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ملخص

اإلنتػػر

ىجفت الجراسة إلى استقخاء وتحميػل األفكػرر اقتترػرة ة دشػج اإلمػرـ العػد نػغ د ػج الدػلـ الستعمقػة ارلشذػر
 .وتسثمػػت مذػػامة الج ارسػػة ف ػ

نيػػرف إسػػيرـ اإلمػػرـ العػػد نػػغ د ػػج الدػػلـ ف ػ نشػػرء ال كػػخ اقتترػػرة

اإلسلم مغ خلؿ نيرف فكخه الستعمق ارإلنترج.

واسػػتخجمت الج ارسػػة السػػشيق اقسػػتق اخ لتت ػ أفكػػرر اإلمػػرـ العػػد الخر ػػة ارإلنتػػرجل نػػع السػػشيق التحميم ػ ل

و ػق إلى استش ر األفكرر ذات الرمة اسػضػع ال حث.
وتػ ػػمت الج ارسػػة إلػػى أف اإلمػػرـ العػػد تػػج تعػػخض ف ػ

معخفتو ارلشذر اإلنتر

ت ػػو إلػػى سمػػة مػػغ األفكػػرر اقتترػػرة ة لخرػػت

معخفة تت ق م ال كخ اقتتررة السعر خل إذ ورة ف

ت ػو تحجدػجا لعشر ػخ اإلنتػرج

األربعػػة السرة ػػة مشيػػر وال ذ ػخلةل وبيرنػػر لمس ػػركيع الستعمقػػة نيػػرل سػػر أنيػػر نيشػػت أنػػخ السػػحى

اإلسلم دمى اإلنترج مغ خلؿ نيرنير السعرديخ الزراصة لمشذػر اإلنتػر
والسرمحة العرمة والسآقت.

وأو ت الجراسة ازخورة القخاءة اقتتررة ة الستعسقة لكت

الستحرمة و يرغتير

اقتتررة اإلسلم .

اقتترػػرة

دشػج السدػمع وىػ معػرديخ اإلحدػرف

العػد نػغ د ػج الدػلـل وتجسيػ السعخفػة

يرغة دمسية فشية ف ضػء الشطخلرت السعر خة اسر ديع ف استكسرؿ نشرء ال كخ

الكلسات السفتاحية :اإلنترجل العد نغ د ج الدلـل ال كخ اقتتررة ل اقتتررة اإلسلم .

Productive activity in the thought of Imam
al-Ezz bin Abd al-Salam
Abstract
The study deals with extrapolate and analyze the economic ideas of Imam al-Ezz
ibn Abd al-Salam related to productive activity. The problem of the study was to
demonstrate the contribution of Imam Al-Ezz bin Abdul Salam to building Islamic
economic thought through explaining his idea of production.
The study used the inductive method to track the ideas of Imam al-Ezz on production,
then the analytical approach, leading to the development of ideas related to the subject
of research.
The study comes to conclusion that Imam al-Ezz had presented in his books to a
number of economic ideas that summarized his knowledge of productive activity in a manner
consistent with contemporary economic thought, as he mentioned in his books specifically
* أسترذ مذررؾل تدع اقتتررة والسرررؼ اإلسلميةل مية الذخلعةل رمعة اليخمػؾ.
** ارحثل ةا خة اإلفترء األرةنية.
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اليصاط اإلىتاجي يف فكر اإلماو العس بً عبد الصالو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
the four elements of production, including material and human, and a statement of
related concepts, as it showed the impact of Islamic economic doctrine On production,
through its presentation, the criteria governing the productive activity of a Muslim are
standards of benevolence, public interest, and money.
The study recommended the necessity of in-depth economic reading of the books of
Al-Ezz Bin Abdul-Salam, and the gathering of the acquired knowledge and its formulation
of a scientific and artistic formulation in the light of contemporary theories, in a way that
contributes to completing the building of Islamic economic thought.
Key Words: Production, Al-Ezz bin Abdul Salam, Economic Thought, Islamic Economics.

املكدمة.

الحسج هلل رب العرلسيغل والرلة والدلـ دمى سيجنر دمحم ودمى آلو و ح ول وبعج:

فيعج اإلمرـ العد نغ د ج الدلـ أحج أنخز دمسرء درخهل ولتسيد فكخه اخر ية تمسر تججىر دشج غيخهل وىػ إةارة ال قػو

دمى نحػ جعل اقتتررةديغ دتميسػف مغ فكخه أسدر ف فيع وبشرء الشطخلة اقتتررة ة ف اإلسػلـ وتػج تشػروؿ اإلمػرـ فػ
كت ػػو دػػجةا مػػغ القزػػر ر السيسػػة فػ اقتترػػرة اإلسػػلم ل و ػػرغير فػ تػالػ
فكخه األنطرر إلى يفية تشدلل القػادج والسعرديخ الكمية دمى فخوع السحى

القػادػػج ال قييػػة والسقر ػػج الذػػخ يةل سػػر ل ػػت

اقتتررة .

ولحلظل فقج ارتأى ال رحثرف القيرـ نجراسة تحميمية ألفكرر اإلمرـ الخر ة ارلشذر اقتتررة الستعمق ارإلنترج.
مصكلة الدراشة وأشئلتَا.

تتسثل مذامة الجراسة ف اإل راة دغ الدؤاؿ الخيذ اآلتػ  :مػر األفكػرر التػ تػجمير العػد نػغ د ػج الدػلـ اخرػػص الشذػر

اإلنتر

ل ولت خع دشو الدؤاقف اآلتيرف:

 -1مر م يػـ اإلنترج ودشر خه ف فكخ اإلمرـ العد نغ د ج الدلـ؟
 -2مر السعرديخ الزراصة لمشذر اإلنتر

دشج اإلمرـ العد نغ د ج الدلـ؟

أٍداف الدراشة.

تيجؼ ىحه الجراسة إلى نيرف مر أت :

 -1نيرف وتحميل األفكرر الت نرتذير العد نغ د ج الدلـ فيسر دتعمق ارلشذر اإلنتر
 -2نيرف وتحميل األفكرر الت تجمير العد نغ د ج الدلـ ف دشر خ اإلنترج.

.

 -3دخض وبيرف ال كخ اقتتررة دشج اإلمرـ الستعمق ارلسعرديخ الزراصة لمشذر اإلنتر

.

أٍنية الدراشة.

تتسثل أىسية الجراسة ف اآلت :

أولا :إنخاز ةور اإلمرـ دد الجدغ نغ د ج الدلـ ف نشرء ال كخ اقتتررة اإلسلم ل وإضيرر رلرةة فكػخه فػ شػخح األفكػرر
اقتتررة ة.
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ثانيا :عج اقىتسػرـ اػرل كخ اقتترػرة اإلسػلم مػغ السدػر ل السحػرلػة التػ تكثػخ الحر ػة إلييػر فػ معخ ػة التحػج الحزػرر
الت

عيذير السدمسػف اليػػـل ومحرولػة اكتذػرؼ ىػحا ال كػخ سػيدلج مػغ تػجرة األمػة دمػى تحقيػق القردػجة الرػم ة فػ

تحجدير الحزرر ل وسيدلج مغ حزػرىر ال ردل ف التشسية والتقجـ.
الدراشات الصابكة.
لع جج ال رحثرف ف حجوة مر اشمعر دميػو ة ارسػة اتترػرة ة تحميميػة ل كػخ اإلمػرـ العػد نػغ د ػج الدػلـل سػػى ة ارسػة
واحجة وى :


دراسة الفقير (4311م)

()4

بعشوان :العز بن عبد الدالم وأثره في الفقو اإلسالمي.

حيث ىجفت الجراسة إلى ةراسة أحج األ سة األدلـ وأنخه ف فغ مغ ال شػفل فرخترر ال رحث ة ارسػة حيػرة العػد نػغ د ػج
الدلـ وأنخه ف ال قو اإلسلم ل وبيشت الجراسة ت ر يل ثيخة متعمقػة اعرػخ اإلمػرـ وحيرتػو العمسيػة والعسميػة وآنػررهل نػع انتقػل
ال رحث إلى الحجدث دغ آ ار و ف ال قو اإلسلم مقجمر نيرف مخت ة العد نغ د ج الدلـ ف نيل ةر ة السجتيػج دمػى أ ػػؿ
اإلمػػرـ الذػػرفع ل وآ ار ػػو ف ػ

ػػل اػػرب مػػغ أن ػػاب ال قػػو اإلسػػلم مػػغ الع ػػرةات واألح ػػاؿ الذخرػػية والسعػػرملت والعقػبػػرت

والحجوة والديخ والجيرةل ولع تحتػ الجراسة دمى أ ة نتر ق أو تػ يرت.


دراسة دنيا (4333م)

()2

بعشوان :قراءة اقترادية في كتاب قواعد األحكام في مرالح األنام.

ىجفت الجراسة إلػى التعػخؼ دمػى أحػج أدػلـ اقتترػرة اإلسػلم ل وىػػ اإلمػرـ العػد نػغ د ػج الدػلـل والقػخاءة اقتترػرة ة
لسر ت و فػ

تػرب تػادػج األحاػرـل ومػغ نػع تجسيػ السعخفػة الستحرػمة و ػيرغتير

ػيرغة دمسيػة فشيػة دمػى غػخار مػر حػجث فػ

الغخب ألدلـ اقتتررة الغخب القجامىل وتػ مت الجراسة إلى أف الكترب حتػ دمى الكثيخ مػغ القزػر ر التػ

ساػغ أف ق أخىػر

اقتترػػرة ولدػػت يج مشيػػر فػ تخررػػو اقتترػػرة ل س ػػاء دمػػى مدػػتػى التأ ػػيل والتقعيػػجل أو دمػػى مدػػتػى التشطيػػخ وا ػػتقرؽ
القػػانيغل أو دمػػى مدػػتػى رسػػع الديرسػرت اقتترػػرة ة واتخػػرذ القػ اخرات اقسػػتثسررلة واقسػتيلكية .وأو ػػت الج ارسػػة ازػػخورة يػػرـ
فخلػػق مػػغ ال ػػرحثيغ اػػرلقخاءة السعسقػػة لكتػ أ سػػة السدػػمسيغ دمػػى اخػػتلؼ تخررػػرتيع الذػػخ يةل وبػػرألخز ف ػ

ت ػ ال قػػو ف ػ

نسصير التقميج وف نسصير الستخح أسمػب القػادج.


دراسة ياسين (2002م)

()4

بعشوان :القواعد الفقيية عشد العز بن عبد الدالم :جسع ا ودراسة وتظبيق ا.

حيث ىجفت الجراسة إلى س القػادج ال قيية الت ذ خت فػ مؤل ػرت العػد نػغ د ػج الدػلـل وة ارسػتير ة ارسػة وافيػة
م يشػػر مدػػتشج ػػل تردػػجة وتص يقرتيػػر ومرػػرةرىر فػ السػػحاى

األربعػػةل وتػػرـ ال رحػػث نتقدػػيع ىػػحه القػادػػج ال قييػػة إلػػى أربعػػة

أتدػػرـ ر يدػػية دت ػػخع دشيػػر تػادػػج ميػػة وتػادػػج د يػةل وىػ  :القػادػػج التػ تشػػجرج تحػػت القػادػػج ال قييػػة الك ػػخىل وتػادػػج فػ
الترخفرت واألحارـ التكميفية والػضعيةل وتػادج ف األنجاؿ والت عية والغم ةل وتػادج ف الحقػؽ وال يشرت واإلتخار.

وتتسيد ىحه الجراسة دغ الجراسة الدراقة ااػنير تػج ر ػدت دمػى مػضػػع أو ػدت فيػو الج ارسػة الدػراقةل وتعسقػت فػ

التحميل اقتتررة ل ولع تقترخ دمى ترب واحج.

اجمللة األردىية يف الدراشات اإلشالمية ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ1442 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 124
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ميَج الدراشة.

ترـ مشيق الجراسة دمى اآلت :

أول :السشيج الستقرائي :حيث سيقػـ ال رحثرف ارستقخاء مر ت و العد نغ د ج الدلـ مغ تػادج ومعرديخ وم خةات متعمقة
ارلشذر اإلنتر

.

ثانيا :السشيج التحليلي :حيث سيقػـ ال رحثرف نتحميل األفكػرر اقتترػرة ة الستعمقػة ارلشذػر اإلنتػر

السدػتيمظ الػػارةة فػ كتػ

العد نغ د ج الدلـ.

ثالاثا :السشيج الستشباطي :حيػث سػيقػـ ال رحثػرف نتشدلػل السعػرديخ والقػادػج الكميػة التػ ذ خىػر العػد نػغ د ػج الدػلـ دمػى الشذػر
اإلنتر

.

خمطط الدراشة.

ا تسل ال حث دمى الس رحث اآلتية:

السقدمة.

التسييد :تخ سة العد نغ د ج الدلـ.

السبحث األول :عشاصر اإلنتاج في فكر العز بن عبد الدالم ،وفيو ثالثة مظالب:
السظلب األول :م يػـ اإلنترج دشج العد نغ د ج الدلـ.

السظلب الثاني :دشر خ اإلنترج ال ذخلة (العسل والتشطيع).

السظلب الثالث :دشر خ اإلنترج السرة ة (األرض ورأس السرؿ).

السبحث الثاني :السعايير الزابظة للشذاط اإلنتاجي عشد العز بن عبد الدالم ،وفيو ثالثة مظالب:
السظلب األول :معيرر اإلحدرف.

السظلب الثاني :معيرر السرمحة العرمة.

السظلب الثالث :معيرر السآقت.

متَيد :ترمجة العس بً عبد الصالو.

ىػ د ج العدلػد نػغ د ػج الدػلـل ولاشػى اػأن دمحمل ولمقػ اػرلعدل سػر دمقػ ادػمصرف العمسػرء الػح

عاػذ مارنتػو نػيغ

دمسرء درخهل ولج سشة 577ىػػل وتػرؿ آخػخوف سػشة 578ىػػل و رنػت وقةتػو فػ ةمذػقل واسػتسخ فييػر معطػع حيرتػو( .)4دػرش
ف أسخة فقيخة مغسػػرةل و ػرف تػج نػجأ فػ شمػ

العمػع متػأخ اخل فقرػج أكػرنخ العمسػرء فػ درػخهل و سػ فػ ة ارسػتو نػيغ العمػػـ

الذخ ية والمغػلة .ولع قترخ العد نغ د ج الدلـ ف شم و لمعمع دمى ةمذقل نل رحل لصم

فأترـ نير ي اخ دس الحجدث(.)5

العمع إلى اغجاة سشة 597ىػػل

وتػلى العد نغ د ج الدلـ الخصراة ارلجرم األمػ سشة 637ى ػ()6ل وتػػلى ال تػػى حتػى أ ػ ص مترػج ار ليػر فػ ةمذػقل

فمقػ اس تػ الذػرـ()7ل ولسػػر و ػل السمػظ الكرمػػل إلػى ةمذػق وقه التػجرلذ ارلداولػػة الغداليػةل نػع وقه القزػػرءل وا ػتخ دميػو العػػد
خوشر ثيخةل فق ل نير الكرمل وديشو ترضير( .)8ولسر ىر خ إلى مرخ ا تيخ ارل تػى ىشرؾ()9ل وتػلى أ زػر التػجرلذ فػ
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السجرسة الررلحية الت أدجت لتجرلذ السحاى

األربعة( .)10ومغ أىع السشر

اقرض القزرة حتى ددؿ ن دو دغ القزرء سشة 640ىػ(.)11

الت تػقىر العد ف مرخ القزػرءل ودػخؼ

وا تغل العد نػغ د ػج الدػلـ ارلتػأليإل واإلفػرةة مػغ العمػعل ولػع قترػخ دمػى السشر ػ الخسػسية والتػجرلذ العػرـل و ػرف تػج

نخع ف العجدج ف ال شػف و سمت ت و أغم العمػـ الذػخ يةل حتػى زاةت دػغ الثلنػيغ تراػر()12ل ػسمت ال قػو وأ ػػلول والقػادػج
ال قييةل والعمػـ الذخ ية مثل الت ديخ ودمػـ القخآف والحجدث ودمػمو والديخة الش ػلة والترػؼ والتد ية والتػحيج ودمع الكلـ.
ومغ مؤل رتو ف أ ػؿ ال قو والقػادج ال قيية:
 -1تػادج األحارـ ف مررلص اقنرـل ولدسى أ زر ارلقػادج الك خىل وىػ أدطع ت العد نغ د ػج الدػلـل ولسثػل نػخوة فقييػة
ضخسةل وىػ أوؿ ترب مدػتقل فػ دمػع مقر ػج الذػخلعةل وتػج ترمػت ةار الذػخؽ اص ردتػو سػشة 1986ـ اس اخ عػة الذػي

شو د ج الخؤوؼل وترـ ندلو حسرة ودثسرف ضػسيخلة نتحقيقػو تحػت دشػػاف تػادػج األحاػرـ فػ إ ػلح األنػرـل وش عتػو ةار
القمع سشة 2000ـ(.)13

 -2القػادػػج الرػػغخى :ولدػػسى أ زػػر اسخترػػخ ال ػا ػػج ف ػ أحاػػرـ السقر ػػجل وىػػػ تػػرب مخترػػخ ف ػ القػادػػج ال قييػػةل وتػػرـ
الػػج تػر

ػػرلص آؿ مشرػػػر نتحقيقػػو وش عتػػو ةار ال ختػػرفل ولػػخ ص محقػػق الكتػػرب أف ىػػحا الكتػػرب مدػػتقل ولػػيذ مخترػ اخ
()14

مغ ترب تػادج األحارـ

.

 -3اإلمرـ ف نيرف أةلة األحارـل ولح خ أ زر ارسع الجق ل الستعمقة ارلسل كة والش يػيغ دمػييع الدػلـ والخمػق أ سعػيغل

وتج ر ص الج تػر الدحيم أنيسػر دشػانػرف لكتػرب واحػج()15ل وتػج ش عتػو ةار ال ذػر خ اإلسػلمية ن يػخوت سػشة 1987ـ نتحقيػق
رضػاف مخترر نغ غخبية.

الغر

تػف العد نغ د ج الدلـ سػشة 660ىػػل وتػج نمػن مػغ العسػخ  83سػشةل وتػأنخ نػحلظ العمسػرء والعرمػةل وأ يسػت دميػو
ف مرخ والذرـ والسجدشة السشػرة وماة الساخمة واليسغ(.)16

ػلة

املبخث األول:

عياصر اإلىتاج يف فكر العس بً عبد الصالو.
ولذتسل ىحا الس حث دمى نلنة مصرل

دمى الشحػ اآلت :

املطلب األول :مفَوو اإلىتاج عيد العس بً عبد الصالو:
عت خ الشذر اإلنتر

أىع ال عرليرت اقتترػرة ة التػ تع ػخ دػغ مدػتػى الشذػر اقتترػرة ونسػػهل وتتػتػ

اقيػة األنذػػصة اقتترػػرة ة مػػغ التػزلػ والت ػػرةؿ واقسػػتيلؾل ولعػػخؼ اقتترػػرةدػف الشذػػر اإلنتػػر

دػػتع اػػو خمػػق مش عػػة أو زلرةتيػػرل()17ل اسعشػػى أنػػو يػػج اذػػخ دتختػ

دميػػو عػػل السػػػرة

ااػنػػو لالشذػػر الػػح

ػػرلحر أو أكثػػخ

حر ػػة اإلندػػرفل وفػ السشطػػػر اإلسػػلم ق دػ ػػج خػػلؼ دمػػى ىػػحا السرػػصمص سػػػى أنػػو تػػج دػػتح

دميػو

ػػلحية إل ػ رع

دمػػى
()18

ولحلظ فل مرن مغ إنجاؿ ىحه الع ررة لير ص م يػـ اإلنترج الشذر الح دتع او إ جرة مش عة أو زلرةتير

.

ػػررة الخمػػقل

ودسمية إ جرة السش عة ق تقترخ دمى التعج لت الذامية ف السرةة األولية أو السػرة الص يع فحد ل نل تج تكػف
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ىػحه التعػػج لت مارنيػػة (مش عػة الشقػػل) أو زمرنيػػة (مش عػة التخػدلغ) احيػػث تزػػيإل مش عػة جدػػجة إلػػى الدػمعةل ولذػػسل ػػحلظ مشػػرف
الدم غيخ السرة ة وى الخجمرت الذخريةل سر ذسل السشرف التسمياية وى خجمرت الػسصرء نيغ السشتق والسدتيمظ(.)19
أمر م يػػـ اقنتػرج دشػج اإلمػرـ العػدل فقػج ضيػخ ميػر فػ مرػصمص اسػتخجمو فػ
ق ساػػغ تحرػػيل مرػػمحتو إق ا،فدػػرةهل أو ا،فدػػرة اعزػػول أو ا،فدػػرة

ترنتػو وىػػ لتحرػيل السرػمحةل فقػرؿ :لفيسػر

ػ رتول فأمػػر مػػر ق ساػػغ تحرػػيل مرػػمحتول(.)20

ػ ة مػػغ

ومغ الػاضص أف م يػـ تحريل السرمحة ىشر دتصرنق م م يػـ اقنترج الستعمق ا ،جرة السش عة والح أ خنر إليو سراقر.
أمػػر دشر ػػخ اإلنتػػرجل فيقرػػج نيػػر الس ػػارة أو السػػجخلت الت ػ

دػػتخجمير اإلندػػرف إلنتػػرج الدػػم والخػػجمرتل مثػػل :الس ػػاة

الخرـ والسار غ والعسرؿ وغيخ ذلظل وتج ترمت الجراسرت اقتتررة ة التقميج ػة دمػى تقدػيع ىػحه العشر ػخ إلػى أربعػة أنػػاع ر يدػيةل
وىػ األرضل ورأس السػرؿل والعسػػل والتشطػيع( .)21وتػػج أورة اإلمػرـ العػػد ىػحه العشر ػػخ فػ نرػػػص مت ختػة فػ

ت ػول وذ ػػخ أف

تمػػظ العشر ػػخ رػػمص ليػػر أف تتقرضػػى العػػػض دػػغ مدػػرىستير ف ػ اإلنتػػرج اسعشػػى أنػػو أ ػػرر إلػػى اسػػتحقرتير لمعر ػػج نطيػػخ تمػػظ
السدػػرىسةل فقػػرؿ :لوغيػػخ ذلػػظ مسػػر تسػػذ الحر ػػة إليػػو أو تػػجدػ إليػػو الزػػخورات لػػػ لػػع ػػأذف الذػػخع ف ػ ىػػحا اعػػػض أو اغيػػخ
دػضل( .)22وفيسر أت نيرف ألفكرر اإلمرـ العد نيغ د ج الدلـ الخر ة نيحه العشر خ.
املطلب الثاىي :عياصر اإلىتاج املادية (األرض ورأس املال).
الفرع األول :رأس السال.
قرػػج نػػخأس السػػرؿ :ل سي ػ الدػػم الت ػ دػػتع إنتر يػػر نػاسػػصة اإلندػػرف التػػ تدػػيع فػػ إنتػػرج سػػم أخػػخىل مثػػل اآلقت

والسعجات ووسر ل الشقل والتخدلغل وتدسى ارلدم الخأسسرليةل( .)23أو ىػ لذلظ الجدء مغ الثخوة الػح

وخجمرتل رآلقت والسعجات والس رن والقشػات والصخؽ والسػانئ وغيخىرل(.)24

دػتخجـ إلنتػرج سػم

وتج أ رر العد نغ د ج الدلـ إلى م يػـ رأس السرؿ ف اعس مغ الشرػص التػ تكمػع فييػر دػغ م يػػـ اإلفدػرةل فقػرؿ:

(فيسػر ق ساػػغ تحرػػيل مرػػمحتو إق ا،فدػػرةهل أو ا،فدػرة اعزػػول أو ا،فدػػرة

ػ ة مػػغ

ػ رتول فأمػػر مػػر ق ساػػغ تحرػػيل مرػػمحتو

إق ا دػػرةه فك،فدػػرة األشعسػػة واأل ػخبة واألةولػػة أل ػػل الذ ػ رء واقغتػػحاء وإاقػػرء السام ػػيغ لع ػػرةة رب العػػرلسيغل و ػػ،حخاؽ األحصػػرب
وإالء الثيرب وال دط وال خش وآقت الرشر

ارقستعسرؿ)(.)25

وبتحميل الشز الدرنقل دت يغ لشر أف مرصمص اإلفدرة دغ اإلمرـ العد ع خ دغ م ركيع اتتررة ة معر خةل ى :
لمدمعةل وىحا م يػـ مغ تػلو لفأمر مر ق ساغ تحريل مرمحتو

أولا :اإلفدرة اسعشى اقستيلؾل وىػ اقستخجاـ الشير
إق ا دػرةه فك،فدػرة األشعسػػة واأل ػخبة واألةولػػة أل ػل الذػ رء واقغتػحاء وإاقػػرء السام ػيغ لع ػػرةة رب العػرلسيغل .ومػ
أف مػض اقستيلؾ خررج دغ نصرؽ ىحا ال حث إق أف ذ خ اإلمرـ لو أحج أنػاع اإلفدرة تصم
ثانيا :اإلفدػرة اسعشػى تحػلػل
ػ ة مػغ

مشر إة ار و ىشر.

ػ ة الدػمعةل وذلػظ ارسػتخجاـ الدػمعة فػ إنتػرج سػمعة أخػخىل وتػج د ػخ دػغ ذلػظ اقػلػو لأو ا،فدػرة

ػ رتولل وفػ ىػحا الػػشز ذػيخ اإلمػرـ إلػػى م يػػـ رأس السػرؿ الػػح

عشػ اسػتخجاـ سػػمعة إلنتػرج سػمعة أخػػخىل

وتج أكػج اإلمػرـ دمػى ىػحا الس يػػـ ازػخب مػثل لػو فػ تػلػو لو ػ،حخاؽ األحصػربل ألف الحصػ ىشػر سػمعة اسػتخجمت فػ
إنترج سمعة أخخى وى الصرتة الح اخرلة (الشرر).

ثالثا :اإلفدرة اسعشى نقز يسة الدمعةل وىػ مر عػخؼ فػ اقتترػرة اسرػصمص إىػلؾ رأس السػرؿل والػح

عشػ انخ ػرض يسػة
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األ ػػػؿ أو السػ ػػػةات ال أخسػػسرلية ادػ

اسػػتخجامير فػ اإلنتػػرجل إذ إف إنتػػرج الدػػم والخػػجمرت دتصم ػ اسػػتخجاـ اآلقت

التػ ت قػج مػ مػخور الػتػت ندػ ة معيشػة مػغ دسخىػػر أو شرتتيػر اإلنتر يػةل ونجػج أف اإلمػرـ تػػج أ ػرر إلػى ىػػحا الس يػػـ دشػػج
تػلو ل ،فدرة  ...وآقت الرشر ارقستعسرؿ) .ف،فدرة اآلقت ىشر عش انخ رض يستير نتيجة اقستعسرؿ.
الفرع الثاني :األرض.

قر ػػج ا ػػرألرض فػ ػ السر ػػصمص اقتتر ػػرة

تع ػػرلى ل ند ػػرف مس ػػر ساػ ػغ

سيػ ػ السػ ػػارة الص يعي ػػة التػ ػ وى ي ػػر

استخجامو إلنترج الدم والخجمرت رألراض الد ار ية والسعرةف والغرارت(.)26

ا
ػظ الػشعع مػغ أِفعرلػػو
وتػج أ ػرر العػد نػػغ د ػج الدػلـ إلػى السػػارة الص يعيػة فقػرؿ( :تسػشغ الػػخب تِ ِعػرِلى نشعسػو اإف ِ ِرنػت تلمػ ِ
َّالات ِق ا لكاتدرب لشر افيير ِ رف التسشغ نير تخغي ر لشر اف اخىر اعخؼ ااقساتعسرؿل واإف ِ ِرنت اسر خمػق افػ لاألِ يػرف مػغ السِش ا
ػرف
ِ ِ
لِ
ِ
ِ
ِ
ل لِ ِ
ِ
الذ لػاخ أَْنَزْلَشا عَليي مكْ لبباسيا ييواربَ سيو ب
ِكرف ِذلاظ إذنر اف ااقلناتِ رع وتخغي ر ا
ُّ
ُت مك ْْ َو بر اذيا[األدػخاؼ]26 :ل َ و َميا ََأَر َل مك ْيْ بفيي
ف
َْ
ِ
َ ْ ْ َ ا مَ
)()27
ب
ات وما بفي ْاألَر ب ب
ْاألَْر ب
يعا[الجرنية. ]13 :
ض مم ْخَتلبافا أَْل َوامن مو[الشحل]13 :ل َ و َس َّخَر َل مك ْْ َما بفي َّ
ْ
ض َجس ا
الد َس َاو َ َ
دتزص مغ الشز الدرنق ل مرـ العد اأنو حجة م يػـ السػرة الص يع (األرض) اسر أت :
أولا :أف تمظ السػارة م ثػنة ف الكػف نعسة مغ
ثانيا :أف تمظ السػارة تستمظ خر ية الش اسر تحتػلو مغ مشرف .
.

ثالثا :أف اإلندرف حرل السش عة مشير ةوف اكتدرب مشو.
تتصم

رابعا :أف تمظ السػارة تعج نعسة مغ

مغ اإلندرف الذاخ.

املطلب الثالث :عياصر اإلىتاج البصرية (العنل والتيظيه).
الفرع األول :العسل.

قرج ارلعسل :لكل يج أو نذر مذخوع سػاء رف دقمير أو نجنير قجمو اإلندرف دغ ود وترج واختيػرر إل جػرة

مش عة أو زلرةة مش عة

ء مػ ػة مقرنل الحرػؿ دمى أ خ مرة أو معشػػ ل()28ل ولعػخؼ اأنػو :لالجيػج ال ذػخ الػح
()29

خجمرتو اإلنتر ية نطيخ أ خ معػيغل

قػجـ

ل والعسػل ىػػ يػج اإلندػرف فػ ىػحه الحيػرة فيتصمػ نػدػر مػغ الذػقرء والتعػ ل ولعت ػخ
()30

األلع خر ية ق تكرة تش ظ دغ دشرخ العسلل وتج تت روت ىحه اآلقـ نيغ دسل وآخخ

()31

وتج ادت خ الكلسيايػف العسل أىع دشر خ العسميػة اإلنتر يػةل وأكػج آةـ سػسيث

.
أىسيػة دشرػخ العسػلل ورة دمػى

أفك ػػرر الس ػػجارس الد ػػراقة رلتج ػػررليغ ال ػػحدغ ػػرنػا ع ػػدوف زل ػػرةة ن ػػخوة األم ػػع إل ػػى تػ ػخاكع السع ػػجف الشف ػػيذ م ػػغ ال ػػحى وال ز ػػةل
و ػػرلص يعييغ الػػحدغ ادتقػػجوا أف الثػػخوة تشذػػأ ف ػ الد اردػػةل فجػػرء سػػسيث وبػػيغ اػػأف زلػػرةة الثػػخوة تتػتػ
وتتػت

دمػػى زلػػرةة إنتر يػػة العسػػل

زلرةة إنتر ية العسل دمى تقديع العسل والتخرػز فػ دسميػرت اإلنتػرج فرلرػرن دػػفخ دمػى السػدارع نشػرء مشدلػو و ػش

ملادػػول وبػػحلظ دػػيع فػ زلػػرةة السحرػػػؿ الد اردػ ل والسػدارع ع ػ الرػػرن مػػغ حػػخث األرض وبػػحر الح ػ ل ولدػػيع فػ زلػػرةة
اإلنتػػرج الرػػشرد ل وبػػحلظ دػػيع تقدػػيع العسػػل فػ زلػػرةة اإلنتر يػة وتػػػفيخ الػتػػتل واخترػػرر يػػج العرمػلل وإةخػػرؿ التحدػػيشرت
ال شية ف دسميرت اإلنترج(.)32

وتج تشروؿ العد نغ د ج الدلـ العسل اس يػمو اقتتررة ل وأ رر إلى اتتخاف ذلظ السجيػة ن حؿ األلعل فق ػرؿ( :ف،ف
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اليصاط اإلىتاجي يف فكر اإلماو العس بً عبد الصالو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السآكل والسذررب والسلاذ والسشركص والسخاك

والسدركغ ق تحرل إق نشر

مقتخف نير أو سرنق أو قحقل وأف الدػع

ف تحريل ىحه األ يرء مير رؽ دمى معطع الخمق ق دشرؿ إق ااج وتع )(.)33

وبتحميل الشز الدرنق دت يغ أف العسل ف فكخ اإلمرـ العد دتحجة اسر أت :
أولا :أف العسل

ررة دغ يج اذخ .

ثاني ا :أنو معج إلنترج الدم والخجمرت مغ مأكل ومذخب ومم ذ ومخ
ثالث ا :أف ىحا العسل ج اتش و التع

ومداغ وغيخه.

والسذقة.

وف نطخلة التخرز وتقدػيع العسػلل دشصمػق العػد نػغ د ػج الدػلـ مػغ مذػامة ثػخة الحر ػرتل والقػجرات السحػجوةة

ل ندػػرفل ليرػػل إلػػى أف

تعػػرلى خمػػق الخمػػق وأحػػػ يع إلػػى اعزػػيع اعزػػير لتقػػػـ ػػل مجسػدػػة اسرػػرلص غيخىػػر()34ل ولػػح خ

اإلمػػرـ أف احتيػػرج األ ػػرغخ لعكػػرنخ دمػػى أن ػػاع رلحػػركع والقرض ػ وغيػػخ ذلػػظ للسػػتعرنة نيػػع ف ػ تحقيػػق السرػػرلص العرمػػةل
وحر ػػة األكػػرنخ لع ػػرغخ لمسعرونػػة دمػػى القيػػرـ ارلسرػػرلص الخر ػػة رلشجػػررة والحػػجاةة وغيػػخ ذلػػظل نػػع قػػػؿ( :ولػػحلظ تػػرؿ :
ز مي ْْ َب ْع ازا مس ْخ برًّ ا[الدخػخؼ]32 :ل أ  :ليد اػخخ األغشيػرء ال قػخاء فيسػر حتػر ػف
ض َدَر َج ٍ
ق َب ْع ٍ
ات لبَيَّت بخ َذ َب ْع م
َ وَرَف ْعَشا َب ْع َز مي ْْ َف ْو َ
إليو مغ السشرف السح ػرة وغيخىر)(.)35
ولػػح خ اإلمػػرـ أف تقدػػيع العسػػل ضػػخورة مػػغ ضػػخورات نطػػرـ العػػرلع ق دػػتقيع إق اػػول ومػػغ الشرحيػػة اقتترػػرة ة فتقدػػيع العسػػل
عػة فػ الشير ػة دمػى السجتسػ ارلخفركيػة()36ل وفػ ذلػظ قػػؿ اإلمػرـ( :والشدػر ة والشجػررة والتجػررة وال شػرء والصػ والسدػرحة والقدػسةل
وغيػػخ ذلػػظ مػػغ أنػػاع مػػر حتػػرج الع ػػرة إليػػو مػػغ السشػػرف ل رلػ رلػػة واإلدػػررة والجعرلػػة و ػخاء الجسػػرؿ والخيػػل وال غػػرؿ والحسيػػخ واألنعػػرـل
وغيػخ ذلػػظ مسػػر تسػػذ الحر ػػة إليػػو أو تػػجدػ إليػػو الزػػخورات لػػػ لػع ػػأذف الذػػخع فػ ىػػحا اعػػػض أو اغيػػخ دػػػضل ألةى إلػػى ىػػلؾ
ز ميي ْْ َب ْع ازيا
يض َدَر َج ٍ
ق َب ْع ٍ
يات لبَيَّت بخي َذ َب ْع م
العرلعل إذ ق دتع نطرمو إق اسر ذ ختول ولحلظ ترؿ َ :وَرَف ْعَشا َب ْع َز مي ْْ َف ْيو َ

يخ برًّ ا[الدخػخؼ:
مس ْ

]32ل أ لتدخخ األغشيرء ال قخاء فيسر حتر ػف إليو مغ السشرف السح ػرة وغيخىرل ف،نو لػ لع د ص ذلػظ قحتػرج ػل واحػج أف اػػف

حخانر زرادر سر ير ارذ ار حر جا ةا در مشقير شحرنر دجرنػر خ ػر از ش رخػرل وقحتػرج فػ آقت ذلػظ إلػى أف اػػف حػجاةا آلقتػو نجػر ار
ليرل و حلظ ل مر دتػت

دميو مػغ مػ الحجدػج واألخذػرب واسترػشرديرل و ػحلظ الم ػرس تقػخ تصشػو و ترنػو إلػى مػر تقػخ إليػو

الدرعل نع إلى غدلو وندجو أو ده إف رف مغ األ ػاؼ واألوبرر واأل عررل نع إلى غدلو وندجو)(.)37
وف الشز الدرنق أ زر إ ػررة إلػى م يػػـ تقدػيع العسػل السيشػ نػيغ أفػخاة السجتسػ ل ولقرػج اػو تخرػز ػل فػخة
ف السجتس اسيشة معيشةل سر ذيخ إلى م يػػـ تقدػيع العسػل الرػشرد
السذخودرت السختم ة ةاخل الرشردة الػاحجة ف

سػر ذ ػخ فػ مثػرؿ السلاػذل ولقرػج اػو أف تتخرػز

شردة دء أو أكثخ مغ أ داء الدمعة الشير ية(.)38

ولذيخ اإلمرـ أ زر إلى أنخ اختلؼ األفخاة ف تجراتيع وتػ يرتيع دمى ضيػر تقديع العسلل فيقػػؿ( :ومػغ حاستػو
 أف وفخ ةواد

ل تػـ دمى القيرـ نشػع مغ السررلص فدلغ لكل أمة دسميع وح و إلػييع ليرػيخوا نػحلظ إلػى مػر تزػى

ليع ودمييع)(.)39
وبحلظ دت يغ أف العد نغ د ج الدلـ أ رر إلى دجة مغ العػامل الت تؤنخ ف التخرز وتقديع العسل وىػ

ثػخة

الحر رت م دجد ال خة دغ إ رع سي حر رتو ةفعة واحجةل واختلؼ تجرات األفخاة وتػ يرتيع(.)40
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الفرع الثاني :التشظيْ.

أولا :مفيوم التشظيْ وأىسيتو في الشظر ة القترادية.
قرػج اػرلتشطيع العشرػخ اإلندػػرن الػح دتػػلى تجسيػ دشر ػػخ اإلنتػرج السختم ػة والتشدػيق نيشيػػر إلنتػرج الدػم والخػػجمرتل

والسشطع ىػ الح دتػلى أمخ اإلةارة والتشطيع ف السشذػأة التػ

ذػخؼ دمييػرل ولتحسػل مخػرشخ ال ذػل أو مارفػأة الشجػرحل فػرلسشطع

دعى لتحقيق أترى ربص مساغل و أنو ف ذلظ أف السدتيمظ الح
()42

و رف ل رف سر ل

دعى لمحرػؿ دمى أترى إ رع مساغ(.)41

أوؿ مػغ أ ػرر إلػى أىسيػة السػشطعل وميػد نػيغ وضي ػة ر ػل األدسػرؿ ووضي ػة ال أخسػسرل ل فػرلسشطع

دشجه ىػ الح دتػلى إةارة السذررل واإل خاؼ دميول ولتحسل السخرشخ الت تج تتعخض ليػر األمػػاؿ السدػتثسخة فػ السذػخوعل
نيشسػػر ق تتعػػجى وضي ػػة ال أخسػػسرل إت ػخاض السػػرؿ ل ت ػخة زمشيػػة نطيػػخ فر ػػجة مت ػػق دمييػػر نػػيغ السقػػخض والسقتػػخضل ومػػغ ىشػػر
ا تيخت مقػلة أف السشطع ىػػ دسػرة ػل نذػر اتترػرة سػػاء مػغ نرحيػة اإلنتػرج أو مػغ نرحيػة التػزلػ ل وبػحلظ قتػخب سػر

مغ ال كخ اقتتررة الحجدث مغ حيث إف القيع السشتجة ق تشد إلػى العسػل وحػجه –كسػر دػددع سػسيث– نػل إلػى تزػرفخ مجسػدػة
مغ دشر خ اإلنترج(.)43

وم التحػقت والتغيخات الجحرلة ف أسػرلي

اإلنتػرج نػخز ةور السػشطع ارػ تو قػجـ نػدػر خر ػر مػغ األدسػرؿ التػ

تقػـ دمى السغرمخة واقستعجاة لتحسل السخرشخل مسر سػغ تسييػده نشػػع خػرص مػغ العػا ػج وىػػ الػخبصل وتخ ػ ىػحه األفكػرر

إلى لفخانظ نردتل(.)44

ثانيا :التشظيْ في فكر العز بن عبد الدالم.

ذيخ العد نغ د ج الدلـ إلى اعس خرر ز ووضر

حدغ الطشػفل وإنسر ادتسج دميير ألف الغرل

السشطع فيقػؿ( :فكحلظ أىل الجنير إنسر دترػخفػف نشػرء دمػى

جتير دشج يرـ أسػ رنير فػ،ف التجػرر دػرفخوف دمػى ضػغ أنيػع دػتعسمػف اسػر

اػػو دخت قػػػفل واألكػػرروف حخنػػػف ولدردػػػف نشػػرء دمػػى أنيػػع مدػػتغمػف ...ومعطػػع ىػػحه الطشػػػف

ػػرةؽ مػافػػق غيػػخ مخػػرل

وق

كرذبل فل جػز تعصيل ىحه السررلص الغرل ة الػتػع خػفر مغ نجور و حب الطشػفل وق عل ذلػظ إق الجػرىمػف)( .)45ولقػػؿ

اإلمرـ أ زر( :ولقج ىجى

أول األل رب إلى مثل ىحا ت ل تشدلل الكتػربل فػ،ف معطػع ترػخفيع فػ متػر خىع و ػشر عيعل وإتػرمتيع

وأس ررىع وسر خ تقم رتيع م ش دمى أغم

السررلص م تجػلد أنجر الس رسج)(.)46

وفػ ػ ال ػػشز الد ػػرنق إ ػػررة إل ػػى وضي ػػة ميس ػػة لمس ػػشطعل وىػ ػ تحس ػػل السخ ػػرشخل والسخ ػػرشخة فػ ػ ىػ ػحا الد ػػيرؽ قر ػػج ني ػػر

اقسػػتعجاة اإل جػػرن لتحسػػل نتػػر ق الشذػػر اقتترػػرة ربحػػر وخدػػررة()47ل ولؤ ػػج اقتترػػرةدػف ف ػ ىػػحا اإلشػػرر أىسيػػة اقسػػتعجاة
لتحسػل نتػر ق السخػػرشخة وأنخىػر نػ ػ ير محخ ػػر لمشسػػ اقتترػػرة ل نػل إف دػجـ اقسػػتعجاة لتحسػل نتػر ق الشذػػر اقتترػرة

كدػ ػ

لمتخمػ ػ

اقتتر ػػرة

دػػخ

فم ػػػق اس ػػتعجاة ر ػػرؿ األدس ػػرؿ دم ػػى اخ ػػتلؼ نذ ػػرشيع اقتتر ػػرة لتحس ػػل السخ ػػرشخة لس ػػر أت ػػرمػا
()48

السذخودرت الزخسة وق ش قػا التقشيرت الججدجةل وق سعػا وراء األسػاؽ ال عيجة

.

وفػ ىػػحا الدػػيرؽ ذػػيخ العػػد نػػغ د ػػج الدػػلـ إلػػى أف العسػػل السخػػرشخ عت ػػخ مػػغ ت يػػل األسػ رب السشرسػ ة ألحارميػػرل

وىػػػ اسػػتحقرؽ العػػػض فيقػػػؿ( :و ػػحلظ إ جػػرب الغشػػر ع لمغػػرنسيغل فػػ،ف القتػػرؿ دشرس ػ

إ جرنيػػر ليػػع ألنيػػع حرػػمػىر اقتػػرليع

وتد ػ ػا إلييػػر نخم ػػرحيع وسػػيرميعل و ػػحلظ ع ػػل األسػػلب لمق ػػرتميغ السخػػرشخلغ لقػػػة تدػ ػ يع إلػػى تحرػػيمير تخغي ػػر ليػػع فػ ػ

السخػػرشخة اقتػػل السذػػخ يغ)( .)49ونطخلػػة السخػػرشخة فػ السشطػػػر اإلسػػلم ق تجعػػل الػخبص در ػػجا لمسخػػرشخة وحػػجىرل نػػل تػخبط
اجمللة األردىية يف الدراشات اإلشالمية ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ1442 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 123
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نػيغ اسػػتحقرؽ الػخبص والعسػػل السخػػرشخ أو السمكيػة السخػػرشخةل وبػػحلظ تقػػخر الشطخلػػة أف السخػرشخة السقتخنػػة اػػأ دشرػػخ إنتػػر

ى السدتحقة لمخبص( .)50سر تذيخ الشرػص الدراقة أ زر إلى أف ت اخرات السشطع أو ر ل األدسرؿ م شيػة دمػى دػجـ التػيقغل
وتعت ػػخ مذػػامة دػػجـ التػػيقغ مػػغ خرػػر ز األس ػػاؽ اد ػ

ت ػػجؿ الطػػخوؼ اقتترػػرة ة وت ػػجؿ أح ػػاؿ األس ػػاؽ وتغيػػخ أذواؽ

السدػػتيمكيغ وتصػػػر التكشػلػ يػػرل فيػػحه الطػػرىخة ى ػ التػ تعػػخض السػػشطع لم ػخبص أو الخدػػررة ت عػػر لسػػجى

ػػحة مػػر دتخػػحه مػػغ

ت اخرات اتتررة ة ارلشد ة لمسدتق ل( .)51وىحا ذيخ ضسشر إلى أىسية التػتعرت ف اتخرذ القخار اردت ررىر دءا أسرسػير وماسػل
()52

لول ولت ق اقتتررةدػف دمػى أف تػتعػرت األفػخاة اذػأف السدػتق ل تػؤنخ دمػى تػ اخراتيع الحرليػة

وفػ ذلػظ ذػيخ اإلمػرـ إلػى

أف السررلص الجنيػلة تدسرف :أحجىسر مقصػػع رلسعػرملت الحرلػةل والثػرن متػتػ الحرػػؿ رقتجػرر لتحرػيل األربػرحل سػر
ذيخ إلى أف الس رسج الجنيػلة نػدرف حلظ :أحجىسر مقصػعل والثرن متػت (.)53
املبخث الثاىي:

املعايري الضابطة لليصاط اإلىتاجي عيد العس بً عبد الصالو.
فيسر أت استقخاء ودخض ألىع السعرديخ السػ و ل نترج مغ و ية نطخ اإلمرـ العدل والت سشعخضير ف السصرل

اآلتية:

املطلب األول :معيار اإلحصاٌ.
مفيييوم اإلحدييان :عػػخؼ اإلحدػػرف اأنػػو :لفعػػل مػػر دش غػ فعمػػو مػػغ السعػػخوؼل()54ل وتدػػتعسل ىػػحه الس ػػخةة دمػػى و يػػيغ :األوؿ:
اإلنعػػرـ دمػػى الغيػػخل فيقػػرؿ :أحدػػشت إلػػى فػػلفل والثػػرن  :إحدػػرف فػ فعمػػول فيقػػرؿ :دسػػل دسػػل حدػػشر()55ل و سػ العػػد نػػغ د ػػج
الدلـ ىحدغ السعشييغ دشػجمر دػخؼ اإلحدػرف اقػلػو :ل مػ السشػرف الجنيػلػة واألخخولػة أو ةفػ السزػرر الجنيػلػة واألخخولػةل()56ل

ومعيرر اإلحدرف ف السزسػف اإلسلم دتزسغ حدغ استخجاـ السػػارة والثػخوات ارلصخلقػة السثمػى (اسعشػى الك ػرءة اإلنتر يػة)ل
فل جػز تعصيمير لغيخ س

خد .

ولساغ تػضيإل ىحا السعيرر وفقر لم كخ اقتتررة السعر خل ليذسل مر أت :
أولا :تشسية الثروة.
تت ق السػحاى اقتترػرة ة دمػى ضػخورة تشسيػة اإلنتػرج وأىسيػة اقسػت رةة مػغ السػػارة اإلنتر يػة إلػى أترػى حػج ضػسغ اإلشػرر
العرـ لمسحى ل في تت

ف ذلظ األسرلي

الت تت ق م أ ػلير وتػادجىر(.)57

ولؤ ػػج العػػد نػػغ د ػػج الدػػلـ دمػػى أف األمػػاؿ والسشػػرف إنسػػر سػػخخت ل ندػػرف لتحقيػػق مرػػرلص الشػػرس ف ػ الػػجارلغ()58ل

فرإلسلـ دخلج مغ اإلندرف أف دشس الثخوة ليدصخ دمييرل ولشت ػ نيػرل ولحقػق وضي تػو فػ تحقيػق مرػرلص الػجارلغ()59ل ولػحلظ
( :اإ َّف ِىػ ِحا

عػػل العػػد نػػغ د ػػج الدػػلـ مػػغ أ ػػشرؼ اإلحدػػرف أخػػح السػػرؿ احقػػو و ػخفو إلػػى مدػػتحقو( )60تػػرؿ رسػػػؿ
اا
اا
اا ا
ا
ػرف ِ َّرلػاح ِألكػػل ِوقِ ِ لذػِ )(.)61
ػنػػة ىػ ِػػل ِو ِمػ لػغ أ ِ
السع ِ
ػرؿ حلمػ ِػػةٌل ِمػ لػغ أ ِ
ِخػ ِحه ا ِغليػ اػخ ِحقػػو ِ ػ ِ
ِخػ ِحه ا ِحقػػول ِوِو ِ
السػ ِ
ِ
ضػ ِػعو فػ ِحقػػول ِفػػش لع ِع ِ
ولخى اإلمرـ أف الغشى ق زل مغ ية ػنو غشىل وق ال قخ مػغ يػة ػنػو فقػ اخل نػل اسػر دتختػ دمييسػر مػغ آنػرر رلذػاخ
()62

ف الغشى والر خ ف ال قخل ولخى اإلمرـ أف الغش الذػركخ خيػخ مػغ ال قيػخ الرػرنخ

نع ر

ألنػو  ػرف دتعػػذ مػغ ال قػخ()63ل

العد نغ د ج الدلـ ف ذلظ حرؿ سػيج األن يػرء والسخسػميغ سػيجنر دمحم ل فيقػػؿ( :إنػو  ػرف ت ػل الغشػى تر سػر نػضػر
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ال قخاءل فمسر أغشره

األغشيرء)(.)64

ترـ نػضػر

ال قػخاء واألغشيػرءل فكػرف غشيػر فقيػ اخ

ػ ػ ار ػاػ ار ارضػير اعػير ال قػخاء ػػاةا اأفزػل ػػة

وبحلظل دت ػيغ أف معيػرر اإلحدػرف عػدز م يػػـ تشسيػة الثػخوات والسػػارةل إذ إف ػرءة اإلنتػرج مصمػ

أسرسػ لتشسيػة

السػارة والثخواتل لحا دجل لمعد نغ د ج الدلـ الد ق ف نيرف م يػـ تشسية الثخوة مغ خلؿ حجدثو دغ اإلحدرف(.)65

ثانيا :اإلتقان والكفاءة.
ذتسل م يػـ اإلحدرف دمى إتقرف األدسرؿل واإلتيرف نير دمى أحدغ ػرة ترؿ رسػؿ ( :اإ َّف َّ
َّللاِ  احػ ُّ
ا
ِف د لتاقِشػػو)()66ل وف ػ ىػػحا الدػػيرؽ ع ػػخ العػػد نػػغ د ػػج الدػػلـ دػػغ م يػػػـ اإلتقػػرف اػػأف ددلػػج دمػػى
ِحػػجك لع ِد ِسػػل أ ل
اإ ِذا ِدسػ ِػل أ ِ
األدسرؿ السدتحقة ارلعقػةل ولػتعير دمى أكسل الػ ػه(.)67
ولخى اإلمرـ أف معيرر الك ػرءة فػ العسػل ضػراط لتػليػة الػضػر

فيير إق أتػـ الشرس اجم

مررلحير وةرء م رسجىر)(.)68

فيقػػؿ( :والزػراط فػ الػق ػرت ميػر أنػر ق نقػجـ

وق خ ى أىسية م يػـ الك ػرءة واإلتقػرف فػ تػ يػج م ػجأ الختراػة الشػ يػة دمػى اإلنتػرجل وتحقيػق ػخ الك ػرءة اإلنتر يػةل

واستخجاـ السػارة اسر زسغ رفره ال ذخلة(.)69

ثالثا :عدم جواز تعظيل السوارد.
دخى اإلمرـ أنو ق جػز ألحج تعصيل أ حرب السيغ واألدسػرؿ دػغ أ ػغرليع إق لعػحر ػخد
أك أ استعسرؿ لمسػارةل والسػارة ف السشطػر اإلسلم

عمير

()70ل فرإلحدػرف قتزػ

تعرلى أمرنة اأدج ال ذخ فل جػز تعصيمير(.)71

املطلب الثاىي :معيار املصلخة العامة.

قرػػج اسعيػػرر السرػػمحة العرمػػة أف السشػػتق السدػػمع جػ أف د اخدػ السرػػمحة العرمػػة فػ سػػمػ و اإلنتػػر

اسػػر دتزػػسغ

اختيػرر نػ يػة الدػم والتقشيػػرت اإلنتر يػة التػ تحقػػق الك ر ػة لمسجتسػ وتعطػػع ربحػو الخػرص أ زػػر()72ل ولذػسل معيػرر السرػػمحة
العرمة مر أت :

أولا :رعاية التذر ع للسرالح العامة.
تشقدع السررلص إلى تدسيغ :األوؿ :مر اػف فيو ح ضرىخ لمشرس اسقتزى ميل ن ػسػيع إلػى تحرػيمو رلسرػرلص
الخر ةل والثرن  :مر ليذ ليع ح ضرىخ فيو رلسررلص العرمةل فػرألوؿ ق دتعػخض لػو التذػخل اإلسػلم ارلصمػ والتأكيػج فػ
الغرل ػ

ألف ةاد ػ ال اجا مػػة ا ػ الذ ػخلعة مؤونػػة تػ يػػو اىتسرميػػر لتحرػػيمول ولكشػػو ددلػػل دشيػػر مػان ػ حرػػػلول والثػػرن

دتعخض لو التذخل اإلسلم ارلتأكيج ولجعمو ف رت ة الػا رت الذخ ية()73ل وف ضػء ذلظ قػخر العػد نػغ د ػج الدػلـ
أف ادتشرء الذررع ارلسررلص العرمة أوفخ وأكثخ مغ ادتشر و ارلسررلص الخر ة(.)74

ثانيا :ىدف اإلنتاج.
دخى العد نػغ د ػج الدػلـ أف اليػجؼ مػغ اإلنتػرج ق قترػخ دمػى تعطػيع السرػمحة الذخرػيةل نػل ذػسل مرػمحة
السجتسػ ل فيعػػجة مػػغ أ ػػشرؼ اإلحدػػرف اقكتدػػرب ق ػػصشرع السعػػخوؼل فرقكتدػػرب لمرػػجتة أفزػػل مػػغ الرػػجتة ارلسػػرؿ
اجمللة األردىية يف الدراشات اإلشالمية ،مج ( ،)11ع (2021/ٍ1442 ،)1و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 144
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العتيػػج الػػح لػػع دتع ػ

مػػغ اكتدػػراو ألنػػو دشػػجمر دشػػػ اركتدػػرب السػػرؿ الترػػجؽ اػػو دثػػرب دمػػى اكتدػػراو ودم ػى الترػػجؽ

او()75ل ولقػؿ أ زر( :ومغ الغمط أف ستش مغ د
دسر ىػ أىع مشو تحخ از دغ اق تغرؿ ااد
فقج درى

الحلؿ ل ن رؽ دمى السحتر يغ وىػ ترةر دميو م

ػنو ق ذػغمو

السػرؿ دػغ شردػة الػخحسغ ...ودمػى الجسمػة فسػغ تػجـ وا ػر دمػى أو ػ

تعرلىل ومغ تجـ ن ل دمى ن ل أفزل مشو فقج ضي حطو مغ نػاب

تعرلى)(.)76

ومغ الشرحية التحميمية فيسثل الجاف ل نترج واليجؼ مشو نقصة خلؼ ػىخلة نػيغ السػحاى

مشػو

اقتترػرة ةل والسػحى

اقتتررة اإلسلم دخبط نيغ حدغ استغلؿ السػارة ومر ساغ أف حققو لمسجتس مػغ دػخ ورفػرهل فسػر لػع تدػيع دسميػة
تشسية الثخوة والسػارة ف تحقيق الخفره اق تسرد فمغ تؤة الثخوة والسػارة وضي تير الت خمقير

تعرلى أل مير(.)77

ثالث ا :أىسية اإلنتاج على السدتوى السجتسعي:
دمى السدتػى الكم دخى اإلمرـ أف مغ الرشر واألدسرؿ مػر دػجخل تحػت فػخض الك ر ػة لعطػع السرػمحة فػ فعميػرل

ودسػػػـ حر ػػة السجتس ػ إلييػػرل ولقػػػؿ( :وادمػػع أف السقرػػػة ا ػػخض الك ر ػػة تحرػػيل السرػػرلص وةرء الس رسػػج ةوف انػػتلء األ يػػرف

نتكمي و)()78ل ومشير مر دجخل تحت ارب اقستح رب أو اإلارحة()79ل ولخى اإلمػرـ أ زػر أف اإلدرنػة دمػى الس ػرح أفزػل مػغ فعػل
الس رح ن دو ألف مشرفعير أةوـ وأاقى(.)80

ومغ الشرحية التحميمية ف،ف مخادرة السحى

اقتتررة اإلسلم ليحه األنذصة والرشردرت ورف مارنتير نيػحا الذػال

دؤنخ إلى حج يخ ف سمػؾ السشتجيغ واختيرراتيع لسحل نذرشيعل حيث دتجيػف إلى الشذرشرت الزخورلة والحر ية الت
تتػت

دميير حيرة السجتس وتػتو(.)81

رابعا :التكافل الجتساعي وأثره في اإلنتاج:
دػػخى العػػد نػػغ د ػػج الدػػلـ أف مػػغ حقػػػؽ السام ػػيغ دمػػى اعزػػيع أف دػػجفعػا حر ػػرت الشػػرس وضػػخوراتيع احيػػث ق
حػ يع أف صم ػا ذلظ()82ل ودج مػغ أ ػشرؼ اإلحدػرف اإلدرنػة ااػل ن ػ در ػل أو آ ػل فعمػ أو تػػل

والخيرشة وتحسيل الجااة وأف تعيغ

رنعر(.)83

ومغ الشرحية التحميميةل فرألحارـ السعيررلة تؤ ج أىسية الشطػخ إلػى حر ػرت السجتسػ
أىسيتيرل وبحلظ دخت ط الشذر اإلنتر

رإلدرنػة ارل شػرء

اػل والدػع إل ػ ردير احدػ

ف السزسػف اإلسلم ا ،رع الحر رت الحقيقية لمسجتس (.)84

خامدا :الحافز األخروَ للسشتج.

دمى السدتػى الجد دخى العد نغ د ج الدلـ أف اإلنترج والعسل مػغ الصردػرت التػ دثػرب دمييػر ال ػخةل شرلسػر ترػج

نير التقػخب إلػى

تعػرلىل فيعػجة مػغ الصردػرت الػا ػة مػر دتعمػق ارلسرػرلص الجنيػلػةل ولقػػؿ( :القدػع الثرلػث :مػر ػخع لمسرػرلص

الجنيػلػػة وق تتعمػػق اػػو السرػػرلص األخخولػػة إق ت عػػر ػػخوض الك ر ػػرت الت ػ تتعمػػق نيػػر السرػػرلص الجنيػلػػة مػػغ الحػػخث والػػدرعل
والشدق والغدؿل والرشر الت دتػت
ل ف،ف

دميير اقرء العػرلع...ل فيػحا ق دػؤ خ دميػو إذا ترػج إليػو إق أف دشػػ اػو القخبػة إلػى
()85

ق ق ل مغ األدسرؿ إق مر أرلج او و يو)

.

ومػػغ الشرحيػػة التحميميػػةل فرإلنتػػرج فػ السشطػػػر اإلسػػلم ق قترػػخ دمػػى إ ػ رع الحر ػػرت ال يػلػ يػػة أو ال كخلػػة فحدػ ل
نل ذ الحر رت الخوحية أ زر فرلسشتق السدمع دػمظ فػ سػمػ و اإلنتػر

مدتذػع اخ أنػو فػ شردػة و ػرةةل وأف در ػجه ماػػف
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مغ در ج ةنيػ وأخخو (.)86
املطلب الثالث :معيار املآالت.
وفقر ل مرـ العد ف،ف ىحا السعيرر د خز فيسر أت :
أولا :السقرد العام من التذر ع.
خع تعرلى لع رةه األحارـ الت تحقق مشرفعيع ف الجنير واآلخخة ت زل مشػو وإنعرمػرل فرلسقرػج العػرـ مػغ التذػخل ىػػ
م السررلص وةرء الس رسج قػؿ العد نغ د ج الدلـ( :ولػ تت عشر مقر ج مر ف الكتػرب والدػشة لعمسشػر أف

أمػخ ااػل خيػخ

ةتو و مول وز خ دغ ل خ ةتو و مول ف،ف الخيخ ع خ او دغ مػ السرػرلص وةرء الس رسػجل والذػخ ع ػخ اػو دػغ مػ الس رسػج
وةرء السررلص)(.)87

ولػحلظ دػخى العػد نػغ د ػج الدػلـ أف األمػػاؿ والسشػرف سػخخت ل ندػرف لتحقيػق مرػرلص الشػرس فػ الػجارلغ()88ل ومرػػرلص
إلى مر حقق ح

الجارلغ تخ

الجدغ والش ذ والعخض والعقل والسرؿ(.)89

ومغ الشرحية التحميميةل فرلشذر اإلنتر

فػ السزػسػف اإلسػلم دػؤمغ اقسػتيلؾ سخحمػة ق نػج مشيػر ولتجروزىػر
()90

إلى الغر ة مغ اقستيلؾل وبحلظ ديجؼ اإلنترج إلى إ رع الحر رت ال يػلػ ية وال كخلة والخوحية

.

ثانيا :قاعدة السوازنة بين السرالح والسفاسد.
خع اإلسلـ األحارـ السعيررلة الت تتشرس م السررلص والس رسج الستخت ة دمى األفعػرؿل وأكثػخ األفعػرؿ الكدػ ية تختمػ

أحارمير ارختلؼ مػر قتػخف نيػر مػغ السرػرلص والس رسػجل فػ،ف رنػت مرػمحتير تقتزػ اإل جػرب أو الشػجب أو اإلارحػة ػخع ذلػظ
فيول وإف رنت م دجتير تقتز التحخلع خع ذلظ فيو أ زر(.)91
فػػرلش

إذا ػػرف خرلرػػر حرػػمشرهل وإف أةى إلػػى م دػػجة ار حػػة ر حشػػر ةرء الس دػػجةل وإف أةى إلػػى م دػػجة مخ ػحػػة

ر حشر تحريل السرمحةل واإلضػخار إف ػرف خرلرػر ة أرنػرهل وإف أةى إلػى مرػمحة أر ػص ر حشػر تحرػيل السرػمحةل وإف كػرف
الزخر السؤةى إليو أر ص مغ السرمحة الستخت ةل ر ص ةرء الس دجة(.)92

وبشرء دمى ذلظل فقج خدت األحارـ السعيررلػة السخ ػة فػ الييركػل العقج ػة لمسذػخودرت اإلنتر يػة القر سػة دمػى األدسػرؿل

واغت ػػخ فييػػر اعػػس الس رسػػج مسػػر دتشرس ػ م ػ تحقيػػق مرػػرلحيرل فذػػخ ة السزػػرربة والسدػػرترة مػػثل اغت ػػخ فييسػػر مػػغ الغػػخر مػػر

دتشرسػ مػ مرػػرلحيسر ألف غػػخض الذػػررع تكثيػخ السعػػرملت السشعقػػجة دمػػى دسػػل األنػجافل وألف التحػػخز مػػغ الغػػخر فييسػػر ددػػيخل
فررر ضخر مخادرة الغخر فييسر أ ج مغ ضخر إلغر و أو التجروز دشو(.)93

وفػ ضػػػء ذلػػظل قػػػؿ العػػد نػػغ د ػػج الدػػلـ ( :ػػػز الذػػخع القػخاض دمػػى دسػػل معػػجوـ مجيػػػؿ و ػػدء مػػغ الػخبص معػػجوـ

مجيػػؿل إذ ق تحرػل فر ػػجة القػخاض مػػغ الصػخفيغ ومرػػمحتو غرل ػر إق ػػحلظل لكشػو ػػخ فػ ذلػػظ غم ػة الػ ػػػة فػ العػضػػيغل

و حلظ ػػزت السدػرترة دمػى نسػخ مجيػػؿ معػجوـل ودمػى دسػل معمػػـ معػجوـ إذ ق حر ػة إلػى يرلػة العسػل فػ السدػرترةل لكػغ
ذتخ ف دػض السدرترة غم ة الػ ػة)(.)94

ثالث ا :قاعدة الذرائع.
الحرلعػػة لغ ػػة :الػسػػيمةل وت ػػج عمي ػػر سيػػػر العمس ػػرء ا ػػصلحر دمػػى س ػػج ذ ار ػ ػ ال دػػرةل ولك ػػغ اع ػػس العمسػػرء ن ػػو إل ػػى أف

مرصمص الح ار

()95

ذسل معشى أدع مغ السعشى الدػرنقل فيذػتسل دمػى سػج ذ ار ػ ال دػرة وفػتص ذ ار ػ السرػرلص

فقػج أمػخ
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التْق َيوى
ياومنوا َعَليى اْلب وبير َو َّ
الذررع الشرس ارلتدػ إلػى تحرػيل السرػرلص ونيػرىع دػغ التدػ إلػى الس رسػج تػرؿ تعػرلىَ :وَت َع َ
اإل ْثْب َواْل معْد َو ب
َوَل َت َع َاومنوا َعَلى ْب
ان[السر جة .]2 :تػرؿ العػد نػغ د ػج الدػلـ( :وربسػر رنػت أسػ رب السرػرلص م رسػج فيػؤمخ نيػر أو ت ػرح
ق لكػني ػػر م رس ػػج ن ػػل لكػني ػػر مؤة ػػة إل ػػى مر ػػرلصل وذل ػػظ قصػ ػ األد ػػج الستآكم ػػة ح ط ػػر ل ػػعرواحل و رلسخ ػػرشخة ا ػػرألرواح فػ ػ

الجيػرة...ل وربسػر رنػػت أسػ رب الس رسػج مرػػرلص فشيػى الذػخع دشيػػر ق لكػنيػر مرػرلصل نػػل ألةا يػر إلػى الس رسػػجل وذلػظ رلدػػع

ف تحريل المحات السحخمرت والذ يرت الساخوىرت والتخفيرت نتخؾ مذرؽ الػا رت والسشجوبرت)(.)96

وت خلعر دمى ىحا األ ل العطيع دخى العد نغ د ج الدلـ أف األ ل فػ الػسػر ل أف دتػ ػل نيػر إلػى مقرػػةىرل ولمػسػر ل

أحارـ السقر ج()97ل فكل ترخؼ تقردج دغ تحريل مقرػةة فيػ ارشلل فل جػز اإل ػررة دمػى دسػل محػخـ ألف السقرػػة مػغ
اإل ررة انت رع السدتأ خ مغ مش عة السؤ خل وق دتحقق ذلظ ف اإل ررة دمى دسل الحخاـ ألف الحخاـ ق دشت
ومػغ الشرحيػة التحميميػةل فرلشذػر اإلنتػر

او(.)98

فػ السزػسػف اإلسػلم دتػ ػل اػو إلػػى غر ػرت دميػرل فػل جػػز إنتػػرج

السحخمرت و ل مر زخ ارآلخخلغ أو ال يئةل فسر حخـ استيلكو حخـ إنتر و.
اخلامتة :اليتائج والتوصيات.

ف خترـ ىحه الجراسة دػ د ال رحثرف أىع الشتر ق الت تػ ل إليير م التػ يرت:
أولا :الشتائج:
 -1تجـ اإلمرـ العد العجدج مغ األفكرر اقتتررة ة الت تتعمق ارإلنترجل سر تخؾ ارسة واضػحة فػ تأ ػيل ثيػخ مػغ
السػضػػدرت فػ السػحى

السرلية واقتتررة ة.

اقتترػػرة اإلسػػلم ل مسػر دػػجؿ دمػى دمػػػ ةر ػػة إمرمتػو وةتػػة فيسػو لمػاتػ ولمترػخفرت

 -2حجة العد نغ د ج الدلـ م يػـ اإلنترج ف لتحريل السرمحة"ل سػر حػجة دشر ػخ اإلنتػرج األربعػة اذػقيير السػرة وال ذػخ
م إ ررتو إلى استحقرتير لمعر ج نطيخ تمظ السدرىسةل وذلظ مغ حيث نيرف يشػنتير وم يػمير.

 -3تزسغ فكخ العد نغ د ج الدلـ الستعمق ارإلنترج نيرف أنخ السحى

اقتتررة اإلسػلم دمػى اإلنتػرج مػغ خػلؿ

نيرف السزرميغ األخل ية واق تسر ية السؤنخة فيول فتشروؿ أنخ معيرر اإلحدػرف ومعيػرر السرػمحة العرمػة والسػآقت

دمى الشذر اإلنتر

.

ثانيا :التوصيات:
الجراسة نجراسة ال كخ اقتتررة اذال رمل و م دشج اإلمرـ العد نغ د ج الدلـ مغ خػلؿ الخ ػػع إلػى سيػ
 -1تػ
كت و واستقخاء سي أفكرره ودخضير وتحميمير اتتررة ر.

 -2تػ ػ الج ارسػػة ازػخورة القػخاءة اقتترػرة ة الستعسقػػة لكتػ أ سػة السدػػمسيغل وتجسيػ السعخفػػة الستحرػمة و ػػيرغتير
دمسية فشية ف ضػء الشطخلرت السعر خة اسر ديع ف استكسرؿ نشرء ال كخ اقتتررة اإلسلم .

ػػيرغة

اهلوامض.
( )1ال قيخل دم ل العز بن عبد الدالم وأثره في الفقو اإلسالميل أشخوحة ة تػراهل مية الذخلعة والقرنػفل رمعة األزىخل مرخل 1977ـ.
( )2ةنيرل ػت أحسجل قراءة اقترادية في كتاب قواعد األحكام في مرالح األنام لإلمام العز بن عبد الدالمل مجمة ال حػث
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زكريا شطياوي ومحسة مصوقة
ال قيية السعر خةل الدعػة ةل 1999ـل السجمج 10ل العجة 40ل ص.201 -159
( )3رسيغل سرؿ نغ رةؽل القواعد الفقيية عشد العز بن عبد الدالم :جسع ا ودراسة وتظبيق ال أشخوحة ة تػراهل السعيج العرل
لمقزرءل رمعة اإلمرـ دمحم نغ سعػةل السسمكة العخبية الدعػة ةل 2008ـ.

( )4دشطخ :الد ا ل ترج الجدغ د ج الػىربل طبقات الذافعية الكبرىل ةار ىجخ لمص ردة والشذخ والتػزل ل 1413ىػل ج8ل ص.209
( )5دشطخ :انغ العسرة الحش م ل د ج الح العاخ ل شذرات الذىب بفي أخبار من َىبل ةار انغ ثيخل ةمذقل 1986ـل ر7
ص.523

( )6دشطخ :الد ا ل طبقات الذافعية الكبرىل مخ

سرنقل ج8ل ص.210

( )8دشطخ :الد ا ل طبقات الذافعية الكبرىل مخ

سرنقل ج8ل ص.238

( )7دشطخ :الدحيم ل دمحمل العز بن عبد الدالم سلظان العلساء وبائع السلوكل ةار القمعل ةمذقل 1992ـل ص.75
( )9دشطخ :الديػش ل حدن السحاضرة ،مخ

سرنقل ج1ل ص.314

( )10دشطخ :الد ا ل طبقات الذافعية الكبرىل مخ
( )11السرجع الدابقل ج 8ص.210

( )12دشطخ :الدحيم ل العز بن عبد الدالمل مخ

سرنقل ج8ل ص.237
سرنقل ص .146-137

( )13دشطخ :دد الجدغ نغ د ج الدلـل قواعد األحكام في إصالح األنامل نتحقيق :الج تػر :ندلو حسرة والج تػر دثسرف ضسيخلةل
ةار القمعل ةمذقل 2015ـل ج1ل ص.35

( )14دشطخ :دد الجدغ نغ د ج الدلـل القواعد الرغرىل نتحقيق:
ص.89

( )15دشطخ :الدحيم ل العز بن عبد الدالمل مخ

( )16دشطخ :الد ا ل طبقات الذافعية الكبرىل مخ

رلص آؿ مشرػرل ةار ال خترف لمشذخ والتػزل ل الخلرضل 1997ـل

سرنقل ص.146
سرنق ج8ل ص.245

( )17ال تلو ل رمل دلو والدبيج ل حدغ لصيإلل القتراد الجزئي والشظر ة الدياسيةل ةار السشيلل 2010ـل ص.141

( )18رف الص يعيػف دشطخوف إلى اإلنترج دمى أنو خمق لمسرةة مغ العجـل وليحا ادت خوا الدرادة العسل السشتق الػحيجل ولكغ
الكلسياييغ رفزػا ىحا السشصقل وادت خوا اإلنترج خمق مش عة أو إضرفة مش عة جدجةل اسعشى إ جرة استعسرقت جدجة لع

تكغ مػ ػةة مغ ت لل فرلخمق ليذ مغ
اسر دتشرس

ش اإلندرف وإنسر دت خة او

تعرلىل و ل مر ف شرتة اإلندرف تغييخ ال السرةة

م شخؽ إ ردير لمحر رت .دشطخ :ىر عل إسسرديل دمحمل القتراد التحليليل ةار الجرمعرت السرخلةل

اإلساشجرلةل مرخل 1978ـل ص .194-193وخم ل فميص حدغل السدخل إلى القترادل درلع الكت

األرةفل 2015ـل  .100-99وةنيرل ػت
الدعػة ةل 1984ـل ص.106

الحجدثل إربجل

أحسجل الشظر ة القترادية من مشظور إسالميل مات ة الخج ج ل الخلرضل

( )19دشطخ :دسخل حديغل نظر ة القيسةل ةار الذخوؽل جةل الدعػة ةل 1982ـل ص.60-57
( )20العد نغ د ج الدلـل قواعد األحكام ف إ لح األنرـل ج1ل ص.126

( )21دشطخ :حذيرل درةؿ أحسج وآخخوفل أساسيات القتراد الدياسيل مشذػرات الحم
ص .67وةنيرل الشظر ة القتراديةل مخ

( )22العد نغ د ج الدلـل تػادج األحارـل مخ
( )23دشطخ :دسخل نظر ة القيسةل مخ

الحقػ يةل نيخوتل ل شرفل 2003ـل

سرنقل ص.122

سرنقل ج2ل ص.122

سرنقل ص.117 -113
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( )24مخشرفل سعيجل مدخل للفكر القترادَ في اإلسالمل مؤسدة الخسرلةل نيخوتل 1ل 2009ـل ص.87
( )25العد نغ د ج الدلـل قواعد األحكام في إصالح األنامل مخ
( )26دشطخ :حذيرل أساسيات القتراد الدياسيل مخ

سرنقل ج1ل ص.126

سرنقل ص .99والعػرافل أحسج فخاسل القتراد الجزئيل مشذػرات

دسرةة ال حث العمس ل الجرمعة األرةنيةل 2002ـل ص.78

( )27العد نغ د ج الدلـل اإلمرـ في بيان أدلة األحكامل نتحقيق :رضػاف نغ غخبيةل ةار ال ذر خ اإلسلميةل نيخوتل ل شرفل
1987ـل ص 173-172نترخؼ ديخ.

( )28الذ ػؿل دمحم فرروؽل العسل وأثر األجر على عرض العسل والشسو في القتراد اإلسالميل دسرة الجدغ لمشذخ والتػزل ل دسرفل 1ل
2010ل ص.34

( )29ةنيرل ػت ل الشظر ة القترادية من مشظور إسالميل مخ

سرنقل ص.139

( )30دشطخ :ال خد ل ددت د ج الحسيجل مبادئ القتراد الدياسيل ة.تل 2006ـل ص.17

( )31آةـ سسيث ( )1790 -1723فيمدػؼ أخلت ودرلع اتتررة اساتمشج  .عج مؤسذ دمع اقتتررة الكلسيا ومغ رواة
اقتتررة الديرس  .ا تيخ ااترنيو الكلسياييغ( :نطخلة السذردخ األخل ية) ()1759ل و ترب (احث ف ش يعة نخوة األمع

وأس رنير) ()1776ل الح

ا تيخ اخترررال ارسع (نخوة األمع) .ولعج سسيث ىػ أب اقتتررة الحجدثل سر قد ادؿ عج مغ

تأنيخ ف اتتررة رت اليػـ .دشطخhttps: //ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF :
أكثخ الس كخلغ اقتتررةديغ ا
%D9%85_%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AB

( )32دشطخ :سسيثل آةـل ثروة األمْل تخ سة :حدش زلشةل معيج الجراسرت اقستخاتيجيةل اغجاةل 2007ـل ص.6
( )33العد نغ د ج الدلـل قواعد األحكامل مخ
( )34العد نغ د ج الدلـل قواعد األحكاـل مخ

سرنقل ج1ل ص.10

سرنقل ج2ل ص.120

( )35السرجع الدابقل ج2ل ص.122-121
( )36دشطخ :ن لو ل حرزـل دليل الرجل العادَل ةار الذخوؽل القرىخةل مرخل 1991ـل ص.56
( )37العد نغ د ج الدلـل قواعد األحكامل مخ

سرنقل ج2ل ص.122

( )38دشطخ :الخررونةل أحسج سميسرفل التخرص وتقديْ العسل في الفكر القترادَ اإلسالميل مجمة دمػـ إندرنيةل الدشة الدراعةل
2010ـل العجة 44ل ص.20-19

( )39العد نغ د ج الدلـل قواعد األحكاـل مخ

سرنقل ج2ل ص.123

( )40دشطخ :الخررونةل التخرص وتقديْ العسلل مخ
( )41دشطخ :دسخل نظر ة القيسةل مخ

سرنقل ص.13-7

سرنقل ص71ل ص.136

( )42ىػ م كخ ودرلع اتتررة ولج ف ليػف درـ  1767وتػف ف اررلذ درـ  .1832عت خ مغ أنخز أنررر السحى

الحخ ف

القخف 19ل ومغ الحدغ تسيدت أفكررىع ارلتحجدج والتحميل العسيق لمطػاىخ اقتتررة ةل وتج تأنخ سر اأفكرر آةـ سسيثل وىػ
مغ أوا ل اقتتررةديغ الحدغ احثػا ف القزر ر اقتتررة ة دمى ضػء التصػرات الت

سر

ترنػنو ف

دمع اقتتررة ف

ررة (إف العخض خمق الصم

رءت نير الثػرة الرشر ية .دمخز

الخرص او) .دشطخhttps: //ar.wikipedia.o :

rg/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%B3%D8%

AA_%D8%B3%D8%A7%D9%8A
( )43دشطخ :دسخل تظور الفكر القترادَل مخ

سرنقل ص.378
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Shatnawi: ?????? ???????? ?? ??? ?????? ???? ?? ??? ??????Productive activity in the thought of Imam al-Ezz bin Abd al-Salam

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زكريا شطياوي ومحسة مصوقة
( )44فخانظ ىردشسرف نردت ( )1972–1885ىػ اتتررة

أمخلا تزى معطع حيرتو السيشية ف

رمعة يارغػل حيث أ

واحجا مغ مؤسد مجرسة يارغػ .رف ميمتػف فخلجمرفل ػرج ستيجمخ و يسذ نػ رنرف مغ شلاو ف

ص

يارغػ .دشطخ:

دػلزةل دجنرف د ج ل نظر ة السخاطرة في القتراد اإلسالميل فخ يشيرل الػق رت الستحجةل 2010ـل ص.77

( )45العد نغ د ج الدلـل قواعد األحكامل مخ

سرنقل ج1ل ص.6

( )46العد نغ د ج الدلـل قواعد األحكامل مخ

سرنقل ج2ل ص.109

( )47دشطخ :الد يرن ل د ج الج رر حسجل في السخاطرة ومعشاىال مقرؿ مشذػر دمى مػت الج تػر د ج الج رر الد يرن ل https:
//goo.gl/NhoSMjل ػىج نتررل 2018-9-4ـ.

( )48دشطخ :دػلزةل نظر ة السخاطرة في القتراد اإلسالميل مخ
( )49العد نغ د ج الدلـل قواعد األحكامل مخ

سرنقل ج2ل ص.176

( )50دشطخ :دػلزةل نظر ة السخاطرة في القتراد اإلسالميل مخ

( )51دشطخ :دسخل نظر ة القيسةل مخ

سرنقل ص.37-34
سرنقل ص.80

سرنقل ص .137ودػلزةل نظر ة السخاطرة في القتراد اإلسالميل مخ

سرنقل ص.35

( )52دشطخ :الجشرن ل ن يل ميج ل التوقعات العقالنية :السدخل الحديث لشظر ة القتراد الكليل ةار غيجاءل دسرفل األرةفل
2017ل ص.21

( )53دشطخ :العد نغ د ج الدلـل قواعد األحكامل مخ
1994ـل ص.43

سرنقل ج1ل ص .60والقواعد الرغرىل ةار الجيلل نيخوتل ل شرفل

( )54دشطخ :السشرو ل زلغ الجدغ د ج الخؤوؼل التوقيف على ميسات التعار فل ةار درلع الكت ل القرىخةل مرخل 1990ـل ص.40
( )55دشطخ :الخاغ األ

يرن ل أنػ القرسع الحديغ نغ دمحمل السفردات في غر ب القرُنل ةار القمعل ةمذقل سػرلةل 1412ىػل ص.236

( )56دشطخ :العد نغ د ج الدلـل قواعد األحكامل مخ

سرنقل ج2ل ص.316-315

( )57دشطخ :د خل دمحم د ج السشعع .و سرؿل دػس  .أصول القتراد اإلسالميل ةار ال يرف العخب ل جةل الدعػة ةل 1986ـل ج1
ص .101-99والرجرل دمحم ارتخل اقترادنال ةار ال كخل نيخوتل ل شرفل 1968ـل ص571ل
( )58دشطخ :العد نغ د ج الدلـل قواعد األحكامل مخ
( )59دشطخ :الرجرل اقترادنال مخ

سرنقل ج1ل ص.347

سرنقل ص.592

( )60دشطخ :العد نغ د ج الدلـل دد الجدغ د ج العدلدل شجرة السعارف واألحوال وصالح األقوال واألعسالل ةار الكت
نيخوتل ل شرفل 2003ـل ص.158

العمسيةل

( )61أخخ و ال خرر ل دمحم نغ إسسرديل الجع ل صحيح البخارَل نتحقيق :دمحم زىيخ الشر خل ةار شػؽ الخسرلةل نيخوتل ل شرفل
1422ىػل ترب الخترؽل ارب مر ححر مغ زىخة الجنير والتشرفذ فييرل ج8ل ص91ل حجدث رتع (.)6427

( )62دشطخ :العد نغ د ج الدلـل قواعد األحكامل مخ
( )63أخخ و ال خرر ل صحيح البخارَل مخ
حجدث رتع (.)6427

سرنقل ج2ل ص.365

سرنقل ترب الختر قل ارب مر ححر مغ زىخة الجنير والتشرفذ فييرل ج8ل ص91ل

( )64دشطخ :العد نغ د ج الدلـل قواعد األحكامل مخ

سرنقل ج2ل ص.364

( )65دشطخ :ةنيرل ػت أحسجل سلدلة أعالم القتراد اإلسالمي الكتاب الثالثل مخ د
مرخل 1998ـل ص.86

( )66أخخ و الص خان ل أنػ القرسع سميسرفل السعجْ األوسطل نتحقيق :شررؽ دػض

رلص رمل للتتررة اإلسلم ل القرىخةل

ل ةار الحخميغل القرىخةل مرخل ج1ل ص275ل
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حجدث رتع ( .)897وال ييق ل أنػ ااخ أحسج نغ الحديغل شعب اإليسانل نتحقيق :د ج العم حرمجل مات ة الخ جل الخلرضل

الدعػة ةل 2003ـل ج 7ص 232حجدث رتع ()4929ل والحجدث حدغ .ولشطخ :األل رن ل دمحم نر خ الجدغل صحيح
الجامع الرغير وز ادتول السات

اإلسلم ل نيخوتل ل شرفل 1988ـل ج1ل ص.383

( )67دشطخ :العد نغ د ج الدلـل جخة السعارف واألحوال ،مخ
( )68دشطخ :العد نغ د ج الدلـل قواعد األحكامل مخ

سرنقل ص.126

سرنقل ج1ل ص.107

( )69دشطخ :الد يرن ل د ج الج رر حسجل الوجيز في مبادئ القتراد اإلسالميل مص عة حلوةل إربجل األرةفل 2013ـل ص.42
و رنخال دمحم دسخل مدتقبل علْ القتراد من مشظور إسالميل ةار ال كخل ةمذقل سػرلةل 2005ـل ص.112

( )70دشطخ :العد نغ د ج الدلـل قواعد األحكامل مخ

سرنقل ج2ل ص.327

سرنقل ص.112

( )71دشطخ :رنخال مدتقبل علْ القتراد من مشظور إسالميل مخ

( )72دشطخ :الحجخ ل مر ج نغ ىلؿل 2014ـل الفكر القترادَ السقاصدَ عشد اإلمامين الغزالي والذاطبي وأثره في وجوه
الشذاط القترادَل أشخوحة ة تػراهل مية الذخلعةل رمعة اليخمػؾل إربجل األرةفل ص.160 -155

( )73دشطخ :انغ در ػرل الصرىخل مقاصد الذر عة اإلسالميةل ةار الش ر ذل دسرفل األرةفل ص.293-292
( )74دشطخ :العد نغ د ج الدلـل قواعد األحكامل مخ

سرنقل ج2ل ص.158

( )75دشطخ :العد نغ د ج الدلـل شجرة السعارف واألحوالل مخ

سرنقل ص.158

( )76انغ د ج الدلـل ددالجدغ د ج العدلدل مقاصد الرعاية لحقوق هللا  ،نتحقيق :إ رة الص رعل ةار ال كخل ةمذقل سػرلةل
1995ـل ص.43

( )77دشطخ :الرجرل اتتررةنرل مرجع سابقل ص .593-588و رنخال مدتقبل علْ القتراد من مشظور إسلم ل مخ
ص.112

( )78العد نغ د ج الدلـل قواعد األحكامل مخ

سرنقل

سرنقل ج1ل ص.71

( )79دشطخ :العد نغ د ج الدلـل قواعد األحكام ،مخ

( )80دشطخ :العد نغ د ج الدلـل القواعد الرغرىل مخ

سرنقل ج2ل ص.123-120
سرنقل ص.43

( )81دشطخ :ر ل إنخاكيع د ج الخحسغل الدلوك اإلسالمي في اإلنتاج بين السثال والواقعل مجمة السدمع السعر خل ل شرفل  1ة دس خ
2002ـل العجة 106ل مػت مجمة السدمع السعر خل https: //goo.gl/1eBUbqل ػىج نتررل 2018-9-11ـ.

( )82انغ د ج الدلـل قواعد األحكامل مخ

سرنقل ج1ل ص.226

( )83العد نغ د ج الدلـل شجرة السعارف واألحوالل مخ

سرنقل ص.115

( )84دشطخ :الد يرن ل الوجيز في مبادئ القتراد اإلسالميل مخ
( )85العد نغ د ج الدلـل قواعد األحكامل مخ
( )86دشطخ :ةنيرل الشظر ة القتراديةل مخ

سرنقل ص25ل ص.42

سرنقل ج1ل ص258ل نترخؼ ديخ.

سرنقل ص .109ور ل الدلوك اإلسالمي في اإلنتاج بين السثال والواقعل مخ

( )87دشطخ :العد نغ د ج الدلـل قواعد األحكامل مخ

سرنقل ج2ل ص.314

( )88دشطخ :العد نغ د ج الدلـل قواعد األحكامل مخ

سرنقل ج1ل ص.347

( )89اختم

العمسرء ف دج العخض أو الشدل مغ السقر ج الخسدةل دشطخ :العد نغ د ج الدلـل شجرة السعارف واألحوالل مخ

سرنق.

سرنقل

ص .305-304والغدال ل أنػ حرمج دمحم نغ دمحمل السدترفى من علْ األصولل ةار الكت العمسيةل نيخوتل ل شرفل 1993ـل
ص.174
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زكريا شطياوي ومحسة مصوقة
( )90دشطخ :ةنيرل الشظر ة القتراديةل مخ

سرنقل ص.109

( )91دشطخ :العد نغ د ج الدلـل قواعد األحكامل مخ

سرنقل ج2ل ص.199

( )92دشطخ :العد نغ د ج الدلـل قواعد األحكامل مخ

سرنقل ج2ل ص.202

( )94دشطخ :العد نغ د ج الدلـل قواعد األحكامل مخ

سرنقل ج2ل ص.250

سرنقل ص.481-480

( )93دشطخ :انغ در ػرل مقاصد الذر عة اإلسالميةل مخ

( )95دشطخ :الجرلش ل دمحم فتح ل نظر ة التعدف في استعسال الحقل مؤسدة الخسرلةل نيخوتل ل شرفل 2013ـل ص.177-176
وانغ در ػرل مقاصد الذر عة اإلسالميةل مخ

سرنقل ص .369وال خىرن ل دمحم ىذرـل سد الذرائع في الذر عة

اإلسالميةل ةار ال كخل ةمذقل 1995ـل ص.95-70

( )96دشطخ :العد نغ د ج الدلـل قواعد األحكامل مخ

سرنقل ج1ل ص.19-18

( )97ق ذتخ العد نغ د ج الدلـ أف تكػف الػسيمة م زية إلى مقرػةىر ارػرة تصعيةل نل ا
الذررع أترـ الطغ مقرـ العمع ف
وقواعد األحكامل مخ

أف اػف اإلفزرء ضشير ألف

ثيخ مغ األحارـل دشطخ :انغ د ج الدلـل شجرة السعارف واألحوالل مخ

سرنقل ج1ل ص.137

( )98دشطخ :العد نغ د ج الدلـل قواعد األحكامل مخ

سرنقل ص.15

سرنقل ج1ل ص .125وأنػ الحرجل حدرـ انخاكيعل مقاصد الذر عة اإلسالمية

عشد العز بن عبد الدالمل رسرلة مر دتيخل مية الذخلعةل الجرمعة األرةنيةل دسرفل األرةفل 2002ـل ص.59
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