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 إدارة األمىال وتنميتها يف
 ضىء السنت النبىيت 

 
 

 الذكتىر حممــذ علـــي أمحــذ األعمـــز
 أستاذ الحديث المساعد في قسم الدراسات اإلسالمية

 المجمعةجامعة  –كمية التربية
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 إدارة األموال وتنميتيا في ضوء السنة النبوية

 ادللخص
 

المال ىو دعامة االقتصاد يقوم بوجوده وينعدم بفواتو، وانطالقًا من نظرة 

دارتو  اإلسالم إلى المال نجد أن قيامو وحفظو منوطان بتحقيق تنميتو وا 

المحققة لمغرض المقصود من وضع المال في الحياة بما بالطرق المشروعة 

 يكفل لمناس مصالحيم في الدنيا واآلخرة وتحقيق النفع ليم.

وىذه الدراسة تعالج قضية إدارة األموال وتنميتيا في السنة النبوية، وذلك 

بتسميط الضوء عمى القواعد والقيم والمبادئ التي عرضتيا السنة النبوية 

وتنميتيا في مجاالت االقتصاد المختمفة: اإلنتاج، والتبادل، إلدارة األموال 

عادة التوزيع، واالستيالك اإلنفاق.  والتوزيع وا 
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Abstract 
Money is the critical key for the existence or absence 
of economy. From the perspective of Islam towards 
money  and in order to preserve and save this fund, it 
sounds necessary to achieve the growth and ensure 
the legitimate means to manage money to attain the 
intended purposes of having it in life to guarantee the 
interests of people in this life and the Hereafter and 
benefit them. 
This study addresses fund management and growth in 
Sunnah, and also to shed the light on the norms, 
values and principles presented by Sunnah to manage 
money and its development in various economic areas: 
production, exchange, distribution and re-distribution, 
consumption and spending. 
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 دلقذمتا
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء والمرسمين،  

 نبينا محمد وعمى آلو وأصحابو أجمعين، ومن سار عمى ىدييم إلى يوم الدين .
 أما بعد :

في قيام حياة الناس وصالح  ضرورياً  الجانب االقتصادي أمراً  يّعد
صمبة يرتكزعمييا البشر في تحقيق  معايشيم، ويشكل بجميع متطمباتو قاعدةً 

ويسيم في حفظ كيانيم واستمراريتيم ودفع  ،غيره من جوانب الحياة المختمفة
 عجمة التقدم الحضاري لدييم.

إذ ىو دعامة  ؛وال بد لتحقيق ىذا الجانب من توفر عنصر المال
وىذا يقتضي االىتمام بالمال وقيامو  ،يقوم بوجوده وينعدم بفواتو ؛االقتصاد
لما فيو من دور كبير في إسعاد الناس، وتحقيق النفع  ؛وعدماً  وجوداً 
نشاء تقوم عميو كثير م ،فيو عصب الحياة؛ليم ن شؤونيا، فالجياد وا 

صالح أمور الدولة الداخمية والخارجية بحاجة إلى المال، الجيوش لذلك ، وا 
،وجعل لو التي ال غنى ألحد عنيا (ٔ)اإلسالم من الضروريات الخمس عّدهقد ف

 .انفرد بيا عن باقي المذاىب واألديان متميزةً وفمسفة ً  فريدةً  مكانةً 
اإلسالم بيذه الّناحية كاىتمامو بكّل نواحي الحياة، " فاىتّم  وكان اىتمام

 ؛بالمال ايجادًا وتنمية واستثمارًا وبقاء، من الّناحيتين اإليجابّية والّسمبّية
بيد صاحبو، وألزمو بحفظو، وتثميره، وألزمو الّسعي  ثقيمةً  فاعتبر المال أمانةً 
اإلسالم بأىمّية االقتصاد، ودفعًا ًا من إقرار . وما ىذا إاّل (ٕ)من أجل تحصيمو"

لممسممين لييتّموا ذلك االىتمام اّلذي يضع المسممين في مكانيم المناسب 
عمى الّساحة الّدولّية، فتكون ليم قّوتيم، واستقالليم، فال يخضعون لقوانين 

اّلذي أدخل إلييم كثيرًا من المعامالت اّلتي حّرميا اإلسالم  أو الشرق الغرب
                                                 

0
 ٌذ٠ٓ، إٌفظ، اٌؼمً، اٌؼشك، ٚاٌّبيا اٌنشٚساد اٌخّظ: -

2
 . 4اإلعالَ، ٚ٘جخ اٌضؽ١ٍٟ،ؿأظش: ِفَٙٛ اٌّبي ٚااللزقبد فٟ  -
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 سممون في ىذا العصر ـ لألسف ـ بسبب ضعفيم وتخّمفيم.وقبميا الم
 أىداف الدراسة وأىميتيا -

من نظرة اإلسالم إلى المال نجد أن قيامو وحفظو منوطان  انطالقاً 
دارتو بالطرق المشروعة المحققة لمغرض المقصود من  بتحقيق تنميتو وا 

 .رةفي الدنيا واآلخبما يكفل لمناس مصالحيم  ،وضع المال في الحياة
ضمن الدراسات الحديثية المعاصرة في السنة في ىذا البحث يصب و 

في مجاالت األخالقية في توعية األمة بالقيمالنبوية لتبريز أىمية السنة 
 التطبيق األمثل التي إن طبقتو إدارةاألموالوتنميتياالحياة المختمفة، ومنيا 

زالة المجتمع،وتقميص نسبة الفقر في ، استطعنا أن نقضي عمى البطالة وا 
ورفع مستوى ، والرقي بالمجتمع إلى أفضل أحوال الرفاىية.التنازع الطبقي

 المعيشة لممواطن.
ىا وذلك بتوعية المجتمع بأىمية المحافظة عمى موارد اإلنتاج واستثمار 

، وبيان أىمية ترشيد االستيالك واإلنفاق في تنمية المال، بالصورة الصحيحة
عادة التوزيع في  القضاء عمى التنازع الطبقي في وتوضيح اىمية التوزيع وا 

 المجتمع وفق المنيج النبوي الصحيح.
 الدراسات السابقة -

وقد بحثت بقدر جيدي عن دراسات أفردت ىذا الموضوع بالبحث فمم 
 تفسير والحديث وبعض األبحاث في االقتصادأجد سوى إشارات في كتب ال

 مثل:
كتاب المال في ضوء القرآن: لمدكتور محمد أحمد طو، وكان جل  -ٔ

تركيزه عمى اآليات الكريمة ولم يعن باألحاديث النبوية بالقدر 
 المناسب.

"األحاديث النبوية الواردة في القيم االقتصادية: دراسة تحميمية"  -ٕ
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ماجستير، وموضوعيا األحاديث الواردة لمباحث أحمد فوزي، رسالة 
باالقتصاد اإلسالمي بشكل عام، وجل تركيزىا عمى القيم االقتصادية 
في السنة النبوية، ولكنيا لم تعن بموضوع إدارة األموال، وىذا ىو 

 محور بحثي، وقد أفدت منيا في مجاالت االقتصاد اإلسالمي.
نبوية مفيومو، "استثمار األموال في القرآن الكريم والسنة ال -ٖ

وىذا البحث  لمدكتور نايل محمود أبو زيد، مجاالتو، سبل حمايتو"
، فكانت دراسة بالرغم من التشابو باالسم ولكنو يختمف بالمضمون 

تعَن ولم الت اإلنتاج في القرآن الكريم، مجا بعضركزت عمى عامة 
موال ، ولم تتناول إدارة األبالقدر المناسب باألحاديث النبوية الشريفة

حيث اقتصرت  وتنميتيا وخاصة في مجالي التوزيع واالستيالك
 . عمى المجال األول

الجيد في إفراد ىذا الموضوع بالبحث  شرعت ببذلعمى ذلك  بناءً 
 والدراسة في ضوء السنة النبوية.

 منيج البحث
وقد كان منيجي في ىذا البحث ىو المنيج االستقرائي لمنصوص، 

اآليات الكريمة واألحاديث النبوية المتعمقة بيذا  وذلك بجمع ما استطعت من
الموضوع ودراستيا من خالل كتب التفسير والحديث واالقتصاد، وكان جل 

 اىتمامي ىو الحديث الصحيح
 خطة البحث -

 يتألف ىذا البحث من مقدمة وأربعة مباحث:
 المقدمة: وفييا بيان أىمية البحث في إدارة األموال وتنميتيا وخطتو

 في المغة واالصطالح  وتنميتيا األول: بيان مفيوم إدارة األموال المبحث
 . مجال اإلنتاج المبحث الثاني: إدارة األموال وتنميتيا في
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عادة  التوزيعالمبحث الثالث: إدارة األموال وتنميتيا في مجال  وا 
 .التوزيع

 .واإلنفاق االستيالك: إدارة األموال وتنميتيا في مجال الرابعالمبحث 
 والتوصيات. الخاتمة: وفييا أىم النتائج

 واهلل الموفق
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 ادلبحث األول
 اللغت واالصطالحيف مفهىم  إدارة األمىال 
 

 ادلطلب األول: إدارة األمىال يف اللغت واالصطالح:
 إدارة األموال في المغة

ياسة والتصرُّف،   (ٔ)اإلدارة في المغة:  مصدر أداَر، وىي مركز الرّْ
ووردت في القرآن الكريم بموضع الحديث عن إدارة التّْجارَة وتعني تعاطاىا  

)إالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َحاِضَرًة  جيل وتوّلى أمَرىا بقولو تعالى:من غير تأ
، أي رحمة بكم أباح لكم عدم الكتابة في التجارة الحاضرة (ٕ)ُتِديُروَنَيا َبْيَنُكْم(

والتعامل فييا ألنو لو كمفكم بذلك لشق األمر عميكم، التي تكثرون من إدارتيا 
 (ٖ)ألنو كثير التكرار

 أما المال في المغة:
وىو في  (ٗ)فيو ما ممكو اإلنسان من جميع األشياء، والجمع أموال

األصل ما يممك من الذىب والفضة، ثم أطمق عمى ما يقتنى ويممك، وأكثر ما 
 (٘)تطمقو العرب عمى اإلبل ألنيا أكثر أمواليم

وعميو: فالمال في المغة : "كل ما يقتنى ويحوزه اإلنسان بالفعل، سواًء أكان 
 (ٙ)عينًا أم منفعة 

 إدارة األموال في االصطالح:
 ل، مصطمح مركب من كممتين: األولى إدارة والثانية مال.مصطمح إدارة األموا

                                                 

 (0/112ِؼغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌّؼبفشح، د أؽّذ ِخزبس ػجذ اٌؾ١ّذ ػّش) - 0

 .212عٛسح اٌجمشح، آ٠خ  - 2

 (.0/651اٌزفغ١ش اٌٛع١و ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ، ِؾّذ ع١ذ هٕطبٚٞ ) - 3

 (03/223ٌغبْ اٌؼشة، ِؾّذ ثٓ ِىشَ ثٓ ِٕظٛس ) - 4

 (05/113ربط اٌؼشٚط ِٓ عٛا٘ش اٌمبِٛط، ِشرنٝ اٌضث١ذٞ ) - 5

(.4/41اٌفمٗ اإلعالِٟ ٚأدٌزٗ، د. ٚ٘جخ اٌضؽ١ٍٟ.) - 6
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أما اإلدارة فتعني تدبير األعمال وتوجيييا والسيطرة عمييا وضبطيا واستعمال 
 .(ٔ)الحكمة في اّتخاذ قرارات مناسبة بشأنيا

 : وأما المال في االصطالح
حرازه وينتفع بو عادة،   فقد عرفو الحنفية: أنو كل ما يمكن حيازتو وا 

فذكروا لو عنصرين األول: إمكان الحيازة واإلحراز، والثاني: إمكان االنتفاع بو 
 عادة.

وعرفو جميور الفقياء فقالوا: المال كل ما لو قيمة يمزم متمفو 
 (ٕ)بضمان

وقد عرف االقتصاديون  إدارة األموال بأنيا:" النشاط الذىني الذي 
الدخول والخروج لألموال  يختص بعممية التخطيط والتنظيم والمتابعة لحركتي

 (ٖ)الحالية والمرتقبة إلى ومن المنظمة"
وبناًء عمى ما سبق أقول: إنَّ إدارة األموال في اإلسالم: ىي الطريقة 
المثمى لمتخطيط لمحصول عمى االموال و تنظيم حركتيا  واستثمارىا بالطرق 

 المشروعة لتحقيق البقاء والنمو واالستمرار .
 

 تنميت األمىال يف اللغت واالصطالح:ادلطلب الثاني: 
 معنى تنمية األموال في المغة:

التنمية من النماء، تعني الزيادة. قال ابن فارس: نمى المال إذا زاد، 
ونما الخضاب ينمو نماء، إذا زاد حمرة وسوادًا، وانتمى الشيء، إذا ارتفع من 

 .(ٗ)مكان إلى مكان
                                                 

 (0/112ِؼغُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌّؼبفشح، د أؽّذ ِخزبس ػجذ اٌؾ١ّذ ػّش) - 0

(، اٌفمٗ اإلعالِٟ ٚأدٌزٗ: د. ٚ٘جخ اٌضؽ١ٍٟ 5/50أظش: اٌّؾزبس ػٍٝ اٌذس اٌّخزبس) -2

(4/42.) 

 .00أظش: اإلداسح اٌّب١ٌخ، د ئعبِخ ػجذ اٌخبٌك األٔقبسٞ، ؿ  -3

(4/13ِغًّ اٌٍغخ، أثٛ اٌؾغٓ، أؽّذ ثٓ فبسط ) - 4
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َمى، َيْنِمي، َنْميًا، وُنِمّيًا، وَنماَء: زاد ويقول ابن منظور: النَّماُء الزيادة نَ 
، (ٔ)وكثر. وربما قالوا: َيْنُمو ُنُموِّا، وأنميت الشيء ونميتو أي جعمتو ناميا

فنالحظ أن المعنى كمو يدور حول النماء والزيادة وىذا يحتاج إلدارة واعية 
 لألموال.

 : تنمية األموال في االصطالح
محددًا؛ ألنَّ كل واحد من الباحثين ينظر إليو من لم أجد لمتنمية تعريفًا 

ميدانو، فعرفيا بعض االقتصاديين بأنيا: عبارة عن تحقيق زيادة سريعة 
 .(ٕ)ودائمة عبر فترة من الزمن

ومنيم من قال: ىي عممية انتقال من مستوى أدنى إلى مستوى أفضل، 
د منو في مواجية ومن نمط تقميدي إلى نمط متقدم كمًا ونوعًا وتعّد حال ال ب

 (ٖ)المتطمبات في ميدان اإلنتاج والخدمات 
أما مفيوم التنمية فمم ترد في القرآن والسنة بيذا المفظ، ولكن جاءت 
الفاظ مرادفة ليا، فمنيا: التزكية، والتنبيت أو اإلنبات، التكثير أو التكاثر، 

 (ٗ) التثمير، البناء الزيادة....
فيوم تنمية األموال في اإلسالم: ىو وبناًء عمى ما سبق أرى أنَّ م

 استثمار األموال وزيادتيا بالسبل المشروعة.
 

  

                                                 

 (04/060ٌغبْ اٌؼشة، ) - 1

 (15دساعبد ؽٛي اٌز١ّٕخ فٟ اٌٛهٓ اٌؼشثٟ، ػبدي فّٟٙ )ؿ - 2

 (341ٙذأٟ )اٌز١ّٕخ االلزقبد٠خ فٟ اٌغٕخ إٌج٠ٛخ، م١بء ِؾّذ ِؾّٛد اٌّؾ - 3

 ( 023اٌز١ّٕخ االلزقبد٠خ فٟ اٌغٕخ إٌج٠ٛخ ، ػجذ األ١ِش وبظُ فبٌؼ ا١ٌّبؽٟ ) - 4
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 ادلبحث الثاني
 يف جمال اإلنتاجإدارة األمىال وتنميتها 

 مفهىم اإلنتاج:
ذلك ألىميتو ؛عميولمحافظة لتنمية المال وا األساسي اليدفاإلنتاج  يّعد

في  كبيراً  حيزاً  اإلنتاج كما يحتلفي توفير متطمبات الحياة ألفراد المجتمع ، 
ذلك الرتباطو الوثيق بزيادة ؛ نفوس الناس عمى اختالف درجاتيم ومستوياتيم

 الدخل ورفع مستوى المعيشة ليم.
ف اإلنتاج بأنو عممية فنية يتم بمقتضاىا بذل جيد إنساني ييدف يعرّ 

سانية أو إلى تحويل الموارد االقتصادية وجعميا صالحة إلشباع الحاجات اإلن
 (ٔ)زيادة قدرتيا غمى إشباع تمك الحاجات"

بأنو: عممية تطوير الطبيعة إلى شكل  اإلنتاجف بعض العمماء وعرّ 
أو ىو تمك العممية المركبةالتي تستنفذ (ٕ)أفضل بالنسبة إلى حاجات اإلنسان"

جيدا بشريا وتستيمك موارد وطاقة في إطار زمني معين بقصد خمق منافع 
 (ٖ)سواء كانت ىذه المنافع مادية أو معنوية" ،اجتماعية

من خالل مفيوم اإلنتاج أنو يرتبط بخمق المنفعة الفردية  ندرك تماماً 
ق إنتاج السمع والخدمات وذلك عن طري ،والجماعية، المادية والمعنوية

من النظرية  منطمقاً  ،مشروعةً  حقيقيةً  كما أنو يحقق مصمحةً المختمفة، 
االقتصادية التي تستيدف من العممية اإلنتاجية في المقام األول تحقيق 

 (ٗ)اإلنتاج يرتبط بإشباع الحاجات االستيالكية والمزيد منيا الربح، كما أنّ 
وتنميتو  .وال يمكن أن يتحقق ىذا إال إذا كانت إدارة المال بصورة صحيحة

                                                 

 .01أظش: االلزقبد اٌغ١بعٟ: أؽّذ ؽف١شٚ اٌؾبِل . ؿ -0

 اٌّشعغ اٌغبثك.-2

 .10أظش: ِٛعٛػخ االلزقبد اإلعالِٟ: ِؾّذ ػجذ إٌّؼُ اٌغّبي، ؿ -3

.50اإلعالِٟ : ؽٛلٟ أؽّذ د١ٔب ؿأظش: دسٚط فٟ االلزقبد   -4
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ية و وفق الشريعة اإلسالمية؛ ليذا تجد الكثير من األحاديث النب سميمةً  تنميةً 
لى استغالل  والمحافظة عمييا وعدم  مواردهالشريفة تدعو إلى اإلنتاج وا 

وأيضا تحث عمى أن يكون اإلنتاج في دائرة الحالل واجتناب  ،تعطيميا
 المحرمات وىذا يتضح في المطالب التالية:

 
 اإلنتاج و العمل الذعىة إىلادلطلب األول: 

وردت الكثير من اآليات الكريمة واألحاديث النبوية الشريفة التي تدعو 
وذلك عن طريق الحث  ،إلى االنتاج واستغالل الموارد اإلنتاجية وتنمية المال

العمل ىو الوسيمة األولى لإلنتاج وتنمية  يعدّ اإلسالم  حيث إنعمى العمل، 
، والمشي في في العمل بالضرب في األرضفقد دعا اإلسالم إلى الجد  ،المال

 ؛ لطمب الرزق.مناكبيا
قال تعالى:) ُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَيا َوُكُموا 

َلْيِو النُُّشوُر(  (ٔ) ِمْن ِرْزِقِو َواِ 
اَلُة َفاْنَتِشُروا ِفي  اأْلَْرِض َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل وقال تعالى: )َفِإَذا ُقِضَيِت الصَّ

 .(ٕ) (المَِّو َواْذُكُروا المََّو َكِثيرًا َلَعمَُّكْم ُتْفِمُحونَ 
قامةواهلل تعالى استخمف اإلنسان في ىذه الحياة إلعمار   األرض وا 

ْذ َقاَل َربَُّك ِلْمَماَلِئَكِة ِإنّْي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض فييا قال تعالى:"  عور ش َواِ 
وقد امتن عميو الرحمن بأن سخرىا وما فييا ألجمو فقال سبحانو (ٖ)"َخِميَفةً 

في ىذه داللة واضحة عمى و (ٗ)"(ُىَو الَِّذي َخَمَق َلُكْم َما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا:)
، ذلك ضمن وجواً  وبحراً برًا  ضرورة إعمارىا واستثمار ما فييا، وتنمية مواردىا

                                                 

 .05عٛسح اٌٍّه، آ٠خ  -0

 .01عٛسح اٌغّؼخ، آ٠خ  -2

 .31عٛسح اٌجمشح، آ٠خ  -3

 .21عٛسح اٌجمشح، آ٠خ  -4
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لإلنسان، فعمى اإلنسان أن يكد ويكدح ويسعى المنيج الذي شرعو اهلل 
ويعمل؛ ليربح وينمي الثروة والمال الذي أنعم اهلل بو عميو ليحقق معنى 

 خالفتو عن اهلل في األرض.
عمى أن يأكل و واإلنتاج  ومن األحاديث الواردة في الحث عمى العمل

أبو ىريرة رضي اهلل عنو عن النبي صمى اهلل  ما رواهاإلنسان من عمل يده 
أَلَْن َيْحَتِطَب َأَحُدُكْم ُحْزَمًة َعَمى َظْيرِِه، َخْيٌر َلُو ِمْن َأْن »َقاَل:   عميو وسمم

 .(ٔ)«َيْسَأَل َأَحًدا، َفُيْعِطَيُو َأْو َيْمَنَعوُ 
لمحالل  طمباً  ،ففي ىذا الحديث دعوة صريحة لمعمل وتقدير لمعامل

وفيو الحض عمى التعفف عن المسألة "عن المسألة، قال ابن حجر: وتعففا 
والتنزه عنيا ولو امتين المرء نفسو في طمب الرزق وارتكب المشقة في ذلك، 
ولوال قبح المسألة في نظر الشرع لم يفضل ذلك عمييا، وذلك لما يدخل عمى 

ولما يدخل عمى المسؤول من  ،السائل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم يعط
 .(ٕ)"الضيق في مالو إن أعطى كل سائل

وورد عن النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو كان يدعو الناس ليعمموا 
َعَمى ُكلّْ »بأيدييم ويحث عمى الصدقة أيضا من المال لمن استطاع  فَقاَل: 

َيْعَمُل ِبَيِدِه، َفَيْنَفُع »َيِجْد؟ َقاَل:  ، َفَقاُلوا: َيا َنِبيَّ المَِّو، َفَمْن َلمْ « ُمْسِمٍم َصَدَقةٌ 
َقاُلوا: « ُيِعيُن َذا الَحاَجِة الَمْمُيوفَ »َقاُلوا: َفِإْن َلْم َيِجْد؟ َقاَل: « َنْفَسُو َوَيَتَصدَّقُ 

، َفِإنََّيا َلُو »َفِإْن َلْم َيِجْد؟ َقاَل:  َفْمَيْعَمْل ِباْلَمْعُروِف، َوْلُيْمِسْك َعِن الشَّرّْ
 (.ٖ)«َقةٌ َصدَ 

وجعل خير العمل ما  ،وقد حث النبي صمى اهلل عميو وسمم عمى العمل
وال يركن إلى غيره ، فيذا نبي اهلل داود عميو السالم كان  ،ينتجو اإلنسان بيده

                                                 

(. فؾ١ؼ ِغٍُ، 2114فؾ١ؼ اٌجخبسٞ، وزبة اٌج١ٛع، ثبة وغت اٌشعً ٚػٍّٗ ث١ذٖ ) -0

 (0142وزبة اٌضوبح ،ثبة وشا٘خ ِغأٌخ إٌبط ) 

 (.3/336، أؽّذ ثٓ ؽغش اٌؼغمالٟٔ،)فزؼ اٌجبسٞ -2

 (.0445فؾ١ؼ اٌجخبسٞ، وزبة اٌضوبح، ثبة ػٍٝ وً ِغٍُ فذلخ ) -3
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عمى الرغم من أنو لم يكن من أىل  ،يأكل من عمل يده ويدير مالو بنفسو
فعن الِمْقَداِم َرِضَي المَُّو ، الحاجة، وقد أثنى عميو النبي صمى اهلل عميو وسمم
َما َأَكَل َأَحٌد َطَعاًما َقطُّ، »َعْنُو، َعْن َرُسوِل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم، َقاَل: 

نَّ َنِبيَّ المَِّو َداُوَد َعَمْيِو السَّاَلُم، َكاَن َيْأُكُل َخْيرًا ِمْن َأْن َيْأُكَل ِمْن َعَمِل يَ  ِدِه، َواِ 
 .(ٔ)«ِمْن َعَمِل َيِدهِ 

وىذا رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يعمل في مينة الرعي، ويذكر ألصحابو 
؛ قد عمموا بيا  -مع عمو منزلتيم واصطفاء اهلل ليم – أن إخوتو من األنبياء
فعن أبي ىريرة رضي اهلل عنو  ل واالعتماد عمى النفس،ليبين ليم قيمة العم

، « َما َبَعَث المَُّو َنِبيِّا ِإالَّ َرَعى الَغَنمَ »عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال: 
 .(ٕ)«َنَعْم، ُكْنُت َأْرَعاَىا َعَمى َقرَاِريَط أِلَْىِل َمكَّةَ »َفَقاَل َأْصَحاُبُو: َوَأْنَت؟ َفَقاَل: 

الصحابة رضي اهلل عنيم أمر نبييم فأخذوا يزاولون أعماليم وقد امتثل 
وصفت حاليم عائشة رضي اهلل عنيا قالت:  كما،ويديرون أمواليم بأنفسيم

َكاَن َأْصَحاُب َرُسوِل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم ُعمَّاَل َأْنُفِسِيْم، َوَكاَن َيُكوُن »
 .(ٖ)«َلِو اْغَتَسْمُتمْ : »َلُيْم َأْرَواٌح، َفِقيَل َلُيمْ 

يديرون أمواليم ويعممون عمى وكان أصحاب النبي صمى اهلل عمي وسمم 
وىذا  ،وكانوا يذىبون إلى السوق لمبيع والشراء،والزراعة بالتجارةتنميتيا 

ِإنَُّكْم »عن كثرة حديثو فقال:  سئلظاىر بوصف أبي ىريرة ليم عندما 
َتُقوُلوَن: ِإنَّ َأَبا ُىَرْيَرَة ُيْكِثُر الَحِديَث َعْن َرُسوِل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم، 
َوَتُقوُلوَن َما َباُل الُمَياِجِريَن، َواأَلْنَصاِر اَل ُيَحدُّْثوَن َعْن َرُسوِل المَِّو َصمَّى اهلُل 

نَّ ِإْخَوِتي ِمَن الُمَياِجِريَن َكاَن َيْشَغُمُيْم َعَمْيِو َوَسمََّم، ِبِمْثِل َحِدي ِث َأِبي ُىَرْيَرَة، َواِ 
َصْفٌق ِباأَلْسَواِق، َوُكْنُت أَْلَزُم َرُسوَل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َعَمى ِمْلِء 

                                                 

 (.2112فؾ١ؼ اٌجخبسٞ، وزبة اٌج١ٛع، ثبة وغت اٌشعً ٚػٍّٗ ث١ذٖ ) -0

 (2262فؾ١ؼ اٌجخبسٞ، وزبة اإلعبسح، ثبة سػٟ اٌغُٕ ) -2

 (.2110ٖ )فؾ١ؼ اٌجخبسٞ، وزبة اٌج١ٛع، وغت اٌشعً ٚػٍّٗ ث١ذ -3

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 

 ِؾّــذ ػٍـــٟ أؽّــذ األػّـــش د/              ئداسح األِٛاي ٚر١ّٕزٙب فٟ مٛء اٌغٕخ إٌج٠ٛخ
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ِإْخَوِتي ِمَن اأَلْنَصاِر َبْطِني، َفَأْشَيُد ِإَذا َغاُبوا، َوَأْحَفُظ ِإَذا َنُسوا، َوَكاَن َيْشَغُل 
 .(ٔ) « َعَمُل َأْمَواِلِيْم..

نتاج المال فحسب، بل حث عمى إتقان ا  بالحث عمى العمل و  يكتفاإلسالمولم 
كريم إلى اختيار العامل الذي يستطيع نبو القرآن ال، و بصورتو الصحيحةالعمل 

مدين سيدنا  شيخِ  أن يؤدي العمل ويحسنو بكفاءة واقتدار، فقد وصفت بنتُ 
موسى عميو السالم بصفتين، أحدىما تعود إلى أدائو والثانية إلى خمقو، 
 فقالت كما حكى عنيا القرآن الكريم، )ِإنَّ َخْيَر َمِن اْستَْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَِميُن(

، وفي ىذا إشارة إلى أىمية االختيار ووضع الرجل المناسب بالمكان (ٕ)
األمانة من مستمزمات إنجاز العمل بأقل تكمفة القوة و  حيث إنالمناسب، 
 .(ٖ)وبزمن قميل

عمـى إتقـان العمـل فـي كـل أمـر، عميـو وسـمم وقد حث النبي صمى اهلل 
رسـول اهلل صــمى اهلل عــن ومـن ىديــو مـا رواه شــداد بـن أوس رضــي اهلل عنـو 

ْحَســاَن َعَمـى ُكــلّْ َشـْيٍء، َفــِإَذا »:قــالعميـو وسـمم  َقَتْمـُتْم َفَأْحِســُنوا ِإنَّ اهلَل َكتَـَب اإلِْ
َذا َذَبْحُتْم َفَأْحِسُنوا الذَّْبَح، َوْلُيِحدَّ َأَحُدُكْم َشْفَرَتُو، َفْمُيِرْح َذِبيَحَتوُ   .(ٗ)«اْلِقْتَمَة، َواِ 

 
 واحملافظت عليها مىارد اإلنتاجراستثماادلطلب الثاني: 

قامة  اهلل تعالى استخمف اإلنسان في ىذه الحياة إلعمار األرض وا 
ْذ َقاَل َربَُّك ِلْمَماَلِئَكِة ِإنّْي َجاِعٌل ِفي اأْلَْرِض َخِميَفًة"  (٘)شرعو فييا قال تعالى:" َواِ 

 وطمب منو أن يستغلّ  ،بأن سخرىا وما فييا ألجمو اهلل تعالىوقد امتن عميو 

                                                 

فؾ١ؼ اٌجخبسٞ، وزبة اٌج١ٛع، ثبة ِب عبء فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ:" فارا لن١ذ اٌقالح  -0

 (.2141) فبٔزؾشٚا فٟ األسك 

 .26عٛسح اٌمقـ، آ٠خ  -2

 .015أظش: خطخ اإلعالَ فٟ ِٛاسد اإلٔزبط، د. فٙذ اٌؼق١ّٟ، ؿ  -3

 (.0155اٌمزً )فؾ١ؼ ِغٍُ، وزبة اٌق١ذ ٚاٌزثبئؼ، ثبة األِش ثاؽغبْ اٌزثؼ ٚ - 4

 .31عٛسح اٌجمشح، آ٠خ  -5
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جميع ما في األرض من ثروات نباتية أو حيوانية أو بحرية  قال سبحانو:" 
فكان في ىذه داللة واضحة عمى  (ٔ)َخَمَق َلُكْم َما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا"ُىَو الَِّذي 

ضرورة إعمارىا واستثمار ما فييا، وتنمية مواردىا في جميع مجاالت الحياة 
 المختمفة.

 مجال الزراعة أواًل:
تقوم  افي حياة الناس، فعميي الجوانباالقتصاديةالزراعة من أىم اإلسالم جعل 

كثير من أمور معاشيم في حياتيم اليومية، ومعامالتيم الداخمية والخارجية؛ 
 ،الغذاء لإلنسان عمى سطح األرض وضروريةفي توفير حرفة ميمة وىي

 وتمد الصناعة بكثير من المواد الخام األولية، وتقوم عمييا التجارة.
ل ما في األرض ويوجو القرآن الكريم إلى االستثمار في مجال الزراعة من خال 
َوِفي اأْلَْرِض ِقَطٌع من مزروعات ينبغي عمى الناس استغالليا، قال تعالى: )

ُمَتَجاِورَاٌت َوَجنَّاٌت ِمْن َأْعَناٍب َوَزْرٌع َوَنِخيٌل ِصْنَواٌن َوَغْيُر ِصْنَواٍن ُيْسَقى ِبَماٍء 
ُل َبْعَضَيا َعَمى َبْعٍض ِفي اأْلُُكِل ِإنَّ   (ٕ)ِفي َذِلَك آَلَياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُموَن(َواِحٍد َوُنَفضّْ

ِمْنُو َشَجٌر ِفيِو وقال تعالى: )ُىَو الَِّذي َأْنَزَل ِمَن السََّماِء َماًء َلُكْم ِمْنُو َشرَاٌب وَ 
ْيُتوَن َوالنَِّخيَل َواأْلَْعَناَب َوِمْن ُكلّْ ،ُتِسيُموَن  ْرَع َوالزَّ الثََّمرَاِت ِإنَّ ُيْنِبُت َلُكْم ِبِو الزَّ

 .(ٖ) ِفي َذِلَك آَلَيًة ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن(
وفي أىمية الزراعة وتنمية المال من خالليا ورد الكثير من األحاديث النبوية 

التي تحث الزراعة واستغالل األرض، وجعل الزراعة والغرس من باب  الشريفة
ُسوُل المَِّو َصمَّى اهلُل الصدقة،فعن أنس بن مالك رضي اهلل عنو قال: َقاَل رَ 

َما ِمْن ُمْسِمٍم َيْغِرُس َغْرًسا، َأْو َيْزَرُع َزْرًعا، َفَيْأُكُل ِمْنُو َطْيٌر َأْو »َعَمْيِو َوَسمََّم: 

                                                 

 .21عٛسح اٌجمشح، آ٠خ  -0

 .4عٛسح اٌشػذ، آ٠خ  -2

 .00، 01عٛسح إٌؾً، آ٠خ  -3
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 .(ٔ)«ِإْنَساٌن َأْو َبِييَمٌة، ِإالَّ َكاَن َلُو ِبِو َصَدَقةٌ 
اقتصادية تنبع في كثير من مشكمة  وبذلك يعالج عميو الصالة والسالم

والجاد من اإلنسان في االستفادة من الخيرات  الدائماألحيان من عدم السعي 
 ،الوفيرة في األرض" فقديما كانت األرض تمثل ندرة بما تغمو من إنتاج زراعي

وعندما سعى اإلنسان بشكل مكثف وأدخل التحسينات والتقنية في زراعة 
 ،صول مع أن مساحة األرض نفسيا لم تتغيراألرض أدى ىذا إلى وفرة المح

نما كان   .(ٕ)االجتياد وجيد اإلنسان وحسن إدارتوالذي تغير ىو  العنصروا 
بالزراعة (ٖ)إحياء األرض الموات ضرورة إلى وليذا أرشدناالقرآن الكريم والسنة

َأْحَيْيَناَىا َوَأْخَرْجَنا ِمْنَيا قال تعالى:)َوآَيٌة َلُيُم اأْلَْرُض اْلَمْيَتُة ، والعمارة وغير ذلك
ْرَنا ِفيَيا ِمَن َٖٖحبِّا َفِمْنُو َيْأُكُموَن ) ( َوَجَعْمَنا ِفيَيا َجنَّاٍت ِمْن َنِخيٍل َوَأْعَناٍب َوَفجَّ

 (ٗ) ( ِلَيْأُكُموا ِمْن َثَمرِِه َوَما َعِمَمْتُو َأْيِديِيْم َأَفاَل َيْشُكُروَن(ٖٗاْلُعُيوِن )
النبي صمى اهلل عميو وسمم عمى االستثمار في األرض باعتبارىا أىم وقد حث 

عن عائشة رضي اهلل عنيا عن النَِّبيّْ فمصادر اإلنتاج، بل وجعمو سببًا لمتمميك
، وىذه (٘)«َمْن َأْعَمَر َأْرًضا َلْيَسْت أِلََحٍد َفُيَو َأَحقُّ »َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل: 

 .عن طريق اإلمام في إدارة أموال الدولةمن أفضل الطرق 
 

                                                 

فؾ١ؼ اٌجخبسٞ، وزبة اٌؾشس ٚاٌّضاسػخ، ثبة فنً اٌضسع ٚاٌغشط ئرا أوً ِٕٗ  -0

(، فؾ١ؼ ِغٍُ، وزبة اٌّغبلبح ٚاٌّضاسػخ، ثبة فنً اٌغشط 2321)

 (.0312ٚاٌضسع)

، ٚاعزضّبس األِٛاي فٟ 11أظش : اٌز١ّٕخ االلزقبد٠خ اٌؾبٍِخ: د. فش٘بد ِؾّذ ػٍٟ، ؿ -2

 511اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌغٕخ إٌج٠ٛخ، د ٔب٠ً ِّذٚػ أثٛ ص٠ذ، ؿ

األسك اٌّٛاد: ٟٚ٘ األسك اٌزٟ ٌُ رؼّش لو، ٟٚ٘ أْ ٠ؼّش اٌؾخـ األسك ال ٠ؼٍُ   -3

ضسع أٚ اٌغشط أٚ اٌجٕبء ف١ق١ش ثزٌه ٍِىٗ. رمذَ ِبٌه ػ١ٍٙب ألؽذ ف١ؾ١١ٙب ثبٌغمٟ أٚ اٌ

(، ٚ أظش: 2/360أظش: ِغٕٟ اٌّؾزبط ئٌٝ ِؼبٟٔ أٌفبظ إٌّٙبط، ِؾّذ اٌؾشث١ٕٟ)

 (. 5/211فزؼ اٌجبسٞ )

 35 - 33عٛسح ٠ظ، آ٠خ   -4

 (.2335فؾ١ؼ اٌجخبسٞ، وزبة اٌؾشس ٚاٌّضاسػخ، ثبة ِٓ أؽ١ب أسمب ِٛاد ) -5

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 

 ِؾّــذ ػٍـــٟ أؽّــذ األػّـــش د/              ئداسح األِٛاي ٚر١ّٕزٙب فٟ مٛء اٌغٕخ إٌج٠ٛخ
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 مجال التبادل التجاري. ثانيًا:
التجارة سبيل مبارك ومجال رحب لتنمية األموال، والمال وسيمة لمتبادل       

التجاري، وقد اشتغل النبي صمى اهلل عميو وسمم بالتجارة في بداية حياتو 
واتجر لخديجة رضي اهلل عنيا، وشاركو في ذلك الصحابة من أول لحظة، 

ن رضي اهلل عنو فأبو بكر الصديق رضي اهلل عنو كان تاجرا، وعثمان بن عفا
 .(ٔ)كان تاجرا وكان رجال قريش يأتونو لعممو وتجارتو

وكانت التجارة مما امتن اهلل بو عمى قريش في رحمة الشتاء والصيف 
ْيِف( ياَلِف ُقَرْيٍش، ِإياَلِفِيْم ِرْحَمَة الشّْتَاِء َوالصَّ .وبناء عمى ىذا (ٕ)قال تعالى: )إلِ

دة المنعم بأن تعبده شكرا لو أن جعميم اإلنعام طمب منو سبحانو وتعالى عبا
قومًا تجارًا ذوي أسفار في رحمتين رحمة إلى اليمن في الشتاء لجمب األعطار 
والمالبس وغيرىا التي تأتي من بالد اليند والخميج إلى تمك البالد، ورحمة 

 .(ٖ) الصيف إلى بالد الشام لجمب الحاصالت الزراعية إلى بالدىم
يَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَْأُكُموا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأْن وقال تعالى: )َيا أَ 

، (ٗ) َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َترَاٍض ِمْنُكْم َواَل َتْقُتُموا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ المََّو َكاَن ِبُكْم َرِحيًما(
 .(٘)الناس بالباطل فبين سبحانو وتعالى أن التجارة مباحة وليست أكال ألموال

وىذا عبد الرحمن بن عوف عندما آخى بينو الرسول صمى اهلل عميو 
وسمم بينو وبين سعد بن الربيع، وعرض عميو سعد نصف مالو، يقول لو 
عبد الرحمن:" اَل َحاَجَة ِلي ِفي َذِلَك َىْل ِمْن ُسوٍق ِفيِو ِتَجاَرٌة؟ َقاَل: ُسوُق 

 (ٙ)ِإَلْيِو َعْبُد الرَّْحَمِن، َفَأَتى ِبَأِقٍط َوَسْمٍن"َقْيُنَقاٍع، َقاَل: َفَغَدا 
                                                 

 (.411، 3/011خ اٌقؾبثخ، اثٓ األص١ش)أظش: أعذ اٌغبثخ فٟ ِؼشف -0
 .2-0عٛسح لش٠ؼ، آ٠خ  -2

 (.3/12رفغ١ش اٌّشاغٟ، أؽّذ ِقطفٝ اٌّشاغٟ) -3

 .21عٛسح إٌغبء، آ٠خ  -4

 .11األؽبد٠ش اٌٛاسدح فٟ اٌم١ُ االلزقبد٠خ، ؿ -5

فؾ١ؼ اٌجخبسٞ، وزبة اٌج١ٛع، ثبة ِب عبء فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ:" فارا لن١ذ اٌقالح  -6

 (.2141ٟ األسك )فبٔزؾشٚا ف
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ويؤكد اشتغال الصحابة بالتجارة وتنمية األموال فييا قول أبي ىريرة رضي اهلل 
نَّ ِإْخَوِتي ِمَن الُمَياِجِريَن َكاَن َيْشَغُمُيْم َصْفٌق ِباأَلْسَواِق، َوُكْنُت أَْلَزُم  عنو: َواِ 

اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َعَمى ِمْلِء َبْطِني، َفَأْشَيُد ِإَذا َغاُبوا، َوَأْحَفُظ  َرُسوَل المَِّو َصمَّى
. قال ابن حجر: (ٔ) ِإَذا َنُسوا، َوَكاَن َيْشَغُل ِإْخَوِتي ِمَن اأَلْنَصاِر َعَمُل َأْمَواِلِيْم.."

الصفق بفتح الميممة المراد بو التبايع... ووجو الداللة منو وقوع ذلك زمن 
 .(ٕ)لنبي صمى اهلل عميو وسمم واطالعو عميو"ا

ذلك ألن  (ٖ) ولتنمية المال وزيادتو بالتجارة شرع اإلسالم القراض )المضاربة(
الناس ليسوا جميعا عمى قدر من الكفاءة في إدارة األموال، وفي الوقت نفسو 
ىناك من الناس من أكرمو اهلل بالعقل والفيم وحسن إدارة األموال وتنميتيا، 
لكنو ال يممك المال، فكانت المضاربة وسيمة لتنمية مال المجتمع وزيادتو بأن 
يستفيد المضارب صاحب الفيم والخبرة ويستفيد صاحب المال بتنمية مالو 

 .(ٗ)بيذا الطريق
ولفت النبي صمى اهلل عميو وسمم الناس إلى صورة من صور التجارة 

أنس بن مالك: َأنَّ َرُجاًل  وىي تشغيل المال وتنميتو وعدم تجميده فقد روى
َأَما ِفي َبْيِتَك »ِمَن اأْلَْنَصاِر َأَتى النَِّبيَّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َيْسأَُلُو، َفَقاَل: 

َقاَل: َبَمى، ِحْمٌس َنْمَبُس َبْعَضُو َوَنْبُسُط َبْعَضُو، َوَقْعٌب َنْشَرُب ِفيِو ِمَن « َشْيٌء؟
، َقاَل: َفَأتَاُه ِبِيَما، َفَأَخَذُىَما َرُسوُل المَِّو َصمَّى اهلُل «ِني ِبِيَمااْئتِ »اْلَماِء، َقاَل: 

َقاَل َرُجٌل: َأَنا، آُخُذُىَما ِبِدْرَىٍم، « َمْن َيْشَتِري َىَذْيِن؟»َعَمْيِو َوَسمََّم ِبَيِدِه، َوَقاَل: 
، َقاَل َرُجٌل: َأَنا آُخُذُىَما ِبِدْرَىَمْيِن «َمْن َيِزيُد َعَمى ِدْرَىٍم َمرََّتْيِن، َأْو َثاَلثًا»َقاَل: 

                                                 

فؾ١ؼ اٌجخبسٞ، وزبة اٌج١ٛع، ثبة ِب عبء فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ:" فارا لن١ذ اٌقالح  -0

 (.2141فبٔزؾشٚا فٟ األسك )

 (.4/231فزؼ اٌجبسٞ ) -2
اٌمشاك: ٘ٛ أْ ٠ذفغ اٌّبٌه ئٌٝ اٌؼبًِ ِبال ١ٌزغش ف١ٗ ٚاٌشثؼ ِؾزشن ث١ّٕٙب، ِٚٓ  -3

 اٌزٟ رزؼبًِ ثٙب ثؼل اٌؾشوبد ٚاٌجٕٛن. فٛسٖ ا١ٌَٛ ِب ٠غّٝ ثبٌّنبسثخ اٌّؾبسوخ

أظش: اعزضّبس األِٛاي فٟ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌغٕخ إٌج٠ٛخ: د. ٔب٠ً ِّذٚػ أثٛ ص٠ذ  -4
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، َوَقاَل:  اْشَتِر ِبَأَحِدِىَما »َفَأْعَطاُىَما ِإيَّاُه، َوَأَخَذ الدّْْرَىَمْيِن َوَأْعَطاُىَما اأْلَْنَصاِريَّ
ِبِو، َفَشدَّ ِفيِو  ، َفَأتَاهُ «َطَعاًما َفاْنِبْذُه ِإَلى َأْىِمَك، َواْشَتِر ِباآْلَخِر َقُدوًما َفْأِتِني ِبِو،
اْذَىْب َفاْحَتِطْب َوِبْع، »َرُسوُل المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم ُعوًدا ِبَيِدِه، ُثمَّ َقاَل َلُو: 

، َفَذَىَب الرَُّجُل َيْحَتِطُب َوَيِبيُع، َفَجاَء َوَقْد َأَصاَب «َواَل َأَرَينََّك َخْمَسَة َعَشَر َيْوًما
َم، َفاْشَتَرى ِبَبْعِضَيا َثْوًبا، َوِبَبْعِضَيا َطَعاًما، َفَقاَل َرُسوُل المَِّو َصمَّى َعْشَرَة َدرَاىِ 

اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم: " َىَذا َخْيٌر َلَك ِمْن َأْن َتِجيَء اْلَمْسأََلُة ُنْكَتًة ِفي َوْجِيَك َيْوَم 
اَلَثٍة: ِلِذي َفْقٍر ُمْدِقٍع، َأْو ِلِذي ُغْرٍم ُمْفِظٍع، اْلِقَياَمِة، ِإنَّ اْلَمْسأََلَة اَل َتْصُمُح ِإالَّ ِلثَ 

 (ٔ)َأْو ِلِذي َدٍم ُموِجٍع"
في ىذا الحديث الشريف توجيو نبوي في غاية األىمية، ولفتة نبوية 
شريفة لتنمية المال، وىذه حقيقة نظرية جديرة أن تدرس في االقتصاد 

لمتجارة ، وبعد أيام قميمة اإلسالمي، حيث باع ذلك الرجل أصل مالو وذىب 
استطاع أن يرد رأس مالو، ويربح أضعاف اضعاف رأس مالو، وفيو دعوة إلى 

 االىتمام بالجانب التجاري وعدم الركون إلى الصدقة.
ولكي تؤتي التجارة ثمارىا في االستثمار واإلنتاج ال بد أن تكون محاطة    

صمى اهلل عميو وسمم: باألمانة والصدق والتناصح، وفي ذلك يقول النبي 
ُدوُق اْلُمْسِمُم َمَع الشَُّيَداِء َيْوَم اْلِقَياَمةِ »  .(ٕ)«التَّاِجُر اأْلَِميُن الصَّ

فالتاجر التقي _ الذي يتحرى الصدق واألمانة _ مع النبيين والصديقين،    
-ومن توخى خالفيما كان مع الفجار والفسقة يوم القيامة. فقد خرج النبي 

                                                 

(، عٕٓ 0640عٕٓ أثٟ داٚد، ٚاٌٍفع ٌٗ، وزبة اٌضوبح، ثبة ِب رغٛص ف١ٗ اٌّغأٌخ) -0

ؽذ٠ش ؽغٓ، ال ٔؼشفٗ اٌزشِزٞ، وزبة اٌج١ٛع، ثبة ِب عبء فٟ ث١غ ِٓ ٠ض٠ذ ٚلبي:٘زا 

(. عٕٓ إٌغبئٟ ، وزبة اٌج١ٛع، ثبة اٌج١غ ف١ٗ 0201ئال ِٓ ؽذ٠ش األخنش ثٓ ػغالْ)

 (٠5/031ض٠ذ مؼفٗ األٌجبٟٔ ٌغٙبٌخ أثٟ ثىش اٌؾٕفٟ أظش: ئسٚاء اٌغ١ًٍ )

عٕٓ اٌزشِزٞ ، وزبة اٌج١ٛع، ثبة ِب عبء فٟ اٌزغبس، ٚلبي ٘زا ؽذ٠ش ؽغٓ ال ٔؼشفٗ ئال  -2

(، عٕٓ اثٓ ِبعٗ، وزبة اٌزغبساد، ثبة اٌؾش ػٍٝ 0211عٗ )ِٓ ٘زا اٌٛ

(، ٚمؼفٗ 2/1(، اٌّغزذسن: اٌؾبوُ ٚلبي : ِٓ ِشاع١ً اٌؾغٓ )2031اٌىغت)

 (.3/44األٌجبٟٔ ، أظش: مؼ١ف اٌغبِغ اٌقغ١ش ٚص٠بدرٗ )
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َيا َمْعَشَر » ِإَلى اْلُمَصمَّى َفرََأى النَّاَس َيَتَباَيُعوَن َفَقاَل:  -يو وسممصمى اهلل عم
اِر  َوَرَفُعوا َأْعَناَقُيْم  -صمى اهلل عميو وسمم-َفاْسَتَجاُبوا ِلَرُسوِل المَِّو «. التُّجَّ

اَر ُيْبَعُثوَن َيْوَم اْلِقيَ » َوَأْبَصاَرُىْم ِإَلْيِو َفَقاَل  ارًا ِإالَّ َمِن اتََّقى المََّو ِإنَّ التُّجَّ اَمِة ُفجَّ
 .(ٔ)«َوَبرَّ َوَصَدَق 

قال القاضي عياض: "لما كان من ديدن التجار التدليس في المعامالت    
والتيالك عمى ترويج السمع بما تيسر ليم من األيمان الكاذبة ونحوىا، حكم 

نو وصدق في عمييم بالفجور، واستثنى منيم من اتقى المحارم، وبر في يمي
 .(ٕ)حديثو"

ويوجينا النبي صمى اهلل عميو وسمم إلى صورة رائعة في إدارة المال،    
ويظير فييا أىمية الصدق واألمانة والتناصح، وىي القصة التي رواىا أو 
ىريرة رضي اهلل عنو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال: " اْشَتَرى َرُجٌل ِمْن 

َجَد الرَُّجُل الَِّذي اْشَتَرى اْلَعَقاَر ِفي َعَقارِِه َجرًَّة ِفيَيا َذَىٌب، َفَقاَل َرُجٍل َعَقارًا َلُو، َفوَ 
َلُو الَِّذي اْشَتَرى اْلَعَقاَر: ُخْذ َذَىَبَك ِمنّْي، ِإنََّما اْشَتَرْيُت ِمْنَك اأْلَْرَض، َوَلْم َأْبَتْع 

ا ِبْعُتَك اأْلَْرَض، َوَما ِفيَيا، َقاَل: ِمْنَك الذََّىَب، َفَقاَل الَِّذي َشَرى اأْلَْرَض: ِإنَّمَ 
َفَتَحاَكَما ِإَلى َرُجٍل، َفَقاَل الَِّذي َتَحاَكَما ِإَلْيِو: أََلُكَما َوَلٌد؟ َفَقاَل َأَحُدُىَما: ِلي ُغاَلٌم، 

ْنُفِسُكَما ِمْنُو َوَقاَل اآْلَخُر ِلي َجاِرَيٌة، َقاَل: َأْنِكُحوا اْلُغاَلَم اْلَجاِرَيَة، َوَأْنِفُقوا َعَمى أَ 
 (ٖ)َوَتَصدََّقا"

وفي الحديث صورة رائعة ضربيا النبي صمى اهلل عميو وسمم بصورة     
األسموب القصصي الشائق يبين فيو طريقة مثمى لإلصالح بين الناس ، 

                                                 

فٍٝ هللا ػ١ٍٗ -عٕٓ اٌزشِزٞ ، وزبة اٌج١ٛع، ثبة ِب عبء فٟ اٌزغبس ٚرغ١ّخ إٌجٟ  -0

(، عٕٓ اثٓ ِبعٗ، 0201ئ٠بُ٘ ، ٚاٌٍفع ٌٗ ، لبي ٘زا ؽذ٠ش ؽغٓ فؾ١ؼ ) -ٚعٍُ

(، اٌّغزذسن: اٌؾبوُ ٚلبي : ٘زا ؽذ٠ش 2046وزبة اٌزغبساد، ثبة اٌزٛلٟ فٟ اٌزغبسح)

 (.2042فؾ١ؼ اإلعٕبد ٌُٚ ٠خشعبٖ )
 (4/336رؾفخ األؽٛرٞ : اٌّجبسوفٛسٞ ) -2

فؾ١ؼ ِغٍُ، ٚاٌٍفع ٌٗ،  وزبة  (،3412فؾ١ؼ اٌجخبسٞ، وزبة أؽبد٠ش األٔج١بء ) -3

 (.0120األلن١خ، ثبة اعزؾجبة ئفالػ اٌؾبوُ ث١ٓ اٌخق١ّٓ)

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 

 ِؾّــذ ػٍـــٟ أؽّــذ األػّـــش د/              ئداسح األِٛاي ٚر١ّٕزٙب فٟ مٛء اٌغٕخ إٌج٠ٛخ
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 وتوجيو نبوي في إدارة المال وتنميتو بصورة تدعو إلى المحبة والتراضي.
 الصناعةمجال لثالثا: 

دارتو تعدّ  وقد تحدث عنيا  ،الصناعة من أىم المجاالت في تنمية المال وا 
القرآن الكريم وأرشد إلى أىميتيا في اكتساب المال وتنميتو، وقد وجو القرآن 
الكريم أفراد المجتمع إلى تنمية أمواليم في ىذا السبيل، وذلك بتوجيييم إلى 

وا فبيا اقتصادىم؛ وجود صناعات مختمفة يمكن أن تنمو فييا أمواليم ويقو 
بصناعتيا؛  فيرشدىم إلى صناعة المالبس لستر أجسادىم واالستغناء

 الحاجةالذي يغنييم عن ، ويمبسون ثوب العفة، فيسترون بذلك عوراتيم
قال تعالى: )َيا َبِني آَدَم َقْد َأْنَزْلَنا َعَمْيُكْم ِلَباًسا ُيَواِري َسْوآِتُكْم ،وسؤال الناس

 .(ٔ) َوِلَباُس التَّْقَوى َذِلَك َخْيٌر َذِلَك ِمْن آَياِت المَِّو َلَعمَُّيْم َيذَّكَُّروَن(َوِريًشا 
لى صناعة الحديد واإلفادة منو في تنمية المال يرشدنا  الكريم، بقولو  القرآنوا 

 .(ٕ) لى: )َوَأْنَزْلَنا اْلَحِديَد ِفيِو َبْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفُع ِلمنَّاِس(سبحانو وتعا
وفي تعميم القرآن لممنافع في الحديد داللة بينة عمى التوجيو الستثماره "ففي 
الحديد منافع كثيرة لمناس في شؤون معاشيم وتحقيق حاجتيم في المنازل 
والمصانع والمعامل والمباني واألسمحة واآلالت الزراعية ووسائل النقل 

ال نستطيع أن نحمي  .وال شك أننا(ٖ)والمواصالت البرية والبحرية والجوية"
 أموالنا والمحافظة عمييا إال من خالل الصناعات المختمفة.

 
 

  
                                                 

 .26عٛسح األػشاف آ٠خ   -0

 .25عٛسح اٌؾذ٠ذ آ٠خ   -2

(، ٚأظش: 21،330اٌزفغ١ش ا١ٌّٕش فٟ اٌؼم١ذح ٚاٌؾش٠ؼخ ٚإٌّٙظ، د ٚ٘جخ اٌضؽ١ٍٟ ) -3

 عبثك.. ِشعغ 515اعزضّبس األِٛاي فٟ اٌمشآْ ٚاٌغٕخ، ؿ
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 لثاثادلبحث ال
 :وإعادة التىسيع إدارة األمىال وتنميتها يف جمال التىسيع

الذي ىو عممية توزيع أو قسمة عائد الوظيفي بين التوزيع  ز عادةً يميّ 
شاركت فيو، وبين إعادة النشاط االقتصادي عمى عناصر اإلنتاج التي 

التي ىي عممية سحب جزء من الدخول والثروات المكتسبة عبر  ،التوزيع
عادة دفعيا إلى فئات أخرى الوظيفي التوزيع حسب اعتبارات اجتماعية  ؛وا 

نسانية غير وظيفية، كاعتبار الحاجة في حالة توزيع الزكاة، واعتبار درجة  وا 
 .(ٔ)الميراثالقرابة والحاجة معا في حالة توزيع 

 
 ادلطلب األول: التىسيع الىظيفي

"تقسيم القيمة النقدية بأنو:  بالنظام االقتصادي الوضعي يعرف التوزيع
المسمم فيو أن عناصر و  (ٕ)لمسمع المنتجة عمى مصادر اإلنتاج وعناصره"

إذا ما  حيث يستحق كل منيا عائداً  ،(العمل ورأس المال واألرض)اإلنتاج ىي 
فاألرض عائدىا ،لوظيفتيا في اإلنتاج وذلك تبعاّ ، شاركت في العممية اإلنتاجية

 .(ٖ)الريع، ورأس المال عائده الفائدة، والعمل عائده األجر
دارتو في مجال   فاالقتصاديون حينما يبحثون في مجال تنمية المال وا 

 ،التوزيع، ال ينظرون إلى الثروة الكمية لممجتمعوما تحويو من مصادر إنتاج
نما يبحثون توزيع الثروة المنتجة فحسب ، وىذا خالف ما عرفو االقتصاد (ٗ)وا 

وزيع الموارد فيتناولتمجال التوزيع؛ إذ يبحث في الجميع، في اإلسالمي 
، وكذلك التوزيع األصمية والثروات الطبيعية قبل عممية اإلنتاج، وبعد اإلنتاج

                                                 

 .231اٌٛع١ض فٟ اٌفىش االلزقبدٞ اٌٛمؼٟ ٚاإلعالِٟ: د ػجذ اٌغجبس اٌغجٙبٟٔ، ؿ-0

 .01رٛص٠غ اٌضشٚح ث١ٓ إٌظب١ِٓ اٌشأعّبٌٟ ٚاالؽزشاوٟ: فالػ اٌذ٠ٓ ٔبِك ؿ-2
 .011أظش: إٌظبَ االلزقبدٞ فٟ اإلعالَ: د ػّش ثٓ ف١ؾبْ اٌّشصٚلٟ ٚآخشْٚ ؿ-3

 اٌّشعغ اٌغبثك. -4
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 الوظيفي لمثروات المنتجة.
الكثير من األحاديث النبوية الشريفة التي تناولت المنيج  توقد ورد

 مثل األرض بعائد عنصرفمنيا ما يتعمق  (ٔ)الطبيعية المواردالنبوي في توزيع 
حياء الموات والمزارعة  ومنيا ما يتعمق  الموارد المشتركة الماء والكأل والنارو وا 

 .بعائد عنصر العمل ومنيا ما يتعمق بعائد عنصر رأس المال
 األول: عائد عنصر األرض القسم
األرض من أىم عناصر االنتاج، وال يستطيع اإلنسان تنمية تعتبر 

ُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا ِفي المال إال من خالليا، قال تعالى:) 
َلْيِو النُُّشوُر(  (ٕ) َمَناِكِبَيا َوُكُموا ِمْن ِرْزِقِو َواِ 

اَلُة َفاْنَتِشُروا ِفي اأْلَْرِض َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل  وقال تعالى: )َفِإَذا ُقِضَيِت الصَّ
 .(ٖ) مَُّكْم ُتْفِمُحوَن(المَِّو َواْذُكُروا المََّو َكِثيرًا َلعَ 

وقد امتن اهلل عمى اإلنسان بأن سخرىا وما فييا ألجمو فقال سبحانو 
فكان في ىذه داللة واضحة  (ٗ)"( ُىَو الَِّذي َخَمَق َلُكْم َما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا:)

 ضرورة إعمارىا واستثمار ما فييا.عمى 
ولذلك جاءت التوجييات النبوية بتنظيم شئون األرض وتوزيعيا توزيعا 
عادال حسب القدرة والحاجة، ولعل أبرز وسائل التوزيع اإلسالمي لألراضي 

 .(٘)والحمى وغيرىاوالمزارعة  كانت عن طريق إحياء الموات واإلقطاع 
لذلك بتمميك من يحيي األرض الموات فعن  وجاء التوجيو النبوي تبعاً 

َمْن َأْعَمَر »عائشة رضي اهلل عنيا عن النَِّبيّْ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َقاَل: 
                                                 

طج١ؼ١خ: ٟ٘ اٌّؼط١بد ٚإٌّؼ اٌغب٘ضح اٌزٟ ٠مَٛ اإلٔغبْ ثبعزخذاِٙب إلؽجبع اٌّٛاسد اٌ-0

ؽبعبرٗ، ِضً اٌزشثخ ٚاٌقخٛس ٚاٌّؼبدْ ٚإٌجبد ٚا١ٌّبٖ.... أظش: فٟ اٌفىش االلزقبدٞ 

 013اٌغشثٟ: ِؾغٓ خ١ًٍ ؿ

 .05عٛسح اٌٍّه، آ٠خ  -2

 .01عٛسح اٌغّؼخ، آ٠خ  -3

 .21عٛسح اٌجمشح، آ٠خ  -4

 044ش اٌٛاسدح فٟ اٌم١ُ االلزقبد٠خ. ؿاألؽبد٠ -5
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 .(ٔ)«َأْرًضا َلْيَسْت أِلََحٍد َفُيَو َأَحقُّ 
الشريف بيان لمشروعية إحياء األرض الموات، وأنو  االحديثففي ىذ

سبب لممكية تمك األرض وىذه صورة من صور التوزيع اإلسالمي 
عمار األرض حيث إنلألرضي، وىذا تشجيع  شرط التمميك ىو إحياء الموات وا 

، وجامدة بال فائدةعاطمة عن االنتفاع بيا،  األرضبأن ال يتركوا  لمناسبّين 
، وىذا يعود عميو بالفائدة وىو لتنمية المال بزراعة األرض بل ىو توجيو نبوي

 .(ٕ)الممكيةحق 
جاءت األحاديث النبوية الشريفة تدل عمى مشروعية توزيع األراضي وكذلك 

 واستثمارىا وتنميتيا عن طريق اإلقطاع، وىو جزء من إحياء الموات.
، (ٖ)أىال لذلك.من مال اهلل لمن يراه ىو توزيع أصمو من القطع و  واإلقطاع

بحيث يخول اإلمام بإدارة أموال الدولة، ويشجع  ؛وىو من مسؤولية الدولة
 الناس عمى استصالح األرض واستثمارىا، واستغالل ما فييا من موارد.

قطاع، ما أقطعو النبي ة التي تدل عمى مشروعية اإلومن األحاديث النبوي
َأْسَماَء اْبَنِة َأِبي َبْكٍر ، َرِضَي المَُّو َعْنُيَما  صمى اهلل عميو وسمم لمزبير،فعن

َبْيِر الَِّتي َأْقَطَعُو َرُسوُل اهلِل صمى اهلل :» َقاَلتْ  ُكْنُت َأْنُقُل النََّوى ِمْن َأْرِض الزُّ
َوَقاَل َأُبو َضْمَرَة َعْن  « عميو وسمم َعَمى رَْأِسي َوْىَي ِمنّْي َعَمى ُثُمَثْي َفْرَسخٍ 

َبْيَر َأْرًضا ِمْن ِىشَ  اٍم ، َعْن َأِبيِو ، َأنَّ النَِّبيَّ صمى اهلل عميو وسمم َأْقَطَع الزُّ
 .(ٗ)ِ«َأْمَواِل َبِني النَِّضير

                                                 

 (.2335فؾ١ؼ اٌجخبسٞ، وزبة اٌؾشس ٚاٌّضاسػخ، ثبة ِٓ أؽ١ب أسمب ِٛاد ) -0

ر٘ت عّب١٘ش اٌؼٍّبء ئٌٝ أْ أسك اٌّٛاد أسك ِجبؽخ، ٠غٛص االعز١الء ػ١ٍٙب ،  -2

ٚرٍّىٙب ثبإلؽ١بء ػٍٝ خالف ث١ُٕٙ فٟ ؽشٚهٗ ٚأؽىبِٗ. ٚ٘زا ١ٌظ ِغبي ثغطٗ ٕ٘ب. 

 ( ٚغ١شُ٘.6/032(، سد اٌّؾزبس، اثٓ ػبثذ٠ٓ)6/041ش: اٌّغٕٟ، اثٓ لذاِخ )أظ

 ( ١ٔ6/56ً األٚهبس، اٌؾٛوبٟٔ)  -3

فؾ١ؼ اٌجخبسٞ، وزبة فشك اٌخّظ، ثبة ِب وبْ إٌجٟ فٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٠ؼطٟ  -4

(، ٚأظش وزبة إٌىبػ، ثبة اٌغ١شح، 2335اٌّإٌفخ لٍٛثُٙ ٚغ١شُ٘ ِٓ اٌخّظ ٚٔؾٖٛ )

(، فؾ١ؼ ِغٍُ، وزبة اٌغالَ، ثبة ئسداف اٌّشأح األعٕج١خ ئرا 5224ِخزٍف)ثٍفع 

 (.2012أػ١ذ فٟ اٌطش٠ك ) 
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مام، فأما قال النووي تعقيبا عمى الحديث:" وفي ىذا دليل لجواز إقطاع اإل
تارة يقطع األرض الممموكة لبيت المال فال يممكيا أحد إال بإقطاع اإلمام ثم 

رقبتيا ويممكيا اإلنسان يرى فيو مصمحة فيجوز ويممكيا كما يممك ما يعطيو 
من الدراىم والدنانير وغيرىا إذا رأى فيو مصمحة، وتارة يقطعو منفعتيا 

وأما الموات فيجوز لكل أحد احياؤه وال  .فيستحق االنتفاع بيا مدة اإلقطاع
فعي والجميور وقال أبو حنيفة ال يفتقر إلى إذن اإلمام ىذا مذىب مالك والشا

 (ٔ) يممك الموات باإلحياء اال بإذن اإلمام..."
َأنَّ النَِّبيَّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َأْقَطَعُو َأْرًضا » عن عمقمة بن وائل عن أبيو، 

 .(ٕ)«ِبَحْضَرُموتَ 
وكذلك يحق لألرض في االقتصاد اإلسالمي أن تحصل عمى عائد في     

صورة جزء من الناتج كما في حالة المزارعة، والمزارعة ىي دفع األرض إلى 
 .(ٖ)من يزرعيا بجزء معموم مما يخرج منيا

وقد دفع النبي صمى اهلل عميو وسمم أرض خيبر لزراعتيا بشطر ما يخرج     
َأْعَطى َرُسوُل  » ي عن ابن عمر رضي اهلل عنيما قال:منيا، فقد روى البخار 

المَِّو َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َخْيَبَر الَيُيوَد: َأْن َيْعَمُموَىا َوَيْزَرُعوَىا، َوَلُيْم َشْطُر َما 
 .(ٗ)«َيْخُرُج ِمْنَيا

 (اإلجارةالعمل )عنصر القسم الثاني: عائد 
ىو العوض الذي يحصل عميو العامل مقابل عممو، وحق العمال في  اإلجارة

يجب أن في الشريعة اإلسالمية، ال يجوز المساس بيو  األجور حق مصون
                                                 

 (.04/065ؽشػ إٌٛٚٞ ػٍٝ ِغٍُ )  -0

عٕٓ اٌزشِزٞ، وزبة األؽىبَ، ثبة ِب عبء فٟ اٌمطبئغ، ٚلبي: ٘زا ؽذ٠ش   -2

بء (، عٕٓ أثٟ داٚد، وزبة اٌخشاط ٚاٌؼّبسح ٚاٌفٟء، ثبة ئؽ0310١فؾ١ؼ)

 (3151اٌّٛاد)

 .006ٔظش٠خ اٌزٛص٠غ دساعخ فم١ٙخ الزقبد٠خ، د ئثشا١ُ٘ اٌؼشٚاْ ؿ  -3

(، ، وزبة 2215فؾ١ؼ اٌجخبسٞ، وزبة اإلعبسح ثبة ئرا اعزأعش أسمب، فّبد أؽذّ٘ب)  -4

 (.2330اٌّضاسػخ، ثبة اٌّضاسػخ ِغ ا١ٌٙٛد)
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 .يؤدى إلييم
لتدلعمى مشروعية اإلجارة، فقد رعى وقد جاءت األحاديث النبوية الشريفة 

أبي ىريرة رضي ، فعن النبي صمى اهلل عميو وسمم الغنم في مكة مقابل األجر
َما َبَعَث المَُّو َنِبيِّا ِإالَّ َرَعى »اهلل عنو عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال: 

أِلَْىِل (ٔ)َنَعْم، ُكْنُت َأْرَعاَىا َعَمى َقرَاِريطَ »، َفَقاَل َأْصَحاُبُو: َوَأْنَت؟ َفَقاَل: « الَغَنمَ 
 .(ٕ)«َمكَّةَ 
وجاء في األحاديث النبوية التيديد والوعيد لمن يأكل أجر العمال وال يفي      

ليم بحقوقيم، فعن أبي ىريرة رضي اهلل عنو، عن النبي صمى اهلل عميو 
َقاَل المَُّو َتَعاَلى: َثاَلَثٌة َأَنا َخْصُمُيْم َيْوَم الِقَياَمِة، َرُجٌل َأْعَطى ِبي  »وسمم قال: 
َرُجٌل َباَع ُحرِّا َفَأَكَل َثَمَنُو، َوَرُجٌل اْستَْأَجَر َأِجيرًا َفاْسَتْوَفى ِمْنُو َوَلْم ُثمَّ َغَدَر، وَ 
 .(ٖ)«ُيْعِطِو َأْجَرُه 

ففي ىذا الحديث ذم لمن يأكل تعب األجير، واستحقاق لصاحبو خصومة اهلل 
يأخذ أجره يعمل بشكل أفضل وأحسن؛  تعالى وعداوتو، ثم أن األجير الذي

ذا أخذ حقو فإنو ال يخمص بعممو ويتقاعس فيو  وبيذا يزداد المال وينمو، وا 
 مما ينعكس سمبا عمى التنمية.

وكان النبي صمى اهلل عميو وسمم إذا أمَّر أميرًا، أو استعمل عامال 
ي ال جعل لو ما يكفيو من المال وفرض لو أجرًا من بيت مال المسممين؛ لك

يفكر أن يأخذ شيئًا من المال ليس من حقو، فعن عبد اهلل بن بريدة عن أبيو 
من استعممناه عمى عمل فرزقناه رزقا » عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال:

                                                 

ٟ أوضش اٌجالد. أظش: لشاس٠و: عّغ لشاه، ٚ٘ٛ ِٓ أعضاء اٌذ٠ٕبس، ٚ٘ٛ ٔقف ػؾشح ف  -0

 (.2/42إٌٙب٠خ فٟ غش٠ت اٌؾذ٠ش، اثٓ األص١ش)

 (.2262فؾ١ؼ اٌجخبسٞ، وزبة اإلعبسح، ثبة سػٟ اٌغُٕ ػٍٝ لشاس٠و)  -2

(، ٚ وزبة 2211فؾ١ؼ اٌجخبسٞ، وزبة اإلعبسح، ثبة ئصُ ِٓ ِٕغ أعش األع١ش )  -3

 (.2221اٌج١ٛع، ثبة ئصُ ِٓ ثبع ؽشا )
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 (.ٔ).«فما أخذ بعد ذلك فيو غمول
عمال والوالة ما رواه دفع األجرةلمومما يدل أيضا عمى مشروعية 

السائب بن يزيد: أن حويطب بن عبد العزى أخبره  اإلمام البخاري بسنده عن
أخبره أنو قدم عمى عمر في خالفتو فقال لو عمر:  (ٕ)"أن عبد اهلل بن السعدي

ألم أحدث أنك تمي من أعمال الناس أعماال، فإذا أعطيت العمالة كرىتيا؟ 
فقمت: بمى، فقال عمر: ما تريد إلى ذلك؟ فقمت: إن لي أفراسا واعبدا وأنا 

، وأريد أن تكون عمالتي صدقة عمى المسممين، قال عمر: ال تفعل، بخير
يعطيني العطاء فأقول: أعطو  فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول اهلل 

أفقر إليو مني، حتى أعطاني مرة ماال فقمت: أعطو أفقر إليو مني، فقال 
 خذه فتمولو وتصدق بو، ـ فما جاءك من ىذا المال وأنت غير:»النبي 
ال فال ُتتبعو نفسك (ٖ)مشرف  (.ٗ)«وال سائل ـ فخذه، وا 

كان يعطي عمر بن الخطاب أجرا إذا  فالنبي صمى اهلل عميو وسمم
في دفع  واله عمى عمل، وفيو أن عمر بن الخطاب كان عمى منيج النبي 

 .األجر إلى والتو
وال بد من اإلشارة ىنا إلى قاعدة ميمة في إدارة المال وىي "حد 

                                                 

عٕٓ أثٟ داٚد، وزبة اٌخشاط ٚاإلِبسح ٚاٌفٟء، ثبة فٟ أسصاق اٌؼّبي، ٚلبي األٌجبٟٔ:  - 0

(، اٌّغزذسن ػٍٝ اٌقؾ١ؾ١ٓ ، اٌؾبوُ ، وزبة اٌضوبح ٚلبي: ٘زا ؽذ٠ش 2143فؾ١ؼ )

(، فؾ١ؼ اثٓ خض٠ّخ، ثبة فشك 0412فؾ١ؼ ػٍٝ ؽشه اٌؾ١خ١ٓ ٌُٚ ٠خشعبٖ )

 (.2361لبي األػظّٟ : ئعٕبدٖ فؾ١ؼ ، ) اإلِبَ ٌٍؼبًِ ػٍٝ اٌقذلخ سصلب ِؼٍِٛب،

ػجذ هللا ثٓ ٚلذاْ ثٓ ػجذ ؽّظ ثٓ ػجذ ٚد ثٓ ٔقش ثٓ ِبٌه ثٓ ؽغً ثٓ ػبِش،  - 2

ٚل١ً اٌغؼذٞ؛ ألٔٗ اعزشمغ فٟ ثٕٟ عؼذ، ٚ٘ٛ أؽذ ٚالح ػّش ثٓ اٌخطبة، ١ٌٚظ ٌٗ 

  فٟ اٌجخبسٞ ئال ٘زا اٌؾذ٠ش.
ِؾشف: لبي اٌط١جٟ اإلؽشاف االهالع ػٍٝ ؽٟء ٚاٌزؼشك ٌٗ ٚاٌّمقٛد ِٕٗ اٌطّغ  - 3

(، اثٓ ِٕظٛس، ٌغبْ 4/311أٞ ٚاٌؾبي ئٔه غ١ش هبِغ ٌٗ. أظش: ِشلبح اٌّفبر١ؼ )

 (.1/012اٌؼشة )

(،ٚفٟ  6144فؾ١ؼ اٌجخبسٞ، وزبة األؽىبَ، ثبة سصق اٌؾىبَ ٚاٌؼب١ٍِٓ ػ١ٍٙب ) - 4

(، 0414أػطبٖ هللا ؽ١ئب ِٓ غ١ش ِغأٌخ ٚال ئؽشاف ٔفظ ) وزبة اٌضوبح، ثبة ِٓ

فؾ١ؼ ِغٍُ، وزبة اٌضوبح، ثبة ئثبؽخ األخز ٌّٓ أػطٟ ِٓ غ١ش ِغأٌخ ٚال ئؽشاف 

(2452.) 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب



 

 ِؾّــذ ػٍـــٟ أؽّــذ األػّـــش د/              ئداسح األِٛاي ٚر١ّٕزٙب فٟ مٛء اٌغٕخ إٌج٠ٛخ
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يفرض لمعمال ما يفي بحاجتيم وحاجة عياليم؛  كان النبي  الكفاية" فقد
، بما ليست مطمقة بل مقيدة بمقدار الحاجة أجرةالعمالليبين لمناس أن 

يضمن لإلنسان العيش المناسب في ظل الظروف االجتماعية واالقتصادية 
اد قال: فعن المستورد بن شدالسائدة، وال يجوز لمعامل أن يأخذ فوق كفايتو،

ن لم يكن لو »يقول:  سمعت النبي  من كان لنا عامال فميكتسب زوجة، وا 
خادم فميكتسب خادما، ومن لم يكن لو مسكن فميكتسب مسكنا".قال: وأخبرت 

 .(ٔ)«من اتخذ غير ذلك فيو غال أو سارق»: قال أن النبي 
ولعنصر العمل أيضًا عائد آخر ىو نسبة من الناتج كما في المزارعة 

 أيضًا.
 :)الربح( : عائد رأس المالالقسم الثالث

ن الربح بأنو القدر الباقي من محاولة الكسب لتنمية دوعرف ابن خم
 .(ٕ)المالبشراء السمع بالرخص وبيعيا بالغالء

ورأس المال لو أسموب واحد، وىو أن يشارك في النشاط االقتصادي، 
االقتصادي التي يحتمل أن تكون نشاط ومن ثم يشترك في النتيجة النيائية لم

ربحا أو خسارة، وذلك يمثل الطريق الشرعي والسوي والعادل لنماء المال 
وزيادتو، فال يوجد كسب طيب بدون جيد وعناء ومخاطرة، وال توجد فئة 
تعيش عمى جيد وعرق اآلخرين، بل يعمل الجميع ويشتركون في اإلنتاج 

لمعايير عادلة،  ، وفقاً ( ٖ)يع الناتجوفي تحمل المخاطرة، حتى تتم عدالة توز 

                                                 

عٕٓ أثٟ داٚد، اٌغٕٓ، وزبة اٌخشاط ٚاإلِبسح ٚاٌفٟء، ثبة فٟ أسصاق اٌؼّبي، ٚلبي  - 0

بة ئرْ اإلِبَ ٌٍؼبًِ ثبٌزض٠ٚظ ٚ (، اثٓ خض٠ّخ، اٌقؾ١ؼ، ث2145األٌجبٟٔ، فؾ١ؼ، )

(، 2311ارخبر اٌخبدَ ٚ اٌّغى١ٓ ِٓ اٌقذلخ، ٚلبي األػظّٟ: ئعٕبدٖ فؾ١ؼ )

اٌّغزذسن ػٍٝ اٌقؾ١ؾ١ٓ، اٌؾبوُ وزبة اٌضوبح ٚلبي: ٘زا ؽذ٠ش فؾ١ؼ ػٍٝ ؽشه 

 (.0410اٌجخبسٞ ٌُٚ ٠خشعبٖ )

 (.2/121اٌّمذِخ، اثٓ خٍذْٚ ) - 2

عالِٟ فٟ اٌز١ّٕخ االلزقبد٠خ، د ػجذ اٌؾ١ّذ اٌغضاٌٟ، اإلٔغبْ أعبط إٌّٙظ اإل - 3

 .16ؿ
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وقد جاءت  إذ الغرم بالغنم، كشرط شرعي الستحقاق العائد من رأس المال،
فعن عائشة رضي اهلل عنيا قالت: قال رسول اهلل  ،التوجييات النبوية بذلك
َمانِ  »صمى اهلل عميو وسمم:  .(ٔ)«اْلَخَراُج ِبالضَّ

أما أن يتمتع رأس المال بعائد ثابت بغض النظر عما تسفر عنو نتيجة 
النشاط من ربح أو خسارة كما ىو جار في النظام الرأسمالي فيذا ال يجوز 

َوَأَحلَّ المَُّو اْلَبْيَع َوَحرََّم )أصاًل، ألنو من قبيل الربا المحرم، قال تعالى: 
َبا  .(ٕ)(الرّْ

اَل » قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم:وعن عبد اهلل بن عمرو قال: 
َيِحلُّ َسَمٌف َوَبْيٌع، َواَل َشْرَطاِن ِفي َبْيٍع، َواَل ِرْبُح َما َلْم َتْضَمْن، َواَل َبْيُع َما َلْيَس 

 (ٖ)«ِعْنَدكَ 
َوالنَّْيي َعْن ِرْبح َما َلْم ُيْضَمن قال ابن القيم تعقيبا عمى ىذا الحديث:" 

َفِإنَُّو َلْم َيِتّم ، ى َبْعض اْلُفَقَياء ِعمَّتو َوُىَو ِمْن َمَحاِسن الشَِّريَعةَقْد َأْشَكَل َعمَ 
َعَمْيِو ِاْسِتياَلء َوَلْم َتْنَقِطع ُعَمق اْلَباِئع َعْنُو َفُيَو َيْطَمع ِفي اْلَفْسخ َوااِلْمِتَناع ِمْن 

ْن أَ  ْقَباض ِإَذا رََأى اْلُمْشَتِري َقْد َرِبَح ِفيِو َواِ  ْقَبَضُو ِإيَّاُه َفِإنََّما ُيْقِبضُو َعَمى اإلِْ
ْبح َفَنْفسو ُمَتَعمَّْقة ِبِو َلْم َيْنَقِطع َطَمعَيا  ِإْغَماض َوتََأسُّف َعَمى َفْوت الرّْ

                                                 

عٕٓ اٌزشِزٞ، وزبة اٌج١ٛع، ثبة ِب عبء ف١ّٓ ٠ؾزشٞ اٌؼجذ وزبة ٠ٚغزغٍٗ صُ ٠غذ ػ١جب  -0

(، ٚعٕٓ أثٛ داٚد ، وزبة اٌج١ٛع ٚاإلعبساد، ثبة 0215ٚلبي: ؽذ٠ش ؽغٓ فؾ١ؼ)

ساد، ثبة اٌخشاط (، ٚعٕٓ اثٓ ِبعخ، وزبة اٌزغب3511ف١ّٓ اؽزشٜ ػجذا)

(، 4411(، ٚعٕٓ إٌغبئٟ فٟ اٌج١ٛع، ثبة اٌخشاط ثبٌنّبْ)2243ثبٌنّبْ)

 (.2011ِغزذسن اٌؾبوُ، وزبة اٌج١ٛع ،ٚلبي فؾ١ؼ ٚٚافمٗ اٌز٘جٟ فٟ اٌزٍخ١ـ)

 .215عٛسح اٌجمشح، آ٠خ  - 2

عٕٓ اٌزشِزٞ، وزبة اٌج١ٛع، ثبة ِب عبء فٟ وشا١٘خ ث١غ ِب ١ٌظ ػٕذن، ٚلبي: ٘زا  -3

(، عٕٓ أثٟ داٚد، وزبة 3/303،356(، ِغٕذ اإلِبَ أؽّذ)٠0234ش ؽغٓ فؾ١ؼ)ؽذ

(، عٕٓ اثٓ ِبعٗ، وزبة اٌزغبساد، ثبة 3514اٌج١ٛع، ثبة اٌشعً ٠ج١غ ِب ١ٌظ ػٕذٖ)

(، عٕٓ إٌغبئٟ، وزبة 2011إٌٟٙ ػٓ ث١غ ِب ١ٌظ ػٕذن ٚػٓ سثؼ ِب ٌُ ٠نّٓ)

ؾ١ؾ١ٓ، اٌؾبوُ، وزبة اٌج١ٛع، (، ٚاٌّغزذسن ػٍٝ اٌق4626اٌج١ٛع، ثبة عٍف ٚث١غ)

(. ٚلبي األٌجبٟٔ: فؾ١ؼ، أظش: فؾ١ؼ اٌغبِغ 2015ٚلبي: فؾ١ؼ ٚٚافمٗ اٌز٘جٟ )

 (.6151اٌقغ١ش ٚص٠بدرٗ )
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َفِمْن َكَماِل الشَِّريَعة َوَمَحاِسنَيا النَّْيي َعْن الرّْْبح ، َوَىَذا َمْعُموم ِباْلُمَشاَىَدةِ ،ِمْنوُ 
َيْسَتِقّر َعَمْيِو َوَيُكون ِمْن َضَمانو َفَيْيَأس اْلَباِئع ِمْن اْلَفْسخ َوَتْنَقِطع  ِفيِو َحتَّى
 (ٔ)"ُعَمقو َعْنوُ 

 
 ادلطلب الثاني: إعادة التىسيع يف االقتصاد اإلسالمي:

شرع اإلسالم أدوات وآليات تتولى إدارة المال بإعادة توزيع الدخول والثروات 
منيا عمى التكاتف والتآخي  حرصاً ، السالف الذكر المكتسبة بالتوزيع الوظيفي

سواء عمى مستوى األسرة أو المجتمع، وتأتي في مقدمة ىذه  ،بين األفراد
 ، وىما من أىم أسباب التكافل االجتماعي ،التشريعات فريضة الزكاة، واإلرث

، وبيما تشارك أيدي جديدة في وبيما يعّم األمن وتسود األخالق في المجتمع
 األموال وتنميتيا. إدارة

 القسم األول: الزكاة
والبركة، والمدح،  والزيادة لغة: أصل الزكاة في المغة: الطيارة، والنماء،الزكاة 

 .(ٕ)وكل ذلك قد استعمل في القرآن والحديث
في  يّعد: حق يجب في أموال مخصوصة، عمى وجو مخصوص، و شرعاً 

 .(ٖ)وجوبو الحول والنصاب
اَلَة َوَآُتوا الزََّكاَة َواْرَكُعوا َمَع الرَّاِكِعينَ (اهلل تعالى:قال   .(ٗ))َوَأِقيُموا الصَّ

يأتي تأثير الزكاة عمى التنمية من كونيا محاربة لالكتناز، حيث تعد أداة 
فعالة لدفع األموال المعطمة والصالحة لمنماء لممشاركة في االستثمار 

                                                 

 (1/211ؽبؽ١خ اثٓ اٌم١ُ ػٍٝ عٕٓ أثٟ داٚد، اثٓ ل١ُ اٌغٛص٠خ ) -0

)صوب((، إٌٙب٠خ فٟ غش٠ت اٌؾذ٠ش ٚاألصش، الثٓ األص١ش، ثبة اٌضاٞ ِغ اٌىبف، ِبدح )-2

، ٌٚغبْ اٌؼشة، الثٓ ِٕظٛس، ثبة اٌٛاٚ ٚا١ٌبء ِٓ اٌّؼزً فقً اٌضاٞ، ِبدح 2/311

 .04/351))صوب((، 

 .23/226اٌّٛعٛػخ اٌفم١ٙخ اٌى٠ٛز١خ، ِبدح صوبح، -3

 .43عٛسح اٌجمشح، ا٠٢خ،  -4
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والتنمية، إذ أنو ال سبيل أمام صاحب المال إال التوجو نحو استثمار أموالو 
ال أكمتيا الصدقة.  وا 

إعادة توزيع الدخل والثروة لصالح الطبقات  ميمة من أدواتالزكاة أداة  وتعدّ 
الفقيرة، أو الفئات المنخفضة الدخل، وغني عن البيان أن اإلسالم لم يجعميا 

نما جعميا حقا مفروضاً اختيارياً  أو إحساناً  مقطوعةً  صدقةً   معموماً  وقدراً  ، وا 
في مال الغني، الذي تممي عميو شريعتو اإلسالمية أن يشرك غيره فيما أتاه 
اهلل من فضمو، وأن يجعل في مالو متسعا يسعف بو الفقير الجائع والمحروم 
الضائع واألرممة التي ال عائل ليا واليتيم الذي ال مورد لو، وفق ما تقضيو 
تعاليم اإلسالم التي لم تترك ىؤالء وأمثاليم نيبًا لذوي األغراض واالستغالل 

ليًا قويمًا يعيد توزيع الثروة وعرضة لمفاقة والحرمان، بل وضعت ليم نظامًا ما
لصالحيم؛ ليواصل الفقير والمسكين نشاطو وكدحو في ميادين العمل 

 .(ٔ)واإلنتاج
  ؛وتداولو بين الناس ولعل الزكاة ىي أفضل طريقة إلدارة المال وتنميتو     

وليس المشاركة في الفقر  ،فيي نظام يرمي إلى المشاركة في الثراء والرخاء
والحاجة وفرض حد الكفاف، مثمما ىو الحال في النظام االشتراكي وال عمى 

واألذى، وقد  فكرة اإلحسان االختياري، كما في الرأسمالية، والذي يرافقو المنّ 
ال يكفي لسد حاجات الفقراء أو يقضي عمى التفاوت السحيق في الثروات بين 

نما جعمو حقًا معمومًا ومفروضًا في األموال الفئات المختمفة في المج تمع، وا 
المكتنزة أو الفائضة عن النفقة، بشكل يضمن لقمة العيش لمن لم يتيسر لو 

لمن لم يبمغ نصيبو في عائد التوزيع المشاركة في العممية اإلنتاجية، أو 
الوظيفي ما يشبع حاجاتو ويتم كفايتو، وبذلك يحقق اإلسالم جانبًا ميمًا من 

 .(ٕ) مبدئو العام، قال تعالى: )َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة َبْيَن اأْلَْغِنَياِء ِمْنُكْم(
                                                 

 012-010إٌظبَ االلزقبدٞ فٟ اإلعالَ، ؿ-0

 .1عٛسح اٌؾؾش، ا٠٢خ -2
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والنظام االقتصادي اإلسالمي بيذه الوسيمة عالج مشكمة توزيع الدخل 
والثروات التي تعاني منيا النظم الوضعية قديمًا وحديثًا، وىي وسيمة أو 

، وىم يعممون والتحديأالعناد  فريضة ال يضجر منيا الناس وال تثير فييم
أنيا تسيم في إعادة توزيع ما في أيدييم من أموال وثروات وبطريقة شرعية 
لزامية لصالح الفئات الفقيرة أو المحرومة في المجتمع، فعن ابن عباس  وا 
رضي اهلل عنيما قال: قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم لمعاذ بن جبل، 

إنك ستأتي قوما أىل كتاب، فإذا جئتيم فادعيم إلى » حين بعثو إلى اليمن: :
أن يشيدوا أن ال إلو إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل، فإن ىم أطاعوا لك بذلك، 
فأخبرىم أن اهلل قد فرض عمييم خمس صموات في كل يوم وليمة، فإن ىم 
أطاعوا لك بذلك فأخبرىم أن اهلل قد فرض عمييم صدقة تؤخذ من أغنيائيم 

ى فقرائيم، فإن ىم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أمواليم، واتق دعوة فترد عم
 .(ٔ)«المظموم فإنو ليس بينو وبين اهلل حجاب

ىي  اً إذ أن إعادة توزيع الدخل والثروة من الفئة األكثر غنى إلى األكثر فقر 
ىدف ميم لمزكاة، ولذلك لم تسمح الشريعة بإنفاق حصيمتيا في غير 

كشق الطرق أو تمويل مرافق الدولة، ألنيا ال تمثل إعادة مصارفيا الشرعية، 
توزيع من الغني إلى الفقير، بل تمثل استثمارات ربما يستفيد منيا الغني أكثر 

 .(ٕ)من الفقير
ليذا تجد أن الصحابة الكرام قد حرصوا أشد الحرص عمى تطبيق ىذه     

الفريضة، وقد ظير ىذا الموقف جميا في خالفة أبي بكر الصديق رضي اهلل 
الزكاة، وأظير المكانة الرفيعة التي تحتميا عنو عندما منع بعض الناس 

ليا من األثر  الزكاة بين الشرائع اإلسالمية، وحقيقة بأن يقاتل في سبيميا لما

                                                 

زبة اٌضوبح، ثبة أخز اٌقذلخ ِٓ األغ١ٕبء ٚرشد فٟ اٌفمشاء ؽ١ش فؾ١ؼ اٌجخبسٞ، و -0

 (.031( فؾ١ؼ ِغٍُ، وزبة اإل٠ّبْ،  ثبة اٌذػبء ئٌٝ اٌؾٙبدر١ٓ)0425وبٔٛا )

 .1ِمذِخ فٟ أفٛي االلزقبد اإلعالِٟ، د ِؾّذ اٌمشٞ ؿ -2
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مَّا  : »واألىمية في حياة الفرد والمجتمع، فعن أبي ىريرة رضي اهلل عنو قال
ُتُوفَّْي َرُسوُل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم، َواْسُتْخِمَف َأُبو َبْكٍر َبْعَدُه، َوَكَفَر َمْن 

ْكٍر: َكْيَف ُتَقاِتُل النَّاَس، َوَقْد َقاَل َكَفَر ِمَن اْلَعَرِب، َقاَل ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب أِلَِبي بَ 
َرُسوُل اهلِل َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم: " ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل النَّاَس َحتَّى َيُقوُلوا: اَل ِإَلَو 

 ِبَحقِّْو ِإالَّ اهلُل، َفَمْن َقاَل: اَل ِإَلَو ِإالَّ اهلُل، َفَقْد َعَصَم ِمنّْي َماَلُو، َوَنْفَسُو، ِإالَّ 
اَلِة،  َق َبْيَن الصَّ َوِحَساُبُو َعَمى اهلِل "، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر: َواهلِل أَلَُقاِتَمنَّ َمْن َفرَّ
َوالزََّكاِة، َفِإنَّ الزََّكاَة َحقُّ اْلَماِل، َواهلِل َلْو َمَنُعوِني ِعَقااًل َكاُنوا ُيَؤدُّوَنُو ِإَلى َرُسوِل 

 .(ٔ)«َمْيِو َوَسمََّم َلَقاَتْمُتُيْم َعَمى َمْنِعِو،....اهلِل َصمَّى اهلُل عَ 
 الميراثالقسم الثاني: 

الميراث صورة جديدة من صور إدارة المال، ووسيمة ىامة لتفتيت الثروة 
عادة توزيعيا بالعدل واإلنصاف، دون محاباة أو تحامل، وذلك؛  تعم حتى وا 

دائرة توزيع الثروة داخل أكبر عدد ممكن من األصول والفروع وبذلك تتسع 
، دون أن ينفرد أحدىا بالتركة دون سواه، كما يحدث في أفراد األسرة المسممة

بعض النظم االقتصادية الوضعية، التي قد تسمح بانتقال المال كمو أو 
معظمو إلى االبن األكبر وتدع من سواه من األبناء والبنات، وقد تطمق 

ائن سواء أكان وارثًا أو غير وارث، مما الحرية لإلنسان ليوزع ثروتو ألي ك
ينشأ عنو سوء توزيع الثروة وتراكميا بيد فرد واحد عمى حساب إفقار أو 

 . (ٕ)حرمان اآلخرين
وفق السيام وتتم عممية إعادة توزيع الثروة في ظل اإلرث اإلسالمي جزءًا  

المقدرة كالثمن والسدس والربع والثمث والنصف والثمثين بين جميع الورثة 
)ُيوِصيُكُم المَُّو ِفي َأْواَلِدُكْم ِلمذََّكِر ِمْثُل َحظّْ اأْلُْنَثَيْيِن َفِإْن ُكنَّ ِنَساًء المستحقين: 

                                                 

(، فؾ١ؼ ِغٍُ، وزبة 0311فؾ١ؼ اٌجخبسٞ، وزبة اٌضوبح، ثبة ٚعٛة اٌضوبح) -0

 (.21بْ، ثبة األِش ثمزبي إٌبط ؽزٝ ٠مٌٛٛا ال ئٌٗ ئال هللا)اإل٠ّ

 .003أظش:الزقبد٠بد ا١ٌّشاس فٟ اإلعالَ، ؿ -2
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ْن َكاَنْت َواحِ  َدًة َفَمَيا النّْْصُف َوأِلََبَوْيِو ِلُكلّْ َواِحٍد َفْوَق اْثَنَتْيِن َفَمُينَّ ُثُمثَا َما َتَرَك َواِ 
ِمْنُيَما السُُّدُس ِممَّا َتَرَك ِإْن َكاَن َلُو َوَلٌد َفِإْن َلْم َيُكْن َلُو َوَلٌد َوَوِرَثُو َأَبَواُه َفأِلُمِّْو 

ِو السُُّدُس(  .(ٔ)الثُُّمُث َفِإْن َكاَن َلُو ِإْخَوٌة َفأِلُمّْ
حكيم قد شدد عمى إعطاء كل ذي حق حقو بحسب الحصص بل إن الشارع ال 

واألنصبة المبينة في القرآن الكريم لتحقيق العدالة في التوزيع، قال تعالى: 
)ِلمرَّْجاِل َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَْقَرُبوَن َوِلمنَّْساِء َنِصيٌب ِممَّا َتَرَك اْلَواِلَداِن 

 .(ٕ) ا َقلَّ ِمْنُو َأْو َكُثَر َنِصيًبا َمْفُروًضا(َواأْلَْقَرُبوَن ِممَّ 
فميس في نظام اإلسالم االقتصادي ما يدعو إلى تكديس المال أو الثروة في 
أيد معينة، بل فيو نظام وراثي يحد من شرور تضخم الممكية، ويجزئيا بصفة 

وبفضمو ال تمبث الثروات الكبيرة أو رؤوس األموال دائمة، وبنسب عادلة، 
التي قد يتفق جمعيا في يد شخص معين أثناء حياتو أن توزع بعد مماتو 
وبصورة ىادئة ال عنف فييا وال اىتزاز لممجتمع، عمى أكبر عدد من الخمف 
ذا ما قدر ألحد من الخمف أن  رجااًل ونساًء دون تمييز بين كبير وصغير، وا 

والثروة فإن مماتو وأن يركز بيده قسمًا ىامًا من اإلنتاج  يعاود الكرة كسمفو،
كفيل بإعادة توزيع ما جمع وتفريق ما تكاثر عمى أخالف جدد وفقًا ليذا 
النظام،الذي لم يعد أثره االيجابي يقتصر عمى منع تضخم الثروة وتكديسيا 
في أيد قميمة ثابتة، بل يحول دون الفقر والحرمان في المجتمع، ألنو أداة 

 .(ٖ)توزيع وتمميك لجميع األفراد الوارثين
 وأنو منتبين أىمية عمم الفرائض، الشريفة لاألحاديث النبوية وردت وقد 

عبد اهلل فعن ب الشرع في دراستو وحث عمى تعممو وتعميمو العموم التي رغّ 
َتَعمَُّموا »بن مسعود رضي اهلل عنو قال: قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: 

                                                 

 .00عٛسح إٌغبء، ا٠٢خ:  -0

 .1عٛسح إٌغبء، ا٠٢خ:  -2

 51أظش: ؽّب٠خ اإلعالَ ٌألٔفظ، د ػٍٟ ػجذ اٌٛاؽذ ٚافٟ ، ؿ -3
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َوَتَعمَُّموا اْلِعْمَم َوَعمُّْموُه النَّاَس، َوَتَعمَُّموا اْلَفرَاِئَض َوَعمُّْموَىا اْلُقْرآَن َوَعمُّْموُه النَّاَس، 
ْثَناِن ِفي  نَّ اْلِعْمَم َسَيْنُقُص َحتَّى َيْخَتِمَف ااِل النَّاَس، َفِإنّْي اْمُرٌؤ َمْقُبوٌض، َواِ 

 .(ٔ)«اْلَفِريَضِة، َفاَل َيِجَداِن َمْن َيْفِصُل َبْيَنُيَما
ع الحكيم قد فرض العدالة في التوزيع بين الورثة المستحقين توزيعاً والشار 

عن ابن عباس رضي اهلل عنيما، عن فعاداًل ال يشوبو حيف وال يعتريو ظمم، 
أَْلِحُقوا الَفرَاِئَض ِبَأْىِمَيا، َفَما َبِقَي َفُيَو أِلَْوَلى »النبي صمى اهلل عميو وسمم َقاَل: 

 .(ٕ)«َرُجٍل َذَكرٍ 
  

                                                 

(، 6212، 6210األِش ثزؼٍُ اٌفشائل ) اٌغٕٓ اٌىجشٜ ٌٍٕغبئٟ، وزبة اٌفشائل، ثبة -0

اٌّغزذسن  ػٍٝ اٌقؾ١ؾ١ٓ، اٌؾبوُ، وزبة اٌفشائل، ٚلبي: ٘زا ؽذ٠ش فؾ١ؼ اإلعٕبد 

(، ٚعٕٓ اٌزشِزٞ ٚلبي: " 4/433ٌُٚ ٠خشعبٖ، ٚلبي اٌز٘جٟ فٟ اٌزٍخ١ـ: فؾ١ؼ )

( ، لٍذ اٌؾذ٠ش فٟ 6/211( ، عٕٓ اٌج١ٙمٟ )2/00٘زا ؽذ٠ش ف١ٗ امطشاة " )

 ف.ئعٕبدٖ مؼ

(، فؾ١ؼ 6132فؾ١ؼ اٌجخبسٞ، وزبة اٌفشاك، ثبة ١ِشاس اٌٌٛذ ِٓ أث١ٗ ٚأِٗ ) -2

 (.0605ِغٍُ وزبة اٌفشائل، ثبة أٌؾمٛا اٌفشائل ثأٍ٘ٙب ) 
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 الزابعادلبحث 
 واإلنفاق يف جمال االستهالكتنميتها و إدارة األمىال

فناؤه،  واستيمك المال:  :مفيوم االستيالك َأْنَفَقُو في المغة: ىالك الشيء وا 
 (ٔ)،َوَأْنَفَدهُ 

زوال المنافع التي وجد أو ،فيما ينفع في االصطالح: اإلتالف االستيالكو 
ن بقيت عينو قائمة الشيء وقيل: وىو تصيير الشيء (ٕ)من أجل تحقيقيا وا 

ىالكا أو كاليالك كالثوب البالي أو اختالطو بغيره بصورة ال يمكن إفراده 
وقيل، ىو تدمير أو إىالك السمع .(ٖ)بالتصرف كاستيالك الّسمن في الخبز

 .(ٗ)والخدمات المنتجة
َمع  والخدمات من أْجل إشباع الحاجات واالستيالك ىو عبارة عن استخدام السّْ

 .(٘)والرَّغبات اإلنسانية
يرتكز االقتصاد عمى اإلنتاج الذي ييدف أساسا إلى تمبية حاجيات        

األفراد والمجتمع ورغباتو الفعمية والكامنة، فاإلنتاج يمثل مصدر الثروات 
 ال يقل االستيالكوالمداخيل التي تنفق فيما بعد في اقتناء السمع والخدمات.ف

بمُيعدُّ أحد جوانب النظرية االقتصادية  ؛أىمية عن االنتاج في تنمية المال
الجزئيَّة والكمّْية، وُيَعد المحرّْك األساس لمنشاط االقتصادي، والباِعَث عمى 

ضوابط إلدارة األموال؛ توازن بين اإلنتاج ليذا وضع اإلسالم اإلنتاج؛ 
 .واالستيالك
، بل وسيمة إلى أىداف أخرى لذاتو وغايةً  االستيالك ىدفاً اإلسالم ولم يجعل 

أسمى وأجل، فيكون من أجل اإلعانة عمى طاعة اهلل تعالى واالشتغال 
                                                 

 (151(، اٌمبِٛط اٌّؾ١و، )01/515ٌغبْ اٌؼشة، ) -0

 66ِؼغُ ٌغخ اٌفمٙبء، سٚاط اٌمٍؼغٟ ٚؽبِذ ل١ٕجٟ،ؿ -2

 (4/021اٌّٛعٛػخ اٌفم١ٙخ، ) -3

 40اٌّٛعٛػخ االلزقبد٠خ، ساؽذ اٌجشاٚٞ، ؿ -4

 اٌشؤ٠خ اإلعال١ِخ ٌغٍٛن اٌّغزٍٙىذوزٛس/ ص٠ذ ثٓ ِؾّذ اٌشِبٟٔ -5
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نفسو فيؤدي بيا ما تحمل من أمانة اهلل  ليحفظاإلنسان بالعبادة، فيستيمك 
 تعالى، وحفظ النفس من أىم مقاصد الشرع، ومن ضروريات الحياة.

 لحفظ المالو ؛ تنظيم اإلنفاق واالستيالكلاألحاديث النبوية الشريفة جاءتوقد 
 :والضوابط والقيم األخالقيةولعل أىمياقواعدالوفقوتنميتي

 
 ادلطلب األول: االلتشام بضابط احلالل واحلزام يف اإلنفاق واالستهالك

) تعالى:استخمفو فيو قال تعالىإذا عمم اإلنسان أن المال مال اهلل، وأن اهلل  
، وقال تعالى: )آِمُنوا ِبالمَِّو َوَرُسوِلِو َوَأْنِفُقوا  (ٔ)َوآُتوُىْم ِمْن َماِل المَِّو الَِّذي آتَاُكْم(

. فإن (ٕ)ِممَّا َجَعَمُكْم ُمْسَتْخَمِفيَن ِفيِو َفالَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَأْنَفُقوا َلُيْم َأْجٌر َكِبيٌر (
األوجو المشروعة والطيبة  واستيالكو ي إنفاقومن الواجب عميو أن يراعي ف

وقال .(ٖ) َوُيِحلُّ َلُيُم الطَّيَّْباِت َوُيَحرُّْم َعَمْيِيُم اْلَخَباِئَث(من المباحات قال تعالى: )
سبحانو وتعالى: )ُقْل َمْن َحرََّم ِزيَنَة المَِّو الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَّْباِت ِمَن 

ْزِق  .وأن يدرك أيضا أنو محاسب عمى ىذا المال (ٗ)ُقْل ِىَي ِلمَِّذيَن آَمُنوا (الرّْ
 .من جية االكتساب واإلنفاق

 ولقد أكد النبي صمى اهلل عميو وسمم عمى ىذا، فقد روى أبو برزة األسممي 
اَل َتُزوُل َقَدَما َعْبٍد َيْوَم الِقَياَمِة َحتَّى » :عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال

ُيْسَأَل َعْن ُعُمرِِه ِفيَما َأْفَناُه، َوَعْن ِعْمِمِو ِفيَم َفَعَل، َوَعْن َماِلِو ِمْن َأْيَن اْكَتَسَبُو 
 .(٘) «َوِفيَم َأْنَفَقُو، َوَعْن ِجْسِمِو ِفيَم َأْباَلهُ 
                                                 

 33عٛسح إٌٛس، آ٠خ   -0

 1عٛسح اٌؾذ٠ذ، آ٠خ   -2

 . 051عٛسح األػشاف آ٠خ   -3

 32عٛسح األػشاف، آ٠خ   -4

اٌٛسع، ثبة فٟ اٌم١بِخ عٕٓ اٌزشِزٞ، ٚاٌٍفع ٌٗ، أثٛاة ففخ اٌم١بِخ ٚاٌشلبئك ٚ  -5

(، عٕٓ اٌذاسِٟ، ٚلبي اٌّؾمك ؽغ١ٓ ع١ٍُ 2401ٚلبي: ٘زا ؽذ٠ش ؽغٓ فؾ١ؼ )

( ٚفؾؾٗ األٌجبٟٔ، أظش 1434(ِٚغٕذ أثٟ ٠ؼٍٝ )554أعذ: اٌؾذ٠ش فؾ١ؼ، )

 (.641(سلُ)2/621اٌغٍغٍخ اٌقؾ١ؾخ )
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فيجب التعامل  بروحية الحالل دون الحرام سواء في الكسب أم في      
حية التقيد بقواعد الحالل والحرام وأحكامو بالنسبة اإلنفاق، وتقتضي ىذه الرو 

إلى جميع أنواع التعامل والمعامالت واألنشطة المالية واالقتصادية اإلسالمية، 
حيث تقتضي أحكام الشرع اإلسالمي تحميل الحالل وتحريم الحرام في الكسب 

 . (ٔ)جميعاً  واإلنفاق
بااللتزام بضابط الحالل والحرام وكما جاءت األحاديث النبوية الشريفة باألمر 

 ت األحاديث النبوية تحثكذلك جاء في مجال اإلنتاج _كما ذكرنا سابقا _
فعن أبي ىريرة رضي المنفق والمستيمك عمى االلتزام بضابط الحالل والحرام 

َأيَُّيا النَّاُس، ِإنَّ اهلَل َطيٌّْب اَل  »اهلل عنو قال: قال النبي صمى اهلل عميو وسمم: 
نَّ اهلَل َأَمَر اْلُمْؤِمِنيَن ِبَما َأَمَر ِبِو اْلُمْرَسِميَن، َفَقاَل: يَ  َيا َأيَُّيا )ْقَبُل ِإالَّ َطيًّْبا، َواِ 

الرُُّسُل ُكُموا ِمَن الطَّيَّْباِت َواْعَمُموا َصاِلًحا، ِإنّْي ِبَما َتْعَمُموَن 
آَمُنوا ُكُموا ِمْن َطيَّْباِت َما  َيا َأيَُّيا الَِّذينَ )َوَقاَل:  "ٔ٘"("المؤمنون:َعِميمٌ 

ثُمَّ َذَكَر الرَُّجَل ُيِطيُل السََّفَر َأْشَعَث َأْغَبَر، َيُمدُّ َيَدْيِو ِإَلى  "ٕٚالبقرة: ("َرَزْقَناُكمْ 
، َوَمْطَعُمُو َحرَاٌم، َوَمْشَرُبُو َحرَاٌم، َوَمْمَبُسُو َحرَاٌم، َوُغِذَي  ، َيا َربّْ السََّماِء، َيا َربّْ

 .(ٕ)«اْلَحرَاِم، َفَأنَّى ُيْسَتَجاُب ِلَذِلَك؟بِ 
فيذا الحديث يرشد إلى وجوب التزام المسمم بضابط الحالل والحرام في  

نفاقو، قال اإلمام النووي:"وفيو الحث عمى اإلنفاق من الحالل  استيالكو وا 
المشروب والمأكول والممبوس ونحو  والنيي عن اإلنفاق من غيره، وفيو أنّ 

من أراد الدعاء كان  وأنّ  ،ذلك ينبغي أن يكون حالال خالصا ال شبية فيو
 .(ٖ) أولى باالعتناء بذلك..."

وعن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول:  
                                                 

 .15األفٛي اٌؼبِخ ٌاللزقبد اإلعالِٟ، د غبصٞ ػٕب٠خ، ؿ  -0

 (.0105ُ، وزبة اٌضوبح ،ثبة لجٛي اٌقذلخ ِٓ اٌىغت اٌط١ت ٚرشث١زٙب)فؾ١ؼ ِغٍ  -2

 (.0105( ؽشػ اٌؾذ٠ش سلُ)1/011ؽشػ إٌٛٚٞ ػٍٝ ِغٍُ، )  -3
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ُمَشبََّياٌت اَل َيْعَمُمَيا َكِثيٌر ِمَن النَّاِس، َفَمِن الَحاَلُل َبيٌّْن، َوالَحرَاُم َبيٌّْن، َوَبْيَنُيَما » 
اتََّقى الُمَشبََّياِت اْسَتْبرََأ ِلِديِنِو َوِعْرِضِو، َوَمْن َوَقَع ِفي الشُُّبَياِت: َكرَاٍع َيْرَعى 

نَّ ِلُكلّْ َمِمٍك ِحًمى، َأاَل ِإنَّ حِ  َمى المَِّو ِفي َحْوَل الِحَمى، ُيوِشُك َأْن ُيَواِقَعُو، َأاَل َواِ 
َذا  نَّ ِفي الَجَسِد ُمْضَغًة: ِإَذا َصَمَحْت َصَمَح الَجَسُد ُكمُُّو، َواِ  َأْرِضِو َمَحاِرُمُو، َأاَل َواِ 

 (ٔ)«َفَسَدْت َفَسَد الَجَسُد ُكمُُّو، َأاَل َوِىَي الَقْمبُ 
نفاقًا،  ففي ىذا الحديث الطريقة المثمى في التعامل مع المال وبيان كسبًا وا 

قال ابن رجب الحنبمي تعقيبًا عمى ىذا الحديث:" أن الحالل يفية إدارتو، ك
ال اشتباه فيو، وكذلك الحرام المحض، ولكن بين األمرين أمور َبيٌّْن المحض 

تشتبو عمى كثير من الناس، ىل ىي من الحالل أم من الحرام؟ وأما 
الراسخون في العمم، فال يشتبو عمييم ذلك، ويعممون من أي القسمين ىي. 
فأما الحالل المحض: فمثل أكل الطيبات من الزروع، والثمار وبييمة األنعام، 

إذا  ؛وغير ذلك ...، ولباس ما يحتاج إليو من القطن الطَّيَّْبةِ رب األشربة وش
 كان اكتسابو بعقد صحيح كالبيع، أو بميراث، أو ىبة، أو غنيمة. 

، ...والحرام المحض: مثل أكل الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وشرب الخمر، 
وأما  ،...ومثل األكساب المحرمة كالربا والميسر وثمن ماال يحل بيعو

 (ٕ)المشتبو: فمثل بعض ما اختمف في حمو أو تحريمو...
ومما يدل أيضًا عمى وجوب االلتزام بضابط الحالل والحرام في إدارة المال ما 
روتو خولة األنصارية رضي اهلل عنيا، قالت: سمعت النبي صمى اهلل عميو 

ُضونَ »وسمم، يقول:  ِفي َماِل المَِّو ِبَغْيِر َحقٍّ، َفَمُيُم النَّاُر َيْوَم  (ٖ)ِإنَّ ِرَجااًل َيَتَخوَّ

                                                 

( فؾ١ؼ 50فؾ١ؼ اٌجخبسٞ،  ٚاٌٍفع ٌٗ، وزبة اال٠ّبْ ، ثبة فنً ِٓ اعزجشأ ٌذ٠ٕٗ، )  -0

 ( .0511ِغٍُ، وزبة اٌّغبلبح، ثبة أخز اٌؾالي ٚرشن اٌؾجٙبد )

 (.0/013(، ٚأظش: فزؼ اٌجبسٞ )0/014عبِغ اٌؼٍَٛ ٚاٌؾىُ، اثٓ سعت اٌؾٕجٍٟ )  -2

٠زخٛمْٛ:ِٓ اٌخٛك ٚ٘ٛ اٌّؾٟ فٟ اٌّبء ٚرؾش٠ىٗ ٚاٌّشاد ٕ٘ب اٌزخ١ٍو فٟ اٌّبي   -3

ٚرؾق١ٍٗ ِٓ غ١ش ٚعٙٗ و١فّب أِىٓ. أظش: إٌٙب٠خ فٟ غش٠ت اٌؾذ٠ش ٚاألصش، اثٓ 

 (.2/11األص١ش اٌغضسٞ )
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 .(ٔ)«"الِقَياَمةِ 
ومع األسف الشديد فإن المتأمل في حال الناس في ىذا العصر يجد الكثير 
منيم يقوم بإنفاق المال في المحرمات بل وفي إفساد الناس، وال شك أن ىذا 

 من اإلنفاق في األوجو المحرمة المنيي عنيا.
 

 :وادلخيلتادلطلب الثاني: البعذ عن التبذيز واإلسزاف 
اإلسراف والتبذيرميدد لمثروة مضيع لممال والجيد وطاقات األفراد واألمة،      

التمتع بطيبات الحياة الدنيا، أباح اإلسالم  عمى الرغم من أنفوىو محرم شرعًا،
قال  ولكنو قيد ىذه اإلباحة بأال تتجاوز حدود االعتدال إلى السرف والترف، 

ُكُموا ِمْن َثَمرِِه ِإَذا َأْثَمَر َوآُتوا َحقَُّو َيْوَم َحَصاِدِه َواَل ُتْسِرُفوا ِإنَُّو اَل ُيِحبُّ تعالى: )
ن كان ذلك في بل قد نيى القرآن الكريم (ٕ)اْلُمْسِرِفيَن( عن سموك التبذير وا 

قال تعالى: )َوآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّو َواْلِمْسِكيَن َواْبَن تأدية الحقوق ألصحابيا، 
 . (ٖ) السَِّبيِل َواَل تَُبذّْْر َتْبِذيرًا(
 وحذر من، في المجتمع المسمم الترفعواقب السرف و وقد حذر اإلسالم من 

أن انتشار الترف فييا، وسكوت الناس عنيم،  وبين، األمةوجود المترفين في 
َذا وقعودىم عن إزالة أسباب الترف يؤدي إلى اليالك والدمار ، قال تعالى: )َواِ 

ْرَناَىا  َأَرْدَنا َأْن ُنْيِمَك َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَيا َفَفَسُقوا ِفيَيا َفَحقَّ َعَمْيَيا اْلَقْوُل َفَدمَّ
 .(ٗ) َتْدِميرًا(
د نيى النبي صمى اهلل عميو وسمم عن اإلسراف والترف في االستيالك وق    

، قال: قال رسول اهلل صمى بن شعيب عن أبيو عن جده واإلنفاق، فعن عمرو
                                                 

اٌجخبسٞ،  وزبة فشك اٌخّظ ، ثبة لٛي هللا رؼبٌٝ: }فأْ هلل خّغٗ  فؾ١ؼ  -0

 (. 3001[ " )40ٌٍٚشعٛي{ ]األٔفبي: 

 . 040عٛسح األٔؼبَ ، آ٠خ   -2

 . 26عٛسح اإلعشاء ، آ٠خ   -3

 . 06عٛسح اإلعشاء ، آ٠خ   -4
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ُكُموا َواْشَرُبوا َوَتَصدَُّقوا َواْلَبُسوا َما َلْم ُيَخاِلْطُو ِإْسرَاٌف، َأْو »اهلل عميو وسمم: 
 .(ٔ)«َمِخيَمةٌ 

نفاقو في غير وجوىو، فعن أبي  وقد حرم اإلسالم إضاعة المال بإسرافو وا 
ِإنَّ اهلَل  »ىريرة رضي  اهلل عنو قال، قال رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم: 

َعزَّ َوَجلَّ َحرََّم َعَمْيُكْم: ُعُقوَق اأْلُمََّياِت، َوَوْأَد اْلَبَناِت، َوَمْنًعا َوَىاِت، َوَكرَِه َلُكْم 
َضاَعَة اْلَمالِ َثاَل   .(ٕ)«ثًا: ِقيَل َوَقاَل، َوَكْثَرَة السَُّؤاِل، َواِ 

قال اإلمام النووي:  "وأما إضاعة المال فيو صرفو في غير وجوىو الشرعية 
وتعريضو لمتمف، وسبب النيي أنو إفساد واهلل ال يجب المفسدين وألنو إذا 

 (ٖ) أضاع مالو تعرض لما في أيدي الناس".
األكل والشرب في آنية الذىب وعن  ،والديباجوقد حرم اإلسالم لبس الحرير 

ووردت أدلة صريحة عمى ذلك ؛ ألنو صورة من صور الفخر  والفضة
عن النبي صمى اهلل عميو وسمم  حذيفة رضي اهلل عنو،فعن ، والخيالء

ِة، »قال: َنَياَنا النَِّبيُّ َصمَّى اهلُل َعَمْيِو َوَسمََّم َأْن َنْشَرَب ِفي آِنَيِة الذََّىِب َوالِفضَّ
 (ٗ)«َوَأْن َنْأُكَل ِفيَيا، َوَعْن ُلْبِس الَحِريِر َوالدّْيَباِج، َوَأْن َنْجِمَس َعَمْيوِ 

 
 إلنفاق وتزشيذ االستهالك:يف ا االعتذالادلطلب الثالث: 

ترشيد االستيالك يعني: المحافظة عمى المال وحسن تدبيره ورعايتو وتجنب و 

                                                 

عٕٓ اثٓ ِبعخ، ٚاٌٍفع ٌٗ، وزبة اٌٍجبط، ثبة اٌجظ ِب ؽئذ، ِب أخطأن عشف أٚ   -0

( ، ِغزذسن 2551(، عٕٓ إٌغبئٟ، وزبة اٌضوبح، االخز١بي فٟ اٌقذلخ)3615ِخ١ٍخ)

( ٚروشٖ اإلِبَ 1011اٌؾبوُ ، ٚلبي: فؾ١ؼ اإلعٕبد ٌُٚ ٠خشعبٖ ، ٚٚافمٗ اٌز٘جٟ )

( 1/041اٌجخبسٞ ِؼٍمب فٟ رشعّخ اٌجبة ، أظش: فؾ١ؼ اٌجخبسٞ، وزبة اٌٍجبط )

 (1634)164ص٠بدرٗ ، ؿ ٚؽغٕٗ األٌجبٟٔ، أظش: اٌغبِغ اٌقغ١ش ٚ

فؾ١ؼ ِغٍُ، وزبة األلن١خ، ثبة إٌٟٙ ػٓ وضشح اٌّغبئً ِٓ غ١ش ؽبعخ، ٚإٌٟٙ ػٓ  -2

 ( .0105ِٕغ ٚ٘بد، ٚ٘ٛ االِزٕبع ِٓ أداء ؽك ٌضِٗ، أٚ هٍت ِب ال ٠غزؾمٗ )

 ( 02/00إٌّٙبط ؽشػ فؾ١ؼ ِغٍُ "ؽشػ إٌٛٚٞ ػٍٝ ِغٍُ"،) -3

 ( 5131بة افزشاػ اٌؾش٠ش )فؾ١ؼ اٌجخبسٞ،  وزبة اٌٍجبة، ث  -4
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سرافو فيماال يحقق المصمحة ضاعتو وتبذيره وا   .(ٔ)ىدره وا 
ومن ىنا يتبين لنا أن النظام االقتصادي في اإلسالم ييدف بالدرجة األولى 

حتى  االقتصادية بصفة مستمرةإلى تحقيق مصمحة المجتمع ودعم قدرتو 
 والتوسط يتمكن من تحسين مستوياتو المعيشية، وال يتحقق ىذا إال باالعتدال

 .(ٕ)وترشيد االستيالك
وتعالى األرزاق بين العباد وفضل بعضيم عمى بعض بالرزق  قسم اهلل سبحانو

ْزِق( َل َبْعَضُكْم َعَمى َبْعٍض ِفي الرّْ  حكمة منو سبحانو، قال تعالى: )َوالمَُّو َفضَّ

 وأوجب عمى جميع الناس الموازنة في اإلنفاق وترشيد االستيالك، حسب. (ٖ)
ِذيَن ِإَذا َأْنَفُقوا َلْم ُيْسِرُفوا قال تعالى:) َوالَّ  من غير بخل وال إسراف، ،محاجاتي

َواَل َتْجَعْل َيَدَك َمْغُموَلًة ِإَلى وقال تعالى: ).(ٗ) َوَلْم َيْقُتُروا َوَكاَن َبْيَن َذِلَك َقَواًما(
 .(٘)(ُعُنِقَك َواَل َتْبُسْطَيا ُكلَّ اْلَبْسِط َفَتْقُعَد َمُموًما َمْحُسورًا

وتبين أىميتو، وقد جاءت األحاديث النبوية تدعو إلى االقتصاد في النفقة    
رضي اهلل ابن عباس بل جعمت ذلك من شمائل األنبياء وحسن أفعاليم،فعن 

اِلَح، َوالسَّْمَت »، عن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال: عنو ِإنَّ اْلَيْدَي الصَّ
اِلَح، َوااِلْقِتَصاَد ُجْزٌء ِمْن   .(ٙ)«َخْمَسٍة َوِعْشِريَن ُجْزًءا ِمَن النُُّبوَّةِ الصَّ

وجاءت األحاديث النبوية الشريفة بالدعوة إلى ترشيد االستيالك حتى في     

                                                 

  231أظش: ر٠ًّٛ اٌز١ّٕخ فٟ االلزقبد اإلعالِٟ، ؽٛلٟ أؽّذ د١ٔب، ؿ -0

 12رشؽ١ذ االعزٙالن، د ففبء اٌذ٠ٓ ِؾّذ أؽّذ، ؿ  -2

 . 10عٛسح إٌؾً ، آ٠خ   -3

 . 61عٛسح اٌفشلبْ ، آ٠خ   -4

 . 21عٛسح األعشاء ، آ٠خ   -5

(، ٚأخشعٗ اٌزشِزٞ 4116وزبة األدة، ثبة فٟ اٌٛلبس)عٕٓ أثٟ داٚد، ٚاٌٍفع ٌٗ،    -6

ػٓ ػجذ هللا ثٓ عشعظ ثٍفع ِخزٍف، وزبة اٌجش ٚاٌقٍخ، ثبة ِب عبء فٟ اٌزأٟٔ 

(، 2611( سلُ)0/216(، ِغٕذ اإلِبَ أؽّذ)2101ٚاٌؼغٍخ ، ٚلبي: ؽغٓ غش٠ت )

 ، األؽبد٠ش اٌّخزبسح، اٌن١بء اٌّمذعٟ، ٚلبي:341األدة اٌّفشد، اٌجخبسٞ، ؿ

(، ٚلبي 01/511(، ٚلبي اثٓ ؽغش: عٕذٖ ؽغٓ أظش: فزؼ اٌجبسٞ )1/534فؾ١ؼ)

 (0113األٌجبٟٔ: ؽغٓ. أظش: فؾ١ؼ اٌغبِغ اٌقغ١ش ٚص٠بدرٗ)
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لو من أثر في  لماتناول الطعام عمى الرغم من أنو أىم ضروريات الحياة، 
 تنمية المال وزيادتو، فعن المقدام بن معدي كرب، أن رسول اهلل صمى اهلل

َما َمأَلَ آَدِميّّ ِوَعاًء َشرِّا ِمْن َبْطِنِو َحْسُب اْبِن آَدَم َثاَلُث َأَكاَلٍت »عميو وسمم قال:
 .(ٔ) «ُيِقْمَن ُصْمَبُو، َفِإْن َكاَن اَل َمَحاَلَة َفُثُمٌث َطَعاٌم َوُثُمٌث َشرَاٌب َوُثُمٌث ِلَنْفِسوِ 

كره عمى طعام وأُ  -وعن عطية بن عامر الجيني، قال سمعت سممان    
ِإنَّ »فقال: حسبي، إني سمعت رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يقول:  -يأكمو

 .(ٕ)«َأْكَثَر النَّاِس ِشَبًعا ِفي الدُّْنَيا، َأْطَوُلُيْم ُجوًعا َيْوَم اْلِقَياَمةِ 
 

 
 والحمد هلل رّب العالمين

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 

عٕٓ اٌزشِزٞ، وزبة اٌض٘ذ، ثبة ِب عبء فٟ وشا١٘خ وضشح األوً ، ٚلبي: ؽغٓ فؾ١ؼ   -0

عٕبد ٌُٚ ٠خشعبٖ، (، ِغزذسن اٌؾبوُ،وزبة اٌشلبق،  ٚلبي:  ؽذ٠ش فؾ١ؼ اإل2311)

( ٚلبي األٌجبٟٔ: فؾ١ؼ. 4/032( ِغٕذ اإلِبَ أؽّذ)1145ٚلبي اٌز٘جٟ: فؾ١ؼ )

 (.2265(، ٚاٌقؾ١ؾخ )5641أظش: فؾ١ؼ اٌغبِغ اٌقغ١ش ٚص٠بدرٗ)

(، 3350عٕٓ اثٓ ِبعٗ، وزبة األهؼّخ، ثبة االلزقبد فٟ األوً ٚوشا٘خ اٌؾجغ )  -2

ؽذ٠ش غش٠ت فؾ١ؼ اإلعٕبد ٌُٚ ٠خشعبٖ، ِغزذسن اٌؾبوُ، ِٕبلت عٍّبْ،  ٚلبي:  

 (.0011( ٚؽغٕٗ األٌجبٟٔ، أظش: فؾ١ؼ اٌغبِغ اٌقغ١ش ٚص٠بدرٗ)6545)
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 اخلامتت
النظام االقتصادي ال غنى  إن إدارة األموال وتنميتيا جانب ميم من جوانب

لمناس عنو وقد وجييم اإلسالم إلى ما فيو خيرىم في ىذا الجانب والجوانب 
األخرى التي تصمح دنياىم وآخرتيم عمى أسمى سبيل، فجاءت األحاديث 
النبوية ترشدىم إلى السبيل القويم في إدارة األموال وتنميتيا بما يخدم الفرد 

ا حاولت أن أسمط الضوء عميو في ىذه ويحقق مصالحيا، وىو م واألمة
 :اآلتيةوالتوصيات الدراسة، وقد توصمت من خالليا إلى النتائج 

ن اهلل تعالى قد أكرم اإلنسان بخمقو من األرض واستخالفو فييا إ .ٔ
وتسخير جميع خيراتيا لمصمحة ىذا اإلنسان بشرط أن تكون 

 .بالوسائل والسبل المشروعةاإلفادة منيا 
اإلسالم دين شامل لجميع مجاالت الحياة المختمفة لم يغفل جانبًا  .ٕ

 منيا. 
دارة األموال في اإلسالم ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقيم األخالقية حيث إ .ٖ

جاءت السنة النبوية لتعمل عمى تنمية الوازع الديني بين جميع 
 الناس سواًء كانوا منتجين أو مستيمكين.

األموال وتنميتيا وطمب الربح المادي فييا إن اإلسالم يأمر بإدارة  .ٗ
عمى أساس االتباع لكتاب اهلل تعالى وسنة نبيو صمى اهلل عميو 

 وسمم.
تنمية األموال في الفكر االقتصادي اإلسالمي قائمة عمى إزالة  .٘

 من المجتمع، واستبداليا بالتكافل االجتماعي. التنازع الطبقي
عادة إدارة األموال وتنميتيا من حيث اإلنتاج  .ٙ والتبادل والتوزيع وا 

التوزيع واالستيالك أمر مطموب من المسممقائم عمى قواعد ومبادئ 
أخالقية في دائرة الحالل فال يتعداىا إلى سبل الحرام، ودائرة العدل 
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 فال يتعدى عمى اآلخرين بأكل أمواليم ظممًا وعدوانًا.
والمحافظة بالغ بموضوع إدارة األموالوتنميتيا اىتمام اإلسالم ال .ٚ

 . في جميع مجاالت الحياة لتحقيق أىدافوعمييا؛ 
ضمن مجاالت إدارة األموال  االستيالك والتوزيعإضافة  بيان أىمية .ٛ

في الدراسات االقتصادية دائمًا عمى ، حيث ُيقتصر وتنميتيا
ويغفل موضوع ، الزراعة والصناعة والتجارةمجاالتالتنمية المعروفةك

عادة التوزيع كعناصر فاعمة في  االستيالك واإلنفاق والتوزيع وا 
 تنمية األموال.
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 ادلصادر وادلزاجع
األدب المفرد، البخاري، أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل بن إبراىيم  .ٔ

 –ىـ(، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر اإلسالمية ٕٙ٘)
 .مٜٜٛٔ – ٜٓٗٔالثالثة ، ت، الطبعة بيرو 

األحاديث الواردة في القيم االقتصادية، دراسة تحميمية، أحمد فوزي حسن  .ٕ
 م.ٕٓٓٓعبداهلل ، رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، 

نت، موقع إسامة عبد الخالق األنصاري، انتر اإلدارة المالية، د  .ٖ
www.startimes.com. 

النبوية، مفيومة، مجاالتو،  استثمار األموال في القرآن الكريم والسنة .ٗ
سبل حمايتو، د. نايل محمد أبو زيد، مجمة جامعة دمشق لمعموم 

 م.ٕٙٓٓ، العدد األولٕٕاالقتصادية والقانونية،المجمد
أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن األثير، أبو الحسن عمي بن محمد  .٘

عربي ىـ(، نحقيق عادل أحمد الرفاعي دار إحياء التراث الٖٓٙالجزري )
 .ٜٜٙٔىـ ، ٚٔٗٔ، ٔطبيروت / لبنان،  -

 األصول العامة لالقتصاد اإلسالمي، د غازي عناية، دار الجيل، بيروت، .ٙ
 م.ٜٜٔٔ، ٔط

االقتصاد السياسي، أحمد شفيرو الحامض، منشورات جامعة  .ٚ
 م.ٜ٘ٛٔحمب،

اقتصاديات الميراث في اإلسالم، د عمر المرزوقي، جامعة األزىر، مجمة  .ٛ
 ه.ٕٕٗٔقتصاديات اإلسالمية صالح كامل لال

إكمال المعمم بفوائد صحيح مسمم ، القاضي عياض بن موسى  .ٜ
 م.ٜٜٜٔ، ٔطاليحصبي، دار الوفاء، مصر، 

اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي، فكري نعمان، مجمة االقتصاد اإلسالمي،  .ٓٔ
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 . ٚٔالعدد
 اإلنسان أساس المنيج اإلسالمي في التنمية االقتصادية، د عبد الحميد .ٔٔ

 ه.ٛٓٗٔالغزالي، المصرف اإلسالمي الدولي لالستثمار، القاىرة، 
بحوث مقارنو في الفقو اإلسالمي وأصولو، د. فتحي الّدريني، مؤسسة  .ٕٔ

 ىـ.ٜٕٗٔ،  ٕطالرسالة، 
تاج العروس من جواىر القاموس، مرتضى الزبيدي دار الفكر، بيروت،  .ٖٔ

 م. ٕٜٜٔ، ٕط
، مجمة االقتصاد اإلسالمي، ترشيد االستيالك، د صفاء الدين محمد أحمد .ٗٔ

 م.ٜٜٗٔ-ه٘ٔٗٔ، دبي، ٜ٘ٔالعدد 
تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي، دار إحياء التراث العربي،  .٘ٔ

 م.ٜٗٚٔ، ٖبيروت، ط
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج: د وىبة الزحيمي، دار  .ٙٔ

 . ٜٜٔٔ، ٔطالفكر، بيروت، 
سيد طنطاوي، دار نيضة مصر  التفسير الوسيط لمقرآن الكريم، محمد .ٚٔ

 م.ٜٜٚٔالقاىرة،الطبعة: األولى،  –لمطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 
تمويل التنمية في االقتصاد اإلسالمي، شوقي أحمد دنيا، مؤسسة  .ٛٔ

 ىـٜٗٛٔ،ٔط الرسالة، بيروت،
التنمية االقتصادية الشاممة، د. فرىاد محمد عمي، مؤسسة دار التعاون،  .ٜٔ

 طبعة . القاىرة، بدون 
التنمية االقتصادية في السنة النبوية، عبد األمير كاظم صالح المياحي،  .ٕٓ

 م.ٜٚٛٔكمية الشريعة، جامعة بغداد،
صالح الدين نامق،  ،توزيع الثروة بين النظامين الرأس مالي واالشتراكي .ٕٔ

 م ٜٚٙٔدار المعارف،القاىرة 
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تحقيق  ىـ(، ٜٕٚعيسى بن سورة الترمذي )جامع الترمذي ، ، محمد بن  .ٕٕ
 م.ٜٜٔبيروت –ء التراث العربيدار إحياأحمد محمد شاكر وآخرون، 

جامع العموم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكمم، زين الدين  .ٖٕ
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، تحقيق، 

 .شعيب األرناؤوط 
حاشية ابن القيم عمى سنن أبي داود، محمد بن أبي بكر بن قيم  .ٕٗ

 .بيروت –الجوزية، دار الكتب العممية 
حماية اإلسالم لألنفس واألعراض، د عمي عبد الواحد وافي، مكتبة زىراء  .ٕ٘

 م.ٜٜٛٔ، ٔالشرق،ط
خطة اإلسالم في موارد اإلنتاج، د. فيد العصيمي، دار النشر الدولي،  .ٕٙ

 .مٜٜٗٔ،ٔط الرياض،
،مكتبة الخريجي، ٔدروس في االقتصاد اإلسالمي، شوقي أحمد دنيا ط .ٕٚ

 م.ٜٗٛٔالرياض،
رد المحتار عمى الدر المختار، محمد أمين بن عابدين، دار الفكر،  .ٕٛ

 م.ٕٜٜٔ، ٕبيروت، ط
الرؤية اإلسالمية لسموك المستيمك، د زيد بن محمد الرماني، دار طويق  .ٜٕ

 م ٕٔٓٓىـ/ٕٕٗٔ ،ٔطلمنشر والتوزيع ، الرياض 
سنن أبي داود، سميمان بن األشعث السجستاني، تحقيق وعناية محمد  .ٖٓ

ناصر الدين األلباني وعادل مرشد وسميم عامر، دار اإلعالم، عمان، 
ٕٖٓٓ. 

ىـ ،  ٛ٘ٗالسنن الكبرى ، أحمد بن الحسين البييقي الخرساني ، ت .ٖٔ
 ىـ.ٗٔٗٔتحقيق محمد عطا ، دار الباز ، مكة المكرمة ، 

نن الكبرى، أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق عبد الغفار البنداري، الس .ٕٖ
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 م.ٜٜٔٔ،ٔطوسيد كسروي حسن دار الكتب العممية 
الّسياسة المالّية في اإلسالم، عبد الكريم الخطيب، دار المعرفة لمّطباعة  .ٖٖ

 ،بيروت.ٕطوالّنشر، 
صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري  .ٖٗ

ىـ(، تحقيق: د. محمد مصطفى األعظمي،  المكتب ٖٔٔفى: )المتو 
 بيروت. ،اإلسالمي 

 صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي .ٖ٘
، تحقيق: محمد زىير بن ناصر الناصر، ترقيم محمد فؤاد عبد ىـ(ٕٙ٘)

 ىـ.ٕٕٗٔالباقي، الطبعة األولى، 
بن الحجاج القشيري  صحيح مسمم، النيسابوري ،أبو الحسين مسمم .ٖٙ

ىـ(:  ت محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي، ٕٔٙ)
 م. ٕٛٓٓ -ىـ  ٜٕٗٔبيروت، الطبعة األولى، 

العبر وديوان المبتدأ والخبر، مقدمة ابن خمدون، عبد الرحمن بن محمد  .ٖٚ
 .ٖٜٜٔ، ٔىـ(: دار الكتب العممية طٛٓٛ)
ني : أحمد بن عمي ابن حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري، العسقال  .ٖٛ

ىـ  تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز، ترقيم محمد فؤاد عبد  ٕ٘ٛ، ت 
 م.ٕٓٓٓ، ٖالباقي، دار السالم، الرياض، ط

 -الفقو اإلسالمي وأدلتو، أ. د. َوْىَبة بن مصطفى الزَُّحْيِمّي، دار الفكر  .ٜٖ
 .دمشق، الطبعة: الرَّابعة –سوريَّة 

المعاصرة،أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى: معجم المغة العربية  .ٓٗ
 .ىـ( ، عالم الكتبٕٗٗٔ

كتاب الخراج، أبو يوسف يعقوب بن إبراىيم بن حبيب بن سعد بن حبتة  .ٔٗ
ىـ(،  تحقيق، طو عبد الرؤوف سعد ، سعد ٕٛٔاألنصاري )المتوفى : 
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 حسن محمد، المكتبة األزىرية لمتراث. 
ل محمد بن مكرم األنصاري األفريقي لسان العرب، ابن منظور، أبو الفض .ٕٗ

 ىـ(: دار صادر، بيروت، بدون تاريخ.ٔٔٚ)
 (.ٕٜٜٔ/ ٖٔٗٔ) الّسنة ٜٗمجمة نيج اإلسالم، العدد  .ٖٗ
ر الدين عمي بن أبي بكر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، الييثمي، نو  .ٗٗ

 م.ٕٜٔٔدار الفكر، بيروت، ىـ(، ٚٓٛ)
ق الشيخ ىادي حسن الحسين،أحمد بن فارس، تحقيو مجمل المغة، أب .٘ٗ

 ه.ٜ٘ٛٔ،ٔحمودي، ط
عمي بن )سمطان( أبو الحسن، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،  .ٙٗ

 م.ٕٕٓٓ -ىـ ٕٕٗٔ، الطبعة األولى، دار الفكر، بيروت محمد
مفيوم المال واالقتصاد في اإلسالم، وىبة الزحيمي، مجمة نيج اإلسالم،  .ٚٗ

 .ٕٜٜٔ/ ٖٔٗٔ) الّسنة  ٜٗالعدد 
لحاكم: أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل النيسابوري المستدرك، ا .ٛٗ

ىـ(، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية، بيروت، ٘ٓٗ)
 ىـ. ٔٔٗٔالطبعة األولى، 

 ٖٚٓتمسند أبي يعمى،  أحمد بن عمي بن المثنى أبو يعمى الموصمي،  .ٜٗ
انية، جدة، الطبعةالث –ىـ، تحقق: حسين سميم أسد، دار المأمون لمتراث 

 م. ٜٜٛٔ -ىـ  ٓٔٗٔ
ىـ(، تحقيق شعيب األرنؤوط، ٕٔٗالمسند، أحمد بن حنبل الشيباني ) .ٓ٘

 ىـٖٔٗٔسة الرسالة، الطبعة األولىبيروت، مؤس
وحامدقنيبي ، دار النفائس،  ،معجم لغة الفقياء، رواس القمعجي .ٔ٘

 م.ٜ٘ٛٔبيروت،
، جدة ٔمقدمة في أصول االقتصاد اإلسالمي، د محمد عمي القري، ط .ٕ٘
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 0166     م ٕ٘ٔٓوالثالثون  لثالعدد الثا مجمة كمية أصول الدين بأسيوط ، 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 م..ٔٔٗٔدار حافظ،
المنياج شرح صحيح مسمم، أبو زكريا محي الدين يحي بن شرف  .ٖ٘

ىـ(: دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة ٙٚٙ)النووي 
 م.ٜٜٙٔ،  ٖالثالثة، ط

موسوعة االقتصاد اإلسالمي، محمد عبد المنعم الجمال، دار الكتاب  .ٗ٘
 م.ٜٓٛٔ،ٔط العممية المبناني، بيروت،

د  ٔالموسوعة االقتصادية، راشد البراوي، دار النيضة العربية، بيروت ط .٘٘
 ت. 

الكويت  –الموسوعة الفقيية الكويتية، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية  .ٙ٘
 ، الطبعة الثانية، دار السالسل.

النظام االقتصادي في اإلسالم، د عمر بن فيحان المرزوقي وآخرون،  .ٚ٘
 م.ٕٓٔٓ، ٘مكتبة الرشد، ط

لنظام االقتصادي في اإلسالم، محمد عبد المنعم عبد القادر، ب.د، ا  .ٛ٘
 م.ٜٜٚٔ

نظرية التوزيع دراسة اقتصادية فقيية ، د إبراىيم بن عبد الرحمن ال   .ٜ٘
، العموم التربوية والدراسات ٙٔعروان، مجمة جامعة الممك سعود، م

 م.ٖٕٓٓ -ىـ ٕٗٗٔاإلسالمية، 
عبد اهلل الشوكاني اليمني،  نيل األوطار، محمد بن عمي بن محمد بن .ٓٙ

تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، مصر، الطبعة: األولى، 
 م.ٖٜٜٔ -ىـ ٖٔٗٔ

الوجيز في الفكر االقتصادي الوضعي واإلسالمي: د عبد الجبار  .ٔٙ
 م.ٕٔٓٓالسبياني، دار وائل لمنشر، عمان،
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