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َدوُر الَمْنهِج النَّبويِّ ِفي ُمَكاَفَحِة الَفْقِر والَبَطاَلة
َوَتْحِقِيِق التَّْنِمَيِة االْقِتَصاِديَِّة

The Role of the Prophetic Approach in the Alleviation of 
Poverty and Unemployment and

the Attainment of Economic Progress

امللخ�ص
ب�سبب  ا  �إمَّ �ملعا�سرة،  و�لأمم  �ملجتمعات  من  كثري  منهما  خطريتان تعاين  ظاهرتان  و�لبطالة  �لفقر 
كفرها وحْيِدها عن �حلق، و�إما ب�سبب قعودها وتكا�سلها عن ��ستخد�م �ملو�رد �ملتاحة، و�إّما بتاأثري قوى 
قها يف �ملجالت �لتقنية و�لع�سكرية و�ل�سيا�سية  عاملية مهيمنة تفر�ض �لفقر عليها فر�ساً؛ ب�سبب تفوُّ
و�لهو�ن  �لذل  ثياب  تلب�ض  خانعة،  خا�سعة  فقرية  �مل�ستهدفة  �لدول  هذه  تظل  حتى  و�لقت�سادية؛ 
و�لتبعية. و�لإ�سالم ل يقف عاجز�ً �أمام هذه �مل�سكلة، بل ي�سع �حللول �ل�سافية �لتي تق�سي على هذه 
�لظاهرة.يهدف هذ� �لبحث �إلى بيان دور �ملنهج �لنبوي يف مكافحة �لفقر و�لبطالة، وحتقيق �لتنمية 
ق  حتقِّ ر��سدة،  �قت�سادية  تنمية  وحتقيق  و�لبطالة،  �لفقر  على  �لق�ساء  يف  منه  لالإفادة  �لقت�سادية، 
�ملبحث �لأول يف تعريف  �أربعة مباحث وخامتة، كان  �نبنى من  �لزدهار و�لتقدم لأبناء �ملجتمع، وقد 
�لفقر و�لبطالة وبيان �أ�سبابهما، و�لثاين يف نظرة �لإ�سالم �إلى �لفقر و�لبطالة، و�لثالث يف دور �ملنهج 
�لنبوي يف مكافحة �لفقر و�لبطالة، و�لر�بع فيدور حول �ملنهج �لنبوي يف حتقيق �لتنمية �لقت�سادية، 

ثم جاءت �خلامتة يف �لنتائج و�لتو�سيات.
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Abstract
Many nations struggle with poverty and unemployment. Laziness, infidelity or subordination 
to the dominant powers in the world are some of the causes behind this struggle. The 
dominant powers benefit a great deal out of maintaining poverty in many countries. This 
situation enables them to sustain their militant, technological, political and economic control 
over those countries. Islam, however, offers solutions to solve the problem of poverty and 
unemployment and hence put an end to those serious dilemmas. This study aims at showing 
the role that the prophetic approach can play in reducing poverty and unemployment and 
in achieving economic development and prosperity. The study consists of four chapters 
and a conclusion. The first chapter provides definitions of both phenomena: poverty and 
unemployment. The second chapter introduces the Islamic attitude towards poverty and 
unemployment. The third chapter explores how the prophetic approach can reduce poverty 
and unemployment. The fourth chapter shows how the prophetic approach can help in 
achieving economic prosperity. The conclusion offers recommendations that help in the 
process of eradicating poverty and unemployment and achieving progress in the economy 
of some poor countries. 

Key words: The Prophetic Approach, The Alleviation, Economic Progress Poverty, 
Unemployment.

املقدمة
�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�سالة و�ل�سالم على 
�سيد �لأنبياء و�ملر�سلني، حممد بن عبد �هلل، وعلى 
علمي  بحث  فهذ�  وبعد:  �أجمعني،  و�أ�سحابه  �آله 
بعنو�ن:»َدوُر  اً  ُمهمَّ �لباحث مو�سوعاً  فيه  يعر�ض 
ِقِيِق  �ملَْنهِج �لنَّبويِّ يِف ُمَكاَفَحِة �لَفْقِر و�لَبَطاَلة َوحَتْ

ِة«. �لتَّْنِمَيِة �لْقِت�َساِديَّ

م�شكلة البحث
�لفقر  �نت�سار  يف  �لبحث  ه��ذ�  م�سكلة  تتمثل 
و�ل��ب��ط��ال��ة و�مل��ج��اع��ات يف ك��ث��ري م��ن دول �ل��ع��امل، 
وع����دم ق����درة ه���ذه �ل����دول ع��ل��ى �ل�����س��ي��ط��رة عليها 
ومعاجلتها، وو�سع �حللول �ملنا�سبة لها، فجاء هذ� 
�لبحث يطرح ُروؤية �ملنهج �لنبوي يف معاجلة هذه 
�لظاهرة و�ل�سيطرة عليها وو�سع �حللول �لناجعة 
هذ�  م�سكلة  يلخ�ض  �لذي  �لرئي�ض  و�ل�سوؤ�ل  لها، 
�ل��ن��ب��وي يف مكافحة  �مل��ن��ه��ج  �ل��ب��ح��ث ه���و: م��ا دور 
�لقت�سادية؟  �لتنمية  وحتقيق  و�لبطالة  �لفقر 

وتتفرع عنه �لأ�سئلة �لتالية:

- ما معنى �لفقر و�لبطالة وما �أ�سبابهما؟

- ما هي نظرة �لإ�سالم �إلى �لفقر و�لبطالة؟

�ل��ف��ق��ر  م��ك��اف��ح��ة  �ل���ن���ب���وي يف  �مل���ن���ه���ج  دور  م����ا   -
و�لبطالة؟

�ل��ت��ن��م��ي��ة  �ل���ن���ب���وي يف حت��ق��ي��ق  �مل��ن��ه��ج  دور  م���ا   -
�لقت�سادية؟ 

اأهداف البحث
 يهدف هذ� �لبحث �إلى بيان دور �ملنهج �لنبويِّ 
حتقيق  �سبل  وطرح  و�لبطالة،  �لفقر  مكافحة  يف 
�لتنمية �لقت�سادية من خالل هذ� �ملنهج �لر�ئع، 
�ل�سعوب وتقدمها يف جميع  ُي�سهم يف رفاهية  مبا 

�ملجالت، وذلك من خالل ب�سط �لق�سايا �لآتية:

- معنى �لفقر و�لبطالة و�أ�سبابهما.

- نظرة �لإ�سالم �إلى �لفقر و�لبطالة.

- دور �ملنهج �لنبويُّ يف مكافحة �لفقر و�لبطالة.

- دور �ملنهج �لنبوي يف حتقيق �لتنمية �لقت�سادية.

اأهمية البحث
تاأتي �أهمية هذ� �لبحث يف كونه يعالج مو�سوعاً 
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اً ُتعاين منه كثري من �لأمم و�ل�سعوب، حيث  ُمهمَّ
���س��ار �ل��ف��ق��ر و�ل��ب��ط��ال��ة ظ��اه��رة ُت��ق��ل��ق ك��ث��ري�ً من 
�ملنهج  ك��ان ل بد من عر�ض دور  �ل���دول، من هنا 
و�حل��دِّ  �لظاهرة  ه��ذه  معاجلة  يف  �ل��ر�ئ��ِع  �لنبويِّ 
�ل�ساملة، مبا  �لتنمية �لقت�سادية  منها، وحتقيق 
ُي�سهم يف حتقيق �لزده��ار �لقت�سادي و�لرفاهية 

لأبناء �ملجتمع. 

الدرا�شات ال�شابقة
�لدر��سات �ل�سابقة �لتي رجع �إليها �لباحث هي 

كما يلي:

�لفقر  بعنو�ن:»م�سكلة  �لأول���ى  �ل��در����س��ة   -1
وك��ي��ف ع��اجل��ه��ا �لإ�����س����الم« ل��ل��دك��ت��ور ي��و���س��ف 
�ل��ق��ر���س��اوي، وه���و ع��ب��ارة ع��ن ك��ت��اب مطبوع، 
ت��ن��اول فيه ن��ظ��رة �لإ���س��الم �إل���ى �ل��ف��ق��ر، وب��نيَّ 

و�سائل �لإ�سالم يف معاجلته. 

و�لفقر  بعنو�ن:»�لبطالة  �لثانية  �لدر��سة   -2
للدكتورة  و�حل��ل��ول«،  �لعالج  �لإ���س��الم بني  يف 
�إلى  م  ق��دِّ �سليحة ع�سي، وهو عبارة عن بحث 
�مللتقى �لدويل �لثاين حول �ملالية �لإ�سالمية، 
�مل���ق���ام يف م��دي��ن��ة ���س��ف��اق�����ض يف �جل��م��ه��وري��ة 
 27 ب��ني  م��ا  �لو�قعة  �ل��ف��رة  خ��الل  �لتون�سية، 
معنى  ع��ن  فيه  ث��ت  حت��دَّ وق��د  -2013/6/29م، 
�ل��ف��ق��ر و�ل��ب��ط��ال��ة، و�أن�����و�ع �ل��ب��ط��ال��ة، وكيفية 

معاجلة �لإ�سالم للفقر و�لبطالة.  

ب�:»معاجلة  و�ملو�سومة  �لثالثة  �لدر��سة   -3
بع�ض  مع  �لإ�سالمي  �لفكر  يف  �لفقر  م�سكلة 
للدكتور  لها«،  �ملعا�سرة  �لعملية  �لتطبيقات 
�لفريح،  �ملح�سن  عبد  بن  �هلل  عبد  بن  �سالح 
وهو عبارة عن بحث من�سور يف جملة جامعة �أم 
�لقرى لعلوم �ل�سريعة و�لدر��سات �لإ�سالمية، 
�لقعدة 1429ه���، تناول فيه نظرة  عدد 45، ذو 
�ل��ف��ق��ر، ومنهجية �لإ����س���الم يف  �إل���ى  �لإ����س���الم 
�لعملية  �لتطبيقات  بع�ض  وذك���ر  م��ع��اجل��ت��ه، 

�ملعا�سرة حلل م�سكلة �لفقر.

بيان  �قت�ساره على  �لبحث �حلايل يف  ويتميز 
و�لبطالة،  �لفقر  مكافحة  يف  �لنبويِّ  �ملنهج  دور 
�إ�سافة  �ل�سلة،  ذ�ت  �حلديثية  �لن�سو�ض  وب�سط 
�إلى تناوله مو��سيع جديدة كالتنمية �لقت�سادية 
و�سبل حتقيقها من خالل ن�سو�ض �ل�سنة �لنبوية 

�ل�سريفة.

حدود البحث
على  �قت�ساُره  �لبحث  لهذ�  �ملو�سوعيُّ  �حلدُّ 
بيان دور �ملنهج �لنبويِّ يف مكافحة �لفقر و�لبطالة 
وحتقيق �لتنمية �لقت�سادية، و�لتاأ�سيل �ل�سرعي 
لهذ� �ملنهج من خالل �لأحاديث �لنبوية �ل�سريفة، 
هذ�  يف  بها  ُيحَتذى  ر�ئعًة  منظومًة  لت  �سكَّ �لتي 

�ملجال.

منهج البحث
�لبحث،  هذ�  ُمفرد�ت  معاجلة  �سبيل  يف 
��ستخدم  منه،  ة  �ملَرُجوَّ �لنتائج  �إلى  و�لو�سول 
�ملنهجني:  ، م�ستفيًد� من  �لو�سفيَّ �ملنهج  �لباحث 
يف  �حلال  هو  كما  و�ل�ستقر�ئي،  �ل�ستنباطي، 

�لُبحوث و�لدر��سات �ملتعلِّقة بالعلوم �ل�سرعية. 

خطة البحث
و�أربعة  مقدمة،  على  �لبحث  خطة  ��ستملت 

مباحث، وخامتة، على �لنحو �لتايل: 

�لبحث،  م�سكلة  نت  ت�سمَّ وقد  �ملقدمة، 
�ل�سابقة، وحدوَده  و�لدر��سات  و�أهميَِّته،  و�أهد�فه، 
َته، وقد جعل �لباحث خطة  ومنهَج �لبحث، وخطَّ

�لبحث كما يلي:

- �ملبحث �لأول: معنى �لفقر و�لبطالة و�أ�سبابهما، 
وفيه مطلبان:

لغة  و�لبطالة  �لفقر  معنى  �لأول:  �ملطلب   -
و��سطالحاً.
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- �ملطلب �لثاين: �أ�سباب �لفقر و�لبطالة.

�لفقر  �إلى  �لإ�سالم  نظرة  �لثاين:  �ملبحث   -
و�لبطالة، وفيه مطلبان:

- �ملطلب �لأول: نظرة �لإ�سالم �إلى �لفقر.

- �ملطلب �لثاين: نظرة �لإ�سالم �إلى �لبطالة.

مكافحة  يف  �لنبويِّ  �ملنهج  دور  �لثالث:  �ملبحث   -
�لفقر و�لبطالة.

حتقيق  يف  �لنبويِّ  �ملنهج  دور  �لر�بع:  �ملبحث   -
�لتنمية �لقت�سادية.

املبحث الأول
معنى الفقر والبطالة واأ�شبابهما

لغة  و�لبطالة  �لفقر  معنى  �لأول:  �ملطلب 
و��سطالحاً

�أوًل: معنى �لفقر يف �للغة و�ل�سطالح:
��دُّ  1- �ل��ف��ق��ُر يف �ل��ل��غ��ة(1): �ل��َف��ْق��ر و�ل��ُف��ْق��ر: ���سِ
َفِقرٌي  ورج��ل  ْعف.  و�ل�سُّ ْعف  �ل�سَّ ِمْثُل  �لِغَنى، 
من �ملال، وقد َفُقَر فهو َفقرٌي، و�جلمع ُفَقر�ُء، 
و�لأُن��ث��ى َف��ِق��ريٌة، م��ن ِن�����ْس��وٍة َف��َق��اِئ��ر. ق��ال �ب��ُن 
له ما  َي��ُك��وَن  �أَْن  �لفقر-  �أي   - ���ِس��ي��َده:»وَق��ْدُرُه 
�ل��ُق��وَت«(2).  َيِجد  َم��ْن  �لَفِقرُي  �أَو  ِعَياَله  َيْكِفي 
ِللُفَقَر�ِء  َدَقاُت  �ل�سَّ ا  َ �لعزيز:»�إِنَّ �لتَّْنِزيل  ويف 
و�ملَ�َساكني«(3). و�لَفِقرُي هو �ملُْحَتاُج عند �لَعَرِب. 
��ر ق���وَل���ه َت��َع��اَل��ى:  ق��ال��ه �ب����ُن َع����َرف����َة، وب���ه َف�����سَّ
»�أَْنُتُم �لُفَقَر�ُء �إَِلى �هلِل«(4). �أَي �ملُْحَتاُجون �إَِلْيه.

2- �لفقر يف �ل�سطالح �لفقهي: �ختلف �لفقهاء 
يو�سف  �أبو  فروى  �لَفقري.  هو  من  حتديد  يف 
َي�ساأل،  �لذي ل  �لفقري هو  �أّن  �أبي حنيفة  عن 
و�مل�سكني هو �لذي َي�ساأل. قال -تعالى- يف �سفة 
ويف  افاً«(5).  �إِحْلَ �لنَّا�َض  َي�ْساأَُلوَن  �لفقر�ء:»َل 
َعلَى  َعاَم  �لطَّ تعالى:»َوُيْطِعُموَن  قال  �ملِ�سكني 
�أّن  َو�أَ�ِسري�ً«(6). و�حلا�سل  َوَيِتيماً  ُحبِِّه ِم�ْسِكيناً 

�مل�سكني �أ�سو�أ حاًل من �لفقري عند �حلنفية(7). 
وبهذ� قال �أ�سحاب مالك(8). ودليلهم قول �هلل 
َبٍة«(9). وهو �ملطروح  َذ� َمْرَ تعالى:»�أَْو ِم�ْسِكيناً 
ة حاجته. وعند �ل�سافعي(10)  على �لر�ب ل�سدَّ
�أ�سدُّ حاجًة من �مل�سكني.  و�حلنابلة(11) �لفقري 
ا  َ بالفقر�ء:»�إِنَّ بد�أ  -تعالى-  �هلل  �أّن  ودليلهم 
َدَقاُت للفقر�ء و�مل�ساكني...«(12).(13) فيدل  �ل�سَّ
قال:»�للَُّهمَّ    �لنبي  ولأّن  �أهم.  �أّنهم  على 
�أَْحِيِني ِم�ْسِكيًنا، َو�أَِمْتِني ِم�ْسِكيًنا، َو�ْح�ُسْريِن يِفِ 
ُزْمَرِة �مْلَ�َساِكنِي َيْوَم �ْلِقَياَمِة«(14). وكان ي�ستعيذ 
�حلاجة  ة  �سدَّ ي�ساأل  �أن  يجوز  ول  �لفقر،  من 

وي�ستعيذ من حالة �أ�سلح منها(15).

�لإ�سالمي  �ملفهوم  يف  �لفقري  �أنَّ  �سبق  مّما  يتبنيَّ 
فرد�ً كان �أو دولة هو من يعي�ض يف م�ستوى تف�سله 
يف  �ل�سائد  �ملعي�سي  �مل�ستوى  عن  �سحيقة  ٌة  هوَّ
هو  �أخرى  بعبارة  �أي  �لعاملي،  �أو  �ملحلي  �ملجتمع 
من ل يتو�فر له �مل�ستوى �لالئق للمعي�سة بح�سب 
�لإ�سالمي  �لقت�سادي  �لفكر  ويف  و�ملكان،  �لزمان 
هو من ل يتو�فر له »حدُّ �لِكفاية« �أو »حدُّ �لِغنى« 
هو  �لَكَفاف«  »حّد  �أنَّ  وو��سح  �لَكَفاف«.  »حدُّ  ل 
وماأوى  وملب�ض  ماأكل  من  للمعي�سة  �لأدنى  �حلد 

مّما بدونه ل ي�ستطيع �ملرء �أن يعي�ض وينتج(16).

3- �ل��ف��ق��ر ع��ن��د ع��ل��م��اء �لق��ت�����س��اد: ه���و ع��دم 
�لقدرة على �حلفاظ على �مل�ستوى �لأدنى من 
�إذ� ك��ان دخله  �مل��ع��ي�����س��ة(17). وُي��ع��د �مل���رء ف��ق��ري�ً 
حتى  �ملجتمع،  باقي  دخ��ل  من  �نخفا�ساً  �أ���س��دَّ 
ر نوع �ل�سلع و�لظروف  �إنه ل ي�ستطيع �أن يوفِّ
�أم���ا خ��طُّ  �مل��ج��ت��م��ع.  �مل��ق��ب��ول��ة للحياة يف ذل���ك 
ي�سمح  �لذي  بامل�ستوى  �لفقر فيمكن حتديده 
بالإنفاق �ل�سروري للبقاء �أو بالقدرة �لبدنية 

على �لعمل ول �سيء فوق ذلك(18).

ثانيًا: معنى البطالة يف اللغة وال�شطالح: 
َيْبُطل  �ل�سيُء  َبَطل  من  �للغة(19):  يف  �لَبَطاَلُة   -1



113
البلقاء للبحوث والدرا�سات

جملة علمية حمكمة متخ�ص�صة، ت�صدر عن جامعة عمان الأهلية، املجلد )21( العدد )2( 2018

�سَياعاً  ذهب  �أي  وُبْطالناً:  وُبُطوًل  ُبْطاًل 
�أَي  ُبْطاًل:  َدُمه  وذهب  باطل.  فهو  وُخ�ْسر�ً 
َهَزل.  و�أَبطل:  َبَطالة  وَبِطل يف حديثه  َهَدر�ً. 
�للَّهو  َباُع  �تِّ وهو  �لَبَطالة،  فعل  ل:  و�لتََّبطُّ
بَنْفٍع  يعوُد  ا  عمَّ �ملُ�ْسَتِغُل  اُل  و�لَبطَّ و�جَلهالة. 
. وَبَطَل �لأَِجرُي َيْبُطُل َبَطاَلًة  ُدْنيِويٍّ �أو �أخَرِويٍّ

َل.  وِبَطاَلًة: �أَي َتَعطَّ

2- �لبطالة يف �ل�سطالح �لفقهي: هي حالة عدم 
قدرته  مع  فيه  ر�غب  ل�سخ�ض  �لعمل  تو�فر 
وقدر�ته  ��ستعد�د�ته  مع  تتفق  مهنة  يف  عليه 
حالة  هي  �أو  �لعمل.  �سوق  حلالة  نظر�ً  وذلك 
يقدرون  �لذين  �ملتعطلني  �لأفر�د  تو�جد 
ول  عنه  ويبحثون  فيه  ويرغبون  �لعمل  على 
عرفته  كما  �لعم��ل  عن  و�لعاطل  يجدونه(20). 
منظمة �لعمل �لدولية:»هو ذلك �لفرد �لذي 
قادر  وهو  عمل،  بال  معينة  �سن  فوق  يكون 
عند  عن����ه  ويب���حث  فيه،  ور�غب  �لعمل،  على 

م�ستوى �أجر �سائد لكنه ل يجده« (21).

املطلب الثاين: اأ�شباب الفقر والبطالة:
هم  لي�ض  �لإ�سالمي  �لنظام  يف  �لفقِر  مَردُّ 
�لقت�ساد  ذهب  كما  قلَّة �ملو�رد  �أو  �لفقر�ء 
قوى  �لتناق�ض بني  �أو  �لأغنياء  ول  �لر�أ�سمايل، 
�لقت�ساد  ذهب  كما  �لتوزيع،  وعالقات  �لإنتاج 
�لفقر  �أ�سباب  ت�سنيف  وميكن  �ل�سر�كي(22). 
من  �سبب  هما:  رئي�سني  عاملني  حتت  و�لبطالة 
�سنع �لإن�سان و�إر�دته، و�سبب �آخر خارج عن �إر�دة 

�لإن�سان.

�أ- �سبب من �سنع �لإن�سان و�إر�دته: وميكن ح�سُره 
فيما يلي: 

�أي  �ل����������������روة:  ������س����ت����غ���������الل  ������س�����������وء   -1
م�����س��ك��ل��ة �ل��ق�����س�����ور ف�������ي ����س��ت��غ��������الل �مل���������و�رد 
 �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة و�إه���م���ال���ه���ا ل ق���لَّ���ة ه����ذه �مل������و�رد، 
َر  ، وقد �َسخَّ فنعم �هلل كثرية ل حت�سى ول تعدُّ

هذ� �لكون مبا فيه لينتفع به �لنا�ض، و�خللل 
يف ��ستغاللها ياأتي من جهة �لإن�سان، وهو ما 
و�ْ ِنْعَمَت  ت عنه �لآي��ة �ل��ك��رمي��ة:»َو�إِن َت��ُع��دُّ ع��رَّ

وَها (23)«(24) .  �سُ �هلّلِ َل حُتْ

بع�ض  م�سكلة  �أي  �ل���روة:  ��ستخد�م  �سوء   -2
�لأغنياء و��ستبد�دهم، و�سوء ��ستخد�م ما حتت 
�مللكية  ل  �لتوزيع  و�سوء  ث���رو�ت،  من  �أيديهم 
��ة ذ�ت���ه���ا، وع����دم �مل�������س���او�ة، و�حل��رم��ان  �خل��ا���سّ
��ط، و�حل��ك��م  �لج��ت��م��اع��ي، و�جل�����س��ع، و�ل��ت�����س��لُّ
ب���الآلت  و�ل���س��ت��غ��ن��اء  �مل�ستعبد،  �ل���س��ت��ب��د�دي 
�حلديثة عن �لأيدي �لعاملة، توفري�ً لالأمو�ل 
 h ع��ل��ى ح�����س��اب �ل��ف��ق��ر�ء، ف��ع��ن �أب����ي ه��ري��رة
ُ تعالى:»�أَْنِفْق  قال: قال ر�سول �هلل :َقاَل �هللَّ
َيا �ْبَن �آَدَم �أُْنِفْق َعلَْيك«(25). وقد �أُثر عن �سيدنا 
علي بن �أبي طالب h قوله:»�إنَّ �هلَل َفَر�َض يِفِ 
�أَْمَو�ِل �لأَْغِنَياِء �أَْقَو�َت �لُفَقَر�ِء، َفَما َجاَع َفِقرِيٌ 
َعْن  �َساِئُلُهم  -َتَعاَلَى-  َو�هلُل   ، َغِنيٌّ َمَنَع  ا  مِبَ �إَِل 

َذِلَك«(26). 

��ة  �لأمَّ كفرت  ف��اإذ�  تعالى:  �هلل  بنعم  �لكفر   -3
عليها  �هلل  �سلَّط  عليها،  ت�سكره  ومل  �هلل  بنعم 
َق��ْرَي��ًة  َم��َث��اًل   ُ ��َرَب �هللَّ �لفقر، ق��ال ت��ع��ال��ى:»َو���سَ
ِمْن  َرَغ��ًد�  ِرْزُق��َه��ا  ِتيَها  َياأْ ُمْطَمِئنًَّة  �آِم��َن��ًة  َكاَنْت 
ُ ِلَبا�َض  ِ َفاأََذ�َقَها �هللَّ ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت ِباأَْنُعِم �هللَّ
َنُعوَن«(27). ومعنى  ا َكاُنو� َي�سْ ْوِف مِبَ وِع َو�خْلَ �جْلُ
و�إذ�  �هلل(28).  باأنعم  �أهلها  كفر  �أي  »َك���َف���َرْت«: 
فر�ُض  وق��لَّ��ت  �لبطالة  �نت�سرت  �لفقر  �نت�سر 
�آثاره  له  �قت�سادياً  �لعمل، وهذ� يعني تر�جعاً 

�ل�سيئة على �لفرد و�ملجتمع.

و�لِغ�ض  كالربا  و�ملنكر�ت:  �ملحرمات  �نت�سار   -4
�ْسوة و�لقتل و�لف�ساد، قال  و�لحتكار و�لزنا و�لرِّ
تعالى:»َوَمْن �أَْعَر�َض َعن ِذْكِري َفاإِنَّ َلُه َمِعي�َسًة 
 .(30) ْعَمى«(29)  �أَ �ْلِقَياَمِة  َيْوَم  َوَنْح�ُسُرُه  �َسنكاً 
�سيَّقة.  �َسْنكاً: معي�سة  �لطري: معي�سة  قال 
و�ملعاي�ض(31).  و�لأماكن  �ملنازل  من  ْنُك  و�ل�سَّ
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وعن عمرو بن �لعا�ض h قال: �سمعت ر�سول 
َبا  �لرِّ ِفيِهْم  َيْظَهُر  َقْوٍم  ِمْن   يقول:»َما  �هلل 
ِفيِهْم  َيْظَهُر  َقْوٍم  ِمْن  َوَما  َنِة  ِبال�سَّ �أُِخُذو�  �إِلَّ 
َنة: �جَلْدُب  ْعِب«(32). و�ل�سَّ �َسا �إِلَّ �أُِخُذو� ِبالرُّ �لرُّ
�أنها:»�أكر  �حلر�يل  قال  و�لفقر.  و�لَقْحُط 
بني  �أ�ساب  ما  �أ�سابها  حتى  �لأّمة  هذه  باليا 
�إ�سر�ئيل من �لباأ�ض �ل�سنيع، و�لنتقام بال�سنني 

ا هو من عمل �لربا«(33).  �إنَّ

5- �حلروب و�خلالفات �لد�خلية: فاحلروب 
�مل��ت��ع��اق��ب��ة، و�ل��ن��ف��ق��ات �ل��ع�����س��ك��ري��ة �مل��ت��ز�ي��دة، 
خلَّفت  �ل��ت��ي  �ل��ط��ائ��ف��ي��ة  �مل�سلحة  و�ل��ن��ز�ع��ات 
�أ�سباب �لفقر  دم��ار�ً كبري�ً ول ز�ل��ت �سبباً من 
و�لبطالة، وما ينجم عنها من ح�سار وعقوبات 
�قت�سادية تهدف �إلى �إ�سعاف �خل�سم و�إفقاره 
(34). وقد يكون �جلوع �نعكا�ساً �أو مظهر�ً لعدم 

�ل�ستقر�ر �ل�سيا�سي وفو�سى �حلروب �لأهلية، 
�لتنمية  ���س��ب��ي��ل  ع����رة يف  ��ل ح��ج��ر  ي�����س��كِّ ����ا  ممَّ
ث��ب��ت تاريخياً  و�لزده�����ار �لق��ت�����س��ادي، ول��ق��د 
وو�قعياً �أنَّ �ملجاعات ت�سرب بجذورها يف زمن 
و�لأم��ن  �ل��رخ��اء  و�أنَّ  و�لخ��ت��الف،  �ل�سر�عات 
و�لط��م��ئ��ن��ان ول���ي���ُد �ل���وف���اق و�لت����ف����اق. ق��ال 
تعالى:»َكاَنْت �آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة َياأِْتيَها ِرْزُقَها َرَغًد� 

ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن«(35). 

6- �لحتالل �لأجنبي: قد تلجاأ �لدول �ملحتلَّة 
ل����دول و���س��ع��وب �أخ�����رى �إل����ى ���س��ن��اع��ة �جل���وع 
�سيا�ساتها  �ل���دول، من خ��الل  ه��ذه  و�لفقر يف 
�لعن�سرية و�لعدو�نية �لتي تتمثَّل يف �ملقاطعة، 
�لعوملة  وت�سديد �حل�سار �لقت�سادي، وفر�ض 
دول  يف  و�لبطالة  �لفقر  �أ�سباب  من  هي  �لتي 
تهدف  �سغط  كورقة  ذلك  و��ستخد�م  �لعامل، 
�ل�سيا�سية،  �أهد�فها  حتقيق  �إل��ى  خاللها  من 
عقاباً  ي��ك��ون  �أو  و�لق��ت�����س��ادي��ة،  و�ل��ع�����س��ك��ري��ة، 
�ل�ستقالل  وتن�سُد  �لتبعيَّة  ترف�ض  دول��ة  لكل 

و�حلرية(36). 

�لفقر  �نت�سار  دور خطري يف  للعوملة  �لَعوملَة:   -7
و�لبطالة من خالل تدمريها لقت�ساد �لدول 
�ل��ن��ام��ي��ة، ورف���ع �سقف ث���رو�ت �ل���دول �لأغ��ن��ى 
�إليه علماء �لقت�ساد  ه  ن��وَّ �لعامل، وه��ذ� ما  يف 
�سرو�ض«  »ج��ورج  ل�سان  على  جاء  فقد  �لعاملي، 
�أدَّت  �لعوملة  �أنَّ  �لغربي  �لقت�ساد  �أقطاب  �أحد 
�إل���ى �ن��ت��ق��ال روؤو�����ض �لأم����و�ل م��ن �لأط����ر�ف - 
يق�سد   - �مل��رك��ز  �إل��ى  �لنامية-  �ل���دول  يق�سد 
�لعوملة  مو�جهة  وميكن   . �لغربية-(37)  �ل��دول 
و�لديني  �ل��ع��ق��دي  �ل��وع��ي  تعميق  ط��ري��ق  ع��ن 
�ل��دول  ب��ني  �ل��ت��ع��اون  و�خل��ل��ق��ي؛ وتعميق روح 
وحماربة  �ل�ستقاللية  روح  وتعزيز  �لفقرية، 

�لتبعيَّة. 

يف  �لإن��ف��اق  ع��ن  فالإم�ساك  ح:  و�ل�سُّ �لُبخل   -8
و�ن��دث��اره��ا،  �ل��ن��ع��م  زو�ل  يف  ���س��ب��ٌب  �هلل  �سبيل 
و�لت�سّدق  و�لإنفاق  و�لبطالة،  �لفقر  و�نت�سار 
 h �أب��ي هريرة  �سبٌب يف نائها وبقائها، فعن 
�إِلَّ  ِفيِه  �ْل��ِع��َب��اُد  ِبُح  ُي�سْ َي���ْوٍم  ِم��ْن  :»َما  ق��ال 
�أَْع��ِط  �للَُّهمَّ  �أََح��ُدُه��َم��ا:  َفَيُقوُل  َي��ْن��ِزَلِن  َملََكاِن 
�ِسًكا  ُمْنِفًقا َخلًَفا، َوَيُقوُل �لآَخُر: �للَُّهمَّ �أَْعِط مُمْ

َتلًَفا«(38).

9- �ل��ق��ع��ود ع��ن �ل��ع��م��ل: ف��ال��ق��ع��ود ع��ن �لعمل 
و�لعجز و�لك�سل وطلب �لر�حة و�لتعايل على 
بع�ض �حِل���َرف م��ن �ل��ع��و�م��ل �ل��ت��ي ت���وؤدِّي �إل��ى 
�لبطالة؛ ولهذ� حثَّ  و�نت�سار  �لفقر و�حلاجة 
م؛ لأنَّه يطرد  �لقر�آن �مل�سلمني على �لعمل �ملنظَّ
يِف  تعالى:»َفاْم�ُسو�  قال  �لنف�ض،  وُيِعزُّ  �لفقر، 
�ُسوُر«(39).  �لنُّ َو�إَِل��ْي��ِه  ْزِق���ِه  رِّ ِم��ن  َوُك��ُل��و�  َمَناِكِبَها 
وعن �لزبري بن �لعو�م h عن �لنبي :»لأَْن 
َطِب َعلَى  َياأُْخَذ �أََحُدُكْم َحْبلَُه َفَياأِْتَي ِبُحْزَمِة �حْلَ
َلُه  َخرْيٌ  َوْجَهُه،  ِبَها   ُ �هللَّ َفَيُكفَّ  َفَيِبيَعَها  َظْهِرِه 
ْو َمَنُعوُه«(40). وقال  ِمْن �أَْن َي�ْساأََل �لنَّا�َض �أَْعَطْوُه �أَ
ُنِتَجِت  َو�لتََّو�يِن  �لَعْجِز  ْيفي:»ِمَن  �سَ بن  �أْكَثَم 

�لَفاَقُة«(41).
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فقد  �لإن�������س���ان:  �إر�دة  ع���ن  خ����ارج  ���س��ب��ب  ب- 
باجلوع  وميتحنها  �لأّم��ة  -تعالى-  �هلل  يبتلي 
و�لفقر؛ ليختر �إميانها وقدرتها على �ل�سر 
��ل و�ل��ث��ب��ات، �أو ل��ي��ع��ي��ده��ا �إل����ى �حل��ق  و�ل��ت��ح��مُّ
و�ل�����س��و�ب، وه���ذ� م��ن �لأ���س��ب��اب �خل��ارج��ة عن 
�إر�دة �لإن�سان وقدرته، قال تعالى:»َوَلَنْبُلَونَُّكْم 
َن �لأََمَو�ِل  وِع َوَنْق�ٍض مِّ وْف َو�جْلُ َن �خْلَ ِب�َسْيٍء مِّ
��اِب��ِري��َن«(42).  ��ِر �ل�����سَّ ��َم��َر�ِت َوَب�����سِّ َو�لأن��ُف�����ِض َو�ل��ثَّ
يَِّئاِت  َو�ل�سَّ �َسَناِت  ِباحْلَ تعالى:»َوَبلَْوَناُهْم  وقال 
ة  بال�سدَّ و�خترناهم  �أي  َيْرِجُعوَن«(43).  َلَعلَُّهْم 
َعِب  و�لرخاء و�خل�سب و�جَل��ْدب(44). وَعْن ُم�سْ
 ق���ال:»َوَم���ا  �أن �لنبي  �أَِب���ي���ِه  َع���ْن  ���َس��ْع��ٍد  ْب���ِن 
َظْهِر  َعلَى  �ِسَي  مَيْ َحتَّى  ِباْلَعْبِد  �ْل��َب��اَلُء  َي���َز�ُل 
�ْلأَْر�ِض َلْي�َض َعلَْيِه َخِطيَئٌة«(45). وحيثما وجدت 

�لبطالة كان �لفقر كنتيجة طبيعية لذلك.

املبحث الثاين
نظرة الإ�شالم اإىل الفقر والبطالة

املطلب الأول: نظرة الإ�شالم اإىل الفقر:
نظرة  عن  �لفقر  �إلى  �لإ�سالم  نظرة  تختلف 
تعتره  �لو�سعية  ُظم  فالنُّ �إليه،  �لو�سعية  ُظم  �لنُّ
�لنظام �لإ�سالمي  ا  �أمَّ عقاباً ل فائدة فيه ُترجى، 
�لنقاط  يف  �لفقر  �إلى  نظرته  تلخي�ض  فيمكن 

�لتالية:  

ر �لقر�آن �لكرمي �أنَّ �لفقر نوٌع من �لبتالء  1- يقرِّ
و�لمتحان �لذي ميتحن �هلل به �أنبياءه وعباده 
تكفري�ً لذنوبهم، وتنقيًة لقلوبهم و�سفوفهم، 
كاذبيهم؛  من  �إميانهم  يف  �سادقوهم  فيتبنيَّ 
قال  �لقيامة،  يوم  باجلنان  لهم  وتب�سري�ً 
وِع  َو�جْلُ وْف  �خْلَ َن  مِّ ِب�َسْيٍء  تعالى:»َوَلَنْبُلَونَُّكْم 
ِر  َن �لأََمَو�ِل َو�لأنُف�ِض َو�لثََّمَر�ِت َوَب�سِّ َوَنْق�ٍض مِّ
كاَن  قال:»�إْن    �لنبي  وعن  اِبِريَن«(46).  �ل�سَّ
ُجُل لُيْبَتلَى بالَفْقِر َحتَّى َما َيِجُد �إل �لَعَباَءَة  �لرَّ
َفَيْحِوِيَها َوَيْلِب�َسَها، و�إنَّ �أََحَدُهم َلُيْبَتلَى ِباْلَقْمِل 

َحتَّى َيْقُتلَُه �لَقْمُل، َوَكاَن َذِلَك �أََحبَّ �إَِلْيِهُم ِمَن 
�لَعَطاِء �إِلْيُكم«(47). 

2- قد يكون �لفقر منجياً ل�ساحبه، فاإّنه ل �سالح 
�لغنى  يف  يكون  وقد  به،  �إل  ودنياه  دينه  لأمر 
باأمور  �أدرى  فاهلل  وفتنته،  وهالكه  طغيانه 
�إِنَّ  تعالى:»َكالَّ  قال  بقلوبهم،  و�أعلم  �لنا�ض، 
وَعْن  ��ْسَتْغَنى«(48).  �آُه  رَّ �أَن  َلَيْطَغى،  �ْلإِن�َساَن 
يَل،  �أََن�ِض ْبِن َماِلٍك h َعِن �لنَِّبيِّ  َعْن ِجْرِ
اَلُم، َعْن َربِِّه َتَباَرَك َوَتَعاَلى  اَلُة َو�ل�سَّ َعلَْيِه �ل�سَّ
ِلُح  ُي�سْ َل  َمْن  �ملُوؤِْمِننَي  ِعَباِدِي  ِمْن  قال:»و�إنَّ 
َلأَْف�َسَدُه  َلُه  َب�َسْطُت  َوَلْو  �لَفْقُر،  �إلَّ  انُه  �إِمِيَ
وُع  َذِلَك«(49). وقيل ليو�سف عليه �ل�سالم:مِلَ َتُ
�أَْن  َفَقاَل:»�أََخاُف  �لأَْر�ِض؟  َخَز�ِئُن  َيَدْيَك  َويِفِ 

�أَ�ْسَبَع َفاأَْن�َسَى �جَلاَِئَع«(50). 

�هلل  نقم  من  نقمًة  و�جلوع  �لفقر  يكون  قد   -3
�حلائدين  و�لكافرين  و�لَظلمة  اق  �لُف�سَّ على 
�سبحانه  غ�سبه  على  وموؤ�سر�ً  منهجه،  عن 
ن �بتلي به وعوقب قوم فرعون،  وتعالى، وممَّ
ِننَي  ِبال�سِّ ِفْرَعْوَن  �آَل  �أََخْذَنا  تعالى:»َوَلَقْد  قال 
ُروَن«(51).  كَّ َيذَّ َلَعلَُّهْم  �لثََّمَر�ِت  ِمْن  َوَنْق�ٍض 
و�جلوع  بال�سنني  �هلل  �أخذهم  و�ملعنى: 
�بتلى  فعاماً(52).كما  عاماً  و�لَقْحط  و�جُلدوب 
عليهم  �سلَّط  فقد  مكة،  �أهل  به  -تعالى-  �هلل 
  �هلل  ر�سول  بدعاء  متو�لية  �سنني  �جلوع 

عليهم حتى �أكلو� �لِعْلِهز(53) و�جليف(54).

4- �لفقر خطر على عقيدة �مل�سلم و�إميانه ودينه؛ 
 - عائ�سة   فعن  منه،  ي�ستعيذ    كان  ولهذ� 
ر�سي �هلل عنها- �أن �لنبي  كان يقول:»َو�أَُعُوُذ 
ِبَك ِمْن ِفْتَنِة �لَفْقِر«(55). وعن �أبي هريرة h �أّن 
ر�سول �هلل  كان يقول:»�للَُّهمَّ �إِينِّ �أَُعوُذ ِبَك 
ِة«(56).  لَّ َو�لذِّ �ْلِقلَِّة  ِمَن  ِبَك  َو�أَُعوُذ  �ْلَفْقِر،  ِمَن 
تخ�سى  حالة  كونه  �لفقر  من  ذه  تعوُّ و�سبب 
و�لوقوع  �ل�سر،  وقلَّة  ط  بالت�سخُّ فيه  �لفتنة 

يف حر�م �أو �سبهة للحاجة(57).
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�سّدة  ومن  ة،  و�لأمَّ �ملجتمع  على  خطر  �لفقر   -5
فعن  �ملوت،  بع�سهم  عليه  �أطلق  خطورته 
�ملَْوُت  قال:»�لَفْقر ُ �أوفى  �أبي  بن  �هلل  عبد 
عيينة:»�أَ�ْسَمُع  بن  �سفيان  وقال   .(58)» �لأَْكَرُ
�لَفْقَر  َوَيَرْوَن  �ملَْوُت،  �لَفْقُر  َيُقُوُلوَن  �لنَّا�َض 
قال  قال:  �حل�سن  وعن  يِء«(59).  �ل�سَّ ِقلَُّة  ُهَو 
َفلَْم  ُكلَُّه  �ملََر�َر  ُذْقُت  ُبَنيَّ  لبنه:»َيا  لقمان 
�سبب  و�لفقر  �لَفْقِر«(60).  ِمَن  �أََمرَّ  �َسْيَئاً  �أَُذْق 
�ل�سالم: عليه  �أيوب  قال  �لنا�ض،  �إذلل   يف 
�هللُ  َوَقاَتَل  ِلأَْهِلِه،  ُه  �أََعزَّ َما  �لِغَنَى  �هلُل  »َقاَتَل 

ُه ِلأَْهِلِه«(61).  �لَفْقَر َما �أََذلَّ

املطلب الثاين: نظرة الإ�شالم اإىل البطالة:
�آثارها  لها  �آفة  �لبطالة  �لإ�سالم  يعتر 
تلخي�ض  وميكن  و�ملجتمع،  �لفرد  على  �خلطرية 

نظرة �لإ�سالم �إليها يف �لنقاط �لتالية(62):

ت�سرُّ  �سلبية  ظاهرة  �لبطالة  �لإ�سالم  �عتر   -1
�لوقت  ��ستغالل  �إلى  ودعا  و�ملجتمع،  �لفرد 
عمره  عن  م�سوؤول  فالإن�سان  �ملثمر،  بالعمل 
فيما ق�ساه، فَعْن �أَِبي َبْرَزَة  �لأَ�ْسلَِميِّ h َقاَل: 
َيْوَم  َعْبٍد  َقَدَما  َتُزوُل  :»َل   ِ �هللَّ َر�ُسوُل  َقاَل 
�ْلِقَياَمِة َحتَّى ُي�ْساأََل َعْن ُعْمِرِه ِفيَما �أَْفَناُه، َوَعْن 
�ْكَت�َسَبُه  �أَْيَن  ِمْن  َماِلِه  َوَعْن  َفَعَل،  ِفيَما  ِعْلِمِه 
�أَْباَلُه«(63).  ِفيَما  ِج�ْسِمِه  َوَعْن  �أَْنَفَقُه،  َوِفيَما 
�أبي  فعن  و�ملجتمع،  لالإن�سان  مف�سدة  و�لفر�غ 
-َعزَّ  �هلل   قال:»�إِنَّ  �لنبي  �أن   h �أمامة 
َنْف�ِسَك  ِمْن  َفاأَِنْل  �لَعْجِز،  َعلَى  َلَيُلُوُم   - َوَجلَّ
�أَْو  �هلِل  َعلَى  ْلُت  َتَوكَّ َفُقْل:  ُغِلْبَت  َفاإِْن  �جلْهَد، 
َح�ْسِبَي �هلُل َوِنْعَم �لَوِكيُل«(64). و�لإن�سان مكروه 
 h م�سعود  �بن  فعن  عمل،  بال  يقعد  �أن  له 
ُجَل َفاَِرَغاً َل يِفِ َعْمِل  ِ �أَْكَره �أَْن �أََرَى �لرَّ قال:»�إِينِّ

ُدْنَيا َوَل �آَِخَرٍة«(65). 

2- �عتر �لإ�سالم �لعمل ركيزة �أ�سا�سية من ركائز 
�لقت�ساد �لإ�سالمي، به تتحقق عمارة �لأر�ض، 

وي�ستغني �لإن�سان عن �لآخرين، و�مل�سلم منهيٌّ 
عن �لقعود عن �لعمل بال عذر، بل هو مطالب 
ْبَن َماِلٍك  �أََن�َض  بالعمل حتى �آخر حلظة، فعن 
اَعُة  ِ :»�إِْن َقاَمْت �ل�سَّ h َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �هللَّ
َيُقوَم  َل  �أَْن  ��ْسَتَطاَع  َفاإِْن  َف�ِسيلٌَة،  �أََحِدُكْم  َوِبَيِد 

َحتَّى َيْغِر�َسَها َفْلَيْفَعْل«(66). 

يجوز  ول  �لإ�سالم،  يف  �إيجابية  قيمة  للعمل   -3
يقول  �لآخرة،  بعمل  �لن�سغال  بحجة  تركه 
 � َخرْيً َقطُّ  َطَعاًما  َحٌد  �أَ �أََكَل  :»َما  �لر�سول 
َد�ُوَد   ِ َنِبيَّ �هللَّ َو�إِنَّ  َيِدِه،  َعَمِل  ِمْن  َياأُْكَل  �أَْن  ِمْن 

اَلُم- َكاَن َياأُْكُل ِمْن َعَمِل َيِدِه«(67).  - َعلَْيِه �ل�سَّ

�لذ�تي  �لنفع  لتحقيق  يعمل  ل  �لإن�سان  �إن   -4
لي�ستفيد  ويجتهد  يعمل  بل  فح�سب،  لنف�سه 
و�لطري،  �حليو�ن  حتى  �لآخرون،  عمله  من 
و�لنبي  يقول:»َما ِمْن ُم�ْسِلٍم َيْغِر�ُض َغْر�ًسا، 
�أَْو  ْن�َساٌن  �إِ �أَْو  َطرْيٌ  ِمْنُه  َفَياأُْكُل  َزْرًعا،  َيْزَرُع  �أَْو 

َدَقٌة«(68). َبِهيَمٌة، �إِلَّ َكاَن َلُه ِبِه �سَ

5- �لعمل يغني �لإن�سان عن �ل�ستعفاف و�مل�ساألة، 
و�لبطالة �سبب يف جلوئه �إليها، ويف هذ� ذلته؛ 
�لك�سل  �إلى  يوؤدِّي  �ل�سوؤ�ل  على  و�لعتماد 
وظهور  �لبطالة،  م�ستوى  و�رتفاع  و�خلمول، 
ْدِري  �أَِبي �َسِعيٍد �خْلُ �لتكالية على غريه، فَعْن 
  ِ �هللَّ َر�ُسوَل  �َساأَُلو�  �لأَْن�َساِر  ِمَن  َنا�ًسا  �أَنَّ   h
َحتَّى  َفاأَْعَطاُهْم،  ُلوُه  �َساأَ ُثمَّ  َفاأَْعَطاُهْم،   
َنِفَد َما ِعْنَدُه َفَقاَل:»َما َيُكوُن ِعْنِدي ِمْن َخرْيٍ 
 ،ُ �هللَّ ُه  ُيِعفَّ َي�ْسَتْعِفْف  َوَمْن  َعْنُكْم،  ِخَرُه  �أَدَّ َفلَْن 
ُه  ْ ُي�َسرِّ  ْ َيَت�َسرَّ َوَمْن   ،ُ �هللَّ ُيْغِنِه  َي�ْسَتْغِن  َوَمْن 
ِمَن  َو�أَْو�َسَع   � َخرْيً َعَطاًء  �أََحٌد  �أُْعِطي  َوَما   ،ُ �هللَّ

.(69)» ْرِ �ل�سَّ

املبحث الثالث
الفقر  م��ك��اف��ح��ة  يف  ال��ن��ب��وي  امل��ن��ه��ج  دور 

والبطالة 
يختلف �ملنهج �لنبوي يف عالجه مل�سكلة �لفقر 



117
البلقاء للبحوث والدرا�سات

جملة علمية حمكمة متخ�ص�صة، ت�صدر عن جامعة عمان الأهلية، املجلد )21( العدد )2( 2018

و�لبطالة عن باقي �ملناهج �لأر�سية �ل�سائدة، فهو 
يعتمد �جلانب �لربوي و�لأخالقي يف عالجهما، 
�قت�سادية،  م�سكالت  من  عنهما  ينجم  ما  وعالج 
�جلانب  ة  وبخا�سَّ �لأخرى  �جلو�نب  يهمل  ول 
�لقت�سادي، بل هو منفتح على كل ما يفيد �ملجتمع 
من نظريات و�سيا�سات �قت�سادية ل تتناق�ض مع 
روح �لإ�سالم و�أحكامه. وهذه �لو�سائل �لتي عالج 
ا  �إنَّ و�لبطالة  �لفقر  م�سكلة  بها  �لنبوي  �ملنهج 
�ملر�سيِّ  �لوجه  على  �أكلَها  وُتوؤتي  �أهد�فها  حتقق 
ومن  �لإميان.  حقَّ  باهلل  موؤمن  جمتمع  ظلِّ  يف 
�لو�سائل �لتي �عتمدها �ملنهج �لنبوي يف عالج هذه 

�لظاهرة ما يلي: 

�أ�سا�سيٌّ  مورد  �لزكاة  �ملفرو�سة:  �لزكاة  �أوًل- 
ركيزة  وهي  �لإ�سالمية،  �لدولة  مو�رد  من 
تعمل  و�لقت�سادية،  �ملالية  ركائزه  من  ة  مهمَّ
و�لتكافل  �لقت�سادي  �لتكامل  حتقيق  على 
�لجتماعي يف �ملجتمع، وتوفري فر�ض �لعمل، 
وهي فر�ض عني على كل م�سلم ميلك �لن�ساب 
�لغني  من  ترعاً  �أو  منًَّة  ولي�ست  �ل�سرعي، 
��ستخلف  ما  يف  ه  حقَّ هي  بل  �لفقري،  على 
�لنبوي  �لهدي  حثَّ  وقد  فيه(70)،  �لغني  �هلل 
�أد�ئها، فَعِن �ْبِن َعبَّا�ٍض  -  ر�سي  �لكرمي على 
�إِلَى   h  بََعَث ُمَعاًذ�ً  �أَنَّ �لنَِّبي  �هلل عنهما - 
َ �ْفَرَ�َض َعلَْيِهْم  �ْليََمِن َفَقاَل:»َفاأَْعِلْمُهْم �أَنَّ �هللَّ
ْغِنيَاِئِهْم،  �أَ ِمْن  ُتوؤَْخُذ  �أَْمَو�ِلِهْم،  يِف  �َسَدَقًة 
 h ُهَرْيَرةَ  �أَِبي  وَعْن  ُفَقَر�ِئِهْم«(71).  َعلَى  َوُتَردُّ 
َعلَى  ُدلَِّني  َفَقاَل:    �لنَِّبي  �أَتَى  �أَْعَر�ِبيًّا  �أَنَّ 
 َ �هللَّ َقاَل:»تَْعُبُد  نََّة.  �جْلَ َدَخلُْت  َعِملُْتُه  �إَِذ�  َعَمٍل 
�مْلَْكُتوبََة،  اَلةَ  �ل�سَّ َوُتِقيُم  �َسْيئًا،  ِبِه  ُت�ْسِرُك  لَ 
َكاةَ �مْلَْفُرو�َسَة، َوتَ�ُسوُم َرَم�َساَن«(72).  َوُتوؤَدِّي �لزَّ
قدر  �لزكاة  من  و�ملحتاج  �لفقري  وُيعطى 
ا  كفايته مطعماً، وملب�ساً، وم�سكناً، وغريها ممَّ
من  وحال  بحاله  يليق  ما  على  منه  له  بد  ل 
�لغنى،  �إلى  �لفقر  من  يخرجه  بحيث  ميونه، 

وذلك  �لدو�م،  على  �لكفاية  �إلى  �حلاجة  ومن 
قال  و�لأ�سخا�ض.  �لأحو�ل  باختالف  يختلف 
ْغُنو�«(73).  َفاأَ �أَْعَطْيُتْم  »�إَِذ�   :h عمر  �خلليفة 
ومل  �لزكاة،  تكف  مل  و�إذ�  �ل�سدقة.  يف  يعني 
تف بحاجة �ملحتاجني، وجب يف �ملال حق �آخر 
د  �سوى �لزكاة، وهذ� �حلق ل يتقيَّد ول يتحدَّ
�لقدر  �لأغنياء  مال  فيوؤخذ من  بالكفاية،  �إل 

�لذي يقوم بكفاية �لفقر�ء(74). 

كالذهب  �لنقدية  �لأمو�ل  يف  و�جبة  و�لزكاة 
و�لثمار  و�لزروع  كالأنعام  و�لعينية  ة،  و�لف�سَّ
على  �لق�ساء  منها  و�لق�سد  �لتجارة،  وعرو�ض 
وحلُّ  عليه،  و�لتو�سعة  �لفقري  بكفاية  �لفقر 
وزيادة  �لتنمية،  وحتقيق  �لقت�سادية،  �مل�سكالت 
�ل�ستثمار، وحتقيق �لعد�لة �لجتماعية، و�لتو�زن 
ت�سود  بحيث  و�لأغنياء،  �لفقر�ء  بني  �لجتماعي 
و�لتو�زن  �لفقر،  �ملجتمع، وُيق�سى على  �لألفة يف 
يف  �ملجتمع  �أفر�د  بني  �لتو�زن  يعني  �لجتماعي 
ولو  �لدخل(75).  م�ستوى  يف  ل  �ملعي�سة  م�ستوى 
�أدَّى �لأغنياء زكاة �أمو�لهم لفا�ض �ملال كما فا�ض 
فاأمر  �لعزيز،  عبد  بن  عمر  �خلليفة  عهد  يف 
�أَْيَن  �لنَّاِكُحوَن؟  �لنا�ض:»�أَْيَن  يف  ينادي  �أن  �ملنادي 

�لَغاِرُمُوَن؟«(76). 

دعم  على  يقت�سر  ل  �لزكاة  من  �لهدف  �إنَّ 
بل  عام،  كل  معني  مببلغ  معنيَّ  زمن  يف  �لفقري 
ب بيده يف �مل�ستقبل �إن كان من  �إعانته على �لتك�سُّ
ميكن  �لزكاة  طريق  فعن  �لعمل،  على  �لقادرين 
عمل  فر�ض  خلق  طريق  عن  �لبطالة  مكافحة 
�لقرو�ض  ومنح  �ل�ستثمار،  بت�سجيع  �إ�سافية 
�ملالية، و�إقامة �مل�سانع و�مل�ساريع �لتنموية، و�حلث 
على �لزر�عة و��ست�سالح �لأر��سي، وبناء �لأ�سو�ق 
�لتجارية، و�إقامة عالقات �قت�سادية وتارية مع 
�لدول �ملجاورة وغري ذلك(77). وكذلك �سر�ء �لآلت 
و�أدو�ت �لإنتاج ومتليكها للعمال و�ملهنيني �لفقر�ء 
ليتمّكنو� من �لإنتاج، فللزكاة دْوٌر ��ستثماريٌّ ميكن 
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منتظم  دخل  وتوفري  �لإنتاج  زيادة  يف  ُي�سهم  �أن 
للفقري يعتا�ض منه. 

�ْبِن  فَعِن  �لفطر،  زكاُة  �ملفرو�سة  �لزكاة  ومن 
 ِ ُعَمَر - ر�سي �هلل عنهما - َقاَل: َفَر�َض َر�ُسوُل �هللَّ
اًعا ِمْن �َسِعرٍي  ٍر، �أَْو �سَ اًعا ِمْن مَتْ  َزَكاَة �ْلِفْطِر �سَ
ِغرِي  َو�ل�سَّ َو�لأُْنَثى،  َكِر  َو�لذَّ  ، رِّ َو�حْلُ �ْلَعْبِد  َعلَى 
َقْبَل  ُتوؤَدَّى  �أَْن  ِبَها  َو�أََمَر  �مْلُ�ْسِلِمنَي،  ِمَن  َو�ْلَكِبرِي 
هذه  �ُسرعت  وقد  اَلِة(78).  �ل�سَّ �إَِلى  �لنَّا�ِض  ُخُروِج 
وطهرًة  و�مل�ساكني؛  للفقر�ء  طعمًة  �ل�سدقة 

وتكفري�ً لذنوب �ل�سائمني(79).

�ل�سدقات  تلعب  �ل�سدقات:  نو�فل  ثانياً- 
يف  �لفقر  من  �حلدِّ  يف  مهماً  دور�ً  عية  �لتطوُّ
بني  �لفجوة  تقلي�ض  على  وتعمل  �ملجتمع، 
�لغني و�لفقري، وتوفري فر�ض عمل له، وهذه 
ي�سرط  ول  حني،  كل  يف  ُتعطى  �ل�سدقات 
فيها �لن�ساب كما يف �لزكاة. وقد ورد يف �لهدي 
يف  هريرة  �أبي  فعن  فيها،  ب  ُيرغِّ ما  �لنبويِّ 
حديث �ل�سبعة �لذين يظلُّهم �هلل يف ظله يوم ل 
َق �أَْخَفى  ظلَّ �إل ظلُّه وذكر منهم:»َوَرُجٌل َت�َسدَّ
يُنُه«(80). ووجه  َحتَّى َل َتْعلََم �ِسَماُلُه َما ُتْنِفُق مَيِ
َدَقة  �سَ ل  َف�سْ ِديث  �حْلَ َهذ�  يف  �ل�ستدلل: 
ع،  �لتََّطوُّ َدَقة  �سَ يِف  �ْلُعلََماء:»َوَهَذ�  َقاَل  ّر،  �ل�سِّ
ُه �أَْقَرب �إَِلى �ْلإِْخاَل�ض،  ل؛ ِلأَنَّ ّر ِفيَها �أَْف�سَ َفال�سِّ
ُعْجَرة  بن  كعب  وعن  َياء«(81).  �لرِّ ِمْن  َو�أَْبَعد 
ِطيَئَة  �خْلَ ُتْطِفُئ  َدَقُة  :»َو�ل�سَّ قال  قال: 
ووجه  َفا(82)«(83).  �ل�سَّ َعلَى  ِليُد  �جْلَ َيْذَهُب  كَما 
مطلقاً  �ل�سدقة  بال�سدقة  �ملق�سود  �لدللة: 
�سو�ء �لزكاة �لو�جبة �أو �لتطوع، و�سو�ء �أكانت 
�أي  �خَلطيَئة«  وقوله:»ُتطِفئ  �أم كثرية.  قليلة 

خطيئة بني �آدم، وهي �ملعا�سي(84).

�لجتماعي  للتكافل  �لجتماعي:  �لتكافل  ثالثاً- 
دور مهمٌّ يف تخفيف �لفقر وحماربة �لبطالة، 
وقد ورد يف �لهدي �لنبويِّ ما يحث على �لتكافل 
�لجتماعي، ومن �لأمثلة �لر�ئعة على ذلك ما 

ر�سول  قال   h �لأ�سعري  مو�سى  �أبي  عن  جاء 
�هلل :»�إِنَّ �لأَ�ْسَعِريِّنَي �إَِذ� �أَْرَمُلو�(85) يِف �ْلَغْزِو، 
َكاَن  َما  َجَمُعو�  ِبامْلَديَنِة،  ِعَياِلِهْم  َطَعاُم  َقلَّ  �أَْو 
يِف  َبْيَنُهْم  �ْقَت�َسُموُه  ُثمَّ  َو�ِحٍد،  َثْوٍب  يِف  ِعْنَدُهْم 
ِة، َفُهْم ِمّني، َو�أََنا ِمْنُهْم«(86).  ِويَّ �إَِناٍء َو�ِحٍد ِبال�سَّ
�لأ�سعريني،  ف�سيلة  على  �حلديث  دلَّ  فقد 
خلط  وف�سيلة  و�ملو��ساة،  �لإيثار  وف�سيلة 
�لأزو�د يف �ل�سفر، وف�سيلة جمعها يف �سيء عند 
قلتها يف �حل�سر، ثم يق�سم(87). وعن عبد �هلل 
بن عمرو h قال: قال ر�سول �هلل :»�ْعُبُدو� 
َعاَم،  �لطَّ َو�أَْطِعُمو�  اَلَم،  �ل�سَّ َو�أَْف�ُسو�  ْحَمَن،  �لرَّ
على  حثٌّ  �حلديث  ويف  َناَن«(88).  �جْلِ َتْدُخُلوَن 
�لإطعام وحتقيق �لتكافل بني �لغني و�لفقري. 

رت �لأحاديث �لنبويَّة من �لبتعاد عن روح  وقد حذَّ
�لفقري دون  �ملجتمع بحيث ُيرك  �لتكافل يف 
فعَن  �لأغنياء،  �إخو�نه  من  وم�ساعدة  معونة 
�َسِمْعُت  قال:  َعْنُهما-   ُ �هللَّ ي  -َر�سِ َعبَّا�ٍض  �بن 
ِ  َيُقوُل:»َلْي�َض �مْلُوؤِْمُن �لَِّذي َي�ْسَبُع  َر�ُسوَل �هللَّ
 h َذرٍّ  �أَِبي  وَعْن  َجْنِبِه«(89).  �إَِلى  َجاِئٌع  َوَجاُرُه 
ِ :»َيا �أََبا َذرٍّ �إَِذ� َطَبْخَت  َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �هللَّ
ِجرَي�َنَك«(90).  َوَتَعاَهْد  َماَءَها  َفاأَْكِرْ  َمَرَقًة 
ندُب  �ل�سابق  �حلديث  يف  �ل�ستدلل:  ووجه 
على  �لتو�سعة  لق�سد  �لطعام  مرق  �إكثار 
�جلري�ن و�لفقر�ء(91). و�لتكافل ل يكون على 
على  يكون  �أن  بد  ل  بل  فقط،  فرديٍّ  م�ستوى 
كافة.  و�لإ�سالمية  �لعربية  �لدول  م�ستوى 

و�لتكافل له �سور كثرية نذكر منها:

�لغني  �لقريب  يقوم  حيث  �لأقارب:  نفقة   -1
�بناً،  �أو  كان،  �أباً  �لفقري  قريبه  على  بالنفقة 
�أهل  باتفاق  ذلك  غري  �أو  �أختاً،  �أو  �أخاً،  �أو 
قال  قال:   h �مْلَُحاِرِبيِّ  َطاِرِق  َفَعْن  �لعلم(92). 
ْن  ر�سول �هلل : »يُد �مَْلُْعِطي �َْلُعْلَيا، َو�ْبَد�أْ مِبَ
ْدَناَك  �أَ ُثمَّ  َو�أََخاَك،  ْخَتَك  َو�أُ َو�أََباَك،  َك  �أُمَّ َتُعوُل: 
 ِ �أَْدَناَك«(93). وَعْن َجاِبٍر h َقاَل: قال َر�ُسوَل �هللَّ
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َل  َف�سَ َفاإِْن  َعلَْيَها،  ْق  َفَت�َسدَّ ِبَنْف�ِسَك،  :»�ْبَد�أْ 
�َسيٌء  �أَْهِلَك  َعْن  َل  َف�سَ ْن  َفاإِ َفالأَْهِلَك،  �َسيٌء 
َقَر�َبِتَك  ِذي  َعْن  َل  َف�سَ َفاإِْن  َقَر�َبِتَك،  َفِلِذي 
�لقريب  ي�ستحقُّ  ول  َوَهَكَذ�«(94).  َفَهَكَذ�  �سيء، 
�إليها،  �إذ� كان حمتاجاً  �إل  �لنفقة على قريبه 
�ملو��ساة، و�ملُو�سر  لأن �لنفقة تب على �سبيل 
  �هلل  ر�سول  �أن  روي  ملا  عنها(95) ،  م�ستغن 
ِبَنْف�ِسِه،  َفْلَيْبَد�أ  َتاَجاً  حُمْ �أََحَدُكم  َكاَن  قال:»�إَِذ� 
اًل  َف�سْ َكاَن  ْن  َفاإِ َفاِلأْهِلِه،  اًل  َف�سْ َكاَن  َفاإِْن 

َفاِلأَقاِرِبِه«(96). 

و�سيلة  �حل�سن  فالقر�ض  �حل�سن:  �لقر�ض   -2
بناء  على  و�إعانتهم  �لفقر�ء،  على  للتي�سري 
ر فر�ض �لعمل،  �مل�ساريع �لقت�سادية �لتي توفِّ
وهو يق�سي على �لبطالة، ومينع �لأغنياء من 
ل  فاملقر�ض  وغريه،  بالربا  �لفقر�ء  ��ستغالل 
و�لأجر  تعالى،  �هلل  ر�سا  �إل  قر�سه  يبغي من 
�لأحاديث  �أر�سدت  وقد  �لآخرة،  يف  �مل�ساعف 
 h ِبي ُهَرْيَرَة �لنبوية �ل�سريفة �إلى ذلك، َفَعْن �أَ
�َض َعْن ُموؤِْمٍن  ِ :»َمْن َنفَّ َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �هللَّ
ُ َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن  �َض �هللَّ ْنَيا َنفَّ ُكْرَبًة ِمْن ُكَرِب �لدُّ
َر  َر َعلَى ُمْع�ِسٍر َي�سَّ ُكَرِب َيْوِم �ْلِقَياَمِة، َوَمْن َي�سَّ
ْنَيا َو�لآِخَرِة، َوَمْن �َسَرَ ُم�ْسِلًما  ُ َعلَْيِه يِف �لدُّ �هللَّ
َعْوِن  يِف   ُ َو�هللَّ َو�لآِخَرِة،  ْنَيا  �لدُّ يِف   ُ �هللَّ ُه  �َسَرَ
ووجه  �أَِخيِه«(97).  َعْوِن  يِف  �ْلَعْبُد  َكاَن  َما  �ْلَعْبِد 
حو�ئج  ق�ساِء  ف�سُل  �حلديث  يف  �ل�ستدلل: 
�مل�سلمني، ونفعهم مبا تي�سر من علم، �أو مال، 
�أو  �أو ن�سيحة،  �إ�سارة مب�سلحة،  �أو  �أو معاونة، 
غري ذلك. ومعنى تنفي�ض �لكربة: �إز�لتها(98). 

مظاهر  من  مظهر  وهو  �لتو�رث:  نظام   -3
دعا  �لذي  و�لقت�سادي  �لجتماعي  �لتكافل 
تقوم  �لنظام  هذ�  وفل�سفة  �لإ�سالم،  �إليه 
�آخر؛  �إلى  �سخ�ض  من  �ملال  ملكية  نقل  على 
لينتفع به �لآباء، و�لأبناء، و�لأزو�ج، و�لأقارب، 
و��ستثمار ما ورثوه يف خدمة �ملجتمع و�لدولة 

مت  و�لإن�سانية. ولو مل ي�سرع �لتو�رث لت�سخَّ
بعينها،  قليلة  فئة  يد  يف  و�لرو�ت  �لأمو�ل 
يف  �لبطالة  و�نت�سار  �لفقر  �إلى  ذلك  ولأدَّى 
تفتيتها؛  على  يعمل  �لتو�رث  ولكنَّ  �ملجتمع، 
�سو�ء،  �لفقر�ء و�لأغنياء على حد  بها  لينتفع 
قال:  �هلل  ر�سول  �أن   h ُهَرْيَرَة  �أَِبي  فَعْن 
رت  ِلَوَرَثته«(99)، وقد حذَّ َفُهَو  َماًل  َتَرَك  »َوَمْن 
�ملري�ث  �ل�سريفة من قطع  �لنبوية  �لأحاديث 
َقاَل:   h َماِلٍك  ْبِن  �أََن�ِض  فَعْن  ي�ستحقه،  عمن 
َعلَّي  َي�ِسيُل     ِ �هللَّ َر�ُسوِل  َناَقِة  َلَتْحَت  �إِينِّ 
ُكلَّ  �أَْعَطى  َقْد   َ �هللَّ َيُقوُل:»�إِنَّ  َف�َسِمْعُتُه  ُلَعاُبَها 
ووجه  ِلَو�ِرٍث«(100)،  َة  يَّ َو�سِ َل  �أََل  ُه  َحقَّ َحقٍّ  ِذي 
�لو�سية  منع  يف  �أن  �حلديث  من  �لدللة 
للو�رث حتقيًقا للتكافل �لجتماعي من خالل 
و�إعادة  معينة،  فئة  �أيدي  يف  �ملال  ح�سر  عدم 

توزيعه بحيث ي�ستفيد منه جميع �لورثة.

ارة �ل�سر و�لتغطية،  ار�ت: �أ�سل �لكفَّ 4- �أد�ء �لكفَّ
عن  �لذنب  �أثر  ميحو  �سالح  عمل  وهي 
لأنها  �ل�سم  بهذ�  يت  و�سمِّ فاعله(101). 
ُملحقة  وهي  ت�سره(102).  �أي  �لذنب:  ر  تكفِّ
بال�سدقات، ولها دور يف �إعانة �لفقري و�مل�سكني، 
وتوفري فر�ض عمل لهما. ويف �حلث على �أد�ء 
   ِ �هللَّ َر�ُسوَل  �أَنَّ  ُهَرْيَرَة  �أَُبو  روى  �لكفارة 
 � َها َخرْيً نٍي َفَر�أَى َغرْيَ َقاَل:»َمْن َحلََف َعلَى مَيِ
ووجه  َوْلَيْفَعْل«(103).  يِنِه  مَيِ َعْن  ْر  َفْلُيَكفِّ ِمْنَها 
�لدللة: يف هذ� �حلديث دللة على من حلف 
خري�ً  �حلنث  وكان  تركه،  �أو  �سيء  فعل  على 
من �لتمادي على �ليمني، ��ستحب له �حلنث، 
ارة(104). وعن �أبي ُهَرْيَرَة h َقاَل:  وتلزمه �لكفَّ
َجاَءُه  �إِْذ    �لنَِّبيِّ  ِعْنَد  ُجُلو�ٌض  َنْحُن  َبْيَنَما 
َقاَل:»َما  َهلَْكُت.   ِ �هللَّ َر�ُسوَل  َيا  َفَقاَل:  َرُجٌل، 
اِئٌم.  �سَ َنا  َو�أَ �ْمَر�أَِتي  َعلَى  َوَقْعُت  َقاَل:  َلَك؟ 
ُد َرَقَبًة ُتْعِتُقَها«؟  ِ :«َهْل َتِ َفَقاَل َر�ُسوُل �هللَّ
وَم �َسْهَرْيِن  َقاَل: َل. َقاَل:»َفَهْل َت�ْسَتِطيُع �أَْن َت�سُ
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�إِْطَعاَم  ُد  َتِ َفَقاَل:»َفَهْل  َل.  َقاَل:  «؟  ُمَتَتاِبَعنْيِ
�لنَِّبيُّ  َفَمَكَث  َقاَل:  َل.  َقاَل:  ِم�ْسِكيًنا«؟  �ِستِّنَي 
، َفَبْيَنا َنْحُن َعلَى َذِلَك �أُِتَي �لنَِّبيُّ  ِبَعَرٍق 
اِئُل«؟  ٌر - َو�ْلَعَرُق �مْلِْكَتُل - َقاَل:»�أَْيَن �ل�سَّ ِفيَها مَتْ
َفَقاَل  ِبِه«.  ْق  َفَت�َسدَّ َقاَل:»ُخْذَها  �أََنا.  َفَقاَل: 
 ِ َفَو�هللَّ  ، ِ َر�ُسوَل �هللَّ َيا  ِمنِّي  �أَْفَقَر  �أََعلَى  ُجُل:  �لرَّ
َبْيٍت  �أَْهُل   - َتنْيِ رَّ �حْلَ -ُيِريُد  َلَبَتْيَها  َبنْيَ  َما 
َحتَّى    �لنَِّبيُّ  ِحَك  َف�سَ َبْيِتي،  �أَْهِل  ِمْن  �أَْفَقُر 
ويف  �أَْهلََك«(105).  َقاَل:»�أَْطِعْمُه  ُثمَّ  �أَْنَياُبُه،  َبَدْت 
ار�ت يف �لتخفيف  �حلديث دليل على دْوِر �لكفَّ

عن �لفقر�ء و�مل�ساكني.

ار�ت  كالكفَّ وهي  و�لأ�سحية:  �لهدي  ت�سريع   -5
و�ل�سدقات ُت�سهم يف م�ساعدة �لفقري و�ملحتاج 
َعِلي  َعْن  جاء  �لهدي  ت�سريع  ويف  عوزه،  و�سد 
�أَُقوَم  �أَْن     ِ �هللَّ َر�ُسوُل  »�أََمَريِن  قوله:   h
َوُجُلوِدَها  ِبلَْحِمَها  َق  �أََت�َسدَّ َو�أَْن  ُبْدِنه(106)،  َعلَى 
ِمْنَها«(108).  �َر  زَّ �جْلَ �أُْعِطي  َل  َو�أَْن  َو�أَِجلَِّتَها(107)، 
فو�ئد  �حلديث  هذ�  �لنووي:»يف  �لإمام  قال 
وجو�ز  �لهدي،  �سوق  ��ستحباب  منها:  كثرية 
�لنيابة يف نحره، و�لقيام عليه، وتفرقته، و�أنه 
َوِجاللها«(109).  وجلودها  بلحومها  يت�سدق 
َقاَل:   h َماِلٍك  ْبَن  �أََن�َض  فعن  �لأ�سحية  و�أما 
ي  �أُ�َسحِّ َو�أََنا   ، ِبَكْب�َسنْيِ ي  حِّ ُي�سَ   �لنَِّبي  َكاَن 
َقاَل:   h �لأَْكَوِع  ْبِن  �َسلََمَة  وَعْن   .(110) ِبَكْب�َسنْيِ
ِبَحنَّ  ى ِمْنُكْم َفاَل ُي�سْ َقاَل �لنَِّبي:»َمْن �َسحَّ
ا َكاَن �ْلَعاُم  َبْعَد َثاِلَثٍة َويِف َبْيِتِه ِمْنُه �َسيٌء«. َفلَمَّ
َفَعْلَنا  َكَما  َنْفَعُل   ِ �هللَّ َر�ُسوَل  َيا  َقاُلو�:  �مْلُْقِبُل 
َفاإِنَّ  َو�دَِّخُرو�،  َو�أَْطِعُمو�  َقاَل:»ُكُلو�  ي  �مْلَا�سِ َعاَم 
ُتِعيُنو�  �أَْن  َفاأََرْدُت  ِبالنَّا�ِض َجْهٌد  َكاَن  �ْلَعاَم  َذِلَك 
�أن  له  بطال:»ُي�ستحب  �بن  قال  ِفيَها«(111). 
يت�سدق بثلثها، وياأكل ثلثها، ُويطعم �جلري�ن 
ثلثها؛ لأن ذلك كان يفعله بع�ض �ل�سلف«(112).

6- ت�سريع �لوليمة: فعن عبد �لرحمن بن عوف 
h �أن ر�سول �هلل :»�أَْومِلْ ولو ب�ساٍة«(113). �أَي 

َنع َوليمًة. و�حلكمة منها �إدخال �ل�سرور يف  ��سْ
ح�ض  ولهذ�  �لفقري(114)؛  خا�سة  �ملوؤمن  قلب 
ر من  �إليها، وحذَّ  على دعوة �لفقري  �لنبي 
دعوة �لأغنياء وترك �لفقر�ء، فعن �أبي هريرة 
�ْلَوِليَمِة  َعاِم َطَعاُم  �أنه كان يقول:»�َسرُّ �لطَّ  h
�ْلُفَقَر�ُء«(115).  ُك  َوُيْرَ �لأَْغِنَياُء،  َلَها  ُيْدَعى 
�سر  تكون  �أنها  �أي  �لأَْغِنَياُء«  َلَها  قوله:»ُيْدَعى 
�لطعام �إذ� كانت بهذه �ل�سفة؛ ولهذ� قال �بن 
�ْلَفِقرُي  َوُتِرَك  �ْلَغِنيُّ  ُخ�ضَّ  h:»�إَِذ�  م�سعود 

�أُِمْرَنا �أَن َل جنيب«(116).

�ملولود،  عن  ُيذبح  ما  وهي  �لعقيقة:  ت�سريع   -7
َعبَّا�ٍض-ر�سي  �ْبِن  فَعِن   ، �لنبيُّ  فعلها  وقد 
�َسِن  ِ  َعقَّ َعِن �حْلَ �هلل عنهما- �أَنَّ َر�ُسوَل �هللَّ
�َسنْيِ َكْب�ًسا َكْب�ًسا(117). و�حلديث دليل على  َو�حْلُ
م�سروعية �لعقيقة، وفيها �إرفاء مو�رد �لتكافل 

�لجتماعي بني �لنا�ض(118).

8- �إباحة �ل�سيد: فَعْن َعِدي ْبِن َحاِتٍ َقاَل: �َساأَْلُت 
�لنَِّبي  َفَقاَل:»�إَِذ� �أَْر�َسْلَت َكْلَبَك �مْلَُعلََّم َفَقَتَل 
َعلَى  �أَْم�َسَكُه  ا  َ َفاإِنَّ َتاأُْكْل،  َفاَل  �أََكَل  َو�إَِذ�  َفُكْل، 
َنْف�ِسِه«(119). ووجه �لدللة: يف �إطالق �حلديث 
�لكالب  بجميع  �ل�سيد  �إباحة  على  دليل 
�ل�سيد، حلاجة  �لإ�سالم  �أباح  �ملعلَّمة(120). وقد 
�لقادرين  غري  �لفقر�ء  وخا�سة  �إليه،  �لنا�ض 
و�سيلة  �تخاذه  من  ر  وحذَّ �للحوم،  �سر�ء  على 

للهو و�ملرح.

ة حالت  9- ت�سريع �لفدية: فتجب �لفدية يف عدَّ
مبيَّنة يف �لفقه �لإ�سالمي، فتجب على �سبيل 
�ملثال على من عجز عن �ل�سيام لكر، �أو مر�ض 
�لَِّذيَن  تعالى:»َوَعلَى  قال  ُبروؤُه.  يرجى  ل 
ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِم�ْسِكنٍي«(121). فعْن َعَطاٍء 
ُقوَنُه  :»َوَعلَى �لَِّذيَن ُيَطوَّ �َسِمَع �ْبَن َعبَّا�ٍض َيْقَر�أُ
َلْي�َسْت  َعبَّا�ٍض:  �ْبُن  َقاَل  ِم�ْسِكنٍي«.  َطَعاُم  ِفْدَيٌة 
�ْلَكِبرَيُة  َو�مْلَْر�أَُة  �ْلَكِبرُي  ْيُخ  �ل�سَّ ُهَو  ْن�ُسوَخٍة،  مِبَ
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وَما، َفْلُيْطِعَماِن َمَكاَن ُكلِّ  َل َي�ْسَتِطيَعاِن �أَْن َي�سُ
َيْوٍم ِم�ْسِكيًنا«(122).

10- �لغنيمة و�لفيء:

�لغنيمة: ما ُيوؤخذ من �أمو�ل �لعدو عن طريق 
من  يوؤخذ  ما  فهو  �لفيء:  ا  و�أمَّ �لقتال(123). 
و�جلزية(125).  كاخلر�ج(124)  قتال  بغري  �لعدو 
:»َمْن   ِ �هللَّ َر�ُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ُمَعاِوَيَة  فعن 
ُ �مْلُْعِطي  يِن، َو�هللَّ ْهُه يِف �لدِّ � ُيَفقِّ ُ ِبِه َخرْيً ُيِرِد �هللَّ
َظاِهِريَن  ُة  �لأُمَّ َهِذِه  َتَز�ُل  َوَل  �ْلَقا�ِسُم،  َو�أََنا 
َوُهْم   ِ �هللَّ �أَْمُر  َياأِْتي  َحتَّى  َخاَلَفُهْم  َمْن  َعلَى 
ِفيُكْم  ُف  �أََت�َسرَّ َل  َو�مْلَْعَنى:  َظاِهُروَن«(126). 
ٍة َوَل َمْنٍع ِبَر�أِْيي، �أَْي َل �أُْعِطي �أََحًد�، َوَل  ِبَعِطيَّ

 .(127) ِ ْمِر �هللَّ �أَْمَنُع �أََحًد� �إِلَّ ِباأَ

و�لهبة:  �لترعات:  و�سائر  �لهبات  ت�سريع   -11
تعم  وهي  ِعَو�ٍض(128).  ِباَل  لالأ�سياء  ِليُك  ْ متَّ
�إلى  نَّة  �ل�سُّ �أر�سدت  وقد  و�ل�سدقات،  �لهد�يا 
 ، �لنَِّبيِّ  َعِن   h ُهَرْيَرَة  �أَِبي  فعن  ذلك، 
َجاَرٌة  ِقَرنَّ  حَتْ َل  �مْلُ�ْسِلَماِت  ِن�َساُء  َقاَل:»َيا 
و�لهبات  �َساٍة.«(130).  ِفْر�ِسَن(129)  َوَلْو  اَرِتَها  جِلَ
بجميع �أنو�عها تعني �لإن�سان على �إز�لة �ل�سح 
له،  �ملوهوب  �ل�سرور على  و�لبخل، كما تدخل 
وت�سد حاجة �ملحتاج �إذ� كان فقري�ً(131)، وُت�سهم 

يف توفري فر�ض عمل كثرية يف �ملجتمع.

باملال  ترع  وهي  و�لوقف:  �لو�سية  ت�سريع   -12
ُي�سهم يف مكافحة �لفقر و�لبطالة، لهذ� حّثت 
فَعْن  للفقر�ء،  ُتعل  �أن  �ل�سريفة  �لأحاديث 
َطْلَحَة:»�ْجَعْلَها  لأَِبي    �لنَِّبي  َقاَل  �أََن�ٍض 
ْبِن  َو�أَُبيِّ  اَن  �سَّ حِلَ َفَجَعلََها  �أََقاِرِبَك«.  ِلُفَقَر�ِء 

َكْعٍب(132).

ِبَعنْيٍ  �ِلْنِتَفاِع  �إَباَحُة  وهي  �لعارية:  ت�سريع   -13
قاُل:  �أَُماَمَة  �أََبي  فعن  �مْلَاِل(133).  �أَْعَياِن  ِمْن 
�ٌة  ُموؤَدَّ َيُقوُل:»�ْلَعاِرَيُة     ِ �هللَّ َر�ُسوَل  �َسِمْعُت 
�إغاثة  و�لعارية فيها  َو�مْلِْنَحُة(134) َمْرُدوَدٌة«(135). 

�لذي  و�لفقري  �ملحتاج  حاجة  و�سد  للملهوف، 
لزر�عته  �لالزمة  �ملعد�ت  توفري  ي�ستطيع  ل 
ويزدهر  �لتعاون،  يتحقق  وبهذ�  و�سناعته، 

�لقت�ساد(136).

كرمية  حياة  بتوفري  �لدولة  م�سوؤولية   -14
�سيا�سات  خالل  من  وذلك  للمو�طنني، 
�لجتماعي،  مان  �ل�سَّ مثل:  �قت�سادية 
�لوطنية،  و�ملعونة  �ل�سحي،  و�لتاأمني 
ُعَمَر- ْبَن   ِ �هللَّ َعْبَد  فعن  ...�لخ،  و�لت�سغيل، 
  ِ ر�سي �هلل عنهما- قال: �َسِمْعُت َر�ُسوَل �هللَّ
ِتِه، َفالإَِماُم  ُكْم َر�ٍع َوَم�ْسوؤوٌل َعْن َرِعيَّ َيُقوُل:»ُكلُّ
ِتِه...«(137). وعن �أََبي  َر�ٍع، َوْهَو َم�ْسوؤوٌل َعْن َرِعيَّ
   ِ َر�ُسوَل �هللَّ َقاَل: �َسِمْعُت   h َمْرمَيَ �لأَْزِدي 
�َسْيًئا   - َوَجلَّ َعزَّ   -  ُ �هللَّ َولَُّه  » َمْن  َيُقوُل: 
َحاَجِتِهْم  ُدوَن  َفاْحَتَجَب  �مْلُ�ْسِلِمنَي  �أَْمِر  ِمْن 
ُدوَن  َعْنُه   ُ �هللَّ �ْحَتَجَب  َوَفْقِرِهُم  َوَخلَِّتِهْم(138) 
َحاَجِتِه َوَخلَِّتِه َوَفْقِرِه«(139). فهذ� حتذير لأويل 
�لأمر من �لحتجاب عن �لرعيَّة، وعدم توفري 
ما يحتاجون �إليه من �سرور�ت �حلياة، �أو عدم 
ق�ساء م�ساحلهم. وتزد�د م�سوؤولية �لدولة يف 
�لكر  عند  ملو�طنيها  �لكرمية  �حلياة  توفري 

و�لعجز عن �لعمل.

يجب  و�ملالية:  �لتجارية  �لعالقات  �سبط  ر�بعاً- 
�لأمو�ل  على  يحافظ  �أن  �لأمر  ويل  على 
�لتعامل  ومينع  و�ل�سياع،  �لتلف  من  ة  �لعامَّ
ز  مات، و�أكل �أمو�ل �لنا�ض بالباطل، ويعزِّ باملحرَّ
هذه  و�سبط  �أنو�عها؛  بجميع  �ملالية  �لرقابة 
�لأمور له �أثر كبري يف مكافحة �لفقر و�لبطالة 

وعدم ��ستغالل �لنا�ض(140). ومن �سور ذلك:

�لآخرين:  �لنا�ض  �أمو�ل  على  �لعتد�ء  حرمة   -1
 ِ �هللَّ َر�ُسوُل  َقاَل  َقاَل:   h ُهَرْيَرَة  �أَِبي  فَعْن 
�أََخاُه  َيْحِقَر  �أَْن  رِّ  �ل�سَّ ِمَن  �ْمِرٍئ  :»ِبَح�ْسِب 
َدُمُه َوَماُلُه  �مْلُ�ْسِلِم َحَر�ٌم  �مْلُ�ْسِلِم َعلَى  �مْلُ�ْسِلَم ُكلُّ 

ُه«(141). َوِعْر�سُ
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�أَِبي ُهَرْيَرَة: َعِن  �أكل مال �ليتيم: فَعْن  2- حرمة 
َقاُلو�:  �مْلُوِبَقاِت«.  ْبَع  �ل�سَّ َقاَل:»�ْجَتِنُبو�  �لنَِّبي، 
 ، ِ ِباهللَّ ْرُك  َقاَل:»�ل�سِّ ؟  ُهنَّ َوَما   ، ِ �هللَّ َر�ُسوَل  َيا 
�إِلَّ   ُ �هللَّ َم  َحرَّ �لَِّتي  �لنَّْف�ِض  َوَقْتُل  ْحُر،  َو�ل�سِّ
َبا، َو�أَْكُل َماِل �ْلَيِتيِم، َو�لتََّويّل  ، َو�أَْكُل �لرِّ قِّ ِباحْلَ
�مْلُوؤِْمَناِت  �مْلُْح�َسَناِت  َوَقْذُف  ْحِف،  �لزَّ َيْوَم 

�ْلَغاِفاَلِت«(142).

3- منع �لتبخي�ض و�لتطفيف يف �ملو�زين: فَعِن �ْبِن 
 ِ َعبَّا�ٍض -ر�سي �هلل عنهما- َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل �هللَّ
َوَلْيُتْم  َقْد  َو�مْلِيَز�ُن:»�إنكم  �مْلِْكَياُل   لأ�سحاب 

اِلَفُة قبلكم«(143). �أَْمًرين َهلََكْت ِفيِه �لأَُمُم �ل�سَّ

ِ َعْن  4- حماربة �لحتكار: فَعْن َمْعَمِر ْبِن َعْبِد �هللَّ
ِ  َقاَل:»َل َيْحَتِكُر �إِلَّ َخاِطٌئ«(144).  َر�ُسوِل �هللَّ

�أَِبي  عْن  �حلديث:  ففي  �لِغ�ض:  حماربة   -5
ِة  ْرَ �سُ َعلَى  َمرَّ     ِ �هللَّ َر�ُسوَل  �أَنَّ   h ُهَرْيَرَة 
َبلاًَل،  اِبُعُه  �أَ�سَ َفَناَلْت  ِفيَها،  َيَدُه  َفاأَْدَخَل  َطَعاٍم، 
َقاَل:  ؟«.  َعاِم  �لطَّ اِحَب  �سَ َيا  َهَذ�  َفَقاَل:»َما 
َقاَل:»�أََفاَل   . ِ �هللَّ َر�ُسوَل  َيا  َماُء  �ل�سَّ اَبْتُه  �أَ�سَ
َعاِم َكي َيَر�ُه �لنَّا�ُض؟ َمْن َغ�ضَّ  َجَعْلَتُه َفْوَق �لطَّ

َفلَْي�َض ِمنِّي«(145). 

َكْعِب  �ْبِن  فَعِن  و�ملفل�ض:  �ل�سفيه  على  �حلجر   -6
ِ  َحَجَر َعلَى  ْبِن َماِلٍك َعْن �أَِبيِه �أَنَّ َر�ُسوَل �هللَّ
َعلَْيِه(146).  َكاَن  َدْيٍن  يِف  َوَباَعُه  َماَلُه   hٍ ُمَعاذ 
َيُجوُز  �أَنَُّه  ُمَعاٍذ  َعلَى    ِبَحْجِرِه  �ُ�ْسُتِدلَّ  َوَقْد 
َيُجوُز  �أَنَُّه  َوَعلَى  َمْدُيوٍن،  ُكلِّ  َعلَى  ْجُر  �حْلَ

اِء َدْيِنِه(147). ِلْلَحاِكِم َبْيُع َماِل �مْلَْدُيوِن ِلَق�سَ

7- حماربة �لربا: فهو من �أ�سباب �لفقر، و�نت�سار 
�لقت�سادي،  و�لركود  و�لبطالة،  �ملجاعات، 
  �لنبي  فعن  و�خلري�ت،  �لطاقات  وهدر 
َبا �إِلَّ َكاَن َعاِقَبُة �أَْمِرِه  قال:»َما �أَْكَرَ �أََحٌد ِمَن �لرِّ
فئة  ��ستئثار  �إلى  يوؤدِّي  و�لربا   .(148)» ُقلٍّ �إَِلى 
و�أرز�قهم،  �مل�سلمني  باأ�سو�ق  ج�سعة  ر�أ�سمالية 
ويعّطل �ل�ستثمار، ويوؤدِّي �إلى �نت�سار �لك�سل، 

فاملر�بي يك�سب �ملال بغري ما جهد وتعب(149). 

8- تبني �سيا�سات �قت�سادية ُتكافح �لفقر ومنها:

�ل�سرورة:  عند  �ل�سوق  يف  �لتدخل  �سيا�سة  �أ- 
�لتجار،  ج�سع  عند  �لأ�سا�سية  �ل�سلع  كت�سعري 
بتغري  للتغري  �لقابلة  �لأحكام  من  فهو 
حالت  يف  �إل  �إليه  يلجاأ  ول  �لظروف(150). 
َعْهِد  َعلَى  ْعُر  �ل�سِّ َقاَل: َغاَل  �أََن�ٍض  خا�سة، فَعْن 
ْر َلَنا.  ِ �َسعِّ ِ  َفَقاُلو�: َيا َر�ُسوَل �هللَّ َر�ُسوِل �هللَّ
�ْلَبا�ِسُط  �ْلَقاِب�ُض  ُر  �مْلُ�َسعِّ ُهَو   َ �هللَّ َفَقاَل:»�إِنَّ 
�أََحٌد  َوَلْي�َض  َربِّي  �أَْلَقى  �أَْن  لأَْرُجو  َو�إِيّن  �ُق،  زَّ �لرَّ
َماٍل«(151). َوَل  َدٍم  يِف  ْظلََمٍة  مِبَ َيْطُلُبِني  ِمْنُكْم 
ٌف يف �أمو�ل  �أن �لت�سعري ت�سرُّ �إلى  �إ�سارة  وفيه 
�لنا�ض بغري �إذن �أهلها، فيكون ظلماً لالإمام �أن 
ي�سعر، لكن ياأمرهم بالإن�ساف و�ل�سفقة على 

�خللق و�لن�سيحة(152). 

به  و�ملق�سود  لالأجور:  �لأدنى  �حلد  �سيا�سة  ب- 
يف  للتغري  تبعاً  دورية  ب�سورة  �لأجور  تعديل 
�خلرة  جهة  ره  تقدِّ ملا  وفقاً  �لأ�سعار  م�ستوى 
�لتعديل  هذ�  من  و�لغر�ض  و�لخت�سا�ض. 
حماية �لأجر �لنقدي للعاملني من �نخفا�ض 
�لقدرة �ل�سر�ئية ملقد�ر �لأجر بفعل �لت�سخم 
�لنقدي وما ينتج عنه من �لرتفاع �ملتز�يد يف 
و�خلدمات(153).  �ل�سلع  لأ�سعار  �لعام  �مل�ستوى 
هذه  �إلى  ت�سري  �لتي  �لنبوية  �لن�سو�ض  ومن 
قال:   h عفان  بن  عثمان  حديث  �ل�سيا�سة 
ِفيَما  َحقٌّ  �آَدَم  ِلْبِن  :»َلْي�َض  �هلل  ر�سول  قال 
�ِسَوى َهِذِه �خِل�َساِل: َبْيٌت ي�سره، َوَثْوٍب ُيَو�ِري 
ْبِز َو�مْلَاِء«(155). فاأخر  َعْوَرَتُه، وِجْلٌف(154) من �خْلُ
 �أن لبن �آدم من �لطعام ما ي�سد به جوعه، 
ما  �للبا�ض  ومن  ظماأه،  يقطع  ما  �ملاء  ومن 
يظله من حر  ما  �مل�ساكن  ومن  عورته،  ي�سر 
ر �لأجور �أن ير�عي كفاية  وقر(156)، ول بد ملقدِّ

�لأجر لتحقيق هذه �لأ�سا�سيات.
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خام�ساً- �ملحافظة على �ملال و�سونه: حثَّ �لهدي 
�لنبوي �لكرمي على �سون �ملال وحفظه، ونهى 
�أ�سباب  من  هذ�  لأنَّ  وتبذيره؛  �إ�ساعته  عن 
�لتي  �لو�سائل  ومن  �لبطالة،  و�نت�سار  �لفقر، 

ت�ساعد على حفظه ما يلي:

يف  �سبب  فالرف  و�لف�ساد:  �لرف  حماربة   -1
رت  حذَّ لهذ�  وفقرها،  ودمارها  �لأمم  هالك 
 h �ُسْعَبَة  ْبِن  �مْلُِغرَيِة  فَعِن  فعله،  من  نَّة  �ل�سُّ
َعلَْيُكْم  َم  َحرَّ  َ �هللَّ :»�إِنَّ  �لنَّبي  َقاَل  َقاَل: 
َوَهاِت(157)،  َوَمَنَع  �ْلَبَناِت،  َوَو�أَْد  َهاِت،  �لأُمَّ ُعُقوَق 
َو�إِ�َساَعَة  وؤَ�ِل،  َة �ل�سُّ َلُكْم ِقيَل َوَقاَل، َوَكْرَ َوَكِرَه 
�مْلَاِل«(158). وكتب عبد �حلميد بن يحيى �لكاتب 
فيها:»و�حذرو�  يو�سيهم  �لكتَّاب  �إلى  ر�سالة 
فاإّنهما  �لرف،  عاقبة  و�سوء  �ل�سرف  متالف 
ويف�سحان  �لرقاب،  ويذلن  �لفقر،  يعقبان 
�لأكل  �لعلماء  م  حرَّ وقد  �أهلهما«(159). 
�لرفه  به  �ملبتغى  �لكفاية  قدر  على  �لز�ئد 

و�ل�سمن(160). 

2- تر�سيد �ل�ستهالك: حثَّت �لأحاديث �ل�سريفة 
�لإنفاق  يف  �لقت�ساد  على  متعددة  مو��سع  يف 
�لإ�سر�ف  عن  ونهت  وتر�سيده،  و�سبطه 
و�لتبذير، فهما �سبب يف �سياع �ملال و�ندثاره، 
�ملال  �إ�ساعة  ا  و�أمَّ و�حلاجة.  �لفقر  ثّم  ومن 
دنيوية،  �أو  دينية  م�سلحة  غري  يف  بذله  فهو 
وذلك ممنوع؛ لأّن �هلل - تعالى- جعل �لأمو�ل 
قياماً مل�سالح �لعباد، ويف تبذيرها تفويت لتلك 
ا يف حق م�سيِّعها، �أو يف حق غريه،  �مل�سالح، �إمَّ
م�سالح  حت�سيل  يف  �إنفاقه  وكرة  بذله  �ا  و�أمَّ
�لأخرى فال ميتنع من حيث هو وقد قالو�:»َل 
َرِف«(161).  �ل�سَّ يِفِ  َخرْيَ  َل  َكَما   ، �خَلرْيِ يِفِ  �َسَرَف 
فعن عمرو بن �سعيب، عن �أبيه، عن جده َقاَل 
ُقو�،  َوَت�َسدَّ َو�ْلَب�ُسو�  َو��ْسَرُبو�  :»ُكُلو�  �لنَِّبي 
يلٍَة«(162).(163) وقال �بن  َوَل َمِ �إِ�ْسَر�ٍف  َغرْيِ  يِف 
َما  �ِسْئَت،  َما  َو�ْلَب�ْض  �ِسْئَت،  َما  h:»ُكْل  عبا�ض 

يلٌَة«(164).  ْتَك �ْثَنَتاِن: �َسَرٌف �أَْو َمِ �أَْخَطاأَ

املبحث الرابع
التنمية  حتقيق  يف  ال��ن��ب��وي  امل��ن��ه��ج  دور 

القت�شادية
�لتنمية  �لقت�سادية:  �لتنمية  مفهوم  �أوًل- 
تعني:  �لإ�سالمية  �لوجهة  من  �لقت�سادية 
توؤدِّي  زيادة  ونوعاً  اً  كمَّ �لإنتاج  عنا�سر  زيادة 
�إلى تز�يد �لناجت �لقومي �لإجمايل و�إلى تز�يد 
�سو�بط  �سمن  منه  �لفرد  ن�سيب  متو�سط 

�سرعية تعل من �لتنمية �أمر�ً �إيجابياً(165) .

ثانياً- خ�سائ�ض �لتنمية �لقت�سادية يف �لإ�سالم: 
يتم  �لتي  �ل�ساملة  �لقت�سادية  �لتنمية  �إن 
و�لبطالة  �لفقر  على  �لق�ساء  خاللها  من 
هي  كما  مطلقة  لي�ست  تهما  حدَّ تخفيف  �أو 
بل  و�لعلمانية،  �لر�أ�سمالية  �لدول  يف  حالها 
نَّة  �ل�سُّ بيَّنتها  �لتي  وخ�سائ�سها  قو�نينها  لها 
�خل�سائ�ض  هذه  وتتمثل  �ل�سريفة،  �لنبوية 

فيما يلي(166): 

بالإميان  �لقت�سادية  �لتنمية  تر�َفق  �أن   -1
تعطي  ل  �لعن�سرين  هذين  وبغري  و�لتقوى، 
 - عائ�سة   فعن  �ملطلوبة  �لفاعلية  �لتنمية 
 َ �هللَّ قال:»�إِنَّ    �لنبي  �أن  عنها-  �هلل  ر�سي 
ُيْتِقَنُه«(167).  �أَْن  َعَمال  �أََحُدُكْم  َعِمَل  �إَِذ�  ُيِحبُّ 
وعن عا�سم بن كليب �جلرمي قال: قال �لنبي 
:»ُيِحبُّ �هلُل ِلْلَعاِمِل �إَِذ� َعِمَل �أَْن ُيْح�ِسَن«(168)، 
�لعمل  �إتقان  على  حثَّا  �ل�سابقان  فاحلديثان 
على  ن  يدلَّ و�لإح�سان  و�لإتقان  و�إح�سانه، 
�لتقوى و�لإميان، وهما من متطلبات �لتنمية 
م�ستلزمات  عن  �لنحر�ف  �إن  ثم  و�لتقّدم، 
�لإميان و�لتقوى نتيجته �حلتمية عدم فاعلية 
�لتنمية، و�سعف نتائجها، و�نهد�م بنائها، فَعْن 
�أَِبي ُهَرْيَرَة h �أَنَّ �لنَِّبي  َقاَل:»َما ِمْن َيْوٍم 
َفَيُقوُل  َيْنِزَلِن  َملََكاِن  �إِلَّ  ِفيِه  �ْلِعَباُد  ِبُح  ُي�سْ
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َوَيُقوُل  َخلًَفا،  ُمْنِفًقا  �أَْعِط  �للَُّهمَّ  �أََحُدُهَما 
�ِسًكا«(169). ووجه �لدللة:  �لآَخُر �للَُّهمَّ �أَْعِط مُمْ
عالمات  من  عالمة  �هلل  �سبيل  يف  �لإنفاق 
وزيادته،  �ملال  ناء  يف  �سبب  وهو  �لإميان، 
�إلى  يوؤدِّي  �لإميان  عن  �نحر�ف  وهو  و�لبخل 

�سياع ماله(170). 

ل  و�لتوكُّ -تعالى-  �هلل  �إلى  و�لتوبة  �ل�ستغفار   -2
خلل  حدوث  عند  منها  بدَّ  ل  �سرور�ت  عليه 
�لنتائج  تعود  حتى  وتقو�ه  �ملجتمع  �إميان  يف 
يٍم  مَتِ �أَِبي  فَعْن  �لتنمية،  لعملية  �لإيجابية 
�َسِمْعُت  َيُقوُل:  ُعَمَر  �َسِمْعُت  َقاَل:  ْي�َسايِن  �جْلَ
َعلَى  ْلُتْم  َتَوكَّ �أَنَُّكْم  َيُقوُل:»َلْو     ِ �هللَّ َر�ُسوَل 
رْيَ َتْغُدو  ِلِه َلَرَزَقُكْم َكَما َيْرُزُق �لطَّ ِ َحقَّ َتَوكُّ �هللَّ
�حلديث  بنيَّ  فقد  ِبَطاًنا«(171).  َوَتُروُح  ا  ِخَما�سً
حدوث  يف  �سبب  �هلل  على  ل  �لتوكُّ �أن  �ل�سابق 

�لرزق و�خلري.

ثالثاً- و�سائل ومرتكز�ت �ملنهج �لنبوي يف حتقيق 
�لتنمية �لقت�سادية: كان للمنهج �لنبوي دوره 
�لو��سح يف هذ� �جلانب، فقد �أ�سارت �لأحاديث 
�لقت�سادية  �لو�سائل  من  كثري  �إلى  �ل�سريفة 
�لقت�سادية  �لتنمية  حتقيق  يف  ت�ساعد  �لتي 
ومكافحة �لفقر و�لبطالة، ومن هذه �لو�سائل:

1- عمارة �لأر�ض و��ست�سالحها: فالأر�ض عن�سر 
م  �لتقدُّ ور�ء  وهي  �لإنتاج،  عنا�سر  من  مهمٌّ 
�لعاملي(172)، يف بطنها �ملاء، و�ملعدن، و�لنفط، و�لغاز، 
وغري ذلك، وتقوم على منتجاتها ومو�ردها �لتي 
و�حِلرف. وفائدة  �ل�سناعات  من  كثري  حت�سى  ل 
و�إعمارها،  �لأر�ض  ��ستثمار  منها  �ملو�ت  �إحياء 
�أهم  فالزر�عة  �لقت�سادية،  �لتنمية  وحتقيق 
م�سدر من م�سادر �لتنمية، ويوؤدِّي ذلك �إلى زيادة 
�لدخل �لقومي نتيجة وجود مزروعات تب فيها 
على  �ل�سريفة  �لأحاديث  حثَّت  وقد  �لزكاة(173). 
عنها-  �هلل  -ر�سي  َعاِئ�َسَة  فَعْن  �لأر�ض،  ��ستغالل 
ِلأََحٍد  َلْي�َسْت  ا  �أَْر�سً �أَعَمَر  َقاَل:»َمْن    �لنَِّبي  َعِن 

«(174). و�ملر�د من �حلديث من �أعمر �أر�ساً  َفُهَو �أََحقُّ
بالإحياء فهو �أحق �أي �أحق به من غريه(175). ويكون 
و��ستخر�ج  وت�سجريها،  بزر�عتها  �لأر�ض  �إعمار 
خري�تها، و��ست�سالح �لأر��سي �لزر�عية ومكافحة 
و�ل�سناعة  بالزر�عة  �لنا�ض  ليعتا�ض  �لت�سّحر؛ 
ل  ��سر�تيجية  ثروة  فالأر�ض  و�لتجارة(176). 
بالو�سائل  وتنميتها  حمايتها  على  �لعمل  من  بد 

�ملتاحة كافة(177). 

2- �حلث على �لك�سب �مل�سروع ومكافحة �لبطالة: 
�مل�سروع  �لعمل  على  �لنبوية  �لأحاديث  حثَّت 
كعن�سر مهم من عنا�سر �لإنتاج له دور كبري 
يف حتقيق كفاية �لعامل �لقت�سادية وحماربة 
يف  �لإن�سان  عمل  وجعلت  و�لبطالة،  �لفقر 
معا�سه عبادة، كما حثَّت على حت�سيل �لروة، 
�لأر�ض  يف  و�ل�سرب  �هلل  ف�سل  من  و�لبتغاء 
و�ل�سناعة  و�ل�سيد  و�لتجارة  بالزر�عة 
كالنجار  يدوياً  يكون  قد  و�لعمل  ذلك.  وغري 
و�لطبيب، وقد  كاملهند�ض  �أو عقلياً  و�خليَّاط، 
يكون �آلياً كا�ستخد�م �ملحاريث، وغري ذلك(178). 
و�إقامة  �مل�سانع،  �إن�ساء  �لدولة  من  ومطلوب 
�مل�ساريع، وت�سجيع �ل�ستثمار؛ لت�سغيل �لأيدي 
وحماربة  �لعمل؛  فر�ض  وتوفري  �لعاملة؛ 
�لبطالة. ومن و�سائل �لك�سب �مل�سروع ما يلي: 

�أ- �لتجارة: فقد حثَّ �لهدي �لنبوي على �لتجارة 
بن  �أن�ض  فعن  �لك�سب،  و�سائل  من  كو�سيلة 
ُرو�  ِ :»�تَّ �هلل  ر�سول  قال  قال:   h مالك 
وعن  َكاُة«(179).  �لزَّ َتاأُْكُلَها  َل  �ْلَيَتاَمى  �أَْمَو�ِل  يِف 
َوَزْيَد  َعاِزٍب  ْبَن  �َء  �ْلَرَ ْلُت  �َساأَ �مْلِْنَهاِل قال:  �أََبي 
ْرِف َفَقاَل: ُكنَّا َتاِجَرْيِن َعلَى  ْبَن �أَْرَقَم َعِن �ل�سَّ
ِ  َعِن  ِ  َف�َساأَْلَنا َر�ُسوَل �هللَّ َعْهِد َر�ُسوِل �هللَّ
ْرِف َفَقاَل:»�إِْن َكاَن َيًد� ِبَيٍد َفاَل َباأْ�َض، َو�إِْن  �ل�سَّ
�حلديثني  فظاهر  ُلُح«(180).  َي�سْ َفاَل  َن�َساًء  َكاَن 

يحث على �لتجارة باملال.

 على �ل�سناعة  �لنبيُّ  ب- �ل�سناعة: فقد حثَّ 
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ة من و�سائل �لتنمية و�لإنتاج، حيث  كو�سيلة مهمَّ
�حلاجات  ملو�جهة  و�ملنتجات  �ل�سلع  ر  تتطوَّ بها 
َقاَل   h َذرٍّ  �أَِبي  فَعْن  ب�سكل م�ستمر(181).  �لب�سرية 
َقاَل:»�إِمَياٌن  ُل؟  ْف�سَ �أَ �ْلَعَمِل  �أَي    �لنَِّبي  ْلُت  �َساأَ
ُل؟  َقاِب �أَْف�سَ ، َوِجَهاٌد يِف �َسِبيِلِه«. ُقْلُت: َفاأَي �لرِّ ِ ِباهللَّ
ُقْلُت:  ْهِلَها«.  �أَ ِعْنَد  َو�أَْنَف�ُسَها  َثَمًنا،  َقاَل:»�أَْغاَلَها 
َنُع  َت�سْ �أَْو  �سائًعا(182)  َقاَل:»ُتِعنُي  �أَْفَعْل.  مَلْ  َفاإِْن 
�أي  �سائًعا«،  »ُتِعنُي  بطال:  �بن  قال  لأَْخَرَق«(183). 
ل  عاماًل  يعنى  لأَْخَرَق«:  َنُع  َت�سْ »�أَْو  فقرًي�.  تعني 
ي�ستطيع عمل ما يحاوله، و�خلرق ل يكون �إل يف 

�ليدين، وهو �لذي ل يح�سن �ل�سناعات(184).

ج�- �لزر�عة و�لروة �حليو�نية و�ملعادن: حيث ورد 
�ل�سريفة �حلثُّ على زر�عة  �ل�سنة  يف ن�سو�ض 
 h �أََن�ٍض  فعن  و�إعمارها،  و��ستغاللها  �لأر�ض 
ِ  َقاَل:»َما ِمْن ُم�ْسِلٍم َيْغِر�ُض  �أدفن َر�ُسوُل �هللَّ
ْو �إِْن�َساٌن  َغْر�ًسا، �أَْو َيْزَرُع َزْرًعا، َفَياأُْكُل ِمْنُه َطرْيٌ �أَ
ووجه  َدَقٌة«(185).  �سَ ِبِه  َلُه  َكاَن  �إِلَّ  َبِهيَمٌة،  �أَْو 
�لدللة: يف �حلديث ح�ضٌّ على عمارة �لأر�ض؛ 
يوؤجر  ممن  بعده  ياأتي  من  �أو  نف�سه  لتعي�ض 
�ل�سناع،  �تخاذ  جو�ز  على  يدل  وذلك  فيه، 
�ملوؤمنني  لعباده  ذلك  �أباح   - تعالى   - �هلل  و�أن 
بها عن  للغنى  �أهليهم طلًبا  و�أقو�ت  لأقو�تهم 
�هلل  ر�سول  �أن  �أي�ساً  �حلديث  ويف  �لنا�ض(186). 
َهَذ�  فقال:»َما   h معاذ  بن  �سعد  �سافح   
 ِ ِرُب باملَرِّ (188) �لِذِي �أََرَى ِبَيِدَك«(187). فقال: �أَ�سْ
ر�سول  فقبَّل  عيايل.  على  لأنفق  و�ملِ�ْسَحاة(189) 
ُهَما �هلُل َتَعاَلى«(190).  اِن ُيِحبُّ �هلل يده وقال:»َكفَّ
له  بد  ل  ما  باكت�ساب  �ملرء  �أنَّ  بيان  هذ�  ويف 
ينال  ا  و�إنَّ �أعالها،  �لدرجات  من  ينال  منه 
�إلى  يتو�سل  ل  ولأّنه  �لفري�سة؛  باإقامة  ذلك 
�إقامة �لفر�ض �إّل به(191). كما دعا �لإ�سالم �إلى 
ُهَرْيَرَة  �أَِبي  �لهتمام بالروة �حليو�نية، فَعْن 
َرَعى  �إِلَّ  ا  َنِبيًّ  ُ �هللَّ َبَعَث  :»َما  �لنَِّبي  َعِن   h
َفَقاَل:»َنَعْم  َو�أَْنَت.  َحاُبُه:  �أَ�سْ َفَقاَل  �ْلَغَنَم«. 

َة«(192).  َمكَّ لأَْهِل  َقَر�ِريَط  َعلَى  �أَْرَعاَها  ُكْنُت 
�لتنمية  و�سائل  ة من  و�سيلة مهمَّ و�حليو�نات 
حيث  و�لبطالة،  �لفقر  ومكافحة  �لقت�سادية 
تقوم عليها كثري من �ل�سناعات، فمنها ت�سنع 
�لألب�سة، وهي م�سدر مهم من م�سادر �لغذ�ء 
و�لطاقة، وهي من و�سائل �لرفيه و�لرويح 
عن �لنف�ض، وهي و�سيلة لنقل �لنا�ض و�ملنتجات 
ومنها  �ل�سايف،  �لدو�ء  ومنها  و�لب�سائع، 
�لن�سو�ض  منعت  ولهذ�  و�لأثاث؛  �مل�ساكن 
قال  فقد  منتجة،  كانت  �إن  عقرها  �لنبوية 
ر�سول �هلل  لالأن�ساري �لذي همَّ بذبح �ساته 
ُلوَب«(193). كما نهت عن عقرها  َو�حْلَ اَك  له:»�إِيَّ
�أو فائدة �قت�سادية، جاء  وهدرها لغري ماأكلة 
�سفيان:»َوَل  �أبي  بن  ليزيد  بكر  �أبي  و�سية  يف 
َوَل  �َساًة،  َتْعِقَرنَّ  َوَل  ُمْثِمًر�،  �َسَجًر�  َتْقَطَعنَّ 
َقنَّ  َبنَّ َعاِمًر�، َوَل ُتَغرِّ مِلَاأَْكلٍَة، َوَل ُتَخرِّ َبَقَرة �إلَّ 
على  نَّة  �ل�سُّ وحثَّت  َقنَُّه«(194).  رِّ حُتَ َوَل  َنْخاًل، 
 ،h ٍل�سيد و�لنتفاع به، فَعْن َعِديِّ ْبِن َحاِت�
ْيِد �ملِْعَر��ِض(195)،   َعْن �سَ ْلُت �لنَِّبيَّ  َقاَل: �َساأَ
ِه  اَب ِبَعْر�سِ ِه َفُكْلُه، َوَما �أَ�سَ اَب ِبَحدِّ َقاَل:»َما �أَ�سَ
َفُهَو َوِقيٌذ(196)«(197). ويف �حلديث دللة على حلِّ 
�ل�سيد وم�سروعيته. كما حثَّت على ��ستخر�ج 
ثمينة.  وحلي  وجو�هر  نعم  من  �لبحر  يف  ما 
وحثَّت على ��ستخر�ج معادن �لأر�ض من ذهب 
خري�تها  و��ستخر�ج  وغريه،  وحديد  ونحا�ض 
عنا�سر  من  ذلك  وغري  و�لغاز،  �لنفط  من 
ُهَرْيَرَة  �أَِبي  فَعْن  و�لظاهرة،  �لباطنة  �لطاقة 
َكاِز(198)  �لرِّ »َويِف  َقاَل:     ِ �هللَّ َر�ُسوَل  �أَنَّ   :h
كاز  �لرِّ يف  �خلم�ض  �أوجب  فقد  �خُلُم�ُض«(199). 
من  �لأر�ض  يف  ما  ��ستخر�ج  جو�ز  يعني  مما 

�ملعادن �ملدفونة و�لنتفاع بها.

على  و�جب  و�ملدينني:  �ملف�سدين  على  3- �حلجر 
�لعامة  �لأمو�ل  على  يحافظ  �أن  �لأمر  ويل 
يحجر  �أن  عليه  ولذلك  و�ل�سياع؛  �لتلف  من 
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�أ�سباب  من  فهما  �لف�ساد،  ومينع  �ل�سفيه  على 
�لفقر و�لبطالة(200). و�ل�سبب يف ذلك �أّن هوؤلء 
يف  لأمو�لهم  وم�سيِّعون  رون  مبذِّ �ل�سفهاء 
مة، ول يدركون  ق�ساء �ل�سهو�ت و�مللذ�ت �ملحرَّ
عو�قب ت�سرفاتهم �ملالية �لتي قد تنتهي بهم 
�إلى م�ساف �لفقر�ء و�لبائ�سني. فَعِن �ْبِن َكْعِب 
ِ  َحَجَر َعلَى  ْبِن َماِلٍك َعْن �أَِبيِه �أَنَّ َر�ُسوَل �هللَّ
ُمَعاٍذh َماَلُه َوَباَعُه يِف َدْيٍن َكاَن َعلَْيِه(201). َوَقْد 
ْجُر  �ُ�ْسُتِدلَّ ِبَحْجِرِه  َعلَى ُمَعاٍذ �أَنَُّه َيُجوُز �حْلَ
َبْيُع  ِلْلَحاِكِم  َيُجوُز  �أَنَُّه  َوَعلَى  َمْدُيوٍن،  ُكلِّ  َعلَى 

اِء َدْيِنِه(202). َماِل �مْلَْدُيوِن ِلَق�سَ

�لنبوي  �لهدي  �ل�سوق: فقد منع  �حتكار  4- منع 
�أن ت�ستاأثر فئة �أو طبقة من �ملجتمع بخري�ته 
�لدول  يف  �حلال  هو  كما  و�سركاته،  و�أمو�له 
�ل�سركات  تقوم  حيث  وغريها،  �لر�أ�سمالية 
�ل�سركات  ومنع  �ل�سوق،  باحتكار  �لكرى 
ا يوؤدِّي �إلى تكد�ض  �لأخرى من �ل�ستثمار، ممَّ
على  �لتجار  من  ج�سعة  فئة  يد  يف  �لأمو�ل 
�إلى  ت�سطر  �لتي  �ل�سغرية  �ل�سركات  ح�ساب 
�إغالق �أبو�بها ب�سبب �لإفال�ض، وهذ� من �ساأنه 
�لبطالة  وين�سر  �لفقر�ء،  �أعد�د  من  يزيد  �أن 
َعْن   h �هللَّ  َعْبِد  ْبِن  َمْعَمِر  فَعْن  و�لف�ساد، 
ِ  َقاَل:»َل َيْحَتِكُر �إِلَّ َخاِطٌئ«(203). َر�ُسوِل �هللَّ

نهت  كنزه:  وعدم  وت�سغيله  �ملال  ��ستثمار   -5
وعدم  �لأمو�ل  كنز  عن  �لنبوية  �لأحاديث 
��ستثمارها، فعن �أن�ض بن مالك h قال: قال 
َل  �ْلَيَتاَمى  �أَْمَو�ِل  يِف  ُرو�  ِ :»�تَّ �هلل  ر�سول 
�ل�سرر  يلحق  �ملال  وكنز  َكاُة«(204).  �لزَّ َتاأُْكُلَها 
ومينع  و�لفردي،  �لقومي  و�لدخل  بالقت�ساد 
�إلى  �لقت�ساد  عجلة  يدفع  �لذي  �ل�ستثمار 
و�لركود  و�لبطالة  �لفقر  �إلى  ويوؤدِّي  �لأمام، 
و�لك�ساد، و�لأمم �لقوية هي �لأمم �لتي ت�ستثمر 
�أمو�لها لتحقيق �لتنمية �لقت�سادية �ل�ساملة 
�أعدت  �لأمو�ل  �إنَّ  ثم  ل�سعوبها.  و�لرخاء 

ذلك  ق  يتحقَّ فكيف  �لأرباح  وحتقيق  للتجارة 
�ل�سرخ�سي:»ثّم  �لإمام  قال  ودفنت؟  كنزت  �إن 
و�لنتفاع  لالبتذ�ل  ملوقة  �لأمو�ل  �سائر 
ة للنماء �إل بفعل من  باأعيانها، فال ت�سري معدَّ
و�سائل  ومن  �أو تارة«(205).  �إ�سامة  �لعباد من 

��ستثمار �ملال ما يلي:

َدْفُع  فهي  �مْلَُز�َرَعة  �أما  و�مْلُ�َساَقاُة:  �مْلَُز�َرَعِة  �أ- 
ْرُع  َو�لزَّ َعلَْيَها،  َوَيْعَمُل  َيْزَرُعَها  َمْن  �إَلى  �ْلأَْر�ِض 
َيْدَفَع  �أَْن  فهي  �مْلُ�َساَقاُة:  و�أما  َبْيَنُهَما(206). 
َوَعَمِل  ِب�َسْقِيِه،  ِلَيُقوَم  �آَخَر،  �إَلى  �َسَجَرُه  ُجُل  �لرَّ
ِمْن  َلُه  َمْعُلوٍم  ِبُجْزٍء  �إَلْيِه،  َيْحَتاُج  َما  �َساِئِر 
َثَمِرِه(207). و��ستدل �لعلماء على جو�زهما مبا 
َر�ُسوَل  �أَنَّ  ُعَمَر - ر�سي �هلل عنهما -  �ْبِن  رو�ه 
َيْعَمُلوَها  �أَْن  َعلَى  �ْلَيُهوَد  �أَْعَطى َخْيَرَ     ِ �هللَّ
ِمْنَها(208).  َخَرَج  َما  �َسْطُر  َوَلُهْم  َوَيْزَرُعوَها، 
قال �لعيني: فيه �إثبات �مل�ساقاة و�ملز�رعة(209). 
وتوفري  للفقري،  مو��ساة  و�مل�ساقاة  فباملز�رعة 
وميلك  �ملال،  ر�أ�ض  يعدم  ملن  عمل  فر�ض 
من  نه  متكِّ �لتي  و�جل�سدية  �لعقلية  �لقدر�ت 
من  و�لفائدة  �لفقر.  وطرد  و�لإنتاج  �لعمل 
�ملز�رعة و�مل�ساقاة هي عمارة �لأر�ض، فالزر�عة 
توفر  وهي  للدولة،  �لروة  م�سادر  �أكر  من 
�لفائدة  تتحقق  وبهذ�  كثرية،  عمل  فر�ض 

�ملادية للمز�رع و�لعامل و�لعمال(210).

�إَلى  َماَلُه  َرُجٌل  َيْدَفَع  �أَْن  َوَمْعَناَها  �مل�ساربة:  ب- 
ْبِح  �آَخَر َيتَِّجُر َلُه ِفيِه، َعلَى �أَنَّ َما َح�َسَل ِمْن �لرِّ
َطاِن(211). وهي نوع من  َبْيَنُهَما َح�َسِب َما َي�ْسَرِ
�أنو�ع �ل�سركات �لتي تهدف �إلى حتقيق �لأرباح، 
وتوفري فر�ض عمل حقيقية ملن ميلك �خلرة، 
�أرباب  م�سالح  حتقق  كما  �ملال،  ميلك  ول 
�لإ�سالمي(212).  �ل�ستثمار  نطاق  يف  �لأمو�ل 
نَّة ما يدلُّ على جو�زها، فَعن  �ل�سُّ وقد ورد يف 
فيهنَّ  قال:»َثالٌث    �لنبي  �أن   h هيب  �سُ
َوَخْلُط  َو�ملَُقاَر�َسُة،  �أََجٍل،  �إلى  �لَبْيُع  َكُة:  �لَرَ
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وكان  للَبْيع«(213)،  ل  للَبْيت  ِعري  ِبال�سَّ �لُرِّ 
اَرَبًة  ِلِب �إَِذ� َدَفَع َماًل ُم�سَ �ْلَعبَّا�ُض ْبُن َعْبِد �مْلُطَّ
اِحِبِه �أَْن َل َي�ْسُلَك ِبِه َبْحًر�، َوَل  َط َعلَى �سَ ��ْسَرَ
َي ِبِه َذ�َت َكِبٍد َرْطَبٍة،  َيْنِزَل ِبِه َو�ِدًيا، َوَل َي�ْسَرِ
َفاإِْن َفَعَل َفُهَو �َساِمٌن، َفَرَفَع �َسْرَطُه �إَِلى َر�ُسوِل 
َعْبِد  ْبِن  �ْلَعاَلِء  وعن  َفاأََجاَزُه«(214)،    �هلِل 
ْبَن  ُعْثَماَن  �أَنَّ  ِه:  َجدِّ َعْن  �أَِبيِه،  َعْن  ْحَمِن،  �لرَّ
�أَنَّ  َعلَى  ِفيِه،  َيْعَمُل  ِقَر��ساً  َماًل  �أَْعَطاُه  اَن  َعفَّ

ْبَح َبْيَنُهَما(215).  �لرِّ

�لثََّمِن  ْثِل  مِبِ �مْلَِبيِع  ُمَباَدَلُة  َوُهَو  �مْلَُر�َبَحِة:  بيع  ج- 
جو�ز  على  و�لدليل  ِرْبٍح(216).  َوِزَياَدِة  ِل  �ْلأَوَّ
ي �ْلِعرَي  اَن َكاَن َي�ْسَرِ �ملر�بحة �أَنَّ ُعْثَماَن ْبَن َعفَّ
يِف  ُع  َي�سَ َمْن  ُعُقلََها؟  ُيْرِبُحِني  َمْن  َفَيُقوُل: 
��ستثمارية  ِديَناًر�؟(217). و�ملر�بحة و�سيلة  َيِدي 
�لتبادل  زيادة  �إلى  توؤدِّي  فهي  ناجحة، 
�لتجاري، وتوفري فر�ض عمل حقيقية لكثري 

من �لعاطلني عن �لعمل.

د- عقد �ل�ست�سناع: وهو عقد على مبيع يف �لذمة 
على  و�لدليل  �ل�سانع(218).  على  عمله  و�سرط 
�أَنَّ  َثُه  ِ َحدَّ �أَنَّ َعْبَد �هللَّ جو�زه ما جاء َعْن َناِفٍع 
ُه  ا ِمْن َذَهٍب، َجَعَل َف�سَّ َطَنَع َخامَتً �لنَِّبي  ��سْ
َطَنَع �لنَّا�ُض َخَو�ِتيَم  ِه �إَِذ� َلِب�َسُه، َفا�سْ يِف َبْطِن َكفِّ
َ َو�أَْثَنى َعلَْيِه  ، َفَحِمَد �هللَّ ِمْن َذَهٍب، َفَرِقَى �مْلِْنَرَ
�أَْلَب�ُسُه«.  َل  َو�إِينِّ  َطَنْعُتُه،  ��سْ ُكْنُت  َفَقاَل:»�إِينِّ 

َفَنَبَذُه َفَنَبَذ �لنَّا�ُض(219). 

ا  ِعَو�سً ُي�ْسِلَم  �أَْن  َوُهَو  لَِم:  �ل�سَّ ب�سيغة  ه�-�لتمويل 
ِة �إَلى �أََجٍل،  مَّ وٍف يِف �لذِّ ًر�، يِف ِعَو�ٍض َمْو�سُ َحا�سِ
�ْبِن  حديث  ودليله  َو�َسلًَفا(220).  �َسلًَما،  ى  َوُي�َسمَّ
 ِ َعبَّا�ٍض- ر�سي �هلل عنهما- َقاَل: قال َر�ُسوُل �هللَّ
ٍر َفْلُي�ْسِلْف يِف َكْيٍل َمْعُلوٍم،  :»َمْن �َسلََّف يِف مَتْ
�حلديث  يف  �لدللة:  وجه  َمْعُلوٍم«(221).  َوَوْزٍن 
قدره  يكون  �أن  ي�سرط  و�أنه  �ل�سلم،  جو�ز 
ي�سبط  مما  غريهما  �أو  وزن  �أو  بكيل  معلوماً 

به(222). 

�ملت�ساركني  �ل�سركة: وهي عبارة عن عقد بني  و- 
جو�ز  على  و�لدليل  و�لربح(223).  �ملال  ر�أ�ض  يف 
َقاَل  َقاَل:   h ُهَرْيَرَة  �أَبي  َعْن  �ل�سركة ما جاء 
�أََنا   :- َوَجلَّ -َعزَّ   ُ �هللَّ :»َيُقوُل   ِ �هللَّ َر�ُسوُل 
اِحَبُه،  ِريَكنْيِ َما مَلْ َيُخْن �أََحُدُهَما �سَ َثاِلُث �ل�سَّ
�أََبي  وَعْن  َبْيِنِهَما«(224).  ِمْن  َخَرْجُت  َخاَن  َفاإَِذ� 
�َسْيًئا  يِل  َو�َسِريٌك  �أََنا  ْيُت  ��ْسَرَ َقاَل:  �مْلِْنَهاِل 
َعاِزٍب  ْبُن  �ُء  �ْلَرَ َفَجاَءَنا  َوَن�ِسيَئًة،  ِبَيٍد  َيًد� 
ْبُن  َزْيُد  َو�َسِريِكي  َنا  �أَ َفَعْلُت  َفَقاَل:  ْلَناُه،  َف�َساأَ
�أَْرَقَم، َو�َساأَْلَنا �لنَّبي  َعْن َذِلَك َفَقاَل:»َما َكاَن 
َفَذُروُه«(225).  َن�ِسيَئًة  َكاَن  َوَما  َفُخُذوُه،  ِبَيٍد  َيًد� 
على  �ل�سابق  �حلديث  يدل  �لدللة:  ووجه 
ول  جائزة،  و�لدر�هم  �لدنانري  يف  �ل�سركة  �أن 
يجوز �سيء من �ل�سرف ن�سيئة وهو �لتاأخري، 
و�إنا يجوز يد�ً بيد(226). وتعمل �ل�سركات على 
خر�ت �لنا�ض وت�سغيلها يف �مل�ساريع  تميع مدَّ
و�حلرج  �لفقر  عنهم  فرفع  �لقت�سادية، 
للتجار  ت�سجيع  �ل�سركة  ويف  و�ل�سيق(227). 
�مل�سلمني على �إيد�ع �أمو�لهم و��ستثمارها لدى 
�لعامل  �قت�ساديات  لدعم  �لإ�سالمية  �لبنوك 
��ستثمارها  �لإ�سالمي، و�إقبالهم على مد�ومة 
بدًل من �كتنازها، وكذلك حتريرهم من قيود 
�لربا �لذي هيمن على معامالتنا �لقت�سادية 

يف هذ� �لزمان. 

ز- ت�سريع �لوقف: وهو يف �ل�سرع: حتبي�ض �لأ�سل 
�لأحاديث  و�سعت  فقد  �لثمرة(228).  وت�سبيل 
�لالزم  �لتمويل  لتوفري  فعالة  �آلية  �ل�سريفة 
للم�سروعات �لتعليمية و�ل�سناعية و�لعالجية 
وغريها بدياًل للقرو�ض �لأجنبية �لتي ترهق 
�لباهظة،  فو�ئدها  ب�سبب  �مليز�نيات  كاهل 
وهذه  �لتنمية،  تعر  �أ�سباب  �أحد  تعد  و�لتي 
يف  ظهر  �لذي  �لإ�سالمي  �لوقف  هي  �لآلية 
، وخري مثال على  �لنبي  �أول مرة يف عهد 
يف  �خلطاب  بن  عمر  �لفاروق  حّدده  ما  ذلك 
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�لأر�ض �لتي ت حب�ض �أ�سلها، وت�سّدق بالعائد 
�ْبِن ُعَمَر  للتوجيه �لنبوي، فَعِن  منها تطبيقاً 
ِبَخْيَرَ  ُعَمُر  اَب  �أَ�سَ َقاَل:  عنهما   �هلل  ر�سي   -
مَلْ  ا  ْر�سً �أَ ْبُت  �أَ�سَ َفَقاَل:    �لنَِّبي  َفاأََتى  ا  �أَْر�سً
ْب َماًل َقطُّ �أَْنَف�َض ِمْنُه، َفَكْيَف َتاأُْمُريِن ِبِه؟  �أُ�سِ
ِبَها«.  ْقَت  َوَت�َسدَّ لََها،  �سْ �أَ َحبَّ�ْسَت  �ِسْئَت  َقاَل:»�إِْن 
ُلَها، َوَل ُيوَهُب، َوَل  َق ُعَمُر �أَنَُّه َل ُيَباُع �أَ�سْ َفَت�َسدَّ
َقاِب َويِف �َسِبيِل  ُيوَرُث، يِف �ْلُفَقَر�ِء َو�ْلُقْرَبى َو�لرِّ
ِبيِل، َوَل ُجَناَح َعلَى َمْن  ْيِف َو�ْبِن �ل�سَّ ِ َو�ل�سَّ �هللَّ
ِديًقا  َوِلَيَها �أَْن َياأُْكَل ِمْنَها ِبامْلَْعُروِف، �أَْو ُيْطِعَم �سَ
هذ�  �لدللة:  ِفيِه(230). ووجه  ٍل(229)  ُمَتَموِّ َغرْيَ 
و�لوقف(231).  �حلب�ض  �إجازة  يف  �أ�سل  �حلديث 
للمر�فق  د�ئماً  مالياً  مورد�ً  ميثل  و�لوقف 
ومد�ر�ض  م�ساجد  من  �ملجتمع  يف  �لعامة 
وجمعيات وم�ست�سفيات وغري ذلك، وبهذ� ي�سد 
حاجة �ملحتاجني، ويحقق �لتكافل �لجتماعي 
فر�ض  من  كثري�ً  يوّفر  كما  �مل�سلمني،  بني 
�لعمل(232). ول �سك �أن هذه �لو�سائل �ل�سابقة 
ت�سهم يف مكافحة �لفقر و�لبطالة، وت�ساعد يف 
وتدفع  و�لرخاء،  �لقت�سادية  �لتنمية  حتقيق 

عجلة �لقت�ساد �إلى �لأمام.

6- �لدخار و�لتوفري بقدر وعند �حلاجة: �لدخار 
�لتو�زن  تعيد  �أن  �ساأنها  من  تنموية  و�سيلة 
تلجاأ  ولهذ�  �لأزمات؛  وقت  يف  �لقت�سادي 
كثري من �لدول �إلى تخزين �لب�سائع و�ملعادن 
م�ساكلها  ملو�جهة  ذلك  وغري  و�لغاز  و�لنفط 
عنه  يعر  ما  وهذ�  �مل�ستقبل،  يف  �لقت�سادية 
�َسلََمَة  فَعْن  وكذ�،  كذ�  من  �لدولة  باحتياطي 
ى  ْبِن �لأَْكَوِع h َقاَل: َقاَل �لنَِّبي :»َمْن �َسحَّ
ِمْنُه  َبْيِتِه  َويِف  َثاِلَثٍة  َبْعَد  ِبَحنَّ  ُي�سْ َفاَل  ِمْنُكْم 
َر�ُسوَل  َيا  َقاُلو�:  �مْلُْقِبُل  �ْلَعاُم  َكاَن  ا  َفلَمَّ �َسيٌء«. 
َقاَل:»ُكُلو�  ي.  �مْلَا�سِ َعاَم  َفَعْلَنا  َكَما  َنْفَعُل   ِ �هللَّ
َو�أَْطِعُمو� َو�دَِّخُرو�، َفاإِنَّ َذِلَك �ْلَعاَم َكاَن ِبالنَّا�ِض 
ووجه  ِفيَها«(233).  ُتِعيُنو�  �أَْن  َفاأََرْدُت  َجْهٌد، 

�لدللة �أن �حلديث يدل على جو�ز �لدخار يف 
وقت �حلاجة.

7- �لأخذ بالتقنيات �حلديثة �لتي تفيد يف زيادة 
�أََن�ٍض  َعْن  جاء  ما  ذلك  على  و�لدليل  �لإنتاج: 
ُحوَن َفَقاَل:»َلْو  h �أَنَّ �لنَِّبي  َمرَّ ِبَقْوٍم ُيلَقِّ
ا(234) َفَمرَّ  مَلْ َتْفَعُلو� َل�َسُلَح«. َقاَل: َفَخَرَج �ِسي�سً
َكَذ�  ُقْلَت  َقاُلو�:  ؟«.  ِلَنْخِلُكْم  َفَقاَل:»َما  ِبِهْم 
ويف  ُدْنَياُكْم«(235).  ِباأَْمِر  �أَْعلَُم  َقاَل:»�أَْنُتْم  َوَكَذ� 
ا �أََنا َب�َسٌر �إَِذ� �أََمْرُتُكْم  َ رو�ية َر�ِفُع ْبُن َخِديٍج:« �إِنَّ
َذ� �أََمْرُتُكْم ِب�َسيٍء  ِب�َسيٍء ِمْن ِديِنُكْم َفُخُذو� ِبِه، َو�إِ
ا �أََنا َب�َسٌر«(236). قال �لعلماء: قوله  َ نَّ ِمْن َر�أْي َفاإِ
 »من ر�أي«: �أي يف �أمر �لدنيا ومعاي�سها ل 

على �لت�سريع(237).

بجو�زها  يقول  من  عند  فهي  �لتاأمني:  عقود   -8
ُت�سهم يف حتقيق �لتكافل �لجتماعي بني �أبناء 
ر�سول  قال   h مو�سى  �أبي  فعن  �ملجتمع(238). 
�ْلَغْزِو،  يِف  �أَْرَمُلو�  �إَِذ�  �لأَ�ْسَعِريِّنَي  :»�إِنَّ  �هلل 
َكاَن  َما  َجَمُعو�  ِبامْلَِديَنِة،  ِعَياِلِهْم  َطَعاُم  َقلَّ  �أَْو 
يِف  َبْيَنُهْم  �ْقَت�َسُموُه  ُثمَّ  َو�ِحٍد،  َثْوٍب  يِف  ِعْنَدُهْم 
ِة، َفُهْم ِمّني، َو�أََنا ِمْنُهْم«(239).  ِويَّ �إَِناٍء َو�ِحٍد ِبال�سَّ
ف�سيلة  �حلديث  هذ�  يف  �ل�ستدلل:  ووجه 
يف  �لأزو�د  خلط  وف�سيلة  و�ملو��ساة،  �لإيثار 
�ل�سفر، وف�سيلة جمعها يف �سيء عند قلتها يف 
�سبيه  �لتاأمني  وعقد  يق�سم(240).  ثم  �حل�سر، 
بذلك، حيث يتم جمع �لأمو�ل من �ملوؤّمن لهم 
معروفة  باآليات  ذلك  بعد  تق�ّسم  ثم  وخلطها 

لدى �أطر�ف �لعقد.

�ساملة:  �لتنمية �لقت�سادية م�سوؤولية  �عتبار   -9
بحيث  �أخرى،  دون  جلهة  �أمرها  يرك  فال 
يف  و�جلماعات  و�لأفر�د  �لدولة  ت�سرك 
َعْن  َوَم�ْسُئوٌل  َر�ٍع  ُكْم  :»ُكلُّ قال  حتقيقها، 
ِتِه...«  ِتِه، َفالإَِماُم َر�ٍع، َوْهَو َم�ْسُئوٌل َعْن َرِعيَّ َرِعيَّ
حتمل  �إلى  �مل�سلمني  يدعو  فاحلديث   .(241)

م�سوؤولياتهم تاه ق�ساياهم بح�سب طاقاتهم، 
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يف  �لتنمية  م�سوؤولية  �مل�سوؤوليات  هذه  ومن 
�ملجال �لقت�سادي.

�لأحاديث  حّثت  فقد  �ل�ستهالك:  تر�سيد   -10
و�لإنفاق،  �ل�ستهالك  �سبط  على  �لنبوية 
وهذ� �حلث لي�ض موجهاً لالأفر�د فح�سب، بل 
�لدولة  ورجال  و�ملوؤ�س�سات  �حلكومات  يتناول 
ليكونو�  �مل�ستويات؛  متلف  من  و�مل�سوؤولني 
َو��ْسَرُبو�  :»ُكُلو�  �لنَِّبي  َقاَل  لغريهم،  قدوة 
يلَة«  ُقو�، يِف َغرْيِ �إِ�ْسَر�ٍف َوَل َمِ َو�ْلَب�ُسو� َوَت�َسدَّ
تر�سيد  على  يحث  �حلديث  فظاهر   .(242)

�حلياة،  جمالت  كل  يف  و�سبطه  �ل�ستهالك 
وهو توجيه نبوي لكل �سخ�ض يف موقعه. 

اخلامتة
وتت�سمن �لنتائج و�لتو�سيات:

- �لنتائج: ��ستناد�ً �إلى ما ت بيانه حول دور �ملنهج 
وحتقيق  و�لبطالة  �لفقر  مكافحة  يف  �لنبوي 
�لتنمية �لقت�سادية خل�ض �لبحث �إلى �لنتائج 

�لأ�سا�سية �لتالية:

�لعاملية خدمًة - 1 �لقوى  بع�ض ُ �لفقر  ور�ء  تقف 
على  �لهيمنة  يف  �ل�سر�تيجية  مل�ساحلها 
�لقت�ساد �لعاملي، وكذلك �لدول �ملحتلة لدول 
ترزح  �لتي  �ل�سعوب  �إفقار  �إلى  ت�سعى  �أخرى 
عليها  �ل�سيطرة  لفر�ض  حكمها  نري  حتت 

وتركيعها و�إذللها.

وقد - 2 و�لبطالة،  للفقر  ب�سرية  �أ�سباب  هناك 
لتمحي�ض  تعالى  �هلل  من  �بتالء  �لفقر  يكون 

�لأمة و�ختبارها ورّدها �إلى حظرية �لإميان.

تاأثري - 3 �لأهلية  �ل�سيا�سية و�حلروب  للخالفات 
كبري يف �إيجاد �لفقر و�لبطالة.

�لإن�سان - 4 �إميان  على  تاأثري  و�لبطالة  للفقر   
وعقيدته وحياته.

ل - 5 و�قت�سادية  تربوية  و�سائل  �لإ�سالم  �سلك 

مثيل لها يف مكافحة �لفقر و�لبطالة و�لوقاية 
منهما.

وفّعالة - 6 كاملة  منظومة  �لنبوي  �ملنهج  ميلك 
لتحقيق �لتنمية �لقت�سادية ومكافحة �لفقر 
�مل�سلم،  �ملجتمع  يف  منهما  و�لوقاية  و�لبطالة 
وقد �سلك �لإ�سالم و�سائل تربوية و�قت�سادية 

لتحقيق ذلك. 

- �لتو�سيات: ��ستناد�ً �إلى �لنتائج �ل�سابقة يو�سي 
�لبحث مبا يلي:

1- تفعيل �لتكافل �لجتماعي و�لتعاون وم�ساعدة 
�لفقر�ء و�ملحتاجني، من خالل: 

�لفقر�ء  ب�ساأن  ُتعنى  خريية  جمعيات  �إن�ساء   -
�ل�سهد�ء و�سائر  و�أبناء  و�ليتامى و�لأر�مل 

�ملحتاجني. 

ودعمها  �لزكاة  جلان  دْور  وتفعيل  �إن�ساء   -
لتقوم بامل�سوؤولية �لإن�سانية �ملنوطة بها.

- ت�سجيع �لدولة للن�ساط �لتجاري و�لزر�عي 
�لدول  مع  �خلر�ت  وتبادل  و�ل�سناعي، 
�لأخرى، ومتابعة كل جديد يف هذ� �لتاه، 
�لقت�ساديني  باخلر�ء  و�ل�ستعانة 

و�لفقهاء �ل�سرعيني يف ذلك.

حتارب  لأّنها  ماله،  زكاة  يوؤّدي  �أن  �مل�سلم  على   -2
�لفقر و�لبطالة ومتنعهما.

3- �أن تقوم �لدول بفتح �أبو�ب �ل�ستثمار، وحماربة 
ملو�طنيها  �لعمل  فر�ض  وتوفري  �لف�ساد، 

وم�ساعدتهم.

على  �لعمل  و�لإ�سالمي  �لعربي  �لعامل  على   -4
حتقيق �لتعاون �ل�سامل �ملثمر لتحقيق �لتنمية 

ومكافحة �لفقر و�لبطالة، وذلك من خالل:

ز �لن�ساط  - �إن�ساء �سوق �إ�سالمية م�سركة ُتعزِّ
حتقيق  يف  ُي�سهم  مبا  و�ملايل  �لقت�سادي 
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�لتنمية �ل�ساملة.

على  ُي�ساعد  �إ�سالمي  نقد  �سندوق  �إن�ساء   -
للدول  �لقت�سادية  �لقدر�ت  تعزيز 
�لقر�ض  طريق  عن  �لفقرية  �لإ�سالمية 

�حل�سن. 

- �إن�ساء بنوك �إ�سالمية للتنمية ُت�سهم يف دعم 
�مل�ساريع �لقت�سادية �ملختلفة، وتعزيز دور 
بدورها  لال�سطالع  �لإ�سالمية  �مل�سارف 

يف هذ� �ملجال. 

و�لبتعاد  �مل�سلمني،  لدى  �ل�ستهالك  تر�سيد   -5
�لفقر  �إلى  حتماً-   - يوؤّدي   فهو  �لتبذير  عن 
و�جلوع، وميكن �ل�ستفادة من و�سائل �لإعالم 

�ملختلفة لتحقيق هذ� �لهدف.

6- �سرورة ��ست�سالح �لأر��سي وزر�عتها، وتعزيز 
م�سادر  من  مهم  م�سدر  فهي  بها،  �لرتباط 
�لتنمية  ركائز  من  �أ�سا�سية  وركيزة  �لإنتاج، 

�لقت�سادية. 

11- عقد �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت و�ملحا�سر�ت وور�ض 
�لعمل �لتي تتناول مو�سوعات �لفقر و�لبطالة 
�لآر�ء  و�إبد�ء  مكافحتهما،  و�سبل  و�أ�سبابهما 
حتقيق  و�سبل  �قت�سادياً،  بالأمة  للنهو�ض 

�لتكامل �لقت�سادي بني �لعامل �لإ�سالمي. 

12- ت�سجيع �لبحث �لعلمي ون�سر �لكتب و�ملوؤلفات 
�لفقر  مكافحة  �سبل  تتناول  �لتي  و�لن�سر�ت 

و�لبطالة، ور�سد �جلو�ئز لأف�سلها.

�ملو�سوع  هذ�  بتناول  �مل�ساجد  تكليف خطباء   -13
وبذل  �لجتماعي  �لتكافل  على  �لنا�ض  وحث 

�خلري.

�جتماعية  وجلان  خا�سة  وز�رة  ت�سكيل   -14
و�لعاطلني  �لفقر�ء  �سوؤون  ملتابعة  وحكومية 

عن �لعمل و�حتياجاتهم.
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رقم  حديث   ،261/8 �ل�ستعاذة،  باب  �لألباين، 

(5460). قال �لألباين:»�سحيح«.

م�سلم،  �سحيح  على  �لنووي  �سرح  �لنووي،   (57)
.28/17

(58) �بن �أبي �لدنيا، �إ�سالح �ملال، �ض 121.

(59) �مل�سدر �ل�سابق، �ض 128. 

(60) �مل�سدر �ل�سابق، �ض 122.

(61) �مل�سدر �ل�سابق نف�سه.

يف  و�لأخالق  �لقيم  دور  �لقر�ساوي،   (62)
�ملر�سي،  �ض150-145.  �لإ�سالمي،  �لقت�ساد 
�ض136- �لبطالة،  مل�سكلة  �لإ�سالمي  �حلل 
137. �أبو عي�سة، �لبطالة من منظور �إ�سالمي، 
�ض 102- 107. عبد �لر��سي، حلول �إ�سالمية 

فعالة مل�سكلة �لبطالة، �ض 49-45.

باأحكام  مذيل  �لرمذي،  �سنن  �لرمذي،   (63)
قال   .(2417) رقم  حديث   ،612/4 �لألباين، 
وقال  �سحيح«.  ح�سن  حديث  �لرمذي:»هذ� 

�لألباين:»�سحيح«.   

(64) �لطر�ين، �ملعجم �لكبري، 95/8، حديث رقم 
(7475). قال �لهيثمي:»فيه حممد بن �ملغرية 
جممع  �لهيثمي،  �سعيف«.  وهو  �ل�سهروري 

�لزو�ئد، 171/8. 

حديث   ،102/9 �لكبري،  �ملعجم  �لطر�ين،   (65)
مل  ر�و  �لهيثمي:»فيه  قال   .(8538) رقم 
جممع  �لهيثمي،  ثقات«.  رجاله  وبقية  ي�سم 
�ملو�سوعات:»وله  تذكرة  ويف   .108/4 �لزو�ئد، 
�سعاف  ومفرد�تها  �لألفاظ  باختالف  طرق 
تذكرة  �لَفتَِّني،  يتقوَّى«.  بالن�سمام  ولكن 

�ملو�سوعات، �ض134.

�سعيب  باأحكام  مذيل  �أحمد،  م�سند  �أحمد،   (66)
 .(13004) رقم  حديث   ،191/3 �لأرناوؤوط، 
�سرط  على  �سحيح  �لأرناوؤوط:»�إ�سناده  حكم 
باأحكام  م�سلم«. �لبخاري، �لأدب �ملفرد، مذيل 
قال   .(1322) رقم  حديث  �ض168،  �لألباين، 

�لألباين:»�سحيح«.  

(67) �لبخاري، �سحيح �لبخاري، باب ك�سب �لرجل 
وعمله بيده، 730/2، حديث رقم (1966). 

(68) �لبخاري، �سحيح �لبخاري، باب ف�سل �لزرع 
رقم  حديث   ،817/2 منه،  �أكل  �إذ�  و�لغر�ض 
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.(2195)

(69) �لبخاري، �سحيح �لبخاري، باب �ِل�ْسِتْعَفاِف 
َعِن �مْلَ�ْساأََلِة، 470/5، حديث رقم (2071).

عاجلها  وكيف  �لفقر  م�سكلة  �لقر�ساوي،   (70)
�لإ�سالم، �ض144.

وجوب  باب  �لبخاري،  �سحيح  �لبخاري،   (71)
�لزكاة، 505/5، حديث رقم (1331).       

وجوب  باب  �لبخاري،  �سحيح  �لبخاري،   (72)
�لزكاة، 506/2، حديث رقم (1333).       

(73) �لبيهقي، �ل�سنن �لكرى، باب ل وقت فيما 
يعطى �لفقر�ء و�مل�ساكني �إلى ما يخرجون به 
من �لفقر و�مل�سكنة، 353/2، حديث رقم (26).

(74) �سيد �سابق، فقه �ل�سنة، 416/1.         

(75) �ل�سدر، �قت�سادنا، �ض 708.

(76) �سحاتة، �ملنهج و�لرنامج �لإ�سالمي ملعاجلة 
�لفقر، �ض5.

(77) لال�ستز�دة �نظر: �ل�سر�حنة، م�سكلة �لبطالة 
وعالجها، �ض240 وما بعدها.        

َفْر�ِض  باب  �لبخاري،  �سحيح  �لبخاري،   (78)
َدَقِة �ْلِفْطِر، 547/2، حديث رقم (1432). �سَ

�سامل،   .110/6 بطال،  �بن  �سرح  بطال،  �بن   (79)
�سرح بلوغ �ملر�م، 4/135.

جل�ض  من  باب  �لبخاري،  �سحيح  �لبخاري،   (80)
�مل�ساجد،  وف�سل  �ل�سالة  ينتظر  �مل�سجد  يف 

234/1، حديث رقم (629).          

(81) �لنووي، �سرح �لنووي على م�سلم، 122/7.      

(82) �ل�سفا: �لَعري�ُض مَن �حلجارة �لأَْملَ�ُض. �بن 
منظور، ل�سان �لعرب، 256/3.

(83) �بن حبان، �سحيح �بن حبان، مذيل باأحكام 

رقم  حديث   ،378/12 �لأرناوؤوط،  �سعيب 
(5658). حكم �لأرناوؤوط:»حديث �سحيح«. 

�سرح  على  �ملعني  �لتلخي�ض  �لعثيمني،   (84)
�لأربعني، �ض 150.

�لعرب،  ل�سان  �بن منظور،   . ز�دهم  نفد  �أي   (85)
.294/11

�ل�سركة،  كتاب  �لبخاري،  �سحيح  �لبخاري،   (86)
رقم  حديث   ،880/2 �لطعام،  يف  �ل�سركة  باب 

.(2354)

�لنووي،  م�سلم،  على  �لنووي  �سرح  �لنووي،   (87)
.62/16

(88) �بن حبان، �سحيح �بن حبان، مذيل باأحكام 
�ل�سالم و�إطعام  �إف�ساء  �لأرناوؤوط، باب  �سعيب 
حكم   .(489) رقم  حديث   ،242/2 �لطعام، 

�لأرناوؤوط:»حديث �سحيح ورجاله ثقات«.

�مْلَاِل  اِحِب  �سَ باب  �لكرى،  �ل�سنن  �لبيهقي،   (89)
 .3/10 ِعْنَدُه،  َكاَن  �إِْن  اًل  َف�سْ َطرَّ  �مْلُ�سْ َنُع  مَيْ َل 
�لهيثمي:»رجاله  قال   .(20160) رقم  حديث 
 .306/8 �لزو�ئد،  جممع  �لهيثمي،  ثقات«. 
�لأدب  �لبخاري،  �لألباين:»�سحيح«.  وقال 

�ملفرد، 52/1.

اِر  ِباجْلَ ِة  يَّ �ْلَو�سِ باب  م�سلم،  �سحيح  م�سلم،   (90)
َو�لإِْح�َساِن �إَِلْيِه، 37/8، حديث رقم (6855).

(91) �ملناوي، في�ض �لقدير، 397/1.

�بن   .365/4 �لر�ئق،  �لبحر  جنيم،  �بن   (92)
تكملة  �ملطيعي،   .370/9 �ملغني،  قد�مة، 

�ملجموع، 297/18.

باأحكام  مذيل  �لن�سائي،  �سنن  �لن�سائي،   (93)
قال   .61/5 �لعليا،  �ليد  �أيتهما  باب  �لألباين، 
ك�سف  �لعجلوين،  �سحيح«.  �لرمذي:»ح�سن 

�خلفاء، 195/1. وقال �لألباين:»�سحيح«. 
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(94) م�سلم، �سحيح م�سلم، باب �ِلْبِتَد�ِء يِف �لنََّفَقِة 
حديث   ،78/3 �ْلَقَر�َبِة،  ُثمَّ  �أَْهِلِه  ُثمَّ  ِبالنَّْف�ِض 

رقم (2360).  

(95) �ملطيعي، تكملة �ملجموع، 297/18.

(96) �بن حبان، �سحيح �بن حبان، مذيل باأحكام 
�أّن  على  �لدليل  ذكر  باب  �لأرناوؤوط،  �سعيب 
�إذ� كان ف�ساًل  �إنا ف�سل �سدقة �ملقل  �لنبي  
 .(4932) رقم  حديث   ،304/11 يعول.  عمن 
حكم �لأرناوؤوط:»رجاله ثقات رجال �ل�سيخني 

غري �أبي �لزبري«.

�لجتماع  ف�سل  باب  م�سلم،  �سحيح  م�سلم،   (97)
على تالوة �لقر�آن وعلى �لذكر، 71/8، حديث 

رقم (7028).

(98) �لنووي، �سرح �لأربعني �لنووية يف �لأحاديث 
�ل�سحيحة �لنبوية، �ض 31.

ماًل  ترك  من  باب  م�سلم،  �سحيح  م�سلم،   (99)
فلورثته، 62/5، حديث رقم (4242).

باأحكام  �بن ماجة، مذيل  �بن ماجة، �سنن   (100)
 ،905/2 �لو�سية،  يف  �حليف  باب  �لألباين، 
ِمِذّي:»َحِديث  ْ �لرِّ َقاَل   .(2713) رقم  حديث 
�ملنري،  �لبدر  �مللقن،  �بن  ِحيح«.  �سَ ح�سن 

264/7. وقال �لألباين:»�سحيح«. 

مادة   ،191/5 �للغة،  مقايي�ض  فار�ض،   �بن   (101)
(كفر). �لتويجري، مو�سوعة �لفقه �لإ�سالمي، 

 .81/5

(102) �بن حجر، فتح �لباري، 514/11.

َحلََف  َمْن  َنْدِب  باب  (103) م�سلم، �سحيح م�سلم، 
�لَِّذي  َياأِْتي  �أَْن  ِمْنَها   � َخرْيً َها  َغرْيَ َفَر�أَى  يًنا  مَيِ
يِنه، 85/5، حديث رقم  َر َعْن مَيِ ُهَو َخرْيٌ َوُيَكفِّ

.(4361)

(104) �لنووي، �سرح �لنووي على م�سلم، 108/11.

�إذ� جامع  (105) �لبخاري، �سحيح �لبخاري، باب 
عليه  فت�سدق  �سيء  له  يكن  ومل  رم�سان  يف 

فليكفر، 684/2، حديث رقم (1834). 

(106) �لبدنة: ناقة �أو بقرة تنحر مبكة. �لزبيدي، 
تاج �لعرو�ض، 7968/1، مادة (بدن).

وِجالُل  �لبدنة.  تلب�سها  �لتي  �لثياب  هي   (107)
�لأنو�ر  م�سارق  �ل�سبتي،  ِغطاوؤه.  �سيٍء:  كلِّ 
على �سحاح �لآثار، 289/1. �لفر�هيدي، كتاب 

�لعني، 458/1.

َدَقِة  �ل�سَّ يِف  باب  م�سلم،  �سحيح  م�سلم،   (108)
 ،87/4 َوِجاَلِلَها،  َوُجُلوِدَها  �ْلَهْدي  ِبُلُحوِم 

حديث رقم (3241).

(109) �لنووي، �سرح �لنووي على م�سلم، 65/9.

ِحيَِّة  (110) �لبخاري، �سحيح �لبخاري، باب يِف �أُ�سْ
�لنَِّبي- �سلى �هلل عليه و�سلم - ِبَكْب�َسنْيِ �أَْقَرَننْيِ 
، 2111/5، حديث رقم (5233). َوُيْذَكُر �َسِميَننْيِ

َكُل  ُيوؤْ َما  باب  �لبخاري،  �سحيح  �لبخاري،   (111)
ُد ِمْنَها. 2115/5،  وِم �لأَ�َساِحي َوَما ُيَتَزوَّ ِمْن حُلُ

حديث رقم (5249).

(112) �بن بطال، �سرح �بن بطال، 30/11.

�إخاء  باب  �لبخاري،  �سحيح  �لبخاري،   (113)
�لنبي- �سلى �هلل عليه و�سلم- بني �ملهاجرين 

و�لأن�سار، 1378/3، حديث رقم (3570). 

(114) �بن عابدين، رد �ملحتار، 347/6.

من  باب  �لبخاري،  �سحيح  �لبخاري،   (115)
ور�سوله،  �هلل  ع�سى  فقد  �لدعوة  ترك 

1985/5،حديث رقم (4882).

(116) �بن حجر، فتح �لباري، 245/9.

باأحكام  مذيل  د�ود،  �أبي  �سنن  د�ود،  �أبو   (117)
رقم  حديث   ،66/3 �ْلَعِقيَقِة،  يِف  باب  �لألباين، 
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(2843). قال �لألباين:»�سحيح«. و�نظر: �بن 
حجر، �لتلخي�ض �حلبري، 147/4.

(118) هندي، �لعقيقة عن �ملولود، �ض 68.

(119) �لبخاري، �سحيح �لبخاري، باب �ملاء �لذي 
رقم  حديث  �لإن�سان،76/1،  �سعر  به  يغ�سل 

.(173)

(120) �لنووي، �سرح �لنووي على م�سلم، �لنووي، 
.74/13

(121) �لآية رقم (184) من �سورة �لبقرة. 

َقْوِلِه  باب  �لبخاري،  �سحيح  �لبخاري،   (122)
 ،1638/14 َمْعُدوَد�ٍت.....«،  اًما  تعالى:»�أَيَّ

حديث رقم (4235).

(123) �بن عابدين، رد �ملحتار، 314/4. �ل�سافعي، 
�لأم، 146/4.

(124) �خلر�ج: �سريبة ُتفر�ض على عني �لأر�ض، 
ى  وت�سّمى خر�ج �لوظيفة، �أو على ناتها، وت�سمَّ
�ض  �لتعريفات،  �جلرجاين،  �ملقا�سمة،.  خر�ج 

.98

(125) �بن عابدين، رد �ملحتار، 314/4. �ل�سربيني، 
مغني �ملحتاج، 92/3.

 ِ �هللَّ َقْوِل  باب  �لبخاري،  �سحيح  �لبخاري،   (126)
َق�ْسَم  �ُسوِل  ِللرَّ َيْعِني  ُخُم�َسُه«   ِ هلِلَّ َتَعاَلى:»َفاأَنَّ 

َذِلَك، 1134/3، حديث رقم (2948).

(127) �بن حجر، فتح �لباري، 374/9.

(128) �ل�سربيني، مغني �ملحتاج، 194/10.

�لعرب،  ل�سان  منظور،  �بن  ِظْلَفَها.  �أَْي   (129)
.159/6

ف�سل  باب  �لبخاري،  �سحيح  �لبخاري،   (130)
�لهبة و�لتحري�ض عليها، 907/2، حديث رقم 

.(2427)

(131) �سبري، فقه معامالت 2، �ض108.

ْو  (132) �لبخاري، �سحيح �لبخاري، باب �إَِذ� َوَقَف �أَ
ى لأََقاِرِبِه َوَمِن �لأََقاِرُب، 1010/3، حديث  �أَْو�سَ

رقم (2751).

(133) �بن قد�مة، �ملغني، 494/10.

ِمْن  ُيْعِطيه  �أَْي  اِحَبُه  �سَ ُجُل  �لرَّ َنُحُه  مَيْ َما   (134)
َثَمرَها  ِلَياأُْكل  �َسَجَرة  �أَْو  َلَبَنَها  ِلَي�ْسَرَب  َدرٍّ  َذ�ت 
�لعرب،  ل�سان  منظور،  �بن  ِلَيْزَرعَها.  ا  �أَْر�سً �أَْو 

.607/2

مذيل  ماجة،  �بن  �سنن  ماجة،  �بن   (135)
 ،802/2 �ْلَعاِرَيِة،  باب  �لألباين،  باأحكام 
غريب.  ح�سن  �حلديث   .(2399) رقم  حديث 
وقال   .61/3 �لزجاجة،  م�سباح  �لكناين، 
�جلامع  �ل�سيوطي،  �لألباين:»�سحيح«. 
�لألباين،   باأحكام  مذيل  وزيادته،  �ل�سغري 

�ض757.

(136) �سبري، فقه معامالت 2، �ض97.

�ْلَعْبُد  باب  �لبخاري،  �سحيح  �لبخاري،   (137)
ِباإِْذِنِه، 848/2،  �إِلَّ  َيْعَمُل  َوَل  �َسيِِّدِه  َماِل  َر�ٍع يف 

حديث رقم (2278).

ِديَدة، و�َسّده َخلَّتهم �أَي �إِي�سال  اَجة �ل�سَّ (138) �حْلَ
�لعرب،  ل�سان  منظور،  �بن  �إِليهم.  ْفق  �لرِّ

.118/10

باأحكام  مذيل  د�ود،  �أبي  �سنن  د�ود،  �أبو   (139)
ِعيَِّة  �لألباين، باب ِفيَما َيْلَزُم �لإَِماَم ِمْن �أَْمِر �لرَّ
َجَبِة َعْنُه، 96/3، حديث رقم (2950). قال  َو�حْلَ
�لبدر  �مللقن،  �بن  �لألباين:»�سحيح«. و�نظر: 

�ملنري، 568/9.
(140) �لعو�سي، يف �لقت�ساد �لإ�سالمي، �ض 57.

ُظْلِم  ِرمِي  حَتْ باب  م�سلم،  �سحيح  م�سلم،   (141)
ِه َوَماِلِه،  �مْلُ�ْسِلِم َوَخْذِلِه َو�ْحِتَقاِرِه َوَدِمِه َوِعْر�سِ

10/8، حديث رقم (6706).
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 ِ �هللَّ َقْوِل  باب  �لبخاري،  �سحيح  �لبخاري،   (142)
�ْلَيَتاَمى  �أَْمَو�َل  َياأُْكُلوَن  �لَِّذيَن  َتَعاَلى:»�إِنَّ 

ُظْلًما...«، 1017/3، حديث رقم (2615).

باأحكام  مذيل  �لرمذي،  �سنن  �لرمذي،   (143)
و�مليز�ن،  �ملكيال  يف  جاء  ما  باب  �لألباين، 
�لرمذي:  قال   .(1217) رقم  حديث   ،521/3
�إل من حديث  »هذ� حديث ل نعرفه مرفوعاً 
ح�سني بن قي�ض، وح�سني بن قي�ض ي�سعف يف 
عن  �سحيح  باإ�سناد  هذ�  روي  وقد  �حلديث، 
�لألباين:»�سعيف،  �بن عبا�ض موقوفاً«. وقال 

و�ل�سحيح موقوف«. 

(144) م�سلم، �سحيح م�سلم، باب حترمي �لحتكار 
يف �لأقو�ت، 56/5، حديث رقم (4207).    

  (145) م�سلم، �سحيح م�سلم، باب قول �لنبي 
من غ�سنا فلي�ض منا،69/1، حديث رقم (295).   

بتخريج  مذيل  �ل�سغري،  �ل�سنن  �لبيهقي،   (146)
على  �حلجر  باب  قلعجي،  �أمني  �ملعطي  عبد 
حديث   ،293/2 ديونه،  يف  ماله  وبيع  �ملفل�ض 
قلعجي.  وفق  مر�سل  �حلديث   .(2051) رقم 
َحِديٌث  �ْلأَْحَكاِم:»ُهَو  يِف  ِع  الَّ �لطَّ �ْبُن  َوَقاَل 
 .99/3 �حلبري،  �لتلخي�ض  حجر،  �بن  َثاِبٌت«. 
�ض  �ملر�م،  بلوغ  حجر،  �بن  اِكُم،  �حَْلَ َحُه  حَّ َو�سَ

 .256

نيل  مت�سر  �لأحبار  ب�ستان  �لنجدي،   (147)
�لأوطار، 78/2.

(148) �حلاكم، �مل�ستدرك على �ل�سحيحني، مذيل 
بتعليق �لذهبي، كتاب �لرقاق، 353/4. حديث 

رقم (7892). قال �لذهبي: »�سحيح«.

�لإ�سالم،  يف  و�حلر�م  �حلالل  �لقر�ساوي،   (149)
�ض 254.

�ل�سنة  يف  �لقت�سادية  �لتعاليم  حطاب،   (150)
�لأمو�ل  ��ستثمار  زيد،  �أبو   .8/20 �لنبوية، 

مفهومه،  �لنبوية  و�ل�سنة  �لكرمي  �لقر�آن  يف 
�ض513.

باأحكام  �بن ماجة، مذيل  �بن ماجة، �سنن   (151)
 ،741/2 ي�سعر،  �أن  كره  من  باب  �لألباين، 
�لألباين:»�سحيح«.  حديث رقم (2200). قال 
�لعجلوين،  و�لرمذي.  حبان  �بن  و�سححه 

ك�سف �خلفاء، 353/2. 

�بن  �سنن  على  �ل�سندي  حا�سية  �ل�سندي،   (152)
ماجة، 20/2. 

(153) �لزحيلي، �لفقه �لإ�سالمي و�أدلته، 185/7.

�بن  َمعه.  �أُْدَم  ل  وحده  �خُلْبُز  �جِلْلُف:   (154)
منظور، ل�سان �لعرب،30/9، مادة (جلف).

(155) �حلاكم، �مل�ستدرك على �ل�سحيحني، مذيل 
بتعليق �لذهبي، كتاب �لرقاق، 347/4. حديث 

رقم (7866). قال �لذهبي: »�سحيح«.

(156) �بن بطال، �سرح �بن بطال، 77/18.

(157) منع وهات: �أن متنع ما عندك فال تت�سدق، 
�لنا�ض.  من  فتاأخذ  يدك،  فتمد  تعطي  ول 
�لبخاري،  �سرح �سحيح  �لعيني،  �لقاري  عمدة 

.247/12

ُيْنَهى  َما  باب  �لبخاري،  �سحيح  �لبخاري،   (158)
َعْن �إِ�َساَعِة �مْلَاِل، 33/9، حديث رقم (2408).

 .508/2 �لعرب،  خطب  جمهرة  �سفوت،   (159)
�لقلق�سندي، �سبح �لأع�سى، 121/1.

(160) �لقرطبي، �جلامع لأحكام �لقر�آن، 63/11.  

�بن   .393/1 �ملحتاج،  مغني  �ل�سربيني،   (161)
حجر، فتح �لباري، 408/10.   

يلة: كر. �لر�زي، متار �ل�سحاح، �ض  (162) َمِ
99، مادة (خيل). 

كتاب  تعليقاً،  �لبخاري،  �سحيح  �لبخاري،   (163)
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�للبا�ض، 2180/5.  

(164) �لبخاري، �سحيح �لبخاري، كتاب �للبا�ض، 
.2180/5

و�لجتماعية  �لقت�سادية  �لتنمية  ي�سري،   (165)
يف  �مللكية  متار،    .14  -8 �ض  �لإ�سالم،  يف 
�لقت�ساد  يف  ودورها  �لإ�سالمية  �ل�سريعة 

�لإ�سالمي، �ض321.

يف  �لقت�سادي  �لنظام  و�آخرون،  قرعو�ض   (166)
�لإ�سالم، �ض 158. ي�سري، �لتنمية �لقت�سادية 

و�لجتماعية يف �لإ�سالم، �ض 8- 14.

(167) �أبو يعلى، م�سند �أبي يعلى، 349/7. حديث 
�أ�سد:»�إ�سناده  �سليم  ح�سني  قال   .(4386) رقم 
�ل�سيوطي،  �لألباين:»ح�سن«.  وقال  لني«. 
باأحكام  مذيل  وزيادته،  �ل�سغري  �جلامع 

�لألباين، �ض 277.

(168) �لطر�ين، �ملعجم �لكبري، 199/19، حديث 
رقم (448). قال �لألباين:»ح�سن«. �ل�سيوطي، 
باأحكام  مذيل  وزيادته،  �ل�سغري  �جلامع 

�لألباين، �ض 1400.

من   (38) رقم  �لهام�ض  يف  تخريجه  �سبق   (169)
�لبحث نف�سه.

�سحيح  على  �ل�سندي  حا�سية  �ل�سندي،   (170)
�لبخاري، 207/1.

باأحكام  �بن ماجة، مذيل  �بن ماجة، �سنن   (171)
 ،1394/2 َو�ْلَيِقنِي،  ِل  �لتََّوكُّ باب  �لألباين، 
�لألباين:»�سحيح«.  حديث رقم (4164). قال 
و�حلاكم،  حبان  و�بن  خزمية  �بن  و�سححه 
�خلفاء،  ك�سف  �لعجلوين،  �لرمذي.  وح�سنه 

153/2. �بن حجر، فتح �لباري، 306/11.

(172) عبد �لفتاح، منهج �لقت�ساد يف �لقر�آن، �ض 
.47

(173) �سبري، فقه �ملعامالت 2، �ض205.

�أحيا  باب من  �لبخاري،  �لبخاري، �سحيح   (174)
�أر�ساً مو�تاً، 823/2، حديث رقم (2210).

(175) �لعيني، عمدة �لقاري، 176/12.

(176) ح�سنني، �لإن�سان و�ملال يف �لإ�سالم، �ض81.

�لو�قع  �لعربية  �لزر�عة  تنمية  وز�ن،   (177)
و�ملمكن، �ض 93.

(178) عبد �لفتاح، منهج �لقت�ساد يف �لقر�آن، �ض 
.50

(179) �لطر�ين، �ملعجم �لأو�سط 264/4، حديث 
�سحيح«.  �لهيثمي:»�سنده  قال   .(4152) رقم 
�لفو�ئد،   ومنبع  �لزو�ئد  جممع  �لهيثمي، 
207/3. �بن حجر، �لتلخي�ض �حلبري، 158/2.

(180) �لبخاري، �سحيح �لبخاري، باب �لتَِّجاَرِة يِف 
، 726/2، حديث رقم (1955). �ْلَرِّ

(181) عبد �لفتاح، منهج �لقت�ساد يف �لقر�آن، �ض 
.50

(182) ويف رو�ية م�سهورة »�سانعاَ«. �لنووي، �سرح 
�لنووي على م�سلم، 75/2.

َقاِب  (183) �لبخاري، �سحيح �لبخاري، باب �أي �لرِّ
ُل، 233/9، حديث رقم (2518). �أَْف�سَ

(184) �بن بطال، �سرح �بن بطال، 33/13.

ِل  َف�سْ باب  �لبخاري،  �سحيح  �لبخاري،   (185)
حديث   ،817/2 ِمْنُه،  �أُِكَل  �إَِذ�  َو�ْلَغْر�ِض  ْرِع  �لزَّ

رقم (2195).

(186) �بن بطال، �سرح �بن بطال، 474/11.

(187) �ل�سرخ�سي �ملب�سوط، ، 245/30.

�لفر�هيدي،  �لطني.  به  يعزق  �ملعزق  �ملر:   (188)
كتاب �لعني، 261/8.  
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(189) �مل�سحاة: �ملحفرة �أو �ملجرفة. �لزبيدي، تاج 
�لقامو�ض  �آبادي،  �لفريوز   .151/3 �لعرو�ض، 

�ملحيط، �ض378.  

�ل�سحابة،  متييز  يف  �لإ�سابة  حجر،  �بن   (190)
86/3.  �ل�سرخ�سي، �ملب�سوط، 245/30.

(191) �ل�سرخ�سي، �ملب�سوط، 245/30.

(192) �لبخاري، �سحيح �لبخاري، باب رعي �لغنم 
على قر�ريط، 789/2، حديث رقم (2143).

(193) م�سلم، �سحيح م�سلم، باب جو�ز ��ستتباعه 
غريه �إلى د�ر من يثق بر�ساه بذلك ويتحققه 
حتققاً تاماً و��ستحباب �لجتماع على �لطعام، 

1609/3، حديث رقم ( 2038).

(194) �لبيهقي، �ل�سنن �لكرى، باب ترك قتل من 
وغريهما،  و�لكبري  �لرهبان  من  فيه  قتال  ل 

.89/9

ا  َ َو�إِنَّ ل،  َن�سْ َوَل  ري�ٍض  ِباَل  �َسهٌم  �ملعر��ض:   (195)
ه. �بن �لأثري، �لنهاية  يب بَعْر�سه ُدون حدِّ ُي�سِ

يف غريب �حلديث و�لأثر، 215/3.

�بن  متوت.  حتى  ُت�سرب  �ل�ساة  �لوقيذ:   (196)
منظور، ل�سان �لعرب، 519/3، مادة (وقذ). 

�لتَّ�ْسِمَيِة  َباُب  �لبخاري،  �سحيح  �لبخاري،   (197)
ْيِد، 85/7، حديث رقم (5475). َعلَى �ل�سَّ

َكاُز: هو �ملال �ملركوز يف �لأر�ض، ملوقاً  (198) �لرِّ
�لتعريفات، �ض  �أو مو�سوعاً. �جلرجاين،  كان 
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َكاِز  َباٌب يِف �لرِّ (199) �لبخاري، �سحيح �لبخاري، 
�خُلُم�ُض، 2/ 130، حديث رقم (1499).

(200) �لعو�سي، يف �لقت�ساد �لإ�سالمي، �ض 75.           

(201) �سبق تخريجه يف �لهام�ض رقم (146) من 
�لبحث نف�سه.

نيل  مت�سر  �لأحبار  ب�ستان  �لنجدي،   (202)
�لأوطار، 117/4.

(203) �سبق تخريجه يف �لهام�ض رقم (144) من 
�لبحث نف�سه.    

(204) �سبق تخريجه يف �لهام�ض رقم (179) من 
�لبحث نف�سه.

(205) �ل�سرخ�سي، �ملب�سوط، 191/2.

(206) �بن قد�مة، �ملغني، 344/11.

(207) �مل�سدر �ل�سابق، 297/11.

�مْلَُز�َرَعِة  باب  �لبخاري،  �سحيح  �لبخاري،   (208)
َمَع �ْلَيُهوِد، 821/2، حديث رقم (2206).

(209) �لعيني، عمدة �لقاري، 61/13.

(210) �سبري، فقه معامالت 2، �ض60.

�بن   .259/9 �ملحتاج،  مغني  �ل�سربيني،   (211)
قد�مة، �ملغني، 10/ 140.

�ملُ�سركة،  �ملُ�ساربة  �لِق���ر��ض  �لكردي،   (212)
�ض22.

باأحكام  �بن ماجة، مذيل  �بن ماجة، �سنن   (213)
 ،768/2 و�مل�ساربة،  �ل�سركة  باب  �لألباين، 

حديث رقم (2289)، و�سعفه �لألباين. 

�لقر��ض،  كتاب  �لكرى،  �ل�سنن  �لبيهقي،   (214)
184/6، حديث رقم (11611). 

�ْلِقَر��ِض،  يِف  َجاَء  َما  باب  �ملوطاأ،  مالك،   (215)
99/1، حديث رقم (2016).

عزي،   .135/5 �ل�سنائع،  بد�ئع  �لكا�ساين،   (216)
�سيغ متويل �لتنمية يف �لإ�سالم، �ض37.

�مْلَُر�َبَحِة،  باب  �لكرى،  �ل�سنن  �لبيهقي،   (217)
400/2، حديث رقم (11107).

 .362/2 �لفقهاء،  حتفة  �ل�سمرقندي،   (218)
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�لزرقا، عقد �ل�ست�سناع، �ض19.

َجَعَل  َمْن  (219) �لبخاري، �سحيح �لبخاري، باب 
حديث   ،2205/5 ِه،  َكفِّ َبْطِن  يِف  اَتِ  �خْلَ َف�ضَّ 

رقم (5538).

(220) �بن قد�مة، �ملغني، 11/9.

يِف  لَِم  �ل�سَّ باب  �لبخاري،  �لبخاري، �سحيح   (221)
َكْيٍل َمْعُلوٍم، 781/2، حديث رقم (2125).

(222) �لنووي، �سرح �لنووي على م�سلم، 41/11.

 .714/1 �لأنهر،  جممع  ز�ده،  �سيخي   (223)
�لزحيلي، �لفقه �لإ�سالمي و�أدلته، 522/5.

يِف  �لأََماَنِة  باب  �لكرى،  �ل�سنن  �لبيهقي،   (224)
رقم  حديث   ،189/2 َياَنِة،  �خْلِ َوَتْرِك  ِرَكِة  �ل�سَّ
ن�سب  �لزيلعي،  �حلاكم.  �سّححه   .(11756)

�لر�ية يف تخريج �أحاديث �لهد�ية، 474/3.

�ِك  (225) �لبخاري، �سحيح �لبخاري، باب �ِل�ْسِرَ
ْرُف،  �ل�سَّ ِفيِه  َيُكوُن  َوَما  ِة  َو�ْلِف�سَّ َهِب  �لذَّ يِف 

884/2، حديث رقم (2365).

�سحيح  �سرح  �لقاري  عمدة  �لعيني،   (226)
�لبخاري، 61/13. �بن بطال، �سرح �بن بطال، 

.15/13

(227) �سبري، فقه �ملعامالت 2، �ض9.

(228) �بن قد�مة، �ملغني، 206/6.

ل: َو�مْلَْعَنى َغرْي ُمتَِّخذ ِمْنَها َماًل  (229) َغرْي ُمَتَموِّ
�أَْي ِمْلًكا، َو�مْلَُر�د �أَنَُّه َل َيَتَملَّك �َسْيًئا ِمْن ِرَقابَها. 

�بن حجر، فتح �لباري، 401/5.

�ْلَوْقِف  باب  �لبخاري،  �سحيح  �لبخاري،   (230)
َكْيَف ُيْكَتُب، 1019/3، حديث رقم (2620).

(231) �بن بطال، �سرح �بن بطال، 204/15.

(232) �سبري، فقه معامالت 2، �ض142.

َكُل  ُيوؤْ َما  باب  �لبخاري،  �سحيح  �لبخاري،   (233)
ُد ِمْنَها، 2115/5،  وِم �لأَ�َساِحي َوَما ُيَتَزوَّ ِمْن حُلُ

حديث رقم (5249).

ي�ُض: �سي�ساُء �لتَّمر، وهو �لرديء منه.  (234) �ل�سِّ
�لفر�هيدي، كتاب �لعني، 9/2.

�ْمِتَثاِل  ُوُجوِب  باب  م�سلم،  �سحيح  م�سلم،   (235)
ْنَيا  َما َقاَلُه �َسْرًعا ُدوَن َما َذَكَرُه  ِمْن َمَعاِي�ِض �لدُّ
�أْي، 95/7، حديث رقم (6277). َعلَى �َسِبيِل �لرَّ

�ْمِتَثاِل  ُوُجوِب  باب  م�سلم،  �سحيح  م�سلم،   (236)
ْنَيا  َما َقاَلُه �َسْرًعا ُدوَن َما َذَكَرُه  ِمْن َمَعاِي�ِض �لدُّ
�أْي، 95/7، حديث رقم (6276). َعلَى �َسِبيِل �لرَّ

(237) �لنووي، �سرح �لنووي على م�سلم، 116/15.

(238) �سبري، فقه �ملعامالت 2، �ض227.

من   (86) رقم  �لهام�ض  يف  تخريجه  �سبق   (239)
�لبحث نف�سه. 

(240) �لنووي، �سرح �لنووي على م�سلم، 62/16.

(241) �سبق تخريجه يف �لهام�ض رقم (137).

(242) �سبق تخريجه يف �لهام�ض رقم (163).

قائمة �مل�سادر و�ملر�جع

 *- �لقر�آن �لكرمي.

حممد،  بن  حممد  بن  �ملبارك  �لأثري،  �بن   -1
حتقيق:  و�لأثر،  �حلديث  غريب  يف  �لنهاية 
حممد  وحممود  �لز�وي،  �أحمد  طاهر 
بريوت،  �لعلمية،  �ملكتبة  ط)،  (د،  �لطناحي، 

1399ه� - 1979م.

باأحكام  مذيل  �أحمد،  م�سند  حنبل،  بن  �أحمد   -2
قرطبة،  موؤ�س�سة  ط)،  (د،  �لأرناوؤوط،  �سعيب 

�لقاهرة، (د، ت).

�لتنمية  ي�سري،  �لرحمن  عبد  �أحمد،   -3
�لإ�سالم،  يف  و�لجتماعية  �لقت�سادية 
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�لإ�سكندرية، موؤ�س�سة �سباب �جلامعة،1981م.

�ملفرد،  �لأدب  �إ�سماعيل،  بن  حممد  �لبخاري،   -4
مذيل  �لباقي،  عبد  فوؤ�د  حممد  حتقيق: 
باأحكام �لألباين، ط3، د�ر �لب�سائر �لإ�سالمية، 

بريوت، 1409ه�- 1989م.

�سحيح  �إ�سماعيل،  بن  حممد  �لبخاري،   -5
�لبغا، ط3،  ديب  �لبخاري، حتقيق: م�سطفى 
د�ر �بن كثري، ود�ر �ليمامة، بريوت، 1407ه�  - 

1987م.

�بن بطال، علي بن خلف، �سرح �بن بطال، (د،   -6
ط)، �ملكتبة �ل�ساملة، �لإ�سد�ر �لثاين، (د، ت).  

�ل�سنن �ل�سغري،  �أحمد بن �حل�سني،  �لبيهقي،   -7
عبد  عيه  وعلَّق  حديثه  ج  وخرَّ �أ�سوله  وثق 
�ملعطي �أمني قلعجي، ط1، د�ر �لوفاء للطباعة 

و�لن�سر و�لتوزيع، �ملن�سورة، 1410ه�-1989م.

�لكرى،  �ل�سنن  �حل�سني،  بن  �أحمد  �لبيهقي،   -8
�لكائنة  �لنظامية  �ملعارف  د�ئرة  جمل�ض  ط1، 

يف �لهند ببلدة حيدر �آباد، 1344ه�.

�لرمذي، حممد بن عي�سى، �سنن �لرمذي،   -9
مذيل  و�آخرون،  �ساكر  حممد  �أحمد  حتقيق: 
�لر�ث  �إحياء  د�ر  ط)،  (د،  �لألباين،  باأحكام 

�لعربي، بريوت،  (د، ت). 

مو�سوعة  �إبر�هيم،  بن  حممد  �لتويجري،    -10
�لدولية،  �لأفكار  بيت  ط1،  �لإ�سالمي،  �لفقه 

1430ه�- 2009م.

11- �لثعالبي، عبد �لرحمن بن حممد، �جلو�هر 
موؤ�س�سة  ط)،  (د،  �لقر�آن،  تف�سري  يف  �حل�سان 

�لأعلمي للمطبوعات، بريوت، (د، ت).

12- �جلرجاين، علي بن حممد، كتاب �لتعريفات، 
�سبطه و�سححه جماعة من �لعلماء باإ�سر�ف 
بريوت،  �لعلمية  �لكتب  د�ر  ط1،   �لنا�سر، 

1403ه� -1983م.

على  �مل�ستدرك  عبد�هلل،  بن  حممد  �حلاكم،   -13
�لقادر  عبد  م�سطفى  حتقيق:  �ل�سحيحني، 
�لكتب  د�ر  ط1،  �لذهبي،  بتعليق  مذيل  عطا، 

�لعلمية، بريوت، 1411ه� -  1990م.

14- �بن حبان، حممد بن حبان، �سحيح �بن حبان 
برتيب �بن بلبان، حتقيق �سعيب �لأرناوؤوط، 
 - 1414ه�  بريوت،  �لر�سالة،  موؤ�س�سة  ط2، 

1993م.

15- �بن حجر، �أحمد بن علي، �لإ�سابة يف متييز 
�ل�سحابة، حتقيق: علي حممد �لبجاوي، ط1، 

د�ر �جليل، بريوت،  1412ه�. 

16- �بن حجر، �أحمد بن علي، بلوغ �ملر�م من �أدلة 
بن  �سمري  وتعليق:  وتخريج  حتقيق  �لأحكام، 
�أمني �لزهري، ط7، د�ر �لفلق، �لريا�ض، 1424 

ه�.

17- �بن حجر، �أحمد بن علي، �لتلخي�ض �حلبري 
ط1،د�ر  �لكبري،  �لر�فعي  �أحاديث  تخريج  يف 

�لكتب �لعلمية، بريوت، 1419ه�- 1989م.

�سرح  �لباري  فتح  بن علي،  �أحمد  �بن حجر،   -18
�سحيح �لبخاري، رقم كتبه و�أبو�به و�أحاديثه: 
باإخر�جه  قام  �لباقي،  عبد  فوؤ�د  حممد 
�لدين  حمب  طبعه:  على  و�أ�سرف  و�سححه 
�خلطيب، عليه تعليقات �لعالمة: عبد �لعزيز 
�ملعرفة،  د�ر  ط)،  (د،  باز،  بن  �هلل  عبد  بن 

بريوت، 1379ه�.

�لقت�سادية  �لتعاليم  توفيق،  كمال  حطاب،   -19
�ل�سنة  ملوؤمتر  مقدم  بحث  �لنبوية،  �ل�سنة  يف 
موؤمتر  بحوث  �ملعا�سرة  �لدر��سات  �لنبوية يف 
�ل�سنة �لنبوية يف �لدر��سات �ملعا�سرة، حطاب، 

جامعة �لريموك، �إربد، �لأردن، 2007م.

منهاج  �سعيد،  حممد  �ل�سيد  �حلكيم،   -20
لبنان،  بريوت،  �ل�سفوة،  د�ر  ط1،  �ل�ساحلني، 
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1416ه� - 1996م. 

�لبطالة،  م�سكلة  حممد،  �سري  خريي،   -21
و�أ�ساليب حلها، مقال على  و�أ�سبابها  طبيعتها 
�ملوقع:   25/10/2011 بتاريخ  �لإنرنت  �سبكة 

/http://drsabrikhalil.wordpress.com

22- �أبو د�ود، �سليمان بن �لأ�سعث، �سنن �أبي د�ود، 
باأحكام  مذيل  �للحام،  حممد  �سعيد  حتقيق: 

�لألباين، ط1، د�ر �لفكر، بريوت، 1410ه�

- 1990م.

�إ�سالح  حممد،  بن  عبد�هلل  �لدنيا،  �أبي  �بن   -23
�ملال، بال مكان ن�سر ول طبعة، ول تاريخ.

�هلل بن حممد، مد�ر�ة  �لدنيا، عبد  �أبي  �بن   -24
رم�سان،  �لدين  خري  حممد  حتقيق:  �لنا�ض، 

ط1، د�ر �بن حزم، بريوت، 1998م.

�لقادر،  عبد  بن  بكر  �أبي  بن  حممد  �لر�زي،   -25
متار �ل�سحاح، حتقيق: يو�سف �ل�سيخ حممد، 
�لنموذجية،  و�لد�ر  �لع�سرية  �ملكتبة  ط5، 

بريوت، و�سيد�، 1420ه� - 1999م.

جامع  �أحمد،  بن  �لرحمن  عبد  رجب،   �بن   -26
بريوت،  �ملعرفة،  د�ر  ط1،  و�حلكم،  �لعلوم 

1408ه�.

�ملجتهد  بد�ية  �أحمد،  بن  حممد  ر�سد،  �بن   -27
بريوت،  �ملعرفة،  د�ر  ط4،  �ملقت�سد،  ونهاية 

1978م.

�لعرو�ض  تاج  حمّمد،  بن  حمّمد  بيدي،  �لزَّ  -28
من  جمموعة  حتقيق  �لقامو�ض،  جو�هر  من 

�ملحققني، (د، ط)، د�ر �لهد�ية، (د، ت).

�لإ�سالمي  �لفقه  �لزحيلي،  وهبة  �لزحيلي،   -29
(د،  وبريوت،  دم�سق  �لفكر،  د�ر  ط4،  و�أدلته، 

ت).

�ل�ست�سناع،  عقد  �لزرقا،  م�سطفى  �لزرقا،   -30

�ملعهد  للتنمية،  �لإ�سالمي  �لبنك  من�سور�ت 
�لإ�سالمي للبحوث، جدة، 1420ه�.

�ل�سيا�سي  �لقت�ساد  زكي،  رمزي  زكي،   -31
 ،226 �لعدد  �ملعرفة،  عامل  جملة  للبطالة، 

�لكويت، �أكتوبر،1997م.

يف  �لأمو�ل  ��ستثمار  ممدوح،  نائل  زيد،  �أبو   -32
مفهومه،  �لنبوية  و�ل�سنة  �لكرمي  �لقر�آن 
دم�سق  جامعة  جملة  حمايته،  �سبل  جمالته، 
 ،22 جملد  و�لقت�سادية،  �لقانونية  للبحوث 

عدد �أول 2006م.

�لر�ية  ن�سب  يو�سف،  بن  �هلل  عبد  �لزيلعي،   -33
يو�سف  حممد  له  قدم  �لهد�ية،  لأحاديث 
عبد  �حلا�سية:  وو�سع  �سححه  �لَبنُّوري، 
كتاب  �إلى  �لفنجاين،  �لديوبندي  �لعزيز 
�لكاملفوري،  يو�سف  حممد  �أكملها  ثم  �حلج، 
�لريان  موؤ�س�سة  ط1،  عو�مة،  حممد  حتقيق 
للطباعة و�لن�سر، بريوت، ود�ر �لقبلة للثقافة 
1418ه�- �ل�سعودية،    - جدة   �لإ�سالمية، 

1997م.

بلوغ  �سرح  �سامل،  حممد  بن  عطية  �سامل،   -34
موقع  بتفريغها  قام  �سوتية  درو�ض  �ملر�م، 
�ملكتبة  على  من�سور  �لإ�سالمية،  �ل�سبكة 

�ل�ساملة، �لإ�سد�ر �لثاين. 

�لأنو�ر  م�سارق  مو�سى،  بن  عيا�ض  �ل�سبتي،   -35
�لعتيقة،  �ملكتبة  ط)،  (د،  �لآثار،  �سحاح  على 

ود�ر �لر�ث، (د، ت).

�لبطالة  م�سكلة  ح�سن،  جمال  �ل�سر�حنة،   -36
و�لن�سر،  للطباعة  �ليمامة  ط1،  وعالجها، 

بريوت، 2000م.

37- �ل�سرخ�سي، حممد بن �أحمد، �ملب�سوط، ط2، 
د�ر �ملعرفة، بريوت، (د، ت). 

�لعقل  �إر�ساد  �ل�سعود، حممد بن حممد،  �أبو   -38
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�ل�سليم �إلى مز�يا �لقر�آن �لكرمي، (د، ط)، د�ر 
�إحياء �لر�ث �لعربي، بريوت، (د، ت).

حتفة  �أحمد،  بن  حممد  �ل�سمرقندي،   -39
بريوت،  �لعلمية،  �لكتب  د�ر   ، ط2  �لفقهاء، 

1414ه� - 1994م.

حا�سية  �لهادي،  عبد  بن  حممد  �ل�سندي،   -40
د�ر  ط)،  (د،  ماجة،  �بن  �سنن  على  �ل�سندي 

�جليل، بريوت، (د، ت). 

حا�سية  �لهادي،  عبد  بن  حممد  �ل�سندي،   -41
د�ر  ط)،  (د،  �لبخاري،  �سحيح  على  �ل�سندي 

�لفكر، بريوت، (د، ت). 

�لفكر،  د�ر  ط4،  �ل�سنة،  فقه  �سابق،  �سيد   -42
بريوت، لبنان، 1983م.

43- �ل�سيوطي، عبد �لرحمن بن �أبي بكر، �جلامع 
(د،  �لألباين،  بحكم  مذيل  وزيادته،  �ل�سغري 

ط)،  �ملكتب �لإ�سالمي، بريوت، (د، ت).

44- �ل�سافعي، حممد بن �إدري�ض، �لأم، د�ر �ملعرفة، 
بريوت، لبنان، ط2، 1393ه�.

45- �سبري، حممد عثمان �سبري، فقه معامالت2، 
�ملفتوحة،  �لقد�ض  جامعة  من�سور�ت  ط)،  (د، 

عمان، 2009م. 

و�لرنامج  �ملنهج  ح�سني،  ح�سني  �سحاتة،   -46
على  بحث  �لفقر،  م�سكلة  ملعاجلة  �لإ�سالمي 
http://www.darelmashora.com/ �ملوقع: 

.download.ashx?docid=2204

�ملحتاج  مغني  �خلطيب،  حممد  �ل�سربيني،   -47
ط)،  (د،  �ملنهاج،  �ألفاظ  معاين  معرفة  �إلى 
1377ه�   بريوت،  �لعربي،  �لر�ث  �إحياء  د�ر 

-1958م.

48- �ل�سوكاين، حممد بن علي، فتح �لقدير، (د، 
ط)، د�ر �لفكر، بريوت، (د، ت).

49- �سيخي ز�ده، عبد �لرحمن بن حممد، جممع 
د�ر  ط)،  (د،  �لأبحر،  ملتقى  �سرح  يف  �لأنهر 

�إحياء �لر�ث �لعربي، بريوت، (د، ت). 

�لدين،  ع�سام  �لرحمن  عبد  �أبو  �ل�سابطي،   -50
�ل�سعيف  ق�سم  �لقد�سية،  �لأحاديث  جامع 
�لإ�سد�ر  �ل�ساملة،  �ملكتبة  ط)،  (د،  و�ملو�سوع، 

�لثاين، (د، ت).

د�ر  ط2،  �قت�سادنا،  باقر،  حممد  �ل�سدر،   -51
�لفكر، بريوت، 1968م. 

�لعرب  خطب  جمهرة  زكي،  �أحمد  �سفوت،   -52
�ملكتبة  ط)،  (د،  �لز�هرة،  �لعربية  ع�سور  يف 

�لعلمية، بريوت، (د، ت). 

53- �لطر�ين، �سليمان بن �أحمد، �ملعجم �لأو�سط، 
حتقيق: طارق بن عو�ض �هلل بن حممد  عبد 
د�ر  ط)،  (د،  �حل�سيني،  �إبر�هيم  بن  �ملح�سن 

�حلرمني، �لقاهرة، 1415ه�.

54- �لطر�ين، �سليمان بن �أحمد، �ملعجم �لكبري، 
ط2، مكتبة �لعلوم و�حلكم، �ملو�سل، 1404ه�- 

1983م.

55- �لطري، حممد بن جرير، جامع �لبيان عن 
تاأويل �آي �لقر�آن، (د، ط)، د�ر �لفكر، بريوت، 

لبنان، 1988م.

عامل  يف  و�ملاء  �لغذ�ء  �سبيح،  نبيل  �لطويل،   -56
�لر�سالة،  موؤ�س�سة  ط1،  �لفقر�ء،  �مل�سلمني 

بريوت، 1988م.

57- �بن عابدين، حممد �أمني بن عمر، رد �ملحتار 
بريوت،  �لفكر،  د�ر  ط2،  �ملختار،  �لدر  على 

1412ه� - 1992م.

حلول  حممود،  �إبر�هيم  �لر��سي،  عبد   -58
ط)،  (د،  �لبطالة،  مل�سكلة  فعالة  �إ�سالمية 

�ملكتب �جلامعي �حلديث، �لقاهرة، (د، ت).
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�لبطالة  �لدين،  عالء  حممد  �لقادر،  عبد   -59
�لجتماعي  �ل�سالم  لدعم  �ملو�جه  �أ�ساليب 
�لعوملة.  �جلات.  ظل  يف  �لقومي  و�لأمن 
حتديات �لإ�سالح �لقت�سادي، (د، ط)، من�ساأة 

�ملعارف، �لإ�سكندرية، (د، ت).

60- �لعثيمني، حممد بن �سالح، �لتلخي�ض �ملعني 
�سر�ي  بن  �سلطان  �إعد�د:  �لأربعني،  �سرح  يف 

�ل�سمري، �ملكتبة �ل�ساملة، �لإ�سد�ر �لثاين.

61- �لعجلوين، �إ�سماعيل بن حممد، ك�سف �خلفاء 
ومزيل �لإلبا�ض عما ��ستهر من �لأحاديث على 
�أل�سنة �لنا�ض، ط3، د�ر �لكتب �لعلمية بريوت، 

1408ه�-1988م.

�لقت�ساد  يف  �ل�سيد،  رفعت  �لعو�سي،   -62
�لإ�سالمي، (د، ط)، قطر، 1990م.

عي�سة،  �أبو  حمفوظ  �لأمري  عي�سة،  �أبو   -63
مكتبة  ط1،  �إ�سالمي،  منظور  من  �لبطالة 

وهبة، �لقاهرة، 1431ه�- 2010م.

64- �لعيني، حممود بن �أحمد، عمدة �لقاري �سرح 
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