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  تنمية الموارد البشرية من منظور إسالمي
 

                           **   األحمدسهيل محمد طاهر  د. 

 الملخص
تناولت هذه الدراسة تنمية الموارد البشرية من منظور إسالمي، حيث تبين أن مصطلح 

كعمارة األرض مثال،  التنمية لم يرد في القرآن الكريم، لكن مفاهيم عدة قد وردت فيه تدل عليها

إذ يقوم هذا المفهوم على شرط الخالفة في األرض والتي فيها تسخير الموارد الطبيعية لإلنسان 

ليعمل على إنتاج  السلع والخدمات لخدمة الخلق المستخلفين. ولقد حثت نصوص اإلسالم على 

المورد البشري،  العمل باالنتشار في األرض، وقصدت بذلك ترسيخ المبادئ والقيم التي تخدم

وتعمل على رعايته وتطوره، جاعلة منه أساس برامج التنمية البشرية، وغايتها، والقائم بها. 

وألجل هذه المعالم أعلى اإلسالم قيمته واهتم به وبتنمية قدراته، من خالل عدة مجاالت، كمجال 

قر، وغير ذلك. وقد المحافظة على النفس، وتوفير األمن الغذائي والكسائي، ومجال مكافحة الف

تبين أن النظرة اإلسالمية للتنمية البشرية تتجلى بالتزامها الضوابط الدينية واألخالقية في عالقتها 

  مع اإلنسان ومحيطه، وتوجب أال تتم بمعزل عنهما لتثمر النجاح والتقدم. 
  

 ABSTRACT 
This study addressed human resources development (HRD)from an 

Islamic perspective. It has been revealed that term “development” is not 
mentioned in the Qur’an, but several concepts referred to HRD, such as the 
of the land. This concept is conditional on the idea of caliphate rule in the 
land, which includes making natural resources subservient to humans, who 
works on producing goods and services that serve the inheriting humanity. 
The Qur’anic texts urged on work through spreading in the land, aiming at 
consolidating the principles and values that serve the human resource and 
help to look after and develop it, making it the foundation and goal of  
human development. 

For the sake of these signposts, Islam has valued the human resource 
and taken interest in him/her and the development of his/her capacities, 
through several fields, such as self-preservation, provision of food and 
clothing security, combating poverty, and other fields. 

                                                           
  فلسطين. – بيت لحم-  الجامعية األهليةكلية فلسطين  –قسم الحقوق *
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It has been clarified that the Islamic view of human development 

excels in its commitment to religious and moral controls in its relationships 
with humans and their environment. It also obligates that this development 
is not implemented away from both in order to achieve success and 
progress. 

  :مقدمة
الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله 

  حسان إلى يوم الدين وبعد؛ وصحبه ومن تبعه بإ

قد أعلى من قدر اإلنسان حيث جعله أسمى المخلوقات وأكرمها عنده فإن اهللا عز وجل 

اهم علَى كَثيرٍ فقال: (ولَقَد كَرمنَا بني آدم وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم من الطَّيبات وفَضلْنَ

نميالً)(اإلسراء مومن ثم كان واضحا أن التنمية البشرية إنما تقوم باإلنسان  )70: خَلَقْنَا تَفْض .

ومن أجل اإلنسان، وهو أيضا غاية كل تنمية، حتى يستطيع القيام وباستمرار بتبعة العبادة، والتي 

كي تشمل جميع األعمال وعلى رأسها إعمار األرض وفقا لشرع اهللا: (قل إن صالتي ونس

. وبما أن اإلنسان مستخلف في األرض؛ فإن )162ومحياي ومماتي هللا رب العالمين)(األنعام: 

لهذا االستخالف تبعات تتمثل بالعمل وفق المنهج اإلسالمي، من خالل اإلعمار عمال واستثمارا، 

فإن تقوم به األخالق وتزكو به النفوس، ويحفظ به الدين والنفس والعقل والنسل والمال. وعليه 

قوامة اإلنسان تعتمد على إخالص النيات، وتبرز في المبادرات باألعمال، وقوامة األعمال تعتمد 

على القدرة واالستطاعة، وقوامة القدرة واالستطاعة تعتمد على الرزق واالقتصاد (التكسب) 

  والصحة والعلم. 

تصادية من أجل ولذا فإن أي تنمية ال تأخذ باالعتبار التنمية العلمية والصحية واالق

اإلنسان، وباإلنسان ولغاية رقي اإلنسان، هي تنمية ال تتماشى مع توجهات الدين اإلسالمي 

الحنيف. ومن هنا جاء اإلسالم ليجمع في تزاوج وتوازن وانسجام بين الروح والمادة (بين 

 في األرض، العبادات والمعامالت)، لينظم موضوع التنمية البشرية والعالقة مع اإلنسان خليفة اهللا

بهدف إسعاد المجتمع واستمرار تقدمه وتطوره من خالل نصوص صريحة وقواعد واضحة 

  متعددة.
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تنمية الموارد البشرية من منظور : ((عنوان تحت ، فقد جاءت هذه الدراسةومن هنا

  متضمنة ما يأتي: ))إسالمي

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
  فيما يأتي: تبرز أهمية الموضوع وأسباب اختياره

   ا عن واقعهم ومشاهدتهم.مساس هذا الموضوع بحياة الناس المعاصرة، وهو ليس بعيًد .1

تسهم هذه الدراسة في بيان عظمة اإلسالم، وأنه دين صالح لكل زمان ومكان، وهو قادر على . 2

من بيان الحلول المالئمة لكل ما تطرحه المجتمعات من مسائل ومشكالت، فليست تنزل في أحد 

محمد بن إدريس (الرسالة، أهل دين اهللا نازلة إال وفي كتاب اهللا الدليل على سبيل الهدى فيها

  ).20صالقاهرة، ، الشافعي، د.ط، د.ت، تحقيق أحمد محمد شاكر

  .إليه والحاجة أهميته رغم مستقلة تعالجه شرعية الموضوع بدراسة تناول هذا قلة .3

  .متعمقة ودراستها دراسةه مي، وذلك بتناول جزئياتفقه اإلسالالقناعة بوجوب خدمة ال .4

  لقد كان كاآلتي:فمنهج البحث أما و

  ليتضح المقصود من دراستها.  ،تصوير المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها .1

  التركيز على موضوع البحث وتجنب االستطراد. .2

  صفي.ووالاالعتماد على المنهج االستقرائي  .3

ى المصادر األصلية وأمهات الكتب، وخاصة في أخذ اآلراء من المذاهب وذلك الرجوع إل .4

بأخذ رأي كل مذهب من مصادره المعتمدة مع ذكر أدلتهم من كتبهم، مع المناقشة والترجيح 

 المبني على قوة الدليل وسالمته من المعارضة.

يج األحاديث النبوية االهتمام بعزو اآليات القرآنية إلى مواطنها في الكتاب العزيز، وتخر .5

  الشريفة.

  الدراسات السابقة:
تعد هذه المسألة من مستجدات هذا العصر ونوازله، حيث تناول أحكامها وبعض المباحث      

المتعلقة بها أصحاب االختصاص في العلوم اإلدارية والمالية وكان الحديث عنها من جوانب 
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ناول المعاصرون لهذه المسألة من خالل الكتب إدارية مجردة، أما الدراسات الشرعية فقد جاء ت

   والمقاالت والنشرات والندوات والمؤتمرات ومن ذلك ما يأتي:

المنظور اإلسالمي للتنمية البشرية، ألسامة عبد المجيد العاني، مركز اإلمارات للدراسات  .1

تنمية ، اإلمارات. حيث تناولت هذه الدراسة مفهوم ال1م، ط2002والبحوث اإلستراتيجية، 

البشرية من وجهة النظر االقتصادية، والموارد المالية وأوجه اإلنفاق في اإلسالم وعالقتها بالتنمية 

 .لتنمية البشرية في العصر النبويلالبشرية، وتطبيقات 

دور التنمية العامة في التنمية بين اإلسالم والنظم المعاصرة األخرى دراسة مقارنة، محمد  .2

م،  1989، 277- 245، ص2لملك عبد العزيز، االقتصاد واإلدارة، مقاسم القريوتي، مجلة ا

حيث تناول هذا البحث فكرة التنمية من وجهة نظر اإلسالم بوجه عام، وتحليل عناصر اإلنتاج 

 وطرق إدارتها واالستفادة منها للوصول إلى التنمية طبقُا لتعاليم اإلسالم.

، 1بد الحميد، دار المنارة، جدة، السعودية، طاإلسالم والتنمية االجتماعية، للدكتور محسن ع .3

م، حيث تناول هذا الكتاب دور النظم العامة في الشريعة اإلسالمية كنظام العبادات والنظام 1989

 السياسي واالقتصادي والقضائي ونظام الحرب...في التنمية.

ر، كلية التنمية البشرية من منظور إسالمي، للدكتور أشرف محمد دوابه، جامعة الجزائ .4

م، 2007التجارة، مقدم للملتقى الدولي الثالث حول واقع التنمية البشرية في البلدان اإلسالمية، 

حيث تناول تطور التنمية البشرية وسبل قياسها في المنظور الوضعي واإلسالمي مع الوقوف 

 على واقعها في البلدان اإلسالمية.

إال أنها لم تتناول هذه المسألة من  بها ومنزلة القائلين وهذه الجهود على عظيم فائدتها

جوانبها المتعددة أو أنها تناولت بعضها مع شئ من التفاوت في طرح المباحث والنظرة التأصيلية 

وإظهار للنظرة اإلسالمية لتنمية  تحتاج إلى ترتيب وبيانلمتعلقات البحث المتعددة، ولذلك فهي 

التنمية ومبدأ العمل موضع عالقة اإلنسان مع  الموارد البشرية والتركيز على اإلنسان محور

  وتأثيرا وهذا من خالل ما يأتي:الواقع للوصول إلى أحسنه وأكثره فاعلية 

  أوال: عرض للموضوع مع الشرح المفصل.

  مع تناول األدلة الشرعية على ذلك. في هذا الموضوع المنظور اإلسالميثانيا: تجلية وبيان 
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  :اآلتيح سابقا أو طرحت باختصار وهذا متمثل في ثالثا: طرح مواضيع لم تطر

  مفهوم تنمية الموارد البشرية في اإلسالم •

  ضوابط تنظيم الموارد البشرية وشؤون اإلنتاج في اإلسالم •

  مهمة التنمية البشرية في اإلسالم •

 الموارد البشرية تنمية ولعمل لنظرة اإلسالم  •

  أسس اإلسالم في تنمية الموارد البشرية •

  عمال في اإلسالم وواجباتهمحقوق ال •
في مجاالت متعددة، كمجال  الموارد البشرية في المنظور اإلسالميالهتمام بت امجاال •

المحافظة على النفس والعقل وتوفير األمن الغذائي والكسائي ومحاربة الفقر، وتطوير األيدي 

 العاملة والحث على العلم ونحو ذلك.

  محتوى البحث:
  في ثالثة مباحث وذلك على النحو األتي: -إضافة للمقدمة والخاتمة  -وقد جاء هذا البحث 

 ، ومهمتها ضوابط تنظيمهاالبشرية في اإلسالم، و المواردتنمية  مفهومالمبحث األول: 

 الموارد البشرية  تنمية ولعمل لالمبحث الثاني: نظرة اإلسالم 

 ر اإلسالميالموارد البشرية في المنظوالهتمام بت امجاالالمبحث الثالث: 

  فيما يأتي:هذه المباحث وما يتعلق بها من مسائل وبيان 

، ضـوابط تنظيمهـا  البشرية في اإلسـالم، و  المواردتنمية  مفهوم: المبحث األول

  ومهمتها
  البشرية في اإلسالم المواردمفهوم تنمية األول: المطلب 

ى). يقال: أنميت الشيء ونّميته: التنمية في اللغة مصدر من الفعل (نّم (لم يرد لفظ التنمية       

والتنمية البشرية  (البشرية)15/341جعلته ناميا، لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، 

في االصطالح: "عملية توسيع الخيارات االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية"، وأنها تنمية 

م، 2002لتنمية اإلنسانية العربية للعام الناس ومن أجل الناس من قبل الناس، انظر: تقرير ا

، فالتنمية بهذا المفهوم تخول البشر سلطة انتقاء 15-13برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ص
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خياراتهم بأنفسهم، سواء فيما يتصل بموارد كسبهم، أو بأمنهم الشخصي، أو بوضعهم السياسي، 

وجدها لين على مواجهة التحديات التي تمساعدة العام وأما تنمية الموارد البشرية فيقصد بها:

ا معاونتهم على التطورات التكنولوجية وغيرها من أنواع التطور في بيئة العمل، وتستهدف أيًض

التكيف إزاء المتطلبات الجديدة لتحقيق مستويات األداء المطلوبة للبقاء والحفاظ على القدرة 

د.ط، الرحمن توفيق،  المؤسسات العربية، عبدإستراتيجيات االستثمار البشري ب ، انظر:التنافسية

في الكتاب والسنة، ولم  .)مركز الخبرات المهنية لإلدارة (بميك)، القاهرة، 40، صم1996

يستخدم القرآن الكريم مصطلح النمو أو التنمية، ولكن هنالك العديد من المصطلحات التي تدل 

اء من فضل اهللا، والسعي في األرض، وإصالح على النمو أو التنمية والتي منها: اإلعمار، واالبتغ

األرض وإحياؤها وعدم فسادها، والحياة الطيبة، والتمكين. ويعد مصطلح العمارة ، والتعمير من 

رؤية اإلسالم لحل المشكلة االقتصادية، حسن  (أصدق المصطلحات تعبيراً عن التنمية في اإلسالم

وم اإلدارية، جامعة القرآن والعلوم اإلسالمية م، مجلة كلية االقتصاد والعل2008محمد ماشا، 

، ولقد جاء في اإلسالم لفظ "عمارة األرض" كمفهوم ذو داللة )الخرطوم، السودان، العدد األول

أوسع من المفهوم الوضعي للتنمية التي تنحصر في اإلنتاج المادي وتغفل الحاجات الروحية 

الكفاية في الدخل(التنمية االقتصادية، مفهومها،  ويختل فيها التوزيع، وال يتمتع كل األفراد بحد

، مطبعة دار الجامعة، 35م، ص1998نظرياتها سياستها، محمد عجيمية وعلي الليثي، د.ط، 

). فاآلية تؤكد 61(هود:"قال تعالى: "هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها اإلسكندرية، مصر)

واستعمركم فيها يعني: أمركم بعمارتها  على وجوب عمارة األرض للزراعة والغرس واألبنية.

بما تحتاجون إليه، أي: جعلكم عمارها وسكانها"( أحكام القرآن، الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي 

، دار إحياء 378/ص4هـ، ج1405-م1985الرازي، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، د.ط، 

ون على الوجوب"(الجامع التراث العربي، بيروت، لبنان). والطلب المطلق من اهللا تعالى يك

، دار 9/56م، 2002ألحكام القرآن، القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري، د.ط، 

  الحديث، القاهرة) فاستعمركم فيها.

ويقوم مفهوم عمارة األرض في اإلسالم على  شرط الخالفة في األرض . قـال تعـالى:          

، وتبعية االسـتخالف تعنـي:   )30(البقرة: ض خليفة)(وإذ قال ربك للمالئكة إني جاعل في األر



 
 
 
 
 
 
 

  2012يناير ،األولعشر، العدد  ادسسال، مجلة جامعة األقصى، المجلد األحمدسهيل محمد . د

  

151 
 

تسخير الموارد الطبيعية (األرض) لإلنسان ليعمل على إنتاج  السلع والخـدمات لخدمـة الخلـق    

  المستخلفين.

وتمكين اإلنسان من هذه السلع والخدمات، تمكين استعمال أو ملكية انتفاع، قال تعالى: 

، وعمارة )10األعراف:( ا معايش قليالً ما تشكرون)(ولقد مكناكم في األرض وجعلنا لكم فيه

األرض ال تقوم إال بالعمل ألن العمل هو شرط الملكية. وكل عمل ابن آدم محاسب عليه. قال 

  ).12تعالى: (ويستخلفكم في األرض فينظر كيف تعملون)(الجاثية:

 شؤون اإلنتاج في اإلسالموالبشرية  المواردضوابط تنظيم الثاني: المطلب 

ويتبع شرط الخالفة في األرض واستخالف اإلنسان فيها اتباع الضوابط التي وضعها       

  الشريعة لتنظيًم الموارد البشرية وشؤون اإلنتاج والتي يمكن حصرها في اآلتي:

، وهو المتصرف فيها كيفما شاء واإلنسان اإليمان بأن اهللا هو المالك الحقيقي لهذه األرض -1

؛ فعليه استخدامها وتنميتها بالقدر الذي يمكنه من عمارة األرض التي استخلفه مستخلف فيها. ولذا

اهللا فيها وأمره بعمارتها، قال تعالى: (وهو الَّذي جعلَكُم خَالَِئفَ اَألرضِ ورفع بعضكم فوق بعض 

بعد قرن ، أي جعلكم تعمرونها جيالً بعد جيل وقرناً )165درجات ليبلوكم فيما آتاكم..)(األنعام:

، دار 201 –2/200ه،1401وخلفاً بعد سلف(تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن كثير، د.ط،

  الفكر، بيروت). 

ولمزاولة نشاطه االقتصادي. قال تعالى:  الكون لخدمة اإلنساناإليمان بأن اهللا سخر ما في  - 2

الس نَل مَأنزو ضاَألرو اتاومي خَلَقَ السالَّذ اللّه) قاً لَّكُمرِز اترالثَّم نم بِه جاًء فََأخْرم اءم

مر دآِئبين وسخَّر لَكُم الْفُلْك ِلتَجرِي في الْبحرِ بَِأمرِه وسخَّر لَكُم اَألنْهار* وسخَّر لَكُم الشَّمس والْقَ

من كُلِّ ما سَألْتُموه وِإن تَعدواْ نعمتَ اللّه الَ تُحصوها ِإن اِإلنسان  وسخَّر لَكُم اللَّيَل والنَّهار* وآتَاكُم

  ).34-33 –32لَظَلُوم كَفَّار)(إبراهيم:

جاء في تفسير القرطبي: (اهللا الذي خلق السموات واألرض أي أبدعها واخترعها وأنزل من    

لثمرات أي: من الشجر ثمرات رزقاً لكم، وسخر السماء . أي من السحاب ماء فأخرج به من ا

لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم األنهار يعني: البحار العذبة لتشربوا منها وتسقوا 

وتزرعوا، والبحار المالحة الختالف المنافع من الجهات . وسخر لكم الشمس والقمر دائبين أي: 

دؤوب مرور الشيء في العمل على عادة جاري، في إصالح ما يصلحانه من النبات وغيره. وال
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وسخر لكم   وقيل دائبين في السير: امتثاالً ألمر اهللا، والمعنى: يجريان إلى يوم القيامة ال يفتران.

الليل والنهار، أي: لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار كما قال: "ومن رحمته جعل لكم 

غوا من فضله" . وقوله تعالى: "وآتاكم من كل ما سألتموه" أي الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبت

أعطاكم من كل مسئول سألتموه . "وإن تعدوا نعمة اهللا"، أي: نعم اهللا ال تحصوها وال تطيقوا 

عدها وال تقوموا بحصرها لكثرتها . وهذه النعم من اهللا فلم تبدلون نعمة اهللا بالكفر وهال استعنتم 

  ).367 – 9/366نسان لظلوم كفار)( الجامع ألحكام القرآن، بها على الطاعة إن اإل

، وعلى رأسها الزكاة أن يؤدي الخلق حقوق المال للمجتمع في صورة الصدقات المفروضة - 3

والصدقات التطوعية والكفارات وغيرها من النفقات، تحقيقاً لعدالة التصرف في المال وإقامة 

يد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير "ال :قول النبي للتكافل االجتماعي. ي

محمد بن الصدقة عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه اهللا ومن يستغن يغنه اهللا"( صحيح البخاري، 

 :349البخاري، مراجعة وضبط: الشيخ محمد علي القطب والشيخ هشام البخاري، ص إسماعيل

  . ، المكتبة العصرية، صيدا/ بيروت)1362

. فعمارة األرض ال تركز على ل الموارد في مساعدة اإلنسان على عبادة اهللا تعالىاستغال-4

الحاجات المادية فقط. وإنما هنالك الحاجات الروحية التي هي أصل الحياة، قال تعالى: (وما 

. )57-56(الذاريات:خلقت الجن واألنس إال ليعبدون* ال أريد منهم رزق وال أريد أن يطعمون)

ن: ليذلوا ويخضعوا ويعبدوا، ما أريد منهم من رزق من صلة، أي رزقا بل أنا ومعنى ليعبدو

الرزاق والمعطي. وما أريد أن يرزقوا أنفسهم وال أن يطعموها. وال أن يرزقوا العباد وال أن 

توازن ). وعليه؛ فإن عمارة األرض 17/56الجامع ألحكام القرآن، يطعموهم إن اهللا هو الرزاق(

  وح وحاجات الجسد لضمان حياة فاضلة مقبولة عند اهللا تسهل الطريق إلى الجنة. بين متطلبات الر

في األرض واالبتغاء من فضل اهللا. قال تعالى:(فإذا  تنمية المال عن طريق السعي والضرب -5

. جاء في تفسير )10قضيت الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل اهللا) (الجمعة:

الة فانتشروا في األرض هذا أمر إباحة، كقوله تعالى:(وإذا حللتم القرطبي: فإذا قضيت الص

فاصطادوا) يقول: إذا فرغتم من الصالة فانتشروا في األرض للتجارة والتصرف في حوائجكم 

  ).18/108وابتغوا من فضل اهللا، أي من رزقه(المرجع السابق، 
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  البشرية في اإلسالم المواردمهمة تنمية المطلب الثالث: 

بشرية حاال في توفير متطلبات الفي المنظور اإلسالمي البشرية مهمة التنمية ثل وتتم

ة، بما في ذلك حق اإلنسان في كل عصر ومصر في أن يكون روحي مة أماديومآال، سواء أكانت 

في البشرية وهذا بعد مهم تختلف فيه التنمية ة. واالجتماعية لثقافيله نصيب من التنمية الخُلقية وا

في النظم واألفكار األخرى، ألنه يعتمد على مبدأ التوازن البشرية عن التنمية ر اإلسالمي المنظو

  واالعتدال في تحقيق متطلبات الجنس البشري بشكل يتفق مع طبيعة الخلقة اإللهية لهذا الكائن.

في المنظور اإلسالمي ال تجعل اإلنسان ندا للطبيعة، وال متسلطا عليها،  البشريةوالتنمية 

ل تجعله أمينا بها، محسنا لها، رفيقا بها وبعناصرها، يأخذ منها بقدر حاجته وحاجة من يعولهم، ب

بدون إسراف، وبال إفراط وال تفريط. كما أنها تُعّد لونا من ألوان شكر المنعم على ما أنعم به 

  على خَلقه، انطالقا من كون العمل في األرض نمطا من أنماط الشكر هللا.

  الموارد البشريةتنمية ولعمل لنظرة اإلسالم اني: المبحث الث
  المطلب األول: نظرة اإلسالم للعمل

بأنه هو: " كل جهد مشروع يبذله اإلنسان ذهنياً أو بدنياً . إليجاد المنفعة المعتبرة  يعرف العمل

شرعاً من سلع وخدمات ذات قيمة إلشباع حاجات المجتمع المادية والمعنوية، نظير أجر أو 

، مكتبة 166-165ع"(اقتصادنا في ضوء الكتاب والسنة، محمد حسن أبو يحيى، د.ط، صتبر

، 10الرسالة الحديثة، عمان، األردن، دراسات في الثقافة اإلسالمية، صالح ذياب الهندي، ط

، دار الفكر، عمان). ولقد حث اإلسالم المسلمين على العمل باالنتشار في 131م، ص2002

بها واألكل من رزق اهللا، فقال سبحانه: (هو الذي جعل لكم األرض األرض والمشي في مناك

)، وقال تعالى: (وآخرون 15ذلوالً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور)(الملك:

). واألمر المباشر بالعمل بقوله تعالى: 20يضربون في األرض يبتغون من فضل اهللا) (المزمل:

  ) 105اللّه عملَكُم ورسولُه والْمْؤمنُون)(التوبة: (وقُِل اعملُواْ فَسيرى

عندما تؤكد قيمة العمل البشرية كما حث اإلسالم على المبادئ والقيم التي تخدم التنمية 

كأساس للملكية، قال تعالى: (فإذا قضيت الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل اهللا 

ما من مسلمٍ يغرِس غَرساً، أو يزرع (: ، وقال)10(الجمعة:ون)واذكروا اهللا كثيراً لعلكم تفلح
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 :397صحيح البخاري، ص )(زرعاً فيأكُُل منه طَير أو إنسان أو بهيمةٌ، إالَّ كان له به صدقة

مكتبة اإليمان، )، 1543( -89: 5/364د.ط، ، مسلم بن الحجاج، ، صحيح مسلم2320

(ما أكل أحد طعاماً قط خيًرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي : ، وقال المنصورة بمصر)

. ولكي يكون )2072 :354ص صحيح البخاري، اهللا داود عليه السالم كان يأكل من عمل يده)(

العمل صالحا، يتطلب ذلك اإليمان الذي يضع العامل تحت رقابة اهللا تعالى، فيؤدي عمله  بأمانة 

ء وجه اهللا وبذلك تجتمع الثروة المادية مع الثروة الروحية(المذهب وإخالص وإتقان وإحسان ابتغا

،دار عكاظ، الرياض). ولذا دعا 18،ص1981االقتصادي في اإلسالم،محمد شوقي الفنجري،د.ط،

اإلسالم للعلم واإليمان معاً.  قال تعالى: (يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 

عز وجل: (وعد اهللا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة  )، وقال11درجات)(المجادلة:

. فاإليمان دافع أساسي للعمل عالوة على دافع المصلحة الشخصية، كما )9وأجر عظيم)(المائدة:

أن اإليمان ضمان لزيادة إنتاجية العمل وجودته، وأن قيمة الزيادة والجودة يمثالن في الحقيقة 

وية، لذا نجد العمل في اإلسالم شامال لإلنتاج المادي واإلنتاج قيمة الثروة المادية والمعن

  .)55المرجع السابق، صالمعنوي(

كما أن مبدأ العمل أساس الملكية يؤكد أن اإلسالم يرفض أي كسب من غير عمل،  

: " ألن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره وحتى البطالة والمسألة، قال 

 صحيح البخاري،  بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه"(فيبيعها فيكفّ اهللا

  .)2075 :354ص

  المطلب الثاني: اإلسالم والتخصص وتقسيم العمل
ويرى اإلسالم أن تحقيق الوفرة والجودة معاً في اإلنتاج يتطلب تقسيم العمل أو         

  ه، وقواعده العامة. التخصص، وقد حث اإلسالم على ذلك ودعا إليه، بتشريعات

وقاعدة التخصص الشرعية تقول: (ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب)( المستصفى في 

، أبو حامد محمد بن محمد، تحقيق وتعليق محمد سليمان األشقرالغزالي  علم األصول،

، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان). فأنواع الصناعات والخبرات الفنية 217/ 1م، 1،1997ط

تحتاجها األمة إذا لم يقم بها الناس أثمت األمة بأكملها، وأصبحت فرض عين على كل  التي

، دار القلم، 227م، ص1988، 1فقه االقتصاد اإلسالمي النشاط الخاص، يوسف كمال، طمسلم(
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. ولكي يسهم العمل في نفع صاحبه وتوفير الحاجات لكل المجتمع البد من أن يتخصص الكويت)

الذي يبدع فيه، ولديه القدرة على إنجازه، وال يقوم التخصص إال بالعلم، فزيادة كل فرد في العمل 

اإلنتاج (الثروة ) يتوقف على وفرة عناصر اإلنتاج  وأهمها عنصر العمل (القوة البشرية )، 

  والذي يمثل العامل والمنظم والمستثمر للمال، والمالك لألرض.

يصحبها العلم، ألن العلم يسمح بزيادة  ووفرة عنصر العمل وحدها ليست كافية ما لم

اإلنتاج واإلنتاجية لعنصر العمل ويسهم في مزيد من التخصص الالزم لتوفير الحاجات اإلنسانية 

  المتجددة والمتغيرة والمتطورة . 

وقد اهتم اإلسالم بتقسيم العمل من خالل تعدد صيغ التمويل اإلسالمي: كالمشاركة 

م والمساقاة والمزارعة واالستصناع، وذلك بهدف تمويل المشروعات والمضاربة والمرابحة والسل

المختلفة زراعية كانت أم صناعية أو تجارية أو خدمية . كما جعل العلم أولوية لعمارة األرض 

  وإلشباع الحاجات الروحية والمادية.

 الموارد البشرية أسس اإلسالم في تنمية المطلب الثالث: 
وأكدت عليها لتنمية الموارد البشرية وعنصر العمل من أجل  إلسالماومن األسس التي وضعها  

   بذل العمل الصالح إلنتاج الطيبات ما يأتي:

فقد أكد اإلسالم على أهمية العلم ودعى للسعي في طلبه منذ اللحظات األولى  أهمية العلم-1

: (قال له موسى هل ). وقال تعالى1لنزول الوحي، قال تعالى: (اقرأ باسم ربك الذي خلق)(العلق:

مثل ما بعثني اهللا به " قال: ). وعن النبي 66أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا)(الكهف:

من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكأل 

ا وسقوا وزرعوا، والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع اهللا بها الناس فشربو

هو الداللة  الهدى:وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان ال تمسك ماء وال تنبت الكأل(

: بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء، والمراد بها سهلة طيبة. ونقيةالموصلة إلى المطلوب، 

ون اليابس، فهو الرطب دالعشب: بالهمزة بال مد، وهو النبات الرطب واليابس، أما  والكأل:

أي باألرض  فنفع اهللا بها:جمع جدب، وهي األرض الصلبة التي ال ينضب منها الماء،  وأجادب:

: بكسر القاف، قيعان وفي رواية ( ورعوا ) من الرعي، وزرعوا:األجادب التي أمسكت الماء. 
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كناية  ومثل من لم يرفع بذلك رأساً:جمع قاع، وهي: األرض المستوية الملساء التي ال تنبت، 

يحيى بشرح النووي، صحيح مسلم عمن جاءه العلم فلم يحفظه ولم يعمل به ولم ينقله إلى غيره، 

، دار الخير) فذلك مثل من فقه في 2282: 447-446م، 1996هـ/ 1416بن شرف، د.ط، 

، وصحيح مسلم، 79: 1/42صحيح البخاري، "(ما بعثني اهللا به فعلم وعلم دين اهللا ونفعه

4/787 :2282( .  

الطبيعية، حيث جاء حث  تأهيل المورد البشري بما يسهم في االستغالل األمثل للموارد -2

العنصر البشري من خالل قصة ذي القرنين، فقد قال تعالى: (قالوا يا ذا  تعليمالقرآن على 

القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في األرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم 

قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما * آتوني زبر الحديد  سداً *

حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً قال آتوني افرغ عليه قطراً * فما 

اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا * قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله 

. أي أن ذا القرنين رفض الخرج وأصر على أن )98 - 94وكان وعد ربي حقا)(الكهف:دكاء 

يعلمهم في ظل إمكانياتهم، تكنولوجيا مناسبة يدرأون بها الشر عن أنفسهم، وفي هذا تأهيل 

 للعنصر والوصول به إلى المنزلة المطلوبة بقدر نجاحه وتحصيل مطالبه المرغوبة.

واألخالق والسلوك وذلك عن طريق تربيته تربية  قيم والمثلإعداد العنصر البشري بال -3

إسالمية صحيحة  وتعريفه أن كسب المال يتم بالحالل، وأن يوجه جهده إلنتاج الطيبات، لحديثه 

 )"71: 1/39 صحيح البخاري، القائل: "من يرد اهللا به خيًرا يفقهه في الدين.(  

ر الناس بعضهم لبعض. ومن هنا يجب على وبأن اهللا سخ ،اإليمان بالتفاوت في الرزق -4

الفرد المسلم السعي لكسب الرزق امتثاالً ألمر اهللا والرضى بما قسمه اهللا وفق حكمته وعدله 

وعلمه بما هو صالح لهم، قال تعالى: َ(أهم يقْسمون رحمةَ ربك نَحن قَسمنَا بينَهم معيشَتَهم في 

يا ورفَعنَا بعضهم فَوقَ بعضٍ درجاٍت ِليتَّخذَ بعضهم بعضاً سخْرِّياً ورحمتُ ربك خَير الْحياة الدنْ

). جاء في تفسير ابن كثير: " أي نحن نتصرف فيما خلقنا كما نريد 32مما يجمعون)(الزخرف:

) . 357/ 1ة التامة في ذلك"( تفسير ابن كثير، بال ممانع وال مدافع، ولنا الحكمة البالغة والحج

وقد جاء في الحديث القدسي: " أن اهللا سبحانه وتعالى قال : إن من عبادي المؤمنين من ال 

يصلحه إال الغنى ولو أفقرته ألفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين من ال يصلحه إال الفقر ولو 
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ن ال يصلحه إال الصحة ولو أسقمته ألفسده ذلك، أغنيته ألفسده ذلك، وإن من عبادي المؤمنين م

وإن من عبادي المؤمنين من ال يصلحه إال السقم ولو صححته ألفسده ذلك. إني أدبر عبادي 

بعلمي بقلوبهم إني عليم خبير"( نوادر األصول في أحاديث الرسول، الترمذي محمد بن علي بن 

  ، دار الجيل، بيروت).  232/ 2م،1992، 1الحسن، تحقيق عبد الرحمن عميرة، ط

ويقتضي كونها عبادة أن يحاسب اإلنسان . اإليمان بان مزاولة النشاط االقتصادي عبادة -5

). أي لنسألنهم 93 - 92عليها، قال تعالى: (فَوربك لَنَسَألَنَّهم َأجمعين* عما كَانُوا يعملُون)(الحجر:

لون في الدنيا من األعمال التي يحاسبون عليها ويسألون عنها(فتح جميًعا يوم القيامة عما كانوا يعم

دار الوفاء، المنصورة، مصر). ومن  ،3/142هـ، 1418، 2القدير، محمد بن علي الشوكاني، ط

  ذلك مزاولة النشاط االقتصادي.

والبد من تعليم العنصر البشرى  إعداد العنصر البشري علمياً وفنياً وتشجيع االبتكار. -6

علوم وأحكام الشريعة في مجال تخصصه، حتى ال يقع في محظور أو شبهة حرام، قال تعالى: ال

"فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 

. إذ لو نفر الكل لضاع من وراءهم من العيال، فليخرج فريق منهم للجهاد )122يحذرون"(التوبة:

يقم فريق يتفقهون في الدين، حتى إذا عاد النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموه من أحكام الشرع ول

، وهذه اآلية أصل في وجوب طلب العلم"(الجامع ألحكام القرآن، وما تجدد نزوله على النبي 

8/293 .(  

فاإلسالم يحث  .توفير فرص العمل وفرضه على كل قادر منعا ألي نوع من البطالة -7

األفراد على اكتساب الرزق عن طريق العمل، والسبيل الحقيقي للتنمية ال يكون إال بتعبئة 

الطاقات البشرية لتوفير العمل لكل قادر يضمن تشغيل كافة الموارد اإلنتاجية للمجتمع.  ويعد 

عن : "كلكم راع وكلكم مسؤول توفير األعمال من واجبات الراعي على رعيته، يقول 

، 15يوسف بن عبد اهللا القرضاوي، ط فقه الزكاة، )(2409: 412ص صحيح البخاري،رعيته(

  ، مؤسسة الرسالة، بيروت).894/ 2

قال تعالى: "إن الذين تتوفاهم المالئكة  .البحث عن العمل حتى وإن أدى ذلك للهجرة الخارجية - 8

قالوا ألم تكن أرض اهللا واسعةً  ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في األرض
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، وقال أيًضا: "ومن يهاجر في سبيل اهللا يجد في األرض مراغًما كثيًرا )97فتهاجروا فيها"(النساء:

. جاء في تفسير القرطبي: ألم تكونوا متمكنين قادرين على الهجرة والتباعد )100وسعةً)(النساء:

ة، وقيل: هو الذهاب في األرض، وسعة: أي: ممن كان يستضعفكم؟ والمراغم: هو المبتغي للمعيش

  ).5/348في الرزق(الجامع ألحكام القرآن، 

  المطلب الرابع: حقوق العمال في اإلسالم وواجباتهم
من أهداف اإلسالم في التنمية البشرية أن تكون العالقة بين العامل ورب العمل على أساس        

ع للعمال حقوقًا تضمن لهم الحياة الكريمة، كما من التعاون في جو إنساني طيب، ولذلك فقد شر

  رتب عليهم التزامات تجاه العمل وصاحبه توجب عليهم القيام بها خير قيام، وبيان ذلك فيما يأتي:

  الفرع األول: حقوق العمال في اإلسالم
  ): 195-181تتمثل حقوق العمال في نظر اإلسالم فيما يأتي(اقتصادنا في ضوء الكتاب والسنة، 

وهو حق مشروع لكل قادر على العمل، وتلتزم الدولة بأن تؤمن له العمل حسب  حق العمل: - 1

: "كلكم راع استعداداته ومهاراته، وهذا حتى ال تتبدد طاقات األمة ويضعف نشاط أبنائها، يقول 

على  . ولقد عمل رسول اهللا )2409: 412ص صحيح البخاري، "(وكلكم مسؤول عن رعيته

:"ألن ن يطلبون الصدقة إلى العمل حتى يكسبوا رزقهم بعملهم وجهدهم. حيث قالتوجيه الذي

يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكفّ اهللا بها وجهه خير له من أن 

اقتصادنا في ضوء الكتاب  )(2075: 354ص  صحيح البخاري، يسأل الناس أعطوه أو منعوه"(

  ). 192والسنة، ص

فالواجب أن يعطى العامل أجًرا على قدر جهده الذاتي ال وكس فيه وال  جر المجزي:األ - 2

: "ثالثة أنا خصمهم يوم )، وقال 85شطط، قال تعالى: " وال تبخسوا الناس أشياءهم"(األعراف:

القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حًرا فأكل ثمنه، ورجل 

وإعطاء  .)2114 :488ص صحيح البخاري، استوفى منه ولم يعطه أجره"(استأجر أجيًرا ف

العمال أجرهم من األسباب المؤثرة في عدم نشوء طبقة مترفة في المجتمع والتي تعمل على 

القضاء على االستغالل، وإقامة العدالة، وإيجاد جو التعاون. وفي انتقاص أجرهم استغالل 

قال تعالى: (وال تأكلوا أموالكم  ل أموال الناس بالباطل،لجهودهم دون مقابل، وهو من باب أك

  )188بينكم بالباطل)(البقرة:
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أعطوا ": وهذا واجب دون تأخير أو مماطلة، قال وفاء العامل أجره في الموعد المحدد:  - 3

األجير حقه قبل أن يجف عرقه"( التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، أحمد بن 

"مطل : ، مؤسسة قرطبة)، وقال 1314: 3/132م، 1995هـ/1416، 1قالني، طعلي العس

). فإن إعطاء العامل حقه في موعده إعمال لمبدأ 2166: 368ص صحيح البخاري، "(الغنى ظلم

  العدل ومنع الظلم وجعل العامل يقوم بمسؤولياته على أكمل وجه.

فمن حقه أال يرهق في ): 190صعدم إرهاق العامل(اقتصادنا في ضوء الكتاب والسنة،  - 4

: "يا )، وقال 286عمله أو يكلف فوق طاقته، قال تعالى: (ال يكلف اهللا نفًسا إال وسعها)(البقرة:

أيها الناس خذوا من األعمال ما تطيقون فإن اهللا ال يمل حتى تملوا وإن أحب األعمال إلى اهللا ما 

إشارة إلى أن اإلرهاق ال يزيد في  ). وفي هذا5524: 621ص صحيح البخاري، دام وإن قل"(

اإلنتاج بل على العكس يوقفه أو يقطعه، ويتمثل االستمرار في العمل باالعتدال فيه. ومن هنا كان 

ال مانع من تحديد ساعات العمل للعمال حتى يكون ذلك مساعدا لهم على تجديد نشاطهم ويوفر 

  لهم وقتا ينظرون فيه في شؤون أنفسهم وعيالهم. 

فإذا عجز العامل ألي سبب كان  ان حاجة العامل وعائلته عند العجز والشيخوخة:ضم - 5

كالشيخوخة مثال أو إصابات العمل، أو العاهة المستديمة، أو أصيب بكارثة وجب ضمان حاجته 

  وحاجة عياله. 

فمن  ):191ضمان حاجة عائلة العامل بعد وفاته(اقتصادنا في ضوء الكتاب والسنة، ص - 6

وأوالده من بعد وفاته إذا كانوا قاصرين أو عاجزين عن العمل وال مال لهم، أن حق زوجته 

: (من ترك ماال فلورثته و من ترك كال تؤمن لهم الدولة ما يكفيهم بالمعروف، قال 

، وقوله: " كال " بالفتح والتشديد أي: عياال. فتح الباري 2268: 75ص صحيح البخاري،فإلينا)(

. دار الريان 75م، ص1986هـ / 1407مد بن علي بن حجر، د.ط، شرح صحيح البخاري، أح

  أي: ترك ضعيفًا محتاًجا فنحن نكفله.للتراث) 

  الفرع الثاني: واجبات العمال في اإلسالم

وهي تختلف باختالف العمل فقد تكون كفاءة علمية في العلوم النظرية، أو العملية، أو  القوة: -1
رى، فال يجوز أن يتولى العامل عمال ال يأنس من نفسه الكفاءة أو قوة بدنية، أو فنية في أعمال أخ

  القدرة على القيام به، لما يترتب على ذلك من الغش و العبث وتفويت المصلحة العامة.
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عن إسناد األعمال إلى غير األكفاء فقال:( إذا وسد األمر إلى غير أهله  ولقد نهى 

  ، ومعنى وسد أي: أسند إلى غير كفؤ. )59: 23ص صحيح البخاري، فانتظر الساعة)(

: "من ولي من أمر وعلى الدولة أن تراعي ذلك فال تسند العمل إال لمن يحسنه، قال 

المسلمين شيئاً، فولى رجالً وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان اهللا ورسوله". وفي 

هللا منه ، فقد خان اهللا رواية: "من استعمل رجال من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى 

النيسابوري،  وخان رسوله وخان المؤمنين"( المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد اهللا الحاكم

  ، دار المعرفة، وقال: هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه). 7105:  5/126م، 1998د.ط، 

والء أو  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: "فإن عدل عن األحق األصلح، ألجل قرابة أو

صداقة، أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس، أو لرشوة يأخذها من مال أو منفعة، أو 

غير ذلك من األسباب، أو لضغينة في قلبه على األحق، أو عداوة بينهما: فقد خان اهللا ورسوله 

نوا اهللا والرسول والمؤمنين، ودخل فيما نهى اهللا عنه في قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا ال تخو

السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية، "( )27(األنفال:وتخونوا آماناتكم وأنتم تعلمون"

  .، مكتبة ابن تيمية)17أحمد بن تيمية، د.ط، ص

وهذا االلتزام من مقتضيات إتقان العمل وتجويده حيث تعد األمانة أكبر عامل في  األمانة: -2

: ( إن اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمال أن لعامل إلى إتقان عمله فقال نجاحه، وقد وجه اإلسالم ا

يتقنه)( المعجم األوسط، سليمان بن أحمد الطبرانى، د.ط، دار الحرمين عن جوامع الكلم، 

صحيح مسلم بشرح النووي،  أيًضا: " إن اهللا كتب اإلحسان على كل شيء"( )، ويقول 897ح

 وعن َأبِي هريرةني: اإلحكام واإلتقان، والرفق واإلشفاق. . واإلحسان يع))1955( 57: 94/ 7

قَال:(ِإن اَهللا يقُوُل: َأنَا ثَاِلثُ الشَّرِيكَينِ ما لَم يخُن َأحدهما صاحبه، فَِإذَا خَانَه خَرجتُ  أن النبي 

وفهرسة: أبو عبيدة مشهور بن  ضبطمن بينهِما)( سنن أبي داود، سليمان بن األشعث السجستاني، 

  .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض) ،3383 :256/ 3هـ، 1417، 1حسن آل سلمان، ط

فإذا أهمل العامل القيام بعمله أو قصر أو خان فترتب على ذلك ضرر : التعويض والضمان - 3

  بصاحب العمل، وجب عليه ضمان الضرر والتعويض.
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يجب على العامل إذا كانت األمة بحاجة إلى ذلك، وعلى الدولة أن و االستمرار في العمل: -4

تجبر العامل على متابعة العمل على أال يبخس حقه في األجر، وفي ذلك رعاية لحقه وحق 

  المجتمع في آن واحد.

  الموارد البشرية في المنظور اإلسالميالهتمام بت االمبحث الثالث: مجاال
أعلى ، وهو غايتها، والقائم بها، لذلك البشريةالتنمية  لما كان اإلنسان هو أساس برامج

عموًما والبيئة التنمية أهم عنصر من عناصر اإلسالم قيمته واهتم به وبتنمية قدراته، باعتباره 

خصوًصا، بل وإن البيئة نفسها مسخرة لخدمته، وهو خليفة اهللا في األرض دون غيره من سائر 

  ي عدة مجاالت هي:ويظهر هذا االهتمام فالمخلوقات، 
  المطلب األول: مجال المحافظة على النفس

قال تعالى:" وال تقتلوا أنفسكم حتى لغير المسلمين،  شدد اإلسالم على حرمة الدماءفقد  

إن اهللا كان بكم رحيًما، ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على اهللا 

  .)30-29(النساء:يسيراً"

رطبي في تفسيره لهذه اآلية: أجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه اآلية النهي يقول الق

أن يقتل بعض الناس بعضاً، ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه للقتل في الحرص 

على الدنيا وطلب المال بأن يحمل على الغرر المؤدي إلى التلف ويحتمل أن يقال:" وال تقتلوا 

- 5/156ال ضجرٍ أو غضب، فهذا كله يتناوله النهي"( الجامع ألحكام القرآن، أنفسكم في ح

157.(  

ذمة رسوله، فقد أخفر بذمة مة اهللا وذنفسا معاهدة له قتل من قال: (أال  وعن النبي 

ي، ذي، الترمذ)( سنن الترم، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفااهللا، فال يرح رائحة الجنة

"قوله: (أال): جاء في تحفة األحوذي:  ، بيت األفكار الدولية)(1403: 331 م، ص2004د.ط،

حرف التنبيه. (من قتل نفساً معاهدة): أي رجالً معاهداً. (له ذمة اهللا وذمة رسوله): الذمة والذمام 

وهما بمعنى العهد واألمان والضمان والحرمة والحق. وسمي أهل الذمة لدخولهم في عهد 

 م. (فقد أخفر بذمة اهللا): خفرته أجرته وحفظته، والخفارة بالكسر والضم الذمام،المسلمين وأمانه
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وأخفرته إذا أنقضت عهده وذمامه، وهمزته للسلب. (فال يرح رائحة الجنة) أي لم يشم ريحها... 

  ). 552، 551/ 4، تحفة األحوذيانظر: (وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفاً) أي عاماً". 

اإلسالم قد نهى عن قتل نفس اآلخر إال بحقها، فإنه نهى أيضا عن قتل اإلنسان وإذا كان 

: (من تردى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردى فيها خالًدا مخلدا فيها قال لنفسه. فقد 

أبًدا، ومن تحّسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالًدا مخلًدا فيها أبًدا، ومن 

صحيح  بها في بطنه في نار جهنم خالًدا مخلًدا فيها أبًدا)(يجأ قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده 

في شرح جاء  ))(109( -175 :317/ 1 ،، وصحيح مسلم5442: 1052ص  البخاري،

ترّدى، أي: رمى بنفسه من الجبل أو غيره فهلك. يجأ (يتوجأ) أي: " صحيح مسلم:على  النووي

  .)321 /1ويتحساه: يشربه في تمهل ويتجرعه. يضرب بها نفسه. 

وقد علل الفقهاء ذلك بأن النفس ملك هللا عز وجل، فهو المالك الحقيقي لها وجوًدا وعدًما 

وتصرفًا، وليس اإلنسان إال حارسا وأمينا عليها، وهذه األمانة تقتضي منه وجوب 

، طباعة 6/283م، 2،1989، ط حفظها(الموسوعة الفقهية الكويتية، الصادرة عن وزارة األوقاف

، 1/446م،2001، 2ذات السالسل، الكويت، التشريع الجنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة، ط

  .مؤسسة الرسالة، بيروت)

واالهتمام باإلنسان في هذا المجال مما  المطلب الثاني: مجال توفير األمن الغذائي والكسائي:

سعى إلى تحقيقه وتوفيره لما في ذلك من تقرير لعوامـل  تهدف إليه التنمية البشرية في اإلسالم وت

  الحياة الطيبة الكريمة التي توطد المحبة واالستقرار والتآلف بين أفراد المجتمع. 

. وجعل ذلك ركنًا من أركان البر واإلحسان، ولذلك فقد حث اإلسالم على إطعام الجائع

المعجم الكبير،  "(به ى جنبه، وهو يعلم: "ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلقال النبي 

مكتبة العلوم والحكم،  .259/ 1سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق حمدي بن عبد المجيد، د.ط، 

  . الموصل)

وجاء في الحديث القدسي ما يؤكد ذلك ويجعل ثواب هذا العمل عظيما، بما في ذلك 

يما روى عن اهللا تبارك وتعالى أنه ف . فعن أبي ذر (رضي اهللا عنه) عن النبي كسوة العاري

يا عبادي: . وجعلته بينكم محرما، فال تظالموا، : (يا عبادي: إني حرمت الظلم على نفسيقال

يا عبادي: كلكم جائع إال من أطعمته، فاستطعموني . كلكم ضال إال من هديته فاستهدوني أهدكم
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بشرح النووي، صحيح مسلم  ..)(.كمأطعمكم. يا عبادي: كلكم عارٍ إال من كسوته فاستكسوني أكس

. ويقول تعالى:" فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم ))2577( - 55: 308/ 8

  .)4-3(قريش: من خوف"

فاإلنسان الذي به عوز إلى الطعام والشراب والكساء ال يستطيع أن ينتج، وينعكس 

ا أمر يغاير تقدم التنمية البشرية ويعمل عجزه هذا على بيئة ومجتمعه فتضطربان وتتأخران، وهذ

 على تخلفها وهو غير مطلوب.

م ترويـع  يحـر  وفيه نجد أن الرسول الكـريم  المطلب الثالث:مجال تحقيق األمن النفسي:

المسلم، حتى لو كان ذلك مقصده المزاح، كأن يجّر أحدهم حبال فوق نائم فيفزعـه العتقـاده أن   

: 749سـنن أبـي داود، ص    : "ال يحّل لمسلم أن يرّوع مسلما"(الحبل أفعى، يقول رسول اهللا 

. ويندرج تحت حماية اإلنسان وعدم ترويعه أن يشير امرؤ إلى آخر بالسالح. قال رسول )5004

ـ اهللا  زع فـي يـده("(لعل   ـ: "ال يشير أحدكم إلى أخيه بالسالح، فإنه ال يدري لعل الشيطان ين

:  8/342صحيح مسلم بشرح النـووي،   ،ق ضربته ورميتهالشيطان ينـزع): يرمي في يده ويحق

صحيح مسـلم  و، 7072 :1258ص صحيح البخاري،فيقع في حفرة من النار"()) 2617( 126

. وقد عدت اإلشارة بحديدة أيضا من وسائل الترويـع  ))2617( 126: 342 /8 بشرح النووي،

ن المالئكة تلعنه حتى ينتهي، وإن : "من أشار إلى أخيه بحديدة فإالمنهي عنها. قال رسول اهللا 

  ))2616( 125: 342 /8صحيح مسلم بشرح النووي،  كان أخاه ألبيه وأمه"(

  المطلب الرابع: مجال المحافظة على سالمة عقل اإلنسان.
فقد نهى اإلسالم المسلم عن كل ما يذهب بالعقل أو يتسبب في تغييب الوعي وفتور 

  ا المختلفة والمخدرات بأنواعها المتعددة. البدن، بما في ذلك الخمور بمسمياته

قال تعالى:" يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر واألنصاب واألزالم رجس من عمل 

  )90المائدة:(الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون"

: (إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، يقول رسول اهللا و

(أن رسول ). وفي الحديث:3677: 557: 556سنن أبي داود، ص  كل مسكر)( وإني أنهاكم عن

ومن المعروف أن اإلنسان   .)3686: 558المرجع السابق، ص  اهللا نهى عن كل مسكر ومفتِّر)(

  المدمن ال يمكنه أن يشارك في اإلنتاج وبرامج التنمية بالشكل المناسب. 
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  حويل األيدي العاطلة إلى أيٍد عاملة.المطلب الخامس: مجال تغيير سلوكيات الناس وت
حيث أمرنا اهللا تعالى بالعمل، والجـد في شئون الحياة في مواضع كثيرة من القرآن 

الكريم، فقال سبحانه: {هو الذي جعل لكم األرض ذلوالً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه 

عملكم ورسوله والمؤمنون} )، وقـال أيًضا: {وقل اعملوا فسيرى اهللا 15النشور}(الملك:

  ).105(التوبة:

ففي اآليات تتجلى أهمية العمل والسعي في األرض لطلب الرزق، فمن حسن طلبه 

وأتقن عمله وابتعد عن السلبية وسؤال الناس وطلبِ ما عندهم، يكون قد علم أن اهللا سيرى عمله 

مل وال ينتظر شفقة من أحد وسيحاسبه على نتاج ذلك يوم القيامة، فال يقف مكتوف األيدي بال ع

وال منة، وهو هنا بهذا الفهم يكون قد تحول من يد تطلب إلى أخرى تقدم وتبني وتساهم في عملية 

  التنمية المطلوبة في المفهوم اإلسالمي.

عالجت مشكلة التكسب بسؤال الناس، عن  وهناك ثمة أحاديث كثيرة أيًضا لرسول اهللا    

  ألة من عاطلين إلى عاملين. طريق تحويل من يمارسون المس

وهي أحاديث تقدم لنا نموذًجا عمليا يمكننا االقتداء به لتغيير سلوكيات هذه الفئة التي 

  تستمرئ التسول والسؤال، وجعلها توظِّف طاقاتها وقدراتها لخدمة المجتمع وخدمة أهلها.

ير من أن : (ألن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره، خقال رسول اهللا  أنومن ذلك  

ألن : (يقول رسول اهللا و .)2074 :354ص  صحيح البخاري، يسأل أحًدا، فيعطيه أو يمنعه)(

خير له من أن يسأل رجال ، ويستغني به من الناس، يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به

شرح صحيح مسلم ب )(فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، أعطاه أو منعه ذلك

   .))1042: (106، 4/133النووي، 

ال تزال المسألة : (قال النبي كما أن اإلسالم يحذَّر من مغبة المسألة يوم القيامة. 

  .))1040: (103، 132 /4المرجع السابق،  )(بأحدكم حتى يلقى اهللا وليس في وجهه مزعة لحم

باعتباره قيمة  وتنظر المجتمعات الغربية (ومن سار سيرها في المشرق) إلى العمل

اقتصادية في الزمن الحالي، حتى أننا نرى أن مقياس تقدم الفرد في الدول الكبرى حاليا هو: ماذا 

يعمل؟، وكم يكسب؟ ونرى في المقابل أن من ال يعمل يفقد احترامه كبشر، فإن لم يكن له مال 

  تحول إلى إنسان بال مأوى أو لص أو قاطع طريق. 
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عني برعاية الفقراء وذوي الحاجة والضعف، وطلب منا أن نعلمهم  أما في اإلسالم، فإنه

عمال يتكسبون به، أو نساعدهم في أدائه إذا كانت ملكاتهم الذهنية أو البدنية ال تمكنهم من ذلك، 

انطالقا من مبدأ األخوة اإلسالمية التي يجسدها ما جاء في الحديث: (المسلم أخو 

أبو ذر ، والحديث الذي رواه ))2564( 32 :8/297ي، صحيح مسلم بشرح النووالمسلم...)(

، اإليمان باهللا: (قال؟ أي األعمال أفضل، يا رسول اهللا: قلت: قال(رضي اهللا عنه)، وفيه أنه 

قوله: (وأنفسها عند أنفسها عند أهلها(: (قال؟ أي الرقاب أفضل: قلت: قال). والجهاد في سبيله

فتح الباري . انظر: عتق مثل ذلك ما يقع غالبا إال خالصاأهلها) أي ما اغتباطهم بها أشد، فإن 

(تُعين  :قال؟ فإن لم أفعل: قلت: قال). وأكثرها ثمنًا )178، 177 /5بشرح صحيح البخاري، 

األخرق: هو الذي ليس بصانع وال يحسن العمل، ورجل أخرق ال صنعة صانًعا أو تصنع ألخرق(

فتح الباري بشرح صحيح البخاري، . انظر: كذلك له والجمع خرق بضم ثم سكون، وامرأة خرقاء

فتح الباري بشرح و )،84( 136: 1/278صحيح مسلم بشرح النووي، ) (178، 177 /5

 . )2518: 5/176 صحيح البخاري،

  المطلب السادس: مجال الحث على طلب العلم واألخذ به.
دون العلم ال يكون وال يخفى دور العلم والتعلم في تنفيذ برامج التنمية البشرية. فمن 

عني اإلسالم به من فقد هناك بحث أو تطوير أو إدراك ألسس أداء العمل بشكل صحيح. ولذلك 

خالل الدعوة إلى طلب العلم والتماس أي طريق له في عدة نصوص منها: قوله تعالى:" قل هل 

س فيه علًما من سلك طريقا يلتم(: ، وقوله )9يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون"(الزمر:

لطالب العلم، وإن طالب العلم  سهل اهللا له طريقًا إلى الجنة، وإن المالئكة لتضع أجنحتها رًضا

األرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد من في يستغفر له من في السماء و

يورثوا ديناًرا وال إن العلماء ورثة األنبياء. إن األنبياء لم وكفضل القمر على سائر الكواكب. 

محمد بن يزيد القزويني،  ) (سنن ابن ماجه،فمن أخذه أخذ بحظ وافر، درهًما، إنما ورثوا العلم

  .، دار الفكر، بيروت)223: 1/81تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، د.ط، 

  المطلب السابع: مجال مكافحة الفقر.
ة واألخالق والمجتمع واألسرة، فنجد أن اإلسالم ينظر إلى الفقر فيراه خطًرا على العقيد

اللهم إني أعوذ بك من الكسل كان يتعوذ، فيقول: ( أنه رسول اهللا ويعّده بالًء يستعاذ منه. فعن 
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لسان العرب، ي يأثم به به اإلنسان، أو هو اإلثم نفسه. ذالمأثم: األمر الوالهرم، والمأثم والمغرم (

، ومن )181 /11فتح الباري، أداؤه كالدين. ، والمغرم: الغرامة، وهي ما يلزم الشخص 12/6

وأعوذ بك من فتنة  فتنة القبر، وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى،

قال: (اللهم إني أسألك الهدى أنه   . وعن النبي)6386 /1139 صحيح البخاري،الفقر) (

ما يباح، والكف عنه. والغنى هنا: غنى "العفاف والعفة: التنـزه عوالتقى، والعفاف والغنى(

 72 :38/ 9النفس، واالستغناء عن الناس، وعما في أيديهم". صحيح مسلم بشرح النووي، 

  .))2721( 72 :35/ 9)))( صحيح مسلم بشرح النووي، 2721(
ولما كان الفقر أحد أسباب الضعف، المانع من التنمية والتقدم، كانت مكافحته أحد 

إلى مكافحة الفقر بتوفير أدوات اإلنتاج وتحقيق  الرسول قيقها حيث دعا عناصر برامج تح

أربعون خصلة أعالهن منيحة : (قالالتكافل االجتماعي واإلحسان إلى الفقراء. ف

لسان العرب، : منحة اللبن كالناقة أو الشاة، تعطيها غيرك يحتلبها، ثم يرّدها إليك. منيحةالز(ـالعن

بها دخله اهللا أإال ، وتصديق موعدها، يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها  ، ما من عامل )607/ 12

أيًضا: (يا نساء المسلمات، ال تحقرن جارة وقال  .)2631: 453)( صحيح البخاري، صالجنة

بمنـزلة الحافر من الدابة، وربما استعير في الشاة. : من البعير الفرسنلجارتها، ولو فرسن شاة(

 90: 4/123، وصحيح مسلم، 2566: 443ص صحيح البخاري، )()323/ 13لسان العرب، 

)1030(( .  

على الصدقة، ودفعها إلى الفقراء والمساكين، وبخاصة إلى المتعففين الذين  كما حث 

، وال اللقمة واللقمتان، ليس المسكين بالذي ترده التمرة والتمرتان: (قالال يسألون الناس إلحافا. ف

"للفقراء الذين أحصروا في سبيل اهللا ال يستطيعون ضرًبا : ا إن شئتمأواقر، إنما المسكين المتعفف

اإللحاف: في األرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم ال يسألون الناس إلحافا(

صحيح مسلم بشرح النووي،  )(273(البقرة:))314/ 9شدة اإللحاح في المسألة. لسان العرب، 

4/131 ،132 :101 )1039((.   

ولم يبح اإلسالم المسألة إال لمن هم في أمس الحاجة إلى المال، ويوضح ذلك الحديث 

والحمالة: الدية والغرامة التي يحملها تحملت حمالة(: قال، قبيصة بن مخارق الهالليالذي رواه 

أسأله  فأتيت رسول اهللا ، )180/ 11قوم عن قوم. وتحّمل الحمالة أي: حملها. لسان العرب، 
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إن المسألة ال تحل إال : يا قبيصة: (ثم قال: قال). أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها: (فقال، هافي

ورجل أصابته ، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك: ألحد ثالثة

 )431/ 2الجائحة: المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كله. انظر: لسان العرب، جائحة(

ورجل ، ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش اجتاحت

لقد أصابت فالنا فاقة فحلّت له المسألة : الحجا من قومهي ثالثة من ذول أصابته فاقة حتى يقو

ي يقوم به. والسداد: ما ذقوام العيش: عماده الحتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش(

فما سواهن من ، )504/ 12من عيش: أي ما تسد به الحاجة. لسان العرب،  سد به. وسداد

السحت: كلُّ حرام قبيح الذِّكر؛ وقيل: هو ما خَبثَ المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا(

من المكاسب وحرم فلَزِم عنه العار وقَبيح الذِّكْر كَثَمن الكلب والخمر والخنـزير. انظر: لسان 

  . ))1044( 109 :135/ 4صحيح مسلم بشرح النووي، ) (207/ 3رب، الع

  خاتمة:
الحمد هللا رب العالمين، الذي أعانني على إتمام هذا الجهد المتواضع، والحمد والشكر له 

  وبعد؛سبحانه، خير ما يختم به المرء أعماله 

  الدراسة:في هذه المحط أن يعرض أهم النقاط التي تضمنتها هذه  بالباحثفإنه يجدر 

أنه قد وضع  استقراء النصوص الشرعية والمبادئ العامة التي جاء بها اإلسالم تظهرإن  .1

قواعد وقيما عظمى لتحقيق التنمية البشرية، من خالل حثه على العمل وتحقيق التنمية المتكاملة 

  بمختلف صورها.

م به بعضهم سقط عن إن العمل واإلنفاق لعمارة البيئة والكون من فروض الكفاية التي إذا قا .2

 اآلخرين، بما يحقق الكفاية.

يجب أن ننظر إلى عمارة األرض على أنها نوع من العبادة التي كلف بها اإلنسان في  .3

 اإلسالم.

إن اإلسالم قد عمل على حماية المخلوقات التي تعيش على األرض واإلحسان إليها، بما في   .4

 اإلنسان.ذلك حماية اإلنسان من شرور نفسه ومن ظلم أخيه 

إن نجاح برامج التنمية البشرية يعتمد بصورة أساسية على مراعاة القيم األخالقية في مجال  .5

 التعامل مع اإلنسان والبيئة التي يعيش فيها.
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جاء اإلسالم بدعوة اإلنسان لالستفادة مما في األرض من موارد ومقدرات وفق ضوابط   .6

الم في هذا المجال على تحديد أساليب خاصة من غير إفراط وال تفريط. ولم تقتصر اإلس

الثواب للمحسنين والعقاب للمسيئين، بل تعّدى ذلك إلى جعل أخالقيات التعامل مع التنمية سلوكا 

 حميدا يجب أن يلتزم به المسلم ويحرص على أدائه بإتقان وإحسان.

اآلمنة له،  إن المقصد العام لرعاية اإلنسان والمحافظة عليه في اإلسالم هو توفير الحياة .7

وحماية مصالحه االقتصادية، وتوفير حاجاته المعيشية وغيرها، وحماية سائر األحياء 

 والمخلوقات األخرى التي هي مسخرة لخدمته.

وأخيراً؛ فإنني أتوجه إلى اهللا سبحانه بخالص الدعاء أن يوفقنا لتحصيل العلم، وأن يعلمنا ما 

  علماً، إنه سميع مجيب الدعاء. ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا

  قائمة المراجع:
ابن تيمية، تقي الدين، د.ت، السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية، د.ط، مكتبة ابن  •

  تيمية.

دار الريان د.ط، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ، هـ1407ابن حجر، أحمد بن علي،  •

 للتراث.

  ر القرآن العظيم، د.ط، دار الفكر، بيروت.هـ، تفسي1401ابن كثير، إسماعيل بن عمر،  •

 دار الفكر، بيروت.د.ط، السنن، د.ت، محمد بن يزيد القزويني،  ابن ماجه، •

  د.ط، دار صادر، بيروت.، ابن منظور، ابن مكرم، د.ت، لسان العرب •

والتوزيع، مكتبة المعارف للنشر ، 1السنن، ط هـ،1417األشعث، أبوداود، سليمان بن  •

  الرياض. 

  المكتبة العصرية، بيروت.د.ط، صحيح البخاري، د.ت، خاري، محمد بن إسماعيل، الب •

، دار 1، نوادر األصول في أحاديث الرسول، ط1992الترمذي، محمد بن علي بن الحسن،  •

  الجيل، بيروت.

هـ، أحكام القرآن، د.ط، دار إحياء التراث 1405-م1985احمد بن علي الرازي،  الجصاص، •

 نان. العربي، بيروت، لب



 
 
 
 
 
 
 

  2012يناير ،األولعشر، العدد  ادسسال، مجلة جامعة األقصى، المجلد األحمدسهيل محمد . د

  

169 
 

د.ط،  م، المستدرك على الصحيحين،1998هـ /1418النيسابوري، محمد بن عبد اهللا،  الحاكم •

 دار المعرفة. 

م، رؤية اإلسالم لحل المشكلة االقتصادية، مجلة كلية االقتصاد 2008حسن محمد ماشا،  •

  .والعلوم اإلدارية، العدد األول، جامعة القرآن والعلوم اإلسالمية الخرطوم، السودان

 ، دار الوفاء، المنصورة، مصر. 2هـ، فتح القدير، ط1418الشوكاني، محمد بن علي،  •

 الطبرانى، سليمان بن أحمد، د.ت، المعجم األوسط، د.ط، دار الحرمين عن جوامع الكلم. •

 مكتبة العلوم والحكم، الموصل.د.ط، المعجم الكبير، د.ت، الطبراني، سليمان بن أحمد،  •

م، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي 1995هـ/1416لي، العسقالني، أحمد بن ع •

 ، مؤسسة قرطبة. 1الكبير، ط

، مؤسسة الرسالة، 1ط م، المستصفى في علم األصول،1997أبو حامد محمد، الغزالي،  •

 بيروت، لبنان.

 ، مؤسسة الرسالة، بيروت. 15القرضاوي، يوسف بن عبد اهللا، د.ت، فقه الزكاة، ط •

 م، الجامع ألحكام القرآن، د.ط، دار الحديث، القاهرة. 2002د بن أحمد، القرطبي، محم •

 تحفة األحوذي، د.ط، دار الفكر. د.ت، المباركْفوري (أبو العال)،  •

 م،المذهب االقتصادي في اإلسالم، د. ط، دار عكاظ، الرياض.1981محمد شوقي الفنجري، •

دية مفهومها، نظرياتها سياستها، د.ط، م، التنمية االقتصا1998 محمد عجيمية وعلي الليثي، •

 مطبعة دار الجامعة، اإلسكندرية، مصر.
 مكتبة اإليمان، المنصورة بمصر.د.ط، بشرح النووي، صحيح مسلم د.ت، النووي، يحيى بن شرف،  •

 ، دار الفكر،عمان. 10م، دراسات في الثقافة اإلسالمية، ط2002الهندي، صالح ذياب،  •

، اقتصادنا في ضوء الكتاب والسنة، د.ط، مكتبة الرسالة الحديثة أبو يحيى، محمد حسن، د.ت •

 عمان، األردن.

  ، دار القلم، الكويت.1م، فقه االقتصاد اإلسالمي، ط1988يوسف كمال،  •


