
 (11المحاضرة )
 افهمفهوم اإلنتاج وضرورته وأهد

 
 أوال: مفهـو اإلنتاج:

يعرؼ االقتصاديوف املعاصروف اإلنتاج دبفهـو شامل بأنو "خلق املنفعة أو زيادهتا"  
والتعريف هبذه الصياغة غري مقبوؿ إسالميا وال يتفق مع حقيقة العملية اإلنتاجية، ذلك أف 

االنشاء،  للخلق يف اللغة معنياف .. أحدذنا ابتداع الشئ على مثاؿ مل يسبق إليو أو
وثانيهما: تقدير األمور، ولفظ اخللق الوارد يف التعريف االقتصادي لإلنتاج ينصرؼ إىل إرناد 
املنفعة وإنشاؤىا من عدـ، وىو ال يتفق مع الفكر اإلسالمي الذي يطلق اخللق هبذا املعٌت  

َخَلَقُكْم كصفة للَّو عز وجل دوف غريه، فهو سبحانو الذي خلق اإلنساف وما يعمل }َواللَُّو 
يًعا{) (.  َوَما تَػْعَمُلوَف{) ( وخلق لو املوارد }ُىَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما يف اأَلْرِض َجَِ

ـَ َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْؼٌء َوَمَناِفُع{) ( }َوأَنْػزَْلَنا   وخلق املنافع من ىذه املوارد }َواألَنْػَعا
 لِلنَّاِس{) (. اْلَِْديَد ِفيِو بَْأٌس َشِديٌد َوَمَناِفعُ 

وإذا فاجلهد اإلنساين يف العملية اإلنتاجية ال ينصرؼ إىل خلق املنفعة أو زيادهتا بل  
ينصب على اكتشاؼ املنافع الىت خلقها اللَّو يف املوارد وهتيئتها بصورة سبكن من االنتفاع هبا، 

يف املوارد وعلى ذلك شنكن تعريف اإلنتاج من منظور إسالمي بأنو "بذؿ اإلنساف جهده 
 ألكتشاؼ وهتيئة املنافع املوجودة هبا".

 ثانيا: أذنية وضرورة اإلنتاج يف اإلسالـ:
مما الشك فيو أف اإلنتاج ضروري وىاـ لقياـ حياة اإلنساف كما صوره اإلماـ الغزايل  

يف أف اللَّو عز وجل خلق املوارد لإلنساف يف صورة يلـز معها صنعة اإلنساف فيها حىت تصبح 
ة ألشباع حاجاتو ويتساو  يف القوؿ بذلك الفكر الوضعي مع الفكر اإلسالمي، ولكن صاْل

ما شنيز الفكر اإلسالمي يف ىذا اجملاؿ ىو االرتقاء باألنتاج وأذنيتو إىل درجة الوجوب 
 الشرعي، دبا لو من الزاـ ومسئولية أماـ اللَّو عز وجل، يدؿ على ذلك ما يلي:

ار األرض يف قولو تعاىل }ُىَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اأَلْرِض أمر اللَّو عباده باعم  -أ
َواْستَػْعَمرَُكْم ِفيَها{) ( ويقوؿ املفسروف يف معٌت ذلك أمركم من عمارهتا دبا ربتاجوف إليو وفيو 

 داللة على وجوب عمارة األرض للزراعة والغراس واالبنية) (.
و بو ألف "استعمركم فيها" أ  ولن يكوف ذلك إال بالنشاط اإلنتاجي الذي يأمر اللَّ  

 طلب منكم عمارهتا والطلب املطلق من اللَّو عز وجل لد  األصوليني على الوجوب.
يف قولو "العبادة عشرة  ومن اهلد  النبو  الشريف ما ورد عن رسوؿ اللَّو   -ب

أجزاء تسعة منها يف طلب اْلالؿ") ( وطلب اْلالؿ يف اجملاؿ االقتصادي يشمل كل عمل 
قـو بو اإلنساف الشباع حاجياتو من نشاط زراعي وصناعي وخدمي ويرتقي بو اإلسالـ إىل ي

% من العبادة ألنو بالعمل املنتج يستعني اإلنساف على أداء 09درجة العبادة، بل أنو شنثل 



 % من العبادة.09باقي العبادات من صالة وزكاة وصـو وحج ... واليت سبثل 
لى العمل واإلنتاج ينفر من البطالة حىت ولو كاف لد  يف اْلث ع بل أف الرسوؿ  

اإلنساف ما يكفيو فيقوؿ صلى اللَّو عليو وسلم "أشد الناس عذابا يـو القيامة املكفي الفارغ") 
 ( أ  الذي ال يعمل ألف دخلو يكفيو.

من املعروؼ أف لكل إنساف حقا يف أف يشبع حاجياتو لكى يعيش ولكن يف  -جػ
فإف عليو واجبا يف أف يعمل لكى ينتج ما زنتاجو، ويصور أحد املفكرين مقابل ىذا اْلق 

املسلمني) ( اْلق يف ىذا اجملاؿ بأنو االستهالؾ والواجب بأنو اإلنتاج وسنلص من سرد قصة 
مع السائل الذي أتاه يسألو يوما لقمة عيش فأشار عليو الرسوؿ بأف زنتطب  الرسوؿ 

 قدـ الواجب وىو اإلنتاج على اْلق وىو االستهالؾ.)ينتج( ليأكل من عمل يده وبذلك 
وخنلص من كل ىذه األدلة إىل أف اإلنتاج يف اإلسالـ يرتقي إىل درجة العبادة  

اخلالصة للَّو وتصل أذنيتو إىل درجة الوجوب الشرعي، ودبا أف الواجب مسئولية فإنو يثار 
ذلك ما سنوضحو يف الفقرة تساؤؿ ىنا حوؿ على من تقع مسئولية اإلنتاج يف اإلسالـ و 

 التالية:
 

 ثالثا: مسئولية اإلنتاج يف اإلسالـ:
أف العمل يف نظاـ اإلنتاج البد أف شنارس على أنو مسئولية ذلك ذلك أنو إذا عدمت  

املسئولية فسد النظاـ، والقياـ بأية مسئولية البد أف يسبقها اقرار سلطة للمسئوؿ دبعٌت قدرتو 
لك أف املسئولية بدوف سلطة ربميل فوؽ الطاقة وعجز عن أداء على ربمل املسئولية، ذ

املسئولية، وقد سبق القوؿ أف عملية اإلنتاج تتطلب جمموعة من العناصر ىى املوارد والقدرة 
وبذؿ اجلهد والقيم، واملوارد والقدرة يف ىذا اجملاؿ سبثالف السلطة وبذؿ اجلهد وااللتزاـ بالقيم 

من شنلك القدرة واملوارد يكوف ىو املسئوؿ عن اإلنتاج، ولو نظرنا يف شنثالف املسئولية، إذا ف
النظم االقتصادية املعاصرة وطبقا لفلسفتها األساسية جند يف النظاـ الرأمسايل تًتكز املوارد يف 
يد األفراد وبالتايل فاإلنتاج مسئوليتهم طبقا لفلسفة النظاـ، ويف النظاـ االشًتاكي تًتكز املوارد 

الدولة وبالتايل فاإلنتاج مسئولية الدولة، أما يف النظاـ اإلسالمي والذي يقر امللكية يف يد 
اخلاصة والعامة فأننا جند أف مسئولية اإلنتاج تقع على كل من اإلنساف الفرد والدولة وتتوزع 

 ىذه املسئولية طبقا للتحليل التايل) (:
ج أمر اسًتاتيجي وىاـ ملا سبلكو مسئولية الدولة: أف دور الدولة يف عملية اإلنتا  -أ 

من امكانيات كبرية وقدرة على التأثري يف النشاط االقتصادي القومي ومسئولية الدولة تتحدد 
 ىنا اَجاال يف اآليت:

القياـ بتوفري القواعد األساسية من املرافق العامة الالزمة لعملية اإلنتاج وذلك  -0 
مثل ما جاء يف كتاب اإلماـ على بن أىب طالب واجب أساسي ركز عليو املفكروف املسلموف 

إىل عاملو على مصر األشًت النخعي "وليكن نظرؾ يف عمارة األرض أبلغ من نظرؾ يف 



استجالب اخلراج، ألف ذلك اليدرؾ إال بالعمارة ومن طلب اخلراج بغري عمارة أخرب البالد 
 وأىلك العباد ومل يستقم أمره إال قليال") (.

الدولة ملراقبة اإلنتاج وللتاكد من أنو يوجو طبقا للقيم اإلسالمية  ضرورة تدخل -2 
سواء من حيث اختيار جماالت اإلنتاج أو أتباع االساليب املشروعة والبعد عن املمارسات 
اْلراـ، ويدؿ على ذلك "نظاـ اْلسبة" الذي كاف أحد اركاف الدولة اإلسالمية ويقـو بوظيفة 

 صادي يف عمومو) (.مراقبة الدولة للنشاط االقت
ممارسة الدولة لبعض األنشطة االقتصادية، وأف كاف بعض املفكرين املسلمني  -3 

مثل  ابن خلدوف وابن األزرؽ وأبو جعفر الدمشقي) ( يروف أف اشتغاؿ الدولة بالتجارة 
 مضربا بالعمراف مؤذف خبراب البالد، إال أف ذلك ال شننع من القوؿ أف امللكية العامة رنب أف
تؤد  دورىا ومسئوليتها يف العملية اإلنتاجية، على اف ال تكوف ىى املنتجة الوحيدة بل 
يشًتؾ معها األفراد يف ربمل ىذه املسئولية، فالنظاـ اإلسالمي والذي يقر امللكية الفردية 

 والعامة يتسع ملمارسة دور كل منها يف اإلنتاج) (.
ة األفراد الذين يسر اللَّو هلم سبل امتالؾ مسئولية األفراد عن اإلنتاج: أف مسئولي -ب 

املوارد والقدرة البشرية )املاؿ والعمل( عن اإلنتاج مسئولية دينية ملا سبق قولو من أف الواجب 
على املسلمني إعمار األرض ومن أف العمل املنتج يف طلب اْلالؿ يعترب عباده للَّو عز وجل 

و ىو املالك اْلقيقي لو ومن واجب األمني أو وألف املاؿ يف يد األفراد أمانة ألف اللَّ 
املستخلف أف يعمل وفق إرادة املالك األصلي واملالك األصلي أمرنا باعمار األرض، وإذا  
 كاف الفالسفة يقولوف أنو يلـز أف تقًتف املسئولية باحملاسبة على أدائها فها ىو الرسوؿ 

قدرة بشرية يف قولو اجلامع "لن تزوؿ قدما يؤكد أف اإلنساف يسأؿ عما منحو اللَّو  من موارد و 
عبد يـو القيامة حىت يسأؿ عن أربع: عن عمره فيما أفناه؟ وعن شبابو فيما أباله؟ وعن مالو 
من أين أكتسبو وفيما انفقو؟ وعن عملو ماذا عمل فيو؟) ( أ  انو يسأؿ عن الطاقات الىت 

وذىنية العلم(. ومن اجلدير بالذكر  اتيحت لو مادية )مالو( وبشرية )بدنية العمر والشباب،
أف ىذه املساءلة ال تكوف يف اآلخرة فقط وإدنا يف الدنيا أيضًا من خالؿ واجبات وىل األمر 
يف إجبار من شنلكوف القدرة على اإلنتاج يف حالة االحتياج إليو، ويصور ابن تيمية ذلك يف 

مىت مل يقم هبا اإلنساف صارت  قولو "واملقصود أف ىذه األعماؿ الىت ىى فرض على الكفاية
فرض عليو السيما إف كاف غريه عاجزا عنها، فإذا كاف الناس حمتاجني إىل فالحة قـو او 
نساجتهم أو بنائهم صار ىذا العمل واجبا رنربىم وىل األمر عليو إذا امتنعوا عنو بعوض 

سلعة أو اخلدمة املثل") ( وذلك مشروط لديو بتقاعس املنتجني وعدـ كفاية املعروض من ال
 سواء من اإلنتاج احمللي أو الواردات.

وىكذا نر  اف اإلسالـ نظم اإلنتاج كمسئولية حدد اطرافها ودور كل منهم بصورة  
 سبكن من ربقيق أىداؼ اإلنتاج الىت توضحها يف النقطة التالية:

 رابعا: أىداؼ اإلنتاج:



فية وأىداؼ عملية وكل ربدد اىداؼ اإلنتاج يف العرؼ االقتصادي يف اىداؼ وص 
منها ينقسم إىل أىداؼ عامة وأىداؼ خاصة، وبدوف الدخوؿ يف تفاصيل ىذه األىداؼ 
فإننا سنحاوؿ اف نوضح النظرة اإلسالمية هلا كاىداؼ وصفية وعملية عامة فقط والىت 

 تتحدد يف اآليت:
 أىداؼ أولية: وتتمثل يف ربقيق املنفعة وإشباع اْلاجيات.

 اـ حياة اإلنساف وعبادة اللَّو عز وجل.أىداؼ عليا: قي
وليس ىذا فقط ما شنيز نظرة اإلسالـ إىل أىداؼ اإلنتاج بل أنو سنتلف عن األفكار  

 األخر  يف وضع الضوابط الكفيلة بتحقيق األىداؼ األولية الىت يقوؿ هبا.
 وسوؼ نناقش فيما يلي مزايا النظرة اإلسالمية يف أىداؼ اإلنتاج. 

 ث اعتبار عبادة اللَّو ىدفا لإلنتاج فإف ذلك يظهر يف اآليت:) أ ( من حي
% من العبادة طبقا 09أف اإلنتاج يف حد ذاتو يدخل ضمن نسبة اؿ   -0

 للحديث السابق ذكره.
أف اللَّو عز وجل يقوؿ: }َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإِلْنَس ِإال لِيَػْعُبُدوِف{) ( وبالتايل   -2

إليو اإلنساف يف َجيع أنشطتو ومنها النشاط االقتصادي ىو عبادة رنب أف يكوف ما يهدؼ 
اللَّو عز وجل، حيث أنو بدوف اإلنتاج ال شنكن لإلنساف أف يشبع حاجياتو وزنفظ حياتو 

 ليتمكن من أداء العبادات املقررة عليو.
أف اإلنتاج شنكن املسلمني من نشر الدعوة والدفاع عن اجملتمع اإلسالمي من   -3
 االخرين فيمكنهم من ربقيق االستقالؿ بكل أبعاده.غزو 

ويأيت أثر اعتبار أف اهلدؼ األمسى من اإلنتاج ىو عبادة اللَّو يف ترشيد اإلنتاج  
واستخداـ املوارد حىت تتحقق العبادة، ويف البعد عن إنتاج اخلبائث وسوء استخداـ املوارد 

 ألف ىذه معاص واللَّو ال يعبد دبعصية.
 الضوابط الىت ربكم األىداؼ األولية لإلنتاج جند اآليت: )ب( من حيث

بالنسبة هلدؼ ربقيق املنفعة أو القيمة وتضبط بضابط إسالمي عاـ وىو أف   -0
تكوف املنفعة معتربة شرعا وبالتايل تكوف منفعة حقيقية وليست مزعومة ومن شأف ىذا 

 ع مثل اخلمر ودور املالىي.الضابط أف شننع إنتاج سلع وخدمات يزعم البعض أف هبا مناف
بالنسبة هلدؼ إشباع اْلاجيات اإلنسانية، فمن املعروؼ أف اْلاجات ىى   -2

جمموعة غرائز وميوؿ وشهوات وانو يف غيبة الضوابط احملكمة من عقل ودين وقيم فإف 
الشهوات تفسد على اإلنساف حياتو ألهنا مبنية على اْليوانية والنهم واجلشع ويرجع أحد 

اب األمريكيني أف ىذه الشهوات ىى أحد أسباب ثالثة للمأزؽ يف االقتصاديات الكت
املعاصرة حيث يقوؿ: "فالشهوات الربجوازية تعزز امليل إىل التملك وزبلق طلبا هنما على 
السلع واخلدمات ال شنكن اشباعو باملوارد املتاحة ال يف الدوؿ املتقدمة وال يف الدوؿ النامية") 

عالج لذلك يكوف باْلد من ىذه الشهوات دبساعدة القيم األخالقية، ولقد ( وزندد أف ال



 احتو  اإلسالـ على جمموعة من ىو القيم األخالقية الضابطة تتمثل فيما يلي:
 ضبط الغرائز والشهوات بالقناعة والزىد والرضا.  - 
 ترشيد االستهالؾ بال اسراؼ أو تبذير وال تقتري.  - 
 لًتيف للموارد واالستهالؾ التفاخري.ربرًن االستخداـ ا  -
ربقيق العدالة يف اشباع اْلاجات جلميع أفراد اجملتمع بدءًا من حد الكفاية دوف   -

 السماح حبدوث فجوات كبرية يف االشباع بني أفراد اجملتمع.
 
ورنمع ذلك كلو آية كرشنة حددت ضوابط التصرؼ يف املوارد الىت خلقها اللَّو  

معها لفظ املاؿ، وجاءت ىذه الضوابط يف أربعة معايري يلـز على املسلم لإلنساف والىت رن
مراعاهتا يف كل تصرؼ اقتصادي حىت يأتى تصرفو متفقًا مع الشريعة ويؤد  املقصود منو يف 
اَر اآلِخَرَة  اسعاد اإلنساف يف حياتو وأخراه، فيقوؿ سبحانو وتعاىل }َوابْػَتِغ ِفيَما َءاتَاَؾ اللَُّو الدَّ

نْػَيا َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اللَُّو ِإلَْيَك َوال تَػْبِغ اْلَفَساَد يف اأَلْرِض ِإفَّ اللَّ وَ  َو ال تَػْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ
 ال زنُِبُّ اْلُمْفِسِديَن{) (.

 
 ففي ىذه اآلية أربعة معايري ىى:

و معصية مراعاة اآلخرة وذلك بأف يكوف التصرؼ فيو طاعة للَّو وال توجد في -0
لو سبحانو حىت يناؿ العبد الثواب ويتجنب العقاب من اللَّو يف اآلخرة، ومن شأف االلتزاـ 
املعيار ضبط تصرفات اإلنساف باالذباه حنو اخلرب والبعد عن الشر وبذلك يتوفر ضابط 

.  اخالقى ىاـ تفقده البشرية كثرياً يف عامل اليـو
نْػيَ  -2 ا{ أ  اْلصوؿ على أفضل إشباع ممكن، وىو }َوال تَػْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ

 املعيار الوحيد الذ  وقفت عنده البشرية يف ظل نظاـ السوؽ الذ  يسود العامل اآلف.
}َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اللَُّو إِلَْيَك{، وزندد ىذا املعيار املسئولية االجتماعية  -3

ؿ الرأمسالية اآلف العمل على ربقيقو بعدما حنو احملررين والطبقات املهتمة يف اجملتمع والىت رباو 
أدت إىل تفاقم مشكلة الفقر والفقراء ؼ يالعامل، ولو أف الرأمسالية تعاجل ذلك بآليات ثبت 
فشلها كما يظهر يف فشل دولة الرفاىية الىت سبثل ربواًل عن األسس العامة للرأمسالية مما جعل 

 االقتصاد اإلنساىن واقتصاديات اجملتمع.الفكر االقتصادي نتيجة حنو اقتصادية املنح و 
}َوال تَػْبِغ اْلَفَساَد يف اأَلْرِض{، وىذا ما يعم البشرية اآلف نتيجة عدـ مراعاة  -4

ىذا املعيار فلقد تفاقمت مشكلة الفساد املاد  ممثاًل يف تلوث البيئة، والفساد األخالقي 
 يف َجيع الدوؿ اآلف. املتمثل يف الفساد االقتصادي الذ  انتشر إىل حد واسع

وبالتاىل ماكاف أغٌت البشرية عامة واملسلمني خاصة عن التخبط لو أهنم اتبعوا اهلد   
اإلسالمي مما مل يكن يسمح بظهور املشكالت املادة الىت تعاىن منها اقتصاديات العامل اليـو 

الت الفساد وىى غياب البعد األخالقى وما يسببو يف تبديد املوارد وضياع اْلقوؽ، ومشك



 االقتصادي وتلوث البيئة والفقر والفقراء.
 


