرثوات يف يد فئة قليلة بعينها،
ولأدَّى ذلك �إلى الفقر وانت�شار البطالة يف
املجتمع ،ولكنَّ التوارث يعمل على تفتيتها؛
لينتفع بها الفقراء والأغنياء على حد �سواء،
ف َعنْ �أَبِي هُ َر ْي َر َة � hأن ر�سول اهلل قال:
« َو َمنْ َت َر َك َما ًال َف ُه َو ِل َو َر َثته») ،(99وقد ح َّذرت
الأحاديث النبوية ال�شريفة من قطع املرياث
عمن ي�ستحقه ،ف َعنْ �أَ َن ِ�س ْب ِن َمال ٍِك َ hقا َل:
الل  يَ�سِ ي ُل َعلَ ّي
�إِ ِّن َل َت ْحتَ َنا َق ِة َر ُ�سولِ َّ ِ
ول�«:إِ َّن َّ َ
ُل َعا ُبهَا َف َ�سمِ ْع ُت ُه َي ُق ُ
الل َق ْد �أَ ْع َطى ُك َّل
)(100
ذِي َح ٍّق َح َّق ُه �أَ َال َال َو ِ�ص َّي َة ِل َوارِثٍ »  ،ووجه
الداللة من احلديث �أن يف منع الو�صية
للوارث حتقي ًقا للتكافل االجتماعي من خالل
عدم ح�صر املال يف �أيدي فئة معينة ،و�إعادة
توزيعه بحيث ي�ستفيد منه جميع الورثة.
� -4أداء الك َّفارات� :أ�صل الك َّفارة ال�سرت والتغطية،
وهي عمل �صالح ميحو �أثر الذنب عن
فاعله) .(101و�س ِّميت بهذا اال�سم لأنها
تك ِّفر الذنب� :أي ت�سرته) .(102وهي ُملحقة
بال�صدقات ،ولها دور يف �إعانة الفقري وامل�سكني،
وتوفري فر�ص عمل لهما .ويف احلث على �أداء
الكفارة روى �أَ ُبو ُه َر ْي َر َة �أَ َّن َر ُ�سو َل َّ ِ
الل 
ي ٍ
يا
َقالََ «:م ْن َحلَفَ َعلَى َ ِ
ني َف َر�أَى غ ْ َ
َي َها خَ ْ ً
)(103
ِم ْن َها َف ْل ُي َك ِّف ْر َع ْن َيِي ِن ِه َو ْل َي ْف َعلْ »  .ووجه
الداللة :يف هذا احلديث داللة على من حلف
على فعل �شيء �أو تركه ،وكان احلنث خرياً
من التمادي على اليمني ،ا�ستحب له احلنث،
وتلزمه الك َّفارة) .(104وعن �أبي هُ َر ْي َر َة َ hقا َل:
و�س عِ ْن َد ال َّن ِب ِّي � إِ ْذ َجا َء ُه
َب ْي َن َما َن ْح ُن ُج ُل ٌ
الل َهلَ ْكتُ َ .قا َلَ «:ما
َر ُج ٌلَ ،ف َقا َلَ :يا َر ُ�سو َل َّ ِ
َل َك؟ َقا َلَ :و َق ْعتُ َعلَى ْام َر�أَتِي َو َ�أ َنا َ�صا ِئ ٌم.
َف َقا َل َر ُ�س ُ
ت ُد َر َق َب ًة ُت ْع ِت ُقهَا»؟
ول َّ ِ
الل »:ه َْل َ ِ
َقا َلَ :الَ .قا َلَ «:فه َْل َت ْ�س َتطِ ي ُع �أَ ْن َت ُ�صو َم َ�ش ْه َر ْي ِن
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ت ُد �إِ ْط َعا َم
ُم َت َتا ِب َع ْيِ»؟ َقا َلَ :الَ .ف َقا َلَ «:فه َْل َ ِ
�سِ ِّت َ
ني مِ ْ�سكِي ًنا»؟ َقا َلَ :الَ .قا َلَ :ف َم َك َث ال َّن ِب ُّي
ُ
َ ،ف َب ْي َنا َن ْح ُن َعلَى َذل َِك �أت َِي ال َّن ِب ُّي ِ ب َع َرقٍ
فِيهَا َ ْ
ال�سا ِئ ُل»؟
ت ٌر َ -وا ْل َع َر ُق ْالِ ْك َت ُل َ -قا َل�«:أَ ْي َن َّ
َ
َف َقا َل� :أ َناَ .قا َل ُ
«:خ ْذهَا َف َت َ�صد َّْق ِبهِ»َ .ف َقا َل
اللَّ
َّ
ال َّر ُج ُل� :أَ َعلَى �أَ ْف َق َر مِ ِّني َيا َر ُ�سو َل اللَِ ،ف َو ِ
ي َال َب َت ْيهَا ُ -يرِي ُد ْ َ
َما َب ْ َ
ال َّر َت ْيِ� -أَهْ ُل َب ْيتٍ
�أَ ْف َق ُر مِ نْ �أَهْ لِ َب ْيتِيَ ،ف َ�ضحِ َك ال َّن ِب ُّي َ ح َّتى
َب َدتْ �أَ ْن َيا ُب ُهُ ،ث َّم َقا َل�«:أَ ْط ِع ْم ُه �أَهْ لَ َك») .(105ويف
احلديث دليل على د ْو ِر الك َّفارات يف التخفيف
عن الفقراء وامل�ساكني.
 -5ت�شريع الهدي والأ�ضحية :وهي كالك َّفارات
وال�صدقات ُت�سهم يف م�ساعدة الفقري واملحتاج
و�سد عوزه ،ويف ت�شريع الهدي جاء َعنْ َعلِي
 hقوله�« :أَ َم َر ِن َر ُ�س ُ
الل � أَ ْن �أَ ُقو َم
ول َّ ِ
َعلَى ُب ْدنِه)َ ،(106و�أَ ْن �أَ َت َ�ص َّد َق ِبلَ ْحمِ هَا َو ُج ُلو ِدهَا
َو�أَجِ َّل ِتهَا)َ ،(107و�أَ ْن َال �أُ ْعطِ ي ْ َ
ال َّزا َر مِ ْنهَا»).(108
قال الإمام النووي«:يف هذا احلديث فوائد
كثرية منها :ا�ستحباب �سوق الهدي ،وجواز
النيابة يف نحره ،والقيام عليه ،وتفرقته ،و�أنه
يت�صدق بلحومها وجلودها َوجِ اللها»).(109
و�أما الأ�ضحية فعن �أَن ََ�س ْبنَ َما ِل ٍك َ hقالَ:
كَا َن ال َّنبِي ُ ي َ�ض ِّحي ِب َك ْب�شَ ْيَِ ،و�أَنَا �أُ�ضَ ِّحي
ي) .(110و َع ْن َ�سلَ َم َة ْبنِ الأَ ْك َو ِع َ hقالَ:
ِب َك ْب�شَ ْ ِ
َقا َل ال َّنبِيَ «:م ْن �ضَ َّحى ِم ْن ُك ْم َف َ
ال ُي ْ�صب َِح َّن
َب ْع َد ثَا ِل َث ٍة َو ِف َب ْي ِت ِه ِم ْن ُه �شَ ي ٌء»َ .فلَ َّما كَا َن ا ْل َعا ُم
الْ ُ ْق ِب ُل َقا ُلواَ :يا َر ُ�سو َل َّ ِ
الل َن ْف َع ُل َك َما َف َع ْلنَا
َعا َم ْال ِ
َا�ضي َقالَُ «:كلُوا َو�أَطْ ِع ُموا َوا َّد ِخ ُرواَ ،ف�إِ َّن
َّا�س َج ْه ٌد َف�أَ َر ْدتُ �أَ ْن ُت ِعينُوا
َذ ِلكَ ا ْل َعا َم كَا َن بِالن ِ
ِفي َها») .(111قال ابن بطالُ «:ي�ستحب له �أن
يت�صدق بثلثها ،وي�أكل ثلثهاُ ،ويطعم اجلريان
ثلثها؛ لأن ذلك كان يفعله بع�ض ال�سلف»).(112
 -6ت�شريع الوليمة :فعن عبد الرحمن بن عوف
� hأن ر�سول اهلل �«:أَ ْو ِ ْ
ل ولو ب�شاةٍ»)� .(113أَي

ا�ص َنع َوليم ًة .واحلكمة منها �إدخال ال�سرور يف
ْ
)(114
قلب امل�ؤمن خا�صة الفقري ؛ ولهذا ح�ض
النبي  على دعوة الفقري �إليها ،وح َّذر من
دعوة الأغنياء وترك الفقراء ،فعن �أبي هريرة
يقول�«:ش ُّر َّ
َ
الط َعا ِم َط َعا ُم ا ْل َولِي َم ِة
� hأنه كان
)(115
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
ُي ْدعَى َلهَا الأغ ِن َياءَُ ،و ُي ْتك الف َق َراءُ» .
قولهُ «:ي ْدعَى َلهَا الأَ ْغ ِن َياءُ» �أي �أنها تكون �شر
الطعام �إذا كانت بهذه ال�صفة؛ ولهذا قال ابن
ري
م�سعود �«:hإِ َذا ُخ َّ
�ص ا ْل َغن ُِّي َو ُتر َِك ا ْل َف ِق ُ
)(116
�أُمِ ْر َنا �أَن َل جنيب» .
 -7ت�شريع العقيقة :وهي ما ُيذبح عن املولود،
ا�س-ر�ضي
النبي  ،ف َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
وقد فعلها ُّ
َّ
الل َ ع َّق ع َِن ْ َ
ال َ�س ِن
اهلل عنهما� -أَ َّن َر ُ�سو َل ِ
َو ْ ُ
ي َك ْب ً�شا َك ْب ً�شا) .(117واحلديث دليل على
ال َ�س ْ ِ
م�شروعية العقيقة ،وفيها �إرفاء موارد التكافل
االجتماعي بني النا�س).(118
ات َقا َل�َ :س�أَ ْلتُ
� -8إباحة ال�صيد :ف َعنْ عَدِ ي ْب ِن َح ِ ٍ
ال َّن ِبي َ ف َقا َل�«:إِ َذا �أَ ْر َ�س ْلتَ َك ْل َب َك ْال ُ َع َّل َم َف َق َتلَ
َف ُك ْلَ ،و�إِ َذا �أَ َك َل َف َ
ال َت ْ�أ ُك ْلَ ،ف�إِ َّ َ
نا �أَ ْم َ�س َك ُه َعلَى
َن ْف�سِ هِ») .(119ووجه الداللة :يف �إطالق احلديث
دليل على �إباحة ال�صيد بجميع الكالب
املع َّلمة) .(120وقد �أباح الإ�سالم ال�صيد ،حلاجة
النا�س �إليه ،وخا�صة الفقراء غري القادرين
على �شراء اللحوم ،وح َّذر من اتخاذه و�سيلة
للهو واملرح.
 -9ت�شريع الفدية :فتجب الفدية يف عدَّة حاالت
مب َّينة يف الفقه الإ�سالمي ،فتجب على �سبيل
املثال على من عجز عن ال�صيام لكرب� ،أو مر�ض
ال يرجى ُبر�ؤهُ .قال تعالىَ «:و َعلَى ا َّلذِ َ
ين
يُطِ ي ُقو َن ُه ِف ْد َي ٌة َط َعا ُم مِ ْ�س ِكنيٍ») .(121فعنْ ع ََطا ٍء
ا�س َي ْق َر ُ�أَ «:و َعلَى ا َّلذِ َ
ين ُي َط َّو ُقو َن ُه
َ�سمِ َع ا ْب َن َع َّب ٍ
َ
َ
َ
ا�س :ل ْي َ�ستْ
ِف ْد َي ٌة َط َعا ُم مِ ْ�س ِكنيٍ» .قال ا ْب ُن َع َّب ٍ
وخةٍ ،هُ َو َّ
ب ْن ُ�س َ
ري ُة
َِ
ري َو ْال َ ْر�أَ ُة ا ْل َك ِب َ
ال�ش ْي ُخ ا ْل َك ِب ُ
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َال َي ْ�س َتطِ ي َعانِ �أَ ْن َي ُ�صو َماَ ،ف ْل ُي ْط ِع َمانِ َم َكا َن ُك ِّل
َي ْو ٍم مِ ْ�سكِي ًنا»).(122
 -10الغنيمة والفيء:
الغنيمة :ما ُي�ؤخذ من �أموال العدو عن طريق
القتال) .(123و�أ َّما الفيء :فهو ما ي�ؤخذ من
العدو بغري قتال كاخلراج) (124واجلزية).(125
فعن ُم َعا ِو َي َة َقا َلَ :قا َل َر ُ�س ُ
الل َ «:منْ
ول َّ ِ
ُ
ُي ِر ِد َّ ُ
َّ
ِّينَ ،والل ْال ُ ْعطِ ي
يا ُي َف ِّق ْه ُه ِف الد ِ
الل ِب ِه َخ ْ ً
َو�أَ َنا ا ْل َقا�سِ ُمَ ،و َال َت َز ُال هَذِ ِه الأُ َّم ُة َظاهِ ر َ
ِين
الل َوهُ ْم
َعلَى َمنْ َخا َل َف ُه ْم َح َّتى َي�أْتِي �أَ ْم ُر َّ ِ
َظاهِ ُرو َن»)َ .(126و ْال َ ْع َنىَ :ل �أَ َت َ�ص َّر ُف فِي ُك ْم
ِب َعطِ َّي ٍة َو َل َم ْن ٍع ِب َر�أْيِي� ،أَيْ َل �أُ ْعطِ ي �أَ َحدًاَ ،و َل
الل).(127
�أَ ْم َن ُع �أَ َحدًا �إِ َّل ِب َ�أ ْم ِر َّ ِ
 -11ت�شريع الهبات و�سائر التربعات :والهبة:
تل ُ
َّ ْ
ِيك للأ�شياء ب َِل عِ َو ٍ�ض) .(128وهي تعم
ال�س َّنة �إلى
الهدايا وال�صدقات ،وقد �أر�شدت ُّ
ذلك ،فعن �أَبِي هُ َر ْي َر َة  hع َِن ال َّن ِب ِّي ،
َقا َلَ «:يا ن َِ�سا ُء ْال ُ ْ�س ِل َماتِ َال َ ْ
ت ِق َر َّن َجا َر ٌة
)(130
َِ
لا َر ِتهَا َو َل ْو ِف ْر�سِ َن)�َ (129شاةٍ . ».والهبات
بجميع �أنواعها تعني الإن�سان على �إزالة ال�شح
والبخل ،كما تدخل ال�سرور على املوهوب له،
وت�سد حاجة املحتاج �إذا كان فقرياً) ،(131و ُت�سهم
يف توفري فر�ص عمل كثرية يف املجتمع.
 -12ت�شريع الو�صية والوقف :وهي تربع باملال
ُي�سهم يف مكافحة الفقر والبطالة ،لهذا ح ّثت
الأحاديث ال�شريفة �أن ُتعل للفقراء ،ف َعنْ
«:اج َع ْلهَا
�أَ َن ٍ�س َقا َل ال َّن ِبي  لأَبِي َط ْل َح َة ْ
ِل ُف َق َرا ِء �أَ َقا ِرب َِك»َ .ف َج َعلَهَا ِ َ
ل َّ�سا َن َو�أُ َب ِّي ْب ِن
َك ْعبٍ ).(132
ي
اح ُة ِال ْن ِت َفا ِع ِب َع ْ ٍ
 -13ت�شريع العارية :وهي �إ َب َ
مِ نْ �أَ ْع َيانِ ْالَالِ ) .(133فعن �أَ َبي �أُ َما َم َة قالُ:
الل َ ي ُق ُ
ول«:ا ْل َعا ِر َي ُة ُم�ؤَدَّا ٌة
َ�سمِ ْعتُ َر ُ�سو َل َّ ِ
َو ْالِ ْن َح ُة)َ (134م ْردُو َد ٌة») .(135والعارية فيها �إغاثة

للملهوف ،و�سد حاجة املحتاج والفقري الذي
ال ي�ستطيع توفري املعدات الالزمة لزراعته
و�صناعته ،وبهذا يتحقق التعاون ،ويزدهر
االقت�صاد).(136
 -14م�س�ؤولية الدولة بتوفري حياة كرمية
للمواطنني ،وذلك من خالل �سيا�سات
َّ
ال�ضمان االجتماعي،
اقت�صادية مثل:
والت�أمني ال�صحي ،واملعونة الوطنية،
الل ْب َن ُع َم َر-
والت�شغيل... ،الخ ،فعن َع ْب َد َّ ِ
الل 
ر�ضي اهلل عنهما -قال�َ :سمِ ْعتُ َر ُ�سو َل َّ ِ
ولُ «:ك ُّل ُك ْم َرا ٍع َو َم ْ�س� ٌ
َي ُق ُ
ؤول َعنْ َرعِ َّي ِتهَِ ،فالإِ َما ُم
)(137
َرا ٍع ،وَهْ َو َم ْ�س� ٌ
ؤول َعنْ َرعِ َّي ِتهِ . »...وعن �أَ َبي
الل 
ي الأَ ْزدِي َ hقا َل�َ :سمِ ْعتُ َر ُ�سو َل َّ ِ
َم ْر َ َ
ُ
َّ
َّ
َي ُق ُ
َّ
ولَ » :منْ َوال ُه الل َ -ع َّز َو َجل�َ -ش ْي ًئا
مِ نْ �أَ ْم ِر ْال ُ ْ�سلِمِ َ
اج ِت ِه ْم
اح َت َج َب دُو َن َح َ
ني َف ْ
َو َخ َّل ِت ِه ْم)َ (138و َف ْقرِهِ ُم ْاح َت َج َب َّ ُ
الل َع ْن ُه دُو َن
اج ِت ِه َو َخ َّل ِت ِه َو َف ْق ِرهِ») .(139فهذا حتذير لأويل
َح َ
الأمر من االحتجاب عن الرع َّية ،وعدم توفري
ما يحتاجون �إليه من �ضرورات احلياة� ،أو عدم
ق�ضاء م�صاحلهم .وتزداد م�س�ؤولية الدولة يف
توفري احلياة الكرمية ملواطنيها عند الكرب
والعجز عن العمل.
رابعاً� -ضبط العالقات التجارية واملالية :يجب
على ويل الأمر �أن يحافظ على الأموال
العا َّمة من التلف وال�ضياع ،ومينع التعامل
باملح َّرمات ،و�أكل �أموال النا�س بالباطل ،ويع ِّزز
الرقابة املالية بجميع �أنواعها؛ و�ضبط هذه
الأمور له �أثر كبري يف مكافحة الفقر والبطالة
وعدم ا�ستغالل النا�س) .(140ومن �صور ذلك:
 -1حرمة االعتداء على �أموال النا�س الآخرين:
ف َعنْ �أَبِي هُ َر ْي َر َة َ hقا َلَ :قا َل َر ُ�س ُ
الل
ول َّ ِ
«:ب َِح ْ�سبِ ْامرِئٍ مِ َن َّ
ال�ش ِّر �أَ ْن َي ْح ِق َر �أَ َخا ُه
ْال ُ ْ�س ِل َم ُك ُّل ْال ُ ْ�سل ِِم َعلَى ْال ُ ْ�سل ِِم َح َرا ٌم َد ُم ُه َو َمال ُهُ
َوعِ ْر ُ�ض ُه»).(141
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 -2حرمة �أكل مال اليتيم :ف َعنْ �أَبِي هُ َر ْي َر َة :ع َِن
ال�س ْب َع ْالُو ِب َقاتِ »َ .قا ُلوا:
ال َّن ِبيَ ,قا َل ْ
«:اج َت ِن ُبوا َّ
«:ال�ش ْر ُك بِاللَِّ،
َيا َر ُ�سو َل َّ
اللَِ ،و َما هُ نَّ ؟ َقا َل ِّ
ال�س ْح ُرَ ،و َق ْت ُل ال َّن ْف ِ�س ا َّلتِي َح َّر َم َّ ُ
الل �إِ َّال
َو ِّ
َ
َ
ب َْ
ِيمَ ،وال َّت َو ّل
ِال ِّقَ ،و�أ ْك ُل ال ِّر َباَ ،و�أ ْك ُل مَالِ ا ْل َيت ِ
َي ْو َم ال َّز ْحفِ َ ،و َق ْذ ُف ْال ُ ْح َ�ص َناتِ ْالُ�ؤْمِ َناتِ
ا ْل َغا ِف َ
التِ »).(142
 -3منع التبخي�س والتطفيف يف املوازين :ف َع ِن ا ْب ِن
ا�س -ر�ضي اهلل عنهماَ -قا َلَ :قا َل َر ُ�س ُ
الل
ول َّ ِ
َع َّب ٍ
 لأ�صحاب ْالِ ْك َي ُال َو ْالِي َز ُان�«:إنكم َق ْد َو َل ْي ُت ْم
ال�سا ِل َف ُة قبلكم»).(143
�أَ ْم ًرين َهلَ َكتْ فِي ِه الأُ َم ُم َّ
الل َعنْ
 -4حماربة االحتكار :ف َعنْ َم ْع َم ِر ْب ِن َع ْبدِ َّ ِ
الل َ قا َلَ «:ال َي ْح َت ِك ُر �إِ َّال َخاطِ ٌئ»).(144
َر ُ�سولِ َّ ِ
 -5حماربة الغِ�ش :ففي احلديث :عنْ �أَبِي
ب ِة
هُ َر ْي َر َة � hأَ َّن َر ُ�سو َل َّ ِ
الل َ م َّر َعلَى ُ�ص ْ َ
َط َعا ٍمَ ،ف�أَ ْد َخ َل َي َد ُه فِيهَاَ ،ف َنا َلتْ �أَ َ�صا ِب ُع ُه َبلَ ً
ال،
َف َقا َلَ «:ما َه َذا َيا َ�صاحِ َب َّ
الط َعا ِم ؟»َ .قا َل:
َّ
َ
ال�س َما ُء َيا َر ُ�سو َل اللَِ .قا َل�«:أ َف َ
ال
�أَ َ�صا َب ْت ُه َّ
َج َع ْل َت ُه َف ْو َق َّ
ا�س؟ َمنْ َغ َّ�ش
الط َعا ِم َكي َي َرا ُه ال َّن ُ
ِّ )(145
َفلَ ْي َ�س مِ ني» .
 -6احلجر على ال�سفيه واملفل�س :ف َع ِن ا ْب ِن َكعْبِ
الل َ ح َج َر َعلَى
ْب ِن َمال ٍِك َعنْ �أَبِي ِه �أَ َّن َر ُ�سو َل َّ ِ
ُم َعاذ ٍَ hما َل ُه َو َبا َع ُه ِف َد ْي ٍن َكا َن َعلَ ْي ِه).(146
َو َق ْد اُ ْ�س ُتدِ َّل ب َِح ْج ِر ِه َ علَى ُم َعا ٍذ �أَ َّن ُه َي ُجو ُز
َْ
ال ْج ُر َعلَى ُك ِّل َم ْد ُيونٍ َ ،و َعلَى �أَ َّن ُه َي ُجو ُز
)(147
ِل ْل َحاك ِِم َب ْي ُع مَالِ ْال َ ْد ُيونِ ِل َق َ�ضا ِء َد ْي ِن ِه .
 -7حماربة الربا :فهو من �أ�سباب الفقر ،وانت�شار
املجاعات ،والبطالة ،والركود االقت�صادي،
وهدر الطاقات واخلريات ،فعن النبي 
قالَ «:ما �أَ ْك َ َ
ث �أَ َح ٌد مِ َن ال ِّر َبا �إِ َّل َكا َن عَا ِق َب ُة �أَ ْم ِر ِه
�إِ َلى ُق ٍّل») .(148والربا ي�ؤدِّي �إلى ا�ستئثار فئة
ر�أ�سمالية ج�شعة ب�أ�سواق امل�سلمني و�أرزاقهم،
ّ
ويعطل اال�ستثمار ،وي�ؤدِّي �إلى انت�شار الك�سل،

فاملرابي يك�سب املال بغري ما جهد وتعب).(149
 -8تبني �سيا�سات اقت�صادية ُتكافح الفقر ومنها:
�أ� -سيا�سة التدخل يف ال�سوق عند ال�ضرورة:
كت�سعري ال�سلع الأ�سا�سية عند ج�شع التجار،
فهو من الأحكام القابلة للتغري بتغري
الظروف) .(150وال يلج�أ �إليه �إال يف حاالت
خا�صة ،ف َعنْ �أَ َن ٍ�س َقا َلَ :غ َ
ال�س ْع ُر َعلَى َعهْدِ
ال ِّ
الل َ�س ِّع ْر َل َنا.
الل َ ف َقا ُلواَ :يا َر ُ�سو َل َّ ِ
َر ُ�سولِ َّ ِ
َف َقا َل�«:إِ َّن َّ َ
الل هُ َو ْال ُ َ�س ِّع ُر ا ْل َقاب ُ
ِ�ض ا ْل َبا�سِ ُط
ال َّر َّز ُاقَ ،و�إِ ّن لأَ ْر ُجو �أَ ْن �أَ ْل َقى َر ِّبي َو َل ْي َ�س �أَ َح ٌد
مِ ْن ُك ْم َي ْط ُل ُبنِي ِب َْظلَ َم ٍة ِف َد ٍم َو َال َمالٍ »).(151
وفيه �إ�شارة �إلى �أن الت�سعري ت�ص ُّر ٌف يف �أموال
النا�س بغري �إذن �أهلها ،فيكون ظلماً للإمام �أن
ي�سعر ،لكن ي�أمرهم بالإن�صاف وال�شفقة على
اخللق والن�صيحة).(152
ب� -سيا�سة احلد الأدنى للأجور :واملق�صود به
تعديل الأجور ب�صورة دورية تبعاً للتغري يف
م�ستوى الأ�سعار وفقاً ملا تقدِّره جهة اخلربة
واالخت�صا�ص .والغر�ض من هذا التعديل
حماية الأجر النقدي للعاملني من انخفا�ض
القدرة ال�شرائية ملقدار الأجر بفعل الت�ضخم
النقدي وما ينتج عنه من االرتفاع املتزايد يف
امل�ستوى العام لأ�سعار ال�سلع واخلدمات).(153
ومن الن�صو�ص النبوية التي ت�شري �إلى هذه
ال�سيا�سة حديث عثمان بن عفان  hقال:
قال ر�سول اهلل َ «:ل ْي َ�س ِل ْب ِن �آ َد َم َح ٌّق فِي َما
ِ�صالِ َ :ب ْيتٌ ي�سرتهَ ،و َثوْبٍ ُي َوارِي
�سِ َوى هَذِ ِه اخل َ
ْ َ )(155
)(154
َع ْو َر َت ُه ،وجِ ْل ٌف من ْ ُ
ال ْب ِز َوالاءِ»  .ف�أخرب
� أن البن �آدم من الطعام ما ي�سد به جوعه،
ومن املاء ما يقطع ظم�أه ،ومن اللبا�س ما
ي�سرت عورته ،ومن امل�ساكن ما يظله من حر
وقر) ،(156وال بد ملقدِّر الأجور �أن يراعي كفاية
الأجر لتحقيق هذه الأ�سا�سيات.
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خام�ساً -املحافظة على املال و�صونهَّ :
حث الهدي
النبوي الكرمي على �صون املال وحفظه ،ونهى
عن �إ�ضاعته وتبذيره؛ لأ َّن هذا من �أ�سباب
الفقر ،وانت�شار البطالة ،ومن الو�سائل التي
ت�ساعد على حفظه ما يلي:
 -1حماربة الرتف والف�ساد :فالرتف �سبب يف
هالك الأمم ودمارها وفقرها ،لهذا ح َّذرت
ري ِة ْب ِن ُ�ش ْع َب َة h
ال�س َّنة من فعله ،ف َع ِن ْال ُ ِغ َ
ُّ
َ
َّ
َقا َلَ :قا َل ال َّنبي �«:إِ َّن الل َح َّر َم َعلَ ْي ُك ْم
ُع ُقو َق الأُ َّمهَاتِ َ ،و َو�أْ َد ا ْل َب َناتِ َ ،و َم َن َع َوهَاتِ (،)١٥٧
َو َك ِر َه َل ُك ْم قِي َل َو َقا َلَ ،و َك ْ َ
ال�س�ؤَالِ َ ،و�إِ َ�ضا َع َة
ث َة ُّ
ْالَالِ »( .)١٥٨وكتب عبد احلميد بن يحيى الكاتب
ر�سالة �إلى الك َّتاب يو�صيهم فيها«:واحذروا
متالف ال�سرف و�سوء عاقبة الرتف ،ف�إ ّنهما
يعقبان الفقر ،ويذالن الرقاب ،ويف�ضحان
�أهلهما») .(159وقد ح َّرم العلماء الأكل
الزائد على قدر الكفاية املبتغى به الرتفه
وال�سمن).(160
 -2تر�شيد اال�ستهالك :ح َّثت الأحاديث ال�شريفة
يف موا�ضع متعددة على االقت�صاد يف الإنفاق
و�ضبطه وتر�شيده ،ونهت عن الإ�سراف
والتبذير ،فهما �سبب يف �ضياع املال واندثاره،
ومن ث ّم الفقر واحلاجة .و�أ َّما �إ�ضاعة املال
فهو بذله يف غري م�صلحة دينية �أو دنيوية،
وذلك ممنوع؛ ل ّأن اهلل  -تعالى -جعل الأموال
قياماً مل�صالح العباد ،ويف تبذيرها تفويت لتلك
امل�صالح� ،إ َّما يف حق م�ض ِّيعها� ،أو يف حق غريه،
و�أ َّمـا بذله وكرثة �إنفاقه يف حت�صيل م�صالح
َ
قالوا«:ل
الأخرى فال ميتنع من حيث هو وقد
)(161
َ�س َر َف ِ ِف ا َ
ال�س َر ِف» .
خل ْيَِ ،ك َما َل َخ ْ َ
ي ِ ِف َّ
فعن عمرو بن �شعيب ،عن �أبيه ،عن جده َقا َل
ال َّن ِبي ُ «:ك ُلوا َو ْا�ش َر ُبوا َوا ْل َب ُ�سوا َو َت َ�ص َّد ُقوا،
ميلَةٍ») (163).(162وقال ابن
ي �إِ ْ�س َر ٍ
اف َو َال َ ِ
ِف َغ ْ ِ
عبا�س ُ «:hك ْل َما �شِ ْئتَ َ ،وا ْل َب ْ�س َما �شِ ْئتَ َ ،ما

ميلَ ٌة»).(164
�أَ ْخ َط َ�أ ْت َك ا ْث َن َتانِ �َ :س َر ٌف �أَ ْو َ ِ
املبحث الرابع
دور امل��ن��ه��ج ال��ن��ب��وي يف حتقيق التنمية
االقت�صادية
�أو ًال -مفهوم التنمية االقت�صادية :التنمية
االقت�صادية من الوجهة الإ�سالمية تعني:
زيادة عنا�صر الإنتاج ك َّماً ونوعاً زيادة ت�ؤدِّي
�إلى تزايد الناجت القومي الإجمايل و�إلى تزايد
متو�سط ن�صيب الفرد منه �ضمن �ضوابط
�شرعية جتعل من التنمية �أمراً �إيجابياً). (165
ثانياً -خ�صائ�ص التنمية االقت�صادية يف الإ�سالم:
�إن التنمية االقت�صادية ال�شاملة التي يتم
من خاللها الق�ضاء على الفقر والبطالة
�أو تخفيف حدَّتهما لي�ست مطلقة كما هي
حالها يف الدول الر�أ�سمالية والعلمانية ،بل
ال�س َّنة
لها قوانينها وخ�صائ�صها التي ب َّينتها ُّ
النبوية ال�شريفة ،وتتمثل هذه اخل�صائ�ص
فيما يلي):(166
� -1أن ترا َفق التنمية االقت�صادية بالإميان
والتقوى ،وبغري هذين العن�صرين ال تعطي
التنمية الفاعلية املطلوبة فعن عائ�شة -
ر�ضي اهلل عنها� -أن النبي  قال�«:إِ َّن َّ َ
الل
يُحِ ُّب �إِ َذا عَمِ َل �أَ َح ُد ُك ْم َع َمال �أَ ْن ُي ْت ِق َن ُه»).(167
وعن عا�صم بن كليب اجلرمي قال :قال النبي
«:يُحِ ُّب ُ
اهلل ِل ْل َعامِ لِ �إِ َذا عَمِ َل �أَ ْن ُي ْح�سِ َن»)،(168
فاحلديثان ال�سابقان ح َّثا على �إتقان العمل
و�إح�سانه ،والإتقان والإح�سان َّ
يدلن على
التقوى والإميان ،وهما من متطلبات التنمية
والتقدّم ،ثم �إن االنحراف عن م�ستلزمات
الإميان والتقوى نتيجته احلتمية عدم فاعلية
التنمية ،و�ضعف نتائجها ،وانهدام بنائها ،ف َعنْ
�أَبِي هُ َر ْي َر َة � hأَ َّن ال َّن ِبي َ قا َلَ «:ما مِ نْ َي ْو ٍم
ُي ْ�ص ِب ُح ا ْل ِع َبا ُد فِي ِه �إِ َّال َملَ َكانِ َي ْن ِز َالنِ َف َي ُق ُ
ول
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�أَ َحدُهُ َما ال َّل ُه َّم �أَ ْع ِط ُم ْن ِف ًقا َخلَ ًفاَ ،و َي ُق ُ
ول
م�سِ ًكا») .(169ووجه الداللة:
ال َآخ ُر ال َّل ُه َّم �أَ ْع ِط ُ ْ
الإنفاق يف �سبيل اهلل عالمة من عالمات
الإميان ،وهو �سبب يف مناء املال وزيادته،
والبخل وهو انحراف عن الإميان ي�ؤدِّي �إلى
�ضياع ماله).(170
 -2اال�ستغفار والتوبة �إلى اهلل -تعالى -والتو ُّكل
عليه �ضرورات ال ب َّد منها عند حدوث خلل
يف �إميان املجتمع وتقواه حتى تعود النتائج
ِيم
الإيجابية لعملية التنمية ،ف َعنْ �أَبِي َت ٍ
ال ْي َ�ش ِان َقا َل�َ :سمِ ْعتُ ُع َم َر َي ُق ُ
َْ
ول�َ :سمِ ْعتُ
الل َ ي ُق ُ
ولَ «:ل ْو �أَ َّن ُك ْم َت َو َّك ْل ُت ْم َعلَى
َر ُ�سو َل َّ ِ
الل َح َّق َت َو ُّك ِل ِه َل َر َز َق ُك ْم َك َما َي ْر ُز ُق َّ
ي َت ْغدُو
َّ ِ
الط ْ َ
َ ً )(171
ا�صا َو َت ُرو ُح بِطانا»  .فقد َّ
بي احلديث
خِ َم ً
ُّ
ال�سابق �أن التوكل على اهلل �سبب يف حدوث
الرزق واخلري.
ثالثاً -و�سائل ومرتكزات املنهج النبوي يف حتقيق
التنمية االقت�صادية :كان للمنهج النبوي دوره
الوا�ضح يف هذا اجلانب ،فقد �أ�شارت الأحاديث
ال�شريفة �إلى كثري من الو�سائل االقت�صادية
التي ت�ساعد يف حتقيق التنمية االقت�صادية
ومكافحة الفقر والبطالة ،ومن هذه الو�سائل:
 -1عمارة الأر�ض وا�ست�صالحها :فالأر�ض عن�صر
مهم من عنا�صر الإنتاج ،وهي وراء التقدُّ م
ٌّ
)(172
العاملي  ،يف بطنها املاء ،واملعدن ،والنفط ،والغاز،
وغري ذلك ،وتقوم على منتجاتها ومواردها التي
حلرف .وفائدة
ال حت�صى كثري من ال�صناعات وا ِ
�إحياء املوات منها ا�ستثمار الأر�ض و�إعمارها،
وحتقيق التنمية االقت�صادية ،فالزراعة �أهم
م�صدر من م�صادر التنمية ،وي�ؤدِّي ذلك �إلى زيادة
الدخل القومي نتيجة وجود مزروعات جتب فيها
الزكاة) .(173وقد ح َّثت الأحاديث ال�شريفة على
ا�ستغالل الأر�ض ،ف َعنْ عَائ َِ�ش َة -ر�ضي اهلل عنها-
ع َِن ال َّن ِبي َ قا َلَ «:منْ �أ َع َم َر �أَ ْر ً�ضا َل ْي َ�ستْ ِ ألَ َحدٍ

َف ُه َو �أَ َح ُّق») .(174واملراد من احلديث من �أعمر �أر�ضاً
بالإحياء فهو �أحق �أي �أحق به من غريه) .(175ويكون
�إعمار الأر�ض بزراعتها وت�شجريها ،وا�ستخراج
خرياتها ،وا�ست�صالح الأرا�ضي الزراعية ومكافحة
الت�صحر؛ ليعتا�ش النا�س بالزراعة وال�صناعة
ّ
)(176
والتجارة  .فالأر�ض ثروة ا�سرتاتيجية ال
بد من العمل على حمايتها وتنميتها بالو�سائل
املتاحة كافة).(177
 -2احلث على الك�سب امل�شروع ومكافحة البطالة:
ح َّثت الأحاديث النبوية على العمل امل�شروع
كعن�صر مهم من عنا�صر الإنتاج له دور كبري
يف حتقيق كفاية العامل االقت�صادية وحماربة
الفقر والبطالة ،وجعلت عمل الإن�سان يف
معا�شه عبادة ،كما ح َّثت على حت�صيل الرثوة،
واالبتغاء من ف�ضل اهلل وال�ضرب يف الأر�ض
بالزراعة والتجارة وال�صيد وال�صناعة
وغري ذلك .والعمل قد يكون يدوياً كالنجار
واخل َّياط� ،أو عقلياً كاملهند�س والطبيب ،وقد
يكون �آلياً كا�ستخدام املحاريث ،وغري ذلك).(178
ومطلوب من الدولة �إن�شاء امل�صانع ،و�إقامة
امل�شاريع ،وت�شجيع اال�ستثمار؛ لت�شغيل الأيدي
العاملة؛ وتوفري فر�ص العمل؛ وحماربة
البطالة .ومن و�سائل الك�سب امل�شروع ما يلي:
�أ -التجارة :فقد َّ
حث الهدي النبوي على التجارة
كو�سيلة من و�سائل الك�سب ،فعن �أن�س بن
«:ات ُروا
مالك  hقال :قال ر�سول اهلل
َّ ِ
َّ َ ُ )(179
ِف �أَ ْم َوالِ ا ْل َي َتا َمى َال َت�أْ ُك ُلهَا الزكاة»  .وعن
با َء ْب َن عَازِبٍ َو َز ْي َد
�أَ َبي ْالِ ْنهَالِ قال�َ :س َ�أ ْلتُ ا ْل َ َ
ال�ص ْر ِف َف َقا َالُ :ك َّنا َتاجِ َر ْي ِن َعلَى
ْب َن �أَ ْر َق َم ع َِن َّ
الل  ع َِن
الل َ ف َ�س�أَ ْل َنا َر ُ�سو َل َّ ِ
َعهْدِ َر ُ�سولِ َّ ِ
ال�ص ْر ِف َف َقا َل�ِ «:إ ْن َكا َن َيدًا ِب َيدٍ َف َ
ال َب�أْ َ�سَ ،و ِ�إ ْن
َّ
َكا َن َن َ�سا ًء َف َ
ال َي ْ�ص ُل ُح») .(180فظاهر احلديثني
يحث على التجارة باملال.
ب -ال�صناعة :فقد َّ
النبي  على ال�صناعة
حث ُّ
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كو�سيلة مه َّمة من و�سائل التنمية والإنتاج ،حيث
بها تتط َّور ال�سلع واملنتجات ملواجهة احلاجات
الب�شرية ب�شكل م�ستمر) .(181ف َعنْ �أَبِي َذ ٍّر َ hقا َل
َ�س َ�أ ْلتُ ال َّن ِبي � أَي ا ْل َع َملِ َ�أ ْف َ�ض ُل؟ َقا َل�ِ «:إمي ٌ
َان
ب َّ
ِاللَِ ،وجِ هَا ٌد ِف َ�س ِبي ِلهِ»ُ .ق ْلتُ َ :ف�أَي ال ِّر َقابِ �أَ ْف َ�ض ُل؟
َقا َل�«:أَ ْغ َ
الهَا َث َم ًناَ ،و�أَ ْن َف ُ�سهَا عِ ْن َد َ�أهْ ِلهَا»ُ .ق ْلتُ :
)(182
َف�إِ ْن َ ْ
ل �أَ ْف َع ْلَ .قا َلُ «:ت ِع ُ
ني �ضائ ًعا �أَ ْو َت ْ�ص َن ُع
)(183
لأَ ْخ َر َق»  .قال ابن بطالُ « :ت ِع ُ
ني �ضائ ًعا»� ،أي
ريا�« .أَ ْو َت ْ�ص َن ُع لأَ ْخ َر َق» :يعنى عام ً
ال ال
تعني فق ً
ي�ستطيع عمل ما يحاوله ،واخلرق ال يكون �إال يف
اليدين ،وهو الذي ال يح�سن ال�صناعات).(184
جـ -الزراعة والرثوة احليوانية واملعادن :حيث ورد
يف ن�صو�ص ال�سنة ال�شريفة ُّ
احلث على زراعة
َ
�س h
الأر�ض وا�ستغاللها و�إعمارها ،فعن �أ َن ٍ
�أدفن َر ُ�س ُ
ِ�س
ول َّ ِ
الل َ قا َلَ «:ما مِ نْ ُم ْ�سل ٍِم َي ْغر ُ
َ
ْ
ي �أ ْو �إِ ْن َ�س ٌان
َغ ْر ً�سا� ،أَ ْو َي ْز َر ُع َز ْر ًعاَ ،ف َي�أ ُك ُل مِ ْن ُه َط ْ ٌ
�أَ ْو َبهِي َم ٌة� ،إِ َّال َكا َن َل ُه ِب ِه َ�ص َد َق ٌة») .(185ووجه
الداللة :يف احلديث ٌّ
ح�ض على عمارة الأر�ض؛
لتعي�ش نف�سه �أو من ي�أتي بعده ممن ي�ؤجر
فيه ،وذلك يدل على جواز اتخاذ ال�صناع،
و�أن اهلل  -تعالى � -أباح ذلك لعباده امل�ؤمنني
لأقواتهم و�أقوات �أهليهم طل ًبا للغنى بها عن
النا�س) .(186ويف احلديث �أي�ضاً �أن ر�سول اهلل
� صافح �سعد بن معاذ  hفقالَ «:ما َه َذا
َ )(188
الذِ ِي �أَرَىَ ِب َيدِ َك») .(187فقال� :أَ ْ�ضر ُِب بامل ِّر ِ
وامل ِْ�س َحاة) (189لأنفق على عيايل .فق َّبل ر�سول
اهلل يده وقالَ «:ك َّفانِ يُحِ ُّب ُه َما ُ
اهلل َت َعا َلى»).(190
ويف هذا بيان �أ َّن املرء باكت�ساب ما ال بد له
منه ينال من الدرجات �أعالها ،و� َّإنا ينال
ذلك ب�إقامة الفري�ضة؛ ولأ ّنه ال يتو�صل �إلى
�إقامة الفر�ض �إ ّال به) .(191كما دعا الإ�سالم �إلى
االهتمام بالرثوة احليوانية ،ف َعنْ �أَبِي هُ َر ْي َر َة
 hع َِن ال َّن ِبي َ «:ما َب َع َث َّ ُ
الل َن ِب ًّيا �إِ َّال َرعَى
ا ْل َغ َن َم»َ .ف َقا َل �أَ ْ�ص َحا ُب ُهَ :و�أَنْتَ َ .ف َقا َلَ «:ن َع ْم
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ُكنْتُ �أَ ْرعَاهَا َعلَى َق َرار َ
ِيط لأَهْ لِ َم َّك َة»).(192
واحليوانات و�سيلة مه َّمة من و�سائل التنمية
االقت�صادية ومكافحة الفقر والبطالة ،حيث
تقوم عليها كثري من ال�صناعات ،فمنها ت�صنع
الألب�سة ،وهي م�صدر مهم من م�صادر الغذاء
والطاقة ،وهي من و�سائل الرتفيه والرتويح
عن النف�س ،وهي و�سيلة لنقل النا�س واملنتجات
والب�ضائع ،ومنها الدواء ال�شايف ،ومنها
امل�ساكن والأثاث؛ ولهذا منعت الن�صو�ص
النبوية عقرها �إن كانت منتجة ،فقد قال
ر�سول اهلل  للأن�صاري الذي ه َّم بذبح �شاته
اك َو ْ َ
له�«:إِ َّي َ
وب») .(193كما نهت عن عقرها
ال ُل َ
وهدرها لغري م�أكلة �أو فائدة اقت�صادية ،جاء
يف و�صية �أبي بكر ليزيد بن �أبي �سفيانَ «:و َل
َت ْق َط َعنَّ َ�ش َج ًرا ُم ْثمِ ًراَ ،و َل َت ْع ِق َر َّن َ�شا ًةَ ،و َل
َب َق َرة � َّإل لِ َ�أْ َكلَةٍَ ،و َل ُت َخ ِّر َبنَّ عَامِ ًراَ ،و َل ُت َغ ِّر َقنَّ
َن ْخ ًلَ ،و َل ُ َ
ال�س َّنة على
ت ِّر َق َّن ُه») .(194وح َّثت ُّ
ات ،h
ال�صيد واالنتفاع به ،ف َعنْ عَدِ يِّ ْب ِن َح ِ ٍ
)(195
ا�ض ،
َقا َل�َ :س َ�أ ْلتُ ال َّن ِب َّي َ عنْ َ�ص ْيدِ املِ ْع َر ِ
اب ِب َع ْر ِ�ض ِه
اب ب َِح ِّد ِه َف ُك ْل ُهَ ،و َما �أَ َ�ص َ
َقا َلَ «:ما �أَ َ�ص َ
َف ُه َو َوقِي ٌذ) .(197)»(196ويف احلديث داللة على ح ِّل
ال�صيد وم�شروعيته .كما ح َّثت على ا�ستخراج
ما يف البحر من نعم وجواهر وحلي ثمينة.
وح َّثت على ا�ستخراج معادن الأر�ض من ذهب
ونحا�س وحديد وغريه ،وا�ستخراج خرياتها
من النفط والغاز ،وغري ذلك من عنا�صر
الطاقة الباطنة والظاهرة ،ف َعنْ �أَبِي هُ َر ْي َر َة
َ )(198
الل َ قا َلَ « :و ِف ال ِّركا ِز
� :hأَ َّن َر ُ�سو َل َّ ِ
ا ُ
خل ُم ُ�س») .(199فقد �أوجب اخلم�س يف ال ِّركاز
مما يعني جواز ا�ستخراج ما يف الأر�ض من
املعادن املدفونة واالنتفاع بها.
 -3احلجر على املف�سدين واملدينني :واجب على
ويل الأمر �أن يحافظ على الأموال العامة
من التلف وال�ضياع؛ ولذلك عليه �أن يحجر
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على ال�سفيه ومينع الف�ساد ،فهما من �أ�سباب
الفقر والبطالة) .(200وال�سبب يف ذلك � ّأن ه�ؤالء
ال�سفهاء مب ِّذرون وم�ض ِّيعون لأموالهم يف
ق�ضاء ال�شهوات وامللذات املح َّرمة ،وال يدركون
عواقب ت�صرفاتهم املالية التي قد تنتهي بهم
�إلى م�صاف الفقراء والبائ�سني .ف َع ِن ا ْب ِن َكعْبِ
الل َ ح َج َر َعلَى
ْب ِن َمال ٍِك َعنْ �أَبِي ِه �أَ َّن َر ُ�سو َل َّ ِ
ُم َعا ٍذَ hما َل ُه َو َبا َع ُه ِف َد ْي ٍن َكا َن َعلَ ْي ِه)َ .(201و َق ْد
اُ ْ�س ُتدِ َّل ب َِح ْج ِر ِه َ علَى ُم َعا ٍذ �أَ َّن ُه َي ُجو ُز ْ َ
ال ْج ُر
َعلَى ُك ِّل َم ْد ُيونٍ َ ،و َعلَى �أَ َّن ُه َي ُجو ُز ِل ْل َحاك ِِم َب ْي ُع
مَالِ ْال َ ْد ُيونِ ِل َق َ�ضا ِء َد ْي ِن ِه).(202
 -4منع احتكار ال�سوق :فقد منع الهدي النبوي
�أن ت�ست�أثر فئة �أو طبقة من املجتمع بخرياته
و�أمواله و�شركاته ،كما هو احلال يف الدول
الر�أ�سمالية وغريها ،حيث تقوم ال�شركات
الكربى باحتكار ال�سوق ،ومنع ال�شركات
مما ي�ؤدِّي �إلى تكد�س
الأخرى من اال�ستثمارَّ ،
الأموال يف يد فئة ج�شعة من التجار على
ح�ساب ال�شركات ال�صغرية التي ت�ضطر �إلى
�إغالق �أبوابها ب�سبب الإفال�س ،وهذا من �ش�أنه
�أن يزيد من �أعداد الفقراء ،وين�شر البطالة
والف�ساد ،ف َعنْ َم ْع َم ِر ْب ِن َع ْبدِ َّ
الل َ hعنْ
الل َ قا َلَ «:ال َي ْح َت ِك ُر �إِ َّال َخاطِ ٌئ»).(203
َر ُ�سولِ َّ ِ
 -5ا�ستثمار املال وت�شغيله وعدم كنزه :نهت
الأحاديث النبوية عن كنز الأموال وعدم
ا�ستثمارها ،فعن �أن�س بن مالك  hقال :قال
«:ات ُروا ِف �أَ ْم َوالِ ا ْل َي َتا َمى َال
ر�سول اهلل
َّ ِ
َّ َ ُ )(204
َت�أْ ُك ُلهَا الزكاة»  .وكنز املال يلحق ال�ضرر
باالقت�صاد والدخل القومي والفردي ،ومينع
اال�ستثمار الذي يدفع عجلة االقت�صاد �إلى
الأمام ،وي�ؤدِّي �إلى الفقر والبطالة والركود
والك�ساد ،والأمم القوية هي الأمم التي ت�ستثمر
�أموالها لتحقيق التنمية االقت�صادية ال�شاملة
والرخاء ل�شعوبها .ثم �إ َّن الأموال �أعدت

للتجارة وحتقيق الأرباح فكيف يتح َّقق ذلك
�إن كنزت ودفنت؟ قال الإمام ال�سرخ�سي«:ث ّم
�سائر الأموال خملوقة لالبتذال واالنتفاع
ب�أعيانها ،فال ت�صري معدَّة للنماء �إال بفعل من
العباد من �إ�سامة �أو جتارة») .(205ومن و�سائل
ا�ستثمار املال ما يلي:
�أْ -ال ُ َزا َر َع ِة و ْال ُ َ�سا َقا ُة� :أما ْال ُ َزا َرعَة فهي َد ْف ُع
الَ ْر ِ�ض �إ َلى َمنْ َي ْز َر ُعهَا َو َي ْع َم ُل َعلَ ْيهَاَ ،وال َّز ْر ُع
ْأ
َب ْي َن ُه َما) .(206و�أما ْال ُ َ�سا َقا ُة :فهي �أَ ْن َي ْدف َعَ
ال َّر ُج ُل َ�ش َج َر ُه �إ َلى � َآخ َرِ ،ل َي ُقو َم ب َِ�س ْق ِيهَِ ،و َع َملِ
َ�سا ِئ ِر َما َي ْح َتا ُج �إ َل ْيهِ ،ب ُِج ْز ٍء َم ْع ُلو ٍم َل ُه مِ نْ
َث َم ِر ِه) .(207وا�ستدل العلماء على جوازهما مبا
رواه ا ْب ِن ُع َم َر  -ر�ضي اهلل عنهما � -أَ َّن َر ُ�سو َل
ب ا ْل َيهُو َد َعلَى �أَ ْن َي ْع َم ُلوهَا
َّ ِ
الل � أَ ْع َطى َخ ْي َ َ
َو َي ْز َرعُوهَاَ ،و َل ُه ْم َ�ش ْط ُر َما َخ َر َج مِ ْنهَا).(208
قال العيني :فيه �إثبات امل�ساقاة واملزارعة).(209
فباملزارعة وامل�ساقاة موا�ساة للفقري ،وتوفري
فر�ص عمل ملن يعدم ر�أ�س املال ،وميلك
القدرات العقلية واجل�سدية التي مت ِّكنه من
العمل والإنتاج وطرد الفقر .والفائدة من
املزارعة وامل�ساقاة هي عمارة الأر�ض ،فالزراعة
من �أكرب م�صادر الرثوة للدولة ،وهي توفر
فر�ص عمل كثرية ،وبهذا تتحقق الفائدة
املادية للمزارع والعامل والعمال).(210
ب -امل�ضاربةَ :و َم ْع َناهَا �أَ ْن َي ْد َف َع َر ُج ٌل َما َل ُه �إ َلى
� َآخ َر َي َّتجِ ُر َل ُه فِيهَِ ،علَى �أَ َّن َما َح َ�ص َل مِ نْ ال ِّر ْب ِح
َب ْي َن ُه َما َح َ�سبِ َما َي ْ�ش َت َِطانِ ) .(211وهي نوع من
�أنواع ال�شركات التي تهدف �إلى حتقيق الأرباح،
وتوفري فر�ص عمل حقيقية ملن ميلك اخلربة،
وال ميلك املال ،كما حتقق م�صالح �أرباب
الأموال يف نطاق اال�ستثمار الإ�سالمي).(212
ال�س َّنة ما ُّ
يدل على جوازها ،ف َعن
وقد ورد يف ُّ
ُ�صهيب � hأن النبي  قالَ «:ث ٌ
الث فيهنَّ
الب َك ُة :ال َب ْي ُع �إلى �أَ َجلٍ َ ،وامل ُ َقا َر َ�ض ُةَ ،و َخ ْل ُط
ََ
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الب ب َّ
ِال�شعِري لل َب ْيت ال لل َب ْيع») ،(213وكان
ُ ِّ
ا�س ْب ُن َع ْبدِ ْال ُ َّطلِبِ �إِ َذا َد َف َع َم ًال ُم َ�ضا َر َب ًة
ا ْل َع َّب ُ
َ
ْا�ش َ َ
ت َط َعلَى َ�صاحِ ِب ِه �أ ْن َل َي ْ�س ُل َك ِب ِه َب ْح ًراَ ،و َل
َي ْن ِز َل ِب ِه َوا ِد ًياَ ،و َل َي ْ�ش َتِيَ ِب ِه َذ َ
ات َك ِبدٍ َر ْط َبةٍ،
َف�إِ ْن َف َع َل َف ُه َو َ�ضامِ ٌنَ ،ف َر َف َع َ�ش ْر َط ُه �إِ َلى َر ُ�سولِ
هلل َ ف�أَ َجا َزهُ») ،(214وعن ا ْل َع َ
ال ِء ْب ِن َع ْبدِ
ا ِ
َ
َ
ال َّر ْح َم ِنَ ،عنْ �أبِيهَِ ،عنْ َج ِّدهِ� :أ َّن ُع ْث َما َن ْب َن
َع َّفا َن �أَ ْع َطا ُه َما ًال ِق َرا�ضاً َي ْع َم ُل فِيهَِ ،علَى �أَ َّن
ال ِّر ْب َح َب ْي َن ُه َما).(215
ب ْثلِ ال َّث َم ِن
ج -بيع ْال ُ َرا َب َحةَِ :وهُ َو ُم َبا َد َل ُة ْال َ ِبي ِع ِ ِ
الَ َّولِ َو ِز َيا َد ِة ِر ْب ٍح) .(216والدليل على جواز
ْأ
ري
املرابحة �أَ َّن ُع ْث َما َن ْب َن َع َّفا َن َكا َن َي ْ�ش َتِي ا ْل ِع َ
َف َي ُق ُ
ولَ :منْ ُي ْرب ُِحنِي ُع ُقلَهَا؟ َمنْ َي َ�ض ُع ِف
)(217
يَدِ ي دِي َنا ًرا؟  .واملرابحة و�سيلة ا�ستثمارية
ناجحة ،فهي ت�ؤدِّي �إلى زيادة التبادل
التجاري ،وتوفري فر�ص عمل حقيقية لكثري
من العاطلني عن العمل.
د -عقد اال�ست�صناع :وهو عقد على مبيع يف الذمة
و�شرط عمله على ال�صانع) .(218والدليل على
الل َح َّد َث ُه �أَ َّن
جوازه ما جاء َعنْ َناف ٍِع �أَ َّن َع ْب َد َّ ِ
ا�ص َط َن َع َخ َ ً
اتا مِ نْ َذهَبٍ َ ،ج َع َل َف َّ�ص ُه
ال َّن ِبي ْ 
ا�س َخ َواتِي َم
ِف َب ْط ِن َك ِّف ِه ِ�إ َذا َل ِب َ�س ُهَ ،ف ْ
ا�ص َط َن َع ال َّن ُ
َ
َّ
َ
بَ ،ف َحمِ َد الل َو�أ ْث َنى َعلَ ْي ِه
مِ نْ َذهَبٍ َ ،ف َرق َِى ْالِ ْن َ َ
َ
ا�ص َط َن ْع ُت ُهَ ،و ِ�إ ِّن َال �أ ْل َب ُ�س ُه».
َف َقا َل�ِ «:إ ِّن ُكنْتُ ْ
َ َ َ َ َ َ َّ )(219
ا�س .
فن َبذ ُه فن َبذ الن ُ
ال�سلَ ِمَ :وهُ َو �أَ ْن ُي ْ�س ِل َم عِ َو ً�ضا
هـ-التمويل ب�صيغة َّ
َ
َ
وف ِف ال ِّذ َّم ِة �إلى �أ َجلٍ ،
ا�ض ًراِ ،ف عِ َو ٍ�ض َم ْو ُ�ص ٍ
َح ِ
َ ً )(220
َ
َو ُي َ�س َّمى َ�سل ًماَ ،و َ�سلفا  .ودليله حديث ا ْب ِن
ا�س -ر�ضي اهلل عنهماَ -قا َل :قال َر ُ�س ُ
الل
ول َّ ِ
َع َّب ٍ
َ
َ
ُ
َ «:منْ َ�س َّل َف ِف َ ْ
ترٍ ف ْل ُي ْ�سل ِْف ِف ك ْيلٍ َم ْعلو ٍم،
َو َو ْزنٍ َم ْع ُلو ٍم») .(221وجه الداللة :يف احلديث
جواز ال�سلم ،و�أنه ي�شرتط �أن يكون قدره
معلوماً بكيل �أو وزن �أو غريهما مما ي�ضبط
به).(222

و -ال�شركة :وهي عبارة عن عقد بني املت�شاركني
يف ر�أ�س املال والربح) .(223والدليل على جواز
ال�شركة ما جاء َعنْ �أَبي هُ َر ْي َر َة َ hقا َلَ :قا َل
ول َّ ُ
الل َ «:ي ُق ُ
َر ُ�س ُ
الل َ -ع َّز َو َج َّل� :-أَ َنا
ول َّ ِ
َثال ُِث َّ
ي َما َ ْ
ل َي ُخنْ �أَ َحدُهُ َما َ�صاحِ َب ُه،
ال�شرِي َك ْ ِ
)(224
َف�إِ َذا َخا َن َخ َر ْجتُ مِ نْ َب ْي ِن ِه َما»  .و َعنْ �أَ َبي
ت ْيتُ �أَ َنا َو َ�شر ٌ
ْالِ ْنهَالِ َقا َلْ :ا�ش َ َ
ِيك ِل َ�ش ْي ًئا
با ُء ْب ُن عَازِبٍ
َيدًا ِب َيدٍ َو َن�سِ ي َئ ًةَ ،ف َجا َء َنا ا ْل َ َ
َف َ�س َ�أ ْل َناهَُ ،ف َقا َلَ :ف َع ْلتُ َ�أ َنا َو َ�شرِيكِي َز ْي ُد ْب ُن
�أَ ْر َق َمَ ،و َ�س�أَ ْل َنا ال َّنبي َ عنْ َذل َِك َف َقا َلَ «:ما َكا َن
َيدًا ِب َيدٍ َف ُخ ُذوهَُ ،و َما َكا َن َن�سِ ي َئ ًة َف َذ ُروهُ»).(225
ووجه الداللة :يدل احلديث ال�سابق على
�أن ال�شركة يف الدنانري والدراهم جائزة ،وال
يجوز �شيء من ال�صرف ن�سيئة وهو الت�أخري،
و�إمنا يجوز يداً بيد) .(226وتعمل ال�شركات على
جتميع مدَّخرات النا�س وت�شغيلها يف امل�شاريع
االقت�صادية ،فرتفع عنهم الفقر واحلرج
وال�ضيق) .(227ويف ال�شركة ت�شجيع للتجار
امل�سلمني على �إيداع �أموالهم وا�ستثمارها لدى
البنوك الإ�سالمية لدعم اقت�صاديات العامل
الإ�سالمي ،و�إقبالهم على مداومة ا�ستثمارها
ً
بدل من اكتنازها ،وكذلك حتريرهم من قيود
الربا الذي هيمن على معامالتنا االقت�صادية
يف هذا الزمان.
ز -ت�شريع الوقف :وهو يف ال�شرع :حتبي�س الأ�صل
وت�سبيل الثمرة) .(228فقد و�ضعت الأحاديث
ال�شريفة �آلية فعالة لتوفري التمويل الالزم
للم�شروعات التعليمية وال�صناعية والعالجية
وغريها بدي ً
ال للقرو�ض الأجنبية التي ترهق
كاهل امليزانيات ب�سبب فوائدها الباهظة،
والتي تعد �أحد �أ�سباب تعرث التنمية ،وهذه
الآلية هي الوقف الإ�سالمي الذي ظهر يف
�أول مرة يف عهد النبي  ،وخري مثال على
ذلك ما حدّده الفاروق عمر بن اخلطاب يف
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الأر�ض التي مت حب�س �أ�صلها ،وت�صدّق بالعائد
منها تطبيقاً للتوجيه النبوي ،ف َع ِن ا ْب ِن ُع َم َر
ب
 ر�ضي اهلل عنهما َقا َل� :أَ َ�ص َاب ُع َم ُر ب َِخ ْي َ َ
�أَ ْر ً�ضا َف�أَ َتى ال َّن ِبي َ ف َقا َل� :أَ َ�ص ْبتُ َ�أ ْر ً�ضا َ ْ
ل
�أُ ِ�ص ْب َما ًال َق ُّط �أَ ْن َف َ�س مِ ْن ُهَ ،ف َك ْي َف َت�أْ ُم ُر ِن ِبهِ؟
َقا َل�«:إِ ْن �شِ ْئتَ َح َّب ْ�ستَ َ�أ ْ�صلَهَاَ ،و َت َ�ص َّد ْقتَ ِبهَا».
َف َت َ�ص َّد َق ُع َم ُر �أَ َّن ُه َال ُي َبا ُع �أَ ْ�ص ُلهَاَ ،و َال ُيوه َُبَ ،و َال
ُيو َر ُثِ ،ف ا ْل ُف َق َرا ِء َوا ْل ُق ْر َبى َوال ِّر َقابِ َو ِف َ�س ِبيلِ
الل َو َّ
ال�س ِبيلِ َ ،و َال ُج َنا َح َعلَى َمنْ
َّ ِ
ال�ض ْي ِف َوا ْب ِن َّ
وف� ،أَ ْو ُي ْط ِع َم َ�صدِ ي ًقا
َو ِل َيهَا �أَ ْن َي ْ�أ ُك َل مِ ْنهَا بِا ْل َ ْع ُر ِ
ي ُم َت َم ِّولٍ ) (229فِي ِه) .(230ووجه الداللة :هذا
َغ ْ َ
)(231
احلديث �أ�صل يف �إجازة احلب�س والوقف .
والوقف ميثل مورداً مالياً دائماً للمرافق
العامة يف املجتمع من م�ساجد ومدار�س
وجمعيات وم�ست�شفيات وغري ذلك ،وبهذا ي�سد
حاجة املحتاجني ،ويحقق التكافل االجتماعي
بني امل�سلمني ،كما يو ّفر كثرياً من فر�ص
العمل) .(232وال �شك �أن هذه الو�سائل ال�سابقة
ت�سهم يف مكافحة الفقر والبطالة ،وت�ساعد يف
حتقيق التنمية االقت�صادية والرخاء ،وتدفع
عجلة االقت�صاد �إلى الأمام.
 -6االدخار والتوفري بقدر وعند احلاجة :االدخار
و�سيلة تنموية من �ش�أنها �أن تعيد التوازن
االقت�صادي يف وقت الأزمات؛ ولهذا تلج�أ
كثري من الدول �إلى تخزين الب�ضائع واملعادن
والنفط والغاز وغري ذلك ملواجهة م�شاكلها
االقت�صادية يف امل�ستقبل ،وهذا ما يعرب عنه
باحتياطي الدولة من كذا وكذا ،ف َعنْ َ�سلَ َم َة
ْب ِن الأَ ْك َو ِع َ hقا َلَ :قا َل ال َّن ِبي َ «:منْ َ�ض َّحى
مِ ْن ُك ْم َف َ
ال ُي ْ�ص ِب َحنَّ َب ْع َد َثا ِل َث ٍة َو ِف َب ْي ِت ِه مِ ْن ُه
َ�شيءٌ»َ .فلَ َّما َكا َن ا ْل َعا ُم ْال ُ ْق ِب ُل َقا ُلواَ :يا َر ُ�سو َل
ا�ضيَ .قا َلُ «:ك ُلوا
الل َن ْف َع ُل َك َما َف َع ْل َنا عَا َم ْال َ ِ
َّ ِ
ا�س
َو�أَ ْط ِع ُموا َوادَّخِ ُرواَ ،ف�إِ َّن َذل َِك ا ْل َعا َم َكا َن بِال َّن ِ
َج ْهدٌَ ،ف�أَ َر ْد ُت �أَ ْن ُتعِي ُنوا فِيهَا») .(233ووجه

الداللة �أن احلديث يدل على جواز االدخار يف
وقت احلاجة.
 -7الأخذ بالتقنيات احلديثة التي تفيد يف زيادة
الإنتاج :والدليل على ذلك ما جاء َعنْ �أَ َن ٍ�س
� hأَ َّن ال َّن ِبي َ م َّر ِب َق ْو ٍم ُيلَ ِّق ُحو َن َف َقا َلَ «:ل ْو
َْ
ي�صا)َ (234ف َم َّر
ل َت ْف َع ُلوا َل َ�ص ُل َح»َ .قا َلَ :ف َخ َر َج �شِ ً
ِب ِه ْم َف َقا َلَ «:ما ِل َن ْخ ِل ُك ْم ؟»َ .قا ُلواُ :ق ْلتَ َك َذا
َو َك َذا َقا َل�«:أَ ْن ُت ْم �أَ ْعلَ ُم ِب�أَ ْم ِر ُد ْن َيا ُك ْم») .(235ويف
يج� »:إِ َّ َ
نا �أَ َنا َب َ�ش ٌر �إِ َذا �أَ َم ْر ُت ُك ْم
رواية َرا ِف ُع ْب ُن َخدِ ٍ
ب َِ�شي ٍء مِ نْ دِي ِن ُك ْم َف ُخ ُذوا ِبهَِ ،و ِ�إ َذا �أَ َم ْر ُت ُك ْم ب َِ�شي ٍء
مِ نْ َر�أْي َف ِ�إ َّ َ
نا �أَ َنا َب َ�ش ٌر») .(236قال العلماء :قوله
« من ر�أي»� :أي يف �أمر الدنيا ومعاي�شها ال
على الت�شريع).(237
 -8عقود الت�أمني :فهي عند من يقول بجوازها
ُت�سهم يف حتقيق التكافل االجتماعي بني �أبناء
املجتمع) .(238فعن �أبي مو�سى  hقال ر�سول
اهلل �«:إِ َّن الأَ ْ�ش َع ِر ِّي َ
ني �إِ َذا �أَ ْر َم ُلوا ِف ا ْل َغ ْز ِو،
�أَ ْو َق َّل َط َعا ُم عِ َيا ِل ِه ْم بِا ْلَدِ ي َنةَِ ،ج َم ُعوا َما َكا َن
عِ ْندَهُ ْم ِف َثوْبٍ َواحِ دٍ ُ ،ث َّم ا ْق َت َ�س ُمو ُه َب ْي َن ُه ْم ِف
ِال�س ِو َّيةَِ ،ف ُه ْم مِ ّنيَ ،و�أَ َنا مِ ْن ُه ْم»).(239
�إِ َنا ٍء َواحِ دٍ ب َّ
ووجه اال�ستدالل :يف هذا احلديث ف�ضيلة
الإيثار واملوا�ساة ،وف�ضيلة خلط الأزواد يف
ال�سفر ،وف�ضيلة جمعها يف �شيء عند قلتها يف
احل�ضر ،ثم يق�سم) .(240وعقد الت�أمني �شبيه
بذلك ،حيث يتم جمع الأموال من امل� ّؤمن لهم
تق�سم بعد ذلك ب�آليات معروفة
وخلطها ثم ّ
لدى �أطراف العقد.
 -9اعتبار التنمية االقت�صادية م�س�ؤولية �شاملة:
فال يرتك �أمرها جلهة دون �أخرى ،بحيث
ت�شرتك الدولة والأفراد واجلماعات يف
حتقيقها ،قال ُ «:ك ُّل ُك ْم َرا ٍع َو َم ْ�س ُئ ٌ
ول َعنْ
َرعِ َّي ِتهَِ ،فالإِ َما ُم َرا ٍع ،وَهْ َو َم ْ�س ُئ ٌ
ول َعنْ َرعِ َّي ِتهِ»...
) .(241فاحلديث يدعو امل�سلمني �إلى حتمل
م�س�ؤولياتهم جتاه ق�ضاياهم بح�سب طاقاتهم،

(2018 )2

البلقاء للبحوث والدرا�سات

(2018 )2

129

ومن هذه امل�س�ؤوليات م�س�ؤولية التنمية يف
املجال االقت�صادي.
 -10تر�شيد اال�ستهالك :فقد ح ّثت الأحاديث
النبوية على �ضبط اال�ستهالك والإنفاق،
وهذا احلث لي�س موجهاً للأفراد فح�سب ،بل
يتناول احلكومات وامل�ؤ�س�سات ورجال الدولة
وامل�س�ؤولني من خمتلف امل�ستويات؛ ليكونوا
قدوة لغريهمَ ،قا َل ال َّن ِبي ُ «:ك ُلوا َو ْا�ش َر ُبوا
ميلَة»
ي �إِ ْ�س َر ٍ
اف َو َال َ ِ
َوا ْل َب ُ�سوا َو َت َ�ص َّد ُقواِ ،ف َغ ْ ِ
) .(242فظاهر احلديث يحث على تر�شيد
اال�ستهالك و�ضبطه يف كل جماالت احلياة،
وهو توجيه نبوي لكل �شخ�ص يف موقعه.
اخلامتة
وتت�ضمن النتائج والتو�صيات:
 النتائج :ا�ستناداً �إلى ما مت بيانه حول دور املنهجالنبوي يف مكافحة الفقر والبطالة وحتقيق
التنمية االقت�صادية خل�ص البحث �إلى النتائج
الأ�سا�سية التالية:
1-1تقف وراء الفقر بع�ض ُ القوى العاملية خدم ًة
مل�صاحلها اال�سرتاتيجية يف الهيمنة على
االقت�صاد العاملي ،وكذلك الدول املحتلة لدول
�أخرى ت�سعى �إلى �إفقار ال�شعوب التي ترزح
حتت نري حكمها لفر�ض ال�سيطرة عليها
وتركيعها و�إذاللها.
2-2هناك �أ�سباب ب�شرية للفقر والبطالة ،وقد
يكون الفقر ابتالء من اهلل تعالى لتمحي�ص
الأمة واختبارها وردّها �إلى حظرية الإميان.
3-3للخالفات ال�سيا�سية واحلروب الأهلية ت�أثري
كبري يف �إيجاد الفقر والبطالة.
 4-4للفقر والبطالة ت�أثري على �إميان الإن�سان
وعقيدته وحياته.
�5-5سلك الإ�سالم و�سائل تربوية واقت�صادية ال

مثيل لها يف مكافحة الفقر والبطالة والوقاية
منهما.
6-6ميلك املنهج النبوي منظومة كاملة وف ّعالة
لتحقيق التنمية االقت�صادية ومكافحة الفقر
والبطالة والوقاية منهما يف املجتمع امل�سلم،
وقد �سلك الإ�سالم و�سائل تربوية واقت�صادية
لتحقيق ذلك.
 التو�صيات :ا�ستناداً �إلى النتائج ال�سابقة يو�صيالبحث مبا يلي:
 -1تفعيل التكافل االجتماعي والتعاون وم�ساعدة
الفقراء واملحتاجني ،من خالل:
 �إن�شاء جمعيات خريية ُتعنى ب�ش�أن الفقراءواليتامى والأرامل و�أبناء ال�شهداء و�سائر
املحتاجني.
 �إن�شاء وتفعيل د ْور جلان الزكاة ودعمهالتقوم بامل�س�ؤولية الإن�سانية املنوطة بها.
 ت�شجيع الدولة للن�شاط التجاري والزراعيوال�صناعي ،وتبادل اخلربات مع الدول
الأخرى ،ومتابعة كل جديد يف هذا االجتاه،
واال�ستعانة باخلرباء االقت�صاديني
والفقهاء ال�شرعيني يف ذلك.
 -2على امل�سلم �أن ي�ؤدّي زكاة ماله ،لأ ّنها حتارب
الفقر والبطالة ومتنعهما.
� -3أن تقوم الدول بفتح �أبواب اال�ستثمار ،وحماربة
الف�ساد ،وتوفري فر�ص العمل ملواطنيها
وم�ساعدتهم.
 -4على العامل العربي والإ�سالمي العمل على
حتقيق التعاون ال�شامل املثمر لتحقيق التنمية
ومكافحة الفقر والبطالة ،وذلك من خالل:
 �إن�شاء �سوق �إ�سالمية م�شرتكة ُتع ِّزز الن�شاطاالقت�صادي واملايل مبا ُي�سهم يف حتقيق
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التنمية ال�شاملة.
 �إن�شاء �صندوق نقد �إ�سالمي ُي�ساعد علىتعزيز القدرات االقت�صادية للدول
الإ�سالمية الفقرية عن طريق القر�ض
احل�سن.
 �إن�شاء بنوك �إ�سالمية للتنمية ُت�سهم يف دعمامل�شاريع االقت�صادية املختلفة ،وتعزيز دور
امل�صارف الإ�سالمية لال�ضطالع بدورها
يف هذا املجال.
 -5تر�شيد اال�ستهالك لدى امل�سلمني ،واالبتعاد
عن التبذير فهو ي�ؤدّي  -حتماً� -إلى الفقر
واجلوع ،وميكن اال�ستفادة من و�سائل الإعالم
املختلفة لتحقيق هذا الهدف.
� -6ضرورة ا�ست�صالح الأرا�ضي وزراعتها ،وتعزيز
االرتباط بها ،فهي م�صدر مهم من م�صادر
الإنتاج ،وركيزة �أ�سا�سية من ركائز التنمية
االقت�صادية.
 -11عقد امل�ؤمترات والندوات واملحا�ضرات وور�ش
العمل التي تتناول مو�ضوعات الفقر والبطالة
و�أ�سبابهما و�سبل مكافحتهما ،و�إبداء الآراء
للنهو�ض بالأمة اقت�صادياً ،و�سبل حتقيق
التكامل االقت�صادي بني العامل الإ�سالمي.
 -12ت�شجيع البحث العلمي ون�شر الكتب وامل�ؤلفات
والن�شرات التي تتناول �سبل مكافحة الفقر
والبطالة ،ور�صد اجلوائز لأف�ضلها.
 -13تكليف خطباء امل�ساجد بتناول هذا املو�ضوع
وحث النا�س على التكافل االجتماعي وبذل
اخلري.
 -14ت�شكيل وزارة خا�صة وجلان اجتماعية
وحكومية ملتابعة �ش�ؤون الفقراء والعاطلني
عن العمل واحتياجاتهم.
الهوام�ش()Endnotes

( )1ابن منظور ،ل�سان العرب ،60/5 ،مادة (فقر).
الزبيدي ،تاج العرو�س ،334/13 ،مادة (فقر).
( )2الزبيدي ،تاج العرو�س.334/13 ،
( )3الآية رقم ( )60من �سورة التوبة.
( )4الآية رقم ( )15من �سورة فاطر.
( )5الآية رقم ( )273من �سورة البقرة.
( )6الآية رقم ( )8من �سورة الإن�سان.
( )7ال�سرخ�سي ،املب�سوط.2/3 ،
( )8ابن ر�شد ،بداية املجتهد.415/1 ،
( )9الآية رقم ( )9من �سورة البلد.
( )10ال�شافعي ،الأم .77/2 ،ال�شربيني ،مغني
املحتاج.108/3 ،
( )11ابن قدامة ،املغني.690/2 ،
( )12الآية رقم ( )60من �سورة التوبة.
( )13ال�شافعي ،الأم .77/2 ،ال�شربيني ،مغني
املحتاج.108/3 ،
( )14الرتمذي� ،سنن الرتمذي ،مذيل ب�أحكام
الألباين ،باب ما جاء �أن فقراء املهاجرين
يدخلون اجلنة قبل �أغنيائهم ،77/4 ،حديث
رقم ( .)2352قال الرتمذي«:هذا حديث
غريب» .وقال الألباين�«:صحيح».
( )15ابن قدامة ،املغني .690/2 ،ال�شربيني ،مغني
املحتاج.108/3 ،
( )16القر�ضاوي ،م�شكلة الفقر وكيف عاجلها
الإ�سالم� ،ص.95 - 93
( )17مان مي�شل ،مو�سوعة العلوم االجتماعية،
�ص .553
( )18امل�صدر ال�سابق نف�سه.
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( )19ابن منظور ،ل�سان العرب ،56/11 ،مادة ( )33املناوي ،في�ض القدير.494/5 ،
(بطل) .الزبيدي ،تاج العرو�س ،91/28 ،مادة ( )34الفقر �أكرث ق�سوة يف يوم الفقر العاملي،
(بطل).
�صباح ال�شرقي ،مقالة على املوقع:
( )20عبد القادر ،البطالة� ،ص .1وانظر:
http://www.diwanalarab.com/spip.
ال�سراحنة ،م�شكلة البطالة وعالجها� ،ص.26
 /php?article11024،2ت�شرين ثاين.2007/
( )21رمزي زكي ،االقت�صاد ال�سيا�سي للبطالة )35( ،الآية رقم ( )112من �سورة النحل.
جملة عامل املعرفة ،العدد ،226الكويت )36( ،وزان ،تنمية الزراعة العربية الواقع واملمكن،
�أكتوبر1997م� ،ص .39
�ص .37الطويل ،الغذاء واملاء يف عامل امل�سلمني
( )22قرعو�ش و�آخرون ،النظام االقت�صادي يف
الفقراء� ،ص.11
الإ�سالم� ،ص . 15 -14
( )37الفقر �أكرث ق�سوة يف يوم الفقر العاملي،
( )23الآية رقم ( )34من �سورة �إبراهيم.
�صباح ال�شرقي ،مقالة على املوقع:
http://www.diwanalarab.com/spip.
( )24احلكيم ،منهاج ال�صاحلني.363/1 ،
/php?article11024،2ت�شرين ثاين2007/م.
( )25البخاري� ،صحيح البخاري ،باب ف�ضل النفقة
( )38البخاري� ،صحيح البخاري ،باب قول اهلل
على الأهل ،2047/5 ،حديث رقم (.)5037
تعالى«:ف�أ ّما من �أعطى واتقى»،522/2 ،
( )26احلكيم ،منهاج ال�صاحلني.363/1 ،
حديث رقم (.)1374
( )27الآية رقم ( )112من �سورة النحل.
( )39الآية رقم ( )15من �سورة امللك.
(� )28أبو ال�سعود� ،إر�شاد العقل ال�سليم �إلى مزايا
( )40البخاري� ،صحيح البخاري ،باب اال�ستعفاف
الكتاب الكرمي.145/5 ،
عن امل�س�ألة ،535/2 ،حديث رقم (.)1402
( )29الآية رقم ( )124من �سورة طه.
( )41الني�سابوري ،جممع الأمثال.313/2 ،
( )30الطربي ،جامع البيان.242/14 ،
( )42الآية رقم ( )157من �سورة البقرة.
( )31امل�صدر ال�سابق نف�سه.
( )43الآية رقم ( )168من �سورة البقرة.
(� )32أحمد ،م�سند �أحمد ،مذيل ب�أحكام �شعيب
الأرنا�ؤوط ،205/4 ،حديث رقم ( )44( .)17856النحا�س ،معاين القر�آن .98/3 ،الطربي،
جامع البيان .104/6 ،ابن كثري ،تف�سري ابن
حكم الأرنا�ؤوط�«:إ�سناده �ضعيف جداً ،فيه
كثري .345/2 ،القرطبي ،اجلامع لأحكام
عبد اهلل بن لهيعة �سيئ احلفظ» .وقال
القر�آن .272/7 ،الثعالبي ،اجلواهر احل�سان،
املناوي«:قال ابن حجر :ويف هذا احلديث ما
.63/2
يقت�ضي �أن الطاعون والوباء ين�ش�أ عن ظهور
الفواح�ش .وهذا احلديث و�إن كان �ضعيفاً لكن (� )45أحمد ،م�سند �أحمد ،مذيل ب�أحكام �شعيب
الأرنا�ؤوط ،172/1 ،حديث رقم ( .)1481حكم
له �شواهد منها عند احلاكم ب�سند قال ابن
الأرنا�ؤوط�«:إ�سناده ح�سن».
حجر :جيد» .املناوي ،في�ض القدير.494/5 ،
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( )46الآية رقم ( )155من �سورة البقرة.
( )47احلاكم ،امل�ستدرك على ال�صحيحني ،مذيل
بتعليق الذهبي ،كتاب الرقاق ،342/4 ،حديث
رقم ( .)7848قال الذهبي«:على �شرط
م�سلم».
( )48الآيات ( )7-5من �سورة العلق.
( )49ابن �أبي الدنيا ،مداراة النا�س� ،ص .47
ابن رجب ،جامع العلوم واحلكم� ،ص .359
واحلديث �ضعيف .ال�صابطي ،جامع الأحاديث
القد�سية� ،ص.61
( )50الغزايل� ،إحياء علوم الدين.81/5 ،
( )51الآية رقم ( )130من �سورة الأعراف.
( )52الطربي ،جامع البيان.29/6 ،ابن كثري،
تف�سري ابن كثري .269/1 ،ال�شوكاين ،فتح
القدير.347/2 ،
( )53ال ِع ْل ِه َز :هو �شي ٌء يتخذونه يف �سني املجاعة
يخلطون الدم ب�أَوبار الإِبل ثم َي ْ�ش ُوونه بالنار
وي�أْكلونه .ابن منظور ،ل�سان العرب،381/5 ،
مادة (علهز).
( )54الطربي ،جامع البيان.655/7 ،
( )55البخاري� ،صحيح البخاري ،باب التعوذ من
امل�أثم واملغرم ،2341/5 ،حديث رقم (.)6007
( )56الن�سائي� ،سنن الن�سائي ،مذيل ب�أحكام
الألباين ،باب اال�ستعاذة ،261/8 ،حديث رقم
( .)5460قال الألباين�«:صحيح».
( )57النووي� ،شرح النووي على �صحيح م�سلم،
.28/17
( )58ابن �أبي الدنيا� ،إ�صالح املال� ،ص .121
( )٥٩امل�صدر ال�سابق� ،ص .128
( )٦٠امل�صدر ال�سابق� ،ص .122

( )٦١امل�صدر ال�سابق نف�سه.
( )٦٢القر�ضاوي ،دور القيم والأخالق يف
االقت�صاد الإ�سالمي� ،ص .150-145املر�سي،
احلل الإ�سالمي مل�شكلة البطالة� ،ص-136
� .137أبو عي�شة ،البطالة من منظور �إ�سالمي،
�ص  .107 -102عبد الرا�ضي ،حلول �إ�سالمية
فعالة مل�شكلة البطالة� ،ص .49-45
( )٦٣الرتمذي� ،سنن الرتمذي ،مذيل ب�أحكام
الألباين ،612/4 ،حديث رقم ( .)2417قال
الرتمذي«:هذا حديث ح�سن �صحيح» .وقال
الألباين�«:صحيح».
( )٦٤الطرباين ،املعجم الكبري ،95/8 ،حديث رقم
( .)7475قال الهيثمي«:فيه حممد بن املغرية
ال�شهروري وهو �ضعيف» .الهيثمي ،جممع
الزوائد.171/8 ،
( )٦٥الطرباين ،املعجم الكبري ،102/9 ،حديث
رقم ( .)8538قال الهيثمي«:فيه راو مل
ي�سم وبقية رجاله ثقات» .الهيثمي ،جممع
الزوائد .108/4 ،ويف تذكرة املو�ضوعات«:وله
طرق باختالف الألفاظ ومفرداتها �ضعاف
ولكن باالن�ضمام يتق َّوى» .ال َف َّتنِي ،تذكرة
املو�ضوعات� ،ص.134
(� )٦٦أحمد ،م�سند �أحمد ،مذيل ب�أحكام �شعيب
الأرنا�ؤوط ،191/3 ،حديث رقم (.)13004
حكم الأرنا�ؤوط�«:إ�سناده �صحيح على �شرط
م�سلم» .البخاري ،الأدب املفرد ،مذيل ب�أحكام
الألباين� ،ص ،168حديث رقم ( .)1322قال
الألباين�«:صحيح».
( )٦٧البخاري� ،صحيح البخاري ،باب ك�سب الرجل
وعمله بيده ،730/2 ،حديث رقم (.)1966
( )٦٨البخاري� ،صحيح البخاري ،باب ف�ضل الزرع
والغر�س �إذا �أكل منه ،817/2 ،حديث رقم
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(.)2195
اف
( )٦٩البخاري� ،صحيح البخاري ،باب اال ِْ�س ِت ْع َف ِ
ع َِن ْال َ ْ�س�أَ َلةِ ،470/5 ،حديث رقم (.)2071
( )٧٠القر�ضاوي ،م�شكلة الفقر وكيف عاجلها
الإ�سالم� ،ص.144
( )٧١البخاري� ،صحيح البخاري ،باب وجوب
الزكاة ،505/5 ،حديث رقم (.)1331
( )٧٢البخاري� ،صحيح البخاري ،باب وجوب
الزكاة ،506/2 ،حديث رقم (.)1333
( )٧٣البيهقي ،ال�سنن الكربى ،باب ال وقت فيما
يعطى الفقراء وامل�ساكني �إلى ما يخرجون به
من الفقر وامل�سكنة ،353/2 ،حديث رقم (.)26
(� )٧٤سيد �سابق ،فقه ال�سنة.416/1 ،
( )٧٥ال�صدر ،اقت�صادنا� ،ص .708
(� )٧٦شحاتة ،املنهج والربنامج الإ�سالمي ملعاجلة
الفقر� ،ص.5
( )٧٧لال�ستزادة انظر :ال�سراحنة ،م�شكلة البطالة
وعالجها� ،ص 240وما بعدها.
( )٧٨البخاري� ،صحيح البخاري ،باب َف ْر ِ�ض
َ�ص َد َق ِة ا ْلف ِْطرِ ،547/2 ،حديث رقم (.)1432
( )٧٩ابن بطال� ،شرح ابن بطال� .110/6 ،سامل،
�شرح بلوغ املرام.4/135 ،
( )80البخاري� ،صحيح البخاري ،باب من جل�س
يف امل�سجد ينتظر ال�صالة وف�ضل امل�ساجد،
 ،234/1حديث رقم (.)629
( )81النووي� ،شرح النووي على م�سلم.122/7 ،
( )82ال�صفا :ال َع ُ
ري�ض َ
من احلجارة الأَ ْملَ ُ�س .ابن
منظور ،ل�سان العرب.256/3 ،
( )83ابن حبان� ،صحيح ابن حبان ،مذيل ب�أحكام

�شعيب الأرنا�ؤوط ،378/12 ،حديث رقم
( .)5658حكم الأرنا�ؤوط«:حديث �صحيح».
( )84العثيمني ،التلخي�ص املعني على �شرح
الأربعني� ،ص .150
(� )85أي نفد زادهم  .ابن منظور ،ل�سان العرب،
.294/11
( )86البخاري� ،صحيح البخاري ،كتاب ال�شركة،
باب ال�شركة يف الطعام ،880/2 ،حديث رقم
(.)2354
( )87النووي� ،شرح النووي على م�سلم ،النووي،
.62/16
( )88ابن حبان� ،صحيح ابن حبان ،مذيل ب�أحكام
�شعيب الأرنا�ؤوط ،باب �إف�شاء ال�سالم و�إطعام
الطعام ،242/2 ،حديث رقم ( .)489حكم
الأرنا�ؤوط«:حديث �صحيح ورجاله ثقات».
( )89البيهقي ،ال�سنن الكربى ،باب َ�صاحِ بِ ْالَالِ
ي َن ُع ْال ُ ْ�ض َط َّر َف ْ�ض ً
ال �إِ ْن َكا َن عِ ْن َدهُ.3/10 ،
َال َ ْ
حديث رقم ( .)20160قال الهيثمي«:رجاله
ثقات» .الهيثمي ،جممع الزوائد.306/8 ،
وقال الألباين�«:صحيح» .البخاري ،الأدب
املفرد.52/1 ،
( )90م�سلم� ،صحيح م�سلم ،باب ا ْل َو ِ�ص َّي ِة ب ْ َ
ِالا ِر
َوالإِ ْح َ�سانِ �إِ َل ْيهِ ،37/8 ،حديث رقم (.)6855
( )91املناوي ،في�ض القدير.397/1 ،
( )92ابن جنيم ،البحر الرائق .365/4 ،ابن
قدامة ،املغني .370/9 ،املطيعي ،تكملة
املجموع.297/18 ،
( )93الن�سائي� ،سنن الن�سائي ،مذيل ب�أحكام
الألباين ،باب �أيتهما اليد العليا .61/5 ،قال
الرتمذي«:ح�سن �صحيح» .العجلوين ،ك�شف
اخلفاء .195/1 ،وقال الألباين�«:صحيح».
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اال ْب ِتدَا ِء ِف ال َّن َف َق ِة
( )94م�سلم� ،صحيح م�سلم ،باب ِ
بِال َّن ْف ِ�س ُث َّم �أَهْ ِل ِه ُث َّم ا ْل َق َرا َبةِ ،78/3 ،حديث
رقم (.)2360
( )95املطيعي ،تكملة املجموع.297/18 ،
( )96ابن حبان� ،صحيح ابن حبان ،مذيل ب�أحكام
�شعيب الأرنا�ؤوط ،باب ذكر الدليل على � ّأن
النبي �إمنا ف�ضل �صدقة املقل �إذا كان ف�ض ً
ال
عمن يعول ،304/11 .حديث رقم (.)4932
حكم الأرنا�ؤوط«:رجاله ثقات رجال ال�شيخني
غري �أبي الزبري».
( )97م�سلم� ،صحيح م�سلم ،باب ف�ضل االجتماع
على تالوة القر�آن وعلى الذكر ،71/8 ،حديث
رقم (.)7028
( )98النووي� ،شرح الأربعني النووية يف الأحاديث
ال�صحيحة النبوية� ،ص .31
( )99م�سلم� ،صحيح م�سلم ،باب من ترك ما ًال
فلورثته ،62/5 ،حديث رقم (.)4242
( )100ابن ماجة� ،سنن ابن ماجة ،مذيل ب�أحكام
الألباين ،باب احليف يف الو�صية،905/2 ،
حديث رقم (َ .)2713قا َل ِّ ْ
«:حدِ يث
التمِ ذِ يّ َ
ح�سن َ�صحِ يح» .ابن امللقن ،البدر املنري،
 .264/7وقال الألباين�«:صحيح».
( )101ابن فار�س ،مقايي�س اللغة ،191/5 ،مادة
(كفر) .التويجري ،مو�سوعة الفقه الإ�سالمي،
.81/5
( )102ابن حجر ،فتح الباري.514/11 ،
( )103م�سلم� ،صحيح م�سلم ،باب َندْبِ َمنْ َحلَ َف
يا مِ ْنهَا �أَ ْن َي�أْتِي ا َّلذِ ي
َيِي ًنا َف َر�أَى َغ ْ َ
يهَا َخ ْ ً
ي َو ُي َك ِّف َر َعنْ َيِينِه ،85/5 ،حديث رقم
هُ َو َخ ْ ٌ
(.)4361
( )104النووي� ،شرح النووي على م�سلم.108/11 ،

( )105البخاري� ،صحيح البخاري ،باب �إذا جامع
يف رم�ضان ومل يكن له �شيء فت�صدق عليه
فليكفر ،684/2 ،حديث رقم (.)1834
( )106البدنة :ناقة �أو بقرة تنحر مبكة .الزبيدي،
تاج العرو�س ،7968/1 ،مادة (بدن).
( )107هي الثياب التي تلب�سها البدنة .وجِ ُ
الل
ك ِّل �شيءٍ :غِ طا�ؤه .ال�سبتي ،م�شارق الأنوار
على �صحاح الآثار .289/1 ،الفراهيدي ،كتاب
العني.458/1 ،
ال�ص َد َق ِة
( )108م�سلم� ،صحيح م�سلم ،باب ِف َّ
ِب ُل ُحو ِم ا ْل َهدْي َو ُج ُلو ِدهَا َوجِ َ
ال ِلهَا،87/4 ،
حديث رقم (.)3241
( )109النووي� ،شرح النووي على م�سلم.65/9 ،
( )110البخاري� ،صحيح البخاري ،باب ِف �أُ ْ�ضحِ َّي ِة
ي
ي �أَ ْق َر َن ْ ِ
ال َّن ِبي� -صلى اهلل عليه و�سلم ِ -ب َك ْب َ�ش ْ ِ
َو ُي ْذ َك ُر َ�سمِ ي َن ْيِ ،2111/5 ،حديث رقم (.)5233
( )111البخاري� ،صحيح البخاري ،باب َما ُي ْ�ؤ َك ُل
مِ نْ ُ ُ
لو ِم الأَ َ�ضاحِ ي َو َما ُي َت َز َّو ُد مِ ْنهَا،2115/5 .
حديث رقم (.)5249
( )112ابن بطال� ،شرح ابن بطال.30/11 ،
( )113البخاري� ،صحيح البخاري ،باب �إخاء
النبي� -صلى اهلل عليه و�سلم -بني املهاجرين
والأن�صار ،1378/3 ،حديث رقم (.)3570
( )114ابن عابدين ،رد املحتار.347/6 ،
( )١١٥البخاري� ،صحيح البخاري ،باب من
ترك الدعوة فقد ع�صى اهلل ور�سوله،
،1985/5حديث رقم (.)4882
( )١١٦ابن حجر ،فتح الباري.245/9 ،
(� )١١٧أبو داود� ،سنن �أبي داود ،مذيل ب�أحكام
الألباين ،باب ِف ا ْل َعقِي َقةِ ،66/3 ،حديث رقم
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( .)2843قال الألباين�«:صحيح» .وانظر :ابن
حجر ،التلخي�ص احلبري.147/4 ،
( )١١٨هندي ،العقيقة عن املولود� ،ص .68
( )١١٩البخاري� ،صحيح البخاري ،باب املاء الذي
يغ�سل به �شعر الإن�سان ،76/1،حديث رقم
(.)173
( )١٢٠النووي� ،شرح النووي على م�سلم ،النووي،
.74/13
( )١٢١الآية رقم ( )184من �سورة البقرة.
( )١٢٢البخاري� ،صحيح البخاري ،باب َق ْو ِل ِه
تعالى�«:أَ َّيا ًما َم ْعدُودَاتٍ ،1638/14 ،».....
حديث رقم (.)4235
( )١٢٣ابن عابدين ،رد املحتار .314/4 ،ال�شافعي،
الأم.146/4 ،
( )١٢٤اخلراج� :ضريبة ُتفر�ض على عني الأر�ض،
وت�س ّمى خراج الوظيفة� ،أو على ناجتها ،وت�س َّمى
خراج املقا�سمة .،اجلرجاين ،التعريفات� ،ص
.98
( )١٢٥ابن عابدين ،رد املحتار .314/4 ،ال�شربيني،
مغني املحتاج.92/3 ،
الل
( )١٢٦البخاري� ،صحيح البخاري ،باب َق ْولِ َّ ِ
ل ُخ ُم َ�س ُه» َي ْعنِي لِل َّر ُ�سولِ َق ْ�س َم
َت َعا َلىَ «:ف�أَ َّن ِ َّ ِ
َذل َِك ،1134/3 ،حديث رقم (.)2948
( )١٢٧ابن حجر ،فتح الباري.374/9 ،
( )١٢٨ال�شربيني ،مغني املحتاج.194/10 ،
(� )١٢٩أَيْ ظِ ْل َفهَا .ابن منظور ،ل�سان العرب،
.159/6
( )١٣٠البخاري� ،صحيح البخاري ،باب ف�ضل
الهبة والتحري�ض عليها ،907/2 ،حديث رقم
(.)2427

(� )١٣١شبري ،فقه معامالت � ،2ص.108
( )١٣٢البخاري� ،صحيح البخاري ،باب �إِ َذا َو َق َف َ�أ ْو
�أَ ْو َ�صى لأَ َقا ِر ِب ِه َو َم ِن الأَ َقار ُِب ،1010/3 ،حديث
رقم (.)2751
( )١٣٣ابن قدامة ،املغني.494/10 ،
ي َن ُح ُه ال َّر ُج ُل َ�صاحِ َب ُه �أَيْ ُي ْعطِ يه مِ نْ
(َ )١٣٤ما َ ْ
َ
َذات َد ٍّر ِل َي ْ�ش َر َب َل َب َنهَا �أ ْو َ�ش َج َرة ِل َي�أْ ُكل َث َمرهَا
�أَ ْو �أَ ْر ً�ضا ِل َي ْز َرعهَا .ابن منظور ،ل�سان العرب،
.607/2
( )١٣٥ابن ماجة� ،سنن ابن ماجة ،مذيل
ب�أحكام الألباين ،باب ا ْل َعا ِر َيةِ،802/2 ،
حديث رقم ( .)2399احلديث ح�سن غريب.
الكناين ،م�صباح الزجاجة .61/3 ،وقال
الألباين�«:صحيح» .ال�سيوطي ،اجلامع
ال�صغري وزيادته ،مذيل ب�أحكام الألباين،
�ص.757
(� )١٣٦شبري ،فقه معامالت � ،2ص.97
( )١٣٧البخاري� ،صحيح البخاري ،باب ا ْل َع ْب ُد
َرا ٍع يف مَالِ َ�س ِّيدِ ِه َو َال َي ْع َم ُل �إِ َّال ِب�إِ ْذ ِنهِ،848/2 ،
حديث رقم (.)2278
(َ ْ )١٣٨
اجة َّ
و�سدّه َخ َّلتهم �أَي ِ�إي�صال
ال َ
ال�شدِ يدَةَ ،
ال ِّر ْفق ِ�إليهم .ابن منظور ،ل�سان العرب،
.118/10
(� )١٣٩أبو داود� ،سنن �أبي داود ،مذيل ب�أحكام
الألباين ،باب فِي َما َي ْل َز ُم الإِ َما َم مِ نْ �أَ ْم ِر ال َّرعِ َّي ِة
َو ْ َ
ال َج َب ِة َع ْن ُه ،96/3 ،حديث رقم ( .)2950قال
الألباين�«:صحيح» .وانظر :ابن امللقن ،البدر
املنري.568/9 ،
( )١٤٠العو�ضي ،يف االقت�صاد الإ�سالمي� ،ص .57
( )١٤١م�سلم� ،صحيح م�سلم ،باب َ ْ
مي ُظ ْل ِم
ت ِر ِ
ْال ُ ْ�سل ِِم َو َخ ْذ ِل ِه َو ْاح ِت َقا ِر ِه َودَمِ ِه َوعِ ْر ِ�ض ِه َو َما ِلهِ،
 ،10/8حديث رقم (.)6706
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الل
( )١٤٢البخاري� ،صحيح البخاري ،باب َق ْولِ َّ ِ
َت َعا َلى�«:إِ َّن ا َّلذِ َ
ين َي�أْ ُك ُلو َن �أَ ْم َوا َل ا ْل َي َتا َمى
ُظ ْل ًما ،1017/3 ،»...حديث رقم (.)2615
( )١٤٣الرتمذي� ،سنن الرتمذي ،مذيل ب�أحكام
الألباين ،باب ما جاء يف املكيال وامليزان،
 ،521/3حديث رقم ( .)1217قال الرتمذي:
«هذا حديث ال نعرفه مرفوعاً �إال من حديث
ح�سني بن قي�س ،وح�سني بن قي�س ي�ضعف يف
احلديث ،وقد روي هذا ب�إ�سناد �صحيح عن
ابن عبا�س موقوفاً» .وقال الألباين�«:ضعيف،
وال�صحيح موقوف».
( )١٤٤م�سلم� ،صحيح م�سلم ،باب حترمي االحتكار
يف الأقوات ،56/5 ،حديث رقم (.)4207
( )١٤٥م�سلم� ،صحيح م�سلم ،باب قول النبي 
من غ�شنا فلي�س منا ،69/1،حديث رقم (.)295
( )١٤٦البيهقي ،ال�سنن ال�صغري ،مذيل بتخريج
عبد املعطي �أمني قلعجي ،باب احلجر على
املفل�س وبيع ماله يف ديونه ،293/2 ،حديث
رقم ( .)2051احلديث مر�سل وفق قلعجي.
َو َقا َل ا ْب ُن َّ
الَ ْح َكا ِم«:هُ َو َحدِ ٌ
يث
الط َّل ِع ِف ْ أ
َثا ِبتٌ » .ابن حجر ،التلخي�ص احلبري.99/3 ،
َو َ�ص َّح َح ُه اَ ْ َ
لا ِك ُم ،ابن حجر ،بلوغ املرام� ،ص
.256
( )١٤٧النجدي ،ب�ستان الأحبار خمت�صر نيل
الأوطار.78/2 ،
( )١٤٨احلاكم ،امل�ستدرك على ال�صحيحني ،مذيل
بتعليق الذهبي ،كتاب الرقاق .353/4 ،حديث
رقم ( .)7892قال الذهبي�« :صحيح».
( )١٤٩القر�ضاوي ،احلالل واحلرام يف الإ�سالم،
�ص .254
( )١٥٠حطاب ،التعاليم االقت�صادية يف ال�سنة
النبوية� .8/20 ،أبو زيد ،ا�ستثمار الأموال

يف القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية مفهومه،
�ص.513
( )١٥١ابن ماجة� ،سنن ابن ماجة ،مذيل ب�أحكام
الألباين ،باب من كره �أن ي�سعر،741/2 ،
حديث رقم ( .)2200قال الألباين�«:صحيح».
و�صححه ابن حبان والرتمذي .العجلوين،
ك�شف اخلفاء.353/2 ،
( )١٥٢ال�سندي ،حا�شية ال�سندي على �سنن ابن
ماجة.20/2 ،
( )١٥٣الزحيلي ،الفقه الإ�سالمي و�أدلته.185/7 ،
( )١٥٤اجلِ ْل ُف :ا ُ
خل ْب ُز وحده ال �أُ ْد َم َمعه .ابن
منظور ،ل�سان العرب ،30/9،مادة (جلف).
( )١٥٥احلاكم ،امل�ستدرك على ال�صحيحني ،مذيل
بتعليق الذهبي ،كتاب الرقاق .347/4 ،حديث
رقم ( .)7866قال الذهبي�« :صحيح».
( )١٥٦ابن بطال� ،شرح ابن بطال.77/18 ،
( )١٥٧منع وهات� :أن متنع ما عندك فال تت�صدق،
وال تعطي فتمد يدك ،فت�أخذ من النا�س.
عمدة القاري العيني� ،شرح �صحيح البخاري،
.247/12
( )١٥٨البخاري� ،صحيح البخاري ،باب َما ُي ْنهَى
َعنْ �إِ َ�ضا َع ِة ْالَالِ  ،33/9 ،حديث رقم (.)2408
(� )١٥٩صفوت ،جمهرة خطب العرب.508/2 ،
القلق�شندي� ،صبح الأع�شى.121/1 ،
( )١٦٠القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن.63/11 ،
( )١٦١ال�شربيني ،مغني املحتاج .393/1 ،ابن
حجر ،فتح الباري.408/10 ،
ميلة :كرب .الرازي ،خمتار ال�صحاح� ،ص
(ِ َ )١٦٢
 ،99مادة (خيل).
( )١٦٣البخاري� ،صحيح البخاري ،تعليقاً ،كتاب
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اللبا�س.2180/5 ،
( )١٦٤البخاري� ،صحيح البخاري ،كتاب اللبا�س،
.2180/5
( )١٦٥ي�سري ،التنمية االقت�صادية واالجتماعية
يف الإ�سالم� ،ص  .14 -8خمتار ،امللكية يف
ال�شريعة الإ�سالمية ودورها يف االقت�صاد
الإ�سالمي� ،ص.321
( )١٦٦قرعو�ش و�آخرون ،النظام االقت�صادي يف
الإ�سالم� ،ص  .158ي�سري ،التنمية االقت�صادية
واالجتماعية يف الإ�سالم� ،ص .14 -8
(� )١٦٧أبو يعلى ،م�سند �أبي يعلى .349/7 ،حديث
رقم ( .)4386قال ح�سني �سليم �أ�سد�«:إ�سناده
لني» .وقال الألباين«:ح�سن» .ال�سيوطي،
اجلامع ال�صغري وزيادته ،مذيل ب�أحكام
الألباين� ،ص .277
( )١٦٨الطرباين ،املعجم الكبري ،199/19 ،حديث
رقم ( .)448قال الألباين«:ح�سن» .ال�سيوطي،
اجلامع ال�صغري وزيادته ،مذيل ب�أحكام
الألباين� ،ص .1400
(� )١٦٩سبق تخريجه يف الهام�ش رقم ( )38من
البحث نف�سه.
( )١٧٠ال�سندي ،حا�شية ال�سندي على �صحيح
البخاري.207/1 ،
( )17١ابن ماجة� ،سنن ابن ماجة ،مذيل ب�أحكام
الألباين ،باب ال َّت َو ُّكلِ َوا ْل َي ِقنيِ،1394/2 ،
حديث رقم ( .)4164قال الألباين�«:صحيح».
و�صححه ابن خزمية وابن حبان واحلاكم،
وح�سنه الرتمذي .العجلوين ،ك�شف اخلفاء،
 .153/2ابن حجر ،فتح الباري.306/11 ،
( )١٧٢عبد الفتاح ،منهج االقت�صاد يف القر�آن� ،ص
.47

(� )١٧٣شبري ،فقه املعامالت � ،2ص.205
( )١٧٤البخاري� ،صحيح البخاري ،باب من �أحيا
�أر�ضاً مواتاً ،823/2 ،حديث رقم (.)2210
( )١٧٥العيني ،عمدة القاري.176/12 ،
( )١٧٦ح�سنني ،الإن�سان واملال يف الإ�سالم� ،ص.81
( )١٧٧وزان ،تنمية الزراعة العربية الواقع
واملمكن� ،ص .93
( )١٧٨عبد الفتاح ،منهج االقت�صاد يف القر�آن� ،ص
.50
( )١٧٩الطرباين ،املعجم الأو�سط  ،264/4حديث
رقم ( .)4152قال الهيثمي�«:سنده �صحيح».
الهيثمي ،جممع الزوائد ومنبع الفوائد،
 .207/3ابن حجر ،التلخي�ص احلبري.158/2 ،
( )١٨٠البخاري� ،صحيح البخاري ،باب ال ِّت َجا َر ِة ِف
ب ،726/2 ،حديث رقم (.)1955
ا ْل َ ِّ
( )١٨١عبد الفتاح ،منهج االقت�صاد يف القر�آن� ،ص
.50
( )١٨٢ويف رواية م�شهورة «�صانعاَ» .النووي� ،شرح
النووي على م�سلم.75/2 ،
( )١٨٣البخاري� ،صحيح البخاري ،باب �أي ال ِّر َقابِ
�أَ ْف َ�ض ُل ،233/9 ،حديث رقم (.)2518
( )١٨٤ابن بطال� ،شرح ابن بطال.33/13 ،
( )١٨٥البخاري� ،صحيح البخاري ،باب َف ْ�ضلِ
ال َّز ْر ِع َوا ْل َغ ْر ِ�س �إِ َذا �أُ ِك َل مِ ْن ُه ،817/2 ،حديث
رقم (.)2195
( )١٨٦ابن بطال� ،شرح ابن بطال.474/11 ،
( )١٨٧ال�سرخ�سي املب�سوط.245/30 ، ،
( )١٨٨املر :املعزق يعزق به الطني .الفراهيدي،
كتاب العني.261/8 ،
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( )١٨٩امل�سحاة :املحفرة �أو املجرفة .الزبيدي ،تاج
العرو�س .151/3 ،الفريوز �آبادي ،القامو�س
املحيط� ،ص.378
( )١٩٠ابن حجر ،الإ�صابة يف متييز ال�صحابة،
 .86/3ال�سرخ�سي ،املب�سوط.245/30 ،
( )١٩١ال�سرخ�سي ،املب�سوط.245/30 ،
( )١٩٢البخاري� ،صحيح البخاري ،باب رعي الغنم
على قراريط ،789/2 ،حديث رقم (.)2143
( )١٩٣م�سلم� ،صحيح م�سلم ،باب جواز ا�ستتباعه
غريه �إلى دار من يثق بر�ضاه بذلك ويتحققه
حتققاً تاماً وا�ستحباب االجتماع على الطعام،
 ،1609/3حديث رقم ( .)2038
( )١٩٤البيهقي ،ال�سنن الكربى ،باب ترك قتل من
ال قتال فيه من الرهبان والكبري وغريهما،
.89/9
ري�ش َو َل َن ْ�صلَ ،و ِ�إ َّ َ
نا
( )١٩٥املعرا�ض�َ :سه ٌم ب َِل ٍ
ُي ِ�صيب ب َع ْر�ضه دُون حدِّه .ابن الأثري ،النهاية
يف غريب احلديث والأثر.215/3 ،
( )١٩٦الوقيذ :ال�شاة ُت�ضرب حتى متوت .ابن
منظور ،ل�سان العرب ،519/3 ،مادة (وقذ).
اب ال َّت ْ�سمِ َي ِة
( )١٩٧البخاري� ،صحيح البخاريَ ،ب ُ
ال�ص ْيدِ  ،85/7 ،حديث رقم (.)5475
َعلَى َّ
( )١٩٨ال ِّر َكا ُز :هو املال املركوز يف الأر�ض ،خملوقاً
كان �أو مو�ضوعاً .اجلرجاين ،التعريفات� ،ص
.112
اب ِف ال ِّر َكا ِز
( )١٩٩البخاري� ،صحيح البخاريَ ،ب ٌ
ا ُ
خل ُم ُ�س ،130 /2 ،حديث رقم (.)1499
( )٢٠٠العو�ضي ،يف االقت�صاد الإ�سالمي� ،ص .75
(� )٢٠١سبق تخريجه يف الهام�ش رقم ( )146من
البحث نف�سه.

( )٢٠٢النجدي ،ب�ستان الأحبار خمت�صر نيل
الأوطار.117/4 ،
(� )٢٠٣سبق تخريجه يف الهام�ش رقم ( )144من
البحث نف�سه.
(� )٢٠٤سبق تخريجه يف الهام�ش رقم ( )179من
البحث نف�سه.
( )٢٠٥ال�سرخ�سي ،املب�سوط.191/2 ،
( )٢٠٦ابن قدامة ،املغني.344/11 ،
( )٢٠٧امل�صدر ال�سابق.297/11 ،
( )٢٠٨البخاري� ،صحيح البخاري ،باب ْال ُ َزا َر َع ِة
َم َع ا ْل َيهُودِ ،821/2 ،حديث رقم (.)2206
( )٢٠٩العيني ،عمدة القاري.61/13 ،
(� )٢١٠شبري ،فقه معامالت � ،2ص.60
( )٢١١ال�شربيني ،مغني املحتاج .259/9 ،ابن
قدامة ،املغني.140 /10 ،
( )٢١٢الكردي ،القِـــرا�ض املُ�ضاربة املُ�شرتكة،
�ص.22
( )٢١٣ابن ماجة� ،سنن ابن ماجة ،مذيل ب�أحكام
الألباين ،باب ال�شركة وامل�ضاربة،768/2 ،
حديث رقم ( ،)2289و�ضعفه الألباين.
( )٢١٤البيهقي ،ال�سنن الكربى ،كتاب القرا�ض،
 ،184/6حديث رقم (.)11611
ا�ض،
( )٢١٥مالك ،املوط�أ ،باب َما َجا َء ِف ا ْل ِق َر ِ
 ،99/1حديث رقم (.)2016
( )٢١٦الكا�ساين ،بدائع ال�صنائع .135/5 ،عزي،
�صيغ متويل التنمية يف الإ�سالم� ،ص.37
( )٢١٧البيهقي ،ال�سنن الكربى ،باب ْال ُ َرا َب َحةِ،
 ،400/2حديث رقم (.)11107
( )٢١٨ال�سمرقندي ،حتفة الفقهاء.362/2 ،
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الزرقا ،عقد اال�ست�صناع� ،ص.19
( )٢١٩البخاري� ،صحيح البخاري ،باب َمنْ َج َع َل
�ص ْ َ
ات ِف َب ْط ِن َك ِّفهِ ،2205/5 ،حديث
َف َّ
ال َ ِ
رقم (.)5538
( )٢٢٠ابن قدامة ،املغني.11/9 ،
ال�سلَ ِم ِف
( )٢٢١البخاري� ،صحيح البخاري ،باب َّ
َك ْيلٍ َم ْع ُلو ٍم ،781/2 ،حديث رقم (.)2125
( )٢٢٢النووي� ،شرح النووي على م�سلم.41/11 ،
(� )٢٢٣شيخي زاده ،جممع الأنهر.714/1 ،
الزحيلي ،الفقه الإ�سالمي و�أدلته.522/5 ،
( )٢٢٤البيهقي ،ال�سنن الكربى ،باب الأَ َما َن ِة ِف
َّ
ال َيا َنةِ ،189/2 ،حديث رقم
ال�ش ِر َك ِة َو َت ْركِ ْ ِ
�صححه احلاكم .الزيلعي ،ن�صب
(ّ .)11756
الراية يف تخريج �أحاديث الهداية.474/3 ،
( )٢٢٥البخاري� ،صحيح البخاري ،باب اال ِْ�ش ِ َ
تاكِ
ِ�ض ِة َو َما َي ُك ُ
ِف ال َّذهَبِ َوا ْلف َّ
ال�ص ْر ُف،
ون فِي ِه َّ
 ،884/2حديث رقم (.)2365
( )٢٢٦العيني ،عمدة القاري �شرح �صحيح
البخاري .61/13 ،ابن بطال� ،شرح ابن بطال،
.15/13
(� )٢٢٧شبري ،فقه املعامالت � ،2ص.9
( )٢٢٨ابن قدامة ،املغني.206/6 ،
(َ )٢٢٩غ ْي ُم َت َم ِّولَ :و ْال َ ْع َنى َغ ْي ُم َّتخِ ذ مِ ْنهَا َم ًال
�أَيْ مِ ْل ًكاَ ،و ْال ُ َراد �أَ َّن ُه َل َي َت َم َّلك َ�ش ْي ًئا مِ نْ ِر َقابهَا.
ابن حجر ،فتح الباري.401/5 ،
( )٢٣٠البخاري� ،صحيح البخاري ،باب ا ْل َو ْقفِ
َك ْي َف ُي ْك َت ُب ،1019/3 ،حديث رقم (.)2620
( )٢٣١ابن بطال� ،شرح ابن بطال.204/15 ،
(� )٢٣٢شبري ،فقه معامالت � ،2ص.142
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( )٢٣٣البخاري� ،صحيح البخاري ،باب َما ُي ْ�ؤ َك ُل
مِ نْ ُ ُ
لو ِم الأَ َ�ضاحِ ي َو َما ُي َت َز َّو ُد مِ ْنهَا،2115/5 ،
حديث رقم (.)5249
(ِّ )٢٣٤
ي�ص� :شي�صا ُء ال َّتمر ،وهو الرديء منه.
ال�ش ُ
الفراهيدي ،كتاب العني.9/2 ،
( )٢٣٥م�سلم� ،صحيح م�سلم ،باب ُو ُجوبِ ْام ِت َثالِ
َما َقا َل ُه َ�ش ْر ًعا دُو َن َما َذ َك َر ُه مِ نْ َم َعاي ِِ�ش الدُّ ْن َيا
َعلَى َ�س ِبيلِ ال َّر�أْي ،95/7 ،حديث رقم (.)6277
( )٢٣٦م�سلم� ،صحيح م�سلم ،باب ُو ُجوبِ ْام ِت َثالِ
َما َقا َل ُه َ�ش ْر ًعا دُو َن َما َذ َك َر ُه مِ نْ َم َعاي ِِ�ش الدُّ ْن َيا
َعلَى َ�س ِبيلِ ال َّر�أْي ،95/7 ،حديث رقم (.)6276
( )٢٣٧النووي� ،شرح النووي على م�سلم.116/15 ،
(� )٢٣٨شبري ،فقه املعامالت � ،2ص.227
(� )٢٣٩سبق تخريجه يف الهام�ش رقم ( )86من
البحث نف�سه.
( )٢٤٠النووي� ،شرح النووي على م�سلم.62/16 ،
(� )٢٤١سبق تخريجه يف الهام�ش رقم (.)137
(� )٢٤٢سبق تخريجه يف الهام�ش رقم (.)163
قائمة امل�صادر واملراجع
* -القر�آن الكرمي.
	-1ابن الأثري ،املبارك بن حممد بن حممد،
النهاية يف غريب احلديث والأثر ،حتقيق:
طاهر �أحمد الزاوي ،وحممود حممد
الطناحي( ،د ،ط) ،املكتبة العلمية ،بريوت،
1399هـ 1979 -م.
� -2أحمد بن حنبل ،م�سند �أحمد ،مذيل ب�أحكام
�شعيب الأرنا�ؤوط( ،د ،ط) ،م�ؤ�س�سة قرطبة،
القاهرة( ،د ،ت).
� -3أحمد ،عبد الرحمن ي�سري ،التنمية
االقت�صادية واالجتماعية يف الإ�سالم،
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الإ�سكندرية ،م�ؤ�س�سة �شباب اجلامعة1981،م.
	-4البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل ،الأدب املفرد،
حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،مذيل
ب�أحكام الألباين ،ط ،3دار الب�شائر الإ�سالمية،
بريوت1409 ،هـ1989 -م.
	-5البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل� ،صحيح
البخاري ،حتقيق :م�صطفى ديب البغا ،ط،3
دار ابن كثري ،ودار اليمامة ،بريوت1407 ،هـ -
1987م.
	-6ابن بطال ،علي بن خلف� ،شرح ابن بطال( ،د،
ط) ،املكتبة ال�شاملة ،الإ�صدار الثاين( ،د ،ت).
	-7البيهقي� ،أحمد بن احل�سني ،ال�سنن ال�صغري،
وثق �أ�صوله وخ َّرج حديثه وع َّلق عيه عبد
املعطي �أمني قلعجي ،ط ،1دار الوفاء للطباعة
والن�شر والتوزيع ،املن�صورة1410 ،هـ1989-م.
	-8البيهقي� ،أحمد بن احل�سني ،ال�سنن الكربى،
ط ،1جمل�س دائرة املعارف النظامية الكائنة
يف الهند ببلدة حيدر �آباد1344 ،هـ.
	-9الرتمذي ،حممد بن عي�سى� ،سنن الرتمذي،
حتقيق� :أحمد حممد �شاكر و�آخرون ،مذيل
ب�أحكام الألباين( ،د ،ط) ،دار �إحياء الرتاث
العربي ،بريوت( ،د ،ت).
 -10التويجري ،حممد بن �إبراهيم ،مو�سوعة
الفقه الإ�سالمي ،ط ،1بيت الأفكار الدولية،
1430هـ2009 -م.
 -11الثعالبي ،عبد الرحمن بن حممد ،اجلواهر
احل�سان يف تف�سري القر�آن( ،د ،ط) ،م�ؤ�س�سة
الأعلمي للمطبوعات ،بريوت( ،د ،ت).
 -12اجلرجاين ،علي بن حممد ،كتاب التعريفات،
�ضبطه و�صححه جماعة من العلماء ب�إ�شراف
النا�شر ،ط ،1دار الكتب العلمية بريوت،
1403هـ 1983-م.
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 -13احلاكم ،حممد بن عبداهلل ،امل�ستدرك على
ال�صحيحني ،حتقيق :م�صطفى عبد القادر
عطا ،مذيل بتعليق الذهبي ،ط ،1دار الكتب
العلمية ،بريوت1411 ،هـ 1990 -م.
 -14ابن حبان ،حممد بن حبان� ،صحيح ابن حبان
برتتيب ابن بلبان ،حتقيق �شعيب الأرنا�ؤوط،
ط ،2م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت1414 ،هـ -
1993م.
 -15ابن حجر� ،أحمد بن علي ،الإ�صابة يف متييز
ال�صحابة ،حتقيق :علي حممد البجاوي ،ط،1
دار اجليل ،بريوت1412 ،هـ.
 -16ابن حجر� ،أحمد بن علي ،بلوغ املرام من �أدلة
الأحكام ،حتقيق وتخريج وتعليق� :سمري بن
�أمني الزهري ،ط ،7دار الفلق ،الريا�ض1424 ،
هـ.
 -17ابن حجر� ،أحمد بن علي ،التلخي�ص احلبري
يف تخريج �أحاديث الرافعي الكبري ،ط،1دار
الكتب العلمية ،بريوت1419 ،هـ1989 -م.
 -18ابن حجر� ،أحمد بن علي ،فتح الباري �شرح
�صحيح البخاري ،رقم كتبه و�أبوابه و�أحاديثه:
حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،قام ب�إخراجه
و�صححه و�أ�شرف على طبعه :حمب الدين
اخلطيب ،عليه تعليقات العالمة :عبد العزيز
بن عبد اهلل بن باز( ،د ،ط) ،دار املعرفة،
بريوت1379 ،هـ.
 -19حطاب ،كمال توفيق ،التعاليم االقت�صادية
يف ال�سنة النبوية ،بحث مقدم مل�ؤمتر ال�سنة
النبوية يف الدرا�سات املعا�صرة بحوث م�ؤمتر
ال�سنة النبوية يف الدرا�سات املعا�صرة ،حطاب،
جامعة الريموك� ،إربد ،الأردن2007 ،م.
 -20احلكيم ،ال�سيد حممد �سعيد ،منهاج
ال�صاحلني ،ط ،1دار ال�صفوة ،بريوت ،لبنان،
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1416هـ 1996 -م.
 -21خريي� ،صربي حممد ،م�شكلة البطالة،
طبيعتها و�أ�سبابها و�أ�ساليب حلها ،مقال على
�شبكة الإنرتنت بتاريخ  25/10/2011املوقع:
/http://drsabrikhalil.wordpress.com

� -22أبو داود� ،سليمان بن الأ�شعث� ،سنن �أبي داود،
حتقيق� :سعيد حممد اللحام ،مذيل ب�أحكام
الألباين ،ط ،1دار الفكر ،بريوت1410 ،هـ
 1990م. -23ابن �أبي الدنيا ،عبداهلل بن حممد� ،إ�صالح
املال ،بال مكان ن�شر وال طبعة ،وال تاريخ.
 -24ابن �أبي الدنيا ،عبد اهلل بن حممد ،مداراة
النا�س ،حتقيق :حممد خري الدين رم�ضان،
ط ،1دار ابن حزم ،بريوت1998 ،م.
 -25الرازي ،حممد بن �أبي بكر بن عبد القادر،
خمتار ال�صحاح ،حتقيق :يو�سف ال�شيخ حممد،
ط ،5املكتبة الع�صرية والدار النموذجية،
بريوت ،و�صيدا1420 ،هـ 1999 -م.
 -26ابن رجب ،عبد الرحمن بن �أحمد ،جامع
العلوم واحلكم ،ط ،1دار املعرفة ،بريوت،
1408هـ.
 -27ابن ر�شد ،حممد بن �أحمد ،بداية املجتهد
ونهاية املقت�صد ،ط ،4دار املعرفة ،بريوت،
1978م.
 -28ال َّزبيدي ،حم ّمد بن حم ّمد ،تاج العرو�س
من جواهر القامو�س ،حتقيق جمموعة من
املحققني( ،د ،ط) ،دار الهداية( ،د ،ت).
 -29الزحيلي ،وهبة الزحيلي ،الفقه الإ�سالمي
و�أدلته ،ط ،4دار الفكر ،دم�شق وبريوت( ،د،
ت).
 -30الزرقا ،م�صطفى الزرقا ،عقد اال�ست�صناع،
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من�شورات البنك الإ�سالمي للتنمية ،املعهد
الإ�سالمي للبحوث ،جدة1420 ،هـ.
 -31زكي ،رمزي زكي ،االقت�صاد ال�سيا�سي
للبطالة ،جملة عامل املعرفة ،العدد ،226
الكويت� ،أكتوبر1997،م.
� -32أبو زيد ،نائل ممدوح ،ا�ستثمار الأموال يف
القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية مفهومه،
جماالته� ،سبل حمايته ،جملة جامعة دم�شق
للبحوث القانونية واالقت�صادية ،جملد ،22
عدد �أول 2006م.
 -33الزيلعي ،عبد اهلل بن يو�سف ،ن�صب الراية
لأحاديث الهداية ،قدم له حممد يو�سف
ال َب ُّنوري� ،صححه وو�ضع احلا�شية :عبد
العزيز الديوبندي الفنجاين� ،إلى كتاب
احلج ،ثم �أكملها حممد يو�سف الكاملفوري،
حتقيق حممد عوامة ،ط ،1م�ؤ�س�سة الريان
للطباعة والن�شر ،بريوت ،ودار القبلة للثقافة
الإ�سالمية ،جدة  -ال�سعودية1418 ،هـ-
1997م.
� -34سامل ،عطية بن حممد �سامل� ،شرح بلوغ
املرام ،درو�س �صوتية قام بتفريغها موقع
ال�شبكة الإ�سالمية ،من�شور على املكتبة
ال�شاملة ،الإ�صدار الثاين.
 -35ال�سبتي ،عيا�ض بن مو�سى ،م�شارق الأنوار
على �صحاح الآثار( ،د ،ط) ،املكتبة العتيقة،
ودار الرتاث( ،د ،ت).
 -36ال�سراحنة ،جمال ح�سن ،م�شكلة البطالة
وعالجها ،ط ،1اليمامة للطباعة والن�شر،
بريوت2000 ،م.
 -37ال�سرخ�سي ،حممد بن �أحمد ،املب�سوط ،ط،2
دار املعرفة ،بريوت( ،د ،ت).
� -38أبو ال�سعود ،حممد بن حممد� ،إر�شاد العقل
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ال�سليم �إلى مزايا القر�آن الكرمي( ،د ،ط) ،دار
�إحياء الرتاث العربي ،بريوت( ،د ،ت).
 -39ال�سمرقندي ،حممد بن �أحمد ،حتفة
الفقهاء ،ط ، 2دار الكتب العلمية ،بريوت،
1414هـ 1994 -م.
 -40ال�سندي ،حممد بن عبد الهادي ،حا�شية
ال�سندي على �سنن ابن ماجة( ،د ،ط) ،دار
اجليل ،بريوت( ،د ،ت).
 -41ال�سندي ،حممد بن عبد الهادي ،حا�شية
ال�سندي على �صحيح البخاري( ،د ،ط) ،دار
الفكر ،بريوت( ،د ،ت).
� -42سيد �سابق ،فقه ال�سنة ،ط ،4دار الفكر،
بريوت ،لبنان1983 ،م.
 -43ال�سيوطي ،عبد الرحمن بن �أبي بكر ،اجلامع
ال�صغري وزيادته ،مذيل بحكم الألباين( ،د،
ط) ،املكتب الإ�سالمي ،بريوت( ،د ،ت).
 -44ال�شافعي ،حممد بن �إدري�س ،الأم ،دار املعرفة،
بريوت ،لبنان ،ط1393 ،2هـ.
� -45شبري ،حممد عثمان �شبري ،فقه معامالت،2
(د ،ط) ،من�شورات جامعة القد�س املفتوحة،
عمان2009 ،م.
� -46شحاتة ،ح�سني ح�سني ،املنهج والربنامج
الإ�سالمي ملعاجلة م�شكلة الفقر ،بحث على
http://www.darelmashora.com/
املوقع:
.download.ashx?docid=2204
 -47ال�شربيني ،حممد اخلطيب ،مغني املحتاج
�إلى معرفة معاين �ألفاظ املنهاج( ،د ،ط)،
دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت1377 ،هـ
1958م. -48ال�شوكاين ،حممد بن علي ،فتح القدير( ،د،
ط) ،دار الفكر ،بريوت( ،د ،ت).

� -49شيخي زاده ,عبد الرحمن بن حممد ،جممع
الأنهر يف �شرح ملتقى الأبحر( ،د ،ط) ،دار
�إحياء الرتاث العربي ،بريوت( ،د ،ت).
 -50ال�صابطي� ،أبو عبد الرحمن ع�صام الدين،
جامع الأحاديث القد�سية ،ق�سم ال�ضعيف
واملو�ضوع( ،د ،ط) ،املكتبة ال�شاملة ،الإ�صدار
الثاين( ،د ،ت).
 -51ال�صدر ،حممد باقر ،اقت�صادنا ،ط ،2دار
الفكر ،بريوت1968 ،م.
� -52صفوت� ،أحمد زكي ،جمهرة خطب العرب
يف ع�صور العربية الزاهرة( ،د ،ط) ،املكتبة
العلمية ،بريوت( ،د ،ت).
 -53الطرباين� ،سليمان بن �أحمد ،املعجم الأو�سط،
حتقيق :طارق بن عو�ض اهلل بن حممد عبد
املح�سن بن �إبراهيم احل�سيني( ،د ،ط) ،دار
احلرمني ،القاهرة1415 ،هـ.
 -54الطرباين� ،سليمان بن �أحمد ،املعجم الكبري،
ط ،2مكتبة العلوم واحلكم ،املو�صل1404 ،هـ-
1983م.
 -55الطربي ،حممد بن جرير ،جامع البيان عن
ت�أويل �آي القر�آن( ،د ،ط) ،دار الفكر ،بريوت،
لبنان1988 ،م.
 -56الطويل ،نبيل �صبيح ،الغذاء واملاء يف عامل
امل�سلمني الفقراء ،ط ،1م�ؤ�س�سة الر�سالة،
بريوت1988 ،م.
 -57ابن عابدين ،حممد �أمني بن عمر ،رد املحتار
على الدر املختار ،ط ،2دار الفكر ،بريوت،
1412هـ 1992 -م.
 -58عبد الرا�ضي� ،إبراهيم حممود ،حلول
�إ�سالمية فعالة مل�شكلة البطالة( ،د ،ط)،
املكتب اجلامعي احلديث ،القاهرة( ،د ،ت).
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 -59عبد القادر ،حممد عالء الدين ،البطالة
�أ�ساليب املواجه لدعم ال�سالم االجتماعي
والأمن القومي يف ظل اجلات .العوملة.
حتديات الإ�صالح االقت�صادي( ،د ،ط) ،من�ش�أة
املعارف ،الإ�سكندرية( ،د ،ت).
 -60العثيمني ،حممد بن �صالح ،التلخي�ص املعني
يف �شرح الأربعني� ،إعداد� :سلطان بن �سراي
ال�شمري ،املكتبة ال�شاملة ،الإ�صدار الثاين.
 -61العجلوين� ،إ�سماعيل بن حممد ،ك�شف اخلفاء
ومزيل الإلبا�س عما ا�شتهر من الأحاديث على
�أل�سنة النا�س ،ط ،3دار الكتب العلمية بريوت،
1408هـ1988-م.
 -62العو�ضي ،رفعت ال�سيد ،يف االقت�صاد
الإ�سالمي( ،د ،ط) ،قطر1990 ،م.
� -63أبو عي�شة ،الأمري حمفوظ �أبو عي�شة،
البطالة من منظور �إ�سالمي ،ط ،1مكتبة
وهبة ،القاهرة1431 ،هـ2010 -م.
 -64العيني ،حممود بن �أحمد ،عمدة القاري �شرح
�صحيح البخاري( ،د ،ط) ،دار �إحياء الرتاث
العربي ،بريوت( ،د ،ت).
 -65الغزايل ،حممد بن حممد� ،إحياء علوم
الدين( ،د ،ط) ،دار املعرفة ،بريوت( ،د ،ت).
 -66ابن فار�س� ،أحمد بن فار�س ،مقايي�س اللغة،
حتقيق عبد ال�سالم هارون( ،د ،ط) ،دار الفكر،
بريوت1399 ،هـ1979-م.
 -67ال َف َّتنِي ،حممد طاهر بن علي ،تذكرة
املو�ضوعات ،ط� ،1إدارة الطباعة املنريية،
1343هـ.
 -68الفراهيدي ،اخلليل بن �أحمد ،كتاب
العني ،حتقيق مهدي املخزومي ،و�إبراهيم
ال�سامرائي( ،د ،ط) ،دار ومكتبة الهالل( ،د،
ت).

 -69الفريوز�آبادي ،حممد بن يعقوب ،القامو�س
املحيط ،حتقيق :مكتب حتقيق الرتاث يف
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ب�إ�شراف :حممد نعيم
العرق�سو�سي ،ط ،8م�ؤ�س�سة الر�سالة للطباعة
ُ
والن�شر والتوزيع ،بريوت1426 ،هـ2005 -م.
 -70ابن قدامة ،عبد اهلل بن �أحمد ،املغني ،مطبوع
مع ال�شرح الكبري للمقد�سي ،حتقيق :جماعة
من العلماء( ،د ،ط) ،دار الكتاب العربي،
بريوت( ،د ،ت).
 -71القر�ضاوي ،يو�سف القر�ضاوي ،احلالل
واحلرام يف الإ�سالم ،ط ،8دار االعت�صام،
1974م.
 -72القر�ضاوي ،يو�سف القر�ضاوي ،دور القيم
والأخالق يف االقت�صاد الإ�سالمي ،ط ،1مكتبة
وهبة ،القاهرة1995 ،م.
 -73القر�ضاوي ،يو�سف القر�ضاوي ،م�شكلة الفقر
وكيف عاجلها الإ�سالم ،طبعة جديدة ،م�ؤ�س�سة
الر�سالة ،بريوت1985 ،م.
 -74القرطبي ،حممد بن �أحمد ،اجلامع لأحكام
القر�آن( ،د ،ط) ،دار �إحياء الرتاث العربي،
بريوت ،لبنان1985 ،م.
 -75قرعو�ش ،كايد قرعو�ش و�آخرون ،النظام
االقت�صادي يف الإ�سالم ،ط ،1من�شورات جامعة
القد�س املفتوحة ،عمان1999 ،م.
 -76قعدان ،زيدان عبد الفتاح ،منهج االقت�صاد
يف القر�آن ،ط ،1م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت،
1997م.
 -77القلق�شندي� ،أحمد بن علي� ،صبح الأع�شى يف
�صناعة الإن�شا ،حتقيق :يو�سف علي طويل،
ط ،1دار الفكر ،دم�شق1987 ،م.
 -78الكا�ساين ،عالء الدين بن م�سعود ،بدائع
ال�صنائع يف ترتيب ال�شرائع ،ط ،2دار الكتب
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العلمية ،بريوت1406 ،هـ 1986 -م.
 -79ابن كثري� ،إ�سماعيل بن عمر ،تف�سري ابن
كثري ،بال مكان ن�شر ،وال طبعة ،وال تاريخ.
 -80الكردي� ،أحمد احلجي ،القــرا�ض املُ�ضاربة
املُ�شرتكة ،بحث على املوقعislam.gov.kw/. :
eftaaControlPanel/.../1258444056.doc

 -81الكناين� ،أحمد بن �أبي بكر ،م�صباح الزجاجة
يف زوائد ابن ماجة ،حتقيق حممد املنتقى
الك�شناوي ،ط ،2دار العربية ،بريوت1403 ،هـ.
 -82ابن ماجة ،حممد بن يزيد� ،سنن ابن ماجة،
حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،مذيل
ب�أحكام الألباين( ،د ،ط) ،دار الفكر ،بريوت،
(د ،ت).
 -83مان ،مي�شل ،مو�سوعة العلوم االجتماعية،
ترجمة :عادل الهواري و�سعد م�صلوح ،ط،1
مكتبة الفالح ،بريوت1994 ،م.
 -84خمتار ،يون�س عبداهلل ،امللكية يف ال�شريعة
الإ�سالمية ودورها يف االقت�صاد الإ�سالمي،
ط 1م�ؤ�س�سة �شباب اجلامعة ،الإ�سكندرية،
1987م.
 -85املر�سي ،كمال الدين عبد الغني ،احلل
الإ�سالمي مل�شكلة البطالة ،ط،1دار الوفاء
لدنيا الطباعة والن�شر ،الإ�سكندرية2004 ،م.
 -86م�سلم ،م�سلم بن احلجاج الني�سابوري� ،صحيح
م�سلم( ،د ،ط) ،دار اجليل بريوت ،ودار الأفاق
اجلديدة ،بريوت( ،د ،ت).
 -87املطيعي ،حممد جنيب ،تكملة املجموع �شرح
املهذب( ،د ،ط) ،دار الفكر ،بريوت( ،د ،ت).
 -88ابن امللقن ،عمر بن علي ،البدر املنري يف
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة يف ال�شرح
الكبري ،حتقيق م�صطفى �أبو الغيط ،وعبداهلل
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بن �سليمان ،ويا�سر بن كمال ،ط ،1دار الهجرة
للن�شر والتوزيع ،الريا�ض1425 ،هـ2004-م.
 -89املناوي ،عبد الر�ؤوف املناوي ،في�ض القدير
�شرح اجلامع ال�صغري ،ط ،1املكتبة التجارية
الكربى ،م�صر1356 ،هـ.
 -90ابن منظور ،حممد بن مكرم ،ل�سان العرب،
(د ،ط) ،دار �صادر ،بريوت( ،د ،ت).
 -91النجدي ،في�صل بن عبد العزيز بن في�صل،
ب�ستان الأحبار خمت�صر نيل الأوطار ،ط ،1دار
�إ�شبيليا للن�شر والتوزيع ،الريا�ض1419 ،هـ
 1998م. -92ابن جنيم ،زين الدين بن �إبراهيم بن حممد،
البحر الرائق �شرح كنز الدقائق( ،د ،ط) ،دار
املعرفة ،بريوت( ،دن ت).
 -93النحا�س� ،أحمد بن حممد ،معاين القر�آن،
حتقيق حممد علي ال�صابوين ،ط ،1من�شورات
جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة( ،د ،ت).
 -94الن�سائي� ،أحمد بن �شعيب� ،سنن الن�سائي،
(املجتبى من ال�سنن) ،حتقيق :عبدالفتاح
�أبو غدة ،مذيل ب�أحكام الألباين ،ط ،2مكتب
املطبوعات الإ�سالمية ،حلب1406 ،هـ1986 -م.
 -95النووي ،يحيى بن �شرف النووي� ،شرح
الأربعني النووية يف الأحاديث ال�صحيحة
النبوية ،املكتبة ال�شاملة ،الإ�صدار الثاين.
 -96النووي ،يحيى بن �شرف النووي� ،شرح
النووي على �صحيح م�سلم ،ط ،2دار �إحياء
الرتاث العربي بريوت1392 ،هـ.
 -97الني�سابوري� ،أحمد بن حممد ،جممع
الأمثال ،حتقيق :حممد حميى الدين عبد
احلميد( ،د ،ط) ،دار املعرفة ،بريوت( ،د ،ت).
 -98هندي ،مرمي �إبراهيم ،العقيقة يف الفقه
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الإ�سالمي ،ق�سم ال�شريعة الإ�سالمية كلية
دار العلوم ،جامعة القاهرة( ،د ،ط) ،املكتبة
ال�شاملة ،الإ�صدار الثاين( ،د ،ت).
 -99الهيثمي ،علي بن �أبي بكر ،جممع الزوائد
ومنبع الفوائد( ،د ،ط) ،دار الفكر ،بريوت،
1412هـ.
 -100وزان� ،صالح وزان ،تنمية الزراعة العربية
الواقع واملمكن ،ط ،1مركز درا�سات الوحدة
العربية ،بريوت1998 ،م.
� -101أبو يعلى� ،أحمد بن علي ،م�سند �أبي يعلى،
ط ،1دار امل�أمون للرتاث ،دم�شق1404 ،هـ-
1984م.
 -102البنك الإ�سالمي للتنمية ،املعهد الإ�سالمي
للبحوث� ،صيغ متويل التنمية يف الإ�سالم،
حترير فخري ح�سني عزي ،ط ،2جدة2002 ،م.
 -103املوقعhttp://www.diwanalarab.com/ :
 ، spip.php?article11024مقالة بعنوان:
الفقر �أكرث ق�سوة يف يوم الفقر العاملي� ،صباح
ال�شرقي/2 ،ت�شرين ثاين2007/م.
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