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الملخص:
حيقق االقتصاد اإلسالمي الصورة العامة لالقتصاد األخرض من خالل االهتامم

بالبيئة والتعامل األمثل مع املوارد الطبيعية ،وحتقيق التنمية املستدامة من خالل
تعزيز القيم اإليامنية ووضع األحكام الرشعية وهتذيب السلوك فيام يتعلق بالبيئة
ومحايتها .واألسس التي يقوم عليها تصور االقتصاد اإلسالمي لتحقيق االقتصاد
األخرض متعددة منها :تعظيم قيمة املوارد االقتصادية ،وتعظيم منافع السلع
واملنتجات ،والدعوة لالستخدام األمثل للموارد ،واالستفادة من تعدد املنافع

للمورد الواحد ،وتقرير مبادئ استدامة املوارد ،ومحاية البيئة ،ومنع اإلرساف يف
استخدام املوارد والسلع واملنتجات ،واحلفاظ عىل نظافة البيئة واألرض بشكل

عام ،والتنبيه عىل أمهية التقليل من النفايات والتحفيز عىل إعادة استخدام وتدوير
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املنتجات والسلع ،وحتقيق التوازن الشامل بني اإلنتاج واالستهالك القائم عىل
التوسط ومراعاة ترتيب األولويات عند استخدام املوارد .ويمتاز االقتصاد
اإلسالمي عن غريه من االقتصادات الوضعية يف تصوره لالقتصاد األخرض
يف كونه مرتبط بالوحي والرشيعة اإلسالمية التي جتعل للموارد االقتصادية
بعد رسايل إيامين يف الدنيا ،ويرتبط هبا عدد من األحكام الرشعية يف الرشيعة
اإلسالمية ،ويمتاز أيضا يف سعة وشمول نظرته للمستفيدين واملوارد ،وخلصت
الدراسة إىل أن االقتصاد اإلسالمي يويل االقتصاد األخرض حيز ًا كبري ًا يف أدبياته،
ويمكن حتويل هذه األدبيات إىل قوانني وأدوات تنفيذية حتمي البيئة ،وتدفع
املسلم نحو اإليامن والعمل بمفاهيم التنمية املستدامة ،وتستمد قوهتا من االلتزام
الذايت بتوجيهات الرشيعة اإلسالمية لدى املسلمني.
الكلمات المفتاحية :االقتصاد األخرض ،االقتصاد اإلسالمي ،البيئة ،التنمية
املستدامة ،املوارد.
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Abstract

In general, the Islamic Economy represents the Green Economy through its
due care of the environment and optimal treatment of the natural resources and

by catering the sustainable development by means of reinforcing the values of
faith, promulgating the rulings of Shari’ah, and refining the behavior towards

the environment and its protection. The basic elements on which the Islamic
Economy stands for serving the Green Economy are multiple, it includes
exalting the value of economic resources, valuing the benefits of goods and

products, promoting the optimal use of resources, benefiting from the multi

facets of a single resource, ratifying the principles of resource sustainability
concept, protecting the environment, preventing the wasteful use of resources,

goods and products, preserving the cleanliness of the environment and the land in
general. Similarly, highlighting the importance of waste reduction, stimulating
the reuse and recycling of products and commodities and ascertaining the

overall balance between production and consumption based on moderation

and considering the order of priorities while using the resources. Islamic
Economy has points of distinctions from other forms of positivist economies
with regards to the concept of Green Economy. The Islamic Economy is linked

to the divine inspiration and Islamic law (Sharia) that adds to the economic

resources a dimension of mission and faith pertaining to this world, as it also
links it to a number of Sharia rulings stemming on Islamic law, similarly, it
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has distinction in terms of extensive and comprehensive philosophy regarding

the consumers and resources. The research study concluded that the Islamic
Economics adds a lot to the Green Economy in terms of the scientific literature,
so much that such scientific literature can be transformed into regulations and

implementation tools to protect the environment. Moreover, it may encourage

Muslims towards embracing as part of faith and work in in consonance with

sustainable development based on its immunity animating from self-adherence
to the directives of Islamic law among Muslims.

Keywords: Green Economy, Islamic Economy, Environment, Sustainable
Development, Resources
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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل رسول اهلل حممد بن عبد اهلل وعىل
آله وصحبه أمجعني.
وبعد:
فالنشاط االقتصادي من أهم األنشطة احلياتية اإلنسانية ،وقد جربت البرشية
يف تارخيها االقتصادي عد ًدا من النظريات االقتصادية الوضعية ،فمن االقتصاد
البدائي إىل االقتصاد اإلقطاعي ثم احلريف ،وهناية باالقتصاديات الطبيعية
وأخريا رأساملية السوق احلر ،مع ما يف داخل
والرأساملية الصناعية واالشرتاكية،
ً
كل نظرية أو نظام من فهوم وتطبيقات خمتلفة ومتباينة.
وكل نظرية اقتصادية تستمر يف التطبيق فرتة ثم تظهر هلا مشاكل ال تستطيع
حلها فتظهر نظرية أخرى تنسف مداميك من قبلها ،ومع االستمرار يف البحث
عن إجياد حلول مستمرة هلذه املشاكل ظهر يف منتصف القرن العرشين دعوات
لصناعة طريق اقتصادي ثالث((( غري الرأساملية واالشرتاكية.
ويف نفس الفرتة ظهر مصطلح جديد لنظام اقتصادي مرتبط بالدين اإلسالمي
ُأطلق عليه االقتصاد اإلسالمي ،واجلديد هو املسمى ،وأما املنطلقات واملفاهيم
واألسس التي يقوم عليها فهي موجودة مع ظهور اإلسالم نفسه ،كونه اإلطار
اجلامع واملرجع لكل أدبيات االقتصاد اإلسالمي وتطبيقاته.
وعرفت املوسوع ُة العلمي ُة والعملية للبنوك اإلسالمية االقتصا َد اإلسالمي بأنه:
ِ
وسائل استخدام اإلنسان لسد حاجات الفرد واملجتمع الدنيوية طب ًقا ٍ
ملنهج
«علم
ُ
ٍ
رشعي حمدد»(((.
وأقرب تعريف له فيام يتعلق بموضوعنا هو تعريف عيل مجعة بأنه« :السلوك

((( مصطلح طريق ثالث استخدمه االقتصادي التشيكوسلوفاكي العاملي أوتاشيك يف منتصف القرن العرشين يف كتابه( :نحو طريق ثالث يف
االقتصاد) ،وقام فيه بنقد النظريتني الرأساملية والشيوعية م ًعا ،بسبب عدم قدرهتام عىل حل مشاكل االقتصاد ،وتوصل إىل َّ
أن التعارض بينهام كام يزعم
أصحاب النظريتني ليس تعارض حقيقي ،بل أن الرأساملية والشيوعية م ًعا تسعيان إىل احتكار منظم للدولة ،واقتسام نفوذ يف العامل .انظر :أوتاشيك،
نحو طريق ثالث يف االقتصاد ،ترمجة :د.خليل أمحد خليل ،بريوت ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش ،الطبعة األوىل1406 ،هـ1986 -م ،ص.6:
((( املوسوعة العلمية والعملية يف البنوك اإلسالمية ،األصول الرشعية واألعامل املرصفية يف اإلسالم ،االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية واملعهد الدويل
للبنوك واالقتصاد اإلسالمي -القاهرة1982 ،م ،اجلزء اخلامس ،اجلزء الرشعي ،املجلد األول ،ص.82
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اإلسالمي نحو استخدام املوارد املادية يف إشباع احلاجات اإلنسانية»(((.
وهيدف االقتصاد اإلسالمي إىل حتقيق مقصد النشاط االقتصادي يف اإلسالم وهو
إعامر األرض وفق ُمراد اهلل عز وجل ،وحتقيق الكفاية ألفراد املجتمع املسلم،
ومتكني الدولة من القيام بواجبها يف حتقيق التوازن االقتصادي واالجتامعي يف
املجتمع املسلم ،والتمكني احلضاري يف العامل.
ومن املفاهيم والنامذج االقتصادية احلديثة نموذج االقتصاد األخرض ،وهو
بشكل عام اقتصاد يركز عىل التعامل األمثل مع املوارد االقتصادية ،ويشهد
ً
وحتول يف عمليات اإلنتاج وأنامط اإلنتاج
تراب ًطا بني االقتصاد واملجتمع والبيئة،
واالستهالك يؤدي إىل تنشيط االقتصاد وتنويعه ،بام حيقق احلد من الفقر والعدالة
يف التوزيع ،وحتقيق التنمية املستدامة من خالل تشجيع االستثامر يف البيئة(((.
وقد ظهرت أفكار هذا النموذج كاستجابة إجيابية إليقاف تداعيات استنزاف
املوارد الطبيعية ،وكحامية بيئية للمشاكل التي طرأت عىل البيئة واملوارد واألرض.
وقدم النموذج عد ًدا من اآلليات العملية حلامية البيئة من خالل دعم املشاريع
واألنشطة االقتصادية التي تساهم يف محاية البيئة وحتقق التنمية املستدامة للموارد
واملجتمعات ،ومن آليات االقتصاد األخرض ما يسمى التمويل األخرض
باستخدام وسائل التمويل املرصفية واملالية يف متويل املرشوعات اخلرضاء ومحاية
البيئة واالهتامم بالطاقة املتجددة ،وذلك بواسطة املصارف والبنوك التي تقوم
بتمويل برامج الصريفة اخلرضاء.

أهداف البحث:

1 .املسامهة يف بناء املداميك الفكرية للتصور االقتصادي اإلسالمي فيام يتعلق
باالقتصاد األخرض.
2 .صياغة قاعدة معرفية وفكرية من مفردات االقتصاد اإلسالمي يمكن من

((( اجلمعة ،عيل ،معجم املصطلحات االقتصادية اإلسالمية ،عيل اجلمعة ،مكتبة العبيكان ،الطبعة األوىل1421 ،هـ2001 -م ،ص.72
((( انظر :االقتصاد األخرض يف سياق التنمية املستدامة والقضاء عىل الفقر :املبادئ والفرص والتحديات يف املنطقة العربية ،اللجنة االقتصادية
واالجتامعية لغرب آسيا (اإلسكو)  -األمم املتحدة  -نيويورك ،2011 ،ص ي.
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منهجية البحث:

يف اإلجابة عىل مشكالت البحث والوصول إىل النتائج اعتمدت عىل املنهج
االستقرائي يف مجع املادة العلمية املتعلقة بالبيئة والتعامل معها من نصوص
الكتاب والسنة والرتاث اإلسالمي ،ثم استخدام املنهج االستنباطي عند صياغة
األسس واخلصائص للتصور اإلسالمي املتعلق باالقتصاد األخرض.

الدراسات السابقة:

نموذجا جديدً ا ،لذا فإن الدراسات التي تطرقت هلذا
كون االقتصاد األخرض
ً
املوضوع وعالقته باالقتصاد اإلسالمي بصورة مستقلة قليلة ،مع وجود دراسات
متعددة ناقشت جوانب من هذا املوضوع ضمن مفرداهتا ،وقد اطلع الباحث عىل
عدد من الدراسات كان من أمهها ما ييل:
 دراسة أمحد هرش ( )2019بعنوان السياسة االقتصادية اإلسالمية يف احلفاظعىل املوارد ،وقد هدفت الدراسة إىل تأصيل اهتامم االقتصاد اإلسالمي باملوارد
33
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خالهلا حتفيز وتطوير أو ترشيد مسارات التوجه نحو االقتصاد األخرض
والصريفة اخلرضاء والتنمية املستدامة لدى املسلمني ً
دول وشعو ًبا وأفرا ًدا.
واإلشكاالت البحثية التي جييب عنها البحث مرتبطة بالتوجه العاملي يف اعتامد
مفاهيم ومفردات التنمية املستدامة واالقتصاد األخرض يف االقتصاديات
املعارصة ،وبالرجوع إىل االقتصاد اإلسالمي يف هذا اجلانب تظهر لنا مشكلة
البحث يف التساؤالت التالية:
1 .هل يوجد يف أدبيات االقتصاد اإلسالمي مكان ملفاهيم االقتصاد األخرض،
وما مدى إمكانية صياغتها عىل شكل قواعد ومبادئ خاصة به؟
2 .وما الذي يميز االقتصاد اإلسالمي عن غريه من االقتصاديات يف تصوره
لالقتصاد األخرض وما يتعلق بمفاهيم التنمية املستدامة واحلفاظ عىل
املوارد؟
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واحلفاظ عليها وبيان دور الترشيعات يف حث املسلمني عىل محاية موارد األمة
ومنع اإلرضار هبا ،وقد خلصت الدراسة إىل أن الترشيعات اإلسالمية حثت عىل
محاية املوارد والعناية بالبيئة والقصد يف االستهالك واحلث عىل التنمية.
 دراسة إهلام ناييل ( )2012بعنوان املحافظة عىل البيئة من منظور اقتصاديإسالمي ،وقد هدفت الدراسة لبيان األسس االقتصادية اإلسالمية ملوضوع البيئة
واستعرضت الدراسة األصول الرشعية للمحافظة عىل البيئة واملنهج اإلسالمي
للمحافظة عىل البيئة ،واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي والتحلييل يف دراستها،
وقد خلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج كان من أمهها أن التخصيص األمثل
للموارد يف اإلسالم يؤدي إىل االستخدام األمثل للبيئة إذ يمنع اإلسالم اإلرساف،
والتبذير واإلفساد واالنحراف.
 رعاية البيئة يف رشيعة اإلسالم ،)2001( ،للدكتور يوسف القرضاوي ،وقدحتدث عن التأصيل الرشعي لرعاية البيئة ،والركائز اإلسالمية لرعاية البيئة ،ثم
ذكر وسائل إسالمية معارصة لرعاية البيئة ،وخلص إىل أن اإلسالم من خالل
توجيهاته وترشيعاته يقدم لإلنسانية احلل األمثل ملشكالت البيئة.
وقد استفاد الباحث من هذه الدراسات وغريها يف جمال بحثه إال أنه يالحظ
أن هذه الدراسات مل تركز بصورة مستقلة عىل بيان مفردات مصطلح االقتصاد
األخرض احلديث وربطه باألسس واخلصائص لالقتصاد اإلسالمي وهذا ما عمل
عليه الباحث يف بحثه.
وبالنسبة هليكلة البحث فقد قام الباحث بتقسيم البحث إىل مبحثني ،مبحث
يتحدث حول أهم األسس التي يقوم عليها االقتصاد اإلسالمي يف مفهومه
للتعامل مع البيئة واملوارد ،واملبحث الثاين يوضح أهم اخلصائص التي متيز
االقتصاد اإلسالمي عن غريه من االقتصاديات الوضعية يف هذا اجلانب.
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لالقتصاد اإلسالمي أسس يقوم عليها مرتبطة بالبيئة ومحايتها ،وقد تشرتك
معه يف هذه األسس مفاهيم اقتصاديات أخرى ،ولكنه يمتاز مع هذه األسس
بخصائص متيزه عن غريه؛ كوهنا ال توجد يف غريه من االقتصاديات ،ولذا قد
تكون اخلصائص هي أيضا من أسس االقتصاد اإلسالمي ،ولكن الفارق بينها
وبني بقية األسس أهنا خاصة باالقتصاد اإلسالمي.
وسنبدأ هنا ببيان أهم األسس التي يقوم عليها االقتصاد اإلسالمي يف توجهه
نحو استدامة املوارد ،ومحاية البيئة من االستنزاف أو الفساد ،وتدوير أو إعادة
االستهالك للمنتجات واملوارد ،ثم نأيت ببيان أهم اخلصائص التي متيزه عن غريه
من االقتصاديات الوضعية.

المطلب األول :تعظيم قيمة البيئة والموارد الطبيعية ،واالستخدام األمثل للموارد.
يرشد االقتصاد اإلسالمي إىل تعظيم قيمة املوارد من خالل تعزيز العالقة بني
اإلنسان واملوارد القائمة عىل عدد من الروابط ،يأيت يف مقدمتها االجتامع عىل
رابطة العبودية هلل ،فالكل من اإلنسان واملوارد هي خملوقات من خلق اهلل تقوم
الس ْب ُع َو ْالَ ْر ُض َو َم ْن فِ ِيه َّن َوإِ ْن ِم ْن
الس َم َو ُ
ات َّ
بام أمرها اهلل ،فاهلل تعاىل (ت َُس ِّب ُح َل ُه َّ
َ ٍ
ِ ِ ِ
ون تَسبِيحهم إِ َّنه ك َ ِ
ورا)(((،كام أن
شء إِ َّل ُي َس ِّب ُح بِ َح ْمده َو َلك ْن َل َت ْف َق ُه َ ْ َ ُ ْ ُ
َان َحل ًيم َغ ُف ً
ْ
مسخرات لإلنسان وفق أمر اهلل الكوين للتسخري،
السموات واألرض وما فيهام
ٌ
قال تعاىلَ ( :أ َل تَروا َأ َّن اللََّ س َّخر َلكُم ما ِف السمو ِ
ات َو َما ِف ْالَ ْر ِ
ض َو َأ ْس َب َغ َع َل ْيك ُْم
َّ َ َ
ْ َ ْ
َ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نِعمه َظ ِ
ياد ُل ِف اللَِّ بِ َغ ْ ِي ع ْل ٍم َو َل ُهدً ى َو َل كت ٍ
اه َر ًة َو َباطنَ ًة َوم َن الن ِ
َاب
ََُ
َّاس َم ْن ُ َ
ُمنِري)((( ،واملطلوب من اإلنسان أن يستجيب ألمر اهلل الرشعي يف االستفادة من
(ه َو َأن َْش َأك ُْم ِم َن ْالَ ْر ِ
ض
هذا التسخري وفق أمر اهلل له بإعامر األرض باخلري واحلقُ ،
((( سورة اإلرساء44 :
((( سورة لقامن20 :
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اس َت ْع َم َرك ُْم فِ َيها)(((.
َو ْ
فالعمل يف استغالل موارد األرض تكليف إهلي ناتج عن استخالف اهلل عز
وجل لعباده يف األرض ،حيث يقوم به الفرد كنوع من أنواع العبادة ،وهنا يصبح
العمل واالستفادة مما وضعه اهلل يف األرض فرض عىل كل مسلم قادر عىل العمل
واإلنتاج ،وذلك لسد حاجاته الذاتية وحاجة من يعوهلم(((.
ويعمل اإلنسان وفق مراد اهلل عز وجل الذي َمكَّنه من االنتفاع من هذه املوارد،
وطوعها هلذا التسخري ،فاإلنسان ليس مالكا عىل احلقيقة هلذه املوارد ،وإنام هو
ُمَكَّن من اهلل تعاىل ،يعمل وينتفع هبذه املوارد فيام ينفعه من املباح ،ثم بام ينفع
الناس كلهم ،وحيقق إعامر األرض له ولغريه ،ثم لألجيال القادمة ،قال تعاىل:
( َآ ِمنُوا بِاللَِّ َو َر ُسولِ ِه َو َأن ِْف ُقوا ِمَّا َج َع َلك ُْم ُم ْست ْ
ني فِ ِيه)(((.
َخ َل ِف َ
والعالقة بني اإلنسان املسلم وما يف الساموات واألرض هي عالقة حمبة ملا بينهام
من اشرتاك يف رابط العبودية هلل؛ فعندما رأى النبي صىل اهلل عليه وسلم جبل
يبنَا ون ِ
ِ
ُح ُّب ُه]( .((1ولذا تنسحب هذه العالقة بني الساموات
أحد قالَ :
[ه َذا َج َب ٌل ُ ُّ َ
واألرض والبرش إىل عدم احلزن عىل فقد من مل يلتزم بأساس هذه العبودية هلل تعاىل
الس َم ُء َو ْالَ ْر ُض
فقال تعاىل عن فرعون وقومه بعد إهالكهمَ (:ف َم َبك ْ
َت َع َل ْي ِه ُم َّ
َو َما كَانُوا ُمنْ َظ ِري َن)(« .((1أي مل حيزن عليهم ومل يأس عىل فراقهم؛ بل ك ٌُّل استبرش
واألرض؛ ألهنم ما خلفوا من آثارهم إال ما يسود
هبالكهم و َت َل ِفهم حتى السام ُء
ُ
وجوههم ،ويوجب عليهم اللعنة واملقت من العاملني» (.((1
وتقوى رابطة حمبة اإلنسان للموارد باستشعار نعمة االنتفاع منها ،وقد نبه اهلل
ِ
ِ
ِ
ل ًم َط ِر ًّيا
تعاىل هلذه النعمة االنتفاع فقالَ :
(و ُه َو ا َّلذي َس َّخ َر ا ْل َب ْح َر لت َْأ ُك ُلوا منْ ُه َ ْ
((( سورة هود61 :
((( الكبييس ،مقتدر ،الكسب مقاصده وأثره يف تنمية املجتمع ،جملة بيت املشورة ،الدوحة ،رشكة بيت املشورة لالستشارات املالية ،العدد  ،3ذي احلجة
ـ 1436هـ – أكتوبر 2015م ،ص .110
((( سورة احلديد7 :
( ((1صحيح البخاري ج/3ص ،1232رقم ،3187 :صحيح مسلم ج/2ص ،993رقم.1364 :
( ((1سورة الدخان29 :
( ((1السعدي ،عبد الرمحن ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،د .ط1421 ،هـ2000 -م ،حتقيق :حممد ابن عثيمني،
ص .773
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ومن تشجيع تنمية األرض واستثامرها االستثامر األفضل إحياء املوات ،فقد دعا
النبي صىل اهلل عليه وسلم إىل إعامر األرض ال ُبور ،وجعله من أسباب امللكية
واستحقاق العوائد فقال[ :من َأ ْع َم َر َأ ْر ًضا َل ْي َس ْت ِلَ َح ٍد َف ُه َو َأ َح ُّق] ،وجعل
فعل ٍ
إحياء املوات بالزراعة والغرس َ
خري يستوجب األجر ،وخاصة إذا أكل منه
ٍ
خملوق طالب رزق ،فقال صىل اهلل عليه وسلم [ َم ْن َأ ْح َيا َأ ْر ًضا َم ْي َت ًة َف َل ُه فِ َيها
أي
َأ ْج ٌر َو َما َأ َك َل ْت ا ْل َعافِ َي ُة ِمن َْها َف ُه َو َل ُه َصدَ َق ٌة ]( ،((1والعافية «هي كل طالب رزق من
إنسان أو هبيمة أو طائر»(.((1

واإلحياء واإلقطاع كالمها سبب من أسباب متلك األرض غري اململوكة ،وإن كان
اإلقطاع بإذن من اإلمام يمنح األرض من بيت املال أو من األرض املوات ملن يرى
أنه سيقوم بإحيائها وإصالحها واالستفادة منها ،وأما إحياء األرض املوات عند
شخص بإذن اإلمام العام
اإلطالق فإنَّه ينرصف إىل املبادرة الذاتية التي يقوم هبا
ٌ
( ((1سورة النحل14 :
( ((1سورة الزخرف14 - 12 :
( ((1صحيح مسلم ج/3ص ،1188رقم.1552 :
( ((1أخرجه اإلمام أمحد (  ) 313 / 3رقم  ،14401وقال األلباين :صحيح يف السلسلة الصحيحة ( )111 / 2رقم.568 :
( ((1انظر :القاري ،عيل ،مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح ،لبنان /بريوت ،دار الكتب العلمية ،،الطبعة األوىل1422 ،هـ 2001 -م ،حتقيق :مجال
عيتاين .ج/4ص.356
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َخ ِرجوا ِمنْه ِح ْلي ًة َت ْلبسونا وتَرى ا ْل ُف ْل َك مو ِ
اخ َر فِ ِيه َولِ َت ْب َت ُغوا ِم ْن َف ْض ِل ِه
ََ
َوت َْست ْ ُ
ُ َ َ ُ ََ َ َ
َو َل َع َّلك ُْم ت َْشك ُُر َ
ون)(.((1
ِ
اج ُك َّل َها َو َج َع َل َلك ُْم ِم َن ا ْل ُف ْل ِك َو ْالَ ْن َعا ِم َما
(وا َّلذي َخ َل َق ْالَ ْز َو َ
وقال تعاىلَ :
ِ
ون( )12لِتَستَووا َع َل ُظه ِ ِ
ت َْر َك ُب َ
است ََو ْيت ُْم َع َل ْي ِه َو َت ُقو ُلوا
ُ
ْ ُ
وره ُث َّم ت َْذك ُُروا ن ْع َم َة َر ِّبك ُْم إِ َذا ْ
ُس ْب َح َ
ني(َ )13وإِنَّا إِ َل َر ِّبنَا َُلنْ َق ِل ُب َ
ون)(.((1
ان ا َّل ِذي َس َّخ َر َلنَا َه َذا َو َما ُكنَّا َل ُه ُم ْق ِرنِ َ
السنَّة النبوية كثري من النصوص الدالة عىل اهتامم اإلسالم باملوارد حف ًظا
ويف ُ
ورعاية ،فقد دعا صىل اهلل عليه وسلم إىل تنمية املوارد واستثامرها ،ومن ذلك
تشجيعه للزراعة والغرس فيها ،فقالَ :
[ل َي ْغ ِر ُس ُم ْس ِل ٌم َغ ْر ًسا وال َي ْز َر ُع َز ْر ًعا
َف َي ْأك َُل منه إِن َْس ٌ
ش ٌء إال كانت له َصدَ َق ٌة](.((1
ان وال َدا َّب ٌة وال َ ْ
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بإصالح األرض غري اململوكة ومتلكها واالستفادة منها( ،((1وإذا مل يقم احلائز هلا
بإحيائها فإهنا تنزع من يده ،وتُعطى ملن يستغلها يف خدمة املجتمع(.((1
ومن ِحك ِم مرشوعية اإلحياء للموات واإلقطاع َّ
أن اهلل سخر األرض لإلنسان
لينتفع هبا ،والناس بحاجة لتعمري األرض ،والتوسع يف البناء ،والبحث عن
موارد جديدة للزراعة ِ
والغراس ،ليتحقق النفع العام ،وتزيد الثروة ،ويتوفر الرفاه
والسعة عىل الناس ،كام يكون اإلحياء تسبب ًا للخصب والزيادة يف أقوات الناس،
وتأمني املعاش هلم ،وحيرك بغريزة امللكية إعامر األرض ،والتنمية االقتصادية(.((2
وعن دور اإلحياء واإلقطاع يف االقتصاد فإهنام يؤديان إىل رفع إنتاجية املوارد
الطبيعية وزيادة منافعها؛ َّ
ألن بقاء األرض بدون متلك أو استغالل جيعل إنتاجيتها
منخفضة بسبب عدم استغالهلا ،أو استغالهلا بصور بدائية كالصيد والرعي
واالحتطاب واالستقاء.
ومن استثامر املوارد ،وحتقيق التنمية املستدامة لألرايض التشجيع عىل إعامر
األرض بالزراعة من غري صاحبها عن طريق املشاركة إذا كان صاحبها غري قادر
أو ال يرغب هو يف زراعتها وغرسها ف ُي َمكَّن غريه من زراعتها يف ثالث صور
مرشوعة :املزارعة واملساقاة وكراء األرض.
فاملزارعة هي اشرتاك مالك األرض مع من يزرعها يف الناتج ،أو إعطاء األرض
ملن يزرعها عىل ْ
أن يكون له نصيب مما خيرج منها(.((2
شجره املثمر ،عىل ْ
واملساقاة هي ْ
أن َيعمره ويسقيه ،ويقوم
شخص آلخر
أن يدفع
ٌ
َ
بمصلحته فام خرج منه فللعامل جز ٌء معلوم من الثمر ،والباقي ملالك الشجر(.((2
والصورة الثالثة وهي كراء األرض الزراعية بأجر مقطوع من نقود أو عروض
( ((1الزحييل ،حممد ،إحياء األرض املوات ،جدة ،مركز النرش العلمي ،جامعة امللك عبد العزيز ،ط1410 ،1هـ1990 -م ،ص .87
( ((1انظر :البدوي ،إسامعيل ،التوزيع والنقود يف االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي ،الكويت ،جملس النرش العلمي – جامعة الكويت ،الطبعة
األوىل1424 ،هـ 2004 -م ،ص  .108والعويض ،رفعت ،نظرية التوزيع ،القاهرة ،اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية ،د .ط1394 ،هـ1974 -م،
ص.177
( ((2انظر :إحياء األرض املوات ،حممد الزحييل ،ص  .17و كامل ،يوسف ،اإلسالم واملذاهب االقتصادية املعارصة ،املنصورة – مرص ،دار الوفاء،
ط1410 ،2هـ1990 -م ،ص.151
( ((2انظر :البدوي ،التوزيع والنقود ،ص .98
( ((2انظر :املرجع نفسه ،ص .29
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المطلب الثاني :تقرير مفاهيم استدامة الموارد وحماية البيئة.
من أهم أسس االقتصاد األخرض االهتامم باستدامة املوارد الطبيعية واملحافظة
عىل استمرارية احلياة من خالل القيام بالعمليات التي تقوم بتأمني حاجيات
اجليل احلايل واألجيال القادمة من املوارد الطبيعية ،وقد اهتم االقتصاد اإلسالمي
باحلفاظ عىل البيئة وتأمني احتياجات األجيال املتعاقبة منها؛ وذلك من خالل
( ((2انظر :النجار ،عبد اهلادي ،اإلسالم واالقتصاد ،سلسلة عامل املعرفة ،الكويت  -املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،العدد  ،63مارس
 ،1983ط األوىل ،ص .50والتوزيع للبدوي ،ص.52
( ((2انظر :العويض ،نظرية التوزيع ،ص ،12-11وآل عرون ،إبراهيم ،نظرية التوزيع ،الرياض ،جملة جامعة امللك سعود ،العلوم الرتبوية والدراسات
اإلسالمية (1424 ،)1هـ2003 -م ،جملد  ،16ص .567
( ((2انظر :مرطان ،سعيد ،مدخل للفكر االقتصادي يف اإلسالم ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1406 ،هـ1986 -م ،ص.98
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سوى املطعوم .وجازت كل هذه الصور «رعاية ملصلحة الناس؛ وألنَّه اقتضت
حكمة الرشع جواز حتقيق املنفعة من األرض ،والشارع ال ينهى عن املنافع ،وإنام
ينهى عن املضار واملفاسد»(.((2
وأما األرض البيضاء (التي ليست للزراعة) فال خالف بني الفقهاء يف صحة
ألنا من جنس األموال
إجارهتا لالستثامر العقاري أو التجاري أو الصناعي؛ َّ
العقارية التي يصح استغالل منافعها بالطرق املرشوعة(.((2
ويف هذه الصور إشارة واضحة إىل أمهية إعامر األرض بالزراعة والغرس،
أيضا التوجيه نحو التشغيل األمثل للموارد
وفتح صور مرشوعة لذلك ،وفيها ً
االقتصادية؛ كام أن فيها تعمي ًقا لروح التعاون والتكامل يف املجتمع اإلسالمي،
فقد تتوفر اخلربة واملهارة الزراعية لدى شخص معني دون توفر األرض ،وقد
تتوفر األرض واألشجار املثمرة دون توفر شخص معني له القدرة عىل زراعة
األرض أو سقي الثامر( ،((2فتأيت املزارعة واملساقاة واإلجارة فتجمع بني عنرصي
األرض أو الثمر بالعامل املاهر أو املتخصص ،ويكون اخلري لكليهام.
وهذه صورة أخرى لالنتفاع من األرض كمورد ،وتشغيلها التشغيل األمثل دون
أرضا ميتة أو ال فائدة منها من عائد أو أي منفعة.
تركها ً
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عدد من التوجيهات ،وبناء القواعد العامة عليها ،ويمكن تلخيصها بتوجيهات
وقائية ثم عالجية ،فالوقائية من خالل منع إفسادها وإهالكها بدون وجه حق
ومنفعة صحيحة ،ثم معاجلة ما يرتتب عىل االستخدام األويل هلا من االستفادة
من خملفات االستخدام األويل ،وكذلك منع هذه املخلفات من إفساد املوارد
الطبيعية.
وسنوضح هاتني الوسيلتني فيام سيأيت:

ً
أوال :منع وتحريم إفساد موارد األرض بأي صورة من صور اإلفساد.

من أبرز ما نحمي به البيئة املنع من إفسادها وإهالكها ،وقد حرم اهلل تعاىل الفساد
(و َل ُت ْف ِسدُ وا ِف ْالَ ْر ِ
ض َب ْعدَ
واإلفساد يف األرض بكل معانيه ،فقال تعاىلَ :
إِ ْص َل ِح َها)( .((2فقد هناهم اهلل سبحانه عن الفساد يف األرض بوجه من الوجوه،

قلي ً
ال كان أو كثري ًا ،ومنه قتل الناس ،وختريب منازهلم ،وقطع أشجارهم ،وتغوير
أهنارهم .ومن الفساد يف األرض :الكفر باهلل ،والوقوع يف معاصيه(.((2
ومن أعظم الفساد إفساد معايش الناس وأسباب حياهتم وبقاءهم ،فكان نداء
شعيب بعد الدعوة إىل التوحيد واإليامن الدعوة إىل ترك منكر الفساد االقتصادي
اه ْم ُش َع ْي ًبا َق َال َيا َق ْو ِم ا ْع ُبدُ وا اللََّ َما َلك ُْم ِم ْن إِ َل ٍه َغ ْ ُي ُه
(وإِ َل َمدْ َي َن َأ َخ ُ
يف األرضَ :
َقدْ َجا َء ْتك ُْم َب ِّينَ ٌة ِم ْن َر ِّبك ُْم َف َأ ْو ُفوا ا ْل َك ْي َل َوا ْلِ َيز َ
َّاس َأ ْش َيا َء ُه ْم َو َل
ان َو َل َت ْب َخ ُسوا الن َ
ُت ْف ِسدُ وا ِف ْالَ ْر ِ
ني)(.((2
ض َب ْعدَ إِ ْص َل ِح َها َذلِك ُْم َخ ْ ٌي َلك ُْم إِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤ ِمنِ َ
وقد رضب اهلل ً
مثل الذين يفسدون عىل الناس مواردهم االقتصادية ،فقال تعاىل:
ِ
(وإِ َذا تَو َّل سعى ِف ْالَر ِ ِ ِ ِ
ِ
ال ْر َ
ب
ث َوالن َّْس َل َواللَُّ َل ُي ُّ
َ َ َ
َ
ض ل ُي ْفسدَ ف َيها َو ُ ْيل َك ْ َ
ْ
ا ْل َف َسا َد)( .((2فاملجرم «ليس له مهة إال الفساد يف األرض ،وإهالك احلرث ،وهو:
َمل نامء الزروع والثامر والنسل ،وإهالك النسل وهو :نتاج احليوانات الذين ال
( ((2سورة األعراف56 :
( ((2الشوكاين ،حممد ،فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري ،دمشق -بريوت ،دار ابن كثري ودار الكلم الطيب ،الطبعة األوىل،
1414هـ1994 -م ،ج/2ص.213
( ((2سورة األعراف85 :
( ((2سورة البقرة205 :
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بعد تلويثه.
ومنه النهي عن إدخال اليد يف اآلنية ملن قام من النوم حتى يغسلها ثال ًثا ،قال
اس َت ْي َق َظ َأ َحدُ ك ُْم ِم ْن ن َْو ِم ِه َف َ
ال ُيدْ ِخ ْل َيدَ ُه يف
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم[ :إذا ْ
ِ ِ
َت َيدُ ُه](.((3
اإلنَاء َحتَّى َي ْغ ِس َل َها ثالثا َفإِ َّن َأ َحدَ ك ُْم الَ َيدْ ِرى َأ ْي َن َبات ْ
الن ِ
ول اللَِّ صىل اهلل عليه وسلم [ َأ ْن ُي َتنَ َّف َس ِف ْ ِ
ومنه َنَى َر ُس ُ
َاء َأ ْو ُينْ َف َخ فِ ِيه]( ،((3قال
ابن حجر«:ألنه ربام حصل له تغري من النفس ،إما لكون املتنفس كان متغري الفم
مثل أو لبعد عهده بالسواك واملضمضة أو َّ
بمأكول ً
ألن النفس يصعد ببخار املعدة

( ((3ابن كثري ،إسامعيل ،تفسري القرآن العظيم ،بريوت ،دار الفكر ،د .ط ،1401 ،ج/1ص.247
( ((3غياط ،رشيف ،و دغامن راضية ،الفساد االقتصادي بني الفقه اإلسالمي والقانون اجلزائري ،جملة بيت املشورة ،رشكة بيت املشورة لالستشارات
املالية ،دولة قطر ،العدد  ،5أكتوبر 2016م ،ص .147
( ((3أخرجه أبو داود ،7/1،رقم  ،26واحلاكم ،273/1 ،رقم  ،594وقال :صحيح اإلسناد .ووافقه الذهبي.
( ((3أخرجه البخاري ،94/1 ،رقم  ،236ومسلم ،235/1 ،رقم  ،282وابن خزيمة ،50/1 ،رقم .94
( ((3أخرجه أمحد ،56/5 ،رقم  ،20582وأبو داود ،7/1 ،رقم  .27والنسائي ،34/1 ،رقم  .36وابن ماجة ،111/1 ،رقم  ،304واحلاكم،
 ،273/1رقم  595وقال :صحيح عىل رشط الشيخني ،وصححه األلباين ،رقم 7597 :يف صحيح اجلامع.
( ((3أخرجه البخاري ،72/1 ،رقم  ،160ومسلم ،233/1 ،رقم .278
( ((3أخرجه أبو داود .3728 ،والرتمذي .345 / 1 ،وابن ماجة .3429 ،وأمحد 220 /1 ،و 309و ،357وقال الشيخ األلباين( :صحيح انظر:
حديث رقم 6820 :يف صحيح اجلامع .اجلامع الصغري وزيادته .)1278 / 1( -
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قوام للناس إال هبام( ،»((3فالفساد االقتصادي الظاهر عىل شكل إهالك للحرث
َ
والنسل له آثار خطرية عىل التنمية االقتصادية الشاملة للدولة املعنية ،ألن يف هالك
الزرع (الذي يمثل الثروة الزراعية) وهالك النسل واحليوان (الذي يمثل الثروة
احليوانية) إرضار ًا باالقتصاد القومي للبالد ،والذي يمثل البنية األساسية ألي
جمتمع(.((3
ومن اآلليات الرشعية العملية يف منع إفساد البيئة النهي عن إفساد موارد الناس
وأماكن جتمعهم وجلوسهم باألوساخ والقاذورات والنفايات ،فقال صىل اهلل
وارد ،و َق ِ
الب َاز يف ا َمل ِ
َ
عليه وسلم[ :ا َّت ُقوا ا َملال َِع َن
ار َع ِة الطريق ،وال ِّظل](،((3
الثالثَ َ :
واملوارد موارد املاء وجريانه ،ومنه النهي عن إفساد املاء من االنتفاع به بالبول يف
املاء الراكد ،أو البول يف مكان االستحامم َق َال صىل اهلل عليه وسلم[ :الَ َي ُبو َل َّن
ِ
ِ ِ
ي ِري ُث َّم َي ْغت َِس ُل فِ ِيه]( ،((3وقال صىل اهلل عليه
َأ َحدُ ك ُْم يف ا َْلاء الدَّ ائ ِم ا َّلذي الَ َ ْ
وسلم[ :الَ َي ُبو َل َّن َأ َحدُ ك ُْم ِف ُم ْست ََح ِّم ِه](((3؛وذلك حتى ال يمنع من االستفادة منه
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والنفخ يف هذه األحوال كلها أشد من التنفس»(.((3
ومنه األمر بتغطية اآلنية والطعام عند املبيت ،فعن رسول اللَِّ صىل اهلل عليه وسلم
ِ
َأ َّن ُه قالَ [ :غ ُّطوا ْ ِ
الش ْي َط َ
اج؛ فإن َّ
ان
الس َ
الس َقا َء َو َأ ْغل ُقوا ا ْل َب َ
النَا َء َو َأ ْوكُوا ِّ
اب وأطفؤا ِّ َ
ف إِنَا ًءَ ،فإِ ْن مل َ ِ
يدْ أحدكم إال َأ ْن َي ْع ُر َض عىل
ي ُّل ِس َقا ًء ،وال َي ْفت َُح َبا ًبا ،وال َيك ِْش ُ
َل َ ُ
ِِ
اس َم اللَِّ َف ْل َي ْف َع ْل](.((3
إِنَائه ُعو ًداَ ،و َي ْذك َُر ْ
ول اللَِّ صىل اهلل عليه وسلمَ [ :غ ُّطوا ْ ِ
وقال َر ُس َ
السن َِة
الس َقا َء ،فإن يف َّ
النَا َءَ ،و َأ ْوكُوا ِّ
َاء ليس عليه ِغ َطاء أو ِس َق ٍ
َلي َل ًة ين ِْز ُل فيها وباء َل يمر بِإِن ٍ
اء ليس عليه ِوكَا ٌء إال ن ََز َل
ْ َ
ٌ
َ َ ٌ َ ُ ُّ
ِ
فيه من ذلك ا ْل َو َباء](.((3
قال النووي« :وذكر العلامء لألمر بالتغطية فوائد منها :الفائدتان اللتان وردتا يف
هذه األحاديث ،ومها صيانته من الشيطان؛ فإن الشيطان ال يكشف غطاء وال حيل
سقاء .وصيانته من الوباء الذي ينزل يف ليلة من السنة ،والفائدة الثالثة :صيانته
من النجاسة واملقذرات .والرابعة :صيانته من احلرشات واهلوام ،فربام وقع يشء
(((4
منها فيه فرشبه وهو غافل أو يف الليل فيترضر به»
ومن منع اإلفساد النهي عن إتالف املوارد سواء املياه أو الزراعية أو احليوانية،

أما إفساد املياه فبام ذكرنا من النهي عن تنجيسه ،وكذلك إتالف املاء باإلرساف
يف استخدامه كام جاء يف حديث َّ
[أن النبي (صىل اهلل عليه وسلم) َم َّر بِ َس ْعد بن أيب
ِ
ف.
س ٌ
الس ُ
ف يا َس ْعدُ » .قال :أيف ا ْل ُو ُضوء َ َ
وقاص وهو َيت ََو َّض ُأ فقال« :ما هذا َّ َ
قال« :نعم وان ُكن َْت عىل َن ٍر َج ٍ
ار»](.((4
َ
ومن منع إفساد املوارد لغري حاجة النهي عن قطع األشجار غري الضارة أو املؤذية
وعقل قال َر ُس َ
ً
ول اللَِّ صىل اهلل عليه
أو قتل احليوان لغري حاجة معتربة رش ًعا
( ((3ابن حجر ،أمحد ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،الرياض ،دار السالم ،الطبعة األوىل1421 ،هـ2000 -م ،تعليق :عبد العزيز بن باز وعيل
الشبل ،ج  /10ص .92
( ((3أخرجه مسلم ،1594/3 ،رقم  ،2012وابن ماجة ،1129/2 ،رقم .3410
( ((3أخرجه أمحد ،355/3 ،رقم ،14871ومسلم ،1596/3 ،رقم ،2014والبيهقي يف شعب اإليامن ،127/5 ،رقم.6059
( ((4النووي ،حييى ،رشح صحيح مسلم ،حييى بن رشف النووي ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،الطبعة الثانية ،1392 ،ج/13ص.183
( ((4مسند أمحد ،ج/2ص ،221رقم .7065وابن ماجة ،ج/1ص ،147رقم .425وقال القاري :سنده حسن .انظر :مرقاة املفاتيح رشح مشكاة
املصابيح ،للقاري ،ج/2ص.122
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وقال َر ُس ُ
عج إىل اهلل عز وجل
عصفورا عبثا َّ
ول اللَِّ صىل اهلل عليه وسلمَ [ :م ْن قتل ْ
يوم القيامة ،يقول يا ربَّ :
إن فالنا قتلني عب ًثا ،ومل يقتلني ملنفعة]( ،((4وعج أي
اشتكى ورصخ بصوت عايل.

ومن وصية أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه اجلامعة للغزاة يف سبيل اهلل ،وفيها
كبريا َهر ًما ،وال َت ْق َط ْع
توجيه بعدم إتالف املوارد« :ال َت ْق ُت َل َّن امرأةَ ،وال صبِ ًيا ،وال ً
ِ
ِ
ِ
ِ ٍ
ُغرق َّن
بعريا إالّ َل ْأ َك َلة ،وال ت ِّ
َش َج ًرا ُم ْثم ًرا ،وال ُت َِّر َب َّن عام ًرا ،وال َت ْعق َر َّن شا ًة وال ً
ن ْ
َخ ًل وال ُ َت ِر َقنَّه ،وال َت ُغ ُّلوا ،وال َ ْت ُبنُوا»(.((4
( ((4أخرجه أمحد ،276/5 ،رقم .22422
( ((4أخرجه البيهقي ،139/6 ،رقم  ،11538وأبو داود ،361/4 ،رقم  ،5239وعبارة أيب دواد يف نفس مكان احلديث.
( ((4أخرجه أمحد ،197/2 ،رقم  ،6861ويف سنن البيهقي الكربى ،ج/9ص 86ح.17907
( ((4أخرجه أمحد 389/4 ،رقم  ،19488والنسائي ،239/7 ،رقم  ،4446وابن حبان 214/13 ،رقم .5894
( ((4موطأ مالك ،447/2 ،رقم  .965سنن البيهقي الكربى ،ج/9ص ،89رقم .17927
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وسلمَ [ :م ْن َقت ََل َص ِغري ًا َأ ْو كَبِري ًا َأ ْو َأ ْح َر َق ن ْ
َخ ً
ال َأ ْو َق َط َع َش َج َر ًة ُم ْث ِم َر ًة َأ ْو َذ َب َح َشا ًة
ِ
ابا َل ْ َي ْر ِج ْع َك َفاف ًا]( ،((4أي فال يرجع صاحبه بخري من ذلك ،وحتى ذبح الشاة
إل َه ِ َ
من أجل اجللد فقط اعتربه النبي صىل اهلل عليه وسلم إفسا ًدا بغري حق.
وجاء الوعيد الشديد ملن قطع شجر السدرة فقال صىل اهلل عليه وسلمَ [ :م ْن َق َط َع
ِ
ال ِد ُ
َص َي ْعنِى َم ْن َق َط َع
سدْ َر ًة َص َّو َب اللَُّ َر ْأ َس ُه ِف الن َِّار] ،قال َأ ُبو َد ُاو َدَ :
«ه َذا ْ َ
يث ُمْت َ ٌ
ِ
ٍ
ِ
السبِ ِ
يل َوا ْل َب َه ِائ ُم َع َب ًثا َو ُظ ْل ًم بِ َغ ْ ِي َح ٍّق َيك ُ
ُون َل ُه فِ َيها
سدْ َر ًة ِف َفالَة َي ْستَظ ُّل ِ َبا ا ْب ُن َّ
َص َّو َب اللَُّ َر ْأ َس ُه ِف الن َِّار»( ،((4ويف توجيه أيب دواد ملعنى احلديث دليل واضح عىل
عظمة ُجرم إتالف املوارد بدون فائدة أو مصلحة ،وأما إذا كان ملصلحة واضحة
فإنه يدخل ضمن املباح.
أيضا النهي عن قتل احليوان لغري فائدة َق َال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
ومنه ً
ورا َف َم َف ْو َق َها بِ َغ ْ ِي َح ِّق َها َس َأ َل ُه اللَُّ َع ْن َقت ِْل ِهِ .ق َيلَ :يا َر ُس َ
ول اللَِّ َو َما
[ َم ْن َقت ََل ُع ْص ُف ً
ت ِمى ِ َبا]َ ،ق َال َّ
الشافِ ِع ُّيَ :و َنَى
َح ُّق َها؟ َق َالَ :أ ْن ت َْذ َب َح َها َفت َْأ ُك َل َها َوالَ َت ْق َط َع َر ْأ َس َها َف َ ْ
َر ُس ُ
ور ِة( .((4وهي احليوان املحبوس الذي
ول اللَِّ صىل اهلل عليه وسلم َع ِن ا َْل ْص ُب َ
يرمى حتى يموت.
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ويف رواية أنه قال« :وال تقطعوا شجرة إال لنَفعٍ ،وال تعقرن هبيمة إال لنَفعٍ ،وال
حترقن نخال وال تغرقنه»(.((4

ً
ثانيا :الحفاظ على نظافة البيئة ،ومعالجة النفايات

يبدأ التعامل مع النفايات بالتقليل منها قدر اإلمكان بحرمة اإلرساف والتبذير يف
استخدام املوارد ،ثم األمر بالنظافة ،والذي يشتمل عىل النظافة اجلسدية ونظافة
الثياب ونظافة البيئة من املساكن والطرقات ،وقد ذكرنا ساب ًقا النهي عن تلويث
أماكن اجتامعات الناس وراحتهم ومواردهم ،وباملقابل أمر النبي صىل اهلل عليه
وسلم بنظافة املساكن وما حواليها فقال صىل اهلل عليه وسلم[ :طهروا أفنيتكم
َّ
فإن اليهود ال تطهر أفنيتها](.((4
يف حيب النظافة .كريم حيب
ب .نَظِ ٌ
ب حيب ال َّط ِّي َ
وقريب منه حديث[ :إن اهلل َط ِّي ٌ
جلود .فنظفوا َأ ْفنِ َي َتك ُْم ،وال ت ََش َّب ُهوا بال َي ُه ُود](.((4
الكرمَ .ج َوا ٌد حيب ا ُ

ومن أقوى األساليب يف احلث عىل نظافة الطرق وممرات ومعابر الناس أحاديث
الداعية إلماطة األذى من الطريق ،ومنها :قول رسول اللَِّ صىل اهلل عليه وسلم:
ِْ
[ال َيم ُن بِ ْض ٌع َو َس ْب ُع َ
َاها إِ َما َط ُة ْالَ َذى
ون ُش ْع َب ًة َف َأ ْف َض ُل َها َق ْو ُل َل إِ َل َه إال اهللَ ،و َأ ْدن َ
ال َيا ُء ُش ْع َب ٌة من ْ ِ
ال َيم ِن](.((5
عن ال َّط ِر ِيقَ .و ْ َ
وأخرج البخاري يف كتاب األدب املفرد جمموعة من األحاديث يف هذا الباب
َ
عم ٍل
قلت َيا
فعن أبى برزة األسلمي ريض اهلل عنه قالُ :
رسول اهللِ ُد َلني َعىل َ
يدْ ِخلني اجلنَّةَ ،قالَ [ :أ ِم ِ
ط األَ َذى َع ِن َّط ِر ِيق الناس ] ،وقال رسول اللَِّ صىل اهلل
ُ
ٍ
بشوك يف ال َط ِ
الش َ
عليه وسلمَ [ :م َّر ٌ
ريق ف َق َال ألُمي َط َّن َهذا َ
ض َر ُج ًل
رجل
وك ال َي ُ َّ
فر َله] ،وقال رسول اللَِّ صىل اهلل عليه وسلمُ [ :ع ِر َض ْت َع َ َّل َأ ْع َم ُل ُأ َّمتِي
ُم ْس ًلم؛ َف ُغ َ
حسنُها وسي ُئهاَ ،فوجدْ ُت يف َم َ ِ
اس ِن َأ ْع َم ِلَا َّ
أن ْالَ َذى ُي َم ُط عن ال َّط ِر ِيقَ ،و َو َجدْ ُت
َ َ َ َ َ ِّ َ َ َ
( ((4سنن البيهقي الكربى ،ج/9ص ،90رقم .17929
( ((4أخرجه الطرباين يف األوسط ،231/4 ،رقم  ،4057وصححه األلباين يف «السلسلة الصحيحة» .418 / 1
( ((4أخرجه الرتمذي ،111/5 ،رقم  ،2799وقال :غريب ،وأبو يعىل  ،121/2رقم .790
( ((5أخرجه أمحد ،414/2 ،رقم  ،9350ومسلم ،63/1 ،رقم  ،35وأبو داود ،219/4 ،رقم  ،4676والنسائي ،110/8 ،رقم  ،5005وابن
ماجه ،22/1 ،رقم .57
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المطلب الثالث :تحقيق التوازن الشامل في اإلنتاج واالستهالك.
حتقيق التوزان الشامل يف احلياة هو صورة من صور إقامة ميزان اهلل يف األرض
ِ
ِ
َاب َوا ْلِ َيز َ
ان لِ َي ُقو َم
بقوله تعاىلَ ( :ل َقدْ َأ ْر َس ْلنَا ُر ُس َلنَا بِا ْل َب ِّينَات َو َأن َْز ْلنَا َم َع ُه ُم ا ْلكت َ
( ((5أخرجها البخاري يف األدب املفرد ،وصححها األلباين ،حممد ،صحيح األدب املفرد .دار الصدّ يق .الطبعة األوىل1421 .هـ.)103( ،
( ((5أخرجه البخاري ،128/1 ،رقم  ،328ومسلم  ،370/1رقم  ،521والنسائي  ،209/1رقم .432
( ((5أخرجه مالك يف املوطأ ،ج/1ص ،22وأمحد يف مسنده ج/2ص .8720 ،361وسنن أيب داود ج/1ص .83 ،21وسنن الرتمذي ج/1
ص .69 ،100وسنن النسائي ج/1ص ،332 ،176وسنن ابن ماجه ج/1ص.)387 ،136
( ((5سورة الفرقان48 :
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يف َم َس ِ
اوي َأ ْع َم ِلَا الن َُّخا َع َة َتك ُ
ُون يف ا َْل ْس ِج ِد َل تُدْ َف ُن](.((5
ومن اللفتات القوية يف هذا الباب أن النبي صىل اهلل عليه وسلم وصف مكونات
طهورا ،وهي
األرض املادية من تراب وماء بالطهر والطهارة ،فجعل األرض
ً
الرب واليابس منها فقالِ :
ِ
ورا]( ،((5ومعنى طهور
ُ
[جع َل ْت يل ْالَ ْر ُض َم ْسجدً ا و َط ُه ً
اليشء أنه يف ذاته طاهر ،ولكن له ميزة إضافية وهي قدرته عىل تطهري غريه،
فاألرض بربها اليابس طاهرة يف نفسها ،ومطهرة لغريها من النجاسات.
أيضا طهور لغريها من النجاسات،
وبقية األرض من البحار واملحيطات هي ً
اؤه ِْ
ال ُّل َم ْي َت ُت ُه](.((5
ور َم ُ ُ
فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عن ماءها[ :هو ال َّط ُه ُ
وكذلك املاء الذي يتحرك ويتصاعد كبخار من البحار واملحيطات واألهنر
أيضا
الطاهرة يف نفسها الطهورة لغريها ثم ينزل عىل األرض الطاهرة الطهورة هو ً
ِ
ِ
ورا)(.((5
طهور ،قال تعاىلَ :
الس َمء َما ًء َط ُه ً
(و َأن َْز ْلنَا م َن َّ
فإذا كانت األرض بربها اليابس وبحرها اجلاري وماءها النازل من السامء
طاهرة يف ذاهتا مطهرة لغريها؛ فمن أعظم اإلفساد يف األرض أن يغري اإلنسان
خلق اهلل فيها بإزالة هذه امليزة منها بتلويثها بالنفايات بحيث ال تبقى طاهرة يف
نفسها ومطهرة لغريها ،وكذلك من خمالفة مقصود اهلل يف خلق األرض وصيانتها
إفسادها باستهالكها بغري وجه حق أو اإلرساف يف استخدام مواردها.
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َّاس بِا ْل ِق ْسط)ِ( ((5؛ وحتقيق التوزان يف استخدام املوارد يقوم عىل مبدئي العدل
الن ُ
والوسطية ا َّل َذ ْين تقوم عليهام الرشيعة اإلسالمية.
الس َم َء َر َف َع َها
فأ َّما العدل فهو ميزان اهلل الذي وضعه يف األرض كام قال تعاىلَ :
(و َّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
َو َو َض َع ا ْلِ َيز َ
ْسوا
ان (َ )7أ َّل َت ْط َغ ْوا ِف ا ْل َيزان (َ )8و َأق ُ
يموا ا ْل َو ْز َن بِا ْلق ْسط َو َل ُت ُ
ا ْلِ َيز َ
ان)(.((5
والوسطية وفق إطار التوازن بني إشباع احلاجات الفطرية للبرش والقيام بحق اهلل
(وا ْب َت ِغ
عز وجل يف هذه املوارد ويف احلياة بشكل عام بني اهلل عز وجل قال تعاىلَ :
فِ َيم آت َ
َاك اللَُّ الدَّ َار ْال ِخ َر َة َوال َتن َْس ن َِصي َب َك ِم َن الدُّ ْن َيا َو َأ ْح ِس ْن ك ََم َأ ْح َس َن اللَُّ إِ َل ْي َك
ِ
َوال َت ْب ِغ ا ْل َف َسا َد ِف ْالَ ْر ِ
ب ا ُْل ْف ِس ِدي َن)(.((5
ض إِ َّن اللََّ ال ُي ُّ
وهناك من الصور العملية التي تثبت توجه االقتصاد اإلسالمي نحو التوازن يف
استخدام املوارد ،منها:

الصورة األولى :التوازن والتوسط في التعامل مع الموارد

فمن أهم خصائص اإلسالم عن بقية األديان كونه دين الوسطية ،قال تعاىل:
(وك ََذلِ َك َج َع ْلنَاك ُْم ُأ َّم ًة َو َس ًطا لِ َتكُونُوا ُش َهدَ ا َء َع َل الن ِ
الر ُس ُ
َّاس َو َيك َ
ول َع َل ْيك ُْم
َ
ُون َّ
َش ِهيدً ا)( ،((5ويدلنا اهلل عز وجل عىل هذا املعنى يف حياتنا االقتصادية كام يف قوله
(وا َّل ِذي َن إِ َذا َأ ْن َف ُقوا َل ُي ْ ِ
توا َوك َ
ي َذلِ َك َق َوا ًما)( ،((5وهذه
َان َب ْ َ
تعاىلَ :
س ُفوا َو َل ْ َي ْق ُ ُ
ْ
الوسطية هي سمة اإلسالم التي حيققها يف حياة األفراد واجلامعة ،ويتجه إليها يف
الرتبية والترشيع ،ويقيم بناءه عليها.
واالقتصاد موضوع ابتدا ًء بمعنى االعتدال والتوسط يف التعامل مع الثروة املادية،
وقد دعا ربنا عز وجل إىل االستفادة من املوارد مع القيام بالواجب فيها ،وترك
(و ُك ُلوا
املحرم يف التعامل معها كاإلرساف أو التبذير يف استخدامها ،فقال تعاىلَ :
( ((5سورة احلديد25 :
( ((5سورة الرمحن9 - 7 :
( ((5سورة القصص77 :
( ((5سورة البقرة143 :
( ((5سورة الفرقان67 :
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وأن يأكل صاحب الزرع ً
أكل يرض بالزكاة ،واإلرساف يف إخراج حق الزرع
بحيث خيرج فوق الواجب عليه ،ويرض نفسه أو عائلته أو غرماءه ،فكل هذا من
اإلرساف الذي هنى اهلل عنه ،الذي ال حيبه اهلل بل يبغضه ويمقت عليه»(.((6
ومن اإلرشاد إىل الوسطية االقتصادية قوله تعاىل( :و ِ
ني
آت َذا ا ْل ُق ْر َبى َح َّق ُه َوا ْلِ ْس ِك َ
َ
ِ
الش َياط ِ
السبِ ِ
ني َوك َ
يل َوال ُت َب ِّذ ْر َت ْب ِذير ًا ( )26إِ َّن ا ُْل َب ِّذ ِري َن كَانُوا إِ ْخ َو َ
ان َّ
َان
َوا ْب َن َّ
الشي َط ُ ِ ِ
تعاىل(:وال َْت َع ْل َيدَ َك َم ْغ ُلو َل ًة إِ َل ُعن ُِق َك َوال
ورا)( .((6وقال
َّ ْ
َ
ان ل َر ِّبه َك ُف ً
َتبس ْطها ك َُّل ا ْلبس ِ
ط َف َت ْق ُعدَ َم ُلوم ًا َم ْ ُسور ًا)( ،((6ومدح تعاىل أصحاب التوزان
ُْ َ
َْ
(وا َّل ِذي َن إِ َذا َأ ْن َف ُقوا َل ُي ْ ِ
توا َوك َ
َان
والتوسط يف إنفاقهم فقال تعاىلَ :
س ُفوا َو َل ْ َي ْق ُ ُ
ْ
ي َذلِ َك َق َوام ًا)(.((6
َب ْ َ
ويف السنة ما جاء من أحاديث تدل عىل أمهية مفهوم االعتدال والتوسط يف
التعامل مع الثروة بمعناها الواسع سواء العامة أو اخلاصة ،واملادية أو الطبيعية،
اش ُبوا َوا ْل َب ُسوا َوت ََصدَّ ُقوا يف
ومن ذلك قول النبي صىل اهلل عليه وسلمُ [ :ك ُلوا َو ْ َ
َغ ِي إِس ٍ
اف وال َ ِمي َل ٍة] ،وقال ابن َع َّب ٍ
اس :ك ُْل ما ِش ْئ َت َوا ْل َب ْس وارشب ما ِش ْئ َت ما
ْ َْ
ِ
ِ َ ٌ (((6
َأ ْخ َط َأت َ
ف أو َميلة  .ويف هذا احلديث دعوة إىل االقتصاد يف التعامل
س ٌ
ْك ا ْثنَتَان َ َ
مع الثروة املادية اخلاصة ،وأما الثروة العامة فقد جاء َّ
[أن النبي صىل اهلل عليه

( ((6سورة األعراف31 :
( ((6سورة األنعام141 :
( ((6تفسري السعدي.276 ،
( ((6سورة اإلرساء27 - 26 :
( ((6سورة اإلرساء29 :
( ((6سورة الفرقان67 :
( ((6صحيح البخاري يف ترمجة كتاب اللباس ،ج/ 5ص .2181والنسائي  ،79/5رقم  .2559وابن ماجه  ،1192/2رقم  .3605وصححه احلاكم
 ،150/4رقم .7188
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ِ
ب ا ُْل ْ ِ
اش ُبوا َو َل ت ْ ِ
(و ُه َو ا َّل ِذي َأن َْش َأ
سفِ َ
ني)( ،((6وقال تعاىلَ :
ُس ُفوا إِ َّن ُه َل ُي ُّ
َو ْ َ
وش ٍ
وش ٍ
جن ٍ
الر َّم َ
الز ْيت َ
ات َو َغ ْ َي َم ْع ُر َ
َّات َم ْع ُر َ
ان
الز ْر َع ُمْت َِل ًفا ُأ ُك ُل ُه َو َّ
ات َوالن َّْخ َل َو َّ
َ
ُون َو ُّ
مت ََش ِابا و َغي مت ََشابِ ٍه ُك ُلوا ِمن َثم ِر ِه إِ َذا َأ ْثمر وآتُوا ح َّقه يوم حص ِ
اد ِه َو َل ت ْ ِ
ُس ُفوا إِ َّن ُه
َ َُْ َ َ َ
ََ َ
ْ َ
ً َ َْ ُ
ُ
ِ
ِ
ب ا ُْل ْ ِ
ني)(.((6
سف َ
َل ُي ُّ
«وال ت ْ ِ
ُس ُفوا يعم النهي عن اإلرساف يف األكل ،وهو جماوزة احلد والعادة،
وقولهَ :
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ف يا َس ْعدُ  .قال :أيف
الس ُ
وسلم َم َّر بِ َس ْعد بن أيب وقاص وهو َيت ََو َّض ُأ فقال :ما هذا َّ َ
ِ
ف .قال :نعم وان ُكن َْت عىل َن ٍر َج ٍ
ار ]( ،((6ويف هذا احلديث دعوة إىل
س ٌ
َ
ا ْل ُو ُضوء َ َ
االعتدال والتوسط يف التعامل مع كل الثروات ،ولو كانت ثروة مشاعة (عامة)
كمياه األهنار والبحار.
أيضا
ولكن وبحسب ميزان الوسطية فليس املسلم ممنوع من اإلرساف فقط ،بل ً
ممنوع من النقيض يف التعامل مع املوارد ،وهو التقتري والشح والبخل.
فيكون االنفاق االستهالكي واج ًبا إذا كان حلامية النفس من اهلالك (اإلنفاق عىل
مباحا إذا
الرضوريات) ،ويكون بعدها مندو ًبا (اإلنفاق عىل احلاجيات) ،ويكون ً
زاد عن هذا احلد (اإلنفاق عىل التحسينات) ،فإذا زاد عن احلد عام سبق انتقل
االنفاق االستهالكي واقرتب من اإلرساف صار مكروها ،فإن جتاوز احلد السابق
صار من اإلرساف والرتف املحرم .واالستهالك الذي يكون أدنى من حد اإلنفاق
عىل الرضوريات يكون يف حكم التقتري املحرم(.((6
فاملسلم-مع اعرتاف اإلسالم بامللكية اخلاصة-ليس حر ًا يف إنفاق أمواله كام
يشاء كام يف النظام الرأساميل ،فهو مقيد بالتوسط بني األمرين اإلرساف والتقتري؛
حبس للامل عن انتفاع
فاإلرساف مفسدة للنفس واملال واملجتمع والتقتري مثله ٌ
صاحبه به ،وانتفاع اجلامعة من حوله به ،فاملال أداة اجتامعية لتحقيق خدمات
اجتامعية ،واإلرساف والتقتري حيدثان اختالالً يف املحيط االجتامعي واملجال
االقتصادي ،وحبس األموال حيدث أزمات ومثله إطالقها بغري حساب(.((6
ِ
فتتضح لنا معامل هذه الوسطية يف جمال إشباع احلاجات من خالل َّ
احلاجات
«أن
اإلنسانية َحدُّ َها األ ْع َل َح ْظ ُر اإلرساف والتبذير والرتف ،فكلها أمور منهي عنها
تدخل الفساد عىل السلوك اإلنساين ،وتؤدي إىل إضاعة املال التي هي خري ونعمة
( ((6مسند أمحد ،ج/2ص ،221رقم .7065وابن ماجة ج/1ص ،147رقم .425وضعفه شعيب األرناؤوط يف تعليقه عىل مسند أمحد .وكذلك
األلباين يف اإلرواء ج/1ص ،171رقم .140وقال صاحب مرقاة املفاتيح :سنده حسن .انظر :ج/2ص.122
( ((6قندوز ،عبد الكريم ،نظــريات االستــهالك يف الفكر االقتصــادي :أهيــا تفــرس نمـــط االســتهــالك فــي اقتصاد إسالمي؟ ،جملة بيت
املشورة ،رشكة بيت املشورة لالستشارات املالية ،دولة قطر ،العدد  ،10أبريل 2019م ،ص .123
( ((6قطب ،سيد ،يف ظالل القرآن ،القاهرة -بريوت ،دار الرشوق ،الطبعة الرشعية احلادية عرش1405 ،هـ1985 -م ،ج  / 5ص.2578
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الصورة الثانية :مراعاة الترتيب واألولويات عند استخدام الموارد بحسب
االحتياج

وهذا مما حيقق التوازن االقتصادي ويمنع استنفاد املوارد االقتصادية عند التزاحم
وهلذا الضابط أكثر من وجه ،فمنه مراعاة ترتيب أصحاب االحتياج كام فعل عمر
وبي من جيوز له إدخال أ ْن َع ِامه فيها ،بمعيار
الر َبذة إلبل الصدقةَّ ،
عندما محى َ
ترتيبهم عىل حسب حاجتهم .فقال هلُني( ((7حني استعمله عىل محى الربذة« :يا ُهن َُّي
( ((7البعيل ،عبد احلميد ،أصول االقتصاد اإلسالمي ،الدمام ،دار الراوي ،الطبعة األوىل2000-1421 ،م ،ص .50
( ((7اجلوزي ،عبد الرمحن ،زاد املسري يف علم التفسري ،بريوت ،املكتب اإلسالمي ،الطبعة الثالثة1404 ،هـ ،ج/6ص.102
( ((7القرطبي ،حممد ،اجلامع ألحكام القرآن ،ا ُملسمى تفسري القرطبي ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1427 ،هـ2006 -م ،حتقيق :عبد اهلل
عبد املحسن الرتكي وحممد رضوان عرقسويس ،ج/15ص.475
( ((7سورة اإلرساء29 :
(ُ ((7هني :بالتصغري موىل عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه .أدرك النبي صىل اهلل عليه وسلم ،واستعمله عمر عىل ِحى الربذة( .انظر :اإلصابة ،ج/6
ص.)577
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أيضا منهي عنه هو التقتري وهو :التقصري عام
وعصب احلياة»( ،((7وهناك َحدٌّ أدنى ً
ال بد منه( ،((7وتفسريه بلغة االقتصاد ضعف اإلنفاق عىل الرضوريات واحلاجيات
نفسا إال ما
عند وجود املقدرة عىل اإلنفاق ،وأ َّما عند عدم القدرة فال يكلف اهلل ً
آتاها.
وقد قال عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل حني ُسئل عن نفقته ،فقال :احلسنة بني
سيئتني«.ويعني أن االقتصاد هو احلسنة بني سيئة البخل واإلقتار وسيئة اإلرساف
والتبذير»(.((7
وهذه الوسطية يف اإلنفاق جتعل حياة اإلنسان بعيدة عن التغريات العاصفة يف
ٍ
لواحد من احلدين املنهي
حياته ،وتعطيه التوازن النفيس واالجتامعي ،وليس
عنهام اإلرساف والتقتري وجه للمدح ،بل مها مظنة اللوم واحلرسة« ،فيجب عىل
املنفق أن يفرق بني اجلود والتبذير ،وبني البخل واالقتصاد .فاجلود غري التبذير،
واالقتصاد غري البخل .فاملنع يف حمل اإلعطاء مذموم وقد هنى اهلل عنه نبيه صىل اهلل
(و َل َ ْت َع ْل َيدَ َك َم ْغ ُلو َل ًة إِ َل ُعن ُِق َك) واإلعطاء يف حمل املنع مذموم
عليه وسلم بقولهَ :
ِ
ورا)(.((7
أيضا ،وقد هنى اهلل عنه بقولهَ :
(و َل َت ْب ُس ْط َها ك َُّل ا ْل َب ْسط َف َت ْق ُعدَ َم ُلو ًما َم ْ ُس ً
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نيَ ،وات َِّق َد ْع َو َة ا َْل ْظ ُلو ِم ،فإن َد ْع َو َة ا َْل ْظ ُلو ِم ُم ْست ََجا َب ٌة،
َاح َك عن ا ُْل ْس ِل ِم َ
ْ
اض ُم ْم َجن َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
اي َو َن َع َم بن َع ْوف َو َن َع َم بن َع َّف َ
انَ ،فإِ َّنُ َم
الص ْي َمة َو َر َّب ا ْل ُغنَ ْي َمةَ ،وإِ َّي َ
َو َأ ْدخ ْل َر َّب ُّ َ
إن َت ِل ْك م ِ
ِ
اش َيت ُُه َم َي ْر ِج َعا إىل ن ْ
الص ْي َم ِة َو َر َّب ا ْل ُغنَ ْي َم ِة إن
َ
ْ
َخ ٍل َو َز ْرعٍَ ،وإ َّن َر َّب ُّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نيَ ،أ َفتَارك ُُه ْم أنا َل َأ َبا لكَ ،فا َْلا ُء
َ ْت ِل ْك َماش َيت ُُه َم َي ْأتني بِ َبنيه فيقول يا َأم َري ا ُْل ْؤمن َ
الذ َه ِ
َوا ْلك َ ُ
س َع َ َّل من َّ
ب َوا ْل َو ِر ِق .وأيم اللَِّ إِ َّنُ ْم َل َ َي ْو َن َأ ِّن قد َظ َل ْمت ُُه ْم .إِ َّنَا
َل َأ ْي َ ُ
ال ِ
اه ِل َّي ِة َو َأ ْس َل ُموا عليها يف ْ ِ
ال ْس َل ِم َوا َّل ِذي َن ْف ِس بيده
َلبِ َل ُد ُه ْم َف َقا َت ُلوا عليها يف ْ َ
ِِ ِ
َل ْو َل ا َْل ُال الذي َأ ْحِ ُل عليه يف َسبِ ِ
با»(.((7
يل اللَِّ ما َ َ
ح ْي ُت عليهم من بِ َلده ْم ش ْ ً
ومراعاة ترتيب االحتياجات يكون يف البداية عىل مستوى الفرد ،فعىل الفقري ْ
أن
يرتب حاجاته حسب أولوياهتا (درجة إحلاحها)ْ ،
وأن يوزع موارده عىل هذه
وي ِمل أخرى،
احلاجات املرتبة ،فقد يلبي حاجة وهيمل أخرى ،أو ُي َع ِّجل حاجة ُ ْ
ويترصف يف املوارد ،ف ُيعطي وجها ويمنع آخر ،أو يزيد املبلغ هلذا الوجه وينقص
آلخر( ،((7ومراعاة الرتتيب بني احلاجات الرضورية نستخرجها من قوله تعاىل:
وع فِ َيها َو َل َت ْع َرى (َ )18و َأن ََّك َل َت ْظ َم ُأ فِ َيها َو َل ت َْض َحى)(« ((7فاجلوع
(إِ َّن َل َك َأ َّل َ ُت َ
والعري ،يتقابالن مع الظمأ والضحوة ،وهي يف جمموعها متثل متاعب اإلنسان
األوىل يف احلصول عىل الطعام والكساء ،والرشاب والظالل»( ،((7فهي أول ما
جيب عىل اإلنسان إشباعه من حاجاته ،ويتأكد ذلك يف حقه إذا كان هناك من
يعوهلم ،ف ُيقدَّ ُم اإلنفاق عىل هذه احلاجات األساسية عىل ِّ
كل نفقات أخرى دوهنا.

الصورة الثالثة :تعدد صور االستفادة من الموارد

وهذا يؤدي إىل االستفادة العالية من املوارد من خالل تنويع صور االستفادة
منها ،وإعادة استخدامها بعد التلف أو االستخدام األَ َويل (تعظيم املنافع للسلع
واملنتجات).
فقد رضب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ً
مثال عمل ًيا إلعادة استخدام النفاية
( ((7صحيح البخاري ،ج/2ص ،822رقم .2209واألموال أليب عبيد ،ص ،377-376رقم.741
( ((7انظر :املرصي ،رفيق ،أصول االقتصاد اإلسالمي ،دمشق ،دار القلم ،الطبعة الثالثة1420 ،هـ  ،1999 -ص .15
( ((7سورة طه119 - 118 :
( ((7يف ظالل القرآن ،ج  / 4ص .2354
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( ((7أخرجه أمحد  ،100/3رقم  ،11982ومسلم  ،1607/3رقم  ،2034وأبو داود ،365/3 ،رقم .3845
( ((8رشح النووي عىل مسلم .207 - 206 / 13 -
( ((8أخرجه البخاري ،34/1،رقم  ،62ومسلم ،2164/4 ،رقم  ،2811والرتمذي ،151/5 ،رقم .2867
( ((8أخرجه الطرباين ،411/12 ،رقم  .13514وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة  355 / 5 -رقم .2285
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ِ
ِ
ِ
لشي َط ِ
ان.
فقال[ :إذا َس َق َط ْت ُل ْق َم ُة َأ َحدك ُْم َف ْل ُيم ْط عنها ْالَ َذىَ ،و ْل َي ْأ ُك ْل َها ،وال َيدَ ْع َها ل َّ ْ
ِ
َو َأ َم َرنَا َأ ْن ن َْس ُل َت ا ْل َق ْص َع َة .قالَ :فإِ َّنك ُْم َل تَدْ ُر َ
ب َك ُة]( ،((7وقال
ون يف َأ ِّي َط َعامك ُْم ا ْل َ َ
النووي « :وأما الربكة املذكورة فأصل الربكة الزيادة وثبوت اخلري واالمتاع به،
واملراد هنا -واهلل أعلم -ما حيصل به التغذية ،وتسلم عاقبته من أذى ويقوى عىل
طاعة اهلل تعاىل ...،ويف معنى نسلت القصعة :ومعناه نمسحها ،ونتتبع ما بقى فيها
من الطعام»(((8؛ ففي احلديث داللة واضحة عىل تعظيم منافع السلع واملنتجات،
واالستفادة منها االستفادة الكاملة ،وفيه أيضا إشارة إىل الوصول بحيث ال تكون
هناك نفاية ابتداء يف جزء مهم من املوارد وهي الطعام.
وهناك ملحة مجيلة يف هذا التوجيه النبوي ،هي استخدام أسلوب التحفيز ،فالعمل
هبذا السلوك يؤدي إىل السعة والزيادة يف الرزق ،ويكون به اخلري ،ومن اخلري
الصحة والعافية ،واحلفاظ عىل البيئة واملوارد.
ومن اإلشارة إىل أمهية االستفادة من تعدد املنافع للمورد الواحد ،ما جاء يف
تشبيه النبي صىل اهلل عليه وسلم للمؤمن واملسلم بشجرة النخل ،يف تعدد
منافعها ،واستخدامات أجزاءها؛ فقال صىل اهلل عليه وسلم[ :إِ َّن ِم َن َّ
الش َج ِر
ِ
َش َج َر ًة الَ َي ْس ُق ُط َو َر ُق َها َوإِ َّنا َم َث ُل ا ُْل ْس ِل ِم َف َحدِّ ُث ِ
َّاس ِف َش َج ِر
ونَ ،ما ه َي َف َو َق َع الن ُ
َ
ا ْلبو ِ
ِ
ِ
ادي ُث َّم َقا ُلواَ :حدِّ ْثنَاَ ،ما ه َي َيا َر ُس َ
ول اهللِ َق َال :ه َي الن َّْخ َل ُة]( .((8وقال صىل
ََ
ِ
ِ
ش ٍء َن َف َع َك](،((8
اهلل عليه وسلمَ [ :م َث ُل ا ُْل ْؤم ِن َم َث ُل الن َّْخ َلة ،ما َأ َخ ْذ َت منها من َ ْ
وقال النووي« :وشبه النخلة باملسلم يف كثرة خريها ودوام ظلها وطيب ثمرها،
ووجوده عىل الدوام؛ فإنه من حني يطلع ثمرها اليزال يؤكل منه حتى ييبس،
وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع كثرية ،ومن خشبها وورقها وأغصاهنا فيستعمل
ً
وحبال وأواين وغري ذلك ،ثم آخر يشء
وحرصا
جذو ًعا وحط ًبا وعص ًيا وخمارص
ً
منها نواها ،وينتفع به علفا لألبل ثم مجال نباهتا وحسن هيئة ثمرها .فهي منافع
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كلها ،وخري ومجال .كام َّ
أن املؤمن خري كله من كثرة طاعاته ومكارم أخالقه»(.((8
أيضا إىل َّ
أن عىل املسلم االستفادة من املنتجات أو السلع
ويف هذا التشبيه إشارة ً
أو املوارد االقتصادية يف كافة ما يمكن االستفادة منها ،وتطبيق هذا سيؤدي إىل
التخلص من النفايات من خالل االستخدام األمثل للعنارص املادية ،وإجياد أوجه
خمتلفة الستخدامها يف كافة أحواهلا وأشكاهلا.
ومن اإلشارة إىل أمهية تدوير النفايات وإعادة االستهالك ما أرشد به النبي صىل
أن َر ُس َ
اهلل عليه وسلم إىل االستفادة من النفايات ،فقد جاء َّ
ول اللَِّ صىل اهلل عليه
ٍ ٍ
ابا .قالوا :إِ َّنَا َم ِّي َت ٌة .قال :إن ََّم َح ُر َم
وسلم َم َّر بِ َشاة َم ِّيتَة .فقالَ :
است َْم َت ْعت ُْم بِإِ َه ِ َ
[ه َّل ْ
َأ ْك ُلها]( .((8قال الباجي(« :((8ح ًّضا ِمنْه صىل اهلل عليه وسلم َع َل ِ
النْتِ َفا ِع بِ َْالم َو ِ
ال
َ
ُ
َ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اع
َوالت َّْم ِي ِيز َلَاَ ،و َمنْع َها م ْن إ ْف َساد َها َقليل َها َو َيس ِري َهاَ ،و َما فيه ُمنْ َت َف ٌع من َْهاَ ،والنْت َف ُ
ِ
ِ
ِ
اس َت ْغنَى َعنْ ُه إِ َل َسبِ ِ
اس ِاة
ص ُ
يل اللََِّ ،و ُم َو َ
ف َما َف َض َل م ْن ْالَ ْم َوالَ ،و ْ
بِك ُِّل ن َْو ٍع من َْهاَ ،و َ ْ
اج ِة؛ َفإِ َّن إ ْفسا َد ا َْل ِ
ال َل َف ِائدَ َة فِ ِيهَ ،و َل َمنْ َف َع َة ِف إ ْط َر ِ
اح َما ُينْ َت َف ُع بِ ِه إِ َّل ُم َ َّر ُد
ال َ
َ
َأ ْه ِل ْ َ
ا ْلعب ِ
ث َوا ْل ِك ْ ِب»(.((8
ََ
ففي هذا احلديث إشارة مهمة إىل أمهية تدوير النفايات ،وإعادة استخدامها فيام
تُصلح له ،وهذه من اآلليات املهمة يف االقتصاد األخرض.

المبحث الثاني :خصائص تصور االقتصاد اإلسالمي للبيئة والموارد الطبيعية
لالقتصاد اإلسالمي عدد من اخلصائص وامليزات يف نظرته للموارد الطبيعية تتميز
عن غريها من االقتصاديات واألفكار الوضعية كون النظرة املادية للموارد هي
األساس يف املذاهب االقتصادية الوضعية ،بينام للموارد الطبيعية والبيئة بشكل
( ((8رشح النووي عىل صحيح مسلم ،ج/17ص.154
( ((8أخرجه البخاري ،543/2 ،رقم  ،1421ومسلم  ،276/1رقم .363
( ((8أبو الوليد الباجي 474 - 403( ،هـ) ،سليامن بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي ،فقيه مالكي كبري ،من رجال احلديث .أصله من بطليوس،
ومولده يف باجة باألندلس .رحل إىل احلجاز وبغداد واملوصل ودمشق وحلب .وعاد إىل األندلس ،فويل القضاء يف بعض أنحائها .وتويف باملرية .من كتبه
(إحكام الفصول ،يف أحكام االصول) و(اختالف املوطآت) و(احلدود) و (االشارة) رسالة يف أصول الفقه ،و (املنتقى يف رشح موطأ مالك) و (رشح
املدونة)( .انظر :الزركيل ،خري الدين ،األعالم ،بريوت ،دار العلم للماليني ،الطبعة السابعة.)125 / 3( ،1986 ،
( ((8الباجي ،سليامن ،املنتقى رشح موطأ مالك ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1420 ،هـ 1999 -م ،حتقيق :حممد عطا.)267 / 4( ،
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المطلب األول :خصيصة البعد القيمي والرسالي للموارد والثروات الطبيعية
في االقتصاد اإلسالمي.

نظرة االقتصاد اإلسالمي للموارد منطلقة من نظرته للحياة ورسالة اإلنسان فيها،
بينام نظرة االقتصاد الوضعي للموارد نظرة قارصة ،وقصورها ينبع من قصور
ثقافة العرص ،وقصور علم االقتصاد الوضعي عن تبيني طبيعة صلة اإلنسان
بالثروة ،وقصور حضارة اليوم بسبب النقصان احلاصل عندها يف ثقافة الروح
التي تؤهل الفرد ملعرفة حكمة وجوده ،وحكمة وجود الكائنات .مما نتج عن هذا
أوضاع خطريةٌ ،إذ َّ
أن اإلعراض عنها يدع إرادة املرء يف فراغ ال هيمنة عليها فيه
ٌ
إال للشهوة واهلوى.
الر ْشد يف اإلسالم الذي يبني أن معقد الصالح يف
ويف مقابل ذلك فهناك منهاج ُ
أن يكون لإلنسان رسالة عىل مستوى مواهبه وحكمة وجود الكائنات ،ويقرر
َّ
أن مهمة اإلنسان إقامة حضارة ُمثىل يف األرض قوامها سلطان احلق واخلري
والعدل( ،((8فهناك أمر وتوجيه آخر متفرع من األمر العام بالعبادة ،وهو التوجيه
تعاىل(:ه َو َأن َْش َأك ُْم ِم َن ْالَ ْر ِ
اس َت ْع َم َرك ُْم
بإعامر األرض الذي يؤخذ من قوله
ُ
ض َو ْ
فِ َيها( ،((8أي :أمركم بعامرهتا من بناء املساكن وحفر األهنار وغرس األشجار
وغريها( .((8وقال بعض العلامء «االستعامر طلب العامرة ،والطلب املطلق من اهلل
(((9
عىل الوجوب»
ِ
وهذا التوجيه بإعامر األرض قائم عىل قاعدة االستخالف كام قال تعاىلَ ( :آمنُوا بِاللَِّ
( ((8انظر :اخلويل ،البهي ،الثروة يف ظل اإلسالم ،الكويت ،دار القلم ،الطبعة الرابعة ،1981 - 1401 ،ص.7
( ((8سورة هود61 :
( ((8انظر :الزخمرشي ،حممود ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،الرياض ،مكتبة العبيكان ،الطبعة األوىل1418 ،هـ-
1998م ،حتقيق :عادل أمحد وعيل حممد عوض ،ج  /3ص.212
( ((9انظر :ابن العريب ،حممد ،أحكام القرآن ،دار الكتب العلمية -لبنان ،الطبعة األوىل1408 ،هـ 1988 -م ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،ج/3
ص.18
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ني فِ ِيه)(« ،((9يعني َّ
َو َر ُسولِ ِه َو َأن ِْف ُقوا ِمَّا َج َع َلك ُْم ُم ْست ْ
أن األموال التي يف أيديكم
َخ َل ِف َ
إنام هي أموال اهلل بخلقه وإنشائه هلا ،وإنام مولكم إياها ،وخولكم االستمتاع هبا،
وجعلكم خلفاء يف الترصف فيها ،ليست هي بأموالكم يف احلقيقة ،وما أنتم فيها
إال بمنزلة الوكالء والنواب ،فأنفقوا منها يف حقوق اهلل ،وليهن عليكم اإلنفاق
منها كام هيون عىل الرجل النفقة من مال غريه ،إذا َأذن له فيه»(.((9
ف َيدُ اإلنسان مبسوطة عىل العامل وما فيه ،بام جعل اهلل له من االستخالف يف
ور عىل أنَّه من باب األمانة
األرض( ،((9ومنها استخالفه عىل املال ،الذي ُي َص ُ
ور
والوديعة مع إجازة اهلل تعاىل له بالترصف فيها ،أو من باب العارية ،وقد ُي َص ُ
عىل معنى الوكالة والوصاية ،فيكون املراد باخلليفة هنا املعنى املجازي ،وهو الذي
ٌ
مديرا يعمل
يتوىل ما يريده املستخلف مثل الوكيل والويص ،أي
جاعل يف األرض ً
ف صاحب اليشء يف الترصف يف
ما يريده يف األرض ،فاخلليفة هنا هو الذي َ ْ
ي ُل ُ
مملوكاته»(.((9
وهذا االستخالف هو الذي منح لإلنسان احلق يف الترصف يف مال اهلل ،ولكن هذا
احلق ال يعني مشاركة اإلنسان هلل عز وجل يف ملكه ،أو ّ
طلق ومؤبدٌ ،
أن هذا احلق ُم ٌ
فامللكية مقيدة بام وضعه الشارع احلكيم؛ ألنه وكيل ممن استخلفه( ،((9ووكالته
مقيدة ضمن حدود الرشيعة(.((9
فاإلسالم يقرن اعرتافه باحلاجات بإنامء الطاقات الالزمة بعامرة األرض ،كام ُيرتِّبها
حسب درجة إحلاحها من هذه الناحية ،واالعرتاف باحلاجة يف اإلسالم يقوم عىل
رشطني :األول :هو ْ
انعكاسا صاد ًقا لظروف املجتمع ،والثاين:
أن تكون احلاجات
ً
ْ
تعبري األفراد عن حاجتهم مؤد ًيا إىل إنامء املجتمع ،وهذا يؤدي إىل إبعاد
أن يكون ُ

( ((9سورة احلديد7 :
( ((9تفسري الكشاف للزخمرشي ،ج/6ص.43
( ((9ابن خلدون ،عبد الرمحن ،مقدمة ابن خلدون ،بريوت ،دار القلم ،الطبعة اخلامسة ،1984 ،ص .380
( ((9ابن عاشور ،حممد ،التحرير والتنوير ،تونس ،الدار التونسية للنرش ،د .ط1984 ،م ،ج/ 1ص .399-398
( ((9ذهب ابن القيم رمحه اهلل إىل صحة إطالق لفظ الوكيل «باعتبار أنه مأمور بحفظ ما وكله فيه ورعايته والقيام به» ال باعتبار أنه نائب عن اهلل تعاىل.
(انظر :ابن قيم اجلوزية ،حممد ،مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني ،بريوت ،دار الكتاب العريب ،الطبعة الثانية 1393 ،هـ 1973 -م،
حتقيق :حممد حامد الفقي ،ج/2ص.)127
(((9انظر :احلاجي ،حممد ،الفقراء واألغنياء يف ميزان الرشيعة ،دمشق ،دار املكتبي ،الطبعة األوىل1418 ،هـ1998 -م ،ص .33والنبهان ،حممد،
أبحاث يف االقتصاد اإلسالمي ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1406 ،هـ1986 -م ،ص.18
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وهذه الرسالة للموارد هي التي تدعو املسلم إلعامر األرض ،وأداء احلقوق،
والقيام بالواجبات بداف ٍع داخيل قبل ْ
أن يكون هناك رقابة خارجية من املجتمع

أو الدولة.
وبسبب البعد الرسايل والقيمي للموارد نالحظ َّ
أن ممارسة النشاط االقتصادي
يف اإلسالم هلا أبعاد أخرى باإلضافة إىل البعد املادي فقد «اهتم اإلسالم بالبعد
االجتامعي للنشاط االقتصادي ،كام يتضح من قواعده وأحكامه التي تنهى عن
الغش واالحتكار ،وحتريم الربا وأكل أموال الناس بالباطل ،وتدعو إىل توخي
القسط والعدل والرمحة واملروءة واإلحسان .واهتم اإلسالم بالبعد الذايت كام
يتضح من دعوته إىل االعتدال والقوام يف اإلنفاق ،وإىل توخي الطيبات وترك
اخلبائث ،وإىل مراعاة ترتيب األولويات يف حتقيق املصالح واملنافع .ومل يتجاهل
اإلسالم البعد املادي أو البيئي للنشاط االقتصادي ،وهو ما تؤكده النصوص
التي تنهى عن الفساد واإلفساد يف األرض ،وإىل عدم إهالك احلرث ،وتدعو
إىل استعامر األرض ،والقواعد العديدة التي تستهدف محاية البيئة من التلوث،
واملحافظة عىل مواردها»(.((9
ونالحظ ّ
أن هذه امليزة ليست يف االقتصاد اإلسالمي فقط ،وإنام يف كل أمر من
أمور الرشيعة يتم تناوله بإظهار كل أبعاده ،فيحصل عندنا ترابط لكل أوجه
ِ
كر أبعاد خمتلفة من حياة اإلنسان املسلم ما
احلياة املختلفة .ومن اآليات التي فيها ذ ُ
ِ
وهك ُْم ِق َب َل ا َْل ْ ِ
ش ِق َوا َْل ْغ ِر ِ
ب
ب َأ ْن ت َُو ُّلوا ُو ُج َ
ب َو َلك َّن ا ْل ِ َّ
جاء يف قوله تعاىلَ (:ل ْي َس ا ْل ِ َّ
َم ْن َآ َم َن بِاللَِّ َوا ْل َي ْو ِم ْالَ ِخ ِر َوا َْل َل ِئك َِة َوا ْل ِكت ِ
ني َو َآتَى ا َْل َال َع َل ُح ِّب ِه َذ ِوي
َاب َوالنَّبِ ِّي َ
ا ْل ُقربى وا ْليتَامى وا َْلس ِ
الر َق ِ
السبِ ِ
الص َل َة
الس ِائ ِل َ
اك َ
اب َو َأ َقا َم َّ
ني َو ِف ِّ
يل َو َّ
ني َوا ْب َن َّ
َْ َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهدُ وا َو َّ ِ ِ
الزكَا َة َوا ُْلو ُف َ
ني
الضاء َوح َ
َو َآتَى َّ
ون بِ َع ْهده ْم إِ َذا َع َ
الصابِري َن ف ا ْل َب ْأ َساء َو َّ َّ
ا ْل َب ْأ ِ
س ُأو َل ِئ َك ا َّل ِذي َن َصدَ ُقوا َو ُأو َل ِئ َك ُه ُم ا ُْل َّت ُق َ
ون)(،((9ففيها ال ُبعد اإليامين ً
ممثل
( ((9غانم ،حسني ،االقتصاد اإلسالمي واملشكلة االقتصادية ،املنصورة ،دار الوفاء ،الطبعة األوىل1411 ،هـ1991 -م ،ص.12
( ((9سورة البقرة177 :
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باإليامن باهلل واليوم اآلخر ،...وفيها ال ُبعد االقتصادي املتمثل يف التكافل املايل،
وأخريا البعد األخالقي
ثم ال ُبعد العبادي املتمثل بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة،
ً
الذي يتمثل يف الوفاء بالعهد والصرب والصدق ،وختتم بالبعد اإليامين ،وهذا كله
يف ترابط عجيب وحمكم من أجل حتقيق الرب الذي هو االستجابة ملراد اهلل عز وجل
يف احلياة وعىل األرض.
ويتضح بيان كيفية حتقيق املنفعة الكاملة (تعظيم املنفعة) للموارد االقتصادية يف
االقتصاد اإلسالمي عند استغالل املوارد من خالل(:((9
 .أاالستخدام األمثل للموارد والبيئة الطبيعية التي وهبها اهلل لإلنسان.
.بااللتزام بأولويات تنمية اإلنتاج والتي تقوم عىل توفري االحتياجات
الرضورية جلميع أفراد املجتمع دون إرساف أو تقتري قبل توجيه املوارد
إلنتاج سلع غريها.
 .جأن تنمية ثروة املجتمع وسيلة لتحقيق مستوى معييش أفضل للمسلمني
وعدالة التوزيع بني أفراده كحق أسايس للمجتمع عىل أفراده.
ومما سبق نخلص أن للموارد رسالة دينية واقتصادية وهي أن تستغل يف إقامة
الدين ،وأن تعمر األرض هبا باخلري واحلق وما فيه منفعة الناس.

المطلب الثاني :خصيصة اهتمام االقتصاد اإلسالمي بالبيئة والموارد
الطبيعية بتوجيه شرعي
كل ما يتعلق باالقتصاد اإلسالمي ينبع من الدين اإلسالمي؛ لذلك يمكن القول
َّ
بأن الفكر االقتصادي يف اإلسالم موجود منذ وجود اإلسالم نفسه ،فنصوص
القرآن الكريم والسنة املطهرة غني ًة باألحكام والتوجيهات الالزمة لتنظيم النشاط
( ((9الفنجري ،حممد ،جملة االقتصاد اإلسالمي ،بنك ديب اإلسالمي ،العدد  ،19ص .47-41
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( ((10مرطان ،مدخل للفكر االقتصادي يف اإلسالم ،ص.47
( ((10البعيل ،أصول االقتصاد اإلسالمي ،ص .21
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االقتصادي ليناسب كل الظروف الزمانية واملكانية (.((10
واالقتصاد يف اإلسالم ال ينفصل وال يتجزأ عن كلية وشمول اإلسالم لرضوب
احلياة املختلفة ،وجوانبها العديدة برشيعته وعقيدته عىل السواء(.((10
واإلسالم اهتم – ابتدا ًء -باملوارد االقتصادية حف ًظا ورعاية وتنمية ،ومل يكن ذلك
نتيجة مطالبات شعبية ،أو اختيار حاكم معني ،وال حسابات مصلحية براغامتية،
وإنام استجابة ألمر اهلل عز وجل ،والفارق بني األمرين َّ
أن مسألة االهتامم باملوارد
والبيئة يف الرشيعة اإلسالمية ثابتة بثبوت الرشيعة ،وليست خاضعة ألهواء البرش
فيعتربونه مرة ويرفضوهنا مرات بحسب ما يرونه من مصلحة.
ومسألة التعامل مع املوارد ابتداؤها وانتهاؤها مضبوط بام هو حالل أو حرام،
وهذا يعني ْ
متأخرا بعد مراقبة
أن دور السلطان أو احلاكم أو النظم والقوانني يأيت
ً
اهلل عز وجل وخشيته؛ فاحلالل واحلرام معناه رقابة املرء لنفسه قبل أي رقابة
أخرى.
ومن داللة دوران الفعل يف قاعدة احلالل واحلرام َّ
أن املسألة هلا مكانتها يف الترشيع،
َّ
وأن ضوابطها مرشوعة ل ُت َي ِّس للناس استعامهلا دون طغيان أو جتاوز للحد فيها.
وهذه املراعاة تتجىل ً
أول يف أحكام الرشيعة التي تدلنا عىل اعتبار أولوية االهتامم
بالبيئة من قبل األفراد ومن قبل الدولة اإلسالمية ،ولذا جاز يف الوقف ،وهو
عبادة مالية رشعية أن ينشأ وتُرصف إيراداته يف محاية البيئة واحلفاظ عىل املوارد،
وقد توسعت مصارف ريع الوقف؛ فبعد تركزها يف بداية نشأته إلشباع احلاجات
األساسية لإلنسان واحليوان بشكل أسايس ،ولكنها تطورت لتشمل األوقاف
احلضارية املدنية كاملستشفيات واملكتبات ودور الرتمجة ومعاهد التعليم وطلبة
ِ
األوقاف فيام بعد خمتلف جوانب احلياة
مصارف ري ِع
العلم ..وغريها ،بل شملت
ُ
ومكونات البيئة حتى كان منها أوقاف عىل رعاية البهائم وإصالح األواين ونحو
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ذلك من األمور التي ينتفع هبا عامة الناس(.((10
ِ
للمورد
الـم َوجه القيمي َ
وتكتمل الرؤية لطبيعة األنشطة االقتصادية بالربط بني ُ
أن نرضب ً
الـم ْخرج من احلكم الرشعي ملامرسة هذا النشاط ،ويمكن ْ
مثل من
ثم ُ
القرآن الكريم يوضح لنا خاصية ارتباط ممارسة النشاط االقتصادي بني رسالة
املوارد وبني حكم ممارسة النشاط بقوله تعاىلَ (:ل َقدْ َأرس ْلنَا رس َلنَا بِا ْلبين ِ
َات َو َأن َْز ْلنَا
َ ِّ
ْ َ ُ ُ
ِ ِ
معهم ا ْل ِكتَاب وا ْلِ َيز َ ِ
ال ِديدَ فِ ِيه ب ْأس َش ِديدٌ ومنَافعِ
ان ل َي ُقو َم الن ُ
َ َ ُ
َ ٌ
َ َ
َّاس بِا ْلق ْسط َو َأن َْز ْلنَا ْ َ
ََُ ُ
ِ
ْص ُه َو ُر ُس َل ُه بِا ْل َغ ْي ِ
لِلن ِ
ب إِ َّن اللََّ َق ِو ٌّي َع ِزيز)ٌ(((10؛ فاحلديد
َّاس َول َي ْع َل َم اللَُّ َم ْن َين ُ ُ
اقتصادي مهم كام هو معروف ،وقد بينت اآلية بعض استخداماته العامة،
مور ٌد
ٌ
وكذا رسالة هذا املعدن فقد «بني اهلل جل وعال يف هذه اآلية الكريمة والتي قبلها
َّ
(و َأن َْز ْلنَا َم َع ُه ُم
أن إقامة دين اإلسالم تنبني عىل أمرين :أحدمها هو ما ذكره بقوله َ
ِ
َاب َوا ْلِ َيز َ
ان) ألن يف ذلك إقامة الرباهني عىل احلق ،وبيان احلجة ،وإيضاح
ا ْلكت َ
األمر ،والنهي والثواب والعقاب( ،األمر الثاين) فإذا أرص الكفار عىل الكفر
وتكذيب الرسل مع ذلك البيان واإليضاح فإن اهلل تبارك وتعاىل أنزل احلديد أي:
خلقه لبني آدم لريدع به املؤمنون الكافرين املعاندين ،وهو قتلهم إياهم بالسيوف
والرماح والسهام»( ،((10كام َّ
أيضا بعد رسالته يف
أن اهلل عز وجل ذكر له رسالة ً
خدمة الدين ،وهي َّ
أن األصل يف استخداماته املتعددة -تكاد حضارة البرش
القائمة اآلن تقوم عىل احلديد(َّ -((10
أن يكون ملنفعة الناس ،وهذا يش ٌء معلوم يف
«ما يشاهد من نفعه يف أنواع الصناعات ِ
واحل َرف واألواين وآالت احلرث ،حتى
إنَّه َق َّل ْ
أن يوجد يشء إال وهو حيتاج إىل احلديد»( ،((10ويدلنا عىل معنى أبعد :وهو
أن رسال َة ِّ
َّ
كل املوارد االقتصادية مها هذان األمران :إقامة الدين باستغالل هذه
املوارد يف ما وضعه خالقها هلا ،ثم ْ
أن ينرصف استخدامها إىل ما ينفع الناس ،وبذا
( ((10انظر :طيب ،أسامة ،و كوثر ،عصام ،جتربة جامعة امللك عبد العزيز يف إنشاء الوقف العلمي ،ورقة مقدمة ملنتدى الرشاكة املجتمعية يف جمال
البحث العلمي يف اململكة العربية السعودية ،جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،الرياض1430/6/2 ،هـ ،ص  ،35-34بترصف.
( ((10سورة احلديد25 :
( ((10املختار الشنقيطي ،حممد األمني ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،بريوت ،دار الفكر ،د.ط1415 ،هـ 1995 -م ،حتقيق :مكتب البحوث
والدراسات ،ج/7ص.549
( ((10قطب ،يف ظالل القرآن ،ج /6ص.3501
( ((10تفسري السعدي ،ص.842
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( ((10انظر :قعدان ،زيدان ،منهج االقتصاد يف القرآن ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1997-1418 ،م ،ص.107-106
( ((10الفنجري ،حممد ،تطور الدراسات االقتصادية اإلسالمية ،القاهرة ،اإلحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية ،د .ط ،د .ت ،ص.71-70
( ((10النبهان ،أبحاث يف االقتصاد اإلسالمي ،ص.21
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خيرج أي استخدام للموارد فيه رضر عىل الناس عن الرسالة التي وضعها اهلل عز
وجل هلا ،وامتزاج ذلك كله من األرض والعمل باإليامن والتوحيد اإلهلي ال بد
أن يصل اإلنسان إىل مبتغاه ،وسعادته يف أمنه ْ
إن يف الدنيا أو يف اآلخرة(.((10
ومن أمثلة األحكام الرشعية الدالة عىل االهتامم باملوارد ومحاية البيئة:
1 .جواز تدخل الدولة حلامية املوارد يف شكل محى عام (املحميات).
2 .جعل ملكية املوارد االقتصادية املهمة ملكية عامة (مياه ،ومراعي ،ووسائل
الطاقة).
3 .النهي عن التبذير ،وحتريم اإلرساف.
4 .النهي عن تلويث املوارد ،ومنها املاء بمنع البول أو االغتسال يف املاء الراكد،
وقضاء احلاجة يف ظل الناس وطرقهم.
5 .األمر بإماطة األذى ،والنظافة للدُ ور والطرق واألفنية.
6 .النهي عن اإلفساد يف األرض ،ومنه إفساد البيئة.
7 .التشجيع عىل عامرة األرض بالزراعة والغرس ،وتنمية املوارد احليوانية
والسمكية.
8 .النهي عن قتل احليوان الذي ال حاجة حقيقة لقتله أو الرضر من وجوده.
وإذا كان االقتصاد الرأساميل هدفه هو أن حيقق كل فرد أكرب قدر من الربح
والكسب املاديني ،وغاية النشاط االقتصادي االشرتاكي هو أن حيقق كل جمتمع
أكرب قدر من الرفاهية والرخاء املادي ،فاملادة يف املذاهب والنظم االقتصادية كلها
مطلوبة لذاهتا َّ
كأن حقيقة العامل تنحرص يف ماديتها( ،((10وهذا ما خيتلف به االقتصاد
اإلسالمي كجزء من الترشيع اإلسالمي فهو «ال يفصل بني القاعدة األخالقية
والقاعدة الترشيعية ،وجيعل القاعدة األخالقية مدعمة للقاعدة الترشيعية»(((10؛
فام يعانيه العامل اليوم من ٍ
قلق ،إنام سببه العجز عن تبيني الوضع الصحيح للثروة
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من رسالة اإلنسان يف احلياة(.((11

المطلب الثالث :خصيصة شمولية نظر االقتصاد اإلسالمي للموارد والمستفيدين

الشمولية املقصودة هي شمولية فهم طبيعة املوارد ،وشمولية املستفيدين ،فهذه
أهم اخلصائص التي يمتاز هبا اإلسالم ونظامه االقتصادي عن بقية األنظمة يف
جمال نظرته للموارد االقتصادية ،وهذه النظرة هي الكفيلة بإعادة التوازن للبرشية،
ومعاجلة األزمات التي تعيشها البرشية كل يوم.
وأمهية هذه اخلصيصة يرجع إىل َّ
أن هلا دور كبري يف حماربة اليأس والقنوط ،وجتعل
اإلنسان عىل حالة نشاط يف كل األوقات يف االستخدام األمثل للموارد فال يفرت
وال يعجز.
فالنظرة الشمولية لالقتصاد اإلسالمي املتعلقة باملوارد متنع اعتبار الندرة هي
أساس املشكلة االقتصادية؛ ألن مشكلة الندرة تعنيَّ :
«أن املوارد االقتصادية غري
كافية إلشباع احلاجات االقتصادية الواقعة عليها .واألمر عىل هذا النحو يصطدم
بالعقيدة اإلسالمية»( ،((11وهذا املفهوم مرفوض؛ لتعارضه مع العقيدة اإلسالمية
(و َما ِم ْن َدا َّب ٍة ِف ْالَ ْر ِ
ض
التي تُؤمن بتكفل اخلَ َّل ِق الكَريم بعباده قال تعاىلَ :
إِ َّل َع َل اللَِّ ِر ْز ُق َها َو َي ْع َل ُم ُم ْس َت َق َّر َها َو ُم ْست َْو َد َع َها ك ٌُّل ِف ِكت ٍ
َاب ُمبِني)ٍ( ،((11وقال:
(وك ََأين ِمن داب ٍة َل َ ْت ِم ُل ِر ْز َقها اللَُّ ير ُز ُقها وإِياكُم وهو ِ
ِ
يم)( ،((11وقال
السم ُ
َ
َ ِّ ْ ْ َ َّ
يع ا ْل َعل ُ
َ ْ َ َ َّ ْ َ ُ َ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اتا ف َأ ْر َب َعة َأ َّيا ٍم
َ
اس م ْن َف ْوق َها َو َب َار َك ف َيها َو َقدَّ َر ف َيها َأ ْق َو َ َ
تعاىل(:و َج َع َل ف َيها َر َو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َمء ِر ْز ُقك ُْم َو َما تُوعَدُ َ
ني)( ،((11وقال عز
ون)( ،((11وقال
لسائل َ
َ
وجل(:و ِف َّ
َس َوا ًء ل َّ
تعاىلَّ :
ني)( ،((11( ((11ويف القرآن الكريم آيات تبطل
الر َّز ُاق ُذو ا ْل ُق َّو ِة ا َْلتِ ُ
(إن اللََّ ُه َو َّ
( ((11اخلويل ،الثروة يف اإلسالم ،ص.41
( ((11أبو غدة ،عبدالستار ،تطبيق القواعد الرشعية يف االقتصاد ،من ندوة التطبيقات اإلسالمية املعارصة ،جدة ،البنك اإلسالمي للتنمية ،املعهد
اإلسالمي للبحوث والتدريب ،الطبعة األوىل1420 ،هـ 2000 -م ،ج /1ص.51
( ((11سورة هود6 :
( ((11سورة العنكبوت60 :
( ((11سورة فصلت10 :
( ((11سورة الذاريات22 :
( ((11سورة الذاريات58 :
( ((11انظر :العويض ،رفعت ،عامل إسالمي بال فقر ،قطر ،سلسة كتاب األمة ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الطبعة األوىل1421 ،هـ-
2000م ،العدد  ،79ص .48
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للموارد والثروات(.((12
أيضا يف «القصور يف الوسائل املتاحة لإلنسان عن تسخري الكون
فتكمن املشكلة ً
ُ
للوصول إىل املوارد املمكن استخدامها إلشباع اإلنسان»( ،((12ولغياب أو ضعف
( ((11انظر :املرجع نفسه ،ص .127
( ((11سورة احلجر21 - 19 :
( ((12انظر :أبو غدة ،تطبيق القواعد الرشعية يف االقتصاد ،ج /1ص.51
( ((12سورة لقامن20 :
( ((12سورة إبراهيم34 - 32 :
( ((12انظر :الفنجري ،حممد ،اإلسالم واملشكلة االقتصادية ،الرياض ،دار الوطن ،الطبعة الثالثة1408 ،هـ1987 -م ،ص  .9والصدر ،حممدباقر،
اقتصادنا ،بريوت ،دار التعارف للمطبوعات ،الطبعة العرشون1408 ،هـ1987 -م ،ص.330
( ((12انظر :أبو غدة ،تطبيق القواعد الرشعية يف االقتصاد ،ج /1ص .52
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ِ
ِ
اس َو َأ ْن َب ْتنَا
قضية الندرة( ((11هي قوله
تعاىل(:و َْال ْر َض َمدَ ْدن َ
َ
َاها َو َأ ْل َق ْينَا ف َيها َر َو َ
فِيها ِمن ك ُِّل َش ٍء مو ُز ٍ
ني
ون (َ )19و َج َع ْلنَا َلك ُْم فِ َيها َم َع ِاي َش َو َم ْن َل ْست ُْم َل ُه بِ َر ِاز ِق َ
ْ َْ
َ ْ
ِ ِ
ش ٍء إِ َّل ِعنْدَ نَا َخ َز ِائنُ ُه َو َما ُنن َِّز ُل ُه إِ َّل بِ َقدَ ٍر َم ْع ُلو ٍم)(.((11
(َ )20وإ ْن م ْن َ ْ
وعىل هذا فيكون األصل هو الوفرة ،وال يصح استشهاد البعض بآيات البسط
ٍ
والقبض ،أو التقدير يف الرزق مع أهنا واردة يف شأن بعض اخللق ِ
وحل َك ٍم
فردية(.((12
كام َّ
أن التسخري ملا يف الساموات واألرض يعارض حصول الندرة بشكلها الشامل،
قال تعاىلَ ( :أ َل تَروا َأ َّن اللََّ س َّخر َلكُم ما ِف السمو ِ
ات َو َما ِف ْالَ ْر ِ
ض َو َأ ْس َب َغ َع َل ْيك ُْم
َّ َ َ
ْ َ ْ
َ َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نِعمه َظ ِ
ياد ُل ِف اللَِّ بِ َغ ْ ِي ع ْل ٍم َو َل ُهدً ى َو َل كت ٍ
اه َر ًة َو َباطنَ ًة َوم َن الن ِ
َاب
ََُ
َّاس َم ْن ُ َ
ُمنِ ٍري)(.((12
ٍ
موارد وال َأشكَال
فيكون السبب يف املشكلة االقتصادية هو اإلنسان نفسه ال قلة
ٍ
إنتاج ،وإنام قصور هذا اإلنسان وعجزه أو فساد سلوكه بالنسبة الستخدام املوارد؛
وذلك بإساءة استغالهلا االستغالل األمثل كام يف اآلية الكريمة( :اللَُّ ا َّل ِذي َخ َل َق
ات و ْالَر َض و َأن َْز َل ِمن السم ِء ماء َف َأ ْخرج بِ ِه ِمن ال َّثمر ِ
ِ
ات ِر ْز ًقا َلك ُْم َو َس َّخ َر
َ َ
َ
َ ََ
َ َّ َ َ ً
الس َم َو َ ْ
َّ
ِ
ِ
َلك ُُم ا ْل ُف ْل َك لت َْج ِر َي ِف ا ْل َب ْح ِر بِ َأ ْم ِره َو َس َّخ َر َلك ُُم ْالَ ْنَ َار (َ )32و َس َّخ َر َلك ُُم َّ
الش ْم َس
َوا ْل َق َم َر َد ِائ َب ْ ِ
ي َو َس َّخ َر َلك ُُم ال َّل ْي َل َوالن ََّه َار (َ )33و َآتَاك ُْم ِم ْن ك ُِّل َما َس َأ ْلت ُُمو ُه َوإِ ْن
ِ
وها إِ َّن ْ ِ
الن َْس َ
ان َل َظ ُلو ٌم َك َّف ٌار)( ،((12فقد وصف اهلل عز وجل
َت ُعدُّ وا ن ْع َم َة اللَِّ َل ُ ْت ُص َ
اإلنسان بأنَّه (ك َّفار) بالنسبة لربه ،و(ظلوم) بالنسبة ألخيه اإلنسان بسوء التوزيع
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تأثري البعد اإليامين واألخالقي دوره يف ظهور املشكلة االقتصادية ً
ممثل يف السفه
وسوء االستهالك (.((12
أن «املشكلة احلقيقية تكمن يف ِ
ِ
كام َّ
الغني غري ا ُمل َّ
رشد،
والفقر غري امل َعالج(،((12
فقريا.
فاحلل بيد اإلنسان نفسه سواء كان غن ًيا أو ً
وبالنسبة لشمول املستفيدين فله أوجه متعددة أبرزها اإليامن بشمول رزق اهلل
لكل املخلوقات .فاهلل عز وجل خلق اخللق ،وتكفل برزقهم كلهم من إنسيهم
(وك ََأ ِّي ْن ِم ْن َدا َّب ٍة َل َ ْت ِم ُل ِر ْز َق َها اللَُّ َي ْر ُز ُق َها َوإِ َّياك ُْم
وجنيهم وحيواهنم .قال تعاىلَ :
ِ
ِ
يم)(« ،((12أي :الباري تبارك وتعاىل قد تكفل بأرزاق اخلالئق
السم ُ
يع ا ْل َعل ُ
َو ُه َو َّ
كلهم قوهيم وعاجزهم ،فكم من دابة يف األرض ضعيفة القوى ضعيفة العقل ،ال
حتمل رزقها وال تدخره ،بل مل ْ
تزل ال يشء معها من الرزق ،وال يزال اهلل يسخر هلا
الرزق يف كل وقت بوقته ،اهلل يرزقها وإياكم ،فكلكم عيال اهلل القائم برزقكم كام
قام بخلقكم وتدبريكم ،وهو السميع العليم ،فال ختفى عليه خافية ،وال هتلك دابة
رزق ِمن السامء ِ
وم ْن
الرزاق َي ُ ْ
من عدم الرزق بسبب أهنا خافية عليه»( ،((12فاهلل هو َّ
(و َما َخ َل ْق ُت ِْ
ال َّن َو ْ ِ
الن َْس إِ َّل
األرض ،وهو الغني سبحانه عن عباده .قال تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
الر َّز ُاق
ل َي ْع ُبدُ ون (َ )56ما ُأ ِريدُ من ُْه ْم م ْن ِر ْزق َو َما ُأ ِريدُ َأ ْن ُي ْطع ُمون ( )57إِ َّن اللََّ ُه َو َّ
َّاس ا ْذك ُُروا نِ ْع َم َة
ُذو ا ْل ُق َّو ِة ا َْلتِ ُ
ني)( ،((12وال رازق إال هو سبحانه وتعاىلَ ( :يا َأ َُّيا الن ُ
ِ
ِ
ِ
الس َم ِء َو ْالَ ْر ِ
ض َل إِ َل َه إِ َّل ُه َو َف َأنَّى
اللَِّ َع َل ْيك ُْم َه ْل م ْن َخال ٍق َغ ْ ُي اللَِّ َي ْر ُز ُقك ُْم م َن َّ
ت ُْؤ َفك َ
ُون)(.((13
ويظهر هذا الشمول من فعل عمر ريض اهلل عنه بأرض اخلراج عندما فتح اهلل عىل
املسلمني أرض العراق والشام ،فأمر عمر بن اخلطاب بتقسيم األموال والسالح
بني العسكر ،وترك األرايض واألهنار بيد عامهلا ورضب عليهم فيها خراج ًا ،وهو
( ((12انظر :الفنجري ،اإلسالم واملشكلة االقتصادية ،ص.27
( ((12البعيل ،أصول االقتصاد اإلسالمي للبعيل ،ص.43
( ((12سورة العنكبوت60 :
( ((12تفسري السعدي ،مرجع سابق ،ص.635
( ((12سورة الذاريات58 - 56 :
( ((13سورة فاطر3 :
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( ((13انظر :ابن جعفر ،قدامة ،اخلراج وصناعة الكتابة ،العراق ،دار الرشيد ،الطبعة األوىل1981 ،م ،حتقيق :حممد الزبيدي ،ص.206
( ((13انظر :أبو يوسف ،يعقوب ،اخلراج أليب يوسف ،القاهرة ،املطبعة السلفية ،الطبعة السادسة1395 ،هـ1975 -م ،ص .25
( ((13ابن رجب احلنبيل ،عبد الرمحن ،االستخراج ألحكام اخلراج ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل ،1405 ،ص .16واخلزاعي ،عيل،
ختريج الدالالت السمعية عىل ما كان يف عهد رسول اهلل من احلرف ،بريوت ،دار الغرب اإلسالمي – بريوت ،الطبعة األوىل ،1405 ،حتقيق :إحسان
عباس ،ص..531
( ((13صحيح البخاري ،ج/2ص ،822رقم  .2209واألموال ،أبو عبيد،ص ،71رقم .143
( ((13سورة احلرش7 :
( ((13سورة احلرش10 :
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رأي أشار به عليه عيل بن أيب طالب ومعاذ بن جبل رضوان اهلل عليهام(.((13
أن من شمولية نظرة اإلسالم للموارد االقتصادية َّ
وفيه إشارة واضحة َّ
أن
حكرا عىل املسلم القادر عىل الكسب؛ ففيها حق
االستفادة من املوارد ليست
ً
أيضا غري املكتسب ،عندما علل عمر إبقاء األرض يف يد أصحاهبا ،وأخذ
للفقري ً
مقدار مايل معني منهم بقوله« :وما يكون للذرية واألرامل هبذا البلد وبغريها من
أرض الشام والعراق» ،فأيده الصحابة إىل ما ذهب إليه تب ًعا ملا َذك ََر(.((13
أيضا إىل حق األجيال القادمة يف املوارد ومنافعها ،فيجب أن يراعوا عند
وتشري ً
استخدام املوارد املتاحة .فال ُي ِ
رسف اجليل احلارض يف استخدام املوارد االقتصادية،
أو ت َُوجيهها إىل ما ال حيقق اخلري لكل األجيال.
فعندما طلب املسلمون الذين فتحوا العراق والشام من عمر ريض اهلل عنه أن
ُت َق َّسم بينهم «فقال له معاذ بن جبل ريض اهلل عنه :إذن واهلل ليكونن ما تكره .إنَّك
ْ
إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم يف أيدي القوم ثم يبيدون فيصري ذلك إىل
الرجل الواحد أو املرأة ،ثم يأيت من بعدهم قوم َي ُسدُّ ون يف اإلسالم َمسدً ا ،وهم ال
سع أوهلم وآخرهم فصار عمر إىل قول معاذ»( ،((13وقال
أمرا َي ُ
جيدون شي ًئا .فانظر ً
عمرَ :لو َل ِ
ِ
ني ما َفت َْح ُت َق ْر َي ًة إال َق َس ْمت َُها بني َأ ْهل َها كام َق َس َم النبي صىل
آخ ُر ا ُْل ْس ِل ِم َ
ْ
ب(.((13
اهلل عليه وسلم َخ ْي َ َ
وكانت حجة عمر يف عدم تقسيم األرايض بني الغانمني َّ
أن مل ْن سيأيت من املسلمني
نصي ًبا من الفيء ،والذي ذكر اهلل تعاىل ملن الفيء يف قوله تعاىلَ ( :ما َأ َفا َء اللَُّ َع َل
رسولِ ِه ِم ْن َأ ْه ِل ا ْل ُقرى َف ِل َّل ِه َولِلرس ِ
ول ،((13()...فجعل ملن سيأيت من املسلمني
َّ ُ
َ
َ ُ
ِ
نصي ًبا مع املهاجرين واألنصار؛ َّ
(وا َّلذي َن
ألن اهلل تعاىل ذكرهم بعدهم بقولهَ :
َجا ُءوا ِم ْن َب ْع ِد ِه ْم ،((13()...و َق َال عمر للصحابة الفاحتني« :قد أرشك اهلل الذين
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بقيت
يأتون من بعدكم ِف هذا الفيء ،فلو قسمته مل يبق ملن بعدكم يشء ،ولئن ُ
الراعي بصنعاء نصي ُبه من هذا الفيء ودمه ِف وجهه»(.((13
ليبلغن
َ
ِ
ِ
توفري
رضورة
ولشمولية وظيفة املوارد يف تأمني احتياجات الدولة ،وملا هناك من
ٍ
موارد ملصالح الدولة العامة من جتهيز اجليوش وعطاءات اجلنود أشار إىل حق
الدولة املمثلة للمجتمع من هذا اخلراج عندما قال« :أرأيتم هذه الثغور ،البد هلا
من رجال يلزموهنا ،أرأيتم هذه املدن العظام  -كالشام واجلزيرة والكوفة والبرصة
ومرص  -البد هلا من ْ
أن تُشحن باجليوش ،وإدرار العطاء عليهم .فمن أين يعطى
هؤالء إِ َذا قسمت األرضون والعلوج؟»(.((13
وتصل درجة شمولية دائرة املستفيدين من اآللية اإلسالمية يف االستفادة من
املوارد إىل أن تصل إىل منحى مل ُيسمع به يف التاريخ؛ فقد تعدت دائرة اإلنسانية إىل
دائرة أوسع ،وهي دائرة حق بقية املخلوقات يف االستفادة من املوارد كاحليوانات،
حتى وصل أثرها إىل توجيه بعض املوارد إىل إشباع حاجات اجلن أيض ًا .ففي
حق اجلن ما جاء من النهي عن االستنجاء بالعظم والروث كام قال رسول اللَِّ
[ل تَس َتنْجوا بِالرو ِ
ث وال بِا ْل ِع َظا ِم فإنه َزا ُد إِ ْخ َوانِك ُْم من
َّ ْ
صىل اهلل عليه وسلمُ ْ َ :
ِْ
َّب عىل إشباع حاجته غفران الذنوب ،ودخول
ال ِّن]( ،((13وأ َّما احليوان فقد َرت َ
اجلنة كام جاء َأ َّن َر ُس َ
ول اللَِّ صىل اهلل عليه وسلم قالَ [ :ب ْين ََم َر ُج ٌل َي ْم ِش بِ َط ِر ٍيق
ْاشتَدَّ عليه ا ْل َع َط ُشَ ،ف َو َجدَ بِ ْئ ًرا َفن ََز َل فيها َف َ ِ
ب َي ْل َه ُث َي ْأك ُُل
ش َب ُث َّم َخ َر َج ،فإذا َك ْل ٌ
ب من ا ْل َع َط ِ
ال َّث َرى من ا ْل َع َط ِ
ش ِم ْث ُل الذي كان
الر ُج ُل :لقد َب َل َغ هذا ا ْل َك ْل َ
ش ،فقال َّ
ِ ِ
َب َل َغ ِمنِّيَ ،فن ََز َل ا ْلبِ ْئ َر َف َم َ َ
ب َف َشك ََر
ل ُخ َّف ُه َما ًء ُث َّم َأ ْم َس َك ُه بِفيه حتى رقى َف َس َقى ا ْل َك ْل َ
اهلل له َف َغ َف َر له .قالوا :يا َر ُس َ
ول اللَِّ َوإِ َّن لنا يف هذه ا ْل َب َه ِائ ِم َلَ ْج ًرا ،فقال :يف كل
ٍ
ٍ
رتب
النَّ َة]( ،((14ويف املقابل َّ
كَبِد َر ْط َبة َأ ْج ٌر]( ،((14ويف رواية [ َف َشك ََر اللَُّ َل ُه َف َأ ْد َخ َل ُه ْ َ
( ((13انظر :أبو يوسف ،اخلراج ،ص.24
( ((13انظر :أبو يوسف ،اخلراج ،ص.25
( ((13سنن الرتمذي ،ج/1ص ،29رقم .18وقريب من لفظه يف صحيح مسلم ،ج/1ص  ،332رقم.450
( ((14صحيح البخاري ،ج/2ص ،870رقم .2334وصحيح مسلم ،ج/4ص ،1761رقم.2244
( ((14الزيادة يف صحيح ابن حبان ،ج/2ص ،301رقم .543وقال األلباين :حسن صحيح ،صحيح الرتغيب والرتهيب ،ج/2ص  ،558رقم
.2276
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( ((14صحيح البخاري ،ج/3ص ،1205رقم .3140صحيح مسلم ،ج/4ص ،2110رقم.2242
( ((14مسند أمحد بن حنبل ،ج/5ص ،364رقم .23232وسنن أيب داود ،ج/3ص ،278 ،رقم  .3477وسنن ابن ماجه ،ج/2ص،826
رقم .2472وصححه األلباين يف مشكاة املصابيح ،ج  /2ص ،179رقم.3001
( ((14أبيض بن محال بن مرثد بن ذي ُحليان بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك املأريب السبائي ،ويقال أنه من األزد ،وقال البخاري وابن السكن:
له صحبة وأحاديث يعد يف أهل اليمن .وروى الطرباين أنه وفد عىل أيب بكر ملا انتقض عليه عامل اليمن ،فأقره أبو بكر عىل ما صالح عليه النبي صىل اهلل
عليه وسلم من الصدقة( .انظر :اإلصابة ج/1ص .23واالستيعاب ،ج/1ص.)138
( ((14أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ،ج/1ص ،278رقم  .809وسنن أيب داود ،ج/3ص ،174رقم .3064سنن الرتمذي ،ج/3ص،664
رقم .1380وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود ،ج/2ص ،265رقم.3064
( ((14سنن البيهقي الكربى ،ج/6ص.149
( ((14انظر :املباركفوري ،حممد ،حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،الطبعة األوىل1410 ،هـ 1990 -م ،ج/4
ص.527
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استحقاق النار ملن منع احليوان من إشباع حاجته من الطعام والرشاب فعن النبي
صىل اهلل عليه وسلم أنه قالَ [ :د َخ َل ْت ا ْم َر َأ ٌة الن ََّار يف ِه َّر ٍة َر َب َطت َْها فلم ُت ْط ِع ْم َها ومل
تَدَ ْع َها ت َْأك ُُل من َخ َش ِ
اش األرض](.((14
أيضا  -غري مسبوق من النظرة الشمولية للموارد ،وهو منع
ويبقى ُبعدٌ آخر ً -
املنافع العامة من ْ
توسيع لقاعدة
أن تكون ملك ًا لشخص واحد ،ويف هذه النظرة
ٌ
وتطبيق لفلسفة اإلسالم يف التقارب
ورفع للحرج عن الناس،
توزيع الثروة،
ٌ
ٌ
بني الناس يف مستوى املعيشة ،كام يدل عليه حديث النبي صىل اهلل عليه وسلم:
ث .يف الكأل وا َْل ِ
ون ُشكَاء يف َث َل ٍ
ِ
اء َوالن َِّار]( ،((14وحديث َأ ْب َي َض بن
َ
[ا ُْل ْسل ُم َ َ ُ
ح ٍ
ال(َ [ ((14أ َّن ُه َو َفدَ إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم َي ْس َت ْقطِ ُع ُه ا ْلِ ْل َح ،فاقطعه إِ َّيا ُه .فقال
َ َّ
ِ
له َر ُج ٌل :يا َر ُس َ
ول اللَِّ تَدْ ِري ما َأ ْق َط ْع َت ُه؟! ا َْلا َء ا ْلعدَّ َ ،ف َأ ْر َج َع ُه منهَ .و َس َأ ْل ُت ُه :ما
ُيمى ِمن األَر ِ
اف ِ
اك؟ قال :ما مل َت ْب ُل ْغ ُه َأ ْخ َف ُ
اإلبِ ِل]( ،((14قال األصمعي :املاء العدَّ
َ َ
َْ
الدائم الذي ال انقطاع له وهو مثل ماء العني وماء البئر(.((14
فمنع إقطاع مثل هذه األشياء التي حيتاجها عامة الناس حيقق توزي ًعا عادالً للثروة
من حيث منع متلكها ألفراد مع بقاء منفعتها عامة ِّ
لكل الناس .واملراد من احلمى
ٍ
ألحد ْ
أن خيصه،...
هنا اإلحياء؛ إذ احلمى املتعارف (احلمى اخلاص) ال جيوز
وفيه دليل عىل َّ
أن اإلحياء ال جيوز بقرب العامرة؛ الحتياج أهل البلد إليه لرعي
مواشيهم ،وإليه أشار بقوله :ما مل تنله خفاف اإلبل(.((14
وثاين صور هذا الشمول بالنسبة الكتساب موارد جديدة أن اهلل عز وجل جعل لنا
أسبا ًبا معنوي ًة للرزق باإلضافة لألسباب املادية يف طلب الرزق ،فتشمل أسباب
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الرزق املادية كاستغالل املوارد بالعمل أسبا ًبا معنوية هلا دورها يف تنمية املوارد
احلسية ،ونذكر منها عىل سبيل املثال وليس احلرص التوبة واالستغفار ،والتقوى،
والتوكل عىل اهلل ،وصلة األرحام ،وغريها من العبادات القلبية والعمليةً .
فمثل
ِ
اس َت ْغ ِف ُروا َر َّبك ُْم إِ َّن ُه ك َ
الس َم َء
جاء يف االستغفارَ ( :ف ُق ْل ُت ْ
َان َغ َّف ًارا (ُ )10ي ْرس ِل َّ
ٍ
َع َل ْيكُم ِمدْ رارا (َ )11و ُيم ِد ْدكُم بِ َأم َو ٍ
ي َع ْل َلك ُْم
ال َو َبنِ َ
ي َع ْل َلك ُْم َجنَّات َو َ ْ
ني َو َ ْ
ْ َ ً
ْ ْ
ْ
َأ ْنَ ًارا)(« ،((14أي :إذا تبتم إىل اهلل واستغفرمتوه وأطعتموه َك َّث َر ِ
الر ْز َق عليكم
وأسقاكم من بركات السامء ،وأنبت لكم من بركات األرض ،وأنبت لكم الزرع،
وأدر لكم الرضع ،وأمدكم بأموال وبنني ،أي :أعطاكم األموال واألوالد ،وجعل
َّ
لكم جنات فيها أنواع الثامر ،وخللها باألهنار اجلارية بينها»( ،((14وجعل الرزق
أيضا مور ًدا اقتصاد ًيا ملن قام هبا أال
رب ً
ً
أيضا يف عبادة هلا ُبعد اجتامعي ،ولكنها ُت ْعت ُ
وهي صلة األرحام فقد جاء عن َر ُس َ
س ُه
ول اللَِّ صىل اهلل عليه وسلم أنَّه قال[ :من َ َّ
ح ُه]( ،((15وبسط الرزق توسيعه
َأ ْن ُي ْب َس َط له يف ِر ْز ِق ِه أو ُين َْس َأ له يف َأ َث ِر ِه َف ْل َي ِص ْل َر ِ َ
وكثرته ،وقيل الربكة فيه»(.((15
وهناك وجه آخر يدلل عىل مفهوم شمولية النظرة للموارد االقتصادية خارج
اإلطار املادي أال وهو تضاعف املورد احليس نفسه بسبب غري مادي كالربكة(،((15
ِ
ِ
اس ِم ْن َف ْو ِق َها َو َب َار َك
وقد ذكر اهلل عز وجل الربكة يف قوله تعاىلَ :
(و َج َع َل ف َيها َر َو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني)(« ،((15بارك فيها باألشجار
لس ِائ ِل َ
يها َو َقدَّ َر ف َ
ف َ
اتا ِف َأ ْر َب َعة َأ َّيا ٍم َس َوا ًء ل َّ
يها َأ ْق َو َ َ
والثامر واحلبوب واألهنار وقيل الربكة فيها أن ينمي فيها الزرع فتخرج احلبة
حبات والنواة نخلة( ،((15فتكون الربكة بوجود املوارد االقتصادية ،ثم الربكة
بمضاعفة ثمرة املورد االقتصادية أو ثمرة العمل الواقع عىل نفس املوارد ،وهذا
مما يعلمه عامة الناس من أنَّه قد يكون هناك اثنان يعمالن نفس العمل ،ولكن
( ((14سورة نوح12 - 10 :
( ((14تفسري ابن كثري ،ج/4ص.426
( ((15صحيح البخاري ،ج/2ص ،728رقم .1961وصحيح مسلم ،ج/4ص ،1982رقم.2557
( ((15النووي ،رشح صحيح مسلم ،ج/16ص.114
( ((15انظر :اخلويل ،الثروة ،ص.36
( ((15سورة فصلت10 :
( ((15اجلوزي ،زاد املسري يف علم التفسري ،ج/7ص.244
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جوانب احلياة البرشية ،وحتى وصل تأثري شمولية الرزق يف اإلسالم للروح
أيضا ،فقد جعل هلا نصي ًبا من الرزق ،وهو أنجع وسيلة يف ختفيف مادية املوارد
ً
االقتصادية الني قام عليها علم االقتصاد احلديث ،وإيصال اإلنسان إىل درجة
التوازن االقتصادي حس ًيا ومعنو ًيا.
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نتيجة وثمرة عمل األول تزيد عن الثاين أو العكس ،ويف الفكر الوضعي ال جيد
تفسريا ،ولكن عند املسلمني هلا تفسري أال وهي الربكة من اهلل عز وجل.
هلا
ً
َّ
إن شمولية الرزق للموارد احلسية واملعنوية ،هلو دليل عىل شمولية اإلسالم لكل
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الخاتمة
من املفاهيم والنامذج االقتصادية احلديثة نموذج االقتصاد األخرض ،وهو بشكل
عام اقتصاد يركز عىل التعامل األمثل مع املوارد االقتصادية ،ويشهد تراب ًطا بني
ً
وحتول يف عمليات اإلنتاج وأنامط اإلنتاج واالستهالك
االقتصاد واملجتمع والبيئة،

يؤدي إىل تنشيط االقتصاد وتنويعه ،بام حيقق احلد من الفقر والعدالة يف التوزيع،
وحتقيق التنمية املستدامة من خالل تشجيع االستثامر يف البيئة ،وهناك توجه عاملي

العتامد نموذج االقتصاد األخرض رسميا ،وقد بدأت بعض دول العامل يف تطبيقه.
وقد ظهرت أفكار نموذج االقتصاد األخرض يف هناية القرن العرشين كاستجابة
إجيابية إليقاف تداعيات استنزاف املوارد الطبيعية ،وكحامية بيئية للمشاكل التي
طرأت عىل البيئة واملوارد واألرض.

واالقتصاد اإلسالمي هيتم بمفاهيم االقتصاد األخرض ،ويويل االقتصاد األخرض
حيزا كبريا يف أدبياته ،ويتضح ذلك يف هذا البحث من خالل النتائج التالية:

1.هيتم االقتصاد اإلسالمي بمفاهيم االقتصاد األخرض من خالل اهتاممه
بالبيئة ومواردها ومنع الفساد واإلفساد للبيئة بصوره املختلفة.

2.للموارد الطبيعية قيمة عند املسلم ،وعالقة حمبة وارتباط تكاميل وفق
مفهوم االستخالف لإلنسان يف األرض.

3.ينتظم استخدام املسلم للموارد وفق ميزان اهلل من التوازن والتوسط وعدم
اإلرساف يف اإلنتاج واالستهالك.

4.للموارد رسالة دينية واقتصادية وهي أن تستغل يف إقامة الدين ،وأن تعمر
األرض هبا باخلري واحلق وما فيه منفعة الناس.

5.وجود حيز ترشيعي وتطبيقي يمكن من حتقيق هذه القواعد واألسس إىل
آليات تنفيذية ،ويضمن هلذا التصور الديمومة والثبات ،ويؤمن قدر كبري
من الرقابة الذاتية حلامية واحلفاظ عىل مفاهيم االقتصاد األخرض.
68

العدد ()15

أبريل  2021م ـ دولة قطــر

69

أسس وخصائص االقتصاد
األخرض يف االقتصاد اإلسالمي

6.يمتاز االقتصاد اإلسالمي يف مراعاته وشموله للمستفيدين من املوارد
الطبيعية واالقتصادية من أصحاب احلاجة واألجيال احلالية والقادمة
وعموم املخلوقات.
ويمكن حتويل هذه األدبيات إىل قوانني وأدوات تنفيذية حتمي البيئة وتدفع املسلم
نحو اإليامن والعمل بمفاهيم التنمية املستدامة ،وتستمد قوهتا من االلتزام الذايت
بتوجيهات الرشيعة اإلسالمية لدى املسلمني ،ولذا يويص الباحث بـ:
تقنني مفاهيم االقتصاد اإلسالمي املتعلقة بالبيئة ومحايتها ،ووضعتصورات عملية لتحويل هذه املفاهيم من اجلانب النظري إىل التطبيقي.
إقامة مؤمتر حول االقتصاد األخرض يف االقتصاد اإلسالمي ،املفاهيموالتصورات العملية.
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