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 يُعىن هذا البحث ابحلديث عن أمرين:

وذلك من خالل املقومات الشرعية اليت وضعها ، احلكماملنهج اإلسالمي يف تدبري دعائم أوهلما: 
األمور العامة، واملساواة بني آحاد يف  هل احلل والعقدأمشاورة اإلسالم كالعدل بني الرعية، و 

 وتقرير مسؤولية والة األمر وأهنم غري معصومني.الرعية، 

وقد بني الباحث املنهج اإلسالمي من ، يف تدبري دعائم االقتصاد الراشد املنهج اإلسالمياثنيهما: 
لالقتصاد يف اإلسالم كالعدالة االجتماعية وما هلا من أثر يف حتقيق التوازن خالل املقومات العامة 

وكذا املعاجلة املثالية لكافة املشاكل االجتماعي، وضمان حد الكفاية من خالل فريضة الزكاة، 
 ة، والتوسط يف االقتصاد بال افراط وال تفريط. االقتصادي

 الكلمات الدالة:

 االقتصاد –احلكم  –اإلسالمي –املنهج 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
َُ كِلَيلدددَك ُمبَددداَرَر لِيَدددِدبِدُروا آَ تِدددِ    :اجمليددددالقدددرآن يف احلمدددد ل القائدددل  ِكتَددداَأ أَزدلزَللنَدددا

َللبَددداأِ  نَدددا  :قيدددل لددد  والصدددالة والسدددالم علددد  مدددن(1)َولِيَدتَدددذَِكَر أُولُدددو األل ُُثِ ِكِن َعَليدل
،ورضدي هللا عدن السدائرين يف --زد  اهلددو ومصدبال الددج   مدد(2)بَدَيازَ ُ 

 سبيل احلق هداة مهتدين بنور القرآن، مستمسكني بعروت  الوثق  ،وبعد:
 وهدددي ، أاِل  --فدددهللان هللا تعدددات قدددد خدددتم الرسددداالت السدددماوية برسدددالة  مدددد 

َُ قُددددرلآَّنب َعَربِي دددا  ززلددد  بلادددة العدددرأ كمدددا قدددال تعددداتالقدددرآن الكدددر  .وقدددد أ ِكَِّن أَزدلزَللنَدددا
غدددريهم ابلفصددداحة والبيدددان ، فددداقوا وملدددا كدددان العدددرأ قدددد ، (3)َلَعِلُكدددمل تَدعلِقلُدددوَن 

ا بلفظددد  ومعنددداَ ، فتحدددداهم يدددا هدددم متميدددزون بددد  ، فكدددان القدددرآن الكدددر  مع دددزب 
قُدددددلل لَدددددِ ِن  :هنايددددة امل ددددداا، قدددددال تعدددددات  يف فع ددددزوا عدددددن ساراتددددد ، وسدددددِلموا لددددد

ِددنى َعلَدد  َأنل َِبلتُددوا ِيِثلددِل َهددَذا اللُقددرلآِن اَل َِبلتُددوَن ِيِثللِددِ  َولَددول َكدداَن  َُ َواجلل زلدد َتَمَعددِ  اإللِ اجل
َه رَيِهددريبا ا مددن يسددتحق منددا مزيدددب  -جددل جاللدد   -وكتدداأ هللا(4)بَدعلُضددُهمل لِددبَدعل

جوازد  جديددة، تشدتد احلاجدة كت االعتندايف  دا يف  البحث والدراسة والعنايدة يف
ولتلبيددة األمددر اإلهلددي الددذجل االدد  ابجلهدداد  .هددذا الددزمن، زمددن الُاربَددة عددن الدددين

ُهمل بِددددددِ  ِجَهددددددادبا َكبِددددددريبا بكتابدددددد  احلكدددددديم، أكدددددد   ِِ اللَكدددددداِفرِيَن َوَجاِهدددددددل فَدددددداَل ُتِ دددددد
(5)لتكليددا اإلهلددي وال وكعمددال هددذَ الوجددَو يف واقددِ املسددلمني فريضددة اليددتم ا

  ددا ، ويت لدد  ذلددك بوضددول يف قضددا  احلكددم واإلدارة يتحقددق االسددتإالا كاِل 
 .واالقتصاد يف واقعنا املعاصر

م  يدددددو حاجددددة العدددداة اإلزسددددا  عامددددة خصددددو ولعددددل شددددهادة أعدددددايف اإلسددددالم و 
واإلسددددددالمي خاصددددددة خددددددري دليددددددل علدددددد  ذلددددددك.ومنهم املددددددؤر  االي ددددددا  )بددددددرزَ 

(،الذجل قال:"لقد ابتعدت مصاديق السعادة والسيادة عن املسلمني جيوازيبوركيز
                                                           

 29سورة ص: (1)
 19سورة القيامة :(2)
 .2سورة يوسا :(3)
 88سورة اإلسرايف :(4)
   52سورة الفرقان: (5)
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بسددب  ودداوهنم يف كتبدداآ القددرآن والعمددل بقوازيندد  وأحكامدد  وذلددك بعدددما كازدد  
وقدد اسددتال األعددايف هددذا األمدر فشددنوا  ،حيداوم موسدومة ابلعددزة والفإدر والعظمددة

كمندا مدن عددم  اهل وم عليهم.زعمهللان هذا الظدالم الدذجل مديم علد  حيداة املسدلمني
مراعاوم لقوازني القرآن "الكدر " اللدنقف فيد  أو يف اإلسدالم عمومبدا، فداحلق أزد  

 .(6)"ال ميكن أخذ أجل زقف عل  الدين اإلسالمي ال اهر
كن كدارة احلكم واملال بصورة شرعية قائمدة علد  العددل واملسداواة هدي األصدل يف 

ت والتقلبددات، ولالفددة ذلددك قيدام الدددول وثباوددا، وحفدع اجملتمعددات مددن الصدراعا
هددي السددب  يف كثددري مددن الصددراعات الواقعددة يف العدداة اليددوم، فلمددا غدداأ العدددل 
عن واقِ الناس وأصبح احلكم والتحاكم بني اريف زقديَ: )تفدريط وكفدراط( بدني 
مددن ينددادجل بنبددذ الدددين والشددرعية، وبددني مددن ينددادجل بتحكيمهددا، علدد  جهددل مددن  

نزلددة مددن خددالقهم، وأهنددا وسددط بددني اددرفني، وال كددال ال ددرفني بعظمددة الشددريعة امل
،قال هللا  بدددنهج  الوسددد ية الدددذجل هدددو ميدددزة هدددذا األمدددةتكدددون صددداحلة للت بيدددق كاِل 

وََكَذِلَك َجَعللَناُكمل أُِمدةب َوَسد با لَِتُكوزُدوا ُشدَهَدايَف َعلَد  النِداِس َوَيُكدوَن الِرُسدوُل تعات
ا  .(7)َعَليلُكمل َشِهيدب

يف سددددال كدارة احلكددددم  شددددرعا  هنددددا وجدددد  بيددددان األصددددول املعتدددد ة الددددواردة ومددددن
 واالقتصاد.

وتظل قيمة العدل هدي الديت ينبادي أن تكدون احلاكمدة علد  كدل تصدرفات املدؤمن 
ددددِط َواَل  :تعدددداتهللا قددددال  ِِ ُشددددَهَدايَف اِبللِقسل َ  أَيدىَهددددا الِددددِذيَن آَمنُددددوا ُكوزُددددوا قَدددددِواِمنَي ِِ

 َِِ َِِ ِكِن ا دَوو َواتِدُقدوا ا دَرُأ لِلتِدقل ََيلرَِمِنُكمل َشدَننُن قَددولمه َعلَد  َأاِل تَدعلدِدُلوا اعلدِدُلوا ُهدَو أَقدل
 .(8)َخِبرَي ِيَا تَدعلَمُلونَ 

                                                           

( 6 موقِ الكرتو    http://www.al-eman.comمقال  د. عمر عبد الكايف:(
 ه.22/5/1436.

 .   143البقرة: سورة (7)
 .8سورة املائدة: (8)

http://www.al-eman.com/
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يف قولدد   -صددل  هللا عليدد  وسددلم  –رسددول  ت كليدد  وكأمددر هللا ابلددرد وعنددد التنددازآ 
ددِر ِمددنلُكمل فَددهللانل  :تعددات َمل َِِ َوَأِايُعددوا الِرُسددوَل َوأُوِ  األل َ  أَيدىَهددا الِددِذيَن آَمنُددوا َأِايُعددوا ا

دددُتمل تدُ  ِِِ َوالِرُسددددوِل ِكنل ُكندل يفه فَدددددُردىوَُ ِكَت ا ِخددددِر تَدنَددداَزعلُتمل يف َشدددديل ِِِ َوالليَدددددولِم ا ل ؤلِمنُددددوَن اِب
َسُن ََتلِويالب  َر َوَأحل  .(9)َذِلَك َخيدل

 :ويف سال كدارة االقتصاد حذر هللا من أكل أموال الناس ابلباادل فقدال تعدات
ددَنُكمل اِبللَباِاددِل ِكاِل َأنل َتُكددوَن ِ َدداَرةب َعددنل  ددَواَلُكمل بَديدل َ  أَيدىَهددا الِددِذيَن آَمنُددوا اَل ََتلُكلُددوا أَمل

 .(10)تَدرَاضه ِمنلُكمل 
ُ الدددر اَِب :ن هللا ميحقددد ، كمدددا يف قولددد  تعددداتني خ دددَر وأوحدددرم الدددراب وبِددد ِِ مَيلَحدددُق ا

ُ اَل حُِد ى ُكدِل َكِفداره أَثِديمه  ِِ فمدن االزتصدار هلدذا األصدل (11)َويُدرلِب الِصدَدقَاِت َوا
 يف كتاأ هللا بيان أوج  اإلع از يف حال الت بيق وعدم الت بيق لشرآ هللا.

تددددا  كت وملددددا كازدددد  آ ت القددددرآن الكددددر  الددددواردة يف كدارة احلكددددم واالقتصدددداد حت
معرفة أوج  اإلع از فيها من خالل رب ها بواقِ الناس والنظر يف مدو اتسدا  
واقِ الناس اليوم يف اجملتمعات اإلسالمية مِ أحكامها وهددا وا، ُث بيدان أوجد  
اإلع از يف حفع األزفَ واألمدوال واألعدراض يف البلددان الديت ابقد  شدرآ هللا  

أوجدد  اإلع دداز بددذكر ا لر السددلبية النا ددة كاململكددة العربيددة السددعودية، وبيددان 
عدددن اعتمددداد القدددوازني الوضدددعية يف كدارة املدددال واالقتصددداد مدددن خدددالل تتبدددِ حركدددة 

 االهنيارات املالية يف األسوا  العاملية واألسهم واالقتصاد ت الدولية العاملية.
ومدن هندا زشددكت فكدرة هددذا البحدث الددذجل سدكتناول فيدد  مدا يتعلددق بدذلك بصددورة 

 لعلي أساهم يف االزتصار لكتاأ هللا ولشريعة اإلسالم اخلالدة.      ؛جزةمو 
 

 أهداف البحث:

                                                           

 .59سورة النسايف: (9)
 .29سورة النسايف : (10)
 .276البقرة:  سورة(11)
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يف كدارة احلكدددم والتحددداكم لشدددرآ هللا، ومدددا يرتتددد   املدددنهج اإلسدددالميبيددان  -1
 .عل  ذلك من صالل

يف كدارة املددال واالقتصدداد ومددا يرتتدد  علدد  ذلددك  املددنهج اإلسددالمي بيددان  -2
 من خريية.

يف كدارة احلكددم بشددرآ هللا ابلنظددر لواقددِ  لتشددريِاعلدد  أهددم أوجدد   التعددرا -3
 املسلمني يف املاضي واحلاضر.

يف كدارة املددددال واالقتصدددداد يف اإلسددددالم  لتشددددريِاالتعددددرا علدددد  أهددددم أوجدددد   -4
 ابلنظر لواقِ األزظمة املعمول  ا يف العصر احلاضر.

 سددددا  كدارة رصددددد ا لر اإلَيابيددددة والسددددلبية يف اجملتمعددددات اإلسددددالمية يف -5
 احلكم واالقتصاد.   

 البحث: خطة
 البحث من متهيد ومبحثني وخامتة :هذايتكون 

 :توا ة وتقد  التمهيد  -
 احلكم .)وفي  م ال  أربعة(.يف تدبري دعائم  املنهج اإلسالمي املبحث األول: -
. )وفيددد  يف تددددبري دعدددائم االقتصددداد الراشدددد املدددنهج اإلسدددالمي املبحدددث الثدددا  :   -

 م ال  أربعة(.
 اخلامتة يف بيان أهم النتائج والتوصيات.-

 
 
 
 
 
 التمهيدي: املبحث 
 وتقدمي توطئة



 الراشد واالقتصاد احلكميف تدبري دعائم  املنهج اإلسالمي

 7 

القددرآن الكددر  مع ددزة خالدددة ،يسددود وحكددم  يددِ التصددرفات  البشددرية ،ويت لدد  
،الدديت يف األخددذ ذلددك بوضددول يف أمددور احلكددم واإلدارة وشددؤون املددال واالقتصدداد 

 والعباد. ا قوام صالل البالد 
:" مدن أراد أن يعدرا جوامدِ الكلدم ويتنبد  علد   -رمح  هللا  -(12)قال  الثعال 

فضل اإلع از واالختصار وحيط ببالغدة اإلميدايف ويف دن لكفايدة اإلَيداز فليتددبر 
ِكِن الِدِذيَن  :فمن ذلدك قولد  عدز  ذكدَر  ،القرآن وليتكمل علَو عل  سائر الكالم

ددَتقاُموا  ُ ُُثِ اسل ِِ اسددتقاموا كلمددة واحدددة تفصددح عددن ال اعددات   (13)قدداُلوا َربدىنَددا ا
كلها يف االئتمدار واالززجدار . وذلدك لدو أن كزسداَّنب أاداآ هللا سدبحاز  مائدة سدنة 

 (14ُث سر  حبة واحدة خلر  بسرقتها عن حد االستقامة .." .)
مع دددددزات الرسدددددل السدددددابقني يف كثدددددري مدددددن زوا  "ومع دددددزة القدددددرآن  تلدددددا عدددددن 

اإلع دددداز، وللقددددرآن كع دددداز ال يتنبدددد  كليدددد  العقددددل كال بعددددد أن ينشددددط ويكتشددددا 
، حين ددذ يتبددني أن للقددرآن وجددوََ كع ددازه  املسددتور عندد  مددن حقددائق الكددون وأسددراَر

 أخرو أو جديدة تزيد يف معىن اإلع از أو تع ي أبعادا جديدة ملا يقال ".
مددن أن ابتدددايف تنبدد  املسددلم  -رمحدد  هللا تعددات–(15)الشدديا الشددعراوجلهددذا مددا قددرَر 

كت وجدد  كع ددازجل قددد ال يتددكت مددن القددرآن مباشددرة، بددل ينبددِ رفدددَ مددن الكددون 
سدددوايف مدددا كددددان ابلفكدددر العقلدددي اجملددددرد أو ،ويبدددزر بريقددد  مددددن أسدددرار هدددذا الكددددون 

 بواس ة ما يتوصل ب  كت غموض هذَ األسرار من وسائل .
رو يقول الشيا:" كن القرآن ة ِبت ليعلمنا أسرار الوجود ولكن  ويف صفحة أخ

أشار كليها وس لها ليظهر اإلع از اإلهلي للناس يف كل عصر ومِ تقدم العلدم 
البشدددرو... علددد  أن ربدددط القدددرآن الكدددر  ابلنظدددر ت العلميدددة شدددييف ال َيددد  أن 

كازد  ولكدن العلدم حدث، فالقرآن ال تُدرلَبُط صحُت  ابتفاق  مدِ زظريدة علميدة أ   

                                                           

 (. 331/ 3هد(. األعالم)875زيد عبد الرمحن بن  مد بن للوا الثعال  )املتوىف:  أبو(12)
 (.30سورة فصل  من ا ية ) (13)
 (1/10اإلع از واإلَياز )(14)
 هد(1418الشيا  مد متو  الشعراوجل )املتوىف: (15)
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هددو الددذجل يسددتمد صددحت  وبيازدد  كذا اتفددق مددِ آ ت القددرآن الكددر ، فكددل علددم 
لداِلا حلقدائق القدرآن هدو علدم زائددا، ألن قائدل القدرآن هدو هللا سدبحاز  وتعددات 

 .(16وخالق الكون هو هللا سبحاز  وتعات ")
إلع داز وعلي  فهللان النارير كت القدرآن ككدالم حدوجل أعاجيد  ال تنقضدي، قدال اب

القددرآ ، وبد ددنِي وجوهددا مندد  ، ومددن زظددر كت كددالم هللا النفسددي جعلدد  هددو املع ددز، 
وهذا حق مىت علم، وهو ة ي لِ علي  أحد بعد وة يكن مند  حتدد كت أحدد مدن 

صدل  -اخللق ألن التحدجل كان حينمدا عدِ املعرضدون القدرآن وقدالوا كن الرسدول 
هلم: فكتوا بعشر سور مثل  مفدرت ت، ومدا قد افرتاَ، حين ذ قال  -هللا علي  وسلم

حتداهم كال يثل ما ععوا، ومن زظر كت الناس فرأو فيهم ذا القدرة الفائقة عل  
البيددان وكجددادة الكددالم بددنظم بليدد  وقددول سيددد وة َيددد مددنهم كقدددامبا  ددو اإلتيددان 

ا ال يثل ، بل من دفع  ايشد  وززقُد  وأفدُن عقلد  كت املعارضدة، أتد  ابلسدإيا  د
يرق  كت مستوو اإلجدادة املعتدادة يف كدالم العدرأ، ومدن رأو فديهم غلبدة القدرآن 

 .(17عليهم، قال بصرا هللا هلم عن املماثلة واحملاكاة )
 
 
 
 

 املبحث األول
 .احلكم والتحاكميف تدبري دعائم   املنهج اإلسالمي 

ديندد  القددو  ، وهدددو  --مددن الثابدد  بيقددني أن هللا تعددات أكمددل بنبيدد   مددد 
بدد  مددن شددايف كت الصددراط املسددتقيم ، وأسددَ شددرع  امل هددر علدد  أحسددن ال رائددق 
وأ ل القواعد ، وشديدَ ابلتقدوو والعددل وجلد  املصداء ودريف املفاسدد ، وأيددَ 
ابألدلددددة املوضددددحة للحددددق وأسددددباب  ، املرشدددددة كت كيصددددال احلددددق ألراببدددد  ، ومحدددداَ 

                                                           

 (. 399، 3/398مع زة القرآن)(16)
 ( 14)ص:  أمحدحسن عبد الفتال  د/ -آن الكر  عناية املسلمني إببراز وجَو اإلع از يف القر (17)
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 :ق وصدددواب  ، ولدددذلك قدددال سدددبحاز  وتعدددات ابلسياسدددة اجلاريدددة علددد  سدددنن احلددد
ُِ اللَعلِدديمُ  َل ِلَكِلَماتِددِ  َوُهددَو الِسددِمي الب اَل ُمبَدددِ  قبا َوَعدددل  (18)َومَتِدد ل َكِلَمددُ  َرب ِددَك ِصدددل

فدددداملراد ابلكلمددددات : القددددرآن العظدددديم ، متدددد  دالئلدددد  وح  دددد  وأوامددددَر وزواهيدددد  
َمللدُ  َلُكدمل ِديدَنُكمل  :(وقال تعات19وأحكام  وبشارت  وزذارت  وأمثال  ) الليَددولَم َأكل

ددداَلَم ِدينبدددا  دددُ  َعلَددديلُكمل زِعلَمددديِت َوَرِضددديُ  َلُكدددُم اإللِسل َمل وتتمثدددل أهدددم أصدددول (20)َوأمتل
احلكدددم يف اإلسدددالم مدددن خدددالل النصدددوص الشدددرعية الدددواردة يف القدددرآن الكدددر  يف 

 :م ال   أربعة
 املطلب األول

 احلكم ابلعدل وأثره يف حتقيق األمن واألمان 
أوجددد  اإلسدددالم احلكدددم ابلعددددل وجعلددد  أسددداس ازتظدددام الدولدددة ،وصدددمام األمدددن 

ُل هددو الت قسدديط علدد  واالسددتقرار العام.واألمددان  قددال الراغدد  األصددفها :"..الَعدل
ا خر ، ا عل  ا أز  لو كان ركن من األركان األربعة يف العاة زائدب تنبيهب  ...سوايف 

(أمدددا العددددل يف 21) تضددد  احلكمدددة ة يكدددن العددداة منتظمددداأو َّنقصددا عنددد  علددد  مق
َهدددد  َعددددِن :قولدددد  تعددددات َسدددداِن َوِكيتَددددايِف ِذجل اللُقددددرلَ  َويَدندل ِل َواإللِحل َِِ َِبلُمددددُر اِبللَعدددددل ِكِن ا

َشدددايِف َواللُمنلَكدددِر َواللبَدالدددِي يَِعُظُكدددمل َلَعِلُكدددمل تَدددذَِكُرونَ  يفسدددر احلدددق ابلعددددل ف(22)اللَفحل
َدددقى َفَمدددنل ثَدُقلَددد ل َمَوازِينُدددُ  َفُكولَ ِدددَك ُهدددُم  :،كمدددا يف قولددد  تعدددات َواللدددَوزلُن يَدولَم ِدددذه احلل

                                                           

 .115سورة األزعام:(18)
/  7) :القرا (اجلامِ ألحكام القرآن 62/  12) :ال  جلينظر: جامِ البيان يف َتويل القرآن(19)
71.) 

 .3املائدة: سورة (20)
 ( .552/  1) :األصفها املفرداتفي غري  القرآن(21)
 .90سورة النحل :(22)
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ِلُحونَ  قُدلل أََمدَر  :(كما يفسر القسط ابلعدل،دل علي  قول  تعدات24)(23)اللُمفل
ِط   (26" )والقسط: العدل قال ال  جل:" (25 )َرِبِ   اِبللِقسل

 وَيد العدل يف احلكم أساس  يف أكثر من آية،منها:
َرلِض  :قولددددددد  تعدددددددات :اآليةةةةةةةة األوى - َ  َداُووُد ِكَِّن َجَعللنَددددددداَر َخِليَفدددددددةب يف األل

ِِِ ِكِن الِددددِذيَن  َددددَوو فَدُيِضددددِلَك َعددددنل َسددددِبيِل ا ِِ اهلل َددددقِ  َواَل تَدِتبِدددد َ النِدددداِس اِبحلل ُكمل بَدددددنيل فَدددداحل
َسدداِأ  َيِضددلىوَن َعددنل  ِِِ هَلُددمل َعددَذاَأ َشددِديَد ِيَددا َزُسددوا يَدددولَم احلِل قددال (27 )َسددِبيِل ا

ََوو("يعين: ابلعدل واإلزصاا(:28)ال  جل ِِ اهلل يقول: وال تؤثر هدوار يف )َوال تَدِتِب
)فَدُيِضدددِلَك َعدددنل َسدددِبيِل قضدددائك بيدددنهم علددد  احلدددق والعددددل فيددد ، فت دددور عدددن احلق  

)ِِِ كتباعك هوار يف قضدائك علد  العددل والعمدل ابحلدق  عدن يقول: فيميل بك ا
اريدددق هللا الدددذجل جعلددد  ألهدددل اإلميدددان فيددد ، فتكدددون مدددن اهلدددالكني بضددداللك عدددن 

 (29سبيل هللا." )
واحلدددق الواجددد  احلكدددم بددد  :هدددو مدددا يقتضدددي  العددددل الشدددرعي مدددن معاملدددة النددداس 

 يعة.بعضهم بعضا وتصرفاوم يف خاصتهم وعامتهم ويتعني احلق بتعني الشر 
"وفرآ عل  جعل  خليفة أمدَر نن حكدم بدني (:30)قال الشيا ال اهر بن عاشور

النددددددداس ابحلدددددددق للداللدددددددة علددددددد  أن ذلدددددددك واجبددددددد  وأزددددددد  أحدددددددق النددددددداس ابحلكدددددددم 
ابلعدل،ذلكألز  هو املرجِ للمظلومني والذجل ترفِ كلي  مظداة الظلمدة مدن الدوالة 

وكددَر الظلددم فددال يقددر مددا  فددهللاذا كددان عددادال خشددي  الددوالة واألمددرايف ألزدد  ألددا العدددل
َيرجل من  رعيت  كلما بلا  فيكون الناس يف حذر من أن يصدر عدنهم مدا عسد  

                                                           

 .8األعراا: سورة(23)
 ( 309/  12) :ال  جلجامِ البيان(24)
 .29سورة األعراا من ا ية :(25)
 ( .380/  12) :ال  جلجامِ البيان(26)
 .26سورة ص: (27)
 هد(.310 مد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غال  ا ملي، أبو جعفر ال  جل )املتوىف: (28)
 (. 189/  21البيان )تفسري ال  جل(:ال  جل  ) جامِ(29)
 هد(.1393 مد ال اهر بن  مد بن  مد ال اهر بن عاشور التوزسي )املتوىف: (30)
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أن يرفِ كت اخلليفة فيقف من الظاة،وأمدا كن كدان اخلليفدة يظلدم يف حكمد  فهللازد  
شإف وال حرص عل  كزصداا  ِبلا الظلم فال ياضب  كذا رفع  كلي  مظلمت 

 (31" )املظلوم
ِِِ :قولد  تعداتاآلية الثانيةة: - دِد ا َوِكَذا قُدللدُتمل فَاعلدِدُلوا َولَدول َكداَن َذا قُددرلَ  َوِبَعهل

فُدوا َذِلُكدمل َوِصداُكمل بِدِ  َلَعِلُكددمل تَدذَِكُرونَ  وكذا  :"ا يددةيف معدىن قدال ال د جل  (32)َأول
حكمدددتم بدددني النددداس فتكلمدددتم فقولدددوا احلدددق بيدددنهم، واعددددلوا وأزصدددفوا وال  دددوروا،  

كان الذجل يتوج  احلق علي  واحلكم، ذا قرابة لكم، وال حتملنكم قرابة قري  ولو  
، أن تقولوا غري احلق فيما احتكم كلديكم  أوصداقة صديق حكمتم بين  وبني غرَي

 (33في ." )
ُلَهدا  هللا تعدات::قدال اآلية الثالثة - لِدَك اللُقدَرو ِبظُللدمه َوأَهل َوَمدا َكداَن َربىدَك لِيُدهل

ددددِلُحونَ  لِددددَك اللُقددددَرو :"ولدددد  تعددددات ق" قددددال القددددرا  (34)ُمصل َوَمددددا َكدددداَن َربىددددَك لِيُدهل
ِلُحونَ  "بشرر وكفر"ِبظُللمه  ُلَها ُمصل أجل فيما بينهم يف تعااي احلقو  ؛ أجل ة " َوأَهل

يكددددن لدددديهلكهم ابلكفددددر وحدددددَ حددددىت ينضدددداا كليدددد  الفسدددداد ، كمددددا أهلددددك قددددوم 
ابللدددددواط ؛ ودل هدددددذا علددددد  أن شدددددعي  بدددددبإَ املكيدددددال وامليدددددزان ، وقدددددوم لدددددوط 

املعاصددي أقددرأ كت عددذاأ االست صددال يف الدددزيا مددن الشددرر ، وكن كددان عددذاأ 
 (35) .الشرر يف ا خرة أصع "

 
 

 فيما يلي:اآلايت يف هذه  وتظهر وجوه  تدبري احلكم 
أن وصا و  األمر ابخلليفة يتفرآ عن  أمَر نن حكم بني الناس ابحلق للداللدة  -1

علددد  أن ذلدددك واجبددد  وأزددد  أحدددق النددداس ابحلكدددم ابلعددددل،ذلك ألزددد  هدددو املرجدددِ 
                                                           

 (141/  23) :ال اهر بن عاشورالتحرير والتنوير (31)
 . 152سورة األزعام: (32)
 ( 225/  12) :ال  جلجامِ البيان (33)
 117سورة هود :(34)

 (114/  9) :القرا ( اجلامِ ألحكام القرآن الكر 35)
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للمظلدددومني والدددذجل ترفدددِ كليددد  مظددداة الظلمدددة مدددن الدددوالة فدددهللاذا كدددان عدددادال خشدددي  
ر ما َيرجل من  رعيت  كلما بلا  الوالة واألمرايف ألز  ألا العدل وكَر الظلم فال يق

فيكون الناس يف حذر من أن يصدر عنهم ما عس  أن يرفِ كت اخلليفة فيقف 
من الظاة،وأما كن كان اخلليفة يظلم يف حكم  فهللازد  ِبلدا الظلدم فدال ياضدب  كذا 

 (36) رفع  كلي  مظلمت  شإف وال حرص عل  كزصاا املظلوم.
ََوو{ بعد تقددم عليد  أمدَر ابحلكدم ابحلدق }َوال تدَ هني  تعات عن كتباآ اهلوو -2 ِِ اهلل ِتِب

ليكون توا ة للنهي عن كتباآ اهلوو سدا لذريعة الوقوآ يف خ ك احلق فدهللان داود 
 (37) . ن حكم ابحلق فكمَر ب  ابعتبار املستقبل

َددَوو{ تعريددا اجلددنَ املفيددد لالسددتارا ،فالنهي يعددم كددل مددا هددو التعريددا يف -3 }اهلل
كان هوو املإااد  أو هدوو غدرَي مثدل هدوو زوجد  وولددَ وسديدَ،   هوو،سوايف

ومددن شددكن هددذا محايددة احلكددم مددن أجل هددوو َيددنح ، وصددديق ،أو هددوو اجلمهددور 
 ابحلاكم عن اريق اجلادة والصواأ.

أن عدددل اإلمددام أفضددل مددن العبددادة يف ميددزان هللا تعددات ، ويسددد مسددد كثددري مددن  -4
قدال : قدال رسددول  –ي هللا عنهمدا رضد–أعمدال الد  وال اعدة. "فعدن ابدن عبدداس 

" يوم من كمام عادل أفضل مدن عبدادة سدتني سدنة   -صل  هللا علي  وسلم–هللا 
مسدلم عدن  وروو(38)،وحد يقدام يف األرض ققد  أزكد  مدن م در أربعدني صدباحاب 

قال -صل  هللا علي  وسلم –أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-عبد هللا بن عمر
ِسددِ نيَ »  ِِِ َعلَدد  َمنَدداِبَر ِمددنل زُددوره َعددنل مَيِددنِي الددِرمحلَِن َعددِز َوَجددِل وَِكللتَددا  ِكِن اللُمقل ِعنلددَد ا

ِليِهمل َوَما َوُلوا  ِمِهمل َوأَهل  ( 39)«.َيَديلِ  ميَِنَي اِلِذيَن يَدعلِدُلوَن ىِف ُحكل
ابلعددددل يف احلكدددم تنبسدددط آمدددال النددداس يف العمدددل والتنميدددة ،ويف هدددذا ذكدددر ابدددن  -5

                                                           

 ( 141/  23ابن عاشور ): ( التحرير والتنوير36)
 (141/  23) عاشورابن : ( التحرير والتنوير37)
وفي  ،(:"رواَ ال  ا  يف الكبري واألوسط 9002ل357/ 5( قال اهليثمي يف سمِ الزوائد )38)

 ".سعد أبو غيالن الشيبا ، وة أعرف  وبقية رجال  ثقات 
 3/325( أخرج  مسلم يف صحيحة ، من كتاأ اإلمارة ، ابأ فضيلة اإلمام العادل )39)
 (4825ل
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" رام" الدذجل   أحد رجال الدين للملك الفارسي يف مقدمت  ما قال ( 40)خلدون
قد فش  يف عهدَ الظلم واخلراأ والفنت:  "أيها امللدك كن امللدك ال يدتم عدَز كال 
ابلشدددريعة والقيدددام ل ب اعتددد  والتصدددرا حتددد  أمدددَر وهنيددد ، وال قدددوام للشدددريعة كال 

لرجددال كال ابملددال ، وال سددبيل ابمللددك ، وال عددز للملددك كال ابلرجددال ، وال قددوام ل
للمال كال ابلعمارة، وال سبيل للعمارة كال ابلعدل ، والعدل امليزان املنصوأ بدني 

 .(41) اخلليقة زصب  الرأ وجعل ل  قيماب وهو امللك"
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املطلب الثاين
 احلكم ابلشورى وأثره يف االستقرار العام 

ددددددوَرو : األمددددددر الددددددذجل يُدَتَشدددددداَوُر فيدددددد . " والِتَشدددددداُوُر قال الراغدددددد  األصددددددفها  الشى
واللُمَشاَوَرُة واللَمُشوَرُة : اسدتإرا  الدر أجل يراجعدة الدبعَ كت الدبعَ ،مدن قدوهلم : 

ذت  من موضع  ، واستإرجتهمن . ِشرلُت العسل : كذا ا  
 (42) 

                                                           

(عبد الرمحن بن  مد بن  مد، ابن خلدون أبو زيد، و  الدين احلضرمي اإلشبيلي )املتوىف: 40)
 هد(.808

(  1329(برقم) 617/  3سنت  من ابأ األحكام، ابأ اإلمام العادل ) ( أخرج  الرتمذجل يف41)
حديث أِب سعيد حديث حسن غري  ال زعرف  كال من هذا الوج  ."قال الشيا األلبا  :  "وقال :

 ضعيا .
 (.470/  1) :لراغ  األصفها مفردات القرآن - (42)
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يقددوم زظدددام احلكددم اإلسدددالمي علددد  الشددورو ، وقدددد تدددواترت بددذلك الكثدددري مدددن و 
 ،منها:ا  ت القرآزية

دددد ى : قولدددد  تعددددات -1 َِِ حُِ ِِِ ِكِن ا ددددَ  فَدتَدوَِكددددلل َعلَدددد  ا ددددِر فَددددهللاَذا َعَزمل َمل َوَشدددداِورلُهمل يف األل
ِلنَي  ملدا رفدق يدن تدوت   -صل  هللا عليد  وسدلم -( ومعىن ا ية أز  43)اللُمتَدوَكِ 

يوم أحد وة يعنفهم بني الرأ تبارر وتعدات كمندا فعدل ذلدك بتوفيدق مدن هللا تعدات 
ددنَدُهمل تعددات: ووصددا هللا املددؤمنني بقولدد  (44)ك َ. ددرُُهمل ُشددوَرو بَديدل َوأَمل

فمدددل  (45)
 .هللا املشاورة يف األمور

حق جلميِ املسلمني عل  اخلليفة، فلهدم  لشوروداللة قااعة عل  أَّندالة وا ية 
دِر  تعدات:علي  أن يرجِ كليهم يف أمور الستشاروم فيها، قَاَل  َمل َوَشداِورلُهمل يف األل
َِِ حُِ ى اللُمتَددوَكِ ِلنيَ  ِِِ ِكِن ا فهللاَذا َعَزملَ  فَدتَدوَِكلل َعَل  ا

قَداَل ال ِدَ جل يف تفسدري  (46)
تعددات زبي دد  يشدداورة أصددحاب  فيمددا حزبدد  مددن أمددر تعريفدداب مندد   كمنددا أمددر هللا»  ا يددة

أمت  مكت  األمور اليت حتز   م من بعدَ وم لبها ليقتدوا ب  يف ذلك عند النوازل 
 (47).«اليت تنزل  م فيتشاورون فيما بينهم

-كمنا أمدر بدذلك(49)وسفيان ابن عينية  (48)قَاَل احلسن» وقَاَل الرِازجل يف تفسرَي
ليقتدددجل بدد  غددرَي يف املشدداورة ويصددري سددن ة يف أم تدد   -هللا رسددول  ابملشدداورة أجل أمددر

»(50). 

                                                           

  159( سورة آل عمران : 43)
 (.  4/248)  :القرا ( ازظر: اجلامِ ألحكام القرآن44)
 . 38( سورة الشورو: 45)
 .159(سورة آل عمران: 46)
 (.7/345) :ال  جل( جامِ البيان يف َتويل آ لقرآن47)
اتبعي، كان كمام أهل البصرة، وح   (هد   110 )املتوىف:(  احلسن بن يسار البصرجل، أبو سعيد48)

أحد العلمايف الفقهايف الفصحايف الش عان النسار. ولد ابملدينة، وشِ  يف كنا  األمة يف زمن .وهو
علي بن أِب اال ، واستكتبهالربيِ،ابن ز د وا  خراسان يف عهد معاوية، وسكن البصرة. وعظم  

لزركلي :اهيبت  يف القلوأ فكان يدخل عل  الوالة فيكمرهم وينهاهم، ال ماا يف احلق لومة.األعالم
(2 /226.) 
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َسيِ د ق   الشيا  قَالَ 
أهنا ززل  يف أعقداأ غدزوة ُأحدد » يف تفسري ا ية:  (51)

أن َينددد  اجلماعدددة  - -صدددل  هللا عليددد  وسدددلم -وكدددان يف اسدددت اعة رسدددول هللا 
ا لدو أزد  قضد  بدرأجل يف خ دة املعركدة املسلمة تلك الت ربة املريرة اليت تعرضد  هلد

مسددتنداب كت ره َ الصددادقة ، وفيهددا يشددري كت أن املدينددة درآ حصددينة وة يستشددر 
أصدددددحاب  أو ة ِبخدددددذ ابلدددددرَألجل الدددددذجل ا لددددد  املشدددددورة عدددددن رجحازددددد  يف تقددددددير 

. ولكندد  وهددو يقدددر النتددائج كلهددا أزفددذ الشددورو، وأزفددذ مددا اسددتقرت ..اجلماعددة.
ابددد  اجلماعدددة املسدددلمة زتدددائج التبعدددة اجلماعيدددة، وتدددتعلم كيدددا عليددد ، ذلدددك كدددي  

بعدددد املعركدددة  -احتمدددل تبعدددة الدددرَألجل وتبعدددة العمدددل ، ُث  األمدددر اإلهلدددي لددد  ابلشدددورو
تثبيتدداب للمبدددأ يف مواجهددة زتائ دد  املريددرة فيكددون هددذا أقددوو وأعمددق يف  -كددذلك

 .(52)«كيضال قواعد املنهج من َّنحية... كقراَر من َّنحية، ويف
شداورة ألصدحاب  حدىت كثدري امل   -صدل  هللا عليد  وسدلم -وهكذا كان رسدول هللا 

صددل  هللا –ة يكددن أحددد أكثددر مشددورة ألصددحاب  مددن رسددول هللا »  قَدداَل العلمددايف
 .(53)« -علي  وسلم

نَدداُهمل يُدنلِفُقددونَ  قولدد  تعددات: -2 ددنَدُهمل َوِ ِددا َرَزقدل ددرُُهمل ُشددوَرو بَديدل َوأَمل
يف ا يددة الكرميددة  (54)

أثددىن هللاُ تعددات علدد  املددؤمنني ومدددحهم نعلدد  صددفاوم ، وجعددل املشدداورة منهددا، 
المِية يف املدينة ، ومن ُث   » وذلك يف  َلة اإلسل وهو زف  مكي كان قبل قيام الِدول

ددالمِية مبكددراب وكددان مدلولدد  أوسددِ وأعمددق مددن  كددان اددابِ الشددورو يف احليدداة اإلسل
لَددة وشددؤون احلكددم. ولعدد ل كتبدداآ كقامددة الصددالة بصددفة الشددورو مددا يؤكددد  دديط الِدول

                                                                                                                                                                               

 د ث احلرم املكي . من  (هد  198 )املتوىف:(  سفيان بن عيينة بن ميمون اهلال  الكويف، 49)
 ا ثقة، واسِ العلم كبري القدر.األعالماملوا . ولد ابلكوفة، وسكن مكة وتويف  ا. كان حافظب 

 (. 105/ 3لزركلي ):ا
 (.9/66) لرِازجل:ا( التفسري الكبري املسم  يفاتيح الاي 50)
 هد(.1385(   الشيا سيد ق   كبراهيم حسني الشارِب )املتوىف: 51)
 (. 532/  1لشيا سيد ق   ):ا( يف ريالل القرآن 52)
 (.4/249لقرا  ):احكام القرآناجلامِ أل(53)
 .38( الشورو : 54)
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مكازددددة الشددددورو يف اإلسددددالم وكهنددددا وصددددا الزم لل ماعددددة يف أاوارهددددا وشددددؤون 
 .(55)«حياوا
 وه تدبري احلكم  يف هذه اآلايت القرآنية وج

المِية وجزئية يف النِ ظَام اإلسالمي عامة وحدق  الشورو عة من عات احلياة اإلسل
المِية حقق أموراب هامة منها: َياِسِية لألمة اإلسل  من احلقو  السِ 

ة يفصل القرآن الكر  زظاماب لشكل احلكومدة، وال لتنظديم سدل اهنا وال  ألول :ا -
ابلددنف علدد  الدددعائم الثابتددة الدديت الختيددار أو  احلددل والعقددد فيهددا ، وكمنددا اكتفدد  

ينباددي أن تعتمددد عليهددا زظددم كددل حكومددة عادلددة وال  تلددا فيهددا أمددة عددن أمددة 
ِر َوَشداِورلُهمل ِفيد:،ومن أهم هذَ الدعائم الشدورو ،قدال تعدات َمل األل

وهدو أمدر (56)
مددددن خددددالل األحددددزاأ السياسددددية املعاصددددرة، وسددددالَ -َيعددددل العمددددل السياسددددي 

دائدددددربا يف فلدددددك قضدددددا   -التشدددددريِ والشدددددورو املعهدددددودة يف بدددددالد املسدددددلمني اليدددددوم
السياسددة الشددرعية القائمددة علدد  املقابلددة بددني املصدداء واملفاسددد، والدديت قددد  تلددا 

. فكدل اريقدة حتقدق هدذَ الدعامدة فيها الفتيا ابختالا الزمان واملكان واألحوال
واملبادئ )العامدددة(فهدددي اريقدددة معتددد ة شدددرعاب ،مدددادام أهندددا تتفدددق مدددِ األصدددول العام

 الكلية.
يَداَّنب  :وال تعارض بني داللة هذَ ا ية وبني قول  تعات َوزَدزِللنَدا َعَليلدَك اللِكتَداَأ تِبدل

ددِلمِ  دددَرو لِللُمسل َدددةب َوُبشل يفه َوُهدددبو َوَرمحل فدددالقرآن الكددر  هدددو املصددددر (57)نيَ ِلُكددلِ  َشددديل
األول للتشدددريِ اإلسدددالمي تبيدددان لكدددل شدددييف حيدددث كزددد  أحددداط  ميدددِ األصدددول 
والقواعددد الددديت البدددد منهدددا يف كدددل قددازون وزظدددام كوجدددوأ العددددل والشدددورو ورفدددِ 
احلددر  ودفددِ الضددرر ، ورعايددة احلقددو  ألصددحا ا ، وأدايف األمدداَّنت كت أهلهددا ، 

 (58)ت أهل الذكر واالختصاص ...اخلوالرجوآ يهام األمور ك

                                                           

 (.143)ص( حتكيم الِشرِيَعة ودعاوو الَعللمازية:د/صالل الصاوجل، 55)
 .159( سورة آل عمران : 56)
 . 89( سورة النحل : 57)
 (.46ص )لشيا عبد الرمحن ات  :ا ( ازظر: السياسة الشرعية58)
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: "فددددال أمدددددر ابلشدددددورو -رمحددددد  هللا -( 59)يقددددول الشددددديا عبدددددد الوهدددداأ خدددددالا
وسددك  عددن تفصدديلها ليكددون والة األمددر يف كددل أمددة يف سددعة مددن وضددِ زظمهددا 
يدددا يالئدددم حاهلدددا ، فهدددم الدددذين يقدددررون زظدددام ازتإددداأ رجاهلدددا والشدددرائط الالزمدددة 

بدددواجبهم وغدددري ذلدددك  دددا تتحقدددق بددد  الشدددورو  فددديمن ينتإددد  ، وكيفيدددة قيدددامهم
ويتوصددددل بدددد  كت االشدددددرتار يف األمددددر اشدددددرتاكاب حقددددق أن أمدددددر املسددددلمني شدددددورو 

 (60)بينهم".
كشرار األمةيف مزاولة السل ة والتفكري بقضا  األم ة مدِ الشدإف الدذجل  :الثاين -

 أَّنب  عنها ، وهو األمري.
يقددول ابددن ع يددة: "والشددورو  اايازدد .احليلولددة دون اسددتبداد احلدداكم أو  :الثالةةث -

من قواعد الشريعة ، وعزائم األحكام ، ومن ال يستشري أهل العلم والددين فعزلد  
 (61)واج   هذا ما ال خالا في "

ت ييدد  زفددوس احملكددومني وَتليدا قلددو م يددا َيمعهدا مددِ احلدداكم بددرابط  :الرابة   -
: يف تفسدددددددرَي عندددددددد قولددددددد  تعدددددددات (62)املدددددددودة والتعددددددداون، كمدددددددا أشدددددددار الزلشدددددددرجل

: ِددددر َمل َوَشدددداِورلُهمل يف األل
ملددددا فيدددد  مددددن ت ييدددد  زفوسددددهم والرفددددِ مددددن »  فَقددددالَ (63)

كن  هللا أمددر  ددا زبيدد  لتددكليا » (65)ابددن تَديلِميِددة شدديا اإلسددالم وقَددالَ (64)«أقدددارهم 

                                                           

 هد(.1375( الشيا  عبد الوهاأ خالا )املتوىف: 59)
 .( 34ص )عبد الوهاأ خالا  :الشيا ( ازظر: السياسة الشرعية60)
 ( املرجِ السابق.61)
هد(. من أئمة العلم 538(أبو القاسم  مود بن عمرو بن أمحد، الزلشرجل جار هللا )املتوىف: 62)

ابلدين والتفسري واللاة وا داأ. ولد يف زلشر )من قرو خوارزم( وسافر كت مكة ف اور  ا زمنا 
 .فلق   ار هللا. وتنقل يف البلدان، ُث عاد كت اجلرجازية )من قرو خوارزم( فتويف فيها

 (. 178/ 7لزركلي ):اينظر:األعالم
 .159( آل عمران / 63)
 (.1/32) :الزلشرجل(الكشاا عن حقائق غوامَ التنزيل64)
( تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أِب القاسم بن  مد 65)

هد(. اإلمام، شيا اإلسالم. ولد يف حران وحتول ب  728ابن تيمية احلرا  احلنبلي الدمشقي )املتوىف: 
الدين. آية يف  أبَو كت دمشق فنب  واشتهر. كان كثري البحث يف فنون احلكمة، داعية كصالل يف
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قلددوأ أصددحاب  وليقتدددجل  ددا مددن بعدددَ وليسددتإر  مددنهم الددرَألجل فيمددا ة ينددزل فيدد  
 . (66)« وحي من أمر احلرأ واألمور اجلزئية وغري ذلك 

 ند  اخل دك يف ا داذ القدرارات، ألن األم دة ابعتبدار سموعهدا معصدومة  :خلامسا -
»  -صددل  هللا عليدد  وسددلم  -مددن اخل ددك كمددا هددو مقددرر يف علددم األصددول، لقولدد  

كذا »  ابددددن تَديلِميِددددةشدددديا اإلسددددالم  ويقددددول(67)«كن أمدددديت ال  تمددددِ علدددد  ضدددداللة 
الكدل علد  اخل دك،  أخ ك اإلمام كان يف األم دة مدن ينبهد  قيدث ال حصدل اتفدا  

كما كذا أخ ك أحد الرعيدة زبهد  أمامد  أو َّنئبد  وتكدون العصدمة لبتدة للم مدوآ 
 . (68)قيث ال حصل اتفاقهم عل  اخل ك

اإلخددددالل ابلشددددريعة وكةددددال كقامددددة تددددرر الشددددورو كخددددالل ابلشددددريعة ،و :السةةةةاد  -
زواميَ العدل مل بنظام العاة، وح  االست ثار ابملال يفر  الكلمة ، ويشدت  
ا رايف ويهدديج احلددروأ والفددنت و دداالة الكفددار علدد  املسددلمني ، وكفشددايف األسددرار 

 .كليهم ، وذلك َير كت فساد عريَ ، فال حر  يف متين املوت حين ذه 
ن من الندامة ، وأمان مدن املالمدة ، يقدول القدرا : "وقدد املشاورة حص :الساب  -

يشدداور أصددحاب  يف ا رايف املتعلقددة يصدداء  -صددل  هللا عليدد  وسددلم -كددان الندد  
يشداورهم   -صدل  هللا عليد  وسدلم -احلروأ ، وذلك يف ا رايف كثدري ، وة يكدن 

الفدددرض  يف األحكدددام ؛ ألهندددا منزلدددة مدددن عندددد هللا تعدددات علددد   يدددِ األقسدددام مدددن
والندأ ، واملكرَو ، واملبال ، واحلرام ، فكما الصحابة بعدد اسدت ثار هللا تعدات بد  

 ( 69علينا ، فكازوا يتشاورون يف األحكام ويستنب وهنا من الكتاأ والسنة".)
 

                                                                                                                                                                               

: 14التفسري واألصول، فصيح اللسان، قلم  ولساز  متقارابن. والبداية والنهاية:ابن كثري  
 (.144/ 1لزركلي ):ااألعالم 135

َياِسِية الِشرلعية بني الراعي والرعية 66)  (.135:ص ) ابن تَديلِمِية:شيا اإلسالم ( السِ 
( قال أبو 2167( رقم)4/466الفنت،ابأ لزوم اجلماعة )(أخرج  الرتمذجل يف سنن  من كتاأ 67)

 عيس :" هذا حديث غري "
َلة وزظام احلسبة 68)  (. 40:ص ) ابن تَديلِمِية :شيا اإلسالم( الِدول
 ( 249/  4( اجلامِ ألحكام القرآن:القرا  )69)
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 املطلب الثالث
 املساواة بني آحاد الرعية وأثرها يف حتقيق السالم االجتماعي 

مددن الثابدد  أن  اإلسددالم يقددوم يف احلقددو  والواجبددات علدد  مبدددأ العدددل ال مبدددأ 
املسددداواة وال يقدددر املسددداواة علددد  اعتبارهدددا مبددددأب عامددداب وقاعددددة م دددردة وكمندددا يقرهدددا 

.وتظهر عظمددة اإلسددالم وعددو شددريعت  يف هددذا امليدددان كمددا يقتضدديهاالعدلحينمددا 
ريددا البشددرية ِبل اإلسددالم رمحددة ريهددرت يف غددرَي مددن امليددادين ، فددألول مددرة يف ات

للعدداملني ، ديددن يوجدد  كت البشددرية كلهددا ، ويعتدد  كددل كزسددان علدد  وجدد  األرض 
مساو  لآلخر ، وهو أهل لثبوت احلقو  وحتمل الواجبات ككجل كزسان آخدر ، 

ر  بدني كزسدان وآخددر وأن كدال مدن األصدل واجلدنَ واللدون واللادة ال ميكدن أن يفد
نَددداُكمل ِمدددنل ذََكدددره َوأُزدلثَددد   :هللا تعددداتيقدددول أمدددام الشدددريعة  َ  أَيدىَهدددا النِددداُس ِكَِّن َخَلقل

َِِ َعلِدددديَم  ِِِ أَتدلَقدددداُكمل ِكِن ا ددددَرَمُكمل ِعنلددددَد ا َوَجَعللنَدددداُكمل ُشددددُعوابب َوقَدَبائِددددَل لِتَدَعدددداَرُفوا ِكِن َأكل
َخِبريَ 

زسازية يؤكد مبدأ يف هذا الوحي الراب   د أول كعالن يف اتريا اإلو ( 70)
أمدا شدرآ هللا علد  اخدتالا أصدلهم وأجناسدهم ،املساواة بني بين اإلزسان  يعدا 

                                                           

  13( سورة احل رات:  70)
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–ة اوتظهدر وجدَو املسداو وألواهنم وريروفهم االجتماعية أو درجداوم يف اجلماعدة .
 يف القرآن الكر  يف أكثر من وج : -ككساس للحكم

 األول: املساواة يف اإلنسانية:
ال متيددددز الشددددريعة اإلسددددالمية بددددني األفددددراد فهددددم  يعددددا لدددددو شددددريعة هللا سددددوايف ، 
فاحلكام كاحملكوم ، والشريا كالوضيِ ، والقدوجل كالضدعيا ، وال فضدل ألحدد 

–(71)بدن أم مكتدوماعل  آخر كال ابلتقوو .ويظهر ذلك جلياب يف قصة عبد هللا 
ألزدد  اهددتم نمددر  اب؛ شددديدقددد عاتدد  هللا زبيدد  عتدداابب ا لددذلك وحتقيقبدد-رضددي هللا عندد 

قادة قريش وسراوا أكثر  ا اهتم نمر فقري أعم ، هو ابدن أم مكتدوم عمدرو بدن 
أن يعلمد   دا علمد  هللا  -صل  هللا علي  وسدلم  -قيَ ، جايف يسكل رسول هللا 

ا يف هدذا الوقدد  بصددناديد قددريش ستمعبدد -صددل  هللا عليد  وسددلم  -، وكدان الندد  
شددكن الدددعوة، فكددَر أن يق ددِ عليدد  ابددن أم مكتددوم كالمدد ، وسددراوا يكلمهددم يف 

وريهرت هذَ الكراهية يف وجه  ، وأعدرض عند  وهدو ي مدِ يف اسدتمالة القدوم ، 
ََ َوتَددَوِت :،قدال هللا تعداتفكززل هللا جل شكز  يا هدذا احلادث َُ  *َعدَب َأنل َجدايَف

َعلَم   رِيَك َلَعِلُ  يَدزِِك   *األل َرو َأول يَ *َوَما يُدل َفَعُ  الذ ِكل دتَدالىَن  *ذِِكُر فَدتَدندل  *أَِما َمدِن اسل
دَع   *َوَمدا َعَليلدَك َأاِل يَدزِِكد  *َفكَزلَ  َلُ  َتَصِدو  َوُهدَو َملَشد   *َوأَِمدا َمدنل َجدايَفَر َيسل

 .(72( )73)*َكاِل ِكزِدَها َتذلِكَرَة   *َفكَزلَ  َعنلُ  تَدَلِه   *

                                                           

ِِِ بلن شريح71) قدم املدينة مهاجربا بعد بدر بسنتني، وكان قد ..وهو ابن أم مكتوم، ، (هو:عبلد ا
، وشهد القادسية ومع  الراية، ُث رجِ ِكَت املدينة ومات  ا، وة يسمِ ل  بذكر بعد عمر.  ذه  بصَر

ُِِ َعَليلِ  َوَسِلَم -وكان الِنِ    يستإلف  َعَل  املدينة يف بعَ غزوات ، ينظر يف تر ت :  -َصِل  ا
 (.172/ 3):ابن األثري  (. أسد الاابة901/ 3) البن عبد ال  معرفة األصحاأاالستيعاأ يف 

  11-1سورة عبَ، ا  ت :( 72)
 (.52/ 31( تفسري الرازجل )217/ 24( تفسري ال  جل )211/  19(ينظر:تفسري القرا   )73)
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َواَل َت لددددُرِد الِددددِذيَن :األزعدددداموزظددددري هددددذَ ا يددددة يف العتدددداأ قولدددد  تعددددات يف سددددورة 
يفه  َهددُ  َمددا َعَليلددَك ِمددنل ِحَسدداِ ِمل ِمددنل َشدديل ُعوَن َربِدُهددمل اِبللاَددَداِة َواللَعِشدديِ  يُرِيددُدوَن َوجل يَدددل

يفه فَدَت لُرَدُهمل فَدَتُكوَن  ِمَن الظِاِلِمنيَ َوَما ِمنل ِحَساِبَك َعَليلِهمل ِمنل َشيل
(74  ). 

  -صدددل  هللا عليددد  وسدددلم  -" واملعدددىن أن رسدددول هللا :يقدددول الشددديا ابدددن عاشدددور
حلرصددد  علددد  كميدددان عظمدددايف قدددريش ليكوزدددوا قددددوة لقدددومهم ولعلمددد  نن أصدددحاب  
حرصدددون حرصددد  وال يوحشدددهم أن يقددداموا مدددن اجمللدددَ كذا حضدددَر عظمدددايف قدددريش 
ألهنددم آمنددوا يريدددون وجدد  هللا ال للددر يف والسددمعة ولكددن هللا هندداَ عددن ذلك.وعدداَ 

من ال مِ يف كميدان اردا َتكيدا ملعىن النه ، وذلك حلكمة: وهي كاز  أرجح 
أول دددك، ألن هللا االدددِ علددد  سدددرائرهم فعلدددم أهندددم ال يؤمندددون، وأراد هللا أن يظهدددر 
استانايف دين  ورسول  عن االعتزاز نول ك ال ااة القساة، وليظهر هلدم أن أول دك 

صدددل  هللا عليددد   –الضدددعفايف خدددري مدددنهم، وأن احلدددرص علددد  قدددر م مدددن الرسدددول 
أ املشدددركني، وأن الددددين يرغددد  النددداس فيددد  أوت مدددن احلدددرص علددد  قدددر   -وسدددلم
دَلُموا قُدلل اَل مَتُنىدوا :هو يرغ  يف الناس كما قال تعاتوليَ  مَيُنىدوَن َعَليلدَك َأنل َأسل

دددددددددددُتمل  ميَددددددددددداِن ِكنل ُكندل ُ مَيُدددددددددددنى َعلَددددددددددديلُكمل َأنل َهدددددددددددَداُكمل ِل لِ ِِ ددددددددددداَلَمُكمل بَدددددددددددِل ا َعلَدددددددددددِي ِكسل
 (75()76.)َصاِدِقنيَ 

                                                           

 -رضي هللا عن - عن ابن مسعود روو ال  جل يف سب  ززول هذَ ا ية . 52( سورة األزعام: 74)
قال: مر  املأل من قريش ابلن   صل  هللا علي  وسلم، وعندَ صهي  وعمار وبالل وخب اأ، أز  

و وهم من ضعفايف املسلمني، فقالوا:    مد، أرضي   ؤاليف من قومك؟ هؤاليف الذين من  هللا عليهم 
 ."أن زت بعك! فنزل  هذَ ا يةمن بيننا؟ أ ن زكون تبعبا هلؤاليف؟ ااردهم عنك! فلعلك كن اردوم 

 .(374/ 11) تفسريال  جل
َِ الِنِبِ   ويف صحيح مسلم عن  قَاَل ُكِنا َم

رُِكوَن لِلِنِبِ   --َسعلده االرُدل  --ِسِتَة زَدَفره فَدَقاَل اللُمشل
ُعوده َوَرُجلَ  َنا. قَاَل وَُكنلُ  َأََّن َوابلُن َمسل ُ  ُأَعِ يِهَما  َهُؤاَليِف اَل ََيلرَتِئُوَن َعَليدل ِمنل ُهَذيلله َوِباَلَل َوَرُجاَلِن َلسل

 ِِِ َِ َرُسوِل ا َِ ىِف زَدفل ُِِ َعِز َوَجِل )َواَل َت لرُِد  --فَدَوَق َسُ ، فَكَزدلَزَل ا َِ َفَحِدَث زَدفل ُِِ أَنل يَدَق َما َشايَف ا
ُعوَن َربِدُهمل اِبللَاَداِة َواللَعِش ِ  يُ  َهُ ( ..أخرج  مسلم يف صحيح  من كتاأ فضائل اِلِذيَن يَدل رِيُدوَن َوجل

 ( .6394 ل127/  7الصحابة )
 .17( سورة احل رات: 75)
 ( 115/  6ابن عاشور ):( التحرير والتنوير 76)
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 الثاين: املساواة أمام الشريعة  وعدم التمييز بني النا :
ِكَِّن أَزدلزَللنَدددا كِلَيلدددَك اللِكتَددداَأ : قولددد  تعددداتومدددن أريهدددر ا  ت الدددواردة يف هدددذا األمر 

ا ُ َواَل َتُكددنل لِللَإددائِِننَي َخِصدديمب ِِ َ النِدداِس ِيَددا أَرَاَر ا ُكَم بَدددنيل َددقِ  لِددَتحل اِبحلل
وسددب   (77)

 -بدددن أبدددري  امدددن سدددورة النسدددايف  اولدددة قدددوم اعمدددة  113: 105زدددزول ا  ت 
، وكدان - صدل  هللا عليد  وسدلم-األزصارجل استاالل عاافة رسول هللا  -املسلم

بدن النعمدان"، ُث خبكهدا عندد ااعمة قد سر  درعاب مدن جدار لد  يقدال لد  "قتدادة 
لدددرآ يف جددراأ لدد  فيدد  رجددل مددن اليهددود يقددال لدد  "  زيددد بددن السددمني"، وكددان ا

دقيق ، ف عل الدقيق ينتثر من خر  يف اجلراأ حىت ازتهد  كت دار األزصدارجل، 
ُث أخذ ينتشر بعد ذلك حىت ازته  كت دار اليهودجل ، فالتمَ صاح  الددرآ 
درعدد  عنددد اعمددة األزصددارجل ، فحلددا كدداذابب ابل مددا أخددذها ومددا لدد   ددا علددم ، 

ل اليهدددودجل ، فوجددددها عنددددَ ، فكخدددذها منددد  ، فرتكددد  وتتبدددِ أثدددر الددددقيق كت مندددز 
صددل  -فقددال اليهددودجل: دفعهددا كِت اعمددة بددن أبددري . فرفددِ األمددر كت رسددول هللا 

وقدم كلي  األزصارجل واليهودجل ليحكم أيهما السار ، فحاول  -هللا علي  وسلم 
صددل  -)بنددو ريفددر ، وهددم رهددط اعمددة األزصددارجل أن يسددتالوا عاافددة رسددول هللا 

 دوهم ألهندم مسدلمون ، وكدراهيتهم خلصدمهم زيدد بدن السدمني  -وسدلم هللا علي  
ألزدد  يهددودجل ، وأن يصددرفَو عددن احلقيقددة ويقنعددَو نن هددذا اليهددودجل هددو السددار  

صدل  -وأن ت ئت  ستؤدجل كت افتضاحهم وافتضال املسدلمني ، فكداد رسدول هللا 
األدلدددددة َيددددنح كت االقتندددداآ ق ددددتهم مددددن قبددددل أن يسددددتكمل  -هللا عليدددد  وسددددلم 

والبينات وتستوىف القضية ما ينباي أن تستوفي  مدن حتدر وحتقيدق ، ُث تالد  بعدد 
ذلك عل  عاافت  فاهتدو كت احلق، وبدرأ اليهدودجل، ومدِ ذلدك عاتبد  هللا عتداابب 
شديداب يف آجل الذكر احلكيم جملرد أن عاافت  قد جنح  ب  فرتة ما كت االقتناآ 

استكمال األدلة املرجحة وريهور ما يق ِ  بكالم املسلم وتكذي  اليهودجل قبل
بصد  هذا وكذأ ذار بسب  الشفاعة السي ة اليت قام  دا قومد  ، فقدال تعدات 

َددددقِ  -صددددل  هللا عليدددد  وسددددلم --لاابدددداب رسددددول    ِكَِّن أَزدلزَللنَددددا كِلَيلددددَك اللِكتَدددداَأ اِبحلل
                                                           

 .105( سورة النسايف : 77)
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ُ َواَل َتُكددنل لِللَإددائِِننَي َخِصدديمبا  ِِ َ النِدداِس ِيَددا أَرَاَر ا ُكَم بَدددنيل َِِ ِكِن  *لِددَتحل ددتَدالِفِر ا َواسل
ددا  َِِ َكدداَن َغُفددوربا َرِحيمب َِِ اَل حُِدد ى  َواَل ُ َدداِدلل َعددِن الِددِذيَن َملتَددازُوَن أَزدلُفَسددُهمل  *ا ِكِن ا
دا  ِِِ َوُهدَو َمَعُهددمل  *َمدنل َكداَن َخددِواَّنب أَثِيمب ُفوَن ِمددَن ا دَتإل ُفوَن ِمدَن النِدداِس َواَل َيسل ددَتإل َيسل

ُ ِيَا يَدعلَمُلوَن  ُِي با ) ِِ  .(78)( 108ِكذل يُدبَديِ ُتوَن َما اَل يَدرلَض  ِمَن اللَقولِل وََكاَن ا
صددل  هللا عليدد  –"وجددائز أن يكددون الندد   :-رمحدد  هللا تعددات-(79)قددال اجلصدداص

دفِ عنهم ، وجائز أن يكدون هدم ابلددفِ عدنهم، مديالب مند  كت املسدلمني  -وسلم
دون اليهودجل ، كذ ة يكن عندَ أهنم غري  قني ، وكذا كدان ريداهر احلدال وجدود 

 ايفة السداحة الدرآ عندد اليهدودجل فكدان اليهدودجل أوت ابلتهمدة ، واملسدلم أوت بد
، فكمر هللا تعدات بدرتر امليدل كت أحدد اخلصدمني علد  ا خدر ، وكن كدان أحددةا 

 (80)ذا حرمة وا خر عل  خالف ".
"هددذَ ا  ت حتكددي قصددة ال تعددرا هلددا  -رمحدد  هللا–يقددول الشدديا سدديد ق دد  

نن هددددذا  -وحدددددها  -وتشددددهد  لبشددددرية شددددبيهاب األرض  زظددددرياب، وال تعددددرا هلددددا ا
مهمدددا ارتفدددِ  -ا الددددين ال بدددد أن يكدددون مدددن عندددد هللا؛ ألن البشدددر القدددرآن وهدددذ

ال ميكددن أن  -تصدورهم ، ومهمددا صدف  أرواحهددم ، ومهمدا اسددتقام  ابدائعهم 
كت هذا املستوو الذجل تشري كلي  هذَ ا  ت؛ كالِ بوحي  -نزفسهم  -يرتفعوا 

  -البشددرية مددن هللا . . هددذا املسددتوو الددذجل يرسددم خ ددا علدد  األفددق ة تصددعد كليدد 
وال متلدددك الصدددعود كليددد  أبدددداب كالِ يف ريدددل هدددذا املدددنهج   -كالِ يف ريدددل هدددذا املدددنهج 

 (81) كذلك!
 يف هذا املنهج: تدبري احلكموجوه 

                                                           

 108:  105( سورة النسايف:78)
هد( زسبة كت عمل  ابجلف، هو 370(أمحد بن علي أبو بكر الرازجل اجلصاص احلنفي )املتوىف: 79)

كمام احلنفية يف عصَر ومن اجملتهدين امل زين يف املذه .ولد يف باداد سنة مخَ وثالمثائة 
 (.171/ 1لزركلي )م :ااألعاله رية.

 (264/  3) :اجلصاص(أحكام القرآن 80)
 (.751/  2) -ريالل القرآن :الشيا سيد ق    يف  -(81)
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املساواة بني آحاد الرعية ابلصورة اليت رعهدا القدرآن الكدر  حتقدق مدا ع دزت عند   أن -1
 النظم السياسية املعاصرة من وجَو التعايش السلمي والرتاحم اإلزسا .

املساواة بني الناس أمام الشريعة وعدم التمييز فيما بينهم هو غاية ما ودا كلي  أن   -2
ع ددز  بصددورة أو نخددرو عددن حتقيقدد  ،بينمددا يعددد الددنظم السياسددية املعاصددرة ،ولكنهددا ت

حتقيقها وفق املنهج القرآ  جزيف من عقيددة املدؤمن وبد  تتحقدق الن داة والسدالمة مدن 
 موجبات الفنت.

 املطلب الراب 
  ومنيقرير مسؤولية والة األمر وأهنم غري معصت

والواقددددِ الددددذجل ال ينكددددَر أحددددد أن احلدددداكم املسددددلم لدددديَ مقدسدددداب وال معصددددوماب  
فاألمددة أو َّنئدد   "وليسدد  لدد  سددل ة دينيددة. ويف هددذا يقددول اإلمددام  مددد عبدددَ:

األمددة الددذجل ينصددب  أجل احلدداكم ، واألمددة هددي صدداحبة احلددق يف السددي رة عليدد  ، 
ن  يدددِ وهدددي الددديت  لعددد  مدددىت رأت ذلدددك مدددن مصدددلحتها فهدددو حددداكم مدددد  مددد

"  فدددددرد مدددددن فاحلددددداكم وكن كازددددد  لدددد  واجبدددددات دينيدددددة ، فمددددا هدددددو كاِل  (82)الوجددددَو
: "وهللا مددا أَّن -رضددي هللا عندد -املسددلمني وثقددوا بكفايفتدد  ، ويقددول الفددارو  عمددر
أحدددددكم ، منددددزليت كمنزلددددة وا   يلددددك فكسددددتعبدكم يُلددددك أو ج يددددة ، ومددددا أَّن كالِ 

فاحلدداكم املسددلم لدديَ مقدسدداب وال معصددوماب ، ولدديَ لدد   (83)اليتديم مندد  ومددن مالدد "
سددل ة دينية.ويتككددد هددذا نن القددرآن الكددر  يف كثددري مددن آ تدد  يتوجدد  ابخل دداأ 

 ألهندا صداحبة احلدق يف األمور العامة كت اجلماعة اإلسدالمية كلهدا ، ومدا هدذا كاِل 
ر السددددديادة يف تنفيدددددذ األوامدددددر والرقابدددددة علددددد  القدددددائمني  دددددا ، وهدددددذا بيقدددددني مظهددددد

 والسل ان.
ددِط ومددن هددذَ ا  ت  َ  أَيدىَهددا الِددِذيَن آَمنُددوا ُكوزُددوا قَدددِواِمنَي اِبللِقسل

(84)
 أَيدىَهددا  َ

ُفوا اِبللُعُقودِ  اِلِذيَن آَمُنوا َأول
ومن هذا القبيل آ ت كثرية جدايف اخل داأ فيهدا   (85)

                                                           

 ( 101 :ص)إلمام  مد عبدَ.:ا( ازظر: اإلسالم والنصرازية مِ العلم واملدزية 82)
 (.117 :ص )( اخلرا  :أبو يوسا،83)
 . 135( سورة النسايف : 84)
 . 1( سورة املائدة : 85)
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ل ، وتنفيددددذ احلدددددود للمددددؤمنني ، وفيهددددا األمددددر ندايف األمدددداَّنت ، واحلكددددم ابلعددددد
"ويف توجيدد  -رمحدد  هللا -واألمددر ابملعروا.يقددول الدددكتور  مددد يوسددا موسدد  

القرآن اخل داأ كت األمدة ، داللدة علد  أن األمدة هدي الديت حتمدل مسدؤولية كقامدة 
 (86)"..الدين ورعاية املصاء العامة

 ،منها:ويل األمر تواترت بشأنه الكثري من اآلايت القرآنيةوتقرير مسؤولية  
 قولددد  تعدددات  النِددداِس َ ُكمل بَددددنيل َ  َداُوُد ِكَِّن َجَعللنَددداَر َخِليَفدددةب يف األرلِض فَددداحل

 ِِِ ِِِ ِكِن الِددِذيَن َيِضددلىوَن َعددنل َسددِبيِل ا َددَوو فَدُيِضددِلَك َعددنل َسددِبيِل ا ِِ اهلل َددقِ  َوال تَدِتبِدد اِبحلل
َسددداأِ  :"ِكَِّن قددد .(87)هَلُدددمل َعدددَذاَأ َشدددِديَد ِيَدددا َزُسدددوا يَددددولَم احلِل ال ال ددد جل يف تفسدددرَي

َددقِ  ( يعددين: ابلعدددل  َ النِدداِس اِبحلل ُكمل بَدددنيل َجَعللنَدداَر َخِليَفددةب ( مِلكدد  يف األرض) فَدداحل
ََوو( يقول: وال تؤثر هوار يف قضدائك بيدنهم علد  احلدق  ِِ اهلل واإلزصاا) َوال تَدِتِب

 ِِِ ) فَدُيِضدددِلَك َعدددنل َسدددِبيِل ا  ( يقدددول: فيميدددل بدددك والعددددل فيددد ، فت دددور عدددن احلدددق 
كتباعك هوار يف قضائك عل  العددل والعمدل ابحلدق  عدن اريدق هللا الدذجل جعلد  

 تعددات :ألهددل اإلميددان فيدد ، فتكددون مددن اهلددالكني بضدداللك عددن سددبيل هللا.وقوهل
ِِِ هَلُمل َعَذاَأ َشِديَد ِيَا َزُسوا يَدولَم احللِ  يقدول َساِأ ِكِن اِلِذيَن َيِضلىوَن َعنل َسِبيِل ا

: كن الددذين مييلددون عددن سددبيل هللا، وذلددك احلددق  الددذجل شددرع  لعبددادَ،  تعددات ذكددَر
وأمرهم ابلعمل ب ، في ورون عن  يف الددزيا، هلدم يف ا خدرة يدوم احلسداأ عدذاأ 
شددديد علدد  ضددالهلم عددن سددبيل هللا يددا زسددوا أمددر هللا، يقددول: يددا تركددوا القضددايف 

َساِأ ( من صلة العذاأ الشديد."ابلعدل، والعمل ب اعة هللا)  يَدولِم احلِل
 (88) 

ويف ا يددة الكرميدددة داللددة علددد  أن كتبددداآ اهلددوو حمدددل علددد  الشددهادة بادددري احلدددق، 
:"  -رمحدد  هللا تعددات-(89)وعلدد  اجلددور يف احلكددم، كت غددري ذلددك. وقددال الشددع 

                                                           

 ( 125 :ص )( ازظر: زظام احلكم يف اإلسالم د./  مد يوسا موس 86)
 .26سورة ص:-(  87)
 ( 189/  21) -( جامِ البيان )تفسري ال  جل( 88)
راوية، من  هد(103)املتوىف :( عامر بن شراحيل بن عبد ذجل كبار،الشع  احلمريجل، أبو عمرو89)

التابعني، يضرأ املثل قفظ . ولد وزشك ومات ف كة ابلكوفة. وهو من رجال احلديث الثقات، 
 (251/ 3لزركلي ):ا وكان فقيها،شاعربا.األعالم استقضاَ عمر بن عبد العزيز.
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لندداس علد  احلكدام ثالثدة أشدديايف: أالِ يتبعدوا اهلدوو، وأال مشدوا ا --أخدذ هللا 
، وأال يشرتوا آب ت  مثنا قليالب".  (90) ومشَو

ُهددَد أَمل كددداَن ِمددَن اللادددائِِبنَي * قولدد  تعدددات: -1 ُدل دددَر َفقدداَل مدددا ِ َ ال أََرو اهلل َوتَدَفِقددَد ال ِيدل
بَدنِددُ  َعددذاابب َشددِديداب َأول أَلَذلَقَنِددُ  َأول لَيَددكلتِيَدينِ  ِبُسددلل انه ُمبِددنيه  أَلَُعذِ 

قددال القددرا   (91.)
يف هدددذَ ا يدددة دليدددل علددد  تفقدددد اإلمدددام أحدددوال رعيتددد ،  يف تفسدددري هدددذَ ا يدددة:"

واحملافظة عليهم. فازظر كت اهلدهد مِ صاَر كيا ة ما عل  سليمان حال ، 
فهللازدد  كدان علدد  سددريت ،   -رضددي هللا عند -فكيدا بعظددام امللدك. ويددرحم هللا عمدر

الدذئ  ليسدكل عنهدا عمدر. فمدا  قال: لو أن سدإلة علد  شداال الفدرات أخدذها
 (92) ..رينك بوال تذه  عل  يدي  البلدان، وتضيِ الرعية ويضيِ الرعيان

ُ َعنلددَك ِةَ أَِذزلددَ  هَلُدددمل -صددل  هللا عليددد  وسددلم  -قولدد  تعددات معاتبدداب زبيدد  -2 ِِ َعَفددا ا
قدددال القدددرا  :" وهدددذا (93)َحدددىِت يَدتَدبَددددنِيَ لَدددَك الِدددِذيَن َصدددَدُقوا َوتَدعللَدددَم اللَكددداِذِبنيَ 
ُ َعنلدَك". وكدان  ِِ أذن    -صدل  هللا عليد  وسدلم -عتاأ تل ا كذ قال:" َعَفدا ا

رمحهمدا هللا تعددات -(95)وعمدرو بدن ميمدون(94)مدن غدري وحدي زدزل فيد . قدال قتدادة 
ة يدؤمر  مدا: كذزد  ل ائفدة مدن  -صل  هللا علي  وسدلم –: ثنتان فعلهما الن  -

ميضددددي شددددي ا كالِ بوحي،وأخددددذَ مددددن  عندددد  وة يكددددن لدددد  أن املنددددافقني يف التإلددددا

                                                           

 ( 413/  5) اجلامِ ألحكام القرآن الكر  :القرا ( 90)
 .20/21( سورة النمل :91)
 (178/  13) -( تفسري القرا  92)
 .43( سورة التوبة :93)
مفسر   (هد  118 املتوىف:( قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، أبو اخل اأ السدوسي البصرجل)94)

حافع ضرير أكم .قال اإلمام أمحد ابن حنبل: قتادة أحفع أهل البصرة. وكان مِ علم  ابحلديث، 
رأسا يف العربية ومفردات اللاة وأ م العرأ والنس . وكان يرو القدر، وقد يدلَ  يف احلديث. مات 

 ( 189/ 5لزركلي ):ابواسط يف ال اعون. األعالم
 (.115 /1) :الذه (  تذكرة احلفاظ95)
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األسارو الفدية فعاتب  هللا كما تسمعون. قدال بعدَ العلمدايف: كمندا بددر مند  تدرر 
 (96) األوت فقدم هللا ل  العفو عل  اخل اأ الذجل هو يف صورة العتاأ.

كت كثدددري مدددن وجددَو احِلكدددم يف اجتهددداد  (97)الشدديا  مدددد رشددديد رضدداوقددد أشدددار 
يف هددذَ القضددية ووجددَو تصددحيح اخل ددك يف هددذا  -صددل  هللا عليدد  وسددلم–الندد  

كن الندد  زفسدد  قددد م ددل يف " :احلكمددة الثالثددةاالجتهدداد  بوصددا بشددر  بقول :"
اجتهددادَ ، ولكددن هللا تعددات يبددني لدد  ذلددك، وال يقددَر عليدد  كمددا صددرل بدد  العلمددايف 

خل ددك يف التبليدد  عددن هللا تعددات ال يف الددرأجل واالجتهدداد ، ومندد  فهددو معصددوم مددن ا
ما سبق مدن اجتهدادَ صدلوات هللا وسدالم  عليد  يكدة يف اإلعدراض عدن األعمد  
الفقري الضدعيا عبدد هللا بدن أم مكتدوم د رضدي هللا عند  د حدني جدايفَ يسدكل  وهدو 

ضدددوا عدددن عددداآ يددددعو كددد ايف أغنيدددايف املشدددركني املتكددد ين كت اإلسدددالم ، لددد ال يعر 
 ..دعوت  ، فعاتب  هللا عل  ذلك بقول  : عبَ وتوت أن جايفَ األعم 

أن هللا تعددات يعاتدد  رسددول  علدد  اخل ددك يف االجتهدداد مددِ حسددن :احلكمددة الرابعددة
زيت  في  ، ويعدَ ذزبا ل  ، ومين علي  بعفدَو عند  ومافرتد  لد  علد  كدون اخل دك يف 

عن  يف شريعت  ؛ ألز  يف علو مقام  وسعة عرفاز  يعدد عليد  مدن  ااالجتهاد معفوب 
 (98.")" لالفة األوت واألفضل واألكملما ال يعد عل  من دوز  من املؤمنني ..

قااعددة يف تقريددر مسددؤولية والة األمددر وأهنددم غددري  -وغريهددا كثددري-هددذَ النصددوص 
ارة وضددددبط معصددددومني،وهذَ ضددددمازة لتحقيددددق االسددددتقرار يف سددددال احلكددددم واإلد

 البالد والعباد يا يق ِ ال ريق عل  املفسدين. شؤون
                                                           

(عمرو بن ميمون اإلمام أبو عبد هللا األودجل املذح ي اليما : ززيل الكوفة قدم زمن الصديق 96)
مِ معاذ فروو عن  وعن عمر وعلي وابن مسعود رضي هللا عنهم وعن  أبو كسحا  وحصني وعبدة 

يف سنة  بن أِب لبابة و مد بن سوقة وغريهم وثق  حىي بن معني. قال مات سنة مخَ وسبعني، أو
 (.52/ 1لذه  ):اأربِ وسبعني رمح  هللا تعات حديث  يف الكت  وليَ ابلكثري.تذكرة احلفاظ 

( مد رشيد بن علي رضا بن  مد مشَ الدين بن  مد َ ايف الدين بن منال علي خليفة 97)
المي. القلمو ، البادادجل األصل، احلسيين النس : صاح  سلة )املنار( وأحد رجال اإلصالل اإلس

 1935هد =  1354 تويف يف :من الكت اأ، العلمايف ابحلديث واألدأ والتاريا والتفسري. )
 (126/ 6لزركلي ):ا م(األعالم

 (.83/  10( تفسري املنار :الشيا  مد رشيد رضا )98)
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 املبحث الثاين
 يف تدبري دعائم االقتصاد الراشد املنهج اإلسالمي 

قددددازون متكامددددل –وهددددو املصدددددر األول مددددن مصددددادر التشددددريِ –القددددرآن الكددددر  
 .األركان ،عظيم البنيان ،يف تدبري شؤون البالد والعباد ابخلري والرشاد 

ومن ي الِ الفق  االقتصادجل الارِب َيد أز  ال ملو من معاة االقتصاد 
اإلسالمي؛ألز  اقتصاد كهلي األصول بشرجل الت بيق ،يست ي  لكل ت ور 

 .J -أستاذ االقتصاد الفرزسي-وسرتجل(أويواك  كل تقدم ،حىت قال ) جار 
Austry) ) وقد  َر االقتصاد اإلسالمي وتوفيق  بني املصاء اخلاصة واملصاء

 L Islam العامةفيقرر يف مؤلف  اإلسالم يف مواجهة التقدم االقتصادجل
Face Au DeveloppementEconomique أن ار  اإلمنايف

االقتصادجل ليس   صورة يف النظامني املعروفني الرأعاليواالشرتاكي.بل هنار 
أز   هذا املستشر راجح هو االقتصاد اإلسالمي الذجل يرو  اقتصاد للث

 Un Mode سيسود املستقبل؛ ألز  عل  حد تعبرَي أسلوأ حياة كامل
Total de Vie (99) .حقق املزا  ويت ن  كافة املساوجليف 

وتتعدددد وجددَو اإلع دداز يف القددرآن الكددر  يف سددال املددال واالقتصدداد ،وقددد آثددرت 
ثهدا يف هدذا اجملدال ،وذلدك يف م الد  أربعدة ،بياهندا كمدا اختيار أربعة صدور ،لبح

 يلي.
 املطلب األول

 العدالة االجتماعية وأثرها يف حتقيق التوازن االجتماعي 
يهددا كت كزالدة الفدوار   العدالة االجتماعية ، هدي زظدام اقتصدادجل ، اجتمداع 

االقتصددددادية الكبددددرية بددددني ابقددددات اجملتمددددِ. وتسددددم  أحيدددداَّن العدالددددة املدزيددددة، و 
ا صدارها  يف كافة مناحي ، بددال مدن العدالةتصا فكرة اجملتمِ الذجل تسود يف 

                                                           

 http://www.isegs.comينظر: املوقِ العاملي لالقتصاد اإلسالمي : -(  99)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://www.isegs.com/
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فقددط. بشددكل عددام، تفهددم العدالددة االجتماعيددة علدد  أهنددا تددوفري  القددازونيف عدالددة 
 معاملة عادلة و حصة تشاركية من خريات اجملتمِ.

،بل ينددر أن توجدد اريقدة حتقيقد  هذا األصل  ويف القرآن الكر  أصول ومبادئ
 كثري من ا  ت  منها:   د ذلك واضحاب يف،خار   هذا الت بيق القرآ 

ِِ مُخَُسددُ  َولِلِرُسددوِل َولِددِذجل قولدد  تعددات - يفه فَددَكِن ِِ ددُتمل ِمددنل َشدديل َواعلَلُمددوا أمَِنَددا َغِنمل
ُ  ( وقولدد  تعددات:"100َوابلددِن الِسددِبيِل{)اللُقددرلَ  َوالليَدتَدداَم  َواللَمَسدداِكنِي  ِِ َومددا أَفددايَف ا

َِِ ُيَسدلِ ُط ُرُسدَلُ   دُتمل َعَليلدِ  ِمدنل َخيلدله َوال رِكداأه َولِكدِن ا ُهمل َفمدا َأولَجفل َعل  َرُسولِِ  ِمندل
ُ َعلدد  َرُسددولِِ  ِمدد ِِ يفه قَددِديَر *مددا أَفدددايَف ا ُ َعلدد  ُكدددلِ  َشدديل ِِ دددِل َعلدد  َمددنل َيشددايُف َوا نل أَهل

اللُقدددرو فَِللِدددِ  َولِلِرُسدددوِل َولِدددِذجل اللُقدددرل  َواللَيتدددام  َواللَمسددداِكنِي َوابلدددِن الِسدددِبيِل َكددديل ال 
َغلِنيايِفِمنلُكمل  َ األل وميكدن االسدتدالل  دذَ ا  ت علد  مدا ،(101).َيُكوَن ُدوَلةب بَدنيل

يف شدكن مسدلك  ويت ل  ذلك بوضدول. يعرا ابلعدالة االجتماعية بني األقاليم
والدذجل زدود التككيدد   .يف شكن األراضدي املفتوحدة -رضي هللا عن -الفارو  عمر

علي  هو أن تشريِ اخلرا  قد ريهر ابلصورة اليت عرفها الفق  اإلسدالمي يف عهدد 
عنددددددما كثدددددرت الفتوحدددددات اإلسدددددالمية، وفدددددتح سدددددواد - رضدددددي هللا عنددددد  -عمدددددر 
عنددددما سدددكل  بعدددَ الصدددحابة   وغدددرَي مدددن األقددداليم كمصدددر والشدددام ،(102)العدددرا 

كالزبري وبالل وغريةا قسمة هذَ األراضدي قسدمة الانيمدة .بينمدا الدبعَ ا خدر 
من الصحابة ومنهم عمر بن اخل اأ ، وعثمان وعلدي ومعداذ بدن جبدل والحدة 

ة يقتنِ بوجهة النظر القائمة علد  هدذا التقسديم ، ملدا  -رضي هللا عنهم-وغريهم
ذَ األراضددي الواسددعة علدد  الاددامنني أمددر غددري  كددن يرتتدد  عليدد  مددن أن تقسدديم هدد

ت بيقدد  عمليدداب ، زظددراب لعدددم خدد وم  يعدداب ابلزراعددة ، فيرتتدد  علدد  ذلددك جدددأ 

                                                           

 . 41سورة األزفال :  -(100)
 7 - 6سورة احلشر :  –( 101)
( ما بني عبادان كت املوصل اوالب ، ومن القادسية كت حلوان عرضاب ، وسواد العرا  قراها 102)

ابن :ومزارعها   عي  سواداب لكثرة خضروا ، والعرأ تقول لكل أخضر أسود. النظم املستعذأ
 (.2/265) ب ال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
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األرض فتصدددبح األرض قاحلدددة جدددردايف ال خدددري فيهدددا ، وذلدددك لددديَ يف مصدددلحة 
 املسلمني ، هذا من جهة.

سدددلمون كالشدددام ومدددن جهدددة أخدددرو فدددهللان املددددن واألقددداليم العظيمدددة الددديت فتحهدددا امل
ومصر واجلزيرة والكوفة والبصرة وغريها ، وما اشتمل  علي  هذَ املدن واألقاليم 
مددن ثادددور ومرافدددق عامدددة يف حاجدددة كت حتصدددني وعمدددارة ، فالدولدددة يف حاجدددة كت  
كثدددري مدددن األمدددوال لتحصدددني هدددذَ الثادددور واملرافدددق ، ولدددو قسدددم  هدددذَ األرض 

ل الكثددددرية الدددديت حتتاجهددددا الدولددددة قسددددمة الانيمددددة فمددددن أيددددن تا يددددة هددددذَ األمددددوا
 اإلسالمية؟

" كزدك كن قسدمتها صدار الريدِ العظديم يف لعمدر  - -وقد قال معاذ بدن جبدل
أيددددجل القدددوم يبيددددون، فيصدددري كت الرجدددل الواحدددد أو املدددرأة الواحددددة ، وِبل قدددوم 
يسددددون مدددن اإلسدددالم سدددرياب وال َيددددون شدددي اب فدددازظر أمدددراب يسدددِ أوهلدددم وآخدددرهم ، 

  عليهددددا للاددددامنني وملددددن أجل عمددددر َتخددددري قسددددم األرض، وضددددرأ اخلددددرا فاقتضدددد  ر 
 (103)َي بعدهم "

تدددرر األرض ألهلهدددا بعدددد أن استشدددار   - رضدددي هللا عنددد  -هلددذا كلددد  رأو عمدددر  
وبعدددد جددددل ومناقشدددة اسدددتقر الدددرأجل لددددو  - رضدددي هللا عدددنهم–كبدددار الصدددحابة 

 يِ الصحابة من املهاجرين واألزصار عل  أن تبق  األرض يف يدد أهلهدا علد  
أن تفرض عليهم ضدريبة سدنوية علد  هدذَ األرض يؤديهدا أصدحا ا للإليفدة كدل 

وت بيق هددددذَ السياسددددات يف واقعنددددا املعاصدددر قليددددل وَّندر،ومددددن هنددددا تظهددددر عدددام.
يِ املوارد بني األقاليم يف حتقيق التدوازن االجتمداعي ومحايدة احلكمة من عدالة توز 

 .زسيج اجملتمِ
 
 

 ملطلب الثاينا
                                                           

رقم )اخلرا :حي بن آدم  (26-25:ص) ( ازظر تفصيل هذَ املسكلة: اخلرا  :أبو يوسا103)
 (. 221، األحكام السل ازية :املاوردجل )ص:  (121، 105
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 ضمان حد الكفاية من خالل فريضة الزكاة  
حددددد الكفايددددة هددددو املسددددتوو املعيشددددي الالئددددق ،دلدددد  عليدددد  الكثددددري مددددن ا  ت 

 القرآزية،منها:
يِهمل ِ ددددددا قولدددددد  تعددددددات: -1 ددددددرُُهمل َوتُدددددددزَكِ  ددددددواهِلِمل َصددددددَدَقةب ُتَ هِ  ُخددددددذل ِمددددددنل أَمل

وقولدددددد  (104)
ِكمِنَا الِصَدقاُت لِللُفَقرايِف َواللَمسداِكنِي َواللعداِمِلنَي َعَليلهدا َواللُمَؤلَِفدِة قُدلُدوبُدُهمل َويف :تعات

ِِِ َوابلدددددددِن الِسدددددددِبيلِ  ُ َعلِددددددديَم  الر ِقددددددداِأ َواللادددددددارِِمنَي َويف َسدددددددِبيِل ا ِِ ِِِ َوا َفرِيَضدددددددةب ِمدددددددَن ا
َحِكدددديمَ 

وبيازدددد  :أن الزكدددداة ودددددا كت حتقيددددق حددددد الكفايددددة أجل املسددددتوو  (105)
 .املعيشي الالئق لكل مواان 

نفيددة كت أن فقهددايف احلوقددد اختلددا الفقهددايف يف املقصددود قددد الكفايددة . فددذه  
حد الكفاية هو حد الاىن أجل ما مر  الشإف من صفة الفقر كت صفة الاىن 
يقاييَ العصر . وىف هذا املعىن يقول  مد بن احلسن:" وعل  اإلمام أن يتق  
هللا يف صرا األموال كت املصارا فال يدآ فقري كال أع اَ من الصددقات حدىت 

مني ولدديَ يف بيدد  املددال مددن الصدددقات يانيدد  وعيالدد  ، وكن احتددا  بعددَ املسددل
 . (106)شييف أع   اإلمام ما حتاجون كلي  من بي  مال اخلرا  ". 

ما مرجد  مدن احلاجدة كت من الزكاة الشافعية كت أن احملتا  يع   فقهايف وذه  
عدددن عمدددرو بدددن  (108)وروو أبدددو عبيدددد   (107)الادددىن وهدددو مدددا حتصدددل بددد  الكفايدددة 

قددال لعمددال الصدددقة: " كذا أع يددتم فددكغنوا،  - -دينددار أن عمددر بددن اخل دداأ
.فدددالتثمري  (109)كددرروا علدديهم الصددددقة وكن رال علدد  أحدددهم مائدددة مددن اإلبددل " 

علددد  أن َيعدددل مسدددتوو التمليدددك بدددني  - رضدددي هللا عنددد  -ملحدددوظ يف تصدددميم 

                                                           

 103( سورة التوبة: 104)
 60( سورة التوبة: 105)

 (. 18/  3املبسوط :السرخسي )  (106)-
 ( .193/ 6(اجملموآ:النووجل )د107)
هد( ن كبار العلمايف 224سال م بن عبد هللا اهلروجل البادادجل )املتوىف:  (أبو ُعبيد القاسم بن108)

 (. 176/ 5ابحلديث واألدأ والفق . األعالم :الزركلي )
 ( 1078، بند رقم 178ص  )(األموال:القاسم بن سالم ،109)
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األعددراأ، كذ األعددراأ أقدددر علدد  اسددتيالدها، ورعايددة زتاجهددا  ددا لددو كازدد  يف 
 حرز الدولة.

درِِ  َواللَمالدِرِأ َوَلِكدِن قول   -1 ََ اللِ ِ َأنل تُدَولىوا ُوُجوَهُكمل ِقبَدَل اللَمشل تعات : ﴿لَيل
ِِِ َوالليَدددولِم ا ِخددِر َواللَمالِئَكددِة َواللِكتَدداِأ َوالِنِبي ِددنَي َوآتَدد  اللَمدداَل َعلَدد   اللددِ ِ َمددنل آَمددَن اِب

دلدد  ا يددة علدد  (110)َمَسدداِكنَي َوابلددَن الِسددِبيِل... .ُحب ِددِ  َذِوجل اللُقددرلَ  َوالليَدتَدداَم  َوالل 
أن يف املال تكليفداب ماليداب فدو  الزكداة ، وهدو قولد  تعدات:" وأتد  املدال علد  حبد " 
مددن املددال فددو   وكزقدداذاب هلددذا األمددر فهللازدد  كذا اقتضدد  سددبيل املصددلحة العامددة مزيدددا ب

فدو د وهدو الفضدل الذائدد الزكاة املفروضة ، فان لو  األمدر أن ِبخدذ مدن املدال الع
عن احلاجة األصلية وحاجة من يعول د لقول  تعات:" خدذ العفدو وأمدر ابملعدروا 

رضددددي هللا عنهمددددا:" العفددددو مددددا -قددددال ابددددن عبددداس  (111)وأعدددرض عددددن اجلدددداهلني"
فلددو ة يكددن ذلددك هددو املقصددود ووقددا األمددر عنددد حددد  (112)يفضددل   أهلددك" 

لبقددي األمددر مع ددالب يف قولدد  تعددات" خددذ املقدددار املعددني مددن الزكدداة وة َيددر  دداوَز 
قددال القددرا :" اتفددق العلمددايف علدد  أزدد  كذا ززلدد  ابملسددلمني حاجددة  (113)العفددو"

 (114)بعد أدايف الزكاة َي  صرا املال كليها" 
وكفالة املستوو املعيشي الالئق يندر أن يتحقق يف واقعنا املعاصدر بتلدك الصدورة 

 اليت تضمنها القرآن الكر  .
يكفدل لد  املسدتوو  -قليدل أو كثدري -َيوز أن يبق  رجل من غري دخدل وعلي  ال

الواجد  ملعيشدت . وعلد  اجملتمدِ الدِديِ ن، أن يدنظم أمدوَر تنظيمدا، يدؤدو كت هددذَ 
: --النتي دة احملتومددة، وكال كدان ستمعبددا ال ديدن لدد . وىف ذلدك يقددول الرسددول 

أصبح فيهم امره جائعا فقد برئ  منهم ذمة هللا تبدارر  -قرية -"أمِيا أهل عرصة
                                                           

 . 177(سورة البقرة من ا ية رقم 110)
 . 199( سورة األعراا ا ية 111)
 . (1926رقم  593:ص)عبيد  بوأ:( األموال112)
( ، تفسري القرآن العظيم  2/334) :الزلشرجل( ازظر :الكشاا عن حقائق غوامَ التنزيل113)

 (.1/256) :ابن كثري
 (.2/242( اجلامِ ألحكام القرآن:القرا  )114)
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 . (115)وتعات"
 املطلب الثالث

 املعاجلة املثالية لكافة املشاكل االقتصادية  
عرفد  املشدكلة االقتصدادية بعددم كمكازيدة املدوارد االقتصدادية احملددودة )املتناقصددة 

ن تلبيددة كافددة عددادة، أو املتزايددد بعضددها بنسددبة حسددابية أو أقددل مددن حسددابية(، مدد
 االحتياجات املتزايدة . 

تظهدددر املشدددكلة االقتصدددادية بشدددكل كبدددري يف البلددددان املتقدمدددة صدددناعياب أو يف  وال
البلدددان اخللي يددة البرتوليددة ذات الدددخل املرتفددِ علدد  الفددرد الواحددد مددن السددكان. 
يف حدددني تبددددو املشدددكلة بشدددكل واضدددح لددددو غالبيدددة السدددكان يف البلددددان قليلدددة 

عدددددددم تددددددوفر لدددددددديهم املددددددوارد، املكتظددددددة ابلسدددددددكان الددددددراغبني ابالسددددددتهالر رغدددددددم 
اإلمكازيات الالزمة، وهنا تظهدر مشدكلة ارتفداآ األسدعار زتي دة زقصدان العدرض 
عددددن ال لدددد ، كمددددا للمنت ددددات احملليددددة، أو رغددددم تددددوفر العددددرض مددددن املسددددتوردات 

 ار.وكذلك كثرة احلاجة هلا، ولكن ارتفاآ األسع
ا الندددرة أمددا يف اإلسددالم فاملشددكلة االقتصددادية ليسدد  كمددا قددال الرأعدداليون نهندد 

وال كما قال الشيوعيون نهنا عدم ت دور عالقدات التوزيدِ مدِ شدكل اإلزتدا  بدل 
املشدددكلة االقتصدددادية يف اإلسدددالم تكمدددن يف اإلزسدددان الدددذجل يظلدددم زفسددد  ويظلدددم 
ا خرين إبتباآ سياسة خاا ة يف توزيِ الثدروة ة يشدرعها هللا سدبحاز  ويف كفدران 

سددإَر هللا لدد  يف هددذَ األرض وقددد بددني اإلزسددان للنعمددة بعدددم اسددتاالل كددل مددا 
ُ الِددددِذجل َخلَددددَق الِسددددَماَواِت َواأَلرلَض َوأَزلدددددَزَل ِمددددَن :القددددرآن ذلددددك ، قددددال تعددددات ِِ ا

ددرجَِل يف  رََ  بِددِ  ِمددَن الِثَمددرَاِت رِزلقبددا َلُكددمل َوَسددِإَر َلُكددُم اللُفللددَك لَِت ل الِسددَمايِف َمددايفب فَددَكخل
ددرَِِ َوَسدد ددِر ِنَمل ِ َوَسددِإَر *ِإَر َلُكددُم األَزدلَهدداَر اللَبحل ََ َواللَقَمددَر َدائِبَدددنيل َوَسددِإَر َلُكددُم الِشددمل

ِِِ الَ حُتلُصدوَها *َلُكُم الِليلَل َوالنِدَهاَر  َوآاَتُكمل ِمنل ُكلِ  َما َسكَللُتُموَُ َوِكنل تَدُعددىوا زِعلَمدَة ا

                                                           

ضعف   (قال اهليثمي:" رواَ أمحد وأبو يعل  والبزار وال  ا  يف األوسط وفي  أبو بشر األملوكي115)
 ( 4880ل482/ 8( وينظر: مسند أمحد ،ط الرسالة )118/  4) -ابن معني".سمعالزوائد:اهليثمي
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زلَسدداَن َلظَلُددوَم َكِفدداَر  ُفددُروَن اِبلِددِذجل َخلَددَق تعددات :وقددال (116)ِكِن اإللِ َِكِزُكددمل لََتكل ُقألل
ِ َوَ لَعُلوَن َلُ  أَزلَدادبا َذِلَك َرأى اللَعاَلِمنَي  َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمدنل *اأَلرلَض يف يَدولَمنيل

َواتَدَهدددددددا يف أَرلبَدَعددددددددِة َأِ مه َسدددددددَوايفب  ِقَهدددددددا َواَبَرَر ِفيَهدددددددا َوقَددددددددِدَر ِفيَهدددددددا أَقدل  لِلِسددددددددائِِلنَي  فَدول
 وغريها من ا  ت اليت تعاجل املشكلة االقتصادية من جذورها.(117)

وقولدددد :) َواَبَرَر ِفيَهددددا ( يقددددول: وابرر يف  "قددددال ال دددد جل يف تفسددددري قولدددد  تعددددات:
َواتَدَهددددا (.. وقدددددر فيهددددا  األرض ف علهددددا دائمددددة اخلددددري ألهلهددددا.. ) َوقَددددِدَر ِفيَهددددا أَقدل

 (118) قهمومعايشهم".أقوات أهلها يعىن أرزا
وَقِدَر ِفيها أَقلواَوا" أجل قدر األقوات اليت متف حدوثها  ا ، "وقال الزلشرجل :

وذلك ألز  تعدات جعدل كدل بلددة معددَّن لندوآ آخدر مدن األشديايف امل لوبدة ، حدىت 
أن أهددل هددذَ البلدددة حتدداجون كت األشدديايف املتولدددة يف تلددك البلدددة وابلعكددَ ، 

ببا لرغبدة النداس يف الت دارات مدن اكتسداأ األمدوال ،ورأيد  فصار هذا املعدىن سد
ِ  تعدات  من كان يقول صنعة الزراعة واحلراثة أكثر احلرا والصنائِ بركة ، ألن ا

 (119).وضِ األرزا  واألقوات يف األرض.."
:"}َواَبَرَر ِفيَهدا{ جعدل فيهدا ال كدة. وال كدة:  وقال ال اهر بدن عاشدور يف تفسدرَي

اخلري النافِ، ويف األرض خريات كثرية فيها رز  اإلزسان وماشيت ، وفيها الرتاأ 
واحل دددددارة واملعدددددادن، وكلهدددددا بركدددددات... واملقددددددار: النصددددداأ احملددددددود ابلندددددوآ أو 

َواتدَ  َها{ أز  خلدق يف األرض القدوو الديت تنشدك منهدا الكمية، فمعىن }َقِدَر ِفيَها أَقدل
األقددوات وخلددق أصددول أجندداس األقددوات وأزواعهددا مددن احلدد  للحبددوأ، والكددأل 
والكمكة، والنوو للثمار، واحلرارة اليت يتكثر  ا تولد احليوان من الددواأ وال دري، 

 (120) وما يتولد من  احليتان ودواأ البحار واألهنار."

                                                           

  33،32،31(سورة كبراهيم:116)
 10،9(سورة فصل :117)
 (435/  21(جامِ البيان )تفسري ال  جل( )118)
 (.545/  27(مفاتيح الاي :الرازجل )119)
  (.18/  25(التحرير والتنوير:ال اهر بن عاشور )120)
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 تعات أودآ يف األرض من املإزون املعاشدي مدا تتدوازن بد    ا تقدم يتضح أن هللا
وقد توصل كت هذا املعدىن الدذجل قدرَر اة ،قيث الي ا  جاز  عل  جاز  احلي

القددرآن قبددل مخسددة عشددر قددرَّن غددري املسددلمني وأثبتددوا هددذا يف تقدداريرهم املبنيددة علدد  
 دراسة علمية ال عل  أسَ فكرية . 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املطلب الراب 
 إفراط أو تفريط التوسط يف االقتصاد بال 

التوازن يف اإلزفا  يعدين النفقدة ابملعدروا ،بدال كفدراط أو تفدريط .وهدو مظهدر مدن 
مظددداهر االقتصددداد الراشدددد،الذجل ينددددر حتققددد  يف واقعندددا املعاصدددر ،حيدددث تتبددداهي 
بعددَ الدولددة بكثددرة مددا تنفقدد  يف الشددهوات وامللددذات املمنوعددة واملشددروعة ،وابت 

فَدلَدددولال َكددداَن ِمدددَن  مظهدددراب مدددن مظددداهر اجلرميدددة يف اإلزفدددا  ،قدددال هللا تعدددات :هدددذا 
نَددا  َرلِض ِكاِل قَلِدديالب ِ ِددنل َأ لَيدل َهددولَن َعددِن اللَفَسدداِد يف األل اللُقددُروِن ِمددنل قَدددبلِلُكمل أُولُددو بَِقيِددةه يَدندل
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َِ الِدددِذيَن ريََلُمدددوا َمدددا أُتلرِفُدددوا ِفيدددِ  َو  ُهمل َواتِدبَددد قدددال القدددرا  :" (121)َكدددازُوا ُسلدددرِِمنيَ ِمدددندل
الِددِذيَن ريََلُمددوا َِ أجل أشددركوا وعصددوا. }َمددا أُتلرِفُددوا ِفيددِ { أجل مددن االشددتاال  َواتِدبَدد

َوالِددِذيَن ِكَذا  .وقددال تعددات: (122) ابملددال واللددذات ، وكيثددار ذلددك علدد  ا خددرة .
َ َذلِدَك قَدَوامداب  تُددُروا وََكداَن بَددنيل رُِفوا َوةَل يَدقل ( اختلدا املفسدرون يف 123)أَزدلَفُقوا ةَل ُيسل

َتويددل هددذَ ا يددة. فقددال النحدداس : ومددن أحسددن مددا قيددل يف معندداَ أن مددن أزفددق 
يف غددري ااعدددة هللا فهدددو اإلسدددراا ، ومدددن أمسددك عدددن ااعدددة هللا عدددز وجدددل فهدددو 

 (124ومن أزفق ، يف ااعة هللا تعات فهو القوام. ) اإلقتار،
واإلسراا:  اوز احلد الذجل يقتضدي  اإلزفدا  قسد  حدال املنفدق وحدال املنفدق 

درَافاب{  وقولد   (125)علي . وتقددم معدىن اإلسدراا يف قولد  تعدات }َوال ََتلُكُلوَهدا ِكسل
ددرِِفنيَ تعددات:  ددرُِفوا ِكزِددُ  ال حُِدد ى اللُمسل واإلقتددار عكسدد . وكددان أهددل  (126)َوال ُتسل

اجلاهليدددددة يسدددددرفون يف النفقدددددة يف اللدددددذات ويالدددددون السدددددبايف يف اخلمدددددر ويتممدددددون 
 (127) األيسار يف امليسر.

آخدددر أو  يفدددرط اإلزسددان حددىت يضددديِ حقدداب  قددال القددرا :" أدأ الشدددرآ فيهددا أالِ 
، يضدديق أيضددا ويقددرت حددىت َييددِ العيددال ويفددرط يف الشددح  و ددو هددذا ، وأالِ  عيدداالب 

واحلسددن يف ذلددك هددو القددوام ، أجل العدددل ، والقددوام يف كددل واحددد قسدد  عيالدد  
وحالدد  ، وخفددة ريهددَر وصددَ  وجلددددَ علدد  الكسدد  ، أو ضددد هددذَ اخلصدددال ، 

أاب بكددر -صددل  هللا عليدد  وسددلم–وخددري األمددور أوسددااها ؛ وهلددذا تددرر رسددول هللا 
نسدددبة أن يتصدددد   ميدددِ مالددد  ؛ ألن ذلدددك وسدددط ب -رضدددي هللا عنددد -الصدددديق

                                                           

 (.18/  25(التحرير والتنوير:ال اهر بن عاشور  )121)
 (.113/  9(تفسري القرا   )122)
 67(سورة الفرقان : 123)
 (71/  13(تفسري القرا  )124)
 .6سورة سورة النسايف: (125)
 .141سورة األزعام: (126)
 (.91/  19لتحرير والتنوير:ال اهر بن عاشور )(ا127)
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هددذَ النصددوص وغريهددا   (128) "جلدددَ وصددَ  يف الدددين ، ومنددِ غددرَي مددن ذلددك.
كثددري قااعددة نن الرشددد يف اإلزفددا  مددن أريهددر وجددَو احلكمددة يف تدددبري الشددؤون 
املالية واالقتصدادية ،وأن  القدرآن الكدر   هدو أصدل هدذا املدنهج ،وهدذَ دعدوة كت 

 قاب للقوامة والرشاد.كعمال القرآن الكر  يف لتلا جواز  احلياة حتقي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اخلامتة
احلمد ل رأ العاملني ،وصالة وسالما عل  خامت األزبيايف وسيد املرسلني ،وبعدد 

منها بيان أن االزتصار للقدرآن الكدر   :فهذَ وريقات يف أغصان هذا املؤمتر،يراد
كمندددا يكدددون إبعمدددال أحكامددد  يف واقدددِ األمدددة ليكتددد  هلدددا درجدددة السدددبق والدددر دة 
،وحدددول هللا بينهدددا وبددددني األزمدددات الدددديت تعصدددا بكياهندددا ،تصددددديقاب لقولددد  تعددددات 

ُ َمدَثال قَدرليَددةب َكازَد ل آِمنَددةب ُم لَمِ نِدةب َِبلتِيَهدا رِزلقدُ  ِِ ا ِمددنل ُكدلِ  َمَكددانه :}َوَضدَرَأ ا َهددا َرَغددب
ددنَدُعونَ  َددولِا ِيَددا َكددازُوا َيصل ُددوِآ َواخلل ُ لِبَدداَس اجلل ِِ ِِِ َفَكَذاقَدَهددا ا  (129){َفَكَفددَرتل ِنَزدلُعددِم ا

وعددع هللا تعددات املددؤمنني يف كتابدد  العزيددز قددال األمددم السددابقة الدديت تعهدددها .لقددد 
، وقابل  زعم  ابجلحود والنكدران  سبحاز  وتعات ابلفضل والنعم فنسي  فضل 

                                                           

 (71/  13) -  تفسري القرا (128)
 112(النحل:129)
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، والتمددرد والعصدديان، فعاقبهددا ابألزمددات والنوائدد  ، الدديت حلدد   ددم فكتدد  علدد  
 األخضر واليابَ فلم تدآ بنياَّن كالِ وهدمت  ، أو عودا أخضرا كالِ وأحرقت .

نَددا  ددُروا بِددِ  فَدَتحل َعلَدديلِهمل أَبدلددَواَأ ُكددلِ  قددال تعددات يف كتابدد  العزيز:﴿فَدَلِمددا َزُسددوا َمددا ذُكِ 
ََّنُهمل بَدالتَدددةب فَدددهللاَذا ُهدددمل ُمبلِلُسدددوَن  يفه َحدددىِت ِكَذا َفرُِحدددوا ِيَدددا أُوتُدددوا َأَخدددذل َشددديل
وقدددال (130)

ََّن الِددِذيَن  َهددولَن َعددنل السىددويِف َوَأَخددذل نَددا الِددِذيَن يَدندل ددُروا بِددِ  َأ لَيدل تعات:﴿فَدَلِمددا َزُسددوا َمددا ذُكِ 
ُسدددُقوَن ريََلُمدددوا ِبَعدددَذاأه  َه ِيَدددا َكدددازُوا يَدفل وقدددال تعدددات يف شدددكن املندددافقني (131)بَ ِدددي

َِِ فَدَنِسددديَدُهمل ِكِن اللُمنَدددداِفِقنَي ُهدددمل اللَفاِسدددُقوَن  ويف ا يددددة (132)واملنافقدددات: ﴿َزُسدددوا ا
األوت دليل عل  أهنم ملا تركوا ما ذكدروا بد  فدتح هللا علديهم أبدواأ كدل شدييف مدن 

روا وأشروا وأع بوا ورينوا أن ذلدك الع دايف ال يبيدد،  وأزد  النعم واخلريات فلما ب 
 (133)دال عل  رضايف هللا عز وجل أخذهم هللا باتة أجل استكصلهم وس ا  م.

قال:"كذا رأيدتم هللا يع دي العبداد مدا  --أن الن   --وروجل عقبة بن عامر
ِِِ ُُثِ َتاَل َرُسوُل  يشايفون عل  معاصيهم فهللامنا ذلك استدرا  من  هلم " َصدِل   -ا

ُ َعَليلِ  َوَسِلَم  ِِ يفه َحدىِت  -ا نَدا َعلَديلِهمل أَبدلدَواَأ ُكدلِ  َشديل ُروا ِبِ  فَدَتحل }فَدَلِما َزُسوا َما ذُكِ 
ََّنُهمل بَدالَتةب فهللاَذا ُهمل ُمبلِلُسوَن{ ]األزعام:   (134).[«44ِكَذا َفرُِحوا ِيَا أُوُتوا َأَخذل

د رشدددديد رضددددا:" أجل فلمددددا أعرضددددوا عمددددا أزددددذرهم ويف تفسددددري املنددددار للشدددديا  مدددد
ووعظهددم بدد  الرسددل وتركددوا االهتدددايف بدد  حددىت زسددَو أو جعلددَو كاملنسددي يف عدددم 
االعتبار واالتعاظ ب  إلصرارهم عل  كفرهم ، و ودهم  عل  تقليد من قدبلهم ، 
بلدوَّنهم ابحلسدنات يدا فتحندا علديهم مدن أبدواأ كدل شدييف مدن أزدواآ سدعة الددرز  

                                                           

 44(سورة األزعام: 130)
 165(سورة األعراا: 131)
 67(سورة التوبة : 132)
 (6/426لقرا ، ) :ا( اجلامِ ألحكام القرآن133)
رأيتم هللا يع ي".  وقال اهليثمي يف  (بلفع:"كذا 145/ص4( رواَ اإلمام أمحد  يف مسندَ ) 134)

 ِِ ُد ِِ َمل َِ َدابُِر اللَقولِم اِلِذيَن ريََلُموا َواحلل َُ َأمحلَُد َوال ِبَدرَاِ ى، َوزَاَد }فَدُقِ  َرأِ  اللَعاَلِمنَي{  سمِ الزوائد:" َرَوا
 (10996ل20/ 7[. سمِ الزوائد ومنبِ الفوائد )45]األزعام: 
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يش وصحة األجسام ، واألمن عل  النفَ واألموال ، كما قال تعدات ورخايف الع
َسَناِت َوالِسيِ َ اِت َلَعِلُهمل يَدرلِجُعوَن  يف قوم موس : ﴿ َوبَدَلولََّنُهمل اِبحلَل
(135) 

ويف ختام هذا البحث ميكةن تقريةر بعةل النتةائج الةت  ترتبةإ علةه إعةداده 
 ،منها:

أن  اة األمة اإلسالمية يف األخذ بكتداأ هللا تعدات وكعمدال أحكامد  يف واقدِ   -1
 .املسلمني ،وكال أصا ا ما أصا ا من السقوط والرتدجل

أن املدنهج القددرآ  يف تدددبري شدؤون احليدداة مددنهج متكامددل ،يعدم كافددة أمددور احلكددم  -2
  أن يسدددود واإلدارة ،وأن مدددا يرتتددد  عليددد  هدددو يثابدددة القدددازون الراشدددد الدددذجل َيددد

 وحكم يف كل زمان ومكان.
 القرآن الكر  يا تضمن  من أصول وأحكام هو منهج حياة وسفينة  اة . -3

 
 ويف اخلتام فإن البحث يوصي مبا يلي:

 تفعيل املنهج اإلسالمي يف كاار من الرشد والوس ية اليت تعبدَّن هللا تعات  ا . -1
 تنمية الوعي الديين نةية االحتكام كت املنهج القرآ  يف أمور احلكم واإلدارة. -2
 توسيِ عمل املؤمترات اليت تنتصر للقرآن الكر  يف أكثر الدول اإلسالمية . -3

وأخرياب : أسال هللا تعات النصرة لدين  واالزتصار لقرآز  ،وأن َيعلنا من املهدديني 
لشددرع ،القائمني علدد  أمددَر  ،وآخددر دعددواَّن أن احلكددم ل رأ  ديدد  ،املنتصددرين 

 العاملني . 
 
 

 د/ صديق عبد الفتاح صديق

مدرس الفقه العام بكلية البنات اإلسالمية  وقائم بأعمال رئيس قسم الفقه 

 العام بالكلية

                                                           

 .168(سورة األعراا: 135)
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 أهم املصادر واملراجِ
أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري  األحكام السل ازية : .1

 –دار احلديث  الناشر:هة(450البغدادي، الشهري ابملاوردي )املتوىف: 
 .القاهرة

، هدد(370)املتوىفأحكام القرآن:أمحد بن علي املكين نِب بكر الرازجل اجلصاص  .2
 هد. 1405دار كحيايف الرتاث العر  د بريوت ،سنة ال بِ : 

معرفددة األصددحاأ: أبددو عمددر يوسددا بددن عبددد هللا بددن  مددد بددن  االسددتيعاأ يف .3
هددددد(،احملقق: علددددي  مددددد 463عبددددد الدددد  بددددن عاصددددم النمددددرجل القددددرا  )املتددددوىف: 

 م. 1992 -هد  1412الب اوجل،الناشر: دار اجليل، بريوت،ال بعة: األوت، 
أسد الاابة:  أبو احلسن علدي بدن أِب الكدرم  مدد بدن  مدد بدن عبدد الكدر  بدن  .4

هددد( الناشددر: 630بددد الواحددد الشدديبا  اجلددزرجل، عددز الدددين ابددن األثددري )املتددوىف: ع
 م،        1989 -هد 1409بريوت ،عام النشر:  –دار الفكر 

اإلسدددددالم والدميقراايدددددة: أ.  مدددددد علدددددي علويدددددة ، ط جلندددددة البيدددددان العدددددرِب سدددددنة  .5
 هد.1396
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مكتبدددة  مدددد علدددي  اإلسدددالم والنصدددرازية مدددِ العلدددم واملدزيدددة:اإلمام  مدددد عبددددَ ، .6
 م.1954مصر  -صبيح 

اإلع ددداز واإلَيددداز :أبدددو منصدددور عبدددد امللدددك عبدددد امللدددك بدددن  مدددد بدددن كعاعيدددل  .7
 القاهرة. –،مكتبة القرآن هد( 875)املتوىف: الثعال  

الناشدددر: دار العلدددم للماليدددني  هدددد(1396)املتدددوىف: األعدددالم :خدددري الددددين الزركلي، .8
 م 2002أ ر / مايو  -،ال بعة: اخلامسة عشرة 

، احملقق: خليل  مد هراس.الناشدر:  هد(224)املتوىف: األموال:القاسم بن سالم .9
 بريوت. –دار الفكر. 

حتريدددر املعددىن السدددديد وتنددوير العقددل اجلديدددد مددن تفسدددري »التحريددر والتنددوير  .10
د ال دداهر بددن  مددد بددن  مددد ال دداهر بددن عاشددور املؤلددا :  مدد«الكتدداأ اجمليددد

توزَ،سددددنة  –هددددد(الناشر : الدددددار التوزسددددية للنشددددر 1393التوزسددددي )املتددددوىف : 
 هد 1984النشر: 

 .حتكيم الِشرِيَعة ودعاوو الَعللمازية:د/صالل الصاوجل .11
تددذكرة احلفدداظ: مشددَ الدددين أبددو عبددد هللا  مددد بددن أمحددد بددن عثمددان بددن  .12

دددددددداز -هددددددددد(الناشر: دار الكتدددددددد  العلميددددددددة بددددددددريوت748الددددددددذه  )املتددددددددوىف:  قَاميل
 م.1998 -هد1419لبنان،ال بعة: األوت، 

تفسددري القددرآن العظدديم )ابددن كثددري(: أبددو الفدددايف كعاعيددل بددن عمددر بددن كثددري  .13
، احملقددددق:  مدددد حسددددني مشدددَ الدين،الناشددددر: دار هدددد(774)املتددددوىف : القرشدددي 

 -بريوت،ال بعددددة: األوت  –بيضددددون  الكتدددد  العلميددددة، منشددددورات  مددددد علددددي
 هد. 1419

الناشدددر:  -هدددد(1354)املتدددوىف : تفسدددري املندددار :الشددديا  مدددد رشددديد رضدددا  .14
 م.1990اهلي ة املصرية العامة للكتاأ،سنة النشر: 

جامِ البيان يف َتويل القرآن:  مد بن جرير بن يزيد بن كثري بدن غالد   .15
)املتوىف : َّنن الددددددددداودجلا ملدددددددي، أبددددددددو جعفدددددددر ال دددددددد جل احملقددددددددق: صدددددددفوان عددددددددد

 -دمشددق بريوت،ال بعددة: األوت  -،الناشر: دار القلددم، الدددار الشددامية هددد(310
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 هد. 1412
 6)املتوىف : اجلددددامِ الصددددحيح: مد بددددن كعاعيددددل أبددددو عبددددد هللا البإددددارجل .16

 م.1987 – 1407،دار ابن كثري،بريوت،ال بعة الثالثة، هد(25
اجلامِ ألحكام القرآن ) تفسري القرا ( أبدو عبدد هللا  مدد بدن أمحدد بدن  .17

 -هدد( 671)املتدوىف: أِب بكر بن فرل األزصدارجل اخلزرجدي مشدَ الددين القدرا  
 –حتقيدددددددق: أمحدددددددد الددددددد دو  وكبدددددددراهيم أافيش،الناشدددددددر: دار الكتددددددد  املصدددددددرية 

 هد1384القاهرة،ال بعة: الثازية، 
يفدددددة احلكومدددددة اإلسدددددالمية: تقدددددي الددددددين أبدددددو احلسددددبة يف اإلسدددددالم، أو وري .18

العبدداس أمحددد بددن عبددد احللدديم بددن عبددد السددالم بددن عبددد هللا بددن أِب القاسددم بدددن 
،الناشدر: دار الكتد   هدد(728)املتوىف:  مد بن تيمية احلرا  احلنبلي الدمشقي

 العلمية،ال بعة: األوت.
حبتددة أبددو يوسددا يعقددوأ بددن كبددراهيم بددن حبيدد  بددن سددعد بددن  اخلددرا  : .19

قيدددق: ابددد  عبدددد ،حتناشر: املكتبدددة األزهريدددة للرتاثالهدددد(182األزصدددارجل )املتدددوىف: 
 .م 1977 الريفوا سعد، سعد حسن  مد.

أبددددو زكددددر  حددددىي بددددن آدم بددددن سددددليمان القرشددددي ابلددددواليف، الكددددويف  اخلددددرا : .20
ال بعدددة: الثازيددددة، ،هدددد(الناشر: امل بعدددة السدددلفية ومكتبتها203األحدددول )املتدددوىف: 

 ه.1384
 –حكدددددددددددددددددام السدددددددددددددددددل ازية :املددددددددددددددددداوردجل ،الناشدددددددددددددددددر: دار احلدددددددددددددددددديث األ .21

 م.1975القاهرة.
)املتددددددوىف: سددددددنن ابددددددن ماجددددددة: أبددددددو عبددددددد هللا  مددددددد بددددددن يزيددددددد القددددددزويين  .22

 1977 بريوت.حتقيددق :  مددد فددؤاد عبددد البدداقي. –،ابعة دار الفكددر هددد(273
 .م
ددددتا  سددددنن أِب .23 املتددددوىف: )داود:أبددددو داود سددددليمان بددددن األشددددعث السِ سِ سل

 1975 ، احملقق :  مد  يي الددين عبدد احلميد،الناشدر : دار الفكدر.هد(275
 .م
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)املتدددددددوىف: سدددددددنن الرتمدددددددذجل :أبدددددددو عيسددددددد   مدددددددد بدددددددن عيسددددددد  الرتمدددددددذجل  .24
ال بعددة:  ،حتقيق: بشددار عددواد معددروا، دار الاددرأ اإلسددالمي  بددريوت.هددد(279

 .م 1975 -هد  1395الثازية، 
.دار األزصددار ،القددداهرة  السياسددة الشددرعية :الشددديا عبددد الوهدداأ خدددالا .25
 م.1983.
َياِسدِية الِشدرلعية بدني الراعدي والرعيدة : .26 تقددي الددين أبدو العبداس أمحدد بددن  السِ 

عبدددد احللددديم بدددن عبدددد السدددالم بدددن عبدددد هللا بدددن أِب القاسدددم بدددن  مدددد بدددن تيميدددة 
–، وزارة الشددددددد ون اإلسدددددددالمية هدددددددد( 728احلدددددددرا  احلنبلدددددددي الدمشدددددددقي)املتوىف: 

 .هد1418النشر : اتريا -السعودية
،الناشر : هد(261)املتوىف: صحيح مسلم: مسلم بن احل ا  النيسابورجل  .27

 م.1980بريوت،حتقيق :  مد فؤاد عبد الباقي. –دار كحيايف الرتاث العرِب 
حسددن عبددد  ،د/عنايددة املسددلمني إببددراز وجددَو اإلع دداز يف القددرآن الكددر   .28

 صحا الشريا.الفتال أمحد، الناشر: سمِ امللك فهد ل باعة امل
، هدد(1385)املتوىف: يف ريالل القرآن:سيد ق د  كبدراهيم حسدني الشدارِب .29

 هد. 1412 -القاهرة،ال بعة: السابعة عشر  -بريوت -الناشر: دار الشرو  
 :املتدوىف سدنة)جلالفريوز آابدسد الدين  مد بن يعقوأ :]القاموس احمليط .30

إبشدراا:  مدد زعديم ،الرسالةحتقيق: مكت  حتقيق الرتاث يف مؤسسدة (هد 817
 –الناشددددددر: مؤسسددددددة الرسددددددالة لل باعددددددة والنشددددددر والتوزيددددددِ، بددددددريوت ،العرقُسوسي

 .م 2005 -هد  1426ال بعة: الثامنة، ،لبنان
الكشددداا عدددن حقدددائق غدددوامَ التنزيدددل:املؤلا: أبدددو القاسدددم  مدددود بدددن  .31

 – ،الناشدددر: دار الكتددداأ العدددرِب هدددد(538)املتوىف: عمدددرو بدددن أمحدددد، الزلشدددرجل
 .هد 1407 -بريوت،ال بعة: الثالثة 

 مد بن أمحد بن أِب سهل مشدَ األئمدة السرخسدي )املتدوىف:  املبسوط : .32
بريوت،ال بعدددددددددددددة: بددددددددددددددون ابعدددددددددددددة،اتريا  –،ابعدددددددددددددة دار املعرفدددددددددددددة  هدددددددددددددد(483
 م.1993 -هد 1414النشر:
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سمِ الزوائدد ومنبدِ الفوائدد: أبدو احلسدن زدور الددين علدي بدن أِب بكدر بدن  .33
هد(احملقق: حسدام الددين القدسي،الناشدر: مكتبدة 807سليمان اهليثمي )املتوىف: 

 م. 1994هد،  1414القدسي، القاهرة،: 
أبدددو زكدددر   يدددي الددددين حدددىي بدددن شدددرا الندددووجل  اجملمدددوآ شدددرل املهدددذأ: .34

 : دار الفكر.، الناشرهد(676)املتوىف: 
احملصل " وهو  صل أفكار املتقدمني واملتكخرين من احلكمايف واملتكلمني  .35
هدد(  606 املتدوىف:عبد هللا  مد بن عمدر بدن حسدني فإدر الددين الدرازجل ) :أبو"

ال بعدة األوت. -القداهرة  -اتو ،مكتبة الدرتاث تقد  وحتقيق، دكتور / حسني أ
 م( 1209 -م  1148)
أبو عبد هللا أمحد بن  مد بن حنبل بدن هدالل بدن أسدد الشديبا   مسند  .36

الناشدددددددددددددر: مؤسسدددددددددددددة ،هدددددددددددددد(احملقق: شدددددددددددددعي  األرزؤواوآخرون241)املتدددددددددددددوىف: 
 م 2001 -هد  1421ال بعة: األوت، ،الرسالة

املسند الصحيح املإتصر بنقل العدل عن العدل كت رسول هللا صدل  هللا  .37
أبو احلسن القشريجل النيسدابورجل )املتدوىف: علي  وسلم،املؤلا: مسلم بن احل ا  

 –هددددد(احملقق:  مددددد فددددؤاد عبددددد الباقي،الناشددددر: دار كحيددددايف الددددرتاث العددددرِب 261
 بريوت.

: حققدددد  وخددددر   بددددو  مدددد احلسددددني بددددن مسدددعود الباددددوجلمعددداة التنزيددددل:  أ .38
أحاديث   مد عبد هللا النمر وآخرون ،الناشر : دار ايبة للنشدر والتوزيِ،ال بعدة 

 م.1997 -هد  1417ابعة ، : الر 
مع دددددددزة القرآن:الشددددددديا  مدددددددد متدددددددو  الشدددددددعراوجل،م بعة أخبدددددددار اليدددددددوم  .39
 م.2005،
: أبدو عبدد هللا  مدد بدن عمدر بدن احلسدن (التفسدري الكبدري)مفاتيح الايد   .40

بددن احلسددني التيمددي الددرازجل امللقدد  بفإددر الدددين الددرازجل خ يدد  الددرجل )املتدددوىف: 
 1420 -بريوت،ال بعددة: الثالثدددة  –عددرِب هددد(الناشر: دار كحيددايف الددرتاث ال606
 هد.
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املفردات يف غري  القرآن:أبو القاسم احلسني بن  مد املعروا ابلراغد   .41
،احملقق: صدددددددفوان عددددددددَّنن الداودجل،الناشدددددددر: دار هدددددددد(502)املتوىف: األصددددددفهاى

 ه. 1412 -دمشق بريوت،ال بعة: األوت  -القلم، الدار الشامية 
  http://www.al-eman.comمقددددال  د. عمددددر عبددددد الكددددايف: .42

 ه..22/5/1436موقِ الكرتو  .
 http://www.isegs.comاملوقِ العاملي لالقتصاد اإلسالمي : .43
زظدددام احلكدددم يف اإلسدددالم :د./  مدددد يوسدددا موسددد  ، ط دار الكاتددد   .44

 م.1973العرِب مصر 
التعريفدددددات الفقهيدددددة:  مدددددد عمددددديم اإلحسدددددان اجملدد ل كيت،الناشدددددر: دار  .45

 م2003 -هد 1424الكت  العلمية ،ال بعة: األوت، 
 مد بن مكرم بن عل ، أبو الفضل،  ال الدين ابن  لسان العرأ: .46

 –،الناشر: دار صادر هد(711منظور األزصارجل الرويفعىاإلفريق  )املتوىف: 
 هد. 1414 -الثة بريوت،ال بعة: الث

ِسري غريِ  أللَفاِظ املَهذ أِ  .47 تَدعلَذُأ يف تفل ُسل
 مد بن أمحد بن :الِنظلُم امل

 مد بن سليمان بن ب ال الرك ، أبو عبد هللا، املعروا بب ال )املتوىف: 
،دراسة وحتقيق وتعليق: د. مص ف  عبد احلفيع َساِة،الناشر: املكتبة 

 م. 1988النشر: الت ارية، مكة املكرمة. عام 
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