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 مقدمة البحث

 غَري اإلسالِم ديناً فلن يقْبل منه،        ومن يبتغِ  : احلمد هللا القائل يف كتابه العزيز     
 .1وهو يف اآلخرة من اخلاسرين 

 إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أَهِلها وإذا          : والقائل سبحانه وتعاىل  
حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل، إن اهللا ِنعما يِعظُكم به، إن اهللا كـان مسيعـاً                 

عوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر مـنكم، فـإن          يا أيها الذين آمنوا أطي    . بصريا
تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم اآلخر، ذلك              

، والصالة والسـالم على رسوله اخلامت األمـني، املبعـوث          2خري وأحسن تأويال    
 :بالشرع القومي والسياسة العادلة رمحة للعاملني، وبعد

دين أن أسهم يف النشاط الثقايف برعاية املعهد اإلسالمي للبحـوث           فإنه ليسع 
والتدريب بالبنك اإلسالمي للتنمية، وأصدق الشكر لسعادة رئيس أكادمييـة نـايف            
العربية للعلوم األمنية األستاذ الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي أن يسـر يل أداء               

كتور معبد علي اجلارحي، وللـدكاترة      هذه احملاضرة ولسعادة مدير املعهد األستاذ الد      
 .أعضاء هيئة املعهد واخلرباء فيه

وأشـيد باجلهود الرائدة واملباركة ـ بإذن اهللا ـ اليت يقـوم ـا البنـك      
اإلسالمي للتنمية يف كافة ااالت لرفع مستوى العامل اإلسالمي الثقايف واالقتصـادي            

سأل اهللا عز وجل أن يكتب العون       واالجتماعي، وهي حمط األنظار ومعقد اآلمال، وأ      
 .والتوفيق والسداد إنه ويل ذلك والقادر عليه، وهو مسيع جميب

 :عنوان احملاضرة
 "السياسة الشرعية وعالقتها بالتنمية االقتصادية وتطبيقاا املعاصرة"

 

                                                  
 .85اآلية : سورة آل عمران  1
 .59، 58اآليتان، : سورة النساء  2
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 :أمهية املوضوع

إن اإلسـالم عقيدة املسلمني ونظامهم يف شىت جوانـب احليـاة، وجيـب             
 .حكامه واالنقياد له والرضا به؛ ففيه صالح حاهلم يف دنياهم وأخراهماخلضوع أل

التحقيق أن الشريعة اليت بعث ا حممد       : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا      
 فقد بعث ـا بأفضـل املنـاهج         ملصاحل الدنيا واآلخرة  صلى اهللا عليه وسلم جامعة      

ىل خري أمة أخرجت للناس، وأكمل      والشرائع، وأنزل عليه أفضل الكتب، وأرسـله إ      
له وألمته الدين، وأمت عليهم النعمة، وحرم اجلنة إال على من آمن به، ومبا جاء به، ومل                 
يقبل من أحد إال اإلسالم الذي جاء به، فمن ابتغى غريه ديناً، فلن يقبل منه، وهو يف                 

 3".اآلخرة من اخلاسرين

 .ة ملزمة لكل مكلف عاقلواإلسالم عقيدة وقواعد أخالقية وأحكام شرعي

ربط اإلسالم أنظمته بفكرته الشاملة عن الكون واإلنسان واحلياة، وبوظيفـة           
اإلنسان يف الوجود، فاإلنسان والكون احمليط به منوط وجودمها خبالق قادر، ومهيمن            
عليهما، هو اهللا سبحانه وتعاىل جلت قدرته ـ جعل الكـون مسـخراً لإلنسـان،     

رض، ومنحه اهللا عقال إلدراك حقائق احملسوسـات، وأرشـده          واستخلفه لعمارة األ  
وعلمه عن طريق الرسل املختارين ليدرك حقائق ما وراء احملسوسات أي الغيبيـات،             

. وليهتدي للطريق األمثل يف سلوكه وتنظيم حياته، مث أحياه حياة أخرى ليسأله وجيزيه            
عه املطلـق، ومـدى     وتلك احلقائق اقترنت بعبادات رمسها له لتعرب عن مدى خضـو          

 4.استجابته لقواعد السلوك والقواعد التشريعية املنظمة جلنبات احلياة كلها

شرائع وحد حدوداً مبينة احتيج إىل مـن        ) أي للناس (وإن اهللا قد شرح هلم      "
يأخذ الناس باستعمال فروض الشرائع املسنونة، ويقيم احلدود املبينة حىت يلزمها الكافة            

، فوالية أمر   5"د إال حلت به العقوبة اليت تقوده إىل الشرع والسنة         وال يتعداها منهم أح   
                                                  

 .5م، ص1980هـ ـ 1399احلسبة، حتقيق الشيخ حممد زهري النجار، املؤسسة السعيدية، الرياض،   3
 ـ  9هـ، ص1398اخلالفة وامللك، تعريب أمحد إدريس، دار القلم، الكويت، : أبو األعلى املودودي: انظر  4

 .14م، ص1981هـ، ـ 1401بريوت،  والدولة، دار الفكر ،نظام اإلسالم، احلكم : ، وحممد املبارك16
اخلراج وصناعة الكتابة، حتقيق الدكتور حممد حسني الزبيـدي، مطبوعـات وزارة الثقافـة              : قدامة بن جعفر    5

 .436م، ص 1981هـ ـ 1401واإلعالم، العراق، 
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الناس من أعظم واجبات الدين بل ال قيام للدين إال ا ألن بين آدم ال تتم مصلحتهم                 
إال باالجتماع حلاجة بعضهم إىل بعض، والبد هلم عند االجتماع من رئيس، وهلذا أمر              

 وأمر والة األمور أن يردوا األمانات إىل أهلها،          أمته بتولية والة أمور عليهم،     النيب    
 6.وإذا حكموا بني الناس أن حيكموا بالعدل، وأمرهم بطاعة والة األمور يف طاعة اهللا

جيب إقامة إمام يقوم حبراسة الدين وسياسة أمور املسلمني،         : "وقال ابن مجاعة  
قوق من مواقعهـا،    وكف أيدي املعتدين، وإنصاف املظلومني من الظاملني، ويأخذ احل        

ويضعها مجعا وصرفا يف مواضعها، فإن بذلك صالح البالد وأمن العباد، وقطع مـواد              
الفساد، ألن اخللق ال تصلح أحواهلم إال بسـلطان يقـوم بسياسـتهم ويتجـرد يف                

 7".حراستهم

ورأي اإلمام أو نائبه فيما ال نص فيه، وفيما حيتمل          : "وقال الشهيد حسن البنا   
معمول به، ما مل يصطدم بقاعدة شرعية، وقد يتغري         : يف املصاحل املرسلة  وجوهاً عدة، و  

التعبـد دون االلتفـات إىل      : بتغري الظروف والعرف والعادات واألصل يف العبادات      
 8".االلتفات إىل األسرار واحلكم واملقاصد: املعاين، ويف العاديات

  :منهج البحث وسياسة الرسول 

نوعت فيما عرض عليه من حوادث       وت تعددت تصرفات الرسول     
قد ويل عليه الصالة والسالم كثرياً من أمور الدنيا حبكم واليتـه العامـة              "يومية؛ فـ   

فسلك فيها سياسة دعت إليها حاجات حاضرة، وعادات للناس معروفة، واقتضـتها            
يومئذ مصاحل مطلوبة، فإذا ما انتهت تلك احلاجـات، وتغـريت تلـك املصـاحل،              

 الناس كان على املسلمني أن يغريوا فيها تبعاً لذلك التطور والتغري؛ مل             وتطورت عادات 
  حرساً يالزمه، ومل يعهد إىل أحد يف قضاء املدينة، ومل يكن يدخر شيئاً من                يتخذ    

                                                  
اهيم البنا، وحممـد عاشـور، مطبعـة        السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، حتقيق حممد إبر        : ابن تيمية   6

 .19، واحلسبة يف اإلسالم، مصدر سابق، ص184، 16، 15م، ص1971الشعب، القاهرة، 
حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم، حتقيق الدكتور فؤاد عبد املنعم أمحد، طبعة رئاسة احملاكم الشرعية، قطر،                   7

 .48هـ، ص1405
 ضمن جمموع رسائل    269عشرين لإلمام حسن البنا يف رسالة التعاليم ص         نص األصل اخلامس من األصول ال       8

 .اإلمام، املؤسسة اإلسالمية للطباعة والنشر، بريوت، دون تاريخ
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األموال العامة، ومل يتخذ يف املدينة شرطة، ومل يستعمل الديوان، ولكـن الصـحابة              
 مل  بالدين، وأحرصهم على متابعة الرسـول       رضوان اهللا عليهم، وهو أعلم الناس       

يرتسموا يف ذلك مرامسه، فدونوا الدواوين، وعهدوا يف القضاء إىل أشـخاص معينني            
مث جاء اخللفاء بعدهم فاختذوا احلرس، وبثوا الشرطة، وادخروا األمـوال للطـوارئ،             

 9".وه عليهموأحدثوا كثرياً من النظم مما ال ميس الدين فعده الناس حسناً، وما أنكر

إن ما فعله عليه الصالة والسالم بطريق اإلمامة لتقسيم         : "وقال اإلمام القرايف  
وغريه فـال جيـوز     ... الغنائم أو تفريق أموال بيت املال على املصاحل، وإقامة احلدود           

 أي أا ال تعد شرعاً مقرراً إال بإذنـه،          10".اإلقدام عليه إال بإذن إمام الوقت احلاضر      
 العصور التالية على إذن إمام العصر ، ومراعاة املصـلحة الـيت رعاهـا               وتتوقف يف 
 .الرسـول 

وال نكون خمالفني ألدلة الشريعة إذا قلنا ـ يف أسالب قتلى احلـرب مـن    "
إن من قتل قتيال وجب أن حيمل سلبه إىل بيت املسلمني ليصرفه اإلمام فيمـا               : األعداء

من قتل قتيال له عليـه       : " لقول الرسول    يرى من املصلحة العامة ال نكون خمالفني      
، فإن هذا ال يفهم على أنه شرع عام جيب العمل به يف كل حـال،                11"بينة فله سلبه  

 .بل الشأن فيه أنه من األحكام السياسية اليت ختتلف باختالف املصاحل يف كل عصر

فاقهـا،  وال يلزم يف وقتنا هذا أن نسري يف أبواب تدبري املالية العامة وطريقة إن             
وال يف نظام ترتيب اجليوش، وطريقة محاية الثغور على ما كانـت عليـه األمــة                
اإلسالمية يف بدء تكوينها، وال يصح يف تصرف من التصرفات أو حكم من األحكام              
اليت تسن لتحقيق مصلحة عامة أن يقال أنه مناقض للشريعة بناء على ما يرى فيه مـن              

بل جيب تفهم هذه األدلة، وتعرف وجهها، والكشف        خمالفة ظاهرية لدليل من األدلة،      
عن مقاصدها وأسرار التشريع فيها، والتفرقة بني ما ورد على سبب خاص، وما هـو               

                                                  
م، 1936 ـ  1935السياسة الشرعية يف العصور األوىل، مطبعة الشـرق، القـاهرة،   : الشيخ علي اخلفيف  9

 .3ص
حكام يف متييز الفتاوى من األحكام وتصرفات القاضي واإلمـام،          اإل: اإلمام شهاب الدين أمحد القرايف      10

 .108م، ص 1995، 2حتقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، دار املطبوعات اإلسالمية، حلب ـ دمشق، ط 
هذا احلديث أثبته البخاري يف صحيحه يف غزوة حنني من كتاب الغزوات، يف اجلزء اخلامس من رواية                   11

 .أيب قتادة
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من التشريع العام الذي ال خيتلف وال يتبدل، فإن خمالفة النوع الثاين هي الضارة املانعة               
 12".من دخول أحكام السياسة يف حميط شريعة اإلسالم

الشريعة فيه بتخيري اإلمام بني أمرين أو عدة أمور أن خيتار ما فيه             وما جاءت   
مصلحة األمة وخريها، ودفع الضرر والشر عنها، حسـبما يهـدي إليـه التحـري               
واالجتهاد بالبحث والشورى، ويف املسائل اليت حتتمل عدة وجوه، وكان اإلمام مـن             

ة، ألنه منوط به حتقيق مصلحة      أهل االجتهاد فاختيار اإلمام حيسم اخلالف، ويلزم الرعي       
 .الرعية

وإذا مل يكن من أهل االجتهاد أو االختيار والترجيح ـ كما هو حال والة  "
األمور يف زماننا وقبل زماننا بقرون ـ فالواجب عليه أن خيتار مـن أهـل العلــم     

من ينريون له الطريق، ويبينون له الراجح من املرجـوح، والفاضـل مـن              : والثقات
الصحيح واألصـح، والضـعيف والباطـل       :  ويوضحون له باألدلة املعتربة    املفضول،
 13".واملردود

إن السياسة الشرعية، والسياسة االقتصادية جزء من كل، يتـرابط ويتفاعـل            
ويتكامل، يف تناسق وتوازن مع بقية األجزاء املكونة لإلسالم، كدين ونظـام حيـاة              

 14.مهكامل، حيكم بضوابط اإلسالم ويسري وفقاً ألحكا

قال عـز   . وإن ويل األمر منوط به حتقيق املصلحة العامة للرعية والعدل بينهم          
والوالية هلا عامها وخاصها ومتوسطها كلها وسائل إىل جلب         : "الدين بن عبد السالم   

مصاحل املوىل عليه ودرء املفاسد عنه، األوىل من ذلك فاألوىل، وأول الواليات توليـة              
وتولية اخللفـاء القضاة والوالة واألمراء، تولية كل واحـد         أهل احلل والعقد اخلالفة،     

ومنه تولية  ... من هؤالء ما ال يتم القيام مبصاحل واليته إال به، ومن ذلك تولية الشرع             
اإلمامة، وعلى كل واحد من هؤالء األولياء القيام على ما واله اهللا إياه بتقدمي األصلح               

                                                  
السياسة الشرعية والفقه اإلسـالمي، مطبعـة دار التـأليف، مصـر     :  الدكتور عبد الرمحن تاج    الشيخ  12

 .21م ص1953هـ، 1373
السياسة الشرعية يف ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، مكتبة وهبة،       : الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي     13

 .81، 77، 74هـ، ص1419مصر، 
أساس املنهج اإلسالمي يف التنمية االقتصادية، البنك اإلسـالمي         اإلنسان،  : الدكتور عبد احلميد الغزايل     14

 .17ـ13م، ص 1994هـ ـ 1414للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة، 
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فسد فاألفسد، واألرذل فاألرذل، قـال عليـه        فاألصلح، واألمثل فاألمثل، وتأخري األ    
من ويل من أمر املسلمني شيئاً مث مل جيهد هلم وينصح هلم مل يدخل              : "الصالة والسالم 

 .15"اجلنة معهم

وتتفاوت رتب الواليات بالفضائل بتفاوت ما تشتمل عليه من جلب الفضائل           
 16...".ورد الرذائل

وإن . 17م إال باليت هي أحسـن        وال تقربوا مال اليتي    : وقال اهللا تعاىل    
كـان هذا يف حقوق اليتامى فأوىل أن يثبت يف حقوق عامة املسلمني فيما يتصـرف               
فيه األئمة من األموال العامة؛ ألن اعتناء الشـرع باملصاحل العامة أوفر وأكثـر مـن               
اعتنائه باملصاحل اخلاصة، وكِل تصرف جر فساداً، أو دفع صالحاً، فهو منـهي عنـه               

 18".عة املال بغري فائدةكإضا

 :ودور ويل األمر يف حتقيق التنمية يف العصر احلديث 

مراقبة قيام األفراد باألنشطة االقتصادية يف ضوء األصول        : "تتحصل فيما يلي  
 .العامة واألحكام الشرعية

إعانة الرعية مبا لدى الدولة من وسـائل وإمكانيات وأدوات وأن حتملـهم            
الصحيح، من خالل ما زودته به الشريعة من أدوات ووسائل          على السلوك االقتصادي    

 .شريطة أال يصادر حقاً مقرراً لصاحبه إال بضوابط الشريعة وتعويضه تعويضاً عادالً

وعلى الدولة أن جترب ما قد يكون هناك بعد كل ما تقدم من قصور يف سـد                 
سلع واخلـدمات الـيت     احتياجات اتمع وذلك بتوليتها هي املسئولية الفعلية إلجياد ال        

 .تشبع تلك االحتياجات

                                                  
 .142صحيح مسلم رقم   15
م، 1992هـ ـ  1413قواعد األحكام يف مصاحل األنام، حتقيق عبد الغين الدقر، دار الطباع، دمشق   16

 .181ص 
 .152من اآلية : ة األنعامسور  17
 .510ص ) مرجع سابق(قواعد األحكام   18
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وعلى ويل األمر أن يتخري األسلوب األمثل الذي حيقق أكرب قدر ممكن مـن              
 19".املصلحة العامة يف إدارة املمتلكات العامة واستغالهلا

 :ومن التطبيقات املعاصرة للسياسة الشرعية يف حتقيق التنمية

قيـق متطلبـات التنميـة،      تدخل ويل األمر بسن األنظمة والتخطـيط لتح       
واإلشراف على الثروات الطبيعية وعلى املؤسسات النقديـة واملصـرفية األساسـية            

 .والعالقات االقتصادية الدولية واإلشراف على الزكاة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
دور الدولة يف التنمية يف ضوء االقتصاد اإلسالمي، جملة البحوث الفقهية املعاصرة،            : الدكتور شوقي دنيا    19

 .75هـ، ص1414العدد التاسع عشر، السنة اخلامسة، ربيع اآلخر ـ مجادى اآلخرة 
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 :خطة البحث

 :ينقسم البحث إىل ثالثة فصول

 .مفهوم السياسة الشرعية وجماالا يف العصر احلديث: الفصل األول

 .اإلطالق اللغوي واالصطالحي للسياسة الشرعية: املبحث األول

 .علم السياسة الشرعية وصلته بالفقه اإلسالمي: املبحث الثاين

 .صلة السياسة الشرعية بالتنمية االقتصادية: الفصل الثاين

 :فيه مبحثان

 .املفهوم اإلسالمي للتنمية وأساسياته: املبحث األول

 .ياسة الشرعية بالتنمية االقتصاديةعالقة الس: املبحث الثاين

 .التطبيقات املعاصرة: الفصل الثالث

 :وفيه مخسة مباحث

تدخل ويل األمر بسن األنظمة والتخطيط لتحقيق متطلبات        :   املبحث األول 
 .التنمية

 .اإلشراف على الثروات الطبيعية :املبحث الثاين

 .فية األساسيةاإلشراف على املؤسسات النقدية واملصر :املبحث الثالث

 .اإلشراف على أموال الزكاة : املبحث الرابع

 .اإلشراف على العالقات االقتصادية الدولية :املبحث اخلامس

 . نتائج البحث: اخلامتــة
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 تقـديم

يهدف البنك اإلسـالمي للتنمية باعتباره منظمة مالية دولية ، تقـوم علـى              
خدمة األمة اإلسالمية ، إىل دعم التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي للدول األعضاء            

ومن أجـل حتقيـق     . وفقاً ملبادئ الشريعة اإلسـالمية الغراء      . واتمعات اإلسالمية   
طالع برسالته ، فقد قام بإنشاء املعهد اإلسـالمي للبحـوث          البنك ألهدافه ، واالض   

، ليقوم املعهد بتحقيق أهداف البنك مـن        )م1981( هـ   1401والتدريب يف عام    
خالل إعداد البحوث النظرية والتطبيقية ، وترقية املعارف والقدرات البشرية ، وتطوير            

 .رفية اإلسالمية نظم تقنية املعلومات يف خمتلف ااالت االقتصادية واملص

هذا، وقد أسهم املعهد منذ إنشائه يف إثراء املكتبة اإلسالمية بوجـه عـام،               
واالقتصادية بوجه خاص من خالل براجمه يف جمال األحباث النظرية والتطبيقية ، وبراجمه             
التدريبية ، وتوفري قواعد البيانات واملعلومات الالزمة اليت ختدم أغراضه وتعمل علـى             

 .دافه حتقيق أه

ولقد دأب املعهد منذ سنوات خلت على عقد سلسـلة مـن احملاضـرات               
. الشرعية، اليت تسري جنباً إىل جنب مع باقي برامج املعهد ، لتحقيق رسـالته النبيلـة               

" السياسـة الشرعية وعالقتها بالتنمية االقتصادية وتطبيقاا املعاصـرة       "وتأيت حماضرة   
ـ 1420اليت ألقيت يف شهر رمضان       كدرة أضيفت ليزدان ا عقـد      ) م1999 ( ه
 .برنامج احملاضرات الشرعية 

وتبدو أمهية موضوع احملاضرة يف أن السياسة الشرعية تساعد علـى إجيـاد              
احللول ملا يستجد من أقضية ونوازل  مبا يتفق مع الشريعة اإلسالمية الغـراء، إذ هـي     

 خاص، ويف األمور اليت مـن       فعل شيء من احلاكم ملصلحة يراها، مما مل يرد فيه نص          "
شأا أال تبقى على وجه واحد، بل تتغري وتتبدل تبعاً لـتغري الظـروف واألحـوال                

 .، كما ورد باحملاضرة" واألزمان واألمكنة واملصاحل
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وقد قسم احملاضر موضوع حماضرته إىل ثالثة فصول ، تناول فيهـا مفهـوم               
وصلة السياسـة الشـرعية بالتنميـة       السياسة الشرعية وجماالا يف العصر احلديث ،        

مث خلص إىل اخلامتة اليت تناول فيها       . االقتصادية وتطبيقات معاصرة للسياسة الشرعية      
 .نتائج حبثه 

وأدعو اهللا جل وعلى أن ينفع ذا العمل األمة اإلسالمية وأن يثبت األجـر              
 .واملثوبة للمحاضر، وللبنك واملعهد 

 واهللا من وراء القصد ،،، 
 معبد علي اجلارحي.         د     

    مـدير املعهــد      
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 المبحث األول
 المقصود بالسياسة الشرعية

 :اإلطالق اللغوي للسياسة

تستخدم السياسة يف اللغة مصدراً لساس يسوس، وتطلق على إطالقات كثرية 
 1.جيمعها القيام على الشيء مبا يصلحه

أمرهم واهم : إذا دبره، وساس الوايل الرعية: ساس األمر سياسة: ويقال
 2.وتوىل قيادم

 3.ه فالكلمة عربية خالصةوبناء علي

                                                  
كنـت  : "ضها وتعهدها مبا يصلحها، ومنه قول أمساء بنت أيب بكر رضي اهللا عنهما                يقال ساس الدابة، إذا را        1

". وكان له فرس كنت أسوسه، ومل يكن شيء من اخلدمة أشد علي من سياسة الفـرس               ) زوجها(أخدم الزبري   
 .2، ص6املسند، طبعة دار صادر، بريوت، ج: اإلمام أمحد بن حنبل

: ، والفريوزأبـادي  938، ص   3ربية، حتقيق أمحد عبد الغفور والعطـار، ج       تاج اللغة وصحاح الع   :     اجلوهري    2
املتـوىف  (؛ ابـن منظـور      551م ص 1998هـ  1419،  6القاموس احمليط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط       

، املعجم الوسيط، طبعـة قطـر،       107،108، ص   6لسان العرب، طبعة دار صادر، بريوت، ج      ): هـ771
 .462ص

 يف كالم العرب قبل اإلسالم فقد قالت ابنة النعمان بن املنذر تتذكر أيام أبيها، ومـا                 )السياسة(   ووردت كلمة      3
 :انتهت إليه حالتها وأهلها بعد زوال ملكهم
 إذا حنـن منهم سوقــة نتنصـف  فينا نسـوس الناس واألمـر أمرنـا

  تقلــب تارة بنــاوتصــرف  فأف لدنيــا ال يـدوم نعيمهــا 
الطبقات الكربى، دار صـادر،     : وابن سعد . 79، ص 6مروج الذهب، طبعة األندلس، بريوت، ج     :  املسعود

، 5تاريخ األمم وامللوك، حتقيق حممد أبو الفضل، دار املعـارف، مصـر، ج           : والطربي. 88، ص 6بريوت، ج 
 .68ص

م من مل قد علمت ـ ورب الكعبة ـ مىت لك العرب إذا ساس أمره  : "وقال عمربن اخلطاب رضي اهللا عنه
 ".يصحب الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومل يعاجل أمر اجلاهلية

تقول إين وجدته ويل اخلليفة املظلوم، الطالب       : "وقال عمرو بن العاص أليب موسى األشعري رضي اهللا عنهما         
 ".بدمه، واحلسن التدبري

اً عن تعريبها، واقتصرت على بيان      إن دواوين كتب اللغة واملعاجم اليت تعىن ببيان الكلمات املعربة مل تذكر شيئ            
 .وهذا يؤكد أن الكلمة عربية وليست معربة. معانيها اللغوية فقط
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 :يف السنة" السياسة"لفظة 

ووردت يف السنة النبوية    . يف كتاب اهللا الكرمي   " السياسة"مل نقف على لفظة     
كان بنو إسرائيل تسوسـهم     : " قال املطهرة عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب          

: قـالوا . ثروناألنبياء، كلما هلك نيب خلفه نيب، وال نيب بعدي، وسيكون خلفاء فيك           
وفوا البيعة األول فاألول، أعطوهم حقهم، فإن اهللا سـائلهم عمـا            : فما تأمرنا؟ قال  

 4".استرعاهم

: كان بنو إسرائيل تسوسهم أنبيـاؤهم    : "فيه) سوس(قال ابن األثري يف مادة      
القيام على الشيء مبا    : أي تتوىل أمورهم، كما تفعل األمراء والوالة بالرعية، والسياسة        

 5".لحهيص

أي أم كانوا إذا ظهر فـيهم       : تسوسهم األنبياء : "وقال ابن حجر العسقالين   
فساد بعث اهللا نبياً يقيم هلم أمرهم، ويزيل ما غريوا من أحكام التوراة، وفيه إشارة إىل                
أنه البد للرعية من قائم بأمورها حيملها على الطريقة احلسنة وينصف املظلـوم مـن               

 6".الظامل

 كله إىل أن السياسة يف اللغة والسنة هي القيام على األمر مبـا              خنلص من هذا  
 .يصلحه من أمر وي وتدبري وإصالح وتربية

 :اإلطالق االصطالحي للسياسة

بدأت الكتابات يف السياسة عند املفسرين واحملدثني ضمناً عند شرح اآليـات             
ويف الكتـب   واألحاديث اليت تتعلق بأويل األمر ووجوب طاعتهم ومـدى الطاعـة،            

 .الفقهية دون ختصيص هلا بكتاب أو باب معني

                                                  
، كتـاب   3268، حـديث رقـم      1273، ص 3صحيح البخاري ضبط وترقيم الدكتور مصطفى البغا، ج         4

، 3 ج األنبياء، باب ما ذكر عن بين إسرائيل؛ وصحيح مسلم ضبط وترقيم الشيخ حممد فـؤاد عبـد البـاقي                  
 .، كتاب اإلمامة، باب وجود بيعة اخللفاء األول باألول1842 رقم 1471ص

 .421، ص2النهاية يف غريب احلديث واألثر، حتقيق حممود حممد الطناحي، طاهر أمحد الزاوي، ج  5
 .497 ص6فتح الباري شرح صحيح البخاري، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه، حممد فؤاد عبد الباقي ج  6
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 :املاوردي واألحكام السلطانية

ـ 450املتوىف يف سنة    "جاء املاوردي    ليفرد األحكام الفقهيـة املتعلقـة      "  ه
األحكام السـلطانية   : "بالسياسة والسلطة بناء على طلب والة األمور يف كتابه الشهري         

احلمد هللا الذي أوضح لنا معامل الدين ومن علينا         : "متهوقال يف مقد  " والواليات الدينية 
بالكتاب املبني، وشرع لنا من األحكام، وفصل لنا من احلالل واحلرام ما جعله علـى               
الدنيا حكماً تقررت به مصاحل اخللق، وثبت به قواعد احلق، ووكل إىل والة األمـور،            

ت األحكام السلطانية بوالة األمور  وملا كان  000ما أحسن فيه التقدير وأحكم به التدبري        
أحق، وكان امتزاجها جبميع األحكام مينعهم عن تصفحها مع تشـاغلهم بالسياسـة             
والتدبري، أفردت هلا كتاباً امتثلت فيه أمر من ألِْزمت طاعته، ليعلم مذاهب الفقهاء فيما              

، وحترياً للنصفة   له منها فيستوفيه وما عليه منها فيوفيه، توخياً للعدل يف تنفيذه وقضائه           
وأن اهللا جلت قدرته ندب لألمة زعيماً خلف به النبوة، وحاط بـه             . يف أخذه وعطائه  

امللة، وفوض إليه السياسة ليصدر التدبري عن دين مشروع، وجتتمع الكلمة علـى رأي              
فكانت اإلمامة أصالً استقرت عليه قواعد امللة، وانتظمت به مصاحل األمة حىت            . متبوع

 7". األمور العامة، وصدرت عنها الوالية اخلاصةاستتبت ا

فاألحكام السلطانية هي األحكام املتعلقة بوالة األمور مما حيسن فيه التقـدير،            
 .وحيكم به التدبري، وهي األحكام املتعلقة باإلمامة والواليات اليت تصدر عنها

: لطانيةبقوله يف األحكام الس   " هـ458"وهو ما أكده اإلمام أبو يعلى الفراء        
 8".وغريها) أي السلطات(ما جيوز لإلمام فعله من الواليات "

يقـول  ) الغياثي(يف كتابه   ) هـ478(مث جاء إمام احلرمني أبو املعايل اجلويين        
مث يقسم ذلـك إىل     . جمموع جيمع أحكام اهللا تعاىل يف الزعامة بني اخلاصة والعامة         "هو  
 :نوعني

                                                  
األحكام السلطانية والواليات الدينية، خرج أحاديثه وعلق عليه خالد عبد اللطيف العلي،            : حلسن املاوردي أبو ا   7

 .3م، ص1994هـ ـ1415دار الكتاب العريب، بريوت، طبعة ثانية، 
هــ ـ   1357األحكام السلطانية، حتقيق حممد حامد الفقي، طبعـة احللـيب، القـاهرة،    : أبو يعلى الفراء  8

 .19م، ص1939
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 .ألئمة ذوي األمر من قادة األمةما يكون ارتباطه بالوالة وا :أحدمها

 9".الرعية"ما يستقل به املكلفون ـ أي  :والثاين

 :السياسة عند الغزايل

يرى أن السياسة هـي     ): هـ505املتوىف  (حجة اإلسالم أبو حامد الغزايل      
للتأليف، واالجتماع، والتعاون على أسباب املعيشة، وضبطها؛ ألن مقاصـد اخللـق            

ا؛ وال نظام للدين إال بنظام الدنيا، فإن الدنيا مزرعة اآلخـرة،            جمموعة يف الدين والدني   
وهي اآللة املوصلة إىل اهللا تعاىل ملن اختذها آلة وممراً، ومل يتخذها وطناً ومستقراً، وليس     

استصـالح اخللـق،    : "أعين بالسياسة : وقال. ينتظم أمور الدنيا إال بأعمال اآلدميني     
 :لدنيا واآلخرة، وهي أربع مراتببإرشادهم إىل الطريق املنجي يف ا

وهي العليا سياسة األنبياء، وحكمهم على اخلاصة والعامة مجيعاً يف          ): األوىل(
 .ظاهرهم وباطنهم

سياسة اخللفاء وامللوك والسالطني، وحكمهم على اخلاصة والعامة        ): والثانية(
 .مجيعاً لكن على ظاهرهم ال على باطنهم

هللا وبدينه الذين هم ورثة األنبياء وحكمهم علـى         سياسة العلماء با  ): والثالثة(
باطن اخلاصة فقط، وال يرتفع فهم العامة إىل االستفادة منهم، وال تنتـهي قـوم إىل                

 .التصرف يف ظاهرهم باإللزام واملنع

 10".الوعاظ، وحكمهم على بواطن العامة):والرابعة(

ة لرسم السبيل الـيت     جند يف تعريف الغزايل مفهوماً فريداً للسياسة، فهي وسيل        
ترشد األمة إىل ما فيه صالحها يف أمور دنياها، ويف شئون أفرادها معاً، ولن يتحقـق                

                                                  
غياث األمم، حتقيق الدكتور فؤاد عبد املنعم، والدكتور مصطفى حلمي، دار الدعوة، اإلسـكندرية،              : اجلويين  9

 .164، 48هـ، ص1413الطبعة الثالثة، 
، وهذا التعريف عول عليه أبو البقاء الكفوي يف الكليات، حتقيـق            5،6فاحتة العلوم، القاهرة، دون تاريخ ص       10

ـ  1412 وحممد املصري، مؤسسة الرسالة، بـريوت،  الدكتور عدنان درويش م، ص، مـادة  1992هــ 
 .15، ص4م، ج1979هـ ـ 1399، وانظر حاشية ابن عابدين، دار الفكر، بريوت، )سياسة(
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وقد وصف ابن عابدين هـذا التعريـف بأنـه          . لألمة هذا إال بتطبيق أحكام اإلسالم     
تعريف للسياسة العامة الصادقة على مجيع ما شرعه اهللا تعاىل لعباده مـن األحكـام               "

 .11"الشرعية

وعليه فإن كل ما يؤدي إىل رفاهية األمة، وزيادة تراثها، وعلو كعبها بني أمم              
 .األرض ال قيمة له يف عرف اإلسالم إذا خالف أحكامه، ونأى عن مبادئه ونظامه

 :مفهوم السياسة الشرعية عند الفقهاء

 :اختلف الفقهاء يف حتديد معىن السياسة الشرعية، ووقفنا على عدة آراء

 أن الشريعة هي السياسة الكاملة، وأن النصوص من الكتاب والسنة تفي            يرى :األول
 .وهو رأي بعض فقهاء الشافعية واحلنابلة. ا

 .أن السياسة عقوبة مغلظة أو هي التعزير :الثاين

 .أن السياسة هي حتقيق املصلحة فيما مل يرد فيه دليل جزئي :الثالث

 إىل الـرأي املختـار للسياسـة    ونعرض هلذه اآلراء الثالثة ونناقشها، وصوال  
 .الشرعية

 :الشريعة هي السياسة الكاملة: الرأي األول

فاإلمام . أن الشريعة هي السياسة الكاملة    : يرى بعض فقهاء الشافعية واحلنابلة    
من استحسـن   : ال سياسة إال ما وافق الشرع، وأنكر االستحسان قال        : الشافعي قال 
 12.فقد شرع

                                                  
رد احملتار على الدر املختار املعروف حباشية ابن عابدين، حققه حممد صبحي حسن وعامر حسني، طبعـة دار                    11

 .20، ص6م، ج1998هـ ـ 1419بريوت، إحياء التراث العريب، 
الرسالة، حتقيق أمحد شاكر، الطبعة األوىل، احلليب، القاهرة، يف بطالن االستحسان، وأنه ال جيوز القـول بـه،          12

الطرق احلكمية يف :  وما بعدها؛ ابن قيم اجلوزية309؛ واألم، اجلزء السابع، ص 1468 ـ  1456الفقرات 
 .12م، ص 1990هـ ـ 1410 عيون، مكتبة املؤيد، السياسة الشرعية، حتقيق بشري
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إن الشريعة سياسة   ): "هـ597املتوىف  (بن اجلوزي   وقال اإلمام عبد الرمحن     
قـال اهللا عـز     . إهلية وحمال أن يقع يف سياسة اإلله خلل حيتاج معه إىل سياسة اخللق            

  ال معِقب ِلحكِْمِه :  وقال.13  ما فرطْنا ِفي الِْكتاب ِمن شيٍء : وجل
14

. 

ويروي ابـن   . الكفرومدعي السياسة مدعي اخللل يف الشريعة، وهذا يزاحم         
اجلوزي أن عضد الدولة كان مييل إىل جارية؛ فكانت تشغل قلبه فأمر بتغريقها لـئال               

وهذا هو اجلنون املطبـق ألن      : "ويعلق على ذلك فيقول   ". يشتغل قلبه عن تدبري امللك    
قتل مسلم بال جرم ال حيل، واعتقاده أن هذا جائز كفر، وأن اعتقاده غري جائز لكنـه                 

وإن خلقاً من األمراء يقطعـون مـن ال         . فال مصلحة فيما خيالف الشرع    رآه مصلحة   
 15".جيوز قطعه، ويقتلون من ال جيوز قتله، ويسمون ذلك سياسة

مشهداً له يف حلب يف عـام       ) هـ654املتويف  (ويروي لنا سبط ابن اجلوزي       
وحضرنا عنـده يـوم   : "هـ، واحلاكم هو الظاهر غازي بن صالح الدين فقال    613
. س يف دار العدل فجيء بامرأة قد كذبت على شـخص واعترفت بالكـذب            اخلمي
قال تضـرب   . التأديب: للقاضي ابن شداد ما جيب عليها؟ قال      ) الظاهر غازي (فقال  

الشريعة هي السياسة الكاملة وما عداها      : بالدرة شريعة ويقطع لساا سياسة، فقلت له      
 16".من قطع لساايكون تغاصبا عليها، فأطرق فأدبت املرأة وسلمت 

                                                  
 .38من اآلية : سورة األنعام  13
 .41من اآلية : سورة الرعد  14
، والشفاء يف مواعظ امللوك واخللفاء، حتقيـق        129تلبيس إبليس، إدارة الطباعة املنريية، مصر، دون تاريخ، ص          15

 ، 57هـ ص1409ة، الدكتور فؤاد عبد املنعم، املكتبة التجارية، مكة املكرم
وقال ابن اجلوزي يف املصباح املضيء يف خالفة املستضيء، حتقيق ناجية عبد اهللا، األوقاف العراقيـة، بغـداد                  

مدير (، لقد حدثت عن أيب الوفا بن عقيل الفقيه أنه أنكر على شحنة 298، ص1م ج1976هـ ـ  1396
هذا تعـاٍط   : لصوص طبخهم يف القدور فقال له     كان ببغداد يقال له سـعد الدولة، وكان إذا أخذ ال         ) الشرطة

وهذا ال يتعارض مع ما روي عـن        . على الشريعة معناه أا مل تأت مبا يكفي الردع، فاحتاجت إىل متام رأيك            
السياسة ما كان من األفعال حبيث يكون الناس مع أقرب إىل الصالح وأبعد عن الفسـاد، وإن مل                  : "ابن عقيل 

، فاملقصود به ما مل يتعارض مع نص من كتـاب أو            )ليه وسلم، وال نزل به وحي     يشرعه الرسول صلى اهللا ع    
م، 1969هـ ـ  1389إعالم املوقعني، حتقيق الشيخ عبد الرمحن الوكيل، القاهرة، : ابن قيم اجلوزية". سنة
 .461، 460، ص4ج

 .580: 8مرآة الزمان   16
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إن الشريعة هي السياسة الكاملة عند سبط ابن اجلوزي لتدبري احلق وإقامـة             
 .فممارسة السياسة إقرار بأن الشريعة ال تفي باملطلوب. العدل

: يف مناقشته ملنصب احلاجب عند املماليك قال      ) هـ771املتويف  (والسبكي  
 اآلن ينطوي على مسـؤوليات      إن هذا املنصب كان عسكرياً يف طبيعته؛ ولكنه بات        "

ال " قضائية مث نبه احلاجب إىل إحالة كل القضايا على أحكام الشريعة ألن السياسـة             
 17".تنفع شيئاً بل تضر البالد والرعايا وتوجب اهلرج واملرج

وشيخ اإلسالم ابن تيمية يرى أن السياسة الشرعية هي مجاع الوالية الصاحلة،            
 وتلميـذه   18. الكتاب والسـنة مبا يصلح الراعي والرعية      والسياسة العادلة، الواردة يف   

من له ذوق يف الشريعة، واطالع على كماالا وتضمنها لغاية          : "ابن قيم اجلوزية يقول   
مصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وجميئها بغاية العدل، الذي يسع اخلالئق، وأنه ال عدل              

تبني أن السياسة العادلة جزء من      : فوق عدهلا، وال مصلحة فوق ما تضمنته من املصاحل        
: أجزائها، وفرع من فروعها، وأن من له معرفة مبقاصدها ووضعها وحسن فهمه فيها            

إن السياسـة العادلة خمالفة ملا نطق : " فال يقال…" مل حيتج معها إىل سياسة غريها البتة  
يها سياسـة   به الشرع، بل هي موافقة ملا جاء به، بل هي جزء من أجزائه، وحنن نسم              

 19".تبعاً ملصطلحهم، وإمنا هي عدل اهللا ورسوله

 :املناقشة

صائب مىت أريد أن تكـون      : قول" ال سياسة إال ما وافق الشرع     : "إن القول 
األحكام اجلزئية متفقة مع مقاصد الشريعة، وروحها، ومبادئها الكلية، وغري متناقضـة            

                                                  
فإن قال محار من هؤالء إذاً من أين : " يف احلاجب، وخيتم السبكي قوله42 ـ  40معيد النعم ومبيد النقم ص   17

إذا كنت ال تعرف    .. عرف هذا، وأنا عامي تركي، ال أعرف كتاباً وال سنة؟ قلنا هذا ال ينفعك عند اهللا شيئاً                
وانظر فكرة التاريخ عند العرب من الكتاب إىل املقدمة لطريف اخلالدي، ترمجة حسين زينـة،               ". فاسأل الذكر 
 ".السياسة والشريعة"، فقرة 247م، ص 1997بريوت، دار النهار، 

 هــ  1405السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية، حتقيق بشري حممد عيون، مكتبة دار البيان، دمشق،       18
 .7، 5م، ص 1985ـ 

هــ ـ   1410الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، حتقيق بشري حممد عيون، مكتبـة املؤيـد، بـريوت،      19
 .14، 4 ص م،1989
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نه ال يعترب من الشريعة شيء مـن        لنص تفصيلي تشريعي عام، أما إذا أريد ذا القول أ         
األحكام اجلزئية اليت حتقق ا املصلحة أو تندفع ا مفسدة إال إذا نطق الشرع بـنص                
الكتاب، أو السنة، أو مها معاً، كان قوالً ذا املعىن غري ســديد ملنافاتـه لقواعـد                 

 20.الشريعة وعمل السلف الصاحل

ع أيب بكر الصديق ـ رضي اهللا  مج: ومن أشهر األمثلة على السياسة الشرعية
عنه ـ القرآن الكرمي، مث مجعه يف مصحف واحد يف عهد عثمان بن عفان ـ رضـي    
اهللا عنه ـ وأمر بإحراق ما عداه من الصحف واملصاحف، وإرسال نسخ املصـحف   
الذي مجعه إىل األمصار، ومحله الناس عليه، وما فعله عمر بن اخلطاب ـ رضـي اهللا   

لدواوين، وما فرضه من اخلراج، وحرمانه املؤلفة قلوم يف عهده من عنه ـ من إنشاء ا
سهم الصدقات الستغناء املسلمني عن نصرم، وما فعله عثمان بن عفان ـ رضي اهللا  

 عنه ـ يف ضوال اإلبل حيث خالف ما كان عليه العمل يف عصـر الرســول    
 اخلطـاب ـ رضـي اهللا    حفاظاً عليها ألصحاا، ووالية العهد من أيب بكر لعمر بن

عنهما ـ، وترك اخلالفة شورى بني ستة، وتدوين الدواوين، وعمل السكة للمصلني،  
واختاذ السجن وغري ذلك مما فعله عمر رضي اهللا عنه ملطلق املصلحة فيما مل يرد بـه                 

 21.نص

االستحسان من أدلة السياسة الشرعية ألنه العمل بأقوى الدليلني، بالعمـوم          "
والقياس إذا اطرد، فإن أبا حنيفة ومالكاً يريان ختصيص العموم بأي دليـل             إذا استمر،   

كان من ظاهر أو معىن، ويستحسن مالك أن خيصص باملصلحة، ويستحسـن أبـو              
:  وقال الشاطيب  22".حنيفة أن خيصص بقول الواحد من الصحابة الوارد خبالف القياس         

 23". مقابل دليل كليقاعدة االستحسان عند مالك هي األخذ مبصلحة جزئية يف"
                                                  

إعالم املوقعني عن رب العاملني، حققه حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الفكـر، بـريوت،                : ابن قيم اجلوزية    20
 .273، ص4م، ج1976هـ ـ 1398

 .19،20الطرق احلكمية، حتقيق بشري عيون، : ابن قيم اجلوزية  21
، 2م، ج1959هــ ـ   1378، مصـر،  أحكام القرآن، حتقيق علي البجاوي، طبعة احللـيب : ابن العريب  22

 .755، 754ص
 .16،17، ص1املوافقات يف أصول األحكام، تعليق الشيخ حممد اخلضر حسني، دار الفكر، بريوت، ج  23
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هو أن يكون طرحاً لقياس يـؤدي إىل        : "وقال ابن رشد يف معىن االستحسان     
غلو يف احلكم ومبالغة فيه فعدل عنه يف بعض املواضع ملعىن يؤثر يف احلكم خيتص بـه                 

 24".ذلك املوضع

: االستحسان يف احلقيقة قياسـان    : "وقال مشس األئمة السرخسي من احلنفية     
خفـي قـوي األثـر فيسـمى        : ف األثر فيسمى قياساً، واآلخر    جلي ضعي : أحدمها

، مث  "اسـتحساناً، أي قياسـاً مسـتحسناً فالترجيح باألثر ال باخلفـاء والوضـوح          
 يِريد اُهللا ِبكُم     25"وحاصل عبارام أنه ترك العسر لليسر، وهو أصل الدين        : "يقول

 رسالْي  
26

. 

العدول يف مسألة عن مثـل      : "قولهوفسر الكرخي من احلنفية االستحسـان ب     
 27".ما حكم به يف نظائرها إىل خالفه، لوجه هو األقوى

هذا التعريف يصور أصدق تصوير معىن االستحسان، ويرشـد إىل الفـارق           
يقتضي أن يكون   : بينه وبني املصلحة املرسلة، فإنه نبه إىل االستحسان يف مجيع أنواعه          

كوم فيها على خالف ذلك، وإن قطـع هـذه          للمسـألة اليت حيكم به فيها نظائر حم      
املسألة عن نظائرها واختصاصها حبكمها إمنا هو ملعىن يوجب ذلك غري متحقق يف تلك              

 .النظائر

عموم نص، أو علـة     (إن االستحسان يف كل أنواعه عدول عن قاعدة عامة          
وهذا الدليل قد يكـون     . لدليل شرعي يقتضي ذلك العدول    ) قياس، أو أصل مستنبط   

ساً خفياً، أو نصاً، أو إمجاعاً، أو ضرورة، أو قاعدة رفع احلرج، وإذا كان بعـض                قيا

                                                  
، ونقله أسـتاذنا الشـيخ   139، ص2م، ج1989هـ ـ  1402االعتصام، دار املعرفة، بريوت، : الشاطيب  24

ضمن كتـاب   ) فقه اإلسالمي وعالقته باالستثناء يف التشريع     االستحسان يف ال  : (الدكتور حممد مصطفى شليب   
 .160، 159الفقه اإلسالمي أساس التشريع، الس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة، ص

 .145، ص10م، ج1993هـ ـ 1414املبسوط، دار الكتب العلمية، بريوت،   25
 .185من اآلية : سورة البقرة  26
، اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي، دار الكتب العلميـة، بـريوت،            7 ص ،4كشف األسرار، للبزدوي ج     27

 .212، ص4م، ج1983هـ ـ 1403
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الفقهاء قصر االستحسان على القياس اخلفي يف مقابلة القياس اجللي؛ فإنه يقصد بيـان       
 .نوع منه

وذهب بعض الكتاب احملدثني أن من أنـواع االستحسـان، االستحسـان            
 28.باملصلحة والعرف

دليل شرعي وليس تشريعاً باهلوى والتشهي، يقول بـه         إن االستحسان عمل ب   
احلنفية واملالكية، ويقول به احلنابلة أيضاً على ما حققه اآلمدي، وقد نقل مسائل قـد               

 29.استحسن فيها اإلمام الشافعي كما يف مسألة احلمام والشرب من السقاء

ـ            تخراج والنتيجة أن األئمة مجيعاً يقولون باالستحسان، ويعتدون بـه يف اس
 30.األحكام

 .السياسة هي شرع مغلظ أو التعزير: الرأي الثاين

 .قال ذا الرأي كثري من فقهاء احلنفية

السياسـة تغليظ جزاء جنايٍة هلـا حكْـم        ): "هـ786املتويف  (قال البابريت   
 31".شرعي حسماً ملادة الفساد

 32".السياسة شرع مغلظ: "وقال الطرابلسي

                                                  
والدكتور عبد اهللا حممد محد     . 120السياسة الشرعية والفقه اإلسالمي، ص      : الشيخ الدكتور عبد الرمحن تاج      28

، 223م، ص1990هــ ـ   1410السياسة الشرعية مصدر للتقنني، دار الكتب اجلامعية، طنطا، : القاضي
224. 

السياسـة  : ، والدكتور عبـد القاضـي     210، ص 4لآلمدي، مرجع سابق، ج   : اإلحكام يف أصول األحكام     29
 .231الشرعية، ص

 .130السياسة الشرعية والفقه اإلسالمي ص: الشيخ عبد الرمحن تاج  30
، وأورده  74،  73دده أفندي، ص  ، يف باب قطع الطريق، السياسة الشرعية        424، ص 5العناية شرح اهلداية ج     31

: ، وقـال 15، ص4حاشية ابن عابدين، مرجع سابق، ج" عرفها بعضهم: "بلفظه ابن عابدين دون نسبة بلفظ  
معناه إا داخلة حتت قواعد الشرع وإن مل ينص عليها خبصوصها فإن مدار الشريعة بعد       " حكم شرعي : "وقوله

 ".قواعد اإلميان حسم مواد الفساد لبقاء العامل
) هـ884املتويف  (لعالء الدين أيب احلسن علي الطرابلسي       : معني احلكام فيما يتردد بني اخلصمني من األحكام         32

 .74السياسة الشرعية، ص : ، دده أفندي169ص
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ليه الوالة واحلكام من العقوبات القاسية اليت يقصد        ويقصدون بذلك ما يلجأ إ    
به الردع والزجر وسد أبواب الفنت والشرور، إن اقتضت مصلحة األمة وصيانة اتمع             
االلتجاء إىل هذا التغليظ، ليكونوا بذلك يف سعة من تدبري شئون األمة بالقضاء علـى               

 .الفساد وأربابه يف اتمع

بزيادة العقوبة عن القدر املناسب للجرمية الـيت مل         وهذا التغليظ إما أن يكون      
يرد فيها تقدير عن الشارع، كأن تقع جرمية مل يقدر هلا الشارع عقوبـة، وتكـون                
العقوبة املناسبة هلا عشر جلدات فيجعلها ويل األمر عشرين أو ثالثني كما فعل عمـر               

 ضربه يف اليوم األول  بن اخلطاب عندما زور خامته وأخذ به شيء من بيت املال، حيث           
وإما أن يكون بإضافة عقوبة أخرى      . مائة جلدة، ويف اليوم الثاين مائة، ويف الثالث مائة        

إىل العقوبة املقدرة، سواء ورد ذه اإلضافة نص من الشارع أو مل يرد، هـذا هـو                 
ة ال جيمع بني اجللد والتغريب إال يف جرمي       : املفهوم من كالم فقهاء احلنفية حني يقولون      

الزنا، إال أن يكون ذلك سياسة، وال جيمع بني اجللد والـرجم إال أن يكـون ذلـك              
سياسة، وبناء على هذا يكون جمال السياسة شامالً للجرائم اليت وردت فيها عقوبـة              
مقدرة، وهي احلدود والقصاص، واجلرائم اليت مل يقدر هلا الشارع عقوبـة ووكـل              

فـتح  "عزير، وذهب إىل ذلك الكمال بن اهلمام يف         تقديرها إىل ويل األمر فريى فيها الت      
 33".النهر الفائق"وعمر بن جنيم يف " القدير

إن شرعية هذا التغليظ اليت أشار إليه التعريف املذكور قد اكْتِسبت من بنـاء              
التغليظ على النص وهو دليل شرعي أو على املصلحة املرسلة اليت اقتضتها حاجة األمة،              

 واملفسدين، واملصلحة املرسلة دليل شرعي لدى مجاهري العلماء من          للقضاء على الفساد  
 34.األصوليني والفقهاء

                                                  
 .15، ص4حاشية ابن عابدين ج  33
امعة اإلمام حممـد بـن      املدخل إىل السياسة الشرعية، دار الثقافة والنشر، ج       : الشيخ الدكتور عبد العال عطوة      34

 .25، 24م، ص1993هـ ـ 1414سعود اإلسالمية بالرياض، 
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من غَرق غرقنـاه، ومـن      : "ومن أمثلة التغليظ على النص قول الرسول          
 . حممول على السياسة35"حرق حرقناه

فإحراق علي بن أيب طالب     . 36"إن النـار ال يعذب ا إال اهللا       : "وقوله  
 عنه ـ قوماً من زنادقة اختذوه ِإهلاً للسياسة،وللمبالغة يف الزجر، ولإلمام  ـ رضي اهللا

ذلك إذا دعت املصلحة قتل شهود القصاص بعد الرجوع حممول على السياسة، كما             
: محل على السياسة ما روي يف السارق يف املرة اخلامسة من قوله عليه الصالة والسالم              

 37".فإن عاد فاقتلوه"

الذي يقتضيه الدليل أن األمر بقتله ليس حتماً ولكنـه          : "وزيةقال ابن قيم اجل   
 38".تعزير حبسب املصلحة

جواز الرمي على الكفار وإن تترسوا باملسلمني، وقطع العضو         : ومثل املصلحة 
عند خوف اهلالك بتحميل الضرر اخلـاص لـدفع الضـرر           ) اجلذام(يف مرض اآلكلة    

 39.العام

 :السياسة الشرعية هي التعزير

، وبىن اسـتظهاره هـذا     40 ابن عابدين أن السياسة الشرعية هي التعزير       يرى
 :على أمرين

                                                  
، واحلـديث   43، ص 8أخرجه البيهقي يف السنن الكربى، دار املعرفة، بريوت، مصورة عن طبعة اهلنـد، ج               35

، 7هــ، ج  1399، إرواء الغليل، املكتب اإلسالمي، دمشق،       334، ص 4ضعيف، نصب الراية للزيلعي ج    
 .2223رقم ، حديث 294ص

، 435،  307، ص 2املسند حتقيق أمحد شاكر، دار املعارف، مصـر، ج        . أخرجه اإلمام أمحد عن أيب هريرة       36
 .إسناده صحيح: وقال الشيخ أمحد شاكر

، 262، ص2م، ج1930هــ ـ   1348سنن النسائي، مع حاشية السندي، الطبعة املصرية، األزهريـة،    37
البن الطالع، حتقيق حممد ضياء الـرمحن األعظمـي           اهللا     ، وأقضية رسول  272، ص 8وسنن البيهقي ج  

 .173، 172ص
 .238، 236، ص6معامل السنن للخطايب وذيب السنن البن القيم، مكتبة السنة احملمدية، مصر، ج  38
 .103دده أفندي، السياسة الشرعية، ص  39
 .15، ص4حاشية ابن عابدين ج  40



 31

أن كثرياً من الفقهاء جيعلون السياسة والتعزير مترادفني، فيعطفون أحـدمها           :   األول
ال جيمع بني اجللد والتغريب إال أن يكـون         : على اآلخر يف تعبريهم، فيقولون    

املرغيناين والزيلعي وغريمهـا، بـل إن       ذلك سياسة وتعزيراً، كما عرب بذلك       
 41.صاحب اجلوهرة مسى اجلمع بني اجللد والتغريب تعزيراً، واقتصر على ذلك

أن العقوبة اليت مساها الفقهاء سياسة ال يشترط فيها أن تكـون يف مقابـل               :   والثاين
معصية، بل الشرط أن يكون يف تطبيقها مصلحة، ولو مل توجـد يف مقابلـة               

 أن الفقهاء مسوا نفي عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه لنصر بـن              معصية بدليل 
حجاج من املدينة، عندما افتتنت به النساء جبماله سياسة شرعية، مع أنـه ال              
ذنب له يف مجاله، وال معصية منه يف اتصافه به، وهذا املعىن متحقق يف التعزيز               

ن التعزير لقصد   أيضاً؛ إذ إنه ال يشترط أن يكون يف مقابل معصية، بل قد يكو            
املصلحة أيضاً، كما يف ضرب الصغري الذي بلغ من العمر عشر سنوات على             
ترك الصالة، فإن ترك الصالة منه ليس معصية، وإمنا يضرب علـى تركهـا              

تعويده عليها، حىت إذا بلغ احللم يكون قد ألفها فـال           : لتحقيق مصلحة وهي  
 السياسة والتعزير مـن     تكون ثقيلة على نفسه، وبناء على ذلك فال فرق بني         

 .الناحية املذكورة، فتكون السياسة مرادفة للتعزير

هذا التعريف يف مجعه بني شرع املغلظ والتعزير املتضمن قصد املصلحة تكون            
السياسة يف ضوئه أوسع جماال من  اعتبارها شرعاً مغلظاً فحسب؛ إذ إن العقوبة قـد                

 42.تكون مغلظة، وقد تكون مناسبة

 :املناقشــة

إن قصر السياسة الشرعية على تغليظ العقوبة ميثل جانباً واحداً منها وحصراً            
هلا يف إطار ضيق، إذ السياسة قد تكون بغري التغليظ، وبغري العقوبـة، وقـد تكـون                 

                                                  
 .243، ص2 اآلستانة، جاجلوهرة، شرح القدوري للحدادي، طبع  41
 .32املدخل إىل السياسة الشرعية، ص: الشيخ الدكتور عبد العال عطوة  42
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بتخفيف العقوبة أو تأجيلها أو إسقاطها إذا وجدت موجبات التخفيف أو اإلسـقاط،     
 :وبيان ذلك على النحو التايل

 القتل باملنافقني الذين أظهـروا النفـاق وآذوه وآذوا          ـزل الرسول   مل ين  -
 . يعلم بعضهم بأعياممجاعة املسلمني، وقد كان الرسول 

وقد سئل اإلمام القرطيب وغريه من املفسرين عن احلكمة يف ذلـك،              
 قال لعمر بن اخلطاب     وأجابوا بأجوبة أظهرها ما ثبت يف الصحيحني أنه         

فقد خشي  " أكره أن يتحدث العرب أن حممداً يقتل أصحابه        ":رضي اهللا عنه  
 أن يقع بسبب ذلك تغيري لكثري من األعراب عـن الـدخول يف              الرسول  

اإلسالم، حيث ال يعلمون حكمة قتل الرسول هلم، فإم يأخذونه مبجرد مـا             
 .إن حممداً يقتل أصحابه: يظهر هلم، فيقولون

وغريهم، كما كان يعطي املؤلفـة      وهذا قول علمائنا    : "قال القرطيب   
 43".قلوم مع علمه بسوء اعتقادهم

 تأديب األعرايب الذي بال يف املسـجد، تقـديراً لظـروف     تركه  : ومنها -
بداوته وغالظته، وجهله وحداثة عهده باإلسالم، وهلذا حني هم أصحابه بـه            

ا إمنـا بعثـتم ميسـرين، ومل تبعثـو        : (اهم أن يقطعوا عليه بولته، وقـال      
 44).معسرين

ولو فعل فعلته رجل من أهل احلضر، لوجب أن يعزر ويؤدب، فترك              
 .بل املسقطة للعقوبة أحياناً) الظروف املخففة(التعزير هنا تنبيه على مبدأ 

                                                  
هــ ـ   1407تفسري القرآن العظيم البن كثري، دار املعرفة، بريوت، : ، وانظر199، ص1تفسري القرطيب ج  43

ـ           51، ص 1م، ج 1987 ، 1ـروت، ج ، احملرر الوجيز البن عطية، حتقيق أمحد صـادق املالح، طبعــة بي
 .168ص 

 .168، ص1مسند اإلمام أمحد بن حنبل، طبعة دار صادر، بريوت، ج  44
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: ومنها تأخريه إقامة احلد ملصلحة راجحة، من ذلك ما جاء يف سنن أيب داود              -
 45).ال تقطع األيدي يف السفر: ( قالأن النيب 

فهذا حد من حدود اهللا تعاىل : "قال اإلمام ابن القيم ـ رمحه اهللا ـ    
وقد ى عن إقامته يف الغزو خشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إىل اهللا مـن                 

كما قاله عمـر    . تعطله أو تأخريه من حلوق صاحبه باملشركني محية وغضباً        
ألوزاعي وغريهم  وأبو الدرداء وحذيفة، وقد نص أمحد وإسحاق بن راهوية وا         

من علماء اإلسالم على أن احلدود ال تقام يف أرض العدو، وذكرها أبو القاسم 
ال يقام احلد على مسلم يف أرض العدو، وقد أتـى           : اخلرقي يف خمتصره فقال   

لوال أين مسعت رسول اهللا     : بسر بن أرطأه برجل من الغزاة قد سرق جمنة فقال         
رواه أبو داود).  لقطعت يدكال تقطع األيدي يف الغزو: ( يقول.. 

إن تأخري احلد ملصلحة راجحة، إمـا مـن         : "وقال ابن قيم اجلوزية    
حاجة املسلمني إليه أو من خوف ارتداده وحلوقه بالكفار، وتـأخري احلـد             
العارض أمر وردت به الشريعة، كما يؤخر عن احلامل واملرضع وعن وقـت             

دود فتأخريه ملصـلحة اإلسـالم      احلر والربد واملرض، فهذا تأخري ملصلحة احمل      
 46".أوىل

عثمان بن عفان ـ رضي اهللا عنه  : ومن ذلك ما فعله اخلليفة الثالث   
ـ حني أحل عليه مجاعة من الصحابة أن يقتص من عبيد اهللا بن عمر، الـذي                
دفعه الغضب لقتل اهلرمزان، ااماً له بأنه اشترك يف قتل أبيه، فلم يسـتجب              

 الصحابة ـ رضي اهللا عنهم ـ ال إقراراً لعبيد اهللا على   عثمان إلحلاح هؤالء
فعلته يف قتل امرئ بغري بينة، وال إنكاراً لوجوب القصاص من القاتل، ولكن             
تقديراً للظروف احمليطة باجلماعة اإلسالمية عقب مقتل الفاروق واتقاء لفتنـة           

                                                  
، رقـم  563، ص4م، ج1969هـ ـ  1398سنن أيب داود، حتقيق عزت الدعاس، دار احلديث، سوريا،   45

 .أيقطع؟: ، كتاب احلدود، باب الرجل يسرق يف الغزو4408
هــ ـ   1389بط عبد الرمحن الوكيل، دار الكتب احلديثة، مصر إعالم املوقعني عن رب العاملني، حتقيق وض  46

 .9، ص3م، ج1969
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بيـد اهللا   أخشى إن قتلت ع   : قد يتطاير شررها لو قتل عبيد اهللا ويف هذا يقول         
 47.أن يقول الناس قتل عمر أمس، ويقتل ابنه اليوم

 

 :السياسة هي املصلحة فيما مل يرد فيه دليل جزئي: الرأي الثالث

 :قال به بعض فقهاء احلنابلة وبعض فقهاء احلنفية 

السياسة ما كـان     "):هـ513املتوىف  (قال اإلمام ابن عقيل الفقيه احلنبلي        -
رب إىل الصالح وأبعد عن الفسـاد وإن مل يضـعه           فعالً يكون معه الناس أق    

 48".، وال نزل به وحيالرسول  

إن السياسة هي    "):هـ970الفقيه احلنفي املتوىف    (وقال زين الدين بن جنيم       -
 49"فعل شيء من احلاكم ملصلحة يراها، وإن مل يرد ذا الفعل دليل جزئـي             

 الفقهاء علـى احلـدود      يتميز هذا الرأي بأنه ال يقصر السياسة الشرعية عند        
والتعزيرات بل يشمل مجيع األحكام اليت حتقق مصلحة األمة أفراداً ومجاعات،           
مما مل يرد فيه دليل جزئي، وكانت متفقة مع مقاصد الشريعة واألدلة العامـة              
والقواعد الكلية يف الشريعة أي بتطبيـق أحكام استنبطت بواسـطة أسـس            

 املرسلة، وسد الـذرائع، واالستحسـان،       سليمة أقرا الشريعة مثل املصاحل    
. والعرف، واالستصحاب، واإلباحة األصلية، وذلك فيما مل يرد فيـه نـص           

فوالة األمر يف كل زمان ومكان عليهم حتقيق املصلحة العامة لألمة يف ظـل              
الشريعة حني تعترضهم يف سياسة األمور وقائع وحوادث ال جيدون هلا نصاً يف             

نة النبوية املطهرة، وذلك باستنباط األحكام اليت حتقـق         القرآن الكرمي أو الس   
 50.هذه املصلحة بواسطة األدلة السابقة مث تطبيقها وتنفيذها

                                                  
 .239، ص4، ج4تاريخ األمم وامللوك للطربي، حتقيق حممد أبو الفضل، مصر، دار املعارف، ط  47
 .12الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، : ابن القيم  48
 .11، ص5كر، بريوت، جالبحر الرائق شرح كرت الدقائق، دار الف: ابن جنيم  49
 .31، 27السياسة الشرعية والفقه اإلسالمي، ص: الشيخ عبد الرمحن تاج  50
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 :املناقشة

 :يالحظ على هذا الرأي مالحظتان 

هي اعتبار أن السياسة الشرعية فعل شيء من احلاكم ملصلحة يراها، سـواء             :  األوىل
 أو اإلمجاع أم مل يرد، مع أنـه عنـد           ورد به نص خاص يف الكتاب أو السنة       

ورود النص فليس للحاكم سوى تطبيق النص، وفعله حينئذ ليس مبنياً علـى             
مصلحة رآها، وإمنا هو مبين على النص ال غري، فالتعريف الصحيح للسياسـة             
الشرعية جيب أن يكون مقصوراً على ما مل يرد فيه نص صريح كما قـال ـ   

السياسة فعل شيء مـن احلـاكم   : "عال عطوةحبق ـ الشيخ الدكتور عبد ال 
 51".ملصلحة يراها فيما مل يرد فيه نص خاص

هي أن الفقهاء يستعملون كلمة السياسة أيضاً يف جمال األحكام اليت من شأا             :  الثانية
أال تبقى على وجه واحد، بل ختتلف بـاختالف العصـور، وتـتغري بـتغري               

 :ألحكام نوعاناألحوال، وتتبدل بتبدل املصاحل، وهذه ا

أحكام تكون ثابتة من أول األمر بعرف أو مصلحة مرسلة، أو           : النوع األول 
غريمها مث يتغري العرف أو تتبدل املصلحة تبعاً لـتغري األزمنـة            
واألمكنة والبيئات فيتغري احلكم تبعاً لذلك، مثل تعدد املصاحف         
يف صدر اإلسالم فقد كان من اجلائز لكل من يريد من الصحابة            
أن يكتب مصحفاً أن يكتبه، فلما انتفت املصـلحة يف ذلـك            
 .بسبب االختالف يف القراءة، أمر عثمان حبرقها وعدم تعددها

أحكام تكون ثابتة يف أول نشأا بنص جاء موافقـاً لعـرف            : النوع الثاين 
موجود وقت نزول التشريع أو معلالً بعلة، أو مؤقتاً بوقت، أو           

 مرتبطاً مبصـلحة معينـة مث يـتغري         مقيداً حبال من األحوال أو    
العرف، أو تزول العلة وينتهي الوقت الذي وقت به احلكم، أو           
تتغري احلال اليت قيد ا احلكم أو تنتفي املصلحة املعينة اليت ربط            

                                                  
 .44املدخل إىل السياسة الشرعية، مرجع سابق، ص  51



 36

احلكم ا، وعندئذ يتغري احلكم تبعاً لذلك كله كمـا تقضـي            
 :بذلك القواعد العامة يف الشريعة، وأمثال ذلك

:  احلكم الذي جاء موافقاً لعرف وقت نزول التشريع مث تغري العـرف            مثال -
بيع احلنطة مبثلها كيال، وبيع الذهب والفضة مبثلهما وزناً، الثابت بقوله عليه            

 فإن املقصـود مـن      52احلديث..) الرب بالرب كيالً بكيل   (ن: الصالة والسالم 
ريـق التسـوية    اشتراط الكيل والوزن حتقيق املساواة بني البدلني، وكـان ط         

املتعارف عليه وقت تشريع احلكم هو الكيل يف احلنطة، والوزن يف النقدين، مث             
تطاول الزمن فجد عرف آخر يف حتقيق التسوية، فأصبحت احلنطـة تبـاع             
بالوزن، والنقود املصكوكة من الذهب والفضة تباع بالعدد، فأصبح الـدينار           

ينار، وبأربع قطع من ربع     من الذهب يباع يف األسواق بقطعتني من نصف الد        
الدينار، كذلك الدرهم من الفضة مع نصف وربعه، فتغري احلكم من عـدم             
اجلواز يف رأي أيب يوسف وبعض الفقهاء وخالفهم كثري من الفقهاء يف ذلك             
ذهاباً إىل أن ما نص على كونه مكيالً فهو مكيل أبداً، وما نص على كونـه                

سياسة (هاء رأي أيب يوسف ومن معه بأنه        موزوناً فهو موزون أبداً، ومسى الفق     
 ).شرعية

إعطاء املؤلفة قلوم سهماً من مال الزكاة       : مثال احلكم املعلل مث زالت العلة      -
فإنه كان مبنياً على ضـعف   53 .. والْمؤلَّفِة قُلُوبهم .. : الثابتة بقوله تعاىل

املسـلمون يف قـوة     املسلمني يف أول نشأة اإلسالم، فلما زالت العلة وأصبح          
ومنعة أسقط عمر بن اخلطاب هذا احلكم وحرمهم من هذا السهم، إذ مل تبق              

 54.حاجة بعد ذلك إىل التأليف، وقد مسى الفقهاء فعل عمر سياسة شرعية

تقسيم األراضي اليت   : ومثال احلكم املرتبط مبصلحة معينة مث انتفت املصلحة        -
 واعلَموا أنما غَِنمتم ِمـن      : عاىلفتحت عنوة على الفاحتني، الثابت بقوله ت      

                                                  
 .291، ص5السنن الكربى، مصدر سابق، ج: البيهقي  52
 .60من اآلية : سورة التوبة  53
 .14، ص2فتح القدير ج  54
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 .. شيٍء فَأنَّ هللا خمسه وِللرسوِل
فإنه كان مبنياً على املصلحة، إذ كان  55

سواد املسلمني يف أول اإلسالم يف حال من الفقر تستدعي هذا التقسيم فكان             
مني، يف التقسيم مصلحة، فلما انتفت املصلحة بسبب اليسر الذي أصاب املسل          

رأى عمر عدم التقسيم، ووجد أن مصلحة األمة يف ذلك مع فرض اخلـراج              
على األرض، ليكون مورداً دائماً للدولة، تنفق منه على مصـاحلها العامـة             
املتجددة ووافق جملس شورى عمر على ذلك، وقد مسى الفقهاء فعل عمر هذا             

 56.سياسة شرعية

املنع من إمساك   : ريت تلك احلال  ومثال احلكم املقيد حبال من األحوال مث تغ        -
مالك : " عندما سأله أحد الصحابة عن إمساكها      اإلبل الضالة الثابت بقوله     

" وهلا؟ معها حذاؤها وسقاؤها، ترد املاء، وتأكل الشـجر، حىت تلقى رـا           
فإن املنع من اإلمساك كان هذا حبال مراقبة الناس رم وضـمائرهم، فـال              

فلما تغري احلال، تغري احلكم فأمر عثمان رجـال         يعتدون على أموال غريهم،     
الشرطة بإمساكها وتعريفها إىل أن حيضر صاحبها فيأخذها، أو تباع وحيفـظ            
مثنها يف بيت املال إىل أن يظهر صاحبها، وقد مسى الفقهاء فعل عثمان هـذا               

 57.سياسة شرعية

لنوع من ووجود النص يف هذا ا  . هذه األحكام قد اعتربها الفقهاء من السياسة      
األحكام ال خيرجها عن نطاق السياسة الشرعية، ألن األحكام يف هذا النوع تقوم على              
رعاية املصلحة، وما جاء فيه من النصوص مبين على رعاية املصلحة، وعلى اعتبارهـا              
عند تغري املصاحل، واألعراف، واألزمان، والبيئات، فهذه النصوص تدعو إىل حتكـيم            

مة ودعت ظروف احلياة إليها، مبا أشارت إليه مـن علـة أو             املصلحة إذا احتاجت األ   
مصلحة خاصة معينة أو عرف جارته وقت التشريع، أو زمن مؤقت، فإن معىن هـذه               
اإلشارة أن يتغري احلكم تبعاً لتغري ذلك كله، حتقيقاً للمصلحة املترتبة على هذا الـتغري،   

                                                  
 .41ية من اآل: سورة األنفال  55
 .24اخلراج، الطبعة السلفية، مصر، ص: أبو يوسف  56
 .387، ص5، نيل األوطار للشوكاين ج266، ص2تنوير احلوالك شرح موطأ مالك للسيوطي، ج  57



 38

ة، وهي رعايـة املصـلحة     فهذا النوع من األحكام تربطه بالنوع األول وحدة خاص        
 .وبناء األحكام عليها، لذا كان النوعان من باب السياسة

إن تعريفي ابن عقيل وابن جنيم غري جامعني لعدم مشوهلما هذا النـوع مـن               
 .األحكام، فيكون التعريف أخص من املعرف

ويرى الشيخ الدكتور عبد العال عطوة إضافة قيد جيعله شـامالً هلذا النـوع             
فعل شيء من احلاكم ملصلحة     : "ام وينتهي إىل تعريف السياسة الشرعية بأا      من األحك 

يراها، مما مل يرد فيه نص خاص، ويف األمور اليت من شأا أال تبقى على وجه واحد،                 
 58".بل تتغري وتتبدل تبعاً لتغري الظروف واألحوال واألزمان واألمكنة واملصاحل

                                                  
السياسة الشرعية مصـدر    : ، وانظر الدكتور عبد اهللا حممد القاضي      53،  52املدخل إىل السياسة الشرعية، ص      58

 .36، 35م، ص 1989هـ ـ 1410طبيق، رسالة دكتوراه، طبعت مبصر، التقنني بني النظرية والت
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 المبحث الثاني

 في العصر الحديثعلم السياسة الشرعية 

 :قال الشيخ عبد الوهاب خالف ـ رمحه اهللا ـ

)  للميالد 1923ديسمرب سنة   ( للهجرة   1342يف شهر مجادى األوىل سنة      "
ابتدأت الدراسة يف قسم التخصص بالقضاء الشرعي للعلماء املختارين مـن خرجيـي             

 .مدرسة القضاء واألزهر املعمور

 مادة من املواد اليت قررت دراستها وكان من حسن حظي أن عهد إيلّ بدراسة
 .يف هذا القسم وهي السياسة الشرعية

بدأنا يف دراسة هذا العلم الناشئ الذي مل يدرس من قبل فيما نعلم وليــس               
بني أيدينا سوى منهج دروسه الذي ينتظم عدة حبوث يف خمتلف الشؤون ال تظهر بينها      

 .لم الواحدوحدة جامعة، وال ِصالت ترتبها ترتيب مسائل الع

هلذا عنينا أول دراستنا بنظرة عامة نستكشف ا الوحدة اليت ألفت بني هذه             
البحوث، والصلة اليت نظمتها بعنوان واحد؛ لنتعرف الرسم الذي حيدد علم السياسـة             

 59".الشرعية، ومنيز موضوع البحث فيه، ونقف على الغاية اليت يوصل إليها

محه اهللا ـ الفضل يف وضع لبنـات   لفضيلة الشيخ عبد الوهاب خالف ـ ر 
 60.هذا العلم يف العصر احلديث، فكان صاحب الريادة يف تأسيسه وتأصيله

 

 
                                                  

 .5م، ص1997هـ ـ 1418السياسة الشرعية، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة السادسة،   59
يف جملة احملامـاة  " السياسة الشرعية أو نظام الدولة اإلسالمية"هذا ما أطلق عليه عند نشر حلقات كتابه بعنوان            60

إن كان ابن : "م، وقالوا1930هـ ـ نوفمرب  1349، مجادى اآلخرة 2، العدد2 السنة ،100الشرعية ص
خلدون أول من وضع علم االجتماع، فاألستاذ خالف أول من وضع السياسة الشرعية ذلك الوضع العلمـي                 

 ..".احلديث
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 :تعريفه، وموضوعه، وغايته

ـ    علم السياسة الشرعية علم : "قال الشيخ عبد الوهاب خالف ـ رمحه اهللا 
 تتفق وأصول   يبحث فيه عما تدبر به شؤون الدولة اإلسالمية من القوانني والنظم اليت           

 اإلسالم، وإن مل يقم على تدبري دليل خاص،

من حيث مطابقتها ألصـول     . النظم والقوانني اليت تتطلبها شؤون الدولة     : وموضوعه
 .الدين، وحتقيقها مصاحل الناس، وحاجام

الوصول إىل تدبري شؤون الدولة اإلسالمية بنظم دينها، واإلبانة عن كفاية            : وغايتـه
ياسة العادلة، وتقبله رعاية مصاحل الناس يف خمتلف العصـور          اإلسالم بالس 

 61".والبلدان

ويعد من أبواب السياسة الشرعية أن خيتار ويل األمر أحد الوجوه اجلـائزة يف       
إن "املسألة الواحدة حسبما يرى من اخلرية واملصلحة لألمة عمالً بالقاعـدة الفقهيـة              

 .62"تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحة

 : اخلالصة
إن احلكم الذي تقتضيه حاجة األمة يعد سياسة شرعية معتربة إذا توافر فيـه              

 : أمران

أن يكون متفقاً مع روح الشريعة معتمداً على قواعدها الكليـة ومبادئهـا             :    األول
األساسية، وهي قواعد حمكمة ال تقبل التغيري والتبديل بـاختالف األمـم            

 .والعصور

                                                  
السياسة الشرعية  ) رشيخ األزه (، وانظر يف نفس املعىن الشيخ الدكتور عبد الرمحن تاج           7السياسة الشرعية ص    61

: ، والدكتور عبد اهللا حممد القاضي     20السياسة الشرعية ص  : ، والشيخ حممد البنا   10،  8والفقه اإلسالمي ص  
 .36السياسة الشرعية مصدر التقنني، مرجع سابق، ص

ئر؛ األشـباه والنظـا   : ، وابن جنيم  83األشباه والنظائر يف الفروع الفقهية، دار الفكر، بريوت، ص        : السيوطي  62
 .137م، ص1983هـ ـ 1403حتقيق وتقدمي حممد مطيع احلافظ، دار الفكر، دمشق، 
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ض مناقضة حقيقية دليالً من أدلة الشـريعة التفصيلية الـيت تثبـت            أال يناق :    الثاين
شريعة عامة للناس عامة يف مجيع األزمان واألحوال مما جـاء يف القـرآن أو               

 63.السنة، أو مها معاً، أو أمجع املسلمون على خالفه

 :موضوع علم السياسة الشرعية

 األحكام والنظم إن علم السياسة الشرعية ـ وهو العلم الذي يبحث فيه عن 
اليت تدار ا شؤون األمة مبا حيقق مصلحتها ويكون متفقـاً مـع أحكـام الشـريعة                 
وقواعدها العامة ـ يقتضي وجود سائس، وهو احلاكم، سواء كان خليفة، أو ملكاً أو  
أمرياً، أو واليا، ويقتضي وجود مسوس، وهم أفراد الرعية احملكومني، وشيئاً تساس به             

ظم واألحكام اليت تدبر ا شؤون هؤالء احملكومني يف إطـار واليـات             األمة، وهو الن  
الوزارة، واإلمارة على األقاليم    : متمايزة، ختتص كل والية مبرفق من مرافق الدولة، مثل        

والبلدان، وإمارة اجليش، ووالية املظامل، ووالية احلسبة، ووالية القضاء، وغريها مـن            
. إىل مثاين عشرة والية   " األحكام السلطانية : " كتابه الواليات اليت أوصلها املاوردي يف    

 :وبناء على ذلك تكون مباحث علم السياسة الشرعية وموضوعاته على النحو التايل

الوقائع املتعلقة بعالقة احلاكمني باحملكومني، بتحديد سلطة احلـاكم، وبيـان            -1
ـ          ة يف  حقوقه وواجباته، وحقوق األفراد وواجبام، وبيان السـلطات املختلف

نظـام  : الدولة، من قضائية، وتنفيذية، وغريها، وهذه املباحث أطلق عليها اسم         
السياسة الدسـتورية   : احلكم يف اإلسالم، ويطلق عليها بعض العلماء املعاصرين       

 .القانون الدستوري: الشرعية، ويقابلها يف القوانني الوضعية

لـدول يف حـاليت السـلم       الوقائع املتعلقة بعالقة الدولة اإلسالمية بغريها من ا        -2
النظام الدويل يف اإلسالم، ويسـميها      : واحلرب، وقد أطلق على هذه املباحث     

السياسة اخلارجية يف اإلسالم، ويسميها بعـض       : بعض العلماء املعاصرين باسم   

                                                  
حبث يف الفقه اإلسالمي، منشور يف سلسلة دراسـات         ): شيخ األزهر السابق  (الشيخ جاد احلق علي جاد احلق         63

، 69 الثالـث، ص   يف احلضارة اإلسالمية مبناسبة القرن اخلامس عشر، طبعة اهليئة العامة للكتاب، مصر، الد            
 .39السياسة الشرعية مصدر التقنني، ص: الدكتور عبد اهللا حممد القاضي
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السياسة الدولية يف اإلسالم، ويقابل هذه املباحـث يف القـوانني           : آخر باسم 
 .القانون الدويل العام: الوضعية

الوقائع املتعلقة بالضرائب وجباية األموال، وموارد الدولة ومصارفها، ونظـام           -3
النظام املايل يف اإلسالم، ويسميها : بيت املال، وقد أطلق على هذه املباحث اسم   

السياسة املالية يف اإلسالم، ويقابل هذه املباحـث يف القـوانني           : البعض باسم 
 .يةالقانون املايل، أو علم املال: الوضعية

الوقائع املتعلقة بتداول املال، وكيفية تنظيم استثماره، وقد أطلق علـى هـذه              -4
السياسـة  : النظام االقتصادي يف اإلسالم، ويسميها البعض باسم      : املباحث اسم 

علـم  : االقتصادية يف اإلسالم، ويقابل هذه املباحـث يف القـوانني الوضـعية       
 .االقتصاد

وطرق القضاء، واإلثبات، وقد أطلق على هذه       الوقائع املتعلقة بالنظم القضائية،      -5
علـم  : املباحث اسم السياسة القضائية يف اإلسالم، ويسميها الـبعض باسـم          

قانون املرافعات، وقـانون    : القضاء، ويقابل هذه املباحث يف القوانني الوضعية      
 .اإلثبات، وبعض مباحث القانون الدستوري

 :ومما جيدر التنبيه عليه هو

ل علم السياسة الشرعية ليست قاصرة على وقـائع هـذه           أن مباحث ومسائ  
األنواع اخلمسة، بل تشمل كل الوقائع اليت مل ينص على حكمها يف الكتاب والسنة أو           

 .اإلمجاع، وال يوجد هلا نظري ثبت حكمه بأحدها نقيسه عليها

وإمنا جرى االقتصار على ذكر هذه األنواع اخلمسة ألا أكثر ما جتري فيـه              
 الشرعية، وقلما جتد يف غريها وقائع ال نص علـى حكمهـا، كـالطالق،               السياسة

 .واملواريث، والوصايا، فاملنصوص على هذه القضايا أكثر من غري املنصوص

ومثة سبب آخر يف االقتصار على هذه األنواع اخلمسـة، وهـو أن أكثـر               
 من الـوالة  حاجـات األمة تقع يف دائرة هذه األنواع اخلمسة، ووالة األمور يف األمة        

واحلكام حيتاجون إىل أحكام هذه الوقائع، لسياسة الرعية وتدبري شؤوا ا، ومـن مث              
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، وألفت فيها الكتب اليت حتمل      64مسيت أحكام وقائع هذه األنواع باألحكام السلطانية      
األحكام السلطانية للماوردي الشافعي، واألحكـام      : هذا العنوان، أو ما يقاربه، مثل     

قاضي أيب يعلى الفراء احلنبلي، وسراج امللوك للطرطوشي املالكي، ويضعها          السلطانية لل 
 .املصنفون للكتب حتت عنوان السياسة الشرعية

 :العالقة بني الفقه والسياسة الشرعية

العلم باألحكـام الشـرعية العمليـة       : يعرف الفقهاء واألصوليون الفقه بأنه    
الكتاب والسنة، واإلمجاع، والقيـاس،     : املكتسبة من أدلتها التفصيلية، هذه األدلة هي      

وسبق أن بينا أن أحكام الوقائع اليت ال نص فيها، أو قياس، أو اليت ورد فيهـا نـص،         
ولكن من شأا التغري والتبدل ـ بإشارة النصوص اليت تفيد ذلك التغري والتبدل ـ أنه   

اء األحكام عليها، يثبت احلكم فيها بقواعد عامة، وأدلة اعترفت الشريعة بصالحيتها لبن  
واستنباط احلكم بواسطتها، مثل املصـاحل املرسـلة، وسـد الـذرائع، والعـرف،              

 .واالستحسان

فإن جرينا على أن غري األدلة األربعة من املصاحل املرسلة وغريها راجعـة إىل              
الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس، كانـت األحكـام الثابتـة          : األدلة األربعة، وهي  

لفقه، وتكون السياسة الشرعية حينئذ جزءاً من الفقه، وتكون النسـبة           بواسطتها من ا  
بني الفقه والسياسة الشرعية العموم واخلصوص الوجهي، جيتمعان يف األحكام الثابتـة            
بغري األدلة األربعة، وهي أحكام السياسة الشرعية، وينفرد الفقه يف األحكـام الثابتـة            

 .باألدلة األربعة

صاحل املرسلة، وسد الذرائع، وغريمها، ليست راجعة إىل        وإن جرينا على أن امل    
األدلة األربعة التفصيلية، وإمنا هي أمارات أو قواعد عامة مستقلة وضـعها الشـارع              
إلثبات األحكام فيما ال نص فيه، كانت احلكام الثابتة ا غري راجعة إىل الفقه، وتكون       

ة علم بعلم آخر، وليسـت عالقـة        النسبة حينئذ بني الفقه والسياسة الشرعية هي نسب       

                                                  
أي األحكام اليت حيتاج إليها الوالة واحلكام، وعرب عنهم بالسالطني، لداللة لفظ السلطان على القوة والشوكة                  64

 .74، 73حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم، ص. والقدرة على التسلط على غريه
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موضوعات بعلم واحد، والذي يرجح النظر أن غري األدلة األربعة من املصاحل املرسـلة      
وغريها راجعة إىل األدلة األربعة، من حيث حجيتها، واعتبارهـا طريقـاً السـتنباط              
األحكام، كما رجح ذلك كثري من األصوليني، فتكون السياسة الشرعية حينئذ جـزءاً    

 .الفقه، كما قدمنا آنفاًمن 

 :قد يقــال

السياسـة  : إذا كانت السياسة الشرعية جزءاً من الفقه، فلماذا مسيت باسـم          
 .الشرعية وجعلت علما مستقالً؟

 :اجلــواب

إن تسمية هذا النوع من األحكام باسم السياسة الشرعية، أمر اصـطالحي،            
حكام، فإن معىن السياسـة يف      روعي فيه املناسبة بني لفظ السياسة وهذا النوع من األ         

تدبري الشيء مبا يصلحه، وهذا املعىن متحقق يف هذا النوع مـن احلكـام، ألن               : اللغة
معظم أحكام هذا النوع حيتاج إليها احلكام ووالة األمور يف تدبري شؤون األمة علـى               
ا وجه حيقق املصلحة هلا، وحتقيق املصلحة لألمة هو الركن األساس الذي يقوم عليه هذ             

 .النوع من األحكام

 :أما إفرادها بالبحث يف علم مستقل فريجع إىل األمور اآلتية

أن أحكام السياسة الشرعية يربطها اجتاه خاص، جيعلها متميزة عن غريها من             -1
األحكام الفقهية، وهو مراعاة املصلحة يف استنباط األحكام اليت تـدبر ـا             

مها، أو اليت مـن شـأا أن        شؤون األمة ملا جيد من وقائع مل ينص على حك         
واالجتاه اخلاص الذي نعنيه هو موضوع علم السياسة الشرعية،         . تتغري وتتبدل 

وهو الذي بيناه سابقاً، ومن املقرر لدى املصنفني أن العلوم تتمـايز بتمـايز              
 .موضوعاا ومسائلها

أن إفراد مسائل السياسة الشرعية بالبحث يف علم مستقل ييسـر دراسـتها              -2
الطالع عليها، ويف ذلك عون كبري للدارسني والباحثني، وال بدع يف           وسبل ا 

هذا، فقد سلخت أجزاء من الفقه، تربطها وحدة خاصة، وتتميز مسـائلها            
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وموضوعاا بطابع خاص، وأفردت بالبحث يف علوم مستقلة قائمة بـذاا           
علم الفرائض واملواريث، وعلم التوثيقات الشـرعية، وعلم القضـاء،         : مثل
إن هذه العلوم أجزاء من الفقه، وأفردت بعلوم مستقلة، تسهيال للبحـث،            ف

 .وتيسرياً على الدارسني

أن بعض الفقهاء قد أمهل الكالم على مباحث هذا النوع من األحكام، وقصر              -3
البعض اآلخر منهم فلم يستوعب الكالم عليها، لذلك أفرد هلا بعض الفقهاء            

 65.السلطانية، وباسم السياسة الشرعيةاألحكام : كتباً خاصة، تعرف باسم

وأحب أن أنبه إىل أن ما يذكر يف هذه الكتب من أحكام فقهية مقصود بـه                
ربط ما جاء من أحكام فقهية ثابتة بأحكام السياسـة الشـرعية، توطئـة لبحثهـا،               
ومدخالً هلا، وذلك الرتباطهما مبوضوع واحد، ففي كتاب اخلراج لإلمام أيب يوسف            

يفة يتعرض لبيان ثبوت اخلراج باالجتهاد من عمر ـ رضي اهللا عنه ـ   صاحب أيب حن
وموافقة مستشاريه، وهو يعين أنه ثابت عن طريق السياسة الشرعية، كما يذكر بعض             

 .أحكام اخلراج الفقهية أيضاً

كما أن كتب الفقه اليت ألفها فقهاؤنا القدامى ـ رمحهم اهللا ورضي عنهم ـ   
هية، واألحكام السياسية دون متييز بينها، ولعل اهللا سبحانه         اشتملت على األحكام الفق   

وتعاىل يوفق بعض الفقهاء املعاصرين جلمع مسائل السياسة الشرعية من بطون كتـب             
 .الفقه وإفرادها بكتب مستقلة ففي ذلك فائدة علمية كربى، ونسأل اهللا تعاىل التوفيق

 :فائدة السياسة الشرعية

اها فيما سبق فائدة عظمى، ومنفعة جليلـة، وهـي          للسياسة الشرعية اليت بين   
مسايرة للتطورات االجتماعية، والوفاء مبطالب احلياة املتجـددة، وذلـك باسـتنباط            
األحكام ملا جيد من احلوادث والوقائع اليت ال جند حلكمها نصاً، أو إمجاعاً، وال حمللـها     

ق مصلحة األمـة يف     نظرياً ثبت حكمه بنص، أو إمجاع، فنقيسه عليه، على وجه حيق          

                                                  
 .224األحكام السلطانية للماوردي، ص  65
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مجيع األحوال واألزمان واألماكن واتمعات، ويتفق يف الوقت ذاته مع القواعـد يف             
 .الشريعة

واستنباط هذه األحكام يقوم على أسس وقواعد اعترفـت ـا الشـريعة             
لصالحيتها لقيام األحكام عليها واستنباطها األحكام بواسطتها، مثل املصاحل املرسـلة،          

 .والعرف، واالستحسانوسد الذرائع، 

أن يهدف احلكم   : وأما اتفاق هذه األحكام مع القواعد العامة للشريعة فمعناه        
املستنبط إىل حتقيق مقصد من املقاصد اخلمسة اليت أتت الشرائع السـماوية خلدمتـها              

الدين، والنفس، والعقل، والنسل، واملال؛ إذ عليها يقوم أمـر          : واحملافظة عليها، وهي  
نيا، وباحملافظة عليها ينتظم شأن األفراد واجلماعات، فمهما تنوعت الشرائع          الدين والد 

 .فإا ترمي بأحكامها إىل احملافظة عليها

فالعامل بالسياسة الشرعية ميكنه ـ جبانب معرفته بالفقه ـ إذا أسند إليـه أي    
اجـة  أمر من األمور العامة لألمة، أن يسري فيه، ويدبر شؤونه مبقتضى الشريعة دون ح             

 . إىل القوانني والسياسات الوضعية، وسيأيت هلذا مزيد بيان إن شاء اهللا تعاىل

 :خنلص إىل ما يأيت

السياسة الشرعية هي األحكام اليت تنظم ا مرافق الدولة، وتدبر ا شـؤون              -1
األمة، مع مراعاة أن تكون متفقة مع روح الشريعة، نازلة على أصوهلا الكلية،             

جتماعية ولو مل يدل عليه شيء من النصوص التفصـيلية          وحمققة أغراضها اال  
فقاعدة رفع احلرج، وقاعـدة الـذرائع،       . اجلزئية الواردة يف الكتاب أو السنة     

ومبدأ الشورى، والرجوع مبعضالت األمور إىل أهل الذكر والرأي هي مـن            
أصول الشريعة احملكمة، ومبادئها العامة اليت جيب أن تعتمد عليها السياسـة            

 .عية، فهي سياسة مبنية على اإلميان بأن أصوهلا وحي من اهللا نعاىلالشر

أن ال تتعارض مع دليل من أدلة الشريعة التفصيلية اليت تثبت تشـريعاً عامـاً                -2
فإذا مل يكن هناك دليل تفصيلي دل علـى         . للناس يف مجيع األزمان واألحوال    

، أو علم أن    خالف حكم السياسة، ولكن كانت املخالفة ظاهرية غري حقيقية        
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ما دل عليه الدليل التفصيلي مل يقصد ليكون تشريعاً عاماً، وإمنا كان حلكمة             
خاصة، وسبب ال وجود له يف غري واقعة احلكم، فال تكون خمالفتـه حينئـذ               

 . خمالفة ألدلة الشرع وأحكام اإلسالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48

 

 

    

 

  

   

  

 

 

 

    

 

  

 



 49

 الفصل الثاني

 

 

 

 

 

 

 

 صلة السياسة الشرعية بالتنمية االقتصادية
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50

 
 
 
 
 
 
 
 



 51

 المبحث األول
 المفهوم اإلسالمي للتنمية وأساسياتها

 :اإلطالق اللغوي للتنمية

، والتنمية هي العمل على إحداث      1هي الزيادة والكثرة  : التنمية لغة من النماء   
 .النماء

 :ة االقتصاديةاإلطالق االصطالحي للتنمي

 Economicاستخدم االقتصاديون الوضـعيون لفـظ التنميـة االقتصـادية     
Development           ًلإلشارة إىل اجلهد املبذول لالرتفاع بالدخل الفردي احلقيقي ارتفاعـا 

تراكميا عن طريق استخدام املوارد البشرية والطبيعية املتاحة استخداماً أكفـأ وأمشـل             
  2.دل أكرب من معدل تزايد السكانبغرض رفع الدخل القومي مبع

إن مفهوم التنمية خيتلف من جمتمع تمع آخر، كما ختتلف مستوياته مـن             "
، 3شعب آلخر، ولذا فمن الصعب جداً إجياد تعريف متفق عليه بني علماء التخصـص             

ولكن املتفق عليه أن للتنمية مسات مشتركة ال ختتلف من جمتمع آلخر، مثل استهداف              
قتصادي، ومثل تعبئة املوارد والطاقات إلجنازها، إال أا من جانـب آخـر             الرخاء اال 

 4".عملية متمايزة من حيث مفهومها وأهدافها
                                                  

، 455ابن منظور، لسان العرب، الدار املصرية للتأليف والترمجة، القاهرة، دون تاريخ، الـد السـادس، ص              1
، واملعجم الوسـيط    1340هـ ص 1419القاموس احمليط، مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسة،       : الفريوزآبادي

 ".ن م و " مادة 956ص
اة األسس الشرعية والدور اإلمنائي والتوزيعي، رسالة دكتوراه من         الزك: الدكتورة نعمت عبد اللطيف مشهور      2

م، منشورات املعهد العاملي للفكـر اإلسـالمي،        1988جامعة القاهرة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية سنة        
 .97م، ص1993هـ ـ 1413الطبعة األوىل 

المي، جملة البحوث الفقهية املعاصرة، العدد      دور الدولة يف التنمية يف ضوء االقتصاد اإلس       : الدكتور شوقي دنيا    3
 .67الرياض، ص) هـ1414ربيع اآلخر ـ مجادى اآلخرة (التاسع عشر 

مباحث يف االقتصاد اإلسالمي من أصول الفقهية، دار النفائس، الطبعة الثانية،           : الدكتور حممد رواس قلعه جي      4
 .157م، ص1977هـ ـ 1417
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زيادة الدخل القومي احلقيقي    "وقد ذهب البعض إىل أن التنمية االقتصادية هي         
 5".للجميع على مدى من الزمن بشكل يسمح له بالتطور ومتابعة االرتقاء

 :لتنميةمصطلحات يف ا

مل يرد تعبري التنمية االقتصادية يف الكتاب والسنة فلم جند يف القرآن الكـرمي              
على كثرة تناوله للسلوك االقتصادي، وإحاطته به، وحثه الدائب علـى ضـرورة أن              
يكون هذا السلوك رشيدا، إن يف جمال اإلنفاق أو يف جمال الكسب واإلنتاج، أو غريمها               

مل جند يف القرآن الكرمي استخداماً ملصطلح النمو أو التنمية يف           من ااالت االقتصادية،    
معرض احلث واألمر، لكنا وجدنا العديد من املصطلحات اليت منها اإلعمار، واالبتغاء            
من فضل اهللا، والسعي يف األرض، وإصالح األرض وعدم إفسادها، ونشدان احليـاة             

وأقرب هذه  . ء والتنمية بكل مظاهرها    وهذه هي وسائل التنمية اليت تنتج الرخا       6.الطيبة
 .التمكني، اإلحياء، العمارة: املصطلحات للعملية التنموية هي

 :التمكني

هو اختاذ قرار وموطن، كما يفيد السيطرة والقدرة على الـتحكم،           : "يف اللغة 
فتمكن باملكان استقر فيه، وأمكنه من الشيء جعل له عليه سـلطانا وقدرة وسـهل              

 7."عليه وتيسر له

 ولقد مكَّـناكم يف األرض وجعلنا لكم فيها معايش قليال          : يقول اهللا تعاىل  
 ما تشكرون 

8
. 

                                                  
مباحث يف االقتصاد اإلسالمي من أصوله الفقهية، دار النفائس، الطبعة الثانية،           : الدكتور حممد رواس قلعه جي      5

 .157م، ص1977هـ ـ 1417
 .76الدكتور شوقي دنيا، دور الدولة يف التنمية، ص  6
 .881،882املعجم الوسيط، ص  7
 .10اآلية : سورة األعراف  8
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، فقد هيأ اهللا لإلنسـان      9أن هذه اآلية تفيد كال املعنيني     " يرى علماء التفسري    
وضع السيطرة على الطبيعة، وطلب منه حتقيق ذلك، أي أنه يكون قد طلب منـه ـ   

 .10"تنمية االقتصاديةبتعبري آخر ـ حتقيق ال

 :اإلحيــاء

يراد بصفة خاصة يف استصالح األراضي وتنميتها، حيث يتم         . أو إحياء املوات  
إعداد األرض امليتة اليت مل تسبق زراعتها، وتعمريها، ومل جير عليهـا ملـك أحـد،                

وعن عمر بـن    . ويئتها، وجعلها صاحلة لالنتفاع ا يف السكن، والزرع، وحنو ذلك         
ما مل تكن من أموال قوم      ) زرع(إن من أحيا أرضاً ميتاً ببنيان أو حرث         : "زيزعبد الع 

ابتاعوها من أمواهلم، أو أحيوا بعضا وتركوا بعضا، فأجز للقوم إحياءهم الذي أحيـوا              
. يف حديث عمر تفسري اإلحيـاء     : "، يعلق أبو عبيد على ذلك بقوله      "ببنيان أو حرث  

وذلك كاشـتقاق ـر، أو      . ياء إمنا هو باملاء   وأصل اإلح . وهو ذكر البنيان واحلرث   
استخراج عني، أو احتفار بئر، فإن فعل من ذلك شيئاً مث ابتىن، أو زرع، أو غـرس،                 

 .11"فذلك إحياء كله

 :العمــارة

 هو أنشأكم مـن األرض      : من أعمر، وأعمره أي جعله آهال، قال تعاىل       "
وجعلكـم   راج قوتكم منها،أي أذن لكم يف عمارا، واستخ  12 واستعمركم فيها 

 أي أسكنكم فيهـا    واستعمركم : وقوله تعاىل. 13ُعّمارها، وعمر عليه أي أغناه
. وأهلمكم عمارا من احلرث، والغرس، وحفر األار، وغريها أي خلقكم لعمارـا           

                                                  
هـ ، الد الثـاين،    1367طفى احلليب، مصر،    الكشاف عن حقائق الترتيل ودقائق التأويل، مص      : الزخمشري  9

 .89ص
 .87م، ص1979اإلسالم والتنمية االقتصادية، دار الفكر العريب، القاهرة، : الدكتور شوقي دنيا  10
هــ ـ   1395األموال حتقيق وتعليق حممد خليل هراس، مكتبة الكليات األزهريـة، القـاهرة،   : أبو عبيد  11

 .369م، ص1975
 .61آلية ا: سورة هود  12
 .282لسان العرب، الد السادس، ص: ابن منظور  13
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تفيـد  ) استعمركم: (أن السني والتاء يف قوله    : ويف التفسري . واالستعمار طلب العمارة  
 14".والطلب املطلق من اهللا تعاىل دليل على الوجوبالطلب، 

يعترب مصطلح العمارة، والتعمري من أصدق املصطلحات تعبرياً عن التنميـة إذ            
حيمل مضمون التنمية االقتصادية، وقد يزيد عنه، فهو وض يف خمتلف جماالت احليـاة     

عناها املتعـارف  اإلنسانية، وإن تناول ـ بصفة أولية ـ جوانب التنمية االقتصادية مب  
ويؤكد ذلـك قـول   .15عليه ـ والذي ال خيرج عن تعظيم عمليات اإلنتاج املختلفة 

ولـيكن نظـرك يف   : "اإلمام علـي بن أيب طالب ـ رضي اهللا عنه ـ لنائبه يف مصر  
. عمارة األرض أبلغ من نظرك يف استخراج اخلراج، ألن ذلك ال يدرك إال بالعمـارة              

 16".أخرب البالدومن طلب اخلراج بغري عمارة 

إن : "كذلك نصيحة قاضي القضاة أيب يوسف ألمري املؤمنني هارون الرشـيد          
العدل وإنصاف املظلوم وجتنب الظلم مع ما يف ذلك من األجر يزيد به اخلراج وتكثر               

 17".به عمارة البالد

يعد مصطلح عمارة البالد أوسع نطاقاً، من عمارة األرض ـ الذي ينصرف  
 .الزراعي ـ وهو أقرب تعبري عن مدلول التنمية االقتصادية الشاملةإىل تنمية القطاع 

إن موضوع التنمية يف املفهوم اإلسالمي هو اإلنسان بكل مقوماته، مبا فيهـا            "
عنصر األموال، فاملستهدف هو ترقية هذه املقومات اإلنسانية وحتسينها، ومحايتها اليت           

والوسـيلة  . والعقل، والنسل، واملال  الدين، والنفس،   : مجعها علماء اإلسالم يف مخس    
إن املفهـوم اإلسـالمي     . لتحقيق ذلك هي نفسها أي اإلنسان مبا لديه من مقومات         

للتنمية يتميز عن املفهوم الوضعي هلا، الذي هو موضـوعها األمـوال، واألشـياء،              
ووسيلتها يف املقام األول هي أيضاً األموال واألشياء، ومن مث فهي تنمية مـا بيـدي                

                                                  
م، 1995هــ ـ   1416اجلامع ألحكام القرآن، دار إحياء التراث العريب، بريوت، الطبعة األوىل، : القرطيب  14

 .56ص
 .85اإلسالم والتنمية االقتصادية، مرجع سابق، ص: الدكتور شوقي دنيا  15
غة، شرح اإلمام حممد عبده، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، بـدون           ج البال ): مجع(الشريف الرضي     16

 .96تاريخ، الد الثالث، ص
 ,111كتاب اخلراج، ضمن موسوعة اخلراج، دار املعرفة، بريوت، بدون تاريخ، ص: أبو يوسف  17
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وقد جر هذا املفهـوم املـادي       . نسان، وهذه تؤدي تلقائياً إىل تنمية اإلنسان نفسه       اإل
للتنمية على اتمعات املعاصرة الكثري من املتاعب واألوزار؛ مما جعل املنصـفني مـن              

. فالسفة الغرب وعلمائه جيأرون بالتحذير من مغبة االنصياع وراء عقيدة توارث النمو           
القتصاد أنفسهم أخذوا يف مؤلفام احلديثة يصرون علـى         حىت إن الكثري من علماء ا     

ضرورة إحداث تغيري جذري يف مفهوم التنمية، وأبعادهـا، وأهـدافها، ووسـائلها،            
وبعضهم أخذ يقترب رويداً رويداً من املفهوم اإلسالمي مؤكداً على أن املستهدف من             

ل حياة أفضل مبا تنطـوي      عملية النمو ال ينبغي أن يكون هو الكثرة والتكاثر املادي، ب          
 18".عليه من أبعاد غري اقتصادية، ال تقل أمهية عن البعد االقتصادي

عمل علـى   : "يعرف الدكتور شوقي دنيا التنمية يف االقتصاد اإلسالمي بأا        
حتقيق أقصى استغالل ممكن للموارد الطبيعية، وأقصى استفادة ممكنة من املوارد البشرية            

سلعية وخدمية ـ وتوزيعها على مجيع األفراد يف اتمع جزءاً  حىت تتوافر املنتجات ـ  
 19".من تلك املنتجات، حيكم نصيب كل فرد مبادئ العدالة الشرعية يف التوزيع

ونرجح تعريف نذير حممد أوهاب يف رسالته للدكتوراه للتنمية االقتصادية يف           
م للمحافظة على الكليات    العمل السلطاين املدعوم مبشاركة األمة، القائ     "أا  : اإلسالم

 ".اخلمس، باستغالل املسخرات الكونية باألساليب املشروعة

 :شرح هذا التعريف كما ورد يف رسالته

نشاط الدولة املنوط ا شرعاً، والقيام به مبقتضـى         : واملراد بالعمل السلطاين  "
 .نيابتها عن األمة يف استثمار خرياا

ل خمتلف امليادين اإلمنائية، اليت حتتاجهـا       لفظ عام، يتناو  : والعمل يف التعريف  
 .األمة

ومشاركة األمة ألن اإلعمار مسؤولية الدولة، والفرد معاً، وهذه املسـؤولية           
قائمة على أساس التعاون بينهما، حبيث يكمل أحدمها اآلخر، وال يستغين أحدمها عن             

                                                  
 .77، 76دور الدولة يف التنمية يف ضوء االقتصاد اإلسالمي، ص: شوقي دنيا. د  18
 .183 شوقي، اإلسالم والتنمية االقتصادية، صدنيا،  19
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بعاد املختلفة الـيت    اآلخر؛ وذلك حتقيقاً للمحافظة على الكليات اخلمس؛ ألا متثل األ         
جاءت مجيع الديانات للمحافظة عليها ليتحقق لإلنسان عزه وكرامته، ويتـوفر لـه             

 .االحتياجات الضرورية منها، واملعاشية، والثقافية

وال يكون ذلك إال باستغالل املسخرات الكونية، واملقصـود ـا املـوارد             
 السموات ومـا يف األرض،       أمل تروا أن اهللا سخر لكم ما يف        : قال تعاىل . الطبيعية

 وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 
20. 

اليت قررا القواعد الشرعية، أو تلك اليت ال تتعـارض          : وباألساليب املشروعة 
 21".معها

 :أساسيات مفهوم التنمية

التنمية عملية عقدية تتسم بالشمول، والتوازن، ودف إىل توفري حد الكفاية           
 .جلميع أفراد اتمع

 :تنمية فريضة إسالميةال

جزء ال يتجزأ من اإلسـالم الـذي قضـى          ) أو التنمية االقتصادية  (التعمري  
باستخالف اهللا اإلنسان يف األرض، ويقتضي واجب اخلالفة حتقيق التقـدم لألفـراد             
واتمع بالسيطرة على املوارد املتاحة يف الكون واليت سخرها اهللا ـ سبحانه وتعاىل ـ 

  ويستخلفكم يف األرض فينظر كيف تعملون : عز وجل خلدمته فقد قال 
22. 

، وعمارة األرض   23"هي تنفيذ أوامر اهللا عز وجل يف شىت ااالت        : واخلالفة"
 .من بني ااالت املأمور ا اإلنسان

                                                  
 .30اآلية : سورة لقمان  20
تنمية املال العام ومحايته يف الفقه والنظام، رسالة دكتوراة يف السياسة الشرعية، من املعهـد العـايل للقضـاء                     21

 .92 ـ 90هـ، خمطوط، ص27/8/1418باململكة العربية السعودية، نوقشت يف 
 .129آلية ا: سورة األعراف  22
 .453م، الد األول، ص1938، املطبعة املصرية، مصر "مفاتيح الغيب"التفسري الكبري املسمى : الرازي  23
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إن التنمية فريضة إسالمية، افترضها اإلسالم على اجلماعة اإلسالمية، وعلـى           
ملسلمة، وال يتحقق اإلسالم عمليـا إال إذا تـوافرت يف           الفرد املسلم، وعلى الدولة ا    

 .اتمع اإلسالمي

تقوم التنمية يف اإلسالم على أسس ثابتة من القرآن والسنة القولية والفعليـة             
 هو الذي جعل لكم األرض ذلوال فامشـوا يف مناكبـها            : : فيقول احلق سبحانه  

 وكلوا من رزقه وإليه النشور 
 يا أيها الذين آمنـوا  : : ه، كما يقول جل شأن24

 كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا اهللا إن كنتم إياه تعبـدون  
فجـاءت   "25

اآليات باألمر املطلق على وجوب األكل، واملقصود باألكل هو االنتفاع مـن مجيـع              
يف اآليات أعم وأوسع من املفهوم املعتاد، فهو أمر باألكل          ) األكل(، أي أن    26"الوجوه

لق االنتفاع، وال يتحقق ذلك إال عن طريق القيام بعمليات اإلنتاج املختلفـة؛         مبعىن مط 
ألن السلعة االقتصادية جيب أن متر مبراحل خمتلفة حىت تصـبح صـاحلة لالسـتهالك               

وهذه املراحل هي مراحل العملية اإلنتاجية، فهي أمر ضمين باإلنتاج، حـىت            . املباشر
 . وهو األكل27يتسىن حتقيق األمر الصريح باالستهالك

إن اهللا تعاىل فرض على العباد االكتساب       ): "رمحه اهللا (وقال اإلمام السرخسي    
:  واهللا تعاىل يقول يف كتابـه العزيـز       . ليستعينوا به على طاعة اهللا تعاىل     . لطلب املعاش 

 وابتغوا من فضل اهللا واذكروا اهللا كثريا 
فجعل االكتساب سبباً للعبادة، وقد . 28

  أنفقوا من طيبات ما كسبتم : : اىلقال اهللا تع
واألمر حقيقة للوجـوب، وال  . 29

يتصور اإلنفاق من املكسوب إال بعد الكسب، وما ال يتوصل إىل إقامة الفرض،إال به              

                                                  
 .15اآلية : سورة امللك  24
 .172اآلية : سورة البقرة  25
 .207اجلامع ألحكام القرآن، الد الثاين، ص: القرطيب  26
 .83، 82ية، صاإلسالم والتنمية االقتصاد: شوقي دنيا. د  27
 .10اآلية : سورة  اجلمعة  28
 .267اآلية : سورة البقرة  29
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.  إن االسـتهالك ـ مثل اإلنفاق ـ جيب أن يكون من الطيبـات   30".يكون فرضا
، "ن املقصود بالطيب هو احلـالل     إ: "قال مالك : "يقول اإلمام القرطيب يف تفسري اآلية     

إن : "، وقد نص على ذلك اإلمام الشـاطيب إذ قـال          "31هو املستلذ : "وقال الشافعي 
 32".توجيهات اإلسالم ومبادئه تفرض فرضا ضرورة تناول واستخدام الطيبات

إن تنفيذ األمر اإلهلي باألكل من الطيبات يستلزم العمل على التحسني املستمر            
 .فر يف املنتجات ـ الواقعة يف دائرة احلالل ـ كوا طيبة، مستلذةلإلنتاج، حىت يتوا

والتعبري باألكل عن مطلق االنتفاع، تعبري باألهم على ما عداه، ومعىن التـزام             
سياسة التنمية إشباع األهم فاملهم من احلاجات، وعن مفهوم الشكر ـ الذي أمـرت   

الشـكر هـو   : "مام الشاطيبقال اإل" صرف النعمة فيما خلقت له"به اآليات ـ هو  
وهو راجع إىل االنصراف إليـه بالكليـة، أن         . صرف ما أنعم عليك يف مرضاة املنعم      

، فالشكر سلوك   33"يكون جاريا على مقتضى مرضاته حبسب االستطاعة يف كل حال         
فعلي يتبع، فعلى املستخلفني أن يقوموا مبا يناط م من واجب اخلالفـة يف عمـارة                

 34).طلب الكسب فريضة على كل مسلم: (لك قول الرسول األرض كما يؤكد ذ

فالتنمية ـ اليت هي حرب للقضاء على الفقر ـ فرض ديين يتطلب حتقيقهـا    
 35)كاد الفقر يكون كفـراً    : (حسن القيام بالدين، حيث إا عبادة، فعن الرسول         

                                                  
كتاب الكسب وشرحه لإلمام السرخسي، حتقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، مكتب            : حممد بن احلسن الشيباين     30

 .99، 70م، ص1997هـ ـ 1417املطبوعات اإلسالمية حبلب، سورية، 
 .207، الد الثاين، صاجلامع ألحكام القرآن، مرجع سابق  31
 .224هـ، الد الثاين، ص1341املوافقات يف أصول األحكام، املطبعة السلفية، مصر،   32
 .224هـ، الد الثاين، ص1341املوافقات يف أصول األحكام، املطبعة السلفية، مصر،   33
طلب احلالل فريضة بعد    "نية ولفظه    من الطبعة الثا   74: 10" املعجم الكبري "الطرباين يف   : رواه عن ابن مسعود     34

، وذكره   "طلب كسب احلالل فريضة بعد الفريضة     " ولفظه   186: 6" السنن الكربى "، والبيهقي يف    "الفريضة
كتـاب  . يف إسـناده  ) عباد بن كثري الرملـي    ( واحلديث ضعيف لوجود     291: 10اهليثمي يف جممع الزوائد     

 .71الكسب حتقيق أبو غدة، مرجع سابق، ص
.  من طريق أنس   253: 8 و   109،  53: 3" حلية األولياء "، إىل   542: 4اه السيوطي يف اجلامع الصغري      عز  35

و " ضعيف: "418: 4" امليزان"ويزيد الرقاشي يف سنده، قال يف        : (542: 4" قيض القدير "قال املناوي يف    
وفيـه يزيـد    " الشعب"ي يف   ليس بقوي، ورواه عنه أيضاً البيهق     : يف سنده حجاج بن فُرافصة، قال أبو زرعة       "

أن "حديث أيب بكرة    : وهلذا احلديث صحاح تقويه وحتسنه، فمنها     : وقال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة     ). املذكور
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 وقال أبو   .وأن اهللا فرض على العباد االكتساب لطلب املعاش ليستعينوا على طاعة اهللا           
الصـالة  : فقـال . حيث سأله رجل عن أفضل األعمال بعد اإلميان"ذر رضي اهللا عنه    

يعين أكـل   " لوال اخلبز ما عبد اهللا تعاىل     : "فنظر الرجل كاملتعجب، فقال   " وأكل اخلبز 
 . وما جتب الفريضة به فهو فريضة36.اخلرب يقيم صلبه ليتمكن من إقامة الطاعة

مية أحد أساسيات قيام اتمع املسلم، ألن غياب        وعلى ذلك، يصبح أداء التن    
أحد مكوناته العقدية أو السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية يهدد اكتمـال قيـام              

 .اتمع ككل

وكذلك فإن التنمية الشاملة ـ عمارة البالد ـ عملية مستمرة ومتصلة زمنياً   
ة ال تتوقـف، تكفـل      إمنا هي عملية متصـل    . فهي ليست فرضاً على جيل دون جيل      

وعلى ذلك،  . للمجتمع اإلسالمي االستقرار يف ظل الظروف األفضل للحياة اإلنسانية        
فإن واجب العمارة فرض على كل األجيال حىت يترك كل جيل للذي يليـه وضـعاً                

 ببذل اجلهد والعمل، حىت إذا مل يكن للشخص         صاحلاً إلقامة حياة طيبة، ويوصي      
إن قامت على أحـدكم القيامـة، ويف يـداه فسـيلة             : "فائدة قريبة منه بقوله     

 فعلى كل جيل من أجيال املسلمني أن حيقق التنمية يف عصره، ليقـوم              37".فليغرسها
وكان القيام ذا الواجب دافع عمر بـن        . بواجب التكافل مع األجيال التالية من األمة      

ـ    ن حضـر  اخلطاب ـ رضي اهللا عنه ـ عندما رفض تقسيم أراضي الفتوح على م
فعلى كل جيل أن يهتم مبن يأيت بعده مـن          . 38"وماذا يبقى ملن بعد؟   : "القسمة، قائالً 

األجيال، فيحافظ على ما بيده من رؤوس أموال إنتاجية من جهة، ويوسعها ويضيف             

                                                                                                                                              
اللهم إين أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بـك          : كان يدعو حني يصبح ثالثاً، وحني ميسي ثالثاً        النيب    

 يف  74: 3والنسـائي   ) باب ما يقول إذا أصبح    ( كتاب األدب     يف 325: 5رواه أبو داود    " من عذاب القرب  
تعوذ    ، فالرسول   ) يف كتاب االستعاذة من الفقر     262: 8،  )باب التعوذ يف دبر كل صالة     (كتاب السهو   

 .110، 109كتاب الكسب، مرجع سابق، ص" من الكفر والفقر وعذاب النار وفتنة القرب، وقرن بينها
 .136، 70ق، كتاب الكسب، مرجع ساب  36

عن أنس بن مالك، وإسناده صحيح علـى        . 12902، رقم   251، ص 20املسند ج   : اإلمام أمحد بن حنبل     37
 .م1999هـ ـ 1420، 2شرط مسلم، حتقيق شعيب األرناؤوط وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة، ط

ات االحتاد الدويل للبنوك    استراتيجية وتكنيك التنمية االقتصادية يف اإلسالم، مطبوع      : يوسف إبراهيم يوسف  . د  38
 .215م، ص1981هـ ـ 1401اإلسالمية، القاهرة 



 60

وينطبق ذلك ـ بصفة خاصة ـ على االستثمارات اليت ال حتقق   . إليها من جهة أخرى
 .رها االستثمارات يف رأس املال البشريإال عائداً مؤجال، ومن أهم صو

إن التنمية فريضة إسالمية، فهذا على الكفاية، إذا مل تقم ا األمـة             : وإذا قلنا 
 ولقد آتينا داود منا فضال يا جبال أويب معه والطري وألنـا لـه               : قال تعاىل . أمثت
لـون  أن اعمل سـابغات وقدر يف السـرد واعملـوا صاحلاً إين مبا تعم          . احلديد
 بصري 

39
وقد خلص عمر بن اخلطاب نظرة اإلسالم إىل التنمية من خـالل العمـل   . 
واهللا لئن جاءت األعاجم باألعمال، وجئنا بغري عمل، فهم أوىل مبحمد   : (املنتج يف قوله  
 .40)منا يوم القيامة

 :هدف التنمية يف اإلسالم -2

اد اتمع، مـن    يعمل االقتصاد اإلسالمي على حتقيق الرخاء االقتصادي ألفر       
خالل عمليات اإلنتاج املتقدمة ـ وهو اهلدف األساسي يف االقتصاد الوضعي ـ على   
أن يشمل هذا الرخاء كل فرد من أفراد اتمع اإلسالمي، وهو ما يعرف بتحقيق حد               
الكفاية، كحد أدىن لكل فرد يف اتمع اإلسالمي، يضاف إىل هذا اهلـدف املـادي،               

تصاد اإلسالمي، وهو استخدام املنجزات االقتصـادية يف نشـر          اهلدف األساسي لالق  
 والـذي خلـق     : املبادئ والقيم اإلسالمية يف اتمع اإلنساين، ذلك لقوله تعـاىل           

األزواج كلها وجعل لكم من الفلك واألنعام ما تركبون، لتستووا على ظهوره مث             
خر لنا هذا وما كنا له تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي س    

 مقرنني 
41

توضح اآليات تسخري اهللا تعاىل ـ للفلك واألنعام ـ أي وسائل النقـل    . 
ـ وتقاس عليها خمتلف املوارد، خلدمة اإلنسان، واهلدف من التسخري هـو إشـباع              

ومعىن هذه السـيطرة    . احلاجات االقتصادية لإلنسان من خالل السيطرة التامة عليها       
ر من الرخاء االقتصادي كمرحلة أوىل، مث عندما حيقق اإلنسان قمـة            حتقيق أقصى قد  

                                                  
 .11 ـ 10اآليتان رقم : سورة سبأ  39
 .224 ص3الطبقات الكربى، حتقيق ودراسة حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت ج: ابن سعد  40
 .13 ـ 12: سورة الزخرف، اآليتان رقم   41
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جمده االقتصادي يذكر اهللا، ويعترف بفضله ونعمه، بتطبيق ما أراده من مبادئ اخلـري              
 42.والعدل والسالم واحلق يف خمتلف أرجاء األرض

إذن فإن حتقيق اتمع اإلنساين حيث تتوافر املقومـات املاديـة واملقومـات             
 43.قية والروحية لكل فرد يف اتمع املسلم هو اهلدف النهائي لعمـارة الـبالد             األخال

وقد عرب اإلمـام علـي ـ    . ويتم ذلك بتوفري متام الكفاية لكل عضو يف جمتمع املتقني
يا عباد اهللا، إن املتقني حازوا على عاجـل اخلـري   : "رضي اهللا عنه ـ عن ذلك بقوله 

اهم ومل يشاركو أهل الدنيا آخرم، أباح هلـم اهللا          وآجله، شاركوا أهل الدنيا يف دني     
 قل من حرم زينة اهللا اليت أخـرج         : قال اهللا عز وجل   . الدنيا ما كفاهم به وأغناهم    

لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا يف احلياة الدنيا خالصة يوم القيامة              
 كذلك نفصل اآليات لقوم يعلمون 

44
وأكلوهـا  . ما سكنت سكنوا الدنيا بأفضل .

بأفضل مـا أكلت، وشاركوا أهل الدنيا يف دنياهم، فأكلوا معهم من طيبـات مـا               
يأكلون، وشربوا من طيبات ما يشربون، ولبسوا من أفضل ما يلبسون، وسكنوا مـن              
أفضل ما يسكنون، وركبوا من أفضل ما يركبون، وأصابوا لذة الدنيا مع أهل الـدنيا               

نون عليه فيعطيهم ما يتمنون، وال ترد هلم دعوة، وال يـنقص            وهم غداً جريان اهللا يتم    
هلم نصيب من اللذة، فإىل هذا يا عباد اهللا يشتاق من كان له عقل ويعمل له بتقـوى                  

 45".اهللا، وال حول وال قوة إال باهللا

إن هدف التنمية يف هذا املفهوم اإلسالمي ليس جمرد زيادة الدخل القومي، أو             
املتوسط، وإمنا يضاف إىل ذلك حتقيق مسـتوى مرتفع جلميـع          زيادة دخل الفرد يف     

أفراد اتمع، سواء منهم من لديه القدرة على حتقيق ذلك لنفسه، أم من يعجز عـن                

                                                  
 .47م، ص1978هـ ـ 1398م يف عامل االقتصاد، دار الشروق، بريوت، املسل: مالك بن نيب  42
، 48، ص3م، ج1962هــ ـ   1382هذا ديننا، دار الكتب احلديثة، القاهرة، سنة : الشيخ حممد الغزايل  43

 .97اإلسالم والتنمية االقتصادية، مرجع سابق، ص: شوقي دنيا. د: وانظر
 .32اآلية : سورة األعراف  44
 .28 ـ 26ج البالغة، مرجع سابق، الد الثالث، ص): مجع(رضي الشريف ال  45
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ما جاع فقري إال مبـا منـع   "ذلك، ويف ذلك يقول اإلمام علي ـ رضي اهللا عنه ـ   
 46".غين

 شــامل مـن     من هنا فإن التنمية يف اإلسالم هي إحداث تطور حضاري         "
خالل تفاعل متوازن بني العوامل االقتصادية واالجتماعية والعقائدية، يؤدي إىل رفـع            

 47".مستوى حد الكفاية لكل أفراد اتمع بشكل تراكمي مستمر

ختتلـف  "فهدف التنمية يف املفهوم اإلسالمي ذو طابع حركي، فإن الكفاية           
قيق مستويات متزايدة مـن      ويعين ذلك ضرورة حت    48".باختالف الساعات واحلاالت  

الدخل احلقيقي، ومن عناصر القدرة اإلنتاجية، إىل جانب مشاركة الدولة يف إشـباع             
 49.احلاجات األساسية لغري القادرين، وتوفريها لالستقرار واألمن الداخلي واخلارجي

ومن هنا، فإن عملية التنمية املادية ليست غاية يف ذاا، وإمنا هي وسيلة لبلوغ              
حتدد يف إطار القيم العقدية واألخالقية، حيث يصعب من الناحية العلمية فصـل             غاية  

 50.اإلنتاج عن التوزيع

. إن ارتباط اإلنتاج بالتوزيع، ينطوي على مفهوم خاص يف االقتصاد اإلسالمي          
... فهو ليس ارتباطاً مرحليا، خيضع فيه التوزيع لشكل اإلنتاج، كما تدعي املاركسية             

 من جانب واحد، وجيعل التوزيع رهينا بالقوة االقتصادية للفـرد، يف    وهو ليس ارتباطاً  
 لكن ارتباط اإلنتاج والتوزيع، يف املفهـوم        51.إطار من احلرية، كما تذهب الرأمسالية     

تلك العالقة الـيت    . اإلسالمي، يقوم على العالقة التأثريية التبادلية بني اإلنتاج والتوزيع        
                                                  

 .78ج البالغة، الد الرابع، ص  46
التنمية يف إطار العدل االجتماعي، رؤية إسالمية، يف املؤمتر العلمـي الســنوي             : عبد الفتاح عبد الرمحن   . د  47

 .3، صم1983الثالث، جامعة املنصورة، كلية التجارة، القاهرة، أبريل 
 .104املوافقات يف أصول الشريعة، الد األول، ص: الشاطيب  48
الندوة الدولية ملوارد الدولة املالية يف اتمع       (التمويل والتنمية يف إطار اقتصاد إسالمي، يف        : حامت القرنشاوي . د  49

 .8 ـ 6م، ص 1986هـ ـ 1406، القاهرة سنة )احلديث من جهة النظر اإلسالمية
اآلثار االقتصادية واالجتماعية لإلنفاق يف اإلسالم، مؤسسة شباب اجلامعة، اإلسـكندرية،           : لكفراويعوف ا   50

 .244م، ص 1983سنة 
رفعت احملجـوب،   . أي أن التوزيع يف النظام الرأمسايل يتم وفقاً ملقدرة الفرد على متلك عناصر اإلنتاج، انظر د                 51

 .251 ـ 249، الد الثاين، ص1973اهرة، سنة االقتصاد السياسي، دار النهضة العربية، الق
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، )املاركسية(ترتب التوزيع ال وفقا لتطور شكل اإلنتاج        تقوم على اإلمكان ال احلتم، ف     
ولكن حسب درجـة حتمـل      ) ... الرأمسالية(وال تبعاً للقوة االقتصادية ألفراد اتمع       

املخاطرة، واجلهد املبذول، واحلاجات اإلنسانية يف إطار يقيم جمتمع منتجني، وحيفـظ            
 .لإلنسان إنسانيته

الم هو توفري حد الكفاية كحد أدىن، ليس        والقول بأن هدف التنمية يف اإلس     
من قبيل املبادئ النظرية أو التفصيالت التحليلية، وإمنا هو واقع تارخيي طبق يف أكثـر               
من مرحلة تارخيية، تطبيقاً صحيحاً كامال وحقق أعلى معدالت الرفاهية املادية، حـىت             

هم فائض يعملـون  إن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب وعمر بن عبد العزيز ـ كان لدي 
على إنفاقه على رعاياهم حتقيقاً لتمام الكفاية، وهذه النمـاذج التنمويـة اإلسـالمية              
الناجحة تارخييا قابلة للتطبيق يف أي جمتمع إسالمي مهما اختلفـت فيـه اخلصـائص          
الطبيعية والبشرية، فاتمع اإلسالمي كل ال يتجزأ اقتصادياً، واجتماعياً، وسياسـياً،           

 52.ح هذا الكل عقائدياًطاملا صل

 :أسلوب التنمية يف اإلسالم -3

إن اإلنسان هو نواة اجلهد التنموي، وهو لب العملية التنموية، لـذا يوليـه              
االقتصاد اإلسالمي مكانته الواقعية، فيهدف إىل إصالح معـاش األفـراد وحتسـني             

قاصد الشـريعة   مستواهم االقتصادي واالجتماعي، مبا يكفل احلياة الطيبة هلم، وفقاً مل         
 .اخلمسة

فعلى اإلنسان أن يقوم بتسخري كل ما من شأنه حتسني الظـروف املعيشـية              
ألفراد اتمع اإلسالمي دون إمهال النواحي العقائدية، واالجتماعية احمليطة بالعمليـة           

فالتنمية ـ يف املفهوم اإلسالمي ـ هي تنمية كل مـن    . التنموية، حتقيقاً تمع املتقني
 .نات البشرية واإلمكانات املاديةاإلمكا

ويتم تنمية اإلمكانات البشرية من خالل توفري املناخ املالئم للتنمية عقائـدياً،            
 وأمـرهم   وهو مناخ يقوم على أساس مبدأ الشورى        . وسياسياً، واجتماعياً، وثقافياً  
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 شورى بينهم 
53

ة، كما يكفل األمن واالستقرار الداخلي من خالل السلطة السياسي. 
كما يكفل تأمني املسلمني من     . 54"إمنا السلطان ظل اهللا ورحمه يف األرض       : "لقوله  

أعدائهم بإعداد القوة احلربية واالقتصادية والسياسية اليت تضمن عدم سيطرم بـأي            
ومن أمهها قيـامهم بغـرض      . صورة من الصور على مقدرات املسلمني يف جمتمعهم       

 وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن        : ه وتعاىل فيقول احلق سبحان  . عمـارة البالد 
 رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم وآخرين من دوم ال تعلموم 

55
 فهو .

يكفل حتقيق القوة والقدوة بتوفري عناصر القوة االقتصادية واحلضـارية والعسـكرية            
 تنمية الفـرد حمـور      الالزمة حلماية وتأمني اتمع، إىل جانب التنمية االجتماعية، أو        

وتعبري القوة مفهوم حركي حبيث يئ كل مرحلة الـالزم مـن القـوة              . التنمية ذاا 
 فاإلسالم منهج للحياة يقوم على العلم والعمل، فقـد قـال            56.للمرحلة التاليـة هلا  

  هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون : تعاىل
57

 . 

رتفاع باملستوى اإلنتـاجي للقطاعـات      أما تنمية اإلمكانات املادية فهي اال     
فـإن  . حتقيقاً لالستغالل األمثل للموارد اليت سخرها اهللا لإلنسـان        . االقتصادية مجيعاً 

حتقيق مفهوم فرض الكفاية يف اال اإلنتاجي يدفع باالقتصاد دفعاً إىل حتقيق التنميـة              
ام أحد أفـراد  ذلك أن ترك القطاعات األساسية ـ على تواضعها ـ دون قي  . الشاملة

إن الصـناعات   : "ويف ذلك يقول اإلمـام الغـزايل      . اتمع ا، يعين إمث اتمع كله     
والتجارات لو تركت بطلت املعايش وهلك أكثر اخللق، فانتظام أمر الكـل بتعـاون              

ولو أقبل كلهم على صنعة واحدة لتعطلـت البـواقي          . الكل وتكفل كل فريق بعمل    
على أنه  " اختالف أميت رمحة   : "م قول رسول اهللا     وعلى هذا محل بعضه   , وهلكوا

ومنها ما يستغىن   . ومن الصناعات ما هي مهمة    . اختالف مههم يف الصناعات واحلرف    
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عنها لرجوعها إىل طلب التنعم، فليشتغل بصناعة مهمة ليكون يف قيامه ا كافياً عـن               
ه األعمال اليت هي    واملقصود هنا أن هذ   : " ويعرف ابن تيمية ذلك بقوله     58".املسلمني

فرض على الكفاية مىت مل يقم ا غري اإلنسان صارت فرض عني عليه السيما إن كان                
ومن ذلك أن حيتـاج النـاس إىل        : (وتفصيل هذه األعمال عنده   ". غريه عاجزاً عنها  

صناعة أناس، مثل حاجة الناس إىل الفالحة والنساجة والبناية، فإن الناس البد هلم من              
ه، وثياب يلبسوا، ومساكن يسكنوا، فإذا مل جيلب إليهم ما يكفـيهم            طعام يأكلون 

احتاجوا إىل من ينسج هلم الثياب، والبد هلم من طعام إما جملوب من غري بلدهم، وإما                
وكذلك البد هلم من مساكن يسكنوا فيحتاجون       . من زرع بلدهم وهذا هو الغالب     

إن هذه الصناعات فرض على الكفايـة،       : فلهذا قال غري واحد من الفقهاء     . إىل البناء 
 59".فإنه ال تتم مصلحة الناس إال ا

اإلجارة، والتجـارة،   : "جماالت الكسب وحتقيق العمارة عند الشيباين أربعة      
 فاألصل يف   60".وكل ذلك يف اإلباحة سواء عند مجهور الفقهاء       . والزراعة، والصناعة 

 .ص من قرآن، أو سنة نبويةطاملا مل يرد ن. النشاط االقتصادي هو اإلباحة

ففي جمال اإلنتاج الزراعي، تؤكد اآليات علـى أمهيـة الزراعـة، وتنويـع              
حماصيلها، وعدم االقتصار على حمصول واحد، وأمهية توافر املياه، وشق التربة، وغريها            

 أنا صببنا املاء صـباً مث       : يقول احلق سبحانه    . من اجلوانب اليت تعتمد عليها الزراعة     
. وزيتوناً وخنالً وحـدائق غلبـا     . فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً    .  األرض شقاً  شققنا

 متاعاً لكم وألنعامكم . وفاكهة وأبا
61

 . 
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ما من مسلم يزرع زرعاً، أو يغرس        : "ويروي البخاري، عن رسول اهللا      
 62".غرساً، فيأكل منه طري، أو إنسان، أو يمة، إال كان له به صدقة

ام بتنمية القطاع الزراعي ديدن املسلمني على مر العصور، فيوصي          كان االهتم 
وليكن نظـرك يف  : "اإلمام علي ـ كرم اهللا وجهه ـ فيما مجعه عنه الشريف الرضي  

" عمـارة األرض  " ويشري لفظ    63".عمارة األرض أبلغ من نظرك يف استجالب اخلراج       
عمـارة  "مارة الشاملة أو    إىل حتقيق العمارة يف قطاع الزراعة، كجزء من إجراءات الع         

 ".البالد

إن االقتصاد اإلسالمي حيذر من التركيز على تنمية القطاع الزراعـي، علـى             
حساب غريه من القطاعات االقتصادية، كما جاء عن البخاري يف تفسري ما رواه عن              

مشرياً إىل بعض اآلالت    . 64"ال يدخل هذا بيت قوم إال أدخله اهللا الذل         : "الرسول  
فقد صرف البخاري الذم إىل االنغماس يف الزراعة، وجماوزة احلد الذي أمـر          . ةالزراعي

 ويف ذلك تنبيه من إمهال القطاعات اإلنتاجية األخرى، وليس ذماً للزراعـة، يف              65.به
وقد ثبتت أمهيتها يف القرآن والسنة النبوية وأفعـال       . أو كراهية االشتغال ا   . حد ذاا 

 .الصحابة والراشدين

تؤكد اآليات القرآنية على أمهية القطاع الصناعي يف اتمـع     كذلك   
اإلسالمي، سواء أكانت صناعات اسـتهالكية، أو إنتاجيـة، كصـناعة املالبـس،             

 .وصناعات التعدين، وصناعات السفن، وصناعات الغذاء وغريها

 واهللا جعل لكـم     : ومن اآليات اليت أشارت إىل ذلك قوله سبحانه وتعاىل          
سكناً وجعل لكم من جلود األنعام بيوتاً تستخفوا يوم ظعنكم ويـوم            من بيوتكم   
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 إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إىل حني 
66

وكذلـــك . 
 وجعل لكم سرابيل تقيكم احلر وسرابيل تقيكم بأسكم  

67
 . 

ففي كلمات معدودة يوجهنا احلق سـبحانه وتعاىل إىل الصناعات العديـدة           
من صـناعة أثـاث أو متـاع، وثيـاب          : اليت ميكن أن تقوم على جلود األنعام فقط       

وبذلك يلفت احلق سبحانه وتعاىل أنظار عباده       ). وهي بيوت البدو  (، وخيام   )سرابيل(
 .إىل ضرورة تصنيع ما يرزقونه من موارد طبيعية، زراعية كانت أم حيوانية

د فيه بأس شديد ومنـافع       وأنزلنا احلدي  : : ويقول سبحانه يف موضع آخر    
 للناس 

68
وتفصح هذه اآلية عن أسرار عظيمة اكتشفها العلماء احملدثون يف فوائـد  . 

احلديد، واستخداماته العديدة، سواء يف السلم أو احلرب، ومكانته كأساس يرتكز عليه            
يف قيام القطاع الصناعي، كما تكشف عن أمهية الترابط االقتصـادي بـني خمتلـف               

 69.وداخل القطاع الواحد والسيما القطاع الصناعيالقطاعات، 

فـاهتموا  . وقد طبقت هذه التعاليم االقتصادية يف خمتلف اتمعات اإلسالمية        
بالتخطيط الصناعي واختيار أماكن الصـناعات املختلفـة، ورقابـة الدولـة علـى              

 70.املصنوعات، وغري ذلك مما هو داخل يف نظام احلسبة اإلسالمية

ري مكانته الواضحة يف االقتصاد اإلسالمي؛ فقـد وضـعت          وللقطاع التجا 
اآليات القرآنية أسس ومبادئ تنظيم خمتلف عمليات التبادل التجاري، كمـا عنيـت             
النصوص بوضع احلديد وتضمنت تنظيما رشيداً هلذا النشاط االقتصادي، بعيداً عـن            

. يف اتمـع ويف ذلك دليل على أمهية ـ بل وخطورة ـ النشاط التجاري  . االحنراف
ومن هذه التنظيمات ضرورة القيام بعمليات التبادل التجاري دون غش، أو تطفيف،            

 ويل للمطففـني الـذين إذا       : إذ يتوعدهم احلق سبحانه وتعاىل بقوله       . أو احتكار 
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 اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم خيسرون 
71

إال أن اآليات . 
فيقـول احلـق    . ق يف عملهم، حىت ال يبعدهم عن ذكر اهللا        حتذر التجار من االستغرا   

 رجال ال تلهيهم جتارة وال بيـع عـن ذكـر اهللا            : سبحانه وتعاىل مشيدا باملؤمنني   
 وإقام الصالة وإيتاء الزكاة خيافون يوماً تتقلب فيه القلوب واألبصار 

72
 . 

ذلـك  وال أدل على    .  بالنشـاط التجاري قوال وعمال    الرسول  وقد اهتم   
أنه قد اشتغل بالتجارة، وقام بتنظيم سوقها، كما أكد عليه الصالة والسالم ضـرورة              

التاجر الصدوق األمني   : "االلتزام باملبادئ العقدية يف هذا اال االقتصادي، إذ قال          
 73".مع النبيني والصديقني والشهداء

ية حـني  وقد أكد اإلمام علي ـ رضي اهللا عنه ـ على أمهية التجارة اخلارج  
استوص بالتجار، وذوي الصناعات، وأوصي م خرياً، املقـيم         : "قال لنائبه على مصر   

 فإم مواد املنافع وجالا من املباعد واملطـارح يف بـرك،            74"منهم واملضطرب مباله  
، ... وال جيترئون عليها 75وحبرك، وسهولك، وجبالك، وحيث ال يلتئم الناس ملوضعها    

 76". حواشي بالدكوتفقد أمورهم حبضرتك ويف

أما قطاع اخلدمات، فلم يهمله االقتصاد اإلسالمي، بل أعطى ملن يقومون ذا            
اإلنتاج غري املادي مكانتهم يف سد حاجات األفراد والقطاعات األخرى، حيـث ال             
قوام هلم إال باملنافع اليت يقدمها هؤالء من أعمال اإلدارة، والقضاء، واحلكم بني الناس،            

 .ة والعامةوكتاب اخلاص

                                                  
 .3 ـ 1سورة املطففني، اآليات رقم   71
 .37سورة النور، اآلية رقم   72
اجلامع الصغري، مرجـع    : يف السيوطي . حديث حسن . مها عن أيب سعيد   للترمذي واحلاكم يف مستدركه، كال      73

 .3392، حديث رقم 520سابق، الد األول، ص
 .املتردد مباله بني البلدان  74
 .أي وجيلبوا من أمكنة حبيث ال ميكن التئام الناس واجتماعهم  75
 .100 ـ 99الشريف الرضي، ج البالغة، مرجع سابق، الد الثالث، ص  76



 69

فبعد أن أكدت إحدى أطول اآليات على ضرورة كتابة الديون، واإلشـهاد            
عليها، ملا يف ذلك من حفظ حلقوق النـاس، وصيانة اتمع، وضعت قاعدة احتـرام              

  وال يضار كاتب وال شهيد : من يقوم ذا العمل يف قوله
77

. 

القطاع اخلـدمي  وقد أوصى اإلمام علي ـ رضي اهللا عنه ـ بالقائمني على   
خرياً، وهو يطلق عليهم الصنف الثالث، وبعد أن ذكر أمهية اجلنود، ومن يقومون على              

مث ال قوام هلذين الصنفني إال بالصنف الثالث        : "حاجام بتوفري اخلراج الالزم هلم قال     
 79 وجيمعـون مـن املنـافع      78"من القضاة والعمال والكتاب ملا حيكمون من املعاقد       

   .81"ه من خواص األمور وعوامها علي80ويؤمتنون

كذلك ُيهيئ االقتصاد ملختلف األنشطة االقتصادية اهليكل املناسب ؛ لتقـوم           
متضامنة بإجناح العملية التنموية، وذلك من خالل ما يوفره من عناصـر رأس املـال               

 .االجتماعي ـ يف صورته املادية

مشروعات اهليكل  فيخصص جزءاً كبرياً من اعتمادات األموال العامة إلقامة         
فقد اتفق العلماء على أن تنفق هذه األموال على األهم، فاألقل أمهية، ومثلوا             . اإلنتاجي
بعمارة ما حيتاج إىل عمارته من طرقات الناس، كاجلسور والقناطر، وطرقات           "لذلك  

 . وغريها مما يدخل يف رأس املال االجتماعي82"املياه كاألار

بالتايل االقتصاد اإلسالمي، امللكية العامـة      كذلك فرض الشرع اإلسالمي، و    
 : على مصادر الطاقة والتعدين، واملاء ـ مصدر احلياة ـ فقد قـال الرسـول      
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 .65م، ص1970هـ ـ 1390
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 وتصبح السلطة احلاكمة هي املسـئولة عـن     83"املاء، والكأل، والنار  : ثالث ال مينعن  "
لقائـدة  إدارة هذه القطاعات االرتكازية وإدارة شؤوا، حيث تكون هذه القطاعات ا          

ويقع على عاتق القطاع املصـريف دور مهـم يف   . ملكية عامة ألفراد اتمع اإلسالمي 
تسهيل عمل القطاعات االقتصادية املختلفة، إذ يؤدي تطبيقه للمبادئ الشرعية أخـذاً            
وعطاء إىل اجتذاب مدخرات أفراد اتمع املسلم اليت يعمل على توجيههـا إلقامـة              

   االت االقتصادية واالجتماعية، مبا حيقق العائد احلالل لكـل         املشروعات يف خمتلف ا
 كـي ال    : املتعاملني وحيقق املبدأ اإلهلي بضرورة تداول الثروة، ويقول احلق سبحانه           

 يكون دولة بني األغنياء منكم 
84

وال يعتقد دور القطاع املصـريف ـ بـاملفهوم    .   
جلانب ـ التمويـل اخلـاص بتـوفري     اإلسالمي ومبا يتوافر له من إمكانات على هذا ا

رؤوس األموال الالزمة على الصعيد االقتصادي، وإمنا ميتد دوره إىل حتقيـق التنميـة              
  85.الشاملة مبفهومها اإلسالمي، اجتماعياً واقتصادياً، ومادياً وبشرياً

  

                                                  
، حديث رقم   537اجلامع الصغري، الد األول، ص    : يف السيوطي . حديث صحيح . البن ماجة عن أيب هريرة      83

3485. 
 .7ة رقم سورة احلشر من اآلي  84
 .121الزكاة، مرجع سابق، : نعمت مشهور. د  85
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 المبحث الثاني
 عالقة السياسة الشرعية بالتنمية االقتصادية

و إقامة الدين الذي يكون به إصـالح حال اخللق         إن واجب اإلمام ونوابه ه    
 .يف دنياهم وآخرم

يتفق فقهاء السياسة الشرعية على أن حفظ الدين وااللتزام بأحكامـه حيقـق        
 .العدل، واألمن، واحلياة الطيبة، والرخاء

واسلك مبن تسوسـه     "86يقول الطاهر بن احلسني يف رسالته السياسية لولده       
، والعمل بشريعته وسـنته، وبإقامـة دينــه         ...يقه األهدى وترعاه ج الدين، وطر   

 ".وكتابه، واجتنب ما فارق ذلك وخالفه، ودعا إىل سخط اهللا عز وجل

أن حيفظ الدين من تبديل أو زيـادة،        "ويقول اإلمام ابن حزم على ويل األمر        
 .87"وحيث على العمل به من غري إمهال له، ويذب عن األمة عدو الدين

إن امللة ال تقوم إال بقائم حيفظ نظامها        : "فر يف رسالته السياسية   ويقول ابن ظا  
ويقوم حبدودها، ويعقد أحكامها، وحيرس من اخللل قوانينها، وأوضاعها، وهو امللـك            

 .88"الذي يذب عنها بصوته وسيفه

فيقسـمه إىل النظـر يف     "ويفصل اإلمام اجلويين ما إىل األئمة يف نظر الدين          
 .ظر يف فروعهأصل الدين، وإىل الن

                                                  
: ما أبقى أبـو الطيـب  "عبد اهللا، ملا واله املأمون الرقة ومصر وما بينهما، وقال املأمون ـ يف هذه الرسالة ـ    86

يعىن طاهراً شيئاً من أمور الدنيا والدين والتدبري والرأي والسياسة وصالح امللك والرعية وحفـظ السـلطان                 
مث أمر املأمون فكتب به إىل مجيع العمال يف النواحي          " اعة اخللفاء وتقومي اخلالفة إال وقد أحكم وأوصى به        وط

راجع الوصية يف اآلداب الدينية والسياسة الشرعية للطاهر بن احلسني بن مصـعب             . ليقتدوا به ويعملوا مبا فيه    
 . يف ثالث ورقات2/80 املخطوط باحلرم النبوي الشريف رقم) هـ207املتوىف (اخلزاعي 

الشهب الالمعة يف السياسة النافعة حققه الدكتور علي سامي نشار، طبع يف املغرب، يف              : نقال عن ابن رضوان     87
نوادر اإلمام ابن حزم، طبعة بريوت، دار الغرب اإلسالمي طبعـة           : الباب األول، وانظر عبد الرمحن بن عقيل      

 .186، 185 ص1983هـ ـ 1403
 . أ98خمطوط باملكتبة السليمانية بتركيا، ق " أساس السياسة) "هـ630املتوىف (الفقيه املالكي ابن ظافر   88
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فأما القول يف أصل الدين، فينقسم إىل حفظ الدين بأقصـى الوسـع علـى               
وإىل دعاء اجلاحدين والكافرين إىل التـزام احلـق         ... املؤمنني ودفع شبهات الزائغني     

 : ومن حفظ الدين89"املبني

 :ردع املرتد واملبتدع
 فإن أىب واسـتقر     وإن كان ما انتحله الزائغ النابغ ردة استتابه،       : "قال اجلويين 

 ...وأصر تقدم بضرب رقبته

وإن كان ما صار إليه الناجم بدعة ال تبلغ مبلغ الردة، فيتحتم علـى اإلمـام                
املبالغة يف منعه ودفعه، وبذلك كنه اهود يف ردعه ووزعه، فإن تركه على بدعتـه،               

ـ             نت، مث إذا   واستمراره يف دعوته خيبط العقائد، وخيلط القواعد، وجير احملن، ويـثري الف
رسخت البدع يف الصدور، أفضت إىل عظائم األمور، وترقت إىل حل عصام اإلسالم،             

وإذا شاعت األهواء وذاعت، وتفاقم األمر، واستمرت املذاهب الزائغة، واشتدت          ... 
املطالب الباطلة، فإن استمكن اإلمام من منعهم مل يأل يف منعهم جهداً، ومل يغـادر يف    

ذلك شوفه األعظم، وأمره األهم، وشغله األطم، فإن الدين أحرى         ذلك قصداً، واعتقد    
 ".بالرعاية، وأجدر بالوقاية وأليق باحلماية

 :موقف اإلمام من اختالف العلماء يف فروع الشريعة
فأما اختالف العلماء يف فروع الشريعة ومسالك التحري واالجتهاد والتآخي          

  وانقرض صـحب رسـول اهللا         من طرق الظنون، فعليه درج السلف الصاحلون،        
، واختالفهم يف سبب املباحثة عن أدلة الشريعة وهو منة من اهللا تعاىل ونعمة،          األكرمون

 ".اختالف أميت رمحة : "فقد قال رسول اهللا 
فال ينبغي أن يتعرض اإلمام لفقهاء اإلسالم فيما يتنازعون فيه مـن تفاصـيل              

جهم، وال يصـدهم عـن مسـلكهم        األحكام، بل يقر كل إمام ومتبعيه على مـزا        
 90".ومطلبهم

                                                  
حتقيق الدكتور فؤاد عبد املنعم والدكتور مصطفى حلمي، دار الدعوة،          " الغياثي"غياث األمم يف التياث الظلم        89

 .148م، ص1990هـ، 1411اإلسكندرية، الطبعة الثالثة، 
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 :مجع عامة اخللق على مذاهب السلف

إن الذي حيرص اإلمام فيه مجع عامة اخللق على مذاهب السلف السـابقني،             "
قبل أن نبغت األهواء، وزاغت اآلراء، وكانوا رضي اهللا عنهم ينهون عـن التعـرض               

ملعضالت، واالعتنـاء جبمـع     للغوامض، والتعمق يف املشكالت، واإلمعان يف مالبسة ا       
الشبهات، وتكلف األجوبة عما مل يقع من السؤاالت، ويرون صـرف العنايـة إىل              

، ...االستحثاث على الرب، والتقوى، وكف األذى، والقيام بالطاعة حسب االستطاعة         
فليجعل اإلمام ما وصفناه اآلن أكرب مهه، فهو حمسمة للفنت، ومدعاة إىل استداد العوام              

 91..."الزمنعلى ممر 

 :دعاء الكافرين إىل اإلسالم

فـإن بلـغ    ... السعي يف دعاء الكافرين إليه      : والقسم الثاين يف أصل الدين    "
اإلمام تشوف طوائف من الكفار إىل قبول احلق لو وجدوا مرشداً أشخص إليهم مـن          

ينطبق على  فطنا، لبيبا، بارعا، أريبا، مهتديا، أديبا       ... يستقل ذا األمر بعلماء املسلمني    
مهتدياً إىل التدرج يف مسالك الدعوة رفيقاً       ... عرفانه بيانه، ويطاوعه فيما حياول لسانه     

عطوفاً رحيماً، فإن مل تنجح الدعوة وظهر اجلحد والنبوةُ تطرق إىل استفتاح            ... شفيقاً
مسالك النجاح بذوي النجدة والسالح، وهذا يتصل باجلهاد، واجلهاد موكـول إىل            

وجيب إدامة الدعوة القهرية فيهم على      ... وهو نائب عن كافة أهل اإلسالم     ... اإلمام
 92..."حسب اإلمكان وال يتخصص بأمد معلوم

 :اعتناء اإلمام بسد الثغور

هو من أهم األمور، وعلى اإلمام أن حيصن أسـاس احلصـون والقـالع              "
 الوثائق وأعتاد   ويستظهر بذخائر األطعمة ومستنقعات املياه واحتفار اخلنادق، وضروب       

األسلحة والعتاد، وآالت القصد والدفع، ويرتب يف كل ثغر من الرجال ما يليق بـه،               
                                                                                                                                              

 .152الغياثي، ص  90
 .154، 153الغياثي، ص  91
 .164، 163، 155غياث األمم، ص  92
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وال ينبغي أن يكثروا فيجوعوا، أو يقلوا فيضيعوا، واملعترب يف كل ثغر أن يكون حبيـث   
لو أمه جيش الستقل أهله بالدفاع إىل أن يبلغ خربهم اإلمام أو من يليه مـن أمـراء                  

... إن رأى أن يرتب يف ناحية جنداً ضخماً يستقلون بالدفع لـو قصـدوا             اإلسالم، و 
 93.فيقدم من ذلك ما يراه األصوب واألصلح، واألقرب إىل حتقيق الغرض

 :فروع الدين

إن العبادات الدينيـة اليت تعبد ا املكلفون ال يتعلق بصحتها نظر اإلمـام،             "
 أوقاا وأواا صحت ووقعت موقـع       وإذا أقامها املتعبدون على شرائعها، وأركاا يف      

 .  94"االعتداد، وقد زل من شرط يف انعقاد اجلمعة تعلقها بإذن اإلمام

وما كان منها شعاراً ظاهراً يف اإلسالم تعلق به نظر اإلمام فما يتعلق بشهود              "
مجع كثري فال ينبغي لإلمام أن يغفل عنه، فإن الناس إذا كثروا عظم الزحام، وخيف يف                

 القوم أمـور حمذورة كان منهم ذو جندة وبأس، يكف عاديه إذا هـم ـا                مزدحم
 أبا بكر رضي اهللا عنه علـى         ولذلك أمر الرسول    ... معتدون كان اجلمع حمروسا   

احلجيج، مث استمرت تلك يف كل سنة فلم خيل حج عن إمام، أو مستناب من جهـة                 
مجاعات فهو كاألذان وإقامـة     فأما الشعار الذي ال يتضمن اجتماع       ... مياسري اإلمام   

اجلماعة يف سائر الصلوات، فإن عطل أهل ناحية األذان واجلماعات، تعرض هلم اإلمام             
ومحلهم على إقامة الشعار، فإن أبوا، ففي العلماء من يسوغ للسلطان أن حيملهم عليه              

اء بالسيف، ومنهم من مل جيوز ذلك، واملسألة جمتهد فيها، وتفصيلها موكول إىل الفقه            
فأما ما مل يكن شعاراً ظاهراً يف العبادات البدنية، فال يظهر تطرق اإلمام إليه إال أن                ... 

ترفع واقعة فريى فيها رأيه، مثل أن ينهى إليه أن شخصاً ترك صالة متعمداً من غـري                 
رأي الشافعي، وتعذيبه وحبسه علـى      "عذر، وامتنع عن قضائها، فقد يرى قتله على         

    95".رأي اآلخرين

                                                  
 .164، 163، 155غياث األمم، ص  93
 .156غياث األمم، ص  94
 .157غياث األمم، ص  95
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 :األمن والتنمية

فصل اإلمام اجلويين رمحه اهللا تعاىل ما جيب على األئمة والوالة مبـا حيقـق               
قيض اهللا السالطني، وأويل األمر وازعـني ليـوفروا     : "العدل، واإلعمار، واألمن فقال   

احلقوق على مستحقيها، ويبلغوا احلظوظ ذويهـا، ويكفـوا املعتـدين، ويعضـدوا             
 الرشاد، وحيسموا معاين الغي والفساد فتنتظم أمور الـدنيا،          املقتصدين، ويشيدوا مباين  

 96".ويستمد منها الدين الذي إليه املنتهى

ال تصفو نعمة على األقذاء، ما مل يأمن أهل اإلقامة واألسفار           : "وقال اجلويين 
من األخطار واألغرار، فإذا اضطربت الطرق وانقطعت الرفاق، واحنصـر النـاس يف             

عي الفساد، ترتبت عليه غالء األسعار وخراب الديار وهـواجس          البالد، وظهرت دوا  
 97".اخلطوب الكبار، فاألمن، والعافية قاعدتا النعم كلها، وال يهنأ بشيء بدوا

اضطراب األحوال مـن غـالء      : إن اخلطب اجلسيم الذي يسببه انعدام األمن      
ليـه خـراب    األسعار، وظهور الفسـاد، وانقطاع العباد عن األرزاق، مما يترتب ع         

الديار، مث يشري إىل أن األمن والعافية قاعدتا النعم بعد نعمة اإلسالم اليت ال يهنأ عيش                
وإذا متهدت املمالك، وتوطدت املسـالك انتشـر النـاس يف           : "بدومـا، مث يقول  

موضـع  (حوائجهم، ودرجوا يف مدارجهم، وتقادفت أخبار الديار مع تقاصي املزار           
وصارت خطة اإلسالم كأا مبرأى منه ومسمع واتسق أمر الدين          إىل اإلمام،   ) الزيارة

اجلماعة اليت تتقدم القافلة    (والدنيا، واطمأن إىل األمنة الورى، واإلمام يف حكم البدرقة          
 يشـري  98،"يف البالد للسفرة واحلاضرة، فيكألهم بعني ساهرة وبطشة قاهرة    ) للحراسة

األمن يف إعماراألرض، وسعي الناس يف طلب       اإلمام اجلويين هنا إىل األثر الذي يتركه        
أرزاقهم وحوائجهم، مث إن على الدولة أن تسهر يف حتقيق األمن للنـاس، فاحلـاكم               

 .كقائد القافلة مطالب حبمايتها وحراستها

                                                  
 .148غياث األمم، ص   96
 .164غياث األمم، ص  97
 .164غياث األمم، ص  98
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 :إعمار البالد وتثمري األموال

للداللة على التنمية ألن املصـطلح      ) العمارة(يستعمل علماء الشريعة مصطلح     
 هو أنشأكم مـن األرض      : قال اهللا تعاىل  . القرآن الكرمي، وجاءت به السنة    ورد يف   

 واستعمركم فيها 
 أو مل يسريوا يف األرض فينظـروا كيـف   : اهللا تعاىلوقال . 99

كـان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا األرض وعمروها أكثـر   
 مما عمروها 

، 101"ضاً ليس ألحد فهو أحـق من أعمر أر " :وقال الرسول . 100
واستعمل الصحابة رضي اهللا عنهم ومن جاء بعدهم من سلف هذه األمـة مصـطلح               

وليكن نظرك يف عمارة األرض أبلغ من نظـرك يف          : "العمارة، قال علي رضي اهللا عنه     
 .102"استجالب اخلراج

عليكم باستصالح الرعية وعمارة    : "وقال الطاهر بن حسني يف رسالته لولده      
وأعلم أن األموال إذا اكتنـزت وادخرت يف اخلـزائن ال          ...  والتفقد ألمرهم    بالدهم

تنمو، وإذا كانت يف صالح الرعية وإعطاء حقوقهم، وكف األذية عنهم منت وزكت،             
 فليكن كرت خزائنكم تفريق األموال يف عمارة اإلسـالم وأهلـه            وصلحت ا العامة    

جيـب علـى    : " وقال ابن حزم   103"يل حقه ويبقى من املال ما أنفق يف سبيل اهللا وسب        
اإلمام عمارة البلدان باعتماد مصاحلها ومتهيد سبلها ومسالكها، وتنفيذ مـا يتـواله             

 وقـال   104".املسلمون من األموال بسنن الدين من غري حتريف يف أخذها وإعطائهـا           
السلطان الناس بالعمارة وكثرة الغـراس، ويقطعهـم اإلقطاعـات يف           "ويأخذ  : أيضاً

 املوات، وجيعل لكل مالك ما عمره، ويعينه على ذلك لتـرخص األسـعار،              األرض

                                                  
 .61اآلية: سورة هود  99

 .9اآلية : سورة الروم  100
 . باب من أحيا أرضاً مواتا140ً: 3بصحيحه أخرجه البخاري   101
 .112، ص3ج: ج البالغة  102
 .3الوصية يف اآلداب الدينية والسياسة الشرعية، ق  103
 .186، 185مرجع سابق : الشهب الالمعة، وراجع نوادر اإلمام ابن حزم: نقله ابن رضوان  104
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 105".ويعيش الناس واحليوان، ويعظم األجر ويكثر األغنياء، وما جتب فيه الزكــاة           
وقد سبق ابن حزم يف ذلك اإلمام أبو يوسف عندما محل الدولة جانبا من مسؤوليتها               

 اإلمام أرضاً ال ملك ألحد فيهـا،        وال أرى أن يترك   : "حيال عملية التنمية حيث يقول    
 وعلى اإلمام مـد     106"وال عمارة حىت يقطعها، فإن ذلك أعمر للبالد، وأكثر للخراج         

يد العون ملن يريد التعمري وهو ال ميلك أدواته وال نفقاته فيعطيه ما ييسر لـه مهمتـه                  
 .ويصل به إىل حتقيق هذا اهلدف احملمود

ورأيت أن تأمر عمال اخلراج إذا      : "اهللاويف هذا يقول اإلمام أبو يوسف رمحه        
أتاهم قوم من أهل خراجهم، فذكروا هلم، أن يف بالدهم أاراً عادية قدمية، وأراضني              
كثرية غامرة، وأنه استخرجوا هلم تلك األار، واحتفروها، وأجـري املـاء فيهـا،              

ن وعمـرت األرضون الغامرة وزاد يف خراجهم، كتب بذلك إليك، فأمرت رجالً م           
أهل اخلربة، والصالح يوثق بدينه، وأمانته فتوجهـه يف ذلك حىت ينظر فيه، ويسـأل              
عنه أهل اخلربة، والبصرية به، ومن يوثق بدينه وأمانته من أهل ذلك البلد ممـن هلـم                 

 فإذا اجتمعوا على أن يف ذلك صالحاً وزيادة يف اخلراج، أمرت حبفر             بصرية ومعرفة   
 يف بيت املال، وال حتمل النفقة على أهل البلد، فإنـه أن             تلك األار، وجعلت النفقة   

 107".يعمروا، خري من أن خيربوا، وأن يوفروا خري من أن يذهب ماهلم ويعجزوا

إن املتأمل يف هذه العبارة جيد أن اإلمام أبا يوسف يضع أسلوباً خاصاً لتحقيق              
ة، إذ جيعل من مهمة     التنمية، يشبه إىل حد كبري، وضع خطة لتحقيق التنمية االقتصادي         

عمال اخلراج، تفقد األماكن اليت حتتاج إىل تعمري أي األماكن اليت جيدون فيها قيـام               
مشروعات جديدة، ويكتبون بذلك للخليفة، حيث يكلف شخصـاً خـبرياً بعقـد             
االجتماعات، وجيري املشاورات مع اخلرباء، ومن هلم بصر، ومعرفة يف جمـال هـذا              

 نفقات هذا املشروع التنموي على الدولة، وليست علـى          االستثمار، على أن تكون   
أهايل اإلقليم الذي سيقام به، ألن اهلدف هو تعمري هذه املنطقة مبا يعود بالنفع علـى                

                                                  
سامي النشار، العـراق، وزارة اإلعـالم،       بدائع السلك يف طبائع امللك، حتقيق على        : نقله ابن األزرق    105

 .219 ص1م، ج1977
 .66اخلراج، القاهرة، املطبعة السلفية، ص   106
 .110، 109اخلراج، ص  107
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املسلمني عامة، ال على اإلقليم خاصة، كما أن حتقيق الوفرة والغىن والرفاهية ألهل هذا              
حيث إن الدولة مسؤولة عن رفاهيـة       اإلقليم من أهداف التنمية على املستوى الوطين،        

يف رسالته السياسية   ) هـ630املتوىف  ( والقاضي اخلضر بن أيب بكر أمحد        108.كل فرد 
لسلطان عصره املعز، خصص الباب السادس والسابع يف عمارة البالد وتثمري األموال،            
واختيار األمناء واألكفاء جلباية اخلراج وضبط أموال بيت املال، وحفظهـا ملصـاحل             

 وصرفها يف املصارف الشرعية من غري إسراف، وال إقتار حلفظ احلصـون،             املسلمني  
. وسد الثغور، واإلقطاع للغزاه، واختاذ األسـلحة، ورباط اخليل إىل وقـت احلاجـة            

مهما فتح اهللا عليك من املال حيفـظ به أصول األموال هـو عمـارة              : "يقول للمعز 
دل يف الرعية لتقوى البالد، مث ما فضل عـن  البالد، وحتصني حصوا، وسالحها، والع  

حفظ األصول يصرفه يف الرجال ليتقي ا البالد معتمدا على الرجـال دائماً، فإنه إذا              
مل تعمر البالد، وال يعدل يف رعيتها، قل مناؤها شيئاً فشيئاً حىت يضمحل، وال يبقـى                

:  وقـال  109".لمغل حيصل منه ما جيري على الرجال، فال يبقى ال بـالد وال رجـا              
 وإن املال قوة السلطان، وعمارة      األصل يف عمارة البالد وتثمريها العدل، والسياسة        "

 ومن  اململكة، ولقاح املال األمن، ونتاجه العدل، وهو حصن السلطان، ومادة امللك            
 110".حقه أن يؤخذ من جنيه، ويوضع يف حقه ومينع من السرف

ـ       على امللـك رعايـة جهـات       : "التهويقول ابن ظافر الفقيه املالكي يف رس
األموال وتثمريها، وتنمية وجوه االنتفاع وتكثريها، إىل عمال جيمعـون إىل الكفايـة             
األمانة، وإىل النهضة الصيانة مقدرين أمور االستخراج على أحوال بـال تعســف             
بالرعية مقررين وجوه األموال واخلراج على أوضاع تكون حقوق بيت املـال فيهـا              

عية، متبتلني للنظر يف املصاحل غري مهملني، كاشفني يف كل وقـت عـن              ملحوظة مر 
أحوال أرباب الضمانات والعاملني، آخذين باحلوطة يف مجيع ما يتولونه، ومن يولونـه     

 111".سالكني سبيل القصد والعدل فيما يعملونه ومن يعاملونه
                                                  

 .200يوسف إبراهيم، استراتيجية وتكنيك التنمية االقتصادية يف اإلسالم، ص  108
 .109، 5الوظائف املعزية يف السياسة الشرعية، خمطوط بدار الكتب املصرفية، ص  109
 .96، 93الوظائف املعزية يف السياسة الشرعية، ص  110
 .100أساس السياسة، ق  111
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وابن خلدون يف مقدمته ـ وهي عمـدة ما كتب ـ وضـع فيهـا علـم      
 وهو مزيج من علم السياسة وفلسفة التاريخ، واالجتماع واالقتصـاد ينـوه             العمران،

حكيم  (112باعتزازه وفخره بأن اهللا أطلعه عليه من غري تعليم أرسطو وال إفادة موبذان            
وقد عرض يف املقدمة للملك، والسلطان، والكسب، واملعـاش، والصـنائع،           ) الفرس

 .إن علم العمران هو علم التنمية: القولوالعلوم، وهو وثيق الصلة بالتنمية، بل ميكن 

 113.وتابعه يف ذكر العمران بنفس املعىن أبو عبد اهللا بن األزرق

 :سلطة اإلمام على امللكيات اخلاصة

ليس لإلمام أن خيرج شيئاً من يد أحـد إال          "نص اإلمام أبو يوسف على أنه       
ن علـى   أن الناس مسـلطو   " كما نص اإلمام الشافعي على       114".حبق ثابت معروف  

أمواهلم ليس ألحد أن يأخذها وال شيئاً منها بغري طيب أنفسهم إال يف املواضع الـيت                
 115".تلزمهم

فاإلمامان يؤكدان على أن األصل هو حرية الفرد يف التصرف يف ماله وملكه،             
تصـرف  : "االستثناء هو تدخل اإلمام عند املستند الشرعي املقنن بالقاعدة السلطانية         

 116".ة منوط باملصلحةاإلمام على الرعي

هذه القاعدة ترسم حدود اإلدارة العامـة والسياسـة         : "يقول األستاذ الزرقا  
الشرعية يف سلطان الوالة، وتصرفام فتفيد أن أعمال الوالة، وتصرفام النافذة على            

                                                  
 .334 ص1م، ج1979املقدمة، حتقيق علي عبد الواحد وايف، دار النهضة، مصر،   112
 .46 ص1بدائع السلك يف طبائع امللك، ج  113
 .141ون تاريخ، صاخلراج، حتقيق حممد إبراهيم البنا، دار اإلصالح، مصر، د: أبو يوسف  114
 .92إمساعيل بن حيىي املزين، خمتصر املزين، مطبوع مع األم، دار املعرفة، بريوت، دون تاريخ، ص  115
 1الزركشي، حممد اء، املنثور يف القواعد، حتقيق تيسري حممود، مطبعة وزارة األوقاف، الكويـت، ج                116

 .309ص



 80

الرعية ملزمة هلا يف حقوقها العامة واخلاصة جيب أن تبتين علـى مصـلحة اجلماعـة،         
 117".ودف إىل خريهم

على اإلمام إلزام املالك باستثمار ماله، وتنميته بالطرق املشروعة على حنو يفي            
 .حباجاته وحاجات من يعوهلم وفاء طيباً

فإذا أبقى مالك املال ماله معطالً بغـري        . وبغري عدوان على مصلحة اجلماعة    
لك وطـال   استثمار يعود بالنفع عليه وعلى اتمع، وكان هذا التعطيل متعمداً من املا           

أمده، جاز لويل األمر التدخل إذا اقتضت مصلحة اجلماعة ذلك، وكذلك إذا عمـد              
املالك إىل وسائل حرمها اهللا يف كسب املال، أو استثماره، أو التصرف فيه بغري ما أذن                

 118.اهللا، كان لويل األمر التدخل صيانة ملصلحة اتمع اإلسالمي

مار ماله، وتنميته، يلتزم باتباع أرشـد       وعلى املالك اتباع أقوم الطرق يف استث      
الوسائل والطرق يف سبيل تنمية هذا املال، واستثماره، ولويل األمر أن يتدخل لإللـزام              
باتباع األساليب الرشيدة يف استثمار مصادر اإلنتاج اليت بني أيدي املالك، أو إبقـاء              

 باقيهـا ليتـوىل     بعضها بني أيديهم على قدر طاقتهم يف االستثمار واالستيالء علـى          
استثمارها على النحو الذي يفي مبطالب اجلماعة وفاء طيباً، بعد تعويضهم عنها نقـداً     
مبا يعادل قيمة رأس املال، هذا إن كانت هذه الثروة الضخمة قد آلـت إىل مالكهـا                 
بوسائل مشروعة، أما إذا كان بعضها أو كلها قد آل إليهم بوسائل غـري مشـروعة                

اب فله بل جيب عليه االستيالء على هذا البعض أو الكل بغـري             كالسلب، أو االغتص  
  119.تعويض

                                                  
 2هــ، ج  1383بعة احليـاة، دمشـق، سـنة        املدخل الفقهي العام، مط   : الزرقا مصطفى بن أمحد     117

 .1034ص
الدكتور حممد عبد اهللا العريب، امللكية اخلاصة وحدودها يف اإلسالم، حبث مقدم إىل املؤمتر األول مع                  118

م، ص 1971هــ ـ   1391سنة " التوجيه التشريعي"البحوث اإلسالمية باألزهر، أصدره امع يف كتابه 
58 ،59. 

احلرية االقتصادية يف اإلسالم    : ، الدكتور سعيد أبو الفتوح بسيوين     84د اهللا العريب، ص   الدكتور حممد عب    119
 .119، 117م، ص1988هـ ـ 1408وأثرها يف التنمية االقتصادية، القاهرة، دار الوفاء، الطبعة األوىل 
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ويلزم ويل األمر املالك باالمتناع عن الوسائل غري املشروعة يف التنمية كالربـا        
يقـول شـيخ    . واالحتكار، والغش، والتجارة فيما يضر وأكل أموال الناس بالباطل        

حتكار، وحتديد األسعار يف حالة تغايل      جيب على ويل األمر منع اال     : "اإلسالم ابن تيمية  
 120".الباعة واحتياج الناس

بل لويل األمر أو نائبه نزع امللكية اخلاصة للعقار للمصلحة العامة اليت تـدعو              
إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنـزل منـزلتها كاملساجد، والطرق، واجلسـور،            

أهل اخلربة مبا ال يقل عن      وأن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري، وعادل يقدره          
مثن املثل، وأال يؤول العقار املنـزوع من مالكه إىل توظيفه يف االسـتثمار العـام أو                

حيتمـل  : "اخلاص، وأال يعجل نزع ملكيته قبل األوان وذلك تطبيقاً للقواعد الفقهيـة           
  121".الضرر اخلاص ألجل الضرر العام

 :ليهم بشرطنيولويل األمر إذا اقتضت مصلحة الناس أن يسعر ع

 .أحدمها أن يكون التسعري فيما حاجته عامة جلميع الناس

والثاين، أال يكون سبب الغالء قلة العرض أو كثرة الطلب، فمىت حتقق فيـه              
الشرطان كان عدال وضربا من ضروب الرعاية العامة، كتسعرية اللحوم واألخبـاز،            

 122.رها وظلم الناس يف بيعهاواألدوية، وحنو هذه األمور مما هي جمال للتالعب بأسعا

 :مسؤولية اإلمام عن حتقيق التنمية الشاملة

على اإلمام حتقيق العدالة، واملساواة بني املواطنني يف كل ااالت االقتصادية،           
قال شيخ اإلسالم عز الدين بن      . واالجتماعية، والسياسية، واخلدمات، واملرافق العامة    

ثل ما لزم احلاكم من ذلـك، ويلزمـه أن يقـدم            وأما اإلمام فيلزمه م   : "عبد السالم 
                                                  

، 37، ص م1980احلسبة يف اإلسالم، حتقيق الشيخ حممد زهري النجار، الرياض، املؤسسة السعيدية،              120
40. 

قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي املنبثق من منظمة املؤمتر اإلسالمي، جدة، دار القلم بدمشـق،                 121
 .66م، ص1998هـ ـ 1418الطبعة الثانية 

فقه الضرورة  : ، عبد الوهاب أبو سليمان    501،  447 ص 2اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، ج       122
 .136، 130م، ص1992هـ ـ 1412مي للتنمية، جدة، وتطبيقاته، البنك اإلسال
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الضرورات على احلاجات يف حق مجيع الناس، وأن يسوي بينهم يف تقدمي أضـرهم،              
والتسوية بينهم ليست يف مقادير ما يدفع إلـيهم         . فأضرهم، وأمسهم حاجة، فأمسهم   

ـ                 ن اإلمام، بل التسوية بينهم أن يدفع إىل كل واحد منهم ما يدفع به خاصة حاجته م
غري نظر إىل تفاوت مقاديره، فيتساووا يف اندفاع احلاجات، وكذلك يسوي بني الناس             
يف نصب القضاء، والوالء، ودفع املضرات، وال خيلي كل قطر من الوالة واحلكام، وال              

 123.خيلي الثغور كفايتها من الكراع والسالح واألجناد

 :كفالة احلقوق للضعفاء واحملتاجني

املنافع وسائل إىل مصاحل دنيوية وأخروية، ومل يسو بـني          جعل اهللا األموال و   "
وحرم اهللا أخذ األموال إال بأسـباب       ... عباده فيها ابتالء وامتحانا ملن قدر عليه رزقه       

نصبها، وأوجب لنفسه حقوقا يف األموال على خلقه ليعود ا على احملتاجني، ويـدفع              
وتقـدير  . ، واملنـذورات  ا  ضرورة املضطرين، وذلك يف الزكوات، والكفـارات        

النفقـات باحلاجات مع تفاوا عدالً وتسوية من جهة أنه سوى بني املنفق عليهم يف              
دفع حاجام ال يف مقادير ما وصل إليهم ألن دفع احلاجات هو املقصود األعظـم يف                

   124".النفقات وغريها من أموال املصاحل

 :تصرف اإلمام يف األموال العامة

 العادل أن يصرف األموال العامة يف املصاحل العامة بأن يقدم           جيب على اإلمام  "
األهم فاألهم، واألصلح فاألصلح، فيصرف كل مال خاص يف جهاته أمهها فأمههـا،             

 125".ويصرف ما وجده من أموال املصاحل العامة يف مصارفها أصحها فأصحها

 :أثر حفظ الدين على التنمية االقتصادية

                                                  
 .113قواعد األحكام يف مصاحل األنام، ص  123
 .338قواعد األحكام يف مصاحل األنام، ص  124
 .126قواعد األحكام يف مصاحل األنام، مرجع سابق، ص  125
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ة الطيبة، وسعادة البشر، وخريهم، فهـو يقـيم         إن الدين أهم عنصر للحيا    "
العالقات البشرية على أساس سليم، وميكن البشر من التفاعل فيمـا بينـهم بطريقـة         
متوازنة، يهتم البشر فيها بعضهم ببعض، ويتعاونون على ضـمان سـعادة اجلميـع              
وخريهم، كما يوفر مصفاة أخالقية لتخصيص املوارد وتوزيعهـا وفـق مقتضـيات             

، والعدالة االجتماعية ـ االقتصادية، ووفق نظام للحوافز يضفي على إشـباع   األخوة
فإذا مل يقترن عنصر الدين جبميع      . احلاجات والتوزيع العادل للدخل والثروة قوة فاعلة      

القرارات البشرية سواء أكانت تتخذ يف إطار البيت، أم غرفة اجتماعات جمالس إدارة             
لسياسي، فإنه من املتعذر حتقيق الكفاءة والعدالة يف        الشركات، أم السوق، أم املكتب ا     

 .ختصيص وتوزيع املوارد

استخدام كامل إمكانات املوارد البشرية، واملادية املتاحـة        : ويقصد بالكفاءة 
حبيث ميكن إنتاج احلد األقصى املمكن من السلع واخلدمات اليت تليب احلاجات، مـع              

ويقصـد  . ي، ومعدل منو قابل لالستمرار    وجود درجة معقولة من االستقرار االقتصاد     
إنتاج وتوزيع السلع واخلدمات بطريقة تشبع إشباعاً كافياً حاجـات مجيـع            : بالعدالة

األفراد، وتوفر توزيعا منصفا للدخل والثروة دون أن تؤثر تأثرياً سلبيا علـى حـوافز               
 126".العمل واالدخار، واالستثمار، وروح املبادرة يف جمال األعمال

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
 .36، 35، 31، 30اإلسالم والتحدي االقتصادي، ص: الدكتور حممد عمر شابرا  126
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 الفصل الثالث
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 المبحث األول
 تدخل ولي األمر بسن األنظمة، والتخطيط للتنمية االقتصادية

نظام األمـر، قوامـه وعمـاده،       : ويقال. النظام لغةً هو الترتيب واالتساق    
 .نظم وأنظمة: ومجعه.والطريقة

 .ي، واآلخر، معنويأحدمها حس: النظام يف اللغة يطلق على معنيني

فهو التأليف، واجلمع، وضم شيء إىل آخر، فالنظام علـى هـذا      : أما احلسي 
املعىن يعين أنه جيمع أحكاماً كثرية، ويضم بعضها إىل بعض يف جمموعة واحدة، وحتت              

 .موضوع واحد، مثل نظام املرور، ونظام التعليم العايل

إن للعمال نظامـاً أي     : ل مثالً يقا. فهو اهلدي، والسرية، والعادة   : أما املعنوي 
 1.هلم هدي وسرية وأحكام يسريون عليها

 :اإلطالق االصطالحي للنظام

ما يضعه أولو األمر من : "عرف الشيخ حممد رشيد رضا رمحه اهللا النظام بقوله     
األحكام النظامية، والسياسية، وحتديد عقوبات التعزير مما حيتاج إليـه بشــرط أال             

 2".شرعخيالف ما ورد يف ال

ونقصد بالنظام جمموعة القواعد العامة اردة اليت تنظم سـلوك األفـراد يف             
 .موضوع معني يف اتمع ويترتب على خمالفتها جزاء

يشترط يف النظام أوالً أن يتفق مع مقاصد اإلسالم الكلية، ومبادئه العامة، وال             
عة اإلسالمية، والنظـام    خيالف حكم جزئي تفصيالً عاماً، فالنظام حكماً تقتضيه الشري        

 يا أيها الـذين     : قال اهللا تعاىل   . واجب طاعته بأمر اهللا عز وجل وبيان رسوله         

                                                  
 .933ص: املعجم الوسيط  1
 .11 ص3هـ، ج1324طبعة املنار، القاهرة، : تفسري املنار  2
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آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم         
فقرن طاعـة ويل األمـر      . 3

فـدل  : بطاعته، وطاعة رسوله، وأطلق األمر بطاعتهم، ومل يستثن منه شيئاً إال املعصية           
لى أن خمالفتهم فيما ليس مبعصية معصية، وعلى هذا حيمل ما ورد من تعزيرات              ذلك ع 

 4.عمر رضي اهللا عنه ممن خالف أمره يف غري معصية

 :دور اإلمام يف سن األنظمة
إن اإلمام ملزم بالتقيد بالشرع يف كل أمر عند سن القـانون واألحكـام يف               

:  اسـتناد إىل األدلـة الشـرعية      الدولة فال جيوز له مطلقاً تبين حكم تشريعي من غري         
وما عدا هذا فإنه يعد من غري اإلسـالم،         . النقلية أو العقلية املعروفة لدى فقهاء األمة      

وإن طاعة األمة لإلمام مقيدة     . فيكون بذلك من احلكم بغري ما أنزل اهللا وخمالفة للشرع         
. فق أحكام الشرع  بالتزامه بالشرع، وعدم اخلروج عليه، واإلمام ملزم بتسيري أعماله و         

إن تسيري األعمال حبسب األحكام الشرعية يقتضي أن يتبىن اإلمام أحكاماً معينـة يف              
 .املسائل االجتهادية اليت تتفاوت فيها األفهام خلطاب الشارع الوارد يف األدلة الشرعية

فإذا ظهرت احلاجة إىل التبين صار لإلمام احلق يف أن يتبىن أحكاماً يباشـر يف               
ذلك التبين قد يكون واجباً علـى اإلمـام يف          . حلكم ورعاية الشئون حبسبها   ضوئها ا 

األحوال اليت ال يسـتطيع أن يقوم بشؤون احلكم، أو رعاية شؤون الدولة إال عنـد               
تبنيه حكماً معيناً فيها، مثل ما يتعلق بوحدة الدولة، ومجع الزكاة أو فرض اخلـراج،               

وكالعقوبات التعزيرية مثالً حيث    .  شابه ذلك  وعقد املعاهدات مع الدول األجنبية وما     
ليس ضرورياً أن يتبىن عقوبة حمددة له، وله ترك حتديد العقاب لقضـاة احلسـبة، إذ                
األصل يف التبين أنه مباح إال إذا كانت رعاية الشئون الواجبة ال تتم إال بالتبين فيفعـل                 

 :ولة تشمل أمرين مهاذلك حينئذ للحاجة إليه، ولإلمام سن قوانني إجرائية يف الد
 .إقامة فروض الكفاية املنوطة بالدولة -1
تنظيم املباحات املتعلقة برعاية الشؤون، وتشمل منع ما يؤدي إىل الضـرر أو              -2

 .احملرم، وتنظيم امللكية العامة، ومرافق اجلماعة، وتنظيم الشئون اإلدارية
                                                  

 . 59من اآلية : ساءسورة الن  3
 .52حترير األحكام، ص  4
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، يـأمثون   أما فروض الكفاية فإنه جيب على املسلمني بوصفهم مجاعة إقامتها         
إقامـة  : مجيعاً إن مل يقيموها فإن أقامها البعض سقط عن الباقني، مثال هذه الفروض            

اجلهاد، واإلنفاق على ذوي احلاجة، وابن السبيل، واملساكني ممن ال جيدون عائالً، وال             
فإن كان إقامة هذه الفروض يتعلق بتنظيم الدولة فإن لإلمام أن يضع            . نفقة، وحنو ذلك  

رائياً لتنظيم ذلك، كتنظيم اجلهاد بوضع نظام لالكتتاب له، وقد ثبت فعـل             قانوناً إج 
 5.لذلك الرسول 

أما من حيث تنظيم املباحات فإن املباح املؤدي إىل ضرر ممنوع شرعاً، ملا ثبت        
 6".ال ضرر وال ضرار" : من قول رسول اهللا 

على سد الذريعة   إن املباح املؤدي إىل احلرام يكون حراماً حيث اتفق الفقهاء           
اليت توصل إىل حرام، وأن الوسيلة إىل احلرام حمرمة، ولذا جيوز لإلمام التدخل يف وضع               
قانون إجرائي يف ذلك فمثالً حرمت الشريعة صناعة اخلمر فيجوز للدولـة أن تضـع               
قوانني إجرائية حتدد من خالهلا شروط صناعة األدوية أو املنتجات الصناعية اليت يدخل             

 . تركيبها حىت ال ينجم عن ذلك تصنيع للخمور احملرم صنعهاالكحول يف

فإن لإلمـام، بوصـفه     : أما من حيث تنظيم املباحات اخلاصة بشؤون الدولة       
املسؤول عن موظفي الدولة واجليش أن يسن قانوناً إجرائياً لألساليب والوسائل املناسبة       

مال موظفي الدولـة، وأن     لذلك، يلزم ا من يتعلق م ذلك، فله أن حيدد تفصيل أع           
 عماله على الزكاة من     يضع تشكيالً معيناً للجيش يلزم به، وقد ثبت منع الرسول           

 .قبول اهلدايا

كما أن املرافق العامة وامللكية العامة للجماعة تستدعي تدخل الدولة حىت ال            
 املرور  خيتص أفراد دون غريهم باالستئثار ا، فالطرق مثالً من مرافق اجلماعة، حيتاج           

ا إىل تنظيم؛ فلإلمام أن يسن قانوناً للمرور حيدد كيفية السري واإلشارات الضـوئية              
 .كوسائل لذلك

                                                  
 .156، ص2932سنن ابن ماجه، اجلزء الثاين، حديث رقم   5
 .44، ص2362سنن ابن ماجه، اجلزء الثاين، حديث رقم   6
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وامللكية العامة حنو مناجم املعادن، والغابات، واألار اجلارية، وجمرى السيل          
 نظم توزيع   وقد ثبت أن الرسول     . كلها تستدعي تنظيم االنتفاع ا بوسائل معينة      

 7.جماري السيلمياه 

وجعل مناجم املعادن اليت ال تنقطع واملاء والكـأل والنـار مشـاركة بـني               
 وثبت أن عمر رضي اهللا عنه منع يف مجع من الصحابة اسـتخدام مراعـي                8املسلمني

لرعاية خيل اجلهاد، مما يدل على أن للدولة التدخل يف تنظـيم            ) محى(معينة، وجعلها   
 9. القوانني اإلجرائية املناسبة لذلكاملرافق، وامللكية العامة بوضع

 10.وفرض علينا طاعة ويل األمر فينا، وهم األئمة املتأمرون علينا

 11.اإلمام ونوابه عند األكثرية: هم: ويل األمر: قال اإلمام ابن مجاعة

السمع والطاعة على املسلم فيما أحب أو كره ما مل يـؤمر             "وقال النيب   
 12"مبعصية

 :التخطيط للتنمية

إن التخطيط للتنمية االقتصادية يعين اعتماد املنهج العلمي املدروس يف طريقة           
النتاج حبيث يتضاعف اإلنتاج من حيث الكمية، ويتقدم من حيث اجلودة، وينمو من             

 .حيث النوعية

لذا على ويل األمر وضع خمططات مدروسة تقود النتاج من حالة التخلف إىل             
.  من مجيع الطاقات البشرية واملادية واملوارد الطبيعيـة        حالة التقدم عن طريق االستفادة    

                                                  
 .566جامع األصول، اجلزء العاشر، ص  7
 .68، ص2497سنن ابن ماجه، اجلزء الثاين، حديث رقم   8
التشريع وسن القوانني يف الدولة اإلسالمية، مركـز        :  والدكتور سامي صاحل الوكيل    الدكتور حممد أمحد مفيت     9

 .40، 39، 37م، ص1990هـ ـ 1410البحوث جامعة امللك سعود 
 .30املاوردي، األحكام السلطانية، ص  10
 .62حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم، ص  11
 حـديث رقـم   428 ، واللؤلؤ واملرجـان    2046، رقم   66: 4أخرجه اجلماعة إال املوطأ، جامع األصول         12

 يف البيعة باب 160: 7، والنسائي 1707، والترمذي برقم 1839 برقم 469: 3، وصحيح مسلم    1205
 .جزاء من أمر باملعصية
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وفكرة التخطيط ليست مرتبطة بالنظم االشتراكية، وليست قاصرة على مـا متتلكـه             
والتخطيط ال يعين سيطرة الدولة على النتـاج، وال يـرتبط           . الدولة من وسائل النتاج   

اخلاص حنو استعمال أفضـل     بامللكية اجلماعية له، وإمنا يراد به توجيه القطاع الفردي          
للطرق العلمية يف النتاج، وتوفري األسـباب هلذا القطاع لينطلق يف خدمـة اتمـع              
بأقصى سرعة ممكنة عن طريق تشجيع املؤسسات اإلنتاجية اخلاصـة، ودفعهـا حنـو              

 .النجاح، عن طريق توفري الرعاية واحلماية هلا

ع تنفيذ املخطط الذي رمسته     تستطيع الدولة عن طريق جهازها الرقايب أن تتاب       
عن طريق االستعانة باخلرباء املتخصصني سـواء كان هذا املخطط متعلقـاً بسياسـة             
إمنائية يف الصناعة، أو الزراعة، أو بسياسة اسـتثمارية غايتـها توظيـف الفـوائض،       
واملدخـرات، أو بسياسة نفطية هدفها حتديد حجم النتاج، ودراسة إمكانية تسويقه،           

 .ة عمرانية تستهدف شق الطرق، وبناء الوحدات السكنيةأو بسياس

وعن طريق املراقبة اإلدارية، والتتبع اإلحصائي، يستطيع ويل األمر أن يتأكـد            
من جناح اخلطة عن طريق اعتمادها على مؤشرات تكفل هلا سالمة اخلطـة وجنـاح               

 .تطبيقها

عليـه ويل   إن مستقبل الرعية ال ميكن أن يترك من غري ختطيط هادف يشرف             
األمر من خالل دراسـة ميدانية مستوعبة لكافة الوسائل واألهداف، يتابع تنفيـذها            

 .بكل دقة
إن التنمية االقتصادية هي الغاية، فإن التخطيط لتحقيق هذه الغاية يقوم به ويل             

 .األمر، ألنه حبكم واجباته مسئول عن خدمة اتمع، ومحاية مصاحله وصيانة حقوقه

بتوفري األسباب اليت يعجز عنها األفراد، لكي ينتقل اتمع من          اإلمام مكلف   
حالة التكفف والركود إىل حالة االعتماد على النفس، وتوفري أسباب الرخاء، واحلياة            

 13.الطيبة ألفراد اتمع يف ظل مقاصد الشريعة

                                                  
انظر الدكتور حممد عمر شابرا، اإلسالم والتحدي االقتصادي، ترمجة الدكتور حممد زهري السمهوري ومراجعة                13

، 397هـ، ص 1416شوال،  : ر حممد أنس الزرقا، مطبوعات املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، عمان         الدكتو
اإلسالم واملسئوليات االقتصادية يف الدولة املعاصـرة، حبـث يف جملـة            : ، الدكتور حممد فاروق النبهان    400



 92

 المبحث الثاني

 اإلشراف على الثروات الطبيعية

و الغاز، أو الفوسفات، أو املناجم، أو غـري         نقصد بالثروات الطبيعية النفط، أ    
 .ذلك من الثروات الكامنة يف أعماق األرض أو البحار

هذه الثروات ملك خاص جلميع أفراد األمة فإن واجب اإلمام محاية املصـاحل             
العامة اليت ترعى هذه الثروات، وتصوا، واليت تؤسس اإلدارات القادرة على توجيهها            

على اإلمام وضع خمطط مركز دقيق يستطيع مـن خاللـه          و. بشكل صحيح وسـليم  
وضع سياسة كاملة لوضع النتاج النفطي، وحجمه، يرسم معامل املستقل بعد نضـوب             
النفط حبيث يستفاد من الفوائض النفطية يف إجياد مؤسسات نتاجية تتناسب مع البنيـة              

ماد خطة إمنائية شـاملة     إن اعت . االجتماعية، واملوارد املتاحة، والطاقة البشرية املتوفرة     
ميكن أن تستغل كل القدرات الطبيعية، وتسخر كل الطاقات البشرية، وحتيـل األرض        
الواسعة بإقامة السدود، وشق األار، فتقام صناعات جمدية، معطاءة دقيقة تضمن سوقاً      

 .يف ميدان التنافس التسويقي

ستطيع من خالهلا   إن مسؤولية اإلمام والدولة هي رسم سياسة واضحة املعامل ت         
أن تسهم يف محاية الثروة الوطنية، واالسـتفادة منها على املدى القريب والبعيـد، ال              
عن طريق رفع مستوى الدخل القومي فحسب، ولكن عن طريق رسم سياسة إمنائيـة              
قادرة على العطاء املستمر الذي ال ينضب، معتمدة يف ذلك بعد اهللا على بناء املواطن،               

 .ن أداة صاحلة للنتاجوتثقيفه، ليكو

إن الدور الكبري الذي تستطيع أن تقوم به الدولة والذي ال يستطيع أن يقوم به             
غريها هو اإلشراف على الثروات الطبيعية، واكتشافها، واسـتخراجها وتصـنيعها،           

 .وتسويقها، مث استثمار قيامها يف ااالت املفيدة
                                                                                                                                              

 ـ  191 ص م،1997هــ، ينـاير   1397احلقوق والشريعة بالكويت، السنة األوىل، العدد األول، صفر 
، الدكتور حممد عبد املنعم عفر، السياسة االقتصادية يف إطار مقاصد الشريعة، معهد البحوث العلميـة                193
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ملوضوع ومل يذكروا ذلك ضمن     وإذا كان علماؤنا األقدمون مل يعرضوا هلذا ا       
واجبات اإلمام، فإن سبب ذلك يعود ألن هذا املوضوع مل يكن مشكلة بالنسبة إليهم،              
ولكنه حيظى اليوم بأمهية بالغة اخلطورة سواء على الصعيد السياسي، أو االجتماعي، أو             

 .االقتصادي، أو النقدي

ـ   : إن القاعدة الفقهية يف السياسة الشرعية      ه حتقيـق مصـلحة     اإلمام منوط ب
 . متثل وجتد الرعاية للمصاحل العامة ومحاية احلقوق االجتماعية14الرعية،

 
 المبحث الثالث

 إشراف ولي األمر على المؤسسات النقدية، والمصرفية األساسية

إن الدور االسـتثماري الذي تقوم به البنوك جيب أن يكون متطابقـاً مـع              
اض وبقية املعامالت املالية، فمن مث ينبغي أن        أحكام الشريعة خصوصاً فيما يتصل باإلقر     

تكون حمل التقدير والتشجيع، وإن التطورات االقتصـادية والنمـو السـريع يف دور              
املصارف وحجم مدخراا، واالرتباط الوثيق بني هذه املصارف وبني احلركة التجارية           

 األعمال الـيت    والصناعية يفرض على اإلمام دوراً رقابيا يستطيع من خالله أن يراقب          
 .تقوم ا املصارف لئال تسري يف طريق خاطئ يؤدي إىل االيار االقتصادي

من املقرر اليوم أن البنوك ختتلف باختالف الوظائف اليت تقوم ا فمنها البنوك             
 .املركزية، ومنها البنوك التجارية، ولكل منها خصائص ووظائف

فاً مباشراً وتقوم هذه املصـارف      إن البنوك املركزية تشرف عليها الدولة إشرا      
املركزية بدور خيتلف عن دور البنوك التجارية، فتصدر أوراق البنكنوت وفق قواعـد             
علمية دقيقة وتقدم املشورة لإلمام وللدولة بالنسبة ملعامالا املالية، وتشـرف علـى             

ة من حيث   األموال العامة، كما تقوم البنوك املركزية بدور الرقابة على البنوك التجاري          
                                                  

هــ  1409شرح القواعد الفقهية، دار القلم دمشق، الطبعـة الثانيـة،           : الشيخ أمحد بن الشيخ حممد الزرقا       14
، الدكتور حممد فاروق    309ص) التصرف على الرعية منوط باملصلحة    (اعدة السابعة واخلمسون    م، الق 1981

 .195، 193النبهان، ص
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اإليداع، واالستثمار، وحجم االحتياطي لديها، وهذه الرقابة تكفل للبنك املركزي أن           
يوجه السياسة املصرفية والنقدية، وأن جينبها املزالق واملخاطر، وأن يساعدها يف حـل             

 15.األزمات وأن حيتفظ برصيدها النقدي لديه

لتحقيـق التنميـة    وجيب على اإلمام يف تدخله يف سياسة البنوك واملصارف          
 :االقتصادية ما يلي

إبعاد هذه البنوك عن أية معاملة ربوية حمرمة يف نظر اإلسالم، فـالبنوك تقـوم               :أوال
خبدمات واسعة للمجتمع، وهي ال ميكن أن تكون من هذا اجلانب حمرمـة أو              
ممنوعة، إن التجاء هذه املصارف إىل التعامل بالربا يفرض على اإلمام أن يتدخل 

 .هذه املعامالت الربويةملنع 

إجياد نوع من التنظيم املصريف حيقق أهداف التنمية االقتصادية من امتصـاص             :ثانياً
املدخرات من األفراد، وتوجيهها حنو املؤسسات االستثمارية عن طريق اعتماد          
سياسة استثمارية تقوم على املشاركة بني املـدخر واملسـتثمر يف األربـاح             

لعالقة بني املدخر واملستثمر على أساس من التـوازن يف          واخلسائر، وأن تقوم ا   
احلقوق والواجبات، وعلى أساس املشاركة يف الربح واخلسارة لتبعد عن أيـة            
معاملة ا صفة االستغالل، وما حرم الربا إال ألنه حيمل معـىن االسـتغالل؛              

 .ولذلك فإن كل معاملة حتمل معىن االستغالل فهي حمرمة

ك من التوسع يف استثماراا ومشاريعها اإلمنائية ألن ذلـك يعـرض            منع البنو  :ثالثا
أموال املودعني للخطر، وملا كان االرتباط وثيقاً بني املصارف واملصاحل العامة           
فإن واجب اإلمام أن يضع من القوانني املنظمة ما يكفل استمرار البنك يف أداء              

 16".مهمته وما حيمي حقوق املودعني واملدخرين

 

                                                  
 . وما بعدها265مقدمة يف البنوك والنقود، ص : الدكتور حممد زكي شافعي  15
 .196اإلسالم واملسؤوليات االقتصادية يف الدولة املعاصرة، ص  16
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 ث الرابعالمبح
 إشراف اإلمام على العالقات االقتصادية الخارجية

إن التطورات االقتصادية املعاصرة جعلت منو التجارة مؤشراً من مؤشـرات           
النمو االقتصادي، فالدولة اليت تستطيع أن تنعش صادراا إىل الدول األخرى تستطيع            

اإلشراف على العالقـات    أن حتقق دخالً إضافياً، يسهم يف منو اقتصادها؛ فعلى اإلمام           
االقتصادية اليت تربط دولته بالعامل اخلارجي سواء من حيث منو الصادرات أو من حيث     
إجياد مشروعات إمنائية تستطيع الدولة أن تستثمر فيها بعض ما لديها مـن فـوائض،               
فعلى اإلمام أن يربم اتفاقات اقتصادية وجتارية مع غريه من الدول تسـهم يف تبـادل                

املنتوجات احمللية فيما بينهما، وإذا كان إشراف اإلمام على التجارة اخلارجيـة            السلع و 
يهدف إىل تنظيم هذه العالقات االقتصادية اليت تنمو وتتزايد أمهيتها باستمرار، فإن هذا             
اإلشراف ال مينع األفراد واملؤسسات اإلنتاجية الفردية من أن تقوم بـدور مهـم يف               

رجية، وكثرياً ما تسهم اجلهود الفردية يف حتقيق منو جتـاري           العالقات االقتصادية اخلا  
واسع قد تعجز عنه املؤسسات الرمسية، على أنه ينبغي هلـذه املبـادرات الفرديـة أال                
تتعارض مع السياسة االقتصادية للدولة وأال تلحق ضرراً من حيث املساس باقتصـاد             

احل األمة وحقوقها، وتبدو أمهية     الدولة أو مبصاحلها احليوية اليت هي يف نفس الوقت مص         
اإلشـراف على العالقات االقتصادية ألا تتعلـق بـالعمالت الرئيسـة وميـزان             

 .املدفوعات، وتتشابك العالقات السياسية بالقضايا االقتصادية

إن اإلمام مسؤول عن االستثمارات اخلاصة بالدولة، وهو مكلف باالسـتعانة           
الذين يستطيعون أن يسهموا يف توجيه املشورة للدولـة         باخلرباء االقتصاديني واملاليني    

حبيث تكون خطواا متزنة وواعية، واإلمام حبكم مسؤوليته أمام األمة مكلف بالقيام            
بكل ما حيقق املصلحة أو يدفع املفسدة وحيقق األهداف االجتماعية اليت رعاها اإلسالم             

 17.االقتصادية اخلارجيةالرتباطها مبصاحل األمة بالنظم املتعلقة بالعالقات 

                                                  
 .197، 196صالدكتور فاروق النبهان،   17
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 المبحث الخامس
 إشراف اإلمام على أموال الزآاة

إن الزكاة هي الركن الثالث من أركان اإلسالم، وهي العبادة الوحيـدة ذات             
الطابع املايل اخلالص، ويأيت دورها املزدوج بأا عبادة وأداة تنموية يلتزم ا كل مـن               

مي مجيعاً، فقد فصلت الشريعة اإلسالمية      توفرت فيه شروطها من أفراد اتمع اإلسال      
مبصادرها املختلفة من قرآن وسنة وإمجاع وقياس خمتلف أوجه إخراج الزكاة، لكـي             
تضمن معرفة كل مسلم ألصوهلا وأحكامها، وتعطي الزكاة معىن املشاركة املتجـددة            

، يـدفعها   بني الغين والفقري يف نسبة من األموال اليت ميلكها الغين، تتجدد يف كل عام             
الغين ال من باب اإلحسان واملنة، وليس له حرية االختيار فإمنا هي واجب مفـروض               
على الغين أن يدفع نسبة الزكاة عن كل ما ميلك من أموال معدة للنمـاء كـالنقود،                 
والعقارات، وأموال التجارة، والسوائم، وكل مال معد لالستثمار، ولو مل يعده صاحبه            

 .له
 :إلشراف على أموال الزكاة جباية وتوزيعاًوجيب على اإلمام ا

 :اإلشراف على جباية الزكاة :أوال 

ميكن لإلمام أن يستخدم أسلوب النظم احلديثة من حيـث ضـبط               
األموال اليت جتب فيها الزكاة، وإجياد الوسيلة الفعالة اليت تسـتطيع الدولـة             

 .ج الشرعياإلسالمية أن تلجأ إليها لضمان اجلباية العادلة وفق املنه

 :تطوير طرق توزيع أموال الزكاة :ثانيا

يستطيع اإلمام تطوير أسلوب توزيع الزكاة بالنسبة لألمـوال ذات             
احلجم الكبري لتحقق غايات أمشل وأوسع تكون أكثر مالءمة لواقع اتمـع            
اليوم، وميكن تقسيم من يستحقون أموال الزكاة إىل زمر متفاوتة من حيـث             

العاجز الذي يستحق اإلعالة الكاملة ويعطى مرتباً شهرياً ثابتاً         احلاجة، فمنهم   
يتناسب مع حالته، ومنهم صاحب الدخل احملدود الذي ال يكفيه دخله إلعالة            
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أسرته فيعطى مقدار ما يغطي نفقاته وليس من الضروري أن تعطـى أمـوال              
حيتـاجون  الزكاة للفقراء بشكل أموال نقدية، بل رمبا يوضع هلؤالء الفقراء ما          

إليه من املواد التموينية الضرورية بشكل جماين أو بأسعار يسرية، كما ميكـن             
كفالة العالج ااين والتعليم ااين يف مجيع مراحله ألبناء هذه الطبقة، ومـن             
أموال الزكاة ميكن أن تقدم مؤسسة الزكاة القرض احلسن ألجيـال حمـددة             

دف مساعدة احملتاجني على تـوفري      للمحتاجني، كالقروض العقارية اليت تسته    
 .السكن املالئم

ميكن ألموال الزكاة أن تقوم بدور رائد يف إجيـاد نـوع مـن التأمينـات                
االجتماعية للفقراء الذين ال جيدون عمالً، وأن تسهم هذه األموال يف إجياد مشـاريع              

 املالئـم   استثمارية غايتها توظيف هؤالء العاطلني يف تلك املشاريع بقصد توفري العمل          
واإلمام مؤمتن على مصاحل املسلمني مسؤول عن حركة اإلصالح االجتماعي وفق           . هلم

خمطط إصالحي إسالمي حيقق املبادئ اإلسالمية ويصون املقاصد الشـرعية، وحيمـي            
احلقوق االجتماعية، ويقود األمة من واقع متخلف تعيشه بكل آالمه ومآسيه إىل واقع             

دل االجتماعي، الذي هو هدف حقيقي من أهـداف         مشرق قائم على أساس من الع     
 18.التشريع اإلسالمي
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 خاتمة البحث

 :أهم نتائج البحث هي

أن السياسة الشرعية هي األحكام اليت تنظم ا مرافق الدولة، وتدبر ا شؤون              :أوالً
األمة، مع مراعاة أن تكون متفقة مع روح الشريعة، منـزلة علـى أصـوهلا              

ضها االجتماعية، ولو مل يدل عليها شيء مـن النصـوص           الكلية، حمققة أغرا  
التفصيلية اجلزئية الواردة يف الكتاب أو السنة؛ فقاعدة رفع احلرج، وقاعدة سد           
الذرائع، ومبدأ الشورى، والرجوع مبعضالت األمور إىل أهل الذكر والـرأي           
هي من أصول الشريعة احملكمة، ومبادئها العامة تعتمـد عليهـا السياسـة             

عية، فهي سياسة مبنية على اإلميان بأن أصوهلا وحي من اهللا تعاىل، كـل              الشر
 :هذا بشرط

أن ال تتعارض مع دليل من أدلة الشريعة التفصيلية اليت تثبت تشـريعاً              -
فإذا مل يكـن هنـاك دليـل        . عاماً للناس يف مجيع األزمان، واألحوال     

اهرية تفصيلي دل على خالف حكم السياسة، ولكن كانت املخالفة ظ         
غري حقيقية، أو علم أن ما دل عليه الدليل التفصيلي مل يقصد ليكـون              
تشريعاً عاماً، وإمنا كان حلكمة خاصة، وسبب ال وجود لـه يف غـري          
واقعة احلكم، فال تكون خمالفته حينئذ خمالفة ألدلة الشـرع وأحكـام            

 .اإلسالم

اعي املختلفة جتعل التنميـة     أن النظرة اإلسالمية الشاملة جلوانب البناء االجتم       :ثانياً
 :جزءاً من النظام اإلسالمي الشامل للحياة يتلخص فيما يلي

أن التنمية اإلسالمية ذات طبيعة شاملة فهي تتضمن النـواحي املاديـة             -
فهي إذن نشاط يقوم على قيم وأهـداف اتمـع         . والروحية واخللقية 

رة ال تتوقـف    كما أا مستم  . اإلسالمي يف كل هذه األبعاد املختلفة     
كما ال تقتصر أهداف التنمية اإلسالمية على هذه احلياة بل إا متتـد             
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هـذا البعـد    ... أيضاً إىل احلياة اآلخرة، دون تعارض بني احليـاتني          
 .التنموي اإلسالمي ال يوجد يف املفهوم املعاصر للتنمية

 أن نواة اجلهد التنموي، ولب عملية التنمية، هو اإلنسان نفسه الـذي            -
كرمه اهللا وأعزه؛ لذا فإن التنمية تعين توفري متطلبات كرامة اإلنسـان            
وعزته، شاملة بذلك بيئته املادية والثقافية واالجتماعية، أما يف املفهوم          
 .املعاصر فإن اال احلقيقي لنشاطات التنمية يتركز يف البيئة املادية فقط

 :قتصادية سلطات هيأن لويل األمر يف سبيل حتقيق التنمية اال :ثالثاً

مراقبة قيام األفراد باألنشطة االقتصادية يف ضـوء األصـول العامـة             -
 .واألحكام الشرعية

وحيمل . أن يعني األفراد مبا لدى الدولة من وسائل وإمكانات وأدوات          -
األفراد على السلوك االقتصادي الصحيح من خالل ما يعرف بالسياسة          

مصلحة العامة بضوابطها، ومينع    الشرعية كأن ينـزع امللكية اخلاصة لل     
االحتكار، وحيدد األسعار، وجيرب ما قد يكون هنالك بعد كل ما تقدم            
من قصور يف سد احتياجات اتمع، ويتوىل املسؤولية الفعلية إلجيـاد           

 .السلع واخلدمات اليت تشبه تلك االحتياجات

مـن  على اإلمام أن يتخري األسلوب األمثل الذي حيقق أكرب قدر ممكن             -
 .املصلحة العامة يف إدارة املمتلكات العامة واستغالهلا

تتحصل التطبيقات املعاصرة يف سن األنظمة، والتخطيط لتحقيـق متطلبـات      :رابعا
التنمية، واإلشراف على الثروات الطبيعية، واإلشراف على املؤسسات النقدية         

العالقات واملصرفية األساسية واإلشراف على أموال الزكاة، واإلشراف على         
االقتصادية الدولية مبا حيقق أهداف التنمية من زيادة الدخل القومي، وعدالـة            

 .التوزيع بني أفراد جمتمع الشرع اإلسالمي

 .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
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هـ، حتقيق الدكتور الشيخ عبد الفتـاح أبـو         684الدين أمحد القرايف، املتوىف     

 .م1995غدة، دار املطبوعات اإلسالمية، الطبعة الثانية، حلب، دمشق، 

ـ 505إحياء علوم الدين، للغزايل، أليب حامد حممد بن حممد، املتوىف            * ، دار  هـ
 .املعرفة، بريوت، دون تاريخ

إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل؛ حملمد بن ناصر األلباين بإشـراف              *
 .م1979هـ ـ 1399حممد زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، 

ضـمن كتـاب    (االستحسان يف الفقه اإلسالمي وعالقته باالستثناء يف التشريع          *
؛ للدكتور حممد مصطفى شليب، الس األعلى       )س التشريع الفقه اإلسالمي أسا  

 .م1971هـ ـ 1391للشؤون اإلسالمية، مصر، 

إستراتيجية وتكنيك التنمية االقتصادية؛ للدكتور يوسـف إبـراهيم يوسـف،            *
 .م1981هـ ـ 1401مطبوعات االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية، القاهرة، 

، 2ور عبد احلليم حممود، دار الكتب احلديثة، ط       اإلسالم واإلميان؛ للشيخ الدكت    *
 .م1969مصر، 

اإلسالم والتحدي االقتصادي؛ حملمد عمر شابرا، ترمجة الدكتور حممـد زهـري             *
السمهودي ومراجعة حممد أنس  الزرقا ، مطبوعات املعهـد العـاملي للفكـر              
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 .هـ1416اإلسالمي، عمان، 

شوقي دنيا، دار الفكر العريب، القـاهرة،       اإلسالم والتنمية االقتصادية؛ الدكتور      *
 .م1979

اإلسالم واملسؤوليات االقتصادية يف الدولة املعاصرة؛ الدكتور حممـد فـاروق            *
النبهان، حبث مبجلة احلقوق والشريعة بالكويت، السنة األوىل، العـدد األول،           

 .م1977هـ ـ يناير 1397صفر 

هــ، دار   790ن موسى، املتـوىف     االعتصام؛ للشاطيب، أبو إسحاق إبراهيم ب      *
 .م1989هـ ـ 1402املعرفة، بريوت، 

إعالم املوقعني عن رب العاملني؛ البن قيم اجلوزية، مشس الدين أيب عبد اهللا حممد               *
هـ، حتقيق الشيخ عبد الرمحن الوكيل، دار الكتـب         751ابن أيب بكر، املتوىف     

 .م1969هـ ـ 1389احلديثة، القاهرة، 

لسياسي؛ للدكتور رفعت احملجوب، دار النهضة العربيـة، القـاهرة،          االقتصاد ا  *
 .م1973

اإلنسان أساس املنهج اإلسالمي يف التنمية االقتصادية؛ للدكتور عبـد احلميـد             *
الغزايل، البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جـدة،          

 .هـ1994هـ ـ 1414

هـ، 543، حممد بن عبد اهللا، الفقيه املالكي، املتوىف         أحكام القرآن؛ البن العريب    *
هــ ـ   1378حتقيق علي حممد البجاوي، مطبعة عيسى احللـيب، مصـر،   

 .م1959

هـ صححه  458األحكام السلطانية؛ أليب يعلى الفراء، الفقيه احلنبلي، املتوىف          *
هــ ـ   1357وعلق عليه الشيخ حممد حامد الفقي، مطبعة احلليب، القاهرة، 

 .م1939

األحكام السلطانية والواليات الدينية؛ أليب احلسن املاوردي، حممد بن علـي،            *
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هـ، خرج أحاديثه وعلق عليه خالد عبد اللطيـف العلـي، دار            450املتوىف  
 .م1994هـ ـ 1415، 2الكتاب العريب، بريوت، ط

أساس السياسة؛ البن ظافر األزدي، علي بن ظـافر بـن احلسـني، املتـوىف                *
 .هـ، خمطوط باملكتبة السليمانية، تركيا613

هـ، 911األشباه والنظائر يف الفروع الفقهية؛ جلالل الدين السيوطي، املتوىف           *
 .هـ1399دار الفكر، بريوت، 

األشباه والنظائر على مذهب أيب حنيفة؛ لزين الدين إبراهيم بن جنيم، املتـوىف              *
هــ  1403 الفكر، دمشق،    هـ، حتقيق وتقدمي حممد مطيع احلافظ، دار      970

 .م1983ـ 

 ؛ البن طالع، أبو عبد اهللا حممـد بـن فـرح، املتـوىف               أقضية رسول اهللا     *
هـ، حتقيق الدكتور حممد ضياء الدين األعظمي، دار الكتاب املصـري           479

 .م1978هـ ـ 1398واللبناين، 

مـد  هـ، حتقيق وتعليـق حم    224األموال، أليب عبيد القاسم بن سالم، املتوىف         *
 .م1975هـ ـ 1395خليل هراس، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة 

ضمن جمموعة رسائل لإلمام الشهيد حسن      ) أو رسالة التعاليم  (األصول العشرين    *
 .البنا؛ املؤسسة اإلسالمية للطباعة والصحافة والنشر، بريوت، دون تاريخ

 
 )ب ( 

 جاد احلق، منشور يف سلسـلة       حبث يف الفقه اإلسالمي؛ للشيخ جاد احلق علي        *
دراسات يف احلضارة اإلسالمية مبناسبة القرن اخلامس عشر، اهليئـة املصـرية            

 .م1985للكتاب، 

البحر الرائق شرح كنـز الدقائق؛ الكنـز؛ لعبد اهللا بن أمحد النسفي، املتـوىف              *
هـ، طبعـة   944هـ، والشرح؛ لزين العابدين إبراهيم بن جنيم، املتوىف         710
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 .الفكر، بريوتدار 

هـ، حتقيق  896بدائع السلك يف طبائع امللك؛ أليب عبد اهللا بن األزرق، املتوىف             *
وتعليق الدكتور علي سامي النشـار، مطبوعـات وزارة اإلعـالم العراقيـة،             

 .م1977

 )ت ( 

؛ للجوهري، إمساعيل بن محاد، املتـوىف       )الصحاح(تاج اللغة وصحاح العربية      *
د عبد الغفور العطار، دار العلـم للماليـني، بـريوت،           هـ، حتقيق أمح  393

 .م1984هـ ـ 1404

؛ البن جريـر الطـربي، املتـوىف    )املعرف بتاريخ الطربي(تاريخ األمم وامللوك   *
هـ، حتقيق حممد أيب الفضل، دار املعارف، مصـر، الطبعـة الرابعـة،             311

 .م1979

، حممد بن إبراهيم بن سـعد،       حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم؛ البن مجاعة        *
هـ، حتقيق الدكتور فؤاد عبد املنعم أمحد، رئاسة احملاكم الشرعية،          733املتوىف  

 .م1985هـ ـ 1405قطر، الطبعة األوىل، 

التشريع وسن القوانني يف الدولة اإلسالمية؛ للدكتور حممد أمحد مفيت والدكتور            *
هـ 1410سعود، الرياض،   سامي صاحل الوكيل، مركز البحوث، جامعة امللك        

 .م1995ـ 

تفسري القرآن العظيم؛ للحافظ ابن كثري، أبو الفدا، إمساعيل عماد الدين عمـر،              *
 .م1987هـ ـ 1407، دار املعرفة بريوت، )هـ774(

؛ أليب عبد اهللا حممد بن أمحد القـرطيب،         )اجلامع ألحكام القرآن  (تفسري القرطيب    *
 .هـ1387ريب، مصر، هـ، دار الكتاب الع671املتوىف 

؛ للرازي، حممد بن عمر فخر الـدين، املتـوىف          )مفاتيح الغيب (التفسري الكبري    *
 .م1938هـ، املطبعة املصرية، مصر، 606
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هــ،  1355؛ حملمد رشيد رضا، املتـوىف       )تفسري القرآن احلكيم  (تفسري املنار    *
 .هـ1324طبعة املنار، القاهرة، 

هـ، إدارة 597والعلماء؛ لإلمام ابن اجلوزي، املتوىف تلبيس إبليس أو نقد العلم     *
 .الطباعة املنريية، مصر، دون تاريخ

ضـمن  (التمويل والتنمية يف إطار اقتصاد إسالمي، للدكتور حامت القرنشاوي،           *
الندوة الدولية ملوارد الدولة اإلسالمية يف اتمع احلديث مـن وجهـة النظـر              

 .م1986 هـ ـ1406، القاهرة، )اإلسالمية

تنمية املال العام ومحايته يف الفقه والنظام؛ لنذير حممد أوهاب، رسالة دكتـوراة              *
 .هـ1419يف السياسة الشرعية، املعهد العايل للقضاء، السعودية، 

ضـمن  (التنمية يف إطار العدل االجتماعي، للدكتور عبد الفتاح عبد الرمحن،            *
ي الثالـث بكليـة التجـارة، جامعـة         رؤية إسالمية، يف املؤمتر العلمي السنو     

 .م1983، القاهرة، )املنصورة

تنوير احلوالك شرح موطأ مالك؛ للسيوطي، عبد الرمحن بن الكمال، املتـوىف             *
 .م1969هـ، املكتبة التجارية، مصر، 911

هـ، حتقيق حممـد    751ذيب سنن أيب داود؛ لإلمام ابن قيم اجلوزية، املتوىف           *
طبع على نفقة جاللة امللك خالـد       ( السنة احملمدية، القاهرة     حامد الفقي، مكتبة  

 ).ابن عبد العزيز ـ رمحه اهللا

 )ج(

 ؛ البن األثري، جمد الدين أيب السعادات        جامع األصول يف أحاديث الرسول       *
هـ، حتقيق عبد القـادر األرنـاءوط، مكتبـة         606املبارك بن حممد، املتوىف     

  .م1969هـ ـ 1389 احللواين، ودار البيان، دمشق،

هــ، دار   911اجلامع الصغري؛ لإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي، املتوىف          *
 .م1981هـ ـ 1401الفكر، بريوت، 
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اجلوهرة النرية على خمتصر القدوري؛ للحدادي، أبو بكر، علي بن حممد، رضي             *
، 2هـ، تصحيح أمحد رفعت، الدولة العلية، استانبول، ط       800الدين، املتوىف   

 .م1898هـ ـ 1316املطبعة العامرة، 

 )ح(

؛ حملمد ابـن عابـدين،      )حاشية ابن عابدين  (حاشية رد احملتار على الدر املختار        *
هـ، حققه حممد صبحي حسن وعامر حسني، طبعة دار إحيـاء           1250املتوىف  

 .م1998هـ ـ 1419التراث العريب، بريوت، 

 التنمية؛ للدكتور سعيد أبـو الفتـوح        احلرية االقتصادية يف اإلسالم وأثرها يف      *
 .م1988هـ ـ 1408بسيوين، دار الوفاء، القاهرة، الطبعة األوىل، 

احلسبة يف اإلسالم؛ لشيخ اإلسالم ابن تيمية، أمحد بن عبـد احللـيم، املتـوىف                *
 .م1980هـ، حتقق حممد زهري النجار، املؤسسة السعيدية، الرياض، 728

األصفياء؛ أليب نعيم األصبهاين، أمحد بن عبـد اهللا بـن           حلية األولياء وطبقات     *
.م1967هـ ـ 1387هـ، دار الكتاب العريب، بريوت، 430أمحد، املتوىف 

 )خ(

هـ، املطبعة السـلفية،    182اخلراج؛ أليب يوسف، يعقوب بن إبراهيم، املتوىف         *
هـ 1399هـ، وأخرى ضمن موسوعة اخلراج، دارا ملعرفة، بريوت،         1382

 .م1979ـ 

هـ، حتقيق  329اخلراج وصناعة الكتابة؛ أليب جعفر، قدامة بن جعفر، املتوىف           *
وتعليق الدكتور حممد حسني الزبيدي، مطبوعات وزارة الثقافـة واإلعـالم،           

 .م1981هـ ـ 1401العراق، 

هــ، تعريـف أمحـد      1399اخلالفة وامللك؛ أليب األعلى املودودي، املتوىف        *
 .م1978هـ ـ 1398، الكويت، إدريس، طبعة دار القلم

 )د ( 
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دور الدولة يف التنمية يف ضوء االقتصاد اإلسالمي؛ الدكتور شوقي دنيا، جملـة              *
 .هـ1414، السنة اخلامسة، 19البحوث الفقهية املعاصرة، العدد 

 )ر ( 

هـ، حتقيق الشيخ أمحد    204الرسالة؛ لإلمام الشافعي، حممد بن إدريس املتوىف         *
 .هـ1358بعة األوىل، احلليب، شاكر، الط

 )ز ( 

؛ الدكتورة نعمـت عبـد      )األسس الشرعية والدور اإلمنائي والتوزيعي    (الزكاة   *
هــ ـ   1413اللطيف مشهور، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، بـريوت،  

 .م1993

 )س(

سلسلة األحاديث الضعيفة وأثرها السيئ يف األمة؛ حممد ناصر األلباين، املكتب            *
 .إلسالمي، بريوتا

هـ، حتقيـق  275سنن ابن ماجه؛ أليب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين، املتوىف         *
هــ ـ   1395حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العـريب، بـريوت،   

 .م1975

هــ،  275سنن أيب داود؛ للحافظ سليمان بني األشعث السجستاين، املتوىف           *
 .م1969هــ 1398ث، سوريا، حتقيق عزت الدعاس، دار احلدي

هـ، 458السنن الكربى؛ للبيهقي، أليب بكر أمحد بن احلسني بن علي، املتوىف             *
دار املعرفة، بريوت، مصورة عن طبعة دائرة املعارف النظامية، حبيدر آباد اهلند،            

 .هـ1344

هــ، بشـرح    303سنن النسائي، أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب، املتوىف           *
هـ 1348ين السيوطي، وحاشية السندي، املطبعة املصرية األزهرية،        جالل الد 

 .م1930ـ 
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السياسة االقتصادية يف إطار مقاصد الشرعية؛ للدكتور حممد عبد املنعم عفـر،             *
 .هـ1415معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسالمي، مكة املكرمة، 

هــ،  973بن خليفة، املتوىف    السياسة الشرعية، دده أفندي، إبراهيم بن حيىي         *
حتقيق الدكتور فؤاد عبد املنعم أمحد، مؤسسة شباب اجلامعـة، اإلسـكندرية،            

 .م1993

نظام الدولة اإلسالمية يف الشـئون الدسـتورية واخلارجيـة          (السياسة الشرعية    *
م، 1956هــ ـ   1376؛ للشـيخ عبد الوهاب خالف، املتـوىف  )واملالية

 .هـ1418 ،6مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

السياسـة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية؛ شيخ اإلسالم ابن تيمية، أمحـد             *
هـ، حتقيق حممد إبراهيم البنا وحممد عاشور، مطبعـة         728عبد احلليم، املتوىف    

 .م1971الشعب، مصر، 

السياسة الشرعية يف ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها؛ للشيخ الدكتور يوسف           *
 .هـ1419وهبة، القاهرة، القرضاوي، مكتبة 

السياسة الشرعية يف العصور األوىل؛ للشيخ علي اخلفيـف، مطبعـة الشـرق،           *
 .م1936 ـ 1935مصـر، 

السياسة الشرعية مصدر للتقنني؛ للدكتور عبد اهللا حممد القاضي، دار الكتـب             *
 .م1990هـ ـ 1440اجلامعية، طنطا، 

يخ عبد الرمحن تـاج، مطبعـة دار        السياسة الشرعية والفقه اإلسـالمي؛ للش     *
 .م1953هـ ـ 1373التأليف مصر، 

 )ش(

هـ 1409، 2شرح القواعد الفقهية؛ الشيخ أمحد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط          *
 .م1981ـ 

الشفاء يف مواعظ امللوك واخللفاء؛ البن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن حممد،              *



 109

 املنعم أمحد، املكتبة التجارية، مكـة       هـ، حتقيق الدكتور فؤاد عبد    597املتوىف  
 .هـ1409املكرمة، 

الشهب الالمعة يف السياسة النافعة؛ البن رضوان، أليب القاسم بـن رضـوان              *
هـ، حتقيق الدكتور علي سامي النشـار، دار الثقافـة،         783املالكي، املتوىف   

 .م1984هـ ـ 1404الدار البيضاء، املغرب، 

 )ص(

؛ لإلمام أيب عبد اهللا حممـد بـن إمساعيـل           )امع الصحيح اجل(صحيح البخاري    *
هـ، ضبط وترقيم الدكتور مصطفى البغا، دار القلـم         256البخاري، املتوىف   

 .م1981هـ ـ 1401ودار البخاري، دمشق، 

؛ لإلمام مسـلم بن احلجـاج بـن مسـلم          )اجلامع الصحيح (صحيح مسلم    *
 عبد الباقي، دار الفكـر،      هـ، ضبط وترقيم حممد فؤاد    261القشريي، املتوىف   

 .م1978هـ ـ 1398بريوت، 

 )ط(

هــ، دار   230الطبقات الكربى؛ البن سعد، حممد بن سعد بن منيع، املتوىف            *
م، وأخرى، دراسة وحتقيق حممد عبـد  1960هـ ـ  1380صادر، بريوت، 

 .م1997هـ ـ 1418القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، 

ياسة الشرعية؛ البن قيم اجلوزية، أليب عبد اهللا حممد بـن           الطرق احلكمية يف الس    *
هـ، حتقيق بشر عيون وتقدمي الدكتور حممد الزحيلـي،         751أيب بكر، املتوىف    

 .م1990هـ ـ 1410مكتبة املؤيد، 

 )ع(

هــ،  786العناية شرح اهلداية؛ للبابريت، أكمل الدين حممد بن حممود، املتوىف            *
هــ ـ   1399ن اهلمام، طبعة دار الفكر، بريوت، مع فتح القدير للكمال اب

 .م1979
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 )غ(

؛ إلمام احلرمني اجلويين، عبد امللك حممد       )الغياثي(غياث األمم يف التيات الظلم       *
هـ، حتقيق الدكتور فؤاد عبد املنعم والدكتور مصـطفى         476اجلويين، املتوىف   

 .هـ1413حلمي، الطبعة الثالثة، دار الدعوة، اإلسكندرية، 

 )ف(

 هـ، طبعة القاهرة، دون تاريخ505فاحتة العلوم أليب حامد الغزايل؛ املتوىف  *

هــ،  851فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ البن حجر العسقالين، املتوىف           *
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه؛ حممد فؤاد عبد البـاقي، طبعـة احللـيب، مصـر،               

 .م1959

مام، كمال الدين عبد الواحـد السيواسـي،        فتح القدير شرح اهلداية؛ البن اهل      *
 .م1977هـ ـ 1397هـ، دار الفكر، بريوت، 861املتوىف 

فقه الضرورة وتطبيقاته املعاصرة؛ للدكتور عبد الوهـاب إبـراهيم سـليمان،             *
 .م1992هـ ـ 1412مطبوعات البنك اإلسالمي للتنمية، جدة، 

؛ لطريف اخلالـدي، ترمجـة      فكرة التاريخ عند الغرب من الكتاب إىل املقدمة        *
 .م1997حسين زينة، دار النهار، بريوت، 

فيض القدير شرح اجلامع الصغري؛ حملمد بن عبد الـرؤوف املنـاوي، املتـوىف               *
 .م1971هـ ـ 1391هـ، دار النهضة احلديثة، بريوت، 1031

 )ق(

هـ، 817القاموس احمليط؛ الفريوز آبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب، املتوىف            *
 .م1998هـ ـ 1419، 6مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي؛ املنبثق من منظمة املؤمتر اإلسـالمي،            *
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 .م1998هـ ـ 1418، دمشق، 2جدة، دار القلم، ط

قواعد األحكام يف مصاحل األنام؛ لشيخ اإلسالم العز بن عبد السـالم، املتـوىف               *
هــ ـ   1413غين الدقر، دار الطبـاع، دمشـق،   هـ، حتقيق عبد ال660

 .م1992

قواعد نظام احلكم يف اإلسالم؛ للدكتور حممود عبد ايد اخلالدي، دار البحوث             *
 .م1980هـ ـ 1400العلمية، الكويت، 

 )ك(

هـ، 198كتاب الكسب وشرحه؛ الكسب؛ حملمد بن احلسن الشيباين املتوىف           *
هـ، حتقيق  490 حممد، املتوىف يف حدود      وشرحه لإلمام السرخسي، حممد بن    

الشيخ الدكتور عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعـات اإلسـالمية، حلـب             
 .م1997هـ ـ 1417سوريا، 

كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم؛ البزدوي، عالء الدين عبد العزيز بـن              *
ار هـ، ضبط حممد املعتصم بـاهللا البغـدادي، د        730أمحد البخاري، املتوىف    

 .م1991هـ ـ 1411الكتاب العريب، بريوت، 

الكشاف عن حقائق التنـزيل ودقائق التأويل؛ للزخمشري، حممود بـن عمـر،             *
 .هـ1367هـ، مصطفى احلليب، مصر، 538املتوىف 

؛ أليب البقاء أيوب موسـى      )معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية    (الكليات   *
ور عدنان درويش وحممد املصـري،      هـ، حققه الدكت  1094احلسيين، املتوىف   

 .م1992هـ، 1412مؤسسة الرسالة، بريوت، 

 )ل(

لسان العرب؛ البن منظور، أبو الفضل حممد بن مكـرم اإلفريقـي، املتـوىف               *
 .م1968هـ ـ 1388هـ، دار صادر، بريوت، 711

 اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان؛ للشيخ حممد فؤاد عبد الباقي، مراجعة            *
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الدكتور عبد الستار أبو غدة، إحياء التراث اإلسالمي، وزارة األوقاف الكويتية،           
 .م1977هـ ـ 1397

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن عبـد اهللا              *
 .الباز، الرياض، السعودية

 )م ( 

ر حممد رواس قلعجي، مباحث يف االقتصاد اإلسالمي من أصوله الفقهية؛ للدكتو      *
 .م1997هـ ـ 1417، 2دار النفائس، بريوت، ط

هـ، دار  490املبسوط؛ للسرخسي؛ أبو بكر حممد بن أمحد، املتوىف يف حدود            *
 .املعرفة، بريوت، دون تاريخ

هـ، دار الكتاب   807جممع الزوائد ومنبع الفوائد؛ لنور الدين اهليثمي، املتوىف          *
 .م1967العريب، بريوت، 

احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز؛ البن عطية، أليب حممد عبد احلـق بـن                *
، 1هـ، إحياء التراث اإلسـالمي، الدوحـة، قطـر، ط         542عطية، املتوىف   

 .هـ وأخرى، اجلزء األول، حتقيق صادق املالح، طبعة بريوت1398

داراملعرفـة،  هـ، مطبوع مع األم، 264خمتصر املزين؛ إمساعيل بن حيىي، املتوىف      *
 .بريوت، دون تاريخ

املدخل إىل السياسة الشرعية؛ للدكتور عبد العال عطوة، جامعة اإلمام حممد بن             *
 .م1993هـ ـ 1141سعود، الرياض، 

املدخل الفقهي العام؛ للشيخ الزرقا، مصطفى بن أمحد، مطبعة احلياة، دمشـق،             *
 .هـ1383

هــ،  654ن عبد الرمحن، املتوىف     مرآة الزمان؛ لسبط ابن اجلوزي، يوسف ب       *
 .م1907مطبعة جامعة شيكاغو، شيكاغو، 

مروج الذهب ومعادن اجلوهر؛ للمسعودي، أبو احلسن علي بن احلسـني بـن              *
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 .هـ، طبعة األندلس، بريوت، دون تاريخ346علي، املتوىف 

 .هـ1398املسلم يف عامل االقتصاد؛ ملالك بن نيب، دار الشروق، بريوت،  *

هـ، طبعة دار صـادر، بـريوت،       240سند؛ لإلمام أمحد بن حنبل، املتوىف       امل *
وأخرى حمققة، اجلزء العشرون، للشيخ شعيب األرناؤوط، وعـادل مرشـد،           

 .م1999هـ ـ 1420، 2مؤسسة الرسالة، ط

هـ، حتقيـق   597املصباح املضيء يف خالفة املستضيء؛ البن اجلوزي، املتوىف          *
إحياء التراث اإلسالمي، وزارة األوقاف العراقية، بغداد،       ناجية عبد اهللا إبراهيم،     

 .م1977هـ ـ 1397

هـ، حاشية علـى سـنن أيب       388معامل السنن؛ أليب سليمان اخلطايب، املتوىف        *
 .هـ1389داود، نشره عزت الدعاس، دار احلديث، بريوت، 

دي عبد  هـ، حتقيق مح  360املعجم الكبري؛ للطرباين، سليمان بن أمحد، املتوىف         *
ايد السلفي، إحياء التراث اإلسالمي، وزارة األوقاف العراقية، بغـداد مـن            

 .هـ1401هـ ـ 1397

قام بإخراجه إبراهيم مصطفى، أمحـد      (املعجم الوسيط؛ جممع اللغة العربية مبصر        *
وأشرف على طبعه عبـد     ) حسن الزيات، حامد عبد القادر، حممد علي النجار       

 .التراث اإلسالمي، الدوحة، قطرالسالم هارون، إحياء 

معيد النعم ومبيد النقم؛ لتقي الدين السبكي، أبو النصر عبد الوهـاب علـي               *
هـ، حتقيق حممد علي النجـار وأيب زيـد شـليب، دار            771السبكي، املتوىف   

 .م1948هـ ـ 1367الكتاب، القاهرة، 

ي، عـالء الـدين     معني احلكام فيما يتردد بني اخلصمني من األحكام؛ للطرابلس         *
هـ، الطبعة الثانية، مصطفى احللـيب، القـاهرة،        884علي بن خليل، املتوىف     

 .م1973هـ ـ 1393

املغين عن محل األسفار؛ للحافظ العراقي،أبو الفضل عبد الرحيم بن احلسـيين،             *
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 .هـ، طبعة عيسى احلليب، مصر806املتوىف 

فعي، دار النهضـة العربيـة،      مقدمة يف البنوك والنقود، الدكتور حممد زكي شا        *
 .القاهرة

هـ، حتقيق الدكتور علي    808املقدمة؛ للعالمة عبد الرمحن بن خلدون، املتويف         *
 .م1979عبد الواحد وايف، دار النهضة، الطبعة الثالثة، القاهرة، 

امللكية اخلاصة وحدودها يف اإلسالم؛ للدكتور حممد عبد اهللا العريب، حبث مقدم             *
ر األول مع البحوث اإلسالمية باألزهر، ضـمن كتـاب التوجيـه            إىل املؤمت 

 .م1970هـ ـ 1391التشريعي، 

املنثور يف القواعد؛ للزركشي، بدر الدين، حممد ادر بـن عبـد اهللا، املتـوىف                *
 .هـ، حتقيق تيسري حممود، وزارة األوقاف الكويتية794

 إبراهيم موسـى، املتـوىف      املوافقات يف أصول األحكام؛ للشاطيب، أبو إسحاق       *
.هـ1341هـ، تعليق الشيخ حممد اخلضر حسني، دار الفكر، بريوت، 790

 )ن(

نصب الراية ألحاديث اهلداية؛ للزيلعي، عبد اهللا يوسف احلنفي، مجال الـدين،             *
 .م1973هـ ـ 1393هـ، املكتب اإلسالمي، دمشق، 762املتوىف 

هــ ـ   1402 حممد املبارك، املتـوىف  ؛ الشيخ)احلكم والدولة(نظام اإلسالم  *
 .م1981هـ 1401، دار الفكر، بريوت، 1982

النهاية يف غريب احلديث واألثر؛ البن األثري، جمد الدين أيب السعادات املبـارك              *
هـ ، حتقيق طاهر الـزاوي والـدكتور حممـود          606حممد اجلزري، املتوىف    

 .الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، مصر

البالغة؛ الشريف الرضي، حممد بن احلسـني بن موسـى الكـاظم، أبـو      ج   *
هـ، شرح اإلمام حممـد عبـده، مؤسسـة األعلمـي           406احلسن، املتوىف   

 .للمطبوعات، بريوت، دون تاريخ
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نوادر اإلمام ابن حزم؛ للشيخ عبد الرمحن بن عقيل، دار الغـرب اإلسـالمي،               *
 .م1983هـ ـ 1403بريوت، 

رح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار؛ للشوكاين، حممود         نيل األوطار ش   *
هــ ـ   1392هــ طبعة دار الفكر، بـريوت،  1250ابن علي، املتوىف 

 .م1972

 )و ( 

ورقة عمل حول التنمية وامللكية وتوزيع الثروة يف اإلسالم؛ للـدكتور حـامت              *
هـ ـ  1403الث، القرنشاوي، جملة احلقوق الكويتية، السنة السابعة، العدد الث

 .م1893

الوصية يف اآلداب الدينية والسياسة الشرعية؛ لطاهر بن احلسني اخلزاعي، املتوىف            *
 .هـ، خمطوط مبكتبة احلرم املدين، السعودية208

الوظائف املعزية يف السياسة الشرعية؛ للشيخ اخلضر بن أيب بكر أمحد، املتـوىف              *
 .هـ، خمطوط بدار الكتب املصرية630

 )ـه(

هــ ـ   1382هذا ديننا؛ للشيخ حممد الغزايل، دار الكتب احلديثة، القاهرة،  *
 .م1962
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