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 قيمة العمل في اإلسالم ودوره في التنمية المستدامة

 
 

 بالكويت بالمركز العالمي للوسطية اختصاصي باحث دراسات إسالمية                     الدكتور مصطفى ياحي
 

 
 ملخص البحث

 
صحيحة هادفة هتدف خلدمة األمة اإلسالمية وقروهنا املتعاقبة، تعترب مقصدا من مقاصد  حقيقية مستدامة إن تنمية

ستدامة باتتباه  املتنمية ال برنامج األمة الوسط، وهذا البحث يرنوا إىل توضيح وتبيان الوظيفة اليت يضطلع هبا العمل يف تعزيز
 .كرمية   ملستقبل حياة اجتماتيةالعمود الفقري 

وخصص ، يإسالممنظوه  من وقيمته العمل فضل: تناول احملوه األول مباحث،ثالثة رات الوهقة يف فق متحوهتوقد 
التنمية حتقيق مبدأ يف ، وأما احملوه األخري فقد تناول دوه العمل ومقوماهتا التنمية املستدامة مفاهيم لبيان احملوه الثاين

 .املستدامة
 مة العملو مدا تلىوه اإلسالمي تكمن يف املبالغة من الرتغيب من املنظ العمل قيمةوقد خلصت الوهقة إىل أن 

 العناية بالعمل من طرف األمة حيقق إجنازات كبريا يف حتقيق تنمية مستدامة كما أوضحت أنوالرتهيب من تداتيات تركه،  
 .وأجياهلا احلاضرة والقادمةتعود باخلري تلى األمة اإلسالمية أكرب تنمية لأن العمل هو الكفيل  إىل يف األخريصل ، لنمتكاملة

 
  

 
 

 

  :امللتقى الدويل حول
 مقومات حتقيق التنمية املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي 

 2302ديسمرب  30و 30قاملة يومي  ةجامع
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 مقدمة البحث
تكمن أمهية التنمية املستدامة يف كوهنا برناجما ومشروتا ال ميكن ألي أمة تنشد البقاء يف احلياة االستغناء تنه؛ ألنه 

، فيضمن هذا املشروع التنموي القادمةجيال األحاجيات  يسعى إىل خدمة حاجيات األجبال احلاضرة والعمل تلى ضمان
نمية املالية الت :الدائم حضاهًة لألمة مشهود هلا بني األمم، وال يتم مشروع التنمية املستدامة إال بتفعيل مقوماهتا الثالثة، وهي

 .البيئيةالتنمية و البشرية التنمية و 
التنمية السالفة الذكر واليت توصل إليها الفكر اإلنساين بعد حبث طويل وخربة تميقة جيد  مقوماتوالناظر املدقق يف 

فقال خملوق  أهنا ال خترج تن مبادئ اإلسالم ومقاصد ؛ فقد أوىل اإلسالم االهتمام باإلنسان اهتماما بالغا حىت جعله أكرم
 : سبحانه وتعاىلاهلل                                                

         [03: اإلسراء] ،فقال تز   كما أهتم باجلانب املايل فقرنه القرآن الكرمي بأفضل تبادة وهي الصالة
  :وجل                                      [03: اجلمعة] ومل ،

فحرم الشرع اإلضراه بالغري مهما كان الغري إنسانا أو غري ، ؛ البيئة ومواهدها حفظالرتكيز تلى يف يغفل النظر اإلسالمي 
 الشريعة اإلسالمية وبلوهت، "ال ضره وال ضراه"فتقره هذا كله يف قاتدة فقهية مشهوهة  كانت صوهة اإلضراه وطبيعتهوكيفما  

يف جمموتة قيم ومبادئ هي مبثابة مقومات وضمانات ومقاييس الستمراهية التنمية املستدامة ومن  اهتمامها بالتنمية املستدامة
 :املقومات اليت تذكر يف هذا الشأن

 .رتكيز تلى اإلصالح يف األهض وإتماههاال -0
 .تسخري اإلنسان للكون مبا يوافق االستخالف املنوط به -2
 .للقضاء تلى الفراغ املؤدي إىل خراب العمرانالعناية بقيمة العمل يف اإلسالم  -0

 ،ة املستدامةالتنمي للفكر اإلسالمي ومبا لديه من موهوث شرتي أن خيدم برامج الكتابة يف هذ  املقومات وكيف فتحتم
من  وهأىالعمل  قيمةوهو  ،، فمن مثَّ اقتصر الباحث تلى مقوم واحد من هذ  املقوماتيتطلب إتداد تدة أوهاق حبثيةوهذا 

 .قيمة العمل في اإلسالم ودوره في تحقيق التنمية المستدامة :البحثكون تنوان ياملناسب أن 
يف ومنزلته العمل  فضلمنها التعرف تلى  ،جمموتة أهدافوالغرض من املسامهة يف هذا البحث هو الوقوف تلى 

 .يف حتقيق تنمية مستدامة منتجة كيف هلذا اجلانب العظيم أن يكون له دوه باهز، مث  الدين
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 المحور األول

 المنظور اإلسالمي منوقيمته العمل  فضل

 ولقدحتقيقا لالستخالف املنوط ببين اإلنسان،  إتماهها من واليتمكنالعمل يف هذا األهض إىل  الناسه اإلسالم وجَّ 
احرتفوا قد  تند اهلل هم األنبياء فطرة وأحسنهم خلقا أفضل البشر وجند أن ،ترفت البشرية قيمة العمل فلم تتخلى تنه

ما »: اهللقال هسول الغنم برتي  فاسرتزقوا، من العمل جللب الرزق او أنفي فلم ،ملن بعدهمالقدوة احلسنة  واكتسبوا فكانوا
كما كانت ،  1«ألهل مكة تلى قراهيط وأنا كنت أهتاها»: وأنت؟ فقال: فقال أصحابه ,«بعث اهلل نبيًا إال هتى الغنم

كان نوح تليه زهاتة احلنطة، و كانت يف    آدم تليه السالم البشر فمهنة أيب يسرتزقون منها،  غري الرتي مهن أخرى لألنبياء
، 2يصنع الدهوعكما كان داود تليه السالم   ،براهيم تليه السالم كان بزازاإو كان خياطاً، تليه السالم  وإدهيس  ،السالم جناهاً 
 .3جناها تليه السالم وكان زكريا

  كما أنه ، خدجية بنت خويلد هضي اهلل تنهاوتاجر مع تمه مث مع أم املؤمنني, بالتجاهة وقد اشتغل هسول اهلل
ما أكل أحد طعاما قط خريا من أن يأكل من تمل يد ، وإن »: قالوخص داوود تليه السالم بالذكر ف تلى الصناتةأثىن 

 ابن حجريف هذا احلديث يبينه داود تليه السالم بالذكر  واختصاص ،4«كان يأكل من تمل يد   تليه السالم نيب اهلل داود
يف أكله تلى ما يعمله بيد  مل يكن من احلاجة ألنه كان واحلكمة يف ختصيص داود بالذكر أن اقتصاه  : "بقوله اهلل همحه

هبا قصته يف مقام االحتجاج  أوهد النيب  وإمنا ابتغى األكل من طريق األفضل وهلذا ،خليفة يف األهض كما قال اهلل تعاىل
كان : بالعمل حىت قالت تائشة هضي اهلل تنهاواشتغل صحابته الكرام ، 5"تلى ما قدمه من أن خري الكسب تمل اليد

، وهذا يدل تلى مدى اجلهد 6«لو اغتسلتم» :فقيل هلم ،وكان يكون هلم أهواح ،تمال أنفسهم أصحاب هسول اهلل 
 .الذي كانوا يبذلونه يف أتماله لكسب أهزاقهم هضوان اهلل تلى الصحابة أمجعني

                                       
، (م2332-هـ0021، 0مكتبة ألفا للتجاهة والتوزيع، ط: اجليزة) ،2222: كتاب اإلجاهة، باب هتي الغنم تلى قراهيط، هقم احلديث،  صحيح البخاري أبو تبد اهلل إمساتيل بن إبراهيم،، البخاهي1 
 .222ص
 .23، ص(م0122-هـ0032، 0داه الكتب العلمية، ط: بريوت)االكتساب في الرزق المستطاب، الشيباين، حممد بن احلسن، : انظر2 
 ،2001: هقم احلديث كتاب الفضائل، باب من فضائل زكرياء تليه السالم،،  صحيح مسلمأبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوهي، . مسلم. «زكرياء جناها كان»: قال هسول اهلل  3
 .202، ص(م2332-هـ0021، 0مكتبة ألفا للتجاهة والتوزيع، ط: اجليزة)

 .مرجع سابق. 202، ص2302:جل وتمله بيد ، هقم احلديثكتاب البيوع، باب كسب الر ، صحيح البخاري، البخاهي4 
 .032 ، ص 0،ج(0001 داه املعرفة، :بريوت)، فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أبو الفضل العسقالين أمحد بن تلي بن حجر. بن حجرا 5
 .مرجع سابق. 202، ص2300:كتاب البيوع، باب بيان كسب الرجل وتمله بيد ، هقم احلديث، صحيح البخاري، البخاهي 6
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يعمل ويكتسب   اإلنسان الذي وأمهيته يف نظر اإلسالم، والفضل الذي ينالهومنزلته  تلى قيمة العمل بالدهاسةولنقف 
 .لنفسه وجملتمعه

 :ومنزلته العمل في اإلسالم قيمة-1
تلى وجوب العمل واكتساب املال من وجو   وأقواهلمالصاحلني  وسري األنبياءالرُّسل و  قواتد اإلسالم وسلوكتؤكد 

 يصون دينهتليه يصل همحه، و منه يريب تياله، و به احلالل لإلنفاق منه، واالهتقاء به، فباملال يقتات اإلنسان ويكتسي، و 
 .كرمياً، وميوت جلياًل محيداً  تزيزاً  عيشيفالسؤال ذل يستغين تن وبالعمل ، حيفظ ترضهو 

تلى السعي والكسب، وأمر باالنتشاه يف  اإلسالم حثف، وقيمة تظيمةالم مبنزلة خاصة وهلذا حيظى العمل يف اإلس
 : قال اهلل تعاىلفاألهض للنيل من فضل اهلل واألكل من هزقه                        

         [02: امللك]وقال سبحانه وتعاىل ، :َهاَر َمَعاًشا .َوَجَعْلَنا اللَّْيَل لَِباًسا  .[00-03: النبأ] َوَجَعْلَنا الن َّ
إن قامت » :بعدم التخلي تنه حىت يف أحلك الظروف فقال وأمهيته طلب الرسول قيمة العملويكفي يف إظهاه 

، وهو دليل تلى أن العمل مطلوب لذاته وأن 7«الساتة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن ال يقوم حىت يغرسها، فليفعل
، وقد تواصى السلف فيما بينهم ومع تالمذهتم حياتهتلى املسلم أن يظل تامال منتجا، حىت تنفد آخر نقطة زيت يف سراج 

 يا: وذهب يب معه فقال له همحه اهلل 8اهلل مضى أيب إىل أيب تبد: قال أنه بن جعفر تلي تنفقد هوى  ؛تلى التزام السوق
 9.ألزمه السوق وجنبه أقرانه: وقال أليب ،أبا تبداهلل، هذا ابين، فدتا يل

وألمهية العمل ومكانته يف اإلسالم تناوله تلماء اإلسالم يف كتبهم فال تكاد متر تلى كتاب فقه أو كتاب حديث إال 
كذلك   ، وألمهية العملواملزاهتة مواضيع ترتبط بالعمل اهتباطا وثيقا كاملسألة، والبيعأفردوا يف كتبهم حتت  دت العلماء قدوج

، الزجَّاجو , القطَّانو  ، واخلراز،والقّفال ,اخلوَّاصو , اجلصَّاصو , البزَّاز :ومن هذ  األلقاب بألقاب حرفهم مسلمون ترف تلماء
ألقاهبم وال منعتهم هذ  األلقاب من العطاء العلمي الواسع، األمر الذي يدل تلى شرف العمل ومنزلته فلم يتربموا من 

 .العظمية

                                       
 .212، ص23، ج(م0110 -هـ  0002 ،0مؤسسة الرسالة، ط: بريوت)، 02120:، هقم احلديثمسند اإلمام أحمد بن حنبلاإلمام أمحد،  7
 .همحه اهلل اإلمام أمحد يقصد 8
-هـ0002، 0داه البشائر اإلسالمية، ط: بريوت)والصناعة واإلنكار على من يدعى التوكل وترك العمل والحجة عليهم في ذلك،  الحث على التجارةاخلالل، أبو بكر أمحد بن حممد،  9

 .20، ص(م0112
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اللهَم إين أتوُذ »: فمن دتائه  العمل تنعوقات اليت تشل طاقة اإلنسان الفعالة يتعوذ من امل  الكرمي النيبوكان 
 ويبخلع ثوكلمات هصينة حتمل معىن توجيهات نبوية  الكلماتعد هذ  وت ،10«بَك من العجِز والكسِل، واجُلنِب والُبخلِ 

 .من العطاء بعد العمل نياجلنب والبخل املانع ثويبنزع و  ،من العمل نيالكسل والعجز املانع
اليد العليا خري من اليد السفلى واليد العليا هي املنفقة والسفلى »: فقال أصحابه تلى مبدأ تظيم ولقد هىب النيب 

مر بعبد اهلل بن جعفر، وهو يبيع بيع الصبيان،  فقد؛ حىت أنه كان يشجع صبيان املسلمني تلى العمل، 11«السائلة هي
 .12«اللهم باهك له يف بيعه، أو صفقته»: فقال

أحدهم  ترض تملية، فعندماواقف مبترمجة التوجيهات النبوية  ضوان اهلل تليهم الدوه الفعال يفللصحابة ه  وهلذا كان
دلوين : "وآثر العمل تلى أخذ ما بيد أخيه فقال له بالربكة أىب ودتاأن يشاطر  ماله،  املهاجر تلى أخيه من األنصاهوهو 

يقِدم إال أن  الصحايب الذي هبا  الرسول  كما يف قصة تبد الرمحن بن توف وسعد بن الربيع، فال يرضى" تلى السوق
 .يثاه العظيم الذي باده  به أخو  املقابل لإل وجيعله هوالعمل اجلاد املشرف  تلى

هو كما صنع القفاف وحنوها من اخلوص   حرفةبعضهم كان حيرتف  وبلغ من حرص األصحاب هضي اهلل تنهم أن
 أحب أن أتيش من تمل يدي": ، وكان يقولحىت وهو أمري يف املدائنهضي اهلل تنه ومل يرتكها و  سلمان الفاهسيمع  احلال

وكان  ،14سقط من تيين: ال، قال :قيلهل له حرفة؟ فإن : سأل تنه فأتجبه هأى غالماوكان تمر إذا ، 13"هغما تن هاتيب
ألكر  أىن  إين": وتن ابن مسعود هضى اهلل تنه قال15"مهنتهفإنه يوشك أن حيتاج أحدكم إىل  ،تعلموا املهنة": يقول أيضاً 

 .16"وال يف أمر آخرته ،أهى الرجل فاهغاً ال يف أمر دنيا 
 ،كان اإلمام ابن حنبل يرى ضروهة العمل ليغين املرء نفسه وتيالهالعمل؛ ف يهاهتم السلف الصاحل بالعمل وحثوا تل وقد

ال ينبغي أن تدع العمل وتنتظر ما : وقال. الزم السوق تصل به الرحم وتعد به تلى نفسك: قال, إن يل كفاية: وقال له هجل
 .17قوم سوء يريدون تعطيل الدنياهم مبتدتة : وقال تمن فعل هذا, بيد الناس

                                       
-هـ0002، 0القاهرة، داه ابن اجلوزي، ط)، 0203: كتاب الصالة، باب يف االستعادة، هقم احلديثسنن أبي داود،  سليمان بن األشعث،. أبو داود. جزء من حديث هوا  أبو داود 10

 .022، ص(م2300
، 2، ج(م2332-هـ0021، 0مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي، ط: الكويت)، 2: ، كتاب الصدقة، باب ما جاء يف التعفف تن املسألة، هقم احلديث موطأ اإلمام مالكمالك بن أنس، . مالك 11
 .022ص
 .00، ص0ج، (م0112–هـ0002، 2الثقافة العربية، طداه : بريوت)، 0020حديث هقم، الموصلي مسند أبي يعلى، بن تلي بن املثىن أمحد. أبو يعلى 12
 .22، ص2ج، (ت.،د2داه األهقم، ط :بريوت)، اإلداريةالتراتيب  :نظام الحكومة النبوية المسمى ،تبد احلي حممد. الكتاين 13
 .222، ص(م2330-هـ0020، 0داه الفكر، ط: بريوت)، تلبيس إبليس، الفرج تبد الرمحنمجال الدين أبو . ابن اجلوزي 14
 .210ص، (م0113-هـ0003، 0داه الوفاء، ط: املنصوهة)، إصالح المالأبو بكر تبد اهلل بن حممد بن تبيد، . ابن أيب الدنيا 15
 .22، ص2، ج(م0111-هـ0023، 0الفجر، طداه : القاهرة)، إحياء علوم الدين، أبو حامد حممد بن حممد الغزايل، 16
 .020، ص2، ج(مـ2330 -هـ  0020، 0مؤسسة الرسالة، ط: بريوت) ،، حتقيق تبد اهلل بن تبد احملسن الرتكيالفروع كتابمشس الدين حممد بن مفلح،  .املقدسي 17
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 :في اإلسالم العمل فضائل -2
هلل تز ملن يعمر هذ  األهض ويعمل فيها إخالصا األجر الكبري و  كان الفضل العظيمجل مكانة العمل يف اإلسالم  أل

  :القبول تند اهلل سبحانه وتعاىل؛ يقول سبحانه وتعاىل العامل املخلص ينال أن ونفعا للناس، فأول فضائل العملوجل    

                      [03: فاطر] ًويقول أيضا ، :                  

                                   [10: النحل]وقال ،:        

                              [003: الكهف]. قاصداً به  بعمله وأصل الصالح أن يكون
 .بعيدا تن املراء والرياء والتفاخرو  ،وجه اهلل

بعض الصحابة هضوان  وهو مفهوم غاب تن، الذي هو ذهوة سنام اإلسالمالعمل من اجلهاد ومن فضائل العمل أنه 
لو كان هذا يف سبيل اهلل، : واشابًا قويًا يسرع إىل تمله فقالتندما هأوا  -اجلهاد مبنزلةالعمل منزلة أتين أن - اهلل تليهم

خرج فهو يف سبيل اهلل، وإن  إن كان خرج يسعى تلى ولد  صغاها»: هذا املفهوم الضيق للجهاد بقوله  النيب فصحح هلم
فهو يف سبيل اهلل، وإن كان خرج هياء  تلى نفسه يُعفها يسعىفهو يف سبيل اهلل، وإن كان  يسعى تلى أبوين شيخني كبريين

ال يقتصر هذا الفضل تلى السعي للوالدين فحسب بل يشمل كل تمل فيه إتالة و  ،18«يف سبيل الشيطان ؛ فهووتفاخرا
 .19«، أو كالذي يصوم النهاه ويقوم الليلتلى األهملة واملسكني كاجملاهد يف سبيل اهلل يالسات»:  النيبيقول معوزين ف

تلى كل مسلم »: قال هسول اهلل فلما قال دقات الصه طريقا ملن يريد أن يؤدي أنومن فضائل العمل يف اإلسالم 
 .20«فيعمل بيد  فينفع نفسه ويتصدق»: فإن مل جيد؟ قال: قال الصحابة «صدقة

يف احلديث أن ، و 21«اهلل حيب املؤمن احملرتف إن»: قال  تعاىل بة اهللحمل موجباوأفضل فضائل العمل يف اإلسالم أنه 
باملر واملسحاة  أضربُ : تن ذلك فقال صافح سعد بن معاذ هضي اهلل تنه يوما فإذا يدا  أجملتا فسأله النيب  هسول اهلل 

 .22«تعاىلا اهلل محيبه كفان»: يد  وقال فقبل هسول اهلل  ،ألنفق تلى تيايل ييف خنيل
 ،ما من مسلم يغرس غرسا»: قال  يتحول نتاج تمله إىل صدقة جاهية يؤجر تليه مادام تمله قائماومن فضائله أنه 

احلث تلى غرس األشجاه واملقصد من ، 23« إال كان له به صدقة ،أو هبيمة ،أو إنسان ،فيأكل منه طري ،أو يزهع زهتا

                                       
، 0، ج(هـ0002داه احلرمني، : القاهرة)، 2202: ، هقم احلديثاحملسن بن إبراهيم احلسيين ، وتبدحممدحتقيق طاهق بن توض اهلل بن ، المعجم األوسطأبو القاسم سليمان بن أمحد، . الطرباين 18
 .22ص
 مرجع سابق. 022، ص2332: باب الساتي تلى األهملة، هقم احلديث، كتاب األدبصحيح البخاري، .البخاهي 19
 .230، ص0ج، (م2333-هـ0020، 0، طداه الكتب العلمية: بريوت)، 0022: ، هقم احلديثاإليمانشعب ، أبو بكر أمحد بن احلسني .البيهقي. البيهقيجزء من حديث هوا   20
 .مرجع سابق .22، ص2ج، 0200: ، هقم احلديثشعب اإليمانالبيهقي،  21
 .مرجع سابق. 01-02، صاالكتساب في الرزق المستطابالشيباين،  22
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وحفر األهناه لتبقى هذ  الداه تامرة إىل آخر أمدها احملدود املعدود املعلوم تند خالقها فكما غرس لك غريك فانتفعت به 
 .ةبابصُ وإن مل يبق من الدنيا إال جييء بعدك فاغرس ملن 

 :العمل والعبادةالعالقة بين  -3
 : اهلل اخللق هو تبادة اهلل العظيم فقال اهلل تعاىل من خلق الغاية العظمى                   

 : فقال اهلل تعاىل، دنياهم وليعملوا لدينهمليعيشوا يف مث  ،[65: الذاريات]                    

             [03: األتراف],  فاملسلم مطالب بالعمل يف الدنيا واآلخرة وقد مجع هذ  املعىن اإلمام الغزايل
فإن الدنيا مزهتة اآلخرة وهي اآللة  ،وال نظام للدين إال بنظام الدنيا ،والدنيامقاصد اخللق جمموتة يف الدين : "فقالهمحه اهلل 

بأعمال ملن يتخذها مستقرا ووطنا وليس ينتظم أمر الدنيا إال ال ، املوصلة إىل اهلل تز وجل ملن اختذها آلة ومنزال
 .24"اآلدميين

وفتني الصالة والذكر وذلك يف بني تبادتني معر د  ملشروتة، وال أدل من ذلك من وهو فالعمل يف اإلسالم من العبادات ا
 : قول اهلل تز وجل                                         

اهلل يف أثناء  وليكثر من ذكر، م إىل طلب الرزق والسعي يف الكسباملسلفبعد إمتام الشعائر التعبدية ينصرف  ،[03: اجلمعة]
 .تمله وبعد 

فهذا يعد  ينعزل تن احلياة وتن العمل وتن الكسب،ف ببعض العباداتمن هبه العبد أن يتقرب  من اإلسالموليس 
يف  وجيتهدَ  األهضَ  يف إتماهم للمسل للدين هو أن يسعى قصوها تن فهم حقيقة العبادة يف دين اإلسالم، فالفهم الصحيح

سعيد بن  هو فها وتركوا العمل املهينلى الذين اشتغلوا بالعبادة وهلذا أنكر السلف الصاحل ت كما جيتهد يف العبادة؛  العمل
 :همحه اهلل هايناسلمان الد، ويقول أبو 25"حلف يف السؤالأمن لزم املسجد وترك احلرفة وقبل ما يأتيه فقد ": املسيب همحه اهلل

خري يف قلب يتوقع قرع  وال ،ولكن أبدأ برغيفيك فأحرزمها مث تعبد ،غريك يفت لكيس العبادة تندنا أن تصف قدميك و ل"
ومن : أتعبد، قال: ما تصنع؟ قال :لرجل لقيهتيسى تليه السالم ومن قبلهما قال ، 26"الباب يتوقع إنسانا جييئه يعطيه شيئا

 .27أخوك أتبد منك: قال ،يأخ: يعولك؟ قال

                                                                                                                                   
 .مرجع سابق. 200، 2023: ، كتاب املزاهتة، باب فضل الزهع والغرس إذا أكل منه، هقم احلديثصحيح البخاريالبخاهي، 23
 .مرجع سابق. 22، ص0، جإحياء علوم الدين حممد، أبو حامد حممد بن. الغزايل 24
 .مرجع سابق. 220، صإصالح المالابن أيب الدنيا،  25
 .202، ص2، ج(ابن خلدونداه : اسكندهية)، حتقيق طاهق حممد تبد املنعم، الصفوةصفة ، أبو الفرج تبد الرمحن بن تلي. ابن اجلوزي 26
 .020، ص0ج ،(م0112-هـ0001، 0داه ابن حزم، ط: بريوت)، المجالسة وجواهر العلم، بن حممد أبو بكر أمحد بن مروان .الدينوهي 27
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كما   أن يكون معينا له تلى العبادة؛كسب املال املتحصل تليه العبد بكد ترقه فإن األصل يف  لم والفائدة وإمتاما للع
 ب تليكم أن يأخذَ تِ تليكم أي كُ  بَ ذِ أيها الناس كُ  يا: "نص بذلك تمر بن اخلطاب هضي اهلل تنه تندما نادى الناس فقال

ي حلي وأنا أبتغِ هَ  بيت  ع  اهلل ألن أموت يف شُ إن فيه العبادة والتصديق، وأمي ف ،فيبتغي فيه من فضل اهلل تز وجل ،أحدكم ماله
ألصل أن ا: "بقوله همحه اهلل ، مث أصله اإلمام ابن تيمية28"أحب إيل من أن أموت تلى فراشي ،مبايل يف األهض من فضل اهلل

 .29"تبادته؛ ألنه إمنا خلق اخللق لعبادته اهلل تعاىل إمنا خلق األموال إتانة تلى

                                       
 .مرجع سابق. 20ص ،والعمل الحث على التجارة والصناعة ،اخلالل 28
 .020، ص22، ج(م 2332 -هـ  0022، 0، طداه الوفاء: املنصوهة)، مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن تبد احلليم. ابن تيمية 29
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 المحور الثاني
 ومقوماتهامفاهيم التنمية المستدامة 

يف  طرحت الفكرة فقد حدود الثالث تقود، تتجاوزال  30(Sustained Development) املستدامة التنمية تاهخيية
ته األمم املتحدة للبيئة تقدبعد مؤمتر قمة األهض الذي  بصيغة هنائية ت فكرة التنمية املستدامةتبلوه الثمانينات، مث  مطلع

هذ  املؤمترات الوضع  م، وكان سبب انعقاد0112يناير00يف  لبالربازي( Rio de janeiro) وجانيوه  يف هيو دو والتنمية
ما جعل وبيئة كاد يطبق تليها التلوث،  من فقر بلغ مدا ،من ازدياد يف النمو السكاين، و الذي آل إليه سكان األهض، 

فهرتوا ختوف وهبية وتوجس،  وأضحوا ينظرون إىل الدنيا نظرة من يأيت من بعدهم،من املستقبل ومصري  يتخوفون ساسة العامل
فما حقيقة ، التنمية املستدامة فاهتأوا أن احلل يكمن يف اتباع األمم برنامجإىل االجتماتات والندوات واللقاءات واملؤمترات، 

 .اهي فلسفتها وتلى ماذا تقوم هذ  الفكرةالتنمية املستدامة، وم
 :عرض تعريفات التنمية المستدامة-1
برونتالند تام اليت كان يرتأسها اللجنة العاملية للتنمية املستدامة  جاء يف تقرير للتنمية املستدامة  تعريف أول  

قدهة األجبال املقبلة النيل من احتياجات احلاضر دون  تليبالتنمية املستدامة هي اليت  :فطرحت التعريف التايل، م0120
 األجيال بقدهة اإلضراه أو التضحية دون احلاضر اجليل احتياجات تليب اليت التنمية"، أو بصيغة أخرى 31تلى تلبية احتياجاهتا

 .32"احتياجاهتا تلبية تلى القادمة
 هذ  التعريفات أن النظر يف تعريف التنمية املستدامة نظرا لكون املصطلح جديدا إالتعددت وجهات ومنذ ذلك احلني 

 :من هذ  التعريفاتو ال تكاد خترج تنها؛  مفاهيم أساسية مشرتكةتتفق تلى  يف العموم
 .33التنمية اليت توفر حاجات احلاضر دون إتاقة أجيال املستقبل من توفري حاجاهتم -0
واحلد من تالشي املواهد الطبيعية  ،فقراء العامل خالل تقدمي حياة آمنة ومستدمية التخفيف من وطأة الفقر تلى -2

 .34البيئة واخللل الثقايف واالستقراه االجتماتي هوتدهو 

                                       
جامعة قاصدي مرباح، كلية احلقوق : وهقلة)حالة سوناطراك، : المسؤولية البيئية واالجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة االقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة  الطاهر،. خامرة: يراجع 30

اإلنجازات : التنمية المستدامة في دولة قطراهلييت، نوزاد تبد الرمحن، حسن إبراهيم املهندي، . وما بعدها 20، ص(2330-والعلوم االقتصادية، قسم العلوم االقتصادية، هسالة ماجستري
 .وما بعدها 00، ص(2332، 0اللجنة الدائمة للسكان، ط: الدوحة)، والتحديات

 http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/brochure/index.html : مؤمتر قمة جوهانسربغ، موقع األمم املتحدة 31
 http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/129677 :موقع طريق التفوق والنجاح  مفهوم التنمية المستدامةتبداهلل بن مجعان، . الغامدي 32
وكالة اجلامعة للدهاسات العليا والبحث العلمي، جامعة امللك تبد العزيز، : جدة)، التنمية المستدامة في الوطن العربي بين الواقع والمأمولمركز االنتاج اإلتالم، جامعة امللك تبد العزيز،  33

 .03، ، ص(هـ0020
 مرجع سابق .03، صالتنمية المستدامة في الوطن العربي ،مركز االنتاج اإلتالم 34

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/129677
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 35.هي التنمية اليت تليب ضروهيات احلاضر دون املساومة تلى قدهة األجيال املقبلة يف تلبية حاجاهتم -0
تلبية احتياجات األجيال  جندها ال خترج تن أطر أهبعة؛ وهيم التنمية املستدامة مفهو قيل يف  وتند النظر إىل مجيع ما

 ،املقدهات الطبيعيةكل تدم استهالك   بشرطيف هذا األهض،  ليعيش اجلميع ،جيال القادمةوتدم التفريط حبق األاحلاضرة، 
 من حتويل تملية أهنا أي جيلية، ترب ظاهرة متثل املستدامة التنمية"أن واملقصد خيص استمراهية األجيال فاإلطاه األول والثاين 

 الكايف الزمن فإن مث ومن جيلني، تن تقل ال زمنية فرتة ترب حتدث أن البد املستدامة التنمية أن يعين وهذا. آخر إىل جيل
 .36"سنة 23 إىل 22 بني يرتاوح املستدامة للتنمية

دون استنزافها  خريات الثروات الطبيعةاالستفادة من احلظ تلى العيش يف األهض بسالم و  فهو والرابع أما اإلطاه الثالث
، وهذا يتطلب حقة من االستفادة من كوكب األهضاألجيال الالمن التلوث والتدمري واهلالك حىت ال حترم  لبيئةحفاظا ل

 37البيئة الصاحلة تعكر صريوهةذل الوسع يف القضاء تلى املوانع اليت احلفاظ تلى الثروات الطبيعية وبقائها وب
 :التنمية المستدامة مقومات-2

 ن بربنامجاملستدامة، ومن تمق هذ  األطر حدد املختصو مفهوم التنمية  حددت أهبعة أطرسبق وأن ذكرنا قبل قليل 
تعد اجملاالت  املرتكزاتالتنمية املستدامة وهي الناس والكواكب والربح، فهذ   االتنمية املستدامة ثالثة مرتكزات تقوم تليه

تنفك تن بعضها  األهم أن هذ  املقومات ال و تن هذ  املقومات، ال ميكن االستغناءف ،التنمية املستدامة ملقوماتالكربى 
 .38جتماتيةاالتنمية البيئية، و التنمية القتصادية، و االتنمية ال: البعض وهي

 لتنمية االقتصاديةا: والأ
 باستخدام، اجملتمعات إفادةو توفري األهباح لوتوسعة األسواق   ،ترشيدويقصد بالتنمية االقتصادية استدامة االقتصاد و 

 تطوير هو االقتصادية التنميةمقوم واهلدف من  قده من العدالة يف توزيع الثروة، هأس املال واملمتلكات العينية، لتحقيق أكرب
 وبناء تالقات اقتصادية خاهجية متينة ,واالجتماتية الطبيعية للمواهد لكفؤةا اإلداهة تن فضال االقتصادية البىن
 التنمية البيئة: ثانيا

 ،واإلطاه الذي يعيش فيه اإلنسان ومياهس فيه نشاطه االجتماتي واإلنتاجي بالبيئة مفهومها العام هي الوسط ونقصد
، وتشمل وغريمها والرتيمن زهاتة  ، واملواهد املتجددةوغريمها عادن والبرتولمن م وهي مستودع مواهد الثروات غري املتجددة

                                       
 .0، ص(هـ0022، 0الرياض، ط)، دليل تفعيل التنمية المستدامة في التخطيطوزاهة الشؤون البدلية والقروية،  35
 .مرجع سابق. التنمية المستدامة مفهوم، انظر الغامدي 36
 مرجع سابق .0، ص التنمية المستدامة في الوطن العربي بين الواقع والمأمولمركز االنتاج اإلتالم، : انظر 37
برنامج األمم املتحدة للبيئة، قطاع التقنية والصناتة واالقتصاد، انتاج )، دورة التنمية المستدامةالدكتوه أمحد تثمان   .اخلويل .وما بعدها 00، صفي دولة قطر التنمية المستدامة، اهليثي: انظر 38

 .مرجع سابق. مفهوم التنمية المستدامة، الغامدي. مرجع سابق .00-03، صالتنمية المستدامة في الوطن العربي بين الواقع والمأمولمركز االنتاج اإلتالم،  (.املركز الدويل لتقنيات البيئة
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مع الزمن   والفناء للتغيري ةهذ  املواهد األهاضي وما حتويه من خامات وميا  حباه وأهناه وميا  جوفية، واهلواء والرياح وكلها ترض
 .39لألنشطة االقتصادية ومايسخر  هلا من تكنولوجياتكماً ونوتاً ووقفاً 

وكذا احلفاظ تلى  ،من النقص والضعف وصوهنا ويكون ذلك حبمايتها ،التنمية البيئية العناية الفائقة بالبيئةبونعين 
آخذة يف االتتباه االستفادة من املواهد املستعملة ما أمكن ذلك، واألهم من ذلك كله  وإداههتا بفاتلية وواقعية ،مواهدها اخلام

 األساسي من، واهلدف املؤدي لعماهة األهض واملنوط مبسؤوليتها اإلنسان وحد  اظ تلى استمراهية التوازن الكوينهو احلف
 .، وإيقاف التلوثواهد الطبيعيةاملحفظ استهالك الثروات و احلد من هو  املستدامة البيئية التنمية مقوم
 االجتماعيةتنمية ال: ثالثا

تلوم التنمية  ويقصد بالتنمية اجملتمعية بناء الشخصية اإلنسانية التنموية وذلك باالتتماد تلى الذات مع االستفادة من
ألن  ومحايتها واحرتامها وتنميتهابإتمال القوى البشرية وتطوهيها وتكون  ،كالتكنولوجية وغريها  ؛صريةالوسائل العو  ،البشرية

 .وهبا ميكن ترشيد االستهالك منها سوق العمال
 حتقيق خالهلا من تضمن بطريقة واجملتمعات الناس تطوه تلى التأثري إىل املستدامة االجتماتية التنميةمقوم هدف يو 
وغريها مما  العلمية الصحيةو  املعيشة هاظروف وحتسني ،مجتمعاتلل احلاجات األساسيةوسد  ،والتماسك االجتماتي العدالة

 .حيتاج إليه اجملتمع
 :فلسفة التنمية المستدامة-3

 الطبيعية املواهد قاتدة إداهة: )هي0122تامل  منظمة األغذية والزهاتة حسبما جاء يف صياغةفلسفة التنمية املستدامة 
 دون وحيول واملستقبل احلاضر أجيال احتياجات تلبية تواصل يضمن حنو تلى واملؤسسايت التقاين التطوه وتوجيه وصيانتها،
احملافظة تلى املواهد الطبيعية  الداتي إىلإىل البعد األخالقي  ترجع يف مضموهناوهذ  الفلسفة ، 40(احنساهها أو تدهوهها
سالمي باالقتصاد اإلالبعد من املنظوه  ويتمحوه هذا ،من االنتفاع من مواهدها الطبيعية األجيال احلاضرة والقادمة لتمكني

  : ونبذ التبذير                          [20: اإلسراء] ، خري  سرية منتلم وقد
كما اشتهر يف حياة املسلمني قدميا وحديثا وضوئه واغتساله،  يف  وهو حىت اءامليف استعمال يسرف أنه كان ال  البشر نبينا 

 فإن كان ال حمالة فثلث لطعامه وثلث ،قمن صلبهحبسب ابن آدم أكالت يُ  ،شرا من بطن   وتاء ما مأل آدمي»: قوله 
وكثرت فضالت وبقايا  ،باستنزافها من جهة البيئةبفالطعام مكون غذائي ولكن اإلكثاه منه يضر ، 41«لنفسه لشرابه وثلث

                                       
 .2، ص(هـ0022، 0الرياض، ط)، دليل تفعيل التنمية المستدامة في التخطيطلبدلية والقروية، وزاهة الشؤون ا: انظر 39
 .0122لسنة  ،( FAO)تن منظمة األغذية والزهاتة  .  0111، سنة 02فاهوق، التنمية املستدامة بني النظرية والتطبيق، جملة جامعة دمشق للعلوم الزهاتية، اجمللد . فاهس 40
 .002ص، (م2330-هـ0002، 0داه ابن اجلوزي، ط: القاهرة)، 2023: هقم احلديث، سنن الترمذي،  أبو تيسى أمحد بن تيسى بن سوهة. الرتمذي 41
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الطعام من جهة أخرى، وهذا التوجيه الشرتي يف ترك اإلسراف نعترب  دليال تلى مشروتية احلفاظ تلى البيئة ومواهدها 
 .الطبيعية
حبيث ال يطغى جانب  زن بني مقومات التنمية املستدامةالتوازن أتين التوا أيضا من فلسفة التنمية املستدامةو 

التوازن املطلوب يف برنامج التنمية فنب االقتصادي وال يطغى هذان األخريان تلى اجلانب البيئي، االجتماتي تلى اجلا
ترك الغلو والتطرف، ومن تباهات و الوسطية واالتتدال ة وهو ما تدتو إليه شريعة اإلسالم كذلك بدتوهتا إىل املستدام

 .شرتا وتقالتنمية املستدامة مطلوبا املسلمني املشهوهة خري األموه أوسطها، فالتوازن بني مقومات ال
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 المحور الثالث
 دور العمل تحقيق مبدأ التنمية المستدامة

يف ويدهج مثل هذا العبث خلق اهلل النظام البيئي تلى نظام متزن وفق سنن كونية العبث فيها تبث يف النظام البيئي، 
 : قال اهلل تعاىلاإلفساد يف األهض احملرم شرتا، حتت ترف الشرع                [األتراف :

حياة يف مسرية  لكنها حمكمة من هب العاملني من ذلك ما ذكر  خرباء التنميةوالتوازن البيئي يتم ترب تملية معقدة  ،[22
 أي الشمسية، الطاقة مستخدماً  الضوئي التمثيل تملية طريق تن الغذاء بتكوين النبات يقوم) :البيئة فقالواالكائنة يف هذ  

 إىل كالضباع، اجليفة، آكلة وتعمل اللحم، آكلة احليوانات إىل ومنها العشب، آكلة إىل احليوانات تنتقل اليت الطاقة ختزين
 يف النبات، تليها يتغذى بسيطة مكونات إىل املتبقية النفايات الدقيقة الكائنات وتفتت... املخلفات من الطبيعة ختليص

 42(استنفاذها أو الطبيعية املواهد بتلوث أما البيئي للنظام تدهوه حيدث االتزان هذا يف اختالل حدوث حالة
وللحفاظ تلى هذا التوازن الطبيعي يقتضي احلفاظ تلى مبدأ التنمية املستدامة مبفهومها الشامل من خالل استخدام 

احلفاظ تلى صريوهة التنمية املستدامة العناية  مقتضيات تلى حاجيات أجيالنا يف املستقبل، ومن مقدهات الكون للحفاظ
 .مقنعةو كاملة و صوهة متوازنة صحيحة بالوسيلة األمثل يف استغالل كل تناصر التنمية املستدامة هو بالعمل الذي 

 :مقاصد العمل ودورها في تحقيق التنمية المستدامة-1
 :املنظوه اإلسالمي منمقاصد العمل  وميكن إمجالالعمل ألجل حتقيق مقاصد شرتها اهلل ابتداء، فرضت الشريعة 

  الخالفة اإلنسانية والعمارة األرضية إقامة: أوال
 : باإلنسان دون غري  قال اهلل تعاىل أناط اهلل اخلالفة                           

سبحانه قال ف األهضيتم هذا املقصد إال باستعماه ال لإلنسان قبل خلقه، و  سبحانه وتعاىله  اهلل ، وهي مقصد قدَّ [03: البقرة]
  :وتعاىل                    [20: هود] ،قوله تعاىل ومعىن:          "بعماهة ما مركم أ

 .43"حتتاجون إليه فيها بناء مساكن وغرس أشجاه
 :  اهلل سبحانه وتعاىل قالوحيث أن                 [22: الذاهيات]،  وملا كانت الشعائر

التعبدية ال تستغرق كل وقت اإلنسان دل تلى أن باقي العمل ال خيرج تن مسمى العبادات الشرتية، ومن مث فإنه ال مناص 

                                       
 .، مرجع سابقدورة التنمية المستدامة اخلويل، 42
 . 001، ص2ج ،(ت.د، داه الكتب العلمية: بريوت)، النكت والعيون ،أبو احلسن تلي بن حممد بن حبيب ي، املاوهد 43
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استعماه األهض ال يتم إال بالعمل فيكون العمل كذلك  أن حيثو من أن تكون تماهة األهض من العبادة املأموه هبا شرتا، 
 .بالعمل يتحقق االستخالف األهضي الذي هو املقصد األساسي من خلق البشرف ،من العبادة املطلوبة شرتا

: اإلمام الشيباينقال اخلالفة، اإلخالل مبقصد وخراهبا ومن مث  ؤدي إىل خرم تماهة األهضيوتزوف الناس تن العمل 
ويف تركه  كسب العبادوجعل سبب البقاء والنظام  ،سب نظام العامل واهلل تعاىل حكم ببقاء العامل إىل حني فنائهايف الك"

 .44" ختريب نظامه وذلك ممنوع منه
أمنتيه يف ختريب اخلالفة اليت ألزم به نفسه قال  يف حتقيقللشيطان  أن البطالة من شأهنا متهدوسبب اخلراب يف نظرنا 

يف العامل البطالة وذلك أن اإلنسان إذا تعطل تن تمل يشغل باطنه مبباح يستعني به  ءشيأشر  :ابن الزبري قال تن" :املناوي
توالدًا من توالد كل  تلى دينه كان ظاهر  فاهغا ومل يبق قلبه فاهغا بل يعشعش الشيطان ويبيض ويفرخ فيتوالد فيه نسله

 .45"حيوان
 ىابتغاء وجه اهلل سبحانه وتعال: ثانيا

 : قال تعاىل أن يسعى للعمل يف من شعائر  التعبدية انتهائههغب القرآن الكرمي املسلم بعد           

                                [03: اجلمعة]وقال تعاىل ، :   

                                        

                            [891: البقرة]. 
يبحث تن العمل يف كل مكان وال ، بل تليه أن إن صعب تليه احلصول تلى تملوليس من الالئق باملسلم أن ييأس 

  :قال تعاىل فليستمر يف البحث تن تمل موقنا بقول ذهبًا أو فضة، له متطرأن  السماءينتظر يف مكانه  واقفايظل   

                         [033: النساء] وليس من الالئق أيضا أن يعزف املسلم تن حبجة ،
لقى لذا أنكر السلف الصاحل تلى املتواكلني؛ فقد فيه خمالفة البتغاء فضل سبحانه وتعاىل،  التوكل تلى اهلل، فكال التصرفني

الذي يُلقي حبه لون، إن املتوكل كتاملأنتم بل : قال .توكلونامل :من أنتم؟ قالوا :ناسا من أهل اليمن، فقالتمر هضى اهلل تنه 
فقد  ،اللهم اهزقين ويقول ،ال يقعدن أحدكم تن طلب الرزق: "وكان يقول أيضاً  ،46ويتوكل تلى اهلل تز وجل يف األهض

                                       
 .مرجع سابق. 21 ص، االكتساب في الرزق المستطاب، الشيباين 44
 .213،ص2، ج(م 0102 -ه  0010، 2طاملعرفة، داه  :بريوت) شرح الجامع الصغير، فيض القديرتبد الرؤوف، . املناوي 45
 .02، ص(م0120-هـ0030، 0داه البشائر اإلسالمية، ط: بريوت)، حتقيق جاسم الفهيد الدوس، وجلكتاب التوكل على اهلل عز ابن أيب الدنيا، أبو بكر تبد اهلل بن حممد بن تبيد،  46
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هؤالء : "يعملون ويقولون حنن املتوكلون، فقالتن قوم ال : سئل اإلمام أمحدو ، 47"تلمتم أن السماء ال متطر ذهبًا وال فضة 
 .48"مبتدتون

 محاربة الفقر والحد منه: ثالثا
اهلل تلى  هاوهو يف نظرنا سد احلاجيات األهبعة اليت فرض املنظوه اإلسالمي القضاء تلى الفقر ومن مقاصد العمل يف

اهلل تز  يف قوله واملسكن الواهدةوامللبس شرب األكل وامل :وهي تليه السالم بعد خروجه من اجلنة ونزوله إىل األهضآدم 
 : وجل                                               

                    [889 -881 :طه]،  وهذ  حاجيات أساسية اهتبطت باإلنسان األول
كل لة يصاهت ضروه  49-بعض املفسرينكما يعرب -وهو آدم تليه السالم مث وهثها بنو  من بعد ، فهذ  األقطاب األهبعة 

 .إنسان مهما كان هذا اإلنسان
: قال ابن حزم يف امللبس واملسكن ؛العني فرضحلصول تلى هذ  فاحلاجيات قد يصل إىل دهجة ألجل اوالعمل 

وماله من العيون والربد واحلر واملطر فرض أو اكتساب منزل أو مسكن يسرت ما  وتيالهواتفقوا أن بناء ما يسترت به املرء هو "
فمقداه ما مث الكسب تلى مراتب ": ويعلل اإلمام الشيباين كون العمل ألجل احلاجيات األهبعة فرض تني بقوله. 50"ذكرنا

تينا ألنه ال يتوصل إىل إقامة الفرائض إال به وما  اكتسابهيعين ما يقيم به صلبه يفرتض تلى كل أحد  ،ال بد لكل أحد منه
 .51"يكون فرضايتوصل به إىل إقامة الفرائض 

تفننت نزوات وإغراءات )تلى غري هذ األهبعة فمن يرى ذلك فإمنا هي ساسيات األاجيات ومن اخلطأ إطالق احل
أساليب الدتاية واإلتالن إيهام اإلنسان املعاصر بأنه ال غىن له تنها، فأقبل تليها وأدمن استهالكها حىت صاهت حبكم 

واخللل يف حتديد احلاجيات األساسية لإلنسان، سرع من وترية االستهالك املضين لألجسام ، 52(العادة ضروهة وما هي بضروهة
 .يتنافسون يف التالتب بعقول الناس وبطوهنم الذين وسال لعاب التجاه الدتائية تالناتفتح شهية اإلو واملهلك لألموال، 

                                       
 .مرجع سابق. 22، ص2، جإحياء علوم الدين الغزايل، 47
 .مرجع سابق. 220 ، صتلبيس إبليسابن اجلوزي،  48
الكشاف عن حقائق جاه اهلل أبو القاسم حممود بن تمر، . الزخمشري" هي األقطاب اليت يدوه تليها كفاف اإلنسان: الشبع والري والكسوة والِكنّ : "وتقب الزخمشري بعد تفسري  لآلية بقوله 49

 000، ص0، ج(م0112-هـ0002، 0مكتبة العبيكان، ط: الرياض)تلي حممد معوض،  ، حتقيق الشيخ تادل أمحد تبد املوجود والشيخغوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل
 .023 ص، (م0122-هـ0032، 0األفاق اجلديدة، طداه  :بريوت ، مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت، أبو حممد تلي بن أمحد بن سعيد. ابن حزم 50
 مرجع سابق 02ص، ، االكتساب في الرزق المستطابالشيباين 51
جامعة : اخلرطوم)أثر القرآن الكرمي يف الفكر اإلنساين، املؤمتر العاملي للقرآن الكرمي ودوه  يف بناء احلضاهة اإلسالمية، : ،  احملوه الثامنالتنمية من منظور قرآنيفتح اهلل تبد اهلل حممد، . الصايف 52

 (.2300ديسمرب  00-02إفريقيا العاملية، املركز اإلسالمي اإلفريقي، 
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 فهوم تنمية مستدامة واقعية ولن يتمته، األمر الذي جيسد ملمراهية العمل ودميومشرتنة استاملقصد يدل تلى وهذا 
ن تظلم أو أة والذلة و باهلل من الفقر والقلَّ تعوذوا »: يقول هسول اهلل حتقيقها إذا هكن الناس إىل الدتة وتركوا العمل؛ 

ل من تعطّ : "األصفهاينيقول الراغب حيوانية؛ واحلديث يدل تلى أن ترك العمل مذموم وهو يف نظر العلماء صفة . 53«تظلم
 أمحداإلمام  سئل ؛ فلماجهل بروح هذا الدينوهو ، 54"س املوتىنة، وصاه من جبل من احليوانيّ  ،ةل انسلخ من اإلنسانيّ وتبطّ 

أما  ،هذا هجل جهل العلم :أجابال أتمل شيئا حىت يأتيين هزقي  :هجل جلس يف بيته أو يف مسجد  وقالتن  همحه اهلل
فذكر  ،56«تغدو مخاصا» :وحديث اآلخر يف ذكر الطري، 55«جعل اهلل هزقي حتت ظل هحمي»:  مسعت قول هسول اهلل

 : أهنا تغدو يف طلب الرزق قال تعاىل                    [02: المزمل]، وقال : 

                  [891: البقرة]،  كان أصحاب هسول اهللو   يتجرون يف الرب والبحر
 .57ويعملون يف خنيلهم ولنا القدوة هبم

رص حييف العمل هلذا ة اإلسالم يف العطاء، وهذ  هي نظري قتضي احلفاظ تلى آلية االستمراهاملستدامة تالتنمية ف
البطالة آلثاهها السلبية تلى ، فحاهب اإلسالم تلى كرامة العامل، ويربيه تلى أن يكون فعاال منتجا، ال ِمنَّة للناس تليه

 .اجملتمعات واألسر
 بأيتند اتباته أنه هنى تن الكسل والتسول ما دام يستطيع أن يفيد الناس ويعمل  هسخها اإلسالم اليتومن األشياء 
هفضا قاطعا يف دين  نفالكسل والتسول مرفوضا، أنعم اهلل هبا تليه فيكتسب زهقًا حالاًل يباهك اهلل له فيه مهنة من املهن اليت

أماكن و  طرقات الناس أمام املساجد ويفمن وقوف املتسولني نراها  اليتيرفض هذ  الصوه الكريهة  فديننااإلسالم،  اهلل
فضون ير  ينفعها ولكنهمأتطاهم اهلل من الصحة ما يستطيعون أن يقدموا ألنفسهم وجملتمعهم ولدينهم ما وقد  مجتمعاهت

 .املشاهكة يف العمل واالنتاج
أن هجال من فمن الفعل ما هوي  ؛فعال وقوال التحذير منه يفالسنة النبوية الشريفة  ولرذالة التسول وخطوهته بالغت

ب نشرب فيه من ع  وقَـ  ،ط بعضهلس نلبس بعضه ونبسُ بلى حِ : قال. «شيءبيتك  يفأما » :يسأله فقال  األنصاه أتى النيب
 ،أنا آخذمها بدههم :قال هجل ،«من يشرتى هذين» :بيد  وقال  فأتا  هبما فأخذمها هسول اهلل  .«هبما ائتين» :قال. املاء

                                       
، (م2300-هـ0002، 0القاهرة، داه ابن اجلوزي، ط) ،2020: ، كتاب االستعاذة، باب االستعاذة من الذلة، هقم احلديثسنن النسائي، أبو تبد الرمحن أمحد بن تلي بن شعيب. النسائي53
 .203ص
، (م2330-هـ0022، 0داه السالم،  ط: القاهرة)حتقيق ودهاسة أبو اليزيد أبو زيد العجمي، ، كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة، أبو القاسم احلسني بن حممد بن املفضل. الراغب األصفهاين 54
 221ص

 .مرجع سابق. 002، ص1، ج2220حديث هقم مسند اإلمام أحمد،  ،أمحد. اإلمام أمحدجزء من حديث هقو   55 
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فأتطامها إيا  وأخذ الدهمهني وأتطامها  ،أنا آخذمها بدهمهني :مرتني أو ثالثا قال هجل ،«من يزيد تلى دههم» :قال
 فأتا  به فشد فيه هسول اهلل . «به اشرت بأحدمها طعاما فانبذ  إىل أهلك واشرت باآلخر قدوما فأتين» :وقال األنصاهي،

فذهب الرجل حيتطب ويبيع فجاء وقد أصاب  ،تطب وبع وال أهينك مخسة تشر يومااذهب فاح» :تودا بيد  مث قال له
 يفكتة املسألة نُ  جتيءهذا خري لك من أن »:  فقال هسول اهلل . تشرة دهاهم فاشرتى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما

 .58«وجعمُ دم  يظع أو لذف  غرم مُ  يقع أو لذد  وجهك يوم القيامة إن املسألة ال تصلح إال لثالثة لذى فقر مُ 
 وقول .59«أحدكم ُحزمًة تلى ظهر  خري له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو مينعه حيتطبَ  أَلَن»: ومن القول قوله 

  ويف حديث آخر يقول .60"ال تزال املسألة بأحدكم حىت يلقى اهلل وليس يف وجهه مزتة حلم: "كذلك  :« من سأل
وهذا النهى الشرتي للمسألة ليجعلها قاتدة من قواتد  .61«رأو ليستكثِ , فليستقلَّ , راً َتكثُّرًا فإمنا يسأل مجَ م أمواهلَ  الناسَ 

د لَ وإذا تعرض للمسألة ذو جَ ": همحه اهللاملاوهدي قال بعض الفقهاء ف جّرمهانستغرب إذا  ال ، وهلذااإلسالم ومبدأ من مبادئه
 .62"ه  حىت يقلع تنهالالحرتاف بعمله، فإن أقام تلى املسألة تزَّ وقوة تلى العمل زجر  وأمر  أن يتعرض 

 :دور العمل في تحقيق مقومات التنمية المستدامة-2
 التنمية االقتصاديةدور العمل في تحقيق  -أوال

تسعى كل أمة يف هذ  األهض إىل حتقيق تنمية اقتصادية لتحقق هبا أمنها االجتماتي، فكل أمة ملزمة بتنمية اقتصادية 
من شأن العمل حيافظ فعالة لتوفري حاجيات ساكنيها، وما زال شأن العمل وتوفري  هو هاجس كل أمة وكل جمتمع، ذلك أن 

 ،وال يضيع باالستهالك اجلسماين ،جلة املال حىت ال يكون بني األغنياءتلى التنمية االقتصادية وذلك بتحقيق تدوير ت
يتيما له مال  أال من ويل» :؛ قال هسول اهلل مال اليتيمقصد هبذا األخري الصدقة اليت تستخرج من نواالستهالك الشرتي و 

 .63«فليتجر فيه وال يرتكه حىت تأكله الصدقة
 يتصف العمال ملاقتصادية كاملة، وال ميكن للعمل أن يكون كذلك ما  فالعمل هو املطلب األساسي لتحقيق تنمية
اإلخالص واإلحسان والرباتة يف العمل الذي يكسبه حب اهلل  باإلتقانبصفتني أساسيتني مها االتقان والنصح، ونعين 
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أنه ال ينظر إىل "بالنصح ، ونعين 64«إن اهلل حيب إذا تمل أحدكم تمال أن يتقنه » :قال هسول اهلل وتعاىل كما  سبحانه
األمانة  تعمُّ م فإنه حينئذ يف غريه العمال، وتندما يفكر 65"مصلحته فقط بل ال بد أن يتعدى النظر إىل مصلحة غري 

 .66«خري الكسب كسب يد العامل إذا نصح» :تندما قال هبا الرسول فينال اجملتمع اخلريية اليت وتد ، العدالةتتحقق و 
 تحقيق التنمية البيئيةدور العمل في -ثانيا

 ويستفيد من تطائها ،نسان فيها جهد ليعمل اإل وسخرها وذلل البيئةمن نعم اهلل تز وجل أن هيأ اهلل لنا الكون 
 الثرواتمنابع العمل تلى كشف  وهذا التسخري يستوجب، األجيال الالحقة لعمل فيها من أجله ومن أجلويستمر يف ا

  :فقال العزيز احلميد الكرمي اللطيفتفضال ومنة من اهلل سبحانه وتعاىل، وهذا كله ستفيد منها من أجل أن نالطبيعية   

                                       [23: لقمان]، تعاىل وقال:  

                                     [81: الجاثية],  وقال

 : تعاىل                                      [86: الملك]. 
أنك إذا تأملت العامل  :همحك اهلل اتلم": تصوير فقال اتسخري اهلل الكون لنا أميهمحه اهلل وقد صوه اإلمام الغزايل 

  ،بفكرك
ُ
والنجوم حتاج إليه، فالسماء مرفوتة كالسقف، واألهض ممدودة كالبساط، ـفيه مجيع ما يُ  عدّ وجدته كالبيت املبين، امل

 ،املخوَّل ملا فيه ،لشأنه، واإلنسان كامللك للبيت أمنصوبة كاملصابيح، واجلواهر خمزونة كالذخائر، وكل شيء يف ذلك معد مهي
 .67"فضروب النبات ملآهبه، وأصناف احليوان مصرّفة يف مصاحله

تلى العامل، فاألمم  من نعم اهلل مجعاء كلها، فهو للبشرية اإلهلي ال خيتص به املسلمني بل هذا التسخري وللتذكري فإن
 الكفايةوقد أكد االقتصاديون أن  ،اليت تعمل ستحقق الكفاية اإلنتاجية واليت حتقق الكفاية اإلنتاجية ستحقق تنمية كاملة

ع، ومستوى أفضل مؤشر هام لقدهة أي جمتمع تلى حتقيق التنمية والعماهة ومن حتقيق تقدم حقيقي للمجتم"االنتاجية للعمل 
تعثر خطط التنمية يف الدول املتخلفة ماديا يرجع جانب مهم منها الخنفاض الكفاية االنتاجية لألفراد  للمعيشية، وإنَّ 

 .68"العاملني

                                       
 .مرجع سابق .001 ، ص0، ج 0022: ، هقم احلديثـمسند أبي يعلى ،أبو يعلى 64
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 .0302-120صص(. م2332
 مرجع سابق. 002، ص00، ج2002: ، هقم احلديثمسند اإلمام أحمدأمحد،  66
 .02ص ،(م0102 -ه0012، 0داه إحياء العلوم، ط: بريوت)، حتقيق حممد هشيد قباين، الحكمة في مخلوقات اهللأبو حامد حممد بن أمحد، . الغزايل 67
، (م0120_ه0030االقتصاد اإلسالمي، جامعة أم القرى، ، هسالة ماجستري يف )،  مقومات التنمية االقتصادية في ظل أحكام الشريعة اإلسالمية دراسة مقارنةتبد اهلل فراج ، . الشريف 68
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لعمل الكبري وا، القرننيذي قصة  يفوذلك  ،كله لبيئة بل للكونا الكرمي كيف أن للعمل دوه يف حفظالقرآن  نايذكر و 
، ألنه حفظ بعمله األهض من ستدامةاملتنمية السد، فما قام به يعد حقا من اللألجيال الالحقة تندما بىن  قام بهالذي 

   :إفساد يأجوج ومأجوج الذين قال اهلل فيهم                        

                        [99: الكهف] بالبيئة مستقبال هؤالء، وكلنا يعلم ما سيفعله. 
وُهو يف  ،سبع جيري للعبد أجرهن من بعد موته»:  قوله ومما يستدل به كذلك تلى اهتمام الشرع بالتنمية البيئية

أو ترك ولدا يستغفر له بعد  ،أو وهث مصحًفا ،أو بىن مسجًدا ،أو كرى هنرا، أو حفر بئرا، أو غرس خنال ،من تلم تلما: قرب 
من أحيا "وقال تمر بن اخلطاب هضي اهلل تنه  .70«من أتمر أهضا ليست ألحد فهو أحق» : هسول اهللوقال  ،69«موته

 .71"أهضا ميتة فهي له
وهو تني ما  وغريها من األتمال البيئة النقية واستصالح األهاضي وغرس األشجاه حياء املواهد املائيةإل الشرعدتوة ف

تنميتها  إىل يدتو بل املسخرة للناس ظ تلى املواهد الطبيعيةفغاية الشرع هو احلفا ،تدتو إليه مؤمترات التنمية املستدامة العاملية
فساد من مبادئ الشريعة واحلفاظ تليها من الضياع والصون األهض ، وتليه فإن إتالفيها أو جتميدها إىل ال جتديدهاو 

األذى تن  األجر ملن مييطالشرع رتب فشيئا ولو كان صغريا ما دام فيه تنمية للبيئة، مل تغفل الشريعة اإلسالمية، وهلذا 
هة نبوية إىل وهذ  إشا .72«مييط األذى، تن الطريق صدقة»  تن أيب هريرة، هضي اهلل تنه، تن النيب قد هوي الطريق، ف
تدوير  ، ومن هذا الباب يكونتند اهلل كبري تند أكثر الناس، فإنه ولو كان أمرًا غري ذي تمل حيفظ البيئةأي مشروتية 

 .يف اإلسالممشروتة النفايات والصرف الصحي 
 مقوم التنمية االجتماعيةدور العمل في تحقيق : ثالثا

مقوم التنمية االجتماتية، فاإلنسان من شأن العمل واستدامته وفق الشروط الشرتية والقدهات البشرية أن حيافظ تلى 
 يف ديننا مكرم                                                   

       [02: اإلسراء] فال يليق باإلنسان يف شرتنا أن يعمل تمال ينايف كرامته، كما ال جيوز له أن يؤذي نفسه ،

                                       
 .020، ص00، ج(م2332-هـ0022، 0مكتبة العلوم واحلكم، ط: املدينة املنوهة)، 0221: هقم احلديث، البحر الزخار المعروف بمسند البزار، أبو أمحد بن تمرو بن تبد اخلالق. البزاه 69
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  :قال تعاىلأو يؤذي غري                      [09: النساء] ،وقال :          

     [012: البقرة] ، املعيشيمستوا  وحتقيق فهو مطالب باحلفاظ تلى صحته. 
العمل مبماهسة  فهو مطالبؤذيها لذا يرهق نفسك أو يأن  فالعامل يف نظر الشرع إنسان وليس آلة معدنية، فال ينبغي

أيها الناس إن أحدكم لن  »: قال هسول اهلل عمل؛بال ه ما التزملن يفوت هوقن بأن هزقيو يف حكمة وأناة وتعفف وجتمل، 
ويف  .73«دتوا ما حرم يف الطلب خذوا ما حل و مجلوا وأ ،فال تستبطئوا الرزق واتقوا اهلل أيها الناس ؛ميوت حىت يستكمل هزقه

بأن تطلبو  بالطرق اجلميلة احملللة بال كد وال حرص وال ( فأمجلوا يف الطلب ) " :همحه اهلل معىن امجلوا يف الطلب قال الزهقاين
أو بأن ال تعينوا وقتا وال قدها ألنه حتكم  ،هتافت تلى احلرام والشبهات أو غري منكبني تليه مشتغلني تن اخلالق الرازق به

 .74"إلجابةأو اطلبوا ما فيه هضا اهلل ال حظوظ الدنيا أو ال تستعجلوا ا ،تلى اهلل
م ئبعث للجراألنه م إضراهًا بالغاً؛ التنميةبيضر إنه بل  أبداً  ومن جهة أخرى فإن ترك العمل ال حيقق تنمية

وإذن : أقطع يد ، قال تمر: ماذا تفعل إذا جاءك ساهق؟ قال: ألحد تامليه ذات يوميقول تمر بن اخلطاب واالتتداءات، 
منهم جائع أو تاطل، فسوف يقطع تمر يدك، إن اهلل استخلفنا تلى تباد ، لنسد جوتتهم، ونسرت توههتم،  جاءينفإن 

لتعمل، فإذا مل جتد يف الطاتة  يونوفر هلم حرفتهم، فإذا أتطيناهم هذ  النعم تقاضيناها شكرها، يا هذا إن اهلل خلق األيد
 .75قبل أن تشغلك باملعصية ا بالطاتةتمالً التمست يف املعصية أتمااًل، فاشغله

حبجة  نريد أن نوصله هنا هو أن يكون العمل وفق نظرة وسطية بني من يدتو لرتك العمل والركون للدتةواملعىن الذي 
وبني من يرهق جسمه بالعمل، فيستنفذ طاقته ويضر العبادة أو أن العمل ال يليق مبقامه أو ينتظر من غري أن يوفر له تمال، 

 .فال هو يف أمر دنيا  وال يف أمر دينه قد يكون اللهث وهاء طلب الرزق مدخال للكسب احلرام فيضيع دينه،؛ فجسمه ودينه
 :نظرية العمل في خدمة األجيال القادمة من منظور اإلسالمي-3

إن قامت الساتة » :كله يقول الرسول   الكونر مِ والكسب إىل آخر حلظة من تمرك، بل وتُ بالعمل  الشرع يطالبك
 :قوله فضائل العمل يف وقد سبق وأن ذكرنا  ، 76«قوم حىت يغرسها، فليفعلتفإن استطاع أن ال  ،د أحدكم فسيلة  يف يو 
وقد ذكر العالمة ، 77« ما من مسلم يغرس غرسا أو يزهع زهتا فيأكل منه طري أو إنسان أو هبيمة إال كان له به صدقة»

وفيه احلض تلى تماهة األهض لنفسه وملن يأيت : "أصول التنمية املستدامة فقالمن تعد  حديثفائدة من هذا همحه اهلل العيين 

                                       
 .003، ص0، ج(م0110-هـ0000، 0داه احلرمني، ط: القاهرة)، 2332:، كتاب الرقاق، هقم احلديثالمستدرك على الصحيحين هلل حممد بن تبد اهلل،أبو تبد ا. احلاكم 73
 .13، ص0، ج(هـ0003املطبعة اخلريية، : مصر)، شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك ،حممد بن تبد الباقي بن يوسف .الزهقاين 74
 .002 ، ص(م2332، 0داه هنضة مصر، ط: القاهرة)، ظالم من الغرب، حممد. الغزايل: انظر 75
 .202، ص(م0112-هـ0001، 0مكتبة املعاهف، ط: الرياض)، كتاب األدب المفردحممد بن إمساتيل، . البخاهي 76
 .سبق خترجيه 77
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يف التنمية املستدامة وهو تدم نسيان األجيال القادمة يف حقها يف  أصلفحديث الغرس والفسيلة يؤصالن ألهم  .78"بعد 
 .احلياة

يعمل تلى توازن االحتباس احلراهي،  هي دتوة للحفاظ تلى البيئة، فالشجر من شأنه أنوهذ  الدتوة النبوية أيضا 
وهي دتوة نبوية كذلك يف تشجري األهاضي وخاصة مناطق الصحراء اليت تعاين من هجوم الرمال، وهي دتوة كذلك 

ينفع يف  نلالستدامة يف هذا العمل البيئي الطاهر ألن ذكر  الساتة يدل تلى أن غرس األشجاه ال حيد  زمن إال زمن الذي ل
ومن اتتىن باألهض فقد القيامة، وهذا كله يؤشر تلى قيمة األهض يف اإلسالم والعمل تلى احلفاظ تليها، التشجري وهو 

 .اتتىن بالبيئة ال حمالة
فها هو ، من بعد هسول اهلل هضوان اهلل تليهم الصحابة  ، أتين نظرية العمل لألجيال القادمةأهسى هذ  النظرية قدو 

أن األجيال  قضية خراج العراق يرفض أن يبقي املال بني اجملاهدين وكان تلته يف ذلكيف تمر بن اخلطاب هضي اهلل تنه 
لوال : "وقال حينها ،تقسيم املال تلى اجملاهدين فقطسوف ال جيدون ما يعيشون به إذا استمر  أبناء املسلمني القادمة من

 .79خيرب آخر املسلمني ما فتحت قرية إال قسمتها بني أهلها كما قسم النيب 
تن معاوية بن أيب سفيان هضي اهلل  80يف تفسري  همحه اهلل ومل ينسى معاوية هضي تنه اجليل الالحق فقد ذكر الزخمشري

 :ما محلين تليه إال قول القائل: أخذ يف إحياء األهض يف آخر أمر ، فقيل له، فقال تنه أنه

      لَْيَس الَفَتى ِبفَتي الَيْسَتَضاُء ِبه
 

 َواَل َتُكوُن َلُه في اأَلْرِض آثَارُ   
أن هجال مر بأيب الدهداء وهو يغرس يف شرح السنة  همحه اهلل فقد هوى البغوي هضي اهلل تنه ومثلهما أبو الدهداء 

وما تلي أن : فقال !يف كذا وكذا تاما ؟ وهذ  ال تطعم ،أو بعد غد ،أتغرس هذ  وأنت شيخ كبري متوت غدا :، فقال81جوزة
 :بالشروط التاليةإن خدمة األجيال الالحقة يف املنظر اإلسالمي منوط مث  .82غرييمنها  ويأكل ،يكون يل أجرها

 العمل ضمن زمن مفتوح وملكية مقيدة :األولالشرط 
وقد  ساناإلن فيهاعيش يبل ترك العمل يف حدود احلياة اليت  ،لك الزمن الذي تعمل فلم يقيد  بوقت حمدد أطلقإن اهلل 

فأنت مطالب بالعمل ضمن الزمن احملدد لك واملقده لك من  «من كانت يف يد  فسيلة فيغرسها» وأن ذكرنا حديثسبق 

                                       
 .2232، ص02، ج(م2330-هـ0020، 0داه الكتب العلمية، ط: بريوت)، لبخاري، عمدة القاري شرح صحيح ابده الدين أبو حممد حممود بن أمحد. العيين 78
 .مرجع سابق. 202، ص0000: وأهض اخلراج ومزاهتهم ومعاملتهم، هقم احلديث كتاب املزاهتة، باب أوقاف أصحاب النيب  ،صحيح البخاري، البخاهي 79
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فسيكون من نتاج تملك احلصول تلى أموال خالصة لك، ولكن مع   فما دامت مطالب بالعمل يف حياتكهب العاملني، 

فلهذا نسب لك أن تتصرف هبا تصرفا مطلقا ألن املالك احلقيقي هلا هو اهلل كوهنا هي لك يف املنظوه الفقهي لكن ليس 
 : املال إليه سبحانه وتعاىل فقال            [11: النور] ،املال  صرفب فالشرع يأمر مث فمن

يف  يسرف بل ال جيوز له أنصرفه يف أي وجه من وجو  الضره، لم يف وجو  املنفعة، وال حيق أن يالذي حصل تليه املس
  :باحة شرتا، يقول اهلل تعاىلاملموه األاملال يف  صرف                      

                                              

                   [848: األنعام]. 

والسلب والسرقة والنصب الغصب : مشروتة مثلتلك اليت حصلت من أتمال غري  صوه تدم االترتاف بامللكيةومن 
تمع يف البحث تن الكسب ويف ذلك إلزام ألفراد اجمل, تقوبات هادتة  األتمال ذهإزاء  ت الشريعةاختذ وهلذا ,واملقامرة والربا

تؤذي حىت تلى سوء التصرف يف هذا امللك وهتب تقوبات  يف ملكك ضبط لك التصرف يف العملوكون الشرع ، املشروع
 .القادمةجيال احلاضرة و نفسك وال غري من األ

 لكن بضوابط عدم اإلفساد في األرضالشرع يطالب العمل : الثانيالشرط 
مصده ،  أوكان شكله   مهمااإلفساد  هي حترمياحلفاظ تلى البيئة  حىت ميكنه أن يساهم يفالقاتدة اليت تضبط العمل 

القرآن  آيات وهدت بذلكألنه فكل تمل يفسد البيئة أو اجملتمع أو االقتصاد فهو مرفوض شرتا، ويعد إفسادا يف األهض، 
    : قوله تعاىل: الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ومن ذلك          [األتراف :

 : تعاىل وقال .[22                           [00: محمد].  وقال تعاىل يف

 : شأن اليهود                      [54: المائدة]. 
جيله واجليل  ها ليستفيد منها مبا ينفعه وينفعفيها هي خملوقة لإلنسان مطالب بالعمل فيفاألهض ومكوناهتا وما 

مرتبط لإلنسان الكون املسخر هذا ، ألن القاتدة يف اإلسالم أن الالحق، ومن اخلطأ الفادح التخوف من نفاذ خريات األهض
 فالذي فتح الكون للخلق  دون زوال ساكنيه،الكون زول به اهتباطا تضويا فال ي                 

               [03: األنبياء] هذ  الدنيا يف آخر، هو نفسه الذي يطوي الكون تن اخللق :   

                           [030: األنبياء]  فلننظر إىل احلي الذي بيد ،
وهبذ  . االستفادة منهاملك البيئة مبا حوت ومبا ستحوي، ولنقبل تلى العمل يف هذ البيئة ال استحواذا ملقدهاهتا وال هتاونا يف 
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 ، ألن اهلل خلق منها ما يكفي لكل تباد  حلب االستئثاهال لألنانية و اك مكان لن يكون هن"النظرة الواقعية الوسطية سوف 

            [14: إبراهيم]".83 
إىل النضوب، ولكن  ويرون أن مآلهولعل أهم ما يؤهق املفكرين والباحثني يف شأن التنمية املستدامة هي مشكلة املاء، 

  :قال تعاىلاحلقيقة القرآنية تؤكد أن املاء باقي ما بقيت احلياة               [03: األنبياء] نضب ، فإن
 وجل تزاهلل  هب العاملني يف منطقة فإنه يسيل يف منطقة أخرى، والسر يف ذلك أن صاحب توزيع املاء تلى العاملني هو

  :ما أمات أهضالفك                             [03: امللك]أخرى ، أحيا أهضا:    

                                                   

              [60: األعراف] 
 وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة تنوع العمل من المنظور اإلسالمية: الشرط الثالث

ا بل فتح اجملال للمسلم يف أن ينوع من تمله، وأن أي تمل دمل يفرق الشرع بني تمل وتمل ومل يشرع تمال واح
مبادة احلديد  إىل هذا املعىن، حيث نو  القرآن الكرمي آن الكرميالقر أشاهت آيات مطلوب شرتا، وقد  مضنة للرزق احلالل فهو

  :فقال تز وجل لكل أتمال الصناتةهي مادة اليت                    [22: احلديد]  ، كما

  :صناتة اللباس يف قولهبناء و حرفة الأشاه إىل                               

                                            [12: النحل]، 

  :تعاىل يف قوله وبصناتة السفن                       [00: المؤمنون]، فقال  كما أشاه إىل الزهاتة

  :تباهك امسه                         [20 -20 :الواقعة]. 
تمل يف الرتي  سيدنا حممد وقد سبق وأن ذكرنا أن ،هومل يِعب أي نوع من نوع جماالت العمل اإلسالم فإن وتليه

اهلل  والرتي كعبد األهث،كأيب بكر الصديق، واحلدادة كخباب بن  والتجاهة، كما أن من الصحابة الكرام من امتهن التجاهة؛
  .بن مسعود، وغريهم

ما أكل أحد »: هسول اهلل هغب اإلسالم فيها وفضلها تلى غريها فقال قد ف احلرفوحيث أن بعض النفوس تنفر 
تمل الرجل بيد  وكل »: أي الكسب أفضل؟ قال: وقد سئل هسول اهلل ،84«طعاما قط خريا من أن يأكل من تمل يد 

                                       
 .مرجع سابق. التنمية من منظور قرآني. الصايف 83
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حزمة طب أحدكم تحي لئن» : يد  للمسألة قال هسول اهللميد أفضل من الذي  نظر اإلسالميف  واحلمال. 85«بيع مربوه
 .86«تلى ظهر  خري من أن يسأل أحداً فيعطيه أو مينعه

يرغبون فيه فطاقات الناس ختتلف وهغباهتم  تمليف اختياه أي  وتلى كل حال فإن اإلسالم ال حيجر تلى املسلمني
يف العمل ليحقق توازنا يف االنتاج، وأن تتنوع واألصل يف املسلم العمل خلدمة دينه وجمتمعه، فمن مبادئ اإلسالم الدتوة إىل 

ال يدخل » :فقال  الزهاتة فقطتلى  تلى من يعتمد هنى الرسول وهلذا االتتماد تلى نوع واحد غري حمبب يف شريعتنا 
حيث يرون أن الذي يعتمد تلى الزهاتة فقط هو  تلماء االقتصاد، وهذا ما توصل إليه 87«هذا بيت قوم إال أدخله اهلل الذل

واتلم أنه إذا اجتمع تشرة آالف  : "لفقا لهمحه اهلل إىل أمهية التنويع يف العم الدهلويولقد تفطن ، 88اقتصاد متخلف
، سبني بالصناتات وسياسة البلدةفالسياسة املدنية تبحث تن مكاسبهم، فإهنم إن كان أكثرهم مكت ،إنسان مثاًل يف بلدة

وا بعصاهة اخلمر وصناتة األصنام كان ترغيبًا للناس والقليل منهم مكتسبني بالرتي والزهاتة فسد حاهلم يف الدنيا، وإن تكسبّ 
كهم يف الدين، فإن وزتت املكاسب وأصحاهبا تلى الوجه املعروف يف استعماهلا تلى الوجه الذي شاع بينهم فكان سبباً هلال 

 89".كساب القبيحة صلح حاهلمباأل املتكسِّبني، وقبض تلى أيدي الذي تعطيه احلكمة
من املستقبل ، وبدال من أن يدفعهم سوف يبدد خوف الناس  هذ  الشروط مبضمون يتحقق االلتزامويف اخلتام نقول 

تفكري يف خدمة األجيال وسيوجههم للذ تلى كل مقدهات األهض وحرمان األجيال احلاضرة والالحقة، إىل الغلو يف االستحوا
 .باألجيال احلاضرة دون اإلضراهالقادمة، 
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 :لقد أظهرت نتائج الدهاسة التوصيات التالية

 .أمهيته الكربىو  يف اإلسالم وجوب االهتمام بتوضيح قيمة العمل -0
 .املعروفة الشعائر التعبديةة به شأنه شأن مطالبوأهنا تبادة األجيال بأن العمل  ضروهة ترسيخ يف -2

                                                                                                                                   
 .مرجع سابق .202، ص0، ج2302كتاب البيوع، باب كسب الرجل وتمله بيد ، حديث هقم، صحيح البخاري، البخاهي. جزء من حديث هوا  البخاهي 84
 .000، ص0ج، (مؤسسة قرطبة: القاهرة)، 00330: ، هقم احلديثمسند اإلمام أحمداإلمام أمحد،  85
 .مرجع سابق. 202، ص2300: ، هقم احلديثباب كسب الرجل وتمله بيد ، كتاب البيوع، باب صحيح البخاريالبخاهي،  86
 .مرجع سابق .000ص. 2020: ، هقم احلديثحيذه من تواقب االشتغال بآلة الزهع أو جماوزة احلد الذي أمر به  ما، كتاب املزاهتة، باب ، صحيح البخاريالبخاهي 87
 ، مرجع سابقالتنمية من منظور قرآنيالصايف، : انظر88 
 020، ص2، ج(م2332-هـ0022، 0داه اجليل، ط: بريوت)، حتقيق سيد سابق، حجة اهلل البالغة، شاء  ويل اهلل. الدهلوي 89



89 
 

89 
 

 .مبسؤولية توضيح قيمة العمل وأمهية يف احلياة واإلتالمية استنهاض املؤسسات التعليمية والدينية -0
ملطالب املسلم نشر وترسيخ مفهوم التنمية املستدامة، وهبطها بفكرة اجلزاء األخروي، وأهنا من الصدقات ا وجوب -0

 .بتقدميها يف حياته
 .ينبغي التنويع يف العمل مما تراتى فيها التوازن يف حاجيات اجملتمعتلى تنمية مستدامة  للحفاظ -2
 .يثخن يف األهض ك الفساد اإلنسايناألكرب تلى التنمية املستدامة الواتدة هو تر اخلطر   -2

 
  



90 
 

90 
 

 المراجع
 القرآن الكريم

 .م0113-هـ0003 ،0ط الوفاء، داه: املنصوهة ،المال إصالح تبيد، بن حممد بن اهلل تبد بكر أبو. الدنيا أيب ابن
 البشائر داه: بريوت الدوس، الفهيد جاسم حتقيق ،وجل عز اهلل على التوكل كتاب ،_______________

 .م0120-هـ0030 ،0ط اإلسالمية،
 .م2330-هـ0020 ،0ط الفكر، داه: بريوت ،إبليس تلبيس الرمحن، تبد الفرج أبو الدين مجال. اجلوزي ابن

 .ت.، دخلدون ابن داه: اسكندهية املنعم، تبد حممد طاهق حتقيق ،الصفوة صفة ،_______________
 - هـ 0022 ،0ط الوفاء، داه: املنصوهة ،الفتاوى مجموع احلليم، تبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي. تيمية ابن

 .م2332
 املعرفة، داه: بريوت ،البخاري صحيح شرح الباري فتح حجر، بن تلي بن أمحد العسقالين الفضل أبو. حجر ابن

0001. 
 اجلديدة، األفاق داه:  بريوت ،والمعامالت العبادات في اإلجماع مراتب سعيد، بن أمحد بن تلي حممد أبو. حزم ابن

 . م0122-هـ0032 ،0ط
 . م2300-هـ0002 ،0ط اجلوزي، ابن داه القاهرة، ،داود أبي سنن األشعث، بن سليمان. داود أبو
 . م0112–هـ0002 ،2ط العربية، الثقافة داه: بريوت ، الموصلي يعلى أبي مسند املثىن، بن تلي بن أمحد. يعلى أبو

 .م0110 - هـ 0002 ،0ط الرسالة، مؤسسة: بريوت ،حنبل بن أحمد اإلمام مسند أمحد،
-هـ0021 ،0ط والتوزيع، للتجاهة ألفا مكتبة: اجليزة ،البخاري صحيح إبراهيم، بن إمساتيل اهلل تبد أبو البخاهي،

 . م2332
 . م0112-هـ0001 ،0ط املعاهف، مكتبة: الرياض ،المفرد األدب كتاب،_______________

: املنوهة املدينة ،0221: احلديث هقم ،البزار بمسند المعروف الزخار البحر اخلالق، تبد بن تمرو بن أمحد أبو. البزاه
 .م2332-هـ0022 ،0ط واحلكم، العلوم مكتبة

 ،2ط اإلسالمي، املكتب: دمشق الشاويش، زهري وحممد األهناؤوط شعيب حتقيق السنة، شرح مسعود، بن احلسني ـ البغوي
 .م0120-ه0030

 .م2333-هـ0020 ،0ط العلمية، الكتب داه: بريوت ،اإليمان شعب احلسني، بن أمحد بكر أبو. البيهقي. البيهقي



91 
 

91 
 

 ،0ط اجلوزي، ابن داه: القاهرة ،2023: احلديث هقم ،الترمذي سنن ، سوهة بن تيسى بن أمحد تيسى أبو. الرتمذي
 .م2330-هـ0002

 داه: القاهرة ،2332:احلديث هقم الرقاق، كتاب ،الصحيحين على المستدرك اهلل، تبد بن حممد اهلل تبد أبو. احلاكم
 . م0110-هـ0000 ،0ط احلرمني،

:  المستدامة التنمية تحقيق في االقتصادية المؤسسة لمساهمة مدخل واالجتماعية البيئية المسؤولية الطاهر،. خامرة
 هسالة االقتصادية، العلوم قسم االقتصادية، والعلوم احلقوق كلية مرباح، قاصدي جامعة: وهقلة ،سوناطراك حالة

 . 2330-ماجستري
 والحجة العمل وترك التوكل يدعى من على واإلنكار والصناعة التجارة على الحث حممد، بن أمحد بكر أبو اخلالل،

 .م0112-هـ0002 ،0ط اإلسالمية، البشائر داه: بريوت ،ذلك في عليهم
 واالقتصاد، والصناتة التقنية قطاع للبيئة، املتحدة األمم برنامج انتاج ،المستدامة التنمية دورةتثمان،  أمحد الدكتوه. اخلويل

 .البيئة لتقنيات الدويل املركز
 .م2332-هـ0022 ،0ط اجليل، داه: بريوت سابق، سيد حتقيق ،البالغة اهلل حجة اهلل، ويل شاء . الدهلوي
 .م0112-هـ0001 ،0ط حزم، ابن داه: بريوت العلم، وجواهر المجالسة حممد، بن مروان بن أمحد بكر أبو. الدينوهي
 اليزيد أبو ودهاسة حتقيق ،الشريعة مكارم إلى الذريعة كتاب املفضل، بن حممد بن احلسني القاسم أبو. األصفهاين الراغب

 .م2330-هـ0022 ،0السالم،ط داه: القاهرة العجمي، زيد أبو
 .هـ0003 اخلريية، املطبعة: مصر ،مالك اإلمام موطأ على الزرقاني شرح يوسف، بن الباقي تبد بن حممد. الزهقاين

 ،التأويل وجوه في األقاويل وعيون التنزيل غوامض حقائق عن الكشاف تمر، بن حممود القاسم أبو اهلل جاه. الزخمشري
-هـ0002 ،0ط العبيكان، مكتبة: الرياض معوض، حممد تلي والشيخ املوجود تبد أمحد تادل الشيخ حتقيق

 .م0112
 ماجستري هسالة ، مقارنة دراسة اإلسالمية الشريعة أحكام ظل في االقتصادية التنمية مقومات ، فراج اهلل تبد. الشريف
 . م0120_ه0030 القرى، أم جامعة اإلسالمي، االقتصاد يف
 . م0122-هـ0032 ،0ط العلمية، الكتب داه: بريوت ،المستطاب الرزق في االكتساب احلسن، بن حممد الشيباين،

 اإلنساني، الفكر في الكريم القرآن أثر: الثامن المحورقرآني،  منظور من التنمية حممد، اهلل تبد اهلل فتح. الصايف
 اإلسالمي املركز العاملية، إفريقيا جامعة: اخلرطوم ،اإلسالمية الحضارة بناء في ودوره الكريم للقرآن العالمي المؤتمر

 .2300 ديسمرب 00-02 اإلفريقي،
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 إبراهيم بن احملسن وتبد حممد، بن اهلل توض بن طاهق حتقيق ،األوسط المعجم أمحد، بن سليمان القاسم أبو. الطرباين
 .هـ0002 احلرمني، داه: القاهرة احلسيين،

 ،0ط العلمية، الكتب داه: بريوت ،البخاري صحيح شرح القاري عمدة أمحد، بن حممود حممد أبو الدين بده. العيين
 . م2330-هـ0020

 :والنجاح التفوق طريق ، موقعالمستدامة التنمية مفهوم مجعان، بن تبداهلل. الغامدي
 http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/129677 

 .م0111-هـ0023 ،0ط الفجر، داه: القاهرة ،الدين علوم إحياء حممد، بن حممد حامد أبو الغزايل،
 العلوم، إحياء داه: بريوت قباين، هشيد حممد حتقيق ،اهلل مخلوقات في الحكمة،_______________

 . م0102 -ه0012 ،0ط
 . م2332 ،0ط مصر، هنضة داه: القاهرة الغرب، من ظالم حممد،. الغزايل
 تن.0111 سنة ،02 اجمللد الزهاتية، للعلوم دمشق جامعة جملة والتطبيق، النظرية بني املستدامة التنمية فاهوق،. فاهس

 .0122 لسنة.  FAOوالزهاتة األغذية منظمة
جامعة امللك سعود، جملة جامعة : ، الرياضحقيقته، حكمه، ضوابطه، مقاصده: الكسب حقيقته تلي بن إبراهيم،. القصري

 .م2332-هـ0022، العلوم الرتبوية والدهاسات اإلسالمية، 02امللك سعود، م
 .ت.،د2ط األهقم، داه: بريوت ،اإلدارية التراتيب: المسمى النبوية الحكومة نظام احلي، تبد حممد. الكتاين
 .م2332-هـ0021 ،0ط اإلسالمي، الرتاث إحياء مجعية: الكويت ، مالك اإلمام موطأ أنس، بن مالك. مالك

 مباهك أمحد الدكتوه حتقيق ،الدينية والواليات السلطانية األحكام كتاب حبيب، بن حممد بن تلي احلسن أبو. املاوهدي
 .م0101-هـ0031 ،0ط قتيبة، ابن داه مكتبة: الكويت البغدادي،

 . ت.، دالعلمية الكتب داه: بريوت ،والعيون النكت،_______________
 جامعة: جدة ،والمأمول الواقع بين العربي الوطن في المستدامة التنمية العزيز، تبد امللك جامعة اإلتالم، االنتاج مركز

 .هـ0020 العلمي، والبحث العليا للدهاسات اجلامعة وكالة العزيز، تبد امللك
 ،0ط والتوزيع، للتجاهة ألفا مكتبة: ، اجليزةمسلم صحيح احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوهي،أبو  .مسلم

 .م2332-هـ0021
 ،0ط الرسالة، مؤسسة: بريوت الرتكي، احملسن تبد بن اهلل تبد حتقيق ،الفروع كتاب مفلح، بن حممد الدين مشس. املقدسي

 .مـ2330 - هـ 0020
 .م 0102 - ه 0010 ،2ط املعرفة، داه: بريوت ،الصغير الجامع شرح القدير فيض الرؤوف، تبد. املناوي



93 
 

93 
 

 http://www.un.org/arabic/conferences/wssd/brochure/index.html:املتحدة  األمم موقع جوهانسربغ، قمة مؤمتر

 .م2300-هـ0002 ،0ط اجلوزي، ابن داه القاهرة، ،النسائي سنن شعيب، بن تلي بن أمحد الرمحن تبد أبو. النسائي
: الدوحة ،والتحديات اإلنجازات: قطر دولة في المستدامة التنمية املهندي، إبراهيم حسن الرمحن، تبد نوزاد اهلييت،

 .للسكان الدائمة اللجنة
 . هـ0022 ،0ط الرياض، ،التخطيط في المستدامة التنمية تفعيل دليل ،والقروية البدلية الشؤون وزاهة
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