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 اإلهـــذاء
 

 انكرايت نٍابت عن دول انعاملن تربعت بإىل ي

 غسة انعسة

 ٌن، فىراء كم قصت جناح دعىة وانِدَإىل ين رمسا يل طرٌق اننَّجاح

 احلبٍبني إىل قهيب "حفظهًا اهلل تعاىل" أبً أيً،

 بىي انشَّرٌف وتعهًه وتعهًٍهعهى احلدٌث اننَّ إىل ين زرع يف قهيب حبَّ

 "حفظه اهلل تعاىل" املظهىوبن ياهر أستاذي حمًد 

، وين أوصتين بسٌادة اهلًت حتى أوصهتين تعاىل إىل ين أحببت يف اهلل

 فظها اهلل تعاىل""ح انتِّهبانًبنت حهًً فاطًت  ،نهقًت

 املتواضع انبحثَ ىذا أُىدي مجيعًا ىؤالء إىل

 .متقبهًا خانصًا جيعهو أن اهلل أسأل



 

 
 د

 ال
ُّ
 الو كرش

َّ
 قذيرت

ييحصيو عاد كال بناف، كفضمو ال  الحمد  المناف، خمؽ اإلنساف كأبدع األككاف، فنعيمو ال
الحيكاف، أكرمنا بالنَّبي كالدَّار اآلخرة ليي  اكن كليٍ  اكافيو الجكارح كالمساف، جعؿ الحياة الدَّنيا لعبن ت

، رسـ ألمتو طريؽ العناف كالجناف، كخط بيده طيرؽ الشَّيطاف محذرنا مف الكقكع في محمد 
، كدعـ ما بينيـ مف بينياف، كجعؿ امصائده المكصمة إلى النّْيراف، كأكصى أمتو بأف يككنكا إخكانن 

، (1)"النَّاسى  يىٍشكيري  الى  مىفٍ  المَّوى  يىٍشكيري  "الى : داس، قاؿ رسكؿ ا منو القمكب تي  االشُّكر كالعرفاف بابن 
 ، زرعكا في قمكبنا حبَّ العمـ الشَّرعي فأحسنكا الغراس. اككـ مف أيناس كانكا في حياتنا نبراسن 

 فالشُّكر كؿ الشُّكر ليـ عمى العمكـ، كنفع ا تعالى بما تعممناه منيـ مف معارؼ كعمكـ،
-ر محمد بف ماىر بف محمد المظمكـ بالذّْكر مف بينيـ أستاذم كمشرفي فضيمة الدكتك  كأخص

لما تفضؿ بو مف إشراؼ عمى رسالتي، كما بذلو مف جيد مبارؾ، كما أفادني بو  -حفظو ا تعالى
 خير الجزاء. فجزاه ا ،كرةنجازىا بيذه الصُّ إفي مف تكجييات كنصائح كاف ليا أبمغ األثر 

 :لؤلساتذة األفاضؿ أعضاء لجنة المناقشة مكصكؿكر كالشُّ 
 . "تعالى ا حفظو"     رائد بف طبلؿ شعث   / الدكتكر فضيمة
 ."تعالى ا حفظو"     العىؼ حسف بساـ بف   / الدكتكر كفضيمة

إلى منارة العمـ كمخرجة العمماء جامعتي الجامعة  كر كخالص العرفافككذلؾ أتقدـ بالشُّ 
 شكرمك  -تعالى ا حفظو- عادؿ عكض ا: الدكتكرفضيمة األستاذ  برئيسيا ممثمة اإلسبلمية
 ا حفظو- الشَّنطي الدّْيف عماد: الدكتكر فضيمة بعميدىا ممثمة الدّْيف أصكؿ كمية إلى مكصكؿ
 ريؼالشَّ  الحديث قسـال أنسى أف أشكر ك  إلييا، باالنتماء لطالما افتخرت التي الكمية تمؾ -تعالى
 ىيئتو كأعضاء -تعالى ا حفظو-رائد بف طبلؿ شعث : الدكتكر فضيمة برئيسو ممثبلن  كعمكمو

كبارؾ ا فييـ  في ىذا القسـ، خبلؿ دراستي مفا لمعمكـ كاإلفادة كانكا نبعن  الذيف الكراـ، التَّدريسية
 سالة.لما قدمكه لي مف تكجييات سديدة كدعـ معنكم خبلؿ كتابتي الرّْ 

، أك سالةني أف أشكر كؿ مف قدـ لي أية مساعدة كساندني خبلؿ فترة كتابتي الرّْ كال يفكت
 .نصيحة يَّ أسدل إل

 ى ا سبحانو وتعالى أىؿ المعروؼ والفضؿ خير الجزاء.فجز 

                                                           
أخرجو التّْرمذم؛ (، ك 4811/ رقـ 4/255) : في شكر المعركؼ، بابدبكتاب األنو؛ أخرجو أبك داكد في سن (1)

مةكتاب ا، باب: أبكاب البّْر كالصّْ اءى  : مى ، كأخرجو بنحكه (1954/ رقـ 3/403) ًإلىٍيؾى  أىٍحسىفى  ًلمىفٍ  الشٍُّكرً  ًفي جى
رجالو ثقات : قمت .حيحكقاؿ التّْرمذم: حسف ص ،بنحكه (7495/ رقـ 7/295أحمد بف حنبؿ في مسنده )

 كالحديث صحيح.
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ادؽ بلـ عمى أشرؼ المرسميف، سيدنا محمد الصَّ بلة كالسَّ الحمد  رب العالميف، كالصَّ 

ؿَّ  ًلكيؿّْ " األميف، الذم قاؿ: ككما أف القرآف  ،(1)"دىاءو دىكىاءه، فىًإذىا أيًصيبى دىكىاءي الدَّاًء بىرىأى ًبًإٍذًف اً عىزَّ كىجى
نينىزّْؿي ﴿شفاء لمنَّاس، لقكؿ ا تعالى:  ا اٍلقيٍرآفً  ًمفى  كى ٍؤًمًنيفى  كىرىٍحمىةه  ًشفىاءه  ىيكى  مى  ًإالَّ  الظَّاًلًميفى  يىًزيدي  كىالى  ًلٍممي

سىارنا ، فكذلؾ السُّنة النَّبكية فييا عبلج لكثير مف المشاكؿ كاألزىمات، فالسُّنة كحي [82: اإلسراء] ﴾خى
مىا﴿، قاؿ ا تعالى: مف ا   .[4 ،3: النجـ] ﴾ييكحىى كىٍحيه  ًإالَّ  ىيكى  ًإفٍ  * اٍليىكىل عىفً  يىٍنًطؽي  كى

 ييًجيبي  أىمَّفٍ ﴿ لو تعالى:العينصر البىشىًرم كجعمو خميفتو في األرض، لقك  كلقد خمؽ ا 
اهي  ًإذىا اٍلميٍضطىرَّ  يىٍكًشؼي  دىعى ـٍ  السُّكءى  كى يىٍجعىميكي مىفىاءى  كى ا قىًميبلن  المَّوً  مىعى  أىًإلىوه  اأٍلىٍرضً  خي كفى  مى : النمؿ] ﴾تىذىكَّري

 أىلىـٍ ﴿، ككفر لو كؿ مقكمات الحياة المادية كالمعنكية؛ ليبني كيعمر األرض، قاؿ ا تعالى: [62
ٍكا رى  المَّوى  أىفَّ  تىرى ا السَّمىاكىاتً  ًفي مىا لىكيـٍ  سىخَّ مى مىٍيكيـٍ  كىأىٍسبىغى  اأٍلىٍرضً  ًفي كى بىاًطنىةن  ظىاًىرىةن  ًنعىمىوي  عى ًمفى  كى  كى

اًدؿي  مىفٍ  النَّاسً  ًنيرو  ًكتىابو  كىالى  ىيدنل كىالى  ًعٍمـو  ًبغىٍيرً  المَّوً  ًفي ييجى طَّريؽ ، كلكنو حاد عف ال[20: لقماف] ﴾مي
فطف منيـ إلى كاتخذ سيببلن عديدة لمكصكؿ إلى ما يصبك إليو، إلى أف غرؽ في بحر الحياة، فمف 

نجا، كمف استسمـ لدكامة الحياة كلـ يبحث عف سيبؿ  سنة المصطفى  تباعسبيؿ النَّجاة كىك ا
 النَّجاة سقط في قىٍعرىا.

د كصمنا إلى غايتنا كىدفنا، كتجنب ما نىيىى عنو، نككف ق تباع ما أمر بو نبينا فبا
ىك سبب رئيس في اإلبحار في عالـ المشكبلت كاألزىمات، كقد ظيرت في  فاالبتعاد عف منيجو 

االقتصادية كغيرىا، كقد كضعت ليا السُّنة جتماعية أك االربكية أك تَّ ال صرنا العديدي مف المشكبلتع
فمف سار عمييا كصؿ إلى غايتو  في آف كاحد،النَّبكية حمكالن كقائيةن كعبلجيةن ككقائيةن عبلجيةن 

 كمراده، كمف لـ يسر عمى كفقيا حاد عف الطَّريؽ كالصَّكاب.
كلذا كاف اختيارم لممشكمة االقتصادية مف بيف تمؾ المشاكؿ الكثيرة ألىميتيا الكبيرة إذ إنيا 

 بحث بػ:إحدل العماد األساسية إلقامة الدُّكؿ كتقدميا، كقد عنكنت لدراستي في ىذا ال
 بوية "دراسة موضوعية"(.نة الن  نمية االقتصادية في الس  )الت  

                                                           
دَّثىنىا 2204/ رقـ 1729/ 4أخرجو مسمـ؛ كتاب: السَّبلـ، باب: ًلكيؿّْ دىاءو دىكىاءه كىاٍسًتٍحبىاًب التَّدىاًكم )( (1 (، قاؿ: حى

دَّثىنىا اٍبفي كىىٍ  ، كىأىبيك الطَّاًىًر، كىأىٍحمىدي ٍبفي ًعيسىى، قىاليكا: حى كؼو كفي ٍبفي مىٍعري اًرًث، عىٍف ىىاري ك كىىيكى اٍبفي اٍلحى ًني عىٍمره ، أىٍخبىرى بو
اًبرو  بىٍيًر، عىٍف جى ، عىٍف أىًبي الزُّ بًّْو ٍبًف سىًعيدو ٍبًد رى : ، عىٍف رىسيكًؿ اً عى  الحديث. ...أىنَّوي قىاؿى
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 أواًل: أىمية الموضوع:
 الية:قاط التَّ تكمف أىمية المكضكع في النّْ 

بكية، النَّ  نةالمكضكعات الميمة في السُّ ة أىميتيا ككنيا تبحث مكضكعنا مف راستستقي ىذه الدّْ  -1
 .كؿالدُّ  األساسية التي تقكـ عمييا العماد إحدلىي ؛ التي نمية االقتصاديةالتَّ  كىك
التي يحتاجيا المجتمع  ،مقضايا المعاصرةلبكية النَّ  نةلسُّ في امتأصيؿ المكضكعي ل محاكلة -2

 .اإلنساني
 قدـ االقتصادم.تكصمنا إلى ذركة التَّ  ،تعتبر منياج حياة لما تتضمنو مف أحاديث نبكية -3
 أك تخمفيا. كؿالدُّ  اد، كىك مقياس مف أىـ المقاييس في تحديد تقدـككنيا تيتـ بجانب االقتص -4
نة مف خبلؿ ما كرد في السُّ  ،نمية االقتصادية مف كجية نظر شرعيةعبر عف التَّ تتناكؿ مفاىيـ تي  -5
نمية مف منظكر كنظرتيـ لمفيـك التَّ  ،كالمفكريف المسمميف العمماءطيرة، كمف خبلؿ أفكار كآراء المي 

 إسبلمي.
 بكية.نة النَّ في السُّ  كعكامميا نمية االقتصاديةنجاح التَّ  طرؽ ستعرض مختمؼت -6
 ،عاصرةالالت المكضكعية اليامة في القضايا المي كاستنباط الدَّ  ،بكيةصكص النَّ النُّ  تعزيز فيـ -7

بيئة كالمحافظة عمى ال ،االقتصادية نميةكاألفكار التي تفيد في حؿ قضايا التَّ  ،المبادئالستخبلص 
 كثركاتيا.

 ثانيًا: أسباب ودوافع اختيار الموضوع:
 الية: المكضكع في األسباب التَّ  تكمف أسباب كدكافع اختيار     

مات بكية، مف خبلؿ إيجاد حمكؿ لؤلزى نة النَّ رغبتي في المشاركة كاإلسياـ في خدمة السُّ  -1
مكد، في ني في غزة الصُّ االقتصادية المعضمة لدل المجتمعات، كبالخصكص مجتمعنا الفمسطي

محمد بف ماىر بف "شيخي، كأستاذم الدكتكر مف  اتشجيعن بكية، كالقت رغبتي ىذه نة النَّ ضكء السُّ 
مما دفعني  كىذا بو اإلسبلـ كالمسمميف، ، كنفع ا اا ككقارن عممن  زاده ا  "محمد المظمـو

 لخكض غماره منذ تمؾ المحظة التي شجعني فييا. 
 .  لمكضكع الكبيرة التي ذكرتيا قبؿ قميؿأىمية ا -2
 بقة، كرسالة عممية في ىذا المجاؿ.عدـ كجكد دراسة سا -3
مات حؿ األزى في  بكمالنَّ منيج الكبياف  ،دراسةالفي مجاؿ  كالمختصيف تقديـ خدمة لطمبة العمـ -4

نمية االقتصادية تَّ الفي االقتصادية، كبياف قدرتو عمى انتياز جميع المكارد التي تساعد كالمشكبلت 
 لممجتمعات.

 إثراء المكتبة الحديثية. -5
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 :ثالثًا: أىداؼ البحث
 راسة إلى ما يمي:تيدؼ ىذه الدّْ 

 نمية االقتصادية كمجاالتيا.بياف مفيكـ التَّ  -1
 جاالت المتنكعة.نمية االقتصادية مف خبلؿ المى الكقكؼ عمى األحاديث التي تناكلت التَّ  -2
 أصيؿماذج الكضعية، كالتَّ النَّ  عيدنا عفقتصادية مف منظكر إسبلمي بنمية االلمتَّ صياغة نمكذج  -3

 بكية المشرفة.نة النَّ نمية االقتصادية استنادنا لمسُّ لمقيـ الحضارية المعاصرة في التَّ 
 بكية المشرفة.نة النَّ كضع الحمكؿ لممشكبلت القائمة في كقتنا الحاضر مف خبلؿ السُّ  -4
 بكية إلى تنمية االقتصاد في المجاالت المتنكعة.نة النَّ لقرآف الكريـ كالسُّ بياف سبؽ ا -5
أكيد عمى نمية االقتصادية، كالتَّ ظاـ اإلسبلمي في التَّ الحفاظ عمى القيـ اإلسبلمية، كتطبيؽ النّْ  -6

 بكية.النَّ  نةنمية االقتصادية المعاصرة، مف خبلؿ ما كرد في السُّ مدل فعاليتو، كانسجامو مع أبعاد التَّ 
 ابقة: راسات الس  رابعًا: الد  

راسة مف خبلؿ المراسمة مع مراكز البحكث العممية، الدّْ  نقيب عف مكضكعبعد البحث كالتَّ 
 بعضمشايخنا كأساتذتنا، كقفت عمى خصص مف عبر شبكة اإلنترنت، كسؤاؿ أىؿ العمـ كالتَّ 

سأذكر ، ذات عبلقة بمكضكع الدّْراسةدراسات  راسة، فكجدت عدةابقة حكؿ مكضكع الدّْ راسات السَّ الدّْ 
ا منيا:  بعضن

 رقية:: أبحاث الت  أوالً 
 كلي حكؿ مقكماتمقدـ إلى الممتقى الدٌ  ،بكية، كىك بحث صغيرنة النَّ نمية االقتصادية في السُّ التَّ  -1

نمية المستدامة في االقتصاد اإلسبلمي، إعداد: د. ضياء محمد محمكد المشيداني، تحقيؽ التَّ 
نمية االقتصادية مفيكميا كأىميتيا، كعف جامعة المكصؿ بالعراؽ، حيث تحدث فيو عف التَّ 

 بكم.جارة، مف خبلؿ المنيج النَّ دقات، كالتّْ كاة كالصَّ نمية االقتصادية لمزراعة، كأمكاؿ الزَّ التَّ 
ـ، نمية االقتصادية مف منظكر إسبلمي، إعداد: د. حسف محمد ماشا عرباف، كىك بحث محكالتَّ  -2

نمية االقتصادية كأىدافيا حيث تحدث فيو عف مفيكـ العمارة في اإلسبلـ، كعف مبادئ التَّ 
 كخصائصيا في اإلسبلـ.

عبد القادر الفقي،  بكية، إعداد: د. محمدنة النَّ نمية المستدامة كحماية البيئة في السُّ ركائز التَّ  -3
العناصر األساسية مستدامة، ك لمتنمية ال ، حيث تحدث فيو عف المفيكـ العمميكىك بحث محكـ

بكية، كىي عمارة األرض كاالىتماـ نة النَّ نمية المستدامة في السُّ لمتنمية المستدامة، كركائز التَّ 
 كحماية البيئة. بيعية كصيانتياباإلنساف، كحماية المكارد الطَّ 

بك زيد، كىك بحث د. نايؿ ممدكح أ بكية، إعداد:نة النَّ استثمار األمكاؿ في القرآف الكريـ كالسُّ  -4
، فقاـ ـ(2006) :حكـ تـ عرضو في مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية، سنةمي 

ببياف مفيكـ االستثمار لؤلمكاؿ، كالمجاالت التي عرضيا القرآف لذلؾ مف تجارة كزراعة 
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ؿ التي أرشد إلييا بقؿ، كاالطبلع عمى السُّ ركة الحيكانية كالمائية كقطاع النَّ كصناعة كاستغبلؿ لمثَّ 
 القرآف لحماية ىذه االستثمارات.

عميـ مف المنظكر اإلسبلمي، إعداد: د. محمد شاىيف، كد. إسماعيؿ شندم، كىك بحث جكدة التَّ  -5
ـ( ، حيث 2004 - ق1426) :عميـ الجامعي الفمسطيني، سنةكعية في التَّ مقدـ لمؤتمر النَّ 

عميـ كمتطمبات تحقيقيا، كمعايير جكدة األىداؼ لتَّ تحدثا الباحثاف عف المفيكـ اإلسبلمي لجكدة ا
، كتكمف عمـ مف منظكر إسبلميعميـ كالتَّ ربكية مف منظكر إسبلمي، كمعايير جكدة عمميتي التَّ التَّ 

أىمية ىذا البحث في بناء المعمـ كالمتعمـ مف جميع النَّكاحي األخبلقية كاالجتماعية كغيرىا مما 
 .ة، حيث ال يككف العمؿ ببل عمـييؤثر عمى العممية اإلنتاجي

د.  إعداد: بكية كأثره عمى تنمية المجتمعات اإلسبلمية،نة النَّ الكقؼ اإلسبلمي مف القراف كالسُّ  -6
: سعدات جبر، بحث مقدـ لممؤتمر الخاص باألكقاؼ اإلسبلمية، جامعة القدس المفتكحة، سنة

اإلسبلمي كمشركعيتو، ع الكقؼ حيث قاـ ببياف مفيكـ الكقؼ اإلسبلمي، كذكر أنكاـ(، 2011)
 في تنمية المجتمع. اإلسبلمي الكقؼ دكركتحدث عف 

 :ثانيًا: رسائؿ عممية
كىك بحث لنيؿ درجة الماجستير  انكية،بكية كتفعيميا في المدرسة الثَّ نة النَّ ربية المينية في السُّ التَّ  -1

 :القادر بف محمد يماني، سنة دعب الب: عمي بفعداد الطَّ إربية اإلسبلمية كالمقارنة، في التَّ 
ربية المينية عف مكانة الميف في اإلسبلـ، كأخبلقياتيا، كعف مبلمح التَّ فيو حيث تحدث  ـ(،2008)

 ناعة، كالميف المختمفة.جارة، كالصّْ راعة، كالتّْ بكية في مجاؿ الزّْ نة النَّ في السُّ 
لتنميتيا، إعداد: ىاشـ إبراىيـ محمد  جارة بيف بمداف العالـ اإلسبلمي، كاألسس اإلسبلميةالتّْ  -2
-ق1404) :يب، كىك بحث مقدـ لنيؿ درجة الماجستير في االقتصاد اإلسبلمي، سنةالطَّ 

جارة بيف بمداف العالـ اإلسبلمي، مف حيث المفيـك سس اإلسبلمية لمتّْ كر األي ـ(، حيث ذى 1984
جارية ياسة التّْ ، كتحدث عف السّْ النَّبكية نةجارة الخارجية في القراف الكريـ كالسُّ اإلسبلمي لمتجارة كالتّْ 
 جارة بيف البمداف اإلسبلمية، كغيرىا.اىنة لتنمية التّْ اإلسبلمية، كالجيكد الرَّ 

البة: سماح طو أحمد الغندكر، كية "دراسة مكضكعية"، إعداد الطَّ بى نة النَّ ة في السُّ يَّ رً شى نمية البى التَّ  -3
نمية ـ(، كقد تحدثت عف التَّ 2011 -ق 1432) :، سنةكتكر: طالب أبك شعرإشراؼ الدَّ 

نتاجية، كتنمية طكعي، كتنمية ميارات العامميف اإلاالقتصادية مف خبلؿ تنمية العمؿ الخيرم كالتَّ 
 .مف البحث كلكف في جزئية بسيطة ،غيرةالمشاريع الصَّ 

 :حسف عماكم، سنةالبة: ختاـ عارؼ نمية االقتصادية، إعداد الطَّ كاة في التَّ دكر الزَّ  -4
كاة شريع، حيث تحدثىت فيو عف الزَّ ـ(، كىك بحث لنيؿ درجة الماجستير في الفقو كالتَّ 2010)

كاة في حؿ المشكبلت كالفقر نمية االقتصادية في اإلسبلـ، كدكر الزَّ مفيكميا كحكميا، كعف التَّ 
 مثبلن، كدكرىا أيضان في تشجيع االستثمار.
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كىك  البة: رندة محمد زينك،إعداد الطَّ  كية، دراسة مكضكعية،بى نة النَّ طكعي في السُّ العمؿ التَّ  -5
ـ(، حيث 2007 - ق1428) :بحث لنيؿ درجة الماجستير في الحديث الشريؼ كعمكمو، سنة

 ، كقدكية كأنكاعو، كعف مجاالتو كآثارهبنة النَّ طكعي في السُّ تحدثت الباحثة عف أىمية العمؿ التَّ 
دكف أف تشمؿ معظـ المباحث التي المتعمقة بمكضكع الدّْراسة،  تحدثت عف بعض المباحث

 يا.سأتحدث عن
كلي الحصار كأثره عمى حقكؽ اإلنساف، دراسة مقارنة بيف الفكر اإلسبلمي كالقانكف الدٌ  -6

الب: سعيد العابد، إشراؼ الدكتكر: محمكد بكترعو، الجزائر، إعداد الطَّ  -اغزة أنمكذجن –اإلنساني 
، حيث تحدث فيو عف تعريؼ الحصار ـ2010 –ـ 2009باتنو، سنة  –لخضر جامعة الحاج

كتحدث عف الحقكؽ اإلنسانية المتفؽ عمييا مف الناحية الدُّكلية، عمى نكاحي الحياة المختمفة، كآثاره 
 .غزة كأحداثيا نصيب ظاىر في رسالتوحيث كاف لحصار 

رؽ مف ىذه المباحث المتحدث فمذا سأجتيد بأف تككف دراستي جامعة ليذا الجزء المتف 
برازىا لمعظـ جزئيات المكضكع عنيا بشكؿ جزئي أك عاـ في ىذه الدّْراسات، مع إضافات جديدة  كا 

 .بكيةالنَّ نة نمية االقتصادية في السُّ في دراسة حديثيو مكضكعية شاممة لمتَّ 
 :العمؿ فيومًسا: منيج البحث وطبيعة خا

نمية االقتصادية في عمى أكثر األحاديث الكاردة في التَّ  سأتَّبع المنيج االستقرائي؛ لمتعرؼ
راسة، مع االستفادة مف المنيج الكصفي بكية، ثـ االنتقائي في االستدالؿ لمباحث الدّْ نة النَّ السُّ 
صكص الحديثية التي تشير حميمي في عرض المادة العممية، كاستنباط المعاني، كالقكاعد مف النُّ كالتَّ 

 :تيحك اآلخطكات العمؿ عمى النَّ  نتإلى المكضكع، ككا
راسة؛ كسيككف حسب الحاجة كمتطمبات الدّْ بإلى فصكؿ، كمباحث، كمطالب،  تقسيـ البحث: -1

 :تيحك اآلقسيمات عمى النَّ منيجي في إيراد اآليات كاألحاديث تحت ىذه التَّ 
 أواًل: منيجي في متف الدراسة:

 بكية.مة بالمكضكع إف كجدت، ثـ األحاديث النَّ ت الصّْ البدء في االستدالؿ باآليات القرآنية ذا -1
 الكتب السّْتة، كبعض األحاديث مف كتب حديثيةبكية مف جمع األحاديث النَّ االقتصار في  -2

نف األربعة عمى غيرىا مما ذكر في كتب السُّ  كقد أقدـ أحاديث أخرل إف دعت الحاجة إلى ذلؾ،
 كذلؾ لسبلمة إسنادىا.كغيرىا؛ 

 ا حسب مباحث الخطة، كسأقـك بكتابة عناكيف ليا.ا مكضكعين ؼ األحاديث تصنيفن تصني -3
 اىد مف الحديث إف كاف طكيبلن.االقتصار عمى ذكر مكضع الشَّ  -4
 اكم األعمى لمحديث.سأكتفي بذكر الرَّ  -5
عت ربكية كالبيانية بعد ذكر اآلية أك الحديث إف دبياف أىـ األحكاـ الفقيية، كالمطائؼ التَّ  -6

 الحاجة لذلؾ.
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 كرة كرقـ اآلية.  عزك اآليات القرآنية: سأذكر اسـ السُّ  -7
 راسة:ثانيًا: منيجي في حاشية الد  

 بوية واآلثار مف مصادرىا األصمية: تخريج األحاديث الن   -1
.أك أحدىما سأكتفي بتخريجو منيما حيحيفإف كاف الحديث في الصَّ  -أ  ، مع ذكر اإلسناد كامبلن
 .الحاجةنة عمى قدر لـ يكف الحديث فييما تكسعت في تخريجو مف كتب السُّ إف  -ب
خريج، كربما أخالؼ ذلؾ نادران، لسبب ما، ثـ سأذكر الحديث، ثـ أتبعو بذكر المتابعات في التَّ  -ج

 أحيؿ عمى نقطة االشتراؾ بقكلي: "بو".
كجد، دكف االستقصاء في  إذا كاف إسناد الحديث ضعيفنا، سأبحث لو عف شكاىد تقكم متنو إف -د

فقد أكتفي  -كلك في أدنى درجاتو–إف كاف الحديث في دائرة القبكؿ لمضركرة، أما تخريجيا إال 
كاىد مع الحكـ عمى الحديث، كقد أذكرىا في نياية بذلؾ، دكف البحث لو عف شكاىد، كقد أذكر الشَّ 

  خريج قبؿ الحكـ.التَّ 
تة، ثـ أرتب الباقي حسب ديث مف أصحاب الكتب السّْ خريج مف أخرج الحقدـ في التَّ أي سى  -ىػ

 المتابعات.
 حك التالي:أقكـ بالترجمة لمركاة الكارد ذكرىـ في البحث، عمى النَّ  واة واألعالـ:تراجـ الر   -2
كأستعيف في ذلؾ بما قالو ابف  المختمؼ فييـ، مف غير المشيكريف أك مفأترجـ لمصحابة س -أ

  حابة.الصَّ  في اإلصابة في تمييز حجر
 سأقكـ بالترجمة لمركاة المختمؼ فييـ دكف غيرىـ، كذلؾ عند الحكـ عمى الحديث، إف كجد. -ب
 سأترجـ لمف لـ يشتير عند طبلب العمـ مف األعبلـ. -ج
إذا كاف المفظ مطابقان لمنص األصمي أقكؿ: )بمفظو أك بمثمو(، فإذا اختمؼ  مقارنة المتوف: -3

قريب(، فإذا كاف الخبلؼ في عدد مف كممات الحديث، أقكؿ: )بنحكه(،  أحرؼ يسيرة، قمت: )بمفظ
 مف المتف أك المتف كمو، قمت: )مختصرنا(، فإف كاف في المتف زيادة نبيت عمييا، فإف اختصر جزءن 

يادة كثيرة، بقكلي: )كفيو زيادة(، أك )بزيادة لفظة كذا(، أك )مطكالن(، أك )فيو قصة(، إذا كانت الزّْ 
 (، كغير ذلؾ.بيف أمريف، فأقكؿ: )بمثمو كفيو زيادة(، أك )بنحكه مطكالن  كقد أجمع

حيحيف، أك أحدىما، لـ أذكر رتبتو إذا كاف الحديث في الصَّ الحكـ عمى إسناد الحديث:  -4
حيحيف أذكر حكمو كرتبتو، ثـ كسأكتفي بالعزك إلييما أك ألحدىما، أما إذا كاف الحديث خارج الصَّ 

 مف أحكاـ العمماء عميو، كأناقش بعضيا أحيانان.أنقؿ ما تيسر لي 
 مشيكرة حيث كجدت، كببعض المصطمحاتالغير ألماكف كالبمداف عريؼ باالتَّ  عريفات:الت   -5

 الحديثية عند الحاجة.
إذا استدعى  ركحكذلؾ مف كتب غريب الحديث، كالمعاجـ المغكية، كالشُّ : بياف غريب األلفاظ -6

 .األمر
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 ط األسماء، كالكممات المشكمة التي ييتكىـ في ضبطيا.ضب بط:الض   -7
فحة، كرقـ الحديث، كأذكر اسـ سـ الكتاب، كمؤلفو، كالجزء، كالصَّ اسأكتفي فييا بذكر  وثيؽ:الت   -8

 شر لمكتاب في فيرس المصادر كالمراجع لبلختصار.   بعة، كسنة النَّ شر، كالطَّ المحقؽ، كدار النَّ 
 البحث بفيارس عممية متنكعة. تمذيالفيارس العممية:  -9

 سادسًا: خطة البحث.
 حك التالي:، كخاتمة، كفيارس؛ كىي عمى النَّ خمسة فصكؿيقع البحث في مقدمة، ك 

 المقدمة  
راسات كأسباب اختياره، كأىداؼ البحث، كالدّْ  ،أىمية البحثكقد اشتممت عمى 

 ابقة، كمنيج البحث كطبيعة عممي فيو، كخطة البحث.السَّ 
 صؿ األوؿالف

 نمية االقتصاديةمدخؿ إلى الت  
 :كيشتمؿ عمى ثبلثة مباحث

 . نمية االقتصاديةتعريؼ الت  األوؿ:  المبحث
 :ثبلثة مطالبكيشتمؿ عمى 

 .تعريؼ التَّنميةاألوؿ:  طمبالم
 .تعريؼ االقتصاد: انيالث   طمبالم
 نمية االقتصادية.التَّ مصطمح تعريؼ لث: االث  طمب الم

 وسائميا.االقتصادية و  نميةالت  خصائص : انيالمبحث الث  
 :طمبيفكيشتمؿ عمى م

 .االقتصادية نميةخصائص التَّ األوؿ: طمب الم
 .االقتصادية نميةكسائؿ التَّ اني: الث   طمبالم

 .القتصادية وأىدافيااأىمية الت نمية الث: الث  المبحث 
 :طمبيفكيشتمؿ عمى م

 .تصاديةاالق نميةالتَّ  أىميةاألوؿ:  طمبالم
 .االقتصادية نميةالتَّ أىداؼ اني: الث   طمبالم

 انيالث  الفصؿ 
 والت عميمية ةي  رِ شَ البَ ي في الت نمية االقتصادية مف خالؿ الث روة بو يج الن  نْ مَ ال

 كيشتمؿ عمى مبحثيف:
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المبحث األوؿ: الَمْنيج الن بوي في الت نمية االقتصادية مف خالؿ َتنمية الث روة 
  َشِري ة.البَ 

 مطالب: تةكيشتمؿ عمى س
 تعريؼ الثَّركة البىشىًريَّة. المطمب األوؿ:

 ربية اإليمانية.نمية الثَّركة البىشىًريَّة مف خبلؿ التَّ تى  اني:المطمب الث  
 .مرً شى نصر البى نمية الثَّركة البىشىًريَّة مف خبلؿ االىتماـ كالحفاظ عمى العي تى  الث:المطمب الث  
يادية.نمية الثَّركة البىشىًريَّة مف خبلؿ التَّنمية القيادية كالتى  ابع:المطمب الر    رّْ
 نمية المىيارات اإلنتاجية.نمية الثَّركة البىشىًريَّة مف خبلؿ تى تى : خامسالمطمب ال

 نمية الثَّركة البىشىًريَّة مف خبلؿ المينىافسة كالميبىادرة.تى  :دساالمطمب الس  
 .يةعميمالت  الت نمية  نمية االقتصادية مف خالؿبوي في الت  الن   : المنيجنياالمبحث الث  
 مطالب: خمسة عمى يشتمؿك 

 عميـ.تعريؼ التَّ المطمب األوؿ: 
ٍقؿاني: المطمب الث    عمـ.شخصية المي  تىنمية التَّعميـ مف خبلؿ صى
ٍقؿ شخصية المي تنمية التَّ الث: المطمب الث    تعمـ.عميـ مف خبلؿ صى
 .لمصحابة  تىنمية التَّعميـ مف خبلؿ تىعميمو ابع: المطمب الر  

 عميـ.عمى العمؿ في التَّ  ثّْ عميـ مف خبلؿ الحى نمية التَّ تى المطمب الخامس: 
 لثاالث  الفصؿ 

روة الحيوانية نمية االقتصادية مف خالؿ تنمية الث  بوي في الت  منيج الن  ال
 راعيةوالز  

 :مبحثيفكيشتمؿ عمى 
المنيج الن بوي في الت نمية االقتصادية مف خالؿ تنمية الث روة  :المبحث األوؿ

 الحيوانية.
 :أربعة مطالبعمى  يشتمؿك 
 .ركة الحيكانيةالثَّ تعريؼ األوؿ: المطمب 

 .االىتماـ بيا ركة الحيكانية مف خبلؿتنمية الثَّ  :مطمب الث انيال
 نتفاع بالحيكاف.اال ركة الحيكانية مف خبلؿتنمية الثَّ  :المطمب الث الث
 .كاألنبياء عمييـ السَّبلـ فييا مشاركة النبي  ركة الحيكانية مف خبلؿتنمية الثَّ  :المطمب الر ابع
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المنيج الن بوي في الت نمية االقتصادية مف خالؿ تنمية الث روة  :ث انيال المبحث
راعية  .الز 

 كيشتمؿ عمى سبعة مطالب:
راعةالمطمب األوؿ:   .تعريؼ الزّْ
راعة مف خبلؿ الحىثّْ  المطمب الث اني:  عمييا. تىنمية الزّْ
راعة مف خبلؿ مشاركة النَّبي المطمب الث الث:   فييا. تىنمية الزّْ
راعة مف خبلؿ استصبلح األراضي. المطمب الر ابع:  تىنمية الزّْ

راعة مف خبلؿ تىنمية الالمطمب الخامس:   األرض.كضع النُّظـ المشركعة لدكاـ زراعة زّْ
 ي.راعة مف خبلؿ إقطاع األراضتىنمية الزّْ  المطمب الس ادس:
راعة مف خبلؿ التَّرىيب مف االعتداء عمى الثَّركة النَّباتية. المطمب الس ابع:  تىنمية الزّْ

 ابعر  الالفصؿ 
ناعية الص   مية االقتصادية مف خالؿ الت نميةنبوي في الت  منيج الن  ال

 جاريةوالت  
 :مبحثيفعمى كيشتمؿ 
 الت نمية الث روة نمية االقتصادية مف خالؿالت  المنيج الن بوي في : المبحث األوؿ

 ة.يناعالص  
 كيشتمؿ عمى خمسة مطالب:

 .ةناعتعريؼ الصّْ المطمب األوؿ: 
 .ناعات مف األنبياءف كالصّْ يى ركاد المً  بي كر النَّ ذً ة مف خبلؿ يناعنمية الصّْ تَّ ال اني:المطمب الث  
 ناعات.ف كالصّْ يى ألصناؼ مف المً  بي كر النَّ خبلؿ ذً ة مف يناعنمية الصّْ تَّ الالث: المطمب الث  
 ."أرباب العمؿ" كجييات لممسئكليفة مف خبلؿ تقديـ التَّ يناعنمية الصّْ تَّ ال :ر ابعالمطمب ال
 كجييات لمعماؿ.ة مف خبلؿ تقديـ التَّ يناعنمية الصّْ تَّ ال :خامسالمطمب ال

 المنيج الن بوي في الت نمية االقتصادية مف خالؿ الت نمية الت جارية.: بحث الث انيالم
 :أربعة مطالبعمى  يشتمؿك 

 .جارةتعريؼ التّْ المطمب األوؿ: 
 يي عف أخرل.جارة، كالنَّ ألنكاع مف التّْ ارع الحكيـ إباحة الشَّ  جارة مف خبلؿتنمية التّْ  اني:المطمب الث  
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 خمي عنيا في التجارة.حمي بيا أك التَّ أمكر يجب التَّ  جارة مف خبلؿتنمية التّْ  :الثالمطمب الث  
 فييا. كؽالسُّ  دكربياف جارة مف خبلؿ تنمية التّْ  ابع:المطمب الر  

 الفصؿ الخامس
 مية االقتصادية مف خالؿ حؿ المشكالتبوي في الت نيج الن  نْ المَ 

 ثبلثة مباحث: كيشتمؿ عمى
 مف خالؿ حؿ مشكمة الفقر. يةنمية االقتصادت  البوي في يج الن  نْ مَ المبحث األوؿ: ال

 مطالب: يشتمؿ عمى أربعةك 
 .كآثاره تعريؼ مشكمة الفقر، كبياف أسبابو المطمب األوؿ:

 الجانب الكقائي لحؿ مشكمة الفقر. اني:المطمب الث  
 الجانب العبلجي لحؿ مشكمة الفقر. الث:المطمب الث  
 الجانب الكقائي العبلجي لحؿ مشكمة الفقر. ابع:المطمب الر  
 مشكمة البطالة. مف خالؿ حؿ يةنمية االقتصادت  البوي في يج الن  نْ المَ اني: المبحث الث  

 كيشتمؿ عمى أربعة مطالب:
 تعريؼ البطالة، كبياف أسبابيا كآثارىا. المطمب األوؿ:

 الجانب الكقائي لحؿ مشكمة البطالة. اني:المطمب الث  
 الجانب العبلجي لحؿ مشكمة البطالة. الث:طمب الث  الم

 الجانب الكقائي العبلجي لحؿ مشكمة البطالة. ابع:المطمب الر  
 مشكمة الحصار. مف خالؿ حؿ يةنمية االقتصادت  البوي في يج الن  نْ المَ الث: المبحث الث  

 كيشتمؿ عمى أربعة مطالب:
 كآثاره. كأنكاعو تعريؼ الحصار، كبياف أسبابو المطمب األوؿ:

 الجانب الكقائي لحؿ مشكمة الحصار. اني:المطمب الث  
 الجانب العبلجي لحؿ مشكمة الحصار. الث:المطمب الث  
 .لكقائي العبلجي لحؿ مشكمة الحصارالجانب ا ابع:المطمب الر  
 الخاتمة

 كصيات.تائج كالتَّ كاشتممت عمى أىـ النَّ 
 الفيارس

 كاشتممت عمى فيارس متنكعة.



 

 

 

 وؿالفصؿ األ 
 نمية االقتصاديةمدخؿ إلى الت  

 
 :كيشتمؿ عمى ثبلثة مباحث

 
   تعريؼ الت نمية االقتصادية.: المبحث األوؿ

 
 .خصائص الت نمية االقتصادية ووسائميا: المبحث الث اني

 
 .أىمية الت نمية االقتصادية وأىدافيا: المبحث الث الث
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 األوؿ لمبحثا

 تعريؼ الت نمية االقتصادية
 مما يجعمنا ،المجاالت كافةفي  حضاريةو  كأنظمةًقيمنا بكية نة النَّ السُّ تضمف القرآف الكريـ ك 

، القاصرة في جميع الجكانب كالمجاالت ساتير كالقكانيف الكضعيةجكء إلى الدَّ عف المي  في ًغنى تاـو 
لتنمية المتعددة  نَّبكيةجممة مف القيـ كالكسائؿ القرآنية كالسأقتصر في عممي ىذا عمى إظيار ك 

براز االقتصاد عمى ك  كالدُّكؿ، كبدخؿ الفرد يالبلرتقاء بتطبيقية كعممية نماذج  في المجتمعات، كا 
قصكر لدل الجد ال أنو كي شمكلية ىذا المنيج اإلسبلمي العظيـ في ىذا الجانب كغيره إ غـ مفالرَّ 

دفع البعض مف المسمميف مما  ه كمنيج متكامؿ لتنمية االقتصاد لدل المجتمعات،إبراز  الباحثيف في
لتصكرىـ بأف نجاح  أسمالية كاالشتراكيةكالرَّ  القاصرة األنظمة االقتصادية الكضعيةإلى تكجو لم

اقتصادىـ ال يككف إال بيذه األنظمة، كما ييدؿ ذلؾ إال عمى قصكر معرفتيـ كفيميـ لمنظاـ 
فمذا كاف حرم بنا أف نيظير النّْظاـ اإلسبلمي الشَّامؿ  تكامؿ في االقتصاد كتنميتو؛مي الماإلسبل

كالمتكامؿ في التَّنمية االقتصادية مف خبلؿ السُّنة النَّبكية، لبلرتقاء بالمجتمعات اإلسبلمية 
د مف اقتصادينا؛ ألف الخير كؿ الخير فيما شيرع لنا، ففيض الحمكؿ في الشَّريعة اإلسبلمية لمعدي

 معنى التَّنمية االقتصادية، كأىميتيا إلىالمشكبلت ال يىٍنضب، كسيككف بياف ذلؾ مف خبلؿ التَّعرؼ 
ككسائميا، كحؿ مشكبلتيا، كغير ذلؾ مما سنذكره مف خبلؿ القرآف كالسُّنة النَّبكية لبلرتقاء 

 بالمسمميف اقتصادينا.
  نمية.تعريؼ الت   المطمب األوؿ:

ا عمى النَّحك التَّالي:كيشمؿ ىذا المطمب ع  مى بياف معنى التَّنمية لغةن كاصطبلحن
 .نمية لغةً تعريؼ الت   :المقصد األوؿ

ًزيىادىةو قاؿ ابف فارس: " مىى اٍرًتفىاعو كى ٍرؼي اٍلميٍعتىؿُّ أىٍصؿه كىاًحده يىديؿُّ عى ـي كىاٍلحى ، )نىمىى( النُّكفي كىاٍلًمي
نىمىى اٍلمىاؿي يىٍنًمي: زىادى. تى  ..كى ، قاؿ محمد بف أبي بكر (1)"نىمَّى الشٍَّيءي: اٍرتىفىعى ًمٍف مىكىافو ًإلىى مىكىافو كى

فىعىوي الرَّازم: " فو أىٍسنىدىهي لىوي كىرى ًديثى ًإلىى فيبلى ؿى ًإلىى أىًبيًو نىسىبىوي  ،ك)نىمىى( اٍلحى نىمىى الرَّجي كالطٍَّيري إذا ، "(2)"كى
ًر كالنَّبىاًت: ما طاؿى كنىمىاكالٌنامي مف الشَّ  ،اٍرتىفىعى ييقاؿ: تىنىٌمى  .(3)"جى

يادة كالنَّماء كاالرتفاع.  فالتَّنمية في المغة مف الزّْ
 

                                                           
 (.479/ 5مقاييس المغة )( (1
 (.320مختار الصّْحاح )ص( (2
 .(418/ 10) عباد بف العباس الطَّالقاني إلسماعيؿ بفالمحيط في المغة ( (3
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 ا.نمية اصطالحً تعريؼ الت   :المقصد الث اني
تعددت التَّعريفات لمفيكـ التَّنمية فمنيـ مف عرفيا بأنيا: "مجمكعة العمميات الرَّشيدة الشَّاممة 

مجتمع مف المجتمعات لتحسيف نكعية الحياة كمستكل الثَّقافة فيو لمكصكؿ المتكاممة التي يقكـ بيا 
فت بأنيا: "عممية ، ككذلؾ عيرّْ (1)إلى التَّقدـ كالرَّفاه المنشكد، كبخاصة في القطاعات الفقيرة كالمتدنية"

 تيدؼ إلى تحقيؽ زيادة سريعة كتراكمية خبلؿ فترة مف الزَّمف، كتتطمب حشد المكارد كاإلمكانات
-، كعيرّْفت (2)المادية كالبىشىًريَّة لينتقؿ المجتمع مف حالة الرُّككد كالتَّخمؼ إلى حالة النُّمك كالتَّقدـ"

ا بأنيا: "عممية مادية كنفسية كمعنكية تنتج عف تفاعبلت بيف اإلنساف كالبيئة، كاإلنساف كرأس  -أيضن
 .(3)يا تحقيؽ مستكل حياة أفضؿ لو"الماؿ، كاإلنساف كاحتياجاتو، كاإلنساف كتطمعاتو، كاليدؼ من

كيرل البعض أنيا: "عبارة عف منيج ديناميكي كعممية مستمرة تحدث مف خبلليا عمميات 
، كيمكف تحديد مفيكـ التَّنمية عمى (4)مختمفة مف التَّعميـ كالتَّفكير كأسمكب الحياة كالتَّفاعؿ التَّعاكني"

عمميات المتتالية المستمرة التي يقكـ بيا اإلنساف لمتحكـ أنيا" "ذلؾ الشَّكؿ المعقد مف اإلجراءات كال
بقدر ما في مضمكف كاتجاه كسرعة التَّغير الثَّقافي أك الحضارم في مجتمع مف المجتمعات بيدؼ 

 .(5)إشباع حاجاتو"
ر اجتماعي إرادم كمقصكد لبلنتقاؿ تَّنمية بقكلو: "ما ىي إال تىغىيُّ ؼ الرَّ كىناؾ مف عى 

، كبمعنى آخر: بالمجتمع مف ا لحاؿ الذم ىك عميو فعبلن إلى الحاؿ الذم ينبغي أف يككف عميو أمبلن
فيي العممية المرسكمة كالمقصكدة كالمخطط ليا تخطيطنا سميمنا، بيدؼ إحداث تغيير لتقدـ المجتمع 

خطة بكؿ أبعاده اقتصاديةن كانت أـ اجتماعيةن أـ ثقافيةن أـ سياسيةن، كذلؾ في حدكد اإلطار العاـ ل
كعيرّْفت التَّنمية بأنيا: "استخداـ جيات التَّغذية، كسائؿ كأساليب مناسبة، إلدخاؿ أغذية ، (6)الدَّكلة"

مناسبة، لجكانب مكضكع التَّنمية المختمفة، ألجؿ زيادتو نفعينا، كمنا كنكعنا، لتحقيؽ أىداؼ المجتمع 
 .(7)النّْيائية )اليدؼ مف كجكد اإلنساف(

ر ايجابي في جميع جكانب حياة عريؼ التَّنمية بأنيا: "ىي تىغىيُّ مكننا تكمف خبلؿ ما سبؽ يي 
  ليـ".أفضؿ  حياةو  اقات الكامنة لدييـ لتحقيؽاألفراد، مما تساعد عمى تفجير الطَّ 

 

                                                           
 (.277أسس التَّربية إلبراىيـ ناصر )ص( (1

 (.276المصدر نفسو )ص( (2

 (.277المصدر السَّابؽ )ص( (3

 (.19التَّنمية االجتماعية ألحمد مصطفى خاطر )ص( (4

 (.20المصدر نفسو )ص( (5

 (.14عبد الحميد رشكاف )ص دكر المتغيرات االجتماعية في التنمية الحضرية لحسيف( (6
 (.223دكر المنيج اإلسبلمي في تنمية المكارد البىشىًريَّة لجماؿ محمد عبده )( (7
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 .تعريؼ االقتصاد اني:المطمب الث  
ا عمى النَّحك التَّالي: االقتصادكيشمؿ ىذا المطمب عمى بياف معنى   لغةن كاصطبلحن

 .تعريؼ االقتصاد لغةً  :المقصد األوؿ
دى(قاؿ ابف فارس: " مىى ًإٍتيىاًف شىٍيءو  )قىصى ديىىا عى ثىةه، يىديؿُّ أىحى كؿه ثىبلى ادي كىالدَّاؿي أيصي اٍلقىاؼي كىالصَّ

مىى ري عى د يىٍقًصدي  ،يؽً اٍلقىٍصدي: اٍسًتقىامىةي الطَّرً ، كقاؿ ابف منظكر: "(1)"اٍكًتنىازو ًفي الشٍَّيءً  كىأىمًّْو، كىاآٍلخى قىصى
ا بىٍيفى اإًلسراؼ كىالتٍَّقًتيرً ... قىٍصدنا، فىييكى قاًصد كىاٍلقىٍصدي ًفي  ،كالقىٍصد ًفي الشٍَّيًء: خبلؼي اإًلفراًط كىىيكى مى

دى ، اٍلمىًعيشىًة: أىف الى ييٍسًرؼى كىالى ييقىتّْر قىًد اٍقتىصى ٍقتىًصده ًفي النَّفىقىًة كى فه مي : فيبلى فه ًفي أىمره كى ، ييقىاؿي دى فيبلى اٍقتىصى
ـى   .(2)"أىم اٍستىقىا

 فاالقتصاد يعني التَّكسط في األمكر، كاالعتداؿ كاالدخار.
 ا.تعريؼ االقتصاد اصطالحً  :المقصد الث اني

لَّد مفمي أىف االقتصاد خي قاؿ ابف قيـ الجكزية رحمو ا تعالى: " قيف عدؿ مي خي  ؽ مىٍحميكد يتىكى
ٍنع كالبذؿفبالعدؿ يع ،كىًحٍكمة  ،كبالحكمة يضع كؿ كىاًحد ًمٍنييما مىٍكًضعو الًَّذم يىًميؽ ًبو ،تدؿ ًفي اٍلمى

كىالى تىٍجعىٍؿ يىدىؾى ﴿، كما قاؿ ا تعالى: كىىيك كسط بىيف طرفيف مذمكميف ،فيتكلد مف بىينيمىا االقتصاد
ٍغميكلىةن ًإلىى عينيًقؾى كىالى تىٍبسيٍطيىا كيؿَّ اٍلبىٍسًط فىتىٍقعي   .(3)"[29]اإلسراء:  ﴾دى مىميكمنا مىٍحسيكرنامى
نزلة بيف مى بتيف، كى تٍ بة بيف ري تٍ االقتصاد ري " عالى:و ا تكقاؿ عز الدّْيف بف عبد السبلـ رحم

، (4)"بيا، كاالقتصاد بينيمامٍ قصير في جمب المصالح، كاإلسراؼ في جى : التَّ نازؿ ثبلثةه لتيف، كالمى زً نٍ مى 
 .(5)"كة كطيرؽ اٍسًتيبلكيار عمـ يبحث في اإلنتاج كفي تكزيع الثَّ و: "كييعىرَّؼ االقتصاد بأن

ٍنًتج كالميٍنتىجعمـ يبحث في كمف خبلؿ ما سبؽ ييمكننا تعريؼ االقتصاد بأنو: " كفي تكزيع  المي
 بحكمة كمكضكعية بيف أفراد المجتمع". الثَّركة كطيرؽ اٍسًتيبلكيا

 االقتصادية.نمية الت  مصطمح تعريؼ  الث:المطمب الث  
ناعية كاالقتصادية  تعددت تعريفات التَّنمية كبياف أنكاعيا، كمنيا: التنمية البىشىًريَّة كالصّْ
كغيرىا، كالذم نحف بصدده ىك التَّنمية االقتصادية منيا، كقد تغايرت مصطمحات النَّاس في 

عمى مدل الزَّمف بمعدالت تعريفيا، فمنيـ مف عرفيا بأنيا: "زيادة الدَّخؿ القكمي الحقيقي لممجتمع 
ا عمى تضييؽ كسد فجكة  نما تعمؿ أيضن ال تسمح فقط بزيادة متكسط نصيب الفرد مف ىذا الدَّخؿ، كا 

                                                           
 (.95/ 5مقاييس المغة )( (1

 (.354 – 353/ 3لساف العرب )( (2
كح )ص( (3  (.237الرُّ

 (.205/ 2قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ )( (4

 (.1819/ 3) أحمد مختار عبد الحميد عمرد. معجـ المغة العربية المعاصرة، ( (5
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ا" ، كتيعرؼ كذلؾ بأنيا: "عممية يزداد (1)التَّخمؼ االقتصادم بيف المجتمع كالمجتمعات األكثر تقدمن
ذا كاف معدؿ التَّنمية أكبر مف بكاسطتيا الدَّخؿ القكمي الحقيقي لبلقتصاد خبلؿ فترة  زمنية طكيمة، كا 

، كقيؿ: ىي العممية التي يحدث مف (2)معدؿ نمك السُّكاف فاف متكسط دخؿ الفرد الحقيقي سيرتفع"
خبلليا تغيير شامؿ كمتكاصؿ مصحكبنا بزيادة في متكسط الدَّخؿ الحقيقي، كتحسف في تكزيع الدَّخؿ 

 .(3)نكعية الحياة، كتغيير ىيكمي في اإلنتاج"لصالح الطَّبقة الفقيرة، كتحسف في 
كعرفيا البعض بأنيا: "ىي الجيد اإلنساني الكاعي كالمنظـ، المبذكؿ لحشد الطَّاقات 

، فأكد (4)كالمكارد االقتصادية في بمدو ما بيدؼ رفع معدالت النُّمك في الدَّخؿ القكمي الحقيقي"
ة التَّخطيط في عممية التَّنمية، كعرفيا آخركف بأنيا: التَّعريؼ الدَّكر الفعاؿ لئلنساف، ككذلؾ أىمي

"ىي تقدـ المجتمع عف طريؽ استنباط أساليب إنتاجية جديدة أفضؿ، كرفع مستكيات اإلنتاج مف 
خبلؿ إنماء الميارات كالطَّاقات البىشىًريَّة كخمؽ تنظيمات أفضؿ، ىذا فضبلن عف زيادة رأس الماؿ 

، كقيؿ: "ىي عممية نقؿ االقتصاد القكمي مف حالة التَّخمؼ (5)لزَّمفالمتراكـ في المجتمع عمى مر ا
إلى حالة التَّقدـ أك بمعنى أدؽ ىي عممية االنتقاؿ مف الكضع االجتماعي المتخمؼ إلى الكضع 
االجتماعي المتقدـ، كىذا يقتضي تغيرنا جذرينا كجكىرينا في أساليب اإلنتاج الميستخدمة كفي البينياف 

ا: "ىي تمؾ اإلجراءات كالتَّدابير (6)ليمتبلئـ مع ىذه األساليب اإلنتاجية"الثَّقافي ا ، كقيؿ أيضن
المخططة المتمثمة في تغيير ىيكؿ االقتصاد القكمي، بيدؼ تحقيؽ زيادة سريعة كدائمة فيو عبر 

 .(7)فترة محددة مف الزَّمف، بحيث يستفيد منيا الغالبية العظمى مف أعضاء المجتمع"
أك الببلد –أنيا: "تمؾ العممية التي يتـ بمقتضاىا دفع الببلد اآلخذة في النمك كعيرّْفت ب
إلى مرحمة النُّمك الذَّاتي، كىي المرحمة التي يبدأ االقتصاد القكمي النُّمك فييا  –الميتخمفة اقتصادينا

 (.8)مف خبلؿ مكارده االقتصادية الذَّاتية"

                                                           
 (.5التَّنمية االقتصادية كاالجتماعية في اإلسبلـ، د. عبد الرحمف يسرم أحمد )ص( (1
 (.71التَّنمية االقتصادية، د. كامؿ بكرم )ص( (2

 (.355المفاىيـ كالنُّظـ االقتصادية الحديثة إلياد عبد الفتاح النسكر )ص( (3

 (.396لمجمكعة مف المؤلفيف )ص "الجزئي كالكمي"ؿ االقتصادم حميمبادئ التَّ ( (4
سياساتيا، د. محمد عبد العزيز عجمية، د. محمد عمى الميثي   –نظرياتيا  –التَّنمية االقتصادية مفيكميا ( (5

 (.20)ص

 (.215مدخؿ إلى التَّربية لمجمكعة مف المؤلفيف )ص( (6
 (.19شفيؽ )ص التَّنمية كالمشكبلت االجتماعية لمحمد( (7

 (.22النَّظرية االقتصادية مدخؿ لدراسة المكضكعات االقتصادية، د. سامي عفيفي حاتـ )ص( (8
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تصادية بأنيا: "عممية استغبلؿو كتطكيرو لممكارد مف خبلؿ ما سبؽ يمكف تعريؼ التَّنمية االق
لتحقيؽ زيادات مستديمة في دخؿ كنصيب كؿ فرد فيو، كتحسيف مستكاه  متيسرة في مجتمع ما؛ال

 المعيشي".
 انيالمبحث الث  

 نمية االقتصادية ووسائمياخصائص الت  
ائميا مف خبلؿ أتناكؿ في ىذا المبحث أىـ خصائص التَّنمية االقتصادية، كبياف أىـ كس

 المطالب التَّالية:
 نمية االقتصادية.المطمب األوؿ: خصائص الت  

تتعدد أنكاع التَّنمية كمجاالتيا، فمنيا: االقتصادية كاالجتماعية كغيرىا، كالتَّنمية بصكرة 
عامة سكاء كانت اقتصادية أك غيرىا، تتميز ببعض الخصائص، فمف أبرز المبلمح كالخصائص 

 لمتنمية أنيا:
 أواًل: ظاىرة إنسانية.

فالتنمية تقكـ عمى اإلنساف باعتباره العينصر األساسي في عممية التَّطكر كالتَّقدـ، كال يمكف 
أف تككف ىناؾ تنمية بدكف تدخؿ اإلنساف، فمنذ كيجد اإلنساف عمى كجو األرض كىك يسعى إلى أف 

عادة صياغة تمؾ اإلمكانيات  ييطكر مف إمكانياتو الذَّاتية، كيجعميا قادرة عمى استيعاب ما حكلو، كا 
ة ككذلؾ المخترعات في قكة دافعة نحك التَّغيير، حتى نجح في ذلؾ، كاستغؿ كؿ ما في الطَّبيع

 قنية.العممية كالتّْ 
كباعتبار التَّنمية ظاىرة إنسانية ترتبط بحياة اإلنساف كجكدنا كعطاءن كعدمنا، إال أنيا تبدك 

عمى األرض، كحيف يتكقؼ اإلنساف عف العطاء فإنو يتكقؼ عف  كحالة مبلزمة لحياة اإلنساف
الكجكد، إذ ال قيمة لو إال بعطائو كعممو المستمر، الذم ييدؼ إلى التَّقدـ كالتَّطكر كالنُّمك نحك 

 األفضؿ.
كالتَّنمية اإلسبلمية باعثيا ليس الرّْبح كما في التَّنمية الرَّأسمالية كغيرىا مف األنظمة 

الح الكضعية، كا   نما غايتيا إنسانية اإلنساف ليككف محررنا مكرمنا يعمر الدُّنيا كييحيييا بالعمؿ الصَّ
 في األرض. فيككف بحؽ خميفة ا 
 ثانًيا: ظاىرة دينية.

لمتنمية أك  امف أف الدّْيف ييعد عائقن  -عند بعض المثقفيف– خاطئإف ما يسكد مف تصكر  
كسببو مكقؼ فكرم أك سياسي أك عدـ فيـ لحقيقة الدّْيف  مرجعو ؛خاطئالتَّطكر، إنما ىك تصكر 

، كعجز عف استيعاب ذلؾ بركح عممية منفتحة مستثمرة جميع العناصر كالمؤثرات لدفع كأىدافو
اإلنساف نحك التَّنمية، كالدّْيف أحد ىذه العناصر الميؤثرة، كاإلسبلـ باعتباره خاتـ األدياف جاء بركح 
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مف قيدرات ذاتية أك مف  ف يتفكر فيما حكلو كيستثمر ما منحو ا قكيو تدفع اإلنساف إلى أ
كا ًفي الطَّبيعة، كأف يجعؿ منيا فكرة مبلزمة إليماف اإلنساف بدينو كربو، قاؿ ا تعالى:  ـٍ يىًسيري ﴿أىفىمى

لىًكٍف تىٍعمىى اأٍلىٍرًض فىتىكيكفى لىييـٍ قيميكبه يىٍعًقميكفى ًبيىا أىٍك آذىافه يىٍسمىعيكفى ًبيىا فىًإنَّ  اري كى يىا الى تىٍعمىى اأٍلىٍبصى
ديكًر﴾ ]الحج:  ، بؿ دعا اإلسبلـ إلى تعمير األرض كاالستفادة مف [46اٍلقيميكبي الًَّتي ًفي الصُّ

ـٍ ًفييىا﴾ ]ىكد: خيراتيا، قاؿ ا تعالى:  كي ـٍ ًمفى اأٍلىٍرًض كىاٍستىٍعمىرى ، كليس ىناؾ أدؽ [61﴿ىيكى أىٍنشىأىكي
ـ التَّعمير لمتعبير عف التَّنمية في مفيكميا اإلسبلمي، إذ ليس المقصكد مف ذلؾ ىك مف مفيك 

 التَّعمير المادم الحسي، بؿ التَّعمير بمعنى التَّطكير كالتَّنمية.
 ثالثًا: ظاىرة تاريخية مستمرة.

 كالزَّمنية ترتفع تارةن كتنحط أخرل كفقنا لمظركؼ البيئية ؛التَّنمية متبلزمة مع حركة التَّاريخ 
التي تمر بيا، بؿ ارتبطت بكثير مف األطكار التَّاريخية التي مرت بيا البىشىًريَّة مف التَّخمؼ كالحياة 
البدائية، فالقرف الرَّابع اليجرم أك ما يقاربو مف القرف العاشر الميبلدم ييعد أحد ىذه المراحؿ، حيث 

اإلبداعات العممية كالفكرية التي أسيمت في برزت مف خبللو ك شيد تطكرنا في مختمؼ جكانب الحياة 
كضع المبنات األكلى لمتطكر العممي في العصكر التَّالية، فبرز العمماء كالمفكركف المسممكف كركاد 
ناعية كاكتشاؼ اآللة البخارية كغيرىا كإحدل المراحؿ التي  لمحضارة اإلنسانية، كجاءت الثَّكرة الصّْ

ؤشرنا عمى ما كصؿ إليو اإلنساف في تمؾ المرحمة، كما زاؿ عصر برزت في التَّاريخ باعتبارىا م
غزك الفضاء، كاالتصاالت، كالحاسكب كالمعمكماتية، يسجؿ يكمنا بعد يكـ كقائع معاصرة ستصبح 
في يكـ ما حمقة متصمة مع غيرىا مف الحمقات التَّاريخية التي عرفت البىشىًريَّة مف خبلؿ استمرارىا 

 بمدل ما تصؿ إليو مف تقدـ كتىنمية. مرتبطة بصكرة مباشرة
 رابًعا: ظاىرة اجتماعية.

التَّنمية باعتبارىا مرتبطة بحياة اإلنساف كتطكرىا كتغيرىا، فيي عبارة عف عمميات تغيير  
اجتماعي تمحؽ بالبناء االجتماعي ككظائفو، بغرض إشباع الحاجات االجتماعية لؤلفراد، كلما كاف 

ينصب عمى كؿ تغيير يقع في التَّركيب السُّكاني لممجتمع أك في بنائو  ىذا التَّغيير االجتماعي
الكظيفي، أك في أنماط العبلقات االجتماعية أك القيـ كالمعايير التي تؤثر في سمكؾ األفراد، فإف 
التَّنمية االجتماعية تنصب عمى كؿ ىذه الجكانب، كما تتناكؿ المشكبلت المتصمة بالتَّغير 

راعي االجتماعي كالفك  ارؽ الكبيرة في مستكيات المعيشة بيف األغنياء كالفقراء، كاإلصبلح الزّْ
 كالمشكبلت العمالية، كمشكبلت التَّغير االجتماعي السَّريع.

 خامًسا: ظاىرة اقتصاديو.
ارتبط مفيكـ التَّنمية في كثير مف الحاالت بالتَّنمية االقتصادية باعتبارىا أكضح صكر التَّنمية، 

يادة خبلؿ فترة إذ ييعرفي ا االقتصاديكف بأنيا: "عممية زيادة الدَّخؿ القكمي الحقيقي كاضطراد ىذه الزّْ
يادة أكبر مف زيادة عدد السكاف"، إال أف التَّنمية في ذاتيا تيعد  زمنية طكيمة بحيث تككف ىذه الزّْ
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ة، إذ ال يمكف ظاىرة اقتصادية لما لبلقتصاد مف تأثير كاضح في مدل تقدـ برامج كخطط التَّنمي
 تنفيذ برامج متقدمة لمتنمية في ظؿ ظركؼ، مف أىميا:

 اقتصاد متخمؼ ييعاني مف الرُّككد. -1
 تدني مستكل دخؿ الفرد. -2
 نيدرة المكارد االقتصادية. -3
 تخمؼ في كسائؿ اإلنتاج. -4

كسط قكـ بيا الدُّكؿ النَّامية ذات المستكل االقتصادم المتحظ ذلؾ في برامج التَّنمية التي تكييبل
أك الميتدني حيث تككف ىذه البرامج محدكدة كقاصرة عف تحقيؽ متطمبات التَّنمية الشَّاممة في تمؾ 
ناعية أك ذات المستكل االقتصادم العالي تنفذ برامج تنمكية متقدمة  الدُّكؿ، بينما نجد الدُّكؿ الصّْ

 كخبلؿ فترة كجيزة.
 سادًسا: ظاىرة كميو.

اممة كمية تيمحظ في شتى جكانب الحياة، خبلفنا لما ذىب إليو أم أف التَّنمية ىي ظاىرة ش 
بعض االقتصادييف كعمماء المجتمع مف احتمالية أف تككف التَّنمية ظاىرة جزئية تيتـ بتطكير جانب 
محدد مف المجتمع كتنميتو، إذ يعدكف التَّنمية االقتصادية أك االجتماعية ىي التَّنمية الحقيقية التي 

طكر المجتمع مستدليف عمى ذلؾ ببعض التَّجارب، كبإمكانية التَّطبيؽ الجزئي قد تؤدم إلى ت
كصعكبة التَّطبيؽ الكمي لمتَّنمية لما يستمـز ذلؾ مف إمكانات كمستمزمات كثيرة ككبيرة، إال أف الكاقع 

 .(1)تياتنمية قاصرة بؿ قد تيؤدم إلى خمؿ في عناصر التَّنمية كمككنا لى أف التَّنمية الجزئيةييشير إ
كاإلسبلـ يتميز بالشُّمكلية ففي منيجو لتحقيؽ التَّنمية االقتصادية، يدعك إلى إقامة عدالة  

كحية، حيث إاجتماعية شاممة، تتساكل فييا النَّ  ف مبدأ الشُّمكؿ في اإلسبلـ احيتاف المادية كالرُّ
كتطبيب، كترفيو،  يقتضي تحقيؽ االحتياجات البىشىرية كافة مف مأكؿ كمشرب، كممبس، كتعميـ،

كغيرىا، فبل يقبؿ تنمية رأسمالية تضمف حرية التَّعبير كال تضمف ليقمة الخبز، كما ال يقبؿ تنمية 
 .(2)اشتراكية تضمف الرَّغيؼ كتمغي حرية الفكر

ىذه خصائص التَّنمية المشتركة بيف النّْظاـ اإلسبلمي كغيره مف األنظمة بصكرة عامة، 
ة خصائص تزيد عمى ما ذكرناه مما تميزت بو عف باقي األنظمة األخرل، كلكف لمتَّنمية اإلسبلمي

 :ما سيأتي مف أىميا
 
 

                                                           
 (.67- 59مدخؿ إلى عمـ التَّنمية، د. جماؿ رضا حبلكة، د. عمى محمكد صالح )ص( (1
 (.72انظر: التَّنمية في اإلسبلـ إلبراىيـ العسؿ )ص( (2
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 أواًل: الت وازف.
يحض اإلسبلـ عمى العمؿ كعمى زيادة اإلنتاج كتحسينو، كيدعك كذلؾ إلى العدالة في 

ت التَّنمية، فاإلسبلـ ال التَّكزيع، فمبدأ التَّكازف في التَّنمية اإلسبلمية يقتضي أف تتكازف جميع متطمبا
حية أك الثَّقافية كغيرىا، أك أف ييركز  يقبؿ أف تنفرد بالتَّنمية النَّكاحي االقتصادية دكف القضايا الصّْ

 عمى المباني الفخمة كالمنشآت المتطكرة دكف تكفير المرافؽ العامة كالتَّجييزات األساسية.
 ثانًيا: الواقعية.

يجاد الحمكؿ الكاقعية ىي النَّظر إلى الم شكمة مف جميع جكانبيا، كدراسة أبعادىا، كا 
المبلئمة لكاقعيا القائـ، كتيقىاًبمييىا المثالية التي تسعى إلى معالجة المشكمة بتصكرات تككف في كثير 
مف األحياف بعيدة عف إمكانية التَّطبيؽ في الكاقع، كالكاقعية في التَّنمية اإلسبلمية مثالية، كالمثالية 

نمية اإلسبلمية كاقعية؛ ألنو ال يمكف أف ييقرر في اإلسبلـ مبادئ مثالية بعيدة عف التَّصكر في التَّ 
مكانية تطبيقيا.  اإلنساني لمحياة، كا 

بالكيفية التي عالج بيا مشكمة الفقر كغيرىا، فقد أعطى لمفقراء حقنا  ية اإلسبلـكتتضح كاقع
ؽّّ  أىٍمكىاًلًيـٍ  ًفيكى ﴿قاؿ ا تعالى: معمكمنا في أمكاؿ األغنياء،  كـً  ًلمسَّاًئؿً  حى  ،[19: الذاريات] ﴾كىاٍلمىٍحري

كلقد كصؿ المجتمع اإلسبلمي بيذه الكاقعية في بعض مراحمو التَّاريخية إلى المستكل المثالي مف 
 الكفاية الحياتية، كبمغ درجات األخكة كالتَّكافؿ، كالمحبة.

 ثالثًا: العدالة.
حكامو عمى أساس مبدأ العدؿ بيف النَّاس، امتثاالن لقكلو تعالى: أقاـ التَّشريع اإلسبلمي أ

ٍحسىافً ﴿ ، فالعدالة في مفيكـ الشَّريعة ضركرة إنسانية تقكد [90]النحؿ:  ﴾ًإفَّ المَّوى يىٍأميري ًباٍلعىٍدًؿ كىاإٍلً
تحرره إلى انتظاـ العبلقات االجتماعية كاالقتصادية كالسّْياسية كىي قكاـ أمر المجتمع كمنطمؽ 

 كتقدمو.
 رابًعا: المسئولية.

 تتحدد المسئكلية في التَّشريع اإلسبلمي في ثبلثة جكانب ىامة:
 مسئولية الفرد ُتجاه نفسو. - أ

لئلنساف، كتفضيمو عمى غيره مف المخمكقات، كتسخيره لو ما في  إف تكريـ ا 
كبقائو، باعتماد النَّظافة السَّماكات كاألرض، ىي دعكة ليذا اإلنساف أف يحافظ عمى بدنو كحياتو 

فات الحميدة، كالتَّحمي بالشّْيـ الفاضمة، ليككف فردنا  كالطَّيارة في الجسـ كغيرىا، كاكتساب الصّْ
ا ال ييصاب بالضَّرر.  صالحن

 
 
 



 االقتصادية الت نمية إلى مدخؿ

 

 الفصؿ األوؿ

 

21 

 مسئولية المجتمع عف بعضو بعًضا. - ب
الكؿ،  كالفرد المسمـ مسئكؿ عف المجتمع الذم يعيش فيو، فيك جزء منو كالجزء ال ينفصؿ عف

كالغاية العميا ىي ربط القمكب بأكاصر المحبة كاإلخكة، حيث يقـك األغنياء بكفالة الفقراء كتكفير ما 
 يحتاجكنو مف أساسيات الحياة.

 مسئولية الد ولة عف الفرد والمجتمع.  - ت
تيعتبر الدَّكلة مسئكلة عف الفقراء كالمحتاجيف، ممف ال يقدركف عمى كفاية أنفسيـ، كيحؽ لكؿ 

ير أف ييطالب الدَّكلة باإلنفاؽ عميو إذا لـ يكف ىناؾ مف يينفؽ عميو، كىذه المسئكلية تجعؿ الدَّكلة فق
 مسئكلة عف جميع أفراد المجتمع.
ا، أىنَّوي: سىًمعى ا ، فعففالفرد مسئكؿ كالدَّكلة مسئكلة ٍنييمى :   رىسيكؿى المَّوً ٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى يىقيكؿي

ـٍ رى  ؿي ًفي أىٍىًمًو رىاعو كىىيكى "كيمُّكي ـي رىاعو كىىيكى مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، كىالرَّجي مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، فىاإًلمىا اعو كى
ـي ًفي اًد ٍكًجيىا رىاًعيىةه كىًىيى مىٍسئيكلىةه عىٍف رىًعيًَّتيىا، كىالخى ٍرأىةي ًفي بىٍيًت زى سىيًّْدًه  مىاؿً  مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، كىالمى

: فىسىًمٍعتي ىىؤيالىًء ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو  :   النًَّبيَّ ، كىأىٍحًسبي رىاعو كىىيكى مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو"، قىاؿى قىاؿى
ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىعً  كيمُّكي ـٍ رىاعو كى اًؿ أىًبيًو رىاعو كىىيكى مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، فىكيمُّكي ؿي ًفي مى  .(1)يًَّتًو""كىالرَّجي

 خامًسا: الكفاية.
لـ تكف الغاية الرَّئيسية مف مبدأ المسئكلية في الشَّريعة اإلسبلمية مجرد فرض كاجبات 
نما الغاية ىي القضاء عمى الفقر، الذم ىك أخطر مرض  محدده عمى األغنياء لمصمحة الفقراء، كا 

مية مجرد كىـ كأضغاث أحبلـ، فبل بد اجتماعي ييفتت قكة األمة، كما أف استمرار كجكده يجعؿ التَّن
 .(2)مف تحقؽ الكفاية لكؿ فرد مف مأكؿ كمشرب كتعميـ كترفيو كغيرىا

 نمية االقتصادية.اني: وسائؿ الت  المطمب الث  
ال بد لمتَّنمية مف كسائؿ تستطيع مف خبلليا النُّيكض باالقتصاد كاالرتقاء، فبدكنيا تصارع 

 كمف أىـ ىذه الكسائؿ: التَّنمية التَّدىكر كالفناء،
 أواًل: اإلنساف.

 كالمجتمع كالدَّكلة تفكير،مف عىٍقؿ ك  بما حباه ا اإلنساف ييمثؿ ًعماد اإلنتاج كالتَّنمية 
نمية اقتصادية مستمرة، كلك م ال تستطيع الكصكؿ إلى تى رً شى نمية العينصر البى ي ال تستطيع تى التّْ 

في المجتمع لو ، كالتَّماسؾ االجتماعي كالتَّكافؿ بيف األفراد ةعدات كاألجيزة الحديثامتمكت جميع المي 
كعظيـ األثر في النَّماء، فالعبلقات بيف أفراد المجتمع كسيادة المحبة بينيـ كسيمة ميمة  جميؿ

                                                           
اًؿ سىيًّْدًه، كىالى يىٍعمىؿي أخرجو البخارم؛ كتاب: في ا( (1 الستقراض كأداء الدّْيكف كالحجر كالتَّفميس، باب: العىٍبدي رىاعو ًفي مى

: 2409/ رقـ 120/ 3ًإالَّ ًبًإٍذًنًو ) ، قىاؿى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى نىا شيعىٍيبه اًف، أىٍخبىرى دَّثىنىا أىبيك اليىمى ـي (، قاؿ: حى ًني سىاًل        أىٍخبىرى
ٍبدً ا ا، أىنَّوي: سىًمعى رىسيكؿى المًَّو  ٍبفي عى ٍنييمى ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى : الحديث. المًَّو، عىٍف عى  يىقيكؿي

 (.77 – 71انظر: التَّنمية في اإلسبلـ إلبراىيـ العسؿ )ص( (2
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اس يككف عاطؼ بيف النَّ راحـ كالتَّ فعندما تتقكل أكاصر المكدة كالتَّ  ،بكافة أنكاعيا لحصكؿ التَّنمية
ع كالشّْراء مما يحقؽ تنمية يٍ كفي البى  ،قة فيما بينيـلفة بينيـ كالثّْ ظيمنا بانتشار المحبة كاألي ًنتىاجيا ع

اًف ٍبًف بىًشيرو  : قىاؿى رىسيكؿي اً  اقتصادية ال مثيؿ ليا، فعىًف النٍُّعمى ٍؤًمًنيفى ًفي ، قىاؿى : "مىثىؿي اٍلمي
ـٍ مى  تىعىاطيًفًي ، كى ـٍ ًمًي تىرىاحي ، كى ـٍ سىًد ًبالسَّيىًر تىكىادًّْى سىًد ًإذىا اٍشتىكىى ًمٍنوي عيٍضكه تىدىاعىى لىوي سىاًئري اٍلجى ثىؿي اٍلجى

مَّى كىاٍلحي
ًف النًَّبيّْ  عىٍف أىًبي ميكسىىك ، (2)"(1) : ، عى وي " قىاؿى ًإفَّ الميٍؤًمفى ًلٍمميٍؤًمًف كىاٍلبيٍنيىاًف يىشيدُّ بىٍعضي
ا اًبعىوي  "بىٍعضن شىبَّؾى أىصى كى

(3). 
ال لمصمحة أك ألمر  مف أراد أف يجد حبلكة اإليماف في قمبو، فميحب النَّاس في ا ك  
ٍف أىنىسو دينيكم،  ًف النًَّبيّْ ، عى يمىاًف: مىٍف كىافى اي  عى كىةى اإٍلً دى ًبًيفَّ حىبلى ثه مىٍف كيفَّ ًفيًو كىجى : "ثىبلى قىاؿى

ا، كىأىٍف ييًحبَّ اٍلمىٍرءى الى ييًحبُّوي ًإالَّ ًلمًَّو، كىأىٍف يىٍكرىهى أىٍف يىعيكدى ًفي اٍلكيٍفًر بىٍعدى أىٍف  كىرىسيكليوي أىحىبَّ ًإلىٍيًو ًممَّا ًسكىاىيمى
ا يىٍكرىهي أىٍف ييٍقذىؼى ًفي النَّاًر" أىٍنقىذىهي اي ًمٍنوي، كىمى
ٍيرىةى أحبو النَّاس،  ، كمف أحبو ا (4) ٍف أىًبي ىيرى ،  عى

: ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ فيبلىننا فىأىًحبَّوي، فىييًحبُّوي ًجٍبًريؿي،  عىًف النًَّبيّْ  ٍبدنا نىادىل ًجٍبًريؿى بَّ المَّوي عى : "ًإذىا أىحى قىاؿى
اًء، ثيَـّ  اًء: ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ فيبلىننا فىأىًحبُّكهي، فىييًحبُّوي أىٍىؿي السَّمى عي  فىيينىاًدم ًجٍبًريؿي ًفي أىٍىًؿ السَّمى لىوي القىبيكؿي  ييكضى

 .(5)ًفي أىٍىًؿ األىٍرًض"
تباع ما أمر كاجتناب ما نىيىى، قاؿ ا تعالى: با محبة رسكلو  كطريؽ محبة ا  

ـي المَّوي﴾ ]آؿ عمراف:  ﴿قيؿٍ  ، كنشر المحبة بيف النَّاس [31ًإٍف كيٍنتيـٍ تيًحبُّكفى المَّوى فىاتًَّبعيكًني ييٍحًبٍبكي
نتاجينا. بو النَّبي كتقكيتيا مما أمرنا  ية أخبلقينا كا   مما يزيد التَّعاكف كتنمك الىبىشّْرى

                                                           
؛ أًلىنَّوي ميتى ( (1 ـي ًفيًو تىفىاكيته اءي كىاٍلًمي ( اٍلحى َـّ رىارىةي". قاؿ ابف فارس: ")حي ري اٍلحى كًلًو اٍسًكدىاده، كىاآٍلخى دي أيصي شىعّْبي اأٍلىٍبكىاًب ًجدِّا. فىأىحى

ًميًع اٍلبىدىًف فىتىٍشتىًعؿي اٍشًتعىاالن 23/ 2مقاييس المغة ) ًريًزيَّةه تىٍشتىًعؿي ًفي اٍلقىٍمًب فىتىًشبُّ ًمٍنوي ًفي جى رىارىةه غى رُّ  (. فالحمَّى: "حى يىضي
 (.439/ 10طًَّبيًعيًَّة:. انظر: فتح البارم البف حجر )ًباأٍلىٍفعىاًؿ ال

ـٍ ) ((2 ًدًى تىعىاضي ـٍ كى تىعىاطيًفًي ـً اٍلميٍؤًمًنيفى كى مة كاآلداب، باب: تىرىاحي / رقـ 1999/ 4أخرجو مسمـ؛ كتاب: البّْر كالصّْ
دَّثىنىا أىبً 2586 ، حى ٍبًد اً ٍبًف نيمىٍيرو مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى اًف (، قاؿ: حى ، عىًف النٍُّعمى ًف الشٍَّعًبيّْ دَّثىنىا زىكىًريَّاءي، عى            ي، حى

: قىاؿى رىسيكؿي اً ٍبًف بىًشيرو ا  : الحديث.، قىاؿى
ٍيًرًه )( (3 اًبًع ًفي المىٍسًجًد كىغى دَّثىنىا 481/ رقـ 103/ 1أخرجو البخارم؛ كتاب: الصَّبلة، باب: تىٍشًبيًؾ األىصى (، قاؿ: حى
دًّْه، خى  ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي بيٍردىةى، عىٍف جى ، عىٍف أىًبي بيٍردىةى ٍبًف عى دَّثىنىا سيٍفيىافي : حى دي ٍبفي يىٍحيىى، قىاؿى ، عىًف عىٍف أىًبي ميكسىى بلَّ

: الحديث. النًَّبيّْ   قىاؿى
ًف اتَّصؼى ًبًيفَّ كىجى ( (4 اؿو مى اًف )أخرجو مسمـ؛ كتاب: اإليماف، باب: بىيىاًف ًخصى يمى كىةى اإٍلً بلى (، قاؿ: 43/ رقـ 66/ 1دى حى

ٍف  ًميعنا عى ، جى مَّدي ٍبفي بىشَّارو ميحى ، كى مَّدي ٍبفي يىٍحيىى ٍبًف أىًبي عيمىرى ميحى ـى، كى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا ًإٍسحى : حى ، قىاؿى اٍبفي أىًبي عيمىرى الثَّقىًفيّْ
ٍف أىيُّكبى  ٍبدي اٍلكىىَّاًب، عى دَّثىنىا عى بىةى، عىٍف أىنىسو حى ًف النًَّبيّْ  ، عىٍف أىًبي ًقبلى : الحديث. عى  قىاؿى

ًميٍّ، 6040/ رقـ 14/ 8أخرجو البخارم؛ كتاب: األدب، باب: الًمقىًة ًمفى المًَّو تىعىالىى )( (5 ك ٍبفي عى دَّثىنىا عىٍمري (، قاؿ: حى
: أىٍخبى  ، قىاؿى ٍيجو رى ًف اٍبًف جي ، عى دَّثىنىا أىبيك عىاًصـو ٍيرىةى حى ٍف أىًبي ىيرى ، عى ٍف نىاًفعو ًني ميكسىى ٍبفي عيٍقبىةى، عى :  ، عىًف النًَّبيّْ رى قىاؿى

 الحديث.
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ٍنيج النَّبكم  كسيتـ التَّفصيؿ في التَّنمية البىشىًريَّة لتتحقؽ التَّنمية االقتصادية، كذلؾ في مبحث المى
 في التَّنمية االقتصادية مف خبلؿ تنمية الثَّركة البىشىًريَّة.

 ثانًيا: الماء.
اًء كيؿَّ شىٍيءو حىيٍّ﴾الماء مف كسائؿ التَّنمية، قاؿ ا تعالى: ييعدُّ  عىٍمنىا ًمفى اٍلمى ]األنبياء:  ﴿كىجى

تبعنا لنكع  الخمية الحية،   (%90_75)كمية المياه في الخمية الحية تتراكح ما بيف ف "، حيث إ[30
كمي  لجسمو،  كفي عمى أساس الكزف ال (%78)كأف كمية المياه في جسـ اإلنساف تبمغ حكالي 

مف كزنو الكمي،  كفي الحيكاف المائي قد تصؿ نسبة  (%75)الحيكاف البرم تصؿ المياه إلى حكالي 
 (%90)مثبلن : كمية المياه تبمغ فييا حكالي  ،كفي الفكاكو كالثمار، مف كزنو (%85)المياه حكالي 
مف كزف  (%85) ييا إلى حكاليمرة الكمي، كفي نباتات الخضركات تصؿ نسبة المياه فمف كزف الثَّ 

 . (1)"بات الكميالنَّ 
ٍيدنا ﴿كماء المطر كذلؾ لو التَّأثير الفعاؿ في التَّنمية، قاؿ ا تعالى:  ـي اأٍلىٍرضى مى عىؿى لىكي الًَّذم جى
ا ًمٍف نى  اًء مىاءن فىأىٍخرىٍجنىا ًبًو أىٍزكىاجن ـٍ ًفييىا سيبيبلن كىأىٍنزىؿى ًمفى السَّمى مىؾى لىكي سى  قاؿ، ك [53]طو:  ﴾بىاتو شىتَّىكى

ا  :تعالى ا اجن ٍلنىا ًمفى اٍلميٍعًصرىاًت مىاءن ثىجَّ نىبىاتنا  *﴿كىأىٍنزى بِّا كى نَّاتو أىٍلفىافنا﴾* ًلنيٍخًرجى ًبًو حى  14]النبأ:  كىجى
 ،ة عمى األرضبى حً اؿ ماء المطر مف األسٍ زى ة إنٍ الى كتمؾ حى ": رحمو ا تعالى قاؿ ابف عاشكر، [16 -
ن كى كشجران، كى  بٍّ ابؿ حى نى بو سى  ت األرضي بً نٍ تي فى  مف حياة اإًلنساف كالحيكاف  قريبةه  يا فييا حياةه مُّ ، كتمؾ كي ؤلى

قريب ر حالة البعث بعد المكت بدليؿ مف التَّ كُّ صى اس عمى تى فيككف ذلؾ دليبلن لمنَّ  ،مىاءكىي حياة النَّ 
 .(2)"ثً عٍ ة البى الى ابريف شيبىوي إحى كى المي فكس ؿ مف ني حً مى ضٍ ى تى و حتَّ انً كى اؿ عمى إمٍ الدَّ 

ٍنسىافي ًإلىى طىعىاًمًو كقاؿ ا تعالى:  بِّا  *﴿فىٍميىٍنظيًر اإٍلً بىٍبنىا اٍلمىاءى صى ثيَـّ شىقىٍقنىا اأٍلىٍرضى  *أىنَّا صى
بِّا  *شىقِّا  قىٍضبنا  *فىأىٍنبىٍتنىا ًفييىا حى نىٍخبلن  *كىًعنىبنا كى ٍيتيكننا كى دى  *كىزى ٍمبنا كىحى فىاًكيىةن كىأىبِّا  *اًئؽى غي ـٍ  *كى ا لىكي مىتىاعن

﴾ ]عبس:  ـٍ فالميعصرات "الغيكـ"، أك السَّماء بتعبير "، قاؿ جماؿ محمد عبده: [32 - 24كىأًلىٍنعىاًمكي
آخر ىي مف الكسائؿ المستخدمة في التَّنمية، كما أف ىناؾ أسمكبان لعممية تىنمية أك إنبات مكاد 

رع، األكؿ المذككرة  في اآلية السَّابقة، إذ يبدأ بصب الماء، ثـ بحراثة أك شؽ األرض، ثـ الزَّ
 . (3)فاإلخراج لمنبات بأنكاعو المختمفة"

اًء فىاٍختىمىطى ًبًو نىبىاتي  :تعالىا كقاؿ  ٍلنىاهي ًمفى السَّمى يىاًة الدٍُّنيىا كىمىاءو أىٍنزى ثىؿى اٍلحى ـٍ مى ﴿كىاٍضًرٍب لىيي
مىى كيؿّْ شىٍيءو ميٍقتىًدرنا﴾ ]الكيؼ: اأٍلىٍرًض فىأىصٍ  كىافى المَّوي عى يىاحي كى كهي الرّْ ا تىٍذري       ، كقاؿ [45بىحى ىىًشيمن
ـٍ كىأى ا تعالى:  ا تىٍأكيؿي ًمٍنوي أىٍنعىامييي ٍرعن ًز فىنيٍخًرجي ًبًو زى ري ٍكا أىنَّا نىسيكؽي اٍلمىاءى ًإلىى اأٍلىٍرًض اٍلجي ـٍ يىرى لى ٍنفيسيييـٍ ﴿أىكى

﴾ ]السجدة:  كفى ًف النًَّبيّْ عىٍف أىًبي ميكسىى ك ، [27أىفىبلى ييٍبًصري ا بىعىثىًني المَّوي ًبًو ًمفى  ، عى ثىؿي مى : "مى قىاؿى
                                                           

 (. 95البيئة حمايتيا، تمكثيا، مخاطرىا، د. عماد محمد  ذياب الحفيظ )ص( (1

 (.25/ 30التَّحرير كالتَّنكير )( (2
 (.221يَّة لجماؿ محمد عبده )صدكر المنيج اإلسبلمي في تنمية المكارد البىشىرً ( (3
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ا، فىكىافى ًمٍنيىا نىًقيَّةه  ابى أىٍرضن ثىًؿ الغىٍيًث الكىًثيًر أىصى ، كىمى الييدىل كىالًعٍمـً
ى (1) ، قىًبمىًت المىاءى، فىأىٍنبىتىًت الكىؤلى

(2) 
اًدبي  كىانىٍت ًمٍنيىا أىجى ، كى كىالعيٍشبى الكىًثيرى
رىعيكا، (3) سىقىٍكا كىزى ، فىشىًربيكا كى ، أىٍمسىكىًت المىاءى، فىنىفىعى المَّوي ًبيىا النَّاسى

ابىٍت ًمٍنيىا طىاًئفىةن أيٍخرىل، ًإنَّمىا ًىيى ًقيعىافه  كىأىصى
ن، فىذىلً  (4) ٍف فىقيوى ًفي الى تيٍمًسؾي مىاءن كىالى تيٍنًبتي كىؤلى ثىؿي مى ؾى مى

لىـٍ  ـٍ يىٍرفىٍع ًبذىًلؾى رىٍأسنا، كى ٍف لى مىثىؿي مى ، كى مَّـى ـى كىعى ا بىعىثىًني المَّوي ًبًو فىعىًم نىفىعىوي مى يىٍقبىٍؿ ىيدىل المًَّو الًَّذم  ًديًف المًَّو، كى
الماء يككف االقتصاد لما  فكم، نميةالتَّ الماء مف مكاد ككسائؿ  أف ما سبؽفنمحظ م، (5)أيٍرًسٍمتي ًبًو"

 .اإلنساففيو مف الخيرات كالفكائد التي يحتاجيا 
ٍيرىةى  ، كحذرالماء دد اإلسبلـ عمى عدـ تمكيثكشى  ، أىفَّ مف قضاء الحاجة فيو، عٍف أىبىي ىيرى
اًء الدَّاًئـً الًَّذم الى يىٍجرً  رىسيكؿى المًَّو  ـٍ ًفي المى ديكي : "الى يىبيكلىفَّ أىحى اًبرو (6)م، ثيَـّ يىٍغتىًسؿي ًفيًو"يىقيكؿي ، كعىٍف جى

اًء الرَّاًكًد" : "عىٍف رىسيكًؿ اً بف عبد ا ا أىنَّوي نىيىى أىٍف ييبىاؿى ًفي اٍلمى
 ، فتقؿ االستفادة منو عند(7)

تمكيثو، مما يضر بالمزركعات كالحيكانات ككذلؾ اإلنساف، حيث إف الماء مف العكامؿ الطَّبيعية 
راعي.التي   تيؤثر عمى مساحة األرض المزركعة، كمعدؿ اإلنتاج الزّْ

 ثالثًا: األرض.
ـٍ ًمفى اأٍلىٍرًض ﴿، قاؿ ا تعالى: األرض كما عمييا نعمة لئلنساف جعؿ ا  ىيكى أىٍنشىأىكي
ـٍ ًفييىا كي ئف كالخبلفة في األرض عمؿ الكا، قاؿ سيد قطب رحمو ا تعالى: "[61]ىكد:  ﴾كىاٍستىٍعمىرى

                                                           
". انظر: مقاييس ( (1 ميكصو مىى نىظىافىةو كىخي ٍرؼي اٍلميٍعتىؿُّ أىٍصؿه يىديؿُّ عى ( النُّكفي كىاٍلقىاؼي كىاٍلحى / 5المغة )قاؿ ابف فارس: ")نىًقيى

464.) 
يىاًبسيوي". انظر: فتح البارم البف حجر )( (2 ٍطبيوي كى : "النَّبىاتي رى  (.32/ 5ىيكى
ؼي ا( (3 : ًخبلى ٍدبي مىى ًقمًَّة الشٍَّيًء. فىاٍلجى ـي كىالدَّاؿي كىاٍلبىاءي أىٍصؿه كىاًحده يىديؿُّ عى ( اٍلًجي ٍدبه ٍلًخٍصًب". انظر: قاؿ ابف فارس: ")جى

بيو سىرً 435/ 1مقاييس المغة ) اًدب: ًصبلىب اأٍلىٍرًض الَّتي تيٍمًسؾ اٍلمىاءى فىبلى تىٍشرى ًقيؿى ًىيى (. قاؿ ابف األثير: "األىجى يعنا، كى
ٍدب، كىىيكى القٍحط". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر ) كذه ًمفى الجى  (.242/ 1اأٍلىٍرضي الًَّتي الى نبىات ًبيىا، مأخي

اًء فييٍمًسكو ك ( (4 ٍطأة ًمفى األرًض، يىٍعمكه مىاءي السَّمى يىٍستًكم نىباتو". انظر: قاؿ ابف األثير: "اٍلمىكىافي الميٍستىًكم اٍلكىاًسعي ًفي كى
 (.133 – 132/ 4النّْياية في غريب الحديث كاألثر )

مَّـى )( (5 ـى كىعى ًم مَّدي ٍبفي العىبلىًء، قىاؿى: 79/ رقـ 27/ 1أخرجو البخارم؛ كتاب: العمـ، باب: فىٍضًؿ مىٍف عى دَّثىنىا ميحى (، قاؿ: حى
ٍيًد بٍ  ادي ٍبفي أيسىامىةى، عىٍف بيرى مَّ دَّثىنىا حى ٍبًد المًَّو، عىٍف أىًبي بيٍردىةى، عىٍف أىًبي ميكسىى حى : الحديث. ، عىًف النًَّبيّْ ًف عى  قىاؿى

اًء الدَّاًئـً )( (6 : 239/ رقـ 57/ 1أخرجو البخارم؛ كتاب: الكضكء، باب: البىٍكًؿ ًفي المى اًف، قىاؿى دَّثىنىا أىبيك اليىمى (، قاؿ: حى
: أىٍخبى  ، قىاؿى نىا شيعىٍيبه دَّثىوي، أىنَّوي سىًمعى أىبىا ىيرى أىٍخبىرى ، حى ًف ٍبفى ىيٍرميزى األىٍعرىجى ٍبدى الرٍَّحمى نىاًد، أىفَّ عى نىا أىبيك الزّْ  ٍيرىةى، أىنَّوي سىًمعى رى

: الحديث.  المَّوً  رىسيكؿى   يىقيكؿي
اًء الرَّاكًد )( (7 دَّثىنىا يىٍحيىى 281/ رقـ 235/ 1أخرجو مسمـ؛ كتاب: الطَّيارة، باب: النٍَّيًي عىًف البٍكًؿ ًفي المى (، قاؿ: كىحى
، عىٍف ا دَّثىنىا المٍَّيثي دَّثىنىا قيتىٍيبىةي، حى ، ح، كىحى نىا المٍَّيثي : أىٍخبىرى ، قىاالى مَّدي ٍبفي ريٍمحو ميحى اًبرو ٍبفي يىٍحيىى، كى بىٍيًر، عىٍف جى : "عىٍف أىًبي الزُّ

 أىنَّوي نىيىى... الحديث. رىسيكًؿ اً 
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عرؼ عمى قكاىا كطاقاتيا كالتَّ  ،شاط الحيكم في عمارة األرضا مف النَّ اإلنساني كىي تقتضي ألكانن 
 .(1)"كذخائرىا كمكنكناتيا كتحقؽ إرادة ا في استخدميا كتنميتيا كترقية الحياة فييا

اأٍلىٍرًض بىٍعدى  ﴿كىالى تيٍفًسديكا ًفيقاؿ ا تعالى: منع اإلسبلـ اإلفساد في األرض بعد إصبلحيا، ك 
ًحيىا﴾ ]األعراؼ:  بات كالماء فحـر ربة كالنَّ مكث البيئي الذم أىمؾ التُّ كمف اإلفساد التَّ ، [56ًإٍصبلى

 .بات مف حقو في بيئة نظيفةالنَّ 
نخفاض أك االرتفاع عف سطح االراعي سكاء مف حيث لسطح األرض أثر كبير في اإلنتاج الزّْ ك 
فمف حيث  ،كالرياح كالمطر ،طح لمشمسحدار كمدل مكاجية السَّ أك مف حيث  درجة االن ،البحر

االرتفاع أك االنخفاض فاف المعركؼ أف درجة الحرارة تنخفض بمعدؿ درجة كاحدة مئكية لكؿ 
 .(2)ا عف سطح البحرارتفاعن  (امترن  150)

، قاؿ يككف االقتصاد في أكج قكتو كازدىارهككفرتو فاألرض ىي مصدر اإلنتاج، كبكثرة اإلنتاج 
ٍيري ًصٍنكىافو ا تعالى:  نىًخيؿه ًصٍنكىافه كىغى ٍرعه كى نَّاته ًمٍف أىٍعنىابو كىزى اًكرىاته كىجى ًفي اأٍلىٍرًض ًقطىعه ميتىجى ﴿كى

﴾]الرع يىاتو ًلقىٍكـو يىٍعًقميكفى مىى بىٍعضو ًفي اأٍليكيًؿ ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى يىا عى ؿي بىٍعضى نيفىضّْ ، [4د: ييٍسقىى ًبمىاءو كىاًحدو كى
 رحذر مف قضاء الحاجة تحت األشجافقد مكث، مف التَّ  األرضإلى حفظ   كما دعا الرسكؿ
كجب لعنة المسمميف بلعف التي تي ذلؾ مف المى  دَّ عى كسقكط ثمارىا، كى التي يستظؿ تحتيا كأماكف ظميا 

ٍيرىةى  فعميا، ندع :  أىفَّ رىسيكؿى اً ،  عىٍف أىًبي ىيرى ا المَّعَّانىاًف يىا  "عَّانىٍيفً اتَّقيكا المَّ "قىاؿى مى     قىاليكا: كى
 : مَّى ًفي طىًريًؽ النَّاًس، أىٍك ًفي ًظمًّْيـٍ "رىسيكؿى اً؟ قىاؿى طَّابي رحمو ا تعالى: (3)"الًَّذم يىتىخى ، قاؿ الخى

تـ عف كشي عميما لي اًعيىيف إليو، كذلؾ أف مف فاس عميو كالدَّ البيف لٌمعف الحامميف النَّ يريد األمريف الجى "
راد بو مستظؿ ؿ ىنا يي كالظّْ ... ضيؼ إلييما الفعؿ فكاف كأنيما البلعنافا لذلؾ أي فمما صارا سببن 

 .(4)"كليس كؿ ظؿ يحـر القعكد لمحاجة تحتو ،ا ينزلكنوكمناخن  اس الذم اتخذكه مقيبلن النَّ 
 رابًعا: األمواؿ.

تىٍأكيميكفى التُّرىاثى أىٍكبلن لىمِّا  تعالى: قاؿ ا !الماؿ ًعمىاد الحياة، فمف ال ييحب الماؿ؟  *﴿كى
مِّا﴾ بِّا جى تيًحبُّكفى اٍلمىاؿى حي بد مف كجكد األمكاؿ التي تجعمنا نمتمكيا، كال بد  كال، [20، 19]الفجر:  كى

اريع اإلنتاجية شَّ ، فيتـ استثمار الماؿ في المى لمحصكؿ عمى الماؿالمختمفة يف مف كجكد المً 
حارب ف اإلسبلـ يي إحيث  ،بكافة أنكاعيا مما ييساعد في حدكث التَّنمية نفاؽ منيا،كاإلالمشركعة 

                                                           
 (.7/38ظبلؿ القرآف ) في( (1

راعة لعمي أحمد ىاركف )ص( (2  (.111جغرافية الزّْ

ًؿ )( (3 ًف التَّخمّْي ًفي الطُّريًؽ، كىالظّْبلى دَّثىنىا 269/ رقـ 226/ 1أخرجو مسمـ؛ كتاب: الطَّيارة، باب: النٍَّيًي عى (، قاؿ: حى
ًميعنا  ، جى ٍجرو قيتىٍيبىةي، كىاٍبفي حي ، كى ًني يىٍحيىى ٍبفي أىيُّكبى ، أىٍخبىرى اًعيؿي دَّثىنىا ًإٍسمى ، حى : اٍبفي أىيُّكبى ، قىاؿى ٍعفىرو اًعيؿى ٍبًف جى ٍف ًإٍسمى عى

ٍيرىةى  ٍف أىًبيًو، عىٍف أىًبي ىيرى ءي، عى : الحديث. ، أىفَّ رىسيكؿى اً اٍلعىبلى  قىاؿى

 (.22- 21/ 1نف )معالـ السُّ ( (4
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تعالى: ﴿كىالًَّذيفى  ا قاؿكعدـ االنتفاع بيا رغـ إباحتو لمممكية الفردية،  ،ركاتديس األمكاؿ كالثَّ كٍ تى 
ةى كىالى ييٍنًفقيكنىيىا ًفي سىًبيًؿ المَّوً  كفى الذَّىىبى كىاٍلًفضَّ ﴾ يىٍكًنزي ـٍ ًبعىذىابو أىًليـو بؿ أمرنا  [،34]التكبة:  فىبىشٍّْرىي
ـٍ ًإلىى التٍَّيميكىًة باإلنفاؽ منيا في آياتو كثيرة منيا، قكلو تعالى:  ﴿كىأىٍنًفقيكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىالى تيٍمقيكا ًبأىٍيًديكي

﴾ ]البقرة:  ﴿ًإفَّ الًَّذيفى يىٍتميكفى ًكتىابى المًَّو كىأىقىاميكا  لو تعالى:، كقك [195كىأىٍحًسنيكا ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ اٍلميٍحًسًنيفى
ارىةن لىٍف تىبيكرى  ًنيىةن يىٍرجيكفى ًتجى ـٍ ًسرِّا كىعىبلى ٍقنىاىي زى ةى كىأىٍنفىقيكا ًممَّا رى ـٍ ًمٍف فىٍضًمًو  *الصَّبلى يىًزيدىىي ـٍ كى كرىىي فّْيىييـٍ أيجي ًلييكى

﴾ ]فاطر:  ا اٍستىطىٍعتيـٍ كىاٍسمىعيكا كىأىًطيعيكا كىأىٍنًفقيكا  ، كقكلو تعالى:[30، 29ًإنَّوي غىفيكره شىكيكره ﴿فىاتَّقيكا المَّوى مى
﴾ ]التغابف:  ٍفًمحيكفى ـي اٍلمي مىٍف ييكؽى شيحَّ نىٍفًسًو فىأيكلىًئؾى ىي ـٍ كى ٍيرنا أًلىٍنفيًسكي  .[16خى

فيما بينيـ كاؿ النَّاس أكؿ أمفقد حـر  ،الماؿ مف االعتداء عميو الشَّارع الحكيـ كقد حفظ
فالمسمـ عمى المسمـ حراـ دمو كمالو كغيرىا، أك بالسَّرقة  باطؿ مف خبلؿ البيكع المحرمةبال

ٍيرىةى كعرضو،  : قىاؿى رىسيكؿي اً  فعىٍف أىًبي ىيرى اسىديكا: "، قىاؿى شيكا(1)الى تىحى ، كىالى تىنىاجى
 ، كىالى (2)

كا كا(3)تىبىاغىضي ، كىالى تىدىابىري
ك (4) ـي أىخي كيكنيكا ًعبىادى اً ًإٍخكىاننا اٍلميٍسًم ، كى مىى بىٍيًع بىٍعضو ـٍ عى كي ، كىالى يىًبٍع بىٍعضي

، الى يىٍظًمميوي كىالى يىٍخذيليوي، كىالى يىٍحًقريهي التٍَّقكىل ىىاىينىا" ثى مىرَّاتو  ،اٍلميٍسًمـً ٍدًرًه ثىبلى ييًشيري ًإلىى صى ٍسًب اٍمًرئو  ،كى "ًبحى
وي"ًمفى الشَّ  اليوي، كىًعٍرضي مى رىاـه، دىميوي، كى مىى اٍلميٍسًمـً حى ، كيؿُّ اٍلميٍسًمـً عى ـى اهي اٍلميٍسًم رّْ أىٍف يىٍحًقرى أىخى

، كقد أعطى (5)

                                                           
سىدي: أىٍف يرىل الر ( (1 تىكيكفى لىوي ديكنو". انظر: النياية في قاؿ ابف األثير: "الحى كؿى عىٍنوي كى ؿ أًلىًخيًو نٍعمة فيىتىمنَّى أىٍف تىزي جي

سىده ييقىاؿي 383/ 1غريب الحديث كاألثر ) ٍذميكـو  :(. قاؿ ابف فارس: "اٍلغىٍبطي، كىىيكى حى نَّى كىالى ييًريدي  ؛ًإنَّوي غىٍيري مى أًلىنَّوي يىتىمى
ًة ًمٍف غى  كىاؿى النٍّْعمى ًؼ ىىذىا". انظر: مقاييس المغة )زى سىدي ًبًخبلى  (.411/ 4ٍيًرًه، كىاٍلحى

: أىٍف ( (2 . ًمٍنوي النٍَّجشي مىى ًإثىارىًة شىٍيءو ًحيحه يىديؿُّ عى ـي كىالشّْيفي أىٍصؿه صى ( النُّكفي كىاٍلًجي تيزىاًيدى ًفي قاؿ ابف فارس: ")نىجىشى
ًبيًع ًبثىمىفو كىًثيرو ًليىٍنظيرى ًإلىيٍ  (. كقاؿ ابف األثير: "ىيكى أىٍف يىمدىح 394/ 5ؾى النَّاًظري فىيىقىعى ًفيًو". انظر: مقاييس المغة )اٍلمى

ًنيىا كىىيكى الى ييًريدي ًشراءىىا، ًليىقىع غيريه ًفييىا". انظر: النّْياي يا، أىٍك يىزيد ًفي ثىمى كّْجى ة في غريب الحديث السّْمعة ليينًفقىيا كييرى
ٍرجاني: "ىك أف تزيد في ثمف سمعة كال رغبة لؾ في شرائيا". انظر: التَّعريفات (. كقا21/ 5كاألثر ) ؿ الجي

 (.240)ص
". انظر: مقاييس ( (3 ًؼ اٍلحيبّْ مىى ًخبلى ادي أىٍصؿه كىاًحده، كىىيكى يىديؿُّ عى ( اٍلبىاءي كىاٍلغىٍيفي كىالضَّ المغة قاؿ ابف فارس: ")بىغىضى
(1 /273.) 

ذى ( (4 اًحًبًو ًبكىٍجًيًو". انظر: مقاييس المغة )قاؿ ابف فارس: "كى مىى صى ٍقبىاؿى عى ا اإٍلً (. 324/ 2ًلؾى أىٍف يىٍتريؾى كيؿُّ كىاًحدو ًمٍنييمى
ره". انظر: النياية في غري ٍنوي كيٍيجي اه ديبيرىهي كقفىاه فييٍعرض عى ـٍ أخى ب كقاؿ ابف األثير: "أىٍم الى ييٍعطي كيؿُّ كىاًحدو ًمٍنكي

 (.97/ 2الحديث كاألثر )
دىًمًو، كىًعٍرًضوً ( (5 ٍذًلًو، كىاٍحًتقىاًرًه كى ، كىخى مة كاآلداب، باب: تىٍحًريـً ظيٍمـً اٍلميٍسًمـً اًلًو )أخرجو مسمـ؛ كتاب: البّْر كالصّْ مى / 4، كى

دي يىٍعًني2564/ رقـ 1986 دَّثىنىا دىاكي ، حى ٍسمىمىةى ٍبًف قىٍعنىبو ٍبدي اً ٍبفي مى دَّثىنىا عى ٍكلىى  (، قاؿ: حى ، مى ، عىٍف أىًبي سىًعيدو اٍبفى قىٍيسو
ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى ، عى ٍيزو اًمًر ٍبًف كيرى : قىاؿى رىسيكؿي اً عى  : الحديث.، قىاؿى
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: اإلسبلـ لصاحب الماؿ الحؽ في الدّْفاع عف مالو،  ا، قىاؿى ٍنييمى ك رىًضيى المَّوي عى ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو عىٍف عى
:  يَّ سىًمٍعتي النَّبً  اًلًو فىييكى شىًييده "يىقيكؿي  .(1)"مىٍف قيًتؿى ديكفى مى

 فمنحافظ عمى ًعمىاد الحياة، فيك سبيؿ مف سيبؿ التَّنمية كمنيا التَّنمية االقتصادية.
 خامًسا: توفير األمف.

ما فائدة أف ينمك االقتصاد كسرعاف ما يضمحؿ كينتيي لفقداف األمف كاألماف؟ فاألمف ال 
ده فيك كسيمة في فقدانيا خسارة لمنفس كالماؿ، كيتحقؽ األمف بحفظ الماؿ مف السَّرقات بد مف كجك 

ا مف بعدـ حفظ الماؿ أساليب تحقيؽ األمف  كما ذكرت آنفنا في كسيمة األمكاؿ السَّابقة الذّْكر، كأيضن
ـٍ تعالى: ﴿كىالى تيٍؤتيكا السُّفىيىاءى أىٍمكى ا ، قاؿ تسميمو لمف ال ييحسف استخدامو عىؿى المَّوي لىكي ـي الًَّتي جى الىكي

كفنا﴾ ـٍ قىٍكالن مىٍعري قيكليكا لىيي ـٍ كى ـٍ ًفييىا كىاٍكسيكىي ًقيىامنا كىاٍرزيقيكىي
، قاؿ ابف كثير رحمو ا تعالى: [5]النساء: (2)

اًء التَّ " مىمى ٍبيىافي قىاؿى عىامَّةي عي ـي النّْسىاءي كىالصّْ  .(3)"فسير: ىي
ألماف عمى الماؿ، فبل بد مف حفظ الٌنٍفس البىشىًريَّة، مف القتؿ كاالعتداء كال يقتصر األمف كا

 عمييا فالعنصر البىشىًرم ىك صانع الثَّركة كبدكنو ال قيمة لمماؿ.
 فباألمف يحافظ اإلنساف عمى نفسو كعمى مالو كممتمكاتو مما يتحقؽ الرَّخاء االقتصادم.

راعي والحيواني.  سادًسا: اإلنتاج الز 
راعي يمع ب اإلنتاج دكرنا بارزنا في تنمية االقتصاد، حيث ال يمكف االستغناء عف اإلنتاج الزّْ

كالحيكاني، فيما مصدرم الغذاء النَّباتي كالحيكاني لئلنساف، ككمما زاد اإلنتاج زادت التَّنمية 
 االقتصادية في بمد ما، فالعبلقة طردية بيف اإلنتاج كالتَّنمية.

راعية كالحيكانية مف خبلؿ كسيتـ التَّفصيؿ في  كيفية التَّنمية االقتصادية في مبحث التٌنمية الزّْ
ٍنيج النَّبكم.   المى

ناعة والت جارة.  سابًعا: الص 
ناعة دكرنا ميمنا في استغبلؿ المكاد الخاـ كتحكيميا إلى مكاد كمعدات سيمة  تمعب الصّْ

أكؿ كمشرب كمسكف، فتنمك حركة البيع االستخداـ، تكفر ما يحتاج إليو العينصر البىشىرم مف م
كالشّْراء، مما ييؤدم إلى زيادة اإلنتاج، كمف ثـ تصدير الفائض منيا إلى الدُّكؿ الخارجية، مما يحقؽ 

 نماءن في التّْجارة كذلؾ.
                                                           

اًلًو )( (1 ٍف قىاتىؿى ديكفى مى ٍبدي المًَّو 2480/ رقـ 136/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: المظالـ كالغضب، مى دَّثىنىا عى  (، قاؿ: حى
ٍبًد المَّوً ٍبفي يى ا ًد، عىٍف ًعٍكًرمىةى، عىٍف عى دَّثىًني أىبيك األىٍسكى : حى ، قىاؿى دَّثىنىا سىًعيده ىيكى اٍبفي أىًبي أىيُّكبى ك رىًضيى المَّوي  ًزيدى، حى ٍبًف عىٍمرو

: سىًمٍعتي النًَّبيَّ  ا، قىاؿى ٍنييمى : الحديث. عى  يىقيكؿي
افىةو. كىىيكى ًقيىاسه ميطًَّرده. فىالسَّفىوي: ًضدُّ قاؿ ابف فارس: ")سىًفوى( السّْيفي كىاٍلفى ( (2 سىخى مىى ًخفَّةو كى اءي كىاٍليىاءي أىٍصؿه كىاًحده، يىديؿُّ عى

". انظر: مقاييس المغة )  (.79/ 3اٍلًحٍمـً
 (.93/ 1تفسير ابف كثير )( (3
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ناعية  كسيتـ التَّفصيؿ في الطيرؽ الميؤدية إلى تحقؽ التَّنمية االقتصادية مف خبلؿ التَّنمية الصّْ
 ارية مف خبلؿ المىٍنيج النَّبكم.كالتّْج

 المبحث الث الث
 نمية االقتصادية وأىدافياأىمية الت  

يشتمؿ ىذا المبحث عمى بياف أىمية التَّنمية االقتصادية، كذكر أىـ أىدافيا مف خبلؿ 
 المطالب التَّالية:

 نمية االقتصادية.المطمب األوؿ: أىمية الت  
يمة عمى الفرد كالمجتمع، كيظير ذلؾ مف خبلؿ األمكر إف لمتَّنمية االقتصادية أىمية عظ

 التَّالية:
أواًل: الت نمية االقتصادية ضرورية لمد وؿ الن امية لتقميؿ حد الفجوة االقتصادية، والت قنية مع الد وؿ 

 المتقدمة.
 كىناؾ عكامؿ اقتصادية كغير اقتصادية ساعدت عمى حدة ىذه الفجكة، كىي: 

 ادية وتتمثؿ في:العوامؿ االقتص -1
 التَّبعية االقتصادية لمخارج. - أ
 سيادة نمط اإلنتاج الكاحد.  - ب
ناعي.  - ت  ضعؼ البنياف الصّْ
راعي.  - ث  ضعؼ البنياف الزّْ
 نقص رؤكس األمكاؿ. - ج
 انتشار البطالة بأشكاليا المختمفة كبخاصة البطالة المقنعة. - ح
 انخفاض متكسط دخؿ الفرد كمستكل المعيشة. - خ
 كفاءة الجياز الحككمي. سكء إدارة المنشأة كعدـ - د
 استمرارية أزمة المديكنية الخارجية. - ذ

 وتتمثؿ في: ،قتصاديةاالالعوامؿ غير  -2
يادة السُّكانية اليائمة. - أ  الزّْ
 انخفاض المستكل الصّْحي. - ب
 سكء التَّغذية. - ت
 انخفاض مستكل التَّعميـ. - ث
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 .(1)ارتفاع نسبة األمييف - ج
 ع الجوانب اقتصادًيا وعسكرًيا وغيرىا.ثانًيا: لمتنمية أىمية في تقوية الد ولة مف جمي

ممؾ قرار نفسو، فتقاس قكة أم دكلة في ىذه األياـ بما تممؾ مف يممؾ قكت يكمو يمف إف 
ذا نظرنا إلى حاؿ الدُّكؿ المحتمة كما تيعانيو مف فقر كغيرىا، نجد الكثير  ثركة كنماء اقتصادىا، كا 

عؿ أفراد الدَّكلة ينتظركف المعكنات مف فترة مف الدُّكؿ األخرل تبعث إلييـ بالمعكنات حتى تج
دؽ الغير عمييـ، كما ىي إال خطة مدركسة  ألخرل حتى تكاسمكا عف الكسب كرضكا بالذؿ كتصى
شغاؿ النَّاس بتحصيؿ قكتيـ كنسياف حتى  لضعؼ اقتصاد الببلد الكاقعة تحت الظُّمـ كاالضطياد كا 

. العدك فتضيع الحقكؽ كتيسمب األراضي، حتى يفنكا  أعمارىـ ليس كدنا كعمبلن إنما ذيالن ككسبلن
 ثالثًا: رفع المستوى المعيشي لألفراد.

التَّنمية ىي لئلنساف كمف أجمو، فكؿ خطط كبرامج التَّنمية باختبلؼ أنكاعيا، إنما تيكجو 
لخدمتو كتمبية حاجاتو، كتساعد التَّنمية االقتصادية في زيادة دخكؿ األفراد مما تضمف ليـ حياة 

 كثر أماننا كسعادة، كالحفاظ عمى األفراد كحمايتيـ مف الجكع ليك مطمب كؿ فرد، حتى أف ا أ
نىييـٍ ًمٍف ا﴿قىدـ تمبية الجكع كتحقيقو عمى األمف كاألماف، قاؿ ا تعالى:  ـٍ ًمٍف جيكعو كىآمى لًَّذم أىٍطعىمىيي

ٍكؼو   .[4]قريش:  ﴾خى
 ماء االقتصادي.رابًعا: االستقرار االجتماعي تبًعا لمن  

ييؤدم النَّماء االقتصادم إلى استقرار كأماف األفراد في أم مجتمع أك أم دكلة، فيخمك 
المجتمع مف الفقر كالبطالة كغيرىا، فيشعر الغىني بأخيو الفقير، كينظر الفقير لمغنى بعيف ممؤىا 

أجؿ لقمة العيش، كال  الحب كاالحتراـ، كتسكد المحبة بيف أفراد المجتمع، فبل مكاف لممشاحنات مف
بنصيبو مف النَّماء في عيشو كمطعمو كمشربو  ت كأكؿ ماؿ الغير، فالجميع قد حظيمكاف لمسرقا

 كغيرىا مف المتطمبات األساسية.
 خامًسا: الت نافس بيف البمداف.

ناعات في أم بمد ما؛لمتَّنمية أىمية كبيرة في اال   مما ييؤدم إلى زيادة اإلنتاج رتقاء بالصّْ
ناعات  كمف ثىَـّ  االىتماـ بالتّْجارات الخارجية مع الدُّكؿ األخرل، مما يؤدم إلى تنافس الدُّكؿ في الصّْ

 المتنكعة، فتتطمع كؿ دكلة بصنع المينتج األفضؿ، كالذم يزداد الطَّمب عميو في األسكاؽ.
 نمية االقتصادية.اني: أىداؼ الت  المطمب الث  

 لى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ، كمف أىميا:التَّنمية االقتصادية تيدؼ إ
 العمؿ عمى تقدـ المجتمع كرفع مستكيات اإلنتاج مف خبلؿ تىنمية الميارات كالطَّاقات البىشىًريَّة. -1
 إحداث التَّغيرات الييكمية في كافة المجاالت االقتصادية كاالجتماعية كالسّْياسية كالثَّقافية. -2

                                                           
 (.30 - 29مبادئ في التَّنمية كالتَّخطيط االقتصادم، د. حربي محمد مكسى عريقات )ص( (1
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عمؿ عمى تخفيض معدالت البطالة، كمية لبلقتصاد، كالالعمؿ عمى زيادة معدؿ اإلنتاجية ال -3
 تباع سياسات اقتصادية قادرة عمى خمؽ فرص العمؿ الجاذبة.با

تكسيع الطَّاقة اإلنتاجية كاستغبلليا، كالقدرة عمى استخداـ التّْكنكلكجيا الحديثة لزيادة مستكل  -4
 .(1)األداء االقتصادم، كزيادة المستكل المعيشي لمسُّكاف

 الدَّخؿ القكمي، حيث ييعتبر مف أكؿ أىداؼ التَّنمية االقتصادية في الدُّكؿ الميتخمفة، بؿزيادة  -5
ذلؾ بأف الغرض األساسي الذم يدفع ىذه الببلد إلى القياـ  ىي أىـ ىذه األىداؼ عمى اإلطبلؽ؛

ال بالتنمية االقتصادية إنما ىك فقرىا كانخفاض مستكل معيشة أىميا كاطراد نمك عدد سكانيا، ك 
سبيؿ إلى القضاء عمى ىذا الفقر، كانخفاض مستكل المعيشة كتحاشي تفاقـ المشكمة السُّكانية إال 

 بزيادة الدَّخؿ القكمي.
تحقيؽ مستكل مرتفع لممعيشة مف بيف األىداؼ اليامة التّْي تسعى التَّنمية االقتصادية إلى  -6

ذر تحقيؽ الضَّركرات المادية لمحياة مف كذلؾ أنو مف المتع ا في الدُّكؿ المتخمفة اقتصادينا؛تحقيقي
مأكؿ كممبس كمسكف كغيره، كتحقيؽ مستكل مبلئـ لمصحة، كالثَّقافة ما لـ يرتفع مستكل معيشة 

 السُّكاف في ىذه المناطؽ، كبدرجة كافية لتحقيؽ مثؿ ىذه الغايات.
 ، إذ إنو فيااجتماعين  اىدفن  ر ىذا اليدؼتقميؿ التَّفاكت في الدُّخكؿ كالثَّركات، كفي الكاقع يعتب -7

معظـ الدُّكؿ المتخمفة، نجد أنو عمى الرَّغـ مف انخفاض الدَّخؿ القكمي، كىبكط متكسط نصيب الفرد 
مف ىذا الدَّخؿ، فإننا نرل بكننا شاسعنا، كفكارؽ كبيره في تكزيع الدُّخكؿ كالثَّركات، إذا تستحكذ طائفة 

كتو، كما تحصؿ عمى نصيب عاؿو مف دخمو صغيرة مف أفراد المجتمع عمى جزء كبير مف ثر 
القكمي، بينما ال تممؾ غالبية أفراد المجتمع إال نسبة بسيطة جدنا مف ثركتو، كما ال تحصؿ إال 

 .(2)عمى نصيب متكاضع مف دخمو القكمي
ال تقتصر عمى مجرد زيادة الدَّخؿ القكمي  ةالتَّكسع في الييكؿ اإلنتاجي، فالتَّنمية االقتصادي -8

متكسط نصيب الفرد بؿ التَّكسع في بعض القطاعات اليامة مف النَّاحية االقتصادية كالفنية،  كزيادة
ناعات  ناعات الثَّقيمة إف أمكف ذلؾ مف أجؿ أف تمد ىذه الصّْ كما يجب عمى الدَّكلة بناء الصّْ

 .(3)االقتصاد القكمي باالحتياجات البلزمة
كحية، كفي التَّكاصؿ مع الدُّكؿ األخرل سكاء تساعد التَّنمية في تكفير المقكمات األخبلقي -9 ة كالرُّ

ـٍ ًفي الدّْيًف ﴿كانت دكؿ عربية مسممة أك كافرة، قاؿ ا تعالى:  ـٍ ييقىاًتميككي ـي المَّوي عىًف الًَّذيفى لى الى يىٍنيىاكي
ـٍ ًإفَّ  تيٍقًسطيكا ًإلىٍيًي ـٍ كى كىي ـٍ أىٍف تىبىرُّ ـٍ ًمٍف ًديىاًركي ككي ـٍ ييٍخًرجي لى ، فيتـ [8]الممتحنة:  ﴾المَّوى ييًحبُّ اٍلميٍقًسًطيفى  كى

                                                           
 (.357ظـ االقتصادية الحديثة إلياد عبد الفتاح النسكر )صالمفاىيـ كالنُّ ( (1

 (.83 – 79التَّنمية االقتصادية، د. كامؿ بكرم )( (2

 (.34مبادئ في التَّنمية كالتَّخطيط االقتصادم، د. حربي محمد مكسى عريقات )ص( (3
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كيتـ التَّعامؿ معيـ كفؽ التَّعرؼ عمى ما عند الغرب مف كسائؿ تكنكلكجية تخدـ المسمميف كغيرىـ، 
 ما ييمميو عمينا الشَّارع الحكيـ مف أخبلؽ كمعامبلت مشركعة.

دُّ مف التَّبعية لمعالـ الخارجي، في جميع األمكر كف -10 ي تمبية االحتياجات مف المأكؿ كالمشرب الحى
ٌث عمى االعتماد عمى ما لدل الدَّكلة مف إمكانات ميتاحة، حيث يتحقؽ االكتفاء الذَّاتي  كغيرىا، كالحى
لؤلمة، بمعنى أنَّو ال بد أف يككف لمدكلة ما يسد حاجاتيا المعنكية كالعسكرية، فيتحقؽ فييـ قكلو 

لىٍف يىٍجعىؿى المَّوي ﴿تعالى:  مىى اٍلميٍؤًمًنيفى سىًبيبلن  كى  .[141]النساء:  ﴾ًلٍمكىاًفًريفى عى
بِّا كذكر الدَّكتكر جماؿ عبده: "أف لمتَّنمية ىدؼ مباشر يتمثؿ في قكلو تعالى:  -11 ﴿فىأىٍنبىٍتنىا ًفييىا حى

قىٍضبنا  * نىٍخبلن  *كىًعنىبنا كى ٍيتيكننا كى ٍمبنا  *كىزى دىاًئؽى غي فىاًكيىةن كىأىبِّا  *كىحى ﴾ ]عبس: * كى ـٍ ـٍ كىأًلىٍنعىاًمكي مىتىاعنا لىكي
ا لكـ"، الكمية "كميات مختمفة مف أنكاع [32 - 27 يادة النَّفعية "متاعن ، فاليدؼ المباشر ىك: الزّْ

النَّباتات المختمفة"، كالنَّكعية "أنكاع مختمفة مف النَّباتات"، كىدؼ غير مباشر: يتمثؿ في قكلو تعالى: 
ـٍ ًبًو  ك ﴿ييٍنًبتي لىكي يىةن ًلقىٍكـو يىتىفىكَّري ًمٍف كيؿّْ الثَّمىرىاًت ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى ٍيتيكفى كىالنًَّخيؿى كىاأٍلىٍعنىابى كى ٍرعى كىالزَّ ﴾ الزَّ فى

﴾ ]البقرة: ، كقكلو تعالى: [11]النحؿ:  ـٍ ٍقنىاكي زى ، فاليدؼ غير المباشر [57﴿كيميكا ًمٍف طىيّْبىاًت مىا رى
بات مف ًقبؿ ا تعالى ىك تغذية اإلنساف بيا أم لتحقيؽ فائدة كالذم يكمف كراء إنبات النَّ 

 (.1)اإلنساف"
كمما سبؽ مما بيناه مف أىداؼ لمتَّنمية، ييمكف القكؿ بأف لمتَّنمية ىدفيف أساسييف، كىما   

ىدؼ مرحمي: متمثبلن باستخداـ المكارد كاستغبلليا لتحقيؽ النَّماء االقتصادم، كىدؼ نيائي: متمثبلن 
في بناء اإلنساف المعتدؿ في حياتو الفائز في دنياه كآخرتو، كنشره تعاليـ اإلسبلـ كقيمو األخبلقية 

 في كافة األماكف.
فكؿ مف اليدفيف يكمؿ اآلخر، فبل كجكد لميدؼ النَّيائي بدكف عمارة األرض كاستغبلؿ مككنات 

 الطَّبيعة. كا تعالى أعمـ.
 الُخالصة:

متعددة، كمنيا: االقتصادية، كىي ضركرية كمجاالتيا نمية التَّ أنكاع  فَّ أمما سبؽ يتبيف لنا   
، تضع األفراد كمية كاقعية إنسانية بأنيا كتتميز كتكفير الحياة الكريمة ليـ، ؿ األفراد،خك ف دي يلتحس

الماء اإلنساف ك نمية متعددة ككسائؿ التَّ كما أف في دائرة المسئكلية فكمكـ راع كمسئكؿ عف رعيتو، 
نمية، فبل تنمية بدكف العنصر لمتَّ  األكلىكالكسيمة  األساسينصر ىك العي  كاإلنسافكغيرىا،  األرضك 
ماـ بالجانب كاألىمية، فبل بد مف االىت األىداؼنمية االقتصادية كذلؾ متعددة كالتَّ  شرم،البى 

 .كؿ بمدل تقدميا االقتصادمكتقاس الدُّ  ،ف الماؿ ىك عماد الحياةإاالقتصادم حيث 

                                                           
 (.222شىًريَّة لجماؿ محمد عبده )صانظر: دكر المنيج اإلسبلمي في تنمية المكارد البى ( (1
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 المبحث األوؿ
 ةي  رِ شَ نمية الث روة البَ نيج الن بوي في الت نمية االقتصادية مف خالؿ تَ المَ 

 ناءركة البىشىريَّة تيمىثؿ أساسنا جكىرينا لمتَّنمية االقتصادية، فيي حجر األساس لمبّْ الثَّ 
ئيس حرؾ الرَّ فيك المي  م،رً شى نصر البى بيعية بدكف العي ، كال قيمة لرأس الماؿ كالمكارد الطَّ االقتصادم

 االعماركاستصبلح األراضي كزيادة اإلنتاج، كلحصكؿ  االعمارلجميع المكارد، كىك القادر عمى 
نميتو في تى  النَّبي  قاـ بويقكـ باإلصبلح، كىذا ما  يً نّْ يني فى كزيادة اإلنتاج، ال بد مف تكفر طاقـ مً 

بما اإلنتاج كالتَّنمية كأساس الذم ييمثؿ ًعماد م، رً شى نصر البى نصر الفعاؿ في التَّنمية، أال كىك العي لمعي 
تفكير، فاإلسبلـ اىتـ بصانع الثَّركة اىتمامو بالثَّركة ذاتيا بؿ أكثر، كسىخَّر مف عىٍقؿ ك   حباه ا
ـٍ ًفي اٍلبى ﴿ما ييعينو عمى ذلؾ، قاؿ ا تعالى:  لو ا  ٍمنىاىي مى ـى كىحى ٍمنىا بىًني آدى لىقىٍد كىرَّ رّْ كىاٍلبىٍحًر كى

مىٍقنىا تىٍفًضيبلن  مىى كىًثيرو ًممٍَّف خى ـٍ عى ٍمنىاىي فىضَّ ـٍ ًمفى الطَّيّْبىاًت كى ٍقنىاىي زى  ، كقد أمره ا [70]اإلسراء:  ﴾كىرى
زىقو مف النّْعـ، فقاؿ ا تعالى: ٍمًؽ السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتبلى ﴿ بالتَّدبر كالتَّفكر بما رى ًؼ ًإفَّ ًفي خى

ا ا أىٍنزىؿى المَّوي ًمفى السَّمى مى ا يىٍنفىعي النَّاسى كى ًء ًمٍف مىاءو فىأىٍحيىا المٍَّيًؿ كىالنَّيىاًر كىاٍلفيٍمًؾ الًَّتي تىٍجًرم ًفي اٍلبىٍحًر ًبمى
اًب  يىاًح كىالسَّحى تىٍصًريًؼ الرّْ بىثَّ ًفييىا ًمٍف كيؿّْ دىابَّةو كى ٍكًتيىا كى ًر بىٍيفى السَّمىاًء ًبًو اأٍلىٍرضى بىٍعدى مى اٍلميسىخَّ

يىاتو ًلقىٍكـو يىٍعًقميكفى  عىؿى ًفييىا ﴿، كقاؿ ا تعالى:[164]البقرة:  ﴾كىاأٍلىٍرًض آلى كىىيكى الًَّذم مىدَّ اأٍلىٍرضى كىجى
ٍيًف اٍثنىٍيًف ييٍغًشي المٍَّيؿى ا ٍكجى عىؿى ًفييىا زى ًمٍف كيؿّْ الثَّمىرىاًت جى كىاًسيى كىأىٍنيىارنا كى يىاتو ًلقىٍكـو رى لنَّيىارى ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى

كفى  ٍيري ًصٍنكىافو  *يىتىفىكَّري نىًخيؿه ًصٍنكىافه كىغى ٍرعه كى نَّاته ًمٍف أىٍعنىابو كىزى اًكرىاته كىجى ًفي اأٍلىٍرًض ًقطىعه ميتىجى كى
مىى بىٍعضو ًفي اأٍليكيًؿ ًإفَّ ًفي يىا عى ؿي بىٍعضى نيفىضّْ يىاتو ًلقىٍكـو يىٍعًقميكفى  ييٍسقىى ًبمىاءو كىاًحدو كى  ﴾ذىًلؾى آلى

 .[3،4]الرعد:
قابؿ نجد عمى مكارد طبيعية قميمة، كفي المي  -كالدُّكؿ األكركبية– كؿالدَّ  بعض كقد تىحكم
كتىنمية قدراتو العقمية كاإلنتاجية،  م،رً شى كذلؾ بسبب اىتماميا بالعينصر البى  ؛أنيا نامية اقتصادينا

في العالـ  فطيةالنّْ  كالدُّكؿ-األخرل  كؿكلكف العديد مف الدُّ  اكمة عمى ذلؾ،كتقديـ الميحفزات لو لممد
مكانات  –العربي لـ تقـ بيذا الدَّكر في ببلدىا، بؿ استعانت بما لدل دكؿ الغىرب مف عقكؿ كا 

جعؿ الفائدة تعكد إلى تمؾ الدُّكؿ المينتجة لتمؾ العقكؿ، فأصبحت بيعية، مما الستثمار مكاردىا الطَّ 
لدُّكؿ الغىربية ىي المينتجة بدالن مف تمؾ الدُّكؿ التي ييفترض في األصؿ أف تككف مينتجة لما تحتكيو ا

ا  أرضيا مف مكارد كخيرات كثيرة، بؿ أصبحت دكالن استيبلكيةن ميحتاجةن لمف في األصؿ كاف محتاجن
شيئنا عف العممية  ليا، فالعينصر البىشىًرم فييا لـ يىعرؼ غير العممية االستيبلكية كلـ يىعرؼ
 اإلنتاجية، كىذا ما سعى إليو الغىرب تيجاه الدُّكؿ العربية كنجحكا في ذلؾ لؤلسؼ.

نمية اقتصادية م ال تستطيع الكصكؿ إلى تى رً شى نمية العينصر البى كؿ التي ال تستطيع تى فالدُّ 
 ف إنتاجعية ال يستطيعابيعدات كاألجيزة الحديثة، فالماؿ كالمكارد الطَّ مستمرة، كلك امتمكت جميع المي 
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يجعميا عائقنا أمامو  الَّ كأى بيعية، بذاتيما، كاإلنساف يستطيع أف يتغمب عمى نيٍدرة المكارد الطَّ  كاحدو  مينتجو 
 .سيتبيف لنا في المطالب اآلتية ، كماطكير كاالبتكاردرة عمى التَّ قدـ، بما لدية مف قي نحك التَّ 

 ي ة.المطمب األوؿ: تعريؼ الث روة الَبَشرِ 
ا عمى النَّحك التَّالي:  كيشمؿ ىذا المطمب عمى بياف معنى الثَّركة البىشىًريَّة لغةن كاصطبلحن

 ا.المقصد األوؿ: تعريؼ الث روة لغًة واصطالحً 
 تعريؼ الث روة لغًة. أواًل:

ٍرؼي اٍلميٍعتىؿُّ أىٍصؿه كىاًحده، كى قاؿ ابف فارس: " كىل( الثَّاءي كىالرَّاءي كىاٍلحى ؼي )ثىرى ىيكى اٍلكىٍثرىةي، كىًخبلى
: "، ك اٍلييٍبسً  ٍكا"قىاؿى اأٍلىٍصمىًعيُّ نىمى كا كى ، ًإذىا كىثيري كفى ٍت أىٍمكىاليييـٍ  ،ثىرىا اٍلقىٍكـي يىٍثري ثىرىا اٍلمىاؿي ، كىأىٍثرىل اٍلقىٍكـي ًإذىا كىثيرى

كا ًإذىا كىثيرى  ، أىٍم كي  ،يىٍثري ـٍ ٍكنىا اٍلقىٍكـى ًإذىا كىثىٍرنىاىي ثىرى  ددكربما سيمَّي الع"كقاؿ ابف ديريد: ، (1)"نَّا أىٍكثىرى ًمٍنييٍـ كى
ر ثي ركف إذا كى ثٍ ثرل القكـ يى كقاؿ الزَّمىٍخشرم: " ،(2)"يقاؿ: فبلف في ثىٍركة مف قكمو، أم في عدد ،ثىٍركة

ييقاؿ: ثىٍركة  الثَّركة: كىٍثرىة العدد مف النَّاس كاٍلمىاؿ،"قاؿ ابف منظكر: ، ك (3)"كىـ في ثركة كثراء ،عددىـ
اًؿ كى  "الثَّرىاءي ، كقاؿ محمد بف أبي بكر الرَّازم: "(4)"رجاؿ كثىٍركة ماؿ  ،كىٍثرىةي اٍلعىدىدً  "الثٍَّركىةي "ًباٍلمىدّْ كىٍثرىةي اٍلمى

كىٍثرىًة مىاؿو  ذيك ثىرىاءو أىٍم ًإنَّوي لىذيك عىدىدو كى ؿي  "أىٍثرىل"كى  ،ييقىاؿي ًإنَّوي لىذيك ثىٍركىةو كى كىثيرىٍت أىٍمكىاليوي  الرَّجي
(5). 

 فالثَّركة ىي كثرة العدد كالماؿ.
 .اتعريؼ الث روة اصطالحً  ثانًيا:

مىٍجميكعىة  :ركة القكميةقكيـ كالمحدكدة الكمية، كالثَّ اأٍلىٍمكىاؿ اٍلقىاًبمىة لمتَّمىمُّؾ كالتَّ " ىي: ركةالثَّ 
مفيـك العاـ بأنيا: "ىي المستخرج مف األرض أك ، كتيعىرَّؼ الثَّركة بال(6)"كلةنتجة ًفي الدَّ القكل المي 

شباع حاجاتو منيا  المينتج مف مكجكدات األرض جميعيا التي يتمكف اإلنساف مف االنتفاع بيا كا 
 .(7)بشركط معينة كبصكرة مباشرة"
 بالطرؽ المشركعة الكوكؿ ماؿ نافع ال ضرر في استعمالو، آؿ إلى مكتيعىرَّؼ بأنيا ىي: "

 .(8)ا كديننا، كىي مف الكسائؿ التي تعطي لئلنساف المنفعة"قانكننا كخمقن 
 فالثَّركة: "ىي كؿ ما يتـ االنتفاع بو بطريؽ مشركع مف ماؿ كغيره".

                                                           
 (.374/ 1مقاييس المغة )( (1
 (.203/ 1جميرة المغة ) ((2

 (.107/ 1أساس الببلغة )( (3

 (.110/ 14لساف العرب )( (4
 (.49انظر: مختار الصّْحاح )ص( (5
 (.95/ 1المعجـ الكسيط لمجمكعة مف العمماء )( (6

 (.133إبراىيـ محمد البطاينة، د. زينب نكرم الغريرم )ص النَّظرية االقتصادية في اإلسبلـ، د.( (7

 (.133المصدر نفسو )ص( (8
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 اني: تعريؼ الَبَشري ة.المقصد الث  
 تعريؼ الَبَشِري ة لغًة.أواًل: 

( اٍلبىاءي كىالشّْيفي كىالرَّاءي أىٍصؿه كىاًحده قاؿ ابف فارس: " مىاؿو )بىشىرى ٍسفو كىجى  ،: ظيييكري الشٍَّيًء مىعى حي
ًتًو ًإلىى بى  اؤيهي ًببىشىرى ذىًلؾى ًإٍفضى ٍرأىةى، كى ؿي اٍلمى ًمٍنوي بىاشىرى الرَّجي ٍنسىاًف، كى ًتيىافىاٍلبىشىرىةي ظىاًىري ًجٍمًد اإٍلً سيمّْيى  ،شىرى كى

ٍنسىاًف كىاٍلبىشىري  "اٍلبىشىرىةي " ، قاؿ محمد بف أبي بكر الرَّازم:(1)"اٍلبىشىري بىشىرنا ًلظيييكًرًىـٍ  ظىاًىري ًجٍمًد اإٍلً
ٍمؽي   .(3)"بىشىريَّة: اسـ مؤنَّث منسكب إلى بىشىر، كىك مصدر صناعٌي مف بىشىر، "ك (2)"اٍلخى

ٍمؽ مف  كالميبلحظ أف مدلكؿ مادة بشر متعدد في المغة، كما يخدـ بحثنا منيا ما عيني بو الخى
 بيني آدـ، كىك اإلنساف.

 تعريؼ الَبَشِري ة اصطالًحا. :ثانًيا
ٍنسىاف، ذكرن ، فىييقصد بالبشر: "(4)"الجٍنس البىشىرٌم، البىشىر عاٌمة"البىشىًريَّة:  ا أىك أيٍنثىى، كىاًحدنا اإٍلً

ًقيقىة مف غير اٍعًتبىار كىكنيىا ميقىٌيدىة بالتَّ ، اأىك جمعن   . (5)"كرشخصات كالصُّ ىيكى عمـ لنىفس اٍلحى
 بيا اإلنساف ذكرنا أك أنثى. فالبشرية: ييقصد

 الث روة الَبَشِري ة.َتنمية الث: تعريؼ المقصد الث  
برز مصطمح التَّنمية البىشىًريَّة كمفيكـ تىنمكم منذ بداية التّْسعينيات مف القرف العشريف، كقد 

ًرم، تىنمية )تنمية المكارد البشرية، تنمية العينصر البىشى  :جاء بديبلن لمصطمحات تىنمكية متعددة مثؿ
رأس الماؿ البىشىًرم...(، كقد أيطمؽ ىذا المصطمح عمى العممية التىنمكية اليادفة إلى جعؿ البىشىر 

 .(7)"اس أك المكاطنكفة: ييراد بيا النَّ يَّ رً شى بى الركة ثَّ ، "فال(6)ىدفنا مف أىداؼ التَّنمية االقتصادية
شىًريَّة بقكلو: "ىي عبارة عف عممية تىنمكية مستدامة كعىرَّؼ الدَّكتكر إبراىيـ الدَّعمة التَّنمية البى 

تيدؼ إلى االستثمار في قدرات البىشىر مف خبلؿ تحسيف مستكاىـ )التَّعميمي كالصّْحي كالغذائي( 
بيدؼ تحسيف قدراتيـ كمياراتيـ، بيدؼ زيادة اإلنتاجية، كتحقيؽ النُّمك االقتصادم، كتكزيع عكائده 

ادؿ يضمف رفع مستكل رفاىيتيـ، كتمكينيـ مف المشاركة في ىذه عمى أفراد المجتمع بشكؿ ع

                                                           
 (.251/ 1مقاييس المغة )( (1
 (.35مختار الصّْحاح )ص( (2
 (.208/ 1معجـ المغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر )( (3

 المصدر نفسو.( (4
 (.239الكميات )ص( (5
 (.17شىًريَّة إلبراىيـ الدَّعمة )صالتَّنمية البى ( (6

 (.208/ 1معجـ المغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر )( (7
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العممية التَّنمكية المستدامة في إطار المكارد االقتصادية الميتاحة، كفي ظؿ السّْياسات المعتمدة في 
 .(1)ىذا الشأف"

مبذكلة كيمكف تعريؼ التَّنمية البىشىًريَّة في صكرة تىنمية المكارد البىشىًريَّة بأنيا: "الجيكد ال
لتنمية قدرات األفراد كاستعداداتيـ العقمية كالجسمية، كذلؾ بيدؼ إشباع الحاجات العامة 

، كيشير برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي إلى أف مفيكـ التَّنمية البىشىًرية يعني: "تنمية (2)كالخاصة"
ثمار في قدرات البىشىر، سكاء النَّاس، مف أجؿ النَّاس، بكساطة النَّاس"، فتنمية النَّاس معناىا: االست

حة أك الميارات حتى يمكنيـ أداء عمميـ عمى نحك مينتج كخبلؽ، كالتَّنمية مف  في التَّعميـ أك الصّْ
 ، أجؿ النَّاس معناىا: كفالة تكزيع ثمار النُّمك االقتصادم الذم يحققكه تكزيعنا كاسع النّْطاؽ كعادالن

، كلكنو عرؼ التَّنمية بتنمية، (3)كؿ فرد فرصة المشاركة فييا" كالتَّنمية مف أجؿ النَّاس تعني: إعطاء
 فالميبلحظ أف التَّعريفات متباينة حسب كجية نظر الكاتب كالباحث.

كعيرفت التَّنمية البىشىًريَّة، بأنيا: "عممية شاممة تمكف النَّاس مف اكتساب الميارات كالمحافظة 
رفة كالقدرات حتى يمكنيـ المساىمة في التَّنمية عمييا كالتَّكسع فييا عمى جانب اكتساب المع

، كمنيـ مف ييعرؼ مفيكـ التَّنمية (4)االقتصادية كالتَّنمية االجتماعية كالتَّنمية الفردية كاالستفادة منيا"
البىشىًريَّة بأنيا: "مفيكـ يشمؿ التَّربية كالتَّدريب كالنيكض بالصحة كالتَّغذية كخفض الخصكبة، كىك إذ 

ا بالغنايضـ ىذ  .(5)ه العناصر المتعددة يكلي النُّمك االقتصادم اىتمامن
يىة، بأنيا:  كمف خبلؿ ما تقدـ مع نظرتنا الشَّرعية، يمكننا أف نيعرؼ تنمية الثَّركة البىشىرّْ
"عممية تطكيرية لقدرات كطاقات الفرد، دينينا كأخبلقينا كتعميمينا كمينينا كغيرىا، مف أجؿ النُّمك 

ي جميع الجكانب الدّْينية كاالقتصادية كاالجتماعية كالعممية كغيرىا، مما ييكفر ليا الفكز بالمجتمع ف
 كالسَّعادة في الدُّنيا كاآلخرة".

 ربية اإليمانية.نمية الث روة الَبَشِري ة مف خالؿ الت  اني: تَ المطمب الث  
باألخذ  مفردألنيا الدَّافعة ل؛ األيسس التي يرتكز عمييا االقتصاد لحدإ يالتَّربية اإليمانية ى

كاألخبلؽ الفاضمة  سيمككياتكااللتزاـ بال، مع التَّككؿ عمى ا  السَّعي كالعمؿ كاإلنتاجباألسباب ك 
ًقؽ البَّركة كزيادة األرزاؽ التي ذا شبَّ ك ، التي تزيد مف التَّنمية االقتصادية تيحى عمى ىذه اإلنساف  ا 

، كأف كسيعمـ بأف األرزاؽ كميا مف عند ا  حبلؿ كيىٍبتىعد عف الحراـ،المفاىيـ اإليمانية فىسىيىمتـز ال
نما ىك مستأمف عميو في األرضكؿ ما يممكو اإلنساف مف الماؿ إنما ىك ماؿ ا   .، كا 

                                                           
 (.17)ص ة البىشىًريَّةالتَّنمي( (1

 (.58دكر المنيج اإلسبلمي في تنمية المكارد البىشىًريَّة لجماؿ محمد عبده )ص( (2

 (.16دَّعمة )صالتَّنمية البىشىًريَّة إلبراىيـ ال( (3

 (.59دكر المنيج اإلسبلمي في تنمية المكارد البىشىًريَّة لجماؿ محمد عبده )ص( (4

 (.60المصدر نفسو )ص( (5



الَبَشِري ة والت عميمية الث روة َتنمية خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج       

 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفصؿ الث اني

 الفصؿ الثاني

36 

 . أف الماؿ ماؿ اية عمى اإليمانالت ربية المقصد األوؿ: 
باإلنفاؽ منو، قاؿ  لماؿ، كأمرنا ا نعمة ا :عمى اإلنساف نعمنا كثيرة منيا أنعـ ا 

ـٍ ميٍستىٍخمىًفيفى ًفيًو﴾ ]الحديد: ا  عىمىكي  :رحمو ا تعالى قاؿ الزَّمىٍخشرم، [7تعالى: ﴿كىأىٍنًفقيكا ًممَّا جى
نما مي  يىعنى أف األمكاؿ التي في أيديكـ إنما ىي أمكاؿ ا " ٍنشىائو ليا، كا  ٍمقو كاً  لكـ إياىا، ًبخى كَّ

مفاء في التَّصرؼ فييا، فميست ىي بأمكالكـ في الحقيقة، كما أنتـ كخى  لكـ االستمتاع بيا، كجعمكـ خي كَّ
، ًكًليىييف عميكـ اإلنفاؽ منيا كما  فييا إال بمنزلة الكيكبلء كالنيكَّاب، فأنفقكا منيا في حقكؽ ا
ؿ النَّفىقة مف ماؿ غيره إذا أيًذف لو فيو، أك جى  عىمكـ ميٍستخمفيف ممف كاف قبمكـ فيما في يىييكف عمى الرىجي

اليـ حيث اٍنتىقىؿ منيـ إليكـ، كسىيىٍنقؿ منكـ إلى مف بعدكـ، فبل  أيديكـ ًبتىٍكريثو إياكـ، فاٍعتىبركا ًبحى
مكا بو  .(1)"تىٍبخى
ٍدًرمّْ فيو،  لما اٍستخمفنا ا  كنحف في اختبار  ، عىًف النًَّبيّْ  ، عىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي

 : ، فىاتَّقيكا الدٍُّنيى "قىاؿى ـٍ ًفييىا، فىيىٍنظيري كىٍيؼى تىٍعمىميكفى فَّ اى ميٍستىٍخًمفيكي ًضرىةه، كىاً  ٍمكىةه خى ا كىاتَّقيكا ًإفَّ الدٍُّنيىا حي
ر، شى ي نيفيكس البى فإذا غيًرست ىذه الحقيقة ف، (2)"النّْسىاءى، فىًإفَّ أىكَّؿى ًفٍتنىًة بىًني ًإٍسرىاًئيؿى كىانىٍت ًفي النّْسىاءً 

االقتصاد بما  ينمكفمف يىبقى فقير عمى كىجو األرض، كسىيىًتـ استغبلؿ الماؿ االستغبلؿ األمثؿ، ف
 .يينفقكنو عمى مشاريع متنكعة

 ﴿يىا أىيُّيىا الًَّذيفى قاؿ ا تعالى: كال بد أف تككف طرؽ الحصكؿ عمى الماؿ طرقنا مشركعةن، 
نيكا الى تىٍأكيميكا أىٍمكى  ـٍ ًإفَّ المَّ آمى ـٍ كىالى تىٍقتيميكا أىٍنفيسىكي ارىةن عىٍف تىرىاضو ًمٍنكي ـٍ ًباٍلبىاًطًؿ ًإالَّ أىٍف تىكيكفى ًتجى ـٍ بىٍينىكي وى الىكي
ـٍ رىًحيمنا  مىى المًَّو يىسً  *كىافى ًبكي كىافى ذىًلؾى عى ا فىسىٍكؼى نيٍصًميًو نىارنا كى ظيٍممن مىٍف يىٍفعىٍؿ ذىًلؾى عيٍدكىاننا كى يرنا﴾ كى

كَّاـً ًلتىٍأكيميكا ، كقاؿ ا تعالى: [30، 29]النساء:  تيٍدليكا ًبيىا ًإلىى اٍلحي ـٍ ًباٍلبىاًطًؿ كى ـٍ بىٍينىكي ﴿كىالى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي
﴾ ]البقرة:  ٍثـً كىأىٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى  .[188فىًريقنا ًمٍف أىٍمكىاًؿ النَّاًس ًباإٍلً

مكاؿ لمف ييحسف استخداميا إٍف لـ نستطع نحف مف تشغيميا بتسميـ األ كقد أمرنا ا 
ـٍ ًفييىا كاستثمارىا، قاؿ ا تعالى:  ـٍ ًقيىامنا كىاٍرزيقيكىي عىؿى المَّوي لىكي ـي الًَّتي جى ﴿كىالى تيٍؤتيكا السُّفىيىاءى أىٍمكىالىكي

كفنا﴾ ]النساء:  ـٍ قىٍكالن مىٍعري قيكليكا لىيي ـٍ كى عمت  ، كال ننسى[5كىاٍكسيكىي مقنا لعبادة رب األرباب، كقد جي أننا خي
كغيرىا، كنغفؿ عف كالبيكع لنا ىذه األمكاؿ لنتقكل عمى العيش في ىذه الحياة، فبل نسعى لمتّْجارات 

دقات كغيرىا، قاؿ ا تعالى: ذكر ا  ﴿يىا أىيُّيىا الًَّذيفى ، كعف إخراج ما في الماؿ مف حؽ، كالصَّ
نيكا الى تيٍمًيكيـٍ  كفى  آمى اًسري ـي اٍلخى ٍف يىٍفعىٍؿ ذىًلؾى فىأيكلىًئؾى ىي مى ـٍ عىٍف ًذٍكًر المًَّو كى ديكي ـٍ كىالى أىٍكالى كىأىٍنًفقيكا ًمٍف  *أىٍمكىاليكي

ؿو قىًريبو فى  ٍرتىًني ًإلىى أىجى ـي اٍلمىٍكتي فىيىقيكؿى رىبّْ لىٍكالى أىخَّ دىكي ـٍ ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف يىٍأًتيى أىحى ٍقنىاكي زى دَّؽى كىأىكيٍف ًمفى أى مىا رى صَّ
                                                           

 (.473/ 4تفسير الزَّمىٍخشرم )( (1
نًَّة اٍلفيقىرىاءي كىأىٍكثىري أىٍىًؿ النَّاًر النّْ ( (2 قاؽ، باب: أىٍكثىري أىٍىًؿ اٍلجى بىيىاًف اٍلًفٍتنىًة ًبالنّْسىاًء )أخرجو مسمـ؛ كتاب: الرّْ / 4سىاءي كى

دَّثى 2742/ رقـ 2098 ، حى ٍعفىرو مَّدي ٍبفي جى دَّثىنىا ميحى : حى ، قىاالى مَّدي ٍبفي بىشَّارو ميحى مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى، كى دَّثىنىا ميحى نىا شيٍعبىةي، (، قاؿ: حى
: سىًمٍعتي أىبىا نىٍضرىةى، ييحى  ٍسمىمىةى، قىاؿى ٍف أىًبي مى ٍدًرمّْ عى : الحديث.، عىًف النًَّبيّْ دّْثي عىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي  ، قىاؿى
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اًلًحيفى  ﴾ ]المنافقكف:  *الصَّ ا تىٍعمىميكفى ًبيره ًبمى مييىا كىالمَّوي خى اءى أىجى رى المَّوي نىٍفسنا ًإذىا جى لىٍف ييؤىخّْ ، [11 - 9كى
ًبيثى ًبالطَّيًّْب كىالى تى كقاؿ ا تعالى:  ـٍ كىالى تىتىبىدَّليكا اٍلخى ـٍ ًإنَّوي ﴿كىآتيكا اٍليىتىامىى أىٍمكىالىيي ـٍ ًإلىى أىٍمكىاًلكي ٍأكيميكا أىٍمكىالىيي

كبنا كىًبيرنا﴾ ]النساء:   .[2كىافى حي
ـٍ نىًبيُّييـٍ كالعمـ كالقكة ىما مقياسا التَّفاضؿ بيف البىشىر كليس الماؿ، قاؿ ا تعالى:   قىاؿى لىيي  ﴿كى

ًمكنا قىاليكا أىنَّ  ـٍ طىاليكتى مى ـٍ ييٍؤتى ًإفَّ المَّوى قىٍد بىعىثى لىكي لى ؽُّ ًباٍلميٍمًؾ ًمٍنوي كى نىٍحفي أىحى مىٍينىا كى ى يىكيكفي لىوي اٍلميٍمؾي عى
ـٍ كىزىادىهي بىٍسطىةن ًفي اٍلًعٍمـً كىاٍلًجٍسـً كىالمَّوي ييٍؤًتي مىٍيكي اًؿ قىاؿى ًإفَّ المَّوى اٍصطىفىاهي عى ٍف يىشىاءي  سىعىةن ًمفى اٍلمى ميٍمكىوي مى

ًمي ، فعمى اإلنساف أف يتنبو لخطكرة كعاقبة انغماسو في الماؿ كأخذه [247ـه﴾ ]البقرة: كىالمَّوي كىاًسعه عى
ٍنيىا، قىالىٍت: سىًمٍعتي النًَّبيَّ بغير حقو أك منعو عمف يستحقو، ف اًريًَّة رىًضيى المَّوي عى ٍكلىةى األىٍنصى ، عىٍف خى

: اًؿ المًَّو ًبغى " يىقيكؿي كَّضيكفى ًفي مى االن يىتىخى ؽٍّ، فىمىييـي النَّاري يىٍكـى الًقيىامىةً ًإفَّ ًرجى ٍيرىةى ، ك (1)"ٍيًر حى ٍف أىًبي ىيرى : عى
:  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ا أىنىا قىاًسـه "قىاؿى ، ًإنَّمى ـٍ ـٍ كىالى أىٍمنىعيكي ا أيٍعًطيكي مى

ٍيثي أيًمٍرتي  (2) عي حى  ميعىاًكيىةى  ، كعف(3)"أىضى
ٍيرنا ييفىقٍّْيوي ًفي الدّْيًف، كىالمَّوي الميٍعًطي كىأىنىا " :ًو قىاؿى رىسيكؿي المَّ  بف أىًبي سيٍفياف ا ٍف ييًرًد المَّوي ًبًو خى مى

كفى  ـٍ ظىاًىري تَّى يىٍأًتيى أىٍمري المًَّو، كىىي ـٍ حى الىفىيي مىى مىٍف خى  .(4)"القىاًسـي، كىالى تىزىاؿي ىىًذًه األيمَّةي ظىاًىًريفى عى
إال مف رحـ -ليو كتحرص عميو، فتأكؿ النىٍفس منو كال تشبع كالماؿ ترغبو النُّفكس كتميؿ إ

ـى ٍبفى ًحزىاـو ل كقد قاؿ النَّبي  -ربي ًكي ذىهي : " حى ٍمكىةه، فىمىٍف أىخى ًضرىةه حي ـي، ًإفَّ ىىذىا المىاؿى خى ًكي يىا حى
اكىةً  ًبسىخى
ذىهي ًبًإٍشرىاًؼ نىٍفسو  (5) مىٍف أىخى ٍؾ لىوي ًفيًو، كىالًَّذم يىٍأكيؿي كىالى  لىـٍ  (6)نىٍفسو بيكًرؾى لىوي ًفيًو، كى ييبىارى

                                                           
ًلمرَّسيكًؿ﴾ ]األنفاؿ: ( (1 ميسىوي كى [ 41أخرجو البخارم؛ كتاب: فرض الخمس، باب: بىابي قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: ﴿فىأىفَّ ًلمًَّو خي
ٍبدي المًَّو ٍبفي 3118/ رقـ 85/ 4) دَّثىنىا عى ًف اٍبًف  (، قاؿ: حى ًد، عى دَّثىًني أىبيك األىٍسكى : حى ، قىاؿى دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي أىًبي أىيُّكبى يىًزيدى، حى

ٍنيىا، قىالىٍت: سىًمٍعتي النًَّبيَّ  اًريًَّة رىًضيى المَّوي عى ٍكلىةى األىٍنصى : الحديث.أىًبي عىيَّاشو كىاٍسميوي نيٍعمىافي عىٍف خى  ، يىقيكؿي
"أم: أقسـ بينكـ تبميغ الكحي مف غير تخصيص". انظر: إرشاد السَّارم لشرح صحيح البخارم قاؿ القسطبلني: ( (2
(1 /170.) 

ًلمرَّسيكًؿ﴾ ]األنفاؿ: ( (3 ميسىوي كى [ 41أخرجو البخارم؛ كتاب: فرض الخمس، باب: بىابي قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: ﴿فىأىفَّ ًلمًَّو خي
دَّثىنىا مي 3117/ رقـ 85/ 4) ًف ٍبًف أىًبي عىٍمرىةى، عىٍف (، قاؿ: حى ٍبًد الرٍَّحمى ، عىٍف عى دَّثىنىا ًىبلىؿه ، حى دَّثىنىا فيمىٍيحه ، حى مَّدي ٍبفي ًسنىافو حى

ٍيرىةى  : الحديث.   : أىفَّ رىسيكؿى المًَّو أىًبي ىيرى  قىاؿى

ًلمرَّسيكًؿ﴾ ]األنفاؿ: أخرجو البخارم؛ كتاب: فرض الخمس، باب: بىابي قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: ﴿فىأىفَّ لً ( (4 ميسىوي كى [ 41مًَّو خي
ٍيًد 3116/ رقـ 85/ 4) مى ، عىٍف حي ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى ٍبدي المًَّو، عىٍف ييكنيسى نىا عى دَّثىنىا ًحبَّافي ٍبفي ميكسىى، أىٍخبىرى        (، قاؿ: حى
: قىاؿى رىسي ا ًف، أىنَّوي سىًمعى ميعىاًكيىةى يىقيكؿي ٍبًد الرٍَّحمى  : الحديث.كؿي المًَّو ٍبًف عى

مىى اتّْسىاعو ًفي شىٍيءو كىانٍ ( (5 ٍرؼي اٍلميٍعتىؿُّ أىٍصؿه كىاًحده، يىديؿُّ عى اءي كىاٍلحى ( السّْيفي كىاٍلخى ... قاؿ ابف فارس: ")سىًخيى ًفرىاجو
اءي: اٍلجيكدي  اءن". انظر: مقاييس المغة )السَّخى سىخى اكىةن كى ا يىٍسخيك سىخى (. كالمراد بسخاكة  147 – 146/ 3؛ ييقىاؿي سىخى

ترؾ الشره كاإللحاح ًفي الٌطمب. انظر: تفسير غريب ما في الصحيحيف البخارم كمسمـ  النَّفس: قمَّة المباالة كى
 (.401)ص

مىٍيًو كالطَّ " إشراؼ النَّفس ًإلىى الشٍَّيء:( (6  حيحيف البخارم. تفسير غريب ما في الصَّ "مع ًفيوً التَّطمع ًإلىٍيًو كالحرص عى
 (.401كمسمـ )ص
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في سائر الببلد بخبلؼ  (2)إلى كيفية التَّعامؿ مع الميقطة ... الحديث، لذلؾ أرشدنا النَّبي (1)"يىٍشبىعي 
(3)عىٍف ًعيىاًض ٍبًف ًحمىارو مكة، ف

  قىاؿى رىسيكؿي المًَّو : دى ليقىطىةن فىٍمييٍشًيٍد ذى ": ، قىاؿى ا عىٍدؿو أىٍك مىٍف كىجى
الَّ فىييكى مىاؿي المًَّو  مىٍيًو، كىاً  اًحبىيىا فىٍميىريدَّىىا عى دى صى ، كىالى يىٍكتيـٍ كىالى ييغىيٍّْب فىًإٍف كىجى ؿَّ ييٍؤًتيًو مىفٍ ذىًكم عىٍدؿو  عىزَّ كىجى

طَّابي رحمو ا تعالى: "(4)"يىشىاءي  رشاد "فميشيد"قكلو ، قاؿ الخى  :يف أحدىماكذلؾ لمعني ،أمر تأديب كا 

                                                           
ٍسأىلىًة )أخرجو البخارم؛ كتاب: الزَّكاة، باب: ( (1 ًف المى ، 1472/ رقـ 123/ 2ااًلٍسًتٍعفىاًؼ عى ٍبدىافي دَّثىنىا عى (، قاؿ: كحى

سىًعيًد ٍبًف المي  بىٍيًر، كى ، عىٍف عيٍركىةى ٍبًف الزُّ ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى نىا ييكنيسي ٍبدي المًَّو، أىٍخبىرى نىا عى ـى ٍبفى ًحزىاـو أىٍخبىرى ًكي : سىيًّْب، أىفَّ حى ، قىاؿى
: الحديث.سىأىٍلتي رىسيكؿى المًَّو   ، فىأىٍعطىاًني، ثيَـّ سىأىٍلتيوي، فىأىٍعطىاًني، ثيَـّ سىأىٍلتيوي، فىأىٍعطىاًني ثيَـّ قىاؿى

ًحيحه يىديؿُّ عى ( (2 ـي كىاٍلقىاؼي كىالطَّاءي أىٍصؿه صى ـٍ قاؿ ابف فارس: ")لىقىطى( البلَّ لى مىى أىٍخًذ شىٍيءو ًمفى اأٍلىٍرًض قىٍد رىأىٍيتىوي بىٍغتىةن كى
ا اٍلتىقىطى  ا أىٍشبىيىوي كىالمٍُّقطىةي: مى مى ى كى ا، ًمٍنوي لىٍقطي اٍلحىصى قىٍصدو أىٍيضن ٍف ًإرىادىةو كى قىٍد يىكيكفي عى ". تيًرٍدهي، كى اًئعو ٍنسىافي ًمٍف مىاؿو ضى وي اإٍلً

مىى  (.262/ 5انظر: مقاييس المغة ) ٍمقيكط: أىًم المىٍكجكد، كاالٍلًتقاط: أىٍف يىٍعثير عى كقاؿ ابف األثير: "اٍسـ المىاؿ المى
 (.264/ 4اية في غريب الحديث كاألثر )يّْ ٍف غيًر قىٍصد كطىمب". انظر: النالشَّيء مً 

جاشعي التميمي، ىك: عياض ٍبف حمار ٍبف أىًبي حمار ٍبف ناجية ٍبف عقاؿ بف محمد بف سفياف بف مجاشع الم( (3
ٍبد ا بف الشّْخير،  يىًزيد ابنا عى ٍنوي ميطىرّْؼ، كى كقيؿ: ىيكى عياض ٍبف حمار ٍبف عرفجة ٍبف ناجية. سكف البصرة، ركل عى

كىافى صديقنا لرسكؿ ا  كىافى إذا قدـ مكة ال يطكؼ إال ًفي ثياب رىسيكؿ المًَّو  كالحسف، كىأىبيك التَّياح، كى ؛ قديمنا، كى
و كىافى مف الجممة الذيف ال يطكفكف إال في ثكب أحمسى. انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب البف عبد البر ألن
 (.310/ 4(، أسد الغابة البف األثير )1233 – 1232/ 3)

دَّثى 1709/ رقـ 136/ 2أخرجو أبي داكد في سننو؛ كتاب: الميقطة، باب: التٍَّعًريًؼ ًبالمُّقىطىًة )( (4 نىا ميسىدَّده، (، قاؿ: حى
اًلدو  دَّثىنىا كيىىٍيبه اٍلمىٍعنىى، عىٍف خى ، حى اًعيؿى دَّثىنىا ميكسىى ٍبفي ًإٍسمى ، ح كحى افى اًلده يىٍعًني الطَّحَّ دَّثىنىا خى ًء، حى ٍف أىًبي اٍلعىبلى ذَّاًء، عى اٍلحى

ٍف ًعيىاًض ٍبًف ًحمىارو  ٍبًد المًَّو، عى  : الحديث.  : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ، قىاؿى عىٍف ميطىرّْؼو يىٍعًني اٍبفى عى
 تخريج الحديث:

( مف طريؽ عبد األعمى، كأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو 5968/ رقـ 436/ 5أخرجو النَّسائي في سننو الكبرل )
كأخرجو (، عف عبد الكىاب، 2505/ رقـ 837/ 2(، كابف ماجو مف طريقو في سننو )21642/ رقـ 415/ 4)

     (، كأخرجو 17481/ رقـ 27/ 29( عف إسماعيؿ، كعف ىيشيـ )18336/ رقـ 281/ 30أحمد في مسنده )
عبد األعمى، عبد الكىاب، ( مف طريؽ شيعبة؛ خمستيـ )4894ـ / رق257 – 256/ 11ابف حباف في صحيحو )

 إسماعيؿ، ىيشيـ، شيعبو( عف خالد الحذَّاء بو بنحكه.
 دراسة رواة اإلسناد:

صؼ بأنَّو ثقة يرسؿ، كقد أشار حمَّاد بف زيد إلى أف أف خالد الحذَّاء "خالد بف ميراف" كي جميع ركاتو ثقات، إال 
يذيب البف حجر حفظو تغير لما قدـ مف الشَّاـ، كعاب عميو بعضيـ دخكلو في عمؿ السُّمطاف. انظر: تقريب التَّ 

كقد ثبت سماعو مف يزيد بف (، كلكف لـ يضره ذلؾ في حديثنا، فمـ يرسؿ في ىذا الحديث، 1680/ رقـ 191)ص
 شخير"أبك العبلء"، كقد ركل لو البخارم في صحيحو.

 =                                                                                           الحكـ عمى الحديث:
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 ،فتدعكه إلى الخيانة بعد األمانة ،غبة فييافس كانبعاث الرَّ ما يتخكفو في العاجؿ مف تسكيؿ النَّ 
، أما لقطة (1)"ية بو فيدعييا كرثتو كيحكزكنيا في جممة تركتونّْ ما ال يؤمف مف حدكث المى  :كاآلخر
ا: أىفَّ رىسي مكة، ف ٍنييمى : كؿى المًَّو عىٍف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى اىييىا" قىاؿى دي ًعضى ، كىالى يينىفَّري (2)الى ييٍعضى

ٍنًشدو  ٍيديىىا، كىالى تىًحؿُّ ليقىطىتييىا، ًإالَّ ًلمي صى
، كىالى ييٍختىمىى خىبلىىىا(3)

ٍبًد الرٍَّحمىًف ٍبًف عيٍثمىافى ، ك (5)"(4) عىٍف عى
التٍَّيًميّْ 

اجّْ نىيىى عىٍف ليقى  أىفَّ رىسيكؿى اً "، (6) أف ، قاؿ ابف بطاؿ رحمو ا تعالى: "(7)"طىًة اٍلحى
و ال يقدر غير مكة بعد الحكؿ، حفظنا ليا عمى ربيا كحرزنا ليا؛ ألنَّ  فيقطة الممتقط إنما يتممؾ المي 

كة يمكف إيصاليا إلى خشى تمفيا، فيتممكيا كتتعمؽ قيمتيا بذمتو، كلقطة مإليو كيي عمى إيصاليا 
ف كاف غريبنا ال يقيـ بيا فإنو يعكد إلييا بنفسو مف أىؿ مكة فإف معرفتو تى  و إف كافألنَّ  ؛ربيا قرب، كا 

كؿ عاـ مف أقطار  فيقصد أك يقدر عمى مف يسير إلى مكة مف أىؿ بمده فيتعرؼ لو ذلؾ؛ ألنيا تي 

                                                                                                                                                                          

 (:1503/ رقـ 393/ 5يح أبي داكد )صحيح االسناد؛ ألف جميع ركاتو ثقات، كقاؿ األلباني في صحقمت: = 
/ رقـ 257/ 11، كقاؿ شيعيب األرنؤكط في تعميقاتو عمى صحيح ابف ًحبَّاف )إسناده صحيح عمى شرط الشَّيخيف

 (: إسناده صحيح عمى شرط مسمـ. كا أعمـ.4894
 (.90/ 2معالـ السنف )( (1

ارم لشرح صحيح البخارم أم: "ال يقطع شجرىا، كعضاىيا: كؿ شجر لو شكؾ عظيـ". انظر: إرشاد الس( (2
 (.246/ 4لمقسطبلني )

اٌل فسائر الببلد كذلؾ فبل تظير فائدة التَّخصيص، فأما مف يريد أف يعرفيا ثـ  ((3 أم: "لمعرؼ عمى الدَّكاـ يحفظيا كا 
 (.246/ 4يتممكيا فبل". انظر: إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم لمقسطبلني )

ف النَّبات كاختبلؤيه قىٍطعيو كاحًتشاشيو، كاستيدؿ بو عمى تحريـ رىعيو لككنو أشدَّ مف قاؿ ابف حجر: "كىك الرٍَّطب م( (4
 (.48/ 4االحًتشىاش". انظر: فتح البارم )

قىاؿى أىٍحمىدي 2433/ رقـ 125/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: في المقطة، باب: كىٍيؼى تيعىرَّؼي ليقىطىةي أىٍىًؿ مىكَّةى )( (5 (، قاؿ: كى
، عىٍف ًعٍكًرمىةى، عىٍف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى ٍبفي سىعً ا ك ٍبفي ًدينىارو دَّثىنىا عىٍمري دَّثىنىا زكىًريَّاءي، حى ٍكحه حى دَّثىنىا رى ، حى ا: أىفَّ يدو ٍنييمى المَّوي عى

: الحديث. رىسيكؿى المًَّو   قىاؿى
لقرشي التيمي، ابف أخي طمحة ا عمرك بف كعب بف سعدىك: عبد الرحمف بف عثماف بف عبيد ا بف عثماف بف ( (6
بف عبيد ا، أسمـ يـك الحديبية، كقيؿ: بؿ أسمـ يـك الفتح، ككاف لو مف الكلد معاذ، كعثماف، ركيا عنو، كركل عنو ا

بىٍير،  محمد بف المنكدر، كأبك سممة بف عبد الرحمف، كيحيى بف عبد الرحمف بف حاطب، ككاف مف أصحاب ٍبف الزُّ
مىٍيًو الخيؿ لئبل يراه أىؿ فقتؿ معو بمكة في يك  بىٍير فدفف ًفي المسجد، كأخفي قبره كأجرل عى ـ كاحد، فأمر ًبًو اٍبفي الزُّ

 (.468/ 3(، أسد الغابة البف األثير )840/ 2اـ. انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب البف عبد البر )الشَّ 
اجّْ )( (7 ييكنيسي 1724/ رقـ 1351/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: المقطة، باب: ًفي ليقىطىًة اٍلحى دَّثىًني أىبيك الطَّاًىًر، كى (، قاؿ: حى
اًرًث، عىٍف بيكىٍيًر ٍبفً ا ك ٍبفي اٍلحى ًني عىٍمري ، أىٍخبىرى ٍبدي اً ٍبفي كىٍىبو نىا عى : أىٍخبىرى ٍبًد اأٍلىٍعمىى، قىاالى ، عىٍف  ٍبفي عى ٍبًد اً ٍبًف اأٍلىشىجّْ عى

ٍبًد الرٍَّحمىفً  ، "أىفَّ رىسيكؿى اً  يىٍحيىى ٍبًف عى ًف ٍبًف عيٍثمىافى التٍَّيًميّْ ٍبًد الرٍَّحمى ، عىٍف عى اًطبو  ... الحديث.ٍبًف حى
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قطة فييا معرضة لئلنشاد أبدنا أك شؾ أف يجدىا باغييا كيصؿ إلييا ربيا، األرض، فإذا كانت المي 
 .(1)"رؽ بيف مكة كسائر الببلدذا الفى في

ميًؽ أف الماؿ ماؿ ا تعالى كأنو ىك المعطي، يعني أف  كىذه التَّربية اإليمانية المبنية عمى خي
 .النَّاس سيتفاكتكف في امتبلكيـ ليذا الماؿ عمى قدر ما قىدَّر ليـ ربيـ 

 .ة بيف العبادتتفاو ية عمى أف األرزاؽ ماإليمانالت ربية اني: المقصد الث  
مىؽ ا  الو خى كلك اطمع اإلنساف ، قدر لو األقدار كمنيا األرزاؽ، فاإلنساف كىك أعمـ ًبحى

، فمذا كقدره لو ا فيما اختاره كؿ الخير لو الختاره مف دكنو؛ ألفَّ الخير  ا عمى ما قدره 
ـٍ تعالى: ﴿ا ه، قاؿ كقىدىرً  كاإليماف بقضاء ا كالرّْضا سميـ التَّ  عمى اإلنساف اًء ًرٍزقيكي ًفي السَّمى كى
ا تيكعىديكفى  مى ـٍ تىٍنًطقيكفى  *كى ؽّّ ًمٍثؿى مىا أىنَّكي ، كقىاؿ [23، 22]الذاريات:  ﴾فىكىرىبّْ السَّمىاًء كىاأٍلىٍرًض ًإنَّوي لىحى

ٍبدي المًَّو  دَّثىنىا رىسيكؿي المًَّو  ، ٍبفى مىٍسعيكدعى اًدؽي ا حى ـٍ ييٍجمىعي ًفي بىٍطًف كىىيكى الصَّ دىكي لمىٍصديكؽي، "ًإفَّ أىحى
مىقىةن  ا، ثيَـّ يىكيكفي عى ًو أىٍربىًعيفى يىٍكمن أيمّْ
، ثيَـّ يىكيكفي ميٍضغىةن  (2) ًمٍثؿى ذىًلؾى

مىكنا  (3) ، ثيَـّ يىٍبعىثي المَّوي ًإلىٍيًو مى ًمٍثؿى ذىًلؾى
ميوي،  ميوي، كىأىجى ، فىييٍكتىبي عىمى ؿى لىيىٍعمىؿي ًبأىٍربىًع كىًممىاتو ، فىًإفَّ الرَّجي كحي شىًقيّّ أىٍك سىًعيده، ثيَـّ ييٍنفىخي ًفيًو الرُّ ًرٍزقيوي، كى كى

مىٍيًو الًكتىابي فىيىٍعمىؿي بً  بىٍينىيىا ًإالَّ ًذرىاعه، فىيىٍسًبؽي عى ا يىكيكفي بىٍينىوي كى تَّى مى نًَّة ًبعىمىًؿ أىٍىًؿ النَّاًر، حى عىمىًؿ أىٍىًؿ الجى
ؿي  بىٍينىيىا ًإالَّ ًذرىاعه، فى فىيىٍدخي ا يىكيكفي بىٍينىوي كى تَّى مى نًَّة، حى ؿى لىيىٍعمىؿي ًبعىمىًؿ أىٍىًؿ الجى فَّ الرَّجي نَّةى، كىاً  مىٍيًو الجى يىٍسًبؽي عى

" ؿي النَّارى ، فىيىٍعمىؿي ًبعىمىًؿ أىٍىًؿ النَّاًر، فىيىٍدخي الًكتىابي
(4). 

 لو ى اإلسبلـبَّ لى فمذلؾ ال يستطيع العيش بدكنو، بؿ ، المعيشي فاإلنساف يتطمع إلى األماف 
     رب األرباب كاألرزاؽ سبحانو كتعالى، قاؿ  مف عند األرزاؽبأف  كذلؾ باإليماف ىذه الحاجة
يىاًة الدٍُّنيىا كىرى ا تعالى:  بّْؾى نىٍحفي قىسىٍمنىا بىٍينىييـٍ مىًعيشىتىييـٍ ًفي اٍلحى ـٍ يىٍقًسميكفى رىٍحمىتى رى ييـٍ ﴿أىىي فىٍعنىا بىٍعضى

﴾ ]الزخرؼ:  ٍيره ًممَّا يىٍجمىعيكفى بّْؾى خى ا سيٍخًريِّا كىرىٍحمىتي رى ـٍ بىٍعضن يي اتو ًليىتًَّخذى بىٍعضي ، [32فىٍكؽى بىٍعضو دىرىجى
كفاتفبذلؾ أيًزًيمىت  ْـّ الحصكؿ عمى الكظائؼ اإلنساف المؤمف كؿ تىخى  كاألعماؿ مف المستقبؿ، كمف ىى

آتيو ال ميحاؿ كما أف أجمو آت، كأف ذلؾ مكتكب عند رب األرزاؽ رزقو  أف، لعممو بكغيرىا
                                                           

 (.557/ 6شرح صحيح البخارم )( (1

، كىىيكى ( (2 ًحيحه يىٍرًجعي ًإلىى مىٍعننى كىاًحدو ـي كىاٍلقىاؼي أىٍصؿه كىًبيره صى مىؽى( اٍلعىٍيفي كىالبلَّ أىٍف يينىاطى الشٍَّيءي قاؿ ابف فارس: ")عى
اًمدي 125/ 4ًبالشٍَّيًء اٍلعىاًلي". انظر: مقاييس المغة ) ـي اٍلجى : ىيكى الدَّ ًقيؿى ـي، مىا كىافى كى (. كقاؿ ابف منظكر: "كالعىمىؽي: الدَّ

تيوي". انظر: ٍمرى ا اٍشتىدٍَّت حي : ىيكى مى ًقيؿى ، كى اًمدي قىٍبؿى أىف يىٍيبىسى : اٍلجى ًقيؿى  (.267/ 10لساف العرب ) اٍلغىًميظي، كى
كفىة ككؿ مىاء ميٍجتىمع نيٍطفىة، كىالى يككف ًإالَّ قىًميبل". انظر: جميرة المغة )( (3 (. 921/ 2قاؿ ابف ديريد: "كالنُّطفىة: مىٍعري

اًفي". مقاييس المغة ) نيٍطفىةن ًلقمَّتو،  المىًنيُّ  "سيمّْي(. كقاؿ ابف األثير: 440/ 5كقاؿ ابف فارس: "النٍُّطفىةي: اٍلمىاءي الصَّ
". انظر: النياية في غريب الحديث كاألثر ) ٍمعييا: نيطىؼو  (.75/ 5كجى

يًَّتًو )( (4 ذيرّْ مىٍيًو كى مىكىاتي المًَّو عى ـى صى ٍمًؽ آدى (، 3332/ رقـ 133/ 4أخرجو البخارم؛ كتاب: أحاديث األنبياء، باب: خى
دَّثىنىا أى  ، حى ٍفصو دَّثىنىا عيمىري ٍبفي حى ٍبدي المًَّو قاؿ: حى دَّثىنىا عى ، حى ٍيدي ٍبفي كىٍىبو دَّثىنىا زى ، حى دَّثىنىا األىٍعمىشي دَّثىنىا ٍبفى مىٍسعيكدو ًبي، حى ، حى

اًدؽي المىٍصديكؽي... الحديث.رىسيكؿي المًَّو   ، كىىيكى الصَّ
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يىٍعمىـي  تعالى:ا ، قاؿ سبحانو كتعالى كاألرباب مىى المًَّو ًرٍزقييىا كى ا ًمٍف دىابَّةو ًفي اأٍلىٍرًض ًإالَّ عى مى ﴿كى
﴾ ميٍستىٍكدىعىيىا كيؿّّ ًفي ًكتىابو ميًبيفو ٍبًد المَّوً  عىفٍ ، [6]ىكد:  ميٍستىقىرَّىىا كى اًبًر ٍبًف عى ،  ، أىفَّ رىسيكؿى المَّوً  جى

: تَّى يىٍبميغىوي آًخري ًرٍزؽو ىيكى لىوي، فىأىٍجًمميكا ًفي الطَّ " قىاؿى ٍزؽى، فىًإنَّوي لىٍف يىميكتى اٍلعىٍبدي حى مىًب: الى تىٍستىٍبًطئيكا الرّْ
رىاـً  ًؾ اٍلحى تىرى ًؿ، كى بلى ًذ اٍلحى زؽ فقد ذكر النَّبي ، كمف أراد التَّ (1)"أىخى عىٍف السَّبيؿ لذلؾ،  كسعة في الرّْ

اًلؾو  : سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو أىنىًس ٍبًف مى :، قىاؿى مىٍف سىرَّهي أىٍف ييٍبسىطى لىوي ًفي ًرٍزًقًو، أىٍك ييٍنسىأى " ، يىقيكؿي
لىوي  (2)

﴾ ]الرعد: ﴿المَّوي يى ، كقاؿ ا تعالى: (3)"ًفي أىثىًرًه، فىٍميىًصٍؿ رىًحمىوي  يىٍقًدري ٍف يىشىاءي كى ٍزؽى ًلمى ، كال [26ٍبسيطي الرّْ
                                                           

مَّدي ٍبفي 3241/ رقـ 33/ 8أخرجو ابف ًحبَّاف في صحيحو )( (1 نىا ميحى ، (، قاؿ: أىٍخبىرى ٍكلىى ثىًقيؼى ، مى ـى اؽى ٍبًف ًإٍبرىاًىي ًإٍسحى
ك ٍبفي اٍلحى  دَّثىنىا عىٍمري : حى ، قىاؿى دَّثىنىا اٍبفي كىٍىبو : حى ، قىاؿى اعو السَّكيكًنيُّ ًليدي ٍبفي شيجى دَّثىنىا اٍلكى : حى            اًرًث، عىٍف سىًعيًد قىاؿى

ًد ٍبًف اٍلميٍنكىًدرً ا مَّ ، عىٍف ميحى ؿو ، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ٍبًف أىًبي ًىبلى اًبرو : الحديث.، عىٍف جى  ، قىاؿى
 تخريج الحديث:

مىةى ٍبًف يىٍحيىى،  كأخرجو الحاكـ في مستدركو 3239/ رقـ 32/ 8أخرجو ابف ًحبَّاف في صحيحو ) ٍرمى (، مف طريؽ حى
مىةي ٍبفي يىٍحيىى، أحمد بف 2134/ رقـ 4/ 2) ٍرمى عيسى( عف عبد ا بف (، مف طريؽ أحمد بف عيسى؛ كبلىما )حى

اًرًث، ٍبفً  كعف عىٍمرً  كىب، ، أىًبي اٍبفً  سىًعيدً  عىفٍ  اٍلحى ؿو مَّدً  عىفٍ  ًىبلى ٍبًد المًَّو  اٍلميٍنكىًدًر، ٍبفً  ميحى اًبًر ٍبًف عى  بمثمو. ،عىٍف جى
كـ في (، كالحا556/ رقـ 144(، كابف الجاركد في المنتقى )ص2144/ رقـ 725/ 2في سننو ) وكأخرجو ابف ماج

( 10405/ رقـ 435/ 5( كالبييقي في سننو الكبرل )2135/ رقـ 5/ 2(، )7924/ رقـ 361/ 4مستدركو )
ٍبًد المًَّو  اًبًر ٍبًف عى بىٍيًر، عىٍف جى ، عىٍف أىًبي الزُّ ٍيجو رى  ، بمعناه.جميعيـ مف طريؽ اٍبًف جي

 دراسة رواة اإلسناد:
مكالىـ أبك العبلء المصرم، قيؿ: مدني األصؿ، كقاؿ ابف يكنس:  يسعيد بف أبي ىالؿ الميثجميع ركاتو ثقات إال 

بؿ نشأ بيا، صدكؽ، لـ أر البف حـز في تضعيفو سمفنا إال أف السَّاجي حكى عف أحمد أنو اختمط، مف السَّادسة، 
قـ / ر 242مات بعد الثَّبلثيف، كقيؿ: قبميا، كقيؿ: قبؿ الخمسيف بسنة )ع(. تقريب التَّيذيب البف حجر )ص

2410.) 
 الحكـ عمى الحديث:

حيح لغيره بالمتابعة، ألف فيو سعيد بف أبي ىبلؿ الميثي كقد تيكبع كما ىك كاضح قمت:  حسف اإلسناد يرتقي إلى الصَّ
ا2134/ رقـ 4/ 2في التَّخريج، قاؿ الحاكـ في مستدركو ) رّْجى ـٍ ييخى لى ٍيًف كى مىى شىٍرًط الشٍَّيخى ًحيحه عى ًديثه صى هي (: "ىىذىا حى

"، كقاؿ األلباني في صحيح التَّرغيب كالتَّرىيب مىى شىٍرًط ميٍسًمـو ًحيحه عى ، صى اًبرو بىٍيًر، عىٍف جى ٍف أىًبي الزُّ شىاًىدىهي عى /  2) "كى
/ رقـ 32/ 8(: "صحيح لغيره"، كقاؿ شعيب األرنؤكط في تعميقاتو عمى صحيح ابف ًحبَّاف )1698/ رقـ 143
 مسمـ". كا أعمـ.(: "إسناده صحيح عمى شرط 3239

مىى ًإٍغفىاًؿ الشٍَّيًء، كى ( (2 ديىيمىا عى اًف: يىديؿُّ أىحى ًحيحى ًف صى ( النُّكفي كىالسّْيفي كىاٍليىاءي أىٍصبلى مىى قاؿ ابف فارس: ")نىًسيى الثَّاًني عى
". انظر: مقاييس المغة ) ". انظ421/ 5تىٍرًؾ شىٍيءو ياية في غريب الحديث ر: النّْ (. قاؿ ابف األثير: "النٍَّسءي: التٍَّأًخيري

 (.44/ 5كاألثر )
ٍزًؽ )( (3 ٍف أىحىبَّ البىٍسطى ًفي الرّْ مَّدي 2067/ رقـ 56/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: مى دَّثىنىا ميحى    (، قاؿ: حى
مَّ ا ، قىاؿى ميحى دَّثىنىا ييكنيسي ، حى سَّافي دَّثىنىا حى ، حى اًنيُّ اًلؾو ٍبفي أىًبي يىٍعقيكبى الًكٍرمى : عىٍف أىنىًس ٍبًف مى : سىًمٍعتي ده ىيكى الزٍُّىًرمُّ ، قىاؿى

: الحديث.رىسيكؿى المًَّو   ، يىقيكؿي
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ٍبدي المًَّو تعارض بيف الحديث السَّابؽ كبيف ما ذيكر في الحديث عف   ، عف النَّبي  ٍبفى مىٍسعيكدو عى
شىًقيّّ أىٍك سىًعيده"أنو قاؿ: " ًرٍزقيوي، كى ميوي، كى ميوي، كىأىجى فىييٍكتىبي عىمى

جر رحمو ا تعالى ، حيث ذكر ابف ح(1)
كفي  ،كة فيورى زؽ البى ط في الرّْ سٍ معنى البى  :قاؿ العمماءاألقكاؿ في الجمع بيف الحديثيف، حيث قاؿ : "

مك بيا نٍ يى ي الماؿ كتزيد فيو فى بّْ رى دقة تي صمة أقاربو صدقة كالصَّ  ألفَّ  ؛ة في الجسدكَّ صكؿ القي ر حي مي العي 
أك المعنى أنو  ،أكيؿيج إلى ىذا التَّ تً ي بطف أمو فمذلؾ احٍ كتب كىك فألف رزؽ اإلنساف يي  ؛ككي زٍ كيى 
الَّ حً ؿ رى صى كى  إفٍ  :قاؿا بشرط كأف يي قيدن كتب مي يي  ه الجميؿ بعد رً كٍ أك المعنى بقاء ذً  ، فكذامو فمو كذا كا 

تمؿ أف حيي  :تيبةكقاؿ بف قي ، خزى رٍ ة البقاء في البى مَّ المراد بذلؾ قً  :رمذم فقاؿب الحكيـ التّْ رى كأغٍ  ،المكت
المكتكب عند  :كقاؿ غيره ،كيةزٍ و زاد التَّ مى حً كتزكيتو عشريف فإف كصؿ رى  ؿ العبد مائة سنةو جى كتب أى يي 

عامبلت عمى ييو أف المي جً كٍ غيير كتى فاألكؿ يدخؿ فيو التَّ  ؿ بو غير المعمـك عند ا كَّ كى ؾ المي مى المى 
ؾ ىك الذم مى مع عميو المى اىر الذم اطَّ كـ فذلؾ الظَّ ؽ عميو الحي مَّ عى في ال يي اطف خى كالمعمكـ البى  كاىرالظَّ 

 .(2)"باتك كاإلثٍ حٍ قص كالمى يادة كالنَّ يدخمو الزّْ 
 ية عمى الت عفؼ والكسب مف عمؿ الي د وأن و مف العبادة.اإليمانالت ربية الث: المقصد الث  

ٍنسى  أمرنا ا  مىٍقتي اٍلًجفَّ كىاإٍلً مىا خى ـٍ ًمٍف  *ًإالَّ ًليىٍعبيديكًف  بعبادتو حيث قاؿ: ﴿كى ا أيًريدي ًمٍنيي مى
ا أيًريدي أىٍف ييٍطًعميكًف  مى ﴾ ]الذاريات:  *ًرٍزؽو كى ًتيفي زَّاؽي ذيك اٍلقيكًَّة اٍلمى [، 58 - 56ًإفَّ المَّوى ىيكى الرَّ

كيىٍنسى ما عميو مف ، لكف المىًبيب بمثميا ال ييٍخدىع، فبل يىٍنخرط في الحياة يرةثنيا كى كالميٍمًييات في الدُّ 
يتىاًء الزَّكىاًة ا قاؿ  عبادات، ًة كىاً  قىاـً الصَّبلى ارىةه كىالى بىٍيعه عىٍف ًذٍكًر المًَّو كىاً  ـٍ ًتجى اؿه الى تيٍمًييًي تعالى: ﴿ًرجى

﴾ اري ا تىتىقىمَّبي ًفيًو اٍلقيميكبي كىاأٍلىٍبصى افيكفى يىٍكمن  .[37]النكر:  يىخى
ًلتسير عجمة الحياة  ،القياـ بالعبادات مف الميباحاتلشّْراء بعد البَّيع كا ا  جعؿكقد 

كا المَّوى ا قاؿ  باتزاف، كا ًفي اأٍلىٍرًض كىاٍبتىغيكا ًمٍف فىٍضًؿ المًَّو كىاٍذكيري ةي فىاٍنتىًشري فىًإذىا قيًضيىًت الصَّبلى تعالى: ﴿ى
﴾ ]الجمعة:  ـٍ تيٍفًمحيكفى ﴿كىاٍبتىًغ ًفيمىا آتىاؾى المَّوي الدَّارى اآٍلًخرىةى كىالى تىٍنسى الى: كقاؿ ا تع [،10كىًثيرنا لىعىمَّكي

ا أىٍحسىفى المَّوي ًإلىٍيؾى كىالى تىٍبًغ اٍلفىسىادى ًفي اأٍلىٍرًض ًإفَّ المَّوى الى  ييًحبُّ نىًصيبىؾى ًمفى الدٍُّنيىا كىأىٍحًسٍف كىمى
﴾ ٍفًسًديفى  .[77]القصص:  اٍلمي

رَّىبانية التي يعتزؿ فييا اإلنساف عف أعماؿ الحياة الضَّركرية التي كقد ذـ القرآف الكريـ ال
قي المستمزمات المطمكبة منو تيعينو عمى عبادة ا تعالى، كالتي ينشغؿ فييا ببعض العبادات عف با

بدالن مف أف يككف ميتككبلن، قاؿ        عجمة الحياة، فمـ يأخذ بأسباب الحياة فأصبح ميتكاكبلن لسير 
﴾ ]الحديد: تعالى:  ا ـٍ مىٍيًي نىع النَّبي [27﴿كىرىٍىبىاًنيَّةن اٍبتىدىعيكىىا مىا كىتىٍبنىاىىا عى مف الرَّىبانية في  ، لذا مى

                                                           
يًَّتًو )( (1 ذيرّْ مىٍيًو كى مىكىاتي المًَّو عى ـى صى ٍمًؽ آدى (، 3332/ رقـ 133/ 4أخرجو البخارم؛ كتاب: أحاديث األنبياء، باب: خى

دَّثىنىا عيمىري ٍبفي حى  ٍبدي المًَّو قاؿ: حى دَّثىنىا عى ، حى ٍيدي ٍبفي كىٍىبو دَّثىنىا زى ، حى دَّثىنىا األىٍعمىشي دَّثىنىا أىًبي، حى ، حى دَّثىنىا ٍبفى مىٍسعيكدو ٍفصو ، حى
اًدؽي المىٍصديكؽي... الحديث.رىسيكؿي المًَّو   ، كىىيكى الصَّ

 (.302/ 4فتح البارم )( (2
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مىٍت  اإلسبلـ، التي تمنع اإلنساف مف القياـ بكاجباتو تجاه أسرتو كتكفيره مقكمات الحياة ليـ، فقد دىخى
مىى عىاًئشىةى رىضً  اٍمرىأىةي عيٍثمىافى ٍبًف مىٍظعيكفو  ٍنيىا كىًىيى بىاذَّةي اٍليىٍيئىةً  يى المَّوي عىٍنييمىا عى رىًضيى المَّوي عى

فىسىأىٍلتييىا  (1)
كـي النَّيىارى  :فىقىالىتٍ  ؟مىا شىٍأنيؾً  يىصي ٍكًجي يىقيكـي المٍَّيؿى كى ؿى النًَّبيُّ  ،زى اًئشىةي ذىًلؾى لىوي  فىدىخى فىمىًقيى  ،فىذىكىرىٍت عى
مىٍينىا ،عيٍثمىافى فىقىاؿى يىا عيٍثمىافي  ًو رىسيكؿي المَّ  ـٍ تيٍكتىٍب عى ا لىؾى ًفيَّ أيٍسكىةه  ،ًإفَّ الرٍَّىبىاًنيَّةى لى فىكىالمًَّو ًإنّْي  ؟أىفىمى

ديكًدهً  ـٍ ًلحي ـٍ ًلمًَّو كىأىٍحفىظيكي عف الرَّىبانية فيمـز الفرد أال ينسى نصيبو مف  ، فقد نىيى النَّبي (2)"أىٍخشىاكي
قَّاصو نيا، عف الدُّ  مىى عيٍثمىافى ٍبًف مىٍظعيكفو التَّبىتُّؿى  رىدَّ رىسيكؿي المًَّو ": قاؿ ، سىٍعدى ٍبفى أىًبي كى عى

لىٍك (3) ، كى
ٍينىا  .(5)"(4)أىًذفى لىوي الىٍختىصى

زؽ بؿ أرشدنا النَّبي  عىًف  يميننا،كعمؿ ، كىك الذم نأكمو مف كد كالكسب إلى أفضؿ الرّْ
بىٍيًر بٍ  ًف النًَّبيّْ ًف العىكَّاـً الزُّ : ، عى ٍزمىةً " قىاؿى ٍبمىوي، فىيىٍأًتيى ًبحي ـٍ حى ديكي ذى أىحى ىٍف يىٍأخي ألى

مىى  (6) طىًب عى الحى
نىعيكهي  ٍيره لىوي ًمٍف أىٍف يىٍسأىؿى النَّاسى أىٍعطىٍكهي أىٍك مى      ، كعىٍف (7)"ظىٍيًرًه، فىيىًبيعىيىا، فىيىكيؼَّ المَّوي ًبيىا كىٍجيىوي خى

                                                           
 (.208/ 4الييئة كالمّْباس". انظر: معالـ السنف لمخطابي ) ييقاؿ: "رجؿ باذ الييئة إذا كاف رثَّ ( (1
ًف الزٍُّىًرمّْ عىٍف 25893/ رقـ 70/ 43أخرجو أحمد في مسنده )( (2 دَّثىنىا مىٍعمىره عى زَّاًؽ قىاؿى حى ٍبدي الرَّ دَّثىنىا عى (، قاؿ: حى

مىٍت اٍمرىأىةي عيٍثمىافى ٍبًف مىٍظعيكفو أىٍحًسبي اسٍ  اًئشىةى كىًىيى بىاذَّةي اٍليىٍيئىًة... الحديث. عيٍركىةى قىاؿى دىخى مىى عى ًكيـو عى ٍكلىةى ًبٍنتى حى  مىيىا خى
 تخريج الحديث:

زاؽ في    (، 12591ـ رقـ 150/ 7مصنفو )الحديث تفرد بو أحمد مف أصحاب الكتب التّْسعة، كأخرجو عبد الرَّ
         (، كبلىما 8319/ رقـ 26/ 9الكبير ) الطَّبراني في معجمو(، ك 9/ رقـ 185/ 1)اف في صحيحو حبَّ  كابف

نعاني بو بمثمو.)ابف ًحبَّاف، الطَّبراني( مف طريؽ عبد الرَّ   زاؽ الصَّ
 دراسة رواة اإلسناد:

 ت.قاجميع ركاتو ث
 الحكـ عمى الحديث:

(: "إسناده صحيح عمى شرط 2067/ رقـ 151/ 7إسناده صحيح، قاؿ األلباني في صحيح أبي داكد ) قمت:
(: "إسناده صحيح، رجالو ثقات 25893/ رقـ 71/ 43سمـ"، كقاؿ شعيب األرنؤكط في تعميقاتو عمى مسند أحمد )م

 رجاؿ الشَّيخيف". كا أعمـ.
ترؾ التٍَّزًكيج". انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني )( (3  (.72/ 20أم: "ااًلٍنًقطىاع عىف النّْسىاء كى
: "قطع( (4  (.72/ 20عضكيف بيما قكاـ النٍَّسؿ". انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني ) الخصاءى ىيكى
اًء )أخرجو البخارم؛ كتاب: النّْ ( (5 ا ييٍكرىهي ًمفى التَّبىتًُّؿ كىالًخصى دَّثىنىا أىٍحمىدي 5073/ رقـ 4/ 7كاح، باب: مى     (، قاؿ: حى
ـي ٍبفي سى ا دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي ، حى : سىًمٍعتي سىٍعدى ٍبفي ييكنيسى ، سىًمعى سىًعيدى ٍبفى الميسىيًّْب، يىقيكؿي نىا اٍبفي ًشيىابو ، أىٍخبىرى                ٍعدو
قَّاصو ا ... الحديث.ٍبفى أىًبي كى  ، يىقيكؿي

ٍمعيوي ( (6 ـي أىٍصؿه كىاًحده، كىىيكى شىدي الشٍَّيًء كىجى اءي كىالزَّاءي كىاٍلًمي ( اٍلحى ـى زى ٍيًرًه قاؿ ابف فارس: ")حى طىًب كىغى ٍزمىةي ًمفى اٍلحى ... كىاٍلحي
كفىةه". انظر: مقاييس المغة )  (.53/ 2مىٍعري

ٍسأىلىًة )( (7 ًف المى دَّثىنىا 1471/ رقـ 123/ 2أخرجو البخارم؛ كتاب الزَّكاة، باب: ااًلٍسًتٍعفىاًؼ عى دَّثىنىا ميكسىى، حى (، قاؿ: حى
ٍف أىًبيوً  دَّثىنىا ًىشىاـه، عى ، حى بىٍيًر ٍبًف العىكَّاـً كيىىٍيبه : الحديث.  ، عىًف النًَّبيّْ ، عىًف الزُّ  قىاؿى
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ٍيرىةى  يأىبى  ٍيره لىوي ًمٍف أىٍف يىٍسأىؿى ": ، قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ىيرى مىى ظىٍيًرًه، خى ٍزمىةن عى ـٍ حي ديكي ىٍف يىٍحتىًطبى أىحى ألى
دنا، فىييٍعًطيىوي أىٍك يىٍمنىعىوي  ، عىٍف  (2)بف معدم عىًف الًمٍقدىاـً في األنبياء عمييـ السَّبلـ أسكة، كلنا ف، (1)"أىحى

فَّ نىًبيَّ المًَّو كًؿ المًَّو رىسي  ٍيرنا ًمٍف أىٍف يىٍأكيؿى ًمٍف عىمىًؿ يىًدًه، كىاً  ا قىطُّ، خى ده طىعىامن ا أىكىؿى أىحى : "مى     ، قىاؿى
دى  ، كىافى يىٍأكيؿي ًمٍف عىمىًؿ يىًدًه"دىاكي

ٍيرىةى ، ك (3) : "كىافى زىكىًريَّاءي  ، أىفَّ رىسيكؿى اً  عىٍف أىًبي ىيرى  قىاؿى
ارنا" نىجَّ
جارة ال تسقط المركءة، كأنيا نائع كأف النّْ فيو جكاز الصَّ ": رحمو ا تعالى ككم، قاؿ النَّ (4)

 (.5)"فإنو كاف صانعنا يأكؿ مف كسبو  صنعة فاضمة، كفيو فضيمة لزكرياء
خير مف اليىد التي تىأخذ فقط كتعتمد عمى غيرىا، كمف كىؼَّ  -كىي المعطية-كاليىد العميا  

ًكيـً ٍبًف ًحزىاـو عف سؤاؿ النَّاس فيك خير لو،  ًف النًَّبيّْ عىٍف حى : ، عى ٍيره ًمفى اليىًد " قىاؿى اليىدي العيٍميىا خى
مىٍف يى  مىٍف يىٍستىٍعًفٍؼ ييًعفَّوي المَّوي، كى دىقىًة عىٍف ظىٍيًر ًغننى، كى ٍيري الصَّ ، كىخى  ٍستىٍغًف السٍُّفمىى، كىاٍبدىٍأ ًبمىٍف تىعيكؿي

، عف ، فالعمؿ عبادة  كمنزلتو في اإلسبلـ كما ىذا إال دليؿ عمى مكانة العمؿ، (6)"ٍغًنًو المَّوي يي 
ا ًمٍف ميٍسًمـو يىٍغًرسي غىٍرسنا، قاؿ: قاؿ رسكؿ ا أنس بف مالؾ  : "مى

ا فىيىٍأكيؿي ًمٍنوي  (7) ٍرعن أىٍك يىٍزرىعي زى
دىقىةه" طىٍيره أىٍك ًإٍنسىافه أىٍك بىًييمىةه ًإالَّ  في الحديث فىًضيمة "ككم رحمو ا تعالى: قاؿ النَّ ، (8)كىافى لىوي ًبًو صى

                                                           
ًمًو ًبيىًدًه )( (1 ًؿ كىعىمى دَّثىنىا يىٍحيىى 2074/ رقـ 57/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: كىٍسًب الرَّجي       (، قاؿ: حى
ًف ابٍ ا ، عى ، عىٍف عيقىٍيؿو دَّثىنىا المٍَّيثي ، حى ، أىنَّوي سىًمعى ٍبفي بيكىٍيرو ًف ٍبًف عىٍكؼو ٍبًد الرٍَّحمى ٍكلىى عى ، مى ، عىٍف أىًبي عيبىٍيدو        ًف ًشيىابو

ٍيرىةى  : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو أىبىا ىيرى  : الحديث.، يىقيكؿي
ٍبد سيار ٍبف يكرب معد ٍبف يىًزيدى  ٍبف عىٍمرك ٍبف كرب معدم ٍبف المقداـىك: ( (2  الحارث ٍبف ربيعة فبٍ  كىب ٍبف المَّوً  عى
مىى كفدكا الًَّذيفى  الكفد أحد يىٍحيىى،كىك أىبيك: كقيؿ كريمة، أىبيك الكندم عفير ٍبف ثكر ٍبف معاكية ٍبفا  مف  المَّوً  رىسيكؿ عى

ٍنوي  ركل الشاـ، أىؿ ًفي عديي  كنده، اًمر ٍبف سيمىٍيـ عى اًمر كىأىبيك كالشعبي، معداف، ٍبف كخالد الخبائرم، عى  ني،اليكز  عى
 .(244/ 5) البف األثير الغابة أسدانظر:  .سنة كتسعيف إحدل ابف كىك كثمانيف، سبع سنة مات كبالشاـ، كغيرىـ

ًمًو ًبيىًدًه )( (3 ًؿ كىعىمى دَّثىنىا ًإٍبرىاًىيـي 2072/ رقـ 57/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: كىٍسًب الرَّجي      (، قاؿ: حى
نى ا ، عىًف الًمٍقدىاـً ٍبفي ميكسىى، أىٍخبىرى اًلًد ٍبًف مىٍعدىافى ، عىٍف خى ٍف ثىٍكرو ، عى  .ا ًعيسىى ٍبفي ييكنيسى

ـي )( (4 مىٍيًو السَّبلى اًئًؿ زىكىًريَّاءى عى دَّثىنىا 2379/ رقـ 1847/ 4أخرجو مسمـ؛ كتاب: الفضائؿ، باب: ًفي فىضى (، قاؿ: حى
ادي ٍبفي سى  مَّ دَّثىنىا حى ، حى اًلدو ٍيرىةى ىىدَّابي ٍبفي خى ، عىٍف أىًبي ىيرى ، عىٍف أىًبي رىاًفعو :  ، أىفَّ رىسيكؿى اً مىمىةى، عىٍف ثىاًبتو قىاؿى

 الحديث.
 (.135/ 15شرح النَّككم عمى مسمـ )( (5
دىقىةى ًإالَّ عىٍف ظىٍيًر ًغننى )( (6 دَّثىنىا مي 1427/ رقـ 112/ 2أخرجو البخارم؛ كتاب: الزَّكاة، باب: الى صى كسىى (، قاؿ: حى
ًكيـً ٍبًف ًحزىاـو ا دَّثىنىا ًىشىاـه، عىٍف أىًبيًو، عىٍف حى ، حى دَّثىنىا كيىىٍيبه ، حى اًعيؿى : الحديث.   ، عىًف النًَّبيّْ ٍبفي ًإٍسمى  قىاؿى

ٍمعي أىٍغراس". انظر: لساف العرب )( (7 ري الًَّذم ييٍغرىس، كىاٍلجى  (.154/ 6قاؿ ابف منظكر: "كالغىٍرس: الشَّجى
ٍرًع كىالغىٍرًس ًإذىا أيًكؿى ًمٍنوي )أ( (8 دَّثىنىا 2320/ رقـ 103/ 3خرجو البخارم؛ كتاب: المزارعة، باب: فىٍضًؿ الزَّ (، قاؿ: حى

دَّثىنىا أىبيك عىكى  ًؾ، حى ًف ٍبفي الميبىارى ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىًني عى دَّثىنىا أىبيك عىكىانىةى، ح كىحى ، حى      قىتىادىةى، عىٍف أىنىًس  انىةى، عىفٍ قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو
اًلؾو ا : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ٍبًف مى  : الحديث.، قىاؿى
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لَّد منو إلى يـك  رع، كما تىكى رع، كأفَّ أجر فاعمي ذلؾ مستمر ما داـ الًغرىاس كالزَّ الغىٍرس كفىًضيمة الزَّ
 .(1)"القيامة

 زؽ الواسع.ف مف أسباب الر  قوى واإليماربية اإليمانية عمى أف الت  : الت  الر ابعالمقصد 
زؽ، المؤمف كالكافر كبلىما ييرزقاف، لكف شىتَّاف بيف أمر االثنيف،  تكفؿ ا  لعباده بالرّْ

يىٍيبو  : قىاؿى رىسيكؿي اً  عىٍف صي دو " :، قىاؿى لىٍيسى ذىاؾى أًلىحى ، كى ٍيره بنا أًلىٍمًر اٍلميٍؤًمًف، ًإفَّ أىٍمرىهي كيمَّوي خى عىجى
ٍيرنا لىوي ًإالَّ  بىرى فىكىافى خى رَّاءي، صى ابىٍتوي ضى ٍف أىصى ٍيرنا لىوي، كىاً  ، فىكىافى خى ابىٍتوي سىرَّاءي شىكىرى ، (2)"ًلٍمميٍؤًمًف، ًإٍف أىصى

فنعمة اإلسبلـ نعمة عظيمة تتبدؿ بيا الظُّممات إلى النُّكر، كبيا يتحكؿ ما بالحياة مف ضنؾ إلى 
، كمف اتصؼ بيما ف كتبلزمو صفة التَّقكل كالخكؼ مف ا ييٍسر كسعادة، فاإليماف كقار لممؤم

ـٍ بىرىكىاتو فجزاؤه يمقاه في الدُّنيا كاآلخرة، قاؿ ا تعالى:  مىٍيًي نيكا كىاتَّقىٍكا لىفىتىٍحنىا عى لىٍك أىفَّ أىٍىؿى اٍلقيرىل آمى ﴿كى
ـٍ ًبمىا ٍذنىاىي لىًكٍف كىذَّبيكا فىأىخى اًء كىاأٍلىٍرًض كى ﴾ ]األعراؼ:  ًمفى السَّمى ، كقاؿ ا تعالى: [96كىانيكا يىٍكًسبيكفى

نَّاًت النَّعً  ـٍ جى ٍمنىاىي ىٍدخى ـٍ كىألى ـٍ سىيّْئىاًتًي ٍنيي لىٍك أىفَّ أىٍىؿى اٍلًكتىاًب آمىنيكا كىاتَّقىٍكا لىكىفٍَّرنىا عى لىٍك أىنَّييـٍ أىقىاميكا ﴿كى يـً * كى
ا أيٍنًزؿى إً  مى ٍنًجيؿى كى ٍقتىًصدىةه التٍَّكرىاةى كىاإٍلً ـٍ ًمٍنييـٍ أيمَّةه مي ًمًي ًمٍف تىٍحًت أىٍرجي ـٍ كى ىكىميكا ًمٍف فىٍكًقًي ـٍ ألى بًّْي ـٍ ًمٍف رى لىٍيًي

﴾ ا يىٍعمىميكفى كىًثيره ًمٍنييـٍ سىاءى مى ، كليعمـ اإلنساف أنو إذا ضاقت بو الدُّنيا [66، 65]المائدة:  كى
ٍقوي ًمٍف  ، قاؿ ا تعالى:كاستحكمت بأف الفارج ىك ا  يىٍرزي ا * كى مىٍف يىتًَّؽ المَّوى يىٍجعىٍؿ لىوي مىٍخرىجن ﴿كى

عىؿى المَّوي ًلكي  ٍسبيوي ًإفَّ المَّوى بىاًلغي أىٍمًرًه قىٍد جى مىى المًَّو فىييكى حى كٍَّؿ عى ٍف يىتىكى مى ٍيثي الى يىٍحتىًسبي كى  ؿّْ شىٍيءو قىٍدرنا﴾حى
مىٍف ، كقاؿ ا تعالى: [3، 2]الطبلؽ:  لىوي ﴿كى يىتًَّؽ المَّوى يىٍجعىٍؿ لىوي ًمٍف أىٍمًرًه ييٍسرنا * ذىًلؾى أىٍمري المًَّو أىٍنزى

ـٍ لىوي أىٍجرنا﴾ ]الطبلؽ:  ييٍعًظ ٍنوي سىيّْئىاًتًو كى مىٍف يىتًَّؽ المَّوى ييكىفٍّْر عى ـٍ كى  كما أعظـ ما أعد ا  [،5، 4ًإلىٍيكي
سىاًرعيكا لمميتَّقيف، قاؿ ا تعالى:  يىا السَّمىاكىاتي كىاأٍلىٍرضي أيًعدٍَّت ﴿كى نَّةو عىٍرضي ـٍ كىجى بّْكي ٍغًفرىةو ًمٍف رى ًإلىى مى

﴾ ]آؿ عمراف:   .[133ًلٍمميتًَّقيفى
ٍنييمىا، قىاؿكخير زاد العبد في ىذه الدُّنيا التَّقكل،  ًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى "كىافى أىٍىؿي : عى

ًف يىحيجُّكفى كىالى يى  ، فىأىٍنزىؿى المَّوي اليىمى ، فىًإذىا قىًدميكا مىكَّةى سىأىليكا النَّاسى كّْميكفى : نىٍحفي الميتىكى يىقيكليكفى ، كى ديكفى كَّ تىزى
ٍيرى الزَّاًد التٍَّقكىل﴾ ]البقرة:  ديكا فىًإفَّ خى كَّ تىزى كليس  ، كليكف ىمو كىدفو تقكل ا (3)[197تىعىالىى: ﴿كى

ٍيرىةى صاحبيا بالتَّقكل،  ما أىميتيا إف لـ يتحؿلعمارات، فامتبلؾ العقارات كا : قىاؿى  عىٍف أىًبي ىيرى  ، قىاؿى

                                                           
 (.213/ 10شرح النَّككم عمى مسمـ )( (1

ٍيره )( (2 دَّثىنىا ىىدَّابي 2999/ رقـ 2295/ 4أخرجو مسمـ؛ كتاب: الزىد كالرقائؽ، باب: اٍلميٍؤًمفي أىٍمريهي كيمُّوي خى (، قاؿ: حى
مىٍيمىافى ٍبًف اٍلميًغيرىًة ٍبفي خى ا ًميعنا عىٍف سي ، جى كخى شىٍيبىافي ٍبفي فىرُّ ، كى ،  -كىالمٍَّفظي ًلشىٍيبىافى  -اًلدو اأٍلىٍزًدمُّ دَّثىنىا ثىاًبته ، حى افي مىٍيمى دَّثىنىا سي حى

يىٍيبو  ًف ٍبًف أىًبي لىٍيمىى، عىٍف صي ٍبًد الرٍَّحمى : قىاؿى رىسيكؿي اً عىٍف عى  ديث.  : الح، قىاؿى
ٍيرى الزَّاًد التٍَّقكىل﴾ ]البقرة: ( (3 ديكا فىًإفَّ خى كَّ تىزى  133/ 2[ )197أخرجو البخارم؛ كتاب: الحج، باب: قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: ﴿كى
ٍرقىاءى، عىٍف عىٍمًرك ٍبًف ًدينى 1523/ رقـ 134- ٍف كى دَّثىنىا شىبىابىةي، عى ، حى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي ًبٍشرو ٍف ًعٍكًرمىةى، عىًف (، قاؿ: حى ، عى ارو

ا، قىاؿ: الحديث.   ٍنييمى  اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى
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مَّدو قيكتنا" :رىسيكؿي اً  المييَـّ اٍجعىٍؿ ًرٍزؽى آًؿ ميحى
، فبل ينشغؿ اإلنساف بتكفير الكثير الكثير مف (2)"(1)

عمؿ أمر ضركرم في الحياة الطَّعاـ كاألمكاؿ كغيرىا، بؿ يكفيو ما يسد بو رىمقو ىك كعيالو، فال
ىك األسكة لنا في أعمالنا كفي كؿ جزء مف  كاليدؼ األسمى أف يىتَّحمى باإليماف كالتَّقكل، فالنَّبي 

ٍنيىا، قىالىٍت: كىافى رىسيكؿي المًَّو حياتنا،  اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى اًؿ ًبمىا  عىٍف عى ـٍ ًمفى األىٍعمى ، أىمىرىىي ـٍ ًإذىا أىمىرىىي
ـى ًمٍف ذىٍنًبؾى ييطً  ا تىقىدَّ ، قىاليكا: ًإنَّا لىٍسنىا كىيىٍيئىًتؾى يىا رىسيكؿى المًَّو، ًإفَّ المَّوى قىٍد غىفىرى لىؾى مى ، يقيكفى ا تىأىخَّرى مى كى

 : تَّى ييٍعرىؼى الغىضىبي ًفي كىٍجًيًو، ثيَـّ يىقيكؿي ـٍ ًبالمًَّو أىنىا"فىيىٍغضىبي حى ـٍ كىأىٍعمىمىكي     أىنىسى  ، كعف(3)"ًإفَّ أىٍتقىاكي
اًلؾو ا اءى ثىبلىثىةي رىٍىطو  ، أنوٍبفى مى جى

فىمىمَّا ، ، يىٍسأىليكفى عىٍف ًعبىادىًة النًَّبيّْ ًإلىى بيييكًت أىٍزكىاًج النًَّبيّْ  (4) 
كا كىأىنَّييـٍ تىقىالُّكىىا، فىقىاليكا: كىأىٍيفى نىٍحفي ًمفى النًَّبيّْ  ، قىاؿى  ؟ قىٍد غيًفرى لىوي أيٍخًبري رى ا تىأىخَّ مى ٍنًبًو كى ـى ًمٍف ذى ا تىقىدَّ مى

قىاؿى  ، كى كـي الدٍَّىرى كىالى أيٍفًطري : أىنىا أىصي ري قىاؿى آخى مّْي المٍَّيؿى أىبىدنا، كى : أىمَّا أىنىا فىًإنّْي أيصى ـٍ ديىي : أىنىا أىٍعتىًزؿي أىحى ري آخى
اءى رىسيكؿي ا كَّجي أىبىدنا، فىجى :  لمًَّو النّْسىاءى فىبلى أىتىزى ، فىقىاؿى ـٍ كىذىا، أىمىا كىالمًَّو ًإنّْي "ًإلىٍيًي أىٍنتيـي الًَّذيفى قيٍمتيـٍ كىذىا كى

كَّجي النّْسىاءى، فىمىفٍ  مّْي كىأىٍرقيدي، كىأىتىزى ، كىأيصى كـي كىأيٍفًطري ـٍ لىوي، لىًكنّْي أىصي ـٍ ًلمًَّو كىأىٍتقىاكي ىٍخشىاكي  رىًغبى عىٍف سينًَّتي ألى
 .(5)"نّْيفىمىٍيسى مً 
زؽ الواسع االستغفارية عمى أف اإليمانالت ربية : الخامسالمقصد   .مف أسباب الر 

زؽ  ،مف نعـ ا  االستغفار نعمة عظيمة التي  -المادية كالمعنكية-كباب مف أبكاب الرّْ
زؽ مف ا   كىـ غارقكف في المعاصي غفؿ عنيا الغافمكف كنسييا المتناسكف، ممف يطمبكف الرّْ

                                                           
فُّو ( (1 قاؿ ابف حجر: "أم: اكًفيـ مف القيكت بما ال ييٍرًىقيـ إلى ذيؿ المىسألة، كال يككف فيو فيضيكؿ تىٍبعىث عمى التَّرى

 (.275/ 11كالتَّبىسُّط في الدُّنيا". انظر: فتح البارم )
دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر 1055/ رقـ 730/ 2أخرجو مسمـ؛ كتاب: الزَّكاة، باب: ًفي اٍلكىفىاًؼ كىاٍلقىنىاعىًة )( (2          (، قاؿ: حى
، حا دَّثىنىا اأٍلىٍعمىشي ًكيعه، حى دَّثىنىا كى ، قىاليكا: حى ك النَّاًقدي، كىأىبيك سىًعيدو اأٍلىشىجُّ ، كحى  ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، كىعىٍمره ٍربو دَّثىًني زيىىٍيري ٍبفي حى

ٍف أىبً  ٍرعىةى، عى ٍف أىًبي زي ىيمىا عىٍف عيمىارىةى ٍبًف اٍلقىٍعقىاًع، عى ، عىٍف أىًبيًو، ًكبلى ٍيؿو مَّدي ٍبفي فيضى دَّثىنىا ميحى : قىاؿى ي ىيرىٍيرىةى حى ، قىاؿى
 : الحديث.رىسيكؿي اً 

ٍعًرفىةى ًفٍعؿي القىٍمًب )النًَّبيّْ أخرجو البخارم؛ كتاب: اإليماف، باب: قىٍكًؿ ( (3 ـٍ ًبالمًَّو"، كىأىفَّ المى / رقـ 13/ 1: "أىنىا أىٍعمىميكي
اًئشىةى رىًضيى المَّ 20 ، عىٍف أىًبيًو، عىٍف عى ٍبدىةي، عىٍف ًىشىاـو نىا عى : أىٍخبىرى ، قىاؿى مَّدي ٍبفي سىبلىـو دَّثىنىا ميحى ٍنيىا ، قىالىٍت: (، قاؿ: حى وي عى

 ... الحديث.كؿي المًَّو كىافى رىسي 
. فىالرٍَّىطي:( (4 ـٍ ٍيًرًى مُّعو ًفي النَّاًس كىغى مىى تىجى ثىةو  قاؿ ابف فارس: ")رىىىطى( الرَّاءي كىاٍليىاءي كىالطَّاءي أىٍصؿه يىديؿُّ عى ابىةي ًمٍف ثىبلى اٍلًعصى

ثىةً  : مىا ديكفى السٍَّبعىًة ًإلىى الثَّبلى ًميؿي ". انظر: مقاييس المغة ) ًإلىى عىشىرىةو، قىاؿى اٍلخى (. قاؿ ابف األثير: "الرٍَّىًط، 450/ 2نىفىره
ـي امرأةه  ًقيؿى ًإلىى األٍربعيف كىالى تككفي ًفيًي اًؿ مىا ديكف العىًشرة. كى ، كىالى كاحدى لىوي ًمٍف كىيـ عىًشيرةي الرجيؿ كأىيمو. كالرٍَّىطي ًمفى الرّْجى

مىى أىٍرىيط كأىٍرىىا ، كأىرىاًىطي ٍجمعي الجٍمع". انظر: النياية في غريب الحديث كاألثر )لىٍفًظًو، كيجمعي عى  (.283/ 2طو
ـى، 5063/ رقـ 2/ 7أخرجو البخارم؛ كتاب: النكاح، باب: التٍَّرًغيًب ًفي النّْكىاًح )( (5 ٍريى دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي أىًبي مى (، قاؿ: حى

نىا حي  ، أىٍخبىرى ٍعفىرو مَّدي ٍبفي جى نىا ميحى اًلؾو أىٍخبىرى ، أىنَّوي سىًمعى أىنىسى ٍبفى مى ٍيدو الطًَّكيؿي مى ٍيدي ٍبفي أىًبي حي اءى ثىبلىثىةي رىٍىطو ًإلىى مى : جى ، يىقيكؿي
 ... الحديث. بيييكًت أىٍزكىاًج النًَّبيّْ 
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ـٍ  ا قاؿنكب، كالذُّ  يىًزٍدكي ـٍ ًمٍدرىارنا كى مىٍيكي ـٍ ثيَـّ تيكبيكا ًإلىٍيًو ييٍرًسًؿ السَّمىاءى عى بَّكي كا رى يىا قىٍكـً اٍستىٍغًفري تعالى: ﴿كى
﴾ ]ىكد:  لٍَّكا ميٍجًرًميفى ـٍ كىالى تىتىكى ًتكي  .[52قيكَّةن ًإلىى قيكَّ

زؽ ك  باالستغفار يتـ تحسيف الكضع المعيشي لمفردك  المجتمع، بؿ ىك كسيمة مف كسائؿ الرّْ
زؽ فَّارنا ا ، قاؿ بالماؿ كالكلد كغيرىما مف أنكاع الرّْ ـٍ ًإنَّوي كىافى غى بَّكي كا رى  *تعالى: ﴿فىقيٍمتي اٍستىٍغًفري

ـٍ ًمٍدرىارنا  مىٍيكي نَّ  *ييٍرًسًؿ السَّمىاءى عى ـٍ جى يىٍجعىٍؿ لىكي بىًنيفى كى ـٍ ًبأىٍمكىاؿو كى ييٍمًدٍدكي ـٍ أىٍنيىارنا﴾ ]نكح:كى يىٍجعىٍؿ لىكي  اتو كى
10 - 12]. 

ـٍ ثيَـّ تيكبيكا ا ، قاؿ فييا لمتعةكاالحياة السَّعادة في كبو تىٍغميرنا  بَّكي كا رى تعالى: ﴿كىأىًف اٍستىٍغًفري
ييٍؤًت كيؿَّ ًذم فىٍضؿو فىٍضمى  ؿو ميسىمِّى كى سىننا ًإلىى أىجى ـٍ مىتىاعنا حى ـٍ ًإلىٍيًو ييمىتٍّْعكي مىٍيكي اؼي عى لٍَّكا فىًإنّْي أىخى ٍف تىكى وي كىاً 

﴾ ]ىكد:   [.3عىذىابى يىٍكـو كىًبيرو
ٍيد كمشقة، إنما تحتاج إلى لساف ذاكر    فما أىٍعظىميا مف نعمة، فبل تحتاج إلى جي

نيا ألف الدُّ  ؛نياكاستشعار فضمو كمنتو، كعقؿ فارغ عف ميٍمًييات الدُّ ،  كقمب مميء بمحبة ا
 تىكيكف ذىًليمة بيف يديو.سى 

 .زؽ الواسعمف أسباب الر  المقصد الس ادس: الت ربية اإليماف عمى أف اليقيف والت وكؿ 
 قاؿ كرزقو مف أكسع أبكابو، ىك حسبنا ككافينا كما تككؿ عميو أحد إال كفاه،  إف ا 

ا ا تعالى:  مىٍف يىتًَّؽ المَّوى يىٍجعىٍؿ لىوي مىٍخرىجن مىى المًَّو كى  *﴿كى كٍَّؿ عى مىٍف يىتىكى ٍيثي الى يىٍحتىًسبي كى ٍقوي ًمٍف حى يىٍرزي
عىؿى المَّوي ًلكيؿّْ شىٍيءو قىٍدرنا﴾ ]الطبلؽ:  ٍسبيوي ًإفَّ المَّوى بىاًلغي أىٍمًرًه قىٍد جى قاؿ ا تعالى: ك ، [3، 2فىييكى حى

﴾ ] الفرقاف : يّْ الًَّذم ال يىميكتي مىى اٍلحى كٍَّؿ عى تىكى قاؿى  58﴿كى كًَّؿ ا [ ، كى مىى اً فىٍميىتىكى تىعىالىى: ﴿كىعى
﴾ ]إبراىيـ :  قاؿى  11اٍلميٍؤًمنيكفى مىى ا﴾ :تىعىالىىا [، كى كٍَّؿ عى  159] آؿ عمراف :  ﴿فىًإذىا عىزىٍمتى فىتىكى

: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ٍبًف الخىطَّابً اعىٍف عيمىرى ، ك [ ـٍ " :، قىاؿى كًُّمًو لىٍك أىنَّكي ؽَّ تىكى مىى المًَّو حى كَّميكفى عى كيٍنتيـٍ تىكى
كحي ًبطىاننا تىري ا كى ا ييٍرزىؽي الطٍَّيري تىٍغديك ًخمىاصن ًزٍقتيـٍ كىمى لىري
اًلؾو ، ك (2)"(1) كىافً  عىٍف أىنىًس ٍبًف مى : كىافى أىخى  ، قىاؿى

                                                           
انظر: النياية في غريب قاؿ ابف األثير: "أىٍم تىٍغديك بيٍكرة كىًىيى ًجياع، كتىركح ًعشاىء كىًىيى ميٍمتىًمئة األٍجكاؼ". ( (1

 (.80/ 2الحديث كاألثر )
مىى المًَّو )أخرجو التّْرمذم في سننو؛ كتاب: أبكاب الزُّ ( (2 كًُّؿ عى دَّثىنىا 2344/ رقـ 573/ 4ىد، باب: ًفي التَّكى (، قاؿ: حى

ٍيكىةى ٍبًف  ًؾ، عىٍف حى دَّثىنىا اٍبفي الميبىارى : حى ًميُّ ٍبفي سىًعيدو الًكٍنًدمُّ قىاؿى ٍبًد المًَّو ٍبًف ىيبىٍيرىةى، عى ك، عىٍف عى ٍف بىٍكًر ٍبًف عىٍمرو ، عى ٍيحو شيرى
طَّاًب  ، عىٍف عيمىرى ٍبًف الخى ٍيشىاًنيّْ ٍف أىًبي تىًميـو الجى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو عى  : الحديث.، قىاؿى

 تخريج الحديث:
(، 730/ رقـ 509/ 2اف في صحيحو )(، كابف ًحبَّ 11805/ رقـ 389/ 10أخرجو النَّسائي في سننو الكبرل )

ٍبدي المًَّو ٍبفي يىًزيدى اٍلميٍقًرئي طريؽ (، ثبلثتيـ مف 7894/ رقـ 354/ 4كالحاكـ في مستدركو ) يكة بف شريحعف  ،عى  ،حى
ا بف كىب، كأحمد في  ( مف طريؽ عبد4164/ رقـ 1394/ 2عف بكر بف عمرك، كأخرجو ابف ماجو في سننو )

مف طريؽ )عبد ا بف كىب، يحيى بف إسحاؽ( ( مف طريؽ يحيى بف إسحاؽ، كبلىما 373ـ / رق439/ 1مسنده )
 =                           اٍبًف لىًييعىة؛ كبلىما )بكر بف عمرك، كابف لىًييعة مف طريؽ عبد ا ٍبًف ىيبىٍيرىة بو بمثمو.
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ٍيًد النًَّبيّْ  مىى عى ا يىٍأًتي النًَّبيَّ  عى ديىيمى اهي ًإلىى النًَّبيّْ كى  فىكىافى أىحى ، فىشىكىا الميٍحتىًرؼي أىخى ري يىٍحتىًرؼي   اآٍلخى
 :  .(1)"لىعىمَّؾى تيٍرزىؽي ًبوً "فىقىاؿى

                                                                                                                                                                          

 دراسة رواة االسناد:= 
عافرم المصرم إماـ جامعيا صدكؽ عابد، قاؿ أبك حاتـ الرَّازم: "شيخ"، الم بكر بف عمروجميع ركاتو ثقات، إال 

  كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "ييركل لو"، كقاؿ الدَّارقطني: "ييعتد بو"، كقاؿ أبك عبد ا الحاكـ: "يينظر في أمره"، كذكره 
و الشيخاف"، كقاؿ في مكضع ابف ًحبَّاف في الثّْقات، قاؿ الذَّىبي: "ككاف ذا فضؿ كتعبد، محمو الصدؽ، كاحتج ب

، متألينا، كبير القدر، إماـ  ا: "ككاف ثقة، ثبتنا، فاضبلن آخر: "عابد قدكة"، كقاؿ مرةن : "كاف أحد األثبات"، كقاؿ أيضن
 جامع الفسطاط"، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ عابد". 

(، ثقات ابف ًحبَّاف 347/ 1ىبي )(، ميزاف االعتداؿ لمذ1517/ رقـ 390/ 2انظر: الجرح كالتَّعديؿ البف أبي حاتـ )
(، 624/ 3(، تاريخ اإلسبلـ لمذىبي )274/ 1(، الكاشؼ لمذىبي )347/ 1(، ميزاف االعتداؿ لمذىبي )103/ 6)

 (.746/ رقـ 127( تقريب التَّيذيب البف حجر )ص203/ 6سير أعبلـ النُّببلء لمذىبي )
  بف عقبة الحضرمي، يعة يً ف لى ابف لييعة، كىك: عبد ا بكقد تيكبع بكر بف عمرك المعافرم في الحديث مف ًقبىؿ 

أبك عبد الرحمف المصرم القاضي، صدكؽ، خمط بعد احتراؽ كتبو، كركاية ابف المبارؾ كابف كىب عنو أعدؿ مف 
(. قمت: كركايتو عند 3563/ رقـ 319يذيب البف حجر )صغيرىما، كلو في مسمـ بعض شيء مقركف. تقريب التَّ 

 مف طريؽ عبد ا بف كىب.ابف ماجو 
بف مسركؽ الكندم الككفي:"ثقة"، قاؿ أبك حاتـ الرَّازم: "صدكؽ"، كقىاؿ النَّسائي: "ثقة"، كقاؿ في  وعمي بف سعيد

مكضع آخر: "ال بأس"، كقاؿ ابف عبد اليادم الحنبمي: "ثقة"، كقاؿ ميطىيَّف )محمد بف عبد ا الحضرمي(: "ثقة"، 
 .كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ"

/ 20)لممزم جاؿ (، تيذيب الكماؿ في أسماء الرّْ 1042/ رقـ 190/ 6الجرح كالتَّعديؿ البف أبي حاتـ ) انظر:
      (، تقريب التَّيذيب 1188/ 5(، تاريخ اإلسبلـ لمذىبي )381/ 3تنقيح التَّحقيؽ البف عبد اليادم ) (،451

 (.4738/ رقـ 401البف حجر )ص
 الحكـ عمى الحديث:

   المعافرم المصرم إماـ جامعيا فيك صدكؽ، كقد تيكبع فيو مف ًقبؿ  بكر بف عمرواإلسناد؛ ألجؿ  حسف قمت:
حيح لغيره، قاؿ التّْ  ًحيحه 2344/ رقـ 574/ 4رمذم في سننو )ابف لىييعة، فيرتقي إلى الصَّ سىفه صى ًديثه حى (: "ىىذىا حى
(، كقاؿ الحاكـ في مستدركو 730/ رقـ 509/ 2اف في صحيحو )بَّ الى نىٍعًرفيوي ًإالَّ ًمٍف ىىذىا الكىٍجًو"، كصححو ابف حً 

اهي"، كقاؿ األلباني في السّْمسمة الصَّحيحة )7894/ رقـ 354/ 4) رّْجى ـٍ ييخى لى ٍسنىاًد كى ًحيحي اإٍلً ًديثه صى / 309/ 1(: "ىىذىا حى
أبي تميـ فمف رجاؿ مسمـ (: "ىك صحيح عمى شرط مسمـ، فإف رجالو رجاؿ الشَّيخيف غير ابف ىبيرة ك 310رقـ 

 (: "إسناده جيد". كا أعمـ.730/ رقـ 509/ 2اف )بَّ كحده"، كقاؿ شعيب األرنؤؤط في تعميقاتو عمى صحيح ابف حً 
مىى المًَّو )( (1 كًُّؿ عى دَّثىنىا 2345/ رقـ 574/ 4أخرجو التّْرمذم في سننو؛ كتاب: أبكاب الزىد، باب: ًفي التَّكى (، قاؿ: حى

مَّدي  ، عىٍف أى  ميحى مىمىةى، عىٍف ثىاًبتو ادي ٍبفي سى مَّ دَّثىنىا حى : حى دى الطَّيىاًلًسيُّ قىاؿى دَّثىنىا أىبيك دىاكي : حى اًلؾو ٍبفي بىشَّارو قىاؿى : نىًس ٍبًف مى ، قىاؿى
كىاًف... الحديث.    كىافى أىخى

 تخريج الحديث:
كياني في مسنده ) ( عف محمد بف بشار، كالحاكـ في 1374ـ / رق387/ 2أخرجو أبك بكر محمد بف ىاركف الرُّ

بًرقاف، كالبيي320/ رقـ 172/ 1مستدركو ) =       قي في المدخؿ إلى السُّنف الكبرل( مف طريؽ يحيى بف جعفر الزّْ
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. ف َقؿ  زؽ وا  بر والَقناعة في طمب الر   المقصد الس ابع: الت ربية اإليمانية عمى الص 
ا بما لديوقيؿ: "القناعة كنز ال يى  ، مرتاح مف إمكانات كمكارد فنى"، فينيئنا لمف عاش قنكعن

لو مف رزؽ، فيتحقؽ غناه كال يعرؼ لو الطَّمع مف  يرضى بما قسمو ا الباؿ يكفيو القميؿ، 
ٍدًرمّْ فسبيؿ،  اًر سىأىليكا رىسيكؿى المًَّو عىٍف أىًبي سىًعيدو الخي ، ثيَـّ سىأىليكهي، : ًإفَّ نىاسنا ًمفى األىٍنصى ـٍ ، فىأىٍعطىاىي
: فىأىٍعطىاىيـٍ  ا ًعٍندىهي، فىقىاؿى تَّى نىًفدى مى ـٍ حى ، "، ثيَـّ سىأىليكهي، فىأىٍعطىاىي ـٍ ٍنكي ٍيرو فىمىٍف أىدًَّخرىهي عى ا يىكيكفي ًعٍنًدم ًمٍف خى مى

ا أيعٍ  مى بٍّْرهي المَّوي، كى بٍَّر ييصى ٍف يىتىصى مى مىٍف يىٍستىٍغًف ييٍغًنًو المَّوي كى مىٍف يىٍستىٍعًفٍؼ ييًعفَّوي المَّوي، كى ٍيرنا كى ده عىطىاءن خى ًطيى أىحى
ٍبًر" كىأىٍكسىعى ًمفى الصَّ
(1). 

بر الخير الكثير،  ، كتيعرؼ بو راحة الباؿ، كما فبو تنصمح كتتحسف األحكاؿكفي الصَّ
 ًإنَّمىا﴿قاؿ تعالى:  ،د العيشغى ر الحياة كقمة رى عؿ لمف صبر في دنياه كقاسى مي أعظمو مف أجر جي 

فَّى كفى  ييكى اًبري بر كالقناعة، ، [10: الزمر] ﴾ًحسىابو  ًبغىٍيرً  ىيـٍ أىٍجرى  الصَّ عىٍف فالخير كؿ الخير في الصَّ

                                                                                                                                                                          

/ رقـ 253/ 1( مف طريؽ الحاكـ، كابف عبد البر القرطبي في جامع بياف العمـ كفضمو )335/ رقـ 245)ص= 
بًرقاف، محمكد بف غيبلف( عف  ( مف طريؽ محمكد بف301 غىيبلف، ثبلثتيـ )محمد بف بشار، يحيى بف جعفر الزّْ

ؽ ًبشر ( مف طري302/ 8أبي داكد "سميماف بف داكد"، كأبي نيعيـ األصفياني في حمية األكلياء كطبقات األصفياء )
 .داكد ، ًبشر بف السًَّرم( عف حماد بف سممة بو بمثمو كبف السًَّرم،  كبلىما )أبا

 دراسة رواة اإلسناد:
بف الجاركد أبك داكد الطَّيالسي البصرم أنَّو: "ثقة حافظ  سميماف بف داودجميع ركاتو ثقات، كما كاف مف كصؼ 

   (. فبل يضره في حديثنا؛ ألنَّو تابعو ًبشر 2550/ رقـ 250)صالبف حجر غمط في أحاديث". تقريب التَّيذيب 
ككاف كاعظنا ثقة متقننا "( 301/ رقـ 253/ 1قرطبي في جامع بياف العمـ كفضمو )بف السًَّرم عند ابف عبد البر الا

 (.687/ رقـ 123)صالبف حجر يذيب . تقريب التَّ "طعف فيو برأم جيـ ثـ اعتذر كتاب
بأنو: "ثقة عابد أثبت النَّاس في ثابت كتغير حفظو بأخرة". انظر: تقريب التَّيذيب  حماد بف سممةكما كصؼ بو 

 (، فبل يضره تغيره،  فقد ركل الحديث عف ثابت كىك أثبت النَّاس فيو.1499/ رقـ 178)صجر البف ح
 الحكـ عمى الحديث:

(: "ىذا 2345/ رقـ 574/ 4صحيح اإلسناد: فجميع ركاتو ثقات كما بينت سابقنا، كقاؿ التّْرمذم في سننو )قمت: 
(: "ىذا حديث صحيح عمى شرط مسمـ 320/ رقـ 172/ 1حديث حسف صحيح"، كقاؿ الحاكـ في مستدركو )

/ رقـ 345/ 5كركاتو عف آخرىـ أثبات ثقات، كلـ يخرجاه"، كقاؿ األلباني في صحيح كضعيؼ سنف التّْرمذم )
 (: "صحيح". كا أعمـ.2345

ٍسأىلىًة )( (1 ًف المى دَّثىنىا اؿ: (، ق1469/ رقـ 123 – 122/ 2أخرجو البخارم؛ كتاب: الزَّكاة، باب: ااًلٍسًتٍعفىاًؼ عى  حى
ٍف أىًبي سىعً  ، عى ، عىٍف عىطىاًء ٍبًف يىًزيدى المٍَّيًثيّْ ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى اًلؾه نىا مى ، أىٍخبىرى ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى ٍدًرمّْ عى  .يدو الخي
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الىةى ٍبًف عيبىٍيدو   (1)فىضى
،  َّرىسيكؿى المًَّو  أىف كىافى عىٍيشيوي كىفىافنا": قىاؿ ، كى ـً طيكبىى ًلمىٍف ىيًدمى ًإلىى اإًلٍسبلى

(2) 
قىنىعى   .(3)"كى

                                                           
يىٍيب بف األصـر بف جحجبي بف كمفة بف عكؼ بف عم( (1 رك بف ىك: فضالة ٍبف عيبىٍيد ٍبف ناقد ٍبف قىٍيس ٍبف صي

مَّد، أكؿ مشاىده أحد، ثيَـّ شيد المشاىد كميا،  اًرٌم العمرم األكسي، يكنى أىبىا ميحى عكؼ بف مالؾ ٍبف األكس األىٍنصى
كىافى فييا قاضينا  ككاف ممف بايع تحت الشَّجرة، كشيد فتح مصر، كانتقؿ ًإلىى الشَّاـ، كسكف دمشؽ كبنى بيا دارنا، كى

بىٍير، ، ك لمعاكية، ركل عف النَّبي  اًلؾ الجنبي، كعبد الرٍَّحمىف ٍبف جي ٍنوي: عمرك ٍبف مى عف عمر، كأبي الدرداء، ركل عى
الىة ٍبف عيبىٍيد ًفي  كعمٌي بف رباح، كأبك عمي الجنبي، كمحمد بف كعب القرظي كغيرىـ، كمات بدمشؽ، كتكفي فىضى

مسيف، كقد قيؿ: إنو تكفي ًفي آخر خبلفة سنة ثبلث كخ ككانت كفاتو  ة، فحمؿ ميعىاًكيىة سريره،خبلفة ميعىاًكيى 
/ 3)البف عبد البر ميعىاًكيىة كقيؿ: إنو مات سنة تسع كستيف، كاألكؿ أصح. انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب 

 (.283/ 5)البف حجرحابة (، اإلصابة في تمييز الصَّ 346/ 4)البف األثير (، أسد الغابة 1263 – 1262
يىكيكفي بقىٍدًر الحاجةى ًإلىٍيًو". انظر: النّْياية في غريب قاؿ ابف األثير: "ال( (2 ًف الشٍَّيًء، كى كىفىاؼ: ىيكى الًَّذم الى يىٍفضيؿ عى

 (.191/ 4الحديث كاألثر )
مىٍيًو )أخرجو التّْرمذم في سننو؛ كتاب: أبكاب الزُّ ( (3 ٍبًر عى اءى ًفي الكىفىاًؼ كىالصَّ (، 2349/ رقـ 576/ 4ىد، باب: مىا جى
ٍيكىةي ٍبفي قا نىا حى : أىٍخبىرى ٍبدي المًَّو ٍبفي يىًزيدى الميٍقًرئي قىاؿى دَّثىنىا عى : حى دَّثىنىا العىبَّاسي الدُّكًرمُّ قىاؿى ًني أىبيك ىىاًنئو ؿ: حى : أىٍخبىرى ٍيحو قىاؿى  شيرى

، أىٍخبىرىهي عىٍف فى  ٍنًبيَّ اًلؾو الجى ك ٍبفى مى ًميٍّ عىٍمرى ، أىفَّ أىبىا عى ًنيُّ ٍكالى ، أىنَّوي سىًمعى رىسيكؿى المًَّو الخى الىةى ٍبًف عيبىٍيدو : الحديث. ضى  يىقيكؿي
 تخريج الحديث:

( مف طريؽ عبد ا بف المبارؾ بمثمو، كأحمد في مسنده 11793/ رقـ 386/ 10أخرجو النّْسائي في سننو الكبرل )
/ رقـ 480/ 2ابف ًحبَّاف في صحيحو )( عف أبي عبد الرحمف "عبد ا بف يزيد" بمثمو، ك 23944/ رقـ 369/ 39)

( مف طريؽ السَّرم 7144/ رقـ 136/ 4( مف طريؽ نصر بف عمي بف نصر بنحكه، كالحاكـ في مستدركو )705
 بف خزيمة بنحكه، كبلىما )نصر بف عمي بف نصر، السٍّرم بف خزيمة( عف عبد ا بف يزيد المقرمء، ثبلثتيـ ا

يكة، كأخرجو الحاكـ كذلؾ في مستدركو )عبد ا بف المبارؾ، أبي عبد  الرحمف، عبد ا بف يزيد المقرمء( عف حى
يكة، عبد ا بف كىب( عف أبي ىانيء الخكالني 7144/ رقـ 136/ 4) ( مف طريؽ عبد ا بف كىب، كبلىما )حى

 بو.
 دراسة رواة اإلسناد:

قؿ ما ييقاؿ فيو صدكؽ، كقاؿ أبك حاتـ: أبك ىانئ الخكالني المصرم أ حميد بف ىانئجميع ركاتو ثقات، إال 
  "صالح"، كقاؿ النَّسائي: "ليس بو بأس"، كذكره ابف شاىيف في الثقات، كقاؿ:"ىك أكبر شيخ البف كىب رفع بو 
أحمد بف صالح"، كقاؿ الدَّارقطني:"ال بأس بو ثقة"، كقاؿ ابف عبد البَّر:"ىك عندىـ صالح الحديث ال بأس بو"، 

 اف في الثّْقات، كقاؿ الذَّىبي: "ثقة"، كقاؿ مرة "صدكؽ"، كقاؿ ابف حجر: "ال بأس بو".كذكره ابف ًحبَّ 
(، 275/ رقـ 71(، (، تاريخ أسماء الثّْقات البف شاىيف )ص231/ 3انظر: الجرح كالتَّعديؿ البف أبي حاتـ )

    (، الثّْقات 86/ رقـ 45/ 3(، تيذيب التَّيذيب البف حجر )402/ 7جاؿ لممزم )تيذيب الكماؿ في أسماء الرّْ 
(، تقريب التَّيذيب البف حجر 852/ 3(، تاريخ اإلسبلـ لمذىبي )355/ 1(، الكاشؼ لمذىبي )149/ 4البف ًحبَّاف )

 (.1562/ رقـ 182)ص
 =                                                                                         الحكـ عمى الحديث:
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دقة وأنو ال ينقص ماؿ منيانية عمى ربية اإليما: الت  الث امف قصدالم  .الص 
دقة، كمف كاف مف المتصدقيف أظمو ا  حىثَّ النَّبي  في ظمو يكـ ال ظؿ  عمى الصَّ

ٍيرىةى إال ظمو،  ٍف أىًبي ىيرى ًف النًَّبيّْ عى : "سىٍبعىةه ييًظمُّييـي المَّوي تىعىالىى ًفي ًظمًّْو يىٍكـى الى ًظؿَّ ًإالَّ  ، عى قىاؿى
ابَّ ظً  ؿه قىٍمبيوي ميعىمَّؽه ًفي المىسىاًجًد، كىرىجيبلىًف تىحى شىابّّ نىشىأى ًفي ًعبىادىًة المًَّو، كىرىجي ، كى اـه عىٍدؿه ا ًفي المًَّو، مُّوي: ًإمى

: ًإنّْي أى  مىاؿو فىقىاؿى ٍنًصبو كىجى ٍتوي اٍمرىأىةه ذىاتي مى ؿه دىعى مىٍيًو، كىرىجي تىفىرَّقىا عى مىٍيًو كى اؼي المَّوى، كىرىجيؿه اٍجتىمىعىا عى خى
اًلينا، فىفى  اليوي مىا تيٍنًفؽي يىًمينيوي، كىرىجيؿه ذىكىرى المَّوى خى ـى ًشمى تَّى الى تىٍعمى دىقىةو فىأىٍخفىاىىا حى دَّؽى ًبصى ٍت تىصى اضى

ٍينىاهي" حبى اإلنساف لجمع الماؿ كاكتنازه كعدـ نقصانو  ، فما أعظمو مف أجر، كقد راعى النَّبي (1)عى
ٍيرىةى نكه إلى أف الماؿ المتصدؽ منو في زيادة دائمة،  لذلؾ ٍف أىًبي ىيرى : ، عىٍف رىسيكًؿ اً  عى ، قىاؿى

ده ًلمًَّو ًإالَّ رى " عى أىحى ا تىكىاضى مى ، ًإالَّ ًعزِّا، كى ٍبدنا ًبعىٍفكو مىا زىادى اي عى ، كى دىقىةه ًمٍف مىاؿو ٍت صى ا نىقىصى فىعىوي اي"مى
(2). 

زؽ.المقصد الت    اسع: الت ربية اإليمانية عمى الس ماحة والعفو والت جاوز عند طمب الر 
ًميـه﴾ا اؿى ق ٍيرو فىًإفَّ المَّوى ًبًو عى مىا تىٍفعىميكا ًمٍف خى تعالى: ا [، كقاؿ  215]البقرة:  تعالى: ﴿كى

يىا قىٍكـً أىٍكفيكا اٍلًمٍكيىاؿى كىاٍلًميزىافى ًباٍلًقٍسًط كىال تىٍبخى        [ ، كقاؿ  85سيكا النَّاسى أىٍشيىاءىيـ﴾ ] ىكد : ﴿كى
ـٍ يي ا  نيكىي ـٍ أىٍك كىزى ذىا كىاليكىي مىى النَّاًس يىٍستىٍكفيكفى كىاً  ٍيؿه ًلٍمميطىفًّْفيفى الًَّذيفى ًإذىا اٍكتىاليكا عى كفى تعالى: ﴿كى ٍخًسري

ـٍ مىٍبعيكثيكفى ًليىٍكـو عىًظيـو  ﴾ ] المطففيف :  أىال يىظيفُّ أيكلىًئؾى أىنَّيي  [. 6-1يىٍكـى يىقيكـي النَّاسي ًلرىبّْ اٍلعىالىًميفى
ٍبًد المَّوً كالسَّماحة في البيع كالشّْراء أىٍمر تيحمد عيٍقباه،  اًبًر ٍبًف عى ، : أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  عىٍف جى

ذى  ذىا اٍشتىرىل، كىاً  ا ًإذىا بىاعى، كىاً  ـى المَّوي رىجيبلن سىٍمحن : "رىًح ى"قىاؿى ٍيرىةى عف أبي ، ك (3)ا اٍقتىضى ، عىًف ىيرى
ٍنوي، لىعىؿَّ المَّوى النًَّبيّْ  كا عى اكىزي ، فىًإذىا رىأىل ميٍعًسرنا قىاؿى ًلًفٍتيىاًنًو: تىجى : "كىافى تىاًجره ييدىاًيفي النَّاسى أىٍف ، قىاؿى

                                                                                                                                                                          

(: "ىذا حديث صحيح"، كالحديث صححو 2349/ رقـ 576/ 4: صحيح اإلسناد، قاؿ التّْرمذم في سننو )قمت =
ًديثه 7144/ رقـ 136/ 4(، كقاؿ الحاكـ في مستدركو )705/ رقـ 480/ 2ابف ًحبَّاف في صحيحو ) (: ىىذىا حى

اهي"، كقاؿ شعيب األرنؤؤط في تع رّْجى ـٍ ييخى لى ٍسنىاًد كى ًحيحي اإٍلً (: 705/ رقـ 480/ 2ميقاتو عمى صحيح ابف ًحبَّاف )صى
 "إسناده صحيح". كا أعمـ.

دىقىًة ًباليىًميًف )( (1 دَّثىنىا يىٍحيىى، 1423/ رقـ 111/ 2أخرجو البخارم؛ كتاب: الزَّكاة، باب: الصَّ دَّثىنىا ميسىدَّده، حى (، قاؿ: حى
بىٍيبي بٍ  دَّثىًني خي : حى ، عىٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى عىٍف عيبىٍيًد المًَّو، قىاؿى ٍفًص ٍبًف عىاًصـو ٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف حى  .في عى

ًع )( (2 مة كاآلداب، باب: اٍسًتٍحبىاًب اٍلعىٍفًك كىالتَّكىاضي (، قاؿ: 2588/ رقـ 2001/ 4أخرجو مسمـ؛ كتاب: البّْر كالصّْ
، قى  ٍجرو قيتىٍيبىةي، كىاٍبفي حي ، كى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي أىيُّكبى ًء، عىٍف أىًبيًو، عىٍف حى ، عىًف اٍلعىبلى ٍعفىرو اًعيؿي كىىيكى اٍبفي جى دَّثىنىا ًإٍسمى     اليكا: حى

ٍيرىةى  : الحديث.عىٍف رىسيكًؿ اً ، أىًبي ىيرى  ، قىاؿى
مىٍف طىمى ( (3 ًة ًفي الشّْرىاًء كىالبىٍيًع، كى قِّا فىٍميىٍطميٍبوي ًفي عىفىاؼو )أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: السُّييكلىًة كىالسَّمىاحى / 3بى حى
دي ٍبفي المي 2076/ رقـ 57 مَّ دَّثىًني ميحى : حى ، قىاؿى دي ٍبفي ميطىرّْؼو مَّ دَّثىنىا أىبيك غىسَّافى ميحى ، حى ًميُّ ٍبفي عىيَّاشو دَّثىنىا عى ٍنكىًدًر، عىٍف (، حى

ٍبًد المًَّو  اًبًر ٍبًف عى :: أىفَّ رىسيكؿى المًَّو جى  الحديث. ، قىاؿى
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ٍنوي" اكىزى المَّوي عى اكىزى عىنَّا، فىتىجى يىتىجى
: قىاؿى رىسيكؿي اً (2)دو عىٍف أىًبي مىٍسعيك ، ك (1) ؿه ًممٍَّف ": ، قىاؿى كًسبى رىجي حي

كىافى ميكًسرنا، فىكىا ، كى اًلطي النَّاسى ٍيًر شىٍيءه، ًإالَّ أىنَّوي كىافى ييخى ٍد لىوي ًمفى اٍلخى ـٍ ييكجى ، فىمى ـٍ فى يىٍأميري كىافى قىٍبمىكي
كا عىًف اٍلميٍعًسرً  اكىزي انىوي أىٍف يىتىجى : ""ًغٍممى ٍنوي"قىاؿى اي ، قىاؿى كا عى اكىزي ؽُّ ًبذىًلؾى ًمٍنوي، تىجى : نىٍحفي أىحى

عىٍف ، ك (3)
ٍيرىةى  أىًبي : قىاؿى رىسيكؿي اً  ىيرى ٍف نىفَّسى ، قىاؿى : "مى

عىٍف ميٍؤًمفو كيٍربىةن  (4)
ًمٍف كيرىًب الدٍُّنيىا، نىفَّسى اي  (5)

ًة، ٍنوي كيٍربىةن ًمٍف كيرىًب يىٍكـً اٍلًقيىامى مىى ميٍعًسرو  عى مىٍف يىسَّرى عى كى
مىٍيًو ًفي الدٍُّنيىا كىاآٍلًخرىًة، كىمىٍف (6) ، يىسَّرى اي عى

 .(7)"يوً سىتىرى ميٍسًممنا، سىتىرىهي اي ًفي الدٍُّنيىا كىاآٍلًخرىًة، كىاي ًفي عىٍكًف اٍلعىٍبًد مىا كىافى اٍلعىٍبدي ًفي عىٍكًف أىخً 
ٍمؽ تجاكز  ذىٍيفىةى عنو،  ا فمف تجاكز عف الخى : "أيًتيى اي ًبعىٍبدو ًمٍف ًعبىاًدًه  عىٍف حي ، قىاؿى

: يىا رىبّْ  ًديثنا، قىاؿى : كىالى يىٍكتيميكفى اى حى ًمٍمتى ًفي الدٍُّنيىا؟ قىاؿى اذىا عى ، فىقىاؿى لىوي: مى ، آتىاهي اي مىاالن الىؾى آتىٍيتىًني مى
كىافى  ، كى ، فىقىاؿى اي:  فىكيٍنتي أيبىاًيعي النَّاسى مىى اٍلميكًسًر، كىأيٍنًظري اٍلميٍعًسرى ، فىكيٍنتي أىتىيىسَّري عى كىازي ميًقي اٍلجى ًمٍف خي

ٍبًدم" كا عىٍف عى اكىزي ، تىجى ؽُّ ًبذىا ًمٍنؾى أىنىا أىحى
(8). 

                                                           
ٍف أىٍنظىرى ميٍعًسرنا )( (1 ، 2078/ رقـ 58/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: مى ـي ٍبفي عىمَّارو دَّثىنىا ًىشىا (، قاؿ: حى

ٍبًد المًَّو، أى  ، عىٍف عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف عى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى بىٍيًدمُّ دَّثىنىا الزُّ ٍمزىةى، حى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي حى ٍيرىةى نَّ حى      ، عىًف وي سىًمعى أىبىا ىيرى
: الحديث.النًَّبيّْ   ، قىاؿى

اًرث ٍبف الخزرج، ىيكى مشيكر بكنيتو، كييعرؼ ( (2 اًرٌم، مف بني اٍلحى ىك: عقبة ٍبف عىٍمرك ٍبف ثعمبة، أىبيك مىٍسعيكد األىٍنصى
العقبة سننا، كلـ يشيد بدرنا، كشيد أحدنا كما كىافى يسكف بدرنا، ككىافى أحدث مف شيد  بأبي مىٍسعيكد البدرم، ألنو 

اًرٌم، فذكره ًفي البدرييف، كال يصح  بعدىا مف المشاىد، كقالت طائفة: قد شيد أىبيك مىٍسعيكد بدرنا، كبذلؾ قىاؿى اٍلبيخى
ٍنييمىا، كقيؿ: بؿ شيكده بدرن  كانت كفاتو ا، مات سنة إحدل أك اثنتيف كأربعيف، قيؿ: مات أياـ عمي رىًضيى المَّوي عى

كىافى قد نزؿ الككفة كسكنيا، كاستخمفو عمي ًفي خركجو ًإلىى صفيف عمييا. انظر:  بالمدينة ًفي خبلفة ميعىاًكيىة، كى
 (.1075- 1074/ 3)البف عبد البر االستيعاب في معرفة األصحاب 

دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي 1561ـ / رق1195/ 3ساقاة، باب: فىٍضًؿ ًإٍنظىاًر اٍلميٍعًسًر )أخرجو مسمـ؛ كتاب: المي ( (3 (، قاؿ: حى
، كىالمٍَّفظي ًليىٍحيىى، قىاؿى يى  ـى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍسحى ، كىاً  ٍيبو : يىٍحيىى، كىأىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، كىأىبيك كيرى كفى ري قىاؿى اآٍلخى نىا، كى ٍحيىى: أىٍخبىرى

ًف اأٍلىٍعمىًش، عىفٍ  دَّثىنىا أىبيك ميعىاًكيىةى، عى : قىاؿى رىسيكؿي اً  حى ، قىاؿى  : الحديث.شىًقيؽو، عىٍف أىًبي مىٍسعيكدو
 (.94/ 5قاؿ ابف األثير: "أىٍم فرَّج". انظر: النياية في غريب الحديث كاألثر )( (4
قيكَّةو".( (5 مىى ًشدَّةو كى ًحيحه يىديؿُّ عى ( اٍلكىاؼي كىالرَّاءي كىاٍلبىاءي أىٍصؿه صى  (.174/ 5انظر: مقاييس المغة ) قاؿ ابف فارس: ")كىرىبى
عيكبةي". انظر: النياية في غريب الحديث كاألثر ( (6 يؽي كالشّْدة كالصُّ قاؿ ابف األثير: "كالعيٍسر: ضدُّ الييسر، كىىيكى الضّْ
(3 /235.) 

مىى تً عاء كالتَّ كر كالدُّ أخرجو مسمـ؛ كتاب: الذّْ ( (7 اًع عى مىى الذٍّْكًر )كبة كاالستغفار، باب: فىٍضًؿ ااًلٍجًتمى كىًة اٍلقيٍرآًف كىعى / 4بلى
ًء اٍليىمٍ 2699/ رقـ 2074 مَّدي ٍبفي اٍلعىبلى ميحى ، كىأىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، كى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى التًَّميًميُّ  -دىاًنيُّ (، قاؿ: حى

رى  نىا كقىاؿى اآٍلخى دَّثىنىا كىالمٍَّفظي ًليىٍحيىى، قىاؿى يىٍحيىى: أىٍخبىرى ، عىٍف  -اًف: حى اًلحو ٍف أىًبي صى ًف اأٍلىٍعمىًش، عى        أىبيك ميعىاًكيىةى، عى
ٍيرىةى  : قىاؿى رىسيكؿي اً أىًبي ىيرى  : الحديث.، قىاؿى

دَّثىنىا أىبيك 1560/ رقـ 1195/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: الميساقاة، باب: فىٍضًؿ ًإٍنظىاًر اٍلميٍعًسًر )( (8 سىًعيدو (، قاؿ: حى
ذىٍيفىةى، قىا ، عىٍف حي ٍف ًرٍبًعيّْ ٍبًف ًحرىاشو ، عىٍف سىٍعًد ٍبًف طىاًرؽو، عى اًلدو اأٍلىٍحمىري دَّثىنىا أىبيك خى ، حى : الحديث.اأٍلىشىجُّ  ؿى
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 (1)كعف أبي اليىسىر 
 أف النَّبي ، ":ٍنوي، أىظىمَّوي قاؿ عى عى ٍف أىٍنظىرى ميٍعًسرنا أىٍك كىضى اي ًفي  مى

اًبر، (2)"ًظمّْوً  ٍبدً  ٍبفى  كعىٍف جى ًقيَّتىٍيفً  بىًعيرنا  اً  رىسيكؿي  ًمنّْي "اٍشتىرىل :قاؿ ،ا  عى ًبكي
ًدٍرىىـو  ،(3)  أىكٍ  كى

ٍيًف"، ـى  "فىمىمَّا: قىاؿى  ًدٍرىىمى ًصرىارنا قىًد
تٍ  ًببىقىرىةو، أىمىرى  (4) ـى  فىمىمَّا ًمٍنيىا، فىأىكىميكا فىذيًبحى ًدينىةى  قىًد ًني اٍلمى  آًتيى  أىفٍ  أىمىرى

مّْيى  اٍلمىٍسًجدى، ٍكعىتىٍيًف، فىأيصى حى  اٍلبىًعيًر، ثىمىفى  ًلي كىكىزىفى  رى ا–و عىنك  ،(5)ًلي" فىأىٍرجى : لو قىاؿى  أف النَّبي  -أيضن
مىمىؾى " ـى رىسيكؿي  "أىتىًبيعي جى ، فىاٍشتىرىاهي ًمنّْي ًبأيكًقيَّةو، ثيَـّ قىًد ـٍ : نىعى قىًدٍمتي ًباٍلغىدىاًة، فىًجٍئنىا ًإلىى  المًَّو قيٍمتي قىٍبًمي، كى

 : مىى بىاًب المىٍسًجًد، قىاؿى ٍدتيوي عى :  "آآٍلفى قىًدٍمتى "المىٍسًجًد فىكىجى ، قىاؿى ـٍ : نىعى ؿّْ "قيٍمتي ٍؿ، فىصى ، فىاٍدخي مىمىؾى فىدىٍع جى
ٍكعىتىٍيفً  ، فىأىمىرى ًببلىالن أىٍف يى "رى مٍَّيتي ٍمتي فىصى حى ًلي ًفي الًميزىاًف، ، فىدىخى ، فىأىٍرجى ًزفى لىوي أيكًقيَّةن، فىكىزىفى ًلي ًببلىؿه

 : ، فىقىاؿى لٍَّيتي تَّى كى اًبرنا"فىاٍنطىمىٍقتي حى ـٍ يىكيٍف شىٍيءه أىٍبغىضى ًإلىيَّ  "اٍدعي ًلي جى لى ، كى مىؿى مىيَّ الجى : اآلفى يىريدُّ عى قيٍمتي
 : لىؾى ثىمى "ًمٍنوي، قىاؿى مىمىؾى كى ٍذ جى  ألفَّ  ؛كـرىذا مف أحسف التَّ رحمو ا تعالى:" بف الجكزماقاؿ ، (6)"نيوي خي

                                                           
 ٍبف سممة، شيد بدرنا بعدأىبيك اليىسىر، كعب ٍبف عىٍمرك ٍبف عباد ٍبف عىٍمرك ٍبف غزية ٍبف سكاد ٍبف غنـ ابف كعب ( (1

،   العقبة، كىافى رىجيبل قصيرنا، كالعباس رىجيبل طكيبلن ضخمنا جميبلن كىىيكى الًَّذم أسر العباس ٍبف عبد المطمب يـك بدر، كى
مىٍيًو ممؾ كريـ، كىىيكى الًَّذم انتزع راية المشركيف، ككانت بيد أبي عزيز ٍبف عمير يـك فقاؿ لو النَّبي  : لقد أعانؾ عى

ٍنوي: ابنو عمي  بدر، ثـ شيد صفيف مىعى  ، يعد ًفي أىؿ المدينة، كقيؿ: إنو قتؿ منبو ٍبف الحجاج السيمي،  ركل عى
امت، كىك آخر مف مات بالمدينة ممف شيد بدرنا،  عمار، كمكسى ٍبف طمحة، ك عبادة بف الكليد بف عبادة بف الصَّ

(، أيسد الغابة البف األثير 1776/ 4)البف عبد البر سنة خمس كخمسيف. انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب 
 (.381/ 7حابة البف حجر)(، اإلصابة في تمييز الصَّ 457/ 4)

ًة أىًبي اٍليىسىًر )أخرجو مسمـ؛ كتاب: الزُّ ( (2 ًقصَّ اًبرو الطًَّكيًؿ كى ًديًث جى / رقـ 2302- 2301/ 4ىد كالرقائؽ، باب: حى
مَّ 3006 ميحى ، كى كؼو كفي ٍبفي مىٍعري دَّثىنىا ىىاري كفى  -دي ٍبفي عىبَّادو (، قاؿ: حى ًديًث، كىالسّْيىاؽي ًليىاري بىا ًفي لىٍفًظ اٍلحى تىقىارى :  -كى قىاالى

ًليًد ٍبًف عيبىا ٍزرىةى، عىٍف عيبىادىةى ٍبًف اٍلكى اًىدو أىًبي حى ، عىٍف يىٍعقيكبى ٍبًف ميجى اًعيؿى ـي ٍبفي ًإٍسمى اًت دَّثىنىا حى : حى اًمًت، قىاؿى دىةى ٍبًف الصَّ
رىٍجتي أى  ؿي مىٍف لىًقينىا أى خى اًر، قىٍبؿى أىٍف يىٍيًمكيكا، فىكىافى أىكَّ ـى ًفي ىىذىا اٍلحىيّْ ًمفى اأٍلىٍنصى اًحبى نىا كىأىًبي نىٍطميبي اٍلًعٍم بىا اٍليىسىًر، صى
 ... الحديث.رىسيكًؿ اً 

ا ًعبىارىةن عىٍف أىٍربىًعيفى ( (3 كىانىًت اأٍليكًقيَّةي قىًديمن ٍزءه ًمًف اٍثنىٍي قاؿ ابف األثير: "كى ٍطًؿ، كىىيكى جي ... ًنٍصؼي سيديًس الرّْ ًدٍرىىمنا، كىًىيى
ًد". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر ) ًح اٍلًببلى ًؼ اٍصًطبلى تىٍختىًمؼي ًباٍخًتبلى ٍزءنا كى  (.80/ 1عىشىرى جي

دً ( (4 مىى ثبلثًة أٍمياؿ ًمفى اٍلمى ًقيؿى مىٍكًضع". انظر: النّْياية في قاؿ ابف األثير: "ًىيى ًبئره قديمةه عى ينىًة ًمٍف طىًريؽ الًعرىاؽ. كى
 (.23/ 3غريب الحديث كاألثر )

دَّثىنىا عيبىٍيدي اً 715/ رقـ 1223/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: المساقاة، باب: بىٍيًع اٍلبىًعيًر كىاٍسًتٍثنىاًء ريكيكًبًو )( (5 (، قاؿ: حى
، حى ا ٍبًد اً ٍبفي ميعىاذو اٍلعىٍنبىًرمُّ اًبرى ٍبفى عى ، أىنَّوي سىًمعى جى اًربو دَّثىنىا شيٍعبىةي، عىٍف ميحى : الحديث.دَّثىنىا أىًبي، حى  ، يىقيكؿي

مىٍيًو، ىىؿٍ ( (6 مىبلن كىىيكى عى ذىا اٍشتىرىل دىابَّةن أىٍك جى ميًر، كىاً  ؾى  يىكيكفي ذىلً أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: ًشرىاًء الدَّكىابّْ كىالحي
ا: قىاؿى النًَّبيُّ  ٍنييمى قىاؿى اٍبفي عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ا قىٍبؿى أىٍف يىٍنًزؿى كى ٍعبنا ) قىٍبضن مىبلن صى : "ًبٍعًنيًو" يىٍعًني جى / رقـ 62/ 3ًلعيمىرى

دَّثىنىا عيبىٍيدي ا2097 ٍبدي الكىىَّاًب، حى دَّثىنىا عى ، حى مَّدي ٍبفي بىشَّارو دَّثىنىا ميحى اًبًر (، قاؿ: حى ، عىٍف جى       لمًَّو، عىٍف كىٍىًب ٍبًف كىٍيسىافى
: كيٍنتي مىعى النًَّبيّْ ا ا، قىاؿى ٍنييمى ٍبًد المًَّو رىًضيى المَّوي عى مىيَّ النًَّبيُّ  ٍبًف عى ًمي كىأىٍعيىا، فىأىتىى عى مى فىقىاؿى  ًفي غىزىاةو، فىأىٍبطىأى ًبي جى

... الحديث. ـٍ : نىعى ": فىقيٍمتي اًبره  "جى
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 ؼه سى بيع أى و مف المى بً مٍ ي في قى قً مف بى ض مف الثَّ كَّ عى فإذا تى  ،منوثى حتاج لً الب مي ا فيك في الغى مف باع شيئن 
عميو  دَّ فإذا ري  ،يفنضى  فَّ يً بً  بٍّ مف رى  نفائسى  مالؾو  َـّ خرج الحاجات يا أي كقد تي  :كما قيؿ ،راقوعمى فً 

فكيؼ مع ما انضـ إلى ذلؾ مف  ،وضيت حاجتي و كقي بت فرحي عنو كثى  ُـّ ب اليى ىى نو ذى مى بيع مع ثى المى 
 .(1)"مفيادة في الثَّ الزّْ 

زؽ والبعد عما ُينافيو. دؽ عند طمب الر   المقصد العاشر: الت ربية اإليمانية عمى الص 
مؼ قد يىحصؿ التَّاجر ع ، كلكف ما فائدة ذلؾ كبيعيا مى الماؿ الكثير بإنفاؽ سمعتونعـ بكىثرة الحى
عمى مالو أك عميو ما ييذىب ىذا الماؿ، باإلضافة إلى  إف عيدمت البىرىكة؟! بؿ قد ييرسؿ ا 

ٍبدً  عىفٍ فدخكؿ النَّار يكـ القيامة بسبب طريقو الًمٍعكج المىًميء بالكذب،  : قىاؿى  ، بف مسعكد اً  عى
مىٍيكيـٍ  : اً  رىسيكؿي  قىاؿى  ٍدًؽ، "عى ٍدؽى  فىًإفَّ  ًبالصّْ ، ًإلىى يىٍيًدم الصّْ فَّ  اٍلًبرّْ نًَّة، ًإلىى يىٍيًدم اٍلًبرَّ  كىاً  مىا اٍلجى  كى
ؿي  يىزىاؿي  رَّل يىٍصديؽي  الرَّجي يىتىحى ٍدؽى  كى تَّى الصّْ ـٍ  ًصدّْيقنا، اً  ًعٍندى  ييٍكتىبى  حى يَّاكي ، كىاً   يىٍيًدم ًذبى اٍلكى  فىًإفَّ  كىاٍلكىًذبى
كرً  ًإلىى فَّ  ،(2)اٍلفيجي مىا النَّاًر، ًإلىى يىٍيًدم اٍلفيجيكرى  كىاً  ؿي  يىزىاؿي  كى رَّل يىٍكًذبي  الرَّجي يىتىحى تَّى اٍلكىًذبى  كى     ييٍكتىبى  حى
ٍيرىةى  يأىب عفك ، (3)كىذَّابنا" اً  ًعٍندى  ـٍ يىٍكـى  : "ثىبلىثىةه الى يىٍنظيري : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو قاؿ، ىيرى المَّوي ًإلىٍيًي

ؿه كىافى لىوي فىٍضؿي مىاءو  ـٍ عىذىابه أىًليـه، رىجي لىيي ، كى ـٍ كّْيًي ًة، كىالى ييزى الًقيىامى
ًبالطًَّريًؽ، فىمىنىعىوي ًمفى اٍبًف السًَّبيًؿ،  (4)

ؿه بىايىعى ًإمىامنا الى ييبىاًيعيوي ًإالَّ ًلديٍنيىا، فىًإٍف أىٍعطىاهي ًمٍنيىا رىضً  ـى كىرىجي ؿه أىقىا ـٍ ييٍعًطًو ًمٍنيىا سىًخطى، كىرىجي ٍف لى ، كىاً  يى
ٍيريهي لىقىٍد أىٍعطىٍيتي ًبيىا(5)ًسٍمعىتىوي بىٍعدى العىٍصرً  : كىالمًَّو الًَّذم الى ًإلىوى غى ، فىقىاؿى

" ثيَـّ  (6) ؿه دَّقىوي رىجي كىذىا، فىصى كىذىا كى
كفى ﴿قىرىأى ىىًذًه اآليىةى:  ـٍ ثىمىننا قىًميبلن  ًإفَّ الًَّذيفى يىٍشتىري اًنًي       عىٍف ، (7)[77]آؿ عمراف:  ﴾ًبعىٍيًد المًَّو كىأىٍيمى

ًف النًَّبيّْ أىًبي ذىرٍّ  نَّافي الًَّذم الى ييٍعًطي شىٍيئنا ًإالَّ  ، عى ثىةه الى ييكىمّْميييـي اي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة: اٍلمى : "ثىبلى قىاؿى

                                                           
 (.317/  5فتح البارم البف حجر )( (1
ـي كىالرَّاءي أىٍصؿه كىاًحده، كىىيكى التَّفىتُّحي ًفي الشٍَّيًء". انظر: مقاييس المغة( (2 ( اٍلفىاءي كىاٍلًجي رى  (.475/ 4) قاؿ ابف فارس: ")فىجى
دٍ ( (3 ٍسًف الصّْ فىٍضًمًو )أخرجو مسمـ؛ كتاب: البر كالصمة كاآلداب، باب: قيٍبًح اٍلكىًذًب كىحي (، 2607/ رقـ 2013/ 4ًؽ كى

دَّثىنىا اأٍلىعٍ  : حى ًكيعه، قىاالى دَّثىنىا أىبيك ميعىاًكيىةى، كىكى ، حى ٍبًد اً ٍبًف نيمىٍيرو مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى دَّثىنىا قاؿ: حى ، حى ٍيبو دَّثىنىا أىبيك كيرى ، ح كىحى مىشي
، عىفٍ  دَّثىنىا اأٍلىٍعمىشي : قىاؿى رىسيكؿي اً  أىبيك ميعىاًكيىةى، حى ٍبًد اً، قىاؿى  : الحديث.شىًقيؽو، عىٍف عى

تو لـ يجز ( (4 ذ صاحب البئر حاجى قاؿ ابف بطاؿ: "يدؿ أف صاحب البئر أىكلى مف ابف السَّبيؿ عند الحاجة، فإذا أىخى
 (.499/ 6لو منع ابف السَّبيؿ". انظر: شرح صحيح البخارل البف بطاؿ )

دؿ أنو كقت تعظـ فيو المعاصى الرتفاع المبلئكة بأعماؿ النَّاس إلى ا، فيعظـ أف يرتفعكا عف بعد العصر: ي( (5
العبد بالمعصية إلى ا كيككف أجر عممو المرفكع، كفيو أف خكاتـ األعماؿ ىي المرجكة كالمحتسبة. انظر: شرح 

 (.500/ 6صحيح البخارم البف بطاؿ )
 (.276/ 24دة القارم شرح صحيح البخارم )أم: "لقد أىخذىىا". انظر: عم( (6
اًء )( (7 نىعى اٍبفى السًَّبيًؿ ًمفى المى ٍف مى (، 2358/ رقـ 111 – 110/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: الميساقاة، باب: ًإثٍـً مى

ًف األىٍعمىًش، قى  ، عى ٍبدي الكىاًحًد ٍبفي ًزيىادو دَّثىنىا عى ، حى اًعيؿى دَّثىنىا ميكسىى ٍبفي ًإٍسمى : سىًمٍعتي قاؿ: حى ، يىقيكؿي اًلحو : سىًمٍعتي أىبىا صى   اؿى
ٍيرىةى  : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو أىبىا ىيرى  : الحديث.، يىقيكؿي
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نَّوي، كىاٍلمينىفّْؽي ًسٍمعىتى  ًمًؼ اٍلفىاًجرً مى ، كىاٍلميٍسًبؿي ًإزىارىهي (1)وي ًباٍلحى
، كمف الطَّبيعي لمف ىذا خمقو كصكلو (3)"(2)

با كالغيش. رمات، كمنيا: التَّكىسب بالرّْ  إلى مرتبة دنيئة يىٍستىًسٍيغ بيا أكؿ الميحى
دؽ في القكؿ كا فالنَّبي  ادؽ األميف كلنا فيو أيسكة، فبل بد مف الصّْ لعمؿ، إذا كعد عيًرؼ بالصَّ

انع أك أم شخص ما بإنجاز عمؿ ما فعميو أف ينجزه عمى قدر استطاعتو، قاؿ ا تعالى:  ﴿الى الصَّ
بَّنىا الى تيؤىاًخٍذنىا ًإٍف نىسً  ا اٍكتىسىبىٍت رى مىٍييىا مى ٍسعىيىا لىيىا مىا كىسىبىٍت كىعى بَّ ييكىمّْؼي المَّوي نىٍفسنا ًإالَّ كي نىا ينىا أىٍك أىٍخطىٍأنىا رى
ٍمنىا مىا الى طىاقىةى  مّْ بَّنىا كىالى تيحى مىى الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمنىا رى ٍمتىوي عى مى مىٍينىا ًإٍصرنا كىمىا حى لىنىا ًبًو كىاٍعؼي عىنَّا كىالى تىٍحًمٍؿ عى

﴾ ]البقرة:  مىى اٍلقىٍكـً اٍلكىاًفًريفى ٍرنىا عى نىا فىاٍنصي ٍمنىا أىٍنتى مىٍكالى ، كفي البىٍيع كالشّْراء عمى [286كىاٍغًفٍر لىنىا كىاٍرحى
ٍيرىةى ف ،البائع أف يبيف ما بالسّْمع مف عييكب مىٍينىا  : أىفَّ رىسيكؿى اً  عىٍف أىًبي ىيرى مىؿى عى :"مىٍف حى قىاؿى

مىٍف غىشَّنىا فىمىٍيسى ًمنَّا" حى فىمىٍيسى ًمنَّا، كى ٍيرىةى ، (4)السّْبلى ٍف أىًبي ىيرى ٍبرىةً  أىفَّ رىسيكؿى اً  كعى مىى صي مىرَّ عى
(5) 

ابىٍتوي  ؟" قىاؿى أىصى اًحبى الطَّعىاـً : "مىا ىىذىا يىا صى اًبعيوي بىمىبلن فىقىاؿى ؿى يىدىهي ًفييىا، فىنىالىٍت أىصى  السَّمىاءي يىا طىعىاـو فىأىٍدخى
، مىٍف غى  عىٍمتىوي فىٍكؽى الطَّعىاـً كىٍي يىرىاهي النَّاسي : "أىفىبلى جى ، فيك شىرط مييـ (6)شَّ فىمىٍيسى ًمنّْي"رىسيكؿى اً، قىاؿى

 في حيصكؿ الثّْقة بيف البائع كالميٍشترم.
زؽ بالحالؿ والبعد عف ُطرؽ الحراـ.  المقصد الحادي عشر: الت ربية اإليمانية عمى طمب الر 

الن طىيّْبنا كىالى قاؿ ا تعالى:  تىتًَّبعيكا خيطيكىاًت الشٍَّيطىاًف ﴿يىاأىيُّيىا النَّاسي كيميكا ًممَّا ًفي اأٍلىٍرًض حىبلى
﴾ ]البقرة:  ـٍ عىديكّّ ميًبيفه ا يىقيكـي ، كقاؿ ا تعالى: [168ًإنَّوي لىكي بىا الى يىقيكميكفى ًإالَّ كىمى ﴿الًَّذيفى يىٍأكيميكفى الرّْ

بَّطيوي الشٍَّيطىافي ًمفى اٍلمىسّْ ذىًلؾى ًبأىنَّييـٍ قىاليكا ًإنَّمىا اٍلبى  بىا الًَّذم يىتىخى ـى الرّْ رَّ ؿَّ المَّوي اٍلبىٍيعى كىحى بىا كىأىحى ٍيعي ًمٍثؿي الرّْ
ا مىٍف عىادى فىأيكلىًئؾى أىٍصحى مىؼى كىأىٍمريهي ًإلىى المًَّو كى بًّْو فىاٍنتىيىى فىمىوي مىا سى اءىهي مىٍكًعظىةه ًمٍف رى ـٍ فىمىٍف جى بي النَّاًر ىي

﴾ اًلديكفى تيٍدليكا ًبيىا ًإلىى عالى: ، كقاؿ ا ت[275]البقرة:  ًفييىا خى ـٍ ًباٍلبىاًطًؿ كى ـٍ بىٍينىكي ﴿كىالى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي
                                                           

 (.116/ 2أم: "الكاذب". انظر: شرح النككم عمى مسمـ )( (1
: "الًَّذم يطكؿ ثىٍكبو كيرسمو ًإذا مىشى كبرنا كعجبنا". انظر: فتح البارم البف حجر )( (2  (.129/ 1ىيكى
مٍ ( (3 تىٍنًفيًؽ السّْ زىاًر، كىاٍلمىفّْ ًباٍلعىًطيًَّة، كى ًمًؼ، أخرجو مسمـ؛ كتاب: اإليماف، باب:  بىيىاًف ًغمىًظ تىٍحًريـً ًإٍسبىاًؿ اإٍلً عىًة ًباٍلحى

ًة، كىالى يىٍنظيري ًإلىيٍ  ثىًة الًَّذيفى الى ييكىمّْميييـي اي يىٍكـى اٍلًقيىامى بىيىاًف الثَّبلى ـٍ عىذىابه أىًليـه )كى لىيي ـٍ كى كّْيًي ، كىالى ييزى ـٍ (، 106/ رقـ 102/ 1ًي
دَّ  ، حى دَّثىنىا سيٍفيىافي ، حى دَّثىنىا يىٍحيىى كىىيكى اٍلقىطَّافي ، حى دو اٍلبىاًىًميُّ بلَّ دَّثىًني أىبيك بىٍكًر ٍبفي خى ، عىٍف قاؿ: كىحى افي اأٍلىٍعمىشي مىٍيمى ثىنىا سي

مىٍيمىافى ٍبًف ميٍسًيرو  ٍف أىًبي ذىرٍّ سي ، عى رّْ رىشىةى ٍبًف اٍلحي : الحديث. ، عىًف النًَّبيّْ ، عىٍف خى  قىاؿى
دَّثىنىا قيتىٍيبىةي 101/ رقـ 99/ 1: "مىٍف غىشَّنىا فىمىٍيسى ًمنَّا" )أخرجو مسمـ؛ كتاب: اإليماف، باب: قٍكًؿ النًَّبيّْ ( (4 (، قاؿ: حى

دَّثىنىا يىٍعقيكبي كىىي  ، حى اٍبفي سىًعيدو دَّثىنىا اٍبفي أىًبي حى ، حى يَّافى مَّدي ٍبفي حى ًص ميحى دَّثىنىا أىبيك اأٍلىٍحكى ًف اٍلقىاًرمُّ ح، كىحى ٍبًد الرٍَّحمى ، كى اٍبفي عى ًزـو
ٍيرىةى  ٍف أىًبيًو، عىٍف أىًبي ىيرى ، عى اًلحو ىيمىا عىٍف سييىٍيًؿ ٍبًف أىًبي صى : الحديث. : أىفَّ رىسيكؿى اً ًكبلى  قىاؿى

بىر". النياية في غريب الحديث كاألثر )( (5 ًة، كجمعييا صي ـي المٍجتىًمع كىالكيكمى ٍبرة: الطَّعىا  (.9/ 3قاؿ ابف األثير: "الصُّ
دَّثىًني (، قاؿ: 102/ رقـ 99/ 1: "مىٍف غىشَّنىا فىمىٍيسى ًمنَّا" )كتاب: اإليماف، باب: قٍكًؿ النًَّبيّْ أخرجو مسمـ؛ ( (6 كىحى

اًعيؿي يىٍحيىى ٍبفي أى  دَّثىنىا ًإٍسمى : حى ، قىاؿى اٍبفي أىيُّكبى ٍعفىرو اًعيؿى ٍبًف جى ٍف ًإٍسمى ًميعنا عى ، جى ٍجرو قيتىٍيبىةي، كىاٍبفي حي ، كى ًني يُّكبى : أىٍخبىرى ، قىاؿى
ٍيرىةى  ٍف أىًبيًو، عىٍف أىًبي ىيرى ءي، عى  ... الحديث.أىفَّ رىسيكؿى اً  اٍلعىبلى
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﴾ ]البقرة:  ٍثـً كىأىٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى كَّاـً ًلتىٍأكيميكا فىًريقنا ًمٍف أىٍمكىاًؿ النَّاًس ًباإٍلً عف  ، كقد نىيى النَّبي [188اٍلحي
ةى رىًضيى المَّوي عىٍنيىا، قىالىٍت: لىمَّا أيٍنًزلىًت اآليىاتي ًمٍف سيكرىًة البىقىرىًة عىٍف عىاًئشى أنكاع مف البيكع كبيع الخمر، 

رىجى النًَّبيُّ  بىا، "خى ٍمًر" ًفي الرّْ ارىةى الخى ـى ًتجى رَّ مىى النَّاًس، ثيَـّ حى ًإلىى المىٍسًجًد فىقىرىأىىيفَّ عى
         ، قاؿ (1)

د إلى صٍ عي في االقتناء كالقى ما يككف بالسَّ أٌف الكسب إنَّ اعمـ رحمو ا تعالى: " (2)ابف خمدكف
 تعالى:ا قاؿ  ،تناكلو كابتغائو مف كجكىو زؽ مف سعي كعمؿ كلك فيفبل بٌد في الرّْ  ،حصيؿالتَّ 

ٍزؽى﴾ ]العنكبكت:  ليامو، فعي إليو إنَّ كالسَّ  ،[17﴿فىاٍبتىغيكا ًعٍندى المًَّو الرّْ  ؿُّ الكي ما يككف بأقدار ا تعالى كا 
"ؿكَّ مى تى فبل بٌد مف األعماؿ اإلنسانٌية في كٌؿ مكسكب كمي  ،مف عند ا

(3). 
ٍيرىةى  ،كالغيش مف الكسائؿ الميحرمة لمحصكؿ عمى الماؿ  : أىفَّ رىسيكؿى اً فعىٍف أىًبي ىيرى
مىٍف غىشَّنىا فىمىٍيسى  حى فىمىٍيسى ًمنَّا، كى مىٍينىا السّْبلى مىؿى عى : "مىٍف حى عف بيع الرجؿ  كقد نىيى النَّبي  ،(4)ًمنَّا" قىاؿى

مىى بىٍيًع  ، أىفَّ رىسيكؿى اً رىًضيى المَّوي عىٍنييمىا عىًف اٍبًف عيمىرى عمى بيع أخيو،  ـٍ عى كي : "الى يىًبٍع بىٍعضي قىاؿى
"   بإذف ، كسيتـ التَّفصيؿ في المحرمات مف البيكع في محميا في مبحث التَّنمية التّْجارية (5)بىٍعضو

 .(6)ا تعالى
 

 
 
 
 
 

                                                           
ٍمًر ًفي المىٍسًجًد )أخرجو البخارم؛ كتاب: ال( (1 ارىًة الخى ، (، قاؿ: 459/ رقـ 99/ 1صَّبلة، باب: تىٍحًريـً ًتجى ٍبدىافي دَّثىنىا عى حى

ٍنيىا، قالت: الحديث. اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى كؽو، عىٍف عى ، عىٍف مىٍسري ٍمزىةى، عىًف األىٍعمىًش، عىٍف ميٍسًمـو ٍف أىًبي حى  عى
بف حجر:  الحضرمٌي اإلشبيمي، مف كلد كائؿ ، كلٌي الديفمد، ابف خمدكفمحمد بف مح ىك: عبد الرحمف بف( (2

ركمي ) ،لمؤرخ، العالـ االجتماعي البحاثةالفيمسكؼ ا / 3أصمو مف إشبيمية، كمكلده كمنشأه بتكنس. انظر: األعبلـ لمزَّ
330.) 

  (.381مقدمة ابف خمدكف )ص( (3
 (.55سبؽ تخريجو )ص( (4

تىٍحًريـً  :يكع، بابـ؛ كتاب: البأخرجو مسم( (5 تىٍحًريـً النٍَّجًش، كى مىى سىٍكًمًو، كى سىٍكًمًو عى مىى بىٍيًع أىًخيًو، كى ًؿ عى تىٍحًريـً بىٍيًع الرَّجي
، عىًف 1412/ رقـ 1154/ 3التٍَّصًريىًة ) ٍف نىاًفعو ، عى اًلؾو مىى مى : قىرىٍأتي عى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى، قىاؿى          (، قاؿ: حى

ا ًف عيمىرى ابٍ  ٍنييمى : الحديث. ، أىفَّ رىسيكؿى اً رىًضيى المَّوي عى  قىاؿى
 (.272جارية )صنمية التّْ نمية االقتصادية مف خبلؿ التَّ بكم في التَّ لمنيج النَّ انظر: مبحث ا( (6
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والحفاظ  نصر الَبَشِريالعُ بنمية الث روة الَبَشِري ة مف خالؿ االىتماـ الث: تَ المطمب الث  
 .عميو

فإذا  فييا، ناءبّْ ، ككذلؾ أداة الفي األرض اإلنساف ىك صانع االقتصاد كىك خميفة ا  
كٍ  ذا فىسىد فىسيد ما حى ٍكلىو، كا  ميح ما حى مىح صى ٍقؿ شخصية اإلنساف صى لىو، لذلؾ اىتمت السُّنة النَّبكية ًبصى

 ، كذلؾ مف خبلؿ ما يمي:اكاالىتماـ بي
 ناسؿ.الت  العناية بالت كاثر و  المقصد األوؿ:

تيا بقكة ىذا األساس، كمف قيكاه التَّكاثر كالتَّناسؿ بيف أفراده،  اإلنساف ىك أساس التَّنمية، كقيكى
ـٍ ﴿تعالى: ا قاؿ  إلى التَّزاكج الذم ىك أساس التَّكاثر،  كرسكلو فمذا دعا ا  عىؿى لىكي كىالمَّوي جى

ـٍ ًمفى الطَّيّْبىاًت أىفىًباٍلبى  قىكي زى فىدىةن كىرى ـٍ بىًنيفى كىحى ـٍ ًمٍف أىٍزكىاًجكي عىؿى لىكي ا كىجى ـٍ أىٍزكىاجن اًطًؿ ييٍؤًمنيكفى ًمٍف أىٍنفيًسكي
ـٍ يىكٍ  ًبًنٍعمىًت المًَّو ىي كفى كى ٍعًقًؿ ٍبًف يىسىارو [، ك 72]النحؿ:  ﴾فيري عىٍف مى

(1 )
، ؿه ًإلىى اءى رىجي : جى ،  يً النَّبً  قىاؿى

" : "الى يىا، قىاؿى كَّجي نَّيىا الى تىًمدي، أىفىأىتىزى ، كىاً  مىاؿو سىبو كىجى ٍبتي اٍمرىأىةن ذىاتى حى : ًإنّْي أىصى ثيَـّ أىتىاهي الثَّاًنيىةى فىنىيىاهي،  ،فىقىاؿى
ديكدى تىاهي الثَّاًلثىةى، فى ثيَـّ أى  كا اٍلكى كَّجي : "تىزى قىاؿى

ليكدى (2) اٍلكى
ـى  (3) ـي اأٍليمى كج الكلكد خير مف ، (4)"فىًإنّْي ميكىاًثره ًبكي فىتىزي

                                                           
ٍبد ( (1 ٍبد المَّوً  المًَّو ٍبف معبر ٍبف حراؽمعقؿ ٍبف يسار ٍبف عى كقيؿ: يكنى أىبىا عمي،  ،، كقيؿ أىبىا يساراٍلميٍزًنٌي، يكنى أىبىا عى

ليو يينسب نير معقؿ الًَّذم بالبصرة: شيد بيعة الحديبية، كتكفي بالبصرة ًفي آخر  سكف البصرة، كابتنى بيا دارنا، كا 
ٍنوي عمرك بف ميمكف األكدم، كأبك ع ثماف اليدل، خبلفة ميعىاًكيىة كقد قيؿ: إنو تكفي ًفي أياـ يىًزيد ٍبف ميعىاًكيىة. ركل عى

 (. 1433 – 1432/ 3)البف عبد البر كالحسف، كجماعة مف أىؿ البصرة. انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب 
ًدٍدتي أىفَّ ذىاؾى ( (2 ًدٍدتيوي: أىٍحبىٍبتيوي. كىكى بَّةو. كى مىى مىحى : كىًممىةه تىديؿُّ عى دَّ( اٍلكىاكي كىالدَّاؿي ، ًإذىا تىمى قاؿ ابف فارس: ")كى دُّ  كىافى نٍَّيتىوي، أىكى

دىادىةي". انظر: مقاييس المغة البف فارس ) ًفي التَّمىنّْي اٍلكى دُّ، كى بًَّة اٍلكي ًفي اٍلمىحى ًميعنا. كى  (.75/ 6ًفيًيمىا جى

ًحيحه، كىىيكى دىًليؿي النٍَّجًؿ كىالنٍَّسًؿ، ثيَـّ ( (3 : أىٍصؿه صى ـي كىالدَّاؿي لىدى( اٍلكىاكي كىالبلَّ مىٍيًو غىٍيريهي. ًمٍف ذىًلؾى  قاؿ ابف فارس:" )كى ييقىاسي عى
ٍمعي كىالى  ًليدىةي اأٍليٍنثىى، كىاٍلجى ا. كىاٍلكى ٍلده أىٍيضن ييقىاؿي ًلٍمكىاًحًد كي ًميًع، كى لىًد، كىىيكى ًلٍمكىاًحًد كىاٍلجى / 6ًئدي". انظر: مقاييس المغة )اٍلكى

143.) 
ـٍ يىًمٍد ًمفى النّْسىاًء )أخرجو أبك داكد في سننو؛ كتاب: النّْكاح، باب: النَّ ( (4 ٍف لى ٍف تىٍزًكيًج مى (، 2050/ رقـ 220/ 2ٍيًي عى

ـي ٍبفي سىًعيدو اٍبفى أيٍختً  ٍستىًم نىا مي ، أىٍخبىرى كفى دَّثىنىا يىًزيدي ٍبفي ىىاري ، حى ـى دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ، عىٍف قاؿ: حى كًر ٍبًف زىاذىافى  مىٍنصي
ٍعًقًؿ ٍبًف يىسىارو مىٍنصيكرو يىٍعًني اٍبفى زى  ٍف مى ، عىٍف ميعىاًكيىةى ٍبًف قيرَّةى، عى ؿه ًإلىى النَّبي اذىافى اءى رىجي : جى : ، قىاؿى ، فىقىاؿى

 الحديث.  
 تخريج الحديث:

( عف عبد الرحمف بف خالد بمثمو، كأخرجو أبك عىكىانة في مستخرجو 3227/ رقـ 65/ 6أخرجو النَّسائي في سننو )
/ رقـ 364 – 363/ 9( عف محمد بف عبد الممؾ الكاسطي بنحكه، كابف ًحبَّاف في صحيحو )4018/ رقـ 13/ 3)

 ( مف طريؽ 2685/ رقـ 176/ 2( مف طريؽ عمي بف المديني بنحكه، كالحاكـ في مستدركو )4057، 4056
      ديني، سعيد بف مسعكد بمثمو؛ أربعتيـ )عبد الرحمف بف خالد، محمد بف عبد الممؾ الكاسطي، عمي بف الم

كفى بو.  عفسعيد بف مسعكد(   =                                                                   يىًزيًد ٍبًف ىىاري



الَبَشِري ة والت عميمية الث روة َتنمية خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج       

 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفصؿ الث اني

 الفصؿ الثاني

58 

كج فتاة حسناء ال تينجب، فىًبيـ يحصؿ النَّماء كالزّْ    عف فس، كاج مف لكاـز حفظ النَّ فالزَّ يادة، تىزي
رً  (1) ًف اٍستىطىاعى البىاءىةى مى  "أنو قاؿ:  رسكؿ ا  كٍَّج، فىًإنَّوي أىغىضُّ ًلٍمبىصى مىفٍ فىٍميىتىزى في ًلٍمفىٍرًج، كى   لىـٍ  ، كىأىٍحصى

                                                                                                                                                                          

(، قاؿ: حدثنا حسيف، كعفاف بف مسمـ، قاال: 12613/ رقـ 63/ 20كلو شاىد عند أحمد بف حنبؿ في مسنده )= 
يأمر بالباءة، كينيى  قاؿ: كاف رسكؿ ا  ر، عف أنس بف مالؾ حدثنا خمؼ بف خميفة، حدثني حفص بف عم

 عف التَّبتؿ نييا شديدنا، كيقكؿ: "تزكجكا الكدكد الكلكد، إني مكاثر األنبياء يـك القيامة".
 دراسة رواة الحديث:
، صدكؽ عابد قميؿ الحديثُمسَتِمـ ْبف َسِعيدجميع ركاتو ثقات إال  ، الكاًسًطيُّ ، قاؿ يحيى بف معيف: "ليس بو ، الثَّقىفيُّ

: قمت لشعبة: ًإف مستمـ بف سعيد يخالفؾ ًفي  دثنىا حجاج، قىاؿى بأس"، كقاؿ في مكضع آخر: "صكيمح"، كقاؿ مرةن: "حى
شٍعبىة يىقيكؿ: "لمثمؾ" فىقىاؿى شيٍعبىة: كىا مىا كنت  ًديث أبي الدٍَّردىاء: "ًإذا كضعت لمتمؾ"، مستمـ يىقيكؿ: "لمتمؾ" كى أىظينوي حى

ييقيـ حرفيف، قىاؿى يحيى: كىاٍلقىٍكؿ قىكؿ مستمـ"، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "شيخ ثقة مف أىؿ كاسط قميؿ الحديث"، كقاؿ 
كىافى الى يشرب ًإالَّ كؿ  كف بكاسط يىقيكؿ: كىافى مستمـ بف سعيد عندنىا ىىاىينىا بكاسط كى الدُّكرم: "سىًمعت يًزيد بف ىىاري

ميعىة، كىجعؿ ييثني عى  كف في مكضع آخر: "بت مع ميستمـ بف سعيد ككاف ال يكاد يناـ، إنما جي مىٍيًو"، كقاؿ يًزيد بف ىىاري
ىك قائـ كقاعد، فذكركا أنو لـ يضع جنبو منذ أربعيف سنة، فظننت أنو يعني بالميؿ، فقيؿ لي: كال بالنيار"، كقاؿ 

قىاؿ النَّ أصبغ بف زيد الكىراؽ يـك مات ميستمـ: "لك كاف ىذا في بني إسرائ   سىائي: "ليس ًبًو بأس"يؿ، التخذكه حبرنا"، كى
الؼ"، كذكره ابف شاىيف في الثّْقات،  كقاؿ ابف عبد اليادم الحنبمي: "ثقة"، كذكره ابف ًحبَّاف في الثقات كقاؿ: "ريبمىا خى

 كقاؿ الذَّىبي: "صدكؽ"، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ عابد ربما كىـ".  
(، تاريخ 2000/ رقـ 439/ 8(، الجرح كالتَّعديؿ البف أبي حاتـ )89/ 1ية ابف محرز )انظر: تاريخ ابف معيف بركا

(، تاريخ كاسط ألسمـ بف سيؿ الرٌزاز 3709/ رقـ 161/ 4(، )3708/ رقـ 160/ 4كرم )ابف معيف بركاية الدٌ 
نقيح التَّحقيؽ البف (، ت5891/ رقـ431/ 27(، تيذيب الكماؿ في أسماء الرّْجاؿ لممزم )84الكاسطي، بىٍحشىؿ )ص

(، تاريخ أسماء الثّْقات البف 15974/ رقـ 196/ 9(، الثّْقات البف ًحبَّاف )3047/ رقـ 584/ 4عبد اليادم )
/ 527(، تقريب التَّيذيب البف حجر )ص5381/ رقـ 255/ 2(، الكاشؼ لمذىبي )1378/ رقـ 227شاىيف )ص

 (.6590رقـ 
 الحكـ عمى الحديث:

ألف جميع ركاتو ثقات إال ميستمـ بف سعيد فيك صدكؽ عابد قميؿ الحديث، كلو شاىد عند أحمد  حسف اإلسناد؛ قمت:
حيح لغيره، كالحديث صححو ابف ًحبَّاف في صحيحو  -كما بينت في التَّخريج  -بف حنبؿ  يتقكل متنو بو إلى الصَّ

(: "ىذا حديث صحيح 2685/ رقـ 176/ 2(، كقاؿ الحاكـ في مستدركو )4057، 4056/ رقـ 364 – 363/ 9)
 :عف ابف الصبلح أنو قاؿ (496/ 7) البدر المنيركتابو في حكى ابف الممقف اإلسناد، كلـ ييخرجاه بيذه السّْياقة"، ك 

(: "إسناده صحيح"، كقاؿ األلباني في صحيح 478"حسف اإلسناد"، كقاؿ العراقي في المغني عف حمؿ األسفار )ص
/ 9اف )بَّ في تعميقاتو عمى صحيح ابف حً  "حسف صحيح"، كقاؿ شعيب األرنؤكط (:1789/ رقـ 291/ 6أبي داكد )

 (: "إسناده قكم". كا أعمـ.4056/ رقـ 364 – 363
ري تىسىا( (1 ا الرُّجيكعي ًإلىى الشٍَّيًء، كىاآٍلخى ديىيمى ًف: أىحى ئىٍيًف، فىاأٍلىكَّؿي ًكم الشَّيٍ قاؿ ابف فارس: ")بىكىأى( اٍلبىاءي كىاٍلكىاكي كىاٍليىٍمزىةي أىٍصبلى

". انظر: مقايي بىؿو ٍيثي يىتىبىكَّءيكفى ًفي قيبيًؿ كىادو ٍك سىنىًد جى ، حى ٍنًزلىةي اٍلقىٍكـً (، كقاؿ 312/ 1س المغة )اٍلبىاءىةي كىاٍلمىبىاءىةي، كىًىيى مى
قىٍد ييقٍ  . ييقىاؿي ًفيًو البىاءىة كالبىاء، كى ٌكجى كَّجى اٍمرأةابف األثير: "يىٍعًني النّْكاحى كالتَّزى ر، كىىيكى ًمفى المىبىاءة، المٍنًزًؿ؛ أًلىفَّ مىف تىزى  =صى
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اءه  يىٍستىًطعٍ  ، فىًإنَّوي لىوي ًكجى ٍكـً ٍيرىةى ، ك (2)"(1)فىعىمىٍيًو ًبالصَّ ٍف أىًبي ىيرى ًف النًَّبيّْ عى : ، عى ٍرأىةي  قىاؿى "تيٍنكىحي المى
"أًلىرٍ  ًلًديًنيىا، فىاٍظفىٍر ًبذىاًت الدّْيًف، تىًربىٍت يىدىاؾى اًليىا كى مى سىًبيىا كىجى ًلحى اًليىا كى : ًلمى بىعو

(3). 
بالعينصر البىشىرم،  اىتـ النَّبي  فالعنصر البىشىًرم ىك األىـ في التَّنمية االقتصادية، كلقد

ي التي تقكـ برعاية األطفاؿ حيث ييعتمد عمييا كاف، كالمىرأة ىكاج، كبو يتزايد السُّ فدعا إلى العفة بالزَّ 
نما عدـ في إنشاء جيؿ صالح، كزيادة السُّ  كاف ليس ىك السبب الرئيس في حدكث الفقر، كا 

ًفز لعممية مك السُّ بيعية ىك سبب رئيس في ذلؾ، كالنُّ االستغبلؿ األمثؿ لممكارد الطَّ  كاني عامؿ ميحى
ؾ استصبلح لؤلراضي بصكرة أكسع، كمف ثـى زيادة اإلنتاج، كاف كاف ىناالتَّنمية، فكمما زاد السُّ 

كاف بالتَّنمية عبلقة طردية، كلكف ثمة فىيىٍنتيج قكة اقتصادية كبيرة، فبالتالي يىكيكف عبلقة ازدياد السُّ 
نمكم خطيط التَّ كاني في منطقة ما، كلكف ييعدـ فييا التَّ مك السُّ كجد تزايدنا في النُّ شيء كىك أنو قد يي 

مؼ االقتصادم في كافة المجاالت، كىك اال قتصادم فيذا ييعىد مشكمة في حد ذاتو، حيث يىٍنتيج التَّخى
 بخبلؼ التَّنمية المرغكب فييا.

 .قتميا إال بالحؽ   الن ْيي عفاألنفس و  العناية بحفظاني: المقصد الث  
قتصادية؛ مما تسببو مف كانية تيعد أحد المشاكؿ في التَّنمية االيادة السُّ يرل البعض أف الزّْ 

حية كالتَّعميمية كغيرىا، كلكف ا تعالى قاؿ: قيٍؿ تىعىالىٍكا ﴿تكفير سيبيؿ العيش كميٍستىمزمات الحياة الصّْ
ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا كىالى تىٍقتيميكا أىٍكالى  ـٍ أىالَّ تيٍشًركيكا ًبًو شىٍيئنا كى مىٍيكي ـٍ عى بُّكي ـى رى رَّ ؽو نىٍحفي دىكي أىٍتؿي مىا حى ـٍ ًمٍف ًإٍمبلى

ا بىطىفى كىالى تىٍقتيميكا النٍَّفسى الًَّتي حى  مى بيكا اٍلفىكىاًحشى مىا ظىيىرى ًمٍنيىا كى ـٍ كىالى تىٍقرى يَّاىي ـٍ كىاً  ـى المَّوي ًإالَّ ًباٍلحىؽّْ نىٍرزيقيكي رَّ
ـٍ تىٍعًقميكفى  ـٍ ًبًو لىعىمَّكي اكي ـٍ كىصَّ ؽو ﴿ تعالى:، كقاؿ ا[151]األنعاـ:  ﴾ذىًلكي ٍشيىةى ًإٍمبلى ـٍ خى دىكي كىالى تىٍقتيميكا أىٍكالى

ـٍ ًإفَّ قىٍتمىييـٍ كىافى ًخٍطئنا كىًبيرنا يَّاكي ـٍ كىاً  عف قتؿ األبناء  [، قد نىيىى ا 31]اإلسراء:  ﴾نىٍحفي نىٍرزيقييي

                                                                                                                                                                          

ٍنًزًلًو". انظر: الن=  ا يىتىبىكَّأ ًمٍف مى ؿ يىتىبىكَّأ ًمٍف أٍىمو، أىٍم يىٍستىمًكفي كىمى ًقيؿى ألفَّ الرجي ياية في غريب الحديث بىكَّأىىىا مىٍنزال. كى
 (.160/ 1كاألثر )

ى، أىٍم يىًئٍستي ًمنٍ قاؿ ابف فارس: ")كى ( (1 ا ًفي قىٍمًبي ًمٍنوي أىٍكجى مى ٍكتيوي كى : تىرى : يىقيكليكفى ٍرؼي اٍلميٍعتىؿُّ ـي كىاٍلحى ى( اٍلكىاكي كىاٍلًجي وي. جى
". انظر: مقاييس المغة ) مىيَّ ، أىٍم بىًخؿى عى مىيَّ ى عى : سىأىٍلتيوي فىأىٍكجى يىقيكليكفى اء: أٍف 89/ 6كى تيرىضَّ (، كقاؿ ابف األثير: "الًكجى

اءن فيك مىٍكجي  ٌضان شىديدا ييٍذًىبي شىٍيكةى الًجماع كيىتىنىزَّؿ في قىٍطعو مىٍنزلةى الخىٍصي، كقد كيًجيءى ًكجى كء، كقيؿ: أيٍنثىيا الفىٍحؿ رى
أى  اء". انظ "ىك أف تيكجى كـى يىٍقطىعي النّْكاح كما يىٍقطىعو الًكجى ٍصيىتاًف ًبحاًليما، أراد أفَّ الصَّ ر: النياية في غريب العيركؽ كالخي

 (.330/ 5األثر )
مىى نىٍفًسًو العيٍزبىةى )( (2 اؼى عى ٍكـي ًلمىٍف خى ، باب: الصَّ دَّثىنىا 1905/ رقـ 26/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: الصـك (، قاؿ: حى

: بىٍينىا  ٍمقىمىةى، قىاؿى ـى، عىٍف عى ٍمزىةى، عىًف األىٍعمىًش، عىٍف ًإٍبرىاًىي ، عىٍف أىًبي حى ٍبدىافي ٍبًد المًَّو عى : كينَّا مىعى أىنىا أىٍمًشي، مىعى عى ، فىقىاؿى
: الحديث.النًَّبيّْ   ، فىقىاؿى

دَّثىنىا 5090/ رقـ 8 - 7/ 7أخرجو البخارم؛ كتاب: النكاح، باب: األىٍكفىاًء ًفي الدّْيًف )( (3 دَّثىنىا ميسىدَّده، حى (، قاؿ: حى
دَّ  : حى ٍيرىةى يىٍحيىى، عىٍف عيبىٍيًد المًَّو، قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى ٍف أىًبيًو، عى ، عى ًف النًَّبيّْ ثىًني سىًعيدي ٍبفي أىًبي سىًعيدو : الحديث. ، عى  قىاؿى
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ٍكؼ أف تىٍفتىق" ، قاؿ ابف كثير رحمو ا تعالى:أك مف إمبلؽ مبلؽاإلخشية  ، فقد تكفؿ (1)"ركاأىم خى
 .زؽكاج كاألبناء ما ىما إال باباف مف أبكاب الرّْ فالزَّ  برزؽ األبناء كاآلباء فبل داعي لمقمؽ، ا 

عىٍف  ،ةن يـك القيامةيمخً كى  عاقبةن مف قتؿ نفسو نىيى الشَّارع الحكيـ عف قتؿ النَّفس، كجعؿ لك 
ٍيرىةى  : "مىفٍ  ، عىًف النًَّبيّْ أىًبي ىيرى تىرىدَّل قىاؿى

ـى يىتىرىدَّل ًفيًو  (2) يىنَّ بىؿو فىقىتىؿى نىٍفسىوي، فىييكى ًفي نىاًر جى ًمٍف جى
سَّى ٍف تىحى مى مَّدنا ًفييىا أىبىدنا، كى اًلدنا ميخى خى
اًلدنا  (3) ـى خى يىنَّ سَّاهي ًفي نىاًر جى سيمِّا فىقىتىؿى نىٍفسىوي، فىسيمُّوي ًفي يىًدًه يىتىحى

مَّدنا ًفييىا أىبىدن  اًلدنا ميخى ـى خى يىنَّ أي ًبيىا ًفي بىٍطًنًو ًفي نىاًر جى ًديدىتيوي ًفي يىًدًه يىجى ًديدىةو، فىحى ٍف قىتىؿى نىٍفسىوي ًبحى مى ا، كى
مَّدنا ًفييىا أىبىدنا" ميخى
(4). 

ٍبًد المَّوً كأباح قتؿ النَّفس بالحؽّْ،  : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو بف مسعكد  عىٍف عى "الى يىًحؿُّ  :، قىاؿى
: النٍَّفسي بً دى  ، يىٍشيىدي أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىأىنّْي رىسيكؿي المًَّو، ًإالَّ ًبًإٍحدىل ثىبلىثو النٍَّفًس، كىالثَّيّْبي ـي اٍمًرئو ميٍسًمـو

ًة " مىاعى الزَّاًني، كىالمىاًرؽي ًمفى الدّْيًف التَّاًرؾي ًلٍمجى
(5). 

مع  كصحيناتربكينا  زؽ، كالبد مف االىتماـ بيـ كرعايتيـالرّْ  فبلبد مف اإلكثار مف األكالد فبيـ يزداد
 تكفر التٍَّنشئة اإليمانية ليككنكا فاعميف مينتجيف.

 .صحة اإلنسافالث: العناية بالمقصد الث  
كىي مف أعظـ ما أنعـ بو عمينا مف بعد نعمة الدّْيف،  حة،عمينا بنعمة الصّْ  أنعـ ا 

ذىا مىًرٍضتي فىييكى ﴿تعالى: ا ، قاؿ لنا افي الميعافييك الشَّ فمرضنا  ا إذاكمف ًنعىمو عمينا فييا أنن كىاً 

                                                           
 (.66/ 5تفسير ابف كثير )( (1

ا أىٍشبىوى ( (2 مى ٍميو أىٍك تىرىاـو كى مىى رى دىل( الرَّاءي كىالدَّاؿي كىاٍليىاءي أىٍصؿه كىاًحده يىديؿُّ عى ... الرَّدىل، كىىيكى  قاؿ ابف فارس: ")رى ذىًلؾى
دّْم: التَّيىكُّري ًفي اٍلمىٍيكىل ، كىأىٍردىاهي المَّوي: أىٍىمىكىوي، كىالتَّرى ًدمى يىٍردىل، ًإذىا ىىمىؾى ، ييقىاؿي رى ؾي / 2". انظر: مقاييس المغة )اٍليىبلى

506.) 
ؿي ( (3 ًف: فىاأٍلىكَّ اءي كىالسّْيفي أىٍصبلى ( اٍلحى ٍكتو ًعٍندى قاؿ ابف فارس: ")حىسَّ ٍيًرًه، كىالثَّاًني ًحكىايىةي صى مىبىةي الشٍَّيًء ًبقىٍتؿو أىٍك غى غى

شىبىًيًو". انظر: مقاييس المغة ) عو كى ٍسكان: كىىيكى كالشٍُّرب 9/ 2تىكىجُّ سىا الطائري الماءى يىٍحسيك حى (. كقاؿ ابف منظكر: "حى
ٍسكي الًفٍعؿ، كىالى ييقىاؿي ًلمطَّاًئًر  سَّاهي". انظر: لساف العرب )لئًلنساف، كالحى ٍسكان كتحى سا الشيءى حى ، كحى  (.176/ 14شىًربى

ًبيًث )( (4 اؼي ًمٍنوي كىالخى ا ييخى ًبمى ْـّ كىالدَّكىاًء ًبًو كى / رقـ 140 – 139/ 7أخرجو البخارم؛ كتاب: الطب، باب: شيٍرًب السُّ
ٍبًد الكىىَّاًب، 5778 ٍبدي المًَّو ٍبفي عى دَّثىنىا عى : سىًمٍعتي (، قاؿ: حى ، قىاؿى مىٍيمىافى دَّثىنىا شيٍعبىةي، عىٍف سي اًرًث، حى اًلدي ٍبفي الحى دَّثىنىا خى حى

ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى ، عى دّْثي ، ييحى : الحديث.، عىًف النًَّبيّْ ذىٍككىافى  قىاؿى
ٍفًس كىالعىٍيفى ًبالعىٍيًف كىاألىٍنؼى ًباألىٍنًؼ كىاأليذيفى أخرجو البخارم؛ كتاب: الٌديات، باب: قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: ﴿أىفَّ النٍَّفسى ًبالنَّ ( (5

ا  ـٍ ًبمى ـٍ يىٍحكي مىٍف لى دَّؽى ًبًو فىييكى كىفَّارىةه لىوي كى ٍف تىصى اصه فىمى كحى ًقصى ـي ًباأليذيًف كىالسّْفَّ ًبالسّْفّْ كىالجيري أىٍنزىؿى المَّوي فىأيكلىًئؾى ىي
﴾ ]المائدة:  ، عىٍف 6878/ 5/ 9[ )45الظَّاًلميكفى دَّثىنىا األىٍعمىشي دَّثىنىا أىًبي، حى ، حى ٍفصو دَّثىنىا عيمىري ٍبفي حى       (، قاؿ: حى

ٍبًد المًَّو  كؽو، عىٍف عى ٍبًد المًَّو ٍبًف ميرَّةى، عىٍف مىٍسري : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو عى  : الحديث.، قىاؿى
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عىٍف بؿ ما مف داءو ييصيب اإلنساف إال كلو دكاءه قد نعممو كقد ال نعممو،  [،80]الشعراء:  ﴾يىٍشًفيفً 
ٍيرىةى  ًف النًَّبيّْ  ،أىًبي ىيرى ا أىٍنزىؿى المَّوي دىاءن ًإالَّ  عى : "مى  .(1)أىٍنزىؿى لىوي ًشفىاءن"قىاؿى
انتقاؿ ألف المخالطة سبب مف أسباب  ؛عف مخالطة المريض لمسميـ نىيىى النَّبي ك 
ؽ ا مف األضرار التي تى ييعتبر ضررن  الذم المرض الذم ينمك  قدرتو عمى اإلنتاج فىتيضعؼميـ السَّ بٍمحى

ٍيرىةى  ،كيزدىر بو االقتصاد ميٍمًرضه  (2): "الى ييكًردىفَّ ًبيُّ ، قىاؿ، قاؿ النَّ  فعىٍف أىًبي ىيرى
مىى  (3) عى

ميًصحٍّ 
ذَّر النَّبي  ،(5)"(4) ٍبدً  عىفٍ اعكف كانتقالو لؤلصحاء، مف مرض الطَّ  كقد حى         الرٍَّحمىًف  عى

مىٍيوً : أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ٍبفي عىٍكؼو ا : "ًإذىا سىًمٍعتيـٍ ًبًو ًبأىٍرضو فىبلى تىٍقدىميكا عى قىعى ًبأىٍرضو كىأىٍنتيـٍ ، قىاؿى ذىا كى ، كىاً 
كا ًفرىارنا ًمٍنوي" ًبيىا، فىبلى تىٍخريجي
(6). 

ٍنيج النَّبكم ما ىك إال نظاـ حياة،  ، لكف تيا صحينا كعقميناعاير عمى  ثُّ حي يى فس ك حفظ النَّ يفالمى
: عىًف اٍبًف عىبَّاسو رىضً ف فيغبف فييا، عمةالقميؿ القميؿ مف يىٍستىشعر فضؿ ىذه النّْ  ا، قىاؿى ٍنييمى يى المَّوي عى

ٍغبيكفه قىاؿى النًَّبيُّ  تىاًف مى : "ًنٍعمى
ةي كىالفىرىاغي" (7) حَّ ًفيًيمىا كىًثيره ًمفى النَّاًس: الصّْ

، كعندما يككف اإلنساف (1)
ا  ا نافعنا بما لديسميمنا صحيحن  أفكار كخطط عقمية.قدراتو ك  مف وسىيىككف مينتجن

                                                           
ا أىٍنزىؿى ال( (1 دَّثىنىا 5678/ رقـ 122/ 7مَّوي دىاءن ًإالَّ أىٍنزىؿى لىوي ًشفىاءن )أخرجو البخارم؛ كتاب: الطّْب، باب: مى (، قاؿ: حى

، قىاؿى  سىٍيفو دَّثىنىا عيمىري ٍبفي سىًعيًد ٍبًف أىًبي حي ، حى بىٍيًرمُّ دى الزُّ دَّثىنىا أىبيك أىٍحمى مَّدي ٍبفي الميثىنَّى، حى ، ميحى بىاحو دَّثىًني عىطىاءي ٍبفي أىًبي رى : حى
ٍف أىًبي ىي  ٍيرىةى عى ًف النًَّبيّْ رى : الحديث. ، عى  قىاؿى

ًبؿي اٍلمىاءى تىًرديهي ًكٍردنا، كىاٍلًكٍردي: ًكٍردي الٍ ( (2 دىًت اإٍلً : كىرى ييقىاؿي دىًر. كى ؼي الصَّ ذىٍت قاؿ ابف فارس: "اٍلًكٍردي: ًخبلى مَّى ًإذىا أىخى حي
". انظر: مقاييس المغة ) ٍقتو اًحبىيىا ًلكى  (.105/ 6صى

، الى ألىٍجؿ ابف األثير: "قاؿ ( (3 ى، فىنىيى أىٍف يىٍسًقي إًبمىوي الميٍمًرضي مىعى ًإًبًؿ الميًصحّْ : الًَّذم لىوي إبؿه مىٍرضى الميٍمًرضي
اًحًبيىا أىفَّ ذىًلؾى ًمٍف قىًبيًؿ العى  قىعى ًفي نىٍفًس صى حاح ريبَّما عىرىض لىيىا مىرىضه فىكى لىًكٍف أًلىفَّ الصّْ فيىٍفًتنيو  ٍدكىل،العىٍدكىل، كى

ٍنوي". انظر: النياية في غريب الحديث كاألثر )  (.319/ 4كييشىكّْكيو، فىأىمىرى باًجتنابو كالبيٍعد عى
اءي". انظر: مقاييس المغة ) ((4 احه كىأىًصحَّ ًبميوي ًصحى : الًَّذم أىٍىميوي كىاً          (. كقاؿ 281/ 3قاؿ ابف فارس: "كىاٍلميًصحُّ

ٍف ًإبميو ابف األثير: "الميًصحُّ  مىى مى ى عى ٍف ًإبميو مىٍرضى ٍت ماشيتيوي ًمفى األٍمراض، كالعىاىاًت: أىٍم الى ييكًردىفَّ مى : الًَّذم صىحَّ
اًؿ الميٍمرض. فيظيٌف أىنَّيى  اًؿ الميًصٌح مىا ظىير ًبمى افىةى أىٍف يظيىر بمى احه كيىٍسًقييا مىعىيا، كأنَّو كىًره ذىًلؾى مىخى ا أٍعدىٍتيا ًصحى

". انظر: النّْ فيأثـى   (.12/ 3ياية في غريب الحديث كاألثر )ًبذىًلؾى
مىمىةى: سىًمعى 5771/ رقـ 138/ 7أخرجو البخارم؛ كتاب: الطّْب، باب: الى ىىامىةى )((5 ٍف أىًبي سى           (، قاؿ: كىعى

ٍيرىةى  : قىاؿى النًَّبيُّ أىبىا ىيرى  : الحديث.، بىٍعدي يىقيكؿي
ا ييٍذكىري ًفي الطَّاعيكًف )أخرجو البخارم؛ ك( (6 ٍبدي المًَّو 5730/ رقـ 130/ 7تاب: الطّْب، باب: مى دَّثىنىا عى    (، قاؿ: حى
اًمرو ا ٍبًد المًَّو ٍبًف عى ، عىٍف عى ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى اًلؾه نىا مى ، أىٍخبىرى ، فىمىمَّا كىافى ًبسىٍرغى بىمى  -ٍبفي ييكسيؼى رىجى ًإلىى الشٍَّأـً غىوي أىفَّ عيمىرى خى

قىعى ًبالشٍَّأـً  بىاءى قىٍد كى : أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  -أىفَّ الكى ًف ٍبفي عىٍكؼو ٍبدي الرٍَّحمى  قىاؿ: الحديث. فىأىٍخبىرىهي عى
( اٍلغىٍيفي كىاٍلبىاءي كىالنُّكفي كىًممىةه تىديؿُّ ( (7 اـو  قاؿ ابف فارس: ")غىبىفى ٍعؼو كىاٍىًتضى مىى ضى ؿي ًفي بىٍيًعًو، فىييكى ييقىاؿي غيًبفى الرَّجي  ،عى

ٍبننا،  ذىًلؾى ًإذىا اٍىتيًضـى ًفيوً ييٍغبىفي غى ذىًلؾى ًإذىا ضىعيؼى رىٍأييوي". انظر: مقاييس المغة ) ،كى  (. كقاؿ 411/ 4كىغىبىفى ًفي رىٍأًيًو، كى
بىنان فيك مغبكف في البيع، إذا ٍبنان كغى يد: كالغىٍبف: مصدر غىًبفى الرجؿي في البيع غى / 1نقصو. انظر: جميرة المغة ) ابف ديرى
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 سالمة عقؿ اإلنساف.العناية بابع: المقصد الر  
بو اإلنساف ميمىيزنا كميدركنا لما حكلو مف مككنات  العقؿ بيت العمـ كالمعرفة، كقد جعؿ ا 

اًء مىاءن فىييٍحًيي ًبًو ﴿تعالى: ا البيئة، قاؿ  يينىزّْؿي ًمفى السَّمى طىمىعنا كى ٍكفنا كى ـي اٍلبىٍرؽى خى ًمٍف آيىاًتًو ييًريكي كى
يىاتو ًلقىٍكـو يىٍعًقميكفى اأٍلىٍرضى بىٍعدى مىكٍ  :  ﴾ًتيىا ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى ذا ما فىقىد اإلنساف صكابو 24]الرـك [، كا 

ـي الًَّذيفى الى يىٍعًقميكفى ﴿ينطبؽ عميو قكلو تعالى: ف كعقمو، ُـّ اٍلبيٍك ]األنفاؿ:  ﴾ًإفَّ شىرَّ الدَّكىابّْ ًعٍندى المًَّو الصُّ
اعتناؽ  كأقكلنا مف كؿ ما يضرىا، سكاء كاف باستعارة [، فبل بد مف الحفاظ عمى سبلمة ع22

ر  ٍنيىا، فعىٍف عىاًئشىةى مف مسكرات كغيرىا العقؿبأفكار ضالة أك بشرب ما يىضي ، عىًف رىًضيى المَّوي عى
" النًَّبيّْ  رىاـه : "كيؿُّ شىرىابو أىٍسكىرى فىييكى حى قىاؿى

 يحقؽ ، كاإلنساف بيذه الحالة ال يككف كاعيان كمف ثـ ال(2)
ٍنييمىا عىًف اٍبًف عيمىرى  ،في أم مجاؿ كاف أم تقدـ تنمكيان  : قىاؿى رىسيكؿي اً رىًضيى المَّوي عى كيؿُّ ": ، قىاؿى

ـٍ يىتيٍب، لىـٍ  ٍمرى ًفي الدٍُّنيىا فىمىاتى كىىيكى ييٍدًمنييىا لى مىٍف شىًربى اٍلخى رىاـه، كى كيؿُّ ميٍسًكرو حى ، كى ٍمره ٍبيى ميٍسًكرو خى ا  يىٍشرى
ًرفن ، (3)"ًفي اآٍلًخرىةً  ه ىذا كيؤذيو ا يىتىمىقىافالعقؿ ىك الميفىكر الميبدع، فىًمف دكنو يعيش اإلنساف تىاًئيا خى

فياء الذيف ال يستطيعكف التَّصرؼ في الماؿ عف السُّ  األمكاؿأمرنا بحفظ   ذاؾ، حتى أفَّ ا
ياع، قاؿ  ـ عنيـ الخيسراف كالضَّ دارتو مما يىٍنجي عىؿى المَّوي تعالى: ا كا  ـي الًَّتي جى ﴿كىالى تيٍؤتيكا السُّفىيىاءى أىٍمكىالىكي

كفنا﴾ ]النساء:  ـٍ قىٍكالن مىٍعري قيكليكا لىيي ـٍ كى ـٍ ًفييىا كىاٍكسيكىي ـٍ ًقيىامنا كىاٍرزيقيكىي  [.5لىكي
كاـز حفظ فالتَّعميـ ييعتبر مف لكلمعناية بسبلمة عقؿ اإلنساف ال بد مف تعمـ العمكـ النَّافعة، 

ٍيرىةى  فيصبح الفرد عاقبلن كاعينا ينفعو عممو في حاؿ حياتو كبعد مكتو، العقؿ، ، أىفَّ عىٍف أىًبي ىيرى
اًريىةو، أىٍك ًعمٍ رىسيكؿى اً  دىقىةو جى ثىةو: ًإالَّ ًمٍف صى ٍنوي عىمىميوي ًإالَّ ًمٍف ثىبلى ٍنسىافي اٍنقىطىعى عى : "ًإذىا مىاتى اإٍلً ـو ، قىاؿى

                                                                                                                                                                          

رَّؾي أك بالتٍَّسكيًف في البىٍيًع كبالتحريًؾ في الرَّ 173 كز أبادم: "كغىبىنىوي في البىٍيًع يىٍغًبنيوي غيٍبنان كييحى أًم". انظر: (، كقاؿ الفىٍيري
 (.1573القامكس المحيط )ص

دَّثىنىا المىكّْيُّ 6412/ رقـ 88/ 8شي اآلًخرىًة )قاؽ، باب: الى عىٍيشى ًإالَّ عىيٍ أخرجو البخارم؛ كتاب: الرّْ ( (1     (، قاؿ: حى
، عىٍف أىًبيًو، عىًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى ا ٍبدي المًَّو ٍبفي سىًعيدو ىيكى اٍبفي أىًبي ًىٍندو نىا عى ، أىٍخبىرى ـى : قىاؿى ٍبفي ًإٍبرىاًىي ا، قىاؿى ٍنييمى  المَّوي عى

 : الحديث.النًَّبيُّ 
كءي ًبالنًَّبيًذ، كىالى الميٍسًكًر )أخرجو ال( (2 دَّثىنىا 242/ رقـ 1/58بخارم؛ كتاب: الكضكء، باب: الى يىجيكزي الكيضي (، قاؿ: حى

اًئشىةى  مىمىةى، عىٍف عى ، عىٍف أىًبي سى دَّثىنىا الزٍُّىًرمُّ : حى ، قىاؿى دَّثىنىا سيٍفيىافي : حى ٍبًد المًَّو، قىاؿى ًميُّ ٍبفي عى ًف النًَّبيّْ رىًضيى المَّوي عىنٍ  عى  يىا عى
: الحديث.  قىاؿى

رىاـه )( (3 ٍمرو حى ٍمره كىأىفَّ كيؿَّ خى (، 2003/ رقـ 1587/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: األشربة، باب: بىيىاًف أىفَّ كيؿَّ ميٍسًكرو خى
ادي ٍبفي  مَّ دَّثىنىا حى : حى ، قىاالى ، كىأىبيك كىاًمؿو ًبيًع اٍلعىتىًكيُّ دَّثىنىا أىبيك الرَّ ، عىًف  قاؿ: حى ، عىٍف نىاًفعو دَّثىنىا أىيُّكبي ، حى ٍيدو                  زى

ا اٍبًف عيمىرى  ٍنييمى : قىاؿى رىسيكؿي اً رىًضيى المَّوي عى  : الحديث.، قىاؿى
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اًلحو يىٍدعيك لىوي"ييٍنتى  لىدو صى فىعي ًبًو، أىٍك كى
     قاؿ كمف نتائج العمـ حصكؿ الرّْفعة في الدُّنيا كاآلخرة،  ،(1)

﴾ ]المجادلة: ا  اتو ـى دىرىجى ـٍ كىالًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم نيكا ًمٍنكي  .[11تعالى: ﴿يىٍرفىًع المَّوي الًَّذيفى آمى
     قاؿ اقو في التَّفكير في األمكر البلفائدة منيا، كمما يساعد عمى حفظ العقؿ عدـ إرى

ٍسعىيىاتعالى: ﴿الى ييكىمّْؼي المَّوي نىٍفسناا  ٍبدى اً ٍبفى مىٍسعيكدو  كعفٍ  ،[286﴾ ]البقرة: ًإالَّ كي مىا ": ، قىاؿى  عى
، ًإالَّ كىافى ًلبى  ًديثنا الى تىٍبميغيوي عيقيكليييـٍ دّْثو قىٍكمنا حى ـٍ ًفٍتنىةن أىٍنتى ًبميحى ، فبلبد مف تكميؼ العقؿ ما (2)"ٍعًضًي

 يستطيع فىٍيمو.

                                                           
فىاًتًو )( (1 ٍنسىافى ًمفى الثَّكىاًب بىٍعدى كى ؽي اإٍلً ا يىٍمحى ، قاؿ: (1631/ رقـ 1255/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: الكصية، باب: مى

اًعيؿي ىيكى ا دَّثىنىا ًإٍسمى ، قىاليكا: حى ٍجرو ، كىاٍبفي حي قيتىٍيبىةي يىٍعًني اٍبفى سىًعيدو ، كى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي أىيُّكبى ًء، عىٍف حى ًف اٍلعىبلى ، عى ٍعفىرو ٍبفي جى
ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى : الحديث.، أىفَّ رىسيكؿى اً أىًبيًو، عى  ، قىاؿى

ًديًث ًبكيؿّْ مىا سىًمعى )أخرجو مسمـ ( (2 ًف اٍلحى دَّثىًني أىبيك الطَّاًىًر، 5/ رقـ11/ 1في المقدمة، باب: النٍَّيًي عى ( قاؿ: كحى
، عىٍف عيبىٍيًد اً  ، عىًف اٍبًف ًشيىابو ًني ييكنيسي : أىٍخبىرى ، قىاؿى نىا اٍبفي كىٍىبو : أىٍخبىرى مىةي ٍبفي يىٍحيىى، قىاالى ٍرمى ٍبًد اً كىحى ٍبًف عيٍتبىةى،   ٍبًف عى

ٍبدى اً ٍبفى مىٍسعيكدو  : الحديث.أىفَّ عى  ، قىاؿى
                                                                                                 تخريج الحديث:

ا بف الحكـ بمثمو،  ( مف طريؽ محمد بف عبد611/ رقـ 362أخرجو البييقي في المدخؿ إلى السُّنف الكبرل )
( مف طريؽ سفياف بف عيينة بنحكه، كمف 892/ رقـ 541/ 1كأخرجو ابف عبد البر في جامع بياف العمـ كفضمو )

، سيٍحنيكف( مف ة(، ثبلثتيـ )محمد بف عبد ا بف الحكـ، سفياف بف عيين888/ رقـ 539/ 1طريؽ سيٍحنيكف بمثمو )
( عف إسحاؽ، كالخطيب البغدادم في 8850/ رقـ 171/ 9مو الكبير )طريؽ يكنس، كأخرجو الطبراني في معج
فار، كبلىما 1321/ رقـ 108/ 2الجامع ألخبلؽ الراكم كآداب السَّامع ) ( مف طريؽ إسماعيؿ بف محمد الصَّ

ٍعمىر( عف الزُّىرم بو.  )إسحاؽ، إسماعيؿ بف محمد( مف طريؽ مىٍعمىر بنحكه، كبلىما )ييكنس، مى
 سناد:دراسة رواة اإل

بف حرممة بف عمراف أبك حفص التجيبي المصرم، صاحب الشافعي،  حرممة بف يحيىجميع ركاتو ثقات، إال 
صدكؽ؛ قاؿ عنو يحيى بف معيف: "كىافى شيخ ًبمصر ككاف أعمـ النَّاس ًباٍبف كىب"، كقاؿ أبك حاتـ: "ييكتب حديثو 

ذاني البف عدم عندما سألو أف ييممي عميو شيئا مف حديث كال ييحتج بو"، كقاؿ عبد ا بف محمد بف إبراىيـ الفرىا
مىةى حرممة ضعيؼ"، كقاؿ ابف عدم: "كقد تبحرت حديث حرممة كفتشتو الكثير فمـ أجد في  ٍرمى ا تىٍصنىعي ًبحى مى حرممة: "كى

رب حديثو ما يجب أف ييضعؼ مف أجمو، كرجؿ يتكارل بف كىب عندىـ كيككف عنده حديثو كمو فميس ببعيد أف ييغ
فرادات بف كىب"، كقاؿ الذَّىبي: "صدكؽ ييغرب"، كقاؿ في مكضع  عمى غيره مف أصحاب بف كىب كتب كنسخ كا 

 آخر: "صدكؽ مف أكعية العمـ"، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ".
(، الكامؿ في ضعفاء 274/ 3عديؿ البف أبي حاتـ )(، الجرح كالتَّ 477/ 4كرم )ركاية الدٌ  -انظر: تاريخ ابف معيف 

/ رقـ 156(، تقريب التَّيذيب البف حجر )ص153/ 1) عفاء لمذىبي(، الميغني في الضُّ 404/ 3)البف عدم جاؿ الرّْ 
1175.) 

ا قميبلن كفي غير الزىرم خطأ". انظر: تقريب ُيونس بف يزيدكقيؿ في  : "ثقة إال أف في ركايتو عف الزُّىرم كىمن
= ىرم كلـ ييـ فيو؛ ألنو تيكبع فيوحديث ركل فيو عف الز : كىذا القمت(، 7919/ رقـ 614)صالبف حجر يذيب التَّ 
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 توفير الغذاء.العناية بالمقصد الخامس: 
 ،عمى الحركة، كميقكـ مف ميقكمات الحياة لديو بيا اإلنسافيتقكل اقة التي الطَّ  مصدر الغذاء
نو أساس جميع أنكاع انعدمت الحياة البَّشرية كسكنت، كبانعداميا ينعدـ كؿ شيء؛ ألفإذا انعدـ 

مى ىذه بمدل حاجة مخمكقو إلى ذلؾ أكجد لو ع ا لعمـ ك التَّنمية كميا، كمنيا: االقتصادية، 
ٍيتىةي أىٍحيىٍينىاىىا كىأىٍخرىٍجنىا ﴿تعالى:ا األرض ميقكمات الحياة مف غذاء كغيره، قاؿ  كىآيىةه لىييـي اأٍلىٍرضي اٍلمى

بِّا فىًمٍنوي يىٍأكي  ٍرنىا ًفييىا ًمفى اٍلعيييكًف  *ميكفى ًمٍنيىا حى فىجَّ نَّاتو ًمٍف نىًخيؿو كىأىٍعنىابو كى عىٍمنىا ًفييىا جى ًليىٍأكيميكا ًمٍف * كىجى
كفى  ـٍ أىفىبلى يىٍشكيري ًممىٍتوي أىٍيًديًي مىا عى ًرًه كى و مف كتً [، فبلبد مف حصكؿ الفرد عمى قي 35 - 33]يس:  ﴾ثىمى

، ، عىٍف رىسيكًؿ المًَّو عىًف الًمٍقدىاـً كؿ بحجة المساعدة، فنات الدُّ ك حرر مف مىعي كيجب التَّ  ،عمؿ يده
دى  فَّ نىًبيَّ المًَّو دىاكي ٍيرنا ًمٍف أىٍف يىٍأكيؿى ًمٍف عىمىًؿ يىًدًه، كىاً  ا قىطُّ، خى ده طىعىامن ا أىكىؿى أىحى : "مى ، كىافى يىٍأكيؿي قىاؿى

ًمٍف عىمىًؿ يىًدًه"
بلـ يعممكف لًميىف الميختمفة، حيث كاف األنبياء عمييـ السَّ الشتغاؿ باال بد مف اك  ،(1)

يىٍمشيكفى ًفي ﴿تعالى: ا كييتَّاجركف، قاؿ  ـى كى ًميفى ًإالَّ ًإنَّييـٍ لىيىٍأكيميكفى الطَّعىا ٍمنىا قىٍبمىؾى ًمفى اٍلميٍرسى مىا أىٍرسى كى
راعة التي ىي مصدر  ي كمف الًميف التي أرشدنا إلييا النَّب [،20]الفرقاف: ﴾ اأٍلىٍسكىاؽً  ًمٍينة الزّْ

ا ًمٍف ميٍسًمـو يىٍغًرسي غىٍرسنا أىٍك يىٍزرىعي قاؿ: قاؿ رسكؿ ا ،  عف أنس بف مالؾفالغذاء النَّباتي،  : "مى
دىقىةه" ا فىيىٍأكيؿي ًمٍنوي طىٍيره أىٍك ًإٍنسىافه أىٍك بىًييمىةه ًإالَّ كىافى لىوي ًبًو صى ٍرعن زى
(2). 

ثّْو عمى الرَّعي الذم يككف  النَّبي ككذلؾ أرشدنا  إلى مصدر الغذاء الحيكاني، كذلؾ ًبحى
كأباح الشَّارع الحكيـ لنا لحـك  مف خبللو تىنمية الثَّركة الحيكانية، التي ىي مصدر الغذاء الحيكاني،

ـٍ ًفي اأٍلىٍنعىاـً ، قاؿ ا تعالى: (3)األنعاـ، كىي: اإلبؿ كالبقر كالغنـ فَّ لىكي ـٍ ًممَّا ًفي ﴿كىاً  لىًعٍبرىةن نيٍسًقيكي
﴾ ]المؤمنكف:  ًمٍنيىا تىٍأكيميكفى ـٍ ًفييىا مىنىاًفعي كىًثيرىةه كى لىكي ، فىتيٍبنى مف ليحكميا أجسامنا كنتقكل [21بيطيكًنيىا كى

ٍيرىةى بيا، كما مف نىبي إال كقد رعى الغىنـ،  ًف النًَّبيّْ عىٍف أىًبي ىيرى ا بىعىثى ال ، عى : "مى مَّوي نىًبيِّا ًإالَّ قىاؿى

                                                                                                                                                                          

البف حجر تقريب التَّيذيب . كىك مىعمر بف راشد األزدم: ثقة ثبت فاضؿ -كما بينت في التَّخريج-مف ًقبىؿ مىعمر =
 (.6809/ رقـ 541)ص

 الحكـ عمى الحديث:
 التجيبي المصرم، صاحب الشَّافعي،بف حرممة بف عمراف أبك حفص ؛ ألجؿ حرممة بف يحيى حسف اإلسنادقمت: 

الطَّاىر، كىك: أحمد بف عمرك بف عبد ا بف عمرك بف السَّرح المصرم ثقة.  يصدكؽ، كقد تيكبع فيو مف ًقبؿ أب
حيح لغيره. كا 85/ رقـ 83)صالبف حجر تقريب التَّيذيب   أعمـ.تعالى (، فيرتقي إلى الصَّ

 (.44سبؽ تخريجو )ص( (1
 (.44)ص سبؽ تخريجو( (2
". تفسير ابف كث( (3 قىتىادىةي كىغىٍيري كىاًحدو سىفي كى / 3ير )قاؿ ابف كثير: "بىًييمىةي اأٍلىٍنعاـً ًىيى اإلبؿ كالبقر كالغنـ، قالو أبك اٍلحى
6.) 
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مىى قىرىاًريطى  ، كيٍنتي أىٍرعىاىىا عى ـٍ : "نىعى ؟ فىقىاؿى ابيوي: كىأىٍنتى "، فىقىاؿى أىٍصحى ـى رىعىى الغىنى
أًلىٍىًؿ مىكَّةى"(1)

بؿ لـ ، (2)
 فقد سىخَّر ا الغذاء البىحرم الذم يحتاجو اإلنساف كاحتياجو لمغذاء البَّرم،  ييغفؿ النَّبي 
﴾ طىًريِّا لىٍحمنا ًمٍنوي  ًلتىٍأكيميكا اٍلبىٍحرى  سىخَّرى  الًَّذم كىىيكى ﴿لبىحر كما فيو مف منافع، قاؿ ا تعالى: لئلنساف ا

ٍيتىتيوي  الًحؿُّ  مىاؤيهي، الطَّييكري  "ىيكى :  المَّوً  رىسيكؿي  كقىاؿى ، [14: النحؿ] اًبر(3)"مى  :قىاؿأنَّو  ، كعىٍف جى

                                                           
ًد". ( (1 ياية في غريب انظر: النّْ قاؿ ابف األثير: "الًقيراط: جيزء ًمٍف أىٍجزىاًء الًدينار، كىىيكى ًنٍصؼي عيٍشره ًفي أىٍكثىًر اٍلًببلى

(. كقاؿ ابف حجر: "في ركاية ابف ماجة عف سكيد بف سعيد عف عمرك بف يحيى كنت 42/ 4الحديث كاألثر )
ينار أك أرعاىا ألىؿ مكة بالقراريط... قاؿ سكيد أحد ركاتو يعني كؿ شاة بقيراط يعني القيراط الذم ىك جزء مف الدّْ 

     ريط اسـ مكضع بمكة كلـ يرد القراريط مف الفضة، كصكبو ابف الجكزم تبعنا رىـ، قاؿ إبراىيـ الحربي قراالدّْ 
البف ناصر كخطأ سكيدنا في تفسيره، لكف رجح األكؿ ألف أىؿ مكة ال يعرفكف بيا مكاننا يقاؿ لو قراريط، كأما ما 

: بعث مكسى كىك راعي  ركاه النَّسائي مف حديث نصر بف حزف قاؿ افتخر أىؿ اإلبؿ كأىؿ الغنـ فقاؿ رسكؿ ا
غنـ كبعث داكد كىك راعي غنـ كبعثت كأنا أرعى غنـ أىمي بجياد فزعـ بعضيـ أف فيو ردنا لتأكيؿ سكيد بف سعيد؛ 
د بجيد إذ ال مانع مف  ألنو ما كاف يرعى باألجرة ألىمو فيتعيف أنو أراد المكاف فعبر تارة بجياد كتارة بقراريط كليس الرَّ

ألىمو بغير أجرة كلغيرىـ بأجرة، أك المراد بقكلو أىمي أىؿ مكة فيتحد الخبراف كيككف في أحد  الجمع بيف أف يرعى
الحديثيف بيف األجرة كفي اآلخر بيف المكاف فبل ينافي ذلؾ كا أعمـ، كقاؿ بعضيـ لـ تكف العرب تعرؼ القيراط 

ا ييذكر فييا حيح يستفتحكف أرضن القيراط كليس االستدالؿ لما ذكر مف نفي  الذم ىك مف النقد كلذلؾ جاء في الصَّ
 (.441/ 4المعرفة بكاضح". انظر: فتح البارم )

مىى قىرىاًريطى ) ((2 دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي 2262/ رقـ 88/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: اإلجارة، باب: رىٍعًي الغىنىـً عى (، قاؿ: حى
ك ٍبفي يىٍحيىى دَّثىنىا عىٍمري ، حى مَّدو المىكّْيُّ ٍيرىةى ميحى دًّْه، عىٍف أىًبي ىيرى ًف النًَّبيّْ ، عىٍف جى : الحديث. ، عى  قىاؿى

اًء اٍلبىٍحًر ) كأخرجو أب( (3 كًء ًبمى ٍبدي المًَّو 83/ رقـ 21/ 1داكد في سننو؛ كتاب: الطيارة، باب: اٍلكيضي دَّثىنىا عى (، قاؿ: حى
ٍفكىافى ٍبًف سيمىيٍ ا ، عىٍف صى اًلؾو ٍسمىمىةى، عىٍف مى ًؽ، أىفَّ اٍلميًغيرىةى ٍبفى أىًبي بيٍردىةى ٍبفي مى مىمىةى، ًمٍف آًؿ اٍبًف اأٍلىٍزرى ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف سى  -ـو

ٍبًد الدَّاًر  ٍيرىةى  -كىىيكى ًمٍف بىًني عى ... الحديث.أىٍخبىرىهي، أىنَّوي سىًمعى أىبىا ىيرى ؿه : سىأىؿى رىجي  ، يىقيكؿي
 تخريج الحديث:

(، كالنَّسائي في سننو 69/ رقـ 101 - 100/ 1التّْرمذم في سننو ) ،(60 رقـ/ 29/ 2) المكطأ في مالؾ أخرجو
(، 8735/ رقـ 349/ 14(، كأحمد في مسنده )386/ رقـ 136/ 1(، كابف ماجو في سننو )332/ رقـ 176/ 1)

 ي مستدركو(، كالحاكـ ف1243/ رقـ 49/ 4(، كابف ًحبَّاف في صحيحو )756/ رقـ 568/ 1ارمي في سننو )كالدَّ 
 (، جميعيـ مف طريؽ مالؾ بف أنس بو.491/ رقـ 237/ 1)

 دراسة رواة اإلسناد:
كيقاؿ ابف عبد ا بف أبي بردة كقىمىبىو بعضيـ، كثقو النَّسائي كقد كلي إمرة  والمغيرة بف أبي بردة،جميع ركاتو ثقات، 

 الغزك بالمغرب، كذكره ابف ًحبَّاف في الثقات.
 (.410/ 5(، الثّْقات البف ًحبَّاف )6829/ 542ذيب البف حجر )صانظر: تقريب التَّي

 مف آؿ ابف األزرؽ كثقو النَّسائي، كذكره ابف ًحبَّاف في الثقات. وسعيد بف سممة المخزومي
 (.364/ 6(، الثّْقات البف ًحبَّاف )2327/ رقـ 236انظر: تقريب التَّيذيب البف حجر )ص

 =                                                                                       الحكـ عمى الحديث:
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ٍكنىا ٍيشى  غىزى بىطً  جى ٍعنىا عيبىٍيدىةى  أىبيك كىأيمّْرى  ،(1)الخى كتنا البىٍحري  فىأىٍلقىى شىًديدنا، جيكعنا فىجي  ييقىاؿي  ًمٍثمىوي، نىرى  لىـٍ  مىيّْتنا حي
، لىوي  ، ًنٍصؼى  ًمٍنوي  فىأىكىٍمنىا العىٍنبىري ذى  شىٍيرو  ًنيفىأىٍخبىرى  تىٍحتىوي  الرَّاًكبي  فىمىرَّ  ًعظىاًمًو، ًمفٍ  عىٍظمنا عيبىٍيدىةى  أىبيك فىأىخى
اًبرنا سىًمعى  أىنَّوي  الزُّبىٍيًر، أىبيك ًدينىةى  قىًدٍمنىا فىمىمَّا كيميكا: عيبىٍيدىةى  أىبيك قىاؿى : يىقيكؿي  ، جى ،  ًلمنًَّبيّْ  ذىًلؾى  ذىكىٍرنىا المى
وي  ًرٍزقنا "كيميكا،: فىقىاؿى  " كىافى  ًإفٍ  أىٍطًعميكنىا المَّوي، أىٍخرىجى ـٍ ييـٍ  فىأىتىاهي  مىعىكي  .(2)أىكىمىوي فى  بىٍعضي

، كىما النَّبات كالحيكاف، فبذلؾ يككف قد أرشدنا الشَّارع الحكيـ إلى مصدرم الغذاء األساسيي
فإذا ما حافظ عمييما اإلنساف حافظ عمى غذائو، كبمحافظتو عميو يحفظ حياتو التي عمييا ًعمىاد 

 الحياة بجميع أنكاعيا، كمنيا: االقتصادية.
 باب.بمرحمة الش   العنايةادس: المقصد الس  

مرحمة كبالخصكص  ،يةمر العي المرحمة مف األمكر الميمة في تنمية الثَّركة البىشىًريَّة مراعاة 
كاألسرة ىي المسئكلة عف تنمية ىذه المرحمة ، يا؛ ألنيا مرحمة القكة كالنَّشاط عند اإلنسافباب منالشَّ 

ف كاف ثمة تقصير مف األسرة في التَّربية فالمعمـ  فيي الحاضنة لؤلفراد كمف ثـ المدرسة كغيرىا، كا 
تعالى: ﴿المَّوي ا متَّنمية االقتصادية، قاؿ الذَّىبية ل فيرصةالىي يقكـ بتعديؿ السُّمكؾ، فمرحمة الشَّباب 

ٍعفنا  عىؿى ًمٍف بىٍعًد قيكَّةو ضى ٍعؼو قيكَّةن ثيَـّ جى عىؿى ًمٍف بىٍعًد ضى ٍعؼو ثيَـّ جى ـٍ ًمٍف ضى مىقىكي شىٍيبىةن يىٍخميؽي مىا الًَّذم خى كى
﴾ ]الركـ:  ـي اٍلقىًديري ٍعؼ، "ٍككاني رحمو ا تعالى: ، قاؿ الشَّ [54يىشىاءي كىىيكى اٍلعىًمي كاٍلمىٍعنى: ًمٍف ًذم ضى

غىر،  اؿ الطُّفيكًليَّة كىالصّْ ًقيؿ: اٍلميرىاد حى ٍعؼو قيكَّةن﴾ كى عىؿى ًمٍف بىٍعًد ضى فىًإنَّوي ًإٍذ كىًىي: قيكَّةي الشَّبىاًب، ﴿ثيَـّ جى
تىٍشتىد اٍلًخٍمقىة إلى بيميكغ النّْيىاية ٍعفنا﴾،ذىاؾى تىٍستىٍحًكـ اٍلقيكَّة، كى عىؿى ًمٍف بىٍعًد قيكَّةو ضى أىٍم: ًعٍندى اٍلًكبىًر  ﴿ثيَـّ جى

ـً  عاب كييٍنًجز في عممو  باب، فمرحمة الشَّ (3)"كىاٍليىرى ىي كقت القكة، كالمؤمف القىكم الذم يىتىحمؿ الصّْ
ٍيرىةى ضؿ مف غيره، فأف : قىاؿى رىسيكؿي اً عىٍف أىًبي ىيرى ٍيره كىأىحىبُّ ًإلىى اً ، قىاؿى ، خى : "اٍلميٍؤًمفي اٍلقىًكمُّ

ٍف أىصى  ٍز، كىاً  ، كىاٍستىًعٍف ًباً كىالى تىٍعجى ا يىٍنفىعيؾى مىى مى ٍيره اٍحًرٍص عى ًفي كيؿٍّ خى ًعيًؼ، كى ابىؾى ًمفى اٍلميٍؤًمًف الضَّ
                                                                                                                                                                          

(: "ىذا حديث 69/ رقـ 101 - 100/ 1صحيح االسناد، كجميع رجالو ثقات، قاؿ التّْرمذم في سننو )قمت: = 
الشيخيف؛ (: "كىذا إسناد صحيح، رجالو ثقات رجاؿ 145/ 1حسف صحيح"، كقاؿ األلباني في صحيح أبي داكد )

غير سعيد بف سممة، كشيخو المغيرة بف أبي بردة؛ كىما ثقتاف"، كقاؿ شعيب األرنؤكط في تعميقاتو عمى مسند أحمد 
"، سعيد بف سممة(: "حديث صحيح، رجالو ثقات رجاؿ الشَّيخيف غير المغيرة بف أبي بردة ك 7233/ رقـ 171/ 12)

ا-كقاؿ  (: "إسناده صحيح، رجالو كميـ ثقات"، كقاؿ 1243/ رقـ 49/ 4) افبَّ في تعميقاتو عمى صحيح ابف حً  -أيضن
 أعمـ.تعالى (: "إسناده صحيح". كا 756/ رقـ 568/ 1ارمي )حسيف سميـ أسد في تعميقاتو عمى سنف الدَّ 

ًؽ السَّاًقًط ( (1 ـي اٍلكىرى ا ليتنائر كرقييا، كىاٍس ًر ًباٍلعىصى ٍبط: ضٍربي الشَّجى بىطه". انظر: النّْياية في قاؿ ابف األثير: "اٍلخى خى
 (.7/ 2غريب الحديث كاألثر )

ـٍ أىبيك عيبىيٍ ( (2 ، كىأىًميريىي ـٍ يىتىمىقٍَّكفى ًعيرنا ًلقيرىٍيشو        دىةى أخرجو البخارم؛ كتاب: المغازم، باب: غىٍزكىًة ًسيًؼ البىٍحًر، كىىي
رَّاًح ا دَّثىنىا ميسى 4362/ رقـ  (5 /167ٍبفي الجى ك، أىنَّوي (، قاؿ: حى ًني عىٍمره : أىٍخبىرى ، قىاؿى ٍيجو رى ًف اٍبًف جي دَّثىنىا يىٍحيىى، عى دَّده، حى

اًبرنا  : الحديث. سىًمعى جى  ، يىقيكؿي
 (.267/ 4فتح القدير )( (3
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، فىًإفَّ لىٍك تىٍفتى شىيٍ  مىا شىاءى فىعىؿى لىًكٍف قيٍؿ قىدىري اً كى كىذىا، كى حي عىمىؿى ءه، فىبلى تىقيٍؿ لىٍك أىنّْي فىعىٍمتي كىافى كىذىا كى
ريحة في أمكر اآلخرة فس كالقى زيمة النَّ ىنا عى  ةكَّ راد بالقي كالمي ، قاؿ النَّككم رحمو ا تعالى: "(1)الشٍَّيطىاًف"

ا في طمبو ىابن ا إليو كذى في الجياد كأسرع خركجن  كّْ دي ا عمى العى صؼ أكثر إقدامن صاحب ىذا الكى  كفكي يى فى 
بر عمى األذل في كؿ ذلؾ كاحتماؿ كر كالصَّ نٍ يي عف المي زيمة في األمر بالمعركؼ كالنَّ كأشد عى 

ا ليا كأنشط طمبن  ـك كاألذكار كسائر العباداتبلة كالصَّ في ذات ا تعالى كأرغب في الصَّ  اؽّْ شى المى 
عمى الشَّباب أنو كاف يدعكىـ إلى ما يحافظكا  حرصو  ، كمف شدة(2)"كمحافظة عمييا كنحك ذلؾ

يعة لمشباب فتضيع الببلد  بو عمى دينيـ كأخبلقيـ؛ لكي ال ينغمسكا في الفكاحش كالمينكرات الميضَّ
"مىًف اٍستىطىاعى البىاءىةى أنو قاؿ:  عف رسكؿ ا بضياعيـ، 

ًر، كىأىٍحصىفي فى   كٍَّج، فىًإنَّوي أىغىضُّ ًلٍمبىصى ٍميىتىزى
اءه  ، فىًإنَّوي لىوي ًكجى ٍكـً ـٍ يىٍستىًطٍع فىعىمىٍيًو ًبالصَّ مىٍف لى  .(3) "ًلٍمفىٍرًج، كى

اًب النًَّبيّْ  عىٍف أىنىسو  ًمًو ًفي السّْ  سىأىليكا أىٍزكىاجى النًَّبيّْ  ، أىفَّ نىفىرنا ًمٍف أىٍصحى ؟ عىٍف عىمى رّْ
مى  ـي عى : الى أىنىا ـٍ يي قىاؿى بىٍعضي ، كى ـى : الى آكيؿي المٍَّح ييـٍ قىاؿى بىٍعضي كَّجي النّْسىاءى، كى : الى أىتىزى ـٍ يي ، فىقىاؿى بىٍعضي ى ًفرىاشو

 : مىٍيًو. فىقىاؿى ًمدى اى كىأىٍثنىى عى ـي "فىحى مّْي كىأىنىا كىذىا؟ لىًكنّْي أيصى ا بىاؿي أىٍقكىاـو قىاليكا كىذىا كى كَّجي مى ، كىأىتىزى كـي كىأيٍفًطري ، كىأىصي
 .(4)"النّْسىاءى، فىمىٍف رىًغبى عىٍف سينًَّتي فىمىٍيسى ًمنّْي

 دـ االغتباف بالكقت كالصّْحة، كىماييرشد النَّاس عامة كالشَّباب خاصةن إلى ع ككاف النَّبي 
: قىاؿى عىًف اٍبًف عىبَّالئلنساف إال في فترة الشَّباب، ف افي الغالب ال تجتمع ا، قىاؿى ٍنييمى سو رىًضيى المَّوي عى

ةي كىالفىرىاغي"النًَّبيُّ  حَّ تىاًف مىٍغبيكفه ًفيًيمىا كىًثيره ًمفى النَّاًس: الصّْ : "ًنٍعمى
فأم إىماؿ في مرحمة الشَّباب  ،(5)

يؤدم إلى خمؿ في المجتمع، كأم خمؿ يككف في ىذه المرحمة يستمر في حياة الفرد فمف شب عمى 
 اب عميو.شيء ش
 ؛ مف ًقبىؿ المؤسسات الحككمية كالخاصة دريبيةكرات التَّ بناء عمى ذلؾ البد مف إقامة الدَّ ك  
كساب الشَّباب لتأىيؿ بدالن مف  مينة،، كاستغبلؿ ىذه المرحمة الثَّ كاألخبلقية الميارات اإلنتاجية يـكا 

                                                           
تى ( (1 تىٍرًؾ اٍلعىٍجًز كىااًلٍسًتعىانىًة ًباً كى قىاًديًر ًلمًَّو )أخرجو مسمـ؛ كتاب: القدر، باب: ًفي اأٍلىٍمًر ًباٍلقيكًَّة كى / 4ٍفًكيًض اٍلمى

، عىٍف رى 2664/ رقـ 2052 ٍبدي اً ٍبفي ًإٍدًريسى دَّثىنىا عى : حى ، قىاالى دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، كىاٍبفي نيمىٍيرو  ًبيعىةى (، قاؿ: حى
، عىًف اأٍلىٍعرى ا بَّافى ًد ٍبًف يىٍحيىى ٍبًف حى مَّ ، عىٍف ميحى ٍيرىةى ٍبًف عيٍثمىافى ٍف أىًبي ىيرى : قىاؿى رىسيكؿي اً ًج، عى  : الحديث.، قىاؿى

 (.215/ 16شرح النَّككم عمى مسمـ )( (2

 (.83)صسبؽ تخريجو ( (3
نىوي، كىاٍشًتغىاًؿ مىفٍ ( (4 دى ميؤى ٍف تىاقىٍت نىٍفسيوي ًإلىٍيًو، كىكىجى زى عىًف  أخرجو مسمـ؛ كتاب: النكاح، باب: اٍسًتٍحبىاًب النّْكىاًح ًلمى عىجى

ٍكـً ) ًف ًبالصَّ مَّادي 1401/ رقـ 1020/ 2اٍلميؤى دَّثىنىا حى ، حى دَّثىنىا بىٍيزه ، حى دَّثىًني أىبيك بىٍكًر ٍبفي نىاًفعو اٍلعىٍبًدمُّ        (، قاؿ: كحى
، عىٍف أىنىسو ا ٍف ثىاًبتو مىمىةى، عى اًب النًَّبيّْ ٍبفي سى  . الحديث.سىأىليكا.. ، أىفَّ نىفىرنا ًمٍف أىٍصحى

 (.61)صتخريجو سبؽ ( (5
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ببلد كما ىك حاؿ كثيرو منيـ في جميع إىدارىا  فيما ال نفع فيو أك فيما فيو مف الضَّرر بالشَّباب كال
 البمداف.

 .العناية بحسف الُخمؽ ابع:المقصد الس  
الو في تعاممو كمعامبلتو، أال كىي شى البد لمعنصر البى  رم مف زينة يتزيف بيا في ًحمَّو كًتٍرحى

ك ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو : األخبلؽ الفاضمة، فعىف عى ـٍ يىكيٍف رىسيكؿي المَّ "، قىاؿى شنا،  (1)فىاًحشنا ًو لى كىالى ميتىفىحّْ
ـٍ أىٍخبلىقنا" اًسنيكي ـٍ أىحى كي : "ًإفَّ ًخيىارى نَّوي كىافى يىقيكؿي كىاً 
ًف النَّكَّاًس ٍبًف ًسٍمعىافى ، ك (2) اًرمّْ  (3)عى :  اأٍلىٍنصى ، قىاؿى

: سىأىٍلتي رىسيكؿى اً  ٍثـً فىقىاؿى ًف اٍلًبرّْ كىاإٍلً ٍسفي اٍلخي "، عى كىًرٍىتى اٍلًبرُّ حي ، كى ٍدًرؾى اؾى ًفي صى ـي مىا حى ٍث ميًؽ، كىاإٍلً
مىٍيًو النَّاسي   .(4)"أىٍف يىطًَّمعى عى

مكؾ كالخمؽ االقتصادم مف ال بد أف ينشأ الفرد عمى جميؿ األخبلؽ كالعادات فيتعمـ السُّ ك 
ف أخبلؽ ذميمة، كترؾ ما نييّْي عنيا م ،صدؽ كأمانة كغيرىا مما ييباح لو ًفٍعميا في البَّيع كالشّْراء

: قىاؿى ًليى النًَّبيُّ عىٍف أىًبي ذىرٍّ  اؾى ًبكىٍجوو ، قىاؿى لىٍك أىٍف تىٍمقىى أىخى كًؼ شىٍيئنا، كى : "الى تىٍحًقرىفَّ ًمفى اٍلمىٍعري
ٍيرىةى ك ، (5)طىٍمؽو" ًف النًَّبيّْ  عىٍف أىًبي ىيرى : ، عى ٍمؽى كىتىبى ًفي كً "، قىاؿى مىؽى المَّوي الخى تىاًبًو كىىيكى يىٍكتيبي لىمَّا خى

مىى العىٍرًش ًإفَّ رىٍحمىًتي تىٍغًمبي  ٍضعه ًعٍندىهي عى مىى نىٍفًسًو كىىيكى كى ًبي عى  .(6)"غىضى

                                                           
ًمًو كًفعىالو. كالميتىفىحّْش: الًَّذم يىتكمَّؼ ذىًلؾى كيىتىعمدَّه". انظر: النّْياية في غريب ا( (1 لحديث الفىاًحش: "ذيك الفيٍحش ًفي كىبلى

 (.415/ 3كاألثر البف األثير )

ميًؽ كىالسَّ ( (2 ٍسًف الخي ا ييٍكرىهي ًمفى البيٍخًؿ )أخرجو البخارم؛ كتاب: األدب، باب: حي مى اًء، كى (، 6035/ رقـ 14 – 13/ 8خى
: كينَّ  كؽو، قىاؿى دَّثىًني شىًقيؽه، عىٍف مىٍسري : حى ، قىاؿى دَّثىنىا األىٍعمىشي دَّثىنىا أىًبي، حى ، حى ٍفصو دَّثىنىا عيمىري ٍبفي حى ٍبًد المًَّو حى ميكسنا مىعى عى ا جي

دّْثينىا، ًإٍذ قىاؿى ا ك، ييحى ـٍ يىكيٍف رىسيكؿي المًَّو ٍبًف عىٍمرو : الحديث. : لى نَّوي كىافى يىقيكؿي شنا، كىاً   فىاًحشنا كىالى ميتىفىحّْ
ٍبد المًَّو ٍبف أبي بكر ٍبف كبلب ٍبف ربيعة الكبلبي،معدكد ًفي الشامييف، يقاؿ: إف ( (3 النَّكاس ٍبف سمعاف ٍبف خالد ٍبف عى

مىى النًَّبٌي  كزكجو أختو،  ، كأعطاه نعميو، فقبميما رىسيكؿ المًَّو دعا لو رىسيكؿ المًَّو ف أباه سمعاف ٍبف خالد كفد عى
مىى النًَّبٌي  ٍبد المًَّو، كجماعة.  فمما دخمت عى تعكذت منو فتركيا، كىي الكبلبية، ركل عىنو جبير ٍبف نفير، كنفير ٍبف عى

 (.1534/ 4)البف عبد البر انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب 
ثٍـً )ر كالصّْ خرجو مسمـ؛ كتاب: البّْ أ( (4 دَّثىًني 2553/ رقـ 1980/ 4مة كاآلداب، باب: تىٍفًسيًر اٍلًبرّْ كىاإٍلً (، قاؿ: حى

ًف ٍبفً  ٍبًد الرٍَّحمى ، عىٍف عى اًلحو ، عىٍف ميعىاًكيىةى ٍبًف صى دَّثىنىا اٍبفي مىٍيًدمٍّ ، حى ٍيميكفو اًتـً ٍبًف مى مَّدي ٍبفي حى بىٍيًر ٍبًف ميحى ٍف أىًبيًو،  جي ، عى نيفىٍيرو
: سىأىٍلتي رىسيكؿى اً  ، قىاؿى اًرمّْ ًف النَّكَّاًس ٍبًف ًسٍمعىافى اأٍلىٍنصى : الحديث.عى ثٍـً فىقىاؿى ًف اٍلًبرّْ كىاإٍلً  ، عى

قىًة اٍلكىٍجًو ًعٍندى المّْقىاًء )ر كالصّْ أخرجو مسمـ؛ كتاب: البّْ ( (5 (، 2626/ رقـ 2026/ 4مة كاآلداب، باب: اٍسًتٍحبىاًب طىبلى
، عىفٍ قاؿ:  زَّازى اًمرو يىٍعًني اٍلخى دَّثىنىا أىبيك عى ، حى دَّثىنىا عيٍثمىافي ٍبفي عيمىرى ، حى دَّثىًني أىبيك غىسَّافى اٍلًمٍسمىًعيُّ ، حى ٍكًنيّْ  أىًبي ًعٍمرىافى اٍلجى

ٍف أىًبي ذىرٍّ  اًمًت، عى ٍبًد اً ٍبًف الصَّ : الحديث.عىٍف عى  ، قىاؿى
ـي المَّوي نىٍفسىوي﴾ ]آؿ عمراف: أخرج( (6 ذّْريكي ييحى  – 120/ 9[ )28و البخارم؛ كتاب: التَّكحيد، باب: قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: ﴿كى

ٍيرىةى 7404/ رقـ 121 ، عىٍف أىًبي ىيرى اًلحو ٍف أىًبي صى ٍمزىةى، عىًف األىٍعمىًش، عى ٍف أىًبي حى ، عى ٍبدىافي دَّثىنىا عى ، عىًف (، قاؿ: حى
: الحديث.يّْ النَّبً   ، قىاؿى
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ًرفىاعىة ٍبًف رىاًفع عىفٍ كحسف الخمؽ شعار في المعامبلت التّْجارية، 
رىجى مىعى النًَّبيّْ  (1)  أىنَّوي خى

مَّى، فىرىأىل النَّاسى يىتى  : ًإلىى الميصى ، فىقىاؿى ارً "بىايىعيكفى ابيكا ًلرىسيكًؿ المًَّو "يىا مىٍعشىرى التُّجَّ فىعيكا ، فىاٍستىجى ، كىرى
 : ـٍ ًإلىٍيًو، فىقىاؿى ارىىي ، "أىٍعنىاقىييـٍ كىأىٍبصى بىرَّ ارنا، ًإالَّ مىٍف اتَّقىى المَّوى، كى ارى ييٍبعىثيكفى يىٍكـى الًقيىامىًة فيجَّ ًإفَّ التُّجَّ

دىؽى   .(2)"كىصى

                                                           
رفاعة بف رافع بف مالؾ بف العجبلف بف عمرك بف عامر بف زريؽ األنصارم الزرقي، يكنى أبا معاذ، شيد بدرنا ( (1

، كشيد معو بدرنا أخكاه خبلد كمالؾ ابنا رافع، شيدكا ثبلثتيـ بدرنا. كاختمؼ كأحدنا كسائر المشاىد مع رسكؿ ا 
الؾ بدرنا، كشيد رفاعة بف رافع مع عمي الجمؿ كصفيف، كتكفي في أكؿ إمارة معاكية. في شيكد أبييـ رافع بف م

 (.497/ 2انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب )
تىٍسًميىًة النًَّبيّْ ( (2 اًر كى اءى ًفي التُّجَّ ـٍ ) أخرجو التّْرمذم في سننو؛ كتاب: أبكاب البيكع، باب: مىا جى  – 507/ 3ًإيَّاىي

ٍبًد المًَّو ٍبًف عي 1210/ رقـ 508 ًؿ، عىٍف عى دَّثىنىا ًبٍشري ٍبفي الميفىضَّ : حى مىؼو قىاؿى مىمىةى يىٍحيىى ٍبفي خى دَّثىنىا أىبيك سى ٍثمىافى (، قاؿ:  حى
رىجى مىعى النًَّبيّْ ا دًّْه أىنَّوي خى اًعيؿى ٍبًف عيبىٍيًد ٍبًف ًرفىاعىةى، عىٍف أىًبيًو، عىٍف جى ، عىٍف ًإٍسمى ثىٍيـو مَّى، فىرىأىل النَّاسى   ٍبًف خي ًإلىى الميصى

: الحديث. ، فىقىاؿى  يىتىبىايىعيكفى
 تخريج الحديث:

(، كابف ًحبَّاف في 2580/ رقـ 1652/ 3(، كالدَّارمي في سننو )2146/ رقـ 277/ 3أخرجو ابف ماجو في سننو )
/ 2(، كالحاكـ في مستدركو )4541/ رقـ 44/ 5(، كالطَّبراني في معجمو الكبير )4910/ رقـ 276/ 11صحيحو )

ثيـ بو بمثمو.2144/ رقـ 8                                       (، خمستيـ مف طريؽ عبد ا بف عثماف بف خي
دَّثى 15669/ رقـ 440/ 24كلو شاىد عند أحمد في مسنده ) ، حى دَّثىنىا عىفَّافي دَّثىنىا يىٍحيىى(، قاؿ: حى ، حى  أىًبي  ٍبفي ا نىا أىبىافي

ا ًف ٍبًف ًشٍبؿو اأٍلىٍنصى ٍبًد الرٍَّحمى ، عىٍف عى ٍبرىاًنيّْ ٍف أىًبي رىاًشدو اٍلحي ، عى ـو ٍف أىًبي سىبلَّ ، عى ٍيدو ، عىٍف زى ، أىفَّ رىسيكؿى اً كىًثيرو :  ًرمّْ قىاؿى
ـٍ ييًحؿَّ اي اٍلبى  : رىجيؿه يىا نىًبيَّ اً أىلى " قىاؿى اري ـي اٍلفيجَّ ارى ىي "."ًإفَّ التُّجَّ يىٍأثىميكفى يىٍحًمفيكفى كى ، كى ـٍ يىقيكليكفى فىيىٍكًذبيكفى : "ًإنَّيي  ٍيعى؟ قىاؿى

جميع ركاتو ثقات، إال أف أبا سبلـ "ممطكر األسكد الحبشي أبك سبلـ، ثقة يرسؿ". انظر: تقريب التَّيذيب 
براني. انظر: (، 6879/ رقـ 545)ص تيذيب الكماؿ في كال يضر إرسالو حيث ثبت أنو سمع مف أبي راشد الحي

 (.485/ 28أسماء الرجاؿ لممزم )
 دراسة رواة اإلسناد:
قات، كقاؿ الذَّىبي: اف في الثّْ بَّ بف رفاعة بف رافع العجبلني كيقاؿ ابف عبيد مقبكؿ، ذكره ابف حً  إسماعيؿ بف عبيد

 "مقبكؿ لـ يترؾ"، كقاؿ ابف حجر: "مقبكؿ".
/ رقـ 109(، تقريب التَّيذيب البف حجر )ص248/ 1)لمذىبي شؼ (، الكا28/ 6انظر: الثّْقات البف ًحبَّاف )

467.) 
ا:  عبد ا بف عثماف بف خثيـ القارم المكي أبك عثماف صدكؽ. قاؿ ابف معيف: "أحاديثو ليست بالقكية"، كقاؿ أيضن

 : "ثقة"، كذكره "ثقة حجة"، كقاؿ أبك حاتـ: "ما بو بأس، صالح الحديث"، كقاؿ مرة : "ال ييحتج بو"، كقاؿ العجمي
ابف ًحبَّاف في الثقات كقاؿ: "ككاف ييخطىء"، كقاؿ في مكضع آخر: "ككاف مف أىؿ الفضؿ كالنسؾ كالفقو كالحفظ، 
كقاؿ ابف عدم: "كالبف خثيـ ىذا أحاديث، كىىك عزيز كأحاديثو أحاديث حساف مما يحب أف يكتب". كقاؿ ابف حجر: 

 =                                                                                                    "صدكؽ".



الَبَشِري ة والت عميمية الث روة َتنمية خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج       

 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفصؿ الث اني

 الفصؿ الثاني

71 

ميؽ الحسف كشعاره  فعندما نجد التَّاجر بو في البَّيع كالشّْراء  تباع ما أمر النًَّبي ايىٍكسيكه الخي
 مف أخبلؽ كسمككيات اقتصادية فسيرقى االقتصاد. 

 .العناية بحسف المعاممة امف:المقصد الث  
ميؽ الحسف، فبل ييٍكرً حيسف  اؼ صاحبيا بالخي يف الكريـ، كال يييً ـ إال المعاممة دليؿ عمى اًتصى

ؤساء ممف يىتىنىصَّبكف المراكز كالمناصب، يحتاجكف إلى دكرات في دراء كالرُّ إال المىئيـ، فالكثير مف المي 
ـ مف مصائب  حيسف المعاممة كاحتراـ الغير، فكيؼ بصاحب عمؿ ال يىٍرحـ عاممو يريد أف ييٍرحى

ٍبًد المًَّو  عىففنيا، الدُّ  ًريرى ٍبفى عى " لنًَّبيّْ ، عىًف اجى ـي ـي الى ييٍرحى : "مىٍف الى يىٍرحى قىاؿى
، كقاؿ أبىك ذىٍر ، (1)

ـٍ قىاؿى ًلي النًَّبيُّ  ليكي كى ـٍ خى : "ًإٍخكىانيكي
كهي تىٍحتى يىًدًه، فىٍمييٍطًعٍموي  ،(2) ، فىمىٍف كىافى أىخي ـٍ عىمىييـي المَّوي تىٍحتى أىٍيًديكي جى

ٍلييٍمًبٍسوي ًممَّا  ، كى "ًممَّا يىٍأكيؿي ـٍ ـٍ فىأىًعينيكىي ، فىًإٍف كىمٍَّفتيميكىي ـٍ ا يىٍغًمبييي ـٍ مى ، كىالى تيكىمّْفيكىي  .(1)يىٍمبىسي
                                                                                                                                                                          

(، ميزاف 112/ 5(، الجرح كالتَّعديؿ البف أبي حاتـ )266/ 5)البف عدم جاؿ انظر: الكامؿ في ضعفاء الرّْ = 
ىير عمماء األمصار (، مشا34/ 5(، الثّْقات البف ًحبَّاف )46/ 2(، الثّْقات لمعجمي )460/ 2االعتداؿ لمذىبي )
/ 313(، تقريب التَّيذيب البف حجر )ص268/ 5جاؿ البف عدم )(، الكامؿ في ضعفاء الرّْ 141البف ًحبَّاف )ص

 (.3466رقـ 
الباىمي أبك سممة البصرم: صدكؽ، ذكره ابف ًحبَّاف في الثّْقات، قاؿ الذىبي: "ثقة صاحب حديث"،  يحيى بف خمؼ

 كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ".
/ 589(، تقريب التَّيذيب البف حجر )ص1286/ 5(، تاريخ اإلسبلـ لمذىبي )268/ 9الثّْقات البف ًحبَّاف )انظر: 
 (.7539رقـ 

 الحكـ عمى الحديث:
كما بينت في -، كلو شاىد عند أحمد بف حنبؿ إسماعيؿ بف عبيد: مقبكؿ، كلـ ييتابعضعيؼ اإلسناد؛ ألف فيو  قمت:
(، 4910/ رقـ 276/ 11الحسف لغيره، كالحديث صححو ابف ًحبَّاف في صحيحو )يتقكل متنو بو إلى  -خريجالتَّ 

(: "ىذا حديث حسف صحيح"، كقاؿ الحاكـ في مستدركو 1210/ رقـ 508 – 507/ 3كقاؿ التّْرمذم في سننو )
    (: "ىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه"، كقاؿ شعيب األرنؤكط في تعميقاتو عمى سنف 2144/ رقـ 8/ 2)

/ 3(: "حسف لغيره"، كقاؿ حسيف سميـ أسد في تعميقاتو عمى سنف الدَّارمي )2146/ رقـ 277/ 3ابف ماجو )
. كا "ضعيؼ"(: 2799 / رقـ851/ 2(: "إسناده جيد"، كقاؿ األلباني في مشكاة المصابيح )2580/ رقـ 1653
 أعمـ.تعالى 

ًة النَّ ( (1 ، أخرجو البخارم؛ كتاب: األدب، باب: رىٍحمى ، (، قاؿ: 6013/ رقـ 10/ 8اًس كىالبىيىاًئـً ٍفصو دَّثىنىا عيمىري ٍبفي حى حى
ٍبًد المًَّو  ًريرى ٍبفى عى : سىًمٍعتي جى ، قىاؿى ٍيدي ٍبفي كىٍىبو دَّثىًني زى : حى ، قىاؿى دَّثىنىا األىٍعمىشي دَّثىنىا أىًبي، حى ًف النًَّبيّْ حى :  ، عى قىاؿى

 الحديث.
: "الذم يدبّْري الماؿى كييٍحًسفي «كراع النمؿ»يينائي األزدم، أبك الحسف الممقب بػ عمي بف الحسف القاؿ ( (2 ٍكليُّ : كالخى

ـى عميو". انظر: المينجد في المغة )ص مىى تىعىيًُّد 183القيا ـي أىٍصؿه كىاًحده يىديؿُّ عى اءي كىاٍلكىاكي كىالبلَّ (. كقاؿ ابف فارس: "اٍلخى
ٍكًليُّ  فه خى فيبلى ، أىٍم ييتىعى  الشٍَّيًء... كى ؿي كَّ ، أىٍم أىٍعطىاكىوي؛ أًلىفَّ اٍلمىاؿى ييتىخى لىؾى المَّوي مىاالن كَّ ًمٍنوي: خى وي. كى ، ًإذىا كىافى ييٍصًمحي يَّدي. مىاؿو

فه يىخيكؿي عى  اًئؿه كىىيكى الرَّاًعي، ييقىاؿي فيبلى شىميوي. أىٍصميوي أىفَّ اٍلكىاًحدى خى ـٍ حى ًؿ، كىىي ؿي الرَّجي كى ًمٍنوي خى ". كى ـٍ مىٍيًي مىى أىٍىًمًو، أىٍم يىٍرعىى عى
قىٍد يىكيكفي كىاًحدنا، 231 – 230/ 2انظر: مقاييس المغة ) ، كى اًئؿه ـي الرجيؿ كأتباعيو، كأحديىـ خى شى = (. قاؿ ابف األثير: "حى
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أبناءنا، فبل داعي لمقسكة  ءشقا كأكما نقدمو نحف في حياتنا ما ىك إال تمييد لسعادة 
اًئشىةى  ٍنيىا، أىفَّ رىسيكؿى اً  كالعنؼ، عىٍف عى : "يىا عى  رىًضيى المَّوي عى ٍفؽى،  ،اًئشىةي قىاؿى ًفيؽه ييًحبُّ الرّْ ًإفَّ اى رى

مىى مىا ًسكىاهي" مىا الى ييٍعًطي عى مىى اٍلعيٍنًؼ، كى ٍفًؽ مىا الى ييٍعًطي عى مىى الرّْ ييٍعًطي عى كى
، فمف ييعىامؿ بالحيسنى (2)

قىت لو كمف أساء فبل يجني إال ثمار ما زرعو، قاؿ  زىاءي سىيّْئىةو سىيّْ ﴿تعالى: ا حي ئىةه ًمٍثمييىا فىمىٍف عىفىا كىجى
مىى المًَّو ًإنَّوي الى ييًحبُّ الظَّاًلًميفى  [، لذلؾ فما عمى صاحب العمؿ إال 40]الشكرل:  ﴾كىأىٍصمىحى فىأىٍجريهي عى

 يء ال ييعطيو.أف ييٍكـر عاممو ًلييٍكرمو العامؿ باإلنتاج الكفير، ففاقد الشَّ 
 .فردال بميوؿ واىتمامات العنايةاسع: المقصد الت  

ٍصبة لتىٍحتىضف ىدفو  د األرض الخى لكؿ إنساف ىدؼ في حياتو يسعى لتحقيقو، كما إف كىجى
كاألـ في األسرة كت أبناءه فاألب ييكفر قي  ؛في الحياة منا لو دكره  مكؿو ف مار كفيرنا،كميكلو فىسىيككف الثّْ 

فييا ـ قىسنٍ تى  أك غيرىااألمر في كؿ مؤسسةو مف المؤسسات، سكاء كانت اقتصاديةن  تيرىبي، ككذلؾ
مكانياتيـ العممية كالًمينية كالبدنية كغيرىا،  األدكار عمى أفراد تمؾ المؤسسة عمى حسب كفاءاتيـ كا 

مؽ لو : "كيؿّّ  عىٍف ًعٍمرىافى ،ككؿ ميسره لما خي ؟ قىاؿى ا يىٍعمىؿي العىاًمميكفى : قيٍمتي يىا رىسيكؿى المًَّو، ًفيمى ، قىاؿى
مً  غار حتى(3)ؽى لىوي"مييىسَّره ًلمىا خي ققكا ما يرغبكف فيو، فمنيـ مف سىييصبح  ، فيجب مراعاة ميكؿ الصّْ ييحى

كالتَّخصصات  ، فالمجتمع بحاجة إلى الًميفكالطَّبيب كالًميني كغير ذلؾ قائد، كمنيـ الميعىمـال
في جميع  الذم ييدؼ إلى تقدـ المجتمع حقؽ رغبة كميكؿ ميٍمتىًينياتي المختمفة المشركعةن ما دامت 

ٍسعىيىا لىيىا مىا ﴿تعالى: ا ، قاؿ نكاحي الحياة، كمنيا: النَّاحية االقتصادية الى ييكىمّْؼي المَّوي نىٍفسنا ًإالَّ كي
ا اٍكتىسىبىتٍ  مىٍييىا مى  .[286]البقرة:  ﴾كىسىبىٍت كىعى

تكف ، فيميال يرغبكف فيو أك عمؿو  أبناءىـ لدخكؿ تىخىصيصو  فبل داعي ألف ييٍجبر اآلباء
 أك أعماؿ مف تىخىصيصات يىٍرغبكف ماعممكا فيترككىـ أف يلك قدراتيـ كمياراتيـ اإلنتاجية النَّافعة التي 

                                                                                                                                                                          

ًقيؿى ًمفى الرّْ =  كذه ًمفى التٍَّخًكيؿ: التَّمميؾ، كى ٍأخي مىى العىبًد كاألمىة، كىىيكى مى عاية". انظر: النّْياية في غريب الحديث كيقىعي عى
 (.88/ 2كاألثر )

اًحبييىا ًباٍرًتكىاًبيىا ًإالَّ بً ( (1 اًىًميًَّة، كىالى ييكىفَّري صى / 1الشٍّْرًؾ )أخرجو البخارم؛ كتاب: اإليماف، باب: المىعىاًصي ًمٍف أىٍمًر الجى
، قىا30/ رقـ 15 ٍربو مىٍيمىافي ٍبفي حى دَّثىنىا سي : (، قاؿ: حى ، قىاؿى ٍيدو كًر ٍبًف سيكى دَّثىنىا شيٍعبىةي، عىٍف كىاًصؿو األىٍحدىًب، عىًف المىٍعري : حى ؿى

: ًإنّْي سى  ، فىقىاؿى ٍف ذىًلؾى مَّةه، فىسىأىٍلتيوي عى مىى غيبلىًمًو حي مَّةه، كىعى مىٍيًو حي بىذىًة، كىعى ًو، لىًقيتي أىبىا ذىرٍّ ًبالرَّ فىقىاؿى ًلي ابىٍبتي رىجيبلن فىعىيٍَّرتيوي ًبأيمّْ
اًىًميَّةه... الحديث.النًَّبيُّ  ؤه ًفيؾى جى ًو؟ ًإنَّؾى اٍمري يٍَّرتىوي ًبأيمّْ  : "يىا أىبىا ذىرٍّ أىعى

ٍفًؽ )( (2 مة كاآلداب، باب: فىٍضًؿ الرّْ مىةي (، قاؿ: 2593/ رقـ 2003/ 4أخرجو مسمـ؛ كتاب: البّْر كالصّْ ٍرمى دَّثىنىا حى   حى
، عى ٍبفي يىٍحيىى التًُّجيبً ا ٍزـو ٍف أىًبي بىٍكًر ٍبًف حى دَّثىًني اٍبفي اٍليىاًد، عى ٍيكىةي، حى ًني حى ، أىٍخبىرى ٍبدي اً ٍبفي كىٍىبو نىا عى ، أىٍخبىرى ٍف عىٍمرىةى يُّ

اًئشىة ى  ٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف عى : الحديث. ، أىفَّ رىسيكؿى اً يىٍعًني ًبٍنتى عى  قىاؿى
لىقىٍد يىسٍَّرنىا القيٍرآفى ًلمذٍّْكًر فىيىٍؿ ًمٍف ميدًَّكرو ﴿كحيد، باب: قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: أخرجو البخارم؛ كتاب: الت( (3 [ 17]القمر:  ﴾كى
ٍبًد المًَّو،7551/ رقـ 160 - 159/ 9) دَّثىًني ميطىرّْؼي ٍبفي عى دَّثىنىا عىٍبدي الكىاًرًث، قىاؿى يىًزيدي: حى ، حى دَّثىنىا أىبيك مىٍعمىرو  (، قاؿ: حى

ٍف ًعٍمرىافى  : الحديث.عى  ، قىاؿى
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نتاج في عمميـ أخرم المجتمع في كبمكت تمؾ القدرات كالميارات يغرؽ ، لك كاف ىناؾ انجاز كا 
ي تىٍسكنو ظممات التَّ  في  بي تباع نيج النَّ ـ اكغيره، بؿ عميي خمؼ االقتصادمدىكر كالتَّ بحر ليجّْ

فساح المجاؿ لو لمعمؿ فيو.  تحفيز كؿ فرد فيما ىك بارع فيو، كا 
كالتَّنمية البىشىًريَّة ال تتكقؼ عند تككيف القدرات البىشىًريَّة، بؿ تتعدل ذلؾ إلى انخراط الفرد في 

نىًفياألعماؿ كزيادة إنتاجو كظيكر إبداعو،  مي الحى : جً  ، عف طىٍمؽ بف عى   ٍئتي ًإلىى النًَّبيّْ قىاؿى
اةى  ٍذتي اٍلًمٍسحى : فىأىخى ، قىاؿى ميييـٍ ـٍ ييٍعًجٍبوي عىمى : فىكىأىنَّوي لى ابيوي يىٍبنيكفى اٍلمىٍسًجدى، قىاؿى كىأىٍصحى
مىٍطتي (1) ًبيىا  ، فىخى

بىوي أىٍخًذم الٍ  ، فىكىأىنَّوي أىٍعجى : "الطّْيفى اة كىعىمىًمي، فىقىاؿى نىًفيَّ كى ًمٍسحى ، فىًإنَّوي أىٍضبى الطّْ دىعيكا اٍلحى ـٍ ًلمطّْيفً يفى طيكي
(2) ،

                                                           
ًديًد. انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )( (1  (.328/ 4قاؿ ابف األثير: كىًىيى الًمٍجرفة ًمفى اٍلحى
، عىفٍ 31/ رقـ 465/ 39أخرجو أحمد في مسنده )( (2 ، عىٍف قىٍيسو دَّثىنىا أىيُّكبي ، حى مَّدو دَّثىنىا ييكنيسي ٍبفي ميحى أىًبيًو  (، قاؿ: حى

: ًجٍئتي ًإلىى النًَّبيّْ  ابيوي يىٍبنيكفى اٍلمىٍسًجدى... الحديث. قىاؿى  كىأىٍصحى
 تخريج الحديث:

حابة )8254/ رقـ 335/ 8أخرجو الطَّبراني في معجمو الكبير ) (، كبلىما 41/ 2(، كابف قانع في معجـ الصَّ
ا في معجمو الكبير ))الطَّبراني، ابف قانع( مف طريؽ عاصـ بف عمي بمثمو، كأخرج / رقـ 335/ 8و الطَّبراني أيضن

     ( مف طريؽ سعيد بف سميماف بمثمو، كبلىما )عاصـ بف عمي، سعيد بف سميماف( عف أيكب بف عتبو،8254
( مف طريؽ عبد ا بف بدر بنحكه، كبلىما )أيكب بف عتبو، 1122/ رقـ 404/ 3كأخرجو ابف ًحبَّاف في صحيحو )

 ر( عف قيس بو.عبد ا بف بد
 دراسة رواة االسناد:

بف عمي الحنفي اليمامي صدكؽ، قاؿ يحيى بف معيف عندما سيئؿ عف عبد ا بف نٍعمىاف  قيس بف طمؽفي إسناده 
ا أعمـ ًبًو بىٍأسا"، كقاؿ  : "شيييكخ يمامية ًثقىات"، كضعفو مره، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "مى        عىف قيس بف طمؽ قىاؿى

يادم: "ضعفو أحمد"، كقاؿ العجمي: "ثقة"، كذكره ابف ًحبَّاف في الثقات، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ كىـ مف ابف عبد ال
حابة".  عده مف الصَّ

عفاء لمذىبي )143ارمي )صركاية الدَّ  -انظر: تاريخ ابف معيف  (، سؤاالت أبي داكد 527/ 2(، المغني في الضُّ
(، الثّْقات 131يو اإلماـ أحمد بمدح أك ذـ البف عبد اليادم )ص(، بحر الدَّـ فيمف تكمـ ف355لئلماـ أحمد )ص

 (،457يذيب البف حجر )ص(، تقريب التَّ 313/ 5(، الثّْقات البف ًحبَّاف )220/ 2لمعجمي )
اليمامي أبك يحيى القاضي مف بني قيس بف ثعمبة ضعيؼ إذا حدث مف حفظو صحيح الكتاب إذا  وأيوب بف عتبة

لجكزجاني، كقاؿ يحيى بف معيف: "ضعيؼ الحديث"، كسيئؿ مرة: أيكب بف عتبة أحب ًإلىٍيؾ حدث مف كتابو، ضعفو ا
ا: أيما أحب إليؾ: محمد بف أباف أك  ًعيؼ"، كسيئؿ أيضن : "ًعٍكًرمىة أحب ًإلىٌي، أىيُّكب ضى أىك ًعٍكًرمىة بف عمار؟ فىقىاؿى

ا: –بذاؾ القكم"، كقاؿ  أيكب بف عتبة؟ قاؿ: "أيكب بف عتبة أحب إلي منو، كأيكب ضعيؼ ليس ليس بشئ"، " أيضن
كقاؿ في مكضع آخر: "ليس بالقكم"، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "ثقة ال يقيـ حديث يحيى بف أبي كثير"، كقاؿ مرة: 
"مضطرب الحديث عف يحيى ابف أبي كثير كفي غير يحيى عمى ذاؾ"، كقاؿ ابف عبد اليادم: "ضعفو أحمد"، كقاؿ 

كقاؿ العجمي: "يكتب حديثو كليس بالقكم"، كسيئؿ أبا زرعة عف أيكب بف عتبة فقاؿ: البخارم: "عندىـ ليف"، 
"ضعيؼ"، كقاؿ سميماف بف داكد بف شعبة اليمامي: "كقع أيكب بف عتبة إلى البصرة كليس معو كتب فحدث مف 

 = بف عتبة فيو ليفحفظو ككاف ال يحفظ، فأما حديث اليمامة ما حدث بو ثمة فيك مستقيـ"، كقاؿ أبك حاتـ: "أيكب 
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مىى رىسيكًؿ اً  عىٍف أىنىسو ك  ًف قىًدميكا عى فىقىاليكا: اٍبعىٍث مىعىنىا رىجيبلن ييعىمٍّْمنىا السُّنَّةى  ، أىفَّ أىٍىؿى اٍليىمى
 : ذى ًبيىًد أىًبي عيبىٍيدىةى فىقىاؿى ـى قىاؿى فىأىخى ٍسبلى اًلؾو ، ك (1)"ًذًه اأٍليمَّةً ىىذىا أىًميفي ىى "كىاإٍلً : قىاؿى  عىٍف أىنىًس ٍبًف مى ، قىاؿى

، ": رىسيكؿي المًَّو  يىاءن عيٍثمىافي ـٍ حى ، كىأىٍصدىقييي ـٍ ًفي أىٍمًر المًَّو عيمىري ، كىأىشىدُّىي ـي أيمًَّتي ًبأيمًَّتي أىبيك بىٍكرو أىٍرحى
 ، ـٍ ًلًكتىاًب المًَّو أيبىيُّ ٍبفي كىٍعبو ؤيىي بىؿو كىأىٍقرى رىاـً ميعىاذي ٍبفي جى ًؿ كىالحى بلى ـٍ ًبالحى ، كىأىٍعمىمييي ٍيدي ٍبفي ثىاًبتو ـٍ زى يي كىأىٍفرىضي

رَّاحً  فَّ أىًميفى ىىًذًه األيمًَّة أىبيك عيبىٍيدىةى ٍبفي الجى فَّ ًلكيؿّْ أيمَّةو أىًميننا كىاً   .(2)"أىالى كىاً 

                                                                                                                                                                          

قدـ بغداد كلـ يكف معو كتبو فكاف يحدث مف حفظو عمى التكىـ فيغمط، كأما كتبو في األصؿ فيي صحيحة عف = 
ا بأىؿ اليمامة" كقاؿ: "ىك أركل النَّاس عف  يحيى بف أبي كثير، قاؿ لي سميماف بف شعبة ىذا الكبلـ ككاف عالمن

"، كقيؿ ألبي حاتـ: "عبد ا بف بدر أحب إليؾ أك أيكب بف عتبة؟ يحيى بف أبي كثير كأصح الناس كتابنا عنو
 فقاؿ: "أيكب بف عتبة أعجب إلىَّ كىك أحٌب إلىَّ مف محمد بف جابر"، كقاؿ النَّسائي: "مضطرب الحديث"، كقاؿ 

إلنكار، كىك ابف ًحبَّاف: "كاف يخطيء كثيرنا كييـ شديدنا حتى فحش الخطأ"، قاؿ ابف عدم: "كأحاديثو في بعضيا ا
مع ضعفو يكتب حديثو"، كقاؿ الذىبي: "لىيّْفه ًمٍف ًقبىًؿ ًحٍفًظو"، كقاؿ في مكضع آخر: "ضعفكه لكثرة مناكيره"، كقاؿ 

 ابف حجر: "ضعيؼ".
 -(، تاريخ ابف معيف 72/ 1ركاية ابف محرز ) -(، تاريخ ابف معيف 195)صلمجكزجاني جاؿ انظر: أحكاؿ الرّْ 

ركاية الدكرم  -(، تاريخ ابف معيف 150(، سؤاالت ابف الجنيد لئلماـ يحيى بف معيف )ص67ركاية الدَّارمي )ص
(، بحر الدـ فيمف 253/ 2(، الجرح كالتَّعديؿ البف أبي حاتـ )138/ 4ركاية الدكرم ) -(، تاريخ ابف معيف 86/ 4)

(، الجرح 240/ 1، الثّْقات لمعجمي )(420/ 1(، التَّاريخ الكبير لمبخارم )27تكمـ فيو اإلماـ أحمد بمدح أك ذـ )ص
(، 169/ 1(، المجركحيف البف ًحبَّاف )149(، الضعفاء كالمترككيف لمنسائي )ص253/ 2كالتَّعديؿ البف أبي حاتـ )
عفاء (، الميغني في الضُّ 319/ 7)لمذىبي (، سير أعبلـ النُّببلء 14/ 2)البف عدم جاؿ الكامؿ في ضعفاء الرّْ 

 (.619/ رقـ 118ريب التَّيذيب البف حجر )ص(، تق97/ 1)لمذىبي 
                                                                                             كباقي ركاتو ثقات.

 الحكـ عمى الحديث:
أنو حدثو مف مما ييرجح  - ةضعيؼ االسناد، كيرتقي إسناده إلى الحسف لغيره، لكجكد متابع أليكب بف عتب قمت:

( كىك عبد ا بف بدر، كىك: ثقة. تقريب 1122/ رقـ 404/ 3عند ابف ًحبَّاف في صحيحو ) -كتابو ال مف حفظو
( كمتف الحديث صحيح، كقاؿ األلباني في التَّعميقات الحساف عمى 3223/ رقـ 296)صالبف حجر التَّيذيب 

 أعمـ.تعالى (: "صحيح". كا 1119/ رقـ 389/ 2صحيح ابف ًحبَّاف )
ٍنوي )( (1 رَّاًح رىًضيى اي تىعىالىى عى اًئًؿ أىًبي عيبىٍيدىةى ٍبًف اٍلجى / رقـ 1881/ 4أخرجو مسمـ؛ كتاب: الفضائؿ، باب: فىضى

2419 ، مىمىةى، عىٍف ثىاًبتو مَّاده كىىيكى اٍبفي سى دَّثىنىا حى ، حى دَّثىنىا عىفَّافي ك النَّاًقدي، حى دَّثىًني عىٍمره ٍف أىنىسو (، قاؿ: حى ، أىفَّ أىٍىؿى عى
ًف... الحديث.  اٍليىمى

، كىأىًبي عي ( (2 ، كىأيبىيٍّ ٍيًد ٍبًف ثىاًبتو زى ، كى بىؿو نىاًقًب ميعىاًذ ٍبًف جى بىٍيدىةى أخرجو التّْرمذم في سننو؛ كتاب: أبكاب المناقب، باب: مى
ـٍ )ا ٍنيي رَّاًح رىًضيى المَّوي عى ٍبدي الكىىَّاًب (، قاؿ: حى 3791/ رقـ 665/ 5ٍبًف الجى دَّثىنىا عى : حى مَّدي ٍبفي بىشَّارو قىاؿى         دَّثىنىا ميحى
اًلؾو ا ٍف أىنىًس ٍبًف مى بىةى، عى ٍف أىًبي ًقبلى ذَّاءي، عى اًلده الحى دَّثىنىا خى : حى ًجيًد الثَّقىًفيُّ قىاؿى ٍبًد المى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ٍبفي عى : ، قىاؿى

 الحديث.... 
 =                                                                                             ث:تخريج الحدي
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ياديةؿ الت نمية القيادية و نمية الث روة الَبَشِري ة مف خال ابع: تَ المطمب الر    .الر 
يادة لـ تيٍجعؿ القيادة  ، في اإلسبلـ لمف يىٍسأليا بؿ لمف يستحقيا، فعىٍف أىًبي ميكسىى كالرّْ
مىى النًَّبيّْ  ٍمتي عى : دىخى مىٍيًف: أىمٍّْرنىا يىا رىسيكؿى المًَّو، كى  قىاؿى دي الرَّجي قىاؿى أىنىا كىرىجيبلىًف ًمٍف قىٍكًمي، فىقىاؿى أىحى

مىٍيًو" لّْي ىىذىا مىٍف سىأىلىوي، كىالى مىٍف حىرىصى عى : "ًإنَّا الى نيكى ري ًمٍثمىوي، فىقىاؿى اآلخى
قاؿ النَّككم رحمو ا تعالى:  ،(1)

يما لمف كاف فيو ضعؼ كىك في حؽ مف دخؿ فييا بغير ىذا أصؿ عظيـ في اجتناب الكالية كال سً "
 كعدؿ كأما مف كاف أىبلن  ،رط منو إذا جكزم بالخزم يكـ القيامةأىمية كلـ يعدؿ فإنو يندـ عمى ما ف

م ًليىٍستحؽ أف يككف قائدنا رً شى نصر البى فبلبد مف تكفر صفات كأمكر في العي  ،(2)"فييا فأجره عظيـ

                                                                                                                                                                          

( 2419/ رقـ 1881/ 4( مختصرنا بذكر أميف ىذه األمة، كمسمـ )4382/ رقـ 172/ 5أخرجو البخارم )= 
(، كأحمد في 154/ رقـ 55/ 1ننو )(، كابف ماجو في س8185/ رقـ 345/ 7مختصرنا، كالنَّسائي في سننو الكبرل )

(، كالحاكـ في 7131/ رقـ 74/ 16(، كابف ًحبَّاف في صحيحو )13990/ رقـ 406 - 405/ 21مسنده )
البناني (، جميعيـ مف طريؽ خالد بف الحذاء بو بمثمو، إال مسمـ مف طريؽ ثابت 5784/ رقـ 477/ 3مستدركو )
 .عف أنس 

 دراسة رواة اإلسناد:
: عبد ا بف زيد بف عمرك أك عامر الجرمي: ثقة فاضؿ كثير اإلرساؿ، قاؿ العجمي: وأبو ِقاَلَبةثقات،  جميع ركاتو

 ، كال يضر إرسالو حيث ثبت أنو سمع مف أنس(3333/ رقـ 304"فيو نصب يسير". انظر: تقريب التَّيذيب )ص
 (.542/ 14جاؿ لممزم ). انظر: تيذيب الكماؿ في أسماء الرّْ  ابف مالؾ
"خالد بف ًمٍيراف" بأنو ثقة ييرسؿ، كقد أشار حمَّاد بف زيد إلى أف حفظو تغير لما قدـ مف  خالد الحذ اءؼ كقد كيص

(، 1680/ رقـ 191يذيب البف حجر )صالشَّاـ، كعاب عميو بعضيـ دخكلو في عمؿ السُّمطاف. انظر: تقريب التَّ 
ٌبة، كقد     يرات ركل لو البخارم في صحيحو. انظر: الككاكب النَّ  كال يضر إرسالو فقد ثبت سماعو مف أبي ًقبلى

                                                                                      (. 461البف الكياؿ )ص
      قفي أبك محمد البصرم: ثقة تغير قبؿ مكتو بثبلث سنيف. قاؿ بف الصمت الثٌ  وعبد الوىاب بف عبد المجيد

البف حجر يذيب ابف حجر: "لكنو ما ضر تغيره حديثو فإنو ما حدث بحديث في زمف التَّغير". انظر: تقريب التَّ 
 (.317(، الككاكب النَّيرات البف الكياؿ )ص88/ 4)البف حجر (، لساف الميزاف 4261/ رقـ 368)ص

 الحكـ عمى الحديث:
كاة، قاؿ التّْرمذم في سننو )صحيح اإلسناد، فجميع ركاتو ثقات، كما بينت فقمت:  / رقـ 665/ 5ي دراسة الرُّ
(: "ىذا إسناد صحيح عمى 5784/ رقـ 477/ 3(: "ىذا حديث حسف صحيح"، كقاؿ الحاكـ في مستدركو )3791

حيحة ) (: "صحيح"، 1224/ رقـ 223/ 3شرط الشَّيخيف، كلـ يخرجاه بيذه السّْياقة"، كقاؿ األلباني السّْمسمة الصَّ
(: "إسناده صحيح عمى شرط 13990/ رقـ 406/ 21يب األرنؤكط في تعميقاتو عمى مسند أحمد )كقاؿ شع

 يخيف". كا أعمـ.الشَّ 
مىى اإًلمىارىًة )( (1 ا ييٍكرىهي ًمفى الًحٍرًص عى دَّثىنىا 7149/ رقـ 64/ 9أخرجو البخارم؛ كتاب: األحكاـ، باب: مى (، قاؿ: حى

دَّثى  مَّدي ٍبفي العىبلىًء، حى ، عىٍف أىًبي بيٍردىةى، عىٍف أىًبي ميكسىى ميحى ٍيدو : الحديث.  نىا أىبيك أيسىامىةى، عىٍف بيرى  ، قىاؿى
 (.126/ 13فتح البارم البف حجر )( (2
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فمذا راعي الشَّارع الحكيـ ذلؾ األمر فنما  ًحٍكمة،بإدارينا ًبًفٍعمو كتصرفاتو كبما ييدير بو األعماؿ 
ا في جميع نكاحي الحياة، كذلؾ مف خبلؿ أمكرو كثيرة قدرات ى ذا اإلنساف المسمـ ليككف قائدنا ناجحن
 منيا:

يادية مف خالؿالمقصد األوؿ:   َرْعي الَغَنـ. تربيتيا عمى َتنمية الش خصية القيادية والر 
فقد أرسؿ  القيادة مف األمكر المرغكب فييا، كلكف يىٍحتاج صاحبيا إلى الكثير مف التَّدريب، 

بر كحسف يف الحنيؼ، كىذا يحتاج إلى الصَّ اس أمكر الدّْ بلـ لتبميغ النَّ سؿ عمييـ السَّ الرُّ  ا 
قدكة لنا في قكلو كفعمو، فقد أخبرنا عما  ة، ككاف نبينا محمد ريَّ شى صرؼ، فكانكا خير قادة لمبى التَّ 

ٍيرىةى فيىٍجعمنا نىٍحكيـ األمـ،  ًف اعىٍف أىًبي ىيرى "، فىقىاؿى  لنًَّبيّْ ، عى ـى ا بىعىثى المَّوي نىًبيِّا ًإالَّ رىعىى الغىنى : "مى قىاؿى
مىى قىرىاًريطى  ، كيٍنتي أىٍرعىاىىا عى ـٍ : "نىعى ؟ فىقىاؿى ابيوي: كىأىٍنتى ، فمف رىعىى الغىنىـ حكـ األمـ، (1) أًلىٍىًؿ مىكَّةى" أىٍصحى

جؿ إذا اٍسترعى الغىنىـ التي ىي في ذلؾ أف الرَّ  كمف ًحكمة ا "قاؿ ابف كثير رحمو ا تعالى: 
أفة كالمطؼ تعطفنا، فإذا انتقؿ مف ذلؾ إلى رعاية الخمؽ كاف قد ىرب أضعؼ البيائـ سىكىف قمبو الرَّ 

 .(2)"بيعية، كالظمـ الغريزم فيككف في أعدؿ األحكاؿدة الطَّ أكال مف الحً 
، كىك بي القدرة اإلليية أف تييئ لمنَّ عمى  لقد كاف سيبلن كقاؿ البيكطي رحمو ا تعالى: 

ا كراء غنيو عف الكدح كرعاية األغناـ سعين فاىية ككسائؿ العيش ما يي في صدر حياتو، مف أسباب الرَّ 
كلكف الحكمة اإلليية تقتضي منا أف نعمـ أف خير ماؿ اإلنساف ما اكتسبو بكٌد يمينو كلقاء ، القكت

تمؽ عمى ظيره سٍ سو، كشر الماؿ ما أصابو اإلنساف كىك مي نما يقدمو مف الخدمة لمجتمعو كبني جً 
 .(3)دكف أف يرل أم تعب في سبيمو، كدكف أف يبذؿ أم فائدة لممجتمع في مقابمو

 يي نة حتى أصبحت نفكسيـ تزدرييا، فالرَّعٍ يٍ نة كلكف الكثير ال يرغبكف بيا مف مً يٍ فما أعظميا مف مً 
 .كغيرىا ىكا بيف األنظمة االقتصادية الكضعيةبلحية لقيادة غيرنا ممف تاييكسبنا الصَّ 

في مسألة رىٍعي األنبياء عمييـ السَّبلـ الغىنىـ، كذكر الحكمة  كسيتـ التَّفصيؿ بإذف ا 
 .منيا في مبحث الثَّركة الحيكانية بإذف ا 

يادية مف خالؿتَ المقصد الث اني:   ماد الذ اتي.االعت تربيتيا عمى نمية الش خصية القيادية والر 
البد لمقائد أف يعتمد عمى نفسو في مأكمو كمشربو ككؿ أمر مف أمكر حياتو ليككف صاحب 
قرار؛ فمف لـ يممؾ قيكت نفسو ليس بصاحب قرار، فتسعى الدُّكؿ المانحة بأف تسيطر عمى الدُّكؿ 

؛ ألف اإلنساف الذم الفقيرة مف خبلؿ مساعداتيا كجعميا دكالن تىٍعشؽ االتكالية فتبتعد عف اإلنتاجية
نما القرار مف عند مف  يأكؿ مف يد النَّاس أك يعتمد عمييـ في أمكر حياتو ال يخرج منو القرار، كا 
اعتمد عميو؛ ألنو ىك الممتف عميو كصاحب اليد الطكال عميو، كىك في ىذا الحاؿ ال يد لو كمف ال 

                                                           
 (.64)ص تخريجو سبؽ ( (1
 (.509/ 5ركح البياف البف كثير )( (2
 (.50فقو السّْيرة النَّبكية )ص( (3
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ًكيـً خير مف اآلخذة، المنفقة المانحة بأف اليَّد الميعطية  يد لو ال قرار لو، كقد أخبر النَّبي  عىٍف حى
ًف النًَّبيّْ ٍبًف ًحزىاـو ا دىقىًة  ، عى ٍيري الصَّ ، كىخى ٍف تىعيكؿي ٍيره ًمفى اليىًد السٍُّفمىى، كىاٍبدىٍأ ًبمى : "اليىدي العيٍميىا خى قىاؿى

مىٍف يىٍستىٍغفً  ٍف يىٍستىٍعًفٍؼ ييًعفَّوي المَّوي، كى مى  .(1)ييٍغًنًو المَّوي" عىٍف ظىٍيًر ًغننى، كى
ا مف اعتمد عمى غيره كفي مقدكر  العمؿ كاإلنتاج، ككاف كاستطاعتو ه كمف أشد النَّاس قيبحن

ًبيعىةي الدَّعكة إلى االعتماد عمى الذَّات،   مف منيجو  أىًبيتي  كيٍنتي : قىاؿى  ، اأٍلىٍسمىًميُّ  كىٍعبو  ٍبفي  عىٍف رى
كًئوً بً  فىأىتىٍيتيوي   اً  رىسيكؿً  مىعى  ًتوً  كىضي اجى نَّةً  ًفي ميرىافىقىتىؾى  أىٍسأىليؾى : فىقيٍمتي  "سىٍؿ": ًلي فىقىاؿى  كىحى  "أىكٍ : قىاؿى . اٍلجى
ٍيرى  " غى مىى "فىأىًعنّْي: قىاؿى . ذىاؾى  ىيكى : قيٍمتي  ذىًلؾى كًد" ًبكىٍثرىةً  نىٍفًسؾى  عى الحؿ  ، كلقد كضع النَّبي (2)السُّجي

ٍذرم لمتخمص مف االتكالية ع عىٍف بؿ كيؿ يعتمد عمى نفسو، مى الغير كذلؾ بترؾ سؤاؿ النَّاس، الجى
، كىأىمَّا ىيكى ًعٍنًدم ًبيبه ًإلىيَّ ، أىمَّا ىيكى فىحى ًبيبي اأٍلىًميفي دَّثىًني اٍلحى : حى ، قىاؿى ًنيّْ ٍكالى ، فىأىًميفه عىٍكؼي أىًبي ميٍسًمـو اٍلخى

: كينَّا ًعٍندى ا ، قىاؿى ًعيُّ اًلؾو اأٍلىٍشجى : رىسيكًؿ اً ٍبفي مى اًنيىةن أىٍك سىٍبعىةن، فىقىاؿى أىالى تيبىاًيعيكفى "، ًتٍسعىةن أىٍك ثىمى
:  "رىسيكؿى اً؟ ٍيدو ًببىٍيعىةو، فىقيٍمنىا: قىٍد بىايىٍعنىاؾى يىا رىسيكؿى اً، ثيَـّ قىاؿى ًديثى عى كينَّا حى      أىالى تيبىاًيعيكفى "كى
:  فىقيٍمنىا: قىدٍ " رىسيكؿى اً؟ : فىبىسىٍطنىا أىٍيًديىنىا  "أىالى تيبىاًيعيكفى رىسيكؿى اً؟"بىايىٍعنىاؾى يىا رىسيكؿى اً، ثيَـّ قىاؿى قىاؿى

 : ؟ قىاؿى ـى نيبىاًيعيؾى قيٍمنىا: قىٍد بىايىٍعنىاؾى يىا رىسيكؿى اً، فىعىبلى مىى أىٍف تىٍعبيديكا اى كىالى تيٍشًركيكا ًبًو شىٍيئنا، "كى عى
تيًطيعيكا كىالصَّ  ٍمًس، كى ًفيَّةن  -مىكىاًت اٍلخى فىمىقىٍد رىأىٍيتي بىٍعضى أيكلىًئؾى  "كىالى تىٍسأىليكا النَّاسى شىٍيئنا -كىأىسىرَّ كىًممىةن خى

دنا يينىاًكليوي ًإيَّاهي  ا يىٍسأىؿي أىحى ، فىمى ـٍ ًدًى النَّفىًر يىٍسقيطي سىٍكطي أىحى
ٍبدى المًَّو ٍبفى عيمىرى ، ك (3) : قىاؿى  ،عٍف عى  قىاؿى

ًة لىٍيسى ًفي كىٍجًيًو ميٍزعىةي لىٍحـو النًَّبيُّ  تَّى يىٍأًتيى يىٍكـى الًقيىامى ، حى ؿي يىٍسأىؿي النَّاسى ا يىزىاؿي الرَّجي : "مى
(4)"(5). 

ا البد أف  يىصنع بيديو كيأكؿ مف خبلليما، كليككف اإلنساف مي  عىًف فبادرنا باألعماؿ منتجن
فَّ سيكًؿ المًَّو ، عىٍف رى الًمٍقدىاـً  ٍيرنا ًمٍف أىٍف يىٍأكيؿى ًمٍف عىمىًؿ يىًدًه، كىاً  ده طىعىامنا قىطُّ، خى ا أىكىؿى أىحى : "مى ، قىاؿى

                                                           
 (.44)ص تخريجوسبؽ ( (1
مىٍيًو )أخرجو م( (2 كًد كىاٍلحىثّْ عى ـي 489/ رقـ 353/ 1سمـ؛ كتاب: الصَّبلة، باب: فىٍضًؿ السُّجي كى دَّثىنىا اٍلحى     (، قاؿ: حى
دَّثىًني يىٍحيىى ٍبفي أى ا : حى ، قىاؿى : سىًمٍعتي اأٍلىٍكزىاًعيَّ ، قىاؿى دَّثىنىا ًىٍقؿي ٍبفي ًزيىادو ، حى اًلحو دَّ ٍبفي ميكسىى أىبيك صى ، حى ثىًني أىبيك ًبي كىًثيرو

... الحديث. : كيٍنتي أىًبيتي ، قىاؿى ًبيعىةي ٍبفي كىٍعبو اأٍلىٍسمىًميُّ دَّثىًني رى مىمىةى، حى  سى
ٍسأىلىًة ًلمنَّاًس )( (3 ٍبدي اً 1043/ رقـ 721/ 2أخرجو مسمـ؛ كتاب: الزَّكاة، باب: كىرىاىىًة اٍلمى دَّثىًني عى        (، قاؿ: حى
ٍبًد الرٍَّحمىفً ا نىا مىٍركىافي كىىيكى اٍبفي  ٍبفي عى : أىٍخبىرى قىاؿى الدَّاًرًميُّ دَّثىنىا، كى مىمىةي: حى ، قىاؿى سى مىمىةي ٍبفي شىًبيبو سى ، كى مَّدو  الدَّاًرًميُّ ميحى

ٍف أىًبي ًإٍدًريسى الٍ  ًبيعىةى ٍبًف يىًزيدى، عى ٍبًد اٍلعىًزيًز، عىٍف رى دَّثىنىا سىًعيده كىىيكى اٍبفي عى ، حى ، الدّْمىٍشًقيُّ ًنيّْ ٍكالى ٍف أىًبي ميٍسًمـو اٍلخى ، عى ًنيّْ ٍكالى خى
... الحديث. ًبيبي اأٍلىًميفي دَّثىًني اٍلحى : حى  قىاؿى

 (.325/ 4قاؿ ابف األثير: "أىٍم قٍطعىةه يىسيرةه ًمفى المٍَّحـ". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )( (4
دَّثىنىا يىٍحيىى 1474/ رقـ 124 – 123/ 2أىؿى النَّاسى تىكىثُّرنا )أخرجو البخارم؛ كتاب: الزَّكاة، باب: مىٍف سى ( (5 (، قاؿ: حى
ٍبًد المًَّو ا ٍمزىةى ٍبفى عى : سىًمٍعتي حى ، قىاؿى ٍعفىرو ، عىٍف عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف أىًبي جى دَّثىنىا المٍَّيثي ، حى : سىًمٍعتي ٍبفي بيكىٍيرو ، قىاؿى     ٍبًف عيمىرى

ٍبدى المًَّو ٍبفى عي  : قىاؿى النًَّبيُّ مىرى عى  : الحديث.، قىاؿى
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دى  ، كىافى يىٍأكيؿي ًمٍف عىمىًؿ يىًدًه"نىًبيَّ المًَّو دىاكي
ٍيرىةى ك ، (1) :  : أىفَّ رىسيكؿى المًَّو عىٍف أىًبي ىيرى كىالًَّذم "قىاؿى

ٍبمىوي، نىٍفًسي ـٍ حى ديكي ذى أىحى ىٍف يىٍأخي ، فىيىٍسأىلىوي أىٍعطىاهي أىٍك  ًبيىًدًه ألى ٍيره لىوي ًمٍف أىٍف يىٍأًتيى رىجيبلن مىى ظىٍيًرًه خى فىيىٍحتىًطبى عى
نىعىوي" مى
(2). 
يادية مف خالؿ تربيتيا عمىالث الث المقصد الص الح األخالقي  : تنمية الش خصية القيادية والر 
 .يوالَبدن

ا لمقيادة مستحقنا ليا  ميح جميع مىٍف حكلو، كليككف صالحن ميح الفرد صى مف المعمكـ أنو إذا صى
مُّؿ المشاؽ، فيييذب فات فيو كالقكة كاألمانة كالصَّ البد مف تكفر العديد مف الصّْ  بر كالقدرة عمى تىحن
بىرى أيكليك اٍلعىٍزـً ًمفى الرُّسيًؿ﴾ تعالى: ﴿فىاٍصًبٍر كىمىا صى ا قدـ، قاؿ النىٍفس كيجعميا ترنك إلى التَّ 

﴾ ]ىكد: ا [، كقاؿ 35]األحقاؼ:  ، [ 115تعالى: ﴿كىاٍصًبٍر فىًإفَّ المَّوى الى ييًضيعي أىٍجرى اٍلميٍحًسًنيفى
: ، االتصاؼ باألخبلؽ كالفضائؿ ككذلؾ ال بد مف ا، قىاؿى ك رىًضيى المَّوي عىٍنييمى ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو فعىٍف عى

ـٍ يىكيًف " ـٍ أىٍخبلىقنا"  رىسيكؿي المَّوً لى ـٍ أىٍحسىنىكي : "ًإفَّ ًمٍف ًخيىاًركي كىافى يىقيكؿي شنا، كى فىاًحشنا كىالى ميتىفىحّْ
  ، قاؿ (3)

ٍكًلؾى ا تعالى:  كا ًمٍف حى ٍنفىضُّ ًميظى اٍلقىٍمًب الى لىٍك كيٍنتى فىظِّا غى ـٍ كى فىاٍعؼي  ﴿فىًبمىا رىٍحمىةو ًمفى المًَّو ًلٍنتى لىيي
مىى المًَّو ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ الٍ  كٍَّؿ عى ـٍ ًفي اأٍلىٍمًر فىًإذىا عىزىٍمتى فىتىكى شىاًكٍرىي ـٍ كى ٍنييـٍ كىاٍستىٍغًفٍر لىيي ﴾ ]آؿ عى كًّْميفى ميتىكى

قاؿ،  مىٍعًقؿى ٍبفى يىسىارعف األخبلؽ، لغش لمرعية كالنُّصح ليـ مف جميؿ ، كترؾ ا[159عمراف: 
مىٍيًو  : قاؿ رسكؿ ا ـى المَّوي عى رَّ ، ًإالَّ حى ـٍ ، فىيىميكتي كىىيكى غىاشّّ لىيي ا ًمٍف كىاؿو يىًمي رىًعيَّةن ًمفى الميٍسًمًميفى "مى

نَّةى"  .(4)الجى
اًلؾو كمبدأ التَّيسير عمى الرَّعية، مبدأ عظيـ مف مبادئ كأخبلؽ اإلسبلـ،  ٍف أىنىًس ٍبًف مى ، عى

ًف النًَّبيّْ  :عى كا" ، قىاؿى كا، كىالى تينىفّْري بىشّْري كا، كى كا كىالى تيعىسّْري "يىسّْري
(5). 

قىالىٍت ًإٍحدىاىيمىا ﴿ تعالى:ا قاؿ كال بد مف القكة البىدنية، بجانب التَّحمي باألخبلؽ الفاضمة، 
ٍرتى اٍلقىًكمُّ اأٍلىًميفي  ٍيرى مىًف اٍستىٍأجى ٍيرىةى و [،26]القصص:  ﴾يىا أىبىًت اٍستىٍأًجٍرهي ًإفَّ خى : عىٍف أىًبي ىيرى ، قىاؿى

ٍيره اٍحًرٍص قىاؿى رىسيكؿي اً  ًفي كيؿٍّ خى ًعيًؼ، كى ٍيره كىأىحىبُّ ًإلىى اً ًمفى اٍلميٍؤًمًف الضَّ ، خى : "اٍلميٍؤًمفي اٍلقىًكمُّ
                                                           

 (.44سبؽ تخريجو )ص( (1
ٍسأىلىًة )( (2 ًف المى ٍبدي المًَّو 1470/ رقـ 123/ 2أخرجو البخارم؛ كتاب: الزَّكاة، باب: ااًلٍسًتٍعفىاًؼ عى دَّثىنىا عى   (، قاؿ: حى
ًف ا نىاًد، عى ٍف أىًبي الزّْ ، عى اًلؾه نىا مى ، أىٍخبىرى ٍيرىةى ٍبفي ييكسيؼى  .األىٍعرىًج، عىٍف أىًبي ىيرى

 (.68)ص سبؽ تخريجو( (3
ٍح )( (4 ـٍ يىٍنصى ًف اٍستيٍرًعيى رىًعيَّةن فىمى اؽي 7151/ رقـ 64/ 9أخرجو البخارم؛ كتاب: األحكاـ، باب: مى دَّثىنىا ًإٍسحى (، قاؿ: حى
: زىاًئدىةي ذى ا ، قىاؿى ٍعًفيُّ سىٍيفه الجي نىا حي ، أىٍخبىرى ٍعًقؿى ٍبفى يىسىارو نىعيكديهي، ٍبفي مىٍنصيكرو : أىتىٍينىا مى سىًف، قىاؿى ًف الحى ، عى كىرىهي: عىٍف ًىشىاـو

ًديثنا سىًمٍعتيوي ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو  دّْثيؾى حى : أيحى ٍعًقؿه مىٍينىا عيبىٍيدي المًَّو، فىقىاؿى لىوي مى ؿى عى : الحديث.فىدىخى  ، فىقىاؿى
كا )مىا كىافى النًَّبيُّ  أخرجو البخارم؛ كتاب: العمـ، باب:( (5 ـٍ ًباٍلمىٍكًعظىًة كىالًعٍمـً كىٍي الى يىٍنًفري لييي كَّ (، 69/ رقـ 25/ 1يىتىخى

دَّثىنً  : حى دَّثىنىا شيٍعبىةي، قىاؿى : حى ، قىاؿى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو : حى ، قىاؿى مَّدي ٍبفي بىشَّارو دَّثىنىا ميحى ٍف أى قاؿ: حى     نىًس ي أىبيك التَّيَّاًح، عى
اًلؾو ا ًف النًَّبيّْ ٍبًف مى : الحديث.، عى  ، قىاؿى
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ابىؾى شىٍيءه، فىبلى  ٍف أىصى ٍز، كىاً  ، كىاٍستىًعٍف ًباً كىالى تىٍعجى ا يىٍنفىعيؾى مىى مى كىذىا، عى تىقيٍؿ لىٍك أىنّْي فىعىٍمتي كىافى كىذىا كى
، فىًإفَّ لىٍك تىٍفتىحي عىمىؿى الشٍَّيطىاًف" مىا شىاءى فىعىؿى لىًكٍف قيٍؿ قىدىري اً كى كى
، ككذلؾ ال بد مف االبتعاد عما (1)

ٍنيىاعىٍف عىاًئشىةى يضر األبداف كالعقكؿ،  :  ، عىًف النًَّبيّْ رىًضيى المَّوي عى "كيؿُّ شىرىابو أىٍسكىرى فىييكى قىاؿى
" رىاـه حى
ا ليككف ما يصنع كذلؾ (2) انع سميمن ، فالعنصر البشرم ىك صانع التَّنمية، فبلبد أف يككف الصَّ

 سميمنا مف العيكب كامبلن متكامبلن.
يادية مف خالؿ الر ابع المقصد  .َتربيتيا عمى مبدأ الش ورى: تنمية الش خصية القيادية والر 

  ، إذ أمره رس اإلسبلـ مبدأ الشكرل بيف المسمميف كرباىـ عمييا منذ عيد النَّبي لقد غ
ـٍ ًفي اأٍلىٍمًر﴾ ]آؿ  بمشاكرة المسمميف في كؿ أمر يحتاج إلى ذلؾ، قاؿ ا تعالى: ا  شىاًكٍرىي ﴿كى

تعالى:  ا قاؿكذلؾ ليعمميـ أف األمر بينيـ شكرل كليس انفرادنا في القرارات،  [،159عمراف: 
ـٍ ييٍنًفقيكفى  ٍقنىاىي زى ًممَّا رى ـٍ كى ـٍ شيكرىل بىٍينىيي ةى كىأىٍمريىي ـٍ كىأىقىاميكا الصَّبلى بًّْي ابيكا ًلرى ، [38]الشكرل:  ﴾﴿كىالًَّذيفى اٍستىجى

مف األمكر المشتركة بينيـ،  ستبد أحد منيـ برأيو في أمرو أم: ال يى قاؿ السَّعدم رحمو ا تعالى: "
ا قكليـ، أنيـ إذا أرادكا أمرن كتكاددىـ كتحاببيـ ككماؿ عي  ا عف اجتماعيـ كتكالفيـكف إال فرعن كىذا ال يك

مف األمكر التي تحتاج إلى إعماؿ الفكر كالرأم فييا، اجتمعكا ليا كتشاكركا كبحثكا فييا، حتى إذا 
المكظفيف إلمارة  زك كالجياد، كتكليةتبينت ليـ المصمحة، انتيزكىا كبادركىا، كذلؾ كالرأم في الغى 

ا، فإنيا مف األمكر المشتركة، كالبحث فييا ينية عمكمن أك قضاء، أك غيره، ككالبحث في المسائؿ الدّْ 
 .(3)"لبياف الصكاب مما يحبو ا

 كقيادتيـ عمى السَّداد في الرَّأم كالقرار؛ ألف رأم الجماعة ككؿ ذلؾ ليبقي المسممكف
ا، كمف األدلة عمى خير دائمنا حتى كلك لـ ييصيبكا فيو أحيانن أصكب غالبنا مف رأم الفرد، كفيو ال

: فىمىمَّا أىسى حيث مع أصحابو، تشاكره معيـ في أسرل بدر،   تشاكر النَّبي بَّاسو كا قىاؿى اٍبفي عى ري
:  اً  اأٍليسىارىل، قىاؿى رىسيكؿي  ، كىعيمىرى ًء اأٍليسىارىل؟"أًلىًبي بىٍكرو ٍكفى ًفي ىىؤيالى ا تىرى : يىا  "مى  فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو

مىى اٍلكيفَّ  ـٍ ًفٍديىةن فىتىكيكفي لىنىا قيكَّةن عى ذى ًمٍنيي ْـّ كىاٍلعىًشيرىًة، أىرىل أىٍف تىٍأخي ـٍ بىنيك اٍلعى اًر، فىعىسىى اي أىٍف نىًبيَّ اً، ىي
، فىقىاؿى رىسيكؿي اً  ـً ـٍ ًلئٍلًٍسبلى ا تىرىل يىا اٍبفى الٍ ": يىٍيًديىيي طَّاًب؟مى ا أىرىل  "خى : الى كىاً يىا رىسيكؿى اً، مى قيٍمتي

ًميِّا ًمٍف عىًقيؿو فىيى  ، فىتيمىكّْفى عى ـٍ لىًكنّْي أىرىل أىٍف تيمىكّْنَّا فىنىٍضًربى أىٍعنىاقىيي ، كى ٍضًربى عينيقىوي، الًَّذم رىأىل أىبيك بىٍكرو
، فىأىٍضرً  فو نىًسيبنا ًلعيمىرى تيمىكّْنّْي ًمٍف فيبلى نىاًديديىىا، فىيىًكمى كى ًء أىًئمَّةي اٍلكيٍفًر كىصى        بى عينيقىوي، فىًإفَّ ىىؤيالى

، فىًإذىا رىسيكؿي اً  رىسيكؿي اً  ، فىمىمَّا كىافى ًمفى اٍلغىًد ًجٍئتي ا قيٍمتي ـٍ يىٍيكى مى لى ، كى ا قىاؿى أىبيك بىٍكرو كىأىبيك  مى
ٍدتي بىٍكرو قىاًعدىٍيًف يىٍبًكيىاًف، قيٍمتي  ؟ فىًإٍف كىجى اًحبيؾى : يىا رىسيكؿى اً، أىٍخًبٍرًني ًمٍف أىمّْ شىٍيءو تىٍبًكي أىٍنتى كىصى

ا، فىقىاؿى رىسيكؿي اً  ـٍ أىًجٍد بيكىاءن تىبىاكىٍيتي ًلبيكىاًئكيمى ٍف لى ، كىاً  مىيَّ بيكىاءن بىكىٍيتي : "أىٍبًكي ًلمًَّذم عىرىضى عى
                                                           

 (.66)ص سبؽ تخريجو( (1
 (.62سبؽ تخريجو )ص( (2
 (.760تيسير الكريـ الرحمف )ص( (3
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ابيؾى ًمٍف أىٍخًذًىـً ا رىًة أىٍصحى مىيَّ عىذىابيييـٍ أىٍدنىى ًمٍف ىىًذًه الشَّجى رىةو قىًريبىةو ًمٍف  -ٍلًفدىاءى، لىقىٍد عيًرضى عى    شىجى
تَّى ييٍثًخفى ًفي اأٍلىٍرًض﴾  -نىًبيّْ اً  : ﴿مىا كىافى ًلنىًبيٍّ أىٍف يىكيكفى لىوي أىٍسرىل حى ؿَّ كىأىٍنزىؿى اي عىزَّ كىجى
الن طىيّْبنا﴾ ]األنفاؿ: [ ًإلىى قىكٍ 67]األنفاؿ:  ًنٍمتيـٍ حىبلى ؿَّ اي اٍلغىًنيمىةى لىييـٍ 69ًلًو ﴿فىكيميكا ًممَّا غى  .(1)"[ فىأىحى

العذاب عنيـ كيرحميـ لما كاف األمر بينيـ شكرل، فمذا عمى األمة  ىكذا يرفع ا 
يتخبطكف لحياة، كلكي ال اإلسبلمية أف تيعيد بينيا الشُّكرل لترحـ كلتسمكا كتعمكا في جميع نكاحي ا

إذا ما انفرد كؿ كاحد برأيو فينكبكا عمى كجكىيـ كال يسيركف عمى الطَّريؽ السَّكم المستقيـ بآرائيـ 
مىى كىٍجًيًو  ا قاؿالذم فيو نجاتيـ كنجاحيـ في جميع نكاحي الحياة،  ٍف يىٍمًشي ميًكبِّا عى تعالى: ﴿أىفىمى

﴾ ]الممؾ: أىٍىدىل أىمٍَّف يىٍمًشي سىًكيِّا عى   [.22مىى ًصرىاطو ميٍستىًقيـو
  فاألنظمة الكضعية ىكت لما بينيا مف استبداد الرَّأم، فاإلسبلـ يراعى حرية الرَّأم، قاؿ 

ٍكًلؾى فىاٍعؼي ا  تعالى:  كا ًمٍف حى ٍنفىضُّ ًميظى اٍلقىٍمًب الى لىٍك كيٍنتى فىظِّا غى ـٍ كى  ﴿فىًبمىا رىٍحمىةو ًمفى المًَّو ًلٍنتى لىيي
مىى المًَّو ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ الٍ  كٍَّؿ عى ـٍ ًفي اأٍلىٍمًر فىًإذىا عىزىٍمتى فىتىكى شىاًكٍرىي ـٍ كى ٍنييـٍ كىاٍستىٍغًفٍر لىيي ﴾ ]آؿ عى كًّْميفى ميتىكى

شراؾ العامؿ في المسألة ييؤدم إلى الدَّافعية في العمؿ كىك بمثابة [159عمراف:  ، فالتَّشاكر كا 
 مف أيسس  قياـ المجتمع. حكافز لمعمؿ فالشكرل

يادية مف خالؿ: تَ الخامسالمقصد   عور بالَمسئولية.الش  تربيتيا عمى  نمية الش خصية القيادية والر 
يادمالقيادم   قاؿكؿ أمر أيككؿ إليو صغيرنا كاف أـ كبيرنا، دنيكينا أـ أيخركينا، مسئكؿ عف  كالرّْ

ـٍ مىٍسئيكليك  ا ـٍ ًإنَّيي ًقفيكىي ﴾ ]الصافات: تعالى:﴿كى ﴿كيؿُّ نىٍفسو ًبمىا كىسىبىٍت  ، كقاؿ ا تعالى:[24فى
لىتيٍسأىليفَّ كقاؿ ا تعالى:  [،38رىًىينىةه﴾ ]المدثر:  ﴾ ﴿كى       عىًف ، ك [93]النحؿ:  عىمَّا كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى

ًف النًَّبيّْ  ٍنييمىا، عى ـٍ رىا اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى : "كيمُّكي ، قىاؿى ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، كىاألىًميري رىاعو كيمُّكي عو كى
كيمُّكي  ـٍ رىاعو كى لىًدًه، فىكيمُّكي ٍكًجيىا كىكى مىى بىٍيًت زى ٍرأىةي رىاًعيىةه عى مىى أىٍىًؿ بىٍيًتًو، كىالمى ؿي رىاعو عى ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف كىالرَّجي

رىًعيًَّتًو"
ـز صبلح ما تى مٍ ف المي مى تى ؤٍ اعي ىك الحافظ المي ؿ العمماء الرَّ قاقاؿ النَّككم رحمو ا تعالى: " ،(2)

                                                           
ًة اٍلغىنىاًئـً ( (1 بىاحى ، كىاً  ًئكىًة ًفي غىٍزكىًة بىٍدرو ٍمدىاًد ًباٍلمىبلى  – 1383/ 3)أخرجو مسمـ؛ كتاب: الجياد كالسّْير، باب: اإٍلً

دَّثىًني ًسمىاؾه 1763/ رقـ 1384 ، حى ٍف ًعٍكًرمىةى ٍبًف عىمَّارو ًؾ، عى دَّثىنىا اٍبفي اٍلميبىارى ، حى دَّثىنىا ىىنَّادي ٍبفي السًَّرمّْ  (، قاؿ: حى
: لىمَّا  طَّاًب، قىاؿى دَّثىًني عيمىري ٍبفي اٍلخى : حى ، يىقيكؿي : سىًمٍعتي اٍبفى عىبَّاسو ، قىاؿى نىًفيُّ دَّثىنىا زيىىٍيري اٍلحى ، ح كحى        كىافى يىٍكـي بىٍدرو

دَّثىًني أى ا ، حى دَّثىنىا ًعٍكًرمىةي ٍبفي عىمَّارو ، حى نىًفيُّ دَّثىنىا عيمىري ٍبفي ييكنيسى اٍلحى ، كىالمٍَّفظي لىوي، حى ٍربو ، ٍبفي حى نىًفيُّ بيك زيمىٍيؿو ىيكى ًسمىاؾه اٍلحى
، ٍبدي اً ٍبفي عىبَّاسو دَّثىًني عى : لىمَّا كىافى يىٍكـي بىٍدرو نىظىرى رىسيكؿي اً  حى طَّاًب، قىاؿى دَّثىًني عيمىري ٍبفي اٍلخى : حى ًإلىى  قىاؿى

... الحديث.  اٍلميٍشًرًكيفى
ٍكًجيىا )( (2 دَّثىنىا 5200/ رقـ 32 – 31/ 7أخرجو البخارم؛ كتاب: النكاح، باب: المىٍرأىةي رىاًعيىةه ًفي بىٍيًت زى (، قاؿ: حى
ٍنييمىاعىبٍ  ، عىًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى نىا ميكسىى ٍبفي عيٍقبىةى، عىٍف نىاًفعو ٍبدي المًَّو، أىٍخبىرى نىا عى ، أىٍخبىرى : ، عىًف النًَّبيّْ دىافي ، قىاؿى

 الحديث.
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ياـ الب بالعدؿ فيو كالقً طى يك مي ه شيء فى رً ظى ت نى حٍ كؿ مف كاف تى  يو أفَّ فً فى  ،هرً ظى ت نى حٍ كما ىك تى  ،قاـ عميو
 .(1)"واتً قى مّْ عى تى نياه كمي ينو كدي حو في دً الً صى بمى 

ٍقديكر الجميع تحمميا، قاؿ ا تعالى: ﴿ ا كالمسئكلية في مى ٍسعىيىا لىيىا مى الى ييكىمّْؼي المَّوي نىٍفسنا ًإالَّ كي
مىٍينى  بَّنىا كىالى تىٍحًمٍؿ عى بَّنىا الى تيؤىاًخٍذنىا ًإٍف نىًسينىا أىٍك أىٍخطىٍأنىا رى ا اٍكتىسىبىٍت رى مىٍييىا مى ٍمتىوي كىسىبىٍت كىعى مى ا ًإٍصرنا كىمىا حى

مىى الًَّذيفى ًمٍف قىٍبًمنىا رى  نىا عى ٍمنىا أىٍنتى مىٍكالى نَّا كىاٍغًفٍر لىنىا كىاٍرحى ٍمنىا مىا الى طىاقىةى لىنىا ًبًو كىاٍعؼي عى مّْ بَّنىا كىالى تيحى
مىى اٍلقىٍكـً اٍلكىاًفًريفى  ٍرنىا عى فكؿه يتحمؿ عمى قدر استطاعتو كال ييكمؼ زيادةن عف  ،[286]البقرة:  ﴾فىاٍنصي

﴿يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا شديد، قاؿ ا تعالى:  فعقابو عند ا ذلؾ، كمف أخؿ بمسؤكليتو كخاف فييا 
﴾ ]األنفاؿ:  ـٍ كىأىٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى انىاًتكي كنيكا أىمى تىخي كنيكا المَّوى كىالرَّسيكؿى كى يىٍكـى ا تعالى ؿاكق ،[27الى تىخي : ﴿كى

مىى المًَّو كيجي  ًة تىرىل الًَّذيفى كىذىبيكا عى ـى مىٍثكنل ًلٍمميتىكىبًّْريفى اٍلًقيىامى يىنَّ دَّةه أىلىٍيسى ًفي جى ـٍ ميٍسكى ي المَّوي  *كىييي يينىجّْ كى
ـٍ الى يىمىسُّييـي  ًتًي فىازى ﴾ ]الزمر:  الًَّذيفى اتَّقىٍكا ًبمى نيكفى ـٍ يىٍحزى  ،مىٍعًقؿى ٍبفى يىسىارعف ك ، [61، 60السُّكءي كىالى ىي

ا ًمٍف كىاؿو يىمً  :قاؿ رسكؿ ا  مىٍيًو "مى ـى المَّوي عى رَّ ، ًإالَّ حى ـٍ ، فىيىميكتي كىىيكى غىاشّّ لىيي ي رىًعيَّةن ًمفى الميٍسًمًميفى
نَّةى" ٍيرىةى ، ك (2)الجى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو عىٍف أىًبي ىيرى يّْعىًت األىمىانىةي فىاٍنتىًظًر السَّاعىةى ": ، قىاؿى :  "ًإذىا ضي قىاؿى

تييىا يىا رى  اعى : كىٍيؼى ًإضى ٍيًر أىٍىًمًو فىاٍنتىًظًر السَّاعىةى "سيكؿى المًَّو؟ قىاؿى ، ككالية أمر (3)"ًإذىا أيٍسًندى األىٍمري ًإلىى غى
 أىالى  اً، رىسيكؿى  يىا: قيٍمتي  :قىاؿى  ،ذىرٍّ  أىًبي عىفٍ فال لمف يستحقيا، المسمميف أمانو، كال تعطى إ

رىبى : قىاؿى  تىٍستىٍعًمميًني؟ مى  ًبيىًدهً  فىضى ٍنًكًبي، ىعى ، أىبىا يىا": قىاؿى  ثيَـّ  مى ، ًإنَّؾى  ذىرٍّ ًعيؼه نَّيىا ضى انىةي، كىاً  نَّيىا أىمى  يىٍكـى  كىاً 
نىدىامىةه، ًخٍزمه  اٍلًقيىامىةً  ذىىىا مىفٍ  ًإالَّ  كى قّْيىا، أىخى مىٍيوً  الًَّذم كىأىدَّل ًبحى ٍيرىةى ، ك (4)"ًفييىا عى : سىًمٍعتي  قىاؿى أىبيك ىيرى

اًدؽى ال : الصَّ ٍيشو "مىٍصديكؽى يىقيكؿي مىى يىدىٍم ًغٍممىةو ًمٍف قيرى ، قاؿ ابف حجر رحمو ا (5)"ىىمىكىةي أيمًَّتي عى
ا من مً تى حٍ يف كلك كاف مي دبير كالدّْ قؿ كالتَّ عيؼ العى صغير عمى الضَّ ـ بالتَّ يّْ مى بي كالغي ؽ الصَّ مى طٍ كقد يي تعالى:"

                                                           
 (.213/ 12شرح النَّككم عمى مسمـ )( (1
ًف اٍستيٍرًعيى رى ( (2 ٍح )أخرجو البخارم؛ كتاب: األحكاـ، باب: مى ـٍ يىٍنصى اؽي 7151/ رقـ 64/ 9ًعيَّةن فىمى دَّثىنىا ًإٍسحى (، قاؿ: حى
: أىتىٍينىا مى ا سىًف، قىاؿى ًف الحى ، عى : زىاًئدىةي ذىكىرىهي: عىٍف ًىشىاـو ، قىاؿى ٍعًفيُّ سىٍيفه الجي نىا حي ، أىٍخبىرى ٍعًقؿى ٍبفى يىسىارو نىعيكديهي، ٍبفي مىٍنصيكرو

مىٍينىا عيبىٍيدي ا ؿى عى ًديثنا سىًمٍعتيوي ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو فىدىخى دّْثيؾى حى : أيحى ٍعًقؿه : الحديث.لمًَّو، فىقىاؿى لىوي مى  ، فىقىاؿى
انىًة )( (3 ٍفًع األىمى دَّثىنىا (، قاؿ:6496/ رقـ 104/ 8أخرجو البخارم؛ كتاب: الرقاؽ، باب: رى ، حى مَّدي ٍبفي ًسنىافو دَّثىنىا ميحى حى

مىٍيمىافى  ٍيرىةى فيمىٍيحي ٍبفي سي ، عىٍف أىًبي ىيرى ، عىٍف عىطىاًء ٍبًف يىسىارو ًميٍّ دَّثىنىا ًىبلىؿي ٍبفي عى  .، حى
كرىةو )( (4 ري مىارىًة ًبغىٍيًر ضى ًمًؾ 1825/ رقـ 1457/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: اإلمارة، باب: كىرىاىىًة اإٍلً ٍبدي اٍلمى دَّثىنىا عى (، قاؿ: حى
دَّثى ا ٍف بىٍكًر ٍبفي شيعىٍيًب ٍبًف المٍَّيًث، حى ، عى ًبيبو دَّثىًني يىًزيدي ٍبفي أىًبي حى ، حى دَّثىًني المٍَّيثي ٍبفي سىٍعدو  ًني أىًبي شيعىٍيبي ٍبفي المٍَّيًث، حى
ٍيرىةى اأٍلىٍكبىًر، عىٍف أىًبي ذىرٍّ ا جى ، عىًف اٍبًف حي ٍضرىًميّْ اًرًث ٍبًف يىًزيدى اٍلحى ًف اٍلحى ك، عى : الحديث.ٍبًف عىٍمرو  ، قىاؿى

ٍيًممىةو سيفىيىاءى" )أخرجو البخارم؛ كتاب: الفتف، باب: قىٍكًؿ النًَّبيّْ ( (5 مىى يىدىٍم أيغى / رقـ 47/ 9: "ىىبلىؾي أيمًَّتي عى
: أى 7058 ، قىاؿى ك ٍبفي يىٍحيىى ٍبًف سىًعيًد ٍبًف عىٍمًرك ٍبًف سىًعيدو دَّثىنىا عىٍمري ، حى اًعيؿى دَّثىنىا ميكسىى ٍبفي ًإٍسمى دّْم، ٍخبىرى (، قاؿ: حى ًني جى

ٍسًجًد النًَّبيّْ  ٍيرىةى ًفي مى اًلسنا مىعى أىًبي ىيرى : كيٍنتي جى ٍيرىةى  قىاؿى ، قىاؿى أىبيك ىيرى مىعىنىا مىٍركىافي ًدينىًة، كى  : الحديث.ًباٍلمى
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ككذلؾ مف  ،كغمي ؼ كىك دكف البي مً خٍ تي لـ يكف فييـ مف اسٍ ة يَّ مى مفاء مف بني أي فإف الخي  ،كىك المراد ىنا
 .(1)"كه عمى األعماؿري مَّ أى 

لى الفيـ  ،ثبتكينة كالتَّ اس إال مف جمع إلى العمـ السَّ النَّ  أمرينبغي لئلماـ أف ال يكلي ف كا 
ا شديدن  ،ديئةا عف المطامع الرَّ كرعن  ،نيةا عف المطاعـ الدَّ ا نزىن أمينن  كاف عدالن مف ك  ،بر كالحمـالصَّ 
 كال المنفظـ ،الخكار فبل يياب كسليس بالنَّ و، ا مف سخطا متحفظن متيقظن  ، ا في ذات اقكين 

 في أعمالو كيخشاه. ييراقب ا  اا خيارن لكف كسطن  ،الجبار فبل ينتاب
يادية مف خالؿ: تَ الس ادسالمقصد   .قابةلر  َتربيتيا عمى ا نمية الش خصية القيادية والر 
ف الرَّقابة الذَّاتية في اإلسبلـ أساس مف أسس النَّجاح في كؿ عمؿ، كىي باب مف أرقى إ

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  أبكاب اإليماف، ا بىاًرزنا  النًَّبيُّ  كىافى : قىاؿى  ، ىيرى  مىا: فىقىاؿى  ًجٍبًريؿي  فىأىتىاهي  ًلمنَّاًس، يىٍكمن
؟ مىبلىًئكىًتًو، لمَّوً ًبا تيٍؤًمفى  أىفٍ  اإًليمىافي ": قىاؿى  اإًليمىافي كيتيًبًو، كى ًبًمقىاًئًو، كى ًموً  كى تيٍؤًمفى  كىريسي  مىا: قىاؿى  ".ًباٍلبىٍعثً  كى
ـي؟ ـي : "قىاؿى  اإًلٍسبلى ـى  شىٍيئنا، ًبوً  تيٍشًرؾى  كىالى  المَّوى، تىٍعبيدى  أىفٍ : اإًلٍسبلى تيًقي تيؤىدّْمى  الصَّبلىةى، كى ةى، الزَّكىاةى  كى كضى  المىٍفري
كـى  تىصي افى رى  كى ا: قىاؿى  ". مىضى ؟ مى  فىًإنَّوي  تىرىاهي  تىكيفٍ  لىـٍ  فىًإفٍ  تىرىاهي، كىأىنَّؾى  المَّوى  تىٍعبيدى  أىفٍ ": قىاؿى  اإًلٍحسىافي
ًسيبنا﴾... الحديث، كقاؿ ا تعالى: (2)"يىرىاؾى  مىٍيؾى حى  .[14]اإلسراء:  ﴿اٍقرىٍأ ًكتىابىؾى كىفىى ًبنىٍفًسؾى اٍليىٍكـى عى

ير ستسك ا قبؿ أف تيحاسب مف اآلخريف، حاسب نفسيتي س بالرَّقابة الذَّاتية تمتعالتي ت قيادةكال
حيح مع العامميف، كالبيعد عف االعكجاج مما يينمي عامؿ الصَّ ؤدم إلى التَّ مما ين  بما ييرضي ا 

تىٍنسىكٍ  كسيككف شعاره دائمنا قكؿ ااالقتصاد،  كفى النَّاسى ًباٍلًبرّْ كى ـٍ كىأىٍنتيـٍ تىٍتميكفى تعالى: ﴿أىتىٍأميري فى أىٍنفيسىكي
﴾ ]البقرة:  اقـ الميني، مراقبتو لغيره مف أفراد الطَّ  يا[، ككذلؾ تتحقؽ مف خبلل44اٍلًكتىابى أىفىبلى تىٍعًقميكفى

 .؟تسير في خطيا المستقيـ ىؿك  ،صرفاتفىيىًتـ مبلحظة األعماؿ كالتَّ 
نكيو عمى الخطأ فتتبلفى فتبادر إلى التَّ  ،بلجيةقابة اإلدارية رقابة كقائية قبؿ أف تككف عفالرَّ 

ٍدرّْمكقكعو،  ـٍ ميٍنكىرنا : سىًمٍعتي رىسيكؿى اً  قاؿ أىبيك سىًعيدو الخي : "مىٍف رىأىل ًمٍنكي يىقيكؿي
فىٍمييغىيٍّْرهي ًبيىًدًه،  (3)

ـٍ يىٍستىًطٍع فىًبقىٍمًبًو، كى  ـٍ يىٍستىًطٍع فىًبًمسىاًنًو، فىًإٍف لى اًف"فىًإٍف لى يمى ، كالعامؿ كذلؾ مطالب (4)ذىًلؾى أىٍضعىؼي اإٍلً
ر بما سىيىٍجني منو ماالن يىٍقتىات منو.  بالرقابة في عممو حتى ال يىضي

                                                           
 (.9/ 13فتح البارم )( (1

، كىاإًلٍحسىاًف، كىًعٍمـً السَّاعىًة عىًف اإلً  أخرجو البخارم؛ كتاب: اإليماف، باب: سيؤىاًؿ ًجٍبًريؿى النًَّبيَّ ( (2 اًف، كىاإًلٍسبلىـً يمى
، عىفٍ 50/ رقـ 19/ 1) يَّافى التٍَّيًميُّ نىا أىبيك حى ، أىٍخبىرى ـى اًعيؿي ٍبفي ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا ًإٍسمى : حى دَّثىنىا ميسىدَّده، قىاؿى ٍرعىةى،  (، قاؿ: حى أىًبي زي

ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى : كىافى العى ا ًلمنَّاًس، فىأىتىاهي... الحديث. نًَّبيُّ ، قىاؿى  بىاًرزنا يىٍكمن
ٍعًرفىًة الًَّتي يىٍسكيفي إً ( (3 ًؼ اٍلمى مىى ًخبلى ًحيحه يىديؿُّ عى ( النُّكفي كىاٍلكىاؼي كىالرَّاءي أىٍصؿه صى نىًكرى قاؿ ابف فارس: ")نىكىرى . كى لىٍييىا اٍلقىٍمبي

ـٍ يىٍقبىٍموي  ـٍ يىٍعتىًرٍؼ ًبًو ًلسىانيوي". انظر: مقاييس المغة ) الشٍَّيءى كىأىٍنكىرىهي: لى لى  (.476/ 5قىٍمبيوي كى
يىنٍ ( (4 يمىافى يىًزيدي كى اًف، كىأىفَّ اإٍلً يمى ًف اٍلميٍنكىًر ًمفى اإٍلً ، كىأىفَّ أخرجو مسمـ؛ كتاب: اإليماف، باب: بىيىاًف كىٍكًف النٍَّيًي عى قيصي

كًؼ كىالنٍَّييى عى  ًكيعه، 49/ رقـ 69/ 1ًف اٍلميٍنكىًر كىاًجبىاًف )اأٍلىٍمرى ًباٍلمىٍعري دَّثىنىا كى دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، حى = (، قاؿ: حى
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مبدأ الرَّقابة الخارجية ييعتبر رادعنا عف األفعاؿ السَّيئة النَّاتجة مف بعض العيصاة الحائديف 
كاب، كمف أسماء ا  ًقيبنا﴾ ]النساء:  اقاؿ الرَّقيب،  عف الصَّ ـٍ رى مىٍيكي  [،1تعالى: ﴿ًإفَّ المَّوى كىافى عى

﴾ ]الصافات: ا قاؿ رقيب عمى عباده كسيحاسب المسيء منيـ،  ـٍ مىٍسئيكليكفى ـٍ ًإنَّيي ًقفيكىي تعالى: ﴿كى
قافإف انعدمت  ، كنظاـ الحسبة مف األنظمة الرَّادعة ألفعاؿ كتصرفات الكثير مف النَّاس،[24 بة الرّْ

بالرجكع عما  كلينجكا مف عقاب ا  ،ردع عف ذلؾنيكية لكي يي حاسبة الدُّ المي  تكجد الذَّاتية لمفرد
 يفعمو.

إذا كاف بعيدنا عف كالقكانيف كالرَّقابة الخارجية لكحدىا ال تكفي فكثيرنا ما يخالؼ الفرد النُّظـ 
بجانب استحضار عظمة  ضمير يقظعيف الرَّقابة الخارجية، كلكف اإلسبلـ جعؿ الرَّقابة رقابة 

مىٍيًو شىٍيءه ًفي اأٍلىٍرًض كىالى ًفي السَّمىاًء﴾ ]آؿ لمفرد، قاؿ ا تعالى:   كرقابة ا ﴿ًإفَّ المَّوى الى يىٍخفىى عى
﴾ ]الحدكى ﴿، كقاؿ ا تعالى : [5عمراف:  ا تىٍعمىميكفى بىًصيره ا كيٍنتيـٍ كىالمَّوي ًبمى ـٍ أىٍيفى مى ، [4يد: ىيكى مىعىكي

﴾ ]غافر: كقاؿ ا تعالى:  ديكري ا تيٍخًفي الصُّ مى اًئنىةى اأٍلىٍعييًف كى  .[19﴿يىٍعمىـي خى
كو، رٍ ر تى يى بالمعركؼ إذا ظى  ره مٍ أى "بقكلو ىي:  رحمو ا تعالى الًحٍسبىة دمرٍ اكى ؼ المى رَّ قد عى ك 

ـٍ أىٍكًليىاءي بىٍعضو كىاٍلمي ﴿تعالى: ا قاؿ ك  ،(1)"ومى عى ر فى يً ظٍ نكر إذا أي كنىيي عف المي  يي ٍؤًمنيكفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بىٍعضي
ييًطيعيكفى المَّوى  ييٍؤتيكفى الزَّكىاةى كى ةى كى ييًقيميكفى الصَّبلى ًف اٍلميٍنكىًر كى يىٍنيىٍكفى عى كًؼ كى كفى ًباٍلمىٍعري  ﴾كىرىسيكلىوي يىٍأميري

، قاؿ الغزالي رحمو ا تعالى: مياإلسبليف في الدّْ  األنظمةبة مف أىـ سٍ فنظاـ الحً  ،[71]التكبة: 
كًؼ كىالنٍَّيي عىف الميٍنكر ىيكى القيٍطب األعظـ في الدّْ "   بتعث ايف، كىك الميـ الذم فإف اأٍلىٍمرى ًباٍلمىٍعري

ىمؿ عممو كعممو لتعطمت النُّبكة كاضمحمت الدّْيانة كل ًبساطو كأي كلك طي  ،لو النَّبييف أجمعيف  ا
 كاستشرل الفساد كاتسع الخرؽ كخربت الببلد كىمؾ ،بللة كشاعت الجيالةالضَّ  رة كفشتتٍ كعمت الفً 

ييشرؼ كييراقب الًجفَّ في  كقد كاف سيدنا سميماف  ،(2)"نادكلـ يشعركا باليبلؾ إال يكـ التَّ  ،العباد
مىٍيمىافى ﴿ تعالى:ا قاؿ  صناعتيـ، ًلسي يحى  كى يىا شىٍيره  غيديكُّىىا الرّْ كىاحي ٍمنىا شىٍيره  كىرى ًمفى  اٍلًقٍطرً  عىٍيفى  لىوي  كىأىسى  كى

بّْوً  ًبًإٍذفً  يىدىٍيوً  بىٍيفى  يىٍعمىؿي  مىفٍ  اٍلًجفّْ  مىفٍ  رى  مىا لىوي  يىٍعمىميكفى  السًَّعيًر* عىذىابً  ًمفٍ  نيًذٍقوي  أىٍمًرنىا عىفٍ  ًمٍنييـٍ  يىًزغٍ  كى
اًريبى  ًمفٍ  يىشىاءي  اًثيؿى  مىحى تىمى كىابً  كىًجفىافو  كى قيدي  كىاٍلجى قىًميؿه  شيٍكرنا دىاكيكدى  آؿى  اٍعمىميكا رىاًسيىاتو  كرو كى  ًعبىاًدمى  ًمفٍ  كى

 .[13 ،12: سبأ﴾ ]الشَّكيكري 

                                                                                                                                                                          

ىيمىا=  دَّثىنىا شيٍعبىةي ًكبلى ، حى ٍعفىرو مَّدي ٍبفي جى دَّثىنىا ميحى مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى، حى دَّثىنىا ميحى ، ح كىحى ٍف قىٍيسً عىٍف سيٍفيىافى ، عىٍف  ، عى ٍبًف ميٍسًمـو
ًديثي أىًبي بىٍكرو  -طىاًرًؽ ٍبًف ًشيىابو  ؿه،  -كىىىذىا حى ـى ًإلىٍيًو رىجي . فىقىا ًة مىٍركىافي بلى ٍطبىًة يىٍكـى اٍلًعيًد قىٍبؿى الصَّ ٍف بىدىأى ًباٍلخي ؿي مى : أىكَّ قىاؿى

: قىٍد تيًرؾى مىا ىينىا ٍطبىًة، فىقىاؿى ةي قىٍبؿى اٍلخي بلى : الصَّ ، فىقىاؿى أىبيك سىًعيدو فىقىاؿى مىٍيًو سىًمٍعتي ًلؾى    : أىمَّا ىىذىا فىقىٍد قىضىى مىا عى
: الحديث. رىسيكؿى اً   يىقيكؿي

 (.349األحكاـ السُّمطانية )ص( (1
 (.306/ 2إحياء عمـك الديف )( (2
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قىاليكا مىاًؿ ىىذىا ﴿ تعالى:ا قاؿ  ،مف فييايىمشي في األسكاؽ كييرىاًقب  لقد كاف النَّبي ك  كى
يىٍمًشي ًفي اأٍلىٍسكىاؽً  ـى كى        ، فعىٍف بةسٍ الحً  كقد مارس  [،8، 7رقاف: ]الف ﴾الرَّسيكًؿ يىٍأكيؿي الطَّعىا

ٍيرىةى  ٍبرىةً  أىفَّ رىسيكؿى اً   أىًبي ىيرى مىى صي مىرَّ عى
: "مىا   اًبعيوي بىمىبلن فىقىاؿى ؿى يىدىهي ًفييىا، فىنىالىٍت أىصى طىعىاـو فىأىٍدخى

ابىٍتوي السَّمىاءي يىا رىسيك  ؟" قىاؿى أىصى اًحبى الطَّعىاـً عىٍمتىوي فىٍكؽى الطَّعىاـً كىٍي يىرىاهي ىىذىا يىا صى : "أىفىبلى جى ؿى اً، قىاؿى
، مىٍف غىشَّ فىمىٍيسى ًمنّْي" لكا عمى الكاليات،  كقد كاف النَّبي ، (1)النَّاسي  عىٍف يحاسب عمالو ممف كي

ٍيدو السَّاًعًدمّْ  مى اءى ًإلىى  (2)األيتىًبيَّةً  اٍستىٍعمىؿى اٍبفى  : أىفَّ النًَّبيَّ  أىًبي حي ، فىمىمَّا جى دىقىاًت بىًني سيمىٍيـو مىى صى عى
، كىىىًذًه ىىًديَّةه أيٍىًديىٍت ًلي، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو رىسيكًؿ المًَّو  ـٍ : ىىذىا الًَّذم لىكي اسىبىوي قىاؿى فىيىبلَّ ": ، كىحى

تَّى تىٍأًتيىؾى ىىًديَّ  بىٍيًت أيمّْؾى حى ، كى مىٍستى ًفي بىٍيًت أىًبيؾى اًدقناجى ـى رىسيكؿي المًَّو "تيؾى ًإٍف كيٍنتى صى ، ، ثيَـّ قىا
ـٍ عى  االن ًمٍنكي : "أىمَّا بىٍعدي، فىًإنّْي أىٍستىٍعًمؿي ًرجى مىٍيًو ثيَـّ قىاؿى ًمدى المَّوى كىأىٍثنىى عى طىبى النَّاسى كىحى مىى أيميكرو ًممَّا فىخى

: ىىذى  ـٍ فىيىقيكؿي ديكي ًني المَّوي فىيىٍأًتي أىحى بىٍيًت أيمًّْو كىالَّ مىسى ًفي بىٍيًت أىًبيًو، كى ، كىىىًذًه ىىًديَّةه أيٍىًديىٍت ًلي، فىيىبلَّ جى ـٍ ا لىكي
ـٍ ًمٍنيىا شىٍيئنا  ديكي ذي أىحى اًدقنا، فىكىالمًَّو الى يىٍأخي تَّى تىٍأًتيىوي ىىًديَّتيوي ًإٍف كىافى صى قّْوً -حى اءى  -قىاؿى ًىشىاـه ًبغىٍيًر حى ًإالَّ جى

ًة"المَّوى  يىٍحًمميوي يىٍكـى الًقيىامى
 .الحديث....(3)

ٍضع العقكبات دليؿ عمى استحكاـ الرَّقابة الخارجية مف العباد كأنو ال يضيع حؽ،  عىٍف كىكى
قىٍت، فىقىاليكا:  كًميًَّة الًَّتي سىرى ٍرأىًة المىٍخزي ـٍ شىٍأفي المى ٍيشنا أىىىمَّيي ٍنيىا، أىفَّ قيرى اًئشىة رىًضيى المَّوي عى ٍف ييكىمّْـي ًفييىا كى عى مى

، ًحبُّ رىسيكًؿ المًَّو رىسيكؿى المًَّو  ٍيدو مىٍيًو ًإالَّ أيسىامىةي ٍبفي زى مىٍف يىٍجتىًرئي عى فىكىمَّمىوي أيسىامىةي، فىقىاؿى  ؟ فىقىاليكا: كى
، ثيَـّ رىسيكؿي المًَّو  ـى فىاٍختىطىبى ديكًد المًَّو، ثيَـّ قىا دٍّ ًمٍف حي ، أىنَّييـٍ  : "أىتىٍشفىعي ًفي حى ـٍ ا أىٍىمىؾى الًَّذيفى قىٍبمىكي : ًإنَّمى قىاؿى

ـي المَّ  دَّ، كىاٍي مىٍيًو الحى ًعيؼي أىقىاميكا عى ـي الضَّ ذىا سىرىؽى ًفيًي ـي الشًَّريؼي تىرىكيكهي، كىاً  ًو لىٍك أىفَّ كىانيكا ًإذىا سىرىؽى ًفيًي
قىٍت لىقىطىٍعتي يىدىىىا" مَّدو سىرى فىاًطمىةى ًبٍنتى ميحى
(4). 

يادية مف خالؿ: تَ الس ابع المقصد  العدؿ واإلحساف.َتربيتيا عمى  نمية الش خصية القيادية والر 
يادمظاـ القيادم أساس النّْ  كاإلحساف العدؿ فمذلؾ البد مف ًبناء الشَّخصية القيادية  ،كالرّْ

يادية عمييما، فأمر الشَّارع الحكيـ بيما، ف ٍحسىاًف﴾﴿ًإفَّ ا ا تعالى: قاؿكالرّْ  لمَّوى يىٍأميري ًباٍلعىٍدًؿ كىاإٍلً
ك 90]النحؿ:  ٍبًد اً ٍبًف عىٍمرو : قىاؿى رىسيكؿي اً رىًضيى المَّوي عىٍنييمىا[، كعىٍف عى : "ًإفَّ اٍلميٍقًسًطيفى ، قىاؿى

                                                           
 (.55سبؽ تخريجو )ص( (1
دقات. انظر: اإلصابة في تمييز  النًَّبٌي  ىك: عبد المَّو بف الٌمتبٌية بف ثعمبة األزدم، استعممو( (2 مىى بعض الصَّ عى

حابة البف حجر )  (.188/ 4الصَّ
الىوي )( (3 اـً عيمَّ اسىبىًة اإًلمى نىا (، قاؿ: 7197/ رقـ 76/ 9أخرجو البخارم؛ كتاب: األحكاـ، باب: ميحى مَّده، أىٍخبىرى دَّثىنىا ميحى حى

ـي ٍبفي عيٍركى  دَّثىنىا ًىشىا ٍبدىةي، حى ٍيدو السَّاًعًدمّْ عى مى  .ةى، عىٍف أىًبيًو، عىٍف أىًبي حي
ًديًث الغىاًر )( (4 دَّثىنىا 3475/ رقـ 175/ 4أخرجو البخارم؛ كتاب: أحاديث األنبياء، باب: حى           (، قاؿ: حى

اًئشىةى  ، عىٍف عيٍركىةى، عىٍف عى ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى دَّثىنىا لىٍيثه ، حى ٍنيىا، أى  قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو ٍيشنا أىىىمَّييـٍ رىًضيى المَّوي عى  ... الحديث.فَّ قيرى
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ًكٍمتى  ، كى ؿَّ ٍف يىًميًف الرٍَّحمىًف عىزَّ كىجى ، عى مىى مىنىاًبرى ًمٍف نيكرو ، الًَّذيفى يىٍعًدليكفى ًفي ًعٍندى اً عى ا يىدىٍيًو يىًميفه
ليكا" مىا كى ـٍ كى ـٍ كىأىٍىًميًي ٍكًمًي حي
 ، كما أعظمو مف جزاء.(1)

اإلدارة المكجكدة فييا، فاإلدارة ىي المسئكلة عف نجاح  حيسف كيعكد تقدـ األمـ إلى
مكارد البىشىًريَّة كالمادية ألنيا قادرة عمى استغبلؿ ال ؛لمشاريع االقتصادية داخؿ المجتمعالمؤسسات كا

كؿ التي تممؾ المكارد المالية كالبىشىًريَّة كلكف لنقص الخبرة بكفاءة عالية كفاعمية، فيناؾ العديد مف الدُّ 
تاحة دكف اإلدارية مف ظمـ لمعامميف كغيرىا بقيت في مكقع ميتىخمؼ، كال شؾ بأف استخداـ المكارد المي 

شاط المختمفة، كما أف نجاح اإلدارة في مجاالت النَّ  إسراؼ أك تقصير يتكقؼ أساسنا عمى
المشركعات كتحقيقيا ألىدافيا المكضحة في خطة عمميا يتكقؼ عمى اإلدارة كتحقيقيا لمعدؿ بيف 

ز  ًعؿ جى مما  ،في غاية اإلغراء اء اإلماـ العادؿاألفراد العامميف، كألىمية العدؿ في حياة المجتمع، جي
ٍيرىةى  بالعدؿ ليىقكل المجتمع كيتحقؽ ازدىاره،ييؤدم إلى اتصاؼ النَّاس   ، عىًف النًَّبيّْ فعىٍف أىًبي ىيرى

شىابّّ نىشىأى فً  ، كى اـه عىٍدؿه : "سىٍبعىةه ييًظمُّييـي المَّوي تىعىالىى ًفي ًظمًّْو يىٍكـى الى ًظؿَّ ًإالَّ ًظمُّوي: ًإمى ي ًعبىادىًة المًَّو، قىاؿى
ؿه قىٍمبيوي ميعىمَّؽه  ٍتوي اٍمرىأىةه كىرىجي ؿه دىعى مىٍيًو، كىرىجي تىفىرَّقىا عى مىٍيًو كى ابَّا ًفي المًَّو، اٍجتىمىعىا عى ًفي المىسىاًجًد، كىرىجيبلىًف تىحى

ـى ًشمى  تَّى الى تىٍعمى دىقىةو فىأىٍخفىاىىا حى دَّؽى ًبصى اؼي المَّوى، كىرىجيؿه تىصى : ًإنّْي أىخى مىاؿو فىقىاؿى ا اليوي مى ذىاتي مىٍنًصبو كىجى
ٍينىاهي  ٍت عى اًلينا، فىفىاضى ؿه ذىكىرى المَّوى خى تيٍنًفؽي يىًمينيوي، كىرىجي
أف يصمح أمكرنا، كنككف كمف  ، فنسأؿ ا (2)

 بظمو يكـ ال ظؿ إال ظمو.  يمي أمكرنا ممف يظميـ ا
يادية مف خالؿ تَ : تَ الث امفالمقصد   .خطيطربيتيا عمى الت  نمية الش خصية القيادية والر 
يادم نمية اإلنساف تى  النَّجاح في جميع نكاحي  إدارينا تيعد كسيمة لمكصكؿ إلىالقائد كالرّْ

ألم عمؿ  خطيط الجيدالتَّ تربية تمؾ الشَّخصية عمى مـز مذلؾ يى نمية االقتصادية، فى التَّ  الحياة، كمنيا
ٍنسىافي أىٍف ييٍترىؾى تعالى: ا قاؿ  ،تريد القياـ بو قاؿ ابف كثير  [،36]القيامة:  (3)سيدنل﴾﴿أىيىٍحسىبي اإٍلً

أىٍم لىٍيسى ييٍترىؾي ًفي ىىًذًه الدٍُّنيىا ميٍيمىبلن الى ييٍؤمىري كىالى ييٍنيىى، كىالى ييٍترىؾي ًفي قىٍبًرًه سيدنل الى رحمو ا تعالى: "
ٍنًييّّ ًفي الدٍُّنيىا مىٍحشيكره ًإلىى المًَّو ًفي ٍأميكره مى ، فبل يعيش المرء حياتو (4)"الدَّاًر اآٍلًخرىةً  ييٍبعىثي بىٍؿ ىيكى مى

نما يجب أف يككف لو ىدؼ يضع لو الخطط ليتحقؽ،  خطيط أمر ميـ في فالتَّ عبثنا ببل فائدة كا 

                                                           
ٍفًؽ ًبالرَّعً ( (1 مىى الرّْ اًئًر، كىاٍلحىثّْ عى اـً اٍلعىاًدًؿ، كىعيقيكبىًة اٍلجى مى يًَّة، كىالنٍَّيًي أخرجو مسمـ؛ كتاب: اإلمارة، باب: فىًضيمىًة اإٍلً

ـٍ ) مىٍيًي اًؿ اٍلمىشىقًَّة عى ٍف ًإٍدخى ، 1827/ رقـ 1458/ 3عى ٍربو دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، كىزيىىٍيري ٍبفي حى       (، قاؿ: حى
، عىٍف عىٍمًرك ٍبًف أىٍكسو  ك يىٍعًني اٍبفى ًدينىارو دَّثىنىا سيٍفيىافي ٍبفي عييىٍينىةى، عىٍف عىٍمرو ، قىاليكا: حى ك،كىاٍبفي نيمىٍيرو ٍبًد اً ٍبًف عىٍمرو  ، عىٍف عى

: يىٍبميغي ًبًو النًَّبيَّ  : كىأىبيك بىٍكرو : قىاؿى رىسيكؿي اً قىاؿى اٍبفي نيمىٍيرو : قىاؿى ًديًث زيىىٍيرو ًفي حى  : الحديث.، كى
 (.51سبؽ تخريجو )ص( (2
ذىىىا( (3 مىى ًإٍىمىاؿو كى ( السّْيفي كىالدَّاؿي كىاٍلكىاكي أىٍصؿه كىاًحده يىديؿُّ عى مىى كىٍجوو". انظر: مقاييس المغة قاؿ ابف فارس: ")سىدىكى بو عى
(3 /150.) 

 (.291/ 8تفسير ابف كثير )( (4
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ا فيكجو كيدؿ المؤسسة أك الجية المسئكلة ككذلؾ العماؿ عمى الطَّ  ،اإلدارة نتاجن ريؽ األكثر أماننا كا 
تعالى: ﴿كىأىفَّ ىىذىا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمنا ا  قاؿ  -م مشركع كافأ-يـ الذم يقكمكف عميو في مشركع

 ﴾ ـٍ تىتَّقيكفى ـٍ ًبًو لىعىمَّكي اكي ـٍ كىصَّ ـٍ عىٍف سىًبيًمًو ذىًلكي  ،[153]األنعاـ: فىاتًَّبعيكهي كىالى تىتًَّبعيكا السُّبيؿى فىتىفىرَّؽى ًبكي
فبو يشارؾ كؿ  ا فيتحقؽ اليدؼ األسمى لو،فيصبح الفرد قادرنا عمى إشباع حاجاتو، كيككف مينتجن 

 .إنساف بجيده كعممو مف أجؿ االرتقاء، كتكفير الكفاية لممسمميف
أسكة في اإلدارة كالتَّخطيط، فأخرج مصر مف أزمتيا بتخزينو  كلقد كاف سيدنا يكسؼ 

تىٍزرىعيكفى  ﴿قىاؿى المحصكؿ في سيٍنبمو، كفي المخازف فأعد الخطط كنجح في ذلؾ، قاؿ ا تعالى: 
﴾ كهي ًفي سيٍنبيًمًو ًإالَّ قىًميبلن ًممَّا تىٍأكيميكفى ٍدتيـٍ فىذىري ٍير إف [47]يكسؼ:  سىٍبعى ًسًنيفى دىأىبنا فىمىا حىصى ، فبل ضى

زَّف المرء ما يىكفيو مف طعاـ فيك مف باب تخطيط اإلنساف لمستقبمو، كخاصة أف الطَّعاـ ال غنى  خى
اًبرى  لئلنساف عنو، عىفٍ  :جى ا، قىاؿى ٍبًد المًَّو رىًضيى المَّوي عىٍنييمى مىى عىٍيدً " ٍبفى عى اًحيّْ عى كـى األىضى دي ليحي كَّ  كينَّا نىتىزى

ًدينىةً  النًَّبيّْ  عىًف الًمٍقدىاـً ٍبًف ، ككذلؾ كزف الطَّعاـ مف التَّخطيط، فبل يفنى الطَّعاـ كيقؿ، (1)"ًإلىى المى
ًف النًَّبيّْ مىٍعًدم كىًربى  "، عى ـٍ ـٍ ييبىارىٍؾ لىكي : "ًكيميكا طىعىامىكي ، قىاؿى

(2). 
كالحفاظ عمى الماؿ مف تسميمو لمف ال يحسف استخدامو يعتبر مف التَّخطيط اإلسبلمي 

تعالى: ﴿كىالى تيٍؤتيكا ا قاؿ االقتصادم فبل يذىب الماؿ كيضيع ىدرنا، بؿ دعا اإلسبلـ لحفظو، 
ـي الًَّتي كفنا﴾ ]النساء:  السُّفىيىاءى أىٍمكىالىكي ـٍ قىٍكالن مىٍعري قيكليكا لىيي ـٍ كى ـٍ ًفييىا كىاٍكسيكىي ـٍ ًقيىامنا كىاٍرزيقيكىي عىؿى المَّوي لىكي جى

مىى رىسيكًلًو ا قاؿ ، ككذلؾ ال بد مف مشاركة الفقراءي األغنياء في أمكاليـ، [5 ا أىفىاءى المَّوي عى تعالى: ﴿مى
لً  ًلًذم اٍلقيٍربىى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍبًف السًَّبيًؿ كىٍي الى يىكيكفى ديكلىةن بىٍيفى ًمٍف أىٍىًؿ اٍلقيرىل فىًممًَّو كى مرَّسيكًؿ كى

ٍنوي فىاٍنتىييكا كىاتَّقيكا المَّوى ًإفَّ المَّ  ـٍ عى ا نىيىاكي مى ذيكهي كى ـي الرَّسيكؿي فىخي ا آتىاكي مى ـٍ كى ﴾ وى شىًديدي اٍلًعقىابً اأٍلىٍغًنيىاًء ًمٍنكي
 ، فالتَّخطيط باب كاسع مف أبكاب االقتصاد، كال بد منو لبلرتقاء باالقتصاد كازدىاره.[7]الحشر: 
 
 
 
 
 

                                                           
ٍمًؿ الزَّاًد ًفي الغىٍزًك )( (1 ًميُّ 2980/ رقـ 54/ 4أخرجو البخارم؛ كتاب: الجياد كالسير، باب: حى دَّثىنىا عى   (، قاؿ: حى
ك، قى ا ، عىٍف عىٍمرو نىا سيٍفيىافي ٍبًد المًَّو، أىٍخبىرى : ٍبفي عى ا، قىاؿى ٍنييمى ٍبًد المًَّو رىًضيى المَّوي عى اًبرى ٍبفى عى ًني عىطىاءه، سىًمعى جى : أىٍخبىرى اؿى

 الحديث.  
ا ييٍستىحىبُّ ًمفى الكىٍيًؿ )( (2 دَّثىنىا ًإٍبرىاًىيـي 2128/ رقـ 67/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: مى         (، قاؿ: حى
دَّثىنىا الكى ا ، عىًف الًمٍقدىاـً ٍبًف مىٍعًدم كىًربى ٍبفي ميكسىى، حى اًلًد ٍبًف مىٍعدىافى ، عىٍف خى ٍف ثىٍكرو : ، عىًف النًَّبيّْ ًليدي، عى ، قىاؿى

 الحديث.
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 نمية الث روة الَبَشِري ة مف خالؿ تنمية الَميارات اإلنتاجية.س: تَ ماخالمطمب ال
، فبلبد مف التٍَّنمية البىشىًريَّة تيتـ بتنمية اإلنساف فيي مف أجؿ اإلنساف كبكاسطة اإلنساف

 :األمكر التَّالية كذلؾ مف خبلؿتنمية مياراتو ليتحقؽ اإلنتاج الكفير، 
 يارات واستغالليا االستغالؿ األمثؿ.نمية المَ تَ  المقصد األوؿ:

فبل تيدر الطَّاقات كال يارات كاإلمكانات االستغبلؿ األمثؿ، عمى استغبلؿ المى  حىثَّ النَّبي 
ميتذىب سيدل،  نىًفي، عف طىٍمؽ بف عى : ًجٍئتي ًإلىى النًَّبيّْ  الحى :   قىاؿى ابيوي يىٍبنيكفى اٍلمىٍسًجدى، قىاؿى كىأىٍصحى

بىوي أىخٍ  ، فىكىأىنَّوي أىٍعجى مىٍطتيًبيىا الطّْيفى اةى، فىخى ٍذتي اٍلًمٍسحى : فىأىخى ، قىاؿى ـٍ مييي ـٍ ييٍعًجٍبوي عىمى اة فىكىأىنَّوي لى ًذم اٍلًمٍسحى
: "دىعيك  ـٍ ًلمطّْيفً كىعىمىًمي، فىقىاؿى ، فىًإنَّوي أىٍضبىطيكي نىًفيَّ كىالطّْيفى ا اٍلحى

انع لمف ال  كأمر النَّبي ، (1) بإعانة الصَّ
نع، فيي مف باب استغبلؿ ما لدينا مف طاقات كميارات لخدمة غيرنا،  ، عىٍف أىًبي ذىرٍّ يحسف الصُّ

؟  ؿي : يىا رىسيكؿى اً، أىمُّ اأٍلىٍعمىاًؿ أىٍفضى : قيٍمتي : قىاؿى يمىافي ًباً كىاٍلًجيىادي ًفي سىًبيًموً "قىاؿى : أىمُّ  "اإٍلً : قيٍمتي قىاؿى
 : ؟ قىاؿى ؿي قىاًب أىٍفضى :  "أىٍنفىسييىا ًعٍندى أىٍىًميىا كىأىٍكثىريىىا ثىمىننا"الرّْ ـٍ أىٍفعىٍؿ؟ قىاؿى : فىًإٍف لى : قيٍمتي اًنعنا أىٍك "قىاؿى تيًعيفي صى

:  (2)"تىٍصنىعي أًلىٍخرىؽى  : قىاؿى عيٍفتي عىٍف بىٍعًض اٍلعىمىًؿ؟ قىاؿى : يىا رىسيكؿى اً، أىرىأىٍيتى ًإٍف ضى تىكيؼُّ شىرَّؾى "قيٍمتي
" مىى نىٍفًسؾى دىقىةه ًمٍنؾى عى ًف النَّاًس فىًإنَّيىا صى  .(3)عى

حياء المكات، ككاف في غاية اإلغراء استغبلؿ النَّبكية عمى نةعت السُّ جَّ كشى   ، فكـاألرض كا 
عىٍف كلكنو فاقد لعنصر الدَّافعية نحك العمؿ، كالتَّعمير  بلحتمؾ المقدرة عمى اإلصمف صحيح يم

ٍنيىا، عىًف النًَّبيّْ  اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى : عى ؽُّ " قىاؿى دو فىييكى أىحى ا لىٍيسىٍت أًلىحى ٍف أىٍعمىرى أىٍرضن ، قىاؿى عيٍركىةي: "مى
ى ًبًو عيمىري " ثَّ عمى تىٍعمير األرض بالزَّ فى ، (4)"ًفي ًخبلىفىًتوً  قىضى ف لـ يستطع زراعتيا ًلعيذر حى رع، كا 

                                                           
 .(72)ص سبؽ تخريجو( (1
ٍنعة يكتىًسب بيا". انظر: الن( (2 ـٍ يكف في يديو صى لى مو كى ا يىًجبي أىٍف يىٍعمى اًىؿو ًبمى ياية في غريب قاؿ ابف األثير: "أىٍم جى

ٍرقىاءي ًلمىٍف الى 26/ 2الحديث كاألثر ) ؿه أىٍخرىؽي كىاٍمرىأىةه خى اًنعو ييقىاؿي رىجي (، قاؿ النَّككم رحمو ا تعالى: "ىيكى الًَّذم لىٍيسى ًبصى
نىاعه  نىعه ًبفىٍتًح النُّكًف كىاٍمرىأىةه صى اًذقنا ًقيؿى رىجيؿه صى اًنعنا حى ٍنعىةى لىوي فىًإٍف كىافى صى اًد". انظر: شرح النَّككم عمى  صى ًبفىٍتًح الصَّ

 (.75/ 2مسمـ )
اًؿ )( (3 ؿى اأٍلىٍعمى اًف ًباً تىعىالىى أىٍفضى يمى (، قاؿ: 84/ رقـ 89/ 1أخرجو مسمـ؛ كتاب: اإليماف، باب: بىيىاًف كىٍكًف اإٍلً

يٍ  ادي ٍبفي زى مَّ دَّثىنىا حى ، حى ًبيًع الزٍَّىرىاًنيُّ دَّثىًني أىبيك الرَّ مىؼي ٍبفي ًىشىاـو حى دَّثىنىا خى ـي ٍبفي عيٍركىةى، ح كىحى دَّثىنىا ًىشىا ، حى  -كىالمٍَّفظي لىوي  -دو
ٍف أىًبي ذى  ، عى ٍف أىًبي ميرىاًكحو المٍَّيًثيّْ ٍف أىًبيًو، عى ٍف ًىشىاـً ٍبناًت عيٍركىةى، عى ، عى ٍيدو ادي ٍبفي زى مَّ دَّثىنىا حى : يىا رٍّ حى : قيٍمتي    ، قىاؿى

 ً... الحديث.رىسيكؿى ا
ا مىكىاتنا )( (4 دَّثىنىا يىٍحيىى 2335/ رقـ 106/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: المزارعة، باب: مىٍف أىٍحيىا أىٍرضن      (، قاؿ: حى
ًف، ا ٍبًد الرٍَّحمى ًد ٍبًف عى مَّ ، عىٍف ميحى ٍعفىرو ، عىٍف عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف أىًبي جى دَّثىنىا المٍَّيثي ، حى اًئشىةى رىًضيى المَّوي ٍبفي بيكىٍيرو عىٍف عيٍركىةى، عىٍف عى

ًف النًَّبيّْ  ٍنيىا، عى : الحديث. عى  قىاؿى
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: "مىٍف كىانىٍت لىوي ، قاؿ: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو رىا، فعف أبي ىريرة ًجسماني فعميو أف يىٍمنىحيا ًلمىف ييعىمّْ 
اهي، فىًإٍف أىبىى فىٍمييٍمًسٍؾ أىٍرضى   .(1)وي"أىٍرضه فىٍميىٍزرىٍعيىا، أىٍك ًليىٍمنىٍحيىا أىخى

رؾ ببل فائدة تٍ كأال تي  ،كؿ األراضي المممككةضي عمى االنتفاع مف في  نَّبي ال كذلؾ ثَّ حى ك  
اًبرو ، فتعكد منيا أك منفعة ، فىقىاليكا: نيؤىاًجريىىا ًبالثُّميًث عىٍف جى اؿو ًمنَّا فيضيكؿي أىرىًضيفى : كىانىٍت ًلًرجى ، قىاؿى

بيًع كىالنٍّْصًؼ، فىقىاؿى النَّ  اهي، فىًإٍف أىبىى، فىٍمييٍمًسٍؾ " :ًبيُّ كىالرُّ ، فىٍميىٍزرىٍعيىا أىٍك ًليىٍمنىٍحيىا أىخى مىٍف كىانىٍت لىوي أىٍرضه
وي  فكانكا أعمـ بأمكر  األرض لمييكد عمى أف يعمركىا،لممدينة دفع  بي لنَّ ، كعند قدكـ ا(2)"أىٍرضى

راعة، ٍبًد اً ٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي  الزّْ ٍنييمىا، عىٍف رىسيكًؿ اً  عىٍف عى ٍيبىرى نىٍخؿى ، "عى أىنَّوي دىفىعى ًإلىى يىييكًد خى
ًلرىسيكًؿ اً  ، كى ـٍ مىى أىٍف يىٍعتىًمميكىىا ًمٍف أىٍمكىاًلًي يىا،عى ٍيبىرى كىأىٍرضى  .(3)"ثىمىًرىىا خى

ا،  ٍبًد  عفٍ كما داـ اإلنساف يستطيع العمؿ فميعمؿ كليكف مينتجن اًبر ٍبفى عى : ، اً جى قىاؿى
، فىأىتىًت النًَّبيَّ  رىىىا رىجيؿه أىٍف تىٍخريجى دَّ نىٍخمىيىا، فىزىجى الىًتي، فىأىرىادىٍت أىٍف تىجي : بىمىى فىجيدّْم طيمّْقىٍت خى ، فىقىاؿى

كفنا" دًَّقي، أىٍك تىٍفعىًمي مىٍعري  .(4)نىٍخمىًؾ، فىًإنًَّؾ عىسىى أىٍف تىصى
ر مف الميشكبلت بذلؾ عمى الكثي يعمؿ لو، فىيىٍقض حقؽ فرص عمؿ لمف الكىذا مما يي 

 بيعية مما يزيد اإلنتاج.كييساعد في عدـ ضياع كخسارة المكارد الطَّ  -مثبلن –كالبطالة 
 ات.عوة إلى اإلنتاج وتطوير الذ  الد   اني:المقصد الث  

يعيش عالة عمى  اإلنتاج ىك الغاية مف التَّنمية االقتصادية، فالفرد الميٍنتج ال يتساكل مع مف
ًكيـً ٍبًف ًحزىاـو  غيره، ًف النًَّبيّْ عىٍف حى ،  ، عى ٍف تىعيكؿي ٍيره ًمفى اليىًد السٍُّفمىى، كىاٍبدىٍأ ًبمى : "اليىدي العيٍميىا خى قىاؿى

مىٍف يىٍستىٍغًف ييٍغًنًو  مىٍف يىٍستىٍعًفٍؼ ييًعفَّوي المَّوي، كى دىقىًة عىٍف ظىٍيًر ًغننى، كى ٍيري الصَّ ٍف أىًبي ذىرٍّ (5)المَّوي"كىخى ، ، كعى

                                                           
ٍمكىاًنيُّ، 1544/ رقـ 1178/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: البيكع، باب: ًكرىاًء اأٍلىٍرًض )( (1 ًميٍّ اٍلحي سىفي ٍبفي عى دَّثىنىا حى (، قاؿ: حى

دَّثىنىا ميعى  دَّثىنىا أىبيك تىٍكبىةى، حى ٍيرىةى حى ٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف أىًبي ىيرى مىمىةى ٍبًف عى ، عىٍف أىًبي سى ٍف يىٍحيىى ٍبًف أىًبي كىًثيرو : اًكيىةي، عى ، قىاؿى
 : الحديث.قىاؿى رىسيكؿي اً 

ًة )( (2 ًنيحى (، قاؿ: 2632/ رقـ 166/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: اليبة كفضميا كالتحريض عمييا، باب: فىٍضًؿ المى
دَّ  اًبرو حى دَّثىًني عىطىاءه، عىٍف جى : حى ، قىاؿى دَّثىنىا األىٍكزىاًعيُّ ، حى مَّدي ٍبفي ييكسيؼى ، ثىنىا ميحى اؿو ًمنَّا فيضيكؿي أىرىًضيفى : كىانىٍت ًلًرجى ، قىاؿى

بيًع كىالنٍّْصًؼ، فىقىاؿى النًَّبيُّ   : الحديث.فىقىاليكا: نيؤىاًجريىىا ًبالثُّميًث كىالرُّ
ٍرًع )أخرجو مس( (3 ٍزءو ًمفى الثَّمىًر كىالزَّ مىًة ًبجي (، قاؿ: 1551/ رقـ 1187/ 3مـ؛ كتاب: الميساقاة، باب: اٍلميسىاقىاًة، كىاٍلميعىامى

ٍبًد اً ٍبفً  ، عىٍف عى ٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف نىاًفعو ًد ٍبًف عى مَّ ، عىٍف ميحى نىا المٍَّيثي ، أىٍخبىرى دَّثىنىا اٍبفي ريٍمحو ، عى  كحى ... ٍف رىسيكًؿ اً عيمىرى
 الحديث. 

يىا ًفي النَّيىاًر ( (4 ٍكجي ٍنيىا زى فَّى عى كًج اٍلميٍعتىدًَّة اٍلبىاًئًف، كىاٍلميتىكى ري كىاًز خي ًتيىا )أخرجو مسمـ؛ كتاب: الطَّبلؽ، باب: جى اجى / 2ًلحى
دَّثى 1483/ رقـ 1121 ، حى ٍيميكفو اًتـً ٍبًف مى مَّدي ٍبفي حى دَّثىًني ميحى دَّثىنىا (، قاؿ: كحى ، ح كحى ٍيجو رى ًف اٍبًف جي ، عى نىا يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو

ٍبًد اً،  كفي ٍبفي عى دَّثىًني ىىاري ، ح كحى ٍيجو رى نىا اٍبفي جي زَّاًؽ، أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ دَّثىنىا عى ، حى مَّدي ٍبفي رىاًفعو اجي ميحى جَّ دَّثىنىا حى      كىالمٍَّفظي لىوي، حى
: قى ا ، قىاؿى مَّدو ٍبًد اً ٍبفي ميحى اًبرى ٍبفى عى بىٍيًر، أىنَّوي سىًمعى جى ًني أىبيك الزُّ : أىٍخبىرى ٍيجو رى : الحديث. اؿى اٍبفي جي  يىقيكؿي

 (.44سبؽ تخريجو )ص ((5
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ًبيًمًو"، قىاؿى  يمىافي ًباً كىاٍلًجيىادي ًفي سى : "اإٍلً ؟ قىاؿى ؿي اًؿ أىٍفضى : يىا رىسيكؿى اً، أىمُّ اأٍلىٍعمى : قيٍمتي : أىمُّ قىاؿى : قيٍمتي
: "أىٍنفىسييىا ًعٍندى أىٍىًميىا كىأىٍكثىريىىا ثىمىننا" قى  ؟ قىاؿى ؿي قىاًب أىٍفضى اًنعنا أىٍك الرّْ : "تيًعيفي صى ـٍ أىٍفعىٍؿ؟ قىاؿى : فىًإٍف لى : قيٍمتي اؿى

: "تىكيؼُّ شىرَّؾى  ٍف بىٍعًض اٍلعىمىًؿ؟ قىاؿى عيٍفتي عى : يىا رىسيكؿى اً، أىرىأىٍيتى ًإٍف ضى : قيٍمتي  عىًف تىٍصنىعي أًلىٍخرىؽى" قىاؿى
" مىى نىٍفًسؾى دىقىةه ًمٍنؾى عى ناعة كالعمؿ نككف قد ، فع(1)النَّاًس فىًإنَّيىا صى ند مساعدتنا لمف ال يستطيع الصّْ

ا جديدنا، كالبد مف تطكير أنفسنا بااللتحاؽ بالمعاىد كالدَّ  أكسبنا المجتمع فردنا عامبلن  كرات مينتجن
 طبيقية التي ال ًغنىى لنا عنيا.التَّ 

ة مف ككاف لربط العمؿ بالجزاء األخركم عظيـ النَّفع ككثير الفائدة حيث ييعتبر خطك 
: قاؿ: قاؿ رسكؿ ا ،  عف أنس بف مالؾخطكات اإلنتاج كاالستمرارية فيو كعدـ التَّقاعس، 

ٍرعنا فىيىٍأكيؿي ًمٍنوي طىٍيره أىٍك ًإٍنسىافه أىٍك بىًييمىةه ًإالَّ كىافى  ا ًمٍف ميٍسًمـو يىٍغًرسي غىٍرسنا أىٍك يىٍزرىعي زى لىوي ًبًو  "مى
دىقىةه" ٍبًد اً عمى اإلنتاجية،  بي ، كقد حىثَّ النَّ (2)صى اًبًر ٍبًف عى كؿي  عىٍف جى اؿو فيضي : كىافى ًلًرجى ، قىاؿى

اًب رىسيكًؿ اً  مىٍف كىانىٍت لىوي فىٍضؿي أىٍرضو فىٍميىٍزرىٍعيىا، أىٍك " :، فىقىاؿى رىسيكؿي اً أىرىًضيفى ًمٍف أىٍصحى
اهي، فىًإٍف أىبىى فىٍمييٍمًسؾٍ  وي  ًليىٍمنىٍحيىا أىخى  (.3)"أىٍرضى

 فريؽ.كيارات العمؿ نمية مَ الث: تَ المقصد الث  
لما بينيـ مف  ،ىاالعمؿ الجماعي لو تأثير فعاؿ، فىييصبح الفريؽ كسمسمة يىٍصعيب كىٍسري 

ًميعنا كىالى تىفىرَّقيكاتعالى: ﴿ ا عبلقات حميمة كشعكر بالمسئكلية، قاؿ ٍبًؿ المًَّو جى ]آؿ  ﴾كىاٍعتىًصميكا ًبحى
ٍثـً كىاٍلعيٍدكىاًف كقاؿ ا تعالى:  [،103اف: عمر  مىى اإٍلً نيكا عى مىى اٍلًبرّْ كىالتٍَّقكىل كىالى تىعىاكى نيكا عى تىعىاكى    ﴿كى

عاكف كاف االرتقاء بالعينصر البىشىرم فإذا ساد التَّ ، [2كىاتَّقيكا المَّوى ًإفَّ المَّوى شىًديدي اٍلًعقىاًب﴾ ]المائدة: 
ـٍ كىاتَّقيكا المَّوى ا القتصادم، قاؿ فيتحقؽ النَّماء ا ٍيكي كى كا بىٍيفى أىخى ا اٍلميٍؤًمنيكفى ًإٍخكىةه فىأىٍصًمحي تعالى: ﴿ًإنَّمى

﴾ ]الحجرات:  ميكفى ـٍ تيٍرحى  [.10لىعىمَّكي
 ،بىًشيرو  ٍبفً  النٍُّعمىافً  عىفً  المؤمنكف كالجسد الكاحد، يعممكف كيساعدكف بعضيـ البعض،ك  

ٍؤًمًنيفى  مىثىؿي " :اً  سيكؿي رى  قىاؿى : قىاؿى  ، ًفي اٍلمي ـٍ ، تىكىادًّْى ـٍ ًمًي تىرىاحي تىعىاطيًفًيـٍ  كى سىدً  مىثىؿي  كى  ًمٍنوي  اٍشتىكىى ًإذىا اٍلجى
سىدً  سىاًئري  لىوي  تىدىاعىى عيٍضكه  مَّى ًبالسَّيىرً  اٍلجى كىذا مما يزيد أكاصر المحبة كالمكدة بينيـ فبل ، (4)"كىاٍلحي

زؽ، فيـ يعممكف أف رزقيـ سكؼ يأتييـ ال ينظر أحدىـ إلى  اآلخر بعيف الحقد كالحسد في الرّْ
ا تيكعىديكفى تعالى: ﴿ا قاؿ محالة،  مى ـٍ كى اًء ًرٍزقيكي ًفي السَّمى ؽّّ ًمٍثؿى مىا  *كى اًء كىاأٍلىٍرًض ًإنَّوي لىحى فىكىرىبّْ السَّمى

ـٍ تىٍنًطقيكفى  مىى المًَّو  الى:كقاؿ ا تع، [23، 22]الذاريات:  ﴾أىنَّكي مىا ًمٍف دىابَّةو ًفي اأٍلىٍرًض ًإالَّ عى ﴿كى
﴾ ميٍستىٍكدىعىيىا كيؿّّ ًفي ًكتىابو ميًبيفو ـي ميٍستىقىرَّىىا كى يىٍعمى  .[6]ىكد:  ًرٍزقييىا كى

                                                           
 (.81)ص تخريجو سبؽ(  (1
 (.44سبؽ تخريجو )ص( (2
 (.87سبؽ تخريجو )ص( (3
 (.21سبؽ تخريجو )ص( (4
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 سيًئمت حيث ، في البيت نة أىمويٍ في مً الذم ييرشدنا إليو عممينا أنو يككف  نَّبي المف تعاكف ك 
اًئشىةى رىضً  ٍنيىا، مىا كىافى النًَّبيُّ عى كىافى يىكيكفي ًفي ًمٍينىًة أىٍىًمًو، فىًإذىا "، يىٍصنىعي ًفي البىٍيًت؟ قىالىٍت: يى المَّوي عى

رىجى  لتككف األسرة ميتعاكنة متكاممة مف  ، فما عمى الرّْجاؿ إال االقتداء بفعؿ النَّبي (1)"سىًمعى األىذىافى خى
 الكاحدة كالفريؽ الكاحد. زكج كزكجة كأبناء فيـ كاليد

حقؽ مما يي  ،كاالستفادة مف العينصر البشرم يؤدم إلى تكظيؼ العديد مف أفراد المجتمع
ما ، كىذا نجاز أكثراالريؽ سيككف كفككمما كاف العمؿ  فاىية،كيمحقو زيادة في الرَّ  ،خؿزيادة في الدَّ 

 يحقؽ زيادة اإلنتاج.
 .لمعنويحفيز المادي واالت   ابع:المقصد الر  

الكسائؿ  ىك معممنا كأسكتنا في كؿ أمكر حياتنا، كقد استخدـ النَّبي  نبينا محمد 
عادة لمفرد حفيز كسيمة لتحقيؽ السَّ كالتَّ المادم كالمعنكم،  حفيزربكية مع المتعمميف، منيا التَّ التَّ 

                عىًف  ،الدُّعاء حفيز المعنكمفمف التَّ خص، كىك بمثابة تقدير لجيد الشَّ  ،كالمجتمع
ااٍبًف عىبَّاسو  ٍنييمى مًَّني رىسيكؿي المًَّو ، رىًضيى المَّوي عى : ضى " قىاؿى مٍّْموي الًكتىابى : "المَّييَـّ عى قىاؿى كى

 ، فىًفعؿ (2)
لو تأثيره الميباشر عمى المتعمـ لما يشعر بو المتعمـ بالقرب مف معممو، كيىٍكفيو أنو المس   النَّبي 

مّْيا البنيا عمى صدرىا، كىذا ءكتىٍغمير األـ أبنا ريؼ كالتصؽ بو،جسده الشَّ  ىا بالحناف مف خبلؿ ضى
رفع ركحو المعنكية مما يؤدم مما لو عظيـ األثر في المتعمـ مما يدفعو لؤلماـ كلزيادة االنجاز، كل

بَّاسو ك إلى تنمية اإلنتاج كأدائو،  ؿى الخى  أىفَّ النًَّبيَّ   عىًف اٍبًف عى كءنادىخى ٍعتي لىوي كىضي :  بلىءى، فىكىضى قىاؿى
عى ىىذىا" ٍيرىةى ، (3)"فىقٍّْيوي ًفي الدّْيفً  المَّييَـّ :"فىقىاؿى  ،فىأيٍخًبرى  ؟"مىٍف كىضى ًني أىبيك ىيرى ، كعٍف األىٍعرىًج، قاؿ: أىٍخبىرى
ـٍ تىٍزعيميكفى أىفَّ قىا : ًإنَّكي مىى رىسي  ؿى ًديثى عى ٍيرىةى ييٍكًثري الحى ٍكًعدي ًإنّْي كيٍنتي اٍمرىأن كًؿ المًَّو أىبىا ىيرى ، كىالمَّوي المى

ـي رىسيكؿى المًَّو  ٍفؽي  ًمٍسًكيننا، أىٍلزى كفى يىٍشغىميييـي الصَّ كىافى المييىاًجري مىى ًمٍؿًء بىٍطًني، كى عى
كىانىًت  (4) ًباألىٍسكىاًؽ، كى

، فىشىًيدٍ  ـٍ مىى أىٍمكىاًلًي ـي عى اري يىٍشغىميييـي الًقيىا ٍف يىٍبسيٍط ًردىاءىهي  تي ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو األىٍنصى : "مى قىاؿى ، كى ذىاتى يىٍكـو

                                                           
ًؿ ًفي أىٍىًمًو )فقاتأخرجو البخارم؛ كتاب: النَّ ( (1 ًة الرَّجي مَّدي 5363/ رقـ 65/ 7، باب: ًخٍدمى دَّثىنىا ميحى        (، قاؿ: حى
ًد ٍبًف يىًزيدى، سىأىٍلتي ا ـى، عىًف األىٍسكى ٍف ًإٍبرىاًىي كىـً ٍبًف عيتىٍيبىةى، عى دَّثىنىا شيٍعبىةي، عىًف الحى ٍنيىا، مىاٍبفي عىٍرعىرىةى، حى اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى   عى

 ، يىٍصنىعي ًفي البىٍيًت؟ قالت: الحديث.كىافى النًَّبيُّ 
" )أخرجو البخارم؛ كتاب: العمـ، باب: قىٍكًؿ النًَّبيّْ ( (2 مٍّْموي الًكتىابى دَّثىنىا (، قاؿ: 75/ رقـ 26/ 1: "المَّييَـّ عى      حى

دَّثىنىا : حى ٍبدي الكىاًرًث، قىاؿى دَّثىنىا عى : حى ، قىاؿى : الحديث. أىبيك مىٍعمىرو ا قىاؿى ٍنييمى ًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى اًلده، عىٍف ًعٍكًرمىةى، عى  خى
بلىًء )( (3 اًء ًعٍندى الخى ٍضًع المى ٍبدي المًَّو 143/ رقـ 41/ 1أخرجو البخارم؛ كتاب: الكضكء، باب: كى دَّثىنىا عى    (، قاؿ: حى
ـي ٍبفي ا دَّثىنىا ىىاًش : حى مَّدو قىاؿى ٍرقىاءي، عىٍف عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف أىًبي يىًزيدى، عىًف اٍبًف عىبَّاسو ٍبفي ميحى دَّثىنىا كى : حى ، قىاؿى   أىفَّ  القىاًسـً

... الحديث. النًَّبيَّ  ؿى  دىخى
فؽ أم: "التَّباييع". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير )( (4  (.38/ 3الصَّ
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قىالىًتي، ثيَـّ يىٍقًبٍضوي، فىمىٍف يىٍنسىى شىٍيئنا سىًمعىوي ًمنّْي" تَّى أىٍقًضيى مى ، فىكىالًَّذم  ،حى مىيَّ فىبىسىٍطتي بيٍردىةن كىانىٍت عى
ا نىًسيتي شىٍيئنا سىًمعٍ  ؽّْ مى  .(1)تيوي ًمٍنوي بىعىثىوي ًبالحى

ٍيرىةى لمعامؿ األجكردفع حفيز المادم: كمف التَّ  : "قىاؿى المَّوي  ، عىًف النًَّبيّْ ، عىٍف أىًبي ىيرى قىاؿى
رِّا فىأىكىؿى ثىمى  ؿه بىاعى حي ، كىرىجي ؿه أىٍعطىى ًبي ثيَـّ غىدىرى ًة، رىجي ٍصميييـٍ يىٍكـى الًقيىامى جيؿه نىوي، كىرى تىعىالىى: ثىبلىثىةه أىنىا خى

ـٍ ييٍعًطًو أىٍجرىهي" لى رى أىًجيرنا فىاٍستىٍكفىى ًمٍنوي كى اٍستىٍأجى
(2). 

، العامميفىتماـ بإعطاء الحكافز كتشجيع االمف لممسئكليف كالقائميف عمى النَّاس بلبد ف
تقانو خصي عمى أدائو قدير الشَّ كاتب، فالعامؿ بحاجة إلى التَّ كزيادة الرَّ  قديركإعطاء شيادات التَّ  كا 
يىًتـ إشباع ىذه الرَّ تميزه فيوفي عممو أك عمى  التي ذكرنا  غبة عف طريؽ الحكافز المادية كالمعنكية، كى

ًلكيؿٍّ ﴿تعالى: ا قاؿ  حث اإلسبلـ عمى العدؿ كالمكضكعية في تقدير الجيكد،قد ك بعضيا،  كى
ـٍ الى يي  ـٍ كىىي الىيي ـٍ أىٍعمى فّْيىيي ًلييكى ًمميكا كى اته ًممَّا عى ٍيرىةى ، ك [19]األحقاؼ:  ﴾ٍظمىميكفى دىرىجى :  عىٍف أىًبي ىيرى ، قىاؿى

" :ا قىاؿى رىسيكؿي  ـٍ اًلكي ـٍ كىأىٍعمى لىًكٍف يىٍنظيري ًإلىى قيميكًبكي ، كى ـٍ ـٍ كىأىٍمكىاًلكي ًركي كى "ًإفَّ اى الى يىٍنظيري ًإلىى صي
(3) ،

فتقدير  ،نما بما اكتسب كعمؿخص كا  فبل ينظر لغنى الشَّ ، نظر إليوفالعمؿ ىك األساس الذم يي 
عطاء األجرة مف باب تحفيز العامؿ عمى أف يتقف عممو، كييؤدم  ،العامؿ يككف عمى ىذا األساس كا 

 إلى كجكد دافعية العمؿ عنده فيزيد اإلنتاج.
 إدارة الوقت. ةيار نمية مَ المقصد الخامس: تَ 

ٍنتىج بجك  حي نٍ مى  دة عالية، حيث ال يتـ الكقت الكافي لمعمؿ، سبب رئيس لمحصكؿ عمى مي
ٍنع المينتج،التَّ  ـٍ ًفييىا﴿ ، فقاؿ:بعمارة األرض أمرنا ا كلقد قصير في صي كي ، [61]ىكد:  ﴾كىاٍستىٍعمىرى

كفو ﴿، فقاؿ:كأكجد المقكمات كىاًسيى كىأىٍنبىٍتنىا ًفييىا ًمٍف كيؿّْ شىٍيءو مىٍكزي  ﴾كىاأٍلىٍرضى مىدىٍدنىاىىا كىأىٍلقىٍينىا ًفييىا رى
مىا ﴿تعالى: ا ، قاؿ إلنجازه[، ككؿ عمؿ لو كقت 19جر: ]الح زىاًئنيوي كى ٍف ًمٍف شىٍيءو ًإالَّ ًعٍندىنىا خى كىاً 

ٍعميكـو  ليوي ًإالَّ ًبقىدىرو مى  .[21]الحجر:  ﴾نينىزّْ

                                                           
ـى النًَّبيّْ  أخرجو البخارم؛ كتاب:( (1 : ًإفَّ أىٍحكىا ٍف قىاؿى مىى مى ًة عى كىانىٍت ظىاًىرىةن،  االعتصاـ بالكتاب كالسنة، باب: الحيجَّ

ـٍ ًمٍف مىشىاًىًد النًَّبيّْ  يي مىا كىافى يىًغيبي بىٍعضي ًميّّ، 7354/ رقـ 109 – 108/ 9كىأيميكًر اإًلٍسبلىـً ) كى دَّثىنىا عى (، قاؿ: حى
دَّثىنىا سيٍفيى  ٍيرىةى حى ًني أىبيك ىيرى : أىٍخبىرى ، أىنَّوي سىًمعىوي ًمفى األىٍعرىًج، يىقيكؿي دَّثىًني الزٍُّىًرمُّ ، حى : الحديث.افي  ، قىاؿى

دَّثىنىا ييكسيؼي 2270/ رقـ 90/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: اإلجارة، باب: ًإثٍـً مىٍف مىنىعى أىٍجرى األىًجيًر )( (2    (، قاؿ: حى
مَّدو ا ، عىٍف أىًبي ىيرى ٍبفي ميحى اًعيؿى ٍبًف أيمىيَّةى، عىٍف سىًعيًد ٍبًف أىًبي سىًعيدو ٍف ًإٍسمى ، عى مىٍيـو دَّثىًني يىٍحيىى ٍبفي سي : حى ، عىًف ٍيرىةى ، قىاؿى

: الحديث. النًَّبيّْ   قىاؿى
ذٍ ( (3 ، كىخى مة كاآلداب، باب: تىٍحًريـً ظيٍمـً اٍلميٍسًمـً اًلًو )أخرجو مسمـ؛ كتاب: البّْر كالصّْ مى دىًمًو، كىًعٍرًضًو، كى / 4ًلًو، كىاٍحًتقىاًرًه كى

ٍف يىًزيدى ٍبفً 2564/ رقـ 1987 ، عى ٍعفىري ٍبفي بيٍرقىافى دَّثىنىا جى ، حى دَّثىنىا كىًثيري ٍبفي ًىشىاـو ك النَّاًقدي، حى دَّثىنىا عىٍمره ْـّ،  (، قاؿ: حى اأٍلىصى
ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى : قىاؿى رىسيكؿي عى  : الحديث.، قىاؿى
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 بائف بو فيزيد ربحو،انع بو تزيد ثقة الزَّ نصر الكقت، فعند التزاـ الصَّ فبل بد مف االنتباه لعي 
ًف اٍبفً  : قىاؿى النًَّبيُّ  عى ٍنييمىا، قىاؿى ٍغبيكفه ًفيًيمىا كىًثيره ًمفى النَّاًس: عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى تىاًف مى : "ًنٍعمى

ةي كىالفىرىاغي" حَّ   نيا الفانية، فعىٍف سيسألنا عف كؿ كقت أذىبناه كأىدرناه في ىذه الدُّ  ، كا (1)الصّْ
: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو (2) أىًبي بىٍرزىةى األىٍسمىًميّْ  تَّى ييٍسأىؿى عىٍف ، قىاؿى ٍبدو يىٍكـى الًقيىامىًة حى كؿي قىدىمىا عى : "الى تىزي

ـى أىٍنفىقىوي، كىعىٍف جً  ًفي اًلًو ًمٍف أىٍيفى اٍكتىسىبىوي كى ، كىعىٍف مى ـى فىعىؿى ا أىٍفنىاهي، كىعىٍف ًعٍمًمًو ًفي ـى عيميًرًه ًفيمى ٍسًمًو ًفي
هي" ذى رىسيكؿي المًَّو ، ك (3)أىٍببلى : أىخى ا، قىاؿى ٍنييمى ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى : "كيٍف ًفي  عىٍف عى ٍنًكًبي، فىقىاؿى ًبمى

                                                           
 (.61)ص تخريجوسبؽ ( (1

مىٍيًو كنيتو، أسمـ أىبيك برزة قديمنا، كشيد فتح مكة، ثـ تحكلو ( (2 اًرث، أىبيك برزة األسممي، غمبت عى نضمة ٍبف عيبىٍيد ٍبف اٍلحى
ميعىاًكيىة، قىاؿى األزرؽ  ًإلىى البصرة، ككلده بيا، ثيَـّ غزا خراساف كمات بيا ًفي أياـ يىًزيد ٍبف ميعىاًكيىة أىٍك ًفي آخر خبلفة

ا آدـ"، ركل عىٍنوي أىبيك العالية، كأبك المنياؿ، كأبك الكضيء، كالحسف ا ٍبف قىٍيس: "رىأىٍيت أىبىا برزة األسممي رجبلن مربكعن
 (.1495/ 4)البف عبد البر اٍلبىٍصًرٌم، كجماعة غيرىـ. انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب 

ًة )أخرجو التّْرمذم في سن( (3 (، 2417/ رقـ 612/ 4نو؛ كتاب: أبكاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع، باب: ًفي اٍلًقيىامى
دَّثىنىا أىبيك بىكٍ  : حى دي ٍبفي عىاًمرو قىاؿى نىا األىٍسكى : أىٍخبىرى ًف قىاؿى ٍبًد الرٍَّحمى ٍبدي المًَّو ٍبفي عى دَّثىنىا عى ٍف األىٍعمىًش، قاؿ: حى ، عى ًر ٍبفي عىيَّاشو

ٍف أىًبي بىٍرزىةى األىٍسمىًميّْ عىٍف سىعً  ، عى ٍيجو رى ٍبًد المًَّو ٍبًف جي : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو يًد ٍبًف عى  : الحديث.، قىاؿى
                                                                                               تخريج الحديث:

/ رقـ 428/ 13(، كأبك يعمى اٍلمىكًصًمي في مسنده )554/ رقـ 453 – 452/ 1أخرجو الدَّارمي في سننو )
(، ثبلثتيـ مف طريؽ األعمش بو 232/ 10(، كأبك نيعىيـ األصفياني في حمية األكلياء كطبقات األصفياء )7434
 بمثمو.

مَّدي ٍبفي 556/ رقـ 454 – 453/ 1كلو شاىد عند الدَّارمي في سننو ) نىا ميحى ، عىٍف  (، قاؿ: أىٍخبىرى ، عىٍف سيٍفيىافى ييكسيؼى
بىؿو  نىاًبًحٌي، عىٍف ميعىاًذ ٍبًف جى ٍبًد المًَّو الصُّ ، عىٍف أىًبي عى ، عىٍف عىًدمّْ ٍبًف عىًدمٍّ ٍبدو يىٍكـى لىٍيثو كؿي قىدىمىا عى : "الى تىزي ، قىاؿى

ا أىٍفنىاهي، كى  : عىٍف عيميًرًه ًفيمى تَّى ييٍسأىؿى عىٍف أىٍربىعو ًة، حى عىوي، اٍلًقيىامى ًفيمىا كىضى اًلًو ًمٍف أىٍيفى اٍكتىسىبىوي، كى ٍف مى هي، كىعى ا أىٍببلى سىًدًه ًفيمى عىٍف جى
اذىا عىًمؿى ًفيًو". ٍف ًعٍمًمًو مى  كىعى

 دراسة رواة اإلسناد: 
 : صدكؽ، كمف عرفو عنده زيادة عمـ عمى مف لـ يعرفو، قاؿ سعيد بف عبد ا بف ُجَريججميع ركاتو ثقات، إال 

       حاتـ الرازم: مجيكؿ، كقاؿ يحيى بف معيف: "ما سمعنا أحدنا ركل عنو إال األعمش مف ركاية أبي بكر أبك 
(: كعنو األعمش 4/ رقـ 114/  8بف عياش"، قمت: ذكر الذىبي عددنا ممف ركل عنو، فقاؿ في تاريخ اإلسبلـ )ا

قات، كعرفو اف في الثّْ بَّ ييضعؼ،  كذكره ابف حً  كحكشب بف عقيؿ كأبك عمرك كالزماـ كغيرىـ، كىك مجيكؿ العدالة لـ
        ذا حديث حسف صحيح، كسعيد(: "ى2417/ رقـ 612/  4التّْرمذم كصحح حديثو ىذا، فقاؿ في سننو )

ىبي: "كثؽ"، عبد ا بف جريج، ىك: بصرم، كىك مكلى أبي بىٍرزىة، كأبك بىٍرزىة اسمو نضمة بف عبيد"، كقاؿ الذَّ  بفا
 حجر: "صدكؽ ربما كىـ". كقاؿ ابف

/ رقـ 62/ 3ركاية الدكرم ) -(، كتاريخ ابف معيف 153/ رقـ 36/ 4انظر: الجرح كالتَّعديؿ البف أبي حاتـ )
/ 1(، كالكاشؼ لمذىبي )2896/ رقـ 279/ 4(، الثّْقات البف ًحبَّاف )421/ 3(، كتاريخ اإلسبلـ لمذىبي )238
                      =                                      (.2340/ رقـ 237ف حجر )ص(، كتقريب التَّيذيب الب1912/ رقـ 439
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" اًبري سىًبيؿو ، كىا ً  ،الدٍُّنيىا كىأىنَّؾى غىًريبه أىٍك عى بىاحى : "ًإذىا أىٍمسىٍيتى فىبلى تىٍنتىًظًر الصَّ ، يىقيكؿي كىافى اٍبفي عيمىرى ذىا كى
" يىاًتؾى ًلمىٍكًتؾى ًمٍف حى ، كى ًتؾى ًلمىرىًضؾى ٍذ ًمٍف ًصحَّ  (.1)أىٍصبىٍحتى فىبلى تىٍنتىًظًر المىسىاءى، كىخي

ا كفعاالن.  فالمينظـ لكقتو كالمقسـ لو عمى أعمالو ال ييضيع منو شيئىا، فيككف منتجن
 ُمَبادرة.: تنمية الث روة الَبَشِري ة مف خالؿ الُمَنافسة والدساالمطمب الس  

مكانات كامنة في نفسو، كلكف ال بد مف سبيؿ إلى تفجيرىا، كمف  لكؿ إنساف طاقات كا 
أعظـ ىذه السُّبؿ التَّنافس بيف األفراد كالميبادرة منيـ؛ ألف الفرد مف فطرتو أنو ييحب أف يككف في 

ثَّ الشَّارع الحكيـ  عمييما كما سيتبيف لنا في القمة، كال يككف ذلؾ إال بالمينافسة كالميبادرة، فمذلؾ حى
 المقاصد التَّالية:

 المقصد األوؿ: تنمية الث روة الَبَشِري ة مف خالؿ الُمَنافسة.
 نافس، قاؿنمية، كقد أقر القرآف الكريـ كالسُّنة النَّبكية بكجكد التَّ نافس لو دكر فعاؿ في التَّ التَّ 

ًفي ذىًلؾى فىٍميىتىنىافىًس اٍلميتىنىا﴿تعالى:  ا ٍبدى المًَّو ٍبفى مىٍسعيكدو 26]المطففيف:  ﴾ًفسيكفى كى :   [، كعىٍف عى قىاؿى
سىدى قىاؿى النًَّبيُّ  ؿه  (2): "الى حى ؽّْ، كىرىجي مىى ىىمىكىًتًو ًفي الحى ؿه آتىاهي المَّوي مىاالن فىسيمّْطى عى  ًإالَّ ًفي اٍثنىتىٍيًف: رىجي

ييعىمّْمييىا"آتىاهي المَّوي الًحٍكمىةى فىييكى يىٍقًضي ًبيىا كى 
 الحةنافس في األعماؿ الصَّ عمى التَّ  حىثَّ ا ك  ،(3)

ًميعنا﴾ ]المائدة:  ـٍ جى ٍيرىاًت ًإلىى المًَّو مىٍرًجعيكي  [.48حيث قاؿ: ﴿فىاٍستىًبقيكا اٍلخى
                                                                                                                                                                          

األعمش، محدث الككفة كقارؤىا، ككاف يدلس، ذكره ابف حجر في المرتبة الثَّانية  سميماف بف ًمٍيرىاف واألعمش:= 
 مف مراتب المدلسيف فتدليسو ال يضر، كلك لـ يصرح بالسماع.

 (.33لمدلسيف البف حجر )صانظر: طبقات ا
 الحكـ عمى الحديث:

: حسف اإلسناد؛ ألف جميع ركاتو ثقات إال سعيد بف عبد ا بف جريج فيك صدكؽ، كما كاف مف تدليس قمت
حيح لغيره، قاؿ  –كما بينت في التَّخريج–األعمش فبل يضر. كلمحديث شاىد عند الدَّارمي  فيتقكل متنو بو إلى الصَّ

تعقيبنا  -(: ىذا حديث حسف صحيح، ككافقو شعيب األرنؤكط حيث قاؿ 2417/ رقـ 612/ 4و )الترمذم في سنن
=  (، كقاؿ األلباني في316/ 9ببلء في الحاشية )ابؽ: كىك كما قاؿ. انظر: سير أعبلـ النُّ رمذم السَّ عمى قكؿ التّْ 

في تعميقاتو عمى -ـ أسد (: "صحيح"، كقاؿ حسيف سمي2417/ رقـ 417/  5صحيح كضعيؼ سنف التّْرمذم )= 
 (: "إسناده حسف مف أجؿ أبي بكر بف عياش كالحديث صحيح". كا أعمـ.453/ 1سنف الدارمي )

" )أخرجو البخارم؛ كتاب: الرقاؽ، باب: قىٍكًؿ النًَّبيّْ ( (1 اًبري سىًبيؿو / رقـ 89/ 8: "كيٍف ًفي الدٍُّنيىا كىأىنَّؾى غىًريبه أىٍك عى
دَّ 6416 مىٍيمى (، قاؿ: حى ، عىٍف سي ًف أىبيك الميٍنًذًر الطُّفىاًكمُّ ٍبًد الرٍَّحمى مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى ٍبًد المًَّو، حى ًميُّ ٍبفي عى افى األىٍعمىًش، ثىنىا عى

ذى رىسيكؿي المَّوً  : أىخى ا، قىاؿى ٍنييمى ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى اًىده، عىٍف عى دَّثىًني ميجى : حى : الحديث.  قىاؿى ٍنًكًبي، فىقىاؿى  ًبمى
تىكيكفى لىوي ديكنو". انظر: النيا( (2 كؿى عىٍنوي كى ؿ أًلىًخيًو نٍعمة فيىتىمنَّى أىٍف تىزي سىدي: أىٍف يرىل الرجي ية في قاؿ ابف األثير: "الحى

 (.383/ 1غريب الحديث كاألثر )
ًة )أخرجو البخارم؛ كتاب: العمـ، باب: ااًلٍغًتبىاًط ًفي العً ( (3 دَّثىنىا 73/ رقـ 26 - 25/ 1ٍمـً كىالًحٍكمى (، قاؿ: حى

دَّثىنىاهي  ٍيًر مىا حى مىى غى ، عى اًلدو اًعيؿي ٍبفي أىًبي خى دَّثىًني ًإٍسمى : حى ، قىاؿى دَّثىنىا سيٍفيىافي : حى ، قىاؿى ٍيًدمُّ مى : سىًمٍعتي قىٍيسى الحي ، قىاؿى الزٍُّىًرمُّ
: سىًمٍعتي ا ، قىاؿى اًزـو ٍبدى المًَّو ٍبفى مىٍسعيكدو ٍبفى أىًبي حى : قىاؿى النًَّبيُّ   عى  : الحديث.قىاؿى
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مما  ،تيـلمين ٍيفنى قً تٍ مي طرفيف فيو مع البد لو مف كجكد نافس في إنتاج المينتجات كالسّْ فالتَّ 
ذا زاد الطَّمب زاد البىٍيع كبزيادة البىيع يجعؿ المي  ٍنتج أجكد، ككمما كاف أجكد كاف الطَّمب عميو أكثر، كا 

 ينمك االقتصاد.
ا  ،ا في الفرداخمين ا دى افعن كلد دى نافس يي كالتَّ  فبل يىٍمًبث إال أف يىٍظير ذلؾ عميو خارجينا فيككف مينتجن

ًلد التَّنافس ظرية كالعممية، فيي حفاعبلن في كؿ المياديف النَّ  نصر لمعي  تنميةن قيقة ال يينكرىا أحد، كييكى
ٍيرىةى م مف خبلؿ االستفادة مف تجارب كأخطاء اآلخريف، رً شى البى  ًف النًَّبيّْ عىٍف أىًبي ىيرى أىنَّوي  ، عى

ٍحرو كىاًحدو مىرَّتىٍيًف" : "الى ييٍمدىغي الميٍؤًمفي ًمٍف جي قىاؿى
ما ييستجد عمى السَّاحة  ، فىيىٍستغؿ العامؿ الميتعمـ كؿ(1)

 االقتصادية مف مكاد كأفكار جديدة باالستفادة منيا، كيتجنب األخطاء التي كقع بيا الكثير مف
 المنافسيف لو، كيقكـ بتصنيع كؿ ما ىك جديد حيث أف الجديد مرغكب فيو.
﴾ ﴿كىالى يينىبّْئيؾى مً كيدعك اإلسبلـ إلى الرُّجكع إلى ذكم الخبرة، قاؿ ا تعالى:  ًبيرو ٍثؿي خى

ناعات كغيرىا، فيتـ االبتعاد [14]فاطر:  ، فيستفاد مف ذكم الخبرة الكثير مف األمكر اليامة في الصّْ
 عف األخطار كالصُّعكبات التي قد تكاجو البعض عند البدء في مشركع ما.

مف أداء العبادات  كال تقتصر المينىافسة في األعماؿ كالًميف، بؿ أفضميا ما كاف  
، فقد نافس الخميفة أبككأعم ديؽ، في أعماؿ البّْر ليدخؿ مف أبكاب الجنة، كقد دعا  اؿ الًبرّْ بكر الصّْ

ٍيرىةى بذلؾ،  لو النَّبي  ٍف أىًبي ىيرى ٍيًف ًفي سىًبيًؿ المًَّو، ، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو عى ٍكجى ٍف أىٍنفىؽى زى : "مى ، قىاؿى
نًَّة: يى  ، فىمىٍف كىافى ًمٍف أىٍىًؿ الصَّبلىًة ديًعيى ًمٍف بىاًب الصَّبلىًة، نيكًدمى ًمٍف أىٍبكىاًب الجى ٍيره ٍبدى المًَّو ىىذىا خى ا عى

يَّ  يىاـً ديًعيى ًمٍف بىاًب الرَّ مىٍف كىافى ًمٍف أىٍىًؿ الصّْ مىٍف كىافى ًمٍف أىٍىًؿ الًجيىاًد ديًعيى ًمٍف بىاًب الًجيىاًد، كى اًف، كى
مىٍف كىافى ًمٍف أىٍىًؿ الصَّ  دىقىًة "، فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو كى     : ًبأىًبي أىٍنتى كىأيمّْي يىا دىقىًة ديًعيى ًمٍف بىاًب الصَّ

ده ًمٍف ًتٍمؾى األىٍبكىاًب كي  كرىةو، فىيىٍؿ ييٍدعىى أىحى ري مىى مىٍف ديًعيى ًمٍف ًتٍمؾى األىٍبكىاًب ًمٍف ضى مّْيىا، رىسيكؿى المًَّو مىا عى
 : ك"قىاؿى ـٍ كىأىٍرجي  .(2)"أىٍف تىكيكفى ًمٍنييـٍ  نىعى

كال بد مف التَّنافس الشَّريؼ كالبيعد عف غيره مف التَّنافس غير الشَّريؼ الميمحؽ بالضرر، 
ًف اٍبًف عيمىرى  مىى  ، عىًف النًَّبيّْ رىًضيى المَّوي عىٍنييمىا عى مىى بىٍيًع أىًخيًو، كىالى يىٍخطيٍب عى ؿي عى : "الى يىًبًع الرَّجي قىاؿى

                                                           
تىٍيًف )( (1 ٍحرو مىرَّ دَّثىنىا 6133/ رقـ 31/ 8أخرجو البخارم؛ كتاب: األدب، باب: الى ييٍمدىغي الميٍؤًمفي ًمٍف جي (، قاؿ: حى

، عى  ، عىًف الزٍُّىًرمّْ ، عىٍف عيقىٍيؿو دَّثىنىا المٍَّيثي ٍيرىةى قيتىٍيبىةي، حى ًف النًَّبيّْ ًف اٍبًف الميسىيًّْب، عىٍف أىًبي ىيرى : الحديث. ، عى  أىنَّوي قىاؿى
اًئًميفى )( (2 يَّافي ًلمصَّ ، باب: الرَّ ـك ـي ٍبفي الميٍنًذًر، 1897/ رقـ 25/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: الصَّ دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي (، قاؿ: حى

دَّ  : حى ، قىاؿى دَّثىًني مىٍعفه : حى ٍيرىةى قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى ٍبًد الرٍَّحمىًف، عى ٍيًد ٍبًف عى مى ، عىٍف حي ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى اًلؾه     ، أىفَّ ثىًني مى
: الحديث.رىسيكؿى المًَّو   ، قىاؿى
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البد مف زرع ركح التَّنافس بيف المسمميف فمف شىبَّ عمى شيء ، ك (1)أىًخيًو، ًإالَّ أىٍف يىٍأذىفى لىوي" ًخٍطبىةً 
ا فيرزقو  غير مع أقرانو عمى فعؿ الطَّاعات ، فيككف عابدنا مخمصن     شاب عميو، فيتـ تنافس الصَّ

تستمر حمقة التَّنافس إلى أف كغيرىـ مف النَّاس، فو، كيىشب عمى ذلؾ كييعىمـ أبناءه مف فضم ا 
 األرض كما عمييا. يرث ا 

 بادرة.نمية الث روة الَبَشِري ة مف خالؿ المُ تَ  اني:المقصد الث  
:  : سىًمٍعتي رىسيكؿى اً عمى مبدأ المبادرة، قاؿ أىبيك سىًعيدو الخدرم  حىثَّ النَّبي   يىقيكؿي

ـٍ ميٍنكىرنا فىٍميي  ذىًلؾى أىٍضعىؼي "مىٍف رىأىل ًمٍنكي ـٍ يىٍستىًطٍع فىًبقىٍمًبًو، كى ـٍ يىٍستىًطٍع فىًبًمسىاًنًو، فىًإٍف لى غىيٍّْرهي ًبيىًدًه، فىًإٍف لى
يمىاًف" اإٍلً
، فيجب مبادرة العامؿ إلى إخبار مسئكلو بما يقع مف أخطار، ككذلؾ المسئكؿ يككف (2)
ٍيرىةى كالبد مف تنمية فيك القدكة في العمؿ، في عممو مبادرنا      أىفَّ  ركح الميبىادرة، عىٍف أىًبي ىيرى

ييٍمًسي كىاًفرنا، أىكٍ  رىسيكؿى اً  ؿي ميٍؤًمننا كى ، ييٍصًبحي الرَّجي اًؿ ًفتىننا كىًقطىًع المٍَّيًؿ اٍلميٍظًمـً كا ًباأٍلىٍعمى : "بىاًدري  قىاؿى
ييٍصًبحي كىاًفرنا، يىًبيعي ًدينىوي ًبعىرىضو  ييٍمًسي ميٍؤًمننا كى
، فالميبىادرة باألعماؿ تىٍكسىب الكقت، مما (4)ًمفى الدٍُّنيىا" (3)

 مع، فينمك االقتصاد.أكبر قىٍدر ممكف مف السّْ  إلنجازييًتيح فيرصة 
، ، عىٍف رىسيكًؿ المًَّو عىًف الًمٍقدىاـً فمف مبادرة، يو عمى ذاتو دليؿ عمى ما لدالفرد كاعتماد 

ده طىعىا ا أىكىؿى أىحى : "مى دى قىاؿى فَّ نىًبيَّ المًَّو دىاكي ٍيرنا ًمٍف أىٍف يىٍأكيؿى ًمٍف عىمىًؿ يىًدًه، كىاً  ا قىطُّ، خى ، كىافى يىٍأكيؿي من
ًمٍف عىمىًؿ يىًدًه"
(5). 

كال فضؿ ألحد عمى  كاببادرة بالصدقات لمحصكؿ عمى الثَّ عمى المي  ككذلؾ حىثَّ النَّبي  
اًرثىةى ٍبفً ، غيره : سىًمٍعتي النًَّبيَّ ، قى (6) كىٍىبو  فعىٍف حى ـٍ زىمىافه  اؿى مىٍيكي دَّقيكا، فىًإنَّوي يىٍأًتي عى : "تىصى يىقيكؿي

: لىٍك ًجٍئتى ًبيىا ًباألىٍمًس لىقىًبٍمتييىا، دىقىًتًو، فىبلى يىًجدي مىٍف يىٍقبىمييىا، يىقيكؿي الرَّجيؿي ؿي ًبصى فىأىمَّا اليىٍكـى،  يىٍمًشي الرَّجي

                                                           
تَّى يىٍأذىفى أىٍك يىٍتريؾى ( (1 مىى ًخٍطبىًة أىًخيًو، حى / رقـ 1032/ 2) أخرجو مسمـ؛ كتاب: النّْكاح، باب: تىٍحًريـً اٍلًخٍطبىًة عى

: حى 1412 ٍف يىٍحيىى اٍلقىطَّاًف، قىاؿى زيىىٍيره ًميعنا عى مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى، جى ميحى ، كى ٍربو دَّثىًني زيىىٍيري ٍبفي حى دَّثىنىا يىٍحيىى، عىٍف (، قاؿ: كحى
ًف اٍبًف عيمىرى  ًني نىاًفعه، عى ٍنييمىا عيبىٍيًد اً، أىٍخبىرى ًف الرىًضيى المَّوي عى : الحديث. نًَّبيّْ ، عى  قىاؿى

 (.82سبؽ تخريجو )ص( (2
 (.214/ 3ياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير )أم: "مىتاعي الدٍُّنيىا كحيطامييا". انظر: النّْ ( (3
اًؿ قىٍبؿى تىظىاىيًر اٍلًفتىًف )( (4 مىى اٍلميبىادىرىًة ًباأٍلىٍعمى (، 118/ رقـ 110/ 1أخرجو مسمـ؛ كتاب: اإليماف، باب: اٍلحىثّْ عى

، قىاؿى اٍبفي أى  ٍعفىرو اًعيؿى ٍبًف جى ٍف ًإٍسمى ًميعنا عى ، جى ٍجرو قيتىٍيبىةي، كىاٍبفي حي ، كى دَّثىًني يىٍحيىى ٍبفي أىيُّكبى ، قاؿ: حى اًعيؿي دَّثىنىا ًإٍسمى : حى يُّكبى
ٍيرىةى  ٍف أىًبيًو، عىٍف أىًبي ىيرى ءي، عى ًني اٍلعىبلى : أىٍخبىرى : الحديث. ؿى اً أىفَّ رىسيك  قىاؿى  قىاؿى

 .(44سبؽ تخريجو )ص( (5
   حارثة بف كىب الخزاعي، أخك عبيد ا بف عمر بف الخطاب ألمو، ركل عنو أبك إسحاؽ السبيعي، كمعبد ( (6
 (.308/ 1بف خالد الجيني، يعد في الككفييف. انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب )ا
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ةى ًلي ًبيىا اجى ٍدًرمّْ (1)"فىبلى حى ا نىٍحفي ًفي سىفىرو مىعى النًَّبيّْ  ، كعىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي : بىٍينىمى اءى  ، قىاؿى ًإٍذ جى
، فىقىاؿى رىسيكؿي اً  ًشمىاالن رىهي يىًميننا كى عىؿى يىٍصًرؼي بىصى : فىجى مىى رىاًحمىةو لىوي، قىاؿى ؿه عى : "مىٍف كىافى مىعىوي رىجي

مىى مىٍف الى زىادى ، فىمٍ (2)فىٍضؿي ظىٍيرو  ، فىٍميىعيٍد ًبًو عى مىٍف كىافى لىوي فىٍضؿه ًمٍف زىادو مىى مىٍف الى ظىٍيرى لىوي، كى يىعيٍد ًبًو عى
دو ًمنَّا ًفي فىٍضؿو  ؽَّ أًلىحى تَّى رىأىٍينىا أىنَّوي الى حى اًؿ مىا ذىكىرى حى : فىذىكىرى ًمٍف أىٍصنىاًؼ اٍلمى لىوي"، قىاؿى
(3). 

ًنيّْ، عف سؤاؿ النَّاس، بؿ كيؿ يعتمد عمى نفسو،  كقد نىيىى النَّبي  ٍكالى عىٍف أىًبي ميٍسًمـو اٍلخى
، كىأىمَّا ىيكى ًعٍنًدم، فىأىًميفه عىٍكؼي ٍبفي مىاًلؾو  ًبيبه ًإلىيَّ ، أىمَّا ىيكى فىحى ًبيبي اأٍلىًميفي دَّثىًني اٍلحى : حى ًعيُّ، قىاؿى اأٍلىٍشجى

: كينَّا ًعٍندى رىسيكًؿ اً  : قىاؿى اًنيىةن أىٍك سىٍبعىةن، فىقىاؿى ًديثى  "أىالى تيبىاًيعيكفى رىسيكؿى اً؟"، ًتٍسعىةن أىٍك ثىمى كينَّا حى كى
 : ٍيدو ًببىٍيعىةو، فىقيٍمنىا: قىٍد بىايىٍعنىاؾى يىا رىسيكؿى اً، ثيَـّ قىاؿى فىقيٍمنىا: قىٍد بىايىٍعنىاؾى يىا " أىالى تيبىاًيعيكفى رىسيكؿى اً؟"عى

: رى  قيٍمنىا: قىٍد بىايىٍعنىاؾى يىا رىسيكؿى اً،  "أىالى تيبىاًيعيكفى رىسيكؿى اً؟"سيكؿى اً، ثيَـّ قىاؿى : فىبىسىٍطنىا أىٍيًديىنىا كى قىاؿى
 : ؟ قىاؿى ـى نيبىاًيعيؾى ٍمًس،"فىعىبلى مىكىاًت اٍلخى مىى أىٍف تىٍعبيديكا اى كىالى تيٍشًركيكا ًبًو شىٍيئنا، كىالصَّ تيًطيعيكا  عى كىأىسىرَّ  -كى

ًفيَّةن  ، فىمىا يىٍسأىؿي  "كىالى تىٍسأىليكا النَّاسى شىٍيئنا -كىًممىةن خى ـٍ ًدًى فىمىقىٍد رىأىٍيتي بىٍعضى أيكلىًئؾى النَّفىًر يىٍسقيطي سىٍكطي أىحى
دنا يينىاًكليوي ًإيَّاهي  ٍيرىةى ، ك (4)أىحى ٍف أىًبي ىيرى لىٍيسى اٍلًمٍسًكيفي ًبيىذىا الطَّكَّاًؼ الًَّذم ": ، قىاؿى ، أىفَّ رىسيكؿى اً  عى

تىافً  تىاًف، كىالتٍَّمرىةي كىالتٍَّمرى مىى النَّاًس، فىتىريدُّهي المٍُّقمىةي كىالمٍُّقمى ؟ يىا رىسيكؿى اً،  "يىطيكؼي عى ا اٍلًمٍسًكيفي قىاليكا، فىمى
 : مىٍيًو، كىالى يىٍسأىؿي النَّاسى شىٍيئناالًَّذم الى يىًجدي ًغننى ييٍغًنيًو، كىالى ييٍفطىفي "قىاؿى دَّؽى عى ، كعف (5)"لىوي، فىييتىصى
:  : كىافى رىسيكؿي المًَّو قاؿ ،عيمىرى  : أىٍعًطًو مىٍف ىيكى أىٍفقىري ًإلىٍيًو ًمنّْي، فىقىاؿى ييٍعًطيًني العىطىاءى، فىأىقيكؿي

يٍ " اءىؾى ًمٍف ىىذىا المىاًؿ شىٍيءه كىأىٍنتى غى ٍذهي ًإذىا جى مىا الى فىبلى تيٍتًبٍعوي نىٍفسىؾى خي ٍذهي كى ، فىخي ، (6)"ري ميٍشًرؼو كىالى سىاًئؿو
 فمف اعتمد عمى غيره لف يككف مبادرنا مسارعنا في العبادات كاألعماؿ. 

                                                           
دىقىًة قىٍبؿى الرَّدّْ )أخرجو البخارم؛ كتاب: الزَّكا( (1 دَّثىنىا شيٍعبىةي، (، قاؿ: 1411/ رقـ 108/ 2ة، باب: الصَّ ـي، حى دَّثىنىا آدى حى

اًرثىةى ٍبفى كىٍىبو  : سىًمٍعتي حى ، قىاؿى اًلدو ٍعبىدي ٍبفي خى دَّثىنىا مى : سىًمٍعتي النًَّبيَّ حى : الحديث. ، قىاؿى  يىقيكؿي
( اٍلفىاءي ( (2 ؿى ". مقاييس المغة ) قاؿ ابف فارس: ")فىضى مىى ًزيىادىةو ًفي شىٍيءو ًحيحه يىديؿُّ عى ـي أىٍصؿه صى ادي كىالبلَّ  (.508/ 4كىالضَّ
اًؿ )( (3 كًؿ اٍلمى دَّثىنىا 1728/ رقـ 1354/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: المقطة، باب: اٍسًتٍحبىاًب اٍلميؤىاسىاًة ًبفيضي (، قاؿ: حى

دَّثىنىا أىبي  ، حى كخى ٍدًرمّْ شىٍيبىافي ٍبفي فىرُّ ٍف أىًبي نىٍضرىةى، عىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي  ، قاؿ: الحديث.ك اأٍلىٍشيىًب، عى
ٍسأىلىًة ًلمنَّاًس )( (4 ٍبدي اً 1043/ رقـ 721/ 2أخرجو مسمـ؛ كتاب: الزَّكاة، باب: كىرىاىىًة اٍلمى دَّثىًني عى        (، قاؿ: حى
مى ا سى ، كى ًف الدَّاًرًميُّ ٍبًد الرٍَّحمى مَّدو ٍبفي عى نىا مىٍركىافي كىىيكى اٍبفي ميحى : أىٍخبىرى قىاؿى الدَّاًرًميُّ دَّثىنىا، كى مىمىةي: حى ، قىاؿى سى مىةي ٍبفي شىًبيبو

ٍكالى  ٍف أىًبي ًإٍدًريسى اٍلخى ًبيعىةى ٍبًف يىًزيدى، عى ٍبًد اٍلعىًزيًز، عىٍف رى دَّثىنىا سىًعيده كىىيكى اٍبفي عى ، حى ٍف أى الدّْمىٍشًقيُّ ، عى ، ًنيّْ ًنيّْ ٍكالى ًبي ميٍسًمـو اٍلخى
... الحديث. ًبيبي اأٍلىًميفي دَّثىًني اٍلحى : حى  قىاؿى

مىٍيًو )( (5 دَّؽي عى / رقـ 719/ 2أخرجو مسمـ؛ كتاب: الزَّكاة، باب: اٍلًمٍسًكيًف الًَّذم الى يىًجدي ًغننى، كىالى ييٍفطىفي لىوي فىييتىصى
دَّثىنىا قيتىٍيبىةي ٍبفي سىعً 1039 ٍيرىةى (، قاؿ: حى نىاًد، عىًف اأٍلىٍعرىًج، عىٍف أىًبي ىيرى ، عىٍف أىًبي الزّْ دَّثىنىا اٍلميًغيرىةي يىٍعًني اٍلًحزىاًميَّ ، حى ، يدو

: الحديث.أىفَّ رىسيكؿى اً   ، قىاؿى
ٍسأىلىةو كىالى ( (6 ٍيًر مى ٍف أىٍعطىاهي المَّوي شىٍيئنا ًمٍف غى ـٍ حىؽّّ  أخرجو البخارم؛ كتاب: الزَّكاة، باب: مى ًفي أىٍمكىاًلًي ًإٍشرىاًؼ نىٍفسو ﴿كى

﴾ ]الذاريات:  كـً ، 1473/ رقـ 123/ 2[ )19ًلمسَّاًئًؿ كىالمىٍحري ، عىٍف ييكنيسى دَّثىنىا المٍَّيثي ، حى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي بيكىٍيرو (، قاؿ: حى
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غينة،  كدعا النَّبي  زالة ما بالنفس مف ضى عىٍف أىًبي أىيُّكبى إلى الميبادرة إلى التَّسامح، كا 
: أىفَّ  اًرمّْ ، يىٍمتىًقيىاًف: فىييٍعًرضي  رىسيكؿى المًَّو  األىٍنصى اهي فىٍكؽى ثىبلىًث لىيىاؿو رى أىخى ؿو أىٍف يىٍيجي : "الى يىًحؿُّ ًلرىجي قىاؿى

" ٍيريىيمىا الًَّذم يىٍبدىأي ًبالسَّبلىـً ييٍعًرضي ىىذىا، كىخى ىىذىا كى
 عىٍف ، ككذلؾ دعا إلى إزالة الضَّرر عف النَّاس، (1)

ٍيرىةى  :  : أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  أىًبي ىيرى مىى الطًَّريًؽ "قىاؿى دى غيٍصفى شىٍكؾو عى ؿه يىٍمًشي ًبطىًريؽو كىجى بىٍينىمىا رىجي
رىهي، فىشىكىرى المَّوي لىوي فىغىفىرى لىوي   .(2)"فىأىخَّ

إلى التَّنافس كالميبادرة في األعماؿ، نجده أنو رسـ صكرة لمفرد  فمف خبلؿ دعكة النَّبي  
ج الذم لو أىداؼ كغايات يريد تىحقيقيا، ال يكقفو طارئ كال أم ميثَّبط، بؿ يسير قيدمنا نحك المينت
 القمة.

 الُخالصة:
انع لمثَّركة كالتَّنمية، فبدكنو ال اعتبار  مما سبؽ يتبيف لنا مدل االىتماـ بالعينصر البىشىرم، الصَّ

البىشىًريَّة ليك منيج سيؿ التَّطبيؽ، ليحقؽ الفرد في تنمية الثَّركة  لمتَّنمية، كما كاف مف منيج لمنَّبي 
ذاتو كييحقؽ النَّماء كاالزدىار لمجتمعو، كلدكلتو فتسمك بيف غيرىا مف الدُّكؿ، كيتحقؽ بجانب النَّماء 
االقتصادم ىدؼ أسمى كأرقى كىك نشر تعاليـ اإلسبلـ مف خبلؿ اإلنساف الممتـز بتعاليـ نبيو 

ببل أخبلؽ ال يككف، حتى أف مف يىدَّعى النَّماء بدكف األخبلؽ لف يرتقى القابض عمى الجمر، فنماء 
 ؿ كىكاف.كسيبقى في مرتبة دنيئة كسيعيش في ذي 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          

ٍبدى المًَّو ٍبفى عيمىرى رىًضيى ا : أىفَّ عى ، عىٍف سىاًلـو ًف الزٍُّىًرمّْ : كىافى رىسيكؿي المًَّو عى ، يىقيكؿي : سىًمٍعتي عيمىرى ا، قىاؿى ٍنييمى  لمَّوي عى
 ييٍعًطيًني العىطىاءى... الحديث.

نىا 6077/ رقـ 21/ 8أخرجو البخارم؛ كتاب: األدب، باب: الًيٍجرىًة )( (1 ، أىٍخبىرى ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى دَّثىنىا عى (، قاؿ: حى
ًف اٍبًف ًشيىا ، عى اًلؾه : أىفَّ رىسيكؿى المًَّو مى اًرمّْ ، عىٍف أىًبي أىيُّكبى األىٍنصى ، عىٍف عىطىاًء ٍبًف يىًزيدى المٍَّيًثيّْ : الحديث. بو  قىاؿى

دَّثىنىا قيتىٍيبىةي، عىٍف 652/ رقـ 132/ 1أخرجو البخارم؛ كتاب: األذاف، باب: فىٍضًؿ التٍَّيًجيًر ًإلىى الظٍُّيًر )( (2 (، قاؿ: حى
، عى  اًلؾو ٍيرىةى مى اًلحو السَّمَّاًف، عىٍف أىًبي ىيرى ٍف أىًبي صى ٍبًد الرٍَّحمىًف، عى ٍكلىى أىًبي بىٍكًر ٍبًف عى ، مى  : أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ٍف سيمىيٍّ

: الحديث.  قىاؿى
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 انيالمبحث الث  

 الَمْنيج الن بوي في الت نمية االقتصادية مف خالؿ الت نمية الت عميمية

حىرم بالشَّريعة اإلسبلمية أف مذلؾ كاف فالعينصر البىشىًرم ىك ًمحكر التَّنمية االقتصادية، 
ا لمجتمعو، قاؿ  تيؤىمو تعالى: ﴿كىالى تىٍقؼي مىا ا أخبلقينا كسمككينا كتربكينا كعممينا ليككف فاعبلن مينتجن

كح كالعقؿ، كالعمـ كسيمة [، كاإلسبلـ راعى متطمبات الجسد كالرُّ 36لىٍيسى لىؾى ًبًو ًعٍمـه﴾ ]اإلسراء: 
غايات كاألىداؼ، كىك سمة مبلزمة لئلنساف، فاإلنساف ىك القادر عمى اكتساب لمكصكؿ إلى ال

المعارؼ، فيتمتع اإلنساف بالعقؿ الميفكر الميٍبتكر، ككـ تيراكد اإلنساف مف أفكار يكمينا كلكنو ال 
ايا ييحسف استغبلل ال فاإلنساف يستطيع  ،كتطكيرىا ليككف مينتجن بؿ ال يسمح لعقمو بإتماـ عرضيا، كا 

ي كلكف رى ذىمة، أف ييحقؽ الكثير مف االنجازات كيخدـ مجتمعو بابتكاراتو اليكمية المي  الكثير منا ضّْ
اتكاالن عمى مكىا رىا كحي كأف يصبح لعبة بيف يدم األياـ يتقمب بيف مي  ،عيش في ضنؾ الحياةأف ي

 ،درات عاليةفالطفؿ صاحب مكاىب كق ،، كمف منا ال ييبدع كيبتكرقكلو: "ىذا نصيبي في الحياة"
كاكتسب الكثير الكثير مف معمكمات إليجاد الحمكؿ لجميع  ،بى في مدرسة الحياةفما بالؾ بمف تىرَّ 

فؿ بحاجة إلى مف يرعاه كذلؾ العقؿ بحاجة المشاكؿ الحياتية اليكمية بكافة أنكاعيا، ككما أف الطّْ 
رَّـ اإلسبلـ كؿ ما يضر بو، ٍنيىا عىاًئشىة عىفٍ  إلى مف ييتـ بو كيحافظ عميو، فحى ، عىًف رىًضيى المَّوي عى

" النًَّبيّْ  رىاـه : "كيؿُّ شىرىابو أىٍسكىرى فىييكى حى قىاؿى
فالعقؿ ىك كعاء العمـ كالمعرفة، كبجانب تعمـ العمـك  ،(1)

النَّظرية البد مف التَّدريب كالتَّطبيؽ، فالعمـ كالعمؿ قريناف ال ينفؾ أحدىما عف اآلخر، كألىمية 
كاالىتماـ بتعميـ األفراد في المراحؿ المختمفة،  ،في التَّنمية االقتصادية كاف االىتماـ بو التَّعميـ

ناعة كالتّْجارة كغيرىا فبلبد مف اكتساب العمـ  ،فالتَّنمية االقتصادية بحاجة إلى مىيىرة في الصّْ
ف مقياس تقدـ الدُّكؿ ىك ما تممكو مف طاقات بىشىًريَّة عاممو ميتع ممة، فالعامؿ الميتعمـ ييعد كالمعرفة، كا 

ثركة نادرة، كال قيمة المتبلؾ األراضي كالقصكر إذا لـ يمتمكيا إنساف ميتعمـ يستطيع تدبير أمكر 
كاالختراعات مستمرة  ،بحكمة كعقبلنية، كمما ال شؾ فيو أف مجتمع العمـ كالمعرفة في تزايد وحيات

فيي في حالة استنزاؼ  -مثبلن –ناعة المجتمعات كالصّْ  فيي كليدة الحاجة، بخبلؼ غيره مف
 لمكاردىا كال تجديد.

                                                           
 (.62سبؽ تخريجو )ص( (1
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كالقرآف الكريـ كالسُّنة النَّبكية اشتمبل عمى العديد مف المبادئ كاألسس لنجاح العممية 
التَّعميمية، كبالعمـ نستطيع حؿ العديد مف المشكبلت، فالتَّنمية التَّعميمية تؤدم إلى التَّنمية في جميع 

 فالمتعمـ أينما كاف يؤثر إيجابنا في المجاؿ الذم يعمؿ فيو. المجاالت كالجكانب،

 .: تعريؼ الت عميـالمطمب األوؿ

االصطبلحية، كذلؾ عمى ك مف النَّاحية المغكية  ؿ ىذا المطمب عمى تعريؼ التَّعميـكيشتم 
 النَّحك التَّالي:

 المقصد األوؿ: تعريؼ الت عميـ لغًة.

ـى قاؿ ابف فارس: " مى مىى أىثىرو ًبالشٍَّيًء يىتىمىيَّزي  اٍلعىٍيفي  "عى ًحيحه كىاًحده، يىديؿُّ عى ـي أىٍصؿه صى ـي كىاٍلًمي كىالبلَّ
ٍيًرهً  ـى تىٍعميمان كًعبلَّمان،، (1)"ًبًو عىٍف غى مَّمىوي الًعٍم كأٍعمىمىوي إياهي فىتىعىمَّمىوي  كعى

كالًعمـ: ضٌد ، كقاؿ ابف دريد: "(2)
ٍيؿ مىما ،اٍلجى الـ مف قـك عي كُّر ، كقاؿ ابف منظكر: "(3)"ء كعالميفرجؿ عى ـي تىٍنبيوي النٍَّفًس ًلتىصى التَّعمي
 .(4)"المعاًني

مَّـ، يقاؿ عمَّمو: أم أثر فيو كفيمو.فالتَّ   عميـ مف عى

 اني: تعريؼ الت عميـ اصطالًحا.المقصد الث  

فى رحمو ا تعالى ابف قيـ الجكزية قاؿ ، كىرى ـى ًبدىًليؿو ـي مىا قىا ": "الًعم ٍيؿى عى اٍلجى
، كعرفو إبراىيـ (5)
، كعرفو محمد (6)ناصر بقكلو ىك: "انتقاؿ المعمكمات مف المعمـ إلى المتعمـ، بقصد إكسابو المعرفة"

جمؿ بأنو : "مجمكعة المكاقؼ كاألحداث المعقمنة كالمخططة لتمييد كتعزيز التَّعمـ كتنشيطو لدل 
اعدة اآلخريف عمى التَّعمـ، كىك يثير نشاط الميعمـ ، كييعىرَّؼ كذلؾ بأنو ىك: "فف مس(7)اإلنساف"

، كىك كذلؾ: "الجيد المبذكؿ مف قبؿ شخص لغرض (8)كالمتعمـ الكتساب نكع جديد مف السمكؾ"

                                                           
 (.109/ 4مقاييس المغة )( (1
 (.1140انظر: القامكس المحيط لمفيركزآبادم )ص( (2
 (.948/ 2يرة المغة )جم( (3
 (.129/ 33تاج العركس )( (4
ياؾ نستعيف )( (5  (.442/ 2مدارج السَّالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 (.153أسس التَّربية إلبراىيـ ناصر )ص( (6

 (.115العمميات الذّْىنية كميارات التَّفكير مف خبلؿ عمميتي التَّعمـ كالتَّعميـ لمحمد جياد جمؿ )ص( (7
 (.127مـ كالتَّعميـ كالمعمـ مف منظكر عمـ االجتماع لحسيف عبد الحميد أحمد رشكاف )صالع ((8
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مساعدة شخص آخر عمى التَّعمـ كذلؾ بتييئة الجك المناسب لممتعمـ كاستثارة قكل المتعمـ العقمية 
ا بأنو: "العممية التي يتـ بمقتضاىا إعداد فئات كككادر ، كعرفو سيد جاب (1)كنشاطو الذَّاتي"

كساب األفراد  مختمفة مف ذكم التَّخصصات المتباينة إعداد اجتماعينا كثقافينا كسياسينا كاقتصادينا كا 
المعرفة كالميارات، كتنمى فييـ القدرات كاالستعدادات كالقيـ، كتنمى البناء أك التَّككيف الكيمي 

نتاجية في مجتمعيا"لمشخصية اإلنس  .(2)انية األكثر فاعمية كتكافقنا كتفاعبلن كا 

فالميبلحظ أف التَّعميـ ييطمؽ عمى العممية التي يتـ فييا انتقاؿ المعرفة مف المعمـ إلى 
 المتعمـ، حيث يتـ التَّغير في سمككياتو كتنمية قدراتو العقمية كالجسمية ليككف أكثر فاعمية.

 الت نمية الت عميمية. الث: تعريؼالمقصد الث  

مف خبلؿ البحث في الكتب التي تحدثت عف التَّعميـ بدراسات مستقمة خاصة أك بشكؿ عاـ 
 نمية التَّعميمية، إنما اجتيدت في صياغة تعريؼ ليا.لـ أعثر عمى تعريؼ لمتَّ 

المينتجيف  التَّنمية التَّعميمية ىي: "زيادة عدد األفراد العالميف في نكاحي الحياة المختمفة،ف
يىةن ميؤىمةن عممينا مينتجةن في المجتمع". عدادىـ ألف يككنكا عناصر بىشىرّْ  الفاعميف في المجتمع، كا 

 عمى طمب العمـ. اني: َتنمية الت عميـ مف خالؿ الَحث  المطمب الث  

بّْؾى اا حىثَّ اإلسبلـ عمى العمـ، كًمفتاحو القراءة، قاؿ  مىؽى * تعالى: ﴿اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى لًَّذم خى
ـي﴾ ]العمؽ:  بُّؾى اأٍلىٍكرى مىؽو * اٍقرىٍأ كىرى ٍنسىافى ًمٍف عى مىؽى اإٍلً [، كال بد مف كسيمة لتقييد العمـ كىي: 3 - 1خى

﴾ ]العمؽ: ا القمـ، قاؿ  ـٍ ـٍ يىٍعمى ا لى ٍنسىافى مى مَّـى اإٍلً مَّـى ًباٍلقىمىـً * عى [، كذلؾ لمتَّطكير 5، 4تعالى: ﴿الًَّذم عى
﴾ ك  مَّـى ًباٍلقىمىـً التَّنمية في جميع نكاحي الحياة، قاؿ القرطبي رحمو ا تعالى: "قكلو تعالى: ﴿الًَّذم عى

طَّ بالقمـ، كركل سعيد عف قتادة قاؿ: القىمىـ نعمة مف  مَّـ اإلنساف الخى طَّ كالًكتىابة، أم عى     يعني الخى
مَّـ ا تعالى عظيمة، لكال ذلؾ لـ يىقيـ ًديف، كلـ يىصٍ  ًمو سبحانو، بأنو عى مح عىٍيش، فىدىؿَّ عمى كماؿ كىرى

ًعباده ما لـ يىٍعممكا، كنىقىمىييـ مف ظيٍممىة الجيؿ إلى نكر العمـ، كنىبَّو عمى فضؿ عمـ الًكتىابة، لما فيو 
نىت العمكـ، كال قييّْدىت الًحكىـ، كال ضي  نافع العظيمة، التي ال ييحيط بيا إال ىك، كما ديكّْ ًبطىت مف المى

                                                           
 (.30التَّربية بيف األصالة كالمعاصرة لفكزية الحاج عمي البدرم )ص( (1

 (.30التَّعميـ كالتَّنمية لسيد جاب ا )ص( (2
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لىة إال بالًكتابة، كلىٍكال ىي ما اٍستىقامت أيمكر الدّْيف  قىاالتيـ، كال كيتيب اً الميٍنزى ليف كمى أخبار األىكَّ
 .(1)كالدُّنيا"

ىا، فكذلؾ العمـ ال ار د جذكرىا كأغصانيا كأكراقيا كثمجرة ال تقكـ إال بكجك ككما أف الشَّ 
ـٍ ا ، قاؿ  يحصؿ إال بالتَّعمـ كالتَّفكر في خمؽ ا ًفي أىٍنفيًسًي ـٍ آيىاًتنىا ًفي اآٍلفىاًؽ كى تعالى: ﴿سىنيًريًي

مىى كيؿّْ شىٍيءو شىًييده﴾ ]فصمت:  بّْؾى أىنَّوي عى ـٍ يىٍكًؼ ًبرى لى ؽُّ أىكى ـٍ أىنَّوي اٍلحى تَّى يىتىبىيَّفى لىيي  [.53حى

 المقصد األوؿ: بياف فضؿ وأىمية العمـ.

نة النَّبكية عمى العمـ كتدارسو، كمف أعظـ األدلة عميو أف أكؿ آية حىثَّ القرآف الكريـ كالسُّ 
بُّؾى اأٍلىكٍ  مىؽو * اٍقرىٍأ كىرى ٍنسىافى ًمٍف عى مىؽى اإٍلً مىؽى * خى بّْؾى الًَّذم خى ـي﴾ أيٍنزلت ىي: قكلو تعالى: ﴿اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى رى

شية [، ككذلؾ ال تناقض بيف العمـ كالدّْيف، فقد بيف ا3 - 1]العمؽ:  لقرآف الكريـ أف أكثر النَّاس خى
   ،ا يىٍخشىى المَّوى ًمٍف ًعبىاًدًه اٍلعيمىمىاءي ﴿تعالى: ا قاؿ ىـ العمماء ، كال سبيؿ [28]فاطر:  ﴾ًإنَّمى

ا ًعنٍ ا لمتكبر كاالستعبلء في العمـ، قاؿ  كا ًبمى ـٍ ًباٍلبىيّْنىاًت فىًرحي مييي ـٍ ريسي اءىٍتيي ـٍ ًمفى تعالى: ﴿فىمىمَّا جى دىىي
﴾ ]غافر:  ـٍ مىا كىانيكا ًبًو يىٍستىٍيًزئيكفى اؽى ًبًي فضؿ كأىمية مف يتعمـ  [، كقد بىيَّف النَّبي 83اٍلًعٍمـً كىحى

ٍيرىةى  : قىاؿى رىسيكؿي اً العمـ، عىٍف أىًبي ىيرى مىؾى طىًريقنا يىٍمتىًمسي ًفيًو ًعٍممنا، سىيَّؿى اي ، قىاؿى مىٍف سى : "... كى
يىتىدىارى لى  مىا اٍجتىمىعى قىٍكـه ًفي بىٍيتو ًمٍف بيييكًت اً، يىٍتميكفى ًكتىابى اً، كى نًَّة، كى ، وي ًبًو طىًريقنا ًإلىى اٍلجى سيكنىوي بىٍينىييـٍ

مىٍيًيـً السًَّكينىةي  لىٍت عى ذىكىرىىي (2)ًإالَّ نىزى ًئكىةي، كى فٍَّتييـي اٍلمىبلى ًشيىٍتييـي الرٍَّحمىةي كىحى ٍف بىطَّأى ًبًو ، كىغى مى ٍف ًعٍندىهي، كى ـي اي ًفيمى
ـٍ ييٍسًرٍع ًبًو نىسىبيوي" ميوي، لى عىمى
(3). 

 كمما زاد العمـ فضبلن كمكانةن، أف القرآف الكريـ كاف دليؿ كبرىاف عمى صدؽ دعكة النَّبي 
رض كمف األ كتابنا باقينا إلى أف يرث ا  ، بؿ كانت معجزتو مؤقتةكلـ تكف معجزتو معجزة 

 عمييا.

                                                           
 (.120/ 20تفسير القرطبي )( (1
( السّْي( (2 كىًة". انظر: قاؿ ابف فارس: ")سىكىفى رى ًؼ ااًلٍضًطرىاًب كىاٍلحى مىى ًخبلى في كىاٍلكىاؼي كىالنُّكفي أىٍصؿه كىاًحده ميطًَّرده، يىديؿُّ عى

 (.56/ 1(. كقاؿ الزمخشرم: "الكقار كالطمأنينة". انظر: الفائؽ في غريب الحديث )88/ 3مقاييس المغة )
مىى الذٍّْكًر )أخرجو مسمـ؛ كتاب: الذكر كالدُّعاء كالتَّكبة كاال( (3 كىًة اٍلقيٍرآًف كىعى مىى ًتبلى اًع عى / 4ستغفار، باب: فىٍضًؿ ااًلٍجًتمى

ًء اٍليىمٍ 2699/ رقـ 2074 مَّدي ٍبفي اٍلعىبلى ميحى ، كىأىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، كى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى التًَّميًميُّ  -دىاًنيُّ (، قاؿ: حى
دَّثىنىا  كىالمٍَّفظي ًليىٍحيىى، رىاًف: حى نىا كقىاؿى اآٍلخى ٍف أىًبي -قىاؿى يىٍحيىى: أىٍخبىرى ًف اأٍلىٍعمىًش، عى ، عىٍف  أىبيك ميعىاًكيىةى، عى اًلحو         صى

ٍيرىةى  : قىاؿى رىسيكؿي اً  أىًبي ىيرى  : الحديث.، قىاؿى
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كعند شيركع العامؿ في البّْناء البد لو مف أىساس يىسير عميو كىك العمـ، فعمؿ ببل عمـ ال  
نع سيدنا نكح  فينة السَّ  يىكيكف حتى أف فاعؿ ذلؾ ييٍسخر منو كييكصؼ بالجنكف، كما كاف مف صي

يىٍصنىعي الٍ ا إال بعمـ كلكف قكمو كانكا ال يعممكف، قاؿ  ه ًمٍف قىٍكًمًو تعالى: ﴿كى مىٍيًو مىؤلى كيمَّمىا مىرَّ عى فيٍمؾى كى
﴾ كفى ري ا تىٍسخى ـٍ كىمى ري ًمٍنكي كا ًمنَّا فىًإنَّا نىٍسخى ري كا ًمٍنوي قىاؿى ًإٍف تىٍسخى ضرب [، كألىمية العمـ 38]ىكد:  سىًخري

ا المثؿ بو النَّبي  ًف النَّبً ، عىٍف أىًبي ميكسىى بأنو كالغيث الكثير يصيب أرضن ثىؿي  يّْ ، عى : "مى قىاؿى
ا، فىكىافى ًمٍنيىا نىًقيَّةه، قى  ابى أىٍرضن ، كىمىثىًؿ الغىٍيًث الكىًثيًر أىصى ا بىعىثىًني المَّوي ًبًو ًمفى الييدىل كىالًعٍمـً المىاءى، ًبمىًت مى

ى  ، أىٍمسىكىًت المىاءى، فىأىٍنبىتىًت الكىؤلى اًدبي كىانىٍت ًمٍنيىا أىجى ، كى ، كىالعيٍشبى الكىًثيرى سىقىٍكا  فىنىفىعى المَّوي ًبيىا النَّاسى فىشىًربيكا كى
ابىٍت ًمٍنيىا طىاًئفىةن أيٍخرىل، ًإنَّمىا ًىيى ًقيعىافه  رىعيكا، كىأىصى كىزى
ٍف فىقيوى   ثىؿي مى ن، فىذىًلؾى مى الى تيٍمًسؾي مىاءن كىالى تيٍنًبتي كىؤلى

ا بىعىثىًني المَّوي ًبًو  نىفىعىوي مى ـٍ يىٍقبىٍؿ ىيدىل المًَّو ًفي ًديًف المًَّو، كى لى ـٍ يىٍرفىٍع ًبذىًلؾى رىٍأسنا، كى ٍف لى ثىؿي مى مى ، كى مَّـى ـى كىعى فىعىًم
 .(1)"الًَّذم أيٍرًسٍمتي ًبوً 

فكس كحصمتو القمكب، كناؿ بو : "أفضؿ ما اكتسبتو النُّ رحمو ا تعالى قاؿ ابف قيـ الجكزية 
قىاؿى الًَّذيفى  :كليذا قرف بينيما سبحانو في قكلو ،كاإليمافالعبد الرّْفعة في الدُّنيا كاآلخرة ىك العمـ  ﴿كى

لىًكنَّ  يمىافى لىقىٍد لىًبٍثتيـٍ ًفي ًكتىاًب المًَّو ًإلىى يىٍكـً اٍلبىٍعًث فىيىذىا يىٍكـي اٍلبىٍعًث كى ـى كىاإٍلً ﴾أيكتيكا اٍلًعٍم ـٍ كيٍنتيـٍ الى تىٍعمىميكفى  كي

 : ﴾ ]المجادلة: [، كقكلو تعالى: ﴿يىٍرفىًع 56]الرـك اتو ـى دىرىجى ـٍ كىالًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم نيكا ًمٍنكي المَّوي الًَّذيفى آمى
 .(2)[، كىؤالء ىـ خبلصة الكجكد كليبو كالمؤىمكف لممراتب العالية"11

كييعتبر التَّعميـ مف لكاـز حفظ العقؿ، فبدكنو يككف اإلنساف جاىبلن متخبطنا في الحياة، كفي 
ٍيرىةى  الدُّنيا كاآلخرة ٍف أىًبي ىيرى ٍنسىافي اٍنقىطىعى ، أىفَّ رىسيكؿى اً الفائز ىك العالـ، عى : "ًإذىا مىاتى اإٍلً ، قىاؿى

اًلحو يىٍدعي  لىدو صى اًريىةو، أىٍك ًعٍمـو ييٍنتىفىعي ًبًو، أىٍك كى دىقىةو جى ثىةو: ًإالَّ ًمٍف صى ميوي ًإالَّ ًمٍف ثىبلى ٍنوي عىمى  .(3)ك لىوي"عى

: سىًمٍعتي ًمٍف عٍف أىنىسو فالسَّاعة، ى كأشراط  الجيؿ عبلمة مف عبلماتظييكر ك   ، قىاؿى
ـي،  رىسيكًؿ المًَّو  يىًقؿَّ الًعٍم ، كى ٍيؿي ًة: أىٍف يىٍظيىرى الجى : "ًمٍف أىٍشرىاًط السَّاعى ـٍ ًبًو غىٍيًرم، قىاؿى دّْثيكي ًديثنا الى ييحى حى

 ، ٍمري تيٍشرىبى الخى نىا، كى يىٍظيىرى الزّْ ٍمًسيفى اٍمرىأىةن قىيّْميييفَّ كى تَّى يىكيكفى ًلخى يىٍكثيرى النّْسىاءي، حى ، كى اؿي يىًقؿَّ الرّْجى كى
ؿه  (4) رىجي

                                                           
 (.23سبؽ تخريجو )ص( (1
 (.103الفكائد )ص ((2

 (.62سبؽ تخريجو )ص( (3
كجيىا ًفي بعض المُّغىات". انظر: جميرة المغة ) ((4 ٍرأىة: زى (. كقاؿ ابف األثير: "قىيّْـ 979/ 2قاؿ ابف ديريد: "كقىٌيـ اٍلمى

مىا تىٍحتاج ًإلىٍيًو". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر ) يا، أًلىنَّوي يىقيـك بأٍمرىا كى ٍرأىًة زكجي  (.135/ 4اٍلمى
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كىاًحده"
ٍبًد المًَّو بف مسعكد، كىأىًبي ميكسىى(1) : "ًإفَّ بىٍيفى ، قىاالى: قىاؿى النًَّبيُّ رىًضيى المَّوي عىٍنييمىا ، كعٍف عى

ىيَّ  يىٍكثيري ًفييىا اليىٍرجي يىدىًم السَّاعىًة ألى ـي، كى ييٍرفىعي ًفييىا الًعٍم ، كى ٍيؿي ا، يىٍنًزؿي ًفييىا الجى امن
(2)"(3). 

 اني: بياف أف العمـ سبيؿ لمت فضيؿ. المقصد الث  

ًمـ كمف لـ يىٍعمـ، قاؿ  تعالى: ﴿قيٍؿ ىىٍؿ يىٍستىًكم الًَّذيفى يىٍعمىميكفى كىالًَّذيفى الى ا ال يستكم مف عى
﴾ ]الزمر: يىٍعمى  ـى﴾ ا اإلنسافى ككىرَّمو، قاؿ  [، كلقد خمؽ اي 9ميكفى ٍمنىا بىًني آدى لىقىٍد كىرَّ تعالى: ﴿كى

قىاالى ا [، كمف كسائؿ التَّكريـ: التَّعميـ، قاؿ 70]اإلسراء:  مىٍيمىافى ًعٍممنا كى سي لىقىٍد آتىٍينىا دىاكيكدى كى تعالى: ﴿كى
ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم فى  ﴾ ]النمؿ: اٍلحى ٍؤًمًنيفى مىى كىًثيرو ًمٍف ًعبىاًدًه اٍلمي مىنىا عى  ؿ مف ا[، فالعمـ رزؽ كفض15ضَّ

ال بد مف شكره عميو، كالعالـ تمتفت األنظار إليو كال ييياف، كقد كصؿ إلى ىذه المرتبة بفضؿ مف 
غيره بما لديو مف فكاف مفضبلن بيف النَّاس، كلـ يقؼ عند ىذه المرتبة بؿ استمر في تعميـ  ا 

: قىاؿى النًَّبيُّ  المًَّو ٍبفى مىٍسعيكدو  عىٍف عىٍبدحكمة كمعرفة،  ؿه آتىاهي قىاؿى سىدى ًإالَّ ًفي اٍثنىتىٍيًف: رىجي : "الى حى
ؿه آتىاهي المَّوي الًحٍكمىةى فىييكى يىٍقًضي ًبيىا كى  ؽّْ، كىرىجي مىى ىىمىكىًتًو ًفي الحى ييعىمّْمييىا"المَّوي مىاالن فىسيمّْطى عى

(4). 

 كنحكىا، قكة جسمانيةماؿ ك فمقياس التَّفاضؿ بيف النَّاس ىك العمـ كليس ما اكتسبكه مف 
ـٍ ًإفَّ المَّوى قىدٍ ا ، قاؿ كاألنسب مف بيف النَّاس ختيار األصمحامقياس  كىك قىاؿى لىييـٍ نىًبيُّيي  تعالى: ﴿كى

ًمكنا قىاليكا أىنَّى ـٍ طىاليكتى مى ـٍ ييٍؤتى سىعىةن ًمفى  بىعىثى لىكي لى ؽُّ ًباٍلميٍمًؾ ًمٍنوي كى نىٍحفي أىحى مىٍينىا كى يىكيكفي لىوي اٍلميٍمؾي عى
ـٍ كىزىادىهي بىٍسطىةن ًفي اٍلًعٍمـً كىاٍلًجٍسـً كىالمَّوي ييٍؤًتي ميٍمكىوي مى  مىٍيكي اًؿ قىاؿى ًإفَّ المَّوى اٍصطىفىاهي عى ٍف يىشىاءي كىالمَّوي اٍلمى

ًميـه  [، فقد كاف مقياس القكـ ىك المقياس المادم ففضمكا زيادة الماؿ عمى 247﴾ ]البقرة: كىاًسعه عى
تكجو فبل يأتي إال بخير بخبلؼ غيره ممف لـ يتعمـ، فالعمـ زيادة العمـ، كاإلنساف المتعمـ أينما 

                                                           
ابي كىاألىٍزالىـي ًرٍجسه ًمٍف عىمىًؿ أخرجو البخارم؛ كت( (1 ٍيًسري كىاألىٍنصى ٍمري كىالمى ا الخى اب: األشربة، باب: قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: ﴿ًإنَّمى

﴾ ]المائدة:  ـٍ تيٍفًمحيكفى ـى، حى 5577/ رقـ 104/ 7[ )90الشٍَّيطىاًف، فىاٍجتىًنبيكهي لىعىمَّكي ـي ٍبفي ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا ميٍسًم دَّثىنىا (، قاؿ: حى
دَّثىنىا قىتىادىةي، عىٍف أىنىسو  : سىًمٍعتي ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو ًىشىاـه، حى : الحديث. ، قىاؿى ٍيًرم، قىاؿى ـٍ ًبًو غى دّْثيكي ًديثنا الى ييحى  حى

تىٍخمً ( (2 طو كى مىى اٍخًتبلى ًحيحه يىديؿُّ عى ـي أىٍصؿه صى ( اٍليىاءي كىالرَّاءي كىاٍلًجي ًديًثًو: قاؿ ابف فارس: ")ىىرىجى ؿي ًفي حى . ًمٍنوي ىىرَّجى الرَّجي يطو
". انظر: مقاييس المغة ) مىى ىىذىا فىييقىاؿي ًلٍمقىٍتًؿ ىىٍرجه ييقىاسي عى مَّطى. كى قىٍد 49/ 6خى (. كقاؿ ابف األثير: "أىٍم ًقتاؿه كاٍخًتبلطه. كى

: الكىٍثرةي ًفي الشَّيء كاالتّْساعي". انظر: النّْياية في غريب ىىرىجى النَّاسي يىٍيًرجيكفى ىىٍرجان، ًإذىا اٍختىمىطيكا. كأٍصؿي اٍليىٍرجً 
 (.257/ 5الحديث كاألثر )

دَّثىنىا عيبىٍيدي المًَّو 7062/ رقـ 48/ 9أخرجو البخارم؛ كتاب: الفتف، باب: ظيييكًر الًفتىًف )( (3 دَّثىنىا ميسىدَّده، حى  (، قاؿ: حى
ٍبًد المًَّو، كىأىًبي ميكسىى، فىقىاالى: قىاؿى النًَّبيُّ ٍبفي ميكسىى، عىًف األىٍعمىًش، عىٍف شىًقيا : كيٍنتي مىعى عى  : الحديث.ؽو، قىاؿى

 (.93سبؽ تخريجو )ص( (4
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 ف اإلصبلح،ره يكك دٍ عمى قى ك  ،ا لمتغيير كاإلصبلحة في جميع جكانبيا كمؤشرن يَّ رً شى نمية البى مقياس لمتَّ 
﴾ ]الرعد: ا قاؿ  ـٍ كا مىا ًبأىٍنفيًسًي تَّى ييغىيّْري ا ًبقىٍكـو حى  [ .11تعالى: ﴿ًإفَّ المَّوى الى ييغىيّْري مى

 الث: بياف منزلة العمماء.المقصد الث  

جر" :قاؿكما يي  غر كالنَّقش عمى الحى  ، فمرحمة الطّْفكلة مرحمة ميًيمة في"العمـ في الصّْ
كتزداد معو حصيمتو العممية،  ،ؼ فتبقى باقية في األذىاف، حتى يشب الطّْفؿ كيىٍكبراكتساب المعار 
ـى ا الرّْفعة كالمكانة، قاؿ  فيكتب لو ا  ـٍ كىالًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم تعالى: ﴿يىٍرفىًع المَّوي الًَّذيفى آمىنيكا ًمٍنكي

﴾ ]المجادلة:  اتو ا يىٍخشىى المَّوى ًمٍف ًعبىاًدًه الكىا، قكلو تعالى: ﴿[، كمف ىذه الدَّرجات التي ين11دىرىجى ًإنَّمى
ًئكىةي كىأيكليك اٍلًعٍمـً قىاًئمنا [28]فاطر:  ﴾اٍلعيمىمىاءي  ، كقكلو تعالى: ﴿شىًيدى المَّوي أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى كىاٍلمىبلى

ًكيـي﴾ ]آؿ عمر  ًتٍمؾى اأٍلىٍمثىاؿي نىٍضًربييىا 18اف: ًباٍلًقٍسًط الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى اٍلعىًزيزي اٍلحى [، كقكلو تعالى: ﴿كى
﴾ ]العنكبكت:  ا يىٍعًقمييىا ًإالَّ اٍلعىاًلميكفى مى  ،يادة  [، فالعمماء ىـ أىؿ الخشية كالشَّ 43ًلمنَّاًس كى

 .عمى فيـ كاستكشاؼ الًعبىر مما خمؽ ا  كفكالقادر 

ـٍ كقىاؿى عيمىري   ا ًإفَّ نىًبيَّكي عي ًبًو  : أىمى يىضى : "ًإفَّ اى يىٍرفىعي ًبيىذىا اٍلًكتىاًب أىٍقكىامنا، كى قىٍد قىاؿى
" ًريفى ، كىذا األمر إنما يكشؼ لنا الدَّكر كالحمؿ الثَّقيؿ الذم يتكمفو اآلباء في تعميميـ األبناء، (1)آخى

الدُّنيا ت العممية في العمـ كمكانتو، فيتعممكف كيعممكف بأعمى المراكز كالدَّرجا فيغرسكف فييـ حبَّ 
 كيككف ليـ الدَّرجة العالية يكـ القيامة.

بَّاسو حابة بالعمـ نصيب مف دعاء النَّبي ككاف لتزكد الصَّ  ًف اٍبًف عى ٍنييمىا، عى  رىًضيى المَّوي عى
مًَّني رىسيكؿي المًَّو  : ضى " قىاؿى مٍّْموي الًكتىابى : "المَّييَـّ عى قىاؿى كى

 ز،مي رٍ رحمف بف ىي عبد الاألعرج  كعف ،(2)
ٍيرىةى  ًني أىبيك ىيرى مىى رىسيكًؿ المًَّو قاؿ: أىٍخبىرى ًديثى عى ٍيرىةى ييٍكًثري الحى ـٍ تىٍزعيميكفى أىفَّ أىبىا ىيرى : ًإنَّكي ، كىالمَّوي ، قىاؿى

                                                           
ٍف تىعىمَّـى ًحٍكمى ( (1 فىٍضًؿ مى ييعىمّْميوي، كى ٍف يىقيكـي ًباٍلقيٍرآًف، كى ةن أخرجو مسمـ؛ كتاب: صبلة المسافريف كقصرىا، باب: فىٍضًؿ مى

مَّمىيىا )ًمٍف ًفقٍ  ٍيًرًه فىعىًمؿى ًبيىا كىعى دَّثىنىا يىٍعقيكبي ٍبفي ًإٍبرىاًىيـى، 817/ رقـ 559/ 1وو، أىٍك غى ، حى ٍربو دَّثىًني زيىىٍيري ٍبفي حى (، قاؿ: كحى
اًرًث، لىًقيى  ٍبًد اٍلحى اًمًر ٍبًف كىاًثمىةى، أىفَّ نىاًفعى ٍبفى عى ، عىٍف عى دَّثىًني أىًبي، عىًف اٍبًف ًشيىابو كىافى عيمىري يىٍستىٍعًمميوي حى ، كى عيمىرى ًبعيٍسفىافى

ًف اٍبفي أىٍبزىل؟ قىاؿى  مى : كى : اٍبفى أىٍبزىل، قىاؿى مىى أىٍىًؿ اٍلكىاًدم، فىقىاؿى : مىًف اٍستىٍعمىٍمتى عى مىى مىكَّةى، فىقىاؿى ٍكلنى ًمٍف مىكىاًلينىا، عى : مى
: ًإنَّ  ٍكلنى؟ قىاؿى ـٍ مى مىٍيًي : فىاٍستىٍخمىٍفتى عى ـه ًباٍلفىرىاًئًض، قىاؿى عيمىري قىاؿى اًل نَّوي عى ، كىاً  ؿَّ ـٍ : أى وي قىاًرئه ًلًكتىاًب اً عىزَّ كىجى ا ًإفَّ نىًبيَّكي  مى

: الحديث.  قىٍد قىاؿى
" )أخرجو البخارم؛ كتاب: العمـ، باب: قىٍكًؿ النًَّبيّْ ( (2 مٍّْموي الًكتىابى دَّ (، قاؿ: 75/ رقـ 26/ 1: "المَّييَـّ عى      ثىنىا حى

ًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى ال اًلده، عىٍف ًعٍكًرمىةى، عى دَّثىنىا خى : حى ٍبدي الكىاًرًث، قىاؿى دَّثىنىا عى : حى ، قىاؿى : الحديث.أىبيك مىٍعمىرو ا قىاؿى ٍنييمى  مَّوي عى



الَبَشِري ة والت عميمية الث روة َتنمية خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج       

 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفصؿ الث اني

 الفصؿ الثاني

114 

ـي رىسيكؿى المًَّو  ٍكًعدي ًإنّْي كيٍنتي اٍمرىأن ًمٍسًكيننا، أىٍلزى مىى ًمٍؿًء بىٍطًني، كى  المى كفى يىٍشغىميييـي  كىافى عى المييىاًجري
ٍفؽي  ، فىشىًيٍدتي  الصَّ ـٍ مىى أىٍمكىاًلًي ـي عى اري يىٍشغىميييـي الًقيىا كىانىًت األىٍنصى ،  ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو  ًباألىٍسكىاًؽ، كى ذىاتى يىٍكـو

تَّى أىٍقًضيى مىقىالىًتي، ثيَـّ يىٍقًبٍضوي، فىمى  : "مىٍف يىٍبسيٍط ًردىاءىهي حى قىاؿى ٍف يىٍنسىى شىٍيئنا سىًمعىوي ًمنّْي" فىبىسىٍطتي بيٍردىةن كى
ا نىًسيتي شىٍيئنا سىًمٍعتيوي ًمٍنوي" ؽّْ مى ، فىكىالًَّذم بىعىثىوي ًبالحى مىيَّ كىانىٍت عى
، كالعمـ منزلتو عظيمو فبل ينظر إليو (1)

 .أنو حرفة كًمٍينة بؿ عبادة يتقرب بيا العبد  

 ـ بسعادة اآلخرة.ابع: ربط العمالمقصد الر  

ٍيرىةى فيسعد المرء بو، العمـ سبب مف أسباب السَّعادة في الدُّنيا كاآلخرة،  ٍف أىًبي ىيرى : عى ، قىاؿى
ٍنوي كيٍربىةن ًمٍف كيرىًب يىٍكـً  قىاؿى رىسيكؿي اً  ٍف نىفَّسى عىٍف ميٍؤًمفو كيٍربىةن ًمٍف كيرىًب الدٍُّنيىا، نىفَّسى اي عى : "مى

مىٍف سىتىرى ميٍسًممنا، سىتىرىهي اي اٍلًقيىا مىٍيًو ًفي الدٍُّنيىا كىاآٍلًخرىًة، كى ، يىسَّرى اي عى مىى ميٍعًسرو مىٍف يىسَّرى عى ًة، كى  ًفي مى
مىؾى طىًريقنا يىٍمتى  مىٍف سى ٍكًف أىًخيًو، كى ًمسي ًفيًو ًعٍممنا، الدٍُّنيىا كىاآٍلًخرىًة، كىاي ًفي عىٍكًف اٍلعىٍبًد مىا كىافى اٍلعىٍبدي ًفي عى

نًَّة" سىيَّؿى اي لىوي ًبًو طىًريقنا ًإلىى اٍلجى
        : ًإنّْي سىًمٍعتي ، قاؿٍبفى أىًبي سيٍفيىافى  ميعىاًكيىة كعفٍ ، (2)

ٍيرنا ييفىقٍّْيوي ًفي الدّْيًف"  رىسيكؿى اً  ٍف ييًرًد اي ًبًو خى : "مى يىقيكؿي
 .. الحديث..(3)

ؽّْ كىالى تعالىا قاؿ ك   ا نىزىؿى ًمفى اٍلحى مى ـٍ ًلًذٍكًر المًَّو كى ـٍ يىٍأًف ًلمًَّذيفى آمىنيكا أىٍف تىٍخشىعى قيميكبييي : ﴿أىلى
كىًثيره ًمٍنييـٍ فىا ـٍ كى ـي اأٍلىمىدي فىقىسىٍت قيميكبييي مىٍيًي ﴾ ]الحديد: يىكيكنيكا كىالًَّذيفى أيكتيكا اٍلًكتىابى ًمٍف قىٍبؿي فىطىاؿى عى ًسقيكفى

[، أما آف األكاف لمبيعد عف حيطاـ الدُّنيا الفانية كالتَّمسؾ باآلخرة، كالفائز ىك المتمسؾ باآلخرة، 16
ـى يىصٍ ا قاؿ  يىنَّ عىٍمنىا لىوي جى ٍف نيًريدي ثيَـّ جى ٍمنىا لىوي ًفييىا مىا نىشىاءي ًلمى ىىا تعالى: ﴿مىٍف كىافى ييًريدي اٍلعىاًجمىةى عىجَّ بلى

ـٍ مىٍشكيكرنا﴾  * كرنامىٍذميكمنا مىٍدحي  سىعىى لىيىا سىٍعيىيىا كىىيكى ميٍؤًمفه فىأيكلىًئؾى كىافى سىٍعيييي مىٍف أىرىادى اآٍلًخرىةى كى كى
ربط العمـ كاليدؼ مف الدّْراسة بالجانب  [، لذلؾ كاف مف مىٍنيج النَّبي 19، 18]اإلسراء: 

فالدُّنيا مزرعة اآلخرة، اية اإلغراء، ت دعكتو لمعمؿ في غاأليخركم، فبل عيش إال عيش اآلخرة، ككان

                                                           
 (.90سبؽ تخريجو )ص( (1
 (.52)ص تخريجوسبؽ ( (2
 (.37سبؽ تخريجو )ص( (3
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ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  عى ؿَّ الى ، قىاؿى ا ًممَّا ييٍبتىغىى ًبًو كىٍجوي المًَّو عىزَّ كىجى ٍف تىعىمَّـى ًعٍممن : "مى
ـٍ يىًجٍد عىٍرؼى الٍ  ا ًمفى الدٍُّنيىا، لى ًة"يىتىعىمَّميوي ًإالَّ ًلييًصيبى ًبًو عىرىضن نًَّة يىٍكـى اٍلًقيىامى جى

يىا. (1)  . يىٍعًني ًريحى

                                                           
(، قاؿ: 3664/ رقـ 323/ 3ننو؛ كتاب: العمـ، باب: ًفي طىمىًب اٍلًعٍمـً ًلغىٍيًر المًَّو تىعىالىى )داكد في س كأخرجو أب( (1

ٍف أىًبي طيكىالىةى  ، عى دَّثىنىا فيمىٍيحه اًف، حى ٍيجي ٍبفي النٍُّعمى دَّثىنىا سيرى دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، حى ٍبًد الرٍَّحمى  حى ٍبًد المًَّو ٍبًف عى       ًف عى
: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ا ٍيرىةى، قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى ، عى ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف يىسىارو اًرمّْ  : الحديث.ٍبًف مىٍعمىرو اأٍلىٍنصى

 تخريج الحديث:
، (252/ رقـ 92/ 1ابف ماجو في سننو )كمف طريقو ، (26650/ رقـ 543/  8ة في مصنفو )أخرجو ابف أبي شيب
ٍيجً (، كبلىما )ابف أبي شيبة كأحمد( 8457/ رقـ 169/ 14)كأحمد في مسنده  سيرى ٍبًف ا مف طريؽ يكنس بف محمد كى

اًف، كابف ًحبَّاف في (، 289، 288/ رقـ 160/ 1، كالحاكـ في مستدركو )(78/ رقـ 279/ 1صحيحو ) النٍُّعمى
ٍيج  مف طريؽ عبد ا بف كىب، كسعيد بف منصكر المكي؛كبلىما )ابف حباف، الحاكـ(  ٍبفي ا    جميعيـ )سيرى

اًف، يكنس بف محمد، عبد ا ٍبًد المًَّو عٍف  بف كىب، كسعيد بف منصكر( النٍُّعمى           فيميح بف سميماف، عف أىًبي طيكىالىةى عى
اًرمّْ بو بمثمو.ا ًف ٍبًف مىٍعمىرو اأٍلىٍنصى ٍبًد الرٍَّحمى  ٍبًف عى
(: "كقد ركم ىذا الحديث بإسناديف 289/ رقـ 160/ 1في مستدركو )كلو شاىداف صحيحاف بمعناه، قاؿ الحاكـ  

/ رقـ 161/ 1) صحيحيف عف جابر بف عبد ا ككعب بف مالؾ رضي ا عنيـ"؛ أخرجيما الحاكـ في صحيحو
290 ،293.) 

 دراسة رواة االسناد:
فميح لقب " أبك يحيى المدني، كيقاؿ: بف أبي المغيرة، الخيزاعي أك األسممي، ُفميح بف سميمافجميع ركاتو ثقات، إال 

 حيحيف، كلكفكاسمو عبد الممؾ، صدكؽ كثير الخطأ، حديثو في األصكؿ الستة استقبلالن كمتابعة، احتجا بو في الصَّ 
نما أخرج لو أحاديث أكثرىا في المناقب  لـ يعتمد عميو البخارم اعتماده عمى مالؾ كابف عيينة كأضرابيما، كا 

؛ قاؿ أبك حاتـ الرازم، كيحيى بف معيف: "ليس بالقكم"، كزاد يحيى بف معيف: "كال يحتج كبعضيا في الرقاؽ"
بحديثو"، كقاؿ في مكضع آخر: "ضعيؼ الحديث"، كقاؿ مرة: "ليس بثقة"، كقاؿ عبد ا بف أحمد بف حنبؿ: سمعت 

  كأيكب بف عيتبة، كفيميح  يحيى بف معيف يقكؿ: "كاف ييقاؿ: ثبلثة كاف ييتقى حديثيـ محمد بف طمحة بف مصرؼ،
بف سميماف". قمت لو: "ممف سمعت ىذا؟ قاؿ: مف أبي كامؿ مظفر بف مدرؾ ككاف رجبلن صالحان، كقؿ مف ييشبيو ا

كأظنو، قاؿ: ككنت آخذ عنو ىذا الشأف"، كقاؿ أبك عبيد اآلجرم:" سألت أبا داكد: أبمغؾ عف يحيى بف سعيد أنو 
قاؿ: بمغني عف يحيى بف معيف، قاؿ: كاف أبك كامؿ مظفر بف مدرؾ يتكمـ في فيميح،  كاف يىٍقشعىر مف أحاديث فيمٍيح،

قاؿ أبك كامؿ: "كانكا يركف أنو يتناكؿ رجاؿ الزىرم"، قاؿ أبك داكد: "كىذا خطأ عسى يتناكؿ رجاؿ مالؾ"، كقاؿ 
يس بشيء"، كقاؿ أيضان: قمت ألبي داكد: قاؿ يحيى بف معيف: "ضعيؼ"، كقاؿ أبك داكد في مكضع آخر: "ل

سائي: "ضعيؼ"، كقاؿ في مكضع آخر: "ليس بالقكم"، كقاؿ ابف أبي شيبة: قاؿ عمي بف المديني: "كاف فيميح النَّ 
كأخكه عبد الحميد: ضعيفيف، كقاؿ أبك أحمد الحاكـ: "ليس بالمتيف عندىـ"، كقاؿ السَّاجي: "أصعب ما ريمي بو، ما 

حابة"، كقاؿ الذىبي تعقيبان ذيكر عف ابف معيف، عف أبي كامؿ)المظف  ر( قاؿ: "كنا نتيمو، ألنو كاف يتناكؿ مف الصَّ
عمى أقكاؿ مف ضعفكه" "قد اعتمد أبك عبد ا البخارم فيميحان في غير ما حديث"، كقاؿ أبك عبد ا الحاكـ: "اتفاؽ 

 =                                                                                    الشيخيف عميو يقكم أمره".
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كقاؿ الدَّراقطني: "يختمفكف في فميح، كال بأس بو"، كقاؿ ابف عدم: "كلفميح أحاديث صالحة يركييا عف نافع عف = 
ابف عمر نيسخة، كيركم عف ىبلؿ بف عمٌي عف عبد الرحمف بف أبي عىٍمرةى عف أبي ىريرة أحاديث، كيركم عف 

لمدينة مثؿ أبي النضر، كغيره أحاديث مستقيمة، كغرائب، كقد اعتمده البخارم في صحيحو، سائر الشُّيكخ مف أىؿ ا
كركل عنو الكثير، كقد ركل عنو زيد بف أبي أينىٍيسة، كىك عندم ال بأس بو"، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ في 

ة األثر، كحديثو في األصكؿ السّْتة مكضع آخر: "مف متقني أىؿ المدينة كحفاظيـ"، كقاؿ الذىبي: "الحافظ أحد أئم
حيحيف"، كقاؿ في مكضع آخر: "ككاف صدكقان عالمان صاحب  استقبلالن كمتابعة، كغيره أقكل منو، احتجا بو في الصَّ

نما "حديث كما ىك بالمتيف، كقاؿ ابف حجر:  لـ يعتمد عميو البخارم اعتماده عمى مالؾ كابف عيينة كأضرابيما، كا 
قاؽ، كقاؿ في مكضع آخر: صدكؽ كثير الخطأ".أخرج لو أحاديث أ  كثرىا في المناقب كبعضيا في الرّْ

(، سؤاالت ابف 477/ 2(، تاريخ يحيى بف معيف ) 479/ رقـ 85/ 7انظر: الجرح كالتَّعديؿ البف أبي حاتـ ) 
/ 2ؿ ألحمد )(، العمؿ كمعرفة الرجا6782/ رقـ 285/ 4(، ميزاف االعتداؿ لمذَّىبي )817/ رقـ 473الجنيد )ص

(، تيذيب التَّيذيب 695/ رقـ 190(، تاريخ الدَّارمي )ص320/ 23(، تيذيب الكماؿ لممزم )3826/ رقـ 596
(، سؤاالت ابف أبي شيبة 510/ رقـ 197عفاء كالمترككيف لمنَّسائي )ص(، الضُّ 5443/ رقـ 448البف حجر )ص

( ، 7/354(، سير أعبلـ النُّببلء لمذىبي )6782/ رقـ 285/ 4(، ميزاف االعتداؿ لمذىبي )137/ رقـ 117)ص
/ رقـ 141/ 1(، مشاىير عمماء األمصار البف ًحبَّاف )334/ 7(، ثقات ابف ًحبَّاف )7/144الكامؿ البف عدم )

  (، ىدم السَّارم 209/ رقـ 223/ 1(، تذكرة الحفاظ لمذىبي )4969/ رقـ 2/516(، الميغني لمذىبي )1117
 (.5443/ رقـ 448يب التَّيذيب البف حجر )ص(، تقر 609البف حجر )ص

". تقريب التَّيذيب )ص وُسريج بف الن عماف، : كىذا الحديث لـ ييـ فيو؛ قمت (،229قاؿ ابف حجر: "ثقة ييـ قميبلن
/ 14(، كأحمد في مسنده )252/ رقـ 92/ 1ألنو تيكبع فيو مف ًقبىؿ يكنس بف محمد، عند ابف ماجة في سننو )

، كىك: يكنس بف محمد بف مسمـ البغدادم أبك محمد المؤدب، ثقة ثبت، تقريب التَّيذيب (8457/ رقـ 169
 (، كىك: ثقة حافظ78/ رقـ 280/ 1(. كعبد ا بف كىب، عند ابف ًحبَّاف في صحيحو )7914/ رقـ 614)ص

لخراساني، (، كسعيد بف منصكر بف شعبة، أبك عثماف ا3694/ رقـ 328)صالبف حجر يذيب عابد. تقريب التَّ 
/ رقـ 241)صالبف حجر نزيؿ مكة، ثقة مصنؼ ككاف ال يرجع عما في كتابو لشدة كثكقو. تقريب التَّيذيب 

2399.) 
 الحكـ عمى الحديث:

حسف اإلسناد؛ ألجؿ فيميح بف سميماف، كىك صدكؽ كثير الخطأ، حديثو في األصكؿ الستة استقبلالن كمتابعة،  قمت:
نما أخرج لو  احتجا بو في الصحيحيف، كلكف لـ يعتمد عميو البخارم اعتماده عمى مالؾ كابف عيينة كأضرابيما، كا 

أحاديث أكثرىا في المناقب كبعضيا في الرقاؽ، كحديثو ىذا مف ىذا القبيؿ، ، كلو شكاىد صحيحو كما بينت في 
/ 1قاؿ الحاكـ في مستدركو )(، ك 280/78/ 1التَّخريج يتقكل بيا متنو إلى الصَّحيح لغيره؛ فمذا صححو ابف ًحبَّاف )

اه"، كقاؿ العراقي في إحياء 288/ رقـ 160 ٍيًف كلـ ييخًرجى كاتيوي عمى شرًط الشٍَّيخى (: "ىىذىا حديث صحيحه سنىديهي، ثقاته ري
/ 1(: "إسناد جيد"، كقاؿ األلباني في صحيح التَّرغيب كالتَّرىيب )119/ 1عمـك الدّْيف كمعو تخريج الحافظ العراقي )

(: 8457/ رقـ 169/ 14في تعميقاتو عمى مسند أحمد ) -(: "صحيح لغيره"، كقاؿ شعيب األرنؤكط 105رقـ  /25
 أعمـ.تعالى (: "حديث صحيح". كا 280/78/ 1إسناده حسف، كقاؿ في تعميقاتو عمى صحيح ابف ًحبَّاف )
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 الث: َتنمية الت عميـ مف خالؿ َصْقؿ شخصية الُمعمـ.المطمب الث  

 الميتعمـ ىك ًمحكر العممية التَّنمكية التَّعميمية، كال بد لو مف ميعمـ ييمسؾ بيده كيكصمو إلى
ليىكيكف  و أخبلقينا كسمككينا كتربكينا كاقتصادينا كغيرىا،بإعداد الميعمـ كتأىيم ، فمذلؾ اىتـ النَّبي القمة

ا بما ييٍكسب الميتَّعمـ مف المعارؼ كالميارات كيككف قدكة لو، كلحدكث التَّنمية التَّعميمية ال  فاعبلن مينتجن
عداده اإلعداد األمثؿ  مف خبلؿ األمكر التَّالية: ذلؾك  ،بد مف االرتقاء بالميعمـ كا 

 عند تعميمو اآلخريف. الخالصة  فر الن ية المقصد األوؿ: تو 

طَّاًب  اف فيو الخير باقينا، عىٍف عيمىرك ما كاف   : سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  ٍبفى الخى  قىاؿى
تيوي ًإلى  ا نىكىل، فىمىٍف كىانىٍت ًىٍجرى نَّمىا ًلكيؿّْ اٍمًرئو مى : "ًإنَّمىا األىٍعمىاؿي ًبالنّْيَّاًت، كىاً  ى ديٍنيىا ييًصيبييىا، أىٍك ًإلىى يىقيكؿي

رى ًإلىٍيًو" تيوي ًإلىى مىا ىىاجى يىا، فىًيٍجرى اٍمرىأىةو يىٍنًكحي
:  قاؿ، سىًمٍعتي رىسيكؿى اً  كعف أبي ىريرة  ،(1) يىقيكؿي

ؿه اٍستيٍشًيدى، فىأيًتيى ًبًو فىعى  مىٍيًو رىجي ى يىٍكـى اٍلًقيىامىًة عى ؿى النَّاًس ييٍقضى ًمٍمتى "ًإفَّ أىكَّ : فىمىا عى فىيىا، قىاؿى رَّفىوي ًنعىمىوي فىعىرى
ًرمءه، فىقىٍد قً  : جى لىًكنَّؾى قىاتىٍمتى أًلىٍف ييقىاؿى ، كى : كىذىٍبتى ، قىاؿى تَّى اٍستيٍشًيٍدتي : قىاتىٍمتي ًفيؾى حى ، ثيَـّ ًفييىا؟ قىاؿى يؿى

تَّى أيٍلًقيى ًفي النَّاًر، كى  مىى كىٍجًيًو حى ، فىأيًتيى ًبًو فىعىرَّفىوي أيًمرى ًبًو فىسيًحبى عى قىرىأى اٍلقيٍرآفى مَّمىوي كى ، كىعى ـى ؿه تىعىمَّـى اٍلًعٍم رىجي
 ، قىرىٍأتي ًفيؾى اٍلقيٍرآفى مٍَّمتيوي كى ـى، كىعى : تىعىمٍَّمتي اٍلًعٍم ًمٍمتى ًفييىا؟ قىاؿى : فىمىا عى فىيىا، قىاؿى ، ًنعىمىوي فىعىرى : كىذىٍبتى قىاؿى

لىًكنَّؾى تىعىمٍَّمتى الٍ  مىى كى ، ثيَـّ أيًمرى ًبًو فىسيًحبى عى : ىيكى قىاًرئه، فىقىٍد ًقيؿى قىرىٍأتى اٍلقيٍرآفى ًلييقىاؿى اًلـه، كى : عى ـى ًلييقىاؿى ًعٍم
اًؿ كيمًّْو، فىأيًتيى  مىٍيًو، كىأىٍعطىاهي ًمٍف أىٍصنىاًؼ اٍلمى سَّعى اي عى ؿه كى تَّى أيٍلًقيى ًفي النَّاًر، كىرىجي رَّفىوي ًبًو فىعى  كىٍجًيًو حى

ا تىرىٍكتي ًمٍف سىًبيؿو تيًحبُّ أىٍف ييٍنفىؽى ًفييىا ًإالَّ أىنٍ  : مى ًمٍمتى ًفييىا؟ قىاؿى : فىمىا عى فىيىا، قىاؿى ، ًنعىمىوي فىعىرى فىٍقتي ًفييىا لىؾى
، ثيَـّ أيًمرى ًبًو فىسيًحبى  كىاده، فىقىٍد ًقيؿى : ىيكى جى لىًكنَّؾى فىعىٍمتى ًلييقىاؿى ، كى : كىذىٍبتى مىى كىٍجًيًو، ثيَـّ أيٍلًقيى ًفي  قىاؿى عى

في آداب المعمـ مع طبلبو: "أف يقصد بتعميميـ كتيذيبيـ رحمو ا تعالى اعة مى ، قاؿ ابف جى (2)النَّاًر"

                                                           
دَّثىنىا 1/ رقـ 6/ 1؟ )ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو  أخرجو البخارم؛ كتاب: بدء الكحي، باب: كىٍيؼى كىافى بىٍدءي الكىٍحيً ( (1 (، قاؿ: حى

ارً  دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو األىٍنصى : حى ، قىاؿى دَّثىنىا سيٍفيىافي : حى بىٍيًر، قىاؿى ٍبدي المًَّو ٍبفي الزُّ ٍيًدمُّ عى مى مَّدي الحي ًني ميحى : أىٍخبىرى ، قىاؿى ٍبفي امُّ
، أىنَّوي  ـى التٍَّيًميُّ طَّاًب  ًإٍبرىاًىي : سىًمٍعتي عيمىرى ٍبفى الخى ، يىقيكؿي قَّاصو المٍَّيًثيَّ ٍمقىمىةى ٍبفى كى : سىًمٍعتي  سىًمعى عى مىى الًمٍنبىًر قىاؿى عى

: الحديث. رىسيكؿى المًَّو   يىقيكؿي
ؽَّ النَّارى )( (2 يىاًء كىالسٍُّمعىًة اٍستىحى ٍف قىاتىؿى ًلمرّْ دَّثىنىا 1905/ رقـ 1513/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: اإلمارة، باب: مى (، قاؿ: حى

دَّثىًني ييكنيسي ٍبفي يي  ، حى ٍيجو رى دَّثىنىا اٍبفي جي اًرًث، حى اًلدي ٍبفي اٍلحى دَّثىنىا خى ، حى اًرًثيُّ ًبيبو اٍلحى مىٍيمىافى يىٍحيىى ٍبفي حى ، عىٍف سي        كسيؼى
ٍيرىةى، فى ا : تىفىرَّؽى النَّاسي عىٍف أىًبي ىيرى ، قىاؿى ًديثنا سىًمٍعتىوي ًمٍف ٍبًف يىسىارو دٍّْثنىا حى : أىيُّيىا الشٍَّيخي، حى      قىاؿى لىوي نىاًتؿي أىٍىًؿ الشَّاـً

، سىًمٍعتي رىسيكؿى اً رىسيكًؿ اً  ـٍ : نىعى : الحديث. ، قىاؿى  يىقيكؿي
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حياء الشَّرع كدكاـ ظيكر الحؽ، كخمكؿ الباطؿ كدكاـ خير األمة بكثرة  كجو ا تعالى كنشر العمـ كا 
يؿ ثكاب مف ينتيي إليو عممو مف بعضيـ كبركة دعائيـ لو كترحميـ عممائيا، كاغتناـ ثكابيـ كتحص

كبينيـ كعداده في جممة مبمغي كحي ا تعالى  عميو كدخكلو في سمسمة العمـ بيف رسكؿ ا 
 .(1)كأحكامو؛ فإف تعميـ العمـ مف أىـ أمكر الديف كأعمى درجات المؤمنيف"

ككفر لو الميقكمات التي تساعده في  ،لنَّكاحياىتـ اإلسبلـ بإعداد الفرد مف جميع ا لذلؾ 
ًئؼى ا في األرض، قاؿ  فيك خميفة ا  ،النُّيكض كالتَّقدـ بلى ـٍ خى عىمىكي تعالى: ﴿كىىيكى الًَّذم جى

فيما يىصنع كفيما ييعَّمـ غيره، قاؿ  [، فبل يحتاج المرء إال لعقد النّْية  165اأٍلىٍرًض﴾ ]األنعاـ: 
ًمٍنييـٍ مىٍف تعالى: ا  ى نىٍحبىوي كى ـٍ مىٍف قىضى مىٍيًو فىًمٍنيي دىقيكا مىا عىاىىديكا المَّوى عى اؿه صى ﴿ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى ًرجى

﴾ ]األحزاب:  ا بىدَّليكا تىٍبًديبلن مى كما  ية بمثابة األساس لمبّْناء فإف صمحت صمح البّْناء،[، فالنّْ 23يىٍنتىًظري كى
اداـ العمؿ   ييجنى منو إال الثّْمار النَّافعة لمفرد كلممجتمع.فمف    خالصن

 اني: تعزيز شخصية الُمعمـ.المقصد الث  

ـى﴾ ]اإلسراء: ا قاؿ  ٍمنىا بىًني آدى لىقىٍد كىرَّ  رعي شٍ يى عندما يككف اإلنساف مكرمنا [، 70تعالى: ﴿كى
اليامة مرفكع  يـ القامةمستقبلب بالثقة في نفسو التي ىي عنكاف النَّجاح كالعطاء، فيقؼ أماـ الطُّ 

ا بما حباه ا  نما رضن  بينا آنفنا. فضيؿ كماكريـ كالتَّ مف عزة ككرامة، فالعمـ سبيؿ لمتَّ  ليس تكبرنا كا 

ٍف أىنىسو  ـى رىسيكؿي المًَّو كقد حىثَّ اإلسبلـ عمى خدمة أىؿ العمـ، عى : قىًد ًدينىةى لىٍيسى  ، قىاؿى المى
ذى أىبي  اًدـه، فىأىخى ةى ًبيىًدم، فىاٍنطىمىؽى ًبي ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو لىوي خى : يىا رىسيكؿى المًَّو، ًإفَّ ك طىٍمحى أىنىسنا غيبلىـه ، فىقىاؿى

ـى  (2)كىيّْسه  نىٍعتيوي ًل ًر، مىا قىاؿى ًلي ًلشىٍيءو صى دىٍمتيوي ًفي السَّفىًر كىالحىضى : "فىخى ، قىاؿى نىٍعتى ىىذىا  فىٍميىٍخديٍمؾى صى

                                                           
 (.25تذكرة السَّامع كالمتكمـ في أدب العالـ كالمتعمـ )ص( (1

ُـّ قاؿ ابف فارس: ")كىيىسى ( (2 ا أىنَّوي يىضي ، سيمّْيى ًلمى ، ًمٍف ذىًلؾى اٍلًكيسي ٍمعو ٍـّ كىجى مىى ضى ( اٍلكىاؼي كىاٍليىاءي كىالسّْيفي أىٍصؿه يىديؿُّ عى
ٍرًؽ، أًلىنَّوي ميٍجتىمىعي الرٍَّأًم كىاٍلعىقٍ  ؼي اٍلخي ٍنسىاًف: ًخبلى ًمٍف بىاًبًو اٍلكىٍيسي ًفي اإٍلً يىٍجمىعيوي، كى / 5ر: مقاييس المغة )ًؿ". انظالشٍَّيءى كى

. انظر: مختار الصحاح )ص149 ( أىٍم ظىًريؼه ؿي )كىيّْسه ميكىيَّسه ٍمًؽ كىالرَّجي (. 276(. كقاؿ الرَّازم: "الكىيّْس" ًضدُّ اٍلحي
 (.545/ 2كقاؿ أحمد بف محمد الفيكمي: "الكيس" الًفٍطنة. انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير )
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ـٍ تىٍصنىٍع ىىذىا ىىكىذىا؟"ىىكىذىا؟ كىالى  ـى لى ـٍ أىٍصنىٍعوي ًل ًلشىٍيءو لى
ًفيو: أىف (1) ، قاؿ العيني رحمو ا تعالى: "كى

خدمىة اإًلمىاـ كالعالـ كىاًجبىة عمى اٍلميسمميف، كىأىف ذىًلؾ شرؼ لمف خدميـ لما ييٍرجىى مف بركىة ذىًلؾ"
(2). 

 ُمعمـ.الث: توفر الُمؤىالت العممية في الالمقصد الث  

العمؿ عمى تعميـ كتأىيؿ العينصر البىشىًرم أمر ال بد منو، كحتى يؤدم الميعمـ دكره عمى 
ا لىٍيسى لىؾى ًبًو ًعٍمـه﴾ ]اإلسراء: ا أكمؿ كجو البد مف تأىيمو عممينا، قاؿ   ،[36تعالى: ﴿كىالى تىٍقؼي مى

ٍمًرك ٍبًف العىاًص رىًضيى المَّوي  ٍبًد المًَّو ٍبًف عى : سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  كعىٍف عى ا، قىاؿى ٍنييمى : "ًإفَّ المَّوى  عى يىقيكؿي
تَّى ًإذىا  اًء، حى ـى ًبقىٍبًض العيمىمى لىًكٍف يىٍقًبضي الًعٍم ا يىٍنتىًزعيوي ًمفى الًعبىاًد، كى ـى اٍنًتزىاعن اًلمنا الى يىٍقًبضي الًعٍم ـٍ ييٍبًؽ عى لى

، فى  يَّاالن ذى النَّاسي ريءيكسنا جي مُّكا"اتَّخى مُّكا كىأىضى ، فىضى ٍيرىةى (3)سيًئميكا فىأىٍفتىٍكا ًبغىٍيًر ًعٍمـو : ، كعىٍف أىًبي ىيرى ، قىاؿى
ا النًَّبيُّ  ى رىسيكؿي المًَّو  بىٍينىمى تىى السَّاعىةي؟ فىمىضى : مى اءىهي أىٍعرىاًبيّّ فىقىاؿى ، جى دّْثي القىٍكـى  ًفي مىٍجًمسو ييحى

، فىقىاؿى بىٍعضي ا دّْثي ى ييحى تَّى ًإذىا قىضى ـٍ يىٍسمىٍع، حى : بىٍؿ لى ييـٍ قىاؿى بىٍعضي ، كى ا قىاؿى ا قىاؿى فىكىًرهى مى : سىًمعى مى لقىٍكـً
دً  : "أىٍيفى حى يّْعىًت األىمىانىةي  -أيرىاهي -يثىوي قىاؿى : "فىًإذىا ضي : ىىا أىنىا يىا رىسيكؿى المًَّو، قىاؿى ًة" قىاؿى السَّاًئؿي عىًف السَّاعى

ٍيًر أىٍىًمًو فىاٍنتىًظًر السَّاعىةى"فىاٍنتىًظًر  سّْدى األىٍمري ًإلىى غى : "ًإذىا كي اعىتييىا؟ قىاؿى : كىٍيؼى ًإضى  .(4)السَّاعىةى"، قىاؿى

ذا أراد المعمـ أف يككف لو ىى  فمف تعمـ ال بد  بة عند المتعمميف، فمينسب العمـ إلى أىمو،يٍ كا 
ا ًبتىٍأًكيًمًو قىٍبؿى أىٍف تعالى: ﴿قىاؿى الى ا مـ، قاؿ عى مف أف يككف لو مي  قىاًنًو ًإالَّ نىبٍَّأتيكيمى  يىٍأًتيكيمىا طىعىاـه تيٍرزى

مَّمىًني رىبّْي﴾ ]يكسؼ:  ا ًممَّا عى ا ذىًلكيمى ألف يزيده ا مف عممو، ففكؽ كؿ ذم  ؛[، كىذا أدعى37يىٍأًتيىكيمى
ًميـه﴾ ا عمـ عميـ، قاؿ  فىٍكؽى كيؿّْ ًذم ًعٍمـو عى  .[76]يكسؼ: تعالى: ﴿كى

                                                           
نىظىًر األيْـّ  أخرجو البخارم؛( (1 ا لىوي، كى بلىحن ًر، ًإذىا كىافى صى كتاب: الكصايا، باب: اٍسًتٍخدىاـً اليىًتيـً ًفي السَّفىًر كىالحىضى

ٍكًجيىا ًلٍميىًتيـً ) دَّثىنىا عى 2768/ رقـ 11/ 4كىزى مىيَّةى، حى دَّثىنىا اٍبفي عي ، حى ـى ٍبًف كىًثيرو دَّثىنىا يىٍعقيكبي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍبدي العىًزيًز، (، قاؿ: حى
ٍف أىنىسو  ـى رىسيكؿي المًَّو عى : قىًد  ... الحديث.، قىاؿى

 (.66/ 14عمدة القارم شرح صحيح البخارم )( (2
ـي )( (3 اًعيؿي 100/ رقـ 32- 31/ 1أخرجو البخارم؛ كتاب: العمـ، باب: كىٍيؼى ييٍقبىضي الًعٍم دَّثىنىا ًإٍسمى ٍبفي ا(، قاؿ: حى

، قىاؿى  ٍيسو ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمًرك ٍبًف العىاًص رىًضيى المَّوي عى  أىًبي أيكى اًلؾه، عىٍف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى، عىٍف أىًبيًو، عىٍف عى دَّثىًني مى ٍنييمىا، حى
: سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  : الحديث. قىاؿى  يىقيكؿي

ابى السَّاًئؿى )أخرجو البخارم؛ كتاب: العمـ، باب: مىٍف سيًئؿى ًعٍممنا كىىيكى ميٍشتى ( (4 ًديثى ثيَـّ أىجى ًديًثًو، فىأىتىَـّ الحى / 1ًغؿه ًفي حى
دَّ 59/ رقـ 21 : حى ـي ٍبفي الميٍنًذًر، قىاؿى دَّثىًني ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا فيمىٍيحه، ح كحى : حى ، قىاؿى مَّدي ٍبفي ًسنىافو دَّثىنىا ميحى مَّدي (، قاؿ: حى    ثىنىا ميحى
دَّثى ا : حى ، قىاؿى ٍيرىةى ٍبفي فيمىٍيحو ، عىٍف أىًبي ىيرى ، عىٍف عىطىاًء ٍبًف يىسىارو ًميٍّ دَّثىًني ًىبلىؿي ٍبفي عى : حى ا ًني أىًبي قىاؿى : بىٍينىمى   ، قىاؿى

... الحديث. النًَّبيُّ   ًفي مىٍجًمسو
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ٍنيىا، أىفَّ اٍمرىأىةن قىالىٍت: يىا رىسيكؿى المًَّو، ًإفَّ ًلي  عىٍف أىٍسمىاء كفاقد الشيء ال ييعطيو، رىًضيى المَّوي عى
ٍكًجي غىٍيرى الًَّذم ييٍعًطيًني؟ فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  نىاحه ًإٍف تىشىبٍَّعتي ًمٍف زى مىيَّ جي رَّةن، فىيىٍؿ عى عي ًبمىا : "الميتىشىبّْ ضى

كرو  ـٍ ييٍعطى كىبلىًبًس ثىٍكبىٍي زي لى
، فالمعمـ الميؤىىؿ يستطيع التَّصرؼ في جميع المكاقؼ سكاء أكاف (2)"(1)

عمى قدر استطاعتيـ بما منيـ، بؿ يعمميـ صغار العمـ قبؿ كباره،  ابلب أك استفسارن مف الطُّ  ااختبارن 
ألف ذلؾ يبدد ذىنو  ؛مقي إليو ما لـ يتأىؿ لو: "ال يرحمو ا تعالى قاؿ ابف جماعةال يضر بيـ، 

الب شيئنا مف ذلؾ لـ يجبو، كيعرفو أف ذلؾ يضره كال ينفعو، كأف منعو كيفرؽ فيمو فإف سألو الطَّ 
حصيؿ ليتأىؿ إياه منو لشفقة عميو كلطؼ بو ال بخبلن عميو، ثـ يرغبو عند ذلؾ في االجتياد كالتَّ 

 .(3)لذلؾ كغيره"

تعالى: ﴿فىاٍسأىليكا ا ع الحكيـ بسؤاؿ أىؿ العمـ إف لـ نكف نعمـ المسألة، قاؿ ار كقد أمرنا الشَّ 
﴾ ]النحؿ:  نص [، كلـ ييمنع االجتياد في المسألة إف لـ يكجد فييا 43أىٍىؿى الذٍّْكًر ًإٍف كيٍنتيـٍ الى تىٍعمىميكفى

ٍمًرك ٍبًف العىاصً  ا، أىنَّوي سىًمعى رىضً  مف القرآف الكريـ أك السُّنة النَّبكية، عىٍف عى ٍنييمى  رىسيكؿى المًَّو  يى المَّوي عى
ـى فىاٍجتىيىدى ثيَـّ أىٍخطىأى فىمىوي  كى ذىا حى ابى فىمىوي أىٍجرىاًف، كىاً  ـي فىاٍجتىيىدى ثيَـّ أىصى اًك ـى الحى كى : "ًإذىا حى " يىقيكؿي  .(4)أىٍجره

اًدؿي تا بالتَّسمح بالعمـ كاالستمرارية فيو، قاؿ  كقد أمر ا    ًمفى النَّاًس مىٍف ييجى عالى: ﴿كى
﴾ ]الحج:  األمية كمدح التَّعميـ، قاؿ  [، كقد ذـ ا 8ًفي المًَّو ًبغىٍيًر ًعٍمـو كىالى ىيدنل كىالى ًكتىابو ميًنيرو

ييزى ا  ـٍ آيىاًتًو كى مىٍيًي يّْيفى رىسيكالن ًمٍنييـٍ يىٍتميك عى ييعىمّْميييـي اٍلًكتىابى تعالى: ﴿ىيكى الًَّذم بىعىثى ًفي اأٍليمّْ ـٍ كى كّْيًي
﴾ ]الجمعة:  ؿو ميًبيفو بلى ٍف كىانيكا ًمٍف قىٍبؿي لىًفي ضى [، فبل تزكؿ األمية إال بالتَّعميـ، كمف كاف 2كىاٍلًحٍكمىةى كىاً 

                                                           
، كىالًَّذم ييرل أىنَّوي ( (1 ٍف فىعىمو فىًإنَّمىا قاؿ ابف األثير: "أىًم الميتكثّْر بأكثىر ًممَّا عٍنده يتجمّْؿ ًبذىًلؾى مى ، كى لىٍيسى كىذىًلؾى شىٍبعىاف، كى

". انظر: النّْياية في غريب الح : أىٍم كىذبه كر، بىٍؿ ىيكى ًفي نىٍفًسًو زكره ر ًمٍف نفٍسو، كىىيكى ًمٍف أىٍفعىاًؿ ذىكل الزُّ ديث يىٍسخى
 (.441/ 2كاألثر )

رًَّة )أخرجو البخارم؛ كتاب: النّْكاح، باب: الميتىشىبًّْع بً ( (2 اًر الضَّ ا ييٍنيىى ًمفى اٍفًتخى مى ـٍ يىنىٍؿ، كى ا لى (، 5219/ رقـ 35/ 7مى
ٍف فىاًطمىةى، عىٍف أىٍسمىاءى، عىًف  ، عى ، عىٍف ًىشىاـو ٍيدو ادي ٍبفي زى مَّ دَّثىنىا حى ، حى ٍربو مىٍيمىافي ٍبفي حى دَّثىنىا سي دَّثىًني النًَّبيّْ قاؿ: حى ، ح حى

مَّدي ٍبفي الميثىنَّى،  دَّثىٍتًني فىاًطمىةي، عىٍف أىٍسمىاءى، أىفَّ اٍمرىأىةن قىالىٍت: يىا رىسيكؿى المًَّو، ًإفَّ ميحى ، حى ٍف ًىشىاـو دَّثىنىا يىٍحيىى، عى رَّةن،  حى ًلي ضى
ٍكًجي غىٍيرى الًَّذم ييٍعًطيًني؟ فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  نىاحه ًإٍف تىشىبٍَّعتي ًمٍف زى مىيَّ جي  : الحديث.فىيىٍؿ عى

 (.27تذكرة السَّامع كالمتكمـ في أدب العالـ كالمتعمـ )ص( (3
ابى أىٍك أىٍخطىأى )( (4 اًكـً ًإذىا اٍجتىيىدى فىأىصى / 108/ 9أخرجو البخارم؛ كتاب: االعتصاـ بالكتاب كالسُّنة، باب: أىٍجًر الحى

،7352رقـ  ٍبدي المًَّو ٍبفي يىًزيدى الميٍقًرئي المىكّْيُّ دَّثىنىا عى ٍبًد المًَّو ٍبًف اليىاًد،  (، قاؿ: حى دَّثىًني يىًزيدي ٍبفي عى ، حى ٍيحو ٍيكىةي ٍبفي شيرى دَّثىنىا حى حى
ٍكلىى عىٍمًرك ٍبًف العىاًص، عى  ، مى ، عىٍف أىًبي قىٍيسو ٍف بيٍسًر ٍبًف سىًعيدو اًرًث، عى ـى ٍبًف الحى ًد ٍبًف ًإٍبرىاًىي مَّ        ٍف عىٍمًرك عىٍف ميحى

: الحديث. سىًمعى رىسيكؿى المًَّو ٍبًف العىاًص، أىنَّوي ا  يىقيكؿي
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عمى بىيّْنة كعمـ ال يستطيع أف ينتصر عميو أحد، فالمعمكمات ىي الشّْرياف الحيكم لمعينصر البىشىًرم، 
 تقدـ دكلة عمى أخرل ىك مقدار ما تقتنيو الدَّكلة مف معمكمات ًميىنية صناعية أك غيرىا. كمقياس

 عمى لسانو: تعالىا أف يككف عمى خزائف األرض، قاؿ  كقد طمب سيدنا يكسؼ 
ًميـه﴾ ]يكسؼ:  ًفيظه عى زىاًئًف اأٍلىٍرًض ًإنّْي حى مىى خى  تعالى: [، قاؿ القرطبي رحمو ا55﴿قىاؿى اٍجعىٍمًني عى

ًميـه( ًبأىٍمًرًه" لّْيتي )عى ًفيظه( ًلمىا كي ")ًإنّْي حى
مىى (1) ، كقاؿ ابف كثير رحمو ا تعالى: "﴿قىاؿى اٍجعىٍمًني عى

ًة، كى  اجى ًيؿى أىٍمريهي ًلٍمحى ًؿ ذىًلؾى ًإذىا جي يىجيكزي ًلمرَّجي ًميـه﴾ مىدىحى نىٍفسىوي، كى ًفيظه عى زىاًئًف اأٍلىٍرًض ًإنّْي حى أىنَّوي  ذىكىرى خى
ًميـه ذيك ًعٍمـو كبصيرة بما يتكاله ، عى اًزفه أىًميفه ًفيظه أىٍم خى حى

("2). 

 عفكالعمـ مييـ لمتَّرقية في العمؿ، فكمما ازداد اإلنساف عممنا كانت لو مكانة بيف النَّاس، 
: "مىٍف ييًرًد  ، قاؿ: سىًمٍعتي رىسيكؿى اً ٍبفى أىًبي سيٍفيىافى  ميعىاًكيىة ٍيرنا ييفىقٍّْيوي يىقيكؿي ًفي  اي ًبًو خى
 الحديث. ....(3)"الدّْيفً 

ينا كعممينا، لذلؾ تقـك كال ييكتفى بالتَّعميـ كالتَّأىيؿ النَّظرم كلكف البد مف التَّأىيؿ عمم
قؿ شخصية الميعمـ كالميتعمـ، الجامعات  بإلحاؽ الطُّبلب بالتَّدريب الميداني، فالتَّدريب ميـ لصَّ

ف تنكع إبلب، حيث ـ الكسائؿ المتنكعة كطرؽ التَّدريس المختمفة لمتعامؿ مع الطُّ فيكتسب المعم
بلب عميمية حيث يزكؿ الممؿ عف الطُّ دريس بمثابة األسمكب األنجح في العممية التَّ كسائؿ كطرؽ التَّ 

في العممية ناظرة فيتـ مشاركة الطَّالب المي الحكار ك عند تنكع الطَّريقة التي يتعممكف بيا، كالمناقشة ك 
: كىافى النًَّبيُّ عىًف اٍبًف مىٍسعيكدو  التَّعميمية، لينىا، قىاؿى كَّ ، كىرىاىىةى السَّآمىةً  (4): يىتىخى ًباٍلمىٍكًعظىًة ًفي األىيَّاـً

(5) 

                                                           
 (.213/ 9تفسير القرطبي )( (1

 (.339/ 4تفسير ابف كثير )( (2
 (.37سبؽ تخريجو )ص( (3
مىى تىعىيًُّد الشٍَّيًء". انظر: مقاييس المغة ( (4 ـي أىٍصؿه كىاًحده يىديؿُّ عى اءي كىاٍلكىاكي كىالبلَّ ( اٍلخى ًكؿى (. 230/ 2)قاؿ ابف فارس: ")خى

قىاؿى أىبيك عىمٍ  و كيقكـي ًبًو. كى ، كىىيكى الًَّذم ييٍصًمحي اًئؿي ماؿو فه خى : كقاؿ ابف األثير: "أىٍم يىتعيَّدينا، ًمٍف قىكليـ فيبلى كابي ك: الصَّ رو
اًء؛ أىٍم يىطميبي الحاؿى الًَّتي يىٍنشىطكف ًفييىا لممٍكعىظة فيىًعظييـ ًفييىا، كىالى ييٍكثً  لينا ًباٍلحى مُّكا". انظر: النّْياية يىتىحكَّ ـٍ فيمى مىٍيًي ري عى

 (.88/ 2في غريب الحديث كاألثر )
ـى يىٍسأىـي سىأىمان كسىآمىةن". انظر: النّْياية في غريب الحد( (5 : سىًئ ، ييقىاؿي ري جى يث قاؿ ابف األثير: "كالسَّآمىةي: اٍلمىمىؿي كىالضَّ

 (.328/ 2كاألثر )
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مىٍينىا" ع في مصادر تىعميمو كَّ عمـ، حيث نى في تعميمو لمصحابة خير مي  ككاف النَّبي محمد ، (1)عى
 .ابع بإذف ا ا سنتعرؼ عميو في المطمب الرَّ كىذا م ،لمصحابة

 صح لممتعمميف.ابع: الت حمي باألخالؽ الحسنة والن  المقصد الر  

ما، فعميو االلتزاـ كاالنتباه لكؿ تصرؼ يفعمو، فمف كاجباتو االلتزاـ  اإذا تقمد شخص مىٍنصبن 
أىفَّ ىىذىا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمنا فىاتًَّبعيكهي كىالى تعالى: ﴿كى  ا بمبادئ مينتو، كالقياـ بمستمزمات الًمٍينة، قاؿ

ـٍ تى  ـٍ ًبًو لىعىمَّكي اكي ـٍ كىصَّ ًبيًمًو ذىًلكي ـٍ عىٍف سى ﴾ ]األنعاـ: تىتًَّبعيكا السُّبيؿى فىتىفىرَّؽى ًبكي المعمـ  [، كيسعى153تَّقيكفى
، ، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو سىٍعدو  لتقديـ كؿ ما في جعبتو مف عمـ ليداية كتعميـ األفراد، عىٍف سىٍيًؿ ٍبفً 

ـٍ ًبمىا يىًجبي قىاؿى لعمي  ، كىأىٍخًبٍرىي ـٍ ًإلىى اإًلٍسبلىـً ، ثيَـّ اٍدعييي ـٍ ًتًي تَّى تىٍنًزؿى ًبسىاحى مىى ًرٍسًمؾى حى : "اٍنفيٍذ عى
ىٍف يىٍيًدمى المَّوي ًبؾى رىجيبلن كى  ؽّْ المًَّو ًفيًو، فىكىالمًَّو ألى ـٍ ًمٍف حى مىٍيًي ٍمري عى ٍيره لىؾى ًمٍف أىٍف يىكيكفى لىؾى حي اًحدنا، خى

 ما، فكيؼ لك ا، ىذا الثَّكاب يتحقؽ بيداية رجؿ كاحد كيمحؽ بو مف أعاف كعمـ شخصن (3)"(2)النَّعىـً 
مَّـ كأعاف الكثير الكثير ممف يريدكف التَّعمـ كاليداية.  عى

ا لمبىشىًريَّة جمعا النَّبي محمدنا  كأرسؿ ا  ء، أخرج النَّاس مف عبادة العباد إلى ميعممن
عبادة رب العباد، جاء باألدلة كالبراىيف كمع ذلؾ لقي الكفر كالًعناد مف بعض العباد، فدعا إلى ربو 

مىًف قاؿ ا تعالى:بالحكمة كالمكعظة الحسنة،  مىى بىًصيرىةو أىنىا كى ﴿قيٍؿ ىىًذًه سىًبيًمي أىٍدعيك ًإلىى المًَّو عى
﴾ ]يكسؼ: اتَّبىعىًني كى  ا أىنىا ًمفى اٍلميٍشًرًكيفى مى افى المًَّو كى بّْؾى ا قاؿ ، ك [108سيٍبحى تعالى: ﴿اٍدعي ًإلىى سىًبيًؿ رى

﴾ ]النحؿ:  ـٍ ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي اًدٍليي سىنىًة كىجى ًة كىاٍلمىٍكًعظىًة اٍلحى  التَّعميـ، [، كالغاية مف بعثتو 125ًباٍلًحٍكمى

                                                           
كا ) ب: مىا كىافى النًَّبيُّ أخرجو البخارم؛ كتاب: العمـ، با( (1 ـٍ ًباٍلمىٍكًعظىًة كىالًعٍمـً كىٍي الى يىٍنًفري لييي كَّ / رقـ 25/ 1يىتىخى
، عىًف اٍبًف مىسٍ 68 ، عىًف األىٍعمىًش، عىٍف أىًبي كىاًئؿو نىا سيٍفيىافي : أىٍخبىرى ، قىاؿى مَّدي ٍبفي ييكسيؼى دَّثىنىا ميحى : عيكدو (، قاؿ: حى ، قىاؿى

 : الحديث.يُّ كىافى النَّبً 
ىي: "اإلبؿ الحمر كىي أنفس أمكاؿ العرب يضربكف بيا المثؿ في نفاسة الشئ كأنو ليس ىناؾ أعظـ منو". ( (2

 (.178/ 15انظر: شرح النَّككم عمى مسمـ )
ًميّْ ٍبًف أىًبي طىاًلبو القيرىًشيّْ اليىاشً أخرجو البخارم؛ كتاب: أصحاب النَّبي ( (3 نىاًقًب عى سىًف ، باب: مى  ًميّْ أىًبي الحى
، عىٍف سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو 3701/ رقـ 18/ 5) اًزـو ٍف أىًبي حى ٍبدي العىًزيًز، عى دَّثىنىا عى ، حى دَّثىنىا قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو ، أىفَّ (، قاؿ: حى

مىى يى رىسيكؿى المًَّو  يٍعًطيىفَّ الرَّايىةى غىدنا رىجيبلن يىٍفتىحي المَّوي عى : "ألى ـٍ ييٍعطىاىىا، ، قىاؿى ـٍ أىيُّيي : فىبىاتى النَّاسي يىديككيكفى لىٍيمىتىيي دىٍيًو"، قىاؿى
مىى رىسيكًؿ المًَّو  ا أىٍصبىحى النَّاسي غىدىٍكا عى ". فىقىاليكا: يىٍشتىًكي فىمىمَّ ًميُّ ٍبفي أىًبي طىاًلبو : "أىٍيفى عى ك أىٍف ييٍعطىاىىا، فىقىاؿى ـٍ يىٍرجي ، كيمُّيي

ٍينىٍيًو يىا  ا لىوي، فىبىرىأى عى دىعى ٍينىٍيًو كى ؽى ًفي عى اءى بىصى : "فىأىٍرًسميكا ًإلىٍيًو فىٍأتيكًني ًبًو". فىمىمَّا جى ـٍ يىكيٍف ًبًو رىسيكؿى المًَّو، قىاؿى تَّى كىأىٍف لى حى
تَّى يىكيكنيكا ـٍ حى : يىا رىسيكؿى المًَّو، أيقىاًتمييي ًميّّ عه، فىأىٍعطىاهي الرَّايىةى، فىقىاؿى عى : الحديث. كىجى  ًمٍثمىنىا؟ فىقىاؿى
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لىًكٍف بىعىثىًني ميعىمّْمنا مييىسّْرنا"ًإفَّ ":  قىاؿى فقد  ـٍ يىٍبعىٍثًني ميعىنّْتنا، كىالى ميتىعىنّْتنا، كى اى لى
            ، كعىٍف (1)

مّْمىا ، أىفَّ النًَّبيَّ  أىًبي ميكسىى يىسّْرىا، كىعى ا: "بىشّْرىا كى ميعىاذنا ًإلىى اٍليىمىًف، فىقىاؿى لىييمى .. .(2)"اكىالى تينىفّْرى  بىعىثىوي كى
 الحديث.

ككاف األسكة ككانت حياتو جياد، فحرم بمف يقـك بتعميـ العباد أف يىتَّحمى بما اتصؼ بو 
ـٍ يىكيًف  النَّبي  : "لى ا، قىاؿى ٍنييمى ك رىًضيى المَّوي عى ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو       مف أخبلؽ ككاجبات، عىٍف عى

شن   رىسيكؿي المَّوً  ـٍ أىٍخبلىقنا"فىاًحشنا كىالى ميتىفىحّْ ـٍ أىٍحسىنىكي : "ًإفَّ ًمٍف ًخيىاًركي كىافى يىقيكؿي ا، كى
، كلكؿو منا دىكره (3)

ًمؽى عىٍف ًعٍمرىاف  في الحياة، : "كيؿّّ مييىسَّره ًلمىا خي ؟ قىاؿى ا يىٍعمىؿي العىاًمميكفى : قيٍمتي يىا رىسيكؿى المًَّو، ًفيمى ، قىاؿى
ٍبد المًَّو ٍبفى مىٍسعيكدو مً بما عى  عمـ أف يىعمؿفمف كاجبات المي  ،(4)لىوي" : قىاؿى النًَّبيُّ  ـ، فعىٍف عى  : "الى قىاؿى

سىدى  ؿه آتىاهي المَّوي الًحٍكمى  حى مىى ىىمىكىًتًو ًفي الحىؽّْ، كىرىجي ؿه آتىاهي المَّوي مىاالن فىسيمّْطى عى ةى فىييكى ًإالَّ ًفي اٍثنىتىٍيًف: رىجي
ييعىمّْمييىا" : سيًئؿى النًَّبيُّ ـ، عىٍف أىًبي ميكسىى مٍ فىييعمـ النَّاس ما لديو مف عً  ،(5)يىٍقًضي ًبيىا كى عىٍف  ، قىاؿى

: مىٍف  ؿه " قىاؿى رىجي ميكًني عىمَّا ًشٍئتيـٍ ، ثيَـّ قىاؿى ًلمنَّاًس: "سى مىٍيًو غىًضبى : أىٍشيىاءى كىًرىىيىا، فىمىمَّا أيٍكًثرى عى أىًبي؟ قىاؿى
ـى آ ذىافىةي" فىقىا ٍكلىى شىٍيبىةى" فىمىمَّا رىأىل عيمىري "أىبيكؾى حي : "أىبيكؾى سىاًلـه مى ٍف أىًبي يىا رىسيكؿى المًَّو؟ فىقىاؿى : مى ري فىقىاؿى خى

                                                           
قنا ًإالَّ ًبالنّْيًَّة )( (1 (، 1478/ رقـ 1104/ 2أخرجو مسمـ؛ كتاب: الطَّبلؽ، باب: بىيىاًف أىفَّ تىٍخًييرى اٍمرىأىًتًو الى يىكيكفي طىبلى

دَّثىنىا زىكىًريَّ  ٍكحي ٍبفي عيبىادىةى، حى دَّثىنىا رى ، حى ٍربو دَّثىنىا زيىىٍيري ٍبفي حى اًبًر قاؿ: كحى بىٍيًر، عىٍف جى دَّثىنىا أىبيك الزُّ اؽى، حى         اءي ٍبفي ًإٍسحى
مىى رىسيكًؿ اً ا ؿى أىبيك بىٍكرو يىٍستىٍأًذفي عى : دىخى ٍبًد اً، قىاؿى : ٍبًف عى ، قىاؿى ـٍ دو ًمٍنيي ـٍ ييٍؤذىٍف أًلىحى ميكسنا ًببىاًبًو، لى دى النَّاسى جي ، فىكىجى

دى النًَّبيَّ فىأيًذفى أًلىًبي بىٍكرو  ، فىاٍستىٍأذىفى فىأيًذفى لىوي، فىكىجى ، ثيَـّ أىٍقبىؿى عيمىري ؿى :  ، فىدىخى ٍكلىوي ًنسىاؤيهي، كىاًجمنا سىاًكتنا، قىاؿى اًلسنا حى جى
ىقيكلىفَّ شىٍيئنا أيٍضًحؾي النًَّبيَّ  : ألى ةى، سى فىقىاؿى اًرجى : يىا رىسيكؿى اً، لىٍك رىأىٍيتى ًبٍنتى خى ٍأتي ، فىقىاؿى أىلىٍتًني النَّفىقىةى، فىقيٍمتي ًإلىٍييىا، فىكىجى

ًحؾى رىسيكؿي اً  أي عينيقىيىا، فىقى عينيقىيىا، فىضى اًئشىةى يىجى ـى أىبيك بىٍكرو ًإلىى عى ا تىرىل، يىٍسأىٍلنىًني النَّفىقىةى"، فىقىا ٍكًلي كىمى : "ىيفَّ حى قىاؿى ـى ، كى ا
أي عينيقىيى  ةى يىجى ٍفصى : تىٍسأىٍلفى رىسيكؿى اً عيمىري ًإلىى حى ا يىقيكؿي ىيمى : كىاً الى نىٍسأىؿي رىسيكؿى اً  ا، ًكبلى ا لىٍيسى ًعٍندىهي، فىقيٍمفى  مى

لىييفَّ   ... الحديث.شىٍيئنا أىبىدنا لىٍيسى ًعٍندىهي، ثيَـّ اٍعتىزى
ٍمره كى ( (2 رىاـه )أخرجو مسمـ؛ كتاب: األشربة، باب: بىيىاًف أىفَّ كيؿَّ ميٍسًكرو خى ٍمرو حى (، 1733/ رقـ 1586/ 3أىفَّ كيؿَّ خى

ك، سىًمعىوي ًمٍف سىًعيًد ٍبًف أىًبي بيٍردىةى، عىٍف  ، عىٍف عىٍمرو دَّثىنىا سيٍفيىافي ، حى مَّدي ٍبفي عىبَّادو دَّثىنىا ميحى دًّْه، أىفَّ قاؿ: حى    أىًبيًو، عىٍف جى
ًف،  النًَّبيَّ  ميعىاذنا ًإلىى اٍليىمى ا: الحديث.بىعىثىوي كى  فىقىاؿى لىييمى

، عىٍف 3559/ رقـ  (4 /189أخرجو البخارم؛ كتاب: المناقب، باب: ًصفىًة النًَّبيّْ ( (3 ٍبدىافي دَّثىنىا عى     (، قاؿ: حى
ك رىًضيى المَّوي  ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو كؽو، عىٍف عى ، عىٍف مىٍسري ٍمزىةى، عىًف األىٍعمىًش، عىٍف أىًبي كىاًئؿو : الحديث. أىًبي حى ا، قىاؿى ٍنييمى  عى

لىقىٍد يىسٍَّرنىا القيٍرآفى ًلمذٍّْكًر فىيىٍؿ ًمٍف ميدًَّكرو ( (4 [ 17{ ]القمر: أخرجو البخارم؛ كتاب: التَّكحيد، باب: قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: }كى
دَّثىنىا عىٍبدي الكىاًرًث،7551/ رقـ 160 - 159/ 9) ، حى دَّثىنىا أىبيك مىٍعمىرو ٍبًد المًَّو،  (، قاؿ: حى دَّثىًني ميطىرّْؼي ٍبفي عى قىاؿى يىًزيدي: حى

ٍف ًعٍمرىافى  : الحديث.عى  ، قىاؿى
 (.93سبؽ تخريجو )ص( (5
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: يىا رىسيكؿى المًَّو، ًإنَّا نىتيكبي ًإلىى المًَّو  ا ًفي كىٍجًيًو قىاؿى مى
رحمو ا تعالى كف البخارم نٍ ، كقد عى (1)

 ، قاؿ ابف حجر رحمو ا تعالى:"عميـ، إذا رأل ما يكرهظة كالتَّ الغضب في المكع"بباب:  ،لمحديث
ٍكـ، ألف الحاكـ مىٍأمكر أف ال يىٍقضي كىك صى قصر المي " نؼ الغىضىب عمى المكعظة كالتَّعميـ دكف الحي

غىضباف، كالفرؽ أفَّ الكاعظ مف شأنو أف يككف في صكرة الغىضباف؛ ألف مىقامو يقتضي تىكىمُّؼ 
و في صكرة الميٍنذر ككذا الميعىمـ إذا أنكر عمى مىف يتعمـ منو سيكء فىٍيـ كنىٍحكه، ألنو قد االنزعاج، ألن

ؽّْ كؿ أحد بؿ يختمؼ باختبلؼ أحكاؿ الميتىعىمميف كأما  يككف أدعى لمقبكؿ منو كليس ذلؾ الًزمنا في حى
 .(2)الحاكـ فيك بخبلؼ ذلؾ"

ابً  :  ، قاؿ: سىًمٍعتي النًَّبيَّ ر كعمى المعمـ أف يبتعد عف تجريح الطُّبلب، عف جى يىقيكؿي
يىًدًه" ـى اٍلميٍسًمميكفى ًمٍف ًلسىاًنًو كى ًم ـي مىٍف سى "اٍلميٍسًم
ٍنيىا، أىفَّ رىسيكؿى اً  ٍف عىاًئشىة، كعى (3)   رىًضيى المَّوي عى

مىى الرّْ  ييٍعًطي عى ٍفؽى، كى ًفيؽه ييًحبُّ الرّْ اًئشىةي" ًإفَّ اى رى : "يىا عى مىا الى قىاؿى مىى اٍلعيٍنًؼ، كى ٍفًؽ مىا الى ييٍعًطي عى
ا ًسكىاهي" مىى مى ييٍعًطي عى
ٍنيىا، ك (4) ًليى ًمٍف أىٍمًر  أف رسكؿ ا  عىٍنيا رىًضيى المَّوي عى قاؿ: "المييَـّ، مىٍف كى

ًليى ًمٍف أىٍمًر أيمًَّتي مىٍف كى مىٍيًو، كى ، فىاٍشقيٍؽ عى ـٍ مىٍيًي ، فىاٍرفيٍؽ ًبوً  أيمًَّتي شىٍيئنا فىشىؽَّ عى ـٍ فىؽى ًبًي شىٍيئنا فىرى
، قاؿ (5)

ككماؿ حممو،  فؽ في األمر كمو ىذا مف عظيـ خمقو ككم رحمو ا تعالى: "إف ا يحب الرّْ النَّ 

                                                           
ا يىٍكرىهي، ( (1 ، ًإذىا رىأىل مى ًب ًفي المىٍكًعظىًة كىالتٍَّعًميـً (، قاؿ: 92/ رقـ 30/ 1أخرجو البخارم؛ كتاب: العمـ، باب: الغىضى

مَّ  دَّثىنىا ميحى ٍف أىًبي ميكسىى حى ، عىٍف أىًبي بيٍردىةى، عى ٍيدو ٍف بيرى دَّثىنىا أىبيك أيسىامىةى، عى : حى : سيًئؿى النًَّبيُّ دي ٍبفي العىبلىًء، قىاؿى  ، قىاؿى
ٍف أىٍشيىاءى كىًرىىيىا... الحديث.  عى

 (.187/ 1فتح البارم )( (2

ًؿ اإٍلً ( (3 ؿي )أخرجو مسمـ؛ كتاب: اإليماف، باب: بىيىاًف تىفىاضي ، كىأىمُّ أيميكًرًه أىٍفضى ـً دَّثىنىا 41/ رقـ 1/65ٍسبلى (، قاؿ: حى
، عىًف ابٍ  : عىٍبده، أىٍنبىأىنىا أىبيك عىاًصـو ، قىاؿى ٍف أىًبي عىاًصـو ًميعنا عى ٍيدو جى مى ٍبدي ٍبفي حي ، كىعى ٍمكىاًنيُّ سىفه اٍلحي ، أىنَّوي سىًمعى حى ٍيجو رى     ًف جي

: بىٍيًر، يىقيكؿي اًبرنا  أىبىا الزُّ : سىًمٍعتي النًَّبيَّ سىًمٍعتي جى : الحديث. ، يىقيكؿي  يىقيكؿي
ٍفًؽ )( (4 مة كاآلداب، باب: فىٍضًؿ الرّْ مىةي 2593/ رقـ 2003/ 4أخرجو مسمـ؛ كتاب: البّْر كالصّْ ٍرمى دَّثىنىا حى   (، قاؿ: حى
، ا ٍبدي اً ٍبفي كىٍىبو نىا عى ، أىٍخبىرى ، عىٍف عىٍمرىةى ٍبفي يىٍحيىى التًُّجيًبيُّ ٍزـو ٍف أىًبي بىٍكًر ٍبًف حى دَّثىًني اٍبفي اٍليىاًد، عى ٍيكىةي، حى ًني حى أىٍخبىرى

ٍكًج النًَّبيّْ  اًئشىةى، زى ٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف عى : الحديث. ، أىفَّ رىسيكؿى اً يىٍعًني ًبٍنتى عى  قىاؿى
مى ( (5 ٍفًؽ ًبالرًَّعيًَّة، كىالنٍَّيًي أخرجو مسمـ؛ كتاب: اإلمارة، باب: فىًضيمىًة اإٍلً مىى الرّْ اًئًر، كىاٍلحىثّْ عى اـً اٍلعىاًدًؿ، كىعيقيكبىًة اٍلجى

ـٍ ) مىٍيًي اًؿ اٍلمىشىقًَّة عى ٍف ًإٍدخى دَّثىًني 1828/ رقـ 1458/ 3عى ، حى دَّثىنىا اٍبفي كىٍىبو ، حى كفي ٍبفي سىًعيدو اأٍلىٍيًميُّ دَّثىًني ىىاري (، قاؿ: حى
مىةي، عى  ٍرمى :حى ؟ فىقيٍمتي ٍف أىٍنتى ، فىقىالىٍت: ًممَّ اًئشىةى أىٍسأىلييىا عىٍف شىٍيءو : أىتىٍيتي عى ًف ٍبًف ًشمىاسىةى، قىاؿى ٍبًد الرٍَّحمى ؿه ًمٍف أىٍىًؿ  ٍف عى رىجي

ا نىقىٍمنىا ًمٍنوي شىٍيئن  : مى ـٍ ىىًذًه؟ فىقىاؿى ـٍ ًفي غىزىاًتكي ـٍ لىكي اًحبيكي ، فىقىالىٍت: كىٍيؼى كىافى صى ًؿ ًمنَّا اٍلبىًعيري ًمٍصرى ا، ًإٍف كىافى لىيىميكتي ًلمرَّجي
يىٍحتىاجي ًإلىى النَّفىقىًة، فىييٍعًطيًو النَّفىقىةى، فىقىالىٍت: ، كىاٍلعىٍبدي فىييٍعًطيًو اٍلعىٍبدى، كى ا ًإنَّوي الى يىٍمنىعيًني الًَّذم فىعىؿى ًفي  فىييٍعًطيًو اٍلبىًعيرى أىمى

ًد ٍبًف أىًبي بىٍكرو  مَّ  ، يىقيكؿي ًفي بىٍيًتي ىىذىا: الحديث.أىًخي أىٍف أيٍخًبرىؾى مىا سىًمٍعتي ًمٍف رىسيكًؿ اً  ميحى
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بر كالحمـ، كمبلطفة النَّ  ، كىناؾ (1)اس ما لـ تدع حاجة إلى الميخاشنة"كفيو حث عمى الرّْفؽ كالصَّ
ـى كمما أحب االنتباه عبلقة بيف المحبة كاستجا بة الطَّالب لتمقي المعمكمات، فكمما أحب الطَّالبي المعم

 لدركسو كمحاضراتو، مما يككف لو عظيـ األثر عمى الطَّالب.

ًريرنا بسعة الصَّ  ف يتحمىأعمى المعمـ ك  ، سىًمٍعتي جى ٍف قىٍيسو ، يىقيكؿي: در، كالنُّصح لممتعمـ، عى
يتىاًء عى  "بىايىٍعتي رىسيكؿى المًَّو  قىاـً الصَّبلىًة، كىاً  مَّدنا رىسيكؿي المًَّو، كىاً  مىى شىيىادىًة أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي، كىأىفَّ ميحى

" الزَّكىاًة، كىالسٍَّمًع كىالطَّاعىًة، كىالنٍُّصًح ًلكيؿّْ ميٍسًمـو
، كالنُّصح مف طرؽ ترقيؽ القمكب كاستمالتيا، إذا (2)

ف الحظ المعمـ خي أحسف المعمـ استخداميا،  مقنا سيئنا مف المتعمـ فميحسف التَّصرؼ، قىاؿى أىبيك سىًعيدو كا 
ـٍ يىٍستىًطٍع فىًبًمسىاًنًو،  : سىًمٍعتي رىسيكؿى اً الخٍدرم  ـٍ ميٍنكىرنا فىٍمييغىيٍّْرهي ًبيىًدًه، فىًإٍف لى : "مىٍف رىأىل ًمٍنكي يىقيكؿي

ـٍ يىٍستىًطٍع فىًبقىٍمًبًو، كى  يمىاًف"فىًإٍف لى ، كقيؿ: "يىجب األمري بالمعركؼ لمف قىدىر عميو كلـ (3)ذىًلؾى أىٍضعىؼي اإٍلً
رنا، كلك كاف اآلًمر ميتىمىبّْسا بالمعصية رى ممة ييٍؤجر عمى األمر  ؛يىخىؼ عمى نفسو منو ضى ألنو في الجي

اصُّ بو فقد يىٍغًفره  ا لو كقد ييؤىًاخذه بو، كأىمَّا مف بالمىعركؼ كال ًسيَّما إٍف كاف ميطاعنا كأىمَّا إٍثميو الخى
الَّ فىيىٍستىٍمًزـ سىدَّ باب  يّْد كا  ٍصمىة، فإف أراد أنَّو األىٍكلىى فىجى قاؿ ال يىٍأمير بالمىعركؼ إال مىف لىٍيست فيو كى

األٍمر إذا لـ يىكيف ىناؾ غىيريه"
(4). 

 المقصد الخامس: أف يتصؼ باألمانة والمسئولية.

ألىـ في التَّنمية، كال تقكـ التَّنمية إال بتأىيمو عممينا كأخبلقينا كسمككينا، اإلنساف ىك العينصر ا
ٍيرىةى  يعت األمانة، عىٍف أىًبي ىيرى ف لـ يتأىؿ بذلؾ ضي : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو كا  يّْعىًت ، قىاؿى : "ًإذىا ضي
اعىتييىا يىا رىسيك  : كىٍيؼى ًإضى انىةي فىاٍنتىًظًر السَّاعىةى" قىاؿى ٍيًر أىٍىًمًو األىمى : "ًإذىا أيٍسًندى األىٍمري ًإلىى غى ؿى المًَّو؟ قىاؿى

رىبى ًبيىًدًه ، كعىٍف أىًبي ذىرٍّ (5)فىاٍنتىًظًر السَّاعىةى" : فىضى : يىا رىسيكؿى اً، أىالى تىٍستىٍعًمميًني؟ قىاؿى : قيٍمتي ، قىاؿى
عً  ، ًإنَّؾى ضى : "يىا أىبىا ذىرٍّ ٍنًكًبي، ثيَـّ قىاؿى مىى مى نىدىامىةه، ًإالَّ مىٍف عى ًة ًخٍزمه كى نَّيىا يىٍكـى اٍلًقيىامى نَّيىا أىمىانىةي، كىاً  ، كىاً  يؼه

                                                           
 (.145/ 14شرح النَّككم عمى مسمـ )( (1

وي )( (2 حي ، كىىىٍؿ ييًعينيوي أىٍك يىٍنصى اًضره ًلبىادو ًبغىٍيًر أىٍجرو قـ / ر 72/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: ىىٍؿ يىًبيعي حى
ًريرنا 2157 ، سىًمٍعتي جى ، عىٍف قىٍيسو اًعيؿى ٍف ًإٍسمى ، عى دَّثىنىا سيٍفيىافي ٍبًد المًَّو، حى ًميُّ ٍبفي عى دَّثىنىا عى : الحديث.(، قاؿ: حى  ، يىقيكؿي

   (.82سبؽ تخريجو )ص( (3
 (.53/ 13فتح البارم البف حجر )( (4

 (.80سبؽ تخريجو )ص( (5



الَبَشِري ة والت عميمية الث روة َتنمية خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج       

 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفصؿ الث اني

 الفصؿ الثاني

116 

مىٍيًو ًفييىا" قّْيىا، كىأىدَّل الًَّذم عى ذىىىا ًبحى أىخى
، كالمعمـ مسئكؿه عف تأىيؿ الطُّبلب كتعميميـ داخؿ مجمس (1)

الب حقو في المشاركة في العممية التَّعميمية، فيعطي الطَّ  ،العمـ كؿ ما تيدؼ إليو العممية التَّعميمية
ًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عىٍنييمىا، عىًف النًَّبيّْ  ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، كىاألىًميري  عى كيمُّكي ـٍ رىاعو كى : "كيمُّكي قىاؿى

ٍرأىةي رىاًعيىةه عى  مىى أىٍىًؿ بىٍيًتًو، كىالمى ؿي رىاعو عى ، كىالرَّجي ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىاعو كيمُّكي ـٍ رىاعو كى لىًدًه، فىكيمُّكي ٍكًجيىا كىكى مىى بىٍيًت زى
رىًعيًَّتًو"
، فالعمـ ىك أساس كؿ شيء، فمع أف اإلنساف أساس التَّنمية إال أنو ال أىمية لو بدكف (2)

: ﴿ىيكى تعالىا ، قاؿ التَّعميـ، حتى أف العمـ كاف األساس الذم قامت عميو دعكة سيدنا محمد 
﴾ ]الت لىٍك كىًرهى اٍلميٍشًركيكفى مىى الدّْيًف كيمًّْو كى ؽّْ ًلييٍظًيرىهي عى ًديًف اٍلحى [، 33كبة: الًَّذم أىٍرسىؿى رىسيكلىوي ًباٍلييدىل كى

لى عدم رحمو ا تعالى: "أم: بالعمـ النافع كالعمؿ الصَّ قاؿ السَّ  الح، بالعمـ الذم ييدم إلى ا كا 
 .(3)نيا كاآلخرة"م ألحسف األعماؿ كاألخبلؽ، كييدم إلى مصالح الدُّ دار كرامتو، كييد

ا أميننا بكؿ ما يخبر بو ككاف النَّبي  عدادىا كمحاسبة  ،معممن كمسئكالن عف تىنمية البىشىًريّْة كا 
ـى تىقيكليكفى مىا الى تىٍفعىميكفى *ا الميقصر منيـ، قاؿ  ٍقتنا ًعٍندى المًَّو أىٍف  تعالى: ﴿يىاأىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًل كىبيرى مى

﴾ ]الصؼ:   [.3، 2تىقيكليكا مىا الى تىٍفعىميكفى

كمحاسبتو عمى تقصيره في عممو، فكؿ ما يصدر  ،كالبد مف إعداد المعمـ كاإلشراؼ عميو
كتييئتو بلب األكقات المناسبة مف المعمـ محاسب عميو، لذلؾ ال بد مف تحريو عند تعميـ الطُّ 

: كىافى النًَّبيُّ عىًف اٍبًف مىٍسعيكدو  كراىة المىمؿ، دريس،لمتَّ  ، ، قىاؿى لينىا ًباٍلمىٍكًعظىًة ًفي األىيَّاـً كَّ : يىتىخى
مىٍينىا" كىرىاىىةى السَّآمىًة عى
عطشو أك  كال ييدرس في كقت جكعو أك": رحمو ا تعالى اعةمى ، قاؿ ابف جى (4)

برده المؤلـ كحره المزعج؛ فربما أجاب أك أفتى بغير ىمو أك غضبو أك نعاسو أك قمقو، كال في حاؿ 
 .(5)"ظركألنو ال يتمكف مع ذلؾ مف استيفاء النَّ  ؛كابالصَّ 

 

 

 
                                                           

 (.80سبؽ تخريجو )ص( (1
 (.80تخريجو )ص سبؽ( (2
 (.860تيسير الكريـ الرحمف )ص( (3

 (.111سبؽ تخريجو )ص( (4
 (.20تذكرة السَّامع كالمتكمـ في أدب العالـ كالمتعمـ )ص( (5



الَبَشِري ة والت عميمية الث روة َتنمية خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج       

 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفصؿ الث اني

 الفصؿ الثاني

117 

 ابع: َتنمية الت عميـ مف خالؿ َصْقؿ شخصية الُمتعمـ.المطمب الر  

ا عف أخبلؽ كصفات الميعمـ، فيىتَّحمى بما يىتَّحمى بو مف عزة ككرامة كأ خبلؽ الميتعمـ نىمكذجن
لى ذلؾ يىمـز مراعاة بعض األمكر فيو ليككف عامبلن متعممنا بحىؽٍّ.  فاضمة، كا 

 المقصد األوؿ: الت حمي بآداب طالب العمـ.

بو رئاسة كال جاه، عىٍف  ، ال يريدمف آداب طالب العمـ النّْية الحسنة، فيتعمـ العمـ  
طَّاًب  عيمىر ٍبف : سىًمٍعتي رىسيكؿى المَّ  الخى نَّمىا ًلكيؿّْ اٍمًرئو مىا  ًو قىاؿى : "ًإنَّمىا األىٍعمىاؿي ًبالنّْيَّاًت، كىاً  يىقيكؿي

رى إً  تيوي ًإلىى مىا ىىاجى يىا، فىًيٍجرى تيوي ًإلىى ديٍنيىا ييًصيبييىا، أىٍك ًإلىى اٍمرىأىةو يىٍنًكحي قاؿ  ،(1)لىٍيًو"نىكىل، فىمىٍف كىانىٍت ًىٍجرى
آداب طالب العمـ: "حسف النّْية في طمب العمـ بأف يقصد بو كجو مف رحمو ا تعالى اعة مى ابف جى 

حياء الشريعة، كتنكير قمبو كتحمية باطنو كالقرب مف ا تعالى يكـ القيامة  ا تعالى كالعمؿ بو كا 
 .(2)كالتعرض لما أعد ألىمو مف رضكانو كعظيـ فضمو"

العمـ ال ييعطيؾ صيؿ العمـ، فاالستغبلؿ األمثؿ في تحكمف اآلداب كذلؾ: استغبلؿ الكقت  
ٍف أىًبي بىٍرزىةى األىٍسمىًميّْ بعضو حتى تعطيو كٌمؾ : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ، عى ٍبدو ، قىاؿى كؿي قىدىمىا عى : "الى تىزي

تَّى ييٍسأىؿى عىٍف عيميًرًه ًفيمىا اًلوً  يىٍكـى الًقيىامىًة حى ، كىعىٍف مى ـى فىعىؿى ٍف ًعٍمًمًو ًفي ـى  أىٍفنىاهي، كىعى ًفي ًمٍف أىٍيفى اٍكتىسىبىوي كى
هي" ـى أىٍببلى أىٍنفىقىوي، كىعىٍف ًجٍسًمًو ًفي
: "أف يقسـ أكقات ليمو كنيار رحمو ا تعالى اعةمى ، قاؿ ابف جى (3)

كيغتنـ ما بقي مف عمره فإف بقية العمر ال قيمة لو، كأجكد األكقات لمحفظ األسحار كلمبحث اإلبكار 
 .(4)لممطالعة كالمذاكرة الميؿ"يار ك كلمكتاب كسط النَّ 

كعمى طالب العمـ أف يتحمى بآداب النَّجكل كأف ييطير قمبو مف الغش كاإلساءة لزمبلئو مف 
ٍبًد المًَّو بف مسعكد  : "ًإذىا كيٍنتيـٍ ثىبلىثىةن، فىبلى يىتىنىاجىى رىجيبلىًف ديكفى : قىاؿى النًَّبيُّ طبلب العمـ، عىٍف عى

                                                           
 (.107سبؽ تخريجو )ص( (1
 (.35تذكرة السَّامع كالمتكمـ في أدب العالـ كالمتعمـ )ص( (2

 (.92سبؽ تخريجو كالحكـ عميو )ص( (3
 (.36امع كالمتكمـ في أدب العالـ كالمتعمـ )صتذكرة السَّ ( (4
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تَّى تىخٍ  ًر حى اًبر (1)تىًمطيكا ًبالنَّاًس، أىٍجؿى أىٍف ييٍحًزنىوي"اآلخى :  ، قاؿ: سىًمٍعتي النًَّبيَّ ، كعف جى يىقيكؿي
يىًدًه" ـى اٍلميٍسًمميكفى ًمٍف ًلسىاًنًو كى ًم ـي مىٍف سى "اٍلميٍسًم
(2). 

 ، كىذا يظير جمينا عند مخاطبة سيدنا إبراىيـ كمف يىٍكبيرىه الب مع معمموكليتأدب الطَّ 
أىبىًت ًإنّْي  تعالى: ﴿يىاا و، فأظير أدب االبف العالـ مع أبيو الذم يجيؿ أم معمكمة كانت، قاؿ ألبي

ـٍ يىٍأًتؾى فىاتًَّبٍعًني أىٍىًدؾى ًصرىاطنا سىًكيِّا﴾ ]مريـ:  اءىًني ًمفى اٍلًعٍمـً مىا لى  حابة [، كقد كاف الصَّ 43قىٍد جى
مف اإلفصاح بما لدييـ مف عمـ في أم  رسكؿ ا يمنعيـ حياؤىـ ممف يكبركنيـ سننا في مجمس 

: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ا، قىاؿى ٍنييمى ًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى رىةو مسألة كانت، عى كًني ًبشىجى ثىؿي : "أىٍخًبري ثىمييىا مى مى
بّْيىا، كىالى تىحيتُّ  ، تيٍؤًتي أيكيمىيىا كيؿَّ ًحيفو ًبًإٍذًف رى الميٍسًمـً
قىعى ًفي نىٍفًسي أىنَّيىا النٍَّخمىةي، فىكىًرٍىتي أىفٍ كى  (3) قىيىا" فىكى  رى

ا، قىاؿى النًَّبيُّ  ـٍ يىتىكىمَّمى ، فىمىمَّا لى ثىَـّ أىبيك بىٍكرو كىعيمىري ، كى رىٍجتي أىتىكىمَّـى : يىا : "ًىيى النٍَّخمىةي"، فىمىمَّا خى مىعى أىًبي قيٍمتي
قىعى ًفي نىٍفًسي أىنَّ  نىعىؾى أىٍف تىقيكلىيىا، لىٍك كيٍنتى قيٍمتىيىا كىافى أىحىبَّ ًإلىيَّ ًمٍف كىذىا أىبىتىاهي، كى : مىا مى يىا النٍَّخمىةي، قىاؿى

ـٍ أىرىؾى كىالى أىبىا بىٍكرو تىكىمٍَّمتيمىا فىكىًرٍىتي  نىعىًني ًإالَّ أىنّْي لى : مىا مى كىذىا، قىاؿى كى
، كغيرىا مف اآلداب التي يطكؿ (4)

مقاـ مما يجب عمى طالب العمـ أف يتحمى بيا، كىي مبثكثة في الكتب المختصة ذكرىا في ىذا ال
 .يادة فميراجعيا فييافي آداب العالـ كالمتعمـ، فمف أراد الزّْ 

 اني: توفر مقومات الت عمـ عند الُمتعمـ.المقصد الث  

حار كعميو أال ييحقر نفسو، بؿ مطمكب منو الغىكص في ب اجتياد الميتعمـ أىمر ضركرم،
، قىاؿى عيمىري  رغبة في الكصكؿ إلى أعمى مراحؿ التَّحصيؿ العممي، ال يىخشى أمكاجو،أك العمـ 

اًب النًَّبيّْ  نَّةه﴾ ]البقرة: يىٍكمنا أًلىٍصحى ـٍ أىٍف تىكيكفى لىوي جى ديكي دُّ أىحى لىٍت: ﴿أىيىكى ٍكفى ىىًذًه اآليىةى نىزى ـى تىرى : ًفي
                                                           

اًة )( (1 / رقـ 65/ 8أخرجو البخارم؛ كتاب: االستئذاف، باب: ًإذىا كىانيكا أىٍكثىرى ًمٍف ثىبلىثىةو فىبلى بىٍأسى ًباٍلميسىارًَّة كىالمينىاجى
، عىٍف أى 6290 ، عىٍف مىٍنصيكرو ًريره دَّثىنىا جى ، حى دَّثىنىا عيٍثمىافي ٍبًد المًَّو (، قاؿ: حى ، عىٍف عى  : الحديث.: قىاؿى النًَّبيُّ ًبي كىاًئؿو

ؿي )( (2 ، كىأىمُّ أيميكًرًه أىٍفضى ـً ٍسبلى ًؿ اإٍلً دَّثىنىا 41/ رقـ 1/65أخرجو مسمـ؛ كتاب: اإليماف، باب: بىيىاًف تىفىاضي (، قاؿ: حى
ٍف أىبً  ًميعنا عى ٍيدو جى مى ٍبدي ٍبفي حي ، كىعى ٍمكىاًنيُّ سىفه اٍلحي ، أىنَّوي سىًمعى حى ٍيجو رى ، عىًف اٍبًف جي : عىٍبده، أىٍنبىأىنىا أىبيك عىاًصـو ، قىاؿى     ي عىاًصـو

اًبرنا  : سىًمٍعتي جى بىٍيًر، يىقيكؿي : سىًمٍعتي النًَّبيَّ أىبىا الزُّ : الحديث. ، يىقيكؿي  يىقيكؿي
اءي كىالتَّاءي أىٍصؿه كىاًحده، كى ( (3 ( اٍلحى نىٍحًكًه". انظر: مقاييس المغة )قاؿ ابف فارس: ")حىتَّ ًؽ كى / 2ىيكى تىسىاقيطي الشٍَّيًء، كىاٍلكىرى
28.) 

يىٍبدىأي األىٍكبىري ًبالكىبلىـً كىالسُّؤىاًؿ )( (4 (، قاؿ: 6144/ رقـ 34/ 8أخرجو البخارم؛ كتاب: األدب، باب: ًإٍكرىاـً الكىًبيًر، كى
دَّثىنىا يىٍحيىى، عىٍف عي  دَّثىنىا ميسىدَّده، حى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو حى ا، قىاؿى ٍنييمى ًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى دَّثىًني نىاًفعه، عى : بىٍيًد المًَّو، حى

 الحديث.
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: ًفي نىٍفًسي [؟ قىاليكا: المَّوي أىٍعمىـي 266 "، فىقىاؿى اٍبفي عىبَّاسو ـي : "قيكليكا نىٍعمىـي أىٍك الى نىٍعمى ، فىغىًضبى عيمىري فىقىاؿى
: بَّاسو "، قىاؿى اٍبفي عى : "يىا اٍبفى أىًخي قيٍؿ كىالى تىٍحًقٍر نىٍفسىؾى ، قىاؿى عيمىري ًربىٍت  ًمٍنيىا شىٍيءه يىا أىًميرى الميٍؤًمًنيفى ضي

، قى  ثىبلن ًلعىمىؿو ًنيٍّ يىٍعمىؿي ًبطىاعىًة المًَّو مى ؿو غى : "ًلرىجي ، قىاؿى عيمىري : ًلعىمىؿو ؟" قىاؿى اٍبفي عىبَّاسو : "أىمُّ عىمىؿو اؿى عيمىري
الىوي" تَّى أىٍغرىؽى أىٍعمى ، فىعىًمؿى ًباٍلمىعىاًصي حى ، ثيَـّ بىعىثى المَّوي لىوي الشٍَّيطىافى ؿَّ عىزَّ كىجى
د ، فبلبد مف الجً (1)

 .بما ال ييخالؼ ضكابط االجتياد العممي عمـ كاالكتشاؼالتَّ كالمثابرة ك 

ف عكة إلى ميجالسة العمماء مف مقكمات التَّ كالدَّ  عمـ، فيتعمـ الطَّالب مف شيخو الكثير كا 
ات، تقننا لعممو كعممو، فبالعمـ يتـ إثبات الذَّ الب مي يخ مف األمكر التي تجعؿ الطَّ المبلزمة لممعمـ كالشَّ 

﴾ ]المجادلة: تعالا قاؿ  اتو ـى دىرىجى ـٍ كىالًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم  .[11ى: ﴿يىٍرفىًع المَّوي الًَّذيفى آمىنيكا ًمٍنكي

مىى أىٍف ا بر عند تحمؿ العمـ، قاؿ كال بد مف الصَّ  تعالى: ﴿قىاؿى لىوي ميكسىى ىىٍؿ أىتًَّبعيؾى عى
مٍّْمتى ريٍشدنا * قىاؿى ًإنَّؾى لى  ًف ًممَّا عي ـٍ تيًحٍط ًبًو تيعىمّْمى ا لى مىى مى كىٍيؼى تىٍصًبري عى ٍبرنا * كى ٍف تىٍستىًطيعى مىًعيى صى

اًبرنا كىالى أىٍعًصي لىؾى أىٍمرنا * قىاؿى فىًإًف اتَّبىٍعتىًني فىبلى تىٍسأىلٍ  ٍبرنا * قىاؿى سىتىًجديًني ًإٍف شىاءى المَّوي صى ًني عىٍف خي
تَّى أيٍحًدثى لىؾى ًمٍنوي ًذٍكرنا﴾  [.71 - 66]الكيؼ:  شىٍيءو حى

كلنا في قصة لقماف مع ابنو الدُّركس كالمعاني السَّامية، فقد أكضح البنو مقكمات التَّعمـ 
ٍذ قىاؿى ليٍقمىافي اًلٍبًنًو كىىيكى يىًعظيوي يىابينىيَّ الى تيٍشًرٍؾ ًبالمًَّو  تعالى:ا كالعيش في ىذه الحياة الفانية، قاؿ  ﴿كىاً 

ٍيًف أىًف ًإفَّ الشٍّْرؾى لىظيمٍ  امى اليوي ًفي عى ًفصى مىى كىٍىفو كى مىمىٍتوي أيمُّوي كىٍىننا عى ٍنسىافى ًبكىاًلدىٍيًو حى ٍينىا اإٍلً ـه عىًظيـه * كىكىصَّ
مىى أىٍف تيٍشًرؾى ًبي مىا لىٍيسى لىؾى ًبًو ًعٍمـه فىبلى  اىىدىاؾى عى ٍف جى ًلكىاًلدىٍيؾى ًإلىيَّ اٍلمىًصيري * كىاً  ييمىا تيًطعٍ اٍشكيٍر ًلي كى

ـٍ بً  ـٍ فىأينىبّْئيكي ٍف أىنىابى ًإلىيَّ ثيَـّ ًإلىيَّ مىٍرًجعيكي كفنا كىاتًَّبٍع سىًبيؿى مى ا ًفي الدٍُّنيىا مىٍعري اًحٍبييمى ا كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى * كىصى مى
ٍخرىةو أىٍك ًفي السَّ  ٍردىؿو فىتىكيٍف ًفي صى بَّةو ًمٍف خى مىاكىاًت أىٍك ًفي اأٍلىٍرًض يىٍأًت ًبيىا يىابينىيَّ ًإنَّيىا ًإٍف تىؾي ًمٍثقىاؿى حى

ًف اٍلميٍنكىًر كىاٍصبً  كًؼ كىاٍنوى عى ةى كىٍأميٍر ًباٍلمىٍعري ًبيره * يىابينىيَّ أىًقـً الصَّبلى مىى مىا المَّوي ًإفَّ المَّوى لىًطيؼه خى ٍر عى
دَّؾى ًلمنَّ  عٍّْر خى ٍزـً اأٍليميكًر * كىالى تيصى ابىؾى ًإفَّ ذىًلؾى ًمٍف عى ا ًإفَّ المَّوى الى أىصى اًس كىالى تىٍمًش ًفي اأٍلىٍرًض مىرىحن

ٍكتي  ٍكًتؾى ًإفَّ أىٍنكىرى اأٍلىٍصكىاًت لىصى كرو * كىاٍقًصٍد ًفي مىٍشًيؾى كىاٍغضيٍض ًمٍف صى ييًحبُّ كيؿَّ ميٍختىاؿو فىخي

                                                           
1) )[ ﴾ نَّةه ًمٍف نىًخيؿو كىأىٍعنىابو ـٍ أىٍف تىكيكفى لىوي جى ديكي دُّ أىحى : البقرةأخرجو البخارم؛ كتاب: تفسير القرآف، باب: قىٍكًلًو: ﴿أىيىكى

ٍبدى المًَّو 4538/ رقـ 32 - 31/ 6[ )266 ، سىًمٍعتي عى ٍيجو رى نىا ًىشىاـه، عىًف اٍبًف جي ـي، أىٍخبىرى دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي         (، قاؿ: حى
مىٍيكىةى، ييحى ا اهي أىبىا بىٍكًر ٍبفى أىًبي مي سىًمٍعتي أىخى : كى ، قىاؿى دّْثي عىًف اٍبًف عىبَّاسو مىٍيكىةى، ييحى : ٍبفى أىًبي مي ، قىاؿى دّْثي عىٍف عيبىٍيًد ٍبًف عيمىٍيرو

اًب النًَّبيّْ قىاؿى عيمىري  ا أًلىٍصحى  : الحديث.، يىٍكمن
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ًميًر﴾ دؿ فيو األب ، فكاف حكار لقماف مع ابنو حكارنا راقينا عظيمنا، يىس[19 - 13]لقماف:  اٍلحى
النَّصائح كاالبف ييحسف اإلنصات، كقد ركز عمى تعريؼ الفرد بخالقو فيي الغاية األسمى لكؿ فرد 
سينت عبلقة الفرد مع ربو كانت عبلقاتو مع اآلخريف في أكج نجاحيا، ككاف ينياه  في الحياة، كاف حى

دَّ عف الشيء كيبرر لو ذلؾ كيفسره، كما في قكلو:  عٍّْر خى ؾى ًلمنَّاًس كىالى تىٍمًش ًفي اأٍلىٍرًض ﴿كىالى تيصى
﴾ ]لقماف:  كرو ا ًإفَّ المَّوى الى ييًحبُّ كيؿَّ ميٍختىاؿو فىخي ، ككاف أسمكبو ال إفراط فيو كال تفريط، بؿ [18مىرىحن

 سعد الفرد إذا سار عميو. ىك منياج حياة، كأسمكب مثالي يى 

 ؤاؿ، كقد كاف مف الميبادرة في السُّ ؤاؿ مف مقكمات حصكؿ العمـ، فبل بد ككذلؾ كثرة السُّ 
ٍيرىةى  أبك ىريرة  ٍف أىًبي ىيرى ا عمى طمب العمـ، عى ٍف أىٍسعىدي  حريصن : ًقيؿى يىا رىسيكؿى المًَّو مى أىنَّوي قىاؿى

ٍيرىةى أى النَّاًس ًبشىفىاعىًتؾى يىٍكـى الًقيىامىًة؟ قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ٍف الى يىٍسأىليًني عىٍف ىىذىا : "لىقىٍد ظىنىٍنتي يىا أىبىا ىيرى
ًديًث أىٍسعىدي النَّاًس ًبشىفىاعىًتي يىٍكـى الًقيىامىةً  مىى الحى ؿي ًمٍنؾى ًلمىا رىأىٍيتي ًمٍف ًحٍرًصؾى عى ده أىكَّ ًديًث أىحى ، مىٍف الحى

ا ًمٍف قىٍمًبًو، أىٍك نىٍفًسًو" اًلصن ا ٍبف ، كعف أىنىس(1)قىاؿى الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي، خى رىجى  ، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ًلؾو مى خى
مىى الًمٍنبىًر، فىذىكىرى السَّاعىةى، فىذىكىرى أىفَّ ًفييىا أيميكرنا عً  ـى عى ، فىقىا مَّى الظٍُّيرى ، فىصى ا، ثيَـّ ًحيفى زىاغىًت الشٍَّمسي ظىامن

ٍف أىحىبَّ أىٍف يىٍسأىؿى عىٍف شىٍيءو فىٍميىٍسأىٍؿ، فىبلى تىٍسأىليكنً  : "مى ا قىاؿى ، مى ـٍ ديٍمتي ًفي ي عىٍف شىٍيءو ًإالَّ أىٍخبىٍرتيكي
ذىافىةى  ٍبدي المًَّو ٍبفي حي ـى عى ميكًني"، فىقىا : "سى قىاًمي ىىذىا" فىأىٍكثىرى النَّاسي ًفي البيكىاًء، كىأىٍكثىرى أىٍف يىقيكؿى مى
(2)  ، السٍَّيًميُّ

ذىافىةي" ثيَـّ أىٍكثىرى  : "أىبيكؾى حي ٍف أىًبي؟ قىاؿى : مى : "سىميكًني" فىبىرىؾى عيمىري  فىقىاؿى : رىًضينىا  أىٍف يىقيكؿى ٍكبىتىٍيًو، فىقىاؿى مىى ري عى
نَّةي كىالنَّا مىيَّ الجى ٍت عى : "عيًرضى ، ثيَـّ قىاؿى مَّدو نىًبيِّا، فىسىكىتى ًبميحى ًباإًلٍسبلىـً ًديننا، كى بِّا، كى ري آًنفنا ًفي عيٍرًض ًبالمًَّو رى

                                                           
ًديًث )( (1 مىى الحى ٍبدي العىًزيًز 99/ رقـ 31/ 1أخرجو البخارم؛ كتاب: العمـ، باب: الًحٍرًص عى دَّثىنىا عى        (، قاؿ: حى
دَّثىنً ا : حى ٍبًد المًَّو، قىاؿى ٍيرىةى ٍبفي عى ٍف أىًبي ىيرى ، عى ٍقبيًرمّْ ك، عىٍف سىًعيًد ٍبًف أىًبي سىًعيدو المى ، عىٍف عىٍمًرك ٍبًف أىًبي عىٍمرو مىٍيمىافي  ي سي

: الحديث.  أىنَّوي قىاؿى
ذىافىة، كناه الزٍُّىًرٌم، أ( (2 ذىافىة ٍبف قىٍيس ٍبف عدم بف سعد بف سيـ القرشي السيمي، يكنى أىبىا حي سمـ عبد ا ٍبف حي

ًمٍف  كىافى ك انية مع أخيو قيس بف حذافة، قديمنا، ككاف مف المياجريف األكليف، ىاجر ًإلىى أرض الحبشة اليجرة الثَّ 
ٍبد المًَّو بف حذافة رسكؿ رىسيكؿ المًَّو  ابىةه، ككىافى عى كىانىٍت ًفيًو ديعى ، كى اًب بىٍدرو ، ًإلىى كسرل بكتاب رىسيكؿ المَّوً  أىٍصحى

: إذا مات كسرل فبل كسرل إلسبلـ، فمزؽ كسرل الكتاب، فىقىاؿى رىسيكؿ المًَّو يدعكه ًإلىى ا قىاؿى : المَّيـٌ مزؽ ممكو، كى
ٍنوي مف الككفييف أىبيك كائؿ،  بعده، كىل عى مىمىة، كسميماف ٍبف سناف، كىرى ٍنوي مف المدنييف مىٍسعيكد ٍبف الحكـ، كىأىبيك سى كىل عى رى

  ٍثمىاف، بمصر، كدفف في مقبرتيا. انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب شيد فتح مصر، كمات ًفي خبلفة عي 
حابة البف حجر )213/ 3(، أسد الغابة البف األثير )891/ 3البف عبد البر )  (. 51/ 4(، اإلصابة في تمييز الصَّ
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ـٍ أىرى  اًئًط، فىمى "ىىذىا الحى ٍيًر كىالشَّرّْ كىالخى
ؤاؿ إف كاف سؤاؿ ، قاؿ ابف عثيميف رحمو ا تعالى: "كالسُّ (1)

عة لحـ ز يأتي يكـ القيامة كما في كجيو م ماؿ فإنو حراـ بؿ ال يزاؿ اإلنساف يسأؿ كيسأؿ حتى
ماذا تقكؿ  ،اس بدكف حاجة كبدكف فائدةؤاؿ عف أحكاؿ النَّ كالعياذ با، كييحتمؿ أف يراد بو كثرة السُّ 

ؤاؿ عف كما أشبو ذلؾ، كييحتمؿ أف ييراد بو كثرة السُّ  ؟ىؿ ىك غني فقير متعمـ أـ جاىؿ ؟في فبلف
ألنو يخشى أف يسأؿ اإلنساف عف شيء  ؛كالًسيَّما في عيد النُّبكة ،العمـ الذم ال يحتاج إليو اإلنساف

كلكف األخير ىذا  ،سألتولـ ييحـر فيحـر مف أجؿ مسألتو، أك عف شيء لـ يجب فيكجب مف أجؿ م
فإف كاف يحتاج إلى ذلؾ كطالب العمـ الذم يسأؿ  ،ؤاؿيقيد بما إذا لـ يحتاج اإلنساف إلى السُّ 

 .(2)بس عف نفسو"المي كيستفيـ فإنو ال بأس أف يسأؿ كيستفيـ كيزيؿ 

 العمـ وَتَمق يو.في ياد دز ال الحث  عمى االث: المقصد الث  

يادة في العمـ سبيؿ إ  ويادة فيلى االبتكار، كقد حىثَّ اإلسبلـ عمى تىنمية العمـ، كطمب الزّْ الزّْ
قيٍؿ رىبّْ ًزٍدًني ًعٍممنا﴾ ]طو: ا مف باب التَّنمية التَّعميمية، قاؿ  [، فقد أيمر سيدنا 114تعالى: ﴿كى

فضؿ بأف يزيده عممنا كلنا فيو أسكة، كال دليؿ أبمغ مف ىذه اآلية عمى  بأف يدعك ا  محمد 
ا يتنقؿ بيف العمكـ المتنكعة  كاالستزادةالعمـ  منو، فبل حد لمعمـ يحصره فيقضي اإلنساف حياتو متعممن

تعالى: ا كيعرؼ مكنكناتيا، كاإلنساف ميما ازداد عممنا ال يصؿ إلى مرحمة الكماؿ العممي، قاؿ 
فىٍكؽى كيؿّْ  ًميـه﴾ ]يكسؼ:  ﴿كى ككمما ازداد اإلنساف عممنا ي معالصيؿ العمـ مف الفتح ،[76ًذم ًعٍمـو عى

 تبيف لو مدل الجيؿ الذم كاف يعيش فيو.

نيكا اتَّقيكا المَّوى كىآًمنيكا ًبرىسيكًلًو ييٍؤًتكيـٍ ا كالتَّقكل سبب لزيادة العمـ، قاؿ   تعالى: ﴿يىاأىيُّيىا الًَّذيفى آمى
ـٍ نيكرنا تىٍمشيكفى  يىٍجعىٍؿ لىكي ًتًو كى ـٍ كىالمَّوي غىفيكره رىًحيـه﴾ ]الحديد: ًكٍفمىٍيًف ًمٍف رىٍحمى يىٍغًفٍر لىكي   كقاؿ [، 28ًبًو كى

ًميـه﴾ ]البقرة: ا تعالى: ـي المَّوي كىالمَّوي ًبكيؿّْ شىٍيءو عى ييعىمّْميكي  .[282﴿كىاتَّقيكا المَّوى كى

عمـ أف مس العمـ البد لمميتكال بد مف استثمار حكاس الميتعمـ في العممية التَّعميمية، ففي مج
ـٍ الى ا ذانو صاغية كقمبو يىًعي ما ييقاؿ، قاؿ آتككف  ـٍ ًمٍف بيطيكًف أيمَّيىاًتكي كي تعالى: ﴿كىالمَّوي أىٍخرىجى

                                                           
كىاًؿ، ( (1 ٍقتي الظٍُّيًر ًعٍندى الزَّ (، قاؿ: 540/ رقـ 114 - 113/ 1أخرجو البخارم؛ كتاب: مكاقيت الصَّبلة، باب: كى

اًلؾو  ًني أىنىسي ٍبفي مى : أىٍخبىرى ، قىاؿى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى نىا شيعىٍيبه : أىٍخبىرى اًف، قىاؿى دَّثىنىا أىبيك اليىمى رىجى ًحيفى  ، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو حى خى
مىى الًمٍنبىًر، فىذىكىرى ا ـى عى ، فىقىا مَّى الظٍُّيرى ، فىصى : الحديث.زىاغىًت الشٍَّمسي ا، ثيَـّ قىاؿى  لسَّاعىةى، فىذىكىرى أىفَّ ًفييىا أيميكرنا ًعظىامن

الحيف )( (2  (.553 – 552/ 6شرح رياض الصَّ
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﴾ ]النحؿ:  كفى ـٍ تىٍشكيري ارى كىاأٍلىٍفًئدىةى لىعىمَّكي ـي السٍَّمعى كىاأٍلىٍبصى عىؿى لىكي كيجب إشعار ، [78تىٍعمىميكفى شىٍيئنا كىجى
تعالى:  في حد ذاتو، قاؿ ابف الجكزم رحمو ا صه قٍ قص نى بالنَّ ضا آرائيـ، كالرّْ  ىميةيف بأمتعممال

ماكات، لرأيت مف "فينبغي لمعاقؿ أف ينتيي إلى غاية ما يمكنو، فمك كاف يتصكر لآلدمي صعكد السَّ 
في  بكة تحصؿ باالجتياد، رأيت المقصر في تحصيمياقائص رضاه باألرض، كلك كانت النُّ أقبح النَّ 

 .(1)حضيض، غير أنو إذا لـ يمكف ذلؾ، فينبغي أف يطمب الممكف"

مكح ىك الذم كاف عند كىذا الطُّ  ،مكح العممي لدل الفرد يؤدم إلى استزادتو مف العمـكالطُّ 
مف سبقنا مف العمماء فكصمكا إلى حظ أكفر مف العمـ، كالمؤسسات النَّاجحة ىي التي تىدفع بأفرادىا 

كرات الًميىنية التَّعميمية، فىتيعد الجامعات منارة العمـ كبيا لمعرفة، كااللتحاؽ بالدَّ نحك االزدياد مف ا
تيحضف المشاريع المتنكعة، منيا: االقتصادية كىي السَّبيؿ لمحصكؿ عمى المعمكمات بأنكاعيا، 

اختيار الًميىف الميناسبة  كالكميات التَّطبيقية ليا دىكر فىعَّاؿ في التَّنمية البىشىًريَّة، كالتَّعميـ ييساعد في
لؤلشخاص، كالتَّعرؼ عمى التَّطكرات كاكتساب الخبرات مف الغير، فالتَّعميـ يزكدنا بالميارات التي 

﴾ ]الزمر: ا تساعدنا في التَّنمية، قاؿ  [، 9تعالى: ﴿قيٍؿ ىىٍؿ يىٍستىًكم الًَّذيفى يىٍعمىميكفى كىالًَّذيفى الى يىٍعمىميكفى
ف الميتعمـ ىك ًمحكر كذلؾ أل ؛الب عمى نفسواتي حيث يعتمد الطَّ لتَّعميـ الذَّ كظير ما يسمى با

العممية التَّعميمية حتى أصبح المعمـ كالمساعد في العممية التَّعميمية، فالتعميـ ليس محصكرنا في 
بر كالمثابرة عند اكتساب العالتَّعميـ النّْ  نما الفرد يتعمـ ذاتينا كيحتاج إلى الصَّ  مـ.ظامي، كا 

كنكلكجية المتطكرة، كاالىتماـ كالبد مف تعزيز ميداف البحث العممي، كاستخداـ الكسائؿ التّْ 
بالعقكؿ كالباحثيف، فيجرة العقكؿ كاألدمغة إلى الخارج ييؤدم إلى تدىكر االقتصاد، كتشكؿ خطرنا 

كلكف لـ  ،ـ اإلسبلميعمى التَّنمية التَّعميمية في بمد ما، فأصحاب العيقكؿ الميياجرة ىـ خريجك العال
متعميـ ىمسنا بيف بفرص لمعمؿ أك معاممة أفضؿ، كالميبلحظ أنو ال ييسمع لمبحث ًذٍكرنا كال ل حظكيى 

بعد أف يفرغكا مف كتابة  راسات العميا يتكقفكفف خريجك الجامعات كخاصة مف الدّْ إالخريجيف، حيث 
القياـ بدراسات، إنما بسبب عدـ كجكد  كليس ىذا بسبب عجزىـ عف ،كتكراهرسالة الماجستير أك الدَّ 

شرؼ عمى ىذه العممية كتقكـ بالتمكيؿ المادم، فبلبد مف اإلنفاؽ عمى البحث العممي مراكز تي 
 كتمكيمو، فيك أمر ضركرم لمرقي بالعمـ.

                                                           
 (.173صيد الخاطر )ص( (1



الَبَشِري ة والت عميمية الث روة َتنمية خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج       

 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفصؿ الث اني

 الفصؿ الثاني

123 

 بط بيف الجوانب الن ظرية والعممية.ابع: الر  المقصد الر  

مّْميكا ﴿ تعالى:ا أىؿ الكتاب، قاؿ أحبار  لك نفع العمـ ببل عمؿ لما ذـ ا  ثىؿي الًَّذيفى حي مى
ثىؿي اٍلقىٍكـً الًَّذيفى كىذَّبيكا ًبآيى  اًر يىٍحًمؿي أىٍسفىارنا ًبٍئسى مى ثىًؿ اٍلًحمى ـٍ يىٍحًمميكىىا كىمى اًت المًَّو كىالمَّوي الى التٍَّكرىاةى ثيَـّ لى

ٍيًد  اف النَّبي [، كك5]الجمعة: ﴾ يىٍيًدم اٍلقىٍكـى الظَّاًلًميفى        يتعكذ مف العمـ الذم ال ينفع، عىٍف زى
ـى ٍبًف ا ا أىٍرقى ٍنييمى ـٍ ًإالَّ كىمىا كىافى رىسيكؿي اً رىًضيى المَّوي عى : الى أىقيكؿي لىكي : "المييَـّ  ، قىاؿى : كىافى يىقيكؿي يىقيكؿي

ٍبفً  ًإنّْي ًؿ، كىاٍلجي ، كىعىذىاًب، اٍلقىٍبًر المييَـّ آًت نىٍفًسي تىٍقكىاىىا، أىعيكذي ًبؾى ًمفى اٍلعىٍجًز، كىاٍلكىسى ـً ، كىاٍلبيٍخًؿ، كىاٍليىرى
ىىا، المييَـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمٍف ًعٍمـو الى يىٍنفىعي  مىٍكالى ًليُّيىا كى ٍيري مىٍف زىكَّاىىا، أىٍنتى كى ًمٍف قىٍمبو الى كىزىكّْيىا أىٍنتى خى ، كى

ًمٍف نىٍفسو الى  ابي لىيىا"يىٍخشىعي، كى ًمٍف دىٍعكىةو الى ييٍستىجى تىٍشبىعي، كى
، قاؿ الميبىاركفكرم رحمو ا تعالى: "كًمٍف (1)

، أك ًعٍمـ ال  مّْـ النَّاس كال يييىذّْب األخبلؽى كاألقكاؿى كاألفعاؿى ًعٍمـو الى يىٍنفىعي، أم: ًعٍمـ ال أىٍعمىؿ بو كال أيعى
 .(2)"فه شىٍرًعيييحتاج إليو أك لـ يىًرد في تىعىمًُّمو إذٍ 

قيًؿ اٍعمىميكا فىسىيىرىل المَّوي ا ، قاؿ كال بد مف تعمـ العمكـ النَّظرية كالتَّطبيقية كذلؾ تعالى: ﴿كى
﴾ ]التكبة:  ـٍ كىرىسيكليوي كىاٍلميٍؤًمنيكفى مىكي اًمرو  ٍبف عىٍف عيٍقبىة[، ك 105عىمى  ، قىاؿ: سىًمٍعتي رىسيكؿى اً عى

مىى اٍلًمٍنبى  ا اٍستىطىٍعتيـٍ ًمٍف قيكَّةو﴾ ]األنفاؿ: كىىيكى عى ـٍ مى : "﴿كىأىًعدُّكا لىيي ، أىالى 60ًر، يىقيكؿي [، أىالى ًإفَّ اٍلقيكَّةى الرٍَّميي
" ، أىالى ًإفَّ اٍلقيكَّةى الرٍَّميي ًإفَّ اٍلقيكَّةى الرٍَّميي
لذلؾ تقكـ الجامعات  ،، فالتَّدريب قبؿ القتاؿ كقبؿ أم عمؿ(3)

بالتَّدريب الميداني كاالنخراط في الكسط التَّعميمي، حتى يكتسبكا الميارات البلزمة  ةمببتكميؼ الطَّ 
مبة، فالتَّعميـ كسيمة إلعداد الفرد كتدريبو عمى أداء عمؿ معيف، كلو دكر فعاؿ في عامؿ مع الطَّ لمتَّ 
 نمية القكل العاممة.تى 

                                                           
ا لى ( (1 ًمٍف شىرّْ مى ًذ ًمٍف شىرّْ مىا عيًمؿى كى ٍؿ )أخرجو مسمـ؛ كتاب: الذّْكر كالدُّعاء كالتَّكبة كاالستغفار، باب: التَّعىكُّ / 4ـٍ ييٍعمى

ٍبًد اً ٍبًف نيمىيٍ 2722/ رقـ 2088 مَّدي ٍبفي عى ميحى ، كى ـى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍسحى دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، كىاً  كىالمٍَّفظي  -رو (، قاؿ: حى
دَّثىنىا  رىاًف: حى قىاؿى اآٍلخى نىا كى اؽي: أىٍخبىرى ، قىاؿى ًإٍسحى اًرًث، كىعىٍف أى  -اًلٍبًف نيمىٍيرو ٍبًد اً ٍبًف اٍلحى ، عىٍف عى  بيك ميعىاًكيىةى، عىٍف عىاًصـو

ـٍ ًإالَّ كىمىا كىافى رىسيكؿي اً  : الى أىقيكؿي لىكي ، قىاؿى ٍيًد ٍبًف أىٍرقىـى ، عىٍف زى : الحديث. أىًبي عيٍثمىافى النٍَّيًدمّْ : كىافى يىقيكؿي  يىقيكؿي
 (.319/ 9تحفة األحكذم )( (2
ًممىوي ثيَـّ نىًسيىوي )أ( (3 ْـّ مىٍف عى ذى مىٍيًو، كى ٍمًي كىاٍلحىثّْ عى (، 1917/ رقـ 1522/ 3خرجو مسمـ؛ كتاب: اإلمارة، باب: فىٍضًؿ الرَّ

ًميٍّ ثي  اًرًث، عىٍف أىًبي عى ك ٍبفي اٍلحى ًني عىٍمري ، أىٍخبىرى نىا اٍبفي كىٍىبو ، أىٍخبىرى كؼو كفي ٍبفي مىٍعري دَّثىنىا ىىاري ، أىنَّوي مىامى قاؿ: حى ةى ٍبًف شيفىيٍّ
: سىًمٍعتي رىسيكؿى اً  ، يىقيكؿي اًمرو : الحديث. سىًمعى عيٍقبىةى ٍبفى عى مىى اٍلًمٍنبىًر، يىقيكؿي  كىىيكى عى
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فإذا اجتمعا كاف الفىبلح كالسَّعادة : "كالعمؿ لقاح العمـ رحمو ا تعالى قاؿ ابف قيـ الجكزية
ف انفرد أحدىما عف اآلخر لـ ييفد شيئنا، كالحمـ لقاح العمـ فإذا اجتمعا حصمت سيادة الدُّنيا كاآلخرة  كا 

ف انفرد أحدىما عف صاحبو فات النَّفع كاالنتفاع"  .(1)كحصؿ االنتفاع بعمـ العىاًلـ، كا 

 . حابةلمص   َتعميمو المطمب الخامس: َتنمية الت عميـ مف خالؿ 

عميـ، كتسب إال بالتَّ اإلنساف ىك الميـ في العممية التَّعميمية ثـ المادة التي تيدَّرس، كالعمـ ال يي 
مف اىتماـ كالعامؿ الميتعمـ بمثابة الميعدات كاألجيزة الثَّمينة فبل يمكف االستغناء عنو، لذلؾ ال بد 

فيو قاؿ الذم ، محمد  جمعاء نبينا لبىشىًريَّةا معمـ ،ناـألاكقدكة  إماـ المعمميف الميعمـ بو، ككاف
مىًميّْ  ميعىاًكيىةى ٍبفً  كىـً السُّ ا قىٍبمىوي كىالى بىٍعدىهي أىٍحسىفى تىٍعًميمنا ًمٍنوي"" : اٍلحى مىا رىأىٍيتي ميعىمّْمن

فكاف أحرص ، (2)
كالتَّعمـ، فالطالب  عمى العمـ فكانكا أحرص النَّاس الخمؽ عمى العمـ كالتَّعمـ، فاقتدل بو أصحابو 

ـٍ ًفي تعالى: ﴿ا قاؿ ، لوكأسكة فيك قدكة  آخر يتأثر بمعممو أكثر مف تأثره بأم شخص لىقىٍد كىافى لىكي
ك المَّوى كىاٍليىٍكـى اآٍل  سىنىةه ًلمىٍف كىافى يىٍرجي ذىكىرى المَّوى كىًثيرنارىسيكًؿ المًَّو أيٍسكىةه حى  قاؿ ك  ،[21]األحزاب: ﴾ ًخرى كى

ـٍ آيىاًتًو ا  مىٍيًي ـٍ يىٍتميك عى ـٍ رىسيكالن ًمٍف أىٍنفيًسًي ٍؤًمًنيفى ًإٍذ بىعىثى ًفيًي مىى اٍلمي ـٍ تعالى: ﴿لىقىٍد مىفَّ المَّوي عى كّْيًي ييزى كى
﴾ ]آؿ عمراف:  ؿو ميًبيفو ٍف كىانيكا ًمٍف قىٍبؿي لىًفي ضىبلى ييعىمّْميييـي اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى كىاً  كعف األعرج  ،[164كى

ٍيرىةى  عبد الرٍَّحمىف بف ىيٍرميز، ًني أىبيك ىيرى ٍيرىةى ييٍكًثري قاؿ: أىٍخبىرى ـٍ تىٍزعيميكفى أىفَّ أىبىا ىيرى : ًإنَّكي ًديثى ، قىاؿى الحى
مىى رىسيكًؿ المَّوً  ـي رىسيكؿى المًَّو  عى ٍكًعدي ًإنّْي كيٍنتي اٍمرىأن ًمٍسًكيننا، أىٍلزى كىافى مىى ًمٍؿًء عى  ، كىالمَّوي المى بىٍطًني، كى

ٍفؽي  كفى يىٍشغىميييـي الصَّ المييىاًجري
مىى  ـي عى اري يىٍشغىميييـي الًقيىا كىانىًت األىٍنصى ،  ًباألىٍسكىاًؽ، كى ـٍ فىشىًيٍدتي ًمٍف أىٍمكىاًلًي

قىالىًتي  رىسيكًؿ المَّوً  تَّى أىٍقًضيى مى ٍف يىٍبسيٍط ًردىاءىهي حى : "مى قىاؿى ، كى ، ثيَـّ يىٍقًبٍضوي، فىمىٍف يىٍنسىى شىٍيئنا ذىاتى يىٍكـو
ا نىًسيتي شىٍيئنا سىًمٍعتيوي ًمٍنوي" ، فىكىالًَّذم بىعىثىوي ًبالحىؽّْ مى مىيَّ سىًمعىوي ًمنّْي" فىبىسىٍطتي بيٍردىةن كىانىٍت عى
، كقد راعى (3)

، فيي عظيمة النَّفع يـفي التَّعم كاستخداـ الكسائؿ التَّعميمية المتنكعة ،الكثير مف األمكر  النَّبي
                                                           

 (.200- 199الفكائد )ص( (1
نىٍسًخ ( (2 ًة، كى بلى ـً ًفي الصَّ ًتًو )أخرجو مسمـ؛ كتاب: المساجد كمكاضع الصَّبلة، باب: تىٍحًريـً اٍلكىبلى / 1مىا كىافى ًمٍف ًإبىاحى

بَّاًح، كىأىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، 537/ رقـ 381 مَّدي ٍبفي الصَّ ٍعفىرو ميحى دَّثىنىا أىبيك جى ًديًث  -(، قاؿ: حى بىا ًفي لىٍفًظ اٍلحى تىقىارى  -كى
كَّاؼً  اجو الصَّ جَّ ، عىٍف حى ـى اًعيؿي ٍبفي ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا ًإٍسمى : حى ٍيميكنىةى، عىٍف قىاالى ًؿ ٍبًف أىًبي مى ، عىٍف ًىبلى ، عىٍف يىٍحيىى ٍبًف أىًبي كىًثيرو

مّْي مىعى رىسيكًؿ اً  : بىٍينىا أىنىا أيصى ، قىاؿى مىًميّْ كىـً السُّ ، عىٍف ميعىاًكيىةى ٍبًف اٍلحى ، عىطىاًء ٍبًف يىسىارو ؿه ًمفى اٍلقىٍكـً ، ًإٍذ عىطىسى رىجي
ميؾى اي  : يىٍرحى عىميكا يىضٍ فىقيٍمتي ، فىجى كفى ًإلىيَّ ؟ تىٍنظيري ـٍ : كىاثيٍكؿى أيمّْيىاٍه، مىا شىٍأنيكي ، فىقيٍمتي ـٍ اًرًى اًني اٍلقىٍكـي ًبأىٍبصى ـٍ  فىرىمى ًربيكفى ًبأىٍيًديًي

مَّى رىسيكؿي اً  ، فىمىمَّا صى مّْتيكنىًني لىًكنّْي سىكىتُّ ـٍ ييصى ، فىمىمَّا رىأىٍيتييي ـٍ اًذًى مىى أىٍفخى  فىًبأىًبي ىيكى كىأيمّْي... الحديث. ،عى
 (.90سبؽ تخريجو )ص( (3



الَبَشِري ة والت عميمية الث روة َتنمية خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج       

 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفصؿ الث اني

 الفصؿ الثاني

125 

السُّبؿ الكثيرة لتعميـ  كاألثر، فىيىصؿ بيا المعمـ لغاياتو كأىدافو بأقؿ كقت ممكف، كقد اتبع النَّبي 
 حابة كغيرىـ، كمنيا: الصَّ 

 .بو عند الت عميـ المحيطة توبيئتعمـ بربط المُ  المقصد األوؿ:

اًء فىٍكقىييـٍ  اال بد مف ربط المادة العممية ببيئة الميتعمـ، قاؿ  كا ًإلىى السَّمى ـٍ يىٍنظيري تعالى: ﴿أىفىمى
كىاًسيى كىأىٍنبى  كجو * كىاأٍلىٍرضى مىدىٍدنىاىىا كىأىٍلقىٍينىا ًفييىا رى مىا لىيىا ًمٍف فيري يَّنَّاىىا كى ٍتنىا ًفييىا ًمٍف كيؿّْ كىٍيؼى بىنىٍينىاىىا كىزى

ٍكجو بىًيي ًمقىٍت تعالى: ﴿أى ا قاؿ ك  [،7، 6جو﴾ ]ؽ: زى ًبًؿ كىٍيؼى خي كفى ًإلىى اإٍلً اًء  *فىبلى يىٍنظيري لىى السَّمى كىاً 
لىى اٍلًجبىاًؿ كىٍيؼى نيًصبىٍت  *كىٍيؼى ريًفعىٍت  ٍت﴾ ]الغاشية:  *كىاً  لىى اأٍلىٍرًض كىٍيؼى سيًطحى [، 20 - 17كىاً 

تعميمو أنو عند  نَّبي إثارة المتعمـ كتحفيز تفكيره، ككاف مف منيج ال ؽ ا مى ففي النَّظر فيما خى 
تعمـ كيشعر بو مما يعايشو المي  ففي النَّظر فيما خمؽ ا  بيعة مف مكاد،عميـ بما في الطَّ يربط التَّ 

 .لو ليفكر كيتدبر في تمؾ األشياء إثارةن 

ليكف  ،تعمـ ببيئتو كما فييا مف أشياءالمي أنو يربط  في التَّعميـ كاف مف منيج النَّبي لذا  
: قىاؿى أىًبي ميكسىى األىٍشعىًرمّْ  عىفٍ ، النَّبي ع لدل المتعمـ فيسيؿ عميو فيـ مراد ذلؾ أكق ، قىاؿى
مىى النّْسىاًء كىفىٍضًؿ الثًَّريدً النًَّبيُّ  اًئشىةى عى ،  (1): "فىٍضؿي عى اًؿ كىًثيره ، كىمىؿى ًمفى الرّْجى مىى سىاًئًر الطَّعىاـً عى

ـٍ يىٍكميٍؿ ًمفى النّْسىاًء:  لى "كى ، كىآًسيىةي اٍمرىأىةي ًفٍرعىٍكفى ـي ًبٍنتي ًعٍمرىافى ٍريى ًإالَّ مى
(2). 

مَّارن  يأكؿ النَّبي  كبينما كاف حابة  (3)اجي ا عظيمنا لو عبلقة أمرن  انتيز الفرصة ًلييعمـ الصَّ
ممكا ىذا ، بو ليككف أكقع في نفكسيـ فبل ينسكف المسألة لعدـ نسيانيـ لممكقؼ الذم مف خبللو عي

                                                           
ا أىٍشبىيىوي". انظر: مقايي( (1 مى دى( الثَّاءي كىالرَّاءي كىالدَّاؿي أىٍصؿه كىاًحده، كىىيكى فىتُّ الشٍَّيًء، كى / 1س المغة )قاؿ ابف فارس: ")ثىرى

       (. قاؿ 419/ 1كى ثريد". انظر: جميرة المغة )(. كقاؿ ابف ديريد: "ككؿ خبز ثردتو ًفي لبف أىك مرؽ فىيي 375
ذ ًمفى المٍَّحـً كالثًَّريد مىعنا، أًلىفَّ الثًَّريد الى يىكيكفي ًإالَّ ًمفٍ  ا أىرىادى الطَّعاـ المتَّخى نَّمى ا تىجً لٍحـ  ابف األثير: "كىاً  اًلبنا، كالعرىب قىمَّمى  دغى

ييقىاؿي ال ا كىالى ًسيَّما بمىٍحـ، كى ا يىكيكفي ًفي طىًبيخن ًؽ أىٍكثىري ممَّ ا ًفي المرى ـي نىًضيجن دي المٍَّحمىٍيف، بىًؿ المَّذَّةي كالقيٌكة ًإذىا كىافى المٍَّح ثًَّريد أىحى
". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )  (.209/ 1نىٍفًس المٍَّحـً

ـي ًإفَّ المَّوى ييبىشّْريًؾ ًبكىًممىةو ًمٍنوي أخرجو البخارم؛ كتاب: أحاديث األنبياء، باب: قىٍكًلًو تىعىالىى ( (2 ٍريى }ًإٍذ قىالىًت المىبلىًئكىةي يىا مى
ـى{ ]آؿ عمراف:  ٍريى دَّثىنىا شيٍعبىةي، عىٍف 3433/ رقـ 164/ 4[ )45اٍسميوي المىًسيحي ًعيسىى اٍبفي مى ـي، حى دَّثىنىا آدى (، قاؿ: حى

: سىًمٍعتي ميرَّةى  ٍف أىًبي ميكسىى األىٍشعىًرمّْ عىٍمًرك ٍبًف ميرَّةى، قىاؿى دّْثي عى ، ييحى : قىاؿى النًَّبيُّ اليىٍمدىاًنيَّ  : الحديث.، قىاؿى
مَّاري ال( (3 مَّاري جي مًُّع... كىاٍلجي مىى التَّجى ـي كىالرَّاءي أىٍصؿه كىاًحده يىديؿُّ عى ـي كىاٍلًمي ( اٍلًجي ٍمره ا، قاؿ ابف فارس: ")جى اميكريهي أىٍيضن نٍَّخًؿ كىجى
مَّارىة قىٍمبي النٍَّخمة كشىٍحمىتيا". انظر: 477/ 1ًىيى شىٍحمىةي النٍَّخمىًة". انظر: مقاييس المغة )كى  (، كقاؿ ابف األثير: "الجى

 (.294/ 1النّْياية في غريب الحديث كاألثر )
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: كيٍنتي ًعٍندى النًَّبيّْ ـ، العم ا، قىاؿى : "ًمفى  عىًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عىٍنييمى مَّارنا، فىقىاؿى  كىىيكى يىٍأكيؿي جي
 : ، قىاؿى ـٍ ًؿ الميٍؤًمًف"، فىأىرىٍدتي أىٍف أىقيكؿى ًىيى النٍَّخمىةي، فىًإذىا أىنىا أىٍحدىثييي رىةه كىالرَّجي ًر شىجى ، (1)مىةي""ًىيى النَّخٍ الشَّجى

ربط المتعمـ ببيئتو المحيطة في  النًَّبيّْ  كغيرىا مف األمثمة الكثيرة في السُّنة النَّبكية في بياف منيج
 ، اكتفيت بذكر ىذيف المثاليف منيا مخافة اإلطالة.عند التَّعميـبو 

 .بيف يدي الموضوع اني: الت مييدالمقصد الث  

تيجاه لتي تيعطى مف أىـ األمكر المشكقة، كالممفتة لممتعمـ بيف يدم المادة العممية االتَّمييد 
ٍنيج النَّبي معممو، لكي ال يفكتو شيء منيا، فمذا  التَّمييد بيف يدم المادة العممية التي  كاف مف مى

حىصؿ النتباىيـ إليو كأبعد عف االلتفات إلى غيره، فيدعى أ ، ليككف ذلؾيريد تعميميا الصَّحابة 
ٍيرىةى فبأقؿ اإلمكانات، أك مف المحاضرة الفائدة المرجكة مف الدَّرس المراد ك عمى  ، أىفَّ  عىٍف أىًبي ىيرى

: "ًإفَّ  رىسيكؿى اً  ـى لىوي كىالى مىتىاعى، فىقىاؿى ؟" قىاليكا: اٍلميٍفًمسي ًفينىا مىٍف الى ًدٍرىى ا اٍلميٍفًمسي كفى مى : "أىتىٍدري قىاؿى
قىذىؼى ىىذىا، كىأىكىؿى اٍلميٍفًمسى ًمٍف أيمًَّتي يىأٍ  يىٍأًتي قىٍد شىتىـى ىىذىا، كى ، كىزىكىاةو، كى ًصيىاـو ةو، كى بلى ًة ًبصى ًتي يىٍكـى اٍلًقيىامى

سىنىاًتًو، فىًإٍف فىًنيىتٍ  سىنىاًتًو، كىىىذىا ًمٍف حى رىبى ىىذىا، فىييٍعطىى ىىذىا ًمٍف حى ـى ىىذىا، كىضى سىفىؾى دى  مىاؿى ىىذىا، كى
سىنىاتيوي قىٍبؿى  مىٍيًو، ثيَـّ طيًرحى ًفي النَّاًر"حى ٍت عى ـٍ فىطيًرحى طىايىاىي مىٍيًو أيًخذى ًمٍف خى  فقد مىيَّد ، (2)أىٍف ييٍقضىى مىا عى

اًرثىةكعٍف بسؤاؿ ثـ فصؿ في اإلجابة،  : سىًمٍعتي النًَّبيَّ  ٍبفى كىٍىبو  حى مىى  ، قىاؿى ـٍ عى : "أىالى أىديلُّكي يىقيكؿي
نًَّة؟ كيؿُّ  عَّؼو  أىٍىًؿ الجى ًعيؼو ميتىضى ضى

كَّاظو (3) ىبىرَّهي، كىأىٍىًؿ النَّاًر: كيؿُّ جى مىى المًَّو ألى ـى عى ، لىٍك أىٍقسى
 (1)عيتيؿٍّ  (4)

                                                           
اًر كىأىٍكًمًو )( (1 مَّ ـي  (، قاؿ:2209/ رقـ 78/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: بىٍيًع الجي ًليًد ًىشىا دَّثىنىا أىبيك الكى    حى
ٍنييمى ا ًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ، عى اًىدو ، عىٍف ميجى ٍف أىًبي ًبٍشرو دَّثىنىا أىبيك عىكىانىةى، عى ًمًؾ، حى ٍبًد المى : كيٍنتي ًعٍندى ٍبفي عى  ا، قىاؿى

مَّارنا... الحديث. النًَّبيّْ   كىىيكى يىٍأكيؿي جي
مة كاآلداب، باب: تىٍحًريـً الظٍُّمـً ) أخرجو مسمـ؛( (2 دَّثىنىا قيتىٍيبىةي 2581/ رقـ 1997/ 4كتاب: البّْر كالصّْ    (، قاؿ: حى
ًء، عىٍف أىًبيًو، عى ا ، عىًف اٍلعىبلى ٍعفىرو اًعيؿي كىىيكى اٍبفي جى دَّثىنىا ًإٍسمى : حى ، قىاالى ٍجرو ًميُّ ٍبفي حي ، كىعى ٍيرىةى ٍبفي سىًعيدو أىفَّ  ،ٍف أىًبي ىيرى

: الحديث. رىسيكؿى اً   قىاؿى
ثىاثًة الحاؿ". انظر: ا( (3 مىٍيًو ًفي الدُّنيا لمفىٍقر كرى بَّركف عى عَّفيوي النَّاسي كيىتىجى لنّْياية في قاؿ ابف األثير: "ييًريدي الًَّذم يىتىضى

 (.88/ 3غريب الحديث كاألثر )
ـي كىاٍلكىاكي كى ( (4 ظى( اٍلًجي كى كَّاظي اٍلكىًثيري المٍَّحـً قاؿ ابف فارس: ")جى الظَّاءي أىٍصؿه كىاًحده ًلنىٍعتو قىًبيحو الى ييٍمدىحي ًبًو. قىاؿى قىٍكـه: اٍلجى

ظىاننا". انظر: مقاييس المغة ) كى اظى يىجيكظي جى : جى ميكع 495/ 1اٍلميٍختىاؿي ًفي ًمٍشيىًتًو. ييقىاؿي كَّاظ: الجى (. كقاؿ ابف األثير: الجى
ًقي  (.316/ 1ؿى القىًصير البىًطيف. انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )المىنيكع... كى
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" ميٍستىٍكًبرو
ٍيرىةى (2) طىايىا،  ، أىفَّ رىسيكؿى اً ، كعىٍف أىًبي ىيرى ك اي ًبًو اٍلخى مىى مىا يىٍمحي ـٍ عى : "أىالى أىديلُّكي قىاؿى

يىٍرفى  مىى اٍلمىكىاًرهً كى كًء عى : "ًإٍسبىاغي اٍلكيضي اًت؟" قىاليكا بىمىى يىا رىسيكؿى اً قىاؿى عي ًبًو الدَّرىجى
طىا ًإلىى (3) كىٍثرىةي اٍلخي ، كى

بىاطي" ـي الرّْ ًة، فىذىًلكي ًة بىٍعدى الصَّبلى اٍلمىسىاًجًد، كىاٍنًتظىاري الصَّبلى
ٍيرىةى  مف األدلة كذلؾ، عفٍ ، ك (4) ، أىًبي ىيرى

: قىاؿى رىسيكؿي اً  مىى  : قىاؿى ـٍ عى ابُّكا، أىكىالى أىديلُّكي تَّى تىحى تَّى تيٍؤًمنيكا، كىالى تيٍؤًمنيكا حى نَّةى حى ميكفى اٍلجى "الى تىٍدخي
؟ أىٍفشيكا ابىٍبتيـٍ شىٍيءو ًإذىا فىعىٍمتيميكهي تىحى
(5) " ـٍ ـى بىٍينىكي السَّبلى

في بداية بلب ، فيطرح المعمـ المسألة عمى الطُّ (6)
بدم كؿ مف المتعمميف رأيو في المسألة مما يثير عقكليـ كأفكارىـ فيتحقؽ اليدؼ المرجك يي رس، فى الدَّ 

تعالى: ﴿كىىىٍؿ أىتىاؾى ا مييد مف خبللو يستطيع الطَّالب معرفة ما سيتـ تعممو، كقاؿ رس، فالتَّ مف الدَّ 
كا اٍلًمٍحرىابى * إً  ٍصـً ًإٍذ تىسىكَّري ٍصمىاًف بىغىى نىبىأي اٍلخى ٍؼ خى مىى دىاكيكدى فىفىًزعى ًمٍنييـٍ قىاليكا الى تىخى ميكا عى ٍذ دىخى

رىاًط﴾ ]ص:  ؽّْ كىالى تيٍشًطٍط كىاٍىًدنىا ًإلىى سىكىاًء الصّْ ـٍ بىٍينىنىا ًباٍلحى مىى بىٍعضو فىاٍحكي نىا عى [، كىك 22، 21بىٍعضي
 أدعى لجذب االنتباه.

 

                                                                                                                                                                          
قيكَّةو ًفي الشٍَّيًء. ًمٍف ذى ( (1 مىى ًشدَّةو كى ًحيحه يىديؿُّ عى ـي أىٍصؿه صى ( اٍلعىٍيفي كىالتَّاءي كىالبلَّ ، قاؿ ابف فارس: ")عىتىؿى ًؿ اٍلعيتيؿُّ ًلؾى الرَّجي

". انظر: مقاييس المغة )كىىيكى الشًَّديدي اٍلقىًكمَّ ا حي اٍلًجٍسـً حَّ : الشَّديدي 223/ 4ٍلميصى ، كىىيكى (. كقاؿ ابف األثير: "العيتيؿُّ
اًفي، كالفىٌظ الىًغميظ ًمفى النَّاس". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )  (.180/ 3الجى

{ ]األنعاـ: أخرجو البخارم؛ كتاب: األيماف كالنُّذكر، باب: قىٍكًؿ المًَّو تى ( (2 ـٍ اًنًي ٍيدى أىٍيمى / 8[ )109عىالىى: }كىأىٍقسىميكا ًبالمًَّو جى
، سىًمٍعتي 6657/ رقـ 134 اًلدو ٍعبىًد ٍبًف خى ٍف مى دَّثىنىا شيٍعبىةي، عى ، حى دَّثىًني غيٍندىره مَّدي ٍبفي الميثىنَّى، حى دَّثىنىا ميحى اًرثىةى (، قاؿ: حى حى

: سىًمٍعتي النَّ ا ، قىاؿى : الحديث. ًبيَّ ٍبفى كىٍىبو  يىقيكؿي
ْـّ كىالٍ ( (3 مىٍيًو، كالكيٍره ًبالضَّ ٍنسىافي كيىشيؽُّ عى ا يكرىىيو اإٍلً ٍمعي مىٍكرىه، كىىيكى مى : جى فىٍتًح: اٍلمىشَّقة، قاؿ ابف األثير: "المكاًره، ًىيى

أ مىعى البىٍرد الشًَّديًد كالًعمىؿ الًَّتي يىتىأذَّل مى  ٍعنىى أىٍف يىتىكىضَّ ة ًإلىى طىمىبو، كالسَّعي ًفي كىاٍلمى عىيىا ًبمىٌس الماء، كمع إٍعكىاًزه كالحاجى
ا أىٍشبىوى ذىًلؾى ًمفى اأٍلىٍسبىاًب الشَّاقَّة". انظر: النّْياية في غريب مى ًف اٍلغىاًلي، كى الحديث كاألثر  تىٍحًصيمو، أىًك اٍبًتياعو ًبالثَّمى

(4 /168 – 169.) 
مىى اٍلمىكىاًرًه )أخرجو مسمـ؛ كتاب: الطَّيار ( (4 كًء عى دَّثىنىا يىٍحيىى 251/ رقـ 219/ 1ة، باب: فىٍضًؿ ًإٍسبىاًغ اٍلكيضي (، قاؿ: حى
ٍعفىرو ا اًعيؿى ٍبًف جى ٍف ًإٍسمى ًميعنا عى ٍجرو جى قيتىٍيبىةي، كىاٍبفي حي ، كى اًعيؿي  -ٍبفي أىيُّكبى دَّثىنىا ًإٍسمى : حى ءي  -قىاؿى اٍبفي أىيُّكبى ًني اٍلعىبلى ، أىٍخبىرى

ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى ٍف أىًبيًو، عى : الحديث. ، أىفَّ رىسيكؿى اً عى  قىاؿى
: فى ( (5 ٍرؼي اٍلميٍعتىؿُّ كىًممىةه كىاًحدىةه، كىًىيى ظيييكري الشٍَّيًء، ييقىاؿي ". قاؿ ابف فارس: ")فىشىا( اٍلفىاءي كىالشّْيفي كىاٍلحى شىا الشٍَّيءي: ظىيىرى

 أم اظيركا كانشركا السَّبلـ بينكـ. قمت:(. 504/ 4انظر: مقاييس المغة )
بَّةى اٍلميٍؤًمًني( (6 ، كىأىفَّ مىحى نَّةى ًإالَّ اٍلميٍؤًمنيكفى ؿي اٍلجى اًف، كىأىفَّ أخرجو مسمـ؛ كتاب: اإليماف، باب: بىيىاًف أىنَّوي الى يىٍدخي يمى فى ًمفى اإٍلً

كًليىا ) ـً سىبىبنا ًلحيصي ًكيعه، عىًف 54/ رقـ 74/ 1ًإٍفشىاءى السَّبلى دَّثىنىا أىبيك ميعىاًكيىةى، كىكى دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، حى (، قاؿ: حى
: قىاؿى رىسيكؿي اً  ٍيرىةى، قىاؿى ، عىٍف أىًبي ىيرى اًلحو ٍف أىًبي صى  : الحديث.اأٍلىٍعمىًش، عى
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 لذ اتية لممتعمميف.الفروؽ االث: مراعاة المقصد الث  

النَّاس كىك أعمـ بحاليـ، كالجميع ليسكا عمى درجة كاحدة مف الفيـ  خمؽ ا 
ًميّّ  ، المَّوي بف أبي طالب  كاالستيعاب، قىاؿى عى ا يىٍعًرفيكفى أىتيًحبُّكفى أىٍف ييكىذَّبى ، ًبمى دّْثيكا النَّاسى : "حى

كىرىسيكليوي"
حدثيـ بما يفيمكف، فيـ ليسكا عمميـ كيي ة بحاجة إلى مف يي كالطُّبلب في المراحؿ المتعدد ،(1)

ٍبد اً ٍبفى مىٍسعيكدو  دّْثو قىٍكمنا : ، قىاؿى عمى درجة كاحدة مف الفيـ كاالستيعاب، عٍف عى ا أىٍنتى ًبميحى "مى
ـٍ ًفٍتنىةن" ، ًإالَّ كىافى ًلبىٍعًضًي ـٍ ًديثنا الى تىٍبميغيوي عيقيكلييي حى
يٍ ك ، (2) بلن أىتىى النًَّبيَّ  رىةى عىٍف أىًبي ىيرى ، ، أىفَّ رىجي
 : دي، فىقىاؿى ًلدى ًلي غيبلىـه أىٍسكى : يىا رىسيكؿى المًَّو، كي ؟"فىقىاؿى :  "ىىٍؿ لىؾى ًمٍف ًإًبؿو ، قىاؿى ـٍ : نىعى :  "مىا أىٍلكىانييىا؟"قىاؿى قىاؿى

ٍمره  : (3)حي ىىٍؿ ًفييىا ًمٍف أىٍكرىؽى "، قىاؿى
: "؟(4) ، قىاؿى ـٍ : نىعى ؟" قىاؿى : لىعىمَّوي نىزىعىوي ًعٍرؽه  "فىأىنَّى ذىًلؾى :(5)قىاؿى  ، قىاؿى

مراده بأبسط طريقة كأيسرىا ليذا األعرابي، إذ  النَّبي ، ىكذا أكصؿ (6)"فىمىعىؿَّ اٍبنىؾى ىىذىا نىزىعىوي "
عمى قدر عقمو، فمـ ييجبو بإجابة مباشرة أك بكبلـ عممي يرتبط اليكـ بما يسمى بػ"عمـ  خاطبو 

لجينات كالكراثة"، إنما ربطو بأمر ييعايشو، كىك اإلبؿ، فسألو عف لكنيا، كمف ثـ سألو ىؿ مف بينيا ا
عف ىذا  النَّبي ما ىك مختمؼ عنيا في المكف، فما كاف مف األعرابي إال أف قاؿ: نعـ، فسألو 
أف يجيبو  نَّبي الاإلبؿ المختمؼ عف باقي اإلبؿ في لكنو، مف أيف لو ىذا المكف؟ فأجابو بما أراد 

بو كيكصمو إليو، بقكلو: "لعمو نزعة عرؽ"، فأيف المعممكف كالدُّعاة اليكـ مف ىذا المطؼ في اإلرشاد 
 .كالنُّصح كالتَّعميـ؟

                                                           
، كىرىاًىيىةى أىٍف الى يىٍفيىميكا )أخرجو البخارم؛ كتاب: العمـ، باب: مىٍف خىصَّ ًبالًعٍمـً قىكٍ ( (1 (، 127/ رقـ 37/ 1منا ديكفى قىٍكـو

 . ًميٍّ ًبذىًلؾى ٍف أىًبي الطُّفىٍيًؿ عىٍف عى بيكذو عى رَّ كًؼ ٍبًف خى ٍف مىٍعري دَّثىنىا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي ميكسىى عى  قاؿ: حى
 (.63)صخريجو كالحكـ عميو سبؽ ت ((2
( الٍ  ((3 مىرى ٍمرىةي ًفي اأٍلىٍلكىاًف". قاؿ ابف فارس: ")حى ٍمرىًة... اٍلحي ـي كىالرَّاءي أىٍصؿه كىاًحده، كىىيكى ًمفى الًَّذم ييٍعرىؼي ًباٍلحي اءي كىاٍلًمي حى

 (101/ 2انظر: مقاييس المغة )
اًلؾو بىٍؿ يىًميؿي ًإلىى اٍلغىبىرىًة". انظر: فتح البارم( (4 ا: 443/ 9) قاؿ ابف حجر: "الًَّذم ًفيًو سىكىاده لىٍيسى ًبحى (، كقاؿ أيضن

ًبؿ الًَّتي تضرب ًإلىٌي لكف الرماد". انظر: فتح البارم البف حجر ) (، كقاؿ النَّككم: 205/ 1"الكرقة مف األلكاف ًفي اإٍلً
اًد أىٍكرىؽي". انظر: شرح النَّ  ًمٍنوي ًقيؿى ًلمرَّمى اؼو كى ا اأٍلىٍكرىؽي فىييكى الًَّذم ًفيًو سىكىاده لىٍيسى ًبصى  (.133/ 10ككم عمى مسمـ )"أىمَّ

ـٍ فيبلى ( (5 ًمٍنوي قىٍكلييي فه ميعىرَّؽه ًفي النَّسىًب قاؿ النَّككم: "كىاٍلميرىادي ًباٍلًعٍرًؽ ىنا اأٍلىٍصؿي ًمفى النَّسىًب تىٍشًبيينا ًبًعٍرًؽ الثَّمىرىًة كى
ٍعنىى نىزىعىوي أىٍشبىيىوي كىاجٍ  مى ـً كى ًفي المٍُّؤـً كىاٍلكىرى سىًب كى لىى أىًبيًو كىاٍلحى لىدي أًلىًبيًو كىاً  مىٍيًو، ييقىاؿي ًمٍنوي نىزىعى اٍلكى تىذىبىوي ًإلىٍيًو كىأىٍظيىرى لىٍكنىوي عى

نىزىعىوي أبكه كنزعو ًإلىٍيًو ". انظر: شرح النَّككم عمى مسمـ )  (.133/ 10كى
لىًد )( (6 دَّثىنىا يىٍحيىى 5305/ رقـ 53/ 7أخرجو البخارم؛ كتاب: الطَّبلؽ، باب: ًإذىا عىرَّضى ًبنىٍفًي الكى        (، قاؿ: حى
ٍيرىةى ا ٍف أىًبي ىيرى ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف الميسىيًّْب، عى اًلؾه، عىًف اٍبًف ًشيىابو دَّثىنىا مى : ، أىفَّ رىجيبلن أىتىى النًَّبيَّ ٍبفي قىزىعىةى، حى ، فىقىاؿى

 يىا رىسيكؿى المًَّو... الحديث.



الَبَشِري ة والت عميمية الث روة َتنمية خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج       

 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفصؿ الث اني

 الفصؿ الثاني

129 

عىٍف ، إيصاؿ المعمكمات لمطبلب بكؿ سيكلة كيسرؤىؿ تربكينا ىك القادر عمى المعمـ المي ف
: قيٍمتي يىا رىسيكؿى المَّ ًعٍمرىاف  ًمؽى لىوي"، قىاؿى : "كيؿّّ مييىسَّره ًلمىا خي ؟ قىاؿى ا يىٍعمىؿي العىاًمميكفى ًو، ًفيمى

  قاؿ ، (1)
﴾ ]المجادلة: ا  اتو ـى دىرىجى ـٍ كىالًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم نيكا ًمٍنكي  [.11تعالى: ﴿يىٍرفىًع المَّوي الًَّذيفى آمى

فبل بد مف تعيد  امعيف،ي حاؿ السَّ كبجانب مراعاة الفركؽ الفردية بينيـ عمى المعمـ أف يراع
ًف اٍبًف مىٍسعيكدو  األكقات كاألحكاؿ التي ينشطكف فييا، مخافة الممؿ، : كىافى النًَّبيُّ عى : ، قىاؿى

لينىا كَّ ، كىرىاىىةى السَّآمىةً  يىتىخى ًباٍلمىٍكًعظىًة ًفي األىيَّاـً
مىٍينىا"  ، تناسبيـيختار األكقات التي  ، فكاف النَّبي (2)عى

اًبًر ٍبًف سىميرىةى يي  راعي أحكاليـ كيطارد المىمؿ، كيخفؼ عنيـ، عىٍف جى
(3)  كيٍنتي" : مّْي مىعى  ، قىاؿى أيصى

تيوي قىٍصدنارىسيكًؿ اً  ٍطبىتيوي قىٍصدنا"(4)، فىكىانىٍت صىبلى ، كىخي
 كالقاؿ ابف خمدكف رحمو ا تعالى: "، (5)

ة بى سٍ عميـ منو بحسب طاقتو كعمى نً عمى التَّ  بَّ و الذم أكى ابً تى يـ كً ى فى مو عممّْ عى تى ـ أف يزيد مي مّْ عى ينبغي لممي 
 ،هرً و إلى آخً لً و مف أكَّ يى عً تاب بغيرىا حتى يى ط مسائؿ الكً مً خٍ ا كال يى ين يً تى نٍ ا كاف أك مي ئن دً تى بٍ عميـ مي كلو لمتَّ بي قى 
ة ما في كى مى ؿ مى صَّ ـ إذا حى مّْ عى تى المي ف أل ؛ذ في غيرهفي نٍ ة بيا يى كى مى عمى مى  كلي منوتى سٍ ؿ أغراضو كيى صّْ حى كيي 
يكض إلى ما فكؽ ي كحصؿ لو نشاط في طمب المزيد كالنُّ قً بكؿ ما بى قى بيا لً  دَّ عى تى مـ مف العمكـ اسٍ عً 

                                                           
{ ]القمر: أخرجو البخارم؛ كتاب: ( (1 لىقىٍد يىسٍَّرنىا القيٍرآفى ًلمذٍّْكًر فىيىٍؿ ًمٍف ميدًَّكرو [ 17التَّكحيد، باب: قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: }كى
ٍبًد المَّ 7551/ رقـ 160 - 159/ 9) دَّثىًني ميطىرّْؼي ٍبفي عى دَّثىنىا عىٍبدي الكىاًرًث، قىاؿى يىًزيدي: حى ، حى دَّثىنىا أىبيك مىٍعمىرو ًو، (، قاؿ: حى

ٍف ًعٍمرىافى  : الحديث.عى  ، قىاؿى
كا ) أخرجو البخارم؛ كتاب: العمـ، باب: مىا كىافى النًَّبيُّ ( (2 ـٍ ًباٍلمىٍكًعظىًة كىالًعٍمـً كىٍي الى يىٍنًفري لييي كَّ / رقـ 25/ 1يىتىخى
، عىًف األى 68 نىا سيٍفيىافي : أىٍخبىرى ، قىاؿى مَّدي ٍبفي ييكسيؼى دَّثىنىا ميحى ، عىًف اٍبًف مىٍسعيكدو (، قاؿ: حى : ٍعمىًش، عىٍف أىًبي كىاًئؿو ، قىاؿى

 : الحديث.كىافى النًَّبيُّ 
ٍبد ا، بف جنادة بف جندب ، كقيؿ جابر بف سمرةحجير بف جابر بف سمرة بف عمرك بف جندب( (3 ، يكنى أبا عى

نزؿ جابر بف سمرة الككفة كابتنى  كقيؿ: أبا خالد، كىك ابف أخت سعد بف أبي كقاص، أمو خالدة بنت أبي كقاص،
أحاديث كثيرة، كقاؿ:  بي سنة ست كستيف، ركل عف النَّ  كسبعيف، كقيؿ: سنة أربع كتكفيبيا دارنا في بني سكاءة، 

عبي، كعامر ٍبف سعد ٍبف أىًبي كقاص، كتميـ ٍبف طرفة أكثر مف ألفي مرة، ركل عنو: الشَّ  صميت مع الٌنبٌي 
اؽ السبيعي،الطائي، كىأىبيك ًإسٍ  اًلد، كىأىبيك ثك  حى  كىأىبيك ر مسمـ،كغيرىـ، كلما تكفي جابر خمؼ مف الذككر أربعة بنيف: خى
ٍعفىر، كجبير (، انظر: اإلصابة في تمييز 224/ 1انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب البف عبد البر ). جى

حابة البف حجر )  (.488/ 1(، انظر: أسد الغابة البف األثير )543/ 1الصَّ
فىٍيًف". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )( (4 سىط بىٍيفى الطَّرى (. كصبلتو قصدنا: "أم: 67/ 4القصد كىك: "الكى

ٍفرىاًط كىالتٍَّفًريًط، ًمفى التٍَّقًصيًر كىالتٍَّطًكيًؿ". انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  سّْطىةن بىٍيفى اإٍلً رم لمميبلَّ القاميتىكى
(3 /1042.) 

ٍطبىًة )( (5 ًة كىاٍلخي بلى سىفي 866/ رقـ 591/ 2أخرجو مسمـ؛ كتاب: الجمعة، باب: تىٍخًفيًؼ الصَّ دَّثىنىا حى        (، قاؿ: حى
اًبًر ٍبفً ا ، عىٍف جى ًص، عىٍف ًسمىاؾو دَّثىنىا أىبيك اأٍلىٍحكى : حى ًبيًع، كىأىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، قىاالى : الحديث. ٍبفي الرَّ  سىميرىةى، قىاؿى
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ذا خمط عميو حتى يستكلي عمى غايات العً  ه ري كٍ س فً مى طى ؿ كانٍ بلى ـ كأدركو الكى يٍ عجز عف الفى  األىٍمرمـ كا 
 .(1)"يـمً عٍ ـ كالتَّ مٍ ر العً جى حصيؿ كىى س مف التَّ ئً كيى 

، لذلؾ تسعي المدارس كالجامعات لتكفير المرجكة تائجالنَّ ال يعطينا المىمؿ المحفكؼ بفالتعمـ 
تعالى: ﴿كىاٍبتىًغ ًفيمىا آتىاؾى المَّوي الدَّارى اآٍلًخرىةى ا راحة لمطبلب حتى يستعيدكا نشاطيـ كتركيزىـ، قاؿ 

 .[77الدٍُّنيىا﴾ ]القصص: كىالى تىٍنسى نىًصيبىؾى ًمفى 

كال بد مف تكفر العمكـ الدّْينية كالدُّنيكية في المحتكل التَّعميمي أك في المادة العممية، فيتـ  
 األنصارم أىبيك مىٍسعيكدو ، أىٍخبىرى كالنفكر عنيـ ما يبعد الممؿ عف المتعمميفمنكيع في العمكـ التَّ 

 َّأىف ،
: كىالمًَّو يىا رى  ، قىاؿى بلىًة الغىدىاًة ًمٍف أىٍجًؿ فيبلىفو ًممَّا ييًطيؿي ًبنىا، فىمىا رىأىٍيتي رىجيبلن ري عىٍف صى ىتىأىخَّ سيكؿى المًَّو ًإنّْي ألى

مَّى ًبالنَّ  رىسيكؿى المًَّو  ـٍ مىا صى ، فىأىيُّكي ـٍ مينىفًّْريفى : "ًإفَّ ًمٍنكي ، ثيَـّ قىاؿى ًئذو بنا ًمٍنوي يىٍكمى ٍكًعظىةو أىشىدَّ غىضى اًس ًفي مى
كٍَّز  ًة"(2)فىٍميىتىجى اجى ذىا الحى ًعيؼى كىالكىًبيرى كى ـي الضَّ ، فىًإفَّ ًفيًي

(3). 

 ابع: إدخاؿ ُعنصر الَتشويؽ والت شجيع والتحفيز.المقصد الر  

ًف النًَّبيّْ  حفيز، عىٍف أىنىسً مف مقكمات التَّعمـ عند األفراد، التَّشجيع كالتَّ  : ، عى ، قىاؿى
كا كىالى تي  كا""يىسّْري كا، كىالى تينىفّْري بىشّْري كا، كى عىسّْري

اًئشىة(4) ٍنيىا: أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ، كعىٍف عى : ، رىًضيى المَّوي عى  قىاؿى

اًؿ ًإلىى المَّ  نَّةى، كىأىفَّ أىحىبَّ األىٍعمى ميوي الجى ـٍ عىمى دىكي قىاًربيكا، كىاٍعمىميكا أىٍف لىٍف ييٍدًخؿى أىحى مي "سىدّْديكا كى ٍف ًو أىٍدكى يىا كىاً 
"  .(5)قىؿَّ

                                                           
 (.534/ 1مقدمة ابف خمدكف )( (1
ٍيثي الى يىفيكتيوي شىٍيءه ًمفى اٍلكىاًجبىاًت". انظر: فتح البارم البف حجر )( (2  (.198/ 2أم: "التٍَّخًفيًؼ ًبحى
اـً الرُّكي ( (3 ٍتمى ، كىاً  اـً ًفي الًقيىاـً كًد )أخرجو البخارم؛ كتاب: األذاف، باب: تىٍخًفيًؼ اإًلمى (، 702/ رقـ 142/ 1كًع كىالسُّجي

: سىًمٍعتي قىٍيسنا، قى  ، قىاؿى اًعيؿي دَّثىنىا ًإٍسمى : حى ، قىاؿى دَّثىنىا زيىىٍيره : حى ، قىاؿى دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي ييكنيسى ، قاؿ: حى ًني أىبيك مىٍسعيكدو : أىٍخبىرى اؿى
: الحديث.   ، قىاؿى  أىفَّ رىجيبلن

كا ) عمـ، باب: مىا كىافى النًَّبيُّ أخرجو البخارم؛ كتاب: ال( (4 ـٍ ًباٍلمىٍكًعظىًة كىالًعٍمـً كىٍي الى يىٍنًفري لييي كَّ / رقـ 25/ 1يىتىخى
دَّثى 69 : حى دَّثىنىا شيٍعبىةي، قىاؿى : حى ، قىاؿى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو : حى ، قىاؿى مَّدي ٍبفي بىشَّارو دَّثىنىا ميحى ٍف أىنىًس ًني أىبيك التَّيَّاحً (، قاؿ: حى ، عى
اًلؾو ا ًف النًَّبيّْ ٍبًف مى : الحديث.، عى  ، قىاؿى

مىى العىمىؿً أخرجو البخارم؛ كتاب: الرّْ ( (5 ًة عى مى دَّثىنىا 6464/ رقـ 98/ 8)  قاؽ، باب: القىٍصًد كىالميدىاكى      (، قاؿ: حى
ٍف مي  ، عى مىٍيمىافي دَّثىنىا سي ٍبًد المًَّو، حى ٍبدي العىًزيًز ٍبفي عى ٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف عى            كسىى ٍبًف عيٍقبىةى، عىٍف أىًبي سىمىمىةى ٍبًف عى

ٍنيىا: أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى : الحديث. عى  قىاؿى
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يد مف المعمـ بؿ قكؿ يخرج مف فمو، يدخؿ قمب المتعمـ  كالتَّعزيز المفظي ال يحتاج إلى جي
ٍف أيبىيّْ ٍبًف كىٍعبو  : قىاؿى رىسيكؿي اً  قبؿ سمعو، عى ٍنًذًر، أىتىٍدًرم أىمُّ آيىةو ًمٍف ًكتىاًب ، قىاؿى : "يىا أىبىا اٍلمي

ـي؟"  ٍنًذًر أىتىٍدًرم أىمُّ آيىةو ًمٍف ًكتىاًب اً مىعىؾى اً مىعىؾى أىٍعظى : "يىا أىبىا اٍلمي ـي. قىاؿى : اي كىرىسيكليوي أىٍعمى : قيٍمتي قىاؿى
يُّ اٍلقىيُّكـي﴾ ]البقرة:  : ﴿اي الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى اٍلحى : قيٍمتي ـي؟" قىاؿى ٍدًرم، 255أىٍعظى رىبى ًفي صى : فىضى [، قىاؿى

: "كىا قىاؿى ٍنًذًر" (1)ً ًليىٍيًنؾى كى ـي أىبىا اٍلمي اٍلًعٍم
 أًليبي بف كىعب ككم رحمو ا تعالى: "قىٍكليو ، قاؿ النَّ (2)

ٍنقىبىة عىظيمة أًليبىيٍّ كدليؿ عمى كىثرة ًعٍمًمو، كفيو تىٍبجيؿ العىاًلـ فيضىبلء  ٍنًذًر" فيو مى ـي أىبىا المي "ًليىٍيًنؾى الًعٍم
ٍؼ عميو إعجابه أصحابو كتىٍكًنيىتيييـ،  كىاز مىٍدح اإلنساف في كىٍجيو إذا كاف فيو مىٍصمحة كلـ ييخى كىجى

كنىٍحكيه لكماؿ نىٍفًسو كريسيكخو في التَّقكل"
(3). 

كالدُّعاء مف باب تشجيع الطَّالب عمى الميثابرة كعدـ التَّكاني في عممو، حيث قاؿ ابف 
كيذكر غائبيـ بخير كحسف ثناء، كينبغي أف  اعة رحمو ا تعالى: "كينبغي أف يتكدد لحاضرىـمى جى 

 .(4)بلح"يستعمـ أسماءىـ كأنسابيـ كمكاطنيـ كأحكاليـ كيكثر الدُّعاء ليـ بالصَّ 

ثني عمى طبلبو، كيخاطبيـ كجينا لكجو مما يزيد الثّْقة بينيـ، عىٍف كالمعمـ النَّاجح ىك الذم يي 
ؿه ًإلىى النَّبً أىًبي ميكسىى  اءى رىجي : جى ا الًقتىاؿي ًفي سىًبيًؿ المًَّو؟ فىًإفَّ  يّْ ، قىاؿى : يىا رىسيكؿى المًَّو، مى فىقىاؿى

فىعى ًإلىٍيًو رىٍأسىوي ًإالَّ  مىا رى : كى فىعى ًإلىٍيًو رىٍأسىوي، قىاؿى ًميَّةن، فىرى ييقىاًتؿي حى بنا، كى دىنىا ييقىاًتؿي غىضى : أىحى ا، فىقىاؿى أىنَّوي كىافى قىاًئمن
ٍف قىاتىؿى ًلتىكي   ."(5)كفى كىًممىةي المًَّو ًىيى العيٍميىا، فىييكى ًفي سىًبيًؿ المًَّو "مى

كالنٍَّفس اإلنسانية ترنك إلى اقتراف العمؿ بالثكاب سكاء كاف مادينا أك معنكينا، كلكف التَّحفيز 
المادم إذا تعدل حدكده أفقد العمـ قيمتو، كأصبح البحث العممي بدالن مف أف يككف كسيمة أصبح 

 لمكسب فقط، فقد ييجبر الفرد عمى التَّعمـ لكف ال ييجبر عمى حب التَّعمـ. غاية

                                                           
". انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمميبلَّ القارم ( (1 ـي ىىًنيئنا لىؾى  (.1462/ 4)أىٍم: "ًليىكيًف اٍلًعٍم
(، 810/ رقـ 556/ 1أخرجو مسمـ؛ كتاب: صبلة المسافريف كقصرىا، باب: فىٍضًؿ سيكرىًة اٍلكىٍيًؼ، كىآيىًة اٍلكيٍرًسيّْ )( (2

، عى  ٍيًرمّْ رى ٍبًد اأٍلىٍعمىى، عىًف اٍلجي ٍبدي اأٍلىٍعمىى ٍبفي عى دَّثىنىا عى دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، حى ٍبًد اً ٍف قاؿ: حى ًميًؿ، عىٍف عى أىًبي السَّ
: قىاؿى رىسيكؿي اً ا ، قىاؿى ٍف أيبىيّْ ٍبًف كىٍعبو ، عى اًرمّْ بىاحو اأٍلىٍنصى  : الحديث.ٍبًف رى

 (.93/ 6شرح النَّككم عمى مسمـ )( (3
 (.31تذكرة السَّامع كالمتكمـ في أدب العالـ كالمتعمـ )ص( (4
اًلسنا )أخرجو البخارم؛ كتاب: العمـ، ( (5 اًلمنا جى ، كىىيكى قىاًئـه، عى دَّثىنىا 123/ رقـ 37 – 36/ 1باب: مىٍف سىأىؿى (، قاؿ: حى

، عىٍف أىًبي ميكسىى  ٍف أىًبي كىاًئؿو ، عى ، عىٍف مىٍنصيكرو ًريره نىا جى : أىٍخبىرى ، قىاؿى ... الحديث.عيٍثمىافي ؿه اءى رىجي : جى  ، قىاؿى
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 المقصد الخامس: تكرار العمـ والت أني عند العرض.

تيعيف عمى الفيـ كالحفظ، ككاف  إذ إنياكرار مف الكسائؿ الميمة في العممية التَّعميمية، التّْ 
أىنَّوي كىافى "ًإذىا  عىًف النًَّبيّْ  ،، عىٍف أىنىسو ف منوحتى تفيم إذا تكمـ بالكممة كررىا ثبلثنا النَّبي 

مَّـى عى  ، سى ـٍ مىٍيًي مَّـى عى مىى قىٍكـو فىسى ذىا أىتىى عى ٍنوي، كىاً  ـى عى تَّى تيٍفيى ادىىىا ثىبلىثنا، حى ـٍ ثىبلىثنا"تىكىمَّـى ًبكىًممىةو أىعى مىٍيًي
، كعىٍف (1)

اءىًت اٍمرى قاؿ  أىًبي سىًعيدو الخدرم اؿي  أىةه ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو : جى فىقىالىٍت: يىا رىسيكؿى المًَّو، ذىىىبى الرّْجى
: "اٍجتىًمعٍ  مَّمىؾى المَّوي، فىقىاؿى ا نىٍأًتيؾى ًفيًو تيعىمّْمينىا ًممَّا عى ، فىاٍجعىٍؿ لىنىا ًمٍف نىٍفًسؾى يىٍكمن ًديًثؾى فى ًفي يىٍكـً كىذىا ًبحى

كىذى  كىذىا ًفي مىكىاًف كىذىا كى ، فىأىتىاىيفَّ رىسيكؿي المًَّو كى : "مىا ا"، فىاٍجتىمىٍعفى مَّمىوي المَّوي، ثيَـّ قىاؿى ، فىعىمَّمىييفَّ ًممَّا عى
ابنا ًمفى النَّاًر"، فىقىالىتً  لىًدىىا ثىبلىثىةن، ًإالَّ كىافى لىيىا ًحجى ـي بىٍيفى يىدىٍييىا ًمٍف كى : يىا  اٍمرىأىةه ًمٍنييفَّ ًمٍنكيفَّ اٍمرىأىةه تيقىدّْ

: "كىاٍثنىٍيًف كىاٍثنىٍيًف كىاٍثنىٍيًف" ادىٍتيىا مىرَّتىٍيًف، ثيَـّ قىاؿى : فىأىعى رىسيكؿى المًَّو، أىًك اٍثنىٍيًف؟ قىاؿى
(2). 

:النَّبي  ؤكد عمى ىذا المنيج النَّبكم، قكؿكمما يي   ا بىاؿي العىاًمًؿ نىٍبعىثيوي فىيىٍأًتي يىقيكؿي ىىذىا  : "مى
ـٍ ال، كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه، ال يىٍأًتي لىؾى كىىىذىا ًلي،  ًو، فىيىٍنظيري أىييٍيدىل لىوي أى مىسى ًفي بىٍيًت أىًبيًو كىأيمّْ فىيىبلَّ جى

قىبىًتًو، ًإٍف كىافى بىًعيرنا لىوي ريغىاءه  مىى رى اءى ًبًو يىٍكـى الًقيىامىًة يىٍحًمميوي عى ًبشىٍيءو ًإالَّ جى
كى (3) ، أىٍك (4)اره ، أىٍك بىقىرىةن لىيىا خي

شىاةن تىٍيعىري 
تىيٍ (5) تَّى رىأىٍينىا عيٍفرى فىعى يىدىٍيًو حى ، "ثيَـّ رى

" ثىبلىثنا (6)  .(1)ًإٍبطىٍيًو" أىال ىىٍؿ بىمٍَّغتي

                                                           
ٍنوي )أخرجو البخارم؛ كتاب: العمـ، باب: مى ( (1 ًديثى ثىبلىثنا ًلييٍفيىـى عى ٍبدىةي 95/ رقـ 30/ 1ٍف أىعىادى الحى دَّثىنىا عى   (، قاؿ: حى
دَّثى ا : حى ٍبدي المًَّو ٍبفي الميثىنَّى، قىاؿى دَّثىنىا عى : حى ًد، قىاؿى مى ٍبدي الصَّ دَّثىنىا عى ، حى فىاري ٍبًد المًَّو الصَّ ٍبًد المًَّو، عى ٍبفي عى   ٍف نىا ثيمىامىةي ٍبفي عى

ًف النًَّبيّْ  أىنىسو  ... الحديث. عى  أىنَّوي كىافى
مَّمىوي المَّوي،  أخرجو البخارم؛ كتاب: االعتصاـ بالكتاب كالسُّنة، باب: تىٍعًميـً النًَّبيّْ ( (2 اًؿ كىالنّْسىاًء ًممَّا عى أيمَّتىوي ًمفى الرّْجى

، عىٍف (، حى 7310/ رقـ 101/ 9لىٍيسى ًبرىٍأمو كىالى تىٍمًثيؿو ) ًف ٍبًف األىٍصبىيىاًنيّْ ٍبًد الرٍَّحمى دَّثىنىا أىبيك عىكىانىةى، عىٍف عى دَّثىنىا ميسىدَّده، حى
، عىٍف أىًبي سىًعيدو الخدرم  اًلحو ذىٍككىافى اءىًت اٍمرىأىةه... الحديث.أىًبي صى  : جى

ًبًؿ". انظر: النّْياية في غريب( (3  (.240/ 2الحديث كاألثر ) قاؿ ابف األثير: "الرُّغىاءي: صكتي اإٍلً
ٍكتي البىقر". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )( (4 :صى كىاري  (.87/ 2قاؿ ابف األثير: "الخي
ٍكتي الشَّاًء". انظر: مقاييس المغة )( (5 : صى (.. قاؿ ابف األثير: "ييقىاؿ: يىعىرىًت العىٍنزي 156/ 6قاؿ ابف فارس: "كىاٍلييعىاري

، بال احىت". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )تىٍيًعري ـ: أىٍم صى  (.297/ 5كىٍسر، ييعىاران، بالضَّ
ؿي لىٍكفه ًمفى اأٍلىٍلكىافً ( (6 . فىاأٍلىكَّ لىوي مىعىافو ًحيحه، كى ( اٍلعىٍيفي كىاٍلفىاءي كىالرَّاءي أىٍصؿه صى ... اٍلعيٍفرىةي ًفي قاؿ ابف فارس: ")عىفىرى

". انظر: مقاييس المغة ) اأٍلىٍلكىاًف، كىىيكى  ًلذىًلؾى سيمّْيى التُّرىابي اٍلعىفىري ٍمرىةو؛ كى (. قاؿ 62/ 4أىٍف يىٍضًربى ًإلىى غيٍبرىةو ًفي حي
/ 3الزمخشرم: "بياضه لىٍيسى بالنَّاصع، كلكٍف كمىكف عىفىر اأٍلىٍرًض، كىىيكى كٍجيييا". انظر: الفائؽ في غريب الحديث )

/ 4رة بياض غير ناصع فمك كاف خاليا مف الشعر لـ يكف أعفر". انظر: فيض القدير )(. قاؿ الًمناكم: "كالعف6
519.) 
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نما كاف يتكمـ بكبلـ فصؿ لك  مف منيجو ككاف  كذلؾ أنو لـ يكف يسرد الكبلـ سردنا، كا 
ٍنيىا، أىفَّ النًَّبيَّ رىًضيى المَّ  عىٍف عىاًئشىةعده العاد ألحصاه،  ًديثنا لىٍك عىدَّهي العىادُّ وي عى دّْثي حى ، كىافى "ييحى

اهي" ىٍحصى اًنًب  يانٍ عى ك  ،(2)ألى مىسى ًإلىى جى اءى فىجى ، جى ٍنيىا أىنَّيىا قىالىٍت: "أىالى ييٍعًجبيؾى أىبيك فيبلىفو رىًضيى المَّوي عى
دّْثي عىٍف رىسيكًؿ المًَّو  ًتي، ييحى ٍجرى ـى قىٍبؿى أىٍف أىٍقًضيى ، ييسٍ حي كيٍنتي أيسىبّْحي فىقىا لىٍك ًمعيًني ذىًلؾى كى ًتي، كى سيٍبحى
مىٍيًو ًإفَّ رىسيكؿى المًَّو  ٍكتيوي لىرىدىٍدتي عى ـٍ يىكيٍف يىٍسريدي  أىٍدرى لى

(3) " ـٍ ًديثى كىسىٍرًدكي الحى
(4). 

 .في الت عميـ ادس: ضرب األمثاؿالمقصد الس  

ييا التَّربية الحديثة االىتماـ بضرب األمثاؿ، فالمثؿ خير كسيمة مف األمكر التي تدعك إل
ادم محسكس، كليا عظيـ ا ىك محيث ييربط بيا ما ىك معنكم بم ،لكصكؿ المعمكمة إلى األذىاف
ا يىٍعًقمييىا ًإالَّ اٍلعى ا األثر عمى الطُّبلب، قاؿ  مى ًتٍمؾى اأٍلىٍمثىاؿي نىٍضًربييىا ًلمنَّاًس كى ﴾ تعالى: ﴿كى اًلميكفى

بَّةو أىٍنبىتىٍت سىٍبعى ا كقاؿ ، [43]العنكبكت:  ثىًؿ حى ـٍ ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىمى ثىؿي الًَّذيفى ييٍنًفقيكفى أىٍمكىالىيي تعالى: ﴿مى
ًميـه﴾ ]البق ٍف يىشىاءي كىالمَّوي كىاًسعه عى اًعؼي ًلمى بَّةو كىالمَّوي ييضى   [، قاؿ 261رة: سىنىاًبؿى ًفي كيؿّْ سيٍنبيمىةو ًمائىةي حى

كاب لمف أنفؽ في سبيمو كابتغاء ابف كثير رحمو ا تعالى: "ىذا مثؿ ضربو ا تعالى لتضعيؼ الثَّ 
 .(5)مرضاتو، كأف الحسنة تضاعؼ بعشر أمثاليا إلى سبعمائة ضعؼ"

ٍنيجو  حابة  ككاف مف مى  ،فعىًف النٍُّعمىاًف ٍبًف بىًشيرو ، استخداـ المثؿ في تعميمو الصَّ
: قىاؿى رىسيكؿي اً  سىًد ًإذىا اٍشتىكىى قىاؿى ـٍ مىثىؿي اٍلجى تىعىاطيًفًي ، كى ـٍ ًمًي تىرىاحي ، كى ـٍ ٍؤًمًنيفى ًفي تىكىادًّْى ًمٍنوي : "مىثىؿي اٍلمي

                                                                                                                                                                          
اًؿ )( (1 ًميُّ 7174/ رقـ 71 - 70/ 9أخرجو البخارم؛ كتاب: األحكاـ، باب: ىىدىايىا العيمَّ دَّثىنىا عى          (، قاؿ: حى
، عىًف الزٍُّىًرمّْ ا دَّثىنىا سيٍفيىافي ٍبًد المًَّو، حى : اٍستىٍعمىؿى النًَّبيُّ ٍبفي عى ، قىاؿى ٍيدو السَّاًعًدمُّ مى نىا أىبيك حي رىجيبلن  ، أىنَّوي سىًمعى عيٍركىةى، أىٍخبىرى

ـٍ كىىىذىا أيٍىًدمى ًلي،  : ىىذىا لىكي ـى قىاؿى ا قىًد دىقىةو، فىمىمَّ مىى صى ـى النًَّبيُّ ًمٍف بىًني أىٍسدو ييقىاؿي لىوي اٍبفي األيتىًبيًَّة عى مىى الًمٍنبىًر  فىقىا  -عى
ًعدى الًمٍنبىرى  ا فىصى : الحديث. -قىاؿى سيٍفيىافي أىٍيضن مىٍيًو ثيَـّ قىاؿى ًمدى المَّوى كىأىٍثنىى عى  فىحى

بَّاحو 3567/ رقـ  (4 /190أخرجو البخارم؛ كتاب: المناقب، باب: ًصفىًة النًَّبيّْ ( (2 سىفي ٍبفي صى دَّثىًني الحى (، قاؿ: حى
، حى  ٍنيىا، أىفَّ النًَّبيَّ البَّزَّاري اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى ، عىٍف عيٍركىةى، عىٍف عى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى ... الحديث.دَّثىنىا سيٍفيىافي  ، كىافى

 (.358/ 2أم: "لـ يكف ييتاىبعو كيىٍستىٍعجؿ ًفيًو". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير )( (3
ٍيرىةى الدٍَّكًسيّْ أخرجو البخارم؛ كت( (4 اًئًؿ أىًبي ىيرى حابة رضي ا تعالى عنيـ، باب: ًمٍف فىضى /  (4اب: فضائؿ الصَّ

بىٍيًر، عىٍف 3568/ رقـ 190 ًني عيٍركىةي ٍبفي الزُّ : أىٍخبىرى ٍف اٍبًف ًشيىابو أىنَّوي قىاؿى ، عى دَّثىًني ييكنيسي ، حى قىاؿى المٍَّيثي اًئشىةى (، قاؿ: كى عى
 الىٍت: الحديث.أىنَّيىا قى 

 (.529/ 1تفسير ابف كثير )( (5
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مَّى" سىًد ًبالسَّيىًر كىاٍلحي ًف النًَّبيّْ  األشعرم كعىٍف أىًبي ميكسىى ،(1)عيٍضكه تىدىاعىى لىوي سىاًئري اٍلجى   ، عى
ثىًؿ الغىٍيثً  ، كىمى ا بىعىثىًني المَّوي ًبًو ًمفى الييدىل كىالًعٍمـً ثىؿي مى : "مى قىاؿى
ا، فىكىافى ًمٍنيىا  ابى أىٍرضن نىًقيَّةه،  الكىًثيًر أىصى

، أىٍمسىكىًت المىاءى، فى  اًدبي كىانىٍت ًمٍنيىا أىجى ، كى ى كىالعيٍشبى الكىًثيرى ، قىًبمىًت المىاءى، فىأىٍنبىتىًت الكىؤلى نىفىعى المَّوي ًبيىا النَّاسى
ابىٍت ًمٍنيىا طىاًئفىةن أيٍخرىل، ًإنَّمىا ًىيى ًقيعىافه  رىعيكا، كىأىصى سىقىٍكا كىزى فىشىًربيكا كى
ن، فىذىًلؾى   الى تيٍمًسؾي مىاءن كىالى تيٍنًبتي كىؤلى

ا بىعىثىًني المَّوي ًبًو فىعى  نىفىعىوي مى ٍف فىقيوى ًفي ًديًف المًَّو، كى ثىؿي مى ـٍ مى لى ـٍ يىٍرفىٍع ًبذىًلؾى رىٍأسنا، كى ٍف لى مىثىؿي مى ، كى مَّـى ـى كىعى ًم
 .(2)"يىٍقبىٍؿ ىيدىل المًَّو الًَّذم أيٍرًسٍمتي ًبوً 

االستفياـ أحياننا عند ضربو المثؿ، مما أىدل إلى جذب انتباه  كقد استعمؿ النَّبي 
ٍيرىةى حابة الصَّ  ٍف أىًبي ىيرى ـٍ  سيكؿى المًَّو ، أىنَّوي سىًمعى رى ، عى ًدكي : "أىرىأىٍيتيـٍ لىٍك أىفَّ نىيىرنا ًببىاًب أىحى يىقيكؿي

ًنوً  : ذىًلؾى ييٍبًقي ًمٍف دىرى ا تىقيكؿي ٍمسنا، مى يىٍغتىًسؿي ًفيًو كيؿَّ يىٍكـو خى
(3) : ًنًو شىٍيئنا، قىاؿى " قىاليكا: الى ييٍبًقي ًمٍف دىرى

ٍمًس، يىمٍ  مىكىاًت الخى طىايىا""فىذىًلؾى ًمٍثؿي الصَّ ك المَّوي ًبًو الخى  .(4)حي

نَّاىج كالمقررات المدرسيةالعممية المينتجة ف لذلؾ ال بد مف تدريس حياة الرسكؿ  ، ي المى
 ليفيد منيا العالـ كالمتعمـ في حياتو التَّعميمية.

 في الت عميـ. ابع: أسموب القصةالمقصد الس  

تعالى: ا بياء عمييـ السَّبلـ كاألمـ، قاؿ ابقيف مف األنبقصص السَّ  النَّبي  أخبر ا 
ٍف كيٍنتى ًمٍف قىٍبًمًو لىًمفى الٍ  ٍينىا ًإلىٍيؾى ىىذىا اٍلقيٍرآفى كىاً  ًص ًبمىا أىٍكحى مىٍيؾى أىٍحسىفى اٍلقىصى ﴾ ﴿نىٍحفي نىقيصُّ عى غىاًفًميفى

ـ قصص األنبياء ، حيث ذيكر في القراف الكري[، ففييا الًعبر كالمكاساة لقمب النَّبي 3]يكسؼ: 
ا ، قاؿ  شعيبكا إليو، ككذلؾ ذيكرت قصة ابنتا بلـ مع أقكاميـ كالمصير الذم آلعمييـ السَّ 

مىى اٍسًتٍحيىاءو قىالىٍت ًإفَّ أىًبي يىٍدعيكؾى ًليىٍجًزيىؾى أىٍجرى مىا سىقىٍيتى لى  ا تىٍمًشي عى اءىٍتوي ًإٍحدىاىيمى نىا فىمىمَّا تعالى: ﴿فىجى
قىصَّ  اءىهي كى ﴾ ]القصص:  جى ٍكتى ًمفى اٍلقىٍكـً الظَّاًلًميفى ٍؼ نىجى مىٍيًو اٍلقىصىصى قىاؿى الى تىخى [، كالقصة ليا 25عى

                                                           
 (.21)ص  تخريجوسبؽ ( (1
 (.23سبؽ تخريجو )ص( (2

3) ).. ـه ًفي الشٍَّيًء مىعى تىغىيًُّر لىٍكفو ًحيحه، كىىيكى تىقىادي ( الدَّاؿي كىالرَّاءي كىالنُّكفي أىٍصؿه صى ، كىىيكى قاؿ ابف فارس: ")دىرىفى . الدَّرىفي
". انظر:  سىخي  (.270/ 2مقاييس المغة )اٍلكى

ٍمسي كىفَّارىةه )( (4 مىكىاتي الخى دَّثىنىا 528/ رقـ 112/ 1أخرجو البخارم؛ كتاب: مكاقيت الصبلة، باب: الصَّ (، قاؿ: حى
ٍبدً  ، عىٍف يىًزيدى يىٍعًني اٍبًف عى ٍرًدمُّ ، كىالدَّرىاكى اًزـو دَّثىًني اٍبفي أىًبي حى : حى ٍمزىةى، قىاؿى ـي ٍبفي حى ًد  ًإٍبرىاًىي مَّ       المًَّو ٍبًف اليىاًد، عىٍف ميحى

ٍيرىةى ا مىمىةى ٍبًف عىٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف أىًبي ىيرى ٍف أىًبي سى ، عى ـى : الحديث. ، أىنَّوي سىًمعى رىسيكؿى المًَّو ٍبًف ًإٍبرىاًىي  يىقيكؿي
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نجذب لسماع ما يغير حتى الطّْفؿ الصَّ  ؟!صصتأثير كبير عمى السَّامع كالقارئ، فمف ال يحب القى 
حابة ىذا األسمكب في تعميم يدكر بيف األلسنة مف قصص، كقد استخدـ النَّبي  عٍف ، و الصَّ

ٍبد : سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  عى ٍنييمىا، قىاؿى : "اٍنطىمىؽى ثىبلىثىةي رىٍىطو  المًَّو ٍبفى عيمىرى رىًضيى المَّوي عى يىقيكؿي
ًممٍَّف  (1)

بىؿً  ٍخرىةه ًمفى الجى دىرىٍت صى ميكهي فىاٍنحى ، فىدىخى ٍكا المىًبيتى ًإلىى غىارو تَّى أىكى ـٍ حى ، كىافى قىٍبمىكي ـي الغىارى مىٍيًي ، فىسىدٍَّت عى
، فىقىاؿى رىجي  ـٍ اًلكي اًلًح أىٍعمى ٍخرىًة ًإالَّ أىٍف تىٍدعيكا المَّوى ًبصى ـٍ ًمٍف ىىًذًه الصَّ : المَّييَـّ فىقىاليكا: ًإنَّوي الى ييٍنًجيكي ـٍ ؿه ًمٍنيي

كيٍنتي الى أىٍغًبؽي  اًف كىًبيرىاًف، كى كىافى ًلي أىبىكىاًف شىٍيخى
، كىالى مىاالن فىنىأىل ًبي ًفي طىمىًب شىٍيءو قىٍبمىيي  (2) ا أىٍىبلن مى

كىًرٍىتي أىفٍ  ٍيًف كى ا نىاًئمى ٍدتيييمى مىٍبتي لىييمىا غىبيكقىييمىا، فىكىجى تَّى نىامىا، فىحى مىٍيًيمىا حى ـٍ أيًرٍح عى  أىٍغًبؽى قىٍبمىييمىا يىٍكمنا، فىمى
مىى يىدى  ، فىمىًبٍثتي كىالقىدىحي عى ، فىاٍستىٍيقىظىا، فىشىًربىا أىٍىبلن أىٍك مىاالن تَّى بىرىؽى الفىٍجري ، أىٍنتىًظري اٍسًتيقىاظىييمىا حى مَّ

نَّا مىا نىٍحفي ًفيًو ًمٍف ىىًذًه الصَّ  ، فىفىرٍّْج عى ا، المَّييَـّ ًإٍف كيٍنتي فىعىٍمتي ذىًلؾى اٍبًتغىاءى كىٍجًيؾى ٍت غىبيكقىييمى ٍخرىًة، فىاٍنفىرىجى
كجى "، قىاؿى النًَّبيُّ  شىٍيئنا الى يىٍستىًطيعيكفى  ري : الخي ري قىاؿى اآلخى ، كىانىٍت أىحىبَّ : "كى ٍـّ المَّييَـّ كىانىٍت ًلي ًبٍنتي عى

ٍف نىٍفًسيىا ٍدتييىا عى ، فىأىرى تَّى أىلىمٍَّت ًبيىا سىنىةه (3)النَّاًس ًإلىيَّ ، فىاٍمتىنىعىٍت ًمنّْي حى
اءىٍتًني، (4) ، فىجى  ًمفى السًّْنيفى

مىٍييىا، قى فىأىٍعطىٍيتييى  تَّى ًإذىا قىدىٍرتي عى بىٍيفى نىٍفًسيىا، فىفىعىمىٍت حى مّْيى بىٍيًني كى مىى أىٍف تيخى ًمائىةى ًدينىارو عى الىٍت: ا ًعٍشًريفى كى
اتىـى  رىٍفتي عىٍنيىا  (5)الى أيًحؿُّ لىؾى أىٍف تىفيضَّ الخى مىٍييىا، فىاٍنصى قيكًع عى رٍَّجتي ًمفى الكي قًّْو، فىتىحى كىًىيى أىحىبُّ ًإالَّ ًبحى

، فىاٍفريٍج  تىرىٍكتي الذَّىىبى الًَّذم أىٍعطىٍيتييىا، المَّييَـّ ًإٍف كيٍنتي فىعىٍمتي اٍبًتغىاءى كىٍجًيؾى ، كى عىنَّا مىا نىٍحفي النَّاًس ًإلىيَّ
كجى ًمٍنيىا"، قىاؿى النَّ  ري ـٍ الى يىٍستىًطيعيكفى الخي ٍيرى أىنَّيي ٍخرىةي غى ًت الصَّ : المَّييَـّ ًبيُّ ًفيًو، فىاٍنفىرىجى قىاؿى الثَّاًلثي : "كى

، فىثىمٍَّرتي أى  ذىىىبى ؿو كىاًحدو تىرىؾى الًَّذم لىوي كى ـٍ غىٍيرى رىجي رىاءى، فىأىٍعطىٍيتيييـٍ أىٍجرىىي ٍرتي أيجى تَّى ًإنّْي اٍستىٍأجى ٍجرىهي حى
ٍبدى  : يىا عى اءىًني بىٍعدى ًحيفو فىقىاؿى ، فىجى ا تىرىل ًمٍف كىثيرىٍت ًمٍنوي األىٍمكىاؿي المًَّو أىدّْ ًإلىيَّ أىٍجًرم، فىقيٍمتي لىوي: كيؿُّ مى

: ًإنّْي ٍبدى المًَّو الى تىٍستىٍيًزئي ًبي، فىقيٍمتي : يىا عى ًقيًؽ، فىقىاؿى ،  أىٍجًرؾى ًمفى اإًلًبًؿ كىالبىقىًر كىالغىنىـً كىالرَّ الى أىٍستىٍيًزئي ًبؾى
                                                           

 (.46)ص بو سبؽ التَّعريؼ( (1
دان ًفي شيٍرب نىًصيبيما مف الٌمبف الذم يشربانو. كالغىبيكؽ الغيبيكؽ: قاؿ ابف األثير: "أىٍم مىا كيٍنتي أقىدَّ ( (2 ا أحى مىٍيًيمى ـ عى

بيكح". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )  (.341/ 3شيٍرب آًخر النَّيىاًر ميقىاًبؿ الصَّ
مىٍييىا". انظر: فتح ال( (3 ٍف نىٍفًسيىا: "أىٍم: ًليىٍستىٍعًميى عى ٍدتييىا عى (. قاؿ العيني: "ًكنىايىة عىف 509/ 6بارم البف حجر )فىأىرى

 (.92/ 12طمب اٍلًجمىاع". انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم )
، ييقىاؿي أخذٍتيـ السَّنة ًإذىا أٍجدبكا كأيٍقحطيكا". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير )( (4 ٍدبي / 2السَّنىةي: "الجى

413.) 
تىٍجًزئىةو". انظر: مقاييس المغة )قاؿ ( (5 مىى تىٍفًريؽو كى ًحيحه يىديؿُّ عى ادي أىٍصؿه صى ( اٍلفىاءي كىالضَّ (. 440/ 4ابف فارس: ")فىضَّ

ـى ًإذىا كىسىره كفىتىحو". انظر: النّْياية في غريب الحديث  ٍت اتـى كالخى قاؿ ابف األثير: "ىيكى ًكنىايىةه عىًف الكىطء، كفىضَّ الخى
 (.454/ 3كاألثر )
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ذىهي كيمَّوي، فىاٍستىاقىوي  نَّا مىا ، فىمى (1)فىأىخى ، فىاٍفريٍج عى ـٍ يىٍتريٍؾ ًمٍنوي شىٍيئنا، المَّييَـّ فىًإٍف كيٍنتي فىعىٍمتي ذىًلؾى اٍبًتغىاءى كىٍجًيؾى
" كا يىٍمشيكفى رىجي ٍخرىةي، فىخى ًت الصَّ نىٍحفي ًفيًو، فىاٍنفىرىجى
ع أثير في السَّاماألمثاؿ التَّ  فكما أف لضرب، (2)

 كذلؾ بؿ قد تزيد. فالقصة

 امف: أسموب الت رغيب والت رىيب.المقصد الث  

﴾ ا قاؿ  نَّاتي اٍلًفٍردىٍكًس نيزيالن ـٍ جى اًت كىانىٍت لىيي اًلحى ًمميكا الصَّ تعالى: ﴿ًإفَّ الًَّذيفى آمىنيكا كىعى
كذلؾ لتكجيو  ، حابةأسمكب التَّرغيب في تعميمو لمصَّ  [، كقد استخدـ النَّبي 107]الكيؼ: 

ٍيرىةى السُّمكؾ نحك عمؿ الخير : قىاؿى رىسيكؿي اً ، عىٍف أىًبي ىيرى ٍف نىفَّسى عىٍف ميٍؤًمفو ، قىاؿى  كيٍربىةن : "مى
مىى  ٍف يىسَّرى عى مى ٍنوي كيٍربىةن ًمٍف كيرىًب يىٍكـً اٍلًقيىامىًة، كى مىٍيًو ًفي ميٍعًسرو ًمٍف كيرىًب الدٍُّنيىا، نىفَّسى اي عى ، يىسَّرى اي عى

مىٍف سىتىرى ميٍسًممنا، سىتىرىهي اي ًفي الدٍُّنيىا كىاآٍلًخرىًة، كىاي ًفي عىٍكًف اٍلعىٍبًد مىا كىافى اٍلعىٍبدي الدٍُّنيىا كىاآٍل  ًفي  ًخرىًة، كى
ا اجٍ  مى نًَّة، كى مىؾى طىًريقنا يىٍمتىًمسي ًفيًو ًعٍممنا، سىيَّؿى اي لىوي ًبًو طىًريقنا ًإلىى اٍلجى مىٍف سى مىعى قىٍكـه ًفي تى عىٍكًف أىًخيًو، كى

مىٍيًيـً السًَّكينىةي، كى  لىٍت عى ، ًإالَّ نىزى ـٍ يىتىدىارىسيكنىوي بىٍينىيي ًشيىٍتييـي الرٍَّحمىةي بىٍيتو ًمٍف بيييكًت اً، يىٍتميكفى ًكتىابى اً، كى غى
مىٍف بىطَّأى ًبًو عى  ٍف ًعٍندىهي، كى ـي اي ًفيمى ذىكىرىىي ًئكىةي، كى فٍَّتييـي اٍلمىبلى ـٍ ييٍسًرٍع ًبًو نىسىبيوي كىحى ميوي، لى        عىٍف ك، (3)"مى

ٍيرىةى  ،  ، عىًف النًَّبيّْ أىًبي ىيرى ـي العىاًدؿي ا : "سىٍبعىةه ييًظمُّييـي المَّوي ًفي ًظمًّْو، يىٍكـى الى ًظؿَّ ًإالَّ ًظمُّوي: اإًلمى قىاؿى
ؿه قىٍمبيوي مي  بًّْو، كىرىجي شىابّّ نىشىأى ًفي ًعبىادىًة رى تىفىرَّقىا كى مىٍيًو كى ابَّا ًفي المًَّو اٍجتىمىعىا عى عىمَّؽه ًفي المىسىاًجًد، كىرىجيبلىًف تىحى

دَّؽى، أىٍخفى  ؿه تىصى اؼي المَّوى، كىرىجي : ًإنّْي أىخى ، فىقىاؿى مىاؿو ؿه طىمىبىٍتوي اٍمرىأىةه ذىاتي مىٍنًصبو كىجى مىٍيًو، كىرىجي تَّى الى عى ى حى
اليوي مىا تينٍ  ـى ًشمى ٍينىاهي"تىٍعمى ٍت عى اًلينا فىفىاضى ؿه ذىكىرى المَّوى خى ًفؽي يىًمينيوي، كىرىجي

(4). 

لمترغيب دكر ىاـ في تعديؿ سمكؾ األفراد، حيث يحثيـ عمى االجتياد في الطَّاعات كفي 
كر الرَّادع عف الدَّ   حابةلمصَّ  أعماؿ الخير، كفي المقابؿ كاف لمترىيب في تعميـ النَّبي 

                                                           
ٍدكي الشٍَّيًء. ييقىاؿي سىاقىوي يىسيكقيوي سىكٍ ( (1 قنا. كىالسَّيّْقىةي: مىا قاؿ ابف فارس: ")سىكيؽى( السّْيفي كىاٍلكىاكي كىاٍلقىاؼي أىٍصؿه كىاًحده، كىىيكى حى

". انظر: مقاييس المغة )  (.117/ 3اٍسًتيؽى ًمفى الدَّكىابّْ
رى أىًجيرنا فىتىرىؾى األىًجيري أىٍجرىهي، فىعىًمؿى ًفيًو الميٍستىٍأًجري فىزىادى، أىٍك مىٍف أخرجو البخارم؛ كتاب: اإلجارة، با( (2 ًف اٍستىٍأجى ب: مى

ؿى ) ٍيًرًه، فىاٍستىٍفضى اًؿ غى دَّثىًني 2272/ رقـ 91/ 3عىًمؿى ًفي مى ، حى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى نىا شيعىٍيبه اًف، أىٍخبىرى دَّثىنىا أىبيك اليىمى (، قاؿ: حى
: سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو سىالً  ا، قىاؿى ٍنييمى ٍبدى المًَّو ٍبفى عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ٍبًد المًَّو، أىفَّ عى : الحديث. ـي ٍبفي عى  يىقيكؿي
 (.52)ص تخريجوسبؽ ( (3

فىٍضًؿ المى ( (4 بلىةى كى ٍسًجًد يىٍنتىًظري الصَّ مىسى ًفي المى / رقـ 133/ 1سىاًجًد )أخرجو البخارم؛ كتاب: األذاف، باب: مىٍف جى
بى 660 دَّثىًني خي : حى دَّثىنىا يىٍحيىى، عىٍف عيبىٍيًد المًَّو، قىاؿى : حى ، قىاؿى مَّدي ٍبفي بىشَّارو بيٍندىاره دَّثىنىا ميحى ًف، (، قاؿ: حى ٍبًد الرٍَّحمى ٍيبي ٍبفي عى

ٍيرىةى  ، عىٍف أىًبي ىيرى ٍفًص ٍبًف عىاًصـو : ، عىًف النًَّبيّْ عىٍف حى  الحديث. قىاؿى
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ذا ، ك ، كىذا األسمكب مف األساليب األنجح في العممية التَّعميميةزاـ بما أمر ا المعاصي كااللت ا 
ـي الطُّبلب عند عدـ التزاميـ المطمكب،كر قاـ التَّرغيب بالدَّ   مما يضبط ،حيث ييخىكؼ الميعم

 كيكجييا التَّكجيو الصَّحيح. ،سمككياتيـ كتصرفاتيـ

نَّةى  قكلو تعالى: ،كمف األمثمة عمى التَّرىيب مىٍيًو اٍلجى ـى المَّوي عى رَّ ٍف ييٍشًرٍؾ ًبالمًَّو فىقىٍد حى ﴿ًإنَّوي مى
﴾ ]المائدة:  ارو مىا ًلمظَّاًلًميفى ًمٍف أىٍنصى مىٍأكىاهي النَّاري كى ٍيرىةى 72كى : ، أىفَّ رىسيكؿى اً [، كعىٍف أىًبي ىيرى ، قىاؿى

ًة، مىا  ٍغًرًب""ًإفَّ اٍلعىٍبدى لىيىتىكىمَّـي ًباٍلكىًممى يىتىبىيَّفي مىا ًفييىا، يىٍيًكم ًبيىا ًفي النَّاًر، أىٍبعىدى مىا بىٍيفى اٍلمىٍشًرًؽ كىاٍلمى
(1) ،

ٍدًرمّْ ك  ًف النًَّبيّْ  ، عىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي : عى ـٍ ًفييىا، "، قىاؿى فَّ اى ميٍستىٍخًمفيكي ًضرىةه، كىاً  ٍمكىةه خى ًإفَّ الدٍُّنيىا حي
ؿى ًفٍتنىًة بىًني ًإٍسرىاًئيؿى كىانىٍت ًفي النّْسىافىيىٍنظيري كىيٍ  ، فىاتَّقيكا الدٍُّنيىا كىاتَّقيكا النّْسىاءى، فىًإفَّ أىكَّ ، (2)"ءً ؼى تىٍعمىميكفى

الذم ال يقدر عميو  سمككيات المسمميف مف خبلؿ ترىيبيـ كتخكيفيـ بعذاب ا  فيضبط النَّبي 
 ائؿ.، كاتقاء الدُّنيا كحطاميا الزَّ أحد

 مباشر لممتعمميف.الغير اسع: الت وجيو المباشر و المقصد الت  

، حيث مف الخطأ تأجيمو مباشرة ا تصكيب الخطأ في المكقؼ التَّعميمييستمـز األمر أحيانن 
 ، كمف األمثمة عمى تعميـ كتكجيو النَّبي  حابةمع الصَّ  إلى كقت آخر، كىذا مما فعمو النَّبي 

ٍيرىةى  يأىبعف ، حابة المباشر لمصَّ  عىمىيىا  قاؿ: ، ىيرى دىقىًة، فىجى ًميٍّ تىٍمرىةن ًمٍف تىٍمًر الصَّ سىفي ٍبفي عى ذى اٍلحى أىخى
ًمٍمتى أى (3)ًكٍخ ًكخٍ " : ًفي ًفيًو، فىقىاؿى رىسيكؿي اً  دىقىةى ، اٍرـً ًبيىا، أىمىا عى قاؿ عيمىرى ٍبفى ، ك (4)"نَّا الى نىٍأكيؿي الصَّ

                                                           
ًة يىٍيًكم ًبيىا ًفي النَّاًر )( (1 قائؽ، باب: التَّكىمُّـً ًباٍلكىًممى (، قاؿ: 2988/ رقـ 2290/ 4أخرجو مسمـ؛ كتاب: الزُّىد كالرَّ

، عىٍف يىًزيدى ٍبفً  ٍبدي اٍلعىًزيًز الدَّرىاكىٍرًدمُّ دَّثىنىا عى ، حى مَّدي ٍبفي أىًبي عيمىرى اٍلمىكّْيُّ دَّثىنىاهي ميحى ، عىٍف  كىحى ـى ًد ٍبًف ًإٍبرىاًىي مَّ اٍليىاًد، عىٍف ميحى
ٍيرىةى  ةى، عىٍف أىًبي ىيرى : الحديث.، أىفَّ رىسيكؿى اً ًعيسىى ٍبًف طىٍمحى  ، قىاؿى

بىيىا( (2 نًَّة اٍلفيقىرىاءي كىأىٍكثىري أىٍىًؿ النَّاًر النّْسىاءي كى / 4ًف اٍلًفٍتنىًة ًبالنّْسىاًء )أخرجو مسمـ؛ كتاب: الرقاؽ، باب: أىٍكثىري أىٍىًؿ اٍلجى
دَّثى 2742/ رقـ 2098 ، حى ٍعفىرو مَّدي ٍبفي جى دَّثىنىا ميحى : حى ، قىاالى مَّدي ٍبفي بىشَّارو ميحى مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى، كى دَّثىنىا ميحى نىا شيٍعبىةي، (، قاؿ: حى

دّْثي عىٍف أى  : سىًمٍعتي أىبىا نىٍضرىةى، ييحى ٍسمىمىةى، قىاؿى ٍف أىًبي مى ٍدًرمّْ عى : الحديث.، عىًف النًَّبيّْ ًبي سىًعيدو اٍلخي  ، قىاؿى
ا، فكأنَّو أمىرىه بإٍلقائيا ًمٍف ًفيًو. انظر: النّْ ( (3 ييقىاؿي ًعٍند التَّقىذُّر أىٍيضن ٍدع. كى رى بي كى ياية في غريب "كىٍخ كىٍخ": ىيكى زىٍجر لمصَّ

 (.154/ 4)البف األثير الحديث كاألثر 
مىى رىسيكًؿ اً أخرجو مسمـ( (4 بىنيك اٍلميطًَّمًب ديكفى  ؛ كتاب: الزَّكاة، باب: تىٍحًريـً الزَّكىاًة عى ـٍ بىنيك ىىاًشـو كى مىى آًلًو كىىي كىعى

ـٍ ) ٍيًرًى دَّثىنىا شيٍعبىةي 1069/ رقـ 751/ 2غى دَّثىنىا أىًبي، حى ، حى دَّثىنىا عيبىٍيدي اً ٍبفي ميعىاذو اٍلعىٍنبىًرمُّ مَّدو كىىيكى (، قاؿ: حى ، عىٍف ميحى
ٍيرىةى  ، سىًمعى أىبىا ىيرى عىمىيىا ًفي ًفيًو، فىقىاؿى اٍبفي ًزيىادو دىقىًة، فىجى ًميٍّ تىٍمرىةن ًمٍف تىٍمًر الصَّ سىفي ٍبفي عى ذى اٍلحى : أىخى          ، يىقيكؿي

 الحديث. :رىسيكؿي اً 
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مىمىةى  أىًبي سى
(1)  ٍجًر رىسيكًؿ المًَّو كىانىٍت يىًدم تىًطيشي : كيٍنتي غيبلىمنا ًفي حى ٍحفىةً ، كى فىقىاؿى ًلي  ،(2)ًفي الصَّ
كيٍؿ ًممَّا يىًميؾى رىسيكؿي المًَّو  ، كى كيٍؿ ًبيىًميًنؾى ْـّ المَّوى، كى ـي، سى : "يىا غيبلى

" فىمىا زىالىٍت ًتٍمؾى ًطٍعمىًتي(3)
، (5)بىٍعدي  (4)

م رحمو ا تعالى: "كفيو األىمر بالمعركؼ كالنَّيي عف المينكر في كؿ حاؿ حتى في حاؿ كك قاؿ النَّ 
الىفىو"  .(6)األىكؿ كاٍستحباب تعميـ اآلًكؿ آىداب األىٍكؿ إذا خى

عاممو بما يعامؿ بو الب كيي اعة رحمو ا تعالى: "كينبغي أف يعتني بمصالح الطَّ مى قاؿ ابف جى 
فىاءو ربما كقع منو نقص ال يكاد أعز أكالده مف الحنك كالش فقة عميو كاإلحساف إليو، كالصبر عمى جى

ره بحسب اإلمكاف كيكقفو مع ذلؾ ذٍ يخمك اإلنساف عنو كسكء أدب في بعض األحياف، كيبسط عي 
ال بتعنيؼ كتعسؼ قاصدنا بذلؾ حسف تربيتو كتحسيف خمقو  ،عمى ما صدر منو بنصح كتمطؼ

صبلح شأنو، فإف عى  ف لـ يفيـ ذلؾ إال رؼ ذلؾ لذكا  كائو باإلشارة فبل حاجة إلى صريح العبارة، كا 

                                                           
مىمىة ٍبف عبد األ( (1 كًمٌي،سد بف ىبلؿ بف ععمر ٍبف أىًبي سى  ، أمو ربيب رىسيكؿ المًَّو  بد ا بف عمر القرشي اٍلمىٍخزي

أـ سممة المخزكمية أـ المؤمنيف، يكنى أىبىا حفص، كلد ًفي السنة الثانية مف اليجرة بأرض الحبشة، كقيؿ قبؿ ذلؾ، 
، كركل فظ عىٍف رسكؿ ا كقبؿ اليجرة إلى المدينة، كيدٌؿ عميو قكؿ عبد المَّو بف الزبير: كاف أكبر منو بسنتيف، ح

ٍنوي سىًعيد ٍبف المسيب، كىأىبيك أمامة ٍبف سىٍيؿ ٍبف حنيؼ، كعركة بف الزبير، ككاف يىٍكـ الخندؽ ىيكى  ٍنوي أحاديث، كركل عى عى
اًرٌم، كقيؿ: إنو كىافى يىٍكـ قبض رىسيكؿ المًَّو  بىٍير ًفي أطـ حساف ٍبف ثابت اأٍلىٍنصى ، كشيد مع اٍبف تسع سنيف كابف الزُّ

كىاف سنة ثبلث كثمانيف. انظر: االستيعاب في معرفة الجمؿ عمي  ًمًؾ ٍبف مىرى ٍبد اٍلمى ، كتكفي بالمدينة ًفي خبلفة عى
حابة 169/ 4البف األثير ) (، أسد الغابة1160 – 1159/ 3بر )األصحاب البف عبد ال (، اإلصابة في تمييز الصَّ

 (.487/ 4البف حجر )
". انظر: فتح البارم  قاؿ  ابف حجر:( (2 مىى مىٍكًضعو كىاًحدو رَّؾي فىتىًميؿي ًإلىى نىكىاًحيى اٍلقىٍصعىًة كىالى تىٍقتىًصري عى     "أم تىتىحى

اًنب". انظر: النّْياية في غريب الحديث 522/ 9البف حجر ) (. كقاؿ ابف األثير: "أىٍم تًخؼُّ كتىتىنىاكؿ ًمٍف كيؿ جى
ا يٍشبع عشرىة". انظر: عمدة القارم شرح (. قاؿ العيني: 153/ 3كاألثر ) ٍمسىة، كالقصعة مى ا يٍشبع خى "كالٌصحفة مى

 (.29/ 21صحيح البخارم )
: اٍلقيٍربي ( (3 ٍليي . ًمٍف ذىًلؾى اٍلكى مىى قيٍربو ًحيحه يىديؿُّ عى ـي كىاٍليىاءي: أىٍصؿه صى ( اٍلكىاكي كىالبلَّ لىيى : تىبىاعىدى بىٍعدى قاؿ ابف فارس: ")كى  ، ييقىاؿي

ا يىًميًني، أىٍم: ييقىاًربيًني". انظر: مقاييس المغة ) مىسى ًممَّ ، كىجى ، أىٍم قيٍربو ٍليو  (.141/ 6كى
الىًتي ًفي اأٍلىٍكًؿ". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )( (4  (.126/ 3قاؿ ابف األثير: "أىٍم حى
مىى ( (5 دَّثىنىا 5376/ رقـ 68/ 7الطَّعىاـً كىاألىٍكًؿ ًباليىًميًف )أخرجو البخارم؛ كتاب: األطعمة، باب: التٍَّسًميىًة عى (، قاؿ: حى

: أىٍخبىرىًني أىنَّوي سىًمعى كىٍىبى ٍبفى كىيٍ  ًليدي ٍبفي كىًثيرو ، قىاؿى الكى نىا سيٍفيىافي ٍبًد المًَّو، أىٍخبىرى ًميُّ ٍبفي عى ، أىنَّوي سىًمعى عيمىرى عى          سىافى
مىمىةى، يى ا ا... الحديث.ٍبفى أىًبي سى : كيٍنتي غيبلىمن  قيكؿي

 (.192/ 13شرح النَّككم عمى مسمـ )( (6
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نية كيحرضو عمى األخبلؽ بصريحيا أتى بيا، كراعى التَّدريج في التَّمطؼ كيؤدبو باآلداب السَّ 
 .(1)رعية"رفية عمى األكضاع الشَّ المرضية كيكصيو باألمكر العي 

اًلؾو  ، عٍف أىنىسمباشرالغير كمف األمثمة عمى التَّكجيو  : قىاؿى النًَّبيُّ  ٍبفى مى : "مىا ، قىاؿى
: "لى  تَّى قىاؿى ، حى "، فىاٍشتىدَّ قىٍكليوي ًفي ذىًلؾى ـٍ بلىًتًي اًء ًفي صى ـٍ ًإلىى السَّمى ارىىي يىٍنتىييفَّ عىٍف بىاؿي أىٍقكىاـو يىٍرفىعيكفى أىٍبصى

" ـٍ اريىي اًئشىةي (2)ذىًلؾى أىٍك لىتيٍخطىفىفَّ أىٍبصى نىعى النًَّبيُّ ، كقىالىٍت عى ٍنيىا: صى شىٍيئنا فىرىخَّصى ًفيًو،  رىًضيى المَّوي عى
ٍنوي قىٍكـه، فىبىمىغى ذىًلؾى النًَّبيَّ  ا بىاؿي أىٍقكىاـو يىتىنىزَّىيكفى عىًف الشٍَّيًء فىتىنىزَّهى عى : "مى ًمدى المَّوى ثيَـّ قىاؿى طىبى فىحى ، فىخى

ىٍعمىمي  ٍشيىةن"أىٍصنىعيوي، فىكىالمًَّو ًإنّْي ألى ـٍ لىوي خى ـٍ ًبالمًَّو، كىأىشىدُّىي يي
      : أىتىٍتيىا أنو، كعنيا رىًضيى المَّوي عىٍنيىا (3)

يىكيكفي الكىالىءي  ٍنيىا تىٍسأىلييىا ًفي ًكتىابىًتيىا فىقىالىٍت: ًإٍف ًشٍئًت أىٍعطىٍيتي أىٍىمىًؾ كى اءى بىًريرىةي رىًضيى المَّوي عى ًلي، فىمىمَّا جى
، قىاؿى النًَّبيُّ  ًو رىسيكؿي المَّ  ـى ذىكٍَّرتيوي ذىًلؾى " ثيَـّ قىا ا الكىالىءي ًلمىٍف أىٍعتىؽى    : "اٍبتىاًعييىا، فىأىٍعًتًقييىا، فىًإنَّمى

ًف ا رىسيكؿي المًَّو  كطنا لىٍيسىٍت ًفي ًكتىاًب المًَّو، مى ا بىاؿي أىٍقكىاـو يىٍشتىًرطيكفى شيري : "مى مىى الًمٍنبىًر، فىقىاؿى ٍشتىرىطى عى
" ًف اٍشتىرىطى ًمائىةى شىٍرطو  .(4)شىٍرطنا لىٍيسى ًفي ًكتىاًب المًَّو فىمىٍيسى لىوي، كىاً 

 فيك األيسكة الحسنة. فبل بد لممعمـ مف نصح طبلبو، كتكجييـ بأساليب النَّبي 

 

 

 

 

                                                           
 (27تذكرة السَّامع كالمتكمـ في أدب العالـ كالمتعمـ )ص( (1
بلىًة )( (2 اًء ًفي الصَّ ًر ًإلىى السَّمى ٍفًع البىصى دَّثىنىا 750/ رقـ 150/ 1أخرجو البخارم؛ كتاب: األذاف، باب: رى (، قاؿ: حى

ًميُّ  دَّثىنىا قىتى  عى : حى كبىةى، قىاؿى دَّثىنىا اٍبفي أىًبي عىري : حى ، قىاؿى نىا يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو : أىٍخبىرى ٍبًد المًَّو، قىاؿى اًلؾو ٍبفي عى ادىةي، أىفَّ أىنىسى ٍبفى مى
: قىاؿى النًَّبيُّ  ، قىاؿى ـٍ دَّثىيي  : الحديث.حى

ـٍ يي ( (3 ٍف لى دَّثىنىا عيمىري 6101/ رقـ 26/ 8كىاًجًو النَّاسى ًبالًعتىاًب )أخرجو البخارم؛ كتاب: األدب، باب: مى   (، قاؿ: حى
نىعى النًَّبيُّ ا اًئشىةي: صى كؽو: قىالىٍت عى دَّثىنىا ميٍسًمـه، عىٍف مىٍسري ، حى دَّثىنىا األىٍعمىشي دَّثىنىا أىًبي، حى ، حى ٍفصو  شىٍيئنا... الحديث.  ٍبفي حى

اًلؼي ًكتىابى المًَّو )أخرجو البخارم؛ كتاب: الشُّركط( (4 كًط الًَّتي تيخى مىا الى يىًحؿُّ ًمفى الشُّري / رقـ 198/ 3، باب: الميكىاتىًب كى
اًئشىةى رىًضيى المَّ 2735 ، عىٍف يىٍحيىى، عىٍف عىٍمرىةى، عىٍف عى دَّثىنىا سيٍفيىافي ٍبًد المًَّو، حى ًميُّ ٍبفي عى دَّثىنىا عى ٍنيىا قىالىٍت: (، قاؿ: حى وي عى

 يىا بىًريرىةي تىٍسأىلييىا ًفي ًكتىابىًتيىا فىقىالىٍت: الحديث.أىتىتٍ 
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 .وضيحيةالمقصد العاشر: استخدامو الوسائط الت  

ئؿ ككسائط ييكضح بيا المراد لممتعمميف مف قكلو، كمف باإلضافة لما سبؽ كسا استخدـ النَّبي 
 ىذه الكسائط :

 أس:عبير بتحريؾ الر  الت   -1
اءىٍت اٍمرىأىةه ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو  عىٍف سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو السَّاًعًدمّْ    : جى     ، فىقىالىٍت: يىا ، قىاؿى

رىسيكؿى المًَّو، ًجٍئتي أىىىبي لىؾى 
(1) : بىوي  فىنىظىرى ًإلىٍييىا رىسيكؿي المًَّو  نىٍفًسي، قىاؿى كَّ عَّدى النَّظىرى ًفييىا كىصى ، (2)فىصى

ؿه ًمٍف   ثيَـّ طىٍأطىأى رىسيكؿي المَّوً  ـى رىجي مىسىٍت، فىقىا ـٍ يىٍقًض ًفييىا شىٍيئنا جى ٍرأىةي أىنَّوي لى رىٍأسىوي، فىمىمَّا رىأىًت المى
: يىا رىسيكؿى المَّوً  اًبًو، فىقىاؿى : أىٍصحى كٍّْجًنييىا، فىقىاؿى ةه فىزى اجى ـٍ يىكيٍف لىؾى ًبيىا حى ؟"، ًإٍف لى  "كىىىٍؿ ًعٍندىؾى ًمٍف شىٍيءو

 : : الى كىالمًَّو يىا رىسيكؿى المًَّو، فىقىاؿى : الى "اٍذىىٍب ًإلىى أىٍىًمؾى فىاٍنظيٍر ىىٍؿ تىًجدي شىٍيئنا"قىاؿى عى، فىقىاؿى ، فىذىىىبى ثيَـّ رىجى
ًديدو ": ٍدتي شىٍيئنا، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو كىالمًَّو مىا كىجى  ا ًمٍف حى اتىمن لىٍك خى : الى "اٍنظيٍر كى عى، فىقىاؿى ، فىذىىىبى ثيَـّ رىجى

لىًكٍف ىىذىا ًإزىاًرم  ، كى ًديدو اتىمنا ًمٍف حى ا لىوي ًردىاءه  -كىالمًَّو يىا رىسيكؿى المًَّو كىالى خى : مى فىمىيىا ًنٍصفيوي،  -قىاؿى سىٍيؿه
مىٍيؾى ":  قىاؿى رىسيكؿي المَّوً فى  ـٍ يىكيٍف عى ٍف لىًبسىٍتوي لى مىٍييىا ًمٍنوي شىٍيءه، كىاً  ـٍ يىكيٍف عى ا تىٍصنىعي ًبًإزىاًرؾى ًإٍف لىًبٍستىوي لى مى

، فىرىآهي رىسيكؿي المَّوً "ًمٍنوي شىٍيءه  ـى تَّى ًإذىا طىاؿى مىٍجًمسيوي قىا ؿي حى مىسى الرَّجي لّْينا، فىأى   ، فىجى ، فىمىمَّا ميكى مىرى ًبًو فىديًعيى
 : اءى قىاؿى اذىا مىعىؾى ًمفى القيٍرآفً "جى :  "،مى سيكرىةي كىذىا، عىدَّدىىىا، فىقىاؿى : مىًعي سيكرىةي كىذىا كى ؤيىيفَّ عىٍف ظىٍيًر "قىاؿى تىٍقرى

: ؟" قىٍمًبؾى  ، قىاؿى ـٍ : نىعى مٍَّكتيكىيىا ًبمىا مىعىؾى ًمفى القيٍرآ"قىاؿى حابي (3)"فً اٍذىىٍب فىقىٍد مى رأم  ، ىكذا فيـ الصَّ
   مف طأطأة رأسو دكف أف يتكمـ بأم كممة، كىذا لـ يكف منيـ إال مف شدة مخالطتيـ  النَّبي 

 ، كمبلحظتيـ الدَّقيقة لكؿ حركة مف حركاتو التي كاف يقكـ بيا.بي لمنَّ 
: بف عىٍمرك عىًف اٍلًمٍقدىادً ك    اًحبى  ، قىاؿى نىا ًمفى أىٍقبىٍمتي أىنىا كىصى اري قىٍد ذىىىبىٍت أىٍسمىاعينىا كىأىٍبصى اًف ًلي، كى

اًب رىسيكًؿ اً  مىى أىٍصحى عىٍمنىا نىٍعًرضي أىٍنفيسىنىا عى ٍيًد، فىجى ـٍ يىٍقبىمينىا، فىأىتىٍينىا النًَّبيَّ اٍلجى ده ًمٍنيي  ، فىمىٍيسى أىحى
ثىةي أىٍعني  ، فىقىاؿى النًَّبيُّ فىاٍنطىمىؽى ًبنىا ًإلىى أىٍىًمًو، فىًإذىا ثىبلى : فىكينَّا نىٍحتىًمبي "اٍحتىًمبيكا ىىذىا المَّبىفى بىٍينىنىا": زو ، قىاؿى

نىٍرفىعي ًلمنًَّبيّْ  ـي تىٍسًميمنا الى ييكًقظي  فىيىٍشرىبي كيؿُّ ًإٍنسىافو ًمنَّا نىًصيبىوي، كى مّْ : فىيىًجيءي ًمفى المٍَّيًؿ فىييسى نىًصيبىوي، قىاؿى
يي  ، فىأىتىاًني الشٍَّيطىافي نىاًئمنا، كى مّْي، ثيَـّ يىٍأًتي شىرىابىوي فىيىٍشرىبي : ثيَـّ يىٍأًتي اٍلمىٍسًجدى فىييصى ، قىاؿى ذىاتى  ٍسًمعي اٍليىٍقظىافى

                                                           
 (.18/ 8أم: "أككف لؾ زكجة ببل مير". انظر: إرشاد السَّارم لشرح صحيح البخارم لمقسطبلني ) ((1
 (.18/ 8ظر فييا كصكبو: "أم رفعو كخفضو". إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم لمقسطبلني )فصعد النَّ ( (2
دَّثىنىا 5087/ رقـ 7 - 6/ 7و البخارم؛ كتاب: النّْكاح، باب: تىٍزًكيًج الميٍعًسًر )أخرج( (3 دَّثىنىا قيتىٍيبىةي، حى    (، قاؿ: حى

اءىٍت اٍمرىأىةه... الحديث. : جى ، قىاؿى ، عىٍف أىًبيًو، عىٍف سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو السَّاًعًدمّْ اًزـو ٍبدي العىًزيًز ٍبفي أىًبي حى عى
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ا ًبًو حى  ـٍ مى ييًصيبي ًعٍندىىي ارى فىييٍتًحفيكنىوي، كى مَّده يىٍأًتي اأٍلىٍنصى : ميحى قىٍد شىًرٍبتي نىًصيًبي، فىقىاؿى ةه ًإلىى ىىًذًه لىٍيمىةو كى اجى
ٍرعىةً  مىتٍ (1)اٍلجي ، فىأىتىٍيتييىا فىشىًرٍبتييىا، فىمىمَّا أىٍف كىغى

: نىدَّمىًني (2) ، قىاؿى ًمٍمتي أىنَّوي لىٍيسى ًإلىٍييىا سىًبيؿه ًفي بىٍطًني، كىعى
(3) 

، فىيىًجيءي فى  مَّدو نىٍعتى أىشىًرٍبتى شىرىابى ميحى ، مىا صى ؾى ٍيحى : كى ، فىقىاؿى مىٍيؾى فىتىٍيًمؾي الشٍَّيطىافي بلى يىًجديهي فىيىٍدعيك عى
مىيَّ شىٍممىةه  ، كىعى فىتىٍذىىبي ديٍنيىاؾى كىآًخرىتيؾى
مىى رىٍأًسي  (4) ٍعتييىا عى ذىا كىضى رىجى رىٍأًسي، كىاً  مىى قىدىمىيَّ خى ٍعتييىا عى ًإذىا كىضى

اًحبىامى  عىؿى الى يىًجيئيًني النٍَّكـي، كىأىمَّا صى ، كىجى رىجى قىدىمىامى اءى  خى : فىجى ، قىاؿى نىٍعتي ـٍ يىٍصنىعىا مىا صى لى    فىنىامىا كى
ـٍ يىًجٍد ًفيالنًَّبيُّ  ٍنوي، فىمى مَّى، ثيَـّ أىتىى شىرىابىوي فىكىشىؼى عى مّْـي، ثيَـّ أىتىى اٍلمىٍسًجدى فىصى مَّـى كىمىا كىافى ييسى ًو شىٍيئنا، ، فىسى
فىعى  : اآٍل فىرى اًء، فىقيٍمتي : رىٍأسىوي ًإلىى السَّمى ، فىقىاؿى مىيَّ فىأىٍىًمؾي ٍف أىٍطعىمىًني، كىأىٍسًؽ مىٍف "فى يىٍدعيك عى ـٍ مى المييَـّ، أىٍطًع
ٍذتي الشٍَّفرىةى فىاٍنطىمىٍقتي ًإلىى اأٍلىٍعنيًز أىيُّيىا "أىٍسقىاًني ، كىأىخى مىيَّ : فىعىمىٍدتي ًإلىى الشٍَّممىًة فىشىدىٍدتييىا عى ، ، قىاؿى أىٍسمىفي

يىا لً  اًفمىةه رىسيكًؿ اً فىأىٍذبىحي ، فىًإذىا ًىيى حى
مَّدو (5) ، فىعىمىٍدتي ًإلىى ًإنىاءو آًلًؿ ميحى فَّؿه كيمُّييفَّ ذىا ىيفَّ حي مىا   ، كىاً 

مىٍتوي رىٍغكىةه  تَّى عى مىٍبتي ًفيًو حى : فىحى كىانيكا يىٍطمىعيكفى أىٍف يىٍحتىًمبيكا ًفيًو، قىاؿى
: ، فى ، فىًجٍئتي ًإلىى رىسيكًؿ اً (6) قىاؿى

ـي المٍَّيمىةى " : يىا رىسيكؿى اً، "أىشىًرٍبتيـٍ شىرىابىكي لىًني، فىقيٍمتي ، ثيَـّ نىاكى ٍب، فىشىًربى : يىا رىسيكؿى اً، اٍشرى : قيٍمتي ، قىاؿى
لىًني، فىمىمَّا عىرىٍفتي أىفَّ النًَّبيَّ  ، ثيَـّ نىاكى تىوي، اٍشرىٍب، فىشىًربى ٍبتي دىٍعكى ًكمى كىأىصى تَّى أيٍلًقيتي  قىٍد رى ًحٍكتي حى ضى

: فىقىاؿى النًَّبيُّ  : يىا رىسيكؿى اً، كىافى ًمٍف أىٍمًرم (7)"ًإٍحدىل سىٍكآًتؾى يىا ًمٍقدىادي ": ًإلىى اأٍلىٍرًض، قىاؿى ، فىقيٍمتي
فىعىٍمتي كىذىا، فىقىاؿى النًَّبيُّ  كىذىا كى اًحبىٍينىا مىا ىىًذًه ًإالَّ رىٍحمىةه ًمفى اً، أىفى ": كىذىا كى بلى كيٍنتى آذىٍنتىًني فىنيكًقظى صى

ابىيىا ًمفى "فىييًصيبىاًف ًمٍنيىا ٍبتييىا مىعىؾى مىٍف أىصى ٍبتىيىا كىأىصى ا أيبىاًلي ًإذىا أىصى ؽّْ، مى : كىالًَّذم بىعىثىؾى ًباٍلحى : فىقيٍمتي ، قىاؿى

                                                           
 (.269/ 1"الدٍفعىة ًمفى الشُّرب". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير )الجيرعة: ( (1
مىٍت". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير )( (2  (.209/ 5"أىٍم: دىخى
ا فىعىؿى نىدىمان كنىدىامةن كتىنى ( (3 مىى مى ـى عى مىى الشٍَّيًء كنىًد ـى عى . انظر: لساف العرب )قاؿ ابف منظكر: نىًد : أىًسؼى ـى / 12دَّ

ًزفى أىٍك فىعىؿى 572 ٍرأىةي نىاًدمىةه إذىا حى نىدىامىةن فىييكى نىاًدـه كىاٍلمى ا فىعىؿى نىدىمنا كى مىى مى ـى عى شىٍيئنا ثيَـّ كىًرىىوي كىرىجيؿه  (. كقاؿ الفيكمي: " نىًد
". انظر: المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير ) (. كالنَّدـ اأٍلىثر، سيمي لمزكمو مف النَّدىـ كىىيكى مف 598/ 2نىٍدمىافه

مىٍيًو ًفي اٍلعىاًقبىة مف سكء آثاره. انظر: الفائؽ في غريب الحديث لمزمخشرم  احبو لما يعثر عى ًزـ ًإٍذ يٍندىـ صى الغْـّ البلَّ
(3 /418.) 

 (.501/ 2انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير)الشَّممة: "كىىيكى ًكساىء ييتىغىطَّى ًبًو كييتىمفَّؼ ًفيًو". ( (4
حافمة: "حفؿ المَّبف ًفي الضَّرع يحفؿ حفبلن كحفكالن... سميت بذلؾ أًلىف المَّبف يكثر ًفي ضٍرعيىا، ككؿ شىٍيء كثرتو ( (5

 (.269/ 11فقد حفمتو". انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني )
بىدي المَّبىًف الًَّذم يىٍعميكهي". انظر: شرح النَّككم عمى مسمـ )قاؿ النَّككم( (6  (.15/ 14: "ًىيى زى
". انظر: شرح النكَّكم عمى مسمـ )( (7 ا ًىيى ًت مى  (.15/ 14أم: "أنؾ فعمت سكءة ًمفى اٍلفىعىبلى
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عبير منو كاف لو عظيـ األثر عند رأسو، فيذا التَّ  بي فالشَّاىد في الحديث ىك رفع النَّ  ،(1)"النَّاسً 
حابي فظف أنو ىالؾ، فجد كاجتيد إلى أف كاف لو مف دعكة النَّبي   نصيب، كتكقى الميالؾ. الصَّ

 :بمالمح الو جوالت عبير  -2
كجو اإلنساف ىك مرآتو التّْي تعكس حالتو مف فرح كسركر، كقد ظيرت مبلمح الحياء   

حابو   كالرّْضا كالغضب عمى كجو رسكؿ ا كاالمتثاؿ  فكاف ليا التَّأثير المباشر عمى الصَّ
: ، ألمره  ، قىاؿى ٍدًرمّْ ٍف أىًبي سىًعيدو الخي يىاءن ًمفى العىٍذرىاًء ًفي ًخٍدًرىىا، فىًإذىا رىأىل   كىافى النًَّبيُّ "عى أىشىدَّ حى

ٍفنىاهي ًفي كىٍجًيوً  ٍتوي أىنَّيىا اٍشتىرىٍت  عىٍف عىاًئشىةى أيْـّ ، ك (2)"شىٍيئنا يىٍكرىىيوي عىرى ٍنيىا: أىنَّيىا أىٍخبىرى ٍؤًمًنيفى رىًضيى المَّوي عى المي
نيٍمريقىةن 
اًكيري  (3) ًفييىا تىصى

ٍفتي ًفي كىٍجًيًو  ، فىمىمَّا رىآىىا رىسيكؿي المًَّو (4) ٍموي، فىعىرى ـٍ يىٍدخي مىى البىاًب، فىمى ـى عى قىا
: يىا رىسيكؿى المَّ  لىى رىسيكًلًو الكىرىاًىيىةى، فىقيٍمتي ؟ فىقىاؿى رىسيكؿي المَّوً  ًو أىتيكبي ًإلىى المًَّو، كىاً  اذىا أىٍذنىٍبتي ا ":  مى مى

سَّدىىىا، فىقىاؿى رىسيكؿي المَّوً  "بىاؿي ىىًذًه النٍُّمريقىًة؟ تىكى مىٍييىا كى ٍيتييىا لىؾى ًلتىٍقعيدى عى : اٍشتىرى ابى ىىًذًه ":  قيٍمتي ًإفَّ أىٍصحى
ًر يىكٍ  كى مىٍقتيـٍ الصُّ ، فىييقىاؿي لىييـٍ أىٍحييكا مىا خى ًة ييعىذَّبيكفى : " ـى الًقيىامى قىاؿى ميوي "كى كىري الى تىٍدخي ًإفَّ البىٍيتى الًَّذم ًفيًو الصُّ
ًميٍّ ، ك (5)"المىبلىًئكىةي  : عىٍف عى مَّةى ًسيىرىاءى  أىٍىدىل ًإلىيَّ النًَّبيُّ "، قىاؿى حي

الغىضىبى ًفي ، فىمىًبٍستييىا، فىرىأىٍيتي (6)
 .(7)"كىٍجًيًو فىشىقىٍقتييىا بىٍيفى ًنسىاًئي

 
                                                           

فىٍضًؿ ًإيثىاًرًه )( (1 ٍيًؼ كى دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر 2055/ رقـ 1625/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: األشربة، باب: ًإٍكرىاـً الضَّ (، قاؿ: حى
ٍبًد ا ، عىٍف عى ٍف ثىاًبتو مىٍيمىافي ٍبفي اٍلميًغيرىًة، عى دَّثىنىا سي ، حى دَّثىنىا شىبىابىةي ٍبفي سىكَّارو ًف ٍبًف أىًبي لىٍيمىى، عىًف ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، حى الرٍَّحمى

: الحديث.  اٍلًمٍقدىاًد، قىاؿى

ـٍ ييكىاًجًو النَّاسى ًبالًعتىاًب )أخرجو البخارم؛ كت( (2 ٍف لى ، 6102/ رقـ 26/ 8اب: األدب، باب: مى ٍبدىافي دَّثىنىا عى (، قاؿ: حى
ٍكلىى أى  ٍبدى المًَّو ىيكى اٍبفي أىًبي عيٍتبىةى مى ٍف قىتىادىةى، سىًمٍعتي عى نىا شيٍعبىةي، عى ٍبدي المًَّو، أىٍخبىرى نىا عى ٍف أىًبي سىًعيدو الأىٍخبىرى ، عى ، نىسو ٍدًرمّْ خي

: الحديث.  قىاؿى

ًغيرىةه". انظر: شرح النَّككم عمى مسمـ )( (3  (.90/ 14أم: "ًكسىادىةه صى
". انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )( (4 كىره  (.2850/ 7أم: "ًفييىا صي
ا( (5 ا ييٍكرىهي ليٍبسيوي ًلمرّْجى ارىًة ًفيمى (، قاؿ: 2105/ رقـ 64 - 63/ 3ًؿ كىالنّْسىاًء )أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: التّْجى

اًئشىةى أيْـّ  ، عىٍف عى مَّدو ، عىًف القىاًسـً ٍبًف ميحى ، عىٍف نىاًفعو اًلؾه نىا مى ، أىٍخبىرى ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى دَّثىنىا عى ٍنيىا: حى  الميٍؤًمًنيفى رىًضيى المَّوي عى
ٍتوي... الحديث. أىنَّيىا أىٍخبىرى
 

: "بي ( (6 ًريًر". انظر: شرح النَّككم عمى مسمـ )ًىيى مَّعىةه ًباٍلحى ًريره كىًىيى ميضى اًلطييىا حى كده ييخى  (.38/ 14ري
ا ييٍكرىهي ليٍبسييىا )( (7 (، 2614/ رقـ 163/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: اليبة كفضميا كالتَّحريض عمييا، باب: ىىًديًَّة مى

، حى  اجي ٍبفي ًمٍنيىاؿو جَّ دَّثىنىا حى ، عىٍف قاؿ: حى ٍيدى ٍبفى كىٍىبو : سىًمٍعتي زى ًمًؾ ٍبفي مىٍيسىرىةى، قىاؿى ٍبدي المى ًني عى : أىٍخبىرى  دَّثىنىا شيٍعبىةي، قىاؿى
ًميٍّ  : الحديث.عى  ، قىاؿى
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 الت عبير بالت بسـ: -3
سياـ االبتسامة تنفذ في األبداف كاألركاح، فتؤثر فييا إيجابنا، فعجزت كؿ ممكؾ العرب   

ـى أىبيك عيبىٍيدىةى ًبمىاؿو ًمفى البىٍحرى في تصرفاتو كسكناتو، فقد  كالعجـ أف تكازم النَّبي  ٍيًف، فىسىًمعىًت قىًد
ٍبًح مىعى رىسيكًؿ المَّوً  بلىةى الصُّ اري ًبقيديكًمًو، فىكىافىٍتوي صى ـى  األىٍنصى كا لىوي، فىتىبىسَّ رىؼى تىعىرَّضي     ، فىمىمَّا اٍنصى

:  رىسيكؿي المًَّو  قىاؿى ، كى ـٍ ـٍ سىًمٍعتيـٍ ًبقيديكـً أىًبي عيبىٍيدىةى، كىأىنَّوي جى "ًحيفى رىآىي ٍؿ يىا  ؟"اءى ًبشىٍيءو أىظينُّكي قىاليكا: أىجى
 : كا كىأىمّْميكا"رىسيكؿى المًَّو، قىاؿى فىأىٍبًشري

ـٍ أىٍف  (1) مىٍيكي لىًكٍف أىٍخشىى عى ، كى ـٍ مىٍيكي ا الفىٍقرى أىٍخشىى عى ، فىكىالمًَّو مى ـٍ ا يىسيرُّكي مى
مىى مىٍف كىافى قىٍبمىكيـٍ  ا بيًسطىٍت عى ـي الدٍُّنيىا، كىمى مىٍيكي ـٍ كىمىا تيٍبسىطى عى تيٍمًييىكي ا تىنىافىسيكىىا، كى ، فىتىنىافىسيكىىا كىمى

 .(2)"أىٍليىٍتييـٍ 
ٍت أىٍسمىاءي ًبٍنتي أىبً كعف   رىجى : خى ا قىاالى بىٍيًر، أىنَّييمى ٍنًذًر ٍبًف الزُّ فىاًطمىةي ًبٍنتي اٍلمي بىٍيًر، كى ي بىٍكرو عيٍركىةي ٍبفي الزُّ

ٍبمىى ًبعىٍبدً  رىٍت كىًىيى حي ٍت ًحيفى  ًحيفى ىىاجى رىجى ، ثيَـّ خى اً ٍبًف الزُّبىٍيًر، فىقىًدمىٍت قيبىاءن، فىنيًفسىٍت ًبعىٍبًد اً ًبقيبىاءو
نّْكىوي  نيًفسىٍت ًإلىى رىسيكًؿ اً  ذىهي رىسيكؿي " (3)ًلييحى ا ًبتىٍمرىةو  فىأىخى ٍجًرًه، ثيَـّ دىعى عىوي ًفي حى :  "ًمٍنيىا، فىكىضى قىاؿى

اًئشىةي  غىيىا": فىمىكىٍثنىا سىاعىةن نىٍمتىًمسييىا قىٍبؿى أىٍف نىًجدىىىا، قىالىٍت عى ؿى شىٍيءو  ،فىمىضى قىيىا ًفي ًفيًو، فىًإفَّ أىكَّ ثيَـّ بىصى
ؿى بىٍطنىوي لىًريؽي رىسيكًؿ اً  ٍبدى اً، ثيَـّ جى "، ثيَـّ قىالىٍت أىٍسمىاءي: "دىخى سىمَّاهي عى مىٍيًو كى مَّى عى وي كىصى اءى، ثيَـّ مىسىحى

، ًلييبىاًيعى رىسيكؿى اً  ـى رىسيكؿي اً كىىيكى اٍبفي سىٍبًع ًسًنيفى أىٍك ثىمىافو ، فىتىبىسَّ بىٍيري ًحيفى رىآهي  ، كىأىمىرىهي ًبذىًلؾى الزُّ
ٍقًببلن ًإلىٍيًو، ثيَـّ بىايىعىوي   .(4)"مي

                                                           
 (.81/ 15أممكا: "أم: مف التَّأميؿ". انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم لمعيني )( (1
ا ييٍحذىري ًمٍف زىىىرىًة الدٍُّنيىا كىالتَّنىافيًس ًفييىا )أخرجو البخارم؛ كتاب: الٌرقاؽ، ( (2 دَّثىنىا 6425/ رقـ 90/ 8باب: مى (، قاؿ: حى

ـى ٍبًف عيٍقبىةى، عىٍف ميكسىى ٍبًف عيٍقبىةى،  اًعيؿي ٍبفي ًإٍبرىاًىي دَّثىًني ًإٍسمى : حى ٍبًد المًَّو، قىاؿى اًعيؿي ٍبفي عى دَّثىًنيًإٍسمى : حى  قىاؿى اٍبفي ًشيىابو
ًميؼه ًلبىًني عى  ، كىىيكى حى ك ٍبفى عىٍكؼو بىٍيًر، أىفَّ الًمٍسكىرى ٍبفى مىٍخرىمىةى، أىٍخبىرىهي: أىفَّ عىٍمرى ، كىافى شىًيدى بىٍدرنا عيٍركىةي ٍبفي الزُّ اًمًر ٍبًف ليؤىمٍّ

رَّاًح... الحديث.بىعىثى أىبىا عيبىٍيدىةى ٍبفى  ، أىٍخبىرىهي: أىفَّ رىسيكؿى المًَّو مىعى رىسيكًؿ المًَّو   الجى

نىكىوي". انظر: النّْياية في غريب الحديث  ( (3 ًبيَّ كحى نَّؾى الصَّ نىكىوي، ييقىاؿي حى دىلىؾى ًبًو حى غو كى قاؿ ابف األثير: "أىٍم: مىضى
 (.451/ 1كاألثر )

دىًتوً ( (4 ٍكليكًد ًعٍندى ًكالى كىاًز تىٍسًميىًتًو  أخرجو مسمـ؛ كتاب: اآلداب، باب: اٍسًتٍحبىاًب تىٍحًنيًؾ اٍلمى نّْكيوي، كىجى اًلحو ييحى ٍمًمًو ًإلىى صى كىحى
مىٍيًيـً  اًء اأٍلىٍنًبيىاًء عى سىاًئًر أىٍسمى ـى كى ٍبرىاًىي دىًتًو، كىاٍسًتٍحبىاًب التٍَّسًميىًة ًبعىٍبًد اً كىاً  ـي )يىٍكـى ًكالى (، قاؿ: 2146/ رقـ 1690/ 3السَّبلى

ـي ٍبفي ميكسى  كى دَّثىنىا اٍلحى دَّثىًني عيٍركىةي حى ـي ٍبفي عيٍركىةى، حى ًني ًىشىا اؽى، أىٍخبىرى دَّثىنىا شيعىٍيبه يىٍعًني اٍبفى ًإٍسحى ، حى اًلحو         ى أىبيك صى
.ا ٍت أىٍسمىاءي ًبٍنتي أىًبي بىٍكرو رىجى : خى ا قىاالى بىٍيًر، أىنَّييمى فىاًطمىةي ًبٍنتي اٍلميٍنًذًر ٍبًف الزُّ بىٍيًر، كى  حديث... الٍبفي الزُّ
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اًلؾو ك   : كىافى النًَّبيُّ عىٍف أىنىًس ٍبًف مى كا، فىقىاليكا: يىا يىٍخطيبي  ، قىاؿى احي ، فىصى ـى النَّاسي ميعىةو، فىقىا يىٍكـى جي
طى المىطىري  رىسيكؿى المًَّو، قىحى
ري (1) ، كىاٍحمىرًَّت الشَّجى

(2) : ـي، فىاٍدعي المَّوى يىٍسًقينىا، فىقىاؿى  "المَّييَـّ اٍسًقنىا"، كىىىمىكىًت البىيىاًئ
ـي المَّوً  تىٍيًف، كىاٍي مىرَّ
ا نىرىل ًفي ا(3) اًء قىزىعىةن ، مى لسَّمى

نىزىؿى عىًف  (4) ابىةه كىأىٍمطىرىٍت، كى ، فىنىشىأىٍت سىحى ابو ًمٍف سىحى
ـى النًَّبيُّ  ميعىًة الًَّتي تىًمييىا، فىمىمَّا قىا ٍؿ تيٍمًطري ًإلىى الجي ـٍ تىزى ، لى مَّى، فىمىمَّا اٍنصىرىؼى ،  الًمٍنبىًر فىصى يىٍخطيبي

كا ًإلىٍيًو تىيىدَّمىًت البيييك  احي ـى النًَّبيُّ صى ، فىاٍدعي المَّوى يىٍحًبٍسيىا عىنَّا، فىتىبىسَّ ، كىاٍنقىطىعىًت السُّبيؿي : تي المَّييَـّ "، ثيَـّ قىاؿى
مىٍينىا كىالىٍينىا كىالى عى ًدينىًة قىٍطرىةه، فىنىظىٍرتي ًإلىى "حى ٍكلىيىا كىالى تىٍمطيري ًباٍلمى عىمىٍت تىٍمطيري حى ًدينىةي، فىجى  فىكىشىطىٍت المى

نَّيىا لىًفي ًمٍثًؿ اإًلٍكًميؿً  ًدينىًة كىاً  المى
(5)"(6). 

 الت عبير واإلشارة باليد: -4
، كتيقاـ كبياف مدلكالت كؿ حركة لغة الجسد مف األمكر التي يرغب الكثير في التَّعرؼ عمييا  

في جسـ  في ىذه اآلكنة األخيرة الكثير مف الدَّكرات ًلتَّعمـ الميراد مف حركات اليىديف أك أم حركة
ٍدلكليا اإلنساف، حابة  كلقد استعمؿ النَّبي  ،فمكؿ حركة مى الكثير مف الحركات  عند تعميمو الصَّ
 كالكسائط التَّكضيحية التي تدعـ المكضكع المراد تىٍفًييمو لممتعمميف، فقد استخدـ النَّبي كالكسائؿ 

يٍ  ًف النًَّبيّْ  رىةى اليديف في التَّكضيح كالتَّعبير عف المراد، عٍف أىًبي ىيرى يىٍظيىري  عى ـي، كى : "ييٍقبىضي الًعٍم قىاؿى
ٍيؿي كى  "الجى يىٍكثيري اليىٍرجي ، كى رَّفىيىا، كىأىنَّوي ييًريدي الًفتىفي : "ىىكىذىا ًبيىًدًه فىحى ؟ فىقىاؿى ا اليىٍرجي مى ، ًقيؿى يىا رىسيكؿى المًَّو، كى
"  .(7)القىٍتؿى

 

                                                           
ٍدب؛ أًلىنَّ ( (1 ـٍ ييٍمطىركا. كالقىٍحط: الجى ط النَّاسي ًإذىا لى طى ًإذىا اٍحتىبىس كاٍنقىطع. كأىٍقحى : "قيًحطى اٍلمىطىري كقىحى وي ًمٍف أثىًره". ييقىاؿي

 (.17/ 4انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير )
ري أىٍعكىادنا ًبغىٍيًر كىرىؽو". قاؿ ابف حجر: "كىاٍحًمرىاريىىا ًكنىايىةه ( (2 ًقيىا ًلعىدىـً شيٍرًبيىا اٍلمىاءى أىٍك اًلٍنًتثىاًرًه فىتىًصيري الشَّجى عىٍف ييٍبًس كىرى

 (.503/ 2انظر: فتح البارم البف حجر )
ـي المًَّو ًمٍف أىٍلفىاًظ القسىـ. انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير )( (3  (.86/ 1أىٍي
ٍمعييا: قىزىعه". انظر: النياية في غريب الحديث كاألثر )( (4  (.59/ 4قاؿ ابف األثير "قىزىعىة: أىٍم ًقٍطعة ًمفى الغىٍيـ، كجى
ٍنيىا، كاٍستىدارى بآفاًقيا. انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير )( (5  (.197/ 4ييريد أفَّ الغىٍيـ تىقىشَّع عى
مىٍينىا )أخرجو البخ( (6 كىالىٍينىا كىالى عى اًء ًإذىا كىثيرى المىطىري حى (، قاؿ: 1021/ رقـ 30/ 2ارم؛ كتاب: االستسقاء، باب: الدُّعى

اًلؾو  ٍف أىنىًس ٍبًف مى ، عى ، عىٍف عيبىٍيًد المًَّو، عىٍف ثىاًبتو دَّثىنىا ميٍعتىًمره ، حى مَّدي ٍبفي أىًبي بىٍكرو دَّثىنىا ميحى : كىافى الحى  نًَّبيُّ ، قىاؿى
ميعىةو... الحديث. يىٍخطيبي يىٍكـى جي
 

ابى الفيٍتيىا ًبًإشىارىًة اليىًد كىالرٍَّأًس )( (7 ٍف أىجى دَّثىنىا المىكّْيُّ 85/ رقـ 28/ 1أخرجو البخارم؛ كتاب: العمـ، باب: مى (، قاؿ: حى
، عى ا ٍنظىمىةي ٍبفي أىًبي سيٍفيىافى نىا حى : أىٍخبىرى ، قىاؿى ـى ٍيرىةى ٍبفي ًإٍبرىاًىي : سىًمٍعتي أىبىا ىيرى ، قىاؿى : الحديث. عىًف النًَّبيّْ  ٍف سىاًلـو  قىاؿى
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، أصابعو النَّبي ، تشبيؾ اليديف، كقد شبؾ التَّعمـ كذلؾ في عممية كمف الكسائط التَّكضيحية 
ا"  النًَّبيّْ  ، عىفً األشعرم أىًبي ميكسىى  عىٍف  وي بىٍعضن : "ًإفَّ الميٍؤًمفى ًلٍمميٍؤًمًف كىاٍلبيٍنيىاًف يىشيدُّ بىٍعضي قىاؿى

اًبعىوي  شىبَّؾى أىصى كى
اًلؾو  ، كعىفٍ (1) : قىاؿى رىسيك أىنىًس ٍبًف مى : "مىٍف عىاؿى ؿي اً ، قىاؿى

تَّى تىٍبميغىا،  (2) اًريىتىٍيًف حى جى
" ًة أىنىا كىىيكى اءى يىٍكـى اٍلًقيىامى اًبعىوي ، جى َـّ أىصى كىضى

: ، قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ، كعٍف سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو السَّاًعًدمّْ (3)
قىرىفى بىٍيفى السَّبَّابىًة كىالكيٍسطىى ،ًف""بيًعٍثتي أىنىا كىالسَّاعىةى كىيىًذًه ًمٍف ىىًذًه، أىٍك: كىيىاتىيٍ  كى

ا–كعنو  ،(4)  عىفً  -أيضن
نًَّة ىىكىذىا"أنو   النًَّبيّْ  كىاًفؿي اليىًتيـً ًفي الجى : "أىنىا كى قىاؿى

قىاؿى ًبًإٍصبىعىٍيًو السَّبَّابىًة كىالكيٍسطىى  كى
-و ، كعنٍ (5)

ا : رىأىٍيتي أنَّو  -أيضن : رىسيكؿى المًَّو  قىاؿى ـى "بيًعٍثتي  قىاؿى ًبًإٍصبىعىٍيًو ىىكىذىا، ًبالكيٍسطىى كىالًَّتي تىًمي اإًلٍبيىا
كىالسَّاعىةي كىيىاتىٍيًف"
(6). 

ٍبًد المًَّو  إلى لسانو، عفٍ  كقد أشار النَّبي   : اٍشتىكىى سىٍعدي ٍبفي عى ا، قىاؿى ٍنييمى ٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى
ٍبًد المًَّو  لنًَّبيُّ عيبىادىةى شىٍككىل لىوي، فىأىتىاهي ا ، كىعى قَّاصو سىٍعًد ٍبًف أىًبي كى ، كى ًف ٍبًف عىٍكؼو ٍبًد الرٍَّحمى يىعيكديهي مىعى عى

: "قىٍد قىضىىٍبًف مىٍسعيكدو  اًشيىًة أىٍىًمًو، فىقىاؿى دىهي ًفي غى مىٍيًو فىكىجى ؿى عى ، فىمىمَّا دىخى
" قىاليكا: الى يىا رىسيكؿى المًَّو، (7)

: "أىالى تىٍسمىعيكفى ًإفَّ المَّوى الى ييعىذّْبي ًبدىٍمًع العىٍيًف،  النًَّبيّْ  فىمىمَّا رىأىل القىٍكـي بيكىاءى ، ًبيُّ فىبىكىى النَّ  بىكىٍكا، فىقىاؿى

                                                           
 (.21سبؽ تخريجو )ص( (1
قاؿ ابف األثير: "يقاؿ: عاؿ الرجؿ عيالو يعكليـ إذا قاـ بما يحتاجكف إليو مف قكت ككسكة كغيرىما". انظر: ( (2

 (.321/ 3النّْياية في غريب الحديث كاألثر )
ٍحسىاًف ًإلىى اٍلبىنىاًت )أخرج( (3 مة كاآلداب، باب: فىٍضًؿ اإٍلً (، قاؿ: 2631/ رقـ 2027/ 4و مسمـ؛ كتاب: البّْر كالصّْ

ٍبًد اٍلعىًزيًز، عىٍف عي  مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى ، حى بىٍيًرمُّ دَّثىنىا أىبيك أىٍحمىدى الزُّ ك النَّاًقدي، حى دَّثىًني عىٍمره ، عىٍف بىٍيًد اً ٍبًف أىًبي حى بىٍكًر ٍبًف أىنىسو
اًلؾو  : قىاؿى رىسيكؿي اً أىنىًس ٍبًف مى  : الحديث.، قىاؿى

دَّثىنىا 5301/ رقـ 53/ 7أخرجو البخارم؛ كتاب: الطَّبلؽ، باب: المّْعىاًف )( (4 ٍبًد المًَّو، حى ًميُّ ٍبفي عى دَّثىنىا عى (، قاؿ: حى
: سىًمٍعتيوي مً  اًزـو ، قىاؿى أىبيك حى اًحًب رىسيكًؿ المًَّو سيٍفيىافي ، صى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ٍف سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو السَّاًعًدمّْ : ، يىقيكؿي

 الحديث.
ٍف يىعيكؿي يىًتيمنا )( (5 ٍبدي المًَّو 6005/ رقـ 9/ 8أخرجو البخارم؛ كتاب: األدب، باب: فىٍضًؿ مى دَّثىنىا عى        (، قاؿ: حى
ٍبًد الكىىَّاًب، قى  ٍبفي ا : سىًمٍعتي سىٍيؿى ٍبفى سىٍعدو عى دَّثىًني أىًبي، قىاؿى : حى ، قىاؿى اًزـو ٍبدي العىًزيًز ٍبفي أىًبي حى دَّثىًني عى : حى ، عىًف اؿى

: الحديث. النًَّبيّْ   قىاؿى
ا{ ]النبأ: ( (6 كًر فىتىٍأتيكفى أىٍفكىاجن / 166/ 6[: زيمىرنا )18أخرجو البخارم؛ كتاب: تفسير القرآف، باب: }يىٍكـى ييٍنفىخي ًفي الصُّ

دَّثىنىا سى 4936رقـ  ، حى اًزـو دَّثىنىا أىبيك حى ، حى ٍيؿي ٍبفي سيمىٍيمىافى دَّثىنىا الفيضى ، حى دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي الًمٍقدىاـً ، ٍيؿي ٍبفي سىٍعدو (، قاؿ: حى
: رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو  ٍسطىى كىالَّ  قىاؿى : ًبًإٍصبىعىٍيًو ىىكىذىا، ًبالكي ... الحديث.قىاؿى ـى  ًتي تىًمي اإًلٍبيىا

". انظر: عمدة القارم شرح صحيح ( (7 قاؿ العيني: "ًفيًو معنى ااًلٍسًتٍفيىاـ أىم أقد خرج مف الدٍُّنيىا ظف أىنو قد مىاتى
 (.104/ 8البخارم )
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ٍزًف القىٍمبً  لىًكٍف ييعىذّْبي ًبيىذىا كىالى ًبحي فَّ المىيّْتى  -كىأىشىارى ًإلىى ًلسىاًنوً -، كى ـي، كىاً  بي ًببيكىاًء أىٍىًمًو ييعىذَّ  أىٍك يىٍرحى
مىٍيوً   .(2)"(1)عى

  حابةليكضح لمصَّ  ، كاألنؼ كالركبتيف كغيرىا؛بيده عمى أعضاء مف جسمو كأشار النَّبي  
: قىاؿى النًَّبيُّ عبد ا  المراد مف حديثو، عىفً  ا، قىاؿى دى ٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عىٍنييمى : "أيًمٍرتي أىٍف أىٍسجي

                                                           
ٍزرى أيٍخرىل﴾ ري كىاًزرىةه كً كرد في الحديث إشكاؿ، كىك: كيؼ ييعذب الميت ببكاء أىمو عميو، كقد قاؿ تعالى: ﴿كىالى تىزً ( (1

مىٍيوً  أىٍىًموً  ًببيكىاءً  اٍلمىيّْتً  تىٍعًذٍيبى  أىفَّ كاإلجابة عميو  [؟!،164]األنعاـ:  كىاهي  عى مىاعىةه   النًَّبيّْ  عىفً  رى ابىةً  مّْفى  جى حى  ًمٍنييـٍ  الصَّ
ٍتوي  عيمىرى  كىاٍبفي  عيمىري  ا كىأىٍنكىرى مىٍيًيمى اًئشىةي  عى ًدٍيثييىا عى ﴾ أخرل كزر كازرة تزر ال﴿ :سبحانو قكلو كىك ،القرآف لظاىر افؽمك  كىحى

اًدٍيثً  كمكافؽ [،164]األنعاـ:  ر ًلؤٍلىحى مىى  النًَّبيّْ  بيكىاءً  ًفيٍ  اأٍليخى مىاعىةو  عى ٍكتىى ًمفى  جى ٍقرىاريهي  اٍلمى مىى كىاً  مىٍيًيـٍ  اٍلبيكىاءً  عى   عى
كىافى  مىٍيوً  يقر أىكٍ  لعذابيـ اسببن  يىكيٍكفي  مىا ؿيفع أف فمحاؿ لٍّْمعىالىًمٍيفى  رىٍحمىةن   كى اًئشىة لًركىايىة آخر مرجح كىىذىا ،عى  ،عى

اًئشىة ىأىكٍ  مف عمى إما ليا المخالفة األحاديث حمؿ كىؿ ،أكيؿالتَّ  المقاـ ىذا في لنا كالبلئؽ بالكىـ جزمت كعى  بذىًلؾى  صى
اًئشىة قىٍكؿ يؤكد كالًَّذمٍ  كتبيـ ًفي اٍلعيمىمىاء ذكره ًممَّا ذىًلؾى  غير كأىمَّا جكدهك  ًإلىى تسبب قىدٍ  أًلىنَّوي  بذىًلؾى  الكصية إثـ فعىمىٍيوً   عى
مىٍيوً  أىنَّوي  قىٍكليا كىـ ًفي ـ عى مىٍيوً  خًفي عيمىر اٍبفى  أىفَّ  فالظىاًىر العيد ببلـ لىييعىذَّبي  اٍلمىيّْت ًإفَّ  يىييٍكًدٌيا مىاتى  لرىجيؿ قىاؿى  السَّبلى  عى

مىى فحمميا ًدمٌ اٍليىييكٍ  مكت ستغراؽا عى  .الَّ
ا قىاؿى النًَّبيُّ  نَّمى اًؿ بيكىاًء أىٍىًميىا الى  كىاً  مىٍييىا، يىٍعًني تيعىذَّبي ًبكيٍفًرىىا ًفي حى ـٍ يىٍبكيكفى عى ًبسىبىًب اٍلبيكىاًء،  ًفي يىييكًديَّةو أىنَّيىا تيعىذَّبي كىىي

ذىاًب اٍلمىيًّْت يىقىعي عً  ٍبدىأى عى ًفي ًتٍمؾى اٍلحى أىٍم: أىفَّ مى ا تىقىعي ًعٍندى دىٍفًنًو كى اًلبنا ًإنَّمى ـٍ غى ذىًلؾى أىفَّ ًشدَّةى بيكىاًئًي مىٍيًو كى الىًة ٍندى بيكىاًء أىٍىًمًو عى
ييٍبتىدىأي ًبًو عىذىابي اٍلقىٍبًر، ٍكًتًو فىنيفّْذى  ييٍسأىؿي كى يينىاحى بىٍعدى مى مىٍيًو كى ى ًبأىٍف ييٍبكىى عى ًصيَّتيوي فىيىذىا ييعىذَّبي ًببيكىاًء أىٍىًمًو كقالكا: مىٍف كىصَّ ٍت كى

ًصيَّ  ٍيًر كى كا ًمٍف غى نىاحي مىٍيًو أىٍىميوي كى مىٍنسيكبه ًإلىٍيًو، كمىٍف بىكىى عى ؛ أًلىنَّوي ًبسىبىًبًو كى ـٍ نىٍكًحًي مىٍيًو كى ،ةو ًمٍنوي فىبلى يي عى ادىًة  عىذَّبي كىافى ًمٍف عى كى
ًب اٍلكى  ٍف أىٍكصىى ،ًصيَّةي ًبذىًلؾى اٍلعىرى ا، فىمى ـٍ ييكًص ًبتىٍرًكًيمى ٍف أىٍكصىى ًباٍلبيكىاًء كىالنٍَّكًح أىٍك لى مىى مى قىالىٍت طىاًئفىةه: ىيكى مىٍحميكؿه عى  كى

ا، فىأىمَّ  ًصيًَّة ًبتىٍرًكًيمى اًؿ اٍلكى ا ًلتىٍفًريًطًو ًبًإٍىمى ا ييعىذَّبي ًبًيمى ًصيَّةى ًبتىٍرًكًيمى ا أىٍك أٍىمىؿى اٍلكى ا ًبًيمى ا فىبلى ييعىذَّبي ًبًيمى ى ًبتىٍرًكًيمى ا مىٍف كىصَّ
ٍف أى  مى ًصيًَّة ًبتىٍرًكًيمىا كى ابي اٍلكى اًصؿي ىىذىا اٍلقىٍكًؿ ًإيجى ٍنعى لىوي ًفيًيمىا كىالى تىٍفًريطى ًمٍنوي، كىحى قىالىٍت ًإٍذ الى صي مىييمىا عيذّْبى ًبًيمىا، كى ٍىمى

اًديًث أىنَّيي  ٍعنىى اأٍلىحى ًتٍمؾى الشَّمىاطىاًئفىةه: مى ـٍ كى اًسًنًو ًفي زىٍعًمًي مىحى اًئًمًو كى يىٍنديبيكنىوي ًبتىٍعًديًد شىمى مىى اٍلمىيًّْت كى ًئؿي ـٍ كىانيكا يىنيكحيكفى عى
يىًرؽُّ لىيي الشٍَّرًع يعذب بيا، قىبىاًئحي ًفي  اًعًو بيكىاءى أىٍىًمًو كى ٍعنىاهي أىنَّوي ييعىذَّبي ًبسىمى قىالىٍت طىاًئفىةه: مى اًئشىةي رىًضيى المَّوي كى قىالىٍت عى ، كى ـٍ

مى  اًؿ بيكىاًء أىٍىًمًو عى اًب الذُّنيكًب ييعىذَّبي ًفي حى ًديًث أىفَّ اٍلكىاًفرى أىٍك غىٍيرىهي ًمٍف أىٍصحى ٍعنىى اٍلحى ٍنيىا: مى ، عى ـٍ ٍيًو ًبذىٍنًبًو الى ًببيكىاًئًي
ا قىدٍَّمنىاهي عى  ًحيحي ًمٍف ىىًذًه اأٍلىٍقكىاًؿ مى مىى أىفَّ اٍلميرىادى ًباٍلبيكىاًء ىينىا كىالصَّ ـٍ عى ذىاًىًبًي ًؼ مى مىى اٍخًتبلى ٍمييكًر كىأىٍجمىعيكا كيمُّيـٍ عى ًف اٍلجي

ٍكتو كنياحة ال مجرد دمع العيف. انظر:  لمزركشي  حابةالصَّ  عمى عائشة استدركتو ما إليراد اإلجابةاٍلبيكىاءي ًبصى
 (.154/ 3، فتح البارم البف حجر )(229 – 228 /6ككم عمى مسمـ )شرح النَّ ، (91 - 90ص)

دَّثىنىا أىٍصبىغي، عىًف اٍبًف 1304/ رقـ 84/ 2أخرجو البخارم؛ كتاب: الجنائز، باب: البيكىاًء ًعٍندى المىًريًض )( (2 (، قاؿ: حى
ٍبدً  ، عىٍف عى اًرمّْ اًرًث األىٍنصى ك، عىٍف سىًعيًد ٍبًف الحى ًني عىٍمره : أىٍخبىرى ، قىاؿى :  كىٍىبو ا، قىاؿى ٍنييمى المًَّو ٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى

 الحديث.
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مىى سىبٍ  مىى عى ٍيًف كىالى نىٍكًفتى عىًة أىٍعظيـو عى ٍكبىتىٍيًف، كىأىٍطرىاًؼ القىدىمى مىى أىٍنًفًو كىاليىدىٍيًف كىالرُّ ٍبيىًة، كىأىشىارى ًبيىًدًه عى الجى
(1) 

" الثّْيىابى كىالشَّعىرى
(2). 

 سـ:الت عبير بالر   -5
بٍ التي رسميا النَّبي  كمما يكضح ذلؾ، لكحة األمؿ كاألجؿ   ،  ًد المًَّو بف مسعكد، عىٍف عى

طَّ النًَّبيُّ  : خى طَّ خيطىطنا قىاؿى ا ًمٍنوي، كىخى اًرجن سىًط خى طِّا ًفي الكى طَّ خى بَّعنا، كىخى طِّا ميرى خى
ًصغىارنا ًإلىى ىىذىا  (3)

 ، : "ىىذىا اإًلٍنسىافي قىاؿى سىًط، كى اًنًبًو الًَّذم ًفي الكى سىًط ًمٍف جى ميوي الًَّذم ًفي الكى قىٍد  أىٍك:-ميًحيطه ًبًو  كىىىذىا أىجى
اطى ًبوً  ، فىًإٍف أىٍخطىأىهي ىىذىا نىيىشىوي ىىذىا،  -أىحى غىاري األىٍعرىاضي ميوي، كىىىًذًه الخيطىطي الصّْ اًرجه أىمى كىىىذىا الًَّذم ىيكى خى

ٍف أىٍخطىأىهي ىىذىا نىيىشىوي ىىذىا" كىاً 
ك اإلنساف ، قاؿ ابف حجر رحمو ا تعالى: "فالمقدار الداخؿ منو ى(4)

ًمـ  ف سى ًمـ مف ىذا لـ يىٍسمـ مف ىذا، كا  كالخارج أمىميو، كالمراد باألعراض اآلفىات العىارضة لو، فإف سى
ؿ، كالحاصؿ أفَّ مف لـ  مف الجميع كلـ تيصبو آفىة مف مىرىض أك فىٍقد ماؿو أك غىير ذلؾ بىغىتىو األىجى

ؿ، كفي الحديث إشارة إلى الحى  ر األىمىؿ كاالستعداد ًلبىٍغتة يمت بالسَّبب مات باألىجى ضّْ عمى ًقصى
بَّر بالنٍَّيش كىك لىٍدغ ذات السُّـ ميبىالغة في اإلصابة  ؿ كعى  .(5")كاإلىبلؾاألىجى

 الت عميـ العممي: -6
ـي رىبّْ أىًرًني كىٍيؼى تيٍحيً ا التَّجربة أكبر برىاف، قاؿ  :قاؿكما يي ك    ٍذ قىاؿى ًإٍبرىاًىي  تعالى: ﴿كىاً 
ٍرىيفَّ ًإلى اٍلمىكٍ  ٍذ أىٍربىعىةن ًمفى الطٍَّيًر فىصي لىًكٍف ًليىٍطمىًئفَّ قىٍمًبي قىاؿى فىخي ـٍ تيٍؤًمٍف قىاؿى بىمىى كى لى ٍيؾى ثيَـّ اٍجعىٍؿ تىى قىاؿى أىكى

ًكي ـٍ أىفَّ المَّوى عىًزيزه حى ٍزءنا ثيَـّ اٍدعيييفَّ يىٍأًتينىؾى سىٍعينا كىاٍعمى بىؿو ًمٍنييفَّ جي مىى كيؿّْ جى [، فمف 260ـه﴾ ]البقرة: عى
 .ما ييريد إبراىيـ خبلؿ التَّجربة تكضح لسيدنا 

                                                           
ٍمع الثَّكب باليىدىيف ًعٍندى الرُّككع كالسُّجكد". انظر: ( (1 ٌميا كنىٍجمىعيا، ًمفى االٍنًتشار، ييريد جى قاؿ ابف األثير: "أىٍم نىضي

 (.184/ 4النّْياية في غريب الحديث كاألثر )
مىى األىٍنًؼ ) أخرجو البخارم؛ كتاب:( (2 كًد عى دَّثىنىا ميعىمَّى ٍبفي أىسىدو، 812/ رقـ 162/ 1األذاف، باب: السُّجي (، قاؿ: حى

ا، قىا ٍنييمى ، عىٍف أىًبيًو، عىًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى ٍبًد المًَّو ٍبًف طىاكيسو ، عىٍف عى دَّثىنىا كيىىٍيبه : حى ... قىاؿى : قىاؿى النًَّبيُّ ؿى
 الحديث. 

مىات ًفي األىٍرض". انظر: فتح البارم )( (3  (.112/ 1قاؿ ابف حجر: "أىم عمـ عىبلى
طيكًلًو )( (4 دىقىةي ٍبفي الفىٍضًؿ، 6417/ رقـ 89/ 8أخرجو البخارم؛ كتاب: الٌرقاؽ، باب: ًفي األىمىًؿ كى دَّثىنىا صى (، قاؿ: حى

: حى  ، قىاؿى ، عىٍف سيٍفيىافى نىا يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو ٍبًد المًَّو بف مسعكدأىٍخبىرى ، عىٍف عى ثىٍيـو ًبيًع ٍبًف خي ، عىٍف رى ،  دَّثىًني أىًبي، عىٍف ميٍنًذرو
: الحديث.  قىاؿى

 (.238/ 11فتح البارم البف حجر )( (5
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أمكر دنييـ بالتَّطبيؽ العممي فنتائجو مضمكنو، كما ييرل  حابة لصَّ ييعمـ ا ككاف النَّبي   
طبيؽ العممي لو األثر في ثبات كتمكيف المعمكمة في ذىف فالتَّ ، بالعيف مف الصَّعب أف يينسى

االن أىتىٍكا سىٍيؿى ٍبفى سىٍعدو السَّاًعًدمَّ د المتعمـ، فق ٍكا ذيكر أىفَّ ًرجى قىٍد اٍمتىرى ، كى
َـّ عيكديهي،  (1) ًفي الًمٍنبىًر ًم

ؿى يىٍكـو كيًضعى، كىأىكَّ  لىقىٍد رىأىٍيتيوي أىكَّ ، كى ىٍعًرؼي ًممَّا ىيكى : كىالمًَّو ًإنّْي ألى ، فىقىاؿى مى فىسىأىليكهي عىٍف ذىًلؾى مىٍيًو  سى ؿى يىٍكـو جى عى
اًر قىٍد سىمَّاىىا سىٍيؿه  -ًإلىى فيبلىنىةى  ، أىٍرسىؿى رىسيكؿي المًَّو رىسيكؿي المًَّو  "ميًرم غيبلىمىًؾ  –اٍمرىأىةو ًمفى األىٍنصى

ٍتوي فىعىًممىيى  " فىأىمىرى مىٍيًيفَّ ًإذىا كىمٍَّمتي النَّاسى ، أىٍف يىٍعمىؿى ًلي أىٍعكىادنا، أىٍجًمسي عى ارى ا ًمٍف طىٍرفىاًء الغىابىًة، ثيَـّ النَّجَّ
مىٍت ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو  اءى ًبيىا، فىأىٍرسى ًضعىٍت ىىا ىينىا، ثيَـّ رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو جى مىٍييىا  ، فىأىمىرى ًبيىا فىكي مَّى عى صى

مىٍييىا، ثيَـّ نىزىؿى القىٍيقىرىل مىٍييىا، ثيَـّ رىكىعى كىىيكى عى كىبَّرى كىىيكى عى كى
ادى، فىمىمَّا فىرىغى (2) دى ًفي أىٍصًؿ الًمٍنبىًر ثيَـّ عى ، فىسىجى

بلىًتي" ًلتىعىمَّميكا صى نىٍعتي ىىذىا ًلتىٍأتىمُّكا كى ، ًإنَّمىا صى : "أىيُّيىا النَّاسي مىى النَّاًس، فىقىاؿى  اىد أف ، فالشَّ (3)أىٍقبىؿى عى
ٍيًرثً  عىٍف أىًبي سيمىٍيمىافى ، ك فعؿ ذلؾ ليٍأتىمكا بو النَّبي  كى اًلًؾ ٍبًف الحي : أىتىٍينىا النًَّبيَّ  مى نىٍحفي ، قىاؿى ، كى

سىأىلىنىا عىمٍَّف تى  ، فىأىقىٍمنىا ًعٍندىهي ًعٍشًريفى لىٍيمىةن، فىظىفَّ أىنَّا اٍشتىٍقنىا أىٍىمىنىا، كى ٍكنىا ًفي أىٍىًمنىا، شىبىبىةه ميتىقىاًربيكفى رى
ًفيقنا رىحً  كىافى رى : فىأىٍخبىٍرنىاهي، كى مُّكا كىمىا رىأىٍيتيميكًني "يمنا، فىقىاؿى ، كىصى ـٍ كىي ميري ـٍ كى ، فىعىمّْميكىي ـٍ اٍرًجعيكا ًإلىى أىٍىًميكي

ـٍ  ـٍ أىٍكبىريكي ، ثيَـّ ًليىؤيمَّكي ـٍ ديكي ـٍ أىحى ذٍّْف لىكي بلىةي، فىٍمييؤى رىًت الصَّ ذىا حىضى مّْي، كىاً  اًبر، كعف (4)"أيصى : "رىأىٍيتي قاؿ، جى
: يى   النًَّبيَّ  يىقيكؿي مىى رىاًحمىًتًو يىٍكـى النٍَّحًر، كى جُّ بىٍعدى "ٍرًمي عى ، فىًإنّْي الى أىٍدًرم لىعىمّْي الى أىحي ـٍ نىاًسكىكي ذيكا مى ًلتىٍأخي

ًتي ىىًذهً  جَّ  .(5)"حى

                                                           
ادىلىةي". انظر: فتح البارم )( (1 ٍكا ًمٍف اٍلميمىارىاًة كىًىيى اٍلميجى  (.397/ 2قاؿ ابف حجر: "اٍمتىرى
"الرُّجكع إلى خمؼ، فإذا قمت: رجعتي القىٍيقىرل، فكأنَّؾ قمت: رجعت الرُّجكع الذم ييعرؼ بيذا  قاؿ الجكىرم:( (2

(، كقاؿ ابف األثير: 801/ 2االسـ، ألفَّ القىٍيقىرل ضربه مف الرجكع". انظر: الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )
ٍيًر أىٍف ييعيد كٍجيىو إً  ٍمؼ ًمٍف غى / 4لىى ًجية مىٍشيو". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )"كىىيكى اٍلمىشيي ًإلىى خى

129.) 
مىى الًمٍنبىًر )( (3 ٍطبىًة عى : 917/ رقـ 9/ 2أخرجو البخارم؛ كتاب: الجمعة، باب: الخي ، قىاؿى دَّثىنىا قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو (، قاؿ: حى

مَّدً  ًف ٍبًف ميحى ٍبًد الرٍَّحمى دَّثىنىا يىٍعقيكبي ٍبفي عى اًزـً  حى دَّثىنىا أىبيك حى : حى ، قىاؿى ٍبدو القىاًرمُّ القيرىًشيُّ اإًلٍسكىٍندىرىاًنيُّ ٍبًد المًَّو ٍبًف عى    ٍبًف عى
ٍكا ًفي الًمٍنبىًر... الحديث.ا قىٍد اٍمتىرى ، كى االن أىتىٍكا سىٍيؿى ٍبفى سىٍعدو السَّاًعًدمَّ ، أىفَّ ًرجى  ٍبفي ًدينىارو

ًة النَّاًس كىالبىيىاًئـً )أخرجو البخارم؛ كتاب: ( (4 دَّثىنىا 6008/ رقـ 9/ 8األدب، باب: رىٍحمى دَّثىنىا ميسىدَّده، حى (، قاؿ: حى
: الحديث. ٍيًرًث، قىاؿى كى اًلًؾ ٍبًف الحي مىٍيمىافى مى ٍف أىًبي ًقبلىبىةى، عىٍف أىًبي سي ، عى دَّثىنىا أىيُّكبي ، حى اًعيؿي ًإٍسمى
 

بىيىاًف قىٍكًلًو أخرجو مسمـ؛ كتاب:الحج، باب: اسٍ ( (5 ٍمرىًة اٍلعىقىبىًة يىٍكـى النٍَّحًر رىاًكبنا، كى ٍمًي جى "  ًتٍحبىاًب رى ـٍ نىاًسكىكي ذيكا مى "ًلتىٍأخي
، قىاؿى 1297/ رقـ 943/ 2) ٍف ًعيسىى ٍبًف ييكنيسى ًميعنا عى ، جى ـو ٍشرى ًميُّ ٍبفي خى ، كىعى ـى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا ًإٍسحى     (، قاؿ: حى

: الحديث. اٍبفي  اًبرنا، يىقيكؿي بىٍيًر، أىنَّوي سىًمعى جى ًني أىبيك الزُّ ، أىٍخبىرى ٍيجو رى ًف اٍبًف جي نىا ًعيسىى، عى : أىٍخبىرى ـو ٍشرى خى
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حابة  كقد أمر النَّبي    عميـ ىك استمرارية لنشر بتعميـ أىمييـ كذكييـ، فاستمرارية التَّ  الصَّ
ٍيًرثً عاليمو بيف الشُّ اإلسبلـ كت كى اًلؾ ٍبًف الحي عكب، عىٍف مى

(1)  َّأىتىٍيتي النًَّبي ، ،ًفي نىفىرو ًمٍف قىٍكًمي 
: "اٍرجً  ًفيقنا، فىمىمَّا رىأىل شىٍكقىنىا ًإلىى أىىىاًلينىا، قىاؿى كىافى رىًحيمنا رى ، فىأىقىٍمنىا ًعٍندىهي ًعٍشًريفى لىٍيمىةن، كى ـٍ عيكا فىكيكنيكا ًفيًي

"كىعى  ـٍ ـٍ أىٍكبىريكي ٍليىؤيمَّكي ، كى ـٍ ديكي ـٍ أىحى رىًت الصَّبلىةي فىٍمييؤىذٍّْف لىكي مُّكا، فىًإذىا حىضى ، كىصى ـٍ مّْميكىي
، فالتَّطبيؽ العممي (2)

 جرد.عمـ فيك أقكل مف المفظ المي يساعد في بقاء أثر التَّ 

 ويـ.ميارات الت ق وامتالؾ ف خالؿ إعداد االختباراتالمقصد الحادي عشر: م

بلحظ أف الطُّبلب ييتمكف باالمتحاف أكثر مف االمتحاف كسيمة كليس غاية، لكف المي 
اىتماميـ بتحصيؿ الفائدة العممية، كالمعمـ ميؤتمف عمى طبلبو فيختبرىـ بما تعممكه مف عمـك حتى 

، كقد كاف   بي النَّ يتيقف مف اكتسابيـ العمـ كالمعرفة كيثؽ بأنيـ سيكممكف مسيرة العمـ مستقببلن
ًف النًَّبيّْ حابة يختبر الصَّ  ٍنييمىا، عى ًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى : "ًإفَّ ًمفى  ، عى رىةن الى  قىاؿى ًر شىجى الشَّجى

ًر البىكىاًدم قىاؿى  قىعى النَّاسي ًفي شىجى : فىكى " قىاؿى دّْثيكًني مىا ًىيى ، حى ثىؿي الميٍسًمـً نَّيىا مى قييىا، كىاً  ٍبدي المًَّو: عى يىٍسقيطي كىرى
: "ىً  دٍّْثنىا مىا ًىيى يىا رىسيكؿى المًَّو، قىاؿى ، ثيَـّ قىاليكا: حى قىعى ًفي نىٍفًسي أىنَّيىا النٍَّخمىةي، فىاٍستىٍحيىٍيتي يى النٍَّخمىةي"فىكى

(3) ،
ابً بػ  :كقد ترجـ البخارم رحمو ا تعالى لمحديث مىى أىٍصحى ٍسأىلىةى عى اـً المى ًو ًليىٍختىًبرى مىا "بىابي طىٍرًح اإًلمى

" ـٍ ًمفى الًعٍمـً ًعٍندىىي
(4). 

حابة  كقد اختبر النَّبي  ٍيرىةى بسؤاليـ عف الميٍفمس، ، كاختباره ليـ الصَّ ،  عىٍف أىًبي ىيرى
: أىفَّ رىسيكؿى اً  ؟"، قىاؿى ا اٍلميٍفًمسي كفى مى ـى لىوي كى  "أىتىٍدري : قىاليكا: اٍلميٍفًمسي ًفينىا مىٍف الى ًدٍرىى ًإفَّ "الى مىتىاعى، فىقىاؿى

                                                           
اًرث، سكف ( (1 اًلؾ ٍبف اٍلحى مىٍيمىاف، كيقاؿ مى اًلؾ ٍبف الحكيرث ٍبف أشيـ، مف بني لىٍيث ٍبف بىٍكر ٍبف عبد مناة، يكنى أىبىا سي مى

اًلؾ ٍبف الحكيرث، كمات بيا سنة أربع البصرة ٍبد المًَّو ٍبف مى ٍنوي أىبيك قبلبة، كىأىبيك عطية، كسممة الجرمي، كابنو عى ، ركل عى
 (.1349/ 3)البف عبد البر كتسعيف. انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب 

ذٍّْف ًفي السَّفىرً ( (2 : ًلييؤى ٍف قىاؿى ذّْفه كىاًحده ) أخرجو البخارم؛ كتاب: األذاف، باب: مى دَّثىنىا 628/ رقـ 128/ 1ميؤى (، قاؿ: حى
ٍيًرًث، أىتىيٍ  كى اًلًؾ ٍبًف الحي ٍف مى ٍف أىًبي ًقبلىبىةى، عى ، عى ٍف أىيُّكبى ، عى دَّثىنىا كيىىٍيبه : حى ، قىاؿى ...  تي النًَّبيَّ ميعىمَّى ٍبفي أىسىدو ًفي نىفىرو

 الحديث.
نىا، كىأىٍنبىأىنىا )أخرجو البخارم؛ كتاب: العمـ، باب: قى ( (3 دَّثىنىا، كىأىٍخبىرى دًّْث: حى اًلدي 62/ رقـ 22/ 1ٍكًؿ الميحى دَّثىنىا خى (، قاؿ: حى
ًف النًَّبيّْ ا ، عى ًف اٍبًف عيمىرى ، عى ٍبدي المًَّو ٍبفي ًدينىارو دَّثىنىا عى ، حى مىٍيمىافي دَّثىنىا سي ، حى ٍخمىدو : الحديث. ٍبفي مى  قىاؿى

 (.22/ 1صحيح البخارم )( (4
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قىذىؼى  يىٍأًتي قىٍد شىتىـى ىىذىا، كى ، كىزىكىاةو، كى ًصيىاـو ةو، كى بلى ًة ًبصى اٍلميٍفًمسى ًمٍف أيمًَّتي يىٍأًتي يىٍكـى اٍلًقيىامى
ىىذىا، كىأىكىؿى  (1)

سىفىؾى  مىاؿى ىىذىا، كى
سىنىاتً  (2) رىبى ىىذىا، فىييٍعطىى ىىذىا ًمٍف حى ـى ىىذىا، كىضى سىنىاًتًو، فىًإٍف فىًنيىٍت دى ًو، كىىىذىا ًمٍف حى

مىٍيًو، ثيَـّ طيًرحى ًفي النَّارً  ٍت عى ـٍ فىطيًرحى طىايىاىي مىٍيًو أيًخذى ًمٍف خى ى مىا عى سىنىاتيوي قىٍبؿى أىٍف ييٍقضى ، قاؿ النَّككم (3)"حى
 كنومُّ سى اس يي و فالنَّ مالي  كمف قؿَّ  اؿه ا مف ليس لو مى مَّ مس كأى فٍ قيقة المي ىذا حى  ناه أفَّ عٍ مى رحمو ا تعالى: "

صؿ لو حٍ ار يى سى يى طع بً قى نٍ ما يى بَّ كتو كري مى قطع بً نٍ كؿ كيى زي ىذا أمر يى  ألفَّ  ؛فمسقيقة المي ىك حى  ا كليسى مسن فٍ مي 
نَّ يى عد ذلؾ في حى بى   .(4)"كر في الحديثكي ذٍ مس ىذا المى فٍ قيقة المي ما حى اتو كا 

 خالؿ الَحث  عمى العمؿ في الت عميـ.ادس: َتنمية الت عميـ مف المطمب الس  

قاؿ  المعمـ كالمربي ليذه األمة، النَّبي محمد بقتداء فييا االًمٍينة التَّعميـ أشرؼ الًميىف، ف
ييعىمّْمييي ا  ـٍ كى كّْيًي ييزى ـٍ آيىاًتًو كى مىٍيًي يّْيفى رىسيكالن ًمٍنييـٍ يىٍتميك عى ـي اٍلًكتىابى تعالى: ﴿ىيكى الًَّذم بىعىثى ًفي اأٍليمّْ

﴾ ]الجمعة:  ؿو ميًبيفو بلى ٍف كىانيكا ًمٍف قىٍبؿي لىًفي ضى  .[2كىاٍلًحٍكمىةى كىاً 

نيا تخمؽ القكل البىشىًريَّة النَّاضجة ة مف أفضؿ الميف اإلنتاجية، حيث إكالتَّعميـ مين
فكار الضَّركرية البلزمة لبناء المجتمع كتطكره، كتقكـ عمى مجمكعة متكاممة مف المعارؼ كاأل

 تستدعي تدريبنا عقمينا مناسبنا، فيي تركز عمى األنشطة العقمية أكثر مف الحسية، كتتطمب ىذه
، كلمدة طكيمة، كتعتمد عمى التَّجارب كالبحث العممي لممعرفة المتطكرة  المينة إعدادنا مينينا شامبلن

 .(5)ليا

باإلنتاج  ةن ذاخر  يجعمياك  التَّعميـ مف خبلؿ نمي جميع نكاحي حياتويي كاإلنساف يستطيع أف 
 غيره،لتعميـ  المتعمـلذلؾ يسعى  ببصيرة كىداية كنكر، يتطمع إلى المستقبؿألنو مف خبللو  ؛كالتَّطكر

فتتضاعؼ  ،بمثابة ميعمـ لغيره متعمـ في المجتمعكؿ  فيصبح ،الجميع العمـالحمقة حتى يعـ  ستمرلت
                                                           

نىٍحكىهي. انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لممي  ((1 نىا كى الزحيمي: "القذؼ  بة(. قاؿ كى3202/ 8بلَّ القارم )ًبالزّْ
لغة: ىك الرمي بالحجارة كنحكىا، ثـ استعمؿ في الرَّمي بالمكاره لعبلقة المشابية بيف الحجارة كالمكاره في تأثير 

كؿ منيما أذل، فالقذؼ إذاية بالقكؿ... كأما في االصطبلح الشَّرعي: فيك نسبة آدمي الرَّمي بكؿ منيما؛ ألف في 
 (.338 – 337/ 7غيره لزنا، أك قطع نسب مسمـ. انظر: الفقو اإلسبلمي كأدلتو )

ؽٍّ. انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمميبلَّ القارم )( (2  (.3202/ 8أم: أىرىاؽى ًبغىٍيًر حى
 (.126تخريجو )ص سبؽ( (3
 (.136- 135/ 16شرح النَّككم عمى مسمـ )( (4
 (.127العمـ كالتَّعميـ كالمعمـ مف منظكر عمـ االجتماع لحسيف عبد الحميد أحمد رشكاف )ص( (5
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، قافية كاالجتماعية كاالقتصادية كغيرىالحياة الثَّ التَّنمية العممية، كبتضاعفيا تتضاعؼ جميع نكاحي ا
ا متكامبلن  لمنَّبي كاففمذا اس مف األلـ إلى األمؿ، خرج النَّ عميـ يي فالتَّ  حىثّْ عمى العمؿ في الٍ منيجن

 تية:، أبيف جممة منو في المقاصد اآلفي ًمٍينة التَّعميـ

 المقصد األوؿ: توفير فرص العمؿ في الت عميـ.

ًلي أمر المؤمنيف أف يجد ليـ فرص عمؿ، ليستغنى كؿ فرد عف سؤاؿ  نَّبي حىثَّ ال مف كى
كؿ بيا، قاؿ ا تعالى: النَّاس،  ـٍ ًإنَّييـٍ كذلؾ مف خبلؿ بياف مسئكليتو كرعايتو التي كي ًقفيكىي ﴿كى

﴾ ]الصافات:  ًف النَّبً ، ك [24مىٍسئيكليكفى ٍنييمىا، عى ـٍ  يّْ عىف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى كيمُّكي ـٍ رىاعو كى : "كيمُّكي قىاؿى
مىى بىٍيًت زى  ٍرأىةي رىاًعيىةه عى مىى أىٍىًؿ بىٍيًتًو، كىالمى ؿي رىاعو عى ، كىالرَّجي لىًدًه، مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، كىاألىًميري رىاعو ٍكًجيىا كىكى

ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو" كيمُّكي ـٍ رىاعو كى فىكيمُّكي
: يىا رىسيكؿى اً، أىالى تىٍستىٍعًمميًني؟  أىًبي ذىرٍّ عىٍف ، ك (1) : قيٍمتي ، قىاؿى

 : ٍنًكًبي، ثيَـّ قىاؿى مىى مى رىبى ًبيىًدًه عى : فىضى ًة ًخٍزمه "قىاؿى نَّيىا يىٍكـى اٍلًقيىامى انىةي، كىاً  نَّيىا أىمى ، كىاً  ًعيؼه ، ًإنَّؾى ضى يىا أىبىا ذىرٍّ
ذىىىا نىدىامىةه، ًإالَّ مىٍف أىخى مىٍيًو ًفييىا كى قّْيىا، كىأىدَّل الًَّذم عى ، فالكظائؼ كتقمد المناصب أمانة سىييحاسب (2)"ًبحى

لى. لَّى كمف تىكى  عنيا مف كى

كتكفير الكظائؼ التَّعميمية مسئكلية كلي األمر، كال بد مف تكافؤ الفرص، فالكثير ممف 
لكف  ،تمتعكف بقدرات مينية عاليةكي مثبلن، يتخرجكف مف الجامعات يحممكف باالشتغاؿ في التَّدريس

 لما يشترطو المسئكؿ مف يرجع كذلؾكىكذا في سائر الطُّمكحات عند الخرجيف،  ،وال يمتحقكف ب
انع الكثيرة التي ، كغيرىا مف المك المرءكسيف!!الجائرة التي ال ترتبط بالكفاءة لدل  كظيؼمعايير التَّ 

 ف مف العمؿ.مكالعمؿ مف الكصكؿ إلى التَّ تمنع الرَّاغب في 

كما يدفعو الطَّمبة مف رسكـ لبللتحاؽ بالجامعات يساعد في تىنمية االقتصاد، فالتعميـ يؤدم 
إلى زيادة دخؿ الفرد عف طريؽ التحاقو بالكظائؼ، كيؤدل إلى زيادة اإلنتاج، كاألىـ مف ذلؾ أنو 

لمتَّعميـ تجعؿ فرصة الكتساب الميارات كليس لمحصكؿ عمى الكظائؼ، كما أف اعطاء األكلكية 
ناعات بعيات لغيرىـ مف الدُّ األفراد يتحرركف مف التَّ  كؿ، فيعتمدكف عمى أنفسيـ في تعمـ الصّْ

 كغيرىا.

                                                           
 (.80سبؽ تخريجو )ص( (1
 (.80سبؽ تخريجو )ص( (2
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عاني الشَّعب الفمسطيني مف الحصار، الذم يؤثر تأثيرنا سمبينا في التَّعميـ، ككذلؾ في كيي 
يقت عميو السُّبؿ، كتكال ب عميو األعداء، يسعى جاىدنا إنفاؽ المؤسسات عمى التَّعميـ، فشعب ضي

إليجاد الدكاء لما أىلَّـ بو مف داء، يضع التَّعميـ ضمف أكلكياتو، لما لو مف أىمية، لف يترؾ طبلب 
العمـ ببل مساعدة مالية كمعنكية لتحفيزىـ عمى اكتساب العمـ، كالمثابرة كالجد، فيتـ تخريج فكج مف 

متحقكف بالكظائؼ التَّدريسية فيعممكف غيرىـ مما تعممكا العمماء يحممكف مكانة العمـ بيف ضمكعيـ، في
ثقافتو كآثاره  ةكسرق ،عب الفمسطينيمف عمكـ، كتستمر المسيرة، فمف يفمح العدك في تجييؿ الشَّ 

 العممية كالدّْينية. 

 .إال لمحاجة اف العمـمَ تْ كِ  : الن يي عفالمقصد الث اني

ا أمكر دينيـ، كال بد أف يككف الميبىمّْغ أميننا، قاؿ لتبميغ النَّاس  نبيو محمد  أرسؿ ا 
ذى المَّوي ًميثىاؽى الًَّذيفى أيكتيكا اٍلًكتىابى لىتيبىيّْنينَّوي ًلمنَّاًس كىالى تىٍكتيميكنىوي فىنىبىذيكهي  ٍذ أىخى ـٍ تعالى: ﴿كىاً   كىرىاءى ظيييكًرًى

ا يىٍشتى  ٍكا ًبًو ثىمىننا قىًميبلن فىًبٍئسى مى ﴾ ]آؿ عمراف: كىاٍشتىرى كفى تعالى: ﴿يىاأىيُّيىا الرَّسيكؿي بىمٍّْغ مىا ا [، قاؿ 187ري
ا بىمٍَّغتى ًرسىالىتىوي كىالمَّوي يىٍعًصميؾى ًمفى النَّاًس ًإفَّ المَّ  ـٍ تىٍفعىٍؿ فىمى ٍف لى بّْؾى كىاً  وى الى يىٍيًدم اٍلقىٍكـى أيٍنًزؿى ًإلىٍيؾى ًمٍف رى

﴾ ]المائدة:  ٍنييمىا: : "قاؿ ابف عباسرحمو ا تعالى قاؿ القرطبي [،67اٍلكىاًفًريفى المعنى  رىًضيى المَّوي عى
، بي بمغ جميع ما أنزؿ إليؾ مف ربؾ، فإف كتمت شيئنا منو فما بمغت رسالتو، كىذا تأديب لمنَّ 

نو كتأديب لحممة العمـ مف أمتو أال يكتمكا شيئنا مف أمر شريعتو، كقد عمـ ا تعالى مف أمر نبيو أ
ٍيرىةى (1)ال يكتـ شيئنا مف كحيو" : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ، كعىٍف أىًبي ىيرى : "مىٍف سيًئؿى عىٍف ًعٍمـو فىكىتىمىوي ، قىاؿى

ًة" اـو ًمٍف نىارو يىٍكـى اٍلًقيىامى مىوي المَّوي ًبًمجى أىٍلجى
كالميراد بالعمـ ما يىٍمزىميو ": رحمو ا تعالى قاؿ ابف األثير، (2)

                                                           
 (.242/ 6تفسير القرطبي )( (1
ٍنًع اٍلًعٍمـً )داكد في سننو؛ كتاب: العمـ كأخرجو أب( (2 دَّثىنىا ميكسىى 3658/ رقـ 321/ 3، باب: كىرىاًىيىًة مى   (، قاؿ: حى
ٍيرىةى ا ، عىٍف أىًبي ىيرى ، عىٍف عىطىاءو كىـً ًميُّ ٍبفي اٍلحى نىا عى مَّاده، أىٍخبىرى دَّثىنىا حى ، حى اًعيؿى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ٍبفي ًإٍسمى : ، قىاؿى

 الحديث.
 تخريج الحديث:

، كعف عىفَّافى )7571/ رقـ 17/ 13أحمد في مسنده ) أخرجو (، كعف 8533/ رقـ 214/ 14(، عف أبي كىاًمؿو
( بنحكه، عف النَّضر بف شيمىيؿ، 95/ رقـ 297/ 1( بمثمو، كابف ًحبَّاف في صحيحو )8638/ رقـ 284/ 14حسف )

ادً  مَّ ، حسف، النَّضر بف شيمىيؿ( مف طريؽ حى مىمىةى. أربعتيـ )أبك كامؿ، عىفَّافى  ٍبًف سى
ا ) -كأخرجو أحمد في مسنده  ( بمثمو، 2649/ رقـ 29/ 5)(، كالتّْرمذم في سننو 10420/ رقـ 264/ 16أيضن

، كابف ماجة في سننو ) كبلىما ٍيرو  = ( بنحكه، مف طريؽ أسكد بف عامر،261/ رقـ 96/ 1مف طريؽ عبد ا بف نيمى



الَبَشِري ة والت عميمية الث روة َتنمية خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج       

 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفصؿ الث اني

 الفصؿ الثاني

153 

و كيىتىعيف عميو، كمف يىرل رجبلن حديث عيد باإلسبلـ كال ييٍحسف الصَّبلة كقد حىضر كٍقتييا، تعميم
ي، ككىمىف جاء ميٍستىٍفًتينا في حبلؿ أك حراـ، فإنو يمـز في ىذا كأمثاًلو فيقكؿ: عمّْمكني كيؼ أيصمٌ 

كاب، كمف مىنىعو اٍستىحؽ الكىًعيد  .(1)"تىٍعريؼ الجى

ا بىيَّنَّاهي ًلمنَّاًس ًفي  ًإفَّ ﴿قاؿ ا تعالى:  ٍلنىا ًمفى اٍلبىيّْنىاًت كىاٍلييدىل ًمٍف بىٍعًد مى ا أىٍنزى الًَّذيفى يىٍكتيميكفى مى
ًعنيكفى  يىٍمعىنيييـي البلَّ أف ، قاؿ القرطبي رحمو ا تعالى: "[159]البقرة:  ﴾اٍلًكتىاًب أيكلىًئؾى يىٍمعىنيييـي المَّوي كى

ذا لـ يى مـ عى العً  تمافد كً صى ـ إذا قى الً العى  كأما مف  ،يرهو مع غى ؼ أنَّ رً بميغ إذا عي مو التَّ زى مٍ ده لـ يى صً قٍ صى، كا 
 .(2)بميغب عميو التَّ جى ئؿ فقد كى سي 

                                                                                                                                                                          

مىمىةى، عيمىارىةى ٍبًف  كبلىما )عبد ا بف نمير، أسكد بف عامر(=  اًد ٍبًف سى مَّ ؛ كبلىما )حى مف طريؽ عيمىارىةى ٍبًف زىاذىافى
. كىـً ًميّْ ٍبًف اٍلحى (، مف طريؽ عى  زىاذىافى

اج ٍبًف أىٍرطىاةى.7943/ رقـ 325/  13كأخرجو أحمد في مسنده ) جَّ                     ( بمثمو، عف يىًزيد، عف اٍلحى
ًميّْ 344/ رقـ 181/ 1و )كأخرجو الحاكـ في مستدرك ( بنحكه، مف طريؽ محمد بف ثكر، عف ابف جريج؛ ثبلثتيـ )عى

.ا بىاحو اج ٍبًف أىٍرطىاةى، ابف جريج( عىٍف عىطىاًء ٍبًف أىًبي رى جَّ ، اٍلحى كىـً  ٍبًف اٍلحى
رابيسي، عف ( بمثمو، مف طريؽ أبي إبراىيـ إسماعيؿ بف إبراىيـ الك266/ رقـ 98/  1كأخرجو ابف ماجة في سننو )

، محمد بف سيريف( عف أبي ىريرة  بىاحو  .ابف عكف، عف محمد بف سيريف؛ كبلىما )عىطىاًء ٍبًف أىًبي رى
 دراسة رواة االسناد:

تغير حفظو بأخرة، قاؿ عنو ابف حجر: ثقة عابد أثبت النَّاس في ثابت  حم اد بف سممةجميع ركاتو ثقات، إال أف 
(، كلكف ال يضره ذلؾ في حديثنا؛ قاؿ يحيى بف معيف: 1499/ رقـ 178يذيب )صكتغير حفظو بأخرة. تقريب التَّ 

(، 461)صالبف الكياؿ "مف أراد أف يكتب حديث حماد بف سممة فعميو بعفاف بف مسمـ". انظر: الككاكب النَّيرات 
ي التَّخريج، ( كما ىك مبيف أعبله ف8532/ رقـ 214/ 14كقد ركل عنو ىذا الحديث عفاف عند أحمد في مسنده )

متابعة تامة، قاؿ ابف حجر:  -كىك ممف يصمح لممتابعات  -ككذلؾ قد تكبع حماد بف سممة مف عيمىارىةى ٍبًف زىاذىافى 
(، كمف غيره متابعة قاصرة كما ىك ظاىر 4847/ رقـ 409)صالبف حجر  كؽ كثير الخطأ"، تقريب التَّيذيب"صد

 في التَّخريج.
 الحكـ عمى الحديث:

/ 181/ 1(: حسف، كقاؿ الحاكـ في مستدركو )2649/ رقـ 29/ 5ح اإلسناد، قاؿ التَّرمذم في سننو )صحيقمت: 
(: "كىذا اإلسناد صحيح عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجاه"، كأشار السُّيكطي في الجامع الصغير مف حديث 344رقـ 

/ 331/  7تو عمى مسند أحمد )( إلى صحتو، كقاؿ أحمد شاكر في تعميقا8732/ رقـ 330/  2البشير النذير )
(: "صحيح"، 223/ رقـ 77/ 1(: "إسناده صحيح"، كقاؿ األلباني في تعميقاتو عمى مشكاة المصابيح )7561رقـ 

(: "إسناده صحيح، رجالو ثقات رجاؿ 8532/ رقـ 214/ 14كقاؿ شعيب األرنؤكط في تعميقاتو عمى مسند أحمد )
حيح". كا أعمـ.  الصَّ

 (.443/ 4في غريب األثر البف األثير ) النّْياية( (1
 (.185/ 2تفسير القرطبي )( (2
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 واتخاذ المقار ليا. : إنشاء مجالس العمـث الثالمقصد ال

ف الب بالمجيء إلال بد مف كجكد مكاف ثابت تيحضف فيو العممية التَّعميمية، فيمتـز الطَّ  يو، كا 
ٍيرىةى  : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو كانت األسرة ىي مدرسة في حد ذاتيا، عٍف أىًبي ىيرى ٍكليكدو ، قىاؿى ا ًمٍف مى : "مى

ا تيٍنتىجي البىًييمىةي  سىاًنًو، كىمى رىاًنًو، أىٍك ييمىجّْ يينىصّْ دىاًنًو، كى مىى الًفٍطرىًة، فىأىبىكىاهي يييىكّْ ، ىىٍؿ (1)ٍمعىاءى  بىًييمىةن جى ًإالَّ ييكلىدي عى
ٍدعىاءى  تيًحسُّكفى ًفييىا ًمٍف جى
ٍيرىةى (2) مىٍييىا الى تىٍبًديؿى " ثيَـّ يىقيكؿي أىبيك ىيرى : ﴿ًفٍطرىةى المًَّو الًَّتي فىطىرى النَّاسى عى

ـي﴾ ]الركـ:  ٍمًؽ المًَّو ذىًلؾى الدّْيفي القىيّْ مف غيرىـ، ، فيتعمـ األبناء مف اآلباء ما لـ يتعممكه (3)[ "30ًلخى
 ككذلؾ الحياة مدرسة.

حابة    حضكر كيتعممكف العمـ كيتناكبكف في  يأتكف إلى مجمس النَّبي  كقد كاف الصَّ
اًر، ًإذىا غىابى عىٍف رىسيكًؿ المًَّو مجالس العمـ، عىٍف عيمىر ؿه ًمفى األىٍنصى كىافى رىجي : "كى شىًيٍدتيوي  ، قىاؿى كى
ا يىكيكفي ًمٍف رى  ذىا ًغٍبتي عىٍف رىسيكًؿ المًَّو سيكًؿ المًَّو أىتىٍيتيوي ًبمى شىًيدىهي أىتىاًني ًبمىا يىكيكفي ًمٍف  ، كىاً     كى

 ."(4)رىسيكًؿ المًَّو 

كالبد مف تكفر كتجييز ما يحتاج إليو المجمس أك المدرسة مف مستمزمات كأثاث كأدكات، 
ًف اٍبًف  ا، أىفَّ كمف أخبلقيات المجمس: عدـ الجمكس في مكاف أحد، عى ٍنييمى     عيمىرى رىًضيى المَّوي عى

                                                           
مىٍعتي ال( (1 اْـّ الشٍَّيًء، ييقىاؿي جى مىى تىضى ـي كىاٍلعىٍيفي أىٍصؿه كىاًحده، يىديؿُّ عى ـي كىاٍلًمي مىعى( اٍلًجي ٍمعنا". قاؿ ابف فارس: ")جى شٍَّيءى جى

ٍدعى ًبيىا  (. قاؿ ابف األثير:479/ 1انظر: مقاييس المغة ) اء كاممىتيا فىبلى جى ًميمىة ًمفى اٍلعيييكًب، ميٍجتىًمعىةي األٍعضى "أىٍم سى
 (.296/ 1كىالى كىٌي". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )

ـي كىالدَّاؿي كىاٍلعىٍيفي أىٍصؿه كىاًحده، كىىيكى ًجٍنسه ًمفى اٍلقىٍطًع ييقىاؿي ( (2 دىعى( اٍلًجي ا".  قاؿ ابف فارس: ")جى ٍدعن دىعى أىٍنفىوي يىٍجدىعيوي جى جى
ٍكليكدى 432/ 1انظر: مقاييس المغة ) ًديًث: أىفَّ اٍلمى ٍعنىى اٍلحى مى (، قاؿ ابف األثير: "أىٍم مىٍقطكعة اأٍلىٍطرىاًؼ، أىٍك كىاًحدىا، كى

مىى نىٍكع ًمفى الًجًبمَّة، كىًىيى ًفٍطرةي المًَّو تىعىالىى ككىكنيو ميتيٌيئان لقى  ٍنًس ييكلد عى مٍَّتو شىيىاًطيفي اإٍلً بكؿ اٍلحىؽّْ طٍبعان كطىٍكعان، لىٍك خى
، يىٍعًني أىفَّ اٍلبىًييمىةى تيكلى  ٍدعاء مىثىبلن رىبى ًلذىًلؾى الٍجمعاءى كالجى ـٍ يىٍختر غىيرىا، فىضى ا يىٍختار لى مى ٍمًؽ، سىًكيَّةى كىاٍلًجفّْ كى دي ميٍجتىًمعىةى اٍلخى

ميمةن ًمفى ا ًميمىةن". انظر: النّْياية في غريب الحديث اأٍلىٍطرىاًؼ، سى ًلدىٍت سى ا كي لجٍدع، لىٍكالى تىعىرُّضي النَّاًس ًإلىٍييىا لبىًقيت كىمى
 (.247/ 1كاألثر )

ًبيّْ ( (3 مىى الصَّ مىٍيًو، كىىىٍؿ ييٍعرىضي عى مَّى عى ، ىىٍؿ ييصى ًبيُّ فىمىاتى  أخرجو البخارم؛ كتاب: الجنائز، باب: ًإذىا أىٍسمىـى الصَّ
مىمىةى 1359/ رقـ 95/ 2اإًلٍسبلىـي ) ًني أىبيك سى ، أىٍخبىرى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى نىا ييكنيسي ٍبدي المًَّو، أىٍخبىرى نىا عى ، أىٍخبىرى ٍبدىافي دَّثىنىا عى (، قاؿ: حى

ٍيرىةى ا ًف، أىفَّ أىبىا ىيرى ٍبًد الرٍَّحمى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ٍبفي عى  : الحديث.، قىاؿى
ٍكـً  أخرجو( (4 بلىًة كىالصَّ ديكًؽ ًفي األىذىاًف كىالصَّ بىًر الكىاًحًد الصَّ ازىًة خى اءى ًفي ًإجى البخارم؛ كتاب: أخبار اآلحاد، باب: مىا جى

 ، ٍف يىحٍ 7256/ رقـ 88/ 9كىالفىرىاًئًض كىاألىٍحكىاـً ، عى ٍيدو ادي ٍبفي زى مَّ دَّثىنىا حى ، حى ٍربو مىٍيمىافي ٍبفي حى دَّثىنىا سي ، (، قاؿ: حى يىى ٍبًف سىًعيدو
: الحديث. ، قىاؿى ـٍ ٍنيي ، عىٍف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ًف اٍبًف عىبَّاسو ، عى نىٍيفو  عىٍف عيبىٍيًد ٍبًف حي



الَبَشِري ة والت عميمية الث روة َتنمية خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج       

 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفصؿ الث اني

 الفصؿ الثاني

155 

ؿه عىٍف  النًَّبيَّ  ـى لىوي رىجي ، ًإذىا قىا كىافى اٍبفي عيمىرى اهي، ثيَـّ يىٍجًمسي ًفي مىٍجًمًسًو" كى ـٍ أىخى ديكي : "الى ييًقيمىفَّ أىحى قىاؿى
ـٍ يىٍجًمٍس ًفيًو" ٍجًمًسًو، لى مى
نٍ (1) ًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ًف النًَّبيّْ ، كعى ـي الرَّجيؿي  ييمىا، عى : "الى ييًقي قىاؿى

ٍجًمًسًو ثيَـّ يىٍجًمسي ًفيًو" ؿى ًمٍف مى الرَّجي
ا  -، كعنو (2) ؿي ًمٍف عىًف النًَّبيّْ  -أيضن ـى الرَّجي : "أىنَّوي نىيىى أىٍف ييقىا

سَّعيكا" كى  تىكى كا كى لىًكٍف تىفىسَّحي ، كى ري يىٍجًمسى ًفيًو آخى ٍجًمًسًو كى ؿي ًمٍف مىٍجًمًسًو مى كىافى اٍبفي عيمىرى "يىٍكرىهي أىٍف يىقيكـى الرَّجي
ٍف أىًبي كىاًقدو المٍَّيًثيّْ (3)ثيَـّ يىٍجًمسى مىكىانىوي" نما الجمكس حتى ينتيي بو المجمس، عى     ، أىفَّ  (4)، كا 

اًلسه ًفي المىٍسًجًد كىالنَّاسي مىعىوي إً  رىسيكؿى المًَّو  ، فىأىٍقبىؿى اٍثنىاًف ًإلىى بىٍينىمىا ىيكى جى     ٍذ أىٍقبىؿى ثىبلىثىةي نىفىرو
مىى رىسيكًؿ المًَّو  رىسيكًؿ المًَّو  قىفىا عى : فىكى ذىىىبى كىاًحده، قىاؿى ٍمقىًة كى ةن ًفي الحى ديىيمىا: فىرىأىل فيٍرجى ، فىأىمَّا أىحى

، كىأىمَّ  ـٍ ٍمفىيي مىسى خى : فىجى ري مىسى ًفييىا، كىأىمَّا اآلخى : فىأىٍدبىرى ذىاًىبنا، فىمىمَّا فىرىغى رىسيكؿي المًَّو فىجى :  ا الثَّاًلثي مَّـى قىاؿى سى كى
ري فى  ـٍ فىأىكىل ًإلىى المًَّو فىآكىاهي المَّوي، كىأىمَّا اآلخى ديىي ـٍ عىًف النَّفىًر الثَّبلىثىًة؟ أىمَّا أىحى اٍستىٍحيىا فىاٍستىٍحيىا المَّوي "أىالى أيٍخًبريكي

ٍنوي"ًمٍنوي، كىأى  ري فىأىٍعرىضى فىأىٍعرىضى المَّوي عى مَّا اآلخى
(5). 

يجاد أدكات الكتابة أمر ضركرم، فيسارع الم مف كال بد  تعمـ إلى تقييد ما تعمـ في كتاب،كا 
ًميًس، :  يىٍكـي اٍلخى ا، أىنَّوي قىاؿى مىا كجكد المكتبات حتى تعـ الفائدة، عىًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عىٍنييمى  كى

                                                           
ٍنسىاًف ًمٍف مىٍكًضًعًو اٍلميبىاًح الًَّذم سىبىؽى ًإلىٍيًو )( (1 ًة اإٍلً / رقـ 1714/ 4أخرجو مسمـ؛ كتاب: السَّبلـ، باب: تىٍحًريـً ًإقىامى

، عىٍف سىا2177 ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى ٍبدي اأٍلىٍعمىى، عىٍف مىٍعمىرو دَّثىنىا عى دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، حى ، عىًف (، قاؿ: حى         ًلـو
ا، أىفَّ النًَّبيَّ  ٍنييمى : الحديث. اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى  قىاؿى

ٍجًمًسًو )أخرجو البخارم؛ كتاب: االستئذاف، ( (2 ؿي الرَّجيؿى ًمٍف مى ـي الرَّجي دَّثىنىا 6269/ رقـ 61/ 8باب: الى ييًقي (، قاؿ: حى
ًف ا ٍنييمىا، عى ، عىًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ، عىٍف نىاًفعو اًلؾه دَّثىًني مى : حى ٍبًد المًَّو، قىاؿى اًعيؿي ٍبفي عى : الحديث. لنًَّبيّْ ًإٍسمى  قىاؿى

ذىا ًقيؿى أخرجو البخار ( (3 ـٍ كىاً  كا يىٍفسىًح المَّوي لىكي ٍجًمًس، فىاٍفسىحي كا ًفي المى ـٍ تىفىسَّحي م؛ كتاب: االستئذاف، باب: ًإذىا ًقيؿى لىكي
كا( اآليىةى ) كا فىاٍنًشزي ، عىٍف عيبىٍيًد المًَّو، 6270/ رقـ 61/ 8اٍنًشزي دَّثىنىا سيٍفيىافي دي ٍبفي يىٍحيىى، حى بلَّ دَّثىنىا خى ، (، قاؿ: حى عىٍف نىاًفعو

ًف النًَّبيّْ  ٍنييمىا، عى ًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى  : الحديث.عى
، كاف ارث بف أسيد بف جابرمختمؼ في اسمو، قيؿ الحارث بف مالؾ، كقيؿ، ابف عكؼ، كقيؿ عكؼ بف الح( (4

ا، ككاف يحمؿ لكاء بني ليث، ديمن حميؼ بني أسد، كال يثبت انو شيد بدرنا، بؿ أسمـ يـك الفتح، كقاؿ ابف سعد: أسمـ ق
خرج إلى مكة، فجاكر بيا سنة كضمرة، كسعد بف بكر يـك الفتح، كحنيف، كفي غزكة تبكؾ يستنقر بني ليث، ككاف 

، كأسماء ، كعف أبي بكر، كعف عمربي كقاؿ في مكضع آخر: دفف في مقبرة المياجريف، كركل عف النَّ  ،فمات
د الممؾ، ككاقد، كأبك سعيد الخدرٌم، كعطاء بف يسار، كعركة، كآخركف. انظر: ، ركل عنو ابناه: عببنت أبي بكر

حابة البف حجر )  (.371- 370/ 7اإلصابة في تمييز الصَّ
مىسى ( (5 ٍمقىًة فىجى ةن ًفي الحى مىٍف رىأىل فيٍرجى ، كى ٍجًمسي ٍيثي يىٍنتىًيي ًبًو المى ٍف قىعىدى حى / 1ا )ًفييى أخرجو البخارم؛ كتاب: العمـ، باب: مى
ةى، أىفَّ أىبى 66/ رقـ 24 ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي طىٍمحى اؽى ٍبًف عى ، عىٍف ًإٍسحى اًلؾه دَّثىًني مى : حى ، قىاؿى اًعيؿي دَّثىنىا ًإٍسمى ٍكلىى (، قاؿ: حى ا ميرَّةى، مى

ًقيًؿ ٍبًف أىًبي طىاًلبو أىٍخبىرىهي عىٍف أىًبي كىاًقدو المٍَّيًثيّْ  ٍسًجًد... الحديث.   ، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو عى اًلسه ًفي المى  بىٍينىمىا ىيكى جى
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دٍَّيًو كىأىنَّيىا نً  مىى خى تَّى رىأىٍيتي عى عىؿى تىًسيؿي ديميكعيوي، حى ًميًس ثيَـّ جى : قىاؿى يىٍكـي اٍلخى ـي المٍُّؤليًؤ، قىاؿى         ظىا
كىالدَّكىاةً  (1): "اٍئتيكًني ًباٍلكىًتؼً رىسيكؿي اً 

ـٍ ًكتىابنا لىٍف تى  -أىًك المٍَّكًح كىالدَّكىاةً - (2) ... أىبىدنا ًضمُّكا بىٍعدىهي أىٍكتيٍب لىكي
ٍيرىةى ، كعىٍف أًبي (3) الحديث" اًب النًَّبيّْ ": قىاؿ،  ىيرى ا ًمٍف أىٍصحى ًديثنا عىٍنوي ًمنّْي، ًإالَّ مىا  مى ده أىٍكثىرى حى أىحى

ك، فىًإنَّوي كىافى يىٍكتيبي كىالى أىٍكتيبي  ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو  تقييد العمـ كعدـ تىفىمتو.، فالكتابة سبيؿ ل(4)"كىافى ًمٍف عى

كلتستمر مسيرة العمـ كالتَّعميـ البد مف إرساؿ اآلباء أبناءىـ  لحضكر مجالس العمـ، فقد 
حابة  ٍنييمىا، يرسمكف أبناءىـ لحضكر مجالس رسكؿ ا  كاف الصَّ ًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ، عى

: كيٍنتي ًعٍندى النًَّبيّْ  ًؿ الميٍؤًمًف"، فىأىرىٍدتي أىٍف كىىيكى يىٍأكي  قىاؿى رىةه كىالرَّجي ًر شىجى : "ًمفى الشَّجى مَّارنا، فىقىاؿى ؿي جي
: "ًىيى النٍَّخمىةي" ، قىاؿى ـٍ أىقيكؿى ًىيى النٍَّخمىةي، فىًإذىا أىنىا أىٍحدىثييي
، كنشيد في زماننا ىذا تطبيقنا لما كاف ييفعؿ (5)

عمت الدُّكؿ الفي عيد رسكؿ ا  ـى إلزامينا في مراحمو األكلى.، فقد جى  تَّعمي

كال بد مف تكفير بيئة تعميمية مناسبة لمطمبة، فمكاف المدرسة أك الجامعة لو تأثير عمى 
االستيعاب لمطمبة، فبل ييعقؿ إقامة المدارس في بيئة صناعية مميئة بالضكضاء، كذلؾ تييئة الغرؼ 

فية لممتعمميف باختبلؼ مراحميـ كأعمارىـ يؤثر في اكتساب المعرفة، فنمحظ أنو يتـ االعتناء  الصَّ
بركضات األطفاؿ كتكفير ما يحتاجكنو مف ألعاب بدنية كذىنية فيي األساس الذم سيبنى عميو 

 الطّْفؿ في مستقبمو.

 

 
                                                           

ٍظـي اٍلكىًتؼً ( (1 ـٍ كىانيكا يىٍكتيبيكفى ًفييىا". انظر: فتح البارم البف حجر ) ؛قاؿ ابف حجر: "كىاٍلميرىادي ًباٍلكىًتًؼ عى / 1أًلىنَّيي
208.) 

 (.309/ 2مقاييس المغة ) قاؿ ابف فارس: "كىالدَّكىاةي: الًَّتي ييٍكتىبي ًمٍنيىا". انظر:( (2
ٍف لىٍيسى لىوي شىٍيءه ييكًصي ًفيًو )( (3 ًصيًَّة ًلمى (، 1637/ رقـ 1259/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: الكصية، باب: تىٍرًؾ اٍلكى

ةى ٍبًف ميصى  ، عىٍف طىٍمحى ؿو اًلًؾ ٍبًف ًمٍغكى ٍف مى ًكيعه، عى نىا كى ، أىٍخبىرى ـى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا ًإٍسحى ، عىًف قاؿ: حى بىٍيرو ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف جي رّْؼو
: الحديث.   ا، أىنَّوي قىاؿى ٍنييمى  اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى

دَّثىنىا 113/ رقـ 34/ 1أخرجو البخارم؛ كتاب: العمـ، باب: ًكتىابىًة الًعٍمـً )( (4 : حى ٍبًد المًَّو، قىاؿى ًميُّ ٍبفي عى دَّثىنىا عى (، قاؿ: حى
، قى  ٍيرىةى سيٍفيىافي : سىًمٍعتي أىبىا ىيرى ٍف أىًخيًو، قىاؿى ًني كىٍىبي ٍبفي مينىبّْوو، عى : أىٍخبىرى ك، قىاؿى دَّثىنىا عىٍمره : حى : الحديث.اؿى  ، يىقيكؿي

اًر كىأىٍكًمًو )( (5 مَّ ًليًد ًىشى 2209/ رقـ 78/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: بىٍيًع الجي دَّثىنىا أىبيك الكى ـي (، قاؿ: حى    ا
ٍنييمى ا ًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ، عى اًىدو ، عىٍف ميجى ٍف أىًبي ًبٍشرو دَّثىنىا أىبيك عىكىانىةى، عى ًمًؾ، حى ٍبًد المى : كيٍنتي ًعٍندى ٍبفي عى  ا، قىاؿى

مَّارنا... الحديث. النًَّبيّْ   كىىيكى يىٍأكيؿي جي
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 حث  عمى استمرارية تعميـ الن اس.ابع: الالمقصد الر  

، عىًف عىٍف أىًبي ميكسىى بو،  انتفعك يلالنَّاس  وييعمميتعمـ العمـ ك ثؿ بمف المى  ضرب النَّبي 
ا، فىكىافى  النًَّبيّْ  ابى أىٍرضن ثىًؿ الغىٍيًث الكىًثيًر أىصى ، كىمى ا بىعىثىًني المَّوي ًبًو ًمفى الييدىل كىالًعٍمـً ثىؿي مى : "مى قىاؿى

كىا ، كى ى كىالعيٍشبى الكىًثيرى ، أىٍمسىكىًت المىاءى، فىنىفىعى المَّوي ًمٍنيىا نىًقيَّةه، قىًبمىًت المىاءى، فىأىٍنبىتىًت الكىؤلى اًدبي نىٍت ًمٍنيىا أىجى
ابىٍت ًمٍنيىا طىاًئفىةن أيٍخرىل، ًإنَّمىا ًىيى ًقيعىافه  رىعيكا، كىأىصى سىقىٍكا كىزى ، فىشىًربيكا كى ًبيىا النَّاسى
الى تيٍمًسؾي مىاءن كىالى  

ٍف فىقيوى ًفي ًديًف المَّ  ثىؿي مى ن، فىذىًلؾى مى ـٍ يىٍرفىٍع تيٍنًبتي كىؤلى ٍف لى مىثىؿي مى ، كى مَّـى ـى كىعى ا بىعىثىًني المَّوي ًبًو فىعىًم نىفىعىوي مى ًو، كى
ـٍ يىٍقبىٍؿ ىيدىل المًَّو الًَّذم أيٍرًسٍمتي ًبوً  لى  .(1)"ًبذىًلؾى رىٍأسنا، كى

لما لو مف أثر كبير في كصكؿ العمـ لمف لـ عمى انتقاؿ العمـ لمغير،  كحىثَّ النَّبي 
عىٍف أىًبي بىٍكرىةى ، ككصكلو إلى أكبر قىٍدر مف النَّاس، مس رسكؿ ا يحضر مج

(2)  ُّعٍف النًَّبي ، 
" ـي الغىاًئبى : "أىالى ًلييبىمًّْغ الشَّاًىدي ًمٍنكي أنو قىاؿى
ٍبدى المًَّو ٍبفى مىٍسعيكدو ، (3) : قىاؿى النًَّبيُّ  كعىٍف عى : "الى قىاؿى

سىدى ًإالَّ ًفي اٍثنىتىٍيفً  ؿه آتىاهي المَّوي الًحٍكمىةى فىييكى حى ؽّْ، كىرىجي مىى ىىمىكىًتًو ًفي الحى ؿه آتىاهي المَّوي مىاالن فىسيمّْطى عى : رىجي
ييعىمّْمييىا" ًف النًَّبيّْ عىٍف عيٍثمىافى ، ك (4)يىٍقًضي ًبيىا كى :  ، عى مَّمىوي "قىاؿى ٍف تىعىمَّـى القيٍرآفى كىعى ـٍ مى ٍيريكي  .(5)"خى

                                                           
 (.23سبؽ تخريجو )ص( (1
كىافى أىبيك بىٍكرة مف عبيد الحارث ٍبف نفيع، أىبيك بىٍكرة: ك ( (2 يقاؿ: نفيع ٍبف مسركح، كيقاؿ: نفيع بف الحارث بف كمدة، كى

رىجى غيبلمىاًف يىٍكـى الطائؼ  : خى ، قىاؿى مىٍيًو كنيتو، كعىًف اٍبًف عىبَّاسو إلى كمدة ٍبف عىٍمرك الثقفي فاستمحقو، كىىيكى ممف غمبت عى
دي  رسكؿ ا  ا، أىحى نىزى فىأىٍعتىقىييمى : ًإفَّ أىبىا بىٍكرىةى تىدىلَّى ًمٍف ًحٍصًف الطَّاًئًؼ ًببىكىرىةو، كى ييقىاؿي ا أىبيك بىٍكرىةى، فىكىانىا ًمٍف مكاليو، كى ؿى ىيمى

كىافى ممف  ، فكناه رسكؿ ا ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو  أىبىا بىٍكرىةى، سكف البصرة، كمات بيا ًفي سنة إحدل كخمسيف، كى
كىافى مف فضبلء الصحابة، كلو عقب كثير، كليـ كجاىة كسؤدد اعتزؿ يـك الج مؿ، لـ يقاتؿ مىعى كاحد مف الفريقيف، كى

مىى اٍلميًغيرىة ٍبف شعبة فمـ يتـ تمؾ الشَّيادة، فجمده عمر، ثـ سألو االنصراؼ عىٍف ذلؾ، فمـ  كىافى ممف شيد عى بالبصرة، كى
 (.1531 – 1530/ 4في معرفة األصحاب )يفعؿ، كأبى فمـ يقبؿ لو شيادة. انظر: االستيعاب 

ـى الشَّاًىدي الغىاًئبى )( (3 ٍبدي المًَّو 105/ رقـ 33/ 1أخرجو البخارم؛ كتاب: العمـ، باب: ًلييبىمًّْغ الًعٍم دَّثىنىا عى      (، قاؿ: حى
، عىفً ا مَّدو ، عىٍف ميحى ٍف أىيُّكبى مَّاده، عى دَّثىنىا حى : حى ٍبًد الكىىَّاًب، قىاؿى ٍف أىًبي بىٍكرىةى، ذيًكرى النًَّبيُّ  ٍبفي عى :  اٍبًف أىًبي بىٍكرىةى، عى قىاؿى

 الحديث.  
 (.93سبؽ تخريجو )ص( (4
مَّمىوي )( (5 ـى القيٍرآفى كىعى ٍف تىعىمَّ ـٍ مى ٍيريكي دَّثىنىا 5027/ رقـ 192/ 6أخرجو البخارم؛ كتاب: فضائؿ القرآف، باب: خى (، قاؿ: حى

 ، اجي ٍبفي ًمٍنيىاؿو جَّ ، سىًمٍعتي سىٍعدى ٍبفى عيبىٍيدىةى، عىٍف أىًبي عىٍبًد الرٍَّحمى حى ٍرثىدو ٍمقىمىةي ٍبفي مى ًني عى : أىٍخبىرى دَّثىنىا شيٍعبىةي، قىاؿى مىًميّْ، حى ًف السُّ
: الحديث. ، عىًف النًَّبيّْ عىٍف عيٍثمىافى   قىاؿى
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ٍف أىًبي ميكسىى األىٍشعىًرمّْ  بي كدعا النَّ  : إلى التَّعميـ ككاف في غاية اإلغراء، عى ، قىاؿى
يىا فىمىوي أىٍجرىاالنًَّبيُّ  كَّجى تىزى اًريىةه، فىأىدَّبىيىا فىأىٍحسىفى تىٍأًديبىيىا، كىأىٍعتىقىيىا، كى ًف، كىأىيُّمىا : "أىيُّمىا رىجيؿو كىانىٍت لىوي جى

ؽَّ ا ٍبدو أىدَّل حى ؽَّ مىكىاًليًو فىمىوي أىٍجرىاًف"عى لمًَّو كىحى
حابة (1) ثَّ الصَّ ا عمى تعميـ أىمييـ، قاؿ  ، ككذلؾ حى

ـٍ ًإذىا  كا قىٍكمىيي ًلييٍنًذري ـٍ طىاًئفىةه ًليىتىفىقَّييكا ًفي الدّْيًف كى ـٍ لىعىمَّييـٍ تعالى: ﴿فىمىٍكالى نىفىرى ًمٍف كيؿّْ ًفٍرقىةو ًمٍنيي عيكا ًإلىٍيًي رىجى
﴾ ]التكبة:  كفى : أىتىٍينىا النًَّبيَّ 122يىٍحذىري ٍيًرًث، قىاؿى كى اًلًؾ ٍبًف الحي ، [، كعىٍف مى نىٍحفي شىبىبىةه ميتىقىاًربيكفى ، كى

ٍكنىا ًفي أىٍىًمنىا، فى  سىأىلىنىا عىمٍَّف تىرى ًفيقنا أىٍخبى فىأىقىٍمنىا ًعٍندىهي ًعٍشًريفى لىٍيمىةن، فىظىفَّ أىنَّا اٍشتىٍقنىا أىٍىمىنىا، كى كىافى رى ٍرنىاهي، كى
ذىا مّْي، كىاً  مُّكا كىمىا رىأىٍيتيميكًني أيصى ، كىصى ـٍ كىي ميري ـٍ كى ، فىعىمّْميكىي ـٍ : "اٍرًجعيكا ًإلىى أىٍىًميكي ا، فىقىاؿى رىًت  رىًحيمن حىضى

" ـٍ ـٍ أىٍكبىريكي ، ثيَـّ ًليىؤيمَّكي ـٍ ديكي ـٍ أىحى ذٍّْف لىكي  .(2)الصَّبلىةي، فىٍمييؤى

ٍدًرمّْ ساء لينالكا مف ًعممو كحممو، لمنّْ يكمنا  بي كقد جعؿ النَّ  ٍف أىًبي سىًعيدو الخي ، قاؿ: عى
ا لىًقيىييفَّ ًفيًو، قىالىًت النّْسىاءي ًلمنًَّبيّْ  ، فىكىعىدىىيفَّ يىٍكمن ، فىاٍجعىٍؿ لىنىا يىٍكمنا ًمٍف نىٍفًسؾى اؿي مىٍيؾى الرّْجى مىبىنىا عى : غى
ابنا ًمفى فىكىعىظىييفَّ كىأىمىرىىيفَّ  لىًدىىا، ًإالَّ كىافى لىيىا ًحجى ـي ثىبلىثىةن ًمٍف كى ا ًمٍنكيفَّ اٍمرىأىةه تيقىدّْ : "مى  ، فىكىافى ًفيمىا قىاؿى لىييفَّ

: "كىاٍثنىتىٍيًف" النَّاًر" فىقىالىًت اٍمرىأىةه: كىاٍثنىتىٍيًف؟ فىقىاؿى
(3). 

اة مف التَّعمـ بؿ التَّعميـ في حقيا بحذافيره، فبل تمنع الفت  تباع منيج النَّبيفبل بد مف ا
 كاجب لتعمـ أبناءىا أمكر دينيـ كدنياىـ.

 

 

 
                                                           

حى سىيّْدىهي، أخرجو البخارم؛ كتاب: العتؽ، باب: العىٍبًد ًإذىا أىٍحسىفى عً ( (1 نىصى بًّْو كى (، قاؿ: 2547/ رقـ 149/ 3بىادىةى رى
ٍف أىًبي مي  ٍف أىًبي بيٍردىةى، عى ، عى ًف الشٍَّعًبيّْ ، عى اًلحو ، عىٍف صى نىا سيٍفيىافي ، أىٍخبىرى مَّدي ٍبفي كىًثيرو دَّثىنىا ميحى : كسىى األىٍشعىًرمّْ حى ، قىاؿى

 : الحديث.النًَّبيُّ 
، أخرجو البخارم؛ ( (2 ًة النَّاًس كىالبىيىاًئـً دَّثىنىا 6008/ رقـ 9/ 8كتاب: األدب، باب: رىٍحمى دَّثىنىا ميسىدَّده، حى (، قاؿ: حى

: أىتىٍينىا ا ٍيًرًث، قىاؿى كى اًلًؾ ٍبًف الحي مىٍيمىافى مى ، عىٍف أىًبي ًقبلىبىةى، عىٍف أىًبي سي دَّثىنىا أىيُّكبي ، حى اًعيؿي نىٍحفي شىبى لنًَّبيَّ ًإٍسمى بىةه ، كى
... الحديث.  ميتىقىاًربيكفى

؟، ( (3 مىى ًحدىةو ًفي الًعٍمـً دَّثىنىا 101/ رقـ 32/ 1أخرجو البخارم؛ كتاب: العمـ، باب: ىىٍؿ ييٍجعىؿي ًلمنّْسىاًء يىٍكـه عى (، قاؿ: حى
: سىًمٍعتي  ، قىاؿى دَّثىًني اٍبفي األىٍصبىيىاًنيّْ : حى دَّثىنىا شيٍعبىةي، قىاؿى : حى ـي، قىاؿى دّْثي عىٍف أىًبي سىًعيدو آدى ، ييحى اًلحو ذىٍككىافى    أىبىا صى

ٍدًرمّْ   قىالىًت النّْسىاءي... الحديث. الخي
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 المقصد الخامس: إباحة أخذ األجور عمى الت عميـ.

اًب النًَّبيّْ    ا: أىفَّ نىفىرنا ًمٍف أىٍصحى ًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عىٍنييمى كا ًبمىاءو  عى مىرُّ
ـٍ لىًديغه (1) ، ًفيًي

(2) 
ًميـه أى  ٍك سى

ـٍ ًمٍف رىاؽو (3) : ىىٍؿ ًفيكي اًء، فىقىاؿى ؿه ًمٍف أىٍىًؿ المى ـٍ رىجي ، فىعىرىضى لىيي
اءً (4) رىجيبلن لىًديغنا أىٍك  ، ًإفَّ ًفي المى

اءى ًبالشَّاًء ًإلىى أى  ، فىبىرىأى، فىجى مىى شىاءو ًة الًكتىاًب عى ، فىقىرىأى ًبفىاًتحى ؿه ًمٍنييـٍ ا، فىاٍنطىمىؽى رىجي ًميمن اًبًو، فىكىًرىيكا سى ٍصحى
ذى  ًدينىةى، فىقىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو، أىخى تَّى قىًدميكا المى مىى ًكتىاًب المًَّو أىٍجرنا، حى ٍذتى عى قىاليكا: أىخى مىى  ذىًلؾى كى   عى

مىٍيًو أىٍجرنا كً ًكتىاًب المًَّو أىٍجرنا، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ٍذتيـٍ عى ا أىخى ؽَّ مى ، قاؿ ابف حجر (5)تىابي المًَّو": "ًإفَّ أىحى
نىفية  الىؼ الحى كاز أىٍخذ األيٍجرة عمى تىعميـ القرآف، كخى ميكر في جى رحمو ا تعالى: "كاٍستىدَّؿ بو لمجي

كه في الرُّقى كالدَّكاء ازي نىعيكه في التَّعميـ كأىجى قالكا ألفَّ تىعميـ القيرآف ًعبادة كاألىٍجر فيو عمى ا كىك  ،فىمى
مىؿ بعضيـ األىٍجر في ىذا الحديث عمى القيا بىر كحى س في الرُّقىى إال أنيـ أجازكه فييا ليذا الخى

 .(6)الثَّكاب"

 الصة:الخُ 

ىي أعظـ دليؿ عمى ذلؾ،  "كاقرأ"مما سبؽ يتضح لنا مدل عناية الشَّارع الحكيـ بالتَّعميـ، 
ىتماـ بالمعمـ كالمتعمـ فعمؿ ببل عمـ ال يككف حتى أف صاحبو يكصؼ بالجنكف، فبل بد مف اال

فالمعمـ قدكة لطبلبو، كفي حفظ العقكؿ المتعممة مف اليجرة حفظ القتصاد الببلد كازدىاره، كال بد 
                                                           

كا ًبمىاءو ( (1 . انظر: فتح البارم البف حجر ) :أىمٍ  :مىرُّ مىى مىاءو كؿو عى  (.199/ 10ًبقىٍكـو نيزي
(، 254/ 8منير في غريب الشرح الكبير )المَّديغ: "مىف عضتو كلسعتو عقرب أك حية". انظر: المصباح ال( (2

ازه كىاأٍلىٍصؿي أىنَّوي الًَّذم 165/ 2كانظر: أساس الببلغة ) ٍرًب اٍلعىٍقرىًب مىجى (، كقاؿ ابف حجر: " كىاٍسًتٍعمىاؿي المٍَّدًغ ًفي ضى
ًرًه ييقىاؿي لىسىعى". انظر: فتح البارم البف ح  (.199/ 10جر )يىٍضًربي ًبًفيًو كىالًَّذم يىٍضًربي ًبميؤىخَّ

ًميمان تفاؤيال بالسَّ ( (3 ًقيؿى ًإنَّمىا سيمّْى سى ٍتوي الحيَّة أىٍم لىدغىتو، كى مىمى ـي المَّديغ، ييقىاؿي سى ًمي بلمة. انظر: النّْياية قاؿ ابف األثير: السَّ
 (.396/ 2في غريب الحديث كاألثر )

ٍقيىة، فىييكى راؽو، كى ( (4 قىاًني ري ٍقيةن يقاؿ: "اٍستىٍرقىٍيتيو فرى قىى الرَّاًقي ري : رى . ييقىاؿي قَّاءه: صاحبي ريقىن ًقٌيان، كرجؿه رى ٍقيان كري قىاه رى قىٍد رى
ذى كنىفىثى ًفي عيكذىًتو". ًقٌيان ًإذىا عىكَّ ـه ييٍستىٍشفىى ًبًو  كرد في(، ك 332/ 14انظر: لساف العرب ) كري ٍقيىةي كىبلى فتح البارم: "الرُّ

". انظر: فت : راؽ أم مف يرقى النَّاس كيعكذىـ بما كرد مف قمت(. 453/ 4ح البارم البف حجر )ًمٍف كيؿّْ عىاًرضو
 فيحصؿ بيا الشّْفاء. آيات ا 

ٍقيىًة ًبقىًطيعو ًمفى الغىنىـً )( (5 (، قاؿ: 5737/ رقـ 132 - 131/ 7أخرجو البخارم؛ كتاب: الطّْب، باب: الشٍَّرًط ًفي الرُّ
ا دَّثىًني ًسيدىافي ٍبفي ميضى ديكؽه ييكسيؼي ٍبفي يىًزيدى البىرَّاءي، قىاؿى:حى دَّثىنىا أىبيك مىٍعشىرو البىٍصًرمُّ ىيكى صى ، حى مَّدو البىاًىًميُّ  ًربو أىبيك ميحى

مىٍيكىةى، عىًف اٍبًف عىبَّاسو  ًف اٍبًف أىًبي مي ، عى اًلؾو دَّثىًني عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي األىٍخنىًس أىبيك مى  ديث.: أىفَّ نىفىرنا... الححى
 (.453/ 4فتح البارم )( (6
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في تنمية التَّعميـ، فيك القدكة المعمـ لمبشرية جمعاء، كمف سار عمى أثره  تباع كسائؿ النَّبي مف ا
 بمغ المراد كلـ يحد عف الطَّريؽ.
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المنيج الن بوي في الت نمية االقتصادية مف خالؿ 

راعية  َتنمية الث روة الحيوانية والز 
 

 :يفكيشتمؿ عمى مبحث
 

الَمػػنيج الن بػػوي فػػي الت نميػػة االقتصػػادية مػػف : المبحػػث األوؿ
 .خالؿ َتنمية الث روة الحيوانية

 
يػة االقتصػادية مػف الَمػنيج الن بػوي فػي الت نم: المبحث الث ػاني

راعية  .خالؿ َتنمية الث روة الز 
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 ؿالمبحث األو الفصؿ الثاني
 المنيج الن بوي في الت نمية االقتصادية مف خالؿ َتنمية الث روة الحيوانية

إف اإلسبلـ نظاـ شامؿ لـ ييغفؿ أم جانب مف جكانب حياة اإلنساف، حيث نىظَّـ عبلقاتو 
    سىخَّره امع غيره مف بني ًجنسو، كمع مف حكلو مف المخمكقات، كلـ ييغفؿ الحيكاف بككنو مخمكقن 

ا ًمٍف دىابَّةو ًفي اأٍلىٍرًض كىالى طىاًئرو يىًطيري ﴿تعالى: ا قاؿ دمة اإلنساف كلبلنتفاع بو، لخ ا  مى كى
كفى  ـٍ ييٍحشىري بًّْي ا فىرٍَّطنىا ًفي اٍلًكتىاًب ًمٍف شىٍيءو ثيَـّ ًإلىى رى ـٍ مى ـه أىٍمثىاليكي ٍيًو ًإالَّ أيمى نىاحى قاؿ  ،[38]األنعاـ:  ﴾ًبجى

فالحيكانات ، (1)"زؽ، كتكقي الميالؾيا مثمنا في طمب الغداء كالعشاء، كابتغاء الرّْ أن يريد" ابف قتيبة:
"ة اإلنسافمَّ مـ مثؿ أي أي  يىكافو  كيؿّْ  مف ، قيؿ: "الًجٍنسي ـى  بىًني غيرى  حى  .(2)ًحدىة" عمى أيمَّةه  آدى

 الحيكانات لمنفعة ؽ ا مى ؿ المخمكقات عمى كجو األرض، كقد خى مى كٍ اإلنساف ىك أى ك 
كلو فييا منافع أخرل  ،شربوفمنيا مأكمو كمى ؛ يمة لحياة اإلنسافركة الحيكانية مي فالثَّ  ،اإلنساف

د في غذائو عمى مً تى عٍ كالحيكاف يى  ،د في غذائو عمى الحيكافمً تى عٍ فاإلنساف يى  ،كغيرىا كالرككب كالحرث
رعايتو ف ،يواإلحساف إلالحيكاف ك رعاية كقد أمر اإلسبلـ ب مسمة الغذائية،سمى بالسّْ كىذا ما يي  ،باتالنَّ 
في  ، فمذا حىرم بنا أف نتعرؼ عمى كيفية مىٍنيج النَّبي كتكاثره كتنكعو ئوسبب لبقا إليو اإلحسافك 

 .الثَّركة الحيكانية، كذلؾ في المطالب اآلتيةتىنمية االقتصاد مف خبلؿ 
 .الحيوانية(3)روةالث  األوؿ: تعريؼ المطمب 

 مقاصد التَّالية:كسيككف ذلؾ مف خبلؿ ال
 المقصد األوؿ: تعريؼ الحيواف لغًة واصطالحًا.

 أواًل: تعريؼ الحيواف لغًة:
يَّ )"قاؿ ابف فارس:  اءي ( حى ٍرؼي  كىاٍليىاءي  اٍلحى فً  اٍلميٍعتىؿُّ  كىاٍلحى ا: أىٍصبلى ديىيمى ؼي  أىحى ٍكًت، ًخبلى  اٍلمى

ري  ةً  ًضدُّ  ىيكى  الًَّذم ااًلٍسًتٍحيىاءي  كىاآٍلخى قىاحى تىافً  ، فالحيكاف: ًضدُّ (4)"اٍلكى اٍلمىكى
(5). 

مىا﴿كجاء في تفسير الحيكاف في قكلو تعالى:  يىاةي  ىىًذهً  كى لىًعبه  لىٍيكه  ًإالَّ  الدٍُّنيىا اٍلحى فَّ  كى  الدَّارى  كىاً 
يىكىافي  لىًييى  اآٍلًخرىةى   ليا زكاؿ م الالذ الحؽ ائمةالدَّ  ، بأنيا الحياة[64: العنكبكت] ﴾يىٍعمىميكفى  كىانيكا لىكٍ  اٍلحى

 .(1)اآلباد أبد مستمرة ىي بؿ انقضاء، كال

                                                           
 (.207تأكيؿ مختمؼ الحديث )ص( (1
 (.229/ 31تاج العركس لمزبيدم ) ((2
 (.27)ص كة البىشىًريَّةسبؽ تعريؼ الثركة لغةن كاصطبلحان في مبحث الثَّر ( (3
 .(122/ 2مقاييس المغة ) ((4
حاح لمحمد بف أبي بكر الرَّازم )ص( (5  (.86مختار الصّْ
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 ثانًيا: تعريؼ الحيواف اصطالًحا: الفصؿ الثاني
، كأنو ما عدا اإلنساف مف (2)باإلرادة المتحرؾ الحساس النَّامي الجسـ: ييعرَّؼ الحيكاف بأنو

 .(4)عاقؿ" غير أـ عاقبلن  المخمكقات مف ركح ذم ، كييعىرَّؼ بأنو: "كؿ(3)أنكاع الحيكانات
 عاقمة.الغير المبحث كؿ ذم ركح مف المخمكقات كنقصد بالحيكاف في ىذا 

 المقصد الث اني: تعريؼ مصطمح الث روة الحيوانية.
عاقمة، مما يترتب الغير كانية، بأنيا: "كثرة المخمكقات مف خبلؿ ما سبؽ يمكف تعريؼ الثَّركة الحي

 عميو كثرة في الماؿ".
ركة الحيكانية أك التَّنمية الحيكانية بأنيا: "عممية تنمكية تيدؼ إلى ككذلؾ يمكف تعريؼ تنمية الثَّ 

ا، مما ييؤدم إلى زيادة كرعايتي -كالطيكر كاألسماؾ كغيرىا-االىتماـ بالمخمكقات غير العاقمة 
 ، كتمبية حاجات اإلنساف مف مأكؿ كمشرب كغيرىا، كتحقيؽ النُّمك االقتصادم".اإلنتاج

رعاية الحيكاف، كالحفاظ عميو، بيدؼ إشباع حاجات اإلنساف، كتحقيؽ النُّمك أك "الجيكد المبذكلة ل
 االقتصادم".

 االىتماـ بيا. روة الحيوانية مف خالؿنمية الث  تَ المطمب الث اني: 
لئلنساف السُّبؿ الكثيرة لمحصكؿ عمييا، كمف ىذه  الثَّركة مىغنىـ لئلنساف، كقد شىرَّع ا 

نات، كلكي يىحصؿ عمى الثَّركة ال بد أف يبمغ الذيركة في اىتمامو كتعاممو مع ما تربية الحيكا ؿالسُّب
مىؽ ا  ٍنيا أىفَّ  فعىفٍ  ،فؽ بالحيكاف في حاؿ االنتفاع بومف الرّْ  منيا، فبلبد خى  عىاًئشىةى رىًضي اي عى

ًفيؽه  اى  ًإفَّ  عىاًئشىةي" "يىا :قىاؿى   اً  رىسيكؿى  فٍ  ييًحبُّ  رى ييٍعًطي ؽى،الرّْ مىى كى ٍفؽً  عى ا الرّْ مىى ييٍعًطي الى  مى  عى
ا اٍلعيٍنًؼ، مى مىى ييٍعًطي الى  كى بو تصرؼ عني أف يى لئلنساف ال يى  ران سخَّ مي  الحيكاف فكٍ ككى ، (5)"ًسكىاهي  مىا عى
ينا النَّبي شاء كيؼ  إلى االعتناء كاالىتماـ بالحيكاف، كذلؾ مف خبلؿ ما يمي: ، كلقد كجَّ

 ؿ: توفير ُمقومات الحياة لو ووجوب الن فقة عميو.المقصد األو
فات ببل ًغذاء  عيرّْؼ الحيكاف كما سىبىؽ بأنو جسـ نامي ميتحرؾ، فكيؼ بو يتصؼ بتمؾ الصّْ

مىؽ ا قكد لجميع المخمكقات، كبدكنو يككف مصيرىا المكت، كلقد خى   كطاقة، فالغذاء بمثابة كى
عىؿى  الًَّذم﴿تعالى: ا قاؿ مخمكقاتو، كىك أعمـ بما تحتاجو،  ـي  جى ٍيدنا اأٍلىٍرضى  لىكي مىؾى  مى سى  ًفييىا لىكيـٍ  كى

                                                                                                                                                                          
 (.264/ 6ابف كثير ) تفسير( (1

ٍرجاني )ص ((2  (.94التَّعريفات لمجي
 (.373المعجـ العربي األساسي لمجمكعة مف المؤلفيف )ص ((3
 (.190)ص محمد ركاس قمعجي، كحامد صادؽ قنيبيمعجـ لغة الفقياء ل( (4
ٍفًؽ )( (5 مة كاآلداب، باب: فىٍضًؿ الرّْ مىةي 2593/ رقـ 2003/ 4أخرجو مسمـ؛ كتاب: البّْر كالصّْ ٍرمى دَّثىنىا حى   (، قاؿ: حى
ٍف أىًبيا دَّثىًني اٍبفي اٍليىاًد، عى ٍيكىةي، حى ًني حى ، أىٍخبىرى ٍبدي اً ٍبفي كىٍىبو نىا عى ، أىٍخبىرى ، عىٍف عىٍمرىةى  ٍبفي يىٍحيىى التًُّجيًبيُّ ٍزـو بىٍكًر ٍبًف حى

ٍكًج ال اًئشىةى، زى ٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف عى : الحديث. ، أىفَّ رىسيكؿى اً نًَّبيّْ يىٍعًني ًبٍنتى عى  قىاؿى



راعيةوال الحيوانية الث روة َتنمية خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج        ز 

 
164 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الثالفصؿ الث  

ا ًبوً  فىأىٍخرىٍجنىا مىاءن  السَّمىاءً  ًمفى  كىأىٍنزىؿى  سيبيبلن  الفصؿ الثاني ـٍ  كىاٍرعىٍكا كيميكا * شىتَّى نىبىاتو  ًمفٍ  أىٍزكىاجن  ذىًلؾى  ًفي ًإفَّ  أىٍنعىامىكي
يىاتو  بتكفير سيبؿ اإلنبات، بإنزاؿ الماء مما  ، فقد تىكفؿ ا [54 ،53: طو] ﴾النُّيىى أًليكًلي آلى

ا، قكلو تعالى:  رع، كمما ييؤيد ذلؾ أيضن عىٍمنىا﴿يترتب عميو إنبات الزَّ يٍّ  شىٍيءو  كيؿَّ  اٍلمىاءً  ًمفى  كىجى  ﴾حى
ركو مف رعاية الحيكاف كاالىتماـ بو، كعدـ ت ، كما عمى اإلنساف إال االمتثاؿ ألمره [30: األنبياء]

قد تكفؿ برزؽ  جائعان، كال يىخشى اإلنساف عمى نفسو الفقر مف خبلؿ تغذية الحيكاف؛ ألف ا 
مىا﴿جميع مخمكقاتو، فقاؿ:  مىى ًإالَّ  اأٍلىٍرضً  ًفي دىابَّةو  ًمفٍ  كى يىٍعمىـي  ًرٍزقييىا المَّوً  عى ميٍستىٍكدىعىيىا ميٍستىقىرَّىىا كى  كى

، بؿ إف مانع الطَّعاـ كالشَّراب عف الحيكاف كالميتسبب لمكتو ييجازل [6: ىكد] ﴾ميًبيفو  ًكتىابو  ًفي كيؿّّ 
                رَّةو، كما في حديثً ار في ىً النَّ اٍمرىأىةه  جزاءن شديدنا، فقد دخمت عمى ذلؾ مف ا 

ا، المَّوي  رىًضيى  عيمىرى  اٍبفً  ٍنييمى مىتً " :قىاؿى  ، النًَّبيّْ  عىفً  عى بىطىٍتيىا، ًىرَّةو  ًفي ارى النَّ  اٍمرىأىةه  دىخى  تيٍطًعٍميىا، فىمىـٍ  رى
لىـٍ  شىاشً  ًمفٍ  تىٍأكيؿي  تىدىٍعيىا كى ، ككما يىحتاج اإلنساف لمغذاء كالماء كغيرىما مف ميقكمات (2)"(1)األىٍرضً  خى

 عميو جبرأي  بييمتو عمى اإلنفاؽ مف تنعمى اً  كاف"قاؿ النَّككم رحمو ا تعالى:  الحياة فكذلؾ الحيكاف،
 ًبيع يمكف لـ فاف ه،اؤي رى كٍ اً  أمكف فإ عميو لرً كٍ أي  ماؿ لو يكف لـ فكا   زكجتو، نفقة عمى برييج كما
ف لنا ألجرنا عظيمنا عند رعايتنا لمحيكاف كالقياـ عمى تقديـ ما تقكـ بو حياتو، (3)"عميو      فعىفٍ ، كا 
ٍيرىةى  أىًبي ؿه رى  بىٍينىمىا" :قىاؿى   المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  ، ىيرى مىٍيوً  اٍشتىدَّ  ًبطىًريؽو، يىٍمًشي جي ، عى دى  العىطىشي  ًبٍئرنا فىكىجى
، ثيَـّ  فىشىًربى  ًفييىا، فىنىزىؿى  رىجى ، كىٍمبه  فىًإذىا خى ؿي  فىقىاؿى  العىطىًش، ًمفى  الثَّرىل يىٍأكيؿي  يىٍميىثي  ىىذىا بىمىغى  لىقىدٍ : الرَّجي
ى  الًبٍئرى  فىنىزىؿى  ًبي، بىمىغى  كىافى  الًَّذم ًمٍثؿي  العىطىشً  ًمفى  الكىٍمبى  فَّوي  فىمىؤلى   الكىٍمبى  فىسىقىى ًبًفيًو، أىٍمسىكىوي  ثيَـّ  خي
فَّ  المًَّو، رىسيكؿى  يىا: قىاليكا"  لىوي  فىغىفىرى  لىوي  المَّوي  فىشىكىرى  ،: فىقىاؿى  أىٍجرنا؟ البىيىاًئـً  ًفي لىنىا كىاً  ـٍ  كىًبدو  ذىاتً  كيؿّْ  ًفي "نىعى
ٍطبىةو  رى
 . (5)"أىٍجره  (4)

                                                           
شىاشي اأٍلىٍرًض: دىكىابُّيىا". انظر: مقاييس المغة ) ((1 (. كقاؿ ابف األثير: "أىٍم ىىكامّْيا 152/ 2قاؿ ابف فارس: "كىخى

شىاشىةه". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )  (.33/ 2كحشىراًتيا، اٍلكىاًحدىةي خى
رىـً )أخر ( (2 ٍمسه ًمفى الدَّكىابّْ فىكىاًسؽي، ييٍقتىٍمفى ًفي الحى (، 3318/ رقـ 130/ 4جو البخارم؛ كتاب: بدء الخمؽ، باب: خى

، عىفً  ٍف نىاًفعو ، عى دَّثىنىا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي عيمىرى ٍبدي األىٍعمىى، حى نىا عى ، أىٍخبىرى ًميٍّ دَّثىنىا نىٍصري ٍبفي عى                         قاؿ: حى
ًف النًَّبيّْ  ٍنييمىا، عى : الحديث.اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى  ، قىاؿى

 (.318/ 18انظر: المجمكع شرح الميذب )( (3

مىى النَّ ( (4 كىذىا ًإذىا أيٍلًقيىٍت عى : ًإفَّ الكىًبد ًإذىا ظىًمئىٍت تىرىطَّبىٍت. كى ٍطبىة فىًقيؿى ًقيؿى كىنىى اًر. كى قاؿ ابف األثير: "فأمَّا معنىى رى
فىيا بما يىؤيكؿ أمريىا ًإلىٍيًو". انظر: النّْياية في غريب ًف الحيىاة، فىًإفَّ المىيّْتى يابسي الكىًبد. كقيؿ كىصى الحديث  بالرُّطيكبة عى

 (.364/ 1كاألثر )
ًة النَّاًس كىالبىيىاًئـً )( (5 ، (، قا6009/ رقـ 10 - 9/ 8أخرجو البخارم؛ كتاب: األدب، باب: رىٍحمى اًعيؿي دَّثىنىا ًإٍسمى ؿ: حى

ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى اًلحو السَّمَّاًف، عى ٍف أىًبي صى ، عى ٍكلىى أىًبي بىٍكرو ، مى ، عىٍف سيمىيٍّ اًلؾه دَّثىًني مى : " ، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو حى ا قىاؿى بىٍينىمى
ؿه يىٍمًشي ًبطىًريؽو... الحديث.  رىجي
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ٍمًبيىا، ففي حديث كقد حىثَّ النَّبي  الفصؿ الثاني ٍيرىةى  عمى تقديـ الماء لئلبؿ عند حى  ،، عىًف أىًبي ىيرى
: اًء"" قىاؿى مىى المى ؽّْ اإًلًبًؿ أىٍف تيٍحمىبى عى ًمٍف حى

، كالبد مف تكفير مكاف لرعاية الحيكاف، كليبقى فيو (1)
ٍمنىا: أىنىس  قىاؿى بعيدنا عف المخاطر،  مىى دىخى ـي "كىىيكى  (2)ًمٍربىدنا  اً  سيكؿً رى  عى يىًس

ا (3) نىمن ، قاؿ (4)"غى
 أًلىنَّو ؛أفخاذىا أصكؿ في كىالبىقىر كىاإًلًبؿ آذىاًنيا ًفي الغىنىـ يىسـ أىفٍ  النَّككم رحمو ا تعالى: "فىييستحب

مب يىًخؼ ًفيوً  األىلىـ فىيىقؿ مىكًضع صي يىٍظيىر شىٍعريه كى ٍسـ، كى فىائدة الكى  الكى يىكىاف تىمًييز ٍسـكى  ًمف بىعًضو الحى
 .(5)بىعض"

فقد كيًضعت الغىنىـ في مكاف لحفظيا، كلـ تتعرض لسكء مف صاحبيا، كىذا مما تحتاجو  
لمبقاء عمى قيد الحياة كما ىك حاجتيا إلى الشَّراب كالطَّعاـ، كعميو فبل حؽَّ ألحد أف يىستأثر بمىرعى 

ٍعبً كيىمنع غيره منو، لحديث  ثَّامىةى  ٍبفى  الصَّ جى
(6)

  ًإفَّ رىسيكؿى المًَّو : :  ،، قىاؿى الى ًحمىى"قىاؿى
ًإالَّ ًلمًَّو  (7)

                                                           
اًء )أخرجو البخارم؛ كتاب: الميساقاة، ب ((1 مىى المى مىًب اإًلًبًؿ عى دَّثىنىا ًإٍبرىاًىيـي 2378/ رقـ 114/ 3اب: حى   (، قاؿ: حى
ٍبًد الرٍَّحمى ا ، عىٍف عى ًميٍّ دَّثىًني أىًبي، عىٍف ًىبلىًؿ ٍبًف عى : حى ، قىاؿى مَّدي ٍبفي فيمىٍيحو دَّثىنىا ميحى    ًف ٍبًف أىًبي عىٍمرىةى، عىٍف ٍبفي الميٍنًذًر، حى

يٍ  : الحديث.، عىًف النًَّبيّْ رىةى أىًبي ىيرى  ، قىاؿى
ا: اٍلًمٍربىدي مىٍحًبسي ( (2 ـى، كقاؿ أيضن بىدى، أىٍم أىقىا ًبًؿ، كىاٍشًتقىاقيوي ًمٍف رى ". انظر: قاؿ ابف فارس: "فىاٍلًمٍربىدي: مىٍكًقؼي اإٍلً النَّعىـً

 (.476 – 475/ 2مقاييس المغة )
( اٍلكىاكي كى ( (3 ـى سى ". انظر: مقاييس المغة )قاؿ ابف فارس: ")كى ٍعمىـو مى مىى أىثىرو كى ـي: أىٍصؿه كىاًحده يىديؿُّ عى (. 110/ 6السّْيفي كىاٍلًمي

مىٍييىا بالكىٌي". انظر: النّْياية ـي عى دقة" أىٍم ييعىٌم ـي إًبؿى الصَّ ًديثي "أىنَّوي كىافى يىًس ًمٍنوي اٍلحى في غريب الحديث  كقاؿ ابف األثير: "كى
 .(186/ 5كاألثر )

نىٍدًبًو ًفي ( (4 ٍيًر اٍلكىٍجًو، كى ٍيًر اآٍلدىًميّْ ًفي غى يىكىاًف غى ٍسـً اٍلحى كىاًز كى ينة، باب: جى نىعىـً الزَّكىاًة أخرجو مسمـ؛ كتاب: المباس كالزّْ
، 2119/ رقـ 1674/ 3كىاٍلًجٍزيىًة ) دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو ، حى ٍربو دَّثىًني زيىىٍيري ٍبفي حى ـي (، قاؿ: كحى دَّثىًني ًىشىا عىٍف شيٍعبىةى، حى

: سىًمٍعتي أىنىسنا ا ، قىاؿى ٍيدو مىى رىسيكًؿ اً ٍبفي زى ٍمنىا عى : دىخى : ًفي  ، يىقيكؿي : أىٍحًسبيوي قىاؿى ا"، قىاؿى ًمٍربىدنا كىىيكى "يىًسـي غىنىمن
 آذىاًنيىا.

 (.99/ 14شرح النَّككم عمى مسمـ )( (5

ٍعبي ٍبف( (6 ٍبد المًَّو ٍبف يعمر بف ربيعة بٍ كاسمو يزيد ٍبف قيس ًجثَّامىة:  الصَّ  الكناني الميثي، أمو زينب بنت حرب ف عى
ٍبف أمية، أخت أىًبي سفياف، كحالؼ جثامة قريشنا، ركل عنو عبد ا بف عباس، كشريح بف عبيد الحضرمٌي، ا

كيقاؿ ح فارس، عب ممف شيد فتحيح مف ركاية بف عباس عنو، كقاؿ بف منده: كاف الصَّ كلمصعب أحاديث في الصَّ 
، كيقاؿ مات في خبلفة عثماف كشيد فتح اصطخر، كقاؿ يعقكب بف سفياف أخطأ مف في آخر خبلفة عمرمات 

عب بف في يـك حنيف لكال الصَّ  قاؿ بي النَّ ذكر أف قاؿ إف الصعب بف جثامة مات في خبلفة أبي بكر خطأ بيننا، 
عب بف جثامة، فقاؿ كؿ منيما بيف عكؼ بف مالؾ كالصَّ  خى رسكؿ ا جثامة لفضحت الخيؿ، كعف ثابت قاؿ آ

البف عبد لآلخر: إف مت قبمي فتراء لي فمات الصعب قبؿ عكؼ فتراءل. انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب 
 (.426/ 3) البف حجر حابة(، اإلصابة في تمييز الصَّ 19/ 3)البف األثير (، أيسد الغابة 739/ 2)البر 

قاؿ الشَّككاني: "كالحمى: ىك المكاف المحمي، كىك خبلؼ المباح، كمعناه أف يمنع مف اإلحياء في ذلؾ المكات ( (7
(. كقاؿ ابف األثير: "كىافى 368/ 5ليتكفر فيو الكؤل، كترعاه مكاش مخصكصة كيمنع غيرىا". انظر: نيؿ األكطار )
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ًلرىسيكًلوً  الفصؿ الثاني : بىمىغىنىا "، كى قىاؿى مىى النًَّقيعى  أىفَّ النًَّبيَّ "كى حى
مىى السَّرىؼى "، كىأىفَّ عيمىرى (1) حى

بىذىةى  (2) كىالرَّ
كبيذا  ،(4)"(3)

ًفظ حقكؽ حدنا لمخبلفات بي كضع النَّبي  ف النَّاس، فمنع السَّيطرة عمى المراعي كاآلبار، كبذلؾ حى
 الحيكاف مف الغذاء كالشَّراب.

 ماشيتو فيو ترعى نفسو بو صخي يى  ألحد مىحً  ال أنو أمقاؿ ابف بطاؿ رحمو ا تعالى: "
نما اس،النَّ  سائر دكف   اءالخمف مف بلـالسَّ  عميو عنو ذلؾ كرث كلمف  كلرسكلو   ىك كا 
  كعمر بكر أبك فعؿ كما ميـ،تعي  كمنفعة المسمميف تشمؿ لمصمحة ذلؾ إلى احتاج إذا ،بعده

 .(5)"ذلؾ إلى احتاجكا امَّ لى ،  كعثماف
ككما يجب االىتماـ بتغذية الحيكاف كتكفير مسكف لو لتقكـ ليذا الحيكاف حياة، ال بد مف 

 . لتَّالي بإذف ا تكفير الرَّاحة لو كذلؾ، كما سيتضح لنا في المقصد ا
 المقصد الث اني: العناية بتوفير الر احة ليا.

عمينا أف جعؿ لنا عقبلن نفكر فيو، فقد اٍختيرعت اآلالت المتعددة،  مف ًنعىـ ا 
قؿ كالمكاصبلت كغيرىا، فأدت إلى تقاعد كاٍستيخدمت في المجاالت المتنكعة، منيا: كسائؿ النَّ 

ٍمؽه  اقتصار الرُّككب عمييا داخمينا، كىذا مف ًنعـ ا الكثير مف الحيكانات، ك  عمى الحيكاف، فيك خى
ٍمًقو، كقد كاف يىجكب األرض كيمشي المسافات الطّْكاؿ، كيحمؿ األثقاؿ كاألىٍمتعة الكثيرة، كيقـك  مف خى

           عىفٍ راكبو ببعض التَّكجييات، ف باألعماؿ الشَّاقة لخدمة اإلنساف، كلذا لـ يترؾ النَّبي 
ٍيرىةى  : قىاؿى رىسيكؿي اً  أىًبي ىيرى ًإذىا سىافىٍرتيـٍ ًفي اٍلًخٍصبً " :، قىاؿى

ظَّيىا ًمفى (6) ًبؿى حى ، فىأىٍعطيكا اإٍلً

                                                                                                                                                                          

اًىًميًَّة ًإذىا نىزؿ أٍرضان فً  مىى مىدىل عيكىاء اٍلكىٍمًب الى يىٍشرىكيو ًفيًو غىٍيريهي، كىىيكى ييشارؾ الشًَّريؼي ًفي اٍلجى يّْو اٍستىٍعكىل كىٍمبنا فحى ي حى
ا يىٍرعىٍكف ًفيًو، فنىيى النًَّبيُّ  ". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر ) اٍلقىٍكـى ًفي سىاًئًر مى ٍف ذىًلؾى  (.447/ 1عى

ًدينىًة، قاؿ ابف األثير: "ىيكى مكضً ( (1 ٍيًؿ الميجاىديف، فىبلى يىرعاه غىٍيريىىا، كىىيكى مىٍكًضعه قىًريبه ًمفى اٍلمى ماه ًلنىعىـ الفىٍيء كخى عه حى
 (.108/ 5كىافى يىٍستىٍنًقعي ًفيًو الماءي: أىٍم يىٍجتىمع". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )

 (.131/ 1ي باىمة أىك بني كبلب". انظر: فتح البارم البف حجر )قىاؿى أىبيك عبيد اٍلبٍكًرٌم: "ىيكى مىاء لبن ((2
ًدينىًة، ًبيىا قىٍبر أىًبي ذىٌر الًغفاًرم. انظر: النّْياية في غريب ( (3 كفىةه قيٍرب اٍلمى بىذه: قاؿ ابف األثير: "قىٍرية مىٍعري الحديث الرَّ

مكم أنيا: "مف قرل المدينة عم183/ 2كاألثر ) ى ثبلثة أٌياـ قريبة مف ذات عرؽ عمى طريؽ (. كقاؿ يىاقكت الحى
 (.24/ 3". انظر: معجـ البمداف )الحجاز إذا رحمت مف فيد تريد مٌكة، كبيذا المكضع قبر أبي ذر الغفارم 

ًلرىسيكًلًو  ((4 دَّثىنىا يى 237/ رقـ  (3 /113أخرجو البخارم؛ كتاب: الميساقاة، باب: الى ًحمىى ًإالَّ ًلمًَّو كى ٍحيىى (، قاؿ: حى
ٍبًد المًَّو ٍبًف عيٍتبىةى ا ، عىٍف عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف عى ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى ٍف ييكنيسى ، عى دَّثىنىا المٍَّيثي ، حى ، عىًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي ٍبفي بيكىٍيرو

ثَّامىةى  ٍعبى ٍبفى جى ا: أىفَّ الصَّ ٍنييمى : الحديث.عى  ، قىاؿى
 (.506 /6شرح صحيح البخارم ) ((5
ٍدًب". انظر: مقاييس المغة )( (6 ادي كىاٍلبىاءي أىٍصؿه كىاًحده، كىىيكى ًضدُّ اٍلجى اءي كىالصَّ (، قاؿ ابف 188/ 2قاؿ ابف فارس: "اٍلخى

 (.355/ 1انظر: لساف العرب )كىىيكى كىثرةي العيٍشًب، كرفىاغةي العىٍيًش.منظكر: 
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ذىا سىافىٍرتيـٍ ًفي السَّنىةً  الفصؿ الثاني ٍستيـٍ (1)اأٍلىٍرًض، كىاً  ذىا عىرَّ ، كىاً  مىٍييىا السٍَّيرى ، فىأىٍسًرعيكا عى
ٍجتىًنبيكا الطًَّريؽى، ًبالمٍَّيًؿ، فىا (2)

ْـّ  ٍأكىل اٍليىكىا فىًإنَّيىا مى
، فاإلنساف ال يستطيع السَّير لمسافات طكيمة إال ببعض مف الرَّاحة، (4)ًبالمٍَّيًؿ" (3)

ككذلؾ الحيكاف البد مف حيصكلو عمى راحة يستريح بيا مف عناء الطَّريؽ، ككؿ ذلؾ مما ذكرناه مف 
اة لمحيكاف كتقديـ الرَّاحة لو، إال ليقكـ بما عميو مف األعماؿ كاألدكار الحىثّْ عمى تكفير ميقكمات الحي

عمى أحسف كجو لخدمة اإلنساف، فمذا البد مف التَّعرؼ عمى دكر كؿ حيكاف لييستفاد منو عمى أكمؿ 
 كجو دكف اإلضرار بو.

 المقصد الث الث: الد اللة عمى أف لكؿ حيواف دوره.
مت عظمة ا  مى  تىجَّ ٍمؽ، بأف خى ؽ المخمكقات، كجعؿ لكؿ منيا دكرنا، ليككف الكماؿ في الخى

مىؽ ييسَّبحو كيىعبده،  فحاشاه  كمنيا: الحيكاف، قاؿ ا تعالى: أف يىٍخميؽ شيئان عبثنا، فجميع ما خى
دي  المَّوى  أىفَّ  تىرى  أىلىـٍ ﴿ مىفٍ  السَّمىاكىاتً  ًفي مىفٍ  لىوي  يىٍسجي كـي  اٍلقىمىري كى  كىالشٍَّمسي  اأٍلىٍرضً  ًفي كى  كىاٍلًجبىاؿي  كىالنُّجي

ري  كىًثيره  كىالدَّكىابُّ  كىالشَّجى كىًثيره  النَّاسً  ًمفى  كى ؽَّ  كى مىٍيوً  حى مىفٍ  اٍلعىذىابي  عى ا المَّوي  ييًيفً  كى  المَّوى  ًإفَّ  ميٍكًرـو  ًمفٍ  لىوي  فىمى
لمتَّكازف البيئي، بؿ كييستفاد  ، كما أف بقاء األنكاع مف الحيكانات ًحٍفظ[18: الحج] ﴾يىشىاءي  مىا يىٍفعىؿي 

عف  ، كلقد نىيى النَّبي منيا في أغراض كثيرة، سىأيبىينيا في المطمب الثَّاني في محميا بإذف ا 
مقت لو،  ٍيرىةى  أىًبي لحديثاستخداـ الحيكانات في غير ما خي مَّى :قىاؿى  ، ىيرى بلىةى  ، المَّوً  رىسيكؿي  صى  صى

ٍبًح، مىى أىٍقبىؿى  ثيَـّ  الصُّ ؿه  بىٍينىا" :فىقىاؿى  النَّاًس، عى ًكبىيىا ًإذٍ  بىقىرىةن  يىسيكؽي  رىجي بىيىا، رى رى  نيٍخمىؽٍ  لىـٍ  ًإنَّا: فىقىالىتٍ  فىضى

                                                           
. انظر: النّْياية في غ ( (1 ٍدبي  (.413/ 2ريب الحديث كاألثر )السَّنىة: الجى
زىمى  ((2 كعيوي ًإلىٍيًو، كىىيكى اٍلميبلى ًحيحه تىعيكدي فيري ( اٍلعىٍيفي كىالرَّاءي كىالسّْيفي أىٍصؿه كىاًحده صى ا: قاؿ ابف فارس: ")عىًرسى ةي"، كقاؿ أيضن

ٍقعى  كؿي اٍلقىٍكـً ًفي سىفىرو ًمٍف آًخًر المٍَّيًؿ، يىقىعيكفى كى : "نيزي ".التٍَّعًريسي (. 264 - 261/ 4انظر: مقاييس المغة ) ةن ثيَـّ يىٍرتىًحميكفى
ة، ييقىاؿي ًمٍنوي  ييقىاؿي  ،: عىرَّسى ييعىرّْسي تىٍعًريسان قاؿ ابف األثير: "التٍَّعًريس: نيزكؿ الميسىافر آًخرى المٍَّيًؿ نىٍزلىةن لمنَّـك كاالٍستراحى كى

، كالميعىرّْس: مكضعي التٍَّعًري (. كقاؿ ابف منظكر: 206/ 3س". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )ًفيًو: أىٍعرىسى
كؿي ًفي المىٍعيىد أىمَّ ًحيف كىافى ًمٍف لىٍيؿو  : "التىعريسي النُّزي ًقيؿى ر"، كى : نىزىؿى ًفي كىٍجًو السَّحى ". انظر: "عىرَّس اٍلميسىاًفري أىك نىيىارو

 (.136/ 6لساف العرب )
ـٌ يىٍقتيؿ". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )قاؿ ابف األثير: "ا( (3 (، كقيؿ بأنيا: مىا 275/ 5ٍليىامَّةي: كيؿُّ ذاًت سى

ةه؛ أًلىنَّيىا تىييـٌ أىم تىًدٌب. انظر: تيذيب المغة  ا أشبييىا، اٍلكىاًحدىة ىىامَّ مى شىاش األىٍرض، نىٍحك العىقارب كى كملمكىافى مف خى  يىرى
(5 /248.) 

ًة الدَّكىابّْ ًفي السٍَّيًر، كىالنٍَّيًي عىًف التٍَّعًريًس ًفي الطًَّريًؽ )أخرجو  ((4 اًة مىٍصمىحى / 3مسمـ؛ كتاب: اإلمارة، باب: ميرىاعى
ٍيرىةى 1926/ رقـ 1525 ٍف أىًبي ىيرى ٍف أىًبيًو، عى ، عى ، عىٍف سييىٍيؿو ًريره دَّثىنىا جى ، حى ٍربو دَّثىًني زيىىٍيري ٍبفي حى : ، قىا(، قاؿ: حى ؿى

 : الحديث.قىاؿى رىسيكؿي اً 
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ا ًليىذىا، الفصؿ الثاني ًمٍقنىا ًإنَّمى ٍرثً  خي افى : النَّاسي  فىقىاؿى "  ًلٍمحى ، بىٍكرو  كىأىبيك نىاأى  ًبيىذىا، أيكًمفي  فىًإنّْي: " فىقىاؿى  تىكىمَّـي، بىقىرىةه  المَّوً  سيٍبحى
"... كىعيمىري
(1). 

كاب ال بو عمى أف الدَّ  اٍستيًدؿَّ ": "ًليىذىا نيٍخمىؽٍ  لىـٍ  ًإنَّاقاؿ ابف حجر رحمو ا تعالى في قكلو "
ٍرثً : "ياأف يككف قكلي  حتمؿي إال فيما جرت العادة باستعماليا فيو كيى  ستعمؿي تي  ًمٍقنىا ًلٍمحى لئلشارة " ًإنَّمىا خي

ألف مف أجؿ ما خمقت لو  ،األنو غير مراد اتفاقن  ؛في ذلؾ كلـ ترد الحصرى  ،مقت لوما خي  إلى معظـ
 .(2)فاؽ"باالتبح كتؤكؿ تيذٍ أنيا 

كما الذم ذكرناه مف المحافظة عمى الحيكانات مف إيجاد ميقكمات الحياة لو كالمحافظة عميو 
ميع احتياجاتو ليا، كأف تىكيكف لو مصدر إال إلثراء تمؾ الثَّركة الحيكانية؛ لينتفع بيا اإلنساف في ج

غذاء، كعمى الرغـ مف إباحة االنتفاع بيا كمصدر لمغذاء كنىٍحكه مما ييجيز لئلنساف القياـ بذبحيا 
 لـ ييغفؿ األمر باإلحساف إلييا عند ذلؾ.   كقتميا ليتمكف مف أكميا إال أف النَّبي 

 ي الذ بح والقتؿ عند الحاجة.المقصد الر ابع: األمر باإلحساف إلى الحيواف ف
مت اإلنسانية في اإلسبلـ حتى في التَّعامؿ مع الحيكاف عند ذبحو أك قتمو لمحاجة،  لقد تىجَّ

تباع الطُّرؽ المشركعة عند الذَّبح، لنَّبكية عمى اإلحساف لمحيكاف، كاإذ حثَّ القرآف الكريـ كالسُّنة ا
عىٍمنىاىىا كىاٍلبيٍدفى ﴿ كاالنتفاع بمحكميا كجمكدىا، قاؿ ا تعالى: ـٍ  جى ـٍ  المَّوً  شىعىاًئرً  ًمفٍ  لىكي ٍيره  ًفييىا لىكي  خى

كا ـى  فىاٍذكيري مىٍييىا المَّوً  اٍس كىاؼَّ  عى بىتٍ  فىًإذىا صى نيكبييىا كىجى ٍرنىاىىا كىذىًلؾى  كىاٍلميٍعتىرَّ  اٍلقىاًنعى  كىأىٍطًعميكا ًمٍنيىا فىكيميكا جي  سىخَّ
ـٍ  ـٍ  لىكي ًفٍظتيييمىا عىٍف (4) عىٍف شىدَّاًد ٍبًف أىٍكسو ، ك [36: الحج](3)﴾كفى تىٍشكيري  لىعىمَّكي : ًثٍنتىاًف حى      ، قىاؿى

: ،رىسيكًؿ اً  ذىا ذىبىٍحتيـٍ " قىاؿى ، فىًإذىا قىتىٍمتيـٍ فىأىٍحًسنيكا اٍلًقٍتمىةى، كىاً  مىى كيؿّْ شىٍيءو ٍحسىافى عى ًإفَّ اى كىتىبى اإٍلً

                                                           
ًديًث الغىاًر ) ((1 ًميُّ (، قاؿ:3471/ رقـ 174/ 4أخرجو البخارم؛ كتاب: أحاديث األنبياء، باب: حى دَّثىنىا عى        حى
مىمىةى ا نىاًد، عىًف األىٍعرىًج، عىٍف أىًبي سى دَّثىنىا أىبيك الزّْ ، حى دَّثىنىا سيٍفيىافي ٍبًد المًَّو، حى ٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى ٍبفي عى :، عى  الحديث. ، قىاؿى

 (.518/ 6فتح البارم ) ((2
اٍختيًمؼ في معنى القانع كالمعتر، قاؿ الزمخشرم: "اٍلقاًنعى السائؿ، مف قنعت إليو ككنعت: إذا خضعت لو كسألتو ( (3

ف غير سؤاؿ، مف قنعت قنعنا قنكعنا، كىاٍلميٍعتىرَّ المعترض بغير سؤاؿ، أك القانع الراضي بما عنده كبما يعطى م
 (.158/ 3كقناعة، كالمعتر: المعترض بسؤاؿ". انظر: تفسير الزمخشرم )

يكنى أبا يعمى، نزؿ الشَّاـ بناحية  شداد بف أكس بف ثابت بف المنذر ابف أخي حساف بف ثابت األنصارم،( (4
تكفي شداد سنة إحدل كأربعيف. فمسطيف، كمات بيا سنة ثماف كخمسيف، كىك ابف خمس كسبعيف سنة. كقيؿ: بؿ 

كقيؿ: بؿ تكفي سنة أربع كستيف، قىاؿى عبادة بف الصامت: "كاف شداد بف أكس ممف أكتي العمـ كالحمـ"، ركل عنو 
يي  ، كى ـى ـى كىال ييٍؤًتيًو اٍلًحٍم ؿى اٍلًعٍم ؿَّ ييٍؤًتي الرَّجي فَّ أىؿ الشَّاـ، قىاؿى أىبيك الدٍَّردىاًء: "ًإفَّ المَّوى عىزَّ كىجى ، كىاً  ـى ـى كىال ييٍؤًتيًو اٍلًعٍم ٍؤًتيًو اٍلًحٍم

ـى كالحمـ"، ركل عنو ابنو يعمى بف شداد، كأبك األشعث الصَّ  ٍف آتىاهي المَّوي اٍلًعٍم نعاني، كصمرة أىبىا يىٍعمىى شىدَّادى ٍبفى أىٍكسو ًممَّ
 .(695 –694/ 2)البف عبد البر بف حبيب. انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب ا
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تىوي"فىأىٍحًسنيكا الذٍَّبحى  الفصؿ الثاني تىوي، فىٍمييًرٍح ذىًبيحى ـٍ شىٍفرى ديكي ٍلييًحدَّ أىحى ، كى
: أف ما رحمو ا تعالى (2)ينانيغً رٍ قاؿ المى ، (1)

 .(3)كاة مكركهفيو زيادة إيبلـ ال يحتاج إليو في الذَّ 
مما تحتاج إلييا   –ككماؿ اإلنسانية عند ذبح الحيكاف كصيده  بؿ مف رحمة النَّبي 

دعي اإلنسانية في عصرنا، كىي بعيدة كؿ البعد عف ذلؾ؛ إذ ترحـ الحيكاف كال تمؾ األمـ التي ت
أنو نيى عف بعض األدكات التي ال  -ترحـ اإلنساف عند قتمو، كبالخصكص إذا كاف مف المسمميف 

عىٍف سىًعيًد ف تصمح، كأرشدنا إلى ما يصمح منيا ليككف ذلؾ أنفع كأجدل كأرحـ بالحيكاف عند صيده،
بى ا ،ٍبًف جي أىفَّ قىًريبنا ًلعىٍبًد اً ٍبًف ميغىفَّؿو  ٍيرو

ذىؼى  (4) : ًإفَّ رىسيكؿى اً (5)خى قىاؿى : فىنىيىاهي، كى نىيىى عىًف  ، قىاؿى
 : قىاؿى ٍذًؼ، كى ٍيدنا، كىالى تىٍنكىأي عىديكِّا"اٍلخى ًإنَّيىا الى تىًصيدي صى

تىٍفقىأي اٍلعىٍيفى (6) ، كى لىًكنَّيىا تىٍكًسري السّْفَّ : فىعىادى، "، كى ، قىاؿى
 : دّْثيؾى أىفَّ رىسيكؿى اً "فىقىاؿى ، الى أيكىمّْميؾى أىبىدنا أيحى ٍنوي، ثيَـّ تىٍخًذؼي  .(7)"نىيىى عى

                                                           
تىٍحًديًد الشَّ  ((1 يد كالذَّبائح كما ييؤكؿ مف الحيكاف، باب:اأٍلىٍمًر ًبًإٍحسىاًف الذٍَّبًح كىاٍلقىٍتًؿ، كى ٍفرىًة أخرجو مسمـ؛ كتاب: الصَّ
مىيَّةى، عىٍف خى 1955/ رقـ1548/ 3) اًعيؿي اٍبفي عي دَّثىنىا ًإٍسمى دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، حى ذَّاًء، عىٍف (، قاؿ: حى   اًلدو اٍلحى

بىةى، عىٍف أىًبي اأٍلىٍشعىًث، عىٍف شىدَّاًد ٍبًف أىٍكسو  : الحديث.أىًبي ًقبلى  ، قىاؿى
عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني المرغيناني، أبك الحسف برىاف الديف: مف أكابر فقياء الحنفية نسبتو ( (2

/ 4ا مفسرنا محققا أديبنا، مف المجتيديف. انظر: األعبلـ لمزركمي )إلى مرغيناف )مف نكاحي فرغانة( كاف حافظن 
266.) 

 (.350/ 4اليداية في شرح بداية المبتدم ) ((3
ًبيعىة ٍبف عداء اٍلميٍزًنٌي، كاف مف ( (4 ىك: عبد ا ٍبف مغفؿ ٍبف عبد غنـ، كيقاؿ ابف عبد نيـ بف عفيؼ بف أسحـ ٍبف رى

ا قرب المسجد الجامع، يكنى أىبىا سىًعيد ثيَـّ تحكؿ عنيا ًإلىى البصرة، كابتنى بيا دارن أصحاب الشَّجرة، سكف المدينة، 
مىى ا ؿَّ فييـ: ﴿كىال عى ٍبد الرٍَّحمىًف، كقيؿ: يكنى أىبىا ًزيىاد، ككاف مف البكائيف الًَّذم أنزؿ المَّو عىزَّ كىجى لًَّذيفى ًإذىا كقيؿ أىبيك عى

ـٍ قيمٍ  ا أىتىٍكؾى ًلتىٍحًممىيي ـٍ تىًفيضي ًمفى الدٍَّمًع﴾ اآلية، ككاف أحد العشرة الًَّذيفى بعثمى لٍَّكا كىأىٍعيينييي مىٍيًو تىكى ـٍ عى ا أىٍحًمميكي يـ تى ال أىًجدي مى
سىف، عيمىر ًإلىى البصرة يفقيكف النَّاس، ٍنوي اٍلحى ٍبد المَّو بالبصرة سنة تسع كخمسيف، كقيؿ: سنة  أركل النَّاس عى كتكفي عى

مىٍيًو أىبيك برزة األسممي، بكصية منو بذلؾ. انظر: االستيعاب في معرفة  ستيف، أياـ إمارة اٍبفي زياد بالبصرة، كصمى عى
حابة البف حجر 395/ 3(، أسد الغابة البف األثير )996/ 3األصحاب البف عبد البر ) (، اإلصابة في تمييز الصَّ

(4 /242.) 
اءي كىالذَّ ( (5 ( اٍلخى ذىؼى ٍمًي". انظر: مقاييس المغة )قاؿ ابف فارس: ")خى مىى الرَّ (. 165/ 2اؿي كىاٍلفىاءي أىٍصؿه كىاًحده يىديؿُّ عى

ذيىىا بىٍيفى سيبَّابىتىيؾ كتىٍرمي ًبيىا، أىٍك تىتَّخذي ًمٍخذىفىةن مً  اة أىٍك نىكىاةن تىٍأخي ٍميؾ حىصى شىبو ثيَـّ تىٍرًمي ًبيىا كقاؿ ابف األثير : "ىيكى رى ٍف خى
اةى بىيٍ   (.16/ 2فى إٍبيامؾ كىالسَّبَّابىًة". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )اٍلحىصى

ـي الًجراح كالقىٍتؿ". انظ( (6 ، ًإذىا أٍكثىرتى ًفيًي : نىكىٍيتي ًفي العديٌك أىٍنًكي ًنكىايىةن فىأىفى انىاؾو ر: النّْياية في قاؿ ابف األثير: "ييقىاؿي
 (.117/ 5غريب الحديث كاألثر )

يد كالذَّبائح كما أخ ((7 ، يرجو مسمـ؛ كتاب: الصَّ مىى ااًلٍصًطيىاًد كىاٍلعىديكّْ ا ييٍستىعىافي ًبًو عى ًة مى ؤكؿ مف الحيكاف، باب: ًإبىاحى
ٍذًؼ ) كىرىاىىًة اٍلخى مىيَّ 1954/ رقـ 1548/ 3كى اًعيؿي اٍبفي عي دَّثىنىا ًإٍسمى دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، حى ةى، عىٍف (، قاؿ: كحى

... الحديث. ذىؼى ، أىفَّ قىًريبنا ًلعىٍبًد اً ٍبًف ميغىفَّؿو خى بىٍيرو ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف جي  أىيُّكبى
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ٍذؼً  عف ييالنَّ "قاؿ النَّككم رحمو ا تعالى:   الفصؿ الثاني  ،تومفسدى  اؼي خى كيي  ،فيو مصمحة ال ألنو اٍلخى
 كتحصيؿ كّْ دي العى  قتاؿ في حاجةه  أك مصمحةه  فيو كاف ما أف كفيو ،ىذا في شاركو ما ؿكي  بو متحؽكيى 

 حيَّة تيدرىؾ بؿ غالبنا يقتيميا ال كاف إذا ًباٍلبيٍنديؽً  الًكبار الطيكر رىٍمي ذلؾ كمف ،جائز فيك يدالصَّ 
دّْثيؾى أىفَّ رىسيكؿى اً قكلو: " -أيضان –، كقاؿ "جائز فيك كتيذىكَّى ، أيحى ٍنوي، ثيَـّ تىٍخًذؼي الى أيكىمّْميؾى  نىيىى عى
 عف ييكالنَّ  ،ادائمن  جرانوىً  يجكز كأنو ،العمـ مع السُّنَّةً  ذمنابً كمي  سكؽكالفي  البدع أىؿ ًىجراف فيو "،أىبىدنا
 ىـحكي كنى  عدى البً  أىؿ كأما ،نياالدُّ  كمعايش نىٍفًسوً  ًلحىظّْ  رجى ىى  فيمف ىك إنما أياـ ثبلثة فكؽ جرافاليً 
 .(1")ادائمن  يـجراني فيً 

اًتـو  عىفٍ ك  بى اٍلميعىمَّمىةى، فىييٍمًسٍكفى  عىًدمّْ ٍبًف حى : يىا رىسيكؿى اً، ًإنّْي أيٍرًسؿي اٍلًكبلى : قيٍمتي ، قىاؿى
 : مىٍيًو، فىقىاؿى ـى اً عى ، كىأىٍذكيري اٍس مىيَّ مىٍيًو فىكيؿٍ "عى ـى اً عى ذىكىٍرتى اٍس ، كى ٍمتى كىٍمبىؾى اٍلميعىمَّـى :"ًإذىا أىٍرسى ٍف  ، قيٍمتي كىاً 

: ؟ قىاؿى ٍكيىا كىٍمبه لىٍيسى مىعىيىا" قىتىٍمفى ـٍ يىٍشرى ا لى ، مى ٍف قىتىٍمفى قيٍمتي لىوي: فىًإنّْي أىٍرًمي ًباٍلًمٍعرىاضً " كىاً 
ٍيدى، (2) الصَّ

: ، فىقىاؿى ابىوي ًبعىٍرًضًو، فىبلى تىٍأكيمٍ "فىأيًصيبي ٍف أىصى زىؽى فىكيٍموي، كىاً   .(3)"وي ًإذىا رىمىٍيتى ًباٍلًمٍعرىاًض فىخى
ـر قتؿ الحيكانات إال لضركرة كسبب،  ةي  قىالىتٍ كقد حي ٍفصى ٍنيا حى         قىاؿى : رىًضي اي عى

ٍمسه : " المَّوً  رىسيكؿي  رىجى  الى  الدَّكىابّْ  ًمفى  خى مىى حى ،: قىتىمىييفَّ  مىفٍ  عى كىالًحدىأىةي  الغيرىابي
، كىالفىٍأرىةي، ،(4)  كىالعىٍقرىبي

ٍنيىا، بمفظ:  المَّوي  رىًضيى  ، كفي ركاية عف عىاًئشىةى (5)"العىقيكري  كىالكىٍمبي  ٍمسه "عى فىكىاًسؽي  خى
 ًفي ييٍقتىٍمفى  (6)

                                                           
 (.106/ 13شرح النَّككم عمى مسمـ )( (1

ا ييًصيب بعىٍرضو ديكف حدّْ ( (2 نَّمى ه". انظر: النّْياية في قاؿ ابف األثير: "الًمٍعرىاض ًباٍلكىٍسًر: سىيـه ًببلى ريشو كىالى نىٍصؿ، كىاً 
 (.215/ 3غريب الحديث كاألثر )

ٍيدً  ((3 يد كالذَّبائح كما ييؤكؿ مف الحيكاف، باب: الصَّ بً  أخرجو مسمـ؛ كتاب: الصَّ ًة ) ًباٍلًكبلى / رقـ 1523/ 3اٍلميعىمَّمى
رً 1929 نىا جى ، أىٍخبىرى ٍنظىًميُّ ـى اٍلحى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا ًإٍسحى اًرًث، (، قاؿ: حى اـً ٍبًف اٍلحى ، عىٍف ىىمَّ ـى ، عىٍف ًإٍبرىاًىي ، عىٍف مىٍنصيكرو يره

اًتـو  : يىا رىسيكؿى اً... الحديث.عىٍف عىًدمّْ ٍبًف حى : قيٍمتي  ، قىاؿى
". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر ) ((4 كؼي دم: (. كقاؿ الزيبي355/ 1قاؿ ابف األثير: "ًىيى الطَّاًئري اٍلمىٍعري

، ككىاف مف أىٍصيىد الجكاًرح". انظر: تاج العركس ) ٍمت، يصيد الًجٍرذىافى  (.188/ 1"ككينيتو أىبك الخيطَّاؼ كأىبك الصَّ
دَّثىنىا 1828/ رقـ 13/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: جزاء الصيد، باب: مىا يىٍقتيؿي الميٍحًرـي ًمفى الدَّكىابّْ )( (5 (، قاؿ: حى

ٍبدي المًَّو أىٍصبىغي ٍبفي الفىرىجً  : قىاؿى عى ، قىاؿى ، عىٍف سىاًلـو ، عىٍف اٍبًف ًشيىابو ، عىٍف ييكنيسى ٍبدي المًَّو ٍبفي كىٍىبو ًني عى : أىٍخبىرى      ، قىاؿى
ةي: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ا ٍفصى ا: قىالىٍت حى ٍنييمى  : الحديث.ٍبفي عيمىرى رىًضيى المَّوي عى

نَّما سيمّْيت ىىًذًه قاؿ ابف األثير: "أىٍصؿي الفيسيك  ((6 ًبًو سيمّْي العىاًصي فىاًسقان، كا  ، كى ٍكري ؽ: الخيركج عىًف االٍسًتقامة، كالجى
ٍرمةى لىيي  ـ: أىٍم الى حي ٍرمة ًفي الًحٌؿ كالحرى ًقيؿى لخيركًجٌيف ًمفى الحي ، كى ٍبثًيفى مىى االٍسًتعارة لخي فَّ ًبحاؿ". الحيكاناتي فىكىاًسؽ، عى

 (.446/ 3الحديث كاألثر ) انظر: النّْياية في غريب
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ـً  الفصؿ الثاني رى قاؿ ابف ريٍشد، (1)"الحى
، في بقتمو المأمكر الحيكاف": رحمو ا تعالى (2) ـر  الخمس كىي الحى

 األمر مف يمكافى  اقكمن  فإف ،رك قي العى  كالكمب أرة،كالفى  قرب،كالعى  ة،اٍلًحدىأى ك  الغيراب،: عمييا المنصكص
رَّ  ياكني كى  ىك ذلؾ في مةى العً  أف األكؿً  باحةالمي  البيائـ قتؿ عف ييٍ النَّ  مع ليا بالقتؿ  مذىب كىك مة،ميحى
 حنيفة كأبي مالؾ ذىبي مى  كىك حريـ،التَّ  معنى ال عدم،التَّ  معنى ذلؾ مف فيمكا اكقكمن  ،افعيالشَّ 
 .(3)"أصحابيما ميكركجي 

يذاء عبد ا  عىفً رَّةو، ار في ىً النَّ  ًاٍمرىأىةه دخمت  ، فقدكء العاقبةيكانات يترتب عميو سي الح كا 
ا، المَّوي  رىًضيى  عيمىرى  اٍبفً  ٍنييمى مىتً " :قىاؿى  ، النًَّبيّْ  عىفً  عى بىطىٍتيىا، ًىرَّةو  ًفي النَّارى  اٍمرىأىةه  دىخى  تيٍطًعٍميىا، فىمىـٍ  رى
لىـٍ  شىاشً  ًمفٍ  تىٍأكيؿي  تىدىٍعيىا كى فحبس الحيكانات كعدـ تقديـ الماء كالغذاء ليا كالتسبب في ، (4)األىٍرًض" خى

عف االعتداء عمى  ؛ لذا نىيىانا النَّبي قتميا دكف مبررات شرعية ميٍكًجب لمعذاب مف ا 
 الحيكانات كىرَّىىبنا مف فعؿ ذلؾ.

 المقصد الخامس: الت رىيب مف االعتداء عمى الحيواف.
إال مف  –في حاؿ النَّاس في ىذه اآلًكنىة يرل قمكبيـ أصبحت كالحجارة بؿ أشد النَّاظر 

كذلؾ في تعامبلتيـ مع بعضيـ البعض، ناىيؾى عف تعامميـ مع مخمكقات دكنيـ في  - رحـ ا 
األفضمية، لذلؾ كاف ال بد مف كجكد رقابة عمى الحيكاف كما يتعمؽ بو، كقد كجدت العيادات 

 المَّوى  ًإفَّ  كىأىٍحًسنيكا﴿الحيكاف، كىذا مف باب اإلحساف إلى الحيكاف، قاؿ ا تعالى: البيطرية لعبلج 
ميؽ [195: البقرة﴾ ]اٍلميٍحًسًنيفى  ييًحبُّ  ، كقد رىعى اإلسبلـي الحيكافى حتى في حاؿ مرضو، كىذا خي

 إسبلمي عظيـ.
عاقة منفعتيا حذر الرسكؿ  ىب مف الكثير مف كىرَّ  كحتى ال يتـ اإلضرار بالحيكانات كا 

 األفعاؿ، منيا:
 أواًل: الن يي عف اْلَعبث بالحيواف.

إف عينصر اإلحساس مكجكد في الحيكانات كما ىك مكجكد في غيرىا مف الكائنات 
ر كالجكع كالعطش كالضرب كغيرىا، لذلؾ قد كىيؼ ا  كؿ نكع منيا  الحية، فتشعر باٍلبىرد كاٍلحى

                                                           
ـً ) ((1 رى ٍمسه ًمفى الدَّكىابّْ فىكىاًسؽي، ييٍقتىٍمفى ًفي الحى (، 3314/ رقـ 129/ 4أخرجو البخارم؛ كتاب: بدء الخمؽ، باب: خى

، عىٍف عيٍركى  ، عىًف الزٍُّىًرمّْ دَّثىنىا مىٍعمىره ، حى ٍيعو رى دَّثىنىا يىًزيدي ٍبفي زي دَّثىنىا ميسىدَّده، حى ٍنيىا، عىًف قاؿ: حى اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى ةى، عىٍف عى
: الحديث.النًَّبيّْ   ، قىاؿى

ىك: محمد بف أحمد بف محمد بف رشد األندلسي، أبك الكليد: الفيمسكؼ، مف أىؿ قرطبة. انظر: األعبلـ لمزركمي ( (2
(5 /318.) 

 (.22/ 3بداية المجتيد كنياية المقتصد )( (3

 (.165سبؽ تخريجو )( (4
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    شتو، كىي تتألـ إذا ما تعرضت لمضرب كنحكه، فمذلؾ نىيى بأف جعؿ لو ما يتناسب مع معي الفصؿ الثاني
ٍمتي مىعى عف العبث فييا كجعميا غرضا لمَّيك كالمعب كنحكىا، ف النَّبي  : دىخى ، قىاؿى ٍيدو عىٍف ًىشىاـً ٍبًف زى
كىـً ٍبًف أىيُّكبى  أىنىسو  مىى الحى اجى  ، عى بيكا دىجى اننا، أىٍك ًفٍتيىاننا، نىصى  : ةن يىٍرميكنىيىا، فىقىاؿى أىنىسه ، فىرىأىل ًغٍممى
ـي  (1)أىٍف تيٍصبىرى  نىيىى النًَّبيُّ " ٍنييمىا، أىفَّ النًَّبيَّ  عىًف اٍبًف عىبَّاسو ، ك (2)"البىيىاًئ :، رىًضيى المَّوي عى الى " قىاؿى

ا كحي غىرىضن  غرضا الحي الحيكاف خذكاتت ال أم"، قاؿ النَّككم رحمو ا تعالى: (3)"تىتًَّخذيكا شىٍيئنا ًفيًو الرُّ
، كقاؿ سيد سابؽ رحمو ا تعالى: (4)حريـلمتَّ  ييالنَّ  كىذا كغيرىا الجمكد مف كالغرض إليو ترمكف

نما" تبلؼ ،لمحيكاف تعذيب ألنو ؛ذلؾ عف ىيى نى  كا   كاف إف لذكاتو كتفكيت ،لماليتو كتضييع لنفسو كا 
 .(5)"ذكىمي  يكف لـ إف كلمنفعتو ،ذكىمي 

 يتعرض لمضرب كالقتؿ كغيره يككف منتجان؟!فكيؼ بحيكاف 
 ثانًيا: الن يي عف اإلبادة الجماعية لمحيوانات والحفاظ عمييا مف االنقراض.

مىٍييىا ًإالَّ  نىٍفسو  كيؿُّ  تىٍكًسبي  كىالى ﴿إف النَّاظر في قكلو تعالى:   ﴾أيٍخرىل ًكٍزرى  كىاًزرىةه  تىًزري  كىالى  عى
مان بأنو ال تيعاقب الجماعة لخطأ فرد شىذَّ منيا، بؿ كؿ فرد ييعاقب ، يدرؾ إدراكان جاز [164: األنعاـ]

ٍيرىةى ًبذىٍنبو، ف :، ، أىفَّ النًَّبيَّ  عىٍف أىًبي ىيرى ٍتوي نىٍممىةه، " قىاؿى رىةو، فىمىدىغى نىزىؿى نىًبيّّ ًمفى اأٍلىٍنًبيىاًء تىٍحتى شىجى
 .(6)"أىمىرى ًبيىا، فىأيٍحًرقىٍت فىأىٍكحىى اي ًإلىٍيًو، فىيىبلَّ نىٍممىةن كىاًحدىةن  فىأىمىرى ًبًجيىاًزًه فىأيٍخًرجى ًمٍف تىٍحًتيىا، ثيَـّ 

، كيدخؿ في كنيت السُّنة النَّبكية بالقتؿ بالنَّار بشكؿ عاـ؛ ألنو ال ييعذب بيا إال ا 
ٍيرىةى فذلؾ حرؽ الحيكانات،  : بىعىثىنىا رىسيكؿي العىٍف أىًبي ىيرى ٍدتيـٍ  ،ًفي بىٍعثو  مًَّو ، أىنَّوي قىاؿى : "ًإٍف كىجى فىقىاؿى

ا ًبالنَّاًر"، ثيَـّ قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  فيبلىننا فىأىٍحًرقيكىيمى ـٍ أىٍف تيٍحًرقيكا  فيبلىننا كى : "ًإنّْي أىمىٍرتيكي كجى ري ٍدنىا الخي ًحيفى أىرى

                                                           
اًلي الشٍَّيءً  ((1 ، كىالثَّاًني أىعى ٍبسي ؿي اٍلحى ثىةه، اأٍلىكَّ ادي كىاٍلبىاءي كىالرَّاءي أيصيكؿه ثىبلى ( الصَّ بىرى ، كىالثَّاًلثي ًجٍنسه قاؿ ابف فارس: ")صى

ارىًة". انظر: مقاييس المغة ) كح329/ 3ًمفى اٍلًحجى حيَّا ثـ ييٍرمى  (. كقاؿ ابف األثير: "ىيكى أىٍف ييمسىؾ شيءه مف ذكات الرُّ
". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر ) تَّى يىميكتى  (.8/ 3ًبشىٍيءو حى

ًة ) ((2 ثَّمى ا ييٍكرىهي ًمفى الميٍثمىًة كىالمىٍصبيكرىًة كىالميجى (، 5513/ رقـ 94/ 7أخرجو البخارم؛ كتاب: الذبائح كالصيد، باب: مى
دَّثىنى  ًليًد، حى دَّثىنىا أىبيك الكى اننا، أىٍك قاؿ: حى ، فىرىأىل ًغٍممى كىـً ٍبًف أىيُّكبى مىى الحى ، عى ٍمتي مىعى أىنىسو : دىخى ، قىاؿى ٍيدو ٍف ًىشىاـً ٍبًف زى ا شيٍعبىةي، عى

ةن يىٍرميكنىيىا، فىقىاؿى أىنىسه  اجى بيكا دىجى  : الحديث.ًفٍتيىاننا، نىصى
يد كالذَّبائح كما يؤكؿ مف الحيكاف،  ((3 ٍبًر اٍلبىيىاًئـً )أخرجو مسمـ؛ كتاب: الصَّ / رقـ 1549/ 3باب: النٍَّيًي عىٍف صى

بىيٍ 1957 ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف جي دَّثىنىا شيٍعبىةي، عىٍف عىًدمٍّ دَّثىنىا أىًبي، حى ، حى دَّثىنىا عيبىٍيدي اً ٍبفي ميعىاذو ، عىًف (، قاؿ: كحى          رو
ا، أىفَّ النَّبً  ٍنييمى : الحديث.يَّ اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى  ، قىاؿى

 (.108/ 13شرح النَّككم عمى مسمـ )( (4

 (.512/ 3فقو السُّنة )( (5
، 2241/ رقـ 1759/ 4أخرجو مسمـ؛ كتاب: السَّبلـ، باب: النٍَّيًي عىٍف قىٍتًؿ النٍَّمًؿ )(  (6 دَّثىنىا قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو (، قاؿ: حى

دَّثىنىا اٍلميًغيرىةي يىٍعًني اٍبفى عى  ٍيرىةى حى ٍف أىًبي ىيرى نىاًد، عىًف اأٍلىٍعرىًج، عى ٍف أىًبي الزّْ ، عى ًف اٍلًحزىاًميَّ : ، أىفَّ النًَّبيَّ ٍبًد الرٍَّحمى ، قىاؿى
 الحديث.
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فَّ النَّارى الى ييعىذّْبي ًبيىا ًإالَّ ا الفصؿ الثاني فيبلىننا، كىاً  ا فىاٍقتيميكىيمىافيبلىننا كى ٍدتيميكىيمى ، كلقتؿ الحيكانات كذبحيا (1)"لمَّوي، فىًإٍف كىجى
ال لطغى نكع عمى نكع كلفسد الككف  عند الحاجة بما شيرع لنا أىمية كبيرة في حفظ التَّكازف البيئي، كا 

بأف  سيدنا نكح  الذم ىك سبب مف أسباب بقائو؛ فمذا أىمىر ا  البيئي وظامككنات نً بفساد م
تَّى﴿ يحمؿ مف كؿ زكجيف اثنيف، قاؿ ا تعالى: اءى  ًإذىا حى نىا جى فىارى  أىٍمري  ًمفٍ  ًفييىا اٍحًمؿٍ  قيٍمنىا التَّنُّكري  كى

ٍيفً  كيؿٍّ  ٍكجى مىٍيوً  سىبىؽى  مىفٍ  ًإالَّ  كىأىٍىمىؾى  اٍثنىٍيفً  زى مىفٍ  اٍلقىٍكؿي  عى مىا آمىفى  كى   .[40: ىكد] ﴾قىًميؿه  ًإالَّ  مىعىوي  آمىفى  كى
ٍمًقو، كقد قامت   فتـ ًحفظ الحيكاف مف االنقراض، كىذا مف رحمة ا كمعرفتو بخى

الكثير مف الدُّكؿ بفرض عيقكبات عمى مف ييؤذم حيكاف فما ظنؾ بمف آذل مجمكعة منيا، فإبادة 
 الحيكاف تيؤدم إلى مكت الحيكانات كفقداف منفعتيا مما ييؤدم إلى تدىكر االقتصاد.

 ي عف ضرب الحيواف.ثالثًا: الن ي
الدّْيف اإلسبلمي ًديف الرَّحمة كاإلحساف إلى اإلنساف كغيره مف المخمكقات كمنيا الحيكاف، إذ 

اًبرو  عىفٍ فنىيى عف ضرب اإلنساف كالحيكاف عمى الكجو كالكسـ عميو عمى السَّكاء،   "نىيىى: قىاؿى  ،جى
ٍربً  عىفً   اً  رىسيكؿي  ٍسـً ا كىعىفً  اٍلكىٍجًو، ًفي الضَّ ٍلكى

اٍلكىٍجًو" ًفي (2)
قاؿ النَّككم رحمو ا تعالى:  ،(3)

كالحمير كالخيؿ كاإلبؿ  ميّْ ـر مف اآلدى تى في الكجو فمنيي عنو في كؿ الحيكاف المحٍ  ربي كأما الضَّ "
ظير فيو ألنو يى  ،مع المحاسف مع أنو لطيؼجٍ ألنو مى  ؛أشد ميّْ لكنو في اآلدى  ،كالبغاؿ كالغنـ كغيرىا

 .(4")يي عنو باإلجماعنٍ مى كأما الكسـ في الكجو فى  ،ل بعض الحكاسآذى  و كربماانى كربما شى  ،ربثر الضأى 
مف قمة الغذاء، كالبد مف  لمحيكاف حيث يتعرض لممرض اإلساءةمف  النَّبي حذر ك 

ٍبدً  عىفٍ تكفير كؿ ما يحتاج إليو مف عبلج كغيره،  ٍعفىرو  ٍبفً  المَّوً  عى ؿى  أفَّ النَّبي  ،جى اًئطنا دىخى  حى
ؿو  ارً  ًلرىجي ، فىًإذىا اأٍلىٍنصى مىؿه فَّ   النًَّبيَّ  رىأىل فىمىمَّا جى ذىرىفىتٍ  حى ٍينىاهي، كى ًذٍفرىاهي  فىمىسىحى   النًَّبيُّ  فىأىتىاهي  عى

(5) 
، مىًؿ، ىىذىا رىبُّ  "مىفٍ : فىقىاؿى  فىسىكىتى ؟"، ىىذىا ًلمىفٍ  اٍلجى مىؿي اءى  اٍلجى ارً  ًمفى  فىتنى فىجى     يىا ًلي: فىقىاؿى  اأٍلىٍنصى

                                                           
دَّثىنىا قيتىٍيبىةي 3016/ رقـ 61/ 4أخرجو البخارم؛ كتاب: الجياد كالسير، باب: الى ييعىذَّبي ًبعىذىاًب المًَّو )( (1    (، قاؿ: حى
ٍيرىةى ا ٍف أىًبي ىيرى ، عى مىٍيمىافى ٍبًف يىسىارو ، عىٍف سي ٍف بيكىٍيرو ، عى دَّثىنىا المٍَّيثي ، حى : بىعىثىنىا رىسيكؿي المًَّو ٍبفي سىًعيدو ًفي  ، أىنَّوي قىاؿى

: الحديث. ، فىقىاؿى  بىٍعثو
 (.167الثَّاني مف ىذا المبحث )ص سىبؽ تعريؼ "الكسـ" في المطمب( (2
ٍسًمًو ًفيًو ) أخرجو( (3 يىكىاًف ًفي كىٍجًيًو كىكى ٍرًب اٍلحى ينة، باب: النٍَّيًي عىٍف ضى / رقـ 1673/ 3مسمـ؛ كتاب: المّْباس كالزّْ

بى 2116 ، عىٍف أىًبي الزُّ ٍيجو رى ، عىًف اٍبًف جي ًميُّ ٍبفي ميٍسًيرو دَّثىنىا عى دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، حى ،  ٍيًر، عىفٍ (، قاؿ: حى اًبرو جى
: الحديث.  قىاؿى

 (.97/ 14ككم عمى مسمـ )شرح النَّ ( (4

ا الذٍّْفرىل فىييكى اٍلمىكٍ ( (5 ةو... فىأىمَّ مىى رىاًئحى ( الذَّاؿي كىاٍلفىاءي كىالرَّاءي كىًممىةه تىديؿُّ عى ًضعي الًَّذم يىٍعرىؽي ًمٍف قىفىا قاؿ ابف فارس: ")ذىفىرى
ةه". انظر: مقاييس المغة )اٍلبىًعيًر. كىالى بيدَّ أىٍف تىكي  يا اٍلبىًعير، اٍلكىاًحد 356/ 2كفى ًلذىًلؾى اٍلمىكىاًف رىاًئحى (، قاؿ ابف ديريد: "كًذٍفرى

تىٍيف ًفي قىفاهي، كىجمع ًذٍفرىل ذىفارىل". انظر: جميرة المغة ) مى        (. قاؿ 693/ 2ًذٍفرىل، كىما المَّتىاف تراىما كالًمٍحجى
يىاًف". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر ) ابف األثير: "ًذٍفرىمً  ا ًذٍفرى  (.161/ 2البىعير أٍصؿ أيذيًنًو، كىىيمى
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 تيًجيعيوي  أىنَّؾى  ًإلىيَّ  شىكىا فىًإنَّوي  ًإيَّاىىا؟، المَّوي  مىمَّكىؾى  الًَّتي اٍلبىًييمىةً  ىىًذهً  ًفي المَّوى  تىتًَّقي "أىفىبلى : فىقىاؿى  المًَّو، رىسيكؿى  الفصؿ الثاني
تيٍدًئبيوي  كى
(1)"(2). 

 رابًعا: الن يي عما يمنع تكاثر الحيواف.
ميا مف نعمة، فمـ تيٍترؾ شاردةن كال كاردةن إال كقد نىكَّه إلييا القرآف نعمة اإلسبلـ ما أعظ

ًفظ  الكريـ كالسُّنة النَّبكية، كقد سىبىؽ اإلسبلـ كؿ األنظمة الكضعية الدَّاعية إلى حماية الحيكاف، إذ حى
لمطالب ؽ مف الو جميع ميقكمات الرَّاحة كالحياة التي تيعينو عمى التَّكاثر كما بىيىٍنتي في كؿ ما سىبى 

و إال لضركرة؛ ألنو سبب رئيس في منع التَّناسؿ كالتَّكاثر، كىذا ما كالمقاصد، بؿ منع مف إخصائ
 تقكـ بو بعض الدُّكؿ بيدؼ كفرة اإلنتاج، كتحقيؽ نسبة أعمى مف األرباح.

ٍنييمىا عيمىرى  اٍبفً  عىفً  ٍيؿً  اءً ًإٍخصى  عىفٍ   اً  رىسيكؿي  نىيىى" :قىاؿى  رىًضيى المَّوي عى  اٍبفي  كقىاؿى " كىاٍلبىيىاًئـً  اٍلخى
ٍمؽً  نىمىاءي  ًفييىا عيمىرى    .(3)"اٍلخى

                                                           
". انظر: مقاييس ا( (1 دىكىاـو زىمىةو كى مىى ميبلى ( الدَّاؿي كىاٍليىٍمزىةي كىاٍلبىاءي أىٍصؿه كىاًحده يىديؿُّ عى / 2لمغة )قاؿ ابف فارس: ")دىأىبى

 (.95/ 2"كتيٍدًئبيوي، أىٍم: تىكيدُّه كتيٍتًعبيو". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )(. كقاؿ ابف األثير: 321
مىى الدَّكىابّْ كىاٍلبىيىاًئـً ) كأخرجو أب( (2 ا ييٍؤمىري ًبًو ًمفى اٍلًقيىاـً عى / رقـ 23/ 3داكد في سننو؛ كتاب: الجياد، باب: مى

دَّثىنىا ميكسىى ٍبفي ًإٍسمى 2549 سىًف (، قاؿ: حى ٍكلىى اٍلحى سىًف ٍبًف سىٍعدو مى ًف اٍلحى ، عى دَّثىنىا اٍبفي أىًبي يىٍعقيكبى ، حى دَّثىنىا مىٍيًدمّّ ، حى اًعيؿى
: أىٍردىفىًني رىسيكؿي المًَّو ا ، قىاؿى ٍعفىرو ٍبًد المًَّو ٍبًف جى ، عىٍف عى ًميٍّ دّْ  ٍبًف عى ًديثنا الى أيحى ، فىأىسىرَّ ًإلىيَّ حى ٍمفىوي ذىاتى يىٍكـو دنا خى ثي ًبًو أىحى

ا اٍستىتىرى ًبًو رىسيكؿي المًَّو  كىافى أىحىبُّ مى : الحديث. النَّاًس، كى ، قىاؿى اًئشى نىٍخؿو ًتًو ىىدىفنا، أىٍك حى اجى  ًلحى
 تخريج الحديث:

/ رقـ 168/ 1عكانة في مستخرجو ) ك( مف طريؽ بىٍيز كعىفَّاف، كأب1745/ رقـ 273/ 3أخرجو أحمد في مسنده )
بَّاف بف ىبلؿ، كالحاكـ في مستدركو ) ( مف497 ( مف طريؽ عبيد ا بف مكسى، 2485/ رقـ 109/ 2طريؽ حى

بَّاف بف   ميدم بف ميمكف بو بمثمو. عفٍ ىبلؿ، عبيد ا بف مكسى( أربعتيـ )بىيز، عىفَّاف، حى
 دراسة رواة االسناد:
 جميع ركاتو ثقات.

 الحكـ عمى الحديث:
(: "ىذا حديث 2485/ رقـ 109/ 2يع ركاتو ثقات، قاؿ الحاكـ في مستدركو )صحيح اإلسناد؛ ألف جم قمت:

(: "صحيح عمى شرط مسمـ"، كقاؿ 302/ 7) أللباني في صحيح أبي داكدصحيح اإلسناد كلـ يخرجاه"، كقاؿ ا
(: "إسناده صحيح عمى شرط مسمـ، رجالو 1745/ رقـ 273/ 3شعيب األرنؤكط في تعميقاتو عمى مسند أحمد )

 ت رجاؿ الشَّيخيف غير الحسف بف سعد، فمف رجاؿ مسمـ". كا أعمـ.ثقا
ٍف أىًبيًو، عىًف 4769/ رقـ 388/ 8أخرجو أحمد في مسنده )( (3 ، عى ٍبدي اً ٍبفي نىاًفعو دَّثىنىا عى ًكيعه، حى دَّثىنىا كى    (، قاؿ: حى

: الحديث. ا قىاؿى ٍنييمى اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى
 

 =                                                                                              ث:تخريج الحدي
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                                                                                                                                                                           الفصؿ الثاني

ا بمثمو، كأخرجو الطَّحاكم في 32577/ رقـ 423/ 6أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو )=  ( مف طريؽ ككيع مرفكعن
ا بنحكه، كبلىما )ككيع، أبك بكر ( مف طريؽ أىبي بىٍكرو اٍلحى 7117/ رقـ 317/ 4شرح معاني اآلثار ) نىًفيُّ مرفكعن

( مف طريؽ 19794/ رقـ 41/ 10الحنفي( عف عبد ا بف نافع عف نافع بو، كأخرجو البييقي في سننو الكبرل )
ا بنحكه.  جبارة بف المغمس، عف عبيد ا بف عمر، عف نافع بو مرفكعن

نعاني في مصنفو )عبد الرَّ مف طريقو ، ك (3490/ رقـ 1383/ 5)مكقكفنا مالؾ في مكطئو  كأخرجو / 4زاؽ الصَّ
ـي ( 8440/ رقـ 456 ا يىقيكؿي ًفيًو تىمى اءى كى ٍخصى عف نافع، عف عبد ا بف عمر رضي ا عنيما: "أىنَّوي كىافى يىٍكرىهي اإٍلً

ٍمًؽ".  اٍلخى
 دراسة رواة اإلسناد:

  الحديث"، قاؿ ابف المديني: "ركل مناكير"، كقاؿ  : "منكرعبد ا بف نافع مولى بف عمرجميع ركاتو ثقات إال 
ا: "ليس بذاؾ"، كقاؿ البخارم: "منكر الحديث عف أبيو"، كقاؿ  ابف معيف: "ضعيؼ"، كقاؿ مرة: "ال شيء"، كقاؿ أيضن
ا: "ييخالؼ في حديثو"، كقاؿ أبك حاتـ: "أضعؼ كلد نافع ىك منكر الحديث"، كقاؿ النَّسائي: "متركؾ الحديث"،  أيضن

ًديث كاف ممف  كقاؿ ابف ًحبَّاف: كال يعمـ، ال يجكز االحتجاج بأخباره التي لـ ييكافؽ فييا الثّْقات، كال  يخطئ"مينكر الحى
 االعتبار منيا بما خالؼ األثبات"، كقاؿ ابف حجر: "ضعيؼ".

لمبخارم ريخ الكبير (، التَّا206/ 3ركاية الدكرم ) -(، تاريخ ابف معيف 513/ 2انظر: ميزاف االعتداؿ لمذىبي )
غير لمبخارم )ص217/ 2) عفاء الصَّ         (، الجرح كالتعديؿ 513/ 2(، ميزاف االعتداؿ لمذىبي )81(، الضُّ

عفاء كالمتركككف لمنسائي )ص183/ 5أبي حاتـ ) البف (، تقريب 20/ 2( المجركحيف البف ًحبَّاف )64(، الضُّ
 (.3661/ رقـ 326التَّيذيب البف حجر )ص

 ُجَباَرة بف اْلُمَغم سفيو:  -كاقصد بو االسناد الثَّاني لمحديث المرفكع حيث ذكرتو بإسناديف  –سناد الثَّاني كاإل
، أبك محمد الككفي، كاه". قاؿ البخارم: "حديثو مضطرب"، كقاؿ ابف معيف: "كذاب"، كقاؿ أبك حاتـ: ْاِلحم اني

ا: "ىك: "عمى يدم عدؿ"، كقاؿ ابف نمير: "ما ىك عندم ممف يكذب"، كقاؿ: "كاف ييكضع لو  "ضعيؼ" كقاؿ أيضن
الحديث فيحدث بو كما كاف عندم ممف يتعمد الكذب"، كقاؿ ابف عدم: "كلجبارة أحاديث يركييا عىف قـك ثقات كفي 
مىٍيًو غير أنو كاف ال يعتمد الكذب ًإنَّمىا كانت غفمة فيو كحديثو مضطرب كما ذك ره بعض حديثو ما ال يتابعو أحد عى
 البيخاًرٌم، كعندم أنو ال بأس بو"، كقاؿ الذَّىبي: "ضعيؼ"، كقاؿ في مكضع آخر: "كاه"، كقاؿ ابف حجر: "ضعيؼ".

 (، الكامؿ في550/ 2(، الجرح كالتَّعديؿ البف أبي حاتـ )443/ 2)البف عدم انظر: الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ 
/ رقـ 137(، تقريب التَّيذيب البف حجر )ص289/ 1)لمذىبي (، الكاشؼ 446/ 2)البف عدم ضعفاء الرجاؿ 

890.) 
 الحكـ عمى الحديث:

قمت: المرفكع ضعيؼ االسناد جدنا؛ ألجؿ عبد ا بف نافع كىك منكر الحديث، كقد خالؼ فيو الثقات الذيف أكقفكه 
د البييقي في سننو كمالؾ بف أنس كغيره، كما سيتبيف لنا في كبلـ العمماء، كأما ركايتو عف عبيد ا بف عمر عن

كىك عبيد ا بف عمر بف حفص بف عاصـ بف عمر بف الخطاب العمرم  -( 19794/ رقـ 41/ 10الكبرل )
/ رقـ 373)ص في نافع. انظر: تقريب التَّيذيب عثماف، ثقة ثبت قدمو أحمد بف صالح عمى مالؾ المدني أبك

( بعد ركاية الحديث 19795/ رقـ 42/ 10نف الكبرل )فمعؿ خالؼ فيو الرَّاكم عنو، قاؿ البييقي في السُّ  –(4324
عف عيسى بف يكنس، عف عبيد ا، عف نافع، عف ابف عمر رضي ا عنيما  مف طريؽ جبارة بف المغمس،

ا، عف عيسى بف يكنس، عف عبد ا بف نافع، عف أ  بيو، عف ابف عمر رضي ا عنيمامرفكعنا: "كركاه جبارة أيضن
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 بو قصد إذا العمـ أىؿ مف جماعة فيو فرخص: البيائـ صاءخً  أماقاؿ سيد سابؽ رحمو ا تعالى: " الفصؿ الثاني
 .(1)"لغيره أك لسمف إما المنفعة

 تفاع بالحيواف.االن روة الحيوانية مف خالؿنمية الث  تَ المطمب الث الث: 
مىؽ ا  مىؽى  كىالمَّوي ﴿الحيكانات كىي مختمفة عف بعضيا البعض، قاؿ ا تعالى:  خى  خى

مىى يىٍمًشي مىفٍ  فىًمٍنييـٍ  مىاءو  ًمفٍ  دىابَّةو  كيؿَّ  ًمٍنييـٍ  بىٍطًنوً  عى مىى يىٍمًشي مىفٍ  كى ًمٍنييـٍ  ًرٍجمىٍيفً  عى مىى يىٍمًشي مىفٍ  كى  عى
مىى المَّوى  ًإفَّ  يىشىاءي  مىا وي المَّ  يىٍخميؽي  أىٍربىعو  ، فمنيا ما ىك مائي كمنيا ما [45: النكر]﴾ قىًديره  شىٍيءو  كيؿّْ  عى

ىك بىرّْم كمنيا ما يطير بجناحيو، كمنيا ما يمشي عمى رجميف، كمنيا ما يمشي عمى أربع، ككؿ 
ره ا   لو. منيا يينتفع بو بما سىخَّ

ية.المقصد األوؿ: االنتفاع بالحيوانات   الَبر 
ييعد الحيكاف مصدرنا رئيسنا لغذاء اإلنساف، كييعد كذلؾ ثركة اقتصادية مف خبلؿ بىٍيعو 
كبىٍيع مينتجاتو، كعرضو بما ييعرؼ بحدائؽ الحيكاف، كال بد مف االنتفاع بو كتىنميتو، كذلؾ باالنتفاع 

عىؿى  كىالمَّوي ﴿كجمدىا كصكفيا، قاؿ ا تعالى:  بمحـ ما يؤكؿ منيا، كلبنيا  سىكىننا بيييكًتكيـٍ  ًمفٍ  لىكيـٍ  جى
عىؿى  ميكدً  ًمفٍ  لىكيـٍ  كىجى ـٍ  يىٍكـى  تىٍستىًخفُّكنىيىا بيييكتنا اأٍلىٍنعىاـً  جي يىٍكـى  ظىٍعًنكي ـٍ  كى ًتكي ًمفٍ  ًإقىامى  كىأىٍكبىاًرىىا أىٍصكىاًفيىا كى

ا أىثىاثنا كىأىٍشعىاًرىىا تىاعن مى إلى كىٍنزو عظيـ مكجكد في  ا  ، فقد أرشدنا[80: النحؿ] ﴾ًحيفو  ًإلىى كى
الحيكانات، كال تكاد دكلو إال كفييا العديد منيا، كلكؿ بمد حيكاناتو المختمفة عف غيره مف البمداف، 

 كعميو فبل بد مف االنتفاع منيا بكؿ صكر االنتفاع، كمنيا ما يمي:
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          

ككذلؾ ركاه غير جبارة، عف عيسى بف يكنس، كىذا المتف بيذا اإلسناد أشبو، فعبد ا بف نافع فيو  ،عف النَّبي = 
ٍرفيكعنا كىا ًف اٍبًف عيمىرى مى ٍف نىاًفعو عى ًكمى عىٍف ميكسىى ٍبًف يىسىارو عى ًحيحي ضعؼ يميؽ بو رفع المكقكفات كىالمَّوي أىٍعمىـي، كىري لصَّ

"، كقاؿ ابف طاىر الم         (: "كالمحفكظ عف عيسى 5811/ رقـ 2506/  5قدسي في ذخيرة الحفاظ )مىٍكقيكؼه
بف يكنس، عف عبد ا بف نافع، عف أبيو،عف ابف عمر إال أف جبارة جمع بيف اإلسناديف في حديث عبيد ا، ا

 (693/  2رذعي )زرعة الرَّازم عف ىذا الحديث في أجكبتو عمى سؤاالت الب كئؿ أبكحديث عبد ا بف نافع"، كسي 
فقاؿ: "ىذا ركاه أيكب كمالؾ كعبد ا كبرد بف سناف كمحمد بف إسحاؽ كالمعمرم كجماعة عف نافع عف ابف عمر 

فع فيرفعو ىذا الحديث فقط، كبمثؿ ىذا يستدؿ عمى الرجؿ إذا ركل مثمو ذا كأسنده رجؿ كاحد يعني أف عبد ا بف نا
 سكء حفظو كضعفو".ب يوييستدؿ عم

 أعمـ.تعالى فالحديث صحيح اإلسناد مكقكفنا عمى عبد ا بف عمر رضي ا عنيما، كلـ يصح مرفكعنا. كا  قمت:
 (.510/ 3فقو السنة )( (1
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 أواًل: االنتفاع بالُمنتجات الحيوانية. الفصؿ الثاني
 عة، مف أىميا ما يمي:كىي مينتجات مختمفة كمتنك 

 االنتفاع بمحومو. -1
ييعد الحيكاف مصدرنا رئيسنا لغذاء اإلنساف، كقد أيبيح لو أكؿ بعض األصناؼ مف    

ـى ﴿الحيكانات، منيا: األنعاـ، كىي: اإلبؿ كالبقر كالغنـ، قاؿ ا تعالى:  مىقىيىا كىاأٍلىٍنعىا ـٍ  خى  ًدٍؼءه  ًفييىا لىكي
مىنىاًفعي  ًمٍنيىا كى :  عىٍف أىنىسو ، فبل تكاد دكلة تخمك مف ًمينة الجزارة، ف[5:النحؿ] ﴾كيميكفى تىأٍ  كى ، قىاؿى

ى النًَّبيُّ " حَّ ٍيفً   ضى ا(1)ًبكىٍبشىٍيًف أىٍممىحى مىى ًصفىاًحًيمى ، فىرىأىٍيتيوي كىاًضعنا قىدىمىوي عى
ييمىا (2) ، فىذىبىحى ييكىبّْري ، ييسىمّْي كى

:  (4)ٍبفى أىًبي أىٍكفىىا، كمنيا الجراد: لحديث (3)ًبيىًدًه" ٍنييمىا، قىاؿى ٍكنىا مىعى النًَّبيّْ "رىًضيى المَّوي عى سىٍبعى  غىزى
رىادى  كىاتو أىٍك ًستِّا، كينَّا نىٍأكيؿي مىعىوي الجى  (.5)"غىزى

كقد أباح الشَّارع أكؿ لحكـ أغمب الحيكانات مف غير ما ذىكرت مما ال يمكف حصره في    
        قاؿ ممة ما نيى عنيا الشَّارع الحكيـ لييعرؼ بو ما أيبيح لنا منيا،ىذا المقاـ، كلكف أذكر ج

رّْمىتٍ تعالى: ﴿ا  ـي  حي مىٍيكي ٍيتىةي  عى ـي  اٍلمى ـي  كىالدَّ لىٍح مىا اٍلًخٍنًزيرً  كى ًنقىةي  ًبوً  المَّوً  ًلغىٍيرً  أيًىؿَّ  كى كىاٍلميٍنخى
كىاٍلمىٍكقيكذىةي  

 

دّْيىةي  كىاٍلميتىرى
ةي   كىالنًَّطيحى

ا ًإالَّ  السَّبيعي  أىكىؿى  مىاكى   ا ذىكٍَّيتيـٍ  مى مى مىى ذيًبحى  كى ـً  تىٍستىٍقًسميكا كىأىفٍ  النُّصيبً  عى  ذىًلكيـٍ  ًباأٍلىٍزالى
كا الًَّذيفى  يىًئسى  اٍليىٍكـى  ًفٍسؽه  ـٍ  ًمفٍ  كىفىري مىٍيكيـٍ  تي كىأىٍتمىمٍ  ًدينىكيـٍ  لىكيـٍ  أىٍكمىٍمتي  اٍليىٍكـى  كىاٍخشىٍكفً  تىٍخشىٍكىيـٍ  فىبلى  ًديًنكي  عى
ـي  كىرىًضيتي  ًنٍعمىًتي ـى  لىكي ٍسبلى ةو  ًفي اٍضطيرَّ  فىمىفً  ًديننا اإٍلً ٍيرى  مىٍخمىصى اًنؼو  غى ٍثـو  ميتىجى  غىفيكره  المَّوى  فىًإفَّ  إًلً
اج إلى تناكؿ شيء مف ىذه تى ف احٍ أم فمى ، قاؿ ابف كثير رحمو ا تعالى: "[3: المائدة](6)﴾رىًحيـه 

                                                           
و أىٍكثىري ًمٍف سىكىاًدًه. كقيؿ:( (1 : الًَّذم بياضي انظر: النّْياية في غريب  ىيكى النًَّقيُّ البىياض".قاؿ ابف األثير: "األىٍممىحي

 (.354/ 4يث كاألثر )الحد

 (.144/ 1قاؿ ابف حجر: "أم جانبييما". انظر: فتح البارم )( (2
اًحيَّ ًبيىًدًه ) ((3 ـي 5558/ رقـ 101/ 7أخرجو البخارم؛ كتاب: األضاحي، باب: مىٍف ذىبىحى األىضى دَّثىنىا آدى   (، قاؿ: حى
دَّثىنىا قىتىادى ا دَّثىنىا شيٍعبىةي، حى ، حى  ، قاؿ: الحديث.ةي، عىٍف أىنىسو ٍبفي أىًبي ًإيىاسو

األسممي،  رفاعة بف ثعمبة بف ىكازف عبد المَّو بف أبي أكفى: كاسمو عمقمة بف خالد بف الحارث بف أبي أسيد بف( (4
أبك معاكية، كقيؿ أبك إبراىيـ، كبو جـز البخارٌم، كقيؿ: أبك محمد، لو كألبيو صحبة، كشيد عبد المَّو الحديبٌية، كركل 

شييرة، ثـ نزؿ الككفة سنة ست أك سبع كثمانيف، كجـز أبك نعيـ فيما ركاه البخارٌم عنو سنة سبع، ككاف  أحاديث
كيقاؿ: مات سنة ثمانيف، كركل عنو أيضا أبك إسحاؽ الٌشيبانٌي، كالحكـ بف عيينة، ، حابةآخر مف مات بيا مف الصَّ 

براىيـ بف السكسكي، كعمرك بف مرة، كشعثا ء الككفية، كركاه األعمش. انظر: اإلصابة في تمييز كسممة بف كييؿ، كا 
 (.16/ 4)البف حجر حابة الصَّ 

رىاًد ) ((5 يد، باب: أىٍكًؿ الجى دَّثىنىا 5495/ رقـ 90/ 7أخرجو البخارم؛ كتاب: الذَّبائح كالصَّ ًليًد، حى دَّثىنىا أىبيك الكى (، قاؿ: حى
: سىًمٍعتي ابٍ  ، قىاؿى ٍف أىًبي يىٍعفيكرو : الحديث.شيٍعبىةي، عى ا، قىاؿى ٍنييمى  فى أىًبي أىٍكفىى رىًضيى المَّوي عى

ثىاقىًتيىا، فىتى ( (6 بَّؿى ًفي كى ما اتّْفىاقنا ًبأىٍف تىتىخى ا قىٍصدنا كا  ٍنًؽ، ًإمَّ ًنقىةي: "كىًىيى الًَّتي تىميكتي ًباٍلخى رىاـه، اٍلميٍنخى ميكتي ًبًو فىًييى حى
ٍكقيكذىةي: فىًييى الًَّتي تيٍضرىبي  ".انظر: تفسير ابف كثير ) كاٍلمى تَّى تىميكتى دَّدو حى ٍيًر ميحى دّْيىةي: 14/ 3ًبشىٍيءو ثىًقيؿو غى =   (. كاٍلميتىرى
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ألنو  ؛يـ لوحً كر رى في ا ا تعالى لضركرة ألجأتو إلى ذلؾ، فمو تناكلو، كا غى المحرمات التي ذكرى الفصؿ الثاني
 .(1)"غفر لوتجاكز عنو، كيى إلى ذلؾ، فيى ًتقىاره كاف رّْ طى ضٍ عبده المي  عمـ حاجةى تعالى يى 

كبجانب ذلؾ كرد في السُّنة النَّبكية تحريـ أكؿ لحكـ بعض الحيكانات غير المذككرة في    
نىيىى عىٍف أىٍكًؿ كيؿّْ ًذم نىابو ًمفى السّْبىاعً  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ": أىًبي ثىٍعمىبىةى  عىفٍ اآلية، ف

، ككذلؾ (3)"(2)
مر األىمية،  ٍيبىرى  يىٍكـى  "نىيىى : المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  عيمىرى  اٍبفً  لحديثأكؿ لحكـ الحي ميًر  ليحيكـً  عىفٍ  خى الحي

 .(5)"(4)األىٍىًميَّةً 
 ع بألبانو.االنتفا -2

فَّ ﴿كما أباح لنا الشَّارع الحكيـ ليحكـ الحيكاف أباح  لنا ألبانو، قاؿ ا تعالى:   لىكيـٍ  كىاً 
دىـو  فىٍرثو  بىٍيفً  ًمفٍ  بيطيكًنوً  ًفي ًممَّا نيٍسًقيكيـٍ  لىًعٍبرىةن  اأٍلىٍنعىاـً  ًفي ا لىبىننا كى اًلصن : النحؿ] ﴾ًلمشَّاًرًبيفى  سىاًئغنا خى
 عف تخزيف المبف في ضركع اإلبؿ كالغىنـ، لما يسببو ذلؾ مف ضرر، فعىفٍ  النَّبي ، كقد نىيىى [66
ٍيرىةى  يأىبً  ًف النًَّبيّْ ىيرى كا :، عى رُّ ٍيًف بىٍعدى  (6)"الى تيصى ٍيًر النَّظىرى ًف اٍبتىاعىيىا بىٍعدي فىًإنَّوي ًبخى ، فىمى ـى اإًلًبؿى كىالغىنى

ٍف شىاءى رىدَّىى أىٍف يىٍحتىًمبىيىا: ًإٍف شىاءى أىٍمسى  ، كىاً  اعى تىٍمرو ا ؾى  .(7)"كىصى
                                                                                                                                                                          

اتىٍت ًبسىبىًب نى =  ةي: فىًييى الًَّتي مى . كالنًَّطيحى ، فىتىميكتي ًبذىًلؾى ٍيًرىىا لىيىا". "فىًييى الًَّتي تىقىعي ًمٍف شىاًىؽو أىٍك مىٍكًضعو عىاؿو ٍطحى غى
(، "كالنُّصب: كانت ليـ حجارة منصكبة حكؿ البيت يذبحكف عمييا كيشرحكف المحـ 18/ 3نظر: تفسير ابف كثير )ا

 (.603/ 1عمييا، يعظمكنيا بذلؾ كيتقربكف بو إلييا، تسمى األنصاب". انظر: تفسير الزمخشرم )
 (.25/ 3تفسير ابف كثير)( (1

يى ( (2 ا يفتىرس اٍلحى كىافى كيأكيمو قٍيران كقىٍسرا، كاألسىد كىالنًَّمًر كالذّْئب كنٍحكىا". انظر: النّْياية في قاؿ ابف األثير: "ىيكى مى
 (.337/ 2غريب الحديث كاألثر )

دَّثىنىا 5530/ رقـ 96/ 7أخرجو البخارم؛ كتاب: الذبائح كالصيد، باب: أىٍكًؿ كيٌؿ ًذم نىابو ًمفى السّْبىاًع ) ((3 (، قاؿ: حى
ٍبدي المًَّو ٍبفي  ، عىٍف أىًبي ثىٍعمىبىةى عى ٍكالىًنيّْ ، عىٍف أىًبي ًإٍدًريسى الخى ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى اًلؾه نىا مى ، أىٍخبىرى  .ييكسيؼى

". انظر: مقاييس المغ ((4 ٍيًرىىا ًإذىا أىًلؼى مىكىاننا فىييكى آًىؿه كىأىٍىًميّّ كيؿُّ شىٍيءو ًمفى الدَّكىابّْ كىغى / 1ة )قاؿ ابف فارس: "كى
، كىًىيى ًمٍثؿي اإلٍنًسٌية، ًضدُّ الكحًشية". انظر: النّْياية (. كقا150 ابه لىيىا أىٍصحى ؿ ابف األثير: "ًىيى الًَّتي تٍألؼ اٍلبيييكتى كى

 (.84/ 1في غريب الحديث كاألثر )

ٍيبىرى )( (5 مَّدي 4217/ رقـ 136/ 5أخرجو البخارم؛ كتاب: المغازم، باب: غىٍزكىًة خى دَّثىنىا ميحى ،  (، قاؿ: حى ٍبفي ميقىاًتؿو
، عىًف اٍبًف عيمىرى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ، عىٍف نىاًفعو دَّثىنىا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي عيمىرى ٍبدي المًَّو، حى نىا عى  : الحديث.أىٍخبىرى

مى ( (6 ًحيحه يىديؿُّ عى ٍرؼي اٍلميٍعتىؿُّ أىٍصؿه كىاًحده صى ادي كىالرَّاءي كىاٍلحى رىل( الصَّ ٍمًع". انظر: مقاييس المغة قاؿ ابف فارس:")صى ى اٍلجى
ًمٍنو اٍلميصراة 346/ 3) بسو كى ٍبس ييقىاؿ صرل المىاء ًإذا حى (. كقاؿ الزمخشرم: " التَّصرية: تفعيؿ مف الصرل كىىيكى اٍلحى

ذىًلؾى أىف ييًريد بيع النَّاقة أىك الشَّاة فيحقف المَّبف ًفي ضٍرعيىا أىيَّامنا الى يحتمبو ليرل أىنَّيىا  كىًثيرىة المَّبف". انظر: الفائؽ في كى
 (.293/ 2غريب الحديث )

فَّمىةو  ((7 كيؿَّ ميحى ـى كى ، كىالبىقىرى كىالغىنى فّْؿى اإًلًبؿى / رقـ 70/ 3 )أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: النٍَّيًي ًلٍمبىاًئًع أىٍف الى ييحى
دَّثىنىا المَّيٍ 2148 ، حى دَّثىنىا اٍبفي بيكىٍيرو ٍيرىةى (، قاؿ: حى ًبيعىةى، عىًف األىٍعرىًج، قىاؿى أىبيك ىيرى ٍعفىًر ٍبًف رى ، عىٍف جى : ، عىًف النًَّبيّْ ثي
 الحديث.
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ٍيرىةى فلوب، ح  عن ذبح ال   بي هي الن  وقد ن   الفصؿ الثاني قاؿ لرجؿ مف  أف رسكؿ  ، عىٍف أىًبي ىيرى
"" :األنصار ميكبى ، كىاٍلحى ًإيَّاؾى

كذات مردكد ىائؿ عند استغبلليا  نتجةاة الحمكب مي فتعتبر الشَّ  ،(1)
اًبرً  كعىفٍ ، كاالنتفاع بيا ٍبًد اً  جى :  ، عىًف النًَّبيّْ  ٍبًف عى ، كىالى "قىاؿى ، كىالى بىقىرو اًحًب ًإًبؿو ا ًمٍف صى مى

ًة ًبقىاعو قىٍرقىرو  قَّيىا، ًإالَّ أيٍقًعدى لىيىا يىٍكـى اٍلًقيىامى ، الى ييؤىدّْم حى غىنىـو
تىطىؤيهي ذىاتي الظٍّْمًؼ ًبًظٍمًفيىا (2)

تىٍنطىحيوي (3) ، كى
مَّاءي ذىاتي اٍلقىٍرًف  ًئذو جى ًبقىٍرًنيىا، لىٍيسى ًفييىا يىٍكمى

: " كىالى مىٍكسيكرىةي اٍلقىٍرفً  (4) قُّيىا؟ قىاؿى مىا حى قيٍمنىا: يىا رىسيكؿى اً، كى
"ًإٍطرىاؽي فىٍحًميىا
عىارىةي دىٍلًكىىا(5) ، كىاً 

تييىا(6) ًنيحى مى ، كى
مىٍييىا ًفي سىًبي(7) ٍمؿه عى اًء، كىحى مىى اٍلمى مىبييىا عى ... (8)"ًؿ اً ، كىحى

ألنو  ؛بالماشية كبالمساكيف فؽه ىا ففيو رً ردً يا يكـ كً مبي حى "فىأمَّا : رحمو ا تعالى ككم، قاؿ النَّ الحديث
 ،كىك أسيؿ عمى المساكيف ،يا في المنازؿمبً كأرفؽ بيا كأكسع عمييا مف حى  ،كف عمى الماشيةىٍ أى 
ٍبدً  عىفٍ ك ، (9)"بمٍ كضع الحى صكليـ إلى مى ف في كي مكى كأى  ا المَّوي  رىًضيى  عيمىرى  ٍبفً  المَّوً  عى ٍنييمى       أىفَّ : عى

                                                           
قًُّقًو تى  ((1 ًبتىحى ، كى اهي ًبذىًلؾى ٍف يىًثؽي ًبًرضى كىاًز اٍسًتٍتبىاًعًو غىٍيرىهي ًإلىى دىاًر مى قُّقنا تىامِّا، أخرجو مسمـ؛ كتاب: األشربة، باب: جى حى
مىى الطَّعىاـً )كىا اًع عى مىؼي 2038/ رقـ 1609/ 3ٍسًتٍحبىاًب ااًلٍجًتمى دَّثىنىا خى دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، حى      (، قاؿ: حى
ٍيرىةى ا ٍف أىًبي ىيرى ، عى اًزـو ٍف أىًبي حى ، عى ٍف يىًزيدى ٍبًف كىٍيسىافى ًميفىةى، عى رىجى رىسيكؿي اً ٍبفي خى : خى  -أىٍك لىٍيمىةو  -ذىاتى يىٍكـو  ، قىاؿى

ا ًمٍف بيييكًتكيمىا ىىًذًه السَّاعىةى؟" ... فىقىاؿى لىوي رىسي  كيمى ا أىٍخرىجى : "مى ، فىقىاؿى ،  كؿي اً فىًإذىا ىيكى ًبأىًبي بىٍكرو كىعيمىرى "ًإيَّاؾى
"... الحديث. ميكبى  كىاٍلحى

 (.48/ 4نظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )قاؿ ابف األثير: "ىيكى اٍلمىكىافي الميٍستكم". ا ((2

ًشدَّةو. ًمٍف ذىًلؾى ظً ( (3 مىى أىٍدنىى قيكَّةو كى ًحيحه يىديؿُّ عى ـي كىاٍلفىاءي أىٍصؿه صى ( الظَّاءي كىالبلَّ ٍمؼي اٍلبىقىرىًة قاؿ ابف فارس: ")ظىمىؼى
ٍيًرىىا". انظر: مقاييس المغة ) ٍمؼ لمبىقىر كالغىنىـ كالحاًفر لمفىرس كالبىٍغؿ، كالخيؼّْ (. كقاؿ ابف األثير: "الظّْ 467/ 3كىغى

 (.159/ 3لمبىًعير". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )
 (.300/ 1قاؿ ابف األثير: "الجماء: التي القرف ليا". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )( (4
ا( (5 ( اٍلفىاءي كىاٍلحى ؿى ، قاؿ ابف فارس: ")فىحى قيكَّةو، ًمٍف ذىًلؾى اٍلفىٍحؿي ًمٍف كيؿّْ شىٍيءو مىى ذىكىارىةو كى ًحيحه يىديؿُّ عى ـي أىٍصؿه صى ءي كىالبلَّ

". انظر: مقاييس المغة ) تيوي لمضّْراب". النّْياية 478/ 4كىىيكى الذَّكىري اٍلبىاًسؿي (. كقاؿ ابف األثير: "ًإٍطرىاؽي فىٍحًميىا" أىٍم ًإعىارى
(. كقاؿ الزَّمخشرم: "قىٍكليـ: أطرقني فحمؾ أىم أعطنيو ليطرؽ إبمي أىم لينزك 122/ 3كاألثر )في غريب الحديث 

مىٍييىا". انظر: الفائؽ في غريب الحديث )  (.357/ 2عى
قاؿ الشَّككاني: أم: مف حقكؽ الماشية أف يعير صاحبيا الدلك الذم يسقييا بو إذا طمبو منو مف يحتاج إليو. ( (6

 (.360/ 5طار )انظر: نيؿ األك 
مىى عىًطيَّةو"قاؿ ابف فارس: ( (7 ًحيحه يىديؿُّ عى اءي أىٍصؿه صى ـي كىالنُّكفي كىاٍلحى ( اٍلًمي (. كقاؿ 278/ 5. مقاييس المغة )")مىنىحى

(. 357/ 2الزَّمىخشرم: "المنحة: أىف يعير مف الى ًدٍرىىـ لىييـ حمكبة يىٍنتىًفعيكفى بمبنيا". انظر: الفائؽ في غريب الحديث )
ةي المبًف: أىٍف ييٍعًطيىو ناقىةن أىٍك شىاةن، يى  بىًرىا  ،ٍنتىًفعي ًبمىبىًنيا كييًعيديىاكقاؿ ابف األثير: "كًمٍنحى كىذىًلؾى ًإذىا أٍعطاهي ًليىٍنتىًفعى ًبكى كى

ٌدىا". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر ) اننا ثيَـّ يىري مى كًفيا زى  (.364/ 4كصي
اًنًع الزَّكىاًة ) أخرجو مسمـ؛( (8 ٍبًد اً 988/ رقـ 685/ 2كتاب: الزَّكاة، باب: ًإثٍـً مى مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى       (، قاؿ: حى
ٍبًد اً، عىًف الا اًبًر ٍبًف عى بىٍيًر، عىٍف جى ًمًؾ، عىٍف أىًبي الزُّ ٍبدي اٍلمى دَّثىنىا عى دَّثىنىا أىًبي، حى ، حى : الحديث.قى  نًَّبيّْ ٍبًف نيمىٍيرو  اؿى

 (.72/ 7ككم عمى مسمـ )شرح النَّ ( (9
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ده  يىٍحميبىفَّ  "الى : قىاؿى   المَّوً  رىسيكؿى  الفصؿ الثاني اًشيىةى  أىحى ديكيـٍ  أىييًحبُّ  ًإٍذًنًو، ًبغىٍيرً  اٍمًرئو  مى بىتيوي، تيٍؤتىى أىفٍ  أىحى  فىتيٍكسىرى  مىٍشري
كعي  لىييـٍ  تىٍخزيفي  فىًإنَّمىا طىعىاميوي، فىييٍنتىقىؿى  ًخزىانىتيوي، ري ، مىكىاًشيًيـٍ  ضي ـٍ اًتًي ده  يىٍحميبىفَّ  فىبلى  أىٍطًعمى اًشيىةى  أىحى دو  مى  ًإالَّ  أىحى
 .(1)ًبًإٍذًنًو"

 قيكالسَّ  ؼمٍ العى  مقاـ كيقكـ يا،كسقيي  يا،في مٍ عى  ومى زً لى  ة،دابَّ  ؾمى مى  فمى قاؿ النَّككم رحمو ا تعالى: "
 مانع يكف كلـ كنحكه، األرض صبخً لً  بو، فيتى كٍ كيى  رعىيى  مما كانت إفٍ  الماء درً كتى  لترعى، ياتي يى مً خٍ تى 
 درً طَّ كيى  ييا،فً كٍ يى  ما ؼمى العى  مف إليو ضيؼيي  أف وزمى لى  عي،الرَّ  يكفيا كلـ األرض تبى دى أجٍ  فإف كغيره، جو مٍ ثى 

،تى حٍ مي  حيكاف ؿكي  في ىذا ذا ـر  أك ياعً يٍ بى  عمى كلةأكي المى  في مطافالسُّ  أجبره ذلؾ، مف ؾالً المى  امتنع كا 
 يانة،الصّْ  أك عيٍ البى  عمى كلةأكي المى  غير كفي حيا،بٍ ذى  أك عيلمرَّ  يةمً خٍ التَّ  أك ؼمٍ بالعى  اليبلؾ عف انتيايى صً 
اؿ" ضيوتى قٍ كيى  يراه ما عمى ذلؾ في عنو الحاكـ ناب يفعؿ، لـ فإف  .(2)الحى

 االنتفاع بجموده. -3
نافع، تاء كغيرىا مف المى ا فتىحمي مف برد الشّْ جمس عمييييستفاد مف جمكد الحيكانات حيث يي 

عىؿى  كىالمَّوي ﴿تعالى: ا قاؿ  ـٍ  جى عىؿى  سىكىننا بيييكًتكيـٍ  ًمفٍ  لىكي ـٍ  كىجى ميكدً  ًمفٍ  لىكي  يىٍكـى  تىٍستىًخفُّكنىيىا بيييكتنا اأٍلىٍنعىاـً  جي
ـٍ  يىٍكـى  ظىٍعًنكي ـٍ  كى ًتكي ًمفٍ  ًإقىامى ا أىثىاثنا كىأىٍشعىاًرىىا كىأىٍكبىاًرىىا أىٍصكىاًفيىا كى مىتىاعن عىًف ك  ،[80: النحؿ] ﴾ًحيفو  ًإلىى كى

اتىٍت فىمىرَّ ًبيىا رىسيكؿي اً  اٍبًف عىبَّاسو  ةو ًلمىٍيميكنىةى ًبشىاةو فىمى مىى مىٍكالى دّْؽى عى : تيصي ، رىًضيى المَّوي عىٍنييمىا، قىاؿى
: ٍذتيـٍ ًإىىابىيىا فىدىبىٍغتيميك " فىقىاؿى :"، هي فىاٍنتىفىٍعتيـٍ ًبًو؟ىىبلَّ أىخى ٍيتىةه فىقىاؿى ـى أىٍكمييىا" فىقىاليكا: ًإنَّيىا مى ري ًإنَّمىا حى

، قاؿ ابف (3")
 ،ىرمىب الزُّ ذٍ عده مشيكر مف مى باغ كبى ا قبؿ الدّْ تة مطمقن يٍ مكد المى كاالنتفاع بجي "حجر رحمو ا تعالى: 

ـى أىٍكمييىا"، فإنو يدؿ عمى أف كيؿَّ ما عىدا أىكمىيا "ًإنَّ  جتو مفيكـ قكلو كحي  ،خارمو اختيار البي ككأنَّ  ري مىا حى
 .(4)"ميباح

                                                           
دو ًبغىٍيًر ًإٍذًنًو )( (1 اًشيىةي أىحى دَّثىنىا 2435/ رقـ 126/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: في المقطة، باب: الى تيٍحتىمىبي مى (، قاؿ: حى

ٍبًد المَّ  ، عىٍف عى ٍف نىاًفعو ، عى اًلؾه نىا مى ، أىٍخبىرى ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى ا: أىفَّ رىسيكؿى المًَّو عى ٍنييمى :  ًو ٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى قىاؿى
 الحديث.

 (.120/ 9ركضة الطَّالبيف كعمدة المفتيف )( (2
ٍيتىًة ًبالدّْبىاًغ ) ((3 ميكًد اٍلمى دَّثىنىا يىٍحيىى 363/ رقـ 276/ 1أخرجو مسمـ؛ كتاب: الحيض، باب: طىيىارىًة جي     (، قاؿ كىحى
ًف اٍبًف عييىٍينىةى، قىاؿى ٍبفي يى ا ًميعنا عى ، جى ك النَّاًقدي، كىاٍبفي أىًبي عيمىرى نىا سيٍفيىافي ٍحيىى، كىأىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، كىعىٍمره يىٍحيىى: أىٍخبىرى
ًف اٍبًف عىبَّاسو ا ٍبًد اً، عى ، عىٍف عيبىٍيًد اً ٍبًف عى : الحديث.، ٍبفي عييىٍينىةى، عىًف الزٍُّىًرمّْ  قىاؿى

 (.413/ 4فتح البارم )( (4
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لبس النعاؿ فيذا   بيالنَّ ك حرفة صناعة األحذية تقكـ عمى أساس دباغة الجمكد، بؿ إف  الفصؿ الثاني
اًلؾو  ٍبفى  ، كقد سيًئؿى أىنىسى دليؿ عمى جكاز كمشركعية صناعة األحذية مّْي  النًَّبيُّ  أىكىافى  :مى  ًفي ييصى

": قىاؿى  نىٍعمىٍيًو؟ ـٍ "نىعى
كز فبل"ككم رحمو ا تعالى: قاؿ النَّ ، (1)  حاؿ في كاٍلًخنزير اٍلكىمب ًجٍمد ليٍبس يىجي

كز ال الًخٍنزير ألفَّ  االختيار،  أغراض في إال الكمب، ككذا بحاؿ، حياتو في بو ااًلٍنتفاع يىجي
 كنىٍحكىا، الصَّبلة غير في كليٍبسيا النَّجسة الثّْيابب االىٍنتفاع كيىجيكز أىٍكلى، مكتيما فىبىٍعد مىٍخصكصة،

ٍرب، فاجأتو فإف اؼ أك حى ، نىٍفسو عمى خى رٍّ از كالًخٍنزير، الكمب ًجٍمد غير يىٍجد كلـ بىٍرد، أك ًلحى  جى
  .(2)"ليٍبسيما

ٍنيى عىاًئشىةى رى  كييستفاد كذلؾ مف صكفيا فىتيصنع منو المبلبس كغيرىا، فعىفٍ   ،اًضيى المَّوي عى
مّْي  المَّوً  رىسيكؿي  لىقىٍد "كىافى  :قىالىتٍ  ، ييصى  ًفي ميتىمىفّْعىاتو  الميٍؤًمنىاتً  ًمفى  ًنسىاءه  مىعىوي  فىيىٍشيىدي  الفىٍجرى

كًطًيفَّ  ميري
ا بيييكًتًيفَّ  ًإلىى يىٍرًجٍعفى  ثيَـّ  ،(3) ده  يىٍعًرفيييفَّ  مى  .(4)أىحى

 ثانًيا: االنتفاع منو كوسيمة لمنقؿ والمواصالت.
تعالى: ا فكائد الحيكاف أنو كسيمة لرككب النَّاس كحمؿ أمتعتيـ كأثقاليـ كبضائعيـ، قاؿ  مف

تىٍحًمؿي ﴿ ـٍ  كى ـٍ  ًإفَّ  اأٍلىٍنفيسً  ًبًشؽّْ  ًإالَّ  بىاًلًغيوً  تىكيكنيكا لىـٍ  بىمىدو  ًإلىى أىٍثقىالىكي بَّكي ٍيؿى  * رىًحيـه  لىرىءيكؼه  رى  كىاٍلًبغىاؿى  كىاٍلخى
ًميرى  يىٍخميؽي  كىًزينىةن  ٍركىبيكىىاًلتى  كىاٍلحى اؿ ابف عاشكر رحمو ا تعالى: ، ق[8 ،7: النحؿ] ﴾تىٍعمىميكفى  الى  مىا كى

 سىييٍمًيـ ا أف إلى إيماءه  كأنيا الًعممية، الغىٍيًبية القرآف ميعجزات مف اآلية ىذه أف لي يظير فالذم"
ٍيؿ مف عمييـ أىٍجدىل ىي مىرىاًكب اختراع البىشىر ًمير، لًبغىاؿكا الخى  يىٍركىبييا التي العىجىبلت كتمؾ كالحى
رّْكييا الكىاًحد ت) كتيسىمى ًبًرٍجمىٍيو كييحى ديدية، السّْكىؾ كأىٍرتىاؿي  ،(ًبًسٍكبلى فَّى الميسىيَّرة كالسَّيارات الحى  ًبميصى
فَّى بالنٍّْفط تىسير التي الطَّائرات ثـ ،(أيطيكميكبيؿ) كتيسىمى النٍّْفط  مىٍخمكقات ىذه كاء، فىكيؿالي في الميصى
لياـ كيؿّْ  كيجيكد عصر قبؿ كانكا مف يىٍعمىمييا يكف لـ ميتىتىابعة عيصكر في نىشىأت  النَّاس ا منيا، كا 

ؽ ىك اًلٍخًترىاعيا مؽ ميٍمحى  الذَّكاء مف عميو فىطىرىىـ بما البىشىر مف الميٍختىًرًعيف أىٍليىـ الذم ىك فا ا، ًبخى
                                                           

بلىًة ًفي النّْعىاًؿ )أخرجو البخارم؛ كتاب: الصَّ ( (1 ، 386/ رقـ 86/ 1بلة، باب: الصَّ ـي ٍبفي أىًبي ًإيىاسو دَّثىنىا آدى (، قاؿ: حى
ٍسمىمىةى سىًعيدي ٍبفي يىًزيدى األىزٍ  نىا أىبيك مى : أىٍخبىرى دَّثىنىا شيٍعبىةي، قىاؿى : حى اًلؾو قىاؿى : سىأىٍلتي أىنىسى ٍبفى مى ، قىاؿى  : الحديث.ًدمُّ

 (.65/ 2ركضة الطَّالبيف كعمدة المفتيف )( (2
ٍيًره". انظر: النّْياية في غريب ( (3 زٍّ أىٍك غى ، كريبما كىافى ًمٍف خى قاؿ ابف األثير: "اٍلكىاًحدي: ًمٍرطه، كيككف ًمٍف صيكؼو

 (.319/ 4الحديث كاألثر )
ٍرأىةي ًفي الثّْيىاًب )أخرجو ال( (4 مّْي المى ـٍ تيصى دَّثىنىا 372/ رقـ 84/ 1بخارم؛ كتاب: الصَّبلة، باب: ًفي كى      (، قاؿ: حى

اًئشىةى  ًني عيٍركىةي، أىفَّ عى : أىٍخبىرى ، قىاؿى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى نىا شيعىٍيبه : أىٍخبىرى اًف، قىاؿى ٍنيىاأىبيك اليىمى  حديث.، قىالىٍت: الرىًضيى المَّوي عى
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كا كبما كالًعٍمـ الفصؿ الثاني  مىٍخميكقة بذلؾ فيي اٍخًترىاًعيا، إلى بعض مف بىٍعًضًيـ كاٍقًتبىاس الحىضارة سيمَّـ في تىدىرَّجي
نٍعمىتو" مف الكيؿَّ  ألف تىعىالىى 

(1). 

نقؿ مف مكاف إلى آخر إال بشؽ األنفس، ليستطيع التَّ قديمنا بدكف الحيكانات ما كاف اإلنساف ك 
مّْؿى كال يجكز أف " قاؿ ابف قدامو رحمو ا تعالى: ؛ ألنيا في معنى العبد، تيًطيؽي البييمة ما ال  ييحى

مة في نفسو، رٍ لمحيكاف الذم لو حي  كألف فيو تعذيبان  ،تكميؼ العبد ما ال يطيؽ بي كقد مىنع النَّ 
ضرارن  ًمفى ﴿ تعالى:ا كقاؿ  ،(2)"ير جائزا بو، كذلؾ غى كا  ميكلىةن  اأٍلىٍنعىاـً  كى فىٍرشنا حى ـي  ًممَّا كيميكا كى قىكي زى  رى
ميكلة": ما[142: األنعاـ] ﴾المَّوي   تىٍحمؿ ال شاةه  كتىٍحًمبكف، تىٍأكمكف ما :"الفرش"ك تىٍركبكف، ، كقيؿ: "الحى

فىرشنا ًلحافنا أصكافيا مف كتىتىًخذكف لىحميا، تىٍأكمكف كى
(3).  

 عرىا كريشياككبرىا كفركىا كش اخراجنا مف صكفياستً استعماليا ككسيمة لمنقؿ، ككذلؾ  فعند
افنا كلباسنا كغيرىا، ىك بمثابة عامؿ مف عكامؿ التَّنمية االقتصادية، فيذه المذككرات كغيرىا  فىرشا كًلحى

 تغني عنيا إنساف.سٍ مما ال يى 

كج العمؿ بو فيككف عمبلن تَّ كلـ ييغفؿ الَّشارع الحكيـ الجانب اإليماني عند استعماؿ الحيكاف ليي 
إلى دعاء رككب  ؾ مما ييميز أىؿ اإليماف عف غيرىـ، فأرشدنا ا ، كذلمباركنا بذكر ا 

مىؽى  كىالًَّذم﴿تعالى: ا ابة في كتابو العزيز، فقاؿ الدَّ  عىؿى  كيمَّيىا اأٍلىٍزكىاجى  خى ـٍ  كىجى  مىا كىاأٍلىٍنعىاـً  اٍلفيٍمؾً  ًمفى  لىكي
مىى ًلتىٍستىكيكا * تىٍركىبيكفى  كا ثيَـّ  ظيييكًرهً  عى ـٍ  ًنٍعمىةى  تىٍذكيري بّْكي ٍيتيـٍ  ًإذىا رى مىٍيوً  اٍستىكى تىقيكليكا عى افى  كى رى  الًَّذم سيٍبحى  لىنىا سىخَّ

مىا ىىذىا ٍقًرًنيفى  لىوي  كينَّا كى نَّا * مي بّْنىا ًإلىى كىاً  ٍنقىًمبيكفى  رى فؽ بالحيكاف ، فيجب الرّْ [14 - 12: الزخرؼ] ﴾لىمي
 ـ كما يتألـ اإلنساف، كلكف الفارؽ أنو ال يتكمـ.حاؿ رككبو كعدـ تحميمو أكثر مما يطيؽ فيك يتأل

 ثالثًا: االنتفاع بو لمزينة واالستمتاع بصوتو.
كذلؾ مف خبلؿ بىٍيعو كشرائو ليدؼ االستمتاع  زؽ،تخذ سبيبلن لكسب الرّْ لقد أصبح الحيكاف يي 

نكع بو في البيكت أك كضعو فيو كزينة بيتية مف خبلؿ كضعيا في أقفاص أك بدكنيا عمى حسب 
 - مى بحدائؽ الحيكافسى فيما يي  -كىناؾ مف يضعيا في الحدائؽ  ىذا الحيكاف الميتخذ لذلؾ الغرض،

 –كالتي ذكرناىا آنفنا في المطالب السَّابقة  -كىذا مف األمكر المشركعة إذا قاـ اإلنساف بكاجباتو 

                                                           
 (.111/ 14التَّحرير كالتَّنكير )( (1
 (.258/ 8الميٍغني ) ((2
 (.181/ 12تفسير الطَّبرم )( (3
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اًلؾو فعىٍف ، نحك الحيكاف الفصؿ الثاني :  : ًإٍف كىافى النًَّبيُّ قىاؿ أىنىسى ٍبفى مى ًغيرو تَّى يىقيكؿى أًلىخو ًلي صى اًلطينىا، حى لىييخى
ا فىعىؿى النُّغىٍيري  ، مى "يىا أىبىا عيمىٍيرو
عب الصغير از لى كى كفيو جى ": رحمو ا تعالى قاؿ ابف حجر ،(2)"(1)

ا الماؿ فيم از إنفاؽً كى كجى  ،عب بويح المَّ بً ما الصغير يمعب بما أي ىي دى لى ترؾ األبكيف كى  كجكازي  ،بالطير
ناح الطير إذ ال كقص جى  ،كاز إمساؾ الطير في القفص كنحكهكجى  ،باحاتغير مف المي ميى بو الصَّ تى يى 

 .(3)"مير مف كاحد منيمايخمك حاؿ طير أبي عي 
عىف حبس الطُّييكر ًفي أقفاص لسىمىاع أصكاتيا أىك غير رحمو ا تعالى  (4)اؿفَّ سيًئؿى القى ك 

 .(5)يٍحتىاج ًإليو مااحبيا بًإذا تعيدىا صى  بالجكازفأجاب  لؾ،ذ
 رابًعا: االنتفاع بو في الَميو:

الميك بالحيكاف بما ال يضر بو أك يشؽ عميو أك يؤذيو كأخذ الماؿ عمى ذلؾ،  أباح النَّبي 
ٍف أىنىسو كاستخدامو في السَّباؽ مثبلن،  : كىافى ًلمنًَّبيّْ عى  ،بىؽي الى تيسٍ ، (6)نىاقىةه تيسىمَّى العىٍضبىاءى  ، قىاؿى

مىى الميٍسًممً  مىى قىعيكدو فىسىبىقىيىا، فىشىؽَّ ذىًلؾى عى اءى أىٍعرىاًبيّّ عى : فىجى فىوي، فىقىاؿى تَّى عىرى مىى المًَّو أىٍف الى "يفى حى ؽّّ عى حى
عىوي يىٍرتىًفعى شىٍيءه مً  كاإلبؿ،  ؿي الخي لسٍَّبؽً في ا األصؿي "، قاؿ النَّككم رحمو ا تعالى: (7)"فى الدٍُّنيىا ًإالَّ كىضى
غؿ كز المسابقة عمى الفيؿ كالبى جي بصفة الكماؿ، كتى  رّْ كالفى  رّْ مكى صمح لً ا، كتى ؿ عمييا غالبن قاتى ألنيا التي يي 

ذىب، كقيؿ بالمنع فييا، كقيؿ بالمنع في البغؿ كالحمار، كقيؿ في الجميع كالحمار عمى المى 
                                                           

....قاؿ ابف فارس: " ((1 مىيىافو كىاٍغًتيىاظو مىى غى ( النُّكفي كىاٍلغىٍيفي كىالرَّاءي أىٍصؿه يىديؿُّ عى اًفيًر ييقىاؿي لىيىا النَّغىري )نىًغرى ًفرىاخي اٍلعىصى كى
لىعى  ٍمعي نيٍغرىافه كى ، كىاٍلجى ٍكًتيىا اٍلميتىدىاًرًؾ، اٍلكىاًحدىةي نيٍغرىةه، كىالذَّكىري نيغىره    قاؿ ، (453/ 5". انظر: مقاييس المغة )ؿَّ ذىًلؾى ًلصى

مىى: ًنٍغرىا ف". انظر: النّْياية في ابف األثير: "ىيكى تىٍصًغيري النُّغىًر، كىىيكى طىاًئره ييٍشًبو العيٍصفكر، أىٍحمىري الًمٍنقار، كييجمع عى
 (.86/ 5غريب الحديث كاألثر البف األثير )

دَّثىنىا شيٍعبىةي، 6129/ رقـ 30/ 8النَّاًس ) ًإلىى أخرجو البخارم؛ كتاب: األدب، باب: ااًلٍنًبسىاطً  ((2 ـي، حى دَّثىنىا آدى (، قاؿ: حى
اًلؾو  : سىًمٍعتي أىنىسى ٍبفى مى دَّثىنىا أىبيك التَّيَّاًح، قىاؿى : الحديث. حى  ، يىقيكؿي

 (.584/ 10فتح البارم )( (3
ىك: محمد بف عمي بف إسماعيؿ الشَّاشي، أبك بكر: مف أكابر عمماء عصره بالفقو كالحديث كالمغة كاألدب، مف ( (4

ير، كىك أكؿ مف صنؼ الجدؿ الحسف مف الفقياء، كعنو انتشر مذىب )الشافعٌي( في ببلده. انظر: أىؿ ما كراء النَّ 
 (.274/ 6عبلـ لمزركمي )األ

 (.2/547اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع لمشربيني ) ((5
". انظر: مقايي( (6 مىى قىٍطعو أىٍك كىٍسرو ًحيحه كىاًحده يىديؿُّ عى ادي كىاٍلبىاءي أىٍصؿه صى ( اٍلعىٍيفي كىالضَّ س المغة قاؿ ابف فارس: ")عىضىبى
مىـه لىيىا مٍنقيكؿ ًمٍف قىٍكليـ: ناقىةه عىٍضبىاء: أىٍم مىٍشقيكقة ىك و العىٍضبىاء" (. كقاؿ ابف األثير: "كافى اسـي ناقىتً 347/ 4) عى

". انظر: النّْياية  ؿي أكثري يـ: ًإنَّيىا كانىت مشقيكقىة األيذف، كىاأٍلىكَّ قىاؿى بعضي ـٍ تكيٍف مىٍشقيكقةى األذيف. كى لى في غريب األذيف، كى
 (.251/ 3الحديث كاألثر )

اًلؾي 2872/ رقـ  (4 /32رم؛ كتاب: الجياد كالسير، باب: نىاقىًة النًَّبيّْ أخرجو البخا ((7 دَّثىنىا مى         (، قاؿ: حى
ٍف أىنىسو ا ، عى ٍيدو مى ، عىٍف حي دَّثىنىا زيىىٍيره ، حى اًعيؿى : الحديث.ٍبفي ًإٍسمى  ، قىاؿى
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ٍيرىةى ف، (1)"خبلؼ الفصؿ الثاني اًفرو  ًفي أىكٍ  (3)خيؼٍّ  ًفي ًإالَّ  (2)سىبىؽى  الى " : المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى ،  عىٍف أىًبي ىيرى  أىكٍ  حى
  .(5)"(4)نىٍصؿو 

ٍعنىى": رحمو ا تعالى قاؿ ابف األثير  كىًىيى  الثَّبلًثة، ىًذه ًفي إالَّ  بالميساىبقة المىاؿ أخذي  يىًحؿ الى  اٍلمى
ـي، كالخيؿي  اإلبؿي  قىدٍ  كالسّْيا ؽ كى رحمو ا تعالى: ( 7)ٍرًبينيكقاؿ الشٌ ، (6)"بمٍعناىاى  كىافى  امى  الفقياءي  ًبيىا أٍلحى

اؿ سينة لممناضمة اممةالشَّ  كالمسابقة" ٍجمىاع اٍلًجيىاد ًبقصد اٍلميسمميف لمرّْجى لقىٍكلو ،ًباإٍلً  كىأىًعدُّكا﴿ :تىعىالىى كى
ا لىييـٍ  ًمفٍ  قيكَّةو  ًمفٍ  اٍستىطىٍعتيـٍ  مى ٍيؿً  ًربىاطً  كى ٍعدً  ٍبفً  عيٍركىةى  عىفٍ ، ك (8)"[60: األنفاؿ] ﴾اٍلخى    عىفً  ، الجى

                                                           
 (.350/ 10ركضة الطَّالبيف كعمدة المفتيف )( (1

مىى اٍلميسىابىقىًة. كبالسُّككف: مىٍصدىري سىبىٍقتي أىٍسًبؽي قاؿ ابف األثير: "ال( (2 ا ييٍجعؿ ًمفى المىاؿ رىٍىنا عى سَّبىؽي ًبفىٍتًح اٍلبىاًء: مى
قىٍد ألٍ  ـي، كى ؽ ًبيىا الفسىٍبقان، اٍلمىٍعنىى الى يىًحؿ أخذي المىاؿ بالميساىبقة إالَّ ًفي ىًذه الثَّبلًثة، كىًىيى اإلبؿي كالخيؿي كالسّْيا قياءي مىا حى

  (.338/ 2كىافى بمٍعناىاى". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )
3))  ... اًفًر لمفىرس".قاؿ ابف األثير: "أىرىادى بالخيؼّْ اإلبؿى / 2النّْياية في غريب الحديث كاألثر ) كالخيؼُّ ًلٍمبىًعيًر كىاٍلحى
55.) 

ادي ( (4 ( النُّكفي كىالصَّ ؿى .. قاؿ ابف فارس: ")نىصى ًسٍترو أىٍك مىٍركىبو كًز الشٍَّيًء ًمٍف ًكفٍّ كى مىى بيري ًحيحه يىديؿُّ عى ـي أىٍصؿه صى  كىالبلَّ
ًئًو". انظر:  بلى فىاًئًو كىجى كًزًه كىصى ، سيمّْيى ًبًو ًلبيري : نىٍصؿي السٍَّيًؼ كىالسٍَّيـً  .(433 - 432/ 5مقاييس المغة )كىالنٍَّصؿي

، 2574/ رقـ 29/ 3) : الجياد، باب: ًفي السَّبىؽً تابداكد في سننو؛ ك كأب أخرجو( (5 دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي ييكنيسى (، قاؿ: حى
ٍيرىةى  ، عىٍف أىًبي ىيرى ، عىٍف نىاًفًع ٍبًف أىًبي نىاًفعو دَّثىنىا اٍبفي أىًبي ًذٍئبو : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو حى  : الحديث.، قىاؿى

 تخريج الحديث: 
(، كابف ماجو في 3585/ رقـ 226/ 6(، كالنَّسائي في سننو )1700/ رقـ 205/ 4رمذم في سننو )أخرجو التّْ 
/ 10(، كابف ًحبَّاف في صحيحو )10138/ رقـ 129/ 16(، كأحمد في مسنده )2878/ رقـ 960/ 2سننو )
عف حكـ، مكلى بني ليث أبي ال مف طريؽطريؽ ابف أبي ذئب بو، إال ابف ماجو (، جميعيـ مف 4690/ رقـ 544

  بمثمو. بي ىريرة أ
                                                                                           دراسة رواة اإلسناد:

 ميع ركاتو ثقات.ج
 الحكـ عمى الحديث:

ـ / رق1138/ 2إسناده صحيح، فجميع ركاتو ثقات، قاؿ األلباني في تعميقاتو عمى مشكاة المصابيح ) قمت:
(: "إسناده صحيح، رجالو 544/ 10(: "صحيح"، كقاؿ شعيب األرنؤكط في تعميقاتو عمى صحيح ابف ًحبَّاف )3874

 ثقات رجاؿ الشيخيف غير نافع بف أبي نافع، فقد ركل لو أصحاب السُّنف كىك ثقة". كا أعمـ.
 (.338/ 2النّْياية في غريب الحديث كاألثر ) ((6

 (.6/ 6يني، شمس الدّْيف: فقيو شافعٌي، مفسر، مف أىؿ القاىرة. انظر: األعبلـ لمزركمي )محمد بف أحمد الشٍربً ( (7

 (.596/ 2اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع )( (8
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ٍيؿي ": قىاؿى ،  النًَّبيّْ  الفصؿ الثاني ٍعقيكده  الخى ٍيري  نىكىاًصييىا ًفي مى ، قاؿ ابف األثير: أم ميبلـز ليا (1)"الًقيىامىةً  يىٍكـً  ًإلىى الخى
 .(2)كأنو معقكد فييا"

 خامًسا: االنتفاع بو في الَحْرث.
ٍرث، فحيكاف في الحراسة كفي نتفع باليي        عىفٍ حرث األرض، كقد اتيخذت الكبلب ألجؿ الحى
ٍيرىةى  أىًبي ًموً  ًمفٍ  يىٍنقيصي  فىًإنَّوي  كىٍمبنا، أىٍمسىؾى  "مىفٍ  : اً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ،ىيرى  ًإالَّ  ًقيرىاطه، يىٍكـو  كيؿَّ  عىمى
، كىٍمبى  ٍرثو اًشيىةو  أىكٍ  حى ٍرث اٍقًتنىاءلمحديث بباب  تعالىرحمو ا  خارمجـ البي رٍ كقد تى ، (3)"مى ، الكىمب ًلمحى

فإذا  ،ثرٍ ؿ الحى جٍ ىا ألى اذً خى ي عف اتّْ يً نٍ بلب المى اء الكً نى تً ة اقٍ احى بى ليؿ إً دى ث بً رٍ ة الحى احى بى خارم إً كقيؿ أراد البي 
        ، كقاؿ (4)احابى كف مي كي يى  و أفٍ اتً جى رى ؿ دى قى ه كاف أى اذً خى كع مف اتّْ ني مٍ ث في المى رٍ ؿ الحى جٍ ص مف أى خّْ ري 

 العمؿ مف ذيرحٍ كالتَّ  الحةالصَّ  األعماؿ ثيركٍ تى  عمى ثُّ الحى  الحديث كفيابف حجر رحمو ا تعالى: "
 ا ؼطٍ لي  افيى كبى  ،بكى تى رٍ تي  أك بنى تى جٍ تي لً  منيا صقٍ كالنَّ  فييا يادةالزّْ  أسباب عمى يوبً نٍ كالتَّ  ،ياصي قي نٍ يى  بما

 يحجً رٍ تى  كفيو ،ىـادً عى مى كى  يـاشً عى مى  كرمي أي  ـيي لى   يـيّْ بً نى  يغمً بٍ كتى  عفٍ نى  بو ـيي لى  ما ةاحى بى إً  في قومٍ خى بً  تعالى
"هاذي خى اتّْ  ـري حى  امَّ مً  بو عفى تى نٍ يي  ما ناءثٍ تً اسٍ  كعقي كي لً  دةسى فٍ المى  عمى ةحى اجً الرَّ  محةصٍ المى 

(5). 

ٍرث، فعىٍف أىًبيقى عممت البى تي ككذلؾ اسٍ  ٍيرىةى  ر في الحى مَّى :قىاؿى  ، ىيرى بلىةى  ، المَّوً  رىسيكؿي  صى  صى
ٍبًح، مىى أىٍقبىؿى  ثيَـّ  الصُّ ؿه  بىٍينىا" :فىقىاؿى  النَّاًس، عى ًكبىيىا ًإذٍ  بىقىرىةن  يىسيكؽي  رىجي بىيىا، رى رى  نيٍخمىؽٍ  لىـٍ  ًإنَّا: فىقىالىتٍ  فىضى
ا ًليىذىا، ًمٍقنىا ًإنَّمى ٍرثً  خي افى : النَّاسي  فىقىاؿى " ًلٍمحى ، كىأىبيك أىنىا ًبيىذىا، أيكًمفي  فىًإنّْي: "فىقىاؿى  تىكىمَّـي، قىرىةه بى  المَّوً  سيٍبحى  بىٍكرو

"... كىعيمىري
(6). 

 
                                                           

ًة )( (1 ٍيري ًإلىى يىٍكـً الًقيىامى ٍعقيكده ًفي نىكىاًصييىا الخى ٍيؿي مى / رقـ 28/ 4أخرجو البخارم؛ كتاب: الجياد كالسير، باب: الخى
، عىٍف عي 2850 ًف الشٍَّعًبيّْ ، كىاٍبًف أىًبي السَّفىًر، عى ٍيفو دَّثىنىا شيٍعبىةي، عىٍف حيصى ، حى ٍفصي ٍبفي عيمىرى دَّثىنىا حى       ٍركىةى (. قاؿ: حى

ٍعًد ا : الحديث.، عىًف النًَّبيّْ ٍبًف الجى  ، قىاؿى
 (.271/ 3النّْياية في غريب الحديث كاألثر )( (2

، أىكٍ أخرجو مسمـ؛ كت( (3 ٍيدو بىيىاًف تىٍحًريـً اٍقًتنىاًئيىا ًإالَّ ًلصى بىيىاًف نىٍسًخًو، كى ًب، كى ،  اب: المساقاة، باب: اأٍلىٍمًر ًبقىٍتًؿ اٍلًكبلى ٍرعو زى
نىٍحًك ذىًلؾى ) اًشيىةو كى اًعيؿي ٍبفي ًإبٍ 1575/ رقـ 1203/ 3أىٍك مى دَّثىنىا ًإٍسمى ، حى ٍربو دَّثىًني زيىىٍيري ٍبفي حى دَّثىنىا (، قاؿ: حى ـى، حى رىاًىي

ٍيرىةى  مىمىةى، عىٍف أىًبي ىيرى ٍف أىًبي سى ، عى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي أىًبي كىًثيرو ، حى : قىاؿى رىسيكؿي اً ًىشىاـه الدٍَّستىكىاًئيُّ  : الحديث.، قىاؿى
 (.6/ 5فتح البارم البف حجر )( (4

 (.7/ 5المصدر نفسو )( (5

 (.174سبؽ تخريجو )ص ((6
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 بية.سادًسا: االنتفاع بو في إعداد األدوية الط   الفصؿ الثاني
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ما مف داءو إال كلو دكاءه، ف ا": قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ، ىيرى  لىوي  ٍنزىؿى أى  ًإالَّ  دىاءن  المَّوي  أىٍنزىؿى  مى

ف كثيران مف الحيكانات ما ييمكننا أف نستخمص منيا مكادن نافعةن في إعداد األدكية، (1)"ًشفىاءن   الطّْبية، كا 
شفاءه مف األمراض، بؿ منيا ما يخرج منو ما ىك  التي تيستخدـ في عبلج اإلنساف مف الكثير

بُّؾى  كىأىٍكحىى﴿تعالى: ا اس، قاؿ لمنَّ  ًمفى  بيييكتنا اٍلًجبىاؿً  ًمفى  اتًَّخًذم أىفً  النٍَّحؿً  ًإلىى رى رً  كى ًممَّا الشَّجى  كى
بّْؾً  سيبيؿى  فىاٍسميًكي الثَّمىرىاتً  كيؿّْ  ًمفٍ  كيًمي ثيَـّ  * يىٍعًرشيكفى   أىٍلكىانيوي  ميٍختىًمؼه  شىرىابه  بيطيكًنيىا ًمفٍ  يىٍخريجي  ذيليبلن  رى

يىةن  ذىًلؾى  ًفي ًإفَّ  ًلمنَّاسً  ًشفىاءه  ًفيوً  كفى  ًلقىٍكـو  آلى العسؿ الذم فيو  ، فالنحؿ ييخرج[69 ،68: النحؿ] ﴾يىتىفىكَّري
: أىخً ، : أىفَّ رىجيبلن أىتىى النًَّبيَّ الخدرم  عىٍف أىًبي سىًعيدو شفاء، ك  : فىقىاؿى اٍسًقًو "ي يىٍشتىًكي بىٍطنىوي، فىقىاؿى
:  "عىسىبلن  :  "اٍسًقًو عىسىبلن "ثيَـّ أىتىى الثَّاًنيىةى، فىقىاؿى ؟  "،اٍسًقًو عىسىبلن "ثيَـّ أىتىاهي الثَّاًلثىةى فىقىاؿى : قىٍد فىعىٍمتي ثيَـّ أىتىاهي فىقىاؿى
 : ، اٍسًقًو عىسىبلن "فىقىاؿى كىذىبى بىٍطفي أىًخيؾى دىؽى المَّوي، كى فىسىقىاهي فىبىرىأى  "صى

، ككذلؾ ألباف اإلبؿ كأكباليا فييا (2)
سىقىـه  ًبًيـٍ  كىافى  نىاسنا فَّ أى : أىنىسو  شفاء كما كرد في الحديث، عىفٍ 

 (4)آًكنىا المَّوً  رىسيكؿى  يىا: قىاليكا ،(3)
كا، فىمىمَّا كىأىٍطًعٍمنىا، حُّ ًدينىةى  ًإفَّ : قىاليكا صى كىًخمىةه  المى

لىييـي  ،(5) رَّةى  فىأىٍنزى بيكا: فىقىاؿى  لىوي، (7)ذىٍكدو  ًفي (6)الحى  "اٍشرى
كا فىمىمَّا أىٍلبىانىيىا" حُّ  ... الحديث.(8)ذىٍكدىهي" كىاٍستىاقيكا  النًَّبيّْ  رىاًعيى  قىتىميكا صى

                                                           
ا أىٍنزىؿى المَّوي دىاءن ًإالَّ أىٍنزىؿى لىوي ًشفىاءن )أ( (1 دَّثىنىا 5678/ رقـ 122/ 7خرجو البخارم؛ كتاب: الطّْب، باب: مى (، قاؿ: حى

، قىاؿى  سىٍيفو دَّثىنىا عيمىري ٍبفي سىًعيًد ٍبًف أىًبي حي ، حى بىٍيًرمُّ دى الزُّ دَّثىنىا أىبيك أىٍحمى مَّدي ٍبفي الميثىنَّى، حى دَّ ميحى ، : حى بىاحو ثىًني عىطىاءي ٍبفي أىًبي رى
ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى ًف النًَّبيّْ عى : الحديث.، عى  ، قىاؿى

ًليًد، 5684/ رقـ 123/ 7أخرجو البخارم؛ كتاب: الطّْب، باب: الدَّكىاًء ًبالعىسىًؿ ) ((2 دَّثىنىا عىيَّاشي ٍبفي الكى (، قاؿ: حى
دَّثىنىا  ٍبدي األىٍعمىى، حى دَّثىنىا عى ٍف أىًبي سىًعيدو حى كًّْؿ، عى ٍف أىًبي الميتىكى ٍف قىتىادىةى، عى : : أىفَّ رىجيبلن أىتىى النًَّبيَّ سىًعيده، عى ، فىقىاؿى

 الحديث.
 (.364/ 8. انظر: إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم لمقسطبلني )"كجع في بطكنيـ"أم: ( (3
 (.234/ 21ؿ". انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم )قاؿ العيني: "أم أنزلنىا ًفي مأكل كىىيكى اٍلمنز ( (4
(، قاؿ القسطبلني: "ككاف 235/ 21كىًخمىة: "غير ميكىافقىة لساكنيا". انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم )( (5

مـ السَّقـ الذم كاف بيـ مف الجكع، أك مف التَّعب، فمما زاؿ عنيـ خافكا مف كخـ المدينة إما لككنيـ أىؿ ريؼ ف
 (.364/ 8يعتادكا الحضر، أك لما كاف في المدينة مف الحمى". انظر: إرشاد السَّارم لشرح صحيح البخارم )

ارىة سكد". انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم ) ( (6 رَّة: "كىًىي أىرض ذىات ًحجى  (.235/ 21الحى
ا بىٍيفى الثَّ ( (7 ًبًؿ: مى (، كقاؿ 171/ 2نتيف ًإلىى التٍّْسع". النّْياية في غريب الحديث كاألثر )قاؿ ابف األثير: "الذٍَّكدي ًمفى اإٍلً

ثىة ًإلىى عشرىة". انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم ) ا بىيف ثىبلى  (.235/ 21العيني: "مى
دَّ 5685/ رقـ 123/ 7أخرجو البخارم؛ كتاب: الطّْب، باب: الدَّكىاًء ًبأىٍلبىاًف اإًلًبًؿ )( (8 ـى، (، قاؿ: حى ـي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ثىنىا ميٍسًم

ٍف أىنىسو  ، عى دَّثىنىا ثىاًبته ، حى ـي ٍبفي ًمٍسًكيفو دَّثىنىا سىبلَّ ـٍ سىقىـه... الحديث.حى  : أىفَّ نىاسنا كىافى ًبًي
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فدع؛ كذلؾ لفائدة العبلج كالتَّطبب، عىفٍ  كقد نيى النَّبي  الفصؿ الثاني ٍبدً  عف قتؿ الضُّ          الرٍَّحمىفً  عى
ذىكىرى  دىكىاءن،  اً  رىسيكؿً  ًعٍندى  طىًبيبه  ذىكىرى : ، قىاؿى  عيٍثمىافى  ٍبفً ا ٍفدىعى  كى     فىنىيىى" ًفيًو، ييٍجعىؿي  الضُّ

ٍفدىعً  قىٍتؿً  عىفٍ   اً  رىسيكؿي  ، كقد أمر بقتؿ أنكاع مف الحيكانات؛ كذلؾ لضررىا عمى اإلنساف، (1)الضُّ
ٍنيا قىالىتٍ  ةي رىًضي اي عى ٍفصى ٍمسه : " المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : حى رىجى  الى  الدَّكىابّْ  ًمفى  خى مىى حى : قىتىمىييفَّ  مىفٍ  عى

، ، كىالفىٍأرىةي، ، كىالًحدىأىةي  الغيرىابي  .(2)"العىقيكري  كىالكىٍمبي  كىالعىٍقرىبي

 

 

 

                                                           
نىا اٍبفي أىًبي ًذٍئبو 15757/ رقـ 36/ 25أخرجو أحمد في مسنده )( (1 : أىٍخبىرى دَّثىنىا يىًزيدي، قىاؿى ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف (، قاؿ: حى

ًف ٍبًف عيٍثمىافى  ٍبًد الرٍَّحمى ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف اٍلميسىيًّْب، عىٍف عى اًلدو : ذىكىرى طىًبيبه ًعٍندى رىسيكًؿ اً خى  دىكىاءن... الحديث.  ، قىاؿى
 تخريج الحديث:

/ رقـ 210/ 7ي في سننو )( مف طريؽ سفياف الثَّكرم، كالنَّسائ5269/ رقـ 368/ 4داكد في سننو ) كأخرجو أب
( مف طريؽ عاصـ بف عمي، 5882/ رقـ 504/ 3( مف طريؽ ابف أبي فيديؾ، كالحاكـ في مستدركو )4355

 ثبلثتيـ )سفياف، ابف أبي فيديؾ، عاصـ بف عمي( عف ابف أبي ذئب بو بنحكه.
 دراسة رواة اإلسناد:

كناني المىدني حميؼ بني زىرة صدكؽ، قاؿ محمد بف بف عبد ا بف قارظ ال سعيد بف خالدجميع ركاتو ثقات، إال 
ارقطني: "مدني يحتج بو"، كقاؿ قات، كقاؿ الدَّ سعد: "لو أحاديث"، كقاؿ العجمي: "ثقة"، كذكره ابف حباف في الثّْ 

عفاء كالمترككيف لمنسائي، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ".   الذَّىبي: "صدكؽ، ضعفو النَّسائي"، قمت: لـ أجده في الضُّ
قات لمعجمي (، الثّْ 160/ رقـ 276بقات الكبرل البف سعد )ص(، الطَّ 487/ 7بقات الكبير البف سعد )ظر: الطَّ ان
/ 2ىبي )(، ميزاف االعتداؿ لمذَّ 33(، سؤاالت البرقاني لمدارقطني )ص357/ 6(، الثقات البف ًحبَّاف )396/ 1)

 (.2291/ رقـ 234يذيب البف حجر )ص(، تقريب التَّ 132
 مى الحديث:الحكـ ع
(: "ىذا 8261/ رقـ 455/ 4حسف اإلسناد؛ ألجؿ سعيد بف خالد فيك صدكؽ، قاؿ الحاكـ في مستدركو )قمت: 

/ رقـ 36/ 25حديث صحيح اإلسناد، كلـ ييخرجاه"، كقاؿ شعيب األرنؤكط كآخركف في التَّعميؽ عمى مسند أحمد )
حيح غير سع15757 فقد ركل لو أصحاب  -كىك القارظي- يد بف خالد(: "إسناده صحيح، رجالو ثقات رجاؿ الصَّ

 أعمـ.تعالى السُّنف األربعة خبل التّْرمذم، كىك ثقة". كا 
 (.171سبؽ تخريجو )ص( (2
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 .(1)سابًعا: االنتفاع بو مف خالؿ إخراج زكاتو الفصؿ الثاني

طعاـ كالتَّمتع بيا، بؿ كمف مقت الحيكانات لمنفعة اإلنساف، كمنفعتيا ال تقتصر عمى اإلخي 
 ، فيتـ سدادمميحتاج ممف ال ماؿ لوبيا إذا ما أيعطيت ل اسنَّ خبلؿ إخراج زكاتيا يتـ انتفاع ال
ميبيا، كميٍنتجاتيا كتحصيؿ قيكت يكميـ مف ىذه الزَّ  كاة، كذلؾ مف خبلؿ بيعيا بعد تممكيا أك بىٍيع حى

ـى : قىاؿى   أىنىسو  نمية االقتصاد، حيث أيًبيح ذلؾ، فعىفٍ مما يعمؿ عمى القضاء عمى الفقر كتى  مىى قىًد  عى
ٍكا فىأىٍسمىميكا، ،(2)ؿو عيكٍ  ًمفٍ  نىفىره   النًَّبيّْ  ًدينىةى  فىاٍجتىكى دىقىًة، ًإًبؿى  يىٍأتيكا أىفٍ  "فىأىمىرىىيـٍ  المى بيكا الصَّ  أىٍبكىاًليىا ًمفٍ  فىيىٍشرى

كا كىأىٍلبىاًنيىا" فىفىعىميكا حُّ قىتىميكا فىاٍرتىدُّكا فىصى ، كىاٍستىاقيكا ريعىاتىيىا، كى ، ًفي فىبىعىثى  اإًلًبؿى ـٍ  "فىقىطىعى  ًيـٍ بً  فىأيًتيى  آثىاًرًى
مىييـٍ  أىٍيًديىييـٍ  سىمىؿى  كىأىٍرجي كى

(3) ، ـٍ تَّى يىٍحًسٍمييـٍ  لىـٍ  ثيَـّ  أىٍعيينىيي مىاتيكا" حى
(4). 

ييستفاد مف ىذه ف ، كذيكرت في كيتب الفقورع أما ًنسىب الزَّكاة في الحيكانات فقد حددىا الشٌ 
ا ًمفٍ : " قىاؿ النًَّبيّْ قىاؿ:   ذىرٍّ  أىًبي عىفٍ نمية االقتصاد، الزَّكاة في تى  ، لىوي  تىكيكفي  رىجيؿو  مى ، أىكٍ  ًإًبؿه  بىقىره

نىـه، أىكٍ  قَّيىا، ييؤىدّْم الى  غى ـى  الًقيىامىًة، يىٍكـى  ًبيىا أيًتيى  ًإالَّ  حى ا أىٍعظى تىٍنطىحيوي  ًبأىٍخفىاًفيىا، تىطىؤيهي  كىأىٍسمىنىوي  تىكيكفي  مى  كى
كًنيىا، ا ًبقيري ازىتٍ  كيمَّمى مىٍيوً  ريدَّتٍ  ىىاأيٍخرىا جى تَّى أيكالىىىا، عى  .(5)"النَّاسً  بىٍيفى  ييٍقضىى حى

                                                           
ٍرعي: إذىا نىمىا، كىزىكىٍت النَّفىقىةي إ( (1 ٍيًر، ييقىاؿي زىكىا الزَّ ًزيىادىةي اٍلخى : أىٍم  ذىاالزَّكاة: "ليغىةن النُّميكُّ كىاٍلبىرىكىةي كى فه زىاؾو فيبلى بيكًرؾى ًفييىا، كى

مىى التٍَّطًييًر. قىاؿى تىعىالىى: ﴿قىٍد أىٍفمىحى مىٍف زىكَّاىىا﴾ ]الشمس:  تيٍطمىؽي عى ٍيًر، كى تيٍطمىؽي 9كىًثيري اٍلخى [ أىٍم طىيَّرىىىا ًمٍف اأٍلىٍدنىاًس، كى
ٍدًح قىاؿى تىعىالىى: ﴿فىبل تيزىكُّكا أىٍنفيسى  مىى اٍلمى ا عى ﴾ ]النجـ: أىٍيضن ـٍ ا: "اٍسـه ًلقىٍدرو مىٍخصيكصو ًمٍف 32كي شىٍرعن [ أىٍم تىٍمدىحيكىىا، كى

ةو ًبشىرىاًئطى". انظر: ٍرفيوي أًلىٍصنىاؼو مىٍخصيكصى مىاؿو مىٍخصيكصو يىًجبي صى
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج  

 (.62/ 2لمشربيني )
: "بضـ ( (2 كعيٍكؿ: قبيمة مف الرباب تستحمؽ، يقكلكف لمف يستحمقكنو عكمٌي،  ره الـ...أكلو، كسككف ثانيو، كآخعيٍكؿه

كىك اسـ امرأة حضنت بني عكؼ بف كائؿ بف عبد مناة بف أٌد ابف طابخة ابف الياس بف مضر فغمبت عمييـ كسٌمكا 
 (.143/ 4باسميا". انظر: معجـ البمداف لياقكت الحمكم )

ًقيؿى ىيكى فىٍقؤيىا بالشٍَّكؾ". انظر: النّْياية في غريب الحديث قاؿ ابف األثير: "أىٍم فىقىأىا ( (3 ٍيًرىىا، كى ديدةو ميٍحماىة أىٍك غى بحى
 (.403/ 2كاألثر )

دًَّة )( (4 اًرًبيفى ًمٍف أىٍىًؿ الكيٍفًر كىالرّْ دَّثىنىا 6802/ رقـ 162/ 8أخرجو البخارم؛ كتاب: الحدكد، باب: الميحى (، قاؿ: حى
ًميُّ ٍبفي عىبٍ  دَّ عى : حى ، قىاؿى دَّثىًني يىٍحيىى ٍبفي أىًبي كىًثيرو ، حى دَّثىنىا األىٍكزىاًعيُّ ، حى ًليدي ٍبفي ميٍسًمـو دَّثىنىا الكى ثىًني أىبيك ًقبلىبىةى ًد المًَّو، حى

، عىٍف أىنىسو  ٍرًميُّ : الحديث. الجى  قىاؿى
كىاًة البىقىًر )( (5 ٍفًص 1460رقـ / 119/ 2أخرجو البخارم؛ كتاب: الزَّكاة، باب: زى دَّثىنىا عيمىري ٍبفي حى         (، قاؿ: حى
ٍف أىًبي ذىرٍّ ا ، عى ٍيدو كًر ٍبًف سيكى ًف المىٍعري ، عى دَّثىنىا األىٍعمىشي دَّثىنىا أىًبي، حى ، حى : اٍنتىيىٍيتي ًإلىى النًَّبيّْ ٍبًف ًغيىاثو :  ، قىاؿى قىاؿى

مىؼى أىٍك: كىالًَّذم الى  -"كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدهً  ؿو تىكيكفي لىوي ًإًبؿه... الحديث. -ًإلىوى غىٍيريهي، أىٍك كىمىا حى ا ًمٍف رىجي  مى
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ٍبًد اً كمف لـ ييؤد زكاتيا فمىصيره يكـ القيامة كىًخيـ،   الفصؿ الثاني اًبًر ٍبًف عى ًف النًَّبيّْ  عىٍف جى  ، عى
 : قَّيىا"قىاؿى ، الى ييؤىدّْم حى ، كىالى غىنىـو ، كىالى بىقىرو اًحًب ًإًبؿو ا ًمٍف صى كىاتىوي، كى  ...مى اًحًب مىاؿو الى ييؤىدّْم زى الى ًمٍف صى

اعنا  كَّؿى يىٍكـى اٍلًقيىامىًة شيجى اليؾى الًَّذم ًإالَّ تىحى : ىىذىا مى ييقىاؿي ، كىىيكى يىًفرُّ ًمٍنوي، كى ٍيثيمىا ذىىىبى اًحبىوي حى أىٍقرىعى، يىٍتبىعي صى
ؿي ًبًو، فىًإذىا رىأىل أىنَّوي الى بيدَّ ًمٍنوي  مييىاكيٍنتى تىٍبخى عىؿى يىٍقضى ؿى يىدىهي ًفي ًفيًو، فىجى " (1)، أىٍدخى ـي اٍلفىٍحؿي ا يىٍقضى كىمى

(2). 

  اني: االنتفاع بالحيوانات المائية.المقصد الث  

فكما أنو مصدر حياة لما فكؽ األرض مف كائنات، كذلؾ ال تستطيع الماء أساس الحياة،  
عىٍمنىا﴿: تعالىا الحيكانات البىٍحرية العيش بدكنو، قاؿ   ، قاؿ[30: األنبياء] ﴾شىٍيءو  كيؿَّ  اٍلمىاءً  ًمفى  كىجى

ٍربىاف: أحدىما:الحيكاف الذم ال ييٍيمكو الما"ككم رحمو ا تعالى: النَّ  ذا أيٍخرج  ء ضى ما يعيش فيو، كا 
سىكىاءن مات  ،السمؾ بأنكاعو، فيك حبلؿمنو كاف عىٍيشو عىيش المذبكح، ك كال حاجة إلى ذبحو، كى

ٍدمىةو أك انحسار ماء أك ضرب مف الصَّ بسبب  ٍغطىةو أك صى ٍتؼى أىٍنًفًو... ظاىر، كىضى ياد، أك مات حى
ٍربي الثَّ  ا، فمنو طيرالضَّ كنحكىما، كىي  الماء، كىالبىطّْ كاأٍلىًكزّْ  اني: ما يعيش في الماء كفي اٍلبىرّْ أيضن

ابقة ييمكننا أف نقكؿ بأنو ييمكف كص السَّ صككما ىك ظاىر مف النُّ ، (3)"حبلؿ، كال تىًحؿ ًميتىتييا قطعان 
 لئلنساف أف ينتفع مف الحيكانات البحرية كما يمكنو أف ينتفع مف الحيكانات البَّرية بشكؿ عاـ.

 االنتفاع بمحوميا.أواًل: 

، قاؿ  أحؿ ا  ـٍ  أيًحؿَّ ﴿تعالى: ا لنا صيد البىحر كما أحؿ لنا صيد البىرّْ ٍيدي  لىكي  اٍلبىٍحرً  صى
تعالى: ا لئلنساف البىحر كما فيو مف منافع، قاؿ  ، كقد سىخَّر ا [96: المائدة] ﴾طىعىاميوي كى 
رى  الًَّذم كىىيكى ﴿ ا ًمٍنوي  ًلتىٍأكيميكا اٍلبىٍحرى  سىخَّ ٍيرىةى  ، كعٍف أىبىي[14: النحؿ﴾ ]طىًريِّا لىٍحمن  سىأىؿى : يىقيكؿي  ،ىيرى

                                                           
ييقى ( (1 امنا، كى ا ذيٍقتي قىضى : مى يىقيكليكفى ـي، كى : اٍلقىٍضـي: قاؿ ابف فارس: "اٍلقىٍضـي: قىٍضـي الدَّابًَّة شىًعيرىىىا؛ ييقىاؿي قىًضمىٍت تىٍقضى اؿي

ٍضـي ًباٍلفىـً كيمًّْو". انظر: مقاييس المغة )اأٍلىٍكؿي ًبأىٍطرىاًؼ اأٍلىسٍ  (. قاؿ ابف األثير: "القىٍضـ: اأٍلىٍكؿي 99/ 5نىاًف، كىاٍلخى
 (.77/ 4ًبأىٍطرىاًؼ اأٍلىٍسنىاًف". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )

اًنًع الزَّكىاًة ) ((2 ٍبًد اً 988/ رقـ 685/ 2أخرجو مسمـ؛ كتاب: الزَّكاة، باب: ًإثٍـً مى مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى      (، قاؿ: حى
ٍبًد اً ا اًبًر ٍبًف عى بىٍيًر، عىٍف جى ًمًؾ، عىٍف أىًبي الزُّ ٍبدي اٍلمى دَّثىنىا عى دَّثىنىا أىًبي، حى ، حى ًف النًَّبيّْ ٍبًف نيمىٍيرو : الحديث.، عى  ، قىاؿى

 .(275 – 274/ 3ركضة الطَّالبيف كعمدة المفتيف )( (3
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ؿه  الفصؿ الثاني ، نىٍركىبي  ًإنَّا المَّوً  كؿى رىسي  يىا: فىقىاؿى  ، النًَّبيَّ  رىجي نىٍحًمؿي  اٍلبىٍحرى اًء، ًمفى  اٍلقىًميؿى  مىعىنىا كى ٍأنىا فىًإفٍ  اٍلمى  ًبوً  تىكىضَّ
أي  عىًطٍشنىا، ٍيتىتيوي" اٍلًحؿُّ  مىاؤيهي  الطَّييكري  "ىيكى :  المَّوً  رىسيكؿي  فىقىاؿى  اٍلبىٍحًر؟ ًبمىاءً  أىفىنىتىكىضَّ مى

(1). 

مف أسماؾ بأنكاعيا، كييمكف استخداـ ليحكميا في العديد مف  ييستفاد مما في البَّحر 
ناعات يد مف الًميىف الميًيمة مما يي  -مثبلن  –كالميعمبات  الصّْ لدفع سبب ازدىارنا في التّْجارة، كًمٍينة الصَّ

يد، قاؿ  مىى﴿تعالى: ا عجمة االقتصاد، كتساعد صناعة السُّفف في الصَّ  ﴾تيٍحمىميكفى  اٍلفيٍمؾً  كىعى
مىؽى  الًَّذم المَّوي ﴿، قاؿ ا تعالى: [22: المؤمنكف]  فىأىٍخرىجى  مىاءن  السَّمىاءً  ًمفى  كىأىٍنزىؿى  كىاأٍلىٍرضى  السَّمىاكىاتً  خى
ـٍ  ًرٍزقنا الثَّمىرىاتً  ًمفى  ًبوً  رى  لىكي سىخَّ ـي  كى رى  ًبأىٍمًرهً  اٍلبىٍحرً  ًفي ًلتىٍجًرمى  اٍلفيٍمؾى  لىكي سىخَّ ـي  كى : إبراىيـ] ﴾اأٍلىٍنيىارى  لىكي
ياديف في الٌبٍحر، فيتـ [32 ، كيتـ نقؿ الرُّكاب عمييا، ككذلؾ يتـ االنتفاع بيا مف خبلؿ حمؿ الصَّ

، فيتميز ربى نٍ كت العى األسماؾ حي اصطياد أنكاع مختمفة مف األسماؾ كبىٍيعيا بأغمى األثماف، كمف 
اًبربكبر حجمو ٍكنىا :أنَّو قىاؿ ، عىٍف جى ٍيشى  غىزى بىطً  جى ٍعنىا عيبىٍيدىةى  أىبيك كىأيمّْرى  ،الخى  فىأىٍلقىى شىًديدنا، جيكعنا فىجي

كتنا البىٍحري  ، لىوي  ييقىاؿي  ًمٍثمىوي، نىرى  لىـٍ  مىيّْتنا حي ، ًنٍصؼى  ًمٍنوي  فىأىكىٍمنىا العىٍنبىري ذى  شىٍيرو  ًمفٍ  عىٍظمنا عيبىٍيدىةى  أىبيك فىأىخى
ًنيفىأىٍخبى  تىٍحتىوي  الرَّاًكبي  فىمىرَّ  ًعظىاًمًو، بىٍيًر، أىبيك رى اًبرنا سىًمعى  أىنَّوي  الزُّ  فىمىمَّا كيميكا: عيبىٍيدىةى  أىبيك قىاؿى : يىقيكؿي  ، جى
ًدينىةى  قىًدٍمنىا وي  ًرٍزقنا "كيميكا،: ، فىقىاؿى  ًلمنًَّبيّْ  ذىًلؾى  ذىكىٍرنىا المى " كىافى  ًإفٍ  أىٍطًعميكنىا المَّوي، أىٍخرىجى ـٍ  فىأىتىاهي  مىعىكي

ييـٍ  كتسعى العديد مف الدُّكؿ الستيراد األسماؾ المجمدة، فيناؾ العديد مف الدُّكؿ التي ، (2)فىأىكىمىوي  بىٍعضي
 ال يىًحدُّىا بىٍحر، فتساىـ الثَّركة السَّمكية في إنعاش األفراد كتمبية احتياج أيسىرىـ. 

ياضة.  ثانًيا: االنتفاع بيا في الَميو والر 

ككجكد زعانؼ ليا مما يساعدىا عمى الحركة كالسّْباحة،  األسماؾ تمتاز بجسميا االنسيابي،
نع مبلبس كأدكات ساعدتو عمى السّْباحة إلى أف  فىتفكر اإلنساف في خمقيا، ككانت النَّتيجة أف صى
أصبحت السّْباحة رياضة، فأقاـ المباريات كتنافس عمى الكصكؿ إلى أعمى المراتب فييا، فيحصؿ 

ت أسرتو، مما يدفع عجمة االقتصاد بيؤالء األفراد، كتقاـ كثير مف عمى الماؿ، فيسد حاجاتو كحاجا
األلعاب المائية كالرّْياضات، كالسباحة كرككب األمكاج كالتَّزلج عمى الثُّمكج، كيشارؾ بيا العديد مف 
الدُّكؿ المختمفة، كتتكج عند فكزىا بالبطكلة، فيشاىدىا كيتابعيا الكثير ممف ييكاىا، كذلؾ مف خبلؿ 

 .كىي بمثابة تنمية لبلقتصادييعرؼ بتذاكر حضكر المباراة، مما يؤدم إلى جمب الماؿ، ما 
                                                           

 (.65الحكـ عميو )صسبؽ تخريجو ك ( (1

  (.66سبؽ تخريجو )ص( (2
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، لتقديـ العيركض المختمفة إلسعاد  الفصؿ الثاني كذلؾ تستخدـ الحيكانات المائية كالدُّكلفيف ككمب البحر مثبلن
تقاف حركات ديربت عمييا، مما يساعد ف دخاؿ الفرحة عمييـ، فتقكـ بالمعب بالكرة كا  ي جمب النَّاس كا 

 الماؿ مف المشاىديف ليا، كتنمية االقتصاد.

ينة.  ثالثًا: االنتفاع بيا في الز 

لمبحر جماؿ كركنؽ ال ينتيي، فنستشعر أمامو عظمة الخالؽ البارم، فقد ركبو القادة 
كالفرساف ممف مضى، كلؤلسماؾ كالآلليء كالمرجاف قد حكل، كًسره في أعماقو كبيف أمكاجو قد 

ًلـ الستكشاؼ أعماقو لمعمر أفنى، ككـ مف حيكانات بحرية كأسماؾ مف أنكاع خفى، ككـ مف عا
 شتى تيكضع في أحكاض زينة فتصبح بيا البيكت كاألماكف أجمؿ كأبيى.

بياف، حتى لـ تتركيا ًرٍيشىة  كاألسماؾ متعددة األصناؼ كاأللكاف، يتمتع بمنظرىا الكبار كالصّْ
ينة في ىذه اآلكنة قد مؤلت كؿ مكاف، كفي فناف، فسبحاف ا الخالؽ المينعـ الم ناف، فأسماؾ الزّْ
 بيعيا ييحقؽ البائع في معيشتو األماف.

غار كالكبار  ككذلؾ تزيف البيكت بما يخرج مف البحر مف زلؼ كصدؼ، كيمعب بيا الصّْ
ياء، ففييا زينة كجماؿ كب كيستخرج مف البحر كذلؾ المؤلؤ كغيره، كتيزيف بيا غيرؼ البيكت كاألرفؼ،

ًمفى ﴿قاؿ ا تعالى:  يىٍعمىميكفى  لىوي  يىغيكصيكفى  مىفٍ  الشَّيىاًطيفً  كى كينَّا ذىًلؾى  ديكفى  عىمىبلن  كى اًفًظيفى  لىييـٍ  كى  ﴾حى
ًلئى، يىٍستىٍخًرجيكفى  اٍلمىاءً  ًفي: رحمو ا تعالى: أىمٍ  ، قاؿ ابف كثير [82: األنبياء] ٍيرى  الآلَّ " كىغى ، (1)ذىًلؾى

رى  الًَّذم كىىيكى ﴿ى: كقاؿ ا تعال ا ًمٍنوي  ًلتىٍأكيميكا اٍلبىٍحرى  سىخَّ كا طىًريِّا لىٍحمن تىٍستىٍخًرجي تىرىل تىٍمبىسيكنىيىا ًحٍميىةن  ًمٍنوي  كى  كى
ًلتىٍبتىغيكا ًفيوً  مىكىاًخرى  اٍلفيٍمؾى  لىعىمَّكيـٍ  فىٍضًموً  ًمفٍ  كى كفى  كى ، فتتزيف النّْساء بما يخرج منو [14: النحؿ﴾ ]تىٍشكيري
 لؤلؤ كمرجاف، فىييباع بأغمى األثماف، مما ييساىـ في دفع عجمة االقتصاد كازدىاره. مف

اًبر ٍكنىا :أنَّو قىاؿ كييستخرج مف حيكاف العنبر العيطكر، عىٍف جى ٍيشى  غىزى بىًط، جى  أىبيك كىأيمّْرى  الخى
ٍعنىا عيبىٍيدىةى  ا فىجي كتنا البىٍحري  فىأىٍلقىى شىًديدنا، جيكعن يّْتنا حي ، لىوي  ييقىاؿي  ًمٍثمىوي، نىرى  ـٍ لى  مى  ًنٍصؼى  ًمٍنوي  فىأىكىٍمنىا العىٍنبىري

"... الحديث : "كىافى رىسيكؿي اً عىٍف أىنىسو ، ك (2)شىٍيرو أىٍزىىرى المٍَّكفً  ، قىاؿى
، ًإذىا (1) ، كىأىفَّ عىرىقىوي المٍُّؤليؤي

                                                           
 (.359/ 5تفسير ابف كثير )( (1

  (.66سبؽ تخريجو )ص( (2
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مىشىى تىكىفَّأى  الفصؿ الثاني
ةن (2) ، كىالى مىًسٍستي ًديبىاجى

رً (3) ، كىالى شىًمٍمتي ًمٍسكىةن يرىةن أىٍليىفى ًمٍف كىؼّْ رىسيكًؿ اً ، كىالى حى
كىالى  (4)

ًة رىسيكًؿ اً  ٍنبىرىةن أىٍطيىبى ًمٍف رىاًئحى ، فيتـ استخراج العطكر مف حيكاف العنبر، مما ييؤدم إلى  "(5)عى
 التَّزيف برائحتو، ككذلؾ بيع عطره ليستفاد منو في التَّنمية االقتصادية.

 بًعا: االنتفاع بيا مف خالؿ إعداد األدوية.را

ييستفاد مف الحيكانات المائية في العديد مف األمكر السَّابقة الذّْكر، كذلؾ ييستفاد منيا في 
صناعة األدكية، فيستخرج مف األسماؾ الزّْيكت، فزيت السَّمؾ يحكم الكثير مف الفيتامينات، فيتـ 

لجسـ بو كيستخدـ لمعناية بالبشرة كغيرىا، كذلؾ مياه البحر تناكلو عمى صكرة كبسكالت، فىيىتقكم ا
    مفيدة لمجسـ، كما ىك الحاؿ في مياه البحر الميت حيث يستخدـ لمعبلج كالسَّياحة، فقد قاؿ 

ٍيتىتيوي" الًحؿُّ  مىاؤيهي، الطَّييكري  "ىيكى : عف مياه البحر النَّبي  مى
، ففي الحديث إباحة مياه البحر كما (6)

 إباحة مطمقة. يحكيو

ككذلؾ بجانب استخراج األدكية مف الكائنات المائية البحرية، تستخرج مف كائناتو النَّباتية  
األدكية كطحالب البحر حيث تنمك عند الصُّخكر، كىي متنكعة فتحتكم عمى المعادف كالكالسيـك 

  كغيرىا كتقكم مناعة الجسـ، كغيرىا مف الفكائد.

 

 

 

                                                                                                                                                                          
: األبيضي الميٍستىًنير،كالزٍَّىري كالزٍَّىرىةي: البياضي النيّْر، كىىيكى أحسفي اأٍلىٍلكىاًف. انظر: ( (1 النّْياية في قاؿ ابف األثير: اأٍلىٍزىىري

 (.321/ 2ب الحديث كاألثر )غري
ايىؿى ًإلىى قيٌداـ. انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )( (2  (.183/ 4أىٍم تىمى
ًريًر". انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمميبلَّ القارمء )( (3  (.3702/ 9ديباجة: "كىىيكى نىٍكعه ًمفى اٍلحى
 (.321/ 5اييس المغة البف فارس )الًمٍسؾي ًمفى الطّْيًب. انظر: مق( (4
ًة النًَّبيّْ ( (5 ًؾ ًبمىٍسًحًو ) أخرجو مسمـ؛ كتاب: الفضائؿ، باب: ًطيًب رىاًئحى ًليًف مىسًّْو كىالتَّبىرُّ ( 2330/ رقـ 1815/ 4كى

دَّثىنىا  ، حى بَّافي دَّثىنىا حى ، حى ٍخرو الدَّاًرًميُّ دَّثىًني أىٍحمىدي ٍبفي سىًعيًد ٍبًف صى ، عىٍف أىنىسو قاؿ: كحى دَّثىنىا ثىاًبته مَّاده، حى : حى ، قىاؿى
 الحديث.

 (.65كالحكـ عميو )ص سبؽ تخريجو( (6
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 واألنبياء عمييـ الس الـ في َتنمية الث روة الحيوانية. كة الن بي المطمب الر ابع: مشار  الفصؿ الثاني

كسائر األنبياء عمييـ السَّبلـ في تنمية الثَّركة الحيكانية بأنفسيـ، مما  لقد شارؾ النَّبي 
كاف لذلؾ مف األثر الكبير عمى نفكس المسمميف مما دفعيـ لبلىتماـ بالثَّركة الحيكانية التي كانت 

 مف مصادر التَّنمية االقتصادية عندىـ قديمنا كحديثنا. مصدرنا

 واألنبياء عمييـ الس الـ الغنـ. المقصد األوؿ: َرْعي الن بي 

 كرفع اليمـ لمكصكؿ إلى ،لقيادة األمـكاألنبياء عمييـ السَّبلـ مف قبؿ   نبيو  أرسؿ ا
ى ذلؾ، كىي مرحمة رىعي الغنـ؛ لما تجتمع فمذا كاف ال بد ليـ مف المركر بمرحمة التَّدرب عم ،القمـ

فات القيادية التي يتمكف مف  فات، كلما ييكسبو كذلؾ مف الصّْ ممة مف الصّْ فيو الغىنىـ مع البَّشر في جي
ٍيرىةى خبلليا قيادة األمـ، ف ًف النًَّبيّْ  ،عىٍف أىًبي ىيرى :  عى ا بىعىثى المَّوي "قىاؿى ـى  مى ، فىقىاؿى "نىًبيِّا ًإالَّ رىعىى الغىنى

: أى  ؟ فىقىاؿى ابيوي: كىأىٍنتى مىى قىرىاًريطى "ٍصحى ، كيٍنتي أىٍرعىاىىا عى ـٍ نىعى
أًلىٍىًؿ مىكَّةى" 

(1). 

الغىنىـ كًمف قىٍبمو  فمكانة النُّبكة ال يىٍعميكىا مىٍنصب كال قىٍدر، كمع ذلؾ فقد رىعىى النَّبي   
 المَّوً  رىسيكؿً  ًفي لىكيـٍ  كىافى  لىقىدٍ ﴿تعالى: ا نة لنا، قاؿ بلـ، كىـ القدكة كاأليسكة الحساألنبياء عمييـ السَّ 

سىنىةه  أيٍسكىةه  ك كىافى  ًلمىفٍ  حى ذىكىرى  اآٍلًخرى  كىاٍليىٍكـى  المَّوى  يىٍرجي كاف مع سيدنا ك  ،[21: األحزاب﴾ ]كىًثيرنا المَّوى  كى
مىا﴿تعالى: ا العصا ليتقكل بيا عمى رىٍعي الغىنىـ، قاؿ  مكسى   قىاؿى  * ميكسىى يىا ًبيىًميًنؾى  ٍمؾى تً  كى

امى  ًىيى  كَّأي  عىصى مىٍييىا أىتىكى مىى ًبيىا كىأىىيشُّ  عى ًليى  غىنىًمي عى  .[18 ،17: طو] ﴾أيٍخرىل مىآًربي  ًفييىا كى

 كما ذكرت –كرىٍعي الغىنىـ صفة ال نقص فييا، بؿ تيٍعًطى اإلنساف صفة القّْيادة كتيمكنو منيا 
مكا كتىكبركا عف التَّدرب عمى القيادة بؿ لك نظرنا إ -آنفنا لى مف يسكدنا مف السَّادة كالسَّاسة الذيف تىخَّ

يطرة عمى أنفسيـ مف الزالت، فكيؼ بيـ مع مف خبلؿ رىٍعي الغىنىـ كجدناىـ ال يستطيعكف السَّ 
بر كالحكمة كاشعكبيـ،  مد كالصَّ  لتَّكاضعفىًمٍينة الرَّعي ال يقدر عمييا الكثيركف، فتحتاج إلى اٍلجى

فات التي يىحتاج إلييا القادة في كؿ زماف، كمف استطاع أف يحكـ  كالتَّدبير كالعطؼ كغيرىا مف الصّْ
ا يىشيد لو الجميع في تىنميتو لمببلد دينينا كأخبلقينا كاقتصادينا كغيرىا مف  الغنـ حكـ األمـ، ككاف حاكمن

 النَّكاحي.

                                                           
 (.64)ص  تخريجوسبؽ ( (1
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 المقصد الث اني: الِحكمة مف َرْعي الَغَنـ: الفصؿ الثاني

 كتصفى بالتكاضع أنفسيـ ليأخذكا ليا عمييـ كسبلمو ا صمكات األنبياء رعاية في كالحكمة
         ، قاؿ (1)كالشفقة باليداية أمميـ سياسة إلى صيحةبالنَّ  سياستيا مف كيترقكا مكةبالخي  قمكبيـ

 رعاة بأحكاؿ تبارناكاع العباد، سياسة تعريفو في كتقدمةن  تكطئة ذلؾ أف" ابف بطاؿ رحمو ا تعالى:
يرادىا ليا، الكؤل اختيار مف راعييا عمى يجب كما الغنـ،  كالمراح المسرح كاختيار مكاردىا، أفضؿ كا 
 األمكر ىذه عمى كقؼ فإذا تعيدىا، سفكحي  أعيانيا كمعرفة بضعيفيا، كالرفؽ كسيرىا، كجبر ليا،
 إلياـ في الحكمةحجر رحمو ا تعالى: "، كقاؿ ابف (2)"بالغة حكمة كىذه العباد، لرعاية مثاالن  كانت

 مربأى  القياـ مف فكنومّْ كى يي  ما عمى عييارى بً  رفمى التى  ليـ صؿحٍ يى  أف بكةالنُّ  قبؿ ـنى الغى  رعي مف األنبياء
 بعد معياكجى  عييارى  عمى بركاصى  إذا يـنَّ ألى  ؛فقةكالشَّ  ـى مٍ الحً  ليـ ؿصّْ حى يي  ما الطتياخى مي  في كألف ،تيـمَّ أي 
 كعممكا ،ارؽكالسَّ  كغيره عبي سى  مف كىادي عى  عفٍ كدى  سرحمى  إلى سرحمى  مف كنقميا رعىالمى  في قيارُّ فى تى 

 األمة عمى برالصَّ  ذلؾ مف كافي لً أى  عاىدةالمي  إلى كاحتياجيا فياعٍ ضى  مع قيارُّ فى تى  كشدة باعياطً  اختبلؼى 
 فيككف ليا عاىدالتَّ  كأحسنكا ،عيفيابض قكافى كرى  رىاسٍ كى  فجبركا عقكليا كتفاكت ياباعى طً  اختبلؼ فكارى كعى 
 عمى دريجالتَّ  مف ليـ صؿحٍ يى  لما ةمى ىٍ كى  ؿكَّ أٌ  مف بذلؾ القياـ فكامّْ كي  لك مما أسيؿ ذلؾ ةقَّ لمشى  ميـمُّ حى تى 

 إذا الرجؿ أف ذلؾ في  ا حكمة كمف، كقاؿ ابف كثير رحمو ا تعالى: "(3)"نـالغى  برعي ذلؾ
 إلى ذلؾ مف نتقؿا فإذا ،اتعطفن  طؼكالمي  الرأفة قمبو سكف البيائـ ؼأضع ىي التي نـالغى  استرعى
 .(4)"األحكاؿ عدؿأ في فيككف الغريزم مـكالظَّ  ،بيعيةالطَّ  الحدة مف أكالن  ىرب قد كاف ،ؽمٍ الخى  رعاية

 الُخالصة: 

نمية كاالنتفاع بيا لتى  ،ركة الحيكانيةفي حماية الثَّ الذم ذىكىٍرتو مف المىٍنيج اإلسبلمي ىذا 
، كىك أعظـ مما ذكرت، كلكف لعدـ إمكانية حصره في غيض مف فيض ىك إنما االقتصادكازدىار 

ٍنيج بما ذكرتو، ألبيف لمعالميف  كيريقات مثؿ ىذه؛ لكثرة تشعبو كجزئياتو اكتفيت باإلشارة إلى ىذا المى
ٍنيج، كبالخصكص منيـ مف يىدَّعكف اإلنسانية أك يىدَّعكف بيعد الدّْيف اإلسبلمي عف  ًعظـ ىذا المى

                                                           
 (.6/ 14ككم عمى مسمـ )شرح النَّ ( (1
 (.386/ 6شرح صحيح البخارم )( (2

 (.441/ 4فتح البارم )( (3
 (.509/ 5ركح البياف )( (4
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جكانب الحياة االقتصادية كالتَّنمكية كغيرىا مف نكاحي الحياة، أك أنَّو ال يصمح لزماننا، بأنو أصمح  الفصؿ الثاني
 أكالن، كالسَّعادة لمبشرية جمعاء في ا  ضاما يككف لزماننا، بؿ ال يىٍصميح زماننا إال بو؛ ألف فيو رً 

 ثانينا. أمر ا تعالى كنبيو  الدُّنيا كاآلخرة إذا ساركا عميو ًكٍفؽَّ 

 المبحث الث اني
راعية  اَلْمنيج الن بوي في الت نمية االقتصادية مف خالؿ َتنمية الث روة الز 

إف ًمٍف أىـ عكامؿ قياـ الحضارات، األرض الخصبة كالماء الكفير، فمـ تىقيـ حضارة عمى 
ٍيرات حى إال أف يىككف أى  أرض بكر، ككذلؾ االحتبلؿ ال ييسيطر كال يىٍحتؿ دكلةن  د أىدافو السَّيطرة عمى خى

، فما عمى لئلنساف األرض كما عمييا، كجعميا صالحةن  الدَّكلة كاالٍنًتفىاع ًبمىكاردىا، كسىخَّر ا 
بو، فيك الذم ييٍنبت النَّبات في األرض، يفيك حس اإلنساف إال أف يعمؿ كيتككؿ عمى ا 

فىؿ القرآف الكريـ كالسُّنة النَّبكية كقد البذكر في األرض كالحىرث، ميكاإلنساف ما عميو سكل رى  حى
مف أجؿ ضماف الحفاظ عمييا  ،الميطَّيرة بالعديد مف النيصكص التي تىٍحكيـ ًعبلقة اإلنساف بالبيئة

ـٍ نى تعالىا كاستمراريتيا، قاؿ  ا تىٍحريثيكفى * أىأىٍنتيـٍ تىٍزرىعيكنىوي أى ٍحفي الزَّاًرعيكفى * لىٍك نىشىاءي : ﴿أىفىرىأىٍيتيـٍ مى
﴾ ]الكاقعة:  ا فىظىٍمتيـٍ تىفىكَّييكفى طىامن عىٍمنىاهي حي راعة المصدر الرَّ 65 - 63لىجى ئيس في تكفير الغذاء [، فالزّْ

كالذم ال غنى عنو، كتيعد زراعة األراضي مصدرنا مف مىصادر الدَّخؿ التي تىعيكد بالفائدة عمى الفرد، 
ٍنسىافي  فىٍميىٍنظيرً ﴿قاؿ ا تعالى:  يىتيا كاالىتماـ بيا،كال بد مف تىٍنمً  بىٍبنىا أىنَّا * طىعىاًموً  ًإلىى اإٍلً  اٍلمىاءى  صى

بِّا بِّا ًفييىا فىأىٍنبىٍتنىا * شىقِّا اأٍلىٍرضى  شىقىٍقنىا ثيَـّ  * صى قىٍضبنا كىًعنىبنا * حى ٍيتيكننا * كى نىٍخبلن  كىزى دىاًئؽى  * كى ٍمبنا كىحى  * غي
فىا راعة ًمٍينة عالمية كاسعة االنتشار،  ،[32 - 24: عبس] ﴾كىأًلىٍنعىاًمكيـٍ  لىكيـٍ  مىتىاعنا * كىأىبِّا ًكيىةن كى كالزّْ

ناعة التي تتركز في مناطؽ دكف أخرل، فحيثما كيًجد  فعكامميا ميتىكفرة في كؿ مكاف، ًبخبلؼ الصّْ
ناعة  راعة تتميز عف الصّْ راعة، فالزّْ  كالتّْجارة كغيرىا فيي أىساس االستقرار. اإلنساف كيًجدت الزّْ

راعة مف أىـ فركع اإلنتاج في اإلسبلـ، فيي المصدر األكؿ كالرَّ  ئيس لمغذاء لحياة كالزّْ
ناعة ثىمىرتييا "الفبلحة"مدكف رحمو ا تعالى عف صناعة اإلنساف كالحيكاف، قاؿ ابف خى  : "ىذه الصّْ

بيكب بالقياـ عمى إثا رة األرض ليا اٍزًدرىاًعيىا كعبلج نىبىاتيا كتىعىيًُّده بالسَّقي كالتَّنمية اتخاذ األقكات كالحي
حكاـ األعماؿ لذلؾ، كتحصيؿ أسبابو  ،إلى بيميكغ غايتو بّْو مف ًغبلفو كا  ثـ حصاد سينبمو كاستخراج حى

ال مة لمقكت الميكىمّْؿ لحياة اإلنساف غى نائع لما أنَّيا ميحىصّْ دىكىاًعيو، كىي أقدـ الصَّ  .(1)بنا"كى
راعة، التي  كال بد مف النَّماء كالتَّطكير لكؿ عنصر مف عناصر كمككنات البيئة، كمنيا الزّْ
راعية في  ال غنى لئلنساف عنيا، كسيتـ بإذف ا تعالى الكىٍشؼ عف المنيج النَّبكم في التَّنمية الزّْ

 راعية.المطالب اآلتية، كلكف سأبدأ أكالن بإيضاح المقصكد مف التَّنمية الزّْ 
                                                           

 (.406 /1مقدمة ابف خمدكف )( (1
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راعةالمطمب األوؿ الفصؿ الثاني  .: تعريؼ الز 
راعة مف النَّاحية الميغىكية كاالصطبلحية عمى النَّحك  كيتضمف ىذا المطمب معرفة معنى الزّْ

 التَّالي:
راعة لغًة.  المقصد األوؿ: تعريؼ الز 

مىى تىٍنًميى  رىعى( الزَّاءي كىالرَّاءي كىاٍلعىٍيفي أىٍصؿه يىديؿُّ عى ، قاؿ ابف فارس: ")زى كؼه ٍرعي مىٍعري ًة الشٍَّيًء، فىالزَّ
 : ييـٍ يىقيكؿي كىافى بىٍعضي ٍرًع التٍَّنًميىةي، كى : أىٍصؿي الزَّ ًميؿي قىاؿى اٍلخى مىكىانيوي اٍلميٍزدىرىعي، كى ٍرعي طىٍرحي اٍلبىٍذًر ًفي كى الزَّ

، كىاأٍلىٍصؿي ًفي ذىًلؾى كيمًّْو كىاًحده  ا نىبىتى ٍرعي اٍسـه ًلمى رىعى الحىبَّ يىٍزرىعيو قاؿ ابف منظكر: "ك  ،(1)اأٍلىٍرًض، كىالزَّ زى
ٍرعي نى  : الزَّ ًقيؿى كع، كى ري ٍمعيوي زي مىى البيٌر كالشًَّعير، كىجى مىبى عى قىٍد غى ٍرعي كى ـي الزَّ ٍرعان كًزراعةن: بىذىره، كىااًلٍس بىاتي زى

" كيؿّْ شىٍيءو ييٍحرىثي
راعة ًىيى :"ًقيؿى ، ك (2)  .(3)"اأٍلىٍرضي الًَّتي تيٍزرىعي  الزّْ

 رع بىٍذر الحىبّْ كنماؤه.فالزَّ  
راعة اصطالًحا.المقصد الث اني  : تعريؼ الز 

عدادىا  :التَّعريؼ المفظي لمزراعة بأنيا فبلحة األرض يقتصر عمى حرث األرض كا 
راعة حالينا تتجاكز ذلؾ في أنشطة أخرل ترتبط بالزّْ لمزّْ  راعة سكاء بطريؽ راعة، بينما أصبحت الزّْ

غير مباشر، فقد امتدت لتشمؿ جميع األنشطة التي يقكـ بيا اإلنساف لتكفير الغذاء مباشر أك 
لئلنساف كالحيكاف مف خبلؿ تحكمو في الظُّركؼ البيئية في ضكء قدراتيا بحيث يقكـ بتشكيميا 

عدادىا بحيث   .(4)حقؽ لو سبؿ الحياة التي يريدىاتكا 
ًعٍمـ يىبحث عف خكاص نكع "راعة بأنَّو: كقد عىرَّؼ "طاش كبرم زاده" عمـ الفبلحة أك الزّْ 

ارىا، كمىٍكضيكعو نكع النَّباتات كفائدتو، كمنفعتو لمتداكم  نىافعيا كمىضى النَّباتات، كعجائبيا كأشكاليا كمى
جميع العىمميات التي تىٍيدؼ إلى تىٍيًيئة البيئة المينىاسبة لنمك النَّباتات "راعة بأنَّيا: الزّْ ، كعيرّْفت (5)"بو
تمؾ التي تىٍشمؿ األعماؿ المينًتجة التي يقـك "، كتيعىرَّؼ بأنيا: "بية الحيكانات التي يىحتاجيا اإلنسافكتر 

راعي، كلتحسيف عمميات نيمك النَّبات كالحيكاف، بقصد  بيا المزارعكف لمنييكض بعممية اإلنتاج الزّْ
ٍنتىجات النَّباتية كالحيكانية المطمكبة  .(6)"تكفير المي

                                                           
 (.50/ 3مقاييس المغة )( (1
 (.141/ 8لساف العرب )( (2
 (.301/ 2النّْياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير )( (3
راعة لعمي أحمد ىاركف )ص( (4  (.19جغرافية الزّْ
 (.24الحفاظ عمى البيئة في العصكر العربية اإلسبلمية لميدم السامراني )ص( (5

راعة ( (6  (.19لعمي أحمد ىاركف )صجغرافية الزّْ



راعيةوال الحيوانية الث روة َتنمية خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج        ز 

 
197 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الثالفصؿ الث  

، بأنيا: "جميع العىمميات التي يقـك راعةالزّْ ا ذكرناه مف تعريفات ييمكننا تعريؼ كمف خبلؿ م الفصؿ الثاني
بيا المزارعكف لتىٍيًيئة البيئة الميناسبة لنمك النَّباتات، كتربية الحيكانات التي يىحتاجيا اإلنساف، بقصد 

 تكفير المينتجات النَّباتية كالحيكانية المطمكبة".
راعية.المقصد الث الث: تعريؼ الت    نمية الز 

راعية ىي: "االستغبلؿ األمثؿ لعكامؿ اإلنتاج الزّْ       راعي، كبمستكل فني مرتفع يحقؽ التَّنمية الزّْ
راعي الفردم كالقكمي زيادة  راعي، بما يؤدم إلى زيادة الدَّخؿ الزّْ زيادة في إنتاجية عكامؿ اإلنتاج الزّْ

"نشاط اقتصادم ييدؼ إلى استغبلؿ الثَّركة لمحصكؿ عمى ، كقد عيرّْفت بأنيا: (1)مستمرة كمتكاصمة"
ثركة، عف طريؽ زيادة اإلنتاج النَّباتي كالحيكاني بكاسطة التُّربة، كتحسيف ظركؼ إنتاجيا لسد 

 .(2)حاجات اإلنساف مف مأكؿ كممبس"
راعي يكصؿ إلى أعمى درجات          التَّنمية فالميبلحظ أف االستغبلؿ األمثؿ لعكامؿ اإلنتاج الزّْ

راعية، حيث تستخدـ الكسائؿ التّْكنكلكجية الحديثة، كاأليدم العاممة الميتقنة الماىرة، كقد ارتأيت  الزّْ
راعي كاستصبلح األراضي  راعية بأنيا: "االستغبلؿ األمثؿ لعكامؿ اإلنتاج الزّْ إلى تعريؼ التَّنمية الزّْ

يادة في ا راعي، مما ييؤدبأمثؿ الطُّرؽ، مما ييحقؽ النَّماء كالزّْ م إلى زيادة  دخؿ األفراد، إلنتاج الزّْ
 كؿ القائمة عمى ذلؾ".كالدُّ 

راعي كاستصبلح األراضي يككف باستخداـ أحدث ما        كاالستغبلؿ األمثؿ لعكامؿ اإلنتاج الزّْ
في كصؿ إليو اإلنساف مف أدكات تكنكلكجية تيعيف عمى ذلؾ، كاختيار العامؿ كالفبلح األكثر اتقاننا 

مف كسائؿ كطرؽ كثيرة،  استعماليا كفي القياـ عمى عممو، كبما دلنا عميو الحبيب المصطفى 
يادة في اإلنتاج كالتَّنمية لدل الفرد كالمجتمع، كالتي أشير إلى شيء منيا في المطالب  لتحقيؽ الزّْ

 التَّالية:
راعة مف خالؿ الَحث  عمييا.  المطمب الث اني: َتنمية الز 

رعت، أك إذا نظر  كلنا، ال نىًجد سيكل أرض قد بيني عمييا العمراف أك زي نا في كؿ مكاف مف حى
تيًركت ببل استثمار، ككثير مف الدُّكؿ ال تىٍيتـ باستصبلح أراضييا بؿ تبقى في حاجة الغير دائمنا، 

ٍف أىنىسى لـ يىٍغفؿ عف ىذا الجانب، فقد دعا إلى زراعة األراضي كالحثّْ عمى ذلؾ، عى  كلكف النَّبي 
اًلؾو ا : قىاؿى رىسيكؿي اً  ٍبفى مى ـٍ فىًسيمىةه، فىًإٍف اٍستىطىاعى أىٍف الى يىقيكـى قىاؿى ًدكي ًبيىًد أىحى : "ًإٍف قىامىًت السَّاعىةي كى

تَّى يىٍغًرسىيىا فىٍميىٍفعىٍؿ" حى
، فالحديث يبيف مدل حرص اإلسبلـ عمى التَّنمية االقتصادية كدعكتو إلى (3)

                                                           
راعة كالتَّنمية لسعد طو عبلـ )ص( (1  (.40الزّْ

 (.12انظر: التَّنمية االقتصادية في السُّنة النَّبكية، د. ضياء محمد محمكد المشيداني )ص( (2
دَّثىنى 12981/ رقـ 296/ 20أخرجو أحمد في مسنده )( (3 مَّاده، حى دَّثىنىا حى ، حى دَّثىنىا بىٍيزه : (، قاؿ: حى ٍيدو قىاؿى ـي ٍبفي زى ا ًىشىا

: قىاؿى رىسيكؿي اً  اًلؾو قىاؿى  =                                                         : الحديث.سىًمٍعتي أىنىسى ٍبفى مى
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، ككاف في غاية اإلغراء أف مف خبلليا حتى كلك في آخر لحظة مف حياة اإلنساف األرضإعمار  الفصؿ الثاني
راعة باألجر، كاعتبار ىذا العمؿ الذم ينفع النَّاس في الدُّنيا، سببنا في ثكاب ا  فعف ، ربط الزّْ

ؿى النًَّبيُّ جابر بف عبد ا  مىى أيْـّ مىٍعبىدو  ، قاؿ: "دىخى اًئطناعى ٍعبىدو مىٍف غىرىسى ىىذىا فىقى  (1)حى اؿى يىا أيَـّ مى
ـي غىٍرسنا : فىبلى يىٍغًرسي اٍلميٍسًم ، فىقىالىٍت بىٍؿ ميٍسًمـه، قىاؿى ـٍ كىاًفره ـه أى النٍَّخؿى أىميٍسًم
فىيىٍأكيؿى ًمٍنوي ًإٍنسىافه كىالى دىابَّةه  (2)

ًة" دىقىةن ًإلىى يىٍكـً اٍلًقيىامى كىالى طىٍيره ًإالَّ كىافى لىوي صى
: "مىا ، قاؿ: قاؿ رسكؿ ا ، كعف أنس بف مالؾ (3)

ا فىيىٍأكيؿي ًمٍنوي طىٍيره أىٍك ًإٍنسىافه أىٍك بىًييمىةه ًإالَّ كىافى لىوي  ٍرعن دىقىةه" ًمٍف ميٍسًمـو يىٍغًرسي غىٍرسنا أىٍك يىٍزرىعي زى  .(4)ًبًو صى

ا" أك لمتنكيع؛ ألفَّ  يىٍغًرسي غىٍرسنا أىكٍ "في قكلو: "قاؿ ابف حجر رحمو ا تعالى:  ٍرعن  يىٍزرىعي زى
رع غير الغىٍرس" ا –، كقاؿ (5)الزَّ مىى ًعمىارىة : أيضن ٌض عى ٍرع كىاٍلحى ًديث فىٍضؿ اٍلغىٍرس كىالزَّ ًفي اٍلحى "كى

                                                                                                                                                                          

 تخريج الحديث:= 
/ 3سي في مسنده )( عف أبي الكليد، كأخرجو أبك داكد الطَّيال479/ رقـ 168أخرجو البخارم في األدب المفرد )ص

(، كبلىما )أبك الكليد، أبك داكد الطَّيالسي( عف حمَّاد بف سممة، كأخرجو ابف األعرابي في معجمو 2181/ رقـ 545
 ( مف طريؽ شعبة، كبلىما )حمَّاد بف سممة، شعبة بف الحجاج( عف ىشاـ بف زيد بو بنحكه.181/ رقـ 116/ 1)

 دراسة رواة الحديث:
تغير حفظو بأخرة، قاؿ عنو ابف حجر: "ثقة عابد أثبت النَّاس في ثابت  حم اد بف سممة أف جميع ركاتو ثقات، إال

(، كلكف ال يضره ذلؾ في حديثنا؛ ألنو تيكبع 1499/ رقـ 178)صالبف حجر كتغير حفظو بأخرة". تقريب التَّيذيب 
الكرد العتكي مكالىـ أبك بسطاـ  كىك: شعبة بف الحجاج بف -كما بينت في التَّخريج–مف ًقبىؿ شعبة بف الحجاج 

الكاسطي ثـ البصرم ثقة حافظ متقف، كاف الثكرم يقكؿ: ىك أمير المؤمنيف في الحديث، كىك أكؿ مف فتش بالعراؽ 
 (.2790/ رقـ 266)صالبف حجر يذيب عف الرجاؿ، كذب عف السُّنة ككاف عابدنا. تقريب التَّ 

 الحكـ عمى الحديث:
سناد، قاؿ  قمت: حيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا )صحيح اإلو  (:9/ رقـ 38/ 1األلباني في سمسمة األحاديث الصَّ

/ رقـ 251/ 20"ىذا سند صحيح عمى شرط مسمـ"، كقاؿ شعيب األرنؤكط في تعميقاتو عمى مسند أحمد )
مـ". (: "إسناده صحيح عمى شرط مسمـ، رجالو ثقات رجاؿ الشَّيخيف غير حمَّاد بف سممة، فمف رجاؿ مس12902

 أعمـ.تعالى كا 
. انظر: شرح النَّككم عمى مسمـ )( (1 اًئطه الى سىٍقؼى سيمّْيى ًبذىًلؾى أًلىنَّوي حى  (.235/ 1أىٍم: بيٍستىاننا كى
ٍمعي أىٍغراس". انظر: لساف العرب )( (2 ري الًَّذم ييٍغرىس، كىاٍلجى  (.154/ 6قاؿ ابف منظكر: "كالغىٍرس: الشَّجى
ٍرًع )أخرجو مسمـ؛ كتا( (3 دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي سىًعيًد 1552/ رقـ 1189/ 3ب: الميساقاة، باب: فىٍضًؿ اٍلغىٍرًس كىالزَّ (، قاؿ: حى
،ا ك ٍبفي ًدينىارو ًني عىٍمري اؽى، أىٍخبىرى دَّثىنىا زىكىًريَّا ٍبفي ًإٍسحى ٍكحي ٍبفي عيبىادىةى، حى دَّثىنىا رى ، حى ـى اًبرى  ٍبًف ًإٍبرىاًىي ٍبًد اً  أىنَّوي سىًمعى جى ،  ٍبفى عى

: الحديث.  يىقيكؿي
 (.44سبؽ تخريجو )ص( (4
 (.3/ 5فتح البارم )( (5
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رع كأف أجر (1)اأٍلىٍرض" الفصؿ الثاني ، كقاؿ النَّككم رحمو ا تعالى: "في الحديث فضيمة الغىٍرس، كفضيمة الزَّ
ا فاعؿ ذلؾ ميستمر م رع، كما تىكلد منو إلى يكـ القيامة... كفي ىذه األحاديث أيضن ا داـ الغىٍرس كالزَّ

اًلو أك أٍتمىفىٍتو  أف الثَّكاب كاألىٍجر في اآلخرة ميٍختص بالميٍسمميف كأفَّ اإلنساف ييثاب عمى ما سيًرؽ مف مى
ا" دىابَّة أك طىائر كنىٍحكيىيمى
(2). 

راعة، كيىحي  راعة ىي مىصدر ًغذاء لئلنساف  ثُّ عمييا؛ ألفَّ فاإلسبلـ يدعك إلى الزّْ الزّْ
ف لـ يستطع زراعتيا  كالحيكاف، كحىثَّ رسكؿ ا  رع كالنَّبات كاألشجار، كا  عمى تىٍعمير األرض بالزَّ

: "مىٍف ، قاؿ: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو فعف أبي ىريرة لعذر ًجسماني فعميو أف يىٍمنىحيا ًلمىف يىٍعميريىا، 
وي" كىانىتٍ  اهي، فىًإٍف أىبىى فىٍمييٍمًسٍؾ أىٍرضى كعىٍف اٍبف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي ، (3)لىوي أىٍرضه فىٍميىٍزرىٍعيىا، أىٍك ًليىٍمنىٍحيىا أىخى

ا، أىفَّ رىسيكؿى اً  ٍنييمى مىيٍ  عى ذى عى ٍيره لىوي ًمٍف أىٍف يىٍأخي وي، خى اهي أىٍرضى ؿي أىخى ىٍف يىٍمنىحى الرَّجي : "ألى اقىاؿى ٍرجن يىا خى
(4) 

ا" ٍعميكمن مى
(5). 
راعة مف الًميىف كالًحرىؼ الميًيمىة في التَّنمية االقتصادية، قاؿ   تعالى:﴿مىثىؿي الًَّذيفى ا كالزّْ

بَّ  بَّةو أىٍنبىتىٍت سىٍبعى سىنىاًبؿى ًفي كيؿّْ سيٍنبيمىةو ًمائىةي حى ثىًؿ حى اًعؼي ييٍنًفقيكفى أىٍمكىالىييـٍ ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىمى ةو كىالمَّوي ييضى
ًميـه﴾ ]البقرة:  ٍف يىشىاءي كىالمَّوي كىاًسعه عى [، قاؿ القيرطبي رحمو ا تعالى: "في ىذه اآلية دليؿ عمى 261ًلمى

رع مف أعمى الًحرىؼ التي يتَّخذيىا النَّاس  .(6)كالمكاسبي التي يىشتغؿ بيا العيمَّاؿ" ،أف اتخاذ الزَّ
راعة مف الكسا ًفي اأٍلىٍرًض ا قاؿ ئؿ الدَّالة عمى قيدرة الخالؽ كعىظمتو، كًمينة الزّْ تعالى: ﴿كى

﴾ ]الذاريات:  كفى ـٍ أىفىبلى تيٍبًصري ًفي أىٍنفيًسكي [، قاؿ ابف كثير رحمو ا 21، 20آيىاته ًلٍمميكًقًنيفى * كى
تو البىاىرة مما قد نكؼ  تعالى: "أم فييا مف اآليات الدَّالة عمى عىظىمة خالقيا كقيٍدرى ذىرىأى فييا مف صي

النَّبات كالحيكانات كالًمياد كالجباؿ كالًقفىار كاألنيار كالبحار، كاختبلؼ أىٍلًسنىة النَّاس كأىٍلكىاًنيـ كما 
ًبميكا عميو مف اإلرادات كالقيكىل، كما بينيـ مف التَّفاكت في العيقكؿ كالفييـك كالحركات كالسَّعادة  جي

                                                           
 (. 4/ 5) البارم فتح( (1
 (.213/ 10شرح النَّككم عمى مسمـ )( (2

ًميٍّ ا1544/ رقـ 1178/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: البيكع، باب: ًكرىاًء اأٍلىٍرًض )( (3 سىفي ٍبفي عى دَّثىنىا حى ، (، قاؿ: حى ٍمكىاًنيُّ ٍلحي
ٍبًد الرٍَّحمى  مىمىةى ٍبًف عى ، عىٍف أىًبي سى ٍف يىٍحيىى ٍبًف أىًبي كىًثيرو دَّثىنىا ميعىاًكيىةي، عى دَّثىنىا أىبيك تىٍكبىةى، حى ٍيرىةى حى : ًف، عىٍف أىًبي ىيرى ، قىاؿى

 : الحديث.قىاؿى رىسيكؿي اً 
 (.111/ 1قاؿ ابف حجر: أم أجرنا. انظر: فتح البارم )( (4
نىا 1550/ رقـ 1184/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: البيكع، باب: اأٍلىٍرًض تيٍمنىحي )( (5 دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى، أىٍخبىرى (، قاؿ: حى

، فىاسٍ  ًديجو : اٍنطىًمٍؽ ًبنىا ًإلىى اٍبًف رىاًفًع ٍبًف خى اًىدنا، قىاؿى ًلطىاكيسو ك، أىفَّ ميجى ، عىٍف عىٍمرو ٍيدو ادي ٍبفي زى مَّ ، عىٍف حى ًديثى ٍع ًمٍنوي اٍلحى مى
ًف النًَّبيّْ  ـي أىفَّ رىسيكؿى اً أىًبيًو، عى : ًإنّْي كىاً لىٍك أىٍعمى : فىاٍنتىيىرىهي، قىاؿى دَّثىًني مىٍف ىيكى  ، قىاؿى لىًكٍف حى ا فىعىٍمتيوي، كى ٍنوي مى نىيىى عى

، أىفَّ رىسيك  ، يىٍعًني اٍبفى عىبَّاسو ـٍ ـي ًبًو ًمٍنيي : الحديث. ؿى اً أىٍعمى  قىاؿى
 (.305/ 3تفسير القرطبي )( (6
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ؿ الذم ىك ميٍحتىاج كالشَّقاكة، كما في تركيبيـ  الفصؿ الثاني مف الًحكىـ في كضع كيؿّْ عضك مف أعضائيـ في المىحى
 .(1)إليو فيو"

راعة مف خالؿ مشاركة الن بي   فييا. المطمب الث الث: َتنمية الز 
يادم النَّاجح ىك الذم يرتقي بالعممية اإلنتاجية، كيينمي ميارات العامميف، فيبدأ  القائد الرّْ

راعية، كلـ يكتؼً  ميف معو، كلقد دعا النَّبي بنفسو كمف ثـى بالعام فقط  إلى تىنمية األراضي الزّْ
سىنة، بالدَّ  راعة فيك األيٍسكة الحى راعة، بؿ تىعىدل ذلؾ إلى مشاركتو في الزّْ فالتَّنمية عكة كالحىثّْ عمى الزّْ

ؤدم إلى عاكف مما يي االقتصادية تىتىطَّمب مشاركة مف القيكىل كاألفراد، فبتحقؽ المشاركة يىسيكد التَّ 
اح المشاريع التَّنمكية.  ازدىار االقتصاد كنىجى

ٍممىافي ًإلىى رىسيكًؿ اً رس، فقد ذيًكر أنَّ في الغى  كقد شارؾ النَّبي  اءى سى ـى  و: جى ًحيفى قىًد
عىيىا بىٍيفى يىدىٍم رىسيكًؿ اً  مىٍييىا ريطىبه فىكىضى ًدينىةى ًبمىاًئدىةو عى ؟  رىسيكؿي اً ، فىقىاؿى اٍلمى ٍممىافي "مىا ىىذىا يىا سى

اءى مً " فىعىيىا، فىجى دىقىةى"، فىرى : "اٍرفىٍعيىا؛ فىًإنَّا الى نىٍأكيؿي الصَّ . قىاؿى اًبؾى مىى أىٍصحى مىٍيؾى كىعى دىقىةه عى : صى فى اٍلغىًد قىاؿى
؟ "قىا ٍممىافي : "مىا ىىذىا يىا سى عىوي بىٍيفى يىدىٍيًو، قىاؿى : ًبًمٍثًمًو، فىكىضى ، قىاؿى اًبؾى مىى أىٍصحى مىٍيؾى كىعى دىقىةه عى : صى ؿى

دىقىةى "اٍرفىٍعيىا؛ فىًإنَّا الى  : "مىا ىىذىا  نىٍأكيؿي الصَّ عىوي بىٍيفى يىدىٍيًو يىٍحًمميوي فىقىاؿى اءى ًمفى اٍلغىًد ًبًمٍثًمًو، فىكىضى فىعىيىا، فىجى "، فىرى
، فىقىاؿى رىسي  : ىىًديَّةه لىؾى ؟" فىقىاؿى ٍممىافي مىى  كؿي اً يىا سى اتىـً الًَّذم عى اًبًو: "اٍبسيطيكا"، فىنىظىرى ًإلىى اٍلخى أًلىٍصحى

ًد فىاٍشتىرىاهي رىسيكؿي اً  ظىٍيًر رىسيكًؿ اً  كىافى ًلٍميىييكى مىى أىٍف يىٍغًرسى  فىآمىفى ًبًو، كى كىذىا ًدٍرىىمنا، كىعى ًبكىذىا كى
تَّ  ٍممىافي ًفييىا حى ـى نىٍخبلن فىيىٍعمىؿى سى : فىغىرىسى رىسيكؿي اً  ،ى تيٍطًع ،  قىاؿى النٍَّخؿى ًإالَّ نىٍخمىةن كىاًحدىةن غىرىسىيىا عيمىري

ـٍ تىٍحًمًؿ النٍَّخمىةي، فىقىاؿى رىسيكؿي اً  لى اًميىا كى مىًت النٍَّخؿي ًمٍف عى مى : أىنىا فىحى : "مىا شىٍأفي ىىًذًه؟ "قىاؿى عيمىري
ٍستييىا يىا رىسيكؿى اً  : فىنىزىعىيىا رىسيكؿي اً غىرى اًميىا، قىاؿى مىٍت ًمٍف عى مى ، ثيَـّ غىرىسىيىا فىحى

يتبيف مف خبلؿ ، ك (2)

                                                           
 (.391/ 7تفسير ابف كثير )( (1
دَّثىًني 22997/ رقـ 103 - 102/ 38أخرجو أحمد في مسنده )( (2 ، حى سىٍيفه دَّثىًني حي بىاًب، حى ٍيدي ٍبفي اٍلحي دَّثىنىا زى (، قاؿ: حى

: سىًمٍعتي بيرى  ٍيدىةى قىاؿى ٍبدي اً ٍبفي بيرى ٍممىافي ًإلىى رىسيكًؿ اً عى اءى سى : جى  ... الحديث. ٍيدىةى يىقيكؿي

 تخريج الحديث:
(، كالبييقي 2183/ رقـ 20/ 2(، كالحاكـ في مستدركو )21973/ رقـ 445/ 4أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو )

ابف أبي شيبة، الحاكـ، (، ثبلثتيـ )97/ 6بكة )(، كفي دالئؿ النُّ 21625/ رقـ 542 – 541/ 10في سننو الكبرل )
باب مختصرنا، كأخرجو التّْرمذم في الشَّمائؿ المحمدية )ص ( مف 20/ 31 – 30البييقي( مف طريؽ زيد بف الحي

را، كأخرجو الطَّحاكم في شرح معاني اآلثار ) ( مف طريؽ 2986/ رقـ 10/ 2طريؽ عمي بف حسيف بف كاقد مختصن
، ، ثبلثتيـ  باب، عمي بف الحسف بف كاقد، عمي بف حسيف بف شقيؽ( عمي بف الحسف بف شقيؽ مطكالن )زيد بف الحي

 عف حسيف بف كاقد بو.
 =            .الفارسي  سممافحديث  مف( مختصرنا 6070/ رقـ 228/ 6براني في معجمو الكبير )كأخرجو الطَّ 
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راعية بعممو بنفسو  ىذا الحديث، تأكيد النَّبي  الفصؿ الثاني رسو مع أصحابو كغى  عمى أىمية التَّنمية الزّْ
 بشكؿ عاـ.ص التَّنمية خي ؿ، كال بد عمى القائد أف يتكلى مسئكلياتو فيما يى يلمنخ

راعة مف خالؿ استصالح األراضي.  المطمب الر ابع: َتنمية الز 
فز األفراد إلى التَّعمير كالتَّنمية كذلؾ  حثت السُّنة النَّبكية عمى الغىٍرس، كجاءت األحاديث تيحى
ثَّت عمى إعمار األرض ، بإحياء األراضي المىكات، كفي السُّنة النَّبكية الكثير مف األحاديث التي حى

فإف دىلىت فإنما تىديؿ عمى أػف اليدؼ األساسي ىك عمارة األرض، كقد استغؿ اإلسبلـ حب التَّممؾ 
: ىك، فبصبلح األراضي ييمنع حدكث ما ييٍعرؼ بالتَّصحر، ك عند اإلنساف ليحقؽ ىذا اليدؼ

ياية فضي في النّْ انخفاض أك تدىكر قدرة اإلنتاج الحيكم لؤلرض بفعؿ ضغكط استخداميا مما قد يي "
كىك أيضان عبارة عف افتقار لمنظاـ البيئي نتيجة اإلخبلؿ بالتكازف  ،إلى إيجاد ظركؼ شبو صحراكية

 .(1)"البيئي
 

                                                                                                                                                                          

                                                                                          دراسة رواة االسناد:= 
باب أبك الحسيف العيٍكمي،   زيد بف الُحباب جميع ركاتو ثقات، إال ثقة يخطيء في حديث الثَّكرم، كىك: زيد بف الحي

أصمو مف خراساف، ككاف بالككفة، كرحؿ في الحديث فأكثر منو، قاؿ ابف معيف: "ليس بو بأس"، كقاؿ أحمد: "كىافى 
كىا ديكقنا كى طىأ"، ذكره ابف ًحبَّاف في الثقات، كقاؿ صى لىًكف كىافى كثير اٍلخى الح كى     فى يٍضبط اأٍلىٍلفىاظ عىف ميعىاًكيىة بف صى

ابف عدم: "لو حديث كثير، كىىك مف إثبات مشايخ الككفة ممف ال يشؾ في صدقو كالذم قالو اٍبف مىًعيف أف أحاديثو 
ٌم أحاديث تشبو بعض تمؾ األحاديث يستغرب بذلؾ اإلسناد كبعضو يرفعو، كالى عف الثٍَّكرٌم مقمكبة إنما لو عف الثٍَّكر 

ا: يرفعو كالباقي عف الثٍَّكرٌم كعف غير الثٍَّكرٌم مستقيمة كميا"، كقاؿ الذَّ  ىبي: "لـ يكف بو بأس قد ييـ"، كقاؿ أيضن
اًفظي الثّْقىةي"، كقاؿ في مكضع آخر: " ـي الحى ا كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ ييخطىء في حديث  ثقة كغيره أقكل منو"، "اإًلمى

 الثكرم".
(، 314/ 6(، الثقات البف ًحبَّاف )319(، سؤاالت أبي داكد لئلماـ أحمد )ص472انظر: سؤاالت ابف الجنيد )ص

/ 8) ببلء لمذىبي(،  سير أعبلـ النَّ 415/ 1(، الكاشؼ لمذىبي )167/ 4)البف عدم جاؿ الكامؿ في ضعفاء الرّْ 
 (.2124/ 222(، تقريب التَّيذيب البف حجر )ص256/ 1لحفاظ لمذىبي )(، تذكرة ا119

 (.1358/ رقـ 169)صالبف حجر : "ثقة لو أكىاـ". انظر: تقريب التَّيذيب وحسيف بف واقد المروزي
 الحكـ عمى الحديث:

في حديث  : صحيح اإلسناد؛ ألف جميع ركاتو ثقات، كأما زيد بف الحيباب فبل يضره كصفو بأنو ثقة يخطيءقمت
الثكرم، فإنو لـ يركه عف الثكرم، ككذلؾ قد تيكبع فيو مف ًقبؿ عمي بف الحسف، عند الطَّحاكم في شرح معاني اآلثار 

(، كىك: عمي بف الحسف بف شقيؽ أبك عبد الرحمف المركزم ثقة حافظ. انظر: تقريب التَّيذيب 2986/ رقـ 10/ 2)
(: "ىذا حديث صحيح عمى شرط 2183/ 20/ 2مستدركو ) (، قاؿ الحاكـ في4706/ رقـ 399)صالبف حجر 
 أعمـ.تعالى مسمـ". كا 

 (.19األساس الجغرافي لمشكمة التَّصحر، د. حسف عبد القادر، د. منصكر حمدم أبك عمي )( (1
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 ض الموات.إحياء األر المقصد األوؿ:  الفصؿ الثاني
نتفع بو مف األراضي النقطاع الماء عنو يناني رحمو ا تعالى: "المكات ما ال يي رغً قاؿ المى 

قاؿ ، ك (1)راعة، سيمي بذلؾ لبطبلف االنتفاع بو"أشبو ذلؾ مما يمنع الزّْ  أك لغمبة الماء عميو أك ما
حياءي المىكاىت أف يىٍعًمد الشَّخص ألرض ال يعمـ تقدـ ممؾ عمييا ألحد  ابف حجر رحمو ا تعالى: "كا 

رع أك الغىرس أك الًبناء فىتىًصير بذلؾ ًمٍمكىوي" ابي رحمو ا طَّ ، كقاؿ الخى (2)فىييٍحًيييا بالسَّقي أك الزَّ
يره كبإجراء الماء إليو كبنحكىا مف كجكه العمارة، فمف جً حٍ فره كتى حى تعالى: "إحياء المكات إنما يككف بً 

 .(3)مطاف أك بغير إذنو"سكاء كاف ذلؾ بإذف السُّ  ،مؾ بو األرضفعؿ ذلؾ فقد مى 
تعالى: ﴿ًإفَّ المَّوى ا قاؿ  ،بدكنيا ة، كالتي ال تحيايَّ رً شى يف البلزمة لحياة البى راعة مف المً عد الزّْ تي     

ـي المَّوي فىأىنَّى تي  يّْ ذىًلكي يًّْت ًمفى اٍلحى ميٍخًرجي اٍلمى يًّْت كى يَّ ًمفى اٍلمى ﴾ فىاًلؽي اٍلحىبّْ كىالنَّكىل ييٍخًرجي اٍلحى ٍؤفىكيكفى
ٍيتىةي أىٍحيىٍينى ا قاؿ ، ك [95]األنعاـ:  بِّا فىًمٍنوي يىٍأكيميكفى * تعالى: ﴿كىآيىةه لىييـي اأٍلىٍرضي اٍلمى اىىا كىأىٍخرىٍجنىا ًمٍنيىا حى

ٍرنىا ًفييىا ًمفى اٍلعيييكًف﴾ ]يس:  فىجَّ نَّاتو ًمٍف نىًخيؿو كىأىٍعنىابو كى عىٍمنىا ًفييىا جى [، قاؿ البيضاكم 34، 33كىجى
حياؤىا عمارتيا، شيبيت ع مارة األرض رحمو ا تعالى: "األرض الميتة الخراب التي ال عمارة بيا كا 

، كقاؿ ابف كثير رحمو ا (4)بحياة األبداف كتعطميا كخمكىا عف العمارة بفقد الحياة كزكاليا عنيا"
ٍيتىةي﴾ أم: إذا كانت ميتة ىامدة ال شيء فييا مف النَّ تعالى: " بات، فإذا أنزؿ ا عمييا ﴿األٍرضي اٍلمى

 .(5)"الماء اىتزت كربت، كأنبتت مف كؿ زكج بييج
حياء المكاتشى كقد  فاإلحياء يفيد التَّممؾ، ، منيا جَّعت السُّنة النَّبكية عمى استغبلؿ األرض كا 

ٍنيىا، عىًف النًَّبيّْ  ؽُّ"، قىاؿى  عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى دو فىييكى أىحى ا لىٍيسىٍت أًلىحى : "مىٍف أىٍعمىرى أىٍرضن قىاؿى
ى ًبًو عيمىري  حيائيا (6)ًتًو"ًفي ًخبلىفى  عيٍركىةي: "قىضى ، كفيو حىث عمى استصبلح األرض كزراعتيا، كا 

نشاء الطُّ  ، كلمدَّكلة دكر ىاـ في تشجيع ؤدية إلييارؽ المي بالماء بتكصيمو إلييا، كحفر اآلبار، كا 
إعمار كاستصبلح األراضي البكار كالصَّحراكية مما يعكد بالنفع عمى األفراد كالمجتمع بما يككف فيو 

 مؿ ألفراد المجتمع كغير ذلؾ.مف إيجاد فرص ع
اًلؾ فمف أحيا مف أىؿ اإلسبلـ فيك لو  قاؿ الشَّافعي رحمو ا تعالى: "إذا لىـ يىكيف لممىكات مى

عطاء النَّبي  النَّبي  ألفَّ  ؛كال أيبىالي أىٍعطاه إيَّاه السُّمطاف أك لـ ييٍعًطو ،دكف غيًره أحؽه  أعطاه كا 
ا مكاتنا  كعطية رسكؿ ا  ،السُّمطاف... كبيذا نأخذأف يىتـ ًلمف أىعطاه مف عىطاء  مف أٍحيىا أىٍرضن

                                                           
 (.383/ 4اليداية في شرح بداية المبتدم )( (1
 (.18/ 5فتح البارم )( (2
 (.46/ 3معالـ السنف )( (3
 (.39/ 6القدير لمميناكم )فيض ( (4
 (.6/757تفسير ابف كثير )( (5

 (.87سبؽ تخريجو )ص( (6
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أنَّيا لو أٍكثىر لىو مف عىطّْية الكىاًلي" الفصؿ الثاني
، كقاؿ ابف قدامة رحمو ا تعالى: "كال ينبغي أف يىٍقطع اإلماـ (1)

النَّاس في حؽٍّ أحدنا مف المىكات، إال ما ييٍمًكنو إحياؤه؛ ألفَّ في إقطاعو أكثر مف ذلؾ تضييقنا عمى 
عىو ًمنو" ميٍشتىرىؾ بىينيـ، بما ال فائدة فيو، فإف فىعىؿ، ثـ تىبىيَّف عىٍجزيه عف إحيائو، اٍستىٍرجى
(2). 

كاة في استصبلح األراضي يـ في تنمية االقتصاد، فمك تـ استغبلؿ أمكاؿ الزَّ لمزكاة دكر مي ك        
 كىىيكى ﴿كيجد جائعنا كال محركمنا، قاؿ ا تعالى:  ، فمالكاف الكضع أفضؿ مما عميو في الببلد العربية

نَّاتو  أىٍنشىأى  الًَّذم كشىاتو  جى ٍيرى  مىٍعري كشىاتو  كىغى ٍرعى  كىالنٍَّخؿى  مىٍعري ٍيتيكفى  أيكيميوي  ميٍختىًمفنا كىالزَّ  ميتىشىاًبينا كىالرُّمَّافى  كىالزَّ
قَّوي  آتيكاكى  أىٍثمىرى  ًإذىا ثىمىًرهً  ًمفٍ  كيميكا ميتىشىاًبوو  كىغىٍيرى  اًدهً  يىٍكـى  حى  ﴾اٍلميٍسًرًفيفى  ييًحبُّ  الى  ًإنَّوي  تيٍسًرفيكا كىالى  حىصى

اًدًه﴾ يعني: الزَّ "رىًضيى المَّوي عىٍنييمىا:  قاؿ ابف عباس، [141: األنعاـ] قَّوي يىٍكـى حىصى كاة ﴿كىآتيكا حى
 .(3)"المفركضة، يكـ ييكىاؿ كيعمـ كيمو
 الممموكة. المقصد الث اني: إحياء األرض

كؿ األراضي المممككة، كأال تيٍترؾ ببل فائدة تعكد منيا  حىثَّ النَّبي  عمى االنتفاع مف فيضي
اًبرو ، فأك منفعة،  اؿو عىٍف جى : كىانىٍت ًلًرجى كؿي ، قىاؿى أىرىًضيفى  ًمنَّا فيضي

بيًع (4) ، فىقىاليكا: نيؤىاًجريىىا ًبالثُّميًث كىالرُّ
اهي ًبيُّ كىالنٍّْصًؼ، فىقىاؿى النَّ  ، فىٍميىٍزرىٍعيىا أىٍك ًليىٍمنىٍحيىا أىخى : "مىٍف كىانىٍت لىوي أىٍرضه

، فىًإٍف أىبىى، فىٍمييٍمًسٍؾ (5)
وي   .(7)"(6)أىٍرضى

                                                           
 (.243/ 7األـ )( (1
 (.428/ 5الميغني )( (2

 (.3/348تفسير ابف كثير)( (3
. انظر( (4 مىى ًزيىادىةو ًفي شىٍيءو ًحيحه يىديؿُّ عى ـي أىٍصؿه صى ادي كىالبلَّ ( اٍلفىاءي كىالضَّ ؿى / 4: مقاييس المغة )قاؿ ابف فارس: )فىضى

(. قاؿ السّْدم: "فضكؿ أرضيف"، بفتحتيف جمع أرض، أم أراض فاضمة عف قدر ما يحتاجكف إلى زرعو. 508
 (.3876/ رقـ 37/  7حاشية السّْندم عمى النَّسائي )

 (.150/ 7قاؿ ابف بطاؿ: "إنما يريد ييبو االنتفاع بيا كال ييٍكرييا منو بأجر. شرح صحيح البخارم )( (5

يا كال ييٍكرييا، كقد استيشكؿ بأفَّ في إمساًكيا بغير زراعة تضييعنا ( (6 قاؿ ابف حجر: "فميمسؾ أرضو"، أم: فبل يىٍمنىحي
ٍنفىعة ال  ٍيًف الماؿ أك مى لمنفعتيا فىيىكيكف مف إضاعة الماؿ، كقد ثىبت النَّيي عنيا، كأجيب بحمؿ النَّيي عف إضاعة عى

ًشيش ما ينفع في تيٍخًمؼ؛ ألفَّ األرض إذا تير  كت بغير زرع لـ تتعطؿ منفعتييا فإنَّيا قد تيٍنبت مف الكىؤل كالحىطىب كالحى
مّْؼ في السَّنة التي  ا ليا فىتيخى رع عف األرض إصبلحن الرَّعي كغيره، كعمى تقدير أف ال يحصؿ ذلؾ فقد يككف تأخير الزَّ

لنَّيي عف الًكراء عمى عيميكمو فأما لك حيمؿ الًكراء عمى ما كاف تمييا ما لىعىمَّو فات في سنة التَّرؾ، كىذا كمو إف حيمؿ ا
، فبل يستمـز ذلؾ تىعطيؿ االنتفاع بيا في  ألكفنا ليـ مف الًكراء بجيزءو مما يىٍخريج منيا كال ًسيَّما إذا كاف غير معمكـو مى

ة كما تقرر ذلؾ، كا أعمـ. انظر:  راعة بؿ ييٍكًرييا بالذَّىب أك الًفضَّ  (. 24/ 5فتح البارم البف حجر )الزّْ
ًة )( (7 ًنيحى (، قاؿ: 2632/ رقـ 166/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: اليبة كفضميا كالتَّحريض عمييا، باب: فىٍضًؿ المى

اًبرو  دَّثىًني عىطىاءه، عىٍف جى : حى ، قىاؿى دَّثىنىا األىٍكزىاًعيُّ ، حى مَّدي ٍبفي ييكسيؼى دَّثىنىا ميحى : كىانىٍت لً حى ، ، قىاؿى اؿو ًمنَّا فيضيكؿي أىرىًضيفى ًرجى
بيًع كىالنٍّْصًؼ، فىقىاؿى النًَّبيُّ   : الحديث.فىقىاليكا: نيؤىاًجريىىا ًبالثُّميًث كىالرُّ
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ٍنييمىا، مي عٍ دفع األرض لمييكد عمى أف يى  كالنَّبي  الفصؿ الثاني ٍبًد اً ٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ركىا، عىٍف عى
، ، "أى عىٍف رىسيكًؿ اً  ـٍ مىى أىٍف يىٍعتىًمميكىىا ًمٍف أىٍمكىاًلًي يىا، عى ٍيبىرى كىأىٍرضى ٍيبىرى نىٍخؿى خى نَّوي دىفىعى ًإلىى يىييكًد خى
ًلرىسيكًؿ اً  ثىمىًرىىا" كى

: "عىامىؿى النًَّبيُّ ك ، (1) ا، قىاؿى ٍيبىرى ًبشىٍطًر مىا  عىًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عىٍنييمى خى
"يىٍخريجي ًمٍنيى  ٍرعو ا ًمٍف ثىمىرو أىٍك زى

أف المسمميف لما فتحكا الببلد كاف " :رحمو ا تعالى قاؿ ابف تيمية، (2)
خيبر أعطاىا  بيكليذا لما فتح النَّ ، المسمميف كانكا مشتغميف بالجياد الفبلحكف كميـ كفارنا؛ ألفَّ 

ج إلى سكناىا، ككاف الذيف ذلؾ يحتا حابة عف فبلحتيا؛ ألفَّ لمييكد يعممكنيا فبلحة، لعجز الصَّ 
جرة، ككانكا نحك ألؼ كأربعمائة، كانضـ إلييـ أىؿ ضكاف الذيف بايعكا تحت الشَّ يعة الرَّ فتحكىا أىؿ بى 

أقاـ طائفة مف ىؤالء فييا  بينيـ أرض خيبر، فمكبي سـ النَّ سفينة جعفر، فيؤالء ىـ الذيف قى 
 .(3)"رىـيف التي ال يقـك بيا غيلفبلحتيا تعطمت مصالح الدّْ 

فإذا ترسخ في عقكؿ النَّاس، كفي حياتيـ األحاديث التي تدؿ عمى تمميؾ األرض المترككة 
حتى ال يمتمكيا المترككة رض األ، فإف ذلؾ سيدفعيـ لمعمؿ في بالعطية كاليبة كغيرىا لغيرىـ

الميعطمة،  بيعيةفنبلحظ أنو في عممية اإلحياء استفادة كبيرة مف المكارد الطَّ ، غيرىـ مف النَّاس
قامة المساكف، كبالنبات ة المي يى رّْ شى كاستفادة أكبر مف الطَّاقات البى  عطمة، كاإلحياء يككف بالبناء كا 

راعية كنسير عمى نمية الزّْ نستطيع أف نحدد طرؽ التَّ  بي محمد خبلؿ تتبع سنة النَّ ، كمف رسكالغى 
 د دخؿ الفرد كينمك االقتصاد.يزيف ،نتجوثرىا لبلرتقاء باألراضي كجعميا أراضي زراعية مي إ

راعة مف خالؿ إقطاع األراضي.  المطمب الخامس: َتنمية الز 
راعة، باستصبلح األراضي ككذلؾ بإقطاعيا، ك  القىًطيعىة حثت السُّنة النَّبكية عمى تنمية الزّْ

د باإلقطاع: ، كقاؿ الشَّككاني رحمو ا تعالى: "كالمرا(4)"ًقٍطعىة أرض يىٍقطىعيا اإلماـ ألحدو ىي: "
ا، فيصير كات مي جعؿ بعض األراضي المى  ختصة ببعض األشخاص سكاء كاف ذلؾ معدننا أك أرضن

 .(5)كات التي ال يختص بيا أحد"ذلؾ البعض أكلى بو مف غيره، كلكف بشرط أف يككف مف المى 

                                                           
ٍرًع )( (1 ٍزءو ًمفى الثَّمىًر كىالزَّ مىًة ًبجي : (، قاؿ1551/ رقـ 1187/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: الميساقاة، باب: اٍلميسىاقىاًة، كىاٍلميعىامى

ٍبًد اً ٍبفً  ، عىٍف عى ٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف نىاًفعو ًد ٍبًف عى مَّ ، عىٍف ميحى نىا المٍَّيثي ، أىٍخبىرى دَّثىنىا اٍبفي ريٍمحو ، عىٍف رىسيكًؿ اً  كحى ... عيمىرى
 الحديث. 

ـٍ يىٍشتىًرًط السًّْنيفى ًفي الميزىارى ( (2 ًة )أخرجو البخارم؛ كتاب: الميزارعة، باب: ًإذىا لى دَّثىنىا 2329/ رقـ 105/ 3عى (، قاؿ: حى
ًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي  دَّثىًني نىاًفعه، عى : حى ، عىٍف عيبىٍيًد المًَّو، قىاؿى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو : الحديث.ميسىدَّده، حى ا، قىاؿى ٍنييمى   عى

 (.31 –30الحسبة في اإلسبلـ )ص( (3
 (314/ 8عكف المعبكد )( (4
 (.371/ 5نيؿ األكطار )( (5
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ا، كقد أقطع النَّبي  الفصؿ الثاني ٍنييمىا، المَّوي  ًضيى رى  بىٍكرو  أىًبي ًبٍنتً  أىٍسمىاءى  عىفٍ  الزُّبير بف العكاـ أرضن  عى
ًني: قىالىتٍ  كَّجى ، تىزى بىٍيري ا الزُّ مى ٍمميكؾو  كىالى  مىاؿو  ًمفٍ  األىٍرضً  ًفي لىوي  كى مى

ٍيرى  شىٍيءو  كىالى  ،(1) ٍيرى  (2)نىاًضحو  غى  كىغى
ًسًو، كىأىٍخًرزي  المىاءى، كىأىٍستىًقي فىرىسىوي  أىٍعًمؼي  فىكيٍنتي  فىرى

، (4)غىٍربىوي  (3) لىـٍ  كىأىٍعًجفي ، أيٍحًسفي  أىكيفٍ  كى كىافى  أىٍخًبزي  كى
ارىاته  يىٍخًبزي  اًر، ًمفى  ًلي جى كيفَّ  األىٍنصى كيٍنتي  ًصٍدؽو، ًنٍسكىةى  كى بىٍيرً  أىٍرضً  ًمفٍ  النَّكىل أىٍنقيؿي  كى  أىٍقطىعىوي  الًَّتي الزُّ
مىى  المَّوً  رىسيكؿي  مىى ًمنّْي كىًىيى  رىٍأًسي، عى " ثيميثىيٍ  عى قاؿ سيد سابؽ رحمو ا الحديث،  ...(5)فىٍرسىخو

نما يقطع الحاكـ مف أجؿ المصمحة، فإذا لـ تتحقؽ بأف لـ يعمرىا مف أي  قطع لو كلـ تعالى: "كا 
 .(6)نزع منو"يستثمرىا فإنيا تي 

فىتيكسى األرض بالغطاء فبل بد مف إقطاع األراضي كتمميكيا لمف ييحسف فبلحة األرض،        
، كال غنى عف الًخطط العممية المدركسة لممحافظة ، مما ييٍكسبيا جماالن ك النَّباتي يزيد األفراد ماالن

كما ىك معمـك فإف أىـ عامؿ يحفظ األرض كتربتيا عمى األراضي، حيث قاؿ ميدم السَّامراني: "
الذم ال يقتصر تأثيره عمى  باتي،بيعة ىك الغطاء النَّ صحر، كنحفظيا مف عكامؿ الطَّ آكؿ كالتَّ مف التَّ 

أف ال تككف قائمة دكف أسس  ينبغيراعة ة، بؿ تمطيؼ المناخ كتحسينو كليذا فإف الزّْ ربحفظ التُّ 
، كاكتشاؼ الكثير  عممية كمتعة كمعرفو بفنكنيا، ككاف لمعرب إسيامات كثيرة في تطكير ىذه العمـك

 .(7")مف حقائقيا كاالستفادة العممية مف نتائجيا
قطاع األراضي يمنع مف تىمىركز الثَّرك ك       ، كييعطي مف ال أرض لو ات في أيدم القمة مف النَّاسا 

ا. ا يىٍنصمح بيا حالو، فيمبي حاجاتو كحاجات أسرتو، كييصبح فردنا مينتجن  أرضن
 
 
 
 

                                                           
مىاء". انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم )( (1  (.208/ 20قاؿ العيني: "كىاٍلمرىاد ًبًو العبيد كىاإٍلً
مىٍيًو". انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم ) ((2  (.208/ 20قاؿ العيني: "ىيكى اٍلجمؿ الًَّذم يىٍستىًقي عى

نىٍحكىىا". انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم )الخرز: "كىىيكى اٍلخياطىة فً ( (3 ميكد كى  (.208/ 20ي اٍلجي
". انظر: شرح النككم عمى مسمـ )  ((4  (.165/ 14قاؿ النَّككم: "كىىيكى الدٍَّلكي اٍلكىًبيري
دَّثىنىا مىٍحمي 5224/ رقـ 36 – 35/ 7أخرجو البخارم؛ كتاب: النّْكاح، باب: الغىٍيرىًة )( (5 دَّثىنىا (، قاؿ: حى        كده، حى

ا، قى  ٍنييمى اءى ًبٍنًت أىًبي بىٍكرو رىًضيى المَّوي عى ٍف أىٍسمى ًني أىًبي، عى : أىٍخبىرى دَّثىنىا ًىشىاـه، قىاؿى ... أىبيك أيسىامىةى، حى بىٍيري ًني الزُّ كَّجى الىٍت: تىزى
 الحديث.

 (.174/ 3فقو السُّنة )( (6
 (.24ة اإلسبلمية لميدم السامراني )صالحفاظ عمى البيئة في العصكر العربي( (7
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راعة مف خالؿ  المطمب الفصؿ الثاني وضع الن ظـ المشروعة لدواـ زراعة الس ادس: تنمية الز 
 األرض.

، رشى ثـ البى  ربّْ البىشىراألثر نكسب محبة زرعنا كبعندما نزرع الشَّجر نكسب الظّْؿ كالثَّمر، 
إلى زراعة األراضي ًلنىٍطعىـ مف نتاجيا كنيٍطًعـ المحتاج، فيرضي عنا ربُّ النَّاس  كقد أرشدنا النَّبي 

 النَّبي  كضعبدعاءو صادر مف ذاؾ المحتاج، كييزاؿ باإلطعاـ خطر الفقر، فمتمؾ األمكر العظيمة 
استمرارية بقاء األرض مزركعةن إف لـ يتمكف المالؾ مف زراعتيا  أنظمة نحافظ مف خبلليا عمى

 ساقاة.زارعة كالمي المي  ا:كمنيبنفسو، 
 المقصد األوؿ: الُمزارعة.
مىةي عمى األرًض ببىٍعًض ما يىٍخريجي منيا، ": رحمو ا تعالى قاؿ الفيركزابادم كالميزارىعىةي: الميعىامى
 أرض استثمار عقد زارعةالمي قاؿ كىبة الزُّحيمي رحمو ا تعالى: "، ك (1)"كيككفي البىٍذري مف ماًلًكيا

 بينيما مشتركان  المحصكؿ يككف أف عمى استثمارىا، في يعمؿ كآخر األرض، صاحب بيف زراعية
 .(2)"عمييا يتفقاف التي بالحصص

ا لغيره، كقد أباح الشَّارع الحكيـ الميزارعة، فبيا يتـ إيجاد عمؿ لمف ال عمؿ لو بزراعتو أرضن 
أىفىرىأىٍيتيـٍ مىا ﴿ تعالى:ا قاؿ ، فبل تيترؾ األرض ببل منفعة، فىيىٍنبت النَّبات كيينتفع منيا بفضؿ ا 

ـٍ نىٍحفي الزَّاًرعيكفى  *تىٍحريثيكفى  ا فىظىٍمتيـٍ تىفىكَّييكفى  *أىأىٍنتيـٍ تىٍزرىعيكنىوي أى طىامن عىٍمنىاهي حي  63]الكاقعة:  ﴾لىٍك نىشىاءي لىجى
ٍيرىةى كمف األدلة الدَّالة عمى مشركعية الميزارعة ما ركاه أبيك ، [65 - اري ىيرى : قىالىًت األىٍنصى ، قىاؿى

: "تىٍكفيكنىا المىئيكنىةى ًلمنًَّبيّْ  : "الى"، فىقىاؿى ، قىاؿى بىٍيفى ًإٍخكىاًننىا النًَّخيؿى ـٍ بىٍينىنىا كى : اٍقًس
ـٍ ًفي الثَّمىرىًة"،  (3) نيٍشًرٍككي كى

اليكا: سىًمٍعنىا كىأىطىٍعنىاقى 
 ؿ في البساتيف كسقييا كالقياـ عمييا.مف األنصار العم ، فقد طمب النَّبي (4)

، كىي: كلممزارعة صكر مشركعة كغير مشركعة، فأما المشركعة فأجازىا الرَّسكؿ 
ى لما فييا مف منفعة لمطَّرفيف دكف إضرار بأحدىما عم ؛زارعة بشطر ما يخرج مف األرضالمي 

: "عىامىؿى النًَّبيُّ حساب اآلخر، ف ا، قىاؿى ٍنييمى ا يىٍخريجي ًمٍنيىا  عىًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ٍيبىرى ًبشىٍطًر مى خى

                                                           
 (.725القامكس المحيط )ص( (1
 (.4684/ 6الفقو اإلسبلمي كأدلتو )( (2
مىٍييىا". انظر: فتح البارم البف حجر )( (3  (.8/ 5المئكنة: أىًم: "اٍلعىمىؿى ًفي اٍلبىسىاًتيًف ًمٍف سىٍقًييىا كىاٍلًقيىاـً عى
مىًة )أخرجو البخارم؛ كتاب: الشركط، با( (4 كًط ًفي الميعىامى اًف، 2719/ رقـ 190/ 3ب: الشُّري دَّثىنىا أىبيك اليىمى (، قاؿ: حى

ٍيرىةى  ًف األىٍعرىًج، عىٍف أىًبي ىيرى نىاًد، عى دَّثىنىا أىبيك الزّْ ، حى نىا شيعىٍيبه : الحديث.أىٍخبىرى  ، قىاؿى
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" الفصؿ الثاني ٍرعو ًمٍف ثىمىرو أىٍك زى
ٍنييمىا "أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ك ، (1) مى  عىًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ٍيبىرى اليىييكدى، عى ى أىٍعطىى خى

 أىٍف يىٍعمىميكىىا 

رىجى ًمٍنيىا" لىييـٍ شىٍطري مىا خى يىٍزرىعيكىىا، كى كى
لمحديث بباب:  رحمو ا تعالى كقد بكب البخارم، (2)

كىاز  أراد بيذه اإلشارةرحمو ا تعالى: "زارعة مع الييكد، قاؿ ابف حجر المي  إلى أنو ال فىٍرؽى في جى
 .(3)"مةىذه الميعاممة بيف الميسمميف كأىؿ الذّْ 

 رىاًفعو  عىفٍ  لما فييا مف الضَّرر،زارعة المي  صكرة أيخرل مف عف  عمى حيف نيى رسكؿ اك 
ًدينىةً  أىٍىؿً  أىٍكثىرى  كينَّا: قىاؿى  ، (4)بف خديجا ٍقبلن  المى كىافى  ،حى دينىا كى وي، ييٍكًرم أىحى  الًقٍطعىةي  ىىًذهً : فىيىقيكؿي  أىٍرضى

، كىىىًذهً  ًلي ا لىؾى بَّمى لىـٍ  ًذهً  أىٍخرىجىتٍ  فىري ـي " ًذًه، تيٍخًرجٍ  كى نيى أف يككف  أم أف الرسكؿ ، "(5) النًَّبيُّ  فىنىيىاىي
ربما أنتجت األرض مراعية قدران معينان مف مساحة األرض، تككف غمتيا لو فلمعامؿ في األرض الزّْ 

ضَّرر عمى أحد ذلؾ ال أك العكس، فيككف فيكلـ تنتج ىذه المساحة التي اتفؽ عمى أخذ غمتيا 
 عف ذلؾ . لذا نيى رسكؿ ا  المتعاقديف؛

ٍرتي مىعى عف طمحة بف عبيد ا كال بد مف العناية بالنباتات كاألشجار، ف : مىرى   ، قىاؿى
كنىوي، يىجٍ  رىسيكًؿ اً  ًء؟" فىقىاليكا: ييمىقّْحي ا يىٍصنىعي ىىؤيالى : "مى مىى ريءيكًس النٍَّخًؿ، فىقىاؿى عىميكفى الذَّكىرى ًفي ًبقىٍكـو عى

، فىقىاؿى رىسيكؿي اً  كا ًبذىًلؾى فىتىرىكيكهي، فىأيٍخًبرى اأٍليٍنثىى فىيىٍمقىحي ا أىظيفُّ ييٍغًني ذىًلؾى شىٍيئنا" قىاؿى فىأيٍخًبري   : "مى
ـٍ ذىًلؾى فىٍميىٍصنىعيكهي، فىًإنّْي إً  رىسيكؿي اً  : "ًإٍف كىافى يىٍنفىعييي نَّمىا ظىنىٍنتي ظىنِّا، فىبلى تيؤىاًخذيكًني ًبذىًلؾى فىقىاؿى

                                                           
ـٍ يىٍشتىًرًط أخرجو البخارم؛ كتاب: المي ( (1 ًة )زارعة، باب: ًإذىا لى دَّثىنىا 2329/ رقـ 105/ 3السًّْنيفى ًفي الميزىارىعى (، قاؿ: حى

ًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي  دَّثىًني نىاًفعه، عى : حى ، عىٍف عيبىٍيًد المًَّو، قىاؿى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو : الحديث.ميسىدَّده، حى ا، قىاؿى ٍنييمى   عى
مَّدي 2331/ رقـ 105/ 3ب: الميزىارىعىًة مىعى اليىييكًد )أخرجو البخارم؛ كتاب: الميزارعة، با( (2 دَّثىنىا ميحى       (، قاؿ: حى
نٍ ا ، عىًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى نىا عيبىٍيدي المًَّو، عىٍف نىاًفعو ٍبدي المًَّو، أىٍخبىرى نىا عى ، أىٍخبىرى ا "أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ٍبفي ميقىاًتؿو  ييمى

 (.105/ 3م )صحيح البخار  ((3
ىك: رافع بف خديج بف رافع بف عدم بف زيد بف عمرك بف زيد بف جشـ األنصارم النجارم الخزرجي، يكنى أبا ( (4

يـك بدر، ألنو استصغره، كأجازه يـك أحد، فشيد أحدنا كالخندؽ كأكثر  عبد ا، كقيؿ أبا خديج، رده رىسيكؿ ا 
: أنا أشيد لؾ يـك القيامة، كانتقضت جراحتو في زمف عبد رسكؿ ا المشاىد، كأصابو يـك أحد سيـ، فقاؿ لو 

الممؾ ابف مركاف، فمات قبؿ ابف عمر بيسير، سنة أربع كسبعيف، كىك ابف ست كثمانيف سنة، انظر: االستيعاب في 
 (.480 – 479/ 2)البف عبد البر معرفة األصحاب 

ا يي ( (5 كًط ًفي الميزىارىعىًة )أخرجو البخارم؛ كتاب: الميزارعة، باب: مى دَّثىنىا 2332/ رقـ 105/ 3ٍكرىهي ًمفى الشُّري (، قاؿ: حى
، عىٍف رىاًفعو  ًقيَّ رى ٍنظىمىةى الزُّ ٍف يىٍحيىى، سىًمعى حى نىا اٍبفي عييىٍينىةى، عى دىقىةي ٍبفي الفىٍضًؿ، أىٍخبىرى ًدينىًة صى : كينَّا أىٍكثىرى أىٍىًؿ المى ، قىاؿى

... الحديث. ٍقبلن  حى
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" الفصؿ الثاني ؿَّ مىى اً عىزَّ كىجى ذيكا ًبًو، فىًإنّْي لىٍف أىٍكًذبى عى ـٍ عىًف اً شىٍيئنا، فىخي دٍَّثتيكي لىًكٍف ًإذىا حى ، كى ًبالظَّفّْ
، فقد ترؾ (1)

حماية  الرَّأم، كفي الحديثأنَّو قاؿ ما قاؿ ليـ مف سبيؿ  القكـ تمقيح النَّبات ففسد، فأخبرىـ النَّبي 
نما ،اخبرن  القكؿي  ىذا يكف كلـ" :العمماء قاؿر، مقيح كاإلثماعاية كالتَّ ت في الرّْ بالحؽ النَّ   ... اظنن  كاف كا 

 ؽمُّ عى تى  وبي بى كسى  ،ذلؾ في صقٍ نى  كال ،ىذا ثؿمً  قكعكي  نعتى مٍ يي  فبل هرً يٍ غى كى  كظنو شايً عى المى  أمكر في  ويي أٍ كرى 
  ".(2)فياارً عى كمى  رةباآلخ يـمً مى ىً 

عطائيا مف يحسف زرعيا،  لى جانب الحىثّْ عمى زراعة األراضي كالعناية بيا كا  حىثَّ كا 
تعالى: ﴿قىاؿى ا القرآف الكريـ عمى ضركرة كأىمية حفظ الغذاء كتخزينو بطرؽ مناسبة، قاؿ 

كهي ًفي سينٍ  ٍدتيـٍ فىذىري بيًمًو ًإالَّ قىًميبلن ًممَّا تىٍأكيميكفى * ثيَـّ يىٍأًتي ًمٍف بىٍعًد ذىًلؾى تىٍزرىعيكفى سىٍبعى ًسًنيفى دىأىبنا فىمىا حىصى
اـه  ا قىدٍَّمتيـٍ لىييفَّ ًإالَّ قىًميبلن ًممَّا تيٍحًصنيكفى * ثيَـّ يىٍأًتي ًمٍف بىٍعًد ذىًلؾى عى ًفيًو ييغىاثي النَّاسي  سىٍبعه ًشدىاده يىٍأكيٍمفى مى

﴾ ]يكسؼ:  كفى ًفيًو يىٍعًصري  .[49 - 47كى

 ساقاة.المقصد الث اني: المُ 
رع إذا مف سقى الزَّ " :كىي ،ساقاةالمي كما أجازت الشَّريعة اإلسبلمية الميزارعة أجازت كذلؾ 

 مف بجزء يصمحو مف إلى جرالشَّ  دفع: "ىي قاؿ الجكرجاني رحمو ا تعالى ،(3)"صب عميو الماء
 ميدَّة ًفييىا ليٍعمىؿ عىامؿ ًإلىى نخمو الرجؿ يٍدفع أىف يكىىً " كقاؿ الماكردم رحمو ا تعالى: ،(4)"ثمره

ٍعميكمىة ٍزء ًفييىا الٌنخؿ ييثمر أىف أقميىا مى ٍعميكـ ًبجي تيىا مف مى  لكىاًحد ًخيىار كىالى  يتفاضبلف أىك ًفيوً  يستكياف ثىمىرى
ا ت بدكف ماء، فكما أف الماء فبل ييعقؿ أف ينمك النَّبا ،(5)"ًباٍلمىٍكتً  يبطؿ كزال العقد تىماـ بعد ًمٍنييمى

ـي اأٍلىٍرضى ﴿ضركرم لئلنساف كالحيكاف، فكذلؾ ىك ضركرم لمنبات، قاؿ ا تعالى:  عىؿى لىكي الًَّذم جى
ا ًمٍف نىبىاتو شىتَّى اًء مىاءن فىأىٍخرىٍجنىا ًبًو أىٍزكىاجن ـٍ ًفييىا سيبيبلن كىأىٍنزىؿى ًمفى السَّمى مىؾى لىكي سى ٍيدنا كى ، [53]طو:  ﴾مى

ٍكجو ﴿قاؿ ا تعالى: ك  بىٍت كىأىٍنبىتىٍت ًمٍف كيؿّْ زى مىٍييىا اٍلمىاءى اٍىتىزٍَّت كىرى ٍلنىا عى تىرىل اأٍلىٍرضى ىىاًمدىةن فىًإذىا أىٍنزى كى
                                                           

ا ذىكىرىهي ( (1 ا قىالىوي شىٍرعنا، ديكفى مى كًب اٍمًتثىاًؿ مى مىى سىًبيًؿ  أخرجو مسمـ؛ كتاب: الفضائؿ، باب: كيجي ًمٍف مىعىاًيًش الدٍُّنيىا، عى
تى 2361/ رقـ 1835/ 4الرٍَّأًم ) ، كى ٍحدىًرمُّ ، كىأىبيك كىاًمؿو اٍلجى دَّثىنىا قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو الثَّقىًفيُّ بىا ًفي المٍَّفًظ. كىىىذىا (، قاؿ: حى قىارى

ٍرتي  : مىرى ةى، عىٍف أىًبيًو، قىاؿى ، عىٍف ميكسىى ٍبًف طىٍمحى دَّثىنىا أىبيك عىكىانىةى، عىٍف ًسمىاؾو : حى ًديثي قيتىٍيبىةى، قىاالى رىسيكًؿ اً         مىعى حى
 .الحديث ...  ًبقىٍكـو
 (.116/ 15شرح النَّككم عمى مسمـ )( (2
 (.425)ص محمد ركاس قمعجي، كحامد صادؽ قنيبية الفقياء لمعجـ لغ( (3
 .(212ص) عريفاتالتَّ ( (4
 .(110ص) لمماكردم اإلقناع( (5
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اًء مىاءن فىأىٍحيىا ًبًو اأٍلىٍرضى مً ﴿، كقاؿ ا تعالى: [5]الحج:  ﴾بىًييجو  الفصؿ الثاني ـٍ مىٍف نىزَّؿى ًمفى السَّمى لىًئٍف سىأىٍلتىيي ٍف كى
ـٍ الى يىٍعًقميكفى  ٍمدي ًلمًَّو بىٍؿ أىٍكثىريىي ٍكًتيىا لىيىقيكليفَّ المَّوي قيًؿ اٍلحى  .[63]العنكبكت:  ﴾بىٍعًد مى

ٍيرىةى  نىيىى النَّبي ك  رع، لما فيو مف مفاسد كثيرة، عىٍف أىًبي ىيرى : أىفَّ عف منع الماء عف الزَّ
: "الى ييٍمنىعي فىضٍ  رىسيكؿى المًَّو  ي"قىاؿى اًء ًلييٍمنىعى ًبًو الكىؤلى ؿي المى

ككما نعمـ أف حياة الَّنبات ترتبط بكجكد ، (1)
ـٍ ًمٍنوي ﴿قاؿ ا تعالى: الماء، كغياب الماء يعني ىبلؾ النَّبات،  ىيكى الًَّذم أىٍنزىؿى ًمفى السَّمىاًء مىاءن لىكي

ره ًفيًو تيًسيميكفى  ًمٍنوي شىجى اىىا * أىٍخرىجى  اقاؿ ، ك [10]النحؿ:  ﴾شىرىابه كى تعالى: ﴿كىاأٍلىٍرضى بىٍعدى ذىًلؾى دىحى
﴾ ]النازعات:  ـٍ ـٍ كىأًلىٍنعىاًمكي ا لىكي تىاعن مىٍرعىاىىا * كىاٍلًجبىاؿى أىٍرسىاىىا * مى [، قاؿ ابف 33 - 30ًمٍنيىا مىاءىىىا كى

ا فييا بالقيكَّة إاخر إحي بسر الدَّ في فى "كثير رحمو ا تعالى:  كرة ج ما كاف ميكدىعن لى الفعؿ لما أكممت صي
المىٍخمكقات األرًضيَّة ثـ السَّماكية، دىحىى بعد ذلؾ األرض فىأَّخرجت ما كاف ميكدىعا فييا مف الًميىاه 
ؾ فىدىارىت  رىت ىذه األٍفبلى فىنىبىتىت النَّباتات عمى اختبلؼ أىٍصنىافيا كًصفىاًتيا كأىٍلكاًنيا كأىٍشكىاليا، ككذلؾ جى

، فبل بد مف حفر اآلبار (2)"اًكب الثَّكابت كالسَّيَّارة، كا سيٍبحانو كتعالى أٍعمىـبما فييا مف الكىك 
الحة التي يي  راعة، كىي مف األعماؿ الصَّ  ثاب فاعميا.كالقنكات فيي مف مستمزمات الزّْ

ـٍ أىفَّ ا قاؿ  ،السَّيطرة عمى الماء كحرماف النَّاس منو بد مف البعد عفالك  نىبٍّْئيي  تعالى: ﴿كى
﴾ ]القمر:  ره ـٍ كيؿُّ ًشٍربو ميٍحتىضى ٍبًد اً ، ك [28اٍلمىاءى ًقٍسمىةه بىٍينىيي اًبر ٍبفى عى   : "نىيىى قاؿ، عٍف جى

مىؿً  رىسيكؿي اً  "، فىعىٍف ذىًلؾى نىيىى (3)عىٍف بىٍيًع ًضرىاًب اٍلجى اًء كىاأٍلىٍرًض ًلتيٍحرىثى       ، كىعىٍف بىٍيًع اٍلمى
تىٍفًسيري ىىذىا ًعٍندىنىا ": رحمو ا تعالى (5)، قىاؿى أىبيك ييكسيؼ(4) النًَّبيُّ   أىنَّوي نىيىى عىٍف بىٍيًعوً  -كىالمَّوي أىٍعمىـي -كى

                                                           
تَّى يىٍركىل ًلقىٍكًؿ النًَّبيّْ ( (1 اًء حى ؽُّ ًباٍلمى اًء أىحى اًحبى المى : ًإفَّ صى ٍف قىاؿى : "الى أخرجو البخارم؛ كتاب: الميساقاة، باب: مى

اًء" )ييٍمنىعي فىضٍ  نىاًد، عىًف 2353/ رقـ 110/ 3ؿي المى ، عىٍف أىًبي الزّْ اًلؾه نىا مى ، أىٍخبىرى ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى دَّثىنىا عى (، قاؿ: حى
ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى : الحديث. : أىفَّ رىسيكؿى المًَّو األىٍعرىًج، عى  قىاؿى

 (.123/ 1تفسير ابف كثير )( (2
ٍف نىٍفًس  قاؿ ابف األثير: "ضراب( (3 مىٍيًو ًمفى األٍجرة، الى عى ذي عى ا ييؤخى مىى األينثى، كىاٍلميرىادي ًبالنٍَّيًي مى الجمؿ ىيكى نىٍزكيه عى

رىاب". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )  (.79/ 3الضّْ
اًء الًَّذم يىكيكفي ( (4 تىٍحًريـً أخرجو مسمـ؛ كتاب: المساقاة، باب: تىٍحًريـً بىٍيًع فىٍضًؿ اٍلمى ييٍحتىاجي ًإلىٍيًو ًلرىٍعًي اٍلكىؤلىً، كى ًة كى ًباٍلفىبلى

تىٍحًريـً بىٍيًع ًضرىاًب اٍلفىٍحًؿ،  ٍنًع بىٍذًلًو، كى ٍكحي 1565/ رقـ 1197/ 3مى نىا رى ، أىٍخبىرى ـى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا ًإٍسحى      (، قاؿ: كحى
، أى ا ٍيجو رى دَّثىنىا اٍبفي جي ٍبًد اً ٍبفي عيبىادىةى، حى اًبرى ٍبفى عى بىٍيًر، أىنَّوي سىًمعى جى ًني أىبيك الزُّ : الحديث.ٍخبىرى  ، يىقيكؿي

ق(: ىك: يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب األنصارم الككفي البغدادم، صاحب اإلماـ 182 –ق 113أبيك ييكسؼ )( (5
يث، كلد بالككفة، كتفقو بالحديث أبي حنيفة، كتمميذه، كأكؿ مف نشر مذىبو، كاف فقييا عبلمة، مف حفاظ الحد

كالركاية، ثـ لـز أبا حنيفة، فغمب عميو " الرأم " ككلي القضاء ببغداد أياـ الميدم كاليادم كالرَّشيد، كمات في 
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كقد قضى ، (1)أىف يحرز، كاإلحزار الى يىكيكفي ًإال ًفي األىٍكًعيىًة كاآلتية؛ فىأىما اآٍلبىار كاألحكض فىبل"قىٍبؿى  الفصؿ الثاني
اصـ إذي استغبلؿ الماء، بيف المتخاصميف ف النَّبي  بىٍيرى ًعٍندى النًَّبيّْ  خى اًر الزُّ  رىجيؿ ًمفى األىٍنصى

ًفي ًشرىاجً 
مىٍيًو؟ (2) ، فىأىبىى عى : سىرًّْح المىاءى يىميرُّ اًرمُّ ، فىقىاؿى األىٍنصى رًَّة، الًَّتي يىٍسقيكفى ًبيىا النٍَّخؿى مىا  الحى فىاٍختىصى

"، فىغىًضبى  ؿي المًَّو ، فىقىاؿى رىسيك ًعٍندى النًَّبيّْ  اًرؾى ، ثيَـّ أىٍرًسًؿ المىاءى ًإلىى جى بىٍيري بىٍيًر: "أىٍسًؽ يىا زي ًلمزُّ
؟ فىتىمىكَّفى كىٍجوي رىسيكًؿ المًَّو  : أىٍف كىافى اٍبفى عىمًَّتؾى ، فىقىاؿى اًرمُّ ، ثيَـّ اٍحًبًس األىٍنصى بىٍيري : "اٍسًؽ يىا زي ، ثيَـّ قىاؿى

تَّى يىٍرجً  لىٍت ًفي المىاءى حى ىٍحًسبي ىىًذًه اآليىةى نىزى : "كىالمًَّو ًإنّْي ألى بىٍيري ٍدًر"، فىقىاؿى الزُّ بّْؾى عى ًإلىى الجى : ﴿فىبلى كىرى ذىًلؾى
[ ﴾ رى بىٍينىييـٍ كّْميكؾى ًفيمىا شىجى تَّى ييحى ، فبإيصاؿ الماء إلى األراضي المىكات (3)"[65النساء: الى ييٍؤًمنيكفى حى

ا زراعية مينتجة ىي أحد السُّبؿ لمتَّ  كزراعتيا كاالىتماـ راعية.بيا، لتصبح أرضن  نمية الزّْ

ٍبًد اً ٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عىٍنييمىا، عىٍف رىسيكًؿ اً  ٍيبىرى نىٍخؿى عىٍف عى ، "أىنَّوي دىفىعى ًإلىى يىييكًد خى
مىى أىٍف يىٍعتىًمميكىىا ًمٍف  يىا، عى ٍيبىرى كىأىٍرضى ًلرىسيكًؿ اً أىٍمكىاًليً خى ، كى ثىمىًرىىا" ـٍ

قاؿ النَّككم رحمو ا  ،(4)
مىىتعالى: " ًظيفىةً  بىيىافه  "أىٍمكىاًلًيـٍ  ًمفٍ  يىٍعتىًمميكىىا أىفٍ  عى اًمؿً  ًلكى مىٍيوً  أىفَّ  كىىيكى  اٍلميسىاقىاةً  عى  وً ًإلىي يىٍحتىاجي  مىا كيؿَّ  عى

ري  ًممَّا كىاٍسًتزىادىًتوً  الثَّمىرً  حً ًإٍصبل ًفي تىٍنًقيىةً  كىالسٍَّقيً  سىنىةو  كيؿَّ  يىتىكىرَّ صبل ارً اأٍلىني كى نىاًبتً  حً كىاً   الشَّجىرً  مى
تىٍمًقيح تىٍنًحيىةً  وً كى ًشيشً  كى نىٍحكً  كجذابيا الثمرة كحفظ عنو كىاٍلقيٍضبىافً  اٍلحى دي  مىا كىأىمَّا ذىًلؾى  كى  ًحٍفظي  ًبوً  ييٍقصى
ري  كىالى  اأٍلىٍصؿً  ٍفرً  اٍلًحيطىافً  كىًبنىاءً  سىنىةو  كيؿَّ  يىتىكىرَّ اًلؾً  فىعىمىى اأٍلىٍنيىارً  كىحى ـي  كىالمَّوي  اٍلمى قاؿ ابف قدامو ك  ،(5)"أىٍعمى
ٍيريه، كال ا تعالى عف عامؿ الميساقاة: "رحمو  َـّ إليو غى ٍعًفو مع أمانتو، ضي ز عف العىمىؿ، ًلضى فإف عىجى

ز بالكيمّْية، أقاـ ميقىامىو ييٍنزىع مف يىًده؛ ألفَّ العمؿ ميٍستىحؽ عميو، كال  ف عىجى ر في بىقاء يىًده عميو، كا  رى ضى

                                                                                                                                                                          

خبلفتو، ببغداد، كىك عمى القضاء، كىك أكؿ مف ديعي " قاضي القضاة " كيقاؿ لو: قاضي قضاة الدنيا!، كأكؿ مف 
الفقو، عمى مذىب أبي حنيفة، ككاف كاسع العمـ بالتفسير كالمغازم كأياـ العرب. انظر: كضع الكتب في أصكؿ 

 (.193/ 8األعبلـ لمزركمي )
 (.110الخراج ألبي يكسؼ )ص( (1
رَّة ًإلىى السَّيؿ، كالشٍَّرجي جٍنسه لىيىا، كالشّْرىاجي جمعييا( (2 اًء ًمفى الحى ةي: مىًسيؿ اٍلمى ". انظر: النياية قاؿ ابف األثير: "الشٍَّرجى

 (.456/ 2في غريب الحديث كاألثر )
، 2359/ رقـ 111/ 3) ب: سىٍكًر األىٍنيىارً أخرجو البخارم؛ كتاب: الميساقاة، با( (3 ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى دَّثىنىا عى (، قاؿ: حى

ٍبًد  ، عىٍف عيٍركىةى، عىٍف عى دَّثىًني اٍبفي ًشيىابو : حى ، قىاؿى دَّثىنىا المٍَّيثي دَّثىوي: أىفَّ رىجيبلن ًمفى حى ا، أىنَّوي حى ٍنييمى بىٍيًر رىًضيى المَّوي عى المًَّو ٍبًف الزُّ
... الحديث. بىٍيرى ـى الزُّ اصى اًر خى  األىٍنصى

ٍرًع )( (4 ٍزءو ًمفى الثَّمىًر كىالزَّ مىًة ًبجي ، قاؿ: (1551/ رقـ 1187/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: المساقاة، باب: اٍلميسىاقىاًة، كىاٍلميعىامى
ٍبًد اً ٍبفً  ، عىٍف عى ٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف نىاًفعو ًد ٍبًف عى مَّ ، عىٍف ميحى نىا المٍَّيثي ، أىٍخبىرى دَّثىنىا اٍبفي ريٍمحو ، عىٍف رىسيكًؿ اً  كحى ... عيمىرى

 الحديث. 
 (.211/ 10شرح النَّككم عمى مسمـ )( (5
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مف يىٍعمىؿ، كاأليٍجرىة عميو في المىكًضعيف؛ ألف عميو تىٍكًفيىةى العمؿ، كىذا مف تىٍكًفيىًتو" الفصؿ الثاني
تعالى: ا قاؿ ، (1)

﴾ ]القصص: ﴿كىأىٍحًسٍف كىمىا أىٍحسىفى المَّوي ًإلىٍيؾى كىالى تىٍبًغ اٍلفىسىادى ًفي اأٍلىٍرًض  ٍفًسًديفى ًإفَّ المَّوى الى ييًحبُّ اٍلمي
77]. 

فكجكه االستفادة مف الماء كثيرة،  ،عف التَّبكؿ في الماء الرَّاكد لمنع تمكثو النَّبي كقد نيى  
ٍيرىةى  اًء الدَّاًئـً ا ، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو عٍف أىبىي ىيرى ـٍ ًفي المى ديكي : "الى يىبيكلىفَّ أىحى لًَّذم الى يىٍجًرم، ثيَـّ يىقيكؿي

اًبرو بف عبد ا (2)يىٍغتىًسؿي ًفيًو" اًء الرَّاًكًد" : "عىٍف رىسيكًؿ اً ، كعىٍف جى أىنَّوي نىيىى أىٍف ييبىاؿى ًفي اٍلمى
(3) ،

مف  (%0.8)يتعدل  الح منو لبلستعماؿ الإف الماء في البيئة كثير، كلكف الصَّ قاؿ راتب الٌسعكد: "
 ،حيةسبة تتعرض لمتمكث مف فضبلت اإلنساف المنزلية كالمجارم الصّْ عاـ، كحتى ىذه النّْ المجمكع ال

راعية، كعمميات استكشاؼ كتصدير كتكرير ناعية كالزّْ شاطات الصّْ كمجارم تصريؼ األمطار كالنَّ 
 .(4)"النفط

الزميف مف زارعة أنيما: "عقداف غير ساقاة كالمي حيمي رحمو ا تعالى في المي قاؿ كىبة الزُّ 
ساقاة، كأجازىما المالكية زارعة تبعان لممي ساقاة، كالمي افعية المي الجانبيف، لـ يجزىما أبك حنيفة، كأجاز الشَّ 

 أم صاحبا – كالصاحبافساكاة بيف المالؾ كالعامؿ في الربح، كأجازىما الحنابمة بشركط منيا المي 
الرأم ينفسخ العقد بمكت صاحب مطمقان، كعمى ىذا  -أبي حنيفة أبك يكسؼ كمحمد بف الحسف

راعة أـ بعدىما، كسكاء أكاف الَّزرع أك ، سكاء قبؿ العمؿ كالزّْ "ساقيالمي  زارع أكالمي "أك العامؿ األرض 
رع تترؾ األرض بيد الثَّمر قد آف حصاده كجنيو أـ ال، لكف إذا مات صاحب األرض قبؿ نضج الزَّ 

ذا مات العامؿ فمكرثتو المي رفيزارع إلى الحصاد مراعاة لمصمحة الطَّ المي  ضي في العمؿ إلى ف، كا 
 .(5)الحصاد

الميزارعة كالميساقاة، تحفظ األرض كالنَّباتات مف اليبلؾ، قاؿ ابف قدامة رحمو  فمف خبلؿ
فإف كثيرنا مف أىؿ النَّخيؿ كالشَّجر يعجزكف عف عمارتو كسىٍقًيو، كال ييٍمًكنييـ االستئجار ا تعالى: "

                                                           
 (.303/ 5الميغني )( (1

اًء الدَّاًئـً )أخرجو البخارم؛ كتاب( (2 : 239/ رقـ 57/ 1: الكضكء، باب: البىٍكًؿ ًفي المى اًف، قىاؿى دَّثىنىا أىبيك اليىمى (، قاؿ: حى
دَّثىوي، أىنَّ  ، حى ًف ٍبفى ىيٍرميزى األىٍعرىجى ٍبدى الرٍَّحمى نىاًد، أىفَّ عى نىا أىبيك الزّْ : أىٍخبىرى ، قىاؿى نىا شيعىٍيبه ٍيرىةى أىٍخبىرى  ، أىنَّوي سىًمعى وي سىًمعى أىبىا ىيرى

: الحديث.  رىسيكؿى المَّوً   يىقيكؿي
 (.28سبؽ  تخريجو )ص( (3
 (.46اإلنساف كالبيئة دراسة في التَّربية البيئية )ص( (4
 (.630/ 4الفقو اإلسبلمي كأدلتو )( (5
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تىٍيف، عميو، ككثيره  الفصؿ الثاني اجى ر ليـ، كيحتاجكف إلى الثَّمر، ففي تجكيز الميسىاقاة دىفعه ًلمحى مف النَّاس ال شىجى
از ذلؾ"  . (1)كتىحصيؿ لمصمحة الًفئىتىيف، فىجى

راعة مف خالؿ الت رىيب مف االعتداء عمى الث روة الن باتية.  المطمب الس ابع: َتنمية الز 
نساف فيي مصدر غذاء لو، كتىٍحتيا يىٍستىظؿ، كمنيا ما ىك لمثَّركة النَّباتية فكائد كثيرة لئل

ـٍ ًفييىا ا غذاء لدكابو، كمنيا ما ىك عبلج لو، قاؿ  مىؾى لىكي سى ٍيدنا كى ـي اأٍلىٍرضى مى عىؿى لىكي تعالى: ﴿الًَّذم جى
ا ًمٍف نىبىاتو شىتَّ  اًء مىاءن فىأىٍخرىٍجنىا ًبًو أىٍزكىاجن فالنبات متعدد األلكاف [، 53ى﴾ ]طو: سيبيبلن كىأىٍنزىؿى ًمفى السَّمى

 كاألنكاع، كفكائده كثيرة.

راعية المسئكلية العظيمة التي تقع  مف خبلؿ فعؿ النَّبي  كقد تبيف كدعكتو إلي التَّنمية الزّْ
نة لمنَّبات،  عمى عاتؽ المسمميف، فنيى النَّبي  اضَّ فعىٍف مف االعتداء عمى األرض التي ىي الحى

، أىفَّ رىسيكؿى اً سىًعيًد ٍبًف  ٍمًرك ٍبًف نيفىٍيؿو ٍيًد ٍبًف عى ًف اٍقتىطىعى ًشٍبرنا ًمفى اأٍلىٍرًض ظيٍممنا،  زى : "مى    قىاؿى
" قىوي اي ًإيَّاهي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة ًمٍف سىٍبًع أىرىًضيفى طىكَّ
تىٍحريـ ، قاؿ ابف حجر رحمو ا تعالى: "كفي الحديث (2)

تى  مكاف غىٍصب األرض كأنو مف الكىبىائر قالو القيٍرطيًبي،الظُّمـ كالغىٍصب كى ككأنو فىرَّعىو  ٍغًميظ عيقيكبتو، كا 
ٍنتىيى األرض، كلو أف  ا مىمىؾ أٍسفىميا إلى مي عمى أفَّ الكىًبيرة ما كىرىد فيو كىًعيد شديد كأفَّ مف مىمىؾ أرضن

بنا أك ًبٍئرنا بغير ًرضاه، كفي فىر تىٍحتىيا سىرى و أفَّ مف مىمىؾ ظىاًىر األرض مىمىؾ بىاًطنىيا بما فيو يىمنىع مىٍف حى
اًكريه،  ر بمف ييجى ٍفر ما شاء ما لـ يىضي ارة ثابتة كأىٍبًنية كمىعىادف كغير ذلؾ، كأفَّ لىو أف يىٍنًزؿ بالحى مف ًحجى

يا مف بىٍعض؛ ألنيا لك  ؽ ىذا فيًتقىت الى كفيو أفَّ األىرىًضيف السٍَّبع ميتىرىاكمة لىـ ييٍفتىؽ بىٍعضي ٍكتيًفي في حى
اًليا عىمَّا تىٍحتىيا أشار إلى ذلؾ بىيا اًلٍنًفصى دمُّ  الغىاصب ًبتىٍطًكيؽ التي غىصى الدَّاكي

فاألرض ىي ، (4)"(3)
بة مف  ًقبىؿ اإلنساف، فمف ييبارؾ  مىٍصدر اإلنبات ككيؼ سىيىكيكف ىناؾ ثىركة نباتية، كاألرض ميٍغتىصى

 .قوفي مىاؿ لىـ ييؤخذ ًبحى  ا 
                                                           

 (.291/ 5الميغني البف قدامة )( (1
ٍيًرىىا ) أخرجو مسمـ؛ كتاب: المساقاة، باب: تىٍحًريـً الظٍُّمـً ( (2 (، قاؿ: 1610/ رقـ 1230/ 3كىغىٍصًب اأٍلىٍرًض كىغى

اًعيؿي كىىيكى ا دَّثىنىا ًإٍسمى ، قىاليكا: حى ٍجرو ًميُّ ٍبفي حي ، كىعى قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو ، كى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي أىيُّكبى ًء حى ًف اٍلعىبلى ، عى ٍعفىرو       ٍبفي جى
ٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف عىبَّ ا ، أىفَّ رىسيكؿى اً ٍبًف عى ٍيًد ٍبًف عىٍمًرك ٍبًف نيفىٍيؿو ، عىٍف سىًعيًد ٍبًف زى  اًس ٍبًف سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو السَّاًعًدمّْ

: الحديث.  قىاؿى
ىك: أحمد بف نصر، أبك حفص الداكدٌم: فقيو مالكي، لو كتاب "األمكاؿ" في أحكاـ أمكاؿ المغانـ كاألراضي ( (3

 (.264/ 1مكف. انظر: األعبلـ لمزركمي )التي يتغمب عمييا المسم
 (.105/ 5فتح البارم )( (4
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 المقصد األوؿ: َحؽ الن بات في الحماية. الفصؿ الثاني

راعية المسئكلية الكدعكتو إلي التَّن يتبيف لنا مف خبلؿ فعؿ النَّبي  التي تقع  كبرلمية الزّْ
عف االعتداء عمى النَّباتات، فمو حؽ في الحماية مف اإلنساف  عمى عاتؽ المسمميف، فنيى النَّبي 

 كالحيكاف.

 الحماية مف اإلنساف.أواًل: 

لَّى سىعىى ﴿تعالى: ا قاؿ بأف اإلنساف سىييفسد في األرض كمككناتيا،  أخبرنا ا   ذىا تىكى كىاً 
ٍرثى كىالنٍَّسؿى كىالمَّوي الى ييًحبُّ اٍلفىسىادى  ييٍيًمؾى اٍلحى تعالى: ا قاؿ ، ك [205]البقرة:  ﴾ًفي اأٍلىٍرًض ًلييٍفًسدى ًفييىا كى

﴾  ﴿ظىيىرى اٍلفىسىادي ًفي اٍلبىرّْ  ـٍ يىٍرًجعيكفى ًمميكا لىعىمَّيي كىاٍلبىٍحًر ًبمىا كىسىبىٍت أىٍيًدم النَّاًس ًلييًذيقىييـٍ بىٍعضى الًَّذم عى
  بد مف حماية النَّبات مف اإلنساف.بل، ف[41]الركـ: 

رع كالنَّبات، كخاصة في ظؿ ازدياد الكثافة السُّكانية، حيث  كتتعدد صكر إفساد اإلنساف في الزَّ
السُّكاف إلى قطع األشجار لبناء المساكف، مما يؤدم إلى الحرماف مف ثمار األشجار  يىٍعمد

رع إلى أف المقطكعة كحرماف النَّاس مف ظؿ كانكا يستظمكف تحتو،  كقد كصؿ إفساد اإلنساف في الزَّ
نىيى  يقطع ثمار الفكاكو كغيرىا قبؿ مكعد نيضجيا، مما ييحـر النَّبات مف أخذ حقو في النَّماء، كقد

رع الذم لـ يىٍبد صبلحو، عف بي النَّبي  نىيىى عىٍف بىٍيًع ثىمىًر النٍَّخًؿ  "أىفَّ النًَّبيَّ  ،عىٍف أىنىسو ع الزَّ
، أىرىأىٍيتىؾى ًإٍف مىنىعى اي الثَّمىرىةى  تىٍصفىرُّ : "تىٍحمىرُّ كى : مىا زىٍىكيىىا؟ قىاؿى "، فىقيٍمنىا أًلىنىسو تَّى تىٍزىيكى ـى تى حى ٍستىًحؿُّ مىاؿى  ًب

؟" ا، نىيىى النًَّبيُّ (1)أىًخيؾى يىا،  ، كعىٍف اٍبفى عيمىرى رىًضيى المَّوي عىٍنييمى بلىحي تَّى يىٍبديكى صى عىٍف بىٍيًع الثَّمىرىًة حى
كىافى ًإذىا سيًئؿى عىٍف  تَّى تىٍذىىبى عىاىىتيوي كى : "حى بلىًحيىا قىاؿى صى

(2)"(3). 

                                                           
كىاًئًح )( (1 ٍضًع اٍلجى ، 1555/ رقـ 1190/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: المساقاة، باب: كى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي أىيُّكبى (، قاؿ: حى

اًعيؿي ٍبفي جى  دَّثىنىا ًإٍسمى ، قىاليكا: حى ٍجرو ًميُّ ٍبفي حي قيتىٍيبىةي، كىعى ٍف أىنىسو كى ، عى ، عىٍف حيمىٍيدو  ... الحديث. ، "أىفَّ النًَّبيَّ ٍعفىرو
ابىٍت ثمارىـ كما شيتيـ ال( (2 اهى اٍلقىٍكـي كأىٍعكىىيكا ًإذىا أىصى : عى عىاىىة. انظر: العىاىىة: أىًم اآٍلفىةي الًَّتي تيصيبيا فتيٍفًسدىا،  ييقىاؿي

 (.324/ 3النّْياية في غريب الحديث كاألثر )
قىٍد كىجىبى ًفيًو العي ( (3 ٍرعىوي، كى وي، أىٍك زى ٍف بىاعى ًثمىارىهي، أىٍك نىٍخمىوي، أىٍك أىٍرضى ٍشري أىًك أخرجو البخارم؛ كتاب: الزكاة، باب: مى

دىقىةي ) ـٍ تىًجٍب ًفيًو الصَّ لى ٍيًرًه، أىٍك بىاعى ًثمىارىهي كى دىقىةي، فىأىدَّل الزَّكىاةى ًمٍف غى ، 1486/ رقـ 127/ 2الصَّ اجه جَّ دَّثىنىا حى (، قاؿ: حى
ا، نىيىى النًَّبيُّ  ٍنييمى ، سىًمٍعتي اٍبفى عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ٍبدي المًَّو ٍبفي ًدينىارو ًني عى دَّثىنىا شيٍعبىةي، أىٍخبىرى  ... الحديث. حى
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كاإلنساف، فمذا ال  لما ليا مف نفع كبير لمبيئة إال األشجارمؾ لتالمحافظة عمى  النَّبي  كحثُّ  الفصؿ الثاني
ا، "أىفَّ رىسيكؿى اً فتيٍقطىع إال لمضركرة،  ٍنييمى قىطىعى نىٍخؿى بىًني النًَّضيًر،  عىًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى

رَّؽى" كىحى
كاز قىٍطع شج، قاؿ النَّككم رحمو ا تعالى(1) حراًقو": "كفي ىذا الحديث جى أم ، (2)ر الكفار كا 

لمضركرة؛ ألنو لـ يتمكف منيـ إال بفعؿ ذلؾ، كلك تمكف منيـ مف غير حرقيا لما فعؿ ذلؾ، ككاف 
حابة  النَّبي  ديؽ  أسكة لمصَّ  ":يكصي قادة جيشو بقكلو كمف بىعدىـ، فقد كاف أبك بكر الصَّ

ًبٌيان، كىالى كىًبي ٍثًمران ، (3)ران ىىًرمان الى تىٍقتيمىفَّ اٍمرىأىةن، كىالى صى ران مي اًمران  ،كىالى تىٍقطىعىفَّ شىجى رّْبىفى عى كىالى تىٍعًقرىفَّ  ،كىالى تيخى
(4) 

ٍأكيمىةو  قىنَّوي  ،شىاةن، كىالى بىًعيران، ًإالَّ ًلمى كىالى تىٍغميؿٍ  ،كىالى تىٍحًرقىفَّ نىٍخبلن، كىالى تيغىرّْ
كىالى تىٍجبيفٍ  ،(5)

(6)"(7). 

                                                           
تىٍحرً ( (1 اًر اٍلكيفَّاًر كى كىاًز قىٍطًع أىٍشجى (، قاؿ: 1746/ رقـ 1365/ 3يًقيىا )أخرجو مسمـ؛ كتاب: الجياد كالسير، باب: جى

ًؾ، عىٍف ميكسىى ٍبًف عيٍقبى  دَّثىنىا اٍبفي اٍلميبىارى : حى ، قىاالى ، كىىىنَّادي ٍبفي السًَّرمّْ دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي مىٍنصيكرو ، عىًف حى ٍف نىاًفعو         ةى، عى
ا، "أىفَّ رىسيكؿى اً  ٍنييمى  لحديث.... ااٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى

 (.50/ 12ككم عمى مسمـ )شرح النَّ ( (2
". مقاييس المغة )( (3 : ًكبىري السّْفّْ ـي (، قاؿ القرطبي: "ييًريدي الشٍَّيخى اٍليىًرـى الًَّذم بىمىغى ًمٍف السّْفّْ 48/ 6قاؿ ابف فارس: "اٍليىرى

 (.169/ 3عىةو". انظر: المنتقى شرح المكطإ )مىا الى ييًطيؽي اٍلًقتىاؿى كىالى ييٍنتىفىعي ًبًو ًفي رىٍأمو كىالى ميدىافى 
ٍنوي أًلىنَّوي ( (4 ا نىيى عى نَّمى ٍرب قكاًئـ اٍلبىًعيًر أىًك الشاًة بالسيًؼ كىىيكى قائـه... كىاً  ميٍثمىة قاؿ ابف األثير: "كأصؿي العىٍقر: ضى

يىكىاًف. انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )  (271/ 3كتعذيبه ًلٍمحى
". انظر: المنتقى شرح المكطإ لمقر الٍ ( (5 ـي قىاًس ـٍ تيًصٍبوي اٍلمى ا لى ًة بىٍعضي اٍلغىاًنًميفى مى ذى ًمٍف اٍلغىًنيمى : "أىٍف يىٍأخي / 3طبي)غيميكؿي

171.) 
ٍنوي". انظر: المنتقى شرح المكطإ )( (6 زىعي كىاٍلًفرىاري عىمٍَّف الى يىجيكزي اٍلًفرىاري عى : "اٍلجى ٍبفي  (.171/ 3كىاٍلجي
،1627/ رقـ 636 - 635/ 3مكطأ مالؾ )( (7 ييكشان ًإلىى الشَّأىـً دّْيؽى بىعىثى جي ؛ أىفَّ أىبىا بىٍكرو الصّْ  (، عىٍف يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو

كىافى أىًميرى ريبيعو ًمٍف ًتٍمؾى اأٍلىٍربىاًع، فىزىعىميكا أىفَّ يىًزيدى  ، كى رىجى يىٍمًشي مىعى يىًزيدى ٍبًف أىًبي سيٍفيىافى ،  فىخى ا أىٍف تىٍركىبى : ًإمَّ قىاؿى أًلىًبي بىٍكرو
، ًإنّْي اٍحتىسىٍبتي خيطىامى ىًذًه  ا أىنىا ًبرىاًكبو مى ، كى ا أىٍنتى ًبنىاًزؿو : "مى ، فىقىاؿى أىبيك بىٍكرو ا أىٍف أىٍنًزؿى مَّ ًفي سىًبيًؿ اً"، ثيَـّ قىاؿى لىوي: كىاً 

بَّ  ـٍ حى كا عىٍف "ًإنَّؾى سىتىًجدي قىٍكمان زىعىميكا أىنَّيي سىتىًجدي قىٍكمان فىحىصي ـٍ لىوي، كى بَّسيكا أىٍنفيسىيي ـٍ حى مىا زىعىميكا أىنَّيي ـٍ كى ـٍ ً، فىذىٍرىي سيكا أىٍنفيسىيي
: الحديث. نّْي ميكًصيؾى ًبعىٍشرو ٍنوي ًبالسٍَّيًؼ، كىاً  كا عى ا فىحىصي ـٍ ًمفى الشَّعىًر، فىاٍضًرٍب مى ؤيكًسًي  أىٍكسىاًط ري

 تخريج الحديث:
زاؽ في مصنفو )أخ ( عف ابف جيريج بنحكه، كأخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو 9375/ رقـ 199/ 5رجو عبد الرَّ
( 18148/ رقـ 152/ 9( عف محمد بف فيضيؿ بنحكه، كأخرجو البييقي في سننو الكبرل )33121/ رقـ 483/ 6)

 بف سعيد. مف طريؽ مالؾ بنحكه، ثبلثتيـ )ابف جيريج، محمد بف فيضيؿ، مالؾ( عف يحيى
       ( مف طريؽ أبي عمراف الجكني، كبلىما )يحيى 18132/ رقـ 147/ 9كأخرجو البييقي في سننو الكبرل )

ديؽ.ا  بف سعيد، أبي عمراف الجكني( عف أبي بكر الصّْ
 دراسة رواة اإٍلسناد:
 =                                                                                            جميع ركاتو ثقات.
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يـ اتي زى رب ككانت غي دار الحى  ا المسممكف ببلدى زى ب إذا غى حً أي كى ا تعالى: " قاؿ الشَّافعي رحمو  الفصؿ الثاني
 اإلسبلـ كال دارى  ارىـ دارى صير دى مب عمييـ أف تى غٍ ا ال يي متنعن ا مي تحصنن ا كمي ىـ كثيرن كُّ دي ارة أك كاف عى غى 
ؤخذ رىـ كيي جى ارىـ كشى مى بكا ما قدركا عميو مف ثً رّْ خى قكا كيي رّْ حى عكا كيي طى قٍ كـ أف يى د يجرم عمييا الحي يٍ عى 
قكه رَّ كا عميو حى ري دً قٍ كه كما لـ يى مي نى غٍ ت أف يى رٍ تى اخٍ  ،ركا عميودى قى اعيـ فى تى فيؼ مى مؿ مف خى حٍ اعيـ كما كاف يي تى مى 
ذا كاف األغمب عمييـ أنيا سى  ،كهقي رَّ كغى  رت تى كـ اخي رم عمييـ الحي جٍ د يى يٍ عى  اإلسبلـ أك دارى  صير دارى تى كا 

يركا صً يا حتى يى يبي رً خٍ يقيا كال تى رً حٍ ـ عمييـ تى ري حٍ عالى كال يى نمكىا إف شاء ا تى غٍ يى يـ لً الً كى عف أمٍ  ؼَّ ليـ الكى 
و صار ألنَّ  ؛ريؽ ذلؾحٍ تى  ؿُّ حً قؿ فبل يى نٍ يي مؿ فى حٍ مما يي  ير منيا في أيدييـ شيءه صً ة أك يى مَّ سمميف أك ذً مي 

 .(1)"مؿحٍ ما ال يي كاه مقكا ما سً رّْ حى لممسمميف كيي 

زالتو ككذلؾ  مف األسباب المكصمة إلى الجناف، مما ييقطع مف الشَّجر ما كاف مؤذينا لمنَّاس، كا 
ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى ًف النًَّبيّْ عى رىةو قىطىعىيىا ًمٍف  ، عى نًَّة، ًفي شىجى بلن يىتىقىمَّبي ًفي اٍلجى : "لىقىٍد رىأىٍيتي رىجي ، قىاؿى

"ظىٍيًر الطًَّريًؽ، كىانىٍت تيٍؤًذم النَّ  ، فاالعتداؿ مطمكب، كىك نقيض اإلسراؼ، كلقد جاء النَّيي (2)اسى
رع بالقطع أك اإلتبلؼ إال لضركرة، ًمف باب  المحافظة عمى البيئة  عف التَّعرض لؤلشجار كالزَّ

 ليا فكائد كثيرة، منيا: النَّباتية كالبَّرية؛ ألفَّ 

كد اليكاء بكميات  ؛ة العالـيى تعتبر الغابات رئٍ  -1 كبيرة مف األيكسجيف عمى مدار فيصكؿ ألنيا تيزى
نة، كييٍعتىبر األيكسجيف ميكىكننا رئيسينا مف ميكىكنات الغبلؼ الجكم، كضركرينا لئلنساف السَّ 

 كلمكائنات الحية البَّرية كالمائية.
تيخمص األشجاري كالنَّباتاتي اليكاءى مف كميات كبيرة مف غاز ثاني أيكسيد الكىربكف الذم   -2

ئيسي في إحدل المشاكؿ البيئية الميعاصرة، كىي مشكمة االحترار العالمي، الرَّ يمعب الدىٍكر 
حيث يقكـ غاز ثاني أكسيد الكربكف المكجكد في الغبلؼ الجكم بامتصاص األشعة تحت 

ٍفع درجات الحرارة لمغبلؼ الجكم الحمراء، القادمة مف أشعة الشَّ  مس، كيىتىرىتىب عمى ذلؾ رى

                                                                                                                                                                          

 الحكـ عمى الحديث:= 
 صحيح اإلسناد، فجميع ركاتو ثقات. كا أعمـ.قمت: 

 (.272/ 4األـ لمشَّافعي )( (1
ًح ًإلىى ميٍسًمـو )( (2 شىارىًة ًبالسّْبلى مة كاآلداب، باب: النٍَّيًي عىًف اإٍلً / رقـ 2021/ 4أخرجو مسمـ؛ كتاب: البّْر كالصّْ

، عىًف اأٍلىٍعمىًش، عىٍف أى  (،1914 دَّثىنىا شىٍيبىافي دَّثىنىا عيبىٍيدي اً، حى دَّثىنىاهي أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، حى ، عىٍف قاؿ: حى اًلحو  ًبي صى
ٍيرىةى  : الحديث.، عىًف النًَّبيّْ أىًبي ىيرى  ، قىاؿى
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يىٍنتيج عف ذلؾ رفع درجات الحرارة لسطح األرض، كييرافؽ ذلؾ الميبلمس لسطح األرض، ك  الفصؿ الثاني
 تىغيرات بيئية مناخية عمى األرض يىٍنتيج عنيا مشاكؿ بيئية متنكعة كمختمفة.

 تيساعد األشجار في تىٍثًبيت التيربة.  -3
ائي كخاصة في المي تيساعد األشجار في التٍَّقميؿ مف التَّ   -4 كضى  دف.مكث الضى
كد اإلنساف بالثمار المختمفة، كالتي تيعتبر تيعتبر األشجار المث  -5 مرة ثركة طبيعية متجددة تيزى

 باتي.إحدل المككنات اليامة لمغذاء النَّ 
ـٍ ًممَّا  :تعالىا االستمتاع بالمنظر الجمالي كتمطيؼ الجك صيفنا، قاؿ  -6 عىؿى لىكي ﴿كىالمَّوي جى

ـٍ ًمفى اٍلًجبىاًؿ أىٍكنىا عىؿى لىكي الن كىجى مىؽى ًظبلى ـٍ خى ـٍ بىٍأسىكي سىرىاًبيؿى تىًقيكي رَّ كى ـي اٍلحى ـٍ سىرىاًبيؿى تىًقيكي عىؿى لىكي ننا كىجى
﴾ ]النحؿ:  ـٍ تيٍسًمميكفى ـٍ لىعىمَّكي مىٍيكي ُـّ ًنٍعمىتىوي عى  .(1)[81كىذىًلؾى ييًت

 الحماية مف الحيواف.ثانًيا: 

أىميا، كمف ًقبىؿ إلى ضركرة المحافظة عمى األشجار كالبساتيف مف ًقبىؿ  نبو النَّبي 
اًريىةه أصحاب الماشية ليبلن كنيارنا، فعىًف اٍلبىرىاًء ٍبًف عىاًزبو  : كىانىٍت لىوي نىاقىةه ضى مىتٍ ( 2)، قىاؿى  فىدىخى

اًئطنا مىى أىىٍ  فىأىٍفسىدىٍت ًفيًو، فىكيمّْـى رىسيكؿي المًَّو  (3)حى كىاًئًط ًبالنَّيىاًر عى ى أىفَّ ًحٍفظى اٍلحى  ًميىا،ًفييىا: "فىقىضى
ـٍ ًبالمَّ  ابىٍت مىاًشيىتييي مىى أىٍىًؿ اٍلمىاًشيىًة مىا أىصى مىى أىٍىًميىا، كىأىفَّ عى اًشيىًة ًبالمٍَّيًؿ عى ، فقد (4)ٍيًؿ"كىأىفَّ ًحٍفظى اٍلمى

امف إذا خرج ،الحيكاف كاإلنسافحمى اإلسبلـ النَّبات مف  ت حيكاناتو كأف  صاحب الحيكاف ضى
                                                           

 (.8 – 7حماية البيئة مف منظكر إسبلمي لطبلؿ محمد المكمني )ص ( (1

 (.147/ 1ضارية: "جمعيىا ضكار، كىىف اٍلمىكىاًشي الًَّتي ترعى زركع النَّاس". انظر: فتح البارم البف حجر ) ((2
. انظر: شرح النَّككم عمى مسمـ )( (3 اًئطه الى سىٍقؼى سيمّْيى ًبذىًلؾى أًلىنَّوي حى  (.235/ 1أىٍم: بيٍستىاننا كى

ٍرعى قىٍكـو )داكد في سننو؛ كتاب: أ كأخرجو أب( (4 (، قاؿ: 3570/ رقـ 298/ 3بكاب اإلجارة، باب: اٍلمىكىاًشي تيٍفًسدي زى
رىاـً ٍبًف ميحى  ، عىٍف حى ، عىًف الزٍُّىًرمّْ ًف اأٍلىٍكزىاًعيّْ ، عى دَّثىنىا اٍلًفٍريىاًبيُّ ، حى اًلدو دَّثىنىا مىٍحميكدي ٍبفي خى ًف اٍلبىرىاًء حى ، عى اًرمّْ ةى اأٍلىٍنصى  يّْصى

اا : الحديث.ًزبو ٍبًف عى  ، قىاؿى
 تخريج الحديث:

(، كالحاكـ 37/ رقـ 748- 747/ 2(، كمالؾ في مكطئو )5753/ رقـ 334/ 5أخرجو النَّسائي في سننو الكبرل )
 (، ثبلثتيـ )النَّسائي، مالؾ، الحاكـ( مف طريؽ الزُّىرم بنحكه بو.2303/ رقـ 55/ 2في مستدركو )

 دراسة رواة اإلسناد:
 ثقات.جميع ركاتو 

 الحكـ عمى الحديث:
(: ىذا حديث صحيح اإلسناد. كقاؿ األلباني 2303/ رقـ 55/ 2صحيح اإلسناد، قاؿ الحاكـ في مستدركو )قمت: 

 أعمـ.تعالى (: صحيح. كا 362/ 5بيؿ )في إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السَّ 
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رع أل ؛ليبلن كأىمكت زرع أحد الفصؿ الثاني فَّ عميو حماية حيكاناتو مف الخركج ليبلن، كما جعؿ صاحب الزَّ
ذا اعتدت عميو الحيكانات فيك الضَّ   امف لنباتو.مسئكالن عف زرعو نيارنا فعميو حراستو، كا 

 المقصد الث اني: َحؽ الن بات في الر عاية.

بات إعطاء النَّ  بؿ تعدل ذلؾ إلى فحسب، عف االعتداء عمى النَّبات لـ ينو النَّبي    
قَّو في الرّْعاية، فعىٍف أىنىسو  :  ، أىفَّ النًَّبيَّ حى " قىاؿى ميحى ـٍ تىٍفعىميكا لىصى : "لىٍك لى ، فىقىاؿى مىرَّ ًبقىٍكـو ييمىقّْحيكفى

: "أىٍنتيـٍ  كىذىا، قىاؿى ؟" قىاليكا: قيٍمتى كىذىا كى ـٍ ا ًلنىٍخًمكي : "مى ـٍ فىقىاؿى ا، فىمىرَّ ًبًي رىجى ًشيصن ـي ًبأىٍمًر  فىخى أىٍعمى
" ـٍ ديٍنيىاكي
فخرج  ترككا تمقيح الشَّجر،ا دينيان فأمرن بذلؾ  ليـ بي ، فظف األنصار أف إخبار النَّ (1)

 ."نياكـأنتـ أعمـ بأمر دي " :فقاؿ ليـ ،و قاؿ ليـ ذلؾمر قالكا بأنَّ مر رديئان، فمما سأليـ عف الثَّ الثَّ 

راعة بصفة عامة نكع مف أنكاع فالمزركعات ليا دكر كبير في التَّنمية اال قتصادية، كالزّْ
نمية كىك جانب ميـ مف جكانب التَّ  ،ركؼ كاألحكاؿائـ العطاء في جميع الظّْ ستمر كالدَّ الماؿ المي 

، حيث يتـ بيع الثَّمر، كالتَّمر كالفكاكو كغيرىا مما يزيد دخؿ الفرد كالمجتمع كيىسيد االقتصادية
القيمة الغذائية العالية في النَّباتات، كأضرب التَّمر مثاالن منيا  قيكت مف يحتاج إليو، ناىيؾ عف

ٍنيىا، قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿي اً عمى ذلؾ،  اًئشىةي، بىٍيته الى تىٍمرى ًفيًو : "يىا عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى عى
ثناًجيىاعه أىٍىميوي، يىا عىاًئشىةي، بىٍيته الى تىٍمرى ًفيًو ًجيىاعه أىٍىمي  اعى أىٍىميوي" قىالىيىا مىرَّتىٍيًف أىٍك ثىبلى وي" أىٍك "جى

(2) . 

﴿المَّوي نيكري السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ككذلؾ الزَّيتكف، فقد ذيكر في القرآف الكريـ، قاؿ ا تعالى: 
ةي كىأى  اجى ةو الزُّجى اجى ثىؿي نيكًرًه كىًمٍشكىاةو ًفييىا ًمٍصبىاحه اٍلًمٍصبىاحي ًفي زيجى رىةو مى نَّيىا كىٍككىبه ديرّْمّّ ييكقىدي ًمٍف شىجى

﴾ ]النكر:  ـٍ تىٍمسىٍسوي نىاره لىٍك لى ٍيتييىا ييًضيءي كى ٍرًبيَّةو يىكىادي زى ٍيتيكنىةو الى شىٍرًقيَّةو كىالى غى ،  [35ميبىارىكىةو زى
د البيت"، كال فالزَّيتكف لو فكائد عديدة ال تيحصى، فىتيؤكؿ ثماره كتيعصر كذلؾ، كقيؿ: "الزَّيت عما

غنى لنا عنو، كتيصدر فمسطيف الزَّيتكف إلى الخارج، فيزدىر كينمك االقتصاد، كمع كؿ ذلؾ لـ 
                                                           

كًب اٍمًتثىاًؿ ( (1 ا ذىكىرىهي أخرجو مسمـ؛ كتاب: الفضائؿ، باب: كيجي ا قىالىوي شىٍرعنا، ديكفى مى مىى سىًبيًؿ  مى ًمٍف مىعىاًيًش الدٍُّنيىا، عى
ًد 2363/ رقـ 1836/ 4الرٍَّأًم ) ًف اأٍلىٍسكى ىيمىا عى ك النَّاًقدي، ًكبلى دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، كىعىٍمره ٍبًف ا     (، قاؿ: حى

، حى  : أىبيك بىٍكرو ، قىاؿى اًمرو اًئشىةى، عى ادي ٍبفي سىمىمىةى، عىٍف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى، عىٍف أىًبيًو، عىٍف عى مَّ دَّثىنىا حى ، حى دي ٍبفي عىاًمرو دَّثىنىا أىٍسكى
ٍف أىنىسو  ، عى ٍف ثىاًبتو : الحديث. ، أىفَّ النًَّبيَّ كىعى ، فىقىاؿى  مىرَّ ًبقىٍكـو ييمىقّْحيكفى

نىٍحًكًه ًمفى اأٍلىٍقكىاًت ًلٍمًعيىاًؿ )أخرجو مسمـ؛ كتاب: األشربة، باب( (2 اًر التٍَّمًر كى (، قاؿ: 2046/ رقـ 1618/ 3: ًفي ادّْخى
ءى، عىٍف أىًبي الرّْجى  ًد ٍبًف طىٍحبلى مَّ دَّثىنىا يىٍعقيكبي ٍبفي ميحى ، حى ٍسمىمىةى ٍبًف قىٍعنىبو ٍبدي اً ٍبفي مى دَّثىنىا عى ٍبًد الرٍَّحمىًف،حى ًد ٍبًف عى مَّ  اًؿ ميحى

ٍنيىا، قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿي اً  اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى ٍف أيمًّْو، عىٍف عى  : الحديث.عى
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يمقى شجر الزَّيتكف حقو في الرّْعاية، فكـ مف شجرة زيتكف قيطعت، كاقتمعت مف جيذكرىا، كما  الفصؿ الثاني
 النَّبات.يفعمو االحتبلؿ في أشجار الزَّيتكف في فمسطيف أكبر مثاؿ عمى انتياؾ حقكؽ 

 الُخالصة:

راعية،  م النَّبي كء ما تقدـ يمكف القكؿ، بأنو لك تـ تطبيؽ ىىدٍ كفي ضى  في التَّنمية الزّْ
العربي راعية في بمداف العالـ لرأينا زيادة كبيرة لمرقعة الزّْ  ،تداء عميوكحماية النَّبات كالتَّرىيب مف االع

يادة رية كطبيعية متميزة، كلتحكلت الزّْ شى بمكارد بى  التي حباىا ا الببلد خاصة تمؾ ك ، اإلسبلميك 
 دُّكؿ، كلتحكلت الدراعي داخؿ تمؾ الببلإلى خير يزيد اإلنتاج الزّْ  يدد االقتصادالسُّكانية مف شر يي 

 مف نامية إلى متقدمة في االقتصاد.
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المنيج الن بوي في الت نمية االقتصادية مف خالؿ 

ناعية والت جارية  الت نمية الص 
 

 :مبحثيف عمى كيشتمؿ

 

المبحث األوؿ: المنيج الن بوي في الت نمية االقتصادية مف خالؿ 
ناعية  .تنمية الث روة الص 

 

: المنيج الن بوي في الت نمية االقتصادية مف خالؿ الث اني المبحث
 تنمية الث روة الت جارية.
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 المبحث األوؿ الفصؿ الثاني

 ةيناعالص   الت نميةنمية االقتصادية مف خالؿ بوي في الت  يج الن  المنْ 

اإلسبلـ  ثَّ كمات الحياة األساسية، كقد حى قى ، كىك مف مي االقتصادية نميةالعمؿ ىك أساس التَّ 
سىتيرىدُّكفى ﴿عمى العمؿ، كذلؾ في قكلو تعالى:  ـٍ كىرىسيكليوي كىاٍلميٍؤًمنيكفى كى مىكي ميكا فىسىيىرىل المَّوي عىمى قيًؿ اٍعمى كى

اًلـً اٍلغىٍيًب كىالشَّيىادى  ـٍ ًبمىا كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى ًإلىى عى العمؿ الحىثّْ عمى ؼ بتى كٍ كلـ يى [، 105]التكبة:  ﴾ًة فىيينىبّْئيكي
لىى*  فىاٍنصىبٍ  فىرىٍغتى  فىًإذىاتعالى: ﴿ا كاحد، قاؿ آف إلى اإليماف كالعمؿ في  أرشدنابؿ  ،فقط بّْؾى  كىاً   رى

غاليا شٍ نيا كأى كر الدُّ مي غت مف أي إذا فىرى ": رحمو ا تعالى ، قاؿ ابف كثير[8 ،7: الشرح] ﴾فىاٍرغىبٍ 
 ،(1)"غبةية كالرَّ بؾ النّْ رَّ خمص لً اؿ، كأى بى ا فارغ الٍ ـ إلييا نشيطن ب في العبادة، كقي صى انٍ عت عبلئقيا، فى طى كقى 

ةي  قيًضيىتً  فىًإذىا﴿العمؿ بالعبادة كذلؾ ألىميتو، قاؿ ا تعالى:  كقد قرف ا  بلى كا الصَّ  يفً  فىاٍنتىًشري
كا المَّوً  فىٍضؿً  ًمفٍ  كىاٍبتىغيكا اأٍلىٍرضً  ـٍ  كىًثيرنا المَّوى  كىاٍذكيري كعمى اإلنساف أف ، [10: الجمعة]﴾ تيٍفًمحيكفى  لىعىمَّكي

 كؽ قدراتو كطاقاتو،في ختار عمبلن يى ناسبو مف أعماؿ بما يتناسب مع قدراتو كمؤىبلتو كال يى يختار ما يي 
ناعة مف األعماؿ التي ال يي  ٍستىغنى عنيا، كمما يؤثر في ازدىارىا السُّكاف، فزيادة الكثافة فالصّْ

يـ، ناعات لتمبية حاجاتاـ الصّْ قي إلىمما يؤدم  ،معؤدم إلى الزيادة في الطمب عمى السّْ تي  السُّكانية
ـ ال ، كمف ثى دلنا مف مكا  ره اخَّ كىي في حد ذاتيا الكسيمة الستغبلؿ ما سى  ،ر ميـمٍ ناعة أى فالصّْ 

 اؤىا.مى جارة حتى يتـ نى ناعة عف طريؽ التّْ نتج مف الصّْ د مف تبادؿ ما يى ب

 .ناعةالمطمب األوؿ: تعريؼ الص  

ناعة مف النَّاحية المغكية االصطبلحية، كذلؾ عمى   كيشتمؿ ىذا المطمب عمى تعريؼ الصّْ
 النَّحك التَّالي:

 .ناعة لغةً : تعريؼ الص  المقصد األوؿ

ا"قاؿ ابف فارس:  ًحيحه كىاًحده، كى الصَّ ٍنعنادي كىالنُّكفي كىاٍلعىٍيفي أىٍصؿه صى كىاٍمرىأىةه ، ىيكى عىمىؿي الشٍَّيًء صي
اًذقىٍيًف ًفيمىا يىٍصنىعىاًنوً  نىعه، ًإذىا كىانىا حى نىاعه كىرىجيؿه صى ٍنعىان " :، ككرد في تاج العركس(2)"صى نىعى الشيءى صى صى

                                                           
 (.418/ 8تفسير ابف كثير )( (1

 (.313/ 3مقاييس المغة )( (2
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، أىم عىمً  الفصؿ الثاني ٍنعان، بالفىٍتح كالضْـّ نيعه مىو، كصي ٍنع: إجادةي الًفعًؿ، ككؿُّ ، فىييكى مىٍصنيكعه، كصى : الصُّ قىاؿى الراغبي كى
ا يينسىبي ًإلىٍييىا الًفعؿي  مادات، كىمى يكاناًت كالجى ٍنعان، كىالى يينسىبي ًإلىى الحى ، كليسى كؿُّ ًفعؿو صي ٍنعو ًفعؿه ، (1)"صي

نىاعىةي )قاؿ محمد بف أبي بكر الرَّازم: "ك  اًنعً  ًحٍرفىةي  ًباٍلكىٍسرً ( الصّْ ميوي  الصَّ ٍنعىةي ) كىعىمى ، كقاؿ ابف (2)"(الصَّ
ناعةي منظكر: "  .(3)"أىٍمرو  ًمفٍ  تىٍستىٍصًنعي  مىا: كالصّْ

 .اناعة اصطالحً تعريؼ الص   المقصد الث اني:

ناعة ىي: مىكىة قاؿ ابف خمدكف رحمو ا تعالى: "الصّْ  عممينا كبككنو ًفٍكرم، عىمىمي أٍمر في مى
ناعة(4)ني محسكس"جٍسما ىك ٍرجاني رحمو ا تعالى: "الصّْ  عنيا تصدر نىٍفسانية مىمىكة: ، كقاؿ الجي

ناعة بأنيا: (5)العمؿ" بكيفية المتعمؽ: كقيؿ ركية، غير مف االختيارية األفعاؿ ، كعيرفت الصّْ
مجمكعة  "مجمكعة مف المينشآت التي تينتج مينتجات "متجانسة" تيعد بدائؿ كاممة لبعضيا البعض، أك

مف المينشآت التي تنتج منتجات "متنكعة" نكعنا ما، كتيعد بدائؿ قريبة جدنا مف بعضيا البعض"
(6) . 

ناعة بمفيكميا الحديث تىعني: "النَّشاط البىشىًرم الذم ييؤدم إلى إنتاج مكاد جديدة مف  كالصّْ
عنا مف اآلالت كاألجيزة مكاد أكلية مختمفة، أك ىي العمميات التي يقـك بيا اإلنساف مستخدمنا نك 

 .(7)معتمدنا عمى الطَّاقة كالكقكد إلنتاج مكاد جديدة تمبية لمتطمبات اإلنساف"

ناعة، فيناؾ مكاد خاـ  كيختمؼ بعض الجغرافييف في كضع تعريؼ دقيؽ كشامؿ لمصّْ
مب كىك ميستخرج مف باطف األرض، ككذلؾ لبُّ الخشب ييستخرج مف أنكاع األشجار كمف ثـ  كالصُّ

ناعة بأنيا: "العمميات التي تزيد مف قيمة المكاد يي  ناعة، لذلؾ ييفضؿ تعريؼ الصّْ ستخدـ في الصّْ
 .(8)الخاـ"

                                                           
بيدم )( (1  (.370/ 21تاج العركس لمزَّ

 (.179)ص مختار الصّْحاح( (2

 (.209/ 8لساف العرب )( (3

 (.400 – 399ف )صمقدمة ابف خمدك ( (4
 (.134التَّعريفات )ص( (5

 (.171مكسكعة المصطمحات االقتصادية لحسيف عمر )ص( (6

ناعة، أ.د. جمعة رجب طنطيش، أ. د. محمد أزىر السماؾ )ص( (7  (.25دراسات في جغرافية الصّْ
 (.119صالتَّخطيط كالتَّنمية االقتصادية، د. أحمد عارؼ العساؼ، أ. د محمكد حسيف الكادم )( (8
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كتيعَّرؼ كذلؾ بأنيا: "األنشطة التي ييغير بيا اإلنساف شكؿ أك طبيعة المكاد الخاـ بمختمؼ  الفصؿ الثاني
راعية أك الحيكانية أك الغابية سكاء في صكرتيا الخاـ أك بعد تغييرىا جزئينا،  أنكاعيا المعدنية أك الزّْ

كقيؿ ىي: "نشاط إنتاجي  ،(1")كيحكليا إلى منتجات متعددة تفي بحاجياتو كمتطمباتو المتعددة
ا مف عناصر اإلنتاج، ميستيدفا إنتاج مكاد جديدة، أك لجعؿ مكاد أكلية  يىستخدـ فيو اإلنساف بعضن

 (2)مكجكدة أكثر نفعنا أك قيمة لئلنساف"

ناعة بأنيا: "ىي العمميات النَّاتجة عف النَّشاط كمف خبلؿ ما س بؽ يمكف تعريؼ الصّْ
البشرم كالتُّكنكلكجي، لتمبية حاجات اإلنساف كغيره، بإنتاج مكاد جديدة، مستخمصةن مف مكاد خاـ أك 

 أكلية".

ناعة عمى الجيد اإلنساني فقط، فيناؾ أدكات كمعدات ال تتـ التَّصنيع إال  فبل تقتصر الصّْ
 داميا، كما ينتج عنيا يىخدـ اإلنساف كالحيكاف كغيرىـ.باستخ

ناعية.  المقصد الث الث: تعريؼ الت نمية الص 

ناعة الكطنية،  ناعية ىي: "السّْياسة المخططة أك المستيدفة لبناء كتطكير الصّْ التَّنمية الصّْ
ناعية لبلق ناعية لغرض إجراء تغيير في البينية الصّْ قامة المشاريع الصّْ تصاد الكطني عبر تطكير كا 

نتاج الخامات المعدنية كالمكاد األكلية كبناء قاعدة كٍؼ إلنتاج الطَّاقة، كما  عمميات استخراج كا 
ناعية تعني التَّسريع في عممية البّْناء كاإلنتاج  ا، فالتَّنمية الصّْ ناعي عمكمن تيدؼ إلى رفع اإلنتاج الصّْ

ناعي باالستفادة األنسب مف مقكمات ا ناعي"الصّْ  .(3)لنَّشاط الصّْ

كيمكف تعريفيا بأنيا: "عممية تيدؼ إلى إنتاج السّْمع كالمنتجات بالمكاصفات المطمكبة 
المرغكب فييا في األسكاؽ، مما ييؤدم إلى نماء كتطكير عمميتي الشّْراء كالبيع، كاالستيراد كالتَّسكيؽ 

 ".بيف الببلد، مما يزيد الدَّخؿ المعيشي لؤلفراد في دكلة ما

 

                                                           
 (.16د. محمد خميس الزككة، د. محمد إبراىيـ رمضاف )ص دراسات في جغرافية الصناعة، أ.( (1

 (.119التَّخطيط كالتَّنمية االقتصادية، د. أحمد عارؼ العساؼ، أ. د محمكد حسيف الكادم )ص( (2

ناعة كالمعادف، أ.د. جمعة رجب طنطيش، أ. د. محمد أز ( (3  (.26ىر السماؾ، )صدراسات في جغرافية الصّْ
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ناعات مف ف والص  يَ واد المِ رُ  بي كر الن  ذِ ناعة مف خالؿ نمية الص  اني: تَ المطمب الث   الفصؿ الثاني
 .عمييـ الس الـ األنبياء

عمى أىمية كمكانة العمؿ  اكذلؾ تأكيدن ف المختمفة؛ يى بالمً  عمييـ السَّبلـ لقد اشتغؿ األنبياء
أصنافان مف  يف لنا حبيبنا محمد ، كقد بى نمية الحياة االقتصاديةكفي تى كالمجتمع،  في حياة الفرد

نما يي  ،س باالشتغاؿ بيا أك الفٍ رم النى دى زٍ نة تى يٍ كنيا مً كى ت لً فى كال ييمتى  ،فيى المً  كسب المشركع ظر إلى التَّ نٍ كا 
ٍزؽى ًلمىٍف ﴿ا مف قكلو تعالى: زؽ، كذلؾ يظير جمين يا كسيمة لطمب الرّْ ني كٍ ككى  بّْي يىٍبسيطي الرّْ يىشىاءي قيٍؿ ًإفَّ رى

لىًكفَّ أىٍكثىرى النَّاًس الى يىٍعمىميكفى  يىٍقًدري كى مىى بىٍعضو ﴿ تعالى:ا كقاؿ  [،36]سبأ:  ﴾كى ـٍ عى كي ؿى بىٍعضى كىالمَّوي فىضَّ
ـٍ ًفيًو سىكىاءه أىفىبً  انيييـٍ فىيي مىى مىا مىمىكىٍت أىٍيمى ـٍ عى ميكا ًبرىادّْم ًرٍزًقًي ا الًَّذيفى فيضّْ ٍزًؽ فىمى ًنٍعمىًة المًَّو ًفي الرّْ

ديكفى  ف المختمفة، قد يى بكية أصنافنا مف المً نة النَّ [، كقد ذيكر في القرآف الكريـ كالسُّ 71]النحؿ:  ﴾يىٍجحى
 بلـ. اشتغؿ بيا األنبياء عمييـ السَّ 

 :(1)يعْ جميًعا رواًدا في مينة الرَ عمييـ الس الـ : األنبياء المقصد األوؿ

ٍكا كيميكا﴿ت األىمية لمفرد كالمجتمع، قاؿ ا تعالى: ًمٍينة الرَّعي مف الًميىف ذا  أىٍنعىامىكيـٍ  كىاٍرعى
يىاتو  ذىًلؾى  ًفي ًإفَّ   عىٍف ف، كقد رىعىى جميع األنبياء عمييـ السَّبلـ الغىنىـ، [54: طو] ﴾النُّيىى أًليكًلي آلى

ٍيرىةى  ًف النًَّبيّْ أىًبي ىيرى ا بىعىثى المَّوي نىًبيِّ ، عى : "مى "، فىقىاؿى أى ، قىاؿى ـى : ا ًإالَّ رىعىى الغىنى ؟ فىقىاؿى ابيوي: كىأىٍنتى ٍصحى
مىى قىرىاًريطى " ، كيٍنتي أىٍرعىاىىا عى ـٍ أًلىٍىًؿ مىكَّةى" نىعى

نة كلكف الكثير ال يرغبكف بيا مف يٍ فما أعظميا مف مً ، (2)
كانكا خير قدكة لنا، كقد قاد األنبياء عمييـ السَّبلـ األمـ ك نة حتى أصبحت نفكسيـ تزدرييا، يٍ مً 

كغيرىا، كما  يةعّْ ضٍ بلحية لقيادة غيرنا ممف تاىكا بيف األنظمة االقتصادية الكى ييكسبنا الصَّ  يي فالرَّعٍ 
ير قادة لمجتمعاتيـ.  عمى األفراد كالقادة إال اإلقتداء بفعؿ األنبياء عمييـ السَّبلـ ليككنكا خى

 .ناءنة الب  يْ رائدا مِ  الـعمييما الس   : سيدنا إبراىيـ وابنو إسماعيؿالمقصد الث اني

   ، قاؿ ببناء الكعبة، كقد أعانو عميو ابنو إسماعيؿ  سيدنا إبراىيـ  أىمر ا 
بَّنىا تىقىبٍَّؿ ًمنَّا ًإنَّؾى أىٍنتى السًَّميعي ﴿تعالى: ا  ٍسمىاًعيؿي رى ـي اٍلقىكىاًعدى ًمفى اٍلبىٍيًت كىاً  ٍذ يىٍرفىعي ًإٍبرىاًىي ـي  كىاً   ﴾اٍلعىًمي

                                                           
 (.179انظر: مبحث الثَّركة الحيكانية، المطمب الرَّابع )ص( (1

 (.64)ص تخريجو سبؽ ( (2
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،  مص خٍ كه العبادة، كما أحبله مف شعكر حينما يى سي كٍ [، كما أجمؿ العمؿ حينما تى 127]البقرة:  الفصؿ الثاني
 بكؿ العمؿ.قى بً   ف دعاء ا عا، إال أنيما لـ يغفبل مبلف صالحن فبالرغـ مف أنيما يبنياف البيت كيع

 ، فعف عائشة رىًضيى المَّوه اىيـ ف البيت عمى قكاعد إبر بٍ أف قريش لـ تى  بي يف النَّ كقد بى 
ٍنيىا: أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ؟"،  ، قىاؿى لىيىا:عى ـى كا عىٍف قىكىاًعًد ًإٍبرىاًىي ري ـٍ تىرىٍم أىفَّ قىٍكمىًؾ لىمَّا بىنىٍكا الكىٍعبىةى اٍقتىصى "أىلى

مىى : يىا رىسيكؿى المًَّو، أىالى تىريدُّىىا عى ـى؟ فىقيٍمتي : قىكىاًعًد ًإٍبرىاًىي " فىقىاؿى  قىاؿى  "لىٍكالى ًحٍدثىافي قىٍكًمًؾ ًبالكيٍفًر لىفىعىٍمتي
ٍبدي المًَّو  ٍنيىا سىًمعىٍت ىىذىا ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو عى اًئشىةي رىًضيى المَّوي عى ا أيرىل : لىًئٍف كىانىٍت عى        ، مى
ٍكنىٍيًف المَّذىٍيًف يىمً  رىسيكؿى المًَّو  ـى الرُّ ـى تىرىؾى اٍسًتبلى مىى قىكىاًعًد ًإٍبرىاًىي ـٍ عى ـٍ ييتىمَّ ، ًإالَّ أىفَّ البىٍيتى لى يىاًف الًحٍجرى

(1) ،
فًمينة البّْناء ًمٍينة قديمة كال ًغنىى عنيا، فبل يستطيع اإلنساف العيش بدكف مىأكل لو يىٍحًميو مف 

تَّفصيؿ في المطمب الطَّقس كمف الحيكانات المفترسة كغيرىا، كسكؼ نتناكؿ ىذه الًمٍينة بشيء مف ال
 .الثَّالث بإذف ا 

 و نوح عمييما الس الـ رائدا مينة الن جارة. زكريا : سيدناالثالمقصد الث  

ماالن كراحة لنا، كفيو ًحٍفظ  مينة النّْجارة مف الًميىف المييمة فىيىًتـ تصنيع األثاث الذم فيو جى
ٍيرىةى جارنا، فن لمثياب كغيرىا مف التَّمؼ، كقد كاف سيدنا زكريا   ، أىفَّ رىسيكؿى اً  عىٍف أىًبي ىيرى

ارنا" : "كىافى زىكىًريَّاءي نىجَّ قىاؿى
سقط جارة ال تي نائع كأف النّْ فيو جكاز الصَّ ": رحمو ا تعالى ككم، قاؿ النَّ (2)

 (.3)"فإنو كاف صانعنا يأكؿ مف كسبو  المركءة، كأنيا صنعة فاضمة، كفيو فضيمة لزكرياء

 كىاٍصنىًع اٍلفيٍمؾى ًبأىٍعييًننىا﴿تعالى: ا قاؿ فف، رائدنا في صناعة السُّ  سيدنا نكح  ككاف
ـٍ ميٍغرىقيكفى  اًطٍبًني ًفي الًَّذيفى ظىمىميكا ًإنَّيي كىٍحًينىا كىالى تيخى  [، فيذا أمر ًإليي لسيدنا نكح 37]ىكد:  ﴾كى

صدد في  - رحمو ا تعالى ابف عاشكربصنع سفينة، كأٍف يحمؿ عمييا مف كؿ زكجيف اثنيف، قاؿ 
الفمؾ  أكحى إليو كيفية صنع كىي داخمة في المكحى بو فتدؿ عمى أف ا : "حديثو عف اآلية

                                                           
بيٍنيىاًنيىا )( (1 ٍبدي المًَّو 1583/ رقـ 146/ 2أخرجو البخارم؛ كتاب: الحج، باب: فىٍضًؿ مىكَّةى كى دَّثىنىا عى        (، قاؿ: حى
، ا اًلؾو ٍسمىمىةى، عىٍف مى ٍبدى ٍبفي مى ، أىٍخبىرى عى ًد ٍبًف أىًبي بىٍكرو مَّ ٍبدى المًَّو ٍبفى ميحى ٍبًد المًَّو، أىفَّ عى ، عىٍف سىاًلـً ٍبًف عى المًَّو عىًف اٍبًف ًشيىابو
ٍكًج النًَّبيّْ ا ، زى ـٍ ٍنيي اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى ، عىٍف عى  قىاؿى لىيىا: الحديث. : أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ٍبفى عيمىرى

ـي ) ((2 مىٍيًو السَّبلى اًئًؿ زىكىًريَّاءى عى دَّثىنىا 2379/ رقـ 1847/ 4أخرجو مسمـ؛ كتاب: الفضائؿ، باب: ًفي فىضى (، قاؿ: حى
ٍيرىةى  ، عىٍف أىًبي ىيرى ، عىٍف أىًبي رىاًفعو مىمىةى، عىٍف ثىاًبتو ادي ٍبفي سى مَّ دَّثىنىا حى ، حى اًلدو :  ، أىفَّ رىسيكؿى اً ىىدَّابي ٍبفي خى قىاؿى

 الحديث.
 (.135/ 15شرح النَّككم عمى مسمـ )( (3
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ر، شى ا لمبى ؾ كلـ يكف ذلؾ معركفن مٍ أكؿ مف صنع الفي   كلذلؾ فنكح؛ ﴾ككحينا﴿كما دؿ عميو قكلو:  الفصؿ الثاني
، كسكؼ نتناكؿ ىذه الًمٍينة بشيء مف التَّفصيؿ (1)"حصييا إال ا تعالىككاف ذلؾ منذ قركف ال يي 

 .في المطمب الثَّالث بإذف ا 

 .في صناعة الحديد رائد : سيدنا داود المقصد الر ابع

ًديدى ا قاؿ  ًبي مىعىوي كىالطٍَّيرى كىأىلىنَّا لىوي اٍلحى لىقىٍد آتىٍينىا دىاكيكدى ًمنَّا فىٍضبلن يىا ًجبىاؿي أىكّْ أىًف  *تعالى: ﴿كى
﴾ ]سبأ:  ا تىٍعمىميكفى بىًصيره ا ًإنّْي ًبمى اًلحن قىدٍّْر ًفي السٍَّرًد كىاٍعمىميكا صى ـ عى نٍ [، فقد أى 11، 10اٍعمىٍؿ سىاًبغىاتو كى

ركع مف معدف الحديد، قاؿ عـ الكثيرة، منيا تعميمو صناعة الدي النّْ  عمى سيدنا داكد  ا 
كاف ال يىحتاج أف ييدخمو نارنا كال ": سيدنا داكد الحسف البصرم كقتادة كاألعمش كغيرىـ عف 

قىدٍّْر ًفي ﴿كقاؿ مجاىد في قكلو تعالى: " ...،و بيده مثؿ الخيكطمي تً فٍ قة، بؿ كاف يى رى طٍ مً بو بً رً ضٍ يى  كى
 ، كًمٍينة الحدادة ال(2)"ميا كاجعمو بقدرصً قٍ يى مظو فى غٍ ؽ في الحمقة، كال تي مى قٍ يى ؽ المسمار فى دً ال تي  ﴾السٍَّردً 

ناعية األدكات كيمكف االستغناء عنيا فيتـ صناعة العديد مف المينتجات  كالمعدات المنزلية كالصّْ
نع األسمحة كغيرىا عمى الدُّكؿ الغربية ، فلحربية فيحصؿ بيا القكة لممجتمعاك  يجب أال نعتمد في صي

كذلؾ حفاظنا عمى ، كغيرىا مف دكؿ الكفر، بؿ ال بد مف االعتماد عمى ما لدينا مف إمكانات متكفرة
لىفٍ ﴿، قاؿ ا تعالى: أماف الفرد كالمجتمع مىى ًلٍمكىاًفًريفى  المَّوي  يىٍجعىؿى  كى : النساء] ﴾سىًبيبلن  اٍلميٍؤًمًنيفى  عى

 .، كسيتـ الحديث عف ًمٍينة الحدادة في المطمب الثَّالث بإذف ا [141

 ة اأَلَزمات االقتصادية.وفف  إدار  لالقتصاد وزير : سيدنا يوسؼ المقصد الخامس

اختيار الشَّخص الميناسب في المكاف الميناسب ييعد مف أسرار النَّجاح في األعماؿ، فيذا 
زىائف األرض  سيدنا يكسؼ  كىك ما يسمى بكزارة التَّمكيف  -اختار أف يككف أميننا عمى خى

قىاؿى اٍلمىًمؾي ائٍ ا قاؿ  -كاالقتصاد في عصرنا الحالي  تيكًني ًبًو أىٍستىٍخًمٍصوي ًلنىٍفًسي فىمىمَّا كىمَّمىوي تعالى: ﴿كى
ًميـه﴾ ]يكسؼ:  *قىاؿى ًإنَّؾى اٍليىٍكـى لىدىٍينىا مىًكيفه أىًميفه  ًفيظه عى زىاًئًف اأٍلىٍرًض ًإنّْي حى مىى خى ، 54قىاؿى اٍجعىٍمًني عى

سىأىؿى ، قاؿ ابف كثير رحمو ا تعالى: "[55  المصالح مف فيو كلما ،عميو بقدرتو لعممو العمؿ كى

                                                           
 .(66/ 12التَّحرير كالتَّنكير )( (1
 (.439/ 6تفسير ابف كثير )( (2
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نما اس،لمنَّ  الفصؿ الثاني مىى يجعمو أف سألو كا  زىاًئفً  عى ت ًفييىا ييٍجمىع تيال اأٍلىٍىرىاـ كىًىيى  ،اأٍلىٍرض خى ا ،اٍلغىبلَّ  ًلمى
ط الكجو ىعم ليـ فيتصرؼ بشأنيا، أخبرىـ تيال السًّْنيف ًمفى يىٍستىٍقًبميكنو  كىاألىٍرشىد" ٍصمىحً كىاألى  األىٍحكى

(1). 

ٍسف اإلدارة، فقد أنشأ المخازف لحفظ المحصكؿ بعد أف  ا يكسؼ كقد كاف سيدن يتمتع ًبحي
ممو، قاؿ ا تعالى:  دّْيؽي  أىيُّيىا ييكسيؼي ﴿فىسَّر لممىًمؾ حي  سىٍبعه  يىٍأكيميييفَّ  ًسمىافو  بىقىرىاتو  سىٍبعً  ًفي أىٍفًتنىا الصّْ

اؼه  سىٍبعً  ًعجى تو  كى رى  خيٍضرو  سيٍنبيبلى  تىٍزرىعيكفى  قىاؿى  * يىٍعمىميكفى  لىعىمَّييـٍ  النَّاسً  ًإلىى أىٍرًجعي  مّْيلىعى  يىاًبسىاتو  كىأيخى
ا دىأىبنا ًسًنيفى  سىٍبعى  ٍدتيـٍ  فىمى كهي  حىصى  ًشدىاده  سىٍبعه  ذىًلؾى  بىٍعدً  ًمفٍ  يىٍأًتي ثيَـّ  * تىٍأكيميكفى  ًممَّا قىًميبلن  ًإالَّ  سيٍنبيًموً  ًفي فىذىري
ا يىٍأكيٍمفى  اـه  ذىًلؾى  بىٍعدً  ًمفٍ  يىٍأًتي ثيَـّ  * تيٍحًصنيكفى  ًممَّا قىًميبلن  ًإالَّ  لىييفَّ  قىدٍَّمتيـٍ  مى ًفيوً  النَّاسي  ييغىاثي  ًفيوً  عى  كى

كفى  ، فاستعممو المىًمؾ عمى خزائف مصر فخرجت مصر مف األٍَّزمة [49 - 46: يكسؼ] ﴾يىٍعًصري
 االقتصادية بسبلـ.

كسنا كيحفظ لنا االقتصاد مف التَّدىكر كنحف في أيامنا ىذه ًبأىًمس الحاجة إلى مف يىسي 
قامة المىشاريع، فىيىتـ تىحسيف الكضع االقتصادم القائـ، ك  تربية الفرد مـز يى كاالنحطاط بإعداد الخطط كا 

ٍنسىافي أىٍف ييٍترىؾى سيدنل﴾تعالى: ا قاؿ  ،ريد القياـ بوألم عمؿ يي  خطيط الجيدالتَّ عمى  ﴿أىيىٍحسىبي اإٍلً
(2) 

، كعند البدء بأم مشركع ال بد مف كضع خطة فيتـ السَّير في المشركع عمى إثرىا فبل [36]القيامة: 
ييجنى بيا إال ثمار نافعة، فيتـ تشغيؿ العديد مف األيدم العاممة كالقضاء عمى العديد مف المشكبلت 

 االقتصادية.

 الط ب الَبَشِري.في  رائد : سيدنا عيسى المقصد الس ادس

حياء  (4)كاألبرص (3)كىي: إبراء األكمو كريـ معجزة سيدنا عيسى ذىكر القرآف ال كا 
     ، قاؿ فخ فيو فيككف طائرنا ييشاىد طيرانونٍ ثـ يى  يف طائرناصكر مف الطّْ ، كيي بإذف ا المكتى 

ـٍ أى تعالى: ﴿ا  بّْكي ـٍ ًبآيىةو ًمٍف رى ـٍ ًمفى الطّْيًف كىيىٍيئىًة كىرىسيكالن ًإلىى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى أىنّْي قىٍد ًجٍئتيكي نّْي أىٍخميؽي لىكي
                                                           

 (.339/ 4المصدر نفسو )( (1

مىى ( (2 ذىىىابو عى مىى ًإٍىمىاؿو كى ( السّْيفي كىالدَّاؿي كىاٍلكىاكي أىٍصؿه كىاًحده يىديؿُّ عى كىٍجوو". انظر: مقاييس المغة قاؿ ابف فارس: ")سىدىكى
(3 /150.) 

: ىي ( (3 ًقيؿى . كى ًقيؿى اأٍلىٍعمىشي ًقيؿى بالعكس. كقيؿ: اأٍلىٍعشىى. كى ، كى كى الًَّذم ييكلىدي قيؿ: "إنو الًَّذم ييٍبًصري نىيىارنا كىالى ييٍبًصري لىٍيبلن
 (.37/ 2تفسير ابف كثير ) ي التحدم". انظر:أىٍعمىى كىىيكى أىٍشبىوي، أًلىنَّوي أىٍبمىغي ًفي اٍلميٍعًجزىًة كأقكل ف

اًلؼي سى ( (4 ادي أىٍصؿه كىاًحده، كىىيكى أىٍف يىكيكفى ًفي الشٍَّيًء ليٍمعىةه تيخى ( اٍلبىاءي كىالرَّاءي كىالصَّ اًئرى لىٍكًنًو، ًمٍف قاؿ ابف فارس: ")بىرىصى
". ا  (.219/ 1مقاييس المغة )نظر: ذىًلؾى اٍلبىرىصي
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ـٍ ًبمىا الطٍَّيًر فىأىٍنفيخي ًفيًو فىيىكيكفي طىٍيرنا ًبًإٍذًف المًَّو كىأيٍبًرئي اأٍلىٍكمىوى كىاأٍلىٍبرىصى كىأيٍحًي اٍلمىٍكتىى ًبًإذٍ  الفصؿ الثاني ًف المًَّو كىأينىبّْئيكي
ـٍ ًإفَّ  كفى ًفي بيييكًتكي مىا تىدًَّخري يىةن لى  تىٍأكيميكفى كى ـٍ ًإٍف كيٍنتيـٍ ميٍؤًمًنيفى ًفي ذىًلؾى آلى  كثير قاؿ ،[49﴾ ]آؿ عمراف: كي

 ثعى بي فى  ، ىيسى عً  كأماانو... مى زى  ؿىٍ أى  ناسبيي  بما األنبياء مف نبي كؿ  ا بعث": مماءالعي  مف
 يككف أف إال وإلي ألحد يؿبً سى  ال بما اآليات مف فجاءىـ بيعةالطَّ  ـمٍ عً  كأصحاب اءبَّ األطً  فمى زى  في
 ومى كٍ األى  اةاكى دى مي  عمى أك اد،مى الجى  اءيى إحٍ  عمى ةرى دٍ قي  بيبلمطَّ  فيٍ أى  فمً فى  يعة،رً الشَّ  عرى شى  الذم مف دايَّ ؤى مي 

 . (1)"ادنى التَّ  يكـ إلى يفىً رى  هرً بٍ قى  في ىك مف ثعٍ كبى  ص،رى بٍ كاألى 

نو أىـ عينصر في عناصر إييا حماية لمعينصر البىشىرم حيث فمينة الطّْب مف أىـ الًميىف فف
  التَّنمية االقتصادية، كسكؼ يتـ تناكؿ ًمٍينة الطّْب بشيء مف التَّفصيؿ في المطمب الثَّالث بإذف 

 .ا 

ف يَ ألصناؼ مف المِ  بي كر الن  ناعة مف خالؿ ذِ نمية الص  تَ الث: المطمب الث  
 ناعات.والص  

نة ف المختمفة فبيا تستمر عمارة األرض، كالسُّ يى ناعات كالمً اس بالصّْ ال بد مف اشتغاؿ النَّ 
 قاؿ سيد قطبنيا كاآلخرة، كازف بيف الدُّ سـ بأنيا تربط كتي تى فيي تى  ،فيى عزؿ عف المً مى بكية لـ تكف بً النَّ 

فالجف  ،عائررد إقامة الشَّ جَّ شمؿ مف مي أأف يككف أكسع ك كؿ العبادة ال بد دلمى " :رحمو ا تعالى
خرل مف مفيـ ألكاف أي كى ىذا، كىك يي  مفيـكى ال يي  عائر كا ف حياتيـ في إقامة الشَّ ك ضي قٍ س ال يى كاإلنٍ 
 .(2)"عظـ حياتيـتغرؽ مي سٍ شاط تى النَّ 

 .مةدر قوة لألُ صْ ؼ مَ رَ الحِ : المقصد األوؿ

كسب الفرد تقدير قكمات الحياة، فبالعمؿ يى ف أمر ضركرم لئلنفاؽ كتكفير مي يى المً كجكد 
، ككثير مف الدُّكؿ إلى عصرنا الحالي ما زالت تحت كطأة ف عالة عمى غيرهالمجتمع لو كال يكك 

ناعات كغيرىا، ككذلؾ مف الًميىف  غيرىا مف الدُّكؿ بسبب اعتمادىا عمييا في المىأكؿ كالمىٍشرب كالصّْ
رىاب األعداء،  ا اٍستىطىعٍ ﴿تعالى: ا قاؿ ما يىحصؿ بيا الفرد عمى القكة كا  ـٍ مى تيـٍ ًمٍف قيكَّةو كىأىًعدُّكا لىيي

ـٍ الى تىٍعمىميكنىييـي المَّوي  ًريفى ًمٍف ديكًنًي ـٍ كىآخى كي ٍيًؿ تيٍرًىبيكفى ًبًو عىديكَّ المًَّو كىعىديكَّ ًمٍف ًربىاًط اٍلخى مىا تيٍنًفقيكا  كى ـٍ كى يىٍعمىمييي
                                                           

 (. 37/ 2ير)تفسير ابف كث( (1

 (.38/ 7في ظبلؿ القرآف )( (2
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ـٍ كىأىٍنتيـٍ الى تيٍظمىميكفى  الفصؿ الثاني كًمٍينة الحدادة ىي السَّبيؿ  ،[60ألنفاؿ: ]ا ﴾ًمٍف شىٍيءو ًفي سىًبيًؿ المًَّو ييكىؼَّ ًإلىٍيكي
نع األسمحة كغيرىا مف متاع الحركب، فقد كاف سيدنا داكد  يصنع الديركع ككاف رائدنا في  لصي

لىقىدٍ ﴿ًمٍينة الحدادة كما سبؽ، قاؿ ا تعالى:  ًبي ًجبىاؿي  يىا فىٍضبلن  ًمنَّا دىاكيكدى  آتىٍينىا كى  نَّاكىأىلى  كىالطٍَّيرى  مىعىوي  أىكّْ
ًديدى  لىوي  قىدٍّْر  سىاًبغىاتو  اٍعمىؿٍ  أىفً  * اٍلحى ميكا السٍَّردً  ًفي كى ا كىاٍعمى اًلحن ا ًإنّْي صى  ،10: سبأ] ﴾بىًصيره  تىٍعمىميكفى  ًبمى
11] . 

ناعية صاحبة اقتصاد نامي، كأصبحت  ككذلؾ باقي الميف مصدر قكة لؤلمة، فالدَّكلة الصّْ
تصاد قكم كصناعات متعددة، فتصبح رفيعة الشَّأف بيف غيرىا مف تيقاس الدُّكؿ اليكـ بما تممؾ مف اق

الدُّكؿ، كنحف أبناء الشَّعب الفمسطيني بأمس الحاجة إلى مصادر القكة مف خبلؿ امتياف الًميىف 
المتنكعة، فالكثير مف الدُّكؿ المالية المانحة تجمب مساعدات لمشَّعب الفمسطيني كما ىك إال خطر 

ذه الدُّكؿ لجعمنا غير مينتجيف يكسكنا الخمكؿ كالكسؿ، كمف لـ يممؾ قيٍكتو فمف ييحدؽ بنا، فتسعى ى
كلـ يتركيا  دفع األرض لمييكد عمى أف يعمركىاإلى المدينة   يممؾ قراره، لذلؾ أكؿ ما قىًدـ النَّبي

ٍنييمىا، عىٍف رىسيكًؿ اً ببل زرع،  ٍبًد اً ٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ٍيبىرى نىٍخؿى " ،عىٍف عى أىنَّوي دىفىعى ًإلىى يىييكًد خى
يىا، ٍيبىرى كىأىٍرضى ًلرىسيكًؿ اً  خى ، كى ـٍ مىى أىٍف يىٍعتىًمميكىىا ًمٍف أىٍمكىاًلًي ، كمف ثـ أجبلىـ مف المدينة (1)"ثىمىًرىىا عى

راعة، عمى غرار أكؿ قدكميـ إلى المدينة، كباالش حابة متقنيف لمينة الزّْ تغاؿ بالًميىف كقد كاف الصَّ
المختمفة يزيد دخؿ األفراد مما يزيد دخؿ المجتمع كمف ثـ الدَّكلة، فتصبح الدَّكلة قادرةن عمى إنشاء 
المشاريع المتنكعة مما يجعميا ليست بحاجة لغيرىا مف الدُّكؿ لبلقتراض منيا، فبل تكف تحت إمرة 

ف الدُّكؿ العربية المستدانة، كاألىـ مف ذلؾ الُّدكؿ األخرل لتراكـ الدُّيكف، كما ىك الحاؿ في الكثير م
أف الًميىف المشركعة سبب لممحبة كالتَّآلؼ بيف األفراد، فبمشاركتيـ مع بعضيـ البعض كفريؽ تتقكل 

 أكاصر المحبة بينيـ فبل يستطيع العدك التَّفريؽ بينيـ لما بينيـ مف عبلقات كركابط حميمة.

 اني: ِمْينة الط ب.المقصد الث  

ٍمؽ،  ييعجز ا ال  تعالى: ا قاؿ شيء في األرض كال في السّْماء كقد تكفؿ بشفاء الخى
ذىا مىًرٍضتي فىييكى يىٍشًفيًف﴾ ]الشعراء:  بالحفاظ عمى سبلمة كصحة  كقد اىتـ النَّبي  [،80﴿كىاً 

                                                           
ٍرًع )( (1 ٍزءو ًمفى الثَّمىًر كىالزَّ مىًة ًبجي (، قاؿ: 1551/ رقـ 1187/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: الميساقاة، باب: اٍلميسىاقىاًة، كىاٍلميعىامى

ٍبًد الرٍَّحمى  ًد ٍبًف عى مَّ ، عىٍف ميحى نىا المٍَّيثي ، أىٍخبىرى دَّثىنىا اٍبفي ريٍمحو ، عىٍف رىسيكًؿ اً كحى ٍبًد اً ٍبًف عيمىرى ، عىٍف عى ... ًف، عىٍف نىاًفعو
 الحديث. 
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ا،  الفصؿ الثاني : قىاؿى عىنٍ عىًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي اإلنساف فبو يصمح المجتمع كيككف نافعنا منتجن ا، قىاؿى   ييمى
تىاًف مىٍغبيكفه  النًَّبيُّ  : "ًنٍعمى

ةي كىالفىرىاغي"  حَّ ًفيًيمىا كىًثيره ًمفى النَّاًس: الصّْ
(1). 

حة كلك كىمَّفو كؿ ما يممؾ، كقد حىثَّ النَّبي    فكـ مف إنساف في ىذه الحياة يريد شراء الصّْ
اًبر ٍبدً  ٍبفى  عمى االشتغاؿ ًبًمٍينة الطّْب، عف جى ، ًمنَّا رىجيبلن  لىدىغىتٍ : قاؿ  اً  عى نىٍحفي  عىٍقرىبه ميكسه  كى  جي

ؿه  فىقىاؿى  ، اً  رىسيكؿً  مىعى  ـٍ  اٍستىطىاعى  "مىفً : قىاؿى  أىٍرًقي؟ اً  رىسيكؿى  يىا: رىجي اهي  يىٍنفىعى  أىفٍ  ًمٍنكي ، (2)فىٍميىٍفعىٍؿ" أىخى
ابً  ًمفٍ  نىفىره  اٍنطىمىؽى : قىاؿى  ، الخدرم سىًعيدو  أىًبي كقد أباح أخذ األجرة عمى التَّطبيب، عىفٍ    أىٍصحى

كىىا، سىٍفرىةو  ًفي  النًَّبيّْ  تَّى سىافىري ليكا حى مىى نىزى يٍّ  عى افيكىيـٍ  العىرىًب، أىٍحيىاءً  ًمفٍ  حى ، أىفٍ  فىأىبىٍكا فىاٍستىضى ـٍ يّْفيكىي  ييضى
، ذىًلؾى  سىيّْدي  (3)فىميًدغى  يّْ ييـٍ  فىقىاؿى  شىٍيءه، يىٍنفىعيوي  الى  شىٍيءو  ًبكيؿّْ  لىوي  فىسىعىٍكا الحى  (4)الرٍَّىطى  ىىؤيالىءً  أىتىٍيتيـٍ  لىكٍ : بىٍعضي
ليكا، الًَّذيفى  ، شىٍيءه، بىٍعًضًيـٍ  ًعٍندى  يىكيكفى  أىفٍ  لىعىمَّوي  نىزى ـٍ سىعىٍينىا ليًدغى، سىيّْدىنىا ًإفَّ  الرٍَّىطي  أىيُّيىا يىا: فىقىاليكا فىأىتىٍكىي  كى
دو  ًعٍندى  فىيىؿٍ  يىٍنفىعيوي، الى  شىٍيءو  ًبكيؿّْ  لىوي  ؟ ًمفٍ  ًمٍنكيـٍ  أىحى ييـٍ  فىقىاؿى  شىٍيءو ،: بىٍعضي ـٍ ىٍرًقي، ًإنّْي كىالمَّوً  نىعى لىًكفٍ  ألى  كى

ٍفنىاكيـٍ  لىقىدً  كىالمَّوً  يّْفيكنىا، فىمىـٍ  اٍستىضى تَّى لىكيـٍ  ًبرىاؽو  أىنىا فىمىا تيضى ، لىنىا تىٍجعىميكا حى ٍعبلن الى  جي كىيـٍ فىصى مىى حي  قىًطيعو  عى
، ًمفى  مىٍيًو، يىٍتًفؿي  فىاٍنطىمىؽى  الغىنىـً يىٍقرىأي  عى ٍمدي : كى ا العىالىًميفى  رىبّْ  ًلمَّوً  الحى  فىاٍنطىمىؽى  ،(6)ًعقىاؿو  ًمفٍ  (5)نيًشطى  فىكىأىنَّمى

مىا يىٍمًشي ٍعمىييـي  فىأىٍكفىٍكىيـٍ : قىاؿى  ،(7)قىمىبىةه  ًبوً  كى كىيـٍ  الًَّذم جي الىحي ييـٍ  فىقىاؿى  مىٍيًو،عى  صى  الًَّذم فىقىاؿى  اٍقًسميكا،: بىٍعضي
قىى تَّى تىٍفعىميكا الى : رى ، الًَّذم لىوي  فىنىٍذكيرى   النًَّبيَّ  نىٍأًتيى  حى ا فىنىٍنظيرى  كىافى نىا، مى مىى فىقىًدميكا يىٍأميري   المَّوً  رىسيكؿً  عى

كا مىا": فىقىاؿى  لىوي، فىذىكىري ، "قىدٍ : قىاؿى  ثيَـّ  ،"يىةه ريقٍ  أىنَّيىا ييٍدًريؾى  كى ٍبتيـٍ ـٍ  ًلي كىاٍضًربيكا اٍقًسميكا، أىصى سىٍيمنا"،  مىعىكي

                                                           
 (.61سبؽ تخريجو )ص( (1
ًة كىالنٍَّظرىًة )( (2 مى ٍقيىًة ًمفى اٍلعىٍيًف كىالنٍَّممىًة كىاٍلحي (، 2199/ رقـ 1726/ 4أخرجو مسمـ؛ كتاب: السَّبلـ، باب: اٍسًتٍحبىاًب الرُّ

دَّثى  بىٍيًر، أىنَّ قاؿ: كىحى ًني أىبيك الزُّ ، أىٍخبىرى ٍيجو رى دَّثىنىا اٍبفي جي ٍكحي ٍبفي عيبىادىةى، حى دَّثىنىا رى ، حى اًتـو مَّدي ٍبفي حى ٍبًد ًني ميحى اًبرى ٍبفى عى وي سىًمعى جى
: أىٍرخىصى النًَّبيُّ  بىٍيرً  اً، يىقيكؿي ك قىاؿى أىبيك الزُّ يًَّة ًلبىًني عىٍمرو ٍقيىًة اٍلحى : الحديث.ًفي ري ٍبًد اً يىقيكؿي اًبرى ٍبفى عى سىًمٍعتي جى  : كى

 (.99/ 12المَّدغ: ىك المسغ. انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم )( (3
 .(46)ص شىريةالبى الثَّركة ية تنمسبؽ التَّعريؼ بو في مبحث ( (4
كأنشطتو ًإذا حممتو كفكيتو. انظر: عمدة القارم اٍلمىٍشييكر: نشط ًإذا عقد كىأٍنشط ًإذا حؿ ييقىاؿ نشطتو ًإذا عقدتو ( (5

 (.100/ 12شرح صحيح البخارم )
ًة". انظر: فتح البارم البف حجر )( (6 ٍبؿي الًَّذم ييشىدُّ ًبًو ًذرىاعي اٍلبىًييمى  (.456/ 4العقاؿ: "اٍلحى
ًقيؿى ًلٍمًعمًَّة قىمىبىةه ( (7 ٍنبو ليعمـ مىكًضع الدَّاء. انظر: فتح البارم أًلىفَّ الًَّذم تيًصيبي  ؛قىمىبىة: أىٍم: ًعمَّةه كى ٍنبو ًإلىى جى وي ييٍقمىبي ًمٍف جى

 (.456/ 4البف حجر )
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ًحؾى  الفصؿ الثاني ٍقية بأنيا التَّصريح ، قاؿ النَّككم رحمو ا تعالى: فيو(1) المَّوً  رىسيكؿي  فىضى  بيا ييٍقرأ أف فىييستحب ري
اـ أجره،  كقد أعطى النَّبي ، (2)كالعىاىىات" األىٍسقاـ أصحاب كسائر كالمريض المًَّديغ عمى جَّ  فعىفً الحى
بَّاسو  اٍبفً  ـى :  النًَّبيّْ  عىفً  عىٍنييمىا، المَّوي  رىًضيى  عى ـى  كىأىٍعطىى "اٍحتىجى ا جَّ كىاٍستىعىطى  أىٍجرىهي، الحى

(3)"(4). 

قمكبنا رحيمة تداكم اآلخريف كتسير عمى راحتيـ أال كىـ األطباء، كال  كقد سىخَّر ا 
كىك حفظ  ف عف االطمئناف عمى صحتو، فيك مف باب حفظ حؽ مف حقكؽ ا غنى لئلنسا

كاف رائدنا في ًمٍينة الطّْب، فاألنبياء  النَّفس، كقد ذىكرت في المطمب السَّابؽ أف سيدنا عيسى 
ٍيرىةى عىٍف أىًبي ىي فالنَّاسى بأنو ما مف داءو إال كلو دكاء،  عمييـ السَّبلـ قدكة لنا، كبىشَّر النَّبيي  عىًف  ،رى

ا أىٍنزىؿى المَّوي دىاءن ًإالَّ أىٍنزىؿى لىوي ًشفىاءن" النًَّبيّْ  : "مى قىاؿى
، فبل ييأس المريض مف الشّْفاء فإف لو ربنا (5)

 يستجيب الدُّعاء كيىحميو مف كؿ داء.

،  كلقد ذىكر النَّبي     قاؿ أصنافنا مف األدكية لعبلج أيمَّتو منيا ال عمى الحصر: العىسؿى
بُّؾى  كىأىٍكحىى﴿تعالى: ا  ًمفى  بيييكتنا اٍلًجبىاؿً  ًمفى  اتًَّخًذم أىفً  النٍَّحؿً  ًإلىى رى رً  كى ًممَّا الشَّجى  ثيَـّ  * يىٍعًرشيكفى  كى
بّْؾً  سيبيؿى  فىاٍسميًكي الثَّمىرىاتً  كيؿّْ  ًمفٍ  كيًمي  ًلمنَّاسً  ًشفىاءه  ًفيوً  وي أىٍلكىاني  ميٍختىًمؼه  شىرىابه  بيطيكًنيىا ًمفٍ  يىٍخريجي  ذيليبلن  رى
يىةن  ذىًلؾى  ًفي ًإفَّ  كفى  ًلقىٍكـو  آلى ٍنيىا، المَّوي  رىًضيى  عىاًئشىةى  عىفٍ ك ، [69 ،68: النحؿ] ﴾يىتىفىكَّري  كىافى ": قىالىتٍ  عى

                                                           
ًة الًكتىاًب )( (1 ًب ًبفىاًتحى مىى أىٍحيىاًء العىرى ٍقيىًة عى ا ييٍعطىى ًفي الرُّ / رقـ 93 -92/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: اإلجارة، باب: مى

دَّثىنىا أىبيك ال2276 كًّْؿ، عىٍف أىًبي سىًعيدو (، قاؿ: حى ، عىٍف أىًبي الميتىكى دَّثىنىا أىبيك عىكىانىةى، عىٍف أىًبي ًبٍشرو اًف، حى : نٍُّعمى ، قىاؿى
 ... الحديث.اٍنطىمىؽى نىفىره 

 (.188/ 14ككم عمى مسمـ )شرح النَّ ( (2

، كىىيكى أى ( (3 مىٍيًو. فىًمٍف ذىًلؾى قاؿ ابف فارس: ")سىعىطى( السّْيفي كىاٍلعىٍيفي كىالطَّاءي أىٍصؿه ٍنسىافي الدَّكىاءى، ثيَـّ يىٍحًمؿي عى رى اإٍلً ٍف ييكجى
ؿى ًبنىاًئًو سىعىطى". انظر: أىٍسعىٍطتيوي الدَّكىاءى فىاٍستىعىطىوي. كىاٍلميٍسعيطي: الًَّذم ييٍجعىؿي ًفيًو السَّعيكطي. كىالسَّعيكطي ىيكى الدَّكىاءي، كىأىصٍ 

ا ييجعؿ ًمفى (. قاؿ اب77/ 3مقاييس المغة ) ف األثير: "ييقىاؿي سىعىٍطتيوي كأىٍسعىٍطتيوي فىاٍستىعىطى، كاألسـي السَّعيكطي ًباٍلفىٍتًح، كىىيكى مى
 (.368/ 2الدكاًء ًفي األنًؼ". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )

، (، قاؿ: حى 5691/ رقـ 124/ 7أخرجو البخارم؛ كتاب: الطّْب، باب: السَّعيكًط )( (4 دَّثىنىا كيىىٍيبه ، حى دَّثىنىا ميعىمَّى ٍبفي أىسىدو
ًف النًَّبيّْ  ٍنييمىا، عى ، عىٍف أىًبيًو، عىًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى ًف اٍبًف طىاكيسو  : الحديث.  عى

ا أىٍنزىؿى المَّوي دىاءن ًإالَّ أىٍنزىؿى لىوي ًشفىاءن )( (5 دَّثىنىا 5678/ رقـ 122/ 7أخرجو البخارم؛ كتاب: الطّْب، باب: مى (، قاؿ: حى
، قىاؿى  سىٍيفو دَّثىنىا عيمىري ٍبفي سىًعيًد ٍبًف أىًبي حي ، حى بىٍيًرمُّ دى الزُّ دَّثىنىا أىبيك أىٍحمى مَّدي ٍبفي الميثىنَّى، حى ، ميحى بىاحو دَّثىًني عىطىاءي ٍبفي أىًبي رى : حى

ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى ًف النًَّبيّْ عى : الحدي، عى  ث.قىاؿى
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ٍمكىاءي  ييٍعًجبيوي   النًَّبيُّ  الفصؿ الثاني  أىًخي :فىقىاؿى   ًبيَّ النَّ  أىتىى رىجيبلن  أىفَّ : سىًعيدو الخدرم  أىًبي عىفٍ ، ك (1)"كىالعىسىؿي  الحى
 اٍسًقوً ": فىقىاؿى  الثَّاًلثىةى  أىتىاهي  ثيَـّ " عىسىبلن  اٍسًقوً ": فىقىاؿى  الثَّاًنيىةى، أىتىى ثيَـّ  "عىسىبلن  اٍسًقوً ": فىقىاؿى  بىٍطنىوي، يىٍشتىًكي
؟ قىدٍ : فىقىاؿى  أىتىاهي  ثيَـّ  "عىسىبلن  دىؽى ": فىقىاؿى  فىعىٍمتي كىذىبى  المَّوي، صى ، بىٍطفي  كى  .فىبىرىأى  فىسىقىاهي  (2)"عىسىبلن  اٍسًقوً  أىًخيؾى

امة ليا عظيـ النَّفع عمى صحة الفرد فتخمصو مف السُّمكـ التي في جسمو،   ككذلؾ الًحجى
اًبرى  عىفٍ  ٍبدً  ٍبفى  جى ٍنييمىا، المَّوي  رىًضيى  المَّوً  عى  ًمفٍ  شىٍيءو  ًفي كىافى  ًإفٍ " :يىقيكؿي   النًَّبيَّ  سىًمٍعتي : قىاؿى  عى

، - أىٍدًكيىًتكيـٍ  ًمفٍ  شىٍيءو  ًفي يىكيكفي : أىكٍ  - أىٍدًكيىًتكيـٍ  ٍيره ـو  شىٍرطىةً  فىًفي خى ، شىٍربىةً  أىكٍ  ،(3)ًمٍحجى  أىكٍ  عىسىؿو
مىا الدَّاءى، تيكىاًفؽي  ًبنىارو  (4)لىٍذعىةو   .(5)"أىٍكتىًكمى  أىفٍ  أيًحبُّ  كى

، فعف   ـ العبلج بما ىك حراـ كالخمر مثبلن رّْ ٍيدو  ٍبفى  ؽى طىارً كقد حي ٍعًفيَّ  سيكى  سىأىؿى أنو  ،(6)اٍلجي
ٍمًر، عىفً   النًَّبيَّ  ا: فىقىاؿى  يىٍصنىعىيىا، أىفٍ  - كىًرهى  أىكٍ  - فىنىيىاهي  اٍلخى  لىٍيسى  ًإنَّوي ": فىقىاؿى  ًلمدَّكىاًء، أىٍصنىعييىا ًإنَّمى
، لىًكنَّوي  ًبدىكىاءو  .(7)"دىاءه  كى

                                                           
ٍبًد المًَّو، 5682/ رقـ 123/ 7أخرجو البخارم؛ كتاب: الطّْب، باب: الدَّكىاًء ًبالعىسىًؿ )( (1 ًميُّ ٍبفي عى دَّثىنىا عى (، قاؿ: حى

ٍنيىا، قىالىٍت: الحديث. اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى ًني ًىشىاـه، عىٍف أىًبيًو، عىٍف عى : أىٍخبىرى دَّثىنىا أىبيك أيسىامىةى، قىاؿى  حى
 (.187سبؽ تخريجو )ص( (2
ًديدىةي الَّ ( (3 ييرىادي ًبًو ىينىا اٍلحى ، كى ًة ًعٍندى اٍلمىصّْ امى ـي اٍلًحجى ًتي ييٍشرىطي ًبيىا مىٍكًضعي شرطة محجـ: "كىًىيى اآٍللىةي الًَّتي يىٍجتىًمعي ًفييىا دى

ـي يىٍشريطي ًإذىا نى  اًج ًة كىالشٍَّرطىةي فىٍعمىةه ًمٍف شىرىطى اٍلحى امى ـي ًمٍنوي". انظر: اٍلًحجى ًة ًليىٍخريجى الدَّ امى مىى مىٍكًضًع اٍلًحجى ٍربي عى زىعى، كىىيكى الضَّ
 (.2861/ 7مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )

ٍرًؽ النَّاًر". انظر: فتح البارم )( (4 ًفيؼي ًمٍف حى  (.141/ 10قاؿ ابف حجر: "المٍَّذعي ىيكى اٍلخى
ًؿ )أخرجو البخارم؛ كتاب: الطّْب( (5 دَّثىنىا 5683/ رقـ 123/ 7، باب: الدَّكىاًء ًبالعىسى ، حى دَّثىنىا أىبيك نيعىٍيـو         (، حى

ٍبًد المًَّو رىًضيى  اًبرى ٍبفى عى : سىًمٍعتي جى ًف ٍبفي الغىًسيًؿ، عىٍف عىاًصـً ٍبًف عيمىرى ٍبًف قىتىادىةى، قىاؿى ٍبدي الرٍَّحمى ا، قىاؿى: عى ٍنييمى  المَّوي عى
: الحديث. النًَّبيَّ  سىًمٍعتي   يىقيكؿي

ىك: طارؽ بف سكيد الحضرمي، أك الجعفٌي، كيقاؿ سكيد بف طارؽ، كاألكؿ ىك الصكاب، كىك مف حضرمكت، ( (6
             ركل عنو كائؿ ٍبف حجر الحضرمي، كابنو عمقمة ٍبف كائؿ. انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب 

 (.67/ 3(، أسد الغابة البف األثير)412/ 3حابة البف حجر )في تمييز الصَّ (، اإلصابة 678/ 2) البف عبد البر
ٍمًر )( (7 مَّدي 1984/ رقـ 1573/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: األشربة، باب: تىٍحًريـً التَّدىاًكم ًباٍلخى دَّثىنىا ميحى      (، قاؿ: حى
، كىالمٍَّفظي اًلٍبفً ا مَّدي ٍبفي بىشَّارو ميحى ،  ٍبفي اٍلميثىنَّى، كى ٍربو اًؾ ٍبًف حى ٍف ًسمى دَّثىنىا شيٍعبىةي، عى ، حى ٍعفىرو مَّدي ٍبفي جى دَّثىنىا ميحى : حى اٍلميثىنَّى، قىاالى

، سىأىؿى النًَّبيَّ  ٍعًفيَّ ٍيدو اٍلجي ، أىفَّ طىاًرؽى ٍبفى سيكى ٍضرىًميّْ ٍف أىًبيًو كىاًئؿو اٍلحى ، عى ٍمقىمىةى ٍبًف كىاًئؿو ٍمر... الحدي  عىٍف عى  ث.عىًف اٍلخى
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إلى المزيد مف العناية في ًمٍينة الطّْب، مف إعداد  كنحف أبناء الشَّعب الفىمسطيني نحتاج الفصؿ الثاني
كتأىيؿ األطباء لجميع األمراض كالعاىات، كالحصكؿ عمى المعدات كاألدكية البلزمة لمعبلج، 

 كتصنيع األطراؼ الحركية، كخاصة أننا تحت ظمـ كقسر كحصار كاحتبلؿ صييكني غاشـ. 

 .اءنَ الب  المقصد الث الث: ِمْينة 

سماعيؿ عمييما السبلـالبّْناء ًمٍينة سيدنا إبراىيـ  تيعد ًمٍينة المكرمة كما  الكعبة نيافقد بى  كا 
: ، فبأيدييـ كانكا يبنكف بيكتيـ حابة ، ككذلؾ الصَّ بينت آنفنا ا، قىاؿى عىًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عىٍنييمى

ده  (1)ًنيبىنىٍيتي ًبيىًدم بىٍيتنا ييًكنُّ  "رىأىٍيتيًني مىعى النًَّبيّْ  مىٍيًو أىحى ييًظمًُّني ًمفى الشٍَّمًس، مىا أىعىانىًني عى  ًمفى المىطىًر، كى
ٍمًؽ المَّوً  سكف، فيك أحد ميقكمات الحياة الكريمة، كليس ، فبل غنى لئلنساف عف المأكل كالمى (2)"ًمٍف خى

ف شر المخمكقات مقياسنا أف تككف مف أىفخـ القيصكر كالبيكت، إنما ما ييًعيننا عمى العيش بأماف م
 يؼ، فما العيش إال عيش اآلخرة.تاء كحر الصَّ ككذلؾ لتحمينا مف برد الشّْ  ،كالحيكانات

      عند كصكلو المدينة المنكرة ىك بناء مسجد قيباء، قاؿ  كأكؿ ما قاـ بو النَّبي 
 أياـ نازالن  قباء، فاستقبمو مف فييا كأقاـ فييا بضعة  صؿ رسكؿ اك البكطي رحمو ا تعالى: "

 كأسس  ،أف أٌدل عنو الكدائع إلى أصحابيابعد   حيث أدركو فييا عمي عمى كمثكـ بف ىدـ،
مىى التٍَّقكىل ًمٍف ﴿ لذم كصفو ا بقكلو:ىناؾ مسجد قباء، كىك المسجد ا  بيالنَّ  لىمىٍسًجده أيسّْسى عى

ًؿ يىٍكـو أى  ؽُّ أىٍف تىقيكـى ًفيًو ًفيوً أىكَّ المسجد النَّبكم الذم كاف بأمر ببناء ـ كمف ثى ، (3)"[108]التكبة:  ﴾حى
ـى النًَّبيُّ  عىٍف أىنىسو أعظـ أركاف األمة اإلسبلمية آف ذاؾ إلى يكمنا،  ًدينىةى، : قىًد ًبًبنىاًء كىأىمىرى  المى

 : اًر ثىاًمنيكًني يىا بىًني"المىٍسًجًد، فىقىاؿى ، ًإالَّ ًإلىى المًَّو، فىأىمىرى ًبقيبيكًر ، فىقىاليكا: الى نىٍطميبي ثىمىنىوي "(4)النَّجَّ

                                                           
. ييقىاؿي كىنىٍنتي الشٍَّيءى ًفي كً ( (1 ٍكفو مىى سىٍترو أىٍك صى ( اٍلكىاؼي كىالنُّكفي أىٍصؿه كىاًحده يىديؿُّ عى عىٍمتىوي قاؿ ابف فارس: ")كىفَّ نًّْو، ًإذىا جى

نىاًح يي  ًمفى اٍلبىاًب اٍلكينَّةي، كىاٍلجى ٍنتىوي. كىأىٍكنىٍنتي الشٍَّيءى: أىٍخفىٍيتيوي... كى اًئًطًو، كىىيكى كىالسٍُّترىًة. انظر: ًفيًو كىصي ؿي ًمٍف حى وي الرَّجي ٍخًرجي
 (.123/ 5مقاييس المغة )

اءى ًفي الًبنىاًء )( (2 دَّثىنىا 6302/ رقـ 66/ 8أخرجو البخارم؛ كتاب: االستئذاف، باب: مىا جى ، حى دَّثىنىا أىبيك نيعىٍيـو (، قاؿ: حى
، عىٍف سىًعيدو  اؽي ىيكى اٍبفي سىًعيدو : الحديث.ًإٍسحى ا، قىاؿى ٍنييمى ًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى  ، عى

 (.135فقو السَّيرة النَّبكية )ص( (3
كا لي ثمنو". انظر: فتح البارم البف حجر )( (4   (.95/ 1ثامنكني، "أىم: بايعكني ًفيًو كاٍذكيري
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، فىنيًبشىتٍ  الفصؿ الثاني الميٍشًرًكيفى
فُّكا النٍَّخؿى ًقٍبمىةى المىٍسًجدً  (1) ًبالنٍَّخًؿ فىقيًطعى، فىصى يىٍت كى ثيَـّ ًبالًخرىًب، فىسيكّْ

، فيك رمز (2)
ًينت بخبل ، ؼ عيد النَّبي لمدكلة اإلسبلمية، كنرل في ىذه األياـ تىطىاكؿ البنياف، حتى المساجد زي

ٍبدى اً فىعىف  ا ٍبفى عيمىرى  عى ٍنييمى ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو  رىًضيى المَّوي عى مىى عى ٍبًنيِّا ًبالمًَّبفً  "أىفَّ المىٍسًجدى كىافى عى مى
(3) ،

ًريدي  سىٍقفيوي الجى كى
ـٍ يىًزٍد ًفيًو أىبيك بىٍكرو شىٍيئنا، كىزىا ، كىعيميديهي (4) مىى بيٍنيىاًنًو خىشىبي النٍَّخًؿ، فىمى بىنىاهي عى : كى دى ًفيًو عيمىري

ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو  يَّرىهي عيٍثمىافي فىزىادى ًفيًو ًزيىادىةن كىًثيرىةن  ًفي عى شىبنا، ثيَـّ غى ًريًد كىأىعىادى عيميدىهي خى بىنىى ، ًبالمًَّبًف كىالجى كى
ةً  ٍنقيكشىًة، كىالقىصَّ ارىًة المى ًجدىارىهي ًبالًحجى
عىؿى  (5) سىقىفىوي ًبالسَّاجً  كىجى ٍنقيكشىةو كى ارىةو مى عيميدىهي ًمٍف ًحجى

(6)" (7). 

 ﴾تىٍعبىثيكفى  آيىةن  ًريعو  ًبكيؿّْ  أىتىٍبنيكفى ﴿تعالى: ا قاؿ كقد ذيًكرت ًمٍينة البّْناء في القرآف الكريـ، 
كفى  اٍختىمىؼى ، قاؿ ابف كثير رحمو ا تعالى: "[128: الشعراء] ا يعً الرّْ  ًفي اٍلميفىسّْري اًصميوي  ًبمى  أىنَّوي  حى

ككذلؾ يىحصؿ ، (8)ا"باىرن  ىائبلن  احكمن مي  ابنيانن  ىناؾ يبنكف المشيكرة، رؽالطُّ  جكاد عند المرتفع المكاف
البىنَّاء عمى أجر ميقابؿ عممو، يىٍقتىات منو كيىسيد قيٍكت ًعيىالو، كمف خبلؿ تىٍصنىيع أدكات الًبناء كًبٍيعيا 

ا ال بد مف تكفير مي د، كييعتبر المسكف مف مقكمات الحياة، كلكي يككف العامؿ يىًتـ إنعاش االقتصا نتجن
                                                           

كى ( (1 ( النُّكفي كىاٍلبىاءي كىالشّْيفي أىٍصؿه كى ، كىىيكى قاؿ ابف فارس: ")نىبىشى نىبىشى اٍلقىٍبرى . كى مىى ًإٍبرىاًز شىٍيءو مىٍستيكرو ًممىةه كىاًحدىةه تىديؿُّ عى
 (.380/ 5نىبَّاشه يىٍنبيشيوي". مقاييس المغة )

ًدينىًة )( (2 ـً المى رى دَّثىنىا1868/ رقـ 20/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: فضائؿ المدينة، باب: حى ، حى دَّثىنىا أىبيك مىٍعمىرو  (، قاؿ: حى
ٍبدي الكىاًرًث، عىٍف أىًبي التَّيَّاًح، عىٍف أىنىسو  ـى النًَّبيُّ عى ًدينىةى... الحديث. : قىًد المى

 

(. كقاؿ ابف فارس: "المًَّبنىةي ًمفى 379/ 1قاؿ ابف ديريد: "كىالمَّبف: الًَّذم يٍبنى ًبًو اٍلكىاًحدىة لبنة". انظر: جميرة المغة )( (3
ًىيى بفىتح البلَّـ ككٍسر الباء: كىاًحدة المًَّبف، كىي  "المًَّبنىة(. قاؿ ابف األثير: 232/ 5لمغة )الطّْيًف". انظر: مقاييس ا

ييقىاؿ ًبكىٍسر البلَّـ كسيككف البىاء".التَّي   (.229/ 4النّْياية في غريب الحديث كاألثر ) ييٍبنىى ًبيىا الًجدىار، كى
ًريدة، كىي: السَّعىفىة. انظر: ( (4  (.257/ 1النّْياية في غريب الحديث كاألثر )مفردىا الجى
قاؿ الزَّمىخشرم:( (5

ة : الجص". انظر: الفائؽ في غريب الحديث )""  ا اٍلًجصُّ 75/ 2الٌقصَّ (. كقاؿ ابف فارس: "فىأىمَّ
ةى". انظر: مقاييس المغة ) ، كىاٍلعىرىبي تيسىمّْيًو اٍلقىصَّ ىذا ىك الذم بني (. كقاؿ أبك عبيد بف سبلـ: "415/ 1فىميعىرَّبه

 (.129/ 3بالشيد". انظر: غريب الحديث ألبي عبيد ابف سبلـ )
قاؿ الزَّمىخشرم: "خشب سكد رزاف ال تكاد األرض تبمييا تيٍجمب مف اليند مشرجعة مربعة". انظر: أساس الببلغة ( (6
ره يىٍعظيـي ًجدِّا، كيىذىبي طيكالن كعىٍرضان، كى 480/ 1) لو كىرؽه أىمثاؿي التّْرىاس الدٍَّيمىميَّة، يىتىغىطَّى (. كقيؿ بأف السٌاج: "شىجى

ٍكًز، مىعى ًرقَّة كنيعكمة". ان لو رائحةه طيّْبة تيشاًبو رائحةى كىرًؽ الجى قىةو ًمٍنوي فىتىًكنُّو مف المىطىر، كى ؿي ًبكىرى ظر: تاج العركس الرَّجي
 (.49/ 6لمزيبيدم )

: (، قاؿ: 446/ رقـ 97/ 1يىاًف المىٍسًجًد )أخرجو البخارم؛ كتاب: الصَّبلة، باب: بينٍ ( (7 ٍبًد المًَّو، قىاؿى ًميُّ ٍبفي عى دَّثىنىا عى حى
 : ، قىاؿى ـى ٍبًف سىٍعدو دَّثىنىا يىٍعقيكبي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ، حى ٍبدى المًَّو ٍبفى عيمىرى دَّثىنىا نىاًفعه، أىفَّ عى : حى ، قىاؿى اًلًح ٍبًف كىٍيسىافى دَّثىًني أىًبي، عىٍف صى حى

 ٍخبىرىهي... الحديث.أى 
 (.137/ 6تفسير ابف كثير )( (8



ناعية والت جارية الث روة َتنمية خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج        الص 

 
234 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفصؿ الر ابع

عائمتو، فإذا تكفر لو كؿ  ؤكمؤكيو كيي أبسط ما يحتاج إليو مف مأكؿ كمشرب كمف بيت يىٍقطف فيو يي  الفصؿ الثاني
ذلؾ فبل يخشى شيئنا، لذلؾ تقكـ العديد مف الجيات المكفرة لفرص العمؿ  بتكفير مسكف لمعامؿ فيك 
أساس كضماف الستمراريتو في العمؿ، كبالنظر إلى حاؿ الشَّعب الفمسطيني فالكثير منيـ شيردكا 
كىيجركا مف أراضييـ كمنازليـ كالعديد منيـ ىيدمت بيكتيـ ، فيا ترل مف فقد أحد مقكمات الحياة ىؿ 

ا؟!  لو أف يككف منتجن

 .جارةالن  ِمْينة : المقصد الر ابع

: بىعىثى رىسيكؿي المًَّو  عىٍف سىٍيؿو النّْجارة، ف ييا النَّبي مف الًميىف التي دعا إل ًإلىى  ، قىاؿى
" مىٍيًيفَّ ، يىٍعمىٍؿ ًلي أىٍعكىادنا، أىٍجًمسي عى ارى اٍمرىأىةو: "ميًرم غيبلىمىًؾ النَّجَّ
، كقد عمؿ بيا نىبي ا نكح كزكريا (1)

 عمييما السبلـ كما ذكرتو آنفنا.

برككبيا النَّفع، فىييصنع بيا السُّفف مما تيساعد في نىماء الثَّركة الحيكانية  كمينة النَّجارة عظيمة
ًمفٍ ﴿الصطياد األسماؾ في عىٍرض البحار، قاؿ ا تعالى:  كىارً  آيىاًتوً  كى ـً  اٍلبىٍحرً  ًفي اٍلجى  * كىاأٍلىٍعبلى

يحى  ييٍسًكفً  يىشىأٍ  ًإفٍ  كىاًكدى  فىيىٍظمىٍمفى  الرّْ مىى رى يىاتو  ذىًلؾى  ًفي ًإفَّ  ظىٍيًرهً  عى بَّارو  ًلكيؿّْ  آلى  ،32: الشكرل﴾ ]شىكيكرو  صى
مىى﴿، كقاؿ ا تعالى: [33 السُّفف كيجدت منذ  ، فًمٍينة صناعة[22: المؤمنكف] ﴾تيٍحمىميكفى  اٍلفيٍمؾً  كىعى

ناعات كالميٍنتىجات مف بمد إلى آخر، ككذلؾ  لنقؿ الرُّكاب القدـ، كبيا يىتـ نىماء التّْجارة فىيىتـ تبادؿ الصّْ
ًكٍبنىا سىًفينىةن،  ، بىمىغىنىا مىٍخرىجي النًَّبيّْ عىٍف أىًبي ميكسىى كالسَّفر مف مكاف آلخر، ف نىٍحفي ًباليىمىًف فىرى كى

، فىأىقىٍمنىا مىعىوي  ٍعفىرى ٍبفى أىًبي طىاًلبو بىشىًة، فىكىافىٍقنىا جى اًشيّْ ًبالحى تَّى قىًدٍمنىا، فىكىافىٍقنىا فىأىٍلقىٍتنىا سىًفينىتينىا ًإلىى النَّجى حى
، فىقىاؿى النًَّبيُّ  النًَّبيَّ  ٍيبىرى تىاًف": ًحيفى اٍفتىتىحى خى ـٍ أىٍنتيـٍ يىا أىٍىؿى السًَّفينىًة ًىٍجرى "لىكي

(2). 

         إلى جمع الحطب كبيعو كىك المادة األساسية لمنَّجار، فعف  بؿ أرشدنا النَّبي 
ٍيرىةى  :  رىسيكؿى المًَّو  : أىفَّ أىًبي ىيرى ٍبمىوي،"قىاؿى ـٍ حى ديكي ذى أىحى ىٍف يىٍأخي مىى  كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه ألى فىيىٍحتىًطبى عى

نىعىوي" ، فىيىٍسأىلىوي أىٍعطىاهي أىٍك مى ٍيره لىوي ًمٍف أىٍف يىٍأًتيى رىجيبلن ظىٍيًرًه خى
(3). 

                                                           
نَّاًع ًفي أىٍعكىاًد الًمٍنبىًر كىالمىٍسًجًد )أخرجو البخارم؛ كتاب: الصَّ ( (1 اًر كىالصُّ / رقـ 97/ 1بلة، باب: ااًلٍسًتعىانىًة ًبالنَّجَّ

ٍبدي 448 دَّثىنىا عى : حى ، قىاؿى دَّثىنىا قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو ، عىٍف سىٍيؿو (، قاؿ: حى اًزـو دَّثىًني أىبيك حى : الحديث.العىًزيًز، حى  ، قىاؿى
بىشىًة )( (2 مَّدي ٍبفي 3876/ رقـ 51/ 5أخرجو البخارم؛ كتاب: مناقب األنصار، باب: ًىٍجرىًة الحى دَّثىنىا ميحى (، قاؿ: حى

ٍبًد المَّ  ٍيدي ٍبفي عى دَّثىنىا بيرى دَّثىنىا أىبيك أيسىامىةى، حى ٍف أىًبي ميكسىى العىبلىًء، حى  .ًو، عىٍف أىًبي بيٍردىةى، عى
 (.77سبؽ تخريجو )ص( (3
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كحفظ ممتمكاتيـ، كىذا مما ال كيتـ صنع األثاث كاألدكات المنزلية لضماف راحة األفراد  الفصؿ الثاني
عىٍمنىاكيـٍ  ثيَـّ ﴿الغابات كاستخمفنا في األرض، قاؿ ا تعالى:  ًغنى لمفرد عنو، كقد خمؽ ا   جى

ًئؼى  بلى ،  فكؿ ما في األرض ميسىخَّر [14: يكنس] ﴾تىٍعمىميكفى  كىٍيؼى  ًلنىٍنظيرى  بىٍعًدًىـٍ  ًمفٍ  اأٍلىٍرضً  ًفي خى
لو، فأصبح ييقَّطع  اة كريمة لو، كلكف اإلنساف لـ يرعى ما خمقو ا لخدمة اإلنساف كلضماف حي

الغابات كيىضير بالبيئة، كيرعى الرَّعي الجائر فبل يسمح لمنَّبات أف ينمك مف جديد كال يبذؿ مجيكدنا 
 مف البىشىر. لزراعة نبات جديد إال مف رحـ ا  

 المقصد الخامس: ِمْينة الِحدادة.

قاؿ  كاف رائدنا في صناعة الدُّركع مف معدف الحديد، ا أف نبي ا نكح كقد ذكرت آنفن 
ًديدى ا  ًبي مىعىوي كىالطٍَّيرى كىأىلىنَّا لىوي اٍلحى لىقىٍد آتىٍينىا دىاكيكدى ًمنَّا فىٍضبلن يىا ًجبىاؿي أىكّْ أىًف اٍعمىٍؿ  *تعالى: ﴿كى

ا قىدٍّْر ًفي السٍَّرًد كىاٍعمىميكا صى ﴾ ]سبأ: سىاًبغىاتو كى ا ًإنّْي ًبمىا تىٍعمىميكفى بىًصيره كقد ذيكر أف   [،11، 10ًلحن
بَّابو  عىفٍ في الجاىمية حيث ال غنى عنيا،  -اأيضن –ًمٍينة الحدادة كانت تيعرؼ   ،بف األنرت  خى

اًىًميًَّة، ًفي (1)قىٍيننا كيٍنتي : قىاؿى  كىافى  الجى مىى ًلي كى ، كىاًئؿو  ٍبفً  العىاصً  عى اهي، ٍيتيوي فىأىتى  دىٍيفه  الى : قىاؿى  أىتىقىاضى
تَّى أيٍعًطيؾى  مَّدو  تىٍكفيرى  حى تَّى أىٍكفيري  الى ": فىقيٍمتي  ، ًبميحى تَّى دىٍعًني: قىاؿى  ،"تيٍبعىثى  ثيَـّ  المَّوي، ييًميتىؾى  حى  أىميكتى  حى
، لىدنا مىاالن  فىسىأيكتىى كىأيٍبعىثى ، كىكى لىتٍ  فىأىٍقًضيؾى قىاؿى  ًبآيىاًتنىا كىفىرى  الًَّذم أىفىرىأىٍيتى ﴿: فىنىزى يكتىيىفَّ  كى لىدنا مىاالن  ألى  * كىكى
ذى  أىـً  اٍلغىٍيبى  أىطَّمىعى  عبة  (2)[87، 77: مريـ] ﴾عىٍيدنا الرٍَّحمىفً  ًعٍندى  اتَّخى ، كًمٍينة الحدادة مف الًميىف الصَّ

شدة الميب التي قد يككف معيا إيذاء لؤلبداف كاألطراؼ كالعيكف منيا بالخصكص، لما ييصيبيا مف 
و،  اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ كدخانو كرائحتو، كما ييستعمؿ بيا مف أدكات كمعدات إلذابة الحديد كقىصّْ  ،مى

ًلدى " : اً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ـه، المٍَّيمىةى  ًلي كي ـى  أىًبي ًباٍسـً  فىسىمٍَّيتيوي  غيبلى ، أيْـّ  ًإلىى دىفىعىوي  ثيَـّ " ًإٍبرىاًىي  ةً اٍمرىأى  سىٍيؼو
، أىبيك لىوي  ييقىاؿي  قىٍيفو  ى  قىدً  ًبًكيًرًه، يىٍنفيخي  كىىيكى  سىٍيؼو  أىًبي ًإلىى فىاٍنتىيىٍينىا كىاتَّبىٍعتيوي، يىٍأًتيوً  فىاٍنطىمىؽى  سىٍيؼو  اٍلبىٍيتي  اٍمتىؤلى

                                                           
. ًمٍف ذىًلؾى اٍلقىيٍ ( (1 تىٍزًييفو حو كى مىى ًإٍصبلى ًحيحه يىديؿُّ عى ( اٍلقىاؼي كىاٍليىاءي كىالنُّكفي أىٍصؿه صى دَّادي، أًلىنَّوي قاؿ ابف فارس: ")قىيىفى : اٍلحى في

يىميمُّ  ". انظر: مقاييس المغة )ييٍصًمحي اأٍلىٍشيىاءى كى ٍمعيوي قيييكفه ٍمعي قىيف، كىىيكى 45/ 5يىا؛ كىجى (. قاؿ ابف األثير: "القييكف: جى
اًئغي". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر ) دَّادي كىالصَّ  (.135/ 4اٍلحى

دَّاًد )( (2 مَّدي 2091رقـ  /61 – 60/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: ًذٍكًر القىٍيًف كىالحى دَّثىنىا ميحى     (، قاؿ: حى
بَّ ا كؽو، عىٍف خى ٍف أىًبي الضُّحىى، عىٍف مىٍسري ، عى مىٍيمىافى ، عىٍف شيٍعبىةى، عىٍف سي دَّثىنىا اٍبفي أىًبي عىًدمٍّ ، حى : كيٍنتي ٍبفي بىشَّارو ، قىاؿى ابو

اًىًميًَّة... الحديث.  قىٍيننا ًفي الجى
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اننا" الفصؿ الثاني ٍف أىًبي ميكسىى ... الحديث، ك (1)ديخى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو عى ًميسً ، قىاؿى ثىؿي الجى ًميًس  : "مى اًلًح كىالجى الصَّ
دَّادً  ًكيًر الحى اًحًب الًمٍسًؾ كى ثىًؿ صى السٍَّكًء، كىمى
اًحًب الًمٍسًؾ ًإمَّا تىٍشتىًريًو، أىٍك تىًجدي (2) ، الى يىٍعدىميؾى ًمٍف صى

ًبيثىةن" ا خى ، أىٍك تىًجدي ًمٍنوي ًريحن ، أىٍك ثىٍكبىؾى دَّاًد ييٍحًرؽي بىدىنىؾى ًكيري الحى وي، كى ًريحى
(3). 

كًمٍينة الًحدادة مصدر قكة لؤلمة اإلسبلمية، فيتـ تصنيع الدُّركع منيا، كالشَّعب الفمسطيني 
بيا الييكد  بأقؿ اإلمكانات يصنع المتفجرات كالصكاريخ كغيرىا مف أدكات القتاؿ التي أخاؼ ا 
ا تعالى: قاؿ  كالعالـ بأكممو، فكيؼ بو لك كاف عنده مف اإلمكانات ما عند غيره مف الشُّعكب

لىفٍ ﴿ مىى ًلٍمكىاًفًريفى  المَّوي  يىٍجعىؿى  كى ٍؤًمًنيفى  عى  .[141: النساء] ﴾سىًبيبلن  اٍلمي

 مف الجياد آالت ليـ يصنع مف إلى اسالنَّ  احتاج إذاقاؿ ابف تيمية رحمو ا تعالى: "
 العماؿ الك  ظمميـ مف المستعممكف يمكف ال المثؿ، بأجرة ستعمؿيي فى  ذلؾ كغير لمحرب كجسر سبلح
 فإذا األمكاؿ في كأما، األعماؿ في عيرسٍ تى  فيذا ،إلييـ الحاجة مع حقيـ عمى بزيادة مطالبتيـ مف

 أف مف نكفكَّ مى يي  كال المثؿ، بعض يعكهبً يى  أف بلحالسّْ  أىؿ فعمى لمجياد سبلح إلى اسالنَّ  احتاج
 أىؿ عيف لك كاإلماـ ركف،يختا ما األمكاؿ مف ليـ يبذؿ أك العدك يتسمط حتى بلحالسّْ  حبسكايى 

 .(4)"عمييـ تعيف لمجياد الجياد

رع  كالمياه كالكثير مف حاجات البناء ككذلؾ   ييستفاد منيا في صناعة أدكات كميعدات الزَّ
راعية ناعية كالعمرانية مف خبلؿ ٌبٍيع  ،كغير ذلؾ، فىتيساعد ىذه المعدات في التَّنمية الزّْ ككذلؾ الصّْ

راعية ناعية، كتسكيقيا لمخارج فىييشبع الفرد حاجتو منيا كيينَّمي اقتصاده. المينتجات الزّْ  كالصّْ

                                                           
تً ( (1 فىٍضًؿ ذىًلؾى ) ًو أخرجو مسمـ؛ كتاب: رىٍحمى ًعًو كى تىكىاضي ٍبيىافى كىاٍلًعيىاؿى كى دَّثىنىا 2315/ رقـ 1807/ 4الصّْ (، قاؿ: حى

 ، مىٍيمىافى ىيمىا عىٍف سي ، ًكبلى كخى شىٍيبىافي ٍبفي فىرُّ ، كى اًلدو دَّثىنى  -كىالمٍَّفظي ًلشىٍيبىافى  -ىىدَّابي ٍبفي خى مىٍيمىافي ٍبفي اٍلميًغيرىًة، حى دَّثىنىا سي ا ثىاًبته حى
اًلؾو  ٍف أىنىًس ٍبًف مى ، عى : قىاؿى رىسيكؿي اً اٍلبينىاًنيُّ  : الحديث.  ، قىاؿى

2) ): ٍبًنيُّ ٌؽ الًَّذم ييٍنفىخ ًبًو النَّار، كالمى : الزّْ ًقيؿى ٍبًنيُّ ًمفى الطّْيف، كى ٌداد، كىىيكى المى ". انظر:  قاؿ ابف األثير: "ًكير الحى الكيكري
 (.217/ 4ب الحديث كاألثر )النّْياية في غري

بىٍيًع الًمٍسًؾ )( (3 دَّثىًني ميكسىى ٍبفي 2101/ رقـ 63/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: ًفي العىطَّاًر كى (، قاؿ: حى
: سىًمٍعتي أىبىا بي  ٍبًد المًَّو قىاؿى دَّثىنىا أىبيك بيٍردىةى ٍبفي عى ٍبدي الكىاًحًد، حى دَّثىنىا عى ، حى اًعيؿى : ٍردىةى ٍبفى أىًبي ميكسىى، عىٍف أىًبيًو ًإٍسمى ، قىاؿى

 : الحديث.قىاؿى رىسيكؿي المًَّو 
 (.29الحسبة في اإلسبلـ )ص( (4
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ناعات بعيدنا عف السُّكاف، فبل يتـ اإلضرار أك إلحاؽ األذل بيـ،  الفصؿ الثاني كالبد مف تحديد مكاقع الصّْ
ٍبدى حيث إف المسمميف كؿ منيـ يسعى لرفع األذل عف أخيو المسمـ، فعىٍف   المَّوي  رىًضيى  عيمىرى  ٍبفى  المَّوً  عى

ا، ٍنييمى ـي " :قىاؿى   المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  عى ك الميٍسًم ، أىخي مىفٍ  ييٍسًمميوي، كىالى  يىٍظًمميوي  الى  الميٍسًمـً ةً  ًفي كىافى  كى اجى  أىًخيوً  حى
ًتوً  ًفي المَّوي  كىافى  اجى  .(1)"حى

 المقصد الس ادس: ِمْينة الخياطة والن ساجة.

عمؿ في الخياطة كالنّْساجة، لكي يمكننا أف نصنع مبلبسنا أباحت لنا الشَّريعة اإلسبلمية ال
كما نحتاج إليو مما يقينا الحر كالبىٍرد كيحمينا في الحرب كغير ذلؾ مف المشركع لنا، مما ال يمكننا 
الحصكؿ عميو إال مف خبلؿ الخياطة كالنّْساجة، فمذلؾ كاف ال بد مف كجكد مف ييتقف ىذه الًمٍينة 

اًلؾو فالًقدىـ ألىميتيا كشدة حاجتنا ليا، مف المسمميف مينذ  يَّاطنا دىعىا عىٍف أىنىسى ٍبفى مى     ، ًإفَّ خى
نىعىوي  رىسيكؿى المًَّو  ... الحديث، فمينة الخياطة كالنَّساجة ال ًغنىى ألحد عنيا كما ذكرت (2)"ًلطىعىاـو صى

عىؿى  كىالمَّوي ﴿قاؿ ا تعالى: لما ليا مف الفكائد العظيمة التي ال تىٍخفى عمى أحد مف النَّاس،  ـٍ  جى  ًممَّا لىكي
مىؽى  الن  خى عىؿى  ًظبلى ـٍ  كىجى عىؿى  أىٍكنىاننا اٍلًجبىاؿً  ًمفى  لىكي ـٍ  كىجى ـي  سىرىاًبيؿى  لىكي رَّ  تىًقيكي سىرىاًبيؿى  اٍلحى  كىذىًلؾى  بىٍأسىكيـٍ  تىًقيكيـٍ  كى
ُـّ  ـٍ  ًنٍعمىتىوي  ييًت مىٍيكي  ًبذكر فاكتىفىىرحمو ا تعالى: " (4)، قاؿ األىٍزىىرم[81: لنحؿا] (3)﴾تيٍسًمميكفى  لىعىمَّكيـٍ  عى

قىى مىا ألفٌ  الحٌر، قىى الحرَّ  كى ، كليس اليدؼ مف المبلبس فقط الحماية مف البيركدة أك (5)"اٍلبرد كى
الحرارة كنحكىا فقط، بؿ مف أىدافيا األساسية عند المسمميف ستر العكرة كىي مف أسمى مقاصد 

ألنيا شرط  ؛الكاجبة كالصبلة كغيرىا إال بستر العكرةألننا ال يمكننا أف نقكـ بالعبادات  ىذه الًمٍينة،
                                                           

مىٍيًو القىٍتؿى أىٍك نىٍحكىهي ( (1 اؼى عى كهي، ًإذىا خى اًحًبًو: ًإنَّوي أىخي ًؿ ًلصى / 22/ 9 )أخرجو البخارم؛ كتاب: اإلكراه، باب: يىًميًف الرَّجي
ا، أىٍخبىرىهي:6951رقـ  ، عىًف اٍبًف ًشيىابو أىفَّ سىاًلمن ، عىٍف عيقىٍيؿو دَّثىنىا المٍَّيثي ، حى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي بيكىٍيرو ٍبدى المًَّو  (، قاؿ: حى  أىفَّ عى

ا، أىٍخبىرىهي: أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ا ٍنييمى : الحديث. ٍبفى عيمىرى رىًضيى المَّوي عى  قىاؿى
يَّاًط )أخرجو البخا( (2 ، 2092/ رقـ 61/ 3رم؛ كتاب: البيكع، باب: ًذٍكًر الخى ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى دَّثىنىا عى (، قاؿ: حى

اًلؾو  ةى، أىنَّوي سىًمعى أىنىسى ٍبفى مى ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي طىٍمحى اؽى ٍبًف عى ٍف ًإٍسحى ، عى اًلؾه نىا مى : الحديث.أىٍخبىرى  ، يىقيكؿي
يد:( (3  (. ككرد في تفسير اآلية: 1120/ 2"كالسّْرباؿ: اٍلقىًميص، كالدّْرع". انظر: جميرة المغة ) قاؿ ابف ديرى

ـٍ ًمفى اٍلًجباًؿ أىٍكنانان  عىؿى لىكي ، "كىجى رى " قىاؿى قىتىادىةي: يىٍعًني الشَّجى مىؽى ًظبلالن ـٍ ًممَّا خى عىؿى لىكي ا "كىالمَّوي جى ، كىمى مىعىاًقؿى كننا كى " أىٍم حيصي
عىؿى لى  ـٍ جى ـٍ بىٍأسىكي سىراًبيؿى تىًقيكي كًؼ كى رَّ كىًىيى الثّْيىابي ًمفى اٍلقيٍطًف كىاٍلكىتَّاًف كىالصُّ ـي اٍلحى ـٍ سىراًبيؿى تىًقيكي ًديًد كي كًع ًمفى اٍلحى كىالدُّري

". انظر: تفسير ابف كثير) ٍيًر ذىًلؾى ًد كىغى رى فًَّح كىالزَّ  (.507/ 4اٍلميصى
ىىرم اليركم، أبك منصكر: أحد األئمة في المغة كاألدب، مكلده ككفاتو في ىراة ىك: محمد بف أحمد بف األزٍ ( (4

 (.311/ 5بخراساف. انظر: األعبلـ لمزركمي )

 (.107/ 13تيذيب المغة )( (5
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ـى  بىًني يىا﴿مف شركط صحتيا، قاؿ ا تعالى:  الفصؿ الثاني ٍلنىا قىدٍ  آدى مىٍيكيـٍ  أىٍنزى ًريشنا سىٍكآًتكيـٍ  ييكىاًرم ًلبىاسنا عى كى
(1) 

ًلبىاسي  ٍيره  ذىًلؾى  التٍَّقكىل كى كفى  لىعىمَّييـٍ  المَّوً  آيىاتً  ًمفٍ  ذىًلؾى  خى  سىًعيدو  أىًبي ، كعىفٍ [26: األعراؼ﴾ ]يىذَّكَّري
ٍدًرمّْ  مَّاءً  اٍشًتمىاؿً  عىفً   المَّوً  رىسيكؿي  "نىيىى: قىاؿى  أىنَّوي  ،الخي يىٍحتىًبيى  كىأىفٍ  ،(2)الصَّ

ؿي  (3)  ثىٍكبو  ًفي الرَّجي
، مىى لىٍيسى  كىاًحدو  .(4)شىٍيءه" ًمٍنوي  فىٍرًجوً  عى

نع الكثير مف المىبلبس، كفي كالعي   نصر البىشىرم عينصر ميٍستىيمؾ مما تدعك الحاجة إلى صي
غار كالكبار،  ٍبدً  عىفٍ المّْباس جماؿ كزينة لمصّْ ؿي  الى " :قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ،مىٍسعيكدو  ٍبفً  اً  عى  يىٍدخي

نَّةى  ؿه  قىاؿى  "ًكٍبرو  ًمفٍ  ذىرَّةو  ًمٍثقىاؿي  قىٍمًبوً  ًفي كىافى  مىفٍ  اٍلجى ؿى  ًإفَّ : رىجي سىننا ثىٍكبيوي  يىكيكفى  أىفٍ  ييًحبُّ  الرَّجي نىٍعميوي  حى  كى
سىنىةن، ًميؿه  اى  "ًإفَّ  :قىاؿى  حى ، ييًحبُّ  جى مىاؿى ؽّْ  بىطىري  اٍلًكٍبري  اٍلجى كتختمؼ األلبسة  ،(7)"(6)النَّاسً  كىغىٍمطي  ،(5)اٍلحى

األلبسة مف بمد آلخر حسب ما بيا مف  بيا مف عادات كتقاليد، كتختمؼمف بمد آلخر حسب ما 
 –يمؼ عمى الشؽ األسفؿ مف اإلنساف كىك ما-فكاف أىؿ الحجاز يمبسكف اإلزار عادات كتقاليد، 

لحرارة ببلدىـ، كأما أىؿ الشاـ فكانكا يمبسكف السراكيؿ لبركدة ببلدىـ، فمذلؾ شيرع لنا لبس ىذه 
عية، كأف ال تصؼ كال تشؼ كنحكىا مف األنكاع مف المبلبس بما يناسب كؿ بمد بضكابط شر 

 رعي.باس الشَّ ضكابط المّْ 

                                                           
/ 2قاؿ ابف األثير: "كالريش: ماظير مف المّْباس، كالمبس كالمّْباس". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )( (1

288.) 
ا( (2 .... اٍشًتمى ْـّ ٍرًؽ كىالسَّ كىاًؿ اٍلخى اْـّ الشّْيًء كىزى مىى تىضى ـي أىٍصؿه يىديؿُّ عى ادي كىاٍلًمي ( الصَّ َـّ اًء: أىٍف قاؿ ابف فارس: ")صى مَّ ؿي الصَّ

ًف". انظر: مقاييس المغة ) مىى اأٍلىٍيمى اًنبى اأٍلىٍيسىرى عى (، كقاؿ ابف األثير: 278 – 277/ 3تىٍمتىًحؼى ًبثىٍكًبؾى ثيَـّ تيٍمًقيى اٍلجى
 (.54/ 3"ىك أف يتجمؿ الرجؿ بثكبو كال يرفع منو جانبنا". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )

قاؿ ابف األثير: "االحتباء: ىك أف يضـ اإلنساف رجميو إلى بطنو بثكب يجمعيما بو مع ظيره، كيشده عمييا. كقد ( (3
 (.335/ 1ب". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )يككف االحتباء باليديف عكض الثك 

ا يىٍستيري ًمفى العىٍكرىًة )( (4 ، 367/ رقـ 82/ 1أخرجو البخارم؛ كتاب: الصبلة، باب: مى دَّثىنىا قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو (، قاؿ: حى
ٍبدً  ، عىٍف عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف عى ، عىًف اٍبًف ًشيىابو دَّثىنىا لىٍيثه : حى : الحديث. قىاؿى ، أىنَّوي قىاؿى ٍدًرمّْ ٍف أىًبي سىًعيدو الخي  المًَّو ٍبًف عيٍتبىةى، عى

ًقيؿى ىيكى أىٍف يتىجبَّ ( (5 . كى قِّا ًمٍف تىٍكًحيده كىًعبىادىًتًو بىاًطبلن عىمىوي المَّوي حى ؽّْ فىبلى  ر ًعٍندى قاؿ ابف األثير: "ىيكى أىٍف يٍجعؿ مىا جى اٍلحى
قِّا ًقيؿى ، يىرىاهي حى ؽّْ فىبلى يقبميو". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر ) كى ًف اٍلحى  (.135/ 1ىيكى أىٍف يتكبَّر عى

 (.387/ 3قاؿ ابف األثير: الغىٍمط: االٍسًتيانة كاالٍستٍحقار. انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )( (6
مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى، 91/ رقـ 93/ 1بىيىاًنًو )أخرجو مسمـ؛ كتاب: اإليماف، باب: تىٍحًريـً اٍلًكٍبًر كى ( (7 دَّثىنىا ميحى (، قاؿ: كىحى

دَّثى  ، قىاؿى اٍبفي اٍلميثىنَّى: حى ادو مَّ ٍف يىٍحيىى ٍبًف حى ًميعنا عى ، جى ـي ٍبفي ًدينىارو ٍبرىاًىي ، كىاً  مَّدي ٍبفي بىشَّارو ميحى نىا كى ، أىٍخبىرى ادو مَّ ًني يىٍحيىى ٍبفي حى
ٍف أى  ٍبًد اً ٍبًف مى شيٍعبىةي، عى ٍمقىمىةى، عىٍف عى ، عىٍف عى ًعيّْ ـى النَّخى ٍف ًإٍبرىاًىي ، عى ٍيؿو اٍلفيقىٍيًميّْ ٍف فيضى ، عى ، عىًف ٍسعيكدو بىافى ٍبًف تىٍغًمبى

: الحديث. النًَّبيّْ   قىاؿى
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ببة عند العامة،  الفصؿ الثاني  عىفٍ فكمف األمكر الميستحبة في شريعتنا إىداء المىبلبس المشركعة الميحى
اءىًت اٍمرىأىةه ًببيٍردىةو سىٍيؿى ٍبفى سىٍعدو  : جى ، قىاؿى

ا البيٍردىةي؟ فىًقيؿى لىوي: نى (1) كفى مى : أىتىٍدري ، ًىيى الشٍَّممىةي ، قىاؿى ـٍ عى
ذىىىا النًَّبيُّ  اًشيىًتيىا، قىالىٍت: يىا رىسيكؿى المًَّو ًإنّْي نىسىٍجتي ىىًذًه ًبيىًدم أىٍكسيككىيىا، فىأىخى ٍنسيكجه ًفي حى ا  مى ميٍحتىاجن

: يىا رىسيكؿى ا ؿه ًمفى القىٍكـً نَّيىا ًإزىاريهي، فىقىاؿى رىجي رىجى ًإلىٍينىا كىاً  : ًإلىٍييىا، فىخى مىسى "نىعىـٍ "لمًَّو، اٍكسيًنييىا. فىقىاؿى  . فىجى
، سىأىٍلتىيىا إً  النًَّبيُّ  عى، فىطىكىاىىا ثيَـّ أىٍرسىؿى ًبيىا ًإلىٍيًو، فىقىاؿى لىوي القىٍكـي: مىا أىٍحسىٍنتى ٍجًمًس، ثيَـّ رىجى يَّاهي، ًفي المى

، فىقىاؿى الرَّجي  ًمٍمتى أىنَّوي الى يىريدُّ سىاًئبلن : لىقىٍد عى ، قىاؿى سىٍيؿه : كىالمًَّو مىا سىأىٍلتيوي ًإالَّ ًلتىكيكفى كىفىًني يىٍكـى أىميكتي ؿي
، كقد كانت الًحبىرىة(2)فىكىانىٍت كىفىنىوي 

 :قىاؿى   مىاًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ ، مف المبلبس المحببة إلى النَّبي  (3)
 .(4)"الًحبىرىةى  يىايىٍمبىسى  أىفٍ   النًَّبيّْ  ًإلىى الثّْيىابً  أىحىبُّ  كىافى "

باغة مرتبطة  كتختمؼ المىبلبس في أحجاميا كأقمشتيا، كما تيصبغ بو، فًمٍينة الصّْ
"الى يىًحؿُّ اًلٍمرىأىةو تيٍؤًمفي ًبالمًَّو كىاليىٍكـً اآلًخًر أىٍف تيًحدَّ  :قىاؿى ًلي النًَّبيُّ  عىٍف أيْـّ عىًطيَّةى، قىالىٍت:بالمبلبس، ف

ا، ًإالَّ ثىٍكبى عىٍصبو فىٍكؽى ثىبلىثو ًإالَّ  ، فىًإنَّيىا الى تىٍكتىًحؿي كىالى تىٍمبىسي ثىٍكبنا مىٍصبيكغن ٍكجو مىى زى  عى
، ككذلؾ (6)"(5)

ؿه رىسيكؿى المًَّو تختمؼ في استخداماتيا، فقد  ا يىٍمبىسي الميٍحًرـي؟ فىقىاؿى ، سىأىؿى رىجي : مى الى يىٍمبىسي ": فىقىاؿى

                                                           
ٍمعي أىٍبرىاد كبي ( (1 ، كىاٍلجى كؼه ًقيؿى كساء أسكد قاؿ ابف األثير: "فالبيٍرد نىٍكعه ًمفى الثّْيىاًب مىٍعري كد، كالبيٍردىة الشٍَّممىةي المخطَّطة. كى ري

د". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر ) ٍمعييىا بيرى ، كىجى  (.116/ 1مرٌبع فيو صغر تىٍمبسو اأٍلىٍعرىابي
دَّثىنىا يى 2093/ رقـ 61/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: ًذٍكًر النَّسَّاًج )( (2 دَّثىنىا (، قاؿ: حى ، حى ٍحيىى ٍبفي بيكىٍيرو

: سىًمٍعتي سىٍيؿى ٍبفى سىٍعدو  اًزـو قىاؿى ٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف أىًبي حى اءىًت اٍمرىأىةه ًببيٍردىةو.يىٍعقيكبي ٍبفي عى : جى  ، قىاؿى
اءي كىاٍلبىاءي كىالرَّاءي أىٍصؿه كىاًحده ميٍنقىاسه ميطًَّرده،( (3 ( اٍلحى بىرى :  قاؿ ابف فارس: ")حى بىاري . فىاٍلحى بىيىاءو ٍسفو كى كىىيكى اأٍلىثىري ًفي حي

". انظر: مقاييس المغة ) (، قاؿ ابف بطاؿ: "بركد اليمف تصنع مف قطف يشتمؿ بيا كىى كانت أشرؼ 127/ 2اأٍلىثىري
كد: مىا كى 99/ 9الثّْياب عندىـ. شرح صحيح البخارل البف بطاؿ ) ًبيري ًمف البيري ٍكًشيِّا (، كقاؿ ابف األثير: "الحى افى مى

ٍمعي ًحبىره كًحبىرىات". انظر: النّْياية في غ ، كىاٍلجى ًبير، كبيٍردي ًحبىرىة... كىىيكى بيٍرد يمىافو ٌططان. ييقىاؿي بيٍردي حى ريب الحديث ميخى
 (.328/ 1كاألثر )

كًد كىالًحبىرىًة كىالشٍَّممىًة )( (4 ٍبدي المًَّو 5813قـ / ر 147/ 7أخرجو البخارم؛ كتاب: المّْباس، باب: البيري دَّثىًني عى  (، قاؿ: حى
اًلؾو ا دَّثىًني أىًبي، عىٍف قىتىادىةى، عىٍف أىنىًس ٍبًف مى : حى دَّثىنىا ميعىاذه، قىاؿى ًد، حى : الحديث.   ٍبفي أىًبي األىٍسكى  قىاؿى

ًحيحه كىاًحده يى ( (5 ادي كىاٍلبىاءي أىٍصؿه صى ( اٍلعىٍيفي كىالصَّ ، ميٍستىًطيبلن أىٍك قاؿ ابف فارس: ")عىصىبى ٍبًط شىٍيءو ًبشىٍيءو مىى رى ديؿُّ عى
." كيمُّوي رىاًجعه ًإلىى ًقيىاسو كىاًحدو كعنا، كى ميٍستىًديرنا. ثيَـّ ييفىرّْعي ذىًلؾى فيري

(. قاؿ ابف األثير: 336/ 4انظر: مقاييس المغة ) 
ٍزليا: أىٍم ييٍجمىع كييشٌد ثيَـّ  ـٍ  "العىٍصب: بيركده يىمنيَّة ييٍعصىب غى ًكًشيان ًلبقىاًء مىا عيًصبى ًمٍنوي أبيضى لى ييٍصبىغي كييٍنسجي فىيىٍأًتي مى
ٍذه ًصبغ". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )  (.245/ 3يأخي

ادًَّة ًعٍندى الطٍُّيًر )( (6 دَّثىنىا ال5342/ رقـ 60/ 7أخرجو البخارم؛ كتاب: الطَّبلؽ، باب: القيٍسًط ًلٍمحى   فىٍضؿي (، قاؿ: حى
نٍ ا ٍف أيْـّ عىًطيَّةى رىًضيى المَّوي عى ةى، عى ٍفصى ، عىٍف حى ٍف ًىشىاـو ، عى ٍربو ٍبدي السَّبلىـً ٍبفي حى دَّثىنىا عى ، حى  يىا، قىالىٍت: الحديث.ٍبفي ديكىٍيفو
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، كىالى البيٍرنيسى (1)يؿى القىًميصى كىالى السَّرىاكً  الفصؿ الثاني
، كىالى ثىٍكبنا مىسَّوي الزٍَّعفىرىافي (2)

، كىالى كىٍرسه (3)
ـٍ يىًجًد النٍَّعمىٍيفً (4) ٍف لى  ، فىمى

تَّى يىكيكنىا أىٍسفىؿى ًمفى الكىٍعبىٍيًف" ٍليىٍقطىٍعييمىا حى فٍَّيًف، كى  .(5)فىٍميىٍمبىًس الخي

 مىا يىٍمبىسى  أىفٍ  المّْبىاسً  ًفي ىىٍديىوي  أىفَّ : النَّبي قاؿ ابف قيـ الجكزية رحمو ا تعالى عف لباس 
لىًبسى ، تىارىةن  كىاٍلكىتَّافً  تىارىةن  كىاٍلقيٍطفً  تىارىةن  الصُّكؼً  ًمفى  المّْبىاسً  ًمفى  تىيىسَّرى  كدى  كى اًنيَّةى  اٍلبيري ، كىاٍلبيٍردى  اٍليىمى رى  اأٍلىٍخضى
لىًبسى  بَّةى  كى كىاٍلقىبىاءى  (6)اٍلجي

زىارى  كىالسَّرىاًكيؿى  ًميصى كىاٍلقى  (7) كىالرّْدىاءى  كىاإٍلً
كىالنٍَّعؿى  كىاٍلخيؼَّ  (8)

(9). 

ىدائيا، يقكم حركة البيع كالشّْراء لتمؾ األشياء  ككؿ ما ذكرتو مف صناعة األلبسة كغيرىا كا 
 مما يجعؿ حركةن تجارية كبيرة في الببلد، فىييحدث ذلؾ نمكنا اقتصادينا عظيمان فييا.

 

 

                                                           
ظر: معجـ المغة العربية السراكيؿ: "لباسه يغطّْي الجسـى مف السُّرَّة إلى الرُّكبتيف أك إلى القدميف )ييذٌكر كيؤٌنث(". ان( (1

 (.1062/ 2المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر )

: قىمنسيكة طكيمة، ككاف النيسَّاؾي يمبسكنيا في صدر اإلسبلـ. كقد تىبىٍرنىسى الرجؿ، إذا لًبسىو". ( (2 ٍكىىرم: "البيٍرنيسي قاؿ الجى
حاح تاج المغة كصحاح العربية ) ٍمتىزؽ ًبًو، ًمٍف (. قاؿ ابف ا908/ 3انظر: الصّْ كى كيؿُّ ثىٍكبو رأسيو ًمٍنوي مي ألثير: " ي

ٍيًرًه". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر ) ٌبة أىٍك ًمٍمطىرو أىٍك غى  (.122/ 1ديٌراعة أىٍك جى
 : نكع مف أنكاع الطّْيب ، كىك معركؼ.قمت ((3
كؼ". انظ( (4 يد: كالكىٍرس: "ًصٍبغه أصفر مىٍعري : نىٍبته 723/ 2ر: جميرة المغة )قاؿ ابف ديرى (. قاؿ ابف األثير: "اٍلكىٍرسي

 (.173/ 5أٍصفىري ييٍصبىغ ًبًو". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )
بلىًة ًفي القىًميًص كىالسَّرىاًكيًؿ كىالتُّبَّاًف كىالقىبىاًء )( (5 قاؿ: (، 366/ رقـ 82/ 1أخرجو البخارم؛ كتاب: الصَّبلة، باب: الصَّ

، عىًف اٍبًف عيمىر ، عىٍف سىاًلـو ، عىًف الزٍُّىًرمّْ دَّثىنىا اٍبفي أىًبي ًذٍئبو : حى ، قىاؿى ًميٍّ اًصـي ٍبفي عى دَّثىنىا عى ٍنييمىا حى : رىًضيى المَّوي عى ، قىاؿى
ؿه رىسيكؿى المًَّو   .سىأىؿى رىجي

اعىًؼ ( (6 ـي كىاٍلبىاءي ًفي اٍلميضى ( اٍلًجي بَّةي قاؿ ابف فارس: ")جىبَّ مُّعي الشٍَّيًء... اٍلجي ديىيمىا اٍلقىٍطعي، كىالثَّاًني تىجى ًف: أىحى أىٍصبلى
تىٍجمىعيوي ًفييىا". انظر: مقاييس المغة ) كفىةه، أًلىنَّيىا تىٍشمىؿي اٍلًجٍسـى كى  (. كقاؿ ابف منظكر:424 - 423/ 1مىٍعري

ٍربه ًمٍف ميقىطَّعاًت الثّْياًب تيٍمبىس، كىجى  بَّةي: ضى ". انظر: "كالجي بىبه ٍمعييىا جي بَّةي: ًمٍف أىٍسماء الدٍّْرع، كىجى . كالجي بىبه كًجبابه ٍمعييىا جي
 (.249/ 1لساف العرب )

ٍت الشَّيء إذا ضممت أصابعؾ عميو، ( (7 قاؿ ابف حجر: "كالقىبىاء، قيؿ ىك فارسي ميعىرَّب، كقيؿ عربي مشتؽ مف قبىكى
 (.475/ 1رم )سيمي بذلؾ النضماـ أطرافو". انظر: فتح البا

داء لمنّْصؼ األعمى". انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم )( (8 / 4قاؿ العىيني: "اإلزار لمنّْصؼ األسفؿ كالرّْ
73.) 

 (.138/ 1زاد المعاد في ىدم خير العباد )( (9
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 األحذية.صناعة س ابع: ِمْينة المقصد ال الفصؿ الثاني

 عمى أساس دباغة الجمكد،ىذه الحرفة تقكـ مف الحرؼ الميمة، ك حرفة صناعة األحذية إف   
اٍبفى عىبَّاسو رىًضيى اعىٍف ف ٍنييمى :  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ، المَّوي عى يّْتىةو، فىقىاؿى ىىبلَّ اٍستىٍمتىٍعتيـٍ "مىرَّ ًبشىاةو مى

ًبًإىىاًبيىا
يّْتىةه، "؟(1) :  قىاليكا: ًإنَّيىا مى ـى أىٍكمييىا""قىاؿى ري ًإنَّمىا حى

كز فبل"ككم رحمو ا تعالى: قاؿ النَّ ، (2)  ليٍبس يىجي
 ككذا بحاؿ، حياتو في بو ااًلٍنتفاع يىجيكز ال الًخٍنزير ألفَّ  االختيار، حاؿ في كاٍلًخنزير اٍلكىمب ًجٍمد

كز أىٍكلى، مكتيما دفىبىعٍ  مىٍخصكصة، أغراض في إال الكمب،  في كليٍبسيا النَّجسة بالثّْياب االىٍنتفاع كيىجي
ٍرب، فاجأتو فإف كنىٍحكىا، الصَّبلة غير اؼ أك حى ، نىٍفسو عمى خى رٍّ  ًجٍمد غير يىٍجد كلـ بىٍرد، أك ًلحى
از كالًخٍنزير، الكمب   .(3)"ليٍبسيما جى

اًلؾو  ٍبفى  ، كقد سيًئؿى أىنىسى عاؿلبس النّْ  كاف مف ىديو ك  مّْي  النًَّبيُّ  أىكىافى  : مى  ًفي ييصى
": قىاؿى  نىٍعمىٍيًو؟ ـٍ "نىعى

     عٍف ، رقات، كال يستطيع أحد المشي دكف نعؿ يحميو مف األذل في الطُّ (4)
ٍيرىةى  أىبي ًشٍسعي  اٍنقىطىعى  قاؿ: "ًإذىا أفَّ النَّبي  :ىيرى

ـٍ  (5) ًدكي تَّى اأٍليٍخرىل ًفي يىٍمشً  فىبلى  أىحى يىا" حى ، (6)ييٍصًمحى

                                                           
(. كقاؿ ابف األثير: 1029 /2قاؿ ابف ديريد: "كاإلىاب: اٍلجمد قبؿ أىف ييدبغ، كىاٍلجمع أىىىب". انظر: جميرة المغة )( (1

". انظر: النّْياية في غريب ا ييقىاؿي ًلٍمًجٍمًد ًإىىابه قىٍبؿى الدٍَّبًغ فأىما بىٍعديهي فىبلى ًقيؿى ًإنَّمى (. 83/ 1الحديث كاألثر ) "كىىيكى اٍلًجٍمدي كى
/ 9: فتح البارم البف حجر )قاؿ ابف حجر: "كىك الجمد قبؿ الدّْباغ، كقيؿ ىك الجمد مطمقنا ديبغ أك لـ ييدبغ". انظر

288.) 

ٍيتىًة )( (2 ميكًد المى يد، باب: جي ، 5531/ رقـ 96/ 7أخرجو البخارم؛ كتاب: الذَّبائح كالصَّ ٍربو دَّثىنىا زيىىٍيري ٍبفي حى (، قاؿ: حى
دَّثىًني اٍبفي شً  : حى ، قىاؿى اًلحو دَّثىنىا أىًبي، عىٍف صى ، حى ـى دَّثىنىا يىٍعقيكبي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍبًد المًَّو، أىٍخبىرىهي: أىفَّ حى ، أىفَّ عيبىٍيدى المًَّو ٍبفى عى  يىابو

ا، أىٍخبىرىهي: أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ٍبدى المًَّو ٍبفى عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عىٍنييمى  ... الحديث.عى
 (.65/ 2ركضة الطَّالبيف كعمدة المفتيف )( (3
بلىًة ًفي النّْعىاًؿ )أخرجو البخارم؛ كتاب: الصَّبلة، باب: ا( (4 ، 386/ رقـ 86/ 1لصَّ ـي ٍبفي أىًبي ًإيىاسو دَّثىنىا آدى (، قاؿ: حى

: سىأىٍلتي أىنىسى ٍبفى  ، قىاؿى ٍسمىمىةى سىًعيدي ٍبفي يىًزيدى األىٍزًدمُّ نىا أىبيك مى : أىٍخبىرى دَّثىنىا شيٍعبىةي، قىاؿى : حى : الحديث. قىاؿى اًلؾو  مى
لىعىؿَّ ًشٍسعى النٍَّعؿً قاؿ ابف فارس: ")شىسىعى( ( (5 ري بيٍعده... كى ؿي ًقمَّةه، كىاآٍلخى ٍيًف: اأٍلىكَّ مىى أىٍمرى ًمٍف  الشّْيفي كىالسّْيفي كىاٍلعىٍيفي يىديؿُّ عى

". انظر: مقاييس المغة ) ، ًلًقمًَّتًو. ييقىاؿي: شىسٍَّعتي النٍَّعؿى دي سييكر النَّ 271/ 3ذىًلؾى عؿ، (. كقاؿ ابف األثير: "الشٍّْسعي: أحى
ٍدر النَّعؿ المٍشديكًد ًفي الزّْماـ، كالزّْ  فيو ًفي الثٌٍقب الًَّذم ًفي صى ؿ بىٍيفى األٍصبىعىيف، كييٍدخؿ طرى ماـ السَّيري كىىيكى الًَّذم ييٍدخى

 (.472/ 2الًَّذم ييٍعقىد ًفيًو الشٍّْسع". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )
اًؿ )مسمـ؛ كتاب: المّْبا أخرجو( (6 مىعى فىٍميىٍبدٍأ ًبالشّْمى ذىا خى ينة، باب: ًإذىا اٍنتىعىؿى فىٍميىٍبدىٍأ ًباٍليىًميًف كىاً  / رقـ 1660/ 3س كالزّْ

دَّثىنىا اٍبفي 2098 : حى ، قىاالى ٍيبو ، كىالمٍَّفظي أًلىًبي كيرى ٍيبو دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، كىأىبيك كيرى ، عى  (، قاؿ: حى ًف اأٍلىٍعمىًش، ًإٍدًريسى
ـٍ تى  : أىالى ًإنَّكي ٍبيىًتًو، فىقىاؿى مىى جى رىبى ًبيىًدًه عى ٍيرىةى، فىضى رىجى ًإلىٍينىا أىبيك ىيرى : خى ، قىاؿى ًزيفو ٍف أىًبي رى مىى عى دَّثيكفى أىنّْي أىٍكًذبي عى    حى

نّْي أىٍشيىدي لىسىًمٍعتي رى رىسيكًؿ اً  ، أىالى كىاً  : الحديث.   سيكؿى اً ، ًلتىٍيتىديكا كىأىًضؿَّ  يىقيكؿي
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اًبرو بف عبد ا  عىفٍ ك  الفصؿ الثاني كا" : النًَّبيَّ  قىاؿى  ،جى ؿى  فىًإفَّ  النّْعىاًؿ، ًمفى  اٍستىٍكًثري  مىا رىاًكبنا يىزىاؿي  الى  الرَّجي
نما نيًيي عف المىٍشي في نىعؿ كاحدة ًلئبل تككف إحدل (1)"اٍنتىعىؿى  ، قاؿ ابف األثير رحمو ا تعالى: "كا 

مف األخرل، كيككف سببنا لمعثار، كيىٍقبيح في المىٍنظر، كييعاب فاعمو الّْرجميف أرفع
"(2). 

ٍنيىاعىاًئشىةى  عىفٍ لبس النّْعاؿ باليميف،  كمف ىديو     النًَّبيُّ  كىافى : قىالىتٍ  ، رىًضيى المَّوي عى
، ييٍعًجبيوي " ًمًو، تىنىعًُّمًو، ًفي التَّيىمُّفي تىرىجُّ طيييكًرًه، كى ًفي كى  .(3)"كيمّْوً  وً شىٍأنً  كى

نع األحذية لو دكر في تىنمية االقتصاد، فبل يمكف االستغناء عنيا، فىتىحمي القدميف مف  فصي
.  األذل كغيرىا، كفي لبسيا جماالن

 ِمْينة الط يي.: المقصد الث امف

لنا األرض كما عمييا مف نباتات كحيكانات لمنفعة كخدمة اإلنساف، فىييٍنتفع  سىخَّر ا   
يا في المأكؿ كالمىشٍرب كغيرىا، ككما نعمـ أنو البد مف طيي العديد مف األطعمة، فقد اكتشؼ من

ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي أىٍكفىى  اإلنساف في العصر الحجرم النَّار كما زلنا نطيك بيا الطَّعاـ، عىًف البىرىاًء، كىعى
ٍنييمٍ  ـٍ كىانيكا مىعى النًَّبيّْ ارىًضيى المَّوي عى ميرنا  ، أىنَّيي ابيكا حي كىىا فىنىادىل مينىاًدم النًَّبيّْ (4)فىأىصى : ، فىطىبىخي

" (5)أىٍكًفئيكا" القيديكرى
مر  ، ففي الحديث كردت ًمٍينة الطٍَّبخ، كقد نىيىى النَّبي (6) عف أكؿ لحكـ الحي

اًلؾو األىمية، كًمٍينة الطَّيي مف الًميىف القديمة فبل غنى عنيا،  ٍف أىنىسى ٍبفى مى يَّاطنا دىعىا ، ًإفَّ  عى خى
اًلؾو  رىسيكؿى المًَّو  نىعىوي، قىاؿى أىنىسي ٍبفي مى ،  : فىذىىىٍبتي مىعى رىسيكًؿ المًَّو  ًلطىعىاـو صى ًإلىى ذىًلؾى الطَّعىاـً

                                                           
اءى ًفي االٍنًتعىاًؿ كىاالٍسًتٍكثىاًر ًمفى النّْعىاًؿ ) أخرجو( (1 ينة، باب: مىا جى / رقـ 1660/ 3مسمـ؛ كتاب: المّْباس كالزّْ

ٍعًقؿه،2096 دَّثىنىا مى ، حى سىفي ٍبفي أىٍعيىفى دَّثىنىا اٍلحى ، حى مىمىةي ٍبفي شىًبيبو دَّثىًني سى اًبرو  (، قاؿ: حى بىٍيًر، عىٍف جى ٍف أىًبي الزُّ          عى
: سىًمٍعتي النًَّبيَّ بف عبد ا ا ٍكنىاىىا: الحديث. ، قىاؿى  يىقيكؿي ًفي غىٍزكىةو غىزى

 (.472/ 2النّْياية في غريب الحديث كاألثر )( (2

كًء كىالغىٍسؿً  أخرجو( (3 ًف ًفي الكيضي ٍفصي 168/ رقـ 45/ 1) البخارم؛ كتاب: الكضكء، باب: التَّيىمُّ دَّثىنىا حى   (، قاؿ: حى
كؽو، عى ا : سىًمٍعتي أىًبي، عىٍف مىٍسري ، قىاؿى مىٍيـو ًني أىٍشعىثي ٍبفي سي : أىٍخبىرى دَّثىنىا شيٍعبىةي، قىاؿى : حى ، قىاؿى اًئشىةى ٍبفي عيمىرى رىًضيى المَّوي ٍف عى

ٍنيىا  ... الحديث.  ، قىالىٍت: كىافى النًَّبيُّ  عى
ار". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر ) قاؿ( (4 ٍمعي ًحمى مير جى  (.439/ 1ابف األثير: "حي
: أىٍكفىٍأتي الشٍَّيءى: قىمىٍبتيوي". انظر: مقاييس المغة )( (5 ييقىاؿي ٍمتيوي... كى (. 189/ 5قاؿ ابف فارس: "أىٍكفىأىتي الشٍَّيءى، ًإذىا أىمى

 (.277/ 1". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )كقاؿ ابف األثير: "أل فٌرغكىا كقمبكىا
ٍيبىرى )( (6 ، 4221/ رقـ 136/ 5أخرجو البخارم؛ كتاب: المغازم، باب: غىٍزكىًة خى اجي ٍبفي ًمٍنيىاؿو جَّ دَّثىنىا حى (، قاؿ: حى

ٍبًد  ًف البىرىاًء، كىعى ، عى ًني عىًدمُّ ٍبفي ثىاًبتو : أىٍخبىرى دَّثىنىا شيٍعبىةي، قىاؿى .حى ـٍ ٍنيي  المًَّو ٍبًف أىًبي أىٍكفىى رىًضيى المَّوي عى
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قنا، ًفيًو ديبَّاءه  فىقىرَّبى ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو  الفصؿ الثاني مىرى ٍبزنا كى خي
قىًديده  (1) كى

كىالىًي  يَّ ، فىرىأىٍيتي النَّبً (2) "يىتىتىبَّعي الدُّبَّاءى ًمٍف حى
"(3)القىٍصعىةً  ٍؿ أيًحبُّ الدُّبَّاءى ًمٍف يىٍكًمًئذو ـٍ أىزى :"فىمى "، قىاؿى

(4). 

مىؽ ا  األرض كما عمييا مف نباتات كحيكانات  فالغذاء مف مقكمات الحياة، كقد خى
ٍيتىةي أىٍحيىٍينىاىىا﴿ :تعالىا قاؿ عمى غذائو،  ؿ اإلنسافلخدمة اإلنساف، فيحص  كىآيىةه لىييـي اأٍلىٍرضي اٍلمى

بِّا فىًمٍنوي يىٍأكيميكفى  ٍرنىا ًفييىا ًمفى اٍلعيييكًف  *كىأىٍخرىٍجنىا ًمٍنيىا حى فىجَّ نَّاتو ًمٍف نىًخيؿو كىأىٍعنىابو كى عىٍمنىا ًفييىا جى  *كىجى
ـٍ أى  ًممىٍتوي أىٍيًديًي مىا عى ًرًه كى كفى ًليىٍأكيميكا ًمٍف ثىمى فبلبد مف تكفر المأكؿ  [،35 - 33]يس:  ﴾فىبلى يىٍشكيري

 كىك العينصر األىـ في التَّنمية، كقد حىثَّ النَّبي  ،كالمشرب لمحفاظ عمى صحة العينصر البىشىًرم
: ، عىٍف رىسيكًؿ المًَّو عىًف الًمٍقدىاـً الفرد عمى الكسب مف عمؿ يىًده، فبل يبقى بحاجة غيره،  ، قىاؿى

دى "مىا  فَّ نىًبيَّ المًَّو دىاكي ٍيرنا ًمٍف أىٍف يىٍأكيؿى ًمٍف عىمىًؿ يىًدًه، كىاً  ا قىطُّ، خى ده طىعىامن ، كىافى يىٍأكيؿي ًمٍف أىكىؿى أىحى
عىمىًؿ يىًدًه"
(5). 

راعة سبيؿ لمحصكؿ عمى مككنات نباتية مف خضار كفاكية فيتـ تىٍصنيعيا  كًمٍينة الزّْ
        قاؿ: قاؿ ،  عف أنس بف مالؾف ا الجزاء الدُّنيكم كاأليخركم،كاالستفادة منيا فىنىنىاؿ بي

ا فىيىٍأكيؿي ًمٍنوي طىٍيره أىٍك ًإٍنسىافه أىٍك بىًييمىةه إً رسكؿ ا  ٍرعن ا ًمٍف ميٍسًمـو يىٍغًرسي غىٍرسنا أىٍك يىٍزرىعي زى الَّ كىافى : "مى
دىقىةه"  .(6)لىوي ًبًو صى

كقد أيبيح لنا تربية الحيكانات ، ر حيكاني: بىرّْم كبىٍحرميحصؿ عمى غذائو مف مصد ككذلؾ
في بيكتنا كاالنتفاع بيا، فيتـ ربطيا في البيكت كىك مف باب الحفاظ عمييا، حيث تربط بالحباؿ، 

نع الًحباؿ ًمٍينة كيجدت منذ القديـ،  اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ كصي ؿى : قىاؿى  ، مى ٍبؿه  فىًإذىا  النًَّبيُّ  دىخى  ٍمديكده مى  حى
                                                           

 قاؿ ابف األثير: "القىٍرعي، كاحدىا ديبَّاءىةه، كانكا يٍنتبذيكف ًفييىا فتيسرع الٌشٌدةي ًفي الشَّرىاًب". انظر: النّْياية في غريب( (1
". انظر: شرح ال96/ 2الحديث كاألثر )  (.185/ 1نَّككم عمى مسمـ )(. كقاؿ النَّككم: "اٍلقىٍرعي اٍليىاًبسي

فَّؼ ًفي الشٍَّمًس. انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )( (2 ٍمميكح الميجى  (.22/ 4قاؿ ابف األثير: القىًديد: المٍَّحـ المى
مىى تىطىاميفو ًفي شىيٍ ( (3 ًحيحه يىديؿُّ عى ادي كىاٍلعىٍيفي أىٍصؿه صى عى( اٍلقىاؼي كىالصَّ ءو أىٍك ميطىامىنىةو لىوي. ًمٍف ذىًلؾى قاؿ ابف فارس: ")قىصى

كفىةه". انظر: مقاييس المغة ) (. كقاؿ ابف حجر: "القصعة ىي اإلناء يككف مف خشب". 92/ 5اٍلقىٍصعىةي، كىًىيى مىٍعري
 (.174/ 1انظر: فتح البارم البف حجر )

يَّاًط )( (4 ،  (،2092/ رقـ 61/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: ًذٍكًر الخى ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى دَّثىنىا عى قاؿ: حى
اًلؾو  ةى، أىنَّوي سىًمعى أىنىسى ٍبفى مى ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي طىٍمحى اؽى ٍبًف عى ٍف ًإٍسحى ، عى اًلؾه نىا مى : الحديث.أىٍخبىرى  ، يىقيكؿي

 (.44سبؽ تخريجو )ص( (5
 (.44سبؽ تخريجو )ص( (6
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ا: فىقىاؿى  السَّاًريىتىٍيًف، بىٍيفى  الفصؿ الثاني ؟" ىىذىا "مى ٍبؿي ٍبؿه  ىىذىا: قىاليكا الحى ٍينىبى  حى  "الى   النًَّبيُّ  فىقىاؿى  تىعىمَّقىٍت، فىتىرىتٍ  فىًإذىا ًلزى
مُّكهي  ؿّْ  حي ديكيـٍ  ًلييصى  .(1)"فىٍميىٍقعيدٍ  فىتىرى  فىًإذىا نىشىاطىوي، أىحى

 عىٍف شىدَّاًد ٍبًف أىٍكسو حاجة بالطريقة الشرعية كتيٍطيى، كمف ثـ تيذبح الحيكانات عند ال
 ،

ًفٍظتيييمىا : ًثٍنتىاًف حى : ،عىٍف رىسيكًؿ اً  قىاؿى ، فىًإذىا قىتىٍمتيـٍ " قىاؿى مىى كيؿّْ شىٍيءو ٍحسىافى عى ًإفَّ اى كىتىبى اإٍلً
ذىا ذىبىٍحتيـٍ فىأىٍحًسنيكا الذَّبٍ  تىوي"فىأىٍحًسنيكا اٍلًقٍتمىةى، كىاً  تىوي، فىٍمييًرٍح ذىًبيحى ـٍ شىٍفرى ديكي ٍلييًحدَّ أىحى ، كى حى

   سىخَّر  ، ككذلؾ(2)
رى  الًَّذم كىىيكى ﴿تعالى: ا لئلنساف البىحر كما فيو مف منافع، قاؿ  ا   لىٍحمنا ًمٍنوي  ًلتىٍأكيميكا اٍلبىٍحرى  سىخَّ
اًبرك ، [14: النحؿ﴾ ]طىًريِّا كٍ  :أنَّو قىاؿ عىٍف جى ٍيشى  نىاغىزى بىطً  جى ٍعنىا عيبىٍيدىةى  أىبيك كىأيمّْرى  ،(3)الخى  جيكعنا فىجي

كتنا البىٍحري  فىأىٍلقىى شىًديدنا، ، لىوي  ييقىاؿي  ًمٍثمىوي، نىرى  لىـٍ  مىيّْتنا حي ، ًنٍصؼى  ًمٍنوي  فىأىكىٍمنىا العىٍنبىري ذى  شىٍيرو  عيبىٍيدىةى  أىبيك فىأىخى
ًني تىٍحتىوي  اًكبي الرَّ  فىمىرَّ  ًعظىاًمًو، ًمفٍ  عىٍظمنا بىٍيًر، أىبيك فىأىٍخبىرى اًبرنا، سىًمعى  أىنَّوي  الزُّ : عيبىٍيدىةى  أىبيك قىاؿى : يىقيكؿي  جى
ًدينىةى  قىًدٍمنىا فىمىمَّا كيميكا وي  ًرٍزقنا "كيميكا،: ، فىقىاؿى  ًلمنًَّبيّْ  ذىًلؾى  ذىكىٍرنىا المى " كىافى  ًإفٍ  أىٍطًعميكنىا المَّوي، أىٍخرىجى ـٍ  مىعىكي
ييـٍ  فىأىتىاهي  ، فالمحكـ تحتكم عمى البركتينات، فبلبد لئلنساف مف التَّنكيع في كجباتو بيف (4)فىأىكىمىوي  بىٍعضي

 المصدر النَّباتي كالحيكاني لضماف بناء كنمك سميـ لجسمو كالحماية مف األمراض.

ؿ التَّعاكف كال عيب في اشتغاؿ الرّْجاؿ ًبًمٍينة الطَّيي، فبل تقتصر عمى النّْساء فقط، ب
مطمكب كمرغكب فيو، ككـ مف عامؿ يقكـ بطيي الطَّعاـ كبيعو فيما يسمى بالمطاعـ كالفنادؽ، 

 بائف كالدَّخؿ الكفير مما ينمي االقتصاد.فيجمب الزَّ 

 

                                                           
ا ييٍكرىهي ًمفى التٍَّشًديًد ًفي الًعبىادىًة )أخرجو البخارم؛ كتاب: التيجد، ب( (1 دَّثىنىا 1150/ رقـ 54 – 53/ 2اب: مى (، قاؿ: حى

اًلؾو  ٍف أىنىًس ٍبًف مى ، عى يىٍيبو ٍبدي العىًزيًز ٍبفي صي دَّثىنىا عى ٍبدي الكىاًرًث، حى دَّثىنىا عى ، حى ؿى النًَّبيُّ أىبيك مىٍعمىرو : دىخى فىًإذىا  ، قىاؿى
ٍبؿه   يث.... الحدحى

 (.169سبؽ تخريجو )ص ((2
بىطه". انظر: النياية في ( (3 ًؽ السَّاًقًط خى ـي اٍلكىرى ا ليتنائر كرقييا، كىاٍس ًر ًباٍلعىصى ٍبط: ضٍربي الشَّجى قاؿ ابف األثير: "اٍلخى

 (.7/ 2غريب الحديث كاألثر )

ـٍ يى ( (4 ـٍ أىبيك عيبىٍيدىةى أخرجو البخارم؛ كتاب: المغازم، باب: غىٍزكىًة ًسيًؼ البىٍحًر، كىىي ، كىأىًميريىي        تىمىقٍَّكفى ًعيرنا ًلقيرىٍيشو
رَّاًح ا ك، أىنَّوي 4362/ رقـ  (5 /167ٍبفي الجى ًني عىٍمره : أىٍخبىرى ، قىاؿى ٍيجو رى ًف اٍبًف جي دَّثىنىا يىٍحيىى، عى دَّثىنىا ميسىدَّده، حى (، قاؿ: حى

اًبرنا  : الحديث. سىًمعى جى  ، يىقيكؿي
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 .(1)يرص  صناعة الحَ المقصد الت اسع: ِمْينة  الفصؿ الثاني

عميو مف فيريش،  إف كانت صناعة المىبلبس مييمة لحماية اإلنساف، فكذلؾ صناعة ما يجمس
ٍنيىا، عىٍف عىاحصير يفترشو عند الجمكس كالصَّبلة،  كقد كاف لمنَّبي   أىفَّ النًَّبيَّ "ًئشىةى رىًضيى المَّوي عى

، يىٍبسيطيوي  ًصيره يىٍحتىًجريهي ًبالمٍَّيؿً  (2)كىافى لىوي حى ًبالنَّيىاًر، كى
مٍَّكا كىرىاءىهي (3) ، فىصى    كعىٍف ، (4)"، فىثىابى ًإلىٍيًو نىاسه

ٍدًرمُّ  سىًعيدو  أىبي ؿى  "أىنَّوي  ،اٍلخي مىى دىخى دىهي ،  اً  رىسيكؿً  عى مّْي فىكىجى مىى ييصى ًصيرو  عى دي  حى مىٍيوً  يىٍسجي  .(5)"عى

طَّاب  عيمىري  قىاؿى ك  نَّوي " :عند دخكلو عميو يصؼ حاؿ النَّبي  بف الخى ًصيرو  لىعىمىى كىاً   مىا حى
بىٍينىوي  بىٍينىوي  تىٍحتى  شىٍيءه، كى ٍشكيىىا أىدىـو  ًمفٍ  ًكسىادىةه  رىٍأًسوً  كى ، حى فَّ  ًليؼه قىرىظنا ًرٍجمىٍيوً  ًعٍندى  كىاً 

مىٍصبيكبنا (6)
 كىًعٍندى  ،(7)

ًصيرً  أىثىرى  فىرىأىٍيتي  ميعىمَّقىةه، (8)أىىىبه  رىٍأًسوً  ٍنًبوً  ًفي الحى ، جى ا": فىقىاؿى  فىبىكىٍيتي ؟ مى  وً المَّ  رىسيكؿى  يىا: فىقيٍمتي " ييٍبًكيؾى

                                                           
/ 5العيني: "ىيكى اٍلميتَّخذ مف البردل كىغىيره، يبسط ًفي اٍلبييكت". انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم ) قاؿ( (1

265.) 
ٍيًر عً ( (2 ، فىاٍلًبسىاطي قاؿ ابف فارس: ")بىسىطى( اٍلبىاءي كىالسّْيفي كىالطَّاءي أىٍصؿه كىاًحده، كىىيكى اٍمًتدىادي الشٍَّيًء، ًفي ًعرىضو أىٍك غى  رىضو

ا ييٍبسىطي". انظر: مقاييس المغة )  (.247/ 1مى
مىٍييىا مىناران تىٍمنىعييا ًبًو ( (3 رىٍبتى عى ٍرتييا ًإذىا ضى ٍرتي اأٍلىٍرضى كاٍحتىجى جى ٍيًرًه، ييقاؿ حى عىٍف غيرؾ". أم: "يجعمو لنىٍفًسو ديكفى غى

مي (، كقاؿ العي341/ 1انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير ) ٍجرىة فىيصى ٍعنىاهي: يىتًَّخذهي مثؿ اٍلحي مى ني: " كى
 (.265/ 5ًفييىا". انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم )

بلىًة المٍَّيًؿ )( (4 ـي ٍبفي الميٍنًذًر، قىاؿى: 730/ رقـ 147/ 1أخرجو البخارم؛ كتاب: اآلذاف، باب: صى دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي (، قاؿ: حى
دَّثىنىا اٍبفي أىبً  مىمىةى ٍبًف عىٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف حى ٍف أىًبي سى ، عى ٍقبيًرمّْ ، عىًف المى دَّثىنىا اٍبفي أىًبي ًذٍئبو : حى ، قىاؿى            ي فيدىٍيؾو

ٍنيىا... الحديث. اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى  عى
ًة ًفي النَّ ( (5 مىاعى كىاًز اٍلجى ٍمرىةو أخرجو مسمـ؛ كتاب: المساجد كمكاضع الصَّبلة، باب: جى ًصيرو كىخي مىى حى ًة عى بلى اًفمىًة، كىالصَّ

ٍيًرىىا ًمفى الطَّاًىرىاًت ) ، كىغى ثىٍكبو دَّثىنىا 661/ رقـ 458/ 1كى : حى ، قىاالى ٍيبو دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، كىأىبيك كيرى (، قاؿ: كىحى
، قى  ٍيدي ٍبفي سىًعيدو دَّثىًني سيكى اؽي أىبيك ميعىاًكيىةى، ح كىحى دَّثىنىا ًإٍسحى ًف اأٍلىٍعمىًش، ح كىحى ًميعنا عى ، جى ًميُّ ٍبفي ميٍسًيرو دَّثىنىا عى : حى      اؿى

ابً ا ، عىٍف جى ٍف أىًبي سيٍفيىافى ، عى دَّثىنىا اأٍلىٍعمىشي ، حى نىا ًعيسىى ٍبفي ييكنيسى ، كىالمٍَّفظي لىوي، أىٍخبىرى ـى دَّثىنىا ٍبفي ًإٍبرىاًىي : حى ، قىاؿى         رو
ٍدًرمُّ أىبي  ... الحديث.ك سىًعيدو اٍلخي ؿى  ، "أىنَّوي دىخى
كؼ". انظر: جميرة المغة )( (6 كظ: 763/ 2قاؿ ابف ديريد: "القىٍرظ: شجر يدبغ ًبًو، مىٍعري (. كقاؿ ابف األثير: "أديـ مىٍقري

مىـ". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر ) ٍدبكغ بالقىرىظ كىىيكى كىرؽى السَّ (. كقاؿ ابف الجكزم: "السممة 43/ 4أىٍم مى
يؼ". انظر:  بَّة خضراء طيبىة الٌريح تيٍؤكىؿ ًفي الشتىاء كتحصر ًفي الصَّ رىة ذىات شكؾ لىيىا زىرىة صفراء ًفييىا حى شىجى

 (.234/ 2غريب الحديث البف الجكزم )
ادي كىاٍلبىاءي أىٍصؿه كىاًحده، كىىيكى ًإرىاقى ( (7 ( الصَّ  (.280/ 3ةي الشٍَّيًء". انظر: مقاييس المغة )قاؿ ابف فارس: ")صىبَّ
 (.222سبؽ ذكر التَّعريؼ في ىذا المطمب )ص( (8
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رى  ًكٍسرىل ًإفَّ  الفصؿ الثاني قىٍيصى ا": فىقىاؿى  المًَّو، رىسيكؿي  كىأىٍنتى  ًفيًو، ىيمىا ًفيمىا كى ى أىمى لىنىا الدٍُّنيىا لىييـي  تىكيكفى  أىفٍ  تىٍرضى  كى
 .(1)"اآلًخرىةي 

فمينة صناعة الفرش كالحصير ميمة فبل غنى ألم فرد عنيا، كيتـ تبادليا بالبىٍيع كالشّْراء 
 قتصاد.مما تزيد في نمك اال

 .صابيحصناعة المَ المقصد العاشر: ِمْينة 

ٍنتًجيف  نبينا محمد  أرسؿ ا  لييًنير دربنا كحياتنا بنكر اإليماف، كأمرنا بأف نككف مي
عىٍف فاعميف في الحياة، فبجانب ما سبؽ مف صناعات أرشدنا لصناعة المصابيح إلنارة بيكتنا، 

ٍبًد المًَّو رىًضيى المَّ  اًبًر ٍبًف عى :جى ا، قىاؿى ٍنييمى كا" :قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  وي عى مّْري خى
األىٍبكىابى اآلًنيىةى، كىأىًجيفيكا  (2)

(3) ،
ٍيًسقىةى  ، فىًإفَّ الفيكى اًبيحى كىأىٍطًفئيكا المىصى
رًَّت الفىًتيمىةى فىأىٍحرىقىٍت أىٍىؿى البىٍيًت" (4) بَّمىا جى ري

(5). 

كيستعمؿ فييا الزيت لئلنارة، كال زالت ىذه الطَّريقة كقد كانت تيصنع في القديـ بمكاد بدائية، 
ناعة، كىك ما  ييعمؿ بيا مع أننا في عصر التَّقدـ كالتكنكلكجيا، كقد كاف ىناؾ بديبلن عف ىذه الصّْ

ره ا  لنا مف تكليد الكيرباء بعدة طرؽ مختمفة، فيتـ بيا إنارة البييكت عف طريؽ األسبلؾ  سىخَّ
 ي البيت فيتـ إضاءتيا بكؿ سيكلة كيسر كأكثر أماننا.حيث ترتبط بمصابيح ف

أف نىكيكف ممف يينير حياتيـ بنكر  ككما تـ إضاءة بيكتنا بنكر الكيرباء، نسأؿ ا 
 اإليماف، كممف يجعؿ قبكرىـ ركضة مف رياض الجناف.

 
                                                           

1) )( ﴾ اةى أىٍزكىاًجؾى (، قاؿ: 4913/ رقـ 158 – 156/ 6أخرجو البخارم؛ كتاب: تفسير القرآف، باب: ﴿تىٍبتىًغي مىٍرضى
دَّثىنى  ٍبًد المًَّو، حى ٍبدي العىًزيًز ٍبفي عى دَّثىنىا عى ، أىنَّوي سىًمعى حى نىٍيفو ، عىٍف يىٍحيىى، عىٍف عيبىٍيًد ٍبًف حي مىٍيمىافي ٍبفي ًببلىؿو                ا سي

طَّابً  : مىكىٍثتي سىنىةن أيًريدي أىٍف أىٍسأىؿى عيمىرى ٍبفى الخى دّْثي أىنَّوي قىاؿى ا، ييحى ٍنييمى ا أىٍستىًطيعي اٍبفى عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى ٍف آيىةو، فىمى أىٍف   عى
 أىٍسأىلىوي ىىٍيبىةن لىوي... الحديث.

 (.77/ 2قاؿ ابف األثير: "التخمير: التَّغطيو". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )( (2
ددتو". انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم )( (3 / 15قاؿ العيني: "مف اإلجافة، ييقىاؿ: أجفت اٍلبىاب، أىم: رى

 (.356/ 6أىٍم أىٍغًمقيكىىا. انظر: فتح البارم ) (، كقاؿ ابف حجر:197
 (.197/ 15أىم: اٍلفىٍأرىة. انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم )( (4
دَّثىنىا 6295/ رقـ 65/ 8أخرجو البخارم؛ كتاب: اإلستئذاف، باب: الى تيٍترىؾي النَّاري ًفي البىٍيًت ًعٍندى النٍَّكـً )( (5 (، قاؿ: حى

اقيتىٍيبىةي، حى  ٍنييمى ٍبًد المًَّو رىًضيى المَّوي عى اًبًر ٍبًف عى ، عىٍف جى ، عىٍف عىطىاءو ٍف كىًثيرو ىيكى اٍبفي ًشٍنًظيرو مَّاده، عى : الحديث.دَّثىنىا حى  ، قىاؿى
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 .ياغةالص  المقصد الحادي عشر: ِمْينة  الفصؿ الثاني

ـى  بىًني يىا﴿قاؿ ا تعالى: بالتَّزيف كلبس أفضؿ الثّْياب،  أمر ا  ذيكا آدى  كيؿّْ  ًعٍندى  ًزينىتىكيـٍ  خي
 بؿ ككاف مف ىىٍديو كضع الطّْيب، عىفٍ  ، ككذلؾ لـ يغفؿ عنيا النَّبي [31: األعراؼ] ﴾ مىٍسًجدو 
اًئشىةى  ٍنيىا، المَّوي  رىًضيى  عى ٍكجً  عى ًلًحمّْوً  ييٍحًرـي، ًحيفى  ٍحرىاًموً إًلً   المَّوً  رىسيكؿى  أيطىيّْبي  "كيٍنتي : قىالىتٍ   النًَّبيّْ  زى  كى
ٍنيىا، اي  رىًضيى  عىاًئشىةى  عىفٍ ، ك (1)"ًباٍلبىٍيتً  يىطيكؼى  أىفٍ  قىٍبؿى   أىفٍ  أىرىادى  ًإذىا  اً  رىسيكؿي  كىافى " :قىالىتٍ  عى

، ا ًبأىٍطيىبً  يىتىطىيَّبي  ييٍحًرـى ًبيصى  أىرىل ثيَـّ  يىًجدي، مى كى
ًلٍحيىًتًو، رىٍأًسوً  ًفي الدٍُّىفً  (2)  .(3)"ذىًلؾى  بىٍعدى  كى

مّْي كالمجكىرات الثَّمينة، فقد كانت ىذه الًمٍينة منذ القديـ كال   كمف التَّزيف كذلؾ لبس الحي
ٍنييمىاعف ابف عباس زالت إلى عصرنا ىذا،  رىجى   المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ : رىًضيى المَّوي عى مىعىوي  "خى ، كى  فىظىفَّ  ًببلىؿه

دىقىًة، كىأىمىرىىيفَّ  فىكىعىظىييفَّ  ٍسًمعٍ يي  لىـٍ  أىنَّوي  عىمىتً  ًبالصَّ ٍرأىةي  فىجى اتىـى، (4)القيٍرطى  تيٍمًقي المى ًببلىؿه  كىالخى ذي  كى  طىرىؼً  ًفي يىٍأخي
كىافى  (6)"كىانىٍت ًلي شىاًرؼه  : قاؿ عمي بف أبي طالب، ك (5)ثىٍكًبًو" ، كى ٍغنىـً  النًَّبيُّ  ًمٍف نىًصيًبي ًمفى المى
ٍدتي أىٍف أىٍبتىًنيى ًبفىاًطمىةى ًبٍنًت رىسيكًؿ المًَّو أىٍعطى  ميًس، فىمىمَّا أىرى كَّاغنا ، كىاعىٍدتي رىجيبلن اًني شىاًرفنا ًمفى الخي صى

                                                           
يىتى ( (1 ، كى ا يىٍمبىسي ًإذىا أىرىادى أىٍف ييٍحًرـى مى ، كى يىدًَّىفى )أخرجو البخارم؛ كتاب: الحج، باب: الطّْيًب ًعٍندى اإًلٍحرىاـً ؿى كى  136/ 2رىجَّ
، عىٍف أىًبيًو، عى 1539/ رقـ 137 – ًف ٍبًف القىاًسـً ٍبًد الرٍَّحمى ، عىٍف عى اًلؾه نىا مى ، أىٍخبىرى ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى دَّثىنىا عى ٍف (، قاؿ: حى

ٍكًج النًَّبيّْ  ٍنيىا، زى اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى  قىالىٍت: الحديث. عى
: ًإذىاقاؿ ابف ف( (2 : بىصَّ كىًتًو. ييقىاؿي رى لىمىعىانيوي ًفي حى ادي أىٍصؿه كىاًحده كىىيكى بىًريؽي الشٍَّيًء كى ( اٍلبىاءي كىالصَّ لىمىعى  ارس: ")بىصَّ

ا: ًإذىا لىمىعى". انظر: مقاييس المغة ) بىصِّ ا كى بىصى 182/ 1يىًبصُّ بىًصيصن قىٍد كى : البىًريؽ. كى ًبيصي  (. قاؿ ابف األثير: "اٍلكى
ًبيصان". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )  (.146/ 5الشَّيءي يىًبصي كى

ٍحرىاـً )( (3 مَّدي 1190/ رقـ 848/ 2أخرجو مسمـ؛ كتاب: الحج، باب: الطّْيًب ًلٍمميٍحًرـً ًعٍندى اإٍلً دَّثىًني ميحى   (، قاؿ: كحى
اؽي ٍبفي مىٍنصيكرو كىىيكى ا دَّثىًني ًإٍسحى ، حى اًتـو اؽى  ٍبفي حى اؽى ٍبًف أىًبي ًإٍسحى ـي ٍبفي ييكسيؼى كىىيكى اٍبفي ًإٍسحى دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي ، حى ميكًليُّ السَّ

اًئشىةى رىًضيى اي  ًد، يىٍذكيري عىٍف أىًبيًو، عىٍف عى اؽى، سىًمعى اٍبفى اأٍلىٍسكى ، عىٍف أىًبيًو، عىٍف أىًبي ًإٍسحى ٍنيىا، قىالىٍت: السًَّبيًعيُّ  عى
 الحديث.

ا ييعمؽ ًفي شحمة اأٍلذف". انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم )( (4  (.123/ 2القرط: "مى
تىٍعًميًمًيفَّ )( (5 اـً النّْسىاءى كى مىٍيمىافي 98/ رقـ 31/ 1أخرجو البخارم؛ كتاب: العمـ، باب: ًعظىًة اإًلمى دَّثىنىا سي    (، قاؿ: حى
دَّثىنىا شيٍعبىةي، عىفٍ ا : حى ، قىاؿى ٍربو مىى النًَّبيّْ  ٍبفي حى : أىٍشيىدي عى ، قىاؿى : سىًمٍعتي اٍبفى عىبَّاسو : سىًمٍعتي عىطىاءن، قىاؿى ، قىاؿى - أىيُّكبى

: أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  مىى اٍبًف عىبَّاسو ... الحديث. - أىٍك قىاؿى عىطىاءه: أىٍشيىدي عى مىعىوي ًببلىؿه رىجى كى  "خى
( الشّْيفي كى ( (6 ". انظر: مقاييس المغة )قاؿ ابف فارس: ")شىرىؼى ميكٍّ كىاٍرًتفىاعو مىى عي (. 263/ 3الرَّاءي كىاٍلفىاءي أىٍصؿه يىديؿُّ عى

(. كقاؿ ابف فارس: "فىأىمَّا 317/ 4كقاؿ ابف حجر الشارؼ ىي: "النَّاقىةي اٍلميًسنَّةي". انظر: فتح البارم البف حجر )
. انظر: مقاييس المغة )النَّاقىةي الشَّاًرؼي فىًييى اٍلميًسنَّةي اٍليىًرمى  ًبًؿ، كىىىذىا ميٍمًكفه أىٍف يىكيكفى ًمفى اٍلعيميكّْ ًفي السّْفّْ / 3ةي ًمفى اإٍلً

263 – 264.) 
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ًمٍف بىًني قىٍينيقىاعى أىٍف يىٍرتىًحؿى مىًعي، فىنىٍأًتيى ًبًإٍذًخرو  الفصؿ الثاني
، كىأىٍستىًعي (1) كَّاًغيفى ًبًو ًفي  فى أىرىٍدتي أىٍف أىًبيعىوي ًمفى الصَّ

ًليمىًة عيريًسي" كى
(2). 

مّْي مما تتزيف  مّْي لمنساء مف قرط كخاتـ كأساكر، كالحي كما ىذا إال لدليؿ عمى ًحؿّْ لبس الحي
ميكسنا،  النًَّبيّْ  ًعٍندى  كينَّا ، سىٍعدو  ٍبفي  سىٍيؿي  عفبو المرأة عند زفافيا،  اءىٍتوي  جي  نىٍفسىيىا تىٍعًرضي  اٍمرىأىةه  فىجى

مىٍيوً  فَّضى  ،عى فىعىوي، النَّظىرى  ًفييىا فىخى اًبوً  ًمفٍ  رىجيؿه  فىقىاؿى  ييًرٍدىىا، فىمىـٍ  كىرى كٍّْجًنييىا: أىٍصحى : قىاؿى  المًَّو، رىسيكؿى  يىا زى
؟" ًمفٍ  "أىًعٍندىؾى  ، ًمفٍ  ًعٍنًدم مىا: قىاؿى  شىٍيءو اتىـه  "كىالى : قىاؿى  شىٍيءو ؟" ًمفٍ  خى ًديدو اتىـه  كىالى : قىاؿى  حى ، ًمفٍ  خى ًديدو  حى
لىًكفٍ  ، فىأيٍعًطييىا ىىًذهً  بيٍردىًتي أىشيؽُّ  كى ذي  النٍّْصؼى ، كىآخي : قىاؿى " شىٍيءه؟ القيٍرآفً  ًمفى  مىعىؾى  ىىؿٍ  الى،": قىاؿى  النٍّْصؼى
، ـٍ كٍَّجتيكىيىا فىقىدٍ  اٍذىىبٍ ": قىاؿى  نىعى  .(3)"القيٍرآفً  ًمفى  مىعىؾى  ًبمىا زى

خاتمنا مف فضة،  ىب كأما غيره فنعـ، كقد لبس النَّبي كأما الرّْجاؿ فبل يجكز ليـ لبس الذَّ 
اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ  اتىـى  لىًبسى   اً  رىسيكؿى  أىفَّ " ، مى ةو  خى بىًشيّّ  فىصّّ  ًفيوً  يىًميًنًو، ًفي ًفضَّ  يىٍجعىؿي  كىافى  حى
وي   مف اصِّ فى  أم ابشين حى  ارن جى حى  يعني العمماء قاؿ، قاؿ النَّككم رحمو ا تعالى: "(4)"كىفَّوي  يىًمي ًممَّا فىصَّ
 .(5)"كدسٍ أى  أم شيبى حى  لكنو كقيؿ فمى كاليى  بشةبالحى  مايي نى دً عٍ مى  فإف يؽقً عى  أك عزٍ جى 

ٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو ككذلؾ ًمٍينة النٍَّقش عيرفت منذ القديـ، فقد كرد     "أىفَّ نىًبيَّ المًَّو  عى
أىرىادى أىٍف يىٍكتيبى ًإلىى رىٍىطو 
اًجـً (6) مىٍيوً "، أىٍك أينىاسو ًمفى األىعى ـٍ الى يىٍقبىميكفى ًكتىابنا ًإالَّ عى اتىـه،  ، فىًقيؿى لىوي: ًإنَّيي خى

                                                           
". انظر: مقاييس المغة )( (1 يًح". انظر: غريب 370/ 2قاؿ ابف فارس: "نىٍبته ًشيىشىةه طىٍيبىةي الرّْ (. كقاؿ الحربي: "حى

ربي )  (.535/ 2الحديث لمحى
كَّاًغ... ) ((2 ا ًقيؿى ًفي الصَّ نىا 2089/ رقـ 60/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: مى ، أىٍخبىرى ٍبدىافي دَّثىنىا عى (، قاؿ: حى

ًميٍّ  سىٍيفى ٍبفى عى ، أىفَّ حي سىٍيفو ًميُّ ٍبفي حي ًني عى : أىٍخبىرى ، قىاؿى ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى نىا ييكنيسي ٍبدي المًَّو، أىٍخبىرى ا، أىٍخبىرىهي  رىًضيى عى ٍنييمى المَّوي عى
ًميِّا  : الحديث.أىفَّ عى  ، قىاؿى

اًطبى )( (3 ًليُّ ىيكى الخى دَّثىنىا أىٍحمىدي 5132/ رقـ 17/ 7أخرجو البخارم؛ كتاب: النكاح، باب: ًإذىا كىافى الكى    (، قاؿ: حى
دَّثىنىا أىبي ا ، حى ٍيؿي ٍبفي سيمىٍيمىافى دَّثىنىا فيضى ، حى ، كينَّا ًعٍندى النًَّبيّْ ٍبفي الًمٍقدىاـً دَّثىنىا سىٍيؿي ٍبفي سىٍعدو ، حى اًزـو اءىٍتوي اٍمرىأىةه  ك حى ميكسنا، فىجى جي

 تىٍعًرضي نىٍفسىيىا... الحديث.
بىًشيّّ )( (4 وي حى ًرًؽ فىصُّ اتىـً اٍلكى دَّثىنىا 2094/ رقـ 1658/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: المباس كالزينة، باب: ًفي خى (، قاؿ: كحى
اًرمُّ ثيَـّ الزُّ عيثٍ  ةي ٍبفي يىٍحيىى كىىيكى اأٍلىٍنصى دَّثىنىا طىٍمحى : حى ، عىًف مىافي ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، كىعىبَّادي ٍبفي ميكسىى، قىاالى ، عىٍف ييكنيسى ًقيُّ  رى

... الحديث. اًلؾو ٍف أىنىًس ٍبًف مى ، عى  اٍبًف ًشيىابو
 (.71/ 14ككم عمى مسمـ )شرح النَّ ( (5
 (.46)ص عريؼ بوسبؽ التَّ ( (6
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ذى النًَّبيُّ " الفصؿ الثاني مَّده  فىاتَّخى ةو، نىٍقشيوي: ميحى ا ًمٍف ًفضَّ اتىمن ًبيصً خى رىسيكؿي المًَّو، فىكىأىنّْي ًبكى
اتىـً (1) ، أىٍك ًببىًصيًص الخى

اتىـي  كىافى  :قىاؿى  -أيضا  - أىنىسو  عىفٍ ، ك (2)، أىٍك ًفي كىفًّْو"النًَّبيّْ ًفي ًإٍصبىًع   ىىًذًه، ًفي  النًَّبيّْ  خى
 عىفٍ ، كنىيىى الرّْجاؿ عف لباس ما كاف مصنكعنا مف ذىب، (3)"اٍلييٍسرىل يىًدهً  ًمفٍ  اٍلًخٍنًصرً  ًإلىى كىأىشىارى 
ٍيرىةى  أىًبي اتىـً  عىفٍ  نىيىى وي أىنَّ "  النًَّبيّْ  عىفً  ،ىيرى  أجمع، قاؿ النَّككم رحمو ا تعالى: (4)"الذَّىىبً  خى

 .(5)الرجاؿ عمى تحريمو عمى كأجمعكا لمنساء ىبالذَّ  خاتـ إباحة عمى المسممكف

فصناعة الذَّىب رأس االقتصاد العالمي اليكـ كمصدر نمكه، فأيف المسممكف مف ذلؾ؟ مع 
الذم يتمناه كؿ دكلة مف  –أم البتركؿ-بالذَّىب األصفر كاألسكد أرضيا أف ببلد المسمميف مممكءة 

دكؿ الغرب، بؿ كؿ ما نراه مف غزك فكرم كعسكرم عمى ببلد المسمميف إال مف أجؿ السَّيطرة عمى 
ما فييا مف تمؾ الخيرات، كأىؿ اإلسبلـ منشغمكف بالصراعات الدَّاخمية بينيـ، كقد غفمكا عف عدكىـ 

 ميـ.الحقيقي الذم يداى

 )أرباب العمؿ(. وجييات لممسئوليفناعة مف خالؿ تقديـ الت  : تنمية الص  ر ابعالمطمب ال

العينصر البىشىًرم ىك الميحرؾ لمتَّنمية االقتصادية، سكاء كاف ميعممنا أك عامبلن، كيمعب 
أم عمؿ ثابة قدكة لمعماؿ في المصنع أك مى نمية االقتصاد، فيك بً ا في تى ا رئيسن صاحب العمؿ دكرن 
تتكيجو ببعض النَّصائح كالتَّكجييات لتنمك العممية االقتصادية عمى أكمؿ كجو، كاف، كال بد مف 

 كمف ىذه التَّكجيات:

 

                                                           
 (.249سبؽ التَّعريؼ بو في المقصد نفسو مف ىذا المبحث )ص( (1
اتىـً )( (2 دَّثىنىا يىًزيدي (، قاؿ: 5872/ رقـ 157/ 7أخرجو البخارم؛ كتاب: المّْباس، باب: نىٍقًش الخى ٍبدي األىٍعمىى، حى دَّثىنىا عى حى
ٍف قىتىادىةى، عى ا دَّثىنىا سىًعيده، عى ، حى ٍيعو رى اًلؾو ٍبفي زي  : الحديث.ٍف أىنىًس ٍبًف مى

اتىـً ًفي اٍلًخٍنًصًر ًمفى اٍليىًد )( (3 ينة، باب: ًفي ليٍبًس اٍلخى (، قاؿ: 2095/ رقـ 1659/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: المّْباس كالزّْ
ًف ٍبفي مىٍيًدمٍّ  ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىنىا عى ، حى دو اٍلبىاًىًميُّ بلَّ دَّثىًني أىبيك بىٍكًر ٍبفي خى ٍف أىنىسو كحى ، عى ٍف ثىاًبتو مىمىةى، عى ادي ٍبفي سى مَّ دَّثىنىا حى ، ، حى

: الحديث.  قىاؿى
اتىـً الذَّىىًب )( (4 ينة، باب: طىٍرًح خى دَّثىنىا عيبىٍيدي اً 2089/ رقـ 1654/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: المّْباس كالزّْ  (، قاؿ: حى
دَّثىنىا شيٍعبى ا دَّثىنىا أىًبي، حى ، حى ٍيرىةى ٍبفي ميعىاذو ، عىٍف أىًبي ىيرى ، عىٍف بىًشيًر ٍبًف نىًييؾو    ، عىًف ةي، عىٍف قىتىادىةى، عىًف النٍَّضًر ٍبًف أىنىسو

 ... الحديث.النًَّبيّْ 
 (.65/ 14شرح النَّككم عمى مسمـ )( (5
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 .شرؼ عمى العماؿوالكفاءة لموالي ومف يُ  األمانةالمقصد األوؿ: توفر  الفصؿ الثاني

بلـ دعا اإلسالبد مف اختيار الشَّخص الميناسب عند تكليتو كظيفةن ما مف الكظائؼ، ك
ا يىا أىبىتً ﴿ تعالى:ا قاؿ إلى إسناد األعماؿ إلى ذكم الكفاءة كاألمانة،  اٍستىٍأًجٍرهي ًإفَّ  قىالىٍت ًإٍحدىاىيمى

ٍرتى اٍلقىًكمُّ اأٍلىًميفي  ًف اٍستىٍأجى ٍيرى مى مىٍعًقؿى ٍبفى يىسىارو عف ك [، 26]القصص:  ﴾خى
        قاؿ  قاؿ، 

ا ًمٍف كىاؿو يىمً  :رسكؿ ا  مىٍيًو "مى ـى المَّوي عى رَّ ، ًإالَّ حى ـٍ ، فىيىميكتي كىىيكى غىاشّّ لىيي ي رىًعيَّةن ًمفى الميٍسًمًميفى
نَّةى"      دهمَّ قى  فمى لً  المسمميف شّْ غً  مف حذيرالتَّ  في فيّْ بى  عناهمى  ا رحمو عياض القاضي قاؿ، (1)الجى
 فيما افخى  فإذا ياىـنٍ دي  أك ينيـدً  في محتيـصٍ مى لً  بوصى كنى  عمييـ رعاهتى كاسٍ  رىـمٍ أى  مف اشيئن  تعالى ا
ما ،بو ـىي ذى خٍ كأى  ينيـدً  مف يـمي زى مٍ يى  ما يفيـرً عٍ تى  ييعوضٍ تى بً  إما دهمَّ قي  فيما صحنٍ يى  فمـ عميو فمً تي اؤٍ   بالقياـ كا 
 عانييامى لً  ريؼحٍ تى  أك ،فييا مةاخً دى  دخاؿ ال تصدمي  لكؿ عنيا بكالذَّ  رائعيـشى  فظحً  مف عميو عيفتى يى  بما
 دؿالعى  يرةسً  رؾتى  أك ىـكّْ دي عى  اىدةجى كمي  تيـزى كٍ حى  مايةحً  رؾتى  أك كقيـقي حي  ييعضٍ تى  أك ىـكدً دي حي  إىماؿ أك
"ـيي شَّ غى  فقد ييـفً 

ٍيرىةى ، ك (2) : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو عىٍف أىًبي ىيرى يّْعىًت األى ": ، قىاؿى انىةي فىاٍنتىًظًر ًإذىا ضي مى
: كى  "السَّاعىةى  اعىتييى قىاؿى : ٍيؼى ًإضى ٍيًر "ا يىا رىسيكؿى المًَّو؟ قىاؿى  .(3)"أىٍىًمًو فىاٍنتىًظًر السَّاعىةى ًإذىا أيٍسًندى األىٍمري ًإلىى غى

 يىا: قيٍمتي  :قىاؿى  ،ذىرٍّ  أىًبي كال تيٍسند األعماؿ إلى مف يىطمبيا بؿ إلى مف يستحقيا، فعىفٍ  
رىبى : ؿى قىا تىٍستىٍعًمميًني؟ أىالى  اً، رىسيكؿى  مىى ًبيىًدهً  فىضى ٍنًكًبي، عى ، أىبىا "يىا: قىاؿى  ثيَـّ  مى ، ًإنَّؾى  ذىرٍّ ًعيؼه نَّيىا ضى  كىاً 
انىةي، نَّيىا أىمى نىدىامىةه، ًخٍزمه  اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  كىاً  ذىىىا مىفٍ  ًإالَّ  كى قّْيىا، أىخى مىٍيوً  الًَّذم كىأىدَّل ًبحى ًفييىا" عى

     عىٍف ، ك (4)
مىى النًَّبيّْ أىًبي ميكسىى  ٍمتي عى : دىخى مىٍيًف: أىمٍّْرنىا يىا  ، قىاؿى دي الرَّجي أىنىا كىرىجيبلىًف ًمٍف قىٍكًمي، فىقىاؿى أىحى

                                                           
ٍح )( (1 ـٍ يىٍنصى ًف اٍستيٍرًعيى رىًعيَّةن فىمى اؽي 7151/ رقـ 64/ 9أخرجو البخارم؛ كتاب: األحكاـ، باب: مى دَّثىنىا ًإٍسحى (، قاؿ: حى
: أىتىٍينىا مى ا سىًف، قىاؿى ًف الحى ، عى : زىاًئدىةي ذىكىرىهي: عىٍف ًىشىاـو ، قىاؿى ٍعًفيُّ سىٍيفه الجي نىا حي ، أىٍخبىرى ٍعًقؿى ٍبفى يىسىارو نىعيكديهي، ٍبفي مىٍنصيكرو

: ٍعًقؿه مىٍينىا عيبىٍيدي المًَّو، فىقىاؿى لىوي مى ؿى عى ًديثنا سىًمٍعتيوي ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو  فىدىخى دّْثيؾى حى : الحديث.أيحى  ، فىقىاؿى
 (.166/ 2شرح النَّككم عمى مسمـ )( (2

انىًة )( (3 ٍفًع األىمى قاؽ، باب: رى دَّثىنىا (، قاؿ:6496/ رقـ 104/ 8أخرجو البخارم؛ كتاب: الرّْ ، حى مَّدي ٍبفي ًسنىافو دَّثىنىا ميحى حى
ٍيرىةى فيمىٍيحي ٍبفي سيمى  ، عىٍف أىًبي ىيرى ، عىٍف عىطىاًء ٍبًف يىسىارو ًميٍّ دَّثىنىا ًىبلىؿي ٍبفي عى ، حى  .ٍيمىافى

كرىةو )( (4 ري مىارىًة ًبغىٍيًر ضى ًمًؾ 1825/ رقـ 1457/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: اإلمارة، باب: كىرىاىىًة اإٍلً ٍبدي اٍلمى دَّثىنىا عى (، قاؿ: حى
ٍف بىكٍ ٍبفي شيعىٍيًب ٍبًف المٍَّيثً ا ، عى ًبيبو دَّثىًني يىًزيدي ٍبفي أىًبي حى ، حى دَّثىًني المٍَّيثي ٍبفي سىٍعدو دَّثىًني أىًبي شيعىٍيبي ٍبفي المٍَّيًث، حى  ًر ، حى
ٍيرىةى اأٍلىٍكبىًر، عىٍف أىًبي ذىرٍّ ا جى ، عىًف اٍبًف حي ٍضرىًميّْ اًرًث ٍبًف يىًزيدى اٍلحى ًف اٍلحى ك، عى : الحدٍبًف عىٍمرو  يث.، قىاؿى
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مىٍيًو" الفصؿ الثاني رىصى عى لّْي ىىذىا مىٍف سىأىلىوي، كىالى مىٍف حى : "ًإنَّا الى نيكى ري ًمٍثمىوي، فىقىاؿى قىاؿى اآلخى رىسيكؿى المًَّو، كى
قاؿ النَّككم  ،(1)

عؼ فيو كاف ًلمىف ًسيَّما ال الًكاليات اجتناب في عظيـ أىصؿه  الحديث مو ا تعالى: "ىذارح  عف ضى
ية" تمؾ بكظائؼ الًقياـ  .(2)الكالى

، كقد حفظ اإلسبلـ كرامة، كال يرضى لو أف يككف عالة كالمؤمف القكم أحب إلى ا 
 ، ٍيرىةى ، فمتطفبلن : قىاؿى رىسي عىٍف أىًبي ىيرى ٍيره كىأىحىبُّ ًإلىى اً ًمفى كؿي اً ، قىاؿى ، خى : "اٍلميٍؤًمفي اٍلقىًكمُّ

ابىؾى  ٍف أىصى ٍز، كىاً  ، كىاٍستىًعٍف ًباً كىالى تىٍعجى ا يىٍنفىعيؾى مىى مى ٍيره اٍحًرٍص عى ًفي كيؿٍّ خى ًعيًؼ، كى  اٍلميٍؤًمًف الضَّ
كى  ، فىًإفَّ لىٍك تىٍفتىحي عىمىؿى شىٍيءه، فىبلى تىقيٍؿ لىٍك أىنّْي فىعىٍمتي كىافى كىذىا كى مىا شىاءى فىعىؿى لىًكٍف قيٍؿ قىدىري اً كى ذىا، كى

 .(3)الشٍَّيطىاًف"

ا لىٍيسى لىؾى ًبًو ا قاؿ  ،العينصر البىشىًرمتعميـ كتأىيؿ  لذلؾ ال بد مف   تعالى: ﴿كىالى تىٍقؼي مى
حـر عمالو الميتعمميف مف أمكر ال فبذلؾ يؤدم دكره عمى أكمؿ كجو فبل ي ،[36ًعٍمـه﴾ ]اإلسراء: 

 يدرككنيا.

 مف المشرفيف: (4)قابةوجود الر  المقصد الث اني: 

الرَّقابة عمى العممية اإلنتاجية مف أسباب النَّجاح لمكصكؿ إلى الجكدة كاإلتقاف في الميٍنتج، 
مىٍيمىافى كى ﴿ تعالى:ا قاؿ ييشرؼ كييراقب الًجفَّ في صناعتيـ،  كقد كاف سيدنا سميماف   الرّْيحى  ًلسي

يىا شىٍيره  غيديكُّىىا كىاحي ٍمنىا شىٍيره  كىرى ًمفى  اٍلًقٍطرً  عىٍيفى  لىوي  كىأىسى بّْوً  ًبًإٍذفً  يىدىٍيوً  بىٍيفى  يىٍعمىؿي  مىفٍ  اٍلًجفّْ  كى مىفٍ  رى  يىًزغٍ  كى
ا لىوي  يىٍعمىميكفى  * السًَّعيرً  عىذىابً  ًمفٍ  نيًذٍقوي  أىٍمًرنىا عىفٍ  ًمٍنييـٍ  اًريبى  ًمفٍ  اءي يىشى  مى اًثيؿى  مىحى تىمى كىابً  كىًجفىافو  كى  كىاٍلجى
قيديكرو  قىًميؿه  شيٍكرنا دىاكيكدى  آؿى  اٍعمىميكا رىاًسيىاتو  كى ، كال بد مف [13 ،12: سبأ] ﴾الشَّكيكري  ًعبىاًدمى  ًمفٍ  كى

ٍيدو السَّاًعًدمّْ ميحاسبة العماؿ،  مى دىقىاًت بىًني  األيتىًبيَّةً  فى اٍستىٍعمىؿى ابٍ  : أىفَّ النًَّبيَّ  عىٍف أىًبي حي مىى صى عى
اءى ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو  ، فىمىمَّا جى مىٍيـو ، كىىىًذهً سي ـٍ : ىىذىا الًَّذم لىكي اسىبىوي قىاؿى  ىىًديَّةه أيٍىًديىٍت ًلي، فىقىاؿى  ، كىحى

تَّى": رىسيكؿي المًَّو  بىٍيًت أيمّْؾى حى ، كى مىٍستى ًفي بىٍيًت أىًبيؾى اًدقناتىٍأًتيىؾى ىىدً  فىيىبلَّ جى ـى "يَّتيؾى ًإٍف كيٍنتى صى ، ثيَـّ قىا

                                                           
مىى اإًلمىارىًة )( (1 ا ييٍكرىهي ًمفى الًحٍرًص عى دَّثىنىا 7149/ رقـ 64/ 9أخرجو البخارم؛ كتاب: األحكاـ، باب: مى (، قاؿ: حى

، عىٍف أىًبي بيٍردىةى، عىٍف أىًبي ميكسىى  ٍيدو دَّثىنىا أىبيك أيسىامىةى، عىٍف بيرى مَّدي ٍبفي العىبلىًء، حى : الحديث.  ميحى  ، قىاؿى
 (.210/ 12رح النَّككم عمى مسمـ )ش( (2

 (.66)ص سبؽ تخريجو ((3
 (.81)ص انظر: مبحث الثَّركة البىشىًريَّة( (4
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ًمدى المَّوى كى رىسيكؿي المًَّو  الفصؿ الثاني طىبى النَّاسى كىحى : "، فىخى مىٍيًو ثيَـّ قىاؿى ـٍ أىٍثنىى عى االن ًمٍنكي أىمَّا بىٍعدي، فىًإنّْي أىٍستىٍعًمؿي ًرجى
دي  ًني المَّوي فىيىٍأًتي أىحى مىى أيميكرو ًممَّا كىالَّ مىسى ًفي بىٍيًت عى ، كىىىًذًه ىىًديَّةه أيٍىًديىٍت ًلي، فىيىبلَّ جى ـٍ : ىىذىا لىكي ـٍ فىيىقيكؿي كي

ـٍ ًمٍنيىا شىيٍ  ديكي ذي أىحى اًدقنا، فىكىالمًَّو الى يىٍأخي تَّى تىٍأًتيىوي ىىًديَّتيوي ًإٍف كىافى صى بىٍيًت أيمًّْو حى قىاؿى ًىشىاـه ًبغىٍيًر  -ئنا أىًبيًو، كى
قًّْو  ؿه ًببىًعيرو لىوي ريغىاءه، أى  -حى اءى المَّوى رىجي ىٍعًرفىفَّ مىا جى ًة، أىالى فىؤلى اءى المَّوى يىٍحًمميوي يىٍكـى الًقيىامى ا ٍك ًببىقىرىةو لىيى ًإالَّ جى

، أىٍك شىاةو تىٍيعىري  كىاره تَّ "خي فىعى يىدىٍيًو حى ، الغاية مف الرَّقابة (1)"ىىٍؿ بىمٍَّغتي  أىالى  "ى رىأىٍيتي بىيىاضى ًإٍبطىٍيوً ، ثيَـّ رى
 التقكيـ كليس تصيد األخطاء كافتعاؿ المشكبلت فيقـك المسئكؿ بتكجيو العامؿ في عممو.

ميح العبد كراقب نفسو، فالمىٍرديكد الميٍجنى منيا سيككف باىرنا، قاؿ ا تعالى:  ذا صى  مىفٍ ﴿كا 
ا عىًمؿى  اًلحن مىفٍ  فىًمنىٍفًسوً  صى مىا فىعىمىٍييىا أىسىاءى  كى بُّؾى  كى ـو  رى قاؿ ا تعالى: ، ك [46: فصمت] ﴾ًلٍمعىًبيدً  ًبظىبلَّ
كفى ﴿ تىٍنسىٍكفى  ًباٍلًبرّْ  النَّاسى  أىتىٍأميري قابة الرَّ ، ف[44: البقرة] ﴾تىٍعًقميكفى  أىفىبلى  اٍلًكتىابى  تىٍتميكفى  كىأىٍنتيـٍ  أىٍنفيسىكيـٍ  كى

ـ نفسو،ؤدم إلى إتقاف العمؿ كتصحيح الخطأ كتجعؿ الشخص الذاتية تي  تؤدم إلى تحسيف ك  يقكّْ
 .اإلنتاج سكاء كاف المسئكؿ صاحب العمؿ مكجكد أـ ال

 .توفير فرص العمؿالمقصد الث الث: 

 عمؿكذلؾ لتكفير فرص  ؛يسعى جاىدنا إلنشاء المشاريعأف  سمميفي أمر الملً عمى مف كى 
ا المَّوي  رىًضيى ، عف ابف عمر ألفراد رعيتو ٍنييمى :قى  بي عف النَّ ، عى ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف  اؿى كيمُّكي ـٍ رىاعو كى "كيمُّكي

لى  ٍكًجيىا كىكى مىى بىٍيًت زى ٍرأىةي رىاًعيىةه عى مىى أىٍىًؿ بىٍيًتًو، كىالمى ؿي رىاعو عى ، كىالرَّجي ـٍ رىاعو رىًعيًَّتًو، كىاألىًميري رىاعو ًدًه، فىكيمُّكي
ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو" كيمُّكي كى
عمؿ لمف ال عمؿ لو، القضاء عمى البىطَّالة كالفقر في ، فيتـ بتكفير ال(2)

 المجتمع مما يعيف عمى ازدىار االقتصاد.

كعمى الكالي أف يجعؿ كؿ شخص في مكانو الميناسب، كال ييكىظّْؼ األفراد لمكانتيـ 
سىبيـ،  ٍمتي  :قىاؿى  ،ميكسىى  أىًبي عىفٍ كحى مىى دىخى فً  أىنىا  النًَّبيّْ  عى دي  فىقىاؿى  عىمّْي، ًنيبى  ًمفٍ  كىرىجيبلى  أىحى
مىٍيفً  مىى أىمٍّْرنىا اً، رىسيكؿى  يىا: الرَّجي ا بىٍعضً  عى ؾى  مى قىاؿى  ، اي  كىالَّ ري  كى ، ًمٍثؿى  اآٍلخى  الى  كىاً  ًإنَّا": فىقىاؿى  ذىًلؾى

                                                           
 (.135)صتخريجو سبؽ ( (1
 (.80سبؽ تخريجو )ص( (2
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لّْي الفصؿ الثاني مىى نيكى دنا اٍلعىمىؿً  ىىذىا عى دنا كىالى  سىأىلىوي، أىحى رىصى  أىحى مىٍيًو" حى ؾ ال بد مف إعداد البرامج التَّدريبية ككذل ،(1)عى
كالحصكؿ عمى الكظائؼ كالًميىف مف األمكر المييمة فيىحصؿ منيا فيتـ تدريبيـ بأعمى المستكيات، 

 العامؿ عمى الماؿ ليستطيع تمبية حاجاتو كحاجات أسرتو.

داد العامؿ ، كيجب مراعاة استعأمر ال بد مف كجكده ىنية كالبدنية لؤلفراددرات الذّْ تكفر القي ك 
ال  دنية العالية، كمنيا مارات البى تاج إلى القدحٍ ؼ ما تى رى رفتو، فيناؾ مف الحً نتو كحً يٍ كض في مً لمخَّ 

يىٍسًقيًف، فىاٍكمىفيكا قاؿ:أنَّو   رسكؿ ا فٍ عى ف، تحتاج إلى ذلؾ "ًإنّْي أىًبيتي ييٍطًعميًني رىبّْي كى
ًمفى العىمىًؿ  (2)

ا تيًطيقيكفى  مى
فقد يعمؿ في عمؿ ال  ،ف ىذا المبدأ حفاظان عمى العامؿ مف اإلحباط في عمموككا، (4)"(3)

، ناسبة لمعمؿتييئة الظركؼ المي أف يقـك ب كعمى الكالي عند تكظيفو لمعماؿ، كف باستطاعتو فعموكي يى 
ا لزيادة اإلنتاج، مقكمات الحياة فيذا أدعى إلتقاف العامؿ في عممو كتكفير  عىفٍ  كبذلو مجيكدنا عظيمن

ـٍ : قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  أبي ىريرة  كهي ًإفَّ ًإٍخكىانىكي ، فىمىٍف كىافى أىخي ـٍ عىمىييـي المَّوي تىٍحتى أىٍيًديكي ـٍ جى ليكي كى خى
ٍلييٍمًبٍسوي ًممَّا ، كى ، فىًإٍف كىمَّ  تىٍحتى يىًدًه، فىٍمييٍطًعٍموي ًممَّا يىٍأكيؿي ا يىٍغًمبيييـٍ ـٍ مى ، كىالى تيكىمّْفيكىي ا يىٍغًمبيييـٍ يىٍمبىسي ـٍ مى ٍفتيميكىي

، فبل تكميؼ إال بالمستطاع كىذا إنما يدؿ عمى التَّفاكت في القدرات كالمكاىب كلكؿ (5)"فىأىًعينيكىيـٍ 
ٍمؽ كىك أعمـ بيـ. نصيبو مف األجر فقد خمؽ ا   الخى

ٍسعىيىا ًإالَّ  ٍفسنانى  المَّوي  ييكىمّْؼي  الى ﴿كالرحمة بالعامؿ كالخادـ أمر البد منو، قاؿ ا تعالى:   ﴾كي
، ككذلؾ ال بد أف يختار الطالب ما يكافؽ ميكلو كقدراتو العقمية مف تخصص حتى [286: البقرة]

ا.  يككف عينصرنا مينتجن
                                                           

مىٍييىا )( (1 مىارىًة كىاٍلًحٍرًص عى قاؿ:  (،1733/ رقـ 1456/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: اإلمارة، باب: النٍَّيًي عىٍف طىمىًب اإٍلً
ٍيًد بٍ  دَّثىنىا أىبيك أيسىامىةى، عىٍف بيرى : حى ًء، قىاالى مَّدي ٍبفي اٍلعىبلى ميحى دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، كى ٍبًد اً، عىٍف أىًبي بيٍردىةى، عىٍف حى ًف عى

: الحديث.أىًبي ميكسىى   ، قىاؿى
ـي كى ( (2 ( اٍلكىاؼي كىالبلَّ ، قاؿ ابف فارس: ")كىمىؼى تىعىمُّؽو ًبًو. ًمٍف ذىًلؾى اٍلكىمىؼي عو ًبالشٍَّيًء كى مىى ًإيبلى ًحيحه يىديؿُّ عى اٍلفىاءي أىٍصؿه صى

بُّؾى كىمىفنا، كىالى بيٍغضيؾى تىمىفنا ". كىالٍ  : " الى يىكيٍف حي يىقيكليكفى : قىٍد كىًمؼى ًباأٍلىٍمًر يىٍكمىؼي كىمىفنا. كى ا ييتىكى تىقيكؿي نىاًئبىةو أىٍك  مَّؼي ًمفٍ كيٍمفىةي: مى
ؽٍّ  : اٍلًعرّْيضي ًلمىا الى يىٍعًنيًو". انظر: مقاييس المغة ) ،حى : كىًمٍفت ًبيىذىا اأٍلىٍمًر 136/ 5كىاٍلميتىكىمّْؼي (. كقاؿ ابف األثير: ييقىاؿي

ًلٍعتى ًبًو كأٍحبىٍبتو. انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )  (.196/ 4أىٍكمىؼي ًبًو، ًإذىا كى
يد: "الٌطكؽ: مصدر طاؽى يىطكؽ طىٍكقان، كىًىي الطَّاقىة". انظر: جميرة المغة )ق( (3  (.925/ 2اؿ ابف ديرى
اؿى )( (4 ٍف أىٍكثىرى الًكصى ، باب: التٍَّنًكيًؿ ًلمى دَّثىنىا يىٍحيىى 1966/ رقـ 38/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: الصـك    (، قاؿ: حى
زَّ ا ٍبدي الرَّ دَّثىنىا عى ٍيرىةى ٍبفي ميكسىى، حى ، أىنَّوي سىًمعى أىبىا ىيرى اـو ، عىٍف ىىمَّ ٍف مىٍعمىرو " ، عىًف النًَّبيّْ اًؽ، عى اؿى ـٍ كىالًكصى : "ًإيَّاكي ، قىاؿى

: ، قىاؿى : ًإنَّؾى تيكىاًصؿي تىٍيًف ًقيؿى  الحديث. مىرَّ
 (.71ص) تخريجوسبؽ ( (5
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 .إعطاء األجير حقوالمقصد الر ابع:  الفصؿ الثاني

مقابؿ مشاركتو في العممية  مف أيجرة، بإعطاء كؿ أجير ما يستحؽ شَّريعة اإلسبلميةرت المى أى 
ـٍ كىالى تىٍعثى ﴿ تعالى:ا قاؿ  ،أجرةفمكؿ مف يشارؾ في اإلنتاج  نتاجية،اإل سيكا النَّاسى أىٍشيىاءىىي ٍكا كىالى تىٍبخى
ٍفًسًديفى ًفي  اًلؾو  قاؿأسكة لنا،   بيفي فعؿ النَّ ك  ،[85]ىكد:  ﴾اأٍلىٍرًض مي ـى " : أىنىسى ٍبفى مى اٍحتىجى
ـي أى اً  رىسيكؿي  كىافى الى يىٍظًم دنا أىٍجرىهي"، كى حى

(1). 

 غبةمكؿ كالكسؿ كعدـ الرَّ ر العماؿ الخي مي غٍ األجير أجره سيتدىكر اإلنتاج كسيى  عطف لـ يي إف 
، كتختمؼ األجكر عند البعض كتتفاكت كؿ حسب جيده كعممو كىك كسيمة لجعؿ في اإلنتاجية

ًلكيؿٍّ ﴿تعالى: ا قاؿ عجمة االقتصاد تسير فيتـ اإلنفاؽ مف خبللو،  فّْيىييـٍ كى ًلييكى ًمميكا كى اته ًممَّا عى دىرىجى
ـٍ الى ييٍظمىميكفى  ـٍ كىىي الىيي ؿى  كىالمَّوي ﴿، كقاؿ ا تعالى: [19]األحقاؼ:  ﴾أىٍعمى ـٍ  فىضَّ كي مىى بىٍعضى  ًفي بىٍعضو  عى

ٍزؽً   .[71: النحؿ] ﴾الرّْ

ة إلى دفع عف منع األجير ما يستحؽ مف أجر، فعمى المسئكؿ الميبادر  كقد نىيى النَّبي 
ٍيرىةى فاألجكر لمعماؿ قبؿ أف يجؼ عرقيـ،  : " ، عىًف النًَّبيّْ عىٍف أىًبي ىيرى قىاؿى المَّوي تىعىالىى: ثىبلىثىةه قىاؿى

رِّا فىأىكىؿى ثىمىنىوي، كىرىجيؿه اٍستى  ، كىرىجيؿه بىاعى حي ٍصميييـٍ يىٍكـى الًقيىامىًة، رىجيؿه أىٍعطىى ًبي ثيَـّ غىدىرى رى أىًجيرنا ٍأجى أىنىا خى
ـٍ ييٍعًطًو أىٍجرىهي فىاٍستىٍكفىى  لى  ، فإعطاءه األجر يجعمو ييشبع حاجاتو.(2)"ًمٍنوي كى

عطاء األجر عمى ؤدم إلى كجكد دافعية عممو، كيي مف باب تحفيز العامؿ عمى إتقاف  كا 
بد مف بأشد الحاجة لمماؿ إلعالة أسرتو، فبل  العامؿك ، بزيادة العمؿ العمؿ عنده فيزيد اإلنتاج

 اإلسراع في إعطائو ما يستحؽ.

 

 
                                                           

دَّثىنىاهي ( قاؿ: 1577/ رقـ 1731/ 4كىاءه كىاٍسًتٍحبىاًب التَّدىاًكم )أخرجو مسمـ؛ كتاب: السَّبلـ، باب: بىابي ًلكيؿّْ دىاءو دى ( (1 كىحى
: أىبيك كيرىٍيبو  ًكيعه، كقىاؿى دَّثىنىا كى : حى ، قىاؿى أىبيك بىٍكرو ٍيبو ًكيعه، عىٍف -كىالمٍَّفظي لىوي  -أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، كىأىبيك كيرى نىا كى : أىٍخبىرى

، عىٍف عىٍمرً  اًلؾو ًمٍسعىرو : سىًمٍعتي أىنىسى ٍبفى مى ، قىاؿى اًرمّْ اًمرو اأٍلىٍنصى : الحديث.ك ٍبًف عى  ، يىقيكؿي
دَّثىنىا ييكسيؼي (، قاؿ: 2270/ رقـ 90/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: اإلجارة، باب: ًإثٍـً مىٍف مىنىعى أىٍجرى األىًجيًر )( (2    حى
دَّثىًني يىٍحيىى ٍبفي ا : حى ، قىاؿى مَّدو ٍيرىةى  ٍبفي ميحى ، عىٍف أىًبي ىيرى اًعيؿى ٍبًف أيمىيَّةى، عىٍف سىًعيًد ٍبًف أىًبي سىًعيدو ٍف ًإٍسمى ، عى مىٍيـو ، عىًف سي

: الحديث. النًَّبيّْ   قىاؿى
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 .لعماؿمع اعاممة الحسنة المُ المقصد الخامس:  الفصؿ الثاني

يحتاج أم فرد إلى الرَّحمة كالمعاممة الحسنة فيتعمؽ بذلؾ ارتباطو بالمجتمع كبأفراده  
كاإلنتاج لصناعتو، قاؿ ا كاالزدىار مك كبعممو، مما يجعمو راضو عما يفعؿ كيصنع، فيتحقؽ النُّ 

ميكا تىنىازىعيكا كىالى ﴿ى: تعال تىٍذىىبى  فىتىٍفشى كيـٍ  كى ًريرً  عىفٍ ، ، فالراحمكف يرحميـ ا [46: األنفاؿ] ﴾ًريحي  جى
ٍبدً  ٍبفً ا ـً  الى  "مىفٍ :  اً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ، اً  عى ، يىٍرحى ٍموي  الى  النَّاسى " عىزَّ  اي  يىٍرحى ؿَّ كىجى

(1) . 

       النٍُّعمىافً  عىفً كؿ فىرد منيـ يتألـ بألـ اآلخر كيفرح بفرحو،  المؤمنكف كالجسد الكاحد، 
ثىؿي " :اً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ،بىًشيرو  ٍبفً ا ٍؤًمًنيفى  مى ، ًفي اٍلمي ـٍ ، تىكىادًّْى ـٍ ًمًي تىرىاحي تىعىاطيًفًيـٍ  كى سىدً  مىثىؿي  كى  اٍلجى

سىدً  سىاًئري  لىوي  تىدىاعىى عيٍضكه  ًمٍنوي  اٍشتىكىى ًإذىا مَّى" ًبالسَّيىرً  اٍلجى كىاٍلحي
(2). 

 عىٍف ، كما يستطيعكف مراعاة تكميؼ العماؿ بما يطيقكف كمف الرَّحمة كحسف المعاممة
اًئشىةى  ٍنيىا، قىالىٍت: كىافى رىسيكؿي المًَّو  عى اًؿ ًبمىا ييًطيقيكفى  رىًضيى المَّوي عى ـٍ ًمفى األىٍعمى ، أىمىرىىي ـٍ ... (3)"ًإذىا أىمىرىىي

ٍف أبي ىريرة ال ـٍ : قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  حديث، كعى ليكي كى ـٍ خى عىمىييـي  ًإفَّ ًإٍخكىانىكي ،  جى ـٍ المَّوي تىٍحتى أىٍيًديكي
ا  ـٍ مى ، كىالى تيكىمّْفيكىي ٍلييٍمًبٍسوي ًممَّا يىٍمبىسي ، كى كهي تىٍحتى يىًدًه، فىٍمييٍطًعٍموي ًممَّا يىٍأكيؿي ، فى فىمىٍف كىافى أىخي ًإٍف يىٍغًمبيييـٍ

ـٍ فىأىًعينيكىيـٍ  ـٍ مىا يىٍغًمبييي  .(4)"كىمٍَّفتيميكىي

النَّصيحة مف ًقبىؿ المسئكؿ لمف يقكـ عمى أمرىـ مف العامميف في  كمف حيسف المعاممة تقديـ 
ةي  الدّْيفي " :قىاؿى  ، النًَّبيَّ  أىفَّ  ، الدَّاًرمّْ  تىًميـو  عىفٍ  كؿ كقت، ًلًكتىاًبوً  ًلمَّوً " :قىاؿى  ًلمىٍف؟: قيٍمنىا "النًَّصيحى  كى
ًلرىسيكًلوً  ًتًيـٍ  اٍلميٍسًمًميفى  كىأًلىًئمَّةً  كى بما ال يضر بالعمؿ في عممو منيـ عفك عمف أخطأ ، ككذلؾ ال(5)"كىعىامَّ

                                                           
ًتًو ( (1 فىٍضًؿ ذىًلؾى ) أخرجو مسمـ؛ كتاب: الفضائؿ، باب: رىٍحمى ًعًو كى تىكىاضي ٍبيىافى كىاٍلًعيىاؿى كى / رقـ 1809/ 4الصّْ

اؽي ٍبفي 2319 دَّثىنىا ًإٍسحى ، ح كىحى ًريرو ا عىٍف جى ىيمى ، ًكبلى ـى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍسحى ، كىاً  ٍربو دَّثىنىا زيىىٍيري ٍبفي حى ًميُّ (، قاؿ: حى ، كىعى ـى  ًإٍبرىاًىي
مَّدي ٍبفي ا ٍيبو ميحى دَّثىنىا أىبيك كيرى ، ح كىحى نىا ًعيسىى ٍبفي ييكنيسى : أىٍخبىرى ، قىاالى ـو ٍشرى دَّثىنىا  ٍبفي خى دَّثىنىا أىبيك ميعىاًكيىةى، ح كىحى ًء، حى    اٍلعىبلى

، كىأىبً  ٍيًد ٍبًف كىٍىبو ـٍ عىًف اأٍلىٍعمىًش، عىٍف زى ، كيمُّيي ٍفصه يىٍعًني اٍبفى ًغيىاثو دَّثىنىا حى ، حى ًريًر أىبيك سىًعيدو اأٍلىشىجُّ ، عىٍف جى ٍبًف اي ًظٍبيىافى
ٍبًد اً  : الحديث.عى  ، قىاؿى

 (.21ؽ تخريجو )صسب( (2
 (.46سبؽ تخريجو )ص( (3
 (.71)ص تخريجوسبؽ ( (4

ةي )( (5 مَّدي ٍبفي عىبَّادو 55/ رقـ 74/ 1أخرجو مسمـ؛ كتاب: اإليماف، باب: بىيىاًف أىفَّ الدّْيفى النًَّصيحى دَّثىنىا ميحى (، قاؿ: حى
: ًإفَّ  : قيٍمتي ًلسييىٍيؿو ، قىاؿى دَّثىنىا سيٍفيىافي ، حى كٍ اٍلمىكّْيُّ : كىرىجى ، قىاؿى ٍف أىًبيؾى دَّثىنىا عىًف اٍلقىٍعقىاًع، عى  ،تي أىٍف ييٍسًقطى عىنّْي رىجيبلن عىٍمرنا حى
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: عمراف آؿ] ﴾النَّاسً  عىفً  كىاٍلعىاًفيفى  اٍلغىٍيظى  كىاٍلكىاًظًميفى ﴿تعالى: ا قاؿ كالعامؿ مع تكجيو لمصكاب،  الفصؿ الثاني
134]. 

اًبرسكاء ليكف حافظنا لعمالو مف السكء ك     ،بف عبد ا  أكاف بالضرب أك المفظ، قاؿ جى
ـي  :يىقيكؿي   النًَّبيَّ  سىًمٍعتي  ـى  مىفٍ  "اٍلميٍسًم ًم يىًدًه" ًلسىاًنوً  ًمفٍ  اٍلميٍسًمميكفى  سى كى

ٍنيىاعىاًئشىةى  ، كعىفٍ (1) ، رىًضيى المَّوي عى
ًفيؽه  اى  ًإفَّ  اًئشىةي"عى  "يىا :قىاؿى   اً  رىسيكؿى  أىفَّ  ٍفؽى، ييًحبُّ  رى ييٍعًطي الرّْ مىى كى ٍفؽً  عى ا الرّْ مىى ييٍعًطي الى  مى  عى

ا اٍلعيٍنًؼ، مى مىى ييٍعًطي الى  كى  .(2)"ًسكىاهي  مىا عى

انع عانة الصَّ في صنعتو مف ًقبىؿ المسؤكؿ كغيره عند الحاجة، مف األمكر التي دعا إلييا  كا 
: يىا رىسيكؿى اً، أىمُّ ذىرٍّ عىٍف أىًبي ، النَّبي  : قيٍمتي :  ، قىاؿى ؟ قىاؿى ؿي اًؿ أىٍفضى يمىافي ًبا"اأٍلىٍعمى ً كىاٍلًجيىادي اإٍلً

؟ قىاؿى  "ًفي سىًبيًموً  ؿي قىاًب أىٍفضى : أىمُّ الرّْ : قيٍمتي نناأىٍنفىسييىا ًعٍندى ": قىاؿى : قيٍمتي  "أىٍىًميىا كىأىٍكثىريىىا ثىمى ـٍ قىاؿى : فىًإٍف لى
 : اًنعنا أىٍك تىٍصنىعي أًلىٍخرىؽى "أىٍفعىٍؿ؟ قىاؿى عيٍفتي عىفٍ  "تيًعيفي صى : يىا رىسيكؿى اً، أىرىأىٍيتى ًإٍف ضى : قيٍمتي بىٍعًض  قىاؿى
 : ""اٍلعىمىًؿ؟ قىاؿى مىى نىٍفًسؾى دىقىةه ًمٍنؾى عى ًف النَّاًس فىًإنَّيىا صى  .(3)تىكيؼُّ شىرَّؾى عى

 إنتاج الس مع األساسية.ؿ عمى َحث  العما: الس ادس المقصد

، مف اسا عمى النَّ ا مشركعن مع الكمالية كالمظيرية التي ال تحقؽ عائدن يي عف إنتاج السّْ النَّ 
ذىا﴿ نبط مف قكلو تعالى:تى سٍ كىذا مي مسئكلية الدكلة،  ٍدنىا كىاً  ٍرنىا قىٍريىةن  نيٍيًمؾى  أىفٍ  أىرى ًفييىا أىمى  ًفييىا فىفىسىقيكا ميٍترى

ؽَّ  كفي صناعة التَّرفيو  ،في إنتاجيا فسادان  ، ألف[16: اإلسراء] ﴾تىٍدًميرنا فىدىمٍَّرنىاىىا اٍلقىٍكؿي  مىٍييىاعى  فىحى
اعميف ترفكف في كؿ أمة ىـ طبقة الكبراء النَّ كالمي زيادة الكيمفة، قاؿ سيد قطب رحمو ا تعالى: "

عة كبالراحة كبالسيادة، حتى تترىؿ بالدَّ احة، فينعمكف ذيف يجدكف الماؿ كيجدكف الخدـ كيجدكف الرَّ الَّ 

                                                                                                                                                                          

، عىفٍ =  دَّثىنىا سيٍفيىافي ، ثيَـّ حى ًديقنا لىوي ًبالشَّاـً : سىًمٍعتيوي ًمفى الًَّذم سىًمعىوي ًمٍنوي أىًبي كىافى صى : فىقىاؿى ، عىٍف عىطىاًء ٍبفً قىاؿى   سييىٍيؿو
ٍف تىًميـو الدَّاًرمّْ  : الحديث.، أىفَّ النًَّبيَّ  يىًزيدى، عى  ، قىاؿى

ؿي )( (1 ، كىأىمُّ أيميكًرًه أىٍفضى ـً ٍسبلى ًؿ اإٍلً دَّثىنىا 41/ رقـ 1/65أخرجو مسمـ؛ كتاب: اإليماف، باب: بىيىاًف تىفىاضي (، قاؿ: حى
ًميعنا  ٍيدو جى مى ٍبدي ٍبفي حي ، كىعى ٍمكىاًنيُّ سىفه اٍلحي ، أىنَّوي سىًمعى حى ٍيجو رى ، عىًف اٍبًف جي : عىٍبده، أىٍنبىأىنىا أىبيك عىاًصـو ، قىاؿى ٍف أىًبي عىاًصـو     عى

اًبرنا  : سىًمٍعتي جى بىٍيًر، يىقيكؿي : سىًمٍعتي النًَّبيَّ أىبىا الزُّ : الحديث. ، يىقيكؿي  يىقيكؿي
مة كاآلداب، باب: فىٍضؿً ( (2 ٍفًؽ ) أخرجو مسمـ؛ كتاب: البّْر كالصّْ مىةي 2593/ رقـ 2003/ 4الرّْ ٍرمى دَّثىنىا حى   (، قاؿ: حى
ٍف أىًبيا دَّثىًني اٍبفي اٍليىاًد، عى ٍيكىةي، حى ًني حى ، أىٍخبىرى ٍبدي اً ٍبفي كىٍىبو نىا عى ، أىٍخبىرى ، عىٍف عىٍمرىةى  ٍبفي يىٍحيىى التًُّجيًبيُّ ٍزـو بىٍكًر ٍبًف حى

ٍبًد الرٍَّحمىفً  ٍكًج النًَّبيّْ يىٍعًني ًبٍنتى عى اًئشىةى، زى : الحديث. ، أىفَّ رىسيكؿى اً ، عىٍف عى  قىاؿى
 (.87)ص تخريجوسبؽ ( (3
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نفكسيـ كتأسف، كترتع في الفسؽ كالمجانة، كتستيتر بالقيـ كالمقدسات كالكرامات، كتمغ في  الفصؿ الثاني
األعراض كالحرمات، كىـ إذا لـ يجدكا مف يضرب عمى أيدييـ عاثكا في األرض فسادا، كنشركا 

كمف ثـ  ،ياعكب إال بيا كلي ال تعيش الشُّ الفاحشة في األمة كأشاعكىا، كأرخصكا القيـ العميا الت
 .(1)"تتحمؿ األمة كتسترخي، كتفقد حيكيتيا كعناصر قكتيا كأسباب بقائيا، فتيمؾ كتطكل صفحتيا

مصدر كمف السّْمع األساسية الميمة لحياة األفراد: الغذاء، كمنو: النَّباتي كالحيكاني، فالنَّبات 
ا ًمٍف ميٍسًمـو ، قاؿ: قاؿ رسكؿ ا أنس بف مالؾ  عفغذاء لئلنساف كلغيره مف الحيكانات،  : "مى

دىقىةه" يىٍغًرسي غىٍرسنا ا فىيىٍأكيؿي ًمٍنوي طىٍيره أىٍك ًإٍنسىافه أىٍك بىًييمىةه ًإالَّ كىافى لىوي ًبًو صى ٍرعن أىٍك يىٍزرىعي زى
فيتـ إنتاج  ،(2)

االقتصاد، كخاصة أف الميرَّبى يتـ  د مف نمكبى كغيره، مما يزيالمينتجات المعتمدة عمى النَّبات كالميرَّ 
صناعتو مف نباتات كأشجار متكفرة في البيئة العربية كالجكافة كالفراكلة كخاصة أشجار النَّخيؿ، 
كيتـ كذلؾ بيع التيمكر كتسكيقيا لمخارج، فبل غنى لمجسـ عف فكائد التيمكر كىي مختمفة األنكاع، 

ذَّكاة بالطرؽ الشرعية كتسكيقيا لمخارج مما يدفع بعجمة ككذلؾ يتـ تعميب لحكـ الحيكانات المي 
ناعات التَّرفييية مع الحاجة لؤلساسية، فعند إنتاج  االقتصاد لؤلماـ، كلنبتعد عف تقميد الغرب في الصّْ

ييًحؿُّ ﴿الضَّركريات كما يحتاجو اإلنساف فيككف النَّتيجة حدكث التَّنمية االقتصادية، قاؿ ا تعالى:   كى
ـي  الطَّيّْبىاتً  ـي لىيي  رّْ ييحى ـي  كى مىٍيًي بىاًئثى  عى  .[157: األعراؼ] ﴾اٍلخى

 وجييات لمعماؿ.ناعة مف خالؿ تقديـ الت  نمية الص  : تَ خامسالمطمب ال

ا في عممو راجينا ثكاب  ال بد مف تىٍتكيج العامؿ ببعض التَّكجييات حتى يككف عامبلن ميخمصن
 لتَّكجييات:اآلخرة قبؿ ثكاب الدُّنيا، كمف ىذه ا

  .صنعيية فيما توفر الن  الَحث  عمى : المقصد األوؿ

ميح العمؿ، ميحت النّْية صى طَّابً  ٍبفى  عيمىرى عىٍف  إذا صى  :يىقيكؿي   المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : قىاؿى   الخى
ا" نَّمىا ًبالنّْيَّاًت، األىٍعمىاؿي  ًإنَّمى ا اٍمًرئو  ًلكيؿّْ  كىاً  تيوي  كىانىتٍ  فىمىفٍ  نىكىل، مى  اٍمرىأىةو  ًإلىى أىكٍ  ييًصيبييىا، ديٍنيىا ًإلىى ًىٍجرى

يىا، تيوي  يىٍنًكحي ا ًإلىى فىًيٍجرى رى  مى لنناؿ األجر  كعميو يجب أف نىٍنكم بما نعممو عبادة ا  ،(3)"ًإلىٍيوً  ىىاجى

                                                           
 (.2217/ 4في ظبلؿ القرآف )( (1
 (.44سبؽ تخريجو )ص( (2
 (.107سبؽ تخريجو )ص( (3
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ًف النًَّبيّْ  ، عىٍف أىًبي مىٍسعيكدو الدُّنيكم كاألخركم، ف الفصؿ الثاني : عى مىى أىٍىًمًو يىٍحتىًسبييىا "ًإذىا أىٍنفى  قىاؿى ؿي عى ؽى الرَّجي
دىقىةه" فىييكى لىوي صى
 نيكماؿ األجر الدُّ نى حتى نى  بو عبادة ا  اكين نٍ كعميو يجب أف نجعؿ العمؿ مى ، (1)

 كاألخركم.

 االىتماـ بالعمـ والمعرفة:المقصد الث اني: الَحث  عمى 

يقة بيف العمـ ثً فيناؾ عبلقة كى  ،نةيٍ ية ىذه المً اىمى ـ بً مٍ رفة ال بد مف كجكد عً عند القياـ بأم حً 
، بً  النًَّبيَّ مىرَّ  فقد ـ،مٍ ال بد مف كجكد العً  كلحصكؿ اإلتقاف كزيادة اإلنتاج كالعمؿ، قىٍكـو ييمىقّْحيكفى
 : ميحى "فىقىاؿى ـٍ تىٍفعىميكا لىصى ا "لىٍك لى رىجى ًشيصن : فىخى قىاؿى

: ، فىمىرَّ ًبيً (2) ا ًلنىخٍ "ـٍ فىقىاؿى ؟مى ـٍ كىذىا، تى قىاليكا: قيمٍ  "ًمكي كىذىا كى
 : ""قىاؿى ـٍ أىٍنتيـٍ أىٍعمىـي ًبأىٍمًر ديٍنيىاكي

العمـ ، فبلبد مف تعمـ األمكر النَّظرية عف الًمٍينة الميراد امتيانيا، ف(3)
بل يقكـ اقتصاد بدكف معرفة، ، فجتمع كال بد مف ربط العمـ بالعمؿبيؿ لمنيكض بالفرد كالمىك السَّ 
سو يٍ رً دٍ اىية العمـ المراد تى مى حاضرات نظرية بً تقكـ الكثير مف الجامعات كالمؤسسات بإلقاء مي  لذلؾ

 طبيؽ.دريب كالتَّ كمف ثـ يتـ التَّ 

كعمى الدَّكلة القياـ بإنشاء مشاريع يتـ بيا تشغيؿ الخريجيف، لئبل نككف عالة عمى غيرنا، كحتى ال 
 طَّاقات يجب أف تيستغؿ كال تييدر.يتـ ىجرة العقكؿ كاألدمغة لمخارج، فيذه ال

 كسب مف عمؿ اليد.عمى ال ث  الحَ المقصد الث الث: 

كيؤدم اس، لبلستغناء عف سؤاؿ النَّ  كالكسب مف كد اليَّميف بكية عمى العمؿنة النَّ ت السُّ حثَّ 
اف نبي ا كقد ك نتج،ىك اإلنساف المي  ازيادة دخمو، فالمسمـ العابد حقن ذلؾ إلى زيادة فاعمية المسمـ ك 

ـٍ فىيىٍؿ أىٍنتيـٍ ﴿ تعالى:ا يصنع الحديد، قاؿ  داكد  ـٍ ًمٍف بىٍأًسكي ـٍ ًلتيٍحًصنىكي ٍنعىةى لىبيكسو لىكي مٍَّمنىاهي صى كىعى
كفى  ًبي مىعىوي كىالطَّ ﴿تعالى: ا كقاؿ ، [80]األنبياء:  ﴾شىاًكري لىقىٍد آتىٍينىا دىاكيكدى ًمنَّا فىٍضبلن يىا ًجبىاؿي أىكّْ ٍيرى كى

ًديدى  ا تىٍعمىميكفى بىًصيره  *كىأىلىنَّا لىوي اٍلحى ا ًإنّْي ًبمى اًلحن قىدٍّْر ًفي السٍَّرًد كىاٍعمىميكا صى ]سبأ:  ﴾أىًف اٍعمىٍؿ سىاًبغىاتو كى

                                                           
اءى ًإفَّ األىٍعمىاؿى ًبالنّْيًَّة كىا( (1 ا نىكىل )أخرجو البخارم؛ كتاب: اإليماف، باب: مىا جى ًلكيؿّْ اٍمًرئو مى / رقـ 20/ 1لًحٍسبىًة، كى
: سىًمعٍ 55 ، قىاؿى ًني عىًدمُّ ٍبفي ثىاًبتو : أىٍخبىرى دَّثىنىا شيٍعبىةي، قىاؿى : حى ، قىاؿى اجي ٍبفي ًمٍنيىاؿو جَّ دَّثىنىا حى ٍبدى المًَّو ٍبفى يىًزيدى، (، قاؿ: حى تي عى

ٍف أىًبي مىٍسعيكدو  ًف النًَّبيّْ عى : الحديث.قىا ، عى  ؿى
ادي. ييقىاؿي ًإفَّ الشّْيصى أىٍردىأي التٍَّمًر". انظر: مقاييس المغة )( (2 ( الشّْيفي كىاٍليىاءي كىالصَّ (. 234/ 3قاؿ ابف فارس: ")شىيىصى

 (.265/ 11كم )كقاؿ الفَّراء: "ييقىاؿ لمٌتٍمر الًَّذم الى يىشتىدُّ نىكىاه: الشٍّْيسىاء، كىىيكى الشيص". انظر: تيذيب المغة لميىرى 
 (.218سبؽ تخريجو )ص( (3
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   ، عىٍف عىًف الًمٍقدىاـً ، كضيرب بو مثاالن كقدكة في السُّنة النَّبكية لعمؿ الفرد بيده، ف[11، 10 الفصؿ الثاني
فَّ نىًبيَّ المًَّو ًو رىسيكًؿ المَّ  ٍيرنا ًمٍف أىٍف يىٍأكيؿى ًمٍف عىمىًؿ يىًدًه، كىاً  ا قىطُّ، خى ده طىعىامن ا أىكىؿى أىحى : "مى     ، قىاؿى

دى  ، كىافى يىٍأكيؿي ًمٍف عىمىًؿ يىًدًه"دىاكي
اس مف باب فإذا كاف األنبياء يأكمكف مف عمؿ أيدييـ، فالنَّ ، (1)

 .أيدييـ يأكمكا مف عمؿ ككسب ى أفٍ أكل

بالذكر أف اقتصاره في  كالحكمة في تخصيص داكد ": رحمو ا تعالى قاؿ ابف حجر
نما  ،ألنو كاف خميفة في األرض كما قاؿ ا تعالى ؛أكمو عمى ما يعممو بيده لـ يكف مف الحاجة كا 

دمو قصتو في مقاـ االحتجاج بيا عمى ما ق كليذا أكرد النبي  ،ابتغى األكؿ مف طريؽ األفضؿ
 .(2)"مف أف خير الكسب عمؿ اليد

كسنتو العممية،  ةالقكلي لنَّبي أحاديث ا يتتبع كمففنيكض األمة كتقدميا مرتبط بأفرادىا،  
ًحٍرفىو كلك كاف ىذا العمؿ  ،انة عظيمةمك نساف بيده دكف االعتماد عمى اآلخريفيشيد بأف لعمؿ اإل

انع كالنَّجار كالبَّناء ع، فالماس شأنا في المجتممف أقؿ النَّ أصحابيا  جتمع بحاجة لمعامؿ كالصَّ
 العمؿ كلك كافعمى   بيع النَّ جَّ قد شى كالطَّبيب كالميندس كالميفكر كبيـ ينمك كيزدىر اإلنتاج، ك 

ٍيرىةى  ،نة االحتطابيٍ بمً  : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو عىٍف أىبىي ىيرى ٍزمىةن  :، يىقيكؿي ـٍ حي ديكي ىٍف يىٍحتىًطبى أىحى مىى  "ألى عى
دنا، فىييٍعًطيىوي  ٍيره لىوي ًمٍف أىٍف يىٍسأىؿى أىحى  المسألة. ؿّْ فيي تحميو مف ذي ، (3)أىٍك يىٍمنىعىوي"ظىٍيًرًه، خى

ٍنيىا، مىا كىافى النًَّبيُّ سيًئمت حيث نة أىمو، يٍ في مً   سكؿككاف الرَّ  ، عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى
رىجى كىا"ٍصنىعي ًفي البىٍيًت؟ قىالىٍت: يى   ، ككاف كذلؾ (4)"فى يىكيكفي ًفي ًمٍينىًة أىٍىًمًو، فىًإذىا سىًمعى األىذىافى خى

حابة : فعىٍف   الصَّ دّْيؽي، قىاؿى ا اٍستيٍخًمؼى أىبيك بىٍكرو الصّْ ٍنيىا، قىالىٍت: لىمَّ اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى ـى عى ًم لىقىٍد عى
ـٍ تىكيٍف تىٍعًجزي  (5)ًحٍرفىًتيقىٍكًمي أىفَّ  عىٍف مىئيكنىًة أىٍىًمي لى

، فىسىيىٍأكيؿي آؿي أىًبي بىٍكرو (1) شيًغٍمتي ًبأىٍمًر الميٍسًمًميفى ، كى

                                                           
 .(44سبؽ تخريجو )ص( (1
 (.306/ 4فتح البارم )( (2
 (.44سبؽ تخريجو )ص( (3
ًؿ ًفي أىٍىًمًو )أخرجو البخارم؛ كتاب: النَّ ( (4 ًة الرَّجي مَّدي 5363/ رقـ 65/ 7فقات، باب: ًخٍدمى دَّثىنىا ميحى        (، قاؿ: حى
دَّثى ا اًئشىةى رىًضيى المَّ ٍبفي عىٍرعىرىةى، حى ًد ٍبًف يىًزيدى، سىأىٍلتي عى ـى، عىًف األىٍسكى ٍف ًإٍبرىاًىي كىـً ٍبًف عيتىٍيبىةى، عى ٍنيىا، مىا نىا شيٍعبىةي، عىًف الحى وي عى

 ، يىٍصنىعي ًفي البىٍيًت؟ قالت: الحديث.كىافى النًَّبيُّ 
ارة قىبؿى ا( (5 فىًة". انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمميبلَّ حرفتي: "كىى ما كاف يىٍشتىًغؿ بو مف التّْجى لًخبلى

 (.2434/ 6القارم )
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يىٍحتىًرؼي ًلٍمميٍسًمًميفى ًفيوً  ًمٍف ىىذىا الفصؿ الثاني اًؿ، كى المى
حابة يشتغمكف بأيدييـ، (3)"(2)          قىالىٍت ، ككاف الصَّ

اًئشىةي  ابي  عى ٍنيىا: كىافى أىٍصحى كىافى يىكيكفي  سيكًؿ المًَّو رى  رىًضيى المَّوي عى ، كى ـٍ ـٍ أىٍركىاحه عيمَّاؿى أىٍنفيًسًي لىيي
فىًقيؿى  ،(4)

: ـٍ "" لىيي ٍمتيـٍ لىًك اٍغتىسى
(5). 

 ث  عمى إتقاف العمؿ.المقصد الر ابع: الح

لىتيٍسأىليفَّ عىمَّا كيٍنتيـٍ تىٍعمى ا قاؿ  نتج عمى أكمؿ كجو،صنع المي مف اإلتقاف أف يي  ﴾تعالى: ﴿كى  ميكفى
ذا كاف الصَّ [، 93]النحؿ:  في  ا ا راقبن انع مي كأكثر ما نشتكي منو في ىذه األياـ عدـ اإلتقاف، كا 

بًّْو فىٍميىٍعمىٍؿ عىمىبلن ﴿تعالى: ا تقف، قاؿ قي المي نتج النَّ صناعتو فمف يصنع إال المي  ك ًلقىاءى رى فىمىٍف كىافى يىٍرجي
ا كىالى ييٍشًرٍؾ ًبًعبىادى  اًلحن دناصى بًّْو أىحى ٍنيىاعىاًئشىةى  كعىفٍ ، [110]الكيؼ:  ﴾ًة رى   النًَّبيَّ  أىفَّ  ،رىًضيى المَّوي عى

ـٍ  عىًمؿى  ًإذىا ييًحبُّ  المَّوى  "ًإفَّ : قىاؿى  ديكي  .(6)ييٍتًقنىوي" أىفٍ  عىمىبلن  أىحى

                                                                                                                                                                          
 (.2434/ 6. انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمميبلَّ القارم )"أىٍم نىفىقىًة ًعيىاًلي"مئكنة أىمي: ( (1
سمميف في نظير ما يأخذه". انظر: إرشاد أم: "يتجر في أمكاليـ بأف يعطي الماؿ لمف يتجر فيو كيجعؿ ربحو لمم( (2

 (.19/ 4السارم لشرح صحيح البخارم )
ًمًو ًبيىًدًه )( (3 ًؿ كىعىمى اًعيؿي 2070/ رقـ 57/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: كىٍسًب الرَّجي دَّثىنىا ًإٍسمى   (، قاؿ: حى
، عىٍف يي ا دَّثىًني اٍبفي كىٍىبو : حى ٍبًد المًَّو، قىاؿى بىٍيًر، أىفَّ ٍبفي عى دَّثىًني عيٍركىةي ٍبفي الزُّ : حى ، قىاؿى ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى           كنيسى

اًئشىةى  :  عى دّْيؽي، قىاؿى ا اٍستيٍخًمؼى أىبيك بىٍكرو الصّْ ٍنيىا، قىالىٍت: لىمَّ رىًضيى المَّوي عى
 الحديث. 

يًح، كىا( (4 ٍكحي ًباٍلفىٍتًح: نىًسيـ الرّْ ميا ًإلىى النَّاس. انظر: قاؿ ابف األثير: الرَّ مى ـي النَّسيـ تىكيَّؼ ًبأركاحيـ كحى مىٍيًي نيكا ًإذىا مرَّ عى
ميعىة، تفكح ًتٍمؾى 272/ 2النّْياية في غريب الحديث كاألثر ) كىانيكا يٍعمميكفى فيعرقكف كيحضركف اٍلجي (، كقاؿ العيني: "كى

ٍنييـ". انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم ) كايح عى  (.186/ 11الرَّ
ًمًو ًبيىًدًه )( (5 ًؿ كىعىمى دَّثىنىا (، قاؿ: 2071/ رقـ 57/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: كىٍسًب الرَّجي مَّده، حى دَّثىًني ميحى حى

: قىالىتٍ  ًد، عىٍف عيٍركىةى، قىاؿى دَّثىًني أىبيك األىٍسكى : حى دَّثىنىا سىًعيده، قىاؿى ٍبدي المًَّو ٍبفي يىًزيدى، حى اًئشىةي رىًضيى المَّوي عىٍنيىا: عى  الحديث. عى
، 4386/ رقـ 349/ 7يعمى المكصمي في مسنده ) كأخرجو أب( (6 دَّثىًني ًبٍشري ٍبفي السًَّرمّْ ، حى دَّثىنىا ميٍصعىبه (، قاؿ: حى

اًئشىةى، أىفَّ النَّ  ٍف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى، عىٍف أىًبيًو، عىٍف عى ، عى : الحديث. ًبيَّ عىٍف ميٍصعىًب ٍبًف ثىاًبتو  قىاؿى
 تخريج الحديث:

/ رقـ 233 – 232/ 7(، كالبييقي في شعب اإليماف )897/ رقـ 275/ 1أخرجو الطَّبراني في المعجـ األكسط )
( مف 4930/ رقـ 233/ 7(، كبلىما مف طريؽ مصعب بف ثابت، كأخرجو البييقي في شعب اإليماف )4929

 ثابت، مالؾ بف أنس( عف ىشاـ بف عركة بو بمثمو.طريؽ مالؾ بف أنس، كبلىما )مصعب بف 
دَّثىًني أيسىامىةي 115 – 114/ 1كلو شاىد عند ابف سعد في طبقاتو الكبرل ) : حى مَّدي ٍبفي عيمىرى قىاؿى نىا ميحى   (، قاؿ: أىٍخبىرى

ًف ٍبًف حى  ٍبفي ا ٍبًد الرٍَّحمى ًف اٍلميٍنًذًر ٍبًف عيبىٍيدو عىٍف عى ٍيدو المٍَّيًثيُّ عى ٍرتي مىٍكتى زى ًو ًسيًريفى قىالىٍت: حىضى ٍف أيمّْ سَّافى ٍبًف ثىاًبتو عى
ـى فىرىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو  ا يىٍنيىانىا، فىمىمَّا ًإٍبرىاًىي يىاحً  كيمَّمىا ًصٍحتي أىنىا كىأيٍخًتي مى ًف الصّْ مىوي اٍلفىٍضؿي  ،مىاتى نىيىانىا عى =         كىغىسَّ
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                                                                                                                                                                           الفصؿ الثاني

ٍنًبًو،  كالعباس جالساف، ثـ فىرىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو  المًَّو  كىرىسيكؿي  ،ٍبفي عىبَّاسو = ا اًلسه ًإلىى جى مىى شىًفيًر اٍلقىٍبًر كىاٍلعىبَّاسي جى عى
ده  ا يىٍنيىاًني أىحى ، كىأىنىا أىٍبًكي ًعٍندى قىٍبًرًه مى ٍيدو ًتًو اٍلفىٍضؿي ٍبفي عىبَّاسو كىأيسىامىةي ٍبفي زى ٍفرى نىزىؿى ًفي حي سى كى فىًت الشٍَّمسي ذىًلؾى اٍليىٍكـى، ، كىخى

، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ـى يىاًتًو، كىرىأىل رىسيكؿي المًَّو فىقىاؿى النَّاسي ًلمىٍكًت ًإٍبرىاًىي دو كىال ًلحى ةن ًفي  : إنيا ال تىٍخًسؼي ًلمىٍكًت أىحى فيٍرجى
فَّ اٍلعىٍبدى ًإذىا عىًمؿى  المًَّبًف فىأىمىرى ًبيىا أىٍف تيسىدَّ، فىًقيؿى ًلرىسيكًؿ المًَّو  ، كىاً  لىًكٍف تيًقرُّ عىٍيفى اٍلحىيّْ فقاؿ: أىنَّيىا ال تىضيرُّ كىال تىٍنفىعي كى

ًؿ سى  ًبيعو األىكَّ مىٍكفى ًمٍف شىٍيًر رى مىاتى يىٍكـى الثُّبلثىاًء ًلعىٍشًر لىيىاؿو خى .عىمىبل أىحىبَّ المَّوي أىٍف ييٍتًقنىوي، كى  نىةى عىٍشرو
  وفي إسناده:

ٍنوي"، كقاؿ الجكزجاني: "لـ يكف مقنعنا"،  محمد بف عمر بف كاقد األسممي "الكاقدم" متركؾ. قاؿ البخارم: "سىكىتيكا عى
كىافى  كقاؿ النَّسائي: "متركؾ الحديث"، كذكره ابف ًحبَّاف في المجركحيف، كقاؿ: "كىافى ًممَّف يحفظ أىيَّاـ النَّاس كسيرىـ كى

بمىا سبؽ ًإلىى اٍلقمب أىنَّوي كىافى اٍلميتىعىمد لذىًلؾ كىافى أىٍحمد يىٍرًكم عىف الثّْقىات ال تَّى ري  مقمكبات كىعىف اأٍلىٍثبىات المعضبلت حى
ٍنوي اٍلكىاًقًدمُّ ًمفى الثّْقىاًت فىًتٍمؾى األحاديث غير محفكظة عنيـ االمفا ٍف يىٍرًكم عى ٍنبىؿ يكذبوي"، كقاؿ ابف عدم: "كمى  بف حى

ٍعًؼ"، كقاؿ ابف حجر: "مترك ًركىايىًة اٍلكىا ميتيكفي أىٍخبىاًر اٍلكىاًقًدمّْ غىٍيري مىٍحفيكظىةو، كىىك بىيّْفي الضَّ ؾ الحديث ًقًدمّْ كىاٍلبىبلءي ًمٍنوي كى
 مع سعة عممو".

عفاء كالمتركككف لمنَّسائي 230)صلمجكزجاني جاؿ (، أحكاؿ الرَّ 178/ 1انظر: التَّاريخ الكبير لمبخارم ) (، الضُّ
(، تقريب التَّيذيب 484/ 7)البف عدم (، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ 290/ 2(، المجركحيف البف ًحبَّاف )92)ص

 (.6175/ رقـ 498البف حجر )ص
الميثي أبك زيد المدني صدكؽ ييـ. قاؿ يحيى بف معيف: "ثقة"، كقاؿ في مكضع آخر: "ليس بو  وأسامة بف زيد

ا: "صالح"، كقاؿ أحمد:  "ليس بشئ"، كراجع عبد ا بف أحمد أباه فيو، فقاؿ: "إذا تدبرت حديثو، بأس"، كقاؿ أيضن
تعرؼ فيو النكرة،" كقاؿ النَّسائي: "ليس بثقة"، كقاؿ العجمي: "ثقة"، كذكره ابف ًحبَّاف في الثّْقات، كقاؿ: "يخطيء"، 

سىفي اٍلحديًث كىأىرجك أىنو ال بأس بو"، كقاؿ ابف حجر:                     "صدكؽ ييـ".كقاؿ ابف عدم: " كىك: حى
(، بحر الدَّـ فيمف 66ركاية الدَّارمي )ص -(، تاريخ ابف معيف 157/ 3ركاية الدُّكرم ) -انظر: تاريخ ابف معيف 

قات (، تاريخ أسماء الثّْ 19عفاء كالمتركككف لمنسائي )ص(، الضُّ 19تكمـ فيو اإلماـ أحمد بمدح أك ذـ )ص
/ 2)البف عدم جاؿ (، الكامؿ في ضعفاء الرّْ 74/ 6(، الثّْقات البف ًحبَّاف )216 /1(، الثّْقات لمعجمي )38)ص
 (.317/ رقـ 98(، تقريب التَّيذيب البف حجر )ص78

بف المنذر بف المغيرة بف عبد ا بف خالد بف حزاـ األسدم الحزامي مقبكؿ. ذكره ابف ًحبَّاف في  والمنذر بف عبد ا
 "مقبكؿ". الثّْقات، كقاؿ ابف حجر:

 (.6888/ رقـ 546(، تقريب التَّيذيب البف حجر )ص176/ 9انظر: الثّْقات البف ًحبَّاف )
 بف ثابت بف المنذر بف عمرك بف حراـ األنصارم المدني، يقاؿ: كلد في عيد النَّبي  عبد الرحمف بف حساف

 كذكره ابف ًحبَّاف في ثقات التابعيف، قاؿ الذىبي: "كثؽ".
/ رقـ 339(، تقريب التَّيذيب البف حجر )ص625/ 1(، الكاشؼ لمذىبي )89/ 5ت البف ًحبَّاف )انظر: الثّْقا

3842.) 
 دراسة رواة اإلسناد:

بف الزبير بف العكاـ األسدم ثقة فقيو ربما دلس، قاؿ ابف حجر: "ثقة فقيو ربما دلس"، كال يضر  ىشاـ بف عروة
 لتَّدليس.تدليسو فقد ذيكر في المرتبة األكلى مف مراتب ا

               (.26(، طبقات المدلسيف البف حجر )ص7302/ رقـ 573انظر: تقريب التَّيذيب البف حجر )ص
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فمف يتـ تج ردمء نٍ فإذا كاف المي  ،ىك مقياس لتنمية االقتصاد كالسّْمع تجاتنٍ الجكدة في المي ك  الفصؿ الثاني
بط كقد ري  ،تجنٍ ب عميو مما يؤدم إلى كساد المي مثر الطَّ كٍ كؽ بشكؿ يى استيراده أك تسكيقو في السُّ 

ا ًمٍف ذىكىرو أىٍك ﴿تعالى: ا قاؿ  ،اإلتقاف باألجر اًلحن مىٍف عىًمؿى صى مىٍف عىًمؿى سىيّْئىةن فىبلى ييٍجزىل ًإالَّ ًمٍثمىيىا كى
نَّةى ييرٍ أيٍنثىى كىىيكى ميٍؤًمفه فىأيكلى  ميكفى اٍلجى قيكفى ًفييىا ًبغىٍيًر ًحسىابو ًئؾى يىٍدخي  .[40]غافر:  ﴾زى

                                                                                                                                                                          

بف عبد ا بف الزبير بف العكاـ األسدم ليف الحديث، قاؿ يحيى بف معيف: "ضعيؼ"، كقاؿ مصعب بف ثابت ك= 
اؿ أبك زرعة: "ليس بالقكم"، كقاؿ أبي حاتـ: بف حنبؿ: "ضعيؼ الحديث"، كقاؿ مرة: "ليس بشيء"، كقاأحمد 

"صدكؽ كثير الغمط ليس بالقكل"، قاؿ ابف ًحبَّاف: "منكر الحديث ممف ينفرد بالمناكير عف المشاىير، فمما كثر ذلؾ 
منو استحؽ مجانبة حديثو"، قاؿ الجكزجاني: "لـ أر النَّاس يحمدكف حديثو"، قاؿ الذَّىبي: "ليف لغمطو"، قاؿ ابف 

 : "ليف الحديث ككاف عابدنا".حجر
(، الجرح 122/ 3عفاء كالمتركككف البف الجكزم )(، الضُّ 208ارمي )صركاية الدَّ  -انظر: تاريخ ابف معيف 
(، 245جاؿ لمجكزجاني )ص(، أحكاؿ الرّْ 29/ 3(، المجركحيف البف حباف )304/ 8كالتَّعديؿ البف أبي حاتـ )

 (.6686/ رقـ 533يذيب البف حجر )ص(، تقريب التَّ 267/ 2الكاشؼ لمذىبي )
بف مصعب بف ثابت بف عبد ا بف الزبير بف العكاـ األسدم أبك عبد ا الزُّبيرم المدني مصعب بف عبد ا ك

نزيؿ بغداد ثقة، قاؿ يحيى بف معيف: "ثقة"، قاؿ أحمد بف حنبؿ: "مستثبت"، قاؿ العجمي: "ثقة"، كقاؿ ابف حباف: 
ىبي: "ثقة اس باألنساب كأياـ النَّاس كما كاف فييـ مف الحكادث"، كقاؿ الدارقطني: "ثقة"، كقاؿ الذَّ "كاف مف عمماء النَّ 

 غمز لمكقؼ"، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ عالـ بالنسب". 
(، 175/ 9(، الثقات البف ًحبَّاف )280/ 2(، الثّْقات لمعجمي )115/ 13)لمخطيب البغدادم انظر: تاريخ بغداد 

 (.533(، تقريب التَّيذيب البف حجر )ص268/ 2ي )الكاشؼ لمذىب
كاة في اإلسناد ثقات.  كباقي الرُّ

 الحكـ عمى الحديث:
ضعيؼ اإلسناد، ألجؿ مصعب بف ثابت فيك ليف الحديث كقد تفرد بركايتو عف ىشاـ بف عركة كلـ ييتابعو قمت: 

، فأقكؿ: ذكر مالؾ عف ىشاـ غمط كما قاؿ أحد، فإف قيؿ: ركاه مالؾ بف أنس عف ىشاـ بف عركة، فيككف متابعنا لو
 (، ثـ ركل الحديث مف طريؽ مصعب بف ثابت عف ىشاـ في4930/ رقـ 233/  7البييقي في شعب اإليماف )

"، في4931/ رقـ 233/  7) ـي ، كىاي أىٍعمى اًلؾو ًفيًو أىٍصؿه لىٍيسى ًلمى ، كى حُّ كاية السَّابقة مباشرة، كقاؿ: "ىىذىا أىصى ككف ( بعد الرّْ
كلو شاىد عند ابف سعد في معجمو الكبير  بذلؾ غير متابع لو، كيبقى مصعب متفردنا بركايتو عف ىشاـ بف عركة،

، كلكف قد يقكم متنو بعض القكل إلى الحسف لغيره لك لـ يكف ضعيفنا جدنا بسبب الكاقدم –كما بينت في التَّخريج  -
ركؾ فييا فمذا نميؿ إلى تقكيتو بو إلى الحسف لغيره، كلذا قكاه بو يبقى حديث الكاقدم في سياؽ السّْيرة كىك ليس بمت

(: 383/ 1غير كزيادتو )(، كقاؿ في صحيح الجامع الصَّ 1113/ رقـ 187/  3حيحة )مسمة الصَّ األلباني في السّْ 
كائد )   ثقو (: "ركاه أبك يعمى كفيو مصعب بف ثابت ك 6460/ رقـ 175/  4"حسف"، كقاؿ الييثمي في مجمع الزَّ

غير مف حديث البشير النَّذير ) / رقـ 155/  1ابف ًحبَّاف كضعفو جماعة"، كرمز السَّيكطي لضعفو في الجامع الصَّ
(: "إسناده ليف". 4386/ رقـ 349/ 7كقاؿ حسيف سميـ أسد في تعميقاتو عمى مسند أبي يعمى المكصمي ) (،1861
 أعمـ.تعالى كا 
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كيجب ، نمكية االقتصاديةعؼ المسيرة التَّ نة عمى أكمؿ كجو يؤدم إلى ضى يٍ كعدـ القياـ بالمً   الفصؿ الثاني
ٍيرىةى عمى العامؿ أف يبتعد عف الغش في عممو،  ٍف أىًبي ىيرى : : أىفَّ رىسيكؿى اً  عى مىؿى " قىاؿى مىٍف حى

مىٍف غىشَّنىا فىمىٍيسى ًمنَّا" حى فىمىٍيسى ًمنَّا، كى مىٍينىا السّْبلى ، اس فيو مما يزيد ربحوفيحصؿ عمى ثقة النَّ  ،(1)عى
مىٍف أىٍكفىى ﴿ككذلؾ ال بد مف صدقو في تعاممو مع اآلخريف كمع مسئكلو في العمؿ، قاؿ ا تعالى:  كى

مىٍيوي المَّوى فىسى  اًبمىا عىاىىدى عى  .[10]الفتح:  ﴾ييٍؤًتيًو أىٍجرنا عىًظيمن

باإلتقاف في كافة المجاالت حتى عند الذَّبح، فبل يىٍحدث إيبلـ لمحيكاف،  كقد أمر ا  
ًفٍظتيييمىا عىٍف رىسيكًؿ اً  عىٍف شىدَّاًد ٍبًف أىٍكسو ف : ًثٍنتىاًف حى : ،، قىاؿى مىى " قىاؿى ٍحسىافى عى ًإفَّ اى كىتىبى اإٍلً

ـٍ  ديكي ٍلييًحدَّ أىحى ، كى ذىا ذىبىٍحتيـٍ فىأىٍحًسنيكا الذٍَّبحى ، فىًإذىا قىتىٍمتيـٍ فىأىٍحًسنيكا اٍلًقٍتمىةى، كىاً  تىوي، فىٍمييًرٍح كيؿّْ شىٍيءو شىٍفرى
تىوي" فالعامؿ مسئكؿ عف اإلنتاج  المحافظة عمى أدكات اإلنتاج يجبلى جانب اإلتقاف ا  ك ، (2)ذىًبيحى

 م ييتقف عممو يشعر بالسعادة كاالنجاز الذم حققو في صناعتو.كذلؾ، كالعامؿ الذ

 احة الكافية:الر   جسمو حنْ مَ المقصد الخامس: الَحث  عمى 

لنا الميؿ لنسكف   فقد جعؿ ا احة الجسدية،اقات كذلؾ بالرَّ ال بد مف تجديد اليمـ كالطَّ 
عىؿى  الًَّذم ىيكى ﴿ى: تعالا قاؿ  فيو، ـي  جى يىاتو  ذىًلؾى  ًفي ًإفَّ  ميٍبًصرنا كىالنَّيىارى  ًفيوً  ًلتىٍسكينيكا ؿى المَّيٍ  لىكي  ًلقىٍكـو  آلى

مما يزيد مف اإلنتاج، كالعمؿ المتكاصؿ ، فيستيقظ العامؿ لعممو نشيطنا [67: يكنس] ﴾يىٍسمىعيكفى 
 يؤدم إلى إنياؾ قكل العامؿ الجسمية كالفكرية فبلبد مف تحديد ساعات العمؿ، ككجكد فترة راحة

عىمىييـي المَّوي تىٍحتى : قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  عىٍف أبي ىريرة أثناء العمؿ،  ـٍ جى ليكي كى ـٍ خى ،  ًإفَّ ًإٍخكىانىكي ـٍ أىٍيًديكي
ا  ـٍ مى ، كىالى تيكىمّْفيكىي ٍلييٍمًبٍسوي ًممَّا يىٍمبىسي ، كى كهي تىٍحتى يىًدًه، فىٍمييٍطًعٍموي ًممَّا يىٍأكيؿي ، فىًإٍف يىٍغًمبي فىمىٍف كىافى أىخي ييـٍ

ـٍ فىأىًعينيكىيـٍ  ا يىٍغًمبييي ـٍ مى اًلؾو  ٍبفً  أىنىسً  عىفٍ ، ك (3)"كىمٍَّفتيميكىي ؿى : قىاؿى  ، مى ٍبؿه  فىًإذىا  النًَّبيُّ  دىخى  بىٍيفى  مىٍمديكده  حى
ا: فىقىاؿى  السَّاًريىتىٍيًف، ؟" ىىذىا "مى ٍبؿي ٍبؿه  ىىذىا: قىاليكا الحى ٍينىبى  حى مُّكهي  "الى   النًَّبيُّ  فىقىاؿى  عىمَّقىٍت،تى  فىتىرىتٍ  فىًإذىا ًلزى  حي

ؿّْ  ـٍ  ًلييصى ديكي ى ، كقد(4)"فىٍميىٍقعيدٍ  فىتىرى  فىًإذىا نىشىاطىوي، أىحى ، بىٍيفى   النًَّبيُّ  آخى ٍممىافى ٍممىافي  فىزىارى  الدٍَّردىاًء، كىأىًبي سى  سى

                                                           
 (.55سبؽ تخريجو )ص( (1
 (.169تخريجو )صسبؽ  ((2
 (.71ص) تخريجوسبؽ  ((3
 (.244سبؽ تخريجو )ص( (4
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ميتىبىذّْلىةن  الدٍَّردىاءً  أيَـّ  فىرىأىل الدٍَّردىاًء، أىبىا الفصؿ الثاني
ا: لىيىا فىقىاؿى  ،(1) كؾى : قىالىتٍ  شىٍأنيًؾ؟ مى ةه  لىوي  لىٍيسى  الدٍَّردىاءً  أىبيك أىخي اجى  حى

اءى  الدٍُّنيىا، ًفي نىعى  الدٍَّردىاءً  أىبيك فىجى ا، لىوي  فىصى اًئـه، فىًإنّْي: قىاؿى  كيٍؿ؟: فىقىاؿى  طىعىامن ا: قىاؿى  صى تَّى ًبآًكؿو  أىنىا مى  حى
، ،: قىاؿى  تىٍأكيؿى ،: قىاؿى  يىقيكـي، الدٍَّردىاءً  أىبيك ذىىىبى  المٍَّيؿي  كىافى  افىمىمَّ  فىأىكىؿى ـٍ ، نى ـى ،: فىقىاؿى  يىقيكـي  ذىىىبى  ثيَـّ  فىنىا ـٍ  نى
ٍممىافي : قىاؿى  المٍَّيؿً  آًخرً  ًمفٍ  كىافى  فىمىمَّا ، قيـً  سى مَّيىا اآلفى ٍممىافي  لىوي  فىقىاؿى  فىصى بّْؾى  ًإفَّ : سى مىٍيؾى  ًلرى قِّا، عى ًلنىٍفسً  حى  ؾى كى
مىٍيؾى  قِّا، عى مىٍيؾى  كىأًلىٍىًمؾى  حى قِّا، عى ؽٍّ  ًذم كيؿَّ  فىأىٍعطً  حى قَّوي، حى     فىقىاؿى  لىوي، ذىًلؾى  فىذىكىرى  ، النًَّبيَّ  فىأىتىى حى
دىؽى :  النًَّبيُّ  " "صى ٍممىافي سى

(2). 

ٍقتيو مف ذىب،  : قىاؿى النًَّبيُّ  عىًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عىٍنييمىا،كليحافظ عمى كقتو فىكى  :قىاؿى
ٍغبيكفه ًفيًيمىا كىًثيره ًمفى ا" تىاًف مى ةي كىالفىرىاغي ًنٍعمى حَّ ، كلقد كاف مبدأ التَّيسير كالتَّخفيؼ مف (3)"لنَّاًس: الصّْ

اًبري مبادئ اإلسبلـ، عىٍف  ٍبدً  ٍبفي  جى بىؿو  ٍبفى  ميعىاذى  أىفَّ : المَّوً  عى مّْي كىافى  ، جى  يىٍأًتي ثيَـّ  ، النًَّبيّْ  مىعى  ييصى
مّْي قىٍكمىوي  ـي  فىييصى ـي البىقىرىةى، فىقىرىأى  الصَّبلىةى، ًبًي كَّزى : قىاؿى  ًبًي ؿه  فىتىجى مَّى رىجي بلىةن  فىصى ًفيفىةن، صى  ميعىاذنا، ذىًلؾى  فىبىمىغى  خى
، ذىًلؾى  فىبىمىغى  مينىاًفؽه، ًإنَّوي : فىقىاؿى  ؿى نىٍسًقي ًبأىٍيًدينىا، نىٍعمىؿي  قىٍكـه  ًإنَّا المًَّو، سيكؿى رى  يىا: فىقىاؿى   النًَّبيَّ  فىأىتىى الرَّجي  كى

فَّ  ًبنىكىاًضًحنىا، مَّى ميعىاذنا كىاً  ةى، ًبنىا صى ، البىقىرىةى، فىقىرىأى  البىاًرحى كٍَّزتي ـى  فىتىجى  يىا: " النًَّبيُّ  فىقىاؿى  مينىاًفؽه، أىنّْي فىزىعى
اىىا كىالشٍَّمسً : اٍقرىأٍ  -ثىبلىثنا- أىٍنتى  أىفىتَّافه  ميعىاذي، حى سىبّْحً  كىضي ـى  كى بّْؾى  اٍس نىٍحكىىىا األىٍعمىى رى فّْؼ عنيـ (4)"كى ، فىخي

عىٍمنىا﴿ حتى ال يتـ إرىاقيـ في أعماليـ كأشغاليـ في النَّيار، قاؿ ا تعالى:  ﴾مىعىاشنا النَّيىارى  كىجى
 .[11: النبأ]

 

 

                                                           
ًع". انظر: النّْياية في غريب ا( (1 مىى ًجية التَّكىاضي ًميمىًة عى لحديث كاألثر التَّبىذُّؿ: "ترؾ التزيُّف كالتَّييُّئ ًباٍليىٍيئىًة الحسىنة اٍلجى

 (.111/ 1البف األثير )
ـك( (2 اءن ًإذىا كىافى أىٍكفىؽى أخرجو البخارم؛ كتاب: الصَّ مىٍيًو قىضى ـٍ يىرى عى لى مىى أىًخيًو ًلييٍفًطرى ًفي التَّطىكًُّع، كى ـى عى ٍف أىٍقسى ، باب: مى

دَّثىنىا أىبيك العيمىٍيًس، عىٍف عىٍكًف 1968/ رقـ 38/ 3لىوي ) ، حى ٍعفىري ٍبفي عىٍكفو دَّثىنىا جى ، حى مَّدي ٍبفي بىشَّارو دَّثىنىا ميحى      (، قاؿ: حى
ى النًَّبيُّ ا : آخى ٍيفىةى، عىٍف أىًبيًو، قىاؿى حى ، كىأىًبي الدٍَّردىاًء... الحديث. ٍبًف أىًبي جي ٍممىافى  بىٍيفى سى

 (.61)ص تخريجوسبؽ ( (3

اًىبلن )األدبأخرجو البخارم؛ كتاب: ( (4 ـٍ يىرى ًإٍكفىارى مىٍف قىاؿى ذىًلؾى ميتىأىكّْالن أىٍك جى ٍف لى رقـ  /27 - 26/ 8، باب: مى
دَّ 6106 : حى ك ٍبفي ًدينىارو دَّثىنىا عىٍمري ًميـه، حى نىا سى نىا يىًزيدي، أىٍخبىرى بىادىةى، أىٍخبىرى مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى ٍبًد المًَّو: (، قاؿ: حى اًبري ٍبفي عى ثىنىا جى

بىؿو  مّْي مىعى النًَّبيّْ أىفَّ ميعىاذى ٍبفى جى  ... الحديث.، كىافى ييصى
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 ره.صح لغيعمى األمانة والن   المقصد الس ادس: الحث   الفصؿ الثاني

ٍيدو السَّاًعًدمّْ األمانة مف األخبلؽ التي يجب أف يتصؼ بيا العامؿ كذلؾ،  مى ٍف أىًبي حي :  عى
اٍستىٍعمىؿى اٍبفى األيتىًبيَّةً  النًَّبيَّ أىفَّ 

اءى ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو   ، فىمىمَّا جى مىٍيـو دىقىاًت بىًني سي مىى صى :عى اسىبىوي قىاؿى  ، كىحى
ـٍ  بىٍيًت أيمّْؾى ": ، كىىىًذًه ىىًديَّةه أيٍىًديىٍت ًلي، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو ىىذىا الًَّذم لىكي ، كى مىٍستى ًفي بىٍيًت أىًبيؾى فىيىبلَّ جى
تَّى تىٍأًتيىؾى ىىدً  اًدقناحى ـى رىسيكؿي المًَّو "يَّتيؾى ًإٍف كيٍنتى صى ًمدى المَّوى كى ، ثيَـّ قىا طىبى النَّاسى كىحى مىٍيوً ، فىخى ثيَـّ  أىٍثنىى عى

" : :قىاؿى ـٍ فىيىقيكؿي ديكي ًني المَّوي فىيىٍأًتي أىحى مىى أيميكرو ًممَّا كىالَّ ـٍ عى االن ًمٍنكي ،  أىمَّا بىٍعدي، فىًإنّْي أىٍستىٍعًمؿي ًرجى ـٍ ىىذىا لىكي
تَّى تىٍأتً  بىٍيًت أيمًّْو حى مىسى ًفي بىٍيًت أىًبيًو، كى اًدقنا، فىكىالمًَّو كىىىًذًه ىىًديَّةه أيٍىًديىٍت ًلي، فىيىبلَّ جى يىوي ىىًديَّتيوي ًإٍف كىافى صى

ـٍ ًمٍنيىا شىٍيئنا  ديكي ذي أىحى قًّْو  -الى يىٍأخي ىٍعًرفىفَّ مىا  -قىاؿى ًىشىاـه ًبغىٍيًر حى ًة، أىالى فىؤلى اءى المَّوى يىٍحًمميوي يىٍكـى الًقيىامى ًإالَّ جى
ؿه ًببىًعيرو لىوي ريغىاءه، أىٍك بً  اءى المَّوى رىجي ، أىٍك شىاةو تىٍيعىري بىقىرىةو لىيى جى كىاره تَّ "ا خي فىعى يىدىٍيًو حى ى رىأىٍيتي بىيىاضى ، ثيَـّ رى

ا المَّوي  رىًضيى  عيمىرى  اٍبفً  عىفً و ،(1)"ىىٍؿ بىمٍَّغتي  أىالى  "ًإٍبطىٍيوً  ٍنييمى حى  ًإذىا العىٍبدي " :قىاؿى   المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  عى  نىصى
بًّْو، ةى ًعبىادى  كىأىٍحسىفى  سىيّْدىهي، تىٍيفً  أىٍجريهي  لىوي  كىافى  رى ًفيو، قاؿ العيني رحمو ا تعالى: "(2)"مىرَّ  حض: كى

ٍمميكؾ الو، ًفي راعو  أًلىنَّوي  سىٌيده، نصح عمى اٍلمى  .(3)"استرعى عىمَّا مسؤكؿ كىىيكى  مى

 الُخالصة:

ناعية،  بي التي رسميا النَّ طكات لنا الخي  تضحاتمما سبؽ   كالتي كانتلمتَّنمية الصّْ
فييا في غاية المناىج كأسماىا، بؿ ال يضاىيو فييا  ككاف منيجو تائج، طى كالنَّ كاضحة الخي 

في العمؿ في  أثرىـ عمى كالسَّيرمنيج، كباالقتداء بنبينا كاألنبياء السَّابقيف عمييـ الصَّبلة كالسَّبلـ 
ائيا، كالتَّحمي باألخبلؽ الحميدة شتى الميف المشركعة المختمفة دكف امتياف أليف منيا كعدـ ازدر 

فييا، يرتقي أفراد المجتمع، كيصبح أفراده مكطف إنتاج بدالن مف أف يككنكا مكطف استيبلؾ فقط، 
ماء ناعي ىي خطكات حالية كمستقبمية تضمف النَّ جانب الصّْ مف تنمية لم بي النَّ  كما قدمو

ناعية  إال بتطبيؽ اليىدم النَّبكم بحذافيره، كىك في مقدكر كاالزدىار التّْجارم، فبل سبيؿ لمتَّنمية الصّْ
 أعمـ.تعالى كاستطاعة الجميع كال يكمؼ ا نفسنا إال كسعينا. كا 

                                                           
 (.83و )صسبؽ تخريج( (1
حى سىيّْدىهي )( (2 نىصى بًّْو كى (، قاؿ: 2546/ رقـ 149/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: العتؽ، باب: العىٍبًد ًإذىا أىٍحسىفى ًعبىادىةى رى

ا أىفَّ رىسي  ٍنييمى ، عىًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ، عىٍف نىاًفعو ٍف مىاًلؾو ٍسمىمىةى، عى ٍبدي المًَّو ٍبفي مى دَّثىنىا عى : الحديث. كؿى المًَّو حى  قىاؿى
 (.108/ 13عمدة القارم شرح صحيح البخارم )( (3
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 انيالمبحث الث   الفصؿ الثاني
 الَمْنيج الن بوي في الت نمية االقتصادية مف خالؿ َتنمية الث روة الت جارية

ناعة ميرتبطه بما يىتـ تبادلو بالتّْجارة، التّْجارة مف الدَّعائـ األساسية لمتَّنمية، كنىم لذلؾ اء الصّْ
التَّكجييات  بتمؾ عمكاكت اتسمك ل مف االىتماـ كالتَّكجيو القرآني كالنَّبكم، كبيركاف لمتّْجارة نىصيبه 

بانية ليؤالء التُّجار العامميف فييا، قاؿ  يي تعالى: ا الرَّ ٍذكىرى ًفييىا اٍسميوي ﴿ًفي بيييكتو أىًذفى المَّوي أىٍف تيٍرفىعى كى
اؿً  ارىةه كىالى بىٍيعه عىٍف ًذٍكًر المًَّو *  ييسىبّْحي لىوي ًفييىا ًباٍلغيديكّْ كىاآٍلصى ـٍ ًتجى اؿه الى تيٍمًييًي يتىاًء ًرجى ًة كىاً  قىاـً الصَّبلى كىاً 

﴾ ]النكر:  اري ا تىتىقىمَّبي ًفيًو اٍلقيميكبي كىاأٍلىٍبصى افيكفى يىٍكمن ٍيرىةى 37، 36الزَّكىاًة يىخى  : أىفَّ [، كعىٍف أىًبي ىيرى
مىٍف غىشَّنىا فىمىٍيسى ًمنَّا" رىسيكؿى اً  حى فىمىٍيسى ًمنَّا، كى مىٍينىا السّْبلى مىؿى عى : "مىٍف حى قىاؿى

ٍنيج  ، كييعتبر(1) المى
التَّبادلية  في العممية النَّبكم في تىنمية الثَّركة التّْجارية الدُّستكر الحاكم أليصكؿ كأيسس النَّجاح

ٍنيج كشىريعة لئلنساف الميٍسمـ في تعاممو مع اآلخريف كفي تىنمية تجارتو التي يعمؿ  التّْجارية، فيك مى
ٍنيج النَّبكم،  ميؼ األمة اإلسبلمية في زماننا اقتصادينا، بيعدىا عف ىذا المى فَّ مف أسباب تىخى بيا، كا 

مف السَّيؿ أف تقع ليقمةن جاريةو كضعيةو، فكاف كسعييا حثيثنا الستيراد ما عند الغىرب مف أيصكؿو تً 
األيمة اإلسبلمية في ىذا  الغىرب ككقكع الفريسة بيف فكي ميفترسيا، كقد تىناست ؾسائغةن بيف فى 

ليا، كفي الميقابؿ قامت كثيره مف دكؿ الغىرب باعتناؽ  العصر أيصكؿ التّْجارة التي رىسميا النَّبي 
اٍليىامة جارية مما أدل إلى ازدىارىا اقتصادينا، فالتّْجارة مف الميقكمات تمؾ األيصكؿ اإلسبلمية التّْ 

عمى قريش أٍف كاف  أىٍنعـ ا  لمحياة، كىي مف األمكر المىرغكب فييا كالمحبكبة إلى النَّاس، كقد
يؼ كالشّْتاء، كقىرىف ا  ، كبيف بيف األمف كازدىار التّْجارة كتكفر االقتصاد ليا ًتجارةن في الصَّ

ٍيشو ا قاؿ الجكع كالخكؼ،  ًؼ قيرى يبلى ٍيًؼ  *تعالى: ﴿إًلً ـٍ ًرٍحمىةى الشّْتىاًء كىالصَّ ًفًي فىٍميىٍعبيديكا رىبَّ  *ًإيبلى
﴾ ]قريش:  *ىىذىا اٍلبىٍيًت  ٍكؼو نىييـٍ ًمٍف خى ـٍ ًمٍف جيكعو كىآمى تىمعب التّْجارة دكرنا ىامنا [، ك 4 - 1الًَّذم أىٍطعىمىيي

 شاط االقتصادم،لتَّنمية االقتصادية، كىي بمثابة الميحصمة النّْيائية أللكاف كأكجو النَّ في حصكؿ ا
 فالعبلقة بيف التّْجارة كالتَّنمية االقتصادية كطيدة، فكمما زاد حجـ التّْجارة زاد اإلنتاج كالعكس صحيح.

 
 
 

                                                           
 (.55سبؽ تخريجو )ص( (1
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 ة.المطمب األوؿ: تعريؼ الت جار  الفصؿ الثاني
 احية الميغىكية كاالصطبلحية عمى النَّحك التَّالي:مف النَّ  رةىذا المطمب معرفة معنى التّْجا كيتضمف

 المقصد األوؿ: تعريؼ الت جارة لغًة.
، كىمىا ييقىاؿي   تىٍجره ييقىاؿي تىاًجره كى كفىةه، كى ارىةي مىٍعري ـي كىالرَّاءي، التّْجى ( التَّاءي كىاٍلًجي رى قاؿ ابف فارس: ")تىجى

" ٍحبه اًحبه كىصى صى
رى كىىيكى كقاؿ ابف منظك  ،(1) كىذىًلؾى اتَّجى شىرىل، كى ارىةن؛ بىاعى كى ري تىٍجران كًتجى رى يىٍتجي ر: "تىجى

مَّار" مىى الخى مىبى عى قىٍد غى اٍفتىعىؿ، كى
، كجاء في المعجـ الكسيط أف التّْجارة: "ما ييتجر فيو كتىقميب اٍلمىاؿ (2)

ٍبح كًحٍرفىة التَّاجر"  . (3)ًلغىرض الرّْ
 الت جارة اصطالًحا.اني: تعريؼ المقصد الث  

تعالى: "التّْجارة تىقميب اٍلمىاؿ كتصريفو لطمب النَّماء" ككم رحمو اقاؿ النَّ 
، كعىرَّفيا (4)

اني بأنيا: "عبارة عف شراء شيء لييباع بالرّْ  ٍرجى ٍمديكف بأنيا: "تىنمية(5)بح"الجي اٍلمىاؿ،  ، كقد عىرَّفيا ابف خى
لغىبلء بأغمى مف ثمف الشّْراء، إما بانتظار حكالة األسكاؽ، أك نقميا بشراء البَّضائع كمحاكلة بىٍيعيا با

 .(6)إلى بمد ىي فيو أنفؽ كأغمى، أك بىٍيعيا بالغىبلء عمى اآلجاؿ"
فالتَّجارة ىي: "عممية تبادؿ السّْمع كالمنتجات بالبيع كالشّْراء كالتَّبديؿ، لحصكؿ النَّماء في 

 رأس الماؿ".
 الت نمية الت جارية. الث: تعريؼالمقصد الث  

مف خبلؿ التَّعريؼ االصطبلحي لمتّْجارة، ارتأيت إلى تعريؼ التَّنمية التّْجارية بأنيا: "عممية 
يادة في رأس الماؿ، مف خبلؿ تبادؿ  بالبيع كالمنتجات السّْمع تطكير الكسب كالحصكؿ عمى الزّْ

جميع التَّقنيات كالكسائؿ المتاحة مما ييؤدم إلى  كالتَّبديؿ أك باالستيراد كالتَّصدير، باستخداـ كالشّْراء
 حدكث االزدىار االقتصادم كزيادة دخؿ األفراد".

 

                                                           
 (.341/ 1مقاييس المغة )( (1

 (.89/ 4لساف العرب )( (2

 (.82/ 1المعجـ الكسيط لمجمكعة مف العمماء )( (3

 (.40/ 3تيذيب األسماء كالمغات )( (4

 (.53التَّعريفات )ص( (5
ٍمديكف )صمق( (6  (.223دمة ابف خى
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اني: َتنمية الث روة الت جارية مف خالؿ ِإَباحة الش ارع الحكيـ ألنواع مف المطمب الث   الفصؿ الثاني
 الت جارة، والن ْيي عف ُأخرى.

التٍَّحريـ، كعمى ىذا األصؿ فالتّْجارة مف األصؿ في األشياء الًحؿ إال إذا كرد دليؿه عمى 
ؿَّ المَّوي ا ككذلؾ ًبنص القرآف الكريـ كالسُّنة النَّبكية، قاؿ  ،األمكر الميباحة بشكؿ عاـ  تعالى: ﴿كىأىحى

بىا ـى الرّْ رَّ لًَّذيفى أيكلىًئؾى ا﴿متّْجارة كذلؾ، قكلو تعالى: ل[، كمف األدلة الميًبيحة 275]البقرة:  (1)﴾اٍلبىٍيعى كىحى
مىا كىانيكا ميٍيتىًديفى  ـٍ كى تييي ارى ٍت ًتجى ًبحى لىةى ًباٍلييدىل فىمىا رى كيا الضَّبلى            ، كعىٍف [16]البقرة:  ﴾اٍشتىرى

ٍنيىا: "أىفَّ النًَّبيَّ  اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى ا ًمفٍ  عى ، كىرىىىنىوي ًدٍرعن ؿو  اٍشتىرىل طىعىامنا ًمٍف يىييكًدمٍّ ًإلىى أىجى
" ًديدو ٍبًد اً (2)حى اًبرى ٍبفى عى ًقيَّتىٍيفً  ، قاؿ: "اٍشتىرىل ًمنّْي رىسيكؿي اً ، كعىٍف جى بىًعيرنا ًبكي

ًدٍرىىـو أىٍك (3) ، كى
ـى ًصرىارنا ا قىًد : "فىمىمَّ ٍيًف"، قىاؿى ًدٍرىىمى
ـى اٍلمىدً  (4) ٍت فىأىكىميكا ًمٍنيىا، فىمىمَّا قىًد ًني أىٍف آًتيى أىمىرى ًببىقىرىةو، فىذيًبحى ينىةى أىمىرى

حى ًلي" ٍكعىتىٍيًف، كىكىزىفى ًلي ثىمىفى اٍلبىًعيًر، فىأىٍرجى مّْيى رى اٍلمىٍسًجدى، فىأيصى
 تبيف لنا ، فمف خبلؿ فعؿ النَّبي (5)

مف الطَّيبات  إباحة التّْجارة ففييا مصمحة لممسمميف، فما عمى اإلنساف إال أف يمتـز بما أمره ا 
زؽ  كالبيعد عف الميحرمات. مف الرّْ
 
 

                                                           
با لغةن: قاؿ ابف فارس: "( (1 بىاالرّْ ". انظر: مقاييس المغة )الرّْ اءي كىاٍلعيميكُّ يىادىةي كىالنَّمى ٍقده  (.483/ 2: كىىيكى الزّْ ا: "عى اصطبلحن

الىةى اٍلعىٍقدً  اثيًؿ ًفي ًمٍعيىاًر الشٍَّرًع حى ٍعميكـً التَّمى ٍيًر مى مىى ًعكىضو مىٍخصيكصو غى ًدًىمىا، كىىيكى  عى أىٍك مىعى تىٍأًخيرو ًفي اٍلبىدىلىٍيًف أىٍك أىحى
ًربىا اٍليىًد؛ كى  ًر، كى ٍف اآٍلخى ٍيًف عى ًد اٍلًعكىضى : ًربىا اٍلفىٍضًؿ؛ كىىيكى اٍلبىٍيعي مىعى ًزيىادىًة أىحى ثىةي أىٍنكىاعو ا أىٍك ثىبلى ىيكى اٍلبىٍيعي مىعى تىٍأًخيًر قىٍبًضًيمى

ًدًىمىا، ". انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج ) قىٍبًض أىحى ؿو ًربىا النَّسىا؛ كىىيكى اٍلبىٍيعي أًلىجى (، 363/ 2كى
ةو". انظر: المغني ) يىادىةي ًفي أىٍشيىاءى مىٍخصيكصى بىا: الزّْ .3/ 4كقاؿ ابف قدامة: "الرّْ با عمى كؿ بىٍيع ميحـر  (، كيطمؽ الرّْ

 (.313/ 4انظر: فتح البارم البف حجر )
دَّثىنىا ميعىمَّى ٍبفي أىسىدو، 2069/ رقـ 56/ 3ًبالنًَّسيئىًة ) أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: ًشرىاًء النًَّبيّْ ( (2 (، قاؿ: حى

، فى  مىـً ، الرٍَّىفى ًفي السَّ ـى : ذىكىٍرنىا ًعٍندى ًإٍبرىاًىي ، قىاؿى دَّثىنىا األىٍعمىشي ٍبدي الكىاًحًد، حى دَّثىنىا عى دي، عىٍف حى دَّثىًني األىٍسكى : حى       قىاؿى
ٍنيىا: الحديث. اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى  عى

ٍطًؿ، كى ( (3 ... ًنٍصؼي سيديًس الرّْ ا ًعبىارىةن عىٍف أىٍربىًعيفى ًدٍرىىمنا، كىًىيى كىانىًت اأٍليكًقيَّةي قىًديمن ٍزءه ًمًف اٍثنىٍي قاؿ ابف األثير: "كى ىيكى جي
تى  ٍزءنا كى ًد". انظر: النياية في غريب الحديث كاألثر )عىشىرى جي ًح اٍلًببلى ًؼ اٍصًطبلى  (.80/ 1ٍختىًمؼي ًباٍخًتبلى

ًقيؿى مىٍكًضع". انظر: النياي( (4 ًدينىًة ًمٍف طىًريؽ الًعرىاؽ. كى مىى ثبلثًة أٍمياؿ ًمفى اٍلمى ة في قاؿ ابف األثير: "ًىيى ًبئره قديمةه عى
 (.23/ 3غريب الحديث كاألثر )

دَّثىنىا عيبىٍيدي اً 715/ رقـ 1223/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: الميساقاة، باب: بىٍيًع اٍلبىًعيًر كىاٍسًتٍثنىاًء ريكيكًبًو )( (5 (، قاؿ: حى
ٍبًد اً ا اًبرى ٍبفى عى ، أىنَّوي سىًمعى جى اًربو دَّثىنىا شيٍعبىةي، عىٍف ميحى دَّثىنىا أىًبي، حى ، حى : الحديث.ٍبفي ميعىاذو اٍلعىٍنبىًرمُّ  ، يىقيكؿي



ناعية والت جارية الث روة َتنمية خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج        الص 

 
269 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفصؿ الر ابع

 .َتنمية الث روة الت جارية مف خالؿ ِإَباحة الش ارع الحكيـ ألنواع مف الت جارةالمقصد األوؿ:  الفصؿ الثاني
 فمف التّْجارات التي أباحيا الشَّارع الحكيـ، ما يمي:

 َبْيع وشراء اْلِمسؾ وسائر الُعطور. .1
مع التي ييتاجر فييا أباح الشَّارع الحكيـ بىٍيع كشراء اٍلًمسؾ كسائر ال  عيطكر لتككف سمعة مف السّْ

القديـ ىي مىكرد مف أكبر مكارد األمكاؿ  فتنمكا بيا الثَّركة التّْجارية نيمكنا عظيمنا؛ إذ تجارة العيطكر منذ
ربياألمثاؿ التّْي لمنَّاس، كمف أعظـ  الح  لممقارنة بيففي  النَّبي  اضى ًميس الصَّ  السٍَّكًء، كالجميسالجى

: قىاؿى فعىٍف أىًبي ميكسىى  كالسٍَّكء بنافخ الكير، الح بصاحب المسؾ،كصؼ الصَّ  بأف     ، قىاؿى
دَّاًد، الى رىسيكؿي المًَّو  ًكيًر الحى اًحًب الًمٍسًؾ كى ثىًؿ صى ًميًس السٍَّكًء، كىمى اًلًح كىالجى ًميًس الصَّ ثىؿي الجى : "مى
اًحًب الًمٍسًؾ ًإمَّا تىٍشتى  يىٍعدىميؾى ًمفٍ  ، أىٍك تىًجدي صى ، أىٍك ثىٍكبىؾى دَّاًد ييٍحًرؽي بىدىنىؾى ًكيري الحى وي، كى ًريًو، أىٍك تىًجدي ًريحى

ًبيثىةن" ا خى ٍيرىةى (1)ًمٍنوي ًريحن كم عىٍف أىًبي ىيرى أنو قىاؿ: قىاؿى   ، كمما ييشير إلى جكاز بىٍيع العيطكر، ما ري
ٍكميكـو رىسيكؿي المًَّو  ا ًمٍف مى : "مى

ـي  (2) ، ييٍكمى كىٍمميوي يىٍدمىى، المٍَّكفي لىٍكفي دىـو ًة كى اءى يىٍكـى الًقيىامى ًفي سىًبيًؿ المًَّو ًإالَّ جى
" يحي ًريحي ًمٍسؾو كىالرّْ
ٍممىافى الفىاًرًسيّْ (3) : قىاؿى النًَّبيُّ ، كعىٍف سى ميعىًة، ، قىاؿى : "الى يىٍغتىًسؿي رىجيؿه يىٍكـى الجي

ا اٍستىطىاعى مً  يىتىطىيَّري مى يىدًَّىفي ًمٍف ديٍىًنًو، أىٍك يىمىسُّ ًمٍف ًطيًب بىٍيًتًو، ثيَـّ يىٍخريجي فىبلى ييفىرّْؽي بىٍيفى كى ، كى ٍف طيٍيرو
بىٍيفى  ـي، ًإالَّ غيًفرى لىوي مىا بىٍينىوي كى ا مّْي مىا كيًتبى لىوي، ثيَـّ ييٍنًصتي ًإذىا تىكىمَّـى اإًلمى ميعىًة  اٍثنىٍيًف، ثيَـّ ييصى الجي

نيبنا كىأىًصيبيكا ًمفى النًَّبيَّ قاؿ ك ، (4)"األيٍخرىل ـٍ تىكيكنيكا جي ٍف لى ، كىاً  ـٍ ميعىًة كىاٍغًسميكا ريءيكسىكي : "اٍغتىًسميكا يىٍكـى الجي
ٍنيىا، قىالىٍت: "كىافى رىسيكؿي اً (5)الطّْيًب" ، يىتىطىيَّبي  ، كعىٍف عىاًئشىةى رىًضيى اي عى ًإذىا أىرىادى أىٍف ييٍحًرـى

                                                           
 (.237سبؽ تخريجو )ص( (1
ا. كىرىجيؿه كىًميـه ( (2 ٍمعي اٍلكىٍمـً كيميكـه أىٍيضن ، كىجى اتي : اٍلًجرىاحى ـي ، كىاٍلكىبلى ٍرحي ـي، كىىيكى اٍلجي قىٍكـه كىٍممىى، أىٍم  قاؿ ابف فارس: "اٍلكىٍم كى

ى". انظر: مقاييس المغة ) ٍرحى  (.131/ 5جى

يد، باب: الًمٍسًؾ )أخرجو البخارم؛ كت( (3 دَّثىنىا (، قاؿ: 5533/ رقـ 96/ 7اب: الذَّبائح كالصَّ دَّثىنىا ميسىدَّده، حى ٍبدي      حى عى
ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى ، عى ًريرو ٍرعىةى ٍبًف عىٍمًرك ٍبًف جى ٍف أىًبي زي دَّثىنىا عيمىارىةي ٍبفي القىٍعقىاًع، عى : قىاؿى الكىاًحًد، حى  رىسيكؿي        ، قىاؿى

 : الحديث.المًَّو 
ميعىًة )( (4 دَّثىنىا 883/ رقـ 4 - 3/ 2أخرجو البخارم؛ كتاب: الجمعة، باب: الدٍُّىًف ًلٍمجي : حى ـي، قىاؿى دَّثىنىا آدى  (، قاؿ: حى

ٍممىافى ا ًديعىةى، عىٍف سى ًف اٍبًف كى ًني أىًبي، عى : أىٍخبىرى ، قىاؿى ٍقبيًرمّْ ، عىٍف سىًعيدو المى : قىاؿى النًَّبيُّ لفىاًرًسيّْ اٍبفي أىًبي ًذٍئبو : ، قىاؿى
 الحديث.

ميعىًة )( (5 نىا 884/ رقـ 4/ 2أخرجو البخارم؛ كتاب: الجمعة، باب: الدٍُّىًف ًلٍمجي : أىٍخبىرى اًف، قىاؿى دَّثىنىا أىبيك اليىمى (، قاؿ: حى
ك  : ذىكىري : قيٍمتي اًلٍبًف عىبَّاسو ، قىاؿى طىاكيسه ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى : الحديث. ا أىفَّ النًَّبيَّ شيعىٍيبه  قىاؿى
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"ًبأى  الفصؿ الثاني ًلٍحيىًتًو، بىٍعدى ذىًلؾى ًبيصى الدٍُّىًف ًفي رىٍأًسًو كى ا يىًجدي، ثيَـّ أىرىل كى ٍطيىًب مى
ٍنيا (1) ا  -، كعى أنيا قىالىٍت:  -أيضن

" "كيٍنتي أيطىيّْبي النًَّبيَّ  يىٍكـى النٍَّحًر، قىٍبؿى أىٍف يىطيكؼى ًباٍلبىٍيًت، ًبًطيبو ًفيًو ًمٍسؾه ، كى قىٍبؿى أىٍف ييٍحًرـى
، كعىٍف (2)

: "كىافى رىسيكؿي اً أىنىسو  ، ًإذىا مىشىى تىكىفَّأى، كىالى مىًسٍستي  ، قىاؿى قىوي المٍُّؤليؤي أىٍزىىرى المٍَّكًف، كىأىفَّ عىرى
ًريرىةن أىٍليىفى ًمٍف كىؼّْ رىسيكًؿ اً  ةن، كىالى حى ٍنبىرىةن أىٍطيىبى ًمفٍ ًديبىاجى ًة  ، كىالى شىًمٍمتي ًمٍسكىةن كىالى عى    رىاًئحى

ـى أىفَّ النًَّبيَّ بف مالؾ ، كعىٍف أىنىسو "(3)رىسيكًؿ اً  ، كىزىعى "كىافى الى يىريدُّ  : أىنَّوي كىافى الى يىريدُّ الطّْيبى
"  .(4)الطّْيبى

باٍلًمسؾ يدؿ عمى ًعظىـ حيسف رائحتو  دـ المجركح في سبيؿ ا  فتشبيو النَّبي   
  بو دـ المجركح، فالمسؾ أطيب الطًّْيب، عىٍف  أفضؿ منو لكصؼ ا كطيبو، لك كاف ىناؾ 

ٍدًرمّْ  ًف النًَّبيّْ أىًبي سىًعيدو اٍلخي ، قىًصيرىةه تىٍمًشي مىعى اٍمرىأىتىٍيًف  ، عى : "كىانىًت اٍمرىأىةه ًمٍف بىًني ًإٍسرىاًئيؿى قىاؿى
، كىخى  شىبو ذىٍت ًرٍجمىٍيًف ًمٍف خى شىٍتوي ًمٍسكنا، كىىيكى أىٍطيىبي طىًكيمىتىٍيًف، فىاتَّخى ا ًمٍف ذىىىبو ميٍغمىؽه ميٍطبىؽه، ثيَـّ حى اتىمن

ـٍ يىٍعًرفيكىىا، فىقىالىٍت ًبيىًدىىا ىىكىذىا" ٍرأىتىٍيًف، فىمى الطّْيًب، فىمىرٍَّت بىٍيفى اٍلمى
فيو "ككم رحمو ا تعالى: ، قاؿ النَّ (5)

كز ا يىجيكز بىٍيعو كىذا كيمُّو أنو أطيب الطّْيب كأفضمو كأنَّو طاىر يىجي ستعمالو في البىدىف كالثَّكب، كى
 .(6)"ميٍجمع عميو

ٍيرىةى (7)ككذلؾ مف أنكاع الطّْيب البخكر  ٍف أىًبي ىيرى : قىاؿى رىسيكؿي اً  ، عى ا اٍمرىأىةو قىاؿى : "أىيُّمى
كرنا فىبلى تىٍشيىٍد مىعىنىا اٍلًعشىاءى اآٍلًخرىةى" ابىٍت بىخي طىيّْب مما يمكف بىٍيعو كًشرائو فيك ميباحه لمتّْجارة ، ككؿ (1)أىصى

                                                           
 .(249)صتخريجو سبؽ ( (1
ٍحرىاـً )( (2 دَّثىًني أىٍحمىدي 1191/ رقـ 849/ 2أخرجو مسمـ؛ كتاب: الحج، باب: الطّْيًب ًلٍمميٍحًرـً ًعٍندى اإٍلً    (، قاؿ: كحى
دَّثىنىا ىيشىٍيـه، أى ا : حى ، قىاالى ًقيُّ يىٍعقيكبي الدٍَّكرى ، كى ًنيعو اًئشىةى ٍبفي مى ، عىٍف أىًبيًو، عىٍف عى ًف ٍبًف اٍلقىاًسـً ٍبًد الرٍَّحمى ، عىٍف عى نىا مىٍنصيكره ٍخبىرى

ٍنيىا، قىالىٍت: الحديث.  رىًضيى اي عى
 (.193سبؽ تخريجو )ص( (3
ـٍ يىريدَّ الطّْيبى )( (4 ٍف لى دَّثىنىا5929/ رقـ 164/ 7أخرجو البخارم؛ كتاب: المّْباس، باب: مى دَّثىنىا  (، قاؿ: حى ، حى أىبيك نيعىٍيـو

ٍبًد المًَّو، عىٍف أىنىسو  دَّثىًني ثيمىامىةي ٍبفي عى : حى ، قىاؿى اًرمُّ  : الحديث.عىٍزرىةي ٍبفي ثىاًبتو األىٍنصى
كىرىاىىًة رىدّْ ( (5 اًؿ اٍلًمٍسًؾ كىأىنَّوي أىٍطيىبي الطّْيًب كى اًف  أخرجو مسمـ؛ كتاب: األلفاظ مف األدب كغيرىا، باب: اٍسًتٍعمى ٍيحى الرَّ

مىٍيدي 2252/ رقـ 1765/ 4كىالطّْيًب ) دَّثىًني خي دَّثىنىا أىبيك أيسىامىةى، عىٍف شيٍعبىةى، حى دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، حى  (، قاؿ: حى
ٍدًرمّْ ا ٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي ٍف أىًبي نىٍضرىةى، عى ، عى ٍعفىرو ًف النًَّبيّْ ٍبفي جى  : الحديث.قىاؿى  ، عى

 (.8/ 15شرح النَّككم عمى مسمـ )( (6

7) ) ." مىٍينىا ًمٍف بىخيكر العيكد أىم طىيَّبى رى عى : بىخَّ ييقىاؿي ري ًبًو، كى ا ييتىبىخَّ ، ًباٍلفىٍتًح: مى انظر: لساف قاؿ ابف منظكر: "كالبىخيكري
 (.47/ 4العرب )
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 فيو، بؿ األحاديث األخرل المذككرة تيبيف أف التَّطيب بالطّْيب بشكؿ عاـ ىك سنَّة مف سنف النَّبي  الفصؿ الثاني
صريح في جكاز شرائو، بؿ ييستحب إف لـ يكف  القىكلية كالفعمية معنا، كحديث سمماف الفارسي 

؛ ألف ماال يتـ المستحب إال بو فيك ميستحب، فالعيطكر مف أربح ىنالؾ كسيمة أخرل لتممكو
التَّجارات اليكـ، خاصة كأف العيطكر شبو ال ًغنىى لمنَّاس عنيا، فطمبيا في األسكاؽ شديد، كزيادة 
الطَّمب ييؤدم إلى زيادة البَّيع كالثَّمف مما ييؤثر إيجابنا في التَّنمية االقتصادية، كالعيطكر تيستخمص مف 
األزىار كاألشجار كاألخشاب كالحيكانات كغيرىا، كىذه األشياء جميعنا مما أيبيح بىٍيعيا في اإلسبلـ 

باحة بىٍيعيا يرفع مف مستكل التَّنمية االقتصادية عند المسمميف  كما سيتبيف لنا في المقاصد التالية، كا 
ة البىيع الذم يزيد مف األرباح بشكؿ كبير؛ ألف كىثرة السّْمع في األسكاؽ كتنكعيا سبب مف أسباب كثر 

 التي ىي سبب أساسي في التَّنمية االقتصادية.
 بيع وشراء األزىار. .2
ي تىٍنبت في بمد كال تىٍنبت األزىار كالكركد عامؿ ميـ في تىنمية االقتصاد، فكـ مف الكركد التّْ   

يٍ كىي متعددة األلكاف كالفكائد، كمنيا: الرَّيحاف، في آخر،  ٍف أىًبي ىيرى : قىاؿى رىسيكؿي اً رىةى عى : ، قىاؿى
يًح" ًفيؼي اٍلمىٍحًمًؿ طىيّْبي الرّْ افه فىبلى يىريدُّهي، فىًإنَّوي خى ٍيحى مىٍيًو رى "مىٍف عيًرضى عى
ككم رحمو ا تعالى: ، قاؿ النَّ (2)

إلى  -مثبلن  – صدر فمسطيف، كتي (3)"كفي ىذا الحديث كراىة رىدّْ الرَّيحاف لمف عيًرض عميو ًإالَّ ًلعيٍذر"
 العالـ الخارجي الكثير مف الكركد، فيتـ إنعاش االقتصاد مف ىذا الدَّخؿ.

 َبْيع وشراء الحيوانات. .3
ي أباحيا الشَّارع الحكيـ بىٍيع كشراء بعض الحيكانات كاالنتفاع بيا، مف التّْجارات التّْ   

ي، فيعمؿ عمى بناء جسـ اإلنساف فالحيكانات ميًيمة لغذاء اإلنساف، كال ًغنى لو عف الغذاء الحيكان
كحمايتو مف األمراض، كمما أيبيح لئلنساف أكمو مف الحيكانات، األنعاـ، كىي: اإلبؿ كالبقر كالغنـ، 
                                                                                                                                                                          

مىٍيًو ًفٍتنةه، كىأىنَّيىا الى تىٍخريٍج ميطىيَّبىةن أخرجو مسمـ؛ كتاب: الصَّبلة، باب: خيركًج النّْسىاًء ( (1 تٍَّب عى ـٍ يىتىرى ًإلىى اٍلمىسىاًجًد ًإذىا لى
مَّدً 444/ رقـ 328/ 1) نىا عىٍبدي اً ٍبفي ميحى ، قىاؿى يىٍحيىى: أىٍخبىرى ـى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍسحى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى، كىاً      (، قاؿ: حى
ٍبًد اا ٍيرىةى ٍبًف عى ٍف أىًبي ىيرى ، عى ٍيفىةى، عىٍف بيٍسًر ٍبًف سىًعيدو : قىاؿى رىسيكؿي اً  ً ٍبًف أىًبي فىٍركىةى، عىٍف يىًزيدى ٍبًف خيصى : قىاؿى

 الحديث.
كىرىاىى ( (2 اًؿ اٍلًمٍسًؾ كىأىنَّوي أىٍطيىبي الطّْيًب كى اًف أخرجو مسمـ؛ كتاب: األلفاظ مف األدب كغيرىا، باب: اٍسًتٍعمى ٍيحى ًة رىدّْ الرَّ

ًف اٍلميٍقًرًئ، قىاؿى 2253/ رقـ 1766/ 4كىالطّْيًب ) ا عى ىيمى ، ًكبلى ٍربو دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، كىزيىىٍيري ٍبفي حى (، قاؿ: حى
ًف اٍلميٍقًرئي، عىٍف سىًعيًد ٍبًف أىًبي أىيُّك  ٍبًد الرٍَّحمى دَّثىنىا أىبيك عى : حى ٍبًد الرٍَّحمىًف أىبيك بىٍكرو ، عىٍف عى ٍعفىرو دَّثىًني عيبىٍيدي اً ٍبفي أىًبي جى ، حى بى

ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى : قىاؿى رىسيكؿي اً اأٍلىٍعرىًج، عى  : الحديث.، قىاؿى
 (.10/ 15شرح النَّككم عمى مسمـ )( (3
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﴾ ]النحؿ: ا قاؿ  الفصؿ الثاني ًمٍنيىا تىٍأكيميكفى مىنىاًفعي كى ـٍ ًفييىا ًدٍؼءه كى مىقىيىا لىكي ـى خى كقد قمت  ،[5تعالى: ﴿كىاأٍلىٍنعىا
النتفاع بالحيكانات كفكائدىا كذلؾ كما تىبيف لنا في مبحث الثَّركة الحيكانية، كفي فصيؿ في ابالتَّ 

 المىٍطمب التَّالي سكؼ نتعرؼ عمى النَّيي عف بىٍيع كشراء بعض الحيكانات.
 بيع وشراء المعادف واألثاث. .4
لئلنساف كرامتو ما أىٍركىع تعاليـ اإلسبلـ، إذ تىرفع مف ًقيمة الًميىف كتيعمي مف شأنيا، فىتىحفظ   

حاس مف ذيؿ المسألة، كلك كانت مف خبلؿ بىٍيع شيء مف تمؾ المعادف: كاألخشاب أك الحديد أك النُّ 
كغيرىا، أك العمؿ فييا كىٍمٍينة يتكسب مف خبلليا الماؿ الذم يشترل بو قكتو كاحتياجاتو اليكمية مما 

ٍيرىةى  :ييغنيو عف النَّاس، فعف أىبىي ىيرى : قىاؿى مىى رىسيكؿي المًَّو  ، قىاؿى ٍزمىةن عى ـٍ حي ديكي ىٍف يىٍحتىًطبى أىحى : "ألى
دنا، فىييٍعًطيىوي أىٍك يىٍمنىعىوي" ٍيره لىوي ًمٍف أىٍف يىٍسأىؿى أىحى الرَّجؿ الفقير عمى ًمينة  ، فقد دَّؿ النَّبي (1)ظىٍيًرًه، خى

ث تيستخدـ في التَّدفئة كالبّْناء، كقد االحتطاب بدالن مف سؤاؿ النَّاس، كال ًغنىى لمنَّاس عف األشجار حي
مىؽ ا  قَّيا عند االستخداـ، فبل  خى الغابات بما فييا مف أشجار كثيفة، كعمى اإلنساف أف يرعى حى

 .يىكيكف قىٍطعىو ليا قىٍطعنا جائرنا، بؿ يىٍزرىع بدؿ كؿ شجرة منيا شجرة أيخرل ًلحيصكؿ التَّكازف البيئي
   كغيرىا مف المعادف، مما ال غنى لمنَّاس عنيا، كقد كاف سيدنا بيع الحديد كالنُّحاس ك   

ًبي مىعىوي ا رائدنا في مينة الحدادة، قاؿ  داكد  لىقىٍد آتىٍينىا دىاكيكدى ًمنَّا فىٍضبلن يىا ًجبىاؿي أىكّْ تعالى: ﴿كى
قىدٍّْر فً  ًديدى * أىًف اٍعمىٍؿ سىاًبغىاتو كى ا تىٍعمىميكفى كىالطٍَّيرى كىأىلىنَّا لىوي اٍلحى ا ًإنّْي ًبمى اًلحن ي السٍَّرًد كىاٍعمىميكا صى

﴾ ]سبأ:  [، فيتـ صناعة الدُّركع كالسُّيكؼ مف معدف الحديد لمكاجية أعداد اإلسبلـ، 11، 10بىًصيره
كمف المعادف يىتـ تصنيع األثاث عمى اختبلؼ أشكالو كأحجامو كتعدد استخداماتو كغيره مف 

التٍَّمر ك انة كاألرفؼ مثبلن، فيي ميًيمة لحفظ األمكاؿ كالمبلبس كاألغذيةاحتياجات اإلنساف، كالًخزى 
 كغيرىا. كالفضة كالذىب ، كالمجكىراتكالبيرّْ كالشَّعير

 بيع وشراء الذ ىب والفضة وما ُيصنع منو. .5
ة، كقد ذكر النَّبي  أحؿ   مّْي كالمجكىرات كالذَّىب كالًفضَّ كاعد الق لنا الشَّارع الحكيـ بيع الحي

ٍف أىًبي سىًعيدو     في بىٍيعيا كشرائيا، فأمر ببيع الجنس بالجنس ببل تفاضؿ كالذَّىب بالذَّىب، عى
ٍدًرمّْ  ، كىالى تيًشفُّكا : أىفَّ رىسيكؿى المًَّو الخي : "الى تىًبيعيكا الذَّىىبى ًبالذَّىىًب ًإالَّ ًمٍثبلن ًبًمٍثؿو قىاؿى

يىا  (2) بىٍعضى

                                                           
 (.44سبؽ تخريجو )ص( (1
( الشّْيفي كىاٍلفىاءي ( (2 ، قاؿ ابف فارس: ")شىؼَّ مىى ىىذىا ًشؼّّ يىادىةي ؛ ييقىاؿي ًليىذىا عى ًقمَّةو... الشَّؼُّ الزّْ مىى ًرقَّةو كى أىٍصؿه كىاًحده يىديؿُّ عى

ا ًقيؿى ذىًلؾى أًلىفَّ ًتٍمؾى الزّْ  نَّمى . كىاً  ٍمتى ، أىٍم فىضَّ مىى بىٍعضو لىًدؾى عى : أىشىفىٍفتى بىٍعضى كى ييقىاؿي ". يىادىةى الى تىكىادي تى أىٍم فىٍضؿه، كى =    ٍكثيري
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، كىالى  الفصؿ الثاني مىى بىٍعضو ، كىالى تىًبيعيكا ًمٍنيىا عى مىى بىٍعضو يىا عى ، كىالى تيًشفُّكا بىٍعضى ًرًؽ ًإالَّ ًمٍثبلن ًبًمٍثؿو تىًبيعيكا الكىًرؽى ًبالكى
اًئبنا ًبنىاًجزو  ٍيرىةى (2)"(1)غى ة، عىٍف أىًبي ىيرى ة بالفضَّ : قىاؿى رىسيكؿي اً ، ككذلؾ الفضَّ : "الذَّىىبي ، قىاؿى

ٍزننا  ، فىمىٍف زىادى أىًك اٍستىزىادى فىييكى ًبالذَّىىًب كى ، ًمٍثبلن ًبًمٍثؿو ٍزننا ًبكىٍزفو ًة كى ةي ًباٍلًفضَّ ، كىاٍلًفضَّ ، ًمٍثبلن ًبًمٍثؿو  ًبكىٍزفو
 .(3)ًربنا"

مّْي المرأة التي تتزيف بو، فقد كانت نساء الصَّ  تتزيف  حابة كأيبيح لنا ما ييصنع مف الذَّىب، كحي
مّْي، فقد كانت تمبس القيرط ألزكاجيف بمبس أنكاع عديدة    : أىفَّ ، عف ابف عباس (4)مف الحي

ٍرأىةي تيمٍ  رىسيكؿى المًَّو  عىمىًت المى دىقىًة، فىجى ـٍ ييٍسًمٍع فىكىعىظىييفَّ كىأىمىرىىيفَّ ًبالصَّ ، فىظىفَّ أىنَّوي لى مىعىوي ًببلىؿه رىجى كى ًقي "خى
ذي ًفي طى  ًببلىؿه يىٍأخي ، كى اتىـى رىًؼ ثىٍكًبًو"القيٍرطى كىالخى

مّْي الميباح لبسيا، قاؿ ابف (5) ، ككذلؾ الخاتـ مف الحي
مّْى الذل أيبيح "بطاؿ رحمو ا تعالى:  ، (6)"ليف، كالذَّىب حبلؿ لمنّْساءالخاتـ لمنّْساء مف جممة الحي

اًئشىةى، أىنَّيىا اٍستىعىارىٍت ًمٍف أىٍسمىاءى ًقبلىدىةن فىيى  مّْي القبلئد، عىٍف عى رىجيبلن  مىكىٍت، فىبىعىثى رىسيكؿي المًَّو كمف الحي
مٍَّكا، فىشىكىٍكا ذىًلؾى ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو  ـٍ مىاءه، فىصى لىٍيسى مىعىيي كىٍتييـي الصَّبلىةي كى دىىىا، "فىأىٍدرى ، فىأىٍنزىؿى المَّوي آيىةى فىكىجى

                                                                                                                                                                          

ا، فىييكى ًمفى األٍضدىاد. ييقىاؿي شىؼَّ الدّْرىـي  (. كقاؿ ابف األثير:169/ 3انظر: مقاييس المغة )=  : النُّقصاف أىٍيضن "كالشّْؼُّ
ذىا نىقىص". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر ) ، ًإذىا زىادى كىاً   (.486/ 2يىًشؼُّ

( النُّ ( (1 زى ". انظر: قاؿ ابف فارس: ")نىجى مىةو ًمٍف غىٍيًر بيٍطءو اًؿ شىٍيءو ًفي عىجى مىى كىمى ًحيحه يىديؿُّ عى ـي كىالزَّاءي أىٍصؿه صى كفي كىاٍلًجي
 (.393/ 5مقاييس المغة )

ًة )( (2 ًة ًبالًفضَّ ٍبدي المًَّو (، قاؿ: 2177/ رقـ 74/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: بىٍيًع الًفضَّ دَّثىنىا عى         حى
ٍدًرمّْ ا ٍف أىًبي سىًعيدو الخي ، عى ٍف نىاًفعو ، عى اًلؾه نىا مى ، أىٍخبىرى : الحديث. : أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ٍبفي ييكسيؼى  قىاؿى

ًرًؽ نىٍقدنا ) ((3 بىٍيًع الذَّىىًب ًباٍلكى ٍرًؼ كى دَّثىنىا 1588/ رقـ 1212/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: الميساقاة، باب: الصَّ (، قاؿ: حى
، عىٍف أى  أىبيك ، عىٍف أىًبيًو، عىًف اٍبًف أىًبي نيٍعـو ٍيؿو دَّثىنىا اٍبفي فيضى : حى ٍبًد اأٍلىٍعمىى، قىاالى ، كىكىاًصؿي ٍبفي عى ٍيبو ٍيرىةى كيرى : ًبي ىيرى ، قىاؿى

 : الحديث.قىاؿى رىسيكؿي اً 
مى ( (4 ، كييٍجمع عى كؼه ًميّْ األذيف مىٍعري ى أىٍقرىاط". انظر: النياية في غريب الحديث كاألثر قاؿ ابف األثير: "ىك: نىٍكع ًمٍف حي
(4 /41.) 

تىٍعًميًمًيفَّ )( (5 اـً النّْسىاءى كى مىٍيمىافي 98/ رقـ 31/ 1أخرجو البخارم؛ كتاب: العمـ، باب: ًعظىًة اإًلمى دَّثىنىا سي    (، قاؿ: حى
: سىمً ا ، قىاؿى دَّثىنىا شيٍعبىةي، عىٍف أىيُّكبى : حى ، قىاؿى ٍربو مىى النًَّبيّْ ٍبفي حى : أىٍشيىدي عى ، قىاؿى : سىًمٍعتي اٍبفى عىبَّاسو  - ٍعتي عىطىاءن، قىاؿى

: أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  مىى اٍبًف عىبَّاسو ... الحديث. - أىٍك قىاؿى عىطىاءه: أىٍشيىدي عى مىعىوي ًببلىؿه رىجى كى  "خى
 (.137/ 9شرح صحيح البخارم )( (6
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زىاًؾ  الفصؿ الثاني ٍيرو ًلعىاًئشىةى: جى " فىقىاؿى أيسىٍيدي ٍبفي حيضى عىؿى المَّوي التَّيىمُّـً ا نىزىؿى ًبًؾ أىٍمره تىٍكرىًىينىوي، ًإالَّ جى ٍيرنا، فىكىالمًَّو مى المَّوي خى
ٍيرنا ًلٍمميٍسًمًميفى ًفيًو خى ذىًلًؾ لىًؾ كى
(1). 

مّْى ككؿ ما ىك زينة النّْساء، كأف ذلؾ مف "قاؿ ابف بطاؿ رحمو ا تعالى:   كفيو: استعارة الحي
 .(2)"األمر القديـ المعمكؿ بو

 بيع وشراء المأكوالت والمشروبات. .6
الن طىيّْبنا﴾ ]البقرة: ا قاؿ    بلى [، الغذاء ىك 168تعالى: ﴿يىاأىيُّيىا النَّاسي كيميكا ًممَّا ًفي اأٍلىٍرًض حى

، كقد أباح لنا الشَّارع الحكيـ كاإلنتاجلف يقكل عمى العمؿ  اإلنسافنساف، فاف لـ يأكؿ المحرؾ لئل
ـي المَّوي﴾ ]األنعاـ: ا ت، قاؿ الكثير مف المأككال قىكي زى فىٍرشنا كيميكا ًممَّا رى ميكلىةن كى ًمفى اأٍلىٍنعىاـً حى تعالى: ﴿كى

، كنيى عف بعض كاإلبؿ[، حيث أباح بىٍيع كشراء لحكـ الحيكانات كاالنتفاع بيا، كالبقر كالغنـ 142
مر األىمية، لحديث اٍبًف عي لالمحكـ منيا ال  : "نىيىى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  مىرى محصر: أكؿ لحكـ الحي

ميًر األىٍىًميًَّة" كـً الحي ٍف ليحي ٍيبىرى عى يىٍكـى خى
(3). 

 (4)محصر التٍَّمر كالبيرّْ لكأباح بىٍيع العديد مف المأككالت النباتية كالمشركبات، منيا ال   
: "البيرُّ ٍنييمىا، عىًف النًَّبيّْ كالشَّعير كالبيقكليات كالممح كالعسؿ كغيرىا، عف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى  ، قىاؿى

كىىىاءى، كىالشًَّعيري ًبالشًَّعيًر ًربنا ًإالَّ ىىاءى كىىىاءى، كىالتٍَّمري ًبالتٍَّمًر ًربنا ًإالَّ ىىاءى كىىىاءى" (5)ًباٍلبيرّْ ًربنا، ًإالَّ ىىاءى 
(6) ،

تَّقىابض في الصَّرؼ في المىٍجمس، كىك كاٍستيدؿ بو عمى اٍشًترىاط ال"قاؿ ابف حجر رحمو ا تعالى: 
نيفة كالشَّافعي كعف مالؾ ال يجكز الصَّرؼ إال عند اإليجاب بالكبلـ، كلك اٍنتىقىبل مف ذلؾ  قكؿ أبي حى
كز عنده تىرىاًخي القىٍبض في الصَّرؼ سكاء  ييمىا، كمىٍذىىبيو أنو ال يىجي المىٍكضع إلى آخر لـ يىًصح تىقىابيضي

                                                           
ـٍ يىًجٍد مىاءن كىالى تيرىابنا )أخرجو البخارم؛ كتاب: التَّ ( (1 دَّثىنىا زىكىًريَّاءي 336/ رقـ 74/ 1يمـ، باب: ًإذىا لى        (، قاؿ: حى
اا ـي ٍبفي عيٍركىةى، عىٍف أىًبيًو، عىٍف عى دَّثىنىا ًىشىا : حى ، قىاؿى ٍبدي المًَّو ٍبفي نيمىٍيرو دَّثىنىا عى : حى ٍت... ًئشىةى، أىنَّيىا اٍستىعىارى ٍبفي يىٍحيىى، قىاؿى

 الحديث.
 (.138/ 9شرح صحيح البخارم )( (2
 (.180ص) تخريجوسبؽ  ((3

: كىًىيى اٍلًحٍنطىةي، اٍلكىاًحدىةي بيرَّةه". انظر: مقاييس المغة )( (4  (. قمت: يعني القمح.179/ 1قاؿ ابف فارس: "اٍلبيرُّ
طَّابي: "كأصحاب الحديث يقكلكف ىا كىا مقصكريف، كالصكاب مدى( (5 ما كنىصب األلؼ منيما. كقكلو ىا قاؿ الخى

إنما ىك قكؿ الرجؿ لصاحبو إذا ناكلو الشيء ىاؾ أم خذ، فأسقطكا الكاؼ منو كعكضكه المد بدالن مف الكاؼ، ييقاؿ 
". انظر: معالـ السنف )  (.68 – 67/ 3لمكاحد ىا كاالثنيف ىا، كما بزيادة الميـ كلمجماعة ىاـؤ

دَّثىنىا (، قاؿ: 2170/ رقـ 73/ 3باب: بىٍيًع التٍَّمًر ًبالتٍَّمًر )أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، ( (6 ًليًد، حى دَّثىنىا أىبيك الكى حى
ًف النًَّبيّْ  ٍنييمىا، عى ، سىًمعى عيمىرى رىًضيى المَّوي عى اًلًؾ ٍبًف أىٍكسو ، عىٍف مى ، عىًف اٍبًف ًشيىابو : الحديث.المٍَّيثي  ، قىاؿى
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اًمتً (1)"ك تفرقاكانا في المىجمس أ الفصؿ الثاني : قىاؿى رىسيكؿي اً  ، كعىٍف عيبىادىةى ٍبًف الصَّ : "الذَّىىبي ، قىاؿى
، كىالشًَّعيري ًبالشًَّعيًر، كىالتٍَّمري ًبالتٍَّمًر، كىاٍلًمٍمحي  ًة، كىاٍلبيرُّ ًباٍلبيرّْ ةي ًباٍلًفضَّ ، ًبالذَّىىًب، كىاٍلًفضَّ  ًباٍلًمٍمًح، ًمٍثبلن ًبًمٍثؿو

"سىكىاءن بً  ، ًإذىا كىافى يىدنا ًبيىدو ، فىًبيعيكا كىٍيؼى ًشٍئتيـٍ ، فىًإذىا اٍختىمىفىٍت ىىًذًه اأٍلىٍصنىاؼي ، يىدنا ًبيىدو سىكىاءو
(2). 

      العسؿ، ففي شيربو شفاء، عىفً  -محصرلال -ارع الحكيـ أباحيا الشَّ كمف المشركبات التي  
" : ٍنييمىا، قىاؿى ، فىنىٍأكيميوي كىالى نىٍرفىعيوي"اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ، كعىٍف (3)كينَّا نيًصيبي ًفي مىغىاًزينىا العىسىؿى كىالًعنىبى

ٍنيىا، قىالىٍت: "كىافى النًَّبيُّ  اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى " عى ٍمكىاءي كىالعىسىؿي ييٍعًجبيوي الحى
    ، كعىٍف أىًبي سىًعيدو (4)

ٍدرم  " ثيَـّ أىتىى الثَّاًنيىةى،  ًبيَّ : أىفَّ رىجيبلن أىتىى النَّ الخي : "اٍسًقًو عىسىبلن : أىًخي يىٍشتىًكي بىٍطنىوي، فىقىاؿى فىقىاؿى
؟ فىقىاؿى  : قىٍد فىعىٍمتي " ثيَـّ أىتىاهي فىقىاؿى : "اٍسًقًو عىسىبلن " ثيَـّ أىتىاهي الثَّاًلثىةى فىقىاؿى : "اٍسًقًو عىسىبلن دىؽى المَّوي، فىقىاؿى : "صى

كىذىبى بىٍطفي  " كى ، اٍسًقًو عىسىبلن :  (5)أىًخيؾى ا، قىاؿى ٍنييمى ٍبًد المًَّو رىًضيى المَّوي عى اًبرى ٍبفى عى فىسىقىاهي فىبىرىأى، كعىٍف جى
: "ًإٍف كىافى فً  سىًمٍعتي النًَّبيَّ  ـٍ يىقيكؿي ،  -ًفي شىٍيءو ًمٍف أىٍدًكيىًتكيـٍ  أىٍك: يىكيكفي -ي شىٍيءو ًمٍف أىٍدًكيىًتكي ٍيره خى

"فىًفي شىرٍ  ا أيًحبُّ أىٍف أىٍكتىًكمى مى ، أىٍك لىٍذعىةو ًبنىارو تيكىاًفؽي الدَّاءى، كى ، أىٍك شىٍربىًة عىسىؿو ـو طىًة ًمٍحجى
(6). 

راء، كلكف باٍلًمثؿ ببل زيادة حتى ال تيؤىدم فالتٍَّمر كالبيرّْ كالشَّعير مف األمكر الميباحة في البىٍيع كالشّْ  
ٍرمة البىٍيع كالشّْ  با األمكاؿ، كقد أباح الشَّارع راء بالرّْ إلى حي با، كمف األمكر التي يىٍكثير فييا حيصكؿ الرّْ

رافة كلكف بضكابط.  الحكيـ الصّْ
 
 

                                                           
 (.378/ 4فتح البارم )( (1
ًرًؽ نىٍقدنا ) ((2 بىٍيًع الذَّىىًب ًباٍلكى ٍرًؼ كى دَّثىنىا 1587/ رقـ 1211/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: الميساقاة، باب: الصَّ (، قاؿ: حى

، كىالمٍَّفظي اًلٍبًف أىًبي شىٍيبىةى، قى  ـى اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍسحى ك النَّاًقدي، كىاً  قىاؿى اؿى ًإٍسحى أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، كىعىٍمره نىا، كى اؽي: أىٍخبىرى
بىةى، عىٍف أىًبي اأٍلىٍشعىثً  ذَّاًء، عىٍف أىًبي ًقبلى اًلدو اٍلحى ، عىٍف خى دَّثىنىا سيٍفيىافي ًكيعه، حى دَّثىنىا كى رىاًف: حى اًمًت، اآٍلخى ، عىٍف عيبىادىةى ٍبًف الصَّ

: قىاؿى رىسيكؿي اً   : الحديث.قىاؿى
ٍرًب )أخرجو البخارم؛ كتاب: فرض الخي ( (3 ا ييًصيبي ًمفى الطَّعىاـً ًفي أىٍرًض الحى / رقـ 96 – 95/ 4مس، باب: مى

ًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي 3154 ، عى ٍف نىاًفعو ، عى ٍف أىيُّكبى ، عى ٍيدو ادي ٍبفي زى مَّ دَّثىنىا حى دَّثىنىا ميسىدَّده، حى : (، قاؿ: حى ا، قىاؿى ٍنييمى عى
 الحديث.

 (.232سبؽ تخريجو )ص( (4
 (.187سبؽ تخريجو )ص( (5
 (.232سبؽ تخريجو )ص( (6
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رافة .7 الفصؿ الثاني  .(1)الص 
 الماؿ ىك عماد الحياة االقتصادية، كال ًغنىى لمنَّاس عف تىبديؿ أمكاليـ إلى غيرىا مف الدَّراىـ  

ٍيدى كما في مقاميا، لذلؾ أباح لنا الشَّارع ال ، كىزى                حكيـ الصَّرؼ، قىاىؿ البىرىاءى ٍبفى عىاًزبو
ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو ا مىى عى ٍيًف عى ٍنييمىا: كينَّا تىاًجرى ـى رىًضيى المَّوي عى عىًف  ، فىسىأىٍلنىا رىسيكؿى المًَّو ٍبفى أىٍرقى

، كى  : "ًإٍف كىافى يىدنا ًبيىدو فىبلى بىٍأسى ٍرًؼ، فىقىاؿى ٍف كىافى نىسىاءن الصَّ " (2)اً  كال بد مف التقابض في ، (3)فىبلى يىٍصميحي
ٍدًرمّْ مع اتحاد العمة كيمـز بيع الجنس بالجنس المجمس،  : أىفَّ ببل تفاضؿ، عىٍف أىًبي سىًعيدو الخي
، كىالى تيشً  رىسيكؿى المًَّو  : "الى تىًبيعيكا الذَّىىبى ًبالذَّىىًب ًإالَّ ًمٍثبلن ًبًمٍثؿو ، كىالى تىًبيعيكا  فُّكاقىاؿى مىى بىٍعضو يىا عى بىٍعضى

اًئبنا ًبنىاجً  ، كىالى تىًبيعيكا ًمٍنيىا غى مىى بىٍعضو يىا عى ، كىالى تيًشفُّكا بىٍعضى ًرًؽ ًإالَّ ًمٍثبلن ًبًمٍثؿو "الكىًرؽى ًبالكى ، بذلؾ (4)زو
نيي عنو في التّْجارة المكصؿ نككف قد التزمنا الطَّريؽ القىكيـ في التّْجارة، كابتعدنا عف الطَّريؽ المى 

 إلى االنييار االقتصادم.
 َتنمية الث روة الت جارية مف خالؿ نيي الش ارع الحكيـ عف أنواع مف الت جارات.اني: المقصد الث  

رىسىـ لنا الشَّارع الحكيـ الطَّريؽ المستقيـ لمتّْجارة، كلـ يىٍغفىؿ عف بياف الطَّريؽ اٍلًمعكج الميؤدم 
ٍثـً كىاٍلعيٍدكىاًف تعالى: ﴿ا ؾ كالخسارة، قاؿ لمميال مىى اإٍلً نيكا عى مىى اٍلًبرّْ كىالتٍَّقكىل كىالى تىعىاكى نيكا عى تىعىاكى  كى

﴿الًَّذيفى يىتًَّبعيكفى الرَّسيكؿى النًَّبيَّ [، كقاؿ في آية أخرل: 2]المائدة:  ﴾كىاتَّقيكا المَّوى ًإفَّ المَّوى شىًديدي اٍلًعقىابً 
ـٍ عى اأٍلي  يىٍنيىاىي كًؼ كى ـٍ ًباٍلمىٍعري ٍنًجيًؿ يىٍأميريىي ـٍ ًفي التٍَّكرىاًة كىاإٍلً ييًحؿُّ مّْيَّ الًَّذم يىًجديكنىوي مىٍكتيكبنا ًعٍندىىي ًف اٍلميٍنكىًر كى

﴾ ]األعراؼ:  بىاًئثى ـي اٍلخى مىٍيًي ـي عى رّْ ييحى ًنيي عنيا الفمف ال [،157لىييـي الطَّيّْبىاًت كى  عمى سبيؿ تّْجارات اٍلمى
 الحصر، ما يمي: 

                                                           
ًرؼى ًإلىى الدَّرىاًىـً ( (1 ، كىأىفَّ الدّْينىارى صي ًرؼى ًإلىى شىٍيءو ٍرًؼ ًعٍندىنىا أىنَّوي شىٍيءه صي مىٍعنىى الصَّ ، أىٍم ريًجعى قاؿ ابف فارس: "كى

ًمٍنوي اٍشتيؽَّ  : كى ًميؿي ٍذتى بىدىلىوي. قىاؿى اٍلخى ًر". انظر: مقاييس المغة  ًإلىٍييىا، ًإذىا أىخى ا ًإلىى اآٍلخى دىىيمى ًفيّْ ؛ ًلتىٍصًريًفًو أىحى ٍيرى اٍسـي الصَّ
اني: "الصَّرؼ: في المغة: الدفع كالرد، كفي الشريعة: بيع األثماف بعضيا ببعض". انظر: 343/ 3) ٍرجى (. كقاؿ الجي

 (.132التَّعريفات )ص
يىكيكفي قاؿ ابف األثير: "النٍَّسءي: التٍَّأًخيري ( (2 ٍرتىو. كالنَّسىاءي: االسـي، كى : نىسىٍأتي الشيءى نىٍسأن، كأىٍنسىٍأتيوي ًإٍنسىاءن، ًإذىا أخَّ ، ييقىاؿي

 (.44/ 5ًفي العيٍمر كىالدّْيًف". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )
ارىًة ًفي البىرّْ )( (3 ًف اٍبًف (، قاؿ: 2060/ رقـ 55/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: التّْجى ، عى دَّثىنىا أىبيك عىاًصـو حى

ٍرًؼ، فىسىأىٍلتي  : كيٍنتي أىتًَّجري ًفي الصَّ ، عىٍف أىًبي الًمٍنيىاًؿ، قىاؿى ك ٍبفي ًدينىارو ًني عىٍمري : أىٍخبىرى ، قىاؿى ٍيجو رى ٍيدى ٍبفى أىٍرقىـى  جي ، زى
: قىاؿى النًَّبيُّ  دَّثىًني الفىٍضؿي ٍبفي يى فىقىاؿى ك ، ح كحى ًني عىٍمري ، أىٍخبىرى ٍيجو رى : اٍبفي جي ، قىاؿى مَّدو اجي ٍبفي ميحى جَّ دَّثىنىا الحى ، حى     ٍعقيكبى

يٍ ا ، كىزى : سىأىٍلتي البىرىاءى ٍبفى عىاًزبو : أىنَّييمىا سىًمعىا أىبىا الًمٍنيىاًؿ، يىقيكؿي اًمري ٍبفي ميٍصعىبو ، كىعى ـى ٍبفي ًدينىارو رىًضيى المَّوي دى ٍبفى أىٍرقى
ٍرًؼ، فىقىاالى: ٍنييمىاعى  ًف الصَّ  الحديث. عى
 (.275سبؽ تخريجو )ص( (4
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 وجميع الُمسكرات والُمخدرات. (1)الن ْيي عف َبْيع وشراء الَخمر .1 الفصؿ الثاني
ٍنيي عنيا، قاؿ  مر كجميع الميسكرات كالميخدرات مف التّْجارات المى تعالى: ﴿يىٍسأىليكنىؾى ا الخى

مىنىاًفعي ًلم ا ًإٍثـه كىًبيره كى ٍيًسًر قيٍؿ ًفيًيمى ٍمًر كىاٍلمى ًف اٍلخى ا أىٍكبىري ًمٍف نىٍفًعًيمىا﴾ ]البقرة: عى ٍثميييمى [، 219نَّاًس كىاً 
رىجى النَّ  بىا، "خى ٍنيىا، قىالىٍت: لىمَّا أيٍنًزلىًت اآليىاتي ًمٍف سيكرىًة البىقىرىًة ًفي الرّْ ًإلىى  ًبيُّ كعىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى

رَّ  مىى النَّاًس، ثيَـّ حى ٍمًر"المىٍسًجًد فىقىرىأىىيفَّ عى ارىةى الخى ـى ًتجى
: سىًمٍعتي عيمىرى كعىًف اٍبًف عيمىرى ، (2)  ، قىاؿى

مىى ًمٍنبىًر النًَّبيّْ  : "أىمَّا بىٍعدي، أىيُّيىاعى ٍمسىةو ًمٍف: الًعنىًب  ، يىقيكؿي ٍمًر، كىٍىيى ًمٍف خى ـي الخى النَّاسي ًإنَّوي نىزىؿى تىٍحًري
ًؿ كىالًحٍنطىًة كىال "كىالتٍَّمًر كىالعىسى امىرى العىٍقؿى ٍمري مىا خى شًَّعيًر، كىالخى

، أىفَّ  عىٍف أىًبي ميكسىى األٍشعرمك  ،(3)
مّْمىا كىالى تينىفّْرىا  النًَّبيَّ  يىسّْرىا، كىعى ا: "بىشّْرىا كى ًف، فىقىاؿى لىييمى ميعىاذنا ًإلىى اٍليىمى :  -بىعىثىوي كى ا "،  -كىأيرىاهي قىاؿى تىطىاكىعى كى

: فىمىمَّا كى  تَّى يىٍعًقدى، قىاؿى ًؿ ييٍطبىخي حى ـٍ شىرىابنا ًمفى اٍلعىسى : يىا رىسيكؿى اً، ًإفَّ لىيي عى أىبيك ميكسىى، فىقىاؿى لَّى رىجى
"كىاٍلًمٍزري ييٍصنىعي ًمفى الشًَّعيًر، فىقىاؿى رىسيكؿي اً  رىاـه ًة فىييكى حى ا أىٍسكىرى عىًف الصَّبلى : "كيؿُّ مى

كعىٍف  ،(4)
اًئشىةى رىضً  ًف النًَّبيّْ عى ٍنيىا، عى " يى المَّوي عى رىاـه : "كيؿُّ شىرىابو أىٍسكىرى فىييكى حى                ، كعىًف (5)قىاؿى

: قىاؿى رىسيكؿي اً  ٍنييمىا، قىاؿى مىٍف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى رىاـه، كى كيؿُّ ميٍسًكرو حى ، كى ٍمره : "كيؿُّ ميٍسًكرو خى
ٍمرى ًفي ٍبيىا ًفي اآٍلًخرىًة" شىًربى اٍلخى ـٍ يىٍشرى ـٍ يىتيٍب، لى الدٍُّنيىا فىمىاتى كىىيكى ييٍدًمنييىا لى

(6). 
بف العربي رحمو ا تعالى سبب عدـ شربو الخمر في الجنة، حيث قاؿ: كذلؾ اكذكر  

ًرمىو عند ًميقاًتو كالكارث فإنَّو إذا قىتىؿ مي ألنَّو استعجؿ ما أيًمر  ثىو فإنَّو ييٍحرىـ بتأخيره كىكيًعد بو فىحي كىرّْ

                                                           
الىطىًة ًفي سىٍترو ( (1 مىى التٍَّغًطيىًة، كىاٍلميخى ـي كىالرَّاءي أىٍصؿه كىاًحده يىديؿُّ عى اءي كىاٍلًمي ( اٍلخى مىرى : الشَّرىابي قاؿ ابف فارس: ")خى ٍمري . فىاٍلخى

". انظر: مقاييس المغة ) كؼي  (.215/ 2اٍلمىٍعري
 (.56سبؽ تخريجو )ص( (2
ـي ًرٍجسه ًمٍف عىمىًؿ ﴿أخرجو البخارم؛ كتاب: تفسير القرآف، باب: قىٍكًلًو: ( (3 ابي كىاألىٍزالى ٍيًسري كىاألىٍنصى ٍمري كىالمى ا الخى ًإنَّمى

اؽي ٍبفي ًإٍبرىاىً 4619/ رقـ 54 - 53/ 6[ )90]المائدة:  ﴾الشٍَّيطىافً  دَّثىنىا ًإٍسحى نىا ًعيسىى، (، قاؿ: حى ، أىٍخبىرى ٍنظىًميُّ ـى الحى ي
: سىًمٍعتي عيمىرى  ، قىاؿى ًف اٍبًف عيمىرى ، عى ًف الشٍَّعًبيّْ ، عى يَّافى ٍف أىًبي حى ، عى مىى ًمٍنبىًر النًَّبيّْ  كىاٍبفي ًإٍدًريسى : عى ، يىقيكؿي

 الحديث.
مٍ ( (4 رىاـه )أخرجو مسمـ؛ كتاب: األشربة، باب: بىيىاًف أىفَّ كيؿَّ ميٍسًكرو خى ٍمرو حى (، 1733/ رقـ 1586/ 3ره كىأىفَّ كيؿَّ خى

ك، سىًمعىوي ًمٍف سىًعيًد ٍبًف أىًبي بيٍردىةى، عىٍف  ، عىٍف عىٍمرو دَّثىنىا سيٍفيىافي ، حى مَّدي ٍبفي عىبَّادو دَّثىنىا ميحى دًّْه، أىفَّ قاؿ: حى    أىًبيًو، عىٍف جى
ميعىاذنا ًإلىى اٍليىمى  النًَّبيَّ  ا: الحديث.بىعىثىوي كى  ًف، فىقىاؿى لىييمى

 (.62سبؽ تخريجو )ص( (5
رىاـه )( (6 ٍمرو حى ٍمره كىأىفَّ كيؿَّ خى (، 2003/ رقـ 1587/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: األشربة، باب: بىيىاًف أىفَّ كيؿَّ ميٍسًكرو خى

دَّثىنىا : حى ، قىاالى ، كىأىبيك كىاًمؿو ًبيًع اٍلعىتىًكيُّ دَّثىنىا أىبيك الرَّ ، عىًف  قاؿ: حى ، عىٍف نىاًفعو دَّثىنىا أىيُّكبي ، حى ٍيدو ادي ٍبفي زى مَّ                 حى
ا اٍبًف عيمىرى  ٍنييمى : قىاؿى رىسيكؿي اً رىًضيى المَّوي عى  : الحديث.، قىاؿى
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اًلو الفصؿ الثاني ًميرىاثيو الٍسًتٍعجى
ٍبًد المًَّو (1) اًبًر ٍبًف عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ، كعىٍف جى ا أىٍسكىرى كىًثيريهي، فىقىًميميوي ، قىاؿى : "مى

" رىاـه حى
ٍبًد  كقد بىيف النَّبي  ،(2) المًَّو عقاب مف يشرب تمؾ الميسكرات كالميخدرات كلـ يتب منيا، عىٍف عى

ا: أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ا ٍنييمى ـٍ يىتيٍب ًمٍنيىا،  ٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ٍمرى ًفي الدٍُّنيىا، ثيَـّ لى ٍف شىًربى الخى : "مى قىاؿى
ًرمىيىا ًفي اآلًخرىًة" حي
(3.) 

                                                           
 (.32/ 10فتح البارم البف حجر )( (1

ًف الٍ  كأخرجو أب( (2 دَّثىنىا قيتىٍيبىةي، 3681/ رقـ 327/ 3ميٍسًكًر )داكد في سننو؛ كتاب: األشربة، باب: النٍَّيًي عى (، قاؿ: حى
ًد ٍبًف اٍلميٍنكى  مَّ دى ٍبًف بىٍكًر ٍبًف أىًبي اٍلفيرىاًت، عىٍف ميحى ٍف دىاكي ، عى ٍعفىرو اًعيؿي يىٍعًني اٍبفى جى دَّثىنىا ًإٍسمى اًبًر حى             ًدًر، عىٍف جى

ٍبًد المًَّو ا : قىاؿى رىسيكؿي ٍبًف عى  : الحديث.المًَّو  ، قىاؿى
 تخريج الحديث:

( 3393/ رقـ 1125/ 2( بمثمو، كأخرجو ابف ماجة في سننو )1865/ رقـ 292/ 4أخرجو التّْرمذم في سننو )
/ رقـ 202/ 12اف في صحيحو )بَّ ( بمثمو، كأخرجو ابف حً 14703/ رقـ 51/ 23بمثمو، كأخرجو أحمد في مسنده )

 اكد بف بكر بف أبي الفيرات بو.( بنحكه، أربعتيـ مف طريؽ د5382
دَّثىنىا يىٍحيىى يىٍعًني 5607/ رقـ 300/ 8كلو شاىد عف النَّسائي في سننو ) : حى ، قىاؿى نىا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي سىًعيدو (، قاؿ: أىٍخبىرى

ٍف أىًبيًو، عى  ، عى ك ٍبفي شيعىٍيبو دَّثىنىا عىٍمري : حى ، عىٍف عيبىٍيًد المًَّو، قىاؿى دًّْه، عىًف النًَّبيّْ اٍبفى سىًعيدو ا أىٍسكىرى كىًثيريهي،  ٍف جى : "مى قىاؿى
." رىاـه  فىقىًميميوي حى

 دراسة رواة الحديث:
األشجعي مكالىـ المدني صدكؽ، قاؿ يحيى بف معيف: "ثقة"،  داود بف بكر بف أبي الُفراتجميع ركاتو ثقات، إال 

 ، ذكره ابف ًحبَّاف في الثّْقات، كقاؿ ابف شاىيف:ٍتفّْ يس بالمى كقاؿ العجمي: "ثقة"، كقاؿ أبك حاتـ: "شيخ ال بأس بو ل
 "ثقة"، قاؿ عبد ا بف المبارؾ: "أنو ثقة ال يعمـ بو بأسنا"، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ".

/ 6(، الثّْقات البف ًحبَّاف )342/ 1(، معرفة الثّْقات لمعجمي )408/ 3انظر: الجرح كالتَّعديؿ البف أبي حاتـ )
 (.1777/ رقـ 198)صالبف حجر (، تقريب التَّيذيب 82)صالبف شاىيف ريخ أسماء الثّْقات (، تا281

 الحكـ عمى الحديث:
كما بينت في  –صدكؽ، كلو شاىد عند النَّسائي في سننو  داود بف بكر بف أبي الُفراتإسناده حسف، ألجؿ  قمت:

حيح لغيره، كالحديث صححو –التَّخريج  (، 5382/ رقـ 202/ 12ابف ًحبَّاف في صحيحو ) يتقكل متنو بو إلى الصَّ
(: "ىذا حديث حسف غريب"، قاؿ األلباني في إركاء الغميؿ في تخريج 1865/ رقـ 292/ 4قاؿ التّْرمذم في سننو )
سناده حسف، فإف رجالو ثقات رجاؿ الشَّيخيف غير داكد ىذا"، قاؿ شعيب43/ 8أحاديث منار السَّبيؿ )      (: "كا 

كقاؿ في تعميقاتو عمى مسند  (: "إسناده قكم"،5382/ 202/ 12) ي تعميقاتو عمى صحيح ابف ًحبَّافاألرنؤكط ف
 أعمـ.تعالى (: "صحيح لغيره، كىذا إسناد حسف". كا 14703/ رقـ 51/ 23أحمد )

ٍمري كىالمىٍيسً ﴿األشربة، باب: قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى:  :أخرجو البخارم؛ كتاب( (3 ا الخى ًؿ ًإنَّمى ابي كىاألىٍزالىـي ًرٍجسه ًمٍف عىمى ري كىاألىٍنصى
ـٍ تيٍفًمحيكفى  نىا 5575/ رقـ 104/ 7[ )90]المائدة:  ﴾الشٍَّيطىاًف، فىاٍجتىًنبيكهي لىعىمَّكي ، أىٍخبىرى ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى دَّثىنىا عى (، قاؿ: حى

ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى رىًضيى  ، عىٍف عى ٍف نىاًفعو ، عى اًلؾه ا: أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  مى ٍنييمى : الحديث. المَّوي عى  قىاؿى
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ك كالذم أشرنا إليو مف تحريـ تمؾ األشياء في اإلسبلـ إال حمايةن لمعينصر البىشىًرم الذم ى الفصؿ الثاني
ٍقمىو مف الفساد ًبشيربو  أساس التَّنمية، فكيؼ بو يىكيكف عينصرنا فعاالن في تىنمية االقتصاد كلـ يىٍسمىـ عى
رَّـ اإلسبلـ تمؾ المىشركب لما لو مف أضرار اقتصادية كاجتماعية  تمؾ الميسكرات كالميخدرات، لذلؾ حى

ٍيرىةى  لىبىفو فىنىظىرى  : "أيًتيى رىسيكؿي المًَّو  كبيرة، قىاؿى أىبيك ىيرى ، كى ٍمرو ٍيًف ًمٍف خى لىٍيمىةى أيٍسًرمى ًبًو ًبًإيًميىاءى ًبقىدىحى
ٍمرى غىكىتٍ  ٍذتى الخى ٍمدي ًلمًَّو الًَّذم ىىدىاؾى ًلٍمًفٍطرىًة، لىٍك أىخى : الحى ، قىاؿى ًجٍبًريؿي ذى المَّبىفى ا فىأىخى " ًإلىٍيًيمى ، فما (1)أيمَّتيؾى

 أعظىمييا مف نىعمة.
 ف َبْيع وشراء بعض الحيوانات.الن ْيي ع .2

اًرمّْ  ٍف أىًبي مىٍسعيكدو األىٍنصى نىيىى  : "أىفَّ رىسيكؿى المًَّو كمما نييى عف بىٍيعو كشراءه، الكمب: عى
ٍيًر البىًغيّْ  مى ٍف ثىمىًف الكىٍمًب، كى عى
ٍمكىافً (2) ، كىحي

، قاؿ ابف حجر رحمو ا تعالى: كظاىر (4)الكىاًىًف" (3)
ًزـ  ـ بىٍيعو كىك عاـ في كؿ كىمبو النَّيي تحري ًمف الى كز كى كز اٍقًتنىاؤه أك ال يىجي ميعىمَّمنا كاف أك غىيره مما يىجي

ٍتًمًفو  كز بىٍيعيو كتىًجب الًقيمىة عمى مي ٍتًمًفو كبذلؾ قاؿ الجميكر، كقاؿ مالؾ ال يىجي ذلؾ أف ال ًقيمة عمى مي
الًقٍيمىة، كقاؿ عطاء كالنٍَّخعي يجكز بىٍيع كىمب كعنو كالجميكر كعنو كقكؿ أبي حنيفة يىجيكز كتىًجب 

يد دكف غيره  .(5)الصَّ
ا، أىنَّوي: سىًمعى  ٍبًد المًَّو رىًضيى المَّوي عىٍنييمى اًبًر ٍبًف عى رّْـ بىٍيع الًخنزير، عىٍف جى         ككذلؾ حي

ـى الفىٍتًح كىىيكى ًبمىكَّةى: "ًإفَّ المَّوى رىسيكؿى المًَّو  ا ٍيتىًة كىالًخٍنًزيًر ، يىقيكؿي عى ٍمًر، كىالمى ـى بىٍيعى الخى رَّ كىرىسيكلىوي حى
ييٍدىىفي بً  ، كى ٍيتىًة، فىًإنَّيىا ييٍطمىى ًبيىا السُّفيفي كـى المى : يىا رىسيكؿى المًَّو، أىرىأىٍيتى شيحي "، فىًقيؿى ميكدي، كىاألىٍصنىاـً يىا الجي

                                                           
رىاـً ﴿أخرجو البخارم؛ كتاب: تفسير القرآف، باب: قىٍكًلًو: ( (1 ٍسًجًد الحى / 6[ )1]اإلسراء:  ﴾أىٍسرىل ًبعىٍبًدًه لىٍيبلن ًمفى المى
ٍبدي المًَّو، أى 4709/ رقـ 83 دَّثىنىا عى ، حى ٍبدىافي دَّثىنىا عى ٍنبىسىةي، (، قاؿ: حى دَّثىنىا عى ، حى اًلحو دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي صى ، ح كىحى نىا ييكنيسي ٍخبىرى

ٍيرىةى  ، قىاؿى اٍبفي الميسىيًّْب: قىاؿى أىبيك ىيرى ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى دَّثىنىا ييكنيسي  : الحديث.حى
ييقىاؿي لؤل( (2 ٍف كىافى ًفي قاؿ ابف األثير: "امرأة بغي" أىٍم فاًجرة، كجمعييا البىغىايىا. كى ُـّ، كىاً  ـٍ ييًرٍد ًبًو الذَّ ٍف لى مىة بىًغٌي كىاً 

ٍرأىةي تىٍبًغي ًبغىاءن  مىى ًزنىًة العييكب، كىاٍلًحرىاًف  -ًباٍلكىٍسرً  -اأٍلىٍصًؿ ذىمِّا، ييقىاؿي بىغىًت اٍلمى عىميكا الًبغىاء عى ًإذىا زنىٍت، فىًييى بىًغٌي، جى
 (.144/ 1ر النياية في غريب الحديث كاألثر )كالشّْرىاد، أًلىفَّ الٌزنىا عٍيب:. انظ

ٍمكىانان". انظر: الن( (3 مىٍكتيو أٍحميكه حي مىى كىيىانىًتو ييقىاؿي: حى ا ييٍعطاه ًمفى اأٍلىٍجًر كالرّْشكة عى ياية في قاؿ ابف األثير: "ىيكى مى
 (.435/ 1غريب الحديث كاألثر )

ًف الكى  ((4 نىا 2237/ رقـ 84/ 3ٍمًب )أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: ثىمى ، أىٍخبىرى ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى دَّثىنىا عى (، قاؿ: حى
اًرمّْ  ٍف أىًبي مىٍسعيكدو األىٍنصى ٍبًد الرٍَّحمىًف، عى ٍف أىًبي بىٍكًر ٍبًف عى ، عى ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى اًلؾه  : الحديث.مى

 (.426/ 4فتح البارم )( (5
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يىٍستىٍصًبحي  الفصؿ الثاني كى
: "الى، ىي  (1) ؟ فىقىاؿى "، ثيَـّ قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ًبيىا النَّاسي رىاـه : "قىاتىؿى المَّوي اليىييكدى  كى حى   ًعٍندى ذىًلؾى

مىميكهي، ثيَـّ بىاعيكهي، فىأىكىميكا ثىمىنىوي" كمىيىا جى ـى شيحي رَّ ًإفَّ المَّوى لىمَّا حى
أف قتؿ الًخنزير  ، كقد أخبر النَّبي (2)

ممة ما يفعمو سيدنا عيسى  ٍيرىةى  عند ييٍعتبر مف جي : قىاؿى نزكلو، عىًف أًبي ىيرى        ، يىقيكؿي
، رىسيكؿي المًَّو  ًميبى كىمنا ميٍقًسطنا، فىيىٍكًسرى الصَّ ـى حى ٍريى ـٍ اٍبفي مى : "كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه، لىييكًشكىفَّ أىٍف يىٍنًزؿى ًفيكي

يىًفيضى المىاؿي  عى الًجٍزيىةى، كى يىضى ، كى يىٍقتيؿى الًخٍنًزيرى ده" كى تَّى الى يىٍقبىمىوي أىحى كقد ترجـ البخارم رحمو ا ، (3)حى
 .(4)تعالى لمحديث بباب قتؿ الخنزير

أم ىؿ ييشرع كما شرع تحريـ أكمو، ككجو دخكلو في "قاؿ ابف حجر رحمو ا تعالى: 
كز بىٍيعو أىجمع " تعالى: ، كقاؿ ابف بطاؿ رحمو ا(5)"أبكاب البىٍيع اإلشارة إلى أف ما أمر بقتمو ال يىجي

ؤذل مما ال يبمغ العمماء عمى أف بىٍيع الًخنزير كشراءه حراـ، كأجمعكا عمى قتؿ كؿ ما ييستضر بو كيي 
الميٍحـر بقتميا، فالًخنزير أكلى بذلؾ، لشدة أىذىاه، أال ترل  أذل الًخنزير، كالفىكاسؽ التي أمر النَّبي 
 .(6)"كاجب أفَّ عيسى ابف مريـ يقتمو عند نيزكلو، فقتمو

 الن ْيي عف َبْيع وشراء ُلحـو الَمْيتة واألشياء الفاسدة. .3
كـ الميتة كاألشياء الفاسدة سكاء الفاسدة فسادنا مادينا أك شرعينا، لما فييا  ـ بيع ليحكـ كشيحي رّْ حي

اًبًر ٍبًف عىٍبًد المَّ  ، أىنَّوي: ًو مف الضَّرر عمى عمكد التَّنمية االقتصادية كأساسيا كىك اإلنساف، فعىٍف جى
ٍيتىًة كىالًخٍنًزيًر سىًمعى رىسيكؿى المًَّو  ٍمًر، كىالمى ـى بىٍيعى الخى رَّ ـى الفىٍتًح كىىيكى ًبمىكَّةى: "ًإفَّ المَّوى كىرىسيكلىوي حى ا ، يىقيكؿي عى

ٍيتىًة، فىًإنَّيىا ييٍطمى  كـى المى : يىا رىسيكؿى المًَّو، أىرىأىٍيتى شيحي "، فىًقيؿى ميكدي، كىاألىٍصنىاـً ييٍدىىفي ًبيىا الجي ، كى ى ًبيىا السُّفيفي
يىٍستىٍصًبحي  كى
"، ثيَـّ قىاؿى رىسيكؿي المًَّو   رىاـه : "الى، ىيكى حى ؟ فىقىاؿى : "قىاتىؿى المَّوي اليىييكدى ًعٍندى ذىلً  ًبيىا النَّاسي      ؾى

مىميكهي، ثيَـّ بىاعيكهي، فىأىكى  كمىيىا جى ـى شيحي رَّ نىوي"ًإفَّ المَّوى لىمَّا حى ميكا ثىمى
، كقد حيرّْمت ليحكمييا لما فييا مف مىفاسد (7)

                                                           
". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )قاؿ ابف األثير: " أىٍم ييشٍ ( (1 ـٍ يي  (.7/ 3ًعميكفى ًبيىا سيريجى
ٍيتىًة كىاألىٍصنىاـً )( (2 ، عىٍف 2236/ رقـ 84/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: بىٍيًع المى دَّثىنىا المٍَّيثي دَّثىنىا قيتىٍيبىةي، حى (، حى

، عىٍف عىطىاًء بٍ  ًبيبو ا، أىنَّوي: سىًمعى رىسيكؿى المًَّو يىًزيدى ٍبًف أىًبي حى ٍنييمى ٍبًد المًَّو رىًضيى المَّوي عى اًبًر ٍبًف عى ، عىٍف جى بىاحو ، ًف أىًبي رى
ـى الفىٍتًح كىىيكى ًبمىكَّةى: الحديث. ا  يىقيكؿي عى

دَّثىنىا قيتى 2222/ رقـ 82/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: قىٍتًؿ الًخٍنًزيًر )( (3 دَّثىنىا (، قاؿ: حى ، حى ٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو
ٍيرىةى  ، عىًف اٍبًف الميسىيًّْب أىنَّوي سىًمعى أىبىا ىيرى ، عىًف اٍبًف ًشيىابو : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو المٍَّيثي  : الحديث.، يىقيكؿي

 (.82/ 3صحيح البخارم )( (4

 (.414/ 4فتح البارم )( (5

 (.344/ 6شرح صحيح البخارم )( (6

 (.282ريجو )صسبؽ تخ( (7



ناعية والت جارية الث روة َتنمية خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج        الص 

 
281 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفصؿ الر ابع

حة أف  الفصؿ الثاني ٍعمكـ أف فىاقد الشيء ال ييعطيو، فكيؼ لفىاقد الصّْ كأضرار عمى صحة اإلنساف، ككما ىك مى
ا.  يىكيكف عينصرنا ميٍنتجن

ٍيرىةى   ال بد مف بىياف ما بالسّْمع مف عييكب، مىؿى   : أىفَّ رىسيكؿى اً فعىٍف أىًبي ىيرى : "مىٍف حى قىاؿى
مىٍف غىشَّنىا فىمىٍيسى ًمنَّا" حى فىمىٍيسى ًمنَّا، كى مىٍينىا السّْبلى كدة كبراءة السّْمع مف العيكب شىرط مييـ (1)عى ، فشرط الجى

ٍيرىةى  ٍبرىةً  أىفَّ رىسيكؿى اً  في التَّعامؿ بيف الباعة كالمشتريف، كعىٍف أىًبي ىيرى مىى صي مىرَّ عى
 طىعىاـو  
ابىٍتوي السَّمى  ؟" قىاؿى أىصى اًحبى الطَّعىاـً : "مىا ىىذىا يىا صى اًبعيوي بىمىبلن فىقىاؿى ؿى يىدىهي ًفييىا، فىنىالىٍت أىصى  اءي يىا فىأىٍدخى

، مىٍف غىشَّ فىمىٍيسى ًمنّْي" عىٍمتىوي فىٍكؽى الطَّعىاـً كىٍي يىرىاهي النَّاسي : "أىفىبلى جى رىسيكؿى اً، قىاؿى
(2). 

 عمى َبْيع أخيو.المرء راء شْيي عف َبْيع و الن   -4
ٍنييمىا، نيى النَّبي   عف بىٍيع اٍلمىرء عمى بىٍيع أخيو، لحديث عىٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى

تَّ أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  مىعى حى ، كىالى تىمىقٍَّكا السّْ مىى بىٍيًع بىٍعضو ـٍ عى كي : "الى يىًبيعي بىٍعضي ى ييٍيبىطى ًبيىا ًإلىى ، قىاؿى
ٍنييمىا كعىًف اٍبًف عيمىرى  ،(3)السُّكًؽ" مىى بىٍيًع أىًخيًو، كىالى  ، عىًف النًَّبيّْ رىًضيى المَّوي عى ؿي عى : "الى يىًبًع الرَّجي قىاؿى

مىى ًخٍطبىًة أىًخيًو، ًإالَّ أىٍف يىٍأذىفى لىوي" ٍنييمىارىًضيى المَّوي  ، كعىًف اٍبًف عيمىرى (4)يىٍخطيٍب عى  ، أىفَّ رىسيكؿى اً عى
" مىى بىٍيًع بىٍعضو ـٍ عى كي : "الى يىًبٍع بىٍعضي اًمرو ك ، (5)قىاؿى : "اٍلميٍؤًمفي أنو قاؿ: قاؿ رىسيكؿى اً  عف عيٍقبىةى ٍبفى عى

مىى بىٍيًع أىًخيًو، كىالى يىٍخطيبى عى  ك اٍلميٍؤًمًف، فىبلى يىًحؿُّ ًلٍمميٍؤًمًف أىٍف يىٍبتىاعى عى "أىخي تَّى يىذىرى مىى ًخٍطبىًة أىًخيًو حى
(6) ،

                                                           
 (.55سبؽ تخريجو )ص( (1

 (.55سبؽ تخريجو )ص( (2
اًحبىوي عىاصو آثً ( (3 ٍكبىاًف كىأىفَّ بىٍيعىوي مىٍرديكده أًلىفَّ صى ـه ًإذىا كىافى ًبًو أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: النٍَّيًي عىٍف تىمىقّْي الرُّ

اًلمنا كىىيكى ًخدىاعه ًفي البىٍيًع، كىالًخدىاعي  اًلؾه، 2156/ رقـ 72/ 3الى يىجيكزي )عى نىا مى ، أىٍخبىرى ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى دَّثىنىا عى (، قاؿ: حى
ا، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ٍنييمى ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ، عىٍف عى ٍف نىاًفعو :عى  الحديث. ، قىاؿى

تَّى يىٍأذىفى أىٍك يىٍتريؾى )أخرجو مسمـ؛ كتاب: النّْكاح، باب: تىٍحًريـً ( (4 مىى ًخٍطبىًة أىًخيًو، حى / رقـ 1032/ 2اٍلًخٍطبىًة عى
: حى 1412 ٍف يىٍحيىى اٍلقىطَّاًف، قىاؿى زيىىٍيره ًميعنا عى مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى، جى ميحى ، كى ٍربو دَّثىًني زيىىٍيري ٍبفي حى دَّثىنىا يىٍحيىى، عىٍف (، قاؿ: كحى

ًف اٍبًف عيمىرى عيبىٍيًد اً، أىٍخبىرى  ا ًني نىاًفعه، عى ٍنييمى ًف النًَّبيّْ رىًضيى المَّوي عى : الحديث. ، عى  قىاؿى
تىٍحًريـً النَّجٍ ( (5 مىى سىٍكًمًو، كى سىٍكًمًو عى مىى بىٍيًع أىًخيًو، كى ًؿ عى تىٍحًريـً أخرجو مسمـ؛ كتاب: البيكع، باب: تىٍحًريـً بىٍيًع الرَّجي ًش، كى

، عىًف 1412/ رقـ 1154/ 3التٍَّصًريىًة ) ٍف نىاًفعو ، عى اًلؾو مىى مى : قىرىٍأتي عى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى، قىاؿى            (، قاؿ: حى
ا اٍبًف عيمىرى  ٍنييمى : الحديث. ، أىفَّ رىسيكؿى اً رىًضيى المَّوي عى  قىاؿى

مىى خً ( (6 تَّى يىٍأذىفى أىٍك يىٍتريؾى )أخرجو مسمـ؛ كتاب: النّْكاح، باب: تىٍحًريـً اٍلًخٍطبىًة عى / رقـ 1034/ 2ٍطبىًة أىًخيًو، حى
ٍيًرًه، عىٍف يىًزيدى ٍبًف أىبً 1414 ًف المٍَّيًث كىغى ، عى ٍبدي اً ٍبفي كىٍىبو نىا عى دَّثىًني أىبيك الطَّاًىًر، أىٍخبىرى ٍف (، قاؿ: كحى ، عى ًبيبو    ي حى

ًف ٍبًف ًشمىاسىةى، أىنَّوي سىمً  ٍبًد الرٍَّحمى : ًإفَّ رىسيكؿى اً عى مىى اٍلًمٍنبىًر يىقيكؿي ، عى اًمرو : الحديث.عى عيٍقبىةى ٍبفى عى  ، قىاؿى
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الرَّجؿ عمى  (1)عف سىٍكـ ، كنىيىى النَّبي فيؤدم ذلؾ إلى التىشَّاجهر كفساد القمكب قبؿ فساد السّْمع الفصؿ الثاني
ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى مىى سىٍكـً أىًخيًو" ، أىفَّ رىسيكؿى اً سىٍكـ أخيو، عى ـي عى : "الى يىسيـً اٍلميٍسًم قىاؿى

   اؿ ، ق(2)
ـى الميتىباًيعاف ًفي الٌسٍمعة كيىتىقاىرىبى ااًلٍنًعقىادي، "ابف األثير رحمو ا تعالى:  ٍنوي أىٍف يىتىسىاكى كالمٍنيىُّ عى

يا ًمٍف يىًد الميشٍ  معةى كييٍخًرجى ري ييًريدي أىٍف يٍشتىرم ًتٍمؾى السّْ ًؿ بزيادة عمى ما اسفىيىًجيءي رجؿه آخى قٌر تترم اأٍلىكَّ
ٍيًف كرىًضيا ًبًو قىٍبؿى ااًلٍنًعقىاًد، فىذىًلؾى ممنكعه ًعٍندى الميقىارىبة، ًلمىا ًفيًو ًمفى اإلفٍ األمري عى  ساًد، مىٍيًو بىٍيفى اٍلميتىسىاًكمى

مةً  ًؿ العىٍرض كالمسىاكى  .(3)"كميباحه ًفي أكَّ
 راء ألي شيء بصورة ربوية.الن ْيي عف البيع والش   -5

با بأم كجو مف كجكىيا، قاؿ نىيىى الشَّارع الحكيـ عف التَّ   يىا أىيُّيىا الًَّذيفى ﴿ تعالى:ا عامؿ بالرّْ
ـٍ تىٍفعىميكا فىٍأذىنيكا ًبحى  بىا ًإٍف كيٍنتيـٍ ميٍؤًمًنيفى * فىًإٍف لى ا بىًقيى ًمفى الرّْ كا مى ذىري نيكا اتَّقيكا المَّوى كى ٍربو ًمفى المًَّو كىرىسيكًلًو آمى

ـٍ ري  ٍف تيٍبتيـٍ فىمىكي ـٍ الى تىٍظًمميكفى كىالى تيٍظمىميكفى كىاً  : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ك [، 279، 278]البقرة:  ﴾ءيكسي أىٍمكىاًلكي
ًبيعيكا ال ، كى ًة ًإالَّ سىكىاءن ًبسىكىاءو ةى ًبالًفضَّ ، كىالًفضَّ ًة، "الى تىًبيعيكا الذَّىىبى ًبالذَّىىًب ًإالَّ سىكىاءن ًبسىكىاءو ذَّىىبى ًبالًفضَّ

"كىالًفضَّ  ةى ًبالذَّىىًب كىٍيؼى ًشٍئتيـٍ
رافة، ، (4) فيذا أمر ببيع الجنس بالجنس ببل تفاضؿ كما كرد في الصّْ

التَّاجر أف يستخدـ رأس الماؿ في الميٍنتَّجات المشركعة التي تيٍربحو، كيىبتعد عف التَّعامؿ عمى ك 
با،  بىا كى تعالى: ﴿ا  قاؿكالتَّكنسب بالرّْ ؽي المَّوي الرّْ دىقىاًت كىالمَّوي الى ييًحبُّ كيؿَّ كىفَّارو أىًثيـو يىٍمحى  ﴾ييٍرًبي الصَّ

ٍدًرمَّ كعف [، 276]البقرة:  اءى ًببلىؿه أىبىي سىًعيدو الخي : جى ، فىقىاؿى (5)ًبتىٍمرو بىٍرًنيٍّ  ًإلىى النًَّبيّْ   ، قىاؿى
: كىافى ًعٍندىنى  لىوي النًَّبيُّ  اعو "ًمٍف أىٍيفى ىىذىا؟"، قىاؿى ًببلىؿه ٍيًف ًبصى اعى ، فىًبٍعتي ًمٍنوي صى ا تىٍمره رىًدمّّ

ـى (6) ، ًلنيٍطًع

                                                           
مىى طىمىًب الشٍَّيًء". انظر: مقاييس المغة )( (1 ـي أىٍصؿه يىديؿُّ عى ( السّْيفي كىاٍلكىاكي كىاٍلًمي ـى (. 118/ 3قاؿ ابف فارس: ")سىكي

مىةي: المي  ـى كقاؿ ابف األثير: "اٍلميسىاكى ـى يىسيكـي سىٍكمان، كسىاكى مىى الٌسٍمعًة كفىصؿي ثىمًنيا. ييقىاؿي سىا جاذىبىة بىٍيفى الباًئع كىاٍلميٍشتىًرم عى
". انظر: النّْ  ـى  (.425/ 2ياية في غريب الحديث كاألثر )كاٍستىا

مىى بىٍيًع أىًخيًو، كى ( (2 ًؿ عى تىٍحًريـً أخرجو مسمـ؛ كتاب: البيكع، باب: تىٍحًريـً بىٍيًع الرَّجي تىٍحًريـً النٍَّجًش، كى مىى سىٍكًمًو، كى سىٍكًمًو عى
اًعيؿي 1515/ رقـ 1154/ 3التٍَّصًريىًة ) دَّثىنىا ًإٍسمى ، قىاليكا: حى ٍجرو ، كىاٍبفي حي قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو ، كى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي أىيُّكبى (، قاؿ: حى

ًء، عىٍف  ًف اٍلعىبلى ، عى ٍعفىرو ٍيرىةى كىىيكى اٍبفي جى : الحديث. ، أىفَّ رىسيكؿى اً أىًبيًو، عىٍف أىًبي ىيرى  قىاؿى
 (.425/ 2النّْياية في غريب الحديث كاألثر )( (3
دىقىةي ٍبفي الفىٍضًؿ، 2175/ رقـ 74/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: بىٍيًع الذَّىىًب ًبالذَّىىًب )( (4 دَّثىنىا صى (، قاؿ: حى

نىا إً  ًف ٍبفي أىًبي بىٍكرىةى،أىٍخبىرى ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىنىا عى اؽى، حى دَّثىًني يىٍحيىى ٍبفي أىًبي ًإٍسحى : حى مىيَّةى، قىاؿى اًعيؿي ٍبفي عي : قىاؿى  ٍسمى         قىاؿى
 : الحديث.: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو أىبيك بىٍكرىةى 

: ضرب مف التٍَّمر أصفر مدكر، كىىيكى أىجكد التمك  ((5  (.149/ 12ر. انظر: عمدة القارم شرح صحيح البخارم )كىىيكى
اعنا، كىىي ( (6 قىٍد يىكيكفي ًمٍكيىاؿه ًمفى اٍلمىكىاًييًؿ صى كىاعي، كىىيكى ًإنىاءه ييٍشرىبي ًبًو، كى اعي كىالصُّ كى ًمٍف ذىاًت قاؿ ابف فارس: "فىالصَّ

ًكيًؿ". انظ ا أًلىنَّوي يىديكري ًباٍلمى اعن سيمّْيى صى ًمٍكياؿ يىسىع أٍربىعة  (. كقاؿ ابف األثير: "كىىيكى 321/ 3ر: مقاييس المغة )اٍلكىاًك، كى
ًقي ،أٍمدادو  اًز. كى ًبًو يقكؿي الشَّاًفًعيُّ كفيقياء اٍلًحجى ، كى ثيميثه ًباٍلًعرىاًقيّْ ًبوً كالمدُّ ميٍختىمىؼه ًفيًو، فىًقيؿى ىيكى ًرٍطؿه كى = ؿى ىيكى رٍطبلف، كى
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: "أىكَّهٍ  ، فىقىاؿى النًَّبيُّ النًَّبيَّ  الفصؿ الثاني ٍدتى أىٍف  (1)ًعٍندى ذىًلؾى لىًكٍف ًإذىا أىرى بىا، الى تىٍفعىٍؿ، كى بىا عىٍيفي الرّْ أىكٍَّه، عىٍيفي الرّْ
رى  ككم رحمو ا تعالى: "ىذا دىليؿ عمى أفَّ اٍلمىٍقبيكض ، قاؿ النَّ (2)، ثيَـّ اٍشتىًرًه"تىٍشتىًرمى فىًبًع التٍَّمرى ًببىٍيعو آخى

ذا رىدَّه اٍستىرىد الثَّمىف" ًببىٍيع فىاسد يجب رىدُّه عمى بىاًئعو كا 
، كقاؿ ابف حجر رحمو ا تعالى: "كفي (3)

اليو، ك  فيو النَّص عمى تىحريـ ًربىا اٍلفىٍضؿ، الحديث البحث عما يىٍستىريبي بو الشٍَّخص حتى يىٍنكىًشؼ حى
رشاديه إلى التَّكصؿ إلى اٍلميباحات كغيرىا،  كاىتماـ اإلماـ بأىٍمر الدّْيف كتىٍعًميميو ًلمىف ال يىٍعمىميو كا 

ب ٍفقىة الرّْ يّْد لو مف أنكاع المىٍطعيكمات كغيرىا، كفيو أف صى ٍتبيكًعو، كاٍنًتقىاء الجى ا ال كاىتماـ التَّاًبع ًبأىمر مى
اًبرو (4)تىًصح" : "لىعىفى رىسيكؿي اً ، كعىٍف جى ـٍ  ، قىاؿى : "ىي قىاؿى شىاًىدىٍيًو"، كى كىاًتبىوي، كى ميٍؤًكمىوي، كى بىا، كى آًكؿى الرّْ
سىكىاءه"
ىذا تصريح بتحريـ كتابة الميبىايعة بيف المتراًبيىٍيف كالشَّيادة "ككم رحمو ا تعالى: ، قاؿ النَّ (5)

ًفي عىانىة عمى اٍلبىاًطؿعمييما كى ـي اإٍلً  (.6)"ًو تىٍحًري
 فبل بد مف االبتعاد عف البيع بأم صكرة ربكية لما فيو مف الضَّرر.

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          

ًنيفىةى ك =  ذى أىبيك حى اًنيىةى أٍرطاؿ". انظر: النّْ أىخى اع خمسةى أٍرطاؿ كثميثان، أىٍك ثىمى ياية في غريب فيقياء الًعرىاؽ، فيككفي الصَّ
 (.60/ 3الحديث كاألثر )

: تىأىكَّهى: إً ( (1 مىٍييىا. ييقىاؿي ذىا قىاؿى أىكٍَّه كىأىٍكًه". انظر: قاؿ ابف فارس: ")أىكىهى( اٍليىٍمزىةي كىاٍلكىاكي كىاٍليىاءي كىًممىةه لىٍيسىٍت أىٍصبلن ييقىاسي عى
ًع، كىًىيى سىاًكنىةي اٍلكىاًك مىٍكسيك 162/ 1مقاييس المغة ) ؿي ًعٍندى الشّْكىايىًة كىالتَّكىجُّ رىةي (. كقاؿ ابف األثير: "أٍكه كىًممىةه يىقيكلييىا الرَّجي

 (.82/ 1ياية في غريب الحديث كاألثر )اٍليىاًء". انظر: النّْ 
ًكيؿي شىٍيئنا فىاًسدنا، فىبىٍيعيوي مىٍرديكده )أخرجو الب( (2 / رقـ 102 – 101/ 3خارم؛ كتاب: الككالة، باب: ًإذىا بىاعى الكى

ٍف يىٍحيىى، قىاؿى 2312 ، عى ـو دَّثىنىا ميعىاًكيىةي ىيكى اٍبفي سىبلَّ ، حى اًلحو دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي صى اؽي، حى دَّثىنىا ًإٍسحى : سىًمٍعتي عيٍقبىةى (، قاؿ: حى
ٍدًرمَّ ا ٍبًد الغىاًفًر، أىنَّوي سىًمعى أىبىا سىًعيدو الخي اءى ًببلىؿه ٍبفى عى : جى                                ...الحديث. ًإلىى النًَّبيّْ  ، قىاؿى

 (.22/ 11شرح النَّككم عمى مسمـ )( (3

 (.491/ 4فتح البارم )( (4

ميٍؤًكًمًو )أخرجو مسمـ؛ كتاب: الميساقاة، باب: لىٍعًف ( (5 بىا كى مَّدي 1598/ رقـ 1219/ 3آًكًؿ الرّْ دَّثىنىا ميحى      (، قاؿ: حى
نىا أىبيك الا دَّثىنىا ىيشىٍيـه، أىٍخبىرى ، كىعيٍثمىافي ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، قىاليكا: حى ٍربو بَّاًح، كىزيىىٍيري ٍبفي حى اًبرو ٍبفي الصَّ بىٍيًر، عىٍف جى ، قاؿ: زُّ

 الحديث.
 (.26/ 11ككم عمى مسمـ )شرح النَّ ( (6
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 .(1)رء الذي فيو غر راالن ْيي عف البيع والش   -6 الفصؿ الثاني
ر لما فيو مف أكؿ الماؿ بالباطؿ، كنشر العداكة بيف المسمميف،  يى النَّبي نى  عف بىٍيع الغىرى
ٍيرىةى عىٍف أىبً  : "نىيىى رىسيكؿي اً ي ىيرى ًر" ، قىاؿى اًة، كىعىٍف بىٍيًع اٍلغىرى ككم رحمو النَّ  ، قاؿ(2)عىٍف بىٍيًع اٍلحىصى

قىعىت  ديىا أىٍف يقكؿ ًبٍعتيؾ ًمف ىذه اأٍلىٍثكاب ما كى اة فىًفيو ثبلثي تىٍأًكيبلت أىحى ا تعالى: "أىمَّا بىٍيع اٍلحىصى
ييا، أك ًبٍعتيؾ مف ىذه األرض مف ىينَّا إلى ما اٍنتىيىت إليو ىذه اٍلحىصاة، عميو اٍلحىصاة التي أرم

كالثَّاني أف يىقيكؿ ًبٍعتيؾ عمى أىنَّؾ ًباٍلًخيار إلى أف أىٍرًمي بيذه اٍلحىصاة، كالثَّالث أف يىٍجعىبل نىٍفسى الرٍَّمي 
ر باٍلحىصاة بىٍيعىا فىيىقيكؿ إذا رىمىٍيت ىذا الثٍَّكب ًباٍلحىصاة فى  ًبيع ًمنؾ بكذا، كأىمَّا النٍَّيي عف بىٍيع اٍلغىرى ييك مى

ًصرة كىبىٍيع اآٍلًبؽ يىٍدخيؿ فيو مىسىائؿ كثيرة غىير ميٍنحى كاٍلمىعدكـ كاٍلمىٍجيكؿ كما  (3)فىيك أىٍصؿ عىًظيـ ... كى
بىيع السَّمؾ في اٍلمىاء ا ٍرع، ال ييٍقدىر عمى تىٍسًميمو كما لـ يىًتـ ًمٍمؾ اٍلبىائع عميو، كى لكثير كالمَّبىف في الضَّ

نىظىائر  شىاة مف ًشيىاه كى بىٍيع ثىٍكب مف أىٍثكىاب كى ٍبرة ميٍبيىما، كى ٍمؿ في اٍلبىطف كبىٍيع بعض الصُّ بىٍيع اٍلحى كى
 .(4")ذىًلؾ

عف ىذا الفعؿ إال لمصمحة البائع كالمشترم كمنع االختبلؼ بينيـ، فيككف  كما كاف نىٍييو 
 أمره، كال يشترم إال ما كاف معمكمنا مكجكدنا.المشترم عمى بينة مف 

 
 
 
 

                                                           
، كىبىٍيًع اٍلعىٍبًد اآٍلًبًؽ، كىالطَّ ( (1 ـٍ الى طىري الًَّذم الى ييٍدرىل أىيىكيكفي أى ًر، كىىيكى اٍلخى اًئًر ًفي اٍليىكىاًء، فىيىذىا قاؿ ابف فارس: بىٍيعي اٍلغىرى

ُـّ اٍلبىٍيعي ًفيًو أىبىدنا. انظر: مقاييس المغة ) ، (381/ 4نىاًقصه الى يىًت . كقاؿ ابف األثير: ىيكى مىا كىافى لىوي ظاًىر يىغيرُّ المشتىًرمى
. انظر: النّْ   (.355/ 3ياية في غريب الحديث كاألثر )كباًطفه مىٍجييكؿه

ره )( (2 اًة، كىاٍلبىٍيًع الًَّذم ًفيًو غىرى ًف بىٍيًع اٍلحىصى (، قاؿ: 1513/ رقـ 1153/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: البيكع، باب: بيٍطبلى
، كىأىبيك أيسىامىةى ك  يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو ، كى ٍبدي اً ٍبفي ًإٍدًريسى دَّثىنىا عى دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، حى دَّثىًني حى ، عىٍف عيبىٍيًد اً، ح كحى

، عىٍف عيبىٍيًد اً، دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو ، كىالمٍَّفظي لىوي، حى ٍربو ٍيرىةى  زيىىٍيري ٍبفي حى ٍف أىًبي ىيرى ًف اأٍلىٍعرىًج، عى نىاًد، عى دَّثىًني أىبيك الزّْ ، حى
:  الحديث. قىاؿى

. انظر: لساف العرب )( (3 ٍكؼو كىالى كدّْ عىمىؿو ٍيًر خى  (.3/ 10قاؿ ابف منظكر: اإًلباؽي: ىرىبي اٍلعىًبيًد كذىىابيـ ًمٍف غى
 (.156/ 10شرح النَّككم عمى مسمـ )( (4
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 .(1)الن ْيي عف اَلْبيع والش راء الذي فيو تناجش -7 الفصؿ الثاني
ٍيرىةى مما دعا إليو النَّبي         ، قىاؿى ، النٍَّيي عف التَّناجيش في البىٍيع، عٍف أبي ىيرى

مىى بىٍيًع أىًخيًو، رىسيكؿي المًَّو  ": "الى يىٍبتىاعي المىٍرءي عى اًضره ًلبىادو شيكا، كىالى يىًبٍع حى كىالى تىنىاجى
       عىٍف ك ، (2)

ٍيرىةى  : قىاؿى رىسيكؿي اً  أىًبي ىيرى كا، كىالى يىًبٍع ، قىاؿى كا، كىالى تىدىابىري شيكا، كىالى تىبىاغىضي اسىديكا، كىالى تىنىاجى : "الى تىحى
كيكنيكا ًعبىادى اً  ، كى مىى بىٍيًع بىٍعضو ـٍ عى كي ، الى يىٍظًمميوي كىالى يىٍخذيليوي، كىالى يىٍحًقريهي بىٍعضي ك اٍلميٍسًمـً ـي أىخي  ًإٍخكىاننا اٍلميٍسًم

ثى مىرَّاتو  ،التٍَّقكىل ىىاىينىا" ٍدًرًه ثىبلى ييًشيري ًإلىى صى ، كيؿُّ  ،كى ـى اهي اٍلميٍسًم ٍسًب اٍمًرئو ًمفى الشَّرّْ أىٍف يىٍحًقرى أىخى "ًبحى
مىى اٍلمي  وي"اٍلميٍسًمـً عى اليوي، كىًعٍرضي مى رىاـه، دىميوي، كى ٍسًمـً حى

: "نىيىى ، (3) ا، قىاؿى ٍنييمى كعىًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى
ًف النٍَّجًش" النًَّبيُّ  ثـ "ككم رحمو ا تعالى: ، قاؿ النَّ (4)عى حيح كاإٍلً جماع كاٍلبىٍيع صى راـ باإٍلً كىذا حى

ميعا، كال ًخيىار لٍمميٍشترم إف لـ ميٍختىص بالنًَّاجش إف لـ يىٍعمىـ ب و البىائع، فإف كىاطأىه عمى ذلؾ أىًثمنا جى
يىكيف مف البىائع ميكىاطأىة ككذا إف كانت في األىصح ألنَّو قىصَّر في ااًلٍغترار، كعف مالؾ ًركىاية أف 

ٍقتىًضيا ًلٍمفىسىاد عىؿ النٍَّيي عنو مي  .(5)"البىٍيع بىاًطؿ كىجى
ٍشترم مف رىغبة في شراء سمعة ما، فجاء ميٍشترم آخر كزاد في سعرىا مثبلن لك لـ يكف لممي 

معة، فىيىٍشتىرييا فىيىٍستىعمميا فبل يىًجدىا باٍلميكاصفات  كىك ال يريد الشّْراء، فىيىٍغتر الميٍشترم األكؿ بتمؾ السّْ
خبار غيره بذلؾ، مما ييحدث فىسا معة فىييؤثر التي قيمت فييا، فيك أىٍدعى ًلتىرؾ تمؾ السّْمع كا  دنا لمسّْ

بىائف حتى تكتمؿ العممية  سمبنا عمى االقتصاد، فإلى جانب أخبلؽ البائع البد مف كجكد أخبلؽ لمزَّ
 التَّنمكية االقتصادية.

 

                                                           
: أىٍف تيزىاًيدى قاؿ ابف ( (1 . ًمٍنوي النٍَّجشي مىى ًإثىارىًة شىٍيءو ًحيحه يىديؿُّ عى ـي كىالشّْيفي أىٍصؿه صى ( النُّكفي كىاٍلًجي  ًفي فارس: ")نىجىشى

ًبيًع ًبثىمىفو كىًثيرو ًليىٍنظيرى ًإلىٍيؾى النَّاًظري فىيىقىعى ًفيًو". انظر: مقاييس المغة ) كى أىٍف يىمدىح (. كقاؿ ابف األثير: "ىي 394/ 5اٍلمى
ًنيىا كىىيكى الى ييًريدي ًشراءىىا، ًليىقىع غيريه ًفييىا". انظر: النّْياي يا، أىٍك يىزيد ًفي ثىمى كّْجى ة في غريب الحديث السّْمعة ليينًفقىيا كييرى

ٍرجاني: ىك أف تزيد في ثمف سمعة كال رغبة لؾ في شرائيا. انظر: التَّعريفات )ص21/ 5كاألثر )  (.240(. كقاؿ الجي
وي )( (2 حي ، كىىىٍؿ ييًعينيوي أىٍك يىٍنصى اًضره ًلبىادو ًبغىٍيًر أىٍجرو / رقـ 72/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: ىىٍؿ يىًبيعي حى

، عىٍف سىًعيًد 2160 ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى ٍيجو رى ًني اٍبفي جي : أىٍخبىرى ، قىاؿى ـى دَّثىنىا المىكّْيُّ ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍبًف الميسىيًّْب، أىنَّوي سىًمعى (، قاؿ: حى
ٍيرىةى  : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو أىبىا ىيرى  : الحديث.، يىقيكؿي

 .(24)صتخريجو سبؽ ( (3
: "الى يىجيكزي ذىًلؾى البىٍيعي" )( (4 ٍف قىاؿى مى (، قاؿ: 2142/ رقـ 69/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: النٍَّجًش، كى

ٍبدي المَّ  دَّثىنىا عى ا... الحديث.حى ٍنييمى ، عىًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ٍف نىاًفعو ، عى اًلؾه دَّثىنىا مى ٍسمىمىةى، حى  ًو ٍبفي مى
 (.159/ 10شرح النَّككم عمى مسمـ )( (5
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 أمور يجب الت حمي بيا أو الت خمي عنيا في المعامالت الت جارية.الث: المطمب الث   الفصؿ الثاني
لمعينصر البىشرم أمكرنا يجب أٍف  ية، فمذا بىيَّف النَّبي مً حًميو قبؿ التَّ خـ التَّ مف مبدأ اإلسبل

يتىحمى بيا، كأمكر يجب أف يتىخمى عنيا في المعامبلت التّْجارية، أيبىيف جممة منيا في المقاصد 
 التَّالية.

 المقصد األوؿ: أمور يجب أف يَتحمى بيا الُمْسمـ في معامالتو الت جارية.
 يا:حمي بكمف األمكر الكاجب التَّ 

 الش جاعة في اختيار نوع الت جارة. -1
ًف ٍبفي عىٍكؼو    ٍبدي الرٍَّحمى ى رىسيكؿي المًَّو قىاؿى عى ًدينىةى آخى بىٍيفى سىٍعًد  : لىمَّا قىًدٍمنىا المى     بىٍيًني كى

ًبيعً ا ًبيًع، فىقىاؿى سىٍعدي ٍبفي الرَّ ، فىأىٍقسً  ٍبًف الرَّ اًر مىاالن  أىمَّ  كىاٍنظيٍر  ،ـي لىؾى ًنٍصؼى مىاًلي: ًإنّْي أىٍكثىري األىٍنصى
تىيَّ  ٍكجى ٍلتي  ىىًكيتى  زى ٍنيىا، لىؾى  نىزى مٍَّت، فىًإذىا عى كٍَّجتىيىا، حى ٍبدي  لىوي  فىقىاؿى : قىاؿى  تىزى ةى  الى : الرٍَّحمىفً  عى اجى  ًفي ًلي حى
ارىةه؟ ًفيوً  سيكؽو  ًمفٍ  ىىؿٍ  ذىًلؾى  ٍبدي  ًإلىٍيوً  دىافىغى : قىاؿى  ،(1)قىٍينيقىاعو  سيكؽي : قىاؿى  ًتجى  (2)ًبأىًقطو  فىأىتىى الرٍَّحمىًف، عى

، سىٍمفو اءى  أىفٍ  لىًبثى  فىمىا ،(3)الغيديكَّ  تىابىعى  ثيَـّ : قىاؿى  كى ٍبدي  جى مىٍيوً  الرٍَّحمىفً  عى ٍفرىةو  أىثىري  عى صي
          فىقىاؿى  ،(4)

؟"،: المًَّو  رىسيكؿي  كٍَّجتى ،: قىاؿى  "تىزى ـٍ مىٍف؟"،: قىاؿى  نىعى اًر، ًمفى  اٍمرىأىةن : اؿى قى  "كى ـٍ : قىاؿى  األىٍنصى ؟"، "كى  سيٍقتى
لىكٍ  "أىٍكًلـٍ :  النًَّبيُّ  لىوي  فىقىاؿى  -ذىىىبو  ًمفٍ  نىكىاةن  أىكٍ  - ذىىىبو  ًمفٍ  نىكىاةو  ًزنىةى : قىاؿى   .(6)"(5)ًبشىاةو  كى

                                                           
، كىىيكى ًبفىٍتحً ( (1 ـٍ ًدينىًة، أيضيفىت السُّكؽ ًإلىٍيًي ـٍ بىٍطف ًمٍف بيطيكًف يىييكد اٍلمى القاؼ كضـ النكف، كقد  قاؿ ابف األثير: "كىىي

 (.136/ 4تكسر كتيٍفتح". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )
فؼه يىاًبسه ميٍستىٍحًجر ييٍطبىخي ًبًو". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )( (2  (.57/ 1قاؿ ابف األثير: "كىىيكى لىبىفه ميجى
". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )أٍصؿ الغىٍد، كىىيكى الٍ قاؿ ابف االثير: "( (3 / 3يىٍكـي الًَّذم يىٍأًتي بىٍعدى يىٍكًمؾى

346.) 
 (.2103/ 5أىٍم: ًمفى الزٍَّعفىرىاًف. انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمميبلَّ القارم )( (4
ًليمىةن، مرقاة المفاتيح شرح( (5 (، كقاؿ ابف األثير: 2104/ 5مشكاة المصابيح ) قاؿ الميبلَّ القارم: أىًم: اتًَّخٍذ كى

ًة" ًىيى الطَّعاـ الًَّذم ييٍصنىع ًعٍندى العيٍرس. انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر ) ًليمى  (.226/ 5"اٍلكى
بلى ( (6 اءى ًفي قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: ﴿فىًإذىا قيًضيىًت الصَّ كا ًفي األىٍرًض أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: مىا جى ةي فىاٍنتىًشري

ارىةن أىٍك لىٍيكنا ا ذىا رىأىٍكا ًتجى ـٍ تيٍفًمحيكفى كىاً  كا المَّوى كىًثيرنا لىعىمَّكي ا قيٍؿ مىا كىاٍبتىغيكا ًمٍف فىٍضًؿ المًَّو كىاٍذكيري تىرىكيكؾى قىاًئمن كا ًإلىٍييىا كى    ٍنفىضُّ
ًمفى التّْ  ٍيره ًمفى المٍَّيًك كى ﴾ ]الجمعة: ًعٍندى المًَّو خى ٍيري الرَّاًزًقيفى ارىًة كىالمَّوي خى ـٍ ًباٍلبىاًطًؿ ًإالَّ 11جى ـٍ بىٍينىكي قىٍكًلًو: ﴿الى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي [، كى

﴾ ]النساء:  ـٍ ارىةن عىٍف تىرىاضو ًمٍنكي ٍبًد المَّ 2048/ رقـ 52/ 3[ )29أىٍف تىكيكفى ًتجى ٍبدي العىًزيًز ٍبفي عى دَّثىنىا عى دَّثىنىا (، قاؿ: حى ًو، حى
ًف ٍبفي عىٍكؼو  ٍبدي الرٍَّحمى : قىاؿى عى دًّْه، قىاؿى ، عىٍف أىًبيًو، عىٍف جى ـي ٍبفي سىٍعدو ًدينىةى آخىى رىسيكؿي المًَّو ًإٍبرىاًىي ا قىًدٍمنىا المى ... : لىمَّ

 الحديث.
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ًديث مىا يدؿ عمى أىنو الى بىأٍ "قاؿ العيني رحمو ا تعالى:    الفصؿ الثاني ًفي ىىذىا الحى ريؼ أىف س لمشَّ كى
ًفيو: اأٍلىٍخذ بالشّْ  رَّؼ ًفي السُّكؽ ًباٍلبيًع كىالشّْرىاء، كيتعفؼ بذلؾ عىمَّا يبذلو مف المىاؿ كىغىيره، كى دة يتىصى

ؽ مف اٍلعىٍيش مف  ناعات أكلى بنزاىة اأٍلىٍخبلى ًفيو: أىف اٍلعىٍيش مف الصّْ عمى نىفسو ًفي أىمر معاشو، كى
دقىات كشبيي ًفيو: المؤاخاة عمى التَّعاكف ًفي أىمر ا تىعىالىى، الًيبات كىالصَّ ارىة، كى ًفيو: اٍلبَّركىة لمتّْجى ما، كى

مىٍيوً   .(1)"كبذؿ المىاؿ لمف يؤاخى عى
 الت شاور فيما اختاره مف أنواع الت جارة. -2

ة التّْجار الشُّكرل أمر عظيـ في اإلسبلـ، كال تقتصر عمى التّْجارة بؿ في كؿ أمكر الحياة، ف  
أمرىا ليس بييف، فبل بد مف سؤاؿ أىؿ الخبرة في ذلؾ، كال بد مف التَّشاكر في حيثيات كأمكر 
مع الميربحة في التّْجارة، كال يتـ ذلؾ إال  التّْجارة، كفي كيفية الرّْبح كالبعد عف الخسارة، كاختيار السّْ

ـٍ ًفي  بسؤاؿ مف ليـ باع طكيؿ في ذلؾ، قاؿ ا تعالى: شىاًكٍرىي  .[159اأٍلىٍمًر﴾ ]آؿ عمراف: ﴿كى
 .االستخارة مع الت وكؿ واليقيف با  -3

اًبرو  ، تيعد االستخارة الخيطكة األكلى مف خيطكات النجاح في العمميات التّْجارية، عىٍف جى
: كىافى النًَّبيُّ  ارىةى ًفي األيميكًر كيمّْيىا، كىالسُّكرىًة ًمفى القيرٍ  قىاؿى َـّ ًباألىٍمًر فىٍميىٍركىٍع ييعىمّْمينىا ااًلٍسًتخى آًف: "ًإذىا ىى

، كىأىٍسأىليؾى ًمٍف فىضٍ  ًتؾى ، كىأىٍستىٍقًدريؾى ًبقيٍدرى : المَّييَـّ ًإنّْي أىٍستىًخيريؾى ًبًعٍمًمؾى ٍكعىتىٍيًف ثيَـّ يىقيكؿي ، فىًإنَّؾى رى ًمؾى العىًظيـً
ـي كىالى أىٍعمىـي، كىأىٍنتى عى  تىٍعمى ، كى ٍيره ًلي ًفي تىٍقًدري كىالى أىٍقًدري ـي الغيييكًب، المَّييَـّ ًإٍف كيٍنتى تىٍعمىـي أىفَّ ىىذىا األىٍمرى خى بلَّ

اًقبىًة أىٍمًرم ًديًني كى  اًجًؿ أىٍمًرم كىآًجًموً أىٍك قىاؿى -مىعىاًشي كىعى ـي أىفَّ ىىذىا  -: ًفي عى ٍف كيٍنتى تىٍعمى فىاٍقديٍرهي ًلي، كىاً 
اًقبىًة أىٍمًرم مىعى األىٍمرى شىرّّ ًلي ًفي ًديًني كى  : ًفي عىاًجًؿ أى -اًشي كىعى فىاٍصًرٍفوي عىنّْي  -ٍمًرم كىآًجًموً أىٍك قىاؿى

تىوي" كىاٍصًرٍفًني اجى ييسىمّْي حى ًني ًبًو، كى ، ثيَـّ رىضّْ ٍيثي كىافى ٍيرى حى ٍنوي، كىاٍقديٍر ًلي الخى عى
، فبعد قيامو بذلؾ فإف (2)

كؿ   كاف في ىذا الشيء خيره ليذا اإلنساف يسره ا ف كاف شرنا لو أبعده عنو، كمف يتىكى لو، كا 
ا ا فيك حسبو، قاؿ  عمى ا  ٍف يىتًَّؽ المَّوى يىٍجعىٍؿ لىوي مىٍخرىجن مى ٍيثي الى  *تعالى: ﴿كى ٍقوي ًمٍف حى يىٍرزي كى

ٍسبيوي ًإفَّ المَّوى بىاًلغي أىٍمًرًه قى  مىى المًَّو فىييكى حى كٍَّؿ عى مىٍف يىتىكى عىؿى المَّوي ًلكيؿّْ شىٍيءو قىٍدرنا﴾ ]الطبلؽ: يىٍحتىًسبي كى ٍد جى
مبة يسير عمييا التَّاجر في تجارتو أال كىي المعرفة كالتَّفقو في 3، 2 [، كال بد مف كجكد قاعدة صي

كة مكصمةن إلى النَّجاح.  البىٍيع حتى يىسير ًبخيطى ثابتة مىٍرجي

                                                           
 (.164/ 11عمدة القارم شرح صحيح البخارم )( (1
ارىًة )أخرجو البخارم؛ كتاب: الدَّعكا( (2 اًء ًعٍندى ااًلٍسًتخى دَّثىنىا ميطىرّْؼي 6382/ رقـ 81/ 8ت، باب: الدُّعى     (، قاؿ: حى
ًد ٍبًف الميٍنكىًدًر، عىفٍ ا مَّ ًف ٍبفي أىًبي المىكىاًؿ، عىٍف ميحى ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىنىا عى ، حى ٍبًد المًَّو أىبيك ميٍصعىبو اًبرو ٍبفي عى : الحديث. جى  ، قىاؿى
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قاؿى  الفصؿ الثاني كَّؿٍ ا كى مىى ا﴾] آؿ عمراف :  تىعىالىى :﴿فىًإذىا عىزىٍمتى فىتىكى        كعىٍف عيمىرى ، [ 159عى
طَّاًب ا : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ٍبًف الخى ًزٍقتيـٍ كىمىا ، قىاؿى كًُّمًو لىري ؽَّ تىكى مىى المًَّو حى كَّميكفى عى ـٍ كيٍنتيـٍ تىكى : "لىٍك أىنَّكي

كحي ًبطىاننا" تىري ا كى ييٍرزىؽي الطٍَّيري تىٍغديك ًخمىاصن
(1). 

 عمؿ ضمف خطة ُمحكمة لسير الت جارة.ال -4
تعالى: ا قاؿ ، كضع الخطة لمعمؿ كجو مف كجكه إتقاف العمؿ، كذلؾ مما يحبو ا   

ٍنسىافي أىٍف ييٍترىؾى سيدنل﴾ ﴿أىيىٍحسىبي اإٍلً
ٍنيىاعىاًئشىةى  كعىفٍ  [،36]القيامة:  (2)  ، النًَّبيَّ  أىفَّ  ،رىًضيى المَّوي عى

ـٍ  عىًمؿى  ًإذىا ييًحبُّ  مَّوى ال "ًإفَّ : قىاؿى  ديكي  .(3)ييٍتًقنىوي" أىفٍ  عىمىبلن  أىحى
ير عمى إثرىا فبل ييجنى بيا إال ثمار فعند اختيار نكع التّْجارة، ال بد مف كضع خطة يتـ السَّ   

 فقو كالفيـ لنكعية التّْجارة.كمف أعمدة كأسس كضع خطة التّْجارة التَّ نافعة، 
 الت َفقو في الُبُيوع. -5

لتّْجارة مف األمكر الميمة إذ إنيا تدفع عجمة االقتصاد إلى القمة، كتحتاج إلى  صانع ا
ماىر عارؼ بأدؽ تفاصيؿ صنعتو، فتىتىقىكل بو الميٍنتجات كمف ثـ تيعرض  بيف يىدىم المشتريف، كىذه 

ا بما ييؤدم إلى ك سادىا أك الميٍنتجات بحاجة ماسة إلى مف يستغميا االستغبلؿ األمثؿ، كيككف عالمن
ازدىارىا، فأيمة اإلسبلـ أيمة مينتجو كبجانب تعمميا العمكـ الدينية ال بد مف إتقانيا كتعمميا العمـك 

 ﴾كىالى تىٍنسى نىًصيبىؾى ًمفى الدٍُّنيىا﴿تعالى: ا كالنَّظريات الدُّنيكية في كافة مجاالتيا منيا: التّْجارة، قاؿ 
ٍف ييًرًد  ، قاؿ: ًإنّْي سىًمٍعتي رىسيكؿى اً  ًبي سيٍفيىافى [، كعف ميعىاًكيىةى ٍبفى أى 77]القصص:  : "مى يىقيكؿي

ييٍعًطي اي" ا أىنىا قىاًسـه كى نَّمى ٍيرنا ييفىقٍّْيوي ًفي الدّْيًف، كىاً  اي ًبًو خى
طَّابً (4) : "الى يىًبٍع ًفي  ، كقىاؿى عيمىري ٍبفي الخى

ٍف قىٍد تىفىقَّوى ًفي   .(5)الدّْيًف"سيكًقنىا ًإالَّ مى

                                                           
 (.47)ص يجو كالحكـ عميوخر سبؽ ت( (1
مىى كىٍجوو". انظر: ( (2 ذىىىابو عى مىى ًإٍىمىاؿو كى ( السّْيفي كىالدَّاؿي كىاٍلكىاكي أىٍصؿه كىاًحده يىديؿُّ عى مقاييس المغة قاؿ ابف فارس: ")سىدىكى
(3 /150.) 

 (.264)ص ؽ تخريجو كالحكـ عميوسب( (3
 (.37سبؽ تخريجو )ص( (4
مىى النًَّبيّْ أخرجو التّْرمذم؛ كتا( (5 ًة عى بلى اءى ًفي فىٍضًؿ الصَّ (، 487/ رقـ 2 /357) ب: أبكاب الكتر، باب: مىا جى

الً  ٍف مى ، عى ًف ٍبفي مىٍيًدمٍّ ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىنىا عى : حى ٍبًد اٍلعىًظيـً العىٍنبىًرمُّ قىاؿى دَّثىنىا عىبَّاسي ٍبفي عى ًء قاؿ: حى ٍف العىبلى ، عى     ًؾ ٍبًف أىنىسو
طَّاًب: الحديث. ٍبفً ا : قىاؿى عيمىري ٍبفي الخى دًّْه، قىاؿى ٍف أىًبيًو، عىٍف جى ، عى ًف ٍبًف يىٍعقيكبى ٍبًد الرٍَّحمى  عى

 تخريج الحديث: 
 =            مف بيف أصحاب الكتب التّْسعة، بالرغـ مف كركد الحديث مف طريؽ مالؾ بف أنس. تفرد بو التّْرمذم



ناعية والت جارية الث روة َتنمية خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج        الص 

 
289 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفصؿ الر ابع

ًفيظه عمى لساف سيدنا يكسؼ  تعالىا قاؿ  الفصؿ الثاني زىاًئًف اأٍلىٍرًض ًإنّْي حى مىى خى : ﴿قىاؿى اٍجعىٍمًني عى
ًميـه﴾ ]يكسؼ:  فبل بد مف العمـ بماىية الًمينة، كبجانب تعمـ الفرد الميارات العممية في [، 55عى

مف سار في طريؽ التّْجارة عميو أال يىٍنسى ك مينتو ال ينسى األحكاـ الشَّرعية المتعمقة بجانب عممو، 
قكؽ   تو بالًعبادة كتحؿ عميو البركة، كخاصة الصَّبلة منيا.ما عميو مف حي  ، فيجد اإلنساف رىاحى

 .المحافظة عمى العبادات وتقديميا عمى تجارتو عند دخوليا -6
فىًإذىا قيًضيىًت ﴿ تعالى: اقاؿ اإلسبلـ مىٍنيج حياة ميتكامؿ، كازف بيف أمكر الدنيا كاآلخرة، 

ـٍ تيٍفًمحيكفى * كا المَّوى كىًثيرنا لىعىمَّكي كا ًفي اأٍلىٍرًض كىاٍبتىغيكا ًمٍف فىٍضًؿ المًَّو كىاٍذكيري ةي فىاٍنتىًشري ارىةن  الصَّبلى ذىا رىأىٍكا ًتجى كىاً 
ا ًعٍندى المَّوً  ا قيٍؿ مى تىرىكيكؾى قىاًئمن كا ًإلىٍييىا كى ٍيري الرَّاًزًقيفى  أىٍك لىٍيكنا اٍنفىضُّ ارىًة كىالمَّوي خى ًمفى التّْجى ٍيره ًمفى المٍَّيًك كى  ﴾خى

ٍبًد المًَّو [، 11، 10]الجمعة:  اًبري ٍبفي عى مّْي مىعى النًَّبيّْ كعف جى ا نىٍحفي نيصى : "بىٍينىمى ًإٍذ أىٍقبىمىٍت  ، قىاؿى
ا  تَّى مى ا، فىاٍلتىفىتيكا ًإلىٍييىا حى لىٍت ىىًذًه اآليىةي:  بىًقيى مىعى النًَّبيّْ ًعيره تىٍحًمؿي طىعىامن ، فىنىزى ًإالَّ اٍثنىا عىشىرى رىجيبلن

                                                                                                                                                                          

 دراسة رواة الحديث:= 
 بف يعقكب: مقبكؿ.  يعقوب جد العالء بف عبد الر حمفتو ثقات إال جميع ركا

 (7838/ رقـ 609)صالبف حجر انظر: تقريب التَّيذيب 
ا: "ليس  والعالء بف عبد الرحمف، صدكؽ، قاؿ يحيى بف معيف: "لىٍيسى ًبًو بىٍأس"، "ليس حديثو بحجة"، كقاؿ أيضن

س بالقكم"، كقاؿ: "ضعيؼ"، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: "ثقة لـ نسمع أحدنا بذاؾ لـ يزؿ النَّاس يتقكف حديثو"، كقاؿ: "لي
     ذكر العبلء بسكء"، كقاؿ أبك حاتـ: "صالح"، كقاؿ مرة: "ركل عنو الثّْقات كأنا أنكر مف حديثو أشياء"، كذكره 

كقاؿ ابف عدم: "كلمعبلء ابف ًحبَّاف في الثّْقات، كقاؿ في مكضع آخر: "ككاف متقنا ربما كىـ"، كقاؿ العجمي: "ثقة"، 
ٍيرىةى يركييا، عىف العىبلىء الثقات كما أرل بحديثو بأسا"، كقاؿ الذىبي: ا ٍبف عىبد الرٍَّحمىًف نسخ، عىٍف أىًبيًو، عىف أىًبي ىيرى

 "صدكؽ مشيكر"، قاؿ ابف حجر: " صدكؽ ربما كىـ".
(، الكامؿ 358 – 357/ 6البف أبي حاتـ ) (، الجرح كالتَّعديؿ173ركاية الدَّارمي )ص -انظر: تاريخ ابف معيف 

(، مشاىير 247/ 5(، الثقات البف ًحبَّاف )149/ 2(، الثّْقات لمعجمي )372/ 6في ضعفاء الرجاؿ البف عدم )
عفاء 374/ 6جاؿ البف عدم )(، الكامؿ في ضعفاء الرّْ 131عمماء األمصار البف ًحبَّاف )ص (، المغني في الضُّ

 (.5247/ رقـ 435ب التَّيذيب البف حجر )ص(، تقري440/ 2لمذىبي )
 الحكـ عمى الحديث:

قمت: ضعيؼ اإلسناد؛ ألجؿ يعقكب جد العبلء بف عبد الرَّحمف: مقبكؿ، كلـ ييتابع، كعمى الرغـ مف ذلؾ قاؿ 
"، كقاؿ األلباني في صحيح كضعيؼ سنف 487/ رقـ 357/ 2التّْرمذم في سننو ) ًديثه حىسىفه غىًريبه (: "ىىذىا حى

 أعمـ.تعالى (: "حسف اإلسناد". كا 487/ 1التّْرمذم )
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تىرىكيكؾى قىاًئمنا﴿ الفصؿ الثاني كا ًإلىٍييىا كى ارىةن أىٍك لىٍيكنا اٍنفىضُّ ذىا رىأىٍكا ًتجى           ، حيث تىرجـ (1)[11]الجمعة: ﴾ كىاً 
كا ًؿ المًَّو تىعىالىى:﴿البيخارم رحمو ا تعالى ليذا الحديث بقكلو: بىابي قىكٍ  ارىةن أىٍك لىٍيكنا اٍنفىضُّ ذىا رىأىٍكا ًتجى كىاً 

كأنو أىشىار بيذه التَّرجمة إلى أفَّ التّْجارة "، قاؿ ابف حجر رحمو ا تعالى: [11]الجمعة: ﴾ ًإلىٍييىا 
بلؿ، فإنيا قد تيذىـ إذا قيدّْ  ٍف كانت مىٍمديكحة باعتبار كىٍكًنيا مف المىكىاسب الحى مت عمى ما يىًجب كا 

 .(2)"تىٍقًدييمو عمييا
 الت َكُسب الَحالؿ. -7

    يبات، قاؿ عمى اإلنساف أف يىتَّحرل الحىبلؿ في كىٍسًبو فالغاية مف العمؿ ىك إنتاج الطَّ 
الن طىيّْبنا كىالى تىتًَّبعيكا خيطيكىاًت اتعالى: ﴿ا  بلى ـٍ عىديكّّ يىا أىيُّيىا النَّاسي كيميكا ًممَّا ًفي اأٍلىٍرًض حى لشٍَّيطىاًف ًإنَّوي لىكي
ٍيرىةى [، 168]البقرة:  ﴾ميًبيفه  ، الى ييبىاًلي ، عىًف النًَّبيّْ كعىٍف أىًبي ىيرى مىى النَّاًس زىمىافه : "يىٍأًتي عى ، قىاؿى

" رىاـً ـٍ ًمفى الحى بلىًؿ أى ذى ًمٍنوي، أىًمفى الحى ا أىخى المىٍرءي مى
ٍيرىةى (3) ٍف أىًبي ىيرى : قىاؿى رىسيكؿي اً ، قىا، كعى : "أىيُّيىا ؿى

مً  ٍؤًمًنيفى ًبمىا أىمىرى ًبًو اٍلميٍرسى فَّ اى أىمىرى اٍلمي ، ًإفَّ اى طىيّْبه الى يىٍقبىؿي ًإالَّ طىيّْبنا، كىاً  : ﴿يىاأىيُّيىا النَّاسي ، فىقىاؿى يفى
ا ًإنّْي ًبمى  اًلحن ًميـه﴾ ]المؤمنكف: الرُّسيؿي كيميكا ًمفى الطَّيّْبىاًت كىاٍعمىميكا صى : ﴿يىاأىيُّيىا 51ا تىٍعمىميكفى عى قىاؿى [، كى
﴾ ]البقرة:  ـٍ ٍقنىاكي زى ، 172الًَّذيفى آمىنيكا كيميكا ًمٍف طىيّْبىاًت مىا رى ؿى ييًطيؿي السَّفىرى أىٍشعىثى أىٍغبىرى [، ثيَـّ ذىكىرى الرَّجي

، كى  ، يىا رىبّْ اًء، يىا رىبّْ ، يىميدُّ يىدىٍيًو ًإلىى السَّمى رىاـً رىاـه، كىغيًذمى ًباٍلحى مىٍمبىسيوي حى رىاـه، كى بيوي حى مىٍشرى رىاـه، كى مىٍطعىميوي حى
؟" ابي ًلذىًلؾى  .(4)فىأىنَّى ييٍستىجى

يده ككىٍسب يده عاش عزيزنا، كمف اٍقتىات مف جييد غيره  فمف حصؿ عمى قيكت يىكمو مف جي
حة كالحبلكة ال يرضى بغيرىا مف المرارة عاش ذليبلن، فمف الطَّبيعي أف المرء إذا ذاؽ طعـ الرَّا

تعالى: ﴿كىالسَّاًرؽي ا مشركعة كسرقة ماؿ الغير، قاؿ الغير كالشَّقاكة، فيسعى إلى المكاسب 
ًكيـه﴾ ]المائدة:  زىاءن ًبمىا كىسىبىا نىكىاالن ًمفى المًَّو كىالمَّوي عىًزيزه حى ليعمـ [، ك 38كىالسَّاًرقىةي فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىييمىا جى

                                                           
ٍف بىقً ( (1 مى اـً كى بلىةي اإًلمى ميعىًة، فىصى بلىًة الجي اـً ًفي صى يى أخرجو البخارم؛ كتاب: الجمعة، باب: ًإذىا نىفىرى النَّاسي عىًف اإًلمى

اًئزىةه ) ك، 936/ رقـ 13/ 2جى دَّثىنىا ميعىاًكيىةي ٍبفي عىٍمرو ٍعًد، (، قاؿ: حى ، عىٍف سىاًلـً ٍبًف أىًبي الجى ٍيفو دَّثىنىا زىاًئدىةي، عىٍف حيصى : حى قىاؿى
ٍبًد المًَّو  اًبري ٍبفي عى دَّثىنىا جى : حى : الحديث.قىاؿى  ، قىاؿى

 (.296/ 4فتح البارم )( (2

ٍيثي كىسىبى المىاؿى )( (3 ـٍ ييبىاًؿ ًمٍف حى ـي، (، قاؿ: 2059رقـ /5/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: مىٍف لى دَّثىنىا آدى حى
ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى ، عى ٍقبيًرمُّ دَّثىنىا سىًعيده المى ، حى دَّثىنىا اٍبفي أىًبي ًذٍئبو : الحديث.، عىًف النًَّبيّْ حى  ، قىاؿى

تىٍرًبيىًتيىا )( (4 دىقىًة ًمفى اٍلكىٍسًب الطَّيًّْب كى (، قاؿ: 1015/ رقـ 703/ 2أخرجو مسمـ؛ كتاب: البيكع، باب: قىبيكًؿ الصَّ
دَّثى  كؽو، حى ٍيؿي ٍبفي مىٍرزي دَّثىنىا فيضى دَّثىنىا أىبيك أيسىامىةى، حى ًء، حى مَّدي ٍبفي اٍلعىبلى ٍيبو ميحى دَّثىًني أىبيك كيرى ، عىٍف كحى     ًني عىًدمُّ ٍبفي ثىاًبتو

ٍيرىةى  ، عىٍف أىًبي ىيرى اًزـو : قىاؿى رىسيكؿي اً أىًبي حى  حديث.: ال، قىاؿى
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ـي ا ازؽ، قاؿ أف ا ىك الرَّ  اإلنساف الفصؿ الثاني يىٍعمى مىى المًَّو ًرٍزقييىا كى ا ًمٍف دىابَّةو ًفي اأٍلىٍرًض ًإالَّ عى مى تعالى: ﴿كى
﴾ ]ىكد:  ميٍستىٍكدىعىيىا كيؿّّ ًفي ًكتىابو ميًبيفو زؽ فقد ذى 6ميٍستىقىرَّىىا كى     ر كى [، كمف أراد التَّكسعة في الرّْ

: سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو بيؿ لذلؾ، عىٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو السَّ  النَّبي  : "مىٍف سىرَّهي أىٍف ، قىاؿى ، يىقيكؿي
ٍبًد المَّوً ك ، (1)ييٍبسىطى لىوي ًفي ًرٍزًقًو، أىٍك ييٍنسىأى لىوي ًفي أىثىًرًه، فىٍميىًصٍؿ رىًحمىوي" اًبًر ٍبًف عى     ، أىفَّ  عىٍف جى

:، قى رىسيكؿى المًَّو  تَّى يىٍبميغىوي آًخري ًرٍزؽو ىيكى لىوي، فىأىٍجًمميكا " اؿى ٍزؽى، فىًإنَّوي لىٍف يىميكتى اٍلعىٍبدي حى الى تىٍستىٍبًطئيكا الرّْ
رىاـً  ًؾ اٍلحى تىرى ًؿ، كى بلى ًذ اٍلحى  .(2)ًفي الطَّمىًب: أىخى

ذا الطَّريؽ كليبتعد اإلنساف كؿ البيعد عف كسائؿ الكىٍسب الميحَّرمة، فمف اٍرتىضى لنفسو ى
رّْم بالتَّاجر أٍف يىكي  كف أميننا في كأىكىؿ أمكاؿ النَّاس بالباطؿ فىًعقىابو كىًخيـ في الدُّنيا كاآلخرة، كعميو فىحى

 و راعينا ألمكاليـ.ئتعاميمو مع شيرىكا
 .األمانة -8

ء الثقة ىي األساس في التَّعامؿ مع األفراد، فإذا فيًقدىت لف يىكىكف ىناؾ إال الظَّف السىك 
بأف تىكيكف األمانة ىي ًشعار التُّجار كغيرىـ في معامبلتيـ، قاؿ  بالتَّاجر كميٍنتجاتو، فقد أىمىر ا 

انىاًت ًإلىى أىٍىًميىا﴿تعالى: ا  ـٍ أىٍف تيؤىدُّكا اأٍلىمى قىالىٍت ﴿ تعالى:ا [، كقاؿ 58]النساء:  ﴾ًإفَّ المَّوى يىٍأميريكي
ا يىا أىبىًت اسٍ  ٍرتى اٍلقىًكمُّ اأٍلىًميفي ًإٍحدىاىيمى ًف اٍستىٍأجى ٍيرى مى [، فاألميف ييسىارع إليو 26]القصص:  ﴾تىٍأًجٍرهي ًإفَّ خى

كىاًئجيـ ٍف أىًبي ميكسىى األىٍشعىًرمّْ النَّاس لقضاء حى : قىاؿى ، فيك أىٍكلى مف غيره بالثقة، كعى    ، قىاؿى
، الًَّذم ييؤىدّْ النًَّبيُّ  اًزفي األىًميفي ا أيًمرى : "الخى "م مى دًّْقيفى دي الميتىصى ًبًو طىيّْبىةن نىٍفسيوي، أىحى

، كالتَّاجر (3)
دؽ في معامبلتو ي ،األمانةب المتصؼ  .أينما حؿَّ أك نزؿبلزمو الصّْ

دؽ. -9  الص 
ميؽ األنبياء عمييـ السَّ  دؽ خي اًعيؿى ًإنَّوي كىافى تعالى: ﴿ا بلـ، قاؿ الصّْ  كىاٍذكيٍر ًفي اٍلًكتىاًب ًإٍسمى

كىافى رىسيكالن نىًبيِّا اًدؽى اٍلكىٍعًد كى ًرم بنا أٍف نىتىصؼ بو، كقاؿ 54]مريـ:  ﴾صى مىٍف أىٍكفىى ﴿تعالى: ا [، فىحى كى
مىٍيوي المَّوى فىسىييٍؤًتيًو أىٍجرنا عىًظيمنا [، كلنجاح المعامبلت التّْجارية ال بد مف كجكد 10]الفتح:  ﴾ًبمىا عىاىىدى عى

دؽ،  كً الصّْ ـى ٍبفى ًحزىاـو فىعىٍف حى بىيَّنىا ، عىًف النًَّبيّْ ي دىقىا كى ـٍ يىتىفىرَّقىا، فىًإٍف صى : "البىيّْعىاًف ًبالًخيىاًر مىا لى ، قىاؿى
                                                           

 (.41)صتخريجو سبؽ ( (1
 (.41)ص وسبؽ تخريجو كالحكـ عمي( (2
اًلًح )( (3 ًؿ الصَّ اري الرَّجي مَّدي 2260/ رقـ 88/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: اإلجارة، باب: اٍسًتٍئجى دَّثىنىا ميحى      (، قاؿ: حى
: أىٍخبى ا ٍف أىًبي بيٍردىةى، قىاؿى ، عى دَّثىنىا سيٍفيىافي ، حى ٍف أىًبيًو أىًبي ميكسىى األىٍشعىًرمّْ ٍبفي ييكسيؼى دّْم أىبيك بيٍردىةى، عى ًني جى : قىاؿى رى ، قىاؿى

 : الحديث.النًَّبيُّ 
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ا" الفصؿ الثاني كىتىمىا ميًحقىٍت بىرىكىةي بىٍيًعًيمى ٍف كىذىبىا كى ا ًفي بىٍيًعًيمىا، كىاً  بيكًرؾى لىييمى
ٍبًد اً بف مسعكدك ، (1) :  عىٍف عى ، قىاؿى

مىا رىسيكؿي اً  قىاؿى  نًَّة، كى فَّ اٍلًبرَّ يىٍيًدم ًإلىى اٍلجى ، كىاً  ٍدؽى يىٍيًدم ًإلىى اٍلًبرّْ ٍدًؽ، فىًإفَّ الصّْ ـٍ ًبالصّْ مىٍيكي : "عى
، فىًإفَّ  ـٍ كىاٍلكىًذبى يَّاكي تَّى ييٍكتىبى ًعٍندى اً ًصدّْيقنا، كىاً  ٍدؽى حى يىتىحىرَّل الصّْ ؿي يىٍصديؽي كى اٍلكىًذبى يىٍيًدم  يىزىاؿي الرَّجي

يىتىحى  ؿي يىٍكًذبي كى ا يىزىاؿي الرَّجي مى فَّ اٍلفيجيكرى يىٍيًدم ًإلىى النَّاًر، كى كًر، كىاً  تَّى ييٍكتىبى ًإلىى اٍلفيجي      رَّل اٍلكىًذبى حى
 .(2)ًعٍندى اً كىذَّابنا"
 اني: أمور يجب الت َخمي عنيا في المعامالت الت جارية.المقصد الث  

اىتمت السُّنة النَّبكية بتَّنمية الثَّركة التّْجارية باألمر بالتَّحمي باألخبلؽ كالمعامبلت كما 
فقداف ىذا  ألفَّ  ؛ميمة كالمىًشينةالحميدة في التّْجارة، فإنيا أمرت بالتَّخمي عف األخبلؽ كالمعامبلت الذَّ 
مف ذلؾ التَّنمية التّْجارية، كمف الجانب يكقؼ أم تىقىديـ أك أم استمرارية لمتَّنمية بكؿ أنكاعيا، ك 

مى عنيا التَّاجر في ميعامبلتو التّْجارية، ما يمي:  األمكر التي يجب أف يىتىخى
 .(3)اجتناب الَمْيِسر -1

أمرنا الشَّارع الحكيـ باجتناب المىيسر في تحصيؿ األمكاؿ كقرنو بعدد مف المحرمات، فقاؿ 
نيكاتعالى: ﴿ا  ـي  يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى ابي كىاأٍلىٍزالى ٍيًسري كىاأٍلىٍنصى ٍمري كىاٍلمى ا اٍلخى ًإنَّمى

ًمٍف عىمىًؿ الشٍَّيطىاًف  ًرٍجسه  
اءى فً  ـي اٍلعىدىاكىةى كىاٍلبىٍغضى ا ييًريدي الشٍَّيطىافي أىٍف ييكًقعى بىٍينىكي ـٍ تيٍفًمحيكفى * ًإنَّمى ٍيًسًر فىاٍجتىًنبيكهي لىعىمَّكي ٍمًر كىاٍلمى ي اٍلخى

دَّ  يىصي ﴾كى ًة فىيىٍؿ أىٍنتيـٍ ميٍنتىييكفى ـٍ عىٍف ًذٍكًر المًَّو كىعىًف الصَّبلى كي
 :تعالى ا [، كقاؿ91 - 90]المائدة:  (4)

                                                           
قىا )( (1 ـٍ يىتىفىرَّ ا لى اؽي، 2110/ رقـ 46/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: البىيّْعىاًف ًبالًخيىاًر مى دَّثىًني ًإٍسحى (، قاؿ: حى

بَّا نىا حى ٍبًد المًَّو ٍبًف الأىٍخبىرى ًميًؿ، عىٍف عى اًلحو أىًبي الخى ًني، عىٍف صى : قىتىادىةي أىٍخبىرى دَّثىنىا شيٍعبىةي، قىاؿى ، حى : في ٍبفي ًىبلىؿو اًرًث، قىاؿى حى
ـى ٍبفى ًحزىاـو  ًكي : الحديث.، عىًف النًَّبيّْ سىًمٍعتي حى  ، قىاؿى

 (.54سبؽ تخريجو )ص( (2
. انظر: مقاييس المغة )قاؿ ابف فارس: "كىاٍلمى ( (3 : اٍلًقمىاري ٍرجاني: ىك أف يأخذ مف صاحبو 156/ 6ٍيًسر"ي (. كقاؿ الجي

ا: القمار: في لعب زماننا: كؿ لعب يشترط فيو غالبنا مف المتغالبيف شيئنا مف  شيئنا فشيئنا في المعب. كقاؿ أيضن
 (.179المغمكب. انظر: التَّعريفات )ص

نىـً قاؿ ابف فارس: "كىالنٍَّصبي ( (4 ره ييٍنصىبي بىٍيفى يىدىًم الصَّ جى ، كىىيكى حى ييقىاؿي ىيكى النُّصيبي ره كىافى ييٍنصىبي فىييٍعبىدي، كى : حىجى
". انظر: مقاييس المغة ) مىٍيًو ًدمىاءي الذَّبىاًئًح ًلؤٍلىٍصنىاـً ا  –(، كقاؿ 434/ 5تيصىبُّ عى : ًقٍدحه  -أيضن ـي لى لىـي كىالزُّ بأف الزَّ

ـي بً  : كىًىيى الًقدىاح الًَّتي كىانىٍت ًفي 18/ 3ًو. انظر: مقاييس المغة )ييٍستىٍقسى ـً لىـي كاحدي اأٍلىٍزالى لىـي كالزَّ (، كقاؿ ابف االثير: "الزُّ
، اٍفعىؿ كىالى تٍفعىؿ، كىافى الرجيؿ ًمٍنييـٍ يضعييا ًفي ًكعىاءو لىوي، فىًإذىا مىٍييىا مكتيكبه األمري كالنيىي اًىًميًَّة عى ا أر  اٍلجى كىاجن ادى سىفىرنا أىٍك زى
نٍ  ٍف خرىج النَّيىي كؼَّ عى ى لشأًنو، كىاً  لىمان، فىًإٍف خرجى األمري مضى ـٍ يفعٍمو". انظر: أىٍك أىٍمرنا ميًيٌمان أدخؿى يىدىهي فىأىٍخرىجى ًمٍنيىا زى لى وي كى

( ال311/ 2النّْياية في غريب الحديث كاألثر ) ـي كىالسّْيفي أىٍصؿه (. كعرؼ ابف فارس الرجس فقاؿ: ")رىجىسى رَّاءي كىاٍلًجي
ٍمطه". انظر: مقاييس المغة ) ؛ أًلىنَّوي لىٍطخه كىخى : اٍلقىذىري ، كقاؿ الرٍّْجسي طو مىى اٍخًتبلى  (.490/ 2يىديؿُّ عى
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ا أىٍكبىري ًمٍف نى  الفصؿ الثاني ٍثميييمى مىنىاًفعي ًلمنَّاًس كىاً  ا ًإٍثـه كىًبيره كى ٍيًسًر قيٍؿ ًفيًيمى ٍمًر كىاٍلمى  ٍفًعًيمىا﴾ ]البقرة:﴿يىٍسأىليكنىؾى عىًف اٍلخى
حيث ييدمر الماؿ الذم ىك أساس مف أيسس ففيو إضرار عمى الفرد كالمجتمع كاقتصاده، [، 219

 ميقىكمات النَّجاح في العممية التّْجارية.
،  بؿ ال بد مف اتقاء الشُّبيات في التّْجارة كغيرىا، فعىف رسكؿ ا  بلىؿي بىيّْفه أنو قاؿ: "الحى

بىٍينىييمىا مي  ، كى ـي بىيّْفه رىا شىبَّيىاته كىالحى
الى يىٍعمىمييىا كىًثيره ًمفى النَّاًس، فىمىًف اتَّقىى الميشىبَّيىاًت اٍستىٍبرىأى ًلًديًنًو  (1)

كىًعٍرًضوً 
ٍكؿى الًحمىى(2) قىعى ًفي الشُّبييىاًت: كىرىاعو يىٍرعىى حى مىٍف كى ، كى

فَّ ًلكيؿّْ مىًمؾو (3) ، ييكًشؾي أىٍف ييكىاًقعىوي، أىالى كىاً 
سىدي ًحمنى، أىالى  مىحى الجى ٍت صى مىحى سىًد ميٍضغىةن: ًإذىا صى فَّ ًفي الجى اًرميوي، أىالى كىاً  ًإفَّ ًحمىى المًَّو ًفي أىٍرًضًو مىحى

" سىدي كيمُّوي، أىالى كىًىيى القىٍمبي ذىا فىسىدىٍت فىسىدى الجى كيمُّوي، كىاً 
ٍفسىدة، فما (4) ، فعمى اإلنساف االبتعاد عىمَّا فيو مى

ًحًموبيني في أياـ كليا سىيىًضيعي ما داـ أنو لـ  ؿو ال يييدـ في لحظة، كذلؾ الماؿ إف كضع في غير مى
مؼ لتسكيؽ ميٍنتىجاتو. يينَّـ   كسىتيٍفقىد البىرىكة تمامنا كمف ييكثر مف اٍلحى
 ؼ في الَبْيع.اجتناب الكذب والَحم -2

ف كاف صادقنا لينفؽ سمعتو، فعىٍف  نىيىى الشَّارع الحكيـ البائع عف الكذب، كالحمؼ في البىيع كا 
ٍيرىةى  : سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو أىبىي ىيرى ٍمعىًة، ميٍمًحقىةه ، قىاؿى ًمؼي مينىفّْقىةه ًلمسّْ : "الحى ، يىقيكؿي

كىًة" (5) ًلٍمبىرى
، فيذا (6)

ٍبًد المًَّو ٍبًف أىًبي أىٍكفىى  ـى ًسٍمعىةن كىىيكى ًفي : "أىفَّ رىجيبلن أىفي الدُّنيا، أما في اآلخرة فجزاؤه أكبر، فعىٍف عى قىا
،" ـٍ ييٍعًط ًلييكًقعى ًفييىا رىجيبلن ًمفى الميٍسًمًميفى ا لى مىؼى ًبالمًَّو لىقىٍد أىٍعطىى ًبيىا مى لىٍت: ﴿ًإفَّ الًَّذيفى  السُّكًؽ، فىحى فىنىزى

                                                           
ا لـ يىتبيف بو حكميا عمى التَّعييف". انظر: فتح البارم )( (1  (.127/ 1قاؿ ابف حجر: "أم شهبّْيت بغيرىا ًممَّ
". انظر: مق( (2 مىةي ًمفى السٍُّقـً ميزىايىمىتيوي، ًمٍف ذىًلؾى اٍلبيٍرءي كىىيكى السَّبلى / 1قاييس المغة )اؿ ابف فارس: "التَّبىاعيدي ًمفى الشٍَّيًء كى

 (.209/ 3(. قاؿ ابف األثير: "أىًم اٍحتىاط لنىٍفًسو". انظر: النياية في غريب الحديث كاألثر )236
مى ( (3 ٍيتيوي ًحمايىةه، إذا دفعت عنو، كىذا شيء حمي... أم محظكر ال يقرب". الصحاح تاج المغة قاؿ الجكىرم: "حى

فتح اٍلًميـ المخففة، كىىيكى مىكًضع حظره اإًلمىاـ 2319/ 6كصحاح العربية ) اء كى (، كقاؿ العيني: ")اٍلحمى(:  ًبكىٍسر اٍلحى
منع اٍلغىٍير عىنوي". انظر: عمدة القارم شرح صح  (.298/ 1يح البخارم )لنىفًسًو كى

دَّثىنىا (، قاؿ: 52/ رقـ 20/ 1أخرجو البخارم؛ كتاب: اإليماف، باب: فىٍضًؿ مىًف اٍستىٍبرىأى ًلًديًنًو )( (4 ، حى دَّثىنىا أىبيك نيعىٍيـو حى
: سىًمٍعتي رىسيكؿى المَّ  ، يىقيكؿي : سىًمٍعتي النٍُّعمىافى ٍبفى بىًشيرو ، قىاؿى اًمرو : الحديث. ًو زىكىًريَّاءي، عىٍف عى  يىقيكؿي

كيؿُّ شىٍيءو ( (5 وي. كى قىوي: نىقىصى مىحى . كى افو مىى نيٍقصى اءي كىاٍلقىاؼي كىًممىاته تىديؿُّ عى ـي كىاٍلحى ؽى( اٍلًمي  نىقىصى كيًصؼى قاؿ ابف فارس: ")مىحى
ذىىىابي ا301/ 5ًبيىذىا". انظر: مقاييس المغة ) افي كى كىًة". انظر: لساف العرب (. كقاؿ ابف منظكر: "المىٍحؽ: النٍُّقصى ٍلبىرى

(10 /338.) 
دىقىاًت كىالمَّوي الى ييًحبُّ كيؿَّ كىفَّارو أىًثيـو ﴿أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: ( (6 ييٍرًبي الصَّ بىا كى ؽي المَّوي الرّْ ]البقرة:  ﴾يىٍمحى

دَّثىنى 2087/ رقـ 60/ 3[ )276 ، حى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي بيكىٍيرو ، قىاؿى (، قاؿ: حى ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى ٍف ييكنيسى ، عى        ا المٍَّيثي
ٍيرىةى  : سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو اٍبفي الميسىيًّْب: ًإفَّ أىبىا ىيرى :، قىاؿى  الحديث. ، يىقيكؿي
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﴾ ]آؿ عمراف:  الفصؿ الثاني ننا قىًميبلن ـٍ ثىمى اًنًي كفى ًبعىٍيًد المًَّو كىأىٍيمى :  ، عىًف النًَّبيّْ أىًبي ذىرٍّ ، كعىٍف (1)[77يىٍشتىري قىاؿى
ـٍ عىذىابه أىًليـه  لىيي ـٍ كى كّْيًي ـٍ كىالى ييزى ًة، كىالى يىٍنظيري ًإلىٍيًي ثىةه الى ييكىمّْميييـي اي يىٍكـى اٍلًقيىامى : فىقىرىأىىىا "ثىبلى       " قىاؿى

ثى ًمرىارنا، قىاؿى أىبيك ذىرٍّ  رىسيكؿي اً  ابيكا كى ثىبلى :: خى ـٍ يىا رىسيكؿى اً؟ قىاؿى كا، مىٍف ىي ًسري "اٍلميٍسًبؿي  خى
(2) ،

نَّافي  كىاٍلمى
ًمًؼ اٍلكىاًذًب"(3) ، كىاٍلمينىفّْؽي ًسٍمعىتىوي ًباٍلحى

ٍنييمىا، عىًف ك  ،(4) ك رىًضيى المَّوي عى ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو عىٍف عى
: اإًلٍشرىاؾي ًبالمًَّو، النًَّبيّْ  : "الكىبىاًئري قىٍتؿي النٍَّفًس، كىاليىًميفي الغىميكسي  قىاؿى كىعيقيكؽي الكىاًلدىٍيًف، كى

 ، كعىفٍ (6)"(5)
ٍبدً  مىٍيوً  كىىيكى  المَّوى  لىًقيى  كىاًذبىةو، ًبيىًميفو  ميٍسًمـو  اٍمًرئو  مىاؿى  اٍقتىطىعى  "مىفً :  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ، المَّوً  عى  عى

" ٍبدي  قىاؿى  غىٍضبىافي ؿَّ  المَّوً  ًكتىابً  ًمفٍ  ًمٍصدىاقىوي  ، المَّوً  رىسيكؿي  قىرىأى  ثيَـّ : المَّوً  عى كفى  الًَّذيفى  ًإفَّ : ﴿ًذٍكريهي  جى  يىٍشتىري

                                                           
ًمًؼ ًفي البىٍيًع )( (1 ا ييٍكرىهي ًمفى الحى ك(، قا2088/ رقـ 60/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: مى دَّثىنىا عىٍمري   ؿ: حى
ٍبًد المًَّو بٍ ا ٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف عى ـى ٍبًف عى ٍف ًإٍبرىاًىي ـي، عى نىا العىكَّا دَّثىنىا ىيشىٍيـه، أىٍخبىرى ، حى مَّدو  : الحديث.ًف أىًبي أىٍكفىى ٍبفي ميحى

ـي أىٍصؿه كىاًحده يىدي ( (2 ( السّْيفي كىاٍلبىاءي كىالبلَّ مىى اٍمًتدىاًد قاؿ ابف فارس: ")سىبىؿى ، كىعى ميكٍّ ًإلىى سيٍفؿو مىى ًإٍرسىاًؿ شىٍيءو ًمٍف عي ؿُّ عى
". انظر: مقاييس المغة ) نَّمىا 129/ 3شىٍيءو ؿ ثكبىو كييٍرسميو ًإلىى األٍرض ًإذىا مىشىى، كىاً  (. قاؿ ابف األثير: "ىيكى الًَّذم ييطىكّْ

 (.339/ 2ريب الحديث كاألثر )يفىعىؿ ذىًلؾى ًكٍبران كاٍختياالن". انظر: النياية في غ
مىى مىف أعطاهي، ( (3 مىى الًَّذم الى ييٍعًطي شىٍيئنا إالَّ مىنَّوي، كاٍعتىدَّ ًبًو عى قىٍد يىقىعي اٍلمىنَّافي عى كىىيكى مىذميكـه أًلىفَّ قاؿ ابف األثير: "كى

ًنيعىةى". انظر: النّْ   (.366/ 4ياية في غريب الحديث كاألثر )اٍلًمنَّةى تيٍفًسدي الصَّ
مٍ ( (4 تىٍنًفيًؽ السّْ زىاًر، كىاٍلمىفّْ ًباٍلعىًطيًَّة، كى ًمًؼ، أخرجو مسمـ؛ كتاب: اإليماف، باب: بىيىاًف ًغمىًظ تىٍحًريـً ًإٍسبىاًؿ اإٍلً عىًة ًباٍلحى

ًة، كىالى يىٍنظيري ًإلىٍييً  ثىًة الًَّذيفى الى ييكىمّْميييـي اي يىٍكـى اٍلًقيىامى بىيىاًف الثَّبلى ـٍ عىذىابه أىًليـه )كى لىيي ـٍ كى كّْيًي ، كىالى ييزى (، 106/ رقـ 102/ 1ـٍ
مَّ  دَّثىنىا ميحى ، قىاليكا: حى مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى، كىاٍبفي بىشَّارو ميحى دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، كى ، عىٍف شيٍعبىةى، عىٍف قاؿ: حى ٍعفىرو دي ٍبفي جى

، عىفٍ  ًميّْ ٍبًف ميٍدًرؾو ، عىٍف أىًبي ذىرٍّ  عى رّْ رىشىةى ٍبًف اٍلحي ٍرعىةى، عىٍف خى : الحديث. ، عىًف النًَّبيّْ أىًبي زي  قىاؿى
: غىمىسٍ ( (5 مىى غىطّْ الشٍَّيًء، ييقىاؿي ًحيحه يىديؿُّ عى ـي كىالسّْيفي أىٍصؿه كىاًحده صى ( اٍلغىٍيفي كىاٍلًمي تي الثٍَّكبى قاؿ ابف فارس: ")غىمىسى

قى كىاٍليىدى ًفي ا . كى ثٍـً اًحبىيىا ًفي اإٍلً ٍعنىاهي أىنَّيىا تىٍغًمسي صى يىًميفه غىميكسه قىاؿى قىٍكـه: مى اًء، ًإذىا غىطىٍطتىوي ًفيًو... كى اؿى قىٍكـه: ٍلمى
ًف اٍختىمىفىا فىاٍلًقيىاسي كىاًحده، أًلىنَّيىا ًإذىا نىفىذىٍت فىقىًد انٍ  ٍعنىيىاًف كىاً  : النَّاًفذىةي. كىاٍلمى  394/ 4غىمىسىٍت". انظر: مقاييس المغة )اٍلغىميكسي

ٍيًرًه. سيمّْيت غىميكسان، أًلى  395 - نَّيىا (. كقاؿ ابف األثير: "ًىيى اليىميف الكاًذبة اٍلفىاًجرىةي كىالًَّتي يىٍقتىًطع ًبيىا الحالؼي ماؿى غى
، ثيَـّ ًفي النَّاًر". انظر: النياية في غريب الحد اني: "ىك 386/ 3يث كاألثر )تىٍغًمسي صاًحبىيا ًفي اإلثٍـً ٍرجى (. كقاؿ الجي

ًمؼ عمى فعؿ أك ترؾ ماضو كاذبنا". انظر: التعريفات )ص  (.259الحى
مَّدي 6675/ رقـ 137/ 8أخرجو البخارم؛ كتاب: األيماف كالنُّذكر، باب: اليىًميًف الغىميكًس )( (6 دَّثىنىا ميحى    (، قاؿ: حى
نىا النَّضٍ ا ، أىٍخبىرى ك رىًضيى المَّوي ٍبفي ميقىاًتؿو ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو ، عىٍف عى : سىًمٍعتي الشٍَّعًبيَّ ، قىاؿى دَّثىنىا ًفرىاسه نىا شيٍعبىةي، حى ، أىٍخبىرى ري

ًف النًَّبيّْ  ٍنييمىا، عى : الحديث.عى  ، قىاؿى
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اًنًيـٍ  المَّوً  ًبعىٍيدً  الفصؿ الثاني بلىؽى  الى  أيكلىًئؾى  قىًميبلن  ثىمىننا كىأىٍيمى [ 77: عمراف آؿ] ﴾المَّوي  ييكىمّْميييـي  كىالى  اآلًخرىةً  ًفي لىييـٍ  خى
 .(1)اآليىةى"

مؼ قد يىحصؿ التَّاجر عمى الماؿ الكثير بإنفاؽ سمعتو، كلكف ما فائدة ذلؾ إف  نعـ بكىثرة الحى
عمى مالو أك عميو ما ييذىب ىذا الماؿ، باإلضافة إلى دخكؿ  عيدمت البىرىكة؟! بؿ قد ييرسؿ ا 

ٍبًد اً النَّ  : قىاؿى   بف مسعكدار يكـ القيامة بسبب طريقو الًمٍعكج المىًميء بالكذب، فعىٍف عى     ، قىاؿى
ا يىزىاؿي رىسيكؿي اً  مى نًَّة، كى فَّ اٍلًبرَّ يىٍيًدم ًإلىى اٍلجى ، كىاً  ٍدؽى يىٍيًدم ًإلىى اٍلًبرّْ ٍدًؽ، فىًإفَّ الصّْ ـٍ ًبالصّْ مىٍيكي  : "عى

تَّى ييٍكتىبى ًعٍندى اً ًصدّْيقنا، كى  ٍدؽى حى رَّل الصّْ يىتىحى ؿي يىٍصديؽي كى ، فىًإفَّ اٍلكىًذبى يىٍيًدم ًإلىى الرَّجي ـٍ كىاٍلكىًذبى يَّاكي اً 
كرً  تَّى ييٍكتىبى ًعٍندى ا(2)اٍلفيجي رَّل اٍلكىًذبى حى يىتىحى ؿي يىٍكًذبي كى مىا يىزىاؿي الرَّجي كرى يىٍيًدم ًإلىى النَّاًر، كى فَّ اٍلفيجي ً ، كىاً 
 :كمنيا ،ة دنيئة يىٍستىًسٍيغ بيا أكؿ الميحىرمات، كمف الطَّبيعي لمف ىذا خمقو كصكلو إلى مرتب(3)كىذَّابنا"

با كالغش.  التَّكىسب بالرّْ
با. -3  اجتناب الر 

ـٍ تىٍفعىميكا فىٍأذىنيكا  يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا﴿ تعالى:ا قاؿ  ٍؤًمًنيفى * فىًإٍف لى بىا ًإٍف كيٍنتيـٍ مي ا بىًقيى ًمفى الرّْ مى
ٍربو ًمفى المًَّو كىرىسيكًلوً  ـٍ الى تىٍظًمميكفى كىالى تيٍظمىميكفى  ًبحى ـٍ ريءيكسي أىٍمكىاًلكي ٍف تيٍبتيـٍ فىمىكي [، 279، 278]البقرة:  ﴾كىاً 

 .فقد نيى الشَّارع الحكيـ عف التَّعامؿ بالربا في البيكع، كما سبؽ بيانو في ىذا المبحث
باكمف خبلؿ ما سىبىؽ مف األدلة تىبىيف لنا مدل خيطكرة التَّ  كمصير صاحبيا، فمف  عامؿ بالرّْ

لف يستطيع  مف أمكاؿ أراد أٍف يىبني مشركعنا أك عمبلن ما، كتىيىقىف بأنو سىيىدفع أمكاالن زائدة عمى ما أخذ
با  الميًضي في مشركعو، ككذلؾ إف اعتمد الطَّرؼ اآلخر عمى ما يىحصؿ عميو مف أمكاؿ مف الرّْ

ذه المعاممة الرَّبكية، كمف كاف ىذا حالو أعمف عميو الحرب بسبب ى فستتآكؿ أمكالو؛ ألف ا 
تىدىكر لبلقتصاد إال بسبب تمؾ المعامبلت الرَّبكية،  خاسر في نفسو كتجارتو، كما الذم نراه مف ى

مىى المَّوي  أىفىاءى  مىا﴿تعالى: ا بيف األغنياء، قاؿ  لةن كى التي جعمت األمكاؿ دي   اٍلقيرىل أىٍىؿً  ًمفٍ  رىسيكًلوً  عى
ًلًذم ًلمرَّسيكؿً كى  فىًممَّوً   ًمٍنكيـٍ  اأٍلىٍغًنيىاءً  بىٍيفى  ديكلىةن  يىكيكفى  الى  كىيٍ  السًَّبيؿً  كىاٍبفً  كىاٍلمىسىاًكيفً  كىاٍليىتىامىى اٍلقيٍربىى كى
ا مى ـي  كى ذيكهي  الرَّسيكؿي  آتىاكي مىا فىخي ٍنوي  نىيىاكيـٍ  كى ذا، [7: الحشر] ﴾بً اٍلًعقىا شىًديدي  المَّوى  ًإفَّ  المَّوى  كىاتَّقيكا فىاٍنتىييكا عى  كا 

 انييار االقتصاد في البمداف. أسباب أعظـمع كذلؾ مف جماعة معينة احتكركا السّْ  األمكاؿتحكـ في 
                                                           

ًئذو ( (1 كهه يىٍكمى بّْيىا نىاًظرىةه﴾ ]القيامة: أخرجو البخارم؛ كتاب: التَّكحيد، باب: قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: ﴿كيجي / 9[ )23نىاًضرىةه ًإلىى رى
اًمعي ٍبفي أىًبي رىاًشدو 7445/ رقـ 133 – 132 ، كىجى ًمًؾ ٍبفي أىٍعيىفى ٍبدي المى دَّثىنىا عى ، حى دَّثىنىا سيٍفيىافي ، حى ٍيًدمُّ مى دَّثىنىا الحي ، (، قاؿ: حى

ٍبًد المًَّو  ، عىٍف عى ٍف أىًبي كىاًئؿو : قىاؿى عى  : الحديث.رىسيكؿي المًَّو  ، قىاؿى
ـي كىالرَّاءي أىٍصؿه كىاًحده، كىىيكى التَّفىتُّحي ًفي الشٍَّيًء". انظر: مقاييس المغة( (2 ( اٍلفىاءي كىاٍلًجي رى  (.475/ 4) قاؿ ابف فارس: ")فىجى
ٍدًؽ ( (3 ٍسًف الصّْ مة كاآلداب، باب: قيٍبًح اٍلكىًذًب كىحي فىٍضًمًو )أخرجو مسمـ؛ كتاب: البّْر كالصّْ (، 2607/ رقـ 2013/ 4كى

دَّثىنىا اأٍلىعٍ  : حى ًكيعه، قىاالى دَّثىنىا أىبيك ميعىاًكيىةى، كىكى ، حى ٍبًد اً ٍبًف نيمىٍيرو مَّدي ٍبفي عى دَّثىنىا ميحى دَّثىنىا قاؿ: حى ، حى ٍيبو دَّثىنىا أىبيك كيرى ، ح كىحى مىشي
، عىٍف شى  دَّثىنىا اأٍلىٍعمىشي : قىاؿى رىسيكؿي اً أىبيك ميعىاًكيىةى، حى ٍبًد اً، قىاؿى  : الحديث.ًقيؽو، عىٍف عى
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 .(1)اجتناب االحتكار -4 الفصؿ الثاني
مع المسبب لتجكيع النَّاس، عىٍف مىٍعمىًر  ا احتكار السّْ     كمما نىيى عنو الشَّارع الحكيـ أيضن

ٍبًد اً ا اًطئه"ًؿ اً ، عىٍف رىسيك ٍبًف عى : "الى يىٍحتىًكري ًإالَّ خى ، قىاؿى
    ، عىًف ، كعىٍف أىًبي ذىرٍّ (2)

مىى نىٍفًسي، النًَّبيّْ  ـى عى رٍَّمتي الظٍُّم : "يىا ًعبىاًدم ًإنّْي حى تىعىالىى أىنَّوي قىاؿى ًف اً تىبىارىؾى كى كىل عى ، ًفيمىا رى
رَّمنا، فىبلى  ـٍ ميحى عىٍمتيوي بىٍينىكي ، يىا  كىجى ـٍ اؿّّ ًإالَّ مىٍف ىىدىٍيتيوي، فىاٍستىٍيديكًني أىٍىًدكي ـٍ ضى تىظىالىميكا، يىا ًعبىاًدم كيمُّكي

، ًإالَّ مى  ـٍ عىارو ، يىا ًعبىاًدم كيمُّكي ـٍ اًئعه، ًإالَّ مىٍف أىٍطعىٍمتيوي، فىاٍستىٍطًعميكًني أيٍطًعٍمكي ـٍ جى ٍف كىسىٍكتيوي، ًعبىاًدم كيمُّكي
ك فىاٍستىٍكسيكًني  ًميعنا، فىاٍستىٍغًفري ـٍ تيٍخًطئيكفى ًبالمٍَّيًؿ كىالنَّيىاًر، كىأىنىا أىٍغًفري الذُّنيكبى جى ، يىا ًعبىاًدم ًإنَّكي ـٍ ًني أىٍكسيكي
ـٍ   ... الحديث.(3)"أىٍغًفٍر لىكي

قاؿ ابف تيمية رحمو ا تعالى: "فإف المحتكر ىك الذم يعمد إلى شراء ما يحتاج إليو 
ـ فيحبسو عنيـ كيريد إغبلءه عمييـ، كىك ظالـ لمخمؽ المشتريف، كليذا كاف لكلي اس مف الطعاالنَّ 

اس إليو، مثؿ مف عنده طعاـ اس عمى بيع ما عندىـ بقيمة المثؿ عند ضركرة النَّ األمر أف يكره النَّ 
 ر، كيىمعب الًحصا(4)اس بقيمة المثؿ"اس في مخمصة، فإنو يجبر عمى بيعو لمنَّ ال يحتاج إليو كالنَّ 

دكرنا فعاالن في حيدكث االحتكار، فىيىمجأ التُّجار إلى احتكار ما لدييـ مف ميٍنتجات فيزيد الطَّمب عمييا، 
ـر اإلسبلـ ذلؾ  ، فاالحتكار ييمحؽ بالنَّاس الضَّرر، فىحَّ يا في السُّكؽ ًبثَّمف عاؿو كمف ثـى يىتـ عرضى

دليؿ عمى فىٍقد اإلنسانية كاالتصاؼ بصفات ال حتى يىكيكف النَّاس آمنيف في أرزاقيـ، كاحتكار السّْمع 
، كاالحتكار صكرة مف صكر غش المجتمع،  تىميؽ بمف رىًضي باإلسبلـ ديننا كبمحمد  نبينا كرسكالن

 كظممو الذم ال بد مف اجتنابو، حفاظنا عمى المجتمع كاقتصاده.
 
 

                                                           
اني: "االحتكار: حبس الطَّعاـ لمغبلء". انظر: التَّعريفات )ص ( (1 ٍرجى  (.11قاؿ الجي
دَّثى (، قاؿ: 1605/ رقـ 1227/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: الميساقاة، باب: تىٍحًريـً ااًلٍحًتكىاًر ًفي اأٍلىٍقكىاًت )( (2 نىا سىًعيدي حى
ًد ٍبًف عىٍمًركا مَّ ، عىٍف ميحى فى ًد ٍبًف عىٍجبلى مَّ ، عىٍف ميحى اًعيؿى ـي ٍبفي ًإٍسمى اًت دَّثىنىا حى ، حى ك اأٍلىٍشعىًثيُّ ، عىٍف سىًعيًد  ٍبفي عىٍمرو ٍبًف عىطىاءو
ٍبًد اً ا ًر ٍبًف عى ٍف مىٍعمى  .، قىاؿ: الىحديث، عىٍف رىسيكًؿ اً ٍبًف اٍلميسىيًّْب، عى

مة كاآلداب، باب: تىٍحًريـً الظٍُّمـً )( (3 ٍبدي اً 2577/ رقـ 1994/ 4أخرجو مسمـ؛ كتاب: البّْر كالصّْ دَّثىنىا عى (، قاؿ: حى
دَّثىنىاا ، حى مَّدو الدّْمىٍشًقيَّ دَّثىنىا مىٍركىافي يىٍعًني اٍبفى ميحى ، حى ـى الدَّاًرًميُّ ًف ٍبًف بىٍيرىا ٍبًد الرٍَّحمى ًبيعىةى سىًعي ٍبفي عى ٍبًد اٍلعىًزيًز، عىٍف رى دي ٍبفي عى
ٍف أىًبي ذىرٍّ ا ، عى ًنيّْ ٍكالى ٍف أىًبي ًإٍدًريسى اٍلخى ًف النًَّبيّْ ٍبًف يىًزيدى، عى :، عى تىعىالىى أىنَّوي قىاؿى ًف اً تىبىارىؾى كى كىل عى  ، ًفيمىا رى

 الحديث.
 (.21الحسبة في اإلسبلـ )ص( (4
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 اجتناب الغش. -5 الفصؿ الثاني
ٍيرىةى كذلؾ البد مف اجتناب الغش في المعامبلت التّْجارية، عى   أىفَّ رىسيكؿى اً  ٍف أىًبي ىيرى

ٍبرىةً  مىى صي مىرَّ عى
؟" قىاؿى   اًحبى الطَّعىاـً : "مىا ىىذىا يىا صى اًبعيوي بىمىبلن فىقىاؿى ؿى يىدىهي ًفييىا، فىنىالىٍت أىصى طىعىاـو فىأىٍدخى

عىٍمتىوي فىٍكؽى  : "أىفىبلى جى ابىٍتوي السَّمىاءي يىا رىسيكؿى اً، قىاؿى ، مىٍف غىشَّ فىمىٍيسى  أىصى الطَّعىاـً كىٍي يىرىاهي النَّاسي
ٍيرىةى (1)ًمنّْي" ٍف أىًبي ىيرى مىٍف غىشَّنىا  : أىفَّ رىسيكؿى اً ، عى حى فىمىٍيسى ًمنَّا، كى مىٍينىا السّْبلى مىؿى عى : "مىٍف حى قىاؿى

 .(2)فىمىٍيسى ًمنَّا"
كرة التَّ  مما سىبؽ نىجد أف النَّبي  ا ما اجر الكامؿ بأخبلقو كأفعالو، الذم غالبن رىسىـ لنا صي

 كف محؿ عممو السُّكؽ الذم يككف فيو النَّشاط االقتصادم لمبمداف.كي يى 

 نة الن بوية.: دور الس وؽ في تحقيؽ الت نمية االقتصادية في الس  ر ابعالمطمب ال
ف فيو التّْجارة كتباع فيو السّْمع، كىك ال سُّكؽ، فيك في حد ذاتو البد مف كجكد مكاف تيٍحضى

مكاف ًحٍفظ السّْمع كالمينتجات كتبادؿ بيعيا، كلقد عىًرؼ العرب األسكاؽ منذ الًقدىـ، ككانكا يتبادلكف 
 راء فييا.فييا األشعار مع البيع كالشّْ 
 وؽ.المقصد األوؿ: نشأت الس  

االجتماعية أيسيس المجتمع اإلسبلمي مف جميع نكاحي الحياة الدّْينية ك  أرسى النَّبي 
ؿ ما جاء إلى المدينة، ًلتيقاـ فيو  كالسّْياسية كالعسكرية كاالقتصادية كغيرىا، فبىنىى المسجد النَّبكم أىكى

كالسّْياسية كالعسكرية  العممية لمتعبئةبيف النّْاس، كليككف منارةن  كابط االجتماعيةة كالرَّ يالمشاعر الدّْين
 االقتصادم الذم ىك شرياف سير الحياة، فأذف لمصحابة ني، كلـ يغفؿ الجانب يمع اإلرشاد الدّْ 

إلى المدينة، بعدما  بي بالعمؿ في تمؾ األسكاؽ التي كانت قائمة في الجاىمية مف قبؿ مجيء النَّ 
الجاىمية مف قبؿ  أثـ مف العمؿ فييا كخاصة في مكسـ الحج؛ ألنيا أسكاؽأبدكا لو الحرج كالتَّ 

: "كىانىٍت عيكىاظه  ، عىًف اٍبًف عىبَّاسو اإلسبلـ ا، قىاؿى ٍنييمى رىًضيى المَّوي عى
نَّةي  ،(3) مىجى كى

ازً (4) ذيك المىجى ، كى
، أىٍسكىاقنا (1)

                                                           
 (.55سبؽ تخريجو )ص( (1
 (.55سبؽ تخريجو )ص( (2

اًىًميًَّة سيكؽ ييًقيمكف ًفيًو أيَّامان. انظر: النيا( (3 ية في قاؿ ابف فارس: كىىيكى مىٍكًضعه بقيرب مىكَّةى، كىانىٍت تيقاـ ًبًو ًفي اٍلجى
 (.284/ 3غريب الحديث كاألثر )

كىافى يي ( (4 ، كى مىى أىٍميىاؿو ـي بيا لمحرب سيكؽه. انظر: النياية في غريب الحديث قاؿ ابف األثير: مىٍكًضعه ًبأىٍسفىًؿ مىكَّةى عى قىا
 (.301/ 4كاألثر )
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نىاحه أىٍف  الفصؿ الثاني ـٍ جي مىٍيكي لىٍت: ﴿لىٍيسى عى ـي، فىكىأىنَّييـٍ تىأىثَّميكا ًفيًو، فىنىزى اًىًميًَّة، فىمىمَّا كىافى اإًلٍسبلى تىٍبتىغيكا فىٍضبلن ًمٍف ًفي الجى
بّْ  ﴾رى ـٍ ٍنييمىا198]البقرة:  كي جّْ "قىرىأىىىا اٍبفي عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى [ ًفي مىكىاًسـً الحى

ككاف المشرككف ، (2)
ـى ﴿ تعالى:ا مىٍشًيو في األسكاؽ، قاؿ  يىًعًيبكف عمى رسكؿ ا  اًؿ ىىذىا الرَّسيكًؿ يىٍأكيؿي الطَّعىا قىاليكا مى كى
يىٍمًشي ًفي اأٍلىٍسكىاًؽ لى  نَّةه يىٍأكيؿي كى ٍكالى أيٍنًزؿى ًإلىٍيًو مىمىؾه فىيىكيكفى مىعىوي نىًذيرنا * أىٍك ييٍمقىى ًإلىٍيًو كىٍنزه أىٍك تىكيكفي لىوي جى

قىاؿى الظَّاًلميكفى ًإٍف تىتًَّبعيكفى ًإالَّ رىجيبلن  بلـ [، كقد كاف األنبياء عمييـ السَّ 8، 7]الفرقاف:  ﴾مىٍسحيكرناًمٍنيىا كى
ًميفى ًإالَّ ًإنَّييـٍ ﴿ييتاجركف كيىٍمشيكف في األسكاؽ، قاؿ تعالى:  مف قبمو  ٍمنىا قىٍبمىؾى ًمفى اٍلميٍرسى ا أىٍرسى مى كى

يىٍمشيكفى ًفي اأٍلىٍسكىاؽً  ـى كى  [.20]الفرقاف:  ﴾لىيىٍأكيميكفى الطَّعىا
قامة األسكاؽ التّْجارية ىك خيطكةفالسُّ   مف كؽ مف لكاـز حفظ الماؿ فيك أمر ضركرم، كا 

ٍبدي الرٍَّحمىًف  خيطكات اعمار األرض، حيث يىتـ االستفادة مما سُّخر لنا في األرض مف خيرات، قىاؿى عى
ًدينىةى آخىى رىسيكؿي المًَّو ٍبفي عىٍكؼو ا ًبيًع، فىقىاؿى سىٍعدي  : لىمَّا قىًدٍمنىا المى بىٍيفى سىٍعًد ٍبًف الرَّ        بىٍيًني كى
ًبيًع: ًإنّْيا ٍلتي لىؾى  ٍبفي الرَّ تىيَّ ىىًكيتى نىزى ٍكجى اًلي، كىاٍنظيٍر أىمَّ زى ـي لىؾى ًنٍصؼى مى ، فىأىٍقًس اًر مىاالن أىٍكثىري األىٍنصى

ةى ًلي ًفي ذىًلؾى ىىٍؿ ًمٍف سيكؽو  اجى ٍبدي الرٍَّحمىًف: الى حى : فىقىاؿى لىوي عى كٍَّجتىيىا، قىاؿى مٍَّت، تىزى ٍنيىا، فىًإذىا حى ًفيًو عى
ارىةه؟ قىا : ثيَـّ تىابىعى ًتجى ، قىاؿى سىٍمفو ًف، فىأىتىى ًبأىًقطو كى ٍبدي الرٍَّحمى : فىغىدىا ًإلىٍيًو عى ، قىاؿى : سيكؽي قىٍينيقىاعو ، فىمىا  ؿى الغيديكَّ

ٍفرىةو، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  مىٍيًو أىثىري صي ٍبدي الرٍَّحمىًف عى اءى عى :لىًبثى أىٍف جى ؟"، قىاؿى كٍَّجتى ، قىا : "تىزى ـٍ مىٍف؟"، نىعى : "كى ؿى
: ًزنىةى نىكىاةو ًمٍف ذىىىبو  ؟"، قىاؿى ـٍ سيٍقتى : "كى اًر، قىاؿى : اٍمرىأىةن ًمفى األىٍنصى   فىقىاؿى لىوي  -أىٍك نىكىاةن ًمٍف ذىىىبو  -قىاؿى

لىٍك ًبشىاةو" : "أىٍكًلـٍ النًَّبيُّ  كى
(3).  

بادؿ في البضائع كاف اإلنتاج كلمسُّكؽ دىكر ميـ في تبادؿ البضائع كالسّْمع، فإذا كاف ىناؾ ت
ـٍ ًفي ﴿ تعالى:ا ف المكارد متنكعة ككثيرة كتختمؼ مف بمد إلى آخر، قاؿ إ، حيث اكفيرن  مىا ذىرىأى لىكي كى

كفى  يىةن ًلقىٍكـو يىذَّكَّري فالدكؿ المنفتحة عمى حرية [، 13]النحؿ:  ﴾اأٍلىٍرًض ميٍختىًمفنا أىٍلكىانيوي ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى
قكؽ حية، كالتَّ ارة تممؾ عادةن ثركة أكبر كسكاننا أفضؿ مف الناحية الصّْ التّْج عميمية كالبيئية، كحي

ا أكثر لبلستثمار مف خبلؿ تىٍحًفيز النَّ  اس لصناعاتيا المحمية عمى االبتكار كالتىنىافس العماؿ، كفرصن
نتاج سمع عالية الجكدة كذلؾ يحتاج إلى قكاعد تضبط التَّعامؿ في السُّكؽ  .كا 

                                                                                                                                                                          
ـي ًبًو سيكؽه ًمٍف أٍسكا"قاؿ ابف األثير: ( (1 فىات كىافى ييقا اًىًميَّةً ىيك مىٍكًضع ًعٍند عرى از: مىٍكًضعي  ،ؽ اٍلعىرىًب ًفي اٍلجى  كالمىجى

ـي زىاًئدىةه  كىاز، كىاٍلًمي اٌج كىانىٍت ًفيًو. انظر: النّْ ًقيؿى سيٌمي ًبًو أًلى  ،الجى ازىة الحى  (.316/ 1ياية في غريب الحديث كاألثر )فَّ ًإجى
كا ًفي األىرٍ ( (2 بلىةي فىاٍنتىًشري اءى ًفي قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: ﴿فىًإذىا قيًضيىًت الصَّ ًض أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: مىا جى

، عىٍف 2050/ رقـ 53/ 3[ )11لجمعة: كىاٍبتىغيكا ًمٍف فىٍضًؿ المًَّو...﴾ ]ا دَّثىنىا سيٍفيىافي ، حى مَّدو ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى دَّثىنىا عى (، قاؿ: حى
: الحديث. ا، قىاؿى ٍنييمى ك، عىًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى  عىٍمرو

 (.291)صتخريجو سبؽ ( (3
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 اني: القواعد الن بوية لمت عامؿ في األسواؽ.المقصد الث   الفصؿ الثاني
ي تعتمد في مأكميا كمشربيا كتجارتيا عمى غيرىا مف الدُّكؿ ليست قادرةن عمى كلة التّْ الدَّ 

كـ غيرىا كالعبد المأمكر، فمذلؾ ال بد  ٍطأة كتىحى اتخاذ قراراتيا في كثير مف األمكر، بؿ تىكيكف تحت كى
لتحقيؽ االستثمار كالتَّنمية التّْجارية ال بد مف  ذاتي عمى ما لدل الدَّكلة مف إمكانات، ك مف االعتماد ال

أف كضع قكاعد  ضكابط  يىًسير عمييا التُّجار في تىعىاميميـ مع بعضيـ البعض، فكاف مف منيجو 
 كؽ منيا:لمتَّعامؿ في داخؿ السُّ 

 إال عند الحاجة. (1)االمتناع عف الت ْسعير -1
يادة في  النَّبي  كازف    بيف مصمحة الفرد كالجماعة، كتحديد األسعار حاجب مف حكاجب الزّْ

التي إذا ما زادت تككف سببنا مف أسباب التَّكسع في التّْجارات التي تككف  - األرباح لدل التُّجار
صيب كمانع مف مكانع تعكيض الخسارات التي ت - أساسنا مف أسس التَّنمية االقتصادية في الدُّكؿ

المقدر لؤلشياء، فىبلى اٍعًترىاضى ألحد عميو، فقد  تجارتيـ، فالذم ييٍرخص األشياء كييٍغًمييا ىك ا 
لما  ،عف ذلؾ ، فطمب منو الٌناس التَّسعير لمسّْمع، فاٍمتىنع غمت األسعار في عيد الرسكؿ 

منو   مب، عىٍف أىنىسو ض كالطَّ مف نىٍفع عظيـ يعكد عمى األفراد كعمى قكل العر  ترؾ التَّسعيريتضى
ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو  مىى عى : غىبلى السٍّْعري عى : "ًإفَّ المَّوى ىيكى قىاؿى ، فىقىاليكا: يىا رىسيكؿى المًَّو، سىعٍّْر لىنىا، فىقىاؿى

لىٍيسى أىحى  بّْي كى ك أىٍف أىٍلقىى رى ىٍرجي نّْي ألى زَّاؽي، كىاً  ، البىاًسطي، الرَّ ، القىاًبضي ـٍ يىٍطميبيًني ًبمىٍظًممىةو ًفي الميسىعّْري ده ًمٍنكي
" دىـو كىالى مىاؿو
"أىم أىنَّو ىك الذم ييٍرخص األشياء كييٍغًمييا، فىبلى  ، قاؿ ابف األثير رحمو ا تعالى:(2)

                                                           
( السّْيفي كىاٍلعىٍيفي كىالرَّاءي ( (1 مىى اٍشًتعىاًؿ الشٍَّيًء كىاتّْقىاًدًه كىاٍرًتفىاًعًو، ًمٍف ذىًلؾى  قاؿ ابف فارس: ")سىعىرى أىٍصؿه كىاًحده يىديؿُّ عى

قُّديىىا". انظر: مقاييس المغة ) : سىًعيري النَّاًر. كىاٍستىعىاريىىا: تىكى " تىٍقًديري السٍّْعًر. 75/ 3السًَّعيري (. كقاؿ الرازم: "التٍَّسًعيري
حاح )ص ًلي مف 148انظر: مختار الصّْ (. كقاؿ الشَّككاني: التَّسعير: "ىك أف يىٍأمير السُّمطاف أك نيكَّابو أك كؿ مف كى

يادة عميو أك النُّقصاف ًلمىٍصمح ة". أمكر المسمميف أمرنا أىؿ السُّكؽ أف ال يبيعكا أىٍمًتعىتىييـ إال بسعر كذا، فىييٍمنىعيكا مف الزّْ
 (.260/ 5انظر: نيؿ األكطار )

اءى ًفي التٍَّسًعيًر )أخرجو ا( (2 (، 1314/ رقـ 598 – 597/ 3لتّْرمذم في سننو؛ كتاب: أبكاب البيكع، باب: مىا جى
مىمىةى، ادي ٍبفي سى مَّ دَّثىنىا حى : حى اجي ٍبفي ًمٍنيىاؿو قىاؿى جَّ دَّثىنىا الحى : حى مَّدي ٍبفي بىشَّارو قىاؿى دَّثىنىا ميحى يٍ  قاؿ: حى مى ، كىحي ثىاًبته ده، عىٍف قىتىادىةى، كى

ٍف أىنىسو  : الحديث.عى  ، قىاؿى
                                                                                               تخريج الحديث:

(، كبلىما )أبك داكد، 14103(، كأخرجو أحمد في مسنده )رقـ 3451/ رقـ 272/ 3أخرجو أبك داكد في سننو )
( مف طريؽ حجاج بف منياؿ، 2200/ رقـ 741/ 2بف مسمـ، كأخرجو ابف ماجو في سننو ) أحمد( مف طريؽ عفاف

 كبلىما )عفاف، حجاج( عنو بو.
 ( مف طريؽ يكنس بف محمد عف حماد بف سممة عف ثابت كقتادة بو.12619كأخرجو أحمد في مسنده )رقـ 

 =                                                                                          دراسة رواة السند:
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" الفصؿ الثاني اٍعًترىاضى ألحد عميو، كلذلؾ ال يىجكز التٍَّسًعيري
لة م(1) ف ، قاؿ ابف قدامة رحمو ا تعالى: "فىكىٍجو الدَّالى

مَّؿ ًبكىٍكنو  ابيـ إليو، الثاني، أنو عى ًدىما، أنو لـ ييسىعّْر، كقد سألكه ذلؾ، كلك جاز ألىجى كىٍجييف؛ أحى
ٍنعيو مف بىٍيعو بما تىرىاضى عميو الميتىبىاًيعىاف، كما اتفؽ  ٍز مى اليو، فمـ يىجي مىٍظمىمة، كالظٍُّمـ حراـ، كألنو مى

ًمنو ما ىك عىٍدؿه  ، كقاؿ ابف قيـ الجكزية:(2)الجماعة عميو" رَّـ، كى "كىأىما التٍَّسًعير: فىًمنو مىا ىك ظيٍمـ ميحى
اًئز" ذىكر أف الحديث السَّ (3)جى ، حيث قاؿ: "فىًإذىا كىافى النَّاسي يىًبيعيكفى ، كى ابؽ مثاالن عمى التٍَّسًعير المحـر

قىٍد اٍرتىفى  كؼ مف غىٍير ظيٍمـ ًمٍنيـ، كى مَّا ًلكىٍثرىة  -عى السٍّْعري ًسمىعىييـ عمى اٍلكىجو اٍلمىٍعري إمَّا ًلًقمَّة الشَّيء، كىاً 
ٍمؽ  ؽٍّ" -اٍلخى ـي النَّاس أىٍف يىًبيعيكا ًبًقيمةو ًبعىٍيًنيا: إٍكرىاهه ًبغىٍير حى فىيىذىا إلىى المَّو، فىًإٍلزىا

(4). 
ٍحريـ التَّسعير، كقاؿ الشٍَّككاني رحمو ا تعالى: "كقد ايٍستيدؿ بالحديث كما كىرىد في معناه عمى تى  

ٍأميكر برعاية  ٍجر عمييـ، كاإلماـ مى مَّطكف عمى أمكاليـ، كالتٍَّسعير حى كأنو مىٍظًممىة كىكىٍجييو أفَّ النَّاس ميسى
ة اٍلبىائع  مصمحة المسمميف كليس نىظىريه في مىٍصمىحة الميٍشتىرم ًبريٍخص الثَّمىف أىٍكلىى مف نىظىًره في مىٍصمىحى

ٍمعة بتكفير الثَّمىف، كا   ٍلزىاـ صاحب السّْ ذا تقابؿ األىٍمراف كىجىب تىٍمًكيف الفىًريقىيف مف االجتياد ألنفسيـ، كاً 

                                                                                                                                                                          

أنو: ثقو عابد أثبت النَّاس في ثابت كتغير حفظو بأخرة. انظر:  حم اد بف سممةجميع ركاتو ثقات، كقد كصؼ = 
(، أما اختبلط حماد فييحؿ باآلتي: قاؿ ابف رجب: قاؿ عبد ا بف أحمد: 1499/ رقـ238تقريب التَّيذيب )ص

ف معيف يقكؿ: مف أراد أف يكتب حديث حماد بف سممة فعميو بعفاف بف مسمـ. انظر: الككاكب سمعت يحيى ب
(، كقد ذكرت ركاية أبي داكد كغيره مف طريؽ عفاف عف حماد بف سممة كىي مكافقة لما ركاه 461النَّيرات )ص

 الحجاج بف منياؿ عنو.
في شيء مف أمر األمراء. انظر: تقريب التَّيذيب فكصؼ بأنو: ثقة مدلس كعابو زائدة لدخكلو  حميد الّطويؿأما 

(، فييرد تدليسو بمتابعًة قتادة كثابت لو كثبلثتيـ ثقات، ككصفو ابف حجر في 1544/ رقـ 181البف حجر )ص
طبقات المدلسيف حيث قاؿ: حميد الطكيؿ صاحب أنس مشيكر كثير التدليس عنو حتى قيؿ إف معظـ حديثو عنو 

صفو بالتدليس النسائي كغيره كقد كقع تصريحو عف أنس بالسَّماع كبالتَّحديث في أحاديث بكاسطة ثابت كقتادة كك 
 (.38)صالبف حجر كثيرة في البخارم كغيره. انظر: طبقات المدلسيف 

 الحكـ عمى الحديث:
مت. قمت: ية المسألة كىحي  إسناده صحيح، كما كاف مف اختبلط حماد بف سممة كتدليس حميد الطكيؿ فقد كيجّْ

". كا أعمـ.598/ 3كقاؿ التّْرمذم في سننو ) ًحيحه سىفه صى ًديثه حى  (: "ىىذىا حى
 (.368/ 2النّْياية في غريب الحديث كاألثر )( (1
 (.164/ 4الميغني )( (2

 (.206الطُّرؽ الحكمية )ص( (3

 المصدر نفسو.( (4
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ى بو مينىاؼ، لقكلو تعالى:  الفصؿ الثاني ارىةن عىٍف تىرىاضو ﴿أف يىًبيع ًبمىا ال يىٍرضى لى 29]النساء:  ﴾ًإالَّ أىٍف تىكيكفى ًتجى [ كا 
ٍميكر العمماء"  .(1)ىذا ذىب جي

لما كاف فيو التٍَّسعير عدؿ جائز حيث قاؿ: لجكزية رحمو ا تعالى ثؿ ابف قيـ اكقد مى    
ركرة النَّاس إلييا إال ًبًزيادة عمى الًقيمىة المعركفة،  "فىًمٍثؿ أف يىٍمتىنع أىٍربىاب السّْمع مف بىٍيعيا، مع ضى

ة الًمٍثؿ، فالتٍَّسًعير ىاىنا إلزاـ فىيينا يجب عمييـ بىٍيعيا ًبًقيمة الًمٍثؿ، كال معنى لمتٍَّسًعير إال إلزامييـ ًبًقيم
، فكما أكجب ابف قيـ الجكزية رحمو ا تعالى التَّسعير في ىذه (2")بو بالعىٍدؿ الذم أىٍلزىميـ ا 

في بعض الحاالت حيث قاؿ: "أف كلي  الحالة فكذلؾ ابف تيمية رحمو ا تعالى أىكجب التٍَّسعير
ا تحتاج إليو الناس مف صناعاتيـ كالفبلحة كالحياكة كالبناية ناعات عمى ماألمر إف أجبر أىؿ الصّْ 

انع مف انع عف ذلؾ، كال يمكف الصَّ فإنو يقدر أجرة المثؿ، فبل يمكف المستعمؿ مف نقص أجرة الصَّ 
، كقاؿ ابف قيـ (3")سعير الكاجبالمطالبة بأكثر مف ذلؾ حيث تعيف عميو العمؿ، كىذا مف التَّ 

كفكف، فبل "ى: الجكزية رحمو ا تعال أف يىتىكلى بىٍيع  الطَّعاـ أك غىٍيرىه مف األصناؼ إال نىاس مىٍعري
ٍيرىىـ ذلؾ مينع كعيكقب، فيذا مف  تيبىاع تمؾ السّْمع إال ليـ، ثـ يىًبيعكنيا ىـ بما ييريدكف، فمك بىاع غى

 (4)"ب التٍَّسعير عمييـالبىٍغي في األرض كالفىساد، كالظُّمـ الذم ييٍحبس بو قىٍطر السَّماء، كىؤالء يىجً 
َـّ إالَّ     ـٍ تىًت ةى النَّاًس إذىا لى كقاؿ ابف قيـ الجكزية رحمو ا تعالى: "كىًجمىاعي اأٍلىٍمًر: أىفَّ مىٍصمىحى

قىامىتٍ  ـٍ كى تييي اجى ذىا اٍندىفىعىٍت حى ٍكسى كىالى شىطىطى، كىاً  ، الى كى ـٍ تىٍسًعيرى عىٍدؿو مىٍيًي ـٍ  ًبالتٍَّسًعيًر، سىعَّرى عى تييي مىٍصمىحى
ـٍ يىٍفعىؿٍ  ًبديكًنًو: لى

("5). 
مىى اٍشًتعىاًؿ الشٍَّيًء كىاتّْقىاًدًه كىاٍرًتفىاًعًو، كقاؿ الميبلَّ     ، كيىديؿُّ عى  ذىكىٍرت أف التٍَّسًعير مف سىعىرى

رَّؾ بو النَّار مف آلىًة " :(6)القارم رحمو ا تعالى ًديدكىأىٍصؿ اٍلًمٍسعىر كاٍلًمٍسعىار ما ييحى فىييٍستىٍنتىج   ،(7)"اٍلحى
مف ذىلؾ أنو إذا سيعّْرت البضائع لمنَّاس فكأنما ايٍشًعمت نار الًفتَّف كالخبلفات كأيكًقدت بيف النَّاس، مما 
ٍقديكر الميٍشتىرم، أك خسارة البائع إذا كاف  ييؤدم إلى كىسىاد البضائع لغبلء ًسٍعرىا فيي ليست في مى

                                                           
 (.260/ 5نيؿ األكطار )( (1

 (.206الطُّرؽ الحكمية )ص( (2

 (.29ي اإلسبلـ )صالحسبة ف( (3

 (.207الطُّرؽ الحكمية )ص( (4

 (.222المصدر نفسو )ص( (5

عمي بف )سمطاف( محمد، نكر الديف المبٌل اليركم القارم: فقيو حنفي، مف صدكر العمـ في عصره. كلد في ىراة ( (6
 (.12/ 5كسكف مكة كتكفي بيا. انظر: األعبلـ لمزركمي )

 (.2618/ 6ابيح )مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المص( (7
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، مما ال ييٍحمىد عيٍقبىى ذلؾ فىيىٍعمىد البىائع إلى نىٍقص الًمكياؿ كالميزاف عند السٍّْعر أقؿ مما ىك مطمكب الفصؿ الثاني
 بىٍيًعو.
 .(1)البعد عف الت ْطِفيؼ -2
كىك نقصاف الميزاف كانت األسكاؽ تىٍفتىًقر إلى العدالة، فكاف التُّجار ييمىارسكف التٍَّطًفيؼ،    

ًبٍيع بحقو دكف  فجاء اإلسبلـ كمىنىع ذلؾ كأىٍظير العدالةكالمكياؿ،  كأكجبيا، ألف البائع إذا باع المى
زادت ثقة النَّاس فيو، مما يككف   -كما يحب ذلؾ عند شرائو لمسمع–أرجح فيو لممشترم نقصاف أك 

في اآلخرة،  مف نتائجو زيادة عدد الميٍشتىريف منو، ىذا في الدُّنيا كفي المقابؿ يىٍنجيك مف عذاب ا 
يٍ ﴿تعالى: ا قاؿ  ـٍ كى نيكىي ـٍ أىٍك كىزى ذىا كىاليكىي مىى النَّاًس يىٍستىٍكفيكفى * كىاً  ؿه ًلٍمميطىفًّْفيفى * الًَّذيفى ًإذىا اٍكتىاليكا عى

كفى  فىأىٍكفيكا تعالى: ﴿ا فالسُّكؽ اإلسبلمية ال تىعرؼ التَّطفيؼ، قاؿ [، 3 - 1]المطففيف:  ﴾ييٍخًسري
سيكا  ًحيىااٍلكىٍيؿى كىاٍلًميزىافى كىالى تىٍبخى ـٍ كىالى تيٍفًسديكا ًفي اأٍلىٍرًض بىٍعدى ًإٍصبلى [، 85]األعراؼ:  ﴾النَّاسى أىٍشيىاءىىي

ا: أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ك  ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عىٍنييمى تَّى عىٍف عى ًف اٍبتىاعى طىعىامنا، فىبلى يىًبٍعوي حى : "مى ، قىاؿى
"، عىًف النًَّبيّْ ًمٍقدىاـً ٍبًف مىٍعًدم كىًربى ، كعىًف ال(2)يىٍستىٍكًفيىوي" ـٍ ٍؾ لىكي ـٍ ييبىارى : "ًكيميكا طىعىامىكي ، قىاؿى

(3) ،
اًلؾو ك  " : أىفَّ رىسيكؿى المًَّو عىٍف أىنىًس ٍبًف مى ـٍ ميدًّْى ـٍ كى اًعًي ـٍ كىصى ـٍ ًفي ًمٍكيىاًلًي : "المَّييَـّ بىاًرٍؾ لىيي قىاؿى

(4). 
ًبٍيع، إال أنو الزاؿ ريٍغـ التَّرىيب م    ف عذاب الميطىفًّْفيف كالتَّرغيب في حيصكؿ البَّرىكة في المى

عيفة ييٍنًقصكف في ًمٍكيىاليـ ال يىٍرعىكف حؽَّ الًعباد في بىٍيًعيـ، لذلؾ ال ، ك بعض البىاعة ممف نيفيكسيـ ضى
ًكفيـ مف عذاب ا   .كييعاقبيـ بد مف كجكد ميٍحتسب ييذىكّْرىـ كييخى

 .ـلديي ُعدمتإذا  محاسبتيـجار و اتية لدى الت  قبة الذ  راالمُ  -3
الو، قاؿ  ا     ًقيبناًإفَّ ال﴿تعالى: ا يراقب اإلنساف كىك أعمـ ًبحى ـٍ رى مىٍيكي  ﴾مَّوى كىافى عى

اسىبأيعمـ اإلنساف كل[، 1]النساء:  قً ﴿تعالى: ا ، كقاؿ نو مىٍسئكؿ ميحى ـٍ مىٍسئيكليكفى كى ـٍ ًإنَّيي  ﴾فيكىي
                                                           

: نىٍقصي اٍلًمٍكيىاًؿ كىاٍلًميزىاًف. انظر: مقاييس المغة )( (1  (.405/ 3قاؿ ابف فارس: كىالتٍَّطًفيؼي
مىى البىاًئًع كىالميٍعًطي )( (2 ٍبدي المًَّو 2126/ رقـ 67/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: الكىٍيًؿ عى دَّثىنىا عى (، قاؿ: حى
، أى ا ا: أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ٍبفي ييكسيؼى ٍنييمى ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ، عىٍف عى ٍف نىاًفعو ، عى اًلؾه نىا مى : الحديث.ٍخبىرى  ، قىاؿى

ا ييٍستىحىبُّ ًمفى الكىٍيًؿ )( (3 دَّثىنىا ًإٍبرىاًىيـي 2128/ رقـ 67/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: مى         (، قاؿ: حى
، عىًف الًمٍقدىاـً ٍبًف مىٍعًدم كىًربى ا اًلًد ٍبًف مىٍعدىافى ، عىٍف خى ٍف ثىٍكرو ًليدي، عى دَّثىنىا الكى : ، عىًف النًَّبيّْ ٍبفي ميكسىى، حى ، قىاؿى

 الحديث.

ميدّْ النًَّبيّْ ( (4 ًدينىًة، كى اًع المى ا أخرجو البخارم؛ كتاب: كفارات األيماف، باب: صى مى كىًتًو، كى بىرى ًدينىًة ًمٍف  كى تىكىارىثى أىٍىؿي المى
ٍبًد المًَّو (، قاؿ: 6714/ رقـ 145/ 8ذىًلؾى قىٍرننا بىٍعدى قىٍرفو ) اؽى ٍبًف عى اًلؾه، عىٍف ًإٍسحى نىا مى ، أىٍخبىرى ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى دَّثىنىا عى حى

اًلؾو ا ةى، عىٍف أىنىًس ٍبًف مى : الحديث.  : أىفَّ رىسيكؿى المَّوً ٍبًف أىًبي طىٍمحى  قىاؿى
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بؿ يراكغكف عمى العباد في  ، لكف الكثير مف النَّاس ال ييبىالكف بمقاـ ا [24]الصافات:  الفصؿ الثاني
 دمرٍ اكى قد عرفيا المى ، ك تعامبلتيـ، لذلؾ كاف ال بد مف كجكد نظاـ يردعيـ أىالى كىك نظاـ الًحٍسبة

 ،(1)"ظير فعموإذا أى نكر كو، كنىيي عف المي رٍ أمر بالمعركؼ إذا ظير تى "بقكلو ىي:  رحمو ا تعالى 
يىٍنيىٍكفى عىًف اٍلميٍنكىًر ﴿تعالى: ا قاؿ  كًؼ كى كفى ًباٍلمىٍعري ـٍ أىٍكًليىاءي بىٍعضو يىٍأميري يي كىاٍلميٍؤًمنيكفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بىٍعضي

ييٍؤتيكفى الزَّكىاةى كى  ةى كى ييًقيميكفى الصَّبلى ٍدرم  ؿ أىبيك سىًعيدو قا، ك [71]التكبة:  ﴾ييًطيعيكفى المَّوى كىرىسيكلىوي كى : الخي
ـٍ يىٍستىًطٍع فىًبًمسىاًنًو، فىًإٍف  سىًمٍعتي رىسيكؿى اً  ـٍ ميٍنكىرنا فىٍمييغىيٍّْرهي ًبيىًدًه، فىًإٍف لى : الحديث. "مىٍف رىأىل ًمٍنكي يىقيكؿي

يمىاًف" ذىًلؾى أىٍضعىؼي اإٍلً ـٍ يىٍستىًطٍع فىًبقىٍمًبًو، كى لى
(2). 

ٍمدكف      بالمعركؼ األمر باب مف دينية كظيفةبأنيا: " رحمو ا تعالى عف الًحسبةقاؿ ابف خى
 فيَّ عى تى يى فى  لو أىبلن  اهرى يى  مف لذلؾ فيَّ عى يي  ،المسمميف بأمكر القائـ عمى فرض ىك الذم المنكر عف ييكالنَّ 
 ؿمً حٍ كيى  اقدرى عمى بدّْ ؤى كيي  رزّْ عى كيي  نكراتالمي  عف كيبحث ،ذلؾ عمى األعكاف كيتخذ عميو وضي رٍ فى 
 .(3)"المدينة في العامة المصالح عمى اسالنَّ 
فإف "، قاؿ الغزالي رحمو ا تعالى: اإلسبلمييف في الدّْ  األنظمةفنظاـ الحسبة مف أىـ    

كًؼ كىالنٍَّيي عىف الميٍنكر ىيكى القيٍطب األعظـ في الدّْ   بتعث ا اكىك الميـ الذم  يف،اأٍلىٍمرى ًباٍلمىٍعري
بييف أجمعيف كلك طكل ًبساطو كأىمؿ عممو كعممو لتعطمت النُّبكة كاضمحمت الدّْيانة كعمت لو النَّ 

 ،كاستشرل الفساد كاتسع الخرؽ كخربت الببلد كىمؾ العباد ،بللة كشاعت الجيالةالفترة كفشت الضَّ 
   عىفٍ راقبيا، فبل بد أف يقكـ كؿ مسمـ بمحاسبة نفسو كأف يي  ،(4)"نادكلـ يشعركا باليبلؾ إال يـك التَّ 

ٍيرىةى  أىًبي ا بىاًرزنا  النًَّبيُّ  كىافى : قىاؿى  ، ىيرى ؟ مىا: فىقىاؿى  ًجٍبًريؿي  فىأىتىاهي  ًلمنَّاًس، يىٍكمن  اإًليمىافي ": قىاؿى  اإًليمىافي
مىبلىًئكىًتًو، ًبالمَّوً  تيٍؤًمفى  أىفٍ  كيتيًبًو، كى ًبًمقىاًئًو، كى ًموً  كى تيٍؤًمفى  كىريسي ا: قىاؿى  ."ًباٍلبىٍعثً  كى ـي : "قىاؿى  اإًلٍسبلىـي؟ مى : اإًلٍسبلى
ـى  شىٍيئنا، ًبوً  تيٍشًرؾى  كىالى  المَّوى، تىٍعبيدى  أىفٍ  تيًقي تيؤىدّْمى  الصَّبلىةى، كى ةى، الزَّكىاةى  كى كضى كـى  المىٍفري تىصي افى  كى : قىاؿى ".  رىمىضى
ا ؟ مى فإف انعدمت ، ... الحديث(5)"يىرىاؾى  فىًإنَّوي  تىرىاهي  تىكيفٍ  لىـٍ  ًإفٍ فى  تىرىاهي، كىأىنَّؾى  المَّوى  تىٍعبيدى  أىفٍ ": قىاؿى  اإًلٍحسىافي

 ردع عف ذلؾ كلينجكا مف عقاب ا نيكية لكي يي حاسبة الدُّ لدم اإلنساف المسمـ كجد لو المي 
 بالرجكع عما يفعمو.

                                                           
 (.349األحكاـ السُّمطانية )ص( (1
 (.82سبؽ تخريجو )ص( (2
 (.225مقدمة ابف خمدكف )ص( (3
 (.306/ 2إحياء عمـك الديف )( (4

 (.81سبؽ تخريجو )ص( (5



ناعية والت جارية الث روة َتنمية خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج        الص 

 
314 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفصؿ الر ابع

ألسكاؽ يىمشي في ا فمقد كاف النَّبي ، عىًرؼ المسممكف نظاـ الًحسبة منذ عيد النَّبي ك     الفصؿ الثاني
يىٍمًشي ًفي اأٍلىٍسكىاؽً ﴿ تعالى:ا قاؿ  كييرىاًقب السُّكؽ، ـى كى اًؿ ىىذىا الرَّسيكًؿ يىٍأكيؿي الطَّعىا قىاليكا مى  ﴾كى

ٍيرىةى سٍ كقد مارس الحً  [،8، 7]الفرقاف:  ٍبرىةً  أىفَّ رىسيكؿى اً  بة، فعىٍف أىًبي ىيرى مىى صي مىرَّ عى
طىعىاـو  

ؿى يىدىهي فً  ابىٍتوي السَّمىاءي يىا فىأىٍدخى ؟" قىاؿى أىصى اًحبى الطَّعىاـً : "مىا ىىذىا يىا صى اًبعيوي بىمىبلن فىقىاؿى  ييىا، فىنىالىٍت أىصى
، مىٍف غىشَّ فىمىٍيسى ًمنّْي" عىٍمتىوي فىٍكؽى الطَّعىاـً كىٍي يىرىاهي النَّاسي : "أىفىبلى جى رىسيكؿى اً، قىاؿى
يىٍمنىع  ، بذلؾ(1)

ال بد مف ًصدؽ البائع مع ، ك يكع الفاسدة ككؿ ما فيو ضرر لممسمميف في الدُّنيا كاآلخرةالميحتسب البي 
ٍيرىةى   المشترم كبياف ما بالسّْمع مف عييكب، مىٍينىا  : أىفَّ رىسيكؿى اً فعىٍف أىًبي ىيرى مىؿى عى : "مىٍف حى قىاؿى

مىٍف غىشَّنىا فىمىٍيسى ًمنَّا حى فىمىٍيسى ًمنَّا، كى كدة كبراءة السّْمع مف العيكب شىرط مييـ في (2)"السّْبلى ، فشرط الجى
ٍنتىج، كييؤدل إلى قياـ الصفقات التّْجارية  حيصكؿ الثقة بيف البائع كالميٍشترم، مما يىزيد الطمب عمى المي

ٍنتىج، كعميو يجب أف يككف األجؿ معمكمن   .امف ذلؾ المي
 .(3)ع الس مـيْ تحديد الكميات واآلجاؿ عند بَ  -4
ـى النًَّبيُّ     : قىًد ا، قىاؿى ٍنييمى ًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى اًر  عى ـٍ ييٍسًمفيكفى ًفي الثّْمى ًدينىةى كىىي المى

" ؿو مىٍعميكـو ٍعميكـو ًإلىى أىجى اًر ًفي كىٍيؿو مى : "أىٍسًمفيكا ًفي الثّْمى ، فىقىاؿى السَّنىتىٍيًف كىالثَّبلىثى
            ، قاؿ (4)

ٍعمكما ًبكىٍيؿ أك كىٍزف أك "رحمو ا تعالى:  ككمالنَّ  كاز السَّمىـ، كأنو ييٍشترط أف يككف قىٍدريه مى فيو جى
ٍف كاف مىٍعديكدا  ٍعميكمة، كا  كعا كالثّْكب اٍشتيرط ًذٍكر ذيٍرعىاف مى غيرىما مما ييٍضبىط بو، فإف كاف مىٍذري

 .(5)"كالحيكاف اٍشتيرط ًذٍكر عىدىد مىٍعمكـ

                                                           
 (.55سبؽ تخريجو )ص( (1
 (.55سبؽ تخريجو )ص( (2

، الثمف في لمبائع الممؾ يكجب عقدل اسـ: الشرع كفي كالتسميـ، التقديـ المغة في ىك: مـالسَّ ( (3  في كلممشترم عاجبلن
، الثمف ا يسمى فالمبيع آجبلن  رب: يسمى كالمشترم. إليو مسممنا: يسمى كالبائع الماؿ، رأس: يسمى مف،كالثَّ  بو، مسممن
 يوف يتقدـ أنو أم الذمة في مكصكؼ شيء بيع أك بعاجؿ، آجؿ بيع، كىك: "(120ص) عريفاتالتَّ انظر:  .مـالسَّ 
 .(268/ 5) كأدلتو اإلسبلمي الفقو". انظر: ألجؿ المثمف كيتأخر الماؿ، رأس

ٍعميكـو )( (4 ؿو مى مىـً ًإلىى أىجى مـ، باب: السَّ دَّثىنىا 2253/ رقـ 87/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: السَّ ، حى دَّثىنىا أىبيك نيعىٍيـو (، قاؿ: حى
ٍبًد  ، عىٍف عى ًف اٍبًف أىًبي نىًجيحو ، عى ا، قاؿ: سيٍفيىافي ٍنييمى ًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى ٍف أىًبي الًمٍنيىاًؿ، عى ، عى المًَّو ٍبًف كىًثيرو

 الحديث.
 (.41/ 11شرح النَّككم عمى مسمـ )( (5
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ائً     الفصؿ الثاني ٍنيىا: "أىفَّ النًَّبيَّ كعىٍف عى ، كىرىىىنىوي ًدٍرعنا  شىةى رىًضيى المَّوي عى ؿو اٍشتىرىل طىعىامنا ًمٍف يىييكًدمٍّ ًإلىى أىجى
" ًديدو ٍكـ ًبثيبكت امبلكيـ "، قاؿ ابف حجر رحمو ا تعالى: (1)ًمٍف حى كىاز ميعىاممة أىٍىؿ الذَّمَّة كالحي فيو جى

كىاز  ما كاف عميو النَّبي  عمى ما في أىٍيدييـ، كفيو بىيىاف مف التَّقىمُّؿ مف الدُّنيا كميبلزمة الفقر، كفيو جى
ر، كبو قاؿ الشَّافعي كمالؾ  كىاز الرٍَّىف في اٍلحىضى ٍرب عند أىؿ الذّْمَّة، كجى كىاز رىٍىف آلىة الحى الرٍَّىف كجى

كز إ ياع (2)"الَّ في السَّفىركأبك حنيفة كأحمد كالعمماء كىافِّة إال ميجاىدا كداكد فقاال ال يىجي ًلعىدـ ضى ، كى
ٍنفىعىة مف المىٍرىيكف أىبىاح الشَّارع الحكيـ االنتفاع بو، كىذا مما لو دىٍخؿ في تىنمية االقتصاد كعدـ  المى

ٍيرىةى  ٍنتىجات، عىٍف أىًبي ىيرى ياع المي : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو تدىكر كضى ًو، ًإذىا ييٍركىبي ًبنىفىقىتً  (3)"الرٍَّىفي : ، قىاؿى
لىبىفي الدَّرّْ  كىافى مىٍرىيكننا، كى
يىٍشرىبي النَّفىقىةي" (4) مىى الًَّذم يىٍركىبي كى ييٍشرىبي ًبنىفىقىًتًو، ًإذىا كىافى مىٍرىيكننا، كىعى

نَّما(5)  ، كاً 
ٍقد بيف الطَّرفيف، قاؿ  ٍف تعالى: ﴿كىا ً ا شيرع الرَّىف لمتيسير عمى النَّاس في حاؿ عدـ كجكد كاتب كعى

ةه﴾ ]البقرة:  ـٍ تىًجديكا كىاًتبنا فىًرىىافه مىٍقبيكضى لى مىى سىفىرو كى  [.283كيٍنتيـٍ عى
 .وتوثيقياالعقود  إبراـ -5
مىى ذلؾ بما ييٍثًبت الحقكؽ بيف     أىحؿ اإلسبلـ التّْجارة كما بيا مف صفقات مىٍشركعة، كىحى
ؿو يىا أىيُّ تعالى: ﴿ا رفيف بأف جعؿ عقدنا بينيما، قاؿ الطَّ  يىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإذىا تىدىايىٍنتيـٍ ًبدىٍيفو ًإلىى أىجى

مَّمىوي المَّوي  ـٍ كىاًتبه ًباٍلعىٍدًؿ كىالى يىٍأبى كىاًتبه أىٍف يىٍكتيبى كىمىا عى ٍليىٍكتيٍب بىٍينىكي ٍلييٍمًمًؿ ميسىمِّى فىاٍكتيبيكهي كى فىٍميىٍكتيٍب كى
ٍليىتًَّؽ ال ؽُّ كى مىٍيًو اٍلحى ًعيفنا أىٍك الًَّذم عى ؽُّ سىًفيينا أىٍك ضى مىٍيًو اٍلحى ٍس ًمٍنوي شىٍيئنا فىًإٍف كىافى الًَّذم عى بَّوي كىالى يىٍبخى مَّوى رى

ـٍ فىًإٍف لىـٍ  اًلكي ًليُّوي ًباٍلعىٍدًؿ كىاٍستىٍشًيديكا شىًييدىٍيًف ًمٍف ًرجى مىٍيفً  الى يىٍستىًطيعي أىٍف ييًمؿَّ ىيكى فىٍمييٍمًمٍؿ كى فىرىجيؿه  يىكيكنىا رىجي
ا اأٍليٍخرىل كىالى يىٍأبى  ا فىتيذىكّْرى ًإٍحدىاىيمى ٍكفى ًمفى الشُّيىدىاًء أىٍف تىًضؿَّ ًإٍحدىاىيمى  الشُّيىدىاءي ًإذىا كىاٍمرىأىتىاًف ًممٍَّف تىٍرضى

ـٍ أىٍقسىطي  ًمًو ذىًلكي ًغيرنا أىٍك كىًبيرنا ًإلىى أىجى ـي ًلمشَّيىادىًة كىأىٍدنىى أىالَّ  مىا ديعيكا كىالى تىٍسأىميكا أىٍف تىٍكتيبيكهي صى ًعٍندى المًَّو كىأىٍقكى

                                                           
دَّثىنىا ميعىمَّ 2069/ رقـ 56/ 3ًبالنًَّسيئىًة ) أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: ًشرىاًء النًَّبيّْ ( (1 ، (، قاؿ: حى ى ٍبفي أىسىدو

: حى  ، فىقىاؿى مىـً ، الرٍَّىفى ًفي السَّ ـى : ذىكىٍرنىا ًعٍندى ًإٍبرىاًىي ، قىاؿى دَّثىنىا األىٍعمىشي ٍبدي الكىاًحًد، حى دَّثىنىا عى دي، عىٍف حى       دَّثىًني األىٍسكى
ٍنيىا: الحديث. اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى  عى

 (.40/ 11شرح النَّككم عمى مسمـ )( (2

3) ) : ًثيقىةن ًلمدٍَّيفً مى "الرٍَّىفي عي كى (، كالمقصكد 1947/ 5لمميبلَّ القارم) قاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيحانظر: مر  ".ا ييكضى
 (.297/ 4مف الرَّىف في الحديث: أم الظَّير المرىكف. انظر: إرشاد السارم لشرح صحيح البخارم لمقسطبلني )

ٍعنى ( (4 / 5ى: أىفَّ المَّبىفى ييٍشرىبي ًبنىفىقىًتًو. انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمميبلَّ القارم )أىٍم ذىاًت الدَّرّْ كىاٍلمى
1948.) 

مىٍحميكبه )( (5 مَّدي 2512/ رقـ 143/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: الرَّىف، باب: الرٍَّىفي مىٍركيكبه كى دَّثىنىا ميحى      (، قاؿ: حى
، أىٍخبىرى ا ٍيرىةى ٍبفي ميقىاًتؿو ، عىٍف أىًبي ىيرى ًف الشٍَّعًبيّْ نىا زىكىًريَّاءي، عى ٍبدي المًَّو، أىٍخبىرى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو نىا عى  : الحديث.، قىاؿى
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نىاحه أىالَّ تىٍكتيبيكىىا  الفصؿ الثاني ـٍ جي مىٍيكي ـٍ فىمىٍيسى عى كنىيىا بىٍينىكي اًضرىةن تيًديري ارىةن حى كىأىٍشًيديكا ًإذىا تىبىايىٍعتيـٍ تىٍرتىابيكا ًإالَّ أىٍف تىكيكفى ًتجى
ارَّ كىاًتبه كىالى شىًييده كىا ً  ًميـه كىالى ييضى ـي المَّوي كىالمَّوي ًبكيؿّْ شىٍيءو عى ييعىمّْميكي ـٍ كىاتَّقيكا المَّوى كى  ﴾ٍف تىٍفعىميكا فىًإنَّوي فيسيكؽه ًبكي

]المائدة:  ﴾يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا أىٍكفيكا ًباٍلعيقيكدً كال بد مف الكفاء بالعقكد، لقكلو تعالى: ﴿[، 282]البقرة: 
ـٍ تعالى: ﴿ا قاؿ ا بيف الميتىعاقديف، ض[، كال بد مف الرّْ 1 ـٍ بىٍينىكي يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي

ـٍ رىحً  ـٍ ًإفَّ المَّوى كىافى ًبكي ـٍ كىالى تىٍقتيميكا أىٍنفيسىكي ٍف تىرىاضو ًمٍنكي ارىةن عى اًباٍلبىاًطًؿ ًإالَّ أىٍف تىكيكفى ًتجى ]النساء:  ﴾يمن
29]. 
 كعميو يجب االبتعاد عف كؿ مىفسدة فيما يىًتـ بىٍيعىو.   
 .الت جارة (1)إخراج زكاة عروض -6
ميٍستخمفيف في ىذه الدُّنيا، نتداكؿ األمكاؿ فيما بيننا  ، كقد جعمنا ا  الماؿ ماؿ ا   

ـٍ  تعالى: ﴿آًمنيكا ًبالمًَّو كىرىسيكًلوً ا في العديد مف التّْجارات كالمعامبلت، قاؿ  عىمىكي كىأىٍنًفقيكا ًممَّا جى
﴾ ]الحديد:  ـٍ كىأىٍنفىقيكا لىييـٍ أىٍجره كىًبيره تعالى: ﴿كىىيكى الًَّذم ا [، كقاؿ 7ميٍستىٍخمىًفيفى ًفيًو فىالًَّذيفى آمىنيكا ًمٍنكي
ـٍ  كي اتو ًليىٍبميكى ـٍ فىٍكؽى بىٍعضو دىرىجى كي فىعى بىٍعضى ًئؼى اأٍلىٍرًض كىرى بلى ـٍ خى عىمىكي ـٍ ًإفَّ رىبَّؾى سىًريعي اٍلًعقىاًب جى ا آتىاكي ًفي مى

نَّوي لىغىفيكره رىًحيـه﴾ ]األنعاـ:  كاة في فيما استخمفنا فيو مف إخراج الزَّ  [، كعميو أف نرعى حقو 165كىاً 
 اختمؼ النَّاس ًفي زكاة التّْجارة فقاؿ بعضيـ ال"افعي رحمو ا تعالى في القديـ: جارة، قاؿ الشَّ التّْ 
كض التي لـ تيٍشتىر  –، كقاؿ (2)"اة فييا كقاؿ بعضيـ فييا الزكاة كىذا أحب إلينازك أيضان: "كالعيري

مَّامات ًلغىمَّة أك غيرىا أك ثياب  لمتّْجارة مف األمكاؿ ليس فييا زكاة بأنفيسيا فمف كانت لو ديكر أك حى
ًقيؽ كىثير أك قؿ فبل زكاة فييا، ككذلؾ ال ز  تيا حتى يىحيكؿ عمييا كىثيرت أك قىمَّت أك رى كاة في غىبلَّ

ٍكؿ لو، ككذلؾ كؿ ماؿ ما  اًلكيا، ككذلؾ كتابة الميكاتب كغىيًره ال زكاة فييا إال باٍلحى ٍكؿ في يىدىم مى الحى
مَّة منو  ٍرث كال ذىب كال فضة يىٍحتاج إليو أك يىٍستىٍغني عنو أك يىٍستىًغؿ مالىو غى كاف ليس ًبمىاشية كال حى

مًَّتو كال في ثىمىًنو لك  أك يىدَّخره كال ييريد بشيء منو التّْجارة فبل زكاة عميو في شيء منو ًبًقيمة كال في غى
ٍكؿ زكاه، ككذلؾ  بىاعىو إال أف يىٍبًيعو أك يىٍستىًغمَّو ذىبا أك كرقا فإذا حاؿ عمى ما نىضَّ ًبيىده مف ثىمىًنو حى

مَّتيو إذا كانت مما ييزىكَّى مف سىاًئمة إبؿ أك بقر  ة فإف أٍكرىل شيئنا منو غى أك غىنـ أك ذىب أك فضَّ

                                                           
ٍمعي عىٍرضو قاؿ ابف ق( (1 كض: جى ًؼ أىٍنكىاًعًو، ًمٍف النَّ  ،دامة: "اٍلعيري مىى اٍخًتبلى اًؿ، عى اًف ًمٍف اٍلمى يىكىاًف كىىيكى غىٍيري اأٍلىٍثمى بىاًت كىاٍلحى

سىاًئًر ا اًؿ. انظر: المي كىاٍلعىقىاًر كى  (58/ 3) غنيٍلمى
 (.47/ 6المجمكع شرح الميذب لمنككم )( (2
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ٍكؿ أك لـ يىحيؿ الفصؿ الثاني ألنَّو لـ يىٍزرعو فىتىجب  ؛ًبًحٍنطىة أك زرع مما فيو زكاة فبل زكاة عميو فيو حاؿ عميو الحى
نما أىمىر ا عميو فيو الزَّ  اده كاة كا   .(1)"أٍف ييٍؤتى حقُّو يكـ حىصى
 تالؼ بيف البائع والمشتري.الث: األخالقيات لمنع االخالمقصد الث  

إفَّ مقياس تقدـ الدكؿ كنىماؤىا ىك الجانب االقتصادم، كىذا ليس ىك الًمقياس الحقيقي في 
اإلسبلـ فإلي جانب ذلؾ ىناؾ أخبلقيات لمميف، فإذا فقدت األخبلؽ لف يككف ىناؾ استمرار في 

كجكد فظـ اإلسبلمية مما ساعد عمى تقدميا، التِّنمية، لذلؾ تىقيكـ العديد مف الدكؿ الغربية باستيراد النُّ 
أخبلقيات لمينة التّْجارة تيٍزرىع في قيمكب البىاعة، أىٍمر ضركرم؛ كذلؾ لمنع االختبلؼ بيف المسمميف 

﴾ا في البييكع، قاؿ  ٍفًسًديفى ]القصص:  تعالى: ﴿كىالى تىٍبًغ اٍلفىسىادى ًفي اأٍلىٍرًض ًإفَّ المَّوى الى ييًحبُّ اٍلمي
ميؽو عىًظيـو تعالى: ﴿كى ا ، كقاؿ [77 نَّؾى لىعىمىى خي  ، كمف ىذه األخبلؽ ما يمي:[4﴾ ]القمـ: اً 
 الُبعد عف الُمش احة في الَبيع. -1
تقكية أكاصر المحبة بيف النَّاس كتكطيد العبلقات اإلنسانية مف أىـ عناصر النَّجاح في    

ٍبًد المًَّو التَّنمية التّْجارية، كالسَّماحة في البيع كالشّْر  اًبًر ٍبًف عى  : أىفَّ اء أىٍمر تيحمد عيٍقباه، عىٍف جى
ى"رىسيكؿى المًَّو  ذىا اٍقتىضى ذىا اٍشتىرىل، كىاً  ا ًإذىا بىاعى، كىاً  ـى المَّوي رىجيبلن سىٍمحن : "رىًح ، قىاؿى

          عف ، ك (2)
ٍيرىةى أبي  : "كىافى تىاًجره ييدىا، عىًف النًَّبيّْ ىيرى كا ، قىاؿى اكىزي ، فىًإذىا رىأىل ميٍعًسرنا قىاؿى ًلًفٍتيىاًنًو: تىجى ًيفي النَّاسى

ٍنوي" اكىزى المَّوي عى نَّا، فىتىجى اكىزى عى ٍنوي، لىعىؿَّ المَّوى أىٍف يىتىجى عى
كدفع ، كلقد أمرنا ا بالتىٍيًسير عمى النَّاس، (3)

 ، قاؿ اإلسبلـ في البىيع كالشّْراء الثمف المؤجؿ عمى الدفعات كاألقساط ما ىك إال انعكاس لسماحة
ـٍ ًإٍف كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى تعالى: ﴿ا  ٍيره لىكي دَّقيكا خى ٍيسىرىةو كىأىٍف تىصى ٍف كىافى ذيك عيٍسرىةو فىنىًظرىةه ًإلىى مى ]البقرة:  ﴾كىاً 
ذىٍيفىةى [، 280 : قىاؿى رىسيكؿي اً  كعىٍف حي ك ، قىاؿى ًئكىةي ري ، فىقىاليكا: : "تىمىقًَّت اٍلمىبلى ـٍ ؿو ًممٍَّف كىافى قىٍبمىكي حى رىجي

: كيٍنتي أيدىاًيفي النَّاسى فىآميري ًفٍتيىاًني أىٍف يي  ، قىاليكا: تىذىكٍَّر، قىاؿى : الى ٍيًر شىٍيئنا؟ قىاؿى ًمٍمتى ًمفى اٍلخى كا أىعى ٍنًظري
كا عىًف اٍلميكًسرً  كَّزي يىتىجى ، كى اٍلميٍعًسرى
: قىاؿى اي (4) ٍنوي : تىجى ، قىاؿى كا عى بًائنو ًبكىٍجو (1)"كَّزي ، فإذا قىابؿ البىائع زى

                                                           
 (.50/ 2األـ لمشافعي )( (1

ٍف أىٍنظىرى ميكًسرنا )( (2 ، 2076/ رقـ 57/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب:مى ًميُّ ٍبفي عىيَّاشو دَّثىنىا عى دَّثىنىا (، حى    حى
ٍبًد المًَّو  اًبًر ٍبًف عى مَّدي ٍبفي الميٍنكىًدًر، عىٍف جى دَّثىًني ميحى : حى ، قىاؿى مَّدي ٍبفي ميطىرّْؼو : : أىفَّ رىسيكؿى المًَّو أىبيك غىسَّافى ميحى ، قىاؿى

 الحديث.
ٍف أىٍنظىرى ميٍعًسرنا )( (3 ، 2078/ رقـ 58/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: مى ـي ٍبفي عىمَّارو دَّثىنىا ًىشىا (، قاؿ: حى

ٍبًد المًَّو، أى  ، عىٍف عيبىٍيًد المًَّو ٍبًف عى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى بىٍيًدمُّ دَّثىنىا الزُّ ٍمزىةى، حى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي حى ٍيرىةى حى     ، عىًف نَّوي سىًمعى أىبىا ىيرى
: الحديث.النًَّبيّْ   ، قىاؿى

: ًضدُّ اٍلعيٍسًر". انظر: مقاييس المغة )قاؿ ابف فارس: ( (4  (.155/ 6"اٍلييٍسري
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بائف، مما يىزيد البىيع  الفصؿ الثاني تىيـ ًبطًَّيب الكبلـ كالميعاممة، فىسىيىتىدافع إليو الكثير مف الزَّ اجى لىبىى حى بىشيكش كى
مة االقتصاد لؤلماـ.  كالشّْراء مما ييؤدم إلى دىفع عىجى

 .(2)الن ْيي عف تمقي الر كباف -2
ا، "أىفَّ رىسيكؿى اً  عىفً     ٍنييمى تَّ  اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى مىعي حى  ى تىٍبميغى نىيىى أىٍف تيتىمىقَّى السّْ

اأٍلىٍسكىاؽى"
ٍيًد  ،(3) مىى عى ٍكبىاًف عى ـى ًمفى الرُّ كفى الطَّعىا ٍنييمىا "أىنَّييـٍ كىانيكا يىٍشتىري : رىًضيى المَّوي عى كقىاؿ اٍبفي عيمىرى

" النًَّبيّْ  ـي ٍيثي ييبىاعي الطَّعىا تَّى يىٍنقيميكهي حى ٍكهي، حى ٍيثي اٍشتىرى ـٍ مىٍف يىٍمنىعيييـٍ أىٍف يىًبيعيكهي حى مىٍيًي ، فىيىٍبعىثي عى
عٍف ك ، (4)

ٍيرىةى  شيكا، كىالى يىًبعٍ ، قىاؿى رىسيكؿي المًَّو أبي ىيرى مىى بىٍيًع أىًخيًو، كىالى تىنىاجى اًضره  : "الى يىٍبتىاعي المىٍرءي عى حى
"  .(5)ًلبىادو
ا، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو كعٍف     ٍنييمى ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى مىى عى ـٍ عى كي : "الى يىًبيعي بىٍعضي ، قىاؿى

تَّى ييٍيبىطى ًبيىا ًإلىى السُّكًؽ" مىعى حى ، كىالى تىمىقٍَّكا السّْ ىك أىٍف "عالى: قاؿ ابف األثير رحمو ا ت، (6)بىٍيًع بىٍعضو
كلو ًإلىى البمد، كييخبره بكساد ما معو كىًذبان؛ ليىٍشتىرم منو ًسٍمعىتىو  ًرمُّ البىٌدًكمَّ قىبؿ كصي يىٍستقًبؿ الحىضى

                                                                                                                                                                          
دَّثىنىا أىٍحمىدي 1560/ رقـ 1194/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: الميساقاة، باب: فىٍضًؿ ًإٍنظىاًر اٍلميٍعًسًر )( (1  في بٍ ا (، قاؿ: حى

، عىٍف رً  دَّثىنىا مىٍنصيكره ، حى دَّثىنىا زيىىٍيره ، حى ٍبًد اً ٍبًف ييكنيسى : قىاؿى رىسيكؿي اً عى ، قىاؿى ـٍ دَّثىيي ذىٍيفىةى، حى ، أىفَّ حي : ٍبًعيّْ ٍبًف ًحرىاشو
 الحديث.

ميكُّ شىٍيءو شىٍيئنا... ( (2 ، كىىيكى عي ( الرَّاءي كىاٍلكىاؼي كىاٍلبىاءي أىٍصؿه كىاًحده ميطًَّرده ميٍنقىاسه : اٍلقىٍكـي قاؿ ابف فارس: )رىكىبى كىالرٍَّكبي
. ٍكبىافي . انظر: 432/ 2نظر: مقاييس المغة )ا الرُّ : فراًكبيك الدكابّْ ٍكبي ، كالرَّ ، كاأليٍركيكبي ٍكبافي (. كقاؿ ابف منظكر: الرُّ

 (.431/ 1لساف العرب )
مىًب )( (3 دَّثىنىا أىبيك بىٍكرً 1517/ رقـ 1156/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: البيكع، باب: تىٍحًريـً تىمىقّْي اٍلجى          (، قاؿ: حى
،  ٍبفي ا دَّثىنىا يىٍحيىى يىٍعًني اٍبفى سىًعيدو دَّثىنىا اٍبفي اٍلميثىنَّى، حى دَّثىنىا اٍبفي أىًبي زىاًئدىةى، ح كحى دَّثىنىا أىًبي شىٍيبىةى، حى ، حى دَّثىنىا اٍبفي نيمىٍيرو ح كحى

،"أىفَّ رىسيكؿى اً  ًف اٍبًف عيمىرى ، عى ـٍ عىٍف عيبىٍيًد اً، عىٍف نىاًفعو  : الحديث. أىًبي، كيمُّيي
ا ذيًكرى ًفي األىٍسكىاًؽ )( (4 ـي ٍبفي الميٍنًذًر، 2123/ رقـ 66/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: مى دَّثىنىا ًإٍبرىاًىي (، قاؿ: حى

دَّثىنىا اٍبفي عيمىرى رىًضيى المَّوي  ، حى ٍف نىاًفعو دَّثىنىا ميكسىى ٍبفي عيٍقبىةى، عى ٍمرىةى، حى دَّثىنىا أىبيك ضى ا: الحديث.حى ٍنييمى  عى
وي )( (5 حي ، كىىىٍؿ ييًعينيوي أىٍك يىٍنصى اًضره ًلبىادو ًبغىٍيًر أىٍجرو / رقـ 72/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: ىىٍؿ يىًبيعي حى

2160 ، ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى ٍيجو رى ًني اٍبفي جي : أىٍخبىرى ، قىاؿى ـى دَّثىنىا المىكّْيُّ ٍبفي ًإٍبرىاًىي عىٍف سىًعيًد ٍبًف الميسىيًّْب، أىنَّوي سىًمعى (، قاؿ: حى
ٍيرىةى  : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو أىبىا ىيرى  : الحديث.، يىقيكؿي

اًحبىوي عىاصو آثً ( (6 ٍكبىاًف كىأىفَّ بىٍيعىوي مىٍرديكده أًلىفَّ صى  ـه ًإذىا كىافى ًبوً أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: النٍَّيًي عىٍف تىمىقّْي الرُّ
اًلمنا كىىيكى ًخدىاعه ًفي البىٍيًع، كىالًخدىاعي الى يىجيكزي ) اًلؾه، 2156/ رقـ 72/ 3عى نىا مى ، أىٍخبىرى ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى دَّثىنىا عى (، قاؿ: حى

ا، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ٍنييمى ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ، عىٍف عى ٍف نىاًفعو :عى  يث.الحد ، قىاؿى
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، كى  الفصؿ الثاني ـر ذىًلؾى تىٍغرير ميحَّ ٍكس، كأقىؿَّ ًمٍف ثىمف الًمثؿ، كى ٍنعىًقد، ثـي ًإذا كىذب كظىير الغىٍبف، لىًكفَّ الشّْ بالكى راء مي
دؽ، فىًفيو عمى مىٍذىىب الشَّافعي ًخبلؼثىبىت ا ٍف صى  .(1)"لًخيار ًلٍمبىاًئع، كا 
قاؿ المىاكرٍدم   

 فاٍختىمؼ أصحابينا في المىعنى الذم ألىٍجمو نىيىى النَّبي "رحمو ا تعالى:  (2)
ا بالمدينة كانكا يىتىمىقَّكف الرُّ  ،عف ذلؾ كمىنىع منو ميكرىـ: إف المىٍعنى فيو أف قكمن كباف إذا كردت فقاؿ جي

باألمتعة فيخبركنيـ برخص األمتعة ككساًدىا كيىٍبتاعيكنيا منيـ بتمؾ األسعار، فإذا كرد أرباب 
األىٍمًتعة المدينة شاىدكا زيادة األسعار ككىًذب مف تىمىقَّاىـ باألخبار، فيؤدم ذلؾ إلى انقطاع الرُّكباف 

ًلما في ذلؾ مف  يى النَّبي كعيديًكليـ باألىٍمًتعة إلى غيرىا مف البيمداف فىنى  عف تىمىقّْييـ نىظرنا ليـ، كى
انبة ًلمدّْيف، كما نىيىى أف يىًبيع حاضر لىبىاد ًديعة الميجى َـّ المصمحة بالفىريقىيف  ؛الخى نظرنا ألىؿ البمد ًلتىعي

منيـ يىٍحًممييا إلى  بالنَّظىر ليما، كقاؿ آخركف: بؿ المىٍعنى في النٍَّيي عف تىمىقّْييـ أفَّ مف كاف يىٍبتىاعييا
ا مف ريٍخًصيا فىنىيىى  يىتىرىبَّصي بيا زيادة السّْعر، فبل يىتًِّسع عمى أىؿ المدينة كال ينالكف نقصن ٍنًزًلو كى مى

ًتيا  النَّبي  عف تىمىقّْي الرُّكباف ًلٍمبىٍيع حتى تىًردى أىٍمًتعىتيييـ السُّكؽ فتجتمع فيو كتىٍرخيص األسعار ًبكىٍثرى
ا، كما نىيىى أف يىًبيع نظرنا ألىؿ المدينة أيضن  ؛ىؿ المدينة نفعنا ًبريٍخًصيا، فيككف ىذا النٍَّييفىيىنىاؿ أ

 .(3)"حاضر لىبىاد نظرنا ألىؿ المدينة كا أعمـ
اًئزه "كقاؿ الشَّافعي رحمو ا تعالى:     ذي إٍف كىافى ثىاًبتنا كىىىذىا دىًليؿه أىفَّ اٍلبىٍيعى جى ًبيىذىا نىٍأخي غىٍيرى أىفَّ كى

اًحًبيىا اٍلًخيىارى بىٍعدى قيديكـً السُّكًؽ؛ أًلىفَّ ًشرىاءىىىا ًمٍف اٍلبىٍدًكمّْ قىٍبؿى أىٍف يىًصيرى إلىى مىٍكًضًع اٍلمي  تىسىاًكمىٍيًف ًلصى
ًف فىمىوي اٍلًخيىاري  ًر ًبكىٍجًو النٍَّقًص ًمٍف الثَّمى  .(4)"ًمٍف اٍلغىرى

أىٍربىاب األىٍمتعة اٍلبىمد فىتىمىقَّاىـ قىٍكـ قبؿ حيصكليـ في السُّكؽ  فىمىك كىرىد"كقاؿ المىاكرٍدم:    
كمعرفتيـ باألىٍسعار فىاٍبتىاعكا أىٍمًتعتيـ ككذبكىـ في أىٍسعىارىا فبل ًخيىار أًلىٍرباب األىٍمتعة في الفىسخ؛ 

كؿ أىٍمًتعىتيـ، ألنيـ قد كانكا قىادريف عمى تىعىرُّؼ األىٍسعار مف غىيرىـ، كألفَّ أىؿ البىمد قد شى  اىدكا حيصي
دكا الرٍُّكباف قد أىٍقبىمت باألىٍمًتعة  رج قكـ عف البمد لحاجة لىيـ كلـ يىٍقصدكا تىمىقّْي الرٍُّكباف، فىكىجى فمك خى

                                                           
 (.266/ 4النّْياية في غريب الحديث كاألثر )( (1
عمي بف محمد حبيب، أبك الحسف الماكردم: أقضى قضاة عصره، مف العمماء الباحثيف، أصحاب التصانيؼ ( (2

الكثيرة النافعة، كلد في البصرة، كانتقؿ إلى بغداد، ككلي القضاء في بمداف كثيرة، ثـ جيعؿ " أقضى القضاة " في أياـ 
قائـ بأمر ا العباسي. ككاف يميؿ إلى مذىب االعتزاؿ... نسبتو إلى بيع ماء الكرد، ككفاتو ببغداد. انظر: األعبلـ ال

 (.327/ 4لمزركمي )

 (.349/ 5الحاكم الكبير لممىاكٍردم )( (3
 (.187/ 8مختصر المزني )( (4
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فىأىرىادكا أٍف يىٍبتىاعكا ًمٍنيـ شيئنا منيا مف غير كىًذب في ًإٍخبىارىـ ًبأىٍسعارىا فىفي إباحة ذلؾ ليـ كجياف:  الفصؿ الثاني
ديىما : أف ذلؾ ميبىاح ليـ. كىذا قكؿ مف زىعـ أف معنى النٍَّيي ما يىٍمحؽ أىٍربىاب األىٍمتعة مف أحى

كالثِّاني: أنَّو ال ييبىاح ليـ كىذا قكؿي مف زىعـ أفَّ ًعمَّة ، كباف مف الغبفاالسترخاص مف أصحاب الرُّ 
ى النٍَّيي عف تىمىقّْييـ كىثرة النٍَّيي حيصيكؿ األىٍمتعة أف ذلؾ محظكر عمييـ كىذا قىكؿ مف زىعـ أف معن

 .(1)"األىٍمتعة في البىمد ًليىٍرخيص عمى أٍىمو، كا أعمـ
في المعامبلت التّْجارية تجنب النَّجش  ككذلؾ مف األخبلؽ التي دعا إلييا النَّبي    

 كاالحتكار كبيع الرَّجؿ عمى بيع أخيو كما سبؽ التَّفصيؿ فييا في ىذا المبحث.
 الُخالصة:

ثَّ النَّبي     عمى التّْجارة، كحتى ال  اإلسبلـ ًمٍنياج حياة، فقد كازف بيف الدُّنيا كاآلخرة، كقد حى
ٍنيي عنيا، كزاد بإضاءتو لنا الطَّريؽ  نىحيد عف الطَّريؽ المستقيـ، بىيَّف لنا التّْجارات الميبىاحة كالمى

و مف ظيممات فأكجد فيو سيكقنا، ميزيننا لنا ًبقىكاعد كأخبلقيات تيًنير ا لدَّرب كتىٍسميك بحياة اإلنساف، ًلتيٍخًرجى
 التَّدىكر االقتصادم إلى نكر االزدىار كالتَّنمية االقتصادية. كا تعالى أعمـ.

                                                           
 (.350/ 5الحاكم الكبير لمماكردم )( (1
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المنيج الن بوي في الت نمية االقتصادية مف خالؿ 

 حؿ المشكالت
 

 :ثبلثة مباحث عمى كيشتمؿ

حؿ  خالؿ المبحث األوؿ: المنيج الن بوي في الت نمية االقتصادية مف
 مشكمة الفقر.

حؿ  خالؿ : المنيج الن بوي في الت نمية االقتصادية مفالث اني المبحث
 مشكمة البطالة.

حؿ  خالؿ المنيج الن بوي في الت نمية االقتصادية مفالمبحث الث الث: 
 مشكمة الحصار.
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 مف خالؿ حؿ مشكمة الفقر يةنمية االقتصادالت  الَمْنيج الن بوي في 

ي حياة األفراد كالشُّعكب، كسبب مف الفقر مصدر مف مصادر فقداف األمف كاالستقرار ف
قد  الماؿ ىك الشّْرياف المادم لمحياة االقتصادية، بؿ الفقر أسباب انييار االقتصاد في المجتمع؛ ألفَّ 

   لذا كاف مف دعاء  دّْيني؛يككف في كثير مف األحياف سببنا مف أسباب االنحبلؿ األخبلقي كال
ًمٍف ًفٍتنىًة القىٍبًر، كىعىذىاًب القىٍبًر، "المَّييَـّ ًإنّْي أىعيكذي :  النَّبي ، كى ـً ٍأثىـً كىالمىٍغرى ، كىالمى ـً ًؿ كىاليىرى ًبؾى ًمفى الكىسى

ًمٍف شىرّْ ًفٍتنىًة الًغنىى، كىأىعيكذي ًبؾى ًمٍف ًفٍتنىًة الفىٍقرً  ًمٍف ًفٍتنىًة النَّاًر كىعىذىاًب النَّاًر، كى  ككاف النَّبي ، (1)"...كى
ٍيرىةى  أىًبي أف ييغنيو مف الفقر، عىفٍ  ـ، يضطجع عمى ًشقّْو األيمف كيدعك ا إذا أراد أف ينا  ،ىيرى

، اٍلعىٍرشً  كىرىبَّ  اأٍلىٍرضً  كىرىبَّ  السَّمىاكىاتً  رىبَّ  "المييَـّ : أنو كاف يىقيكؿي  النًَّبيّْ  عىفً  بَّنىا اٍلعىًظيـً  كيؿّْ  كىرىبَّ  رى
، ميٍنًزؿى  ،كىالنَّكىل اٍلحىبّْ  فىاًلؽى  شىٍيءو ٍنًجيؿً  التٍَّكرىاةً  كى  آًخذه  أىٍنتى  شىٍيءو  كيؿّْ  شىرّْ  ًمفٍ  ًبؾى  أىعيكذي  كىاٍلفيٍرقىاًف، كىاإٍلً

ؿي  أىٍنتى  المييَـّ  ًبنىاًصيىًتًو،  فىمىٍيسى  الظَّاًىري  كىأىٍنتى  شىٍيءه، بىٍعدىؾى  فىمىٍيسى  اآٍلًخري  كىأىٍنتى  شىٍيءه، قىٍبمىؾى  فىمىٍيسى  اأٍلىكَّ
نَّا اٍقضً  شىٍيءه، ديكنىؾى  فىمىٍيسى  اٍلبىاًطفي  كىأىٍنتى  شىٍيءه، فىٍكقىؾى  ، عى  ، كما إكثار (2)اٍلفىٍقًر" ًمفى  كىأىٍغًننىا الدٍَّيفى
مف الدُّعاء كالتَّعكذ مف الفقر إال لمعرفتو بمدل خطكرة الفقر عمى األفراد كالمجتمعات مادينا   النَّبي

 ينا كثقافينا كغيرىا.كمعنكينا، دينينا كاقتصادينا كاجتماع
القضاء  ا كلك بالحدّْ منيا عمى األقؿ إف لـ يمكنناكتفاديي امشكمة يجب التَّخمص منيالفقر 
ألنو ال ييقاس مدل تقدـ الدُّكؿ قديمنا كحديثنا إال بما لدييا مف ثركات كأمكاؿ تيغذم بيا عمييا كامبلن؛ 

 بد مف زكاؿ الفقر، كال يككف ذلؾ إال بما أرشدنا اقتصادىا، فبل مكاف لمفقير بيف ىذه الدُّكؿ، فمذا ال
، كيجب إلى الكثير منيا كما سنبينو بعد قميؿو  ، كقد أرشدنا لمشكمة الفقر حمكؿو  مف إليو النَّبي 

القاضية  -التي ييمكنو أف ييكفرىا لشعبو-أنكاع الحمكؿ  كفر كؿأف يي كلة الدَّ  مف يقكـ عمى رأسعمى 

                                                           
ـً )أخرجو البخارم؛ كتاب: ا ((1 ٍأثىـً كىالمىٍغرى ًذ ًمفى المى دَّثىنىا ميعىمَّى 6368/ رقـ 79/ 8لدَّعكات، باب: التَّعىكُّ   (، قاؿ: حى
ٍنيىا: أىفَّ النَّ ا اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى ، عىٍف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى، عىٍف أىًبيًو، عىٍف عى دَّثىنىا كيىىٍيبه ، حى :  ًبيَّ ٍبفي أىسىدو كىافى يىقيكؿي

 ديث.الح
ًع )( (2 ا يىقيكؿي ًعٍندى النٍَّكـً كىأىٍخًذ اٍلمىٍضجى / رقـ 2084/ 4أخرجو مسمـ؛ كتاب: الذّْكر كالدُّعاء كالتَّكبة كاالستغفار، باب: مى

اًلحو يىٍأميرينىا، 2713 : كىافى أىبيك صى ، قىاؿى ، عىٍف سييىٍيؿو ًريره دَّثىنىا جى ، حى ٍربو دَّثىًني زيىىٍيري ٍبفي حى ـى، (، قاؿ: حى دينىا أىٍف يىنىا ًإذىا أىرىادى أىحى
: "المييَـّ رىبَّ السَّمىاكىاًت كىرىبَّ اأٍلىٍرًض كىرىبَّ اٍلعىٍرًش ا ًف، ثيَـّ يىقيكؿي مىى ًشقًّْو اأٍلىٍيمى كىافى أىٍف يىٍضطىًجعى عى ... الحديث" كى ٍلعىًظيـً

ٍيرىةى   .، عىًف النًَّبيّْ يىٍرًكم ذىًلؾى عىٍف أىًبي ىيرى
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سبب  االفقر كمكافحتيمشكمة عبلج ألف  ؛كانت حمكالن مادية أك معنكية ، سكاءالفقر عمى مشكمة الفصؿ الثاني
 الدُّكؿ اقتصادينا كاجتماعينا كثقافينا كأخبلقينا كغيرىا.ازدىار  مف أسباب ميـ

 .وآثاره المطمب األوؿ: تعريؼ مشكمة الفقر، وبياف أسبابو
كمقكمات حياتو  ،جاتويطمب منيـ أبسط حا ،اسال تكاد تخمك أم دكلة مف فقير يتكفؼ النَّ 

لظيكر الفقراء؟ ىذا ما سأتناكلو في كما ىي األسباب التي أدت  ،فمف ىك الفقير ،مف طعاـ كشراب
 بإذف ا تعالى. ىذا المطمب

 المقصد األوؿ: تعريؼ المشكمة لغًة واصطالًحا.
 أواًل: تعريؼ المشكمة لغًة.

ٍمتىًبسىةي... اٍلميٍشًكمىًة، : األيميكري ، قاؿ الزبيدم(1)المشكمة: مف أشكؿ األمر، أم: التبس  المي
ـه  الميٍختىًمطاًف، المٍَّكنىافً : العىرىبً  عندى  األٍشكىؿي ك  ٍمرىةه  بىياضه  فيوً : أشىكىؿي  كدى ،مىٍختىًمطىاًف...  كحي  كالميٍشًكؿي

، ارى  أىٍشكىؿى : قىٍكًليـ مف كأىٍشبىاًىو، أىٍمثاًلو أىم أىٍشكىاًلو في الدَّاًخؿي  كميٍحًسفو ، ذا صى ٍمعي  شىٍكؿو  كالجى
كالمشكمة:  ،(3)الطَّمب بعد بتأمؿ إال منو الميراد يناؿ ال ما ىك: المشكؿقاؿ الجرجاني:  ،(2)مٍشًكبلته 
 .(4)ما نىتيجة عمى لمحصكؿ تىٍذليميا يجب معالجة، كأيضا ىي: صعكبة إلى تحتاج مطركحة قضٌية

ب فاحتاج إلى تأمؿ لتذليمو فالمشكمة لغة: مف أشكؿ األمر إذا التبس كاختمط، فصع
 لمحصكؿ عمى حؿ لو.

 ثانًيا: تعريؼ المشكمة اصطالًحا.
المشكمة ىي: "حالة أك مكقؼ غير مرغكب مف ًقبىؿ المجتمع أك نسبة كبيرة منو؛ ألنَّو 
يحكؿ الفرد أك المجتمع دكف اإلشباع السَّكم لمحاجات أك تحقيؽ األىداؼ التَّكافقية، أك ييفضي إلى 

، فالمشكمة تنشأ حيف (5)المباشر أك غير المباشر بأحدىما أك كمييما، حالينا أك مستقببلن الضَّرر 
يعجز الكائف العضكم عف الكصكؿ إلى ىدفو بطريقة مباشرة، كىي العائؽ المكجكد في مكقؼ ما، 

 (.6)كيحكؿ ىذا العائؽ بيف الفرد كالكصكؿ إلى ىدفو
كم عمى خمؿ أك أزمة بحاجة إلى معالجة كتعرؼ المشكمة بأنيا: "ىي حالة أك مكقؼ ينط

، كىناؾ مف عرؼ الميشكبلت عمى أنيا: "االضطرابات (7)مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ مطمكب أك مرغكب"
                                                           

 (.1019لقامكس المحيط )صا( (1
 (.276 - 269/ 29تاج العركس ) ((2
 (.215التَّعريفات )ص( (3
 (.1229/ 2معجـ المغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر )( (4
 (.23 -22كيفية مكاجية المشكبلت الشخصية كاألزمات، أ.د. سناء محمد سميماف )( (5
 (.40دالؿ ممحس استيتية، د. عمر مكسى سرحاف )صالمشكبلت االجتماعية، د. ( (6
 (.235اإلبداع، د. فتحي عبد الرحمف جركاف )ص( (7
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في الذَّات الدَّاخمية كالتّْي تقؼ عائقنا أماـ تكيؼ الفرد النَّفسي كاالجتماعي مع اآلخريف، كتيعد مف  الفصؿ الثاني
ديد عند الجمكس مع اآلخريف، كالقمؽ الدَّائـ كعدـ أكبر كأعقد المشكبلت مثؿ: مشكمة الخجؿ الشَّ 

اف النَّفسي ز الشُّعكر بالسَّعادة، ككذلؾ التَّكتر كاالكتئاب كغيرىا مف الميشكبلت، مما يييدد التَّك 
، كىنالؾ مف ييعرؼ المشكمة (1)كالعضكم لئلنساف، كيحكؿ دكف تكافقو مع ذاتو كبيئتو االجتماعية"

إلحساس بكجكد صعكبة ال بد مف تخطييا، أك عقبة ال بد مف تجاكزىا، لتحقيؽ بأنيا: "الشُّعكر أك ا
 .(2)ىدؼ"

كعرفت الدكتكرة سناء محمد سميماف المشكمة بقكليا: "المشكمة مكقؼ يكاجو الفرد أك 
ا أك ظاىرنا لمتكصؿ إلى الحؿ  مجمكعة مف األفراد، كيحتاج إلى حؿ حيث ال يرل الفرد طريقنا كاضحن

 .(3)المنشكد"
فالمشكمة: "ىي حالة أك مكقؼ غير مرغكب بو، يكاجو الفرد أك المجتمع فيعيقو عف ىدفو 

 الرَّاغب بو، كيحتاج إلى تكاثؼ الجيكد لمتخمص منو". 
 اني: تعريؼ الفقر لغًة واصطالًحا.المقصد الث  

 أواًل: تعريؼ الفقر لغًة.
ًحيحه  أىٍصؿه  كىالرَّاءي  كىاٍلقىاؼي  اٍلفىاءي ( فىقىرى )قاؿ ابف فارس:    مىى يىديؿُّ  صى ، ًفي اٍنًفرىاجو  عى  ًمفٍ  شىٍيءو

ٍيرً  أىكٍ  عيٍضكو  ، غى قىاؿى  الظٍَّيًر، فىقىارً  اٍلمىٍكسيكري : كىاٍلفىًقيري  فىقىارَّةه... اٍلكىاًحدىةي  ًلمظٍَّيًر، اٍلفىقىاري : ذىًلؾى  ًمفٍ  ذىًلؾى  كى
ـي  اٍشتيؽَّ  ًمٍنوي : المُّغىةً  أىٍىؿي  بىٍعضي  ًذلًَّتوً  ًمفٍ  الظٍَّيًر، فىقىارً  مىٍكسيكري  كىأىنَّوي كى  اٍلفىًقيًر، اٍس مىٍسكىنىًتًو، كى  اٍلًعٍمـً  أىٍىؿً  كى

سىدَّ  ًمفٍ  بيٍمغىةه  لىوي  الًَّذم: اٍلفىًقيري : يىقيكليكفى  ، كى فىاًقرىهي، المَّوي  عىٍيشو سىدَّ  أىٍغنىاهي  أىمٍ  مى كهى  كى ، كقاؿ (4)فىٍقًرهً  كيجي
ٍعنىى فىًعيؿه  : اٍلفىًقيري (5)الفيكمي اليوي  قىؿَّ  إذىا تىًعبى  بىابً  ًمفٍ  يىٍفقىري  فىًقرى  ييقىاؿى  فىاًعؿو  ًبمى مى

، كقاؿ ابف دريد: (6)
ييقىاؿ ا كأفقره فىقير، كىالرجؿ الًغنى، ضدٌ : كالفٍقر اه: إفقاران... كى  تقصـ بداىية أىم بفاقرة، ا رىمى
ؿه (7)فىقاره اًؿ، ًمفى  فىًقيره  ، كقاؿ ابف منظكر: كىرىجي قىدٍ  اٍلمى ، كى ٍمعي  فىقير، فىييكى  فىقيرى ، كىاٍلجى  ًعٍندى  فيقىراءي، الفىًقيري

، كأىٍفقىرىهي  اٍلعىرىًب، ، كالمىفىاًقري  الفىٍقرً  ًمفى  المَّوي  اٍلميٍحتىاجي كهي : فاٍفتىقىرى  أىم فيقيكرىه ًإليو كشىكىا لىيىا، كىاًحدى  الى  الفىٍقرً  كيجي

                                                           
 (.22كيفية مكاجية المشكبلت الشخصية كاألزمات، أ.د. سناء محمد سميماف )( (1
 (.23المصدر نفسو )ص( (2
 المصدر السَّابؽ.( (3
 (.444 – 443/ 4مقاييس المغة )( (4
بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم، أبك العباس: لغكٌم، اشتير بكتابو "المصباح المنير" كلد كنشأ أحمد بف محمد ( (5

 (.224/ 1بالفيـك "بمصر" كرحؿ إلى حماة "بسكرية" فقطنيا. انظر: األعبلـ لمزركمي )

 (.478/ 2المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير )( (6
 (.784/ 2جميرة المغة )( (7
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قىاؿى (1)أىٍحكالىو أىم فيقيكرىه كأىخبره حاجتىو، الفصؿ الثاني : ، كى االن  أىٍحسىفي  اٍلًمٍسًكيفي  اأٍلىٍصمىًعيُّ  ؛اٍلكىٍجوي  كىىيكى  اٍلفىًقيرً  ًمفٍ  حى
: تىعىالىى المَّو أًلىفَّ  كىانىتٍ [ 79: الكيؼ﴾ ]ًلمىسىاًكيفى  فىكىانىتٍ  السًَّفينىةي  أىمَّا﴿ قىاؿى ٍممىةن  تيسىاًكم كى قىاؿى  جي  ًفي كى
ؽّْ  ٍربنا يىٍستىًطيعيكفى  ال﴿ اٍلفيقىرىاًء: حى اًىؿي  يىٍحسىبيييـي  األىٍرضً  ًفي ضى : البقرة] ﴾التَّعىفُّؼً  ًمفى  أىٍغًنيىاءى  اٍلجى
273](2). 

كالميبلحظ بعد عرض ىذه المعاني لمفقر: أف الميراد منو لغةن قمة الماؿ كشيحو لدل اإلنساف، 
عنى المشيكر لمفقر، كال ييصرؼ كأنو ضد الًغنى الذم يعني كثرة الماؿ لدل اإلنساف، كىذا ىك الم

 المعنى عنو إلى غيره إال بقرينة تدؿ عميو.
 ثانًيا: تعريؼ الفقر اصطالًحا.

ـ  في الفكر االقتصادم الكضعي ييعرؼ الفقر بأنو: "حالة مف الحرماف المادم الذم ييتىرجى
يمي، كالكضع بانخفاض استيبلؾ الغذاء، كمنا كنكعنا، كتدني الكضع الصّْحي، كالمستكل التَّعم

مع المعمرة كاألصكؿ المادية األخرل، كفقداف الضمانات لمكاجية  السكني، كالحرماف مف السّْ
عبة كالمرض كاإلعاقة كالبطالة"  .(3)الحاالت الصَّ

فالفقر بالمعنى االقتصادم يدؿ عمى عدـ اكتفاء اإلنساف مادينا، كىك مف نتاج البطالة 
 .(4)كنظامو الرَّأسماليكاالستغبلؿ في المجتمع البكرجكازم 

 البلئؽ المستكل بمكغ عدـ في الفقر مشكمة تتمثؿ اإلسبلمي، االقتصادم الفكر كفي
 عنو عىبر كمما كالمكاف الزماف باختبلؼ يختمؼ مما المجتمع، في سائد ىك ما بحسب ممعيشةل

 كأحياننا ريمة،الك الحياة بمتطمبات يتعمؽ مما" الكفاية حد" باصطبلح القدامى المسممكف الفقياء
 في يجعمو الذم بالقدر متطمباتو لو تتكافر لـ متى فقيرنا الفرد يعد أف بمعنى" الغنى حد" باصطبلح
 ىك ما فقد عف عبارة الفقر أف ، قاؿ الغزالي رحمو ا تعالى: "اعمـ(5)غيره عف كغنى بحبكحة
ف يسمى فبل إليو حاجة ال ما فقد أما إليو ميحتاج  لـ عميو مقدكران  مكجكدان  إليو محتاجال كاف فقران، كا 
ـي  كا "الفقير ، كقد عىرَّؼ الشَّافعي رحمو ا تعالى الفقير بقكلو:(6)فقيران" المحتاج يكف  ال مف أعم
ٍكًقعنا منو تقع ًحرفة كال لو ماؿ ًمننا مى ميتىعىفّْفنا أك كاف سائبلن  زىًمفو  غير أك كاف زى

، كقاؿ ابف حـز (7")

                                                           
 (.61 – 60/ 5لساف العرب )( (1
 (.283/ 1المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير لمفيكمي )( (2
 (.325المفاىيـ كالنظـ االقتصادية الحديثة إلياد عبد الفتاح النسكر )ص ((3
 (.144مدخؿ إلى عمـ االقتصاد التَّحميؿ الجزئي كالكمي لطاىر فاضؿ البياتي، كخالد تكفيؽ الشمرم )ص ((4
 (.35)صلمحمد شكقي الفنجرل تَّكازف االقتصادم بيف األفراد كالدكؿ اإلسبلـ كال ((5
 (.190/ 4إحياء عمـك الديف ) ((6
 (.77/ 2األـ لمشافعي )( (7
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، لىيـ شىيءى  ى: "الفقراء ىـ الذيف الرحمو ا تعال الفصؿ الثاني يىقيـك  الى  شىيءه  الًذيف لىيـ ىـ: كالمىسىاًكيف أىصبلن
 .(1)بيـ"

 الة يفقد فييا اإلنساف لما ىك بحاجة إليو، بحيث ال يمكف االستغناء عنو".حفالفقر: "
 الث: أسباب الفقر.المقصد الث  

 عف كالعىجز الضَّعؼ منيا: كثيرةه  أسبابه  قاؿ محمد رشيد رضا رحمو ا تعالى: "كلمفقر
مة، بالطُّرؽ الجيؿ كمنيا كالكىسؿ، البطالة كمنيا السَّعي، إٍخفىاؽ كًمنيا: ،الكىٍسب  ما كمنيا الميكىصّْ
ركات نحك مف األٍقدىاري  تىسيكقيو ياح حى  كريٍخص التّْجارة ككىسىاد األمطار، كاحتباس الًبحار كاٍضًطراب الرّْ

 .(2)األىٍسعىار"
اؾ مجمكعة مف األسباب التّْي تيؤدم إلى ظيكر الفقر في المجتمعات، كىي أسباب كىن

 معنكية كمادية، كمف أىـ ىذه األسباب ما يأتي:
 أواًل: األسباب المعنوية: 

إف معظـ مف يتكمـ عف أسباب الفقر ال تكاد تجده ييشير إلى تمؾ األسباب المعنكية، كالتّْي 
يماف با تعالى، كالسَّمع كالطَّاعة لو كألنبيائو عمييـ السَّبلـ، أقصد بيا: ما يتعمؽ بأمكر اإل

كاالنكباب عمى الدُّنيا كنسياف اآلخرة كنحكىا مف تمؾ األمكر العظيمة، التّْي غفؿ عنيا الكثير ممف 
تكممكا عف أسباب الفقر، فمذا كاف مف الكاجب عمينا أف نشير إلى أىـ ىذه األسباب المعنكية، 

 كىي:
 با تعالى وعدـ اإليماف بو وبما جاء بو الر سؿ عمييـ الس الـ: الكفر -1

لىكٍ ﴿قاؿ ا تعالى:  مىٍيًيـٍ  لىفىتىٍحنىا كىاتَّقىٍكا آمىنيكا اٍلقيرىل أىٍىؿى  أىفَّ  كى  كىاأٍلىٍرضً  السَّمىاءً  ًمفى  بىرىكىاتو  عى
لىًكفٍ  ٍذنىاىيـٍ  كىذَّبيكا كى ، فاإليماف سبب مف أسباب الًغنى [96: ألعراؼا﴾ ]يىٍكًسبيكفى  كىانيكا ًبمىا فىأىخى

لىكٍ ﴿كالحماية مف الفقر، فبل ًغنى ببل إيماف، قاؿ ابف كثير في تفسير اآلية:   اٍلقيرىل أىٍىؿى  أىفَّ  كى
نيكا ، بو جاءتيـ ًبما قيميكبييـ آمىنىت: أىمٍ ﴾ كىاتَّقىٍكا آمى دَّقىت الرُّسؿي  ًبًفٍعؿً  كىاتَّقكا كىاتَّبعتو، بو كىصى
ترؾ طَّاعاتال مىٍيًيـٍ  لىفىتىٍحنىا﴿ الميحرَّمات، كى  السَّماء قىٍطرى : أىمٍ ﴾ كىاألٍرضً  السَّمىاءً  ًمفى  بىرىكىاتو  عى

نىبات  .(3)األىرض" كى
 
 
 
 

                                                           
 (.272/ 4المحمى باآلثار )( (1
 (.368/ 2تفسير المنار )( (2
 (.451/ 3تفسير ابف كثير )( (3
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 مخالفة أوامر ا تعالى وأنبيائو عمييـ الس الـ:  -2 الفصؿ الثاني
ـي ﴿قاؿ ا تعالى:  قىطٍَّعنىاىي ا أىٍسبىاطنا عىٍشرىةى  اٍثنىتىيٍ  كى ٍينىا أيمىمن  قىٍكميوي  اٍستىٍسقىاهي  ًإذً  ميكسىى ًإلىى كىأىٍكحى

اؾى  اٍضًربٍ  أىفً  رى  ًبعىصى جى ٍيننا عىٍشرىةى  اٍثنىتىا ًمٍنوي  فىاٍنبىجىسىتٍ  اٍلحى ـى  قىدٍ  عى ًم بىييـٍ  أينىاسو  كيؿُّ  عى ظىمٍَّمنىا مىٍشرى  كى
ـي  مىٍيًي ـى  عى ا ٍلنىا اٍلغىمى ـي  كىأىٍنزى مىٍيًي ـٍ  مىا طىيّْبىاتً  ًمفٍ  ميكاكي  كىالسٍَّمكىل اٍلمىفَّ  عى ٍقنىاكي زى مىا رى لىًكفٍ  ظىمىميكنىا كى  كىانيكا كى
ذٍ  * يىٍظًمميكفى  أىٍنفيسىييـٍ  كيميكا اٍلقىٍريىةى  ىىًذهً  اٍسكينيكا لىييـي  ًقيؿى  كىاً  ٍيثي  ًمٍنيىا كى قيكليكا ًشٍئتيـٍ  حى ميكا ًحطَّةه  كى  كىاٍدخي
دنا اٍلبىابى  ـٍ  نىٍغًفٍر  سيجَّ ًطيئىاتً  لىكي ٍيرى  قىٍكالن  ًمٍنييـٍ  ظىمىميكا الًَّذيفى  فىبىدَّؿى  * اٍلميٍحًسًنيفى  سىنىًزيدي  كيـٍ خى  ًقيؿى  الًَّذم غى
ٍمنىا لىييـٍ  مىٍيًيـٍ  فىأىٍرسى ا السَّمىاءً  ًمفى  ًرٍجزنا عى اًضرىةى  كىانىتٍ  الًَّتي اٍلقىٍريىةً  عىفً  كىاٍسأىٍلييـٍ  * يىٍظًمميكفى  كىانيكا ًبمى  حى

يىٍكـى  شيرَّعنا سىٍبًتًيـٍ  يىٍكـى  ًحيتىانيييـٍ  تىٍأًتيًيـٍ  ًإذٍ  السٍَّبتً  ًفي يىٍعديكفى  ًإذٍ  اٍلبىٍحرً   كىذىًلؾى  تىٍأًتيًيـٍ  الى  يىٍسًبتيكفى  الى  كى
شرع لنا ما ىك حياة لنا  ، فا [163 - 160: األعراؼ﴾ ]يىٍفسيقيكفى  كىانيكا ًبمىا نىٍبميكىيـٍ 

سؿ نككف قد حدنا عف طريؽ النَّجاة الميكصؿ إلى الخيرات فمـ كبمخالفتنا ألكامره كما جاء بو الرُّ 
با كغيره مف المنيي عنو في  نمقى إال أنفسنا سقطت في ىاكية الضَّبللة كالفقر، كما أكؿ الرّْ

بىا يىٍأكيميكفى  الًَّذيفى ﴿الكتاب كالسُّنة النَّبكية، إال لدليؿ عف الحياد عف الطَّريؽ، قاؿ ا تعالى:   الى  الرّْ
بَّطيوي  الًَّذم يىقيكـي  كىمىا ًإالَّ  يىقيكميكفى  بىا ًمٍثؿي  اٍلبىٍيعي  ًإنَّمىا قىاليكا ًبأىنَّييـٍ  ذىًلؾى  اٍلمىسّْ  ًمفى  الشٍَّيطىافي  يىتىخى   الرّْ
ؿَّ  ـى  اٍلبىٍيعى  المَّوي  كىأىحى رَّ بىا كىحى اءىهي  فىمىفٍ  الرّْ بّْوً  ًمفٍ  مىٍكًعظىةه  جى ا فىمىوي  فىاٍنتىيىى رى مىفٍ  المَّوً  ًإلىى كىأىٍمريهي  مىؼى سى  مى  كى
ادى  ابي  فىأيكلىًئؾى  عى اًلديكفى  ًفييىا ىيـٍ  النَّارً  أىٍصحى ؽي  * خى بىا المَّوي  يىٍمحى ييٍرًبي الرّْ دىقىاتً  كى  ييًحبُّ  الى  كىالمَّوي  الصَّ
نيكا الًَّذيفى  ًإفَّ  * أىًثيـو  كىفَّارو  كيؿَّ  ًمميكا آمى اتً  كىعى اًلحى ةى  كىأىقىاميكا الصَّ  ًعٍندى  أىٍجريىيـٍ  لىييـٍ  الزَّكىاةى  كىآتىكيا الصَّبلى
بًّْيـٍ  ٍكؼه  كىالى  رى مىٍيًيـٍ  خى نيكفى * ىيـٍ  كىالى  عى كا المَّوى  اتَّقيكا آمىنيكا الًَّذيفى  يىاأىيُّيىا يىٍحزى ذىري بىا ًمفى  بىًقيى  مىا كى  ًإفٍ  الرّْ
ٍؤًمًنيفى  كيٍنتيـٍ  ٍربو  افىٍأذىنيك  تىٍفعىميكا لىـٍ  فىًإفٍ  * مي فٍ  كىرىسيكًلوً  المَّوً  ًمفى  ًبحى ـٍ  تيٍبتيـٍ  كىاً   الى  أىٍمكىاًلكيـٍ  ريءيكسي  فىمىكي

فٍ  * تيٍظمىميكفى  كىالى  تىٍظًمميكفى  ٍيسىرىةو  ًإلىى فىنىًظرىةه  عيٍسرىةو  ذيك كىافى  كىاً  دَّقيكا كىأىفٍ  مى ٍيره  تىصى ـٍ  خى  كيٍنتيـٍ  ًإفٍ  لىكي
عيكفى تيرٍ  يىٍكمنا كىاتَّقيكا * تىٍعمىميكفى  فَّى ثيَـّ  المَّوً  ًإلىى ًفيوً  جى ا نىٍفسو  كيؿُّ  تيكى ﴾ ييٍظمىميكفى  الى  كىىيـٍ  كىسىبىتٍ  مى

 .[281 - 275: البقرة]

 .اإلعراض عف القرآف الكريـ وذكر ا  -3
ا عف القرآف الكريـ، كمخالفة لما جاء بو النَّبي  مف  مصير مف كانت حياتو إعراضن

مىفٍ *  يىٍشقىى كىالى  يىًضؿُّ  فىبلى  ىيدىامى  اتَّبىعى  فىمىفً ﴿حيث قاؿ: ، الكحي،  قد بينو الخالؽ   عىفٍ  أىٍعرىضى  كى
ٍنكنا مىًعيشىةن  لىوي  فىًإفَّ  ًذٍكًرم نىٍحشيريهي  ضى ، فنعـ ا كثيرة ال [124 ،123: طو﴾ ]أىٍعمىى اٍلًقيىامىةً  يىٍكـى  كى

ٍف تىعيدُّكا ًنٍعمىةى المَّوً ا قاؿ تحصى،  كىىا ًإفَّ المَّوى لىغىفيكره رىًحيـه﴾ ]النحؿ:  تعالى: ﴿كىاً  ، [18الى تيٍحصي
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كىك كسيمة مف كلمذكر عظيـ األثر في تغيير حياة البشر، كاالستغفار كغيره شرع لنا مف ىذا الباب،  الفصؿ الثاني
زؽ زؽ بالماؿ كالكلد كغيرىما مف أنكاع الرّْ ـٍ ا ، قاؿ كسائؿ الرّْ بَّكي كا رى ًإنَّوي كىافى  تعالى: ﴿فىقيٍمتي اٍستىٍغًفري

فَّارنا  ـٍ ًمٍدرىارنا  *غى مىٍيكي ـٍ أىٍنيىارنا﴾  *ييٍرًسًؿ السَّمىاءى عى يىٍجعىٍؿ لىكي نَّاتو كى ـٍ جى يىٍجعىٍؿ لىكي بىًنيفى كى ـٍ ًبأىٍمكىاؿو كى ييٍمًدٍدكي كى
 .[12 - 10]نكح: 
 جعؿ الد نيا أكبر ىمنا. -4

ٍيدي  ا  الجزاء مف جنس العمؿ، فمف جعؿ الدَّنيا أكبر ىمو جعؿ   الفقر بيف عينيو، عٍف زى
عىؿى فىٍقرىهي بىٍيفى رىسيكؿى المًَّو قاؿ  ،قاؿ  ٍبفي ثىاًبتو ا مىٍيًو أىٍمرىهي، كىجى : "مىٍف كىانىًت الدٍُّنيىا ىىمَّوي، فىرَّؽى المَّوي عى

مىٍف كىانى  ـٍ يىٍأًتًو ًمفى الدٍُّنيىا ًإالَّ مىا كيًتبى لىوي، كى لى ٍينىٍيًو، كى عىؿى ًغنىاهي ًفي عى مىعى المَّوي لىوي أىٍمرىهي، كىجى ًت اآٍلًخرىةي ًنيَّتىوي، جى
قىٍمًبًو، كىأىتىٍتوي الدٍُّنيىا كىًىيى رىاًغمىةه 
(1)"(2).  

                                                           
 (.1077/ 3اىيـ الحربي )راغمة: "أىٍم ذىًليمىةن". انظر: غريب الحديث إلبر ( (1
مَّدي 4105/ رقـ 1375/ 2أخرجو ابف ماجو في سننو؛ كتاب: الزىد، باب: اٍليىْـّ ًبالدٍُّنيىا ) ((2 دَّثىنىا ميحى      (، قاؿ: حى
مىٍيمىافى ا دَّثىنىا شيٍعبىةي، عىٍف عيمىرى ٍبًف سي : حى ٍعفىرو قىاؿى مَّدي ٍبفي جى دَّثىنىا ميحى : حى ٍبدى الرٍَّحمىًف ٍبفى أىبىافى ٍبفي بىشَّارو قىاؿى : سىًمٍعتي عى ، قىاؿى
ٍيدي ٍبفي ثىاًبتو ًمٍف ًعٍنًد مىٍركىافى ًبًنٍصًؼ النَّيى ا رىجى زى : خى دّْثي عىٍف أىًبيًو، قىاؿى ، ييحى ا بىعىثى ًإلىٍيًو ٍبًف عيٍثمىافى ٍبًف عىفَّافى : مى اًر، قيٍمتي

نٍ  : سىأىلىنىا عىٍف أىٍشيىاءى سىًمٍعنىاىىا ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو ىىًذًه السَّاعىةى ًإالَّ ًلشىٍيءو يىٍسأىؿي عى          ، سىًمٍعتي وي، فىسىأىٍلتيوي، فىقىاؿى
: الحديث.رىسيكؿى المًَّو   ، يىقيكؿي

 تخريج الحديث:
( مف طريؽ أبي داكد الطَّيالسي، كابف أبي عاصـ في الزىد 680/ رقـ 454/ 2أخرجو ابف ًحبَّاف في صحيحو )

( مف طريؽ 4891/ رقـ 143/ 5( مف طريؽ يحيى بف سعيد، كالطَّبراني في معجمو الكبير )163/ رقـ 79ص)
( مف طريؽ حجاج بف محمد، كأبك داكد 9855/ رقـ 539/ 12عمرك بف مرزكؽ، كالبييقي في شعب اإليماف )

 شعبة بو بمثمو. عفد( بف مرزكؽ، كحجاج بف محمالطَّيالسي؛ أربعتيـ )أبك داكد، كيحيى بف سعيد، كعمرك 
 دراسة رواة االسناد:
، قاؿ ابف حجر: ثقة صحيح الكتاب إال أف فيو غفمة. تقريب التَّيذيب ُغْنَدر(ومحمد بف جعفر)جميع ركاتو ثقات، 

) أبي داكد، كيحيى بف سعيد، (، قمت: كىذا الحديث لـ يغفؿ فيو؛ ألنو تيكبع فيو مف ًقبىؿ 5787/ رقـ 472)ص
كىك: يحيى بف سعيد بف فركخ  ؽ، كحجاج بف محمد( كيكفي يحيى بف سعيد القطاف متابعنا،كعمرك بف مرزك 

، (7557/ رقـ 591)صالبف حجر التَّميمي أبك سعيد القطاف البصرم ثقة متقف حافظ إماـ قدكة، تقريب التَّيذيب 
 كمحمد بف جعفر مف رجاؿ البخارم كمسمـ.

                                                                                           الحكـ عمى الحديث:
(، كقاؿ األلباني 680/ رقـ 454/ 2صحيح االسناد، فجميع رجالو ثقات. صححو ابف ًحبَّاف في صحيحو ) قمت:

حيحة )  أعمـ.تعالى (: "كىذا إسناد صحيح، رجالو ثقات". كا 634/ 2في سمسمة األحاديث الصَّ
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بىمىٍيًف، فىأىٍعطىاهي ًإيَّاهي، فىأىتىى قىٍكمىوي فىقىاؿى  ، أىفَّ رىجيبلن سىأىؿى النًَّبيَّ عىٍف أىنىسو ك  الفصؿ الثاني ا بىٍيفى جى نىمن : "أىٍم قىٍكـً غى
ؿي لىييٍسمً  : "ًإٍف كىافى الرَّجي " فىقىاؿى أىنىسه اؼي اٍلفىٍقرى ا يىخى مَّدنا لىييٍعًطي عىطىاءن مى ـي مىا ييًريدي ًإالَّ أىٍسًمميكا، فىكىاً ًإفَّ ميحى

مى  ـي أىحىبَّ ًإلىٍيًو ًمفى الدٍُّنيىا كى ٍسبلى تَّى يىكيكفى اإٍلً ـي حى ا ييٍسًم مىٍييىا"الدٍُّنيىا، فىمى ا عى
(1). 

 تباع الش يطاف.ا -5
ـي  الشٍَّيطىافي ﴿مف سمؾ طريؽ الغكاية كالشَّيطاف فمصيره الفقر ال محالة، قاؿ ا تعالى:   يىًعديكي

ـٍ  اٍلفىٍقرى  يىٍأميريكي ـٍ  كىالمَّوي  ًباٍلفىٍحشىاءً  كى ٍغًفرىةن  يىًعديكي فىٍضبلن  ًمٍنوي  مى ًميـه  كىاًسعه  كىالمَّوي  كى     ، قاؿ [268: البقرة﴾ ]عى
ـي  الشٍَّيطىافي ﴿: رحمو ا تعالى ابف كثير ـي : أىمٍ ﴾ اٍلفىٍقرى  يىًعديكي فيكي كّْ ، "ييخى ا ًلتيٍمًسكيكا اٍلفىٍقرى  فىبلى  ًبأىٍيًديكيـٍ  مى

اةً  ًفي تيٍنًفقيكهي  مىا﴿، كقاؿ ا تعالى: (2)المًَّو" مىٍرضى ﴾ ميٍصًمحيكفى  يىاكىأىٍىمي  ًبظيٍمـو  اٍلقيرىل ًلييٍيًمؾى  رىبُّؾى  كىافى  كى
 تباع الشَّيطاف مف طرؽ الياكية كالفقر.، فا[117: ىكد]

 ثانًيا: األسباب المادية:
 كىي تمؾ األسباب التّْي يىكثير ذكرىا عند النَّاس، كمف أىميا، ما يمي:

 حجـ األسرة. -1
لتالي كبر حجـ األسرة يؤدم إلى ارتفاع معدؿ اإلعالة، كزيادة األعباء عمى نفقات األسرة، كبا

مكاجية حالة العجز عف تكفير كؿ متطمبات األسرة، كقد تزداد حالة العجز ىذه باستمرار كتفاقـ 
 كينتج عنيا الفقر بمعناه التَّاـ.

اًبرو بف عبد ا  عىفٍ  مىى (3)نىٍعًزؿي  "كينَّا: قىاؿى  ،جى ٍيدً  عى  ، اً  نىًبيَّ  ذىًلؾى  فىبىمىغى  ، اً  رىسيكؿً  عى
ٍكؼي (4)نىا"يىٍنيى  فىمىـٍ   ًمف كىااًلٍحًترىازي  األكالدً  كىثرىةً  ًبسبب اٍلحرج كىثرىةً  ًمفٍ  ، قاؿ الغزالي رحمو ا تعالى: "اٍلخى

اجةً   الحرج قمة فإف عنو، منيي غير أيضان  كىذا السكء مداخؿ كدخكؿ الكىسب ًفي التَّعىب ًإلىى الحى
مىا﴿ قاؿ حيث ا، بضماف الثّْقةك  التَّككؿ في كالفضؿ الكماؿ نىعىـ الدّْيف، عمى معيف  ًفي دىابَّةو  ًمفٍ  كى

                                                           
كىٍثرىةي عىطىاًئًو ) أخرجو مسمـ؛ كتاب: الفضائؿ، باب: مىا سيًئؿى رىسيكؿي اً ( (1 / رقـ 1806/ 4شىٍيئنا قىطُّ فىقىاؿى الى كى

مىمىةى، عىٍف ثىابً 2312 اًد ٍبًف سى مَّ ، عىٍف حى كفى دَّثىنىا يىًزيدي ٍبفي ىىاري دَّثىنىا أىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، حى ، عى (، قاؿ: حى ، أىفَّ تو ٍف أىنىسو
ا... الحديث. رىجيبلن سىأىؿى النًَّبيَّ   غىنىمن

 (.700/ 1تفسير ابف كثير )( (2
رى ( (3 اه كصى : عىزىؿى الشٍَّيءى يىٍعًزليو عىٍزالن ًإذىا نىحَّ ٍمًؿ. ييقىاؿي ذىرى اٍلحى اًء عىًف النّْسىاًء حى فو". انظر: النياية أم: "يىٍعًني عىٍزؿ اٍلمى

 (.230/ 3كاألثر البف األثير )في غريب الحديث 
ٍكـً اٍلعىٍزًؿ،  ((4 ، 14440/ رقـ 1065/ 2أخرجو مسمـ؛ كتاب: النّْكاح، باب: حي دَّثىًني أىبيك غىسَّافى اٍلًمٍسمىًعيُّ (، قاؿ: كحى

، قىاؿى  اًبرو بىٍيًر، عىٍف جى دَّثىًني أىًبي، عىٍف أىًبي الزُّ ، حى دَّثىنىا ميعىاذه يىٍعًني اٍبفى ًىشىاـو  : الحديث.حى
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مىى ًإالَّ  اأٍلىٍرضً  الفصؿ الثاني  إلى النَّظر كلكف األفضؿ كترؾ الكماؿ ذركة عف سقكط فيو جـر كال ﴾ًرٍزقييىا المَّوً  عى
 .(1)عنو" مىٍنيي إنو نقكؿ ال لمتككؿ ميناقضان  ككنو مع كادخاره الماؿ كحفظ العكاقب
 .(2)الت ضخـ -2

يؤدم إلى انخفاض القكة الشّْرائية لمنقكد، كبالتَّالي تتأثر الدُّخكؿ الحقيقية لؤلسر،  كىك الذم
 كتصؿ إلى حالة العجز عف اقتناء كؿ المتطمبات التّْي تحتاجيا كتصبح ضمف دائرة الفقراء.

 الن زاعات الد اخمية والخارجية. -3
ياع فرص العمؿ كىي تشمؿ الحركب التي تؤدم إلى عدـ االستقرار، كينتج عنو ض

 ظيًمميكا ًبأىنَّييـٍ  ييقىاتىميكفى  ًلمًَّذيفى  أيًذفى ﴿كالممتمكات، كبالتالي سيكلة الكصكؿ إلى الفقر، قاؿ ا تعالى: 
فَّ  مىى المَّوى  كىاً  كا الًَّذيفى  لىقىًديره * نىٍصًرًىـٍ  عى ؽٍّ  ًبغىٍيرً  ًديىاًرًىـٍ  ًمفٍ  أيٍخًرجي بُّنىا يىقيكليكا أىفٍ  ًإالَّ  حى لىٍكالى  المَّوي  رى     كى
ييـٍ  النَّاسى  المَّوً  دىٍفعي  كىاًمعي  لىييدّْمىتٍ  ًببىٍعضو  بىٍعضى ًبيىعه  صى مىكىاته  كى مىسىاًجدي  كىصى ـي  ًفييىا ييٍذكىري  كى  كىًثيرنا المَّوً  اٍس

رىفَّ  لىيىٍنصي ريهي  مىفٍ  المَّوي  كى * لىقىًكمّّ  المَّوى  ًإفَّ  يىٍنصي ةى  أىقىاميكا اأٍلىٍرضً  ًفي اىيـٍ مىكَّنَّ  ًإفٍ  الًَّذيفى  عىًزيزه  كىآتىكيا الصَّبلى
كا الزَّكىاةى  كؼً  كىأىمىري نىيىٍكا ًباٍلمىٍعري ًلمَّوً  اٍلميٍنكىرً  عىفً  كى اًقبىةي  كى         ، كقاؿ [41 - 39: الحج﴾ ]اأٍليميكرً  عى

لىٍكالى ﴿ا تعالى:  ييـٍ  النَّاسى  المَّوً  دىٍفعي  كى لىًكفَّ  ٍرضي اأٍلى  لىفىسىدىتً  ًببىٍعضو  بىٍعضى مىى فىٍضؿو  ذيك المَّوى  كى  عى
 .[251: البقرة﴾ ]اٍلعىالىًميفى 
 سوء توزيع الد خؿ والث روات. -4

فغياب التَّكزيع العادؿ لمدَّخؿ القكمي يؤدم إلى غناء البعض كافتقار البعض اآلخر، كأحكاـ 
ـي المَّوي ا ؿ قاالميراث ىي دليؿ عمى التَّكزيع العادؿ بيف الكرثة بعد مكت الميكرث،  تعالى: ﴿ييكًصيكي

ا تىرىؾى  ظّْ اأٍليٍنثىيىٍيًف فىًإٍف كيفَّ ًنسىاءن فىٍكؽى اٍثنىتىٍيًف فىمىييفَّ ثيميثىا مى ـٍ ًلمذَّكىًر ًمٍثؿي حى ًدكي ٍف كىانىٍت كىاًحدىةن ًفي أىٍكالى  كىاً 
ا السُّديسي مً  ٍيًو ًلكيؿّْ كىاًحدو ًمٍنييمى ًرثىوي أىبىكىاهي فىمىيىا النٍّْصؼي كىأًلىبىكى كى لىده كى ـٍ يىكيٍف لىوي كى لىده فىًإٍف لى مَّا تىرىؾى ًإٍف كىافى لىوي كى

ًصيَّةو ييكًصي ًبيىا أىٍك دىٍيفو آبىاؤيكي  ًو السُّديسي ًمٍف بىٍعًد كى ًو الثُّميثي فىًإٍف كىافى لىوي ًإٍخكىةه فىؤًليمّْ ـٍ الى فىؤًليمّْ ـٍ كىأىٍبنىاؤيكي
كفى أىيُّييـٍ  ًكيمنا﴾ ]النساء:  تىٍدري ًميمنا حى ةن ًمفى المًَّو ًإفَّ المَّوى كىافى عى ـٍ نىٍفعنا فىًريضى  .[11أىٍقرىبي لىكي

 أىؿ فإفَّ  فييـ، بالعدؿ يىٍأميركـ: في تفسير اآلية: "أمرحمو ا تعالى قاؿ ابف كثير 
اًىمية  أىصؿ في بينيـ بالتَّسكية تعالى ا فىأىمر اإًلناث، ديكف لمذُّككر الًميراث جميع يجعمكف كانكا الجى

                                                           
 (.52/ 2إحياء عمـك الديف ) ((1
التَّضخـ: "ارتفاع أسعار السّْمع أك الخدمات بسبب قٌمة العرض ككثرة الٌطمب". انظر: معجـ المغة العربية ( (2

ف التَّضخـ في االقتصاد: "زيادة النُّقكد أك كسائؿ إ(. حيث 1351/ 2) أحمد مختار عبد الحميد عمرالمعاصرة، د. 
(. كلو انكاع متعددة، 536/ 1ألخرل عمى حاجة المعامبلت". انظر: المعجـ الكسيط لمجمكعة مف المؤلفيف )الدَّفع ا

يادة المفرطة في النَّقد المتداكؿ التي تؤدّْم إلى  ـ النَّقدٌم ىك: "الزّْ فيناؾ التضخـ السُّكاني كالنَّقدم كغيره، ك التَّضخُّ
أحمد مختار عبد ة لمعممة الكرقيَّة". انظر: معجـ المغة العربية المعاصرة، د. ارتفاع األسعار كانخفاض القيمة الشّْرائيَّ 

 (.1351/ 2) الحميد عمر



حؿ المشكالت  خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج       

 
321 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفصؿ الخامس

فىاكىت الًميراث، الفصؿ الثاني نفيف، بيف كى  ميٍؤنىة إلى الرَّجيؿ الحتياج كذلؾ األنثييف؛ حظ مثؿ لمذَّكر فجعؿ الصّْ
ذه ما ضٍعفىي ييعطى أف فىنىاسب المىشىقَّة، كتجشُّـ كالتَّكسب التّْجارة كميعىاناة كالكيٍمفة النَّفىقة  تأخي
 .(1)األينثى"
 توى الت عميمي.تدني المس -5

العمؿ ببل عمـ ال يككف، فبل بد مف التَّعمـ لمعمكـ، ليستطيع الفرد بمياراتو شغؿ الكظائؼ 
كاألعماؿ المينية المتنكعة، فيحصؿ منيا عمى قيكت عيالو كحفظ كرامتو كعدـ ذؿ نفسو بسؤاؿ 

 النَّاس.
فاعؿ في سكؽ العمؿ، كبالتالي فتدني المستكل التَّعميمي لؤلفراد، ييقمؿ مف مستكيات انخراطيـ ال

 .(2)عدـ القدرة عمى تحصيؿ الدَّخؿ البلـز لسد احتياجات كمتطمبات العيش الكريـ
 ظمـ اإلنساف ألخيو اإلنساف. -6

ظمـ اإلنساف ألخيو مف إنكار حقكقو في العممية اإلنتاجية كمردكداتيا سبيؿ إلى الفقر، 
ث مما يجعميا في ضائقة مالية، في المقابؿ إذا فيحـر األخ أختو مف حقيا المفركض ليا مف الميرا

 ما أخذت حقيا فسيتغير حاليا إلى األفضؿ.
 أكؿ أمواؿ الن اس بالباطؿ. -7

با، قاؿ ا تعالى:  يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ﴿كجكه أكؿ أمكاؿ النَّاس بالباطؿ عديدة، منيا: الرّْ
ا بىًقيى ًمفى الرّْ  كا مى ذىري ٍربو ًمفى المًَّو كىرىسيكًلًو اتَّقيكا المَّوى كى ـٍ تىٍفعىميكا فىٍأذىنيكا ًبحى ٍؤًمًنيفى * فىًإٍف لى بىا ًإٍف كيٍنتيـٍ مي

ـٍ الى تىٍظًمميكفى كىالى تيٍظمىميكفى  ـٍ ريءيكسي أىٍمكىاًلكي ٍف تيٍبتيـٍ فىمىكي كأكؿ أمكاؿ ، [279، 278]البقرة:  ﴾كىاً 
يىٍسعىٍكفى ًفي : ﴿اليتامى، كقطع الطَّريؽ، قاؿ ا تعالى اًربيكفى المَّوى كىرىسيكلىوي كى زىاءي الًَّذيفى ييحى ًإنَّمىا جى

ؼو أىٍك ييٍنفىٍكا مً  ـٍ ًمٍف ًخبلى مييي ـٍ كىأىٍرجي مَّبيكا أىٍك تيقىطَّعى أىٍيًديًي فى اأٍلىٍرًض ذىًلؾى اأٍلىٍرًض فىسىادنا أىٍف ييقىتَّميكا أىٍك ييصى
لىيي  ـٍ ًخٍزمه ًفي الدٍُّنيىا كى  . [33ـٍ ًفي اآٍلًخرىًة عىذىابه عىًظيـه﴾ ]المائدة: لىيي

 فبل بد مف البعد عف ذلؾ، لتيحفظ األمكاؿ كيتـ استثمارىا كيينتفع بيا. 
 إىماؿ اإلنساف وعدـ قيامو بالمسئوليات الُممقاة عمى عاتقو اتجاه الط بيعة. -8

لئلنساف، كالتّْي لك  ا  فيترؾ ما يجب عميو مف بذؿ الجيد في استغبلؿ المكارد التي سىخَّرىا
استخدمت بالشَّكؿ المبلئـ لساىـ ذلؾ في العممية اإلنتاجية التّْي تكفر ألفراد المجتمع سبؿ العيش 

 الكريـ.
ككفر لو الميقكمات التي تساعده في النُّيكض  ،اىتـ اإلسبلـ بإعداد الفرد مف جميع النَّكاحيكلقد 
ًئؼى اأٍلىٍرًض﴾ ا ض، قاؿ في األر  فيك خميفة ا  ،كالتَّقدـ ـٍ خىبلى عىمىكي تعالى: ﴿كىىيكى الًَّذم جى

                                                           
 (.225/ 2تفسير ابف كثير )( (1
 (.326 – 325المفاىيـ كالنُّظـ االقتصادية الحديثة إلياد عبد الفتاح النسكر ) ((2
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، كلكف أدم إىماؿ الكثير مف النَّاس كعدـ قياميـ بما ىك مطمكب منيـ لمكلكج في [165]األنعاـ:  الفصؿ الثاني
 دائرة الفقر، كما ليـ سبيؿ لمخركج منو إال بالقياـ بما كمفكا بو بأكمؿ كجو.

 اؽ األمواؿ.اإلسراؼ وعدـ الوسطية في إنف -9
اإلسراؼ طريؽ لمياكية كالسُّقكط في الفقر، كلقد تـ التَّحذير منو في القرآف الكريـ كالسُّنة النَّبكية، 

ٍغميكلىةن  يىدىؾى  تىٍجعىؿٍ  كىالى ﴿قاؿ ا تعالى:   ًإفَّ  * مىٍحسيكرنا مىميكمنا فىتىٍقعيدى  اٍلبىٍسطً  كيؿَّ  تىٍبسيٍطيىا كىالى  عينيًقؾى  ًإلىى مى
بَّ  ٍزؽى  يىٍبسيطي  ؾى رى يىٍقًدري  يىشىاءي  ًلمىفٍ  الرّْ ًبيرنا ًبًعبىاًدهً  كىافى  ًإنَّوي  كى عدـ ، كفي [30 ،29: اإلسراء﴾ ]بىًصيرنا خى

 .(1)فصيؿ في ذلؾ في محمو بإذف ا تعالىكالتَّبذير الحؿ لمف كقع في الفقر، كسيتـ التَّ  اإلسراؼ
 لس عي.الض عؼ والَعجز عف الَكْسب، كاإلْخَفاؽ في ا -10

كالمسمـ دائمنا في شغؿ كعمؿ، ال بد مف العمؿ، فعدـ السَّعي كالعجز، سبب لحدكث الفقر، 
ٍب﴾ ]الشرح:  ا قاؿ [، قاؿ القرطبي رحمو ا تعالى: "قاؿ ابفي عباس 7تعالى: ﴿فىًإذىا فىرىٍغتى فىاٍنصى

ٍب  ا: فإذا فىرىغت مف صىبلتؾ فاٍنصى تىؾ، كقاؿ كقىتادة رىًضيى المَّوي عىٍنييمى اجى ٍمو حى سى أٍم بىاًلغ في الدُّعىاء كى
ٍب في ًقيىاـ الميؿ"ابفي مسعكد  : إذا فىرىٍغت مف الفىرىاًئض فىاٍنصى

، فالميبلحظ أف المسمـ دائـ العمؿ (2)
كال ييكصؼ بأنَّو عاطؿ، كلكف كيصؼ بو اإلنساف مف خبلؿ ابتعاده عف تعاليـ اإلسبلـ الحنيؼ 

، فا ىك الميعطي الرَّازؽ كقد تكفؿ لئلنساف بكفرة ما يحتاجو لمعيش في كابتعاده عف ًذكر ا 
الحياة برغد كسبلـ كاطمئناف، فاإلسبلـ ينظر إلى أف األصؿ الكفرة لممكارد، قاؿ تعالى: ﴿كىاأٍلىٍرضى 

ك  كىاًسيى كىأىٍنبىٍتنىا ًفييىا ًمٍف كيؿّْ شىٍيءو مىٍكزي مىٍف لىٍستيـٍ لىوي مىدىٍدنىاىىا كىأىٍلقىٍينىا ًفييىا رى ـٍ ًفييىا مىعىاًيشى كى عىٍمنىا لىكي فو * كىجى
﴾ ]الحجر:  ٍعميكـو ليوي ًإالَّ ًبقىدىرو مى مىا نينىزّْ زىاًئنيوي كى ٍف ًمٍف شىٍيءو ًإالَّ ًعٍندىنىا خى [، قاؿ 21 - 19ًبرىاًزًقيفى * كىاً 

كفو كزف بميزاف الحكمة، كقٌدر بم قدار تقتضيو، ال يصمح فيو زيادة الزمخشرم رحمو ا تعالى: "مىٍكزي
 .(3)كال نقصاف، أك لو كزف كقدر في أبكاب النعمة كالمنفعة"

 البطالة والَكسؿ. -11
أك اجتماعية  ةتيعاني األمة في ىذا العصر مف العديد مف المشكبلت، سكاء كانت أخبلقي

منيا العالـ اليـك ي ييعاني أك اقتصادية أك غيرىا، كلعؿ مف أىـ المشكبلت األكثر ظيكرنا، كالتّْ 
، فالبطالة ظاىرة عالمية لـ تىسمـ منيا الدُّكؿ المتقدمة كال الدُّكؿ بطالةفي ىذا العصر مشكمة ال

المشكبلت كالمصائب التي  النَّامية إال أنيا في األخيرة أكثر تكاجدنا كأكثر خطرنا، فىتيعد مف

                                                           
 (.336مس )ص، المقصد الخامف ىذا المبحث انظر المطمب الثَّاني( (1
 (.109 – 108/ 20تفسير القرطبي )( (2
 (.574/ 2تفسير الزمخشرم )( (3



حؿ المشكالت  خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج       

 
323 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفصؿ الخامس

مف العىٍجز  ، كقد استعاذ النَّبي كىي باب رئيس لمعجز كالكسؿ كالتَّكاكؿ ،ابتيميت بيا األيمة الفصؿ الثاني
ٍنيىا: أىفَّ النًَّبيَّ  اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى ًؿ  كالكىسىؿ، عىٍف عى : "المَّييَـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمفى الكىسى كىافى يىقيكؿي

ـً   الحديث.... (1)"كىاليىرى
محد منو، كسيتـ فالبطالة طريؽ مكصؿ لمفقر، كال بد مف كضع الحمكؿ الكقائية كالعبلجية ل

 .(2)ذلؾ في محمو بإذف ا تعالى
مة إلى جمب الماؿ. -12  الجيؿ بالط رؽ الُمَوص 

ف نىقيصت المكارد فيذا مف باب االبتبلء، قاؿ  ا المؤمف الحؽ ييدرؾ أنَّو في دار ابتبلء، كا 
نىٍقصو ًمفى ا كًع كى ٍكًؼ كىاٍلجي ـٍ ًبشىٍيءو ًمفى اٍلخى نَّكي لىنىٍبميكى اًبًريفى تعالى: ﴿كى بىشًّْر الصَّ أٍلىٍمكىاًؿ كىاأٍلىٍنفيًس كىالثَّمىرىاًت كى

﴾ ]البقرة:  نَّا ًإلىٍيًو رىاًجعيكفى ـٍ ميًصيبىةه قىاليكا ًإنَّا ًلمًَّو كىاً  ابىٍتيي فكـ مف فقير  [،156، 155* الًَّذيفى ًإذىا أىصى
ساكننا لما ىك بو مف فقر، فيـ الحياة الفيـ الخاطيء كعاش ينيش بو القريب كالبعيد، فمـ ييحرؾ 

ككـ مف متعمـ حصؿ عمى الشَّيادات كلكنو يجمس في بيتو ينتظر أحد يدؽ بابو ليقدـ لو العمؿ 
عمى طبؽ مف ذىب، كفي المقابؿ ىنالؾ مف ال يمتمؾ كلك القميؿ مف شياداتو يجمب الماؿ كيمتيف 

 الًميف كال تزدرييا نفسو.
المكصمة لمماؿ، كاالغتناء منيا كسد حاجاتو كحاجات  فبل بد مف البحث عف الطُّرؽ المشركعة

أسرتو، فالسبب الرَّئيس النعداـ اإلنتاج الكفير كالدَّخؿ الكثير ىك قصكر األفراد في استخداـ طاقاتيـ 
 كاستثمارىا بالشَّكؿ األمثؿ.

 الكوارث الط بيعية. -13
عصارات، كعكاصؼ كزالزؿ إل لحاؽ تؤدم الككارث الطَّبيعية مف فياضانات كا  ى تدمير المزركعات كا 

األضرار بالمباني كالمنشآت، مما ييؤدم إلى خسائر فادحة في االقتصاد كصعكبة اإلعمار لما تـ 
تدميره، مما يؤدم إلى كقكع الدَّكلة تحت خط الفقر، كطمبيا لممعكنات الخارجية مف مأكؿ كغيره مف 

اممة مما يؤدم إلى ازدياد الحاجة كزيادة االحتياجات األساسية، ناىيؾ عف مكت الكثير مف الفئة الع
 الفاقة.
 .إنفاؽ كؿ ما يممكو اإلنساف قبؿ موتو وعدـ ترؾ شيء مف الماؿ لورثتو -14

: كىافى عىٍف سىٍعدو لكي ال نبقي عيالنا فقراء مف بعدنا، ف ؛ييحذرنا مف ذلؾ النًَّبيُّ كاف     ، قىاؿى
: فىالشٍَّطًر؟ يىعيكديًني كىأىنىا مىًريضه ًبمى  النًَّبيُّ  : "الى" قيٍمتي اًلي كيمًّْو؟ قىاؿى ، أيكًصي ًبمى : ًلي مىاؿه كَّةى، فىقيٍمتي

ٍيره ًمٍف أىٍف  ثىتىؾى أىٍغًنيىاءى خى ، أىٍف تىدىعى كىرى : "الثُّميثي كىالثُّميثي كىًثيره : فىالثُّميًث؟ قىاؿى : "الى" قيٍمتي الىةن قىاؿى تىدىعىييـٍ عى
                                                           

ـً )( (1 ٍأثىـً كىالمىٍغرى ًذ ًمفى المى دَّثىنىا ميعىمَّى 6368/ رقـ 79/ 8أخرجو البخارم؛ كتاب: الدَّعكات، باب: التَّعىكُّ    (، قاؿ: حى
، عىٍف ًىشىاـً ٍبفً ا دَّثىنىا كيىىٍيبه ، حى ٍنيىا: أىفَّ النًَّبيَّ  ٍبفي أىسىدو اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى :  عيٍركىةى، عىٍف أىًبيًو، عىٍف عى كىافى يىقيكؿي

 الحديث.
 (.371 انظر مبحث حؿ مشكمة البطالة )ص( (2
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لىعىؿَّ يىتىكىفَّفيكفى النَّاسى فً  الفصؿ الثاني ، كى تَّى المٍُّقمىةى تىٍرفىعييىا ًفي ًفي اٍمرىأىًتؾى دىقىةه، حى ا أىٍنفىٍقتى فىييكى لىؾى صى مىٍيمى ، كى ـٍ ي أىٍيًديًي
"المَّوى  كفى ري رُّ ًبؾى آخى ييضى ، كى ، يىٍنتىًفعي ًبؾى نىاسه يىٍرفىعيؾى

(1) . 
 االحتالؿ. -15

: السَّيطرة عمى االحتبلؿ سبب رئيس مف أسباب الفقر، فمف دكاعي االحتبلؿ
خيرات البمد الميحتؿ، فيتـ نيب خيرات كمكارد الببلد بذلؾ يؤدم إلى الكقكع الكثير مف 
األفراد في الفقر، ككذلؾ بما يفرضو االحتبلؿ مف طىكؽ عمى الشَّعب المحاصر، تيقمب بو 
المكازيف كيكثر بو عدد العاطميف عف العمؿ مما ييؤدم إلى فقرىـ كاحتياجيـ لممأكؿ 

المشرب، كلك فقدت ىذه الحاجيات األساسية فكيؼ لئلنساف مف تحقيؽ رغد العيش كزيادة ك 
 اإلنتاج كالنُّمك باالقتصاد.

 تراكـ الد يوف. -16
الدَّيف ذيؿ بالنَّيار كىـ بالميؿ، فكـ مف شخص أثقمتو اليمكـ بسبب ما عميو مف ديكف، كقد 

، عىفٍ  اًبرً  أكجد ليا اإلسبلـ حبلن ٍبدً  ٍبفً  جى  تىرىؾى  مىفٍ  نىٍفًسًو، ًمفٍ  ميٍؤًمفو  ًبكيؿّْ  أىٍكلىى "أىنىا: قىاؿى  ،ً ا عى
مىفٍ  فىؤًلىٍىًمًو، مىاالن  ا أىكٍ  دىٍيننا تىرىؾى  كى يىاعن " فىًإلىيَّ  ضى مىيَّ كىعى

(2). 
ككذلؾ الدَّكلة إذا أيحيطت بالدُّيكف شيمت حركتيا، فبل تستطيع القياـ بالمشركعات كاألعماؿ 

 رتقاء باقتصادىا كال بأفرادىا.اإلنتاجية لبل
 المقصد الر ابع: آثار الفقر.

 عظيمة عمى الفرد كالمجتمع ألخصيا في النّْقاط التَّالية: اإف لمفقر آثارن    
 اآلثار االقتصادية: أواًل:
الفقر ييؤدم إلى انخفاض الدُّخكؿ، كفقداف اإلنساف ألبسط الحاجيات األساسية مف مطعـ  -1

 كمشرب.
 كة الشّْرائية، مما ييؤدم إلى الكساد كالتَّدىكر االقتصادم.انخفاض الق -2
 سكء التَّغذية بسبب الفقر تيؤدم إلى إعاقة قدرات األفراد اإلنتاجية. -3
 شيح المشاريع اإلنتاجية لضعؼ اإلمكانات المتكفرة. -4

                                                           
مىى األىٍىًؿ ) ((1 دَّثىنىا5354/ رقـ 62/ 7أخرجو البخارم؛ كتاب: النَّفقات، باب: فىٍضًؿ النَّفىقىًة عى مَّدي  (، قاؿ: حى     ميحى
، عىٍف سىٍعدو ا اًمًر ٍبًف سىٍعدو ـى، عىٍف عى ، عىٍف سىٍعًد ٍبًف ًإٍبرىاًىي نىا سيٍفيىافي ، أىٍخبىرى : الحديث.ٍبفي كىًثيرو  ، قىاؿى

ٍطبىًة )( (2 ًة كىاٍلخي بلى مَّدي 867/ رقـ 592/ 2أخرجو مسمـ؛ كتاب: الجمعة، باب: تىٍخًفيًؼ الصَّ دَّثىًني ميحى     (، قاؿ: كحى
ابً ا ، عىٍف أىًبيًو، عىٍف جى مَّدو ٍعفىًر ٍبًف ميحى ًجيًد، عىٍف جى ٍبًد اٍلمى ٍبدي اٍلكىىَّاًب ٍبفي عى دَّثىنىا عى : ًر ٍبًف عىٍبًد اً ٍبفي اٍلميثىنَّى، حى ، قىاؿى

بيوي  كىافى رىسيكؿي اً  ٍكتيوي، كىاٍشتىدَّ غىضى ٍينىاهي، كىعىبلى صى ـٍ ًإذىا خىطىبى اٍحمىرٍَّت عى كي بَّحى : "صى ٍيشو يىقيكؿي تَّى كىأىنَّوي ميٍنًذري جى ، حى
ٍسطى  يىٍقريفي بىٍيفى ًإٍصبىعىٍيًو السَّبَّابىًة، كىاٍلكي : "بيًعٍثتي أىنىا كىالسَّاعىةي كىيىاتىٍيًف"، كى يىقيكؿي "، كى ـٍ مىسَّاكي ٍيرى كى ا بىٍعدي، فىًإفَّ خى : "أىمَّ يىقيكؿي ى، كى

ًديًث ًكتىابي اً، كى  : الحديث.اٍلحى لىةه" ثيَـّ يىقيكؿي كيؿُّ ًبٍدعىةو ضىبلى شىرُّ اأٍليميكًر ميٍحدىثىاتييىا، كى ، كى مَّدو ٍيري اٍلييدىل ىيدىل ميحى  خى
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 ثانًيا: اآلثار االجتماعية: الفصؿ الثاني
 التَّفكؾ األسرم كعدـ التَّفاعؿ االجتماعي بيف األفراد. -1
 عكر باليأس كاإلحباط كعدـ االنتماء لؤلسرة كالمجتمع.الشُّ  -2
 حقد الطَّبقات الفقيرة عمى الطَّبقات الغنية في المجتمع. -3
 الشُّعكر بالظمـ الذم ييؤدم إلى أف يصبح الفرد ناقمنا عمى المجتمع. -4
 انتشار عمالة األطفاؿ، كحرمانيـ مف حقيـ في العيش براحة كأماف. -5
 ا كالقتؿ كالسَّرقة كغيرىا.انتشار الجريمة بأنكاعي -6
ازدياد اليجرة إلى الدُّكؿ المجاكرة لمدكلة الفقيرة كغيرىا بحثنا عف العمؿ كتحصيؿ األقكات، مما  -7

 يؤدم إلى تشتت العائبلت، كأفراد األسرة الكاحدة.
يؤدم إلى انتشار البطالة، التّْي ىي أخطر األمراض االجتماعية، لما يترتب عمييا مف  -8

 عية تيؤدم إلى تفكيؾ المجتمع.مشاكؿ اجتما
يؤثر الفقر عمى اإلنجاب، فيسعى الكثير مف الفقراء إلى إنجاب طفؿ أك اثنيف ظننا منيـ بأف  -9

 كثرة األبناء مصدر فقر.
حية:  ثالثًا: اآلثار الص 

 لقمة الماؿ. مكف مف جمب ما تحتاجو األبداف؛اتج مف عدـ التَّ غذية النَّ سكء التَّ  -1
 عات، كضعؼ األبداف.ارتفاع معدؿ المجا -2
حية لؤلطفاؿ مف ضعؼ في الدَّـ كنقص األكزاف. -3  تدىكر الحاالت الصّْ
 ارتفاع معدالت الكفيات بيف األفراد، بسبب المجاعات. -4
 انتشار األمراض كاألكبئة، فيناؾ تبلـز بيف الفقر كالمرض. -5
 لفقده الماؿ.ضعؼ اإلمكانات المادية لمعبلج، فيعاني الفقير مف األمراض كال يجد الدكاء  -6

 رابًعا: اآلثار الت عميمية:
 سكء التَّغذية تؤدم إلى إعاقة القدرات العقمية لدل األطفاؿ، مما ييؤثر عمى مستكاىـ الدّْراسي. -1
التَّسرب مف المدارس في سف مبكرة؛ كذلؾ لعمؿ األطفاؿ في الميف المختمفة لتكفير لقمة  -2

 العيش ليـ كلذكييـ.
 كنكلكجيا كالكسائؿ العممية الحديثية في التَّعميـ.الحرماف مف استخداـ التُّ  -3

 خامًسا: اآلثار الس ياسية:
 عدـ االستقرار السّْياسي مف جراء المشكبلت األيسرية كاالجتماعية. -1
 االنشغاؿ بتكفير لقمة العيش، كنسياف العدك المحتؿ ليـ، فيي سياسة متبعة كما في فمسطيف. -2
 قيرة تحت كطأة كتحكـ الدَّكلة المانحة لممساعدات.الفقر ييؤدم إلى بقاء الدَّكلة الف -3
 تيميش الدَّكلة الفقيرة، كضعؼ مشاركتيا في اتخاذ القرارات. -4
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 الثَّكرة عمى النّْظاـ الحاكـ، كزيادة العنؼ في الببلد مما ييؤدم إلى سقكط النّْظاـ. -5 الفصؿ الثاني
ا أـ ال لتحصيؿ لقمة الع -6 يش، مما يؤدم إلى اندفاع األفراد إلى االشتغاؿ بأم عمؿ كاف مشركعن

 ارتفاع نسبة الجاسكسية كغيرىا.
 سادًسا: اآلثار العسكرية:

البعد عف محاربة العدك كتصنيع اآلالت لمحاربتو، فكيؼ ليـ أف يصنعكا المعدات كأػبسط  -1
 احتياجاتيـ مف مأكؿ كمشرب غير متكفرة.

 تاد.سيكلة سقكط الدَّكلة الفقيرة تحت سيطرة دكلة أخرل لضعؼ اإلمكانات كالع -2
 سابًعا: اآلثار الفكرية والعقدية:

برع يؤدم الجكع كالحرماف إلى تبديؿ األدياف، لذلؾ يسعى األفراد ممف يعتنقكف المسيحية بالتَّ  -1
كالمعاممة، كالشَّر في غيره سامح يف المسيحي ىك ديف التَّ ف الدّْ أكىـ الفقراء بمما يي ، كالعناية بالفقراء
 مف األدياف.

 كسب مف طرؽ محرمة مف أجؿ تحصيؿ لقمة العيش.يؤدم الفقر إلى ال -2
 جمكد التَّفكير كاإلبداع، فمقمة العيش تحتؿ الجزء األكبر مف تفكيرىـ إذا لـ تكف كؿ تفكيرىـ. -3
يؤدم الفقر إلى قيرب العبد مف ربو كالشَّككل لو ليزيؿ ما بو مف ببلء في بعض األحياف كقد  -4

 يككف عكس ذلؾ.
 فسية.ثامًنا: اآلثار الن  

اإلصابة بحالة مف اإلحباط، كعدـ الثّْقة بالنَّفس، كاإلحساس بالفشؿ، مما يدفعو األفراد إلى  -1
 .التَّفكير في االنتقاـ مف المجتمع

الحاجة الميمحة لمماؿ تجعؿ األفراد يشعركف بالدكنية، كذلؾ العتمادىـ عمى غيرىـ في تحصيؿ  -2
 أقكاتيـ.

 رّْضا.زيادة االنحراؼ، كالشُّعكر بالعجز كعدـ ال -3
 اني: الجانب الوقائي لحؿ مشكمة الفقر.المطمب الث  

فالعاقؿ مف يىقي نفسو مف األمراض قبؿ كقكعيا، لكي ال  عبلج،ألؼ الكقاية خير مف 
ييشغؿ نفسو في البحث عف العبلج، الذم كاف غنينا عنو لك كقى نفسو مف تمؾ األمراض، كأقصد 

كاحد منا إذا ما اتقاىا، مثؿ: مشكمة الفقر، كىي مف  باألمراض ىنا الميشكبلت التّْي قد تقع لكؿ
كحرص عمى عبلجيا عند كقكعيا، كمف  كلقد اىتـ اإلسبلـ بالكقاية منياالمينغصات لحياة اإلنساف، 

 الكسائؿ الكقائية التّْي كضعيا ما يمي:
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 المقصد األوؿ: الت ربية اإليمانية لدى األفراد. الفصؿ الثاني
لبللتزاـ  لفردفتدفع ا ،كسائؿ الكقائية لعبلج مشكمة الفقرال إحدل يالتَّربية اإليمانية ى

زؽ كالبىرىكة، كاألخذ باألسباب ك  مع  السَّعي كالعمؿ كاإلنتاجباألفعاؿ كالسُّمككيات التي تحقؽ زيادة الرَّ
يماف بأف اإل، ك [39]النجـ:  ﴾ًلئٍلًٍنسىاًف ًإالَّ مىا سىعىى كىأىٍف لىٍيسى ﴿قاؿ ا تعالى:  ،عمى ا  التَّككؿ
ا ًمٍف ا قاؿ لو،  ىك المعطي الرَّازؽ يدفع الفرد إلى الرّْضا بما قسمو ا  ا  مى تعالى: ﴿كى

ميٍستىٍكدىعىيىا  ـي ميٍستىقىرَّىىا كى يىٍعمى مىى المًَّو ًرٍزقييىا كى ﴾دىابَّةو ًفي اأٍلىٍرًض ًإالَّ عى ، [6]ىكد:  كيؿّّ ًفي ًكتىابو ميًبيفو
ا * تعالى: ا قاؿ سبيؿ لمنجاة،  ف تقكل ا كليعمـ الفرد أ ٍف يىتًَّؽ المَّوى يىٍجعىٍؿ لىوي مىٍخرىجن مى ﴿كى

ٍسبيوي ًإفَّ المَّوى بىاًلغي أىٍمًرًه قىٍد  مىى المًَّو فىييكى حى كٍَّؿ عى ٍف يىتىكى مى ٍيثي الى يىٍحتىًسبي كى ٍقوي ًمٍف حى يىٍرزي عىؿى المَّوي ًلكيؿّْ كى جى
مىٍف يىتًَّؽ المَّوى يىٍجعىٍؿ لىوي ًمٍف أىٍمًرًه ييٍسرنا * ذىًلؾى أىٍمري تعالى: ا ، كقاؿ [3، 2]الطبلؽ:  شىٍيءو قىٍدرنا﴾ ﴿كى

ييٍعظً  ٍنوي سىيّْئىاًتًو كى ٍف يىتًَّؽ المَّوى ييكىفٍّْر عى مى ـٍ كى لىوي ًإلىٍيكي ، كمف سمؾ طريؽ [5، 4ـٍ لىوي أىٍجرنا﴾ ]الطبلؽ: المًَّو أىٍنزى
ـي  الشٍَّيطىافي ﴿الشَّيطاف فمصيره الفقر ال محالة، قاؿ ا تعالى: الغكاية ك  ـٍ  اٍلفىٍقرى  يىًعديكي يىٍأميريكي  ًباٍلفىٍحشىاءً  كى

ـٍ  كىالمَّوي  فىٍضبلن  ًمٍنوي  مىٍغًفرىةن  يىًعديكي ًميـه  كىاًسعه  كىالمَّوي  كى مىا﴿تعالى: ا قاؿ ، ك [268: البقرة] ﴾عى  رىبُّؾى  كىافى  كى
 كأنيـ ىـ ،ي عف العبادنً نو غى أ ، كيخبر ا [117: ىكد] ﴾ميٍصًمحيكفى  كىأىٍىمييىا ًبظيٍمـو  قيرىلالٍ  ًلييٍيًمؾى 
ًميدي  اٍلغىًنيُّ  ىيكى  كىالمَّوي  المَّوً  ًإلىى اٍلفيقىرىاءي  أىٍنتيـي  النَّاسي  يىاأىيُّيىا﴿تعالى: ا إليو، قاؿ  الفقراء : فاطر] ﴾اٍلحى
15]. 

اًلو كبىًنيو،ككذلؾ مف امتمؾ لساننا  تعالى: ﴿فىقيٍمتي ا قاؿ  ذاكرنا مستغفرنا ًزيد لو في مى
فَّارنا  ـٍ ًإنَّوي كىافى غى بَّكي كا رى ـٍ ًمٍدرىارنا  *اٍستىٍغًفري مىٍيكي ـٍ  *ييٍرًسًؿ السَّمىاءى عى يىٍجعىٍؿ لىكي بىًنيفى كى ـٍ ًبأىٍمكىاؿو كى ييٍمًدٍدكي كى

ـٍ أىٍنيىارنا﴾ يىٍجعىٍؿ لىكي نَّاتو كى ، كال يقؼ الفرد عند االستغفار بؿ يشكر الميٍنعـ عمى [12 - 10]نكح:  جى
ىًزيدىنَّكيـٍ  شىكىٍرتيـٍ  لىًئفٍ ﴿نعمو، فيزداد النَّعيـ، قاؿ ا تعالى:   .[7: إبراىيـ] ﴾ألى

 عوذ مف الفقر.عمى الت   ث  : الحَ الث اني المقصد
  كلكف ا كنيارنا، ـز صاحبو ليبلن قر، فالفقر ىىـ يبلعمى التَّعكذ مف الف حىثَّ النَّبي 

رٍّ فىبلى كىاًشؼى لىوي ًإالَّ ىيكى ا قاؿ لطيؼ بعباده يكشؼ الضُّر عنيـ،  ٍف يىٍمسىٍسؾى المَّوي ًبضي تعالى: ﴿كىاً 
ٍف يىشىاءي ًمٍف ًعبىاًدًه كىىيكى اٍلغىفيكري  ٍيرو فىبلى رىادَّ ًلفىٍضًمًو ييًصيبي ًبًو مى ٍف ييًرٍدؾى ًبخى  [،107الرًَّحيـي﴾ ]يكنس:  كىاً 

ٍنيىا: أىفَّ النًَّبيَّ  ،  كعىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى ـً ًؿ كىاليىرى : "المَّييَـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمفى الكىسى كىافى يىقيكؿي
ًمٍف ًفٍتنىًة النَّاًر  ًمٍف ًفٍتنىًة القىٍبًر، كىعىذىاًب القىٍبًر، كى ، كى ـً ٍأثىـً كىالمىٍغرى ًمٍف شىرّْ ًفٍتنىًة الًغنىى، كىالمى كىعىذىاًب النَّاًر، كى
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كىأىعيكذي ًبؾى ًمٍف ًفٍتنىًة الفىٍقرً  الفصؿ الثاني
كىك دليؿ عمى اعتبار  ...الحديث، فمخطكرة الفقر استعاذ منو النَّبي (1)

، فإف كؿ ما يتعرض لو كيعتبر كذلؾ الفقر ابتبلء مف ا الفقر مشكمة يجب التَّخمص منيا، 
بو قمكب العباد، قاؿ ا تعالى:  ر أك شر إنما ىك فتنة كابتبلء، يمتحف ا اإلنساف مف خي

نَّكيـٍ ﴿ لىنىٍبميكى ٍكؼً  ًمفى  ًبشىٍيءو  كى نىٍقصو  كىاٍلجيكعً  اٍلخى بىشّْرً  كىالثَّمىرىاتً  كىاأٍلىٍنفيسً  اأٍلىٍمكىاؿً  ًمفى  كى اًبًريفى  كى  * الصَّ
ابىٍتييـٍ  ًإذىا الًَّذيفى  نَّا ًلمَّوً  ًإنَّا ليكاقىا ميًصيبىةه  أىصى  .[156 ،155: البقرة] ﴾رىاًجعيكفى  ًإلىٍيوً  كىاً 

 عىفٍ إذا أراد أف يناـ، يضطجع عمى ًشقّْو األيمف كيدعك بالًغنىى مف الفقر،  ككاف النَّبي 
ٍيرىةى  أىًبي ، اٍلعىٍرشً  كىرىبَّ  ضً اأٍلىرٍ  كىرىبَّ  السَّمىاكىاتً  رىبَّ  "المييَـّ : يىقيكؿي أنو كاف   النًَّبيّْ  عىفً  ، ىيرى  اٍلعىًظيـً
بَّنىا ، كيؿّْ  كىرىبَّ  رى ميٍنًزؿى  كىالنَّكىل، اٍلحىبّْ  فىاًلؽى  شىٍيءو ٍنًجيؿً  التٍَّكرىاةً  كى  كيؿّْ  شىرّْ  ًمفٍ  ًبؾى  أىعيكذي  كىاٍلفيٍرقىاًف، كىاإٍلً
ؿي  أىٍنتى  المييَـّ  ًبنىاًصيىًتًو، آًخذه  أىٍنتى  شىٍيءو   كىأىٍنتى  شىٍيءه، بىٍعدىؾى  فىمىٍيسى  اآٍلًخري  كىأىٍنتى  شىٍيءه، ؾى قىٍبمى  فىمىٍيسى  اأٍلىكَّ

نَّا اٍقضً  شىٍيءه، ديكنىؾى  فىمىٍيسى  اٍلبىاًطفي  كىأىٍنتى  شىٍيءه، فىٍكقىؾى  فىمىٍيسى  الظَّاًىري  ، عى ، (2)اٍلفىٍقًر" ًمفى  كىأىٍغًننىا الدٍَّيفى
 مما لك أردنا ذكره لطاؿ بنا المقاـ.مف الفقر،  كغيرىا الكثير مما يدؿ عمى استعاذة النَّبي 

برَحث  عمى الت حمي بالت قوى والقناعة : الالث الث المقصد  .والص 
قاؿ عباده المتقيف المتككميف عميو بأف يييىسر أمكرىـ كييخرجيـ مف كؿ ضائقة،  كعد ا 

يىٍرزي ا  ا * كى مىٍف يىتًَّؽ المَّوى يىٍجعىٍؿ لىوي مىٍخرىجن مىى المًَّو تعالى: ﴿كى كٍَّؿ عى ٍف يىتىكى مى ٍيثي الى يىٍحتىًسبي كى ٍقوي ًمٍف حى
عىؿى المَّوي ًلكيؿّْ شىٍيءو قىٍدرنا﴾ ]الطبلؽ:  ٍسبيوي ًإفَّ المَّوى بىاًلغي أىٍمًرًه قىٍد جى كحثنا اإلسبلـ عمى  [، 3، 2فىييكى حى

الى ، إذ القناعة كنز ال يفنى، فالقناعة بما نيعطى مف ا   رىسيكؿى المًَّو  ، أىفَّ  ٍبًف عيبىٍيدو  ةى عىٍف فىضى
قىنىعى ": قىاؿ كىافى عىٍيشيوي كىفىافنا كى ، كى ـً ٍدًرمّْ ك ، (3)"طيكبىى ًلمىٍف ىيًدمى ًإلىى اإًلٍسبلى : ًإفَّ عىٍف أىًبي سىًعيدو الخي

                                                           
ـً ) ((1 ٍأثىـً كىالمىٍغرى ًذ ًمفى المى دَّثىنىا ميعىمَّى 6368/ رقـ 79/ 8أخرجو البخارم؛ كتاب: الدَّعكات، باب: التَّعىكُّ   (، قاؿ: حى
ٍنيىا: أىفَّ النًَّبيَّ ٍبفي أى ا اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى ، عىٍف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى، عىٍف أىًبيًو، عىٍف عى دَّثىنىا كيىىٍيبه ، حى :  سىدو كىافى يىقيكؿي

 الحديث.
ا يىقيكؿي ًعٍندى النٍَّكـً كىأىٍخًذ ا( (2 ًع )أخرجو مسمـ؛ كتاب: الذّْكر كالدُّعاء كالتَّكبة كاالستغفار، باب: مى / رقـ 2084/ 4ٍلمىٍضجى

اًلحو يىٍأميرينىا، ًإذىا أىرى 2713 : كىافى أىبيك صى ، قىاؿى ، عىٍف سييىٍيؿو ًريره دَّثىنىا جى ، حى ٍربو دَّثىًني زيىىٍيري ٍبفي حى ـى، (، قاؿ: حى دينىا أىٍف يىنىا ادى أىحى
: "المييَـّ رىبَّ  ًف، ثيَـّ يىقيكؿي مىى ًشقًّْو اأٍلىٍيمى كىافى  أىٍف يىٍضطىًجعى عى ... الحديث" كى السَّمىاكىاًت كىرىبَّ اأٍلىٍرًض كىرىبَّ اٍلعىٍرًش اٍلعىًظيـً

ٍيرىةى   .، عىًف النًَّبيّْ يىٍرًكم ذىًلؾى عىٍف أىًبي ىيرى
مىٍيًو )( (3 ٍبًر عى اءى ًفي الكىفىاًؼ كىالصَّ ، (2349/ رقـ 576/ 4أخرجو التّْرمذم في سننو؛ كتاب: أبكاب الزىد، باب: مىا جى

ٍيكىةي بٍ  نىا حى : أىٍخبىرى ٍبدي المًَّو ٍبفي يىًزيدى الميٍقًرئي قىاؿى دَّثىنىا عى : حى دَّثىنىا العىبَّاسي الدُّكًرمُّ قىاؿى ًني أىبيك ىىاًنئو قاؿ: حى : أىٍخبىرى ٍيحو قىاؿى في شيرى
، أىٍخبىرىهي عى  ٍنًبيَّ اًلؾو الجى ك ٍبفى مى ًميٍّ عىٍمرى ، أىفَّ أىبىا عى ًنيُّ ٍكالى ، أىنَّوي سىًمعى رىسيكؿى المًَّو الخى الىةى ٍبًف عيبىٍيدو : الحديث. ٍف فىضى  يىقيكؿي

 =                                                                                            تخريج الحديث:
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اًر سىأىليكا رىسيكؿى المًَّو  الفصؿ الثاني ، ثيَـّ سىأىليكهي،نىاسنا ًمفى األىٍنصى ـٍ تَّى نىًفدى  ، فىأىٍعطىاىي ـٍ حى ، ثيَـّ سىأىليكهي، فىأىٍعطىاىي ـٍ فىأىٍعطىاىي
مىٍف يىٍستىٍعًفٍؼ ييًعفَّوي المَّوي، كى  ، كى ـٍ ٍنكي ٍيرو فىمىٍف أىدًَّخرىهي عى : "مىا يىكيكفي ًعٍنًدم ًمٍف خى ا ًعٍندىهي، فىقىاؿى مىٍف يىٍستىٍغًف مى

بٍّْرهي المَّ  بٍَّر ييصى مىٍف يىتىصى ٍبًر"ييٍغًنًو المَّوي كى ٍيرنا كىأىٍكسىعى ًمفى الصَّ ده عىطىاءن خى ا أيٍعًطيى أىحى مى وي، كى
، فما أعظمو (1)

سكؼ يىقينا مف الفقر فنمجأ  مف شعكر عندما نعيش في ىذه الدُّنيا الفانية كنككف متيقنيف بأف ا 
بر فيك الكاشؼ ما أىلَّـ بنا مف آالـ ك  إلى ا   مصائب.بالتَّضرع إليو بالدُّعاء كالصَّ

 اإلنساف بما ذكرنا مف تقكل سُّقكط في كؿ ىاكية إذا لـ  يتحؿأسباب المف كالماؿ  سبب 
زؽ منو، فكـ مف كاقع في شباؾ الجاسكسية كغيرىا ممف حيرمكا مف ىذه الكسائؿ  كقناعة بما ري
ء الكقائية بحجة الحصكؿ عمى الماؿ ال غير، كىك مف أخطر األبكاب التي يىٍستىًغؿ بيا األعدا

زؽ، كليكف قنكعنا،  األفراد مف أبناء الدَّكلة المحتمة، فمذا فميرضى كؿ فرد بما قسمو ا  لو مف الرّْ

                                                                                                                                                                          

بمثمو، كأحمد في بف المبارؾ مف طريؽ عبد ا ( 11793/ رقـ 386/ 10سائي في سننو الكبرل )أخرجو النَّ = 
( بنحكه، كالحاكـ في 705/ رقـ 480/ 2( بمثمو، كابف ًحبَّاف في صحيحو )23944/ رقـ 369/ 39مسنده )

، مف طريؽ عبد ا بف يزيد الميٍقًرئثبلثتيـ )أحمد، ابف حباف، الحاكـ( ( بنحكه، 7144/ رقـ 136/ 4مستدركو )
ٍيكة بف شيريحكبلىما )عبد ا بف المبارؾ، عبد ا  بو.  بف يزيد( عف حى

 دراسة رواة الحديث:
ا؛ قاؿ أبك حاتـ الرَّازم:  ميد بف ىانئ أبك ىانئ الخكالني المصرم ثقة أيضن حيح أف حي جميع ركاتو ثقات، كالصَّ

كل عنو ا لميث بف "صالح"، كقاؿ النَّسائي: "ليس بو بأس"، كذكره ابف حباف في الثقات، كقاؿ النككم: "ثقة مشيكر رى
سعد كحيكة كابف كىب كخبلئؽ مف األئمة، كيكفي في تكثيقو احتجاج مسمـ بو في صحيحو"، ككافقو أبك زرعة 
العراقي، كقاؿ الذىبي: "ثقة"، كقاؿ ابف حجر: "ال بأس بو"، كقاؿ في مكضع آخر: "ثقة يحتج بو عند مسمـ كقد 

 كثقو النَّسائي كابف يكنس كغيرىما".
 (، الثّْقات 402/ 7(، تيذيب الكماؿ في أسماء الرّْجاؿ لممزم )231/ 3عديؿ البف أبي حاتـ )انظر: الجرح كالتَّ 

     (، تقريب التَّيذيب 355/ 1(، الكاشؼ لمذَّىبي )52/ 13(، شرح النَّككم عمى مسمـ )149/ 4البف ًحبَّاف )
 (.9/ 6(، فتح البارم البف حجر )1562/ رقـ 182البف حجر )ص
 ديث:الحكـ عمى الح

  (: "ىذا حديث صحيح"، كالحديث صححو 2349/ رقـ 576/ 4: صحيح اإلسناد، قاؿ التّْرمذم في سننو )قمت
ًديثه 7144/ رقـ 136/ 4(، كقاؿ الحاكـ في مستدركو )705/ رقـ 480/ 2اف في صحيحو )بَّ ابف حً  (: ىىذىا حى

اهي"، كقاؿ شعيب األرنؤؤط رّْجى ـٍ ييخى لى ٍسنىاًد كى ًحيحي اإٍلً (: 705/ رقـ 480/ 2اف )بَّ في تعميقاتو عمى صحيح ابف حً  صى
 "إسناده صحيح". كا أعمـ.

ٍسأىلىًة )(1 ًف المى دَّثىنىا (، قاؿ: 1469/ رقـ 123 – 122/ 2( أخرجو البخارم؛ كتاب: الزَّكاة، باب: ااًلٍسًتٍعفىاًؼ عى حى
ًف اٍبفً  ، عى اًلؾه نىا مى ، أىٍخبىرى ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى ٍدًرمّْ  عى ٍف أىًبي سىًعيدو الخي ، عى ، عىٍف عىطىاًء ٍبًف يىًزيدى المٍَّيًثيّْ  .ًشيىابو
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ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ليبقى عزيزنا كريمنا غىنيَّ النٍَّفس،  الفصؿ الثاني  كىٍثرىةً  عىفٍ  الًغنىى لىٍيسى " :قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ، ىيرى
لىًكفَّ  العىرىًض،  .(1)"ٍفسً النَّ  ًغنىى الًغنىى كى
 عدـ الت واكؿ.و  والس عي عمى العمؿ : الَحث  الر ابع المقصد

زؽ قيًؿ اٍعمىميكا ﴿تعالى: قاؿ ا ، حىثَّ اإلسبلـ عمى العمؿ كالسَّعي في طمب الرّْ      كى
اًلـً اٍلغىٍيًب  سىتيرىدُّكفى ًإلىى عى ـٍ كىرىسيكليوي كىاٍلميٍؤًمنيكفى كى مىكي ـٍ ًبمىا كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى فىسىيىرىل المَّوي عىمى  ﴾كىالشَّيىادىًة فىيينىبّْئيكي

فالمسمـ مأمكر بأف يمشي في مناكب األرض ليحفظ ماء كجيو كيعيش عزيز  [،105]التكبة: 
عىؿى  الًَّذم ىيكى ﴿ النٍَّفس، قاؿ ا تعالى: ـي  جى كيميكا مىنىاًكًبيىا ًفي فىاٍمشيكا ذىليكالن  اأٍلىٍرضى  لىكي لىٍيوً  ًقوً ًرزٍ  ًمفٍ  كى  كىاً 

 كادي دَّ رى كتى  أقطارىا مف شئتـ حيث فركااسى فى  أم" ، قاؿ ابف كثير رحمو ا تعالى:[15: الممؾ] ﴾النُّشيكري 
، فاألصؿ تكفر المكارد، كلكف القصكر في (2)"جاراتكالتّْ  اسبكى المى  أنكاع في ائياجى كأرٍ  أقاليميا في

فٍ ﴿لى: العمؿ كالسَّعي يؤدم إلى الفقر، قاؿ ا تعا ٍنسىافى  ًإفَّ  تيٍحصيكىىا الى  المَّوً  ًنٍعمىتى  تىعيدُّكا كىاً   اإٍلً
زؽ، فبل بد مف العمؿ كالضَّ ، [34: إبراىيـ] ﴾كىفَّاره  لىظىميكـه  تعالى: ا قاؿ رب في األرض كابتغاء الرّْ

كا ًفي اأٍلىٍرًض كىاٍبتىغيكا ًمٍف فىٍضًؿ ﴿ ةي فىاٍنتىًشري ـٍ تيٍفًمحيكفى * فىًإذىا قيًضيىًت الصَّبلى كا المَّوى كىًثيرنا لىعىمَّكي المًَّو كىاٍذكيري
ٍيره ًمفى المٍَّيكً  ا قيٍؿ مىا ًعٍندى المًَّو خى تىرىكيكؾى قىاًئمن كا ًإلىٍييىا كى ارىةن أىٍك لىٍيكنا اٍنفىضُّ ذىا رىأىٍكا ًتجى ارىًة كىالمَّوي كىاً  ًمفى التّْجى  كى

ٍيري الرَّاًزًقيفى   .[11، 10]الجمعة:  ﴾خى
كلقد حقؽ اإلسبلـ لمفرد حياة كريمة، كذلؾ بالحىثّْ عمى امتيانو ككسبو مف عمؿ يده، كترؾ 

: قىاؿى النًَّبيُّ  ا، قىاؿى ٍبدى المًَّو ٍبفى عيمىرى رىًضيى المَّوي عىٍنييمى ؿي يىٍسأىؿي سؤاؿ النَّاس، عٍف عى ا يىزىاؿي الرَّجي  : "مى
تَّى يىٍأًتيى يىٍكـى الًقيى  ، حى ميٍزعىةي امىًة لىٍيسى ًفي كىٍجًيًو النَّاسى

 " ، فميس لمتَّكاكؿ حيز في حياة الفرد، بؿ (3)لىٍحـو
ٍيرىةى البد مف القضاء عميو،  : قىاؿى رىسيكؿي اً عىٍف أىًبي ىيرى ٍيره كىأىحىبُّ ، قىاؿى ، خى  : "اٍلميٍؤًمفي اٍلقىًكمُّ

ًفي كيؿٍّ  ًعيًؼ، كى ٍف  ًإلىى اً ًمفى اٍلميٍؤًمًف الضَّ ٍز، كىاً  ، كىاٍستىًعٍف ًباً كىالى تىٍعجى مىى مىا يىٍنفىعيؾى ٍيره اٍحًرٍص عى خى
ابىؾى شىٍيءه،  ، فىًإفَّ لىٍك تىٍفتىحي أىصى مىا شىاءى فىعىؿى لىًكٍف قيٍؿ قىدىري اً كى كىذىا، كى فىبلى تىقيٍؿ لىٍك أىنّْي فىعىٍمتي كىافى كىذىا كى
عىمىؿى الشٍَّيطىاًف"
مىى فىمىٍحميكؿه  الشٍَّيطىافً  عىمىؿى  تىٍفتىحي  لىكٍ ككم رحمو ا تعالى: "قاؿ النَّ  ،(4)  التَّأىسُّؼً  عى

                                                           
قاؽ، باب: الًغنىى ًغنىى النٍَّفًس ) ((1 ، 6446/ رقـ 95/ 8أخرجو البخارم؛ كتاب: الرّْ دَّثىنىا أىٍحمىدي ٍبفي ييكنيسى (، قاؿ: حى

، ًصيفو دَّثىنىا أىبيك حى ، حى دَّثىنىا أىبيك بىٍكرو ًف النًَّبيّْ  حى ٍيرىةى، عى ٍف أىًبي ىيرى ، عى اًلحو ٍف أىًبي صى : الحديث. عى  قىاؿى
 (.199/ 8تفسير ابف كثير )( (2
 (.76سبؽ تخريجو )ص ((3
 (.66)ص سبؽ تخريجو ((4
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مىى الفصؿ الثاني نىٍحًكىىا الدٍُّنيىا حيظيكظً  عى ٍيرىةى ك ، (1)"كى :  : أىفَّ رىسيكؿى المًَّو عىٍف أىًبي ىيرى ىٍف "قىاؿى كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه ألى
ٍبمىوي، ـٍ حى ديكي ذى أىحى نىعىوي"فىيى  يىٍأخي ، فىيىٍسأىلىوي أىٍعطىاهي أىٍك مى ٍيره لىوي ًمٍف أىٍف يىٍأًتيى رىجيبلن مىى ظىٍيًرًه خى ٍحتىًطبى عى

(2) ،
حابة يشتغمكف ب االحتطاب، كاالشتغاؿ في مينة االحتطاب خير مف التَّكاكؿ كالتَّكاسؿ، كقد كاف الصَّ

اًلؾو  ،عىٍف أىنىًس ٍبًف مى ، كى  ، أىفَّ ًرٍعبلن ذىٍككىافى بىًني لىٍحيىافى كى يَّةى، كى مىى  ، اٍستىمىدُّكا رىسيكؿى المًَّو (3)عيصى عى
، كىانيكا يىٍحتىًطبيكفى بً  ـٍ اًنًي مى ـٍ القيرَّاءى ًفي زى اًر، كينَّا نيسىمّْيًي ـٍ ًبسىٍبًعيفى ًمفى األىٍنصى ، فىأىمىدَّىي النَّيىاًر، عىديكٍّ

مُّكفى ًبالمٍَّيؿً  ييصى  ... الحديث.(4)"كى
 كاألخذ باألسباب، ؿ كاجب، فعند العىـز عمى أمر ما ال بد مف التَّككؿ عمى ا كك كالتَّ 

مىفٍ ﴿تعالى:ا قاؿ  كَّؿٍ  كى مىى يىتىكى ٍسبيوي  فىييكى  المَّوً  عى ىك حسبنا ككافينا كما  ، فا [3: الطبلؽ﴾ ]حى
كَّ ا قاؿى  تككؿ عميو أحد إال كفاه، مىى اً فىٍميىتىكى ﴾ ] إبراىيـ : ًؿ اٍلميٍؤًمني تىعىالىى: ﴿كىعى قاؿ 11كفى  [ ، كى

مىى ا﴾ :ىتعالا  كٍَّؿ عى طَّابً ، ك [ 159: ] آؿ عمراف  ﴿فىًإذىا عىزىٍمتى فىتىكى ،  عىٍف عيمىرى ٍبًف الخى
: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  كًُّمًو لىري " :قىاؿى ؽَّ تىكى مىى المًَّو حى كَّميكفى عى ـٍ كيٍنتيـٍ تىكى ا ييٍرزىؽي الطٍَّيري تىٍغديك لىٍك أىنَّكي ًزٍقتيـٍ كىمى
كحي ًبطىاننا تىري ا كى  .(5)"ًخمىاصن

 .(6)والت بذير عدـ اإلسراؼالَحث  عمى : الخامس المقصد
تعالى: ﴿كىالى تىٍجعىٍؿ يىدىؾى ا ؤدم إلى األزمة االقتصادية، قاؿ طريؽ يي  كالتَّبذير اإلسراؼ

ٍغميكلىةن ًإلىى عينيًقؾى كىالى تى  [، فاإلنفاؽ تىنمية لمماؿ 29ٍبسيٍطيىا كيؿَّ اٍلبىٍسًط فىتىٍقعيدى مىميكمنا مىٍحسيكرنا﴾ ]اإلسراء: مى
لىـٍ  تعالى:ا قاؿ كاالقتصاد، كاإلسراؼ فيو ىدر لمماؿ كضياعو،  ـٍ ييٍسًرفيكا كى ﴿كىالًَّذيفى ًإذىا أىٍنفىقيكا لى

كىافى بىٍيفى ذىًلؾى قىكىامنا﴾ ]الفرق كا كى كيميكا﴿كقاؿ ا تعالى: [، 67اف: يىٍقتيري بيكا كى  ييًحبُّ  الى  ًإنَّوي  تيٍسًرفيكا كىالى  كىاٍشرى
                                                           

 (.156/ 8شرح النَّككم عمى مسمـ )( (1
 (.77سبؽ تخريجو )ص ((2
ـٍ بىٍطفه ًمٍف بىًني 311/ 1نظر: فتح البارم البف حجر )قاؿ ابف حجر: "الميرىاد أىحيىاء أىم قبائؿ". ا( (3 يَّةي ىي (. "كىعيصى

يَّةى بف خفاؼ". انظر: فتح البارم البف حجر ) مىٍيـو ييٍنسىبيكفى ًإلىى عيصى  (.544/ 6سي
ًبٍئًر مىعيكنىةى، ((4 ، كى ذىٍككىافى ، كى ًرٍعؿو ، كىالقىارىًة،  أخرجو البخارم؛ كتاب: المغازم، باب: غىٍزكىًة الرًَّجيًع، كى ؿو ًديًث عىضى كىحى

اًبًو ) بىٍيبو كىأىٍصحى ، كىخي اًصـً ٍبًف ثىاًبتو دَّثىنىا يىًزيدي (، قاؿ: 4090/ رقـ 105/ 5كىعى ، حى مَّادو ٍبدي األىٍعمىى ٍبفي حى دَّثىًني عى      حى
اًلؾو ا ٍف أىنىًس ٍبًف مى ٍف قىتىادىةى، عى دَّثىنىا سىًعيده، عى ، حى ٍيعو رى  .ٍبفي زي

 (.47)ص خريجو كالحكـ عميوسبؽ ت ((5
(. كعرؼ 23قاؿ الجيرجاني: "اإلسراؼ ىك: إنفاؽ الماؿ الكثير في الغرض الخسيس. انظر: التَّعريفات )ص ((6

ا في التَّفريؽ بينيما: اإلسراؼ: 51التَّبذير بأنو: تفريؽ الماؿ عمى كجو اإلسراؼ. انظر: التَّعريفات )ص (. كقاؿ أيضن
ينبغي زائدنا عمى ما ينبغي؛ بخبلؼ التَّبذير؛ فإنو صرؼ الشَّيء فيما ال ينبغي". انظر:  صرؼ الشَّيء فيما

 (.24التَّعريفات )ص
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تعالى: ﴿كىالى تيبىذٍّْر تىٍبًذيرنا * ًإفَّ ا ياطيف، قاؿ ريف كالشَّ ذّْ بى كآخى بيف المي ، [31: األعراؼ] ﴾اٍلميٍسًرًفيفى  الفصؿ الثاني
كىا بًّْو كىفيكرنا﴾ ]اإلسراء: اٍلميبىذًّْريفى كىانيكا ًإٍخكىافى الشَّيىاًطيًف كى  [.27، 26فى الشٍَّيطىافي ًلرى

ٍزؽى ًلًعبىاًدًه لىبىغىٍكا ًفي اأٍلىٍرًض ا ككىثرة الماؿ تيضؿ كتيطغي، قاؿ  لىٍك بىسىطى المَّوي الرّْ تعالى: ﴿كى
﴾ ]الشكرل:  ًبيره بىًصيره ا يىشىاءي ًإنَّوي ًبًعبىاًدًه خى لىًكٍف يينىزّْؿي ًبقىدىرو مى إلى فالًغنى كالتَّرؼ طريؽ ييؤدم  [،27كى

ٍنسىافى  ًإفَّ  كىبلَّ ﴿تعالى: ا غياف فبل بد مف التَّكازف، قاؿ الطُّ  : العمؽ﴾ ]اٍستىٍغنىى رىآهي  أىفٍ  * لىيىٍطغىى اإٍلً
: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو حاسب عمى نفقاتو، فعىٍف أىًبي بىٍرزىةى األىٍسمىًميّْ فالمسمـ سكؼ يي  ،[7 ،6 : ، قىاؿى

 ، ـى فىعىؿى تَّى ييٍسأىؿى عىٍف عيميًرًه ًفيمىا أىٍفنىاهي، كىعىٍف ًعٍمًمًو ًفي ٍبدو يىٍكـى الًقيىامىًة حى كؿي قىدىمىا عى اًلًو ًمٍف "الى تىزي كىعىٍف مى
هي" ـى أىٍببلى ـى أىٍنفىقىوي، كىعىٍف ًجٍسًمًو ًفي ًفي أىٍيفى اٍكتىسىبىوي كى
(1). 

لمف يينفقكف أمكاليـ بترؼ كبذخ، قاؿ ا تعالى:  بالعذاب الشَّديد كلقد تكعد ا 
ابي ﴿ ا الشّْمىاؿً  كىأىٍصحى ابي  مى ًميـو  سىميكـو  ًفي * الشّْمىاؿً  أىٍصحى ًظؿٍّ  * كىحى  كىًريـو  كىالى  بىاًردو  * الى  يىٍحميكـو  ًمفٍ  كى

ًفيفى  ذىًلؾى  قىٍبؿى  كىانيكا * ًإنَّييـٍ   التَّرؼ حمو ا تعالى: "أف، قاؿ ابف خمدكف ر [45 - 41: الكاقعة] ﴾ميٍترى
كالحضارة،  بعكائدىا، كالتَّخمؽ الحضارة مذاىب إلى بطبعو دعاىـ العمراف، ألىؿ حصبل إذا كالنعمة

 فنكنو، كسائر أصنافو مف تؤنؽ التي بالصنائع كالكمؼ أحكالو، كاستجادة التَّرؼ في التَّفنف ىي
نائع  المنزؿ، أحكاؿ كلسائر اآلنية، أك الفرش أك المباني أك المبلبس أك لممطابخ المييئة كالصَّ
ذا فييا، التأنؽ كعدـ البداكة عند إلييا يحتاج ال كثيرة صنائع ىذه، مف كاحد كؿ في كلمتأنؽ  بمغ كا 
 بألكاف العكائد تمؾ مف النىٍفس فتتمكف الشَّيكات، طاعة تبعو الغاية المنزلية األحكاؿ ىذه في التأنؽ
 .(2)دينياىا" كال ًدينيا في يامع حاليا يستقيـ ال كثيرة،

 يي عف المسألة والت سوؿ.الن  المقصد الس ادس: 
مف مكانة الفرد، ككفر لو كؿ مقكمات الحياة ًليىعمر األرض كيحيا حياة  أعمى اإلسبلـ

كريمة، كأعمى مف مكانة العمؿ كحىثَّ عميو ككاف في غاية اإلغراء أف ربط العمؿ بالجزاء، كذـ 
فمف كاف قيكتىو مف عممو بالفأس، كلـ يىكّْؿ كلـ يتسمؿ لداخمو اليىأس عاش مرفكع الرىٍأس، سؤاؿ النَّاس 

 عف التَّسكؿ مف خبلؿ ما يمي: النَّبي فنرتقي بالعمؿ ليصبح الغد أجمؿ، كقد نىيى 
 
 

                                                           
 (.92سبؽ تخريجو كالحكـ عميو )ص ((1
 (.209( مقدمة ابف خمدكف )ص(2
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 أواًل: تحريـ الت سوؿ وسد بابو، إال في ظروؼ وحاالت استثنائية. الفصؿ الثاني
ستحيؿ مبطالة، كمف المي مفقراء، فالزَّكاة عبلج لمفقر كلا لحقن في أمكاؿ األغنياء  جعؿ ا 
فعندما شرع الزَّكاة كعبلج حـر فسده كمضره لئلنساف، في عبلج كفي دكاء مى  أف يجعؿ ا 

التَّسكؿ كذـ المىسألة، لكي ال يتعكد الفقراء عمى ماؿ الزَّكاة كيصبحكف متسكليف، كقد قاؿ ا تعالى 
افنا النَّاسى  يىٍسأىليكفى  الى ﴿أنيـ: في كصؼ الفقراء ب ٍيرىةى عف ، ك [273: البقرة] (1)﴾ًإٍلحى ، عىًف أىبىي ىيرى

: النًَّبيّْ  لىًكًف الًمٍسًكيفي الًَّذم لىٍيسى لىوي ًغننى،  قىاؿى "لىٍيسى الًمٍسًكيفي الًَّذم تىريدُّهي األيٍكمىةى كىاأليٍكمىتىاًف، كى
يىٍستىٍحًيي أىٍك الى يىٍسأىؿي  افنا" كى بىٍيًر ٍبًف العىكَّاـً ك ، (2)النَّاسى ًإٍلحى ذى  ، عىًف النًَّبيّْ عىًف الزُّ ىٍف يىٍأخي : "ألى قىاؿى

ٍيره لىوي  مىى ظىٍيًرًه، فىيىًبيعىيىا، فىيىكيؼَّ المَّوي ًبيىا كىٍجيىوي خى طىًب عى ٍزمىًة الحى ٍبمىوي، فىيىٍأًتيى ًبحي ـٍ حى ديكي  ًمٍف أىٍف يىٍسأىؿى أىحى
 .(3)اسى أىٍعطىٍكهي أىٍك مىنىعيكهي"النَّ 

تَّى ًمنّْي، ًإلىٍيوً  أىٍفقىرى  أىٍعًطوً  :فىأىقيكؿي  العىطىاءى، ييٍعًطيًني  المَّوً  رىسيكؿي  كىافى : عيمىري  قىاؿى   حى
، مىرَّةن  أىٍعطىاًني ٍذهي،":  النًَّبيُّ  فىقىاؿى  ًمنّْي، ًإلىٍيوً  أىٍفقىرى  أىٍعًطوً : فىقيٍمتي  مىاالن ٍلوي،فىتى  خي دَّؽٍ  مىكَّ تىصى  فىمىا ًبًو، كى
اءىؾى  ٍيري  كىأىٍنتى  المىاؿً  ىىذىا ًمفٍ  جى ٍذهي، سىاًئؿو  كىالى  ميٍشًرؼو  غى الَّ  فىخي    ، كقد ضيؽ (4)"نىٍفسىؾى  تيٍتًبٍعوي  فىبلى  كىاً 
ةى  ، فعىفٍ كالحاالت التي تىحؿ فييا المىسألة الظركؼالسُّبؿ في المسألة، كبيف  النَّبي   فً بٍ  قىًبيصى
اًرؽو  ًليّْ  ميخى مٍَّمتي : قىاؿى  ، اٍلًيبلى الىةن، تىحى مى تَّى أىًقـٍ  :فىقىاؿى  ًفييىا، أىٍسأىليوي   اً  رىسيكؿى  فىأىتىٍيتي  حى  تىٍأًتيىنىا حى
دىقىةي، ةي  يىا: "قىاؿى  ثيَـّ : قىاؿى  ًبيىا، لىؾى  فىنىٍأميرى  الصَّ ٍسأىلىةى  ًإفَّ  قىًبيصى ثىةو  دً أًلىحى  ًإالَّ  تىًحؿُّ  الى  اٍلمى ، ثىبلى ؿو مَّؿى  رىجي  تىحى

                                                           
كفى ًفي الٍ ( (1 افنا﴾ أىٍم الى ييًمحُّ ييكىمّْفيكفى النَّاسى مىا الى يىٍحتىاجيكفى ًإلىٍيًو، قاؿ ابف كثير: "كقكلو: ﴿الى يىٍسأىليكفى النَّاسى ًإٍلحى ٍسأىلىًة كى مى

ٍسأىلىًة". انظر: تفسير ابف كثير ) (. كيقىاؿ: "أىٍلحىؼى ًفي 543/ 1فىًإفَّ سأؿ كلو ما يغنيو عف المسألة، فىقىٍد أىٍلحىؼى ًفي اٍلمى
افا، ًإذىا ألىحَّ فييا كلىًزمىيىا".  ٍسأىلىًة ييٍمًحؼ ًإٍلحى  (.237/ 4انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير )اٍلمى

افنا﴿أخرجو البخارم؛ كتاب: الزَّكاة، باب: قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى:  ((2 ـي الًغنىى...  273]البقرة:  ﴾الى يىٍسأىليكفى النَّاسى ًإٍلحى كى [ كى
،1476/ رقـ 124/ 2) اجي ٍبفي ًمٍنيىاؿو جَّ دَّثىنىا حى : سىًمٍعتي  (، قاؿ: حى ، قىاؿى مَّدي ٍبفي ًزيىادو ًني ميحى دَّثىنىا شيٍعبىةي، أىٍخبىرى        حى

ٍيرىةى  :  ، عىًف النًَّبيّْ أىبىا ىيرى  الحديث.قىاؿى
 (.43سبؽ تخريجو )ص ((3
مىٍييىا ) ((4 كَّاـً كىالعىاًمًميفى عى دَّثىنىا 7163/ رقـ 68 – 67/ 9أخرجو البخارم؛ كتاب: األحكاـ، باب: ًرٍزًؽ الحي (، قاؿ: حى

كى  ، أىفَّ حي ًني السَّاًئبي ٍبفي يىًزيدى، اٍبفي أيٍخًت نىًمرو ، أىٍخبىرى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى نىا شيعىٍيبه اًف، أىٍخبىرى ٍبًد العيزَّل، أىٍخبىرىهي أىبيك اليىمى ٍيًطبى ٍبفى عى
ـى عى  ، أىٍخبىرىهي أىنَّوي قىًد ٍبدى المًَّو ٍبفى السٍَّعًدمّْ اًؿ النَّاًس أىفَّ عى دٍَّث أىنَّؾى تىًميى ًمٍف أىٍعمى ـٍ أيحى : أىلى مىى عيمىرى ًفي ًخبلىفىًتًو، فىقىاؿى لىوي عيمىري

: إً  ، قيٍمتي ا تيًريدي ًإلىى ذىًلؾى : فىمى : بىمىى، فىقىاؿى عيمىري الىةى كىًرٍىتىيىا، فىقيٍمتي ، فىًإذىا أيٍعًطيتى العيمى بيدنا كىأىنىا فَّ ًلي أىٍفرىاسنا كىأىعٍ أىٍعمىاالن
ٍدتي  : الى تىٍفعىٍؿ، فىًإنّْي كيٍنتي أىرى ، قىاؿى عيمىري مىى الميٍسًمًميفى دىقىةن عى الىًتي صى ، كىأيًريدي أىٍف تىكيكفى عيمى ٍيرو ، فىكىافى ًبخى   الًَّذم أىرىٍدتى

: الحديث. رىسيكؿي المًَّو   ييٍعًطيًني العىطىاءى، فىأىقيكؿي
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الىةن  الفصؿ الثاني مى حى
مَّتٍ  ،(1) ٍسأىلىةي  لىوي  فىحى تَّى اٍلمى ، ثيَـّ  ييًصيبىيىا، حى ؿه  ييٍمًسؾي ابىٍتوي  كىرىجي ةه  أىصى اًئحى الىوي، اٍجتىاحىتٍ  (2)جى مَّتٍ  مى  فىحى

ٍسأىلىةي  لىوي  تَّى اٍلمى ؿه  - عىٍيشو  فٍ مً  ًسدىادنا قىاؿى  أىكٍ  - (3)عىٍيشو  ًمفٍ  ًقكىامنا ييًصيبى  حى ابىٍتوي  كىرىجي تَّى (4)فىاقىةه  أىصى  حى
ثىةه  يىقيكـى  ا ذىًكم ًمفٍ  ثىبلى ابىتٍ  لىقىدٍ : قىٍكًموً  ًمفٍ  اٍلًحجى ننا أىصى مَّتٍ  فىاقىةه، فيبلى ٍسأىلىةي  لىوي  فىحى تَّى اٍلمى  ًقكىامنا ييًصيبى  حى
ٍسأىلىةً  ًمفى  ًسكىاىيفَّ  فىمىا - عىٍيشو  ًمفٍ  ًسدىادنا قىاؿى  أىكٍ  - عىٍيشو  ًمفٍ  ةي  يىا اٍلمى اًحبييىا يىٍأكيمييىا (5)سيٍحتنا قىًبيصى  صى

 .(6)"سيٍحتنا
 .سوء وجو المتسوؿ يـو القيامةثانًيا: 

ذَّر النَّبي  : قىاؿى مف سكء عاقبة التَّسكؿ،  حى ا، قىاؿى ٍنييمى ٍبدى المًَّو ٍبفى عيمىرى رىًضيى المَّوي عى عٍف عى
ا يىزىاؿي االنًَّبيُّ  ؿي يىٍسأىؿي : "مى ًة لىٍيسى ًفي كىٍجًيًو ميٍزعىةي  لرَّجي تَّى يىٍأًتيى يىٍكـى الًقيىامى ، حى " النَّاسى  ، كقيؿ(7)لىٍحـو
قيؿ المَّو عند لو كىٍجوى  ال سىاًقطنا يبلن ذىل القيامة يكـ ييىٍأت معناه  عىٍظـه  كىكىٍجييوي  فىييٍحشىري  ظىاًىًرهً  ىعم ىك كى
ٍنًبوً  لو ةن عبلمك  لو عيقيكبىةن  عميو لىٍحـ الى  ًبكىٍجًيوً  كسأىؿ طمب ًحيفى  ًبذى

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ، ك (8)  قىاؿى : قىاؿى  ،ىيرى

                                                           
الى ( (1 مى ٍرب بىٍيفى فىًريقيف قاؿ ابف األثير: "الحى ٍيًرًه ًمٍف ًديىة أىٍك غىرامة، ًمٍثؿى أىٍف يىقىعى حى ٍنسىافي عىٍف غى ميوي اإٍلً مَّ ا يىتىحى ة ًباٍلفىٍتًح: مى

مُّؿ: أىٍف يىٍحمً  مَّؿ ًديىاًت القىٍتمىى لييٍصمح ذىاتى البىٍيف، كالتَّحى ؿ يىتىحى مىى نىٍفسو".  مىيىاتيٍسفىؾ ًفييىا الدّْمىاءي، فيىٍدخؿ بينىييـ رجي ـٍ عى ٍنيي عى
 (.442/ 1انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )

احى الشٍَّيءى يىجيكحي ( (2 . ييقىاؿي جى اؿي اءي أىٍصؿه كىاًحده، كىىيكى ااًلٍسًتٍئصى ـي كىاٍلكىاكي كىاٍلحى ( اٍلًجي كىحى مىوي". قاؿ ابف فارس: ")جى وي اٍستىٍأصى
ابف األثير: "الجائحة: ىي اآلفة الًَّتي تيٍيًمؾ الثّْمىارى كاألٍمكاؿ كتىٍستىأًصمييا، ككؿُّ (، كقاؿ 492/ 1انظر: مقاييس المغة )

 (.312/ 1ميًصيبىة عىًظيمىةو كًفٍتنىةو ميًبيرىة جائحة". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )
ـي الشَّ ( (3 كًرية، كًقكىا رُّ ا يىقيـك بحاجًتو الضَّ اديهي الًَّذم يىقيـك ًبًو". انظر: النّْياية في غريب قاؿ ابف األثير: "أىٍم مى ٍيًء: ًعمى

 (.124/ 4الحديث كاألثر )
ة كالفىٍقر". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )( (4  (.480/ 3قاؿ ابف األثير: "الفىاقىة: الحاجى
رىاـ الًَّذم الى يىًحؿُّ كٍسبيو، ( (5 : الحى تي اٍلبىرىكىةى: أىٍم ييٍذىبيا". انظر: النّْياية في غريب قاؿ ابف األثير: "كالسٍُّحتي أًلىنَّوي يىٍسحى

 (.345/ 2الحديث كاألثر )
ٍسأىلىةي ) ((6 ٍف تىًحؿُّ لىوي اٍلمى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى، 1044/ رقـ 722/ 2أخرجو مسمـ؛ كتاب: الزَّكاة، باب: مى (، قاؿ: حى

ىي  ، ًكبلى قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو دَّثىًني ًكنىانى كى ، حى كفى ٍبًف ًريىابو ، عىٍف ىىاري ٍيدو ادي ٍبفي زى مَّ نىا حى ، قىاؿى يىٍحيىى: أىٍخبىرى ٍيدو اًد ٍبًف زى مَّ  ةي مىا عىٍف حى
الىةن، فىأىتىٍيتي رىسيكؿى اً ا مى مٍَّمتي حى : تىحى ، قىاؿى ًليّْ اًرؽو اٍلًيبلى ةى ٍبًف ميخى ٍف قىًبيصى ، عى :   ٍبفي نيعىٍيـو اٍلعىدىًكمُّ أىٍسأىليوي ًفييىا، فىقىاؿى

 الحديث.
 (.76سبؽ تخريجو )ص ((7
 (.130/ 7شرح النَّككم عمى مسمـ )( (8
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ا تىكىثُّرنا، أىٍمكىالىييـٍ  النَّاسى  سىأىؿى  مىفٍ " : اً  رىسيكؿي  الفصؿ الثاني ٍمرنا يىٍسأىؿي  فىًإنَّمى ، قاؿ القاضي (1)"ًليىٍستىٍكًثٍر  أىكٍ  فىٍميىٍستىًقؿَّ  جى
 هيأخذي  الذم كأف اىرهظى  عمى كفكي يى  أف ؿمً تى حٍ كيى  اربالنَّ  عاقبيي  وأنَّ  معناهى: "ًعياض رحمو ا تعال

"وبً  لكى كٍ يي  اجمرن  صيريى 
(2). 

 .الفردية الممكيةإباحة : الس ابع المقصد
ر اإلسبلـ الممكية الفردية، كأحاطيا بضكابط كقيكد لحماية الفرد، كذلؾ لمنع تراكـ أق

يع النَّاس ليـ حؽ التَّممؾ ال فرؽ بينيـ، بخبلؼ األنظمة الكضعية التي الثَّركات في يد الًقمة، فجم
ٍعمو مشتركنا بينيـ كاالشتراكية .  تدعك لحصر الماؿ في يد الًقمة كالرَّأسمالية أك جى

كاإلسبلـ لـ يضع حدنا أعمى لمممكية كالًغني، بؿ كؿه لو الحؽ في التىممؾ كحصكؿ حد 
اؿً ﴿الكفاية لو، قاؿ ا تعالى:  ًلمنّْسىاءً  اٍكتىسىبيكا ًممَّا نىًصيبه  ًلمرّْجى : النساء] ﴾اٍكتىسىٍبفى  ًممَّا نىًصيبه  كى

ًلكيؿٍّ ﴿، كقاؿ ا تعالى: [32 اته  كى ًمميكا ًممَّا دىرىجى فّْيىييـٍ  عى ًلييكى : األحقاؼ] ﴾ييٍظمىميكفى  الى  كىىيـٍ  أىٍعمىالىييـٍ  كى
ذا أٍعطىى الغىني الفقير مف ماؿ ا[19 الذم ىك ميٍستخمؼ فيو لف يككف ىناؾ أم فقير،   ، كا 

بأيدم بعض النَّاس دكف بعض،  الذلؾ كاف مف الحكمة مف مشركعية الزَّكاة أالَّ يبقى الماؿ منحصرن 
 .[7: الحشر] ﴾ًمٍنكيـٍ  اأٍلىٍغًنيىاءً  بىٍيفى  ديكلىةن  يىكيكفى  الى  كىيٍ ﴿قاؿ ا تعالى: 

 سسأي  مف اكبيرن  اجانبن  مثؿتي  االقتصادم، نظيـالتَّ  اعدةققاؿ سيد قطب رحمو ا تعالى: " 
 بيذه محددة كلكنيا ،ظريةالنَّ  ىذه في بيا عترؼمي  الفردية فالممكية، اإلسبلـ في االقتصادية ظريةالنَّ 

 ينتيي كضع فكؿ، الفقراء بيف داكؿالتَّ  مف اممنكعن  األغنياء، بيف كلةدي  الماؿ يككف أال قاعدة ،القاعدة
 كما اإلسبلمية االقتصادية ظريةالنَّ  خالؼيي  كضع ىك كحدىـ األغنياء بيف كلةدي  الماؿ يككف أف إلى
 المجتمع في كالمعامبلت االرتباطات كجميع، كمو االجتماعي نظيـالتَّ  أىداؼ مف اىدفن  خالؼيي 

 ـاإلسبل أقاـ كلقد، كجد إف عميو تبقي أك الكضع ىذا مثؿ تخمؽ ال بحيث نظـتي  أف يجب اإلسبلمي
 .(3)كاةالزَّ  ففرض ،القاعدة ىذه أساس عمى نظامو بالفعؿ

ـ سرقة ماؿ الغير، ككضع رَّ ، كحى حقكؽ المسمميف بعضيـ عمى بعض ـ اإلسبلـعظَّ ك 
زىاءي  ًإنَّمىا﴿قاؿ ا تعالى:  ارؽ،العقكبات القاسية لمسَّ  اًربيكفى  الًَّذيفى  جى يىٍسعىٍكفى  كىرىسيكلىوي  المَّوى  ييحى  ًفي كى

                                                           
ٍسأىلىًة ًلمنَّاًس ) ((1 ، 1041/ رقـ 720/ 2أخرجو مسمـ؛ كتاب: الزَّكاة، باب: كىرىاىىًة اٍلمى ٍيبو دَّثىنىا أىبيك كيرى (، قاؿ: حى

ٍبًد اأٍلىٍعمىى، ٍيرىةى  كىكىاًصؿي ٍبفي عى ٍف أىًبي ىيرى ٍرعىةى، عى ٍف أىًبي زي ، عىٍف عيمىارىةى ٍبًف اٍلقىٍعقىاًع، عى ٍيؿو دَّثىنىا اٍبفي فيضى : حى : قىاالى ، قىاؿى
 : الحديث.قىاؿى رىسيكؿي اً 

 (.131/ 7شرح النَّككم عمى مسمـ )( (2
 (.3524/ 6في ظبلؿ القرآف ) ((3
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مَّبيكا أىكٍ  ييقىتَّميكا أىفٍ  فىسىادنا ضً اأٍلىرٍ  الفصؿ الثاني ميييـٍ  أىٍيًديًيـٍ  تيقىطَّعى  أىكٍ  ييصى ؼو  ًمفٍ  كىأىٍرجي  لىييـٍ  ذىًلؾى  اأٍلىٍرضً  ًمفى  ييٍنفىٍكا أىكٍ  ًخبلى
لىييـٍ  الدٍُّنيىا ًفي ًخٍزمه  ٍيرىةى ، ك [33: المائدة] ﴾عىًظيـه  عىذىابه  اآٍلًخرىةً  ًفي كى : عىٍف أىًبي ىيرى  قىاؿى  ، قىاؿى

وي""...  :رىسيكؿي اً  اليوي، كىًعٍرضي مى رىاـه، دىميوي، كى مىى اٍلميٍسًمـً حى ٍسًمـً عى كيؿُّ اٍلمي
ٍبدً  عىفٍ ، ك (1)   ٍبفً  المَّوً  عى

ك ا، المَّوي  رىًضيى  عىٍمرو اًلوً  ديكفى  قيًتؿى  مىفٍ " :يىقيكؿي   النًَّبيَّ  سىًمٍعتي : قىاؿى  عىٍنييمى فبل بد مف ، (2)"شىًييده  فىييكى  مى
 الدّْفاع عف الماؿ كىك حؽ مشركع لنا.

ٍبدً  كعىفٍ   ًبيىًميفو  ميٍسًمـو  اٍمًرئو  مىاؿى  اٍقتىطىعى  "مىفً :  المَّوً  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  ،بف مسعكد  المَّوً  عى
مىٍيوً  كىىيكى  المَّوى  لىًقيى  كىاًذبىةو، رقة، كمف ثـ ف الماؿ إذا لـ ييحفظ، يؤدم إلى السَّ ، حيث إ(3)"غىٍضبىافي  عى

نتاجية األفراد،  ارتفاع معدالت الجريمة في المجتمع، مما ييدد أمف كسبلمة المكاطنيف كالمجتمع كا 
 كتعطيؿ طاقات األفراد لزجيـ في السُّجكف.

 .(4): االدخارالث امف المقصد
مصر مف  كقد أخرج سيدنا يكسؼ  ة لبلستثمار كليس الكتناز الماؿ،االدخار كسيم

﴿قىاؿى تعالى: ا قتصادية حيث أمر بتخزيف المحصكؿ في سنبمو كفي المخازف، قاؿ االاألزمة 
﴾ كهي ًفي سيٍنبيًمًو ًإالَّ قىًميبلن ًممَّا تىٍأكيميكفى ٍدتيـٍ فىذىري عتبر ، كيي [47]يكسؼ:  تىٍزرىعيكفى سىٍبعى ًسًنيفى دىأىبنا فىمىا حىصى

مشركع يقتات منو  لمستقبمو كرغبتو في إنشاء تخزيف المرء لطعامو كادخاره لمماؿ مف باب تخطيطو
األسكة كالقدكة لنا حيث سمح بادخار لحكـ األضاحي، فالطعاـ ال  ، كفي رسكلنا محمد ىك كعيالو

                                                           
م ((1 اًلًو )أخرجو مسمـ؛ كتاب: البّْر كالصّْ مى دىًمًو، كىًعٍرًضًو، كى ٍذًلًو، كىاٍحًتقىاًرًه كى ، كىخى / 4ة كاآلداب، باب: تىٍحًريـً ظيٍمـً اٍلميٍسًمـً

، مى 2564/ رقـ 1986 ، عىٍف أىًبي سىًعيدو دي يىٍعًني اٍبفى قىٍيسو دَّثىنىا دىاكي ، حى ٍسمىمىةى ٍبًف قىٍعنىبو ٍبدي اً ٍبفي مى دَّثىنىا عى ٍكلىى (، قاؿ: حى
ٍيرىةى عى  ٍف أىًبي ىيرى ، عى ٍيزو : قىاؿى رىسيكؿي اً اًمًر ٍبًف كيرى  : الحديث.، قىاؿى
 (.26سبؽ تخريجو )ص ((2
بّْيىا نىاًظرىةه﴾ ]القيام ((3 ًئذو نىاًضرىةه ًإلىى رى كهه يىٍكمى / 9[ )23ة: أخرجو البخارم؛ كتاب: التَّكحيد، باب: قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: ﴿كيجي

اًمعي ٍبفي أىًبي رىاًشدو 7445رقـ  /133 – 132 ، كىجى ًمًؾ ٍبفي أىٍعيىفى ٍبدي المى دَّثىنىا عى ، حى دَّثىنىا سيٍفيىافي ، حى ٍيًدمُّ مى دَّثىنىا الحي ، (، قاؿ: حى
ٍبًد المًَّو  ، عىٍف عى ٍف أىًبي كىاًئؿو : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو عى  : الحديث.، قىاؿى

انظر: مكسكعة المصطمحات االقتصادية  .ما ينفؽ عمى االستيبلؾ"االدخار: "ما يفيض مف الدَّخؿ بعد ((4
 (.203)ص



حؿ المشكالت  خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج       

 
337 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفصؿ الخامس

: نى لئلنساف عنو، عىفٍ غً  الفصؿ الثاني ا، قىاؿى ٍنييمى ٍبًد المًَّو رىًضيى المَّوي عى اًبرى ٍبفى عى اًحيّْ عى " جى كـى األىضى دي ليحي كَّ مىى كينَّا نىتىزى
ٍيًد النًَّبيّْ  ًدينىةً  عى  ، مما يجعؿ الفقير يىدَّخر األطعمة حتى تمنعو مف سؤاؿ النَّاس.(1)"ًإلىى المى

كما أحكاـ المكاريث إال داللةن كاضحةن عمى إباحة ادخار الماؿ، حتى لمف يخمفنا مف 
ال فما الحكمة مف كجكد ىذه األحكاـ ـٍ ًلمذَّكىًر تعالى: ﴿ييكًصيكي ا ، قاؿ األكالد، كا  ًدكي ـي المَّوي ًفي أىٍكالى

ٍف كىانىٍت كىاًحدىةن فى  ظّْ اأٍليٍنثىيىٍيًف فىًإٍف كيفَّ ًنسىاءن فىٍكؽى اٍثنىتىٍيًف فىمىييفَّ ثيميثىا مىا تىرىؾى كىاً  ٍيًو ًمٍثؿي حى مىيىا النٍّْصؼي كىأًلىبىكى
ًو الثُّميثي فىًإٍف  ًلكيؿّْ كىاًحدو ًمٍنييمىا السُّديسي ًممَّا تىرىؾى ًإٍف كىافى  ًرثىوي أىبىكىاهي فىؤًليمّْ كى لىده كى ـٍ يىكيٍف لىوي كى لىده فىًإٍف لى لىوي كى

ـٍ الى تىٍدري  ـٍ كىأىٍبنىاؤيكي ًصيَّةو ييكًصي ًبيىا أىٍك دىٍيفو آبىاؤيكي ًو السُّديسي ًمٍف بىٍعًد كى كفى أىيُّييـٍ أىٍقرىبي كىافى لىوي ًإٍخكىةه فىؤًليمّْ
ـٍ نىٍفعن  ًكيمنا﴾ ]النساء: لىكي ًميمنا حى ةن ًمفى المًَّو ًإفَّ المَّوى كىافى عى  .[11ا فىًريضى

ككذلؾ ألف يترؾ اإلنساف ألكالده شيئنا مف الماؿ فيصبحكا بو أغنياء خير مف أف ييترككا 
: كىافى النًَّبيُّ عىٍف سىٍعدو عالة يتكففكف النَّاس،  ، يىعيكديًني كىأىنىا مىًريضه ًبمىكَّ  ، قىاؿى : ًلي مىاؿه ةى، فىقيٍمتي

: "الثُّميثي كىالثُّميثي كى  : فىالثُّميًث؟ قىاؿى : "الى" قيٍمتي : فىالشٍَّطًر؟ قىاؿى : "الى" قيٍمتي اًلي كيمًّْو؟ قىاؿى ، أىٍف أيكًصي ًبمى ًثيره
ٍيره ًمٍف أىٍف تىدىعىييـٍ عىالىةن يىتىكىفَّفيكفى النَّاسى ًفي ثىتىؾى أىٍغًنيىاءى خى دىقىةه،  تىدىعى كىرى ا أىٍنفىٍقتى فىييكى لىؾى صى مىٍيمى ، كى ـٍ أىٍيًديًي

ري  رُّ ًبؾى آخى ييضى ، كى ، يىٍنتىًفعي ًبؾى نىاسه لىعىؿَّ المَّوى يىٍرفىعيؾى ، كى تَّى المٍُّقمىةى تىٍرفىعييىا ًفي ًفي اٍمرىأىًتؾى "حى  .(2)كفى
 .(3)المقصد الت اسع: تحريـ القمار

ٍثميييمىا تعالى: ﴿يىٍسأىليكنىؾى ا قاؿ  نىاًفعي ًلمنَّاًس كىاً  مى ا ًإٍثـه كىًبيره كى ٍيًسًر قيٍؿ ًفيًيمى ٍمًر كىاٍلمى ًف اٍلخى عى
ٍيًسري تعالى: ﴿ا قاؿ ك  [،219أىٍكبىري ًمٍف نىٍفًعًيمىا﴾ ]البقرة:  ٍمري كىاٍلمى ا اٍلخى يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا ًإنَّمى

ـي  ابي كىاأٍلىٍزالى كىاأٍلىٍنصى
ا ييًريدي الشٍَّيطىافي أىٍف ييكًقعى مً  ًرٍجسه   ـٍ تيٍفًمحيكفى * ًإنَّمى ٍف عىمىًؿ الشٍَّيطىاًف فىاٍجتىًنبيكهي لىعىمَّكي

ًة فىيىؿٍ  ـٍ عىٍف ًذٍكًر المًَّو كىعىًف الصَّبلى دَّكي يىصي ٍيًسًر كى ٍمًر كىاٍلمى اءى ًفي اٍلخى ـي اٍلعىدىاكىةى كىاٍلبىٍغضى أىٍنتيـٍ  بىٍينىكي
ٍنتىييكفى   فالقمار يؤدم إلى الكثير مف األضرار كمف أبرزىا: [،91 - 90]المائدة:  (4)﴾مي

                                                           
ٍمًؿ الزَّاًد ًفي الغىٍزًك ) ((1 ًميُّ 2980/ رقـ 54/ 4أخرجو البخارم؛ كتاب: الجياد كالسّْير، باب: حى دَّثىنىا عى   (، قاؿ: حى
: أىخٍ ا ك، قىاؿى ، عىٍف عىٍمرو نىا سيٍفيىافي ٍبًد المًَّو، أىٍخبىرى : ٍبفي عى ا، قىاؿى ٍنييمى ٍبًد المًَّو رىًضيى المَّوي عى اًبرى ٍبفى عى ًني عىطىاءه، سىًمعى جى بىرى

 الحديث.  
 (.324سبؽ تخريجو )ص ((2
 (.179)صلمجرجاني كؿ لعب يشترط فيو غالبنا مف المتغالبيف شيئنا مف المغمكب. انظر: التَّعريفات  القمار: ((3
: حى  ((4 نىـً قاؿ ابف فارس: "كىالنٍَّصبي ره ييٍنصىبي بىٍيفى يىدىًم الصَّ جى ، كىىيكى حى ييقىاؿي ىيكى النُّصيبي ره كىافى ييٍنصىبي فىييٍعبىدي، كى جى

". انظر: مقاييس المغة ) مىٍيًو ًدمىاءي الذَّبىاًئًح ًلؤٍلىٍصنىاـً ا  –(، كقاؿ 434/ 5تيصىبُّ عى : ًقٍدحه  -أيضن ـي لى لىـي كىالزُّ بأف الزَّ
ـي ًبًو.  : كىًىيى الًقدىاح الًَّتي كىانىٍت ًفي 18/ 3انظر: مقاييس المغة )ييٍستىٍقسى ـً لىـي كاحدي اأٍلىٍزالى لىـي كالزَّ (، كقاؿ ابف األثير: "الزُّ

، اٍفعىؿ كىالى تٍفعىؿ، كىافى الرجيؿ ًمٍنييـٍ يضعييا ًفي ًكعىاءو لىوي، فىًإذى  مىٍييىا مكتيكبه األمري كالنَّيىي اًىًميًَّة عى  =    سىفىرنا أىكٍ  ا أرادى اٍلجى
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ليس فيو أم جيد أك عمؿ يقـك بو المقامركف مف أجؿ الكسب، بؿ فيو إحراز لمماؿ  -1 الفصؿ الثاني
 بطريؽ الحظ.

أنو يؤدم إلى البغضاء كانتشار األحقاد بيف مف يقكمكف بيذه األفعاؿ، الف مف يأخذ  -2
 حؽ، فيككف أداة الشَّيطاف لنشر الفساد.الماؿ يككف قد أخذه بغير 

كالصَّبلة، فيبتعد اإلنساف عف عقيدتو السَّمحة كيتجو  عف ذكر ا  أف فيو تكاسبلن  -3
 نحك المعب لكسب األمكاؿ.

يدفع مف يخسر نقكده إلى االقتراض مف غيره كرىف ما يممؾ مف مصادر عيشو،  -4
اتو في استعادة ما قد خسره في كالمصنع أك المشغؿ أك حتى بيتو مف أجؿ إرضاء شيك 

 بكية.ر، كيساعد ذلؾ عمى انتشار القركض الرَّ القما
كجة، كترؾ األكالد، كعدـ اإلنفاؽ  -5 يؤدم إلى العديد مف المشاكؿ االجتماعية كطبلؽ الزَّ

عمييـ نتيجة خسارة ما يممؾ في لعب القمار، فتظير انحرافات خطيرة في المجتمع 
 تشار الرذيمة كالجرائـ االجتماعية األخرل.تتمثؿ في فساد األخبلؽ كان

يساعد عمى انتشار الفقر كالبطالة كذلؾ بخسارة المقامر لمنقكد، كبيعو لمصدر رزقو  -6
 .(1)لمعب القمار، فتزداد معدالت الفقر كالبطالة

 .(2)المقصد العاشر: تحريـ االحتكار
امو إال بيا، كمع ذلؾ نرل الطَّعاـ مف أكثر الحاجات الضَّركرية لئلنساف كال يستقيـ قىكى 

بس كغيرىا، مما ييمحؽ الضَّرر بالنَّاس، كيجعميـ عالة يتكففكف التُّجار يقكمكف باحتكار الطَّعاـ كالمبل
ٍبًد اً ، غيرىـ اًطئه"، عىٍف رىسيكًؿ اً عىٍف مىٍعمىًر ٍبًف عى : "الى يىٍحتىًكري ًإالَّ خى ، قىاؿى

(3). 
 لك وأنَّ  عمى مماءالعي  أجمع كما اسالنَّ  عامة عف ررالضَّ  عفٍ دى  كاراالحت تحريـ في كمةكالحً  

 عف لمضَّرر دفعنا بىٍيعو عمى أيجير غيره يجدكا كلـ إليو النَّاس كاضطر طعاـ إنساف عند كاف
 .(1)النَّاس

                                                                                                                                                                          

ا=  كىاجن ٍف خرىج النَّيىي كؼَّ عىنٍ  زى ى لشأًنو، كىاً  لىمان، فىًإٍف خرجى األمري مضى ـٍ أىٍك أىٍمرنا ميًيٌمان أدخؿى يىدىهي فىأىٍخرىجى ًمٍنيىا زى لى وي كى
( الرَّاءي كىاٍلًجيـي جس فقاؿ: ")رى (. كعىرَّؼ ابف فارس الرٌ 311/ 2يفعٍمو". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر ) جىسى

ٍمطه". انظر: مقاييس المغة ) ؛ أًلىنَّوي لىٍطخه كىخى : اٍلقىذىري ، كقاؿ الرٍّْجسي طو مىى اٍخًتبلى  (.490/ 2كىالسّْيفي أىٍصؿه يىديؿُّ عى
 (.148 - 147النَّظرية االقتصادية في اإلسبلـ إلبراىيـ محمد البطاينة، كزينب نكرم الغريرم )ص ((1
اني: "االحتكار: حبس الطَّعاـ لمغبلء". انظر: التَّعريفات )ص قاؿ ا( (2 ٍرجى  (.11لجي
 (.298سبؽ تخريجو )ص( (3



حؿ المشكالت  خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج       

 
339 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفصؿ الخامس

 الجي لحؿ مشكمة الفقر.الث: الجانب العِ المطمب الث   الفصؿ الثاني
ف آعالج القر ظيكره في المجتمع، كلقد  الجانب العبلجي يتـ بمكجبو معالجة الفقر عند

ا لـ يسبقيما فيو أم نظاـ مف األنظمة الكضعية، بكية مشكمة الفقرنة النَّ الكريـ كالسُّ  كمف  عبلجن
 العبلجات لمشكمة الفقر ما يمي:

مكاناتو.األوؿ المقصد  : توجيو الفقير الستخداـ طاقاتو وا 
  ، عىٍف أىنىسً اقةلمحاجة كالفى  بي جات النَّ كاف أحد عبل تكجيو الفقير الستثمار مالو القميؿ

اًر أىتىى النًَّبيَّ ٍبًف مىاًلؾو ا : بىمىى، ، أىفَّ رىجيبلن ًمفى اأٍلىٍنصى ا ًفي بىٍيًتؾى شىٍيءه؟" قىاؿى : "أىمى  يىٍسأىليوي، فىقىاؿى
قىٍعبه  (2)ًحٍمسه  وي، كى نىٍبسيطي بىٍعضى وي كى : فىأىتىاهي  نىٍشرىبي ًفيًو ًمفى  (3)نىٍمبىسي بىٍعضى : "اٍئًتًني ًبًيمىا"، قىاؿى اًء، قىاؿى اٍلمى

ذىىيمىا رىسيكؿي المًَّو  ا، فىأىخى :  ًبًيمى ، قىاؿى ا ًبًدٍرىىـو ذيىيمى : أىنىا، آخي ؿه : "مىٍف يىٍشتىًرم ىىذىٍيًف؟" قىاؿى رىجي قىاؿى ًبيىًدًه، كى
ثنا"، قىاؿى  تىٍيًف، أىٍك ثىبلى مىى ًدٍرىىـو مىرَّ ٍف يىًزيدي عى ذى  "مى ا ًإيَّاهي، كىأىخى ٍيًف فىأىٍعطىاىيمى ا ًبًدٍرىىمى ذيىيمى : أىنىا آخي ؿه رىجي

، كىاٍشتىرً  ا فىاٍنًبٍذهي ًإلىى أىٍىًمؾى ًدًىمىا طىعىامن : "اٍشتىًر ًبأىحى قىاؿى ، كى اًرمَّ ٍيًف كىأىٍعطىاىيمىا اأٍلىٍنصى ًر قىديكمنا الدٍّْرىىمى  ًباآٍلخى
يىنَّؾى  فىشىدَّ ًفيًو رىسيكؿي المًَّو فىٍأًتًني ًبًو"، فىأىتىاهي ًبًو،  ًبٍع، كىالى أىرى عيكدنا ًبيىًدًه، ثيَـّ قىاؿى لىوي: "اٍذىىٍب فىاٍحتىًطٍب كى

، فىاٍشتىرىل ًببى  ـى ابى عىٍشرىةى دىرىاًى قىٍد أىصى اءى كى يىًبيعي، فىجى ؿي يىٍحتىًطبي كى ا"، فىذىىىبى الرَّجي ٍمسىةى عىشىرى يىٍكمن ٍعًضيىا خى
ا، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو ثىٍكبنا،  ًببىٍعًضيىا طىعىامن ٍسأىلىةي نيٍكتىةن ًفي كىٍجًيؾى كى ٍيره لىؾى ًمٍف أىٍف تىًجيءى اٍلمى : "ىىذىا خى

ثىةو: ًلًذم فىٍقرو ميٍدًقعو  ٍسأىلىةى الى تىٍصميحي ًإالَّ ًلثىبلى ًة، ًإفَّ اٍلمى يىٍكـى اٍلًقيىامى
، أىٍك ًلًذم غيٍرـو ميٍفًظعو (4)

ٍك ًلًذم دىـو ، أى (5)
ميكًجعو 
س مٍ ع ما عنده مف حً يٍ الفقير إلى اإلنتاج كاستثمار مالو حيث تـ بى  ، فقد كجو النَّبي (7)"(6)

                                                                                                                                                                          
 (.43/ 11شرح النَّككم عمى مسمـ )( (1
/ 1قاؿ ابف األثير: "كىك الكساء الذم يمي ظىٍيرى اٍلبىًعيًر تىٍحتى اٍلقىتىًب". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )( (2

423.) 
". انظر: شرح النككم عمى مسمـ )( (3 كؼه  (.149/ 18قاؿ النَّككم: "اٍلقىٍعبي قىدىحه ًمٍف خىشىبو مىٍعري
ًقيؿى ىيكى سيكء احتماؿ الفىٍقر". انظر: النّْياية في غ( (4 اًحًبًو ًإلىى الدٍَّقعىاًء. كى ريب قاؿ ابف األثير: "أىٍم شىًديدو ييٍفًضي ًبصى

 (.127/ 2الحديث كاألثر )
قىٍد أىٍفظىعى ييٍفًظعي فىييكى ميٍفًظع". انظر: النياية في غريب الحديث كاأل( (5 ثر قاؿ ابف األثير: "الميٍفًظع: الشًَّديدي الشَّنييع، كى
ة اًلزمة ًمٍف غىرىامىة ميٍثقىمة". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )459/ 3)  (.363/ 3(. كغـر مفظع: "أىٍم حاجى

ـٍ ييؤدّْىا قيًتؿ الميتى قاؿ ابف ا( (6 مَّؿ ًديىةن فيىٍسعىى ًفييىا حتَّى ييؤدّْيىيا ًإلىى أٍكًلياء المٍقتكؿ، فىًإٍف لى مَّؿي عىٍنو، ألثير: "ىيكى أٍف يىتىحى حى
 (.157/ 5فىييكًجعيوي قىٍتميو". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )

ٍسأىلىةي )داكد في سننو؛ كتاب: الزَّكاة، ب كأب أخرجو ((7 (، قاؿ: 1641/ رقـ 121 – 120/ 2اب: مىا تىجيكزي ًفيًو اٍلمى
، عىٍف أىًبي بىٍكرو  فى ًر ٍبًف عىٍجبلى ًف اأٍلىٍخضى ، عى نىا ًعيسىى ٍبفي ييكنيسى ٍسمىمىةى، أىٍخبىرى ٍبدي المًَّو ٍبفي مى دَّثىنىا عى ، عىٍف أىنىًس حى نىًفيّْ     اٍلحى

، أىفَّ رىجيبلن ًمفى ا اًلؾو اًر... الحديث. ٍبًف مى  =                                                                  اأٍلىٍنصى
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                                                                                                                                                                           الفصؿ الثاني

 تخريج الحديث:= 
( مختصرنا، 4508/ رقـ 259/ 7( مختصرنا، كالنسائي في سننو )1218/ رقـ 514/ 3أخرجو التّْرمذم في سننو )

( مختصرنا، أربعتيـ 11968/ رقـ 31/ 19ي مسنده )( بمثمو، كأحمد ف2198/ رقـ 740/ 2كابف ماجو في سننو )
 مف طريؽ األخضر بف عجبلف بو.

 دراسة رواة االسناد:
البصرم أقؿ ما يقاؿ فيو حسف الحديث، قاؿ العجمي: "ثقة"، كذكره ابف حباف  عبد ا الحنفي أبو بكرفي إسناده 

آخر: "ال ييعرؼ"، كقاؿ البخارم: "ال يصح حديثو"، في الثّْقات، قاؿ الذَّىبي: "حسف لو التّْرمذم"، كزاد في مكضع 
كقاؿ ابف قطاف الفاسي: "ال أعرؼ أحدنا نقؿ عدالتو، فيي لـ تثبت"، كقاؿ الذىبي: "ال يعرؼ"، كقاؿ ابف حجر: "ال 

 ييعرؼ حالو".
/ 1لمذىبي )(، الكاشؼ 6273/ رقـ 566/ 5(، الثّْقات البف ًحبَّاف )2101/ رقـ 389/ 2انظر: الثّْقات لمعجمي )

عفاء لمذىبي )610 (، بياف الكىـ 88/ 6(، تيذيب التَّيذيب البف حجر )3440/ رقـ 364/ 1(، المغني في الضُّ
(، تقريب التَّيذيب البف حجر 529/ 2)لمذىبي (، ميزاف االعتداؿ 57/ 5كاإليياـ في كتاب األحكاـ البف القطاف )

 (.3724/ رقـ 330)ص
كابف ًحبَّاف لو كمف عرفو حجة عمى مف لـ يعرفو، كقد حسف لو التّْرمذم، كقاؿ:  قد عرفنا تكثيؽ العجمي قمت:

مَّدنا   كىل عىٍف  -يعني البخارم-"سىأىٍلتي ميحى نىًفيُّ الًَّذم رى فى ًثقىةه ، كىأىبيك بىٍكرو اٍلحى ري ٍبفي عىٍجبلى : اأٍلىٍخضى ًديًث فىقىاؿى عىٍف ىىذىا اٍلحى
ٍبدي المًَّو" (، كقاؿ ابف حجر في ترجمتو: "عبد ا أبك بكر 179. انظر: العمؿ الكبير لمتّْرمذم )صأىنىسو اٍسميوي عى

الحنفي البصرم، ركل عف أنس في البيع فيمف يزيد، كفيو قصة ركل عنو األخضر بف عجبلف، ركاه األربعة 
ت فحالو مجيكلة". تيذيب كحسنو التّْرمذم، كقاؿ البخارم: ال يصح حديثو، كقاؿ ابف القطاف الفاسى: عدالتو لـ تثب

أما ما نيقؿ مف قكؿ المؤلؼ فيك ساقط ىنا مف األصؿ كما تراه الميـ إال أف قمت:   (،88/ 6التَّيذيب البف حجر )
ا في تاريخو. انظر: التَّاريخ الكبير لمبخارم  ذكره في غير ىذا الكتاب، كلـ يذكر البخارم في ترجمتو تكثيقنا أك تجريحن

(5 /53.) 
الشَّيباني البصرم: ثقة كما قاؿ جميكر النُّقاد. قاؿ البخارم: "ثقة"، كقاؿ أبك حاتـ: "ال بأس  بف عجالفواألخضر 

بو"، كقاؿ يحيى بف معيف: "ثقة"، كقاؿ مرة: "ليس بو بأس"، كقاؿ في مكضع آخر: "صالح"، كقاؿ أحمد بف حنبؿ: 
اف في الثّْقات، كتفرد األزدم كعادتو فقاؿ: "ضعيؼ ال "ما أرل بو بأسنا"، كقاؿ النَّسائي: "ثقة"، ، كذكره ابف ًحبَّ 

 يعني حديثو، كقاؿ الذَّىبي:" صالح"، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ". -يصح" 
ركاية  -(، تاريخ ابف معيف 319/ 5(، الجرح كالتَّعديؿ البف أبي حاتـ )179انظر: العمؿ الكبير لمتّْرمذم )ص

 (، العمؿ كمعرفة الرجاؿ ألحمد ركاية ابنو 295/ 2الرّْجاؿ لممزم ) (، تيذيب الكماؿ في أسماء306/ 4)الدكرم 
/ رقـ 89/ 6(، الثّْقات البف ًحبَّاف )295/ 2(، تيذيب الكماؿ في أسماء الرّْجاؿ لممزم )111/ 3عبد ا )

(، تقريب التَّيذيب البف حجر 230/ 1) (، الكاشؼ لمذىبي193/ 1البف حجر ) (، تيذيب التَّيذيب6848
 (.291/ رقـ 97ص)

 كباقي ركاة االسناد ثقات.
 الحكـ عمى الحديث:

/ رقـ 514/ 3حسف االسناد، ألجؿ أبي بكر الحنفي أقؿ ما ييقاؿ فيو حسف الحديث، قاؿ التّْرمذم في سننو )قمت: 
 =    (، كقاؿ2115/ رقـ 178/ 1(: "ىذا حديث حسف"، كرمز السيكطي إلى حسنو في الجامع الصغير )1218
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كقىٍعب، فكؿ عمؿ يجمب رزقنا حبلالن ىك عمؿ شريؼ، كلك كاف مف االحتطاب، كقد أعطاه مدة كمف  الفصؿ الثاني
ربكم العممي دكر في عبلج مشكمة ، فكاف لمعبلج التَّ ؟ثـ يرجع إليو، ليرل ىؿ ناسبو العمؿ أـ ال

 الفقر.
مكت تىذىب كتى  حتى ال أكسعكلكف نظرتو كانت  ،أم شيءإعطاؤه  ه كاف في مقدكر 

كذلؾ مف  ،المكقؼ معالجة تربكية فقدـ لمسائؿ النَّصيحة  ، فقد عالج النَّبي دفف مكاىبوتي ك  ،قدراتو
ا ًفي بىٍيًتؾى شىٍيءه؟"قكلو: خبلؿ   نفسو كال يىتىكّْؿ عمى أحد. ، فيعتمد عمى"أىمى

غيرة، بدالن مف إعطائيـ األمكاؿ ليأكمكىا ثـ  ككذلؾ فيو إعانة الفقراء عمى فتح المشاريع الصَّ
ىذا الرَّجؿ لشراء قدكـ يحتطب بو  بعد ذلؾ يعكدكا مرة أخرل إلى المسألة، كذلؾ مف إرشاد النَّبي 

يصبح كثيرنا بعد قميؿ، كىذا قد ظير نجاحو في ليبيع الحطب، كببيعو لو سيجمب الماؿ كسيستثمره ف
ببلدنا لما قاـ البعض بمثؿ ىذا اإلرشاد النَّبكم مع بعض األسر الفقيرة فأصبحت غنية بعد فقر، 

 كالحمد  تعالى.
ًبيعىةي ى االعتماد عمى الذَّ الدَّعكة إل ككاف مف منيجو  ، كىٍعبو  ٍبفي  ات، عىٍف رى : قىاؿى  اأٍلىٍسمىًميُّ

كًئوً  فىأىتىٍيتيوي   اً  رىسيكؿً  مىعى  أىًبيتي  كيٍنتي  ًتوً  ًبكىضي اجى  ًفي ميرىافىقىتىؾى  أىٍسأىليؾى : فىقيٍمتي  "سىؿٍ ": ًلي فىقىاؿى  كىحى
نَّةً  مىى فىأىًعنّْي": قىاؿى . ذىاؾى  ىيكى : قيٍمتي  "ذىًلؾى  غىٍيرى  أىكٍ ": قىاؿى . اٍلجى كدً  ًبكىٍثرىةً  نىٍفًسؾى  عى يث في الحدف ،(1)"السُّجي

 بي جكد دخؿ مع النَّ السُّ اإلنساف  أكثر  فإذا ةتكاليكعدـ اإل ،خص عمى نفسواعتماد الشَّ  ضركرة
مع أف في استطاعتو كمقدكره االعتماد عمى ،  ها مف اعتمد عمى غير بحن اس قي مف أشد النَّ ، ك الجنة
 .نفسو

 فىبىاعى  شىاتىٍيًف، ًبوً  لىوي  فىاٍشتىرىل شىاةن، ًبوً  لىوي  يىٍشتىًرم ًدينىارنا أىٍعطىاهي "  النًَّبيَّ  أىفَّ :  عيٍركىةى  عىفٍ ك 
ا ، ًإٍحدىاىيمى اءىهي  ًبًدينىارو شىاةو، ًبًدينىارو  كىجى كىافى  بىٍيًعًو، ًفي ًباٍلبىرىكىةً  لىوي  فىدىعىا كى ًبحى  التُّرىابى  اٍشتىرىل لىكً  كى ، (2)"ًفيوً  لىرى

دات كماؿ، قاؿ النَّككم رحمو ا تعالى: فبل بد مف إعانة المحتاج لما يصمح حالو مف آالت كمع
                                                                                                                                                                          

/ 2(: "صحيح لغيره"، كقاؿ في ضعيؼ أبي داكد )834/ رقـ 203/ 1لباني في صحيح التَّرغيب كالتَّرىيب )األ= 
(: "إسناد 2198/ رقـ 317/ 3(: "إسناده ضعيؼ"، كقاؿ شعيب األرنؤكط في تعميقاتو عمى سنف ابف ماجو )126

 ضعيؼ".
كًد كىا ((1 مىٍيًو )أخرجو مسمـ؛ كتاب: الصَّبلة، باب: فىٍضًؿ السُّجي ـي 489/ رقـ 353/ 1ٍلحىثّْ عى كى دَّثىنىا اٍلحى     (، قاؿ: حى
دَّثىًني يىٍحيىى ٍبفي أى ا : حى ، قىاؿى : سىًمٍعتي اأٍلىٍكزىاًعيَّ ، قىاؿى دَّثىنىا ًىٍقؿي ٍبفي ًزيىادو ، حى اًلحو دَّثىًني أىبيك ٍبفي ميكسىى أىبيك صى ، حى ًبي كىًثيرو

ًبيعىةي ٍبفي  دَّثىًني رى مىمىةى، حى ... الحديث. سى : كيٍنتي أىًبيتي ، قىاؿى  كىٍعبو اأٍلىٍسمىًميُّ
دَّثىنىا 3642/ رقـ 207/ 4أخرجو البخارم؛ كتاب: المناقب ) ((2 ، حى نىا سيٍفيىافي ٍبًد المًَّو، أىٍخبىرى ًميُّ ٍبفي عى دَّثىنىا عى (، قاؿ: حى

، عىفٍ  دّْثيكفى يَّ ييحى : سىًمٍعتي الحى ٍرقىدىةى، قىاؿى  ... الحديث.عيٍركىةى: أىفَّ النًَّبيَّ  شىًبيبي ٍبفي غى
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 بيا يعمؿ أداة مف حاجتو بو زكؿتى  ما إليو دفعيي فى  كفايتو مف امكقعن  يقع ما دجً يى  ال الذم ىك كالفقير" الفصؿ الثاني
 لو تصمح التي لمبضاعة كثير ماؿ إلي احتاج لك حتى فييا يتجر بضاعة أك ،قكة فيو كاف إف

ف إليو، يدفع أف كجب فيو التجارة كيحسف  ببينة إال منو ييقبؿ لـ افتقر أنو كادعى ماؿ لرجؿ عيرؼ كا 
، كىذا مما ييؤكد عمى ما قمناه مف إعانة الفقراء (1)ببينة" إال الفقر دعكل تقبؿ فبل غناه ثىبت ألنو

ا بدالن مف أف يككف عالةن عمى  عمى فتح بعض المشاريع المناسبة لكؿ كاحد منيـ، لكي يككف مينتجن
 النَّاس.
 اني: الن كاح والعفة وسيمة مف وسائؿ عالج الفقر.الث   المقصد

كا﴿قاؿ ا تعالى:  اًلًحيفى  ًمٍنكيـٍ  اأٍلىيىامىى كىأىٍنًكحي ـٍ  ًمفٍ  كىالصَّ مىاًئكيـٍ  ًعبىاًدكي  فيقىرىاءى  يىكيكنيكا ًإفٍ  كىاً 
ـي  ًميـه  كىاًسعه  كىالمَّوي  فىٍضًموً  ًمفٍ  المَّوي  ييٍغًنًي ٍليىٍستىٍعًفؼً  * عى ا يىًجديكفى  الى  لًَّذيفى ا كى تَّى ًنكىاحن  ًمفٍ  المَّوي  ييٍغًنيىييـي  حى
 األحرار زكيجتى  مف كاعي نً تى مٍ تى  ال أم، قاؿ الشَّككاني رحمو ا تعالى: "[33 ،32: النكر] ﴾فىٍضًموً 
 ،بذلؾ عمييـ ؿضَّ فى تى كيى  سبحانو، ا يـنً غٍ يي  فقراء كنكاكي يى  إف فإنيـ أحدىما، أك رأةكالمى  جؿالرَّ  رقٍ فى  بسبب
 لكؿ حاصبلن  ىذا يككف أف يمـز كال الفقر، يفٍ نى لً  سبب أنو ـى مى عٍ كأى  كاحالنّْ  عمى ا ثَّ حى : اججَّ الزَّ  قاؿ
كَّج، إذا قيرفى  ارج في ييكجد بالمىًشيئىة، كقد ميقىيَّد ذلؾ فإف تىزى  الًغنى ليـ يحصؿ ال الفيقىراء مف كثير الخى
    كاحالنّْ  إلى فقراء كنكاكي يى  إف: المعنى كقيؿ فس،النَّ  ىنى غً بً  يونً غٍ يي  وإنَّ  :المعنى كقيؿ ،جكاكَّ زى تى  إذا
فٍ ﴿: بحانوسي  ولي كٍ قى  عميو كيدؿ لى،كٍ أى  األكؿ وجٍ كالكى ، ناالزّْ  عف كافي فَّ عى تى ليى  بلؿبالحى  ومً ضٍ فى  مف ا ـيً نً غٍ يي   كىاً 

ٍيمىةن  ًخٍفتيـٍ  ـي  فىسىٍكؼى  عى  .(2)"[28: التكبة] ﴾شىاءى  ًإفٍ  ًموً فىضٍ  ًمفٍ  المَّوي  ييٍغًنيكي
ٍشيىةى ﴿ تعالى:ا قاؿ كقد ذكر القرآف الكريـ أف رزؽ األبناء عميو كحده،  ـٍ خى دىكي  كىالى تىٍقتيميكا أىٍكالى

ـٍ كىافى ًخٍطئنا كىًبيرنا ـٍ ًإفَّ قىٍتمىيي يَّاكي ـٍ كىاً  ؽو نىٍحفي نىٍرزيقييي خشية  يـعف قتمنىيىى ك [، 31]اإلسراء:  (3) ﴾ًإٍمبلى
قيٍؿ ﴿قاؿ ا تعالى:  برزؽ األبناء كاآلباء فبل داعي لمقمؽ، فقد تكفؿ ا  ،أك مف إمبلؽ مبلؽاإل

ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا كىالى تىٍقتيمي  ـٍ أىالَّ تيٍشًركيكا ًبًو شىٍيئنا كى مىٍيكي ـٍ عى بُّكي ـى رى رَّ ـٍ ًمٍف ًإمٍ تىعىالىٍكا أىٍتؿي مىا حى دىكي ؽو نىٍحفي كا أىٍكالى بلى
ا بىطىفى كىالى تىٍقتيميكا النٍَّفسى الًَّتي حى  مى بيكا اٍلفىكىاًحشى مىا ظىيىرى ًمٍنيىا كى ـٍ كىالى تىٍقرى يَّاىي ـٍ كىاً  ؽّْ نىٍرزيقيكي ـى المَّوي ًإالَّ ًباٍلحى رَّ

ـٍ تىٍعًقميكفى  ـٍ ًبًو لىعىمَّكي اكي ـٍ كىصَّ  .[151]األنعاـ:  ﴾ذىًلكي

                                                           
 (.189/ 6المجمكع شرح الميذب )( (1
 (.33/ 4فتح القدير لمشككاني ) ((2
ٍكؼ أف تىٍفتىقركا". انظر: تفسير ابف كثير)قاؿ ابف كثير: " ((3  (.66/ 5أىم خى



حؿ المشكالت  خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج       

 
343 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفصؿ الخامس

ٍبدً  عىفٍ ، ك زؽا ىما إال باباف مف أبكاب الرّْ كاج كاألبناء مفالزَّ  الفصؿ الثاني : قىاؿى  بف مسعكد  المَّوً  عى
ـي  الذٍَّنبً  أىمُّ ":  النًَّبيَّ  سىأىٍلتي  مىقىؾى  كىىيكى  (1)ًندِّا ًلمَّوً  تىٍجعىؿى  أىفٍ ": قىاؿى  المًَّو؟ ًعٍندى  أىٍعظى  ذىًلؾى  ًإفَّ : قيٍمتي  ".خى
؟ ثيَـّ : قيٍمتي  لىعىًظيـه، لىدىؾى  تىٍقتيؿى  كىأىفٍ ": قىاؿى  أىمُّ اؼي  كى ـى  أىفٍ  تىخى " يىٍطعى ، كقد أكصى (2)... الحديثمىعىؾى

بر حتى ييٍغًنيىيـ ا  كاج بالعفة كالصَّ      ، قاؿ اإلسبلـ مف لـ يستطع مف تحصيؿ تكاليؼ الزَّ
ٍليىٍستىٍعًفؼً ﴿تعالى: ا  ا يىًجديكفى  الى  الًَّذيفى  كى تَّى ًنكىاحن   ، عىفٍ [33: النكر﴾ ]فىٍضًموً  ًمفٍ  لمَّوي ا ييٍغًنيىييـي  حى
ٍبدً   كىاٍلعىفىاؼى  كىالتُّقىى، اٍلييدىل أىٍسأىليؾى  ًإنّْي "المييَـّ : يىقيكؿي  كىافى  أىنَّوي  ، النًَّبيّْ  عىفً  ، اً ٍبف مىسعكد عى

كىاٍلًغنىى"
 عنو، كالكىؼُّ  ال ييباح عما هالتَّنىز  فيك كالًعفَّة العىفىاؼ ، قاؿ النَّككم رحمو ا تعالى: "أمَّا(3)
 .(4)أيدييـ" في كعما النَّاس عف كاالستغناء النٍَّفس ًغنىى ىنا كالًغنىى

باحة القرض الحسف. با وا   المقصد الث الث: تحريـ الر 
با بأم كجو مف كجكىيا، قاؿ يىا أىيُّيىا الًَّذيفى ﴿ تعالى: ا نىيىى الشَّارع الحكيـ عف التَّعامؿ بالرّْ

ٍربو آمى  ـٍ تىٍفعىميكا فىٍأذىنيكا ًبحى بىا ًإٍف كيٍنتيـٍ ميٍؤًمًنيفى * فىًإٍف لى ا بىًقيى ًمفى الرّْ كا مى ذىري كىرىسيكًلًو  ًمفى المًَّو نيكا اتَّقيكا المَّوى كى
ـٍ الى تىٍظًمميكفى كىالى تيٍظمىميكفى  ـٍ ريءيكسي أىٍمكىاًلكي ٍف تيٍبتيـٍ فىمىكي اًبرو كعى  ،[279، 278]البقرة:  ﴾كىاً  : ٍف جى ، قىاؿى

ـٍ سىكىاءه" "لىعىفى رىسيكؿي اً  : "ىي قىاؿى شىاًىدىٍيًو"، كى كىاًتبىوي، كى ميٍؤًكمىوي، كى بىا، كى آًكؿى الرّْ
 كىك كقد أكجد بديبلن ، (5)

، عيف عمى عبلج المشكبلت االقتصاديةي تي تعتبر القركض مف الكسائؿ التّْ  القرض الحسف، حيث
ٍف أىًبي رىاًفعو  ؿو بىٍكرنا ، أىفَّ رىسيكؿى اً  عى اٍستىٍسمىؼى ًمٍف رىجي

دىقىًة، (6) مىٍيًو ًإًبؿه ًمٍف ًإًبًؿ الصَّ ، فىقىًدمىٍت عى
ـٍ أىًجٍد ًفييىا ًإالَّ  : لى ، فىقىاؿى عى ًإلىٍيًو أىبيك رىاًفعو ؿى بىٍكرىهي، فىرىجى ًخيىارنافىأىمىرى أىبىا رىاًفعو أىٍف يىٍقًضيى الرَّجي

بىاعً  (7) ، (8)ينارى
                                                           

نىًديديهي كى ( (1 فو كى فه ًندّّ فيبلى فيبلى دُّ كىالشَّبىوي كى  (.80/ 2نىًديدىتيوي أىٍم ًمٍثميوي". انظر: شرح النَّككم عمى مسمـ )النّْدُّ: "الضّْ
﴾ ]البق ((2 / 6[ )22رة: أخرجو البخارم؛ كتاب: تفسير القرآف، باب: قىٍكًلًو تىعىالىى: ﴿فىبلى تىٍجعىميكا ًلمًَّو أىٍندىادنا كىأىٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى
دَّثىًني عيٍثمىافي ٍبفي أىبً 4477/ رقـ 18 ، عىٍف عىٍمًرك (، قاؿ: حى ، عىٍف أىًبي كىاًئؿو ، عىٍف مىٍنصيكرو ًريره دَّثىنىا جى      ي شىٍيبىةى، حى
: سىأىٍلتي النًَّبيَّ ا ٍبًد المًَّو قىاؿى ، عىٍف عى  : الحديث.ٍبًف شيرىٍحًبيؿى

ًذ ًمٍف شىرّْ مى  ((3 ٍؿ )أخرجو مسمـ؛ كتاب: الذّْكر كالدُّعاء كالتَّكبة كاالستغفار، باب: التَّعىكُّ ـٍ ييٍعمى ا لى ًمٍف شىرّْ مى / 4ا عيًمؿى كى
دَّثى 2721/ رقـ 2087 ، حى ٍعفىرو مَّدي ٍبفي جى دَّثىنىا ميحى : حى ، قىاالى مَّدي ٍبفي بىشَّارو ميحى مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى، كى دَّثىنىا ميحى نىا شيٍعبىةي، (، قاؿ: حى

ٍبًد ا ًص، عىٍف عى اؽى، عىٍف أىًبي اأٍلىٍحكى ٍف أىًبي ًإٍسحى ًف النًَّبيّْ عى : الحديث.ً، عى  ، أىنَّوي كىافى يىقيكؿي
 (.41/ 17شرح النَّككم عمى مسمـ )( (4
 (.285سبؽ تخريجو )ص( (5
ًبًؿ". انظر: فتح البارم )( (6 ًغيري ًمفى اإٍلً : الصَّ  (.57/ 5قاؿ ابف حجر: "البىٍكري
يّْدي". انظر: فتح البار ( (7  (.57/ 5م )قاؿ ابف حجر: "كىاٍلًخيىاري اٍلجى
بىاًعيىةه". انظر( (8 بىاعه كىاأٍليٍنثىى رى بىاًعيىةن فيك رى دخؿ ًفي السَّابعة كىأىلقىى رى : شرح قاؿ النَّككم: "فإذا استكمؿ ًستَّ ًسًنيفى كى

 (.37/ 11النَّككم عمى مسمـ )
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اءن" الفصؿ الثاني : "أىٍعًطًو ًإيَّاهي، ًإفَّ ًخيىارى النَّاًس أىٍحسىنيييـٍ قىضى فىقىاؿى
 الحديث ، قاؿ ابف حجر رحمو ا تعالى: "كفي(1)

كازي  ؿَّ  إذا بالدَّيف الميطىالبة جى ميو، حى ٍسف كفيو أىجى ميؽ حي ًعو ًحٍمًمو كًعظىـ النَّبي  خي اًفو، كتىكىاضي ٍنصى  كأفَّ  كا 
افىاة لو ينبغي ال فدىيٍ  عميو مف احب ميجى ؽّْ، صى  عميو كاف اإلماـ عمى األىدىب أىسىاء مف كأف الحى

احب يىٍعفك أفٍ  إال الحاؿ يىٍقتىًضيو بما التَّعزير ؽّْ" صى  .(2)الحى
ٍيرىةى ك  ًف النًَّبيّْ عىٍف أىًبي ىيرى ذى أىٍمكىاؿى النَّاًس ييًريدي أىدىاءىىىا أىدَّل  ، عى ٍف أىخى : "مى ٍنوي، قىاؿى المَّوي عى

ذى ييًريدي ًإٍتبلىفىيىا أىٍتمىفىوي المَّوي" مىٍف أىخى كى
فعند ما استداف مف النَّاس، سداد الدَّائف  ةنيفي ف يككف فبل بد أ، (3)

ٍيرىةى جمو عميو سداده كعدـ المماطمة في ذلؾ، أفعند حمكؿ  ٍف أىبىي ىيرى : ، قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  عى
ـٍ مىٍف ﴿قاؿ ا تعالى: ، (4)""مىٍطؿي الغىًنيّْ ظيٍمـه  ًمٍنيي دًّْه ًإلىٍيؾى كى ٍنوي ًبًقٍنطىارو ييؤى ٍف ًإٍف تىٍأمى ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب مى كى

مىيٍ  مىٍيًو قىاًئمنا ذىًلؾى ًبأىنَّييـٍ قىاليكا لىٍيسى عى دًّْه ًإلىٍيؾى ًإالَّ مىا ديٍمتى عى ٍنوي ًبًدينىارو الى ييؤى يّْيفى سىًبيؿه نىا ًفي اأٍليمّْ ًإٍف تىٍأمى
مىى المَّ  يىقيكليكفى عى ـٍ يىٍعمىميكفى كى يدعك ربو بقضاء الدَّيف  ، ككاف النَّبي [75]آؿ عمراف:  ﴾ًو اٍلكىًذبى كىىي

ٍيرىةى، أىًبي عىفٍ كالًغنى مف الفقر،   كىرىبَّ  اأٍلىٍرضً  كىرىبَّ  السَّمىاكىاتً  رىبَّ  "المييَـّ ، أنو يقكؿ:  النًَّبيّْ  عىفً  ىيرى
....  عىٍرشً الٍ  نَّا اٍقضً اٍلعىًظيـً ، عى  .(5)اٍلفىٍقًر" ًمفى  كىأىٍغًننىا الدٍَّيفى

مبة لطَّ ا عبلج لمشكمة الفقر، فيشترم الفقير ما يحتاجو، ككذلؾ عند إعطاء القركضف
الحصكؿ  ، مف ىذه القركض فسيمنحيـ فرصة لبللتحاؽ بالتَّعميـ كمف ثـالفقيرة األسرالمتفكقيف مف 
  ؼ كأف يككنكا مف األيادم المينتجة في مجتمعيـ.عمى الكظائ

                                                           
ٍيرنا ًمنٍ  ((1 ى خى ًف اٍستىٍسمىؼى شىٍيئنا فىقىضى اءن )أخرجو مسمـ؛ كتاب: الميساقاة، باب: مى ـٍ قىضى ـٍ أىٍحسىنيكي ٍيريكي / 1224/ 3وي، كىخى

، عى 1600رقـ  اًلًؾ ٍبًف أىنىسو ، عىٍف مى نىا اٍبفي كىٍىبو ، أىٍخبىرى دَّثىنىا أىبيك الطَّاًىًر أىٍحمىدي ٍبفي عىٍمًرك ٍبًف سىٍرحو ٍيًد (، قاؿ: حى     ٍف زى
ٍف أىًبي رىاًفعو ا ، عى ... الحديث. ، أىفَّ رىسيكؿى اً ٍبًف أىٍسمىـى، عىٍف عىطىاًء ٍبًف يىسىارو  اٍستىٍسمىؼى

 (.57/ 5فتح البارم )( (2
ذى أىٍمكىاؿى النَّاًس ييًريدي أىدىاءىىىا  أخرجو البخارم؛ ((3 ٍف أىخى كتاب: في االستقراض كأداء الٌديكف كالحجر كالتَّفميس، باب: مى

دَّثىنى 2387/ رقـ 116 – 115/ 3أىٍك ًإٍتبلىفىيىا ) ، (، قاؿ: حى مىٍيمىافي ٍبفي ًببلىؿو دَّثىنىا سي ، حى ٍيًسيُّ ٍبًد المًَّو األيكى ٍبدي العىًزيًز ٍبفي عى ا عى
ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى ، عىٍف أىًبي الغىٍيًث، عى ٍيدو ٍف ثىٍكًر ٍبًف زى  .عى

/ رقـ 118/ 3ٍمـه )أخرجو البخارم؛ كتاب: في االستقراض كأداء الٌديكف كالحجر كالتَّفميس، باب: مىٍطؿي الغىًنيّْ ظي  ((4
اـً ٍبًف مينىبّْوو، أىًخي كىٍىًب ٍبًف مينى 2400 ، عىٍف ىىمَّ ٍبدي األىٍعمىى، عىٍف مىٍعمىرو دَّثىنىا عى دَّثىنىا ميسىدَّده، حى    بّْوو، أىنَّوي سىًمعى (، قاؿ: حى

ٍيرىةى  : الحديث.أىبىا ىيرى  ، يىقيكؿي
ًع )أخرجو مسمـ؛ كتاب: الذّْكر كالدُّعاء كالتَّ ( (5 ا يىقيكؿي ًعٍندى النٍَّكـً كىأىٍخًذ اٍلمىٍضجى / رقـ 2084/ 4كبة كاالستغفار، باب: مى

اًلحو يىٍأميرينىا، ًإذىا أىرى 2713رقـ  : كىافى أىبيك صى ، قىاؿى ، عىٍف سييىٍيؿو ًريره دَّثىنىا جى ، حى ٍربو دَّثىًني زيىىٍيري ٍبفي حى دينىا أىٍف (، قاؿ: حى ادى أىحى
، أىٍف يىٍضطىجً  ـى ... يىنىا : "المييَـّ رىبَّ السَّمىاكىاًت كىرىبَّ اأٍلىٍرًض كىرىبَّ اٍلعىٍرًش اٍلعىًظيـً ًف، ثيَـّ يىقيكؿي مىى ًشقًّْو اأٍلىٍيمى الحديث" عى عى

ٍيرىةى  كىافى يىٍرًكم ذىًلؾى عىٍف أىًبي ىيرى  .، عىًف النًَّبيّْ  كى
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كيمبي رغباتو، مف عمؿ أك تعميـ  عبلج لمشكمة الفقر، فيشترم الفقير ما يحتاجو، القركضف الفصؿ الثاني
نما يككف في كؿ شيء ميباح،  حتى أك غير ذلؾ، كاإلقراض ال ينحصر في جانب دكف جانب، كا 

عمى الخير؛ ألنو بذلؾ أعاف عمى طمب عمـ  لمطَّمبة المحتاجيف مف أعظـ أنكاع اإلعانة اإلقراض
 يينتفع بو، كعمى إيجاد فرد ميتعمـ مينتج يينتفع بو في بمده.

 .ابع: الَحث  عمى اإلنفاؽ عمى المحتاجيف وفي سبيؿ ا المقصد الر  
 ، قاؿ ، فالماؿ ماؿ ا حث اإلسبلـ عمى اإلنفاؽ عمى المحتاجيف كفي سبيؿ ا 

ـٍ مىٍف تعالى: ﴿ا  ًلمًَّو ًميرىاثي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض الى يىٍستىًكم ًمٍنكي ـٍ أىالَّ تيٍنًفقيكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو كى ا لىكي مى كى
كيبلِّ  قىاتىميكا كى ةن ًمفى الًَّذيفى أىٍنفىقيكا ًمٍف بىٍعدي كى ـي دىرىجى قىاتىؿى أيكلىًئؾى أىٍعظى ٍسنىى  كىعى أىٍنفىؽى ًمٍف قىٍبًؿ اٍلفىٍتًح كى دى المَّوي اٍلحي

﴾ ]الحديد:  ًبيره ا أىٍنفىٍقتيـٍ ًمٍف ا [، كقاؿ 10كىالمَّوي ًبمىا تىٍعمىميكفى خى اذىا ييٍنًفقيكفى قيٍؿ مى تعالى: ﴿يىٍسأىليكنىؾى مى
مىا تىٍفعىمي  ًبيفى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍبًف السًَّبيًؿ كى ٍيرو فىًمٍمكىاًلدىٍيًف كىاأٍلىٍقرى ًميـه﴾ خى ٍيرو فىًإفَّ المَّوى ًبًو عى كا ًمٍف خى

كمكا قي بمد أف يى  ؿّْ ض عمى األغنياء مف أىؿ كي رً في [، قاؿ ابف حـز رحمو ا تعالى: "كى 215]البقرة: 
قاـ يي ائر أمكاؿ المسمميف، فى ككات بيـ، كال في سى ـ الزَّ قي مطاف عمى ذلؾ، إف لـ تى ىـ السُّ ري بً جٍ قرائيـ، كيي بفي 

نيـ كي كف يى سٍ مى يؼ بمثؿ ذلؾ، كبً تاء كالصَّ باس لمشّْ منو، كمف المّْ  دَّ كت الذم ال بي مكف مف القي كي أٍ ليـ بما يى 
 .(1)"ارةكف المى يي مس، كعي يؼ كالشَّ طر، كالصَّ مف المى 

كىك  كاألقارب الفقراء ىـ أكلى النَّاس باإلنفاؽ مف غيرىـ لما ليـ عمينا مف زيادة في الحقكؽ
ٍدًرمّْ  سىًعيدو  أىًبي عىفٍ  حؽ القرابة مع الحاجة، رىجى  ، الخي ى ًفي  المَّوً  رىسيكؿي  خى  ًإلىى ًفٍطرو  أىكٍ  أىٍضحن

مَّى، ، ثيَـّ  الميصى رىؼى ، فىكىعىظى  اٍنصى دىقىًة، كىأىمىرىىيـٍ  النَّاسى ، أىيُّيىا": فىقىاؿى  ًبالصَّ دَّقيكا النَّاسي مىى فىمىرَّ  ،"تىصى  عى
، النّْسىاًء، مىٍعشىرى  يىا": فىقىاؿى  النّْسىاًء، دٍَّقفى ـى : فىقيٍمفى  "النَّارً  أىٍىؿً  أىٍكثىرى  رىأىٍيتيكيفَّ  فىًإنّْي تىصى ًب       يىا ذىًلؾى  كى
، تيٍكًثٍرفى ": قىاؿى  المًَّو؟ رىسيكؿى  تىٍكفيٍرفى  المٍَّعفى ، كى ا العىًشيرى اتً  ًمفٍ  رىأىٍيتي  مى ٍقؿو  نىاًقصى ، عى ًديفو  ًلميبّْ  أىٍذىىبى  كى
ؿً  ،الحى  الرَّجي ، ًمفٍ  اًزـً ، ثيَـّ  "النّْسىاءً  مىٍعشىرى  يىا ًإٍحدىاكيفَّ رىؼى ارى  فىمىمَّا اٍنصى ٍنًزًلًو، ًإلىى صى اءىتٍ  مى ، جى ٍينىبي  اٍمرىأىةي  زى
، اٍبفً  مىٍيًو، تىٍستىٍأًذفي  مىٍسعيكدو ، ىىًذهً  المًَّو، رىسيكؿى  يىا: فىًقيؿى  عى ٍينىبي يىاًنًب؟ أىمُّ ": فىقىاؿى  زى      اٍمرىأىةي : فىًقيؿى " الزَّ
، اٍبفً  ،": قىاؿى  مىٍسعيكدو ـٍ دىقىًة، اليىٍكـى  أىمىٍرتى  ًإنَّؾى  المًَّو، نىًبيَّ  يىا: قىالىتٍ  لىيىا، فىأيًذفى  "لىيىا اٍئذىنيكا نىعى كىافى  ًبالصَّ  كى

ًميّّ  ًعٍنًدم دَّؽى  أىفٍ  فىأىرىٍدتي  ًلي، حي ـى  ًبًو، أىتىصى لىدى  أىنَّوي : مىٍسعيكدو  اٍبفي  فىزىعى كى ؽُّ  هي كى دٍَّقتي  مىفٍ  أىحى ، ًبوً  تىصى ـٍ مىٍيًي  عى

                                                           
 (.281/ 4المحمى باآلثار )( (1
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دىؽى ":  النًَّبيُّ  فىقىاؿى  الفصؿ الثاني ، اٍبفي  صى ٍكجيؾً  مىٍسعيكدو لىديؾً  زى ؽُّ  كىكى دٍَّقتً  مىفٍ  أىحى مىٍيًيـٍ  ًبوً  تىصى اًبرو ، ك (1)"عى ، عىٍف جى
: ٍبدنا لىوي عىٍف ديبيرو  قىاؿى أىٍعتىؽى رىجيؿه ًمٍف بىًني عيٍذرىةى عى

: "أىلىؾى مىاؿه غىٍيريهي؟"  ًلؾى رىسيكؿى اً ، فىبىمىغى ذى (2) فىقىاؿى
ٍبًد اً اٍلعىدىًكمُّ ًبثىمىاًف ًمائىًة ًدرٍ  ـي ٍبفي عى ٍف يىٍشتىًريًو ًمنّْي؟ "فىاٍشتىرىاهي نيعىٍي : "مى ، فىقىاؿى : الى اءى ًبيىا فىقىاؿى ، فىجى ىىـو

: "ابٍ  رىسيكؿى اً  ؿى فىدىفىعىيىا ًإلىٍيًو، ثيَـّ قىاؿى ، فىًإٍف فىضى ؿى شىٍيءه فىؤًلىٍىًمؾى مىٍييىا، فىًإٍف فىضى دٍَّؽ عى دىٍأ ًبنىٍفًسؾى فىتىصى
: فىبىٍيفى يى  ؿى عىٍف ًذم قىرىابىًتؾى شىٍيءه فىيىكىذىا كىىىكىذىا" يىقيكؿي ، فىًإٍف فىضى ٍف أىٍىًمؾى شىٍيءه فىًمًذم قىرىابىًتؾى دىٍيؾى كىعىٍف عى

اًلؾى  يىًميًنؾى كىعىٍف ًشمى
كافؿ االجتماعي بيف أفراد يحقؽ التَّ  ة كاألقاربكجؽ عمى األىؿ كالزَّ اإلنفا، ف(3)

 عمى بالمذككر ةقى فى النَّ  في االبتداء منيا فكائد الحديث ىذا في، قاؿ النَّككم رحمو ا تعالى: "المجتمع
 في األفضؿ أف كمنيا ،دكى كٍ فاألى  دكى كٍ األى  ـدّْ قي  تمى احى زى تى  إذا ائؿضى كالفى  كؽقي الحي  أف كمنيا ،رتيبالتَّ  ىذا
 ةيى جً  في صرحى نٍ يى  كال حةمى صٍ المى  بحسب رّْ البً  ككجكه الخير جيات في عياكّْ نى يي  أف طكعالتَّ  دقةصى 
 .(4)"يانً يٍ عى بً 

ميؽ النَّبي  درةكالميبا                    عىفً جكادنا كريمنا،  فقد كاف منفقنا مبادرنا، إلى اإلنفاؽ خي
دى   المَّوً  رىسيكؿي  كىافى " :قىاؿى  ،ًضيى المَّوي عىٍنييمىارى  عىبَّاسو  ٍبفً ا كىافى  النَّاًس، أىٍجكى دي  كى ا أىٍجكى  ًفي يىكيكفي  مى

افى  ، يىٍمقىاهي  ًحيفى  رىمىضى كىافى  ًجٍبًريؿي افى  ًمفٍ  لىٍيمىةو  كيؿّْ  ًفي يىٍمقىاهي  كى ، فىييدىاًرسيوي  رىمىضى   المَّوً  فىمىرىسيكؿي  القيٍرآفى
دي  ٍيرً ًبا أىٍجكى مىةً  الرّْيحً  ًمفى  لخى  .(5)"الميٍرسى

 عيٍثمىافى فعف  عمى اإلنفاؽ في أكجو الخير، كبيف أف جزاء المينفؽ الجنَّة، كحىثَّ النَّبي 
: ابى النًَّبيّْ  قىاؿى ـي المَّوى، كىالى أىٍنشيدي ًإالَّ أىٍصحى فىرى قىاؿى  ، أىلىٍستيـٍ تىٍعمىميكفى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو أىٍنشيديكي : "مىٍف حى

                                                           
مىى األىقىاًرًب )أخرجو البخارم؛ كتاب: ا( (1 نىا 1462/ رقـ 120/ 2لزَّكاة، باب: الزَّكىاًة عى ، أىٍخبىرى ـى ٍريى دَّثىنىا اٍبفي أىًبي مى (، حى

ٍف أىًبي سىًعيدو  ٍبًد المًَّو، عى ٍف ًعيىاًض ٍبًف عى ، عى ٍيده ىيكى اٍبفي أىٍسمىـى ًني زى : أىٍخبىرى ، قىاؿى ٍعفىرو مَّدي ٍبفي جى ٍدًرمّْ ميحى رىجى الخي   ، خى
 ًفي أىٍضحنى أىٍك ًفٍطرو الحديث. رىسيكؿي المًَّو 

ٍف ديبيرو قاؿ ابف األثير: ( (2 : أىٍم أنو يىٍعًتؽي بعد "عى ٍكًتًو، ييقىاؿي دىبٍَّرتي اٍلعىٍبدى إذىا عمٍَّقتى ًعٍتقىو بمكًتؾ، كىىيكى التٍَّدًبيري : أىٍم بىٍعد مى
 (.98/ 2ي غريب الحديث كاألثر )ما ييدىبّْريهي سيّْده كيىميكت". انظر: النّْياية ف

(، قاؿ: 997/ رقـ 692/ 2أخرجو مسمـ؛ كتاب: الزَّكاة، باب: ااًلٍبًتدىاًء ًفي النَّفىقىًة ًبالنٍَّفًس ثيَـّ أىٍىًمًو ثيَـّ اٍلقىرىابىًة ) ((3
مَّدي ٍبفي ريٍمحو  دَّثىنىا ميحى ، ح كحى دَّثىنىا لىٍيثه ، حى دَّثىنىا قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو : حى ، قىاؿى اًبرو بىٍيًر، عىٍف جى ، عىٍف أىًبي الزُّ نىا المٍَّيثي ، أىٍخبىرى

 الحديث.
 (.83/ 7شرح النَّككم عمى مسمـ )( (4
(، قاؿ: 6/ رقـ 8/ 1؟ )أخرجو البخارم؛ كتاب: بىدء الكحي، باب: كىٍيؼى كىافى بىٍدءي الكىٍحًي ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو  ((5

، قىاؿى  ٍبدىافي دَّثىنىا عى : أىٍخبى حى ، قىاؿى مَّدو دَّثىنىا ًبٍشري ٍبفي ميحى ، ح كحى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى نىا ييكنيسي : أىٍخبىرى ٍبدي المًَّو قىاؿى نىا عى نىا : أىٍخبىرى       رى
ًني عيبىٍيدي ال : أىٍخبىرى ، نىٍحكىهي قىاؿى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى مىٍعمىره ، كى نىا ييكنيسي : أىٍخبىرى ٍبدي المًَّو، قىاؿى ٍبًد المًَّو، عىفً مَّ عى                ًو ٍبفي عى

: الحديث. ا، قىاؿى ٍنييمى  اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى
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نَّ  الفصؿ الثاني ٍيشى العيٍسرىًة فىمىوي الجى يَّزى جى : "مىٍف جى فىٍرتييىا، أىلىٍستيـٍ تىٍعمىميكفى أىنَّوي قىاؿى نَّةي"؟ فىحى كمىةى فىمىوي الجى ، ري يٍَّزتيييـٍ ةي"؟ فىجى
ًليىوي  مىى مىٍف كى نىاحى عى ٍقًفًو: "الى جي قىاؿى عيمىري ًفي كى ا قىاؿى كى دَّقيكهي ًبمى : فىصى ٍيريهي  قىاؿى قىٍد يىًميًو الكىاًقؼي كىغى أىٍف يىٍأكيؿى كى

" فىييكى كىاًسعه ًلكيؿٍّ
﴾ ]البقرة: ، كقاؿ ا تعالى: (1) ـٍ كىأىٍنتيـٍ الى تيٍظمىميكفى ٍيرو ييكىؼَّ ًإلىٍيكي ا تيٍنًفقيكا ًمٍف خى مى ﴿كى

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ، [272 اًلي،: عىٍبدي الٍ  يىقيكؿي " :قىاؿى  ، اً  رىسيكؿى  أىفَّ  ، ىيرى اًلي، مى اًلوً  ًمفٍ  لىوي  ًإنَّمىا مى  مى
ثه  ا فىاٍقتىنىى، أىٍعطىى أىكٍ  فىأىٍبمىى، لىًبسى  أىكٍ  فىأىٍفنىى، أىكىؿى  مىا: ثىبلى مى ، فىييكى  ذىًلؾى  ًسكىل كى تىاًركيوي  ذىاًىبه  كى
 .(2)"ًلمنَّاسً 

 أىٍنًفقيكا آمىنيكا الًَّذيفى  أىيُّيىايىا﴿كال بد مف إنفاؽ ما ىك صالح كخاؿو مف اآلفات، قاؿ ا تعالى: 
ًممَّا كىسىٍبتيـٍ  مىا طىيّْبىاتً  ًمفٍ  ـٍ  أىٍخرىٍجنىا كى ًبيثى  تىيىمَّميكا كىالى  اأٍلىٍرضً  ًمفى  لىكي لىٍستيـٍ  تيٍنًفقيكفى  ًمٍنوي  اٍلخى  ًإالَّ  ًبآًخًذيوً  كى
كا أىفٍ  ًنيّّ  المَّوى  أىفَّ  كىاٍعمىميكا ًفيوً  تيٍغًمضي ًميده  غى  .[267: لبقرةا] ﴾حى

 لىـٍ  أىٍنفىقيكا ًإذىا كىالًَّذيفى ﴿باالعتداؿ عند اإلنفاؽ، قاؿ ا تعالى: اس ف الكريـ النَّ كطالب القرآ
لىـٍ  ييٍسًرفيكا كا كى كىافى  يىٍقتيري ا ذىًلؾى  بىٍيفى  كى ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ، ك [67: الفرقاف] ﴾قىكىامن  مىا": قىاؿى   النًَّبيَّ  أىفَّ  ، ىيرى
مىكىافً  ًإالَّ  ًفيًو، الًعبىادي  ييٍصًبحي  ـو يىكٍ  ًمفٍ  ا فىيىقيكؿي  يىٍنزالىًف، مى ديىيمى ٍنًفقنا أىٍعطً  المَّييَـّ : أىحى مىفنا، مي يىقيكؿي  خى ري  كى : اآلخى
ٍبدى المًَّو ٍبفى مىٍسعيكدو ، (3)"تىمىفنا ميٍمًسكنا أىٍعطً  المَّييَـّ  : قىاؿى النًَّبيُّ   كعىٍف عى سىدى قىاؿى ًإالَّ ًفي اٍثنىتىٍيًف:  : "الى حى

ؿه آتىاهي المَّوي الًحٍكمىةى فىييكى يىٍقًضي ًبيىا  ؽّْ، كىرىجي مىى ىىمىكىًتًو ًفي الحى ؿه آتىاهي المَّوي مىاالن فىسيمّْطى عى ييعىمّْمييىا"رىجي كى
(4). 
ذا انفؽ األفراد أك الدَّكلة عمى الفقراء فسيتـ التَّخمص مف مشكمة ال فقر، فاإلنفاؽ باب كاسع كا 

كسيشعر الفقير بأف ىناؾ قمكبنا رحيمة تسعى إلسعاده كتمبية حاجاتو، فتزداد أكاصر المحبة كاأليلفة 
 بينيـ. 

 
                                                           

ا أىٍك ًبٍئرنا، كىاٍشتىرىطى ًلنىٍفًسًو ًمٍثؿى ًدالىًء الميٍسًمًميفى ) ((1 قىؼى أىٍرضن / رقـ 13/ 4أخرجو البخارم؛ كتاب: الكصايا، باب: ًإذىا كى
قىاؿى 2778 ًف، أىفَّ عيٍثمىافى  (، قاؿ: كى ٍبًد الرٍَّحمى ٍف أىًبي عى اؽى، عى ًني أىًبي، عىٍف شيٍعبىةى، عىٍف أىًبي ًإٍسحى : أىٍخبىرى ٍبدىافي ًحيفى  عى

: الحديث. قىاؿى ، كى ـٍ مىٍيًي  حيكًصرى أىٍشرىؼى عى
ٍيدي بٍ 2959/ رقـ 2273/ 4أخرجو مسمـ؛ كتاب: الزُّىد كالٌرقائؽ ) ((2 دَّثىًني سيكى ٍفصي (، قاؿ: حى دَّثىًني حى ، حى   في سىًعيدو
ٍيرىةى ا ٍف أىًبي ىيرى ًء، عىٍف أىًبيًو، عى ًف اٍلعىبلى : الحديث.، أىفَّ رىسيكؿى اً ٍبفي مىٍيسىرىةى، عى  ، قىاؿى

دَّؽى بً  ((3 ٍف أىٍعطىى كىاتَّقىى، كىصى ٍسنىى، فىسىنييىسّْريهي أخرجو البخارم؛ كتاب: الزَّكاة، باب: قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: ﴿فىأىمَّا مى الحي
ٍسنىى، فىسىنييىسّْريهي ًلٍمعيٍسرىل﴾ ]الميؿ:  كىذَّبى ًبالحي ٍف بىًخؿى كىاٍستىٍغنىى، كى مىفنا" )6ًلٍمييٍسرىل، كىأىمَّا مى / 2[ "المَّييَـّ أىٍعًط ميٍنًفؽى مىاؿو خى

دَّثىًني أىًخي، 1442/ رقـ 115 : حى ، قىاؿى اًعيؿي دَّثىنىا ًإٍسمى ، عىٍف (، قاؿ: حى دو رّْ ، عىٍف ميعىاًكيىةى ٍبًف أىًبي ميزى مىٍيمىافى      عىٍف سي
ٍيرىةى  بىاًب، عىٍف أىًبي ىيرى : الحديث. ، أىفَّ النًَّبيَّ أىًبي الحي  قىاؿى

 (.93سبؽ تخريجو )ص( (4



حؿ المشكالت  خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج       

 
348 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفصؿ الخامس

 عاـ لممحتاجيف. إطعاـ الط  المقصد الخامس:  الفصؿ الثاني
كمف أكثر االحتياجات ىي حاجة  ،لممجتمع األساسيةعامة طكعي الدَّ شكؿ العمؿ التَّ يي 

تعالى: ا  قاؿقكل بيما عمى العبادة كالعمؿ كعمارة األرض، اإلنساف لمطعاـ كالشَّراب، فيت
يىًتيمنا كىأىًسيرنا ﴿ بًّْو ًمٍسًكيننا كى مىى حي ـى عى ييٍطًعميكفى الطَّعىا زىاءن كىالى  *كى ـٍ جى ـٍ ًلكىٍجًو المًَّو الى نيًريدي ًمٍنكي ا نيٍطًعميكي ًإنَّمى
ٍبدً  عىفٍ ، ك [9، 8]اإلنساف:  ﴾كيكرناشي  ك فً بٍ  المَّوً  عى ا، المَّوي  رىًضيى  عىٍمرو ٍنييمى  : أىمُّ  النًَّبيَّ  سىأىؿى  رىجيبلن  أىفَّ  عى

؟ اإًلٍسبلىـً  ٍيره ـي : قىاؿى  خى ، "تيٍطًع ـى تىٍقرىأي  الطَّعىا ـى  كى مىى السَّبلى مىفٍ  عىرىٍفتى  مىفٍ  عى ، كقاؿ ا تعالى (1)تىٍعًرٍؼ" لىـٍ  كى
ا ًإنّْي رىبّْ ﴿: عمى لساف سيدنا مكسى  ٍلتى أى  ًلمى ٍيرو  ًمفٍ  ًإلىيَّ  ٍنزى   ، قاؿ [24: القصص] ﴾فىًقيره  خى

 حاالتو في وي كني مي كيى  وكتي قي يى  ما إلى بعبالطَّ  قرتى فٍ مي  اإلنساف أفَّ  ـمى إعٍ ابف خمدكف رحمو ا تعالى: "
 .(2)"الفقراء كأنتـ ينً الغى  كا هرً بى كً  إلى هدً شي أ إلى هكءً شي ني  فدي لى  مف كأطكاره
 كافؿ االجتماعي.: الت  دسالس ا المقصد

ا لمشكمة الفقر،التَّ  فاألمة اإلسبلمية أمة كاحدة،  كافؿ االجتماعي مف أعظـ الكسائؿ عبلجن
ـٍ  ىىًذهً  ًإفَّ ﴿قاؿ ا تعالى:  ـٍ  كىأىنىا كىاًحدىةن  أيمَّةن  أيمَّتيكي بُّكي ا:  –، كقاؿ [92: األنبياء] ﴾فىاٍعبيديكفً  رى فَّ ﴿أيضن  كىاً 

ـٍ  كىأىنىا كىاًحدىةن  أيمَّةن  ـٍ أيمَّتيكي  ىىًذهً  بُّكي كافؿ في إلى دكر التَّ  كقد أشار النَّبي ، [52: المؤمنكف] ﴾فىاتَّقيكفً  رى
فالفرد ال ينفصؿ عف عبلج الفقر، فالمؤمنكف كالجسد الكاحد، كؿ فىرد منيـ يتألـ بألـ اآلخر، 

اـ اإلسبلمي عف غيره مف األنظمة الجماعة كال تقكـ الجماعة إال بأفرادىا، كىذا مما ييميز النّْظ
: قىاؿى رىسيكؿي اً عىًف النٍُّعمىاًف ٍبًف بىًشيرو الكضعية،  ، ، قىاؿى ـٍ ًمًي تىرىاحي ، كى ـٍ ٍؤًمًنيفى ًفي تىكىادًّْى ثىؿي اٍلمي : "مى

سىًد بً  سىًد ًإذىا اٍشتىكىى ًمٍنوي عيٍضكه تىدىاعىى لىوي سىاًئري اٍلجى ثىؿي اٍلجى ـٍ مى تىعىاطيًفًي مَّى"كى السَّيىًر كىاٍلحي
   ، كعىٍف (3)

ًف النًَّبيّْ أىًبي ميكسىى  شىبَّؾى  ، عى ا" كى وي بىٍعضن : "ًإفَّ الميٍؤًمفى ًلٍمميٍؤًمًف كىاٍلبيٍنيىاًف يىشيدُّ بىٍعضي قىاؿى
اًبعىوي   .(4)أىصى

شعر فيتعاكف أفراد المجتمع مع بعضيـ البعض، كيتبادلكف األدكار في النَّفع كاالنتفاع، في
مىى ا قاؿ الفقير بأف ىناؾ مف يكاسيو كيساعده،  نيكا عى مىى اٍلًبرّْ كىالتٍَّقكىل كىالى تىعىاكى نيكا عى تىعىاكى تعالى: ﴿كى

ٍثـً كىاٍلعيٍدكىاًف﴾ ]المائدة:  ٍيرىةى فتنتفي األحقاد بينيـ،  [،2اإٍلً : قىاؿى النًَّبيُّ عىٍف أىًبي ىيرى : ، قىاؿى

                                                           
ـي الطَّعىاـً ًمفى اإًلٍسبلىـً ) ((1 ك 12/ رقـ 12/ 1أخرجو البخارم؛ كتاب: اإليماف، باب: ًإٍطعىا دَّثىنىا عىٍمري      (، قاؿ: حى
ك رىًضيى المَّوي ا ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو ٍيًر، عىٍف عى ، عىٍف يىًزيدى، عىٍف أىًبي الخى دَّثىنىا المٍَّيثي : حى ، قىاؿى اًلدو ا، أىفَّ رىجيبلن سىأىؿى  ٍبفي خى ٍنييمى عى

 : الحديث.النًَّبيَّ 
 (.380/ 1مقدمة ابف خمدكف ) ((2

 (.21و )صسبؽ تخريج ((3
 (.21سبؽ تخريجو )ص ((4
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مىى األى  الفصؿ الثاني ""السَّاًعي عى اًئـً النَّيىارى اًىًد ًفي سىًبيًؿ المًَّو، أىًك القىاًئـً المٍَّيؿى الصَّ مىًة كىالًمٍسًكيًف، كىاٍلميجى ٍرمى
 عىفٍ ، ك (1)

ٍيرىةى  أىًبي مىى يىطيكؼي  الًَّذم الًمٍسًكيفي  لىٍيسى " :قىاؿى   المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ :  ىيرى  المٍُّقمىةي  تىريدُّهي  النَّاسً  عى
تى  تىاًف، كىالتٍَّمرىةي  اًف،كىالمٍُّقمى لىًكفً  كىالتٍَّمرى دَّؽي  ًبًو، ييٍفطىفي  كىالى  ييٍغًنيًو، ًغننى يىًجدي  الى  الًَّذم الًمٍسًكيفي  كى مىٍيوً  فىييتىصى  عى

 .(2)"النَّاسى  فىيىٍسأىؿي  يىقيكـي  كىالى 
: الحجرات] ﴾ًإٍخكىةه  فى اٍلميٍؤًمنيك  ًإنَّمىا﴿، قاؿ ا تعالى: إخكة كال بد مف كفالة الفقراء، فالمؤمنكف

ٍيرىةى ، [10 : قىاؿى رىسيكؿي اً عىٍف أىًبي ىيرى ٍف نىفَّسى ، قىاؿى : "مى
عىٍف ميٍؤًمفو كيٍربىةن  

ًمٍف كيرىًب الدٍُّنيىا، نىفَّسى  
مى  ، يىسَّرى اي عى مىى ميٍعًسرو مىٍف يىسَّرى عى ًة، كى ٍنوي كيٍربىةن ًمٍف كيرىًب يىٍكـً اٍلًقيىامى مىٍف اي عى ٍيًو ًفي الدٍُّنيىا كىاآٍلًخرىًة، كى

سىتىرى ميٍسًممنا، سىتىرىهي اي ًفي الدٍُّنيىا كىاآٍلًخرىًة، كىاي ًفي عىٍكًف اٍلعىٍبًد مىا كىافى اٍلعىٍبدي ًفي عىٍكًف 
 .(3)الحديث..."أىًخيوً 

ٍف أىًبي ميكسىى كىـ منو،  بؿ المتكافمكف ىـ مف النَّبي  : قىاؿى عى : "ًإفَّ النًَّبيُّ  ، قىاؿى
ميكا األىٍشعىًريّْيفى ًإذىا أىٍرمى
ـٍ ًفي ثىٍكبو  (4) مىعيكا مىا كىافى ًعٍندىىي ًدينىًة جى ـٍ ًباٍلمى ـي ًعيىاًلًي ًفي الغىٍزًك، أىٍك قىؿَّ طىعىا

ـٍ ًمنّْي كىأىنى  ـٍ ًفي ًإنىاءو كىاًحدو ًبالسًَّكيًَّة، فىيي ، ثيَـّ اٍقتىسىميكهي بىٍينىيي "كىاًحدو ـٍ ا ًمٍنيي
(5). 

مىى اٍلمىاؿى  كىآتىى﴿كال بد مف ترتيب أكلكيات التَّكافؿ، قاؿ ا تعالى:  بّْوً  عى  اٍلقيٍربىى ذىًكم حي
ًفي كىالسَّاًئًميفى  السًَّبيؿً  كىاٍبفى  كىاٍلمىسىاًكيفى  كىاٍليىتىامىى قىابً  كى اًبرو  عىفٍ ، ك [177: البقرة] ﴾الرّْ  أىٍعتىؽى : قىاؿى  ،جى

ؿه  ٍبدنا عيٍذرىةى  بىًني ًمفٍ  رىجي ٍيريهي؟" مىاؿه  "أىلىؾى : فىقىاؿى   اً  رىسيكؿى  ذىًلؾى  فىبىمىغى  ،(6)ديبيرو  عىفٍ  لىوي  عى ،: فىقىاؿى  غى  الى
ـي  فىاٍشتىرىاهي  "ًمنّْي؟ يىٍشتىًريوً  مىفٍ ": فىقىاؿى  ٍبدً  ٍبفي  نيعىٍي ، ًمائىةً  ًبثىمىافً  اٍلعىدىًكمُّ  اً  عى اءى  ًدٍرىىـو   اً  رىسيكؿى  ًبيىا فىجى

                                                           
مىى األىٍىًؿ ) ((1 دَّثىنىا يىٍحيىى 5353/ رقـ 62/ 7أخرجو البخارم؛ كتاب: النَّفقات، باب: فىٍضًؿ النَّفىقىًة عى     (، قاؿ: حى
ٍيرىةى ا ، عىٍف أىًبي الغىٍيًث، عىٍف أىًبي ىيرى ٍيدو ، عىٍف ثىٍكًر ٍبًف زى اًلؾه دَّثىنىا مى : قىاؿى النًَّبيُّ  ٍبفي قىزىعىةى، حى  : الحديث.، قىاؿى

افنا﴾ ]البقرة:  ((2 ـي الًغنىى... 273أخرجو البخارم؛ كتاب: الزَّكاة، باب: قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: ﴿الى يىٍسأىليكفى النَّاسى ًإٍلحى كى [ كى
دَّ 1479/ رقـ 125/ 2) : حى ٍبًد المًَّو، قىاؿى اًعيؿي ٍبفي عى دَّثىنىا ًإٍسمى ًف األىٍعرىًج، عىٍف (، قاؿ: حى نىاًد، عى ٍف أىًبي الزّْ ، عى اًلؾه ثىًني مى

ٍيرىةى  : الحديث. : أىفَّ رىسيكؿى المًَّو أىًبي ىيرى  قىاؿى
مىى الذّْكٍ  ((3 كىًة اٍلقيٍرآًف كىعى مىى ًتبلى اًع عى / 4ًر )أخرجو مسمـ؛ كتاب: الذّْكر كالدُّعاء كالتَّكبة كاالستغفار، باب: فىٍضًؿ ااًلٍجًتمى

مَّدي بٍ 2699/ رقـ 2074 ميحى ، كىأىبيك بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، كى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي يىٍحيىى التًَّميًميُّ ًء اٍليىٍمدىاًنيُّ (، قاؿ: حى -في اٍلعىبلى
دَّثىنىا  رىاًف: حى نىا كقىاؿى اآٍلخى ، عىٍف  أىبيك ميعىاًكيىةى، عىفً  -كىالمٍَّفظي ًليىٍحيىى، قىاؿى يىٍحيىى: أىٍخبىرى اًلحو ٍف أىًبي صى        اأٍلىٍعمىًش، عى

ٍيرىةى  : قىاؿى رىسيكؿي اً أىًبي ىيرى  : الحديث.، قىاؿى
". انظر: شرح النَّككم عمى مسمـ )( (4 ـٍ  (.62/ 16قاؿ النَّككم: "فىًنيى طىعىامييي
كًض )أخرجو البخارم؛ كتاب: الشّْركة، باب: الشًَّركىًة ًفي الطَّعىاـً كىالنّْ ( (5 دَّثىنىا (، قاؿ: 2486/ رقـ 138/ 3ٍيًد كىالعيري حى

ٍف أىًبي ميكسىى  ، عىٍف أىًبي بيٍردىةى، عى ٍيدو ادي ٍبفي أيسىامىةى، عىٍف بيرى مَّ دَّثىنىا حى مَّدي ٍبفي العىبلىًء، حى  .ميحى
 (346)ص ىذا المبحثسبؽ التَّعريؼ بو في ( (6
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دَّؽٍ  ًبنىٍفًسؾى  اٍبدىأٍ ": قىاؿى  ثيَـّ  ًإلىٍيًو، فىدىفىعىيىا الفصؿ الثاني مىٍييىا، فىتىصى ؿى  فىًإفٍ  عى ، شىٍيءه  فىضى ؿى  فىًإفٍ  فىؤًلىٍىًمؾى  أىٍىًمؾى  عىفٍ  فىضى
، فىًمًذم شىٍيءه  ؿى  فىًإفٍ  قىرىابىًتؾى  يىًميًنؾى  كىعىفٍ  يىدىٍيؾى  فىبىٍيفى  :يىقيكؿي  "كىىىكىذىا فىيىكىذىا شىٍيءه  قىرىابىًتؾى  ًذم عىفٍ  فىضى
اًلؾى  كىعىفٍ  ًشمى

(1). 
 .إقامة المشاريع: الس ابع المقصد

فيد الفقراء؛ ألف ذلؾ يساعد التي تي  يو كاستغبلؿ األمكاؿ في المشاريعيركز اإلسبلـ عمى تكج
 فقر.تحسيف أحكاليـ المادية كالمعيشية، كتساعد المشاريع في عبلج البطالة التي تكلد الفي 

فبل بد مف قياـ الدَّكلة بالمشركعات التي تعكد بالنَّفع عمى الفقراء كتحسيف مستكل معيشتيـ، 
ا، أىنَّوي: سىًمعى رىسيكؿى المًَّو ف ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عىٍنييمى مىٍسئيكؿه عىٍف  عىٍف عى ـٍ رىاعو كى : "كيمُّكي يىقيكؿي

ـي رى  ٍرأىةي ًفي رىًعيًَّتًو، فىاإًلمىا ؿي ًفي أىٍىًمًو رىاعو كىىيكى مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، كىالمى اعو كىىيكى مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، كىالرَّجي
اًؿ سىيًّْدًه رىاعو كىىيكى مىٍسئيكؿه عىٍف  ـي ًفي مى اًد ٍكًجيىا رىاًعيىةه كىًىيى مىٍسئيكلىةه عىٍف رىًعيًَّتيىا، كىالخى ًو"، رىًعيَّتً بىٍيًت زى

: فىسىًمٍعتي ىىؤيالىًء ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو  ؿي ًفي مىاًؿ أىًبيًو رىاعو كىىيكى  ، كىأىٍحًسبي النًَّبيَّ قىاؿى : "كىالرَّجي قىاؿى
ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو" كيمُّكي ـٍ رىاعو كى مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، فىكيمُّكي
(2). 

ٍنيج النَّبكم في اريع  كعبلج في مبحث كسيتـ التَّفصيؿ في أىمية كدكر المش نمية تَّ الالمى
 ، بإذف ا تعالى.مف خبلؿ حؿ مشكمة البطالة يةاالقتصاد

 األجور.المقصد الث امف: اعطاء 
، كانقطاعيا األجكر قمةعب الفمسطيني في ىذه اآلكنة األخيرة مف مكظفك الشَّ عماؿ ك عاني يي 

جرة ييؤدم إلى كجكد فإعطاء األي عب الفمسطيني، بناء الشَّ فما ىذا إال مؤشر الزدياد الفقر بيف أ
ساكم اإلسبلـ بيف األجر كقد كيؤدم إلى إتقاف العمؿ،  العمؿ عند العامؿ فيزيد اإلنتاج،دافعية 

تقانو فسيزيد مف جيده  كاإلنتاجية في العمؿ، فعندما يعمـ الفرد بأف أجره يتضاعؼ عمى قدر جيده كا 
نتاجيتو، كاسؿ عف العمؿ، إلى التَّ  ذلؾ ث اإلثراء لبعض األفراد ببل سبب، فسيؤدمبخبلؼ لك حد كا 

 كمعنكم عمى الفرد ليككف دافعنا كحافزنا لمكصكؿ إلى األفضؿ. فبل بد مف مردكد مادم
                                                           

(، قاؿ: 997/ رقـ 692/ 2ًتدىاًء ًفي النَّفىقىًة ًبالنٍَّفًس ثيَـّ أىٍىًمًو ثيَـّ اٍلقىرىابىًة )أخرجو مسمـ؛ كتاب: الزَّكاة، باب: ااًلبٍ  ((1
ٍف أىًبي ، عى نىا المٍَّيثي ، أىٍخبىرى مَّدي ٍبفي ريٍمحو دَّثىنىا ميحى ، ح كحى دَّثىنىا لىٍيثه ، حى دَّثىنىا قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو : أى  حى ، قىاؿى اًبرو بىٍيًر، عىٍف جى ٍعتىؽى الزُّ

ؿه ًمٍف بىًني عيٍذرىةى... الحديث.  رىجي
اًؿ سىيًّْدًه، كىالى يىٍعمىؿي ( (2 أخرجو البخارم؛ كتاب: في االستقراض كأداء الدّْيكف كالحجر كالتَّفميس، باب: العىٍبدي رىاعو ًفي مى

نىا2409/ رقـ 120/ 3ًإالَّ ًبًإٍذًنًو ) اًف، أىٍخبىرى دَّثىنىا أىبيك اليىمى ـي  (، قاؿ: حى ًني سىاًل : أىٍخبىرى ، قىاؿى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى         شيعىٍيبه
ا، أىنَّوي: سىًمعى رىسيكؿى المًَّو ا ٍنييمى ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ٍبًد المًَّو، عىٍف عى : الحديث. ٍبفي عى  يىقيكؿي
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ٍيرىةى فبالمبادرة إلى دفع األجكر،  كقد أمر النَّبي  الفصؿ الثاني : "قىاؿى  ، عىًف النًَّبيّْ عىٍف أىًبي ىيرى قىاؿى
نى المَّوي تى  رِّا فىأىكىؿى ثىمى ؿه بىاعى حي ، كىرىجي ؿه أىٍعطىى ًبي ثيَـّ غىدىرى ًة، رىجي ـٍ يىٍكـى الًقيىامى ٍصمييي وي، عىالىى: ثىبلىثىةه أىنىا خى

ـٍ ييٍعًطًو أىٍجرىهي " لى رى أىًجيرنا فىاٍستىٍكفىى ًمٍنوي كى ؿه اٍستىٍأجى كىرىجي
(1). 

مف مشكمة الفقر نيائينا، كذلؾ بشرائيـ ما  فإذا ما تـ اعطاء العماؿ األجكر فسيتـ التَّخمص
تعالى: ا قاؿ يحتاجكنو إلعالة أسرتيـ، كتبقى األجكر في تفاكت بيف النَّاس كذلؾ أمر طبيعي، 

ـٍ الى ييٍظمىميكفى ﴿ الىييـٍ كىىي فّْيىييـٍ أىٍعمى ًلييكى ًمميكا كى اته ًممَّا عى ًلكيؿٍّ دىرىجى كقاؿ ا تعالى: ، [19]األحقاؼ:  ﴾كى
ؿى  كىالمَّوي ﴿ ـٍ  فىضَّ كي مىى بىٍعضى ٍزؽً  ًفي بىٍعضو  عى  .[71: النحؿ] ﴾الرّْ

 المطمب الر ابع: الجانب الوقائي الِعالجي لحؿ مشكمة الفقر.
أبرزت في المطمبيف السَّابقيف الجكانب الكقائية كالعبلجية لحؿ مشكمة الفقر، كفي ىذا 

في الكقت ذاتو، كذلؾ في الجانب الكقائي  المطمب سأبرز الحمكؿ التي تتضمف الكقاية كالعبلج
 العبلجي، كذلؾ مف خبلؿ األمكر التَّالية:

 : الحقوؽ المفروضة في األمواؿ.األوؿ المقصد
 .كاةالز  أواًل: 

ةى  كىأىًقيميكا﴿تعالى: ا قاؿ ، يفلدّْ ركف مف أركاف افريضة مف فرائض اإلسبلـ، ك كاة الزَّ   الصَّبلى
: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ك ، [43: لبقرةا﴾ ]الزَّكىاةى  كىآتيكا ٍنييمىا قىاؿى ، رىًضيى المَّوي عى "بيًنيى اإًلٍسبلىـي  عىًف اٍبًف عيمىرى

يتىاًء ا قىاـً الصَّبلىًة، كىاً  مَّدنا رىسيكؿي المًَّو، كىاً  : شىيىادىًة أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىأىفَّ ميحى ٍمسو مىى خى ، عى جّْ لزَّكىاًة، كىالحى
"كى  افى ٍكـً رىمىضى صى

عىًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي  حقنا لمفقراء في ماؿ األغنياء، ، كقد فرضيا ا (2)
ا: أىفَّ النًَّبيَّ  ٍنييمى ـٍ ًإلىى شىيىادىًة أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي، كىأىنّْي  بىعىثى ميعىاذنا  عى : "اٍدعييي ًف، فىقىاؿى ًإلىى اليىمى

مىكىاتو ًفي كيؿّْ يىكٍ رىسيكؿي ال ٍمسى صى ـٍ خى مىٍيًي ـٍ أىفَّ المَّوى قىًد اٍفتىرىضى عى ، فىأىٍعًمٍميي ـٍ أىطىاعيكا ًلذىًلؾى ـو مًَّو، فىًإٍف ىي
ـٍ تيؤٍ  دىقىةن ًفي أىٍمكىاًلًي ـٍ صى مىٍيًي ـٍ أىفَّ المَّوى اٍفتىرىضى عى ، فىأىٍعًمٍميي ـٍ أىطىاعيكا ًلذىًلؾى لىٍيمىةو، فىًإٍف ىي ذي كى ـٍ  خى ًمٍف أىٍغًنيىاًئًي

                                                           
دَّثىنىا ييكسيؼي (، قاؿ: 2270/ رقـ 90/ 3ٍجرى األىًجيًر )أخرجو البخارم؛ كتاب: اإلجارة، باب: ًإثٍـً مىٍف مىنىعى أى ( (1    حى
، عى ا اًعيؿى ٍبًف أيمىيَّةى، عىٍف سىًعيًد ٍبًف أىًبي سىًعيدو ٍف ًإٍسمى ، عى مىٍيـو دَّثىًني يىٍحيىى ٍبفي سي : حى ، قىاؿى مَّدو ٍيرىةى ٍبفي ميحى ، عىًف ٍف أىًبي ىيرى

: الحديث. النًَّبيّْ   قىاؿى
" )بخارم؛ كتاب: اإليماف، باب: قىٍكًؿ النًَّبيّْ أخرجو ال ((2 ٍمسو مىى خى دَّثىنىا 8/ رقـ 11/ 1: "بيًنيى اإًلٍسبلىـي عى (، قاؿ: حى

ًف اٍبًف عي  ، عى اًلدو ٍف ًعٍكًرمىةى ٍبًف خى ، عى ٍنظىمىةي ٍبفي أىًبي سيٍفيىافى نىا حى : أىٍخبىرى :  مىر رىًضيى المَّوي عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي ميكسىى، قىاؿى ا قىاؿى ٍنييمى عى
 : الحديث.قىاؿى رىسيكؿي المًَّو 
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" الفصؿ الثاني ـٍ مىى فيقىرىاًئًي تيرىدُّ عى كى
 بعدما ذكر أسباب الفقر: "كاألغنياء -محمد رشيد رضا رحمو ا تعالى قاؿ  ،(1)

ضعاؼ ىارً رى ضى  ؾري ادى تى  أك األسباب ىذه بعض إزالة مف كفني كّْ مى تى مي   بإحداث البطالة ةالى زى إً كى  ىا،رً ثى أى  كا 
 ربيةكالتَّ  سبالكى  ؽري طي  تعميـ - ربيةكالتَّ  عميـالتَّ  عمى باإلنفاؽ الجيؿ ةالى زى كا ً  لمفقراء، حالً صى كمى  أعماؿ
 .(2)"دؽكالصّْ  قامةتً كاالسٍ  العمؿ عمى

ًفي﴿تعالى: ا قاؿ ، كعبلجيا مشكمة الفقرالكقاية مف مف الكسائؿ اليامة في  كالزَّكاة  كى
ؽّّ  أىٍمكىاًلًيـٍ  كـً  ًلمسَّاًئؿً  حى ذاكاة، ني عف الفقير بالزَّ فيخفؼ الغى ، [19: ذارياتال] ﴾كىاٍلمىٍحري  اإلسبلـكاف  كا 

ـٍ  فىضَّؿى  كىالمَّوي ﴿قاؿ ا تعالى: كاألرزاؽ، حيث اس في المعايش فاكت بيف النَّ قر التَّ أ كي مىى بىٍعضى  عى
ٍزؽً  ًفي بىٍعضو   .انى كالفقير فقرن ني غً يزداد الغى  أففميس معناه ، [71: النحؿ] ﴾الرّْ

إلى استغبلؿ ما لدينا مف أمكاؿ كمكارد في سبيؿ التَّنمية، ككاف مف  دنا النَّبي كقد أرش
ٍذ ًمٍف ا قاؿ  ،كية االقتصاديةالتَّنمالعممية في كدكر ىاـ كاة، لما ليا مف أثر بينيا الزَّ  تعالى: ﴿خي

ـٍ  مىٍيًي ؿّْ عى ـٍ ًبيىا كىصى تيزىكّْيًي ـٍ كى دىقىةن تيطىيّْريىي ـٍ صى ًميـه﴾ ]التكبة:أىٍمكىاًلًي ـٍ كىالمَّوي سىًميعه عى تىؾى سىكىفه لىيي  ًإفَّ صىبلى
 في العبد صدؽ عمى لداللتيا صدقة، كاةالزَّ  كتسمى، قاؿ كىبة الزحيمي رحمو ا تعالى: "[103

 .(3)"تعالى ا كطاعة العبكدية
دقات،  دىقىاتي ًلٍمفي تعالى:ا قاؿ فالفقر مف مكجبات الصَّ ا الصَّ قىرىاًء كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍلعىاًمًميفى ﴿ًإنَّمى

ةن مً  ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىاٍبًف السًَّبيًؿ فىًريضى قىاًب كىاٍلغىاًرًميفى كى ًفي الرّْ لَّفىًة قيميكبيييـٍ كى مىٍييىا كىاٍلميؤى ًميـه عى فى المًَّو كىالمَّوي عى
ًكيـه﴾ ]التكبة:  دقاتاألصناؼ المذككر بلحظ أف الفقر أكؿ كالمي  [،60حى ف دَّؿ ذلؾ ة استحقاقنا لمصَّ ، كا 

، قاؿ ابف رشد الحفيد رحمو ا تعالى: فإنما يدؿ عمى أف اإلسبلـ اىتـ اىتمامنا بالغنا بمشكمة الفقر
دُّ  "كأىمَّا دقة مف يىمنع الذم الًغنىى حى دقة مف المىانع أف إلى الشَّافعي فىذىىىب: الصَّ  ما أقؿ ىك الصَّ
اب مىالؾ ىك الغىًنيَّ  أف إلى حنيفة أبك باالسـ، كذىىى  عميو ينطمؽ   النَّبي سىمَّاىـ الذيف ألنيـ ؛النّْصى
مىٍيًيـٍ  فىرىضى  المَّوى  أىفَّ  "فىأىٍخًبٍرىيـٍ : لو معاذ حديث في لقكلو ،أغنياء دىقىةن  عى ذي  صى تيرىدُّ  أىٍغًنيىاًئًيـٍ  ًمفٍ  تيٍؤخى  كى
مىى ذا "فيقىرىاًئًيـٍ  عى  ليس: مالؾ كقاؿ ،ىـدَّ ضً  قراءالفي  يككف أف بجى كى  ابصى لنّْ ا أىؿ ىـ األغنياء كاف كا 

                                                           
كًب الزَّكىاًة )( (1 اؾي 1395/ رقـ 104/ 2أخرجو البخارم؛ كتاب: الزَّكاة، باب: كيجي حَّ اًصـو الضَّ دَّثىنىا أىبيك عى  (، قاؿ: حى
ٍبًد المَّوً ا ٍف يىٍحيىى ٍبًف عى اؽى، عى ، عىٍف زىكىًريَّاءى ٍبًف ًإٍسحى ٍخمىدو ًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي  ٍبفي مى ، عى ٍعبىدو ٍف أىًبي مى ، عى ٍيًفيٍّ ٍبًف صى

ا. ٍنييمى  عى
 (.368/ 2تفسير المنار )( (2
 (.1790/ 3الفقو اإلسبلمي كأدلتو ) ((3
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 ذمالَّ  قيرالفى  قيقةحى  في، كقاؿ النَّككم رحمو ا تعالى: "(1)"االجتياد إلى راجع ىك ماإنَّ  حد ذلؾ في الفصؿ الثاني
 ايتوفكً  مف اعن قً كٍ مى  عقى يى  ما عمى درقٍ يى  ال ذمالَّ  ىك :كاألصحاب افعيالشَّ  قاؿ ،كاةالزَّ  في ايمن سى  ستحؽيى 
 عقى يى  ماالن  لو أك أصبلن  بسٍ كى  كال لو اؿمى  ال مف ىك :فقالكا األصحاب وحى رى شى كى  ،سبكى بً  كال بماؿ ال
 رةشٍ عى  إلى يكـ كؿ حتاجيى  كاف بأف اجتوحى  إلى بالنسبة اسيرن يى  اشيئن  إال مؾمٍ يى  لـ فإف فايتوكً  مف اكقعن مى 

 .(2)"ايةفى الكً  مف اقعن كٍ مى  قعيى  ال رى دٍ القى  ىذا ألف ؛قيرفى  فيك يكـ ؿكي  ثبلثة أك رىميفدً  يممؾ كىك دراىـ
ٍنييمىا، المَّوي  رىًضيى  عيمىرى  اٍبفً  عىفً كزكاة الًفطر مف الزَّككات التي حىثَّ عمييا اإلسبلـ،  : قىاؿى  عى

ا الًفٍطرً  زىكىاةى   المَّوً  رىسيكؿي  "فىرىضى  اعن ، ًمفٍ  صى اعنا أىكٍ  تىٍمرو مىى شىًعيرو  ًمفٍ  صى ، العىٍبدً  عى رّْ  كىالذَّكىرً  كىالحي
ًغيرً  كىاأليٍنثىى، ، ًمفى  كىالكىًبيرً  كىالصَّ كجً  قىٍبؿى  تيؤىدَّل أىفٍ  ًبيىا كىأىمىرى  الميٍسًمًميفى ري ، (3)"الصَّبلىةً  ًإلىى النَّاسً  خي

 العمماء كثرأ عند "ضفرى " معنى": عياض رحمو ا تعالى القاضى قاؿكايختمؼ في معنى فىرىض، 
 كذىب... بيا أمر بي النَّ  أف عمى كأجمعكا كاإلجماع، ىك: راىكيو بف إسحاؽ اؿق أكجب،: ىنا

 ىي: حنيفة أبك كقاؿ ،نةسي  أنيا - قكلو آخر في - كداكد مالؾ، أصحاب كبعض العراؽ أىؿ بعض
، كقاؿ النَّككم رحمو ا تعالى: (4)الحكميف بيف الفرؽ في مذىبو عمى بفريضة كليست كاجبة

 .(5)"كاجب ضرٍ فى  ياأن كابكالصَّ "
ٍيرىةى  ر النَّبي ذَّ كلقد حى  ٍف أىًبي ىيرى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو مف منع الزَّكاة، عى ٍف " : ، قىاؿى    مى

ًبيبىتىافً  ا أىٍقرىعى لىوي زى اعن اليوي يىٍكـى الًقيىامىًة شيجى كىاتىوي ميثّْؿى لىوي مى ـٍ ييؤىدّْ زى ، فىمى آتىاهي المَّوي مىاالن
قيوي يىٍكـى الًقيىامىًة،ييطى  (6)  كَّ

تىٍيًو ثي  ذي ًبًمٍيًزمى ( -ٍعًني ًبًشٍدقىٍيوً يى -َـّ يىٍأخي ميكفى ، ثيَـّ تىبلى: )الى يىٍحًسبىفَّ الًَّذيفى يىٍبخى ثيَـّ يىقيكؿي أىنىا مىاليؾى أىنىا كىٍنزيؾى
(7).  

                                                           
 (.38/ 2بداية المجتيد كنياية المقتصد ) ((1

 (.190/ 6المجمكع شرح الميذب )( (2
دىقىًة الًفٍطًر )أخرجو البخارم؛ كتاب: الزَّكاة( (3 مًَّد 1503/ رقـ 130/ 2، باب: فىٍرًض صى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي ميحى (، قاؿ: حى
، عىٍف أىبً ا ، عىٍف عيمىرى ٍبًف نىاًفعو ٍعفىرو اًعيؿي ٍبفي جى دَّثىنىا ًإٍسمى ، حى ـو ٍيضى مَّدي ٍبفي جى دَّثىنىا ميحى               يًو، عىًف ٍبًف السَّكىًف، حى

: الحديث.اٍبًف عيمىرى رى  ا، قىاؿى ٍنييمى  ًضيى المَّوي عى
 (.476/ 3إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ )( (4
 (.58/ 7شرح النَّككم عمى مسمـ )( (5
ًقيؿى ىيمىا زبىدىتاىف ًفي ًشدٍ ( (6 ا نيٍقطىتاف تٍكتىًنفاف فىاىىا، كى ًقيؿى ىيمى ية، كى ٍيًف الحَّ ًبيبىةي: "نيٍكتة سكداءي فكؽى عى  قىييا". انظر:الزَّ

 (.292/ 2النّْياية في غريب الحديث كاألثر )
اًنًع الزَّكىاًة ) ((7 ٍبًد المًَّو، 1403/ رقـ 106/ 2أخرجو البخارم؛ كتاب: الزَّكاة، باب: ًإثٍـً مى ًميُّ ٍبفي عى دَّثىنىا عى (، قاؿ: حى

ٍبًد المَّ  ًف ٍبفي عى ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىنىا عى ، حى ـي ٍبفي القىاًسـً دَّثىنىا ىىاًش اًلحو السَّمَّاًف، عىٍف حى ٍف أىًبيًو، عىٍف أىًبي صى ، عى        ًو ٍبًف ًدينىارو
ٍيرىةى  : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  أىًبي ىيرى  : الحديث.قىاؿى
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فرضيا كىي   فالزَّكاة مف أىـ الكسائؿ الكقائية كالعبلجية لمشكمة الفقر، كيكفى أف ا الفصؿ الثاني
ركف مف أركاف اإلسبلـ الحنيؼ، حيث إف بإعطاء الفقير الزَّكاة يستطيع تمبية حاجات أسرتو،  
ا مف خبلؿ أمكاؿ الزَّكاة يتـ إقامة مشركع لمفقراء فيصبحكف منتجيف، كيتحكلكا مف فقراء إلى  كأيضن

ذا ما تـ إعطاء الزَّكاة ألبناء الفقراء لبللتحاؽ بالتَّ أغنياء،   كل اإلنتاجية فيميـ فسيصبحكف مف القي عكا 
قَّاصو  ،المستقبؿ : "ًإنَّؾى لىٍف تيٍنًفؽى نىفىقىةن تىٍبتىًغي  ، أىنَّوي أىٍخبىرىهي أىفَّ رىسيكؿى المًَّو عىٍف سىٍعًد ٍبًف أىًبي كى قىاؿى

ا تىٍجعىؿي ًفي فىـً اٍمرىأى  تَّى مى مىٍييىا، حى "ًبيىا كىٍجوى المًَّو ًإالَّ أيًجٍرتى عى  .(1)ًتؾى
 الميراث.ثانًيا: 

  تعالى: ا حىثَّ اإلسبلـ الكالديف عمى ترؾ ثركة لؤلبناء كأال يترككىـ عالة، قاؿ 
ظّْ اأٍليٍنثىيىٍيًف فىًإٍف كيفَّ ًنسىاءن فىٍكؽى اٍثنىتىٍيًف فىمىييفَّ  ـٍ ًلمذَّكىًر ًمٍثؿي حى ًدكي ـي المَّوي ًفي أىٍكالى ا تىرىؾى ﴿ييكًصيكي ٍف  ثيميثىا مى كىاً 

لىده فى  ا السُّديسي ًممَّا تىرىؾى ًإٍف كىافى لىوي كى ٍيًو ًلكيؿّْ كىاًحدو ًمٍنييمى ـٍ يىكيٍف لىوي كىانىٍت كىاًحدىةن فىمىيىا النٍّْصؼي كىأًلىبىكى ًإٍف لى
ًو الثُّميثي فىًإٍف كىافى لىوي ًإٍخكىةه فىؤًليمًّْو السُّديسي مً  ًرثىوي أىبىكىاهي فىؤًليمّْ لىده كىكى ًصيَّةو ييكًصي ًبيىا أىٍك دىٍيفو كى ٍف بىٍعًد كى

ًميمن  ةن ًمفى المًَّو ًإفَّ المَّوى كىافى عى ـٍ نىٍفعنا فىًريضى ـٍ أىٍقرىبي لىكي كفى أىيُّيي ـٍ الى تىٍدري ـٍ كىأىٍبنىاؤيكي ًكيمنا﴾ ]النساء: آبىاؤيكي ا حى
: كىافى النًَّبيُّ  [، كعىٍف سىٍعدو 11 اًلي  يىعيكديًني كىأىنىا ، قىاؿى ، أيكًصي ًبمى : ًلي مىاؿه مىًريضه ًبمىكَّةى، فىقيٍمتي

، أىٍف تىدى  : "الثُّميثي كىالثُّميثي كىًثيره : فىالثُّميًث؟ قىاؿى : "الى" قيٍمتي : فىالشٍَّطًر؟ قىاؿى : "الى" قيٍمتي ثىتىؾى كيمًّْو؟ قىاؿى عى كىرى
الىةن يىتىكىفَّفيك  ـٍ عى ٍيره ًمٍف أىٍف تىدىعىيي تَّى أىٍغًنيىاءى خى دىقىةه، حى ا أىٍنفىٍقتى فىييكى لىؾى صى مىٍيمى ، كى ـٍ فى النَّاسى ًفي أىٍيًديًي

" كفى ري رُّ ًبؾى آخى ييضى ، كى ، يىٍنتىًفعي ًبؾى نىاسه لىعىؿَّ المَّوى يىٍرفىعيؾى ، كى المٍُّقمىةى تىٍرفىعييىا ًفي ًفي اٍمرىأىًتؾى
    ، كعىٍف (2)

ٍيرىةى  ًف النًَّبيّْ أىًبي ىيرى ٍف تىرىؾى كىبلِّ فىًإلىٍينىا"قى  ، عى مى ثىًتًو، كى ٍف تىرىؾى مىاالن فىًمكىرى : "مى اؿى
، كىذا مما يجعؿ (3)

 األبناء ال يعتمدكف عمى أحد في عيشيـ كال يسألكف النَّاس، فقد عمؿ أبييـ عمى تكفير ما يحتاجكف
 ـ الميكىرّْث أف كؿ جيدهفي مستقبميـ، فإباحة الميراث كتركو لمكرثة ييعتبر حافزنا لبلستثمار، فيىٍعم

ًليِّا لىديٍنؾى  ًمفٍ  ًلي فىيىبٍ ﴿: سيككف ألكالده مف بعده، قاؿ ا تعالى عمى لساف سيدنا زكريا   * كى
يىًرثي  يىًرثيًني  .[6 ،5: مريـ] ﴾رىًضيِّا رىبّْ  كىاٍجعىٍموي  يىٍعقيكبى  آؿً  ًمفٍ  كى

                                                           
ا نىكىل( (1 ًلكيؿّْ اٍمًرئو مى اءى ًإفَّ األىٍعمىاؿى ًبالنّْيًَّة كىالًحٍسبىًة، كى / 21 – 20/ 1) أخرجو البخارم؛ كتاب: اإليماف، باب: مىا جى

اًمري ٍبفي سىعٍ 56رقـ  دَّثىًني عى : حى ، قىاؿى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى نىا شيعىٍيبه : أىٍخبىرى ، قىاؿى ـي ٍبفي نىاًفعو كى دَّثىنىا الحى ، عىٍف سىٍعًد (، قاؿ: حى    دو
، أىنَّوي أىٍخبىرىهي أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ا قَّاصو : الحديث. ٍبًف أىًبي كى  قىاؿى

 (.324جو )صسبؽ تخري ((2
دَّثىنىا 6763/ رقـ 156/ 8أخرجو البخارم؛ كتاب الفرائض، باب: ًميرىاًث األىًسيًر ) ((3 ًليًد، حى دَّثىنىا أىبيك الكى (، قاؿ: حى

ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى ، عى اًزـو ٍف أىًبي حى ، عى ًف النًَّبيّْ شيٍعبىةي، عىٍف عىًدمٍّ : الحديث. ، عى  قىاؿى
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ألنيـ سيشتركف بما يرثكف ما ىـ  فإذا كاف الكرثة فقراء فسيؤدم ذلؾ إلى زيادة االستيبلؾ؛ الفصؿ الثاني
بحاجة إليو، كذلؾ يؤدم إلى حركة تجارية تزيد مف نمك االقتصاد في الببلد، كفي الميقابؿ إذا كاف 
الكرثة أغنياء فسيؤدم ذلؾ إلى زيادة االستثمار فيما ينفع النُّمك االقتصادم في الببلد؛ ألنيـ 

يحدث نمكنا اقتصاديا لمببلد ييتقى بو مف الفقر أك سيقكمكف باستثمار ما كرثكه، كفي كبل الحالتيف 
 ييعالج بو مف الفقر.

 ثالثًا: الكفارات.
المخالفيف ألكامره كألحكامو بالعيقكبة الدُّنيكية، كبالعذاب في اآلخرة، كجعؿ ليـ  تىكعد ا 

ارات التي ، تائبيف نادميف عمى ما اقترفكه مف مخالفات،  كىك باب الكفبابنا يرجعكف منو إليو 
: كفارة لتككف تزكيةن لمتائب كتكسعة عمى المحتاج، كمف الكفارات التي قدرىا ا  فرضيا ا 

ـي  الى ﴿اليميف، قاؿ ا تعالى:  ـٍ  ًفي ًبالمٍَّغكً  المَّوي  ييؤىاًخذيكي لىًكفٍ  أىٍيمىاًنكي ا ييؤىاًخذيكيـٍ  كى قٍَّدتيـي  ًبمى تيوي  اأٍلىٍيمىافى  عى  فىكىفَّارى
ـي ًإٍطعى  ا أىٍكسىطً  ًمفٍ  مىسىاًكيفى  عىشىرىةً  ا ـٍ  تيٍطًعميكفى  مى تيييـٍ  أىكٍ  أىٍىًميكي قىبىةو  تىٍحًريري  أىكٍ  ًكٍسكى ـي  يىًجدٍ  لىـٍ  فىمىفٍ  رى  فىًصيىا
ثىةً  اًنكيـٍ  كىفَّارىةي  ذىًلؾى  أىيَّاـو  ثىبلى مىٍفتيـٍ  ًإذىا أىٍيمى ـٍ  آيىاًتوً  لىكيـٍ  وي المَّ  ييبىيّْفي  كىذىًلؾى  أىٍيمىانىكيـٍ  كىاٍحفىظيكا حى كفى  لىعىمَّكي  ﴾تىٍشكيري

 فعؿ أييا اليميف، كفارة في ثبلث خصاؿ فيذه، قاؿ ابف كثير رحمو ا تعالى: "[89: المائدة]
 أف كما الكسكة، مف كأيسر أسيؿ فاإلطعاـ فاألسيؿ باألسيؿ، بدأ كقد باإلجماع، عنو أجزأ الحانث
 مف كاحدة عمى المكمؼ يقدر لـ فإف األعمى، إلى األدنى مف فييا فترقى العتؽ، مف أيسر الكسكة
ـي  يىًجدٍ  لىـٍ  فىمىفٍ ﴿ :تعالىا  قاؿ كما أياـ، ثبلثة بصياـ كفر الثبلث الخصاؿ ىذه ثىةً  فىًصيىا  ﴾أىيَّاـو  ثىبلى
اًمرو  ٍبفً  عيٍقبىةى  عىفٍ ، ك (1)"[89: المائدة]  .(2)"اٍليىًميفً  كىفَّارىةي  ٍذرً النَّ  كىفَّارىةي " :قىاؿى   اً  رىسيكؿً  عىفٍ  ، عى

ف كفارة أثير فعاؿ عمى مشكمة الفقر، حيث إكتعتبر كفارة التَّمتع مف الكفارات التي ليا ت
التَّمتع ليا كقت محدد كؿ عاـ، كعند ذبح اليىدم تصؿ المحكـ إلى الفقراء فيتـ سداد قيٍكًتيـ، قاؿ ا 

ا ًمٍنكيـٍ  كىافى  فىمىفٍ ﴿تعالى:  دىقىةو  أىكٍ  ًصيىاـو  ًمفٍ  فىًفٍديىةه  رىٍأًسوً  ًمفٍ  أىذنل ًبوً  أىكٍ  مىًريضن  أىًمٍنتيـٍ  فىًإذىا نيسيؾو  أىكٍ  صى
جّْ  ًإلىى ًباٍلعيٍمرىةً  تىمىتَّعى  فىمىفٍ  ا اٍلحى يد [196: البقرة] (3)﴾اٍليىٍدمً  ًمفى  اٍستىٍيسىرى  فىمى ، ككذلؾ كفارة قتؿ الصَّ

ٍيدى  تىٍقتيميكا الى  آمىنيكا الًَّذيفى  يىايىاأىيُّ ﴿أثناء اإلحراـ، قاؿ ا تعالى:  ـه  كىأىٍنتيـٍ  الصَّ ري مىفٍ  حي ـٍ  قىتىمىوي  كى  ميتىعىمّْدنا ًمٍنكي

                                                           
 (.159 /3تفسير ابف كثير )( (1
كفي ٍبفي سىًعيدو 1645/ رقـ 1265/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: النذر، باب: ًفي كىفَّارىًة النٍَّذًر )( (2 دَّثىًني ىىاري (، قاؿ: كحى

دَّ  رىاًف: حى نىا، كقىاؿى اآٍلخى : أىٍخبىرى ٍبًد اأٍلىٍعمىى، كىأىٍحمىدي ٍبفي ًعيسىى، قىاؿى ييكنيسي ييكنيسي ٍبفي عى ، كى ًني  ثىنىااأٍلىٍيًميُّ ، أىٍخبىرى اٍبفي كىٍىبو
ٍيًر، عىٍف عيقٍ  ٍف أىًبي اٍلخى ًف ٍبًف ًشمىاسىةى، عى ٍبًد الرٍَّحمى ٍمقىمىةى، عىٍف عى اًرًث، عىٍف كىٍعًب ٍبًف عى ك ٍبفي اٍلحى ، عىٍف عىٍمري اًمرو بىةى ٍبًف عى

: الحديث. رىسيكًؿ اً   قىاؿى
 (.736/ 1فقو السُّنة ) ". انظر:ا إلى ا اليىدم: "ىك ما يييدل مف النىعـ إلى الحـر تقربن ( (3
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زىاءه  الفصؿ الثاني ا ًمٍثؿي  فىجى ـي  النَّعىـً  ًمفى  قىتىؿى  مى ـي  كىفَّارىةه  أىكٍ  اٍلكىٍعبىةً  بىاًلغى  ىىٍدينا ًمٍنكيـٍ  عىٍدؿو  ذىكىا ًبوً  يىٍحكي  أىكٍ  مىسىاًكيفى  طىعىا
ا ذىًلؾى  ؿي عىدٍ  بىاؿى  ًليىذيكؽى  ًصيىامن  العمماء أجمع، قاؿ سيد سابؽ رحمو ا تعالى: "[95: المائدة] ﴾أىٍمًرهً  كى
 ىذا عمى، الغنـ ثـ البقر، ثـ اإلبؿ، األفضؿ أف عمى: كاتفقكا عـ،النَّ  مف إال يككف ال دماليى  أف عمى
 .(1)كذلؾ اةالشَّ  مف أنفع كالبقر لعظميا، لمفقراء، أنفع اإلبؿ ف، ألرتيبالتَّ 

فالميبلحظ أنِّو في حاؿ التَّمتع كاإلتياف بمحظكر مف محظكرات اإلحراـ  يجب في ذلؾ 
يد في أثناء اإلحراـ.  اليىدم، حيث أنو كفارة لما اقترفو اإلنساف مف محظكرات كمف قتؿ الصَّ

 .(2)رابًعا: الن ذور
مىا﴿ال بد مف الكفاء بالنَّذر، قاؿ ا تعالى:   المَّوى  فىًإفَّ  نىٍذرو  ًمفٍ  نىذىٍرتيـٍ  أىكٍ  نىفىقىةو  ًمفٍ  أىٍنفىٍقتيـٍ  كى

مىا يىٍعمىميوي  ارو  ًمفٍ  ًلمظَّاًلًميفى  كى ٍلييكفيكا﴿، كقاؿ ا تعالى: [270: البقرة﴾ ]أىٍنصى ، [29: الحج﴾ ]نيذيكرىىيـٍ  كى
اًئشىةى  كعىفٍ  مىفٍ  فىٍمييًطٍعوي، المَّوى  ييًطيعى  أىفٍ  نىذىرى  فٍ "مى : قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  عىٍنيىا، المَّوي  رىًضيى  عى  أىفٍ  نىذىرى  كى

 .(3)يىٍعًصًو" فىبلى  يىٍعًصيىوي 
ككذلؾ مف عظيـ فائدة النَّذر أنو ييستخرج مف البخيؿ الذم ال يتصدؽ في الغالب بصدقة 

ا، المَّوي  رىًضيى  عيمىرى  نافمة كنحكىا، قاؿ اٍبفى  ٍنييمى ـي  الى  النٍَّذرى  "ًإفَّ : قىاؿى  النًَّبيَّ  أفَّ  عى ، كىالى  شىٍيئنا ييقىدّْ ري  ييؤىخّْ
ا نَّمى ٍيرىةى  أىًبي ، كعىفٍ (4)البىًخيًؿ" ًمفى  ًبالنٍَّذرً  ييٍستىٍخرىجي  كىاً  ـى  اٍبفى  يىٍأتً  "الى : قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ،ىيرى  النٍَّذري  آدى
لىًكفٍ  قىدٍَّرتيوي، قىدٍ  يىكيفٍ  لىـٍ  ًبشىٍيءو  قىدٍ  القىدىري  ييٍمًقيوً  كى  .(5)البىًخيًؿ" ًمفى  ًبوً  أىٍستىٍخًرجي  لىوي، قىدٍَّرتيوي  كى

ٍيفو  ٍبفى  ًعٍمرىاف بنذره حثنا منو لكي يفي بو، عف ؼً مف لـ يى  كذـ النَّبي    عىفً  ،حيصى
ـٍ : "أنو قىاؿى   النًَّبيّْ  ٍيريكي ، الًَّذيفى  ثيَـّ  قىٍرًني، خى ـٍ  ذىكىرى : أىٍدًرم الى : ًعٍمرىافي  قىاؿى  - ييـٍ يىميكنى  الًَّذيفى  ثيَـّ  يىميكنىيي

                                                           
 (.737/ 1فقو السُّنة )( (1
/ 4الكعد بخير أك شر، كشرعان: الكعد بخير خاصة. انظر: الفقو اإلسبلمي كأدلتو لكىبة الزُّحيمي )"النَّذر لغةن: ( (2

 (.231/ 6فاظ المنياج لمشَّربيني ). انظر: "ميغني المحتاج إلى معرفة معاني أل"(. كقيؿ: "التزاـ قيربة لـ تتعيف109
، 6696/ رقـ 142/ 8أخرجو البخارم؛ كتاب: األيماف كالنُّذكر، باب: النٍَّذًر ًفي الطَّاعىًة )( (3 دَّثىنىا أىبيك نيعىٍيـو (، قاؿ: حى

اًئشىةى رىًضيى المَّ  ، عىٍف عى ًمًؾ، عىًف القىاًسـً ٍبًد المى ةى ٍبًف عى ، عىٍف طىٍمحى اًلؾه دَّثىنىا مى ٍنيىا، عىًف النًَّبيّْ حى : الحديث. وي عى  قىاؿى
فىاًء ًبالنٍَّذًر )( (4 دَّثىنىا يىٍحيىى 6692/ رقـ 141/ 8أخرجو البخارم؛ كتاب: األيماف كالنذكر، باب: الكى       (، قاؿ: حى
اًرًث، أى ا دَّثىنىا سىًعيدي ٍبفي الحى ، حى مىٍيمىافى دَّثىنىا فيمىٍيحي ٍبفي سي ، حى اًلحو ـٍ ييٍنيىٍكا ٍبفي صى لى : أىكى ا، يىقيكؿي ٍنييمى نَّوي سىًمعى اٍبفى عيمىرى رىًضيى المَّوي عى

ًف النٍَّذًر، ًإفَّ النًَّبيَّ  : الحديث. عى  قىاؿى

دَّثىنىا ًبٍشري 6609/ رقـ125/ 8أخرجو البخارم؛ كتاب: القدر، باب: ًإٍلقىاًء النٍَّذًر العىٍبدى ًإلىى القىدىًر )( (5     (، قاؿ: حى
ٍيرىةى ا اـً ٍبًف مينىبّْوو، عىٍف أىًبي ىيرى ، عىٍف ىىمَّ نىا مىٍعمىره ٍبدي المًَّو، أىٍخبىرى نىا عى ، أىٍخبىرى مَّدو ًف النًَّبيّْ ٍبفي ميحى : الحديث. ، عى  قىاؿى
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كفى  قىٍكـه، يىًجيءي  ثيَـّ  - قىٍرًنوً  بىٍعدى  ثىبلىثنا أىكٍ  ًثٍنتىٍيفً  الفصؿ الثاني ، كىالى  يىٍنًذري كنيكفى  يىفيكفى يىخي ، كىالى  كى يىٍشيىديكفى  ييٍؤتىمىنيكفى  كىالى  كى
، يىٍظيىري  ييٍستىٍشيىديكفى ـي  كى  .(1)"السّْمىفي  ًفيًي

خص بأف يتصدؽ عمى الفقراء أك بأم شيء مباح ككفى بما نذر فيذا يؤدم فإذا نذر الشَّ 
دقات إلى الفقراء مما ييساعدىـ في تمبية ما يحتاجكنو مف مقكمات الحياة.  إلى كصكؿ الماؿ كالصَّ

 .(2)خامًسا: الجزية
 ييٍؤًمنيكفى  الى  الًَّذيفى  قىاًتميكا﴿فيرضت الجزية عمى أىؿ الذّْمة مف أىؿ الكتاب، قاؿ ا تعالى: 

رّْميكفى  كىالى  اآٍلًخرً  ًباٍليىٍكـً  كىالى  ًبالمَّوً  ا ييحى ـى  مى رَّ ؽّْ  ًديفى  يىًدينيكفى  كىالى  كىرىسيكليوي  المَّوي  حى  اٍلًكتىابى  أيكتيكا الًَّذيفى  ًمفى  اٍلحى
تَّى كفى  كىىيـٍ  يىدو  عىفٍ  اٍلًجٍزيىةى  ييٍعطيكا حى اًغري ند ًكسرل: بف شعبة  الميًغيرىةي  ، كقىاؿى [29: التكبة﴾ ]صى  ًلجي

نىا بّْنىا رىسيكؿي  نىًبيُّنىا ... فىأىمىرى تَّى نيقىاًتمىكيـٍ  "أىفٍ   رى ... الحديث، (3)الًجٍزيىةى" تيؤىدُّكا أىكٍ  كىٍحدىهي، المَّوى  تىٍعبيديكا حى
ٍيدىةى بف الحصيب  مىى أىًميرنا أىمَّرى  ًإذىا  اً  رىسيكؿي  كىافى : كقاؿ بيرى ، عى ٍيشو اهي  سىًريَّةو، أىكٍ  جى  ًفي أىٍكصى

ًتوً  اصَّ مىفٍ  اً، ًبتىٍقكىل خى ٍيرنا، اٍلميٍسًمًميفى  ًمفى  مىعىوي  كى كا: قىاؿى  ثيَـّ  خى  مىفٍ  قىاًتميكا اً، سىًبيؿً  ًفي اً  ًباٍسـً  "اٍغزي
ٍمييـي  أىبىٍكا ىيـٍ  فىًإفٍ  ًباً... كىفىرى   ... الحديث.(4)اٍلًجٍزيىةى" فىسى

ًظيفة ذ منيـ إلقامتيـ بدار اإلسبلـ، قاؿ ابف قدامو رحمو ا تعالى: "كىيحيث تؤخ   الكى
 .(5)عاـ" كيؿّْ  في اإلسبلـ بدار إلقامتو الكافر، مف المىٍأخكذة

 كبأخذ الجزية كدفعيا لممسمميف تقي أك تعالج مشكمة الفقر عند مف كاف فقيرنا مف المسمميف.

                                                           
(، قاؿ: 6695/ رقـ 142 – 141/ 8أخرجو البخارم؛ كتاب: األيماف كالنذكر، باب: ًإثٍـً مىٍف الى يىًفي ًبالنٍَّذًر )( (1

ـي ٍبفي مي  دَّثىنىا زىٍىدى ٍمرىةى، حى دَّثىًني أىبيك جى : حى ، عىٍف شيٍعبىةى، قىاؿى ٍف يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو دَّثىنىا ميسىدَّده، عى : سىًمٍعتي ًعٍمرىافى حى ، قىاؿى رّْبو ضى
، عىًف النًَّبيّْ ا دّْثي ٍيفو ييحى : الحديث. ٍبفى حيصى  قىاؿى

". انظر: المغني البف قدامة )الجزية: "كىًىيى اٍلكى ( (2 اـو ـً ًفي كيؿّْ عى ٍسبلى ًتًو ًبدىاًر اإٍلً قىامى كذىةي ًمٍف اٍلكىاًفًر، إًلً ٍأخي / 9ًظيفىةي اٍلمى
328.) 

ٍرًب )( (3 دَّثىنىا 3159/ رقـ 97/ 4أخرجو البخارم؛ كتاب: الجزية، باب: الًجٍزيىًة كىالميكىادىعىًة مىعى أىٍىًؿ الحى (، قاؿ: حى
دَّثىنىا سىعً  الفىٍضؿي  ، حى مىٍيمىافى دَّثىنىا الميٍعتىًمري ٍبفي سي ، حى قّْيُّ ٍعفىرو الرَّ ٍبدي المًَّو ٍبفي جى دَّثىنىا عى ، حى ، ٍبفي يىٍعقيكبى يدي ٍبفي عيبىٍيًد المًَّو الثَّقىًفيُّ

بىٍيرً  ، عىٍف جي بىٍيرو ًزيىادي ٍبفي جي ، كى ًنيُّ ٍبًد المًَّو الميزى دَّثىنىا بىٍكري ٍبفي عى اًر...  حى : بىعىثى عيمىري النَّاسى ًفي أىٍفنىاًء األىٍمصى يَّةى، قىاؿى ٍبًف حى
 الحديث.

ـٍ ًبآدىابً  ((4 ًصيًَّتًو ًإيَّاىي مىى اٍلبيعيكًث، كىكى اـً اأٍليمىرىاءى عى مى اٍلغىٍزًك  أخرجو مسمـ؛ كتاب: الجياد كالسّْير، باب: تىٍأًميًر اإٍلً
ٍيًرىىا ) ًف يىٍعًني (، ق1713/ رقـ 1357/ 3كىغى ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىًني عى ، كىالمٍَّفظي لىوي، حى ٍبدي اً ٍبفي ىىاًشـو دَّثىًني عى         اؿ: كحى

 : ٍف أىًبيًو، قىاؿى ٍيدىةى، عى مىٍيمىافى ٍبًف بيرى ، عىٍف سي ٍرثىدو ٍمقىمىةى ٍبًف مى ، عىٍف عى دَّثىنىا سيٍفيىافي ، حى ذىا أىمَّرى إً  كىافى رىسيكؿي اً اٍبفى مىٍيًدمٍّ
ٍيرنا، ثي  مىٍف مىعىوي ًمفى اٍلميٍسًمًميفى خى ًتًو ًبتىٍقكىل اً، كى اصَّ اهي ًفي خى ، أىٍك سىًريَّةو، أىٍكصى ٍيشو مىى جى كا ًباٍسـً اً أىًميرنا عى : "اٍغزي َـّ قىاؿى

ٍف كىفىرى ًباً... الحديث. ًفي سىًبيًؿ اً، قىاًتميكا مى
  

 (.328/ 9الميغني )( (5
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 سادًسا: الخراج. الفصؿ الثاني
ا تىٍسأىليييـٍ  ـٍ أى ﴿قاؿ ا تعالى:  ٍرجن رىاجي  خى بّْؾى  فىخى ٍيره  رى ٍيري  كىىيكى  خى ، [72: المؤمنكف﴾ ]الرَّاًزًقيفى  خى

قكؽ مف األرض ًرقىاب عمى كيًضع ما كقد عرؼ المىاكىٍردم رحمو ا تعالى الخراج بقكلو: "فيك  حي
رىاج(1)عنيا" تيؤىدل راج الًجزية أفَّ  كما رضاأل ًجزية ىك ، كقاؿ ابف القيـ رحمو ا تعالى: "الخى  خى

راج ييقىدَّر ًبقىٍدر (2)الرّْقاب" ، فمف خبلؿ ماؿ الخراج يتـ سداد عيش الفقراء ككفايتيـ، كخاصة أف الخى
 كىٍثرة األرض كًقمَّتيا.

 سابًعا: الر كاز. 
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  ًفي: قىاؿى   المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ :  ىيرى " الرّْكىازً  "... كى ميسي الخي

 حقيقة في ، كلمعمماء(3)
اىمية، الثَّاني: كينيكز مف األرض في المىدفكف الماؿ أنَّو "األنكؿ:: قكالف الرّْكاز المىعىادف" أنو الجى

(4). 
مىقو الذم كالًفضة الذَّىب فيك الرّْكىاز كأما قاؿ أبك يكسؼ رحمو ا تعالى: "  في  ا خى

ًمقت، يكـ األرض ا فيو خي ميس؛ أيضن  أك ذىب فيو - أحدو  ممؾ غير في عادينا كىٍنزنا أصاب فمف الخي
ة ٍكىىر أك فضَّ ميس ذلؾ في فإف -ثياب  أك جى  الغنيمة بمنزلة كىك أصابو، لمذم أخماسو كأىٍربىعىة الخي
مَّس القكـ ييٍغنىمييىا فىمىييـ" بىًقي كما فىتيخى

(5). 
لفقر إلى الغنى مما فمف كجد ماالن مدفكننا في األرض سيتحكؿ حالو كحاؿ أبنائو مف ا

ييساىـ في حؿ مشكمة الفقر، ككقايتيـ منيا، ككذلؾ لما ييفرض عميو بإخراج الخمس مما كجد مف 
 ىذا الماؿ سيشارؾ فيو المسمميف فيعـ الخير عمى الجميع.

 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.227األحكاـ السيمطانية )ص( (1
 (.245/ 1أحكاـ أىؿ الذّْمة )( (2

ٍبدي المًَّو 1499/ رقـ 130/ 2أخرجو البخارم؛ كتاب: الزَّكاة، باب: ًفي الرّْكىاًز الخيميسي )( (3 دَّثىنىا عى       (، قاؿ: حى
، عىٍف سىًعيًد ٍبفً ا ، عىًف اٍبًف ًشيىابو اًلؾه نىا مى ، أىٍخبىرى مىمىةى ٍبًف عىٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف  ٍبفي ييكسيؼى ٍف أىًبي سى         الميسىيًّْب، كىعى

ٍيرىةى  : الحديث. : أىفَّ رىسيكؿى المًَّو أىًبي ىيرى  قىاؿى
 (.535/ 1سبؿ السَّبلـ لمصنعاني )( (4
 (.32الخراج ألبي يكسؼ )ص( (5
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 األمواؿ.طوعية في الحقوؽ الت   المقصد الث اني: الفصؿ الثاني
 .(1)أواًل: الوصية

مى  كيًتبى ﴿قاؿ ا تعالى:  ـٍ عى رى  ًإذىا ٍيكي ـي  حىضى دىكي ٍيرنا تىرىؾى  ًإفٍ  اٍلمىٍكتي  أىحى ًصيَّةي  خى  ًلٍمكىاًلدىٍيفً  اٍلكى
ًبيفى  كؼً  كىاأٍلىٍقرى قِّا ًباٍلمىٍعري مىى حى ٍبدً  عىفٍ ، ك [180: البقرة] ﴾اٍلميتًَّقيفى  عى ٍنييمىا المَّوي  رىًضيى  عيمىرى  ٍبفً  المَّوً  عى : عى

ا: قىاؿى   المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ  ؽُّ  "مى ًصيَّتيوي  ًإالَّ  لىٍيمىتىٍيفً  يىًبيتي  ًفيًو، ييكًصي شىٍيءه  لىوي  ميٍسًمـو  اٍمًرئو  حى  مىٍكتيكبىةه  كىكى
 كفكي تى  أفٍ  إال لممسمـ ياطتً حٍ كاالً  ـزٍ الحى  ما الحديث معنىتعالى: " ا رحمو افعيالشَّ  قاؿ، (2)ًعٍندىهي"

 ما فييا تبكٍ كيى  ،فييا عميو يدشٍ كيي  توحَّ صً  في تبياكٍ يى  أفك  عجيمياتى  ستحبكيي  ،دهنٍ عً  كتكبةمى  تويَّ صً كى 
 .(3)"يابً  وقى ألحى  بو ةيَّ صً الكى  إلى حتاجيى  أمر لو ددَّ جى تى  فإف ،إليو حتاجيى 

قاؿ ، ة فبيا يتـ انتقاؿ الماؿ مف األغنياء إلى الفقراءيَّ صً بادرة إلى كتابة الكى المي كال بد مف 
ًصيَّةا : "أفرحمو ا تعالى ابف حجر ا فيمف مىٍندكبة تىكيكف كقد كاجبة تىكيكف قد لكى  كىثرة منيا رىجى

مىٍكركىة ميبىاحة عىٍكسو، في األىٍجر، كى رمة فيو، األمراف اٍستىكل فيمف كى ميحى  فييا كاف إذا فيما كى
 .(4)إٍضرىار"

أف جعؿ الكصية في غير الكرثة، ليككف ذلؾ أنفع لممسمميف، كليجعؿ  كمف عظيـ أمره 
 :يىقيكؿي   المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي  ، أيمىامىةى عٍف أىبىي اؿ ييكزع عمى أكبر عدد ممكف مف غير الكرثة، الم
قَّوي  حىؽٍّ  ًذم كيؿَّ  أىٍعطىى قىدٍ  المَّوى  ًإفَّ " ًصيَّةى  فىبلى  حى  .(5)"ًلكىاًرثو  كى

                                                           
ٍيتي الشَّ  ((1 : "ًىيى ميٍشتىقَّة ًمف كىصى يىاًتًو قىاؿى اأٍلىٍزىىًرمُّ ا كىافى ًفي حى ؿ مى ًصيَّة أًلىنَّو كىصى سيمّْيىت كى ٍمتيو كى يء أيكًصيو ًإذا كىصى

ا بىٍعدىه". انظر: شرح النَّككم عمى مسمـ لمنككم )  (.74/ 11ًبمى
قىٍكًؿ النًَّبيّْ  ((2 ايىا كى ٍكتيكبىةه عً أخرجو البخارم؛ كتاب: الكصايا، باب: الكىصى ًؿ مى ًصيَّةي الرَّجي / رقـ 2/ 4ٍندىهي" ): "كى

ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّ 2738 ، عىٍف عى ، عىٍف نىاًفعو اًلؾه نىا مى ، أىٍخبىرى ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى دَّثىنىا عى ا: أىفَّ (، قاؿ: حى ٍنييمى وي عى
: الحديث. رىسيكؿى المًَّو   قىاؿى

 (.75/ 11شرح النَّككم عمى مسمـ ) ((3
 (.359/ 5فتح البارم ) ((4
ًصيًَّة ًلٍمكىاًرًث ) كأخرجو أب( (5 اءى ًفي اٍلكى (، قاؿ: 2870/ رقـ 114/ 3داكد في سننو؛ كتاب: الكصايا، باب: مىا جى

، سىًمٍعتي أىبىا أيمىامى  ، عىٍف شيرىٍحًبيؿى ٍبًف ميٍسًمـو دَّثىنىا اٍبفي عىيَّاشو ٍبدي اٍلكىىَّاًب ٍبفي نىٍجدىةى، حى دَّثىنىا عى  ٍعتي رىسيكؿى المًَّو ، سىمً  ةى حى
: الحديث.  يىقيكؿي
 تخريج الحديث:

/ رقـ 905/ 2في سننو )(، كابف ماجو مف طريقو 30716رقـ / 208/ 6أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو )
       ( عف أًبي الميغيرة22294/ رقـ 628/ 36( عف ىشاـ بف عمار بمثمو، كأخرجو أحمد في مسنده )2713

، كأخرجو البييقي في سننو الكبرل )عبد القدكس بف الحج" ( مف طريؽ عبد الجبار 12405/ رقـ 399/ 6اج" مطكالن



حؿ المشكالت  خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج       

 
361 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفصؿ الخامس

 الفصؿ الثاني
                                                                                                                                                                          

بف عاصـ بمثمو، ثبلثتيـ )ىشاـ بف عمار، أبك المغيرة، عبد الجبار بف عاصـ( عف إسماعيؿ بف عياش، عف = ا
بف عياش عف محمد  ( مف طريؽ إسماعيؿ7531/ رقـ 114/ 8شيرحبيؿ بف مسمـ، كأخرجو الطَّبراني في معجمو )

 . بف زياد بمثمو، كبلىما )شيرحبيؿ بف مسمـ، محمد بف زياد( عف أبي أيمامة "صدم بف عجبلف"ا
 دراسة رواة اإلسناد:

بف حامد الخكالني الشَّامي: صدكؽ، قاؿ يحيى بف معيف: "ثقة"، كقاؿ في مكضع  ُشرحبيؿ بف مسمـفي إسناده 
          اؿ الذَّىبي: "تابعي مشيكر"، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ فيو ليف".آخر: "ضعيؼ"، كقاؿ العجمي: "ثقة"، كق

الثّْقات لمعجمي (، 340/ 4عديؿ البف أبي حاتـ )(، الجرح كالتَّ 428/ 4ركاية الدُّكرم ) -انظر: تاريخ ابف معيف 
عفاء لمذىبي )(، 451/ 1)  (.2771/ رقـ 265)صالبف حجر (، تقريب التَّيذيب 296/ 1المغني في الضُّ

سماعيؿ بف عياش بف سميـ العنسي أبك عتبة الحمصي: ثقة في ركايتو عف أىؿ بمده مخمط في غيرىـ، قاؿ  وا 
ا: "إذا حدثؾ عمف يعرؼ فاكتب  يحيى بف معيف: "ثقة"، كزاد في مكضع آخر: "ثقة إذا حدث عف ثقة"، كقاؿ أيضن

مىعى  اًعيؿ بف عىيَّاش يٍقعد كى ثىة أىك أىٍربىعىة فىيٍقرىأ كتابنا كىـ مىعىو كىالنَّاس مجتمعكف ثَـّ يمقيو عنو"، كقاؿ مرة: "كىافى ًإٍسمى وي ثىبلى
ثىة أىك اأٍلىٍربىعىة سىًمعت يحيى يىقيكؿ شًيدت ًإسٍ  لـ ينظر ًفي اٍلكتاب ًإالَّ أيكلىًئؾى الثَّبلى ًميعنا كى اًعيؿ ًإلىٍيًيـ فيكتبكنو جى       مى

ا: "كىافى  بف عىيَّاش كىىيكى يحدث ىىكىذىا فىمـا لىًكنّْي شيدتو يممى إمبلء فىكتبت عىنوي"، كقاؿ أيضن أكف آخذ ًمٍنوي شىٍيئا كى
ا: "ليس بو بأس"، كقاؿ في مكضع آخر:  ًليد"، كقاؿ أيضن اًعيؿ بف عىيَّاش أحب ًإلىى أىؿ الشَّاـ مف بىًقيَّة بف اٍلكى ًإٍسمى

رً  ٍفكىافى كىجى دَّثى عىًف الشَّاًميّْيفى عىٍف صى "، كقاؿ "ًإذىا حى ا ًشٍئتى مىطىوي مى ذا حدث عىف اٍلًعرىاًقٌييف كالمدنييف خى ًحيح كىاً  ًديثو صى يرو فىحى
      يزيد بف ىاركف: " ما رأيت شامينا كال عراقينا أحفظ مف إسماعيؿ بف عياش"، كقاؿ النَّسائي: "ضعيؼ"، كقاؿ 

ليف يكتب حديثو ال أعمـ أحدا ؿ أبك حاتـ: "ف كالعراقييف"، كقاأبك زرعة: "صدكؽ إال أنو غمط في حديث الحجازيي
كؼ عنو إال أبك إسحاؽ الفزارم"، كقاؿ ابف عدم: "حديث العراقييف إذا ركاه ابف عياش عنيـ، فبل يخمك مف غمط 
يغمط فيو، إما أف يككف حديثنا مكصكالن يرسمو أك مرسبلن يكصمو أك مكقكفنا يرفعو، كحديثو عف الشَّامييف إذا ركل عنو 

فيك مستقيـ الحديث، كفي الجممة إسماعيؿ بف عياش ممف يكتب حديثو كيحتج بو في حديث الشَّامييف خاصة"، ثقة 
 يتو عف أىؿ بمده مخمط في غيرىـ".قاؿ ابف حجر: "صدكؽ في ركا

(، تاريخ ابف 80/ 1ركاية ابف محرز ) -(، تاريخ ابف معيف 411/ 4ركاية الٌدكرم ) -انظر: تاريخ ابف معيف 
ركاية  -(، تاريخ ابف معيف 384/ 4ركاية الٌدكرم ) -(، تاريخ ابف معيف 239/ 2ركاية ابف محرز ) -معيف 

(، الجرح كالتَّعديؿ 124/ 1(، المجركحيف البف ًحبَّاف )192/ 2(، الجرح كالتَّعديؿ البف أبي حاتـ )432/ 4الدُّكرم )
عفاء كالمتركككف لمنَّسائي 191/ 2البف أبي حاتـ ) (، 192/ 2عديؿ البف أبي حاتـ )(، الجرح كالتَّ 16)ص (، الضُّ

 (.473/ رقـ 109(، تقريب التَّيذيب البف حجر )ص488/ 1)البف عدم الكامؿ في ضعفاء الرّْجاؿ 
 كباقي ركاتو ثقات.

 الحكـ عمى الحديث:
حيح لغيره؛ ألجؿ شيرحبيؿ بف مسمـ: صدكؽ، كقد تيكبع مف قً   –بىؿ محمد بف زياد قمت: حسف اإلسناد يرتقي إلى الصَّ

كىك: محمد بف زياد األلياني، أبك سفياف الحمصي، ثقة. انظر: تقريب التَّيذيب البف حجر  -كما بينت في التَّخريج
مد (، كأما إسماعيؿ بف عياش فيك ثقة عف الشَّامييف، كقد ركاه عف )شيرحبيؿ بف مسمـ، مح5889/ رقـ 479)ص

(: "صحيح"، 2713/ رقـ 213/ 6األلباني في صحيح كضعيؼ سنف ابف ماجو )قاؿ  بف زياد( ككبلىما مف الشَّاـ،ا
 أعمـ.تعالى (: "حديث صحيح". كا 2713/ رقـ 18/ 4كقاؿ شعيب األرنؤكط في تعميقاتو عمى سنف ابف ماجو )
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ا، المَّوي  رىًضيى  عىبَّاسو  اٍبفً  عىفً  الفصؿ الثاني ٍنييمى لىًد،ًلمٍ  المىاؿي  كىافى " :قىاؿى  عى كىانىتً  كى ًصيَّةي  كى  ًمفٍ  المَّوي  فىنىسىخى  ًلٍمكىاًلدىٍيًف، الكى
ا ذىًلؾى  ، مى عىؿى  أىحىبَّ ظّْ  ًمٍثؿى  ًلمذَّكىرً  فىجى عىؿى  األيٍنثىيىٍيًف، حى ٍيفً  كىجى ، ًمٍنييمىا كىاًحدو  ًلكيؿّْ  ًلؤٍلىبىكى عىؿى  السُّديسى ٍرأىةً  كىجى  ًلٍممى
بيعى، الثُّميفى  ٍكجً  كىالرُّ ًلمزَّ بيعى  الشٍَّطرى  كى ، فعندما ييكصي الغني بثمث مالو لمفقراء فسكؼ ييٍغًنيىيـ ذلؾ (1)"كىالرُّ

 كيحمييـ مف الفقر. 
 .(2)صدقة الت طوعا: ثانيً 

دقات أبكابيا كاسعة كأجرىا عظيـ،  ا المَّوى  ييٍقًرضي  الًَّذم ذىا مىفٍ تعالى: ﴿ا قاؿ الصَّ  قىٍرضن
سىننا اًعفىوي  حى يىٍبسيطي  يىٍقًبضي  كىالمَّوي  كىًثيرىةن  عىافناأىضٍ  لىوي  فىييضى لىٍيوً  كى عيكفى  كىاً         عىٍف ، ك [245: البقرة] ﴾تيٍرجى

ٍيرىةى  ،  ، عىًف النًَّبيّْ أىًبي ىيرى اـه عىٍدؿه : "سىٍبعىةه ييًظمُّييـي المَّوي تىعىالىى ًفي ًظمًّْو يىٍكـى الى ًظؿَّ ًإالَّ ًظمُّوي: ًإمى قىاؿى
شىابّّ نى  مىيٍ كى ابَّا ًفي المًَّو، اٍجتىمىعىا عى ؿه قىٍمبيوي ميعىمَّؽه ًفي المىسىاًجًد، كىرىجيبلىًف تىحى ًو شىأى ًفي ًعبىادىًة المًَّو، كىرىجي

دَّ  ؿه تىصى اؼي المَّوى، كىرىجي : ًإنّْي أىخى مىاؿو فىقىاؿى ٍتوي اٍمرىأىةه ذىاتي مىٍنًصبو كىجى ؿه دىعى مىٍيًو، كىرىجي تىفىرَّقىا عى دىقىةو ؽى كى ًبصى
ٍينىاهي" ٍت عى اًلينا، فىفىاضى ؿه ذىكىرى المَّوى خى ا تيٍنًفؽي يىًمينيوي، كىرىجي اليوي مى ـى ًشمى تَّى الى تىٍعمى فىأىٍخفىاىىا حى
عىٍف أىًبي ، ك (3)

ٍدًرمّْ  : بىٍينىمىا نىٍحفي ًفي سىفىرو مىعى النًَّبيّْ سىًعيدو اٍلخي مىى رىاًحمى  ، قىاؿى ؿه عى اءى رىجي عىؿى ًإٍذ جى : فىجى ةو لىوي، قىاؿى
، فىقىاؿى رىسيكؿي اً  ًشمىاالن رىهي يىًميننا كى مىى مىٍف الى يىٍصًرؼي بىصى ، فىٍميىعيٍد ًبًو عى : "مىٍف كىافى مىعىوي فىٍضؿي ظىٍيرو

 : مىى مىٍف الى زىادى لىوي"، قىاؿى ، فىٍميىعيٍد ًبًو عى مىٍف كىافى لىوي فىٍضؿه ًمٍف زىادو اًؿ مىا ظىٍيرى لىوي، كى فىذىكىرى ًمٍف أىٍصنىاًؼ اٍلمى
دو ًمنَّا ًفي فىٍضؿو  ؽَّ أًلىحى تَّى رىأىٍينىا أىنَّوي الى حى ذىكىرى حى
(4). 

                                                           
ًصيَّةى ًلكىاًرثو )( (1 دَّثىنى 2747/ رقـ 4/ 4أخرجو البخارم؛ كتاب: الكصايا، باب: الى كى ، عىٍف (، قاؿ: حى مَّدي ٍبفي ييكسيؼى ا ميحى

: الحديث. ا، قىاؿى ٍنييمى ًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى ، عى ، عىٍف عىطىاءو ٍرقىاءى، عىًف اٍبًف أىًبي نىًجيحو كى
 

. كيرل الفقياء (61 ص) عريفاتالتَّ انظر:  .كالكاجبات الفرض عمى زيادة شرع لما اسـقاؿ الجرجاني: التَّطكع: ( (2
 [158: البقرة] ﴾خيران  تطكع كمف: ﴿تعالى قكلو مف مأخكذ العبادات، مف بفرض ليس بما تعالى ا إلى التَّقرب أنَّو:

مىفٍ }. (23/ 3)كىبة الزحيمي  كأدلتو اإلسبلمي الفقوانظر:  ٍيرنا تىطىكَّعى  كى  [158: البقرة{ ] خى
دىقىًة ًباليىًمي ((3 دَّثىنىا يىٍحيىى، 1423/ رقـ 111/ 2ًف )أخرجو البخارم؛ كتاب: الزَّكاة، باب: الصَّ دَّثىنىا ميسىدَّده، حى (، قاؿ: حى

ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى ، عى ٍفًص ٍبًف عىاًصـو ٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف حى بىٍيبي ٍبفي عى دَّثىًني خي : حى ًف النًَّبيّْ عىٍف عيبىٍيًد المًَّو، قىاؿى :  ، عى قىاؿى
 الحديث.

اًؿ )أخرجو مسمـ؛ كتاب: المقط ((4 كًؿ اٍلمى دَّثىنىا 1728/ رقـ 1354/ 3ة، باب: اٍسًتٍحبىاًب اٍلميؤىاسىاًة ًبفيضي (، قاؿ: حى
ٍدًرمّْ  ٍف أىًبي نىٍضرىةى، عىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي دَّثىنىا أىبيك اأٍلىٍشيىًب، عى ، حى كخى : الحديث.شىٍيبىافي ٍبفي فىرُّ  ، قىاؿى
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ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  الفصؿ الثاني ٍنوي، المَّوي  رىًضيى  ىيرى سيبلىمىى "كيؿُّ : المًَّو  رىسيكؿي  قىاؿى : قىاؿى  عى
مىٍيوً  النَّاسً  ًمفى  (1)  عى

دىقىةه، دىقىةه" النَّاسً  بىٍيفى  يىٍعًدؿي  الشٍَّمسي  ًفيوً  ميعي تىطٍ  يىٍكـو  كيؿَّ  صى  .(2)صى
دقات كلكنيا بنكع مختمؼ، يستطيع الفقراء الك  ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ قياـ بالصَّ اءى : قىاؿى  ، ىيرى  جى

اتً  األىٍمكىاؿً  ًمفى  (3)الدُّثيكرً  أىٍىؿي  ذىىىبى : فىقىاليكا ، النًَّبيّْ  ًإلىى الفيقىرىاءي  ًقيـً  كىالنًَّعيـً  عيبلى،ال ًبالدَّرىجى مُّكفى  المي  ييصى
مّْي، كىمىا يىصيكميكفى  نيصى كـي، كىمىا كى لىييـٍ  نىصي ، ًبيىا، يىحيجُّكفى  أىٍمكىاؿو  ًمفٍ  فىٍضؿه  كى كفى يىٍعتىًمري ، كى اًىديكفى ييجى  كى

، دَّقيكفى يىتىصى دّْثيكيـٍ  أىالى ": قىاؿى  كى ٍذتيـٍ  ًإفٍ  أيحى ٍكتيـٍ  أىخى ـٍ  مىفٍ  أىٍدرى لىـٍ  سىبىقىكي ـٍ  كى ده  ييٍدًرٍككي ، أىحى ـٍ كيٍنتيـٍ  بىٍعدىكي ٍيرى  كى  مىفٍ  خى
تىٍحمىديكفى  تيسىبّْحيكفى  ًمٍثمىوي  عىًمؿى  مىفٍ  ًإالَّ  ظىٍيرىانىٍيوً  بىٍيفى  أىٍنتيـٍ  كفى  كى تيكىبّْري ٍمؼى  كى بلىةو  كيؿّْ  خى ثىبلىًثيفى  ثىبلىثنا صى  ،"كى

نىا فىقىاؿى  بىٍينىنىا، فىاٍختىمىٍفنىا ، ثىبلىثنا سىبّْحي ني : بىٍعضي ثىبلىًثيفى نىٍحمىدي  كى ، ثىبلىثنا كى ثىبلىًثيفى نيكىبّْري  كى ، أىٍربىعنا كى ثىبلىًثيفى  كى
ٍعتي  افى ": تىقيكؿي : فىقىاؿى  ًإلىٍيًو، فىرىجى ٍمدي  المًَّو، سيٍبحى ، كىالمَّوي  ًلمًَّو، كىالحى تَّى أىٍكبىري  ثىبلىثنا كيمًّْيفَّ  ًمٍنييفَّ  يىكيكفى  حى
ثىبلىًثيفى   .(4)"كى

دقات، أف   تعالى:ا قاؿ ، دقات بالجزاء األخركمالصَّ  تبطري كمما ييشجع عمى إخراج الصَّ
بَّةو أىٍنبىتىٍت سىٍبعى سىنىاًبؿى ًفي كيؿّْ سيٍنبي  ـٍ ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىمىثىًؿ حى ثىؿي الًَّذيفى ييٍنًفقيكفى أىٍمكىالىيي بَّةو كىالمَّوي ﴿مى مىةو ًمائىةي حى

اًعؼي  ًميـه﴾ ]البقرة:  ييضى ٍف يىشىاءي كىالمَّوي كىاًسعه عى ٍيرىةى ، ك [261ًلمى ٍف أىًبي ىيرى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو عى : ، قىاؿى
فَّ المَّوى يىتىقىبَّمييى  ، كىاً  ، كىالى يىٍقبىؿي المَّوي ًإالَّ الطَّيّْبى دَّؽى ًبعىٍدًؿ تىٍمرىةو ًمٍف كىٍسبو طىيّْبو بّْييىا  ا ًبيىًميًنًو،"مىٍف تىصى ثيَـّ ييرى

ـٍ فىميكَّهي  ديكي بّْي أىحى ا ييرى اًحًبًو، كىمى بىًؿ"(5)ًلصى تَّى تىكيكفى ًمٍثؿى الجى دىقىاًت  تيٍبديكا ًإفٍ ﴿قاؿ ا تعالى: ، ك (6)، حى  الصَّ

                                                           
ـي ا( (1 مىفىاًصًمًو". انظر: شرح قاؿ النَّككم: "كىأىٍصميوي ًعظىا ًميًع ًعظىاـً اٍلبىدىًف كى سىاًئًر اٍلكىؼّْ ثيَـّ اٍستيٍعًمؿى ًفي جى اًبًع كى أٍلىصى

 (.233/ 5النَّككم عمى مسمـ )
ـٍ )( (2 مح، باب: فىٍضًؿ اإًلٍصبلىًح بىٍيفى النَّاًس، كىالعىٍدًؿ بىٍينىيي (، قاؿ: 2707/ رقـ 187/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: الصُّ
ٍيرىةى حى  ، عىٍف أىًبي ىيرى اـو ، عىٍف ىىمَّ نىا مىٍعمىره زَّاًؽ، أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ نىا عى ، أىٍخبىرى اؽي ٍبفي مىٍنصيكرو : قىاؿى  دَّثىنىا ًإٍسحى ٍنوي، قىاؿى رىًضيى المَّوي عى

 : الحديث.رىسيكؿي المًَّو 

". انظر( (3  (.92/ 5: شرح النَّككم عمى مسمـ )الدُّثكر: "كىاًحديىىا دىثىره كىىيكى اٍلمىاؿي اٍلكىًثيري
بلىًة )( (4 ، 843/ رقـ 168/ 1أخرجو البخارم؛ كتاب: األذاف، باب: الذٍّْكًر بىٍعدى الصَّ مَّدي ٍبفي أىًبي بىٍكرو دَّثىنىا ميحى (، قاؿ: حى

، عىٍف أى  اًلحو ، عىٍف أىًبي صى ، عىٍف عيبىٍيًد المًَّو، عىٍف سيمىيٍّ دَّثىنىا ميٍعتىًمره : حى ٍيرىةى قىاؿى اءى الفيقىرىاءي... الحديث.ًبي ىيرى : جى  ، قىاؿى
غير". انظر: النَّياية في غريب الحديث كاألثر )( (5 (. قاؿ النَّككم: "سيمّْيى 474/ 3قاؿ ابف األثير: "الفىميٌك: الميٍيري الصَّ

ًو أىم فيًصؿ كىعيًزؿ". انظر: شرح النَّككم عمى ٍف أيمّْ  (.99/ 7مسمـ ) ًبذىًلؾى ألنَّو فيمّْيى عى
دىقىًة ًمٍف كىٍسبو طىيّْبو ًلقىٍكًلًو:  ((6 دىقىاًت، كىالمَّوي الى ييًحبُّ كيؿَّ كىفَّارو ﴿أخرجو البخارم؛ كتاب: الزَّكاة، باب: الصَّ ييٍرًبي الصَّ كى

بلىةى كىآتىكيا الزَّ  اًت كىأىقىاميكا الصَّ اًلحى ًمميكا الصَّ ، ًإفَّ الًَّذيفى آمىنيكا كىعى ـٍ أىًثيـو ـٍ كىالى ىي مىٍيًي ٍكؼه عى ـٍ كىالى خى بًّْي ـٍ ًعٍندى رى ـٍ أىٍجريىي كىاةى، لىيي
نيكفى  دَّثىنىا (، قاؿ: 1410/ رقـ 108/ 2[ )277]البقرة:  ﴾يىٍحزى ، سىًمعى أىبىا النٍَّضًر، حى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميًنيرو دَّثىنىا عى =        حى
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فٍ  ًىيى  فىًنًعمَّا الفصؿ الثاني تيٍؤتيكىىا تيٍخفيكىىا كىاً  ٍيره  فىييكى  اٍلفيقىرىاءى  كى ـٍ  خى ييكىفّْري  لىكي ـٍ  كى ٍنكي ـٍ  فٍ مً  عى  تىٍعمىميكفى  ًبمىا كىالمَّوي  سىيّْئىاًتكي
ًبيره   .[271: البقرة] ﴾خى

ٍيرىةى كما نىقيص ماؿ مف صدقة، ف : ، عىٍف رىسيكًؿ اً  عىٍف أىًبي ىيرى دىقىةه "، قىاؿى ٍت صى ا نىقىصى مى
ده  عى أىحى ا تىكىاضى مى ، ًإالَّ ًعزِّا، كى ٍبدنا ًبعىٍفكو مىا زىادى اي عى ، كى فىعىوي اي" ًمٍف مىاؿو           ، قاؿ (1)ًلمًَّو ًإالَّ رى

رَّات عنو كيىٍدفىع فيو ييبىارىؾ أنَّو معناه: أحديىما كىٍجييف فيو النَّككم رحمو ا تعالى: "ذىكىركا  المىضى
بر كرة نىٍقص فىيىٍنجى ًفيَّة، ًبالبىرىكىة الصُّ فٍ ك  كالثاني: أنَّو كالعىادىة، بالًحسّْ  ميٍدرىؾ كىذا الخى تو نىقىصىت ا  كرى  صي
تَّب الثَّكاب في كىاف ٍبره  عميو الميرى  .(2)كثيرة" أٍضعىاؼ إلى كًزيىادىة ًلنىٍقًصو جى

ٍيرىةى  أىًبي عفٍ  اءى : قىاؿى  ، ىيرى ؿه  جى دىقىةً  أىمُّ  المًَّو، رىسيكؿى  يىا: فىقىاؿى    النًَّبيّْ  ًإلىى رىجي ـي  الصَّ  أىٍعظى
دَّؽى  "أىفٍ : قىاؿى  أىٍجرنا؟ ًحيحه  كىأىٍنتى  تىصى ، تىٍخشىى شىًحيحه  صى تىٍأميؿي  الفىٍقرى تَّى تيٍمًيؿي  كىالى  الًغنىى، كى  بىمىغىتً  ًإذىا حى

، ٍمقيكـى ًلفيبلىفو  كىذىا، ًلفيبلىفو  قيٍمتى  الحي قىدٍ  كىذىا كى " كىافى  كى دقات، قاؿ ا تعالى:  ، فا (3)ًلفيبلىفو يقبؿ الصَّ
ذي  ًعبىاًدهً  عىفٍ  التٍَّكبىةى  يىٍقبىؿي  ىيكى  المَّوى  أىفَّ  يىٍعمىميكا أىلىـٍ ﴿ يىٍأخي دىقىاتً  كى      ، قاؿ [104: التكبة] ﴾الصَّ

ذي ﴿الشَّككاني رحمو ا تعالى: " يىٍأخي دىقىاتً  كى  بحانوسي  إليو األخذ إسناد كفي منيـ، ميابَّ قى تى يى : أم: ﴾الصَّ
 .(4)"مياعى فى  كلمف اعةالطَّ  ليذه عظيـ ريؼشٍ تى  ىاذً خٍ أى بً   لرسكلو هرً مٍ أى  بعد

: قىاؿى رىسيكؿي اً  عىٍف ثىٍكبىافى ك  مىى ، قىاؿى ، ًدينىاره ييٍنًفقيوي عى ؿي ؿي ًدينىارو ييٍنًفقيوي الرَّجي : "أىٍفضى
اًبًو فً  مىى أىٍصحى ًدينىاره ييٍنًفقيوي عى مىى دىابًَّتًو ًفي سىًبيًؿ اً، كى ؿي عى ًدينىاره ييٍنًفقيوي الرَّجي قىاؿى  ،ي سىًبيًؿ اً"ًعيىاًلًو، كى

بى  مىى ًعيىاؿو ةى: "أىبيك ًقبلى ـي أىٍجرنا، ًمٍف رىجيؿو ييٍنًفؽي عى ؿو أىٍعظى بىةى: كىأىمُّ رىجي بىدىأى ًباٍلًعيىاًؿ، ثيَـّ قىاؿى أىبيك ًقبلى كى

                                                                                                                                                                          

ٍبًد المَّ =  ٍبدي الرٍَّحمىًف ىيكى اٍبفي عى ٍيرىةى عى ، عىٍف أىًبي ىيرى اًلحو ٍف أىًبي صى ٍف أىًبيًو، عى ، عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو ، ًو ٍبًف ًدينىارو : قىاؿى
 الحديث.

ًع ) ((1 مة كاآلداب، باب: اٍسًتٍحبىاًب اٍلعىٍفًك كىالتَّكىاضي (، قاؿ: 2588/ رقـ 2001/ 4أخرجو مسمـ؛ كتاب: البّْر كالصّْ
دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي  ًء، عىٍف أىًبيوً  حى ، عىًف اٍلعىبلى ٍعفىرو اًعيؿي كىىيكى اٍبفي جى دَّثىنىا ًإٍسمى ، قىاليكا: حى ٍجرو قيتىٍيبىةي، كىاٍبفي حي ، كى     ، عىٍف أىيُّكبى

ٍيرىةى  : الحديث.عىٍف رىسيكًؿ اً ، أىًبي ىيرى  ، قىاؿى
 (.141/ 16شرح النَّككم عمى مسمـ )( (2
ًحيًح ) أخرجو البخارم؛ كتاب: ((3 دىقىًة الشًَّحيًح الصَّ دَّثىنىا ميكسىى 1419/ رقـ 110/ 2الزَّكاة، باب: فىٍضًؿ صى ( قاؿ: حى
دَّثىنىا ا ٍرعىةى، حى دَّثىنىا أىبيك زي دَّثىنىا عيمىارىةي ٍبفي القىٍعقىاًع، حى ٍبدي الكىاًحًد، حى دَّثىنىا عى ، حى اًعيؿى ٍيرىةى ٍبفي ًإٍسمى اءى رى أىبيك ىيرى : جى جيؿه ، قىاؿى

: الحديث.  ًإلىى النًَّبيّْ   فىقىاؿى
 (.455/ 2فتح القدير لمشَّككاني )( (4
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، ييًعفُّييـٍ أىٍك يىٍنفىعي  الفصؿ الثاني ييٍغًنيًيـٍ ًصغىارو حتى يستطيع  وحسيف كضعكت واألب يقكـ بزيادة عمم، (1)"ييـي اي ًبًو، كى
يؤدم إلى عدـ الي سيككف تكفير لطمباتيـ مما كبالتَّ ، أسرتو مما يؤدم لزيادة االقتصاد تمبية حاجات

اًبرو ببل فائدة، ك  ادخار ككنز األمكاؿ مىٍييىا،  أف رسكؿ ا ، عىٍف جى دٍَّؽ عى : "اٍبدىٍأ ًبنىٍفًسؾى فىتىصى قىاؿى
ؿى شىٍيءه فىؤًلىٍىمً  ؿى عىٍف ًذم قىرىابىًتؾى شىٍيءه فىًإٍف فىضى ، فىًإٍف فىضى ؿى عىٍف أىٍىًمؾى شىٍيءه فىًمًذم قىرىابىًتؾى ، فىًإٍف فىضى ؾى

: فىبىٍيفى يىدىٍيؾى كىعىٍف يىًميًنؾى كىعىٍف ًشمىاًلؾى  فىيىكىذىا كىىىكىذىا" يىقيكؿي
ٍف أىًبي مىٍسعيكدو اٍلبىٍدًرمّْ ، ك (2)  ، عىًف  عى

:النًَّبيّْ  مىى أىٍىًمًو نىفىقىةن، كىىيكى يىٍحتى إً " ، قىاؿى ـى ًإذىا أىٍنفىؽى عى دىقىةن فَّ اٍلميٍسًم  (3)"ًسبييىا، كىانىٍت لىوي صى
          عىٍف ، دقةالصَّ  كذلؾ بطرؽ شتى منيا: نمية االقتصادتى ككاف لممرأة دكر في 

ٍؤًمًنيفى  اًئشىةى أيْـّ اٍلمي ٍنيىا عى ليكيفَّ يىدنا" سيكؿي اً ، قىالىٍت: قىاؿى رى رىًضيى المَّوي عى اقنا ًبي أىٍطكى : "أىٍسرىعيكيفَّ لىحى
، أًلىنَّيىا كىانىتٍ  ٍينىبي لىنىا يىدنا زى ؿي يىدنا، قىالىٍت: فىكىانىٍت أىٍطكى ٍلفى أىيَّتيييفَّ أىٍطكى تىٍعمىؿي ًبيىًدىىا  قىالىٍت: فىكيفَّ يىتىطىاكى

دَّؽي  تىصى كى
ٍبًد اً  ، كقاؿ(4) اًبرى ٍبفى عى ؿه أىٍف جى رىىىا رىجي دَّ نىٍخمىيىا، فىزىجى الىًتي، فىأىرىادىٍت أىٍف تىجي : طيمّْقىٍت خى

، فىأىتىًت النًَّبيَّ  دّْم تىٍخريجى : بىمىى فىجي كفنا"، فىقىاؿى دًَّقي، أىٍك تىٍفعىًمي مىٍعري  .(5)نىٍخمىًؾ، فىًإنًَّؾ عىسىى أىٍف تىصى
لكاف قد كفى فقيرنا مف الفقراء بصدقتو،  فمك قاـ كؿ فرد بالتَّصدؽ بما ىك في مقدكره،

ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ كلحماه مف الفقر الكاقع بو،  تَّى السَّاعىةي  تىقيكـي  الى : "النًَّبيُّ  قىاؿى : قىاؿى  ، ىيرى ـي  يىٍكثيرى  حى  ًفيكي
                                                           

بىسى نى  ((1 ـٍ أىٍك حى يَّعىيي ثٍـً مىٍف ضى ٍمميكًؾ، كىاً  مىى اٍلًعيىاًؿ كىاٍلمى ـٍ أخرجو مسمـ؛ كتاب: الزَّكاة، باب: فىٍضًؿ النَّفىقىًة عى ٍنيي ـٍ عى فىقىتىيي
دَّ 994/ رقـ 691/ 2) : (، قاؿ: حى ، قىاؿى ٍيدو اًد ٍبًف زى مَّ ىيمىا عىٍف حى ، ًكبلى قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو ، كى ًبيًع الزٍَّىرىاًنيُّ        ثىنىا أىبيك الرَّ

ٍف ثىٍكبىافى  ٍف أىًبي أىٍسمىاءى، عى بىةى، عى ٍف أىًبي ًقبلى ، عى دَّثىنىا أىيُّكبي مَّاده، حى دَّثىنىا حى ًبيًع، حى : قىاؿى رى  أىبيك الرَّ : سيكؿي اً ، قىاؿى
 الحديث.

(، قاؿ: 997/ رقـ 692/ 2أخرجو مسمـ؛ كتاب: الزَّكاة، باب: ااًلٍبًتدىاًء ًفي النَّفىقىًة ًبالنٍَّفًس ثيَـّ أىٍىًمًو ثيَـّ اٍلقىرىابىًة ) ((2
، أىخٍ  مَّدي ٍبفي ريٍمحو دَّثىنىا ميحى ، ح كحى دَّثىنىا لىٍيثه ، حى دَّثىنىا قيتىٍيبىةي ٍبفي سىًعيدو : حى ، قىاؿى اًبرو بىٍيًر، عىٍف جى ، عىٍف أىًبي الزُّ نىا المٍَّيثي بىرى

 الحديث.
ًد، كىاٍلكىالً  ((3 ٍكًج كىاأٍلىٍكالى ًبيفى كىالزَّ مىى اأٍلىٍقرى دىقىًة عى لىٍك كىانيكا أخرجو مسمـ؛ كتاب: الزَّكاة، باب: فىٍضًؿ النَّفىقىًة كىالصَّ دىٍيًف كى

دَّثىنىا شيٍعبىةي، عىٍف عىًدمٍّ كىىيكى (، 1002/ رقـ 695/ 2ميٍشًرًكيفى ) دَّثىنىا أىًبي، حى ، حى دَّثىنىا عيبىٍيدي اً ٍبفي ميعىاذو اٍلعىٍنبىًرمُّ قاؿ: حى
ٍف أىًبي مىٍسعيكدو اٍلبىٍدًرمّْ  ٍبًد اً ٍبًف يىًزيدى، عى ، عىٍف عى : الحديث.، عىًف النًَّبيّْ اٍبفي ثىاًبتو  ، قىاؿى

، رىًضيى اي أخرجو مسمـ؛ كتا ((4 ٍينىبى أيْـّ اٍلميٍؤًمًنيفى اًئًؿ زى حابة رضي ا تعالى عنيـ، باب: ًمٍف فىضى ب: فضائؿ الصَّ
ٍنيىا ) نىا (، قاؿ: 2452/ رقـ 1907/ 4عى ، أىٍخبىرى دَّثىنىا اٍلفىٍضؿي ٍبفي ميكسىى السّْينىاًنيُّ فى أىبيك أىٍحمىدى، حى دَّثىنىا مىٍحميكدي ٍبفي غىٍيبلى حى
، قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿي اً طىٍمحى  اًئشىةى أيْـّ اٍلميٍؤًمًنيفى ةى، عىٍف عى اًئشىةى ًبٍنًت طىٍمحى ةى، عىٍف عى  : الحديث. ةي ٍبفي يىٍحيىى ٍبًف طىٍمحى

يىا فً  ((5 ٍكجي ٍنيىا زى فَّى عى كًج اٍلميٍعتىدًَّة اٍلبىاًئًف، كىاٍلميتىكى كىاًز خيري ًتيىا )أخرجو مسمـ؛ كتاب: الطَّبلؽ، باب: جى اجى / 2ي النَّيىاًر ًلحى
دَّثىنى 1483/ رقـ 1121 ، ح كحى ٍيجو رى ًف اٍبًف جي ، عى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي سىًعيدو ، حى ٍيميكفو اًتـً ٍبًف مى مَّدي ٍبفي حى دَّثىًني ميحى ا (، قاؿ: كحى

، ح ٍيجو رى نىا اٍبفي جي زَّاًؽ، أىٍخبىرى ٍبدي الرَّ دَّثىنىا عى ، حى مَّدي ٍبفي رىاًفعو اجي  ميحى جَّ دَّثىنىا حى ٍبًد اً، كىالمٍَّفظي لىوي، حى كفي ٍبفي عى دَّثىًني ىىاري      كحى
ٍبًد اً ا اًبرى ٍبفى عى بىٍيًر، أىنَّوي سىًمعى جى ًني أىبيك الزُّ : أىٍخبىرى ٍيجو رى : قىاؿى اٍبفي جي ، قىاؿى مَّدو : الحديث. ٍبفي ميحى  يىقيكؿي
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، الفصؿ الثاني تَّى فىيىًفيضى  المىاؿي َـّ  حى دىقىتىوي، يىٍقبىؿي  مىفٍ  المىاؿً  رىبَّ  ييًي تَّى صى وي  الًَّذم فىيىقيكؿى  وي،يىٍعًرضى  كىحى مىٍيوً  يىٍعًرضي  الى : عى
 .(2)"(1)ًلي أىرىبى 
 .(3)اليدية واليبةا: ثالثً 

ٍيرىةى  أىًبي لميدية دكر بارز في نشر المكدة كالمحبة، كىي مف األمكر الميستحبة، عىفٍ   ، ىيرى
كيرىاعو  أىكٍ  ًذرىاعو  ًإلىى ديًعيتي  لىكٍ " :قىاؿى  النًَّبيّْ  عىفً 

ىجى  (4) ،ألى لىكٍ  ٍبتي ، (5)"لىقىًبٍمتي  كيرىاعه  أىكٍ  ًذرىاعه  ًإلىيَّ  أيٍىًدمى  كى
 ألفَّ  كالخطير قيرالحى  بيف ليجمع كربالذّْ  راعكالكي  راعالذّْ قاؿ ابف حجر رحمو ا تعالى: "كخىصَّ 

 .(6)"لو قيمة ال كالكيراع غيرىا مف إليو أحب كانت الذّْراع
ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ ك   ارىةه  تىٍحًقرىفَّ  الى  الميٍسًممىاًت، ًنسىاءى  "يىا: قىاؿى   ًبيّْ النَّ  عىفً  ، ىيرى ًتيىا، جى ارى لىكٍ  ًلجى  كى

اًئشىةى  ، كعىفٍ (8)"(7)شىاةو  ًفٍرًسفى  ٍنيىا، اي  رىًضيى  عى ثي  بىًريرىةى  ًفي كىانىتٍ  :قىالىتٍ  عى  النَّاسي  كىافى  (9)قىًضيَّاتو  ثىبلى
دَّقيكفى  مىٍييىا، يىتىصى تيٍيًدم عى مىٍييىا ىيكى ": فىقىاؿى   ًلمنًَّبيّْ  ذىًلؾى  فىذىكىٍرتي  نىا،لى  كى دىقىةه  عى لىكيـٍ  صى ، (10)"فىكيميكهي  ىىًديَّةه  كى

                                                           
ةى". انظر: شرح ال( (1 اجى  (.97/ 7نَّككم عمى مسمـ )أم: "الى حى
دىقىًة قىٍبؿى الرَّدّْ )( (2 نىا 1412/ رقـ 108/ 2أخرجو البخارم؛ كتاب: الزَّكاة، باب: الصَّ اًف، أىٍخبىرى دَّثىنىا أىبيك اليىمى (، قاؿ: حى

ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى نىاًد، عىٍف عىٍبًد الرٍَّحمىًف، عى دَّثىنىا أىبيك الزّْ ، حى : قى شيعىٍيبه  : الحديث.اؿى النًَّبيُّ ، قىاؿى

 قاؿ ابف األثير: " اٍلًيبىةي: العىطيَّة الخاليىة عىًف األٍعكىاًض كاألٍغراض، فىًإذىا كىثيرىٍت سيمّْيى صاحبييا كىىَّابان". انظر:( (3
 (.231/ 5النّْياية في غريب الحديث كاألثر )

: "ميٍستىدىؽُّ السَّاًؽ ًمفى 199/ 5اٍلكىٍعًب". انظر: فتح البارم )قاؿ ابف حجر: "كىاٍلكيرىاعي ًمفى الدَّابًَّة مىا ديكفى ( (4 (، كىيكى
 (.1303/ 4اٍلغىنىـً كىاٍلبىقىًر". انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لمميبلَّ القارم )

/ رقـ 154 – 153/ 3القىًميًؿ ًمفى الًيبىًة )أخرجو البخارم؛ كتاب: اليبة كفضميا كالتَّحريض عمييا، باب: ( (5
ازً 2568 ، عىٍف أىًبي حى مىٍيمىافى ، عىٍف شيٍعبىةى، عىٍف سي دَّثىنىا اٍبفي أىًبي عىًدمٍّ ، حى مَّدي ٍبفي بىشَّارو دَّثىنىا ميحى ، عىٍف (، قاؿ: حى        ـو

ٍيرىةى  : الحديث. ، عىًف النًَّبيّْ أىًبي ىيرى  قىاؿى

 (.200/ 5فتح البارم )( (6
قىٍد ييٍستىعار ًلمشَّاًة فييقاؿ ًفٍرًسف شىاةو قاؿ ابف األثير: "( (7 افر ًلمدَّابًَّة، كى ٍظـه قىميؿ المٍَّحـ، كىىيكى خيؼُّ البىعير، كالحى ، الًفٍرًسف: عى

 (.429/ 3كىالًَّذم لمشَّاة ىيكى الظٍّْمؼ". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )
مىٍييىا ) أخرجو البخارم؛ كتاب: المكاتب، باب: الًيبىةً ( (8 فىٍضًميىا كىالتٍَّحًريًض عى دَّثىنىا 2566/ رقـ 153/ 3كى (، قاؿ: حى

ٍيرىةى  ٍف أىًبيًو، عىٍف أىًبي ىيرى ، عى ٍقبيًرمّْ ًف المى ، عى دَّثىنىا اٍبفي أىًبي ًذٍئبو ، حى ًميٍّ اًصـي ٍبفي عى ًف النًَّبيّْ عى : الحديث. ، عى  قىاؿى
دىقة كلكـ ىىًديَّة كلـ يذكر ىنا الثَّانية كالثَّالثة كىما الكالء لمف أعتؽ،  قاؿ النَّككم: فىذىكر منيا قكلىو ( (9 ىك عمييا صى

ٍبد. انظر: شرح النَّككم عمى مسمـ )  (.184 – 183/ 7كتخييرىا في فىٍسخ النّْكاح حيف أيٍعتقت تحت عى
ًة اٍليىًديًَّة ًلمنًَّبيّْ ( (10 مىكىيىا  أخرجو مسمـ؛ كتاب: الزَّكاة، باب: ًإبىاحى ٍف كىافى اٍلميٍيًدم مى بىًني اٍلميطًَّمًب، كىاً  ًلبىًني ىىاًشـو كى كى

دىقىًة  ٍصؼي الصَّ ٍنيىا كى مىٍيًو زىاؿى عى دَّؽي عى يىا اٍلميتىصى دىقىةى، ًإذىا قىبىضى بىيىاًف أىفَّ الصَّ دىقىًة، كى دو ًممٍَّف كىانىًت ًبطىًريًؽ الصَّ مٍَّت ًلكيؿّْ أىحى كىحى
دىقىةي ميحى  مىٍيًو )الصَّ دَّثىنىا أىبيك ميعىاًكيىةى، 1075/ رقـ 755/ 2رَّمىةن عى : حى ، قىاالى ٍيبو ، كىأىبيك كيرى ٍربو دَّثىنىا زيىىٍيري ٍبفي حى (، قاؿ: حى

ٍنيىا، اًئشىةى رىًضيى اي عى ، عىٍف أىًبيًو، عىٍف عى ًف ٍبًف اٍلقىاًسـً ٍبًد الرٍَّحمى ـي ٍبفي عيٍركىةى، عىٍف عى دَّثىنىا ًىشىا  قىالىٍت: الحديث. حى
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كمف خبلؿ تقديـ اليدايا يستطيع الفقراء سد حاجياتيـ منيا كلك كانت بنسبة قميمة، كقميؿه دائـ خيره  الفصؿ الثاني
 مف كثيرو مينقطع.

، قاؿ: فعف أبي ىريرة كالتَّخفيؼ مف كطأتو،  ككذلؾ لميبة دكر في دفع الفقر عف النَّاس
وي"قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  اهي، فىًإٍف أىبىى فىٍمييٍمًسٍؾ أىٍرضى : "مىٍف كىانىٍت لىوي أىٍرضه فىٍميىٍزرىٍعيىا، أىٍك ًليىٍمنىٍحيىا أىخى

(1) ،
راعة، فسينتفع ب  كيىسيد قكت عيالو. يافإذا منح اإلنساف أرضو لغيره ممف ييعاني الفقر كفي مقدكره الزّْ

 .(2)رابًعا: الوقؼ
اتج المحمي مف كزيادة النَّ  ،لمكقؼ دكر بارز في تحقيؽ العدالة االجتماعية بيف أفراد المجتمع

ساعد في حدكث حة مما يي عميـ كالصّْ كالتَّ  ،خبلؿ اإلنفاؽ مف األعماؿ الخيرية عمى مجاالت متنكعة
  نمية االقتصادية.التَّ 

يٍ  ٍف أىًبي ىيرى ثىةو: ، أىفَّ رىسيكؿى اً رىةى عى ميوي ًإالَّ ًمٍف ثىبلى ٍنسىافي اٍنقىطىعى عىٍنوي عىمى : "ًإذىا مىاتى اإٍلً ، قىاؿى
اًلحو يىٍدعيك لىوي" لىدو صى اًريىةو، أىٍك ًعٍمـو ييٍنتىفىعي ًبًو، أىٍك كى دىقىةو جى  :أف الحديث عنىمى  مماءالعي  قاؿ، (3)ًإالَّ ًمٍف صى

 فإف ،يابى سبى  كاف كنوكى لً  بلثةالثَّ  األشياء ىذه في إال لو كابالثَّ  ددُّ جى تى  طعقى نٍ كيى  كتومى بً  طعقى نٍ يى  تيّْ المى  ؿمى عى 
 كىي اريةالجى  دقةالصَّ  ككذلؾ ،نيؼصٍ تى  أك تعميـ مف وفى مَّ خى  الذم ـمٍ العً  ككذلؾ بوسٍ كى  مف الكلد
 إلى الكقؼ يؤدمو أيكيميو كثماره، حيث ، كما مف مجتمع اىتـ بالكقؼ إال كجدناه قد أيتى في(4)"ؼقٍ الكى 

 ، فيتحكؿ أفراد المجتمع إلى منتجيف.فرص عمؿ دائمة إيجاد
ٍيبىرى ، بسحٍ مكية المي كالكقؼ يزيؿ م ابى عيمىري ًبخى : أىصى ا، قىاؿى ٍنييمى ًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى عى

ا، فىأىتىى النًَّبيَّ  ا لىـٍ أىٍرضن ٍبتي أىٍرضن : أىصى : ، فىكى أيًصٍب مىاالن قىطُّ أىٍنفىسى ًمٍنوي  ، فىقىاؿى ًني ًبًو؟ قىاؿى ٍيؼى تىٍأميري
بٍَّستى " دٍَّقتى ًبيىا ًإٍف ًشٍئتى حى تىصى دَّؽى عيمىري أىنَّوي الى ييبىاعي أىٍصمييىا كىالى ييكىىبي كىالى ييكرىثي ًفي "أىٍصمىيىا كى ، فىتىصى

ًفي سىبً  قىاًب كى ًليىيىا أىٍف يىٍأكيؿى الفيقىرىاًء، كىالقيٍربىى كىالرّْ مىى مىٍف كى نىاحى عى ٍيًؼ كىاٍبًف السًَّبيًؿ، الى جي يًؿ المًَّو كىالضَّ

                                                           
ٍمكىاًنيُّ، 1544/ رقـ 1178/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: البيكع، باب: ًكرىاًء اأٍلىٍرًض )( (1 ًميٍّ اٍلحي سىفي ٍبفي عى دَّثىنىا حى (، قاؿ: حى

مىمىةى ٍبًف عى  ، عىٍف أىًبي سى ٍف يىٍحيىى ٍبًف أىًبي كىًثيرو دَّثىنىا ميعىاًكيىةي، عى دَّثىنىا أىبيك تىٍكبىةى، حى ٍيرىةى حى : ٍبًد الرٍَّحمىًف، عىٍف أىًبي ىيرى ، قىاؿى
 : الحديث.قىاؿى رىسيكؿي اً 

ىك حبس العيف عف تمميكيا ألحد مف الناس كصرؼ منفعتيا إلى المكقكؼ عميو. فالكقؼ يفيد تمميؾ الكقؼ: " ((2
االستثمار، فإف نص عمى عدـ المنفعة لممكقكؼ عميو، كلو استيفاء المنفعة بنفسو، أك بغيره إف أجاز لو الكاقؼ 

 (.416/ 4)لكىبة الزُّحيمي االستغبلؿ أك منعو العرؼ مف ذلؾ، فميس لو االستغبلؿ". انظر: الفقو اإلسبلمي كأدلتو 
 (.62سبؽ تخريجو )ص ((3
 (.85/ 11شرح النَّككم عمى مسمـ )( (4
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ؿو ًفيوً  الفصؿ الثاني ًديقنا غىٍيرى ميتىمىكّْ ـى صى كًؼ، أىٍك ييٍطًع ًمٍنيىا ًباٍلمىٍعري
             عىًف في كقؼ الدَّكاب كذلؾ، ك  ،(1)

ٍنييمىا: أىفَّ عي  مىى فىرىسو لىوي ًفي سىًبيؿً اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى مىؿى عى  المًَّو أىٍعطىاىىا رىسيكؿى المًَّو  مىرى حى
قىفىيىا يىًبيعييىا، فىسىأىؿى رىسيكؿى المًَّو  ، فىأيٍخًبرى عيمىري أىنَّوي قىٍد كى مىٍييىا رىجيبلن :  ًليىٍحًمؿى عى الى "أىٍف يىٍبتىاعىيىا، فىقىاؿى

" تىٍبتىٍعيىا، كىالى تىٍرًجعىفَّ ًفي دىقىًتؾى ، زاؿ بو ": رحمو ا تعالى قاؿ ابف قدامة، (2)صى حَّ أف الكقؼ إذا صى
ي كىك المىٍشيكر مف مىٍذىىب الشَّافعي، كمىٍذىىب أب ،ؼ عنو، في الصَّحيح مف المىٍذىىبًمٍمؾ الكىاقً 

ًنيفة كؿ مٍمكيو ،حى ًكي قىٍكال لمشَّافعي، كعف أحمد: ال يىزي  .(3)"كىك قىٍكؿ مىالؾ، كحي
دقات كغيرىا مصانع كمؤسسات تجارية فت ستطيع الدَّكلة أف تينشئ مف أمكاؿ الزَّكاة كالصَّ

تكقفيا عمى الفقراء، فتىدير عمييـ دخبلن دائمنا ييخرجيـ مف الفقر الذم ىـ فيو، كيحمييـ مف العكدة 
 إليو مرةن أخرل.

 .ةُ يَ حِ ضْ ا: األُ خامسً 
قر، حيث يتـ تكزيع لحكـ األضحية عمى اجحة لمتخفيؼ مف الفسائؿ النَّ ك األضاحي مف ال

تقربنا إليو، قاؿ ا تعالى:  كقد شرعيا ا ، عاـ كيسعدكف بذلؾالفقراء، فيحصمكف عمى الطَّ 
ؿّْ ﴿ بّْؾى  فىصى رٍ  ًلرى ٍف أىنىسو ، [2: الككثر] ﴾كىاٍنحى :  عى ى النًَّبيُّ "، قىاؿى حَّ ٍيًف، فىرىأىٍيتيوي ًبكىٍبشىٍيًف    ضى أىٍممىحى

مىى ًصفىاًحًيمىا،كىاضً  ا ًبيىًدًه" عنا قىدىمىوي عى ييمى ، فىذىبىحى ييكىبّْري ييسىمّْي كى
(4). 

يىسيد حاجة الفقراء في بعض األكقات مف خبلليا إف لـ يجد أمرنا آخر، قيؿ  ككاف النَّبي 
ٍنيىا اي  رىًضيى  ًلعىاًئشىةى  كـي  تيٍؤكىؿى  أىفٍ   النًَّبيُّ  أىنىيىى: عى اًحيّْ  ليحي ؟ فىٍكؽى  األىضى ا: قىالىتٍ  ثىبلىثو  ًإالَّ  فىعىمىوي  "مى

اـو  ًفي اعى  عى ـى  أىفٍ  فىأىرىادى  ًفيًو، النَّاسي  جى ، الغىًنيُّ  ييٍطًع فٍ  الفىًقيرى ٍمسى  بىٍعدى  فىنىٍأكيميوي  الكيرىاعى، لىنىٍرفىعي  كينَّا كىاً   خى

                                                           
؟ ) ((1 ٍقًؼ كىٍيؼى ييٍكتىبي دَّثىنىا 2772/ رقـ 12/ 4أخرجو البخارم؛ كتاب: الكصايا، باب: الكى دَّثىنىا ميسىدَّده، حى (، قاؿ: حى

ابى عيمى  : أىصى ا، قىاؿى ٍنييمى ، عىًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ٍف نىاًفعو ، عى دَّثىنىا اٍبفي عىٍكفو ، حى ٍيعو رى ا، فىأىتىى يىًزيدي ٍبفي زي ٍيبىرى أىٍرضن ري ًبخى
ا لىـٍ النًَّبيَّ  ٍبتي أىٍرضن : أىصى  أيًصٍب مىاالن قىطُّ أىٍنفىسى ًمٍنوي... الحديث. ، فىقىاؿى

اًمًت ) ((2 كًض كىالصَّ ٍقًؼ الدَّكىابّْ كىالكيرىاًع كىالعيري (، قاؿ: 2775/ رقـ 12/ 4أخرجو البخارم؛ كتاب: الكصايا، باب: كى
دَّثىًني  : حى دَّثىنىا عيبىٍيدي المًَّو، قىاؿى دَّثىنىا يىٍحيىى، حى دَّثىنىا ميسىدَّده، حى ٍنييمىا.حى  نىاًفعه، عىًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى

 (.4/ 6الميٍغني ) ((3
 (.177)ص تخريجوسبؽ  ((4
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ا: ًقيؿى  عىٍشرىةى"، الفصؿ الثاني ـٍ  مى ًحكىٍت، ًإلىٍيًو؟ اٍضطىرَّكي مَّدو  آؿي  شىًبعى  ا"مى : قىالىتٍ  فىضى ٍبزً  ًمفٍ   ميحى ٍأديكـو  (1)بيرٍّ  خي مى
(2) 

تَّى أىيَّاـو  ثىبلىثىةى   .(3)ًبالمًَّو" لىًحؽى  حى
 عمى كفالة اليتيـ. ث  الحَ المقصد الث الث: 

بيكا ا قاؿ حىثَّ القرآف الكريـ كالسُّنة النَّبكية عمى كفالة اليتيـ كحفظ مالو،  تعالى: ﴿كىالى تىٍقرى
﴾  مىاؿى  تَّى يىٍبميغى أىشيدَّهي كىأىٍكفيكا ًباٍلعىٍيًد ًإفَّ اٍلعىٍيدى كىافى مىٍسئيكالن ، [34]اإلسراء: اٍليىًتيـً ًإالَّ ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي حى

تَّى اٍليىتىامىى كىاٍبتىميكا﴿تعالى: ا كقاؿ   أىٍمكىالىييـٍ  ًإلىٍيًيـٍ  فىعيكافىادٍ  ريٍشدنا ًمٍنييـٍ  آنىٍستيـٍ  فىًإفٍ  النّْكىاحى  بىمىغيكا ًإذىا حى
ًبدىارنا ًإٍسرىافنا تىٍأكيميكىىا كىالى  كا أىفٍ  كى مىفٍ  يىٍكبىري ًنيِّا كىافى  كى مىفٍ  فىٍميىٍستىٍعًفؼٍ  غى كؼً  فىٍميىٍأكيؿٍ  فىًقيرنا كىافى  كى  فىًإذىا ًباٍلمىٍعري

مىٍيًيـٍ  فىأىٍشًيديكا أىٍمكىالىييـٍ  ًإلىٍيًيـٍ  دىفىٍعتيـٍ  كىفىى عى ًسيبنا المَّوً بً  كى  تأكمكا ال: ، قاؿ الشٍَّككاني: أم[6: النساء] (4)﴾حى
 ال: أك الميبىادىرة، كأًلىٍجؿ السَّرىؼ، أًلىٍجؿ تىٍأكيمكا ال: أك ًلًكبىرىـ، ميبىادرة كأىٍكؿ ًإٍسرىاؼ أىٍكؿ اليىتىامى أمكاؿ
ميبادريف ميٍسرفيف تأكمكىا  فىيىٍنتىًزعيكىا يىٍبميغكا أف قبؿ نىٍشتيي فيما امىاليىتى  أمكاؿ نيٍنًفؽ: كتقكلكا ًلًكبىًرٍىـ، كى

نًَّة ىىكىذىا" عىًف النًَّبيّْ  ، كعٍف سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو السَّاًعًدمّْ ، (5)أىٍيًدينا مف كىاًفؿي اليىًتيـً ًفي الجى : "أىنىا كى قىاؿى
 

قىاؿى ًبًإٍصبىعىٍيًو السَّبَّابىًة كىالكيٍسطىى كى
(6). 
تَّى ًإذىا ا قاؿ االختبار في اآلية السَّابقة،  كقد اختمفكا في معنى تعالى: ﴿كىاٍبتىميكا اٍليىتىامىى حى

بً  ـٍ كىالى تىٍأكيميكىىا ًإٍسرىافنا كى ـٍ أىٍمكىالىيي كا﴾بىمىغيكا النّْكىاحى فىًإٍف آنىٍستيـٍ ًمٍنييـٍ ريٍشدنا فىاٍدفىعيكا ًإلىٍيًي ]النساء:  دىارنا أىٍف يىٍكبىري
ًصيُّ  يىتىأمَّؿ أف ىك: فقيؿ االختبار، معنى في اختمفكا كاني رحمو ا تعالى: "كقد، قاؿ الشَّك [6  الكى
: يؿكقً  ،دشٍ الرُّ  منو سكآنى  كاحالنّْ  غمى بى  إذا الومى  إليو فعدٍ يى فى  وفً رُّ صى تى  فسٍ كحي  وتً ابى جى نى بً  ليعمـ وً يمً تً يى  بلؽخٍ أى 
: كقيؿ. والً حى  ةيقى قً حى  يعمـ ىتَّ حى  فيو ؼرُّ صى بالتَّ  هرى مي أٍ يى ك  والً مى  مف اشيئن  إليو عفى دٍ يى  أف: االختبار نىعٍ مى 

                                                           
 (.2706/ 7بير: "ًحٍنطىةو". انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )( (1
ا ييٍؤكىؿ مىعى اٍلخبز". انظر: فتح الب( (2 ا يؤتدـ ًبًو كىىيكى مى اؼ ًإلىٍيًو مى  (.76/ 1ارم البف حجر )أىم: "ميضى
، ًمفى الطَّعىاـً كىالمَّحٍ ( (3 ـٍ ـٍ كىأىٍسفىاًرًى كفى ًفي بيييكًتًي ٍيًرًه أخرجو البخارم؛ كتاب: األطعمة، باب: مىا كىافى السَّمىؼي يىدًَّخري ـً كىغى
ٍبدً 5423/ رقـ 76/ 7) ، عىٍف عى دَّثىنىا سيٍفيىافي دي ٍبفي يىٍحيىى، حى بلَّ دَّثىنىا خى : قيٍمتي  (، قاؿ: حى ، عىٍف أىًبيًو، قىاؿى ًف ٍبًف عىاًبسو الرٍَّحمى

 ًلعىاًئشىةى: الحديث.

 (.490/ 1قكلو: "كابتمكا اليتامى"، االبتبلء: "االختبار". انظر: فتح القدير لمشَّككاني )( (4
 (.491/ 1فتح القدير ) ((5
ا ((6 ٍف يىعيكؿي يىًتيمن ٍبدي المًَّو 6005/ رقـ 9/ 8) أخرجو البخارم؛ كتاب: األدب، باب: فىٍضًؿ مى دَّثىنىا عى        (، قاؿ: حى
: سىًمٍعتي سىٍيؿى ا دَّثىًني أىًبي، قىاؿى : حى ، قىاؿى اًزـو ٍبدي العىًزيًز ٍبفي أىًبي حى دَّثىًني عى : حى ٍبًد الكىىَّاًب، قىاؿى ، عىًف  ٍبفى سىٍعدو ٍبفي عى

: الحديث. النًَّبيّْ   قىاؿى
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ف يره،بً دٍ تى  ؼيٍ كى  رؼعٍ يى لً  ارالدَّ  ةقى فى نى  في إليو رظى النَّ  دَّ ري يى  أف: االختبار معنى الفصؿ الثاني  ما إلييا دَّ رى  ةيى ارً جى  كانت كا 
 .(1)"ياتً يٍ بى  يربً دٍ تى  مف البيت ةبَّ رى  إلى دُّ ري يى 

ٍدرً  يأىب عفٍ ك  مىى الًمٍنبىًر  ، أىفَّ النًَّبيَّ مَّ سىًعيدو الخي مىسى ذىاتى يىٍكـو عى : جى ٍكلىوي، فىقىاؿى مىٍسنىا حى كىجى
ًزينىًتيىا ـٍ ًمٍف زىٍىرىًة الدٍُّنيىا كى مىٍيكي ا ييٍفتىحي عى ـٍ ًمٍف بىٍعًدم، مى مىٍيكي اؼي عى ًضرىةه ...  "ًإنّْي ًممَّا أىخى فَّ ىىذىا المىاؿى خى كىاً 

ٍمكىةه، فىًنعٍ  ـى كىاٍبفى السًَّبيًؿ حي ا أىٍعطىى ًمٍنوي الًمٍسًكيفى كىاليىًتي اًحبي الميٍسًمـً مى ا قىاؿى النًَّبيُّ  -ـى صى  - أىٍك كىمى
مىٍيًو يىٍكـى الًقيىامىةً  يىكيكفي شىًييدنا عى قًّْو، كىالًَّذم يىٍأكيؿي كىالى يىٍشبىعي، كى ذيهي ًبغىٍيًر حى نَّوي مىٍف يىٍأخي  .(2)"كىاً 

، فيتـ تشغيؿ مالو كيجعمو غنينا اعمى حفظ ماؿ اليتيـ يحميو مف أف يصبح فقيرن فالحرص 
 ، فبل يضيع الماؿ كال تأكمو الزَّكاة.كىك صغير

  الر ابع: االشتراؾ في الموارد )ضروريات الحياة(. المقصد
اؿ أباح اإلسبلـ الممكية الفردية، كنيى أف يتجاكز الفرد الحدَّ في الممكية كيطغى عمى الم

 شيرىكىاءي  اٍلميٍسًمميكفى "أنَّو قاؿ:  العاـ، كالممكية المشتركة في المكارد التي ىي قكاـ الحياة، عف النَّبي 
ثو  ًفي اًء، اٍلكىئلىً، ًفي: ثىبلى ، فالنَّبات كالماء كالنَّار مف مقكمات الحياة كال ًغنىى عنيا، فبل (3)"كىالنَّارً  كىاٍلمى

                                                           
 (.490/ 1ني )فتح القدير لمشَّككا( (1

مىى اليىتىامىى ) ((2 دىقىًة عى دَّثىنىا ميعىاذي (، قاؿ: 1465/ رقـ 121/ 2أخرجو البخارم؛ كتاب: الزَّكاة، باب: الصَّ        حى
، أى ا دَّثىنىا عىطىاءي ٍبفي يىسىارو ٍيميكنىةى، حى ٍف ًىبلىًؿ ٍبًف أىًبي مى دَّثىنىا ًىشىاـه، عىٍف يىٍحيىى، عى الىةى، حى    نَّوي سىًمعى أىبىا سىًعيدو ٍبفي فىضى

ٍدًرمَّ  : أىفَّ النًَّبيَّ الخي دّْثي ٍكلىوي... الحديث. ، ييحى مىٍسنىا حى مىى الًمٍنبىًر كىجى مىسى ذىاتى يىٍكـو عى  جى
اًء )( (3 ٍنًع اٍلمى دَّثىنىا عى 3477/ رقـ 278/ 3أخرجو أبي داكد في سننو؛ كتاب: أبكاب اإلجارة، باب: ًفي مى ًميُّ (، قاؿ: حى
، ًمفٍ ا ، عىٍف رىجيؿو ٍيدو الشٍَّرعىًبيّْ ، عىٍف ًحبَّافى ٍبًف زى ًريزي ٍبفي عيٍثمىافى نىا حى ، أىٍخبىرى ٍعًد المٍُّؤليًؤمُّ دَّثىنىا ٍبفي اٍلجى دَّثىنىا ميسىدَّده، حى  قىٍرفو ح كحى

دَّثىنىا أىبيك ًخدىاشو  ، حى ًريزي ٍبفي عيٍثمىافى دَّثىنىا حى ، حى اًب ًعيسىى ٍبفي ييكنيسى ، ًمفى اٍلمييىاًجًريفى ًمٍف أىٍصحى ، عىٍف رىجيؿو ًميٍّ ، كىىىذىا لىٍفظي عى
ٍكتي مىعى النًَّبيّْ النًَّبيّْ  : غىزى : الحديث. ، قىاؿى ثنا أىٍسمىعيوي، يىقيكؿي  ثىبلى

 تخريج الحديث:
 (،23194/ رقـ 7/ 5(، كابف أبي شيبة في مصنفو )23082/ رقـ 174/ 38أخرجو أحمد في مسنده )

 (، ثبلثتيـ مف طريؽ حريز بف عثماف بو بمثمو.11832/ رقـ 248/ 6كالبييقي في سننو الكبرل ) 
 دراسة رواة اإلسناد:

الرحبي المكصمي رمي بالنصب، قاؿ عنو ابف حجر: "ثقة ثبت رمي حريز بف عثماف جميع ركاتو ثقات، إال أف 
كلكف ال يضره ذلؾ في حديثنا، فمـ يدعك في  قمت: (،1184/ رقـ 156)صالبف حجر بالنصب". تقريب التَّيذيب 
 الحديث إلى بدعة الٌنصب.

البف حجر يذيب الجكىرم البغدادم، قاؿ عنو ابف حجر: "ثقة ثبت رمي بالتَّشيع". تقريب التَّ  وعمي بف الجعد
 =               ال يضره ذلؾ في حديثنا، فمـ يدعك في الحديث إلى بدعة التَّشيع.قمت: (، 4698/ رقـ 398)ص
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ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ خريف مف االستفادة منيا، ك يتـ االستيبلء عمييا كمنع اآل الفصؿ الثاني  :قىاؿى   النًَّبيّْ  عىفً  ، ىيرى
ًة، يىٍكـى  المَّوي  ييكىمّْميييـي  الى  ثىبلىثىةه " ؿه ... : ًإلىٍيًيـٍ  يىٍنظيري  كىالى  الًقيىامى نىعى  كىرىجي  أىٍمنىعيؾى  اليىٍكـى : المَّوي  فىيىقيكؿي  مىاءو  فىٍضؿى  مى

ا فىٍضًمي نىٍعتى  كىمى ٍفًره مف لىيست الًبٍئر أفَّ  ييًريد ، كلىعىمَّو(1)"يىدىاؾى  تىٍعمىؿٍ  لىـٍ  مىا ٍضؿى فى  مى نَّما حى  في ىك كا 
ٍنًعو اىزه فيما يىًرد ال كىذا ظالـ غاصب مى يىٍحتىًمؿ حى ًممىو، كى فىرىىا ىك يىكيكف أفٍ  كعى  صاحب مف كمىنىعىيا حى
أٍخرىٍجتىو كال الماء تيٍنًبع لـ أم اؾيىدى  تىعمؿ لـ ما معنى كيككف العىٍطشاف، أم الشَّفىةً 

(2). 
فالممكية المشتركة تمنع كجكد الفقراء في البيئة اإلسبلمية، كزيادة عمى ذلؾ تجعميـ مف 
المنتجيف، فيطمئنكا عمى طعاميـ كطعاـ مف يكفمكف، فبل يبقى ليـ إال أف يككنكا لمستقبميـ ناظريف 

يؽ عمى أم شىٍعب في عامميف، كسبلح التَّجكيع مف أخطر األسمحة د ذا ما ضي ، كا  ذالالن مارنا كا 
 طعاميـ كحكصركا فسيفتح عمييـ باب الفقر.

 الُخالصة:
كمما سبؽ يتضح لنا مدل عناية الشَّريعة اإلسبلمية بكضع بذكر الحؿ لمشكمة الفقر، إذا 

ظمة الكضعية كانت كاقعة، ككقاية النَّاس مف الكقكع فييا إذا لـ تكف كاقعة، ككـ ىي سابقة لكؿ األن
ا فاعبلن في مجتمعو، ككما أنيا حمتو مف  في ذلؾ، كما كأنيا كانت دافعةن لمفرد المسمـ ليككف منتجن
إراقة ماء كجيو كذؿ السُّؤاؿ كجعمتو عزيزنا كريمنا؛ فمذلؾ عمينا بالتَّمسؾ كالعض بالنَّكاجذ عمى 

 أعمـ.تعالى نيانا كأيخرانا. كا شريعتنا كالعمؿ بيا؛ ألنيا منياج حياتنا التّْي نسعد بيا في دي 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          

  الحكـ عمى الحديث:= 
قاؿ األلباني ، ك (353/ 3) العشرة المسانيد بزكائد الميرة الخيرة إتحاؼصححو البكصيرم في صحيح اإلسناد،  قمت:

(: "صحيح"، كقاؿ شعيب األرنؤكط في تعميقاتو عمى مسند 7/ 6بيؿ )في إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السَّ 
 كا تعالى أعمـ. (: "إسناده صحيح".23082رقـ / 174/ 38أحمد )

اًئًو ) ( (1 ؽُّ ًبمى ٍكًض كىالًقٍربىًة أىحى اًحبى الحى / 133 – 112/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: الميساقاة، باب: مىٍف رىأىل أىفَّ صى
، عىٍف عىمٍ 2369رقـ  دَّثىنىا سيٍفيىافي ، حى مَّدو ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى دَّثىنىا عى ٍيرىةى (، قاؿ: حى ٍف أىًبي ىيرى اًلحو السَّمَّاًف، عى ٍف أىًبي صى ك، عى ، رو

ًف النًَّبيّْ  : الحديث. عى  قىاؿى
 (.44/ 5فتح البارم البف حجر ) ((2
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 المبحث الث اني الفصؿ الثاني
 الَمْنيج الن بوي في الت نمية االقتصادية مف خالؿ حؿ مشكمة البطالة

مف مناىج النّْظاـ اإلسبلمي العظيـ في التَّنمية االقتصادية أنو كاف يقكـ بكضع الحمكؿ 
ة، كالتي ذكرناىا آنفيا، ككاف مف ضمف ىذا لممشاكؿ كالمعكقات التي تمنع مف التَّنمية االقتصادي

المنيج العظيـ كضع الحمكؿ لمشكمة البطالة، كالتي تيعتبر في عصرنا الحالي مف أعظـ المشاكؿ 
منيا أحد حتى ما ييسمى بالدُّكؿ  مـالكاقعة عمى الشُّعكب كالمجتمعات بطبقاتيا المتفاكتة، فمـ يس

مف أرقى الدُّكؿ كالمجتمعات في جميع نكاحي الحياة، فمذا كالمجتمعات المتقدمة، التي تعتبر نفسيا 
دت بالكثير مف الدُّكؿ كالمجتمعات في رٍ اىتـ اإلسبلـ اىتمامنا كبيرنا لحؿ ىذه المشكمة العضاؿ التي أى 

عمى كؿ  ثّْ االقتصادم كالسّْياسي كاالجتماعي كغيرىا، ككاف ذلؾ مف خبلؿ الحى  االنييارمستنقعات 
ٍنيىا: أىفَّ النًَّبيَّ الة، كالتَّحذير مف الكسؿ كالتَّكاكؿ، ما يمنع مف البط كىافى  فعىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى

: "المَّييَـّ ًإنّْي أىعيكذي  " يىقيكؿي ـً ًؿ كىاليىرى ًبؾى ًمفى الكىسى
 قاؿ، بؿ كاف يحث المسمـ عمى العمؿ، الحديث ...(1)

قيؿً  ـٍ  المَّوي  فىسىيىرىل اٍعمىميكا ا تعالى: ﴿كى مىكي سىتيرىدُّكفى  كىاٍلميٍؤًمنيكفى  كىرىسيكليوي  عىمى اًلـً  ًإلىى كى  كىالشَّيىادىةً  اٍلغىٍيبً  عى
﴾]التكبة:  كيٍنتيـٍ  ًبمىا فىيينىبّْئيكيـٍ  [، كغيرىا مف األكامر التي أرشدنا إلييا الشَّارع الحكيـ مما 105تىٍعمىميكفى

 تعالى. ا بإذف طالة، مما سنبينيا في المقاصد اآلتيةفييا دعكل لمعمؿ، كالبعد عف الكقكع في الب
 المطمب األوؿ: تعريؼ البطالة، وبياف أسبابيا وآثارىا. 

البطالة مف أكثر مشكبلت العصر انتشارنا، فبل تكاد دكلة تخمك منيا، فما ىي البطالة كما 
 أسبابيا؟ ىذا ما سيتـ تناكلو في ىذا المطمب بإذف ا تعالى. 

 األوؿ: تعريؼ البطالة لغًة واصطالًحا.المقصد 
 كيشتمؿ عمى بياف معنى البطالة مف النَّاحية المغكية كاالصطبلحية عمى النَّحك التَّالي:  

 أواًل: تعريؼ البطالة لغًة.
ًقمَّةي  ـي أىٍصؿه كىاًحده، كىىيكى ذىىىابي الشٍَّيًء كى ( اٍلبىاءي كىالطَّاءي كىالبلَّ ميٍكًثًو قاؿ ابف فارس: ")بىطىؿى

ليٍبًثًو" كى
بىطؿ الرجؿ بطكلة ًإذا (2) ، كى يد: "بىطؿ الشٍَّيء يبطؿ بطكالن ًإذا تمؼ كأبطمتو إبطاالن ، كقاؿ ابف ديرى

كىافى بطاالن  بىطؿ الرجؿ بطالة ًإذا ىزؿ كى ييقىاؿ رجؿ بىطؿ كىالى ييقىاؿ اٍمرىأىة بطمة، كى ، كى ار بىطبلن صى
، كقاؿ (3")

: ضدٌ  ٍكىرم: "الباًطؿي بيطكالن كبيٍطبلنان،  الجى ... كقد بىطؿ الشئ يىٍبطيؿي بيٍطبلن كى الحؽ، كالجمع أىباطيؿي
: الشُّجاعي، كالمرأة بىطىمىةه، كقد بىطيؿى الرجؿ  كأىٍبطىمىوي غيره، كيقاؿ: ذىىىب دنميو بيٍطبلن، أم ىىدران، كالبىطىؿي

                                                           
ـً )( (1 ٍأثىـً كىالمىٍغرى ًذ ًمفى المى دَّثىنىا ميعىمَّى 6368/ رقـ 79/ 8أخرجو البخارم؛ كتاب: الدَّعكات، باب: التَّعىكُّ    (، قاؿ: حى
ٍنيىا: أىفَّ النَّ ا اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى ٍف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى، عىٍف أىًبيًو، عىٍف عى ، عى دَّثىنىا كيىىٍيبه ، حى : الحديث.ًبيَّ ٍبفي أىسىدو  كىافى يىقيكؿي

 (.258/ 1مقاييس المغة )( (2

 (.359/ 1جميرة المغة )( (3
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ري بالفتح بىطالةن، أم تعطؿ فيك بطاؿ"بالضـ يىٍبطيؿي بيطكلىةن كبىطىالةن، أم صار شجاعان، كبىطىؿى األجي الفصؿ الثاني
(1) ،

كقاؿ الزَّمخشرم: "كأعكذ با مف البىطمة كىـ الشَّياطيف، كأبطؿ فبلف: جاء بالباطؿ، كجاء 
باألضاليؿ كاألباطيؿ، كلقد تبطؿ كلدؾ، كشر الفتياف الميتبطؿ الميتعطؿ، ككانت فبلنة شجاعة بطمة، 

ياعان ، كقاؿ ابف منظكر: (2)كذىب دمو بطبلن" "بىطىؿ الشيءي يىٍبطيؿ بيٍطبلن كبيطيكالن كبيٍطبلنان: ذىىىبى ضى
رة" اءى ًباٍلبىاًطًؿ؛ كالبىطىمىةي: السَّحى : جى ٍسران، فىييكى بىاًطؿ، كأىٍبطىؿى كخي
، كقاؿ الفيكمي: بطؿ الشيء أم: "فىسىدى (3)

" ٍمعيوي بىكىاًطؿي ٍكميوي فىييكى بىاًطؿه كىجى أىٍك سىقىطى حي
ك البقاء الكفكم: البطالة ًباٍلكىٍسًر، الكسالة ، كقاؿ أب(4)

المؤدية ًإلىى إىماؿ اٍلميًيمَّات
(5). 

مادة "بطؿ" في المغة، لكحظ أف ليا معافو عدة،  ف خبلؿ ما سبؽ مف استعراض معانيمك 
كلكف ما يخدـ مشكمة البحث مف مادة "بطؿ"، ىك: " الكسؿ الميؤدم إلى إىماؿ الميًيمَّات، كذىاب 

 ، كفسادىا، كقمة لبثيا كمكثيا، كتمفيا، كتعطميا".األشياء
 ثانًيا: تعريؼ البطالة اصطالًحا.

مف الصُّعكبة بمكاف الكصكؿ إلى تعريؼ ثابت كمنضبط لمبطالة، كأساس المشكمة التَّبايف   
مشكمة، ي تتـ بيا معالجة الكاالختبلؼ الشَّديد بيف النَّظريات االقتصادية الحاكمة ليا، كالطَّريقة التّْ 

فضبلن عف اختبلؼ مصادر البيانات كتاريخ الحصكؿ عمييا، كالمككنات المستخدمة في حساب 
المعدالت، حيث تتنكع مصادر البيانات التي يمكف مف خبلليا قياس حجـ البطالة، كحساب 

االستثمار، معدالتيا، بيف الميسكح الميدانية لمقكل العاممة، التَّعدد العاـ لمسكاف، ككزارات التَّخطيط، ك 
 .(6)كالتَّنمية المحمية، كالتَّنمية اإلدارية...

عمي عبد الكىاب نجا: "بالرغـ مف عدـ كجكد تعريؼ رسمي لمبطالة متفؽ كتكر دٌ القاؿ 
عميو، إال أنو يمكف القكؿ بصفة عامة: "إف البطالة تتمثؿ في كجكد أشخاص في مجتمع معيف 

كراغبيف فيو، كباحثيف عنو،  –كالمستكل المطمكبيف  كعبالنَّ  –قادريف عمى العمؿ، كمؤىميف لو 
 .(7)كمكافقيف عمى الكلكج فيو في ظؿ األجكر السَّائدة، كال يجدكنو خبلؿ فترة زمنية معينة"

كالميبلحظ أنو في تعريفو لمبطالة لـ ييدخؿ في التَّعريؼ مف ال يعمؿ، بسبب اليأس مف 
 الحصكؿ عمى الكظيفة بعدما بحث عنيا.

                                                           
حاح تاج المغة كصحاح العربية )( (1  (.1635/ 4الصّْ

 (.65/ 1أساس الببلغة )( (2

 (.56/ 11لساف العرب )( (3

 (.52/ 1المصباح المنير في غريب الشَّرح الكبير )( (4
 (.247الكميات )ص( (5
 (.23البطالة مشكمة ال يعرفيا اإلسبلـ ألحمد محمد عبد العظيـ الجمؿ )ص( (6

 (.4مشكمة البطالة لعمي عبد الكىاب نجا )ص( (7
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عريفيا عمى أنيا: "تعطؿ جانب مف قكة العمؿ المينتج اقتصادينا تعطبلن اضطرارينا كيمكف ت الفصؿ الثاني
، كعرؼ كماؿ الدّْيف المرسي البطالة في أبسط معانييا (1)رغـ القدرة كالرَّغبة في العمؿ كاإلنتاج"

 .(2)بقكلو: "عدـ الحصكؿ عمى فرصة عمؿ أك كظيفة، لكؿ قادر عمى العمؿ محتاج إليو"
، قكة العمؿ فيو استخدامنا كامبلن  فيا بأنيا: "الحالة التي ال يستخدـ المجتمع فيياكيمكف تعري

كمف ثـ يككف النَّاتج الفعمي في ىذا المجتمع أقؿ مف النَّاتج الميحتمؿ، مما ييؤدم إلى تدني مستكل 
ي أقصى ، حيث أف النَّاتج الميحتمؿ يتمثؿ ف(3)رفاىية أفراد المجتمع عما كاف يمكف الكصكؿ إليو"

 .  ناتج يمكف تحقيقو عندما يتـ استخداـ مكارد المجتمع استخداما كامبلن
كمف خبلؿ ما ذكرتو مف تعريفات لمبطالة أجد أف كؿ كاحد مف ىؤالء عرؼ البطالة مف 
جانب معيف مف جكانبيا، فمذا قسـ العمماء البطالة إلى ثبلثة أقساـ، كجعمكا لكؿ قسـ منيا تعريفو 

 مى النَّحك التَّالي:الخاص بو، كىي ع
 .أواًل: البطالة الظ اىرة

كتسمى بالبطالة السَّافرة أك البطالة الصَّريحة: "كىي عبارة عف كجكد أفراد قادريف عمى 
العمؿ؛ لكنيـ ال يستطيعكف الحصكؿ عمى كظائؼ، فيي حالة مف التَّعطؿ الظَّاىر عف العمؿ، 

 .(4)ة"كالتّْي ييعاني منيا جزء مف قكة العمؿ المتاح
 ، أو المستترة.ثانًيا: البطالة المقنعة

كىي ليست بطالة حقيقية؛ إنما ىي عبارة عف سكء استخداـ لؤليدم العاممة، كىي حالة 
دكرنا مبلزمة لمتخمؼ االقتصادم، كيقصد بيا: "أف قكة العمؿ التّْي تشغؿ بعض الكظائؼ، ال تؤدم 

 .(5)ممحكظنا؛ ألنيا تعمؿ بجزء بسيط مف طاقتو"
يظير ذلؾ مف خبلؿ تعيف بعض األشخاص في كظائؼ ال تعكد بفائدة إنتاجية مف ك 

كرائيا، فالعمؿ الذم يمكف أف يينجزه خمسة ييككؿ إلى عشرة، أك خمؽ فرص عمؿ ركتينية ىامشية 
 .(6)ال يجد فييا اإلنساف قدراتو كخبراتو

 
 
 

                                                           
  (.298ـ االقتصاد التَّحميؿ الجزئي كالكمي لطاىر فاضؿ البياتي، كخالد تكفيؽ الشمرم )صمدخؿ إلى عم( (1
 (.12الحؿ اإلسبلمي لمشكمة البطالة لكماؿ الدّْيف عبد الغني المرسي )ص( (2

 (.8مشكمة البطالة لعمي عبد الكىاب نجا )ص( (3

  (.30الجمؿ )صالبطالة مشكمة ال يعرفيا اإلسبلـ ألحمد محمد عبد العظيـ ( (4
 المصدر نفسو.( (5

 (.16البطالة كدكر الكقؼ كالزَّكاة في مكاجيتيا د. محمد مغازم )ص( (6
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 ثالثًا: البطالة االختيارية. الفصؿ الثاني
تككف بإرادة الفرد، كتتمثؿ في رفض الشَّخص القادر عمى البطالة االختيارية: "ىي التّْي 

"  .(1)العمؿ لمكظيفة؛ حيث يرل أنيا ال تيناسب مؤىبلتو مثبلن
 .(2)المقصد الث اني: أسباب البطالة

تعددت األسباب الميؤدية لحدكث البطالة، فمنيا ما ىك اقتصادم كسياسي كغيرىا، كمف 
 ما يمي: أبرز األسباب الميؤدية لحدكث البطالة
 أواًل: األسباب االقتصادية، وتشمؿ:

تأثير الثَّكرة العممية كالتّْكنكلكجية عمى العمالة بسبب إحبلؿ الفنكف اإلنتاجية الحديثة، مكاف  -1
 العمالة اليدكية في كثير مف قطاعات االقتصاد القكمي.

ناعات القائمة في الدُّكؿ الرَّأسمالية المتقدمة إلى  -2 الدُّكؿ النَّامية لبلستفادة انتقاؿ عدد مف الصّْ
ناعات  مف العمالة الرَّخيصة في الببلد، كبشكؿ أثر عمى أكضاع العمالة المحمية في الصّْ

بحثنا عف أيدم في الدُّكؿ المتقدمة، كقد يتـ تصفية الشَّركات أك نقؿ فركعيا إلى الخارج 
رائب،  بسبب التَّكترات  أكعاممة رخيصة، أك إلفبلس تمؾ الشَّركات، أك ىربنا، مف الضَّ
 األمنية كالخشية عمى مصالحو، مما يؤدم إلى تشريد اآلالؼ مف العماؿ.

ليجكء الكثير مف الحككمات التي تطبؽ النَّيج الرَّأسمالي، إلى انتياج سياسات انكماشية مف  -3
شأنيا تقميؿ اإلنفاؽ االستثمارم في مختمؼ المجاالت، كىذا ما يسبب انخفاض الطَّمب 

 الة.عمى العم
ناعات األكلية ذات القيمة الميضافة  -4 تخصص الدُّكؿ النامية كالعربية تحديدنا في إنتاج الصّْ

 المتدنية، كالتي ال تكظؼ عمالة كثيرة.
امية عف تطبيؽ سياسات حازمة لمكاجية ارتفاع عجز الحككمات كخاصة في الدُّكؿ النَّ  -5

ادرات.  أسعار الكاردات، كانخفاض أك تقمب أسعار الصَّ
دـ استقرار أسكاؽ النَّقد العالمية، كتذبذب أسعار الصَّرؼ األمر الذم يؤثر عمى مكازيف ع -6

 المدفكعات في ىذه الدُّكؿ.
ضعؼ قدرات الدُّكؿ النَّامية عمى اإلنتاج، كتعطؿ معظـ برامج التَّنمية نتيجة عجز  -7

 شغيؿ.االستثمار عف تكفير فرص العمؿ، كىك ما أدل إلى خفض معدالت النُّمك كالتَّ 
 عزكؼ الرَّأسمالييف عف االستثمار الذم ال يحقؽ ربح كافي ييمبي طمكحاتيـ. -8

                                                           
 (.29البطالة مشكمة ال يعرفيا اإلسبلـ ألحمد محمد عبد العظيـ الجمؿ )ص( (1

يـ كالنُّظـ (، المفاى47 - 39انظر: البطالة مشكمة ال يعرفيا اإلسبلـ ألحمد محمد عبد العظيـ الجمؿ )ص( (2
 (.311االقتصادية الحديثة إلياد عبد الفتاح النسكر )ص
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النُّمك الكبير كالتَّكسع في عرض قكة العمؿ، كبشكؿ ال يناسب الطَّمب عمى ىذه النَّكعية -10 الفصؿ الثاني
 مف العمالة.

النَّامية، تأثير األحداث كاألزمات كاالنعكاسات الدُّكلية التي تؤثر سمبنا عمى االقتصاديات -11
 .(1)خاصة فيما يتعمؽ بفرض برامج اإلصبلح االقتصادم، أك سياسة الخصخصة

راعي في اقتصاديات الدُّكؿ النَّامية، كبشكؿ أضعؼ مف قدرة ىذا -12 ضعؼ مساىمة القطاع الزّْ
 القطاع مف استيعاب فائض العمالة المتاحة.

الضَّغط عمى حجـ كنكعية فرص  ؿ سببشكبً إلى المدينة، نمك اليجرات القسرية مف الرّْيؼ  -13
 العمؿ الميتاحة.

 ثانًيا: األسباب الس كانية:
ارتفاع معدالت النُّمك السُّكاني في الدُّكؿ النَّامية تحديدنا، كتركز التَّكزيع السُّكاني في الفئة  -1

 سنة. 24 – 15العمرية األكثر طمبنا لمعمؿ كىي 
اتو المختمفة عمى سكؽ العمؿ، حيث أصبحت ىذه التأثير السَّمبي لخطط التَّعميـ كمستكي -2

الخطط ال تكاكب احتياجات كمتطمبات سكؽ العمؿ، كما أنيا ما زالت تركز عمى طرؽ 
التَّعميـ التَّقميدم، فالبطالة تحدث كنتيجة لضعؼ نظـ التَّعميـ الذم ال ييتـ بتخريج طبلب 

مبة بدراسة أحد التَّخصصات، منتجيف، بؿ يركز عمى الجانب األكاديمي، ككذلؾ قياـ الطَّ 
 كبعد التَّخرج ال يكجد ىذا التَّخصص في أماكف العمؿ في الدَّكلة.

يميؿ نحك العمؿ الرَّسمي  فالشباب أصبحيؼ إلى المدينة، اليجرات القسرية لمسُّكاف مف الرّْ  -3
 أكثر مف الًميف أك األعماؿ الخاصة.

 ثالثًا: األسباب الس ياسية.
ات الميتسارعة كحالة عدـ االستقرار الذم تشيدىا الدَّكلة، كظيكر الحركب األحداث كالتَّطكر  -1

 كاألزمات العسكرية كالثَّكرات.
رعية كالقسرية التي تدفع باألفراد، لمبحث عف فرص العمؿ في الدُّكؿ شَّ الغير اليجرات  -2

 المجاكرة كالمحيطة.
مف خبلليا عمى إيجاد فرص فشؿ السُّمطة السّْياسية في صياغة برامج تنمكية تككف قادرة  -3

عمؿ جديدة لمسكاف، حيث يتراجع دكر الدَّكلة في إيجاد فرص العمؿ، سكاء في القطاع 
                                                           

الخصخصة: "تحكيؿ حقكؽ معينة، مثؿ الممكية، أك اإلدارة، أك عمميات التَّشغيؿ، أك التَّطكير، أك االستثمار، مف ( (1
نظر: مدخؿ إلى القطاع العاـ إلى القطاع الخاص، كذلؾ بشكؿ جزئي أك كمي، كبإتباع أساليب كطرؽ مختمفة". ا

 (.242عمـ التَّنمية، د. جماؿ حبلكة، د. عمي صالح )ص
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الحككمي أك في القطاع العاـ، كالمرافؽ العامة، كىك ما جعؿ الجميع يتساءؿ عف دكر  الفصؿ الثاني
نما في مجاؿ إنعاش القكة الشّْرائية  الدَّكلة ال في مجاؿ خمؽ فرص العمؿ فحسب، كا 

 اعتبارىا الدَّافعة لبلستثمار.ب
الفساد السّْياسي كاإلدارم في الدَّكلة، حيث تنتيج الدُّكلة سياسة المعاش المبكر لممكظؼ؛  -4

ة أك في زيجة األبناء، ثـ كذلؾ طمعنا في الحصكؿ عمى مبمغ نقدم يساىـ في نفقات الحيا
ككذلؾ كىمية الكظائؼ  نو ال زاؿ قادرنا عمى العمؿ، فينضـ إلى طابكر العاطميف،أيكتشؼ 

أك فرص التَّعييف المعمف عنيا، كذلؾ مف خبلؿ اإلعبلف عف الكظائؼ كمف ثـ اإلعبلف 
عف قبكؿ الكثير مف المتقدميف، ثـ يكتشؼ العاطؿ أنو لـ يكف مف أصحاب الحظ السعيد، 

ثّْقة في ال ىك، كال أيَّا مف أقاربو أك معارفو، فيتساءؿ عمف تـ تعيينو بالفعؿ، مما يفقده ال
 الدَّكلة، كمف ثـ يفقد الثّْقة في نفسو، فبل ييقبؿ عمى التَّقدـ إلى كظيفة أخرل.

 االحتبلؿ كاألعداء. -5
يمعب االحتبلؿ دكرنا كبيرنا في حدكث البطالة، فمف أىداؼ االحتبلؿ السَّيطرة عمى المكارد 

يمي عمى فمسطيف أكبر كخيرات البمد الميحتؿ، فتسمب األراضي كالممتمكات، كاالحتبلؿ اإلسرائ
مثاؿ عمى ذلؾ، فقاـ كال زاؿ بسمب األراضي مف أصحابيا كيبني عمييا المستكطنات كالسَّكنات 
العسكرية، ككذلؾ ما قاـ بو االحتبلؿ مف بناء جدار الفصؿ أدل إلى منع الكثير مف العماؿ 

ر ىك مف الكصكؿ إلى أراضييـ مما جعميـ ببل عمؿ، ككذلؾ ما فرض عمى غزة مف حصا
حيث تـ إيقاؼ الكثير مف العماؿ عف عمميـ جراء تكقؼ المصانع عف بسبب االحتبلؿ، 

، ككؿ ذلؾ مف أجؿ إخضاع الشعب المحتؿ العمؿ، كقمة المكاد الخاـ المتاحة لبلستفادة منيا
 .حتمت أرضولسياسة ىذا العدك الغاشـ، كىذا ىك الحاؿ في كؿ بمد اي 

 عقائدية.رابًعا: األسباب الد ينية أو ال
بعض األفراد عف العمؿ في بعض الميف أك الكظائؼ؛ ألنيا قد تيخالؼ اعتقاداتيـ  إحجاـ 

  مثؿ العمؿ في البنكؾ، أك العمؿ في األماكف المختمطة.
فيذا سبب مف األسباب المؤدية لمبطالة، فبل ترضى الفتاة بالعمؿ في األماكف المختمطة، 

اب فبل ألنيا بنكؾ ربكية مما يؤثر عمى الفتاة أك الشَّ  كىناؾ مف ال يرضى بالعمؿ في البنكؾ؛
يجد كظيفة لو تناسبو، كلكف عدـ الرّْضا ىك أفضؿ حاالن مف الكلكج في حيرمة ىذه األماكف، 
كلتبلشي تمؾ األسباب ال بد مف تكفر بنكؾ إسبلمية حقنا، كقد أجاز اإلسبلـ عمؿ المرأة، 
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فبقاء الفتاة في طابكر البطالة كعدـ الرّْضا بعمؿ ككضع ضكابط لعمميا منيا عدـ االختبلط،  الفصؿ الثاني
 مختمط، فيو األفضؿ كالخير ليا.

 خامًسا: األسباب االجتماعية.
تميؿ كتفضؿ  –غالبنا مف األغنياء  –بقي، حيث نجد ىناؾ شريحة مف المجتمع البيعد الطَّ  -1

 الرَّاحة عمى حساب العمؿ.
ف خبلليا كلي األمر أف يحث في الطّْفؿ قيمة أساليب التَّنشئة االجتماعية التي ال ييحاكؿ م -2

االجتياد كالعمؿ كنبذ ثقافة العيب، فالقيـ االجتماعية السَّائدة كاحتقار العمؿ الًميني 
كاإلقباؿ عمى كظائؼ محددة، أك عدـ ثقة أرباب العمؿ في إمكانات العامؿ، كىي ما 

ة الحرفية، فضبلن عف تسمى بثقافة "العيب" أم الخجؿ االجتماعي مف امتياف الكظيف
الغياب الكاضح لبللتزاـ لدل الشَّباب مف صغار السّْف، فمف الممكف أف تقكـ الحككمة 
بتكفير فرصة لمتدريب، كمف ثـ فرصة لمعمؿ الحقيقي، إال أنيا تصطدـ بتسرب العامميف 

 الجدد كعدـ انضباطيـ في العمؿ.
عماؿ أك الميف، ألنيا ال تناسب ىناؾ بعض األفراد الذيف قد يرفضكف العمؿ في بعض األ -3

 مستكاىـ االجتماعي، أك ألنيا ال تناسب تنشئتيـ االجتماعية.
ىناؾ مف يعتقد بأف عمؿ المرأة أحد األسباب الرئيسية في البطالة، ككنيا تعتبر خيارنا  -4

ككر، كما أنيا أصبحت منافسة لمرجاؿ في جميع مفضبلن ألصحاب العمؿ الذُّ 
لقيادية كاإلشرافية، كالحديث عف الحرية كتحرر المرأة، ثـ االختصاصات كالمناصب ا

الحديث عمى المساكاة بيف المرأة كالرجؿ أدل لخركجيا إلى سكؽ العمؿ، فضبلن عما عيرؼ 
بظاىرة المرأة المعيمة أك تأنيث الفقر، كككف المرأة ىبي التي تتكلى اإلنفاؽ عمى أسرتيا، 

كج أك سفره أك ىجره لؤل  سرة، أك لعجزه الذم أقعده عف العمؿ.إما لكفاة الزَّ
القيـ االجتماعية السَّائدة في المجتمع مثؿ تدني القيمة االجتماعية لمعمؿ الميني، كاإلقباؿ  -5

 عمى كظائؼ محددة، أك النظرة الدُّكنية لمعمؿ اليدكم، كثقافة العيب.
ا يناسب اىتماـ بأجر متدني نسبين  زاحمة العمالة الكافدة لنظيرتيا المحمية ككنيا تقبؿمي  -6

كتطمعات أصحاب العمؿ، كما تبرز في بعض األحياف عدـ الثّْقة في إمكانيات العامؿ 
 الكطني مف قبؿ صاحب العمؿ نفسو.

الظُّركؼ االجتماعية التي تيجبر البعض إلى عدـ إكماؿ الدّْراسة، كالبحث المبكر عف العمؿ  -7
أك الفقر الشَّديد، فيتحكؿ مف ككنو بدكف الحصكؿ عمى شيادتو؛ كذلؾ لكفاة األب أك عجزه 

 طالب إلى عاطؿ؛ لبحثو عف العمؿ.
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 المقصد الثالث: آثار البطالة: الفصؿ الثاني
 أواًل: الجانب االقتصادي.

راء عجز  -1 حرماف االقتصاد المحمي مف فرص النُّمك كالتَّنمية خاصة البىشىًريَّة منيا، كذلؾ جى
 م العاممة.االقتصاد عف استغبلؿ كتشغيؿ العرض الميتاح مف األيد

ىجرة الكفاءات العممية يؤدم إلى فقداف الدَّكلة إلمكانات ىذه الكفاءات التي أنفؽ عمى  -2
عدادىا أمكاالن كثيرة، فيجرتيا تؤدم إلى إعاقة عممية التَّنمية كتأخيرىا بؿ  تعميميا كا 

ا. ضعافيا أيضن  كا 
كة الشّْرائية انخفاض مستكل الدَّخؿ الشَّخصي كما يترتب عمى ذلؾ مف انخفاض في الق -3

عمى مستكل االقتصاد ككؿ، كبشكؿ يؤدم إلى انخفاض اإلنفاؽ االستيبلكي، كانخفاض 
 .(1)حجـ االدخار، كبالتالي الكساد كحصكؿ فائض في النَّاتج الكمي لبلقتصاد

 ىدر الٌطاقات اإلنتاجية. -4
أيخرل خفض مستكل النَّاتج المحمي كالدَّخؿ، مما يؤدم إلى اعتماد الدَّكلة عمى دكؿ  -5

 لتعكيض ما عندىا مف نقص في االحتياجات األساسية لمكاطنييا.
 ضعؼ القدرة التَّنافسية لبلقتصاد المحمي في األسكاؽ الخارجية. -6

 ثانًيا: الجانب األمني.
 انتشار الجريمة بأنكاعيا، كالسَّرقة كالقتؿ كغيرىا. -1
األمنية، ككضع حد  تكبد السُّمطة القائمة في الدَّكلة خسائر مادية لتمكيؿ برامجيا -2

 لبلعتداءات.
 ثالثًا: الجانب االجتماعي.

كابط األيسرية، كقد ييؤدم إلى الطَّبلؽ، فتفقد األسرة دكرىا كمؤسسة لمتنشئة  -1 ىدـ كتدمير لمرَّ
 االجتماعية السَّميمة، كمف ثـ تتحكؿ إلى مصدر خطير مف مصادر االنحراؼ.

كابط األسرية كضعؼ تأثير القيـ العا -2 مة بسبب البطالة، كىك ما ييؤدم إلى ضعؼ الرَّ
كابط االجتماعية كىذا الكضع قد  ضعؼ االستعداد كالقابمية لبلمتثاؿ كالتَّكيؼ لؤلنظمة كالضَّ

 يككف سببنا رئيسنا في زيادة نسبة الجريمة خاصة جرائـ االعتداء عمى األمبلؾ.
ة كالمبادئ كالقكاعد التَّأثير في مدل إيماف األفراد كقناعتيـ بشرعية االمتثاؿ لؤلنظم -3

السُّمككية المألكفة في المجتمع، حيث أف شعكر الرَّفض كالعداء تجاه المجتمع كعدـ اإليماف 
بشرعية أنظمتو كاالمتثاؿ ليا مما يؤدم إلى االنحراؼ كالسُّمكؾ اإلجرامي كبخاصة فيما 

 يتعمؽ بجرائـ االعتداء عمى النَّفس.
                                                           

 (.320 – 319المفاىيـ كالنُّظـ االقتصادية الحديثة إلياد عبد الفتاح النسكر )ص( (1
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ية العامة أك تجاكزىا، ال ييعد عمبلن محظكرنا في نظر انتياؾ األنظمة كالمعايير السُّمكك  -4 الفصؿ الثاني
 العاطميف عف العمؿ.

يصاب الفرد العاطؿ عف العمؿ بفقداف الشعكر باالنتماء الى المجتمع كيشعر بالظمـ الذم  -5
 قد يدفعو إلى أف يصبح ناقمنا عمى المجتمع.

كابط التي يحمميا النَّاس لممؤ  -6 سسات الرَّسمية تؤدم البطالة إلى انخفاض أكاصر الرَّ
كاألنظمة كالقيـ االجتماعية السَّائدة في المجتمع فيحد مف فاعمية سمطة األسرة بحيث ال 

بط االجتماعي ألفرادىا.  تستطيع أف تقكـ أك تمارس عممية الضَّ
تخمؽ حالة البطالة عند الفرد الكثير مف مظاىر عدـ التَّكافؽ االجتماعي، فالبطالة تمعب  -7

 .(1)فقر األفراددكرنا أساسينا في 
 الحقد عمى الطَّبقات الغنية في المجتمع. -8
ازدياد اليجرة إلى الدُّكؿ الخارجية بحثنا عف العمؿ مما ييؤدم إلى االغتراب عف الكطف،  -9

 كتشتت أفراد األسرة الكاحدة.
 فسي.رابًعا: الجانب الن  

مما يدفعو األفراد إلى  اإلصابة بحالة مف اإلحباط، كعدـ الثّْقة بالنَّفس، كاإلحساس بالفشؿ، -1
 .(2)التَّفكير في االنتقاـ مف المجتمع

إثارة مشاعر الدُّكنية كاالنتقاص مف الذَّات، كذلؾ لمحاجة الميمحة لمماؿ مما ييؤدم إلى  -2
 .(3)االتكاؿ عمى الغير لسد الحاجات المعيشية اليكمية

العجز كعدـ الكفاءة مما يؤدم يتسـ كثير مف العاطميف بعدـ السَّعادة كعدـ الرّْضا كالشُّعكر ب -3
حة النَّفسية لدييـ.  إلى اعتبلؿ في الصّْ

تؤثر البطالة عمى تعزيز الدَّافعية كاالستعداد لبلنحراؼ، كىي تساىـ في إيجاد فئة مف  -4
 .(4)المجتمع تشعر بالحرية في االنحراؼ

 ياسي.خامًسا: الجانب الس  
يف عف العمؿ مف ثكرات لتكفير حدكث قبلقؿ في المجتمع كذلؾ لما يقـك بو العاطم -1

 فرص عمؿ ليـ، أك حتى ما يقكـ بو العماؿ مف مطالبة برفع األجكر.
 .(1)تأـز العبلقة بيف السُّمطة كالمجتمع، كقياـ الدَّكلة بإجراءات أمنية ال تخمك مف العنؼ -2

                                                           
 (.321- 320المفاىيـ كالنُّظـ االقتصادية الحديثة إلياد عبد الفتاح النسكر )ص( (1

 (.50ألحمد محمد عبد العظيـ الجمؿ )ص البطالة مشكمة ال يعرفيا اإلسبلـ( (2

 المصدر نفسو.( (3

 (.321المفاىيـ كالنُّظـ االقتصادية الحديثة إلياد عبد الفتاح النسكر )ص( (4
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التَّطرؼ كالغمك في الفكر كالتَّحريض الذم يحممو العاطؿ عف العمؿ كالذم ىك ييعد  -3 الفصؿ الثاني
 ع لئلرىاب كلمحركات المتطرفة. منب

المظاىرات كاالحتجاجات كاالعتصامات التي يقكـ بيا العاطميف عف العمؿ، كما يترتب  -4
عمى ذلؾ مف فكضى كعدـ استقرار سياسي قد تؤدم في النّْياية إلى سقكط نظاـ الحكـ 

 .(2)نفسو
قكع في فخ ازدياد شبكات التَّجسس، فيصبح العاطؿ عف العمؿ سيبلن لبلصطياد كالك  -5

 الجاسكسية؛ كذلؾ لحاجتو لمماؿ.
 المطمب الث اني: الجانب الوقائي لحؿ مشكمة البطالة.
ككنو يعتبر مسئكالن بدرجة كبيرة عف  ؛في كثير مف األحياف يرتبط الفقر بمفيكـ البطالة

ف كاف ىناؾ مف يرل مف  االقتصادييف بأف كؿ منيما سببه  تفشي ظاىرة الفقر في المجتمع، كا 
ا لآل خر، لذلؾ ينظر صانع القرار االقتصادم إلى مشكمة البطالة مف الباب األكسع، كاعتباره مخرجن

 .(3)لمشكمة الفقر في المجتمع
كقد حاصرت السُّنة النَّبكية البطالة حصارنا ميٍطبقنا كقعدت ليا كؿ مرصد، فأتت بالحمكؿ 

لتدفع بالبطالة بعيدنا عف حياة المسمميف، الكقائية كالعبلجية كالحمكؿ الكقائية العبلجية في آف كاحد 
 كمف الحمكؿ الكقائية لمشكمة البطالة ما يمي:
 لديو. المسئولية وتعزيز عمارىا،المقصد األوؿ: خالفة اإلنساف في األرض إل
اإلنساف خميفة في األرض ليعمؿ فييا إلعمارىا،  اإلسبلـ منياج حياة، كقد جعؿ ا 

﴾ ]يكنس: تعالى: ﴿ثيَـّ جى ا قاؿ  ـٍ ًلنىٍنظيرى كىٍيؼى تىٍعمىميكفى ًئؼى ًفي اأٍلىٍرًض ًمٍف بىٍعًدًى بلى ـٍ خى [، 14عىٍمنىاكي
ذٍ تعالى: ﴿ا كقاؿ  بُّؾى  قىاؿى  كىاً  ًئكىةً  رى اًعؿه  ًإنّْي ًلٍممىبلى ًميفىةن  اأٍلىٍرضً  ًفي جى ككفر لو كؿ  ،[30: البقرة﴾ ]خى

عى  كيميكا ًمٍف ًرٍزًقًو مقكمات ذلؾ، قاؿ تعالى: ﴿ىيكى الًَّذم جى ـي اأٍلىٍرضى ذىليكالن فىاٍمشيكا ًفي مىنىاًكًبيىا كى ؿى لىكي
﴾ ]الممؾ:  لىٍيًو النُّشيكري ةي  قيًضيىتً  فىًإذىاتعالى: ﴿ا [، كقاؿ 15كىاً  كا الصَّبلى  ًمفٍ  كىاٍبتىغيكا اأٍلىٍرضً  ًفي فىاٍنتىًشري

كا المَّوً  فىٍضؿً  ـٍ لىعىمَّ  كىًثيرنا المَّوى  كىاٍذكيري لذلؾ أعطى اإلسبلـ العمؿ مكانة  ،[10: الجمعة] ﴾تيٍفًمحيكفى  كي
ٍدًرمّْ  ًف النًَّبيّْ عالية، عىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي ـٍ ، عى فَّ اى ميٍستىٍخًمفيكي ًضرىةه، كىاً  ٍمكىةه خى : "ًإفَّ الدٍُّنيىا حي ، قىاؿى

                                                                                                                                                                          
 (.52 – 49البطالة مشكمة ال يعرفيا اإلسبلـ ألحمد محمد عبد العظيـ الجمؿ )ص ( (1

 (.321اح النسكر )صالمفاىيـ كالنظـ االقتصادية الحديثة إلياد عبد الفت( (2

 صدر نفسو.مال( (3
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..." الفصؿ الثاني ًفييىا، فىيىٍنظيري كىٍيؼى تىٍعمىميكفى
في األرض يتطمب الميبادرة في األعماؿ كتحمؿ  ، فاالستخبلؼ(1)

 المخاطر فىييجزل كؿ فرد بما عمؿ.
فاإلنساف مسئكؿ عف إعمار األرض، كيتطمب ذلؾ منو أف يسعى جاىدنا بكؿ ما يممؾ 
الستصبلح األرض، كمف نتائج ذلؾ أننا لف نرل في ىذه الحياة، إال أفرادنا يسعىكف إلى العمؿ 

عاطؿ عف العمؿ بؿ كؿ منيـ مينتج، كمما يؤكد مسئكلية كؿ فرد في تحمؿ  الدَّؤكب، فبل يبقى فرد
ا، أىنَّوي: سىًمعى رىسيكؿى المًَّو  ٍنييمى ٍبد المًَّو ٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى نجاز ميامو الميكىمؼ بيا، ما ركاه عى  كا 

ـي رى  مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، فىاإًلمىا ـٍ رىاعو كى : "كيمُّكي ؿي ًفي أىٍىًمًو رىاعو كىىيكى يىقيكؿي اعو كىىيكى مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، كىالرَّجي
ـي ًفي اًد ٍكًجيىا رىاًعيىةه كىًىيى مىٍسئيكلىةه عىٍف رىًعيًَّتيىا، كىالخى ٍرأىةي ًفي بىٍيًت زى اًؿ سىيًّْدًه  مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، كىالمى مى

: فىسىًمٍعتي ىىؤيالىًء ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو رىاعو كىىيكى مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيَّتً  :  ، كىأىٍحًسبي النًَّبيَّ ًو"، قىاؿى قىاؿى
ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيَّتً  كيمُّكي ـٍ رىاعو كى اًؿ أىًبيًو رىاعو كىىيكى مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، فىكيمُّكي ؿي ًفي مى ، كىذا (2)ًو""كىالرَّجي

 ميمتزمنا بكؿ ما ىك مكمؼ بو. يقتضي أف يككف الفرد إيجابينا
ككما أف األب مسئكؿ عف رعاية أبنائو كتكفير حاجاتيـ إال أنو ال تجب نفقتو عمى ابنو 

مع قيدرتو -ة االبف الميتىعىطّْؿ عف العمؿ القادر عمى العمؿ الميتعطؿ، "فقد أىٍجمع الفيقياء عمى أف نىفىق
جكبيا: أف يككف عاجزنا عف الكىسب، كالعاجز ال تىجب عمى أبيو؛ ألفَّ مف شيركط ك  -عمى الكىسب

تو،  كعة الميعتادة، كالقادر غىًني ًبقيٍدرى عف الكىسب ىك مف ال ييمكنو اكتساب مىًعيشتو بالكسائؿ المىٍشري
ركرة يىتىعىرَّض ًفييا ًلميىبلؾ الة ضى  .(3")كيستطيع أف يىتىكىسَّب بيا كييٍنًفؽ عمى نىٍفًسو، كال يىكيكف في حى

 ث اني: الت رغيب في العمؿ باعتباره مف صفات األنبياء عمييـ الس الـ.المقصد ال
   باعتباره صفة مف صفات كحثَّ عميو أعمى اإلسبلـ مف مكانة العمؿ، كرىغب فيو 

األنبياء عمييـ السَّبلـ، كلقد ذيكر في القرآف الكريـ كالسُّنة النَّبكية اآليات كاألحاديث المتعمقة بميف 
 كحىثَّ النَّبي ياء عمييـ السَّبلـ، كما ىذا إال لبلقتداء بفعميـ كاالشتغاؿ ًبًميىًنيـ، كصنعة األنب

                                                           
بىيىاًف اٍلفً ( (1 نًَّة اٍلفيقىرىاءي كىأىٍكثىري أىٍىًؿ النَّاًر النّْسىاءي كى / 4ٍتنىًة ًبالنّْسىاًء، أخرجو مسمـ؛ كتاب: الٌرقاؽ، باب: أىٍكثىري أىٍىًؿ اٍلجى

مَّ 2742/ رقـ 2098 ميحى مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى، كى دَّثىنىا ميحى دَّثىنىا شيٍعبىةي، (، قاؿ: حى ، حى ٍعفىرو مَّدي ٍبفي جى دَّثىنىا ميحى : حى ، قىاالى دي ٍبفي بىشَّارو
، عىًف النًَّبيّْ  ٍدًرمّْ دّْثي عىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي : سىًمٍعتي أىبىا نىٍضرىةى، ييحى ٍسمىمىةى، قىاؿى ٍف أىًبي مى : الحديث.عى  ، قىاؿى

اًؿ سىيًّْدًه، كىالى يىٍعمىؿي أخرجو البخارم؛ كتاب: في االستقراض ك ( (2 أداء الديكف كالحجر كالتفميس، باب: العىٍبدي رىاعو ًفي مى
ـي 2409/ رقـ 120/ 3ًإالَّ ًبًإٍذًنًو ) ًني سىاًل : أىٍخبىرى ، قىاؿى ًف الزٍُّىًرمّْ ، عى نىا شيعىٍيبه اًف، أىٍخبىرى دَّثىنىا أىبيك اليىمى         (، قاؿ: حى

ٍبًد المًَّو، عى ا ا، أىنَّوي: سىًمعى رىسيكؿى المًَّو ٍبفي عى ٍنييمى ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى : الحديث. ٍف عى  يىقيكؿي
 (.101/ 8المكسكعة الفقيية الككيتية )( (3
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األفراد عمى مزاكلة الًميف كاألعماؿ المختمفة كؿ حسب طاقاتو، كما ىذا إال تأكيدنا عمى أىمية  الفصؿ الثاني
ذى  ًبيّْ ، عىًف النَّ العمؿ، كطريؽ لمقضاء عمى البَّطالة، فعىًف الزُّبىٍيًر ٍبًف العىكَّاـً  ىٍف يىٍأخي : "ألى قىاؿى

ٍيره لىوي  مىى ظىٍيًرًه، فىيىًبيعىيىا، فىيىكيؼَّ المَّوي ًبيىا كىٍجيىوي خى طىًب عى ٍزمىًة الحى ٍبمىوي، فىيىٍأًتيى ًبحي ـٍ حى ديكي  ًمٍف أىٍف يىٍسأىؿى أىحى
نىعيكهي" ناعة، عمى العمؿ في التَّ  كقد حىثَّ النَّبي  ،(1)النَّاسى أىٍعطىٍكهي أىٍك مى راعة، كالتّْجارة كالصّْ عميـ كالزّْ

 كالطّْب كغيرىا مف الًميىف.
كقد تـ التَّفصيؿ في ًميف األنبياء عمييـ السَّبلـ خاصة كالًميف األخرل عامة، كذلؾ في 

ناعية ٍنيج النَّبكم في التَّنمية االقتصادية مف خبلؿ التَّنمية الصّْ مبحث المى
، كلكف النَّظرة الخاطئة (2)

ًميف مف ًقبىؿ بعض النَّاس تىًحيؿ بينيـ كبيف االشتغاؿ بالًميف المختمفة، مما تجعميـ يمتحقكف لم
 بصفكؼ البطالة.

حابة   .المقصد الث الث: الت رغيب في العمؿ باعتباره مف صفة الص 
ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى ، كىًعٍندىهي رىجي  : أىفَّ النًَّبيَّ عى دّْثي ا ييحى أىفَّ رىجيبلن ًمٍف أىٍىًؿ البىاًديىًة: " ؿه كىافى يىٍكمن

لىًكنّْي أيًحبُّ  : بىمىى، كى ؟ قىاؿى ا ًشٍئتى ٍرًع، فىقىاؿى لىوي: أىلىٍستى ًفيمى بَّوي ًفي الزَّ نًَّة اٍستىٍأذىفى رى  أىٍف أىٍزرىعى، ًمٍف أىٍىًؿ الجى
، فىبىادىرى الطٍَّرؼى نىبىاتيوي كىاٍسًتكىاؤيهي كىاٍسًتٍحصى  : فىبىذىرى اديهي، فىكىافى أىٍمثىاؿى الًجبىاًؿ، فىيىقيكؿي المَّوي: ديكنىؾى يىا اٍبفى قىاؿى

اًريِّ  ًشيِّا، أىٍك أىٍنصى : كىالمًَّو الى تىًجديهي ًإالَّ قيرى ، فىًإنَّوي الى ييٍشًبعيؾى شىٍيءه "، فىقىاؿى األىٍعرىاًبيُّ ـى ابي آدى ـٍ أىٍصحى ا، فىًإنَّيي
، كىأىمَّا نىٍحفي فىمىٍسنى  ٍرعو ًحؾى النًَّبيُّ زى ، فىضى ٍرعو اًب زى ا ًبأىٍصحى

، قاؿ ابف بطاؿ رحمو ا تعالى: "كفيو (3)
 (.4)كصؼ النَّاس بغالب عادتيـ كأحكاليـ"

 المقصد الر ابع: الحث  عمى العمؿ والس عي وذـ الكسؿ.
قيًؿ اٍعمىميكا حىثَّ القرآف الكريـ كالسُّنة النَّبكية عمى أىمية العمؿ كعدـ الكسؿ، قاؿ تعالى:   ﴿كى

﴾ ]التكبة:  ـٍ كىرىسيكليوي كىاٍلميٍؤًمنيكفى مىكي ـي اأٍلىٍرضى ﴿كقاؿ تعالى: [، 105فىسىيىرىل المَّوي عىمى عىؿى لىكي ىيكى الًَّذم جى
لىٍيًو النُّشيكري  كيميكا ًمٍف ًرٍزًقًو كىاً  نىاًكًبيىا كى [، قاؿ ابف كثير رحمو ا 15]الممؾ:  ﴾ذىليكالن فىاٍمشيكا ًفي مى

اًئيا في أنكاع المىكىاًسب  تعالى: "أم فىسىاًفركا حيث ًشئتـ مف أقطىاًرىا كتىرىدَّديكا في أقاًليميا كأٍرجى
                                                           

 (.43سبؽ تخريجو )ص( (1
  (.224)ص ناعيةنمية الصّْ انظر مبحث التَّ ( (2
ًة )أخرجو البخارم؛ كتاب: الميزارعة، باب: كً ( (3 دَّثىنىا 2348/ رقـ 108/ 3رىاًء األىٍرًض ًبالذَّىىًب كىالًفضَّ (، قاؿ: حى

دَّثىنىا أىبي  ، حى مَّدو ٍبدي المًَّو ٍبفي ميحى دَّثىنىا عى ، ح كىحى دَّثىنىا ًىبلىؿه ، حى دَّثىنىا فيمىٍيحه ، حى مَّدي ٍبفي ًسنىافو ٍف ًىبلىًؿ ميحى ، عى دَّثىنىا فيمىٍيحه ، حى اًمرو ك عى
مً ا ٍيرىةى ٍبًف عى ٍف أىًبي ىيرى ، عى ، عىٍف عىطىاًء ٍبًف يىسىارو ، : أىفَّ النًَّبيَّ يٍّ دّْثي ا ييحى  كىافى يىٍكمن

 (.141/ 13انظر: شرح ابف بطاؿ )( (4
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، كمما يدلؿ عمى أىمية (1)كالتّْجارات، كاعممكا أف سىٍعيىكيـ ال ييٍجًدم عميكـ شيئنا إال أف يييىسّْره ا لكـ" الفصؿ الثاني
ٍيرنا ًمٍف أىٍف ، عىٍف رىسيكًؿ المًَّو ما ركاه الًمٍقدىاـً  لؾ،العمؿ كذ ا قىطُّ، خى ده طىعىامن ا أىكىؿى أىحى : "مى ، قىاؿى

دى  فَّ نىًبيَّ المًَّو دىاكي ، كىافى يىٍأكيؿي ًمٍف عىمىًؿ يىًدًه"يىٍأكيؿى ًمٍف عىمىًؿ يىًدًه، كىاً 
فبلبد مف حصكؿ الفرد ، (2)

قاؿ الرَّاغب كأف يبتعد عف التَّعطؿ كاالعتماد عمى المعكنات الخارجية،  عمى قيكًتو مف عمؿ يده،
األصفياني رحمو ا تعالى: "مف تىعىطَّؿ كتىبىطَّؿ اٍنسىمخ مف اإلنسانية، بؿ مف الحيكانية، كصار مف 
ًجنس المىكتى، كذلؾ أنو إنما خيص اإلنساف بالقيكل الثبلث ليسعى في فضيمتيا، فإف فضيمة القيكة 
الشيكية تيطالبو بالمكاسب التي تىنميو، كفضيمة القيكة الغضبية تيطالبو بالمجاىدات التي تحميو، 
كفضيمة القيكة الفكرية تطالبو بالعمكـ التي تيديو، فحقو أف يتأمؿ قيكتو، كيسبر قدر ما يطيقو، فيسعى 

لًعز، كمف الفقر إلى بحسبو لما يفيده السَّعادة كيتحقؽ أف اضطرابو سبب كصكلو مف الذُّؿ إلى ا
 .(3)الًغنى، كمف الضعة إلى الرّْفعة، كمف الخمكؿ إلى النَّباىة"
نىع النَّبي  ا لمبطالة، فقد مى الرَّىبانية في اإلسبلـ، التي تمنع اإلنساف  كالعبادة ليست ميسكغن

مىٍت اٍمرىأىةي عي  مىى مف القياـ بكاجباتو تجاه أسرتو كتكفيره مقكمات الحياة ليـ، فقد دىخى ٍثمىافى ٍبًف مىٍظعيكفو عى
ٍكًجي يىقيكـي المٍَّيؿى كى  ٍنيىا كىًىيى بىاذَّةي اٍليىٍيئىًة فىسىأىٍلتييىا مىا شىٍأنيًؾ فىقىالىٍت زى اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى كـي النَّيىارى عى يىصي

ؿى النًَّبيُّ  اًئشىةي ذىًلؾى لىوي فىمىًقيى رىسيكؿي المًَّو  فىدىخى ـٍ  فىذىكىرىٍت عى عيٍثمىافى فىقىاؿى يىا عيٍثمىافي ًإفَّ الرٍَّىبىاًنيَّةى لى
ديكًدًه" ـٍ ًلحي ـٍ ًلمًَّو كىأىٍحفىظيكي ا لىؾى ًفيَّ أيٍسكىةه فىكىالمًَّو ًإنّْي أىٍخشىاكي مىٍينىا أىفىمى تيٍكتىٍب عى
، كعمى العمؿ يككف األجر (4)

[، كقاؿ تعالى: ﴿فىمىٍف 38سىبىٍت رىًىينىةه﴾ ]المدثر: في الدُّنيا كاآلخرة، قاؿ تعالى: ﴿كيؿُّ نىٍفسو ًبمىا كى 
مىٍف يىٍعمىٍؿ ًمٍثقىاؿى ذىرَّةو شىرِّا يىرىهي﴾ ]الزلزلة:  ٍيرنا يىرىهي * كى  [.8، 7يىٍعمىٍؿ ًمٍثقىاؿى ذىرَّةو خى

 
 
 
 
 

                                                           
 (.200 – 199/ 8تفسير ابف كثير )( (1
 (.44سبؽ تخريجو )ص( (2
 (.269الذَّريعة إلى مكاـر الشَّريعة )ص( (3

 (.43)ص عميوسبؽ تخريجو كالحكـ ( (4
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 المقصد الخامس: الد عوة إلى إتقاف العمؿ. الفصؿ الثاني
ا عمى إتقانو كالتَّفاني  دعا القرآف الكريـ كالسُّنة كالنَّبكية إلى العمؿ، كبجانب ذلؾ حثا أيضن

﴾ بد أالفيو، فاإلتقاف أمر ضركرم ال  لىتيٍسأىليفَّ عىمَّا كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى  يخمك منو العمؿ، قاؿ تعالى: ﴿كى
ٍنيىا، أىفَّ النًَّبيَّ 93]النحؿ:  : "ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ ًإذى  [، كعىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى ـٍ عىمىبلن قىاؿى ديكي ا عىًمؿى أىحى
 .(1)أىٍف ييٍتًقنىوي"

ذا كاف العامؿ  كأكثر ما نشتكي منو في ىذه األياـ عند شراء البضائع عدـ اإلتقاف، كا 
انع ميراقبنا ا  في صناعتو فمف يصنع إال المينتج الميتقف، فالجكدة في الميٍنتجات كالسّْمع ىك  الصَّ

كاف الميٍنتج ردمء فمف يتـ استيراده أك تسكيقو في السُّكؽ بشكؿ يىٍكثر مقياس لتنمية االقتصاد، فإذا 
الطَّمب عميو مما يؤدم إلى كساد الميٍنتج، كال يتكقؼ عند ذلؾ بؿ سيؤدم إلى تعطؿ العامؿ عف 

ٍيرىةى عممو كخسارتو لبضائعو، كذلؾ لما اقترفو مف غش لممشترم،   : أىفَّ رىسيكؿى اً عىٍف أىًبي ىيرى
مىٍف غىشَّنىا فىمىٍيسى ًمنَّا"قى  حى فىمىٍيسى ًمنَّا، كى مىٍينىا السّْبلى مىؿى عى : "مىٍف حى اؿى

(2) ، ، كحتى ال يككف العامؿ متعطبلن
ا ًمٍف ﴿ريبط إتقاف العمؿ باألجر، قاؿ تعالى:  اًلحن مىٍف عىًمؿى صى مىٍف عىًمؿى سىيّْئىةن فىبلى ييٍجزىل ًإالَّ ًمٍثمىيىا كى

قيكفى ًفييىا ًبغىٍيًر ًحسىابو ذىكىرو أىٍك أينٍ  نَّةى ييٍرزى ميكفى اٍلجى  .[40]غافر:  ﴾ثىى كىىيكى ميٍؤًمفه فىأيكلىًئؾى يىٍدخي
 المقصد الس ادس: الحرص عمى استغالؿ الوقت والعمر.

 ميمة كمف عمؿ إلى عمؿ مف كاالنتقاؿ كالكاجبات، باألعماؿ كشحنتيا األكقات شغؿ إف
الفراغ، "كالكقت سيؼ إف لـ  البطالة، كلكثات عمؿ مف المرء يحمي خفيفة، كانت كلك أخرل، إلى

أىمية  ، كما ىذا إال دليؿ عمى(3)بالباطؿ" شغمتؾ بالحؽ تشغميا لـ إف فسكالنَّ  تقطعو قطعؾ،
﴾ ]العصر:  الكقت، كقد أقسـ ا  ٍسرو ٍنسىافى لىًفي خي ، 1بأكقات مختمفة منيا: ﴿كىاٍلعىٍصًر * ًإفَّ اإٍلً

ى * كىالمٍَّيًؿ ًإذىا سىجىى﴾ ]الضحى: ا ؿ [، كقا2 [، كغيرىا مف اآليات، ككـ 2، 1تعالى: ﴿كىالضُّحى
: قىاؿى مف صحيح لـ يغتنـ كقتو كعمره كأصبح كيبلن يتكفؼ النَّاس، فعىٍف أىًبي بىٍرزىةى األىٍسمىًميّْ  ، قىاؿى

ٍبدو يىٍكـى الًقيى رىسيكؿي المًَّو  كؿي قىدىمىا عى ، : "الى تىزي ـى فىعىؿى ا أىٍفنىاهي، كىعىٍف ًعٍمًمًو ًفي تَّى ييٍسأىؿى عىٍف عيميًرًه ًفيمى امىًة حى
هي" ـى أىٍببلى ـى أىٍنفىقىوي، كىعىٍف ًجٍسًمًو ًفي ًفي اًلًو ًمٍف أىٍيفى اٍكتىسىبىوي كى كىعىٍف مى
(4). 

 

                                                           
 (.264سبؽ تخريجو كالحكـ عميو )ص( (1
 (.55سبؽ تخريجو )ص( (2
 (.12تيذيب الدَّاء كالدَّكاء لمشيخ محمد اليبداف )ص ((3
 (.92سبؽ تخريجو كالحكـ عميو )ص( (4



حؿ المشكالت  خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج       

 
385 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفصؿ الخامس

ال  يثعمى اغتناـ الصّْحة كالكقت، ح كالشباب ىـ أمؿ كقكة األمة، كقد حىثَّ النَّبي  الفصؿ الثاني
: قىاؿى النًَّبيُّ  ا، قىاؿى ٍنييمى : تجتمعا لئلنساف إال في فترة الشَّباب، فعىًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى

ةي كىالفىرىاغي" حَّ ٍغبيكفه ًفيًيمىا كىًثيره ًمفى النَّاًس: الصّْ تىاًف مى "ًنٍعمى
يؤدم إلى  فأم إىماؿ في مرحمة الشَّباب ،(1)

 ثـ ازدياد عدد العاطميف عف العمؿ. خمؿ في المجتمع، كمف
 المقصد الس ابع: االىتماـ والعناية بالت عميـ.

حىثَّ القرآف الكريـ كالسُّنة النَّبكية عمى العمـ كالتِّعميـ، فبالعمـ يىكيكف لممىرء مكانة بيف غيره مف 
ـٍ كىالًَّذيفى  نيكا ًمٍنكي ﴾ ]المجادلة:  أقرانو، قاؿ تعالى: ﴿يىٍرفىًع المَّوي الًَّذيفى آمى اتو ـى دىرىجى [، 11أيكتيكا اٍلًعٍم

فالمتعمـ أينما كيجد يؤثر إيجابنا في المجاؿ الذم يعمؿ فيو، فيضع الخطط كيبني المشاريع 
بو مف عمـ، فبل يتكفؼ النَّاس فيحمي مستقبمو  االستثمارية، ككؿ ذلؾ بما حباه كىداه ا 
ٍيرىةى كمستقبؿ غيره، كبعد مكتو ال تنضب االستفا ، ، أىفَّ رىسيكؿى اً دة مف عممو، عىٍف أىًبي ىيرى

اًريىةو، أىٍك ًعٍمـو  دىقىةو جى ثىةو: ًإالَّ ًمٍف صى ميوي ًإالَّ ًمٍف ثىبلى ٍنسىافي اٍنقىطىعى عىٍنوي عىمى : "ًإذىا مىاتى اإٍلً ييٍنتىفىعي ًبًو، أىٍك  قىاؿى
اًلحو يىٍدعيك لىوي" لىدو صى كى
سب لممرء في دينياه كعند مكتو، لذلؾ تسعى الدُّكؿ لجعؿ التَّعميـ ، فالتَّعميـ مىكٍ (2)

األساسي إجبارينا إلزامينا عمى الطُّبلب، كلكؿ فرد الحرية في اختيار المجاؿ الذم ييبدع فيو فمنيـ 
ا.  مف ييبدع في الًحرؼ فيحمى نفسو مف ذيؿ الفقر كالتَّبطؿ، فيككف فردنا منتجن

ذا كاف أصحاب اإلعاقات ي دكف لمحصكؿ عمى فرص لمتَّعميـ كالعمؿ مع كا  طمحكف كيىجّْ
 كجكد اإلعاقة، أفبل يككف المرء الصَّحيح السَّميـ أكلى بذلؾ كال يرضى لنفسو اليكاف. 

 المقصد الث امف: الحفاظ عمى الماؿ بوجوىو المتعددة.
 الحفاظ عميو بمنع إعطائو لمسفياء. -1

استخداـ الماؿ  فساء كالرّْجاؿ ممف ال ييحسنك لنّْ منع اإلسبلـ مف إعطاء الماؿ لمصبياف كا
ـٍ كاستثماره، قاؿ تعالى:  ـٍ ًفييىا كىاٍكسيكىي ـٍ ًقيىامنا كىاٍرزيقيكىي عىؿى المَّوي لىكي ـي الًَّتي جى ﴿كىالى تيٍؤتيكا السُّفىيىاءى أىٍمكىالىكي
كفنا﴾ ـٍ قىٍكالن مىٍعري قيكليكا لىيي ف ال يحسف استثماره، يؤدم إلى فضياع الماؿ بتسميمو لم، [5]النساء:  كى

راقة ماء الكجو بسؤاؿ النَّاس.  الفقر كالتَّبطؿ، كا 
ككذلؾ ال ييعطى اليتيـ الصَّغير الماؿ إال إذا كاف راشدنا ييحسف استخداـ مالو كاستثماره، قاؿ 

تَّى ًإذىا بىمىغيكا النّْكىاحى فىًإٍف آنىٍستيـٍ ًمٍنيي  ـٍ كىالى تىٍأكيميكىىا تعالى: ﴿كىاٍبتىميكا اٍليىتىامىى حى ـٍ أىٍمكىالىيي ـٍ ريٍشدنا فىاٍدفىعيكا ًإلىٍيًي
                                                           

 (.61)صتخريجو سبؽ ( (1
 (.62سبؽ تخريجو )ص( (2
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كؼً  الفصؿ الثاني مىٍف كىافى فىًقيرنا فىٍميىٍأكيٍؿ ًباٍلمىٍعري ًنيِّا فىٍميىٍستىٍعًفٍؼ كى مىٍف كىافى غى كا كى ًبدىارنا أىٍف يىٍكبىري ـٍ ًإٍسرىافنا كى  فىًإذىا دىفىٍعتيـٍ ًإلىٍيًي
مىيٍ  ـٍ فىأىٍشًيديكا عى ًسيبنا﴾أىٍمكىالىيي كىفىى ًبالمًَّو حى ـٍ كى [، فيتـ حفظ ماؿ اليتيـ كتشغيمو في الكجكه 6]النساء:  ًي

ا  المشركعة حتى ال تأكميا الزَّكاة، فىيىكبر اليتيـ كلو ماؿ يكفيو كيحميو مف ذيؿ السُّؤاؿ، فىيىككف منتجن
 .(1)فقرغير متعطؿ، كقد تـ التَّفصيؿ في الحىثّْ عمى كفالة اليتيـ كحؿو لمشكمة ال

 الحفاظ عمى الماؿ مف الس رقات. -2
الحفاظ عمى الماؿ مف السَّرقة ىك أحد كجكه حفظ الماؿ، حيث حفظ الشَّارع الحكيـ الماؿ مف 

ٍيرىةى  : قىاؿى رىسيكؿي اً االعتداء عميو كسرقتو، عىٍف أىًبي ىيرى مىى اٍلميٍسًمـً ، قىاؿى ٍسًمـً عى : "... كيؿُّ اٍلمي
رىاـه، دىميوي  وي"حى اليوي، كىًعٍرضي مى ، كى

، فالماؿ عماد الحياة، فيتـ استثماره في المشاريع النَّافعة،  فيككف (2)
ا بعيدنا عف البطالة، كقد أعطى اإلسبلـ لصاحب الماؿ الحؽَّ في الدّْفاع عف مالو،  صاحبو منتجن

: سىًمٍعتي  ا، قىاؿى ٍنييمى ك رىًضيى المَّوي عى ٍبًد المًَّو ٍبًف عىٍمرو اًلًو فىييكى  النًَّبيَّ  عىٍف عى ٍف قيًتؿى ديكفى مى : "مى يىقيكؿي
 .(3)شىًييده"

ٍنيىاعىاًئشىةى  عىفٍ  كجعؿ الشَّارح الحكيـ الحد عمى مف يسرؽ ماؿ غيره،     عىفً  ،رىًضيى المَّوي عى
بيعً  ًفي السَّاًرؽً  يىدي  "تيٍقطىعي : قىاؿى  ،النًَّبيّْ  " ري رمة ماؿ الغير ، (4)ًدينىارو قامة الحدّْ عمى مف سرؽ فىحي كا 

، عف الفعؿ، فىتيحفظ أمكاؿ النَّاس مف السَّرقة مما ييتاح ليـ مف استثمارىا فيما ينفع اييعتبر رادعن 
 .متع بالماؿ كالى الكسؿ كالبطالةعدـ التَّ  إلىؤدم السرقة تي ف

 الحفاظ عمى الماؿ بالَحث  عمى االدخار وعدـ اإلسراؼ. -3
ليكمؾ األسكد"، فإذا ما ادخر اإلنساف مالو كاستثمره في مشاريع  قيؿ: "ًقٍرشؾ األبيض ينفع

نافعة، كأنفؽ مف مالو باتزاف، سيحمي نفسو مف عدـ الحصكؿ عمى العمؿ، فاإلسراؼ فيو ضياع 
كىافى بىٍيفى ذىًلؾى قىكى  تعالى:ا قاؿ لمماؿ،  كا كى ـٍ يىٍقتيري لى ـٍ ييٍسًرفيكا كى [، 67امنا﴾ ]الفرقاف: ﴿كىالًَّذيفى ًإذىا أىٍنفىقيكا لى

                                                           
 (.372)ص انظر: مبحث مشكمة الفقر( (1

اًلًو، أخرجو مسمـ؛ كتاب( (2 مى دىًمًو، كىًعٍرًضًو، كى ٍذًلًو، كىاٍحًتقىاًرًه كى ، كىخى مة كاآلداب، باب: تىٍحًريـً ظيٍمـً اٍلميٍسًمـً / 4: البّْر كالصّْ
، عىٍف أىًبي سى 2564/ رقـ 1986 دي يىٍعًني اٍبفى قىٍيسو دَّثىنىا دىاكي ، حى ٍسمىمىةى ٍبًف قىٍعنىبو ٍبدي اً ٍبفي مى دَّثىنىا عى ٍكلىى (، قاؿ: حى ، مى ًعيدو

ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى ، عى ٍيزو اًمًر ٍبًف كيرى : قىاؿى رىسيكؿي اً عى  : الحديث.، قىاؿى
 (.26سبؽ تخريجو )ص( (3
ًفي [ 38]المائدة:  ﴾كىالسَّاًرؽي كىالسَّاًرقىةي فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىييمىا﴿أخرجو البخارم؛ كتاب: الحدكد، باب: قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: ( (4 كى

ـٍ ييٍقطىعي؟ ) ، عىًف 6790/ رقـ 161 – 160/ 8كى ٍف ييكنيسى ، عى ، عىًف اٍبًف كىٍىبو ٍيسو اًعيؿي ٍبفي أىًبي أيكى دَّثىنىا ًإٍسمى (، قاؿ: حى
اًئشىةى  بىٍيًر، كىعىٍمرىةى، عىٍف عى ، عىٍف عيٍركىةى ٍبًف الزُّ ًف النًَّبيّْ رىًضيى المَّوي عىٍنيىااٍبًف ًشيىابو  : الحديث.، قىاؿى ، عى
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لمكقكع في ىاكية البطالة، حيث ييصبح الفرد ببل ماؿ يىٍقتات منو، كقد  اكييعتبر اإلسراؼ كذلؾ طريقن  الفصؿ الثاني
 .(1)تـ الحديث عف االدخار كعدـ اإلسراؼ كحؿو لمشكمة الفقر، كىك كذلؾ حبلن لمشكمة البطالة

رائب  -4  .(3)ةإال لمضرورة، ومنع الِحراب (2)الن يي عف أخذ الض 
رائب كالجمارؾ كالمككس مف التُّجار يكلد األحقاد بيف أفراد المجتمع،  كاألفراد أخذ الضَّ

و يشعر بأنيا شيء لك استطاع اليركب منيا لفعؿ؛ ألنَّ  عميو تمؾ األشياء الفرد الذم تيفرضف
نما ألنيا مطمكبة منو مف ،مفركض عميو بغير حؽ، فبل يقدميا مف باب حبو ألخيو المسمـ ًقبؿ  كا 

 رائبكال تككف تمؾ الضَّ عنيا في الشَّريعة اإلسبلمية إال في حاالت استثنائية،  يالمسئكؿ، فمذا نيي

يكفي  ما الماؿ بيت في يكف لـ إذا الرَّعية مكردنا مف مكارد بيت ماؿ المسمميف إال عمى المكظفة
لغيره مما  أـ سبيؿ ا تعالى لمجياد في ذلؾ أكاف سكاء حاجة الدَّكلة مما يككف فيو مصمحة لمرَّعية،

ال فيو الخير ليـ، اًمرو  ٍبفً  عيٍقبىةى  عىفٍ ، (4)شرعي غير مكردنا كانت كا    المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : قىاؿى  ،عى
ؿي  "الى : قىاؿى  نَّةى  يىٍدخي اًحبي  اٍلجى مىٍكسو  صى

(5)"(6). 

                                                           
 (.336)ص انظر: مبحث مشكمة الفقر( (1
ريبة: "ما ييفرض عمى الًمٍمؾ كالعمؿ كالدَّخؿ لمدكلة، كتختمؼ باختبلؼ القكانيف كاألحكاؿ". انظر: المعجـ ( (2 الضَّ

(، ككذلؾ ىي: "ما ييفرض عمى الًمٍمؾ كالعمؿ كالدَّخؿ مف الفرد لصالح 537/ 1)لمجمكعة مف المؤلفيف الكسيط 
كاتب كاألجكر، كغير مباشرة ا لدَّكلة بصفة جبرٌية مساىمة منو في األعباء العامَّة، كتككف مباشرة باالقتطاع مف الرَّ

 أحمد مختار عبد الحميد عمرد.  ،بفرضيا عمى السّْمع كالمكاٌد االستيبلكٌية". انظر: معجـ المغة العربية المعاصرة
(2 /1355) 

بو أخذ الماؿ عمى كجو تتعذر معو االستعانة عادة". انظر: الفقو اإلسبلمي كأدلتو  قصدرابة: "ىي كؿ فعؿ يي الحً ( (3
 (.399/ 7لكىبة الزُّحيمي )

 (.247/ 8انظر: المكسكعة الفقيية الككيتية )( (4
ريبىةي : المكسي قاؿ ابف األثير: ( (5 ، يأخذيىا الًَّتي الضَّ  كاألثر الحديث بغري في يايةالنّْ انظر:  .العىشَّاري  كىىيكى  الماًكسي
(4 /349). 

دَّثىنىا2937/ رقـ 133 - 132/ 3)أخرجو أبي داكد في سننو ( (6 ٍبدي  (، قاؿ: حى مَّدو  ٍبفي  المَّوً  عى ، ميحى دَّثىنىا النُّفىٍيًميُّ مَّدي  حى  ميحى
مىمىةى، ٍبفي ا مَّدً  عىفٍ  سى اؽى، ٍبفً  ميحى ، أىًبي ٍبفً  يىًزيدى  عىفٍ  ًإٍسحى ًبيبو ٍبدً  عىفٍ  حى اًمرو  ٍبفً  عيٍقبىةى  عىفٍ  ًشمىاسىةى، ٍبفً  رٍَّحمىفً ال عى  ، عى

 الحديث. :قىاؿى   المَّوً  رىسيكؿى  سىًمٍعتي : قىاؿى 
                                                                                               تخريج الحديث:

/ 1036/ 2)محمد بف سممة، كأخرجو الدَّارمي في سننو  ( عف17294/ رقـ 526/ 28) أخرجو أحمد في مسنده
( مف طريؽ ابف فيضيؿ 2333/ رقـ 51/ 4)( عف أحمد بف خالد، كأخرجو ابف خيزيمة في صحيحو 1708رقـ 

( مف طريؽ يزيد بف ىاركف، أربعتيـ )محمد 1469/ رقـ 562/ 1) كيزيد بف ىاركف، كأخرجو الحاكـ في مستدركو
 الد، ابف فيضيؿ، يزيد بف ىاركف( عف محمد بف إسحاؽ بو بمثمو.                        =ابف سممة، أحمد بف خ
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                                                                                                                                                                           الفصؿ الثاني

لييعة،  ابف عف بكير، بف يحيى كحدثنا: قاؿ (1119/ رقـ 212/ 3) األمكاؿسبلـ في بف كلو شاىد عند القاسـ= 
كيفع سمعت: قاؿ الخير، أبي عف حبيب، أبي بف يزيد عف  "ًإفَّ : يقكؿ  ا سكؿر  سمعت: يقكؿ ثابت، بف ري

اًحبى   العاشر. يعني: قاؿ النَّاًر"، ًفي اٍلمىٍكسً  صى
سناد ىذا الشاىد رجالو ثقات، إال ابف لييعة،  ابف عقبة  –بفتح البلـ ككسر الياء  –كىك: عبد ا بف لييعة كا 

لمبارؾ كابف كىب عنو الحضرمي، أبك عبد الرحمف المصرم القاضي، صدكؽ، خمط بعد احتراؽ كتبو، كركاية ابف ا
 (.3563/ رقـ 319يذيب البف حجر )صأعدؿ مف غيرىما، كلو في مسمـ بعض شيء مقركف. تقريب التَّ 

 دراسة رواة اإلسناد:
قاؿ عمي أبك بكر المطمبي المدني نزيؿ العراؽ، صدكؽ مدلس،  محمد بف إسحاؽ بف يسارجميع ركاتو ثقات، إال 

لكنوف معيف: "ثقة"، كزاد في مكضع آخر: "ابف المديني: "صدكؽ"، كقاؿ يحيى ب ة لىٍيسى  كى ا: "كأًبحجَّ  ىؿ"، كقاؿ أيضن
"، كقاؿ في مكضع آخر: "ليس بذاؾ ىك ضعيؼ"، اقدرين  كاف نوأ كذلؾ سحاؽإ ابف عف يحدثكا فأ يركف ال المدينة

اًديث ىىًذه عىنوي  تٍكتب رجؿ فىييكى كقاؿ أحمد بف حنبؿ: " نىٍحكىىا مىغىاًزمالٍ  يٍعنى كىأىنَّوي  اأٍلىحى "، كقاؿ النَّسائي: "ليس كى
 ليس"، كقاؿ أبك حاتـ الرَّازم: "البدع مف نكع بغير رمىيي  ككاف حديثو يشتيكف اسالنَّ بالقكم"، كقاؿ الجكزجاني: "

 ممف"، كقاؿ ابف ًحبَّاف: "حديثو يكتب سعيد بف فمحأ مف إلي أحب كىك الحديث ضعيؼ بالقكل الحديث في عندم
 قد مشايخ عف ميرك  كاالتقاف الصدؽ عمى لو كجمعو فيو عنايتو ككثرت العمـ تعاىد عمى ككاظب السنف بعمـ عنى
 مف كصفت ما يدؿ مشايخو عف يرككف مشايخ عف رككا أقكاـ عف ركل كربما أكالئؾ عف مشايخ عف مكيرك  رآىـ
 صرؼ أنو إالَّ  الفضؿ مف اؽإسح البف يكف لـ كلك"، كقاؿ العجمي: "ثقة"، كقاؿ ابف عدم: "صدقو عمى تكقيو
مَّى المَّوً  رىسيكؿً  بمغازم اشتغمكا حتى أشغاليـ فصرؼ شيء منيا يحصؿ ال كتب عف الممكؾ مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى  كى
 بف مبمغ يبمغكا كلـ آخركف قـك صنفو بعده ثـ بيا سبؽ إسحاؽ البف فضيمة فيذه  بيالنَّ  كمبعث الخمؽ كمبتدأ
 ًفي كىـ أك أخطأ كريبما بالضعؼ، عميو يقطع أف يتييأ ما أحاديثو ًفي أجد فمـ الكثيرة أحاديثو شتفت كقد فيو إسحاؽ
كقاؿ الذَّىبي:  "،بو بأس ال كىىك كاألئمة، الثقات عنو الركاية ًفي عنو يتخمؼ كلـ غيره يخطئ كما الشيء بعد الشيء

 كقد حسف كحديثو بو االحتجاج في كاختمؼ تستنكر ركل ما سعة في غرائب كلو العمـ بحكر مف صدكقا كاف"
ـ ايٍحدي  "، كقاؿ في مكضع آخر: "جماعة صححو ديكؽ اأٍلىٍعبلى ًديث قكم صى اـ الحى      كقاؿ "، الٌسير ًفي ًسيمىا الى  ًإمى

 كالقدر". شيعبالتَّ  كرمي يدلس ابف حجر: صدكؽ
 الدكرم ركاية - معيف ابف تاريخ، (77ص) ارميدَّ ال ركاية - معيف ابف تاريخ، (384/ 7) افبَّ حً  البف قاتالثّْ انظر: 

، تاريخ (194/ 7) حاتـ أبي البف كالتعديؿ الجرح، (118/ 1) محرز ابف ركاية - معيف ابف تاريخ، (225/ 3)
لمجكزجاني  جاؿالرّْ  أحكاؿ، (90ص) سائيلمنَّ  كالمتركككف عفاءالضُّ ، (60/ 3) الدكرم ركاية - معيف ابف
/ 2)لمذىبي  الكاشؼ، (270/ 7)البف عدم  جاؿالرّْ  ضعفاء في الكامؿ، (232/ 2) معجميل قاتالثّْ ، (232ص)

 (5725/ رقـ 467ص)البف حجر  التَّيذيب تقريب، (552/ 2)لمذىبي  عفاءالضُّ  في المغني، (156
                                                                                                                                       الحكـ عمى الحديث:

ضعيؼ اإلسناد؛ ألجؿ محمد بف إسحاؽ، كىك مدلس ذكره ابف حجر في المرتبة الرَّابعة مف مراتب التَّدليس، قمت: 
 ند(،  كلو شاىد ع125/ رقـ 51ص) المدلسيف طبقاتكلـ تقبؿ ركايتو فمـ يصرح بالسماع في حديثا ىذا. انظر: 

يتقكل بو متنو إلى الحسف لغيره، قاؿ  -كما بينت في التَّخريج- (1119/ رقـ 212/ 3) األمكاؿسبلـ في بف القاسـ
(: "ىذا حديث صحيح عمى شرط مسمـ، كلـ ييخرجاه"، كرمز السُّيكطي 1469/ رقـ 562/ 1)الحاكـ في مستدركو 
(، كقاؿ شعيب األرنؤكط في = 9965/ رقـ 400/ 2) ذيرالنَّ  شيرالبى  حديث مف الصغير الجامعإلى تصحيحو في 
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 كلسد العامة المصالح لكجكه القادريف عمى ضرائب فرض لئلماـ أف إلى الفقياء كذىب الفصؿ الثاني
 بالمسمميف نىزىلت إذا أنَّو عمى العمماء ، قاؿ القرطبي رحمو ا تعالى: "كاتفؽ(1)المسمميف حاجات
اجةه   .(2)إلىييا" المىاؿ صىرؼ يجب فإنَّو الزَّكاة أداء بعد حى

اًلدي، يىا "مىٍيبلن : عندما سمعو يىسيب الغامدية لخالد بف الكليد  كقاؿ النَّبي   نىٍفًسي ًذمفىكىالَّ  خى
اًحبي  تىابىيىا لىكٍ  تىٍكبىةن  تىابىتٍ  لىقىدٍ  ًبيىًدهً  مىٍكسو  صى

مَّى ًبيىا أىمىرى  ثيَـّ  لىوي"، لىغيًفرى  (3) مىٍييىا، فىصى ديًفنىتٍ  عى كى
، قاؿ (4)

 مطالبات ًلكىثرة كذلؾ الميكبوقات كالذُّنكب المىعىاصي أىٍقبح مف المىٍكس أف النَّككم رحمو ا تعالى: "فيو
قّْيا بغير أىٍمكىاليـ كأىٍخذ لمنَّاس كاٍنًتيىاكو ًمنو، ذىلؾ كتىكىرر ًعٍنده كظبلماتيـ لو النَّاس ٍرًفيا حى  في كصى
كىٍجًييا" غىير

(5). 
كفي الميقابؿ نجد الغىني ييخرج زكاة مالو حبنا كطكاعية؛ ألنيا عبادة مف العبادات المفركضة 

: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو عىًف ا، كأنيا ركف مف أركاف اإلسبلـ عميو ا قىاؿى "بيًنيى  :ٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عىٍنييمى
قىاـً الصَّبلىًة،  مَّدنا رىسيكؿي المًَّو، كىاً  : شىيىادىًة أىٍف الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي كىأىفَّ ميحى ٍمسو مىى خى يتىاًء الزَّكىاًة، اإًلٍسبلىـي عى كىاً 

" افى ٍكـً رىمىضى ، كىصى جّْ كىالحى
كاة يكصمو إلى درجة حبّْ الخير لغيره كما ييحبو كيعمـ بأف أداءه لمزَّ ، (6)

ًف النًَّبيّْ كامبلن  اإيمانن لنفسو، كىي مرتبة بدكنيا ال يككف المؤمف مؤمننا  ٍف أىنىسو عى : "الى  ، عى قىاؿى
ا ييًحبُّ ًلنىٍفًسًو" تَّى ييًحبَّ أًلىًخيًو مى ، حى ـٍ ديكي ييٍؤًمفي أىحى
اسب ، فيك يعم(7) ـ أفَّ في مالو حؽه لمفقراء، كأنَّو ميحى

: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو عمى ما يفعؿ، عىٍف أىًبي بىٍرزىةى األىٍسمىًميّْ  ٍبدو يىٍكـى الًقيىامىًة ، قىاؿى كؿي قىدىمىا عى : "الى تىزي

                                                                                                                                                                          

ا: " ،"ضعيؼ إسناد كىذا لغيره، حسف(: "17294/ رقـ 526/ 28)تعميقاتو عمى مسند أحمد =   كصححوكقاؿ أيضن
نما شرطو، عمى ليس إسحاؽ ابف فإف فكىـ، مسمـ، شرط عمى الحاكـ كقاؿ حسيف سميـ أسد في  ،"متابعة لو ركل كا 

"، كقاؿ محمد مصطفى األعظمي في ضعيؼ إسناده(: "1708/ رقـ 1036/ 2)الدَّارمي تعميقاتو عمى سنف 
 "، كا أعمـ. ضعيؼ إسناده(: "2333/ رقـ 51/ 4)تعميقاتو عمى صحيح ابف خيزيمة 

 (.14 – 13/ 35المكسكعة الفقيية الككيتية )( (1
 (.242/ 2تفسير القرطبي )( (2
رائب التي تؤخ( (3  (.132/ 7ذ مف النَّاس بغير حؽ. انظر: نيؿ األكطار لمشككاني )ىك مف يتكلى الضَّ
نىى )( (4 مىى نىٍفًسًو ًبالزّْ ًف اٍعتىرىؼى عى دَّثىنىا 1695/ رقـ 1323/ 3أخرجو مسمـ؛ كتاب: الحدكد، باب: مى أىبيك    (، قاؿ: كحى

دَّ  ، ح كحى ٍبدي اً ٍبفي نيمىٍيرو دَّثىنىا عى دَّثىنىا بىٍكًر ٍبفي أىًبي شىٍيبىةى، حى ًديًث، حى بىا ًفي لىٍفًظ اٍلحى تىقىارى ، كى ٍبًد اً ٍبًف نيمىٍيرو مَّدي ٍبفي عى ثىنىا ميحى
اًلؾو  اًعزى ٍبفى مى ٍف أىًبيًو، أىفَّ مى ٍيدىةى، عى ٍبدي اً ٍبفي بيرى دَّثىنىا عى دَّثىنىا بىًشيري ٍبفي اٍلمييىاًجًر، حى ، أىتىى أىًبي، حى اً  رىسيكؿى      اأٍلىٍسمىًميَّ

 يىا رىسيكؿى اً، ًإنّْي قى :  ... الحديثٍد ظىمىٍمتي نىٍفًسي، فىقىاؿى
 (.203/ 11شرح النَّككم عمى مسمـ )( (5
 (.354سبؽ تخريجو )ص ((6
ا ييًحبُّ ًلنىٍفًسًو )( (7 اًف أىٍف ييًحبَّ أًلىًخيًو مى قاؿ: (، 13/ رقـ 12/ 1أخرجو البخارم؛ كتاب: اإليماف، باب: ًمفى اإًليمى

دَّثىنىا يىٍحيىى، عىٍف شيٍعبىةى، عىٍف قىتىادىةى، عىٍف أىنىسو  : حى دَّثىنىا ميسىدَّده، قىاؿى دَّثىنىا  ، عىًف النًَّبيّْ حى : حى ، قىاؿى سىٍيفو الميعىمّْـً كىعىٍف حي
ًف النًَّبيّْ  ٍف أىنىسو عى : الحديث. قىتىادىةي، عى  قىاؿى
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، كىعىفٍ  الفصؿ الثاني ـى فىعىؿى ا أىٍفنىاهي، كىعىٍف ًعٍمًمًو ًفي تَّى ييٍسأىؿى عىٍف عيميًرًه ًفيمى ـى أىٍنفىقىوي، كىعىٍف  حى ًفي اًلًو ًمٍف أىٍيفى اٍكتىسىبىوي كى مى
هي" ـى أىٍببلى ًجٍسًمًو ًفي
رائب تيؤدم إلى نيفكر النَّاس عف االشتغاؿ في العديد مف الًميف لعمميـ بما (1) ، كالضَّ

سيككف عمى العمؿ مف ضرائب، فيفضؿ التَّبطؿ عمى العمؿ الميرىؽ الذم ال يعكد عميو إال 
 ف.بالخسرا
كقد حفظ اإلسبلـ كذلؾ الماؿ مف االعتداء عميو بالًحرىابة كقطع الطَّريؽ عمى أصحابيا،  

يىٍسعىٍكفى ًفي اأٍلىٍرًض فىسىادنا أىٍف ييقىتَّميكا  اًربيكفى المَّوى كىرىسيكلىوي كى زىاءي الًَّذيفى ييحى مَّبيكا قاؿ تعالى: ﴿ًإنَّمىا جى أىٍك ييصى
ـٍ كى  لىييـٍ ًفي اآٍلًخرىًة أىٍك تيقىطَّعى أىٍيًديًي ـٍ ًخٍزمه ًفي الدٍُّنيىا كى ؼو أىٍك ييٍنفىٍكا ًمفى اأٍلىٍرًض ذىًلؾى لىيي ـٍ ًمٍف ًخبلى مييي أىٍرجي

[، فبيف الشَّارع الحكيـ حد الًحرىابة، لمف سرؽ الماؿ كقطع الطَّريؽ كقتؿ 33عىذىابه عىًظيـه﴾ ]المائدة: 
 لمماؿ مف االعتداء. ككؿ ذلؾ رادع لمشخص عف الفعؿ، كفيو ًحٍفظ

 المقصد الت اسع: تحريـ الت سوؿ وَسد  بابو، إال في حاالت ظروؼ استثنائية.
ذا ما انتشرت البطالة يككف فإنيما ارتباط كثيؽ، قد تككف البطالة ثمرة مف ثمار التَّسكؿ، فبي

شىعو كطىمىعو، فىيىذيؿ مف ًنتاجيا ظيكر التَّسكؿ، فالمتسكؿ يصؿ إلى ىذه المنزلة الدَّنيئة مف خبلؿ جى 
ا، أنو سىًمعى      الميتسكؿ نفسو، مف أجؿ الحصكؿ عمى الماؿ، عٍف اٍبفى عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عىٍنييمى

ـى ًإالَّ ا النًَّبيَّ  ٍكؼى اٍبًف آدى ي جى ـى كىاًديىاًف ًمٍف مىاؿو الىٍبتىغىى ثىاًلثنا، كىالى يىٍمؤلى : "لىٍك كىافى اًلٍبًف آدى ، يىقيكؿي لتُّرىابي
" مىى مىٍف تىابى يىتيكبي المَّوي عى كى
ذا أراؽ ماء كجيو كاف لقمة سيمة بيف فكي األعداء لمسيطرة عميو (2) ، كا 

كزيادة ذيلة كدخكلو في فخ الجاسكسية، كييعتبر تحريـ التَّسكؿ حبلن لمشكمة الفقر كما ىك حؿ لمشكمة 
 .(3)البطالة

 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.92سبؽ تخريجو كالحكـ عميو )ص( (1

اًؿ )أخرجو البخارم؛ كتاب: الرّْ ( (2 ا ييتَّقىى ًمٍف ًفٍتنىًة المى ، عىًف 436/ رقـ 92/ 8قاؽ، باب: مى دَّثىنىا أىبيك عىاًصـو (، قاؿ: حى
: سىًمٍعتي النًَّبيَّ  ا، يىقيكؿي ٍنييمى : سىًمٍعتي اٍبفى عىبَّاسو رىًضيى المَّوي عى ، قىاؿى ، عىٍف عىطىاءو ٍيجو رى : ا اٍبًف جي  لحديث.يىقيكؿي

 (.337)ص نظر مبحث حؿ مشكمة الفقرا( (3
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 لحؿ مشكمة البطالة. المطمب الث الث: الجانب العالجي الفصؿ الثاني
عالج القرآف الكريـ كالسُّنة النَّبكية البطالة، فقد كضعا الحمكؿ العبلجية لمنع تفاقـ كتفشي 

ا أىٍنزىؿى المَّوي دىاءن ًإالَّ أىٍنزىؿى لىوي ًشفىاءن" ؿ النًَّبيُّ ىذه المشكمة، فكما قا : "مى
، ككاف ليذه الحمكؿ صكرنا (1)

 لمقاصد التَّالية:شتى، أكضح جممةن منيا في ا
 المقصد األوؿ: إرشاد ونصح العاطميف عف العمؿ.

ٍمؽ ىي  أكجد ا  ٍمقو الخى ا، فالغاية مف خى في ىذه الحياة ما يكفي اإلنساف ألف يككف مينتجن
ٍنسى ًإالَّ ًليىٍعبيديكًف﴾ ]الذاريات: ا العبادة، قاؿ  مىٍقتي اٍلًجفَّ كىاإٍلً مىا خى فني عمره [، فبل ي56تعالى: ﴿كى

يجادىا فكؿ ما يحتاج إليو بيف يديو، كلكف يحتاج لمسعي كالعمؿ، كقد كاف  بالبحث عف المكارد كا 
كعبلجو لمف تىبىطؿ كتىعىطؿ، النُّصح كاإلرشاد الستثمار ما لدل الفرد مف مكاد  مف حمكؿ النَّبي 

اًلؾو ، كماؿ لمساعدتو في إيجاد عمؿ يىقتات منو ٍف أىنىًس ٍبًف مى اًر أىتىى ، عى أىفَّ رىجيبلن ًمفى اأٍلىٍنصى
قىٍعبه  النًَّبيَّ  وي، كى نىٍبسيطي بىٍعضى وي كى : بىمىى، ًحٍمسه نىٍمبىسي بىٍعضى ا ًفي بىٍيًتؾى شىٍيءه؟" قىاؿى : "أىمى يىٍسأىليوي، فىقىاؿى

: فىأىتىاهي ًبًيمىا، فىأى  ا"، قىاؿى : "اٍئًتًني ًبًيمى اًء، قىاؿى ذىىيمىا رىسيكؿي المًَّو نىٍشرىبي ًفيًو ًمفى اٍلمى : "مىٍف  خى قىاؿى ًبيىًدًه، كى
ثن  مىى ًدٍرىىـو مىرَّتىٍيًف، أىٍك ثىبلى ٍف يىًزيدي عى : "مى ، قىاؿى ا ًبًدٍرىىـو ذيىيمى : أىنىا، آخي ؿه ا"، قىاؿى يىٍشتىًرم ىىذىٍيًف؟" قىاؿى رىجي

ا ًإيَّاهي، كى  ٍيًف فىأىٍعطىاىيمى ا ًبًدٍرىىمى ذيىيمى : أىنىا آخي ؿه : "اٍشتىًر رىجي قىاؿى ، كى اًرمَّ ٍيًف كىأىٍعطىاىيمىا اأٍلىٍنصى ذى الدٍّْرىىمى أىخى
ا فىٍأًتًني ًبًو"، فىأىتىاهي ًبًو، فىشىدَّ ًفي ًر قىديكمن ، كىاٍشتىًر ًباآٍلخى ا فىاٍنًبٍذهي ًإلىى أىٍىًمؾى ًدًىمىا طىعىامن  ًو رىسيكؿي المًَّو ًبأىحى

ؿي يىٍحتىًطبي عيكدنا ًبيىًدًه، ثيَـّ قىاؿى لىوي: " ٍمسىةى عىشىرى يىٍكمنا"، فىذىىىبى الرَّجي يىنَّؾى خى ًبٍع، كىالى أىرى اٍذىىٍب فىاٍحتىًطٍب كى
ا، فىقىاؿى رىسيكؿي  ًببىٍعًضيىا طىعىامن ، فىاٍشتىرىل ًببىٍعًضيىا ثىٍكبنا، كى ـى ابى عىٍشرىةى دىرىاًى قىٍد أىصى اءى كى يىًبيعي، فىجى : المًَّو  كى

ٍيره لىؾى  ثىةو  "ىىذىا خى ٍسأىلىةى الى تىٍصميحي ًإالَّ ًلثىبلى ًة، ًإفَّ اٍلمى ٍسأىلىةي نيٍكتىةن ًفي كىٍجًيؾى يىٍكـى اٍلًقيىامى : ًمٍف أىٍف تىًجيءى اٍلمى
" ، أىٍك ًلًذم دىـو ميكًجعو ، أىٍك ًلًذم غيٍرـو ميٍفًظعو ًلًذم فىٍقرو ميٍدًقعو
الفقير إلى اإلنتاج  ، فقد كجو النَّبي (2)

مالو حيث تـ بىٍيع ما عنده مف ميعدات، فبذلؾ يحمي العاطؿ نفسو مف البىقاء في كىٍحؿ كاستثمار 
 .نقينا بريئنا مف البطالة كنتائجيا، ككذلؾ يخرج مف فىٍقره لىًغناه البطالة، فيخرج بتعاليـ النَّبي 

                                                           
ا أىٍنزىؿى المَّوي دىاءن ًإالَّ أىٍنزىؿى لىوي ًشفىاءن )( (1 دَّثىنىا 5678/ رقـ 122/ 7أخرجو البخارم؛ كتاب: الطّْب، باب: مى (، قاؿ: حى

دَّثىنىا عي  ، حى بىٍيًرمُّ دى الزُّ دَّثىنىا أىبيك أىٍحمى مَّدي ٍبفي الميثىنَّى، حى ، ميحى بىاحو دَّثىًني عىطىاءي ٍبفي أىًبي رى : حى ، قىاؿى سىٍيفو مىري ٍبفي سىًعيًد ٍبًف أىًبي حي
ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى ًف النًَّبيّْ عى : الحديث. ، عى  قىاؿى

 (.344)صو سبؽ تخريجو كالحكـ عمي( (2
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ؾ ككـ مف عاطؿ عف العمؿ ديقت آذانو كمسامعو بتكجييات أبيو أك مف يكبره سننا، فمـ تحر  الفصؿ الثاني
فيو ساكننا، بحجة أف ىناؾ مف يىعيكلو كيصرؼ عميو، كلكف ماذا بعد ذلؾ، فمف كاف معنا اليـك 

ًف اٍبًف عيمىرى  ٍنييمىاسيفارقنا غدنا، كالمستقبؿ مجيكؿ، عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو رىًضيى المَّوي عى : "ًمٍفتىاحي ، قىاؿى
ٍمسه الى يىٍعمىمييىا ًإالَّ المَّوي: الى  ، الغىٍيًب خى اـً ده مىا يىكيكفي ًفي األىٍرحى ـي أىحى ، كىالى يىٍعمى ده مىا يىكيكفي ًفي غىدو ـي أىحى  يىٍعمى

ده مىتىى يىًجيءي  ا يىٍدًرم أىحى مى ، كى ا تىٍدًرم نىٍفسه ًبأىمّْ أىٍرضو تىميكتي مى اذىا تىٍكًسبي غىدنا، كى ـي نىٍفسه مى كىالى تىٍعمى
" المىطىري
(1). 

 ولة والمسئوليف في توفير فرص العمؿ.المقصد الث اني: دور الد  
األفراد عمى تحمؿ المسئكلية كااللتزاـ بكاجباتيـ نحك أيسىرىـ كما يىًعيمكف، كلـ  حىثَّ النَّبي 

كاـ كالمسئكليف في تكفير فيرص عمؿ لمف ال عمؿ لو، عبد ا       عىًف  يىغفؿ عف مسئكلية الحي
ٍنييمىا، ًف النًَّبيّْ  اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ،  عى ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو، كىاألىًميري رىاعو كيمُّكي ـٍ رىاعو كى : "كيمُّكي قىاؿى

كيمُّكي  ـٍ رىاعو كى لىًدًه، فىكيمُّكي ٍكًجيىا كىكى مىى بىٍيًت زى ٍرأىةي رىاًعيىةه عى مىى أىٍىًؿ بىٍيًتًو، كىالمى ؿي رىاعو عى ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف كىالرَّجي
، قاؿ النَّككم رحمو ا تعالى: "قاؿ العمماء: الرَّاعي ىك الحافظ الميؤتمف الميٍمتـز صىبلح ما (2)"رىًعيًَّتوً 

قاـ عميو كما ىك تحت نىظىره، ففيو أفَّ كيؿ مف كاف تحت نىظىًره شيء فيك ميطالب بالعدؿ فيو، كالقياـ 
المسئكلية العيظمي عمى مف يمي أمر  بي ، فقد بىيَّف النَّ (3)بمصالحو في ًدينو كدينياه كميتىعىمّْقىاتو"

ٍعًقؿى ٍبفى يىسىارو  اهي المَّوي رىًعيَّةن،  أنَّو قاؿ: سىًمٍعتي النًَّبيَّ  المسمميف، عٍف مى ٍبدو اٍستىٍرعى ا ًمٍف عى : "مى يىقيكؿي
نًَّة" ةى الجى ـٍ يىًجٍد رىاًئحى ةو، ًإالَّ لى ٍطيىا ًبنىًصيحى ـٍ يىحي فىمى
(4). 

 
 

                                                           
ٍيرىةى: عىًف أخرجو البخارم؛ كتاب: أبكاب االستسقاء، باب: الى يىٍدًرم مىتىى يىًجيءي المىطى ( (1 قىاؿى أىبيك ىيرى    ري ًإالَّ المَّوي كى

ٍمسه الى يىٍعمىميييفَّ ًإالَّ المَّوي" )النًَّبيّْ  ، عىٍف 1039/ رقـ 33/ 2: "خى دَّثىنىا سيٍفيىافي : حى ، قىاؿى مَّدي ٍبفي ييكسيؼى دَّثىنىا ميحى (، قاؿ: حى
ًف اٍبًف عيمىرى  ، عى ٍبًد المًَّو ٍبًف ًدينىارو ٍنييمىا رىًضيى عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو المَّوي عى  : الحديث.، قىاؿى

 (.80سبؽ تخريجو )ص( (2
 (.213/ 12شرح النَّككم عمى مسمـ )( (3

ٍح )( (4 ـٍ يىٍنصى ًف اٍستيٍرًعيى رىًعيَّةن فىمى دَّثىنىا 7150/ رقـ 64/ 9أخرجو البخارم؛ كتاب: األحكاـ، باب: مى      (، قاؿ: حى
، ٍعًقؿى ٍبفى يىسىارو ًفي مىرىًضًو الَّ  أىبيك نيعىٍيـو ادى مى ، عى سىًف، أىفَّ عيبىٍيدى المًَّو ٍبفى ًزيىادو ًف الحى دَّثىنىا أىبيك األىٍشيىًب، عى ًذم مىاتى ًفيًو، حى

ًديثنا سىًمٍعتيوي ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو  دّْثيؾى حى ٍعًقؿه ًإنّْي ميحى : الحديث.يىقيك  ، سىًمٍعتي النًَّبيَّ فىقىاؿى لىوي مى  ؿي
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حاكـ عميو أف يستثمر الطَّاقات البىشىًريَّة، كتكفير ما تحتاجو مف متطمبات فالكالي أك ال الفصؿ الثاني
كفيرص عمؿ، كذلؾ ليس ًمنَّة منو بؿ ىك حؽ لممىحككـ كالرَّعية، باعتبار أف الحاكـ أجيرنا عند 
رعيتو، كال بد مف تكافؤ الفيرص، ببل تفريؽ كال تمييز؛ ألفَّ ذلؾ ييؤدم إلى تعطيؿ طاقات إنسانية 

 تجة.مين
، كقد كاف النَّبي  يحاسب عمالو ممف  كال بد مف متابعة الدَّكلة لمف شغؿ منصبنا أك عمبلن

ٍيدو السَّاًعًدمّْ  مى ٍف أىًبي حي لكا عمى الكاليات، عى دىقىاًت بىًني  األيتىًبيَّةً  اٍستىٍعمىؿى اٍبفى  : أىفَّ النًَّبيَّ كي مىى صى عى
اءى ًإلىى رىسيك  ، فىمىمَّا جى مىٍيـو ، كىىىًذًه ىىًديَّةه أيٍىًديىٍت ًلي، فىقىاؿى ًؿ المًَّو سي ـٍ : ىىذىا الًَّذم لىكي اسىبىوي قىاؿى  ، كىحى

ـى رىسيكؿي المًَّو  اًدقنا"، ثيَـّ قىا تَّى تىٍأًتيىؾى ىىًديَّتيؾى ًإٍف كيٍنتى صى بىٍيًت أيمّْؾى حى ، كى مىٍستى ًفي بىٍيًت أىًبيؾى : "فىيىبلَّ جى
ـٍ رىسيكؿي المًَّو  االن ًمٍنكي : "أىمَّا بىٍعدي، فىًإنّْي أىٍستىٍعًمؿي ًرجى مىٍيًو ثيَـّ قىاؿى ًمدى المَّوى كىأىٍثنىى عى طىبى النَّاسى كىحى ، فىخى

، كىىىًذًه ىىًديَّةه أيٍىًديىٍت ًلي، فىيىبلَّ  ـٍ : ىىذىا لىكي ـٍ فىيىقيكؿي ديكي ًني المَّوي فىيىٍأًتي أىحى مىى أيميكرو ًممَّا كىالَّ مىسى ًفي بىٍيًت  جى عى
ـٍ ًمٍنيىا شىيٍ  ديكي ذي أىحى اًدقنا، فىكىالمًَّو الى يىٍأخي تَّى تىٍأًتيىوي ىىًديَّتيوي ًإٍف كىافى صى بىٍيًت أيمًّْو حى قىاؿى ًىشىاـه ًبغىٍيًر -ئنا أىًبيًو، كى

قّْوً  ىٍعًرفىفَّ مىا  -حى اءى المَّوى يىٍحًمميوي يىٍكـى الًقيىامىًة، أىالى فىؤلى اءى المَّوى ًإالَّ جى ؿه ًببىًعيرو لىوي ريغىاءه، أىٍك ًببىقىرىةو لىيىا جى رىجي
تَّى رىأىٍيتي بىيىاضى ًإٍبطىٍيًو" أىالى  فىعى يىدىٍيًو حى "، ثيَـّ رى ، أىٍك شىاةو تىٍيعىري كىاره  ."(1)ىىٍؿ بىمٍَّغتي  خي

اًلؾو ، كيظير جمينا دكر الدَّكلة في حديث رسكؿ ا  ٍف أىنىًس ٍبًف مى أىفَّ رىجيبلن ًمفى ، عى
اًر أىتىى النًَّبيَّ  : بىمىى، ًحٍمسه  اأٍلىٍنصى ا ًفي بىٍيًتؾى شىٍيءه؟" قىاؿى : "أىمى يىٍسأىليوي، فىقىاؿى

وي  (2) نىٍبسيطي  نىٍمبىسي بىٍعضى كى
وي  الرَّجؿ عمى حضكره إليو بؿ سمع إلى شككل الرجؿ فيك  ، فمـ يزجر النَّبي الحديث... (3)بىٍعضى

مكؿ مادية كمعنكية نفسية. حؽ لمفقراء، مكؿ لمرجؿ بتزكيده بآلة العمؿ، ككانت الحي  كقدـ الحي
راء ما أىلَّـ بو مف  كيشيد الشَّعب الفمسطيني الكثير مف المشكبلت االقتصادية كذلؾ جى
حصار مف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي، فيتكجب عمى كؿ مف يمي أمر المسمميف بذؿ الجيكد لمكافحة 

 كمف ثـ الرَّعية، كليعمـ أنَّو مسئكؿ غدنا عنيـ. ضي ا البطالة بما ير 
 المقصد الث الث: إعانة الر اغبيف في العمؿ فيما يعجزوا عنو.

نع، فيي مف باب  أمر النَّبي  انع الميتقف لصناعتو لمف ال ييحسف الصُّ بإعانة العامؿ الصَّ
: الميساعدة، عىٍف أىًبي ذىرٍّ استغبلؿ ما لدينا مف طاقات كميارات لخدمة مف يحتاج إلى  : قيٍمتي ، قىاؿى

                                                           
 (.135ص (تخريجوسبؽ ( (1
/ 1. انظر: النياية في غريب الحديث كاألثر )"كىك الكساء الذم يمي ظىٍيرى اٍلبىًعيًر تىٍحتى اٍلقىتىبً "قاؿ ابف األثير: ( (2

423.) 
 (.344)ص سبؽ تخريجو كالحكـ عميو( (3
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: أىمُّ  الفصؿ الثاني : قيٍمتي ًبيًمًو" قىاؿى يمىافي ًباً كىاٍلًجيىادي ًفي سى : "اإٍلً ؟ قىاؿى ؿي قىاًب يىا رىسيكؿى اً، أىمُّ اأٍلىٍعمىاًؿ أىٍفضى الرّْ
: "أىٍنفىسييىا ًعٍندى أىٍىًميىا كىأىٍكثىريىىا ثىمىننا" قىاؿى  ؟ قىاؿى ؿي اًنعنا أىٍك تىٍصنىعي أىٍفضى : "تيًعيفي صى ـٍ أىٍفعىٍؿ؟ قىاؿى : فىًإٍف لى : قيٍمتي

ًف ال : "تىكيؼُّ شىرَّؾى عى ٍف بىٍعًض اٍلعىمىًؿ؟ قىاؿى عيٍفتي عى : يىا رىسيكؿى اً، أىرىأىٍيتى ًإٍف ضى : قيٍمتي نَّاًس أًلىٍخرىؽى" قىاؿى
" مىى نىٍفًسؾى دىقىةه ًمٍنؾى عى فىًإنَّيىا صى
ساعد مف يحتاج المساعدة في صنعة ما، باإلضافة إلى حيث يي  ،(1)

انع بإيجاد عمؿ لو يىٍقتات منو،  ًف النًَّبيّْ كعىٍف أبي مكسى األشعرم إعانة الصَّ مىى  ، عى : "عى قىاؿى
: "يىٍعمىؿي ًبيىًدًه، فىيى  ـٍ يىًجٍد؟ قىاؿى ٍف لى دىقىةه"، فىقىاليكا: يىا نىًبيَّ المًَّو، فىمى دَّؽي" قىاليكا: كيؿّْ ميٍسًمـو صى يىتىصى ٍنفىعي نىٍفسىوي كى

ٍمييكؼى  ًة المى اجى : "ييًعيفي ذىا الحى ـٍ يىًجٍد؟ قىاؿى فىًإٍف لى
كًؼ، (2) : "فىٍميىٍعمىٍؿ ًباٍلمىٍعري ـٍ يىًجٍد؟ قىاؿى " قىاليكا: فىًإٍف لى

دىقىةه" ، فىًإنَّيىا لىوي صى ًف الشَّرّْ ٍلييٍمًسٍؾ عى كى
(3). 
القيدرة عمى العمؿ كىك في أكج قكتو كصحتو، كلكف لـ يمتحؽ ككثير مف النَّاس مف لديو 

ٍنعة يىٍقتات منيا،  ـر مف الكظائؼ المختمفة، كلـ يجد مف ييتـ بو لتعميمو أم مينة أك صى بالتَّعميـ فحي
ٍنعة لك أعانو في تعميمو صنعة ما كاالستفادة مف  قيدراتو؟!، فيحميو فماذا يىٍخسر أم فرد صاحب صى

، كيحمي المجتمع منو إذا ما بقي عاطبلن.مف البقاء عاط  بلن
 األمواؿ الُمعطمة، واإلفادة منيا في المشاريع المتنوعة.المقصد الر ابع: الد عوة إلى استثمار 

عف اكتناز األمكاؿ، كدعا إلى استغبلؿ ما لدل اإلنساف مف ماؿ في مشاريع  نىيى النَّبي 
قاؿ:  عف الميًغيرىًة ٍبًف شيٍعبىةى أفَّ النًَّبيَّ اد المحتاجيف، يقتات منيا ىك كعيالو كغيره ممف ىك في عد

كىٍثرىةى السُّؤىاًؿ" اًؿ، كى اعىةى المى ضى ، كىاً  قىاؿى ـٍ ثىبلىثنا: ًقيؿى كى "ًإفَّ المَّوى كىًرهى لىكي
، فسيسأؿ اإلنساف عما أضاع (4)

ٍف أىًبي بىٍرزىةى األىٍسمىًميّْ  : قىاؿى رىسيك مف ماؿ، كعى تَّى ؿي المًَّو ، قىاؿى ٍبدو يىٍكـى الًقيىامىًة حى كؿي قىدىمىا عى : "الى تىزي
ـى أىٍنفىقى  ًفي اًلًو ًمٍف أىٍيفى اٍكتىسىبىوي كى ، كىعىٍف مى ـى فىعىؿى ٍف ًعٍمًمًو ًفي ا أىٍفنىاهي، كىعى وي، كىعىٍف ًجٍسًمًو ييٍسأىؿى عىٍف عيميًرًه ًفيمى

هي" ـى أىٍببلى  .(5)ًفي
                                                           

 (.87سبؽ تخريجو )ص( (1
 (.282/ 4النّْياية في غريب الحديث كاألثر ) قاؿ ابف األثير: "ىك المٍكركب". انظر:( (2
كًؼ )( (3 ٍؿ ًباٍلمىٍعري ـٍ يىًجٍد فىٍميىٍعمى ٍف لى دىقىةه، فىمى مىى كيؿّْ ميٍسًمـو صى / رقـ 115/ 2أخرجو البخارم؛ كتاب: الزَّكاة، باب: عى

دَّثىنىا1445 دَّثىنىا شيٍعبىةي، حى ، حى ـى ـي ٍبفي ًإٍبرىاًىي دَّثىنىا ميٍسًم ًف النًَّبيّْ  (، قاؿ: حى دًّْه، عى ٍف أىًبيًو، عىٍف جى  سىًعيدي ٍبفي أىًبي بيٍردىةى، عى
: الحديث.  قىاؿى

افنا﴿كاة، باب: قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: أخرجو البخارم؛ كتاب: الزَّ ( (4 ـي الًغنىى...، 273]البقرة:  ﴾الى يىٍسأىليكفى النَّاسى ًإٍلحى كى [ كى
دَّ 1477/ رقـ 124/ 2 ذَّاءي، عىًف (، قاؿ: حى اًلده الحى دَّثىنىا خى مىيَّةى، حى اًعيؿي ٍبفي عي دَّثىنىا ًإٍسمى ، حى ـى        ثىنىا يىٍعقيكبي ٍبفي ًإٍبرىاًىي

: كىتىبى ميعىاًكيىةي ًإلىى الميًغيرىًة  دَّثىًني كىاًتبي الميًغيرىًة ٍبًف شيٍعبىةى، قىاؿى ، حى ًف الشٍَّعًبيّْ : أىًف اٍكتيٍب ًإلىيَّ ٍبًف شيٍعبىةى اٍبًف أىٍشكىعى، عى
:الحديث. ، فىكىتىبى ًإلىٍيًو: سىًمٍعتي النًَّبيَّ  ًبشىٍيءو سىًمٍعتىوي ًمفى النًَّبيّْ   يىقيكؿي

 (.92سبؽ تخريجو كالحكـ عميو )ص( (5
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ًكيَّة يجمب الرّْبح، الذم ىك بمثابة الكسيمة الستمرار المشاريع فتشغيؿ األمكاؿ بحكمة  الفصؿ الثاني كىرى
كنمائيا، حيث يعتبر استثمار األمكاؿ مف أفضؿ الطُّرؽ لحفظ الماؿ، كالحفاظ عمى مستقبؿ األجياؿ 

، القادمة، مما ييؤدم إلى تحسف مستكل المعيشة، كالبد مف البيعد عف  فيتحقؽ عائدنا اقتصادينا مقبكالن
 ريع التي تيمحؽ الضَّرر باالقتصاد.المشا

كلمقضاء عمى البَّطالة، ال بد مف اختيار المشاريع التي تعتمد عمى العينصر البىشىًرم كليس 
عمى التّْكنكلكجيا مع أنيا تكفر الكقت كالجيد قدر اإلمكاف، إال أف اليدؼ منيا تشغيؿ عدد أكبر مف 

ناعية تخدـ التَّ  راعية، كذلؾ نظرنا لما يتميز العماؿ، لذلؾ فالمشاريع الصّْ نمية أكثر مف المشاريع الزّْ
ناعي مف قيدرة عمى زيادة في الدَّخؿ القكمي كعمى تكفير فرص العمؿ.    بو المشركع الصّْ

كال بد أف يككف المشركع مشركعنا ينطمؽ مف اإلباحة، فما كرد دليؿ بتحريمو ال بد مف 
بييكع كالميعامبلت فعميو االبتعاد عما نييي عنو مف أنكاع االبتعاد عنو، فإذا ما كاف المشركع في ال

البييكع كاالىتماـ بأخبلقيات الًميف، فاإلنساف ىك محكر العممية االقتصادية كلك صمح لصمح 
 .االقتصاد لذلؾ بنى اإلسبلـ الفرد مف جميع الجكانب

ـٍ كال بد مف تكفر المشركعات اإلنتاجية طكيمة األجؿ، قاؿ تعالى: ﴿كىالَّذً  اءيكا ًمٍف بىٍعًدًى يفى جى
يمىاًف كىالى تىٍجعىٍؿ ًفي قيميكًبنىا ًغبلِّ لً  ٍخكىاًننىا الًَّذيفى سىبىقيكنىا ًباإٍلً بَّنىا اٍغًفٍر لىنىا كىإًلً بَّنىا ًإنَّؾى يىقيكليكفى رى نيكا رى مًَّذيفى آمى

ؿ، فيتـ إيجاد فرص عمؿ [، فيتـ االستفادة منيا في الحاضر كالمستقب10رىءيكؼه رىًحيـه﴾ ]الحشر: 
تكفير الحاجيات لمشاريع اإلنتاجية االستيبلكية ك لمفقراء فيصبحكف مينتجيف، كذلؾ أف االىتماـ با

مثؿ العبلج كالتَّعميـ كالمىٍمبس كالمىٍسكف ثـ الكماليات يؤدم إلى مشاركة األيسر الفقيرة في الشّْراء لتمؾ 
 المينتجات.

حياء كمف المشاريع التي دعت إلييا ال سُّنة النَّبكية، مشركع إحياء األراضي المممككة كا 
ٍنيىا، عىًف النًَّبيّْ  اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى دو فىييكى  األرض المكات، عىٍف عى ا لىٍيسىٍت أًلىحى ٍف أىٍعمىرى أىٍرضن : "مى قىاؿى

ى ًبًو عيمىري  ؽُّ"، قىاؿى عيٍركىةي: "قىضى االنتفاع باألرض البُّكر كعدـ تركيا  ، فبل بد مف(1)ًفي ًخبلىفىًتًو" أىحى
فتذىب سيدل، فيمكف تشغيؿ الكثير مف العاطميف عف العمؿ في إصبلح األراضي مما ييحقؽ زيادة 
اإلنتاجية كالقضاء عمى البَّطالة، ككذلؾ لمكقؼ أىمية بارزه في القضاء عمى البَّطالة فيتـ إنشاء 

 مشاريع كقفية يستفيد منيا الجميع.
 
 
 

                                                           
 (.87سبؽ تخريجو )ص( (1
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 الخامس: َفُؾ الِحصار.المقصد  الفصؿ الثاني
كىاأٍلىٍرضى مىدىٍدنىاىىا كىأىٍلقىٍينىا ًفييىا ﴿اإلسبلـ ينظر إلى أف األصؿ الكفرة في المكارد، قاؿ تعالى:  

كفو  كىاًسيى كىأىٍنبىٍتنىا ًفييىا ًمٍف كيؿّْ شىٍيءو مىٍكزي مىٍف لىٍستيـٍ لىوي ًبرىاًزًقيفى  *رى ـٍ ًفييىا مىعىاًيشى كى عىٍمنىا لىكي ٍف ًمٍف  * كىجى كىاً 
ٍعميكـو  ليوي ًإالَّ ًبقىدىرو مى ا نينىزّْ مى زىاًئنيوي كى ككفرة المكارد  فكفرة الماؿ [،21 - 19]الحجر:  ﴾شىٍيءو ًإالَّ ًعٍندىنىا خى

ىي األساس في حؿ مشكمة البطالة كغيرىا، كلكف إذا ضيؽ اإلنساف عمى أخيو اإلنساف كمنعو مف 
مف طعاـ كشراب، فينا تكمف الميشكمة، حيث يعاني الشَّعب استخداـ ما ىك بأمس الحاجة إليو 

ا لمعمؿ، كمينع  الفمسطيني معاناة شديدة مف جراء ما فيرض عميو مف حصار فىمينع مف السَّفىر خارجن
ناعة كالتَّجديد فانضـ الكثير إلى  مف استيراد أبسط ما يحتاج إليو مف مكاد مساىمة في البّْناء كالصّْ

لؾ ال بد مف فؾ الحصار بأسرع كأقرب كقت لينفؾ بذلؾ أىٍسر مف طيكؽ بالبطالة صفكؼ البطالة، لذ
 كأيلجـ بقمة ما بيده مف حيمة.

مكؿ ًلميشكمة الًحصار بإذف ا تعالى.  كسيتـ التَّفصيؿ في المبحث التَّالي عف حي
 المطمب الر ابع: الجانب الوقائي العالجي لحؿ مشكمة البطالة.

ذا ما كقع فييا اىتمت السُّنة النَّ  بكية بصانع الثَّركة، فحمتو مف الكقكع في المشكبلت كا 
بسبب جيمو أك مخالفتو لما جاء بيا مف أكامر كنكاىي في معامبلتو كحياتو العممية ككىٍسبو، لـ 
تعاقبو فكرنا بؿ جعمت لو بابنا آخر لمخركج مف مشكمتو، بخبلؼ األنظمة الكضعية التي جعمت 

عبلج أم مشكمة تكاجييا، كزيادة عمى ذلؾ قدمت السُّنة النَّبكية لو حبلن يجمع العقاب أكؿ خطكة ل
بيف استئصاؿ كمنع كقكعو في أم مشكمة كانت كخركجو مف قاع الحفرة فكرنا إف كقعت أرجمو فييا، 
فجمعت بيف الكقاية كالعبلج في حمكؿ أخرجت األفراد مف متاىات الكقكع في البطالة كحمتو منيا 

قع،  كمف ىذه الحمكؿ ما يمي: إف كى
 المقصد األوؿ: الز كاة.

الذم آتاىـ إياه، قاؿ  حىثَّ القرآف الكريـ عمى إعطاء األغنياء الفقراءى مف ماؿ ا 
﴾ ]النكر:  ـٍ اًؿ المًَّو الًَّذم آتىاكي ـٍ ًمٍف مى [، كقد سبؽ الحديث عف دكر الزَّكاة في 33تعالى: ﴿كىآتيكىي

كذلؾ ليا الدَّكر البارز في عبلج المشكبلت االقتصادية الميتنكعة كمنيا عبلج مشكمة الفقر، كىي 
 البطالة. 

كتساعد الزَّكاة في عبلج البطالة مف خبلؿ إعطاء األفراد مف ماؿ الزَّكاة ما ييمىكنيـ مف 
ناعة كغيرىا، فتساعد القادر عمى  راعة كالصّْ القياـ باألعماؿ، فيعطى الفرد األدكات البلزمة لمزّْ



حؿ المشكالت  خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج       

 
397 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفصؿ الخامس

لعمؿ عمى تمكيؿ مشركع لو يعتاش كيقتات منو ىك كعيالو، ككذلؾ تحتاج الزَّكاة إلى أفراد قائميف ا الفصؿ الثاني
دىقىاتي قاؿ تعالى:بالعامميف عمييا،  عمى جمعيا فيككف ليـ أجر، كقد كصفيـ ا  ا الصَّ ﴿ًإنَّمى

لَّفىًة قي  مىٍييىا كىاٍلميؤى ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىاٍبًف السًَّبيًؿ ًلٍمفيقىرىاًء كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍلعىاًمًميفى عى قىاًب كىاٍلغىاًرًميفى كى ًفي الرّْ ميكبيييـٍ كى
ًكيـه﴾ ]التكبة:  ًميـه حى ةن ًمفى المًَّو كىالمَّوي عى ٍيرىةى 60فىًريضى كَّمىًني رىسيكؿي المًَّو [، كعىٍف أىًبي ىيرى : كى  ، قىاؿى

، فىأىتىاًني آتو فى  افى كىاًة رىمىضى ىٍرفىعىنَّؾى ًإلىى ًبًحٍفًظ زى : كىالمًَّو ألى قيٍمتي ٍذتيوي، كى عىؿى يىٍحثيك ًمفى الطَّعىاـً فىأىخى     جى
، فىقىاؿى  رىسيكًؿ المًَّو  ٍنوي، فىأىٍصبىٍحتي مٍَّيتي عى : فىخى ةه شىًديدىةه، قىاؿى اجى ًلي حى مىيَّ ًعيىاؿه كى ، كىعى : ًإنّْي ميٍحتىاجه قىاؿى

يٍ النًَّبيُّ  ةن شىًديدىةن، : "يىا أىبىا ىيرى اجى : يىا رىسيكؿى المًَّو، شىكىا حى : قيٍمتي ةى"، قىاؿى رىةى، مىا فىعىؿى أىًسيريؾى البىاًرحى
سىيىعيكدي"،  ، كى ا ًإنَّوي قىٍد كىذىبىؾى : "أىمى مٍَّيتي سىًبيمىوي، قىاؿى ، فىرىًحٍمتيوي، فىخى     فىعىرىٍفتي أىنَّوي سىيىعيكدي، ًلقىٍكًؿ كىًعيىاالن

ٍدتيوي  مًَّو رىسيكًؿ ال ًإنَّوي سىيىعيكدي، فىرىصى
 الماؿ سيذىب لسبيؿ ا  ... الحديث، ككذلؾ ىناؾ مف(2)"(1)

كيمـز ذلؾ كجكد مف يحمى ثغكر المسمميف، كيقضي ليمة في حماية أىمو ككطنو مف العدك، عىٍف 
: "ًربىاطي : أىفَّ رىسيكؿى المًَّو سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو السَّاًعًدمّْ  مىا  ، قىاؿى ٍيره ًمفى الدٍُّنيىا كى يىٍكـو ًفي سىًبيًؿ المًَّو خى

يىا العىبٍ  كحي ةي يىري ٍكحى مىٍييىا، كىالرَّ مىا عى ٍيره ًمفى الدٍُّنيىا كى نًَّة خى ـٍ ًمفى الجى ًدكي مىٍكًضعي سىٍكًط أىحى مىٍييىا، كى    دي ًفي عى
مىا  ٍيره ًمفى الدٍُّنيىا كى مىٍييىا"سىًبيًؿ المًَّو، أىًك الغىٍدكىةي خى عى

(3). 
كقد فيرضت الزَّكاة عمى األغنياء لصالح الفقراء، فاستثمار األمكاؿ يؤدم إلى عدـ تآكميا 
فيما لك تيركت، كتساعد الزَّكاة عمى زيادة عدد المينتجيف في العممية التَّنمكية كتقمؿ مف عدد 

بالزَّكاة، فيقكـ باستثمار العاطميف عف العمؿ، كذلؾ إذا عمـ الشخص باكتنازه األمكاؿ أنيا ستتآكؿ 
مالو أك دفعو لآلخريف الستثماره، كبيذا يزداد العدد المينتج مف األفراد في المجتمع، كيتـ المحافظة 
عمى القكل العاممة، كرفع كفاءتيـ كبالتالي يزداد حجـ األمكاؿ المستثمرة، فكـ مف قادر عف العمؿ 

كىسب لو كال ًغنى، تو مادينا، كتيعطى الزَّكاة لمف ال ال يجد عمؿ مع تؤىمو أكاديمينا، كذلؾ لعدـ قدر 
ذا لـ يىًجد -يعني الشَّافعية–قاؿ النَّككم رحمو ا تعالى: "قاؿ أصحابنا  الكىسيكب مف يىٍستىعًمميو  كا 

                                                           
 (.1463/ 4)أىًم: "اٍنتىظىٍرتيوي كىرىاقىٍبتيوي". انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( (1
2) ) ، اًئزه كّْؿي فىييكى جى ازىهي الميكى ًكيؿي شىٍيئنا فىأىجى ، فىتىرىؾى الكى كَّؿى رىجيبلن ٍف أىٍقرىضىوي أخرجو البخارم؛ كتاب: الككالة، باب: ًإذىا كى كىاً 

ازى ) ؿو ميسىمِّى جى قىاؿى عيٍثمىافي ٍبفي اليىٍيثىـً أىبيك عىٍمرو 2311/ رقـ 101/ 3ًإلىى أىجى مًَّد (، قاؿ: كى ، عىٍف ميحى دَّثىنىا عىٍكؼه  ك، حى
ٍيرىةى ا ٍف أىًبي ىيرى ، عى كَّمىًني رىسيكؿي المًَّو ٍبًف ًسيًريفى : كى  ًبًحٍفًظ... الحديث. ، قىاؿى

دَّثى 2892/ رقـ 35/  4) يًؿ المَّوً أخرجو البخارم؛ كتاب: الجياد كالسّْير، باب: فىٍضًؿ ًربىاًط يىٍكـو ًفي سىبً ( (3 نىا (، قاؿ: حى
، عىٍف أى  ٍبًد المًَّو ٍبًف ًدينىارو ًف ٍبفي عى ٍبدي الرٍَّحمى دَّثىنىا عى ، سىًمعى أىبىا النٍَّضًر، حى ٍبدي المًَّو ٍبفي ميًنيرو ، عىٍف سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو عى اًزـو ًبي حى

: الحديث.: أىفَّ رىسيكؿى المًَّو السَّاًعًدمّْ   ، قىاؿى
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مَّت لو الزَّكاة ألىنَّو عىاًجزه  الفصؿ الثاني ًني ، كقاؿ ابف قدامة المقدسي رحمو ا تعالى: "كمف كاف ذىا مىٍكسىب ييغٍ (1)حى
ٍمميكؾ  مَّة مى بو نىٍفسو كًعيىالىو إف كاف لو ًعيىاؿ، ككاف لو قىٍدري ًكفىايىتو في كؿ يكـ، مف أىجَّر عىقىار، أك غى

ؽَّ لو في الزَّكاة" أك سىاًئمىة، فيك غىًني ال حى
(2). 

 المقصد الث اني: صدقات الت طوع.
ـٍ ًمٍف قىبٍ ﴿قاؿ تعالى:  ٍقنىاكي زى ٍرتىًني كىأىٍنًفقيكا ًمٍف مىا رى ـي اٍلمىٍكتي فىيىقيكؿى رىبّْ لىٍكالى أىخَّ دىكي ًؿ أىٍف يىٍأًتيى أىحى

اًلًحيفى  دَّؽى كىأىكيٍف ًمفى الصَّ ؿو قىًريبو فىأىصَّ ، أك أصمي فالميت [، 10]المنافقكف:  ﴾ًإلىى أىجى لـ يقؿ فأصـك
دقة لعظيـ ما رأل مف أ الحة، إنما ذكر الصَّ  ثرىا بعد مكتو.أك أحج كغيرىا مف األعماؿ الصَّ

دقات التَّطكعية كىي متنكعة،  كقد حث النَّبي  ، قاؿ: قاؿ عف أنس بف مالؾ عمى الصَّ
ا ًمٍف ميٍسًمـو يىٍغًرسي غىٍرسنارسكؿ ا  : "مى

ٍرعنا فىيىٍأكيؿي ًمٍنوي طىٍيره أىٍك ًإٍنسىافه أىٍك بىًييمىةه ًإالَّ كىافى   أىٍك يىٍزرىعي زى
دىقىةه" ٍيرىةى ك  ،(3)لىوي ًبًو صى ًف النًَّبيّْ عىٍف أىًبي ىيرى : "سىٍبعىةه ييًظمُّييـي المَّوي تىعىالىى ًفي ًظمًّْو يىٍكـى الى  ، عى قىاؿى

ؿه قىٍمبيوي ميعىمَّؽه ًفي المىسىاًجًد، كىرى  شىابّّ نىشىأى ًفي ًعبىادىًة المًَّو، كىرىجي ، كى اـه عىٍدؿه ابَّ ًظؿَّ ًإالَّ ًظمُّوي: ًإمى ا جيبلىًف تىحى
: ًإنّْي  مىاؿو فىقىاؿى ٍتوي اٍمرىأىةه ذىاتي مىٍنًصبو كىجى ؿه دىعى مىٍيًو، كىرىجي تىفىرَّقىا عى مىٍيًو كى اؼي المَّوى، ًفي المًَّو، اٍجتىمىعىا عى أىخى

ؿه ذىكى  ا تيٍنًفؽي يىًمينيوي، كىرىجي اليوي مى تَّى الى تىٍعمىـى ًشمى دىقىةو فىأىٍخفىاىىا حى دَّؽى ًبصى ؿه تىصى اًلينا، فىفىاضىٍت كىرىجي رى المَّوى خى
ٍينىاهي"  .(4)عى

ٍيرىةى كمف تصدؽ فمالو في زيادة،  : ، عىٍف رىسيكًؿ اً  عىٍف أىًبي ىيرى ٍت "، قىاؿى مىا نىقىصى
فىعىوي  ده ًلمًَّو ًإالَّ رى عى أىحى ا تىكىاضى مى ، ًإالَّ ًعزِّا، كى ٍبدنا ًبعىٍفكو مىا زىادى اي عى ، كى دىقىةه ًمٍف مىاؿو اي" صى

، فتصدؽ الفرد (5)
عمى غيره ليك مفتاح خير عميو، كعمى المجتمع، فيحمي الكثير مف النَّاس عف إذالؿ أنفسيـ طمبنا 

 الطَّعاـ أك غيره. لمماؿ، أك
 

                                                           
 (.191/ 6المجمكع شرح الميذب )( (1
 (.471/ 6الميغني )( (2
 .(44سبؽ تخريجو )ص( (3
دىقىًة ًباليىًميًف )( (4 دَّثىنىا يىٍحيىى، 1423/ رقـ 111/ 2أخرجو البخارم؛ كتاب: الزَّكاة، باب: الصَّ دَّثىنىا ميسىدَّده، حى (، قاؿ: حى

ٍف  ٍبًد الرٍَّحمىًف، عى بىٍيبي ٍبفي عى دَّثىًني خي : حى ، عىٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى عىٍف عيبىٍيًد المًَّو، قىاؿى ٍفًص ٍبًف عىاًصـو  .حى
ًع )( (5 مة كاآلداب، باب: اٍسًتٍحبىاًب اٍلعىٍفًك كىالتَّكىاضي (، قاؿ: 2588/ رقـ 2001/ 4أخرجو مسمـ؛ كتاب: البّْر كالصّْ

اًعي دَّثىنىا ًإٍسمى ، قىاليكا: حى ٍجرو قيتىٍيبىةي، كىاٍبفي حي ، كى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي أىيُّكبى ًء، عىٍف أىًبيًو، عىٍف حى ، عىًف اٍلعىبلى ٍعفىرو     ؿي كىىيكى اٍبفي جى
ٍيرىةى  : الحديث.عىٍف رىسيكًؿ اً ، أىًبي ىيرى  ، قىاؿى
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 المقصد الثّالث: الوقؼ. الفصؿ الثاني
قاؿ  اقات،فيتـ تبادؿ الخبرات كتكظيؼ الطَّ  نمية االقتصادية،طكعي في التَّ سيـ العمؿ التَّ يي 

ٍيره لىوي﴾ ]البقرة:  تعالى: ا ٍيرنا فىييكى خى ٍف تىطىكَّعى خى كمما كثر عدد المتطكعيف دؿ عمى ، ك [184﴿فىمى
طكعي ما ىك إال دليؿ عمى تنمية الجانب االجتماعي بيف األفراد فيك بمثابة كالعمؿ التَّ  ،كعي األفراد

طكعي ا يحتاج العمؿ التَّ أحيانن ك ، ماتية لممجتمع القادرة عمى تحسيف الكضع االقتصاداقة الذَّ الطَّ 
فتكمف  ،كال يتـ إال بيـ كىذا ليك دليؿ عمى اجتماع األمة كقكتيا ،مجمكعة مف األفراد لمقياـ بالعمؿل

عمينا أف نسعى لرفعة العمؿ ، ك رابط االجتماعي الذم يحققو بيف فئات المجتمعأىميتو في التَّ 
 الخيرم، ليعمك شأف األمة كعزىا.

دقات التَّطكعية السَّابقة الذّْكر كالكقؼ كذلؾ مف أعماؿ الخير التي دلنا عمييا نبينا  كالصَّ
 .(1)فصيؿ في الكقؼ كحؿ لمشكمة الفقر، كقد تـ التَّ محمد 

 المقصد الر ابع: الميراث.
يترؾ  يمعب الميراث دكرنا بارزنا في حؿ مشكمة البطالة، كما كاف حبلن لمشكمة الفقر، فعندما

كرثتو ماالن فيذا سيدفع بيـ إلنشاء مشركع يقتاتكف منو، فيصبحكف عامميف،  فالميراث الميتكفى ل
.  ييؤدم إلى إيجاد فيرص تشغيؿ ليـ مستقببلن

فكـ مف أب حـر أبناءه مف االستفادة مف مالو في حاؿ حياتو، كعند مكتو كرثو أبناءه 
ما يممؾ مف أراضي، ليستثمركا كاستثمركا ما ترؾ مف أمكاؿ في مشاريع ميباحة مينتجة، كباعكا 

 أمكاليا في مشاريع كذلؾ كفي الخركج مف دائرة البطالة كالفقر. 
 المقصد الخامس: الَحث  عمى الت َعُفؼ.

يسعى الفرد إلى أف يعيش حياة كريمو، كأف تىكيكف نىٍفسيو عفيفة ال تسأؿ النَّاس بؿ يعتمد 
عمؿ كتحصيؿ ما يريد مف غذاء كغيره، ككاف مف دعاء االعتماد الذَّاتي عمى نىٍفًسو، ففي مقدكره ال

ٍبًد اً بف مسعكد  النَّبي  ًف النًَّبيّْ طمب العفاؼ كالًغنى، عىٍف عى : "المييَـّ ، عى ، أىنَّوي كىافى يىقيكؿي
ًإنّْي أىٍسأىليؾى اٍلييدىل كىالتُّقىى، كىاٍلعىفىاؼى كىاٍلًغنىى"
مىٍف كىافى  ، كمف يىٍستىٍعًفؼ ييًعفَّو ا(2) ، قاؿ تعالى: ﴿كى

                                                           
 (.370انظر مبحث التَّنمية االقتصادية مف خبلؿ حؿ مشكمة الفقر )ص( (1

ًذ ًمٍف شىرّْ مىا عيًمؿى أخرجو مسمـ؛ كتاب: الذّْكر كالدُّعاء كالتَّكبة كاالستغفار، باب: ( (2 ـٍ ييٍعمىؿٍ  التَّعىكُّ ا لى ًمٍف شىرّْ مى / 4) كى
دَّثى 2721/ رقـ 2087 ، حى ٍعفىرو مَّدي ٍبفي جى دَّثىنىا ميحى : حى ، قىاالى مَّدي ٍبفي بىشَّارو ميحى مَّدي ٍبفي اٍلميثىنَّى، كى دَّثىنىا ميحى نىا شيٍعبىةي، (، قاؿ: حى

اؽى، عىٍف أىًبي  ٍف أىًبي ًإٍسحى ٍبًد اً عى ًص، عىٍف عى : الحديث.، عىًف النًَّبيّْ اأٍلىٍحكى  ، أىنَّوي كىافى يىقيكؿي



حؿ المشكالت  خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج       

 
411 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفصؿ الخامس

ًنيِّا فىٍميىٍستىٍعًفٍؼ﴾ ]النساء:  الفصؿ الثاني ٍدًرمّْ [، 6غى اًر سىأىليكا كعىٍف أىًبي سىًعيدو الخي       : ًإفَّ نىاسنا ًمفى األىٍنصى
تَّى نىفً رىسيكؿى المًَّو  ـٍ حى ، ثيَـّ سىأىليكهي، فىأىٍعطىاىي ـٍ ، ثيَـّ سىأىليكهي، فىأىٍعطىاىي ـٍ : "مىا ، فىأىٍعطىاىي ا ًعٍندىهي، فىقىاؿى دى مى

مىٍف يىٍستىٍغًف ييٍغًنًو ال مىٍف يىٍستىٍعًفٍؼ ييًعفَّوي المَّوي، كى ، كى ـٍ ٍنكي ٍيرو فىمىٍف أىدًَّخرىهي عى بٍَّر يىكيكفي ًعٍنًدم ًمٍف خى مىٍف يىتىصى مَّوي كى
ٍيرنا كىأىٍكسىعى ًمفى  ده عىطىاءن خى ا أيٍعًطيى أىحى مى بٍّْرهي المَّوي، كى ٍبًر" ييصى اليىد العميا  ، كقد مدح النىبي (1)الصَّ

ًكيـً ٍبًف ًحزىاـو  ٍنفقة، عىٍف حى ًف النًَّبيّْ المي ٍيره ًمفى اليىًد السٍُّفمىى، كىاٍبدىٍأ ًبمىٍف  ، عى : "اليىدي العيٍميىا خى قىاؿى
مىٍف يىٍستىٍعًفٍؼ ييًعفَّوي  دىقىًة عىٍف ظىٍيًر ًغننى، كى ٍيري الصَّ ، كىخى مىٍف يىٍستىٍغًف ييٍغًنًو المَّوي"تىعيكؿي المَّوي، كى

، فىمىدح اليىد (2)
العميا ييؤدم إلى زيادة فاعمية المسمـ في المجتمع، كجعميا خير مف اليىد السُّفمى كىك لدليؿ عمى 

 كجكد قكة ذاتية لدل األفراد مما تجعميـ مف الميشاركيف في التَّنمية، مينتجيف غير ميتعطميف. 
 دس: الت رىيب مف البطالة.المقصد الس ا

حابة  مف األساليب التَّربكية التَّعميمية التي استخدميا النَّبي  أسمكبي  ،في تعميمو الصَّ
األنبياء عمييـ السَّبلـ، ككذلؾ لقي  ب في العمؿ باعتباره صفة مف صفاتالتَّرغيب كالتَّرىيب، فقد رغ

كغيرىـ عف السُّمكؾ الخاطئ، فقد مىنع  حابة أسمكب التَّرىيب في تعميمو حظنا كاسعنا لردع الصَّ 
دقة عف األغنياء، ليدفع بيـ الستثمار كعدـ تراكـ األمكاؿ، كخاصة أفَّ المىاؿ كالبىًنيف زينةي  الصَّ

اتي ا الحياًة الدُّنيا، قاؿ  اًلحى يىاًة الدٍُّنيىا كىاٍلبىاًقيىاتي الصَّ بّْؾى  تعالى: ﴿اٍلمىاؿي كىاٍلبىنيكفى ًزينىةي اٍلحى ٍيره ًعٍندى رى خى
﴾ ]الكيؼ:  ٍيره أىمىبلن  [.46ثىكىابنا كىخى

ًليّْ  اًرؽو اٍلًيبلى ةى ٍبًف ميخى ٍف قىًبيصى : كمنع سؤاؿ النَّاس إال في حاالت استثنائية، عى ، قىاؿى
الىةن، فىأىتىٍيتي رىسيكؿى اً  مى مٍَّمتي حى تَّى تىٍأتً  تىحى ـٍ حى : أىًق : أىٍسأىليوي ًفييىا، فىقىاؿى دىقىةي، فىنىٍأميرى لىؾى ًبيىا، قىاؿى يىنىا الصَّ

مٍَّت  الىةن، فىحى مى مَّؿى حى ، تىحى ؿو ثىةو رىجي ًد ثىبلى ٍسأىلىةى الى تىًحؿُّ ًإالَّ أًلىحى ةي ًإفَّ اٍلمى : "يىا قىًبيصى تَّى ثيَـّ قىاؿى ٍسأىلىةي حى لىوي اٍلمى
اًئحى  ابىٍتوي جى ؿه أىصى ، كىرىجي تَّى ةه ييًصيبىيىا، ثيَـّ ييٍمًسؾي ٍسأىلىةي حى مٍَّت لىوي اٍلمى الىوي، فىحى ٍت مى ا ًمٍف  اٍجتىاحى ييًصيبى ًقكىامن

ا ًمٍف قىٍكًمًو: لىقىٍد  -أىٍك قىاؿى ًسدىادنا ًمٍف عىٍيشو -عىٍيشو  ثىةه ًمٍف ذىًكم اٍلًحجى تَّى يىقيكـى ثىبلى ابىٍتوي فىاقىةه حى ؿه أىصى كىرىجي

                                                           
ٍسأىلىًة، ( (1 ًف المى دَّثىنىا (، قاؿ: 1469/ رقـ 123 – 122/ 2أخرجو البخارم؛ كتاب: الزَّكاة، باب: ااًلٍسًتٍعفىاًؼ عى  حى

، عىًف  اًلؾه نىا مى ، أىٍخبىرى ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى ٍدًرمّْ عى ، عىٍف أىًبي سىًعيدو الخي ، عىٍف عىطىاًء ٍبًف يىًزيدى المٍَّيًثيّْ ، قاؿ: اٍبًف ًشيىابو
 الحديث.

دىقىةى ًإالَّ عىٍف ظىٍيًر ًغننى، ( (2 دَّثىنىا ميكسىى 1427/ رقـ 112/ 2أخرجو البخارم؛ كتاب الزَّكاة، باب: الى صى (، قاؿ: حى
دَّثىنىا كيىى ا ، حى اًعيؿى ًكيـً ٍبًف ًحزىاـو ٍبفي ًإٍسمى دَّثىنىا ًىشىاـه، عىٍف أىًبيًو، عىٍف حى ، حى : الحديث.   ، عىًف النًَّبيّْ ٍيبه  قىاؿى
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مَّتٍ  الفصؿ الثاني ننا فىاقىةه، فىحى ابىٍت فيبلى ا ًمٍف عىٍيشو  أىصى تَّى ييًصيبى ًقكىامن ٍسأىلىةي حى فىمىا  -أىٍك قىاؿى ًسدىادنا ًمٍف عىٍيشو  -لىوي اٍلمى
اًحبييىا سيٍحتنا ةي سيٍحتنا يىٍأكيمييىا صى ٍسأىلىًة يىا قىًبيصى  .(1)"ًسكىاىيفَّ ًمفى اٍلمى

د في مجتمعو، مف البطالة لمنع إراقة ماء الكجو، كحفظ كرامة الفر  فقد رىىىبَّ النَّبي 
رأي أم دكلة أيخرل عمييا كال  ككذلؾ بيف الدُّكؿ، فتصبح الدَّكلة قكية بسكاعد أبنائيا المينتجيف، فبل تىتجى

 تقكـ باالستيبلء عمى اقتصادىا كاحتبلليا.
با.  المقصد الس ابع: تحريـ الر 

با بأم كجو مف كجكىيا، قاؿ  يىا أىيُّيىا الًَّذيفى ﴿ تعالى: انىيىى الشَّارع الحكيـ عف التَّعامؿ بالرّْ
ـٍ تىٍفعىميكا فىٍأذىنيكا ًبحى  بىا ًإٍف كيٍنتيـٍ ميٍؤًمًنيفى * فىًإٍف لى ا بىًقيى ًمفى الرّْ كا مى ذىري نيكا اتَّقيكا المَّوى كى ٍربو ًمفى المًَّو كىرىسيكًلًو آمى

ـٍ الى تىٍظًمميكفى كىالى  ـٍ ريءيكسي أىٍمكىاًلكي ٍف تيٍبتيـٍ فىمىكي با تيؤدم إلى تراكـ ، [279، 278]البقرة:  ﴾ تيٍظمىميكفى كىاً  فالرّْ
 الدُّيكف كعدـ إنشاء المشاريع.

إف إقراض األمكاؿ بفكائد ربكية تمنع أصحاب رؤكس األمكاؿ مف استثمار أمكاليـ في 
المشاريع اإلنتاجية المتنكعة، فيبتعدكف عف المخاطرة، فيحرمكف المجتمع مف إيجاد أعماؿ ليـ 

ا يؤدم إلى اكتناز األمكاؿ كقد نىيى عنو النَّبي يكتس  .بكف بيا قكت أبنائيـ، كأيضن
 المقصد الث امف: الت كافؿ االجتماعي.

حابة أيسكة حسنة لنا، فقد كانكا يفكركف في إخكانيـ  لقد كاف الرَّعيؿ األكؿ مف الصَّ
ـٍ كىالى يىًجديكفى كيحبكنيـ، قاؿ تعالى: ﴿كىالًَّذيفى تىبىكَّءيكا الدَّارى كىاإٍلً  رى ًإلىٍيًي ـٍ ييًحبُّكفى مىٍف ىىاجى يمىافى ًمٍف قىٍبًمًي

مىٍف ييكؽى شيحَّ نىفٍ  ةه كى اصى ـٍ خىصى لىٍك كىافى ًبًي ـٍ كى مىى أىٍنفيًسًي كفى عى ييٍؤًثري ةن ًممَّا أيكتيكا كى اجى ـٍ حى ديكًرًى ًسًو ًفي صي
﴾ ]الحشر:  ٍفًمحيكفى ـي اٍلمي ـٍ أىٍكًليىاءي بىٍعضو [، كقاؿ تع9فىأيكلىًئؾى ىي يي الى: ﴿كىاٍلميٍؤًمنيكفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بىٍعضي

ييًطيعيكفى المَّوى  ييٍؤتيكفى الزَّكىاةى كى ةى كى ييًقيميكفى الصَّبلى ًف اٍلميٍنكىًر كى يىٍنيىٍكفى عى كًؼ كى كفى ًباٍلمىٍعري كىرىسيكلىوي أيكلىًئؾى يىٍأميري
ميييـي المَّوي ًإفَّ المَّوى عى  ًكيـه﴾ ]التكبة: سىيىٍرحى  [.71ًزيزه حى

فإذا اتحد أفراد المجتمع مع بعضيـ البعض كتعاكنكا عمى إصبلح المجتمع، كتكفير العمؿ 
كقد ضرب لنا ، دىر المجتمع كيقكل بسكاعد أفرادهلمف ال عمؿ لو فسيتـ القضاء عمى البطالة، كسيز 

: قىاؿى النًَّبيُّ ميكسىى  عىٍف أىًبيفيما بينيـ، كافؿ حابة المثؿ األعمى في التَّ الصَّ  : "ًإفَّ ، قىاؿى

                                                           
 (.338)ص تخريجوسبؽ ( (1
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ميكا الفصؿ الثاني األىٍشعىًريّْيفى ًإذىا أىٍرمى
  ، ـٍ ًفي ثىٍكبو كىاًحدو مىعيكا مىا كىافى ًعٍندىىي ًدينىًة جى ـٍ ًباٍلمى ـي ًعيىاًلًي ًفي الغىٍزًك، أىٍك قىؿَّ طىعىا

ـٍ ًفي ًإنىاءو كىاًحدو ًبالسًَّكيًَّة، فى  "ثيَـّ اٍقتىسىميكهي بىٍينىيي ـٍ ـٍ ًمنّْي كىأىنىا ًمٍنيي يي
(1). 

 الُخالصة:
مما سبؽ يتضح لنا اىتماـ الشَّريعة اإلسبلمية باإلصبلح كالتَّغيير عمى صعيد الفرد 
كالمجتمع، فما كاف مف حمكؿ كقائية أك عبلجية أك حمكؿ متضمنة الكقاية كالعبلج في آف كاحد 

يادم منذ آالؼ السّْنيف، كىي سيمة التَّطبيؽ لمشكمة الفقر أك البطالة إال ككضعتيا لنا بيف األ
كتدخؿ القمكب قبؿ طرؽ األسماع كاآلذاف، فيي عظيمة النَّفع كاألثر، كنتيجتيا ال فقر ال بطالة ال 

ريؽ كيرجع لؤلمة ، كبالمىنيج النَّبكم تيزاؿ الغىشاكة كتتضح معالـ الطَّ اإلسبلميةريعة مشاكؿ مع الشَّ 
كة ما زالت تيغطي أعيف مف بىعيد عف منيج اإلسبلـ القكيـ فغرؽ في ، كلكف الغشامجدىا العريؽ
 فزادتو غرقنا فكؽ غرقو الذم كاف فيو. المناىج الكضعيةمستنقعات 

 المبحث الث الث
 الَمْنيج الن بوي في تَنمية االقتصاد مف خالؿ حؿ مشكمة الحصار

ر كالبطالة كغيرىا، ككاف شكبلت، منيا: مشكمة الفقعاني قطاع غزة مف العديد مف المي يي 
ديؽ لحصار قطاع غزة مف قً  ـ يكف لو إف ل ،العدك دكر في زيادة معدالت الفقر كالبطالةقىبؿ بؿ الصَّ
 ، فالتَّنميةاإلنسانيةشكبلت مما أدل لتدىكر الحياة االقتصادية، كتفاقـ المي  ؛الدَّكر األساسي في ذلؾ

سّْياسي، كلعدـ االستقرار السّْياسي في قطاع غزة، نجده االقتصادية مرتبطة ارتباطنا كثيقنا بالكضع ال
عانكف مف يي  ،ر الحياة، كال يقتصر الحصار عمى قطاع غزة بؿ أبناء الضفة كذلؾقاسي مي ييعاني كيي 

كتحكمو في شئكف حياتيـ، كيبقى الحصار المفركض عمى أبناء قطاع غزة ىك  ،حصار العدك ليـ
تختمؼ باختبلؼ أحكاؿ  بأنكاعيا خذ في االعتبار أف التَّنميةاألمف األكثر بشاعة كىمجية، فبلبد 

الببلد، فالحصار سبب لتدىكر االقتصاد، كفي إيجاد الحمكؿ لمشكمة الحصار تىنمية لبلقتصاد، كمف 
 فبل ييبالي. كاف معو ا 
 
 
 

                                                           
 (.353سبؽ تخريجو )ص( (1
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 .، وأنواعو، وآثارهالمطمب األوؿ: تعريؼ الحصار، وبياف أسبابو الفصؿ الثاني
العربية  كالكثير مف الشُّعكب -بالخصكص في قطاع غزة– عب الفمسطينيييعاني أبناء الشَّ   

 ،كتدىكر الحياة االقتصادية، فما المقصكد بالحصار كما ىي األسباب الميؤدية لذلؾمف الحصار، 
ىذا ما سيتـ التَّعرؼ عميو في ىذا المطمب  كغيرىا؟ كىؿ مف آثار لكجكده عمى السَّاحة الفمسطينية

 .بإذف ا تعالى
 المقصد األوؿ: تعريؼ الحصار لغًة واصطالًحا.

 يشتمؿ ىذا المقصد عمى بياف المعنى المغكم كاالصطبلحي عمى النَّحك التَّالي: 
 أواًل: تعريؼ الحصار لغًة.

ٍنعي  ٍبسي كىاٍلمى ٍمعي كىاٍلحى ادي كىالرَّاءي أىٍصؿه كىاًحده، كىىيكى اٍلجى اءي كىالصَّ ( اٍلحى رى ، (1)"قاؿ ابف فارس: ")حىصى
بستو، كأصؿ اٍلحٍصر الٌضيؽ ، كقاؿ (2)كقاؿ ابف ديريد: حصرت الرجؿ أحصره كأحصره ًإذا حى

ر فيو المىرءي" ركف ًإذا (3)الفراىيدم: كالًحصار: "مىكضع ييٍحصى ييقىاؿ: قكـه ميٍحصى ، كقاؿ األزىرم: كى
ًصر أىم مىٍيًو فحي ٌيؽ عى رىه العديٌك ًإذا ضى ... كحىصى كا ًفي ًحٍصفو كًصري ، كقاؿ محمد بف (4)ضاؽى صدريه حي

اطى ًبًو... مىٍيًو كىأىحى يَّؽى عى رىهي( ضى مىٍيًو  أبي بكر الرازم: )حىصى يَّقيكا عى كنىوي أىٍم ضى ري رىهي" اٍلعىديكُّ يىٍحصي قىٍد "حىصى كى
ارنا" رىةن" ك "ًحصى اصى كهي "ميحى ري اصى اطيكا ًبًو كحى كىأىحى
كأحصره قاؿ ابف ديريد: كحصرت اٍلبىًعير أحصره ك ، (5)

َـّ يكتفؿ  .(6)حصرنا ًإذا شددتو بالحصار، كىىيكى كسىاء يٍطرىح عمى ظىيره ث
 مما سبؽ يتضح أف الحصار في المغة مف المنع كالحبس كالتَّضييؽ كاإلحاطة بالشَّيء.

 ثانًيا: تعريؼ الحصار اصطالًحا.
كالطَّائرات، لمنع عمؿ دكرية عمى سكاحؿ بمد العدك بالسفف الحربية، "ييعىرَّؼ الحصار بأنو: 

مع التَّي يحتاج إلييا لشف الحرب، كييمكف أف يككف الحصار بإحاطة مدينة أك  البمد مف تمقي السّْ
مؿ سكاحؿ العدك أم عريؼ شى بلحظ أف التَّ ، فالمي (7)"حصف بيدؼ االستيبلء عميو أك استسبلمو

د عطية ا بقكلو كقصر اليدؼ مف الحصار باليدؼ العسكرم، كقد عرفو أحم ،الحصار البحرم
ياجمة حكؿ مكقع حصيف اصطبلح عسكرم يقصد بو ضرب نطاؽ مف القكات المسمحة المي "ىك: 

كمدينة أك قمعة لتطكيقيا تمييدان لبلستيبلء عمييا بعد استسبلـ المكقع لممياجميف بسبب انقطاع 
                                                           

 (.72/ 2مقاييس المغة )( (1
 (.514/ 1جميرة المغة )( (2
 (.113/ 3العيف )( (3
 (.137 – 136/ 4تيذيب المغة )( (4
 (.74حاح )صمختار الصّْ ( (5
 (، 514/ 1جميرة المغة )( (6
 (.9/394) (ىيئة تأليؼ)المكسكعة العربية العالمية مؤسسة أعماؿ المكسكعة لمنشر ( (7
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عمؿ مف "فو بأنو: رَّ عى  كىناؾ مف ،(1)"مكارد المعيشة نتيجة لقطع اإلمدادات الكاردة إلييا مف خارجيا الفصؿ الثاني
أعماؿ الحرب يستيدؼ المجاؿ الجكم كالبرم كالبحرم إلقميـ العدك أك كاف خاضعنا الحتبللو لقطع 

عريؼ شمؿ األنكاع ، فالتَّ (2)"كتحريـ االتصاالت االقتصادية كالسّْياسية كاالجتماعية بينو كبيف خارجو
 "الجكم كالبرم كالبحرم".: الثَّبلثة لمحصار
سميماف الدَّاية، بقكلو: "عمؿ عسكرم ييدؼ إلى عزؿ فئة أك جماعة، عف . دكعرفو 

غير مف عمؿ فأخرج بتعريفو ما كاف  ،(3)اإلمدادات ككسائؿ اإلعبلـ المتاحة، ليحمميا عمى أمر ما"
لسّْياسي كاالقتصادم كالفكرم كاالجتماعي االعمؿ ك ، بقكلو: "عمؿ عسكرم"، كسابقيو:غير عسكرم

 ".ليحمميا عمى أمر ما: "عمى المبرر مف الحصار في قكلوكشمؿ تعريفو  ،كاإلعبلمي كغيره
كىناؾ تعريفات عديدة أخرل لمحصار، كلكف يغمب عمى مف صاغيا أنو ربطيا  قمت:

بالجانب العسكرم كأغفؿ الجكانب األخرل التي ذكرت جممة منيا آنفنا، كالتي قد ييفرض مف أجمو 
 ة غير جامعة.الحصار، فتبقى التَّعريفات المذككر 

كمف الميبلحظ مف الحصار الكاقع عمى األراضي الفمسطينية كالعربية كاإلسبلمية، ييمكف 
تعريفو، بأنو: "عمؿ عسكرم أك سياسي أك اقتصادم أك اجتماعي أك فكرم أك إعبلمي أك غيره، 

 ييدؼ إلى عزؿ فئة أك جماعة عف غيرىا، ليحمميا عمى أمر ما".
 :شرح الت عريؼ

بياف  "عمؿ عسكري أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو فكري أو إعالمي أو غيره"؛ قولنا: -
ألنكاع الحصار التَّي قد تيفرض عمى بعض الفئات أك الجماعات أك الشُّعكب؛ ألف الحصار غير 
مينحصرو بالعمؿ العسكرم فقط، فيناؾ أنكاع أخرل: كالحصار السّْياسي كاالقتصادم كالفكرم 

اإلعبلمي كغيره، كلكف مف المبلحظ أف عند مف عرَّؼ الحصار قد غمب عميو حيصره كاالجتماعي ك 
بالعسكرم؛ لربما ألنو األكثر شيكعنا، بؿ كقد تيسخر كؿ أنكاع الحصار ألجمو، مع أف األنكاع 
األخرل أصبحت كاضحة بشكؿ كبير، كمف أمثمة ذلؾ: دكلة السُّكداف العربية؛ فإنيا غير ميحاصرة 

نما محاصرة بشتى أنكاع الحصار األخرل غير الحصار العسكرمعسكرينا، ك   .ا 
يشمؿ حصار المسمـ لمكافر، كحصار الكافر أك قولنا: "ييدؼ إلى عزؿ فئة أو جماعة"؛  -

عبلـ كمقاطعة بجميع أنكاعيا  الفاسؽ لممسمـ، كيشمؿ جميع مجاالت الحصار مف بىرٍّ كجك كبحر كا 
 .ة كالعسكرية كغيرىااالقتصادية كالسّْياسية كاالجتماعي

يشمؿ عزؿ فئة أك جماعة مف مجتمع أك شعب ما عف غيرىا مف ىذا  قولنا: "عف غيرىا"؛ -
 المجتمع أك ىذا الشَّعب، أك عزؿ مجتمع أك شعب عف غيره مف المجتمعات أك الشُّعكب.

                                                           
 (.2/718دائرة المعارؼ الحديثة ألحمد عطية ا )( (1
 (.6الحصار كأثره عمى حقكؽ اإلنساف لسعيد العابد )ص( (2
 (.6يزاف الشَّريعة لسميماف الدَّاية )صجريمة الحصار في م( (3
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 بياف لسبب الحصار المىفركض، كأف ييريد الميحاًصر مفقولنا: "ليحمميا عمى أمر ما"؛  - الفصؿ الثاني
ر بأف يرضخ لو فيستسمـ لو عسكرينا أك سياسينا أك اقتصادينا أك فكرينا أك إعبلمينا أك غير  الميحاصى

 كا تعالى أعمـ. .ذلؾ
 .المقصد الث اني: أسباب الحصار

تعددت أسباب الحصار، فمنيا ما ىك سياسي كمنيا ما ىك اقتصادم كغيرىا، كىذا ما 
 مقصد بإذف ا تعالى.سيتـ تناكلو كالحديث عنو في ىذا ال

 األسباب العسكرية.أواًل: 
رة مف اندالع كشف الحركب، حيث تقـك الدَّ  -1 اًصرة بفرض حصارىا لمنع الدَّكلة الميحاصى كلة الميحى

ف العديد ممف ييعىرّْؼ إ عرؼ بالحصار العسكرم حيثجمب األسمحة كالمعدات الحربية، كىذا ما يي 
التَّعريؼ، كىك األكثر ظيكرنا مف بيف مجاالت الحصار، كقد الحصار تتجو أقبلميـ لتعريفو بيذا 

فف الحربية، سبؽ ًذكر تعريؼ لمحصار عمى أنَّو: "عمؿ دكرية عمى سكاحؿ بمد العدك بالسُّ 
ي يحتاج إلييا لشف الحرب، كييمكف أف يككف الحصار مع التّْ ائرات، لمنع البمد مف تمقي السّْ كالطَّ 

ياينة يعتبركف، (1)"ستيبلء عميو أك استسبلموبإحاطة مدينة أك حصف بيدؼ اال غزة بؤرة  فالصَّ
ييكنية ؛لئلرىاب كاريخ عمى المغتصبات الصُّ كلصدىـ ليـ مف دخكليا كغير ذلؾ مما  إلطبلقيـ الصَّ

ياينة جكنا كبرنا كبحرنا لمنع مف فييا مف جمب األسمحة  يقكـ بو المجاىدكف فييا، فمذا تحاصره الصَّ
 .تعينيـ عمى مكاجيتيـ كالمعدات التّْي

منع كصكؿ كتحكيؿ األمكاؿ مف األطراؼ الخارجية لدعـ المقاكمة في الدَّكلة ل -2
رة، فيما تيطمؽ الدَّكلة المحاًصرة عم بالمخربيف كاإلرىابييف ىـ كمف  جاىديفالم ىالمحاصى

 يعاكنيـ مف الدُّكؿ المانحة.
في الحرب  الييكد عمنفقد منع دخكؿ ما يمكف أف يككف سببنا في تيديد أمف العدك،  -3

عمار لغزة، كذلؾ خكفنا مف بناء مف إدخاؿ مكاد البناء كاال (ـ2014)األخيرة عمى غزة عاـ 
كمفاجأة العدك باليجكـ مف نقطة صفر في الحركب الميقبمة، كما  الييكداألنفاؽ كتيديد أمف 

مو العقكؿ كال تطيقو تعكدت عمى ذلؾ في الحركب السَّابقة، فبيذا فرضت عمييـ حصارنا ال تقب
 األبداف.
 .ياسية: األسباب الس  ثانًيا
أك جماعة ما عمى التَّنازؿ عف الحيكـ )الترَّاجع عف المكقؼ أك القرار السّْياسي(، فسيطرة حركة  -1

كفكزىا في االنتخابات عاـ  ،المقاكمة اإلسبلمية "حماس" عمى الحكـ في غزةالحكـ، كحركة 
اعتبرت أف فرض الحصار طريقة ناجحة  لذلؾ ؛إسرائيؿدعى بدكلة ما يي ، أدل إلى رفض (ـ2006)

                                                           
 (.9/394) (ىيئة تأليؼ)مؤسسة أعماؿ المكسكعة لمنشر  المكسكعة العربية العالمية( (1
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بما عدـ االعتراؼ  مف كعف مكقفيا ،لرضكخ حركة المقاكمة اإلسبلمية لمطالبيا كالتَّنازؿ عف الحكـ الفصؿ الثاني
 .بدكلة إسرائيؿ عمى األراضي الفمسطينيةييسمى 
خابات البرلمانية االنت ىي الكحيدة فيناؾ غيرىا الكثير، فقد خاضكا كليست حركة حماس  

يؽ عمييـ، ـ( ككصمكا إلى سدة الحكـ،2005عاـ ) كال زالكا عانكا اإلخكاف المسمميف في مصر ك  كضي
 يعانكف التَّضييؽ كالتَّعذيب منذ عيد جماؿ عبد النَّاصر كمف بعده أنكر السَّادات إلى كقتنا الرَّاىف.

ينفجركف مف شدة ما ك يجعميـ يتمردكف ضييؽ عمى الشَّعب سفالتَّ إلثارة حالة الفكضى كالشَّغب،  -2
يجدكنو مف ضيؽ في المعيشة كغيرىا، مما يجعميـ يصبكف كؿ االتيامات ضد الحككمة المتكاجدة 

 قكط كاإلحبلؿ.مما يجعميا سيمة السُّ 
منع كصكؿ ابسط الحاجات األساسية مف مأكؿ كمشرب كيرىا، مما ييؤدم إلى التَّنازؿ عف  -3

مما لو تأثير عمى البشر، فسبلح التَّجكيع مف أكثر األسمحة تأثيرنا  الحقكؽ ألجؿ البطكف، كىذا
ذالالن لمشعكب، فتبقى لقمة العيش مف أكلكيات الشُّ  كمقاكمة االحتبلؿ أكلكية ثانكية، فبل بد  عكبكا 

لـ ينؿ العدك مف الشَّعب  مف نشر الكعي بيف أبناء الشَّعب الفمسطيني، كلكف بفضؿ ا 
 اؿ يستطيع الكقكؼ عمى قدميو، كلـ يستسمـ، فالخير باؽو بإذف ا تعالى.الفمسطيني فما ز 

 : األسباب الد ينية.ثالثًا
 في األراضي المقدسة امشركعن  ادينين  اكالزَّعـ بأف ليـ حقن  ةلمتنازؿ عف األراضي الفمسطيني -1

لحككمة الغىزّْية ، فالحصار ما ىك إال بمثابة كرقة ضاغطة عمى اكتيكيد القدس كالدّْيار المقدسية
 كأبناء غزة لمتَّنازؿ عف األراضي المسمكبة. 

راع مستمر بيف الحؽ كالباطؿ، كالخير كالشَّر، قاؿ  -2 ا ميحاربة اإلسبلـ كالمسمميف، فالصّْ
سىدنا مً  ـٍ كيفَّارنا حى اًنكي ـٍ ًمٍف بىٍعًد ًإيمى دَّ كىًثيره ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب لىٍك يىريدُّكنىكي ـٍ ًمٍف بىٍعًد تعالى: ﴿كى ٍف ًعٍنًد أىٍنفيًسًي

ا تىبىيَّفى لىييـي اٍلحىؽُّ﴾ ]البقرة:  [، فمف ييدأ ليـ باؿ إال بالمحاربة كالكيد لئلسبلـ كالمسمميف، كمنذ 109مى
إلى  ظيكر الدَّعكة اإلسبلمية كىي تيحؼ بالكركد كلكنيا كركد شائكة، كقد تعرض النَّبي 

ٍنيىا بما حدث مع النبي االضطياد مف قكمو، فقد أخبرت أي  اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى ٍؤًمًنيفى عى عند  ْـّ المي
ٍنيىا: قىةى ٍبفى " بدء نزكؿ الكحي عميو، حيث قالت رىًضيى المَّوي عى تَّى أىتىٍت ًبًو كىرى ةي حى ًديجى ... فىاٍنطىمىقىٍت ًبًو خى

ًديجى  ْـّ خى ٍبًد العيزَّل اٍبفى عى كىافى يىٍكتيبي الًكتىابى نىٍكفىًؿ ٍبًف أىسىًد ٍبًف عى اًىًميًَّة، كى رى ًفي الجى كىافى اٍمرىأن تىنىصَّ ةى كى
ا كىًبيرنا قىدٍ  كىافى شىٍيخن ، كى ، فىيىٍكتيبي ًمفى اإًلٍنًجيًؿ ًبالًعٍبرىاًنيًَّة مىا شىاءى المَّوي أىٍف يىٍكتيبى ، فىقىالىٍت لىوي  الًعٍبرىاًنيَّ عىًميى

، اسٍ  ْـّ ةي: يىا اٍبفى عى ًديجى اذىا تىرىل؟ فىأىٍخبىرىهي رىسيك خى قىةي: يىا اٍبفى أىًخي مى ، فىقىاؿى لىوي كىرى ٍع ًمفى اٍبًف أىًخيؾى  ؿي المَّوً مى
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قىةي: ىىذىا النَّاميكسي  الفصؿ الثاني بىرى مىا رىأىل، فىقىاؿى لىوي كىرى خى
ذىعنا (1) مىى ميكسىى، يىا لىٍيتىًني ًفييىا جى الًَّذم نىزَّؿى المَّوي عى

(2) ،
، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو لىٍيتىًني أىكيك  يِّا ًإٍذ ييٍخًرجيؾى قىٍكميؾى ـٍ يىٍأًت رىجيؿه في حى ، لى ـٍ : نىعى "، قىاؿى ـٍ : "أىكى ميٍخًرًجيَّ ىي

رنا ٍرؾى نىٍصرنا ميؤىزَّ ٍف ييٍدًرٍكًني يىٍكميؾى أىٍنصي ، كىاً  ا ًجٍئتى ًبًو ًإالَّ عيكًدمى قىطُّ ًبًمٍثًؿ مى
... الحديث، كقد تىعىرض  (3)

يماننا بنصر ا لمحصار كأصحابو  بي النَّ  ، قاؿ ابف خمدكف ، كقد خرجكا منو أكثر قكة كا 
رحمو ا تعالى: "كلما رأت قريش فشك اإلسبلـ كظيكره أىميـ ذلؾ فاجتمعكا كتعاقدكا عمى بنى 

حيفة كال يبايعكىـ كال يكممكىـ كال يجالسكىـ، ككتبكا بذلؾ ص ،الميطمب أال ييناكحكىـ يىاشـ كبن
عب أبى طمب كميـ كافرىـ كمؤمنيـ فصاركا في شً كضعكىا في الكعبة، كانحاز بنك ىاشـ كبنك المي 

فبقكا كذلؾ ثبلث سنيف  ،طالب محصكريف متجنبيف حاشا أبى ليب فإنو كاف مع قريش عمى قكميـ
لى ا مقبؿ عمى شأنو مف الدُّعاء إ ممف أراد صمتيـ إال سرنا، كرسكؿ ا  يءال يصؿ إلييـ ش

، فقريشنا عندما فشمت في إرجاع المسمميف مف الحبشة، كصدىـ عف دخكؿ (4)كالكحي عميو متتابع"
 اإلسبلـ عاقبتيـ بفرض الحصار.

كلـ يىٍسمـ الشَّعب الفمسطيني مف حصار بني صييكف ليـ، فالحصار مف الكسائؿ   
 .فالميستخدمة منذ الًقدـ، كلكف الباطؿ كالحصار حتمنا سيزكال

 : األسباب االقتصادية.بًعارا
ىي إجراء اقتصادم "عرؼ العقكبات االٍقًتصاًدٌية بأنيا: تي  فرض العقكبات االقتصادية، حيث -1

 الييكدحيث قامت  ،(5)"تطبّْقو دكلةه عمى أخرل كمقاطعة بضائعيا أك االمتناع عف التَّصدير ليا
النتخابيـ حماس كدخكليا في  بإغبلؽ المعابر كعدـ الحصكؿ عمى السّْمع، كعقكبة ألبناء غزة

 الحكـ.

                                                           
: النَّ ( (1 ًقيؿى ٍيًرًه ًمٍف سىراًئره، كى ا يىٍطكيو عىٍف غى مىى مى و الًَّذم ييٍطًمعيو عى ًمؾ، كىىيكى خاصُّ : النَّامكس: "صاحبي سرّْ المى اميكسي
و بالكىٍحي كالغىٍيب المَّذيف الى صا ـي، ألفَّ المَّو تىعىالىى خصَّ مىٍيًو السَّبلى ٍير... كىأىرىادى ًبًو ًجٍبًريؿى عى مىٍيًيمىا حبي سرّْ الخى يىطَّمع عى

 (.119/ 5غىٍيريه". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير )
ايىًتيا. انظر: النياية في غريب  قاؿ ابف األثير: أىٍم يىا لٍيتىني كٍنتي ( (2 ًتيا كًحمى تَّى أبىاًلغ ًفي نيٍصرى شىابِّا ًعٍندى ظيييكرىا، حى

 (.250/ 1الحديث كاألثر )
دَّثىنىا (3/ رقـ 7/ 1؟ )أخرجو البخارم؛ كتاب: بدء الكحي، باب: كىٍيؼى كىافى بىٍدءي الكىٍحًي ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو ( (3 ، قاؿ: حى

اًئشىةى أيْـّ يىٍحيىى ٍبفي  بىٍيًر، عىٍف عى ، عىٍف عيٍركىةى ٍبًف الزُّ ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى ، عىٍف عيقىٍيؿو دَّثىنىا المٍَّيثي : حى ، قىاؿى الميٍؤًمًنيفى أىنَّيىا  بيكىٍيرو
ا بيًدئى ًبًو رىسيكؿي المًَّو  ؿي مى ...  قىالىٍت: أىكَّ ةي ًفي النٍَّكـً اًلحى ٍؤيىا الصَّ  الحديث.ًمفى الكىٍحًي الرُّ

 (.9/ 2مدكف )تاريخ ابف خى ( (4
 (.1819/ 3)أحمد مختار عبد الحميد عمر معجـ المغة العربية المعاصرة، د. ( (5
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ثيمىامىةي ٍبفي أيثىاؿو كقد كرد أف    الفصؿ الثاني
ـٍ ًمفى  (1) قاؿ لقكمو بعدما أسمـ كرجع إلييـ: "كىالى كىالمًَّو، الى يىٍأًتيكي

تَّى يىٍأذىفى ًفييىا النًَّبيُّ  بَّةي ًحٍنطىةو، حى كافقة ، فالشَّاىد أف إذف أخذىـ مف الحبكب مقيد بم"(2)اليىمىامىًة حى
فيذا مف باب الحصار االقتصادم عمى العدك الكافر، كلكف في زماننا انقمبت المكازيف  النَّبي 

فأصبح العدك الكافر ييحاصر المسمميف، كييضيؽ عمييـ كيمنعيـ مف الحصكؿ عمى أبسط ما 
 يحتاجكف.

في تدىكر االقتصاد كزيادة االعتماد عمى االقتصاد الصييكني، حيث إف الييكد تعتمد  -2
تركيج بضاعتيا ببثيا في الكسط الفمسطيني، مما يزيد اقتصادىا كيؤدم إلى ريككد التّْجارة 

 الفمسطينية، فبل مكاد لمتصنيع يسمح بيا كال ماؿ الستثماره في مشركعات خارجية.
 المقصد الث الث: أنواع الحصار.

 مف خبلؿ ما ذكرناه مف أسباب لمحصار نجد أف لمحصار أنكاع، كىي: 

 اًل: الحصار العسكري.أو 

ييعرَّؼ الحصار العسكرم بأنو: "إحاطة الجيكش لممدف أك األىداؼ العسكرٌية، كقطع 
"عمؿ ، كييعىرَّؼ بأنو: (3)كسائؿ الحياة كاالتّْصاالت عنيا؛ كذلؾ لدفع أىميا إلى االستسبلـ

مع التَّي دكرية عمى سكاحؿ بمد العدك بالسفف الحربية، كالطَّائرات، لمنع البمد مف تمق ي السّْ
يحتاج إلييا لشف الحرب، كييمكف أف يككف الحصار بإحاطة مدينة أك حصف بيدؼ االستيبلء 

                                                           
سيد ثمامة ٍبف أثاؿ ٍبف النعماف ٍبف مسممة ٍبف عبيد ٍبف ثعمبة ٍبف يربكع ٍبف ثعمبة ٍبف الدؤؿ ٍبف حنيفة ٍبف لجيـ، ( (1

ارتد أىؿ اليمامة، كارتحؿ ىك كمف أطاعو مف قكمو، فمحقكا بالعبلء  أىؿ اليمامة، كثبت عمى إسبلمو لما
الحضرمٌي، فقاتؿ معو المرتديف مف أىؿ البحريف، فمما ظفركا اشترل ثمامة حمة كانت لكبيرىـ "الحطـ"، فرآىا عميو 

    ة األصحاب االستيعاب في معرفانظر: ناس مف بني قيس بف ثعمبة، فظنكا أنَّو ىك اٌلذم قتمو كسمبو فقتمكه. 
حابة (، انظر: 477/ 1أسد الغابة البف األثير )(، انظر: 215 - 213/ 1البف عبد البر ) اإلصابة في تمييز الصَّ

 (.526/ 1البف حجر )
ًديًث ثيمىامىةى ٍبًف أيثىاؿو )( (2 ًنيفىةى، كىحى ٍفًد بىًني حى (، قاؿ: 4372/ رقـ 170/ 5أخرجو البخارم؛ كتاب: المغازم، باب: كى

، أىنَّوي سىًمعى أى  دَّثىًني سىًعيدي ٍبفي أىًبي سىًعيدو : حى ، قىاؿى دَّثىنىا المٍَّيثي ، حى ٍبدي المًَّو ٍبفي ييكسيؼى دَّثىنىا عى : بىعىثى النًَّبيُّ حى ٍيرىةى، قىاؿى  بىا ىيرى
... الحديث. ٍيبلن ًقبىؿى نىٍجدو  خى

 (.507/ 1) يد عمرأحمد مختار عبد الحممعجـ المغة العربية المعاصرة، د. ( (3
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كعرفو الدَّكتكر: سميماف الدَّاية بأنو: "ىك إجماع الدَّكلة الميصنعة  ،(1)عميو أك استسبلمو" الفصؿ الثاني
 .(2)أمر ما"لمسبلح كغيرىا عمى منع تكريد السّْبلح كالعتاد إلى بمد ما، ليحممكىا عمى 

لمطائؼ مثاؿ عمى الحصار العسكرم، فمما قدـ فمكؿ ثقيؼ  كحصار النَّبي 
نائع لمقتاؿ، كسار رسكؿ ا  إلى  الطَّائؼ أغمقكا عمييـ أبكاب مدينتيا، كصنعكا الصَّ

الطَّائؼ حيف فرغ مف حنيف، حتى نزؿ قريبنا مف الطَّائؼ، فضرب بو عسكره، فقتؿ بو ناس 
نُّبؿ، كذلؾ أف العسكر اقترب مف حائط الطَّائؼ، فكانت النُّبؿ تناليـ، كلـ مف أصحابو بال

يقدر المسممكف عمى أف يدخمكا حائطيـ، أغمقكه دكنيـ، فمما أصيب أكلئؾ النَّفر مف أصحابو 
بالنُّبؿ كضع عسكره عند مسجده الذم بالطَّائؼ اليكـ، فحاصرىـ بضعنا كعشريف ليمة، 

 .(3)كرماىـ بالمنجنيؽ

 انًيا: الحصار الس ياسي.ث

حيث تقكـ الدُّكؿ الميحاًصرة بقطع أم عبلقات دبمكماسية أك سياسية مع الدَّكلة 
المضركب عمييا الحصار فتغمؽ السَّفارة إف كاف ليا سفارة في الدَّكلة المحاًصرة، كتقطع أم 

كلة، كغالبنا ما عبلقات دبمكماسية مع تمؾ الدَّكلة، كتمتنع عف لقاء أم مف ممثمي تمؾ الدَّ 
يككف ىذا الحصار مميدنا إلجراءات أخرل أك أنكاع أخرل مف الحصار تككف أشد قكة كأعمؽ 

أثرنا
(4). 

 ثالثًا: الحصار االقتصادي.

الحصار االقتصادم ىك: "حصار ييراد بو التَّضييؽ اقتصادينا عمى بمد مف البمداف 
اية بقكلو: "عمؿ عسكرم ييدؼ إلى منع بمد ، كعرَّفو الدَّكتكر سميماف الدَّ (5)بمختمؼ الكسائؿ"

، فيدؼ الحصار (6)مف النَّشاط االقتصادم استيرادنا كتصديرنا، ليحمميا عمى أمر ما"

                                                           
 (.9/394) (ىيئة تأليؼ)المكسكعة العربية العالمية مؤسسة أعماؿ المكسكعة لمنشر ( (1
 (.7)صفي الشَّريعة اإلسبلمية جريمة الحصار ( (2

 .(482 - 478/ 2) ىشاـ ابف سيرة( (3
بر( (4  .(13ص) الحصار، د. نعيـ الصفدم مكاجية في كالثَّبات الصَّ
 (.506/ 1) د. أحمد مختار عبد الحميد عمرربية المعاصرة، معجـ المغة الع( (5
 (.7جريمة الحصار في الشَّريعة اإلسبلمية )ص( (6
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االقتصادم ىك منع كصكؿ األمكاؿ كالحكاالت المالية مف البنكؾ المختمفة إلى الدَّكلة  الفصؿ الثاني
رىة كتجميد أمكاليا لدل الدُّكؿ المحاًصرة، كقطع أية عبلقات تجارية، كمنع كصكؿ  الميحاصى

 .(1)السّْمع كالمكاد الغذائية لسكاف تمؾ الدكلة

كأصحابو  كيعتبر الحصار القائـ عمى غزة حصارنا اقتصادينا، كقد حكصر النًَّبيُّ 
ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى : قىاؿى النًَّبيُّ حصارنا اقتصادنا، عى ًمننى: ًمفى الغىًد يىٍكـى النٍَّحًر، كىىيكى بً  ، قىاؿى

ٍيؼً  مىى الكيٍفرً  (2)"نىٍحفي نىاًزليكفى غىدنا ًبخى ٍيثي تىقىاسىميكا عى بىًني ًكنىانىةى، حى
(3) ، " يىٍعًني ذىًلؾى الميحىصَّبى

ٍبًد الميطًَّمًب، أىٍك بىًني الميطًَّمًب: أىفٍ  بىًني عى مىى بىًني ىىاًشـو كى الىفىٍت عى ًكنىانىةى، تىحى ٍيشنا كى ذىًلؾى أىفَّ قيرى   الى كى
ـي النًَّبيَّ  تَّى ييٍسًمميكا ًإلىٍيًي ، حى ـٍ ـٍ كىالى ييبىاًيعيكىي  . "(4)يينىاًكحيكىي

 رابًعا: الحصار االجتماعي.

الحصار االجتماعي، ىك: "عمؿ عسكرم ييدؼ إلى منع فئة مف التَّنقؿ كالسَّفر 
كؿ الخارج ، كما يتعرض لو الفمسطينييف مف منع مف السَّفر إلى د(5)ليحمميا عمى أمر ما"

 لمعبلج أك لمتعميـ أك لغيره مف أبرز النَّماذج عمى الحصار االجتماعي.

 خامًسا: الحصار الفكري والعقائدي.

يمكف تعريؼ الحصار الفكرم كالعقدم بأنو: "ىك محاكلة العدك إلجاـ العقكؿ عف  
ص مف ممارسة التَّفكير كفقداف حرية التَّعبير عما يجكؿ في الخكاطر كاألذىاف، كمنع األشخا

ما ييؤمنكف بو، كذلؾ ليحمميـ عمى أمر ما"، كما اليدؼ مف ذلؾ إال ليحتؿ العدك البمد التّْي 
 يريد أف يحاصرىا بما يسمي بالحركب الباردة؛ لكي يقمؿ مف الخسائر لديو قدر اإلمكاف.

                                                           
 .(13ص) الحصار مكاجية في باتكالثَّ  برالصَّ ( (1
ٍيؼي قاؿ ابف حجر: "( (2 دىرى  مىا كىاٍلخى بىؿً  ًغمىظً  عىفٍ  اٍنحى  .(15/ 8) البارم حفت". انظر: اٍلمىاءً  مىًسيؿً  عىفٍ  كىاٍرتىفىعى  اٍلجى
كبني ىاشـ كبني المطمب مف مكة إلى  بي فيـ عمى إخراج النَّ الفكا كتعاىدكا عميو كىك تحالي حى تى قاؿ النَّككم: "( (3

حـ ا مف الباطؿ كقطيعة الرَّ حيفة المشيكرة ككتبكا فييا أنكاعن نانة ككتبكا بينيـ الصَّ ؼ بني كً يٍ عب كىك خى ىذا الشّْ 
 .(61/ 9ككم عمى مسمـ )النَّ . انظر: شرح فركالكي 

كؿً  أخرجو( (4 دَّثىنىا1590/ رقـ 148/ 2) مىكَّةى   النًَّبيّْ  البخارم؛ كتاب: الحج، باب: نيزي ، (، قاؿ: حى ٍيًدمُّ مى دَّثىنىا الحي  حى
ًليدي، دَّثىنىا الكى ، حى دَّثىًني: قىاؿى  األىٍكزىاًعيُّ ، حى مىمىةى، أىًبي عىفٍ  الزٍُّىًرمُّ ٍيرىةى  أىًبي عىفٍ  سى  يىٍكـى  الغىدً  ًمفى   النًَّبيُّ  قىاؿى : قىاؿى  ، ىيرى
 الحديث. :ًبًمننى كىىيكى  النٍَّحًر،

 (.8جريمة الحصار في الشَّريعة اإلسبلمية، د. سميماف الدَّاية )ص( (5
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إلى منع فئة أك بمد مف عرفو الدكتكر سميماف الدَّاية بقكلو: "عمؿ عسكرم ييدؼ 
، كما حصؿ في مصر مف ثكرات عاـ (1)حرية اإلعبلـ كالرأم، ليحمميا عمى أمر ما"

ـ( كما لحقيا مف إغبلؽ لمقنكات اإلسبلمية كاإلعبلمية ما ىك إال دليؿ عمى الحصار 2013)
 اإلعبلمي.

 المقصد الر ابع: اآلثار المترتبة عمى الحصار.

 :أواًل: اآلثار الس ياسية

 االنشغاؿ بمجريات الكضع الرَّاىف، كمتابعة األحداث حكؿ الحصار أكال بأكؿ. -1
ل -2 اؽ كؿ طرؼ االتياـ لمطرؼ اآلخر بأف ليـ اليىد في التَّضييؽ عمى أفراد صاالنقساـ كا 

 الشَّعب كفرض الحصار، مما يؤدم إلى التَّفرقة الحزبية كعدـ التَّكحد.
رة منع األفراد مف السَّفر، كقمة التَّكا -3 صؿ كتناقؿ الثَّقافات كالخبرات بيف الدَّكلة الميحاصى

 كغيرىا مف الدُّكؿ الخارجية.
رة كجعميا تحت سيطرة المحتؿ،  -4 كشؼ المثاـ عمف يحاكؿ إخضاع الدَّكلة الميحاصى

 فالحيطة ثـ الحيطة منيـ.
قميمينا، كمنع التَّكاصؿ كب -5 رة دكلينا كا  ناء الحصار ييؤدم إلى تيميش الدَّكلة الميحاصى

 العبلقات مع الدُّكؿ األخرل.
 ثانًيا: اآلثار العسكرية.

كاريخ لمنيؿ مف العدك، فما أيخذ  -1 الحىثُّ عمى الجياد، كزيادة تصنيع المعدات الحربية كالصَّ
 بالقكة ال ييسترد إال بالقكة.

ر، فعندما  -2 زيادة الحيطة كالحذر لدل العدك، كترقب المفاجآت مف الشَّعب الميحاصى
ر ا  لضَّعيؼ يقكل كيصبح أسدنا.ييحاصى

ر كمف حاصره، كذلؾ لفؾ  -3 زيادة اشتعاؿ الحركب كالمكاجيات بيف الشَّعب الميحاصى
 الحصار.

 
 
 

                                                           
 (.8جريمة الحصار في الشَّريعة اإلسبلمية، د. سميماف الدَّاية )ص( (1
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إغبلؽ المعابر، مما يؤدم إلى قىٍطع العبلقات التّْجارية مع الدُّكؿ الخارجية، كعدـ  -1
ر، كما حدث في حصار قريش السَّماح ألبسط الضَّركريات مف الدُّخكؿ      إلى الميحاصى

في شعب أبي طالب، قاؿ زيىير بف أبي أميو: "يا أىؿ مكة أنأكؿ  كأصحابو  لمنَّبي 
الطَّعاـ كنشرب الشَّراب، كنمبس الثّْياب، كبنك ىاشـ بنك الميطمب ىمكى ال يباعكف كال يباع 

 كؿ العبلقات كالمعامبلت بيف  ، فقد أكصدت قريش(1)منيـ، كال ينكحكف كال ينكح إلييـ"
كبيف غيرىـ ممف كانكا خارج الطكؽ المفركض، كفي عصرنا الحالي  كأصحابو  النَّبي 

تيعاني غزة مف إغبلؽ منافذىا لمعالـ الخارجي، فبل عبلقات كال استثمار عف طريؽ التّْجارات، 
 فيذا لو أثر كبير عمى اضمحبلؿ االقتصاد كتدىكره. 

الفقر كحجـ البطالة، حيث تـ إيقاؼ الكثير مف العماؿ عف عمميـ جراء ازدياد معدالت  -2
 تكقؼ المصانع عف العمؿ، كقمة المكاد الخاـ المتاحة لبلستفادة منيا.

حية كغيرىا،  -3 نقص مكارد الطَّاقة، كعدـ تكافر الكيرباء لتشغيؿ المنشآت التّْجارية كالصّْ
 ية كاألدكية البلزمة لعبلج المرضى.فيؤدم إلى التَّراجع في تصنيع الحاجات األساس

رة، مما يؤدم إلى عدـ  -4 منع كصكؿ األمكاؿ مف البنكؾ الخارجية لمدكؿ الميحاصى
ييؤدم الحصار إلى تقميص التَّبرعات مف رجاؿ  استثمارىا كزيادة حدة الفقر كالبطالة، ككذلؾ

 .األعماؿ إلى الجمعيات مما يؤدم إلى تدىكر االقتصاد
راعية ييؤدم إلى إتبلفيا أك بيعيا بأقؿ مف سعر التَّكمفة.منع تصدير المينت -5  جات الزّْ
تدىكر القكة الشرائية، كتراجع مستكيات المعيشة كالدَّخؿ، حيث أدل الحصار إلى اختفاء  -6

ر، ككذلؾ يككف  جشع لسمع مف السَّكؽ كعدـ المقدرة عمى تعكيضيا أك دخكليا لمبمد المحاصى
 في تراجع القكة الشّْرائية، كالرتفاع أسعار السّْمع كذلؾ.الكثير مف التُّجار دكر بارز 

رة، كثبات األجكر. -7  انخفاض الدَّخؿ لمعظـ العامميف في الدَّكلة الميحاصى
 رابًعا: اآلثار الت عميمية.

دم الحصار إلى تدمير البينية التَّعميمية، فتتكقؼ مشاريع إعمار كبناء المدارس مما ؤ يي  -1
 س بالطُّبلب.دم إلى اكتظاظ المدار ؤ ي
دم ذلؾ إلى عزكؼ الكثير مف الطُّبلب ؤ تفاع معدالت الفقر جراء الحصار يكبار  -2

 كالطَّالبات عف التَّعميـ كعدـ االلتحاؽ بو، فالحياة صعبة بكؿ معانييا.

                                                           
 .(166ص) إسحاؽ ابف سيرة( (1
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ضعؼ التَّقدـ العممي، كشؿ عمؿ المختبرات التَّعميمية لعدـ تكافر المكاد البلزمة لمتجارب  -3 الفصؿ الثاني
 كغيرىا.

 الكتب المدرسية، كالمستمزمات الضَّركرية لمطمبة ككرؽ الطّْباعة. النَّقص في -4
حرماف الطَّمبة مف حقيـ في التَّعميـ، كذلؾ جراء القياـ بالحركب في ظؿ الحصار، حيث  -5

 تكثر أياـ الغياب عف الدّْراسة، كاستشياد العديد مف المعمميف كالطُّبلب.
فؿ لمعمؿ في الًميف المختمفة ليعيؿ ارتفاع معدالت عمالة األطفاؿ، حيث يتكجو الطَّ  -6

أسرتو، كقد يتحمؿ المسئكلية الكاممة تيجاه أسرتو بسبب استشياد رب األسرة في الحركب، 
 مما يؤثر عمى المستكل الدّْراسي لمطفؿ.

حية.  خامًسا: اآلثار الص 

مما يزة المستخدمة في العبلج، النَّقص الحاد في األدكية كالمستيمكات الطّْبية، كاألج -1
 م إلى إغبلؽ غيرؼ العمميات كالطكارمء.ؤدي
ر  -2 تدمير أجزاء مف المباني في المستشفيات جراء القياـ بالحركب عمى الشَّعب المحاصى

 في ظؿ الحصار.
ر كاالستفادة مف خبراتيـ  -3 عدـ السَّماح لمعديد مف األطباء بالدُّخكؿ إلى البمد المحاصى

 الطّْبية.
حية لمعدي -4 د مف المرضى، كذلؾ بسبب المنع مف السَّفر كالعبلج في تدىكر الحاالت الصّْ

 الخارج.
تكقؼ العديد مف األجيزة الطّْبية عف العمؿ بسبب انقطاع التَّيار الكيربائي النَّاتج عف  -5

 عدـ تكفر الكقكد لتشغيؿ المكلدات الكيربائية.
 لؤلطفاؿ. انتشار األكبئة كقمة المىناعة، كذلؾ لمنقص الحاد في التَّطعيمات البلزمة -6

 سادًسا: اآلثار الن فسية.

يؽ النَّفسي كاإلحباط، كذلؾ لما ييفرض عمى رب األسرة مف قمة العمؿ، جراء  -1 الضّْ
 الحصار.

 الشُّعكر باالغتراب كخاصة لدل البلجئيف، كذلؾ لبعدىـ عف كطنيـ. -2
اإلحساس بالعنؼ كالشُّعكر بالغضب السَّريع، ككثرة عقاب األب ألطفالو، عمى أتفو  -3

 األمكر، كذلؾ لتأثير تكابع الحصار عميو.
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حفية مف الدُّخكؿ  -1 تراجع مستكل األداء اإلعبلمي، كذلؾ بمنع الميعدات اإلعبلمية الصَّ

ر، كتكثيؽ األحداث، ككذلؾ الحد مف التَّكاصؿ بالعالـ الخارجي.  إلى البمد المحاصى
ستيداؼ المباني كالمؤسسات اإلعبلمية، ككذلؾ ما تبع الحصار مف حركب يأدم إلى ا -2

حفييف مما يؤدم إلى الخسائر المادية كالبىشىًريَّة.  العديد مف الصَّ
ظيار المحاصريف كالفمسطينييف مثبلن بأنيـ  -3 تشكيو الكثير مف الحقائؽ كاألحداث، كا 

 إرىابيكف، كذلؾ طمبنا لتأييد العالـ الغربي لما ييدعى بدكلة إسرائيؿ.
ريف، كالقضاء عمى طمكحاتيـ، كذلؾ بسبب قمب الحقائؽ.النَّي -4  ؿ مف عزائـ الميحاصى

 ثامًنا: اآلثار الفكرية والعقدية.

عادة  -1 التَّعصب لؤلحزاب كاآلراء، فمف الصَّعب أف يتـ التَّحكـ فيمف تعصب لفكرة ما، كا 
 البكصمة إلى مجراىا األصمي.

 كيش الفكرم.محدكدية التَّفكير كاإلبداع كالتَّحميؿ، كالتَّش -2
صر بالدُّعاء كالعبادة، فالحصار ابتبلء تثبت فيو القمكب المؤمنة بن التَّقرب إلى ا  -3

يىٍكـى يىقيكـي ﴿ ا تعالى، قاؿ ا تعالى: يىاًة الدٍُّنيىا كى نيكا ًفي اٍلحى مىنىا كىالًَّذيفى آمى ري ريسي ًإنَّا لىنىٍنصي
 [.51]غافر:  ﴾اأٍلىٍشيىادي 

التّْي ال تيعد   تعالى، فالحرية ككفرة المطعـ كالمشرب، مف نعـ ا استشعار نعـ ا -4
كىىا﴿كال تيحصى، قاؿ ا تعالى:  ٍف تىعيدُّكا ًنٍعمىةى المًَّو الى تيٍحصي  [.18]النحؿ:  ﴾كىاً 
 تاسًعا: اآلثار االجتماعية.

ارب في يؤدم الطَّكؽ المفركض عمى أم بمد ما، إلى منع التَّكاصؿ بيف األىؿ كاألق -1
ر.  الخارج مع ذكييـ في البمد الميحاصى

كيؤدم إلى انتشار البطالة، التّْي ىي أخطر األمراض االجتماعية، لما يترتب عمييا مف  -2
 مشاكؿ اجتماعية تيؤدم إلى تفكيؾ المجتمع.

ر، مما ييؤدم إلى حقد ككراىية كؿ طرؼ لمطرؼ اآلخر، كىذا  -3 انقساـ الشَّعب الميحاصى
 ليس عمى العمكـ.

ائقة نفسيا، كالجميع يشعر  -4 ريف، فالكؿ يعاني مف الضَّ تقكية أكاصر المحبة بيف الميحاصى
 بألـ اآلخر.

ٍيرىةى ظيكر التَّكافؿ االجتماعي كزيادة المساعدات لبعضيـ البعض،  -5 ٍف أىًبي ىيرى : عى ، قىاؿى
ٍف نىفَّسى عىٍف ميٍؤًمفو كيٍربىةن ًمٍف كيرىًب الدُّ قىاؿى رىسيكؿي اً  ٍنوي كيٍربىةن ًمٍف كيرىًب : "مى ٍنيىا، نىفَّسى اي عى

مىٍف سىتىرى ميٍسًممن  مىٍيًو ًفي الدٍُّنيىا كىاآٍلًخرىًة، كى ، يىسَّرى اي عى مىى ميٍعًسرو مىٍف يىسَّرى عى ًة، كى   ا، يىٍكـً اٍلًقيىامى



حؿ المشكالت  خالؿ مف االقتصادية الت نمية في الن بوي المنيج       

 
415 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفصؿ الخامس

مىؾى سىتىرىهي اي ًفي الدٍُّنيىا كىاآٍلًخرىًة، كىاي ًفي عىٍكًف اٍلعىٍبًد مى  الفصؿ الثاني مىٍف سى ا كىافى اٍلعىٍبدي ًفي عىٍكًف أىًخيًو، كى
نًَّة"  .(1)طىًريقنا يىٍمتىًمسي ًفيًو ًعٍممنا، سىيَّؿى اي لىوي ًبًو طىًريقنا ًإلىى اٍلجى

 ظيكر شرائح اجتماعية مختمفة الطَّبقات مف أغنياء كفقراء في المجتمع. -6
 ر.المطمب الث اني: الجانب الوقائي لحؿ مشكمة الحصا

تعددت أسباب الحصار كآثاره، فبل بد مف الكقاية منو، كتطكيقو بحصف حصيف قبؿ  
حصكلو كتمكنو مف أبناء أم دكلة ما، فما ىي الجكانب الكقائية المانعة لحدكث الحصار، كىذا ما 

 سيتـ تناكلو في ىذا المطمب بإذف ا تعالى.
 فمف الكسائؿ الكقائية لمشكمة الحصار، ما يمي:   

 جميًعا.  مقصد األوؿ: االعتصاـ بحبؿ ا ال
ـٍ ًإٍذ كيٍنتي  مىٍيكي كا ًنٍعمىتى المًَّو عى ًميعنا كىالى تىفىرَّقيكا كىاٍذكيري ٍبًؿ المًَّو جى ـٍ قاؿ ا تعالى: ﴿كىاٍعتىًصميكا ًبحى

ًتًو ًإٍخكىاننا﴾ ]آؿ عم ـٍ فىأىٍصبىٍحتيـٍ ًبًنٍعمى [، فاالستقرار االجتماعي سبيؿ 103راف: أىٍعدىاءن فىأىلَّؼى بىٍيفى قيميكًبكي
عؼ، فالكؿ ييعاني كالتَّكحد ىك السَّبيؿ  لتجنب غدر األعداء، كفي االتحاد قكة كفي التَّفرؽ ضى

 لمخبلص.
فكؼ كاالتحاد في مكاجية األعداء، فبقاء النَّسيج االجتماعي بيف  كال بد مف تكحيد الصُّ

لتحرير القيكد كالقضاء عمى العدك، قاؿ ا تعالى:  األفراد بالتَّكافؿ االجتماعي كغيره، سبيؿ
اًبرً  كا ًإفَّ المَّوى مىعى الصَّ ـٍ كىاٍصًبري كي تىٍذىىبى ًريحي ميكا كى ﴾ ]األنفاؿ: ﴿كىأىًطيعيكا المَّوى كىرىسيكلىوي كىالى تىنىازىعيكا فىتىٍفشى يفى

بلفات، قاؿ ا تعالى: [، فبل بد مف القضاء عمى ما بيف األفراد كالجماعات مف ميشاحنات كخً 46
﴾ ]األنفاؿ:  ـٍ كا ذىاتى بىٍيًنكي [، كما يظير بيف الحيف كاآلخر مف خبلفات كتحريش 1﴿فىاتَّقيكا المَّوى كىأىٍصًمحي

بيف العائبلت، فيك خطة مدركسة حتى ينشغؿ أبناء الشَّعب بما بينيـ مف ميشكبلت، كنسياف العدك 
 ؽ المشركعة ليـ.الحقيقي ليـ كمدل طغيانو، كسمبو لمحقك 

ًف النٍُّعمىاًف ٍبًف بىًشيرو  ، كالمسممكف كالجسد الكاحد، يعممكف كيساعدكف بعضيـ البعض، عى
: قىاؿى رىسيكؿي اً  سىًد ًإذىا اٍشتىكىى ًمٍنوي قىاؿى ـٍ مىثىؿي اٍلجى تىعىاطيًفًي ، كى ـٍ ًمًي تىرىاحي ، كى ـٍ ٍؤًمًنيفى ًفي تىكىادًّْى ثىؿي اٍلمي : "مى

مَّى"عيٍضكه تىدى  سىًد ًبالسَّيىًر كىاٍلحي اعىى لىوي سىاًئري اٍلجى
، فبل بد مف عدـ الخركج عف ىذه القاعدة، كالعمؿ (2)

 عمى كسر أم حاجز بيف األفراد كالشُّعكب.

                                                           
 (.46)ص تخريجوسبؽ  ((1
 (.21سبؽ تخريجو )ص( (2
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 المقصد الث اني: تقوى ا تعالى. الفصؿ الثاني
      سبب لمبعد عف الميالؾ كالخركج مف كؿ ضائقة، كسبيؿ لمنجاة، قاؿ  تقكل ا 

مىى اا كٍَّؿ عى ٍف يىتىكى مى ٍيثي الى يىٍحتىًسبي كى ٍقوي ًمٍف حى يىٍرزي ا * كى مىٍف يىتًَّؽ المَّوى يىٍجعىٍؿ لىوي مىٍخرىجن لمًَّو  تعالى: ﴿كى
عىؿى المَّوي ًلكيؿّْ شىٍيءو قىٍدرنا﴾ ]الطبلؽ:  ٍسبيوي ًإفَّ المَّوى بىاًلغي أىٍمًرًه قىٍد جى اة [، كالتقكل سبيؿ لمنج3، 2فىييكى حى

لىوي  مىٍف يىتًَّؽ المَّوى يىٍجعىٍؿ لىوي ًمٍف أىٍمًرًه ييٍسرنا * ذىًلؾى أىٍمري المًَّو أىٍنزى ـٍ  كتيسير األمكر، قاؿ ا تعالى: ﴿كى ًإلىٍيكي
مىٍف  ـٍ لىوي أىٍجرنا﴾ ]الطبلؽ:  كى ييٍعًظ ٍنوي سىيّْئىاًتًو كى  [.5، 4يىتًَّؽ المَّوى ييكىفٍّْر عى

، ني  فمنجعؿ تقكل ا  صب أعيننا، فيحمينا مف الكلكج في المشكبلت، كالحصار مثبلن
كقبؿ أف تيحاسبيـ الرَّعية كذلؾ، فبل  ،كليحاسب القادة كرؤساء الببلد أنفسيـ قبؿ أف ييحاسبكا الرَّعية

يسمحكا ألحد بأف يساكـ عمى الببلد كيحتميا ليدؼ كمردكد مادم، كما حدث في فمسطيف مثاؿ عمى 
لسَّير كراء األطماع كالمردكدات المادية كتحقيؽ المصالح الشَّخصية، حتى باتت قمة التَّقكل كا

 فمسطيف مسمكبةن تبحث عف مينقذ ليا مف حكاميا أكالن كمف أعدائيا ثانينا.
 المقصد الث الث: االستغفار والت وبة.

يىا قىٍكـً ككما أف التَّقكل حؿه كقائي لمشكمة الحصار فكذلؾ االستغفار، قاؿ ا تعالى: ﴿ كى
ًتكي  ـٍ قيكَّةن ًإلىى قيكَّ يىًزٍدكي ـٍ ًمٍدرىارنا كى مىٍيكي ـٍ ثيَـّ تيكبيكا ًإلىٍيًو ييٍرًسًؿ السَّمىاءى عى بَّكي كا رى ﴾ اٍستىٍغًفري لٍَّكا ميٍجًرًميفى ـٍ كىالى تىتىكى

ـٍ ثيَـّ تيكبيكا ًإلىٍيًو 52]ىكد:  بَّكي كا رى ؿو ميسىمِّى [، كقاؿ ا تعالى: ﴿كىأىًف اٍستىٍغًفري سىننا ًإلىى أىجى ـٍ مىتىاعنا حى تٍّْعكي ييمى
﴾ ]ىكد:  ـٍ عىذىابى يىٍكـو كىًبيرو مىٍيكي اؼي عى لٍَّكا فىًإنّْي أىخى ٍف تىكى ييٍؤًت كيؿَّ ًذم فىٍضؿو فىٍضمىوي كىاً  [، فباالستغفار 3كى

 تىٍغميرنا السَّعادة في الحياة كالمتعة فييا.
ـٍ ًمٍدرىارنا * كقاؿ ا تعالى: ﴿فىقيٍمتي اٍستى  مىٍيكي ـٍ ًإنَّوي كىافى غىفَّارنا * ييٍرًسًؿ السَّمىاءى عى بَّكي كا رى ٍغًفري

ـٍ أىٍنيىارنا﴾ ]نكح:  يىٍجعىٍؿ لىكي نَّاتو كى ـٍ جى يىٍجعىٍؿ لىكي بىًنيفى كى ـٍ ًبأىٍمكىاؿو كى ييٍمًدٍدكي [، فاالستغفار نعمة 12 - 10كى
العالميف، فبل بد مف اإلكثار مف االستغفار فبو لف عظيمة يتحقؽ بيا المستحيؿ، كىذا كعد مف رب 

 يحدث مكركه لمجتمع ما، كلف يصاب بظمـ أك جكع أك حصار.
 المقصد الر ابع: الُمؤاخاة والمحبة بيف الن اس.

المؤاخاة بيف المياجريف  كاف مف أكلكيات اإلصبلح المجتمعي كالدُّكلي عند النَّبي 
ًف ٍبفي عىٍكؼو أساسيا الحبُّ في ا كاألنصار كنشر المحبة بينيـ، ك  ٍبدي الرٍَّحمى : لىمَّا قىًدٍمنىا ، قىاؿى عى

ًدينىةى آخىى رىسيكؿي المًَّو  اًر  المى ًبيًع: ًإنّْي أىٍكثىري األىٍنصى ًبيًع، فىقىاؿى سىٍعدي ٍبفي الرَّ بىٍيفى سىٍعًد ٍبًف الرَّ بىٍيًني كى
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ـي لىؾى ًنٍصؼى مىاًلي الفصؿ الثاني ، فىأىٍقًس مىاالن
أساس التَّعامؿ بيف النَّاس  ... الحديث، فإذا كانت المحبة في ا (1)

     عدـ دخكؿ طرؼ ثالث يفرؽ بينيـ، فبل مكاف لمتفرقة بيف قمكب مميئة بحب فيذا سيؤدم إلى 
ًميعناا  ا ًفي اأٍلىٍرًض جى ـٍ لىٍك أىٍنفىٍقتى مى ا أى  ، قاؿ ا تعالى: ﴿كىأىلَّؼى بىٍيفى قيميكًبًي ـٍ مى  لٍَّفتى بىٍيفى قيميكًبًي

ًكيـه﴾  ]األنفاؿ:  ـٍ ًإنَّوي عىًزيزه حى لىًكفَّ المَّوى أىلَّؼى بىٍينىيي  [.63كى
 المطمب الث الث: الجانب العالجي لحؿ مشكمة الحصار.

ال بد مف القضاء عمى الحصار، فالخير في عبلجو، كالشَّر في بقائو، فكاف مف الضَّركرم  
إف كقع، كعدـ استفحاؿ آثاره السَّمبية في عركؽ الشُّعكب كالمجتمعات، فقد البحث عف عبلج لو 

كيجد العبلج في المىنيج النَّبكم، مما سيجعؿ الشّْفاء مضمكف بإذف ا تعالى، فمف العبلجات 
 لمحصار ما يمي:

 المقصد األوؿ: الت عاوف الجماعي ومساعدة اآلخريف.
لمشكبلت االقتصادية القائمة، قاؿ ا تعالى: التَّعاكف مف األسس لحؿ العديد مف ا

ٍثـً كىاٍلعيٍدكىاًف كىاتَّقيكا المَّوى ًإفَّ المَّوى  مىى اإٍلً نيكا عى مىى اٍلًبرّْ كىالتٍَّقكىل كىالى تىعىاكى نيكا عى تىعىاكى  شىًديدي اٍلًعقىاًب﴾﴿كى
 فبلبد مف كجكد التَّعاكف لدفع عجمة الحياة إلى األماـ.، [2]المائدة: 

إذا كاف أفراد كالجيد الفردم قاصر عف تحقيؽ ما يحققو الجيد الجماعي التَّعاكني، ف
، عىٍف النٍُّعمىافى ٍبفى بىًشيرو  فبل خسارة اقتصادية تىميـ بيـ، كال حصار ييحيط بيـ، ةالمجتمع أسرة كاحد
تىكىادّْىً قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ـٍ كى ًمًي ٍؤًمًنيفى ًفي تىرىاحي سىًد، ًإذىا اٍشتىكىى عيٍضكنا : "تىرىل المي ثىًؿ الجى ، كىمى ـٍ تىعىاطيًفًي ـٍ كى

مَّى" سىًدًه ًبالسَّيىًر كىالحي تىدىاعىى لىوي سىاًئري جى
(2). 

كقد حىثَّ القرآف الكريـ كالسُّنة النَّبكية عمى أىمية تعاكف المؤمنيف بعضيـ مع بعض، فيك   
 ، عىًف النًَّبيّْ كالبينياف، عىٍف أىًبي ميكسىى  أمر ضركرم بو تستقيـ الحياة كبدكنو تييدـ العمراف

                                                           
كا ًفي األىرٍ ( (1 بلىةي فىاٍنتىًشري اءى ًفي قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: ﴿فىًإذىا قيًضيىًت الصَّ ًض أخرجو البخارم؛ كتاب: البيكع، باب: مىا جى

ـٍ تيٍفًمحيك  كا المَّوى كىًثيرنا لىعىمَّكي ا قيٍؿ مىا كىاٍبتىغيكا ًمٍف فىٍضًؿ المًَّو كىاٍذكيري تىرىكيكؾى قىاًئمن كا ًإلىٍييىا كى ارىةن أىٍك لىٍيكنا اٍنفىضُّ ذىا رىأىٍكا ًتجى    فى كىاً 
﴾ ]الجمعة:  ٍيري الرَّاًزًقيفى ارىًة كىالمَّوي خى ًمفى التّْجى ٍيره ًمفى المٍَّيًك كى ـٍ ًبالٍ 11ًعٍندى المًَّو خى ـٍ بىٍينىكي قىٍكًلًو: ﴿الى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي بىاًطًؿ ًإالَّ [، كى

﴾ ]النساء:  ـٍ ارىةن عىٍف تىرىاضو ًمٍنكي دَّثىنىا 2048/ رقـ 52/ 3[ )29أىٍف تىكيكفى ًتجى ٍبًد المًَّو، حى ٍبدي العىًزيًز ٍبفي عى دَّثىنىا عى (، قاؿ: حى
ًف ٍبفي عىٍكؼو  ٍبدي الرٍَّحمى : قىاؿى عى دًّْه، قىاؿى ، عىٍف أىًبيًو، عىٍف جى ـي ٍبفي سىٍعدو ًدينىةى آخىى رىسيكؿي المًَّو  ًإٍبرىاًىي ا قىًدٍمنىا المى ... : لىمَّ

 الحديث.
 (.21سبؽ تخريجو )ص( (2
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اًبًعوً  الفصؿ الثاني شىبَّؾى بىٍيفى أىصى ا"، كى وي بىٍعضن : "الميٍؤًمفي ًلٍمميٍؤًمًف كىاٍلبيٍنيىاًف يىشيدُّ بىٍعضي قىاؿى
، كالمىحبة باب لمتعاكف (1)

ًف النًَّبيّْ  كبذؿ الغالي كالنَّفيس لمف ال يممؾ شيئنا، كسبب لتحقؽ اإليماف لدل األفراد، عىفٍ   أىنىسو عى
ا ييًحبُّ ًلنىٍفًسًو" تَّى ييًحبَّ أًلىًخيًو مى ، حى ـٍ ديكي : "الى ييٍؤًمفي أىحى قىاؿى
(2). 

ًلما يعانيو أبناء الشَّعب الفمسطيني مف حصار كمعاناة، البد مف االىتماـ بيذا الجانب  كى
ـ كشراب، فيسعى الجار كالحرص عمى مساعدة مف يحتاج لمساعدة كتكفير ما يحتاجكنو مف طعا

لتفقد جاره كأقاربو، فيساعدىـ في تخفيؼ كطأة الحصار عمييـ، قاؿ ا تعالى: ﴿كىاٍعبيديكا المَّوى كىالى 
اًر ًذم اٍلقيرٍ  ًبًذم اٍلقيٍربىى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍلجى ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا كى نيًب بىى كىاٍلجى تيٍشًركيكا ًبًو شىٍيئنا كى اًر اٍلجي

ـٍ ًإفَّ المَّوى الى ييًحبُّ مىٍف كىافى ميٍختىاالن فىخي  انيكي مىكىٍت أىٍيمى مىا مى ٍنًب كىاٍبًف السًَّبيًؿ كى اًحًب ًباٍلجى كرنا﴾ ]النساء: كىالصَّ
ٍنيىا، عىًف النًَّبيّْ 36 اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى : "مىا زىاؿى ييكًصيًني ًجٍبًريؿي  [، كعىٍف عى تَّى قىاؿى اًر، حى ًباٍلجى

ثيوي" ظىنىٍنتي أىنَّوي سىييكىرّْ
(3). 

       إخكة، قاؿ  كفالمنككبيف كالمتضرريف، فالمسمم كقد حثت السُّنة النَّبكية عمى رعاية
مي  ـٍ تيٍرحى ـٍ كىاتَّقيكا المَّوى لىعىمَّكي ٍيكي كى كا بىٍيفى أىخى ا اٍلميٍؤًمنيكفى ًإٍخكىةه فىأىٍصًمحي ﴾ ]الحجرات: ا تعالى:﴿ًإنَّمى [، 10كفى

ا، أىفَّ رىسيكؿى المًَّو  ٍبًد المَّو ٍبفى عيمىرى رىًضيى المَّوي عىٍنييمى ك الميٍسًمـً الى يىٍظًمميوي كىالى  عف عى ـي أىخي : "الميٍسًم قىاؿى
ٍف فىرَّجى عىٍف ميٍسمً  مى ًتًو، كى اجى ًة أىًخيًو كىافى المَّوي ًفي حى اجى مىٍف كىافى ًفي حى ٍنوي كيٍربىةن ييٍسًمميوي، كى ـو كيٍربىةن، فىرَّجى المَّوي عى

ًة" مىٍف سىتىرى ميٍسًممنا سىتىرىهي المَّوي يىٍكـى الًقيىامى ًة، كى بىاًت يىٍكـً الًقيىامى ًمٍف كيري
ٍيرىةى (4) : قىاؿى ، كعىٍف أىًبي ىيرى ، قىاؿى

ٍف نىفَّسى رىسيكؿي اً  : "مى
عىٍف ميٍؤًمفو كيٍربىةن  

ٍنوي كيٍربىةن ًمٍف كيرىًب يىٍكـً اٍلًقيىامىًة، ًمٍف كيرىًب الدُّ   ٍنيىا، نىفَّسى اي عى
مىٍف سىتىرى ميٍسًممنا، سىتىرىهي اي فً  مىٍيًو ًفي الدٍُّنيىا كىاآٍلًخرىًة، كى ، يىسَّرى اي عى مىى ميٍعًسرو مىٍف يىسَّرى عى ي الدٍُّنيىا كى

                                                           
مَّدي 2446/ رقـ 129/ 3أخرجو البخارم؛ كتاب: المظالـ كالغضب، باب: نىٍصًر المىٍظميكـً )( (1 دَّثىنىا ميحى   (، قاؿ: حى
دَّثىنىا أىبيك أيسىامىةى، عىٍف بيرى ا ، عىٍف أىًبي بيٍردىةى، عىٍف أىًبي ميكسىى ٍبفي العىبلىًء، حى ًف النًَّبيّْ ٍيدو : الحديث. ، عى  قىاؿى

 (.393سبؽ تخريجو )ص( (2
اًر )( (3 اًة ًباٍلجى اًعيؿي 6014/ رقـ 10/ 8أخرجو البخارم؛ كتاب: األدب، باب: الكىصى دَّثىنىا ًإٍسمى            (، قاؿ: حى
دَّثى ا : حى ، قىاؿى ٍيسو ، عىٍف عىٍمرىةى، عىٍف ٍبفي أىًبي أيكى مَّدو ًني أىبيك بىٍكًر ٍبفي ميحى : أىٍخبىرى ، قىاؿى ، عىٍف يىٍحيىى ٍبًف سىًعيدو اًلؾه     ًني مى

ًف النًَّبيّْ  ٍنيىا، عى اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى : الحديث. عى  قىاؿى
ـي الميسٍ ( (4 ـي الميٍسًم ـى كىالى ييٍسًمميوي )أخرجو البخارم؛ كتاب: المظالـ كالغصب، باب: الى يىٍظًم (، قاؿ: 2442/ رقـ 128/ 3ًم

ا أىٍخبىرىهي أىفَّ عىبٍ  ًف اٍبًف ًشيىابو أىفَّ سىاًلمن ، عى ، عىٍف عيقىٍيؿو دَّثىنىا المٍَّيثي ، حى دَّثىنىا يىٍحيىى ٍبفي بيكىٍيرو                      دى المًَّو حى
ا، أىٍخبىرىهي: ا ٍنييمى : الحديث. أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ٍبفى عيمىرى رىًضيى المَّوي عى  قىاؿى
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ٍكًف أىًخيوً كىاآٍلًخرىًة، كىاي ًفي عىٍكًف اٍلعىٍبًد مىا كى  الفصؿ الثاني ، فبذلؾ يشعر أبناء الشَّعب الفمسطيني (1)"افى اٍلعىٍبدي ًفي عى
 بأنيـ كالبنياف كؿ منيـ ييكمؿ اآلخر، ككؿ منيـ ييتـ باآلخر، يفرح الفرد بفرح أخيو كيحزف بحزنو.

ٍيرىةى  فمف فىرَّج كأزاؿ شدائد أخيو المسمـ، أزاؿ ا  بو كىىمو، كعىٍف أىًبي ىيرى : قىاؿى ، قى كيرى اؿى
اًئـً النًَّبيُّ  اًىًد ًفي سىًبيًؿ المًَّو، أىًك القىاًئـً المٍَّيؿى الصَّ مىًة كىالًمٍسًكيًف، كىاٍلميجى مىى األىٍرمى : "السَّاًعي عى
" النَّيىارى
، فبل بد مف مساعدة المساكيف كاليتامى، ففيو حمايتيـ مف ذؿ السُّؤاؿ، كفي حاؿ الحصار (2)

ؿ ىذا يتـ كفايتيـ بما يح تاجكف لو، بما تساعدىـ بو األيدم الخفية، فمف طكقو الحصار فسكؼ يىحّْ
 .الطَّكؽ كيخرج منو أشد قكة، كذلؾ بفضؿ ا 

 المقصد الث اني: الُمبادرة إلى إطعاـ الطعاـ والت كافؿ االجتماعي.

رة، نقص الحاجات األساس ية مف آثار الحصار عمى غزة ككذلؾ باقي الشُّعكب الميحاصى
كع الكثير منيـ، كتكففيـ النَّاس في سبيؿ حصكليـ  عندىـ مف مطعـ كمشرب، فيؤدم ذلؾ إلى جى
عمى الطَّعاـ، كىذا ما كاف يحصؿ مع مف سبقيـ، كلكنيـ سرعاف ما كانكا يعالجكف ذلؾ بتكافميـ 

ٍف أىًبي ميكسىى  : قىاؿى النًَّبيُّ االجتماعي، عى ميكا : "ًإفَّ األىٍشعىًريّْيفى ، قىاؿى ًإذىا أىٍرمى
ًفي الغىٍزًك، أىٍك قىؿَّ  

، ثيَـّ اٍقتىسىميكهي بىٍينىييـٍ ًفي ًإنىاءو  ـٍ ًفي ثىٍكبو كىاًحدو مىعيكا مىا كىافى ًعٍندىىي ًدينىًة جى ـٍ ًباٍلمى ـي ًعيىاًلًي  كىاًحدو ًبالسًَّكيًَّة، طىعىا
" ـٍ ـٍ ًمنّْي كىأىنىا ًمٍنيي فىيي
ا لمتَّ ا، ككاف ذلؾ منيـ (3) كجيو القرآني كالنَّبكم لمنع إذالؿ النُّفكس، كالحرص تباعن

عمى إخراج الطَّعاـ كالشَّراب كمساعدة اآلخريف بمحبة كرضا نفس كبدكف إراقة ماء كجو المحتاجيف، 
ـٍ  ا نيٍطًعميكي يىًتيمنا كىأىًسيرنا * ًإنَّمى بًّْو ًمٍسًكيننا كى مىى حي ـى عى ييٍطًعميكفى الطَّعىا ًلكىٍجًو المًَّو الى نيًريدي قاؿ ا تعالى: ﴿كى

زىاءن كىالى شيكيكرنا﴾ ]اإلنساف:  ـٍ جى ٍيرىةى ك  [،9، 8ًمٍنكي ، فىبىعىثى ًإلىى ، أىفَّ رىجيبلن أىتىى النًَّبيَّ عىٍف أىًبي ىيرى
: مىا مىعىنىا ًإالَّ المىاءي، فىقىاؿى رىسيكؿي المًَّو  ُـّ أىٍك ييًضيؼي ىى ًنسىاًئًو فىقيٍمفى ؿه ًمفى : مىٍف يىضي ذىا"، فىقىاؿى رىجي

ٍيؼى رىسيكًؿ المًَّو  : أىٍكًرًمي ضى اًر: أىنىا، فىاٍنطىمىؽى ًبًو ًإلىى اٍمرىأىًتًو، فىقىاؿى ا ًعٍندىنىا ًإالَّ قيكتي األىٍنصى ، فىقىالىٍت: مى
ؾً  : ىىيًّْئي طىعىامىًؾ، كىأىٍصًبًحي ًسرىاجى ًصٍبيىاًني، فىقىاؿى
ًمي ًصٍبيىانىًؾ (4) نىكّْ ًإذىا أىرىاديكا عىشىاءن، فىيىيَّأىٍت ، كى

يىا فىأىٍطفىأىٍتوي، فى  مىٍت ًصٍبيىانىيىا، ثيَـّ قىامىٍت كىأىنَّيىا تيٍصًمحي ًسرىاجى نىكَّ يىا، كى ٍت ًسرىاجى عىبلى ييًريىاًنًو طىعىامىيىا، كىأىٍصبىحى جى

                                                           
 (.46)ص تخريجوسبؽ ( (1
 (.352سبؽ تخريجو )ص ((2
 (.353سبؽ تخريجو )ص( (3
 (.7/ 3قاؿ ابف األثير: "أىٍم أٍصمحييا كىأىًضيًئييىا، كالًمٍصبىاح: السّْراج". انظر: النّْياية في غريب الحديث كاألثر )( (4
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ا يىٍأكيبلىًف، فىبىاتىا طىاًكيىٍيفً  الفصؿ الثاني أىنَّييمى
ًحؾى المَّوي المٍَّيمىةى، أىٍك ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو ، فىمىمَّا أىٍصبىحى غىدىا (1) : "ضى ، فىقىاؿى

ا" فىأىٍنزىؿى المَّوي:  ، ًمٍف فىعىاًلكيمى مىٍف ييكؽى شيحَّ نىٍفًسًو ﴿عىًجبى ةه كى اصى ـٍ خىصى لىٍك كىافى ًبًي ـٍ كى مىى أىٍنفيًسًي كفى عى ييٍؤًثري كى
ٍفًمحيكفى  ـي المي  .(2)[9]الحشر:  ﴾فىأيكلىًئؾى ىي

 ؿ النَّككم رحمو ا تعالى: "ىذا الحديث ميٍشتمؿ عمى فكائد كثيرة منيا ما كاف عميو قا
بر عمى الجيكع كضيؽ حاؿ الدُّنيا، كمنيا أنو ينبغي  النَّبي  كأىؿ بىٍيًتو مف الزُّىد في الدُّنيا كالصَّ

يؼ كمف يىٍطريقيييـ بنفسو فىييكىاًسيو م الو أكالن بما يىتىيىسر إف لكبير القكـ أف يبدأ في مكاساة الضَّ ف مى
أمكنو ثـ يىٍطميب لو عمى سبيؿ التَّعاكف عمى الًبرّْ كالتَّقكل مف أصحابو، كمنيا الميكىاساة في حاؿ 
ٍنقىبىة ليذا األنصارم كاٍمرىأىًتو رضي ا عنيما،  يثىاره، كمنيا مى يؼ كا  الشَّدائد، كمنيا فضيمة إكراـ الضَّ

يؼ إذا كاف يىٍمتىًنع منو ًرفقنا بأىؿ المىنزؿ"كمنيا االحتياؿ في إكراـ ا  .(3)لضَّ
ٍدًرمّْ  ا نىٍحفي ًفي سىفىرو مىعى النًَّبيّْ كعىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي : بىٍينىمى مىى رىاًحمىةو  ، قىاؿى ؿه عى اءى رىجي ًإٍذ جى

، فىقىاؿى رىسيكؿي اً  ًشمىاالن رىهي يىًميننا كى عىؿى يىٍصًرؼي بىصى : فىجى "مىٍف كىافى مىعىوي فىٍضؿي ظىٍيرو   لىوي، قىاؿى
، فىٍميىعيٍد (4)
: فىذى  مىى مىٍف الى زىادى لىوي"، قىاؿى ، فىٍميىعيٍد ًبًو عى مىٍف كىافى لىوي فىٍضؿه ًمٍف زىادو مىى مىٍف الى ظىٍيرى لىوي، كى كىرى ًمٍف ًبًو عى

ؽَّ أًلى  تَّى رىأىٍينىا أىنَّوي الى حى اًؿ مىا ذىكىرى حى دو ًمنَّا ًفي فىٍضؿو أىٍصنىاًؼ اٍلمى : قىاؿى ، كعىٍف أىًبي ذىرٍّ (5)حى ، قىاؿى
"رىسيكؿي اً  تىعىاىىٍد ًجيرىانىؾى قىةن، فىأىٍكًثٍر مىاءىىىا، كى : "يىا أىبىا ذىرٍّ ًإذىا طىبىٍختى مىرى

عمى  ، فقد حىثَّ النَّبي (6)
                                                           

". انظر:  "طىًكمى مف الجيكع يىٍطكىل( (1 ـٍ يىٍأكيٍؿ، كطىكىل يىٍطًكم ًإذىا تعمَّد ذىًلؾى اًئعه لى : أىٍم خاًلي البىٍطف جى طىكنل فىييكى طىاكو
 (.146/ 3النّْياية في غريب الحديث كاألثر البف األثير )

ـٍ كى ﴿أخرجو البخارم؛ كتاب: مناقب األنصار، باب: قىٍكًؿ المًَّو: ( (2 مىى أىٍنفيًسًي كفى عى ييٍؤًثري ةه كى اصى ـٍ خىصى  ﴾لىٍك كىافى ًبًي
، عىٍف 3798/ رقـ 34/ 5[ )9]الحشر:  ٍيًؿ ٍبًف غىٍزكىافى دى، عىٍف فيضى ٍبدي المًَّو ٍبفي دىاكي دَّثىنىا عى دَّثىنىا ميسىدَّده، حى     (، قاؿ: حى

ٍيرىةى  ، عىٍف أىًبي ىيرى اًزـو  سىاًئًو... الحديث.، فىبىعىثى ًإلىى نً ، أىفَّ رىجيبلن أىتىى النًَّبيَّ أىًبي حى
 (.12/ 14شرح النَّككم عمى مسمـ )( (3

". انظر: النياية في غريب الحديث ( (4 : أىٍم إبؿه فو ظىٍيره : ًعٍندى فيبلى مىٍييىا كتيٍركب. ييقىاؿي الظٍَّير: "اإلبؿي الًَّتي ييحًمؿ عى
 (.166/ 3كاألثر )

اًؿ )أخرجو مسمـ؛ كتاب: المقطة، باب: اٍسًتٍحبىاًب اٍلميؤى ( (5 كًؿ اٍلمى دَّثىنىا 1728/ رقـ 1354/ 3اسىاًة ًبفيضي (، قاؿ: حى
ا : بىٍينىمى ، قىاؿى ٍدًرمّْ ٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي ٍف أىًبي نىٍضرىةى، عى دَّثىنىا أىبيك اأٍلىٍشيىًب، عى ، حى كخى  نىٍحفي ًفي سىفىرو مىعى النًَّبيّْ  شىٍيبىافي ٍبفي فىرُّ

مىى رىاًحمى  ؿه عى اءى رىجي  ةو لىوي... الحديث.ًإٍذ جى
ٍحسىاًف ًإلىٍيًو )( (6 اًر كىاإٍلً ًصيًَّة ًباٍلجى مة كاآلداب، باب: اٍلكى (، قاؿ: 2625/ رقـ 2025/ 4أخرجو مسمـ؛ كتاب: البّْر كالصّْ

ـى  اؽي ٍبفي ًإٍبرىاًىي ٍسحى ، كىاً  ٍحدىًرمُّ دَّثىنىا أىبيك كىاًمؿو اٍلجى اؽى  -حى ٍسحى نىا  قىاؿى أىبيك -كىالمٍَّفظي إًلً اؽي: أىٍخبىرى دَّثىنىا، كقىاؿى ًإٍسحى : حى  -كىاًمؿو
امً  ٍبًد اً ٍبًف الصَّ ، عىٍف عى ٍكًنيُّ دَّثىنىا أىبيك ًعٍمرىافى اٍلجى ، حى ًد اٍلعىمّْيُّ مى ٍبًد الصَّ ٍبدي اٍلعىًزيًز ٍبفي عى : قىاؿى عى ، قىاؿى ٍف أىًبي ذىرٍّ ًت، عى

 : الحديث.رىسيكؿي اً 
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اىد السُّؤاؿ عنيـ فيو الخير فبل إطعاـ الطَّعاـ لمف يحتاج لذلؾ، ككذلؾ في االىتماـ بالجيراف، كتع الفصؿ الثاني
 يبقى جىكعى، فالمىنيج النَّبكم أىٍكلى في التَّطبيؽ مف غيره مف األنظمة الكضعية.

 المقصد الث الث: الث بات عمى الحؽ.
ًفي اآٍل  يىاًة الدٍُّنيىا كى نيكا ًباٍلقىٍكًؿ الثَّاًبًت ًفي اٍلحى     ًخرىًة قاؿ ا تعالى: ﴿ييثىبّْتي المَّوي الًَّذيفى آمى

ا يىشىاءي﴾ ]إبراىيـ:  يىٍفعىؿي المَّوي مى ييًضؿُّ المَّوي الظَّاًلًميفى كى [، فبل بد مف الثَّبات عمى الحؽ ثبات 27كى
الجباؿ كعدـ التَّخمي عف الثَّكابت كالقرارات المتخذة في حؽ العدك، فما ييمحقو بنا أعداؤنا سينقمب 

 [.43اٍلمىٍكري السَّيّْئي ًإالَّ ًبأىٍىًمًو﴾ ]فاطر:  عمييـ، قاؿ ا تعالى: ﴿كىالى يىًحيؽي 
أفَّ األمر سيككف في صالح المسمميف المضطيديف، كلف  كقد بيف لنا حبيبنا محمد 

كل عف  صرارنا عمى المكاصمة كالثَّبات عمى الحؽ، فقد ري يضرنا ما نتعرض لو، بؿ سيزيدنا قكة كا 
بَّاب بف األىرىتّْ أنَّو قاؿ: أىتىٍيتي  قىٍد لىًقينىا ًمفى  النًَّبيَّ  خى سّْده بيٍردىةن، كىىيكى ًفي ًظؿّْ الكىٍعبىًة كى كىىيكى ميتىكى

: "لى  : يىا رىسيكؿى المًَّو، أىالى تىٍدعيك المَّوى، فىقىعىدى كىىيكى ميٍحمىرّّ كىٍجييوي، فىقىاؿى قىٍد كىافى مىٍف الميٍشًرًكيفى ًشدَّةن، فىقيٍمتي
ـٍ لىييٍمشىطي  عي قىٍبمىكي ييكضى ، مىا يىٍصًرفيوي ذىًلؾى عىٍف ًديًنًو، كى ًديًد، مىا ديكفى ًعظىاًمًو ًمٍف لىٍحـو أىٍك عىصىبو ًبًمشىاًط الحى

لىييًتمَّفَّ المَّوي ىىذىا ا ٍفًرًؽ رىٍأًسًو، فىييشىؽُّ ًباٍثنىٍيًف مىا يىٍصًرفيوي ذىًلؾى عىٍف ًديًنًو، كى مىى مى تَّى يىسً الًمٍنشىاري عى يرى ألىٍمرى حى
نىًموً  مىى غى اؼي ًإالَّ المَّوى كىالذٍّْئبى عى ا يىخى ، مى ٍضرىمىٍكتى ٍنعىاءى ًإلىى حى ... الحديث، كعىًف (1)الرَّاًكبي ًمٍف صى

ًف النًَّبيّْ  تَّى يىٍأًتيىييـٍ أىٍمري المَّ الميًغيرىًة ٍبًف شيٍعبىةى، عى ، حى : "الى يىزىاؿي طىاًئفىةه ًمٍف أيمًَّتي ظىاًىًريفى ـٍ ، قىاؿى ًو كىىي
" كفى ظىاًىري
: سىًمٍعتي النًَّبيَّ ، كعف ميعىاًكيىةى (2) : "الى يىزىاؿي ًمٍف أيمًَّتي أيمَّةه قىاًئمىةه ، قىاؿى      ، يىقيكؿي

مىى ذى  ـٍ عى تَّى يىٍأًتيى أىٍمري المًَّو كىىي ، حى ـٍ الىفىيي ـٍ كىالى مىٍف خى ـٍ مىٍف كىذَّبىيي رُّىي "ًبأىٍمًر المًَّو، مىا يىضي  .(3)ًلؾى
ييكني مف إبداء   كقد كاف مف أسباب فرض الحصار عمى قطاع غزة، ما يريده العدك الصّْ

تنازالت حكؿ القضية الفمسطينية كالتَّنازؿ عف األراضي الفمسطينية، كبرغـ ما يفعمكه بأبناء القطاع 
                                                           

ا لىًقيى النًَّبيُّ أخرجو البخارم( (1 ابيوي ًمفى الميٍشًرًكيفى ًبمكَّةى ) ؛ كتاب: مناقب األنصار، باب: مى / رقـ 45/ 5كىأىٍصحى
، قىاالى: سىًمٍعنىا قىٍيسنا، يىقيكؿي 3852 اًعيؿي ٍسمى ، كىاً  دَّثىنىا بىيىافه ، حى دَّثىنىا سيٍفيىافي ، حى ٍيًدمُّ مى دَّثىنىا الحي بَّابنا(، قاؿ: حى : : سىًمٍعتي خى ، يىقيكؿي

سّْده بيٍردىةن... الحديث. أىتىٍيتي النًَّبيَّ   كىىيكى ميتىكى
مىى أخرجو البخارم؛ كتاب: االعتصاـ بالكتاب كالسنة، باب: قىٍكًؿ النًَّبيّْ ( (2 : "الى تىزىاؿي طىاًئفىةه ًمٍف أيمًَّتي ظىاًىًريفى عى

( " ـٍ أىٍىؿي الًعٍمـً ؽّْ" ييقىاًتميكفى كىىي ، 7311رقـ  /101/ 9الحى ٍف قىٍيسو ، عى اًعيؿى ٍف ًإٍسمى دَّثىنىا عيبىٍيدي المًَّو ٍبفي ميكسىى، عى (، قاؿ: حى
ًف النًَّبيّْ  ًف الميًغيرىًة ٍبًف شيٍعبىةى، عى : الحديث.عى  ، قىاؿى

ا قىٍكلينىا ًلشىٍيءو ًإذىا أى ( (3 ﴾ أخرجو البخارم؛ كتاب: التكحيد، باب: قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: ﴿ًإنَّمى ٍدنىاهي أىٍف نىقيكؿى لىوي كيٍف فىيىكيكفي رى
دَّثىًني عيمىٍيري 7460/ رقـ 136/ 9[ )40]النحؿ:  ، حى اًبرو دَّثىنىا اٍبفي جى ، حى ًليدي ٍبفي ميٍسًمـو دَّثىنىا الكى ، حى ٍيًدمُّ مى دَّثىنىا الحي (، قاؿ: حى

: سىًمٍعتي النَّبً ا ، أىنَّوي سىًمعى ميعىاًكيىةى، قىاؿى : الحديث.يَّ ٍبفي ىىاًنئو  ، يىقيكؿي
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قكؼ أماـ العدك، كحمؿ فمف يثنييـ ذلؾ، كلف  ييغير مف مكقفيـ تجاه ثكابتيـ، كما تىربكا عميو مف الك  الفصؿ الثاني
كح عمى األكتاؼ في سبيؿ ا   ، كتحرير األرض مف العدك.الرُّ

 المقصد الر ابع: الث ورة عمى الظ مـ وتفعيؿ دور اإلعالـ.
كىافى المَّوي سىًميعنا  ـى كى ٍيرى ًبالسُّكًء ًمفى اٍلقىٍكًؿ ًإالَّ مىٍف ظيًم قاؿ ا تعالى: ﴿الى ييًحبُّ المَّوي اٍلجى

[، لرفع الحصار ال بد مف الثَّكرة ضد الظَّالـ الميحاًصر، كال لمخكؼ كالخنكع، 148ًميمنا﴾ ]النساء: عى 
 فبل ضاع حؽ كرائو ميطالب.

كنحف نعيش في عصر التَّقدـ كالتَّكنكلكجيا، كلظيكر كسائؿ اإلعبلـ بأنكاعيا المختمفة، 
 تخفى منيا خافية، فتصؿ آىات سيؿ كصكؿ األخبار إلى جميع الدُّكؿ بسرعة البىٍرؽ حيث ال

ٍعنية برفع الحصار،  كمعاناة كجراحات الشَّعب الفمسطيني كغيره إلى العديد مف الدُّكؿ كالجيات المى
 فبل بد مف الثَّكرة عمى الظَّالـ ككضع حد الستبداده.

فالحرب خدعة ككسائؿ اإلعبلـ مف أعظـ المؤثرات لجمب الكرة في ممعب الشَّعب 
ر، ف بل بد مف إجادة التَّعبير كالتَّأثير عمى السَّامع إليصاؿ الحقيقة كبث المشاىد المأساكية الميحاصى

ر، لعمنا نجد نخكة عربية تنقذنا كلك كاف  كالمقطات الميؤثرة الميعبرة عف حاؿ كمعاناة الشَّعب الميحاصى
، بؿ أصحابو ك  أصحابيا أبعد النَّاس عف الدّْيف؛ تأسينا ببني ىاشـ كنصرتيـ لنبينا محمد 

 كحكصركا معو ثبلث سنيف، ال لشيء إال لحمية الجاىمية؛ ألنَّو مف قبيمتيـ كنسبيـ.
عمى الذم بيعث بو، كقامت  رحمو ا تعالى: "فمما مضى رسكؿ ا  إسحاؽقاؿ ابف 

ـ بنك ىاشـ، كبنك الميطمب دكنو، كأبكا أف يسممكه، كىـ مف خبلفو عمى مثؿ ما قكميـ عميو، إال أني
أنفكا أف يستذلكا، كيسممكا أخاىـ لمف فارقو مف قكمو، فمما فعمت ذلؾ بنك ىاشـ، كبنك الميطمب، 

معيـ، اجتمعكا عمى أف يكتبكا فيما بينيـ عمى بني ىاشـ  كعرفت قريش أنو ال سبيؿ إلى محمد 
بكا صحيفة في كبني الميطمب أال يناكحكىـ كال ينكحكا إلييـ، كال يبايعكنيـ كال يبتاعكف منيـ، فكت

حيفة عكرمة بف ىاشـ بف عبد مناؼ بف عبد الدار، كعمقكىا بالكعبة، ثـ عدكا  ذلؾ، ككتب في الصَّ
 .(1)عمى مف أسمـ فأكثقكىـ، كآذكىـ، كاشتد الببلء عمييـ، كعظمت الفتنة فييـ كزلزلكا زلزاالن شديدنا
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 عدـ اإلسراؼ.، و الالمقصد الخامس: استغالؿ الموارد الُمتاحة استغالاًل أمث الفصؿ الثاني
راء فرض الطَّكؽ  ييؤدم الحصار إلى نقص العديد مف المكاد كالحاجات األساسية، كذلؾ جى
مف جميع الجيات عمى المحاصريف، لذلؾ ال بد مف الحفاظ عمى ما بقي مف مكارد متاحة بيف 

سطيف ، كلنبتعد عف طمب المساعدات مف اآلخريف، فأرض فماأليادم، كاالستفادة مما رزقنا ا 
 بالخيرات، فالخير باؽو فييا كفي أبنائيا.  مثبلن أرضه مباركة، حباىا ا 

إلى عدـ اإلسراؼ في كؿ األكقات  كالشَّريعة اإلسبلمية منياج حياة، فقد أرشدنا ا 
انيكا كفي كؿ الحاالت، سكاء كانت في استخداـ الطَّاقة أك الماء، قاؿ ا تعالى: ﴿ًإفَّ اٍلميبىذًّْريفى كى 

بًّْو كىفيكرنا﴾ ]اإلسراء:  كىافى الشٍَّيطىافي ًلرى اًبرو بف عبد ا 27ًإٍخكىافى الشَّيىاًطيًف كى : "عىٍف [، كعىٍف جى
اًء الرَّاًكًد" رىسيكًؿ اً  أىنَّوي نىيىى أىٍف ييبىاؿى ًفي اٍلمى

، كقد لجأ الكثير مف أبناء شعبنا إلى التَّغمب عمى (1)
راعية االستغبلؿ األمثؿ، فيـ بأمس الحاجة إلى قمة كصكؿ المكاد  الغذائية باستغبلؿ األراضي الزّْ

عادة استخداميا، كال زالكا يعانكف مف مشكمة  راعة كتمبية حاجات أسرىـ، كقامكا بتدكير النّْفايات كا  الزّْ
كارد انقطاع التَّيار الكيربائي فيتسبب ذلؾ في عرقمة ما سيقكمكف بو مف مشاريع الستغبلؿ الم

 الطَّبيعية الميتاحة.
كمما زادنا فخرنا كعزنا ما قاـ بو المجاىدكف مف استغبلؿ المكارد البسيطة الميتاحة رغـ 
 الحصار لصناعة األسمحة كغيرىا، فالجياد مف لكاـز حفظ الدّْيف كالنَّفس كالعرض كالماؿ كاألرض.

 .(2)المقصد الس ادس: تحريـ االحتكار
ي السّْمع كالمكاد بكافة أنكاعيا كألكانيا، فعندىا يخرج يؤدل الحصار إلى نقص ف

بعض التُّجار إلى األسكاؽ يمبسكف ثكب الجشع كاالحتكار، بدالن مف تخفيؼ كطأة الحصار 
عمى إخكانيـ، فيؤدل ذلؾ إلى ارتفاع األسعار فكؽ قيمتيا المتعارؼ عمييا، فبذلؾ خالفكا أمر 

اًطئه"ً عىٍف رىسيكًؿ ا، فا تعالى كرسكلو  : "الى يىٍحتىًكري ًإالَّ خى ، أنَّو قىاؿى
(3). 

فبل بد مف محاسبة الدَّكلة لمف يحتكركف السّْمع كالمكاد، حتى يتـ التَّخفيؼ مف شدة 
ر مف نقص في المكاد  الحصار، كالقضاء كذلؾ عمى الفقر، فما يعاني منو الميحاصى

                                                           
 (.28سبؽ تخريجو )ص( (1
 (.300)ص ؿ التَّنمية التّْجاريةانظر: مبحث المىنيج النَّبكم في التَّنمية االقتصادية مف خبل( (2

 (.298سبؽ تخريجو )ص( (3
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كمميا، فبل داعي لزيادة الطّْيف ًبمىة، األساسية يكفيو ألف يكزع آىات كمأساة عمى دكؿ بأ الفصؿ الثاني
 كتطكيقو داخمينا فكؽ طكقو الخارجي. 

 المقصد الس ابع: مؤازرة الد وؿ الكارىة لمحصار لمدولة الُمحاَصرة.

راء الًحصار الذم فرضتو عمييـ قريش، فبات  يد مف جى أصاب المسممكف الجى
: "كتصبح قريش فيسمعكا مف صغارىـ يتضكركف جكعنا، قاؿ ابف إسحاؽ رحمو ا تعالى

الميؿ أصكات صبياف بني ىاشـ الذيف في الٌشعب يتضاغكف مف الجكع، فإذا أصبحكا جمسكا 
عند الكعبة فيسأؿ بعضيـ بعضان، فيقكؿ الرجؿ لصاحبو: كيؼ بات أىمؾ البارحة؟ فيقكؿ: 

جكع حتى بخير، فيقكؿ: لكف إخكانكـ ىؤالء الذيف في الشّْعب بات صبيانيـ يتضاغكف مف ال
"، كزاد كره (1)كرىطو، كمنيـ مف يكره ذلؾ أصبحكا، فمنيـ مف يعجبو ما يمقى محمد 

حيفة  ، فقد كقفكا بجانبيـ كآزركىـ.الكثير منيـ لما فعمتو قريش حتى أزالكا الصَّ

مف تكالب الكفار  كأصحابو  كما حدث في غزة ليس ببعيد عما حدث لمنَّبي 
ديؽ، كذلؾ بسبب شعار يتناقؿ بيف كسائؿ  عمييـ، فقد ىاجـ غزة القريب كالبعيد، العدك كالصَّ

األعبلـ، حدثت بو األلسنة ككتبتو األقبلـ، أال كىك نعـ لممقاكمة كال لبلعتراؼ بإسرائيؿ، 
ييكنية مما جعميا تيحاط كتيطكؽ بحصار طكيؿ األمد،  فكقفت غزة في كجو األطماع الصُّ

ب الدَّكلة المحتمة المزعكمة، فكقفت غزة صامدة، كعزز إنياؤه بالتنازؿ كالرُّضكخ إلى مطال
صمكدىا أبناؤىا ممف يقطنكف في الخارج، ككذلؾ الدُّكؿ األخرل مف دكؿ الجكار كغيرىا 
الكارىة لمحصار، فكما ىك معمكـ أف في مؤازرة الدُّكؿ الكارىة لمحصار حبلن ككسرنا لمحصار، 

ساؿ قكافؿ الحرية لكسر الحصار عمى غزة عاـ كمف األمثمة عمى ذلؾ ما فعمتو تركيا في إر 
ـ(، برغـ ما تعرضكا لو مف اعتداء مف قبؿ البحرية اإلسرائيمية إال أف لو األثر 2010)

نياء العبلقات االقتصادية كغيرىا  السَّمبي بيف البمديف، كشكؿ كرقة ضاغطة عمى إسرائيؿ، كا 
الكارىة لمحصار في قائمة مساندة بينيا كبيف تركيا، مما أدل لجعؿ الدَّكلة الميساعدة 

 اإلرىاب.
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كىناؾ مف الدُّكؿ أىرسمت المساعدات كالقكافؿ لفؾ الحصار برنا، مما خفؼ مف كطأة  الفصؿ الثاني
الحصار، كزاد مف الدَّعـ كالتَّمكيؿ، فأدخمت السُّركر عمى العديد مف األسر الفقيرة، كلكف ما 

 لبث الدَّعـ كالتَّمكيؿ إال القميؿ.

 إنشاء ميناء بحري ومطار جوي. المقصد الث امف:

عمى فمسطيف بكجكدىا عمى ساحؿ البحر المتكسط، كىذا لو عظيـ  أنعـ ا 
األثر في تنمية االقتصاد مف خبلؿ الثَّركة السَّمكية، كتصديرىا لمخارج، كغزة جزء ال يتجزأ 

يكف إلى البحر مف فمسطيف، كقد ضيؽ عميو االحتبلؿ بحصاره برنا كبحرنا كجكنا، فاتجو الغىزّْ 
الصطياد األسماؾ، لمحصكؿ عمى قيٍكتيـ كلمخركج مف األزمات كالمجاعات، إال أنو تـ 

ـ(، كاف إنشاء 2014التَّضييؽ عمييـ مف ًقبىؿ االحتبلؿ، كبعد الحرب األخيرة عمى غزة عاـ )
 ميناء بحرم كمطار جكم مف شركط المقاكمة إليقاؼ الحرب مع العدك.

ناء البحرم عمى ساحؿ بحر غزة يتـ فؾ الحصار عف الشَّعب فمف خبلؿ إنشاء المي
مع العديدة، ككذلؾ يتـ تسييؿ حركة المسافريف إلى  الغىزّْم الفمسطيني، كاستيراد البضائع كالسّْ
الخارج كالدَّاخؿ، بالسفر بحرنا، كجكنا مف خبلؿ المطار الغىزّْم، فبل ييمنع أحد مف السَّفر فيبقى 

ة في التَّنقؿ، فبل يبقى لمعدك أم تحكـ في أقكات الشَّعب أك في لنا كياف مستقؿ كحري
قراراتيـ، كبذلؾ تصبح غزة قد حيررت مف العدك المحتؿ، كلكف تىكىالب األعداء مع مف كاف 

 في الحصار، اثاـ كالغطاء، كييٍعرؼ أف ليـ يىدن في الظَّف أنيـ أصدقاء ًلييكشؼ عنيـ الم
 اء كالمطار.كالتَّضييؽ كرفضيـ إلنشاء المين

 المقصد الت اسع: ُمقاطعة ُمنتجات الد وؿ الُمحاِصرة والُمؤيدة لمحصار.

الشَّدائد كاألزمات تكشؼ المثاـ عمف ىك صديؽ أك عدك، فمف خبلؿ حصار غزة 
داقة كالميآخاة كالجكار، ككيشؼ الًغطاء عف دكؿ  كيشؼ الغطاء عف دكؿ كانت تمبس ثكب الصَّ

لدَّفيف عمى اإلسبلـ كالمسمميف، فبل بد مف ميقاطعة مينتجات الدُّكؿ قد ميؤل قمبيا بالحقد ا
الميؤيدة لمحصار مما يؤدم إلى تدىكر اقتصاد تمؾ الدُّكؿ مما يجعميا تيعيد حساباتيا مف 

 جديد.

نيا لخطكة ناجحة في إنياء الحصار إذ إف الماؿ ىك عماد الحياة، فكيؼ لمدكؿ  كا 
يؼ لك أصبح الكقكؼ في حصار شعب، كك قتصادىا بسببمف خسارة ماليا كعدـ تنميتيا ال
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نشأت عبلقات حميمة فقد اعقة عمى الدَّكلة المحاًصرة، كالصَّ  ككففي ،عدك عدكم صديقي الفصؿ الثاني
نسانية بيف غزة كتركيا مما جعؿ إسرائيؿ تقع في قفص العداء لؤلبد مع تركيا، فتسعى  كا 

الميحاًصرة كأعكانيا ممف ارتضى  الدُّكؿ الكارىة لمحصار مف ميقاطعة مينتجات الدُّكلة
 الحصار، مما يساعد في التَّخفيؼ مف الحصار.

 المقصد العاشر: حفر األنفاؽ.

كاف إلغبلؽ الحدكد مف جميع الجيات، كفرض الطَّكؽ الكامؿ عمى القطاع األثر 
الكبير في انتشار ظاىرة األنفاؽ، حيث تـ التكَّجو إلى حفر أنفاؽ تصؿ القطاع بالجانب 

صرم، كذلؾ لدخكؿ السّْمع كالبضائع، فخففت مف أثر الحصار عمى الشَّعب الغىزّْم، الم
، فأدت لدخكؿ مكاد غير شرعية مييربة، ئنالحفر األنفاؽ إال أفَّ لو مساك  كبالرغـ مف المحاسف

مف مخدرات كغيرىا، كجعمت القطاع سكقنا استيبلكينا فقط، فقد اتسعت األنفاؽ بدكف أم 
، كأدت كذلؾ ألف تككف ممرات مكت لكثير مف الشَّباب ممف يعممكف في إشراؼ أك تنظيـ

 حفر األنفاؽ، ناىيؾ عف تكتر العبلقات بيف مصر كالقطاع.

كبالنَّظر إلى الجانب االيجابي لؤلنفاؽ، فقد باتت الشّْرياف الرئيسي لتغذية القطاع بما 
كالى دخكؿ الكثير ممف يحتاجو مف مكاد كسمع، مما أدل إلى إنعاش الجانب االقتصادم 

ـر مف دخكؿ القطاع أك الخركج منو، كأدت كذلؾ إلى ًغناء الكثير مف سكاف المنطقة  حي
الحدكدية مف أصحاب األنفاؽ، كارتفاع الدَّخؿ لكثير مف العامميف في األنفاؽ، كال تقتصر 
ايجابيات األنفاؽ عمى الجانب االقتصادم، بؿ تعدل إلى الجانب العسكرم فاستطاع 
المقاكمكف مف خبلؿ األنفاؽ مف الحصكؿ عمى األسمحة كتطكير ما لدييـ مف أسمحة 
، فشبح األنفاؽ ال زاؿ ييطارد اإلسرائيمييف، لذلؾ  كمعدات حربية، مما جعؿ إسرائيؿ في خكؼو

 تقـك إسرائيؿ بيف الحيف كاآلخر بقصؼ األنفاؽ إذا عممت بمكانيا.

 عنوي.المقصد الحادي عشر: تقديـ الد عـ المَ 
لمدعـ المادم عظيـ األثر في رفع الحصار، كفي الميقابؿ لمدعـ المعنكم األثر األكبر 
، ككـ مف مريض تعرض  كذلؾ، فكـ مف مريض لـ يترؾ دكاء إال كتناكلو كلـ ييجديو نفعنا إال قميبلن

ادقة، لدعـ معنكم نفسي فنجده كالفارس لـ يمسو سكء، فالكممات الطَّيبة التي تخرج مف القمكب ا لصَّ
 تجد مرتعنا خصبنا ليا في قمب مف كاف عمى شفى حفرة مف اليبلؾ كاليَّأس.
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لذلؾ فأبناء القطاع ال يحتاجكف فقط لمتبرعات كالمكاد الغذائية، بؿ يحتاجكف لمف يقؼ في  الفصؿ الثاني
صفيـ ييساندىـ كيكاسييـ معنكينا كنفسينا، مف خبلؿ المسيرات المنددة بالحصار، كالبرامج اإلعبلمية 

تّْمفزيكنية، كبما يينشر عمى صفحات االنترنت مف بياف كرسـ صكرة متكاممة لما ييعانيو أبناء القطاع ال
رة تحتاج  كخاصة األطفاؿ، كمف خبلؿ الرُّسكـ الكاريكاتيرية كغيرىا، ككذلؾ كؿ الشُّعكب الميحاصى

 ليذا كما احتاج إليو القطاع الحبيب.
 جي لحؿ مشكمة الحصار.المطمب الر ابع: الجانب الوقائي الِعال

أبرزت في المطمبيف السَّابقيف الجانب الكقائي كالجانب العبلجي لمشكمة الحصار، كسيتـ  
بياف الحمكؿ التي شممت الجانب الكقائي كالعبلجي في آف كاحد في ىذا المطمب بإذف ا تعالى، 

 كمف ىذه الحمكؿ ما يمي:
 المقصد األوؿ: الد عاء.

ٍنوي قاؿ ا تعالى: ﴿ ٍنًبًو أىٍك قىاًعدنا أىٍك قىاًئمنا فىمىمَّا كىشىٍفنىا عى انىا ًلجى رُّ دىعى ٍنسىافى الضُّ ذىا مىسَّ اإٍلً كىاً 
﴾ ]يكنس:  يّْفى ًلٍمميٍسًرًفيفى مىا كىانيكا يىٍعمىميكفى رٍّ مىسَّوي كىذىًلؾى زي ـٍ يىٍدعينىا ًإلىى ضي رَّهي مىرَّ كىأىٍف لى قاؿ [، ك 12ضي

ـى كى ﴿ا تعالى:  يىنَّ ميكفى جى ٍف ًعبىادىًتي سىيىٍدخي كفى عى ـٍ ًإفَّ الًَّذيفى يىٍستىٍكًبري ـي اٍدعيكًني أىٍستىًجٍب لىكي بُّكي قىاؿى رى
مىى النَّاًس كى  *دىاًخًريفى  ـي المٍَّيؿى ًلتىٍسكينيكا ًفيًو كىالنَّيىارى ميٍبًصرنا ًإفَّ المَّوى لىذيك فىٍضؿو عى عىؿى لىكي ًكفَّ لى المَّوي الًَّذم جى

كفى  ىذا مف فىٍضمو تبارؾ [، قاؿ ابف كثير رحمو ا تعالى: "61، 60]غافر: ﴾ أىٍكثىرى النَّاًس الى يىٍشكيري
ائو كتىكىفؿ لىيـ باإلجابة" ًمو أنَّو نىدىب ًعبىاده إلى ديعى كتعالى ككىرى
ٍيرىةى (1)      : أىفَّ ، كعىٍف أىًبي ىيرى

ا رىسيكؿى المًَّو  : "ييٍستىجى ٍب ًلي"قىاؿى ـٍ ييٍستىجى : دىعىٍكتي فىمى ٍؿ، يىقيكؿي ـٍ يىٍعجى ا لى ـٍ مى ًدكي بي أًلىحى
(2). 

ذىا سىأىلىؾى ًعبىاًدم عىنّْي فىًإنّْي قىًريبه أيًجيبي دىٍعكىةى الدَّاًع ًإذىا دىعىاًف  كقاؿ ا تعالى: ﴿كىاً 
﴾ ]ا ـٍ يىٍرشيديكفى ٍلييٍؤًمنيكا ًبي لىعىمَّيي [، قاؿ السَّعدم رحمو ا تعالى: "كالقرب 186لبقرة: فىٍميىٍستىًجيبيكا ًلي كى

نكعاف: قرب بعممو مف كؿ خمقو، كقرب مف عابديو كداعيو باإلجابة كالمعكنة كالتَّكفيؽ، فمف دعا 
ربو بقمب حاضر، كدعاء مشركع، كلـ يمنع مانع مف إجابة الدُّعاء، كأكؿ الحراـ كنحكه، فإف ا قد 

ا إ ذا أتى بأسباب إجابة الدُّعاء، كىي االستجابة  تعالى باالنقياد ألكامره كعده باإلجابة، كخصكصن
كنكاىيو القكلية كالفعمية، كاإليماف بو، الميكجب لبلستجابة، فميذا قاؿ: ﴿فميستجيبكا لي كليؤمنكا بي 

                                                           
 (.139/ 7تفسير ابف كثير )( (1
ٍؿ )أخرجو ا( (2 ـٍ يىٍعجى ا لى ابي ًلٍمعىٍبًد مى ٍبدي المًَّو 6340/ رقـ 74/ 8لبخارم؛ كتاب: الدعكات، باب: ييٍستىجى دَّثىنىا عى (، قاؿ: حى
ٍيرىةى ا ٍف أىًبي ىيرى ، عى ٍكلىى اٍبًف أىٍزىىرى ٍف أىًبي عيبىٍيدو مى ، عى ًف اٍبًف ًشيىابو ، عى اًلؾه نىا مى ، أىٍخبىرى  المًَّو  : أىفَّ رىسيكؿى ٍبفي ييكسيؼى

: الحديث.  قىاؿى
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الحة، كيزكؿ عني الفصؿ الثاني ـ لعميـ يرشدكف﴾ أم: يحصؿ ليـ الرُّشد الذم ىك اليداية لئليماف كاألعماؿ الصَّ
الحة" الغي المينافي لئليماف كاألعماؿ الصَّ
(1). 

باالستجابة فمنيكثر مف ذلؾ،  فالدعاء سبب إلزالة الكيربات كالمصائب، كقد تكفؿ لنا ا 
ًمٍف ًفتٍ كقد كاف مف دعاء النَّبي  ، كى ـً ٍأثىـً كىالمىٍغرى ، كىالمى ـً ًؿ كىاليىرى نىًة : "المَّييَـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمفى الكىسى

ًمٍف شىرّْ ًفٍتنىًة الًغنىى، كىأىعيكذي ًبؾى ًمفٍ  ًمٍف ًفٍتنىًة النَّاًر كىعىذىاًب النَّاًر، كى ًفٍتنىًة  القىٍبًر، كىعىذىاًب القىٍبًر، كى
ٍيرىةى (2)الفىٍقًر..." : "المييَـّ رىبَّ السَّمىاكىاًت كىرىبَّ  ، عىًف النًَّبيّْ ، كعىٍف أىًبي ىيرى اأٍلىٍرًض أنو كاف يىقيكؿي

ٍنجً  ميٍنًزؿى التٍَّكرىاًة كىاإٍلً ، فىاًلؽى اٍلحىبّْ كىالنَّكىل، كى بَّنىا كىرىبَّ كيؿّْ شىٍيءو ، رى يًؿ كىاٍلفيٍرقىاًف، كىرىبَّ اٍلعىٍرًش اٍلعىًظيـً
ؿي فىمىٍيسى  قىٍبمىؾى شىٍيءه، كىأىٍنتى اآٍلًخري أىعيكذي ًبؾى ًمٍف شىرّْ كيؿّْ شىٍيءو أىٍنتى آًخذه ًبنىاًصيىًتًو، المييَـّ أىٍنتى اأٍلىكَّ

نَّا فىمىٍيسى بىٍعدىؾى شىٍيءه، كىأىٍنتى الظَّاًىري فىمىٍيسى فىٍكقىؾى شىٍيءه، كىأىٍنتى اٍلبىاًطفي فىمىٍيسى ديكنىؾى شىٍيءه، اٍقًض عى 
، كىأىٍغًننىا ًمفى اٍلفىٍقًر" الدٍَّيفى
(3). 

 . المقصد الث اني: الد عوة إلى الجياد في سبيؿ ا
تشيد السَّاحة الفمسطينية كغيرىا مف السَّاحات العربية كاإلسبلمية حصارنا ال مثيؿ لو، كال 

ف التَّرؼ  سبيؿ لمتحرر منو أك لمنع حدكثو سكل الجياد، ففيو إعبلء لكممة ا  ذالؿ لمعدك، كا  كا 
ذىا أي  ٍنًزلىٍت سيكرىةه أىٍف آًمنيكا ًبالمًَّو كالبذخ سبيؿ إلى الضَّعؼ كالتَّخاذؿ عف الجياد، قاؿ ا تعالى: ﴿كىاً 

﴾ ]التكبة:  قىاليكا ذىٍرنىا نىكيٍف مىعى اٍلقىاًعًديفى اًىديكا مىعى رىسيكًلًو اٍستىٍأذىنىؾى أيكليك الطٍَّكًؿ ًمٍنييـٍ كى  [.86كىجى
ـى أىٍف سىيىكيكفي ًمٍنكيـٍ  ًم ا تىيىسَّرى ًمفى اٍلقيٍرآًف عى كفى  كقاؿ ا تعالى: ﴿فىاٍقرىءيكا مى ري ى كىآخى مىٍرضى

ا تىيىسَّ  كفى ييقىاًتميكفى ًفي سىًبيًؿ المًَّو فىاٍقرىءيكا مى ري رى ًمٍنوي﴾ يىٍضًربيكفى ًفي اأٍلىٍرًض يىٍبتىغيكفى ًمٍف فىٍضًؿ المًَّو كىآخى
اىديف 20]المزمؿ:  [، قاؿ القرطبي رحمو ا تعالى: "سىكَّل ا تعالى في ىذه اآلية بيف دىرىجة الميجى

                                                           
 (.87تيسير الكريـ الرحمف )ص( (1
ـً ) ((2 ٍأثىـً كىالمىٍغرى ًذ ًمفى المى دَّثىنىا ميعىمَّى 6368/ رقـ 79/ 8أخرجو البخارم؛ كتاب: الدَّعكات، باب: التَّعىكُّ   (، قاؿ: حى
، عىٍف ًىشىاـً ٍبًف عيٍركىةى، عىٍف أى ا دَّثىنىا كيىىٍيبه ، حى ٍنيىا: أىفَّ النًَّبيَّ ٍبفي أىسىدو اًئشىةى رىًضيى المَّوي عى :  ًبيًو، عىٍف عى كىافى يىقيكؿي

 الحديث.
ًع )( (3 ا يىقيكؿي ًعٍندى النٍَّكـً كىأىٍخًذ اٍلمىٍضجى / رقـ 2084/ 4أخرجو مسمـ؛ كتاب: الذّْكر كالدُّعاء كالتَّكبة كاالستغفار، باب: مى

دَّثىًني زيىىٍيري ٍبفي 2713 ـى،  (، قاؿ: حى دينىا أىٍف يىنىا اًلحو يىٍأميرينىا، ًإذىا أىرىادى أىحى : كىافى أىبيك صى ، قىاؿى ، عىٍف سييىٍيؿو ًريره دَّثىنىا جى ، حى ٍربو حى
: "المييَـّ رىبَّ السَّمىاكىاًت كىرىبَّ اأٍلىٍرًض كىرىبَّ اٍلعىٍرًش ا ًف، ثيَـّ يىقيكؿي مىى ًشقًّْو اأٍلىٍيمى كىافى ٍلعىًظيـً أىٍف يىٍضطىًجعى عى ... الحديث" كى

ٍيرىةى   .، عىًف النًَّبيّْ يىٍرًكم ذىًلؾى عىٍف أىًبي ىيرى
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الميٍكتىًسبيف الماؿ الحىبلؿ لمنَّفىقة عمى نىٍفسو كىًعيالو، كاإلحساف كاإلفضاؿ، فكاف ىذا دليبلن عمى أف ك  الفصؿ الثاني
مىعىو مع الجياد في سبيؿ ا" كسب الماؿ بمنزلة الجياد، ألنَّو جى
(1). 

اد كقد انتشرت في اآلكنة األخيرة مخيمات طبلئع التَّحرير، فانتقؿ الجياد في غزة مف جي
ف حاؿ قطاع غزة يستمـز ذلؾ، كما ىذا إال مؤشر عمى تكحد إئي إلى جياد جماعي، حيث انتقا

أبناء الشَّعب الفمسطيني ضد المحتؿ الميحاًصر، قاؿ ا تعالى: ﴿ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ الًَّذيفى ييقىاًتميكفى ًفي 
﴾ ]الصؼ:  فِّا كىأىنَّييـٍ بيٍنيىافه مىٍرصيكصه تَّى الى تىكيكفى ًفٍتنىةه [، كقاؿ ا4سىًبيًمًو صى ـٍ حى قىاًتميكىي  تعالى: ﴿كى

يىكيكفى الدّْيفي ًلمًَّو﴾ ]البقرة:   [.193كى
فالجياد سبيؿ لمخبلص مف الحصار كاإلنياء الكامؿ لبلحتبلؿ، لذا ال بد مف غرس كزرع 

ف بني الجياد في نفكس األطفاؿ، كنبذ كؿ ما لو تأثير عمييـ في نشر الحقد بينيـ كبيف مف ىـ م
جمدتيـ، فينشأ الفتياف عمى ما عكدىـ ذكييـ كأىمييـ مف حبٍّ ألبناء الكطف ككره لمعدك الميحتؿ، عف 

اًلدو  ٍيد ٍبفي خى اًزينا  : أىفَّ رىسيكؿى المًَّو زى مىؼى غى مىٍف خى اًزينا ًفي سىًبيًؿ المًَّو فىقىٍد غىزىا، كى يَّزى غى : "مىٍف جى قىاؿى
 .(2)ٍيرو فىقىٍد غىزىا"ًفي سىًبيًؿ المًَّو ًبخى 

كال تعارض بيف التَّنمية مف جميع جكانبيا، كمقاكمة االحتبلؿ، ففي التَّصدم لمعدك قكة 
ألبناء الكطف، فتغرس في نفكسيـ كتبني فييـ القيـ كالعمؿ كعدـ التَّخاذؿ كالتَّكاسؿ، فنماء الكطف 

ادرة عف أبنائو، ف كـ مف مقاكـ استشيد ككاف يحمؿ ىـ بنماء أبنائو، كتنميتو بنماء األفكار الصَّ
كطنو ككاف مف ذكم الشَّيادات العميا، فمـ يثنيو حبو لمجياد كالمقاكمة مف إكماؿ مسيرتو العممية 

: قىاؿى رىسيكؿي اً  ا، قىاؿى تَّى ييٍعبىدى كخدمة كطنو، عىًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عىٍنييمى : "بيًعٍثتي ًبالسٍَّيًؼ حى
مىٍف  اي الى  الىؼى أىٍمًرم، كى مىى مىٍف خى غىاري عى ًعؿى الذّْلَّةي كىالصَّ ًعؿى ًرٍزًقي تىٍحتى ًظؿّْ ريٍمًحي، كىجي شىًريؾى لىوي، كىجي

" تىشىبَّوى ًبقىٍكـو فىييكى ًمٍنييـٍ
لى (3) ديث إشارةه إلى فىٍضؿ الرُّمح كا  ، قاؿ ابف حجر رحمو ا تعالى: "كفي الحى

                                                           
 (.55/ 19تفسير القرطبي )( (1

ٍيرو )( (2 مىفىوي ًبخى اًزينا أىٍك خى يَّزى غى (، قاؿ: 2843/ رقـ 27/ 4أخرجو البخارم؛ كتاب: الجياد كالسّْير، باب: فىٍضًؿ مىٍف جى
، دَّثىنىا أىبيك مىٍعمىرو دَّ  حى : حى مىمىةى، قىاؿى دَّثىًني أىبيك سى : حى دَّثىًني يىٍحيىى، قىاؿى : حى ، قىاؿى سىٍيفي دَّثىنىا الحي ٍبدي الكىاًرًث، حى دَّثىنىا عى ثىًني بيٍسري حى

اًلدو ا ٍيدي ٍبفي خى دَّثىًني زى : حى ، قىاؿى : الحديث. : أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ٍبفي سىًعيدو  قىاؿى
، 5114/ رقـ 123/ 9ه )أخرجو أحمد في مسند( (3 نىا اٍبفي ثىٍكبىافى ، أىٍخبىرى مَّدي ٍبفي يىًزيدى يىٍعًني اٍلكىاًسًطيَّ دَّثىنىا ميحى (، قاؿ: حى

: قىاؿى رىسيك  ا، قىاؿى ٍنييمى ًف اٍبًف عيمىرى رىًضيى المَّوي عى ، عى رىًشيّْ سَّافى ٍبًف عىًطيَّةى، عىٍف أىًبي ميًنيبو اٍلجي  .: الحديثؿي اً عىٍف حى

 =                                                                                              تخريج الحديث:
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لى أف رزؽى النَّبي ًحؿّْ الغنائـ ليذه األي  الفصؿ الثاني عؿ فييا ال في غيرىا مف المىكاسب، كليذا قاؿ  مة كا  جي
ؿ المىكىاًسب"  .(1)بعضي العيمماء إنَّيا أىفضى

فبل بد مف مقاكمة االحتبلؿ بكؿ ما نممؾ، فإف كاف الجياد كالقتاؿ بالرُّمح مف أفضؿ 
اركخ كال عمميات القتالية مف نقطة المكاسب، فينيئا ألبطاؿ غزة ممف جعؿ رزقيـ تحت ظؿ الصَّ

 صفر ضد المحتؿ الغاصب.
 
 

                                                                                                                                                                          

 - 576/  2(، كأخرجو ابف األعرابي في معجمو )19401/ رقـ 212/ 4أخرجو ابف أبي شيبة في مصنفو )= 
(، ثبلثتيـ )ابف أبي شيبة، 1154/ رقـ 418 - 417/ 2(، كأخرجو البييقي في شعب اإليماف )1137/ رقـ 577

 ابف األعرابي، البييقي( مف طريؽ عبد الرحمف بف ثابت.
( مف طريؽ األكزاعي "عبد الرحمف بف عمرك". 231/ رقـ 213/ 1كأخرجو الطَّحاكم في شرح مشكؿ اآلثار )

 كبلىما )عبد الرحمف بف ثابت، األكزاعي( عف حساف بف عطية بو بنحكه.
 واة اإلسناد:دراسة ر 

، بأخرة كتغير بالقدر رمي ، صدكؽبف ثكباف العنسي الدمشقي الزاىد عبد الرحمف بف ثابتجميع ركاتو ثقات، إال 
ر: "ضعيؼ"، قاؿ يحيى بف معيف: "ليس بو بأس"، كقاؿ في مكضع آخر: "صالح الحديث"، كقاؿ في مكضع آخ

ا: "لكقاؿ أحمد بف حنبؿ: " يس بالقكم في الحديث"، كقاؿ أبك زرعة: "شامي ال بأس بو"، أحاديثو مناكير"، كقاؿ أيضن
كقاؿ أبك حاتـ: "ثقة"، كقاؿ النَّسائي: "ليس بالقكم"، كقاؿ العجمي: "ال بأس بو"، كذكره ابف ًحبَّاف في الثّْقات، كقاؿ 

حاديث صالحة في مكضع آخر: "مف صالحي أىؿ الشاـ ممف صحب نافعنا زماننا ككاف ثبتنا"، كقاؿ ابف عدم: "لو أ
ا كييكتب حديثو عمى ضعفو"، كقاؿ الذَّىبي: "صدكؽ رمي بالقدر"، كقاؿ ابف حجر: "صدكؽ  ككاف رجبلن صالحن

 كرمي بالقدر كتغير بأخرة". يءييخط
 - (، تاريخ ابف معيف219/ 5ي حاتـ )(، الجرح كالتَّعديؿ البف أب463/ 4ركاية الٌدكرم ) -انظر: تاريخ ابف معيف 

( بحر الدَّـ فيمف تكمـ فيو اإلماـ أحمد بمدح أك 219/ 5(، الجرح كالتَّعديؿ البف أبي حاتـ )146ارمي )صركاية الدَّ 
   الثّْقات البف ًحبَّاف(، 73/ 2(، الثّْقات لمعجمي )460/ 5(، الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ البف عدم )94ذـ )ص

عفاء لمذَّىبي )(، المغ288)ص البف ًحبَّاف مشاىير عمماء األمصار  (،92/ 7) (، تقريب 377/ 2ني في الضُّ
 (.3820/ رقـ 337التَّيذيب البف حجر )ص

 الحكـ عمى الحديث:
حيح لغيره حسف اإلسناد قمت: ، ألجؿ عبد الرحمف بف ثابت، كقد تيكبع  مف ًقبؿ األكزاعي عند يرتقي إلى الصَّ

كىك: عبد الرحمف بف عمرك بف  -التَّخريجكما بينت في -( 231/ رقـ 213/ 1الطَّحاكم في شرح مشكؿ اآلثار )
(، كقاؿ 3967/ رقـ 347أبي عمرك األكزاعي أبك عمرك الفقيو، ثقة جميؿ. انظر:  تقريب التَّيذيب البف حجر )ص

 (: "صحيح". كا أعمـ.1269/ رقـ109/ 5األلباني في إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السَّبيؿ )
 (.98/ 6فتح البارم )( (1
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 المقصد الث الث: االشتراؾ في الموارد والمنافع العامة. الفصؿ الثاني
المنيج النَّبكم منيج ال تىحده األماكف أك األزماف، فقد حمى اإلنساف مف غدر العدك 

اف، فبل ييعقؿ التَّضييؽ كالزَّماف، فحصار غزة كغيرىا مف البمداف يينافي اإلنسانية كال يقبمو حتى الحيك 
مف العدك بالحصار، ككذلؾ التَّضييؽ مف إخكة الدَّـ كاألكطاف، فبل بد مف التَّعاكف كمشاركة النَّاس 

إلى ذلؾ، حيث قاؿ:  بعضيـ البعض فيما يحتاجكف إليو لحياة األبداف، لذلؾ دعا النَّبي 
: ًفي اٍلكىئلىً، كى  ثو اًء، كىالنَّاًر""اٍلميٍسًمميكفى شيرىكىاءي ًفي ثىبلى اٍلمى

(1). 
ر، كيصبح الجرح  ففي منع المكارد الضَّركرية السَّابقة الذّْكر، يزيد جرح الشَّعب المحاصى
جرحيف، جرح عدك ضيؽ عميو كخنقو كأكصمو إلى األكفاف، كجرح أخ لو مف بني جمدتو جعمو 

: ييقاسي الجكع كالحرماف، كفي إطعاـ مف احتاج لمطعاـ حفظ مف النّْيراف ، قىاؿى اًتـو ، عىٍف عىًدمّْ ٍبًف حى
لىٍك ًبًشؽّْ تىٍمرىةو، فىٍميىٍفعىٍؿ" سىًمٍعتي النًَّبيَّ  ـٍ أىٍف يىٍستىًترى ًمفى النَّاًر كى : "مىًف اٍستىطىاعى ًمٍنكي يىقيكؿي

(2). 
، كتطبيقو كتقديـ كؿ غاؿو كنفيس مف أجؿ تباع منيج النَّبي الذلؾ ال بد مف 

فرد، ييعاني مف الجكع في ظؿ الحصار، كلنتحد لنصبح أقكياء في  الحفاظ عمى حياة أم
 مكاجية الشَّدائد كاألزمات.

 المقصد الر ابع: تفادي وقوع المجاعات.
احتـر اإلسبلـ الممكية الفردية كلكف ال بد مف ضماف حد الكفاية لكؿ فرد، فبل ييعقؿ أف 

لديو مف ماؿ كال يىٍيبأ لغيره مف الفقراء، عىٍف يككف ىناؾ أفراد يعانكف مف الجكع، كغيرىـ يتنعـ بما 
: قىاؿى النًَّبيُّ أىًبي ميكسىى  ميكا، قىاؿى : "ًإفَّ األىٍشعىًريّْيفى ًإذىا أىٍرمى

ـٍ   ـي ًعيىاًلًي ًفي الغىٍزًك، أىٍك قىؿَّ طىعىا
، ثيَـّ اٍقتىسىميك  ـٍ ًفي ثىٍكبو كىاًحدو مىعيكا مىا كىافى ًعٍندىىي ًدينىًة جى ـٍ ًمنّْي كىأىنىا ًباٍلمى ـٍ ًفي ًإنىاءو كىاًحدو ًبالسًَّكيًَّة، فىيي هي بىٍينىيي

" ـٍ ًمٍنيي
، فبلبد مف التَّعاكف كتفادم كقكع المجاعات كخاصة في كقت الحصار كالحركب، فاقتساـ (3)

راع كالخبلفات عمى الحصكؿ عمييا كميا، كفيو حفظ مف  كسرة الخبز مع الغير أفضؿ مف الصّْ
 و سبيؿ لمكد كالتَّعايش بيف النَّاس.الفناء؛ ألنَّ 

                                                           
 (.347)ص سبؽ تخريجو كالحكـ عميو( (1
ا( (2 لىٍك ًبًشؽّْ تىٍمرىةو، أىٍك كىًممىةو طىيّْبىةو كىأىنَّيىا ًحجى دىقىًة كى مىى الصَّ / 2به ًمفى النَّاًر )أخرجو مسمـ؛ كتاب: الزَّكاة، باب: اٍلحىثّْ عى

دَّ 1016/ رقـ 703 ، حى ـو اٍلكيكًفيُّ دَّثىنىا عىٍكفي ٍبفي سىبلَّ اؽى، عىٍف (، قاؿ: حى ٍف أىًبي ًإٍسحى ، عى ٍعًفيُّ  ثىنىا زيىىٍيري ٍبفي ميعىاًكيىةى اٍلجي
: سىًمٍعتي النًَّبيَّ  ، قىاؿى اًتـو ، عىٍف عىًدمّْ ٍبًف حى ٍعًقؿو ٍبًد اً ٍبًف مى : الحديث. عى  يىقيكؿي

 (.353سبؽ تخريجو )ص( (3
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فبل بد مف التَّكسط في المشرب كالمطعـ كعدـ اإلسراؼ، فبل يىدرل اإلنساف ما سىييقابمو في  الفصؿ الثاني
مستقبمو، فكـ مف عامؿ كاف مبذرنا في مىطعمو كمشربو كعند حمكؿ الحصار تكفؼ النَّاس كأراؽ ماء 

ككف في المجاعات إنما قتميـ الشَّبع المعتاد السَّابؽ كجيو، قاؿ ابف خمدكف رحمو ا تعالى: "فاليال
 .(1)ال الجيكع الحادث البلحؽ"

غيرة.  المقصد الخامس: تشجيع المشاريع الص 
شجعت السُّنة النَّبكية عمى إقامة المشاريع لما فييا مف الخير الكبير، كال بد أف يككف 

 الًحؿ، كمف المشاريع التّْي دعا إلييا النَّبي  المشركع مما أجازه الشَّارع الحكيـ فبل يخرج عف دائرة
ٍنيىا، عىًف  حياء األرض المكات، عىٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى     مشركع إحياء األراضي المممككة كا 

ى ًبًو عيمى  النًَّبيّْ  ؽُّ"، قىاؿى عيٍركىةي: "قىضى دو فىييكى أىحى ا لىٍيسىٍت أًلىحى ٍف أىٍعمىرى أىٍرضن : "مى ًفي  ري قىاؿى
، فبل بد مف االنتفاع باألرض البُّكر كعدـ تركيا فتذىب سيدل، فيمكف االستفادة مف (2)ًخبلىفىًتًو"

 األراضي كزراعتيا لسد النَّقص في الحاجيات األساسية.
في ظؿ العدكاف اإلسرائيمي عمى غزة كاإلغبلؽ المتكرر لممعابر أدل ذلؾ إلى ارتفاع 

ييريده العدك ىك تدمير البينية التَّحتية كتكقؼ ديناميات كمقكمات  معدالت الفقر كالبطالة، فما
الحياة، فأدل ذلؾ إلى تدىكر االقتصاد، كخاصة أف االقتصاد الفمسطيني ميرتبط باالقتصاد 

 اإلسرائيمي.

لذلؾ ال بد مف االعتماد الذَّاتي عمى ما لدل الدَّكلة مف مكارد كمكاد، فيناؾ العديد 
غيرة التّْي باإلمكاف القياـ بيا في ظؿ الحصار، كالحرؼ اليىدكية، أك مف المشاريع الصَّ 

مشاريع إنتاجية لتربية األسماؾ، كعمى الرغـ مف كقكع فمسطيف عمى ساحؿ البحر األبيض 
ياديف كعدـ السَّماح ليـ بالدخكؿ لمسافات بعيدة،  المتكسط إال أنو بسبب التَّضييؽ عمى الصَّ

ؾ في األسكاؽ كعدـ كجكد أنكاع كانت في السَّابؽ، كلكف ستكاجو تيعاني غزة مف قمة األسما
كنقص المحركقات كالبنزيف، كعدـ  المشاريع العديد مف المشكبلت، منيا: انقطاع الكيرباء

 ؤثر عمى مقدار اإلنتاج. تكافر المكاد الخاـ، مما يي 

                                                           
 (.89مدكف )صمقدمة ابف خى ( (1
 (.87سبؽ تخريجو )ص( (2
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أنيا تبقى كمع كجكد المعكقات كالصُّعكبات عند القياـ بالمشركعات المتنكعة، إال  الفصؿ الثاني
 أفضؿ مف المىعكنات كالتَّبرعات الخارجية فظاىرىا طيب كباطنيا خبيث.

 الُخالصة:

مما سبؽ يتضح لنا عناية الشَّريعة اإلسبلمية بكضع الحمكؿ الكقائية كالعبلجية 
لمشكمة الحصار، فحفظت لممسمميف كرامتيـ كأخرجتيـ مما ىـ فيو مف ذؿ كىكاف، فبل بعيد 

مؾ أمرنا، فنحيا بما كيضع لنا مف حمكؿ حياة طيبة ال خضكع فييا كال يتجيمنا كال عدك مي 
انكسار، كلتكف ىذه الحمكؿ في نيصب أعيف أصحاب القرار في أم دكلة محتمة أك حتى 

 أعمـ.تعالى غيرىا حتى ال تقع في فؾ االحتبلؿ كالحصار. كا 
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 أواًل: الن تائج. 

 ثانًيا: الت وصيات.
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 ػػاتػػمػػػةػػػػػػػػػػػػػػػػػالخػ الفصؿ الثاني
الحات، حمدنا  ربّْ  الحمد  الذم بنعمتو العالميف بجميع محامده كمّْيا عمى  تتـ الصَّ

كافي ًنعىمىوي كييكاًفيءي مزيده، كالصَّبلة كالسَّبلـ عمى نبيّْنا جميع نعمو عمينا كعمى جميع خمقو، حمدنا يي 
 كعمى آلو كصحبو كسمـ، كبعد ... صمى ا عميومحمد 

ج التي تكصمت إلييا مف خبلؿ الدّْراسة، مع أعرض في خاتمة الرّْسالة، أبرز النَّتائ
 التَّكفيؽ كالسَّداد. تعالى التَّنصيص عمى أىـ التَّكصيات المؤمؿ القياـ بيا، كأسأؿ ا

 أواًل: الن تائج:
ٍمت مف خبلؿ ىذا   :، إلى نتائج ميمَّة، مف أبرزىاالدّْراسةتكصَّ

خداـ المكارد كاستغبلليا لتحقيؽ ىما ىدؼ مرحمي: متمثبلن باستلمتنمية ىدفيف أساسييف،  -1
النَّماء االقتصادم، كىدؼ نيائي: متمثبلن في بناء اإلنساف المعتدؿ في حياتو الفائز في 
دنياه كآخرتو، كنشره تعاليـ اإلسبلـ كقيمو األخبلقية في كافة األماكف، فكؿ مف اليدفيف 

 .بلؿ مككنات الطَّبيعةيكمؿ اآلخر، فبل كجكد لميدؼ النَّيائي بدكف عمارة األرض كاستغ
الثَّركة البىشىريَّة تيمىثؿ أساسنا جكىرينا لمتَّنمية االقتصادية، فيي حجر األساس لمبّْناء  -2

لذا كاف التَّركيز عميو كبير في الشَّريعة اإلسبلمية، ليككف عماد المجتمع في ، االقتصادم
 التَّنمية بجميع جكانبيا، كمنيا االقتصادية.

مى العممية التي يتـ فييا انتقاؿ المعرفة مف المعمـ إلى المتعمـ، حيث يتـ التَّعميـ ييطمؽ ع
  التَّغير في سمككياتو كتنمية قدراتو العقمية كالجسمية ليككف أكثر فاعمية.

، فيشعر الفرد بالثقة في نفسو التي ىي عنكاف النَّجاح لعمـ سبيؿ لمتَّكريـ كالتَّفضيؿا -3
  كالعطاء.

حابة كاإلشارة باليد، كتحريؾ الك  النَّبي استخدـ  -4 سائؿ كالكسائط التَّكضيحية في تعميـ الصَّ
الرَّأس كالتَّبسـ كالتَّعبير بمبلمح الكجو كالرَّسـ، ككاف لمتعميـ العممي حظنا كنصيبنا مف 

 منيجو.
إلى  تنمية الثَّركة الحيكانية أك التَّنمية الحيكانيةاختمؼ الباحثكف في تعريؼ مصطمح  -5

، ككجدت فييا قصكرنا مف بعض الجكانب، فارتأيت أف أعرفيا بتعريؼ لعمو تعريفات عدة
التي ذكرتيا لتنمية الثركة الحيكانية، فعرفتيا بأنيا:  يككف جامعنا مانعنا مف خبلؿ تعريفاتيـ

 -كالطيكر كاألسماؾ كغيرىا-عممية تنمكية تيدؼ إلى االىتماـ بالمخمكقات غير العاقمة "
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إلى زيادة اإلنتاجية، كتمبية حاجات اإلنساف مف مأكؿ كمشرب كغيرىا، كرعايتيا، مما ييؤدم  الفصؿ الثاني
 كتحقيؽ النُّمك االقتصادم".

ركة الحيكانية جزء مف التَّنمية االقتصادية، فبل بد مف االىتماـ بو كرعايتو االىتماـ بالثَّ  -6
 .كعدـ إيذائو، فيك يتألـ كما يتألـ اإلنساف، كلكف الفارؽ أنو ال يتكمـ

يائـ رخص فيو جماعة مف أىؿ العمـ، إذا قصد بو المنفعة إما لسمف أك اخصاء الب -7
 لغيره.

ناعة  -8 راعة ًمٍينة عالمية كاسعة االنتشار، فعكامميا ميتىكفرة في كؿ مكاف، ًبخبلؼ الصّْ الزّْ
راعة تتميز  راعة، فالزّْ التي تتركز في مناطؽ دكف أخرل، فحيثما كيًجد اإلنساف كيًجدت الزّْ

ناعة  أىساس االستقرار. بأنياكالتّْجارة كغيرىا  عف الصّْ
حياء المكات منيا، -9 حياء شىجَّعت السُّنة النَّبكية عمى استغبلؿ األرض كا   األراضي كا 

 .األراضيكىي مف كسائؿ استصبلح  ،فاإلحياء يفيد التَّممؾ ،المممككة
ا عمى العمؿ بيا القرآف الكريـ كالسُّنة النَّبكية اشتمبل عمى كثير مف الميف المتنكعة، كحث -10

 .كلك كانت مينة يزدرم المجتمع أصحابيا
 كىك أساس لمنجاح في األعماؿ. التَّخطيط باب كاسع مف أبكاب االقتصاد، -11
ٍنيج النَّبكم،  -12 ميؼ األمة اإلسبلمية في زماننا اقتصادينا، بيعدىا عف ىذا المى أسباب تىخى

ةو كضعيةو، فكاف مف السَّيؿ أف تقع كسعييا حثيثنا الستيراد ما عند الغىرب مف أيصكؿو ًتجاري
 الغىرب ككقكع الفريسة بيف فكي ميفترسيا. يسائغةن بيف فىكليقمةن 

ذا اندفعت حاجتيـ  -13 مصمحة النَّاس إذا لـ تتـ إال بالتسعير، سعر عمييـ تسعير عدؿ، كا 
 كقامت مصمحتيـ بدكنو لـ ييفعؿ.

األفراد كالشُّعكب، كسبب مف الفقر مصدر مف مصادر فقداف األمف كاالستقرار في حياة  -14
أسباب انييار االقتصاد في المجتمع؛ ألفَّ الماؿ ىك الشّْرياف المادم لمحياة االقتصادية، 

 كقد يككف في كثير مف األحياف سببنا مف أسباب االنحبلؿ األخبلقي كالدّْيني.
اعية لمفقر كالبطالة كالحصار آثار اقتصادية كفكرية كعقدية كسياسية كعسكرية كاجتم -15

 كصحية كغيرىا.
، المشكبلت في اإلسبلـ حمكؿ كقائية كعبلجية ككقائية عبلجية في آف كاحد لمقضاء عمى -16

 .كلـ تكف مقتصرة عمى جانب كاحد منيا بؿ شممت عمى جميع الجكانب لشمكليتيا
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ا لمشكمة ال -17 الفصؿ الثاني فقر، فاألمة اإلسبلمية أمة التَّكافؿ االجتماعي مف أعظـ الكسائؿ عبلجن
 ؾ يعتبر سبيؿ لتحرير القيكد كالقضاء عمى العدك ككسر الحصار.، ككذلكاحدة

تعتبر الحقكؽ المفركضة في األمكاؿ كالميراث كالنُّذكر كالكفارات، كالحقكؽ التَّطكعية في  -18
 األمكاؿ كالكصية كاليدية كاليبة، مف الكسائؿ الكقائية العبلجية لمشكمتي الفقر كالبطالة. 

دالة االجتماعية بيف أفراد المجتمع، كزيادة النَّاتج المحمي لمكقؼ دكر بارز في تحقيؽ الع -19
مف خبلؿ اإلنفاؽ مف األعماؿ الخيرية عمى مجاالت متنكعة، كالتَّعميـ كالصّْحة مما ييساعد 

 في حدكث التَّنمية االقتصادية. 
تيعتبر البطالة في عصرنا الحالي مف أعظـ المشاكؿ الكاقعة عمى الشُّعكب كالمجتمعات  -20

قاتيا المتفاكتة، فمـ يسمـ منيا أحد حتى ما ييسمى بالدُّكؿ كالمجتمعات المتقدمة، التي بطب
تعتبر نفسيا مف أرقى الدُّكؿ كالمجتمعات في جميع نكاحي الحياة، لذا اىتـ اإلسبلـ اىتمامنا 
كبيرنا لحؿ ىذه المشكمة العضاؿ التي أىٍردت بالكثير مف الدُّكؿ كالمجتمعات في مستنقعات 

 نييار االقتصادم كالسّْياسي كاالجتماعي كغيرىا.اال
السُّنة النَّبكية حاصرت البطالة حصارنا ميٍطبقنا كقعدت ليا كؿ مرصد، فأتت بالحمكؿ  -21

الة بعيدنا عف حياة الكقائية كالعبلجية كالحمكؿ الكقائية العبلجية في آف كاحد لتدفع بالبط
 ركؼ كحاالت استثنائية، كالقركض الحسنة، ظإال في ، كتحريـ التَّسكؿ كسد بابو، المسمميف

غزة عمى جميع أنكاع الحصار، كال  تأنكاع كأسباب الحصار عديدة كمتنكعة، كقد اشتمم -22
 عاني مف القير كاالضطياد.تي  تزال
الحرب خدعة ككسائؿ اإلعبلـ مف أعظـ المؤثرات لجمب الكرة في ممعب الشَّعب  -23

ر، فبل بد مف إجادة التَّعبير  كالتَّأثير عمى السَّامع إليصاؿ الحقيقة كبث المشاىد الميحاصى
ر، لعمنا نجد نخكة  المأساكية كالمقطات الميؤثرة الميعبرة عف حاؿ كمعاناة الشَّعب الميحاصى

 الغىزّْم مف الحصار. الشعبعربية تنقذ 
مما أدل إلى  ؛حتاجو مف مكاد كسمعتبما  غزةاألنفاؽ باتت الشّْرياف الرئيس لتغذية  -24

ـر مف دخكؿ إنعا  .اأك الخركج مني غزةش الجانب االقتصادم كدخكؿ الكثير ممف حي
ذ جعؿ مف أفضؿ المكاسب مف أنكاع السّْبلح الحديثة الرُّمح كغيرهالسَّيؼ ك الجياد ب -25 ، كا 

عؿ رزقيـ تحت جي  المجاىدة الذيفا ألبطاؿ غزة فينيئن ، رزاؽ ىذه األمة تحت ظبلؿ سيكفيا
اركخ كالعمميات ؿظبل  القتالية مف نقطة صفر ضد المحتؿ الغاصب. الصَّ
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شمكلية اإلسبلـ، كبياف خطأ مف يعتقد أنو نظاـ عبادات فقط كال دخؿ لو باألمكر  -26 الفصؿ الثاني
 الدُّنيكية.

، فيما المذاف اشتمبل ال سبيؿ إلى حؿ المشكبلت إال بالرجكع إلى الكتاب كالسُّنة النَّبكية -27
 اليما في لجميع المشكبلت الحمكؿ ففيض عمى منياج الحياة المتكامؿ الذم ال نقصاف فيو،

 .يىنضب
 ثانًيا: الت وصيات:

ناعة كغيرىا كخطكة  -1 اعتماد نماذج مف السُّنة النَّبكية كتدريسيا في المؤسسات القائمة في الصّْ
 أكلى.

 إنشاء العديد مف النَّدكات التَّرشيدية لمعماؿ كغرس حب العمؿ داخميـ. -2
 فية تنمية كتطكير المؤسسة المينية كأفرادىا مف جميع الجكانب.قياـ العديد مف الدَّكرات في كي -3
قياـ المؤسسات الحككمية كغيرىا بإنشاء العديد مف الدَّكرات لتنمية األفراد فييا أخبلقيان كمف ثـ  -4

 إدارينا.
تخصيص أياـ دراسية في البحث العممي، كتكفير البيئة المناسبة ككذلؾ المناخ المناسب الذم  -5

 مشكبلت التَّنمية االقتصادية. يساىـ في حؿ
 البد مف استثمار العينصر البىشىًرم فيك أساس التَّنمية االقتصادية. -6
تكجيو الطُّبلب كتشجيعيـ لبللتحاؽ بالتَّخصصات الدّْراسية كالًمينية التّْي تناسب قدراتيـ  -7

 كميكليـ.
 كبأىمية العمؿ الحر. ،كتشجيعيـ عمى العمؿ ،إقامة النَّدكات الخاصة بأىمية تنشئة األبناء -8
زرع بذكر تشجيع األفراد عمى اإلسياـ في األعماؿ التَّطكعية في المجاالت التَّعميمية كغيرىا، ك  -9

 الخير في قمكبيـ لمساعدة اآلخريف في حؿ المشكبلت المتنكعة.
الدّْفاع عف الكطف في نفكس األطفاؿ، فثقافة  كغرس حبّْ  ،تكثيؼ الجيكد لمحاربة العدك -10
اركخ ال بد مف كجكدىا لحماية األمة مف تكالب األعداء عمييا كتطكيقيا مف ًقبؿ العدك الصَّ 

ديؽ.   كالصَّ
 آميف. وصم ى اُ وسم ـ عمى سي دنا محّمد، وعمى آلو وصحبو وعمى سائر الن ِبي يف.
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 : ِفْهرسج اآلياث القرآنيتاأوًل

 الصفحة رقميا طرؼ اآلية

 سورة البقرة

لىةى ًباٍليي ﴿ كيا الضَّبلى  269 16 ﴾...دىلأيكلىًئؾى الًَّذيفى اٍشتىرى

ذٍ ﴿ بُّؾى  قىاؿى  كىاً  ًئكىةً  رى اًعؿه  ًإنّْي ًلٍممىبلى ًميفىةن  اأٍلىٍرضً  ًفي جى  381 30 ﴾خى

ةى  كىأىًقيميكا﴿  352 43 ﴾الزَّكىاةى  كىآتيكا الصَّبلى

تىٍنسىٍكفى  كفى النَّاسى ًباٍلًبرّْ كى ـٍ أى ﴿أىتىٍأميري  253، 82 44 ﴾...ٍنفيسىكي

ـٍ  ٍقنىاكي زى  30 57 ﴾...﴿كيميكا ًمٍف طىيّْبىاًت مىا رى

انً  ـٍ ًمٍف بىٍعًد ًإيمى دَّ كىًثيره ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب لىٍك يىريدُّكنىكي  407 109 ﴾...كيـٍ ﴿كى

اًعيؿي ﴿ ٍسمى ـي اٍلقىكىاًعدى ًمفى اٍلبىٍيًت كىاً  ٍذ يىٍرفىعي ًإٍبرىاًىي  424 127 ﴾...كىاً 

ـٍ ًبشىٍيءو ًمفى الٍ  نَّكي لىنىٍبميكى كعً ﴿كى ٍكًؼ كىاٍلجي  329، 324 155 ﴾...خى

ٍلنىا ًمفى اٍلبىيّْنىاًت كىاٍلييدىل﴿ ا أىٍنزى  154 159 ﴾...ًإفَّ الًَّذيفى يىٍكتيميكفى مى

ًؼ المٍَّيًؿ كىالنَّيىارً ﴿ ٍمًؽ السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتبلى  32 164 ﴾...ًإفَّ ًفي خى

الن طىيّْبنا﴾ بلى  ،274 ،56 168 ﴿يىاأىيُّيىا النَّاسي كيميكا ًممَّا ًفي اأٍلىٍرًض حى
290 

ـٍ  كىافى  فىمىفٍ ﴿ ا ًمٍنكي  355 169 ﴾رىٍأًسًو... ًمفٍ  أىذنل ًبوً  أىكٍ  مىًريضن

﴾ ـٍ ٍقنىاكي زى نيكا كيميكا ًمٍف طىيّْبىاًت مىا رى  290 172 ﴿يىاأىيُّيىا الًَّذيفى آمى

مىى اٍلمىاؿى  كىآتىى﴿ بّْوً  عى ... كىاٍليىتىامىى اٍلقيٍربىى ذىًكم حي  349 177 ﴾كىاٍلمىسىاًكيفى

الن طىيّْبنا﴿يىاأىيُّيىا النَّاسي كيميكا ًممَّا ًفي اأٍلى  بلى  55 178 ﴾...ٍرًض حى

ـٍ  كيًتبى ﴿ مىٍيكي رى  ًإذىا عى ـي  حىضى دىكي  359 180 ﴾...اٍلمىٍكتي  أىحى

ٍيرنا  ٍف تىطىكَّعى خى ٍيره لىوي﴾﴿فىمى  399 184 فىييكى خى

ذىا سىأىلىؾى ًعبىاًدم   428 186 ﴾...عىنّْي فىًإنّْي قىًريبه ﴿كىاً 

ـٍ  ـٍ بىٍينىكي ، 36 188 ﴾...ًباٍلبىاًطؿً ﴿كىالى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي
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56،306 

يىكيكفى الدّْيفي ًلمًَّو﴾ تَّى الى تىكيكفى ًفٍتنىةه كى ـٍ حى قىاًتميكىي  430 193 ﴿كى

ـٍ ًإلىى﴿كىأىنٍ   172، 25 195 ﴾...التٍَّيميكىةً  ًفقيكا ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىالى تيٍمقيكا ًبأىٍيًديكي

ٍيرى الزَّاًد التٍَّقكىل﴾ ديكا فىًإفَّ خى كَّ تىزى  45 197 ﴿كى

﴾ ـٍ بّْكي نىاحه أىٍف تىٍبتىغيكا فىٍضبلن ًمٍف رى ـٍ جي مىٍيكي  297 198 ﴿لىٍيسى عى

لَّى سىعىى فً ﴿ ذىا تىكى  211 205 ﴾...اأٍلىٍرًض ًلييٍفًسدى ًفييىا يكىاً 

ًميـه﴾ ٍيرو فىًإفَّ المَّوى ًبًو عى ا تىٍفعىميكا ًمٍف خى مى ، 349،  51 215 ﴿كى
345 

ٍيًسًر قيٍؿ ًفييً  ٍمًر كىاٍلمى ًف اٍلخى ا ًإٍثـه كىًبيره ﴿يىٍسأىليكنىؾى عى ، 292، 277 219 ﴾...مى
345 

اقىرٍ  المَّوى  ييٍقًرضي  الًَّذم ذىا مىفٍ ﴿ سىننا ضن اًعفىوي  حى  261 245 ﴾...فىييضى

ًمكنا ـٍ طىاليكتى مى ـٍ ًإفَّ المَّوى قىٍد بىعىثى لىكي ـٍ نىًبيُّيي قىاؿى لىيي  102، 37 247 ﴾...﴿كى

لىٍكالى ﴿ ييـٍ  النَّاسى  المَّوً  دىٍفعي  كى  320 251 ﴾ ...ًببىٍعضو  بىٍعضى

يُّ اٍلقىيُّكـي﴾  130 255 ﴿اي الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى اٍلحى

ـي رىبّْ أىًرًني كىٍيؼى تيٍحيً  ٍذ قىاؿى ًإٍبرىاًىي ٍكتىى ﴿كىاً   147 260 ﴾...اٍلمى

ثىًؿ  ـٍ ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىمى ثىؿي الًَّذيفى ييٍنًفقيكفى أىٍمكىالىيي بَّةو ﴿مى ، 200، 133 261 ﴾...حى
363 

نَّةه﴾ ـٍ أىٍف تىكيكفى لىوي جى ديكي دُّ أىحى  118 266 ﴿أىيىكى

نيكا الًَّذيفى  يىايىاأىيُّ ﴿  347 267 ﴾...كىسىٍبتيـٍ  مىا طىيّْبىاتً  ًمفٍ  أىٍنًفقيكا آمى

ـي  الشٍَّيطىافي ﴿ ـٍ  اٍلفىٍقرى  يىًعديكي يىٍأميريكي  327، 319 268 ﴾...ًباٍلفىٍحشىاءً  كى

مىا﴿  356 270 ﴾...نىٍذرو  ًمفٍ  نىذىٍرتيـٍ  أىكٍ  نىفىقىةو  ًمفٍ  أىٍنفىٍقتيـٍ  كى

فٍ  ًىيى  فىًنًعمَّا دىقىاتً الصَّ  تيٍبديكا ًإفٍ ﴿  363 271 ﴾...تيٍخفيكىىا كىاً 

﴾ ـٍ كىأىٍنتيـٍ الى تيٍظمىميكفى ٍيرو ييكىؼَّ ًإلىٍيكي ا تيٍنًفقيكا ًمٍف خى مى  347 272 ﴿كى
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ٍربنا يىٍستىًطيعيكفى  ال﴿  334، 315 273 ﴾...األىٍرضً  ًفي ضى

بىا الى يىقيكميكفى ًإالَّ كى  ، 269، 56 275 ﴾...ا يىقيكـي الًَّذممى ﴿الًَّذيفى يىٍأكيميكفى الرّْ
317 

دىقىاتً ﴿ ييٍرًبي الصَّ بىا كى ؽي المَّوي الرّْ  282 276 ﴾يىٍمحى

بىا﴿ ا بىًقيى ًمفى الرّْ كا مى ذىري نيكا اتَّقيكا المَّوى كى ، 296، 282 278 ﴾...يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى
321  ،343 ،

401 

ٍف كىافى ذيك عيٍسرىةو فىنىًظرىةه ﴿ ٍيسىرىةو  كىاً   307 280 ﴾ًإلىى مى

نيكا ًإذىا تىدىايىٍنتيـٍ ًبدىٍيفو إً ﴿ ؿو ميسىمِّىيىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى  305 282 ﴾ ...لىى أىجى

ةه﴾ ٍقبيكضى ـٍ تىًجديكا كىاًتبنا فىًرىىافه مى لى مىى سىفىرو كى ٍف كيٍنتيـٍ عى  305 283 ﴿كىاً 

ٍسعى  ، 63، 55 286 ﴾...مىا كىسىبىتٍ يىا لىيىا ﴿الى ييكىمّْؼي المَّوي نىٍفسنا ًإالَّ كي
71 ،80 ،

253 

 سورة آؿ عمراف

مىٍيًو شىٍيءه فً   82 5 ﴾...ي اأٍلىٍرضً ﴿ًإفَّ المَّوى الى يىٍخفىى عى

ًئكىةي كىأيكليك اٍلًعٍمـً ﴿شىًيدى المَّوي أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى كىالٍ   103 18 ﴾...مىبلى

ـي المَّوي﴾ًإٍف كيٍنتيـٍ تيًحبُّ  ﴿قيؿٍ   21 31 كفى المَّوى فىاتًَّبعيكًني ييٍحًبٍبكي

ـٍ كىجى  بّْكي ٍغًفرىةو ًمٍف رى سىاًرعيكا ًإلىى مى يىا﴿كى  45 33 ﴾...نَّةو عىٍرضي

ـٍ ًبآيىةو ًمٍف ﴿ ـٍ كىرىسيكالن ًإلىى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى أىنّْي قىٍد ًجٍئتيكي بّْكي  227 49 ﴾...رى

ًمٍف أىٍىًؿ اٍلًكتىاًب مىفٍ ﴿ دّْهً  كى ٍنوي ًبًقٍنطىارو ييؤى  345 75 ﴾...ًإلىٍيؾى  ًإٍف تىٍأمى

ننا قىًميبلن ﴿ ـٍ ثىمى اًنًي كفى ًبعىٍيًد المًَّو كىأىٍيمى ، 293، 55 77 ﴾ًإفَّ الًَّذيفى يىٍشتىري
294 

ًميعنا كىالى تىفىرَّقيكا﴿ ٍبًؿ المًَّو جى  415، 88 103 ﴾كىاٍعتىًصميكا ًبحى
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 256 134 ﴾النَّاسً  عىفً  كىاٍلعىاًفيفى  اٍلغىٍيظى  كىاٍلكىاًظًميفى ﴿

ٍؤًمًنيفى ًإٍذ بىعىثى فً  مىى اٍلمي ـٍ رىسيكالن ﴿لىقىٍد مىفَّ المَّوي عى  124 164 ﴾ ...يًي

مىى ا﴾ كٍَّؿ عى ، 77، 47 159 ﴿فىًإذىا عىزىٍمتى فىتىكى
80 ،287 ،

331 

ذى المَّوي ًميثىاؽى الًَّذيفى أيكتيكا اٍلًكتىابى لى  ٍذ أىخى  152 187 ﴾ ...تيبىيّْنينَّوي ًلمنَّاسً ﴿كىاً 

 سورة النساء

ًقيبنا﴾ ـٍ رى مىٍيكي  302، 82 1 ﴿ًإفَّ المَّوى كىافى عى

ًبيثى بً  ـٍ كىالى تىتىبىدَّليكا اٍلخى  37 2 ﴾...الطَّيّْبً ﴿كىآتيكا اٍليىتىامىى أىٍمكىالىيي

عى  ـي الًَّتي جى ـٍ ًقيىامناؿى المَّ ﴿كىالى تيٍؤتيكا السُّفىيىاءى أىٍمكىالىكي ، 36،62، 26 5 ﴾...وي لىكي
85 ،385 

تَّى اٍليىتىامىى كىاٍبتىميكا﴿ ، 385، 368 6 ﴾...النّْكىاحى  بىمىغيكا ًإذىا حى
403 

ظّْ اأٍلي  ـٍ ًلمذَّكىًر ًمٍثؿي حى ًدكي ـي المَّوي ًفي أىٍكالى ، 338، 321 11 ﴾...ٍنثىيىٍيفً ﴿ييكًصيكي
355 

ارىةن ﴿ ٍف تىرىاضو  ًإالَّ أىٍف تىكيكفى ًتجى ، 302، 39 29 ﴾عى
307 

اؿً ﴿ ًلمنّْسىاءً  اٍكتىسىبيكا ًممَّا نىًصيبه  ًلمرّْجى  335 32 ﴾...نىًصيبه  كى

ًباٍلكىالً   418 36 ﴾...دىٍيًف ًإٍحسىاننا﴿كىاٍعبيديكا المَّوى كىالى تيٍشًركيكا ًبًو شىٍيئنا كى

انىاًت ﴿ ـٍ أىٍف تيؤىدُّكا اأٍلىمى  290 58 ﴾ًإلىى أىٍىًميىاًإفَّ المَّوى يىٍأميريكي

﴾ رى بىٍينىييـٍ كّْميكؾى ًفيمىا شىجى تَّى ييحى بّْؾى الى ييٍؤًمنيكفى حى  210 65 ﴿فىبلى كىرى

ٍؤًمًنيفى سىًبيبلن ﴿ مىى اٍلمي لىٍف يىٍجعىؿى المَّوي ًلٍمكىاًفًريفى عى ، 225، 30 141 ﴾كى
236 
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ٍيرى ًبالسُّكًء ًمفى  ـى  اٍلقىٍكؿً  ﴿الى ييًحبُّ المَّوي اٍلجى  422 148 ﴾...ًإالَّ مىٍف ظيًم

 سورة المائدة

نيكا أىٍكفيكا ًباٍلعيقيكدً ﴿  306 1 ﴾يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى

ٍثـً كى  مىى اإٍلً نيكا عى مىى اٍلًبرّْ كىالتٍَّقكىل كىالى تىعىاكى نيكا عى تىعىاكى ، 278، 88 2 ﴾...اٍلعيٍدكىافً ﴿كى
349 ،417 

رّْمىتٍ ﴿ ـي  حي مىٍيكي يٍ  عى ـي  تىةي اٍلمى ـي  كىالدَّ لىٍح  178 3 ﴾...اٍلًخٍنًزيرً  كى

اًربيكفى  زىاءي الًَّذيفى ييحى ، 336، 322 33 ﴾...المَّوى كىرىسيكلىوي ﴿ًإنَّمىا جى
390 

زىا  291 38 ﴾...ءن ًبمىا كىسىبىا﴿كىالسَّاًرؽي كىالسَّاًرقىةي فىاٍقطىعيكا أىٍيًديىييمىا جى

ٍيرىاًت ًإلىى ال ًميعنا﴾﴿فىاٍستىًبقيكا اٍلخى ـٍ جى  92 48 مًَّو مىٍرًجعيكي

نيكا كىاتَّقىٍكا لىكى  لىٍك أىفَّ أىٍىؿى اٍلًكتىاًب آمى ٍنييـٍ ﴿كى  45 65 ﴾...فٍَّرنىا عى

ا أيٍنًزؿى ًإلىٍيؾى مً  بّْؾى ﴿يىاأىيُّيىا الرَّسيكؿي بىمٍّْغ مى  152 67 ﴾...ٍف رى

ـى المَّوي  رَّ ٍف ييٍشًرٍؾ ًبالمًَّو فىقىٍد حى مىٍيًو الٍ ﴿ًإنَّوي مى نَّةى عى  137 72 ﴾...جى

ـي  الى ﴿ ـٍ  ًفي ًبالمٍَّغكً  المَّوي  ييؤىاًخذيكي اًنكي لىًكفٍ  أىٍيمى ـٍ  كى  356 89 ﴾...ييؤىاًخذيكي

ابي ﴿ ٍيًسري كىاأٍلىٍنصى ٍمري كىاٍلمى ا اٍلخى نيكا ًإنَّمى يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى
 ...﴾ 90 293 ،338 

نيكا الًَّذيفى  يىاأىيُّيىا﴿ ٍيدى  تىٍقتيميكا الى  آمى ـه  كىأىٍنتيـٍ  الصَّ ري  357 95 ﴾...حي

ـٍ  أيًحؿَّ ﴿ ٍيدي  لىكي طىعىاميوي  اٍلبىٍحرً  صى  189 96 ﴾كى

مىٍيكيـٍ ﴿ ـٍ عى بُّكي ـى رى رَّ  343، 59 151 ﴾...قيٍؿ تىعىالىٍكا أىٍتؿي مىا حى

 سورة األنعاـ

نى ﴿ ا ًمٍف دىابَّةو ًفي اأٍلىٍرًض كىالى طىاًئرو يىًطيري ًبجى مى ـه كى ٍيًو ًإالَّ أيمى  162 38 ﴾...احى

يَّ ًمفى اٍلمىيّْتً ﴿ًإفَّ المَّوى فىاًلؽي اٍلحىبّْ كىالنَّكىل ييٍخًرجي الٍ   201 95 ﴾...حى

نَّاتو  أىٍنشىأى  الًَّذم كىىيكى ﴿ كشىاتو  جى ٍيرى  مىٍعري كشىاتو  كىغى  202 141 ﴾...مىٍعري
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فىٍرشنا كيميكا مً  ميكلىةن كى ًمفى اأٍلىٍنعىاـً حى ـي المَّوي﴾﴿كى قىكي زى  275 142 مَّا رى

ـٍ أىالَّ تيٍشًركيكا ًبًو ﴿ مىٍيكي ـٍ عى بُّكي ـى رى رَّ  345 151 ﴾...شىٍيئناقيٍؿ تىعىالىٍكا أىٍتؿي مىا حى

ا فىاتًَّبعيكهي كىالى تىتًَّبعي   111، 85 153 ﴾...كا السُّبيؿى ﴿كىأىفَّ ىىذىا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمن

مىٍييىا ًإالَّ  سو نىفٍ  كيؿُّ  تىٍكًسبي  كىالى ﴿  172 164 ﴾أيٍخرىل ًكٍزرى  كىاًزرىةه  تىًزري  كىالى  عى

ًئؼى اأٍلىٍرًض﴾ بلى ـٍ خى عىمىكي ، 308، 108 165 ﴿كىىيكى الًَّذم جى
322 

 سورة األعراؼ

ـى  يىابىًني﴿ ٍلنىا قىدٍ  آدى ـٍ  أىٍنزى مىٍيكي ـٍ  ييكىاًرم ًلبىاسنا عى ًريشنا سىٍكآًتكي  237 26 ﴾...كى

ـى  بىًني يىا﴿ ذيكا آدى ـٍ  خي  332، 246 31 ﴾ مىٍسًجدو  كيؿّْ  ًعٍندى  ًزينىتىكي

ًحيىا﴾  23 56 ﴿كىالى تيٍفًسديكا ًفي اأٍلىٍرًض بىٍعدى ًإٍصبلى

سيكا النَّاسى أىشٍ ﴿  303، 253 85 ﴾...يىاءىىيـٍ فىأىٍكفيكا اٍلكىٍيؿى كىاٍلًميزىافى كىالى تىٍبخى

نيكا كىا لىٍك أىفَّ أىٍىؿى اٍلقيرىل آمى مىٍيًيـٍ تَّ ﴿كى  317، 45 96 ﴾...قىٍكا لىفىتىٍحنىا عى

 278، 256 157 ﴾...أٍليمّْيَّ الًَّذم﴿الًَّذيفى يىتًَّبعيكفى الرَّسيكؿى النًَّبيَّ ا

ـي ﴿ قىطٍَّعنىاىي ا أىٍسبىاطنا عىٍشرىةى  اٍثنىتىيٍ  كى  317 160 ﴾ ...أيمىمن

 سورة األنفاؿ

كا ذىاتى بى  ﴾﴿فىاتَّقيكا المَّوى كىأىٍصًمحي ـٍ  415 1 ٍيًنكي

يىٍمًشي ًفي اأٍلىٍسكىاؽً ﴿ ـى كى اًؿ ىىذىا الرَّسيكًؿ يىٍأكيؿي الطَّعىا قىاليكا مى ، 299، 83 12 ﴾كى
305 

ـي الًَّذيفى الى يىٍعًقميكفى ﴿ ُـّ اٍلبيٍك  61 22 ﴾ًإفَّ شىرَّ الدَّكىابّْ ًعٍندى المًَّو الصُّ

كنيكا  نيكا الى تىخي  80 27 ﴾كىالرَّسيكؿى  المَّوى ﴿يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى

ميكا تىنىازىعيكا كىالى ﴿ تىٍذىىبى  فىتىٍفشى ـٍ  كى كي  415، 254 46 ﴾ًريحي

ا اٍستىطىٍعتيـٍ ًمٍف قيكَّةو﴾ ـٍ مى ، 184، 123 60 ﴿كىأىًعدُّكا لىيي
226 
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ًميعنا ا ًفي اأٍلىٍرًض جى ـٍ لىٍك أىٍنفىٍقتى مى  416 63 ﴾  ...﴿كىأىلَّؼى بىٍيفى قيميكًبًي

 79 67 ﴾...أىٍف يىكيكفى لىوي أىٍسرىل ا كىافى ًلنىًبيٍّ ﴿مى 

الن طىيّْبنا﴾ بلى ًنٍمتيـٍ حى  79 69 ﴿فىكيميكا ًممَّا غى

 سورة التوبة

فٍ ﴿ ٍيمىةن  ًخٍفتيـٍ  كىاً  ـي  فىسىٍكؼى  عى  345 28 ﴾شىاءى  ًإفٍ  فىٍضًموً  ًمفٍ  المَّوي  ييٍغًنيكي

 358 29 ﴾...اآٍلًخرً  ًباٍليىٍكـً  كىالى  ًبالمَّوً  ييٍؤًمنيكفى  الى  الًَّذيفى  قىاًتميكا﴿

ؽّْ  ًديًف اٍلحى  116 33 ﴾...﴿ىيكى الًَّذم أىٍرسىؿى رىسيكلىوي ًباٍلييدىل كى

كفى  ةى  ﴿كىالًَّذيفى يىٍكًنزي  23 34 ﴾...الذَّىىبى كىاٍلًفضَّ

دىقىاتي ًلٍمفيقىرىاًء كىاٍلمىسىاًكي ا الصَّ مىٍييىا﴿ًإنَّمى  396، 353 60 ﴾...ًف كىاٍلعىاًمًميفى عى

ـٍ أىٍكًليىاءي بى ﴿ يي ، 304، 82 71 ﴾ ..ٍعضو كىاٍلميٍؤًمنيكفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بىٍعضي
402 

اًىديكا مى  ذىا أيٍنًزلىٍت سيكرىةه أىٍف آًمنيكا ًبالمًَّو كىجى  428 86 ﴾...عى رىسيكًلوً ﴿كىاً 

دىقىةن تيطىيّْريىيـٍ  ـٍ صى ٍذ ًمٍف أىٍمكىاًلًي ـٍ ًبيى  ﴿خي كّْيًي تيزى  353 103 ﴾...اكى

 363 104 ﴾...ًعبىاًدهً  عىفٍ  التٍَّكبىةى  يىٍقبىؿي  ىيكى  المَّوى  أىفَّ  يىٍعمىميكا أىلىـٍ ﴿

﴾ ـٍ كىرىسيكليوي كىاٍلميٍؤًمنيكفى مىكي ميكا فىسىيىرىل المَّوي عىمى قيًؿ اٍعمى ، 219، 123 105 ﴿كى
331 ،374 ،

383 

مىى التٍَّقكىل ًمٍف أىكَّؿً ﴿ ؽُّ يىٍكـو أى  لىمىٍسًجده أيسّْسى عى  231 108 ﴾...حى

ـٍ طىاًئفىةه ًليىتىفى   158 122 ﴾...قَّييكا ًفي الدّْيفً ﴿فىمىٍكالى نىفىرى ًمٍف كيؿّْ ًفٍرقىةو ًمٍنيي

 سورة يونس

ٍنًبًو أىٍك  انىا ًلجى رُّ دىعى ٍنسىافى الضُّ ذىا مىسَّ اإٍلً  425 12 ﴾...قىاًعدنا أىٍك قىاًئمنا﴿كىاً 

ـٍ  ثيَـّ ﴿ عىٍمنىاكي ًئؼى  جى بلى  381، 234 14 ﴾...بىٍعًدًىـٍ  ًمفٍ  اأٍلىٍرضً  ًفي خى

عىؿى  الًَّذم ىيكى ﴿ ـي  جى  265 67 ﴾...ميٍبًصرنا كىالنَّيىارى  ًفيوً  ًلتىٍسكينيكا المٍَّيؿى  لىكي
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رٍّ فىبلى  ٍف يىٍمسىٍسؾى المَّوي ًبضي  328 107 ﴾... كىاًشؼى لىوي ًإالَّ ىيكى ﴿كىاً 

 سورة ىود

تى ﴿كىأىًف اٍستىٍغفً  ـٍ مى تٍّْعكي ـٍ ثيَـّ تيكبيكا ًإلىٍيًو ييمى بَّكي كا رى  416، 47 3 ﴾ ...اعناري

ا ًمٍف دىابَّةو ًفي اأٍلىٍرًض ًإالَّ  مى مىى المًَّو ًرٍزقييىا﴿كى ، 88، 41 6 ﴾... عى
164 ،292 ،
320 ،328 

كىٍحًينىا كىاٍصنىًع اٍلفيٍمؾى ًبأىٍعييًننىا﴿ اًطٍبًني كى  223 37 ﴾...كىالى تيخى

ه  مىٍيًو مىؤلى كيمَّمىا مىرَّ عى يىٍصنىعي اٍلفيٍمؾى كى كا ًمٍنوي  ﴿كى  100 38 ﴾...ًمٍف قىٍكًمًو سىًخري

تَّى﴿ اءى  ًإذىا حى نىا جى فىارى  أىٍمري  173 40 ﴾...ًفييىا اٍحًمؿٍ  قيٍمنىا التَّنُّكري  كى

ـٍ ثيَـّ تيكبي  بَّكي كا رى يىا قىٍكـً اٍستىٍغًفري  416، 46 52 ﴾...مىاءى كا ًإلىٍيًو ييٍرًسًؿ السَّ ﴿كى

ـٍ ًفييىا﴾ كي ـٍ ًمفى اأٍلىٍرًض كىاٍستىٍعمىرى  90، 23، 16 61 ﴿ىيكى أىٍنشىأىكي

يىا قىٍكـً أىٍكفيكا اٍلًمٍكيىاؿى   256، 51 85 ﴾كىاٍلًميزىافى ًباٍلًقٍسطً  ﴿كى

﴾  77 115 ﴿كىاٍصًبٍر فىًإفَّ المَّوى الى ييًضيعي أىٍجرى اٍلميٍحًسًنيفى

مىا﴿ بُّؾى  كىافى  كى كفى  كىأىٍىمييىا ًبظيٍمـو  اٍلقيرىل ًلييٍيًمؾى  رى  328، 320 117 ﴾ميٍصًمحي

 سورة يوسؼ

مىٍيؾى أىٍحسىفى اٍلقىصى   135 3 ﴾...ًص ًبمىا﴿نىٍحفي نىقيصُّ عى

قىاًنًو ًإالَّ نىبٍَّأتي  ا ًبتىٍأًكيًموً ﴿قىاؿى الى يىٍأًتيكيمىا طىعىاـه تيٍرزى  109 37 ﴾...كيمى

دّْيؽي  يىاأىيُّ  ييكسيؼي ﴿  225 46 ﴾...ًسمىافو  بىقىرىاتو  سىٍبعً  ًفي أىٍفًتنىا الصّْ

ٍدتيـٍ  كهي ﴿قىاؿى تىٍزرىعيكفى سىٍبعى ًسًنيفى دىأىبنا فىمىا حىصى ، 85 47 ﴾...فىذىري
207،337 

قىاؿى اٍلمىًمؾي اٍئتيكًني ًبًو أىٍستىٍخًمٍصوي ًلنىٍفًسي فىمىمَّ   224 54 ﴾...ا كىمَّمىوي ﴿كى

ًميـه﴾﴿قىاؿى اجٍ  ًفيظه عى زىاًئًف اأٍلىٍرًض ًإنّْي حى مىى خى  290، 110 55 عىٍمًني عى

ًميـه﴾ فىٍكؽى كيؿّْ ًذم ًعٍمـو عى  121، 109 76 ﴿كى
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﴾ ٍفًسًديفى  308 77 ﴿كىالى تىٍبًغ اٍلفىسىادى ًفي اأٍلىٍرًض ًإفَّ المَّوى الى ييًحبُّ اٍلمي

مى ﴿قيٍؿ ىىًذًه سىًبيًمي أىٍدعيك ًإلىى المَّ   112 108 ﴾...ى بىًصيرىةو أىنىاًو عى

 سورة الرعد

كىاًسيى كىأىٍنيىارنا﴿ عىؿى ًفييىا رى  32 3 ﴾ ...كىىيكى الًَّذم مىدَّ اأٍلىٍرضى كىجى

اًكرىاته كى  ًفي اأٍلىٍرًض ًقطىعه ميتىجى نَّاته ًمٍف أىٍعنىابو ﴿كى  23 4 ﴾...جى

تَّى ييغىيّْ  ا ًبقىٍكـو حى ﴾﴿ًإفَّ المَّوى الى ييغىيّْري مى ـٍ ا ًبأىٍنفيًسًي كا مى  102 11 ري

﴾ يىٍقًدري ٍف يىشىاءي كى ٍزؽى ًلمى  41 26 ﴿المَّوي يىٍبسيطي الرّْ

 سورة إبراىيـ

ـٍ  شىكىٍرتيـٍ  لىًئفٍ ﴿ ىًزيدىنَّكي  328 7 ﴾ألى

﴾ كًَّؿ اٍلميٍؤًمنيكفى مىى اً فىٍميىتىكى  334، 47 11 ﴿كىعى

نيكا ًباٍلقى  يىاًة الدٍُّنيىاٍكًؿ الثَّاًبًت فً ﴿ييثىبّْتي المَّوي الًَّذيفى آمى  420 27 ﴾..ي اٍلحى

مىؽى  الًَّذم المَّوي ﴿  189 32 ﴾ ...السَّمىاءً  ًمفى  كىأىٍنزىؿى  كىاأٍلىٍرضى  السَّمىاكىاتً  خى

فٍ ﴿ كىىا الى  المَّوً  ًنٍعمىتى  تىعيدُّكا كىاً  ٍنسىافى  ًإفَّ  تيٍحصي  331 34 ﴾كىفَّاره  لىظىميكـه  اإٍلً

 سورة الحجر

﴾﴿ إً  اًفظيكفى نَّا لىوي لىحى ٍلنىا الذٍّْكرى كىاً  خطأ! اإلشارة  9 نَّا نىٍحفي نىزَّ
المرجعية غير 

 معٌرفة.

كىاًسيى كى  ، 323، 90 19 ﴾...أىٍنبىٍتنىا ًفييىا﴿كىاأٍلىٍرضى مىدىٍدنىاىىا كىأىٍلقىٍينىا ًفييىا رى
395 

ا نينى ﴿ مى زىاًئنيوي كى ٍف ًمٍف شىٍيءو ًإالَّ ًعٍندىنىا خى لي كىاً   90 21 ﴾...وي زّْ

 سورة النحؿ

مىقىيىا كىاأٍلىٍنعىاـى ﴿ ـٍ  خى نىاًفعي  ًدٍؼءه  ًفييىا لىكي مى ًمٍنيىا كى  273، 177 5 ﴾تىٍأكيميكفى  كى

تىٍحًمؿي ﴿ ـٍ  كى  181 7 ﴾...اأٍلىٍنفيسً  ًبًشؽّْ  ًإالَّ  بىاًلًغيوً  تىكيكنيكا لىـٍ  بىمىدو  ًإلىى أىٍثقىالىكي
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ره ىيكى الًَّذم أىٍنزىؿى ًمفى السَّ ﴿ ًمٍنوي شىجى ـٍ ًمٍنوي شىرىابه كى اًء مىاءن لىكي  208 10 ﴾...مى

ٍيتيكفى كىالنَّ  ٍرعى كىالزَّ ـٍ ًبًو الزَّ  29 11 ﴾...ًخيؿى كىاأٍلىٍعنىابى ﴿ييٍنًبتي لىكي

يىةن ﴿ ـٍ ًفي اأٍلىٍرًض ميٍختىًمفنا أىٍلكىانيوي ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى مىا ذىرىأى لىكي  300 13 ﴾...كى

رى  ًذمالَّ  كىىيكى ﴿ ا ًمٍنوي  ًلتىٍأكيميكا اٍلبىٍحرى  سىخَّ ، 191، 65 14 ﴾طىًريِّا لىٍحمن
193 ،243 

كىىا ًإفَّ المَّوى لىغىفيكره رىًحيـه﴾ ٍف تىعيدُّكا ًنٍعمىةى المًَّو الى تيٍحصي  414، 318 18 ﴿كىاً 

﴾  110 43 ﴿فىاٍسأىليكا أىٍىؿى الذٍّْكًر ًإٍف كيٍنتيـٍ الى تىٍعمىميكفى

فَّ ﴿ ـٍ  كىاً  ـٍ  لىًعٍبرىةن  اأٍلىٍنعىاـً  ًفي لىكي  178 66 ﴾...بيطيكًنوً  ًفي ًممَّا نيٍسًقيكي

بُّؾى  كىأىٍكحىى﴿  229، 185 68 ﴾..بيييكتنا اٍلًجبىاؿً  ًمفى  اتًَّخًذم أىفً  النٍَّحؿً  ًإلىى رى

ٍزًؽ فىمىا ا﴿ مىى بىٍعضو ًفي الرّْ ـٍ عى كي ؿى بىٍعضى ، 253 ،222 71 ﴾...لًَّذيفى كىالمَّوي فىضَّ
352 ،355 

ـٍ ًمٍف أىٍزكىاًجكيـٍ ﴿ عىؿى لىكي ا كىجى ـٍ أىٍزكىاجن ـٍ ًمٍف أىٍنفيًسكي عىؿى لىكي  56 72 ﴾...كىالمَّوي جى

ـٍ الى تىعٍ  ـٍ ًمٍف بيطيكًف أيمَّيىاًتكي كي  121 78 ﴾...مىميكفى شىٍيئنا﴿كىالمَّوي أىٍخرىجى

عىؿى  كىالمَّوي ﴿ ـٍ  جى ـٍ  ًمفٍ  لىكي عىؿى كى  سىكىننا بيييكًتكي ـٍ  جى  180، 177 80 ﴾...لىكي

مىؽى ظً  ـٍ ًممَّا خى عىؿى لىكي عىؿى لىكيـٍ ﴿كىالمَّوي جى الن كىجى ، 158، 212 81 ﴾...بلى
236 

ٍحسىافً ﴿  83، 19 90 ﴾ًإفَّ المَّوى يىٍأميري ًباٍلعىٍدًؿ كىاإٍلً

لىتيٍسأىليفَّ  ﴾ ﴿كى ، 262، 80 93 عىمَّا كيٍنتيـٍ تىٍعمىميكفى
384 

ًة كى ﴿اٍدعي ًإلىى  بّْؾى ًباٍلًحٍكمى سىنىةً سىًبيًؿ رى ٍكًعظىًة اٍلحى  112 125 ﴾اٍلمى

ًمفى ﴿ ميكلىةن  اأٍلىٍنعىاـً  كى فىٍرشنا حى ـي  ًممَّا كيميكا كى قىكي زى  182 142 ﴾المَّوي  رى

 سورة اإلسراء

ًسيبنا﴾ مىٍيؾى حى  82 14 ﴿اٍقرىٍأ ًكتىابىؾى كىفىى ًبنىٍفًسؾى اٍليىٍكـى عى
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ذىا﴿ ٍدنىػػػػػػا كىاً  ٍرنىػػػػػػا قىٍريىػػػػػػةن  نيٍيًمػػػػػػؾى  أىفٍ  أىرى ًفييىػػػػػػا أىمى ػػػػػػقيكا ميٍترى ػػػػػػؽَّ  ًفييىػػػػػػا فىفىسى  فىحى
مىٍييىا  ﴾...عى

16 256 

ٍف نيًريدي  ا نىشىاءي ًلمى ٍمنىا لىوي ًفييىا مى  104 18 ﴾...﴿مىٍف كىافى ييًريدي اٍلعىاًجمىةى عىجَّ

 332 26 ﴿كىالى تيبىذٍّْر تىٍبًذيرنا﴾

كىافى ﴿ًإفَّ اٍلميبىذًّْريفى كىانيك   422 27 ﴾...الشٍَّيطىافي  ا ًإٍخكىافى الشَّيىاًطيًف كى

ٍغميكلىةن  يىدىؾى  تىٍجعىؿٍ  كىالى ﴿  332، 323 29 ﴾...تىٍبسيٍطيىا كىالى  عينيًقؾى  ًإلىى مى

يَّاكيـٍ ﴿ ـٍ كىاً  ؽو نىٍحفي نىٍرزيقييي ٍشيىةى ًإٍمبلى ـٍ خى دىكي  343، 59 31 ﴾...كىالى تىٍقتيميكا أىٍكالى

تَّى يىٍبميغى أى ﴿كىالى تىٍقرى   368 34 ﴾...شيدَّهي بيكا مىاؿى اٍليىًتيـً ًإالَّ ًبالًَّتي ًىيى أىٍحسىفي حى

ا لىٍيسى لىؾى ًبًو ًعٍمـه﴾ ، 108، 98 36 ﴿كىالى تىٍقؼي مى
250 

ـٍ ًفي اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحرً ﴿ ٍمنىاىي مى ـى كىحى ٍمنىا بىًني آدى لىقىٍد كىرَّ ، 102، 32 70 ﴾...كى
108 

نينىزّْ ﴿ ا اٍلقيٍرآفً  ًمفى  ؿي كى ٍؤًمًنيفى  كىرىٍحمىةه  ًشفىاءه  ىيكى  مى  1 82 ﴾ًلٍممي

 سورة الكيؼ

ٍلنى  يىاًة الدٍُّنيىا كىمىاءو أىٍنزى ثىؿى اٍلحى ـٍ مى  22 45 ﴾...اهي ﴿كىاٍضًرٍب لىيي

ا يىاًة الدٍُّنيىا كىاٍلبىاًقيىاتي الصَّ ٍيره ﴿اٍلمىاؿي كىاٍلبىنيكفى ًزينىةي اٍلحى اتي خى  400 46 ﴾...ًلحى

مىى أىٍف تيعىمّْ  ًف ًممَّا﴿قىاؿى لىوي ميكسىى ىىٍؿ أىتًَّبعيؾى عى  119 66 ﴾...مى

 316 79 ﴾ًلمىسىاًكيفى  فىكىانىتٍ  السًَّفينىةي  أىمَّا﴿

ا كىالى ييشٍ ﴿ اًلحن بًّْو فىٍميىٍعمىٍؿ عىمىبلن صى ك ًلقىاءى رى  262 110 ﴾...ًرؾٍ فىمىٍف كىافى يىٍرجي

اًت كىانىٍت لىييـٍ ﴿ًإفَّ الًَّذيفى آمى  اًلحى ًمميكا الصَّ  136 107 ﴾...نيكا كىعى

 سورة مريـ

ًليِّا لىديٍنؾى  ًمفٍ  ًلي فىيىبٍ ﴿  355 5 ﴾كى

ـٍ يىٍأًتؾى  ﴿يىا ا لى اءىًني ًمفى اٍلًعٍمـً مى  117 43 ﴾...فىاتًَّبٍعًنيأىبىًت ًإنّْي قىٍد جى
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اًعيؿى ًإنَّوي كىافى ﴿ اًدؽى اٍلكىٍعدً  كىاٍذكيٍر ًفي اٍلًكتىاًب ًإٍسمى  292 54 ﴾...صى

قىاؿى  ًبآيىاًتنىا كىفىرى  الًَّذم أىفىرىأىٍيتى ﴿ يكتىيىفَّ  كى لىدنا مىاالن  ألى كى  234 77 ﴾كى

 سورة طو

مىا﴿  192 17 ﴾ميكسىى يىا ًبيىًميًنؾى  ًتٍمؾى  كى

ـٍ ًفييىا سيبيبلن ﴿ مىؾى لىكي سى ٍيدنا كى ـي اأٍلىٍرضى مى عىؿى لىكي ، 163 ،22 53 ﴾...الًَّذم جى
208 ،211 

ٍكا كيميكا﴿ ـٍ  كىاٍرعى يىاتو  ذىًلؾى  ًفي ًإفَّ  أىٍنعىامىكي  222 54 ﴾النُّيىى أًليكًلي آلى

قيٍؿ رىبّْ ًزٍدًني ًعٍممنا﴾  121 114 ﴿كى

 318 123 ﴾يىٍشقىى كىالى  يىًضؿُّ  فىبلى  ىيدىامى  اتَّبىعى  فىمىفً ﴿

 سورة األنبياء

اًء كيؿَّ شىيٍ  عىٍمنىا ًمفى اٍلمى يٍّ﴾﴿كىجى ، 164، 21 30 ءو حى
188 

ٍغميكلىةن ًإلىى عينيًقؾى ﴿  14 29 ﴾...كىالى تىٍجعىٍؿ يىدىؾى مى

ـٍ ًمٍف بىٍأًسكيـٍ ﴿ ـٍ ًلتيٍحًصنىكي ٍنعىةى لىبيكسو لىكي مٍَّمنىاهي صى  258 80 ﴾...كىعى

ًمفى ﴿ كفى  مىفٍ  الشَّيىاًطيفً  كى يىٍعمىميكفى  لىوي  يىغيكصي  190 82 ﴾...كى

ـٍ أي  ىىًذهً  ًإفَّ ﴿ ـٍ  كىأىنىا كىاًحدىةن  أيمَّةن  مَّتيكي بُّكي  349 92 ﴾فىاٍعبيديكفً  رى

 سورة الحج

مىٍييىا اٍلمىاءى ﴿ ٍلنىا عى تىرىل اأٍلىٍرضى ىىاًمدىةن فىًإذىا أىٍنزى  208 5 ﴾...كى

اًدؿي ًفي المًَّو ًبغى  ٍف ييجى ًمفى النَّاًس مى  110 8 ﴾...ٍيًر ًعٍمـو كىالى ىيدنل﴿كى

دي  المَّوى  فَّ أى  تىرى  أىلىـٍ ﴿  167 18 ﴾...السَّمىاكىاتً  ًفي مىفٍ  لىوي  يىٍسجي

ٍلييكفيكا﴿  357 29 ﴾نيذيكرىىيـٍ  كى

عىٍمنىاىىا كىاٍلبيٍدفى ﴿ ـٍ  جى ـٍ  المَّوً  شىعىاًئرً  ًمفٍ  لىكي ٍيره  ًفييىا لىكي  168 36 ﴾...خى
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فَّ  ظيًمميكا ًبأىنَّييـٍ  ييقىاتىميكفى  ًلمًَّذيفى  أيًذفى ﴿  321 39 ﴾...المَّوى  كىاً 

ـٍ قيميكبه يىٍعًقميكفى ًبيىا كا ًفي اأٍلىٍرًض فىتىكيكفى لىيي ـٍ يىًسيري  16 46 ﴾...﴿أىفىمى

 سورة المؤمنوف

ـٍ ًممَّا ًفي بيطي  ـٍ ًفي اأٍلىٍنعىاـً لىًعٍبرىةن نيٍسًقيكي فَّ لىكي  64 21 ﴾...كًنيىا﴿كىاً 

مىى﴿  233، 189 22 ﴾تيٍحمىميكفى  اٍلفيٍمؾً  كىعى

ايىا الرُّسيؿي كيميكا ًمفى الطَّ ﴿يىاأىيُّ  اًلحن  291 51 ﴾...يّْبىاًت كىاٍعمىميكا صى

فَّ ﴿ ـٍ  ىىًذهً  كىاً  ـٍ  كىأىنىا كىاًحدىةن  أيمَّةن  أيمَّتيكي بُّكي  351 52 ﴾فىاتَّقيكفً  رى

ا تىٍسأىليييـٍ  أىـٍ ﴿ ٍرجن رىاجي  خى بّْؾى  فىخى ٍيره  رى ٍيري  كىىيكى  خى  359 72 ﴾الرَّاًزًقيفى  خى

ا فىاتًَّبعيكهي ﴿كىأىفَّ   85 153 ﴾...كىالى تىتًَّبعيكا السُّبيؿى  ىىذىا ًصرىاًطي ميٍستىًقيمن

 سورة النور

كا﴿ ـٍ  اأٍلىيىامىى كىأىٍنًكحي اًلًحيفى  ًمٍنكي ـٍ  ًمفٍ  كىالصَّ ـٍ  ًعبىاًدكي اًئكي مى  343 32 ﴾...كىاً 

ٍليىٍستىٍعًفؼً ﴿ ا يىًجديكفى  الى  الًَّذيفى  كى تَّى ًنكىاحن  396، 344 33 ﴾...ـي ييٍغًنيىيي  حى

ثىؿي ني   217 35 ﴾...كًرًه كىًمٍشكىاةو ًفييىا﴿المَّوي نيكري السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض مى

ييٍذكىرى ًفييىا اٍسمي   267 36 ﴾...وي ﴿ًفي بيييكتو أىًذفى المَّوي أىٍف تيٍرفىعى كى

ارىةه كىالى بىيٍ  ـٍ ًتجى اؿه الى تيٍمًييًي ٍف ًذٍكًر المَّوً ﴿ًرجى  42 37 ﴾...عه عى

مىؽى  كىالمَّوي ﴿  176 45 ﴾...يىٍمًشي مىفٍ  فىًمٍنييـٍ  مىاءو  ًمفٍ  دىابَّةو  كيؿَّ  خى

 سورة الفرقاف

يىٍمًشي ًفي اأٍلىٍسكىاؽً ﴿ ـى كى اًؿ ىىذىا الرَّسيكًؿ يىٍأكيؿي الطَّعىا قىاليكا مى  308، 303 7 ﴾...كى

ًميفى ًإالَّ ﴿ ٍمنىا قىٍبمىؾى ًمفى اٍلميٍرسى ا أىٍرسى مى ـى كى ـٍ لىيىٍأكيميكفى الطَّعىا  299، 64 20 ﴾...ًإنَّيي

كىافى بىٍيفى ذىًلؾى قىكىامنا﴾ كا كى ـٍ يىٍقتيري لى ـٍ ييٍسًرفيكا كى ، 348، 332 67 ﴿كىالًَّذيفى ًإذىا أىٍنفىقيكا لى
387 

 سورة الشعراء
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ذىا مىًرٍضتي فىييكى يىٍشًفيفً ﴿  227، 60 80 ﴾كىاً 

 232 128 ﴾تىٍعبىثيكفى  ةن آيى  ًريعو  ًبكيؿّْ  أىتىٍبنيكفى ﴿

 سورة النمؿ

ٍمدي ًلمَّوً  قىاالى اٍلحى مىٍيمىافى ًعٍممنا كى سي لىقىٍد آتىٍينىا دىاكيكدى كى  102 15 ﴾...﴿كى

اهي  ًإذىا اٍلميٍضطىرَّ  ييًجيبي  أىمَّفٍ ﴿ يىٍكًشؼي  دىعى  1 62 ﴾السُّكءى... كى

 سورة القصص

ا ًإنّْي رىبّْ ﴿ ٍلتى  ًلمى ٍيرو  ًمفٍ  ًإلىيَّ  أىٍنزى  351 24 ﴾فىًقيره  خى

مىى اٍسًتٍحيىاءو قىالىتٍ  ا تىٍمًشي عى اءىٍتوي ًإٍحدىاىيمى  135 25 ﴾...﴿فىجى

ٍرتى ﴿ ًف اٍستىٍأجى ٍيرى مى ا يىا أىبىًت اٍستىٍأًجٍرهي ًإفَّ خى ، 249، 78 26 ﴾...قىالىٍت ًإٍحدىاىيمى
294 

ا آتىاؾى المَّوي الدَّارى اآٍلًخرىةى  ، 130، 42 77 ﴾...تىٍنسى نىًصيبىؾى  كىالى ﴿كىاٍبتىًغ ًفيمى
210 ،289 ،

312 

 سورة العنكبوت

ٍزؽى﴾   55 17 ﴿فىاٍبتىغيكا ًعٍندى المًَّو الرّْ

﴾ ا يىٍعًقمييىا ًإالَّ اٍلعىاًلميكفى مى ًتٍمؾى اأٍلىٍمثىاؿي نىٍضًربييىا ًلمنَّاًس كى  133، 103 43 ﴿كى

ٍف نىزَّؿى ًمفى السَّمى ﴿ ـٍ مى لىًئٍف سىأىٍلتىيي  208 63 ﴾...ٍحيىا ًبًو اأٍلىٍرضى اًء مىاءن فىأى كى

مىا﴿ يىاةي  ىىًذهً  كى لىًعبه  لىٍيكه  ًإالَّ  الدٍُّنيىا اٍلحى فَّ  كى  162 64 ﴾...اآٍلًخرىةى  الدَّارى  كىاً 

 سورة الرـو

يينىزّْؿي ًمفى السَّمىاءً ﴿ طىمىعنا كى ٍكفنا كى ـي اٍلبىٍرؽى خى ًمٍف آيىاًتًو ييًريكي  61 24 ﴾...كى

ٍمًؽ المًَّو﴾﴿فً  مىٍييىا الى تىٍبًديؿى ًلخى  154 30 ٍطرىةى المًَّو الًَّتي فىطىرى النَّاسى عى

 212 41 ﴾...سً ﴿ظىيىرى اٍلفىسىادي ًفي اٍلبىرّْ كىاٍلبىٍحًر ًبمىا كىسىبىٍت أىٍيًدم النَّا

ـٍ ًمفٍ  مىقىكي عىؿى  ﴿المَّوي الًَّذم خى ٍعؼو ثيَـّ جى  66 54 ﴾...ضى
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قىاؿى الَّذً  يمىافى لىقىٍد لىًبٍثتيـٍ ﴿كى ـى كىاإٍلً  101 56 ﴾...يفى أيكتيكا اٍلًعٍم

 سورة السجدة

زً  ري ٍكا أىنَّا نىسيكؽي اٍلمىاءى ًإلىى اأٍلىٍرًض اٍلجي ـٍ يىرى لى  22 27 ﴾...﴿أىكى

 سورة لقماف

ٍذ قىاؿى ليٍقمىافي اًلٍبًنًو كىىيكى يىًعظيوي يىابينىيَّ الى تيٍشًرٍؾ ًبالمَّوً   119 18 ﴾...﴿كىاً 

ٍكا أىلىـٍ ﴿ رى  المَّوى  أىفَّ  تىرى ـٍ  سىخَّ ا لىكي  1 20 ﴾السَّمىاكىاًت... ًفي مى

 سورة األحزاب

سىنى  ـٍ ًفي رىسيكًؿ المًَّو أيٍسكىةه حى  192، 124 21 ﴾...ةه ﴿لىقىٍد كىافى لىكي

مىٍيوً  دىقيكا مىا عىاىىديكا المَّوى عى اؿه صى ٍؤًمًنيفى ًرجى  108 23 ﴾...﴿ًمفى اٍلمي

 سورة سبأ

ًبي مىعىوي كىالطٍَّيرى  لىقىٍد آتىٍينىا دىاكيكدى ًمنَّا فىٍضبلن يىا ًجبىاؿي أىكّْ ، 227، 224 10 ﴾...﴿كى
234 ،258 ،

274 

مىٍيمىافى ﴿ ًلسي يحى  كى يىا شىٍيره  غيديكُّىىا الرّْ كىاحي ٍمنىا شىٍيره  كىرى  251، 82 12 ﴾لىوي... كىأىسى

بّْي يىٍبسيطي الرّْ ﴿ يىقٍ قيٍؿ ًإفَّ رى ٍف يىشىاءي كى  222 36 ﴾...ًدري ٍزؽى ًلمى

 سورة فاطر

﴾ ًبيرو  93 14 ﴿كىالى يينىبّْئيؾى ًمٍثؿي خى

 328 15 ﴾...كىالمَّوي  المَّوً  ًإلىى اٍلفيقىرىاءي  أىٍنتيـي  النَّاسي  يىاأىيُّيىا﴿

ا يىٍخشىى المَّوى ًمٍف ًعبىاًدًه اٍلعيمىمىاءي ﴿  103، 100 28 ﴾ًإنَّمى

ةى ًذيفى يىٍتميكفى ًكتىابى المًَّو كى ﴿ًإفَّ الَّ   24 29 ﴾...أىقىاميكا الصَّبلى

 420 43 ﴿كىالى يىًحيؽي اٍلمىٍكري السَّيّْئي ًإالَّ ًبأىٍىًمًو﴾

 سورة يس
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ٍصـً  كا اٍلًمٍحرىابى  ﴿كىىىٍؿ أىتىاؾى نىبىأي اٍلخى  127 21 ﴾ًإٍذ تىسىكَّري

ٍيتىةي أىٍحيىيٍ ﴿ ، 201، 63 33 ﴾...نىاىىا كىأىٍخرىٍجنىاكىآيىةه لىييـي اأٍلىٍرضي اٍلمى
242 

 سورة الصافات

﴾ ـٍ مىٍسئيكليكفى ـٍ ًإنَّيي ًقفيكىي ،  82، 80 24 ﴿كى
150 ،304 

 سورة الزمر

﴾  122، 102 9 ﴿قيٍؿ ىىٍؿ يىٍستىًكم الًَّذيفى يىٍعمىميكفى كىالًَّذيفى الى يىٍعمىميكفى

فَّى ًإنَّمىا﴿ كفى  ييكى اًبري  49 10 ﴾ًحسىابو  ًبغىٍيرً  أىٍجرىىيـٍ  الصَّ

دَّةه  ـٍ ميٍسكى كىييي مىى المًَّو كيجي ًة تىرىل الًَّذيفى كىذىبيكا عى يىٍكـى اٍلًقيىامى  80 60 ﴾...﴿كى

 سورة غافر

﴾ ديكري ا تيٍخًفي الصُّ مى اًئنىةى اأٍلىٍعييًف كى  83 19 ﴿يىٍعمىـي خى

مى مىٍف عىًمؿى سىيّْئىةن فىبلى ييٍجزىل ًإالَّ مً ﴿ اٍثمىيىا كى اًلحن  384، 264 40 ﴾...ٍف عىًمؿى صى

يىاًة الدٍُّنيى ﴿ نيكا ًفي اٍلحى مىنىا كىالًَّذيفى آمى ري ريسي  413 51 ﴾...اًإنَّا لىنىٍنصي

كفى ﴿ ـٍ ًإفَّ الًَّذيفى يىٍستىٍكًبري ـي اٍدعيكًني أىٍستىًجٍب لىكي بُّكي قىاؿى رى  426 60 ﴾...كى

ـٍ ًباٍلبىيّْ  مييي ـٍ ريسي اءىٍتيي كا ًبمىا ﴿فىمىمَّا جى ـٍ ًمفى اٍلًعٍمـً نىاًت فىًرحي  100 83 ﴾...ًعٍندىىي

 سورة فصمت

ا عىًمؿى  مىفٍ ﴿ اًلحن مىفٍ  فىًمنىٍفًسوً  صى ا فىعىمىٍييىا أىسىاءى  كى مى بُّؾى  كى  252 46 ﴾...رى

ًفي أىٍنفيًسًيـٍ  ـٍ آيىاًتنىا ًفي اآٍلفىاًؽ كى تَّى يىتىبىيَّفى  ﴿سىنيًريًي  99 53 ﴾...حى

 سورة الشورى

ٍزؽى ًلًعبىاًدًه لىبىغىٍكا ًفي لىٍك بىسىطى المَّوي الرّْ  333 27 ﴾ ...اأٍلىٍرضً  ﴿كى

ًمفٍ ﴿ كىارً  آيىاًتوً  كى ـً  اٍلبىٍحرً  ًفي اٍلجى  233 33 ﴾ كىاأٍلىٍعبلى
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مىى المَّوً ﴿ فىا كىأىٍصمىحى فىأىٍجريهي عى زىاءي سىيّْئىةو سىيّْئىةه ًمٍثمييىا فىمىٍف عى  71 40 ﴾...كىجى

 الزخرؼ سورة

مىؽى  كىالًَّذم﴿ عىؿى  كيمَّيىا اأٍلىٍزكىاجى  خى ـٍ  كىجى  183 12 ﴾...اٍلفيٍمؾً  ًمفى  لىكي

بّْؾى نىٍحفي قىسىٍمنىا بىٍينىييـٍ  ـٍ يىٍقًسميكفى رىٍحمىتى رى  236، 40 32 ﴾...﴿أىىي

 سورة األحقاؼ

الىييـٍ ﴿ ـٍ أىٍعمى فّْيىيي ًلييكى ًمميكا كى اته ًممَّا عى ًلكيؿٍّ دىرىجى ، 36، 90 19 ﴾...كى
336 ،352 

بىرى أيكليك اٍلعىٍزـً ًمفى الرُّسيًؿ﴾  77 35 ﴿فىاٍصًبٍر كىمىا صى

 سورة الفتح

مىٍيوي المَّوى فىسىييٍؤًتيًو أىٍجرنا عىًظيمنا﴿ ٍف أىٍكفىى ًبمىا عىاىىدى عى مى  293، 264 10 ﴾كى

 سورة الحجرات

كا بى  ا اٍلميٍؤًمنيكفى ًإٍخكىةه فىأىٍصًمحي ـٍ كىاتَّقيكا﴿ًإنَّمى ٍيكي كى ، 350، 88 10 ﴾...المَّوى  ٍيفى أىخى
418 

 سورة ؽ

ـٍ كىٍيؼى بىنىٍينىاىىا كىزى  اًء فىٍكقىيي كا ًإلىى السَّمى ـٍ يىٍنظيري  125 6 ﴾...يَّنَّاىىا﴿أىفىمى

 سورة الذاريات

ًفي﴿ ؽّّ  أىٍمكىاًلًيـٍ  كى كـً  ًلمسَّاًئؿً  حى  353، 19 19 ﴾كىاٍلمىٍحري

ًفي اأٍلىرٍ   199 20 ﴾آيىاته ًلٍمميكًقًنيفى  ضً ﴿كى

ًفي السَّمى ﴿ ا تيكعىديكفى كى مى ـٍ كى  88، 40 22 ﴾اًء ًرٍزقيكي

مىٍقتي اٍلًجفَّ كى  مىا خى ٍنسى ًإالَّ ًليىٍعبيديكفً ﴿كى  391، 42 56 ﴾اإٍلً

 سورة النجـ

مىا﴿  1 3 ﴾اٍليىكىل عىفً  يىٍنًطؽي  كى
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 328 39 ﴾ىًلئٍلًٍنسىاًف ًإالَّ مىا سىعى  كىأىٍف لىٍيسى ﴿

 سورة القمر

﴾ ره ـٍ كيؿُّ ًشٍربو ميٍحتىضى ـٍ أىفَّ اٍلمىاءى ًقٍسمىةه بىٍينىيي نىبٍّْئيي  208 28 ﴿كى

 سورة الواقعة

ابي ﴿ ا الشّْمىاؿً  كىأىٍصحى ابي  مى  333 41 ﴾الشّْمىاؿً  أىٍصحى

 205، 194 63 ﴾تىٍحريثيكفى ﴿أىفىرىأىٍيتيـٍ مىا 

 سورة الحديد

ـٍ أى كى ﴿ ﴾ىيكى مىعىكي ا تىٍعمىميكفى بىًصيره ا كيٍنتيـٍ كىالمَّوي ًبمى  82 4 ٍيفى مى

ـٍ ميٍستىٍخمىًفيفى ًفيًو﴾ عىمىكي  307، 36 7 ﴿كىأىٍنًفقيكا ًممَّا جى

ـٍ أىالَّ تيٍنًفقيك  ا لىكي مى ًلمَّوً ﴿كى  346 10 ﴾...ا ًفي سىًبيًؿ المًَّو كى

نيكا أىٍف تىٍخشى  ـٍ يىٍأًف ًلمًَّذيفى آمى ـٍ ًلًذٍكًر المَّوً عى قيميكبي ﴿أىلى  104 16 ﴾...يي

﴾ ـٍ مىٍيًي  42 27 ﴿كىرىٍىبىاًنيَّةن اٍبتىدىعيكىىا مىا كىتىٍبنىاىىا عى

ـٍ  نيكا اتَّقيكا المَّوى كىآًمنيكا ًبرىسيكًلًو ييٍؤًتكي  121 28 ﴾...ًكٍفمىٍيفً  ﴿يىاأىيُّيىا الًَّذيفى آمى

 سورة المجادلة

نيكا ﴾ ﴿يىٍرفىًع المَّوي الًَّذيفى آمى اتو ـى دىرىجى ـٍ كىالًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم ، 101، 62 11 ًمٍنكي
103 ،118 ،
129 ،385 

 سورة الحشر

لً  مىى رىسيكًلًو ًمٍف أىٍىًؿ اٍلقيرىل فىًممًَّو كى ا أىفىاءى المَّوي عى ، 296، 85 7 ﴾...مرَّسيكؿً ﴿مى
336 

يمىافى ًمٍف قىٍبمً  ـٍ ييحً ﴿كىالًَّذيفى تىبىكَّءيكا الدَّارى كىاإٍلً  423، 402 9 ﴾...بُّكفى ًي

بَّ  ـٍ يىقيكليكفى رى اءيكا ًمٍف بىٍعًدًى  395 10 ﴾...نىا اٍغًفٍر لىنىا﴿كىالًَّذيفى جى

 سورة الممتحنة
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ـٍ ﴿ ـٍ ييقىاًتميككي ًف الًَّذيفى لى ـي المَّوي عى  29 8 ﴾...ًفي الدّْيفً الى يىٍنيىاكي

 سورة الصؼ

نيكا لً   116 2 ﴾قيكليكفى مىا الى تىٍفعىميكفى ـى تى ﴿يىاأىيُّيىا الًَّذيفى آمى

فِّا  428 4 ﴾...﴿ًإفَّ المَّوى ييًحبُّ الًَّذيفى ييقىاًتميكفى ًفي سىًبيًمًو صى

 سورة الجمعة

ـٍ آيىا مىٍيًي ـٍ يىٍتميك عى يّْيفى رىسيكالن ًمٍنيي  150، 110 2 ﴾...ًتوً ﴿ىيكى الًَّذم بىعىثى ًفي اأٍليمّْ

ثىؿي الًَّذيفى حي ﴿ ثىًؿ اٍلًحمىارً مى ـٍ يىٍحًمميكىىا كىمى  122 5 ﴾...مّْميكا التٍَّكرىاةى ثيَـّ لى

كا فً  ةي فىاٍنتىًشري فىًإذىا قيًضيىًت الصَّبلى ، 219، 42 10 ﴾...ي اأٍلىٍرضً ﴿ى
290 ،331 ،

381 

تىرىكيكؾى قىاًئمنا﴿ كا ًإلىٍييىا كى ارىةن أىٍك لىٍيكنا اٍنفىضُّ ذىا رىأىٍكا ًتجى  291 11 ﴾كىاً 

 سورة المنافقوف

ـٍ أىٍمكى  نيكا الى تيٍمًيكي ديكيـٍ ﴿يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى ـٍ كىالى أىٍكالى  36 9 ﴾...اليكي

ـٍ ًمٍف قىٍبًؿ أىٍف ﴿ ٍقنىاكي زى ـي اٍلمىٍكتي كىأىٍنًفقيكا ًمٍف مىا رى دىكي  398 10 ﴾...يىٍأًتيى أىحى

 سورة التغابف

ا اٍستىطىٍعتي   24 16 ﴾...اٍسمىعيكا كىأىًطيعيكاـٍ كى ﴿فىاتَّقيكا المَّوى مى

 سورة الطالؽ

ٍف يىتًَّؽ ا مى ا﴿كى ، 47، 45 2 ﴾لمَّوى يىٍجعىٍؿ لىوي مىٍخرىجن
288 ،239 ،
328 ،415 

مىفٍ ﴿ كَّؿٍ  كى مىى يىتىكى ٍسبيوي  فىييكى  المَّوً  عى  332 3 ﴾حى

ٍف يىتًَّؽ المَّوى يىجٍ  مى ، 45،328 4 ﴾عىٍؿ لىوي ًمٍف أىٍمًرًه ييٍسرنا﴿كى
415 
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 الصفحة رقميا طرؼ اآلية

 سورة الممؾ

عىؿى  الًَّذم ىيكى ﴿ ـي  جى نىاًكًبيىا ًفي فىاٍمشيكا ذىليكالن  اأٍلىٍرضى  لىكي ، 381، 331 15 ﴾...مى
383 

مىى كىٍجًيًو أىٍىدىل أىمٍَّف يىٍمًشي سى  ٍف يىٍمًشي ميًكبِّا عى  79 22 ﴾...ًكيِّا﴿أىفىمى

 سورة القمـ

ميؽو عىًظيـو ﴿كى  نَّؾى لىعىمىى خي  308 4 ﴾اً 

 نوح سورة

كا رى  فَّارنا﴿فىقيٍمتي اٍستىٍغًفري ـٍ ًإنَّوي كىافى غى ، 318، 46 10 ﴾بَّكي
328 ،416 

 سورة المزمؿ

ا تىيىسَّرى ًمفى اٍلقيٍرآًف  ـى أىٍف سىيىكيكفي ﴿فىاٍقرىءيكا مى ًم  428 20 ﴾...عى

 سورة المدثر

 384، 80 38 ﴿كيؿُّ نىٍفسو ًبمىا كىسىبىٍت رىًىينىةه﴾

 سورة القيامة

ٍنسىافي أىٍف ييٍترىؾى سيدنل﴾ ، 224، 84 36 ﴿أىيىٍحسىبي اإٍلً
289 

 سورة اإلنساف

بًّْو مً ﴿ مىى حي ـى عى ييٍطًعميكفى الطَّعىا يىًتيمنا كىأىًسيرناكى  419، 349 8 ﴾ٍسًكيننا كى

 سورة النازعات

اىىا﴿كىا  208 30 ﴾أٍلىٍرضى بىٍعدى ذىًلؾى دىحى

 سورة عبس

ٍنسى  فىٍميىٍنظيرً ﴿  194 24 ﴾طىعىاًموً  ًإلىى افي اإٍلً

بِّا  29 27 ﴾﴿فىأىٍنبىٍتنىا ًفييىا حى
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 الصفحة رقميا طرؼ اآلية

 سورة المطففيف

ٍيؿه ًلٍمميطىفًّْفيفى  مىى النَّاًس يىٍستىٍكفيكفى  ،﴿كى  303، 51 1 ﴾...الًَّذيفى ًإذىا اٍكتىاليكا عى

ًفي ذىًلؾى فىٍميىتىنىافىًس اٍلميتىنىاًفسيكفى ﴿  92 26 ﴾كى

 سورة الغاشية

كفى  ﴿أىفىبلى  ًمقىتٍ يىٍنظيري ًبًؿ كىٍيؼى خي  125 17 ﴾ًإلىى اإٍلً

 سورة الفجر

تىٍأكي   24 19 ﴾ميكفى التُّرىاثى أىٍكبلن لىمِّا﴿كى

 سورة النبأ

ٍلنىا ًمفى  ا ﴿كىأىٍنزى اجن  22 14 ﴾...اٍلميٍعًصرىاًت مىاءن ثىجَّ

 سورة عبس

ٍنسىافي ًإلىى طىعىاًموً ﴿فىٍميىٍنظي   22 24 ﴾ًر اإٍلً

 لضحىسورة ا

 384 1 ﴾ضُّحىى﴿كىال

 سورة الشرح

 323، 219 7 ﴾فىاٍنصىبٍ  فىرىٍغتى  فىًإذىا﴿

 سورة العمؽ

بّْؾى الَّ  مىؽى ﴿اٍقرىٍأ ًباٍسـً رى  100، 99 1 ﴾ًذم خى

مَّ   99 4 ﴾ـى ًباٍلقىمىـً ﴿الًَّذم عى

ٍنسىافى  ًإفَّ  كىبلَّ ﴿  333 6 ﴾لىيىٍطغىى اإٍلً

 سورة الزلزلة

ٍف يىٍعمىٍؿ مً  ٍيرنا يىرىهي ٍثقىاؿى ذىرَّةو ﴿فىمى  384 7 ﴾خى

 سورة العصر
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 الصفحة رقميا طرؼ اآلية

 384 1 ﴾﴿كىاٍلعىٍصرً 

 سورة قريش

﴾ ًؼ قيرىٍيشو يبلى  268 1 ﴿إًلً

ٍكؼو ا﴿ ـٍ ًمٍف خى نىيي كعو كىآمى ـٍ ًمٍف جي  27 4 ﴾لًَّذم أىٍطعىمىيي

 سورة الكوثر

ؿّْ ﴿ بّْؾى  فىصى ٍر  ًلرى  368 2 ﴾كىاٍنحى
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 النَّبىيت واألثارج األحاديث : ِفْهرسثانًيا

الحكػػػػػـ عمػػػػػى  الراوي األعمى طرؼ الحديث ـ
 الصفحة الحديثإسناد 

مىٍييىا  -1 دٍَّؽ عى ...اٍبدىٍأ ًبنىٍفًسؾى فىتىصى  363 مسمـ أبك ىريرة 
مىمىؾى   -2 جابر بف عبد  ...قيٍمتي  "أىتىًبيعي جى

 ا
 53 البخارم

ٍنيىا   -3 تىٍسأىلييىا ًفي أىتىٍتيىا بىًريرىةي رىًضيى المَّوي عى
 ...ًكتىابىًتيىا

 139 البخارم عائشة

؟  -4 ا اٍلميٍفًمسي كفى مى  149، 126 مسمـ أبك ىريرة ...أىتىٍدري
 24 مسمـ أبك ىريرة ...اتَّقيكا المَّعَّانىٍيفً   -5
حذيفة بف  ...ٍف ًعبىاًدًه آتىاهي اي أيًتيى اي ًبعىٍبدو مً   -6

 اليماف
 52 مسمـ

 280 البخارم أبك ىريرة لىٍيمىةى أيٍسًرمى ًبًو  ًو أيًتيى رىسيكؿي المَّ   -7
مالؾ بف  ...ًفي نىفىرو ًمٍف قىٍكًمي أىتىٍيتي النًَّبيَّ   -8

 الحكيرث
 149 البخارم

سّْده بيٍردىةن  أىتىٍيتي النًَّبيَّ   -9 ...كىىيكى ميتىكى خباب بف  
 األرت

 420 البخارم

نىٍحفي شىبىبىةه أىتىٍينىا النًَّبيَّ   -10 مىٍيمىافى  ...، كى أىًبي سي
اًلًؾ ٍبًف  مى
ٍيًرثً  كى  الحي

 158، 148 البخارم

ـى رىسيكؿي   -11 ـي اً  اٍحتىجى كىافى الى يىٍظًم ، كى
دنا أىٍجرىهي   253 مسمـ أنس بف مالؾ ...أىحى

ـى   -12 ـى  كىأىٍعطىى اٍحتىجى ا جَّ عبد ا بف  ...أىٍجرىهي  الحى
 229 البخارم عباس

رىةو   -13 كًني ًبشىجى ثى أىٍخًبري ثىؿي مى عبد ا بف  ...مييىا مى
 عمر

 117 البخارم

ًميٍّ تىٍمرىةن ًمٍف تىٍمرً   -14 سىفي ٍبفي عى ذى اٍلحى  138 مسمـ أبك ىريرة ...أىخى
ـٍ إف   -15 ليكي كى ـٍ خى ، 252، 71 البخارم أبك ىريرة ...ًإٍخكىانيكي
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الحكػػػػػـ عمػػػػػى  الراوي األعمى طرؼ الحديث ـ
 الصفحة الحديثإسناد 

254 ،265 
ٍبدنا نىادىل ًجٍبًريؿى   -16  21 رمالبخا أبك ىريرة ...ًإذىا أىحىبَّ المَّوي عى
مىى أىٍىًمًو يىٍحتىًسبييىا  -17 ؿي عى  256 البخارم أبك مسعكد ...ًإذىا أىٍنفىؽى الرَّجي
 240 مسمـ أبك ىريرة ...ًشٍسعي  اٍنقىطىعى  ًإذىا  -18
ابى   -19 ـي فىاٍجتىيىدى ثيَـّ أىصى اًك ـى الحى كى عبد ا بف  ...ًإذىا حى

عمرك بف 
 العاص

 110 البخارم

 167 مسمـ أبك ىريرة ...بً ًإذىا سىافىٍرتيـٍ ًفي اٍلًخصٍ   -20
عبد الرحمف بف  ...ًإذىا سىًمٍعتيـٍ ًبًو ًبأىٍرضو فىبلى تىٍقدىميكا  -21

 عكؼ
 61 البخارم

انىةي فىاٍنتىًظًر السَّاعىةى   -22 يّْعىًت األىمى  ...ًإذىا ضي
 البخارم أبك ىريرة

81 ،115 ،
253 

ا بف  عبد ...ًإذىا كيٍنتيـٍ ثىبلىثىةن، فىبلى يىتىنىاجىى رىجيبلىفً   -23
 مسعكد

 120 البخارم

ميوي   -24 ٍنوي عىمى ٍنسىافي اٍنقىطىعى عى  ...ًإذىا مىاتى اإٍلً
 مسمـ أبك ىريرة

62 ،385 ،
101 ،367 

ًدكيـٍ   -25  134 البخارم أبك ىريرة ...أىرىأىٍيتيـٍ لىٍك أىفَّ نىيىرنا ًببىاًب أىحى
ـي أيمًَّتي ًبأيمًَّتي أىبيك بىٍكرو   -26  73 حصحي أنس بف مالؾ ...أىٍرحى
كا  -27 جابر بف عبد  ...النّْعىاؿً  ًمفى  اٍستىٍكًثري

 241 مسمـ ا

ليكيفَّ يىدنا  -28 اقنا ًبي أىٍطكى ...أىٍسرىعيكيفَّ لىحى  365 مسمـ عائشة 
جابر بف عبد  ... اً  رىسيكؿي  ًمنّْي اٍشتىرىل  -29

 270، 53 مسمـ ا

ف عبد ا ب اٍشتىكىى سىٍعدي ٍبفي عيبىادىةى شىٍككىل لىوي   -30
 141 البخارم عمر

ا، فىأىتىى   -31 ٍيبىرى أىٍرضن ابى عيمىري ًبخى أىصى
...النًَّبيَّ   

عبد ا بف 
 367 البخارم عمر
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الحكػػػػػـ عمػػػػػى  الراوي األعمى طرؼ الحديث ـ
 الصفحة الحديثإسناد 

ٍبدنا لىوي   -32 ؿه ًمٍف بىًني عيٍذرىةى عى ...أىٍعتىؽى رىجي جابر بف عبد  
 ا

 347، 350 مسمـ

ميعىًة كىاٍغًسميكا  -33 عبد ا بف  ...اٍغتىًسميكا يىٍكـى الجي
 عباس

 271 بخارمال

ؿي   -34 ؿي ًدينىارو ييٍنًفقيوي الرَّجي ...أىٍفضى  363 مسمـ ثكباف بف بجدد 
قىٍد ذىىىبىتٍ   -35 اًحبىاًف ًلي، كى المقداد بف  ...أىٍقبىٍمتي أىنىا كىصى

 عمرك
 143 مسمـ

بىٍيفى ًإٍخكىاًننىا النًَّخيؿى   -36 ـٍ بىٍينىنىا كى  208 البخارم أبك ىريرة ...اٍقًس
مّْي  النًَّبيُّ أكاف   -37  240، 182 البخارم أنس بف مالؾ  ؟.نىٍعمىٍيوً  ًفي ييصى
نًَّة؟  -38 مىى أىٍىًؿ الجى ـٍ عى  126 البخارم حارثة بف كىب ...أىالى أىديلُّكي
مىى مى   -39 ـٍ عى ك اي ًبوً أىالى أىديلُّكي  127 مسمـ أبك ىريرة ...ا يىٍمحي
ـي الغىاًئبى   -40  157 البخارم بكرةأبك  ...أىالى ًلييبىمًّْغ الشَّاًىدي ًمٍنكي
مىسى   -41 اءى فىجى ، جى  133 البخارم عائشة ...أىالى ييٍعًجبيؾى أىبيك فيبلىفو
ـٍ تىرىٍم أىفَّ قىٍكمىًؾ لىمَّا بىنىٍكا الكىٍعبىةى   -42  223 البخارم عائشة ...أىلى
ـي  أىمَّا بىٍعدي، أىيُّيىا  -43 النَّاسي ًإنَّوي نىزىؿى تىٍحًري

ٍمرً   ...الخى
عمر بف 
 الخطاب

 278 رمالبخا

مىى سىٍبعىًة أىٍعظيـو   -44 دى عى عبد ا بف  ...أيًمٍرتي أىٍف أىٍسجي
 عباس

 141 البخارم

45-  
ـٍ ييٍجمىعي ًفي بىٍطًف أيمّْوً  دىكي  ...ًإفَّ أىحى

عبد ا بف 
 مسعكد

 40 البخارم

ميكا  -46 ًإفَّ األىٍشعىًريّْيفى ًإذىا أىٍرمى
...ًفي الغىٍزكً   أبك مكسى  

 البخارم األشعرم
350 ،402 ،
419 ،431 

ًضرىةه   -47 ٍمكىةه خى أبك سعيد  ...ًإفَّ الدٍُّنيىا حي
 مسمـ الخدرم

36 ،137 ،
381 

مىٍينىا  -48 ـٍ تيٍكتىٍب عى  384، 43 صحيح عائشة ...ًإفَّ الرٍَّىبىاًنيَّةى لى
ا يىتىبىيَّفي   -49 ًة، مى  137 مسمـ أبك ىريرة ...ًإفَّ اٍلعىٍبدى لىيىتىكىمَّـي ًباٍلكىًممى
قَّوي  حىؽٍّ  ًذم كيؿَّ  أىٍعطىى قىدٍ  وى المَّ  ًإفَّ   -50  360 حسف أبك أمامة حى
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الحكػػػػػـ عمػػػػػى  الراوي األعمى طرؼ الحديث ـ
 الصفحة الحديثإسناد 

...فىبلى   
قىاؿى ًإفَّ المَّوى كىًرهى لى   -51 ـٍ ثىبلىثنا: ًقيؿى كى ...كي المغيرة بف  

 394 البخارم شعبة

ـى اٍنًتزى   -52 اًإفَّ المَّوى الى يىٍقًبضي الًعٍم عبد ا بف  ...اعن
عمرك بف 
 العاص

 109 البخارم

ًركيـٍ  ًإفَّ اى   -53 كى  90 مسمـ أبك ىريرة ...الى يىٍنظيري ًإلىى صي
ـٍ يىٍبعىٍثنً   -54 جابر بف عبد  ...ي ميعىنّْتناًإفَّ اى لى

 ا
 112 مسمـ

ٍمرً   -55 ـى بىٍيعى الخى رَّ جابر بف عبد  ...ًإفَّ المَّوى كىرىسيكلىوي حى
 ا

 282، 281 البخارم

دي  عىًمؿى  ًإذىا ييًحبُّ  المَّوى  ًإفَّ   -56 ـٍ أىحى  ...عىمىبلن  كي
 ضعيؼ عائشة

262 ،289 ،
384 

عمر بف  ...ًإفَّ اى يىٍرفىعي ًبيىذىا اٍلًكتىاًب أىٍقكىامنا  -57
 الخطاب

 103 مسمـ

ٍيًد رىسيكًؿ المًَّو   -58 مىى عى أىفَّ المىٍسًجدى كىافى عى
 ٍبًنيِّا  ...مى

عبد ا بف 
 عمر

 232 البخارم

مى   -59 ـى ًإذىا أىٍنفىؽى عى ى أىٍىًمًو نىفىقىةن، ًإفَّ اٍلميٍسًم
...ًسبييىاكىىيكى يىٍحتى   

أبك مسعكد 
 البدرم

 364 مسمـ

نىاًبرى ًإفَّ اٍلميٍقًسًطيفى عً   -60 مىى مى عبد ا بف  ...ٍندى اً عى
عمرك بف 
 العاص

 84 مسمـ

أبك مكسى  ...ًإفَّ الميٍؤًمفى ًلٍمميٍؤًمًف كىاٍلبيٍنيىافً   -61
 األشعرم

 البخارم
21 ،140 ،
349 ،417 

ٍف بىٍيًع ثىمىًر  أىفَّ النًَّبيَّ   -62 نىيىى عى
 212 مسمـ أنس بف مالؾ ...النٍَّخؿً 

 342 البخارمعركة بف أبي  ًبوً  لىوي  يىٍشتىًرم ًدينىارنا أىٍعطىاهي أف النَّبي "   -63
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الحكػػػػػـ عمػػػػػى  الراوي األعمى طرؼ الحديث ـ
 الصفحة الحديثإسناد 

...شىاةن   الجعد 
 ...األيتىًبيَّةً  اٍستىٍعمىؿى اٍبفى  أىفَّ النًَّبيَّ   -64

أبك حميد 
 الساعدم

 مسمـ
83 ،132 ،
251 ،266 ،

393 
ا ًمٍف  أىفَّ النًَّبيَّ   -65 اٍشتىرىل طىعىامن

 306، 269 البخارم عائشة ...يىييكًدمٍّ 

ميعىاذنا ًإلىى اٍليىمىفً  أىفَّ النًَّبيَّ   -66 أبك مكسى  ...بىعىثىوي كى
 278، 113 مسمـ األشعرم

بلىءى  أىفَّ النًَّبيَّ   -67 ؿى الخى عبد ا بف  ...دىخى
 89 البخارم عباس

ؿى  أفَّ النَّبي   -68 اًئطنا دىخى عبد ا بف  ...ًلرىجيؿو  حى
 174 صحيح جعفر

ًصيره  أىفَّ النًَّبيَّ   -69  244 البخارم عائشة ...كىافى لىوي حى
 256، 216 مسمـ أنس بف مالؾ ...مىرَّ ًبقىٍكـو ييمىقّْحيكفى  أىفَّ النًَّبيَّ   -70
...أىفَّ النًَّبيَّ اٍشتىرىل طىعىامنا ًمف  -71  305 البخارم عائشة 
...ًإلىى اليىمىفً  أىفَّ النًَّبيَّ بىعىثى ميعىاذنا  -72 عبد ا بف  

 عباس
 352 البخارم

مىى   -73 مىسى ذىاتى يىٍكـو عى أىفَّ النًَّبيَّ جى
...الًمٍنبىرً   

أبك سعيد 
 الخدرم

 369 البخارم

ؿه  أىفَّ النًَّبيَّ   -74 ، كىًعٍندىهي رىجي دّْثي ا ييحى كىافى يىٍكمن
...ٍىًؿ البىاًديىةً ًمٍف أى   

 382 البخارم أبك ىريرة

ـي  الى  النٍَّذرى  ًإفَّ   -75 ري  كىالى  شىٍيئنا ييقىدّْ ...ييؤىخّْ عبد ا بف  
 عمر

 357 البخارم

مىى رىسيكًؿ اً   -76 ًف قىًدميكا عى  73 مسمـ أنس بف مالؾ ...أىفَّ أىٍىؿى اٍليىمى
ى يىٍكـى اٍلًقيىا  -77 ؿى النَّاًس ييٍقضى  107 مسمـ أبك ىريرة ...ةً مى ًإفَّ أىكَّ
ا ًإفَّ بىٍيفى   -78 ىيَّامن ٍبًد المًَّو بف  ...يىدىًم السَّاعىًة ألى عى

مسعكد، كىأىًبي 
 101 البخارم
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 األشعرم ميكسىى
يَّاطنا دىعىا رىسيكؿى المًَّو   -79  241، 240 البخارم أنس بف مالؾ ...ًإفَّ خى
اًؿ المَّوً   -80 كفى ًفي مى كَّضي االن يىتىخى  37 البخارم خكلة األنصارية ...ًإفَّ ًرجى
 128 البخارم أبك ىريرة ...، فىقىاؿى أىفَّ رىجيبلن أىتىى النًَّبيَّ   -81
: أىخً ، أىفَّ رىجيبلن أىتىى النًَّبيَّ   -82 أبك سعيد  ...يفىقىاؿى

 البخارم الخدرم
185 ،230 ،

276 
أىفَّ رىجيبلن أىتىى النًَّبيَّ ، فىبىعىثى ًإلىى   -83

...ًنسىاًئوً   
 419 البخارم ك ىريرةأب

ـى ًسٍمعىةن كىىيكى ًفي  -84  295 البخارم ابف أبي أكفى ...أىفَّ رىجيبلن أىقىا
ا بيف أىفَّ رىجيبلن سىأىؿى النًَّبيَّ   -85 غنمن

 جبميف...
 319 مسمـ أنس بف مالؾ

اًر أىتىى النًَّبيَّ    -86 أىفَّ رىجيبلن ًمفى اأٍلىٍنصى
...يىٍسأىليوي   حسف أنس بف مالؾ 

340 ،391 ،
393 

ـى   -87 اصى اًر خى أىفَّ رىجيبلن ًمفى األىٍنصى
بىي  ر...الزُّ

عبد ا بف 
 الزبير

 212 البخارم

ؿو   -88 أىفَّ رىسيكؿى اً  اٍستىٍسمىؼى ًمٍف رىجي
...بىٍكرنا  

 344 مسمـ أبك رافع

رىجى   المَّوً  رىسيكؿى  أىفَّ   -89 مىعىوي  "خى عبد ا بف  ...ًببلىؿه  كى
 عباس

 275، 246 البخارم

اًلسه  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو   -90  155 البخارم أبك كاقد الميثي ...بىٍينىمىا ىيكى جى
رىجى ًحيفى زىاغىتً  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو   -91  120 البخارم أنس بف مالؾ ...خى
قىطىعى نىٍخؿى بىًني  أىفَّ رىسيكؿى اً   -92

 ...النًَّضير
عبد ا بف 

 213 مسمـ عمر

اتىـى  لىًبسى   اً  رىسيكؿى  أىفَّ   -93 ةو  خى  247 مسمـ أنس بف مالؾ ...ًفضَّ
ٍبرىةً  أىفَّ رىسيكؿى اً   -94 مىى صي  ...مىرَّ عى

 مسمـ أبك ىريرة
55 ،83 ،
282 ،298 ،

305 
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ٍذؼً  ًإفَّ رىسيكؿى اً   -95 عبد ا بف  ...نىيىى عىًف اٍلخى
 مغفؿ

 169 مسمـ

نىيىى عىٍف ثىمىًف  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو   -96
 ...ٍمبً الكى 

 280 البخارم أبك مسعكد

97-  
ٍف ليقىطىةً  أىفَّ رىسيكؿى اً   ...نىيىى عى

عبد الرحمف بف 
 عثماف التيمي

 39 مسمـ

أف رسكؿ ا نىيى أف تيتمقى السّْمع   -98
 حتى...

عبد ا بف 
 عمر

 309 مسمـ

99-  ، يَّةى  أىفَّ ًرٍعبلن ، كىعيصى ذىٍككىافى ...كى  332 البخارم أنس بف مالؾ 
مىى فىرىسو لىوي ًفي سىًبيؿً أى   -100 مىؿى عى  فَّ عيمىرى حى

...المَّوً   
عبد ا بف 

 عمر
 367 البخارم

ـٍ فىًسيمىةه   -101 ًدكي ًبيىًد أىحى  197 صحيح أنس بف مالؾ ...ًإٍف قىامىًت السَّاعىةي كى
ٍرأىةً   -102 ـٍ شىٍأفي المى ٍيشنا أىىىمَّيي  83 البخارم عائشة ...أىفَّ قيرى
جابر بف عبد  ...أىٍدًكيىًتكيـٍ  ًمفٍ  ءو شىيٍ  ًفي كىافى  ًإفٍ   -103

 ا
 230 البخارم

رىةن الى  ًإفَّ ًمفى   -104 ًر شىجى عبد ا بف  ....الشَّجى
عمرك بف 
 العاص

 149 البخارم

 186 البخارم أنس بف مالؾ ...سىقىـه  ًبًيـٍ  كىافى  نىاسنا أىفَّ   -105
اًر سىػأىليكا رىسيػكؿى المَّػًو   -106 ًإفَّ نىاسنا ًمفى األىٍنصى

 أىٍعطىاىيـٍ ، فى... 
أبك سعيد 
 الخدرم

 البخارم
49 ،330 ،

399 
أىرىادى أىٍف يىٍكتيبى ًإلىى   أىفَّ نىًبيَّ المًَّو   -107

 ...رىٍىطو 
 247 البخارم أنس بف مالؾ

اًب النًَّبيّْ   -108  67 مسمـ أنس بف مالؾ ...سىأىليكا أىفَّ نىفىرنا ًمٍف أىٍصحى
اًب النَّبً   -109 عبد ا بف  مركا... يّْ أىفَّ نىفىرنا ًمٍف أىٍصحى

 عباس
 159 البخارم

ٍمكىةه   -110 ًضرىةه حي  37 البخارم حكيـ بف حزاـ ...ًإفَّ ىىذىا المىاؿى خى
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...نىٍفًسوً  ًمفٍ  ميٍؤًمفو  ًبكيؿّْ  أىٍكلىى أىنىا  -111 جابر بف عبد  
 ا

 325 مسمـ

نَّةً   -112 كىاًفؿي اليىًتيـً ًفي الجى  373، 141 البخارم سيؿ بف سعد ...أىنىا كى
ابى   -113 ـي المَّوى، كىالى أىٍنشيدي ًإالَّ أىٍصحى أىٍنشيديكي

...النًَّبيّْ   
عثماف بف 
 عفاف

 347 البخارم

عبد ا بف  ...اٍنطىمىؽى ثىبلىثىةي رىٍىطو   -114
 عمر

 135 البخارم

ابً  ًمفٍ  نىفىره  اٍنطىمىؽى   -115  ًفي  النًَّبيّْ  أىٍصحى
 ...سىٍفرىةو 

أبك سعيد 
 الخدرم

 228 البخارم

تَّى تىٍنًزؿى اٍنفي   -116 مىى ًرٍسًمؾى حى  112 البخارم سيؿ بف سعد ...ٍذ عى
...ًإنَّؾى لىٍف تيٍنًفؽى نىفىقىةن تىٍبتىًغي  -117 سعد بف أبي  

 كقاص
 354 البخارم

ٍيرىةى ييٍكًثري   -118 ـٍ تىٍزعيميكفى أىفَّ أىبىا ىيرى  ...ًإنَّكي
 البخارم أبك ىريرة

89 ،103 ،
124 

عمر بف  ...اتً ًإنَّمىا األىٍعمىاؿي ًبالنّْيَّ   -119
 الخطاب

 البخارم
107 ،116 ،

256 
اءى ثىبلىثىةي رىٍىطو  أنو  -120 جى

 46 البخارم أنس بف مالؾ ...ًإلىى بيييكتً  
رىجى مىعى النًَّبيّْ   -121 مَّى أىنَّوي خى  69 البخارم رفاعة بف رافع ...ًإلىى الميصى
ؿى  أىنَّوي   -122 مىى دىخى دىهي ،  اً  رىسيكؿً  عى  فىكىجى

مّْي  ...ييصى
أبك سعيد 
 244 مسمـ الخدرم

ٍيبىرى نىٍخؿى   -123 عبد ا بف  ...أىنَّوي دىفىعى ًإلىى يىييكًد خى
 عمر

 مسمـ
87 ،203 ،
210 ،227 

ٍمرً  عىفً   النًَّبيَّ  سىأىؿى أنو   -124  230 مسمـ طارؽ بف سكيد ...اٍلخى
ادىىىا  -125  132 رمالبخا أنس بف مالؾ ...أىنَّوي كىافى "ًإذىا تىكىمَّـى ًبكىًممىةو أىعى
 271 البخارم أنس بف مالؾ ...أىنَّوي كىافى الى يىريدُّ الطّْيبى   -126
127-  

 الماء...أىنَّوي نىيىى أىٍف ييبىاؿى ًفي 
جابر بف عبد 

 مسمـ ا
23 ،213 ،

422 
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ٍجًمًسوً   -128 ؿي ًمٍف مى ـى الرَّجي عبد ا بف  ...أىنَّوي نىيىى أىٍف ييقىا
 عمر

 155 البخارم

 248 مسمـ أبك ىريرة ...الذَّىىبً  اتىـً خى  عىفٍ  نىيىى أىنَّوي   -129
ٍتوي أىنَّيىا اٍشتىرىٍت نيٍمريقىةن   -130 أىنَّيىا أىٍخبىرى

 144 البخارم عائشة ...ًفييىا 
 275 البخارم عائشة ...أىنَّيىا اٍستىعىارىٍت ًمٍف أىٍسمىاءى ًقبلىدىةن   -131
ـٍ كىانيكا مىعى النًَّبيّْ   -132 ابيكا أىنَّيي  241 البخارم ابف أبي أكفى ...فىأىصى
ـى ًمفى   -133 كفى الطَّعىا ـٍ كىانيكا يىٍشتىري أىنَّيي

ٍكبىافً  ...الرُّ  
عبد ا بف 

 309 البخارم عمر

كـي  تيٍؤكىؿى  النًَّبيُّ أىفٍ  أىنىيىى  -134  ليحي
اًحيّْ  ...األىضى  368 البخارم عائشة 

يىٍسًقيفً   -135 بّْي كى  252 البخارم أبك ىريرة ...ًإنّْي أىًبيتي ييٍطًعميًني رى
مَّةى ًسيىرىاءى  أىٍىدىل ًإلىيَّ النًَّبيُّ   -136 عمي بف أبي  ...حي

 148 البخارم طالب

ٍيره  اإًلٍسبلىـً  أىمُّ   -137 ...خى عبد ا بف  
عمرك بف 
 العاص

 349 البخارم

ـي  الذٍَّنبً  أىمُّ   -138 ...قىاؿى  المًَّو؟ ًعٍندى  أىٍعظى عبد ا بف  
 مسعكد

 344 البخارم

ميكبى   -139 ، كىاٍلحى  179 مسمـ أبك ىريرة ...ًإيَّاؾى
كرنا  -140 ابىٍت بىخي ا اٍمرىأىةو أىصى  272 مسمـ أبك ىريرة ...أىيُّمى
اًريىةه   -141 ؿو كىانىٍت لىوي جى أبك مكسى  ...أىيُّمىا رىجي

 األشعرم
 158 البخارم

، ًإفَّ اى طىيّْبه الى يىٍقبىؿي ًإالَّ   -142 أىيُّيىا النَّاسي
 ...طىيّْبنا

 291 مسمـ أبك ىريرة

اًؿ ًفتىننا كىًقطىًع المٍَّيؿً بىاًدري   -143  94 مسمـ أبك ىريرة ...كا ًباأٍلىٍعمى
مىى شىيىادىًة أىٍف  بىايىٍعتي رىسيكؿى المًَّو   -144 عى

 ...الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي 
جرير بف عبد 

 ا
 114 البخارم
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عمر بف  ...البيرُّ ًباٍلبيرّْ ًربنا  -145
 الخطاب

 276 البخارم

ًإلىى اٍمرىأىةو: "ميًرم  بىعىثى رىسيكؿي المًَّو   -146
ارى   ...غيبلىمىًؾ النَّجَّ

 233 البخارم سيؿ بف سعد

 141 البخارم سيؿ بف سعد ...بيًعٍثتي أىنىا كىالسَّاعىةى كىيىًذًه ًمٍف ىىًذهً   -147
تَّ   -148 ى ييٍعبىدى اي الى بيًعٍثتي ًبالسٍَّيًؼ حى

  ...شىًريؾى 
عبد ا بف 

 عمر
 429 حسف

 173 البخارم أبك ىريرة ...ًفي بىٍعثو  المًَّو بىعىثىنىا رىسيكؿي   -149
نىٍحفي ًباليىمىًف  بىمىغىنىا مىٍخرىجي النًَّبيّْ   -150 كى

ًكٍبنىا سىًفينىةن   ...فىرى
أبك مكسى 
 األشعرم

 233 البخارم

ٍمسو   -151 مىى خى ...بيًنيى اإًلٍسبلىـي عى عبد ا بف  
 عمر

 389، 352 البخارم

ا لى   -152  293 البخارم حكيـ بف حزاـ ...ـٍ يىتىفىرَّقىاالبىيّْعىاًف ًبالًخيىاًر مى
ا النًَّبيُّ   -153 دّْثي  بىٍينىمى  109 البخارم أبك ىريرة ...ًفي مىٍجًمسو ييحى
ؿه يىٍمشً   -154 دى بىٍينىمىا رىجي ي ًبطىًريؽو كىجى

 ...غيٍصفى 
 

 164، 96 البخارم أبك ىريرة

ا نىٍحفي ًفي سىفىرو مىعى النًَّبيّْ   -155  أبك سعيد ...بىٍينىمى
 الخدرم

 مسمـ
95 ،362 ،

420 
مّْي مىعى النًَّبيّْ   -156 ا نىٍحفي نيصى جابر بف عبد  ...بىٍينىمى

 ا
 290 البخارم

مٍَّمتي   -157 الىةن، تىحى مى   اً  رىسيكؿى  فىأىتىٍيتي  حى
...ًفييىا أىٍسأىليوي   

قبيصة بف 
 مخارؽ

 400، 334 مسمـ

تىكىادًّْىـٍ   -158 ـٍ كى ًمًي ...تىرىل الميٍؤًمًنيفى ًفي تىرىاحي النعماف بف  
 بشير

 417 البخارم

ًني  -159 كَّجى ، تىزى ا الزُّبىٍيري مى أسماء بنت أبي  ...األىٍرضً  ًفي لىوي  كى
 بكر

 204 البخارم
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ـٍ زىمىافه   -160 مىٍيكي دَّقيكا، فىًإنَّوي يىٍأًتي عى  94 البخارم حارثة بف كىب ...تىصى
بيعً  ًفي السَّاًرؽً  يىدي  تيٍقطىعي   -161 ...ًدينىارو  ري  386 خارمالب عائشة 
ؿو ًممٍَّف كىافى   -162 كحى رىجي ًئكىةي ري تىمىقًَّت اٍلمىبلى

ـٍ  ...قىٍبمىكي  
حذيفة بف 
 اليماف

 308 مسمـ

كىةى   -163 بلى دى ًبًيفَّ حى ثه مىٍف كيفَّ ًفيًو كىجى  21 مسمـ أنس بف مالؾ ...ثىبلى
ـٍ يىٍكـى الًقيىامىةً   -164 ٍصمييي  ...ثىبلىثىةه أىنىا خى

 البخارم أبك ىريرة
90 ،258 ،

352 
ثىةه الى ييكىمّْميييـي اي يىٍكـى اٍلًقيىامىةً   -165  ...ثىبلى

 مسمـ أبك ذر
54 ،370 ،

295 
ـٍ يىٍكـى الًقيىامىةً   -166  374، 54 البخارم أبك ىريرة ...ثىبلىثىةه الى يىٍنظيري المَّوي ًإلىٍيًي
ًفٍظتيييمىا عىٍف رىسيكًؿ اً   -167  ...ًثٍنتىاًف حى

 مسمـ شداد بف أكس
168 ،243 ،

265 
اءى   -168 ، ًإلىى الفيقىرىاءي  جى ...ذىىىبى : فىقىاليكا النًَّبيّْ  364 البخارم أبك ىريرة 
اءى ًببلىؿه   -169 أبك سعيد  ...ًبتىٍمرو  ًإلىى النًَّبيّْ   جى

 الخدرم
 284 البخارم

ؿه ًإلىى النًَّبيّْ   -170 اءى رىجي أبك مكسى  ...فىقىاؿى  جى
 األشعرم

 131 البخارم

ؿه ًإلىى  -171 اءى رىجي  57 حسف معقؿ بف يسار ... يً لنَّبً ا جى
ٍممىافي ًإلىى رىسيكًؿ اً   -172 اءى سى بريدة بف  ...ًحيفى  جى

 الحصيب
 199 صحيح

اءىًت اٍمرىأىةه ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو   -173  جى
 ...فىقىالىتٍ 

أبك سعيد 
 الخدرم

 132 البخارم

اءىٍت اٍمرىأىةه ًإلىى رىسيكًؿ المًَّو   -174 ، جى
 ...فىقىالىتٍ 

 143 البخارم ف سعدسيؿ ب

كفى   -175 : أىتىٍدري اءىًت اٍمرىأىةه ًببيٍردىةو، قىاؿى  238 البخارم سيؿ بف سعد ...جى
 86، 72 ضعيؼ طمؽ بف عمي ... ًجٍئتي ًإلىى النًَّبيّْ   -176
ا يىٍعًرفيكفى أىتيًحبُّكفى   -177 ، ًبمى دّْثيكا النَّاسى  127 البخارمعمي بف أبي  ...حى
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 طالب
، كى   -178 بلىؿي بىيّْفه ا الحى بىٍينىييمى ، كى ـي بىيّْفه رىا الحى

 ...ميشىبَّيىاته 
النعماف بف 

 294 البخارم بشير

ٍمعىةً   -179 ًمؼي مينىفّْقىةه ًلمسّْ  294 البخارم أبك ىريرة ...الحى
ـٍ   -180 ؿه ًممٍَّف كىافى قىٍبمىكي كًسبى رىجي  52 مسمـ أبك مسعكد ...حي
، الًَّذم ييؤىدّْم مىا  -181 اًزفي األىًميفي  أبك مكسى ...الخى

 األشعرم
 292 البخارم

رىجى   -182 ى المًَّو ًفي رىسيكؿي  خى  أىكٍ  أىٍضحن
...ًفٍطرو   

أبك سعيد 
 الخدرم

 346 البخارم

ٍت أىٍسمىاءي ًبٍنتي أىًبي بىٍكرو ًحيفى   -183 رىجى خى
رىتٍ   ...ىىاجى

عيٍركىةي ٍبفي 
فىاًطمىةي  بىٍيًر، كى الزُّ
ٍنًذرً   ًبٍنتي اٍلمي

 146 مسمـ

طَّ النًَّبيُّ   -184 طِّا  خى بَّعناخى عبد ا بف  ...ميرى
 مسعكد

 147 البخارم

كا  -185 مّْري خى
جابر بف عبد  ...اآلًنيىةى، كىأىًجيفيكا 

 ا
 245 البخارم

ٍمسه   -186 فىكىاًسؽي  خى
 171 البخارم عائشة ...ييٍقتىٍمفى  

ٍمسه   -187 رىجى  الى  الدَّكىابّْ  ًمفى  خى مىى حى حفصة بنت  ...عى
 عمر

 187، 170 البخارم

ـٍ   -188 ٍيريكي ...يىميكنىييـٍ  الًَّذيفى  ثيَـّ  ي،قىٍرنً  خى عمراف بف  
 حصيف

 357 البخارم

مَّمىوي   -189 ـٍ مىٍف تىعىمَّـى القيٍرآفى كىعى ٍيريكي عثماف بف  ...خى
 عفاف

 160 البخارم

ٍيؿي   -190 ٍعقيكده  الخى ٍيري  نىكىاًصييىا ًفي مى ٍعدً  ٍبفً  عيٍركىةى  ...الخى  184 البخارم الجى
ؿى النًَّبيُّ   -191 مىى أيْـّ  دىخى ٍعبىدو  عى اًئطنامى جابر بف عبد  ...حى

 ا
 197 مسمـ

ؿى   -192 ٍبؿه  فىًإذىا  النًَّبيُّ  دىخى  265، 242 البخارم انس بف مالؾ ...مىٍمديكده  حى
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مىتً   -193 بىطىٍتيىا ًىرَّةو  ًفي النَّارى  اٍمرىأىةه  دىخى عبد ا بف  ...رى
 عمر

 171، 164 البخارم

ٍمتي   -194 مىى دىخى فً كى  أىنىا  النًَّبيّْ  عى  ًمفٍ  رىجيبلى
 ...عىمّْي بىًني

أبك مكسى 
 األشعرم

 251 مسمـ

مىى النًَّبيّْ   -195 ٍمتي عى أبك مكسى  ...أىنىا كىرىجيبلىفً  دىخى
 األشعرم

 254 البخارم

ٍمنىا  -196 مىى دىخى  165 مسمـ أنس بف مالؾ ...ًمٍربىدنا  اً  رىسيكؿً  عى
ةي  الدّْيفي   -197  254 ـمسم تميـ الدارم ...قيٍمنىا "النًَّصيحى
عبد الرحمف بف  ...دىكىاءن   اً  رىسيكؿً  ًعٍندى  طىًبيبه  ذىكىرى   -198

 عثماف
 186 حسف

، ًمٍثبلن   -199 ٍزننا ًبكىٍزفو  274 مسمـ أبك ىريرة ...الذَّىىبي ًبالذَّىىًب كى
ةً الذَّىىبي ًبالذَّىىًب، كىالٍ   -200 ةي ًباٍلًفضَّ عبادة بف  ...ًفضَّ

 الصامت
 276 مسمـ

جابر بف عبد  ...مىى رىاًحمىًتوً يىٍرًمي عى   رىأىٍيتي النًَّبيَّ   -201
 ا

 148 مسمـ

: ًبًإٍصبىعىٍيوً  رىأىٍيتي رىسيكؿى المًَّو   -202  141 البخارم سيؿ بف سعد ...قىاؿى
عبد ا بف  ...بىنىٍيتي ًبيىًدم رىأىٍيتيًني مىعى النًَّبيّْ   -203

 عمر
 231 البخارم

يٍ   -204 ره ًمفى ًربىاطي يىٍكـو ًفي سىًبيًؿ المًَّو خى
...الدٍُّنيىا  

 402 البخارم سيؿ بف سعد

ا ًإذىا بىاعى   -205 ـى المَّوي رىجيبلن سىٍمحن جابر بف عبد  ...رىًح
 ا

 308، 51 البخارم

ػػػػػػافى ٍبػػػػػػًف  رىدَّ رىسيػػػػػػكؿي المَّػػػػػػًو   -206 ٍثمى مىػػػػػػى عي عى
 ...مىٍظعيكفو التَّبىتُّؿى 

سعد بف أبي 
 كقاص

 43 البخارم

...ًتوً الرٍَّىفي ييٍركىبي ًبنىفىقى   -207   

 
 306 البخارم أبك ىريرة

مىًة كىالًمٍسًكيفً   -208 مىى األىٍرمى ...السَّاًعي عى  418، 350 البخارم أبك ىريرة 
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ؿه رىسيكؿى المًَّو   -209 عبد ا بف  ...فىقىاؿى ، سىأىؿى رىجي
 عمر

 238 البخارم

ػػػػػػػػػػًف اٍلبًػػػػػػػػػػػرّْ رىسيػػػػػػػػػػػكؿى اً سػػػػػػػػػػألت   -210 ، عى
ٍثـً   ...كىاإٍلً

النكاس بف 
 سمعاف

 68 مالبخار 

سىٍبعىةه ييًظمُّييـي المَّوي تىعىالىى ًفي ًظمًّْو يىػٍكـى الى   -211
 البخارم أبك ىريرة ....ًظؿَّ 

51 ،84 ،
137 ،362 ،

398 
قىاًربيكا، كىاٍعمىميكا أىفٍ   -212  133 البخارم عائشة ...سىدّْديكا كى
مىى سىًمٍعتي رىسيكؿى اً   -213  كىىيكى عى

 ...اٍلًمٍنبىر
 123 مسمـ عقبة بف عامر

ًديثنا سىًمٍعتي ًمٍف رىسيكًؿ المًَّو   -214  101 البخارم أنس بف مالؾ ...حى
ٍف أىٍشيىاءى كىًرىىيىا سيًئؿى النًَّبيُّ   -215 أبك مكسى  ...عى

 األشعرم
 113 البخارم

مَّى  -216 بلىةى  ، المَّوً  رىسيكؿي  صى  185، 167 البخارم أبك ىريرة  ...صى
نىعى النًَّبيُّ   -217  139 البخارم عائشة ...ًفيوً  شىٍيئنا فىرىخَّصى  صى
ى النًَّبيُّ   -218 حَّ ٍيفً   ضى  372، 177 البخارم أنس بف مالؾ ...ًبكىٍبشىٍيًف أىٍممىحى
دَّ   -219 الىًتي، فىأىرىادىٍت أىٍف تىجي جابر بف عبد  ...طيمّْقىٍت خى

 365، 87 مسمـ ا

ـً   -220  329، 50 صحيح فضالة بف عبيد ...طيكبىى ًلمىٍف ىيًدمى ًإلىى اإًلٍسبلى
ٍيبىرى ًبشىٍطرً  عىامىؿى النًَّبيُّ   -221 عبد ا بف  ...خى

 عمر
 208، 206 البخارم

حى  ًإذىا العىٍبدي   -222  ًعبىادىةى  كىأىٍحسىفى  سىيّْدىهي، نىصى
بّْوً   ...رى

عبد ا بف 
 عمر

 270 

بنا أًلىٍمًر اٍلميٍؤًمفً   -223 صييب بف  ...عىجى
 سناف

 45 مسمـ

دىقىةه"،  -224 مىى كيؿّْ ميٍسًمـو صى ...فىقىاليكا عى أبك مكسى  
 394 البخارم األشعرم
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ـٍ   -225 مىػػػػٍيكي ػػػػٍدًؽ، عى ػػػػٍدؽى  فىػػػػًإفَّ  ًبالصّْ  يىٍيػػػػًدم الصّْ
 ...اٍلًبرّْ  ًإلىى

عبد ا بف 
 مسمـ مسعكد

54 ،
296،293 

ٍكنىا  -226 ٍيشى  غىزى بىطً  جى جابر بف عبد  ...الخى
 ا

 البخارم
66 ،189 ،
191 ،243 

ٍكنىا مىعى النًَّبيّْ   -227  247، 177 البخارم ابف أبي أكفى ...عى سىبٍ  غىزى
ٍيًد رىسيكًؿ المَّوً   -228 مىى عى  300 صحيح أنس بف مالؾ ...غىبلى السٍّْعري عى
نىا  -229 بّْنىا "أىفٍ  رىسيكؿي  نىًبيُّنىا فىأىمىرى ـٍ  رى  نيقىاًتمىكي

تَّى ...حى  
المغيرة بف 

 358 البخارم شعبة

تَّى أىتىتٍ   -230 ةي حى ًديجى ...فىاٍنطىمىقىٍت ًبًو خى  406 البخارم ائشةع 
اعنا الًفٍطرً  المًَّو زىكىاةى  رىسيكؿي  فىرىضى   -231 صى عبد ا بف  

 354 البخارم عمر

مىى النّْسىاًء كىفىٍضؿً   -232 اًئشىةى عى أبك مكسى  ...فىٍضؿي عى
 125 البخارم األشعرم

233-  
ميوي  ميوي، كىأىجى  ...فىييٍكتىبي عىمى

عبد ا بف 
 42 البخارم مسعكد

ٍكفى ىى   -234 ـى تىرى عمر بف  ...ًذًه اآليىةى ًفي
 118 البخارم الخطاب

...ًمفى الغىًد يىٍكـى النٍَّحرً  قىاؿى النًَّبيُّ    -235  409 البخارم أبك ىريرة 
مىٍيؾى قىالىًت النّْسىاءي ًلمنًَّبيّْ   -236 مىبىنىا عى أبك سعيد  ...: غى

 158 البخارم الخدرم

ٍيفً   -237 ـى أىبيك عيبىٍيدىةى ًبمىاؿو ًمفى البىٍحرى عمرك بف  ...قىًد
 145 البخارم عكؼ

ـى النًَّبيُّ   -238 ًدينىةى، قىًد  231 البخارم أنس بف مالؾ ...ًبًبنىاءً كىأىمىرى  المى
ـٍ ييٍسًمفيكفى ًفي   -239 ًدينىةى كىىي ـى النًَّبيُّ المى ...قىًد عبد ا بف  

 عباس
 305 البخارم

ـى رىسيكؿي المًَّو   -240 ًدينىةى لىٍيسى لىوي  قىًد  108 البخارم الؾأنس بف م ...المى
ـى   -241 مىى قىًد  187 البخارم أنس بف مالؾ ...عيٍكؿو  ًمفٍ  نىفىره   النًَّبيّْ  عى
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 120 البخارم أبك ىريرة ...ًقيؿى يىا رىسيكؿى المًَّو مىٍف أىٍسعىدي النَّاسً   -242
ًديثنا لىٍك عىدَّهي العىادُّ   -243 دّْثي حى  133 البخارم عائشة ...كىافى "ييحى
 242 البخارم أنس بف مالؾ ...النًَّبيّْ  ًإلىى يىابً الثّْ  أىحىبُّ  كىافى   -244
كىافً   -245 ٍيًد النًَّبيّْ  كىافى أىخى مىى عى  47 البخارم أنس بف مالؾ ...عى
ابي   -246  262 البخارم عائشة ...رىسيكًؿ المًَّو  كىافى أىٍصحى
لىدً  المىاؿي  كىافى   -247 ...ًلٍمكى عبد ا بف  

 عباس
 361 البخارم

يىعيكديًني كىأىنىا مىًريضه   كىافى النًَّبيُّ   -248
...ًبمىكَّةى   

سعد بف أبي 
 كقاص

 البخارم
324 ،338 ،

355 
... ييٍعًجبيوي "  النًَّبيُّ  كىافى   -249  التَّيىمُّفي

   
 241 البخارم عائشة

يىاءن ًمفى العىٍذرىاءً   كىافى النًَّبيُّ   -250 أبك سعيد  ...أىشىدَّ حى
 الخدرم

 145 البخارم

ا بىاًرزنا  النًَّبيُّ  كىافى   -251  304، 81 البخارم أبك ىريرة ...ًلمنَّاسً  يىٍكمن
ميعىةو  كىافى النًَّبيُّ   -252  146 البخارم أنس بف مالؾ ...يىٍخطيبي يىٍكـى جي
ٍمكىاءي  ييٍعًجبيوي   النًَّبيُّ  كىافى   -253  276، 230 البخارم عائشة ..كىالعىسىؿ الحى
ارىةى  كىافى النًَّبيُّ   -254 جابر بف عبد  ...ييعىمّْمينىا ااًلٍسًتخى

 ا
 288 البخارم

لينىاكىافى النًَّبيُّ   -255 كَّ عبد ا بف  ...ًباٍلمىٍكًعظىةً  : يىتىخى
 البخارم مسعكد

111 ،116 ،
129 

كاف النَّبي ...  -256 ا ًلمنَّاًس   بىاًرزنا يىٍكمن  308 البخارم أبك ىريرة 
ديكفى   -257 كَّ كفى كىالى يىتىزى ًف يىحيجُّ عبد ا بف  ...كىافى أىٍىؿي اليىمى

 عباس
 45 البخارم

 308، 51 البخارم أبك ىريرة ...كىافى تىاًجره ييدىاًيفي النَّاسى   -258
اتىـي  كىافى   -259  248 مسمـ أنس بف مالؾ ...ىىًذهً  ًفي  النًَّبيّْ  خى
...العىطىاءى  ييٍعًطيًني  المَّوً  رىسيكؿي  كىافى    -260 عمر بف  

 334، 95 البخارم الخطاب
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... أىفٍ  أىرىادى  ًإذىا  اً  رىسيكؿي  كىافى   -261  271، 246 مسمـ عائشة ييحـر
 254، 46 البخارم عائشة ...ًإذىا أىمىرىىيـٍ  كىافى رىسيكؿي المًَّو   -262
 271، 191 مسمـ أنس بف مالؾ ...أىٍزىىرى المٍَّكفً  كىافى رىسيكؿي اً   -263
مّْي  المَّوً  رىسيكؿي  كىافى   -264  181 البخارم عائشة ...الفىٍجرى  ييصى
عمر بف  ...ييٍعًطيًني العىطىاءى  كىافى رىسيكؿي المًَّو   -265

 96 البخارم الخطاب

دى  المَّوً  رىسيكؿي  كىافى   -266 ...النَّاسً  أىٍجكى عبد ا بف  
 347 البخارم عباس

مىى أىًميرنا أىمَّرى  اً ًإذىا رىسيكؿي  كىافى   -267  عى
ٍيشو  ...جى  

بريدة بف 
 358 مسمـ الحصيب

ارناكىافى زىكىًريَّا  -268  223، 44 مسمـ أبك ىريرة ...ءي نىجَّ
كؿي أىرىًضيفى   -269 اؿو فيضي جابر بف عبد  ...كىافى ًلًرجى

 88 مسمـ ا

 183 البخارم أنس بف مالؾ ...نىاقىةه تيسىمَّى العىٍضبىاءى  كىافى ًلمنًَّبيّْ   -270
مّْي كىافى   -271 عبد ا بف  ...ثيَـّ  ، النًَّبيّْ  مىعى  ييصى

 عباس
 266 البخارم

 90 البخارم عائشة ...كىافى يىكيكفي ًفي ًمٍينىًة أىٍىًموً   -272
أبك سعيد  ...كىانىًت اٍمرىأىةه ًمٍف بىًني ًإٍسرىاًئيؿى   -273

 الخدرم
 272 مسمـ

نَّة  -274 مىجى ...كىانىٍت عيكىاظه، كى  

 
عبد ا بف 

 عباس
 298 البخارم

ثي  بىًريرىةى  ًفي كىانىتٍ   -275 ...قىًضيَّاتو  ثىبلى  370 مسمـ عائشة 
كؿي أىرىًضيفى كى   -276 اؿو ًمنَّا فيضي جابر بف عبد  ...انىٍت ًلًرجى

 ا
 202، 87 البخارم

اًريىةه   -277  215 صحيح البراء بف عازب كىانىٍت لىوي نىاقىةه ضى
عمي بف أبي  ...ًمٍف نىًصيًبي كىانىٍت ًلي شىاًرؼه   -278

 طالب
 246 البخارم
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: اإًلٍشرىاؾي ًبالمًَّو، كىعيقيكؽي   -279 الكىبىاًئري
 ...دىٍيفً الكىالً 

عبد ا بف 
عمرك بف 
 العاص

 295 البخارم

...اٍليىًميفً  كىفَّارىةي  النٍَّذرً  كىفَّارىةي   -280  356 مسمـ عقبة بف عامر 
مىى اٍلميٍسًمـً   -281 ...كيؿُّ اٍلميٍسًمـً عى  386، 337 مسمـ أبك ىريرة 
سيبلىمىى كيؿُّ   -282

...النَّاسً  ًمفى    362 البخارم أبك ىريرة 
رىاـه كيؿُّ شىرىابو   -283  ...أىٍسكىرى فىييكى حى

 البخارم عائشة
62 ،78 ،
97 ،279 

رىاـه   -284 كيؿُّ ميٍسًكرو حى ، كى ٍمره عبد ا بف  ...كيؿُّ ميٍسًكرو خى
 عمر

 279، 62 مسمـ

مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتوً   -285 ـٍ رىاعو كى  ...كيمُّكي
عبد ا بف 

 البخارم عمر

20 ،80 ،
115 ،150 ،
251 ،355 ،
381 ،392 

عبد ا بف  ...ًفي الدٍُّنيىا كىأىنَّؾى غىًريبه  فٍ كي   -286
 عمر

 91 البخارم

ًدينىةً  أىٍىؿً  أىٍكثىرى  كينَّا  -287 ٍقبلن  المى  206 البخارم رافع بف خديج ...حى
ٍيًد رىسيكًؿ المَّوً   -288 مىى عى ٍيًف عى البىرىاءى ٍبفى  ...كينَّا تىاًجرى

ٍيدى ٍبفى  ، كىزى عىاًزبو
ـى   أىٍرقى

 277 البخارم

ميكسنا،  النًَّبيّْ  ًعٍندى  اكينَّ   -289 اءىٍتوي  جي  247 البخارم سيؿ بف سعد ...فىجى
 95، 76 مسمـ عكؼ بف مالؾ ...، ًتٍسعىةن كينَّا ًعٍندى رىسيكًؿ اً   -290
اًحيّْ   -291 كـى األىضى دي ليحي كَّ جابر بف عبد  ...كينَّا نىتىزى

 341، 85 البخارم ا

عبد ا بف  ...ؿى كينَّا نيًصيبي ًفي مىغىاًزينىا العىسى   -292
 276 البخارم عمر

مىى نىٍعًزؿي  كينَّا  -293 ٍيدً  عى ...اً  رىسيكؿً  عى  324 مسمـجابر بف عبد  
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  ا
 فىأىتىٍيتيوي   اً  رىسيكؿً  مىعى  أىًبيتي  كيٍنتي   -294

كًئوً  ...ًبكىضي  342 مسمـ ربيعة بف كعب 

 75 مسمـ ربيعة بف كعب ...اً  رىسيكؿً  مىعى  أىًبيتي  كيٍنتي   -295
مّْي مىعى  كيٍنتي   -296  129 مسمـ جابر بف سمرة ...أيصى
 271 مسمـ عائشة ...كيٍنتي أيطىيّْبي النًَّبيَّ   -297
ٍحرىاًموً   المَّوً  رىسيكؿى  أيطىيّْبي  كيٍنتي   -298  246 البخارم عائشة ...إًلً
مَّارنا كيٍنتي ًعٍندى النًَّبيّْ   -299 عبد ا بف  ...كىىيكى يىٍأكيؿي جي

 عمر
 156 ،125 البخارم

ٍجًر رىسيكًؿ المَّوً   -300 عمر بف أبي  ...كيٍنتي غيبلىمنا ًفي حى
 سممة

 138 البخارم

اًىًميَّةً  ًفي قىٍيننا كيٍنتي   -301 خباب بف  ...الجى
 األرت

 234 البخارم

ـٍ   -302 ٍؾ لىكي ـٍ ييبىارى المقداـ بف  ...ًكيميكا طىعىامىكي
 معدم

 307، 85 البخارم

ًإالَّ سىكىاءن  الى تىًبيعيكا الذَّىىبى ًبالذَّىىبً   -303
 ...ًبسىكىاءو 

 283، 277 البخارم أبك بكرة

أبك سعيد  ...الى تىًبيعيكا الذَّىىبى ًبالذَّىىًب ًإالَّ ًمٍثبلن   -304
 الخدرم

 181، 274 البخارم

ا  -305 كحي غىرىضن عبد ا بف  ...الى تىتًَّخذيكا شىٍيئنا ًفيًو الرُّ
 عباس

 172 مسمـ

اسىديكاال   -306 شي  كىالى ، تىحى  286، 24 مسمـ أبك ىريرة ....كاتىنىاجى
كًؼ شىٍيئنا  -307  68 البخارم أبك ذر ...الى تىٍحًقرىفَّ ًمفى اٍلمىٍعري
ميك   -308 تَّى تيٍؤًمنيكاالى تىٍدخي نَّةى حى  130 مسمـ أبك ىريرة  ...فى اٍلجى
ٍبدو يىٍكـى الًقيىامىةً   -309 كؿي قىدىمىا عى  ...الى تىزي

أبك برزة 
 االسممي

 حسف
91 ،117 ،
333 ،385 ،
390 ،394 
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ٍزؽى، فىًإنَّوي لىٍف يىميكتى   -310 جابر بف عبد  ...الى تىٍستىٍبًطئيكا الرّْ
 ا

 297، 41 حسف

كا  -311 رُّ ـى  الى تيصى  179 البخارم أبك ىريرة ...اإًلًبؿى كىالغىنى
ًبٌيان، كىالى كىًبيران   -312 أبك بكر  ...الى تىٍقتيمىفَّ اٍمرىأىةن، كىالى صى

ديؽ  الصّْ
 217 صحيح

تَّى السَّاعىةي  كـي تىقي  الى   -313 ـي  يىٍكثيرى  حى ...ًفيكي  365 البخارم أبك ىريرة 
سىدى   -314  ...ًإالَّ ًفي اٍثنىتىٍيفً  الى حى

عبد ا بف 
 مسعكد

 البخارم
92 ،102 ،
113 ،157 ،

348 
الى ًحمىى  -315

الصعب بف  ...ًإالَّ ًلمَّوً  
 جثامة

 165 البخارم

 183 صحيح أبك ىريرة ...خيؼٍّ  ًفي ًإالَّ  سىبىؽى  الى   -316
ـى  اٍبفى  يىٍأتً  الى   -317 ...النٍَّذري  آدى  361 البخارم أبك ىريرة 
مىى بىٍيًع أىًخيوً   -318  209، 286 البخارم أبك ىريرة ...الى يىٍبتىاعي المىٍرءي عى
مىى بىٍيًع أىًخيوً   -319 ؿي عى عبد ا بف  ...الى يىًبًع الرَّجي

 282، 93 مسمـ عمر

مىى بىٍيعً   -320 ـٍ عى كي عبد ا بف  ...الى يىًبٍع بىٍعضي
 عمر

 مسمـ
56 ،283 ،

313 
عمر بف  سيكًقنىا ًإالَّ مىفٍ الى يىًبٍع ًفي   -321

 الخطاب
 289 ضعيؼ

مىى بىٍيًع بىٍعضو   -322 ـٍ عى كي عبد ا بف  الى يىًبيعي بىٍعضي
 عمر

 309 البخارم

اًء الدَّاًئـً   -323 ـٍ ًفي المى ديكي  210، 23 البخارم أبك ىريرة ...الى يىبيكلىفَّ أىحى
اًطئه الى يى   -324 معمر بف عبد  ...ٍحتىًكري ًإالَّ خى

 مسمـ ا
297 ،339 ،

423 
ـي اٍمًرئو ميٍسًمـو   -325 عبد ا بف  ...الى يىًحؿُّ دى

 مسعكد
 60 البخارم
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 238 البخارم أـ عطية ...الى يىًحؿُّ اًلٍمرىأىةو تيٍؤًمفي ًبالمَّوً   -326
ؿو أىفٍ   -327 اهي فىٍكؽى  الى يىًحؿُّ ًلرىجي رى أىخى بك أيكب أ ...يىٍيجي

 األنصارم
 97 البخارم

ده  يىٍحميبىفَّ  الى   -328 اًشيىةى  أىحى عبد ا بف  ...ًبغىٍيرً  اٍمًرئو  مى
 عمر

 180 البخارم

ؿي  الى   -329 نَّةى  يىٍدخي اًحبي  اٍلجى ...مىٍكسو  صى  387 ضعيؼ عقبة بف عامر 
ؿي  الى   -330 نَّةى  يىٍدخي عبد ا بف  ...قىٍمًبوً  ًفي كىافى  مىفٍ  اٍلجى

 مسعكد
 237 مسمـ

تَّى   -331 ، حى الى يىزىاؿي طىاًئفىةه ًمٍف أيمًَّتي ظىاًىًريفى
...يىٍأًتيىييـٍ   

المغيرة بف 
 شعبة

 421 البخارم

مىى سىٍكـً أىًخيوً   -332 ـي عى  283 مسمـ أبك ىريرة ...الى يىسيـً اٍلميٍسًم
 د صحيح أبك ىريرة النَّاسى  يىٍشكيري  الى  مىفٍ  المَّوى  يىٍشكيري ال   -333
334-  

دي ًعضى   ...اىييىاالى ييٍعضى
عبد ا بف 

 39 البخارم عباس

ميعىةً   -335 ؿه يىٍكـى الجي  271 البخارم سمماف الفارسي ...الى يىٍغتىًسؿي رىجي
ؿى ًمفٍ   -336 ؿي الرَّجي ـي الرَّجي عبد ا بف  ...الى ييًقي

 155 البخارم عمر

اهي الى   -337 ـٍ أىخى ديكي عبد ا بف  ... ييًقيمىفَّ أىحى
 155 مسمـ عمر

ٍحرو كىاًحدو  الى ييٍمدىغي   -338  93 البخارم أبك ىريرة ...الميٍؤًمفي ًمٍف جي
ي   -339 اًء ًلييٍمنىعى ًبًو الكىؤلى  208 البخارم أبك ىريرة ...الى ييٍمنىعي فىٍضؿي المى
ميٍمًرضه  الى ييكًردىفَّ   -340

مىى ميًصحٍّ    61 البخارم أبك ىريرة ...عى
تَّى ييًحبَّ أًلىًخيوً   -341 ، حى ـٍ ديكي ...الى ييٍؤًمفي أىحى  418، 389 البخارم أنس بف مالؾ 
ٍبمىوي   -342 ـٍ حى ديكي ذى أىحى ىٍف يىٍأخي  ...ألى

 البخارم الزبير بف العكاـ
43 ،237 ،
333 ،382 

ٍزمىةن   -343 ـٍ حي ديكي ىٍف يىٍحتىًطبى أىحى  ...ألى
 البخارم أبك ىريرة

44،264 ،
259 ،272 
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وي   -344 اهي أىٍرضى ؿي أىخى ىٍف يىٍمنىحى الرَّجي عبد ا بف  ...ألى
 عباس

 199 مسمـ

جابر بف عبد  ...عىٍقرىبه  ًمنَّا رىجيبلن  لىدىغىتٍ   -345
 ا

 229 مسمـ

بىا لىعىفى رىسيكؿي اً   -346 جابر بف عبد  ...آًكؿى الرّْ
 ا

 343، 283 مسمـ

نَّةً   -347  215 مسمـ أبك ىريرة ...لىقىٍد رىأىٍيتي رىجيبلن يىتىقىمَّبي ًفي اٍلجى
ـى قىٍكًمي أىفَّ ًحرٍ   -348 ًم ـٍ تىكيفٍ  فىًتيلىقىٍد عى أبك بكر بف  ...لى

ديؽ  الصّْ
 259 البخارم

جابر بف عبد  ...ًلكيؿّْ دىاءو دىكىاءه   -349
 ا

 1 مسمـ

ـٍ يىكيٍف رىسيكؿي المًَّو   -350 عبد ا بف   ...فىاًحشنا لى
عمرك بف 
 العاص

 البخارم
68 ،77 ،

113 

 276، 56 البخارم عائشة ...لىمَّا أيٍنًزلىًت اآليىاتي ًمٍف سيكرىًة البىقىرىةً   -351
ٍمؽى كىتىبى ًفي ًكتىاًبوً   -352 مىؽى المَّوي الخى  68 مسمـ أبك ىريرة ...لىمَّا خى
ى رىسيكؿي المًَّو   -353 ًدينىةى آخى لىمَّا قىًدٍمنىا المى

... 
عبد الرحمف بف 

 عكؼ
 البخارم

286 ،298 ،
416 

مَّدو قيكتنا  -354  46 مسمـ أبك ىريرة ...المييَـّ اٍجعىٍؿ ًرٍزؽى آًؿ ميحى
...كىالتُّقىى اٍلييدىل أىٍسأىليؾى  ًإنّْي المييَـّ   -355 عبد ا بف  

 مسعكد
 399، 343 مسمـ

 122 مسمـ زيد بف أرقـ ...أىعيكذي ًبؾى ًمفى اٍلعىٍجزً  المييَـّ ًإنّْي  -356
ًؿ   -357 المَّييَـّ ًإنّْي أىعيكذي ًبؾى ًمفى الكىسى

ـً  ...كىاليىرى  البخارم عائشة 
312،323 ،
327 ،428 ،

371 
ـٍ ًفي ًمٍكيىاًلًيـٍ ا  -358 ...لمَّييَـّ بىاًرٍؾ لىيي  302 البخارم أنس بف مالؾ 
، 333، 312 مسمـ أبك ىريرةالمييَـّ رىبَّ السَّمىاكىاًت كىرىبَّ اأٍلىٍرًض كىرىبَّ   -359
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...اٍلعىٍرًش اٍلعىًظيـً   344 ،428 
مٍّْموي الًكتىابى   -360 عبد ا بف  ...المَّييَـّ عى

 عباس
 103، 89 البخارم

ًليى ًمٍف أىٍمًر أيمًَّتي شىٍيئنا  -361  114 مسمـ عائشة ...المييَـّ، مىٍف كى
مىى المَّوً   -362 كَّميكفى عى ـٍ كيٍنتيـٍ تىكى عمر بف  ...لىٍك أىنَّكي

 الخطاب
 حسف

47 ،288 ،
331 

...كيرىاعو  أىكٍ  ًذرىاعو  ًإلىى ديًعيتي  لىكٍ   -363  365 البخارم أبك ىريرة 
ـى كىاًديى   -364 اًف ًمٍف مىاؿو لىٍك كىافى اًلٍبًف آدى

...الىٍبتىغىى  
عبد ا بف 

 390 البخارم عباس

ميحى   -365 ـٍ تىٍفعىميكا لىصى  262 مسمـ أنس بف مالؾ ...لىٍك لى
...كىٍثرىةً  عىفٍ  الًغنىى لىٍيسى   -366  335 البخارم أبك ىريرة 
مىى يىطيكؼي  الًَّذم الًمٍسًكيفي  لىٍيسى   -367  عى

...النَّاسً   
 350 البخارم أبك ىريرة

 337، 95 مسمـ أبك ىريرة ...اٍلًمٍسًكيفي ًبيىذىا الطَّكَّاًؼ الًَّذم لىٍيسى   -368
 334 البخارم أبك ىريرة ..لىٍيسى الًمٍسًكيفي الًَّذم تىريدُّهي األيٍكمىةى   -369
رىاـه   -370 ا أىٍسكىرى كىًثيريهي، فىقىًميميوي حى جابر بف عبد  ...مى

 ا
 279 حسف

ـٍ   -371 ـٍ كىالى أىٍمنىعيكي ا أيٍعًطيكي  37 البخارم أبك ىريرة ...مى
ا قىطُّ   -372 ده طىعىامن ا أىكىؿى أىحى  ...مى

المقداـ بف 
 البخارم معدم

44،64 ،77 ،
94 ،242 ،
258 ،383 

ا أىنٍ   -373 ًديثنامى دّْثو قىٍكمنا حى عبد ا بف  ...تى ًبميحى
 مسعكد

 128، 63 مسمـ

ا أىٍنزىؿى المَّوي دىاءن ًإالَّ   -374  ...مى
 البخارم أبك ىريرة

60 ،185 ،
229 ،391 

ـٍ ًإلىى  -375 ارىىي ا بىاؿي أىٍقكىاـو يىٍرفىعيكفى أىٍبصى  139 البخارم انس بف مالؾ ...مى
ـى   -376 ا بىعىثى المَّوي نىًبيِّا ًإالَّ رىعىى الغىنى ، 75، 64 البخارم أبك ىريرة ...مى
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192 ،222 
ًء اأٍليسىارىل؟  -377 ٍكفى ًفي ىىؤيالى ا تىرى عبد ا بف  ...مى

 عباس
 79 مسمـ

 ييكًصي شىٍيءه  لىوي  ميٍسًمـو  اٍمًرئو  ؽُّ حى  مىا  -378
...ًفيوً   

عبد ا بف 
 عمر

 360 البخارم

ا قىٍبمىوي   -379 معاكية بف  ...مىا رىأىٍيتي ميعىمّْمن
 الحكـ

 123 مسمـ

ار  -380  418 البخارم عائشة ما زاؿ ييكصيني ًجٍبريؿ بالجى
 388، 265 البخارم ابف أبي جحيفة ...أىخيكؾى : قىالىتٍ  شىٍأنيًؾ؟ مىا  -381
 259، 89 البخارم عائشة ...ٍصنىعي ًفي البىٍيتً ، يى مىا كىافى النًَّبيُّ   -382
اًب النًَّبيّْ   -383 ا ًمٍف أىٍصحى ده أىٍكثىرى  مى  156 البخارم أبك ىريرة ...أىحى
ا ًمفٍ   -384 ؿو  مى ، لىوي  تىكيكفي  رىجي  188 البخارم أبك ذر ...بىقىره  أىكٍ  ًإًبؿه
اًحًب ًإًبؿو   -385 ا ًمٍف صى بف عبد  جابر ...مى

 ا
 188، 179 مسمـ

 392 البخارم معقؿ بف يسار ما ًمٍف عبدو اٍسترعاه ا رعية...  -386
ا ًمٍف ميٍسًمـو يىٍغًرسي غىٍرسنا  -387  ...مى

 البخارم أنس بف مالؾ

44 ،64 ،
88 ،200 ،
242 ،256 ،

398 
ٍكميكـو   -388 ا ًمٍف مى مى

ـي ًفي سىًبيًؿ المَّوً    270 البخارم أبك ىريرة ...ييٍكمى
مىى الًفٍطرىةً   -389 ا ًمٍف مىٍكليكدو ًإالَّ ييكلىدي عى  154 البخارم أبك ىريرة ...مى
ا ًمٍف كىاؿو يىًمي رىًعيَّةن ًمفى الميٍسًمًميفى   -390  ...مى

 البخارم معقؿ بف يسار
78 ،80 ،

249 
ا"  -391  348 البخارم أبك ىريرة ًفيوً  الًعبىادي  ييٍصًبحي  يىٍكـو  ًمفٍ  مى
دىقىةه مً   -392 ٍت صى ا نىقىصى  ...ٍف مىاؿو مى

 مسمـ أبك ىريرة
51 ،362 ،

398 
ؿي يىٍسأىؿي   -393 ا يىزىاؿي الرَّجي ، 331، 77 البخارمعبد ا بف  النَّاس... مى
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 335 عمر
ًميسً   -394 اًلًح كىالجى ًميًس الصَّ ثىؿي الجى أبك مكسى  ...مى

 األشعرم
 270، 235 البخارم

ًميً   -395 تىرىاحي ، كى ـٍ ٍؤًمًنيفى ًفي تىكىادًّْى ثىؿي اٍلمي  ...ـٍ مى
النعماف بف 

 مسمـ بشير
21 ،88 ،
134 ،254 ،
349 ،415 

ا بىعىثىًني المَّوي ًبًو ًمفى الييدىل  -396 ثىؿي مى أبك مكسى  ...مى
 األشعرم

 البخارم
100 ،134 ،

157 
ٍرتي مىعى رىسيكًؿ اً   -397 مىى مىرى طمحة بف عبيد  ...ًبقىٍكـو عى

 ا
 207 مسمـ

ـي   -398 ك الميٍسًم بد ا بف ع ...الميٍسًمـً  أىخي
 عمر

 418، 236 البخارم

ـى   -399 ًم ـي مىٍف سى  ...اٍلميٍسًمميكفى  اٍلميٍسًم
جابر بف عبد 

 ا
 مسمـ

114 ،117 ،
255 
 
 

ثو  ًفي شيرىكىاءي  اٍلميٍسًمميكفى   -400  ًفي: ثىبلى
...اٍلكىئلىً   

رجؿ مف 
 المياجريف

 430، 370 صحيح

...مىٍطؿي الغىًنيّْ ظيٍمـه   -401  349 البخارم أبك ىريرة 
ٍمسه الى يىٍعمىمييىا ًإالَّ مً   -402 ٍفتىاحي الغىٍيًب خى

...المَّوي   
عبد ا بف 

 392 البخارم عمر

ًف اٍبتىاعى طىعىامنا، فىبل  -403 ...مى عبد ا بف  
 عمر

 303 البخارم

كىاتىوي مىٍف   -404 ـٍ ييؤىدّْ زى ، فىمى ...آتىاهي المَّوي مىاالن  354 البخارم أبك ىريرة 
ذى أىٍمكىاؿى النَّ   -405 ٍف أىخى ...اًس ييًريدي أىدىاءىىىامى  345 البخارم أبك ىريرة 
ًف اٍستىطىاعى البىاءىةى   -406 مى

كَّجٍ   عبد ا بف  ...فىٍميىتىزى
 67 البخارم مسعكد
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ًف اٍستى   -407 ـٍ أىٍف مى طىاعى ًمٍنكي
...يىٍستىًتر  

 430 مسمـ عدم بف حاتـ

ا   -408 ٍف أىٍعمىرى أىٍرضن دو فىييكى مى  ...لىٍيسىٍت أًلىحى
 مالبخار  عائشة

86 ،202 ،
395 ،431 

ًف اٍقتىطىعى ًشٍبرنا ًمفى اأٍلىٍرًض ظيٍممنا  -409  211 مسمـ سعيد بف زيد ...مى
ًف اٍقتىطىعى مىاؿى اٍمًرئو ميٍسًمـو ًبيىًميفو   -410 مى

 ...كىاًذبىةو 
عبد ا بف 
 مسعكد

 337، 295 البخارم

 184 مسمـ أبك ىريرة ...يىٍنقيصي  فىًإنَّوي  كىٍمبنا، أىٍمسىؾى  مىفٍ   -411
ٍف أىٍنظىرى ميٍعًسرنا  -412  52 مسمـ أبك اليسر ...مى
ٍيًف ًفي سىًبيًؿ المَّوً   -413 ٍكجى ٍف أىٍنفىؽى زى  93 البخارم أبك ىريرة ...مى
ٍف تىرىدَّل  -414 مى

بىؿو فىقىتىؿى نىٍفسىوي    60 البخارم أبك ىريرة ...ًمٍف جى
ثىًتوً   -415 ٍف تىرىؾى مىاالن فىًمكىرى ...مى  354 البخارم أبك ىريرة 
دَّؽى ًبعىٍدًؿ تىٍمرىةو ًمٍف كىٍسبو مىٍف   -416 تىصى

...طىيّْبو   
 362 البخارم أبك ىريرة

ا ًممَّا ييٍبتىغىى ًبًو كىٍجوي   -417 ٍف تىعىمَّـى ًعٍممن  104 حسف أبك ىريرة ...مى
يَّزى غىاًزينا ًفي سىًبيًؿ المَّوً   -418 ...مىٍف جى  429 البخارم زيد بف خالد 
ؽّْ اإًلًبًؿ أىٍف تيٍحمىبى عى   -419  165 البخارم أبك ىريرة ...مىى المىاءً ًمٍف حى
حى مى   -420 مىٍينىا السّْبلى مىؿى عى  ...ٍف حى

 مسمـ أبك ىريرة

55 ،56 ،
264،271 ،
282،268 ،

298 ،305 ،
384 

ـٍ ميٍنكىرنا  -421  ...مىٍف رىأىل ًمٍنكي
أبك سعيد 
 الخدرم

 مسمـ
81 ،

94،115 ،
304 

افىإً  تىكىثُّرنا، أىٍمكىالىييـٍ  النَّاسى  سىأىؿى  مىفٍ   -422 ...نَّمى  335 مسمـ أبك ىريرة 
 292، 41 البخارم أنس بف مالؾ ...مىٍف سىرَّهي أىٍف ييٍبسىطى لىوي ًفي ًرٍزًقوً   -423
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ٍف ًعٍمـو فىكىتىمىوي   -424  152 صحيح أبك ىريرة ...مىٍف سيًئؿى عى
ٍمرى ًفي الدٍُّنيىا  -425 عبد ا بف  ...مىٍف شىًربى الخى

 عمر
 280 البخارم

مىٍف عىاؿى   -426
اًريىتى   تَّى تىٍبميغىاجى  140 البخارم أنس بف مالؾ ...ٍيًف حى

افه فىبلى يىريدُّهي   -427 ٍيحى مىٍيًو رى  273 مسمـ أبك ىريرة ...مىٍف عيًرضى عى
اًلًو فىييكى شىًييده   -428 ٍف قيًتؿى ديكفى مى عبد ا بف  ...مى

عمرك بف 
 العاص

 البخارم
25 ،337 ،

386 

المَّوي  مىٍف كىانىًت الدٍُّنيىا ىىمَّوي، فىرَّؽى   -429
مىٍيوً  ...عى  

 319 صحيح زيد بف ثابت

 ...ٍت لىوي أىٍرضه فىٍميىٍزرىٍعيىامىٍف كىانى   -430
 مسمـ أبك ىريرة

87 ،198 ،
203،366 

ـً  الى  مىفٍ   -431 ، يىٍرحى ٍموي  الى  النَّاسى جرير بف عبد  ...يىٍرحى
 ا

 255 مسمـ

ـي   -432 ـي الى ييٍرحى جرير بف عبد  ...مىٍف الى يىٍرحى
 ا

 70 البخارم

...فىٍمييًطٍعوي  المَّوى  ييًطيعى  أىفٍ  نىذىرى  مىفٍ   -433  356 البخارم عائشة 
ػػػٍف نىفَّػػػسى   -434 مى

ػػػٍؤًمفو كيٍربىػػػةن   ػػػٍف مي عى
ًمػػػٍف كيػػػػرىًب  

 مسمـ أبك ىريرة ...الدٍُّنيىا
52 ،104 ،
136 ،349 ،
414 ،418 

دى ليقىطىةن فىٍمييٍشًيٍد ذىا عىٍدؿو   -435 عياض بف  ...مىٍف كىجى
 حمار

 38 صحيح

ٍيرنا ييفىقٍّْيوي ًفي الدّْيفً مىٍف   -436 معاكية ابف أبي  ...ييًرًد المَّوي ًبًو خى
 البخارم سفياف

37 ،104 ،
111 ،289 

اًلدي، يىا مىٍيبلن   -437 ...نىٍفًسي فىكىالًَّذم خى بريدة بف  
 الحصيب

 389 مسمـ

 282 مسمـ عقبة بف عامر ...ك اٍلميٍؤًمفً اٍلميٍؤًمفي أىخي   -438
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،اٍلميٍؤًمفي الٍ   -439 ٍيره كىأىحىبُّ ًإلىى قىًكمُّ  ...خى
 مسمـ أبك ىريرة

66 ،77 ،
251 ،330 

رىةو   -440  172 مسمـ أبك ىريرة ...نىزىؿى نىًبيّّ ًمفى اأٍلىٍنًبيىاًء تىٍحتى شىجى
ٍغبيكفه   -441 تىاًف مى ًنٍعمى

 ...ًفيًيمىا كىًثيره  
عبد ا بف 

 عباس
 البخارم

68،61 ،90 ،
229 ،264 ،

385 
ٍصبىرى أىٍف تي  نىيىى النًَّبيُّ   -442

ـي    172 البخارم أنس بف مالؾ ...البىيىاًئ
ًف النٍَّجشً  نىيىى النًَّبيُّ   -443 عبد ا بف  ...عى

 285 البخارم عمر

تَّ  نىيىى النًَّبيُّ   -444 ٍف بىٍيًع الثَّمىرىًة حى عبد ا بف  ...ىعى
 213 البخارم عمر

اءً  عىفٍ   اً  رىسيكؿي  نىيىى  -445  ًإٍخصى
ٍيؿً  بف  عبد ا ...اٍلخى

 عمر

صحيح 
االسناد 
 مكقكفا

175 

 اٍشًتمىاؿً  عىفً   المَّوً  رىسيكؿي  نىيىى  -446
مَّاءً   ...الصَّ

أبك سعيد 
 الخدرم

 238 البخارم

جابر بف عبد  ...ًفي الضٍَّربً  عىفً   اً  رىسيكؿي  نىيىى  -447
 ا

 173 مسمـ

اةً  نىيىى رىسيكؿي اً   -448 ٍف بىٍيًع اٍلحىصى  284 مسمـ أبك ىريرة ...عى
ٍف بىٍيًع ًضرىابً  رىسيكؿي اً نىيىى   -449 جابر بف عبد  ...عى

 ا
 209 مسمـ

ٍف أىٍكًؿ كيؿّْ ًذم نىابو   -450  178 البخارم أبك ثعمبة ...نىيىى عى
ٍيبىرى  يىٍكـى  نىيىى  -451 ميرً  ليحيكـً  عىفٍ  خى عبد ا بف  ...الحي

 عمر
 274، 178 البخارم

ٍذتيـٍ ًإىىابىيىا فىدىبىغٍ   -452 عبد ا بف  ...تيميكهي فىاٍنتىفىٍعتيـٍ ىىبلَّ أىخى
 عباس

 180 مسمـ

 241 البخارمعبد ا بف  ...اٍستىٍمتىٍعتيـٍ ًبًإىىاًبيىاىىبلَّ   -453
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 عباس
مىى يىدىٍم ًغٍممىةو   -454  81 البخارم أبك ىريرة ...ىىمىكىةي أيمًَّتي عى
ٍيتىتيوي  الًحؿُّ  مىاؤيهي، الطَّييكري  ىيكى   -455  ...مى

 صحيح أبك ىريرة
65 ،190 ،

192 
ـٍ   -456 ديكي ذى أىحى ىٍف يىٍأخي  ...كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه ألى

 البخارم أبك ىريرة
77 ،331 ،

334 
كىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه، لىييكًشكىفَّ أىٍف يىٍنًزؿى   -457

ـٍ   ...ًفيكي
 280 البخارم أبك ىريرة

ىٍعًرؼي ًممَّا ىيكى   -458  147 البخارم سيؿ بف سعد ...كىالمًَّو ًإنّْي ألى
ىتىأىخَّري   -459 أبك مسعكد  ...كىالمًَّو يىا رىسيكؿى المًَّو ًإنّْي ألى

 األنصارم
 129 البخارم

نَّوي   -460 ًصيرو  لىعىمىى كىاً  بىٍينىوي  بىٍينىوي  مىا حى عمر بف  ...كى
 الخطاب

 245 البخارم

ًفي  -461 ميسي  الرّْكىازً  كى ...الخي  358 البخارم أبك ىريرة 
ارً   -462 ؿه ًمفى األىٍنصى كىافى رىجي  154 البخارم عمر ...، ًإذىا غىابى كى
كَّمىًني رىسيكؿي المَّوً   -463 كىاًة  كى ًبًحٍفًظ زى

افى  ...رىمىضى  
 397 البخارم أبك ىريرة

ـٍ ًمفى   -464 ...كىالى كىالمًَّو، الى يىٍأًتيكي  408 البخارم ثمامة بف أثاؿ 
ًلدى   -465 ـه  المٍَّيمىةى  ًلي كي  235 مسمـ أنس بف مالؾ ...غيبلى
مىؾى   -466 مىٍف سى  100 مسمـ أبك ىريرة ...طىًريقنا يىٍمتىًمسي ًفيًو ًعٍممنا كى
ٍنًذًر، أىتىٍدًرم أىمُّ آيىةو   -467  130 مسمـ أيبي بف كعب ...يىا أىبىا اٍلمي
قىةن، فىأىٍكًثٍر   -468 ...يىا أىبىا ذىرٍّ ًإذىا طىبىٍختى مىرى  420 مسمـ أبك ذر 
ا فىعىؿى   -469 ، مى ٍيرو  183 البخارم أنس بف مالؾ ...يىا أىبىا عيمى
 ...تىٍستىٍعًمميًني أىالى  اً، رىسيكؿى  يىا  -470

 مسمـ أبك ذر
81 ،115 ،
150 ،250 

رَّةن   -471 أسماء بنت أبي  ...يىا رىسيكؿى المًَّو، ًإفَّ ًلي ضى
 بكر

 109 البخارم
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بى يىا رىسيكؿى اً   -472  170 مسمـ عدم بف حاتـ ...، ًإنّْي أيٍرًسؿي اٍلًكبلى
ؿي يىا رىسيكؿى اً، أىمُّ اأٍلى   -473 اًؿ أىٍفضى  ...ٍعمى

 مسمـ أبك ذر
86 ،88 ،
255 ،393 

دىقىةً  أىمُّ  المًَّو، رىسيكؿى  يىا  -474 ـي  الصَّ ...أىٍعظى  363 البخارم ابك ىريرة 
ا يىٍعمىؿي العىاًمميكفى   -475 عمراف بف  ...يىا رىسيكؿى المًَّو، ًفيمى

 حصيف
 البخارم

71 ،113 ،
129 

اًئشىةي   -476 ًفيؽه يي  ،يىا عى ٍفؽى ًإفَّ اى رى  ...ًحبُّ الرّْ
 مسمـ عائشة

71 ،114 ،
163 ،256 

 217 مسمـ عائشة ...عىاًئشىةي، بىٍيته الى تىٍمرى ًفيوً يىا   -477
مىى   -478 ـى عى رٍَّمتي الظٍُّم يىا ًعبىاًدم ًإنّْي حى

 ...نىٍفًسي
 296 مسمـ أبك ذر

ارىةه  تىٍحًقرىفَّ  الى  الميٍسًممىاًت، ًنسىاءى  يىا  -479 ...جى  365 البخارم أبك ىريرة 
، الى ييبىاًلي المىٍرءي   -480 مىى النَّاًس زىمىافه يىٍأًتي عى

ذى ًمٍنوي  ا أىخى  ...مى
 290 البخارم أبك ىريرة

ٍيره ًمفى اليىدً   -481  ...السٍُّفمىى اليىدي العيٍميىا خى
 البخارم حكيـ بف حزاـ

44 ،76 ،
88 ،400 

ؿٍ   -482 ـٍ يىٍعجى ا لى ـٍ مى ًدكي ابي أًلىحى ...ييٍستىجى  427 مالبخار  أبك ىريرة 
كا  -483 بىشّْري كا، كى كا كىالى تيعىسّْري  130، 77 البخارم أنس بف مالؾ ...يىسّْري
ٍيؿي كىالًفتىفي   -484 يىٍظيىري الجى ـي، كى  144 البخارم أبك ىريرة ...ييٍقبىضي الًعٍم
اًلي،: اٍلعىٍبدي  يىقيكؿي   -485 اًلي مى ...مى  347 البخارم أبك ىريرة 
ًميًس،  -486 ا يىٍكـي اٍلخى  يىٍكـي اٍلخى مى عبد ا بف  ...ًميًس ثيَـّ كى

 156 مسمـ عباس

 

 

 





 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفيارس العامة

 الفصؿ الثاني

492 
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 213 "أبك حفص الداكدمٌ " أحمد بف نصر  -2
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"ال  -5  155 حارث بف مالؾ "أىًبي كىاًقدو المٍَّيًثيّْ

 94 حارثة بف كىب الخزاعي  -6

 207 رافع بف خديج بف رافع بف عدم بف زيد  -7

 68 رفاعة بف رافع بف مالؾ  -8

 168 شداد بف أكس بف ثابت بف المنذر  -9

ٍعبي ٍبف ًجثَّامىة  -10  164 الصَّ

 232 طارؽ بف سكيد الحضرمي  -11

ًف بٍ   -12 ٍبًد الرٍَّحمى  39 ًف عيٍثمىافى التٍَّيًميّْ عى

 56 عبد الرحمف بف محمد بف محمد" ابف خمدكف"  -13

 177 عبد المَّو بف أبي أكفى  -14

 83 عبد المَّو بف الٌمتبٌية بف ثعمبة األزدم  -15

ذىافىة ٍبف قىٍيس ٍبف عدم  -16  120 عبد ا ٍبف حي

 169 عبد ا ٍبف مغفؿ ٍبف عبد غنـ  -17

 52 عقبة ٍبف عىٍمرك ٍبف ثعمبة  -18

 303 عمي بف )سمطاف( محمد، نكر الديف المبٌل اليركم القارم  -19

 169 عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني المرغيناني  -20

 310 عمي بف محمد حبيب، أبك الحسف الماكردم  -21
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 رقـ الصفحة اسـ الراوي ـ

مىمىة ٍبف عبد األسد  -22  138 عمر ٍبف أىًبي سى

 38 ًعيىاًض ٍبًف ًحمىارو   -23

 50 فضالة ٍبف عيبىٍيد ٍبف ناقد  -24

 53 كعب ٍبف عىٍمرك ٍبف عباد  -25

 185 محمد بف أحمد الشٍرًبيني، شمس الدّْيف  -26

 238 محمد بف أحمد بف األٍزىىرم اليركم  -27

 171 محمد بف أحمد بف محمد بف رشد األندلسي  -28

 183 محمد بف عمي بف إسماعيؿ الشَّاشي  -29

 57 معقؿ ٍبف يسار ٍبف عبد ا   -30

 44 المقداـ ٍبف معدم كرب  -31

اًرث، أىبيك برزة األسممي  -32  90 نضمة ٍبف عيبىٍيد ٍبف اٍلحى

 157 "أبك بكرة" نفيع ٍبف مسركح   -33

 68 النَّكاس ٍبف سمعاف ٍبف خالد  -34

 210 يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب األنصارم "أبك يكسؼ"  -35
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 ِفهرسج: الرُّواة المدروسين

 رقـ الصفحة الراوياسـ  ـ

 341 يبانياألخضر بف عجبلف الشَّ   -1

 262 أسامة بف زيد الميثي  -2

 69 إسماعيؿ بف عبيد بف رفاعة  -3

 361 إسماعيؿ بف عياش بف سميـ  -4

 72 أيكب بف عتبة اليمامي  -5

 48 بكر بف عمرك المعافرم  -6

بىارىة بف اٍلميغىمَّس ٍاًلحمَّاني  -7  176 جي

 63 حرممة بف يحيى بف حرممة  -8

 370 حريز بف عثماف الرحبي  -9

 201 اقد المركزمحسيف بف ك   -10

 49 حماد بف سممة  -11

 301 حميد الٌطكيؿ  -12

 50 حميد بف ىانئ  -13

 74 خالد بف ميراف  -14

 279 داكد بف بكر بف أبي الفيرات  -15

باب  -16  201 زيد بف الحي

 105 سيريج بف النُّعماف  -17

 41 سعيد بف أبي ىبلؿ الميثي  -18

 187 سعيد بف خالد بف عبد ا بف قارظ  -19

 65 سعيد بف سممة  -20

رىيج  -21  91 سعيد بف عبد ا بف جي
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 49 سميماف بف داكد بف الجاركد  -22

 91 سميماف بف ًمٍيرىاف األعمش  -23

 361 شيرحبيؿ بف مسمـ بف حامد  -24

 431 بف ثكباف عبد الرحمف بف ثابت  -25
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 48 عمي بف سعيد بف مسركؽ  -34
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 72 قيس بف طمؽ بف عمي الحنفي  -36

 389 ف إسحاؽ بف يسارمحمد ب  -37

 319 محمد بف جعفر) غيٍندىر(  -38

 262 محمد بف عمر بف كاقد  -39

 58 ميستىًمـ ٍبف سىًعيد  -40
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 رقـ الصفحة الراوياسـ  ـ

 261 المنذر بف عبد ا بف المنذر  -44

 261 ف الزبير بف العكاـىشاـ بف عركة ب  -45

 70 يحيى بف خمؼ الباىمي  -46

 288 يعقكب جد العبلء بف عبد الرَّحمف  -47
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 قائمت المصادر والمراجع

 ."القرآف الكريـ"
 ػ أ ػ

ف أحمد بف ، لمبكصيرم، أبك العباس شياب الدي" "إتحاؼ الخيرة الميرة بزوائد المسانيد العشرة .1
ىػ(، تحقيؽ: دار المشكاة لمبحث العممي بإشراؼ أبك تميـ 840أبي بكر بف إسماعيؿ )ت: 

 ـ.1999 -ق1420ياسر بف إبراىيـ، دار الكطف لمنشر، الرياض، الطبعة االكلى، 
ىػ(، تحقيؽ: 751البف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر بف أيكب )ت:  أحكاـ أىؿ الذ مة"،" .2

بعة األكلى، ماـ، الطَّ الدَّ  –شاكر بف تكفيؽ العاركرم، رمادل لمنشر  ،لبكرميكسؼ بف أحمد ا
 ـ.1997 –ق 1418

كزىجاني، إبراىيـ بف يعقكب )ت:  أحواؿ الرجاؿ"" .3 ىػ(، تحقيؽ: عبد العميـ عبد العظيـ 259لمجي
 كادمي، فيصؿ آباد، باكستاف.أالبىستكم، حديث 

 بيركت.، ىػ(، دار المعرفة505: تمد بف محمد )حامد مح لمغزالي، أبك ،"إحياء عمـو الديف" .4
ت: أحمد بف محمد بف أبى بكر )لمقسطبلني، ، "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري" .5

 ىػ. 1323ابعة، بعة السَّ ىػ(، المطبعة الكبرل األميرية، مصر، الطَّ 923
لباني )ت: لؤللباني، محمد ناصر الديف األ "إرواء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ"، .6

 ـ.1985 -ىػ  1405بيركت، الطَّبعة الثَّانية،  –ىػ(، المكتب اإلسبلمي 1420
ىػ(، تحقيؽ: محمد باسؿ 538: تأبك القاسـ محمكد بف عمرك ) لمزمخشرم، ،"أساس البالغة" .7

 ـ.1998 -ىػ  1419بعة األكلى، لبناف، الطَّ ، عيكف السكد، دار الكتب العممية، بيركت
: تالحسف عمي بف أبي الكـر محمد ) البف األثير، أبك، "حابةعرفة الص  أسد الغابة في م" .8

بعة عادؿ أحمد عبد المكجكد،  دار الكتب العممية، الطَّ ، ىػ(، المحقؽ: عمي محمد معكض630
 ـ. 1994 -ىػ 1415األكلى، 

 ـ.2005 –ق 1426كزيع، شر كالتَّ إلبراىيـ ناصر، دار عمار لمنَّ "أسس التربية " .9
، د فتحي عبد مفيومو، معاييره، نظرياتو، قياسو، تدريبو، مراحؿ العممية اإلبداعية" اإلبداع،" .10

 ق. 1430 -ـ 2009الرحمف جركاف، دار الفكر، الطَّبعة الثَّانية، 
، لمماكردم، أبي الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم "األحكاـ الس مطانية" .11

 القاىرة. –ىػ(، الناشر: دار الحديث 450البغدادم، الشيير بالماكردم )المتكفى: 
ىػ(، تحقيؽ: محمد فؤاد 256لمبخارم، أبك عبد ا محمد بف إسماعيؿ )ت:  األدب المفرد"،" .12

 ـ.1989 –ق 1409بيركت، الطَّبعة الثَّالثة،  –عبد الباقي، دار البشائر اإلسبلمية 
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صكر حمدم أبك عمي، دار د.حسف عبد القادر، د. من ،"األساس الجغرافي لمشكمة الت صحر" .13
 ـ.1989بعة األكلى، سنة ركؽ ، الطَّ الشُّ 

: ت) عمر يكسؼ بف عبد االبف عبد البر القرطبي، أبك  ،"االستيعاب في معرفة األصحاب" .14
 -ىػ  1412بعة األكلى، : عمي محمد البجاكم، دار الجيؿ، بيركت، الطَّ تحقيؽىػ(، 463
 ـ. 1992

ىػ(، 1431: ت، لمحمد شكقى الفنجرل )"دي بيف األفراد والدوؿوازف االقتصااإلسالـ والت  " .15
 كزارة األكقاؼ.

ىػ(، تحقيؽ: عادؿ أحمد 852: تأحمد بف عمي ) البف حجر،، "اإلصابة في تمييز الصحابة" .16
 ىػ.1415 ،األكلى بعةبيركت، الطَّ ، عبد المكجكد كعمى محمد معكض، دار الكتب العممية

 بعةىػ(، دار العمـ لممبلييف، الطَّ 1396: ت) يف بف محمكدخير الد لمزركمي،، "األعالـ" .17
 ـ. 2002أيار / مايك  -الخامسة عشر 

 المؤلؼ: إبراىيـ بف محمدلسبط ابف العجمي،  ،"االغتباط بمف رمي مف الرواة باالختالط" .18
 ـ. 1988األكلى،  بعةالقاىرة، الطَّ  ،: عبلء الديف عمي رضا، دار الحديثتحقيؽىػ(، 841: ت)
ىػ(، 977: تمحمد بف أحمد الخطيب ) لمشربيني، ،"إلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاعا" .19

 بيركت.، دار الفكر، دار الفكر ،المحقؽ: مكتب البحكث كالدراسات
بيركت، ، ىػ(، الناشر: دار المعرفة204: ت) أبك عبد ا محمد بف إدريس ،لمشافعي ،"األـ" .20

 ـ.1990ىػ/1410
 ـ.2007أ.د راتب السعكد، دار الحامد، سنة ، "الت ربية البيئيةاإلنساف والبيئة دراسة في " .21
ىػ(، 430ألبي نعيـ األصبياني، أحمد بف عبد ا بف أحمد )ت: ،"األولياء وطبقات األصفياء" .22

 ـ.1974 -ىػ 1394السعادة، مصر، 
 ػ ب ػ

قف، أبك حفص "، البف المم"البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير .23
ىػ(، تحقيؽ: مصطفى أبك الغيط كعبد ا بف سميماف كياسر بف 804عمر بف عمي )ت: 

 ـ.2004 –ق 1425السُّعكدية، الطَّبعة األكلى،  -الرّْياض -كماؿ، دار اليجرة لمنشر كالتَّكزيع 
طباعة "، ألحمد محمد عبد العظيـ الجمؿ، دار السَّبلـ لم"البطالة مشكمة ال يعرفيا اإلسالـ .24

 ـ..2008 –ق 1429بعة األكلى، كالنَّشر كالتَّكزيع، الطَّ 
"، د. محمد مغازم، دار الجامعة الجديدة لمنشر البطالة ودور الوقؼ والز كاة في مواجيتيا" .25

 .ـ2005
"، د. عماد محمد  ذياب الحفيظ، دار صفاء لمنشر، "البيئة حمايتيا، تموثيا، مخاطرىا .26

 ىػ. 1432 -ـ 2011الطَّبعة األكلى، 
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الًمٍبرىد  ابف "، الحنبمي، يكسؼ بف حسفبحر الدـ فيمف تكمـ فيو اإلماـ أحمد بمدح أو ذـ" .27
ىػ(، تحقيؽ كتعميؽ: الدكتكرة ركحية عبد الرحمف السكيفي، دار الكتب العممية، 909)ت: 
 ـ. 1992 -ىػ  1413لبناف، الطبعة األكلى،  –بيركت 

: تمحمد بف أحمد بف محمد ) رشد الحفيد، البف، "بداية المجتيد ونياية المقتصد" .28
 ـ. 2004 -ىػ 1425 القاىرة، –ىػ(، دار الحديث 595

ىػ(، 628البف القطاف، عمي بف محمد )ت:  بياف الوىـ واإليياـ في كتاب األحكاـ"،" .29
 ـ1997-ىػ1418الرياض، الطَّبعة األكلى ،  –تحقيؽ : د. الحسيف آيت سعيد، دار طيبة 

 ػ ت ػ
ىػ(، الطَّبعة: دائرة 256"، لمبخارم، أبك عبد ا محمد بف إسماعيؿ )ت: الكبيرالت اريخ " .30

 الدكف. –المعارؼ العثمانية، حيدر آباد 
ىػ(، ركاية العباس بف محٌمد بف حاتـ الدُّكرٌم )ت: 233، ليحيى بف معيف )ت: "اريخالت  " .31

حياء 271 التراث اإلسبلمٌي، مكة ىػ(، تحقيؽ: أحمد محٌمد نكر سيؼ، مركز البحث العممي كا 
 ـ.1979 - ىػ1399  المكرمة،

 تحرير المعنى السديد وتنوير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد"،" الت حرير والتنوير"" .32
تكنس،  ،كنسية لمنشرىػ(، الدار التُّ 1393:  ت) محمد الطاىر بف محمدالبف عاشكر، 

 ىػ.1984
أحمد عارؼ العساؼ، أ. د. محمكد حسيف الكادم، دار  "، د.خطيط والت نمية االقتصاديةالت  " .33

 ـ.2011 -ق 1432المسيرة لمنشر كالتَّكزيع كالطّْباعة، الطَّبعة األكلى، 
فكزية الحاج عمي  :دكتكرة ،"ربية بيف األصالة والمعاصرة مفاىيميا أىدافيا فمسفتياالت  " .34

 .ـ2009 –ق 1430 ،الطَّبعة األكلى كزيع،قافة لمنشر كالتَّ البدرم، دار الثَّ 
ىػ(، ضبطو كصححو جماعة 816لمجرجاني، عمي بف محمد بف عمي )ت:  الت عريفات"،" .35

-ىػ 1403بعة األكلى، لبناف، الطَّ  –مف العمماء بإشراؼ النَّاشر، دار الكتب العممية بيركت 
 ـ.1983

ـ، 2004ة األكلى، "، د. سيد جاب ا، الطَّبعالت عميـ والت نمية رؤية نظرية ودراسة واقعية" .36
 الكراؽ لمنشر كالتَّكزيع.

 ،اإلسكندريةأحمد مصطفى خاطر، المكتب الجامعي الحديث،  ،"نمية االجتماعيةالت  " .37
 ـ.2002

د. ضياء محمد محمكد المشيداني، بحث مقدـ  ،"الت نمية االقتصادية في السنة النبوية" .38
في االقتصاد اإلسبلمي، جامعة الكصؿ،  لمممتقى الدكلي حكؿ مقكمات تحقيؽ التَّنمية المستدامة

 ـ.2012
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محمد عبد العزيز عجمية، د. د. "،سياساتيا –نظرياتيا  –الت نمية االقتصادية مفيوميا " .39
 ـ.2001، ار الجامعية اإلسكندريةمحمد عمى الميثي، الدَّ 

مؤسسة ، د عبد الرحمف يسرم احمد ،الناشر "الت نمية االقتصادية واالجتماعية في اإلسالـ" .40
 كزيع اإلسكندرية.شر كالتَّ شباب الجامعة لمطباعة كالنَّ 

اإلسكندرية، سنة  –، د. كامؿ بكرم، مؤسسة شباب الجامعة "الت نمية االقتصادية" .41
 .ـ1984

د. إبراىيـ مراد الدعمة، دار المناىج  ،"ظرية والواقعالت نمية الَبَشِري ة )اإلنسانية( بيف الن  " .42
 ق.1430 –ـ 2009األردف،  -ف لمنشر كالتكزيع، عما

، إبراىيـ العسؿ، المؤسسة الجامعية "التنمية في اإلسالـ مفاىيـ مناىج وتطبيقات" .43
 .ـ1996 –ق 1416الطَّبعة األكلى، ، بيركت ،لمدراسات كالنشر كالتكزيع

، د: محمد شفيؽ، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، "الت نمية والمشكالت االجتماعية" .44
 ـ.1999سنة 

"، مرتضى الزَّبيدم، محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ تاج العروس مف جواىر القاموس" .45
 ىػ(، تحقيؽ: مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية.1205)ت: 

ىػ(، 385البف شاىيف، أبك حفص عمر بف أحمد بف عثماف )ت:  تاريخ أسماء الثقات"،" .46
 .1984 – 1404الككيت، الطَّبعة األكلى،  –مفية ار السَّ تحقيؽ: صبحي السَّامرائي، الدَّ 

لمذىبي، أبك عبد ا محمد بف أحمد بف  تاريخ اإلسالـ َوَوفيات المشاىير َواألعالـ"،" .47
ىػ(، تحقيؽ: د. بشار عٌكاد معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي، الطَّبعة األكلى، 748عثماف )ت: 

 .ـ 2003
ىػ(، تحقيؽ: الدَّكتكر 463بف عمي )ت: " لمخطيب البغدادم، أبك بكر أحمد تاريخ بغداد" .48

 ـ. 2002 -ىػ 1422بيركت، الطَّبعة األكلى،  –بشار عكاد معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي 
ىػ(، تحقيؽ: ككركيس عكاد، عالـ 292بىٍحشؿ، أسمـ بف سيؿ بف أسمـ )ت:  تاريخ واسط"،" .49

 ىػ. 1406الكتب، بيركت، الطَّبعة األكلى، 
ىػ(، 276ألبي محمد عبد ا بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم )ت:  تأويؿ مختمؼ الحديث"،" .50

 ـ.1999 -ىػ 1419مؤسسة اإلشراؽ، الطَّبعة الثَّانية،  -المكتب اإلسبلمي 
"، لممباركفكرم، أبي العبل محمد عبد الرحمف بف عبد تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي" .51

 بيركت. –ىػ(، دار الكتب العممية 1353الرحيـ )ت: 
ىػ(، دار 748لمذىبي،  شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد )ت:  كرة الحفاظ"،"تذ .52

 ـ.1998 -ىػ1419لبناف، الطبعة األكلى، -الكتب العممية، بيركت





 

 الثالثالفصؿ 

 الفصؿ الثاني

 الفيارس العامة

 الفصؿ الثاني

511 

البف جماعة، بدر الديف أبك عبد ا  امع والمتكمـ في أدب العاِلـ والمتعمـ"،تذكرة الس  " .53
 ىػ(.733محمد بف إبراىيـ )ت: 

: ت) محمد رشيد بف عمي رضال ،"تفسير المنارالمسمى بػ: " "رآف الحكيـتفسير الق" .54
 ـ. 1990 ىػ(، الييئة المصرية العامة لمكتاب،1354

ىػ(، تحقيؽ: 774البف كثير، أبي الفداء إسماعيؿ بف عمر )ت:  تفسير القرآف العظيـ"،" .55
بيركت، الطَّبعة  –محمد حسيف شمس الديف، دار الكتب العممية، منشكرات محمد عمي بيضكف 

 ىػ. 1419األكلى، 
: محمد عكامة، تحقيؽىػ(، 852أحمد بف عمي )المتكفى:  البف حجر، ،"يذيبتقريب الت  " .56

 .1986 – 1406سكريا، الطبعة: األكلى،  –الناشر: دار الرشيد 
"، البف عبد اليادم الحنبمي، محمد بف أحمد )ت: "تنقيح الت حقيؽ في أحاديث الت عميؽ .57

تحقيؽ : سامي بف محمد بف جاد ا كعبد العزيز بف ناصر الخباني، أضكاء السَّمؼ  ىػ(،744
 ـ. 2007 -ىػ 1428الرّْياض، الطَّبعة األكلى ،  –
ىػ(، عنيت بنشره كتصحيحو 676: تيحيى بف شرؼ ) لمنككم، ،"تيذيب األسماء والمغات" .58

الطباعة المنيرية، دار الكتب كالتعميؽ عميو كمقابمة أصكلو: شركة العمماء بمساعدة إدارة 
 لبناف. ،العممية، بيركت

ىػ(، مطبعة دائرة المعارؼ 852: تأحمد بف عمي )البف حجر،  "،يذيبتيذيب الت  " .59
 ىػ.1326بعة األكلى، ظامية، اليند، الطَّ النّْ 
 يخ محمد اليبداف.، الشَّ "واءاء والد  تيذيب الد  " .60
: تحقيؽىػ(، 742: تيكسؼ بف عبد الرحمف ) لممزم، ،"تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ" .61

 – ق1400بعة األكلى، بيركت، الطَّ  ،د. بشار عكاد معركؼ، الناشر: مؤسسة الرسالة
 .ـ1980

ىػ(، المحقؽ: 370: تمحمد بف أحمد اليركم، أبك منصكر )لؤلزىرم،  ،"تيذيب المغة" .62
 ـ.2001عة األكلى، ببيركت، الطَّ  ،محمد عكض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي

: ت) عبد الرحمف بف ناصرلمسعدم،  ،"تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف" .63
بعة األكلى سالة، الطَّ : عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ، الناشر: مؤسسة الرّْ تحقيؽىػ(، 1376
 ـ. 2000-ىػ 1420

 ىػ( عف يحيى بف معيف 280تاريخ عثماف بف سعيد الد ارمّي )ت: " .64
واة وتعديميـ233: )ت ، تحقيؽ: أحمد محٌمد نكر سيؼ، دار المأمكف "ىػ( في تجريح الر 

 .ىػ1400لمتراث، دمشؽ، 
 ػ ث ػ
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دائرة المعارؼ العثمانية ىػ(، 354: ت)محمد بف حباف بف أحمد بف حباف، ال ،"قاتالث  " .65
 .ـ1973 -  ى 1393األكلى،  بعةبحيدر آباد الدكف اليند، الطَّ 

 ػ ج ػ
غير في أحاديث البشير الن ذير الجامع" .66 ق(، دار الفكر لمطباعة 911"، لمسيكطي )ت: الص 

 كالنَّشر كالتكزيع، بيركت.
 المسمى بػ: "،وسننو وأيامو الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمور رسوؿ ا " .67
 ىػ.1422األكلى،  بعةدار طكؽ النجاة، الطَّ  ،محمد بف إسماعيؿلمبخارم،  ،"صحيح البخاري"
عبد ا محمد بف  مقرطبي، أبكل ،"تفسير القرطبي" المسمى بػ: "الجامع ألحكاـ القرآف" .68

براىيـ أطفيش، دار الكتب المصرية671: تأحمد ) القاىرة، ، ىػ(، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 ـ. 1964 -ىػ 1384انية، الطَّبعة الثَّ 

، أبك بكر أحمد بف عمي بف لمخطيب البغدادم الجامع ألخالؽ الراوي وآداب السامع"،" .69
 الرّْياض. –ىػ(، تحقيؽ: د. محمكد الطَّحاف، مكتبة المعارؼ 463ثابت )ت: 

ىػ(، الناشر: 327: تأبك محمد عبد الرحمف بف محمد )البف أبي حاتـ،  ،"الجرح والتعديؿ" .70
، ربياليند، دار إحياء التراث الع ،بحيدر آباد الدكف -طبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية 

 ـ. 1952ىػ  1271بعة األكلى، بيركت، الطَّ 
: أحمد تحقيؽىػ(، 310: تمحمد بف جرير) لمطبرم، ،"جامع البياف في تأويؿ القرآف" .71

 ـ. 2000 -ىػ  1420بعة األكلى، سالة، الطَّ محمد شاكر، مؤسسة الرّْ 
بف محمد البف عبد البر القرطبي، أبك عمر يكسؼ بف عبد ا  "جامع بياف العمـ وفضمو"، .72

ىػ(، تحقيؽ: أبي األشباؿ الزىيرم، دار ابف الجكزم، المممكة العربية السعكدية، 463)ت: 
 ـ. 1994 -ىػ  1414الطَّبعة األكلى، 

 ، د. سميماف الٌداية."جريمة الحصار في ميزاف الشريعة" .73
راعة" .74  – ق1423، د. عمى أحمد ىاركف، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية، "جغرافية الز 

 ـ.2003
ىػ(، تحقيؽ: رمزم منير 321البف دريد، أبك بكر محمد بف الحسف )ت:  جميرة المغة"،" .75

 .ـ1987بعة األكلى، بيركت، الطَّ  –بعمبكي، دار العمـ لممبلييف 
 ػ ح ػ

الحسف عمي بف محمد  "، لمماكردم، أبكالحاوي الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي" .76
الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، الناشر: ، ي محمد معكض: الشيخ عمتحقيؽىػ(، 450: ت)

 ـ. 1999-ىػ  1419األكلى،  بعةلبناف، الطَّ ، دار الكتب العممية، بيركت
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 أحمد بف عبد الحميـ البف تيمية،، "وظيفة الحكومة اإلسالمية"، أو "الحسبة في اإلسالـ" .77
 بعة األكلى.ىػ(، دار الكتب العممية، الطَّ 728: ت)
دراسة مقارنة بيف الفكر اإلسبلمي كالقانكف الدكلي  ،"أثره عمى حقوؽ اإلنسافالحصار و " .78

الب: سعيد العابد، إشراؼ الدكتكر: محمكد بكترعو، إعداد الطَّ  -غزة أنمكذجا –اإلنساني 
 ـ.2010 –ـ 2009باتنو، سنة  –الجزائر، جامعة الحاج لخضر 

ـ، 2005لميدم صالح السَّامراني،  "،الحفاظ عمى البيئة في العصور العربية اإلسالمية" .79
 دار جرير لمنشر كالتَّكزيع.

كماؿ الديف عبد الغني المرسي، دار  .دراسة مقارنة، د – "الحؿ اإلسالمي لمشكمة البطالة" .80
 ـ.2004بعة األكلى، الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، الطَّ 

عبد ا بف أحمد )ت:  "، ألبي نعيـ األصبياني، أحمد بفحمية األولياء وطبقات األصفياء" .81
 ـ.1974 -ىػ 1394بجكار محافظة مصر،  -ىػ(، السَّعادة 430

 ـ.2006، لطبلؿ محمد المكمني، سنة "حماية البيئة مف منظور إسالمي" .82

 ػ خ ػ
ىػ(، المكتبة األزىرية لمتراث، تحقيؽ : طو 182: تيعقكب بف إبراىيـ ) ،، ألبي يكسؼ"الخراج" .83

 محمد.عبد الرءكؼ سعد ، سعد حسف 

 ػ د ػ
أ.د. جمعة رجب طنطيش، أ. د. محمد أزىر  ،"دراسات في جغرافية الصناعة والمعادف" .84

 مالطا. -فاليتا ELGAماؾ، منشكرات سعيد السَّ 
ناعة" .85 محمد إبراىيـ رمضاف، دار  .محمد خميس الزككة، د أ.د. ،"دراسات في جغرافية الص 

 ـ.2011المعرفة الجامعية، 
لمبييقي، أبك بكر أحمد بف الحسيف )ت:  فة أحواؿ صاحب الش ريعة"،"دالئؿ الن بوة ومعر  .86

 ىػ. 1405ىػ(، دار الكتب العممية، بيركت، الطَّبعة األكلى، 458
 –دراسة في عمـ االجتماع الحضرم  – "نمية الحضريةدور المتغيرات االجتماعية في الت  " .87

 ـ.2004سكندرية، سنة حمد رشكاف، مؤسسة شباب الجامعة، اإلأد، حسيف عبد الحميد 
، د. جماؿ محمد أحمد عبده، دار "دور المنيج اإلسالمي في تنمية الموارد الَبَشِري ة" .88

 ـ.1984 –ق 1404بعة األكلى، األردف، الطَّ ، كزيع، عمافشر كالتَّ الفرقاف لمنَّ 
 ػ ذ ػ

: تمد )القاسـ الحسيف بف مح لمراغب األصفياني، أبك ،"ريعةريعة إلى مكاـر الش  الذ  " .89
  ـ.2007 -ىػ  1428القاىرة،  ،بلـىػ(، تحقيؽ: د. أبك اليزيد أبك زيد العجمي، دار السَّ 502
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ىػ(، 507"، لمحمَّد بف طاىر المقدسٌي )ت: ذخيرة الُحف اظ الُمخر ج عمى الحروؼ واأللفاظ" .90
 ىػ.1416تحقيؽ: عبدالرَّحمف الًفٍريىكائٌي، دار السَّمؼ، الرّْياض، 
 ػ ر ػ

البف قيـ  ،"في الكالـ عمى أرواح األموات واألحياء بالدالئؿ مف الكتاب والسنة الروح" .91
 بيركت.، ىػ(، دار الكتب العممية751: ت) محمد بف أبي بكر بف أيكب الجكزية،

 بيركت.، ىػ(، دار الفكر1127: تأبك الفداء ) البف كثير، إسماعيؿ، "روح البياف" .92
ىػ(، تحقيؽ: زىير 676: تيحيى بف شرؼ ) نككم،لم، "البيف وعمدة المفتيفروضة الط  " .93

 ـ.1991 -ىػ 1412الثة، بعة الثَّ الطَّ  ،اكيش، المكتب اإلسبلمي، بيركتالشَّ 
 ػ زػ 

 ـ.2005كزيع، شر كالتَّ سعد طو عبلـ، دار طيبة لمنَّ  .، د"راعة والتنميةالز  " .94
: تكر بف أيكب )محمد بف أبي بالبف قيـ الجكزية، ، "زاد المعاد في ىدي خير العباد" .95

ابعة كالعشركف بعة السَّ مكتبة المنار اإلسبلمية، الككيت، الطَّ ، ىػ(، مؤسسة الرسالة، بيركت751
 ـ.1994 - ىػ 1415، 

 ػ س ػ
غرى"، المسمى ب: المجتبى عمى السنف .96 "، لمنسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف "الس نف الص 

حمب،  –مكتب المطبكعات اإلسبلمية ىػ(، تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة، 303شعيب )ت: 
 ـ.1986 –ق 1406الطَّبعة الثَّانية، 

ىػ(، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، 458لمبييقي، أحمد بف الحسيف )ت:  السنف الكبرى"،" .97
 ـ. 2003 -ىػ  1424لبناف، الطبعة الثَّالثة،  –دار الكتب العممية، بيركت 

ىػ(، حققو كخرج 303أحمد بف شعيب )ت:  لمنسائي، أبك عبد الرحمف "السنف الكبرى"، .98
 -ىػ  1421بيركت، الطَّبعة األكلى،  –أحاديثو: حسف عبد المنعـ شمبي، مؤسسة الرسالة 

 ـ. 2001
: ت) لمحمد بف إسحاؽ بف يسار المطمبي "،سيرة ابف إسحاؽير والمغازي"، ""الس   .99

 ـ.1978ىػ /1398ى بعة األكلبيركت، الطَّ  –ىػ(، تحقيؽ: سييؿ زكار، دار الفكر 151
 ىػ(، دار الحديث.1182: تمحمد بف إسماعيؿ )مصنعاني، ، ل"الـسبؿ الس  " .100
"، لؤللباني، أبك عبد الرحمف محمد "سمسمة األحاديث الص حيحة وشيء مف فقييا وفوائدىا .101

 ىػ(، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتَّكزيع، الرياض، الطَّبعة األكلى.1420ناصر الدّْيف )ت: 
ىػ(، تحقيؽ: محمد فؤاد 273"، أبك عبد ا محمد بف يزيد القزكيني )ت: ماجو سنف ابف" .102

 فيصؿ عيسى البابي الحمبي. -عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية 
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 محيي محمد: ، تحقيؽ(ىػ275: )ت األشعث بف ميماف، سمسًّْجٍستانيل"، داود أبي سنف" .103
 .كتبير  – العصرية،صيدا المكتبة، الحميد عبد الديف

ىػ(، تحقيؽ كتعميؽ: أحمد 279: تمحمد بف عيسى بف سىٍكرة )مترمذم، ، ل"سنف الترمذي" .104
براىيـ عطكة عكض المدرس في األزىر الشريؼ،  محمد شاكر، كمحمد فؤاد عبد الباقي ، كا 

 ـ. 1975 -ىػ  1395انية، بعة الثَّ مصر، الطَّ ، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي
نىيد، الُجَنيد ليحيى بف معيف"،سؤاالُت ابِف " .105  إلبراىيـ بف عبدا بف الجي

ىػ تقريبان(، تحقيؽ: أحمد محٌمد نكر سيؼ، مكتبة الدار، المدينة المنكرة، الطبعة 260)ت: 
 ـ.1988 -ىػ 1408األكلى، 

واة 241ىػ( لإلماـ أحمد بف حنبؿ )ت: 275"ُسؤاالُت أبي داود )ت:  .106 ىػ( في جرح الر 
قيؽ: زياد محٌمد منصكر، مكتبة العمكـ كالحكـ، المدينة المنكرة، الطَّبعة األكلى، "، تحوتعديميـ
 ىػ.1414

"، ألبي زرعة الرازم، سؤاالت البرذعي ألبي زرعة الرازي، ومعو كتاب أسامي الضعفاء" .107
ىػ(، تحقيؽ: محمد بف عمي األزىرم، الفاركؽ الحديثة 264عبيد ا بف عبدالكريـ )ت: 

 ـ. 2009ر، القاىرة، الطبعة األكلى، لمطباعة كالنش
"، عمي بف عمر )ت: ىػ( لمد ارقطنيّ 425"سؤاالت الَبْرقانّي ]أحمد بف محّمد[ )ت:  .108

ىػ(، تحقيؽ: عبدالرَّحيـ القشقرٌم، النَّاشر: كتب خانو جميمي، باكستاف، الطَّبعة األكلى، 385
 ىػ.1404

ىػ("، 234)ت:  لعمّي بف المدينيّ  ىػ(297سؤاالت محّمد بف عثماف بف أبي َشْيبة )ت: " .109
 ىػ.    1404تحقيؽ: ميكٌفؽ عبدا عبدالقادر، مكتبة المعارؼ، الرّْياض، الطَّبعة االكلى، 

ىػ(، المحقؽ : 748: ت) أبك عبد ا محمد بف أحمد لمذىبي،، "سير أعالـ النبالء" .110
الثة ، الثَّ  بعة، الطَّ مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة

 ـ. 1985ىػ /  1405
ىػ( أبا داود ُسَميماف بف اأَلْشَعث الس ْجستانّي 300سؤاالت أبي ُعبيد اآلُجر ي )ت: بعد  .111

عمادة  محمد عمي قاسـ العمرم، :، تحقيؽ«ىػ( في معرفة الر جاؿ وجرِحِيـ وتعديِمِيـ275)ت: 
األكلى،  عكدية، الطبعةلمنكرة، المممكة العربية السُّ البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، المدينة ا

 ـ.1983ىػ/1403
 ػ ش ػ

ىػ(، دار إحياء التراث 279لمترمذم، محمد بف عيسى بف سىٍكرة )ت:  الش مائؿ المحمدية"،" .112
 العربي، بيركت.
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ىػ(، الناشر: 1421: ت، لمحمد بف صالح بف محمد العثيميف )"شرح رياض الصالحيف" .113
 ىػ. 1426شر، الرياض، دار الكطف لمنَّ 

، عياض "ِإكَماُؿ الُمْعِمـِ بَفَواِئِد ُمْسِمـ" بػ: الُمَسم ى "،َشْرُح َصِحيح ُمْسِمـِ ِلمَقاِضى ِعَياض" .114
اًعيؿ، دار الكفاء لمطباعة كالنَّ  د. تحقيؽ:ىػ(، 544: تبف مكسى بف عياض ) شر يٍحيىى ًإٍسمى

 ـ. 1998 -ىػ  1419األكلى،  بعةكزيع، مصر، الطَّ كالتَّ 
ىػ(، تحقيؽ: شعيب 321لمطحاكم، أبك جعفر أحمد بف محمد )ت:  شرح مشكؿ اآلثار"،" .115

 ـ. 1494 -ىػ  1415األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، الطَّبعة األكلى، 
ىػ(، حققو كقدـ لو: 321لمطحاكم، أبك جعفر أحمد بف محمد )ت:  شرح معاني اآلثار"،" .116

 ـ. 1994 –ق 1414عالـ الكتب، الطَّبعة األكلى،  محمد زىرم النجار، محمد سيد جاد الحؽ،
ىػ(، حققو كراجع نصكصو 458لمبييقي، أبك بكر أحمد بف الحسيف )ت:  شعب اإليماف"،" .117

كخرج أحاديثو: الدكتكر عبد العمي عبد الحميد حامد، أشرؼ عمى تحقيقو كتخريج أحاديثو: 
، مكتبة الرشد لمنشر كالتكزيع اليند –مختار أحمد الندكم، صاحب الدار السمفية ببكمبام 

 ـ. 2003 -ىػ  1423بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية ببكمبام باليند، الطَّبعة األكلى، 
: تالبف بطاؿ، أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ ) "شرح صحيح البخارى" .118

انية، الثَّ  بعة، الطَّ ياضعكدية، الرّْ السُّ ، ىػ(، تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ، مكتبة الرشد449
 ـ.2003 -ىػ 1423

 ػ ص ػ

بر والث بات في مواجية الحصار" .119 فدم، الص  بحث مقدـ إلى مؤتمر"اإلسبلـ "، د. نعيـ الصى
-2في الفترة: ، المنعقد بكمية أصكؿ الديف في الجامعة اإلسبلمية حديات المعاصرة"كالتَّ 
 .ـ3/4/2007
: تأبك نصر إسماعيؿ بف حماد )مجكىرم، ل ،"حاح تاج المغة وصحاح العربيةالص  " .120

ابعة بعة الرَّ الطَّ  بيركت، –ىػ(، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ لممبلييف 393
 ـ.1987 -  ىػ 1407

: تمحمد بف حباف بف أحمد )البف حباف،  ،"صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف" .121
 – 1414نية، بعة الثاَّ ركت، الطَّ بي –: شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة تحقيؽىػ(، 354
1993 

ىػ(، تحقيؽ: د. 311"، البف خزيمة، أبك بكر محمد بف إسحاؽ )ت: "صحيح ابف خزيمة .122
 بيركت. –محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسبلمي 
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ىػ(، مؤسسة 1420"، لؤللباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الدّْيف )ت: صحيح أبي داود" .123
 ـ. 2002 -ىػ  1423الككيت، الطَّبعة األكلى، غراس لمنشر كالتكزيع، 

ىػ(، مكتبة المعارؼ 1420"، لؤللباني، محمد ناصر الدّْيف )ت: صحيح الت رغيب والت رىيب" .124
 الرياض، الطَّبعة الخامسة. –
أبك عبد الرحمف محمد ناصر الدّْيف )ت:  "، لؤللباني،"صحيح الجامع الصغير وزياداتو .125

 .يالمكتب اإلسبلم، ىػ(1420
ىػ(، مركز 1420"، لؤللباني، محمد ناصر الدّْيف )ت: وصحيح وضعيؼ سنف ابف ماج" .126

 اإلسكندرية. -نكر اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسُّنة 
"، لؤللباني، محمد ناصر الديف األلباني، إنتاج مركز نكر صحيح وضعيؼ سنف الترمذي" .127

 اإلسكندرية. -اإلسبلـ ألبحاث القرآف كالسنة 
ىػ(، 597: تأبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد ) البف الجكزم،، "صيد الخاطر" .128

 ـ.2004 -1425األكلى،  بعةدمشؽ، الطَّ  –بعناية: حسف المساحي سكيداف، دار القمـ 
 ػ ض ػ

غير .129 عفاء الص  تحقيؽ: أبك عبد ا أحمد ىػ(، 256"، لمبخارٌم، محٌمد بف إسماعيؿ )ت: "الض 
 ـ.2005 -ق 1426ف، مكتبة ابف عباس، الطَّبعة األكلى، بف إبراىيـ بف أبي العيني

محمكد  تحقيؽ:ىػ(، 303: تأحمد بف شعيب بف عمي) لمنسائي،، "الضعفاء والمتروكوف" .130
 ىػ.1396بعة األكلى، حمب، الطَّ  ،إبراىيـ زايد، دار الكعي

ق(، 579البف الجكزم، أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي )ت:  "الضعفاء والمتروكيف"، .131
 ق.1406حقيؽ : عبد ا القاضي، دار الكتب العممية، بيركت، ت
ىػ(، 385: تأبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد ) لمدارقطني، ،"الضعفاء والمتروكوف .132

: د. عبد الرحيـ محمد القشقرم، أستاذ مساعد بكمية الحديث بالجامعة اإلسبلمية، مجمة تحقيؽ
 الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة.

 ػ ط ػ
ىػ(، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، دار 230لمحمد بف سعد )ت:  الط بقات الكبرى"،" .133

 ـ. 1990 -ىػ  1410الكتب العممية ، بيركت، الطَّبعة األكلى، 
ىػ(، مكتبة 751: تمحمد بف أبي بكر بف أيكب )البف قيـ الجكزية،  ،"الطرؽ الحكمية" .134

 دار البياف.
، البف حجر، "أىِؿ الّتقديِس بمراتِب الَموُصفيَف بالّتدليسِ تعريُؼ "أك  "طبقات الُمدل سيف" .135

ىػ(، تحقيؽ: عاصـ بف عبدا القىٍريكتي، مكتبة المنار، عماف، 852)ت:  أحمد بف عمي
 ـ.1983 -ىػ 1403بعة األكلى، الطَّ 
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 ػ ظ ػ
 

 ػ ع ػ
قيؽ: كصٌي ىػ(، ركاية ابنو عبدا، تح241"، ألحمد بف حنبؿ )ت: العمؿ ومعرفة الر جاؿ" .136

 ىػ. 1408ا عباس، المكتب اإلسبلمي، كدار الخاني، بيركت، الرّْياض، الطبعة األكلى، 
د. حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف،  ،"العمـ والت عميـ والمعمـ مف منظور عمـ االجتماع" .137

 االسكندرية. –ـ، مؤسسة شباب الجامعة 2006
، د. محمد جياد "مميتي التعمـ والتعميـالعمميات الذىنية وميارات التفكير مف خالؿ ع" .138

 – ـ2000 الطَّبعة األكلى، االمارات العربية المتحدة،، العيف –ؿ، دار الكتاب الجامعي جم
 ـ.2001

ىػ(، 170: تأبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك )الخميؿ الفراىيدم،  ،"العيف" .139
 كتبة اليبلؿ.: د ميدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي، دار كمتحقيؽ

ىػ(، 279ألبي عيسى الترمذم، محمد بف عيسى بف سىٍكرة )ت:  عمؿ الترمذي الكبير"،" .140
تحقيؽ: صبحي السامرائي ، أبك المعاطي النكرم ، محمكد خميؿ الصعيدم، عالـ الكتب ، 

 ق.1409بيركت، الطَّبعة األكلى،  –مكتبة النيضة العربية 
: تأبك محمد محمكد بف أحمد) ر الدّْيف العيني،لبد ،"عمدة القاري شرح صحيح البخاري" .141

 بيركت. –راث العربي ىػ(، دار إحياء التُّ 855
ألبي الطيب محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم،  ،"عوف المعبود شرح سنف أبي داود" .142

ىػ، 1388 ،انيةبعة الثَّ مفية المدينة المنكرة، الطَّ : عبد الرحمف محمد عثماف، المكتبة السَّ تحقيؽ
 .ـ1968

 ػ غ ػ
براىيـ بف إسحاؽ الحربي أبك إسحاؽ، تحقيؽ : د. سميماف إبراىيـ إل ،"غريب الحديث" .143

  .1405بعة األكلى ، مكة المكرمة، الطَّ ، جامعة أـ القرل ، محمد العايد
د. : تحقيؽىػ(، 597: ت) أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي البف الجكزم، ،"غريب الحديث" .144

 – ق1405بعة األكلى، لبناف، الطَّ  –بيركت ، دار الكتب العمميةعبد المعطي أميف القمعجي، 
 ـ.1985

، القاسـ بف سبلـ، تحقيؽ : د. محمد عبد المعيد خافألبي عبيد اليركم،  ،"غريب الحديث" .145
  ق.1396بعة األكلى ، بيركت، الطَّ  ،دار الكتاب العربي

عبدالمعطي أميف  : د.تحقيؽ ، أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد "،غريب الحديث .146
 .1985بعة األكلى ، بيركت، الطَّ ، قمعجي، دار الكتب العممية
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 ػ ؼ ػ
: ت) القاسـ محمكد بف عمرك لمزمخشرم، أبك ،"الفائؽ في غريب الحديث واألثر" .147

بعة لبناف، الطَّ ، محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار المعرفة، : عمي محمد البجاكمتحقيؽ ىػ(،538
 انية.الثَّ 
"، الشامؿ لؤلدلة الشَّرعية كاآلراء المذىبية، كاىـ النَّظريات الفقيية و اإلسالمي وأدلتو"الفق .148

بعة دمشؽ، الطَّ  –سكريَّة  -.د. كىٍىبة الزُّحيًمي، دار الفكر أ كتحقيؽ األحاديث النَّبكيَّة كتخريجيا،
 الرَّابعة.

ىػ(، دار الكتب 751: تمحمد بف أبي بكر بف أيكب )بف قيـ الجكزية، ، ال"الفوائد" .149
 ـ. 1973 -ىػ  1393انية، بعة الثَّ بيركت، الطَّ ، العممية

بيركت، ، أحمد بف عمي، دار المعرفة البف حجر، ،"فتح الباري شرح صحيح البخاري" .150
 ق.1379

ىػ(، دار ابف كثير، دار الكمـ الطيب 1250: تمحمد بف عمي )مشككاني، ل ،"فتح القدير" .151
 ىػ. 1414 ،كلىاأل طبعةدمشؽ، بيركت، الَّ  -
بعة لبناف، الطَّ ، ىػ(، دار الكتاب العربي، بيركت1420: ت، لسيد سابؽ )"فقو السنة" .152
 ـ. 1977 -ىػ  1397الثة، الثَّ 
لمٌحمد سىعيد رىمضاف البكطي، دار  ،"اشدةفقو السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخالفة الر  " .153

 ىػ. 1426 ،بعة الخامسة كالعشركفدمشؽ، الطَّ  ،الفكر
 ت، بيرك  –ركؽ ىػ(، دار الشُّ 1385: تسيد قطب إبراىيـ حسيف )  ،"في ظالؿ القرآف" .154

 ىػ. 1412 ،ابعة عشربعة السَّ القاىرة، الطَّ 
محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج  لممناكم،، "فيض القدير شرح الجامع الصغير" .155

 بعةمصر، الطَّ ، برلىػ(، المكتبة التجارية الك1031: تالعارفيف بف عمي بف زيف العابديف )
 ق.1356األكلى، 

 ػ ؽ ػ
ىػ(، تحقيؽ: 817: تأبك طاىر محمد بف يعقكب )، الفيركزآبادل ،"القاموس المحيط" .156

، كزيع، بيركتشر كالتَّ سالة لمطباعة كالنَّ مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرّْ 
 ـ. 2005 -ىػ  1426امنة، بعة الثَّ لبناف، الطَّ 

محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ  ألبي "،حكاـ في مصالح األناـقواعد األ" .157
، ىػ(، راجعو كعمؽ عميو: طو عبد الرؤكؼ سعد، مكتبة الكميات األزىرية660)المتكفى: 

 ـ. 1991 -ىػ  1414القاىرة،  -القاىرة، دار أـ القرل 
 ػ ؾ ػ
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أبك عبد ا محمد بف أحمد  لمذىبي، ،"الكاشؼ في معرفة مف لو رواية في الكتب الستة" .158
 -: محمد عكامة أحمد محمد نمر الخطيب، دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية تحقيؽىػ(، 748: ت)

 ـ. 1992 -ىػ  1413األكلى،  مؤسسة عمـك القرآف، جدة، الطبعة
ىػ(، تحقيؽ: عادؿ 365: ت، ألبي أحمد بف عدم الجرجاني )"جاؿالكامؿ في ضعفاء الر  " .159

 ، عمي محمد معكض، شارؾ في تحقيقو: عبد الفتاح أبك سنة، الكتب الممية، مكجكدأحمد عبد ال
 ـ .1997ىػ1418بعة األكلى، لبناف، الطَّ  -بيركت

 لمزمخشرم، أبك "،مخشريتفسير الز  المسمى بػ: " ،"الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ" .160
 1407 ،الثةالثَّ  بعةلطَّ بيركت، ا، ىػ(، دار الكتاب العربي538: تالقاسـ محمكد بف عمرك )

 ىػ.
أبك البقاء  ىأيكب بف مكسلمكفكم، ، "الكميات معجـ في المصطمحات والفروؽ المغوية" .161

 بيركت. ،محمد المصرم، مؤسسة الرسالة -: عدناف دركيش تحقيؽىػ(، 1094: تالحنفي )
مد بف محمد بركات بف أحالبف الكياؿ،  ،"قاتواة الث  يرات في معرفة مف الر  الكواكب الن  " .162
بعة األكلى : عبد القيكـ عبد رب النبي، دار المأمكف ػ بيركت، الطَّ تحقيؽىػ(، 929: ت)
 ـ.1981،
ىػ(، تحقيؽ: خميؿ محمد 224ألبي عيبيد القاسـ بف سبٌلـ بف عبد ا )ت:  كتاب األمواؿ"،" .163

 بيركت. -ىراس، دار الفكر. 
، عالـ الكتب، د. سناء محمد سميمافأ. ،"خصية واألزماتكيفية مواجية المشكالت الش  " .164

 ـ.2006 –ق 1427، األكلىبعة الطَّ 
 ػ ؿ ػ

بيركت، ، ىػ(، دار صادر711: تمحمد بف مكـر بف عمى ) البف منظكر،، "لساف العرب" .165
 ىػ. 1414 ،الثةبعة الثَّ الطَّ 
ىػ(، تحقيؽ: دائرة 852"، البف حجر، أبك الفضؿ أحمد بف عمي )ت: لساف الميزاف" .166

لبناف، الطَّبعة الثَّانية،  –اليند، مؤسسة األعممي لممطبكعات بيركت  –لنظامية المعرؼ ا
 ـ.1971-ىػ 1390

 ػ ـ ػ
محمد بف حباف بف أحمد  البف حباف، ،"المجروحيف مف المحدثيف والضعفاء والمتروكيف" .167
 ىػ.1396بعة األكلى، حمب، الطَّ ، : محمكد إبراىيـ زايد، دار الكعيتحقيؽىػ(، 354: ت)
 ىػ(،  دار الفكر.676: تيحيى بف شرؼ ) لمنككم، ،"لمجموع شرح الميذبا" .168
، أبك ،"المحمى باآلثار" .169 ، ىػ(، دار الفكر456: تمحمد عمي بف أحمد الظاىرم ) البف حـز

 بيركت.
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تحقيؽ : الشيخ محمد حسف  ،إسماعيؿ بف عباد بف العباس الطالقاني،، "المحيط في المغة" .170
 .ـ 1994 -ىػ 1414 ،بعة األكلىالطَّ  ،لبناف -كتبير ، عالـ الكتب، آؿ ياسيف

ىػ(، 458لمبييقي، أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي )ت:  المدخؿ إلى الس نف الكبرى"،" .171
 الككيت. –تحقيؽ: د. محمد ضياء الرحمف األعظمي، دار الخمفاء لمكتاب اإلسبلمي 

ىػ(، 405: تا ) ، ألبي عبد ا الحاكـ محمد بف عبد"المستدرؾ عمى الصحيحيف" .172
 – 1411األكلى،  بعةبيركت، الطَّ  –تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممية 

1990. 
المسمى بػ: ، "حيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسوؿ ا المسند الص  " .173

 قيؽ،تحىػ(، 261لمسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )المتكفى:  "صحيح مسمـ"،
 بيركت.، راث العربيمحمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التُّ 

"، المسمى ب:  المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسوؿ ا" .174
ىػ(، تحقيؽ: 261"صحيح مسمـ"، لمسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم النيسابكرم )ت: 

 بيركت. –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 
، د. دالؿ ممحس استيتية، د. عمر مكسى سرحاف، دار كائؿ "المشكالت االجتماعية" .175

 .ـ2012لمنَّشر، الطَّبعة األكلى، 
 :تأحمد بف محمد بف عمي )لمفيكمي، ، "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" .176

 بيركت.، ىػ(، المكتبة العممية770
ىػ(، 235شيبة، عبد ا بف محمد )ت:  البف أبي "المصنؼ في األحاديث واآلثار"، .177

 ق.1409الرياض، الطَّبعة األكلى،  –تحقيؽ: كماؿ يكسؼ الحكت، مكتبة الرشد 
زاؽ بف ىماـ الصنعاني )ت:  "المصنؼ"، .178 تحقيؽ: حبيب ، ىػ(211ألبي بكر عبد الرَّ

 ق.1403اليند، الطَّبعة الثَّانية،  -الرحمف األعظمي، المجمس العممي
ىػ(، تحقيؽ: طارؽ بف عكض ا 360لمطبراني، سميماف بف أحمد )ت:  سط"،المعجـ األو " .179

 القاىرة. –بف محمد ، عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني، دار الحرميف 
 ـ.2003المغكييف العرب، عالـ الكتب، لمجمكعة مف  "المعجـ العربي األساسي .180
يؽ: حمدم بف عبد المجيد ىػ(، تحق360"، لمطبراني، سميماف بف أحمد )ت: المعجـ الكبير" .181

 القاىرة، الطَّبعة الثَّانية. –السَّمفي، مكتبة ابف تيمية 
مجمع المغة العربية بالقاىرة )إبراىيـ مصطفى / أحمد الزيات / حامد  ،"المعجـ الوسيط" .182

 عكة.عبد القادر / محمد النجار(، دار الدَّ 
: تحقيؽىػ(، 748: ت) دمأبك عبد ا محمد بف أح لمذىبي، ،"عفاءالمغني في الض  " .183

 الدكتكر نكر الديف عتر.
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 اشر: مكتبة القاىرة،ىػ(، النَّ 620:تأبك محمد عبد ا بف أحمد ) "،المغني البف قدامة" .184
 .ـ1968 -ىػ1388

د. إياد عبد الفتاح النسكر، دار صفاء لمنشر  "،المفاىيـ والنظـ االقتصادية الحديثة" .185
 ق.1434 -ـ2013، األكلىبعة عماف، الطَّ ، كزيعكالتَّ 
ىػ(، 307"، البف الجاركد، أبك محمد عبد ا بف عمي )ت: "المنتقى مف السنف المسندة .186

 –ق 1408بيركت، الطَّبعة األكلى،  –تحقيؽ: عبد ا عمر الباركدم، مؤسسة الكتاب الثقافية 
 ـ.1988

حيى بف ي " لمنككم،"شرح الن ووي عمى مسمـ ،"المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج" .187
 ق.1392انية، بعة الثَّ بيركت، الطَّ ، راث العربيىػ(، دار إحياء التُّ 676: تشرؼ )

 -الرياض (ىيئة تأليؼ)مؤسسة أعماؿ المكسكعة لمنشر  "،الموسوعة العربية العالمية" .188
 ، الطَّبعة الثَّانية.ـ 1999عكدية السُّ 
 - ـ1404الككيت،  –مية كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبل ،"الموسوعة الفقيية الكويتية" .189

 .ىػ 1427
حربي محمد مكسى عريقات، دار الفكر  د.، "مبادئ في الت نمية والت خطيط االقتصادي" .190

 ـ.1992بعة األكلى، سنة كزيع، الطَّ لمنشر كالتَّ 
، أ.د محمد مركاف السماف، أ.د محمد ظافر "(مباديء التحميؿ االقتصادي )الجزئي والكمي" .191

 ـ.2009بعة األكلى، الطَّ دار الثَّقافة لمنشر، ر شامية، محبؾ، أ.د أحمد زىي
"، لمييثمي، أبك الحسف عمي بف أبي بكر بف سميماف )ت: "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .192

 ـ.1994 –ق 1414القاىرة،  –ىػ(، تحقيؽ: حساـ الديف القدسي، مكتبة القدسي 807
ىػ(، 666: ت) كر بف عبد القادرمحمد بف أبي ب ألبي عبد ا الرازم، ،"مختار الصحاح" .193

صيدا،  –الدار النمكذجية، بيركت  - : يكسؼ الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية تحقيؽ
 ـ.1999 -ىػ 1420الخامسة،  بعةالطَّ 
)مطبكع ممحقا باألـ لمشافعي(، إلسماعيؿ بف يحيى بف إسماعيؿ، أبك  "مختصر المزني" .194

 ـ.1990 - ىػ1410بيركت، ، عرفةىػ(، دار الم264: تإبراىيـ المزني )
ياؾ نستعيف" .195 محمد بف أبي البف قيـ الجكزية،  ،"مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد وا 

 –: محمد المعتصـ با البغدادم، دار الكتاب العربي تحقيؽىػ(، 751: تبكر بف أيكب )
 ـ.1996 -ىػ  1416الثة، بعة الثَّ بيركت، الطَّ 

عكف خصاكنو، منير عريفج،  .صالحة خطاب، د محمد الطيطي، د ،"مدخؿ إلى الت ربية" .196
 ـ.2002 –ق 1423بعة األكلى، ألردف، الطَّ ، اكزيع، عماف شر كالتَّ دار المسيرة لمنَّ 
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، د. طاىر فاضؿ البياتي ، د. خالد "مدخؿ إلى عمـ االقتصاد الت حميؿ الجزئي والكمي" .197
 .ـ2009 ،بعة األكليطَّ ال ،دار كائؿ لمنشر كالتَّكزيع ،تكفيؽ الشمرم

د. جماؿ رضا حبلكة، د. عمى محمكد صالح، الطَّبعة األكلى،  ،"مدخؿ إلى عمـ الت نمية" .198
 ـ.2010دار الشُّركؽ، سنة 

: ت) عمي بف )سمطاف( محمدلمميبلَّ القارم،  ،"مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" .199
 ـ.2002 -ىػ 1422 بعة األكلى،لبناف، الطَّ ، ىػ(، دار الفكر، بيركت1014

ىػ(، تحقيؽ: 316ألبي عكانة يعقكب بف إسحاؽ اإلسفراييني )ت:  مستخرج أبي عوانة"،" .200
 ـ.1998 -ىػ1419بيركت، الطَّبعة األكلى،  –أيمف بف عارؼ الدمشقي، دار المعرفة 

ىػ(، تحقيؽ: 204لمطيالسي، أبك داكد سميماف بف داكد )ت:  مسند أبي داود الطيالسي"،" .201
 -ىػ  1419مصر، الطَّبعة األكلى،  –محمد بف عبد المحسف التركي، دار ىجر الدكتكر 
 ـ. 1999

ىػ(، المحقؽ: حسيف 307: تألبي يعمى أحمد بف عمي المكصمي ) ،"مسند أبي يعمى" .202
 .1984 – 1404األكلى،  بعةدمشؽ، الطَّ  –سميـ أسد، دار المأمكف لمتراث 

ىػ(، 241 أحمد بف محمد بف حنبؿ )ت: "، ألبي عبد امسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ" .203
 -ىػ  1421تحقيؽ: شعيب األرنؤكط، عادؿ مرشد، كآخركف، مؤسسة الرّْسالة، الطبعة األكلى،

 ـ.2001
: تألبي عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني ) ،"مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ" .204

بعة األكلى، الرسالة، الطَّ مؤسسة  عادؿ مرشد، كآخركف، -: شعيب األرنؤكط تحقيؽىػ(، 241
 ـ. 2001 -ىػ  1421

، ألبي محمد عبد ا بف عبد الرحمف الدارمي "ارميسنف الد  "بػ  "،ارمي المعروؼمسند الد  " .205
كزيع، المممكة العربية ىػ(، تحقيؽ: حسيف سميـ أسد الداراني، دار المغني لمنشر كالتَّ 255: ت)

 ـ. 2000 -ىػ  1412األكلى،  بعةعكدية، الطَّ السُّ 
كياني )ت: "مسند الروياني .206 ىػ(، تحقيؽ: أيمف عمي 307"، ألبي بكر محمد بف ىاركف الرُّ

 ق.1416القاىرة، الطَّبعة األكلى،  –أبك يماني، مؤسسة قرطبة 
محمد بف حباف بف أحمد البف حباف، ، "مشاىير عمماء األمصار وأعالـ فقياء األقطار" .207
: مرزكؽ عمى ابراىيـ، دار الكفاء لمطباعة كالنشر ىػ(، حققو ككثقو كعمؽ عميو354: ت)

 ـ. 1991 -ىػ  1411بعة األكلى المنصكرة، الطَّ ، كزيعكالتَّ 
: تحقيؽ ىػ(،741: ت) محمد بف عبد ا الخطيب العمرممتبريزم، ل ،"مشكاة المصابيح" .208

 .1985ة، الثالثَّ  بعةبيركت، الطَّ  ،محمد ناصر الديف األلباني، الناشر: المكتب اإلسبلمي
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 .تطبيقية، د – ةدراسة تحميميى "مشكمة البطالة وأثر برنامج اإلصالح االقتصادي عمييا" .209
 .ـ2005اإلسكندرية،  –ار الجامعية الدَّ  ،عمي عبد الكىاب نجا

ىػ(، المطبعة 388: تسميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ ) أبك لمخطابي، ،"معالـ السنف" .210
 ـ. 1932 -ىػ  1351 بعة األكلىحمب، الطَّ  –العممية 

ىػ(، تحقيؽ 340"، أبك سعيد بف األعرابي أحمد بف محمد )ت: "معجـ ابف األعرابي .211
كتخريج: عبد المحسف بف إبراىيـ بف أحمد الحسيني، دار ابف الجكزم، المممكة العربية 

 ـ. 1997 -ىػ  1418السُّعكدية، الطَّبعة األكلى، 
ىػ(، دار 626: تا ياقكت بف عبد ا ) أبك عبد لياقكت الحمكم،، "معجـ البمداف" .212

 ـ. 1995انية، بعة الثَّ صادر، بيركت، الطَّ 
ىػ( 1424: تد. أحمد مختار عبد الحميد عمر ) ،"معجـ المغة العربية المعاصرة" .213

 ـ. 2008 -ىػ  1429األكلى،  بمساعدة فريؽ عمؿ، عالـ الكتب، الطَّبعة
حمد خميؿ ، دار أخميؿ  .د "،انكميزي –ي فرنس –معجـ المصطمحات االقتصادية عربي " .214

 ـ.1997بعة األكلى، الفكر المبناني، الطَّ 
فائس لمطباعة حامد صادؽ قنيبي، دار النَّ ، محمد ركاس قمعجيل، "معجـ لغة الفقياء" .215

 ـ. 1988 -ىػ  1408انية، كزيع، الطَّبعة الثَّ شر كالتَّ كالنَّ 
بلـ : عبد السَّ تحقيؽىػ(، 395: ت) رسأحمد بف فاالبف فارس،  ،"معجـ مقاييس المغة" .216

 ـ.1979 -ىػ 1399محمد ىاركف، دار الفكر، 
، "مف رجاؿ أىؿ العمـ والحديث ومف الضعفاء وذكر مذاىبيـ وأخبارىـ معرفة الثقات" .217

العظيـ البىٍستكٌم، مكتبة الدَّار،  العميـ عبد ىػ(، تحقيؽ: عبد261لمًعٍجمٌي، أحمد بف عبدا )ت: 
 ىػ.1405بعة األكلى، بكٌية، الطَّ المدينة الن

 ىػ(، ركاية ابف محرز، أحمد 233"، ليحيى بف معيف )ت: معرفة الر جاؿ" .218
الطَّبعة األكلى، ، دمشؽ –مجمع المغة العربية ابف محٌمد، تحقيؽ: محٌمد كامؿ القٌصار، 

 .ـ1985 -ىػ 1405
بف أحمد الخطيب  محمد لمشربيني، ،"مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج" .219
 ـ.1994 -ىػ 1415األكلى،  بعةىػ(، دار الكتب العممية، الطَّ 977: ت)
، راث العربي، بيركتالعبلمة عبد الرحمف بف خمدكف، دار إحياء التُّ  ،"مقدمة ابف خمدوف" .220

 بعة الرابعة.لبناف، الطَّ 
كمية  –االقتصاد التحميمي  أستاذد. حسيف عمر،  ،"موسوعة المصطمحات االقتصادية" .221
 ـ.1967 ، الطبعة الثَّانية،جارة، طبعة لجنة البياف العربيالتّْ 
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ىػ(، صححو كرقمو كخرج أحاديثو كعمؽ 179لمالؾ بف أنس )ت:  موطأ اإلماـ مالؾ"،" .222
 1985 -ىػ  1406لبناف،  –عميو: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيركت 

 ـ.
ىػ(، 748: تأبك عبد ا محمد بف أحمد ) لمذىبي، ،"ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ" .223

بعة األكلى، لبناف، الطَّ ، تحقيؽ: عمي محمد البجاكم، دار المعرفة لمطباعة كالنشر، بيركت
 ـ. 1963 -ىػ  1382

 ػ ف ػ
، د. إبراىيـ محمد البطاينة، د. زينب نكرم الغريرم، دار "ظرية االقتصادية في اإلسالـالن  " .224

 ق.1432 –ـ 2011بعة األكلى، األردف، الطَّ  -عماف كزيع كالطباعة،ر كالتَّ المسيرة لمنش
ار ، د سامي عفيفي حاتـ ، الدَّ "ظرية االقتصادية مدخؿ لدراسة الموضوعات االقتصاديةالن  " .225

 ـ.1992 -ق1412بعة األكلي، المصرية المبنانية، الطَّ 
الديف أبك السعادات المبارؾ بف مجد  البف األثير، ،"ياية في غريب الحديث واألثرالن  " .226

المكتبة ، محمكد محمد الطناحي، ىػ(، تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكل606: ت)مد محمد بف مح
 . ـ1979 -ىػ 1399بيركت،  ،العممية

ىػ(، تحقيؽ: عصاـ الديف 1250: تمحمد بف عمي )لمشككاني، ، "نيؿ األوطار" .227
 ـ.1993 -ىػ 1413كلى، بعة األالصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر، الطَّ 

 ػ ىػ ػ
: تعمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ )لممرغيناني،  "،اليداية في شرح بداية المبتدي" .228

 لبناف. –بيركت  -: طبلؿ يكسؼ، دار إحياء التراث العربي تحقيؽىػ(، 593
البف حجر، أحمد بف عمي، دار المعرفة، بيركت،  ىدي الساري )مقدمة فتح الباري("،" .229

  ىػ.1379
 ػ و ػ

 
 ػ ي ػ
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 خامسًا: ِفْهرسج المحتىياث

 

 الصفحة الموضوع
 ج  اإلىداء.

.  د  شُّكره كتقديره
 1 المقدمة. 
 2 ، كدكافع اختياره.بحثأىمٌيةي ال

 3 أىداؼي البحًث.
 3 الدراساتي السَّابقةي.

 5 منيجي البحًث كطبيعة العمؿ فيو.
 7 خٌطة البحًث.

 الفصؿ األوؿ
 مدخؿ إلى الت نمية االقتصادية

 12 تعريؼ الت نمية االقتصاديةالمبحث األوؿ: 
 12 تعريؼ التَّنمية.كؿ: المطمبي األ
 14 تعريؼ االقتصاد.اني: المطمبي الثَّ 

 التَّنمية االقتصادية.مصطمح تعريؼ  :الثالمطمبي الثَّ 
خطأ! اإلشارة 

عية المرج
 غير معٌرفة.

 16 خصائص الت نمية االقتصادية ووسائميااني: المبحث الث  

 : خصائص التَّنمية االقتصادية.المطمب األكؿ
خطأ! اإلشارة 
المرجعية 
 غير معٌرفة.

 20 كسائؿ التَّنمية االقتصادية.: انيالثَّ  المطمب

 27 المبحث الث الث: أىمية التنمية االقتصادية وأىدافيا

 27 ىمية التَّنمية االقتصادية.المطمب األكؿ: أ

 28 المطمب الثَّاني: أىداؼ التَّنمية االقتصادية.
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كعمى آلو المىٍبعكث رحمةن لمعالميف، الحمدي  ربّْ العالميف، كالصَّبلةي كالسَّبلـي عمى  

 أمَّا بىٍعدي:  ... ، كمف اىتدل بيديو كاستف بسنتو، كمف تبعيـ بإحساف إلى يكـ الدّْيفكصحبو
ميختمؼ طرؽ تنمية فيو  ت، تناكلالنبكية" "التَّنمية االقتصادية في السُّنةفيذا بحثه بعينكاف: 

نو إالحديث المكضكعي مف حيث ري البالغي عمى عمـ ثى األى  لوكاف ك االقتصاد مف خبلؿ السُّنة النَّبكية؛ 
الشَّرعية مفاىيـ التناكؿ أنو محاكلة لمتأصيؿ المكضكعي في السُّنة النَّبكية لمقضايا المعاصرة، كما 

كمفكرم  عمماءبفيـ ، النَّبكيةنة السُّ ك  القرآف الكريـ مف خبلؿ ،االقتصادية نميةعبر عف التَّ تي التّْي 
 .ا البحثكغيره كاف ىذ ،؛ فؤلجؿ ذلؾسبلمياإلمنظكر بال لياكنظرتيـ  ،ليما المسمميف

المكضكًع  أىميةً  فاشتممت عمى أم ا المقد مة:ف ؛فصكؿ كخاتمة كخمسةكقد جاء في مقدّْمةو 
ؿ: ،البحث، كالدّْراساًت السَّابقة، كخيطَّةى البحثً  ، كمنيجً وىدافً اختياًره، كأ كبكاعثً   وأم ا الفصؿ األو 
اتفتناكؿ  وأما  ،كأىدافيا تياككسائميا، كأىمي يا، كخصائصعريؼ التَّنمية االقتصادية لغة كاصطبلحن

البىشىًريَّة كالتَّعميمية، المنيج النَّبكم في التَّنمية االقتصادية مف خبلؿ الثَّركة  تناكؿاني: الفصؿ الث  
منيج النَّبكم في التَّنمية ال تناكؿ الث:وأما الفصؿ الث   كاشتمؿ عمى بباف الكسائؿ النَّبكية في ذلؾ،

راعية االقتصادية مف  بياف الكسائؿ النَّبكية في ذلؾ،عمى  كاشتمؿ، خبلؿ تنمية الثَّركة الحيكانية كالزّْ
ناعية  ج النَّبكم في التَّنمية االقتصادية مفمنيالتناكؿ  وأما الفصؿ الر ابع: خبلؿ التَّنمية الصّْ

منيج النَّبكم التناكؿ  وأما الفصؿ الخامس: بياف الكسائؿ النَّبكية في ذلؾ،عمى  كاشتمؿكالتّْجارية، 
 وأم ا الخاتمُة: خبلؿ حؿ المشكبلت، كمشكمة الفقر كالبطالة كالحصار، في التَّنمية االقتصادية مف

 كصيات.تَّ الأىَـّ نتائج البحث، ك  تممت عمىكاش

 





522 


 الثالثالفصؿ 

 Abstract in English الفصؿ الثاني

Praise be to Allah , the Lord of the worlds, and peace and blessings of Allah be 
upon the noblest of the Prophets and Messengers , sent as a mercy to the 
worlds , our Prophet Muhammad , his family , companions and followers till The 
Day of Judgment .. And after : 
 This research, titled "Economic development in the Sunnah", dealt with various 
methods of economy development through the Sunnah, and it had a deep 
impact on the science of Thematic Hadith from where it’s a try to thematic 
rooting in the Sunnah for Contemporary issues. It also handled with Legal 
concepts that reflect the economic development through the Holy Quran and 
Sunnah according to the understanding of Muslim scholars and thinkers and 
their view of her Islamic perspective , for that reason and others ,this research 
was made. The research consists of an introduction, five chapters and a 
conclusion. The Introduction : included the importance of the topic , the reasons 
it was chosen for , its objectives , the research methodology , previous studies 
and the research plan. Chapter One: dealt with Economic development 
definition in language and idiomatically , their characteristics and means, and its 
importance and objectives. Chapter Two: dealt with Prophet's approach to 
economic development through human and educational wealth . And it included 
a statement of the Prophet means in it. Chapter Three: dealt with Prophet's 
approach to economic development through agricultural and animal wealth 
development. And it included a statement of the Prophet means in it. Chapter 
Four: dealt with Prophet's approach to economic development through 
Industrial and commercial development. And it included a statement of the 
Prophet means in it. Chapter Five: dealt with Prophet's approach to economic 
development through Problem Solving, as the problem of poverty, 
unemployment and blockade. As for the Conclusion: It included the most 

important search results and recommendations. 
. 
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