
الفصل الثالث

االنتاج من منظور اسالمي 



مفهوم االنتاج من منظور اسالمي 

.التجارةتوليد المنافع أو زيادتها سواًء كانت سلعاً أو خدمات من خالل الحث على الصناعة والزراعة و•

إباحة االرباح من التجارة و التي تولد منافع شكلية، الزمنية، و المكانية •

(.الشخصية-التبادلية)جواز أخذ األجرة مقابل تقديم المنافع •

إلاى الجوانا  افة يشمل إنتاج السلع المادية والسلع غير المادية النافعة لإلنسان ولباايي المخلوياات با  ا•

المادي للنشاط الجان على الغربي حين ركز االيتصاد صدية في –النفسية المؤثرة في الجوان  المادية 

.ا نتاجي

.صفة في السلعة أو الخدمة تجعلها صالحة  شباع حاجة من حاجات ا نسان: المنفعة•
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تعريف االنتاج

تاجياة إلاى سالع عملية فنية يتم فيها استخدام االنسان لطاياتا  و يدراتا  لتحويال الماوارد ا ن: ا نتاج•
.وخدمات نافعة الششبع الحاجات االساسية

ت مادية او ا نتاج في االيتصاد ا سالمي هو نشاط منظم يهدف لتوليد منغعة او زيادتها سوائ كان•
.معنوية و يسهم االنسان في تحقيق ذلك

اإلنتاج والعمارة

تقابل العمارة مصطلح التنمية في العصر الحديث•

.هي أشمل من التنمية فهي تعني إيامة الحضارة بما يتطلب  ذلك من معرفة عالية بعلوم العصر•
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العمارة تعني

اكتشاف الموارد وتجديدها وتعظيم االستفادة منها1.

بذل الجهد والعمل الجاد المتقن2.

ةأنشطة إنتاجي( زراعة، صناعة، تعليم: )تشمل كافة األنشطة3.

امسبيل الوجود وااللتزفي النصوص الدينية األمر بالعمارة 4.

تعتمد على االنسان ويدرات  في تنظيم العمل5.
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أن العماااارة أشااامل مااان مفهاااوم ا نتااااج حياااث يتضااامن ا نتااااج ويظهااار •

الجوانا  يشامل)با  اافة إلاى الناواحي التنظيماة لإلنتااج ( عملية فنية)

التاااااداول، تنظااااايم طاااااري الكسااااا ، الناااااواحي الفكرياااااة : االيتصاااااادية 

.(واالجتماعية
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إلى من المنظور االسالميويهدف اإلنتاج

:تحقيق العائد و االرباح باال افة الى 

هدف يري –االستهالكيةاشباع الحاجات االنسانية•

.تحقيق الفوائض•

. تحقيق التوزيع العادل•

هدف بعيد–عمارة األرض •
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اهمية االنتاج 

ولكلي األشياء الموجودة في الكون ال تصلح  ذلتات ا لكا لا م يلنة ألن تكلون كلتل •

.تصح  الذد من ممارسة ج د إاسااي يحيح ا إلى ماتجات

.اإلاتاج ضروري لغايات االست ال •

يللان هللي  أل( المعللادنا الاذللاتا الحيللوان)فحسللا الغلالللي تتمثللل ألاليللة األأليللان •

-ذللدن الحللاا مللا ال–مللا البحللا : ذاإلاسللان ذعاليتللين(  ألااصللر اإلاتللاج)الللدايا 

. األكلا المحذسا السكن–اإلاتاجا إلاتاج الحاجات األساسية 



اإلاتاجماافاوتتحخص 

االستهالك تأمين : أوالا 

يتويف على ا نتاجو هواالست ال حث االسالم ألحى •

ً »: القاعدة الشرعية• الي ماا وبالتا« أن ما تويف علي  الواجا  يصاير حراماا

.كان استهالك  حرام فإنتاج  حرام



تحقيق الرفاهية االقتصادية للمسلمين: ثانيا  •

ض يؤدي ا نتاج وزياادة الطاياة ا نتاجياة إلاى زياادة العار•

وارتفاع مسااااتوم المعيشااااةو انخفاااااض االسااااعارالكلااااي 

.والرفاهية
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توفير متطلبات أداء الكثير من الفرائض االسالمية: ثالثا  •

ة ماالال عييمكن االنتاج المسلمين من أداء العديد من الشعائر والعباادات الشار

:مالالً 

بسالصالة تحتاج إلى ستر العورة وهذا يتطل  إنتاج المال•

وهاااذا يتطلااا  النماااو( اللكلللاةنصاااا  )الزكااااة تتطلااا  الغناااى •

االيتصادي

انتاج السبح يساعد في عبادة التسبيح •

زماة االكل بجمبع انواع  يساعد على امداد الجسم بالطاياة الال•

.الداء العبادات



تحقيق العزة والقوة والمنعة لألمة االسالمية: رابعا  •

الاذي يياوا نتاج والوصول إلى طاية إنتاجية عالية يؤدي إلى ايتصااد 

يتميز بـ

سااتقالل مسااتوم عااال  ماان االكتفاااء الااذاتي وبالتااالي االتحقيااق •

عن الغير بدرجة عالية

استقرار ايتصادي على المستوم الداخلي والخارجي•



حوافز االنتاج

واصبحت غير يابلة لالنتاجانتزاع األرض من صاحبها إذا عطلها 1.

إحياء األرض الموات  كتسا  مكلية المورد واستغالل 2.

تحريم االسالم للفائدة3.

تحريم ا كتناز4.

تشريع العديد من صيغ التمويل واالستالمار5.



ضوابط االنتاج

 نتااجي للنشااط االمنظماة ( القواعاد والتشاريعات) التوجيهاات هاي تلاك تعرف بانها 

وازن واالساتقرار إلى تحقيق تو التي تسعى ا نساني، وتنظيم عاليت  بالموارد الطبيعية

نظااام فااي تحقيااق أهااداف الل(الطايااة ا نتاجيااة)للنشاااط ا نتاااجي ورفااع مسااتوم كفاءتاا  

.وسائل ا نتاج المباحة



.

:تنقسم تلك الضوابط إلى نوعين•

(  الحالل والحرام) وابط دائمة ملزمة 1.

ط مالاال  ااابااليتصااادية القائمااة ااوابط متغياارة حساا  الظااروف 2.

ج او االهتمااام باالولويااات و التنااوع االنتاااجي، ايقاااف انتاااج مناات

زيادة اخر حس  الضروف كالكوارث و الحرو  



ضوابط االنتاجاهمية 

–( مااعمصاالحة المجت)إزالااة التعااارض بااين ساالو  األفااراد ومقتضاايات العقياادة 1.

.لفردالالوا  في اآلخرة، وبالتالي عدم تبني مشاريع  ارة بالمجتمع وبا

جتمااع تحقيااق نمااو متااوازن بااين القطاعااات ا نتاجيااة المختلفااة فااي حاجااات الم2.

.والموارد المتوفرة

حمايتا  مان ابراز دور االنسان في يدرت  على ييادة وتسيير العملياة ا نتاجياة و3.

.ظلم نفس  واآلخرين



 اابط تهيئااة المنااام المناساا  لعمااارة وتنميااة ا نتاااج ورفااع مسااتوا ،4.

.سلو  عنصر ا نتاج ، أو  وابط اتقان ا نتاج

ل تأثيرهاااا فاااي المجااااالت االيتصاااادية أألخااارم غيااار ا نتاجياااة مالااا5.

د مان حيث يرتبط االساتهال  بماا هاو موجاو( االستهال ، والتوزيع)

.تاجسلع وخدمات، والتوزيع يرتبط بطريقة مشاركة عناصر ا ن

ظ و بالتااالي فااان  اابط االنتاااج يحقااق هاادفا شاارعيا مهمااا وهااو حفاا6.

.االموال وزيادة انتاجها و صيانتها من التلف



ضابط إتقان 
اإلنتاج

ضابط أولويات 
اإلنتاج

منع االسراف 
في الموارد



ضابط المشروعية

االنتاج يهدف لتقديم النفع و ليس الضرر1.

و حفظ الموارد النتاج السلع النافعةحماية وحفظها2.

. بيالمجتمع تحمل تكاليف انتاج السلع كالتدخين السلتجني 3.

.حفظ المال و النفس4.



واردمنع االسراف في الم

من أشكال االسراف في الموارد و

MR=MCالتكلفة الحدية مع االيراد الحدي تساويوالتي تتحقق بعدم الكفاءة في االنتاج1.

ا اعة المال وعدم استالمار  و تعطيلة او تمفاي  في غير نفع2.

عدم مراعات االولويات 3.

.عدم صيانة االالت الراسمالية و المحافظة عليها4.

عر عناصار االنفاي االستهالكي الغير رشيد يقود الى هدر الموارد بشكل غير مباشر و يرفع سا5.

.االنتاج لذلك المنتج بسب  زيادة الطل  عليها



منع الضرر

ان يكون االنتاج نافعا تحرص الشريعة1.

.الضرراوكل للدولة مهمة الريابة عند انتفاء الريابة الذاتية للتاكد من منع2.

.منع الضرر العام و الخاص كالتاثير على البيئة3.



اولويات االنتاج

اهمياة ياعدة ترتيا  المصاالح و لايس االنتااج مان اجال الاربح فقاط فتاوزع الماوارد حسا 1.

السلع و هو واج  في المال العام و مستح  في المال الخاص

. صاديةتوجي  الموارد نحو الحاجات االجتماعية التي لم تشبع بعد يحقق المنافع االيت2.

جياة فاي ويات ماا تتسم االولوية بالمرونة حس  التقلبات في الظروف فما يعتبر اولوياة انتا3.

.فد يعتبر يليل االهمية في ويت اخر

بمبااادئ اسااتخدام التخطاايط التأشاايري اي اعتماااد التخطاايط كوساايلة تنظيميااة دون المسااا 4.

.الحرية ودور جهاز السوي



قطاعاات االنتاجي من خاالل تطبياق اولوياة االنتااج ان تعطاى كال الال يعني التنوع

نتااجي االنتاجية نفاس االهمياة مان االنتااج بال يقصاد با  عادم التركياز علاى يطااع ا

واحد لتالفي بعض المشكالت مالل

االعتماد المفرط على االستيراد 1.

الحد من اكتسا  القدرات و المهارات في القطاعات االخرم2.

هدر الموارد في ذلك القطاع3.

(.التصدير)مي في ذلك القطاع الرتباطة بالطل  العالالتعرض الشديد للتقلبات4.



ضابط االتقان

المساهمة في تطوير المنتج او الخدمة المقدمة و اهم ما يحفز ذلك 

ياارهم االهتمااام بمواصاافات المنااتج و ذلااك بتطااوير العناصاار البشاارية كالمصااممين و غ1.

لمانظم لمراحال باال افة لالهتمام بالبحث العلمي و التسويقي الهادف باال افة للتخطيط ا

.العملية االنتاجية

سير العملياة المتابعة و المرايبة عند و ع سياسات  بط االنتاج لتصحيح االخطاء اثناء2.

االنتاجية

االهتمام بشكل السلعة النهائي من حيث التغليف و النقل 3.



عناصر االنتاج 

عاماة لنشااط التسليم بكون المورد عنصرا انتاجيا يؤخذ علاى انا  تفرياغ االصاول  ال

االيتصادي و يترت  على ذلك  

.جيةحق العنصر في الحصول على عائد نظير مساهمت  في العملية االنتا1.

ا جمياع افاراد تحديد عناصر االنتاج يؤثر على القاوة االيتصاادية التاي يتمتاع بها2.

اجياوهنا  العديد من االراء العتبار مورٍد ما عنصرا انت. المجتمع المختلفة



هنا  عدة اراء العتبار الموارد عناصر لالنتاج 

و. االرض و العمل و را  الماال و يعتبار التنظايم داخال  امن را  الماال: االول

ارن بالعماال يعتباار التنظاايم عنصاار مسااتقل يتمالاال فااي المضاااربة و المزارعااة و ال يقاا

. باجر

االرض و العماال و التنظاايم و فااي هااذا الااراي ياادمج را  المااال النقاادي مااع: الثاااني

ا  الماال و يجياز اعتباار ر.  التنظيم حيث ان را  المال ليس ل  عائد بدون التنظايم

ا  المال وهذا الراي غير مقبول الن را  المال النقدي يستخدم في تمويل ر. العيني

. العيني



. النتااجاالرض ورا  المال و ان العمل ياسم مشتر  بينهما و الذي يكسبهما القدرة على ا: الثالث

كلياة هذا الاراي غيار ساديد حياث انا  يصاطدم بالقواعاد ال. يرفض هذا الراي معاملة االنسان كااللة

.لاليتصاد االسالمي

:يعتد باالرض و العمل و ال يعتد برا  المال و ذلك لسببين: الرابع

ان را  المال ليس عنصر أصيال بل هو تراكم ناتج من عمل سابق•

.  من غير المقبول اعتبار را  المال عنصرا مع عدم شرعية الفائدة•

ن ويرد على هذا الرأي بان را  المال مستقل عن العمل كما ان خصائص را  الماال تختلاف عا

تبار را  ماال كذلك ليس المقصود برا  المال النقود النها وسيلة للتبادل و ال تع. خصائص العمل

.  في المجال االنتاجي



: يقسم العناصر الى يسمين: الخامس

االرض و العمل و را  المال: عناصر مستقلة

الزمن و المخاطرة : عناصر تابعة 

ربااعي المخاطرة عوائدها تعود للمنظم لذ بعتبار هاذا الارأي يريا  مان التقسايم ال•

و ال داعاااي العتباااار الااازمن كعنصااار ( العمااال، االرض، را  الماااال، التنظااايم)

.  انتاجي رغم اهميت 



.  االعتباري و الحسي: لعناصر االنتاج نوعين من الوجود 

فيكون المورد عنصرا انتاجيا اذا لم يكن االنتاج ممكنا بدون  •

يد اذا كان االنتاج يزيد و ينقص مع تغير  و هذا يشمل الترا  و الهواء و•

تعارف على استبعاد الموارد الوفيرة



و اليوجد اختالف راي في الوجود الحسي بين المذاه  االيتصادية 

يفيد الوجود االعتباري والذياالسالمية و لكن االختالف بين المذاه  في 

. بان المورد يعد عنصرا انتاجيا عند استحقاي  للعائد

و بالتالي يمكن اعتبار المور منتجاً اذا كان 

(الوجود الحسي)يساهم في العملية االنتاجية •

(. الوجود االعتباري للعائد)االعتبار الشرعي لهذ  المساهمة •



:و بالتالي تكون عناصر االنتاج هي 

را  المال  . 2االرض                        

(بمفهوم اسالمي خاص)التنظيم . 4(             باجر)العمل . 3

ها هذ  االيسام االربعة لها وجودها الحسي حيث تشار  في العملية االنتاجية كما ان ل

. اعتبارها الشرعي في مسالة العائد

  .



:يمتاز هذا التقسيم يمتازبما يلي

ان ل  اصالً فقهيا •

ور ان  مفصال خصوصا مع سيادة مبدأ التخصص في العمليات االنتاجية و التط•

.االنتاجي المستمر

.  االسالمان كل عنصر من هذ  العناصر ل  سند فقهي في•



وع معين يقصد ب  من يقوم بجمع عناصر االنتاج في مشرالتنظيم

ربح و يتحمل ىالمخاطرة مقابل الحصول على جزء من الناتج او ال

. عند تحقق  دون ان يكون ل  اجر محدد

المضار  و اليقصد من يقوم بها لقاء اجر محدد كمدراء : مالل

.الشركات



مفهوم العمل 

يعرف العمل بان  استخدام االنسان لطايت  العقلية و الجسمية بشكل منظم و 

.مقصود من اجل ايجاد منفعة مباحة او زيادتها لقاء اجر محدد

.ويشمل االجير الخاص  الذي يعمل لصالح ر  العمل

.و االجير الخاص الذي يقدما عمال لمن يطلب  لقاء مبلغ مقطوع



• ضوابط العمل 

على ولي االمر توفير الفرص الوظيفية •

العمل واجبا على كل يادر •



العالية بين العامل و صاح  العمل مبنية على االخو  في االسالم بحيث 

.اال يكلف العامل فوي طايت •

. اهمية احسا  العامل بالمسؤولية•

. الوفاء بالعقد و االلتزام ب •

.االهتمام بالجان  الخلقي و العوامل غير االيتصادية•



مفهوم االرض 

تشمل كل ماتحتوي  االرض من موارد  طبيعة على سطحها او في باطنها كالمعادن 

و مواد الويود كالنفط و الفحم و مسايط الميا  و االنهار و البحار و ما فيها من ثروات

باال افة الى طبيعة االرض بما فيها من تربة صالحة للزراعة و االستخدام االنساني

ضوابط االقتصاد االسالمي 

. رورة حسن استغالل االرض و اعمارها•

احياء االرض الموات•



راس المال مفهوم

و جميع انواع الالروة التي خصصت لتساهم في انتاج ثروة اخرم كالالتالى

.  ب  النقوديقصدالمعدات و ال

عيني الى يقسم رأس المال ال

كالمصانع و االالت ووسائل النقل : راس المال الثابت

ة كالمواد الخام و غيرها مما يستخدم لدورة انتاجي: او المتغيرراس المال المتداول

معينة



ضوابط راس المال

المال وسيلة يستعين بها الفرد و الجماعة الداءالواجبات و الفرائض •

.عدم الحاي الضرر بنفس  او باالخرين•

.لالستالمار( المدخرات)ترشيد االستهال  و استخدام الفوائض •

المحافظة على را  المال وعدم هدر •

الواجباتمشروعية تملك االموال و على صاح  المال بعض الحقوي و •



الحقوق مثل 

.حق انفاي اموال  النقدية او العينية للسلع و الخدمات1.

.حق التصرف المشروع كالهبة و العطية2.

حق االستالمار بمال  بالطري المشروعة 3.

.حق توريث مال  لورثت  دون اعتداء علي 4.

.   حق الحماية لمال  من اعتداء الغير5.

الواجبات مثل

ان يكون اكتسا  المال بطريقة مشروع 1.

اداء الفرائض الشرعية الواجبة في المال2.

عدم الحاي الضرر بنفس  او بغير   3.



مفهوم التنظيم 

.الجهة التي تتحمل مخاطر االنتاج و تستعير واحد او اكالر من عناصر االنتاج•

يختلف المنظم عن الممول و العامل•

:صورتانهو من يتحمل مخاطر فشل المشروع و يستحق ارباح  و ل  المنظم

االدارة الذي يتحمل مخاطر تقديم عمل  في المشروع االنتاجي و يكون ل  حقالمنظم العامل 

.الكاملة دون ان يكون ل  عائد محدد

ليس من يتحمل نتائج مشاركة رأسمال  في المشروع االنتاجي ولمنظم صاحب راس المال ا

ل  حق التدخل في المشروع 



:ضوابط التنظيم

تصر يتحمل المنظم مسؤولية المخاطرة على خالف العامل باجر الذي تقالمسئولية•

.  مسؤوليت  على اداء عمل 

.  ج ماير ي هللاللنشاط االنتاجي مما يعني تحفيز الريابة الذاتية في انتاالبعد االخروي •

ن في من خالل مؤسسات التكافل االجتماعي و اهم ادوات  الزكا  بند الغارميالضمانات•

حال الفيا انات مالال

في عقد المضاربة بين المضار  و صاح  را  المالتوزيع المخاطر •



يتحمل صاحب راس المال المخاطرة لعدة اسباب 

الن ل  الحق في خفض مخاطرت  حس  رغبت 1.

تيار يتولى اختيار المضار  و بالتالي لدي  القدرة في تقليل المخاطر باخ2.

المضار  الكفء

ار المضار  يجازف و يخاطر من اجل تحقيق الربح و لو كان خالف ذلك الخت3.

.ان يكون عامالُ باجر


