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إلى ......أول قائد للفكر االقتصادي  ........وخٌر مؤسس للعدالة اإلنسانٌة
إلى ...من رفض التمٌٌز الطبقً والعنصري ...وطبق المساواة والعدالة االقتصادٌة
إلى........
والى .....

النبً االكرم محمد (صلى هللا علٌه واله وسلم)
من سار على نهجه تلمٌذه وامٌنه وباب مدٌنة العلم
أمٌر المؤمنٌن االمام علً بن ابً طالب

إلى  ......من علمنً أن االعمال الكبٌرة .....ال تتم اال بالصبر والعزٌمة واالصرار
إلى .......شالل الدفء ومالذ االمان ....
أبً انزل هللا على قبره النور والسرور
إلى  ....خٌمة الحنان وغٌمة المكان ....الى روضة الحب وٌنبوع الحنان..
أمً اقرها هللا جوار المصطفى واله االبرار
إلى....

من تقاسم معً مشوار حٌاتً...........الى من اعطانً حقه
فً وقتً وجهدي ..............زوجً
إلى قنادٌل دربً وسندي فً كل حٌاتً  .....اخوتً
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شكر وثناء
الحمد هلل الذي جعل الشكر مفتاحا ً لذكره والصالة والسالم علال خٌر خلقه
نبٌه الصادق األمٌن وآله الطٌبٌن الطاهرٌن وصحبه الغر المٌامٌن.
وانا على مشارف نهاٌة رحلة بحثً هذا ال ٌسعنً اال أن اتقدم بعظٌم
الشكر والعرافان إلى أستاذي المشرف الدكتور ((أحمد علٌوي)) على رعاٌته
ودعمه ومساندته لً طٌلة فترة البحث والتً كان لها األثر الكبٌر فً
التخفٌف من صعوبات ومشقات العمل واتقدم بوافر الشكر والتقدٌر الى
عمٌد كلٌة العلوم االسالمٌة الدكتور ((محمد جواد الطرٌحً)) الراعً االول
لطالب الدراسات العلٌا فً تذلٌل مشاق وصعوبة استمرار البحث
وكذلك صاحب الفضل والعرفان االستاذ الدكتور رئٌس قسم
الشرٌعة(( .....باسم محمد حسٌن الخٌكانً)).
والى استاذي الفاضل الذي ارشدنً الى الكتابة فً هذا الموضوع
ومن ساعدنً فً تذلٌل الكثٌر من مشاق البحث
((الدكتور علً جمٌل الخرسانً))
والٌغنٌنً أن اشكر لجنة المناقشة وكل من ساهم وقدم الكثٌر من
المساعدة والجهد لٌصل هذا البحث الى مطافه األخٌر.
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املـقـدمـة
بسم اهلل الرمحن الرحيم
الحمد هلل الذي ال يبمغ مدحتو القائموف وال يحصى نعمائو
العادوف وال يؤدي حقو المجتيدوف وصمى اهلل عمى المبعوث
برحمتو ىاديا ومبش اًر ونذي اًر وداعياً إلى اهلل بإذنو وسراجاً مني ار
إبي القاسـ حبيبي محمد (صمى اهلل عميو وآلو وسمـ) وعمى
وليو الوصي االميف عمي امير المؤمنيف ()
وبعد.......
فالفكر االقتصادي االساس الذي انطمؽ منو البناء
االقتصادي ألي اقتصاد وسواء اكاف عالمياً أـ محمياً ومف
الحقائؽ العممية الثابتة أف االفكار االقتصادية ما ىي اال نتيجة
تمخضت عنيا تجربة مف تجارب الشعوب التي يمكف
االستفادة منيا فمنذ أف وجد اإلنساف وىو يسعى ويكافح مف
أجؿ البقاء وتعمير األرض التي أستخمؼ فييا مستعيناً بكؿ ما
حباه اهلل مف مقومات البقاء والتطور الذي انبثقت نتيجتو،
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مناىج اقتصادية تختمؼ مف الناحية النظرية والعممية والمحتوى
مف نظاـ إلى آخر فمنيا النظاـ االقتصادي الحر ،ومنيا
االشتراكي ،ومنيا المختمط المستمد أفكاره ومبادئو مف النظاميف
االشتراكي ،والرأسمالي ،ومنيا النظاـ االسالمي الذي يختمؼ
عف كؿ االنظمة االقتصادية الوضعية مف حيث مصدرية
المعرفة واالسس والمبادئ االخالقية العالمية التي تتالءـ
بمطابقة الجعؿ التكويني والجعؿ التشريعي ليذا اإلنساف ،ومف
أدبيات ىذه العموـ الرفيعة المستوى استمد األماـ( )فكره
االقتصادي وذلؾ مف خالؿ تحميؿ دقيؽ وأميف لمعموـ التي
استمدىا مف مصدريو المعرفة االليية المتمثمة بالكتاب والسنة
النبوية الشريفة ،فأىـ ما يميز فكر اإلماـ( )االقتصادي في
جميع سموكياتو االقتصادية انطالؽ ىذا السموؾ مف العمـ
والمعرفة ومخافة اهلل وكسب رضاه
العممية التنموية.
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والعالقة التي تحكـ اإلنساف في جميع

نشاطاتو في

الدورة االقتصادية عالقة ثالثية االبعاد ما بيف اهلل واالنساف
والطبيعة.
وفمسفة اإلماـ( )في السياسة المالية واالقتصادية
والتوزيعية

واالستيالكية وستراتيجية الفقر والفساد المالي

واإلداري واألزمة المالية تنطمؽ مف نظرة مفادىا أف الممؾ هلل
وأف الموارد موجودة ومتوافرة وما عمى اإلنساف اال أف يبذؿ
جيده

الفكري والعممي الستخراج ىذه الموارد واستعماليا

االستعماؿ االمثؿ وأف عممية التوزيع ىي مف ثمار التنمية
االقتصادية وال يتحقؽ االستقرار االقتصادي دوف تكامؿ نظرية
التوزيع مع التنمية االقتصادية الشاممة واضعا ضماف التوازف
والعدالة االجتماعية في التوزيع معمنا أف الحرماف والفقر
واالنحراؼ واليالؾ االقتصادي والفساد اإلداري والمالي نابع مف
سوء التوزيع وأف الثروة في نظر اإلماـ ( )ىدفاً ال غاية
فيي ىدؼ إلشاعة الرفاىية واليسر في المجتمع مع مراعاة
الجانب المادي والعقائدي والروحي لمحور التنمية االقتصادية
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( االنساف) بما يتطابؽ والمصمحة العامة
السموكيات االقتصادية المسخرة

وجعؿ

امتداد

لإلنساف في عمارة األرض

امتداداً أخروياً مما اقتضى اعطاء فكرة الواقعية في التطبيؽ
لطروحاتو االقتصادية ونجاح جميع النشاطات االقتصادية
ونقص قانوف تناقص المنفعة وال نيائية الرغبات االنسانية
وتوجيو سموكيات اإلنساف لتحقيؽ الرشد االقتصادي بضوابط
ومحددات معينة.
وأىـ ما تميزت بو اقوالو أنيا تخاطب في ذلؾ الوقت
عقوال ليا قدر محدد مف المعرفة والغوص فييا يكشؼ لنا لغة
الخطاب مضاميف المعرفة لألجياؿ التي تمي عصره.
وتيرز أهمية الدراسة في االتي-:
 -1إف دراسة الفكر اإلقتصادي عند اإلماـ ( )تؤكد
وتمقي الضوء عمى أسبقية

اإلماـ ( )في وضع

أسس لبنات الفكر االقتصادي .
 -2ألف أفكاره االقتصادية امتداد مف الفكر اإلسالمي الخالد
ومصدريتو التي تصمح لمتطبيؽ في أي زماف ومكاف.
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 -3ليس الغرض مف الدراسة القيمة التػاريخية فحسب بؿ
ألجؿ التمسؾ باألصوؿ والمبادئ االقتصادية التي
اعتمدىا في اإلصالح االقتصادي مما أدى إلى نجاح
اطروحاتو وتميزىا وسبقيا عمى كؿ مف جاء بعده مف
االقتصادييف رغـ الصعوبات التي واجيتو واالستفادة
منيا كمنيج لإلصالح االقتصادي وامكانية تطبيقو في
الوقت الحالي.
أما اسباب اختيار الموضوع فهي:
 .1تسميط الضوء عمى فكر اإلماـ ( )االقتصادي
وتحميمو وابراز فكره وتميزه عف الفكر االقتصادي
الوضعي.
 .2حاجة الفكر اإلقتصادي إلى التأصيؿ العممي الصحيح
البعيد عف االزمات االقتصادية.

5

المقدمة..........................................................................................

.......

جج

فرضية البحث-:
فكر اقتصادياً ريادياً ممكف اف
اف اإلماـ ( )يممؾ اً
يكوف منيجاً تطبيقياً يقتدى ويحتذى بو في جميع األزمنة
واألمكنة .
منهجية البحث
اعتمدت منيجية البحث المنيج التحميمي االستنباطي و
االستقرائي لعرض موضوع الدراسة ومعالجتو .
مدخال ٍ
ٍ
عاما دوف
فقد استعرضت حياة اإلماـ ( )في
الخوض في أدؽ التفاصيؿ إلف البحث لـ يخصص ليذا الشأف
وذكرت مف الحياة مالو مساس بموضوع الدراسة.
وأحالت الباحثة القارئ الى المراجع لغرض معرفة أدؽ
التفاصيؿ عف شخصية اإلماـ (.)
ولغرض توحيد المفظ وعدـ االطالة والتكرار ذكرت لفظ
اإلماـ ( )أو قولو ( )في سرد أقوالو إشارة إلى اإلماـ
عمي بف ابي طالب(. )
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ولكوف أقواؿ وارشادات اإلماـ ( )وىو سيد البمغاء
احتممت بيف جنباتيا

أكثر مف معنى في مضامينيا كررت

األقواؿ بحسب مضمونو والحقتو بموضوعو المخصص وما
ذكرت احالتو في موضع معيف لـ أكرر االحالة في المواضع
األخرى ،لغرض عدـ التكرار.
اما الصعوبات التي واجيتني في معالجة ومتابعة قضايا
البحث فتركزت في تشعب موضوع الدراسة وتعدد جوانبو مع
تعدد المصادر وكثرتيا في جوانب اخرى مف حياتو واالحاطة
بيا محاؿ واالختصار عمى بعضيا يولد الخمؿ وسعة البحث
التستوعبيا.
وكما أف كؿ جانب مف جوانب موضوع الدراسة يحتاج
إلى اإلحاطة بو كتب ومجمدات وبموغ االختصار فيو بشؽ
االنفس.
عمما أف تقصي أقواؿ اإلماـ ( )االقتصادية غير
محصورة في كتب معينة بؿ ىي مبثوثة بيف األسطر والكتب

7
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المتنوعة وتنقيبيا والبحث عنيا يحتاج إلى جيد ووقت ال
يستياف بو وحاولت الباحثة بقدر تعمؽ البحث االلماـ بذلؾ .
وقد جعمت البحث في خمسة فصوؿ كؿ فصؿ في ثالثة
مباحث وكؿ مبحث في ثالثة مطالب مع خاتمة واستنتاجات
ووصايا كما مبيف في محتويات البحث .وهذا جهدي وارجوا من
اهلل القبول

8
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انفصم األول
حٍاج اإلياو عهً( )وانسريج انذاتٍح
تمييد
يتناكؿ ىذا الفصؿ عرض السيرة الذاتية لإلماـ عمي( )كما يتعمؽ بيا مف
نسبو كصفاتو الخمقية كالجسدية ككناه كالقابو كالتي تمثؿ صفاتو الشخصية معرجيف
بذلؾ إلى الكقكؼ عمى كاقعة الكالدة كمحاكليف معرفة شيء مف قبس حياتو
الشخصية ككراماتو كصكالن إلى ما افرزه عمـ اإلماـ ( )كنشأتو كأثر المدرسة
المحمدية في تككيف شخصيتو كما تركو مف مصنفات كنتاجات فكرية كعممية كسيتـ
تككيف تصكر عاـ عف فضؿ جامعة اإلماـ عمي ( )الفكرية كما أنتجتو مف عمماء
كركاة لحديثة غير متناسيف بذلؾ فضائؿ اإلماـ ( )ككؿ ذلؾ سيككف مدخال
عامان لمعرفة شخصية اإلماـ دكف الخكض في ادؽ التفاصيؿ ألف البحث لـ
يخصص لذلؾ كلكف في نفس الكقت سكؼ أحيؿ الباحث إلى المراجع كالمصادر
لمعرفة التفاصيؿ بأدقيا عف حياتو كلتحقيؽ غاية الفصؿ ضمنتو في ثالثة مباحث
كما يأتي:
المبحث ال ول :السيرة الذاتية لألمام عمي وكراماتو.
المبحث الثاني :المنابع الفكرية ونتاجو الفكري.
المبحث الثالث :أصحابو ورواة حديثو وفضائمو .

ٗ
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املثحث االول
انسريج انذاتٍح نألياو عهً ()

السيرة الذاتية لشخصية اإلماـ ( )منذ كالدتو كحتى استشياده  ،بما في
ذلؾ الكقكؼ عند نسبو كما كاف يمقب بو مف كنى كألقاب ،كمالو مف كرامات،
سيككف مدخال ألطار عاـ لمشخصية مكضكع الدراسة في ىذا المبحث .كستأخذ
الباحثة بنظر االعتبار أف ىذه الدراسة ال تيدؼ إلى اإلحاطة بأدؽ تفاصيؿ حياة
ىذه الشخصية كأنما نأخذ منيا القدر الكافي لخمؽ تصكر عاـ لمشخصية استنادان إلى
يفاء لمتطمبات المنيج
ما تكافر لنا مف مصادر دكف الدخكؿ في التفاصيؿ الدقيقة كا ن
العممي سيككف المبحث في ثالثة مطالب .

المطمب الول :نسبو وصفاتو الخمقية والجسدية وكناه والقابو.
المطمب الثاني :والدتو
المطمب الثالث :كراماتو

َُ
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املطهة األول
نسثو وتعض صفاتو وكناه وانقاتو
الخمقية
في ىذا المطمب سنحاكؿ ذكر نسب اإلماـ ( )كذكر صفاتو ى

كالجسدية كصكال إلى بعض الكنى ،كاأللقاب التي تمثؿ صفاتو كشخصيتو كسنأخذ
منيا عمى كثرتيا ما يتناسب كمكضكع البحث كما سيأتي-:
(ُ) 

اوالً :أسمو ونسبو-

عمي بف أبي طالب بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ بف قصي بف كالب ابف
مرة بف كعب ،بف لؤم ،بف غالب ،بف فير بف مالؾ بف النضر بف كنانة ،بف خزيمة
ابف مدركة ،بف العباس ،بف مضر ،بف نزار ،بف عدناف.

(ُ)

جامع السيرة النبكية ،احمد بف محمد بف عمي بف سعيد بف حزـ االندلسي القرطبي (ت

ْٔٓق)  ،ط (دار الكتب العممية – بيركت) .ِ/ُ :،

 -ذخائر العقبى في مناقب ذم العشرة  ،محي الديف بف احمد بف عبد اهلل الطبرم

(تْٗٔق)  ،مكتبة القدس – دار الكتب المصرية – القاىرة ،ط (ُّٔٓق): ،
ُ.ُٖٔ/

 كانظر سيرة اإلماـ عمي بف أبي طالب كالخطبتاف مف األلؼ كالخالية مف النقطة ،عميمحمد عمي دخيؿ ،دار الكتاب المبناني – بيركت ،طُ(ُْٕٗ).ُِ،ُّ ،ُُ ،ٗ :،



كالثابت اف ساللة أجداد اإلماـ ( )مجمع عمى شرفيا كسيادتيا كعمك مقاميا ال يخالؼ احد

مف العرب في ذلؾ كالينازع في ذلؾ منازع مف القبائؿ تكارثكا الشرؼ كابر عف كابر كقد شيدت
بذلؾ االثار كاألخبار -أنظر :جكىر المطالب في مناقب اإلماـ عمي بف أبي طالب  ،شمس
الديف ابي البركات محمد بف محمد بف أحمد الدمشقي الباعكني ،تح محمد باقر المحمكدم،

دانش -مجمع أحياء الثقافة اإلسالمية طُ (ُُْٓق) ،
ُُ

ُ.ِٕ/
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أمـــــــو-فيي فاطمة بنت أسد بف ىاشـ بف عبد مناؼ بف قصي إلى اخر النسب فيي
تمتقي في النسب نفسو ألبيو في عدناف.

(ُ)

ثانيا :صفات اإلمام الخ ْمقية والَ َخمقّية-:
قاؿ كاصفكا اإلماـ عمي بف أبي طالب ( ،)كمنيـ صاحب ذخائر
العقبى أنو كاف في تماـ الرجكلة ،ربعة القامة أميؿ إلى القصر ،أسمر شديد السمرة
أبيض المحية طكيميا ،أدعج العينيف في سعة حسف الكجو كاضح البشاشة كثير
التبسـ أغيد كأف عنقو أبريؽ فضة عريض المنكبيف ليا مشاشو كمشاش السبع
الضارم تبيف عضده مف ساعده بؿ أدمجا إدماجا شش الكفيف ،أبجر ،يميؿ إلى
السمنة في غير افراط ضخـ عضمة الساؽ دقيؽ مستدقيا ،ضخـ عضمة الذراع،
دقيؽ مستدقيا ،يتكفأ في مشيتو عمى نحك مشية النبي.

(ِ)

(ُ)

انظر سيرة اإلماـ عمي بف أبي طالب كالخطبتاف مف األلؼ كالخالية مف النقطة ،عمي محمد

(ِ)

أنظر -:أسد الغابة في معرفة الصحابة ،لألماـ الحافظ عز الديف الديف الحسف بف عمي بف

عمي دخيؿ ،دار الكتاب المبناني – بيركت ،طُ(ُْٕٗ).ُِ،ُّ ،ُُ ،ٗ :،

محمد بف محمد عبد الكريـ الجزرم المعركؼ بأبف األثير ،تح :عادؿ أحمد الرفاعي ،دار أحياء

التراث -بيركت  ،طُ (ُُْٕقُٗٗٔ-ـ).ّٗ/ْ :،

 الفصكؿ الميمة في معرفة أحكاؿ األئمة  ،اإلماـ العالمة عمي بف محمد بف أحمدالمالكي الشيير بأبف الصباغ ،دار األضكاء بيركت  ،طِ (َُْٗقُٖٖٗ-ـ): ،

ُِِ.

 الرياض النضرة في مناقب العشرة ،أبك العباس ،أحمد بف عبد اهلل بف محمد محبالديف الطبرم (تْٗٔق) ،دار الكتب العممية -بيركت ،طِ.َُٕ/ّ :،

 -ذخائر العقبي لمناقب ذكم القربى ،اإلماـ الحافظ المحدث المؤرخ محب الديف الطبرم

أحمد بف عبد اهلل محمد الطبرم المكي ،دار الكتب المصرية -القاىرة ،طُ

(ُّٔٓق) .ٕٓ/ْ : ،

ُِ
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ككانت لو مف القكة الجسدية ما يدىش العقكؿ ،فربما رفع الفارس بيده فجمد بو
األرض ،غير جاىد كال حافؿ ،كأنو يرفع طفال كليدان ،كربما أمسؾ بذراع البطؿ فكأنو
أمسؾ ىبنفىسو ،فال يستطيع أف يتنفس ،كاشتير عنو أنو لـ يبارز فارسان اال صرعو،

ميما كانت قكاه البالغة كميما كاف شانو عظيمان ،كقد يحمؿ الباب الضخـ الذم يعيا
االبطاؿ بقمبو اك تحريكو ،فيأخذه بيد كاحدة كيتترس بو كأنو ترس عادم ،كقد يزحزح
بيد كاحدة الصخر الضخـ الذم اليزحزحو رجا هؿ مجتمعكف ،ثـ أنو يصيح الصيحة
في ميداف القتاؿ فتنخمع ليا قمكب الشجعاف افرادان اكجماعات(ُ) .أضؼ إلى ذلؾ أنو
كاف الييتـ بالحر كال بالبرد فال يبالي ألبس ثياب الشتاء في الصيؼ اك ثياب
الصيؼ في الشتاء .كقد سئؿ اإلماـ عمي ( )عف ذلؾ فعف عبد الرحمف بف أبي
ليمى قاؿ :خرج عمينا عمي بف أبي طالب ( )في الحر الشديد كعميو ثياب الشتاء
كخرج عمينا في الشتاء كعميو ثياب الصيؼ ثـ مسح العرؽ عف جبيتو ثـ رجع إلى
بيتو فقمت ألبي با أبتاه ،ما رأيت ما صنع أمير المؤمنيف خرج عمينا في الشتاء عميو
ثياب الصيؼ كخرج عمينا في الصيؼ كعميو ثياب الشتاء فقاؿ أبك ليمى :ما فطنت
فأخذ بيد ابنو فأتى عميان فقاؿ لو الذم صنع فقاؿ لو عمي :اف رسكؿ اهلل كاف بعثني

= -اإلماـ عمي صكت العدالة االنسانية (عمي كحقكؽ االنساف) جكرج جرداؽ ،منشكرات العتبة
العمكية المقدسة ،قسـ الشؤكف الفكرية كالثقافية ،طُ(ُّّْىػ_َُِِـ).ٖٖ ،ٖٕ/ُ :،

 -أنظر جكاىر المطالب في مناقب اإلماـ عمي بف أبي طالب ،شمس الديف أبي البركات محمد

بف محمد بف أحمد الدمشقي الباعكني الشافعي ،تح  :محمد باقر المحمكدم ،مصدر سابؽ،

ُ.ّٓ/

(ُ)

اإلماـ عمي صكت العدالة االنسانية (عمي كحقكؽ االنساف) جكرج جرداؽ ،مصدر سابؽ:،

ٖٖ.
ُّ
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كانا أرمد فبزؽ في عيني ثـ قاؿ افتح عينؾ ففتحتيا فما اشتكيتيما حتى الساعة كدعا
لي فقاؿ الميـ أذىب عنو الحر كالبرد فما كجدت ح انر كال بردان حتى يكمي ىذا.

(ُ)

كىذه الركاية تدؿ عمى أنيا معجزة مف معج ازت النبي االكرـ (صمى اهلل عميو
كآلو كسمـ) ككرامة لعمي بف أبي طالب ( )لـ تكف ألحد غيره.
ثالثاً :بعض المور الخاصة بو :مدة حككمتو خمسة سنكات ،اال نحكان مف اربعة
أشير ،عاصمتو الككفة ،حركبو :الجمؿ ،صفيف ،النيركاف كشاعره النجاشي ،كرايتو،
راية رسكؿ اهلل كبكابو سمماف الفارسي ،ككاتبو عبد اهلل بف أبي رافع ،كتاريخ استشياده
استشيد عمي بف أبي طالب( )في (ُِ) رمضاف (َْىػ) أما سبب استشياده
فاغتيؿ غد انر عمى يد الخارجي الممعكف عبد الرحمف بف ممجـ المرادم بالسيؼ عمى
أـ رأسو كىك ساجد في محرابو بمسجد الككفة أثناء صالة الفجر كمحؿ دفنو النجؼ
األشرؼ /منطقة الغرل(ِ).

(ُ)

مجمع الزكائد كمنبع الفكائد  ،نكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمي ،مكتبة القدس-القاىرة ط،

(ُِّٓق)  ،ُِِ/ٗ : ،باب أكتحالو بريؽ رسكؿ اهلل ككفايتو الرمد كالحر.

 -كركاه الطبراني في المعجـ األكسط ،أبي القاسـ بف سميماف بف أحمد الطبراني ،تح :طارؽ

بف عكض اهلل -محسف الحسيني ،دار الحرميف -الرياض ،ط (ُُْٓقُٗٗٓ -ـ).ُِّ/ْ ،

 -ككذا في دالئؿ النبكة ألحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الحسركجردم الخراساني أبك بكر

البييقي (تْٖٓق)  ،تح :عبد المعطي قمعجي ،دار الكتب العممية كدار الرياض –

القاىرة ،طُ (َُْٖقُٖٖٗ-ـ) .ُِّ/ْ : ،

 جامع المسانيد كالسنف اليادم ألقكـ سنف ،اسماعيؿ بف عمر بف كثير الدمشقي عماد الديف،تح :عبد الممؾ بف عبد اهلل بف دىيش ،دار خضر – بيركت ،ط (ُُْٗقُٖٗٗ-ـ):،
(ِ)

َِ.ُُّ/

المصادر السابقة كميا.
ُْ
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رابعاً :كناه والقابو:
ككانت لإلماـ عمي ( )أكصاؼ كثيرة يشير كؿ منيا إلى بعد مف االبعاد العممية
كالعممية كالثقافية كاالجتماعية كالمعنكية كالسياسية الرفيعة لشخصيتو كيعكد جميا إلى
عصر النبي (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ) نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر .
اوال :كناه -:
ٔ-ابو الحسن -:كني اإلماـ عمي ( )بأبنو األكبر الحسف السبط األكؿ لمنبي
محمد (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) كأحب كلده اليو(ُ).
ٕ-ابو الحسين -:كشاعت ىذه الكنية في األكساط االسالمية فقد كني بكلده
مفخرة االسالـ كالمجدد األعظـ لديف االسالـ اإلماـ الحسيف()الذم
اف يقيـ في األرض دكلة القرآف كيحطـ الحكـ االمكم الذم
أستشيد مف اجؿ ٍ
(ِ)

استيدؼ القضاء عمى اإلسالـ

ٖ-

ابو تراب:

(ّ)

.

كمف الكنى التي أطمقيا النبي محمد (صمى اهلل عميو كآلو

كسمـ) عمى اإلماـ عمي( )أبك تراب ،ككاف أحب الكنى إلى عمي صمكات
(ُ)

اعالـ الكرل باعالـ اليدل ،أبي عمي الفضؿ بف الحسف الطبرسي ،ط دار المعرفة الحياء

التراث (ُُْٕق.ُْٗ: ،)ُْٗٔ /

كانظر -الصحيح مف سيرة اإلماـ عمي جعفر مرتضى العاممي ،المركز االسالمي لمدراسات –
بيركت)  ،طّ (ُُّْقََُِ-ـ).َُٓ:،

 -سيرة اإلماـ عمي بف أبي طالب كالخطبتاف الخاليتاف مف االلؼ كالنقطة ،عمي محمد دخيؿ،

قسـ الشؤكف الفكرية كالثقافية -النجؼ االشرؼ ،ط (ُُّْق).ُّ :،
(ِ)
(ّ)

مكسكعة اإلماـ عمي بف أبي طالب ،باقر شريؼ القريشي ،مصدر سابؽ.ُٔ/ُ :،
تذكرة الخكاص ،سبط ابف الجكزم ،ط النجؼ االشرؼ (ُّّٖق) .ُِٕ/ُ :،

 مناقب تاريخ األمـ كالممكؾ ،ألبي جعفر بف جريد الطبرم ُ ،ط مؤسسة االعممي-بيركت ،ِ.َْٗ/
-

كانظر مناقب عمي بف أبي طالب ( )كما نزؿ مف القراف في عمي ()ألبي بكر

احمد بف مكسى بف مردكيو االصفياني ،دار الحديث ،طَُِِْْ( ،ق) .ّٓ:،
ُٓ
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اهلل كسالمو عميو فقد ركل اإلماـ أمير المؤمنيف ( )قاؿ" :طمبني رسكؿ
اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) فكجدني نائمان في جدكؿ فقاؿ" :ما لمنكـ؟
الناس يسمكنؾ أبا تراب ،فرأني كأني كجدت في نفسي مف ذلؾ فقاؿ قـ كاهلل
ألرضيؾ ،أنت أخي كأبك كلدم تقاتؿ عمى سنتي كتبرئ ذمتي ،مف مات في
كبر اهلل كمف مات في عيدؾ فقد قضى نحبو ،كمف مات بحبؾ
عيدم فيك َّ
بعد مكتؾ ختـ اهلل لو باألمف كاإليماف ماطمعت شمس أك غربت ،كمف مات
(ُ)

كىك يبغضؾ مات ميتة جاىمية"

كركل الحاكـ بسنده اف رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) كجد عميا
كعمار في دفعاء مف التراب فايقظيما ،كحرؾ عميان فقاؿ ((قـ يا أبا تراب أال أخبرؾ
بأشقى الناس؟ رجميف أحيمر ثمكد عاقر الناقة ،كالذم يضربؾ عمى ىذه – أم عمى
ىامتؾ -فيخضب ىذه -ام لحيتؾ منيا))(ِ).
ٗ-أبو الريحانتين-:
كىما اإلماماف الحسف كالحسيف سيدا شباب أىؿ الجنة كناه بيا الرسكؿ فقد قاؿ
لو (( يا ابا الريحانتيف ،فعما قميؿ يذىب ركناؾ كاهلل خميفتي عميؾ))

(ّ)

فمما

= -كانظر الفصكؿ الميمة ،البف الصباغ المالكي ،المكتبة الحيدرية -النجؼ االشرؼ ،ط سنة
ُُّٖق .ِِ: ،

-كانظر مجمع الزكائد كمنبع الفكائد ،نكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمي ،ط دار الكتب

العممية -بيركت ،ط (َْٖ) قُٖٖٗ-ـ).ُُُ/ٗ:،
(ُ)

الجامع الصغير-السيكطي ،عبد الرحمف بف أبي بكر بف محمد بف سابؽ الديف الخضيرم

(ِ)

مستدرؾ الحاكـ عمى الصحيحيف ،الحافظ أبي عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم ،ط اليند سنة

(ّ)

ذخائر العقبى ،احمد بف عبد اهلل الطبرم ،دار المعرفة بيركت ،ط (ُْٕٗـ) .،ٓٔ: ،

السيكطي ،ط دار الفكر . َْْ/ٔ : ،

ُِّْق.َُْ/ّ ،كانظر تاريخ الطبرم ،أبي جعفر بف جرير الطبرم ،مصدر سابؽ.ُِٔ/ِ ،

ُٔ
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قبض رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) قاؿ عمي ((ىذا احد الركنيف)) فمما
تكفيت فاطمة سيدة نساء العالميف زىراء الرسكؿ()قاؿ((ىذا الركف اآلخر))(ُ).
٘-أبو السبطين:
كني بكلديو سبطي رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) كقد شاعت ىذه
الكنية(ِ).
ثانياً :القابو
األلقاب التي تضفي عمى االنساف فأنيا تحكي صفاتو كنزعاتو كأما القاب
اإلماـ عمي فأنيا تشير إلى محاسف صفاتو كما سيتكضح مف االلقاب التي سيأتي
ذكرىا:
كألمير المؤمنيف ( )القاب كثيرة تحكي محاسف صفاتو منيا :أمير
المؤمنيف ،الكصي ،الكلي ،المرتضى ،سيد المسمميف ،أعمـ االمة ،يعسكب الديف،
(ّ) 

يعسكب المؤمنيف ،كقائد الغر المحجميف ،كأماـ المتقيف كغير ذلؾ .

= -كانظر تاريخ الخميس  ،في انفس النفيس ،حسيف بف محمد بف الحسف الديار االبكرم
المالكي( ،مصر -القاىرة) ،ط (ُّّٖق) .ّٕٓ/ِ:،
(ُ) المصادر السابقة كميا.
(ِ) اعالـ الكرل باعالـ اليدل ،أبي عمي الفضؿ بف الحسف الطبرسي ،ط دار المعرفة الحياء
التراث (ُُْٕق.َُْٗ ،)ُْٗٔ /
(ّ) الصحيح مف سيرة اإلماـ عمي بف ابي طالب ،السيد جعفر مرتضى العاممي ،مصدر سابؽ،
.ُْٓ-ُّٓ:
 انظر اعممكا ىذا عمي ،ميدم ميدم بحر العمكـ ،دار الزىراء-بيركت،طُ (ُِّْ-َُِِـ).ُٓ:،

 مصدر القابة قد جاءت مف اهلل كرسكلو (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) فأف ليا دالالتيا اليامة،

كدكرىا في أظيار مكقع أمير المؤمنيف ( )مف ىذا الديف ،كالتأكيد عمى اىميتو لما اىمو اهلل
ُٕ
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ُ -الكصي -:كلقب اإلماـ بالكصي كقد كرد في ذلؾ مئات النصكص ..فقد ركم
عف أنس قاؿ :رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) ((يا أنس ،أسكب لي
كضكءان )) ثـ قاـ فصمى ركعتيف ثـ قاؿ(( :مف يدخؿ عميؾ مف ىذا الباب
أمير المؤمنيف ،كسيد المسمميف ،كقائد الغر المحجميف ،كخاتـ الكصييف)) قاؿ
أنس :الميـ أجعمو مف االنصار ككتمتو .أذ جاء عمي فقاؿ" :مف ىذا يا
ً
كج ً
بكجيو
يو
عمي ،فقاـ مستبش انر فاعتنقو ،ثـ جعؿ
أنس؟" ،فقمتٌّ :
يمسح ى
عرؽ ٍ
ي
ً
كيمسح ى ً
صنعت شيئ نا ما
ؾ
عمي :يا رسكؿ اهلل ،لقد رأيت ى
ى
ي
عرؽ عم ٌي بكجيو ،قا ىؿ ٌ
سمعيـ صكتي،
انت تؤدم عني ،كتي
صنعت بي مف قب يؿ؟ قا ىؿ" :كما يمنعني ك ى
ى
ٍ

كتبيف ليـ ما اختمفكا فيو مف بعدم"(ُ).

كذكر السيد جعفر مرتضى العاممي في كتابو ((عمي كالخكارج)) العشرات بؿ
المئات مف المقطكعات الشعرية كاألراجيز في ذلؾ العصر كيتعذر ىنا حصر كجمع
تمؾ النصكص أل َّف البحث ليس يسعو ذكر ذلؾ فراجع الكتاب المذككر جُ
صُِٔ.ُّْ-
== تعالى لو ،كمنزلتو التي استحقيا بحمده كجياده كباصطفاء اهلل تعالى لو .كىي تدؿ عمى

معالـ شخصيتو العظيمة كسمك ذاتو  -أنظر المصادر السابقة كميا،

ُْٓ.

(ُ)
الجعفي عف أبي الطفيؿ عف أنس  ،نحكه .أنظر -حمية االكلياء كطبقات
ركاه جابر ي
االصفياء ،الحافظ أبي نعيـ أحمد بف عبد اهلل االصفياني الشافعي ( ت َّْق)  ،تح :مصطفى

عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط (ُُٕٗـ).َُّ-َُِ/ُ ،

 -أنظر الحديث في المكضكعات ،جماؿ الديف بف عبد الرحمف بف عمي بف محمد

الجكزم ت (ٕٗٓق)  ،تح:عبد الرحمف محمد عثماف المكتبة السمفية ،طُ

-

(ُّٖٔقُٗٔٔ-ـ) .ّٕٔ/ُ : ،

كالاللئ المصنكعة في االحاديث المكضكعة ،عبد الرحمف جالؿ الديف لمسيكطي ،دار

المعرفة -بيركت ،طِ (ُّٓٗقُٕٗٓ-ـ).ُٖٔ/ُ ،

 كمجمع الزكائد كمنبع الفكائد  ،نكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمي ،مصدر سابؽ،ُ.ُِٔ/
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ِ -أمير المؤمنيف -:كىناؾ المئات مف الركايات كاالحاديث الشريفة التي تؤكد
أف أمير المؤمنيف لقب منحو اهلل تعالى كرسكلو (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ)
(ُ)

لعمي بف أبي طالب

كقد كرد ىذا المقب في الحديث السابؽ فيراجع .
(ِ)

ّ -الصديؽ -:لقبو النبي(صمى اهلل عميو كآلو كسمـ)

بذلؾ كانما لقب بو ألنو

صدؽ رسكلو كأمف بجميع ما جاء بو مف عند اهلل تعالى كقد أسمـ قبؿ أف
يسمـ غيره كقد قاؿ ( (( )أنا الصديؽ االكبر.)ّ())...
ْ -الفاركؽ -:فقد لقب عمي بف أبي طالب بالفاركؽ ألنو يفرؽ بيف الحؽ كالباطؿ
كقد تكسـ بيذا المقب مف رسكؿ اهلل مف األحاديث اآلتية الكاردة بحقو.
 ركل أبك ذر كسمماف أف النبي (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) أخذ بيد عميكقاؿ (( أف ىذا أكؿ ىم ٍف أمف بي كىذا أكؿ مف يصافحني يكـ القيامة كىك
الصديؽ االكبر ،كىذا فاركؽ ىذه األمة يفرؽ بيف الحؽ كالباطؿ))(ْ).

(ُ)

راجع شرح األخبار في فضائؿ األئمة األطيار لمقاضي أبي حنيفة النعماف بف محمد التميمي

المغربي  ،مؤسسة النشر االسالمي كمؤسسة دار الثقميف – بيركت  ،ط (ُُْْق).َِٔ:،

 كشؼ اليقيف في فضائؿ أمير المؤمنيف ،لمعالمة الحسف بف يكسؼ بف المطيرالحمي ،ط (أيراف-طيراف) (ُُْق)،ِٕٗ-ُِٕ :،

 كشؼ الغمة ألبي الحسف عمي بف عيسى بف أبي الفتح اربمي ،دار االضكاء -بيركت،ط (َُْٓقُٖٗٓ-ـ).ِٔٔ-ُّٔ/ُ ،

 مختصر بصائر الدرجات  ،الشيخ حسف بف سميماف الحمي ،منشكرات المطبعةالحيدرية -النجؼ ،طُ (َُّٕق.ُُٕ:،)َُٗٓ-

(ِ)

تاريخ الخميس ،سيف بف محمد بف الحسف الديار البكرم المالكي ،ط مؤسسة شعباف-

(ّ)

الرياض في مناقب العشرة ،محمد الديف أبي جعفر احمد بف محمد الطبرم ،ط دار الكتب

(ْ)

مجمع الزكائد كمنبع الفكائد نكر الديف بف أبي بكر الييثمي ،مصدر سابؽ.َُِ/ٗ :

بيركت .ِٕٓ/ِ : ،

العممية -بيركت) .ٔٓٓ/ِ ،
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 ركل الصحابي الجميؿ أبك ليمى الغفارم قاؿ سمعت رسكؿ اهلل يقكؿ :((ستككف مف بعدم فتنة ،فاذا كاف ذلؾ فالزمكا عمي بف أبي طالب فانو أكؿ
مف أمف بي ،كأكؿ مف يصافحني يكـ القيامة ،كىك الصديؽ األكبر ،كىك
فاركؽ ىذه األمة))(ُ).
 ركل الصحابي الجميؿ أبك ذر الغفارم قاؿ :سمعت رسكؿ اهلل (صمى اهللتفرؽ
عميو كآلو كسمـ) يقكؿ لعمي ،أنت الصديؽ االكبر ،كانت الفاركؽ الذم
ي

بيف الحؽ كالباطؿ))(ِ).

ٓ -يعسكب الديف (( -:اليعسكب في المغة ذكر النحؿ ،ثـ أطمؽ عمى السيد
الشريؼ في قكمو كىك مف ألقاب عمي بف أبي طالب( )لقبو بيا رسكؿ اهلل
(صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) فقد قاؿ لو  (( :ىذا كأشار إلى اإلماـ – يعسكب
المؤمنيف ،كالماؿ يعسكب الظالميف))(ّ).
(ُ)

االصابة في تمييز االصحابة ،أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر

العسقالني (تِٖٓق)  ،تح عادؿ أحمد عبد المكجكد -عمي محمد معكض دار الكتب العممية-
بيركت ،طُ ( ُُْٓق).ُٕٔ/ٕ : ،

 االستيعاب في معرفة الصحابة ،يكسؼ عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـالقرطبي المالكي المعركؼ بأبف عبد البر ( ت ّْٔق)  ،تح عمي محمد البجمكم،

دار الجبؿ – بيركت ،ط ُ .ٕٔٓ/ِ : ،

 أسد الغابة في معرفة الصحابة  ،اإلماـ الحافظ عز الديف عمي بف محمد بف عبدالكريـ الجزرم المعركؼ بأبف االثير ،تح عادؿ أحمد الرفاعي ،دار أحياء التراث

(ِ)

العربي -بيركت ،طُ ( ُُْٕقُٗٗٔ -ـ) .ٖٕ/ٓ : ،

الرياض النضرة في مناقب العشرة  ،محمد الديف أبي جعفر احمد بف محمد الطبرم ،مصدر

سابؽ .ٔٓٓ/ِ : ،كنز العماؿ في سنف االقكاؿ االفعاؿ ،عالء الديف عمي المتقي بف حساـ الديف
اليندم( : ،حيدر آباد-الدكف) ،ط (ُّٖق).ُٓٔ/ٔ: ،

(ّ)

مجمع الزكائد كمنبع الفكائد ،نكر الديف بف أبي بكر بف سميماف الييثمي ،مصدر سابؽ/ٗ : ،

َُِ.
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ٔ -األميف -:مف القاب اإلماـ ((( )األميف)) لقب بذلؾ ألنو كاف أمينان عمى
أمكر الديف كأسرار خاتـ المرسميف(ُ) ،كقد منحو ىذا المقب الرسكؿ (صمى
اهلل عميو كآلو كسمـ) فقد قاهلل (( :ياعمي ،أنت صفي كاميني)).

(ِ)

ٕ -اليادم :مف القاب عمي بف أبي طالب ( اليادم) فقد كاف ىادم لممسمميف
كمرشدان لممتقيف ككليا لممؤمنيف كقد أقتبس اإلماـ ىذا المقب مف رسكؿ اهلل في
الحديث ((أنا المنذر كعمي اليادم ،كبؾ ييتدم الميتدكف))(ّ).
ٖ -األذف :كاف عمي أذنا كاعيو لجميع ما أنزؿ عمى النبي كقد كرد عف النبي أنو
لما أنزؿ عمى النبي (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) قكلو تعالى (( َوتَ ِع َي َيا أذ ٌن
وِ
اع َي ٌة)) قاؿ لعمي بف أبي طالب ((سألت ربي أف يجعميا أذنؾ يا عمي))
َ
فقاؿ عمي  ( :فما نسيت شيئا بعد ،كما كاف لي أف أنسى)

(ْ)

(ُ)

مكسكعة اإلماـ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب ،باقر شريؼ القريشي  ،مصدر سابؽ:،

(ِ)

تاريخ الخميس في احكاؿ انفس نفيس ،حسيف بف محمد بف الحسف الديار بكرم ،المالكي،

(ّ)

مستدرؾ الحاكـ عمى الصحيحيف ،الحافظ أبي عبد آلو الحافظ النسيابكرم ،مصدر سابؽ،

ِ.ٓٔ/

مصدر سابؽ .ّٕٓ/ِ :كانظر ذخائر العقبى ،أحمد بف عبد اهلل الطبرم ،مصدر سابؽ.ٕٓ:

ّ .ُِٗ/كانظر كنز العماؿ في سف االقكاؿ كاالفعاؿ ،عالء الديف عمي المنفي بف حساـ الديف

اليندم ط ( مؤسسة الرسالة -بيركت)َُْٗ( ،قُٖٗٗ-ـ) .ُٕٓ/ٔ ،كايضا كانظر في تفسير
ىنت يم ًنذهر ىكلً يك ِّؿ
الطبرم ،محمد بف جرير الطبرم ُّ ِٕ/كجاء ىذا في ذيؿ تفسير االية { إًَّن ىما أ ى
قى ٍكوـ ىى واد} مف سكرة الرعد.
(ْ)

جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف المعركؼ بتفسير الطبرم ،محمد بف جرير الطبرم ،مصدر

سابؽ  ،ّٓ-ِٗ :كىي مركيو عف سبعة مف الصحابة عف اإلماـ عمي ( )كبريدة

االسممي كعف جابر بف عبد اهلل االنصارم كعف ابف عباس كعف أنس بف مالؾ -شكاىد في

التنزيؿ في قكاعد التضميؿ عبد اهلل بف عبد اهلل ،المعركؼ بالحاكـ الحسكاني الحنفي النيسابكرم.
ُِ
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ٗ -المرتضى -:مف القابو المرتضى لقب بذلؾ ألف اهلل أرتضاه كصيا لمنبي
كخميفتو مف بعده ،اك ألف اهلل تعالى ارتضاه زكجان لسيدة النساء فاطمة زىراء
(عمييا السالـ) كريمة الرسكؿ.

(ُ)

َُ -األنزع البطيف -:كقد لقب اإلماـ بذلؾ ليس ألنو كاف أصمعا في راسو
كلكنو ذا صمعة مف خمفو ككاف عظيـ البطف بال بطنو ،كذكر ذلؾ الجكاىرم
الشاعر التي رثى بيا الحسيف (.)
فيا بف البطيف بال بطنو

(ِ)

كيا بني الفتى الحاسر االنزع

فقد سأؿ رجؿ عبد اهلل بف عباس حبر األمة فقاؿ لو أخبرني عف األنزع
البطيف فقد أختمؼ الناس فيو؟ فاجابو أبف عباس :اييا الرجؿ ،كاهلل لقد سألت عف
رجؿ ما كطئ الحصى بعد رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) أفضؿ منو ،كأنو
أخك رسكؿ اهلل كأبف عمو ككصيو كخميفتو عمى أمتو كأنو االنزع مف الشرؾ ،بطيف
مف العمـ كلقد سمعت رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) يقكؿ(( :مف اراد النجاة
غدان فميأخذ بحجرة ىذا االنزع -يعني اإلماـ))(ّ).
ُُ -الشريؼ -:اما اإلماـ فيك مف أشرؼ الناس بحسبو ككرعو كتقكاه كقد امف
بذلؾ اعداؤه كخصكمو(ْ).

(ُ)

ذخائر العقبى ،أحمد بف عبد اهلل الطبرم ،مصدر سابؽ .ِّ :،كانظر كنز العماؿ ،عالء

(ِ)

ديكاف الجكاىرم ،محمد ميدم الجكاىرم ،شركة الرابطة – ببغداد ،طُ (ُّٓٗـ) /ّ : ،

(ّ)

مكسكعة اإلماـ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب  ،باقر شريؼ القرشي ،مصدر سابؽ،

الديف عمي المتقي بف حساـ الديف اليندم ،مصدر سابؽ.ُِٓ/ٔ: ،

ِّٓ .

ُ.ٕٓ/

(ْ)

المصدر السابؽ نفسو.ٖٓ-ٕٓ : ،
ِِ
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ُِ -بيضة البمد :مف القابو الكريمة بيضة البمد كما كاف ابكه بيضة مكة كمصدر
عزىا كشرفيا(ُ).
ُّ -خير البشر -:لقبو النبي (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) (خير البشر) كقد كرد
(ِ)

ذلؾ في كككبة مف االحاديث ىذه بعضيا:
( -عمي خير البشر فمف أفترل فقد كفر)(ّ).

 قاؿ رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ)( :عمي خير البشر مف شؾ فيوكفر)(ْ).
ركل الخطيب البغدادم عف عمي ( )أف رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ)
قاؿ ((:مف لـ يقؿ عمي خير البشر فقد كفر))(ٓ).
ُْ -سيد العرب -:مف االلقاب الكريمة لألماـ عمي(( )سيد العرب) أضفاه
عميو النبي (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) قاؿ(( :أنا سيد كلد آدـ كعمي سيد
العرب))(ٔ) .كركت عائشة أف رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) قاؿ
(ُ)

تاريخ الخميس في احكاؿ انفس نفيس ،حسيف بف محمد بف الحسف الديار بكرم ،المالكي،

مصدر سابؽ .ّٕٓ/ٓ،كانظر معرفة الصحابة ،أبي نعيـ  ،أحمد بف عبد اهلل االصفياني
(مخطكط في مكتبة طكب قبك سرام رقـ ُ.ِ/ْٗٔ،

(ِ)

مكسكعة اإلماـ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب  ،باقر شريؼ القريشي ،مصدر سابؽ،

ُ.ٖٓ/

(ّ)

حياة اإلماـ مكسى بف جعفر( )دراسة كتحميؿ ،باقر شريؼ القريشي ،ت ميدم باقر

(ْ)

تاريخ الخميس في احكاؿ انفس نفيس ،حسيف بف محمد بف الحسف الديار بكرم ،المالكي،

القريش ،قسـ الثقافة كاألعالـ – العتبة الكاظمية المقدسة ،طِ.ّّٔ/ُ : ،
مصدر سابؽ.ّٕٓ/ٓ،

(ٓ) كنكز الحقائؽ في حديث خير الخالئؽ ،الشيخ عبد الرؤكؼ المناكم ( مطبكع بيامش) الجامع

الصغير لمسيكطي ،ط ( مصر -بكالؽ) .ِٗ : ،

(ٔ)المستدرؾ ،الصحيحيف ،الحافظ أبي عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم ،مصدر سابؽ.ُِْ/ّ : ،
ِّ
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((أدعك لي سيد العرب ،فقمت يا رسكؿ اهلل ،الست سيد العرب؟ قاؿ(( :أنا
سيد كلد أدـ كعمي سيد العرب))(ُ).
ُٓ -حجة اهلل -:فقد كاف عمي بف أبي طالب ( )حجة اهلل عمى عباده كعمى
أمة محمد (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) ييدييـ لمتي ىي أقكـ كينير ليـ طريؽ
اليداية .فقد كردت بذلؾ أحاديث منيا-:
 قاؿ النبي محمد (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) ((أنا كعمي حجة اهلل عمىعباده))(ِ) .كركم أنس بف مالؾ قاؿ كنت عند النبي فرأل عميان مقبالن فقاؿ
((ياأنس))  ،قمت لبيؾ ،قاؿ ((ىذا المقبؿ حجتي عمى أمتي يكـ القيامة))(ّ).

=  -كانظر كنز العماؿ في سنف االقكاؿ كاالفعاؿ ،عالء الديف عمي المتقي بف حساـ الديف
اليندم ،مصدر سابؽ.ُٕٓ/ٔ:،
-

كانظر حمية االكلياء ،أبي نعيـ االصفياني  ،ط(دار الكتاب العربي -بيركت)

(ُّٖٕىػ .ّٔ/ُ : ،

(ُ)

كنز العماؿ في سنف االقكاؿ كاالفعاؿ  ،عالء الديف عمي المتقي حساـ الديف اليندم ،مصدر

(ِ)

كنكز الحقائؽ في حديث خير الخالئؽ لمشيخ عبد الرؤكؼ المناكم ،مصدر سابؽ.ّْ :

سابؽ .ُٕٓ/ٔ ،حمية االكلياء ،أبي نعيـ االصفياني ،مصدر سابؽ.ّٔ/ُ : ،

 -كليراجع الحديث (ََٖ) كما بعده مف ترجمة أمير المؤمنيف مف تاريخ دمشؽ ،ابك

(ّ)

القاسـ بف الحسيف بف ىبة اهلل الشافعي ابف عساكر ،طِ.ِّٕ/ِ : ،

الرياض النضرة في مناقب العشرة ،محمد الديف أبي جعفر احمد بف محمد الطبرم ،مصدر

سابؽ .ُّٗ/ِ ،

ِْ
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املطهة انثانً
والدج عهً تن أتً طانة
سيتـ في ىذا المطمب التعرض لذكر كالدة اإلماـ ( )كاالراء
كاالتجاىات اإلسالمية الكاردة في كاقعة الكالدة مؤشريف في ذلؾ إلى اىتماـ الحؽ
بيذه الشخصية منذ الكالدة كأحاطتيا بااللطاؼ االليية تييئة منو سبحانو لممسؤكلية
المستقبمية الممقاة عمى عاتقو لذا ترل الباحثة مف الضركرم عرض ركاية كاقعة
الكالدة لمكقكؼ عف كثب عمى مكانة اإلماـ ( )مكضكع الدراسة:
إذ تتفؽ كتب السيرة كالمؤرخيف عمى اختالؼ مذاىبيـ فيما يتعمؽ بكاقعة
كالدة عمي بف أبي طالب( )كمكانيا تحديدا في مكة كتحقيقا في جدار الكعبة فقد
نقؿ الكثير مف االخبار كالركايات عف أىؿ البيت عمييـ السالـ التي تحدثكا فييا عف
طبيعة تمؾ الكالدة كمحميا كمالبساتيا ككذلؾ عف طريؽ الصحابة رضكاف اهلل تعالى
عمييـ كعمى السنة المسمميف عامة

(ُ)

كسنكضح ذلؾ عمى التفصيؿ االتي:

فقد كرد عف العمؿ كالمعاني كاالمالي ركاية كاقعة الكالدة في الكعبة لمشيخ
الصدكؽ بسندىـ عف سعيد بف جبير قاؿ يزيد بف قعنب(ِ) :كنت جالسا مع العباس

(ُ)

سيرة اإلماـ عمي بف ابي طالب ،السيد جعفر مرتضى العاممي ،مصدر سابؽ،صُّ.

(ِ)

جاء في امالي الطكسي قاؿ( :محمد بف أحمد بف شاذاف حدثني سيؿ بف احمد قاؿ :حدثنا

أحمد بف عمر الربيعي قاؿ :حدثنا زكريا بف يحيى قاؿ :حدثنا أبك داكد قاؿ :حدثنا شعبة عف

قتادة عف أنس بف مالؾ عف العباس بف عبد المطمب -االمالي لمطكسي ،دار الثقافة – قـ  ،ط
(ُُْْق)ُٖٗ-َٖٗ : ،

 بحار االنكار ،العالمة المجمسي ،ط (مؤسسة الكفاء -بيركت) كالطبعة الثانيةالمصححةَُّْ( ،قُّٖٗ-ـ).ّٓ/ٕ : ،
ِٓ
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بف عبد المطمب كفريؽ مف عبد العزم بإزاء بيت اهلل الحراـ  ،إذا أقبمت فاطمة بنت
أسد أـ أمير المؤمنيف ( )ككانت حاممة بو لتسعة أشير كقد أخذىا الطمؽ فقالت
رب أني مؤمنة بؾ كبما جاء مف عندؾ مف رسؿ ككتب كأني مصدقة بكالـ جدم
ٌ
إبراىيـ الخميؿ كأنو بنى البيت العتيؽ فبحؽ الذم بنى ىذا البيت كبحؽ المكلكد الذم

في بطني لما يسرت عمي كالدتي قاؿ يزيد بف قعنب فرأينا البيت كقد انفتح عف ظيره
كدخمت فاطمة فيو كغابت عف أبصارنا كالتزؽ الحائط فرمنا أف ينفتح لنا قفؿ الباب
فمـ يفتح فعممنا ذلؾ أمر مف أمر اهلل عز كجؿ ثـ خرجت بعد اليكـ الرابع كبيدىا
أمير المؤمنيف ثـ قالت أني فضمت عمى مف تقدمني مف النساء ألف أسية بنت مزاحـ
عبدت اهلل عز كجؿ س انر في مكضع ال يجب أف يعبد اهلل فيو إال اضط ار انر ،كأف مريـ
بنت عمراف ىزت النخمة اليابسة بيدىا حتى أكمت منيا رطبان جنيان كاني دخمت بيت
اهلل الحراـ فأكمت مف ثمار الجنة كأركاقيا فمما أردت أف اخرج ىتؼ بي ىاتؼ يا
فاطمة سميو عميا فيك عمي كاهلل العمي األعمى يقكؿ اني شققت اسمو مف أسمي
كأدبتو بأدبي ككقفتو عمى غامض عممي كىك الذم يكسر األصناـ في بيتي كىك الذم

== -عمؿ الشرائع ،أبي جعفر محمد بف عمي بف الحسيف الصدكؽ ،مؤسسة االعممي –
بيركت ،تح حسيف االعممي ،طِ (ُِْٖقََِٕ-ـ).ُّٓ/ِ:،

 حدثنا عمي بف احمد بف مكسى الدقاؽ قاؿ :حدثنا محمد بف جعفر األسدم قاؿ :حدثنامكسى بف عمراف عف الحسيف بف يزيد عف محمد بف سناف عف المفضؿ بف عمر عف

ثابت بف دينار عف سعيد بف جبير قاؿ :يزيد بف قعنب ،المجمس التاسع عشر ( ،ح ٗ)-

أمالي الصدكؽ ،أبي جعفر بف محمد بف عمي بف الحسيف بف بابكيو القمي ت (ُّٖ)،

مؤسسة االعممي -بيركت ،طُ ( َُّْقََِٗ-ـ)َُْ : ،

 معاني االخبار ،لمصدكؽ ،ط (مركز النشر االسالمي) ِٔ /َُ : ،عف أبراىيـ بفعمي بأسناده عف اإلماـ الصادؽ.

 بحار االنكار ،العالمة المجمسي ،مصدر سابؽ.ّٓ/ٗ : ،ِٔ
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يؤذف فكؽ ظير بيتي كيقدسني كيمجدني فطكبى لمف أحبو كأطاعو كربؾ لمف
ابغضو كعصاه(ُ).
اال أن ىناك من أنكر واقعة الوالدة لألمام عمي ( )ومستندهم في ذلك ثالث
روايات هي-:
االكلى :ركاىا الزبير بف بكاز (تِٔٓ)
(ّ)

(تٕٗٓ)
ْٖٖ))

كالمزم ((ت ِْٕ))

(ْ)

(ِ)

كنقميا عنو ابك الفرج ابف الجكزم

كابف حجر ((ت ِٖٓق))

(ٓ)

كالذىبي ((ت

(ٔ)

(ُ) عمؿ الشرائع كمعاني االخبار كاالمالي  ،لمشيخ الصدكؽ ،المصادر السابقة نفسيا.
 بحار االنكار ،العالمة المجمسي ،مصدر السابؽ. كقد ركل الحديث جمع مف الركاة بمغ حد االستفاضة أمثاؿ سفياف بف عنينو عفالزىرم عف عائشة -أنظر -االمالي لمطكسي ،مصدر سابؽ( ،ح ُُُٓ) : ،
َٕٔكَٕٕ .ُٕٔ ،ُٕٓ ،
 بحار األنكار ،لمشيخ المجمسي  ،مصدر سابؽ.ُٖ-ِٕ/ّٔ-ّٓ : ، حمية االبرار في أحكاؿ محمد كآلو االطيار (عمييـ السالـ)  ،العالمة السيد ىاشـالبحراني ،تح الشيخ غالـ رضا البركجردم ،مؤسسة المعارؼ اإلسالمية – قـ  ،طُ
(َُُُْق).َِ/ِ : ،
 مدينة المعاجز لنفس المؤلؼ ،دار النشر ،طُ (ُُّْق).ْٔ-ْٓ/ُ : ،كفي المصادر السابقة نفسيا ركاه ابك داكد قاؿ حدثنا شعبة عف قتادة عف أنس بف مالؾ عف
العباس بف عبد المطمب .كأيضان ركاه ابف شاذاف قاؿ :حدثنا أبراىيـ بف عمي بإسناده عف أبي
عبد اهلل جعفر بف محمد ( )عف ابائو (عمييما السالـ) قاؿ :كاف العباس بف عبد المطمب
كيزيد بف قعنب  ....إلى آخر الحديث.
(ِ) صفكة الصفكة ،آلبف الجكزم ،ط (حيدر آبادم الركف-اليند) . ِٕٓ/ُ:،
(ّ) المصدر السابؽ نفسو.
(ْ) تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ،جماؿ الديف أبي الحجاج يكسؼ المزم ،مؤسسة الرسالة –
بيركت ،طْ(َُْٔقُٖٗٓ-ـ).ُّٕ/ٕ ،
(ٓ) االصابة في تميز الصحابة ،أحمد بف عمي بف حجر العسقالني ،مصدر سابؽ.ِّ/ِ : ،
(ٔ) سير اعالـ النبالء ،شمس الديف أبي عبد اهلل محمد بف احمد بف احمد بف عثماف الذىبي،
مؤسسة الرسالة-بيركت) ط (َُْٔق) .ْٔ/ّ ،
ِٕ
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(ُ)

كالثانية :ركاىا الحاكـ النيسابكرم ((ت َْٓ))
ِِّ))

(ِ)

كالثالثة :ركاىا االزرقي ((ت

كقد جاء في مقالة بعنكاف ((الكالدة في الكعبة فضيمة لعمي ()خصو بيا رب
البيت)) عرض لممصادر الرئيسة ليذه الركايات كفؽ تسمسميا التأريخي كأخضعيا

لمبحث كالتحقيؽ بشكؿ مفصؿ كخرج بنتائج نكتفي باالحالة الييا(ّ)عف االطالة.

كفي الكقت نفسو أننا نرل أف اإلرساؿ في سند ىذه الركايات يبني عمى أنيا قد
تككف كليدة الفترة األمكية التي أجتيد حكاميا بكؿ حيمة إطفاء فضائؿ اإلماـ (،)
كالركاية تناسب األسمكب الذم ابتدعو معاكية لتغطية ىذه الفضائؿ المتكاترة كقد
كصؼ ذلؾ ابف أبي الحديد (( إذ اجتيدكا  -أم حكاـ بني أمية -بكؿ حيمة في
أطفاء نكره ،كالتحريض عميو ككضع المصائب كالمثالب لو ،كلعنكه عمى جميع
المنابر ،كتكعدكا محبييـ بؿ حبسكىـ كقتمكىـ كمنعكا ركاية حديث يتضمف لو فضيمة
اك يرفع لو ذكرا ،حتى حظركا أف سمى احدان باسميائيـ فما زاد ذلؾ اال رفعة كسمكا
ككاف كالمسؾ كمما ستر أنتشر عرفو))

(ْ)

كقد كتب معاكية في كتاب عممو إلى

جميع االفاؽ جاء فيو ((إذ جاءكـ كتابي ىذا فادعكا الناس إلى الركاية في فضؿ
الصحابة كالخ مفاء األكلييف كال تترككا خبر يركيو احد مف المسمميف في أبي تراب ،اال

قر لعيني(ٓ).
كأتكني بمناقض لو مف الصحابة فام كاهلل ىذه ٌ
أحب إلى كأ ٌ

(ُ) المستدرؾ عمى الصحيحيف ،أبي عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم ،مصدر سابؽ.ِْٖ/ّ ،
(ِ) اخبار مكة كما جاء مف األشار  ،أبي الكليد محمد عبد اهلل االزرفي.ُْٕ/ُ:،

(ّ) مقالة الكالدة في الكعبة المعظمة فضيمة لعمي ()خصو بيا رب البيت ،شاكر سبع ،
مجمة تراثنا العدد ِٔ.ِْ-ٕ : ،

(ْ)

شرح نيج البالغة ،عز الديف أبي حامد عبد الحميد بف ىبة اهلل المدائني الشييد بأبف ابي

الحديد .مصدر سابؽ ُ.ِِ/

(ٓ)

شرح نيج البالغة ،عز الديف أبي حامد عبد الحميد بف ىبة اهلل المدائني الشييد بأبف ابي

الحديد  ،المصدر السابؽ نفسو.ْٔ/ُُ: ،

ِٖ
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كقد صرح كثير مف غير الشيعة اإلمامية بكالدة أمير المؤمنيف عمي ( )في
الكعبة المشرفة كقاؿ بعضيـ بتكاتر ذلؾ كشيرتو في الدنيا كالحافظ الفقيو محمد عمي
القفاؿ الشاشي الشافعي (ت ّٓٔ) قاؿ ( لـ يكلد في الكعبة اال عمي ()

(ُ)

ركل

الحافظ ابك عبد اهلل النيسابكرم (تَْٓق) ،قاؿ ( قد تكاترت األخبار اف فاطمة
بنت أسد كلدت أمير المؤمنيف عمي كرـ اهلل كجيو في جكؼ الكعبة)

(ِ)

كركم الحافظ

عبد اهلل محمد بف يكسؼ الكنجي الشافعي ((ت ٖٓٔق)) عف الحافظ أبي عبد اهلل
محمكد النجار مسندا عف الحاكـ النيسابكرم أنو قاؿ ((كلد أمير المؤمنيف عمي ابف
أبي طالب بمكة في بيت اهلل الحراـ ليمة الجمعة ثالث عشر ليمة خمت مف رجب سنة
ثالثيف مف عاـ الفيؿ كلـ يكلد قبمو كال بعده مكلكد في بيت اهلل الحراـ سكاه كرامة لو
بذلؾ كاجالؿ لمحمو بنت اسد كىي حامؿ بعمي ( ،)فضربيا الطمؽ ففتح ليا باب
الكعبة فدخمة فكضعتو فييا.

(ّ)

كغيرىـ كتب مف الفقياء كالمحدثيف كالمؤرخيف مما

ذكركا كاقعة كالدة اإلماـ كاكدكا أنو لـ يكلد إحد في الكعبة سكاه كال بعده كعدكىا
كرامة كفضيمة أختصو اهلل سبحانو بيا(ْ).

(ُ)

فضائؿ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب بف ابي طالب ،احمد بف حنبؿ ،تح حسف حميد

السنيد ،المجمع العممي ألىؿ البيت -ط (ُِْٓق):،

(ِ)

.

المستدرؾ عمى الصحيحيف  ،لمحافظ ابك عبد اهلل النيسابكرم ،طبعة اليند  ،مصدر سابؽ: ،

ّ .ّْٖ /دار الكتب العممية -بيركت ،طِ (ُِِْقََِِ-ـ) ( ،ح َْْٔ: ،)ُِْٔ/
ّ.َٓٓ/

(ّ)

كفاية الطالب في مناقب عمي بف ابي طالب ،ابي عبد اهلل محمد بف يكسؼ بف محمد الكنجي

الشافعي ،المطبعة الحيدرية -النجؼ ،ط (َُّٗق).

 -تذكرة الخكاص ،يكسؼ بف مرغمي بف عبد اهلل البغدادم سبط ابف الجكزم الحنفي،

(ْ)

العراؽ -النجؼ( ،ط ُّّٖق.)ََُ:،-كلممزيد مف االطالع انظر:

مركج الذىب كمعادف الجكىر ،ابك الحسف المسعكدم ،دار االندلس -بيركت  ،طُ

(َُُْىػ)  .ْٗ /ِ :،كالمطبع العصرية -بيركت=.ّٖٓ/ِ : ،
ِٗ
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=-مرآة المؤمنيف كتنبيو الغافميف في مناقب أىؿ بيت سيد المرسميف  ،لمعالمة المكلكم كلي بف
حبيب اهلل بف محب اهلل االنصارم اليندم المكينكم كمخطكط في دار االستانة -استنبكؿ.

 -االماـ المياجر ،العالمة عبد اهلل بف نكح الجكيني الجاكم (تُِّْ) (دار الشركؽ -جده)،

ط (ُُْٕق). َُٓ :،

تأريخ المكصؿ ،أبك زكريا بف محمد االزدم ،نسخة جفتربيدم ايرلندا طبعة الدكتكر عمي حبيبة– القاىرة .ٖٓ:،

-نياية السؤكؿ ،العالمة الناصر ابف أحمد اليماني ،مصكرة مف مكتبة جفتر بيدم -ايرلندا،

-مختصر المحاسف المجتمعة في فضائؿ الخمفاء االربعة ،لمعالمة الصفكرم محمد خير المقداد

دار ابف كثير -دمشؽ ،ط ُ (َُْٕق) .ُٓٔ :،

-حياة االماـ عمي ،محمكد شمبي ( ،دار رالجيؿ -بيركت)  ،ط (ُُُْق)ُٓٔ : ،

تأريخ االحمدم ،االمير أحمد حسيف بيا ردرخاف الحنفي البرياناكم اليندم ،ط (بيركت) ،ََُْٖق.ُْٔ:،

الثقاة ،محمد بف حياف الشبتي ،دائرة المعارؼ العثمانية -حيدر آباد ) ط ( ُّْٓق)،ٗ.ُْٗ/

جميرة المفارس ،ابك الفضؿ االجكيني ،دار الصحابة -طنطا ،طَُِْٔ( ،ق) ِّٔ ،فيارس المستدرؾ لمحاكـ( ،ط بيركت) نقؿ عف كتاب احقاؽ الحؽُٔٗ ،-عمي كالكعبة ،المكلى السيد اغا صاحب قبمة ،ط باكستاف

-احقاؽ الحؽ ،نكر اهلل التسترم ،مطبعة الخياـ -قـ  ،ط ََْٔق) ٕ.ّٖٔ/

ركضة الكاعظيف ،الشيخ أبك عمي محمد بف الحسف الكاعظ النيسابكرم المعركؼ بأبف الفتاؿمف أعالـ القرف السادس ،المطبعة الحيدرية-النجؼ االشرؼ ،ط (ُّٖٔق) .ٕٔ :،

عمدة صحاح االخبار في مناقب إماـ االبرار ،يحيى بف الحسف االسدم الحمي المعركؼ بأبفالبطريؽ " تََٔق"  ،مؤسسة النشر االسالمي ،ط (َُْٕق.)ِْ:،/

-اقباؿ االعماؿ ،السيد رضي الديف عمي بف مكسى جعفر بف طاككس "تْٔٔ"  ،مكتب

االعالـ اإلسالمييف طُ (ُُْْق) .ٔٓٓ :،

-كشؼ الغمة ،الشيخ الكزير بياء الديف ابك الحسف عمي بف عيسى ،األربمي "تّٗٔق" مصدر

سابؽ.ٓٗ/ُ:،

-نيج الحؽ ككشؼ الصدؽ ،لمعالمة جماؿ الديف أبك منصكر الحسف يكسؼ بف المطير الحمي،

"تِٕٔق" ،ط (مؤسسة االعممي -بيركت) ،ط.ِِّ :

كشؼ اليقيف في فضائؿ أمير المؤمنيف ،لممؤلؼ نفيو ،ط دار االضكاء -بيركت.ُٕ :،َّ
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كرأيت في مكسكعة لبعض الفضالء كالمتأخريف أف كالدتو فييا ىي االشير
بؿ عمييا االجماع كالى اآلف لـ يكلد فييا غيره.

(ُ)

==-الكشككؿ فيما جرل عمى آؿ الرسكؿ ،السيد حيدر بف عمي لعبدلي االممي الحسني مف
أعالـ القرف الثامف .ُٖٗ ،ٖٔ :

الصراط المستقيـ الى مستحقي التقديـ ،الشيخ زيف الديف أبي محمد عمي بف يكنس العامميالنباطي البياض "ٕٕٖق"  ،المكتبة المرتضكية ألحياء اآلثار الجعفرية – النجؼ االشرؼ ،ط
ُّْٖق.ُِٓ:،

-المصباح ،الشيخ التقي الديف ابراىيـ بف عمي العاممي الكعبي " تََٗق"  ،مؤسسة االعممي

لممطبكعات -بيركت ،ط (َُّْقُّٖٗ -ـ).ٓ/ِ:،

-عمي كليد الكعبة ،العالمة الحجة المحقؽ الشيخ محمد عمي االردكبادم العزكم ،مصدر سابؽ،

مناقب آؿ ابي طالب،

-الحافظ رشيد الديف أبك عبد اهلل محمد بف عمي بف شير أشكب "تٖٖٓق"  ،المكتبة الحيدرية

النجؼ ،ط (ُّٕٔقُٗٓٔ-ـ) .ُٕٓ/ِ : ،

ركضة الكاعظيف ،الشيخ ابك عمي محمد بف الحسف الكاعظ النيسابكرم المعركؼ بأبف الفتاؿمف أعالـ القرف السادس اليجرم ،المطبعة الحيدرية -النجؼ االشرؼ ،ط َُّٔٗق) .ٕٔ : ،

-أقباؿ االعماؿ ،لمسيد رضي الديف عمي بف مكسى بف جعفر بف طاككس ،مكتبة االعالـ

االسالمي ،ط (ُُْْق).ٔٓٓ:،/

-كشؼ الغمة ،ألبي الحسف بف عمي بف عيسى بف ابي الفتح االربمي "ت ّٗٔق"  ،ط (دار

االضكاء -بيركت) َُْٓ ( ،قُٖٗٓ -ـ) .ٓٗ/ُ :،

 -نيج الحؽ ككشؼ الصدؽ ،لمعالمة جماؿ الديف ابك منصكر الحسف بف يكسؼ أبف المطير

الحمي "تِٕٔىط مؤسسة الطباعة كالنشر دار اليجرة -قـ ) ط (ُُِْق) ،َِِّ :،كلنفس
المؤلؼ كشؼ اليقيف في فضائؿ أمير المؤمنيف ،ط دار االضكاء -بيركتُٕ: ،

-ارشاد القمكب ،ألبي محمد الحسف بف ابي الحسف الديممي ،مف أعالـ القرف الثامف اليجرم ،

مؤسسة االعممي -بيركت ،ط (ُّٖٗق.ُُِ:،/

 الكشككؿ فيما جرل عمى آؿ الرسكؿ ،السيد حيدر بف عمي العبدلي الحسيني االممي المعركؼبالصكفي.

(ُ)

عمي كليد الكعبة ،العالمة الحجة المحقؽ الشيخ محمد عمي االردكبادم العزم ،قسـ مؤسسة

البعثة -قـ ،طُ (ُِْٔق): ،

 أنظر الكالدة المكرمة في الكعبة المعظمة ،عمي مكسى دخيؿ ،ط (( َُْٔق)).ُّ
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فال يعزب الجزـ بو باحث منقب كقؼ عمى كمماتيـ كسبر أخبارىـ كاطمع
عمى تكاريخيـ فكميـ

(ُ)

اجمعكا عمى حديث الكالدة في مكة كبالتحديد في شؽ الجدار

كآلف البحث لـ يخصص ليذا المكضكع آلف االتساع فيو ال يستكعب البحث كالعالمة
االردكبادم ذكر في كتابو عمي كليد الكعبة ركاية حديث الكالدة عند المحدثيف كعند
(ِ)

المؤرخيف كعند الشعراء كاالجماع عميو فراجع ذلؾ

(ُ)

خصائص االئمة ،الشريؼ الرضي ابي الحسف محمد بف الحسيف بف مكسى المكسكم

البغدادم ،مجمع البحكث االسالمية مشيد ،ط (َُْٔق) ّٗ :

االرشاد  ،لمشيخ المفيد ،المكتبة الحيدرية – النجؼ االشرؼ ط (ُِّٗىػ) .ٓ/ُ،-شرح القصيدة البائية المذىبية لمسيد الحميرم ،السيد عمـ

(مصر). ُٓ :،

اليدل عمي بف الحسيف ،ط

-المكسكم – المعركؼ بالشريؼ المرتضى ت ّْٔق ،طبعة مصر-القاىرة (ُُّّق) .ُٓ:،

كنز الفكائد ،العالمة المحدث ابك الفتح محمد بف عمي الكراجي ط ت ْْٗق"  ،ط داراالضكاء ،كطبعة حجرية -قـ ُّٔٗ( ،ق ش).

 -تاج المكاليد  ،أميف االسالـ الشيخ المفسر ابك عمي الفضؿ بف الحسف الطبرسي ،مكتبة اهلل

العظمى المرعشي النجفي قـ ط (َُْٔق  .)ُِ : ،كاعالـ الكرل لممؤلؼ نفسو ،مؤسسة اؿ
البيت -قـ ،ط (ُُْٕق)ُّٓ : ،

-الخرائج كالجرائج ،الفقيو أبك الحسف سعيد بف عبد اهلل بف الحسف ىبة اهلل المعركؼ بالقطب

الراكندم ،ت ّٕٓق ،نشر مؤسسة االماـ الميدم -قـ  ،ط (َُْٗق) .ٖٖٖ/ِ:،

(ِ)

عمي كليد الكعبة ،العالمة الحجة المحقؽ الشيخ محمد عمي االردكبادم النجفي ،المصدر

السابؽ.

ِّ

الفصل األول................................................................................حياة اإلمام علي والسيرة الذاتية
جج

املطهة انثانث
كزاياتو
اليمكف أحصاء كرامات اإلماـ ( )ألنيا كثيرة تخرج عف العد كاالحصاء
لذل سنكتفي بذكر بعضا منيا بما يتكافؽ كعظيـ شخصو كقربو إلى اهلل تعالى
كأحاطتو سبحانو لو بالمطؼ كالرعاية.
ٔ -مثمو كمثل عيسى بين قومو
عف اإلماـ جعفر الصادؽ عف آبائو قاؿ رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ )
يا عمي بف أبي طالب مثمؾ في أمتي مثؿ عيسى بف مريـ افترؽ قكمو ثالث فرؽ
مؤمنكف كىـ حكاريكف كفرقة عادكه كىـ الييكد كفرقة غمكا فيو فخرجكا عف االيماف
كاف امتي ستفترؽ فيؾ ثالث فرؽ شيعتؾ كىـ المؤمنكف كفرقة أعداؤؾ كىـ الناكثكف،
كفرقة غمك فيؾ كىـ الجاحدكف الضالكف فانت ياعمي في الجنة كمحبك شيعتؾ في
الجنة كعدكؾ كالغالي فيؾ في النار(ُ).
ٕ -فيو صفات االنبياء
عف ابي الحمراء قاؿ قاؿ رسكؿ اهلل مف اراد اف ينظر إلى ادـ في عممو كالى
نكح في فيمو كالى يحيى بف زكريا في زىده كالى مكسى بف عمراف في بطشو
فمينظر إلى عمي بف أبي طالب(ِ).

(ُ)
(ِ)

مناقب الخكارزمي ،لمعالمة الخطيب الخكارزمي (ت ٖٔٓق)  ،مصدر سابؽ.ُِِ :، ،
ينابيع المكدة ،الشيخ سميماف القندكزم ،مصدر سابؽَُٗ ،
ّّ
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ٖ-صعود االمام ()عمى منكبي رسول اهلل (صمى اهلل عميو وآلو وسمم ).
الحديث عف ركاية الحافظ ابف المغازلي مع مصادر أخرل ركت الحديث في
المناقب بإسناده إلى سعيد بف المسيب عف ابي ىريرة قاؿ قاؿ رسكؿ لعمي بف أبي
طالب( )يكـ فتح مكة :اما ترل ىذا الصنـ بأعمى الكعبة؟ قاؿ بمى يا رسكؿ اهلل.
فقاؿ فأحممؾ فتناكلو ،فقاؿ بؿ انا أحممؾ يا رسكؿ اهلل فقاؿ (صمى اهلل عميو كآلو
كسمـ) لك اف ربيعة كمضر جيدكا اف يحممكا مني بضعة كانا حي ما قدركا كلكف قؼ
ياعمي فضرب رسكؿ اهلل بيده إلى ساقي عمي فكؽ القرنكس ثـ اقتمعو مف األرض
بيده فرف عو حتى تبيف بياض ابطو ثـ قاؿ لو ما ترل يا عمي قاؿ أرل اف اهلل عز
امس السماء لمسستيا فقاؿ لو :تناكؿ
كجؿ قد شرفني بؾ حتى لك اني أردت أف ٌ
الصنـ يا عمي فتناكلو ثـ رمى بو ثـ خرج رسكؿ اهلل مف تحت عمي بف أبي طالب

كترؾ رجميو فسقط عمى االرض فضحؾ فقاؿ لو ما أضحكؾ يا عمي بف أبي طالب
قاؿ سقطت مف اعمى الكعبة فما أصابني شيء فقاؿ كيؼ يصيبؾ شيء كأف الذم
حممؾ محمد (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) كأنزلؾ جبرئيؿ.

(ُ)

-

(ُ)

المسند الحمد بف حنبؿ ،ط مصر.ْٖ/ُ ،
خصائص أمير المؤمنيف ،ألبف عبد الرحمف بف ألحمد بف شعيب النسائي ،ط (التقديـ-
مصر) .ُّ : ،
تذكرة الخكاص ،السبط ابف الجكزيف مصدر سابؽ.ُّ : ،
مكضع أكىاـ الجمع كالتفريؽ ،الخطيب البغدادم ،ط (حيدر آباد) .ِّْ/ِ : ،
المستدرؾ عمى الصحيحيف ،لمحاكـ النيسابكرم ،مصدر سابؽ ّٕٔ /ِ : ،كٓ/ّ :
المناقب لمخطيب الخكارزمي ،ط تبريز(.ُٕ :،ح َِْ) ،ط بيركت ،صَِِ ،بإسناده إلى
سعيد بف المسيب عف ابي ىريرة .مصدر سابؽ.
انيس الجميس ،لجالؿ الديف السيكطي.ُْٖ : ،
ذخائر العقبى ،محب الديف الطبرم ،مصدر سابؽ.ٖٓ ،
كلمزيد مف المصادر يراجع أحقاؽ الحؽ النكر التستمرم ،ط ( مطبعة الخياـ رقـ : )،
ٖٕٔٗ/
ّْ
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ٗ -زىده
ركم عف اإلماـ الحسف ( )قاـ خطيبان فخطب الناس كقاؿ(( :يا أييا
الناس لقد فارقكـ أمس رج هؿ ما سبقو األكلكف كال يدركو األخركف كلقد كاف رسكؿ اهلل
يبعثو لمبعث فيعطيو الراية فما يرجع حتى يفتح اهلل عميو ،جبريؿ عف يمينو كميكائيؿ
عف شمالو ما ترؾ بيضاء كال صفراء اال سبعمائة درىـ مف عطائو أراد أف يشترم بيا
خادمان.

(ُ)

٘-من نادى من السماء بفضل االمام ()
قاؿ الحافظ ابك بكر بف ابي الدنيا في حديث ابي جعفر قاؿ نادل و
مناد مف
السماء يكـ بدر يقاؿ لو رضكاف ال سيؼ اال ذك الفقار كال فتى اال عمي(ِ).

(ُ)

ذكره ابف شيبة في مصنفو عف ىبيرة بف يريـ حديث َُِّٓ ،مكتبة الرشد -الرياض ،ط

(َُْٗق) .ُّٕ/ٔ ،

 كأخرجو أبف حباف عف الحسف بف سفياف عف ابي بكر بف أبي شيبة ،كقاؿ أحمد بف حنبؿفي المسند  :حدثنا ككيع عف شريؾ عف ابي أسحاؽ عف ىبيرة خطبنا الحسف( )رضي

اهلل عنو .أنظر مكارد الظمآف  ،الشيخ عبد العزيز المحمد السمماف ،الحديث (ُُِِ)  ،ط
(دار الكتب العممية -بيركت) .ْٓٓ : ،

 كقاؿ البزار حدثنا عمرك بف عمي حدثنا أبك داكد حدثنا عمرك بف ثابت قاؿ حدثنا ابك أسحاؽعف ىبيرة  – .أنظر  :مسند البزار  ،عمي بف ابي بكر الييثمي نكر الديف ،ح، ]ُّّٗ[ :

مؤسسة عمكـ القرآف – بيركت ،طُ (َُْٗق).ُٕٖ/ْ ،

 حمية االكلياء كطبقات االصفياء  ،اإلماـ الحافظ أبي نعيـ أحمد بف عبد اهلل االصفيانيالشافعي ،دار الكتب العربية -بيركت ط(َُْٓق) .ٔٓ/ُ ،

 الطبقات الكبرل ،ابك عبد اهلل محمد بف منيع الياشمي بالكالء البصرم البغدادم المعركؼبأبف سعد (ت َِّق)  ،تح  :احساف عباس ،دار صادر – بيركت  ،ط (ُٖٔٗـ) ،

(ِ)

ّ.ّٖ/

اليكاتؼ البف ابي الدنيا ،مؤسسة الكتب الثقافية -بيركت ط (ُُّْق.)َِ/ٓ: ،
ّٓ
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-ٙبشأن تسميم المالئكة المقربين عمى االمام ()
عف عمي قاؿ لما كانت ليمة بدر قاؿ رسكؿ اهلل مف يستقي لنا الماء فاحجـ الناس
فقاـ عمي بف أبي طالب ( )فأعتصـ القرية ثـ اتى بئ انر بعيدة القعر فاغدر فييا
فاكحى اهلل إلى جبرائيؿ ميكائيؿ كاسرافيؿ تأىبكا لنصرة محمد (صمى اهلل عميو كآلو
كسمـ ) كضربو ففعمكا مف السماء ليـ مف الغط يذعر مف يسمعيـ فمما مركا بالبئر
ال.
سممكا عميو عف أخرىـ اكرامان كتبجي ن

(ُ)

-ٚحديث رد الشمس لألمام ()
كىك مف االحاديث التي نقمت بعدة طرؽ كقد صنؼ لذلؾ الحافظ جالؿ الديف
ال اسماه كشؼ المبس في حديث رد الشمس كقاؿ ابف حجر
السيكطي مصنفان مستق ن
في الصكاعؽ المحرقة اثنا حديثو عف كرامات امير المؤمنيف .كمف كراماتو الباىرة اف
الشمس ردت عميو لما كاف راس النبي في حجره كالكحي ينزؿ عميو كعمي لـ يصؿ
العصر فما سرل عنو اال قد غربت الشمس فقاؿ النبي الميـ انو كاف في طاعتؾ
كطاعة رسكلؾ فاردد عميو الشمس فطمعت بعدما غربت(ِ).

=  -كانظر تاريخ دمشؽ ،البف عساكر ،مصدر سابؽ.ُٕ /ِْ ،
 تاريخ الطبرم ،ألبي جعفر محمد بف جرير الطبرم ،مصدر سابؽ.ٔٓ/ِ ،(ُ) تاريخ الطبرم ،ألبي جعفر محمد بف جرير الطبرم ،مصدر سابؽ.ٔٓ/ِ ،
(ِ) قاؿ ابف عابديف كالحديث صححو الطحاكم -كعياض كأخرجو الطبراني بسند حسف.
 حاشية الطحاكم عمى مراقي الفالح ،أحمد بف محمد بف أسماعيؿ الطحاكم ،مكتبة البابيالحمبي -القاىرة ،ط ( ُُّٖق) ُ/ٖ : ،
 فتح البارم في شرح صحيح البخارم ،احمد بف عمي بف أبي طالب بف حجر العسقالني،مصدر سابؽ ،قاؿ بف حجر حديث ردىا صححو الطحاكم كالقاضي في الشفاء كصنفو شيخ
اإلسالـ ابك زعو كثيقة عيده.
 كذكر الحديث ايضا المعجـ الكبير ،ألبي القاسـ بف سميماف بف أحمد بف ايكب المخميالطبراني ،ط (مطبعة األمة -بغداد)  ،نشر مكتبة ابف تيمية.ُُٓ-ُْٕ /ِْ : ،
 تاريخ دمشؽ ألبف عساكر ،مصدر سابؽ.ُّْ-ُّّ/ِْ : ،ّٔ
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املثحث انثانً
املناتع انفكزٌح وانعهًٍح نألياو عهً تن أتً طانة ()
إ َّف الثابت باألحداث التأريخية كما تناكلتو جميع المصادر كالمؤلفات
كالبحكث كالدراسات مف اف عمـ اإلماـ( )كاف منبعو األكؿ كاألكحد ىك النبكة
المحمدية كقد تعددت قراءة انماط شخصية االماـ( )عمى مر التأريخ البشرم
كاخذت حي از كاسعا مف تفكيرىا كذلؾ لما كصؿ الييا مف ارث نظرم كعممي خرج الى
حيز التطبيؽ العممي المممكس في الكقت المعاصر كلما كصؿ الييـ مف اخالؽ
كمبادئ كصكر االبداع الفكرم كالعممي ليذه الشخصية صار لزاما االحاطة بنشأة
ىذه الشخصية كالمؤثر في تككينيا كمعرفة القكل الفكرية كاساس منبعيا

كذكر

اعمميتو في اقكاؿ النبي االكرـ (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) مع االشارة الى العمكـ
التي احتكل عميو صدره الكريـ كالعمكـ التي تطرؽ الييا االماـ عميو السالـ كثبتت
باالعجاز العممي المعاصر مع االشارة الى المصادر لغرض معرفة التفاصيؿ كصكال
الى نتاجو الفكرم كمصنفاتو لذل سنضع ذلؾ في ثالث مطالب
المطمب االول :نشأة عمي بن ابي طالب( )وأثر النبي (صمى اهلل عميو وآلو

وسمم) في تكوين الشخصية.

المطمب الثاني :عمم عمي بن أبي طالب(.)
المطمب الثالث :نتاج اإلمام عمي ( )الفكري ومصنفاتو.
=  -كاخرج الحديث ابف كثير في البداية كالنياية ،مصدر سابؽ ،سند عف الحافظ ابف
عساكر.
 مشكؿ االثار ،ألبي جعفر احمد بف محمد بف سالمة الطحاكم ،دائرة المعارؼ -حيدرآباد  ،ط (ُّّّق) .ُِ-ُُ-َُ/ِ :،
 الصكاعؽ المحرقة ،ألبف حجر الييثمي ،مصدر سابؽ.ّٕٕ-ّٕٔ-ّٕٓ/ِ :، كشؼ الظنكف لحاجي خميفة ،ط (دار الكتب العممية -بيركت) ط (ُُّْقُِٗٗ-ـ).ُْْٗ/ِ :،
ّٕ
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املطهة االول
نشأج عهً تن أتً طانة( )و أثز اننثً (صهى اهلل عهٍو وآنو وسهى )يف
تكوٌن شخصٍتو
سنحاكؿ في ىذا المطمب بياف نشأة اإلماـ ( )كأثر النبي(صمى اهلل عميو كآلو
كسمـ ) في تككيف شخصيتو كاالبعاد كالمستكيات التي اثرت في ىذه العالقة
إذ نشأ اإلماـ عمي ( )في بيت النبكة كاألمامة ذلؾ البيت الذم أعز اهلل
بو المسمميف كقد ترعرع ( )بكنؼ ابف عمو النبي كىك يتمقى المثؿ العميا منو كقد
أفاض عميو أشعة مف ركحو العظيمة .ربي عمي بف أبي طالب برعاية النبي (صمى
اهلل عميو كآلو كسمـ) ابف عمو كتتممذ لو ككرث أخالقو كأسمكبو في النظر إلى الحياة
كالخمؽ كجرل الميراث في قمبو كعقمو سكاء بسكاء(ُ) .كقد ركم أف أبا طالب قاؿ
لفاطمة بنت اسد ككاف عمي ( )صبيان رأيتو يكسر االصناـ فخفت أف يعمـ كبار
قريش ،فقالت :ياعجبان اخبرؾ باعجب مف ىذا اني اجتزت بالمكضع الذم كانت
أصناميـ منصكبة كعمي في بطني ،فكضع رجميو في جكفي شديدان ال يتركني أقرب
مف ذلؾ المكضع الذم فيو ،كانما كنت أطكؼ بالبيت لعبادة اهلل ال لألصناـ.

(ِ)

كذكر الركاة عف أمو فاطمة بنت أسد أنيا لما كضعتو أمتنع عف ثدييا ثالثة
اياـ ككاف محمد بف عبد اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) يغذيو فييا مف ريقو ،يمقمو
لسانو فال يزاؿ يمتص منو كىك في فمو حتى يرتكم كيشبع .كيمكف أف نستخمص مف
ىذه الركاية عمى تقدير صحتيا كما ىك ليس ببعيد أف اهلل سبحانو أراد أف يعده
(ُ)

اإلماـ عمي صكت العدالة االنسانية (عمي كحقكؽ االنساف) جكرج جرداؽ ،منشكرات العتبة

العمكية المقدسة ،قسـ الشؤكف الفكرية كالثقافية ،طُ(ُّّْىػ_َُِِـ).ُُٕ/ُ :،

(ِ)بحار االنكار ،العالمة المجمسي ،مصدر سابؽ.ّٖ/َِ : ،
ّٖ
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أعدادان صالحا عمى يدم رسكؿ اهلل االميف لممسؤكلية التي حمميا في حياة الرسكؿ
كبعد مماتو ،فكاف أكؿ شيء قد دخؿ فمو كامتص منو لـ يكف مف النكع الذم اعتاده
األطفاؿ مف قبمو ىك لساف الرسكؿ الذم لـ يتحرؾ بغير الحؽ كالصدؽ منذ صباه
إلى أف اختاره اهلل حتى غمبت عميو صفتا الصدؽ كاالمانة كىك في مطمع شبابو
كاصبح يعرؼ بيا أكثر مما يعرؼ باسمو كنسبو.
لقد اراد اهلل أف يربط بيف المسانيف كما ربط اهلل بيف القمبيف كيتعاىده منذ اليكـ
االكؿ الذم أطؿ بو عمى ىذه الدنيا فادخؿ لسانو في فمو الذم لـ ينطؽ اال بالحؽ
كالحكمة ليطبع عمى لسانو كليككف مفطك انر عمى الحؽ كالصدؽ كحربا ضاريا عمى
الباطؿ كالعدكاف ،كبعد ذلؾ أصبح غذاؤه مف لبف هأـ طيبة طاىرة(ُ).
فقد كرد في ركاية يزيد بف قعنب أف فاطمة بنت أسد كلدت عميان ()
كلرسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) ،ثالثكف سنة فأحبو رسكؿ اهلل حبا شديدان
كقاؿ ليا اجعمي ميده بقرب فراشي ككاف (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ) يمي اكثر
تربيتو ككاف يطير عميا كقت غسمو كيكجره المبف كيحممو عمى صدره كيقكؿ ؛ ىذا
أخي ككلي كناصرم كصفي كذخرم ككيفي كصيرم كزكج كريمتي كأميني عمى
كصيتي كخميفتي .ككاف يحممو دائما كيطكؼ بو جباؿ مكة كشعابيا كأكديتيا(ِ).

(ُ) سيرة االثنى عشر ،ىاشـ معركؼ الحسيني ،انتشار المكتبة الحيدرية -النجؼ،
طْ(ُِْٔىػ.)ُّْ-ُِْ/ُ :،
(ِ)

أنظر كشؼ الغمة في معرفة االئمة  ،ألبي الحسف عمي بف عيسى بف أبي الفتح االربمي،

مصدر سابؽ .ُِٕ-ُِٔ/ُ:

 كشؼ اليقيف في فضائؿ أمير المؤمنيف ،لمعالمة الحسف بف يكسؼ بف المطيرالحمي ،مصدر سابؽ.ُِ-ٗ:

 األربعيف ،الحافظ منتجب الديف محمد بف مسمـ بف أبي الفكارس الرازم  ،مخطكط.ٔ: ،ّٗ
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لقد احتضف رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) عميا كالتزـ برعايتو كتربيتو
مباشرة فكاف ييز ميده ليال كيناغيو كيغذيو كيقكـ برعايتو كيحممو عمى صدره
كيصطحبو معو أذا خرج ،كال يخفى أف النبي كاف يمضغ الخبز كالمحمو كالتمرة حتى
تميف ثـ يضعيا في فـ عمي( )كىك طفؿ في حجره(ُ).
فقد نشأ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب( )في أطير حجر في العالـ
كىك حجر رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) ككاف مالزما لو مالزمة الظؿ
لصاحبو فال ىك فارؽ النبي كال خاللو فارقت خاللو(ِ) ،بؿ كاف تابعا لمنبي في

= -أعياف الشيعة ،السيد محسف األميف العاممي( ،دار المعارؼ-بيركت) ،ط (َُّْىػ):،
ُ.ِّٕ/

 -حمية

االبرار،

السيد

ىاشـ

البحراني،

دار

المعارؼ

اإلسالمية-

قـ،

طُ(ُُُْىػ).ُِٗ/ِ:،

 كخصائص الكصي المبيف ،ابف البطريؽ شمس الديف يحيى ابف الحسف االسدمالربيعي ،ط ك ازرة االرشاد اإلسالمي -ايرافَُْٔ( ،ىػ).ِٓ:،

 -مكسكعة اإلماـ في الكتاب كالسنة ُ ُٗ/كالتاريخ ،محمد الريشمرم بمساعدة محمد

كاظـ الطباطبائي محمكد الطباطائي ،دار احياء التراث العربي– بيركت  ،طُ،
(َُِْىػَََِ-ـ).

 شجرة طكبى  ،لمشيخ محمد ميدم الحائرم ،منشكرات المكتبة الحيدرية -النجؼ،طُّٖٓٓ( ،ىػ) . ُِٗ/ِ:،

-

شرح احقاؽ الحؽ( الممحقات) ،السيد المرعشي النجفي ،مكتبة آية العظمى

المرعشي -قـ).ٕٓ/ٓ :،

(ُ) اعممكا ىذا عمي ،ميدم بحر العمكـ ،دار الزىراء -بيركت ،طُُّّْ( ،ىػَُِِ-ـ).ُٔ:،

(ِ) الرسالة العمكية في فضؿ أمير المؤمنيف عمى سائر البرية ،أبي الفتح بف عثماف ،تح عبد
العزيز الكريمي ،منشكرات دليؿ -ردمؾ ،ط ُ ( ُِْٕق). :،
َْ
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جميع األفعاؿ مقتديا بو كبمغ كىك عمى ذلؾ كأف اهلل عصمو كسدده لتبعيتو لنبيو
فأختار طاعة الرب كمكافقة امره كاجتناب منيياتو(ُ).
رافؽ عمي رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) منذ السنيف االكلى مف عمره
فقد عسرت الحياة عمى أبي طالب ،كضاقت بو االمكر فأقترح رسكؿ اهلل عمى أخكة
أبي طالب أف يأخذكا منو بعض اكالده إلى بيكتيـ لتخفيؼ عبئ العيش عف كاىمو،
كشاءت ارادة اهلل تعالى أف يككف عمي في بيت النبكة كميبط الكحي منذ نعكمة
أظفاره.
فقد كاف النبي يحب ىذا الطفؿ الصغير كيضمو إلى صدره  ،كيمسو عرفو
كيمقمو الطعاـ ،كيرعى حياتو لحظة لحظة ،كينفحو باألنكار االليية المشعة(ِ).
لقد كتب ليذا الطفؿ أف ينتقؿ إلى بيت النبكة فقد كرد في المستدرؾ عمى
الصحيحيف ،كاف مف نعـ اهلل عمى عمي بف أبي طالب( )ما صنع اهلل كأراد مف
الخير اف قريشان أصابتيـ أزمة شديدة ،ككاف أبك طالب في عياؿ كثيرة ،فقاؿ رسكؿ
اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) لعمو العباس ،كقد أصاب الناس ما ترل مف ىذه
االزمة ،فأنطمؽ بنا اليو نخفؼ عنو عيالو ،آخذ انا مف بنيو رجالن كتأخذ انت رجال
فنكفميما عنو ،فقاؿ العباس ،نعـ ،كانطمقا حتى أتيا أبا طالب فقاال :إنا نريد أف
نخفؼ عنؾ مف عيالؾ حتى ينكشؼ عف الناس ما ىـ فيو ،فقاؿ ليـ أبك طالب :اذا
تركتما لي عقيال فاصنعا ما شئتما فأخذ رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) عميا
فضمو اليو كأخذ العباس جعف انر فضمو إليو فمـ يزؿ عمي ( )مع رسكؿ اهلل (صمى

(ُ)

مركج الذىب ،أبي الحسف عمي المسعكدم ،تحقيؽ عبد االمير مينا ،مؤسسة االعممي_

(ِ)

مكسكعة اإلماـ عمي في الكتاب كالسنة كالتأريخ ،محمد الريسشيرم ،مصدر سابؽ.ُٗ/ُ :،

بيركت ،طُُُِْ( ،ىػ )َََِ-ـ.ُِٗ/ُ/

ُْ
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(ُ)

اهلل عميو كآلو كسمـ)

حتى بعثو اهلل نبيان فأتبعو كصدقو كاخذ العباس جعف انر ،كلـ

يزؿ جعفر مع العباس حتى اسمـ كاستغنى(ِ).
كقد أشار اإلماـ عمي ( )إلى أبعاد ىذه التربية التي حضي بيا مف لدف
قائده الرسكؿ األكرـ (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) كمداىا كعمقيا كدكره في اعداده
كحبو اياه كاستئثاره بيذه المالزمة بالخطبة المسماة القاصعة بأجمؿ تصكير.
إذ قاؿ اإلماـ(( :كقد عممتـ مكضعي مف رسكؿ اهلل بالقرابة القريبة كالمنزلة
الخصيصة كضعني في حجره كانا كليد ،يضمني إلى صدره ،كيكنفني إلى فراشو،
كيمسني جسده ،كيشمني عرفو ،ككاف يمضع الشيء ثـ يمقمينو ،كلقد كنت اتبعو
أتباع الفصيؿ إثر أمو  ،يرفع لي في كؿ يكـ مف أخالقو عمما كيأمرني باالقتداء بو،
كلقد كاف يجاكر في كؿ سنة بحراء فآراه ال يراه غيرم كلـ يجمع بيت كاحد يكمئذ
في االسالـ غير رسكؿ اهلل كخديجة كانا ثالثيما أرل نكر الكحي كالرسالة كاشـ ريح
النبكة))(ّ).
ككاف رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) يجعمو ككلده بؿ كاف افضؿ منيـ
جميعا عنده فقد ركم عف الفضؿ بيف العباس بف عبد المطمب قاؿ :سألت أبي
العباس عف كلد رسكؿ اهلل أييـ كاف أحب اليو .فقاؿ :عمي بف أبي طالب فقمت :يا
أبتي سالت عف أكالده فقاؿ يابني أف عميا كاف أحب إلى رسكؿ آهلل (صمى اهلل عميو
(ُ)

المستدرؾ ،الصحيحيف ،الحافظ أبي عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم ،مصدر سابؽ-ٔٔٔ/ّ : ،

ّٔٔ .عمؿ الشرائع  ،الشيخ االقدـ المحدث االكبر أبي جعفر الصدكؽ ،مؤسسة االعممي-
بيركت  ،طِ (ُِْٖىػََِٕ)ـ .ُٖٔ-ُٕٔ/ُ/تاريخ الطبرم ،ألبي جعفر بف محمد بف

جرير الطبرم ،مصدر سابؽُّّ/ِ ،

(ِ)
(ّ)

المصادر السابقة كميا.

شرح نيج البالغة ،عز الديف أبي حامد عبد الحميد بف ىبة اهلل المدائني الشييد بف أبي

الحديد المعتزلي ،مؤسسة االعممي -بيركت ،طّ(َُّْىػََِٗ-ـ).ُِّ /ُّ :،
ِْ
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كآلو كسمـ) مف جميع كلده كأىمو فما راينا أبان اشفؽ عمى ابنو مف رسكؿ اهلل (صمى
اهلل عميو كآلو كسمـ ) عمى عمي ( )كما رأيت أطكع ألبيو مف عمي ( )لرسكؿ
اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) كما رأيناه فارؽ عميا يكما قط اال اف كاف في سفر
لخديجة(ُ) ،كبعد أف راينا ىذا التقارب كالتشابو في الصفات كاالخالؽ بيف محمد
كعمي أنزؿ اهلل سبحانو كتعالى قائالن { فَقُلْ تَعَالَىْاْ نَدْعُ أَبْنَاءنَا وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءنَا وَنِسَاءكُمْ وَأَنفُسَنَا
وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِنيَ }

(ِ)

اراده النبي شجاعا فجاء اشجع الناس،

كاراده سخيا فكاف اسخاىـ ،كاراده زاىدان فكاف مف أزىد البشر ،كاراده عالما فاتى باب
مدينة عمـ محمد كاراده  .....كاراده  ....فجاء كما اراد(ّ).
كىذا ىك عمي يستقر في بيت النبكة فيرعاه النبي بحنانة كرحمتو فيسقيو
االسالـ قطرة قطرة كيغرس في نفسو أحكامو حكمان حكم نا كيؼ يككف حاؿ التمميذ
الذكي األلمعي مع معمـ قدير يحرص عمى تثقيفو كبنائو كيؼ ينظر الطفؿ إلى
مثمو المعيف فيحاكؿ تقميده .كبعد كؿ ىذا يمكف أف نقكؿ :أف عميا ( )ربيب النبي
بكؿ معنى الكممة رباه رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) مف جميع النكاحي
الجسدية كالخمقية كالفكرية حتى صار شبو رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ)
كلعؿ الحديث النبكم الشريؼ مصداؽ ليذا ( عمي مني كانا مف عمي).

(ْ)

كأف المتتبع لمركايات كالنصكص المتكاترة يجد بكضكح تربية االماـ( )في

بيت الرسالة كتفتح ذىنيتو في الكلكج إلى حقائؽ الككف كأس ارره الكبرل فضال عف
ذلؾ كاف مخصكصا بخمكات يخمكىا مع رسكؿ اهلل ال يطمع أحد مف الناس عمى ما
(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

أعممكا ىذا عمي ،ميدم بحر العمكـ ،مصدر سابؽ.ُٕ/ُٔ : ،

سكرة آؿ عمراف ،اآلية ُٔ.

منتيى الكماؿ البشرم ،عباس عمي دخيؿ المكسكم ،مصدر سابؽ.ُّ :

انظر المصنؼ في االحاديث كاالثار ،أبي بكر بف أبي شيبة ،تح كماؿ يكسؼ الكت ،مكتبة

الرشد -الرياض ،طُ ( ُُْْقُْٗٗ-ـ).ْٗٓ/ٕ : ،.
ّْ
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يدكر بينيما ككاف ( )كثيراً ما يسأل النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم ) عن
معاني القرآن ومعاني كالمه ( )وأذا لم يسأل أبتدأ النبي ( صلى هللا عليه وآله
وسلم) بالتعليم والتثقيف

()1

كركل أنو قاؿ :كنت أذا سألت رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو

سكت ابتدأني
كآلو كسمـ) أعطاني كأذا
ي

(ِ)

كمف ىنا شكمت عالقة اإلماـ بالنبي

(صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) عالقة مثمى يندر أف يكجد ليا نظير لذا كاف ىك
االجدر بمعرفة النبي.
ىذه الحقيقة نجدىا ماثمة في كالـ أمير المؤمنيف حيف يصؼ لنا أبعاد ىذه
العالقة منذ بكاكير صباه (( في الخطبة المسماة بالقاصعة التي مر ذكرىا)).
ككاف مف نعـ اهلل عمى عمي ابف أبي طالب انو كاف في حجر رسكؿ اهلل قبؿ
االسالـ

(ّ)

فكاف رسكؿ اهلل عمى عمـ كامؿ لمستقبؿ ىذا الغالـ .ككاف يدرم ماذا

يصنع؟ عندما قرر مع نفسو االىتماـ بعمي كأعداده األعداد الجيد كدعكتو ليصبح
أكؿ مؤازر لو(ْ).
(ُ)

شرح نيج البالغة ،عز الديف ابي حامد عبد الحميد بف ىبة اهلل المدائني الشييد بف ابي

(ِ)

المصنؼ في االحاديث كاألثار ،ابي بكر بف أبي شيبة،مصدر سابؽ.ْٗٓ/ٕ :

الحديد المعتزلي ،مصدر سابؽ.ْٖ/ُ :،

 سنف الترمذم ،ابك عيسى محمد بف عيسى ،تحػ عبد الكىاب عبد المطيؼ ،دار الفكر-بيركت ،ط (َُّْق).َُّ/ٓ : ،

 المستدرؾ عمى الصحيحيف ،الحاكـ النيسابكرم محمد بف محمد ،مصدر سابؽ.ِٓ/ّ ،(ّ)
(ْ)

 تاريخ الخمفاء ،جالؿ الديف السيكطي ،مكتبة السعادة -مصر ،ط (ُُّٕق) .ٔٔ/ُ :،ذخائر العقبى ،محب الديف الطبي ،مصدر سابؽ.ٖٓ ،

األماـ عمي كالسمطات الثالثة ،د .محسف الباقرم ،مصدر سابؽ . ِٕ : ،فحديث المؤازرة

يكاد أف يككف متكات ار كحيث أف المبحث ليس اختصاصو البحث عف تكثيؽ الحديث نكتفي بذكر

الحديث كمراجعة مضامينو في كتب الحديث في ككف عميان ذلؾ الفدائي الذم بتضحيتو ىذه كىك
ينتظر أف ييجـ العدك عميو احتماالت الفكز بالحياة منعدمة بؿ اف :احتماؿ المكت نسبتو عالية
ْْ
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إ َّف عميا قد صاغو النبي كما أحب كأراده حتى جاء صكرة مثالية ألحالـ النبكة
فمنذ نعكمة أظفاره أدبو كصقؿ نفسو كدربو عمى اإليثار كالمحبة كالعدؿ كاإلخاء مع
(ُ)

كؿ ما مر فيو النبي خالؿ دعكتو كاف فييا اإلماـ تصيره األحداث

كتجعؿ منو

مؤىالن كفؽ اإلرادة اإلليية أف يتكلى الميمات الصعبة كىك في اعمى درجات الطاعة
المطمقة لمرسكؿ فمـ يذكر التاريخ أبدان أنو ( )تردد في امتثاؿ أمر مف أكامر
النبي(ِ) .كتحكؿ إلى فدائي كجندم عمى أىبة االستعداد دائمان لمتضحية بنفسو مف
اجؿ اهلل كالرسالة كالرسكؿ عندما تآمرت قريش كقررت اغتياؿ النبي (صلى اهلل عليه وآله
وسلم) كطمب مف عمي المبيت فما كاف جكابو اال أف قاؿ :اك تسمـ يا رسكؿ اهلل؟
فبات في فراش النبي كىك ينتظر اليجكـ عميو مف اإلعداء كىك يعمـ يقينا اف نسبة
احتماؿ المكت عالية اما الفكز بالحياة كالنجاة فمنعدمة .كمع ذلؾ استجاب استجابة
كاممة لمنبي

(ّ)

نعـ أف األنساف يحتاج إلى أعداد خاص في مدرسة خاصة عمى يد

أمير األساتذة كأكمميـ فكاف اإلسالـ مدرسة عمي ككاف محمد معممو كمربيو فمنذ
== في مثؿ ىكذا تضحية كما نرل منو اال االستجابة لرسكؿ الرحمة (ص) بقكلو اك تسمـ يا

رسكؿ اهلل.
(ُ)

عمي منتيى الكماؿ البشرم ،عباس عمي المكسكم ،مصدر سابؽ.َُٔ : ،

(ِ)االماـ عمي دراسة بجكانب مف الشخصية كالمنيج ،آية اهلل محمد باقر الحكيـ ،مؤسسة الشييد

الحكيـ ،طُ ( ُِّْقََُِ-ـ) .ِْ : ،

(ّ) ركل ابف عقدة في الفضائؿ عف ابف عباس قاؿ :بات عمي ليمة خركج رسكؿ اهلل إلى

المشركيف عمى فراشو ليحميو مف قريش .كقد نزلت االية (( كمف الناس مف يشرم نفسو ابتغاء

مرضاة اهلل)) فضائؿ أمير المؤمنيف ،احمد بف حنبؿ ،مصدر سابؽ . ُٕٖ-ُٕٕ :

كركم الرازم في تفسيره اف ىذه االية نزلت في عمي بف ابي طالب بات عمى فراش رسكؿ

اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ) ليمة خركجو إلى الغار كيركل انو لما ناـ عمى فراشو قاـ
جبرائيؿ عند رأسو كميكائيؿ عند رجميو كجبريؿ ينادم بخ بخ مف مثمؾ يا ابف ابي طالب يباىي

اهلل بؾ مالئكتو كنزلت االيو تفسير الرازم ،فخر الديف محمد بف عمر بف الحسيف الرازم ،ت

َٔٔق ،طّ ،منشكرات المكتبة الحيدرية -النجؼ األشرؼ.ِِْ-ِِّ/ٓ ،
ْٓ
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(ُ)

أف فتح عينو رأل نكر محمد كمنذ عرؼ الكماؿ عرفو في محمد كتعاليمو السامية

لقد كاف يرل في محمد (صلى اهلل عليه وآله وسلم ) المثؿ الكامؿ الذم يشبع تطمعاتو
كعبقرياتو فجاء صكرة طبؽ األصؿ لمحمد حتى

حؿ محؿ صفات النبي اال

(ِ)

النبكة.

(ُ)

عمي منتيى الكماؿ البشرم ،عباس عمي المكسكم ،مصدر سابؽ.ُِ : ،

(ِ)
((كأىنفي ىس ىنا كأىنفي ىس يك ٍـ))
حتى باىؿ بعمي نصارل نجراف كجعمو كنفسو بنص القراف في قكلو تعالى ى
نفس محمد في ىذه االية أنظر:
[سكرة اؿ عمراف ،آية ُٔ] فكاف ي

 تفسير القراف الكريـ (تفسير الثمالي) ،ألبف حمزة ثابت بف دينار الثمالي ،مطبعة اليادم،ط (َُِْق) .ُّْ : ،/

 -جامع البياف في تأكيؿ القراف ،ابك جعفر محمد بف جرير الطبرم ،طّ (ُٖٔٗـ).

 تفسير القرآف العظيـ ،لبف ابي حاتـ عبد الرحمف بف محمد بف إدريس الرازم (تِّٕق) تح اسعد محمد الطيب ،دار الفكر -بيركت ،ط (ََِّـ) .ٕٕٔ/ِ ،

 تفسير السمرقندم أبك الميث نصر بف محمد السمرقندم ت ( ّّٖ ق) ،تح محمكدمطرجي ،دار الفكر -بيركت. ِْٓ/ُ ،

 حقائؽ التاكيؿ  ،لمشريؼ الرضي ابك الحسف محمد بف الحسف ،دار المياجر -بيركت،ط (ُّٓٓق.َُُ-َُٗ : ، /

 الكشؼ كالبياف عف تفسير القراف ( ،المعركؼ بػ (تفسير الثعمبي دار احياء التراثالعربي -بيركت ،ط (ََِِـ) .ٖٓ-ْٖ /ّ : ،

 اسباب نزكؿ االيات الكجيز في تفسير الكتاب العزيز البي الحسف الكاحدم ،دار القمـ– بيركت ،طُ ( ُُْٓق).ٖٔ : ،

 ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني ،دار احياء التراث العربي-بيركت ،طُ َ َُِْقُٗٗٗ -ـ.ُٖٖ/ّ : ، /

 مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ ،ابك البركات عبد اهلل بف احمد بف محمكد النسفي  ،ف :ُ.ُٖٓ-ُٕٓ /

 أحكاـ القرآف ألبف العربي عبد بف محمد بف عمي بف محمد بف احمد بف عبد اهلل محمدالديف الحاتمي الصكفي ،دار الكتب العممية -بيركت ،طُُِِْ( ،قََُِ-ـ).
ْٔ
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فمذا لما جاء اإلسالـ بعد ذلؾ كىبطت رسالة اهلل عمى قمب محمد (صلى اهلل
عليه وآله وسلم ) كاف عمي أكؿ الركاد كالطميعة السابقة إلى اإليماف برسالتو

(ُ)

=

كبنبكتو

 -زاد المسير في في عمـ التفسير ،ألبف الجكزم أبك الفرج جماؿ الديف عبد الرحمف بف

عمي ،تح محمد بف عبد الرحمف عبد اهلل ،دار الفكر -بيركت ،ط (ُٕٖٗـ).

 تفسير البيضاكم ،ناصر الديف عبد اهلل بف عمر ،ت (ِٖٔق) ط (دار الفكر-بيركت)،ِ.ْٕ/

 تفسير السمعاني ،ابك المظفر منصكر بف محمد ( ت ْٖٗق ،/دار الكطف -الرياض  ،طُ(ُٕٗٗـ) .ِّٕ/ُ ،

 شكاىد التنزيؿ لقكاعد التفضيؿ ،الحاكـ الحسكاني الحافظ عبد اهلل احمد الحنفي النيسابكرم،تح محمد باقر المحمداكم.

 معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف ،الحسيف بف مسعكد بف محمد الفراء البغكم -ت(َُٓق)  ،تح خالد عبد الرحمف العؾ ،دار المعرفة -بيركت.َُّ/ُ : ،

 التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب) ،لمفخر الرازم ،دار الكتب العممية -طيراف-ٖٓ/َٖ ،ٖٔ.

 الجامع ألحكاـ القرآف ،ابك عبد محمد بف احمد االنصارم القرطبي ،دار الكتبالمصرية-القاىرة ،طِ (َُٔٗـ) .َُْ/ْ : ،

 البحر المحيط المعركؼ بتفسير ابف حياف ،ابك عبد اهلل محمد بف يكسؼ بف عمي بفيكسؼ األندلسي ،تح عادؿ احمد عبد ،دار الكتب العممية -بيركت ،طُ (ََُِـ)،

ِ.َّٓ/

فكؿ ىذه التفاسير أجمعت عمى أف المراد ب ػ ػ ( أنفس في االية ىك نفس عمي بف ابي طالب).

(ُ)

أذ ركم عف النبي (ص) قاؿ ( لك أف السمكات كاألرض كضعتا في كفة كأيماف عمي في كفة

لرجح أيماف عمي) أنظر -شرح االخبار في فضائؿ

االئمة األطيار ،تح محمد الحسيني

الجاللي ،مؤسسة – النشر االسالمي -قـ ،طِ( ُُْْق) -ٕٓٔ-ٕٓٓ-ِّٖ : ،تاريخ

دمشؽ ،ابك القاسـ بف الحسيف بف ىبة اهلل الشافعي ابف عساكر ،مصدر سابؽ-ُّْ/ِْ ،
ميزاف االعتداؿ ،لشمس الديف محمد بف احمد ،دار المعرفة -بيركت ،طُ (ُِّٖق) :،

ّ-ْْٗ/حمية االبرار في احكاؿ محمد كالو

(ُُُْق).ٕٔ-ٔٔ/ِ : ،

االطيار ،مؤسسة المعارؼ -ايراف ،طُ

ْٕ
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فيك يرصد حركات النبي كيقتدل بو قبؿ بعثتو فكيؼ كقد جاء النامكس مف عند اهلل
فكاف ام انر طبيعيان أف يككف اإلماـ ( )أكؿ المستجيبيف لو كالمؤمنيف بو كما كانت
تصرفاتو خاضعة لميزاف كاحد ىك رضى اهلل كالحفاظ عمى ىذا الديف كقد كاف
المنطؽ لجميع تصرفاتو ىك اإليماف القكم الذم بمغ اإلماـ منو مرتبة ال يصؿ
إ لييا أحد مف الناس كىك يفصح عف ذلؾ بقكلو (( لك كشؼ لي الغطاء لما ازددت
يقينان))

(ُ)

أنيا مرتبة مف الكصكؿ ال تزداد كال تزيد أنو اليقيف المطمؽ الذم تقؼ
(ِ)

دكنو البراىيف كاألدلة عاجزة عف أف تكصؿ اإلنساف اليو.

لذا كاف اإلماـ كأىؿ بيتو

حراس ىذه الشريعة أمناء ىذه األمة كحفظة ليذا الديف كىذا ما أثره الرسكؿ االكرـ
(صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) في اإلماـ عمي( )حتى أف الرسالة أصبحت ال تؤخذ
إال مف أىميا كال يعتمد مضامينيا كنظرياتيا اال مف الذيف ىبط في بيكتيـ الكحي.
إ َّف اإلماـ ( )عايش الكحي اإلليي بصفائو كطيره ،كعايش النبكة بما فييا
مف أقكاؿ كأفعاؿ كتصرفات ،فانطبعت سمات ذلؾ كمالمح شخصيتو عمى كالمو
كتصرفاتو حتى أضحى ظال حاكيا لكحي اهلل كلرسكلو األميف ،كطبيعي أف يككف مف
عاش في تمؾ الظالؿ القرآنية ،كتمؾ األفياء المحمدية أف يككف في قمة الكماؿ
(ُ)

مناقب اؿ أبي طالب ،محمد بف عمي بف أبي طالب بف شير آشكب ،مصدر سابؽ. /ُ : ،

 أنكار الحقيقة كأطكار الطريقة ،السيد حيدر االممي ،دار المحجة البيضاء -بيركت ،طُ،ِٗٓ.

 شرح مائة كممة  ،الشيخ ميثـ بف عمي البحراني ،تح مير جالؿ الديف الحسيني ،ط(منشكرات جماعة المدرسيف -قـ ) ِٓ : ،

 مناقب ألبي المؤيد المكفؽ بف أحمد البكرم الحنفي الخكارزمي ،ركل الحديث عف ابيعثماف بف الحافظ ،مصدر سابؽ: ،

 بحار األنكار ،لمشيخ الصدكؽ ،مصدر سابؽ ،يركيو عف شيخ الطائفة الفضؿ بف(ِ)

شاذاف عف كتابو الفضائؿ.ُِِ : ،

عمي منتيى الكماؿ البشرم ،عباس عمي المكسكم ،مصدر سابؽ.َُٔ :
ْٖ
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كالمرتقى الرفيع الذم ال يدانيو إنساف أخر في ىذا العالـ كمما سبؽ ذكره يتبيف أف
شخصية اإلماـ عمي بف أبي طالب تأثرت برسكؿ اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم ) كتبمكرت
مف خالؿ ثالث مديات ىي:
ُ -المدل الركحي كاألخالقي.
ِ -المدل العقائدم.
ّ -المدل الفكرم أك العممي.
إذ تتبمكر شخصية الفرد نتيجة تفاعؿ المككنات الجسمية كالعقمية مع البيئة
التي يعيش فييا

(ُ)

بمعنى أخر أف العكامؿ الكراثية كالبيئة تشترؾ معان في رسـ مسار
(ِ)

النمك مف حيث الك ارثة تعطي االستعداد ليصير كاقعان

كلمبيئة دكر كبير كايجابي

حيث تسيـ في تشكيؿ شخصية الفرد النامي كفي تعييف سمككو أك أساليبو في
(ّ)

مجابية المكاقؼ.

كأف كاف بعضيـ جعؿ العامؿ البيئي ىك األشد أثر في تككيف شخصية
األنساف

(ْ)

اإلماـ ( )أذا نظرنا اليو .مف ناحية الصياغة البشرية ليس بمستثنى

مف ىذه القكاعد كالمؤثرات فقد أثرت ىذه المديات الركحية كالعقائدية كالفكرية في
بمكرة شخصيتو فعمى المدل الركحي كاألخالقي تبيف بكضكح مف تمؾ المعاممة
التي لـ يحظى بيا أحد مف الصحابة ما حظي بو اإلماـ ( )ككنو تربى في حجر
النبي االكرـ (صلى اهلل عليه وآله وسلم ) يضمو إلى صدره كيكنفو فراشو ...الحديث
(ُ)

عمـ النفس التربكم ،محمد خميفة ،دار القمـ – الككيت ،طْ (ُْٗٗـ) .ّْ/ُ ،

(ّ)

المصدر السابؽ نفسو.

(ِ)

(ْ)

عمـ النفس النمك ،د -حامد عبد السالـ زىراف ،مصدر سابؽ.ْْ : ،

التربية كدكرىا في تشكيؿ السمكؾ ،مصطفى محمد الطحاف ،دار المعرفة -بيركت ،طُ

(ََِٔـ) .ُِٓ-ُِِ : ،

ْٗ
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السابؽ الذم تـ ذكره ،بؿ حتى يمضغ المحمة كالثمرة ليضعيا في فـ اإلماـ ()
أذ لـ تكف ىذه العناية التي بمكرت شخصية اإلماـ ( )دافعيا القرابة كما صرح
بذلؾ النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم ) لعمي بف أبي طالب إذ قاؿ (( أف اهلل عز كجؿ
أمرني أف أدنيؾ كال أقصيؾ كأف أعممؾ كال أىممؾ كأف أقربؾ كال أجفكؾ)

(ُ)

كمف

ىذا الحديث يتجمى بكضكح أف يد القدرة تجمت في جعؿ اإلماـ ( )في حجر
النبي كليس كما يدعي البعض الصدفة أك الحظ السيما انو بمغ مف الحظكة عند
النبي أف جعمو أديبو فقد ركم عف النبي (صلى اهلل عليه وآله وسلم) انو قاؿ (أنا أديب
اهلل كعمي أديبي).

(ِ)

كمف ذلؾ نرل األثر النبكم شديد الكضكح في اعداد شخصية اإلماـ ()
اذ صاغ فيو خمقا يماثؿ خمقو العظيـ فكاف مثيمو في األخالؽ كالسمككيات تأمؿ
صنيعة في المؤخاة بيف الصحابة جعؿ يقارف الشكؿ إلى الشكؿ كالمثؿ إلى
المثؿ فيؤالؼ بينيـ كأدخر عميا لنفسو كأختصو بإخكتو

(ّ)

كالسمككيكف ينظركف إلى

أف طبيعة السمكؾ اإلنساف تتأثر بالسياؽ االجتماعي الكاسع الذم نككف فيو
(ُ)

(ْ)

بحار االنكار ،لمشيخ المجمسي ،مؤسسة االعممي -،بيركت ،ط (ََِٓـ).ّٓ/ْٓ : ،

 -كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ ،عالء الديف عمي المتقي بف حساـ الديف اليندم،

مصدر سابؽُّٔ/ُّ : ،

 -كانظر أيضا مكارـ االخالؽ ،رضي الديف ابي نصر الحسف بف الفضؿ الطبرسي ،منشكرات

الشريؼ الرضي ،طٔ (ُُِِّٕٗٗ-ـ).ُٕ : ،
(ِ)

مكارـ األخالؽ ،الشيخ رضى الديف أبي نصر الحسف بف الفضؿ الطبرسي ،الفرات -ردمؾ،

ط ٔ ( ُِّٗقُِٕٗ-ـ) ،ُٔ : ،مف كتاب النبكة عف أبف عباس.
(ّ)

كفاية الطالب في مناقب ا البي طالب ،ألبي عبد اهلل محمد بف يكسؼ بف محمد الكنجي

الشافعي ،مصدر سابؽ.ُْٗ : ،
(ْ)

عمـ النفس البيئي ،د .سمير أنكر محفكظ كد -سبيكة الخميفي ،دار النيضة العربية-

القاىرة ،ط ( ُُٗٗـ) .ُّْ : ،

َٓ
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ناىيؾ أف اإلماـ ( )انبثؽ مف بيئة اجتماعية راقية في الكماؿ األخالقي كيكفينا
أف اهلل قاؿ في معممو األكحد ( وأنك لعلى خلق عظيم) كىك في احضاف النبكة كصاه
الرسكؿ ((ياعمي)) ،أال أدلؾ عمى خير أخالؽ األكلييف كاألخريف؟ "قاؿ(( :عمي بمى
يارسكؿ اهلل)) قاؿ (( :تعطي مف حرمؾ كتعفك عمف ظممؾ ،كتصؿ مف قطعؾ)) (ُ).
كأكصاه الرسكؿ حيف زكجة أبنتو فاطمة الزىراء ( )قاؿ ياعمي ال تغضب،
اذا غضبت فاقعد كتذكر قدره اهلل تعالى عمى العباد كحممؾ عنيـ ،كأذا قيؿ لؾ :أتؽ
اهلل فاترؾ غضبؾ عنؾ ،كأرجع لحممؾ)).

(ِ)

كعممو الرسكؿ أف (( :مف كظـ غيضان كىك يقدر عمى أنفاذه مأل اهلل قمبو أيمانان
(ّ)

كامنان

كمف كضع ثكب جماؿ تكاضعا هلل كىك يقدر عميو كساه اهلل تعالى حمة
(ْ)

الكرامة))

كعممو ( )أف (( :مف أستأجر أجي انر فظممو كلـ يكفو أجره ،فأنا

خصمو يكـ القيامة .كمف أكف خصمو فأنا أخصمو (أم أغمبو).

(ٓ)

عمى ىذه التعاليـ التي تمقاىا مف النبي (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) منذ نعكمة
أظفاره تربى كعاش عمي بف أبي طالب في أحضاف النبكة.
أضؼ إلى ذلؾ أف لألساليب التربكية العميقة كالحكيمة التي اتخذىا النبي
(صلى اهلل عليه وآله وسلم ) مع اإلماـ ( )قد أحييت جميع مكاىبة الكامنة كأكصمتو


سكرة القمـ ،آية ْ.

(ُ)

أخرجو احمد في المسند ُْْٖ/ك َُّٔ عف عقبة بف عامر ،عف عمي اماـ المتقيف ،عبد

(ِ)

بحار األنكار ،العالمة المجمسي ،مصدر سابؽ.ُٔ-ٔ/ْٕ ،

الرحمف الشرقاكم ،تحقيؽ عمي شيرم ،دار الزىراء -بيركت ،ط (ُّّْىػَُِِ-ـ) .ّّ/ُ :

(ّ)

اخرجو الترمذم في كتاب البر (ْٕ) ككتاب القيامة باب ْٖح ِّْٗ كابك داكد كتاب

االدب ،باب مف كظـ غيضا (ّ) ج ْٕٕٕ ،كابف حاجة في الزىد (ُٖ) كاحمد في المسند ّ -
ّْٖك َْْ عف المصدر السابؽ نفسو.ّّ :،
(ْ)
(ٓ)

اخرج ابك داكد في االدب (ّ) باب ،ح ْٖٕٕ ،عف المصدر السابؽ نفسو .

أخرجو ابف ماجة في كتاب الرىكف (ُٔ) باب (ْ) عف المصدر السابؽ نفسو .ّْ:،
ُٓ
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(ُ)

في مدة قصيرة إلى أعمى مدارج الكماؿ  .كأف ما كصمنا مف االثار كاالخبار ما
يخرج عف العد كاالحصاء لذا أحيؿ الباحث إلى كؿ المصادر التي ذكرتيا في ىذا
المبحث كالمبحث األكؿ التي يتحدث عف خمؽ اإلماـ ( )كأف ما كصفت في ىذا
المبحث مف سيرتو الذاتية عمى كجو االقتضاب فقط بكؿ ما يمس البحث بعالقة لذا
ترل الباحثة ضركرة االحالة كعدـ االطالة .
أما عمى المدل العقائدم فقد كاف النبي يقكـ بصقؿ نفس اإلماـ كيعمؿ
عمى تيذيبيا كجعميا المرآة الصافية التي تعكس تشريع السماء باصفى ما يككف
كانقى ما يتصكر فمـ ينفذ إلى مشارب نفس اإلماـ ( )ام شعاع مف شرؾ أك
سجكد لصنـ فيك المكلكد عمى الفطرة المخمكؽ عمى اإلسالـ منذ أكؿ يكـ فتح عينو

عمى النكر(ِ) ،فقد طبع عمى اإلسالـ فمـ تزده المعرفة اال ما يزيده المتعمـ عمى
(ّ)

الطباع

فبذلؾ الكنؼ الطاىر كالعبقات النبكية العطرة شاء اهلل سبحانو اف ينفتح

قمب اإلماـ( )لمحف سماكم يردده جبرائيؿ لمنبي كيمقنو رسكؿ اهلل ليذا الفتى
المتكقد الذكي قطرة قطرة كجرعة جرعة(ْ) .كقد مر ذكر الحديث النبكم في رجحاف

كفة إيماف عمي عمى إيماف أىؿ السمكات كاألرض .
أما تأثير رسكؿ اهلل (صلى اهلل عليه وآله وسلم ) في اإلماـ ( )عمى المدل
الفكرم كالعممي فإنو زؽ العمـ زقا حتى فاؽ أىؿ عصره بؿ كاف سباقا لإلشارة لمعمكـ
العصرية التي ثبت أشارتو ليا باإلعجاز العممي كالمطمب الثاني كفيؿ بتكضيح
مستكل عمـ اإلماـ ( )كمنبعو .فنكتفي باإلشارة اليو لغرض االبتعاد عف التكرار
كاإلطالة في السرد.
(ُ)

الطفؿ بيف الكراثة كالتربية ،محمد تقي فمسفي مكتبة االكحد -قـ  ،طِ (ُِْْقََِٓ-ـ)،

ُص ٓ.ُِٖ-ُِٕ/* .

(ِ)

عمي منتيى الكماؿ البشرم ،عباس عمي المكسكم ،مصدر سابؽ.ُْ : ،

(ّ)

عبقرية االممـ عمي بف أبي طالب ،عباس محمكد العقاد  ،دار الكتاب المبناني -بيركت ،طُ،

(ْ)

عمي منتيى الكماؿ البشرم ،عباس عمي المكسكم ،مصدر سابؽ.َُٓ : ،

( ُْٕٗـ.)ّٓ/ِ/

ِٓ
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املطهة انثانً
عهى عهً تن أتً طانة
عاش اإلماـ عمي بف أبي طالب ( )في بيئة ال تعرؼ قيمة العمـ كالحقائؽ
العممية بؿ أغمب ما يككف سائدان عمييا عمـ االدب بفنيو الشعر كالنثر كعمـ االنساب
ككاف الكسط الذم عاش فيو اإلماـ يغمب عميو طابع البداكة كتشييع فيو الركح القبمية
التي لـ تنؿ حضارة المدف شيئان حتى كلد اإلماـ ( )في تمؾ االجكاء ككاف يرل
رجالن عظيمان عرفو المجتمع حؽ المعرفة منذ بكاكير طفكلتو يخرج عمى تمؾ الحياة
البائسة برسالة تبشرىـ بالعدؿ تقيمو عمى قكاعد الرحمة كاإلحساف كاإلنصاؼ حتى
اصبح اإلماـ التمميذ األكؿ لمرسكؿ كتمقى منو عمكمو التي مأل بيا صدره.
كأذا اردنا أف نستعرض عممو ( )الحتاج منا إلى مجمدات ككتب منفردة
فالشكاىد كثيرة ال يحيط بيا الحصر لذا سأحاكؿ تحقيؽ غاية المطمب في أثبات
أعمميتو كذكر أقكاؿ النبي االكرـ في اعمميتو مع اإلشارة إلى العمكـ التي أحتكل
عميو صدره الكريـ كالعمكـ التي تطرؽ الييا اإلماـ كثبتت باإلعجاز العممي المعاصر
مع اإلشارة إلى المصادر لغرض معرفة التفاصيؿ.
كالكاقع أننا لك درسنا الجانب العممي كالفكرم مف حياتو ( )لكجدناه العالـ
كالمجتيد الرباني المستجمع الذم يختمؼ عف عمـ االخريف ألف اهلل سبحانو عمـ
محمد بف عبد اهلل جميع ما عمـ انبيائو كرسمو كمحمد بف عبد اهلل (صلى اهلل عليه
وآله وسلم) عمـ جميع ما تعممو عف اهلل تعالى لإلماـ ( )ككيؼ اليككف كذلؾ كىك
باب مدينة العمـ ،كىك صاحب االذف الكاعية ألف الرسكؿ االعظـ دعا لو عندما
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أنزلت ىذه االية ((وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ))

(ُ)

سألت اهلل سبحانو اف تككف اذنؾ يا
فقاؿ:
ي

عمي ،فقاؿ :ما نسيت شيئا بعد ،كما كاف لي اف انسى

(ِ)

كلرؤية شيء مف ىذه

االفاؽ العممية في عمي ( )سنحاكؿ متابعة ما كرد مف نصكص تسالـ عمى
نقميا المؤرخكف كحفظة السنة كسكؼ نقؼ عند ثالث طكائؼ مف ىذه النصكص ليا
أىميتيا الخاصة كمف ضمنيا ادلو اعممية اإلماـ (:)
الطائفة االكلى :ما تكاتر عف الرسكؿ بياف ىذا الجانب الميـ مف شخصية
اإلماـ ( )بؿ كاف الرسكؿ يستغؿ كؿ فرصة مناسبة يمفت بصائر المسمميف
إلى ىذه الفضيمة(ّ) .فقد بمغ مف العظمة كقكة الحدس كشدة الذكاء الغاية فقد
كاف يالزـ الرسكؿ مالزمة متكاصمة فاستفاد مف تمؾ المالزمة كاقتبس مف نكر
مشكاة النبكة كىذا أكضح برىاف عمى اعمميتو بعد النبي (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ)
كاف الرسكؿ قبؿ ارتحالو إلى الرفيؽ األعمى عممو الؼ باب كمف كؿ باب يفتح لو
الؼ باب(ْ) .كما يستفاد مف األخبار المتكاترة التي ركاىا السنة كالشيعة األمامية

(ُ)

سكرة الحاقة :اية "ُِ".
-

انظر البرىاف في تفسير الميزاف ،العالمة المحدث السيد ىاشـ البحراني ،ت لجنة مف

العمماء كالمحققيف األخصائييف ،مؤسسة االعممي لممطبكعات -بيركت ،طِ (ِْٕق-

ََِٔـ) .َُِ-َُُ/ٖ : ،كانظر بغية الطالب في معرفة عمي بف أبي طالب ،يكنس

(ِ)
(ّ)

رمضاف ،مؤسسة االعممي لممطبكعات -بيركت ،طُ (ُُِْقُّٗٗ-ـ).ِِٖ ،
المصدر السابؽ نفسو.

عمي في التزاـ الحؽ ،ضياء الديف

زيف الديف ،دار الزىراء -بيركت ،طُ (ُِْٖ-

ََِٕـ).ِّٕ : ،

(ْ)

منتيى اآلماؿ في تكاريخ النبي كاالؿ ،الشيخ عباس القمي ،مؤسسة المجتبى – قـ ،طُ

(ُِْٓقََِْ-ـ).َُِ :
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معا اف رسكؿ اهلل قاؿ  (:انا مدينة العمـ كعمي بابيا فمف اراد المدينة فميأت
الباب)(ُ).
كاما الركايات التي تدؿ أف رسكؿ اهلل قد فتح لعمي الؼ باب مف العمـ يفتح
لو مف كؿ باب الؼ باب ،فيقكؿ السيد ىاشـ البحراني :ألبي حامد الغزالي .عبارات

(ُ)

كنز العماؿ في سنف االقكاؿ كاالفعاؿ ،عالء الديف عمي المتقي بف حساـ الديف اليندم،

مصدر سابؽ. َِٓ /ٔ : ،

المقاصد الحسنة في بياف كثير مف االحاديث المشتيرة عمى االلسف ،شمس الديف ابك الخيرمحمد بف عبد الرحمف بف محمد السخاكم (تَِٗق)  ،تح :محمد عثماف الخشت ،رقـ الحديث

ُٖٗ  ،دار الكتاب العربي -بيركت ،ط (َُْٓقُٖٗٓ-ـ)ُٔٗ :،

 المستدرؾ عمى الصحيحيف ،الحافظ ابك عبد اهلل النيسابكرم مصدر سابؽ قاؿ ركاه الحاكـ:ىذا حديث صحيح االسناد .كلـ يخرجاه اقكؿ ركاه بطريؽ اخر ايضا في ( ص.) ُِٕ :

كالخطيب البغدادم في تاريخ بغداد ،مصدر سابؽ ،ّْٖ /ْ ،كبطريؽ اخر ُِٕ/ٕ:،كبطريؽ

-

ثالث في  ، ْٖ/ْ :كبطريؽ رابع في  ، ْٗ/ُُ ،ْٗ/ُُ :،ثـ قاؿ القاسـ سألت يحيى بف
معيف عف الحديث فقاؿ صحيح.

 انظر اسد الغابة في معرفة الصحابة ،عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكريـ بفعبد الكاحد الشيباني المعركؼ بابف االثير ،مصدر سابؽ.ِِ/ْ ،

 تيذيب التيذيب ،شياب الديف احمد بف عمي بف حجر العسقالني ،دار الفكر لمطباعة كالنشركالتكزيع -بيركت ،ط (َُْْقُْٖٗ-ـ َِّ/ٔ ،ك ٕ.ِْٕ/

 فقد ركم في غاية المراـ ،عف كتاب (مناقب ابف المغازلي ابي الحسف عمي بف محمد الشافعي)بسنده عف جابر بف عبد اهلل االنصارم قاؿ :اخذ رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ) بيد

عمي ()كقاؿ ىذا أمير البررة ،كقاتؿ الكفرة ،منصكر مف نصره ،كمخذكؿ مف خذلو ،ثـ مد بيا
صكتو ،فقاؿ :انا مدينة العمـ كعمي بابيا فمف اراد العمـ فميأت الباب ،انظر :غاية المراـ كحجة

الخصاـ في تعييف اإلماـ مف طريؽ الخاص كالعاـ ،السيد ىاشـ البحراني المكسكم التكيمي،
طبعة حجرية َِٓ /ِٓ : ،كطبعة جديدة .ََُ:


ىك الشيخ البحر ،حجة االسالـ ،أعجكبة الزماف ابك حامد محمد بف محمد بف احمد الطبرسي،

الشافعي الغزالي صاحب التصانيؼ كالذكاء المفرد ،انظر سير اعالـ النبالء ،شمس الديف محمد
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في كتاب (( بياف العمـ المدني في كصؼ مكالنا عمي بف أبي طالب :قاؿ أمير
المؤمنيف عمي( ( )أف رسكؿ اهلل أدخؿ لسانو في فمي فانفتح في قمبي الؼ
باب مف العمـ مف كؿ باب الؼ باب ،كقاؿ اإلماـ( (( : )لك ثنيت لي كسادة
كجمست عمييا لحكمت أىؿ التكراة بتكراتيـ ،كألىؿ اإلنجيؿ بإنجيميـ كاىؿ القراف
(ُ)

بقرآنيـ ،كىذه المرتبة التناؿ بمجرد التعمـ ،بؿ بتمكف في ىذه الرتبة بقكة العمـ.

كالركايات التي تدؿ عمى اف اإلماـ()كاف اقضى افراد االمة كاحسنيـ
حكمان منيا عمى سبيؿ االختصار ال الحصر ،فقد ركم عف رسكؿ اهلل عف أبي
سعيد الخدرم قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل (( أف أقضى أمتي عمي بف أبي طالب))(ِ) .كركم
بسند عف أبي البحترم عف عمي بف أبي طالب( )بعثني رسكؿ اهلل (ص) إلى
اليمف فقمت :يا رسكؿ تبعثني كأنا شاب اقضى بينيـ كال ادرم بالقضاء قاؿ فضرب
بيده عمى صدرم ثـ قاؿ ا لميـ اىد قمبو كثبت لسانو قاؿ فما شككت بعده في قضاء
بيف اثنيف.

(ّ)

=بف احمد بف عثماف الذىبي ،مؤسسة الرسالة-بيركتُِِْ("،قََُِ-ـ) ،طبعة ُٕ :،
ُٗ.ِِّ/

(ُ)بحار االنكار ،لمشيخ المجمسي ،مؤسسة االعممي -،بيركت ،ط (ََِٓـ) ّٓ/ْٓ : ،؛ غاية
المراـ كحجة الخصاـ في تعييف اإلماـ مف طريؽ الخاص كالعاـ ،السيد ىاشـ البحراني المكسكم

التكبمي ،مصدر سابؽ ،ُٕٓ،ُٖٓ : ،كالحديث.ّ:

(ِ)
(ّ)

المصدر السابؽ نفسو  ،ِٖٓ :الحديث االكؿ مف الباب ّٗ.
مسند احمد ،احمد بف حنبؿ الشيباني ( ت ُِْق) ،تح :السيد ابك المعاطي النكرم ،رقـ

الحديث( ،ّٔٔ :عالـ الكتب -بيركت).ّٖ/ُ :،

 -سنف ابف ماجو ،ابك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ( ت ِّٕق) ،رقـ الحديث، )ُِٕ( :

تح  :محمد بف عبد المحسف التركي ،دار ىجر لمطباعة كالنشر -القاىرة ،طُ ( ُُْٗق-

ُٗٗٗـ).ُُٓ/ُ :،
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(ُ)

كعف ابف عباس قاؿ :قاؿ عمر بف الخطاب ((عمي اقضانا  ))....الحديث  .كعف
ابف عباس قاؿ :كنا نتحدث أف أقضى أىؿ المدينة عمي بف أبي طالب(ِ) .كعنو
(ص) قكلو (( اقضى أمتي عمي))

(ّ)

كالقضاء مرتبة عالية في االسالـ ،أنو منصب االنبياء كاالكلياء في حياتيـ
كمنصب المجتيديف كالفقياء بعد غيابيـ ..أنو يحتاج إلى كثير مف العمكـ فيتكقؼ
عمى النحك كالصرؼ كالمعاني كالبياف كالمنطؽ كاالصكؿ كالدراية كالى استيعاب
كامؿ لعمؽ الشريعة كاحاطة في معرفة رد االصكؿ إلى الفركع كي يقؼ عمى
حكـ اهلل(ْ).

= -الطبقات الكبرل ،ألبف سعد محمد بف سعد بف منيع الزىرم ( ت َِّق) ،تح :عمي محمد
عمر ،رقـ الحديث ،ِِّٓ :مكتبة الخانجي -القاىرة ،طُ (ََُِـ) .ُِِ/ِ : ،

 -المستدرؾ عمى الصحيحيف ،الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد النيسابكرم ( ت َْٓق) ،

تح :مصطفى عبد القادر عطا ،الحديث صحيح ،رقـ الحديث ،)َِٕٓ( :دار الكتب العممية-

بيركتَُٓ/ْ :،

 حمية االكلياء كطبقات االصفياء ،ابك نعيـ احمد بف عبد اهلل بف احمد بف اسحاؽ بف مكسىبف ميراف االصبياني ( ت َّْق) ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع -بيركت  ،ط

(ُّْٗقُْٕٗ-ـ)  ،كدار الكتب العممية -بيركت ،ط ( َُْٗ) رقـ الحديث )ِِّٓ( :
.ِِٗ/ِ :،

(ُ)
(ِ)

تاريخ مدينة دمشؽ  ،ابف عساكر ،مصدر سابؽ.َِْ/ِْ ،

االستيعاب في معرفة الصحابة ،ألبي عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبيد الر بف

عاصـ النمرم القرطبي ،مصدر سابؽ ،ؾ ّّٗ/كالمستدرؾ عمي الصحيحيف ،الحافظ أبي عبد
اهللَ الحافظ النيسابكرم ،مصدر سابؽ ّٖٔ : ،عف المجمكعة الكاممة اإلماـ عمي بف أبي عبد
الفتاح مقصكد ،دار الصفكة -بيركت ،ط (ُُّْقََُِ-ـ).ٔ،ٕ :

(ّ)

كفاية الطالب في مناقب أبي طالب،،ألبي عبد محمد بف يكسؼ بف محمد الكنجي الشافعي

(ْ)

المصدر السابؽ نفسو.ْٗ : ،

عف عمي منتيى الكماؿ البشرم ،عمي مكسى دخيؿ ،مصدر سابؽ.ّٗ:،
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كىذا يعني أف اإلماـ ( )افقو أمة محمد (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) عمى
حد قكؿ الرسكؿ االكرـ .في تمؾ العمكـ ،كقد ابتكر امك انر في القضاء لـ يسبؽ الييا
غيره ،مثاؿ-:
ُ -إف اإلماـ ( )أكؿ مف فرؽ بيف.الشيكد لئال يتكاطأ اثناف منيما عمى
شيادة االخر.
ِ -أكؿ مف سجؿ شيادة الشيكد حتى ال تستبدؿ شيادة ،باغراء مف رشكة اك
تدليس مف طمع كحيؿ مع عاطفة فجاءت االجياؿ كاالمـ كالحككمات كالدكؿ
تسير عمى االسمكب الذم رسمو االماـ(ُ).
كقد قسـ العمـ عمى اجزاء فجعؿ لمناس جزء كبقية االجزاء لإلماـ ( )فقد كرد
عف مسركؽ قكلو :ساىمت اصحاب محمد فكجدت عمميـ انتيى إلى ستة نفر منيـ:
مت ىؤالء
عمر ،كعمي ،كعبد اهلل كابي الدرداء ،كابي بف كعب ،كزيد بف ثابت ثـ ساى ي

فكجدت عمميـ انتيى إلى رجميف عمي كعبد اهلل(ِ).

الطائفة الثانية -:ما اكده اإلماـ ( )نفسو مف ىذه االفاؽ في شخصيتو فيك
بالرغـ مما عممتو األمة مف فضائمو الجمة .كأسبقيتو في اإلسالـ كاعمميتو عمى لساف
نبينا صمكات اهلل عميو كآلو كسمـ كقكلو (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) ألبنتو فاطمة (اما
ترضيف أني زكجتؾ اكؿ المسمميف اسالما كاعمميـ عمما فانؾ سيدة نساء امتي كما
سادت مريـ قكميا أما ترضيف يا فاطمة أف اهلل أطمع عمى اىؿ األرض فأختار منيـ
(ُ)
(ِ)

عمي بف أبي طالب منتيى الكماؿ البشرم ،عمي مكسى دخيؿ ،مصدر سابؽ.ُْْ : ،

نظـ درر السمطيف في فضائؿ المصطفى كالمرتضى كالبتكؿ كالسبطيف ،جماؿ الديف بف

محمد بف يكسؼ بف الحسف بف محمد الزرتدم الحنفي ،مكتبة نينكل -طيراف ،ط (ُّٕٕق-

ُٖٓٗـ).ُِٖ:،كانظر طبقات المالكية ،محمد بف محمد بف مخمكؼ المالكي المصرم ،شجرة
النكر ،ت عبد المجيد خيالي ،دار الكتب العممية-بيركت ،طُ ( ُِْْقََِّ-ـ).ُٕ/ِ:،
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(ُ)

رجميف فجعؿ احدىما أباؾ كاالخر بعمؾ)  .فيك كاف يخص ىذه السمة مف ذاتو
بالتأكيد كلفت النظر ككاف كثي ار ما يتحدل الناس أف يجدكا بديال في ىذه السمة اك
شيبيا(ِ).
اما الركايات التي تدؿ عمى قكلو اسألكني قبؿ اف تفقدكني ،فقد قاؿ ابف أبي
الحديد في شرح نيج البالغة :أجمع الناس كميـ عمى انو لـ يقؿ احد مف لصحابة
كال احد مف العمماء سمكني قبؿ أف تفقدكني غير عمي بف أبي طالب(.)ّ()
بحت بو الضطربتـ اضطراب االرشية في
ت عمى مكنكف عمـ لك ي
كقكلو (( أندمج ي

الطكم البعيد))(ْ) .كىنا يشير إلى احتكائو عمى عمـ مخزكف ال تتحممو سائر

العقكؿ لك اباح بو ألضطرب الناس مف الدىشة كاإلعجاب اضطراب الحباؿ في
االبار البعيدة العميقة.
كركم أف عميا قاؿ عمى المنبر :سمكني قبؿ اف تفقدكني سمكني قبؿ اف تفقدكني
سمكني عف كتاب اهلل ،فما مف آية اال كاعمـ حيث نزلت ،بحضيض جبؿ اك سيؿ
ارض ،كسمكني عف الفتف فما مف فتنة اال كقد عممت ككنيا كمف يقتؿ فييا قاؿ
كقد ركم عنو نحك ىذا كثير ،كركاه مسمـ في صحيحو الجزء الخامس منو ،كركم
احمد بف حنبؿ في مسنده عف سعيد قاؿ :لـ يكف أحد مف اصحاب النبي يقكؿ

(ُ)

كنز العماؿ في سنف االقكاؿ كاألفعاؿ ،عالء الديف عمي المتقي بف حساـ الديف اليندم،

(ِ)

عمي في التزاـ الحؽ ،ضياء الديف زيف الديف ،مصدر سابؽ.ّّٕ : ،

مصدر سابؽ ُّٓ/ٔ:،ثقة ،كابك حاتـ كغيره بقية رجالو ثقات.

(ّ)

غاية المراـ ،السيد ىاشـ البحراني المكسكم ْْٓ:،كالحديث ٕ:،عف معرفة اإلماـ عمي،

العالمة اية اهلل السيد محمد الحسيني الطيراني ،دار اليركت ،طُ (ُُْٗق—ُٗٗٗـ) : ،

ُ.ِٖٓ/

(ْ)

عمي بيف امو ،مجيد الصانع ،مصدر سابؽ.َُ : ،
ٗٓ
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(ُ)

((سمكني)) االعمى بف أبي طالب ( . )ككاف المجتمع آنذاؾ ال يدرؾ معنى
كقيمة العمـ لذا كاف يردد عبارتو المشيكرة :سمكني قبؿ اف تفقدكني .سمكني عف
طرؽ السماكات فأنا اعمـ بيا مف طرؽ األرض كىذا سفط العمـ ىذا رسكؿ اهلل ىذا
مازقني رسكؿ اهلل زقا سمكني فاف عندم عمـ األكلييف كاألخريف(ِ).
الطائفة الثالثة :حدث مرات كثيرة اف اشكؿ عمى الصحابة بعض األحكاـ الشرعية
فيقضكف خطأ فيرجعكف اليو فيقضي بيا ليـ ،كلـ ينقؿ قط بانو رجع الييـ مرة
كاحدة ،كىذا يشيد بأعمميتو كحكايات أخطاء الصحابة في االجتياد كرجكعيـ اليو ال
تخفى عمى الماىر الخبير(ّ).
ككؿ مف راجع كتب السير كالحديث باف لو ذلؾ كظير لكؿ عيف بصيرة(ْ).
كما أكثر ما صرح بو الصحابة مف اقكاؿ بحؽ اإلماـ ( )فمثال رجكع
الخميفة االكؿ ابك بكر الصديؽ في قضية سألو فييا احد الييكد لـ يجب عنيا غير
اإلماـ ( )فقاؿ ((يا كاشؼ الكربات انت ياعمي يا فارج اليـ))(ٓ).
ككذا رجكع الخميفة الثاني عمر بف الخطاب اليكاد أف يخفى عمى أحد كأقكالو في
اإلماـ ( )سمعيا الخاص كالعاـ

كالمؤالؼ كالمخالؼ(ُ) ،تعرب عف غاية
(ِ)

احتياجو في العمـ إلى أمير المؤمنيف منيا-:
(ُ)

ركاه مسمـ في صحيحة في اكؿ كراس مف جزء منو في النسخة المنقكؿ فييا في تاكيؿ

((غافر الذيف)) اعني ((حـ تنزيؿ الكتاب)) عف ابف عباس عف سمكني قبؿ اف تفقدكني ،محمد

رضا الحكيمي  ،مصدر سابؽ.ُْٕ/ِ:،

(ِ)
(ّ)

عمي بف ابيو كامو ،مجيد الصائغ ،مصدر سابؽٕٗ :،

منتيى االماؿ في تكاريخ النبي كأالؿ ،الشيخ عباس القمي ،مؤسسة المجتبى-قـ ،طُ

(ُِْٓقََِْ-ـ).َُِ : ،
(ْ)
(ٓ)

عمي منتيى الكماؿ البشرم ،عباس عمي دخيؿ المكسكم ،مصدر سابؽ.ٗٗ ،

احقاؽ الحؽ ،الشييد نكر اهلل التسترم ،ط (مطبعة الخياـ ،قـ)َِْ/ٖ:،
َٔ
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 لكال عمي ليمؾ عمر. الميـ ال تبقني لمعضمة ليس ليا ابف أبي طالب. ال أبقاني اهلل بأرض لست فييا أبا الحسف. ال ابقاني اهلل بعدؾ ياعمي. اعكذ باهلل أف اعيش في قكـ لست فييـ يا ابا الحسف. الميـ ال تنزؿ بي شديدة اال كابك الحسف إلى جنبي.ككذلؾ الخميفة الثالث عثماف بف عفاف كرد عنو نفس المضمار ((يا ابف أبي
طالب فما زلت كاشؼ كؿ شبية كمكضع كؿ حكـ)).
(ُ)
(ِ)

(ّ)

عمي منتيى الكماؿ البشرم ،عمي مكسى دخيؿ ،مصدر سابؽ.ََُ :،

سمكني قبؿ اف تفقدكني ،محمد رضا الحكيمي ،مصدر سابؽ ِٓ/ُ ،كعف ىذا المصدر

أخرجو احمد كالعقيمي كابف السماف كيكجد في االستيعاب ّٗ/ّ :،كالرياض النضرة،ُْٗ/ِ : ،
تفسير النيسابكرم في سكرة االحقاؼ ،مناقب الخكارزمي شرح الجامع الصغير لمشيخ محمد

الحنفي ُِٕ/:،ىامش السراج المنير ،تذكرة السبط ،ُٕ : ،مطالب السؤكؿ .ُّ : ،فيض
القدير .ّٕٓ/ْ ،أرشاد السارم في شرح صحيح البخارم ،أبي العباس شياب الديف أحمد بف
محمد العسقالني دار صادر – بيركت ،ط (َُّْق) .ُٗٓ/ّ ،

 الفتكحات االسالمية ،أحمد زيني دحالف ،ط ( مصطفى محمد -مصر).َّٔ/ِ ، -منتخب كنز العماؿ ىامش مسند أحمد ،ط ( ُُّّق) .ِّٓ/ِ : ،

 فيض القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير ،محمد بف عمي بف محمدالشككاني ،ط ( دار المعرفة -بيركت) .ّٕٓ/ْ ،

 مناقب الخكارزمي ،ْٓ/ُ : ،كتأريخ ابف كثيرة ّٓٗ/ٕ :عف سمكني قبؿ أف تفقدكني ،محمد(ّ)

رضا الحيكمي ،مصدر سابؽ.ّٓ/ُ ،

فضائؿ الخمسة مف الصحاح الستة ،السيد مرتضى الحسيني الفيركز آبادم ،مصدر سابؽ،

ِ .ِّٕ /كقد تكاتر عف كبار الصحابة كالتابعيف فمف بعدىـ الشيادة لعمي بف ابي طالب
رضكاف اهلل تعالى باالعممية كالتقدـ فعف داكد بف المسيب :ففي الكنى كاالسماء لمدكالبي رقـ

(ْٕٗ) بسنده عف دكاكد بف المسيب :ففاؿ :ما كاف احد بعد رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو
كسمـ ) اعمـ مف عمي بف ابي طالب.

ُٔ
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كبعد ذكر ىذه األدلة كأقكاؿ الصحابة ىؿ يحتاج العقؿ دليالن أقكل قبكالن ألثبات
اعممية اإلماـ()؟ كىؿ كقفت عمكمو عند باب معيف أك عمـ محدد؟ كما كرد
عنو قكلو ( أني أخبر بطرؽ السماكات منكـ بطرؽ االرض) مما يدؿ عمى اف
عممو بغير العادة كالطبيعة قد خرؽ كؿ الحدكد.
فيظف البعض أف اإلماـ ( )كاف عالـ مختص بالفقو كالعمكـ الشرعية فقط،
كالكاقع اف سعة عممو كانت مف السعة لتستمد مف عمـ رسكؿ اهلل فانو لما كلد
اإلماـ( )لـ يفتح عينو ثالثة اياـ فجاء النبي (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ) ففتح
عينيو كنظر إلى النبي فقاؿ( :خصني بالنظر كخصصتو بالعمـ)(ُ).
أم أنو ال يريد اف يفتح عينيو اال عمى مصدر الخير كالبركات كقبؿ اف نتعرؼ
عمى عمـ اإلماـ ( )في العمكـ غير الشرعية كالفقيية ال بد اف نعرؼ مكضعو
مف االخيرة .فقد ذكر ابف أبي الحديد المعتزلي كمف العمكـ عمـ الفقو :فيك أصمو

=كعف عطاء :ففي مصنؼ ابف ابي شيبة (ُّٕ )ٔ:رقـ ( َُِّٗ)  :حدثنا عبدة بف سميماف

عف عبد الممؾ بف ابي سميماف قاؿ :قمت ( كىناؾ جماعة مف الصحابة كانكا يركف عميان أعمـ

الصحابة بعد رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ) ذكرىـ العالمة الباقالني في كتابو ((مناقب
االئمة االربعة (صَّ).

اما معرفتو في السنة :فمف شيد لو بالتقدـ فييا اـ المؤمنيف عائشة رضكاف اهلل عمييا :ففي السنة

البي بكر بف الخالؿ رقـ (ْٗٓ)  :بسنده عف عطاء ،قاؿ سمعت عائشة (رضي اهلل عنيا)
تقكؿ عمي أعمـ الناس بالسنة .كفي تيذيب االثار لمطبرم رقـ (َُُْ) بسنده عف جسره بنت

دجاجة قالت :قبؿ لعائشة أف عميا أمر بصياـ يكـ عاشكراء قالت ىك أعمـ مف بقي بالسنة.
كايضا فمف شيد لو باالعممية في القراف كالسنة :الصحابي خزيمة بف ثابت .كالفضؿ بف

العباس ،كالمحدث بف بكر بف حماد ،فأما خزيمة بف ثابت فقد كاف يسمى ذك الشيادتيف ألنو
شيادتو بشيادتيف.

(ُ)

مناقب اؿ أبي طالب ،البي عبد اهلل محمد بف عمي بف شير اشكب ،المكتبة الحيدرية-

النجؼ االشرؼ ،ط (ُّٕٔقُٗٓٔ-ـ) .ُٕٗ/ِ : ،
ِٔ
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كأساسو ،ككؿ فقيو في اإلسالـ فيك عياؿ عميو كيستفيد مف فقيو ،كحتى الصحابة
فانيـ يرجعكف اليو في األمكر .التي تشكؿ عمييـ كقد اشتير ذلؾ كعرفو الجميع .كقد
ركت العامة كالخاصة قكلو (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ) (( أقضاكـ عمي كالقضاء
ىك الفقو فيك اذا أفقييـ))(ُ).
كىك الذم افتى في المرأة التي كضعت لستة أشير كىك الذم أفتى في الحامؿ
فكر طكيالن الستحسف بعد طكؿ النظر ىذا
الزانية كىذه المسألة لك فكر الفرد فييا ان
الجكاب فما ظنؾ بمف قالو بديية كأقتضيو أرتجاالن(ِ).
كمف العمكـ عمـ تفسير القرآف :كعنو أخذ كمنو فرع كاذ رجعت إلى كتب
التفسير عممت صحة ذلؾ ،ألف أكثره عف عبد اهلل بف عباس كقد عمـ الناس حاؿ
ابف عباس في مالزمتو لو كانقطاعو اليو كانو تمميذه كخريجو كقيؿ لو  :ايف عممؾ
مف عمـ ابف عمؾ فقاؿ كنسبة قطرة مف المطر إلى البحر المحيط(ّ).
كغيرىا مف العمكـ التي ذكرىا ابف أبي الحديد المعتزلي في كتابة شرح نيج
البالغة :كعمـ الطريقة كالحقيقة كاحكاؿ التصكؼ كعمـ النحك كالعربية كأرجع أرباب
ىذه العمكـ كميـ عياؿ عميو ىذه بالنسبة لمعمكـ الفقيية كالشرعية أما بالنسبة لمعمكـ
االخرل فقد قسـ اإلماـ ( )العمكـ إلى اربعة عمكـ فقاؿ(( :العمكـ اربعة :الفقو
لألدياف ،كالطب لألبداف ،كالنحك لمساف ،كالنجكـ لمعرفة االزماف))(ْ).

(ُ)

شرح نيج البالغة ،ألبي حامد عبد الحميد بف ىبة اهلل المدائني الشيير بابف الحديد

المعتزلي ،مصدر سابؽ.ِّ /ُ : ،

(ِ)
(ّ)
(ْ)

المصدر السابؽ نفسو .ِْ /ُ :

المصدر السابؽ نفسو.

تحؼ العقكؿ ألبف شعبة الحراني ،عف االعجاز العممي عند اإلماـ عمي بف أبي طالب ،د.

لبيب بيضكف ،مؤسسة االعممي لممطبكعات – بيركت ،طُ (ُِْٓقََِٓ-ـ) ـ.ُِ :،/
ّٔ
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كيمكننا اف نممس بعض ىذه العمكـ الككنية كالعمكـ الطبيعية مثال كعمـ الفيزياء
كالكيماء كالفمؾ كعمـ الجيكلكجيا كالحساب كغيرىا مف العمكـ األخرل .في كالـ
اإلماـ( )كبعضيا في ادعيو اإلماـ زيف العابديف كىي تمر عرضا دكف أف تككف
(ُ)

باب القصد.

أما عممو في عمـ الجيكلكجيا كحركة الجك فقد تكمـ عف خمؽ األرض كتككيف
الجباؿ ككظيفتيا في األرض في خطبة َِٗ ك ٖٗ كالمسماة بخطبة األشباح إذ
يتكمـ فييا عف تشكيؿ الينابيع كتحريؾ الجك كما فيو مف رياح كغيكـ كتشكيؿ
األمطار مف السحب كشرح دكرة المياه في الطبيعة في خطبة َِٗ.

(ِ)

أما لك تطمعنا عمى مستكل عممو بالحساب كالرياضيات فنجد ما يدؿ عمى الذكاء
الالمع كالنظر الثاقب كسرعة البدييية كنذكر عمى سبيؿ المثاؿ قصة االرغقة
كالمسألة المنبرية كقصة الجماؿ
(ُ)

(ّ)

التي جاء بما حير العقكؿ كاذىميا كاليكـ في عمـ

االعجاز العممي عند اإلماـ عمي بف أبي طالب  ،د .لبيب بيضكف ،مصدر سابؽ.ُٓ : ،

(ِ)

راجع تفاصيؿ اكثر في كتاب االعجاز العممي عند اإلماـ عمي بف أبي طالب ،د .لبيب

(ّ)

انظر المصدر السابؽ نفسو .ُِْ-ّٕ : ،كانظر الحؽ المبيف في قضاء أمير المؤمنيف،

بيضكف ،مصدر سابؽ.ّٔ-َّ :،

حسيف عمي الشفائي ،دار كرـ -دمشؽ ،ط (ُِٔٗـ) .ٗٔ:،كىناؾ مسالة الجماؿ التي حيرت

عقكؿ اىؿ الرياضيات ،حميا أمير المؤمنيف عمي ( )فقد جاء في كتاب ( شريد المقرئ)
ككتاب مشكالت العمكـ لمنراقي انو جاء إلى اإلماـ عمي( )ثالث رجاؿ يختصمكف في سبعة
عشر جمال فقالكا لو انو ألحدنا نصفيا كلالخر ثمثيا كلثالث تسعيا كنريد اف نقسميا بيننا عمى

اف ال يبقى منيا با و
ؽ فقاؿ عمي ( )أترضكف اف أضع مني جمالن فكقيا كاقسميا بينكـ

فقالكا نعـ فكضع عمي كاحدان فكقيا فصارت ثمانية عشر جمالن فأعطى االكؿ نصفيا ام تسعة
جماؿ كالثاني ثمثيا ام ستة جماؿ كىك ثمث الثمانية عشر ام كىك نصؼ الثمانية عشر جمال

كأعطى الثالث تسعيا ام جمميف كىك تسع الثمانية عشر جمالن فأصبح مجمكع ما أعطى ليـ
مف الجماؿ سبعة عشر جمال كىك مجمكع التسعة كالستة كاالثنيف كبقي مف الثمانية عشر

جمال جمؿ كاحد كىك جمؿ اإلماـ عمي ( )الذم أضافو إلى جماليـ فقبؿ القسمة كبذلؾ =
ْٔ

الفصل األول................................................................................حياة اإلمام علي والسيرة الذاتية
جج

الرياضيات تكصمكا إلى الحؿ بمعادالت طكيمة عريضة كلكف اإلماـ تكصؿ إلى
الحؿ بممحة بصر .كما إلى غير ذلؾ مف المسائؿ التي ال يبمغ الحصر عدىا .اما
عمـ الفيزياء فقد ظم ت اكثر تعابير اإلماـ الفيزيائية مجممة لعدـ كصكؿ العقؿ
البشرم انذاؾ إلى فيميا كتركت لألجياؿ حتى تكشؼ غامضيا كتقر بالفضؿ
لقائميا.
أما في الخطبة (ّٔ ) لألماـ مف نيج البالغة في معرض تعداد صفات اهلل
تعالى (( ككؿ سميع غيره يصـ عف لطيؼ االصكات ،كبصمة كبيرىا كيذىب عنو
ما بعد منيا))(ُ).
كفي ىذه الكممات القميمة يضع اإلماـ مجاؿ تردد الصكت الذم يسمعو
اإلنساف فيك ال يسمع اال مجاال محدد منيا كقد اثبت العمـ الحديث أف االذف
البشرية تتحسس فقط مجاال معيف مف االىت اززات كىي تقع بيف ُٓ ىزة /ثا كبيف
الؼ ىزة /ثا فإذا تكاتر الصكت اقؿ مف الحد االكؿ أك أكثر مف الحد الثاني فأف
=قسـ اإلماـ السبعة عشر جمالن بيف الرجاؿ الثالثة إلى النصؼ كالثمث كالتسع كلـ يبؽ منيا
باؽ .عف كتاب قبسات مف عمـ اإلماـ عمي بف أبي طالب في الرياضيات ،ميند أسماعيؿ نايؼ،

مؤسسة الكتاب العربي العراقي ،كلتفسير ىذه المعادلة الرياضية التي تخضع لمعادالت طكيمة

استطاع اإلماـ حميا في لحظة كبينما اليكـ في عمـ الرياضيات تكصؿ إلى ىذه المعمكمات
كلتفاصيؿ اكثر في المسألة راجع المصدر السابؽ .كذكر الشيخ التسترم في كتابو (قضاء أمير
المؤمنيف قاؿ :دخؿ ييكدم عمى عمي بف أبي طالب كقاؿ :أخبرني عف عدد يككف لو نصؼ

كثمث كخمس كسدس كسبع كثمف كتسع كعشر كلـ يكف فيو كسر فقاؿ عمي ( :)أذا
أخبرتؾ تسمـ؟ فقاؿ نعـ فقاؿ ( )أضرب اياـ أسبكعؾ في سنتؾ ،فكاف كما قاؿ ،فمما تحققت

المسالة كصحتيا كلـ يكف فييا كسر اسمـ .عف كتاب عمي منتيى الكماؿ البشرم ،عباس عمي،
مصدر سابقػ .ُِٔ :

(ُ)

شرح نيج البالغة ،البف أبي حامد عبد الحميد ىبة اهلل المدائني المعركؼ بابف أبي

الحديد ،مصدر سابؽ/ُ : ،

ٓٔ
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(ُ)

األذف ال تسمعو ابدان  .ككذا تكمـ عف رؤية االلكاف كعف قكس قزح حيث قاؿ
التقكلكا قكس قزح كلكف قكلكا قكس اهلل كأماف مف الغرؽ))

(ِ)

كفي الخطبة ُْٖ

مف نيج البالغة(ّ) .تكمـ عف تحكؿ المادة إلى طاقة كالى غيرىا مف االمكر
المتعمقة بعمـ الفيزياء مما ال يسعو المطمب االحاطة بو .كالتي ذكرنا عمى سبيؿ
االيجاز ال الحصر كاالحاطة .اما في عمـ النبات فال يخمك كالـ اإلماـ ( )من
اشارات خاطفة إلى بعض أعجاز اهلل سبحانو في خمؽ النبات كىك يذكر ذلؾ عندما
يشرح شمكلية عمـ اهلل تعالى كما كرد في خطبة االشباح رقـ ٖٗ مف نيج البالغة

(ْ)

كتجمت معرفة اإلماـ عمي ( )بالحيكاف مف خالؿ كصفو لمعديد مف الحيكانات
كبياف صفاتيا كخصائصيا .كىك عمـ تطكر فيما بعد حتى الفت فيو كتب مفردة.
مثؿ كتاب الحيكاف لمجاحظ ككتاب حياة الحيكاف لمدميرم كغيرىا كقد كظؼ
اإلماـ ىذا العمـ كغيره لتقريب العقكؿ مف االيماف باهلل مف خالؿ دراسة مخمكقاتو
كما كظؼ اإلماـ الصادؽ لمرد عمى الدىرييف كالمشككيف(ٓ) .كعمى سبيؿ المثاؿ
سئؿ اإلماـ كيؼ نعرؼ إذا كاف الحيكاف يمد كالدة اـ يبيض؟ فقاؿ ليس مف شيء
(ٔ)

تغيب أذناه اال كىك يبيض ،كليس مف شيء تظير اذناه أال كىك يمد

كقكلو ىذا

يدؿ عمى متتبع لعادات كاصناؼ كخصائص الحيكانات كما يفعؿ عمماء الحيكاف
يرك يكما أف اإلماـ ( )تقصى عادات كاصناؼ الحيكانات لتككف لديو
اليكـ كلـ ى
(ُ)
(ِ)

االعجاز العممي عند عمي بف أبي طالب ،د .لبيب بيضكف ،مصدر سابؽ.ّٓ ،ِٓ : ،

مستدرؾ نيج البالغة ،السيد اليادم كاشؼ الغطاء ،منشكرات مكتبة االندلس -بيركت: ،

ُٓٔ.

(ّ)

المصدر السابؽ نفسو

(ْ)

نيج البالغة ،مؤسسة أنصارياف – قـ  ،طُ ( ُُِْقَََِ-ـ).ُّٓ:،

(ٔ)

عيكف االخبار ،أبف قتيبة الدينكرم ،ط ( دار الكتاب العربي – بيركت) .ْٖٗ:،

(ٓ)

االعجاز العممي عند اإلماـ عمي بف أبي طالب ،د .لبيب بيضكف ،مصدر سابؽ.ٕٓ ،

ٔٔ
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االحصائية انما عممو أقتبسو مف رسكؿ اهلل كعمـ رسكؿ اهلل ىك عمـ اهلل سبحانو
كىك المحيط بالعالـ كالمدرؾ لو إلى غيرىا مف العمكـ التي أشار الييا عمى ىيئة
رمكز كعبارات مجممة مراعاة لمستكل عقكؿ كفيـ الناس في ذلؾ الزمف كما
اشرت إلى ذلؾ مسبقان كلك اردنا التفصيؿ في ىذا المكضكع الحتجنا إلى مجمدات
ي

ككتب لكشؼ االعجاز العممي(ُ) .في خطبة كاقكالو (.)

كما اراد اإلماـ ( )بكالمو :سمكني عف طرؽ السماكات اال االخبار عف
عجائب الفضاء كعندما استمع احد عمماء أكربا الى كممة ااالماـ ( سمكني قبؿ
 )....قاؿ :أف ىذا الرجؿ -يعني عميان -الشؾ أنو كاف عالما بذلؾ كلك كاف غير
عالـ لما كرر ىذا القكؿ كلك سألكه عف المريخ اك الزىرة اك عف كرة القمر
ألجابيـ بما عنده مف العمكـ السماكية ألنو كاف يطمب ذلؾ عينا دكف غيره كلك سئؿ
عف ذلؾ لما تعبنا اليكـ .كنحف ننصب (التمسككب كاآلالت الكبيرة) لكشؼ جرـ كاحد
مف ىذه االجراـ السماكية لـ تتكصؿ اليو كىذا مف عمكـ اإلماـ التي سبؽ بيا
الزمف اذ يحؽ لنا أف نقكؿ أف أمير المؤمنيف عميا اكؿ مف دعا إلى مالحة
(ِ)

الفضاء قبؿ أكثر مف ثالثة عشر قرنان

.

كقاؿ احد المستشرقيف( :كلد اإلماـ عمي ( )في زماف غير زمانو) كلك
تتبعنا غيرىا مف العمكـ االخرل كجدنا لو فييا أقكاؿ كاشارات تدؿ عمى انو األعمـ في
(ّ)

كؿ العمكـ الشرعية كالعممية المعاصرة كالفضاء كالطب كالكيمياء كالفيزياء.

(ُ)

لالستزادة أكثر عف ىذا االعجاز راجع كتاب اعممكا ىذا عمي ،ميدم بحر العمكـ ،مصدر

(ِ)

عمي بيف امو كابيو ،الشيخ مجيد الصائغ ،مصدر سائؽ.َٖ-ٕٗ : ،

سابؽ.ُِٓ-َٖ : ،

(ّ)

ألف البحث اليسعو تفاصيؿ اكثر ممكف مراجعة التفاصيؿ في -:

 اإلعجاز العممي عند عمي بف أبي طالب ،د .لبيب بيضكف.ٕٔ
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أما عمـ االقتصاد كىك مكضكع

بحثنا فقد عالج

اإلماـ عمي بف أبي

طالب( )قضايا اقتصادية ميمة في مدة حكمو كىي أربع سنكات كنصؼ كمف
أبير رسائمو إلى كالتو ذلؾ العيد الذم بعثو لعاممو مالؾ األشتر

(ُ)

لما كاله

مصر ،يبيف لو فيو أصكؿ الحكـ كبناء دكلة اقتصادية تصمح أف تككف معاصرة
كما سنبيف الحقا.
عرض اإلماـ ( )في ىذا العيد فئات الرعية كتكامميا كاختيار البطانة
الصالحة كمعاممة ذكم المرؤة كاألحساب ثـ كيفية سياسية الجنكد كالقضاء
كالعماؿ عمى البالد ،كسياسة

جباية الخراج كعمارة

األرض كسياسة

كسياسة التجار كذكم الصناعات ثـ معاممة المحركميف مف الطبقة السفمي.

الكتاب
(ِ)

كالبأس في ىذا المجاؿ مف ضرب مثاؿ كاحد عمى تكجييات اإلماـ كىك
في سياسة جباية الخراج كعمارة األرض.

= -سمكني قبؿ اف تفقدكني ،محمد رضا الحكيمي ،في العمكـ المعاصرة مف ُْٗ ُُٔ-ككؿ
الكتاب يتحدث عف عمـ عمي بف أبي طالب بتفاصيؿ اكثر.

(ُ)

ىك مالؾ بف الحارث بف عبد يغكث بف سممة بف ربيعة التخفي كلقب باالشتر الف احد عينية

شترت (ام شقت) في معركة اليرمكؾ كلد بيف ِٓ َّ-قبؿ اليجرة عاصر النبي كلكنو لـ يره

كلـ يسمع حديثو كقد ذكر عند النبي فقاؿ انو لمؤمف حقا يعرؼ مالؾ االشتر اليكـ في

مصر بالسيد العجمي كمرقده يقع قرب الفمج بمحافظة القيمكبية بمصر ،كينتمي إلى منطقة
اليمف .انظر  :عيد اإلماـ عمي بف أبي طالب مالؾ االشتر ،فميح سكادم ،العتبة العمكية

المقدسة -قسـ الشؤكف الفكرية  ،طُ ( ُُّْقَُِِ-ـ).ُُ-ٕ :،
(ِ)

اإلعجاز العممي عند عمي بف أبي طالب ،د .لبيب بيضكف ،مصدر سابؽُٖٔ :،
ٖٔ
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فكاف مف تكجيياتو لكاليو مالؾ األشتر عمى مصر أف نبيو إلى العالقة
الماسة بيف عمارة األرض كجباية الخراج كاف عمارة األرض اىـ مف جباية الخراج،
ألف األرض اذ لـ تكف عامرة فانيا ال تعطي خراجان(ُ).
ككضع حمكؿ لممشاكؿ اآلتية في الجانب االقتصادم -:
ُ -مشكمة طبقات الشعب.
ِ -مشكمة الفالحيف.
ّ -مشكمة العماؿ.
ْ -مشكمة التجارة كالصناعة فقد دلت كصاياه التي تصمح أف تككف دستك ار في
كؿ زماف لكقاية المجتمع مف الرؽ االجتماعي كلعميا خير عالج لمشكمة
(ِ)

الفقر.

ٓ -مشكمة ذكم الدخؿ المحدكد كالمرضى الزمنى فاذا كاف خريجك الجامعات
الدينية يناط بيـ حؿ مشكمة كاحدة مف ىذه المشاكؿ يفشمكف عمى كثرة
اعكانيـ كمساعدتيـ فاف الرجؿ الفذ ،كاإلماـ ( ،)بسط كؿ ىذه المحيرات
كنظر الييا مف جميع جكانبيا ككصؼ الدكاء الصحيح ليا.
فكاف مف تكصيات اإلماـ ( )في رسالتو إلى مالؾ االشتر كاليو عمى مصر
عف كظائؼ الدكلة كايراداتيا كنفقاتيا كتنظيـ السكؽ كمفيكـ التنمية االقتصادية
كمقكماتيا كالمقكمات االجتماعية التي اكد عمييا ككنيا مرتك از ميما لتحقيؽ ىذه
التنمية.

(ُ)إلعجاز العممي عند عمي بف أبي طالب ،د .لبيب بيضكف ،مصدر سابؽ.
(ِ)

الصدر السابؽ نفسؤُٖ :،

ٗٔ
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كمف ىذا المنطمؽ أكصاه اذا حصؿ قحط اك ضائقة أف يسامح الزراع مف دفع
الخراج لذلؾ العاـ حتى يظؿ معيـ شيء مف الماؿ يستطيعكف بو عمارة االرض
كزراعتيا لتعطي الغالؿ التي يككف منيا الخراج كىذه نظرية عبقرية سبؽ بيا
اإلماـ ( )جميع من سبقه ومن جاء بعده في علم االقتصاد.

(ُ)

(ُ)

اإلعجاز العممي عند عمي بف أبي طالب ،د .لبيب بيضكف ،مصدر سابؽ.ُٖٔ :،

 أعممكا ىذا عمي  ،ميدم بحر العمكـ ،مصدر سابؽ.ُُُ-َُُُ ،َٕ
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املطهة انثانث:
نتاج اإلياو عهً ( )انفكزي ويصنفاتو
يعد المؤرخكف اإلماـ عمي ( )أكؿ مف صنؼ في العالـ اإلسالمي
كيحصي المؤرخكف في سيرة اإلماـ عمي ( )عدد من المؤلفات واالنتاج العلمي
وسوف نذكر ما هو مكتوب بخط اإلمام ( )وما جمعه المؤرخون من مبادئ
ومفاهيم في مؤلفات فيكون ترتيب عرض المطلب كاالتي:
اوال :اعماله الفكرية والعلمية
ُ -جمع القرآف الكريـ مرتبا يحسب النزكؿ كبيف فيو العاـ كالخاص كالمطمؽ
كالمقيد كالمحكـ كالمتشابو كالناسكخ كالمنسكخ كالعزائـ كالرخص كالسنف
(ُ)

كاآلداب.

ككما أشار اإلماـ عمي( )في ىذا القرآف الذم جمعو إلى

أ سباب النزكؿ آليات القرآف حتى قاؿ أبف سيريف ((لك أصبت ذلؾ الكتاب
لكاف فيو العمـ(ِ).
ككاف جمع اإلماـ لمقرآف الذم ذكره المؤرخكف لمتفسير أقرب منو لمجمع
الخاص .في الكقت الذم كانت األمة في امس الحاجة أليو كلقد تفرغ اإلماـ
عمي( )ليذا العمؿ الرسالي الكبير بعد كفاة النبي الكريـ (صمى اهلل عميو كآلو
كسمـ) في جمعو في مصحؼ كاحد كلقد ركم بيذا الصدد ((أكؿ شيء دكنو أمير

(ُ)

المراجعات ،السيد عبد الحسيف شرؼ الديف ،مراجعة (َُُ)  ،دار القارئ ،طْ(ُِْٖق-

ََِٕـ).ُّٓ : ،

(ِ)المصدر السابؽ نفسو.ُّٔ : ،
ُٕ
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المؤمنيف كتاب اهلل عز كجؿ فإنو بعد فراغو مف تجييز النبي آلى عمى نفسو أف ال
يرتدم ردائو اال لمصالة أك جمع القرآف )) (ُ).
كقد ذكر الشيرازم في نكؿ الق ارف كابك يكسؼ في تفسيره عف ابف عباس قكلو
{ لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ}(ِ) .يعني بالقرآف { لِتَعْجَلَ بِهِ}* مف قبؿ أف تفرغ بو مف قرأتو
عميؾ{ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ }

(ّ)

قاؿ ضمف اهلل محمد أف يجمع القرآف بعد رسكؿ اهلل

(صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ) عمي بف أبي طالب قاؿ ابف عباس فجمع في قمب عمي
كجمعو بعد مكت رسكؿ اهلل بستة أشير

(ْ)

أف النبي أمر عميان بتأليؼ القرآف فألفو

ككتبو(ٓ).
ِ -مصحف فاطمة :كيبدك أف اإلماـ عمي( )بادر بعد انجاز ميمة جمع
القرآف إلى تأليؼ كتاب فاطمة الزىراء ( )وصار يعرف عند أبنائها
بمصحف فاطمة الزهراء( )وكان يتضمن مواعظ وحكما ً وأمثاالً
وعبراً وأخبار وأفكار مستقبلية ليكون عونا ً على التخفيف من اإلالم التي

(ُ)

مناقب اؿ أبي طالب ،البي عبد اهلل محمد بف عمي بف شير اشكب السركم المازندراني ،دار

االضكاء -بيركت  ،ط ِ(ُُِْقُُٗٗ-ـ)  ،تح د .يكسؼ الشافعي(( ،باب المسابقة في
العمـ)) .ُٓ/ِ : ،



يعقكب بف سفياف بف جكاز الفارسي الفسكم ،أبك يكسؼ مف كبار حفاظ الحديث كصاحب

المشيخة كالتاريخ ،أنظر :مناقب آؿ أبي طالب ،أبي جعفر محمد بف عمي بف شير أشكب

السركم المازندراني ،مصدر سابؽَٓ/ِ : ،
(ِ)
(ّ)
(ْ)

سكرة القيامة ،آية ُٔ -* ،نفس االية.
سكرة القيامة ،آية ُٕ.

مناقب اؿ أبي طالب ،البي عبد اهلل محمد بف عمي بف شير اشكب  ،مصدر سابؽ:،

ِ.ُٓ/
(ٓ)

المصدر السابؽ نفسو.ُٓ/ِ : ،
ِٕ
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أكتنفت حياة الزىراء ( )بعد وفاة أبيها رسول هللا (صلى هللا عليه وآله
وسلم) كقد كرد عف أبي عبد اهلل اإلماـ الصادؽ ( )في أصكؿ الكافي
سئؿ عف مصحؼ فاطمة ،كما مصحؼ فاطمة؟ قاؿ أف اهلل تعالى لما
قبض نبيو دخؿ عمى فاطمة مف الحزف ما اليعممو اال اهلل عز كجؿ
فأرسؿ الييا ممكان يسمييا غميا كيحدثيا فشكت ذلؾ إلى أمير المؤمنيف
فقاؿ اذا أحسست بذلؾ كسمعت الصكت قكلي لي فأعممتو بذلؾ فجعؿ
أمير المؤمنيف يكتب كمما سمع حتى أثبتا مف ذلؾ مصحفا قاؿ ثـ قاؿ:
أما أنو ليس فيو شيء مف الحالؿ كالحراـ كلكف فيو عمـ ما يككف(ُ).
ّ -الصحيفة :كىي كتاب في الديات (كىي االمكاؿ المفركضة في الجناية
عمى النفس أك الطرؼ أك الجرح أك نحك ذلؾ كتثبت الدية في مكارد
الخطأ المحض أك الشبو بالعمد أك فيما ال يككف القصاص أك ال
يككف )....كقد أكرد البخارم الركاية عف ىذه الصحيفة كأكردىا ابف سعد
في كتابو الجامع كما أكثر ابف حنبؿ الركاية عف ىذه الصحيفة.

(ِ)

ْ -الجامعة :كىي في كتاب صحائؼ مف الجمكد اماله رسكؿ اهلل عمى أمير
المؤمنيف كقد تضمف كؿ ما يحتاج اليو الناس مف حالؿ كحراـ كفيو
تفصيال لما في كتاب اهلل مف أحكاـ كأكامر كنكا وه.
كقد كرث ائمة اىؿ البيت ىذا الكتاب كاب انر عف كابر ككانكا يطمقكف عمييا تارة
اسـ الصحيفة كاخرل اسـ الجامعة كمرة كتاب عمي كرابعة الصحيفة العتيقة كقد كرد
عف الصادؽ عميو السالـ عدة ركايات تؤكد أىمية كتاب الجامعة كأنيا كانت تمثؿ
(ُ)

أصكؿ الكافي ،محمد بف يعقكب الكميني ،دار التعارؼ -بيركت،ط (ُُُْقُٗٗٗ-ـ): ،

ُ .ِٗٔ/باب الذكر الصحيفة كالجفر كمصحؼ فاطمة
(ِ)

مباني تكممة المنياج ،السيد الخكئي ،كتاب الديات ،المطبعة العممية -قـ المقدسة ،طِ

(ُّٔٗق. /ِ : ،

ّٕ
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المرجع في اخذ التشريع االليي كأنيـ ال يحتاجكف إلى الناس معيا فعف أبي عبد اهلل
الصادؽ( )قاؿ (( :أف عندنا ما اليحتاج إلى الناس معو كأف الناس ليحتاجكف
الينا ،كاف عندنا كتابان أماله رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ) كخطو عمي
صحيفة فييا كؿ حالؿ كحراـ))(ُ).
كيقكؿ اإلماـ الصادؽ ( )ايضا الصحيفة الجامعة (( تمؾ صحيفة طكليا
سبعكف ذراعا عرض االديـ مثؿ فخذ الفالج فييا كؿ ما يحتاج الناس إليو كليس مف
قضية إال كىي فييا حتى أرش الخدش)) (ِ).
ٓ -صحيفة الفرائض :كيبدك اف ىذه الصحيفة قد دكف فييا اإلماـ عمي
قضاءه في المكاريث أك غيرىا مف أبكاب القضاء كمف المرجح أف تككف
الصحيفة بعضا مف الجامعة.

(ّ)

ٔ -كتاب الجفر :وىو لغ ًة(( :يعني جمد الماعز اك البعيير أك الثكر))(ْ).
كقد أطمؽ الجفر عمى أحد أبكاب العمـ الذم دكنو اإلماـ أمير المؤمنيف مف
أمالء رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) عمى جمد كيبدك أف كتاب الجفر غير
الجامعة مف ناحية الذم يتضمنو فالجفر كما تفيد ركايات االئمة مف أىؿ البيت

(ُ)

أصكؿ الكافي ،محمد بف يعقكب الكميني ،باب الذكر الصحيفة كالجفر كمصحؼ فاطمة ،

مصدر سابؽ.ِٗٓ/ُ : ،

 -عقيدة الشيعة في االماـ الصدؽ كسائر االئمة ،السيدج حسيف يكسؼ مكي العاممي

(ِ)االديـ  :الجمد ،الفالج :الجمؿ العظيـ ذك السناميف  ،كاالرشف :دية الجراعات .أنظر. :
(ّ)
(ْ)

عقيدة الشيعة في اإلماـ الصادؽ ،السيد حسيف يكسؼ مكي العاممي ،مصدر سابؽ.ٔٔ : ،

المصدر السابؽ نفسو.
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ينطكم عمى حكادث المستقبؿ كصحؼ االنبياء السابقيف كالكتب المنزلة في القرآف
(ُ)

الكريـ.

كقد ركم عف اإلماـ الصادؽ (( كاف عندنا الجفر كما يدربيـ ما الجفر قاؿ
قمت كما الجفر قاؿ كعاء مف أدـ فيو عمـ النبييف كالكصييف كعمـ الذيف مضكا مف
بني أسرائيؿ))(ِ).
كدؿ عميو ما ركاه صحيحان كؿ مف أبي عبيدة ،كأبي بصير عف
الصادؽ( )كتدؿ عميو ركايات أخرل مف أىؿ البيت( )كأكثرىا ركم عف
اإلماـ الباقر كاالماـ الصادؽ(.)
كالجفر أثناف الجفر األبيض كعبر عنو اإلماـ الصادؽ بأنو كعاء مف أدـ فيو
عمكـ األنبياء كالكصييف كعمـ العمماء الذيف مضكا مف بني أسرائيؿ كصحؼ ابراىيـ
كمكسى كزبكر داكد كأنجيؿ عيسى ( )كغيرىا .كالجفر األحمر كفيو عمـ الحكادث
كجعؿ كعاء لمسالح كتسمية األكؿ باألبيض في مقابؿ ما قصده مف تسمية الثاني
باالحمر ،ألف فيو ذكر الحكادث الدمكية كالحركب كعمـ المنايا كالباليا.

(ُ)

(ّ)

يراجع اصكؿ الكافي ،لمشيخ محمد بف يعقكب الكميني ،باب ذكر الصحيفة كالجفر كالجامعة

كمصحؼ فاطمة ،مصدر سابؽ. .ِّٖ : ،

عقيدة الشيعة في اإلماـ الصادؽ ،السيد حسيف يكسؼ مكي العاممي ،مصدر سابؽ.ٕٔ-ٔٔ : ،

(ِ)
(ّ)

المصدر السابؽ نفسو.

عقيدة الشيعة في اإلماـ الصادؽ كسائر االئمة ،السيد حسيف يكسؼ مكي العاممي ،مصدر

سابؽ.ٕٔ/ٔٔ: ،
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كلإلماـ عمي( )مصنفات أخرل ذكرىا المؤرخكف ،ككتاب الزكاة كالنعـ
ككتاب أبكاب الفقو ككتاب عمكـ القرآف كغيرىا(ُ).
ثانياً :أراءه وافكاره التي جمعيا العمماء
كبالرغـ مف اإلماـ ( )قد دكف عدد مف المؤلفات العظيمة فأنو يبدك أف
مؤلفاتو قد أنصبت عمى ما أقتضت الضركرة كالحاجة إلى الحفاظ عمى الرسالة
االليية كتكضيح ما فييا لألجياؿ كذلؾ مف خالؿ شرح القرآف كتبياف مقاصده أك
تحديد بعض ابكاب الفقو اإلسالمي كما ذكرنا ذلؾ سابقا.
بالنسبة إلراءه كأفكاره كالتي كانت ليا الريادة في الفكر اإلسالمي كىي في
الحقيقة أنعكاس لما حممو في ذىنو كعقمو مف الرسالة االليية المحمدية .فكردت تارة
عمى شكؿ خطب كاخرل مناقشات كمرة حكما كمكاعظ كتكجييات كغيرىا مف
أد كات التعبير عف الرسالة السماكية فيك لـ يتعمد لجمعيا في تصانيؼ محددة كمف
المؤكد أف يككف جزء كبير منيا قد أندرس كفي الكقت نفسو قد دكنت بعض أفكاره
تمؾ في مصنفات مف قبؿ العمماء نذكر منيا ما يأتي:

(ِ)

ٔ-نيج البالغة :جمعو الشريؼ الرضي أبك الحسف الرضي بف الحسيف
المكسكم المتكفى سنة َْْق كيشتمؿ الكتاب عمى ما أختاره الشريؼ مف خطب
اإلماـ( )ككتبو كرسائمو كحكمو كمكاعظو كقد اىتـ بالكتاب المذككر جؿ
العمماء كالمفكريف كرجاؿ االدب قراءة كاستيعابا كشرحت حتى بمغت شركحو
خمسيف شرحا مف الشراح لمنيج :ابك الحسف البيقي كاالماـ فخر الديف الرازم

(ُ)

اعياف الشيعة ،السيد محسف االميف :تح السيد حسيف االميف ،دار التعارؼ -بيركت ،ط

ّ(َُْٔقُٖٗٔ-ـ) :،ـّ ؽِ.ِْٕ/
(ِ)

اعياف الشيعة ،السيد محسف االميف  ،المصدر السابقة كميا.
ٕٔ
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كالقطب الراكندم ،كمحمد ميثـ البحراني ،كعز الديف بف ابي الحديد المدائني
كغيرىـ.
ٕ-مسنده :الذم جمعو أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي المتكفي
َّّق كاسماه مسند عمي كقد ضمنو بعض ما أثر عف اإلماـ عمي( )مف
أحاديث كركايات عف رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ).
ٖ-غرر الحكم ودرر الكمم :جمعو عبد الكاحد محمد االمدم كىك يشتمؿ
عمى طائفة مف حكـ اإلماـ عمي ( )القصيرة في صحيحو.
ٗ-مطمكب كؿ طالب مف كالـ عمي بف أبي طالب  :جمعو أبك اسحاؽ
الكطكاط االنصارم كيحتكم عمى طائفة مف حكـ اإلماـ (.)
٘-مائة كممة جمعيا الجاحظ.
-ٙنشر الالئي :جمع أبي عمي بف أبي طالب الفضؿ بف الحسف
الطبرسي صاحب مجمع البياف في تفسير القرآف.
 -ٚما أشتمل عميو كتاب صفين :لنصر بف مزاحـ مف خطب
اإلماـ( )ككتبو.
-ٛجنة السماء :شرحو اإلماـ ابك حامد محمد بف محمد الغزالي المتكفي
سنة َٓٓق.
 -ٜما أثر عنو من الدعية والمناجات :قد طبع بعضو باسـ الصحيفة
العمكية جمعيا عبد اهلل بف صالح السماىيجي.
ٓٔ-

قالئد الحكم وفرائد الكمم :جمعو القاضي أبي يكسؼ

االسفرايبني كغير ذلؾ مف التصانيؼ.

ٕٕ
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املثحث انثانث
اصحاتو ورواج حذٌثو وفضائهو
شخصية اإلماـ عمي بف أبي طالب( )كىك ربيب النبكة كمنبع العمـ البد
اف يككف لو ركاة لحديثو كالبد أف يككف لو اصحاب ككذا فضائؿ كىك في المقاـ
األكؿ في السبؽ اإلسالـ ىذا ما سنتكمـ عنو في ىذا المبحث ليتسنى لنا كضكح ىذه
الشخصية كعمكميا معرفتيا التي نحف بصدد الخكض بيا في المباحث الالحقة .كقد
ضمنا المبحث في مطمبيف.
المطمب الول :أصحابو ورواة حديثو.
المطمب الثاني :فضائل عمي بن أبي طالب(.)

ٖٕ
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املطهة األول
اصحاب اإلياو ( )ورواج حذٌثو
لـ تكف مدرسة اإلماـ ( )ذات اتجاه كعمـ كثقافة خاصة كبقية المدارس
كالجامعات العممية كأنما كانت جامعة كحاكية لمعمكـ كالمعارؼ كالثقافات في
(ُ)

المجاالت كاالتجاىات كالحقكؿ كافة

فقد كانت جامعة إسالمية كمصد انر خصبان

لمعمـ كينبكعان مترعان كمنيالن فياضان يفيض عمى األفكار كالقمكب صنكؼ العمـ
كالمعارؼ اإلسالمية.

(ِ)

كالكاقع أف جامعة اإلماـ الفكرية قد أنتجت خيرة الرجاؿ كصفكة العمماء
كجيابذة الفتكل كالسياسة كاالجتماع كاألخالؽ كاألدب كالنحك كالبالغة كركاة
الحديث.

(ّ)

فإذا كانت ىناؾ حقيقة يجب أف تقاؿ فيي إ َّف الحضارة العممية اإلسالمية
كالفكر العربي مديناف لتمؾ المدرسة بالرقي كالنمك كالتطكر كالخمكد لعميدىا كبانييا
كراع لبناىا األكلى.

(ْ)

(ُ)أصحاب اإلماـ أمير المؤمنيف كالركاة عنو ،الدكتكر الشيخ محمد ىادم األميني ،دار الكتاب
بيركت ،طُ (ُُِْقُِٗٗ-ـ).ُُ/ُ : ،

(ِ)رجاؿ حكؿ اإلماـ عمي بف أبي طالب ،السيد محسف االميني العاممي ،تح محسف عقيمي ،دار
المحجة البيضاء -بيركت ،طُ(ُِْٕقََِٕ-ـ) .ٗ :،/

(ّ)أنظر مكسكعة اإلماـ أمير المؤمنيف – أصحاب اإلماـ أمير المؤمنيف كالركاة عنو ،الدكتكر
الشيخ محمد ىادم االميني ،دار الغدير كدار الكتاب االسالمي -بيركت ،طُ (ُُِْق-

ُّٗٗـ) /ف .َِ:

(ْ)المصدر السابؽ نفسو.ُِ ، َُ : ،.
ٕٗ
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لقد أخذ كتعمـ مف أمير المؤمنيف االالؼ مف الصحابة كالتابعيف كالجيابذة
كاألئمة مف السمؼ خالؿ القركف الثالثة اإلسالمية االكلى كفتح ابكابيـ عمى
مصراعييا لطالب العمـ كالحديث كالتشريع االسالمي.

(ُ)

الركاة عف اإلماـ ( )مف أصحابو يصعب عمى المتتبع كعمى الباحث
جمعيـ كأحصائيـ مع الظركؼ القاسية التي احاطت بيـ اال أننا سنجد حممة حديثو
كعممو كاصحابو كمقاتميو كفرسانو كجنكده كخكاص اصحابو مف الذيف كانت ليـ اليد
الطكلى في خكض المجاالت العممية كاالجتماعية كالمعارؾ

الطاحنة

كاالبعاد

السياسية كمحاربة القاسطيف كالمارقيف كالناكثيف كفي مناظرة أىؿ المعتقدات
(ِ)

الكاسدة كاالراء الشاذة.

ككيؼ ال كىـ تالميذ عميد ىذه المدرسة المحمدية الذم كاف كال يزؿ باب
مدينة عمـ الرسكؿ االقدس ألنيا كانت تحمؿ في منيجيا

كبرامجيا االستقالؿ

الركحي النبكم كالمجد العممي كالتراث الفكرم العمكم كما برحت عف ذلؾ المنيج
الثميف الخالد عمى امتداد التاريخ.
فقد خرجت ىذه المدرسة االآلؼ مف التالميذ كركاة حديث اإلماـ ( )حتى
ليصعب عمى الباحث حصرىا ،أك كضع رقـ محدد ألعدادىـ لذا ارتأيت أف أذكر
فقط الركاة كاالصحاب المشيكريف فقط ألف البحث ال يسعو اإلحاطة بيـ  .لذا يراجع
كعمى الباحث المتتبع كمراجعة المصادر كالمراجع المذككرة في الترجمة ليؤالء
(ُ)

مكسكعة اإلماـ أمير المؤمنيف – أصحاب اإلماـ أمير المؤمنيف كالركاة عنو ،الدكتكر الشيخ

محمد ىادم االميني ،المصدر السابؽ نفسو..ََُ: ،

(ِ)

رجاؿ حكؿ اإلماـ  ،السيد محسف االميني ،مصدر سابؽ.َُ ،

 اصحاب اإلماـ أمير المؤمنيف كالركاة عنو الدكتكر الشيخ محمد ىادم االميني ،مصدرسابؽ.ُِ ،
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االصحاب ألننا لسنا بصدد الترجمة ليـ في ىذا المبحث كأنما فقط اإلشارة إلى
معرفة ركاة حديثو كما يأتي:
ٔ-أبو ذر الغفاري ( رضوان اهلل تعالى عنو)
الصحابي الجميؿ جندب بف جناده .كنسبو المعمكـ إلى عدناف ،ككاف أبك ذر مف
خاصة النبي كحكارييو في المدينة كاف مكينان عنده كىك مف الصفكة التي اقبمت عمى
أمير المؤمنيف اإلماـ( )كتكفى منفيان بالربذة سنة (ِّق).
ٕ-ابو سعيد الخدري (رضوان اهلل عميو)
ىك سعيد بف مالؾ بف سناف بف الخزرج االنصارم ،مشيكر بكنية (ابك سعيد)
(َُؽ ق) ،شيد أبك سعيد الخدرم الخندؽ كبيعة الرضكاف ،كاف مف الصحابة
كالكجكه البارزة المشيكرة مف األنصار ككاف مف المحدثيف كفي عداد ركاة حديث
الغدير كحديث المنزلة كىك مف أجالء الصحابة الذيف كانت ليـ مكاقؼ مشرفة مع
أئمة أىؿ البيت(عمييـ السالـ).
ٖ-االحنف بن قيس (رضوان اهلل عميو)
اسمـ عندما بعث النبي رجؿ مف بيت ليث إلى البصرة ليدعكىـ إلى االسالـ
كالتمسؾ بفضائمو لكنو لـ يجد أذنا صاغية منيـ إال األحنؼ كتكفي سنة ٕٔق في
الككفة.
ٗ-الصبغ بن نباتو ( رضوان اهلل عميو)
اصبغ بف نباتو التميمي الحنظمي المجاشعي ،كاف مف خاصة اإلماـ امير
المؤمنيف اإلماـ ( )ومن الوجوه البارزة بين أصحابه وأحد ثقاته وهو مشهور
بحب اإلمام ( )وكان من أمرائهم عاهد اإلمام ()على التضحية والفداء
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الجمل وصفين وكان معدودا من انصاره االوفياء

واالستشهاد ،وشهد معه
ال تكفي بعد المائة.
المخلصين .وكان شيخا ً عابداً عم ّر بعد اإلمام علي( )طكي ن
٘-أويس القرني (رضوان اهلل عميو)

أسمو ونسبو :أكيس بف عامر بف جزء بف مالؾ بف عمر كبف سعد بف عصكاف
بف قرف المذحجي المرادم.
كاف اكيس زاىدان معرضا عف ممذات الدنيا كزخارفيا ككانت لو منزلة رفيعة عند
النبي(صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) كاألئمة (عمييـ السالـ).
كقاؿ الكشي في رجالو :كاف اكيس مف خيار التابعيف كلـ َّير النبي كلـ يصحبو
كىك مف الزىاد الثمانية الذيف كانكا مع عمي( )ومن اصحابه وكانوا زهاداً أتقياء.
-ٙبال ل الحبشي (رضوان اهلل عميو)
والدتو :كلد بالؿ الحبشي في مكة ككاف مكالي قبيمة بني جمح كاصمو مف
الحبشة .كلـ نعثر عمى تاريخ كالدتو في سيرتو.
عد مف كبار الصحابة كمف السابقيف إلى اإلسالـ ،كتحمؿ االذل الكثير
كىك يي ٌ

عندما كاف في مكة شأنو في ذلؾ شأف االبرار مف الصحابة الذيف اسممكا في بداية
الدعكة السرية .ككاف مف خمص صحابة اإلماـ ( .)تكفي في سنة ُٖ ق أك َِ
ق بمرض الطاعكف في الشاـ ككاف عمره بيف الستيف كالسبعيف .
-ٚجابر بن عبد اهلل االنصاري (رضوان اهلل عميو).
جابر بف عبد اهلل بف عمرك بف حراـ بف ثعمبة بف حراـ بف كعب بف غنـ بف
كعب بف سممو بف سعد بف عمي بف أسد بف ساره بف يزيد بف جثـ بف الخزرج
األنصارم مات ٖٕق كاف كثير العمـ كالفضؿ كىك مف اىؿ بيعة الرضكاف كأىؿ
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السكابؽ كالسبؽ في األسالـ كصاحب رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ) كمف
السابقيف الذيف رجعكا إلى أمير المؤمنيف ( )كانقطعكا إلى أىؿ البيت (عمييـ
السالـ) كأدرؾ اإلماـ الباقر ( )وله عنه أحاديث وروايات شتى.
-ٛحبيب بن مظير او مظاىر (رضوان اهلل عميو)
ىك حبيب بف مظاىر بف رئاب االسدم الكندم الفقعسي كيكنى ابا القاسـ كيقاؿ
لو سيد القراء .ككاف ذك جماؿ ككماؿ ككاف عمره في كاقعة كربالء ٕٓ سنة ،ككاف
حافظا لمقرآف كمو .في كؿ ليمة مف بعد صالة العشاء إلى طمكع الفجر .كتشرؼ
بخدمة الرسكؿ االكرـ (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) كسمع منو أحاديثو ككاف مع انز
مكرمان بمالزمة اإلماـ ( )كىك مف اكابر التابعيف ،فكاف مف خاصتو كمف أصفياء
اصحابو كحممو عمكمو .كمف شرطتو كقاتؿ مع الحسيف في كاقعة كربالء حتى
استشيد ىناؾ سنة ُٔ ق.
-ٜحذيفة بن اليمان (رضوان اهلل عميو)
حذيفة بف اليماف بف جابر العبسي لـ نعثر عمى تاريخ كالدتو إالَّ انو كاف مف
كجياء الصحابة كاعيانيـ ككاف مف كبار أصحاب النبي األكرـ (صمى اهلل عميو كآلو
كسمـ ) كصاحب سر النبي كأعمـ الناس بالمنافقيف ،ككاف مف الذيف ثبتكا عمى
العقيدة كعند كفاة النبي كقؼ إلى جانب اإلماـ( )بخطى ثابتة كشيد تشييع
جنازة فاطمة الزىراء( .)كلى المدائف أياـ عمر كعثماف ككاف حريصا ابتداء
خالفة اإلماـ( )مع ىذا كمو لـ يطؽ السككت عف مناقبو كفضائمو تكفى بالمدائف
بالعراؽ سنة ّٔ ق كدفف فييا.
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ٓٔ-

خزيمة بن ثابت االنصاري (رضوان اهلل عميو)

ىك خزيمة بف ثابت بف الفاكية بف مالؾ بف األكس األنصارم كنيتو (ذك
الشيادتيف)  ،لحادثة كقعت زمف النبي فكناه النبي بيا فأصبحت كسام نا لو كصار
يقاؿ لو خزيمة بف ثابت االنصارم ذك الشيادتيف لـ نعثر عمى تاريخ كالدتو اال اف
الكقائع كالسير تشير إلى أف كالدتو قد كقعت في حدكد سنة (َِ ؽ.ق).
عندما ظير نكر اإلسالـ كاف خزيمة أكؿ المبادريف اليو أكؿ ما شيد احد كما
بعدىا مف المشاىد شيد معركة مؤتة كشارؾ فييا
الصحابة

األبرار األتقياء

مشاركة مشيكرة

كىك مف

الذيف مضكا عمى نيج نبييـ ككقؼ إلى جانب

اإلماـ( )كدعا إلى بيعتو كانكر مخالفتو ككاف يجيد الشعر كلو ابيات مدح فييا
عميا( )في عيد النبي (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) فتيمؿ كجو الرسكؿ لسماعو
كامتاز شعره بالسالمة كالجماؿ كالكضكح مخمفان تراثان خالدان كسجالن حافالن بالكقائع
التأريخية تنقؿ لنا صكر حقيقية كقد ركم عنو قاؿ :سمعت رسكؿ اهلل يقكؿ قاتؿ مع
عمي بف أبي طالب جميع مف يقاتمو كاستشيد في معركة صفيف سنة ّٕق.
ٔٔ-

سممان المحمدي (رضوان اهلل عميو)

مف أىؿ بالد فارس ،لـ تحدد الركايات تأريخان لكالدتو  ،ق أر أخبار األدياف كىاجر
إلى الحجاز كيعد مف السابقيف األكلييف إلى اإلسالـ شيد مع رسكؿ اهلل بد انر كلـ يكف
يشيد بعد ذلؾ شيء مف المشاىد .كركم اإلماـ الصادؽ ( )أنو قاؿ فيو
(التخمطف في سمماف فإف اهلل تبارؾ كتعالى امرني أف أطمعو عمى عمـ الباليا كالمنايا
كاألنساب كفصؿ الخطاب .كقاؿ رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ) بحقو
(سمماف مف أىؿ البيت) كعف اإلماـ الصادؽ ( )كاف رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو
كآلو كسمـ ) كأمير المؤمنيف يحدثاف سمماف بما ال يحتممو غيره مف مخزكف عمـ اهلل
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كمكنكنو تكفي سنة ّْق كتكلى غسمو كتجييزه كالصالة عميو اإلماـ عمي بف أبي
طالب ( )كقد جاء مف المدينة إلى المدائف مف أجؿ ذلؾ كىذه القضية مف
الكرامات المشيكدة ألمير المؤمنيف كىناؾ اآلالؼ مف األصحاب كركاة حديثو حيث
اف المطمب ال يسعو استيعاب أك حصر عددىـ

نكتفي بما ذكرناه مف بعض

األصحاب المشيكريف إذ اف ىناؾ العشرات مف الركاة المشيكريف .كسكؼ نذكر
بعض األسماء دكف ترجمة كما يأتي:
منيـ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر-:
 إبراىيـ أبك رافع مكلى العباس بف عبد المطمب. إبراىيـ بف مالؾ بف الحارث بف األشتر النخعي. إبراىيـ أبك ادريس بف أبي حديد األكدم. إبراىيـ بف سعد بف أبي كقاص بف عبد مناؼ بف زىرة . إبراىيـ (أبك اسحاؽ) بف عبد الرحمف بف عكؼ بف عكؼ بف عبد الحارث بفزىرة بف كالب الزىرم.
 إبراىيـ بف عبد اهلل بف مميح بف اليكف بف خزيمة بف مدركو بف العباس ابفمضر.
 إبراىيـ (أبك عمراف) بف يزيد االسكد بف عمر بف ربيع بف ذىؿ بف الحارثة بفسعد بف مالؾ كغيرىـ كثير.

(ُ)

(ُ)

تاريخ الطبرم ،ألبي جعفر بف جرير الطبرم ،مصدر سابؽ.ُّٗ/ٕ : ،

 تقريب التيذيب ،أحمد بف عمي بف حجر العسقالني ،دار الكتب العممية -بيركت ،طَُُِْٓقُٗٗٓ-ـ)ُ : ،ـٔك ِ.ُِْ/

 شرح ابف ابي الحديد ،عز الديف بف ابي حامد عبد الحميد ىبة اهلل المدائني المعركؼ بابفابي الحديد.ُٕٓ/ُ ،
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املطهة انثانً
فضائم اإلياو عهً تن أتً طانة ()
لمحديث عف فضائؿ اإلماـ ( )البد اف يخصص لذلؾ مجمدات ككتب ال
مطمب مف مبحث فكيؼ يحصر البحر في قاركرة كىؿ تحصى قطرات الماء النازلة
مف السماء اك ىؿ يحاط باليكاء في السماء ففضائؿ عمي بف أبي طالب( )ال
تعد كال تحصى كىي اشير مف الشمس كاكثر مف الحصى كالمدر(ُ) .فقد أشتير بكؿ
تبؽ منقبة لـ يشتير بيا كأخي انر كما
فضيمة مف غير استثناء كعرؼ بكؿ منقبة إذ لـ ى

=  -تيذيب التيذيب ،شياب الديف احمد بف عمي بف أبي طالب بف حجر العسقالني ،مصدر
سابؽُ : ،ـُِّ.ِٗ/ُِ ،ُٕٕ ،

 تاريخ الطبرم ،ألبي جعفر بف محمد بف جرير الطبرم ،مصدر سابؽ.ُّٗ/ٕ ، تاريخ الخميس في اقكاؿ أنفس النفيس ،حسيف بف محمد بف الحسف الديار البكرم المالكي،مصدر سابؽ ِ.ُّّ ،ُٕٖ/

 أصحاب النبي حكؿ السيد الكصي ،حسف البمقاف آيارم ،دار المصطفى العالمية-بيركت،طُُِّْ( ،قََُِ-ـ).

 رجاؿ حكؿ اإلماـ عمي بف أبي طالب ( ، )السيد محمد األميف العاممي ،دار المحجةالبيضاء -بيركت  ،تح محسف عقيؿ ف ط (ُِْٕقََِٕ-ـ).

 ىكذا اصحاب األماـ عمي بف أبي طالب أبك ذر الغفارم أنمكذجانف عز الديف ابك التمف،مكتبة السنيكرم -بيركت  ،طُ (ُّْْقَُِّ-ـ).

 االستيعاب في معرفة الصحابة :البي عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بفعاصـ النمرم القرطبي مطبكع بيامش االصابة (دار المعارؼ – مصر)  :ط(ُِّٖق)،

.ُِِ/ُ:

 -البداية كالنياية ألبف كثير ،مصدر سابؽ.ُِّ/ٖ : ،

 جميرة أنساب العرب،أبف حزـ ،مصدر سابؽ.ّٓٗ ،(ُ)

تذكرة الخكاص  ،سبط ابف الجكزم ،مكتبة نينكل ،طيراف.ُّ : ،
ٖٔ

الفصل األول................................................................................حياة اإلمام علي والسيرة الذاتية
جج

قاؿ النظاـ "عمي بف أبي طالب محنة عمى المتكمـ أف كفاه حقو غال كأف بخسو حقو
أساء كالمنزلة الكسطى دقيقة الكزف صعبة المرتقى االعمى الحاذؽ الديف"(ُ).
عمما أف بعض فضائؿ اإلماـ ( )قد ذكرت في المطالب السابؽ ذكرىا مف
حيث ككنو ربيب رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) كصيره كباب مدينة عممو
ككالدتو في جكؼ الكعبة كألجؿ أدراؾ بعض األحاطة بأعطاء صكرة لمباحث عف
فضائؿ اإلماـ ( )أرل أف أضمنو بأربع نقاط كما يأتي:
ُ -كثرة فضائؿ اإلماـ عميو السالـ فقد ركم عف مجاىد عف ابف عباس قاؿ
رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ) (لك اف الغياض اقالـ كالبحر مداد
كالجف حساب كاألنس كتاب ما أحصكا فضائؿ بف أبي طالب)

(ِ)

كفي

الشعر الذم ىك مرآة المجتمع كاالحداث أشارت الى ذلؾ فقد نظـ اإلماـ
الشافعي ىذا المعنى شع ار قائالن:
يقكلكف

لي

في

عمي
ِّ

(ّ)

فأ ٍف

مدائح نا

أنا

ٍلـ

أمدحو
ٍ

قالكا

(ُ)

أصحاب اإلماـ أمير المؤمنيف كالركاة عنو ،الدكتكر الشيخ محمد ىادم االميني ،مصدر

(ِ)

الرياض النضرة في مناقب العشرة ،محمد الديف أبي جعفر احمد بف محمد الطبرم ،مصدر

سابؽ.ُِ-ُُ/ُ :،

سابؽ -ُِِ/ِ : ،تاريخ بغداد ،الخطيب البغدادم ،مصدر سابؽ.ُّّ-َُ/ُ : ،

 طبقات الكبرل ،ابك عبد اهلل محمد بف منيع الياشمي بالكالء البصرم البغدادم المعركؼ بأبفسعد ،مصدر سابؽ.ُٗ/ّ : ،
(ّ) كنز العماؿ في سنف االقكاؿ االفعاؿ ،عالء الديف عمي المتقي بف حساـ الديف اليندم،

.ُُٓ/ُٓ:

 انيس الجميس ،لجالؿ الديف السيكطي ،مصدر سابؽ .ُْٖ ،ٕٖ
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إلى ان قال....
اف

فمك

كاشجار

ماء

األبحر

خمؽ

اهلل

ككاف

جميع

كرامكا

جميعان
د

الجف
منقبان

السبعة

التي

مدادان

خمقيف

اقالـ

و
كاتب

اذ

الخط

كاالنس

كتبا

أذ

َّ
كؿ

منيـ

بعد

ً
منقب

لما

خطَّ
ي

مف

كالسماكات

كاغد
ه

عدف

عكائد

افناىف
كاحد
ً
ثمث

قاـ
ً
المناقب

ِ -اإلماـ نكر قبؿ الخمؽ  -:ككيؼ تعد فضائمو كقد خمؽ اهلل نكر محمد كنكره
قبؿ اف يخمؽ اهلل ادـ باربعة عشر الؼ عاـ فقد ركم عف اإلماـ الباقر عف
ابيو عف جده عف رسكؿ اهلل قاؿ قاؿ رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ)
((كنت انا كعمي نك ار بيف يدم اهلل تعالى مف قبؿ اف يخمؽ ادـ باربعة عشر
الؼ فمما خمؽ ادـ سمؾ ذلؾ النكر في صمبو فمـ يزؿ اهلل ينقمو مف صمب إلى
صمب حتى اقره في صمب عبد المطمب ثـ اخرجو مف صمب عبد المطمب
فعمي مني كأنا منو لحمو لحمي كدمو دمي فمف أحبو يحبني كمف أبغضو
يبغضني)).
ّ-

(ُ)

منزلة اإلماـ عند النبي (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) :ىناؾ

العديد مف

األحاديث التي تكضح منزلة اإلماـ ( )عند النبي األكرـ ( صمى اهلل عميو
كآلو كسمـ) اال أف اعتمادنا جانب االقتضاب نذكر ىنا حديث المنزلة الذم قد
يككف محيطان بكؿ مضاميف األحاديث األخرل التي تكضح منزلتو( )عند
النبي (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) فعف سعيد بف أبي كقاص قاؿ :خمؼ رسكؿ
اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) عمي بف أبي طالب في غزكة تبكؾ فقاؿ :يا

(ُ)

مسند أحمد بف حنبؿ.ُّْ/ٓ: ،
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رسكؿ اهلل تخمفني في النساء كالصبياف فقاؿ :أما ترضى أف تككف مني بمنزلة
ىاركف مف مكسى غير أنو ال نبي بعدم.

(ُ)

ْ -حب عمي عالمة فارقو بيف االيماف كالنجاة فقد ركم مسمـ في صحيحو
قاؿ :قاؿ عمي بف أبي طالب :كالذم خمؽ الحبو كبرء النسمة أنو لعيد
النبي األمي (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) إلي أنو ال يحبني إال مؤمف كال
(ِ)

يبغضني إال منافؽ.

كفي ركاية عف عبد اهلل بف احمد عف أبي سعيد

الخدرم قاؿ :كنا نعرؼ منافقي األنصار ببغضيـ عمي.

(ّ)

كال ننسى أف نذكر قكؿ المسعكدم :األشياء التي استحؽ بيا أصحاب رسكؿ
اهلل الفضؿ ىي السبؽ إلى االيماف كاليجرة كالنصرة لرسكؿ (صمى اهلل عميو كآلو
كسمـ ) كالقربى كبذؿ النفس لو كالعمـ بالكتاب كالتنزيؿ كالجياد في سبيؿ اهلل كالكرع
كالفقياء كالحكـ كالفقو كالعمـ ككؿ ذلؾ لعمي بف ابي طالب (رضي اهلل عنو) مف
النصيب االكفر كالخط األكبر إلى ما ينفرد بو ،مف قكؿ رسكؿ اهلل حيف آخى بيف

(ُ)

فضائؿ امير المؤمنيف عمي بف أبي طالب ،اإلماـ أحمد بف حنبمػ تح حسيف حميد السند،

مركز المجمع العممي ألىؿ البيت – قـ( ،ح ّٖ )ُِ/أسناده صحيح كىك في المسند ُُِٖ/
بيذا االسناد مثمو كأخرجو في ،ُْٕ/ُ .عف ابراىيـ بف سعد كالحديث متكاتر كأخرجاه في

الصحيحيف كقد اتفقا عميو كقد أخرج مسمـ عف عامر بف سعد بف ابي كقاص ،تذكرة الخكاص-
سبط ابف الجكزم ،ط نينكل  ،مصدر سابؽ.ُٖ : ،
(ِ)
زر صحيح مسمـ ( ،جْ  ،)ُّٖٕ /كأخرجو
ركاه مسمـ  ،بسنده عف عدم بف ثابت عف ٌ
البغكم في مصابيح السنة  ،ُُٕ/ْ ،كابف االثير في جامع األصكؿ  ،ِٔٔ/ٖ :،كأبف حجر في

الصكاعؽ المحرقة .ُِِ ،

(ّ)

أسناده صحيح كأخرجو أحمد بإسناد صحيح عف جابر كأخرجو الطبرم عف جابر كما في

شرح االخبار .ّٗ ،ِٗ ،أنظر -فضائؿ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب بف أبي طالب،

اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،تح حسيف حميد السند ،مركز المجمع العممي ألىؿ البيت -قـ( ،ح َُّ،

.)ُْْ :
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أصحابو أنت أخي كىك ال ضد لو كال كال ند كقكلو (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ) أنت
مني بمنزلة ىاركف مف مكسى اال أنو ال نبي بعدم كقكلو (صمى اهلل عميو كآلو
كسمـ) :مف كنت مكاله فعمي مكاله ،الميـ كآؿ مف كااله كعادم مف عاداه ،ثـ دعاؤه
(عميو السالـ) كقد قدـ إليو أنس الطائر المشكم :الميـ أدخؿ الي أحب خمقؾ اليؾ
عمي إلى أخر الحديث.
يأكؿ معي ىذا الطائر ،فدخؿ عميو ُّ

(ُ)

كمما سبؽ نالحظ أف المسعكدم لخص بشكؿ كافي الفضائؿ التي تميز بيا
عمي بف أبي طالب كق د جاءت عمى لساف نبي األمة محمد (صمى اهلل عميو كآلو
كسمـ ) يككف نفس النبي كككنو بمنزلة ىاركف مف مكسى خال النبكة كالمكاالة كأحب
الخمؽ إلى اهلل.
كغيرىا مف الفضائؿ مما ال يعد كال يحصى كلغرض االستزادة ممكف مراجعة فضائمو

في مضانيا. 

(ُ)

مركج الذىب في معادف الجكىر ،اإلماـ ابي الحسف المسعكدم ،المطبعة العصرية -بيركت،

طُ ( ُِْٓقََِٓ-ـ).َّّ/ِ : ،


راجع جكاىر المطالب في مناقب أبي طالب ،شمس الديف ابي البركات محمد بف أحمد

الدمشقي الشافعي ،تح الشيخ محمد باقر المحمكدم ،مجمع أحياء الثقافة اإلسالمية -قـ باب

الكاحد كالستكف ،طُ (ُُْٓق) /ِ ،

 -خصائص اإلماـ عمي أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب  ،الحافظ عبد الرحمف أحمد بف

شعيب النسائي (تَِِق) تح محمد باقر المحمكدم ،المكتبة الحيدرية -النجؼ ،طُ

(َُّْقُّٖٗ-ـ).

 اسد الغابة في معرفة الصحابة ،عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبدالكاحد الشيباني المعركؼ بأف االثير (مؤسسة أسماعيمياف -طيراف ،ط (َُّٖق):،
َٗ

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

انفصم انثاني
أسس إدارة اندونت ومناهج انخطىير اإلداري
ييدؼ ىذا الفصؿ إلى التعرؼ عمى ماىية الدكلة في فكر االماـ ()
كتكضيح مقكماتيا مع استعراض لمناىج االصبلح كالتطكير االدارم كال سيما معرفة
فمسفة االدارة المالية كبيت الماؿ.
إذ اف ام نظاـ مف االنظمة سكاء أقتصاديان كاف أك نظامان سياسيان اك نظام نا
اداريان اك دينيان ...الخ ،ال يمكف تصكر كجكده كنشأتو في فراغ ما لـ يكف ىناؾ ما
ىك اشبو باالطار الذم مف خبللو تيعرؼ اطركحات كافكار تمؾ االنظمة اال كىك
كجكد الدكلة ،كفكر اإلماـ ( )االقتصادم ليس ببعيد عف ىذه االطر.
فيككف ىذا الفصؿ بمثابة مدخبلن لمعرفة االسس التي يتبناىا اإلماـ ( )لتنطمؽ
منيا افكاره االقتصادية لذا يككف التعبير عف ذلؾ مف خبلؿ المباحث اآلتية:
المبحث االول :الدولة في فكر اإلمام عمي ( )ومقومات ادارتها.
المبحث الثاني :مناهج االصالح والتطوير االداري.
المبحث الثالث :فمسفة اإلدارة المالية وبيت المال.
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املبحث االول
اندونت يف فكر اإلماو عهي ( )ومقىماحها
يعد ىذا المبحث مدخبلن لمعرفة المقكمات االسبلمية كتصكراتيا الفكرية لمدكلة
كالتي انطمقت منيا المبادئ كاالخبلؽ االقتصادية التي يتبناىا اإلماـ عمي ()
لجعؿ اطركحتو في بناء الدكلة أنمكذجان يحتذل بو عمى مر االجياؿ كالعصكر.
فالشريعة االسبلمية ليست مجرد اداء لمعبادات مف صكـ كحج كزكاة كجياد
االعداء بؿ انيا منظكمة متكاممة تشتمؿ جميع جكانب الحياة مف النظـ االقتصادية
كالسياسية ،كاالجتماعية ،كالثقافية  ،كالعسكرية ..الخ.
كسي انر عمى أدبيات أصكؿ البحث العممي سأحاكؿ تحقيؽ غاية المبحث بثبلثة
مطالب:
المطمب االول :مفهوم الدولة ومقوماتها في الفكر االسالمي
المطمب الثاني :مقومات الدولة في الفكر االسالمي وآليات ادارتها..
المطمب الثالث :فمسفة الدولة وادارتها عند اإلمام عمي ()
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املطهب االول
مفهىو اندونت ومقىماحها يف انعصر احلديث
ببل شؾ اف اعطاء تصكر كاضح عف مفيكـ الدكلة االسبلمية عند اإلماـ
عمي ( )يقتضي تحديد ىذا المفيكـ في العمكـ االجتماعية كالقانكنية الحديثة
لمكقكؼ عمى مدل التقارب مف ىذا المفيكـ اك بعده عف الشريعة االسبلمية كفكر
اإلماـ عمي ( )كتميزىا عنو
فالدكلة لغة :اسـ مشتؽ مف الفعؿ داؿ الدىر دكالن ،دكلة  :انتقؿ مف حاؿ إلى
حاؿ ،كالدكلة بتشديد الداؿ كفتحيا أك ضميا العاقبة في المآؿ كالحرب ،كقيؿ بالضـ
لآلخرة كبالفتح لمدنيا كتجمع دكؿ بضـ الداؿ كفتح الكاك ،كًد ىكؿ كاالدالة الغمية ،أديؿ
ل نا عمى أعدائنا كنصرنا عمييـ كمف ىنا جاء مصطمح الدكلة نتيجة لغمبتيا كاال لما
دارت (ُ ) ،كقد كرد ذكرىا في القرآف الكريـ في قكلو
كانت دكلة كدالت األياـ ،أم
ٍ

ىغنًىياء ًمن يك ٍـ)
كف يدكلىةن ىب ٍي ىف ٍاأل ٍ
تعالى ( :ىك ٍي ىال ىي يك ى
(ّ)
االغنياء فبل ينالو أحد مف الفقراء.

(ِ)

ام ال يككف الفيء شيئان يتداكلو

أما الدكلة في االصطبلح ،فقد اختمؼ رجاؿ الفقو كالقانكف كالسياسة في
كضع تعريؼ مكحد لمدكلة ككذا أختبلفيـ في المعايير التي يستندكف الييا في ابراز
صفة الدكلة كمقتضى ىذا االختبلؼ تبعو اختبلؼ في التعريفات كالتي ىي االخرل
(ُ )

أنظر القامكس المحيط ،الميزكازآدم محمد بف يعقكب (ُٕٖىػ) ،دار الفكر ،بيركت ،ط

(ُُْْىػُّٖٗ -ـ) ،ّٕٕ/ّ : ،مختار الصحاح ،محمد بف ابي بكر عبد القادر ،نح محمكد
الخاطر ،مكتبة لبناف ناشركف ،بيركت ،طبعة جديدة (ُُْٓىػُٗٗٓ-ـ).َٗ: ،

(ِ)سكرة الحشر ،آية ٕ.
(ّ )

مستقبؿ الدكلة العراقية ،سعدم أبراىيـ حسيف ،دار الكتب العممية ،لبناف ،ط (ُّْٓىػ-

َُِْـ).ِ ،
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تنكعت تبعان لممفاىيـ التي يستعمكليا ،سكاء أسياسية كانت اك اجتماعية اك دينية اك
اقتصادية كما إ لى ذلؾ ،لذا اكتفي بذكر بعض منيا لما يبدكا انيا تتفؽ كقناعاتنا
الفكرية نحك تطبيؽ اسس البحث العممي في تناكؿ طرح الفكرة.
عرؼ البعض الدكلة في العرؼ الحديث:
فقد ٌ
 ىي مجمكعة مف الناس تقطف بصفة دائمة اقميـ جغرافي معيف كيخضع لسمطةعميا اك تنظيـ سياسي معيف.

(ُ)

عرفيا اصحاب المدرسة االجتماعية عمى انيا جماعة مشتركة ذات سيادة
 -أك كما ٌ

الزامية تمارس تنظيمان كتحتكر استعماؿ العيش في نطاؽ رقعة مف االرض كالسكاف
الذيف يعيشكف عمييا(ِ).
 كىناؾ مف يعرفيا عمى انيا مجمكعة مف االفراد يعيشكف بصفة دائمة في اقميـمعيف كتسيطر عمييا ىيئة منظمة يستقر الناس عمى تسميتيا بالحككمة(ّ).
 كمنيـ مف رأل اف الدكلة المعاصرة تتمثؿ في القكمية رغـ التيارات الفكريةالسياسية المختمفة(ُ).
(ُ)

دكر الدكلة في االقتصاد االسبلمي في ضكء المصمحة ،أيكب محمد جاسـ ،الياجبلئي ،مركز

البحكث كالدراسات االسبلمية -بغداد ،طُ (َُّْىػََِٗ-ـ).ٕٔ-ٓٔ : ،

 -أنظر المبادئ الدستكرية العامة كالنظـ السياسية ،دكتكر محمد كامؿ ليمة ،دار الكتاب

العربي -القاىرة ،طُ.ِِٓ: ،
(ِ)

الدكلة في الفكر العراقي المعاصر ،كاظـ عمي ميدم البياتيف أطركحة دكتكراه غير منشكرة ،

جامعة بغداد -كمية العمكـ السياسية ،ستة الدراسة ََُِ( ،ـ).ٖ ،ٔ :،
(ّ )

أنظر الشريعة االسبلمية كالقانكف الدكلي العاـ ،عمي منصكر ،مطبكعات المجمس االعمى

لمشؤكف  -القاىرة ،ط (ُّْٖىػُٗٔٓ-ـ)ٖٗ:،

 طبيعة العبلقة بيف سمطات الحككمة االتحادية كحككمة االقميـ ،منى شاكر شياب ،رسالةماجستير غير منشكرة ،جامعة بغداد -كمية العمكـ السياسية ،سنة الدراسة َُُِ.ٔ :،
ْٗ
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ككفؽ المفاىيـ السابقة لمدكلة يتضح منيا انيا نتاج بشرم يخضع لمرؤية التي
تتبناىا في قكانينيا كالقانكف قد يككف دينيان اك ممكيان اك ديمقراطيان(ِ) ،كعمى ضكء ذلؾ
فالدكلة عبارة عف اقميـ يسكنو مجمكعة مف االفراد تحكميـ مجمكعة اخرل بفمسفة
غير متجانسة مصدرىا بشرم كيعالج جزء ال كؿ مف امكر الحياة أم انو غير شامؿ
ألف ما كاف مصدره بشريان يعتريو النقص ال الكماؿ ،كعمى الرغـ مف االختبلؼ
الكاضح حكؿ المفاىيـ التي تيتـ بمصطمح الدكلة كحكؿ المقكمات الكاجب تكافرىا،
اال اف معظميـ متفقكف عمى اف مصطمح الدكلة ينطكم عمى ثبلث اركاف اك
مقكمات رئيسية ،الشعب كاالقميـ كالحكـ ،كمنيـ مف اضاؼ ركنان رابعان كىك السيادة
التي جعميا البعض كالحكـ ركنان كاحدان.
كعمى ضكء ما تقدـ يتضح اف الدكلة ال تقكـ اال بتكافر أركانيا كالتي ىي :
ُ .الشعب :كىي مجمكعة مف األفراد مف الذككر كاالناث يسكنكف بصفة دائمة عمى
ارض الدكلة كيطمؽ عمييـ الرعايا(ّ).
ِ .االقميـ :كىي قطعة مف األرض يسكف عمييا شعب الدكلة أيان كاف الرباط الذم
يجمع بيف افرادىا كىك مساحة محددة يشمؿ األرض التي يستقر عمييا الشعب كرقعة
مف الماء كالغطاء الجكم الذم يعمك ىذا اإلقميـ المحدد(ُ).

(ُ)

بحث مفيكـ الدكلة بيف النظرية االسبلمية كالكضعية ،د.ىاجر محمد اليادم ابك القاسـ ،ط

(ُِْٖىػََِٕ-ـ).
(ِ)

الدكلة المعاصرة االسس كالمقكمات ،حامد الصعيدم ،مجمة البناء ْٕٓ ،شير صفر ،سنة

ُِِْىػََُِ -ـ:،

(ّ)

الشريعة االسبلمية كالقانكف الدكلي العاـ ،عمي منصكر ،مطبكعات المجمس االعمى لمشؤكف

االسبلمية -القاىرة ،ط (ُّْٖىػُٗٔٓ -ـ).ٗٔ: ،
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ّ  .السمطة اك السيادة :فتبدأ في خضكع ىذه الجماعة لنظاـ سياسي معيف فمتى كجد
اقميـ عميو شعب مستقر دعت طبائع االمكر الى احتياج ىذا الشعب مف يتكلى تنظيـ
امكرىـ كاصدار ما يمزـ مف تشريعات كاستغبلؿ مكارده كاقامة العدؿ بيف األفراد
كالدفاع عنيـ ضد ام اعتداء خارجي كتنظيـ صبلتيـ بالدكؿ االخرل كيتكلى ذلؾ
ىيئة حاكمة أك سمطة يطمؽ عمييا في مف عرؼ القانكف الدكلي لفظ (السيادة)(ِ).
ككما نرل اف ىذيف الركنيف أدمجا معان فيناؾ مف يرل السمطة ركف كالسيادة
ركف آخر كبذلؾ تككف المقكمات أربعة إذا لـ يدمجا كثبلثة إذا تـ دمجيا كتمؾ ىي
المقكمات التي تمثؿ الحد األدنى ألتفاؽ الفقياء حكؿ مفيكميا.

(ُ )

النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،د.فؤاد العطار ،دار النيضة ،دار النيضة العربية-

القاىرة ،طُٗٔٓ ،ـ.ُّّ-ُِّ :،
(ِ)

الشريعة االسبلمية كالقانكف الدكلي العاـ،عمي منصكر ،مصدر سابؽ.ُُِ ،
ٔٗ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

املطهب انثاني
مقىماث اندونت يف انفكر االسالمي وآنياث ادارحها
كألجؿ القاعدة كاالساس الذم انطمؽ منو االماـ عمي ( )في تبني مقكمات
معينة لبناء الدكلة التي مف خبلليا عبر عف فكره االقتصادم البد مف معرفة
مقكماتيا في الفكر االسبلمي ككذلؾ معرفة اليات ادارتيا.
أما تككيف الدكلة في نظر االسبلـ فيي نتاج اليي مصدره النبي الذم جاء
بالقرآف مف عند اهلل ليككف الشكؿ الداخمي لقانكف الدكلة

(ُ )

كالسيما انو (صمى اهلل

عميو كآلو كسمـ) تمكف مف كضع أسس الدكلة كأف لـ يؤثر عنو تعريؼ لمفيكـ الدكلة
اال انو باالمكاف استنتاج مثؿ ذلؾ التعريؼ مف الخطكات العممية التي باشرىا.
فمفيكـ الدكلة في اإلسبلـ ينطمؽ مف فمسفة سماكية مطمعة عمى فطرة ىذا
(ِ)

اإلنساف كمحيطو فيأخذ منيا كؿ ما ينسجـ مع محيطو كطبيعتو الذم يعيش فيو
معنى ذلؾ أف ىناؾ عبلقة ثبلثية االبعاد بيف الخالؽ الخبير بطبيعة

األنساف

كاألنساف نفسو كالمحيط الذم يعيش فيو النطبلؽ مفيكـ الدكلة في األسبلـ.
فقد تمكف الرسكؿ (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ) مف رسـ الخطكط العريضة
لمدكلة دكف سابؽ تجربة اك ممارسة ككاف األساس الذم قامت عميو دكلة الرسكؿ
(صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ) ىك الكحي االليي كحتى المسجد النبكم الشريؼ (مقر
حككمة النبي) لـ يكف باختيار أحد ،كقد سار في بناء الدكلة خطكة ىامة اليدؼ
منيا محاكلة أنشاء مجتمع إسبلمي متكامؿ كجعؿ المدينة نكاة الدكلة – بكتقو ذلؾ
()1

أنظر :النظاـ السياسي االسبلمي مقارنا بالدكلة القانكنية ،د.منير حميد البياتي ،دار البشير-

عماف ،طُُِْْ /ىػ ُُْٗ-ـ،ػ ّّ :

(ِ)

مجمة النبأ ،الدكلة اإلسبلمية المعاصرة األسس كالمقكمات ،حامد السعيدم ،مصدر سابؽ.
ٕٗ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

االنصيار بإذابة الفكارؽ .كزرع مكاطنة جديدة أساسيا العقيدة كأخكة اإلسبلـ تجعؿ
(ُ)

األرض كالماؿ شيئا ثانكيان.

كمف خبلؿ نظرة شاممة متعمقة لؤلسس التي كضعيا الرسكؿ (صمى اهلل عميو
كآلو كسمـ) نجد أنو كاف يضع أسس الدكلة التي ستحتضف الديف إلى جانب تبميغو
(ِ)

الدعكة كلـ يكف ذلؾ اجتيادان شخصيان

استنادان إلى قكلو تعالى { ىك ىما آتىا يك يـ الر يسك يؿ

فى يخ يذكهي ىك ىما ىنيىا يك ٍـ ىع ٍنوي فىانتىييكا}(ّ) .فبناء الدكلة في اإلسبلـ بجميع مؤسساتيا لـ تكف
(ْ)

خارجة عف نطاؽ الكحي.

كلككف اإلسبلـ كبل متكامبلن ال يمكف تجزئتو بيف عمؿ دنيكم كأخر آخركم
لمترابط الكثيؽ بينيما فالرابط بيف الديف كالدكلة ينطمؽ مف منظكر أف الحياة بالنسبة
لممسمـ مسمؾ يعبره مف خبلؿ معامبلتو كعبلقاتو االنسانية ليصؿ إلى النعيـ المقيـ
الدائـ في اآلخرة(ٓ).
فإذا كانت الدكلة ىي (( جمع مف الناس مستقركف في أقميـ محدد معيف
كيستقمكف بحكـ أنفسيـ كفؽ نظاـ خاص))(ٔ).

(ُ)

فكر اإلماـ عمي بف أبي طالب كما يبدك في نيج الببلغة ،د .جميؿ منصكر العريض ،مصدر

سابؽ.ُْٕ : ،

(ِ)

الدكلة اإلسبلمية ،عبد الرزاؽ الفضمي ،دار الزىراء -بيركت ،طُُٕٗٗ( ،ـ).ُِ : ،

(ْ)

فكر اإلماـ عمي بف أبي طالب كما يبدك في نيج الببلغة ،د .جميؿ منصكر العريض ،مصدر

(ّ)

سكرة الحشر ،آية ٕ

سابؽ.ُِٓ : ،

(ٓ)فكر اإلماـ عمي بف أبي طالب كما يبدك في نيج الببلغة ،د .جميؿ منصكر العريض ،مصدر
سابؽ.ُِٓ : ،

(ٔ)

معجـ المصطمحات العممية كالفنية ،يكسؼ خياط ،دار لساف العرب -بيركتِْٓ : ،
ٖٗ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

فإف ما قاـ بو الرسكؿ مف خطكات يكاد يطابؽ ما حدده ذلؾ التعريؼ لمدكلة
حيث كجكد االقميـ كمجمكعة األفراد كالنظاـ الذم يحكميـ كالحماية التي يكفرىا
ألبناءىا.
اال أف األقميـ في نظر اإلسبلـ ىك الكرة األرضية كميا كايف ما كجد أحد
أحد مف الناس ،كاذما فعمو الرسكؿ (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) مف ارساؿ رسمو إلى
ممكؾ الدكؿ المجاكرة في السنة السادسة لميجرة يدؿ عمى أف البعد السياسي لمدكلة
تابع لمبعد الديني ألف فحكل كتبو ألكلئؾ الممكؾ أما الدخكؿ في ديف اإلسبلـ.
(ُ )
ؾ إًال ىكافةن
كأما الخضكع ألراده دكلة اإلسبلـ  .امتثاال لقكلو تعالى{ ىك ىما أ ٍىر ىس ٍمىنا ى

لِّمن ً
ير}(ِ) .
ير ىكىن ًذ نا
اس ىب ًش نا
كالنظاـ الذم يحكميـ شمكلي مصدره اليي أما في التعريؼ فمصدر النظاـ
الذم يحكميـ بشريان أما الحماية ،فالدكلة تقكـ بكظائفيا أتجاه األنساف كالمجتمع كىي
تمثؿ المضمكف الكامؿ لخبلفة األنساف في األرض التي أراد اهلل سبحانو كتعالى ليا
اف تككف خبلفتو متكاممة كىذا التكامؿ انما يككف اذا كاف اإلنساف في أطار مجتمع
تحكمو دكلة تطبؽ في مسيرتيا األحكاـ اإلليية كتسعى إلى لتحقيؽ االىداؼ التي
(ّ)

كضعيا اهلل سبحانو كتعالى كىي أىداؼ التكامؿ.

(ُ)فكر اإلماـ عمي بف أبي طالب كما يبدك في نيج الببلغة ،د .جميؿ منصكر العريض ،مصدر
سابؽ.ُِٓ : ،

(ِ)
(ّ)

سكرة سبأ /آية ِٖ.

اإلماـ عمي دراسة الجكانب مف الشخصية كالمنيج ،آية اهلل السيد محمد باقر الحكيـ ،مصدر

سابؽ.ََُ : ،

ٗٗ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

فالدكلة اإلسبلمية قكاميا الديف كقكاعدىا الكتاب كالسنة كاالجتياد

(ُ )

كمما

تقدـ يتضح أف معالـ الدكلة الحديثة بمفيكميا العممي ىك أنفصاليا عف المجتمع
كعف شخصية الحاكـ كأكتسابيا الشخصية االعتبارية كالمعنكية.
كباختصار ممكف القكؿ بإف نمكذج الدكلة في الشريعة اإلسبلمية يقكـ عمى
الجمع بيف السمطات كتمكيف اإلماـ العادؿ منيا مجتمعة كبذلؾ تككف كؿ أجيزة
الدكلة مجرد تنظيـ ذك طابع عممي محض باعتبار تبعيتو لؤلماـ العادؿ(ِ).
كالمقكمات كالقكاعد التي يجب أف تحكـ بيا الدكلة في االسبلمية ىي:
ُ -العدؿ في الحكـ حتى تستقيـ أمكره تطبيقان لقكلو تعالى { ىكًا ىذا ىح ىك ٍمتيـ ىب ٍي ىف
(ّ )
ً ً
ً
الن ً
ٍم ير بًا ٍل ىع ٍد ًؿ
اس أىف تى ٍح يك يمكٍا با ٍل ىع ٍدؿ}  ،كفي آية أخرل { إف المٌوى ىيأ ي

كً
اإل ٍح ىس ً
اف}(ْ).
ى
ِ -المساكاة بيف األفراد كىذه القاعدة تعد مف سبؿ تحقيؽ العدالة كما انيا في
نفس الكقت مف نتائج األخذ بو كأصؿ مف أصكؿ الحكـ فيما مترابطاف ارتباطان
ال انفصاـ لو ككؿ قاعدة تعد سببا كنتيجة لؤلخرل(ٓ).

(ُ )

مجمة الحكار المتمدف ،الشريعة اإلسبلمية كأثرىا في تغيب مبدأ سيادة حكـ القانكف ،احمد

عثماف ،العدد (ُِٓٓ).ََِٖ /ِ-ٗ ،

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.

(ّ)

سكرة النساء ،االية.ٖٓ :

(ٓ)

مجمة النبأ ،الدكلة اإلسبلمية المعاصرة األسس كالمقكمات ،حامد العبدم ،مصدر سابؽ.

(ْ)

سكرة النحؿ ،االية .َٗ :

ََُ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

فيك في ىذا األصؿ ينظر إلى الناس متساكييف متكافئيف فيما بينيـ .كإسناف
المشط أذ ال فرؽ بيف عربي كأعجمي كبيف أسكد كأبيض كبيف غني كفقير فكؿ لو
حقكقو كعميو كاجباتو بؿ لـ يميز بيف الديانات األخرل كالفرؽ كالطكائؼ(ُ).
ّ -الشكرل في الحكـ حتى ال ينفرد الحاكـ بالرأم كيستقؿ بالتصرؼ في أمكر
الدكلة فالشكرل تمنع االستبداد كتحترـ حرية الرأم كتؤدم إلى أشتراؾ
المحككميف مع الحكاـ في مناقشة أمكر الدكلة كتبادؿ كجيات النظر
لمكصكؿ إلى تحقيؽ الصالح العاـ الذم يعد ىدؼ المجتمع
ت فىتىىكك ٍؿ ىعمىى المٌ ًو)
ًفي األ ٍىم ًر فىًإ ىذا ىع ىزٍم ى

(ّ)

(ِ)

كرل ىب ٍيىنيي ٍـ).
( ىكأ ٍىم يريى ٍـ يش ى

(ْ)

( ىك ىش ًاكٍريى ٍـ

فالدكلة اإلسبلمية ليا أحكاميا التي تنسجـ مع كؿ زماف كمكاف فاإلسبلـ جاء
ليعبر عف رؤية شاممة متكاممة عمى الصعيديف العممي كالنظرم ،منطمقا مف نقطة
كمبدأ ميـ كىك احتراـ اإلنساف بكصفو الغاية العميا لمتشريع.
كبذلؾ يتبيف أف أىـ قكاعد كمقكمات الدكلة ىي العدؿ كالمساكاة كالشكرل كمنيا
يستنبط الفقياء المقكمات األخرل لبناء دكلة قكية كالقيادة الجيدة كاالقتصاد القكم.
فالمقصكد بالقيادة الجيدة ىي القيادة الكاعية التي تككف محبكبة مف قبؿ الرعية
كمتصفة بالعدؿ كالشجاعة كالكفاءة.
كأما االقتصاد القكم فالدكلة مسؤكلة عف تكفير اقتصاد قكم .كذلؾ بتكفير أسبابو
كالتشجيع عمى الزراعة كالصناعة كالسياحة كغيرىا مف المؤىبلت المتكافرة في الدكلة
(ُ )

مجمة الحكار المتمدف ،الشريعة اإلسبلمية كأثرىا في تغيب مبدأ سيادة حكـ القانكف ،احمد

(ِ)

مجمة النبأ ،الدكلة اإلسبلمية المعاصرة األسس كالمقكمات ،حامد العبدم ،مصدر سابؽ.

(ْ)

سكرة الشكرل ،االية.ّٖ :

عثماف ،مصدر سابؽ.

(ّ)

سكرة آؿ عمراف ،االية.ُٓٗ :

َُُ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

ككؿ ذلؾ بما يتكافؽ مع أصكؿ كمبادئ االقتصاد اإلسبلمي المستنبطة مف مقكمات
الدكلة اإلسبلمية فيي ال تقبؿ التعديؿ آلنيا صالحة لكؿ زماف كمكاف بصرؼ النظر
عف تغيير الظركؼ.

َُِ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

املطهب انثانث
فهسفت اندونت وادارحها عند االماو عهي ()
في ىذا المطمب سكؼ يتـ التطرؽ إلى ماىية التصكرات الفكرية لمدكلة كىؿ
ىي امتداد كانبثاؽ الدكلة االسبلمية في عيد النبي ( ص) كماىي مقكماتيا عند
االماـ عمي()؟ كما ىي فمسفتو في إدارة الدكلة؟ مف خبلؿ خطبو كأقكالو
كممارستو العممية.
إف سياسة االماـ عمي ( )امتداد لسياسة النبي (صمى اهلل عميو كآلو
كسمـ) ،عمى أف الركيزة األساسية في فكر عمي بف أبي طالب( )ىي خضكع
السمطة المدنية لمسمطة الدينية خضكعا مطمقان (ُ ) .ألف شرعية السمطة عند اإلماـ
عمي ( )ليا بعديف اليي كشعبي
فاإلماـ عمي ( )يرل مف كاجبو كأماـ لؤلمة أف ال يتياكف عمى حساب
ما شرعو اإلسبلـ ألف غاية السمطة تحقيؽ العدالة في ظؿ شريعة السماء كمف
منطمؽ إسبلمي بحت كقد بيف أيضان سياستو المالية ببل محاباة بيف طبقات المجتمع
في تكزيعو لمماؿ

(ِ)

ألف (( الماؿ ماؿ اهلل))(ّ).

فقد تسمـ عمي ()مقاليد الدكلة اإلسبلمية كىي في طريؽ االنييار الفتقاد
المسمميف ركح المؤاخاة عمى أساس المكاطنة اإلسبلمية كسبب ذلؾ يرجع إلى السبب
المادم البحت الذم سيطر عمى تكلي أدارة أمكر الدكلة مف الكالة كالقادة كقادة
(ُ )

فكر عمي بف أبي طالب كما يبدك في نيج الببلغة ،د .جميؿ نصير العريض ،مصدر

سابؽ.ٓٓ:،

(ِ)
(ّ)

المصدر السابؽ نفسو.ُٓٔ : ،

أنظر خطبة ُِٔ مف نيج الببلغة ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ُُِ : ،
َُّ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

الجيش نجكـ النعرة القبمية مجددان بعد أف خمدت ككادت جذكتيا تنطفي ،تسمـ
كرد إلحساسو
االماـ( )مقاليد الدكلة في السنة ّٓ ىجرية بعد تفكر عميؽ كأخ هذ ه
بثقؿ مسؤكلية اعادة بناء النسيج .كدخؿ الككفة (ّٔق) كىي مقسمة إلى أسباع
بحسب االنتماء القبمي كالرابطة اإلقميمية التي أختطيا سعد بف ابي كقاص في السنة
(ُٕق) حيف باشر بتمصيرىا(ُ).
كاإلماـ ( )كاف يرل مف منظكره اإلسبلمي بأف التجانس داخؿ الدكلة ال
يعني االنتماء إلى جنس مميز عمى غيره كليذا السبب بيف لؤلشعث كلغيره مف زعماء
القبائؿ بأف احتكاءه لغير العرب ينطمؽ مف تمسكيـ بالديف بمعناه الصحيح كاسمكبو
(ِ)

القكيـ

كعمى غرار ذلؾ ىؿ يكجد تعريؼ كاضح لمفيكـ الدكلة عند االماـ ()

فعمى مقتضى ما ذكره المؤرخيف عند تسممو الخبلفة

كسمككو في الدعكة إلى

التجانس داخؿ الدكلة يتضح أف التصكر السياسي لمفيكـ الدكلة كاف كاضحان في فكر
االماـ ( . )فيك كاف لـ يؤثر عنو صياغة مفيكـ الدكلة بالمعنى االصطبلحي
(ّ)

اال اف مفردة الدكلة كردت في نيج الببلغة بما ال تخرج عف معانييا

المغكية

في قكاميس المغة مف (تحكؿ ،أك نصرة ،أك استيبلء أك تسمط ،ككما كردت لفظة دكلة
في النيج بصيغة المفرد كالجمع في جميع المكاضيع مف خطبو كرسائمو

(ْ )

كمما

الشؾ أف مفردة الدكلة كردت في كبلـ اإلماـ إذ قاؿ ((الدكلة تقبؿ كتدبر كلكؿ دكلة
(ُ)

فكر اإلماـ عمي بف أبي طالب كما يبدك في نيج الببلغة ،د .جميؿ نصير العريض ،مصدر

(ِ)

المصدر سابؽ.ُّٗ : ،

سابؽ.ُّٔ : ،

(ّ)

راجع باب دكؿ – في لساف العرب ،محمد بف مكرـ بف عمي بف منظكر ،اعداد كتصنيؼ

(ْ)

خطبة ْ في نيايتيا كخطبة ُُّ فقرة (ِ) كخطبة (ُِ) فقرة (ِ) كرسائؿ (ّٓ) فقرة (ْ)

يكسؼ خياط ،ط ( دار لساف العرب -بيركت) .ُّْ /ُ ،

كرسائؿ (ٗٔ) نياية

الفقرة االكلى كرسائؿ ِٕ كحكـ ّْٔ مف نيج الببلغة ،مؤسسة

أنصارياف ،مصدر سابؽ.

َُْ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

برىة))

(ُ)

كقاؿ ايضا ((بؿ اشفؽ مف غمبة الجياؿ كدكؿ الضبلؿ))

اعمـ يا مالؾ اني قد كجيتؾ الى ببلد قد جرت عمييا دكؿ قبمؾ))
يكماف يكـ لؾ كيكـ عميؾ كأف الدنيا دار دك نؿ

(ْ)

(ّ)

(ِ)

كقكلو ((ثـ

كاعمـ أف الدىر

كاف المتفيـ بعمؽ ال يعدـ الحصكؿ

عمى ما تعنيو المفردة بالمفيكـ االصطبلحي كما في قكلو (( فإذا أدت الرعية إلى
الكالي حقو  .....طمع في بقاء الدكؿ))

(ٓ)

كالذم ستكضحو التطبيقات العممية التي

مارسيا االماـ( )التي تبيف بكضكح معرفتو لمدكلة كمقكماتيا ىذا ما سنتناكلو عمى
كجو االقتضاب.
إف عيد اإلماـ ( )كدكلتو تختمؼ عف باقي الخمفاء عمى األقؿ في
السياسة االقتصادية كىذا مف باب االختبلؼ في االجتياد

(ٔ )

كنظرتو إلى الدكلة

تختمؼ تمامان عف نظرة زعماء القبائؿ في المجتمع الككفي الذم يمكف اعتباره صكرة
مصغرة لممجتمع اإلسبلمي .فالشكؿ الطبقي بيف سكانيا أعادت المؤاخاة اإلسبلمية
(ٕ)

فييا إلى كالء قبمي باالمتثاؿ لمزعامة القبمية كلرؤساء العشائر

(ُ)

خطبة َُِ كقد جاء في بعض الطبقات بقاء الدكلة.

(ِ)

نيج الببلغة لؤلماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ُّ : ،

(ْ)

المصدر السابؽ نفسو.ِْٓ : ،

(ّ)

(ٓ )

كال سيما ككف فترة

المصدر السابؽ نفسو.ََٓ : ،

دكلة اإلنساف في نيج عمي ،مركز اإلماـ الشيرازم لمدراسات كالبحكث ،كرقة مقدمة مف

الشيخ الدكتكر جاسـ بعنكاف الدكلة كالسمطة عند أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب،
َّ.َُِٓ/ْ/

(ٔ)

عمي بف أبي طالب كالسياسة االقتصادية ،عمي القطبي الحسيني ،مقالة نشرىا ،مركز النكر

لمدراسات في َِ.ََِٕ/َُ/
(ٕ)

فكر اإلماـ عمي بف أبي طالب كما يبدك في نيج الببلغة ،د .جميؿ نصير العريض ،مصدر

سابؽ.ُّٖ : ،

َُٓ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

(ُ)

حكـ اإلماـ( )التي كانت أقؿ مف خمس سنكات كما يذكرىا المؤرخكف

تخمميا

ثبلث حركب كبيرة خمفت عشرات اآلالؼ مف الضحايا مما كلد حالة اجتماعية
خطيرة بسبب تزايد األيتاـ كالفقراء .كمع ىذا لـ يذكر لنا التأريخ في فترة حكمو كانت
ىناؾ طبقة مف الشحاذيف أك مف المصكص في عيده أذف لماذا أنعدـ الفقر في
عيده؟! كىذا ما سنبحثو الحقان.
كاذا أردنا أف ننظر إلى فكر كممارسة اإلماـ ( )نجده قد جدد معالـ الدكلة
بكؿ مقكماتيا الفكرية كاالجتماعية كالسياسية كاالقتصادية التي تجعؿ منيا دكلة قكية
كمتقدمة كمثاؿ لخبلفة اإلنساف في األرض كذلؾ مف خبلؿ ما ذكرتو المصادر
اإلسبلمية

(ِ)

أف االماـ ( )لـ يترؾ الرسكؿ عمى فراش المكت قبؿ دفنو ليذىب

كما األخريف يطالب بالسمطة كبذلؾ سجؿ سابقة لرجاؿ الدكلة أف قيادة الدكلة مكقؼ
سياسي أخبلقي قيمي قبؿ أف يككف مكقفان سياسي نا بحت.
ككذلؾ مف األياـ األكلى الستبلمو الخبلفة

كبخاصة

فيما كاف يكصيو

لرجاالتو الذيف كمفيـ بقيادة امكر المسمميف في االمصار كما كصيتو لمالؾ األشتر
عندما كاله مصر ىذه الكصية التي عدت تاريخيا لدل السياسييف كثيقة لمشركع
ال يحتذم فأف رؤيتو لمفيكـ الدكلة بصيغتيا العقبلئية المطركحة في الكصية
دكلة مثا ن
عدت دستك انر كامبلن إلدارة الدكلة.

(ُ )

راجع الثقافة القيادية كاإلدارية في اإلسبلـ ،محمد ميدم االصفي ،مطبعة اىؿ البيت-

النجؼ ،طّ َُِْٖقَُُِ-ـ) .ْٖ : ،

(ِ)
ادع رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ) في بيتو لـ ادفنو
يقكؿ عمي بف أبي طالب اكنت ٍ
كاخرج انازع الناس حمفائيا؟ أنظر تاريخ الخمفاء كاألمـ كالسياسة ،محمد بف عبد اهلل بف مسمـ بف

قتيبة الدنيكرم ( ت) ِٕٔق ،مؤسسة االعممي -بيركت ،طُ ( ُِْٕقََِٔ-ـ) : ،
َُٔ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

كقد لفت اإلماـ ( )نظر مالؾ بدايةن إلى أف الدكلة كالحككمة ما ىي اال
عناكيف زائمة كاف ما يبقى لئلنساف يسبغ عمى أعمالو القيمة ىك الصبلح

كالنجاح()1

كقد حدد التقميديكف دكر الدكلة في نطاؽ ضيؽ في كظيفة معينة ىي الدفاع كاألمف
كالعدالة كالقياـ ببعض األعماؿ العامة البلزمة لمجماعة .كبعد حدكث

األزمات

االقتصادية كبخاصة بعد الكساد سنة َُّٗـ كانتشار البطالة تغيرت النظرة نحك
كظيفة الدكلة فمـ تعد مقتصرة عمى الكظائؼ التقميدية السابقة بؿ أصبح تحقيؽ
التكازف االقتصادم كاالجتماعي كظيفة مف الكظائؼ االقتصادية التي تسعى الييا
كبذلؾ فقد أتسع نطاؽ دكر الدكلة ككظائفيا لتشمؿ كظائؼ اقتصادية كاجتماعية
متعددة()2

بينما كانت إجراءات عمي بف ابي طالب( )فً ترسٌم معالم الدولة فً

صمٌم العدالة والمساواة بٌن المسلمٌن وصوال إلى تحقٌق العدالة االجتماعٌة وبناء
(ّ)

مجتمع قائم على العدل واالكتفاء والتوازن

حٌث أنه ٌوصً مالك األشتر

بعمارة األرض قبل خراجها.
كمما سبؽ يتبيف أف االماـ( )سبؽ االقتصاديكف في الفكر الحديث الذيف
دعكا إلى التكازف في االىداؼ االقتصادية كاالجتماعية كبيذا النيج فكر االماـ()
كعمى ضكء ما تقدـ فإف مقكمات الدكلة عند االماـ ( )هً -:
-1القرآن دستور الدولة -:كاإلماـ ( )يستمد تصكره لبناء الدكلة مف
النظرة القرآنية كىك ابف القرآف فقد تربى في أحضاف الكحي كنزؿ القرآف
(ُ )

ميثاؽ ادارة الدكلة في عيد أمير المؤمنيف لمالؾ األشتر ،زيف العابديف قرياني ،منشكرات

(ِ)

دكر عمي في ترسيـ الدكلة اإلسبلمية ،عدناف الحاج كاظـ عمياف ،بحث مف أعداد الركضة

(ّ)

بحث في الفكر االقتصادم عند اإلماـ عمي بف أبي طالب مف خبلؿ رسالتو لمالؾ األشتر

المجتبى ،طُُِْْ ( ،قََِِ -ـ) .ُُِ : ،
الحيدرية -النجؼ..

دراسة مقارنة بالفكر المالي ،د .عبد اهلل حاسف الجابرم ،مجمة أـ القرل ،جُٕ ،ع ّْ رجب
ُِْٔق.

َُٕ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

كىك ابف عشر سنكات كىك لصيؽ برسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كالو كسمـ)
كما زاؿ معو كآيات القرآف تتقاطر دكف أنقطاع كعمى أساس ىذه النظرة
العميقة إلى القرآف كجد أمير المؤمنيف منيجان لمعرفة قيادة الدكلة مف
القرآف الكريـ .فالقرآف ىك دستكر الدكلة ...كمنيج لؤلمة فيو كؿ ما
تستطيع األمة أف تبني بو نفسيا كتشيد بو مجدىا كترسـ مستقبميا(.)1
-2التجانس االنساني :يجب أف تقكـ عمى التجانس االنساني داخؿ المجتمع
في بكتقة المساكاة كاذابو فكارؽ الجنس كالتعصب لؤلخبلؽ الحميدة

(ِ)

كىك

ما يمكف أف نممسو مف مقكلتو ألبناء مجتمع الككفة (( فميكف تعصبكـ
لمكارـ الخصاؿ كمحامد األفعاؿ كمحاسف األمكر التي تفاضمت فييا
المجداء كالنجداء مف بيكتات العرب كيعاسيب القبائؿ باألخبلؽ الرغيبة
كاألحبلـ العظيمة كاألخطار الجميمة كاألثار المحمكدة تعصبكا لخبلؿ
الحمد مف الحؽ لمجكار كالكفاء بالذماـ كالطاعة لمبر كالمعصية لمكبر
كاألخذ بالفضؿ ،كالكؼ عف البغي كاإلعظاـ لمقتؿ كاألنصاؼ لمخمؽ
كالكظـ لمغيظ كاجتناب الفساد في األرض))(ّ) .ىذا باإلضافة إلى كجكد
غير العرب المسمميف كغيرىـ الذيف استكطنكىا مما يعني في طياتو افتقاد
المكاطنة اإلسبلمية داخؿ المجتمع الككفي الذم يمكف اعتباره صكرة
مصغرة لممجتمع اإلسبلمي(ْ) .فيك لـ يكف يؤمف بالتمييز القكمي كالطبقي

(ُ)

اإلماـ عمي كالسمطات الثبلثة ،د .محسف الباقرم ،مصدر سابؽ.ُٖٓ ،

(ِ )

فكر اإلماـ عمي كما يبدك في نيج الببلغة ،د .جميؿ منصكر العريض ،مصدر سابؽ: ،

(ّ)

خطبة َِْ فقرة ُٔ.

ُّٕ.
(ْ )

فكر اإلماـ عمي كما يبدك في نيج الببلغة ،د .جميؿ منصكر العريض ،مصدر سابؽ: ،

ُّٕ.

َُٖ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

كالعنصرم ،فمـ يكف نظاـ الدكلة في عيده ممكيا كال دكتاتكريا كال
أرستقراطيا

(ُ )

كاذا أراد االماـ( )لمدكلة اف تستمر كما اراد الرسكؿ

(صمى اهلل عميو كالو كسمـ) فعميو أف يقكـ بإعادة بناء ىيكؿ المكاطنة
المثالي بمجانسة أفراد المجتمع المتنافرة عف طريؽ األخكة اإلسبلمية إلى
النفكس كفؾ الييمنة بتحكيؿ الكالء لمدكلة فمقياس المكاطنة كما يبدك في
فكر االماـ عمي( )ىك األخكة في الديف

(ِ)

فيك يرد عمى المرأة العربية

التي طمبت اف يفضميا في عطائيا عمى غير العربية (( قد قرأت ما بيف
المكحتيف فما رأيت لكلد أسماعيؿ عمى كلد أسحاؽ فضبل كال جناح
بعكضة))

(ّ)

كفي ضكء ذلؾ جعؿ االماـ عمي ( )المساكاة بيف الناس

(( كميـ اخكة ال فرؽ فييـ بيف بعيد كقريب أك عدك كنسيب اك مسمـ كغير
مسمـ أك عربي كأعجمي))

(ْ )

بؿ جعؿ لتطبيؽ المساكاة بعدان انسانيان.

فمقكلتو الشييرة لمالؾ األشتر في كثيقة العيد ((كاعمـ إف الناس صنفاف
(ٓ)

أما أخ لؾ في الديف أك نظير لؾ في الخمؽ))

التي أسس فييا البعد

اإلنساني لممكاطنة في الدكلة كىذا البعد لـ يفرؽ بيف مسمـ اك مسيحي
فالكؿ يتمتعكف بحؽ المكاطنة كيخضعكف لسمطة الدكلة كمثمما ليـ حقكؽ،
عمييـ كاجبات اتجاىيا كقصة النصراني الضرير تؤكد مكاطنية االنساف
(ُ)
(ِ )

اإلماـ عمي كالسمطات الثبلثة ،د .محسف الباقرم ،مصدر سابؽ.ُّٕ : ،

فكر اإلماـ عمي كما يبدك في نيج الببلغة ،د .جميؿ منصكر العريض ،مصدر سابؽ: ،

ُّٕ.

(ّ )أنساب االشراؼ ،محمد بف يحيى بف جابر الببلذرم ،مؤسسة االعممي -بيركت) طُ

(ُْٕٗـ).ُُْ/ِ : ،

(ْ)اإلماـ عمي كدكره في ترسيـ الدكلة اإلسبلمية ،عدناف الحاج كاظـ  ،مصدر سابؽ.َّ-ِٗ:،
(ٓ)

نيج الببلغة كبلـ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب  ،مؤسسة أنصارياف لمطباعة  ،مصدر

سابؽ.َٓ : ،

َُٗ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

في دكلة االماـ ( )حيث تذكر القصة ذلؾ النصراني الضرير الذم
راح يسأؿ الناس الصدقة فأمر أف يعطي النصراني حاجتو مف بيت الماؿ
كالمسمميف كىك يقكؿ((استعممكه حتى أذ كبر كعجز منعكه ،انفقكا عميو مف
بيت ماؿ المسمميف))

(ُ )

فيككف بذلؾ االماـ( )قد أسس لقانكف

الضماف االجتماعي كاجرل ركاتب لمعجزة  .فاندماج األجناس في الدكلة
(ِ)

يمثؿ السياج المتيف الذم يحفظ كياف الدكلة

في فكر اإلماـ ( )مف

ذلؾ يتضح أف فكرة التجانس كاألخكة بمعناىا اإلنساني أىـ معايير
المساكاة كمقكـ تقكـ عميو الدكلة القكية.
-3العدل :لقد قاـ اإلسبلـ عمى أساس العدؿ ،كالعدؿ ىك كضع الشيء في
مكضعو كاف اىـ ما يزعزع اسس كقكاعد المجتمع كانييار ركحيات أبنائو
كتصدع كيانيـ مف عدـ رعاية العدؿ
اإلدارية

كاالقتصادية

(ّ )

فقد كانت سياسية اإلماـ()

تنطمؽ مف ثكابت

ال يطيقيا سكل المؤمنيف

الخمص كىذا ما سنبلحظو في الفصكؿ البلحقة لمبحث (ْ ) .كأىـ ىذه
الثكابت "العدؿ" فقد كرد عنو مف ثكابت العدؿ ((اعدؿ تحكـ))

(ٓ )

ككذا

(ُ)

اإلماـ عمي بف أبي طالب كدكره في ترسيـ الدكلة اإلسبلمية ،عدناف الحاج كاظـ عمياف،

(ِ)

فكر اإلماـ عمي بف أبي طالب كما يبدك في نيج الببلغة ،د .جميؿ نصير العريض ،مصدر

(ّ)

الدكلة اإلسبلمية ( شرح كثيقة العيد لمالؾ األشتر ،المرجع الديني محمد الفاضؿ المنكرائي،

مصدر سابؽ.

سابؽ.ُّٗ : ،

مركز فقو األئمة – قـ  ،طُُِْٓ ( ،ق) . : /
(ْ )

الثقافة القيادية كاالدارية في اإلسبلـ ،محمد ميدم االصفي ،مجمع أىؿ البيت النجؼ،

طُِّْٖ ( ،قَُُِ -ـ) .ْٖ : ، /
(ٓ )

غرز الحكـ كدكر الكبلـ ،عبد الكاحد االمدم التميمي ،تح :ميدم الرجائي ،دار الكتاب

اإلسبلمي  ،طُُِْٔ ( ،قََِٓ-ـ) ..َُٖ-َُّ : ،
َُُ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

كاف يرل العدؿ قكاـ لمرعية كفضيمة لمسمطاف كما يقكؿ ( العدؿ فضيمة
(ُ)

السمطاف)

ك ((العدؿ قكاـ الرعية))

الرعية كجماؿ الكالة)

(ّ )

(ِ)

بؿ كيزيف الكالة بقكلو (العدؿ قكاـ

كمف ثكابتو في العدؿ أنو يرل أف العدؿ يحيي

األحكاـ التي تتبناىا الدكلة كتككف ليا قيمة كمعنى بقكلو (( العدؿ حياة
االحكاـ))

(ْ)

كالدكلة اذا ارادت أف يككف أساسيا قكم فبل بد ليا مف

العدؿ كاذا أرادت أف تككف غنية كذلؾ بقكلو (( العدؿ أقكل أساس))
ك((العدؿ أغنى الغني))

(ٔ)

(ٓ)

كمف ثكابتو أيضا أذا أراد الحاكـ أف يضمف

عدـ تمرد الشعب عميو كعدـ انتشار الجريمة كالفساد كغيره في ببلده
فعميو بالعدؿ لقكلو (العدؿ يصمح البرية) (ٕ).
فقد رآه عبد اهلل بف عباس يخصؼ نعمو فسألو االماـ عمي ((( )ما قيمة
ىذه النعؿ) فقاؿ ابف عباس( :ال قيمة ليا) فقاؿ االماـ عمي ((( )كاهلل ليي ألحب
الي مف أمرتكـ إال أف أقيـ حقا أك ادفع باطبلن))

(ٖ)

لقد مارس االماـ عمي ()

العدؿ كأكصى بممارستو عمى أكمؿ كجو كأكسع نطاؽ ففي خاصة أىمو اشتيرت
قصة عقد أبنتو أـ كمثكـ كقصة استعماؿ أحد أبنائو جزء مف حصتو مف العطاء

(ُ)

غرر الحكـ كدرر الكمـ ،عبد الكاحد االمدم التميمي ،تح :ميدم الرجائي ،مصدر سابؽ:،

ّْ.

(ِ)

مصدر السابؽ نفسو.ّْ : ،

(ْ)

مصدر السابؽ نفسوُّ:،

(ٔ)

مصدر السابؽ نفسو. ّْ:،

(ٖ)

شرح نيج الببلغة ،البف أبي الحديد ،مصدر سابؽ مج.ُٕٔ/ ُ ،

(ّ)

(ٓ)

(ٕ)

مصدر السابؽ نفسو.َُٖ :،
مصدر السابؽ نفسو.ْٗ:،
مصدر السابؽ نفسو.ّٓ ،

ُُُ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

قبؿ الناس كقصة حديدة عقيؿ أخيو

(ُ)

ففي مسألة أـ كمثكـ أف خازف بيت الماؿ

سمح ليا بالتزييف بعقد الفيء كلما عمـ االماـ عمي ( )غضب كقاؿ ألبنتو ((ليس
إلى ذلؾ سبيبل حتى ال تبقى امرأة مف المسمميف اال كليا مثؿ مالؾ))

(ِ)

كأما قصة

استعجاؿ أحد ابنائو كأخذه جزءان مف حصتو مف العطاء فقد كرد أف ابنو ىذا فاجأه
ضيؼ فأخذ شيئان مف حصتو مف عسؿ مكجكد في بيت الماؿ فمما عرؼ االماـ
عمي( )قاؿ ألبنو :إنو لـ يكف يجكز لو أف يأخذ كلك شيئان مف حصتو قبؿ أف
يأخذ جميع المسمميف .ثـ أرسؿ فاشترل مف أفضؿ عسؿ في السكؽ كضمو إلى بيت
الماؿ .كأما قصة حديدة عقيؿ أصبحت قصة تاريخية مشيكرة في عدـ المحاباة
كممارسة العدالة حتى مع اقرب الناس لو كلك كاف اخيو كلسنا بصدد االستغراؽ في
سرد قصص العدالة في سيرتو ( )فراجع القصة في مضانيا

(ّ)

عمى أف عدالة

اإلماـ عمي( )ال ترفرؼ فكؽ مف يحبو فقط بؿ تشمؿ حتى مف يكرىو فالخكارج
كانكا يحصمكف عمى عطائيـ كامبلن .كبنك باىمو يخاطبيـ اإلماـ (( ...شيد اهلل أنكـ
تبغضكنني كابغضكـ ،فخذكا عطائكـ كاخرجكا إلى الديمـ))

(ْ)

كىك بذلؾ يقدـ صكرة

مثالية لممارسة تطبيؽ العدؿ ،أذ انو يعدؿ حتى مع أعدائو كال يحابي أحد حتى
أقاربو كبنيو ،كما عيد مالؾ األشتر إال كثيقة ألرساء حككمة العدؿ اإلليي في ظؿ
قكانيف النظـ اإلسبلمية كأف الكاقع يشير إلى أنو يشمؿ كافة األفراد كفي كؿ عصر
كمصر

(ُ)

(ٓ)

إذ يضرب اإلماـ عمي ( )المثؿ لمناس في عدـ المحاباة لخاصة أىمو

اإلماـ عمي كمشكمة نظاـ الحكـ ،د .محمد طي.ُْ : ،

(ِ)

مستدرؾ الكسائؿ  ،حسيف النكرم ،مؤسسة اؿ البيت ،ط ( ُُٗٗـ) .ْٗ/ُُ :،

(ْ)

كقعة صفيف ،نصر بف مزاحـ المنقرم ،مكتبة المرعشي النجفي ،قـ  ،ط (ُِّٖق. )ُٔ : ،

(ٓ)

الدكلة اإلسبلمية ،المرجع الشيخ محمد الفاضؿ المنكراني ،مصدر سابؽ.ٗ :،

(ّ)

.

شرح نيج الببلغة ،البف أبي الحديد ،مصدر سابؽ مج ّ.َُ/ ُُ ،

ُُِ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

يذكر في كثيقة العيد عمالو بالعدؿ كاألنصاؼ مف النفس لمناس كمف خاصة أىمو
كرعيتو المقربكف أذ يقكؿ (( كانصؼ اهلل كانصؼ الناس مف نفسؾ كخاصة أىمؾ
كمف لؾ فيو ىكل مف رعيتؾ فإنؾ اال تفعؿ تظمـ .كمف ظمـ عباد اهلل كاف اهلل
خصمو دكف عباده))

(ُ)

كىك ال يخمي مسؤكلية رئيس الدكلة مف ظمـ أحد رعيتو فيك

في نظر االماـ ( )المسؤكؿ األكؿ كاألكبر أماـ اهلل سبحانو في نشر العدؿ.
كأف المساكاة ىي أساس العدالة عند االماـ ( )ىذا ما لمسناه في القصص
التي ركت عدـ محاباتو حتى لممقربيف عمى حساب العدالة ((.كأف ابف أبي طالب
كاف سباقان الدراكيا لضركرة اجتماعية ال يستقـ بدكنيا مجتمع كال يشمخ لو بناء))

(ِ)

فيك بذلؾ يؤكد أف الدكؿ كالمجتمعات ال تستقـ كال تقكـ بدكف العدالة كأساسيا كىك
المساكاة كألجؿ أف تصبح الدكلة في مصاؼ الدكؿ المتقدمة كألجؿ اف يعيش
أبناءىا في رفاىية كنعيـ كاف يرل االماـ ((( )أف العدالة االجتماعية التي
تساكم بيف الناس في كؿ حؽ ككؿ كاجب كتيدؼ إلى إقامة مجتمع يعيش أبناؤه في
في كؿ بناء قكمي سميـ .كغاية مف غايات كؿ قكمية

نعيـ فيي أساس
صحيحة))(ّ).

حتى أف جكرج جرداؽ المسيحي يرل أف العدالة أصؿ مف أخبلقو كأدبياتو
حيف يقكؿ (( بؿ ألنيا في بنيانو األخبلقي كاألدبي أصؿ يتحد بأصكؿ ،كطبع
اليمكنو أف يجكز ذاتو فيخرج عمييا حتى لكأف ىذه العدالة مادة ركب منيا بنيانو
الجسماني نفسو))

(ْ)

كىذا يعني أف ىذه التصكرات لمفيكـ الدكلة كمقكماتيا ليست

(ُ) اإلماـ عمي كمشكمة نظاـ الحكـ ،د .محمد طي ،مصدر سابؽ.ِْ: ،
(ِ) مكسكعة اإلماـ عمي صكت العدالة االنسانية ،جكرج جرداؽ ،العتبة العمكية المقدسة -قسـ
الشؤكف الفكرية كالثقافية ،طُ (ُّّْقَُِِ-ـ) .: ،
(ّ) المصدر السابؽ نفسو : ،مج ٔ.ْٗ-ّٗ ،ٕٖ /
(ْ) المصدر السابؽ نفسو.
ُُّ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

كليدة المحظة اك أكجدتيا الظركؼ اك فعميا ليصؿ إلى قمكب الناس بؿ ىي مكجكدة
في ذىنو كىك ربيب الكحي كالنبكة.
 -4العامل االقتصادي :لئلماـ ( )دك انر مممكسان في أثراء الفكر
االقتصادم اإلسبلمي مف خبلؿ خطبو كرسائمو إلى عمالو

(ُ)

كأف سيرة

اإلماـ عمي ( )ما هً اال تجسٌد موضوعً ألحكام ومثل وقٌم
اإلسالم فقد كان انجح شخصٌة عرفها التارٌخ فً سلوكه االقتصادي

(ِ)

فالعامؿ االقتصادم ىك سبب رئيس في كحدة البمد أك تمزقو فالفقر
يؤدم إلى تدمير الشعب كيمكف لمعدك أف يخترؽ االمـ فالقائد الناجح
مف يعرؼ كيؼ يتعامؿ مع العامؿ االقتصادم

(ّ)

كالنشاطات االقتصادية

التي كاف اإلماـ ( )يقكـ بيا ضمف برنامج كخطة اقتصادية متكاممة
كالمبدأ الذم يحكـ جميع سمككياتو ىك كسب رضا اهلل كالخكؼ مف
عذابو(ْ).
لذا فإف اإلماـ يقكؿ ((أال كأف األرض التي تقمكـ كالسماء التي تظمكـ قطيعتاف
لربكـ كما أصبحتا تجكداف لكـ ببركتيا لكـ))

(ٓ )

ففي فكر االماـ عمي ( )أف

األرض كميا هلل كقد خمقيا اهلل لخدمة اإلنساف كال يحؽ ألية قكة أف تقؼ بكجو
استثمارىا كليست األرض التي تقؿ البشر كحدىا في خدمة اإلنساف بؿ السماء التي
(ُ )

بحث الفكر االقتصادم عند عمي بف أبي طالب ،د .محاسف الجابرم ،مصدر سابؽ: ،

(ِ )

السيرة االقتصادية لؤلماـ عمي ،رضا الحسيني ،دار الكالء -بيركت ،طُُّْٓ ،ق-

َّٖ.

َُِْـ.َُْ : ،

(ّ)

مقالة عمي بف أبي طالب كالسياسة االقتصادية ،عمي القطبي الحسيني ،مصدر سابؽ..

(ٓ)

الدليؿ عمى مكضكعات نيج الببلغة ،انتشارات مفيد -طيراف ،ط _ُٖٕٗـ).

(ْ)

السيرة االقتصادية لؤلماـ عمي بف أبي طالب ،رضا الحسيني ،مصدر سابؽ.َُْ : ،

ُُْ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

(ُ)

تظميـ أيضا في خدمة اإلنساف

ألف اليدؼ األساسي مف االستثمار كما يرل االماـ

عمي( )ىك البناء كالعمراف كالتنمية كالتطكر كالتقدـ الحضارم ،كتحقيؽ القكة
االقتصادية لمدكلة مع ضركرة اف تككف استراتيجيات اقتصادية استثمارية شاممة
كمتكاممة كلمختمؼ المشاريع  ،كبحسب المبدأ االجتماعي االقتصادم

(ِ )

((كليكف

نظرؾ في عمارة األرض أبمغ مف نظرؾ في أستجبلب الخراج ،ألف ذلؾ ال يدرؾ اال
بالعمارة كمف طمب الخراج يغير عمارة أخرب الببلد ،كأىمؾ العباد ،كلـ يستقـ أمره اال
قميبلن)) (ّ).
فمـ يكف اإلماـ ( )يتحرؾ ضمف دائرة الظرؼ الراىف فقط بؿ كانت حركتو
تنطمؽ مف دائرة أكسع بكثير مف دائرة الكاقع المعاصر لو فعمي باعتباره أماـ فيك لـ
يكف لعصر معيف بؿ كاف لكؿ العصكر فكاف يتحرؾ في أفؽ الحاضر كالمستقبؿ
لتأتي األجياؿ(ْ) .مف بعده فتستفيد مف تجربتو كتنيؿ مف فكره كىذا ما نممسو مف
الدعكة إلى استثمار السماء في ذلؾ الزماف مف خبلؿ ما ينزؿ منيا كما يصعد الييا
مع اف العمـ في ذلؾ الكقت لـ يصؿ إلى لفضاء كفي مقكلتو لمالؾ األشتر عف
عمارة األرض تأسيس ألرقى نظاـ ضريبي تتحقؽ فيو اإلنسانية

(ٓ)

كىذه العبلقة بيف

اإلنساف كاألرض كالسماء ىي عبلقة استثمار لما أكدع اهلل فييا مف بركات اكما
ينزؿ مف السماء مف أمطار كلنظره بأىمية العامؿ االقتصادم لمدكلة يؤكد عمى كاليو

(ُ)اإلماـ عمي كالسمطات الثبلث ،محسف الباقرم ،مصدر سابؽ.ُْٖ : ،

(ِ) عمـ االقتصاد في نيج الببلغة ،ىاشـ حسيف ناصر المحنؾ ،دار أنباء ،طُ (ُُٗٗٗـ): ،
ِّّ.

(ّ)

اإلماـ عمي كالسمطات الثبلث ،د .محسف الباقرم ،مصدر سابؽَِْ : ،

(ٓ)

عمـ االقتصاد في نيج الببلغة ،ىاشـ حسيف ناصر المحنؾ ،مصدر سابؽ.ّّّ ،

(ْ)

المصدر السابؽ نفسو.

ُُٓ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

مالؾ األشتر باالىتماـ بالتجار كذكم الصناعات كالحرؼ باعتبارىـ يمثمكف القاعدة
بل(( :أستكصي بالتجار كذكم الصناعات خي انر)) (ُ).
االقتصادية ألم بمد قائ ن
كمما سبؽ يتضح أف مفيكـ الدكلة عند االماـ عمي ( )يختمؼ عف
مفيكـ الدكلة بحسب النظرية الحديثة كالتي ذكرناىا سابقا في ككنيا جمعه مف الناس
مستقركف في اقميـ محدد معيف كيستقمكف بحكـ أنفسيـ كفؽ نظاـ خاص مف حيث

الشعب كاألقميـ كالنظاـ.
فالشعب ضمف مفيكـ النظرية الحديثة يرتبط برابطة األرض أك أقميـ محدد
بينما الشعب في نظر االماـ عمي ( )يرتبطكف برابطة العقيدة أينما كجدكا كىذا
يعني أف اإلقميـ ممتد بامتداد العقيدة اإلسبلمية أينما كجدت كىك ليس بثابت ألنو
يشمؿ األرض كميا كمف ىنا قامت نظرية االماـ عمي ( )في الدكلة.
أما بالنسبة لمنظاـ اك الدستكر الذم يحكميـ كفؽ النظرية الحديثة فيك ناتج
عف فعؿ األنساف الذم يعتريو النقص كيفكتو الكماؿ.
بينما دستكر الدكلة عند االماـ ( )مصدره اليي كما ذكرنا سابقا محاط
بنكازع ىذا اإلنساف المحككـ كما يصمحو كىك بيذا يصمح لكؿ زماف كمكاف كلذا
فإف كؿ الدساتير تتغير كفؽ الزماف كالعصر اال أف القرآف ال يتغير فيك خير دستكر
خالد بخمكد األنساف عمى مر العصكر.
ككذا فإف مقكمات الدكلة تعالج الدكلة بكؿ أشكاؿ ضعفيا مف خبلؿ المساكاة
كالتجانس كالعدؿ كالعامؿ االقتصادم كأىـ ىذه المقكمات كالتي تيمنا في البحث ىي
العامؿ االقتصادم ككيؼ كاف االماـ عمي ( )ينظر اليو في تقكيـ الدكلة.

(ُ)

نيج الببلغة  ،مؤسسة أنصارياف ،كثيقة العيد لمالؾ االشتر.ُِٓ : ،
ُُٔ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

فمـ تكف نظرة اإلماـ عمي ( )لمماؿ نظرة مستقمة عف الشرعية كاألخبلقية
فقد أسس لمذىب اقتصادم إسبلمي عند التطبيؽ لو أحاط الممارسات المالية بسياج
مف األحكاـ كالسنف الشرعية كالمبادئ كاألحكاـ كما أراد اهلل سبحانو كتعالى كالرسكؿ
( صمى اهلل عميو كآلو كسمـ).
لذا نراه يكصي كاليو مالؾ األشتر عمى مصر قائبل (( كأردد إلى اهلل كرسكلو
ً
آم ينكٍا
ما يضمعؾ مف الخطكب كيشتبو عميؾ مف األمكر فقد قاؿ اهلل { ىيا أُّىييىا الذ ى
يف ى

ً
ً
يعكٍا الر يسك ىؿ ىكأ ٍيكلًي األ ٍىم ًر ًمن يك ٍـ فىًإف تىىن ىاز ٍعتي ٍـ ًفي ىش ٍي وء فى يرُّدكهي إًلىى المٌ ًو
يعكٍا المٌوى ىكأىط ي
أىط ي
كالرس ً
كؿ }(ُ) فالرد إلى اهلل :األخذ بمحكـ ككتابو كالرد إلى الرسكؿ األخذ بسنتو
ى ي
الجامعة غير المفرقة.

(ِ)

كىك ما جعؿ حالة تكزيع األمكاؿ كالعطيات عمى المسمميف بالتساكم إذ ىي
يعـ خيرىا عمى كؿ المسمميف ،الدكلة كالشعب
عممية ذات ابعاد إنسانية كاقتصادية ُّ
كؿ في ذلؾ سكاء كمما الشؾ فيو أف الماؿ بالمفيكـ اإلسبلمي ما كجد االمف اجؿ
االستثمار لمصالح العاـ.
فقد كاف اإلماـ( )كما ٌمر سابقا يكزع الماؿ عمى الشعب بالتساكم لذا

ىناؾ مف الباحثيف مف عد عميا اشتراكيان كفي الحقيقة أنو يختمؼ عف الفكر
االشتراكي في مكرد الممكية الشخصية الذم أقرتو الشريعة اإلسبلمية كالذم ال تقره
االشتراكية اك الفكر االشتراكي فيي ال تقيؿ أف يرتفع مستكل مكاطف عمى مكاطف
أخر كبذلؾ يضيع الحافز الذاتي لئلبداع لدل المكاطف ما داـ لـ يرتفع مستكاه
(ُ)
(ِ)

سكرة النساء ،االية.ٓٗ :

نيج الببلغة ،لؤلماـ عمي كتاب اإلماـ عمي لمالؾ االشتر مؤسسة انصارياف  ،مصدرسابؽ،

.َْٓ :

ُُٕ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

سكاء عمؿ كضاعؼ الجيكد أـ لـ يعمؿ

(ُ )

كفي النظاـ االشتراكي يساكم بيف
(ِ)

اإلنساف الفعاؿ النشيط مع اإلنساف الخامؿ الكسكؿ

كىنا يقع االفتراؽ بيف تطبيقات

االماـ عمي( )اإل سبلمية في تكزيع الماؿ بالتساكم عمى الناس كبيف التطبيقات
االشتراكية كلككنو ال يمنع مف اإلثراء ألحد بشرط أف يعطي مف مالو الحقكؽ
كالزككات الكاجبة كىذا ما نراه كاضحان في كصيتو لمالؾ األشتر أك ال يككف المحسف
كالمسيء عندؾ بمنزلة سكاء فاف في ذلؾ تزىيد ألىؿ اإلحساف في اإلحساف كتدريبا
ألىؿ اإلساءة عمى اإلساءة كالزـ كبل منيـ ما الزـ نفسو

(ّ)

.

فمك غيب عنصر الترغيب في النظاـ كتمتع المحسف بذات الحقكؽ
كاالمتيازات التي يخطئ بيا المسيئكف فاف الفرد مرة بعد مرة يعدـ كجكد التقييـ
الصحيح ألعمالو الحسنة كبالتالي عدـ جدكل السعي كبذؿ الجيد في ىذا األمر
الذم يؤدم بالتالي أف يدب الكىف كالضعؼ في أجيزة الدكلة كمف ثـ انييارىا
(ْ)

كزكاليا.

ككفؽ المفاىيـ السابقة لمدكلة يتضح منيا انيا نتاج بشرم تخضع لمرؤيا التي
تتبناىا في قكانينيا كسيادتيا كالحككمة كالقانكف قد يككف ديننان اك ممكيان اك

(ُ)
(ِ)

مقالة :عمي بف أبي طالب كالسياسة المالية ،عمي القطبي الحسني ،مصدر سابؽ.

المصدر السابؽ نفسو.

(ّ )نيج الببلغة  ،لؤلماـ عمي كتاب اإلماـ عمي لمالؾ االشتر مؤسسة انصارياف  ،مصدر

سابؽ.َْٓ ،

(ْ)الدكلة اإلسبلمية ،الشيخ محمد الفاضؿ ،مصدر سابؽ.َُِ ،
ُُٖ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

(ُ )

ديمقراطيان  ،كعمى ضكء ذلؾ فالدكلة عبارة عف اقميـ يسكنو مجمكعة مف االفراد
تحكميـ مجمكعة اخرل بفمسفة غير متجانسة مصدرىا بشرم كيعالج جزءان ال كبل مف
امكر الحياة ام انو غير شامبلن ألف ما كاف مصدره بشريان يعتريو النقص ال الكماؿ.
كعمى الرغـ مف االختبلؼ الكاضح حكؿ المفاىيـ التي تيتـ بمصطمح الدكلة كحكؿ
المقكمات الكاجب تكفرىا اال اف معظميـ متفقكف عمى اف مصطمح الدكلة ينطكم
عمى ثبلث اركاف اك مقكمات رئيسة  :الشعب كاالقميـ كالحكـ كمنيـ مف اضاؼ ركن نا
رابعان كىك السيادة التي جعميا البعض كالحكـ ركنان كاحدان.

(ُ )

مجمة النبأ ،الدكلة االسبلمية المعاصرة ،االسس كالمقكمات ،حامد الصعيدم ،العدد (ٕٓ)

(شير صفر سنة ُِِْىػََُِ ،ـ).

ُُٗ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

املبحث انثاني
مناهج االصالح وانخطىير االداري
ال يخفى عمى العالـ الخبير في االدارة ما لئلدارة مف اىمية في تقدـ االمـ
كتطكرىا كال سيما اف معاناة المجتمعات البشرية كباألخص دكؿ العالـ الثالث مف
مشاكؿ سكء االدارة كالتي شكمت عائقان كبي انر أماـ االزدىار كالتقدـ.
فاإلدارة كانت كما زالت احدل العكامؿ االساسية في تقدـ الدكؿ كقكتيا في
حيف كانت سبب لتأخير بعض الدكؿ.
كالحديث عف مناىج االصبلح كالتطكير االدارم يعد تمييدان لما تبناه
اإلماـ( )مف أصبلح كتطكير ادارم كما قاـ بو مف اصبلحات ادارية في كقت
خبلفتو كالتي استقاىا مف الفكر االسبلمي المحمدم مف حيث االصكؿ كالمبادئ ،لذا
تأيت اف أجعؿ مضمكف المبحث لغرض تحقيؽ غايتو يدكر في ثبلث مطالب:
أر ي
المطمب االول :ماهية االصالح والتطوير االداري
المطمب الثاني :االصالح والتطوير االداري في الفكر االسالمي.
المطمب الثالث :أراء اإلمام عمي ( )في االصالح والتطوير االداري.

َُِ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

املطهب االول
ماهيت االصالح وانخطىير االداري
تعددت تعريفات مفيكـ االصبلح االدارم كمحصمة لتعدد زكايا النظر الى ىذا
المفيكـ كتركيز كؿ تعريؼ عمى عناصر معينة لبلصبلح كنظ انر ألىمية طرح كجيات
نظر عدد مف الباحثيف في تعريفيـ فأف الباحثة سكؼ تسجؿ مجمكعة مف تمؾ
التعريفات مع التعميؽ عمييا لممساعدة في استجبلء كتكضيح مفيكـ االصبلح االدارم
في الفكر المعاصر كما يأتي:
قدـ عمماء االدارة مجمكعة كبيرة مف المصطمحات
فبالنسبة لمتطكر االدارم ٌ
الدالة عمى عمميات التحديث كالتطكير كمنيا التنمية االدارية ،االصبلح االدارم،
التطكير االدارم ،إعادة الييكمية ،إعادة اختراع الحككمة كغير ذلؾ كثير مف
المصطمحات(ُ).
كما نؤكد اف االصبلح االدارم ليس بالضركرة اك البلزـ اف تككف الحاجة اليو
في حاالت ظيكر اك تكقع ظيكر الفساد االدارم كلذلؾ يككف االصبلح قبؿ كيعد
(ِ)

الفساد (ام قبؿ ظيكر الفساد كبعد ظيكره)

ككفقان لما سبؽ يتضح امراف الثاني يؤكد االكؿ ،فاالكؿ يعني اف االصبلح
معنى كاحد لمفيكـ كيؤكده اف االصبلح االدارم ممكف اف يككف
كالتطكير االدارم
ن

(ُ )

أىمية االصبلح االدارم في نيضة الدكؿ كتقدـ الشعكب ،مجمة ببلدم ،العدد ََّّٗ ،

كانكف االكؿ.َُِٓ ،

(ِ)

أنظر  :االصبلح االدارم -المنظكر االسبلمي كالمعاصر كالتجربة السعكدية ،د .عبد الرحمف

ابراىيـ الجكبير ،الدار العربية لممكسكعات -بيركت ،طّ (ُِّْىػَُُِ -ـ).ْٗ : ،
ُُِ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

قبؿ الفساد االدارم كممكف اف يككف بعده ،فالمتبادر الى الذىف اف االصبلح ال يككف
اال عمى ما فسد.
كعرفت االمـ المتحدة في احدل دراساتيا لبلصبلح االدارم انو (االستعماؿ
االمثؿ المدركس لمسمطة كالنفكذ لتطبيؽ اجراءات جديدة عمى نظاـ ادارم ما مف اجؿ
تغيير اىدافو كبيئتو كاجراءاتو بيدؼ تطكيره)(ُ).
كىذا التعريؼ يتفؽ مع ككف االصبلح االدارم غير التطكير االدارم لقكلو
(تطبيؽ) (اجراءات جديدة )....كقكلو (بيدؼ تطكيره) كىذه الدراسة بيذا التعريؼ
تؤكد اف المقصكد باالصبلح االدارم:
ُ .أدخاؿ اجراءات جديدة عمى نظاـ االدارة.
ِ .اليدؼ مف االصبلح تحقيؽ االىداؼ المرسكمة لو.
ّ .اليدؼ مف االصبلح احداث تغييرات تحسينية في كضع النظاـ.
ْ .تطبيؽ أفكار جديدة لتغيير كضع النظاـ.
كمنيـ مف عرفيا بأنيا (سمسمة مف عمميات التحسيف التي تجرم عمى الجياز
التنفيذم أبتداء مف أعادة تنظيـ ىيكؿ االدارة الحككمية الى التغييرات في اساليب
العمؿ بالمصالح كالك ازرات)(ِ).

(ُ )

االصبلح الدارم المنظكر االسبلمي كالمعاصر ،أ.د.عبد الرحمف الجكيبر ،مصدر سابؽ

مصدر.ٓٓ :،

(ِ)

استراتيجية االصبلح االدارم كاعادة التنظيـ  -الكتاب االكؿ في نطاؽ الفكر كالنظريات  ،د.

صافي اماـ مكسى ،دار العمكـ -الرياض ،ط (َُْٓىػ).ُٕ :،
ُِِ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

كىذا التعريؼ يذىب الى ككف االصبلح االدارم يبدأ بشكؿ اجرائي تدريجي
شامؿ ليس لمجياز التنفيذم فحسب بؿ حتى االساليب كالنظـ التي يستعمميا كفؽ
التطكرات المستجدة ،كفؽ الصالح العاـ.
كآخر عرفو عمى انو (جيد سياسية كادارم كاجتماعي كثقافي ألحداث تغيرات
سياسية أيجابية في السمكؾ كالنظـ كالعبلقات كاالساليب كاالدكات تحقيقان لتنمية قدرات
كامكانيات الجياز االدارم بما يؤمف لو درجة عالية مف الكفاءة كالفعالية في انجاز
اىدافو(ُ).
(فالجياز االدارم يتككف مف اشخاص +نظـ كاساليب +قكانيف كتعميمات)
كالكاقع اف االصبلح االدارم ممكف اف يقع قبؿ كقكع الفساد االدارم اك يعده،
ككذا التطكير االدارم .الميـ اف جكىر االصبلح االدارم يككف عمى بعديف كما يرل
ذلؾ الدكتكر العكايمو ىما(ِ):
ُ .إعادة النظر في االساليب كالطرؽ التنظيمية ألحداث نقمة نكعية كتطكير مممكس
كفؽ المستجدات البيئية يعني االرتقاء بمستكل الطاقة التنظيمية نحك مزيد مف الكفاءة
في االداء كالكفاءة في االنتاج.
ِ .حصر مجاالت الخمؿ كاالنحراؼ السمككي كما ط أر مف فساد ادارم بيدؼ
محاربتيا.

(ُ)

االصبلح االدارم ،سمماف سبلمة ،رسالة ماجستير ،جامعة دمشؽ -كمية االقتصاد -منشكرة

عمى مكقع شذرات.
(ِ )

االصبلح االدارم -المنظكر االسبلمي المعاصر كالتجربة السعكدية،د.عبد الرحمف ابراىيـ

الجكبير ،مصدر سابؽ.ْٗ : ،

ُِّ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

بينما ذىب آخركف منيـ الدكتكر محمد قاسـ القريكني الى اف االصبلح
االدارم يختمؼ عف مفيكـ التطكير االدارم.
فالتطكير االدارم :ييعبر عف " التحسيف المستمر في اداء االدارة مف خبلؿ

اتباع االساليب العممية في العمؿ كعبلج المشكبلت التي تظير كدعـ القدرات
االدارية"(ُ).
كىذا التعريؼ يفترض اف مقكمات االدارة تككف سميمة مف حيث اسس اختيار
العامميف كنظـ العمؿ ..الخ ،اما المشكمة فإنيا تككف بسبب مستجدات تحدث البد
منيا مف مكاكبة التغيير ،بينما االصبلح االدارم ال يرل في عممية االصبلح االدارم
عممية لمبناء عمى ما ىك مكجكد بالضركرة ألف االساس المكجكد قد ال يككف سميمان
ألنو يتطمب نظرة شاممة لمجياز االدارم(ِ).
كىذا التعريؼ يؤكد عمى اف اساس االصبلح االدارم أربع أمكر ميمة كىي
الجانب السياسي كاالجتماعي كاالدارم كالثقافي فالجانب السياسي في االصبلح
يؤكد اف مشاكؿ الجياز االدارم تبدأ مف قمة اليرـ االدارم كخاصة اذ كانكا ىـ
مسؤكليف عف كضع االدارات الفاسدة اما الجانب االجتماعي في االصبلح االدارم
فيك يشير الى اىمية الكسط االجتماعي كضركرة مراعاتو عند اجراء عممية االصبلح
االدارم ألنو الذم يكسبيا الشرعية .في تطبيؽ االصبلحات مف ناحية الفيـ كااللتزاـ
اما الجانب االدارم كىي المعني بالتغييرات كاالصبلحات كاعادة النظر بالجكانب
ا الدارية الفاشمة كتغييرىا يجعميا قادرة عمى القياـ بعمميا بالشكؿ الفعاؿ كالذم يبلئـ
المجتمع مف ناحية تحقيؽ مصالحو العامة كاخي انر ىناؾ مف عرؼ
(ُ)

االصبلح االدارم بيف النظرية كالتطبيؽ ،د .محمد قاسـ القركيتي ،دار كائؿ  -عماف ،طُ

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.

(ََُِـ).ُٔ :،

ُِْ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

االصبلح االدارم بمعناه الكاسع (يتضمف تغيي انر جكىريان ليس في االنظمة كاالساليب
كاالنماط التنظيمية فحسب لكف تغيي انر في المفاىيـ كاالىداؼ كالغايات كالمياـ الكبرل
كتغيي انر في السمكؾ االدارم كىذا االطار لبلصبلح االدارم ىك الذم تتطمبو التنمية
الشاممة(ُ).
كىذا التعريؼ اقرب منو الى الكاقعية كالشمكلية مشي انر الى اف االصبلح
الحقيقي الكاقعي ال يككف تغيي انر في االجيزة كالمباني كال التدريب بؿ يشير الى اف
التغيير ال بد اف يحقؽ نقمة نكعية تذىب الى عمؽ المصمحيف االدارييف كمف يعممكف
في االجيزة العامة كفي السمكؾ االدارم لممكظفيف مستخدمي الكظيفة العامة-
ليتحكؿ ىذا التغيير الى عممية مف االبداع المستمر العائد بالفائدة عمى المجتمع
كمصالحو.
كعمى ضكء ما تقدـ يبدك لمباحثة اف االصبلح االدارم البد اف يككف شامبلن
لكؿ الجكانب االدارية كاساليبيا كادخاؿ االساليب المتطكرة في االدارة مع مبلحظة اف
يككف سير االصبلح االدارم بشكؿ عمكدم مف قمة اليرـ االدارم في االدارة الى
اصغر جزيئة في االدارة مع مراعاة الجكانب السياسية كاالجتماعية كالثقافية لضماف
استمرار كنجاح االصبلح االدارم.

(ُ )

البيركقراطية النفطية كمعضمة التنمية ،د .أسامة عبد الرحمف ،مؤسسة بيركت لمتجميد

كالطباعة ،طُِّٖٗ( ،ـ).ُُِ : ،

ُِٓ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

املطهب انثاني
االصالح وانخطىير االداري يف انفكر االسالمي
في ىذا المطمب نحاكؿ تقديـ التعريؼ المناسب لمضاميف كمرتكزات
االصبلح كالتطكير االدارم في الفكر االسبلمي
في الحقيقة لـ اجد فيما متكافر مف المصادر تعريفان محددان لبلصبلح كالتطكير
االدارم بالمعنى االصطبلحي  ،كلكف يمكف ادراج مفيكـ االصبلح كالتطكير االدارم
تحت أطار مفيكـ االصبلح في منيج التغيير " ،ككفؽ المرتكزات العامة لبلصبلح
كالتي تشكؿ بناءان متكامبلن اذا اغفميا المصمح كاغفمتيا الدكلة كالجية التي تتكلى
االصبلح كقعت في خطأ متسمسؿ يجعؿ العممية تحمؿ في طياتيا مككنات اصبلحية
كاخرل افسادية في الكقت نفسو(ُ).
فقد كرد االصبلح في القرآف الكريـ كمعو الصبلح الذم ال ينفؾ عنو
فاالصبلح في المعنى المغكم :نقيض االفساد ،كىك االتياف بالخير كالصكاب ،يقاؿ
أصمح بيف القكـ ،ام كفؽ كالٌؼ بينيـ بالمكدة ،كاصمح الشيء بعد فساده ،أم اقامو
كاصمح الدابة أحسف الييا كالصمح السمـ ،نقكؿ صمح صمكحان صبلحان :ام زاؿ عنو

(ُ)

المعجـ الكسيط ،ابراىيـ مصطفى كزمبلئو ،دار الدعكة -استانبكؿ ،ط (َُُْىػُٖٗٗ -ـ)

 أنظر مختار الصحاح ،اجكنصراس اسماعيؿ حماد الجكاىرم الفارابي ،طْ (بيركت)(ََِّْٖٓ ،ّّٖ/ُ:،

 المصباح المنير في غريب شرح الكبير ،أحمد بف عمي القيكمي ،المطبعة االميرية -القاىرة ،ط(ُُِٗـ).ّْٓ/ُ :،

ُِٔ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

الفساد كيقاؿ ىذا الشيء يصمحؾ :ام كاف نافعان مناسبان ،كالصبلح االستقامة
كالسبلمة مف العيب(ُ).
فاالصبلح قكبؿ في القرآف بالفساد تارة كبالسيئة تارة لقكلو تعالى ( ىخمىطيكٍا ىع ىمبلن

آخ ىر ىسيِّئان) (ِ ) ،كقكلو تعالى( :كالى تي ٍف ًس يدكٍا ًفي األ ٍىر ً
صبلى ًحيىا)
صالًحان ىك ى
ض ىب ٍع ىد إً ٍ
ى
ى
ً
آم ينكا اتقيكا الموى
كتكفيؽ اهلل لعباده لعمؿ الصالحات كما في قكلو تعالى ى
(يا أُّىييىا الذ ى
يف ى
ً
ىع ىمالى يك ٍـ)(ْ).
صمً ٍح ىل يك ٍـ أ ٍ
ىكقيكليكا قى ٍكالن ىسديدان يي ٍ
(ّ )

ال
(ك ى
كما قد ياتي بمعنى محكا التباغض بيف المتخاصميف كما في قكلو :ى
ً (ٓ)
ً
تى ٍجعميكٍا المٌو عر ِّ ً
صًم يحكٍا ىب ٍي ىف الن ً
يـ)
ى يٍ ى
ضةن أل ٍىي ىمان يك ٍـ أىف تىىب ُّركٍا ىكتىتقيكٍا ىكتي ٍ
ى
اس ىكالمٌوي ىسميعه ىعم ه
كيقكؿ االلكسي (الصبلح عبارة عف االتياف بما ينبغي كاالحتراز عما ينبغي) (ٔ) كىك
ام الصبلح جامع لكؿ خير كلو مراتب غير متناىية كمرتبة الكماؿ فيو مرتبة عميا
ؾ ًفي
(كأ ٍىد ًخ ٍمنًي بً ىر ٍح ىمتً ى
لذا طمييا االنبياء كما قاؿ النبي سميماف ( )في قكلو تعالى ى
(ٕ)
ًً
يف)
ًعىب ًاد ى
ؾ الصالح ى

(ُ )

السياسة الشرعية في اصبلح الراعي كالرعية ،ابف تيمية ،دار المعرفة ،بيركت ،طْ،

(ُٗٔٗـ):،
(ِ)

التكبة ،آية َُِ.

(ْ)

االحزاب ،آية ُٕ.

(ٔ)

تطيير المجتمعات مف أرجاس المكبقات ،احمد بف حجر آؿ بكطامي ،دار الكتب القطرية،

(ٕ)

سكرة النمؿ ،آية ُٗ.

(ّ)

(ٓ)

االعراؼ ،آية ٔٓ.
سكرة البقرة.ِِْ ،

طُِٕٖٗ(،ـ).

ُِٕ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

اما االماـ الغزالي رحمو اهلل فيرل اف االصبلح ال يككف اال بعد اصبلح
النفس ليجني ثماره فيك يقكؿ في ذلؾ " فحؽ عمى كؿ مسمـ اف يبدأ بنفسو فيصمحيا
(ُ)

بالمكاظبة عمى الفرائض كترؾ المحرمات"

كبعدما كضع كاجب المسمـ في اصبلح نفسو كتيذيبيا يشرع في بياف معنى
االصبلح فيقكؿ " ثـ يعمـ ذلؾ أىؿ بيتو كيتعدل بعد الفراغ الى جيرانو ثـ اىؿ محمتو
(ِ)

ثـ اىؿ بمده ثـ الى اىؿ السكاد ثـ اىؿ البكادم مف االكراد كالعرب كغيرىـ"

كابف تيميو يكضح اف مضمكف االصبلح ىك امر بمعركؼ اك نيى عف
منكر(ّ) ،كقد جاء في معجـ العمكـ االجتماعية اف المقصكد باالصبلح ىك التغيير
في نمكذج مف النماذج االجتماعية امبلن في الكصكؿ الى تجسيد ذلؾ النمكذج
كتصحيح االكضاع الفاسدة كذلؾ عف طريؽ تعديؿ في بعض النظـ االجتماعية دكف
اف يؤدم الى تغيب البناء االساسي لممجتمع (ْ ) .كعمى ضكء ما تقدـ عرضو في
معنى الصبلح كاالصبلح يتبيف انو بتكافر عنصرم الصبلح لمنفس كاالصبلح
لممجتمع تكتمؿ عممية االصبلح .فاالصبلح قكاـ بقاء المجتمع ،فيك ال ينفؾ عف
الصبلح فبل أصبلح بدكف اصبلح كبدكف العكدة الى الذات كبدكف تغيير ما في
النفكس(ٓ).

(ُ)

بحث الصبلح كاالصبلح في القرآف ،حسيف عمي البركارم.

(ّ)

رسالة االصبلح ،البدكم ،طُ (ُُْٕىػُٕٗٗ -ـ)

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.

(ْ )

مكسكعة اخبلؽ القرآف الكريـ ،د .احمد الشرياحي ،دار الرائد العربي -بيركت ،طُ

(َُُْىػُُٖٗ -ـ).
(ٓ )

مدخؿ الى التنمية المتكاممة ،رؤية اسبلمية ،عبد الكريـ ب ٌكار ،دار القمـ -دمشؽ ،طُ،

َُِْىػُٗٗٗ -ـ.

ُِٖ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

فعممية االصبلح ليست كممة عابرة اك حركة عشكائية اك منتجان يتـ استيراده
كانما ىك مسألة كبرل ليا احكاميا كقكاعدىا كشركطيا كمقاصدىا ككسائميا ،مما
يجعميا عممية

(ُ)

منيجية منضبطة محككمة بقكاعد كاسس عممية مستمدة مف اصكؿ

االسبلـ كاىميا ىي(ِ):
ُ .المشركعية  :اف تككف ق اررات االصبلح كحركاتو مستنبطة مف الشريعة مف القرآف
كاجتيادات العمماء.
ِ .مراعاة المصمحة :المشركطة بشرطيا كشركطيا
ّ .مراعاة مآالت االفعاؿ.
ْ .الخبرة :االعتماد عمى مصمحيف يتميزكف بالخبرة كاالختصاص.
ٓ  .ضركرة كضع الخطط :كتنفيذىا كفؽ عمؿ مؤسسي ال ينتيي كال يتغير بتغير
االشخاص.
ٔ  .مراعاة المكاف كالبيئة :التي يراد اصبلح المجتمع فييا فما يصمح في مكاف ال
يصمح في مكاف آخر.
ٕ .االستفادة مف تجارب اآلخريف
ٖ .العدؿ :ألف الفساد كاالنحراؼ عف الصبلح ظمـ يقكض البناء كييدـ العمراف.
ككفؽ المتبنيات التي أعتمدىا الفكر االسبلمي اسسان لبلصبلح كالتطكير االدارم،
فيمكف صياغة تعريفان لو كما يأتي:

(ُ)
(ِ)

بحث المجتمع المسمـ الثكابت كالمتغيرات ،مؤتمر مكة المكرمةّّْ ،ىػ َُِِ -ـ .ٓ :،

المصدر السابؽ نفسو.ُِ-ٕ ،

ُِٗ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

ىك تغيي انر جكىريان شامبلن كبشكؿ تدريجي لمفرد كالمجتمع معان بكؿ افراده كمؤسساتو
بأساليب كغايات كخبرات كخطط متطكرة مستفيديف في ذلؾ مف تجارب اآلخريف
كالخبراء بما يتبلئـ في كؿ ذلؾ مع النيج الشريعة االسبلمية التي يككف العدؿ
قكاميا.

َُّ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

املطهب انثانث
آراء االماو عهي ( )يف اإلصالح وانخطىير اإلداري
تحتاج المجتمعات البشرية الى مراجعة دائمة كالى تفحص مستمر لكاقعيا
كأكضاعيا مف اجؿ معالجة الخمؿ كالنقص ألف كؿ مجتمع بشرم ال يخمك مف نقاط
الضعؼ ،تحتاج الى تقكية كي يصؿ

ذلؾ

المجتمع

الى الحالة

المكاكبة

لممجتمعات المتطكرة.
فيؿ فكر اإلماـ عمي ( )لبناء دولة اسالمٌة اقتصادٌة قوٌة عند تسلمه
الخالفة تصلح كأنموذج لكل العصور واالزمان؟
وهل ا ستطاع ان ٌضع حلول مناسبة عالجت االنحرافات والفساد الذي حل
باألمة االسالمٌة آنذاك.
عندما استلم اإلمام علً ( )الخالفة بعد مقتل الخلٌفة الثالث كانت
االوضاع متردٌة

()1

كعمى أثر ذلؾ كضع برنامجا اصبلحيا شامبل ركز فيو عمى

شؤكف االدارة كتطكيرىا كاالقتصاد كالحكـ كفي السطكر القادمة سنتناكؿ شكاىد مف
ىذا البرنامج االصبلحي بشكؿ مختصر.
فقد عانى المسممكف بعد الرسكؿ نكعا مف االنحرافات مف قبؿ كالة االمراء
سكاء عمى مستكل المفاىيـ المطركحة أـ عمى مستكل السمكؾ العممي

بسبب

المستجدات كالمتغيرات .كالتي أدت إلى حصكؿ انحراؼ في الكضع االسبلمي بشكؿ

(ُ)

بحث اصبلحات االماـ عمي السياسية كاالدارية  ،مركز آؿ البيت العالمي لممعمكمات.
ُُّ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

عاـ مما اثر سمبا عمى حركة االمة كرؤيتيا لمشريعة االسبلمية كمكقع الخبلفة ككذلؾ
ما قاـ بو كالة االمر.

(ُ)

فالفرصة لـ تتح لبلماـ ( )النشاء دكلة بكامؿ مؤسستيا المعركفة كما ىي
اليكـ كلك كانت الفرصة مؤاتيو لؤلماـ لتطبيؽ نظريتو في إدارة الدكلة بصكرة كاممة
كالتي اعمف عنيا لمالؾ االشتر المتمكنا اليكـ تراثا ذك قيمة حضارية عف كيفية ادارة
الدكلة لبلماـ

() ِ( )

فقد تسمـ الخبلفة في مجتمع كرث الفساد ككانت تنتظره

مشاكؿ معقدة كثيرة عمى مختمؼ األصعدة( .)3فقد انشغؿ في الصراع المرير كدخؿ
في معركة بعد خركجو مف معركة أخرل فكتت عميو كعمى األمة فرصة ذىبية في
أنشاء دكلة تستند إلى القانكف كتقر لئلنساف بحقكقو كتضع أمامو الكاجبات كلكف
رغـ افتقار اإلماـ لتمؾ الفرصة التي كاف ينتظرىا إلرساء دعائـ الكياف اإلسبلمي اال
اف المقدار الذم جرل تطبيقو في الفكر السياسي كاالجتماعي كاالقتصادم لؤلماـ مف
خبلؿ دكلتو ليس بالشيء القميؿ.

(ْ)

كمع ىذا كمو عامميـ اإلماـ ( )بسياسة الثكرية الجديدة التي قرر أف
يتبعيا مف اجؿ تحقيؽ االىداؼ التي قبؿ الخبلفة ألجميا(ٓ) .فمـ تكف سياستو اذف
بل أصطنعو لنفسو يكـ كلى الخبلفة ،انما كانت منتزعة مف امريف أكالىما
شيئا مرتج ن
الكاقع الذم كاف يعانيو المجتمع اإلسبلمي.
(ُ)

االماـ عمي دراسة لجكانب مف الشخصية كالمنيج ،السيد محمد باقر الحكيـ ،مصدر سابؽ: ،

(ِ)

االماـ عمي كالسمطات الثبلث ،د .محسف الباقرم ،مصدر سابؽ.ّّْ ،

ُٖٗ.

(ّ )الحياة السياسية ألئمة أىؿ البيت ،معيد اإلماـ الخميني لمدارسات اإلسبلمية ،ط ( كرببلء
المقدسة).ّٔ : ،
(ْ)
(ٓ)

اإلماـ عمي كالسمطات الثبلث ،د .محسف الباقرم ،مصدر سابؽَِْ : ،

الحياة السياسية ألئمة أىؿ البيت ،معيد اإلماـ الخميني لمدارسات اإلسبلميةِٕ : ،
ُِّ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

كثانييما نتيجة عبلقتو برسكؿ ىذه االمة فيي لـ تكف عبلقة قرابة أك عبلقة
أخكة كأنما كانت عبلقة رجميف مسؤكليف عف إقامة اكؿ صرح لئلسبلـ فكاف لقاءىما
متكاصبل يدخؿ عميو متى شاء ليبلن كسح ار كىذا أمر طبيعي فرضتو طبيعة أكضاع
الدكلة كحاجات المجتمع كمتطمبات الدعكة اإلسبلمية.
فقد ذكر سميـ بف قيس اليبللي في كتابو عف عمي بف أبي طالب( )ككنت
أدخؿ عمى رسكؿ اهلل كؿ يكـ دخمو ككؿ ليمة دخمو فيخميني فييا أدكر معو حيث
دار كقد عمـ أصحاب رسكؿ اهلل أنو لـ يكف يصنع ذلؾ بأحد غيرم(ُ).
كذكر تمؾ الخمكات النسائي في الخصائص عف ابي يحيى قاؿ :قاؿ عمي بف
أبي طالب ( )كاف مف النبي مدخبلف مدخؿ بالميؿ كمدخبل بالنيار(ِ).
كاذا عرفنا اف ىذه المقاءات كانت تتكرر حتى أكقات متأخرة مف الميؿ ألدركنا
طبيعة الكاجب الخطير الممقى عمى عاتؽ أمير المؤمنيف كالذم كاف يتطمب منو
المقاءات مكثفة كسرية مع رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كالو كسمـ) .كمف المؤكد أف
ىذه القاءات التي تتـ بيف رئيس الدكلة كمف ىك بمنزلة الكزير في الساعات االخيرة
مف الميؿ ليك لقاء ىاـ ذك عبلقة بأكضاع الدكلة كشؤكنيا.

(ّ)

كقد ذكر ذلؾ احمد بف حنبؿ في مسنده عف االماـ عمي( )قاؿ :كانت
لي مف رسكؿ اهلل منزلة لـ تكف ألحد مف الخبلئؽ كنت أتية كؿ سحر فأسمـ عميو(ْ).

(ُ)
(ِ)

السقفية ،سميـ بف قيس اليبللي ،ط ( مؤسسة االعممي لممطبكعات – بيركت).ّٔ : ،

خصائص أمير المؤمنيف ،أبي عبد الرحمف احمد بف شعيب النسائي ،ط ( مطبعة المعبل-

الككيت.َّ : ،

(ّ)اإلماـ عمي كالسمطات الثبلث ،د .محسف الباقرم ،مصدر سابؽ.ٓٓ : ،
(ْ)المسند ،أحمد بف حنبؿ ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط ُّٗٗ.: ،
ُّّ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

كمف ذلؾ يتبيف أف مقتضى الكاقع الذم يمر بو المجتمع اإلسبلمي آنذاؾ
كالتعميمات التي كاف يتمقاىا مف رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كالو كسمـ ) في ىذه
االكقات المتأخرة مف الميؿ ىي التي أفرزت لدل االماـ ( )مقكمات تطكير
ادارة الدكلة السياسية االجتماعية كاالقتصادية .فمـ ً
تأت عف طريؽ الصدفة.
اف طبيعة تحرؾ االماـ عمي( )عند تسممو خبلفة المسمميف يمكف كصفيا
بالتحرؾ التصحيحي لتقكيـ الطابع العاـ لممسيرة فثمت فرؽ جكىرم بيف تحرؾ النبي
(صمى اهلل عميو كالو كسمـ) في صدر االسبلـ كتحرؾ االماـ ( )عند تسلمه
خالفة المسلمٌن مف جية أف تحرؾ النبي كاف ثكريا انقبلبيان يريد بو تغيير الكاقع كمو
الى كاقع اخر يتسـ باالسبلـ أم انو يقمب الكاقع مف حاؿ الى حاؿ(ُ).
اما طبيعة تحرؾ االماـ عمي( )عند تسممو الخبلفة كاف تصحيح نا
لؤلنحراؼ الذم تعرضت لو االمة االسبلمية كالحكـ االسبلمي بعد كفاة الرسكؿ
(صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) إذ بدأ الحكـ بالخركج عف الطريؽ الذم رسـ معالمو
النبي (صمى اهلل عميو كالو كسمـ) االمر الذ ادل الى قياـ الحركة الجماىيرية ضد
(ِ)

الخميفة الثالث.

ككاف ىدؼ االماـ تغيير الكاقع االجتماعي كالسياسي كاالقتصادم الذم كرثو
كما كاف ذلؾ ليحدث اال بق اررات ال مجاؿ لممساكمة كالمساكميف فييا.

(ّ)

فقد كاف التيار المعاكس لمحكـ في زمف االماـ عمي( )عنيفان .كلـ يكف
ىنالؾ خيار اال الصمكد بكجيو كتحديو حتى تثبت المبادئ كتستقيـ المكاقؼ فعمي
(ُ)

االماـ عمي دراسة لجكانب مف الشخصية كالمنيج ،السيد محمد باقر الحكيـ ،مصدر سابؽ: ،

ُْٕ.

(ِ)
(ّ)

المصدر السابؽ نفسو.

االماـ عمي كالسمطات الثبلث ،د .محسف الباقرم ،مصدر سابؽ.ِْْ : ،
ُّْ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

ىك نفسو عندما كاف ثائ انر كعندما اصبح

حاكمان)ُ(.

كالمسؤكلية التي بدأىا االماـ

مف المحظة االكلى مف استبلمو لمخبلفة ىي كيفية مكاجية ركاـ مف االكضاع الشاذة
بخطكات قكية كسريعة حتى تعكد الحياة لمجسد المضعضع

المترىؿ)2(.

كألجؿ تطبيؽ مشركع االماـ عمي( )التصحيحي عمى جميع االصعدة ال
بد مف مبلحظة المشاكؿ التي كاجيت العالـ االسبلمي التي بسببيا كغيرىا كضع
االماـ عمي( )مف خبلؿ عيده لمالؾ االشتر كاليو عمى مصر كمف خبلؿ خطبو
كرسائمو الى كالتو التي حممت ىذا المشركع كالمضاميف.
فقد كاجيت االمة االسبلمية في زمف الخمفاء كالذيف سبقكا االماـ عمي()
بعض المشاكل منها.

()3

اوال :الحكم
عاش المسممكف بعد رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كالو كسمـ) أزمة حقيقية
مشكمة معقدة تتمحكر في طبيعة الحكـ اإلسبلمي كذلؾ بسبب تعدد أساليب اختيار
الحاكـ ،فمرة كاف انتخاب مجمكعة مف ذكم الحؿ كالعقؿ ىك األساس كفجأة تحكؿ
إلى التعييف عندما عيف ابك بكر(رض) عمر بف الخطاب(رض) لمخبلفة كبعد ما
جاءت طريقة حصر الحكـ في ستة اشخاص كما في تنصيب عثماف الخميفة الثالث
كمف المبلحظ أف ىذه التحكالت كالتبدالت في األسمكب تمت في فترة قصيرة ال
تتجاكز ربع قرف مف الزمف مما جعؿ الغمكض كالتشكيش يصيب األمة كبالتالي يؤثر
بشكؿ أك بأخر في نفكس المسمميف.
(ُ)االماـ عمي كالسمطات الثبلث ،د .محسف الباقرم ،مصدر سابؽُِْ : ،
(ِ)
(ّ)

المصدر السابؽ نفسو.ُِْ :،

االماـ عمي دراسة لجكانب مف الشخصية كالمنيج ،السيد محمد باقر الحكيـ ،مصدر سابؽ،

ُِْ.

ُّٓ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

كأننا نرل أف طبيعة ىذه التبدالت في االراء ناتج مف عممية االجتياد التي
مارسيا الصحابة.
ثانيا :صالحيات الحاكم
نص القرآف عمى الصبلحيات العامة لمرسكؿ (صمى اهلل عميو كالو كسمـ )
في قكلو تعالى { َّ
ين ِم ْن أَنفُ ِس ِه ْم}
الن ِب ُّي أ َْولَى ِبا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ

(ُ)

كىذا يدؿ عمى صبلحيات مطمقة لمنبي (صمى اهلل عميو كالو كسمـ ) في كؿ
شيء كمف ىنا كاجيت المسمميف بعد كفاتو (صمى اهلل عميو كالو كسمـ) مشكمة ذا
أىمية خاصة ترتبط بمقدار صبلحيات الحاكـ كتعيينو ىؿ أف الحاكـ ينتخب أك
يعيف أك يصير حاكما بالقكة تككف لو صبلحيات مطمقة كما كانت لرسكؿ (صمى
اهلل عميو كالو كسمـ ) أك أف صبلحياتو محدكدة؟! لقد كقؼ المسمميف أزاء ىذه
المشكمة في حيرة حتى تحكلت االمكر إلى فكضى عمى مستكل االجتياد.
ثالثاً :قاـ المسممكف بفتكحات كاسعة لؤلراضي التي كاف يسيطر عمييا الكفار لتحرير
االنساف المستعبد م ف الطغاة كتحكيـ االسبلـ .حيث امتد الفتح حتى افريقيا كببلد
الشاـ كببلد ما بيف النيريف (العراؽ ،كايراف،كمصر).كيتبع تمؾ الفتكحات مشاكؿ
اكقعت المسمميف في نزاع كخبلؼ حكؿ كيفية ادارة تمؾ المساحات الكاسعة كحكؿ
المكقؼ الشرعي مف تمؾ االراضي فيؿ تقطع الشخاص معيينف اـ تكزع كتستثمر
كيكزع ريعيا عمى المسمميف أم تككف ممكيتيا لمدكلة اـ تبقى بيد مف كانت بايدييـ.
فقد كتب سعد بف ابي كقاص قائد فتكح العراؽ لمخميفة عمر بف
الخطاب(رض) أف المقاتميف الذيف معو طمبكا منو اف تكزع عمييـ الغنائـ التي حصمكا
(ُ)

سكرة االحزاب :،اية ٔ.
ُّٔ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

عمييا مف معارؾ العراؽ كمف ضمف ىذه الغنائـ االراضي عمى المقاتميف فاراد عمر
اف تقسـ االراضي المفتكحة عمييـ كامر قائد الفتكح اف يحصي مف شارؾ في ىذه
المعارؾ لكنو قبؿ اف يباشر بالتكزيع فضؿ اف يستشير الصحابة فكاف أغمبيـ يرل
تكزيع االراضي عمى الفاتحيف سيما اف قسمان مف ىؤالء اشترؾ في ىذه الفتكح .فقالكا
لو (نقسميا بيننا اال اف الخميفة عمر(رض) لـ يقتنع بيذا الرام فسأؿ االماـ
عمي( )عف أريو في ىذه المسألة فكاف رايو اف تبقى االراضي بيد الدكلة لتككف
ممكا لمجميع كليس لفئة معينة فقاؿ لمخميفة ((اف قسمتيا اليكـ لـ يكف لمف يجيء
بعدنا شيء لكف تقرىا في ايدييـ يعممكف فييا فتككف لنا كلمف بعدنا فقاؿ كفقؾ
اهلل))

(ُ)

كىذا الرام سنكضح اىدافو في الفصؿ الثالث في مبحث التكزيع .
رابعاً -:قاـ المسممكف بعد كفاة رسكؿ اهلل(صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) بفتكحات

كاسعة لؤلراضي التي كاف يسيطر عمييا الكفار فأكقعيـ ذلؾ الفتح في نزاع
كخبلؼ حكؿ المكقؼ الشرعي مف تمؾ االراضي فيؿ تقتطع ألشخاص معينيف
أـ تكزع كتستثمر كيكزع ريعيا عمى المسمميف أـ تبقى بيد مف كانت بأيدييـ.
اضؼ إلى ذلؾ عمى المستكل السياسي فأف خبلفة االماـ عمي( )كاجيت
ثبلث تيارات مسمحة مف المعارضة ىي:

(ُ )

(ِ)

انظر -الخراج البك يكسؼ يعقكب بف ابراىيـ بف حبيب ،دار المعرفة -بيركت  ،ط

(ُّٗٗىػ ُٕٗٗ -ـ).َْ-ّٗ :،

 االمكاؿ  ،البي عبيدة ،مصدر سابؽ.ٓٗ : ، -مكسكعة فقو عمر بف الخطاب ،مادة ارض ،مكتبة الفبلح ،ط (ُْٗٗـ)ُٔ:،

(ِ)اإلماـ عمي دراسة لجكانب مف الشخصية كالمنيج ،السيد محمد باقر الحكيـ ،مصدر سابؽ:،
َِٗ.

ُّٕ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

ُ -تيار القاسطيف-:

(ُ )

يتمثؿ بتيار معاكية بف أبي سفياف كعرقمة التآمر عمى

النظاـ.
ِ -الناكشيف-:

(ِ )

الذم قادة طمحة بف عبيد اهلل كالزبير بف العكاـ كأنطمؽ مف

شعكر أفراده بالتناقض كالتعارض بيف المصالح العامة لؤلسبلـ كالمسمميف
كالمصالح الذاتية لمختمؼ الذيف يمثمكف ىذا التيار.
ّ -تيار المارقيف:

(ّ)

نشأ مف نظرة بعض المسمميف لئلماـ أمير المؤمنيف عمى أف

اجتياده لمحكـ اإلسبلمي كلذا اعتقدكا بإمكانية اجتيادىـ قباؿ اجتياده.
كمف الطبيعي ألم حركة تصحيحية أيا كاف نكعيا ال بد أف تعارض مع مف
ال تتكافؽ كمصالحيا الخاصة
كعمى ضكء ما تقدـ عرضو مف المشاكؿ التي كاجيت اإلماـ يمكف القكؿ إف
مشكمة الحكـ تمثؿ انحرافات عمى المستكل السياسي كاالجتماعي كمشكمة صبلحية
الحكـ تمثؿ انحرافا عمى المستكل السياسي كاالقتصادم كىذا االنحراؼ سكاء كاف
مقصكدا اـ غير مقصكد فانو قد يحصؿ في طرح االراء كفي تطبيؽ البرامج كالخطط
كعمى القائد اف يتاكد مف صحة مسيرة مجتمعة كعدـ تعرضو لبلنحراؼ.
كىذا بحكـ األدبيات الرفيعة المستكل كمنيا المضاميف االقتصادية كبمقتضى
تفاصيؿ االفكار كالمعالجات التي مارسيا االماـ ( )كاستمدىا مف القرآف كالسنة

(ُ)

القاسطكف في المغة ىـ الجائركف الباغكف ،لذلؾ قبؿ قسط الجؿ أذا جار كاقسط اذا عدؿ

الراغب االصفياني حسيف بف محمد  ،دار استنبكؿ  ،ط (ُٖٔٗـ) .َٖٔ : ،
(ِ )

الناكثكف بفتح الغاء لغة ىي المخالفة بعد أظيار االتفاؽ كنكث الحبؿ نقضة ،الصحاح،

اسماعيؿ بف حماد الجكىرم ،دار المبلييف – بيركت ،طُِٕٗٗ( ،ـ) ،ؾ ُ.ِٗٓ/
(ّ)

المركؽ لغة ىك الخركج مف غير مدخمة كالمارقة الذيف فرقكا مف الديف لغمكىـ فيو ،المصدر

السابؽ ،نفسو،ِْٕ /ّ ،

ُّٖ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

النبكية الشريفة كما فيمو مف تحميؿ دقيؽ كاميف لمفكر االسبلمي الذم اقتبست مف
المدرسة المحمدية النبكية كنتيجة لممؤىبلت العممية التي يتمتع بيا االماـ انعكس ذلؾ
عمى رؤيتو في االصبلح الشامؿ لكؿ مفاصؿ الدكلة السياسية كاالدارية كاالقتصادية
فيك لـ يقتنع بانصاؼ الحمكؿ بؿ التزـ بالحمكؿ الجذرية الشاممة لتصحيح تمؾ
االنحرافات كما ياتي-:
اوال :االصالح االداري
ُ -عزؿ كالة الخميفة عثماف.
ِ -الصبلحيات الممنكحة لمكالة كالتي سنعرضيا في الفصكؿ البلحقة
ّ -عزؿ مف ثبتت خيانتو مف العماؿ كمحاسبتيـ كىذه صكرة مف صكر تطيير
الدكلة مف العناصر الفاسدة.
ْ -تعييف كالة بمكاصفات معينة.
ٓ -كيفية ادارة المساحات الكاسعة لببلد االسبلـ.
كفي االسطر القادمة سكؼ نقكـ بعرض ىذه االصبلحات فمقد اقاـ االماـ
عمي( )نظامان اداريا محكما  ،حدد فيو الكظائؼ كاكضح طرؽ تعييف المكظفييف
كبيف كاجباتيـ كحقكقيـ كاقاـ عمييـ تفتيشان دقيقان ككضع اسس الثكاب كالعقاب
كالمسؤكلية االدارية بشكؿ عاـ (ُ).
كىذا ما سنبلحظو مف خبلؿ اراء االماـ عمي( )فً االصالحات كتقدٌم
برنامجه االصالحً الذي ٌتمحور بمحورٌن هما-:

(ُ)

االماـ عمي كمشكمة نظاـ الحكـ ،د -محمد طي ،مصدر سابؽ.ُُٕ :،
ُّٗ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

المحور االول :االصالح االداري المالي-:
يي عد اصبلح االدارة المالية مف اىـ االصبلحات التي قاـ بيا الخميفة عمي بف

ابي طالب ( )كذلؾ ألف المسمميف كانكا يشككف مف سكء تصرؼ الكالة كالعماؿ
(ُ)

الذيف كانكا مسؤكليف عف ادارة امكاؿ المسمميف.

كىذا يعني اف االصبلحات االقتصادية كالسياسية مرتبطة باالصبلح االدارم
ألف االدارييف ىـ الذيف يديركف اجيزة الدكلة بما فييا مف ادارة مالية كسياسية.
ككاف االماـ قد طرح مجمكعة مف االراء عف كيفية التعامؿ مع امكاؿ
المسمميف عمى الخميفة عمر بف الخطاب(رض) الذم اخذ جزء منيا كترؾ الجزء
االخر كىذه االراء تركز عمى عنصريف رئيسيف ىما التعامؿ مع االرض كاالمكاؿ
مف جية كضركرة اختيار اشخاص مناسبيف لمقياـ عمى ادارة أمكاؿ

المسمميف

كصيانتيا مف جية أخرل(ِ).
فعمى الصعيد السياسي كاالدارم قاـ بعزؿ الكالة الذيف عيد الييـ عثماف
بف عفاف(رض)

(ّ )

كذلؾ بسبب ظمميـ كبغييـ كعدـ درايتيـ االدارية كاصكؿ

الحكـ (ْ ) .الذيف أخذكا مناصبيـ ضمف المحسكبيات كاستأثركا باالمتيازات كثركات
االمة(ٓ) .فقد حدد االماـ عمي( )صفات والة االمر وبٌن سبب عزله لهؤالء
الوالة الفاسدٌن بقوله (( ولكنً آسى أن ٌلً هذه األمة سفاءها وفجارها فٌتخذوا
(ُ )

اطركحة دكتكراه ،قدمت الى جامعة فدريؾ الثاني في مدينة نابكلي اإليطالية في عاـ

ََُِـ.

(ِ)
(ّ)

المصدر السابؽ نفسو.

ازمة الخبلفة كاالمامة كاثارىا المعاصرة ،د .اسعد كحيد القاسـ ،ط ( مركز الغدير لمدراسات

االسبلمية -بيركتَُٖ : ،

(ْ)
(ٓ)

الحياة السياسية ألئمة اىؿ البيت ،معيد االماـ الخميني ،مصدر سابؽ.ْٕ : /
بحث االماـ عمي رائد االصبلح ،الشيخ حسف الصفارََِ ،ـ.
َُْ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

مال هللا دوالً وعباد اهلل خكال كالصالحيف حربا كالفاسقيف حزبان فأف فييـ مف شرب
الحراـ كجمد حدنا في االسبلـ كأف منيـ مف لـ يسمـ حتى رضخت لو عمى االسبلـ
الرضائخ))

(ُ)

كىناؾ مف اقترح البعض عمى امير المؤمنيف ( )اف يتطمؼ بيـ

كيميميـ حتى تستحكـ كتثبت اركاف حككمتو

(ِ)

كلك سيبقى معاكية فاجاب االماـ قائبل

(( ال استعمؿ معاكية يكميف)) كفي قكؿ اخر (( لـ يكف اهلل ليراني اتخذ المضميف
عضدا)).

(ّ)

لذلؾ كاف اصبلح الخميفة عمي بف ابي طالب ( )قائـ عمى معالجة الخمؿ
االقتصادم المبني عمى السياسة المالية الخاطئة كتككيف جياز ادارم يقكـ عمى
صيانة أمكاؿ المسمميف .لذلؾ كاف رأيو أف احدل االفات الرئيسة التي سببت االزمة
السياسية كاالقتصادية ىي تعييف أشخاص غير مناسبيف في الكاقع االدارم السيما
مالو مساس مباشر بامكاؿ المسمميف.

(ْ)

اما المحور الثاني -:يقكـ عمى اختيار مكظفيف كفكئيف قادريف عمى صيانة
امكاؿ المسمميف .كالتعبد بمكازيف الشرع كالشريعة كنشر العدؿ في جميع ارجاء الدكلة
االسبلمية )ٓ( .كىؤالء المكظفيف ىـ الكالة كعماؿ الخراج كالصدقات .كيشترط االماـ
في العامؿ شركط مشددة لخطكرة مركزه كالسمطة التي يتمتع بيا كأف يككف مف أىؿ
التجربة فبل يجكز أف يككف فتى كال خبرة لو كأف يككف مف اىؿ الحياء كالسابقة كمف
(ُ )

نيج الببلغة لؤلماـ عمي ( ، )ضبط نصو ،د .صبحي الصالح  ،ط دار الكتاب

المبناني -بيركت ،طُ (ُٕٔٗـ) .ُٖٗ :،
(ِ)

ميثاؽ ادارة الدكلة زيف العابديف قرباني ،كفا ط (ُّّْقَُِِ-ـ) .ِٕ :،

(ْ)

اطركحة دكتكراه مقدمة الى جامعة فدريؾ الثاني في مدينة نابكلي االيطالية  ،مصدر سابؽ.

(ّ)

(ٓ )

تاريخ اليعقكبي -لميعقكبي  ،مصدر سابؽ.َُٖ /ِ : ،

ميثاؽ ادارة الدكلة ،زيف العابديف قرباني ،تح :محمد صالح الحمفي ،كاحمد عبد الحسيف،

مطبعة كفاء  ،طُ (ُِّْقَُِِ -ـ) .ّٕ : ،

ُُْ

ى
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(ُ)

بيت صالح

عمى أف تعيينو لصفات مكجكدة فيو ال عمى اساس المحسكبية كيمكف

أف نرل ذلؾ كاضحا في عيده لمالؾ االشتر قائبل(( ثـ انظر في امكر عمالؾ
فاستعمميـ كال تكليـ محاباة كاثره فانيـ جماع مف شعب الجكر كالخيانة كتكخ منيـ
اىؿ التجربة كالحياء ف اىؿ البيكتات الصالحة كالقدـ في االسبلـ المتقدمة))

(ِ)

كىـ

بيذه المكاصفات قادريف عمى تطبيؽ تعاليـ االسبلـ في الكاليات التي تقع تحت
سمطتيـ كىك أمر كاضح في االصبلح االقتصادم الذم انتجو الخميفة ألف ىؤالء
يتحمكف بصفات االيماف كالعمـ بأحكاـ الرعية كالشجاعة كالبذؿ كالتضحية كىذه
صفات المسمميف االكائؿ.

(ّ)

كالقائم ة التي اختارىا الخميفة عمي بف ابي طالب ككالة كعماؿ خراج تكفرت
فييـ ىذه الصفات كىـ مف الصحابة االكائؿ الذيف سبقكا الناس في دخمكىـ االسبلـ
كمف أىؿ الكرع كالتقكل كعاشكا مع الرسكؿ لمدة مف الزمف تعممكا خبلليا الفقو
االسبلمي كلـ يؤشر عمييـ سمبيات في المدة التي سبقت خبلفة االماـ ()
كمف ىذه االسماء ُ-عثماف بف عفاف بف حنيؼ الذم كاله عمى كالية البصرة كىك
احد الصحابة مف االنصار اسمـ عند ىجرة الرسكؿ الى المدينة كاشترؾ في معركة
احد كجميع المعارؾ التي بعدىا .ككذلؾ ِ-اخاه سيؿ بف حنيؼ الذم كاف كاليا
عمى المدينة ككاف مف خيار الصحابة االكائؿ اسمـ عند ىجرة الرسكؿ (صمى اهلل
عميو كآلو كسمـ) في معركة احد عندما حاصره المشركيف ّ-ابك ايكب االنصارم
عينو االماـ ( )كاليا عمى المدينة كىك مف الصحابة االكائؿ االنصار اسمـ قبؿ
اليجرة

الرسكؿ

(صمى

اهلل

عميو

كالو

كسمـ)

(ُ)

االماـ عمي كمشكمة نظاـ الحكـ ،د -محمد طي ،مصدر سابؽ.ُٕٔ :،

(ّ)

النظـ االدارية كالمالية ،لمعيساكمٖٔ :،

(ِ)

االماـ عمي  ،مؤسسة انصاريافَٓٗ :،

ُِْ

الى

المدينة

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
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كب ايع بيعة العقبة عندما كاف الرسكؿ في مكة كبعد كصكؿ الرسكؿ الى المدينة
سكف الرسكؿ في بيتو كاشترؾ ابك ايكب االنصارم في معركة بدر كجميع المعارؾ
كبعدىا ْ-حذيفة بف اليماف الذم كاف كاليا عمى المدائف كىك مف الصحابة االكائؿ
ايضا مف حمفاء االنصار اشترؾ في معركة احد كجميع المعارؾ بعدىا ككانت لو
مكانة كبيرة عند الرسكؿ (صمى اهلل عميو كالو) ككاف احد قادة الجيكش االسبلمية في
ىذه الفتكحاتٓ-عبد اهلل بف عباس الذم كاله عمى البصرة كىك مف قدماء الصحابة
اسمـ في مكة كىاجر مع الرسكؿ الى المدينة ككاف لسعة عممو يسمى حبر االمة كىك
ابف عـ

الرسكؿ كاالماـ ( )كمف المقربيف مف االماـ ( )كسيرتو كانت

محمكدة في عيد الخمفاء بعد الرسكؿ كىك مف الفقياء المعركفيف في عيدىـ كىناؾ
مجمكعة اخرل مف الصحابة كالىا االماـ ( )عمى الكاليات االسبلمية مثؿ قيس
بف سعد كابك قتادة االنصارم كقرطبة بف كعب كعمر بف ابي سممة كمحنؼ بف سميـ
كسميماف بف صرد كقثـ بف عباس كتماـ بف عباس كجعدة بف جبيرة كسعيد بف كىب
كغيرىـ كىؤالء جميعا مف الصحابة لـ يكف في سيرتيـ اال االعماؿ الصالحة
كغيرىـ فراجع اسماءىـ كترجمتيـ في مضانيا .

()1

كمف ىنا يمكف القكؿ إ ٌف الخميفة عندما اشترط تكافر الديف كالكرع كاالخبلؽ

في ىؤالء العماؿ أراد عبلج

ازمة الثقة التي كانت سائدة بيف الرعايا كالجياز

االدارم لمدكلة كبالفعؿ نجح فييا األمر الى حد كبير.

(ُ)

انظر -اسد الغابة في معرفة الصحابة البف االثير ،مصدر سابؽ.ُّٕ-ِٔٓ-ِْٔ/ّ : ،
 االصابة في تمييز الصحابة البف حجر العسقبلني ،مصدر سابؽ.ِّٕ /ْ ،ُٔٔ/ّ :، السنف الكبرل ،لمنسائي ،مصدر سابؽ.ِّٕ /ْ ،ُْٕ /ّ : ، سير اعبلـ النببلء ،لمذىبي ،مصدر سابؽ.ِّّ-ُّّ/ّ ،ُّْ

ى
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المحور الثالث :كمف األصبلحات أنو ركز حكؿ كيفية ادارة االراضي المفتكحة
فذىب البعض الى أف األراضي المفتكحة حاليا حاؿ غنائـ الحرب التي كانت تقسـ
عمى المسمميف كيككف خمسيا لمدكلة بينما ذىب البعض االخر الى أنو ينبغي اف
تككف ىذه االراضي ممكا لممسمميف فالغنائـ المنقكلة

كالسيكؼ كاالمكاؿ يمكف

تقسيميا عمى الذيف فتحكا االرض كلكف االرض ال تقسـ عمى الفاتحيف
امكانية ذلؾ.

لعدـ

(ُ)

اما االماـ ( )فقد قكـ ادارة االراضي المفتكحة مف خبلؿ امريف-:
االول-:استرجاع االراضي المفتكحة مف ايدم الكالة مف خبلؿ امريف  -:فقاؿ لو
عند تكليو الخبلفة (( كاني حاممكـ عمى نيج نبيكـ كمنقذ فيكـ امرىـ اال كأف كؿ
قطعة اقتعطيا عثماف  ....الى فيك مردكد الى بيت الماؿ فأف الحؽ اليبطمو
شيء))

(ِ)

الثاني -:اف ادارة ىذه االراضي تقكـ عمى االدارة البلمركزية لممناطؽ التي فتحت
حديثان

(ّ )

كما أف نظاـ االدارة في االسبلـ أكؿ مف اعتنى بنظاـ البلمركزم في

الشؤكف االدارية.

(ُ)

(ْ)

االماـ عمي دراسة لجكانب مف الشخصية كالمنيج ،السيد محمد باقر الحكيـ ،مصدر سابؽ:،

ُِٔ.

(ِ)
(ّ)
(ْ)

نيج الببلغة لبلماـ عمي  :،ضبط نصو د -صبحي الصالح.َٓ :،
ميثاؽ ادارة الدكلة ،زيف العابديف قرباني ،مصدر سابؽ.ُٕ :،

مبادئ االدارة العامة كقضاياىا مف النظرية كالتطبيؽ ،ظريؼ بطرس ،مكتبة انجاك -القاىرة

ط (ُُٕٗ) .ٓٗ :،

ُْْ

ى
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كالبلمركزية االدارية -:ىي عممية تنظيمية يتـ بمكجبيا

تكزيع الكظائؼ

االدارية بيف الجياز االدارم المركزم كىيئات مستقمة عمى أساس أقميمي كمكضكعي
كىك اسمكب حديث في االدارة كيزداد تطبيقو في الدكلة الصناعية.

(ُ)

كالبد أف يككف ىناؾ تكازف في الدكلة الكاحدة بيف االخذ بالمركزية كالبلمركزية
(ِ)

كيقكـ ىذا التكازف عمى حجـ الدكلة كمقدا ار لكعي الشعبي كايديكلكجية الدكلة

كما

ينظر الى ذلؾ عمماء االدارة الحديثة .كقد سبؽ االماـ عمي ( )تطبيؽ ىذا
المفيكـ ألحداث التكازف في القيادة االليية كفؽ ما استميمو مف القراف الكريـ كالسنة
النبكية الشريفة بما يمكف لبلجياؿ االستفادة مف ابعادىا كاالقتداء .سكاء في ادارة
االراضي المفتكحة اك ادارة الدكلة االسبلمية برمتيا.
فيك تارة ينتيج المركزية كمكقؼ آخر استعمؿ اسمكب البلمركزية في االدارة
مع متابعة المنجز كحالة أخرل تطمب المزج بيف النظاميف لمعالجة ادارة اقميـ اك
كالية أك الغاء البلمركزية في مكقؼ أخر أف تطمب ذلؾ

(ّ)

 .فنراه في عيده لمالؾ

االشتر عندما كاله عمى مصر فقد اعطى لكاليو صبلحيات تشكيؿ مجمس الشكرل
كاعطاه صبلحيات تعييف العماؿ كعزليـ كاعطاه صبلحية كضع الخطط االقتصادية
كالثقافية كاكثر مف ذلؾ فقد منح كاليو صبلحية ك ازرة الخارجية في

تشخيص

العبلقات في حالتي الحرب كالسمـ كىك غير مكجكد في نظاـ الكاليات المعمكؿ بو
حاليا في بعض الدكؿ المتقدمة

(ُ)
(ِ )

(ْ)

كالكالية بيذه الصبلحيات بحاجة الى كالي قكم

االدارة كالنظاـ االدارم عند االماـ عمي ،د -محسف باقر المكسكم ،مصدر سابؽِّٕ :،

االدارة كاالسمكب القيادم في نيج الببلغي ،ىاشـ حسيف ناصر المحنؾ ،دار ابناء  ،طُ

(ُُٗٗـ).ُْ :،

(ّ) المصدر السابؽ نفسو.ُْ :،
(ْ) المصدر السابؽ نفسو.

ُْٓ

ى
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يتمكف مف االدارة .كبطبيعة الحاؿ كفؽ ىذه الصبلحيات التي اعطاىا االماـ الى
كاليو مالؾ االشتر يعني أنو طبؽ معو النظاـ البلمركزم في االدارة ألف االمر
يتطمب ذلؾ.
كفي كتاب آخر ألحد كالتو قكلو (( أما بعد فقد بمغني عنؾ أمر أف كنت
فعمتو فقد اسخطت ربؾ كعصيت أمامؾ كأخزيت أمانتؾ كقد بمغني انؾ جردت
االرض فأخذت ما تحت قدميؾ كاكمت ما تحت يدؾ فأرفع الي حسابؾ كاعمـ أف
حساب اهلل أعظـ مف حساب الناس))

(ُ)

كما يمكف فيمو مف كتاب االماـ لكاليو اف االماـ طبؽ البلمركزية في ادارة
الحكـ كعندما يتجاكز الصبلحيات التي منحيا لو استخدـ معو المركزية في االدارة
كفي الكقت نفسو يفيـ مف قكلو (( بمغني عنؾ ام انر )).....
كفي كتاب آخر إلى كاليو عمى مكة قثـ بف العباس ((أما بعد فأف عيني
بالمغرب  )).....يدؿ عمى الرقابة كالتقكيـ لسير أمكر إدارة الحكـ في كاليات الدكلة
االسبلمية مما يدؿ عمى أف االصبلحات االدارية ال يكتمؿ اصبلحيا ببل رقابة
كتقكيـ لمعمؿ.
كقكلو ( )في كتاب آخر ألحد كالتو عمى البصرة بعد أف كاف مف ذكم
األلباب إال أف الماؿ كالسمطة أغرتو (( أما بعد فقد أشركتؾ في أمانتي ))....
تكحي ىذه العبارة إلى تطبيؽ االمريف المركزية كالبلمركزية في ادارة

(ِ)

الحكـ

كالتفكيض بالصبلحيات كالمسؤكليات كالتضامف بالقيادة كاالداء كحمؿ االمانة.

(ُ)نيج الببلغة لؤلماـ عمي ،ضبط نصو د -صبحي الصالح ،مصدر سابؽ.ّٕٓ : ،
(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.ْٕٓ: ،

ُْٔ

ى
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كمع كؿ ىذه الثقة بيذا الكالي لما بدا لؤلماـ عمي ( )منو ما اليسر كما
ىك كاضح في قكلو ( .... (( )فمما أمكنؾ الشدة مف خيانة األمة اسرعت الكرة
 ....الى كاختطفت ما قدرت عميو مف امكاؿ المسمميف المصكنة ألرامميـ كايتاميـ
أختطاؼ الذئب االزؿ ))....

(ُ)

في كتاب طكيؿ يبيف لو االماـ خيانتو لؤلمة كتقريعو

كتكبيخو كتذكيره لحساب اهلل ككما يؤكد عميو أنو كاف كاف مف ذكم االلباب
اال انو بعد ىذه الخيانة يتكعده بالعقاب بسيفو أف لـ يرد امكاؿ المسمميف التي
اخذىا.
كقد قاـ االماـ ( )بنزع كؿ الصبلحيات ليذا الكالي بعد ىذه الخيانة كرد
ادارة الحكـ في ببلده الى المركزية بقكلو في نفس الكتاب (( فانؾ اف لـ تفعؿ
.)ِ( )).....
كىكذا

نبلحظ اف االماـ ( )كاف يسعى ألحداث تكازف في تطبيؽ

المركزية كالبلمركزية في ادارة الحكـ كذلؾ حسب متطمبات ظرؼ الكالية كتنفيذ
كتسيير االعماؿ فييا .كىي العبلج الناجح لتحصيؿ النتائج التصحيحية لمكاقع
الفاسد الذم كرثو.
كعمكمان فاف تدخؿ امكر محددة ىي التي تحتـ انتياج الدكلة المركزية
كالبلمركزية لضماف سير السياسة االدارية الناجحة كلتحصيؿ ضماف نجاح السياسة
االقتصادية مف استثمارات االراضي المفتكحة التي ضميا االماـ الى بيت الماؿ
كغيرىا مف االمكر المتعمقة بالسياسة االقتصادية.

(ُ)نيج الببلغة لؤلماـ عمي ،ضبط نصو د -صبحي الصالح ،مصدر سابؽ .ْٖٓ : ،
(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.ْٓٓ :،

ُْٕ

ى
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جج

كفيما يتعمؽ باالصبلحات االقتصادية فقد قاـ االماـ ( )بضرب النظاـ
الطبقي الذم خمفتو السياسات السالفة المبنية عمى االجتياد الخاطئ فاعمف مبدأ
المساكاة كالغى مبدأ التفاضؿ في العطاء .حيث ساكل بيف المعتقيف كاالحرار
السابقيف في االسبلـ كالمسمميف الجدد كلـ يفضؿ احد عمى احد كبيذا جسد حؽ
التمتع بالمكاطنة االسبلمية مف دكف تميز كقضى عمى التفاكت الطبقي بمالو مف
ركابط اقتصادية كدينية كالغى كؿ اشكاؿ التميز في تكزيع الماؿ مؤكدان اف السابقية
(ُ)

كالتقكل ال تمنح اصحابيا امتيازات في الدنيا فالناس سكاسية في الحقكؽ كالكاجبات

كيأكد ذلؾ قكلو ( )في احدل خطبو ((اال كايما رجؿ مف المياجريف كاالنصار))
مف اصحاب رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كالو كسمـ) جرل الفضؿ لو عمى سكاه
لصحبتو الف الفضؿ غدا عند اهلل كثكابو كاجره عمى اهلل))

(ِ )

كقاـ ايضا بمصادرة

جميع ما كىبو الخميفة عثماف مف القطائع كاالمكاؿ العظيمة لطبقة االرستقراطييف

(ّ)

كقاـ خطيبا ألعبلف ذلؾ بقكلو ((اال كانو كؿ قطعة اقتطعيا عثماف ككؿ ماال اعطاه
مف ماؿ اهلل فيك مردكد الى بيت الماؿ فأف الحؽ ال يبطمو شيء ؛ كلك كجده تزكج
بو النساء كممؾ بو االماء كفرؽ في البمداف لرددتو فأف في العدؿ سعة؛ كمف ضاؽ
عميو العدؿ فالجكر عميو اضيؽ))

(ْ )

كعمى ضكء ما تقدـ مف قكؿ االماـ فأنو قد

كضع حبل لمشكمة االراضي المفتكحة .المكافقة لمرؤية االسبلمية التي تقر بأف ممكية
االراضي
(ُ)

المفتكحة

تعكد

لممجتمع

االسبلمي

الى

يكـ

انظر الحياة السياسية ألىؿ البيت؛ معيد االماـ الخميني؛ مصدر سابؽ؛ ْٕ :

القيامة

 -ازمة الخبلفة كاالمامة كاثارىا المعاصرة؛ د -اسعد القاسـ ؛ الغدير  -بيركت ؛ طُ

(ِ)
(ّ)
(ْ)

(ُُْٖقُٕٗٗ-ـ) ؛ُُٖ:

نيج الببلغة لبلماـ عمي؛ مؤسسة انصاريات؛ مصدر سابؽ؛ :
ازمة الخبلفة كاالمامة كاثارىا المعاصرة مصدر سابؽ؛ ُُٖ :

نيج الببلغة لبلماـ عمي ،ضبط نصو د -صبح الصالحيف  .مصدر سابؽ ؛ َٓ :

 انظر ح شرح نيج الببلغة ؛ البف ابي الحديد ؛ مصدر سابؽ .َِٗ-َِٕ /ُ : ،ُْٖ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

كيجب التعامؿ معيا بحيث ينتفع منيا الجيؿ الحالي كتبقى محفكظة لبلجياؿ القادمة
كتقدـ عائداتيا عمى المسمميف

(ُ)

كىذه معنى قكؿ االماـ ( )ترد الى بيت الماؿ.

كليس الحد الحؽ اف يأخذ ىذه االراضي سكاء كاف ىذا الشخص الخميفة اك الكالي
اك احد مف الرعية النيا امكاؿ المسمميف فترد الييـ .كما يؤكد انيا يجب اف تكزع
بالتساكم بيف المسمميف كال فرؽ في ذلؾ بيف العرب كالعجـ كالمياجريف كاالنصار
كسائر الطبقات كالشرائح كاالجتماعية .
كالتكزيع مسالة فقيية كرأم عمي ( )كابي بكر(رض) فييا كاحد كىكة
التسكية بيف المسمميف في قسمة الفئ كالصدقات كالى ىذا ذىب االماـ الشافعي
رحمو اهلل كاما عمر (رض) فانو لما كلى الخبلفة فضؿ بعض الناس عمى بعض
ففضؿ السابقيف عمى غيرىـ كفضؿ المياجريف مف قريش عمى غيرىـ مف المياجريف
كفضؿ المياجريف كافة عمى االنصار كافة كفضؿ العرب عمى العجـ كفضؿ
الصريح عمى الكالي ككاف قد اشار عمى ابي بكر اياـ خبلفتو بذلؾ فمـ يقبؿ كقاؿ أف
اهلل لـ يفضؿ احد عمى احد كلكنو قاؿ (( :انما الصدقات لمفقراء كالمساكيف))

(ِ)

كلـ

يخص قكمان دكف قكـ فمما افضت اليو الخبلفة عمؿ بما كاف اشار بو اكال كقد ذىب
كثير مف فقياء المسمميف الى قكلو كالمسألة محؿ اجتياد كلبلماـ اف يعمؿ بما يؤدم
اليو اجتياده

(ّ)

ككاف لدل االماـ الحرص الشديد اف تصؿ امكاؿ المسمميف الييـ كال

يبقييا في بيت الماؿ كايصاليا الى المحتاجيف فعف ىبلؿ بف مسمـ الجحدرم قاؿ
شيدت عمي بف أبي طالب( )أتى بماؿ عند
سمعت جدم حره اك حكه قاؿ
ي
المساء فقاؿ اقسمكا ىذا الماؿ فقالكا قد اقسمنا يا امير المؤمنيف فإخره الى و
غد
(ُ)
(ِ)
(ّ)

ميثاؽ ادارة الدكلة ،اية اهلل زيف العابديف قرباني ،مصدر سابؽ.ٗٓ :،
سكرة اؿ عم ارف  :،اية ٕٗ.

فقو االماـ عمي (ع)  ،السيد باقر الكيشكاف المكسكم دار المحجة البيضاء  ،بيركت  ،طُ

(ُّْْق – َُِّ ـ) ُّْ ، ُّّ/ ْ : ،

ُْٗ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

فقاؿ ليـ تقبمكف اف اعيش الى غد فقالك  :ماذا بأيدينا قاؿ فبل يؤخر حتى تقسمكف
فأتى بشمع فقسمكا ذلؾ الماؿ تحت ليمتيـ

(ُ)

مما يؤكد اف ادخار الماؿ ىك مفسد لمسمطة كانما حدث في عيد الخميفة
عثماف ىك ناتج عف ادخار االمكاؿ فعندما تتجمع االمكاؿ كتتراكـ يزداد المتزلقيف
حكؿ الحاكـ طمعا في الماؿ كاالماـ (ع) اليخشى عمى نفسو مف ادخار الماؿ بؿ
كاف يخشى عمى المسمميف كيخشى عمى مف يأتي مف بعده فأراد اف يضع منيجان في
(ِ)

السياسة االقتصادية

ككبار المكظفيف احد اسباب

يتبع مف بعده فكاف اسراؼ الكالة

افبلس

الخزينة التي تريد اف تبني اقتصادا متينان عمييا اف يخضع نفقاتيا لسياسة اقتصادية
حكيمة كىذا الذم فعمو االماـ فقد كجد اسباب األزمة االقتصادية التي يعاني منيا
المسمميف في عيد عثماف ىك اسراؼ الكالة كالمكظفيف كتبذير االمكاؿ بيت الماؿ
ككاف يحاسب امكالو ككالتو اشد المحاسبة

(ّ)

ففي رسالة الى عمالو جاء فييا ((ادؽ

اقبلمكـ كقاربكا سطكركـ كاحذفكا عني فضكلكـ كاقصد المعاني كاياكـ كاالكثار فأف
امكاؿ المسمميف ال تحتمؿ االضرار)) (ْ) كيمكف تمخيص االصبلحات بما يأتي-:
اوال :االسراع في تكزيع االمكاؿ كميا يؤدم إلى زيادة االنتاج أذ االنتاج
بحاجة إلى رأسماؿ مستمر ككصكؿ الرأسماؿ بصكرة سريعة سيزيد مف الطاقة

(ُ)
(ِ)

بحار االنكا  ،لمشيخ المجمسي  ،مصدر سابؽ ُٕ / ْ : ،

االماـ عمي بف ابي طالب دراسة لجكانب مف الشخصية كالمنيج ،مصدر سابؽ.ّْٓ :/

(ّ )

االماـ عمي بف ابي طالب كالسمطات الثبلث ،د -محسف الباقرم ،مصدر سابؽ :

ّّْْْٓ،

(ْ)

بحار االنكار  ،لمشيخ المجمسي  ،مصدر سابؽ َُٓ/َُْ : ،
َُٓ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى

االنتاجية لؤلمة سك و
اء لمف يعمؿ في األرض أك الصناعة أك مف ال يعمؿ كيجد

جج

في الماؿ كسيمة لمعمؿ.
ثانيا -:دعـ االنتاج مف خبلؿ االستكصاء بالتجار كالمناداة بفكرة االنتاج
كاحتراـ العمؿ كتكريـ العامؿ الذم يعمؿ في األرض أك المصنع كذلؾ لمكافحة
الفقر كىذا ما يراه كاضحان مف خبلؿ كصيتو لمالؾ األشتر قائبل ((ثـ استكصي
بالتجار خي انر كذكم الصناعات كأكصى بيـ خي انر المقيـ منيـ كالمضطرب بمالو ك
المرفؽ ببدنو فأنيـ مكاد المنافع كاسباب المرافؽ)) (ُ)(( .كليكف نظرؾ في عمارة
األرض.))......
ثالثاً -:جاءت سياسة اإلماـ عمي ( )االقتصادية في تنشيط التجارة
فعندما أكصى بالتجار خي انر لكنو في الكقت نفسو كافح األمراض االقتصادية التي
تصيب التجارة كالتجارة في كصيتو لمالؾ(( .كتفقد أمكرىـ بحضرتؾ كفي حكاشي
ببلدؾ كأعمـ مع ذلؾ أف في كثير منيـ ضيقا فاحشا كشحا قبيحان كأحتكار لممنافع
كتحكما في البياعات كذلؾ باب مضرة لمعامة)).
رابعا -:مراقبة الغش كرفع األسعار ىما مف أىـ

العكامؿ المؤدية إلى

اضطراب الكعي االقتصادم فكاف ال بد مف مراقبة السكؽ باالضافة إلى الجياز
الذم شكمو ألداء ىذه الكظيفة كاف يقكـ بنفسو بيذا العمؿ كاف يطكؼ في اسكاؽ
الككفة سكقان سكقان كمعو الدرة عمى عاتقو كينادم((يامعشر التجار اياكـ كاليميف
الفاجرة فإنيا تتفؽ السمعة كتحؽ البركة))(ِ).

(ُ)فركع الكافي لمكميني ،مصدر سابؽ.ٕٓ-ْٕ/ٓ : ،
(ِ)

بحار االنكار ،المجمسي ،مصدر سابؽ.َُْ ،

ُُٓ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

أما مسألة مصادرة أمكاؿ الناس فكاف االماـ عمي()

يرفضيا بشكؿ

مطمؽ فقد كاف يأمر قادتو بعدـ أرغاـ الناس عمى العمؿ أك استعماؿ كسائؿ النقؿ
المتكا فرة لدييـ اال برضاىـ كمقابؿ أجر فانو يمنع االستيبلء بإم نكع حتى منع
جيشو مف شرب الماء اال برضا أصحابو

كمف ىنا كانت النظرة تتناقض مع

االشتراكية التي تمغي الممكية الفردية فيتقدـ األغنياء المكمفكف ككما تختمؼ عف
الرأسمالية الميبرية التي تمنح الحرية االقتصادية لمقكل الجبارة كي تنافس القكل االقؿ
كفاءة كتنتيي بسحؽ الفئات الدنيا التي تؤمف بيا لبعض حاجات الفئات المعكزة
مف المجتمع(ُ).
كمف ىنا كانت الممكية الخاصة مصكنة في رام اإلماـ ( )فبل يجكز
لمسمطة كلغيرىا االعتداء عمييا كيقكؿ في الكسائؿ (( أف أعظـ الخطايا باقتطاع
ماؿ أمرئ مسمـ أك غير مسمـ)) (ِ).
كلذلؾ كاف يكصي عمالو بالقكؿ (( كال تمس ماؿ أحد مف الناس مصؿ أك
معاىد))

(ّ )

كسياستو االقتصادية ىذه جعمت حركتو االصبلحية سائرة باتجاه بناء

مجتمع متكامؿ يخمك مف الفقر .كىي تشكؿ تحديا لكؿ الحضارات بما فييا الحضارة
المعاصرة كالتي جعمت االنساف ىك القيمة االساسية في ىذا الككف كالتي سخرت
االمكانات الككنية كميا لو فيؿ تستطيع ىذه الحضارات أف تمتزـ بما التزـ بو
االماـ( )اتجاه االنسان وتطبٌق مبدئه العام كون االنسان خلٌفة هللا فً االرض

(ُ)االماـ عمي كمشكمة الحكـ ،د .محمد طي ،مصدر سابؽ.َُْ ،
(ِ )

مستدرؾ الكسائؿ ،اؿ مير از حسيف النكرم الطبرسي ،تح مؤسسة اؿ البيت الحياء التراث،

مؤسسة اؿ البيت الحياء التراث ،ح (َِِّٔ).ُْٗ/ُٖ: ،

(ّ)الخراج  ،ابك يكسؼ ،طِ ،مؤسسة ناصر -بيركت.ُٔ : ،
ُِٓ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

كمف ناحية صبلحيات الحاكـ أجتيد الخمفاء برأييـ فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر
نختار منيا ما لو مساس بمكضكع البحث في مقاـ العطاء كتكزيع الماؿ مف بيت
الماؿ .فقد سار الخميفة االكؿ عمى مبدأ المساكاة في العطاء الذم كاف معمكالن بو
زمف النبي (صمى اهلل عميو كالو كسمـ ) حتى زمف الخميفة الثاني عمر بف الخطاب
إذ ابتكر أسس جديدة في تكزيع العطاء كاصفا سمما لؤلفضمية بيف المسمميف

(ُ)

حيث

أم أخر ال أجعؿ مف
ركم عنو قاؿ (( :أف أبا بكر أرل في ىذا األمر رأيان كلي فيو ر ي
قاتؿ الرسكؿ كمف قاتؿ معو))

(ِ)

في حديث طكيؿ يبيف فيو ما فرضو لممياجريف

كاالنصار كزكجات النبي كغيرىـ بحسب االفضمية كفؽ األسس التي يراىا.
كبيذا أنفتح الباب عمى مصراعيو أماـ التبلعب كااللتفاؼ عمى الثكابت مما
احدث أرباكان كخمطان كبير بيف اإلسبلـ المتمثؿ بعناكينو األكلية كبتشريعاتو األساسية
(ّ)

كبيف ىذه العناكيف الثانكية

كىذا أدل إلى انحراؼ عمى مستكل األطركحة كالمفاىيـ

كنسبتيا إلى اإلسبلـ كطرح التميز الطبقي كالقكمي بيف المسمميف مع أف األسبلـ قد

(ُ)

اإلماـ عمي ( )دراسة لجكانب مف الشخصية كالمنيج ،محمد باقر الحكيـ ،مصدر سابؽ،

(ِ)

مجمع الزكائد منبع الفكائد ،حساـ الديف الييثمي ،مصدر سابؽ.ّ/ٔ ،

.ِِْ :

 السنف الكبرل لمبييقي ،تح :محمد عبد القادر عطا ،دار الكثير العممية -بيركت ،طّ(ُِْْق)ََِّ-ـ)  ،قسـ الحديث ُِٕٗٗ.ٓٔٗ/ٔ : ،

 شرح معالي األثار ،ابك جعفر أحمد بف محمد بف سبلمة األزدم الحجرم المعركؼبالطحاكم ،تح :محمد زىرم البخارم كمحمد سيد جاد الحؽ ،كراجع كقدـ احاديثو د-
يكسؼ مرعشي ،عالـ الكتاب -القاىرة ،طُُُْْ( ،قُْٗٗ-ـ) .َّْ/ّ :،

-المصنؼ في االحاديث كاالثار ،أبي بكر بف أبي شيبة ،تح :كماؿ يكسؼ الكت ،مكتبة الرشد،

الرياض ،طُ (َُْٗق) رقـ الحديث ِّٖٗٔ ،ؾ ٔ.ِْٓ/
(ّ)

اإلماـ عمي كمشكمة النظاـ الحكـ ،د -محمد طي ،مصدر سابؽ.ُٕٔ ،
ُّٓ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

(ُ)

ساكل بينيـ جميعان

ككذلؾ ما قاـ بو كالة األمر مف أعطاء شخص كاحد أك جماعة

مف الناس أمكاال يعرؼ الحاكـ كالمسمميف أنيا خاصة بالفقراء كالمحتاجيف مف
المسمميف

(ِ )

ففي مقاـ العطاء كالتعامؿ لـ يفرؽ اإلسبلـ بيف أنساف كآخر كحتى

عندما ميز القرآف في بعض المكاضع منو كتفضيؿ المتقيف لقكلو تعالى {إًف أى ٍك ىرىم يك ٍـ
(ّ)
ً
ً
ًع ى ً
كف}
يف ىال ىي ٍعمى يم ى
كف ىكالذ ى
يف ىي ٍعىم يم ى
ند المو أىتٍقىا يك ٍـ} { ىى ٍؿ ىي ٍستى ًكم الذ ى

(ْ)

ً
ًً
ًً
يما}
يف أ ٍ
يف ىعمىى ا ٍلقىاعد ى
{ ىكفىض ىؿ المٌوي ا ٍل يم ىجاىد ى
ىج نار ىعظ ن

(ٓ)

أك المجاىديف

فنشأ ىذا التمييز لممتقيف

كالعمماء كالمجاىديف ليس عمى مستكل العبلقات االجتماعية اك التعامؿ االجتماعي
أنما تكزع العطايا ال يكزع لعالـ أكثر مف غيره أك المتقيف اك المجاىديف بؿ الكؿ
أماـ اإلسبلـ سكاء كانما االجتيادات كالرؤل الشخصية ىي التي أدت ظيكر الطبقية
في المجتمع اإلسبلمي ،اصبح ليا نتائج سمبية عمى الكاقع االجتماعي مما أدل
إلى تفاقـ األكضاع كذكر المؤرخكف اف عمر بف الخطاب عزـ في أكاخر حياتو إلى
(ٔ)

أعادة النظر في نظاـ القسمة كلكف لـ يميمو ابك لؤلؤة

كعندما حؿ محمو الخميفة

الثالث عثماف بف عفاف سار عمى نفس ىذا النيج بؿ انغمس أكثر في تفضيؿ بني
أمية مما ضاعؼ في تعقيد المشكمة االجتماعية بؿ أدت في النياية إلى الثكرة عميو
كعمى كاليتو

(ٕ)

(ُ)اإلماـ عمي دراسة لجكانب مف الشخصية كالمنيج ،السيد محمد باقر الحكيـ ،مصدر سابؽ:،
ُٗٗ.

(ِ) المصدر السابؽ نفسو .
(ّ)

سكرة الحجرات اية ُّ.

(ْ)سكرة الزمر اية ٗ.

(ٓ)سكرة النساء اية ٓٗ.

(ٔ)اإلماـ عمي كالسمطات الثبلث ،د .محسف الباقرم ،مصدر سابؽِْْ :،
(ٕ)

المصدر السابؽ نفسو.ِْْ ،

ُْٓ
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كبذلؾ يتضح أف معالجاتو تركزت عمى ما يأتي-:
ُ -السكية في العطاء في تكزيع الماؿ.
ِ -عدـ االدخار لؤلمكاؿ في بيت الماؿ.
ّ -تغيير الكالة الفاسديف.
ْ -ارجاع األمكاؿ كاألراضي المقتطعة بغير كجو شرعي .
ٓ -مراقبة كمحاسبة العماؿ كالكالة في االمصار.
كعمي ( )الذم قبؿ بخبلفة الدكلة اإلسبلمية مف اجؿ بعث قيـ اإلسبلـ
مف جديد قد كضع نصب عينيو ىدؼ اإلسبلـ في السياسة االقتصادية كىك العدالة
كلف يتحقؽ ىذا اليدؼ اال عندما ينتيي الفقر في المجتمع(ُ) ،يقكؿ اإلماـ عمي بف
أبي طالب ((فما جاع فقير اال بما منع بو غني)) (ِ) .فقد نظر اإلماـ عمي بف أبي
طالب إلى المجتمع اإلسبلمي فكجد الفقر يدب في أكصالو ككاف الفقر أحد أسباب
الثكرة االخرل عمى الخميفة عثماف فمف أجؿ تحقيؽ العدالة كانياء حالة الفقر فاتو
قاـ بكضع سياسة حكيمة متينة عمى تحميؿ دقيؽ لمكضع االقتصادم الذم كاف
يخت اره العالـ اإلسبلمي في تمؾ الفترة كالخطكات التي قاـ بيا ضمف السياسة
االقتصادية ىي(ّ).

(ُ)أنظر اإلماـ عمي بف أبي طالب كالسمطات الثبلث ،د محسف الباقرم ،مصدر سابؽ.ِّْ : ،

(ِ )الدليؿ عمى مكضكعات نيج الببلغة ،عمي بف أبي طالب أنصارياف ،أنتشارات مفيد -

طيراف ،ط (ُٖٕٗـ).ِٖٗ :

(ّ)اإلماـ عمي بف أبي طالب كالسمطات الثبلث ،د محسف الباقرم ،مصدر سابؽ.ِّْ : ،
ُٓٓ
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املبحث انثانث
فهسفت املال وادارحه يف فكر اإلماو ()
في ىذا المبحث سيتـ تناكؿ لماىية الماؿ ،كفمسفتو في الفكر االقتصادم
االسبلمي كادكات ،ادارتو ،مع االشارة الى خصائص ،كطبيعة بيت الماؿ في الدكلة
االسبلمية ،بالتركيز عمى فمسفة كتصكرات كممارسة اإلماـ عمي ( ،)كألجؿ
االحاطة بغاية المبحث جعمت ىذه إالفكار تمر مف خبلؿ المطالب اآلتية:
المطمب االول :مدخل لتعريف المال
المطمب الثاني :بيت المال المفهوم والمقومات
المطمب الثالث :آراء اإلمام عمي ( )في فمسفة المال وادواته

ُٔٓ
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املطهب االول
مدخم نخعريف املال
اجمعت معاجـ المغة العربية عمى معنى الماؿ كىك كؿ ما يممؾ كيقع عميو
اسـ الممؾ كما ليس كذلؾ فيك ليس بماؿ كمعنى ذلؾ كؿ ما يقع تحت ممكية
االنساف مف متاع اك عقا انر اك حيكاف اك نقكد ...الخ يؤيد معنى الماؿ الذم ذىب اليو
المغكييف.
فقد ذكر صاحب مختار الصحاح اف الماؿ معركؼ فرج هؿ ما هؿ :ام كثير
(ُ)

الماؿ كتمكؿ صار ذا ماؿ

(ِ)

جميع األشياء كالجمع أمكاؿ

كالماؿ في (لساف العرب) :كىك معركؼ ما ممكتو مف
كمثمو معنى الماؿ ما جاء في القامكس المحيط الماؿ:

ما ممكتو مف كؿ االشياء كالجمع امكاؿ ،كممت كتمكلت كاستممت :كثر مالؾ(ّ).
كيذكر كىك معركؼ فماؿ الرجؿ
اما صاحب المصباح المنير فالماؿ يؤنث ي

يماؿ ماالن إذا كثر مالو (ْ ) ،كفي المعجـ الكسيط :الماؿ كؿ ما يممكو الفرد اك

(ُ)

مختار الصحاح ،محمد بف ابي بكر الحنفي الرازم ،مادة (مكؿ) ،مكتبة لبناف -بيركت ،ط

(ِ)

لساف العرب ،ألبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ بف منظكر ،مادة مكؿ ،دار صادر-

(ُُّْىػُّٗٗ -ـ).)ٔٔ : ،

بيركت ،طِ (ُُْْىػُْٗٗ -ـ).ّٔٓ/ُُ ،
( ّ)

القامكس المحيط ،ألبي طاىر محمد بف يعقكب القيركزآبادم ،مادة (مكؿ) ،تج محمد نعيـ

العرقكسي ،مؤسسة الرسالة  -بيركت ،طٓ( َُْٔىػ).ْٕٗٗ :،
( ْ)

الم صباح المنير في غريب الشرح الكبير ،ألحمد بف محمد بف عمي المقرم القيكمي ،مادة

(مكؿ) دار الكتب العممية -بيركت ،طُ (ُُْْىػُْٗٗ -ـ.ٖٓٔ :، /
ُٕٓ
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الجماعة مف متاع أك عركض تجارة أك عقار أك نقكد أك حيكاف كجمعو أمكاؿ .كقد
أطمؽ في الجاىمية عمى األبؿ(ُ).
مف ذلؾ يتضح اف معنى الماؿ عند المغكييف مجمع عمى تعريفو كزاد عمى
محسكـ كال يحتاج
ذلؾ صاحب المصباح المنير كلساف العرب اف الماؿ معركؼ كىك
ه
الى تعريؼ فمجرد اطبلقو يتبادر الى الذىف الى حقيقة المراد كاضاؼ المعجـ

الكسيط اف الماؿ يطمؽ عمى االبؿ عند العرب.
كأرل اف نستعرض مفيكـ الماؿ بحسب ما كرد في االستخدامات الفقيية كذلؾ
لكجكد اختبلؼ في تكصيؼ كتحديد ما ىية الماؿ فخبلصة ما ذىب إليو الحنفية في
تعريفيـ لمماؿ (ىك كؿ ما يمكف حيازتو كاح ارزه كاالنتفاع بو عادة كلذلؾ فيـ
يشترطكف ككف الماؿ ،ماؿ امكانية االحراز كامكانية االنتفاع(ِ).
اما خبلصة تعريفات الماؿ عند الشافعية فيك ما يككف لو قيمة تجعمو محبلن
(ّ)

لمبيع كالشراء

اما بالنسبة لممالكية فمعيار الماؿ عندىـ ىك(( التممؾ كاالستبداد فما

ممكو االئتماف كاستبدبو فيك ماؿ كاال فبل كعمى ذلؾ فالماؿ عندىـ يشمؿ االعياف

(ُ)
(ِ)

ابراىيـ مصطفى ،احمد الزيات ،حامد عبد القادر ،محمد النجار ،دار الدعكة)ُ:،ََُِ(،

انظر البحر الرائع في شرح كنز الدقائؽ ،زيف الديف بف ابراىيـ بف محمد بف ابي بكر بف

نجيـ المصرم الحنفي ،دار الكتب االسبلمية،طِ ،بدكف تأريخ.ِِْ/ِ :،
 -ىامش المصدر السابؽ حاشية ابف عابدم.ُِٕ/ِ :،

(ّ)

أنظر  -المنشكر في القكاعد ،بدر الديف محمد بف بياد ،عبد اهلل الزركش الشافعي ،تح :د.

تيسير فائؽ  -احمد محمكد ،ك ازرة االكقاؼ الككيتية ،طِ (َُْٓىػُٖٗٓ-ـ)ِِِ/ّ :،

 -قكاعد االحكاـ في مصالح االتاـ ،عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ ،طُ ،مكتبة اـ

القرل -القاىرة.ُّٖ/ُ :،

ُٖٓ
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(ُ )

كالمنافع ألف كؿ منيا يقع عميو الممؾ))  ،اما مذىب الحنابمة فالماؿ عندىـ ىك
((المنفعة المباحة كىذه المنفعة تتقرر عندىـ في الظركؼ المعتادة كليس الظركؼ
االستثنائية فما كانت فيو المنفعة مباحة فيك ماؿ كماال منفعة فيو اك كانت المنفعة
تتحقؽ عند الضركرة اك الحاجة فميس بماؿ))

(ِ )

اما الماؿ عند فقياء االمامية اف

يككف المبيع متمكالن ،فالعبلمة الحمي يرل كؿ منفعة مقصكدة كمحممة عند الشارع فيي
ماؿ كما ال منفعة فيو كما اسقطو الشارع فبل يعد ماال كالقمار كالميك كالخمر كذلؾ
ال))(ّ) ،كيبلحظ اف
كاضحان في قكلو ((ال يجكز بيع ماال منفعة فيو ألنو ليس ما ن
الحمي يحصر الماليو في العيف كىذا فيما يصح بيعو مف االمكاؿ لذا ذكر المنفعة
كجعميا ماالن في عقد االجارة عند تعريفو لبلجارة بقكلو (عقد يقتضي تمميؾ منفعة
خاصة بعكض معمكـ)(ْ) ،كقد عرؼ الشيخ حسيف كاشؼ الغطاء الماؿ (بأنو كؿ
مالو قيمة في عرؼ الناس)

(ٓ )

كىك بيذا التعريؼ يشمؿ االعياف كالمنافع كالحقكؽ

مثؿ حؽ التأليؼ كحؽ براءة االختراع كغيرىا مف الحقكؽ المستجدة فيي بمثابة أفكار
ألصحابيا فتعد مشمكلة بصفة المالية ،ثـ اف عند فقياء االمامية اف كؿ ماؿ
مضمكف كليس كؿ مضمكف ماال كأرش الجنايات عمى االطراؼ كارش البكارة كبما

( ُ)

المكافقات في اصكؿ االحكاـ ،ابراىيـ بف مكسى الشاطبي المالكي ،تح :عبد اهلل د ارزة ،ط

(ِ)

أنظر  -مطالب النيي في شرح غاية المنتيى ،الشيخ مصطفى بف سعد السيكطي الدمشقي،

(دار المعرفة ،بيركت):،

المكتب االسبلمي -بيركت،طِ (ُُْٓىػُْٗٗ-ـ)ُِ/ّ :،

دقائؽ اكلى النيى بشرح المنتيى المعركؼ (شرح منتيى االرادات) منصكر بف يكنس ادريس

الييكدم ،عالـ الكتب -بيركت ،طُُُْْ( ،ىػُّٗٗ -ـ).ٕ/ِ :،
(ّ)

تذكرة الفقياء ،الحسف بف يكسؼ بف المطير المعركؼ بالحممي (تِٕٔىػ) ،مطبعة النجؼ-

النجؼ ،ط(ُُّْىػُٗٓٓ -ـ).ُٗ/ٕ ،
(ْ)
(ٓ)

المصدر السابؽ نفسو.ِٖٔ/ِ ،

تحرير المجمة  ،الشيخ محمد حسيف كاشؼ الغطاء،
ُٗٓ
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(ُ)

اف المنافع مضمكنة فتعد عندىـ مف االمكاؿ  ،كنخمص مف ىذا اف معيار المالية
عندىـ ككف الشيء مباحا بو شرعان كلو اثر في االنتفاع عند العقبلء فمـ تكف العينية
معيا انر لممالية فشمؿ الماؿ بيذا المعيار االعياف كالمنافع كبعض الحقكؽ(ِ).
كمما سبؽ عرضو يمكف اف يستفاد مف اف معيار المالية عند الشافعية ككف
الشيء مباحان شرعان متقكمان عند االتبلؼ كلو أثره عند االنتفاع فيشمؿ الماؿ بيذا
المعيار لدييـ االعياف كالمنافع كبعض الحقكؽ اما معيار الماؿ عند المالكية فيك
ككف الشيء محبلن لمممؾ كتدخؿ تحتو االعياف كالمنافع ألنو يقع عمييا الممؾ كىذا
المعيار يقتضي صدؽ المالية عمى حبة الخردؿ مثبلن عمى قمتيا ألنيا مممككة ،مع
ال ،كلذلؾ ال يضمف الغاصب أذا أتمفيا كاف كجب ردىا ألف
اف العرؼ ال يعدىا ما ن
المالؾ يستبدييا كال يجكز مزاحمتو عمييا كىذه خصائص الممكية كليست خصائص
المالية.
كاما الحنابمة فبتعريفيـ ىذا لمماؿ تككف المنافع كبعض الحقكؽ امكاالن كقد
اخرج قكلو (منفعة مباحة) ما ال يباح شرعان كالخمكر كالخنزير ...الخ فيذه ليست
ماالن عندىـ اال اف استمتاع الزكج بزكجو ليس بماؿ مع انو داخؿ في التعريؼ.
اما معيار الماؿ عند الحنفية فككف الشيء مدخ انر كمحر انز كيميؿ اليو الطبع.
كبذلؾ يتفؽ جميكر الفقياء عمى اف معيار المالية ىي االعياف كالمنافع
كبعض الحقكؽ كيختمؼ عنيـ المالكية ككف الحقكؽ ليس معيار لمماؿ كال يرل
االمامية اف العينية معيا انر لمماؿ كيختمفكف عف المالكية ككف الشيء لو قيمة في
(ُ )

الماؿ المثمي كالقيمي ،د.عباس كاشؼ الغطاء ،مؤسسة كاشؼ الغطاء -النجؼ،طِ

(َُُِّّْْ -ـ)ُّ :،
(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.ِّ:،
َُٔ
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عرؼ الناس اال انيـ يتفقكف مع الشافعية في ككف الشيء مباحان كلو اثره عند االنتفاع
بو.
اال اف الحنفية يختمفكف عف الجميكر مف حيث انيـ ال يعدكف ما تسارع اليو
الفساد ماالن مع انو ماؿ عند الجميكر كالفكاكو كالخضركات كالبقكؿ ..الخ ككذا ال
يعدكف ما ينفر منو الطبع ماالن كاألدكية المرة كالسـ مع انو ماالن عند الجميكر.
كال يعد بعض المباحات الطبيعية كالطير في اليكاء كالسمؾ في الماء
كالكحكش في البرارم كاالشجار في الغابات ماالن قبؿ االحراز ،ففمسفة الماؿ في
المنظكر االسبلمي تنبني عمى حقيقة التصكر لمماؿ كالممكية في الكجكد مرتبطة
بغاية كجكد الماؿ ،فتنطمؽ ىذه الفمسفة مف حقيقة مفادىا اف الماؿ ىك ممؾ هلل
كىـ ِّمف م ً
اؿ الم ًو ال ًذم آتىا يك ٍـ)
(كآتي ي
سبحانو بنص قمو تعالى ى
(آم ينكا بًالم ًو كرسكلً ًو كأ ً
لو في ىذا الماؿ بحقيقة القرآف في قكلو تعالى ً
ىنفقيكا ًمما ىج ىعمى يكـ
ىى ي ى
ُّمستى ٍخمى ًفيف ًف ً
يو)(ِ)  ،فأصؿ ممؾ الماؿ هلل تعالى كليس لبلنساف سكل التصرؼ فيما
ى
ٍ
(كالى تي ٍؤتيكٍا السُّفىيىاء أ ٍىم ىكالى يك يـ التًي
استخمفو فيو كجعمو قكام نا ليذه الحياة لقكلو تعالى  :ى
ىج ىع ىؿ المٌوي لى يك ٍـ ًقىيامان)(ّ) ،ككما يرل القرآف الكريـ اف الماؿ نعمة مف نعـ اهلل الدالة
(ُ)

كجعؿ االنساف مستخمفان

ضاالٌن فىيى ىدل
عمى رحمتو كيؤكد ذلؾ قكلو تعالى (أىلى ٍـ ىي ًج ٍد ىؾ ىي ًتيمان فى ىآكل ىكىك ىج ىد ى
ؾ ى
(ْ )
ً
ب
ىكىك ىج ىد ىؾ ىعائًبلن فىأ ٍ
ىغىنى)  ،كما سمى الماؿ خير في القرآف قاؿ اهلل تعالى  ( :يكت ى
صيةي لً ٍمكالً ىد ٍي ًف كاأل ٍقربًيف بًا ٍلمعر ً
ؾ ىخ ٍي انر ا ٍلك ً
كؼ
ت إًف تىىر ى
ىح ىد يك يـ ا ٍل ىم ٍك ي
ض ىر أ ى
ىعمى ٍي يك ٍـ إً ىذا ىح ى
ى ى ى ى ٍي
ى
ى

(ُ)

سكرة النكر ،آية ّّ

(ِ)

سكرة الحديد،آية ٕ

(ْ)

سكرة الضحى ،آية ٕ

(ّ)

سكرة النساء ،آية ٓ

ُُٔ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى

ً
يف)
ىحقٌان ىعمىى ا ٍل يمتق ى
جج

(ُ)

كبما اف الماؿ جعمو اهلل قكامان لمعيشة االنساف كجعمو خي انر لو

ً
يف
كنعمة مف نعمو فينبغي اف نحافظ عميو كال نضيعو اذ قاؿ تعالى  :ى
(يا أُّىييىا الذ ى
ىج وؿ ُّم ىس ًّمى فىا ٍكتييبكهي)(ِ)اذ يؤكد ضركرة حفظ الماؿ كرعايتو
آم ينكٍا إً ىذا تى ىد ىاينتيـ بً ىد ٍي وف إًلىى أ ى
ى
كعدـ تضييعو مف خبلؿ كتابة الديف كاالستشياد بالشيكد كاخذ الرىاف كما نيى

النبي(ص) عف إضاعة الماؿ الذم استخمؼ اهلل االنساف فيو فعف المغيرة بف شعبو
عف النبي قكلو (اف اهلل نيى عف ثبلث قيؿ كقاؿ ،ككثرة السؤاؿ ،كأضاعة الماؿ)

(ّ)

فأضاعة الماؿ التي نيى عنيا االسبلـ تعني صرفو بطريقة عقبلنية كفي كجكه امر
اهلل بيا كبطرؽ تؤدم الى استمرار الماؿ كنمائو ألنو ممؾ هلل كما كاف ممكان هلل فيك
ثابت ال يزكؿ كعدـ ازالتو تتـ مف خبلؿ ضكابط معينة امر اهلل بيا ،فقد نيى عف
ً ً
ً
يف ىك ٍاب ىف
(كآت ىذا ا ٍلقي ٍرىبى ىحقوي ىكا ٍلم ٍسك ى
التبذير في الماؿ في قكلو ى
تىٍب ًذي انر)(ْ) ،ككذا نيى عف االسراؼ في الماؿ في المباحات في قكلو

السبً ً
ال تيىب ِّذ ٍر
يؿ ىك ى
آد ىـ يخ يذكٍا
(يا ىبنًي ى
ى

ند يك ِّؿ ىم ٍس ًج ود ك يكميكٍا ىكا ٍش ىريبكٍا ىكالى تي ٍس ًرفيكٍا إًنوي الى يي ًح ُّ
يف)(ٓ) ،ككذلؾ امر
ًز ىينتى يك ٍـ ًع ى
ب ا ٍل يم ٍس ًرًف ى
اهلل سبحانو بالقصد في االنفاؽ بقكلو ً
اف
يف ًإ ىذا أىنفىقيكا لى ٍـ يي ٍس ًرفيكا ىكلى ٍـ ىي ٍقتييركا ىك ىك ى
(كالذ ى
ى
ؾ قى ىكامان)(ٔ).
ىب ٍي ىف ىذلً ى
خكلو اهلل
عمى ضكء ما سبؽ عرضو عف فمسفة الماؿ يتضح اف الماؿ الذم ٌ

االنساف تممكو كاالنتفاع بو يحتاج الى ادارة بطبيعة الحاؿ كيقصد بأدارة الماؿ
(ُ)

سكرة البقرة ،آية َُٖ

(ّ)

صحيح البخارم ،رقـ الحدم (ُْٕٕ) كركم الحديث عف ابك ىريرة كرجالو رجاؿ الصحيح

(ْ)

سكرة االسراء ،آية ِٔ

(ٔ)

سكرة الفرقاف ،آية ٕٔ

(ِ)

سكرة البقرة ،آية ِِٖ

كما جاء ذلؾ في مجمع الزكائد لمييثمي ،مصدر سابؽَّٓ/ُ،

(ٓ)

سكرة االعراؼ ،آية ُّ

ُِٔ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

التخطيط كالتنظيـ كاستثمار كتكظيؼ المكارد المالية بالشكؿ الذم يحافظ عمى الماؿ
كيساىـ في تنميتو كتحقيؽ المنافع .كىذا يعني اف ادارة الماؿ في االسبلـ تخضع الى
تخطيط كتنظيـ كليا كظائؼ كتنمية يقكـ بيا الخميفة (االنساف) الذم ممكو اهلل حؽ
االنتفاع بو اما االدارة المالية في المفيكـ الحديث فيي عممية اتخاذ الق اررات التي
تتعمؽ بالتخطيط كاالستعماؿ لبلمكاؿ بطريقة تمكف مف تحقيؽ االىداؼ المطمكبة
لممنشآت كتشمؿ ىذه العممية التقكيـ لممكجكدات كالمطمكبات كحؽ الممكية

(ُ )

كىذا

يعني اف االدارة المالية عبارة عف نشاط ذىني يختص بعممية التخطيط كالتنظيـ
كالمتابعة لحركتي الدخكؿ كالخركج لبلمكاؿ الحالية كالمرتقبة مف كالى المنظمة كما
يتضح مف التعريؼ اف الفمسفة التي تقكـ عمييا االدارة المالية ىي تعظيـ تدفؽ الماؿ
داخؿ المنظمة بحيث يككف اكبر مف الماؿ المتدفؽ خارج المنظمة .كفي المفيكـ
االسبلمي كالحديث اتفاؽ كافتراؽ فأما االتفاؽ فأف االسبلـ كما ال حظنا مف
التكجييات القرآنية يؤكد عمى اف ال يترؾ الماؿ سدل كيراقب االنساف نفسو في كجكه
صرؼ الماؿ كمتابعتو بالتخطيط كالتنظيـ.
اما االفتراؽ فأف المدخكالت المالية يجب اف تككف بطريقة شرعية كليس كؿ
االمكاؿ تعد ماالن في نظر االسبلـ ،فيناؾ محددات لمتعامؿ مع الماؿ المشركع التي
يجب تنميتو ألعمار االرض كحياة االنساف.

(ُ )

أنظر االدارة المالية ،محمد عمي ابراىيـ العامرم ،ك ازرة التعميـ العالي ،جامعة بغداد ،كمية

االدارة كاالقتصاد ،ط(ََُِـ)ُ :،

 مبادئ االدارة مع التركيز عمى ادارة االعماؿ ،د .خميؿ محمد حسف الشماع ،دار السيرة-عماف ،طُِْٕٓ( ،ىػََِٕ -ـ)ََْ ،ُٔ:،

 االدارة المالية ،ترجمة كاعداد محمكد فتكح كآخركف ،شعاع -الرباط ،طََُُِ ،ـُ:،ُّٔ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

املطهب انثاني
بيج املال املفهىو احلديث واملقىماث
بيت الماؿ مصطمح يستعمؿ في النظاـ االقتصادم االسبلمي في إدارة امكاؿ
الدكلة كلو خصكصية تنطمؽ مف طبيعة نظاـ الحكـ في االسبلـ ،كىك مفيكـ مركب
كلمكقكؼ عمى مفيكمو نعرؼ كؿ جزء لغة كاصطبلحان.
اما بيت لغة :فيعني المسكف كجمعو بيكت ،كأبيات ،كبيت البيت :بناه ،كبيت الشيء
(ُ)

آياتو كعممو ليبلن كدبره ليبلن

كبيت في االصطبلح ال يخرج عف معناه المغكم.

اما بيت الماؿ في االصطبلح فقد كردت فيو عدة تعريفات سنعرضيا كاآلتي
فقد عرفو صاحب االحكاـ السمطانية عمى انو ( الجية التي تستحؽ كؿ ماؿ ال
(ِ)

يتعيف مالكو مف المسمميف كيجب عمييا كؿ حؽ يستحقو المسمميف

كبعبارة اخرل

يعني الجية التي تستحقو قبض االمكاؿ العامة كجب عمييا اشباع الحاجة العامة.
كمنيـ مف عرفو عمى انو (المكاف الذم يضـ االمكاؿ المتجمعة مف الزكاة
كالمغانـ كالخراج لتككف تحت يد الخميفة اك الكالي يضعيا فيما امر اهلل بو اف تكضع
(ّ)

بما يصمح شؤكف االمة في السمـ كالحرب)

بينما ذىب اخر الى تعريفو عمى انو

(المؤسسة التي قامت باالشراؼ عمى ما يرد مف االمكاؿ كما يخرج منيا في اكجو

(ُ)
(ِ )

المصباح المنير ،احمد بف محمد بف عمي المقرم الفيكمي ،مصدر سابؽ.ٖٔ/ُ :،

االحكاـ السمطانية ،ابك الحسف عميث بف محمد بف حبيب الماكردم ،مكتبة اسد لمثقافة -

حماه.ِْٗ/ُ :،
(ّ)

السياسة المالية في االسبلـ ،عبد الكريـ الخطيب ،دار المعرفة  -بيركت ،طِ (ُّٓٗىػ -

ُٕٓٗـ.ْٖ :،

ُْٔ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

(ُ)

النفقات المختمفة)  ،كيتضمف بيت الماؿ معنى آخر لدل صاحب االحكاـ السمطانية
كىك (الشخصية المعنكية المستقمة التي بيا حقكؽ معينة كعمييا التزامات محددة)

(ِ)

فالتعريؼ االكؿ قاصر كقد استعمؿ (كؿ ماال يتعيف) كيغني عنو كممة (الماؿ
العاـ) كىك لفظ عصرم
كاما التعريؼ الثاني فذكر ميمات الخميفة في التصرؼ كىك ال يرجع الى
ماىية بيت الماؿ فذكر الخميفة فيو اجنبي.
كاما التعريؼ الثالث فأىتـ بذكر االشراؼ عمى االمكاؿ مف دكف االىتماـ
عرؼ بذكر صفة مف الصفات التي تميز بيت
بذات بيت الماؿ كصفاتو أم أنو ٌ
يعرفنا بماىية بيت الماؿ.
الماؿ كلكنو ال ٌ

كاما التعريؼ الرابع فيحسب لو ذكر الشخصية المعنكية لكنو تعريؼ قاصر
مشترؾ بيف كثير مف المؤسسات فكثير مف المؤسسات ليا حقكؽ معينة كعمييا
التزامات كىي كؿ مؤسسات الدكلة كالكقؼ كالمستشفيات كالديكاف كغيره.
كيمكف لمباحثة اف تعرؼ بيت الماؿ بتعريؼ ٌيبيف ماىية بيت الماؿ كصفاتو

المميزة لو كيجمع كؿ مزايا ما سبؽ كاكثر بتعريؼ جامع مانع فنقكؿ ىك الشخصية
االعتبارية التي تممؾ الماؿ العاـ لممسمميف مف النقكد كالعركض كاالراضي كليا ذمة
مالية تثبت بيا الحقكؽ لو كعميو كترفع الدعكل منو كاليو.
كلـ نذكر حؽ التصرؼ ألنو مف شأف االماـ كرئيس الدكلة كليس مف تعريؼ
كماىية بيت الماؿ.
( ُ)

الرقابة عمى الماؿ العاـ في االقتصاد االسبلمي ،شادم أنكر كريـ الشككي ،دار النفائس-

(ِ)

االحكاـ السمطانية ،ابك الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماكردم ،مصدر سابؽ.ِْٗ/ُ :،

االردف ،طُ(ُّّْىػُِ-ِ -ـ)ُّٗ :،

ُٓٔ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

فالشخصية االعتبارية جنس كبقية االحت ارزات مميزات بيا يككف الحد جامعان مانعان كال
ش ؾ اف ىذا مصطمح اسبلمي لـ تعرفو الجاىمية فما كاف في المجتمع الجاىمي دكلة
(ُ)

قائمة يقكـ عمييا حاكـ تكضع في يده امكاؿ عامة ينفؽ في شؤكف المجتمع

كليس

بعمـ عمى كجو التحديد اليكـ الذم كلد فيو (بيت الماؿ االسبلمي) كلكنا نستطيع اف
نقطع بأنو لـ يكلد اال بعد اليجرة

(ِ)

كىك احد مؤسسات المجتمع المالية

(ّ)

كمسؤكلية

المكارد المالية في االسبلـ مف اختصاصو كىك يقابؿ في التأريخ المعاصر كممات
متعددة كك ازرة المالية اك ك ازرة الخزانة
المالية

(ٓ )

(ْ )

كصاحب بيت الماؿ يقكـ بميمة كزير

ككاف بيت الماؿ احد الدكاكيف العظيمة االىمية في الدكلة االسبلمية

(ٔ )

حتى سمي بالديكاف السامي؛ ألنو ( ألنو اصؿ الدكاكيف كمرجعيا اليو (ٕ )) كمف
األ سباب التي استدعت نشأة بيت الماؿ ىك ضبط ايرادات كنفقات الدكلة االسبلمية
كمحاسبة القائميف عمى امر ىذه االمكاؿ

(ٖ )

كلـ يقـ لو كجكد في العيد االسبلمي

االكؿ ام في مكة قبؿ تحكؿ الرسكؿ عنيا الى دار ىجرتو(ٗ).ككانت اكؿ ثركة كبيرة
(ُ)

السياسة المالية في االسبلـ ،عبد الكريـ الخطيب ،مصدر سابؽ.ْٖ :،

(ّ)

فقو المكارد لبيت الماؿ ،عامر محمد نزار جمعكط ،مجمكعة دار أبي الفداء العالمية  -حماه،

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.َٓ :،

ط (ُُّْىػََُِ -ـ).َُ :،
(ْ)
(ٓ)

المصدر السابؽ نفسو .ِٔ :،
أنظر  -النظـ االسبلمية ،حسف ابراىيـ ،القاىرة ،ط (ُّٗٗىػ) .ِٔٓ :،

 تأريخ الحضارة االسبلمية كالفكر االسبلمي ،شمبي ابك زيد ،القاىرة ،طُّْٗٔ( ،ـ.ُّّ :،(ٔ )

بيت الماؿ نشأتو كتطكره  ،خكلة شاكر الدجيمي ،مطبعة ك ازرة االكقاؼ  -بغداد،

ط(ُّٔٗىػُٕٗٔ -ـ)ُّ :،
(ٕ)

أثار االكؿ في ترتيب الدكؿ ،حسف عبد اهلل ،بكالؽ،ط (ُِٓٗىػ).ْٕ :،

(ٖ )

السياسة االقتصادية في أطار النظاـ االسبلمي ،د.منذر قحؼ ،المعيد االسبلمي لمبحكث

(ٗ)

السياسة المالية في االسبلـ ،عبد الكريـ الخطيب ،مصدر سابؽ.ْٓ -ّٓ ،ِٓ :،

كالتطكير -.البنؾ االسبلمي ،طُ(ُُْٖقُٕٗٗ-ـ) .ْٓٔ:،/

ُٔٔ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

تقع في يد المسمميف كييتـ بيا الرسكؿ الكريـ (صمى اهلل عميو كآلو سمـ) ،كينظر في
كضع نظا ـ ليا يحدد الكجكه التي تنفؽ فييا ىي غزكة بدر فأف الذم يجمع يذىب
ليكمو في كجكىو التي راىا الرسكؿ الكريـ كىكذا جرل االمر في الغزركات التي تمت
في عيد النبي كؿ مغنـ يجيء يذىب لحينو كلـ يبؽ شيء يستحؽ اف يمسؾ كيكضع
في بيت ماؿ ككما كاف الرسكؿ يقسـ الماؿ بيف المسمميف في المسجد(ُ) ،كىذا يعني
اف النبي كاف ال يبقي شيء مف االمكاؿ الخاصة بالمسمميف تحت يده اك في المسجد
بؿ يقكـ فكر مجيئو بتكزيعو كىذه قاعدة اساسية في ايصاؿ الحؽ الكاجب عمى بيت
الماؿ لممسمميف كبالتالي لـ تكف ىناؾ حاجة لكجكد مكاف مخصص لحفظ ىذه
االمكاؿ.
كعندما كثر الماؿ في آخر عيد ابي بكر الصديؽ جعؿ مف داره مكانان لتجمع
بيت الماؿ كحفظو مع انو كاف ينفؽ ساعة كركده ما استطاع الى ذلؾ سبيبل
(ّ)

كيعتبر الخميفة عمر بف الخطاب اكؿ مف نظـ بيت الماؿ عمى نطاؽ كاسع

(ِ )

اما

عكامؿ تأسيس بيت الماؿ ىي(ْ):
ُ .قياـ الدكلة االسبلمية كبداية التنظيـ المالي.
ِ .تكسيع الفتكحات االسبلمية كتدفؽ الثركات مف الكاليات إذ تـ االستيبلء عمى اكثر
اقاليـ الفرس كالمغرب كمصر كافريقيا مف االقاليـ الركمية.

(ُ)

السياسة المالية في االسبلـ ،عبد الكريـ الخطيب ،مصدر سابؽ.ْٓ-ّٓ : ،

(ِ)

مدخؿ لمفكر االقتصادم في االسبلـ ،د .سعيد سعد مرطاف ،مؤسسة الرسالة  -سكريا ،طُ

(ّ )

النفقات العامة في االسبلـ يكسؼ ابراىيـ يكسؼ ،النفقات العامة في االسبلـ ،دارسة ،دا

(َُْٔىػُٖٗٔ -ـ).ُْٖ :،

الكتاب الجامعي ،ط (َُٖٗـ).ُْٓ :،
(ْ)

بيت الماؿ نشأتو كتطكره ،خكلو شاكر الدجيمي ،مصدر سابؽ.ِٕ ،ِٓ ،ُٔ :،
ُٕٔ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

ّ  .تأثر المسمميف بالتنظيمات المالية في الدكؿ المفتكحة اما بخصكص مكارد بيت
الماؿ فيي كثيرة كمتنكعة في القديـ كالحديث فقد جاء في المكسكعة الفقيية في مكارد
بيت الماؿ(ُ):
ُ .الزكاة بأنكاعيا التي يأخذىا اإلماـ سكاء أزكاة امكاؿ ظاىرة كانت اـ باطنة مف
السكائـ كالزركع كالنقكد كالعرض.
ِ .خمس الغنائـ المنقكلة ىي كؿ ماؿ اخذ مف الكفار بالقتاؿ.
ّ .خمس الخارج مف االرض مف المعادف مف الذىب كالفضة كالحديد كغيرىا.
ْ .خمس الركاز (الكنكز) ىي كؿ ماؿ دفف بفعؿ االنساف كالمراد ىنا كنكز اىؿ
الجاىمية كالكفر.
ٓ .الفيء :كىك كؿ منقكؿ اخذ مف الكفار بغير قتاؿ كالفيء انكاع:
أ -ما جبل عنو الكفار خكفان مف المسمميف مف االراضي.
ب -ما ترككه كجمك عنو مف المنقكالت.
ج -الجزية
د -عشكر اىؿ الذمة كىي ضريبة تؤخذ منيـ عف امكاليـ التي يترددكف بيا متاجريف
الى دار الحرب.
ىػ -ما صكلح عميو الحربيكف مف ماؿ يؤدكنو الى المسمميف.
ك -ماؿ الذمي اف مات كال كارث لو كما فضؿ عف كارثو مف مالو.
(ُ )

المكسكعة الفقيية الككيتية ،ك ازرة االكقاؼ كالشؤكف االسبلمية ،مصدر سابؽ-ِْٓ /ٖ :،

ِْٖ.

ُٖٔ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

ز -االراضي المفتكحة بالقتاؿ كىي االراضي الزراعية عند مف يرل عدـ تقسيميا.
ٓ .غبلت اراضي بيت الماؿ كامبلكو كنتاج المتاجرة كالمعاممة.
ٔ .اليبات كالتبرعات كالكصايا التي تقدـ لبيت الماؿ لمجياد كمف المصالح العامة.
ٕ .االمكاؿ الضائعة عمى الرعية لمصمحتيـ.
ٖ .الضرائب المكظفة عمى الرعية لمصمحتيـ.
كعمى مقتضى ما تـ عرضو مف مكارد بيت الماؿ يمكف تقسيـ بيت الماؿ الى عدة
اقساـ استنادان الى مصادر االمكاؿ كاكجو انفاقيا ،كىذه االقساـ تضـ:
ُ .بيت ماؿ الزكاة :كيشمؿ جميع انكاع الزكاة
ِ .بيت ماؿ االخماس :كيشمؿ خمس الغنائـ ،خمس المعادف ،كخمس المستخرج مف
البحار.
ّ  .بيت ماؿ الفيء :كيضـ الخراج ،الجزية ،العشكر عمى غير المسمميف كالضرائب
متى كجدت.
ْ  .بيت ماؿ الضكائع كىذا يحكم كؿ ما ال يعرؼ لو مالؾ اك كراث كمما تتميز بو
ىذه االدارة ىك انو جعؿ لكؿ قسـ مف بيت الماؿ مكارد كمصارؼ معينة كمحددة
بالكتاب كالسنة كاالجتياد كما يتميز بيت الماؿ بالبلمركزية حيث جعؿ في كؿ كالية
بيت ماؿ محمي يتكلى جميع المياـ في كاليتو كجباية المكارد كانفاقيا اضافة الى
االنفاؽ عمى الجند كالكالة كغيرىـ كيع ٌد بيت الماؿ المحمي حمقة مكممة لبيت الماؿ
المركزم ،كما يمكف تحكيؿ االمكاؿ مف المركزم الى المحمي حسب ما تقتضيو
الحاجة كتمميو الظركؼ كايضان ما يميز بيت الماؿ االسبلمي ىك استقبللية كانفصاؿ

ُٗٔ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

امكالو عف امكاؿ كلي االمر (إف كجدت)

(ُ)

كىذا يعني اف بيت الماؿ المركزم بمثابة

البنؾ المركزم في الرقابة المالية عمى جميع اقساـ بيت الماؿ كاكجو الصرؼ ليذه
االمكاؿ كالمدخكالت كالتي ترد اليو مف جميع أنحاء الببلد االسبلمية حيث تحفظ فيو
كتصرؼ منو في شؤكف الدكلة المختمفة ككاف يعمؿ في ىذه المؤسسة المالية الكثير
مف المكظفيف الذيف يديركف شؤكنيا المالية مف صرؼ كتنظيـ في سجبلت ترفع الى
جيات عميا لمراجعتيا كمحاسبة المسؤكليف (كلغرض االستزادة يراجع في مضانيا)

(ِ)

كلبيت الماؿ جياز ادارم متكامؿ يمكف عرضو كما يأتي(ّ):
الجياز االدارم لبيت الماؿ
ُ .كزير بيت الماؿ :يختص في امكر بيت الماؿ العامة.
ِ .ناظر بيت الماؿ :ينفذ تكصيات الكزير كيرفع اليو تقارير عف حركة االمكاؿ.
ّ .كاتب بيت الماؿ :يشرؼ عمى تسجيؿ معامبلت بيت الماؿ كفقان لتكصيات
الناظر.
ْ .شاىد بيت الماؿ يختص بالشيادة عمى متعمقات بيت الماؿ نفيان كاثباتان.
ٓ .المستكفي :يختص بضبط متعمقات ديكاف بيت الماؿ.
ٔ .عامؿ بيت الماؿ :يختص بكتابة حسابات بيت الماؿ كتنظيميا.

(ُ)
(ِ)
(ّ )

مدخؿ لمفكر االقتصادم في االسبلـ ،د .سعيد سعد مرطاف ،مصدر سابؽ.ُْٗ :،
يراجع تأريخ الطبرم ،ابك جعفر محمد بف جرير الطبرم ،مصدر سابؽُٕ/َُ ،

بحث الرقابة عمى االداء العيد االسبلمي ،د.محاسب حسيف شحاتو ،جامعة القاىرة -كمية

التجارة :،ت ٕٓٔ-

َُٕ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

ٕ  .الصرؼ :يختص بقبض كصرؼ بيت الماؿ كىكذا يتضح اف الفكر االسبلمي قد
طبؽ مبدأ المحاسبة منذ اكثر مف ََُْ عاـ مما يعني انو سبؽ االنظمة المالية في
االدارة المالية كالمحاسبة كالرقابة عمى الماؿ.

ُُٕ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

املطهب انثانث
آراء االماو عهي يف فهسفت املال وإدراحه
إف فمسفة الماؿ التي اعتقدىا اإلماـ عمي( )كاألسس التي اتبعيا
ٌ

كممارساتو التطبيقية في إدارة الماؿ كبيت الماؿ جعمت مف عيده في الخبلفة خاليان
مف الفقراء كالمتسكليف كجعمت االمكاؿ تدر عمى بيت الماؿ بكثرة اذ انطمقت فمسفتو

لمماؿ مف المنظكر االسبلمي الذم قدمناه في المطمب االكؿ مف ىذا المبحث في
حقيقة ممكية الماؿ هلل ،كىذا ما تردد في اكثر مف مكضكع في خطب اإلماـ ()
فعندما القى مبدأ التفاضؿ كأعمف مبدأ المساكاة خفت اليو جمكع مف الصحابة تطالبو
لسكيت بينيـ فكيؼ كالماؿ
بالعدكؿ عف سياستو فأجابيـ بقكلو (لك كاف الماؿ مالي
ي

ماؿ اهلل)(ُ) ،كالتزامان بيذه العقيدة فقد قسـ الماؿ كما في القرآف الكريـ الى اربعة اقساـ
ىي(ِ):
ُ .امكاؿ المسمميف كالتي تقسـ بيف الفرائض كالكرثة
ِ .الفيء كيقسـ عمى مستحقيو.
ّ .الخمس كقد كضعو اهلل حيث كضعو(ّ).
ْ .كالصدقات كقد جعميا اهلل حيث جعميا(ْ).

(ُ)
(ِ)

شرح نيج الببلغة ،لمشيخ محمد عبدة ،ط(دار المعرفة ،بيركت)ٕ/ُ :

االتجاىات الفكرية عند اإلماـ عمي ( )د .رحيـ محمد سالـ ،مركز الشييديف الصدريف،

بغداد ،طََُِٕ( ،ـ).ّٔٓ :،

(ّ)
(ْ)

شرح نيج الببلغة ،الشيخ محمد عبده ،مصدر سابؽٓ/ْ:،

المصدر السابؽ نفسو.

ُِٕ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

فمتى ما كضع ماؿ اهلل في مكاضعو االربعة التي رسميا القرآف كأكد عمييا اإلماـ
عمي ( )تحققت الغاية مف كجكد الماؿ التي ارادىا اهلل لتحقيؽ مصمحة الفرد
كالجماعة.
أم اف احداث التكازف بيف مصمحة الفرد كالجماعة ال يتحقؽ اال مف خبلؿ
كضع الماؿ حيث كضعو القرآف كىك ما يعتقده اإلماـ ( )كقد حدد اإلماـ ()
القكاعد لمعرفة الماؿ الشرعي كرسـ الطريؽ لمكصكؿ اليو ككضع قكاعد لتممكو كانفاقو
كتنميتو ف خبلؿ ما يأتي عرضو:
فقد كضع عبلجات كقائية تمنع خطكرة الترؼ كاالسراؼ كالتبذير كتبديد
االمكاؿ كخطكرتيا عمى االنساف كالبيئة كمجريات الحياة االقتصادية كاالجتماعية.
كيظير العبلج الكقائي في نيج الببلغة كفيما اثر مف قكلو اإلماـ ()
(تٌدؿ االمرك لممقادير ،حتى تككف الحتؼ في التدبير)

(ُ)

كىنا فيو تقكيـ لسمكؾ االنساف نحك التعامؿ بالتدبير في الماؿ لحماية ذات
االنساف ،كما يحيط بو كتقكيـ سمككو كمنو السمكؾ االقتصادم حيث يقكؿ
اإلماـ(( )ال فقر مع حسف التدبير)

(ِ )

كىنا يقدـ االماـ عبلج كقائي لمحصكؿ

عمى االكتفاء بالماؿ كعدـ االسراؼ كالتبذير ،ألف المبذريف يفسدكف نظاـ معيشتيـ
باالسراؼ كيكفركف بالنعمة التي ينبغي حفظيا ككضعيا في مكضعيا كذلؾ باالعتداؿ
باالنفاؽ(ّ) ،كقد بدأ االماـ في اكؿ تسممو لمخبلفة بتطبيؽ منيجو ضد االسراؼ كىذا
يبدكا كاضحان في كتابو الى عاممو عمى اذربيجاف خميفة عبد اهلل بف عباس (اف
(ُ)
(ِ)
(ّ )

نيج الببلغة ،لبلماـ عمي ضبط نفسو ،د.صبحي ،مصدر سابؽْٕ:،
عزر الحكـ ،عبد الكاحد االحدم ،مصدر سابؽْْٖ/ُ :،

بحث االماـ عمي كنفحات مف سياستو ايمانية العامة ،د .رضا صاحب ،كمية االدارة

كاالقتصاد -جامعة الككفة:،

ُّٕ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

عممؾ ليس بطعمة لؾ كلكنو في عنقؾ امانة كانت مسترع لمف فكقؾ ليس لؾ اف
تقتات في رعية)(ُ) ،كفي كتاب لو الى زياد بف ابيو كاليو عمى البصرة يدعكه الى
ع االسراؼ مقتصدان اك اذكر في اليكـ غدان كامسؾ مف الماؿ بقدر
االقتصاد ( فد ٍ
ضركرتؾ كقدـ الفضؿ ليكـ حاجتؾ)(ِ).

كفي خطبة لو اشار عميو بعض أصحابو اف يميز في العطاء بيف المسمميف
(ّ)

قاؿ ... ( :كأف أعطاء الماؿ في غير حقو تبذير كاسراؼ)
الماؿ ما قضيت بو الحقكؽ)

(ْ)

كلو قكؿ آخر (أفضؿ

ام كضع الماؿ في مكضع حقو كىك قضاء الحقكؽ

الكاجبة فيو ،كلذا فيك ( )يقكؿ أبذؿ مالؾ في الحقكؽ

(ٓ)

كمما تقدـ عرضو مف

كتبو لكالتو كما أثر عنو مف أقكاؿ يتضح اف االماـ يدعي الى االقتصاد في الماؿ ال
االسراؼ (فدع االسراؼ مقتصدان) كذلؾ في كؿ االمكر كيتضح أيضان في كجكد
الجانب التخطيطي كالتنمكم لمماؿ كذلؾ لعدـ االقتصاد في اليكـ فقط كأنما يتعداه
الى الغد بقكلو (:كأذكر في اليكـ غدان) ،لذا فيك ( )يقكؿ (االقتصاد ينمي القميؿ
كاالسراؼ يفني الجزيؿ)

(ٔ )

مما يؤكد الجانب التخطيطي في ادارة الماؿ كقكلو

(االقتصاد نصؼ المؤنة كالتدبير نصؼ المعكنة)

(ٕ )

لذا اإلماـ ( )يممؾ نظرة

شمكلية لتنمية الماؿ كاالستفادة منو كتحقيؽ خبلفة اهلل سبحانو في استعمالو مف
خبلؿ االقتصاد كعدـ االسراؼ كالتبذير ككضعو حيث اراده اهلل اف يكضع مف
(ُ)

شرح نيج الببلغة ،محمد عبده ،مؤسسة العممية لممطبكعات -بيركت.ٔٓ/ْ ،

(ّ)

نيج الببلغ لبلماـ عمي ،ضبط نصبو ،د.صبحي ،مصدر سابؽ ،خطبة ُِٔ ،ٕ/ِ:،كانظر

(ِ)

شرح نيج الببلغة ،لمشيخ محمد عبده ،مصدر سابؽ.ُٗ/َّ ،

 -شرح نيج الببلغة ،محمد عبد ،مصدر سابؽ.ٕ/ِ :،

(ْ)

غرر الحكـ كدرر الكمـ ،عبد الكاحد االمدم ،تح :ميدم الرحابي ،مصدر سابؽ.ِْْ/ُ :،

(ٓ)

المصدر السابؽ نفسوَُْ :،

(ٕ)

المصدر السابؽ نفسو.ّٖ ،

(ٔ)

المصدر السابؽ نفسو.َّ ،

ُْٕ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

متعمقات الحقكؽ كغيرىا فيو قكلو (كامسؾ الماؿ بقدر ضركرتؾ كقدـ الفضؿ ليكـ
غدان) يدؿ داللة كاضحة كيؼ اف االماـ يؤكد عمى استخداـ استراتيجية التخطيط
كالتنمية كاالعتناء بمتطمبات الحاجات كاشباعيا ليس لؾ فقط بؿ لبلجياؿ القادمة
كىذا ما سنناقشو في فصؿ التنمية االقتصادية عند اإلماـ ( )كىذا قكؿ االماـ "
امسؾ"" ،مف الماؿ"  " ،بقدر"" ،ضركرتؾ" دقة النظرة االسبلمية لبلقتصاد كالمستقبؿ
كحماية االمكاؿ كالحقكؽ كبرمجة السمكؾ كعقمتنو كدقة محدداتو كاخبلقياتو الدنيكية
كاالخركية كما يحممو مف مضاميف التخطيط المبني عمى النظرة القصيرة االمد
كالطكيمة االمد.

(ُ)

كقد اكد اإلماـ ( )عمى ضركرة مراعاة المركنة كما يتطمب مف التكازف
العقبلني في أشباع الحاجات المتعددة كالمتجددة بقكلو (كف سمحان كال تكف مبذ انر ككف
مقدا انر كال تكف مقت انر) (ِ ) ،فقد خسر الجاىؿ استثمار الفرص في الدنيا كامتداداتيا
االخركية إذ تراه مفرطان ام مسرفان في العمؿ ام مقص انر في عممو كبيف االسراؼ
كالترؼ كالتبذير كالتقصير يضيع االنساف (ّ ) ،كىذا ما نراه كاضحان في قكؿ االماـ
(مف الفساد أضاعة الزاد كمفسد المعادة)

(ْ)

كبيذه العقبلنية كالتنظيـ في تكجيو الماؿ ككيفية تنميتو نراه يقسـ بيت الماؿ
الى ثبلثة اقساـ في نيج الببلغة أثناء خبلفتو(ٓ):
(ُ)

عمـ االقتصاد في نيج الببلغة ،ىاشـ ناصر المحنؾ ،دار أنباء،طُ (ُُٗٗـ)ُّّ:ُّْ :،

(ّ)

عمـ االقتصاد في نيج الببلغة ،ىاشـ حسيف ناصر المحنؾ.ُّٔ :،

(ِ)

(ْ )

نيج الببلغة اإلماـ عمي ( ،))ضبط نصو ،د .صبحي الصالح ،مصدر سابؽْْٕ ،

نيج الببلغة لئلماـ عمي (، ، )ضبط نصو،د .صبحي الصالح ،المصدر السابؽ:،

َِْ.
(ٓ )

فكر االماـ

سابؽ.ّّٔ:،

عمي كما يبدك في نيج الببلغة ،د .جميؿ منصكر العريض ،مصدر

ُٕٓ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

القسـ االكؿ :ديكاف الزكاة كىك مؤسسة مالية قائمة بذاتيا تختص بجمع الزكاة
ثـ تكزيعيا عمى مستحقييا بالعدؿ في جميع أرجاء الدكلة االسبلمية تحت اشراؼ
الخميفة كامكاؿ ىذا الديكاف ال يبقى منيا شيء لككنيا المنصكص عميو في القرآف
*

الكريـ

القسـ الثاني :ديكاف العطاء كىي مؤسسة قائمة بذاتيا ايضان استخدمت في
عيد الخميفة عمر بف الخطاب

(ُ)

كيدخؿ فيو اربعة اخماس كما يجبى مف الغنائـ كالفيء كتقسـ بيف الجند
بالسكية كىك ما كاف يتصرؼ فيو االماـ ( )بإعطاء كؿ ذم ح و
ؽ حقو بالعدؿ
بمكجب ما يدخؿ منو مف ماؿ كتمر كعسؿ كغيره مف الصناعات كجميع ما في ىذا
الديكاف ال تدخؿ ضمف الصرؼ عمى مشاريع الدكلة لذلؾ يقكـ االماـ بتقسيـ جميع
امكالو حتى ال يبقى منو شيء.
الثالث :بيت الماؿ :اك خزينة الدكلة كمف ميامو الصرؼ عمى ديكاف الجند
كما يتعمؽ بمشاريع الدكلة مف أصبلحات كاعمار كدفع مرتبات الكالة كالقضاة
كالعماؿ كغيرىـ مف مكظفي الدكاكيف كمصادر ىذا الديكاف خراج ما لـ يأخذه
المسممكف مف الكفار ال عنكة كال صمحان(ِ) ،باالضافة الى الخمس

(ّ)

الخامس مف ماؿ

*
ً
ًً
ات لًٍمفيقىراء كاٍلمس ً
الرقى ً
اك ً
يف ىكًفي
كبيي ٍـ ىكًفي ِّ
(إًن ىما الص ىدقى ي
يف ىعمىٍييىا ىكاٍل يم ىؤلفىة يقمي ي
اب ىكاٍل ىغ ًارًم ى
يف ىكاٍل ىعامم ى
ى ى ىى
ً
ً
ً
يؿ المٌ ًو ك ٍاب ًف السبً ً
سبً ً
يـ) [التكبة ]َٔ :
يؿ فى ًر ى
ى
يـ ىحك ه
يضةن ِّم ىف المٌو ىكالمٌوي ىعم ه
ى
(ُ)

راجع االمكاؿ ،ابك عبد القاسـ بف سبلـ الخركسي( ،ت ِْْىػ) دار الكتب العممية ،بيركت-

شرح نيج الببلغة ،ألبف ابي الحديد ،مصدر سابؽ.ٕٓ/ُِ ،

(ِ)

كىك ما ىرب عنو اىمو مف ماؿ كضياع كترككه مف غير قتاؿ ،أنظر كتاب الخراج ،يحيى بف

آدـ( ت َِّىػ) ،ط ،دار المعرفة -بيركت):،
(ّ)

ىنا يبلحظ اختبلؼ المذاىب االسبلمية في سيـ الرسكؿ (ص) مف الخمس بعد كفاتو فذىب

مف يقكؿ بميراث االنبياء الى انو مكركث عنو مصركؼ الى كرثتو كقاؿ ابك ثكر :يككف ممكان
ُٕٔ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

الفيء كالغنيمة كذلؾ بعد أقتطاع سيـ ذكم القربى كاليتامى كالمساكيف كأبف السبيؿ
اعمىمكٍا أىنما ىغنًمتيـ ِّمف ىشي وء فىأىف لًمٌ ًو يخمسوي كلًمرس ً
كؿ
يى ى ي
ٍ
بحسب ما كرد في قكلو تعالى ( ىك ٍ ي ى
ٍ
ً
ًً
يف ك ٍاب ًف السبً ً
يؿ)* ،كبيت الماؿ ىذا يمكف اف نطمؽ
ىكلذم ا ٍلقي ٍرىبى ىكا ٍلىيتى ى
امى ىكا ٍل ىم ىساك ً ى
عميو تجك از بك ازرة المالية(ُ) اما اىـ مكارد بيت الماؿ في عيد االماـ ( )فيي(ِ):
ُ .الزكاة اك الصدقة.
ِ .الجزية:
كىي فريضة مالية مكضكعة عمى الرؤكس كتؤخذ مع الكفر كتسقط بحدكث االسبلـ
كتجب عمى الرجاؿ االحرار(ّ).
ّ .الخراج كالعشر:
فالخراج ىك ما كضع عمى رقاب االرض مف حقكؽ تؤدم عنيا كالخراج يؤخذ عمى
الكفر كاالسبلـ بمعنى كاحد(ُ).
= لبلماـ بعده لقيامو بأمكر االمة مقامو كقاؿ ابك حنيفة :قد تسقط لمكتو كذىب الشافعي الى انو

يككف مصركفان في مصالح المسمميف كالسيـ الثاني سيـ ذكم القربى كعند الشافعي حقيـ ثابت،
أنظر االحكاـ السمطانية ،عمي بف محمد بف حبيب الماكردم ،دار الفكر -القاىرة  ،طُ

(ُّٖٗـ) .ُُُ ،َُُ :،كيتفؽ الشيعة االمامية مع كجية النظر القائمة بتكريث نصيب الرسكؿ

مف الخمس آلؿ بيتو أستنادان لقكؿ االماـ الصادؽ (الخمس لنا فريضة) ،أنظر كسائؿ الشيعة-
محمد بف الحسف الحر العاممي (تَُُْىػ) ،احياء التراث العربي -بيركت ،طٓ

(ُّٖٗـ) َّّٕ/ٔ:،كىـ اذ يقكلكف ذلؾ يعتقدكف بعثمة االماـ مما يجعمو يضع الماؿ في
صالح االسبلـ كاىمو.

*

سكرة االنفاؿ :آية ُْ.

(ُ)

فكر االماـ عمي يبدك في نيج الببلغة ،د .جميؿ منصكر العريض ،مصدر سابؽّّٔ :،

(ّ)

االحكاـ السمطانية ،لمماكردم ،مصدر سابؽُِٕ :،

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.ّٕٔ ،

ُٕٕ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

كالعشر :يكظؼ عمى االرض الميتة أذا ما أحياىا مسمـ بمدىا بالماء كتعيد تربتيا
كاستغبلؿ مكاردىا فأف االسبلـ يممكيا لو استنادا لقكؿ النبي (مف أحيا أرضان مكاتا
فيي لو)

(ِ)

ْ .التجارة كالصناعة :كألىمية التجارة في حياة األمة فقد أفرد ليا اإلماـ ()
مساحة مف فكره فيي باالضافة لما تكفره مف احتياجات الناس ناىيؾ عما تدره عمى
بيت الماؿ مف دخؿ يتمثؿ في جباية االسكاؽ التي يدفعيا التجار مقابؿ ما يجمبكنو
مف مؤف كبضائع الى الببلد

(ّ)

كقد افرد ليا اإلماـ في عيده لمالؾ األشتر نصكصان

بقكلو (ثـ استكصي بالتجار كذكم الصناعات كأ ً
كص بيـ خي انر) المقيـ منيـ
كالمضطرب بمالو كالمترفؽ ..الخ)(ْ).
كلككف الزكاة الركف الثالث في االسبلـ لقكؿ النبي االكرـ (بني االسبلـ عمى
خمس ،شيادة اف ال الو اال اهلل كأف محمدان عبده كرسكلو ،كأقاـ الصبلة كايناء الزكاء،
كحج البيت ،كصكـ رمضاف)(ٓ) ،فقد أعطى االماـ ( )لمزكاة مكانة ميمة جعمتو
يتتبع جمعيا مف المسمميف منذ بداية العممية حتى المحظة االخيرة مف تكزيعيا عمى
مستحقييا ،كما اف جمع الزكاة في فكر االماـ ( )يقكـ عمى دعامة أخبلقية متينة
تحكؿ بيف جامعييا كالقسرة في جبايتيا كىذا ما نراه كاضحان في قكلو لجامع الصدقات
مف عمالو يكصيو بتطبيؽ تمؾ االخبلؽ قائبلن لو اف يقكؿ ليـ( :عباد اهلل أرسمني
(ُ)

االحكاـ السمطانية ،لمماكردم ،مصدر سابؽ .ُِٕ-ُِْ ،

(ّ)

فكر االماـ عمي كما يبدكا في نيج الببلغة ،د.جميؿ منصكر العيض ،مصدر سابؽ-ّٓٗ:،

(ْ)

نيج الببلغة لؤلماـ عمي ،ضبط نصو  ،د .صبحي الصالح:،

(ِ)

المصدر نفسو.ُّٓ ،

َّٔ.

(ٓ)

ابك الحسف مسمـ ابف الحجاج القشيرم (ت ُِٔىػ) ،صحيح مسمـ ،ط (دار أحياء التراث:،

ُْٓ/

ُٖٕ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

اليكـ كلي اهلل كخميفتو ،آلخذ منكـ حؽ اهلل في امكالكـ ،فيؿ في امكالكـ مف حؽ
فتؤدكه الى كليو فأذا قاؿ قائؿ :ال فبل تراجعو كاف أنعـ لؾ فأنطمؽ معو)(ُ) ،كىنا ما
نبلحظو مف االماـ ()في كيفية ادارة تمؾ االمكاؿ كجبايتيا كذلؾ بتطبيؽ منظكمة
مف االخبلؽ مع المزكيف كألنيا مكرد كبير مف مكارد بيت الماؿ كينتظرىا مستحقييا
كاف االماـ ( )يتعامؿ معيـ بأخبلؽ عالية قائمة عمى الثقة بيف الجباة كالمزكيف
بقكلو (( )فأف قاؿ قائؿ :ال فبل تراجعو) كلـ يطمب االماـ ( )مف الجباة
التحقؽ مف ذلؾ ،بؿ انو اعتمد عمى صدؽ المزكى كأخبلص ايمانو بؿ اكثر مف ذلؾ
فمع المكافقة مف المزكى الذم يأخذ الزكاة مف امكالو كاف االماـ ( )يأمر عمالو
عمى الصدقات بعدـ استخداـ التعسؼ كاالرىاؽ قائبلن )( :في نفس الكتاب (فإذا
أتيتىيا فبل تدخؿ عمييا دخكؿ متسمط عميو كال عنيؼ)

(ِ)

كأيضان يكصييـ باستعماؿ

االخبلؽ حتى مع الماؿ المزكى مف الحيكانات بقكلو (كال تنفرف بييمة كال تفزعيا
كتسكء صاحبيا فييا)...

(ّ)

بؿ مع المكافقة عمى اداء الزكاة تعدتيا عدالتو المتناىية الى التخيير بقكلو في
نفس الكتاب (كاصدع الماؿ صدعيف ثـ خيره فأذا أختار فبل تعرض بما اختاره عمى
اف ذلؾ ال يعني القبكؿ مف الماؿ ما ال يتناسب كمصمحة الجماعة (مستحقي الزكاة)
اذ مف كاجب عامؿ الزكاة اف ال يقبؿ اال بما ىك صالح لمناس(ْ).
ثـ اذا اكتممت عممية جمع الزكاة في الكاليات التابعة لمدكلة االسبلمية كاستقرت
فكر عمى
االمكاؿ في بيكت الماؿ فعمى القائـ عمى بيت الماؿ اف يباشر بتكزيعيا ان
(ُ)

شرح نيج الببلغة ،محمد عبده ،مصدر سابؽِْ/ّ :،

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو

(ْ)

فكر االماـ عمي كما يبدك في نيج الببلغة ،د.جميؿ منصكر العريض ،مصدر سابؽّْٓ:،

(ّ)

المصدر نفسو

ُٕٗ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

مستحقييا كال يبقي منو شيئان اال ما ما زاد مف حاجة فقراء المنطقة التي جمعت منيا
ثـ يرسؿ ما تبقى الى عاصمة الدكلة االسبلمية ليقكـ

الخميفة بتقسيميا عمى

المستحقيف المذككريف في اآلية القرآنية الكريمة (ُ ) ،كىك أذ يدير االمكاؿ بيذا
التخطيط يؤدم الى احداث تكازف بيف الكاليات كميا كىذا ما يبدك كاضحان في كتاب
االماـ( )الى قثـ بف العباس عاممة عمى مكة القى فيو الضكء عمى الكيفية التي
كاف يدير بيا امكاؿ الزكاة بقكلو (أنظر إلى ما اجتمع عندؾ مف ماؿ فأخرجو إلى
مف قبمؾ مف ذكم العياؿ كالمجاعة مصيبا بو مكاضع الفاقة كالخبلت كما فضؿ مف
ذلؾ فأحممو الينا لنقسمو فيما قبمنا)(ِ) ،اما ما يرد الى بيت الماؿ مف الجزية فقد
كاف ضئيبلن تخمصان مف دفعيا فمـ يبؽ مف دافعييا االقمية مف الييكد كالمسيحيف فيما
عدا التغمبييف

(ّ )*

 ،كما يرد إلى بيت الماؿ مف الخراج فقد أنصب اىتماـ

اإلماـ( )عمى العامؿ اك الفبلح كمف ثـ عمى االرض التي يعممكف عمييا

(ْ )

كينظر االماـ الى مسألة ضعؼ الخراج مرده الى خراب االرض(ٓ) ،كىذا يؤدم إلى
قمة ما يرد مف الخراج الى بيت الماؿ .كما انو يؤكد عمى اتباع القكاعد االسبلمية في
استجبلء الخراج فقد نيى عف ضرب المسمـ اك الييكدم اك النصراني في درىـ مف
خراج(ٔ) ،كغيره مف القيـ التي اكصى بيا االماـ في عيده لمالؾ االشتر
(ُ)
(ِ)
(ّ)
*

(ُ)

في كيفية

سكرة التكبة ،آية َٔ
شرح نيج الببلغة ،ألبف ابي الحديد ،مصدر سابؽ ،الخطية ُِٕٖٔ/ُٖ :،

فكر االماـ عمي كما يبدك في نيج الببلغة ،د .جميؿ منصكر ،مصدر سابؽ.ّٓٔ،

صالح عمر بف الخطاب نصارل تغمب اف يضاعؼ عمييـ الزكاة عكضان عف الجزية شريطة

اف ال يشترككا في حرب ضد المسمميف ،راجع الخراج ،ابك يكسؼ ابراىيـ (ت ُِٖىػ) ط( دار

المعرفة -بيركت).َُِ ،
(ْ)

فكر االماـ كما يبدك في نيج الببلغة ،د .جميؿ منصكر ،العريض ،مصدر سابؽ.ّٕٓ :،

(ٔ)

شرح نيج الببلغة ،محمد عبد ،مصدر سابؽ:،

(ٓ)

االتجاىات الفكرية عند االماـ عمي ،د .رحيـ محمد سالـ ،مصدر سابؽ.ّٔٓ :،

َُٖ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

كيفية التعامؿ ألستجبلب الخراج

(ِ )

كىذا العيد بكاممو مميء بما يطمؽ عميو في

عيدنا الحاضر (القيـ الصميمية كالجكىرية) كالتي أتحفيا االماـ لمالؾ بتقكل اهلل
كأيثار طاعتو كأتباع ما اقر بو في كتابو كسننو كبسط القسط كالعدؿ بيف الرعية كىذه
القيـ الصميمة تؤدم الى انجاز الرؤية المستقبمية المشتركة كالخراج بمغة العصر ىك
امبلؾ الدكلة العامة كىي في الشرع االسبلمي االراضي الخراجية كاالنفاؿ

(ّ)

كبيذا

االسمكب المثالي السمح تدفقت الضرائب مف خراج كعشر عمى بيت ماؿ الدكلة مما
جعؿ العطاء يزيد بكثرة الى الحد الذم ادل بعمي ()أطعاـ اليتامى كالمساكيف
العسؿ(ْ)،كعمى ضكء ما تقدـ عرضو يمكننا تككيف تصكر عف مبلمح فكر االماـ
( )في كيفية جمع تمؾ الضرائب كالسياسة االدارية التي يتبعيا في صرؼ
االمكاؿ في كجكىيا المستحقة كفرض حالة مف التكازف بيف الخارج كالداخؿ كحساب
المستقبؿ ،كىكذا ىي التطبيقات العممية في ادارة االمكاؿ عند االماـ ( )تبنى
عمى (معيار اليي كعقمي تنطمؽ منو الى التطبيؽ العممي)

(ٓ)

فالشيء ال يعرؼ قيمتو

اال مف خبلؿ ممارستو ككاقع عممي ،اما مصركفات بيت الماؿ فيي كما تبدك
كاضحة في عيده لمالؾ االشتر في المجاالت اآلتية(ٔ):
ُ .الصرؼ عمى المشاريع العمرانية مف طرؽ كجسكر كقنكات كتعيدات لبلرض مما
يعني اف العمراف مف اكلى كاجبات الحككمة نحك الببلد.
(ُ)

نظرية التنظيـ االدارة،د .عيسى مكي عبد اهلل ،مصدر سابؽِٔ :،

(ّ)

محمد ميدم شمس الديف ،النظاـ االدارم في الحككمة االسبلمية ،ضمف كتاب مدخؿ الى

(ْ)

أنساب االشراؼ لمببلدزرم ،مصدر سابؽ ُّٔ/ِ :،كما بعدىا.

(ٔ)

فكر االماـ عمي كما يبدك في نيج الببلغة،د .جميؿ منصكر العريض ،مصدر سابؽ.ّٔٓ :،

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.

الفكر السياسي االسبلمي.ِّٔ :،

(ٓ)

فمسفة االخبلؽ في االسبلـ ،محمد جكاد مغنية ،العمـ لممبلييف،طُ (ُٕٕٗـ).ُِ :،

ُُٖ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

ِ  .أفراد ميزانية خاصة بالمؤسسات العسكرية يصرؼ منيا عمى الجند كرجاؿ االمف
مع تكفير ما تحتاجو الدكلة مف عتاد كسبلح.
ّ .افراد ميزانية خاصة لدفع مرتبات المكظفيف مف قضاة كعماؿ كمراقبيف ككتبة
ككؿ ما يتعمؽ بالدكاكيف الحككمية مف خصكصيات .
ْ .تخصيص ميزانية خاصة لمصرؼ عمى العجزة كالمسنيف كذكم العاىات مف
مسمميف اك مج اىديف يعيشكف في كنؼ الدكلة .كمما يمفت االنتباه اف االماـ اكصى
مالكان بأسباغ االرزاؽ عمى الكالة كالقضاة كالعامميف عمى بيت الماؿ كذلؾ تككف حجة
لو عمييـ فيما اذا خالفكا امر الحاكـ ،كىذه القاعدة التي كضعيا االماـ قبؿ اربعة
عشر قرنان بشأف لزكـ حاجة الحاكـ كالقاضي كتحسيف كضعو المالي فقد ايدتيا
القكاعد كالنظريات الحديثة في ارقى امـ االرض(ُ).
كىكذا كما يبدك كاضح نا اف االماـ ( )يمتمؾ حنكة ادارية لمماؿ فيك ال

يقتصر عمى و
جمع االمكاؿ كصرفيا بعد ذلؾ في كجكىيا المستحقة بؿ كضع في
االعتبار ما ىك خارج كداخؿ بشكؿ متكازف مع رؤية مستقبمية كما تمت االشارة الى
ذلؾ لكي تنجك االدارة المالية في الكقكع في االزمات المالية التي سببيا سكء االدارة.
كالصرؼ في بيت الماؿ عند االماـ كاف مبنيان عمى أسس ىي(ِ):
ُ .أعتماد مبدأ التسوية في العطاء -:كتكزيع امكاؿ العامة مف دكف تمييز بيف
العرب كغيرىـ(ّ) ،كاالماـ يتبع التسكية في العطاء حتى مع قطع يد السارؽ كجمد
(ُ)

الراعي كالرعية ،تكفيؽ الفكيكي ،شركة المعرفة -بغداد ،طَُِ :،

(ِ)

االتجاىات الفكرية عند االماـ عمي ،د.رحيـ محمد سالـ ،مصدر سابؽّٖٔ-ّٕٔ:،

(ّ)

االختصاص ،لمشيخ المفيد ،ابك عبد اهلل محمد بف محمد بف النعماف البغدادم (تُّْق)،

تح عمي اكبرم الغفارم كالسيد محمكد الزرندم ،دار اليدل -قـ طُ (ُُّْ).ُِٓ : ،
ُِٖ
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الزاني غير المحصف فيؤالء ليـ عطائيـ

(ُ )

 ،بؿ ضمف االماـ الحقكؽ المالية

لممعارضة السياسية كمكاطنيف مسمميف ضمف الدكلة االسبلمية بغض النظر عف
آرائيـ كتكجيياتيـ إزاء السمطة الحاكمة (ِ )،أذ يقكؿ لممعارضة (أشيد اهلل أنكـ
تبغضكنني كأبغضكـ فخذكا عطاءكـ كأخرجكا الى الديمـ)(ّ) ،كلذا فقد امنك المعارضة
عمى عطاءىـ أليمانيـ بعدالة االماـ في تكزيع العطاء*.
ِ .عدم التأخير في توزيع االموال -:فقد اشتير عنو ال يرتاح كال تطمئف نفسو حتى
(ْ)

يقسـ كؿ االمكاؿ الكاردة
ركعتيف

(ٓ)

الى بيت ماؿ المسمميف ثـ ينضح ارضو بالماء كيصمي

فأذا كرد عميو ماؿ لـ يبؽ منو شيئان اال قسمو كىذا ما جاء في االستيعاب

ألبف عبد السير المالكي (كاذا كرد عميو ماؿ لـ يب ً
ؽ منو شيئان اال قسمو كال يترؾ في
بيت الماؿ منو شيئان اال ما يعجز عف قسمتو في يكمو ذلؾ كيقكؿ ( يا دنيا غرم
غيرم)

(ُ)
(ِ)
(ّ )

(ٔ)

كىذا التكزيع لكؿ الماؿ ليس لكؿ ماؿ كارد الى بيت الماؿ بؿ يكزع ما كاف

شرح نيج الببلغة ،محمد عبده ،مصدر سابؽٕ/ِ ،

حقكؽ االنساف عند االماـ عمي ،د .غساف السعد ،طِ (ََِٖـ).ِّٔ ،

نيج الببلغة لبلماـ عمي ،ضبط نصو د .صبحي الصالح ،مصدر سابؽ ،خطية ُُِ:،

َِِ.

*

العطاء :ىك نظاـ قسمة االمكاؿ العامة بيف الناس ام كانكا جنكدان اـ مف عامة الناس يصرؼ

النظر عف دكر الفرد في النضاؿ سابقان في االسبلـ اـ ضده كبغض النظر عف انتمائو اكاف مف

اصؿ عربي اـ مف عامة الناس.
( ْ)

االمكاؿ ،لمقاسـ بف سبلـ ابك عبيده اليركم (ت ِِْىػ) ،دار الكتب العممية بيركت ،طُ

(ُٖٔٗـ).ّْٖ :،
(ٓ )

انساب االشراؼ  ،محمد بف يحيى بف جابر الببلذرم (ت ِّٔىػ) مؤسسة االعممي-

بيركتُ (ُْٕٗـ)ّْٖ :،

(ٔ)

االستيعاب في معرفة الصحابة ،يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر المالكي  ،مصدر

سابؽ.

ُّٖ

ى
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مخصصا بالقرآف في ديكاف الزكاة كال يبقى منو شيئان ألنو المخصكص في القرآف
الكريـ كما كاف فيئا لممسمميف في ديكاف العطاء.
كسكؼ تكضح ذلؾ الباحثة في سياسة االماـ المالية في الفصؿ الثالث مف
خبلؿ ركاية يستشير الخميفة الثاني عمر بف الخطاب (رض) االماـ ( )في حمي
الكعبة.
كيركل اف االماـ اكتي بماؿ فقيؿ لو آخره ،فقاؿ أتقبمكف اف اعيش الى غد
قالكا ماذا نفعؿ قاؿ ( )ال تؤخركه حتى تقسمكه(ُ).
ركل المحب الطبرم عف عمي بف ابي ربيعة اف عمي بف ابي طالب جاءه ابف النباح
كىك القائـ عمى بيت ماؿ الككفة ،فقاؿ يا امير المؤمنيف امتؤل بيت الماؿ مف صفراء
كبيضاء قاؿ اهلل اكبر فقاـ متككئان عمى ابف التياح حتى قاـ عمى بيت الماؿ فنكدم
في الناس فأعطى جميع ما في بيت الماؿ لممسمميف كىك يقكؿ يا صفراء كيابيضاء
غرم غيرم حتى ما بقي فيو دينار كال درىـ ثـ امر بنضحو فصمى فيو ركعتيف

(ِ)

.

ّ .عدم الجود بأموال المسممين -:فقد قاؿ ألحدىـ ىذا الماؿ ليس لي كال لؾ كانما
ىك فيء المسمميف كجمب اسيافيـ(ّ) ،بؿ انو لـ ً
يعط الحسف كالحسيف شيء مف بيت
الماؿ كىما سبطي رسكؿ اهلل كعامميما كبقية ابناء المسمميف كيقكؿ خالد بف معمر
االكسي لعمياء بف الييثـ ككاف مف اصحاب االماـ (اتؽ اهلل يا عمياء في عشيرتؾ
(ُ )

مناقب آؿ ابي طالب ،محمد بف عمي ابف شير آشكب (تٖٖٓىػ) المطبعة الحيدرية -

النجؼ ط (ُّٕٔىػُٗٓٔ -ـ.ّْ/ُ :،
(ِ)

قاؿ أخرجو احمد في المناقب ،كالمؤل  ،كصاحب الصفكة ،أنظر ذخائر العقبى في مناقب ذكم

القربى ،محب الديف احمد عبد اهلل الطبرم ،مصدر سابؽ. َُُ ،
(ّ)

 -كانظر ،بنفس المؤلؼ الرياض النظرة في مناقب العشرة ،مصدر سابؽُُِ/ْ ،ّ ،

شرح نيج الببلغة ،محمد عبده ،مصدر سابؽِِ/ِ ،
ُْٖ

ى
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كانظر لنفسؾ كلرحمؾ ماذا تؤمؿ عند رجؿ اردتو اف يزيد في عطاء الحسف كالحسيف
يسيرة ريثما ي ار ياف بيا ظمؼ العيش فأبى كغضب كلـ يفعؿ)(ُ).
بؿ اكثر مف ذلؾ دخؿ عميو اخيو عقيؿ ذات يكـ كعميو ديف كطمب منو اف
يعطيو مف بيت ماؿ المسمميف فأبى فقد ركم اف عقيبلن بف ابي طالب قدـ اليو مف
المدينة فقاؿ لو (( )ما اقدمؾ يا اخي) قاؿ (:تأخر العطاء عنا كعبل السعر
فجئت لتصمني) فقاؿ االماـ (( )كاهلل ما لي مما ترل
ببمدنا كركبني ديف عظيـ
ي
شيئا االعطائي فأذا خرج فيك لؾ) فقاؿ عقيؿ( :ائشخكصي مف الحجاز اليؾ مف

اجؿ عطائؾ كماذا يبمغ مني عطائؾ كما يدفع مف حاجتي) ،فقاؿ أعطني مف بيت
الماؿ ،فقاؿ ( )بيت البيت ليس ممكي الشخصي فأنا اميف عمى ماؿ الناس كال
استطيع اف اعطيؾ منو كبعد اصرار عقيؿ الشديد فقاؿ لو االماـ اقترح عميؾ اقتراحان
لك فعمتو لسددت كؿ ديكنؾ كىك بعد اف يذىب الناس الى بيكتيـ سكؼ يخمك المكاف
كىذه صناديقيـ مميئة بالدرىـ كالدينار كتستطيع عندىا اف تذىب كتأخذ مف الصناديؽ
ما يسد قركضؾ فقاؿ عقيؿ أخي ماذا تقكؿ؟ تقترح عمي اف اسرؽ؟ فيؿ انا سارؽ
حتى أذىب كاسرؽ ماؿ الناس المساكيف الذيف سيذىبكف الى بيكتيـ كينامكف؟ قاؿ
كما الفرؽ بيف اف تأخذ مف بيت الماؿ مف دكف حؽ كاف تأخذ ما في ىذه الصناديؽ
كتسرقيا كبلىما سرقة(ِ) ،كىكذا كاف االماـ يتعامؿ مع الماؿ فمـ يستأثر احد مف
أقربائو كلك كاف اخيو ككلداه بؿ كاف التعامؿ ذاتو مع عمالو في كتبو الييـ فعمى
سبيؿ المثاؿ كتابو الى عاممو عمى اذريبيجاف االشعث بف قيس إذ قاؿ لو (اف عممؾ
ليس بطعمة لؾ كلكف في عنقؾ امانة كانت سترعي لمف فكقؾ ليس لؾ اف تقتات
(ُ )

بحث االماـ عمي نفحات مف سياستو المالية العامة ،د.رضا صاحي ،مصدر سابؽ/ّ :،

ٔٔ.ٕٔ -
(ِ)

الفتنة الكبرل ،طو حسيف ،دار المعارؼ  -القاىرة ،طُ (ُْٓٗـ) ّٗ :،كانظر أىؿ البيت

كبيت اماؿ ،السيد محسف النكرم ،دار المتقيف -النجؼ ،طُ (َُّْىػََِٗ -ـ).ْٓ-ّٓ :،
ُٖٓ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

(ُ)

في رعية  ،كمف كتاب لو ( )الى مصقمو بيف ىبيرة كىك عاممو عمى ارد شير
منو( .بمغني أمر أف كنت فعمتو فقد اسخطت اليؾ كاغضبت امامؾ أنؾ تقسـ فيء
المسمميف الذم حازتو رماحيـ كخيكليـ كاريقت عميو دماؤىـ فيمف أعتامؾ مف اعراب
لتجدف بؾ عمي ىكانا) الخ
قكمؾ فك الذم خمؽ الحية كب أر النسمة لئف كاف ذلؾ حقان ٌ
(ِ)

ما جاء في كتابو ىذا

كفيو كما تقدـ عرضو مف ركايات يبدك كاضحان االجراءات

العممية في المحافظة عمى ماؿ المسمميف كالشدة كالحزـ في االدارة المالية مع اقرب
الناس اليو كمف عم الو اف اساؤكا كخرجكا عف البرنامج المرسكـ ليـ مف قبؿ االماـ
كفي الكقت نفسو نرل التكجييات التي يستعمميا تارة مع اخيو كاخرل مع عمالو،
كقكلو (بمغني )...تدؿ عمى اف االماـ كاف يتابع عمالو كيضع العيكف عمييـ لضماف
التزاميـ بالنيج الذم رسمو ليـ.
ْ .الحاكم وصي عمى بيت المال وليس مالكاً -:فبل يتصرؼ اال كفؽ االسس
(ّ)

الشرعية

كفي نيج الببلغة يرد الكثير مف كتب االماـ ()الى عمالو يكبخيـ في

حاؿ خركجيـ عف االسس الشرعية لبيت الماؿ ،كقد ذكرنا بعض الكتب في االسطر
السابقة كمنيا كتاب لو ( )الى بعض عمالو (بمغني انؾ جردت االرض فأخذت
ما تحت قدميؾ كاكمت ما تحت يديؾ فأرفع الي حسابؾ كاعمـ اف حساب اهلل اعظـ
مف الناس) (ْ ) ،كمنيا اف شريحان قاضي امير المؤمنيف اشترل دار بثمانيف دينار
دار بثمانيف دينار ككتبت كتابان
فبمغو ذلؾ فأستدعاه كقاؿ لو (بمغني انؾ ابتعت ان
كاشيدت فيو شيكدان) فقاؿ شريح :قد كاف ذلؾ يا امير المؤمنيف قاؿ فنظر اليو نظر
مغضب ،ثـ قاؿ  :يا شريح اما إنو سيأتيؾ مف الينظر في كتابؾ كال يسألؾ عف
(ُ)

شرح نيج الببلغة ،محمد عبده ،مصدر سابؽٔ/ّ :،

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.ٖٔ/ّ :،

(ْ)

شرح نيج الببلغة ،محمد عبده ،مصدر سابؽٔٓ-ْٔ/ّ :،

(ّ)

تصنيؼ نيج الببلغة ،ليبيابيفكف ،قـ ،طّ (ُُْٕىػ) ِٕٕ :كفيو

ُٖٔ

ى
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بيتؾ حتى يخرجؾ منيا شاخصان كيسممؾ الى قبرؾ خالصان فأنظر يا شريح ال تككف
ابتعت ىذه الدار مف غير مالؾ اك نفذت الثمف مف غير حبللؾ فأذان انت قد خسرت
(ُ)

دار الدنيا كدار اآلخرة

ليس ىذا فحسب بؿ يقكؿ ألحد عمالو الذم خاف االمانة

بت بو احدان اال دخؿ النار
اخذ بعض فيء المسمميف (كألضربنؾ بسيفي الذم ما ضر ي

ككاهلل لك اف الحسف كالحسيف فعبل مثؿ الذم فعمت ما كانت ليما عندم ىكادة كال
ظفر مني بأرادة حتى اخذ الحؽ منيما كأزيح الباطؿ مف مظممتيما)(ِ).
ا
كفي الكتاب نفسو يطالبو بأسترداد امكاؿ المسمميف بقكلو(( )فأتؽ اهلل
كاردد الى ىؤالء القكـ امكاليـ ) ...

(ّ )

بؿ طبؽ ىذه االسس عمى نفسو كىك امي انر

لممؤمنيف يخرج ذات يكـ كمعو سيفو ليبيعو فقاؿ ( )مف يشترم ىذا السيؼ فك
الذم خمؽ الحبة لطالما كشفت بو الكرب عف كجو رسكؿ اهلل (ص) كلك كاف عندم
ثمف ازار لما بعتو)

(ْ)

دخمت عمى عمي بف ابي
كعف ىاركف بف عنترة عف ابيو قاؿ:
ي

طالب( )بالخكرنؽ كىك فصؿ شتاء عميو خمؽ قطيفة كىك يرعد فقمت يا أمير
المؤمنيف قد جعؿ اهلل لؾ كألىمؾ في ىذا الماؿ نصيبان كانت تفعؿ ىا بنفسؾ فقاؿ:
(كاهلل ما أرزؤكـ شيئان كما ىي اال قطيفتي التي اخرجتيا مف المدينة(ٓ) ،كىك عندما
يقكؿ لبلماـ اف اهلل قد جعؿ لؾ كألىمؾ مف ىذا الماؿ أشارة الى الخمس كحيث انو
حؽ لو اال انو يتصرؼ فيو في الصالح العاـ لممسمميف كال يصرفو عمى نفسو تزىدان،
ىذا ىك عمي()
(ُ)شرح نيج الببلغة ،محمد عبده ،مصدر سابؽْ/ّ:،
(ِ)

المصدر السابؽ نفسؤِٕ/ّ :،

(ْ)

تذكرة الخكاص لبلمة بذكر خصائص االئمة ،السبط ابف الجكزم ،مصدر سابؽُ:،

(ّ)

(ٓ)

المصدر السابؽ نفسؤٖ/ّ :،

الكامؿ في التأريخ ،ألبف االثير ،مصدر سابؽِْْ/ِ :،

 انظر تذكرة الخكاص ،لسبط ابف الجكزم ،مصدر سابؽ.َُٖ :،ُٕٖ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

ٓ .الضمان االجتماعي -:كيرتكز عمى مبدأيف اكليما التكافؿ االجتماعي كالثاني
حؽ الجماعة في مكارد الدكلة كالكفالة ىي كفالة االغنياء لمفقراء في حدكد امكانياتيـ
كىك فرض اسبلمي كفيو كفالة العاجز كيرسـ اإلماـ عمي ( )الضماف االجتماعي
بشكؿ كاضح كما كرد في معاممتو لمطبقة السفمى كىك تعيد ليس فقط شرعي بؿ
كانساني يدخؿ في باب الرحمة التي يكصي بيا الكالة كالحكاـ منبيا الى اف اهلل
فرض في امكاؿ االغنياء حؽ لمفقراء كاهلل سائميـ عف ذلؾ(ُ).
كالبد مف لفت االنتباه الى اف عممية االدارة سكاء اكانت االدارة عامة اك
خاصة تتككف مف عمميات التخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كالرقابة

(ِ)

كاالدارة المالية ال

تبتعد عف ىذه الكظائؼ :كيرل اإلماـ ( )اف التخطيط ركف ميـ في الحياة فبل
يستطيع االنساف اف يحيا بدكف تخطيط

(ّ)

كقد أستخدـ االماـ لفظ التدبير لمداللة عمى

التخطيط بداللة قكلو (( )التدبير قبؿ العمؿ يؤمف الندـ)

(ْ)

ك(التدبير قبؿ الفعؿ

يؤمف العثار)(ٓ) ،كىك يعني اف التخطيط يمنع االدارم الكقكع في االزمات االدارية
كالفشؿ ألف العمؿ مسبؽ بالتخطيط كقكلو ( ال عقؿ كالتدبير)(ٔ) ،يستفاد منو القدرة
عمى التخطيط قبؿ العمؿ كالتفكير اثناء الكصكؿ الى النتائج السميمة كيمكننا القكؿ
إف التخطيط عند اإلماـ ىك لب االدارة لربطو اياه بالعقؿ كقد مارس االماـ ىذه
ٌ
الكظيفة بأقتدار مف خبلؿ ما يأتي:

(ُ)

شرح نيج الببلغة ،محمد عبدة ،مصدر سابؽٕٖ/ْ :،

( ّ)

االدارة كالنظاـ كاالدارم عند اإلماـ عمي ( )د.محسف الباقر المكسكم ،مصدر سابؽ:،

(ْ)

غرر الحكـ كدكر الكممة ،عبد الكاحد االمدم( ،المطبعة الحيدرية النجؼ)ِّٕ/ُ :،

(ٔ)

غرر الحكـ كدكر الكممة ،عبد الكاحد االمدم ،مصدر سابؽ:،

(ِ)

نظرية التنظيـ كاالدارة ،في فكر االماـ عمي ،د .عيسى مكي ،مصدر سابؽَْ ،ِّ :،

ُّٕ.

(ٓ)

المصدر السابؽ نفسوّْٖ/ُ :،

ُٖٖ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

ُ  .التزاـ االماـ بتحقيؽ االىداؼ التي كضعيا لنفسو ميما بمغت الظركؼ في القسكة
كىذا ما نبلحظو في اص ارره عمى تطبيؽ نظاـ التسكية في العطاء رغـ المعارضة مف
قبؿ طبقة (حكـ االشراؼ) مف قريش المستفيدة مف نظاـ التفاكت الطبقي.
ِ  .تقسيـ االماـ االىداؼ ما بيف قصير االمد كمتكسط كطكيمة االمد فالتصحيح
الذم احدثو االماـ ( )بأرجاع القطائع التي اخذىا الكالة نتيجة االجتياد الخاطئ
ككؿ االمكاؿ ىي نكع مف االىداؼ قصيرة المدل.
كالتصحيح المتعمؽ بتفضيؿ الفاضؿ عمى المفضكؿ في اعطاء مف بيت الماؿ
متكسط المدل اما االىداؼ طكيمة المدل

(ُ )

فقد جعميا االماـ في التقكل كىذا ما

رأيناه كاضحان في كتب االماـ عندما يحاسبيـ عمى أخطائيـ يكصييـ بتقكل اهلل ألف
التقكل تجعؿ االنساف مراقب لعممو في كؿ االكقات كيككف قد طبؽ خبلفتو في أرضو
كىي طكيمة االمد ألنيا مستمرة مع الكالة.
ّ .كاف حازمان في اتخاذ الق اررات
كمعنى الحزـ كما يراه اإلماـ (( )الحزـ يعني النظر في العكاقب كمشاكرة
ذكم العقكؿ)

(ِ )

كمف االمكر الميمة لحسف االدارة الحزـ بكؿ ابعاده كالحزـ لفظ

يشتمؿ عمى معرفة االشياء كمعرفة االمكر كالنظر في العكاقب كسرعة االدراؾ
كاالنتقاؿ مف المقدمات الى النتائج

(ّ )

كالمعنى االدارم الحديث لمحزـ ىك التخطيط

(ُ)

السيرة االقتصادية لبلماـ عمي ،رضا الحسيني ،ترجمة عبلء رفاعي ،مصدر سابؽَُْ :،

(ّ)

االدارة ،مكسكعة الفقو ،لبلماـ الشيرازم،طُ (دار العمكـ -بيركت)ّْٔ/ِ ،

(ِ)

منتخب ميزاف الحكمة ،محمد الريشيرم ،مركز دار الحديث -قـ ،ط (ُِِْىػ.ُّٔ :،

ُٖٗ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

العاـ في االدارة ككيفية الكصكؿ لمنتائج

(ُ)

كافضؿ القادة ىـ افضؿ االدارييف كليس

بالضركرة اف كؿ ادارم ممتاز بأمكانو القيادة(ِ).
كقد كاف قرار االماـ حازمان بتغيير المبلؾ االدارم في عيد الخميفة عثماف بف
عفاف (رضي اهلل عنو) كىذا المبلؾ يرتكز عمى اختيار مكظفيف قادريف عمى صيانة
أف يكلي إلى الزبير اليمامة كالبحريف
امكاؿ المسمميف لذلؾ عندما أراد اإلماـ (ٍ )

كيكلي طمحة اليمف قاال (كصمتؾ الرحـ) استرد كتاب تعيينيـ كقاؿ ليـ (أنما
كصمتكما بكالية امكر المسمميف) فأسترد العيد منيما رغـ اف ذلؾ اغضبيما ،كقاال لو
(أثرت عمينا ،فكاف جكاب االماـ كاضحان عارفان بعكاقب االمكر
حرصكما لقد كاف لي منكما رأم)

(ّ )

(لكال ظير مف

 ،اما قصة عدـ تكليو معاكية كالية الشاـ

فمعركفة(ْ).
اما طريقة استجبلب الخراج فتد ٌؿ عمى التنظيـ الذم مارسو مف اجؿ الكصكؿ
إلى أ ىدافو المرجكة مف ذلؾ ،كىذا ما يمكف اف نبلحظ في عيده لمالؾ األشتر

(ٓ )

كبالنسبة لكظيفة التكجيو نراىا كاضحة مف خبلؿ اقكاؿ االماـ المأثكرة كمف خبلؿ ما
أثر عنو مف كتب لكالتو كخطب كرد ذكرىا في نيج الببلغة مف دكف اف يكمؼ
عناء.
الباحث نفسو في ذلؾ
ن
(ُ)

بحث مف نفائس االماـ عمي في عمـ االدارة ،السيد جعفر العمكم ،مجمة اليدل ،العدد ِٗٔ

(ِ)

تأريخ اليعقكبي ،لميعقكبي ،مصدر سابؽ.َُٖ/ِ :،

(ُّْٓىػَُِْ -ـ).
(ّ)
(ْ)

راجع :تأريخ االمـ كالممكؾ ،محمد بف جرير الطبرم ،مصدر سابؽ.ُّٕ-ُِٔ /ْ :،

مركجة الذىب ،لممسعكدم ،مصدر سابؽ.ّٓٔ -ّْٓ/ِ :،

 الكامؿ في التأريخ ،البف االثير ،مصدر سابؽ.َُُ/ّ :،(ٓ )

أنظر نيج الببلغة ،لبلماـ عمي ( )ضبط نصو د .صبحي الصالح ،مصدر سابؽ:،

ٕٓٗ.

َُٗ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

مر ذكره قائبلن لو
فعمى سبيؿ المثاؿ كتابو الى قاضيو شريح القاضي الذم ٌ

(أما انؾ لك كنت اتيتني عند شرائؾ ما اشتريت لكتبت لؾ كتاب نا عمى ىذه النسخة فمـ
ترغب في شراء ىذه الدار بدرىـ فما فكؽ ،كالنسخة ىذه ىي (ىذا ما اشترل عبد
ذليؿ مف ميت قد أزعج لمرحيؿ ،اشترل منو دار مف دار الغركر مف جانب الفانييف
كخطو اليالكيف كتجمع ىذه الدار أربعة :الحد االكؿ ينتيي الى دكاعي اآلفات كالحد
الثاني ينتيي الى دكاعي المصيبات كالحد الثالث ينتيي الى اليكل المردم كالحد
الرابع ينتيي الى الشيطاف المغكم ...الخ (ُ )) الكتاب كفيو كما نبلحظ مف العبر
كالكعظ كالتكجيو ما يجعؿ القاضي شريح يعزـ عمى عدـ الشراء مف غير مالو ىذه
الدار ،كفي كتاب لو الى ابف عباس ،ككاف ابف عباس يقكؿ ما انتفعت بكبلـ بعد
كبلـ رسكؿ اهلل كأنتفاعي بيذا الكبلـ(ِ) ،كفيو قكلو (كليكف سددؾ بمانمت مف اخرتؾ
كليكف اسفؾ عمى ما فاتؾ منيا كما نمت مف دنياؾ فبل تكشيو فرحان(ّ) ،كىكذا نرل
بارز ما يتقدـ مف كفي ىذه الكتب السابقة الذكر
انو مارس كظيفة التكجيو مع كالتو ان
بمفظة بمغني فمما يستفاد منو في الكقت الذم يستخدـ كظيفة المراقبة كالمحاسبة
لممفسديف ال يتكانى عف التكجيو ليـ كىذا ىك االسمكب الحديث في االدارة كقد كاف
سباقان في كظيفة الرقابة كممارستيا كاالبداع فييا

(ْ )

كقد جاء في كتابو لكاليو مالؾ

االشتر بتطبيؽ ىذه الكظيفة مف خبلؿ (ثـ تفقد اعماليـ كابعث العيكف مف اىؿ
الصدؽ كالكفاء عمييـ فأف تعيدؾ في السر ألمكرىـ حدكه ليـ عمى استعماؿ االمانة
كالرفؽ

بالرعية

كتحفظ

مف

االعكاف

فأف

احد

(ُ)

أنظر شرح نيج الببلغة ،محمد عبدة ،مصدر سابؽ ْ/ّ :،ص

(ّ)

المصدر السابؽ نفسو.ٖٔٔ :،

(ِ)

(ْ)

منيـ

بسط

يده

إلى

نيج الببلغة ،لبلماـ عمي ( ،)ضبط نصو د .صبحي الصالح ،مصدر سابؽٕٔٔ :،
نظرية التنظيـ كاالدارة في فكر اإلماـ عمي (( ، )عيسى مكي عبد اهلل ،مصدر سابؽ،

ِّْ).

ُُٗ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

خيانة اجتمعت بيا عميو عندؾ اخبار عيكنؾ اكتفيت بذلؾ شاىدان

(ُ )

كيمكف اف

يستفاد مف ىذه الفقرات في العيد عدة نقاط ميمة في تطبيقو لكظيفة الرقابة ككيفيتيا
كما يأتي:
ُ( .تفقد أعماليـ كأبعث العيكف )....فيو دليؿ عمى استعماؿ كظيفة الرقابة ككذا
معظـ كتبو فييا الى كالتو لفظة (بمغني )....دليؿ كجكد العيكف المبثكثيف في االقاليـ
لمقياـ بدكر المراقبة عمى العماؿ.
ِ .اشترط في العيكف كالمراقبيف لمجياز المالي كاالدارم اف يككف مف اىؿ الصدؽ
كالكفاء ،كاالعتماد عمى النزاىة في تعينيـ مع البعد عف المحاباة كالكساطة في قكلو
(كال تكليـ محاباة كأثره فأنيما جماع مف شعب الجكر كالخيانة) (ِ ) .مع اجراء
االختيار ليـ قبؿ التعييف بقكلو

(( )فاستعمميـ اختبا انر)  ،مع تجنب مف

االستجابة ألم فرد يمح عمى العماؿ في ىذا الجياز ألف مف يتيالؾ في الحصكؿ
عمى ىذه الكظيفة دكف غيرىا ليس في فكره كال في طبعو سكل (جماع مف شعب
الجكر كالخيانة) كمحاكلة الثراء عى حساب االمة باالضافة الى اف التديف كطيب
العنصر كمتانة االخبلؽ مف المزايا التي تردع صاحبيا عف قبكؿ الرشكة كالتعاـ عف
(ّ)

الحؽ كالجكر عمى الناس.

ّ .كيبدك اف جياز المراقبة عند اإلماـ ال يقتصر عمى مراقب كاحد لكؿ أقميـ اك
مؤسسة ألف ذلؾ اجحافان بحؽ المسؤكؿ اك الكالي اذ قد يككف المراقب يحمؿ ضغن نا
عداء لذلؾ المسؤكؿ مما يجعؿ الحكـ قد يككف جائ انر في حقو فكاف تعدد المراقبيف
اك
ن

كعدـ معرفة بعضيـ البعض حتى يتجنب االتفاؽ بينيـ حتى اذا اجتمع عند كلي

(ُ)

نيج الببلغة ،لبلماـ عمي ( ، )ضبط نصو د .صبحي الصالح ،مصدر سابؽ.ٕٗٓ :

(ّ)

فكر االماـ عمي كما يبدك في نيج الببلغة ،د.جميؿ منصكر العريض ،مصدر سابؽ.ّٖٔ :،

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.ْٕٗ :،

ُِٗ

ى

ىالفصلىالثاني..................................................اسسىادارةىالدولةىومناهجىالتطوورىاالداريى
جج

االمر عمى اتياـ المسؤكؿ بالتقصير كالخيانة فأنو يكتفي بذلؾ شاىدان في قكلو (فأف
تعاىدؾ في السر ألمكرىـ حدكة ليـ عمى استعماؿ االمانة كبالرفؽ بالرعية كتحفظ
مف االعكاف فأف احد بسط يده الى خيانة )...مما تقدـ عرضو يمكف اف نسنتتج
االماـ ( )كاف اداريان ممتا انز مف خبلؿ ابداعو في استخدامو لكظائؼ االدارة.

ُّٗ

ى

الفصل الثالث.......................................................................السياسة االقتصادية عند االمام علي
جج

انفصم انثانث
انسياسة االقتصادية عند االماو عهي
تشير االدبيات االقتصادية االسالمية الى أف السياسة االقتصادية تنبثؽ مف
الفكرة الكمية عف الككف كاالنساف كالحياة فمما الشؾ فيو أف العامؿ االقتصادم في
ام مجتمع يشكؿ عصب الحياة كىك أحد المحاكر اليامة التي تتمحكر عمييا
عمميات البناء كالتقدـ نحك بناء مجتمع يزخر بالرفاىية االقتصادية التي تعد صك انر
مستمدة مف كحي القرآف في التحرؾ مف أجؿ التعمير كمف أجؿ تطبيؽ خالفتو
جمت قدرتو تحقيؽ استقرار المجتمع متمثمة في السياسة المالية كسياسة التنمية
االقتصادية كسياسة التكزيع كالعدالة االجتماعية كىذا ما سأتناكلو في ثالثة مباحث:
المبحث االول :السياسة المالية
المبحث الثاني :التنمية االقتصادية والسياسة التنموية.
المبحث الثالث :سياسة التوزيع والعدالة االجتماعية.

ُْٗ

الفصل الثالث.......................................................................السياسة االقتصادية عند االمام علي
جج

املبحث االول
انسياسة املانية
تحتؿ السياسة المالية مكانة ىامة بيف مجمكع السياسات المككنة لمسياسة
االقتصادية كتتميز بأنيا ذات تأثير كبير عمى النشاط االقتصادم أذ انيا ذات
عالقات متشابكة مع بقية السياسات االقتصادية كالسياسة النقدية كاالئتمانية كغيرىا،
كالدكؿ تسعى لتحقيؽ االستقرار في اقتصادىا مف خالؿ تبني السياسة المالية كادكاتيا
كىذا يختمؼ بحسب نكع االقتصاد كالمنيج االقتصادم في المجتمعات كىك ما
سنتناكلو في المطالب االتية:
المطمب االول :مفيوم السياسة المالية وأدواتيا.
المطمب الثاني :السياسة المالية في االقتصاد االسالمي.
المطمب الثالث :السياسة المالية عند االمام عمي ()

ُٓٗ

الفصل الثالث.......................................................................السياسة االقتصادية عند االمام علي
جج

املطهب االول
مفهىو انسياسة املانية وأدواتها
قبؿ تحديد مفيكـ السياسة المالية البد أف نعرؼ ماىية السياسة االقتصادية
في االتجاىيف الكضعي كاالسالمي ألنيا مف انكاعيا كمنبثقة عنيا.
فميكـ السياسة االقتصادية في االقتصاد الكضعي ىك مجمكعة مف القكاعد
كالكسائؿ كاالساليب كاالجراءات كالتدابير التي تقكـ بيا الدكلة كتحكـ ق اررتيا نحك
تحقيؽ أىداؼ اقتص ادية خالؿ فترة زمنية محددة .كما أنيا مجمكعة مف األىداؼ
كاالدكات االقتصادية كالعالقات المتبادلة (ُ).
اما السياسة االقتصادية في االقتصاد االسالمي :فيي مجمكعة االجراءات
االقتصادية الرامية الى تحقيؽ مقاصد الشريعة في المجتمع االسالمي في جانبيا
المتعمؽ بالنشاط االقتصادم كمف مياـ كلي االمر أعداد ىذه السياسة كتنفيذىا في
المحتمع بالتعاكف مع أىؿ العقد كالحؿ كذكم الخبرة في االختصاص (ِ ) .كبمجرد
التدقيؽ في التعريفيف يتضح أف االتجاىيف يتفقاف مف حيث ككف السياسة االقتصادية
عبارة عف اجراءات كتدابير اال اف ىذه االجراءات في االقتصاد الكضعي منبثقة
مف تأسيس االنساف ككصفو بينما في االقتصاد االسالمي جاءت السياسية
االقتصادية لتحقيؽ مقاصد الشريعة .ألنيا تمتد الى جميع النشاطات االنسانية كالكاف
السمكؾ (ّ ) .كىذا يعني أف اصكؿ السياسة االقتصادية في االقتصاد االسالمي

(ُ)

السياسة االقتصادية تحميؿ جزئي ككمي -مطبعة العمرانية -القاىرة ،ط (ُٖٗٗـ).ُِّ : ،

(ِ)

السياسة االقتصادية كالشرعية في االسالـ ،عبد المنعـ عفر ،االتحاد الدكلي االسالمي -جدة،

(ّ)

اقتصادنا  ،محمد باقر الصدر ،دار الفكر -بيركت ،ط ُٖٖٔـ. : ،

طُ (ُٕٖٗـ) .ِٕ : ،

ُٔٗ
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مكجكدة

كلكف تحتاج الى تنقيب كاستخراج

لتحقيؽ اىداؼ العدالة االجتماعية

كاستقرار المجتمع تحت رقابة كلي االمر .كصكال الى التطبيؽ الكاقعي لتحقيؽ خالفة
اهلل في ارضو ،كىذا يؤكد ما لمسياسية االقتصادية مف اىمية كدكر في تكجيو الماؿ
ككضعو حيث اراد اهلل اف يكضع ،كىذا بخالؼ اىداؼ سياسة االقتصاد الكضعي
التي تختمؼ بأختالؼ مذاىبيا ،فالمذىب الفردم يفصؿ بيف الجانب المادم كالجانب
االخالقي كيجعؿ الفرد محكر اىتمامو كيرتكز عمى حرية مطمقة مما قاد النظـ
الرأسمالية لمكقكع في االستغالؿ ككطأة االحتكار بينما المذىب الجماعي يركز عمى
ال مصمحة الفرد مما ادل الى
اعتبار الحاجة كيجعؿ المجتمع محكر اىتمامو متجاى ن
شؿ المبادرات الفردية كتقييد الطمكح كاالبداعات

(ُ )

 ،بينما تنفرد سياسة االقتصاد

االسالمي مف حيث تأسيسيا عمى مقاصد الشريعة بالثبات كالشمكلية كالعمكمية
كالتكفيؽ بيف مصمحة المجتمع كمصمحة الفرد ،مما يعني أنيا تصمح لكؿ زماف
كمكاف النيا مف لدف خبير حكيـ ،كمف ثـ فأف تحقيؽ السياسة االقتصادية االسالمية
يعني ال كجكد لمشكمة أك ازمة أقتصادية النيا سياسة انسانية تركز عمى جيكد
االنساف المكجية نحك سد حاجاتو كطريقة لالستفادة مف مكارد الطبيعة كفؽ معايير
شرعية مقاصدية .

(ُ)

السياسية االقتصادية في اطار النظاـ االسالمي  ،تحرير :د.منذر حقي  ،المبادئ العامة

المكجية لمسياسات االقتصادية االسالمية  ،د .أنكر عبد الكريـ  ،المعيد االسالمي لمبحكث

كالتدريب  ،جدة  ،طُُُْٖ ،ىػُٕٗٗ-ـ ِِ :

ُٕٗ
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كما يتبيف مف استقراء االحكاـ الشرعية المتعمقة باالقتصاد اف االسالـ انما
يعالج مكضكع تمكيف الناس مف االنتفاع بالثركة في تصرؼ الناس بيا كفي تكزيعيا
بينيـ .

(ُ)

اما مفيكـ السياسة المالية فقد اشتؽ مف الكممة الفرنسية ) (Ficالتي تعني
حافظة النقكد اك الخزانة(ِ).
كبقي مفيكـ السياسة المالية مرادؼ لمفيكـ المالية العامة كميزانية الدكلة لمدة
زمنية طكيمة نسبيان اال انو مع تطكر الحياة االقتصادية كظيكر دكر الدكلة الفعاؿ
كاف البد مف كضع تعريؼ محدد كدقيؽ لمسياسة المالية(ّ) ،كمع ىذا فقد اختمفت
تعاريؼ السياسة المالية بأختالؼ المراحؿ الزمنية كالظركؼ االقتصادية كالفكرية
كاالجتماعية فقد عرفت عمى انيا (برنامج تخططو الدكلة كتنفذه مستعممة فيو
مصادرىا االرادية كبرامجيا االنفاقية ألحداث آثار مرغكبة كتجنب آثار غير مرغكبة
عمى متغيرات النشاط االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي كافة تحقيقا لالىداؼ(ْ).

(ُ)

النظاـ االقتصادم في االسالـ ،تقي الديف النبياني ،طٔ (دار االمة – بيركت ) ُِْٓ( ،ىػ

(ِ )

المالية العامة ،د.طارؽ الحاج ،دار الصفا ،عماف،ط(ََِٗ -.)ََُِ ،السياسة المالية

 ََِْ -ـ ) ٕٔ : ،

كدكرىا في تحقيؽ التكازف االقتصادم -حالة الجزائر في (َُٗٗـََِْ-ـ) ،اطركحة دكتكراه،

جامعة الجزائر -كمية االقتصاد كعمكـ التسييرََِٔ ،ََِٓ ،ـ ،ؾ ْٕ.

(ّ)

بحث السياسة المالية في العراؽ كدكرىا في التأثير عمى عرض النقد خالؿ المدة (َُٕٗـ-

ََِٗـ) حيدر نعمة بخيت  ،فريؽ جبار مطر ،جامعة الككفة  ،كمية االدارة كاالقتصاد،
(ُٖٗ.)َُٗ-
(ْ)

السياسة المالية كاسكاؽ السياسة المالية  -خالؿ فترة التحكؿ لالقتصاد السكؽ ،عاطؼ كليـ

اندركاس ،مؤسسة لمشباب الجامعة لمنشر ،ط (ََِٓ).ُُٖ :،
ُٖٗ
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كقد عرفيا آخركف عمى انيا (مجمكعة مف القكاعد كاالساليب كالكسائؿ
كاالجراءات كالتدابير التي تتخذىا الدكلة ألدارة النشاط المالي ليا بأكبر كفاءة ممكنة
لتحقيؽ مجمكعة مف االىداؼ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية خالؿ ٌمدة زمنية

معينة.

(ُ)

عرفيا عمى انيا (مجمكعة السياسات المتعمقة بااليرادات العامة
كىناؾ مف ٌ

كالنفقات العامة بقصد تحقيؽ اىداؼ محددة(ِ).

مما سبؽ عرضو مف التعريفات يمكف القكؿ إنيا جميعا تتفؽ مف حيث
المضمكف فالسياسة المالية ماىي أال أداة رئيسة مف ادكات السياسة االقتصادية
لمتأثير في النشاط االقتصادم لتحقيؽ اىداؼ اقتصادية كاجتماعية كسياسية خاصة
ببرنامج الحككمة ألستقرار المجتمع اقتصاديان .

(ُ )

مبادئ االقتصاد المالية العامة،د .عبد الغفكر ابراىيـ احمد  ،دار زىراف -عماف ،

ط(ََِٗ).ِِِ-ُِِ :
(ِ)

المالية الحككمية كاالقتصاد العاـ ،كجدم حسف ،االسكندرية،ط (ُٖٖٗـُّْ: ،
ُٗٗ
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(ُ)

كلمسياسة المالية ادكات تستطيع مف خالليا تطبيؽ اىدافيا كىي :
اوالً :السياسة االنفاقية كىي تعبير عف جميع المصركفات التي تقكـ الدكلة
بأنفاقيا خالؿ فترة زمنية بيدؼ اشباع حاجات المجتمع كيزداد االنفاؽ العاـ كمما زاد
دكر الدكلة في النشاط االقتصادم كاتساع الدكر االجتماعي كالتغيير السياسي،
كالسياسة االنفاقية تختمؼ مف دكلة إلى أخرل بحسب طبيعة النظاـ االقتصادم ففي
الدكؿ الرأسمالية تستيدؼ تحقيؽ االستقرار االقتصادم كتخفيض معدالت البطالة
كمكافحة التضخـ كتكسيع السكؽ المحمية كالسياسة المالية في المجتمعات االشتراكية
تتخذ الممكية العامة ألدكات االنتاج اساسان ألقتصادىا كمف التخطيط الكطني الشامؿ
اسمكباى ألدارتو كتتكلى الخطط المكضكعية مسؤكلية المالئمة بيف المكارد المادية
كالمكارد االنسانية كتكجيييا بيف مختمؼ االنشطة لتحقيؽ النمك المتكازف(ِ).
كاما في الدكؿ النامية فأنيا تستيدؼ بناء جياز انتاجي صناعي متطكر
كتكفير السمع االستيالكية االساسية لمسكاف .

(ُ)

أنظر  -بحث السياسة االقتصادية كادكات تحقيؽ التنمية في اطار النظاـ االسالمي ،عمر

شريؼ.

 -السياسة المالية في العراؽ كدكرىا في التأثير عمى عرض النقؿ ،حيدر نعمة بخيت كفريؽ

جياد مطر ،مصدر سابؽ.َُٗ :،

 -السياسة االقتصادية في أطار النظاـ االسالمي  ،السياسة المالية كادكاتيا كأىدافيا ،د .حسف

الداكدم ،مصدر سابؽْٕٗ ،

(ِ)

مداخمة السياسة االقتصادية كادكات ،تحقيؽ التنمية كاالستقرار في أطار النظاـ االسالمي ،

عمر شريؼ ،مصدر سابؽ.ْ ،

ََِ
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ثانياً :السياسة االيرادايو
لقد اصبحت السياسة االيرادية مف االدكات الميمة التي ليا تأثير عمى
األكضاع االقتصادية كاالجتماعية فيي فضالن عف كظيفتيا في تغطية النفقات العامة
فأنيا اصبحت أداة لمنع االنشطة غير المرغكبة ككذلؾ تكجيو االستثمار(ُ).
ثالثاً :المكازنة العامة لمدكلة :تعد ميزانية الدكلة مف أكؿ األدكات المالية كالتي
بأمكانيا تحقيؽ االىداؼ كتيعرؼ عمى انيا كثيقة معتمدة تتضمف ترتيبان لاليرادات
كالمصاريؼ المعتمدة لمدكلة لفترة قادمة.
كىكذا نرل ىناؾ دكر لمسياسية المالية لحفظ التكازف كاالستقرار في االقتصاد
كأداة مثميا مثؿ السياسة النقدية كغيرىا .كمف اكثر االدكات المستخدمة كما نرل مف
ادكات السياسة المالية ىي االنفاؽ كالضرائب كمما سبؽ ذكره يمكف القكؿ إف
السياسة المالية ىي دراسة تحميمية لنشاط الحككمة المالية ام االيرادات كالنفقات كما
ينتج عف ىذا النشاط مف آثار عمى االقتصاد القكمي.

(ُ)

السياسة االقتصادية في أطار النظاـ االسالمي  ،السياسة المالية كادكاتيا كأىدافيا ،د .حسف

الداكدم ،مصدر سابؽ.ْٕٗ ،

َُِ
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املطهب انثاني
انسياسة املانية يف االقتصاد االسالمي
قبؿ التطرؽ لمعرفة السياسة المالية في االقتصاد االسالمي ال بد اف نعطي
تعريفان مكج انز عف السياسة المالية في المغة العربية فمفظ السياسة في لغة العرب
يحمؿ بعدة دالالت كارشاد كمضاميف كالقياـ عمى الشيء بما يصمحو كىي تدؿ عمى
التدبير كاالصالح كالتربية كما جاء في معاجـ المغة يدؿ عمى ما تقدـ .
فالسياسة لغة مصدر ساس نقكؿ ساس المرء سياسة ام قاـ بو كسياسة البالد
تكلي امرىا كتسيير اعماليا الداخمية كالخارجية كتدبير شؤكنيا ،كساس امكر الناس
تدبرىا كتكلى تدبيرىا كتصريفيا كىك مف الفعؿ ساس مصدره سياسة(ُ).
كالسياسة في اصطالح الفقياء ال يخرج عف المعنى المغكم فقد عرفيا
النبياني بقكلو (رعاية شؤكف البالد داخميان كخارجيان كىي تعني نظاـ الحكـ كجياز
الدكلة كتعتي عالقة الناس كعالقة االمة بغيرىا كىك ما اصطمح عمى تسميتو
بالسياسة الداخمية كالخارجية(ِ).
مر تعريفو مسبقان
اما تعريؼ الجزء الثاني كىك المالية مف السياسة المالية فقد ٌ

في تعريؼ الماؿ ،كالسياسة المالية باب مف ابكاب الفقو االقتصادم كتسمى السياسة
المالية في الفقو بالسياسة الشرعية.
(ُ)

انظر تاج العركس مف جكاىر القامكس ،محمد محمد بف عبد الراؽ المرتضى الزبيدم ،طبعة

الككيت،طِ (ََِٖ).ّٖٔ/ْ ،
(ِ )

-

انظر لساف العرب ألبف منظكر ،مصدر سابؽ.َُٖ/ٔ ،

مفاىيـ سياسية لحزب التحرير  ،تقي الديف النبياني ،منشكرات حزب التحرير ،طِ،

َُِْٓىػََِٓ -ـ)

َِِ
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كقد عرفت السياسة الشرعية بعد تعاريؼ كميا تدكر حكؿ معنى كاحد كىك
تدبير شؤكف الدكلة االسالمية في كؿ ما مف شأنو اصالح الفرد كاالمة كما يضمف
ليا الرفاىية كما مف شأنو التغيير كالتبدؿ كفؽ ما يتطابؽ كاحكاـ الشريعة
كاصكليا(ُ).
كأما السياسة المالية في االقتصاد االسالمي ىي اكالن كاخي انر اجراءات تتخذىا
الدكلة ألجؿ اقامة حكـ اهلل في الماؿ ألستخدامو كتكظيفو لخدمة االمة كحتى ال
يؤدم ىذا الماؿ الى ظيكر (دكلة بيف االغنياء) فأمر حفظ الماؿ عمى جانب كبير
مف االىمية في الشريعة االسالمية إذ اىتـ االسالـ بو كامر بالمحافظة عميو كتكجيو
مر تكضيح ذلؾ في مبحث فمسفة
صرفو كاالستفادة منو في تعمير االرض كقد ٌ

الماؿ.

فقد حدد االسالـ قكاعد الحالؿ كالحراـ في القرآف كالسنة النبكية كرسـ لنا
صكر التحرؾ لتحقيؽ التكازف االقتصادم كاالجتماعي كالمالي الذم تنشده السياسة
المالية كىك السبيؿ لرضا اهلل جمت قدرتو كالتعبد لو سبحانو مف خالؿ كيفية رسـ ىذه
السياسة كىذا كمبدأ عاـ لمسياسة المالية االسالمية.
كنجد اف اليدؼ المنشكد في االقتصاد االسالمي ككؿ عمارة االرض كعالج
التكازف االقتصادم كالمجتمعي كالمالي يككف مف خالؿ االنفاؽ عمى المجتمع
كالقضاء عمى الفقر كالبطالة مف خالؿ تطبيؽ السياسة المالية االسالمية كفؽ احكاـ
الشريعة الخاصة باالقتصاد المالي عمى ارض الكاقع .كذلؾ بأستخداـ اداة ىامة في
(ُ )

أنظر :النظـ االسالمية ،د .حسف الحاج حسف ،مؤسسة الجامعة لمدراسات كالنشر،

االسكندرية ،طُ (ُٖٔٗ.)ْْ ،

 المدخؿ الى السياسة الشرعية ،عبد العاؿ احمد عطكه ،ط(ُُْْىػُّٗٗ -ـ) جامعة محمدبف سعكد االسالمية  -دار الثقافة كالنشر.ْٕ :

َِّ
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التخطيط االقتصادم االسالمي كىي مف اىـ الدعائـ التي يعتمد عمييا االقتصاد في
تحقيؽ اىدافو مع متابعة التطكر االقتصادم كفقان لضكابط الشريعة االسالمية .
فالدكلة االسالمية مف كاجباتيا القكامة عمى المجمتع كتطبيؽ العدالة في انفاؽ
الماؿ العاـ كفي جباية ايراداتيا .ام انيا مطالبة بأتخاذ سياسة مالية خاضعة
لممبادئ االسالمية لتحقيؽ اىدافيا المنشكدة في خالفة االنساف هلل جمت قدرتو في
تكجيو الماؿ كاالستفادة منو.
كالسياسة المالية في المنظكر االسالمي فيي تعني( :مجمكعة الق اررات كاالجراءات
التي تتخذىا الدكلة االسالمية في ايراداتيا كنفقاتيا بيدؼ تحقيؽ المقاصد الشرعية
الخمسة المشتممة عمى (الديف ،النفس ،العقؿ ،النسؿ ،الماؿ) (ُ).
كىناؾ تعريؼ آخر مقارب ليذا المعنى ىك (مجمكعة االجراءات المالية التي
تتخذىا الدكلة االسالمية في الكيانات االقتصادية كاالجتماعية)(ِ).
كما سبؽ عرضة يتبيف أف السياسة المالية ماىي إال قكاعد كأحكاـ كق اررات
اجرائية نتيجة لكجكد كاقع اقتصادم تسيره كفؽ مقاصد الشريعة كليا ادكات تحقؽ مف
خالليا االىداؼ االقتصادية.
كيمكف اف نخرج بتعريؼ جامع مانع لكؿ تمؾ المضاميف فنقكؿ السياسة
المالية ىي (مجمكعة ق اررات كقكاعد تتخذىا الدكلة االسالمية كفقان لمقاصد الشريعة
مع مكاكبة الكاقع االقتصادم المتطكر تحقيقان ألىدافيا المنشكدة في االستقرار
(ُ)
(ِ )

بحث السياسة المالية مف منظكر اسالمي ،تقريب  ،مؤتمر اتجاىات اقتصادية عالميةّ:،
السياسة المالية في االقتصاد االسالمي ،فاطمة الزىراء بطكش ،مشركع تخرج لنيؿ شيادة

الميسانس ،قسـ عمكـ اقتصادية  -معيد العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ التسيير  ،السنة

الجامعية (ََِٕـََِٖ -ـ).

َِْ

الفصل الثالث.......................................................................السياسة االقتصادية عند االمام علي
جج

االقتصادم كاالجتماعي كالمالي) كىذا يعني اف لمسياسة المالية أسس تعتمدىا في
كضع ىذه القكاعد كاالجراءات كأدكات تحقؽ مف خالليا أىدافيا كعميو فال بد أف
نتعرؼ عمى ما يأتي:
اوالً :اسس السياسة المالية من المنظور االسالمي:
كتعتمد السياسة المالية عمى أسس معينة تستمد منيا أصكليا كقكاعدىا كىي :
ُ -تتصؼ يككف استقاءىا رباني في مصدره القرآف كالسنة النبكية الشريفة ككذلؾ
االجتياد الفقيي.
ِ -تجمع ما بيف المادية كاالليية فيي تتبنى القكاعد الكمية في تطبيؽ الجباية
كاالنفاؽ كتنظر الى الجانب الركحي اضافة الى الجانب المادم طبقان لقكلو تعالى

( يخ ٍذ ًمف أ ً
طيِّ يريى ٍـ ىكتيىزِّكي ًيـ بًيىا)
ص ىدقىةن تي ى
ىم ىكال ًي ٍـ ى
ٍ ٍ
كالتطيير ىك جانب ركحي فالزكاة كىي اىـ ادكات السياسة االيرادية تتـ جبايتيا كفؽ
(ُ )

فأخذ الصدقة فيو جانب مادم

قكاعد شرعية تجمع ما بيف التعامؿ الركحي كالمادم.
ّ -اف ضكابط كق اررات السياسة المالية تخضع ألصكؿ كمبادئ شرعية ييتدم بيا
الحكاـ كالكالة في الجباية كاالنفاؽ كسيمة كمقصدان.
ْ -مراعاة المصمحة مع المكازنة بيف المصالح كالمفاسد كالمصمحة المقصكدة ىنا
ىي المصمحة المعتبرة شرعان بشرطيا كشركطيا مع تطبيؽ قاعدة المكازنة بيف
المصالح كالمفاسد حاؿ ترتيبيا عمى العمؿ اك مكقع حدكثيا كفي ىذا المقاـ ال بد اف
يطرح عمى العمماء كالمجتيديف كالقادة المتخذيف لمق اررات المترتبة عمى ذلؾ االجراء
اك القرار.
(ُ)

سكرة التكبة ،آية َُّ.
َِٓ
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ٓ -في كضع السياسة المالية البد مف مراعاة مآالت االفعاؿ ينظر فيما يتكقع عادة
اك غالبان مف جراء تصرؼ اك اجراء ما كمآالت االفعاؿ ال يحسميا شخص بمفرده بؿ
تحتاج اشخاص ذكم كفاءة عالية بمعنى االعتماد عمى اصحاب الخبرة كذكم
االختصاص في ىذا المجاؿ اك االجراء الذم يتخذ اك المآؿ الذم يتكقع مف جراء
القياـ بو تطبيقان لقكلو تعالى (فىاسأىليكٍا أ ٍ ِّ
كف)(ُ).
ىى ىؿ الذ ٍك ًر إًف يكنتي ٍـ الى تى ٍعمى يم ى
ٍ
كمف خالؿ التجربة العممية يبدك كاضحان مصداؽ اآلية اآلنفة الذكر فالمعرفة
الظاىرية لالمكر ال تكفي ألصدار حكـ اك قرار اك اجراء معيف في السياسة المالية
ما لـ يؤخذ بعيف االعتبار رأم اىؿ الخبرة كاالختصاص كىذا ما يقره الشارع المقدس
ناىيؾ اف المجاميع الفقيية ال تصدر الفتكل مالـ تستأنس بكجية نظر اىؿ
االختصاص كقد يكضح الطب اف المسألة ال اشكاؿ فييا كيأتي االقتصادم يغير
تكجيو الفتكل كالحكـ في المسألة.
ٔ -تطبيؽ العدالة االجتماعية في كضع السياسة المالية مراعية عدـ حدكث تفاكت
طبقي بيف طبقات المجتمع كالقدرة عمى امتصاص البطالة كالقضاء عمى الفقر كىذا
ً
اىـ ماء ىغ ىدقان)(ِ)،
ىس ىق ٍيىن ي
امكا ىعىمى الط ًريقىة ىأل ٍ
(كأىل ًك ٍ
استىقى ي
ما كعد اهلل بو في قكلو تعالى ى
فالمفيكـ العاـ لآلية يبيف اف االنساف في حالة تطبيؽ شرع اهلل كقكاعده كاحكامو في
كؿ حياتو العممية كالعبادية تخرج لو االرض مف خيراتيا كىنا الفارؽ بيف السياسة
المالية االسالمية كغيرىا مف السياسات المفارقة ألف استقاءىا مصدره خبير عميـ بما
يصمح لمعباد.

(ُ)
(ِ)

سكرة النحؿ ،آية ّْ.
سكرة الجف ،آية ُٔ.

َِٔ
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كعمى ىذا االسس تعتمد السياسة المالية في اصدار ق ارراتيا كاجراءتيا لتحقيؽ
اىدافيا كالتي ىي كاآلتي:
ثانياً :اىداف السياسة المالية:
لمسياسة المالية االسالمية كغيرىا مف السياسات اىداؼ تسعى لتحقيقيا غير
انيا تختمؼ عف السياسات المالية االخرل في ككف اىدافيا اىداؼ تحقيؽ خالفة اهلل
جمت قدرتو لالنساف في التصرؼ في الماؿ كما يأتي(ُ):
ُ -التكازف المالي :كالمقصكد بو االستغالؿ االمثؿ لمكارد الدكلة بالشكؿ الذم يتالئـ
كحاجات الخزانة العامة مف جية كمصمحة الممكؿ مف جية اخرل.
ِ -التكازف االقتصادم :كمعناه التكصؿ الى حجـ االنتاج االمثؿ بالتكازف بيف نشاط
القطاع العاـ كالقطاع الخاص.
ّ -التكازف االجتماعي :كىك التكصؿ الى اعمى مستكل ممكف مف الرفاىية لالفراد
في حدكد امكانيات المجمتع كلتحقيؽ ىذه االىداؼ في السياسة المالية تمر مف
خالليا ادكات كقنكات تستطيع مف خالليا الكصكؿ الى اىدافيا كىي(ِ):

(ُ )

أنظر :السياسة االقتصادية عمى مستكل االقتصاد القكمي ،عبد المطمب عبد الحميد،

مجمكعة النيؿ العربية -مصر ،طُ(ََِّـ)ْْ: ،

 -بحث السياسة االقتصادية ،ادكات تحقيؽ التنمية كاالستقرار في أطار النظاـ االسالمي ،عمر

شريؼ ،جامعة باتنة.ْ :،
(ِ )

السياسة المالية كالنقدية في ظؿ االقتصاد االسالمي ،عكؼ محمكد الكفراكم  ،مكتبة

االشعاع -االسكندرية ،طُ (ُْٖىػ).ٕٔ -ْٕ ،

َِٕ
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اوالً :االيرادات العامة :كىي مف عكائد االمالؾ العامة لالمة كخراج كضرائب كزكاة
كغيرىا كيمكف تقسيميا الى مكارد دكرية (كىي الدعامة الرئيسية لبيت الماؿ في
النظاـ المالي االسالمي ،كالى مكارد ليست دكرية كىي ليست سنكية (ُ).
ُ -المكارد الدكرية :كىي التي تتككف مف الزكاة كالخراج كالجزية كالعشكر(ِ).
ِ -المكارد غير الدكرية :كتشمؿ الغنائـ كالفيء كالقركض كالتركة.
ّ -المكارد االخرل(ّ) :كتتمثؿ في االمكاؿ التي ليس ليا مستحؽ كاالمكاؿ التي ال
يعمـ ليا مستحؽ كاالمكاؿ التي ليس ليا مالؾ معيف مثؿ ىم ٍف مات مف المسمميف
كليس لو كارث معيف كاالكقاؼ التي ال متكلي ليا.
اما ادكات السياسة المالية المرتبطة بااليرادات العامة لدكلة اسالمية معاصرة
أذ عف طريقيا يمكف تكجيو النشاط االقتصادم كالتحكـ في يسارة كاتجاىاتو كىي
بشكؿ مكجز تتمثؿ في(ْ):
الزكاة ،الضرائب ،القركض ،االدكات المتعمقة بالتحكـ في االمالؾ
كالمشركعات العامة ،صناديؽ التكافؿ ،كاالدكات السيادية(ٓ).
ثانياً :النفقات العامة :كيشمؿ ذلؾ جميع النفقات العامة لمحككمة كاجيزتيا كىيئتيا
سكاء اكانت نفقات عادية اـ انمائية(ٔ).

(ُ) بحث السياسة المالية في االقتصاد االسالمي ،فاطمة الزىراء بطكش  ،مصدر سابؽ.ٔٔ: ،
(ِ) المصدر السابؽ نفسو.ٔٔ ،
(ّ) المصدر السابؽ نفسو.ٖٔ :،
(ْ )المنيج التنمكم البديؿ في االقتصاد االسالمي ،صالح صالحي ،دار الفجر -القاىرة ،ط
(ُِْٕىػََِٔ -ـ).ّٖٔ :،
(ٓ) بحث السياسة المالية في االقتصاد االسالمي ،فاطمة الزىراء بطكش ،مصدر سابؽ.ٔٗ :،
(ٔ ) دراسة دكر السياسة المالية في اطار االقتصاد االسالمي،د .منذر قحؼ ،عنكاف المكقع
االلكتركني ،ص /http://ebooks ٗ.com .ِ:االقتصاد pd fّ. html-
َِٖ
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ثالثا :ادارة العجز اك (الفائض) في الميزانية ككيفية معالجة ذلؾ .
كفي اطار ىذا االقتصاد االسالمي المتميز بسياستو المالية كانت مالية الدكلة
االسالمية منذ البداية غير حيادية كلـ تأخذ مبدأ الحياد المالي(ُ).
كينبغي التأكيد عمى اف الزكاة الركف االكؿ في النظاـ المالي لالقتصاد
االسالمي رغـ انيا الركف الثالث في االسالـ(ِ).
ككما الحظنا مف خالؿ البحكث السابقة ككف انفاقيا لـ يترؾ ألحد مف الناس
فقد حدده اهلل في كتابو العزيز كما مر سابقان كالذم ييمنا ىنا االف ككنيا ايرادان عامان
تجبيو الدكلة االسالمية فيدخؿ خزانتيا فمع فريضة الزكاة بدأت النكاة االكلى لمجياز
المالي في الدكلة االسالمية.
كمما سبؽ عرضو يتضح اف الدكلة االسالمية تمجأ الى سمسمة مف االجراءات
المتكاممة مستعممة في ذلؾ ادكات مالية مرتبطة بااليرادات العامة كاخرل مرتبطة
بالنفقات العامة كادارة العجز ككيفية تمكيمو لتحقؽ اىداؼ اقتصادية كاجتماعية كالميزة
االىـ في السياسة المالية في االسالـ عدـ التصرؼ في الماؿ تصرؼ يؤذم الغير
بؿ يسعى االسالـ في سياستو لتحقيؽ تكافؽ بيف مصمحة الفرد كالمصمحة العامة
كىي التي تجعؿ النشاط االقتصادم اكثر مكضكعية في التطبيؽ ألف مستيمو الكحي
كالخبير العميـ ،الذم يحيط بمصمحة الفرد كالمجتمع كما يصمحيما .كاىـ مميزات
السياسة المالية االسالمية ىي:

(ُ)
(ِ)

السياسة المالية في االقتصاد االسالمي ،فاطمة الزىراء بطكش ،مصدر سابؽ.

دكر السياسة المالية في اطار االقتصاد االسالمي ،د.منذر قحؼ ،مصدر سابؽ.ُّ :،
َِٗ
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ُ -رسـ اكجو االنفاؽ الرشيد ال سيما االتجاه االجتماعي الذم تسعى اليو الدكؿ
الحديثة اال في فجر القرف العشريف كلـ تبمغ ثماره المرجكه بعد(ُ).
ِ -فقد كضع التشريع االسالمي عدة ضرائب منيا المباشرة كغير المباشرة
كالضرائب المباشرة اما ضرائب عمى الدخؿ كما في زكاة الزركع كالثمار كضريبة
الخراج كأما ضرائب رأس الماؿ كما في زكاة االنعاـ كالذىب كالفضة كعركض
التجارة(ِ).
ّ -عرفت الدكلة االسالمية بمبدأ الفصؿ بيف مالية الدكلة كمالية الحاكـ كذلؾ المبدأ
الذم لـ تعرفو الدكؿ االخرل اال في العصكر الحديثة(ّ).
ْ -ترشيد النفقات العامة مبني عمى المبادئ اآلتية(ْ):
أ -تقديـ االىـ عمى الميـ في تحديد اكجو الحاجات العامة.
ب -الربط بيف التكمفة كالعائد.
ج -االقتصاد في االنفاؽ لتحيد الشكؿ النيائي لممشركع.
د -حسف اختيار العامميف المشرفيف عمى الماؿ العاـ.

( ُ)

عمـ المالية كالتشريع المالي ،د .محمد عبد اهلل العربي  ،الكتاب االكؿ -مالية الدكلة ،ط

(ُْٖٗـ).ّ:،
(ِ)
(ّ)
(ْ)

المالية العامة االسالمية ،زكريا محمد بيكمي ،دار النيضة -القاىرة،ط (ُٕٗٗـ)ٔ :،
مالية الدكلة االسالمية،د .ابراىيـ القاسمف كحاصمة ،مكتبة مدبكلي ،ط(ُٗٗٗـ).ُِٓ :،

النفقات العامة لمدكلة االسالمية ،د.عيسى خميفة ،مجمة االقتصاد االسالمي العالمية ،العدد

ْٔ ،تاريخ النشر َُِٔ.

َُِ
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ٓ -عرفت الدكلة االسالمية مبدأ مكافقة اىؿ الحؿ كالعقد عمى فرض الضرائب
كصرفيا كىذا المبدأ يماثؿ المبدأ الحديث الذم يقكـ عمى ضركرة مكافقة ممثمي
الشعب عمى تقرير الضرائب كعمى كيفية صرفيا(ُ).
ٔ -مبدأ الحرية االقتصادية  :تميزت السياسة المالية في الفكر االقتصادم االسالمي
بالحرية الممنكحة لممجتمع افراد كمؤسسات كفؽ االخالؽ االسالمية كضمف الترابط
بيف اجزاء ىذا النظاـ كلمدكلة حؽ التدخؿ في النشاط االقتصادم ككذلؾ حؽ
االشراؼ العاـ(ِ).

(ُ)
(ِ)

مالية الدكلة االسالمية،د .ابراىيـ القاسـ رحاحمة ،مصدر سابؽ.ُِٓ :،

المالية العامة االسالمية ،زكريا محمد بيكمي ،مصدر سابؽ.ٗ :،
ُُِ
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املطهب انثانث
انسياسة املانية عند اإلماو ()
مفيكـ السياسة عند االماـ ( )يستقي معناه مف المفيكـ القرآني إذ كردت
مفردة السياسة في الحكـ القصار لالماـ ( )كما يتعمؽ بيا مف حاجة المجتمع
االنساني ليا(ُ) .فسياستو ( )كىك ربيب النبكة ككحي القرآف اىدافيا تعني السعي
بكسائؿ مباحة في تحقيؽ كاقع اقرب الى اىداؼ المجتمع قائمة عمى فكرة كاحدة ىي
تسيير االعماؿ باالحكاـ الشرعية اك جعؿ االحكاـ االقتصادية كفؽ ما يتطمبو أحكاـ
الشرع

(ِ)

.

فمح ىك ٍـ السياسة لدل االماـ ( )تؤلؼ مادة لنظرية سياسة تنطمؽ مف

التعريفات لتصنع في اتجاه تطكرىا الداللي االخالؽ السياسية كقد مارس السياسة منذ
صغره فأقكالو الحكمية كآراؤه السياسية صادرة عف تمرس بالعمؿ القيادم كعف مقاكمة
صمبة ألشكاؿ المغريات الدنيكية فأتت متجذرة لالبعاد االنسانية(ّ).
كقد قدـ اإلماـ دستك انر في الفقو السياسي في عيده لمالؾ األشتر فيك أقدـ
نص اسالمي في الفقو السياسي كشؤكف الحكـ كلـ تصؿ الكتابات التي اعقبتو الى
عمقو كشمكلو ككيفية تناكلو لمفاىيـ الحكـ كالحاكـ كمعاكنيو كطبقات الشعب

(ُ)

مقاؿ الدكلة كالسمطة عف االماـ امير المؤمنيف عمي بف ابي طالب ( ،)د .جاسـ محمد

الشيخ زيني ،مكقع شبكة النباء ،تأريخ النشرةَُِٓ/ٓ/ِ ،ـ.
(ِ)

( ّ)

النظاـ االقتصادم في االسالـ  ،تقي الديف النبياني  ،ط ( بيركت) . ْٓ: ، ُٗٓٔ ،

مقاؿ العصمة كالحكمة في النظرية السياسية لدل االماـ عمي ،د .حسف عباس نصر اهلل،

نشرتيا مكقع شبكة الحسنيف لمتراث كالفكر االسالمي.

ُِِ
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(ُ )

المختمفة ضمف االطار الشرعي االسالمي  ،كقد اراد امير المؤمنيف ( )اف
يككف العيد كثيقة دستكرية تسير عمييا السمطة في البمداف االسالمية(ِ).
اذ اف العيد يتضمف اصكالن كقكاعد سياسية كادارية كمالية كقد كضع فيو
تصكرات رائدة عف خالصة فكره االسالمي كاالنساني في االدارة كالحكـ كاالقتصاد
كالسياسة المالية.
كمف التعريفات السياسية عند االماـ (الممؾ سياسة)
بالحكـ ك(حسف السياسة قكاـ الرعية)

(ْ)

(ّ )

فقط ربط السياسة

كىك يكضح دكر الدكلة اتجاه رعاية مصالح

الناس بما فييا االقتصاد كليس دكرىا الحارس فقط كما في الفكر المالي الحديث بؿ
دكر قكامو بكؿ ما يتضمنو معنى القكامة مف حراسة كرقابة كعالج االزمات كتقديـ
المعكنة بما يحقؽ لمرعية الرفاىية.
اما ادبيات السياسة المالية عند االماـ ( )فقد انقسمت ما بيف تطبيقات
مر
كاجراءات كاقكاؿ تصمح اف تككف قكاعد مالية تعتمد ،فمف ناحية التطبيقات فقد ٌ

بنا في المباحث السابقة ليذا البحث اجراءات االماـ في عزؿ الكالة الفاسديف كاحالؿ
عامميف يشرفكف عمى الماؿ يتحمكف بصفات معينة يشترطيا االماـ في عيده لمالؾ

االشتر ،كىذا االجراء ييعد مظير مف مظاىر ترشيد االنفاؽ.

(ٓ)

(ُ)

االسالـ السياسي كالدكلة االسالمية المعاصرة ،د .صالح عبد الرزاؽ الربيعي،ط (مطبعة دار

(ِ)

المصدر السابؽ نفسوُٓ:،

(ْ)

المصدر السابؽ نفسو.ّْْ :،

الحكراء -شارع المتنبي.ُْ :،
(ّ)

(ٓ)

غرر الحكـ كدكرالكممة ،عبد الكاحد االمدم ،مصدر سابؽُٖ:،
مالية الدكلة االسالمية،د .ابراىيـ القاسـ رحاحمة ،مصدر سابؽُْٓ: ،

 انظر بحث النفقات العامة لمدكلة االسالمية ،د.عيسى خميفة ،مصدر سابؽ.ُِّ
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كفي دليؿ يسكقو االماـ ألثبات كجكد اهلل سبحانو منيج الفقر كالحاجة كيبنى
عمى اساس اف المكجكدات محتاجو في ذكاتيا فال بد مف مكجد

(ُ )

كقكلو ()

بأعتراؼ العجز كالفقر كالحاجة ىك االساس الذيف يبني عميو الدليؿ في قكلو ()
(كأرانا مف ممككت قدرتو  .....كاعتراؼ الحاجة مف الخمؽ اؿ اف يقيميا بمساؾ
قكتو.)ِ()...
كبتعبير آخر مف االماـ ( )انو تعالى ( :باف مف االشياء بالقير ليا
(ّ)

كالقدرة عمييا كبانت منو بالخضكع لو كالرجكع اليو)

كىذا التعميؿ بالفقر كالحاجة ينجر الى كؿ االنظمة في حياة االنساف سكاء
منيا العقائدية اك العممية بما فييا مكضكع بحثنا السياسة المالية كمصدرىا  ،فرسـ
السياسة المالية كفؽ فكر االماـ ( )ال بد اف يككف مصدرىا التشريع االسالمي
ألجؿ تماـ االستفادة مف مكارد الطبيعة ،فاالنساف ميما كضع لو مف احكاـ كنظـ
فأنيا معمكلة يعترييا النقص.
 تكفير حد الكفاية كاشباع الحاجات لمفرد كاالقاليـ كاحداث حالة مف التكازفبيف االقاليـ كاالفراد في تماـ الحصكؿ عمى الرفاىية ،كىك بمثابة قاعدة مالية
في االنفاؽ العاـ ،كتطبيؽ ذلؾ كاف االماـ ( )يؤكد عمى كالتو عمى
االقاليـ اف يرسمكا الى العاصمة الماؿ الفاضؿ مف ماؿ االقميـ بعد اف يتـ
تكزيعو عمى اىؿ الفاقة كىذا ما نراه كاضحان في كتاب االماـ ( )الى كاليو
قشـ بف العباس بقكلو (أنظر ما اجتمع عندؾ مف ماؿ اهلل فأخرجو الى مف

(ُ)

االتجاىات الفكرية عند االماـ عمي ،د .رحيـ محمد سالـ ،مصدر سابؽ.َُّ ،

(ّ)

المصدر السابؽ نفسو.َْ/ِ :،

(ِ)

شرح نيج البالغة ،محمد عبده ،مصدر سابؽ.ُّٔ/ُ : ،

ُِْ
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قبمؾ مف ذكم العياؿ كالمجاعة مصيبان مكاضع الفاقة كالخالت كما فضؿ
فأحممو الينا لنقسمو قبمنا)(ُ).
فقد اكد االماـ عمى اشباع حاجة االفراد بقكلو ( ...مصيبان مكاضع الفاقة
كالخالت )....كاكد عمى اشباع حاجة االقاليـ مف خالؿ قكلو ( كما فضؿ فأحممو
الينا لنقسمو قبمنا) كىنا يستعمؿ االماـ النفقات العامة كأداة رئيسية مف ادكات
السياسة المالية ألشباع حاجة االفراد كاالقاليـ ألحداث تكازف مف الناحية االقتصادية
كمنعان ألحداث فكارؽ طبيقة بيف االفراد مف جية كبيف االقاليـ مف جية اخرل كيؤكد
ىنا ايضان اف اىؿ االقميـ اكلى مف االستفادة مف مكاردىا كاستثماراتيا كيرسؿ المتبقي
الى المركز.
 كفي سياسة االماـ المالية نرل انو كضع قكاعد مالية منيا : فقد ركم اف قكمان مف اصحاب عمر بف الخطاب (رض) قد اشاركا عميو أف يأخذحمي الكعبة كاستعماليا في تجييز جيكش المسمميف يككف ذلؾ عظـ اج انر مما لك
تركت ىذه الحمي عمى الكعبة المشرفة فسأؿ عمر بف الخطاب (رض) االماـ()
قبؿ اف يقكـ بذلؾ فقاؿ االماـ (( )اف القرآف أنزؿ عمى النبي كاالمكاؿ اربعة)
امكاؿ المسمميف فقسميا بيف الكرثة كالفرائض كالفيء فقسمو عمى مستحقيو كالخمس
فكضعو اهلل حيث كضعو كالصدقات فجعميا اهلل حيث جعميا ككاف حمي الكعبة يكمئذ
فتركو عمى حالو كلـ يتركو نسيانان كلـ يخؼ عميو مكانان ،فأقره اهلل كرسكلو فقاؿ
عمر(رض) لكالؾ آلفتضحنا كترؾ الحمي بحالو)
(ُ)
(ِ)

(ِ)

كىذا الرأم قدـ لنا قاعدة مالية

شرح نيج البالغة ،محمد عبده ،الخطبة.ُِٖ/ّ :،ٕٔ ،
شرح نيج البالغة ،محمد عبده ،مؤسسة االعممي -بيركتٔٓ/ْ :،
-

كأنظر تصنيؼ نيج البالغة في كالـ امير المؤمنيف عمي بف ابي طالب ،دار القمـ-

بيركتُِّ :،

ُِٓ
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تؤكد عمى ضركرة عدـ صرؼ االمكاؿ العام ة الى ضمف الحدكد التي رسميا اهلل جال
جاللو في كتابو العزيز كسنة المصطفى(ُ).
 كعندما حصمت الدكلة االسالمية عمى امكاؿ كثيرة في عيد الخميفة عمر بفالخطاب (رض) قدـ بيا ابك ىريرة مف البحريف تبمغ حكالي خمسمائة الؼ درىـ
فعندما استكثر عمر(رض) ىذه االمكاؿ كتسائؿ عف الطريقة المثمى لتكزيعيا فأستشار
االماـ ( )اف يقسـ كؿ سنة ما اجتمع اليو مف الماؿ كال يمسؾ منو شيئان كىذه
بمثابة قاعدة مالية قدميا االماـ تؤكد عمى ضركرة تكزيع امكاؿ المسمميف (االيرادات)
في كؿ سنة كعمى المصالح العامة كال يبقى منو شيئان).
 كقد كجدنا مساحة كاضحة في فكر االماـ ( )في السياسة المالية لمممكيةالخاصة إذ انيا كانت مصكنة في رأم االماـ ( )فال يجكز لمسمطة اك لغيرىا
االعتداء عمييا

(ِ )

كذلؾ تطبيقان لقكؿ االماـ (( )اف اعظـ الخطايا اقتطاع ماؿ

امرئ مسمـ اك غير مسمـ)(ّ) ،لذا كاف االماـ يكصي عمالو عمى الخراج (كال تمس
ً
مصؿ اك معاىد)
ماؿ احد مف الناس

(ْ )

مما يدؿ عمى اف الممكية مصكنة لممسمـ

كغير المسمـ عند االماـ ،كىك بذلؾ يقدـ لنا قاعدة مالية باحتراـ الممكية الخاصة
كصيانتيا.

(ُ )

بحث االماـ عمي كنفحات مف سياستو المالية ،د .رضا صاحب ابك احمد ،مكقع

النشر،منتديات مدينة العمكـ القرآنية كاالبحاث الركحانية ،تأريخ النشر ٕ.ّٔ :،َُِِ/ٗ/
المصدر السابؽ نفسو.ّٓ :،
(ِ)
(ّ)
(ْ)

االماـ عمي كمشكمة نظاـ الحكـ،د .محمد طي ،مصدر سابؽ.ُُْ :،
كسائؿ الشيعة ،محمد بف الحسيف الحر العاممي ،مؤسسة آؿ البيت ،ط(ُّٗٗـ).ُّْ/ٔ:،

الخراج ،ابك يكسؼ ،ط (مؤسسة ناصر -بيركت) -.ُٔ:،شرح نيج البالغة ،محمد عبدة،

مصدر سابؽ.ُٖ/ّ :،

ُِٔ
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كلقد عرفنا مما تقدـ بحثو اف الطابع العاـ لسياسة االماـ ( )المالية
المساكاة بيف المسمميف في العطاء كىذا اجراء تطبيقي مف االماـ في سياستو المالية
كىك بحسب مقررات االقتصاد االسالمي يحمؿ طابعان مف التكازف االقتصادم في
المجتمع فميس لرئيس الدكلة اف يميز قكمان عمى قكـ آخريف فأف ذلؾ يخمؽ الطبقية
كيكجد االزمات الحادة في االقتصاد العاـ كيعرض المجتمع الى كثير مف الكيالت
كالخطكب(ُ).
مما يدؿ عمى اف االماـ ( )استعمؿ ايرادات الدكلة العامة كأداة مف ادكات
السياسة المالية لتحقيؽ التكازف المالي لذا فيك يؤكد عمى اكثر مف ذلؾ في قكلو
(كالذم بعث بالحؽ نبي نا ال بد اف يعكد اسفمكـ اعالكـ كاعالكـ اسفمكـ كليسبقف
سابقكف كانكا قصركا اك ليقصرف سابقكف كانكا سبقكا)

(ِ )

كفي ذلؾ تأكيد مف

االماـ( )اف ال كجكد لمرأسمالية في سياستو المالية.
ميز االماـ بيف ما ىك خاص كما ىك عاـ فمـ يخمط بيف ماؿ أحد كماؿ الدكلة
 لقد ٌكماؿ اهلل كلـ يتعامؿ مع االشياء العامة عمى انيا اشياؤه الخاصة

(ّ )

كفي االطار

التطبيقي لسياستو المالية رأينا كيؼ تعامؿ االماـ مع اخيو عقيؿ كابنتو اـ كمثكـ كابنو
الذم اخذ مف عطائو قبؿ اف يأخذ المسممكف عطاءىـ اما قكلو (( )دخمت بالدكـ
خرجت مف بالدكـ بغير ما دخمت
بأشمالي ىذه ،كرحمتي كراحمتي ىاىي فأف انا
ي
فأنني مف الخائنيف)(ْ) ،كاخرج في البحار عف كشؼ الغمة :قاؿ ىاركف بف عنترة :

(ُ)
(ِ)

حياة االماـ الحسيف بف عمي باقر شريؼ القريشي ،مصدر سابؽَّ :،

شرح نيج البالغة ،ألبف ابي الحديد ،دار احياء الكتب العربية -القاىرة  ،طُِٗٔٓ( ،ـ،

ُ:،ِِٕ/

(ّ)
(ْ)

االماـ عمي كمشكمة نظاـ الحكـ،د .محمد طي ،مصدر سابؽ.ُُٕ :،
بحار االنكار ،لممجمسي ،باب ٖٓ ،حٕ ،مصدر سابؽِّٓ/ْ :،
ُِٕ
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*

حدثني ابي قاؿ  :دخمت عمى عمي بف ابي طالب( )بالخكرنؽ كىك يرعد تحت
سمؿ قطيفة فقمت :يا امير المؤمنيف اف اهلل تعالى جعؿ لؾ كألىؿ بيتؾ في ىذا الماؿ
ما يعـ كانت تصنع بنفسؾ ما تصنع فقاؿ (( : )كاهلل ما ارزأكـ مف امكالكـ شيئ نا
(ُ)

كاف ىذه لقطيفتي التي خرجت بيا مف منزلي مف المدينة ما عندم غيرىا)

كمما

تقدـ يتضح اف االماـ ( )اسس ألمريف االكؿ محاسبة المسؤكؿ بمقارنة امكالو
قبؿ الكالية كبعدىا تحت عنكاف مف ايف لؾ ىذا؟ فيصؼ نفسو بالخائف اف خرج
منيـ يغير أدخؿ عمييـ.
كالثاني انو فصؿ بيف مالية الحاكـ كمالية الدكلة كقد رأينا مسبقان كيؼ اف
االماـ يؤكد عمى ىذه الحقيقة مف خالؿ كتبو لكالتو مثاؿ االشعث بف قيس كاليو عمى
اذربيجاف ( ...كاف عممؾ ليس بطعمة لؾ) كقد عرضنا الكتاب مسبقا.
ككما اكد عمى عاممو مصقمة بف ىبيرة عمى اف العامؿ ليس ح انر في التصرؼ
باالمكاؿ العامة بؿ ىك مقيد بالشرع.
كنالحظ في سياسة االماـ المالية انو اخذ بمبدأ اسقاط الضريبة عمى االرض
عند الجدب كالغرؽ في حاؿ شكى اىؿ االرض ثقالن مف عمة انقطاع الماء اك غرؽ
اك جفاؼ االرض كىذا ما جاء كاضحان في كصيتو لمالؾ االشتر في العيد بأف
يخفؼ عنيـ بما يرجكا اف يصمح حاليـ بقكلو (بأف تخفيؼ المؤكنة عنيـ ذخ انر يعكد
عميؾ في عمارة بمدؾ كتزييف كاليتؾ)(ِ) ،كىذا يعني اف االماـ اسس لسياسة اسقاط
الضريبة في حالة الطكارئ كىي ال تعرض ميزانية الدكلة لمخسائر بؿ فييا بعد طكيؿ
*

الخكرنؽ :مكضع بالككفة آنذاؾ االف تظاىر الحيرة انظر السياسة مف كاقع االسالـ ،السيد

صادؽ الحسيني الشيرازم ،دار صادؽ  -كربالء ،طٓ (ََُِّْٓٓ -ـ).ُٖ :،

(ُ)
(ِ)

بحار االنكار لممجمسي ،باب ٖٗ،حُٓ ،مصدر سابؽ.ّّْ/َْ :،

شرح نيج البالغة ،محمدعبده ،مصدر سابؽ.ٕٗ/ّ : ،
ُِٖ

الفصل الثالث.......................................................................السياسة االقتصادية عند االمام علي
جج

االمد بحصكؿ ارباح ككاردات تعكد بالنفع عمى الدكلة كقكلو ( )في العيد نفسو
لمالؾ (كمف طمب الخراج بغير عمارة فقد اخرب البالد كلـ يستقـ امره اال قميال)

(ُ)

كقد عرفت ىذه القاعدة المالية عند اصكؿ عمـ الماؿ في عصرنا بقاعدة ليس لمخراج
اف يعرقؿ االنتاج اك بقاعدة االنفاؽ منكطة بالمصمحة العامة)(ِ).
كمفيكـ طمب الخراج بغير عمارة متعمؽ بقاعدة مالية كاقتصادية كادارية ميمة
تنطبؽ عمييا القاعدة المالية الحديثة القائمة (الحككمة ليست تاج انر ام انيا ال تشتغؿ
بالمشركعات بقصد الكسب كالربح بؿ لكي تكطد المنفعة العامة(ّ).
اما مف ناحية تبكيب المكازنة المالية فقد كاف االماـ ( )ضمف االطار
التطبيقي كاالجرائي الذم طبقو كفقان لمعايير عممية سكاء أكانت أقتصادية اـ غير
اقتصادية فقد كانت سياستو المالية تقكـ احيانان عمى المركزية كاخرل عمى الالمركزية
حسب مكاصفات الكالة كعمى قدر ثقتو بيـ فقد اعطاىا لمالؾ مطمقة كلغيره مف الكالة
مقيدة بمتابعتو كبالمراقبة كجعميا مركزية  -ككما يكجد في كؿ اقميـ بيت ماؿ خاصان
بو الى جكار بيت الماؿ المركزم الذم فيو مقر الخالفة.
ككما اف االماـ يأخذ في سياستو المالية بمبدأ التكازف في الصرؼ كحجز جزء
مف المكارد العامة في فترة االكتفاء كعدـ الحاجة ،كىذا يترتب عميو حدكث فائض في
المكازنة يستعمؿ كأحتياطي مالي لدل الدكلة عند الحاجة عندما يظير العجز في
المكازنات في فترة الكساد (ْ ) ،كتـ االشارة الى ذلؾ في االدارة المالية في كتاب
االماـ( )لزياد بف ابيو بقكلو (فدع االسراؼ مقتصدان كاذكر في اليكـ غدان كأمسؾ
(ُ)

شرح نيج البالغة ،محمدعبده ،مصدر سابؽ.ٗٔ/ّ: ،

(ِ)

االتجاىات الفكرية عند االماـ عمي،د .رحيـ محمد سالـ ،مصدر سابؽ.َّٔ :،

(ْ)

مالية الدكلة االسالمية ،د .ابراىيـ القاسـ رحاحمة ،مصدر سابؽ.ُٓٓ :،

(ّ)

الراعي كالرعية ،تكفيؽ الفكيكي ،شركة المعركؼ -بغداد ،طُ.ُِٖ-َُٖ :،

ُِٗ
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مف الماؿ بقدر ضركرتؾ كقدـ الفضؿ ليكـ حاجتؾ) كىنا يقدـ االماـ ( )قاعدة
مالية في الحفاظ عمى امكاؿ العامة مف خالؿ االستخداـ لمدخؿ الكطني بمنظكر
التكازف كاالبتعاد عف االسراؼ المؤدم الى ىدر الماؿ كحدكث عجز مالي في ميزانية
الدكلة ككضع الخطط المناسبة عمى كفؽ خطط مرسكمة مالزمة لمبعديف الدنيكم
كاالخركم في منظكره.
كقد رسـ لنا االماـ ( )في كتابو ىذا خطكات كاجراءات كق اررات كقكاعد
لبناء سياسة مالية فييا يككف تحقيؽ االىداؼ االقتصادية كاالجتماعية كالمالية مف
خالؿ(ُ):
ُ -فدع االسراؼ مقتصدان كما يمثمو ىذا االرشاد كالتكجيو التنظيمي مف خالؿ:
أ -االمر ككحدة االكامر التكجييية كاالرشادية المختمؼ عف االكامر القسرية كالدليؿ
ىك ما يعقبو (كأذكر  )....كلـ يتخذ العقكبة اك العنؼ السمطكم.
ب -مؤشر السمكؾ التنظيمي كالتخطيط االقتصادم كتفعيؿ اداتو بالتنظيـ كالتنسيؽ
ىك االبتعاد عف االسراؼ.
ت -االتجاه نحك التكازف كاالستقامة في االنفاؽ االستيالكي كاالستثمارم كبيذا
السمكؾ االقتصادم يحقؽ عدـ االخالؿ بالنظاـ االقتصادم كعمى كفؽ ما مرسكـ
كذلؾ حينما ال يسرؼ في االنفاؽ كال يقتر فيو كىذا يحقؽ التكازف كسالمة الدكرة
االقتصادية كسالمة استراتيجياتيا كتبعاتيا.

(ُ )

االدارة كاالسمكب القيادم في نيج البالغة ،ىاشـ حسيف ناصر المحنؾ ،مصدر سابؽ:،

ِِٗ.

َِِ
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ِ -قكلو (كأذكر اليكـ غدان) اك فيو عالج لالنحراؼ (كما يؤدم الى االنحراؼ في

السمكؾ كذلؾ بتذكيره باآلخرة كالحساب كىك يبدأ مف ذاتؾ كىذا يعني كجكد رقابة
ذاتية لمشخص كىك ما يفترؽ عف الفكر المالي الحديث.كيتضمف ىذا القكؿ كجكب

كضع الخطط كاالىتماـ بتقكيـ السمكؾ االقتصادم كاالجتماعي كما يتضمنو مف
كضع خطط لالدخار ليحافظ عمى تكازف المكازنة العامة لمدكلة فال كقكع بأزمات
اقتصادية اك اجتماعية ،كيتضمف ايضان التكجيو العقالني في رسـ السياسة المالية
كالمكازنة نحك فمسفة التقسيـ كالتقكيـ بالتنفيذ كالرقابة الذاتية.

ّ -كقكلو (كأم سؾ مف الماؿ بقدر ضركرتؾ) كىك يشير الى دخؿ الفرد اك الدخؿ
الكطني اك القكمي كضركرة مراعاة جانبي االستيالؾ كاالدخار كضركرة احداث
التكازف بيف االنفاؽ االستيالكي كاالنفاؽ االستثمارم في كضع المكازنة المالية
كالسياسة المالية كذلؾ استثمار الفرص كتخطي التحديات كالتيديدات كالمخاطر
المستقبمية.
ْ -اما قكلو (كقدـ الفضؿ ليكـ حاجتؾ) كفيو قاعدة مالية يؤكد فيو عند رسـ
السياسة المالية ككضع المكازنة العامة لمدكلة عمى ضركرة النظر الى االستيالؾ
كاالدخار كاالستثمار عمى كفؽ دخؿ الفرد كالدخؿ القكمي كتنكعو مف جانب كمدل
قكة الحاجة كاالشباع كالرفاىية اآلنية كالمستقبمية كالفرص المؤاتية كالمخاطر
كالتحديات المحيطة بالفرد كالدكلة .كما يصمح اف تككف اجراءات كقكاعد مالية في
سياستو.
ٓ -فقد كضع االماـ ()

(ُ)

برنامج مفصؿ في تحصيؿ الضرائب كطريقة التعامؿ

مع الناس كقد اعتمد االماـ في تحصيؿ الحقكؽ العامة عمى مبدأيف :
االكؿ :مبني عمى منظكمة مف خالؽ الرفيعة كدكف استعماؿ انكاع العنؼ عمى
االشخاص كاالمكاؿ في ذلؾ سكاء ككما تـ بيانو في الفصؿ الثاني ،اذ يقكؿ لعاممو

(ُ)

فركع الكافي ،لمشيخ الكميني ،ط دار االضكاء -بيركتَْٓ/َّ :،
ُِِ
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عمى الخراج (اياؾ اف تضرب مسممان اك نصرانيان في درىـ خراج اك تبيعف دابة يحمؿ

عمييا في درىـ فأنما امرنا اف تأخذ منيـ العفك) (ُ).

ككانت كصاياه تتكرر لعمالو عمى الخراج باستعماؿ الميف كالتكدد كمراعاة
الحالة االنسانية كاالخالقية في أخذ الضرائب بقكلو (كال تبيعف الناس في الخراج
كسكة شتاء كال صيفان(ِ)) كىك بيذا سيطر عمى التيرب الضريبي الذم يحصؿ نتيجة
استعماؿ العنؼ مع االشخاص الذيف تجبى منيـ الضرائب .
الثاني :يعتمد عمى ارادة االشخاص الذيف تجبى منيـ الضرائب كالكثكؽ بيـ.
ففي تحصيؿ الزكاة كاف يعتمد عمى ارادة المكمؼ بالدفع الى ابعد الحدكد
كدكف ام مظير مف مظاىر القكة اك السمطة(ّ) ،فيقكؿ ( )في تكجيو عمالو في
استحصاؿ الزكاة (انطمؽ عمى تقكل اهلل كحده ال شريؾ لو كال تركعف مسممان كال
تجتازف عميو كارىان كال تأخذ منو اكثر مف حؽ اهلل في مالو فأذا قدمت عمى الحي
و
امض الييـ بالسكينة كالكقار حتى تقكـ
فأنزؿ بمائيـ مف غير اف تخالط ابياتيـ ثـ
بينيـ فتسمـ عمييـ كال تخدج (ال تقصر) بالتحية ليـ ثـ تقكؿ عباد اهلل ارسمني اليكـ
كلي اهلل كخميفتو ألخذ منكـ حؽ اهلل في امكالكـ فيؿ في امكالكـ حؽ فتؤدكنو الى
اهلل فأف قاؿ قائؿ ال فال تراجعو كاف انعـ لؾ فنعـ فأنطمؽ معو مف غير اف تخيفو
كتكعده اك تعسفو اك ترىقو فخذ ما اعطاؾ مف ذىب اك فضة فأذا كاف لو ماشية اك
ابؿ فال تدخؿ اال بأذنو فأذا اتيتيا فال تدخمف دخكؿ متسمط عميو كتخيفو كال تنفرف
تعرضف
بييمة كال تسكء صاحبيا منيا كاصدع الماؿ صدعيف ثـ خيره فأذا اختار فال
ٌ
لما اختاره ثـ اصدع الباقي صدعيف ثـ خيره فأذا اختار فال تعرض ٌف لما اختاره فال

(ُ)

فركع الكافي ،لمشيخ الكميني ،ط دار االضكاء -بيركتَْٓ/َّ :،

(ّ)

االماـ عمي كمشكمة نظاـ الحكـ،د .محمد طي ،مصدر سابؽ.

(ِ)

نيج السعادات ،محمد باقر المحمكد ،د (مؤسسة حمكدم):ـ ُُُٕٔ/ْ،

ِِِ
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تزاؿ كذلؾ حتى يبقى مافيو كفاء حؽ اهلل في مالو فأقبض حؽ اليو منو فأذا استقاؿ
(اطمب االعادة) ،قافمو ثـ اخمطيا ثـ اصنع مثؿ الذم صنعت اكال حتى تأخذ حؽ اهلل
مف مالو(ُ).
كمف ىذه الكصية نستطيع اف نقؼ عمى برنامجان مفصالن في تحصيؿ
الضرائب كيبدكا مف خاللو ىناؾ مبدأ ثالثان اعتمده كىك العدالة) في تحصيؿ الضريبة
بما يضمف الحؽ العاـ لمناس كحؽ االشخاص الذيف تجبى منيـ الضرائب كتستطيع
اف نقؼ عمى مجمكعة مف المضاميف ليذا البرنامج كما يأتي:
ُ -اف يتصؼ عماؿ الخراج بالتقكل كاالخالؽ لضماف النزاىة فييـ.
ِ -ضركرة التحمي باالخالؽ في استحصاؿ الزكاة عمى اساس انيا المكرد الرئيس
مف المكارد العامة.
ّ -بناء الثقة العالية بيف اصحاب الماؿ كعماؿ الخراج بقكلو (فأف قيؿ ال فال
تراجعو).
ميز بيف الجباة كالقائميف عمى الصرؼ ،كما ميز بيف مبدأ استقالؿ جباية كؿ
ْ -قد ٌ
مكرد عمى حده تحقيقان لمبدأ تخصيص مكارد معينة لمصركفات معينة ككما تجبى

المكارد نقدان اكعينان بحسب مصمحة الممكؿ كىذا خالؼ المالية الحديثة ال تككف اال
نقدان(ِ).

(ُ)
(ِ)

نيج السعادة ،محمد باقر المحمكدم ،المصدر سابؽ:،ـّ.ّْْ/ُٓ ،

المالية العامة ،د .ابراىيـ رحاحمة ،مصدر سابؽ.ُْٓ ،
ِِّ
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ٓ -ضركرة تطبيؽ العدالة الضريبية مف خالؿ مكاصفات عماؿ الضريبة كطريقة
استحصاليا كالمالئمة كاالقتصاد كىي قكاعد اسالمية طبقيا االماـ ( )في
استحصاؿ المكارد المالية.
كعمى ضكء ما تقدـ عرضو في سياسة االماـ ( )المالية يبدك كاضحان اف
االماـ ( )كانت لو سياسة مالية كاضحة المعالـ فقد ترؾ لنا تراث غنيان مف
القكاعد المالية كاالجراءات المرسكمة لسياسة مالية ناجحة قد سبؽ كؿ مف جاء بعده
ككتب في المالية الحديثة كىي تالئـ كؿ زماف كمكاف ألف مصدرىا مستكحى مف
القرآف الكريـ كالسنة النبكية.

ِِْ
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املبحث انثاني
انتنمية االقتصادية وانسياسية انتنمىية
ألجؿ التمييد عمى تميز آراء كاقكاؿ كتطبيقات االماـ ( )في تحقيؽ
التنمية االقتصادية كلمعرفة االسس التي يمكف اف يستفاد مف معرفتيا مف اقكاؿ
االماـ ( )في تحقيؽ التنمية االقتصادية لتحقيؽ االستقرار االقتصادم كفؽ نيج
االماـ ( )كاف البد مف القاء الضكءعمى معرفة مفيكـ التنمية االقتصادية في
اىدافيا ككسائميا كعناصرىا في الفكر الغربي كال سيما مف معرفة آراء الفكر
االسالمي كمكقفو مف التنمية االقتصادية الذم انبثؽ فكر االماـ فييا مف أطركحة
االسالـ الخالدة لخمكد النيج كالدستكر الذم تبناه كتحقيقان ألسمكب البحث العممي .
جعمت المبحث في ثالث مطالب ىي:
المطمب الول :التنمية االقتصادية المفيوم واالىداف في الفكر الغربي.
المطمب الثاني :مفيوم التنمية االقتصادية وسبل تحقيقيا في الفكر االسالمي.
المطمب الثالث :آراء االمام عمي ( )وتطبيقاتو في التنمية االقتصادية.

ِِٓ
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املطهب االول
انتنمية االقتصادية املفهىو واالهداف يف انفكر انغربي
اف اعطاء مفيكـ كاضح لعممية التنمية االقتصادية ىك ميمة جكىرية لكضع
البمد نحك الطريؽ الصحيح(ُ).
فالتنمية في لغة العرب تعني الزيادة كالنماء كالكثرة كالكفرة كالمضاعفة
كاالكثار ،كالنماء :الريع ،كنمى االنساف :سمف ،كنمى الشيء أذ زاد كارتفع(ِ).
التنمية في االصطالح :فقد اختمفت االقكاؿ في تحديد مفيكـ التنمية كسبب
ذلؾ اختالؼ اآلراء حكؿ مفيكـ عممية التنمية مف حيث مجاالتيا كشمكليتيا،
فبعضيـ يعتمد عمى تحديد مفيكـ التنمية عمى مجاؿ معيف كالمجاؿ االقتصادم
فيقكـ بتعريفيا مف خالؿ ىذا المجاؿ .بينما بعضيـ يرل انيا عممية شاممة لمختمؼ
المجاالت فيككف تحديد الفيكـ تبعان ليذه الرؤية الشمكلية لمعممية التنمكية(ّ).
فالتنمية متعددة الجكانب متشعبة االىداؼ كىي ليست ذات طابع فني محض
لككنيا تشمؿ كؿ جكانب الحياة الدينية كاالجتماعية كالنفسية كاالقتصادية
كالسياسية (ْ ) ،كتبعان لذلؾ اصبحت عنكانان لمكثير مف السياسات كالخطط كاالعماؿ
(ُ)

أطركحة دكتكراه اثر النمك االقتصادم عمى عدالة تكزيع الدخؿ في الجزائر ،كيداني سيدم

احمد ،جامعة ابي بكر بمقايد ،كمية العمكـ االقتصادية ،السنة الجامعية (ََُُِِِّ -ـ)،ؾ

ٖ/

(ِ)

(ّ )

لساف العرب ،ألبف منظكر ،مصدر سابؽ.ُْٓٓ -ُْْٓ /ٔ ،

بحث في مفيكـ التنمية ،صالح حمكدم ،نشرت في منتديات المضبطية ،بدكف ترقيـ

صفحات نشرت في ُِ.َُِْ/ُُ/

(ْ)

اطركحة دكتكراه (التنمية االقتصادية في المنيج االسالمي ،زليخة بمحناش ،جامعة منتكرم-

كمية العمكـ االقتصادية ،السنة الجامعية (ُِْٖىػ)ََِٕ -ـf :،
ِِٔ
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عمى مختمؼ االصعدة كما اصبح ىذا المصطمح مثقالن بالكثير مف المعاني
كالتعميمات(ُ) ،كعمى الرغـ مف ذلؾ فأنو يمكف القكؿ بأنيا ذا معنى محدد اذا اطمقت
فتنصرؼ الى معنى التنمية االقتصادية في الغالب ذلؾ اف الفكر الغربي ىك الذم
كضع مؤشرات التنمية في العصر الحديث مف خالؿ منظكر اقتصادم(ِ).
كرغـ ذلؾ فأننا سكؼ نختار تعريفيف لمتنمية اصطالحان تطبيقان ألسمكب البحث
العممي.
فالتنمية اصطالحاً :التغيرات التي تحدث في المجتمع بأبعاده االقتصادية
كالسياسية كاالجتماعية كالفكرية كالتنظيمية مف اجؿ تكفير الحياة الكريمة لجميع
االفراد(ّ).
كمنيـ عرفيا بأنيا (عممية متعدة االبعاد تشمؿ أعادة تنظيـ كتكجيو االقتصاد
المحمي كالنظاـ االجتماعي باالضافة الى ىدؼ نبيؿ في التغيرات الجذرية في
اليياكؿ المؤسسية كاالجتماعية كاالدارية(ْ).
فالتعريؼ االكؿ ناظر الى التنمية في جكانبيا المادية دكف النظر الى الجكانب
اال نسانية كالركحية في التنمية كالتي ال بد منيا ،كاف كاف يأخذ بنظر االعتبار التنمية
الفكرية فأنيا كاف كانت فكرية اال اف اصكليا مادية بحتة.
(ُ)
(ِ)
(ّ )

بحث عف مفيكـ التنمية ،صالح حمكدم ،مصدر سابؽ،

المصدر السابؽ نفسو.

نحك مقاربات حديثة لدراسة التنمية االقتصادية ،صميحة مقاكس -ىند حمصكني ،ممتقى

كطني حكؿ االقتصاد الجزائرم ،قراءات حديثة في التنمية  ،جامعة الحاجر الخضر بائنة -كمية
العمكـ االقتصادية  ،السنة الجامعية (ََََُِِٗ -ـ). ْ :،

(ْ)

أطركحة دكتكراه اثر النمك االقتصادم عمى عدالة تكزيع الدخؿ في الجزائر ،كيداني سيدم

احمد ،مصدر سابؽ.ِٔ :،

ِِٕ

الفصل الثالث.......................................................................السياسة االقتصادية عند االمام علي
جج

كاما التعريؼ الثاني فقد ميز التنمية مف الزاكية المؤسسية كاالجتماعية
كاالدارية مف الناحية التطبيقية منفصمة عف االفكار كدكر الفرد كالمجتمع في التنمية،
كتبعان لذلؾ فأف مفيكـ التنمية االقتصادية يتعدد لدل االقتصادييف.
فمنيـ مف عرفيا عمى انيا (مجمكعة االجراءات كالتدابير االقتصادية
كاالجتماعية كالثقافية تيدؼ الى تحقيؽ تغيير ىيكمي في الكياف االقتصادم لبناء آلية
اقتصادية ذاتية تضمف تحقيؽ زيادة حقيقية في الناتج االجمالي كرفعان مستم انر لدخؿ
الفرد الحقيقي كما تيدؼ الى تكزيع عادؿ ليذا الناتج بيف طبقات المجتمع
المختمفة(ُ).
كمنيـ مف عرفيا عمى انيا (عممية بالغة الدقة تتمثؿ في النياية في االرتقاء
المنظـ بأنتاجية العمؿ مف خالؿ تغييرات ىيكمية تناكؿ ظركؼ االنتاج االجتماعي
كاحالؿ تكنيؾ ارقى كاستعماؿ كسائؿ انتاج احدث كاكثر كفاية مع اشباع متزايد
لمحاجات الفردية كاالجتماعية)(ِ).
فالتعريؼ االكؿ اليعد التنمية االقتصادية اال مف خالؿ استعماؿ سياسة
تنمكية تعتمد عمى مجمكعة مف االجراءات لكاقعة اقتصادية اك اجتماعية اك ثقافية
كتسخيرىا لزيادة اشباع حاجات الفرد كالمجتمع عف طريؽ الترشيد المستمر لالنتاج.
كالتعريؼ الثاني يؤكد عمى تعبئة المكارد االكلية كادكات العمؿ الالزمة لالنتاج
مع تكظيؼ االيدم العاممة ألمتصاص البطالة مع احداث اشباع متزايد .

(ُ)أطركحة دكتكراه اثر النمك االقتصادم عمى عدالة تكزيع الدخؿ في الجزائر ،كيداني سيدم
احمد ،مصدر سابؽ.ِٔ:،
(ِ )

التخمؼ االقتصادم ،محمد احمد الدكرم ،ديكاف المطبكعات الجامعية -الجزائر ،طُ

(ُّٖٗـ).ّٓ :،

ِِٖ
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كما تقدـ عرضو مف تعاريؼ لمفيكـ التنمية كالتنمية االقتصادية خمكىا مف
االىداؼ االنسانية كالركحية ككؿ ىـ التنمية فييا يعمؿ عمى اشباع الحاجات المادية
لمفرد كالمجمتع ليحقؽ اقصى انكاع الرفاىية بغض النظر عف الطريقة التي يسعى
لتحقيقيا كاف كانت تنافي االخالؽ ،بؿ حتى التكازف التنمكم كالنمكذج االخالقي
المعتمد كمظير لحضارة الفكر الغربي كاالقتصادم تتسؽ مع مفاىيمو المادية(ُ).
(ِ)

بؿ أعدت تنمية الثركة ىدفان في ذاتيا

فالمادية الجدلية تنظر لممجتمع مف
(ّ)

خالؿ نمط االنتاج كالعالقات االنتاجية المحددة كالمؤسسات االجتماعية

 ،كترتبط

التنمية الى حد بعيد بالعمؿ عمى زيادة االنتاج الذم يؤدم بدكره الى زيادة االستيالؾ
لمفرد بعيدان عف تنمية خصائصو كمزاياه كاسياماتو االنسانية (ْ) ،ككما اف نظريات
التنمية المعاصرة تركز عمى تحقيؽ االشباع االقتصادم (المادم ،دكف االعتناء
بأحتياجات االنساف المعنكية كالركحية)(ٓ).
كيتضح ايضان مف التعاريؼ السابقة اف التنمية االقتصاية تحتكم عمى عدد
مف العناصر اىميا(ٔ):

(ُ)
(ِ)

مقاؿ (خصائص الفكر االسالمي كالغربي في مكضكع التنمية االقتصادية ،فالح حسف شفيع،
أقتصاديان ،محمد باقر الصدر ،ط(دار التعارؼ لممطبكعات).ٗٔ :،

(ّ )

دراسات في االقتصاد االسالمي،د .عمار مجيد كاظـ ،مؤسسة ثائر العصامي  -بيركت،

(ْ)

بحث عف مفيكـ التنمية ،صالح حمكدم مصدر سابؽ ،بدكف ترقيـ صفحات.

طَُّّْىػُِٗ :،)َُِّ -
(ٓ)

اطركحة دكتكراه حدكد التنمية المستدامة في االستجابة لتحديات الحاضر كالمستقبؿ ،دراسة

حالة الجزائر ،محي الديف حمداني ،جامعة الجزائر -كمية العمكـ االقتصادية كعمكـ التسيير السنة

الجامعية (ََِٖـُٓ :،)ََِٗ -
(ٔ)

المصدر السابؽ نفسو.

ِِٗ
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ُ -الشمكلية  :فالتنمية تغيير شامؿ ينطكم ليس فقط عمى الجانب االقتصادم
المادم كلكف عمى الجانب الثقافي كالسياسي كاالجتماعي.
ِ -حدكث زيادة مستمرة في متكسط نصيب الفرد مف الدخؿ الحقيقي لفترة طكيمة مف
الزمف مما يعني اف التنمية عممية طكيمة االمد ام تتصؼ بالديمكمة.
ّ -حدكث تحسف في تكزيع الدخؿ لصالح الطبقة الفقيرة ام اف الفيـ الصحيح
لمتنمية تكزيع ثمار التنمية عمى نحك اكثر عدالة في التكزيع كاف يستطيع المجتمع
كمو مف خالليا تحقيؽ اشباعو لمحاجات الضركرية.
ْ -ضركرية التحسيف في نكعية السمع كالخدمات المقدمة لالفراد ألف الزيادة في
الدخؿ النقدم تضمف في حد ذاتيا تحسف المستكل االقتصادم كاالجتماعي لالفراد .
ٓ -تغيير ىيكؿ االنتاج كعدـ جعؿ الدخؿ يعتمد عمى قطاع محدد السيما إذا كانت
ىناؾ مكانة لزيادة االنتاج في القطاعات األخرل السيما القطاع الزراعي.
فالنمكذج الرأسمالي يضع مصمحة الفرد فكؽ كؿ اعتبار كيسمح لطبقة معينة
بالصعكد كالرفاىية عمى اعناؽ الطبقات االخرل في المجتمع(ُ).
إذ يقكـ ىذا المذىب عمى الحرية الفردية كحرية الفرد تعني حرية التممؾ
كحرية االستغالؿ كحرية االستيالؾ كىذه ىي االبعاد الرئيسية ليذا النظاـ (ِ )،
فالعالقة التي تحكـ الرأسمالي كالعامؿ ىي ممكية االكؿ لكسائؿ االنتاج كتجرد الثاني
عف ىذه الممكية

(ّ)

كأقؿ ما يقاؿ في ىذا الصدد اف مشاعر البر كالخير كاالحساف لف

تجد ليا عينان كال اث انر في مثؿ ىذا المجتمع بؿ نجد نقيض ىذه المفاىيـ كالجشع
(ُ)

أطركحة دكتكراه :التنمية االقتصادية في المنيج االسالمي ،زليخة بمحناش ،مصدر سابؽ.

(ّ)

اقتصادنا ،محمد باقر الصدر ،مصدر سابؽ.َّ/ِ :،

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.

َِّ
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(ُ)

كاالنانية كركح الصراع كالتنافر  .كىكذا نرل اف مبدأ الحرية االقتصادية الذم تكفره
الرأسمالية لمناس غدا سالحان بيد االقكياء فقط مما اكتي حظكظاي كبيرة مف المكاىب
الفكرية كالجسدية كالفرص الطبيعية ،ضد االخريف مف ضعفاء الناس فبالرغـ مف اف
الرأسمالية ساىمت مساىمة فعالة في التقدـ االقتصادم كرفع مستكل المعيشة في
القرف التاسع عشر اال انيا في نياية القرف العشريف بدأت ترسـ معالـ التناقض
الداخمي ألسباب عديدة فالحرية ليست كفيمة بأستمرار المنافسة بؿ ادت الى ظيكر
االحتكار كما تسمؿ الربا في البنيو النقدية(ِ) ،كتضخمت انشطة البنكؾ ألنيا تخمت
عف الضكابط الضركرية لسالمة عمميا كنتيجة لذلؾ تكررت االزمات االقتصادية
(ّ)
كتميزت اقتصاديات ىذا النظاـ بعدـ االستقرار االقتصادم  ،ككؿ ذلؾ خمؽ تفاكتان

في تكزيع الدخكؿ كعدـ كجكد مقاييس ثابتة ألعادة التكزيع كرعاية الطبقات المحركمة
فتراجع انتاج الضركريات الى مرتبة ثابتة بسبب عدـ تقييد الربحية بقيد معيف مما
ادل ذلؾ الى تبذير المكارد كتمكيث البيئة كانتاج منتجات مضرة بالصحة فضالن عف
اشعاؿ الحركب بالفتف لتركيج تجارة السالح.
كىكذا نرل اف اعظـ نتاج العمـ كالفف في الغرب ليس في خدمة االنساف كفي
سبيؿ تقدمو كتحرره كال أية اغراض انسانية كلكف فقط لخدمة التنمية كتنمية كلخدمة
السيطرة كسيطرة كالعنؼ كعنؼ

(ْ )

كذلؾ بسبب الحرية المطمقة التي تربى نزعتيـ

الفردية كتكجياتيـ االنانية.
(ُ)اقتصادنا ،محمد باقر الصدر ،مصدر سابؽ.ٗٗ/ِ :،
(ِ)
(ّ)

اطركحة دكتكراه :التنمية االقتصادية في المنيج االسالمي ،زليخة بمحناش ،مصدر سابؽ.

فقو االقتصاد العاـ ،يكسؼ كماؿ محمد  ،ستايرس لمطباعة كالنشر -القاىرة ،ط (َُٗٗـ):،

ِِ.ُِ،

(ْ)

اسس التنمية الشاممة في المنيج االسالمي ،أحمد عبد العظيـ محمد ،مركز صالح عبد اهلل ،

كامؿ لالقتصاد االسالمي -جامعة االزىر ،ط (ُٕٗٗـ).ّٖ :،
ُِّ
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ككذا النمكذج االشتراكي الذم ييدر قيمة االنساف كييبط بكرامتو كيحكلو مف
مخمكؽ يسمك بفكره كركحو نحك السماء الى كائف حيكاني كؿ ىمة اشباع حاجاتو
المادية(ُ)،كيقكـ ىذا النمكذج عمى احالؿ النظرية الجماعية محؿ الفردية التي قاـ
عمييا النظاـ الرأسمالي ككما يقكـ عمى ضركرة تدخؿ الدكلة في الحياة االقتصادية
كالغاء الممكية الفردية بكؿ صكرىا كذلؾ لما سببتو مف سكء تكزيع الثركة كالدخؿ
كظمـ كاستغالؿ الطبقة الكادحة كاحالؿ الدكلة محؿ الفرد كحافز المجتمع محؿ حافز
الربح(ِ)  ،كعمى ىذا االساس تنعدـ الحكافز الشخصية فما يؤدم بالنتيجة الى التقيقر
االقتصادم كعدـ تحقيؽ الرفاه كازدىار الحياة

(ّ )

كلـ يخمكا ىذا النظاـ مف احالؿ

االحتكار المؤسسي كالفردم كقيدت الحرية كانعكس ذلؾ في ضعؼ االنتاج كمستمر
كفي اىدار نسبي لالمكانيات (ْ ) ،كىكذا نرل سرعاف ما كاف يظير عجز تمؾ
المذاىب عف تحقيؽ اماؿ كاىداؼ مجتمعاتيا كانيا ال تزاؿ عاجزة عف ايجاد الحمكؿ
لكثير مف المشكالت التي تكاجو عالميا كمف ىذه المشكالت

(ٓ )

(مشكمة التضخـ

الرككدم  ،االزمة النقدية الدكلية ،مشكمة الغذاء ،مشكمة الطاقة  ،ازمة الديكف) كازاء
ىذه المشاكؿ الدكلية تعالت االصكات بالبحث عف نظاـ اقتصادم عالمي جديد
يتالفى ظيكر تمؾ المشاكؿ(ٔ).
(ُ)
(ِ)

أطركحة دكتكراه :التنمية االقتصادية في المنيج االسالمي ،زليخة بمحناش ،مصدر سابؽ.
مدخؿ لمفكر االقتصادم في االسالـ ،د .سعيد سعد مرطاف ،مصدر سابؽ.ُّ ،

(ّ )

التنظير االسالمي في االقتصاد االنساني ،صالح المكسكم الخرساف ،مؤسسة البالغ ،

(ْ)

االنساف اساس المنيج االسالمي في التنمية ،عبد الحميد الغزالي ،مركز االقتصاد االسالمي

بيركت ،طُ (ُُّْىػََُِ -ـ).ٓٔ :،

لالستثمار  -المصرؼ االسالمي الدكلي.ّٓ ،ّْ :،
(ٓ )

المشكالت االقتصادية العالمية المعاصرة كحميا االسالمي ،محمد

سمطاف ،بحث مقدـ

لممركز العالمي ألبحاث االقتصاد االسالمي ،جامعة الممؾ عبد العزيز -جدة ،ط (َُُْىػ).

(ٔ)

مدخؿ لمفكر االقتصادم في االسالـ،د .سعيد سعد مرطاف ،مصدر سابؽ.ّٔ،ِْ،
ِِّ
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(ُ)

كأنطالقان مما سبؽ فالتنمية اىداؼ في الفكر الغربي كىي :
ُ -اشباع الحاجات االساسية كالمأكؿ كالممبس كالمسكف كالعالج كالحماية مف
االخطار المختمفة.
ِ -رفع مستكل معيشية االفراد بزيادة الدخكؿ كزيادة فرص التشغيؿ كرفع مستكل
التعميـ كما ككيفا باالرتقاء بالقيـ االنسانية كالثقافية لممجتمع.
ّ -تكسيع نطاؽ االختيارات االقتصادية كاالجتماعية المتاحة لالفراد كاالمـ كذلؾ
عف طريؽ تخمصيـ مف العبكدية كاالعتماد في عالقاتيـ مع الناس كالدكؿ بؿ ايض نا
تحريرىـ مف قكل الجيؿ كالمأساة كاالنسانية كحتى تحقؽ التنمية االقتصادية اىدافيا
البد مف تكفير عدد مف الركائز التي في مقدمتيا(ِ).
ُ) صالحية المناخ االقتصادم كاالجتماعي كالسياسي.
ِ ) ارتفاع معدؿ تككيف رأس الماؿ (المادم  ،كالبشرم ،في االقتصاد بشكؿ عاـ كفي
االنشطة بشكؿ خاص).
ّ) تقدـ الفنكف االنتاجية (التقنية ،بشكؿ مستمر)
ْ) كجكد السكؽ
اما بالنسبة لمصالحية فيجمع رجاؿ االقتصاد عمى كجكب تكافر المناخ
المناسب كانو شرط اساسي كضركرم لعممية التنمية االقتصادية اال اف نقطة الخالؼ
في تحديد مفيكـ الصالحية ىي تقميد االنماط التنظيمية لبعض مجتمعات البمداف
(ُ)
(ِ )

اقتصاديات التنمية ،رمزم عمي ابراىيـ ،الدار الجامعية -االسكندرية ،ط(ُُٗٗـ).َُّ: ،

مدخؿ لمفكر االقتصادم في االسالـ،د .سعيد سعد مرطاف ،مؤسسة الرسالة -بيركت،طُ

(َُْٔىػُٖٗٔ -ـ).ُِٓ :،

ِّّ
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المتقدمة في الغرب اك الشرؽ قد ال تخدـ ىدؼ التنمية بؿ قد تسبب المزيد مف
التدىكر االقتصادم(ُ).
ّ -التقدـ المستمر في الفنكف االنتاجية (التقنية)
تعد التقنية مف اىـ المقكمات االساسية لمتنمية االقتصادية كقد ادرؾ
االقتصاديكف اىمية التقنية في عممية االنتاج كالتنمية.كىي (ذلؾ الجيد المنظـ الرامي
ألستخداـ نتائج البحث العممي في تطكير اساليب اداء العمميات االنتاجية بالمعنى
الكاسع الذم يشمؿ الخدمات كاالنشطة االدارية كالتنظيمية كاالجتماعية بيدؼ
التكصؿ الى اساليب جديدة يفترض انيا اجدل لممجتمع(ِ).
ْ -كجكد السكؽ :كذلؾ لكسر طكؽ التخمؼ كرغبة في المحاؽ بمسيرة التصنيع كمما
يزيد في ىذا الطمكح ىك ما تممكو ىذه الدكؿ مف مزايا نسبية لكف مثؿ ىذه المزايا
غير كافية لقياـ صناعة ما ،اذا لـ يتكافر السكؽ القادر عمى استيعاب منتجاتيا(ّ).
ككفؽ ذلؾ فيذا يعني اف لمسكؽ اىمية كبيرة كرافد لمتنمية االقتصادية.
عمى ضكء ما تقدـ عرضو اف مذاىب الفكر االقتصادم الغربي بشقيو
الماركسي كاالشتراكي يركز عمى تحقيؽ االشباع االقتصادم (المادم ،دكف االعتناء
بأحتياجات االنساف المعنكية كالركحية كحيث اف نظرياتيـ انطمقت كرد فعؿ عف كاقع
كانكا يرفضكنو كبالرغـ مف اف غايتيـ تحقيؽ الرفاىية االقتصادية كبالرغـ ما كصمكا
(ُ)مدخؿ لمفكر االقتصادم في االسالـ،د .سعيد سعد مرطاف،المصدر السابؽ .
(ِ )

مقدمة في التنمية كالتخطيط ،مدحت محمد العقاد ،دار النيضة العربية ،بيركت ،ط

(َُٖٗ).ِِٓ ،

 استراتيجية كتكنيؾ التنمية االقتصادية في االسالـ ،يكسؼ ابراىيـ يكسؼ ،مطابع االتحادالدكلي لمبنكؾ االسالمية -القاىرة ،ط (َُُْىػ).ْٓٓ :،

(ّ)مدخؿ لمفكر االقتصادم االسالمي،د .سعيد سعد مرطاف ،مصدر سابؽِٓٗ ،
ِّْ
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اليو مف التقدـ كاالزدىار االقتصادم اال انيـ كبسبب خطأ االطركحة التي تبنكىا في
اىماليـ الجانب العقائدم لممجتمع كاىماليـ لالنساف كمحكر ميـ في التنمية
االقتصادية كقعكا في اخطاء كازمات اقتصادية كتبنكا في العصر الحديث مبادئ
لتصحيح العممية التنمكية ىي ليست مف مبادئ مدارسيـ التي انطمقكا منيا.

ِّٓ
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املطهب انثاني
انتنمية االقتصادية يف انفكر االسالمي
مفيكـ التنمية في االسالـ ينطمؽ مف الدعائـ التي ارساىا القرآف الكريـ في
مكاجية التخمؼ االقتصادم كالبمكغ بو اقصى غاية النمك كالتنمية بما يؤدم الى
تحقيؽ الرفاىية كاالستقرار االقتصادم في خدمة الفرد كالمجتمع.
كىذا ما سنتناكلو في ىذا المطمب مف الكقكؼ عمى معرفة مفيكـ التنمية
االقتصادية كالمنطمقات التي انطمؽ منيا المفيكـ كالركائز التي اعتمدتيا في التنمية
االقتصادية لتحقيؽ اىدافيا
كقد رسـ لنا القرآف الكريـ أسس التنمية االقتصادية مف خالؿ اآليات اآلتية:
ُ -قكلو تعالى ( ً
اف ىغفا انر  ،يي ٍرًس ًؿ الس ىماء ىعمى ٍي يكـ ِّم ٍد ىار انر  ،ىكيي ٍم ًد ٍد يك ٍـ
استى ٍغف يركا ىرب يك ٍـ إًنوي ىك ى
ٍ
اؿ كبنًيف كي ٍجعؿ ل يكـ جن و
و
ات ىكىي ٍج ىعؿ ل يك ٍـ أ ٍىنيىا انر)(ُ).
ٍ ى
بًأ ٍىم ىك ى ى ى ى ى ى
ت ً
ط ىمئًنةن ىيأٍتًييىا ًرٍزقييىا ىرىغدان ِّمف يك ِّؿ
آمىنةن ُّم ٍ
ب المٌوي ىمثىالن قى ٍرىيةن ىك ىان ٍ
ض ىر ى
(ك ى
ِ -قكلو تعالى ى
ً
ً
ً ً
ىم ىك و
كف)(ِ).
اف فى ىكفى ىر ٍ
صىن يع ى
اس ا ٍل يجكًع ىكا ٍل ىخ ٍكؼ بً ىما ىك يانكٍا ىي ٍ
ت بًأ ٍىن يعـ المٌو فىأى ىذاقىيىا المٌوي لىب ى
ات ِّمف السم ً
ىى ىؿ ا ٍلقيرل آم ينكٍا كات ىقكٍا لىفىتى ٍحىنا عمى ٍي ًيـ برىك و
اء
(كلى ٍك أىف أ ٍ
ى
ى
ىى
ى
ى
ى ى
ّ -قكلو تعالى ى
ً
كاأل ٍىر ً
كف)(ّ).
ض ىكلى ًػكف ىكذ يبكٍا فىأ ى
ىخ ٍذىن ي
اىـ بً ىما ىك يانكٍا ىي ٍكس يب ى
ى
كمف ىذه االسس التي كضعيا اهلل سبحانو لخميفتو (االنساف) ،في تعمير
االرض يؤكؿ مستقبؿ ىذا االنساف الى االمف االقتصادم كالطمأنينة كىذه اآليات ال
(ُ)

سكرة نكح ،آية َُ.ُِ-

(ّ)

سكرة االعراؼ ،آية ٔٗ.

(ِ)

سكرة النحؿ ،آية ُُِ

ِّٔ
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تعني في الكقت نفسو اف الدكلة الكافرة كمجتمعاتيا ال يمكف اف تحقؽ تقدمان اقتصاديان
كانما يصاحب ىذا التقدـ ازمات كككارث اقتصادية لخركجيا عف المسار الصحيح
الذم رسمو الخبير العميـ لتحقيؽ التنمية االقتصادية .كأعمار االرض لتحقيؽ
الرفاىية االقتصادية كاالجتماعية كمف ىذه المفاىيـ ينطمؽ مفيكـ التنمية االقتصادية
(ى ىك
في الفكر االسالمي بؿ اف اهلل (جمت قدرتو) اكجب التنمية في قكلو تعالى ي
أىن ىشأى يكـ ِّم ىف األ ٍىر ً
استى ٍع ىم ىريك ٍـ ًفييىا) (ُ ) كالمراد باالستعمار ىنا الطمب االليي مف
ض ىك ٍ
(ِ)

االنساف المستخمؼ اف يجعؿ االرض عامرة لكي ينتفع بيا بما يطمب مف فكائدىا

كقكؿ عمر بف الخطاب (رضي اهلل عنو) (مف كانت لو ارض ثـ تركيا ثالث سنيف
فمـ يعمرىا فحفرىا قكـ آخركف فيـ أحؽ بيا)(ّ).
فمفظ العمارة تعني الكثرة كالكفرة كالنجاح في االعماؿ كالتمدف كعمارة االرض
كتممكيا طكؿ العمر بكثرة الماء كالكالء

(ْ )

كىذا يعني اف العمارة التي اكجبيا اهلل

سبحانو عمى خميفتو (االنساف) في االرض تحمؿ مضمكف التنمية االقتصادية
المستدامة في مختمؼ مجاالت الحياة االنسانية ،كىذا ما يسعى اليو نظريات التنمية
(ٓ)

االقتصادية

الحديثة ككما اف التنمية االقتصادية ىي مف المكضكعات الفقيية التي

ترتبط بيا (أحياء المكات ،الزكاة ،كتنمية العنصر البشرم ،تحريـ الربا ،كمكضكعات

(ُ)
(ِ)

سكرة ىكد :،آية ُٔ.

الميزاف في تفسير القرآف ،محمد حسيف طباطبائي ،مؤسسة االعممي ،بيركت ،طُ(ُُْٕىػ-

ُٕٗٗـ).ِٖٗ/َُ :،

(ّ)
(ْ)

(ٓ )

الخراج ألبي يكسؼ.ِٕ/ُ ،
المنجد في المغة كاالعالـ ،المكتب الكاثكليكية ،دار المشرؽ -بيركت،طّ.ِِٗ :،

االسالـ كالتنمية االقتصادية ،شكقي احمد دنيا ،دار الفكر العربي -القاىرة،ط (ُٕٔٗـ):،

ّٔ.

ِّٕ
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(ُ)

تكزيع الدخؿ)

حيث اف مفيكـ التنمية في االسالـ ينطمؽ مف تحديد رؤية االسالـ

لممشكمة االقتصادية؟ كما ىك الحؿ الذم قدمو؟

(ِ)

كىذا ما سنبحثو في الفصؿ الخامس ،فالتنمية مفيكـ شمكلي ال يؤكد عمى
جانب العرض (االنتاج) كما ىك دأب النظرية الكالسيكية كال عمى التكزيع كما ىك
دأب النظرية الماركسية انما يجمع بينيما في تكليفة متكازنة ألنتاج مفيكـ شمكلي
ينتج اف اسمكب التنمية في االسالـ ال يصاب بسكء التكزيع كال بيبكط االنتاج كمان
كنكعان(ّ).
لـ يكف لفظ التنمية االقتصادية شائعان في الكتابات االسالمية االكلى كلكف
كثير ألفاظ مختمفة منيا العمارة كالنماء كالتمكيف كالتثمير
مف حيث المعنى استعممت ان
كقد كرد بعض ىذه االلفاظ في القرآف الكريـ(ْ).
فحاكؿ بعض الكتاب استنباط مفيكـ التنمية مف اآليات فعرفيا بعضيـ عمى
انيا طمب عمارة االرض كقيؿ الحياة الطيبة (ٓ ) ،اال انيا تعاريؼ غير جامعة كال
مانعة فقد عرفت التنمية في المنظكر االسالمي عمى انيا (عممية تطكير كتغيير قدر
االمكاف نحك االحسف فاالحسف كتككف مستمرة كشاممة لقدرات االنساف كمياراتو
( ُ)

تكزيع الدخؿ في االقتصاد االسالمي كالمنظـ االقتصادية المعاصرة،د .صالح حميد العمي،

اليمامة ،بيركت،طُ(ُِِْىػََُِ -ـ).ْٓ:،
(ِ )

دراسات في الفكر االقتصادم االسالمي،د.عبد االمير زاىد ،بحث :التنمية االقتصادية في

المذىب االقتصادم االسالمي،د.عبد االمير زاىد،د .فاضؿ عباس ،جامعة بغداد ،كمية االدارة
كاالقتصادِٔ:،

(ّ)

المصدر نفسو.ِٕ:،

(ْ)

بحث التنمية االقتصادية مف منظكر اسالمي ،احمد السيد كردم.نشر في ْ/يكنيكَُِٔ/ـ

(ٓ)

المصدر السابؽ نفسو.

عمى مكقع لبيؾ ياأقصى.

ِّٖ
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المادية كالمعنكية تحقيقان لمقصكد الشارع مف االستخالؼ في االرض برعاية اكلى
االمر ضمف تعاكف اقميمي كتكامؿ اممي بعيدان عف ام نكع مف انكاع التبعية)(ُ).
كالتعريؼ فيو أشارة الى خصائص التنمية في المفيكـ االسالمي كالتي
تتضمف (التطكير كالتغيير ،كاستم اررية التنمية كعدـ تكقفيا ما داـ االنساف عمى كجو
المعمكرة ،ككذلؾ تككف شاممة لمكاكبة التطكر كمراعاة كتنمية القدرات كالطاقات
االنسانية المادية كالمعنكية كالكعي الكامؿ لمقصكد الشارع مف معنى االستخالؼ في
تنمية مكارد الككف لخدمة االنساف كفؽ االحكاـ الشرعية االسالمية كتحت اشراؼ
الدكلة بأكلياء امكرىا مع التعاكف بيف االقاليـ كاالستفادة مف مكارد اقميـ معيف ألحداث
تكازف في حصكؿ المنفعة لجميع االقاليـ كاالمـ عمى كجو االرض كالفرد بما يضمف
الكفرة كعدـ الندرة في المكارد.
كقد جاء االسالـ في جانب التنمية االقتصادية متفقان مع الطبائع االنسانية
كمقر انر لمصالح كؿ مف الفرد كالمجتمع كىك يعتمد عمى اجراءاتو كقكانينو االقتصادية
جنبان الى جنب مع القكاعد التشريعية االجتماعية كالخمقية كالركحية االسالمية(ِ).
فيحصؿ لمف يعمؿ عمى ىذه التنمية حكافز دنيكية كاخركية ،فاالنساف في
الفكر االسالمي ىك محكر العممية التنمكية فجعمو ذك قيمة حقيقية عندما استخمفو في
االرض بما لديو مف قدرات ذىنية كجسدية(ّ) ،كقد اشار الدكتكر عبد الحميد الغزالي

(ُ )

بحث مفيكـ التنمية ،حسيف ابف ابراىيـ ىنداكم ،نشر في شبكة اسالـ كيب -المكتبة

االسالمية سنة َُِٔـ
(ِ )

النظاـ االقتصادم االسالمي ،محمد عبد المنعـ عبد القادر عقر ،دار المجمع العممي-

جده،ط(ُٕٗٗـ)َِ :،
(ّ)

بحث  :التنمية االسالمية مف منظكر اسالمي ،سائد ابك بياء ،مجمة دينا الكطف ،تأريخ النشر

ََِِّٖ/ٕ/ـ.

ِّٗ
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في بحثو (االنساف اساس المنيج االسالمي في التنمية االقتصادية) اف االنساف
القادر عمى العممية التنمكية ىك(ُ):
ُ -الذم تربى عمى اخالقيات االسالـ كسمككو.
ِ -االنساف المحرر مف االستبداد كاالستغالؿ كالظمـ
ّ -الذم يحترـ ذاتو المكرـ بآدميتو.
ْ -الذم يصكف العدؿ كيعمؿ بحرية.
ككما كينفرد االسالـ منذ البدء بسياسة اقتصادية تنمكية قكاميا التكفيؽ
كالمكازنة كالمكاءمة بيف مصمحة الفرد كمصمحة المجتمع ،كعميو يككف الحؿ
االقتصادم ألية مشكمة اسالمية بقدر ما يحقؽ مف تكفيؽ كمكازنة بيف المصمحتيف
العامة كالخاصة ككالىما كاصمييف يتكازناف كال يضيؽ احدىما اال بقدر ما تتطمبو
ظركؼ المجتمع كالصالح العاـ(ِ).
كالمقصكد بالتكازف االجتماعي الذم يسعى االسالـ لتحقيقو ،ىك التقارب بيف
افراد المجتمع في مستكل المعيشة بحيث يتأتى لكؿ فرد اف يعيش في المستكل العاـ
لمرفاه االجتماعي(ّ).
كقد يالحظ االسالـ في معالجتو لمبدأ التكازف نقطتيف اساسيتيف ،احدىما
طبيعية تككينية ،كاالخرل مذىبية اقتصادية ،كالمقصكد بالتككينية اف افراد البشر
متفاكتكف في الخصائص الجسدية كالركحية كالنفسية كالفكرية (ُ).
(ُ)بحث  :التنمية االسالمية مف منظكر اسالمي ،سائر ابك بياء ،مجمة دينا الكطف ،المصدر
السابؽ .
(ِ)
(ّ)

نحك اقتصاد اسالمي ،محمد شكقي الفنجرم ،عكاظ لمنشر كالتكزيع،طُ (ُُٖٗـ).ٓ :،

اقتصادنا ،محمد باقر الصدر ،مصدر سابؽ.ُُُ :،
َِْ
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كىذا التفاكت خمقي طبعي في االنساف كليس كليد اية ظركؼ ،اقتصادية اك
سياسية اك اجتماعية

(ِ)

كتبعان لذلؾ فاف معيار التنمية في االسالـ ىك تماـ الكفاية

(ّ)

كاما الحرية في االقتصاد االسالمي فيي حرية محدكدة بحدكد مف القيـ المعنكية
كالخمقية التي يتميز بيا االسالـ(ْ) ،كعمى الرغـ مف اف االسالـ اباح الممكية الخاصة
ال اماـ الجماعة عف
بكصفيا استخالؼ لمفرد كالجماعة لكف الفرد يككف مسؤك ن
تصرفاتو في مالو كانسجامان مع مسؤكلياتو اماـ اهلل تعالى كمتطمبات خالفتيا العامة
فمف الطبيعي اف يككف مف الحؽ الشرعي لمجماعة اف ينتزع مف الفرد ممكيتو
الخاصة اذا جعؿ منيا أداة لالضرار بالجماعة كالتعدم عمى اآلخريف كتكقؼ رفع
ذلؾ عمى انتزاعيا(ٓ) ،ف مف جية يسمح االسالـ لالنساف بأستثمار ما شاء مف ثركات
الطبيعة كلكف في حدكد حاجتو ،كأعطاه الحؽ في اف يحيى ما شاء مف مكات
االرض ليستثمرىا كلكف اذا اىمميا ،اك عطٌميا كاف لكلي االمر اف ينتزعيا منو
ليعيدىا عامالن مؤث انر في أرفاد االنتاج كانمائو كمعنى ذلؾ اف حؽ االنتفاع يمنحو
االسالـ مقابؿ العمؿ المتفؽ في االحياء فأف لـ يكف ىناؾ عمؿ متفؽ فال حؽ(ٔ)،
فالركف االكؿ في مفيكـ التنمية ىك الضركرة الشرعية لالنتاج كاستعماؿ اقصى
الطاقات البشرية فيو كلما كاف االنساف ىك حمقة الكصؿ كمحؿ االرتباط في تبادؿ
التأثير بيف كفاية التكزيع كتحقيؽ القدرة عمى االداء االنتاجي فقد احتؿ التكزيع الركنية
(ُ)اقتصادنا ،محمد باقر الصدر ،مصدر سابؽ.َٗ/ْ:،
(ِ)

(ّ )

المصدر سابؽ نفسوُُُ/ْ:،

النظرية االقتصادية االسالمية ،د .ابراىيـ محمد البطانية ،كد.زينب نكرم الغريرم ،طُ

(ُِّْىػَُُِ -ـ)َِٓ :،
(ْ )

بحث االسالـ كالتنمية االقتصادية بسعة المضمكف كتكاممو ،جامعة الككفة -كمية االدارة

كاالقتصاد ،حسف لطيؼ كاظـ ،تأريخ النشرَُِْ/ٕ/ِ ،ـ.ُْٕ ،

(ٓ)
(ٔ)

المصدر السابؽ نفسو.ُْٖ،

اقتصادنا ،محمد باقر الصدر ،مصدر سابؽَٗ/ْ،
ُِْ
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الثانية في مفيكـ االسالـ لمتنمية ذلؾ اف التكزيع لمثركة كالدخؿ قائـ عمى معيارم
العمؿ كالحاجة كىنا يسيـ التكزيع في مساعدة القكل االنتاجية عمى الحركة الفعالة(ُ).
ككما اف االسالـ قد ادخؿ العائد االجتماعي الى جانب العائد المباشر مف
االنتاج كدافع لمعمؿ كاالستثمار حتى يستمر النشاط االستثمارم في المجتمع حتى
كلك لـ يكف ثمة ارباح سكل تحقؽ مصالح المجتمع(ِ).
كىذا ما نالحظو اف عناصر االنتاج في النظاـ االقتصادم االسالمي ىي
العمؿ كرأس الماؿ كاالرض كعكائدىا االجر الذم يككف عائدان ألكثر مف عنصر
كالعمؿ كاالرض كالربح الذم يككف عائدان ألكثر مف عنصر كالعمؿ كرأس الماؿ(ّ).
كعمى ضكء ما تقدـ عرضو مف اسس كمفاىيـ لتنمية االقتصادية يمكف اف
نستنبط تعريفان جامعان مانعان لمتنمية االقتصادية في المنظكر االسالمي.
فيي مجمكعة التدابير كاالجراءات االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كاالنسانية
لتطبيؽ حكـ اهلل في االرض بما يحقؽ مفيكـ العمارة لمككف كالحياة كاالنساف كالعدالة
االجتماعية في استخداـ االنتاج كالتكزيع لتحقيؽ االستقرار االقتصادم بما يتكافؽ
كاالحكاـ الشرعية كخمؽ حالة مف التكازف بيف مصمحة الفرد كالمجتمع كالدكلة  .كتبع نا
لذلؾ فالتعريؼ يشير الى مجمكعة مف االسس التي تعتمدىا التنمية االقتصادية مف
كجية النظر االسالمية ىي:

(ُ)

دراسات في الفكر االقتصادم -التنمية االقتصادية في المذىب االقتصادم االسالمي،د .عبد

(ِ)

التنمية االقتصادية ،عصاـ خكرم ،كعدناف سميماف  ،جامعة دمشؽ،ط (ُٓٗٗـ).ُِٗ :،

االمير زاىد كد.فاضؿ عباس.ِٔ:،
(ّ )

تكزيع الدخؿ في االقتصاد االسالمي ،النظـ المعاصرة ،د .صالح حميد العمي ،مصدر

سابؽ.ُٓٔ-ُٓٓ:،

ِِْ
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ُ -مصدرىا الرئيس كحي السماء كاجتيادات العمماء.
ِ -التنمية تسير بشكؿ افقي كعمكدم ،عمكدم بأتجاه الفضاء كتسخيره لمصمحة
االنساف  ،كافقي بأتجاه االستفادة مما في االرض مف مكارد كاستعماؿ كما في
االنساف مف قدرات ذىنية كجسدية .
ّ -مفيكـ التنمية يحمؿ معنى شمكلي لالنتاج بما يحافظ عمى انتاج السمع
الضركرية كالثانكية كالكمالية يشكؿ متكازف كتكزيعيا بشكؿ عادؿ.
ْ -االستفادة مف حمقة التطكر التكنكلكجي في التنمية االقتصادية بما يتكافؽ
كمقاصد الشريعة في تطبيؽ حالة الحالؿ كالحراـ.
ٓ -تحقيؽ التكازف بيف مصمحة الفرد كالمجتمع في جميع نشاطاتو االقتصادية
كاالجتماعية كالثقافية كالمادية كالمعنكية.
ٔ -تدخؿ الدكلة كرقيب لمنشاط االقتصادم كمصحح لممسار الخاطئ ألجراءات
التنمية االقتصادية كفؽ تمؾ االسس االسالمية.
ٕ -تعتمد االخالؽ في كؿ ذلؾ فيمنع بذلؾ حاالت االحتكار لمفرد اك الدكلة لممجتمع
كالتنافس الحر في السكؽ بما ال يتعارض كمصمحة اآلخريف كيمنع كؿ االخالؽ
المنافية لالسالـ كاالنانية كالربا كالجشع كىذا بحد ذاتو يخمؽ حالة مف االمف
االقتصادم كعدـ تعرضو ليزات كككارث اقتصادية.
ٖ -التنمية مستمرة كمستدامة ما داـ االنساف فييا مكمؼ بعمارة االرض حتى آخر
يكـ في حياتو.
كمما سبؽ إتضح اف التنمية االقتصادية في الفكر االسالمي تختمؼ عف
التنمية في االنظمة الكضعية ألف مصدرىا اهلل عز كجؿ ،كيقكـ النظاـ االقتصادم
ِّْ
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االسالمي عمى تصكر خاص لمماؿ كلحؽ الممكية يمكف حصره في القكاعد اك
المرتكزات اآلتية(ُ):
ُ -اف اهلل مالؾ كؿ شيء كاالنساف مستخمؼ في ىذه الممكية.
ِ -الماؿ ليس سمعة كانما كسيمة لمكصكؿ الى غايات معينة.
ّ -يجب اف يكتسب الماؿ مف الحالؿ كاف يستعمؿ في الحالؿ كاالنساف ىك الرقيب
االكؿ عميو ،كبالتالي تقييد طرؽ الكسب كاالستخداـ بتحريـ التعامؿ كاالكتناز
كاالسراؼ كالغش كاالحتكار ككؿ تصرؼ ينطكم عمى االستغالؿ.
ْ -االلتزاـ بأعادة تكزيع الدخؿ كالثركة عف طريؽ الزكاة كالخمس كاالرشاد كغيرىا.
ٓ -الحرية االقتصادية المقيدة ألفراد المجتمع إذ يقكـ النظاـ االقتصادم االسالمي
عمى اساس حرية تممؾ عناصر االنتاج كحرية النشاط االقتصادم في العمؿ كاالنتاج
كالتعاقد كاالستيالؾ كالتصرؼ بالممكية بشرط الكفاء باشتراطات معينة تكفؿ اتفاؽ
المسار االقتصادم مع القكاعد التي حددتيا الشريعة.
ٔ -ازدكاج ممكية كسائؿ االنتاج إذ يحدد النظاـ االقتصادم االسالمي مجاالت
معينة لمممكية العامة لكسائؿ االنتاج ىي مجاالت الثركات الطبيعية كالمرافؽ كالمنافع
العامة ،اما فيما عدا ذلؾ فأنو خاضع لمممكية الفردية كالتي تعتبر حؽ ثابت ال يمس
كال ينزع اال لمصمحة.
ٕ -التكافؽ بيف مصمحة كؿ مف الفرد كالمجتمع كتحديد حاالت تدخؿ الحككمة في
النشاط االقتصادم بما يكفؿ التكافؽ بيف المصمحتيف كيمنع الحاؽ الضرر بالفرد

(ُ)

دراسات في االقتصاد االسالمي ،د .عمار مجيد كاظـ ،مصدر سابؽ.ِٕٗ ،ِٗٔ ،ِٗٓ :،
ِْْ
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كبالمجتمع ام اف تحقيؽ المصمحة الخاصة ينبغي اف ال يككف عمى حساب
المصمحة العامة.
ٖ -المنافسة الحرة مع فرض ضمانات لتكفيرىا كاجراءات تصحيحية ألنحرافات
السكؽ ،إذ يقكـ النظاـ االسالمي عمى حرية التعامؿ في االسكاؽ كتفاعؿ قكل
العرض كالطمب في حرية تامة لتحديد االسعار مع ضماف الحؽ العادلة لكؿ البائعيف
كالمشتريف يمنع االحتكار كتكفير السمع.

ِْٓ
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املطهب انثانث
منهج االماو عهي ( )يف انتنمية االقتصادية
في ىذا المطمب سنحاكؿ رسـ صكرة عف المنيج الذم كضعو كتبناه
االماـ( )في التنمية االقتصادية.
اف االماـ كمف خالؿ سيرتو الطاىرة في الحياة ككيفية بناء مجتمع سميـ عامر
كمرفو يسكده العدؿ يقدـ نمكذجان لمبشرية ،انو يرشد االنساف الى طريقة بناء مجتمع
سعيد اساسو حب اهلل بعيدان عف مجرد المذة العابرة(ُ) ،كالنشاطات االقتصادية التي
كاف يقكـ بيا االماـ ( )كانت ضمف برنامج كخطة اقتصادية متكاممة حددت في
ضكئيا مكانة جميع االىداؼ البعيدة كالكسطى كالقريبة كالسمككيات بشكؿ دقيؽ جدان
لذلؾ ال تشاىد ام خمؿ كاضطراب في تطبيقيا عمى ارض الكاقع كفي ىذه الخطة
كالبرنامج يبقى المبدأ االساس كراء ذلؾ ىك كسب رضا اهلل كالخكؼ مف عذابو ،كىذا
المبدأ يحكـ جميع سمككيات االماـ االقتصادية ،كمعنى العمؿ االقتصادم العقالني
في نظر االماـ ام عمؿ فيو رضى اهلل اك يحكؿ دكف غضبو جال كعال(ِ).
كقبؿ التعرؼ عمى ىذا المنيج ال بد اف نعرؼ اف التنمية في لفظ االماـ تقابؿ
(اع يب يدكٍا المٌوى ىما لى يكـ ِّم ٍف إًلى وػو
لفظ (العمارة) المستقاة مف القرآف الكريـ في قكلو تعالى ٍ
ىغ ٍي يرهي يىك أىن ىشأى يكـ ِّم ىف األ ٍىر ً
استى ٍع ىم ىريك ٍـ ًفييىا)(ّ).
ض ىك ٍ
ى

(ُ)

السيرة االقتصادية لالماـ عمي ،رضا الحسيني ،ترجمة عالء رضائي ،مصدر سابؽ.َُٓ :،

(ّ)

سكرة ىكد :،آية ُٔ

(ِ)

المصدر السابؽَُٓ-َُْ :،

ِْٔ
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فالعمارة عند اىؿ المغة تعني االعمار كالتعمير ،كأعمرت االرض كجدتيا عامرة
كعمرت الخراب،أعمر عمارة فيك عامر ام معمكر مثؿ دافؽ مدفكؽ  ،كىك كؿ ما
بني عمى كجو االرض(ُ).
كيتحدد مفيكـ التنمية (العمارة) عند االماـ ( )مف منطمؽ المفيكـ
االسالمي لمتنمية كىك تأكيد عمى التنمية الشاممة لكؿ مف االنساف كاالرض كالدليؿ
عمى ذلؾ انو خص االرض بالعمارة كمرة اخرل خص البالد بيا لتشمؿ التنمية
االقتصادية كاالجتماعية كتحقيؽ الرفاىية لمفرد كالمجتمع(ِ).
كقد ذكر االماـ في مقدمة عيده لمالؾ األشتر كاليو عمى مصر بقكلو (ىذا ما
امر بو عبد اهلل امير المؤمنيف مالؾ بف الحارث االشتر في عيده حيف كاله عمى
مصر ،جباية خراجيا كجياد عدكىا كاستصالح اىميا كعمارة بالدىا

(ّ)

فالعمارة كفؽ

ىذا النص يتحدد ببذؿ االنساف اقصى جيده كما اعطي مف طاقات كقدرات ألستثمار
اقصى ما يمكف استثماره مف الخيرات المسخرة لو مف باطف االرض ،كاكد ذلؾ
االماـ ( )في قكؿ آخر لو (فاالرض لكـ شاغرة كايديكـ فييا مبسكطة)(ْ) ،كفي
مناسبة اخرل يشير االماـ الى ىذا المعنى (رب ىذه االرض التي جعميا قرار
لالناـ كمدرجان لميكاـ كاالنعاـ كما ال يخفى مما يرل كال يرل)(ٓ) ،كالجعؿ ىنا يتمثؿ
(ُ)
(ِ)

لساف العرب ،ألبف منظكر ،مصدر سابؽٔ-ْ/ْ :،

أنظر  -السياسة االقتصادية في خالفة االماـ عمي بف ابي طالب( ،رسالة ماجستير) ،احمد

أسعد محمكد أبراىيـ ،جامعة مؤتة -كمية الشريعة السنة الدراسية (ُُْٕىػُٕٗٗ-ـ).ٕٓ:،

(ّ)
(ْ)

شرح نيج البالغة ،محمد عبدة ،ط (دار صادر) ،مصدر سابؽ:،

نيج البالغة لمالماـ عمي ،د .صبحي الصالح ،ط (دار الكنتاب المبناني)  ،مصدر سابؽ،

ؾ.ُُٓ:
(ٓ)

.ٓٗٗ/ّ :،

نيج البالغة لالماـ عمي ،ضبط نص صبحي الصالح ،خطبة ُّٖ ،كاالفاليذ ىي القطع مف

الذىب كالفضة.ّ-ِ :،

ِْٕ
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في االرض بكؿ مككناتيا كتغيراتيا المستقبمية ام ما فييا مف خيرات كمعادف كعمى
االنساف استخراجيا ألجؿ العمارة لو كلمبالد كقد ذكر ذلؾ في خطبة لو

(ُ)

(كتخرج

االرض افاليذ كبدىا) كاما قكلو (قرار لالناـ) ىك كؿ ما يتضمف مف السكف كاالمف
كاالستقرار بكؿ تفاصيميا التنمكية كالتطكيرية كاالجتماعية كالبنائية كالعممية كالمعرفية
كالتربكية كالتعميمية كالثقافية كالحضارية كما يتصدر كؿ ذلؾ الحقكؽ كالكاجبات(ِ)،
كقكلو (ما ال يخفى مما يرل كما ال يرل) أشارة ما في االرض مف مكارد كخيرات
عمى االنساف استثمارىا كاستخراجيا كعمى ذلؾ فمفيكـ العمارة عند االماـ يعني رفع
مستكل االنتاج الى اقصى حد مف خالؿ االىتماـ بقطاعات االقتصاد الثالثة
(الصناعة كالزراعة ،كالتجارة) كتتطمب العمارة الى جانب ذلؾ عند االماـ بمستكل
االستيالؾ المرتفع لجميع االفراد في المجتمع سكاء مف لديو القدرة عمى تحقيؽ ذلؾ
لنفسو اـ مف يعجز عف ذلؾ فأف الدكلة تقكـ بتحقيؽ ذلؾ كفي االسطر القادمة مف
ىذا المطمب سنكضح كظيفة الدكلة عند االماـ.
كىذا يعني اف ىناؾ تطابقان بيف مضمكف التنمية كالعمارة عند االماـ يظير في
االمكر اآلتية(ّ):
ُ -زيادة الثركة لالمة حيث اف كال مف مفيكـ العمارة كالتنمية ىدفو ذلؾ.

(ُ)
(ِ )

عمـ االقتصاد في نيج البالغة ،ىاشـ حسيف ناصر ،مصدر سابؽ.ٔٔ:،

السياسة االقتصادية في خالفة االماـ عمي بف ابي طالب ،رسالة ماجستير ،احمد اسعد

محمكد ابراىيـ ،مصدر سابؽ.ٖٓ:،
(ّ )

السياسة االقتصادية في خالفة االماـ عمي بف ابي طالب ،احمد اسعد محمكد ،رسالة

ماجستير ،مصدر سابؽ.ٓٗ:،

ِْٖ
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ِ -نالحظ مف خالؿ تعريؼ التنمية انو يحؽ لمدكلة اف تتدخؿ في الحياة االقتصادية
لدفع عجمتيا نحك النمك كىذا متطابؽ مع مفيكـ االماـ ( )إذ انو مف مسؤكليات
الدكلة ككاجبات كلي االمر.
ّ -كيتطابؽ مفيكـ التنمية كالعمارة مف خالؿ المدلكؿ العاـ لمتنمية االقتصادية بأنيا
تشمؿ القطاع االقتصادم كاالجتماعي كىذا ما تضمنتو العمارة مف كجية نظر
االماـ(( )ما جاع فقير اال بما يمنع بو غني)

(ُ)

أذ يستشؼ مف ىذا النص اف االماـ

يرل اف النقص في المستكل الذم يصاب بو فقير ىك الكجو اآلخر لشخص متخـ
استخدـ مف متاع الدنيا فكؽ احتياجاتو كعمى االقؿ فكؽ حقو في مكارد المجتمع كينطمؽ

مفيكـ العمارة (التنمية) عند االماـ ( )مف نظرة االسالـ لمككف كالحياة كاالنساف
كمنيجو اف التنمية تسير بأتجاه عمكدم كافقي ،كاف االنساف ىك المحكر االساسي
لحصكؿ التنمية فاالتجاه التنمكم العمكدم ينطمؽ بو االنساف نحك الفضاء مف اهلل
سبحانو فقد كضح ىذا المعنى االماـ في خطبة االستسقاء (اال كاف االرض التي تقمكـ
كالسماء التي تظمكـ مطيعتاف لربكـ كما اصبحتا تجكداف لكـ ببركتيما تكجعا اليكـ كال
الخير ترجكانو منكـ كلكف امرتا بمنافعكـ فأطاعتا كاقيمتا عمى حدكد مصالحكـ
فقامتا) (ِ) ،مما يعني اف السماء كاالرض مسخرة لطاعة االنساف فقط عميو اف يبذؿ
جيده ألستخراج ما فييا مف مكارد كاستخداـ العقؿ الذم منحو اهلل كذلؾ انيا تكشؼ
العمكـ كالتكنكلكجيا التي تكصمو الى السماء ليناؿ خيراتيا.
كلكف ىذه السماء كاالرض الطيعتاف لالنساف قد تحبس خيراتيا عنو بسبب
اعمالو السيئة كىذا ما نراه مصداقان لقكؿ االماـ ( )في الخطبة نفسيا (اف اهلل
يبتمي عباده عند االعماؿ السيئة بنقص مف الثمرات كحبس البركات كاغالؽ خزائف
(ُ)نيج البالغة لالماـ عمي ،صبحي الصالح ،طبعة دار الكتاب المبناني.ّّٓ :،
(ِ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،صبحي الصالح ،خطبة ُّْ ،مصدر سابؽَّٕ :،
ِْٗ
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الخيرات ....كقد جعؿ اهلل االستغفار سببان لدركر الرزؽ كرحمة الخمؽ ) فقاؿ

ً
كبكٍا ًإلى ٍي ًو يي ٍرًس ًؿ الس ىماء ىعمى ٍي يكـ ِّم ٍد ىار انر)
(استى ٍغف يركٍا ىرب يك ٍـ ثيـ تي ي
ٍ

(ُ)

كىنا نرل اف االماـ ( )يكضح المسار كاألسس التي تبناىا في التنمية
االقتصادية كالتي عمى االنساف اتباعيا اذا اراد رفاىية كتقدـ كازدىار ...تنطمؽ مف
مبدأيف ىما:
ُ -االستغفار مف الذنكب كاالعتقاد بأف المصدر الحقيقي لمنعـ كتسخيرىا مف قبؿ
اهلل تعالى.
ِ -بناء االنساف داخميان مف النكاحي اآلتية(ِ):
أ -مف الناحية النفسية كفييا تعالج ما اصاب االنساف كالمجتمع مف ىزات عنيفة
جراء تدفؽ الثركات كالتي ادت بالفرد الى التكالب عمى الدنيا كىذا يككف سبب لشيكع
الجشع كالحسد كالحقد كأمراض نفسية تزعزع كياف الفرد كتحطـ معنكياتو .مما يؤثر
عى سمككياتو كتعامالتو كميا كمنيا االقتصادية في المجتمع لذا فاالماـ يدعكا الى
بناء النفس كقناعتيا بأف رزقيا محفكظ كلكؿ نصيبو مما ينزؿ مف السماء كاف ال
يتكالب عمى الدنيا مما يجعؿ الناس منو في راحة كىذا ينعكس عمى سمككياتو
االقتصادية في منع االحتكار كالضغينة كغيرىا مف االمراض النفسية التي تؤدم الى
سكء االستيالؾ كخفض كرداءة نكع السمع التي ينتجيا

(ّ )

 ،سعيان لمحصكؿ عمى

الثركة كالماؿ بغض النظر عف المسار الصحيح لالنتاج.

(ُ)
(ِ)
(ّ)

سكرة ىك ،آية ِٓ
نيج البالغة لالماـ عمي ،صبحي الصالح ،الخطبة ُّْ ،مصدر سابؽَّٖ-ّ-ٕ ،

فكر االماـ عمي كما يبدك في نيج البالغة ،د .جميؿ منصكر ،مصدر سابؽِْٗ-ِّٖ :

أنظر نيج البالغة خطبة ِّ،د .صبحي الصالح ،مصدر سابؽ.ٕٓ-ٓٔ :،
َِٓ
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كىذا يشكؿ الكعي االقتصادم لممجتمع في نظر االماـ ( )إذ اتجو االماـ
( )نحك كؿ السبؿ لبث ادؽ الكعي كالثقافة االسالمية بيف الناس كالمجتمع
المنبثقة مف مصادره االصمية مف الشرع االليي

(ُ)

لبياف كضكح السبؿ لمكصكؿ لنظاـ

مثمر كبناء الدكلة كالمجتمع كالفرد لئال تختمط عمى الناس ما ينشده االقتصاد
االسالمي مف االرشاد لمدخؿ الحالؿ الطيب كاجتناب المحرمات

(ِ

) ،لذلؾ

فاالماـ( )يحاكؿ تغيير تمؾ النفسية البشرية مف اسكء االخالؽ الى افضميا
بتكجيياتو المستمرة لمناس منيا ( اهلل اهلل في جيرانكـ فأنيا كصية نبيكـ كما زاؿ
يكصي بيـ حتى ظننا انو سيكرثيـ)

(ّ )

ككذلؾ لخمؽ جك مف التعاكف بيف افراد

المجتمع لمقياـ بالتنمية الحقيقية مف خالؿ قكلو (اف هلل في كؿ نعمة حقان فمف اداه
(ْ)
زاده منيا كمف قصر فيو خاطر بزكاؿ نعمتو)  ،لنبذ االنانية كالجشع كقكلو ايضان

(اييا الناس ال يستغني الرجؿ كاف كاف ذا ماؿ -عف عشيرتو ...كلساف صدؽ يجعمو
(ٓ)

اهلل لممرء في الناس خير لو مف الماؿ يكرثو غيره)

كفي نفس الكقت يدع االنساف

الى القبكؿ بالكفاؼ كما يمنعو السؤاؿ كما يكفيو متاع ذلؾ في الحياة في ذـ الدنيا
بقكلو (فأرتحمكا منيا ما يحضرنكـ مف الزاد كال تسألكا فييا فكؽ الكفاؼ كال تطمبكا
منيا اكثر مف البالغ)(ٔ) ،مما يؤشر طريقة في السمكؾ االقتصادم في االمتناع عف
الجشع ،كلعالج الحقد في النفكس اما مف احد اكدع قمبان سرك انر اال كخمؽ اهلل مف ذلؾ
السركر لطفان فأذا نزلت بو نائبة جرل الييا كالماء في انحداره حتى يطردىا كما تطرد
(ُ)

عمـ االقتصاد في نيج البالغة ،ىاشـ حسف ناصر ،مصدر سابؽ.ِّٖ :،

(ّ)

شرح نيج البالغة ،محمد عبده ،ط دار صادر ،مصدر سابؽ.َّ/ِ :،

(ِ)المصدر سابؽ نفسو.
(ْ)

نيج البالغة لالماـ عمي،د .صبحي الصالح ،خطبة ِّ في تيذيب الفقراء.ٕٓ :،

(ٔ)

المصدر السابؽ نفسو ،خطبة ْٓ.ٖٖ :

(ٓ)

المصدر السابؽ نفسو ،خطبة ِّ.ٕٓ :،

ُِٓ
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عير االبؿ

(ُ )

كبيذه التكجييات كالعالجات النفسية رسـ االماـ ( )المسار

الصحيح ألجؿ قياـ االنساف بدكره كمشاركتو في التنمية االقتصادية ،فاالنساف السكم
في نظر االماـ ( )ىك المقتدر عمى التعامؿ مع مجتمعو عمى اسس اخالقيو
(ِ)

تصكف مكانتو كأنساف مف خالؿ احترامو لنفسو بمحافظتو عمى كرامة غيره

عمى

اساس اف التربية االنسانية ىي محاكلة انسجاـ دائـ كمستمر بيف كؿ الناس كمنيا
يقكؿ االماـ (( )خالطكا الناس مخالطة اف متـ بككا عميكـ كاف عشتـ حنكا
اليكـ)

(ّ)

أما مف الناحية البدنية ىنا فنرل االماـ ( )يؤكد عمى اف المؤىؿ لخدمة
المجتمع كالناس يجب اف يتمتع بالصحة البدنية كيعالج المكضكع مف ناحية كقائية
كما جاء في قكلو (( )تكقكا البرد في اكلو كتمقكه في آخره فأنو يفعؿ في االبداف
كفعمو في االشجار اكلو ييحرؽ كآخره يكرؽ)(ْ).
ب  -العقؿ :اىتـ االماـ ( )بتربية االنساف مف الناحية العقمية فقد ركم عنو في
بياف صفات العاقؿ (اف مف عالمة العاقؿ اف يككف فيو ثالث خصاؿ :يجيب اذا
سئؿ كينطؽ اذا عجز القكـ عف الكالـ كيشيد بالرأم الذم فيو صالح اىمو فمف لـ
يكف فيو مف ىذه الخصاؿ الثالث شيء فيك احمؽ)(ٓ) ،كقاؿ ايضان (إف افضؿ الناس
الناس عند اهلل مف احيا عقمو كامات شيكتو كاتعب نفسو لصالح آخرتو)

(ٔ )

كقاؿ

(ُ)

المعجـ المكضكعي لنيج البالغة ،اكليس كريـ محمد ،مجمع البحكث االسالمية -مشيد ط

(ِ)

فكر االماـ عمي كما يبدك في نيج البالغة ،د .جميؿ منصكر ،مصدر سابؽٓ/ٓ :،

(ُْٗٗـ).َّٓ :،
(ّ)

غرر الحكـ كدرر الكمـ ،عبدالكاحداالمدم ،دار القارئ بيركت،طُُٖٕٗ ،

(ْ)غرر الحكـ كدرر الكمـ ،عبدالكاحداالمدم ،طبعة دار الكتاب االسالمي.ِِّ:،
(ٓ)
(ٔ)

اصكؿ الكافي ،لمشيخ الكميني ،مصدر سابؽ.ُٗ/ُ:،

غرر الحكـ كدرر الكمـ ،عبد الكاحد االمدم ،مصدر سابؽ.ِّٔ:،
ِِٓ
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ايضان( :اف العاقؿ مف نظر في يكمو لغده كسعى في فكاؾ نفسو كعمؿ لما ال بد لو
كال محيص لو عنو)

(ُ)

كىناؾ الكثير مف االقكاؿ التي كضعيا االماـ لضركرة تمتع

االنساف بالعقؿ كصفاتو ليككف االساس لمعمؿ كاالعمار في المجتمع بجميع المزايا
االخالقية كاالنسانية كالعقؿ بكؿ ما اكدعو اهلل مف طاقات كممكات ال حدكد ليا كفعؿ
ما فيو مصمحة لو كلمجتمعو

(ِ)

كما ينتج عنو مف االختراعات كالعمكـ المتطكرة لبناء

االنساف كالمجتمع كما فيو جعؿ لمتكنمكجيا في خدمة ىذا االنساف صاحب العقؿ.
ت -العمـ  :اكد االماـ ( )عمى تربية االنساف مف الناحية العممية كلو تكجييات
في مكانة العمـ كدكره بالنسبة لمجتمع يعي الجانب االقتصادم فمعرفة كيؼ يحصؿ
عمى االمكاؿ بالصكرة المشركعة كايف ينفقيا كمتى ينفقيا سكاء أكاف االنفاؽ انتاجي
أـ استثمارم يحقؽ االىداؼ المرسكمة كماذا ينفؽ مع مراعاة كؿ القيـ كاالخالؽ
االنسانية التي تحمؿ المجتمع الى اعمى مستكيات الحضارة الحقيقية كلذا فالكعي
المناسب كالمستكعب بالعمـ كالمعرفة كالحكمة بالتكازم مع الخبرات كالمؤىالت
كالقدرات كما يتكافر مف عكامؿ االنتاج كما متمـ لذلؾ مف الكعي كالبصيرة كالتبصرة
ليحقؽ في انسيابية انسب كاسمـ منيج لمسيرة الحياة(ّ).
كىذا ما نراه كاضحان في تكجيو السمكؾ االقتصادم لدل االنساف ينطمؽ مف
العمـ ألىميتو فيك ( )يقكؿ (العمـ اصؿ كؿ خير كالجيؿ اصؿ كؿ شر)

(ْ)

بؿ

يدلؿ العمـ عمى العقؿ كترابطيما في قكلو (( )العمـ عنكاف العقؿ)(ٓ) ،كيقكؿ لكميؿ

(ُ)غرر الحكـ كدرر الكمـ ،عبد الكاحد االمدم ،مصدر سابؽ.ِّٓ:،
(ِ)

فكر االماـ كما يبدك في نيج البالغة،د.جميؿ منصكر ،مصدر سابؽ.ْٖٗ-ْٖٖ :،

(ّ)

عمـ االقتصاد في نيج البالغة ،ىاشـ حسيف ناصر المحنؾ ،مصدر سابؽ.ِٕ-ِٔ :،

(ٓ)

المصدر السابؽ،

(ْ)

غرر الحكـ كدرر الكمـ ،عبد الكاحد االمدم ،مصدر سابؽ.ْٖ :،

ِّٓ
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لكميؿ بف زياد (يا كميؿ العمـ خير مف الماؿ العمـ يحرسؾ كانت تحرس الماؿ كالماؿ
تنقصو النفقة كالعمـ يزكك عمى االنفاؽ كصنيع الماؿ يزكؿ)(ُ).
فالعمـ اصؿ كؿ خير في تكجيات االماـ ( )فالعمـ الذم يصمح لمعمراف
اف يككف في خير البشرية ال في شرىا كىتؾ كرامتيا ،كالعمـ يحرسؾ أشارة منو الى
العمـ كالطاقات كالمكاىب االبداعية في استخراج المكارد التي سخرىا اهلل لمصمحة
البشر في السماكات كاالرض كالعمـ يزكك اشارة االستفادة مف التطكرات التكنكلجية في
ا لتنمية المستدامة كاستمرارىا ما بقي العمـ كتطكر كذلؾ كفؽ االحكاـ الشرعية
االسالمية كىذا ما شار اليو االماـ ( )في قكلو ( العمـ ضالة المؤمف فخذكه كلك
مف ايدم المشركيف)(ِ).
كعمى ضكء ما تقدـ يتضح اف االماـ ( )يعد االنساف محكر اساسيان في
التنمية االقتصادية كيرل اف االنساف يككف مؤىالن لمقياـ بدكر الخالفة في أعمار
االرض مالـ يتمتع بالمقكمات السابقة الذكر.
كنرل محكرية االنساف في التنمية االقتصادية كاضحان في قكلو (( )اف هلل
عبادان يختصيـ بالنعـ لمنافع العباد فيقرىا في ايدييـ ما بذلكا فأذا منعكىا نزعيا منيـ
حكليا الى غيرىـ)
ثـ ٌ

(ّ)

فقكلو (هلل عبادان يختصيـ بالنعـ) ام الذم يقكـ بأمر الخالفة في أعمار
االرض كليس كؿ العباد بؿ الذم يعرؼ كيؼ يجعؿ النعـ المكجكدة في االرض
كالسماء كالمسخرة بأمر اهلل لو ىك مف يمـ بالمعرفة التي تجعمو يعرؼ طرؽ بذليا،
(ُ)

نيج البالغة لؤلماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ٕٓٗ :،

(ّ)

شرح نيج البالغة ،محمد عبدة ،ط ،دار المعرفة ،مصدر سابؽٗٗ/ْ :،

(ِ)

بحار النكار لممجمسي  ،مصدر سابؽ.ْٖ/ِ : ،

ِْٓ
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كنسبة (العبد هلل) دليؿ عمى اىميتو في عممية االعمار كفي التنفيذ يرل االماـ ()

اف ىذا الشخص المعني عميو اف يمـ بمقتضيات المعرفة النظرية كالميدانية مع
تطكير مؤىالتو كتنميتيا كتطكيرىا المكاكب لكؿ ما تحتاجو االنشطة االقتصادية مف
تنفيذ

(ُ )

كمصداؽ ذلؾ تكجيو االماـ ( )الى ىذه الرؤية في قكلو (العمـ مقركنان
(ِ)

كجانب

عمـ عمؿ كالعمـ ييتؼ بالعمؿ فأف أجابو كاال ارتحؿ عنو)
بالعمؿ :فمف ى
مف ىذا الحديث يدخؿ ضمف طمب العمـ كالعمؿ بو ميدانيان كنشره مع كجكد

التخصص ألجؿ االستثمار كتطكير الحياة االنسانية الى مستكل الرفاىية كيمكف اف
نكشؼ عف المسار االقتصادم لمتنمية  ،مف كجية نظر االماـ ()باالتجاه االفقي
في قكلو (( )تنزؿ المعكنة عمى قدر المؤكنة)

(ّ )

كىك يعني مدل امكانيات

الشخص الحقيقي المتمثؿ (باالفراد) كالمعنكم المتمثؿ (بالمؤسسات االقتصادية) كما
يمتمكاف مف قدرات كمكاىب كاختراعات كانتاج الفكر كانتاج السمع كالخدمات ىذا
بالتكازم مع الجيكد المبذكلة كالدعـ المادم كغير المادم ألحداث تنمية شاممة
لتحقيؽ رفاىية الفرد كالمجتمع كالدكلة معان كبيذا يككف االىتماـ بالعمـ كسيمة لزيادة
الماؿ كنمكه(ْ) .فالتنمية كما سبؽ ذكره في الجكانب الزراعية كالصناعية كالتجارية في
نظر االماـ يجب اف تسير بشكؿ مكازم اال اف لديو اكلكيات لمتنمية كاالعمار ،كقد
اختار ممارسة الزراعة

(ٓ )

ضمف اكلكيات برنامجو االقتصادم ،إذ يعد النشاط

الزراعي النشاط االكؿ باالقتصاد القكمي كبالتالي فيك السبب الرئيس في العمارة
ككاف العراؽ كبالد الشاـ كمصر اضافة الى بالد فارس كارض خيبر كغيرىا تشكؿ
(ُ)
(ِ)

االدب كاالسمكب القيادم في نيج البالغة ،ىاشـ حسيف المحنؾ  ،مصدر سابؽ.َُّ:،

شرح نيج البالغة محمد عبده،ط ،دار المعرفة ،مصدر سابؽ.ٖٓ/ْ:،

(ّ)نيج البالغة لؤلماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ٕٕٓ :،
(ْ )

السياسة االقتصادية في خالفة االماـ عمي بف ابي طالب ،رسالة ماجستير ،احمد اسعد

محمكد ابراىيـ ،مصدر سابؽ.َٕ:،

(ٓ)

السيرة االقتصادية لالماـ عمي ،رضا الحسني ،ترجمة عالء رضائي ،مصدر سابؽ.ٓٔ :،
ِٓٓ
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المكرد الرئيس آنذاؾ لالمكاؿ بالنسبة لمدكلة مكازنة بالمكارد االخرل في عيد االماـ
()

(ُ )

كىذا يعني اف ىناؾ نظرة شاممة كاصالح كاسع النطاؽ مف قبؿ االماـ
(ِ)

( )يجعؿ االرض كما عمييا كما تحتيا خدمة ألشباع حاجات االنساف الناقصة

كىذا معبر لقكؿ االماـ (( )كما اصبحتما تجكداف لكـ ببركتيا ال تكجعا لكـ كال
زلفة اليكـ كال الخير ترجكانو فيكـ كلكف امرتا بمنافعكـ )....ك(االرض لكـ شاغرة)...
(تخرج االرض افاليذ كبدىا )...كىنا يضع مبدأ في تحقيؽ االستقرار
االقتصادم مف خالؿ قكلو (كاالرض التي جعميا قرار لالناـ )..ام اف الزراعة
كاستخراج خيرات االرض يحقؽ االستقرار لمفرد كالمجتمع ،مف خالؿ المؤىالت
المطمكبة كالقدرات كالدخؿ كالتمكيؿ كاالدخار كاالنفاؽ المادم كغير المادم بما فيو
االنفاؽ االستيالكي كاالنفاؽ االستثمارم كما تككف عميو مف العائدات كالدخؿ

(ّ )

كمما تقدـ مف رؤية االماـ ( )في اختيار النشاط الزراعي كأحد اىـ اكلكياتو في
النشاط الزراعي يبدك اف ىناؾ اسباب كاقعية دفعت االماـ الى ىذا االختيار كىي:

(ْ)

ُ -السبب االكؿ :يعكد الى الظركؼ البيئية كاالقتصادية في المدينة فعمى خالؼ
مكة التي كانت مناسبة لمينتي التجارة كالصناعة ككانت المدينة مالئمة بشكؿ اكبر
لمينة الزراعة ،ككذلؾ ارض السكاد).

(ُ )

انظر  :االماـ كسياسة الخراج لمعالجة السكف كاالعمار ،رضا صاحب ابك احمد ،بحث،

مجمة العزم لمعمكـ االقتصادية ،عدد خاص ،مؤتمر االسكاف (َُِٓـ) السنة الحادية عشر ،

المجمد العاشر ،جامعة الككفة -كمية االدارة كاالقتصاد.ُُِ :،

(ِ)
(ّ)
(ْ)

المصدر السابؽ نفسوُُِ :،
االدارة كاالسمكب القيادم في نيج البالغة ،ىاشـ حسيف المحنؾ ،المصدر سابؽ.َُّ :،

السيرة االقتصادية لالماـ عمي ،رضا الحسيني ،ترجمة عال رضائي ،مصدر سابؽ-ٓٔ :،

ٕٓ.

ِٔٓ
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ِ -اف الزراعة تشكؿ لبنة اساسية في التنمية االقتصادية صحيح اف التنمية
االقتصادية تقكـ عمى التطكر التقني في قطاع الصناعة ،لكف ما داـ االنساف لـ
يصؿ الى مرحمة تأميف حاجاتو الضركرية فمف يككف ىناؾ فائض مالي لالستثمار كال
فائض مف المكارد البشرية ألستعماليا في قطاع الصناعة كىذاف العامالف (فائض
الماؿ كفائض المكارد البشرية) حاسماف في عممية التنمية.
ّ-كالسبب الثالث :كىك االىـ يعكد الى انسجاـ ذلؾ مع القاعدة السمككية
لالماـ( )كيظير اف الزراعة بالرغـ مف فائدتيا الكثيرة لممجتمع لكنيا اقتصاديان
قميمة الربح كالعاممكف في ىذا المجاؿ يتبكؤف درجات دنيا في السمـ االجتماعي
فالزراعة عمؿ جيده كثير كربحو قميؿ لكنو كثير الخير كالبركة.
كمف ىذا المنطمؽ فأف اختياره مف قبؿ االماـ ( )ينسجـ تمامان مع القاعدة
ألنو يختار العمؿ االكثر جيدان كاالصعب مف بيف االعماؿ التي يرضي اهلل بيا
تعالى(ُ) ،كقد جعؿ االماـ لمتنمية الزراعية ثالث اىداؼ قريبة كمتكسطة كطكيمة
المدل كىذه تعد ستراتيجية في كؿ النشاطات االقتصادية كىذا ما سنالحظو مف
خالؿ عرض فقرات مضاميف ىذا المطمب ،ككضع لو قاعدة سمككية كمبدأ عام نا
لتحقيؽ اغراض التنمية في قكلو (قميؿ المؤكنة كثر المعكنة)

(ِ)

كتشير ىذه القاعدة اف

البد لممؤمف مف فائض في الدخؿ ألف السعي الى ىذا الفائض ىك الذم يضمف نمكنا
اقتصاديات المجتمع االسالمي

(ّ )

كفييا تفاصيؿ اخرل كمضاميف خاصة بعممية

التكزيع التي سنناقشيا الحقان ،ككما تشير الى اف اىتماـ االماـ بحاجاتو كحاجات
(ُ )

مكسكعة االماـ عمي بف ابي طالب في الكتاب كالسنة كالتأريخ ،محمد محمدم الريشيرم،

مصدر سابؽ.ِِٕ/ٖ:،

(ِ)
(ّ)

مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ٕٕٓ : ،

السيرة االقتصادية ،رضا الحسيني ،ترجمة عالء رضائي ،مصدر سابؽ.ٓٓ :،
ِٕٓ
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اآلخريف لـ يكف غافالن عف البحث كالحمكؿ المستقبمية لممحتاجيف كالفقراء لذلؾ فيك
(ُ)

يدرس الظركؼ بأستمرار كيدخر جزءان مف مدخكالتو لممستقبؿ مف اجؿ استثمارىا

كىك بذلؾ يضع لنا دافعان كراء النشاط االقتصادم كفقان ليذه القاعدة التي تقرر عدـ
جكاز التضحية بالمعنكيات مف أجؿ الماديات كعدـ جعؿ قاعدة المذة الدافع الحقيقي
كراء النشاط االقتصادم.
كقد كضع االماـ كسائؿ لتحقيؽ التنمية االقتصادية كمف اشيرىا السياسة
(ِ)

الزراعية كالتجارية كالصناعية كتقسيـ العمؿ كنظاـ الحكافز

 ،ككما رسـ الخطكط

العريضة لعمالو ككالتو لتطبيؽ نيجو في العمارة كالتنمية (ّ ) ،فقد

جعؿ االماـ

مقكمات لنيجو التنمكم يتمثؿ في تطبيؽ االسمكب المباشر كاالسمكب غير المباشر
كاشترط لتحقيؽ النيج المباشر ضركرة تنفيذ االسمكب غير المباشر كاالسمكب غير
المباشر يتجمى بما يمي:
اكالن:ضركرة تييئة المناخ كالكعي االقتصادم كقد تكممنا عنو في الجانب النفسي
لتنمية االنساف كانعكاساتيا اآلنية كالمستقبمية .
ثانيان :ضركرة تحقيؽ االمف كاالستقرار داخؿ الدكلة كخارجيا كىذا ما يسمى في عمـ
االقتصاد بالدكلة الحارسة كلكف لالماـ ( )فمسفتو المتكاممة في معنى الدكلة
الحارسة كىذا ما تأخذه في كظائؼ الدكلة عند االماـ( ،)فالجند في نظره ىـ
حصكف الرعية بيـ يعز الديف كتقاـ شعائره كبكاسطتيـ يأمف الناس عمى انفسيـ

(ُ)السيرة االقتصادية ،رضا الحسيني ،ترجمة عالء رضائي ،مصدر سابؽ.َُِ:،
(ِ)

السياسة االقتصادية في خالفة االماـ عمي بف ابي طالب ،احمد اسعد محمكد ابراىيـ ،رسالة

(ّ)

المصدر السابؽ نفسو.َٔ :،

ماجستير ،مصدر سابؽ.ِٕ :،

ِٖٓ
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(ُ )

كامكاليـ .كاعراضيـ  ،كلذا نراه ( )انشغؿ بمحاربة المتمرديف كالخارجيف عميو
(المارقيف كالناكثيف ) كاما تكفير االمف الخارجي في نظر الخميفة الراشد (جياد
العدك) كىذا يككف بأعداد الجيش بكافة فركعو كتكفير العدة كالعتاد كالتدريب ألفراده
مف اجؿ حفظ ارض االسالـ كاىمو مف اعدائو الخارجيف(ِ) ،كىذا ما جاء في عيده
لمالؾ االشتر بقكلو ( ...جباية خراجيا كجياد عدكىا ،كاستصالح اىميا كعمارة
بالدىا) (ّ ) ،كنرل انو ذكر جياد عدكىا قبؿ العمارة مما يدؿ اف االمف اذا تحقؽ
تحقؽ االزدىار كالتنمية مف خالؿ حدكث االستثمار كركاج التجارة في الجك اآلمف
ام المناخ االقتصادم لالقتصاد .
كقد اكلى ذلؾ االماـ ( )اىمية خاصة كىذا ما نممسو مف خالؿ عيده
لمالؾ بقكلو (فالجنكد بأذف اهلل حصكف الرعية كزيف الكالة كعز الديف)

(ْ)

بؿ جعميـ

يمثمكف االمف االقتصادم بقكلو (كسبؿ االمف) كال تتحقؽ الرفاىية لبقية الطبقات في
(ٓ)

المجتمع اال مف خالليـ (كليس تقكـ الرعية اال بيـ)

كىكذا نرل اىتماـ االماـ()

مف خالؿ تسقيط الزكاة عف الة الحرب التي يستعممكنيا الجند تييئة لسبؿ تحقيؽ
االمف كتمكيف الجنكد مف المشاركة في تحقيؽ االمف االقتصادم فيقكؿ ( ( )اال
قد عفكت عف زكاة الخيؿ كالرقيؽ)(ٔ).

(ُ )

الفكر االقتصادم عند االماـ عمي دراسة مقارنة بالفكر المالي الحديث ،د.عبد اهلل حاسف

الجابرم ،بحث نشر في مجمة اـ القرل لعمكـ الشريعة كالمغة العربية ،ّْْ ،مجُٕ ،سنة

ُِْٔىػ.ُِّ :، -

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.

(ْ)

نيج البالغة ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽَٓٓ:،

(ٔ)

المحمى :،ابك محمد بف احمد بف سعيد ،ابف حزـ،ط (منشكرات دار آفاؽ -بيركت.ِِٖ/ٓ :،

(ّ)

(ٓ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ْٗٗ:ٓ:،

المصدر السابؽَٓٓ :

ِٗٓ
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ثالثا :التعاكف :كلتكسيع حركة فاعمية الدكرة االقتصادية كمف ثـ عممية البناء
كاالعمار كالتنمية كالتكسع في االنتاج بأستعماؿ الطاقة التصميمية كالطاقة القصكل
في االنتاج مف خالؿ دعكة االماـ( )الى التعاكف بيف افراد المجتمع كالدكلة في
قكلو (( )مف اتاه اهلل ماؿ فميصؿ بو القرابة كليحسف بو الضيافة كليفؾ بو االسير
فكز
كالعاني كليعط بو الفقير كالغارـ كليصبر بو نفسو عمى الحقكؽ كالنكائب فأف ان
بيذه الخصاؿ شرؼ مكارـ الدنيا كدرؾ فضائؿ اآلخرة اف شاء اهلل) (ُ ) ،ككذلؾ
دعاكالتو الى خمؽ حالة الثقة بينيـ كبيف الرعية مف خالؿ قضاء حكائجيـ كىذا ما
نراه كاضحان في كتابو لعماؿ الخراج بقكلو (( )كاصبرك الحكائجيـ فأنكـ خزاف
الرعية كككالء االمة ،كسفراء االئمة كال تحشمكا احد عف حاجتو كال تحبسكه عف
طمبتو(ِ)) كفي كتاب لو الى امرائو عمى الجيش (فأف حقان عمى الكالي اال يغيره عمى
ط ٍك هؿ يخص بو كاف يزيده ما قسـ اهلل لو مف نعمة دنكا مف عباده
رعيتو فضؿ نالو كال ى

كعطفان عمى اخكانو

(ّ)

كفيو تبياف لزرع الثقة بالتعاكف بيف الراعي كالرعية.

رابعان :التقكل اساس كؿ عمؿ حيث دعا االماـ ( )كالتو في كتبو كقد كردت
معظـ خطبو ككصاياه ككتبو بدعكة الناس الى التزاـ التقكل ألنيا مفتاح كؿ خير فيك
يقكؿ كاصفان المتقيف (فالمتقكف فييا ىـ اىؿ الفضائؿ منطقيـ صكاب كممبسيـ
االقتصاد كمشييـ التكاضع)

(ْ )

كفي كصية لو لكلديو الحسف كالحسيف (اكصيكما

بتقكل اهلل كال تبغيا الدنيا كاف بغتكما كال تأسفا عمى شيء منيا زكل)(ٓ)( :أكاصيكما

(ُ)

شرح نيج البالغة ،محمد عبده،ط (دار المعرفة) ،مصدر سابؽ .ٓٗٗ/ّ :،

(ّ)

المصدر السابؽ نفسو.ْٗٔ ،

(ٓ)

نيج البالغة ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ّْٗ :،

(ِ)

(ْ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ْٖٗ:/
نيج البالغة لالماـ عمي ،د .حجي الصالح ،مصدر سابؽ.ِِْ:،

َِٔ
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كجميع كلدم كاىمي كمف بمغو كتابي بتقكل اهلل كنظـ امكركـ كاصالح ذات بينكـ)

(ُ)

كيكصي مالكان في العيد (أمره بتقكل كأيثار طاعتو كاتباع ما امره في كتابو مف
فرائض كسنتو التي ال يسعد احد اال بأتباعيا)(ِ)كايضان (فأف تقكل اهلل مفتاح سداد
كذك خبرة معاد كعتؽ مف كؿ ممكة كنجاة مف كؿ ىمكة بيا ينجح الطالب كينجك
اليارب كتناؿ الرغائب)(ّ).
كمما سبؽ يتضح اف التقكل ليا استراتيجية في فمسفة االماـ تنطمؽ في تطبيؽ
ما امر اهلل بو كاتباع سنة نبيو اذ انيما السبيالف لمسعادة كتحقيؽ االستقرار فتقكل اهلل
في كؿ االعماؿ كاالنشطة االقتصادية فيي تشبو المفتاح الذم يقابمو السداد كالذخيرة
التي يقابميا المعاد كالعتؽ التي يقابميا كؿ ممكة كالنجاة التي يقابميا مف كؿ ىمكة
كالنتي جة كمنيا االقتصادية كالخطط العامة (بيا ينجح طالبيا كينجك اليارب ،كتناؿ
(ْ)

الرغائب)

كالتقكل التي دعا الييا االماـ اكالده كاالمة ككؿ مف سمع بكتابو بو ىذا

كبضمنو االجياؿ التي تمت جيؿ االماـ كاجيالنا ككؿ مف كصمو السمع ألىميتيا في
تحقيؽ الرفاىية لمفرد كالمجتمع كذلؾ ليس باالعتكاؼ بؿ بنظـ االمكر في جميع
متطمبات الحياة.
كمنيا جميع االنشطة االقتصادية كالعمرانية كال يككف ذلؾ اال بأتباع منيج
كاضح كمخطط لو يسبؽ العمؿ كال يككف العمراف بالجشع بؿ بأصالح ذات البيف
فالتقكل مفتاح كؿ خير فالمتقي صاحب فضائؿ يأمف المجتمع منو فتأمف االمة مف
اليزات كالكيالت التي تعصؼ بيا نتيجة ما ىك عكس التقكل مف (جشع كانانية كحب
(ُ)نيج البالغة ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ََٓ:،
(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.

(ْ)

عمـ االقتصاد في نيج البالغة ،ىاشـ حسيف ناصر ،مصدر سابؽُِِ:،

(ّ)

نيج البالغة لالماـ عمي،د .صبحي الصالح ،مصدر سابؽ.ُّٓ :،

ُِٔ
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االحتكار ...الخ) كبذلؾ يسمـ االقتصاد كاف ما اراد االماـ ( )تطبيؽ منيجو عمى
ارض الكاقع ليتحقؽ االمف االقتصادم ألف المتقيف ال يبغكف مف الدنيا اال ما ىك
يحقؽ ليـ المجاز الى اآلخرة كذلؾ مصداؽ لقكؿ االماـ (( )اييا الناس انما
الدنيا دار مجاز كاآلخرة دار قرار فخذكا مف ممركـ لمفركـ)(ُ).
ثـ ينتقؿ االماـ ( )بعد اف ميد لالسمكب المباشر في التنمية باالسمكب
غير المباشر كذلؾ بتييئة البيئة كالمناخ االقتصادم المناسب لممنيج التنمكم الذم
كضعو ليحقؽ نجاحو دكف تعثر عمى ارض الكاقع كليعطي تميز لنكع االقتصادم
االسالمي التنمكم الناجح كالمتميز بالتنمية المستدامة

المدعكـ بمنظكمة مف

االخالؽ كالمثؿ كالقيـ العميا.
فكفرة االنتاج ىي مف ابرز سمات السمكؾ االنتاجي لالماـ ( )كىي تستمد
مف قاعدة (كثير المعكنة) فما داـ المجتمع بحاجة الى سمعة معينة ال بد مف
التكظيؼ االمثؿ لكؿ الطاقة االنتاجية الفعمية بؿ كتفعيؿ الطاقة الكامنة ايضاي مع
كجكد استمرار الحاجة

(ِ )

كىذا اكؿ مبدأ لتطبيؽ االسمكب المباشر في التنمية كتعد

الزراعة مف اشير حقكؿ االنتاج لكؿ عصر كمصر ألرتباطيا باالرض كما تنبتو مف
غذاء كنبات يحتاجو االنساف كالحيكاف كألىمية الزراعة تطكرت اساليبيا حتى غدت
ليا سياسة كبرامج انتاجية جديرة بالبحث

(ّ )

كالسياسة الزراعية تعني :ىي الكسائؿ

(ُ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،د.صحبي الصالح ،مصدر سابؽ.َْٓ:،

(ّ)

السياسة االقتصادية في خالفة االماـ عمي ( ،)مصدر سابؽ.ِٕ :،

(ِ)

السيرة االقتصادية ،رضا الحسيني ،ترجمة عالء رضائي ،مصدر سابؽ.ٓٔ :،

ِِٔ
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كاالساليب الزراعية التي يمكف بمكجبيا الكصكؿ الى اقصى رفاىية لمعامميف في
(ُ)

القطاع الزراعي

كسياسة االماـ ( )الزراعية تشمؿ نكعيف مف السياسات (ِ):

ُ -سياسة انتاجية زراعية:
ِ -السياسة الضريبية لالنشطة الزراعية:
ففي السياسة االنتاجية الزراعية اعتمد االماـ مبدأ اف أعمار االرض يعتمد
عمى بذؿ االنساف غاية كاقصى جيده في سبيؿ استثمار اقصى ما يمكف مف خيرات
كمكارد االرض ،كجاء ىذا في عيده لمالؾ االشتر بقكلو (كليكف نظرؾ في عمارة
االرض أبمغ مف نظرؾ في استجالب الخراج)

(ّ)

كقكلو (( )كاالرض لكـ شاغرة

كايديكـ مبسكطة) كىنا يشير االماـ الى ضركرة اعمارة االرض كاستثمارىا كقكلو
فاالرض لكـ شاغرة  ،يبرز جانب ميـ في استمالؾ االرض في حاؿ عدـ كجكد احد
يستثمرىا كيحيييا كركم اف رجالن قاؿ لعمي اتيت ارضان قد خربت فعجز عنيا اىميا
فكريت انيارىا كزرعتيا قاؿ عمي :يكؿ ىنيئان كانت مصمح غير مفسد معمر غير
مخرب

(ْ )

كىذا مبدأ اسالمي تبناه االماـ في سياستو الزراعية

ككاف يغتنـ كؿ

الفرص لتكسيع االراض الزراعية مف احياء االراضي الخربة كتمميكيا لمف يعرميا
كجانب تحفيزم مف االماـ ( )ألجؿ التشجيع عمى االعمار ،فالحياة ال تستقيـ اال
بتبادؿ الثقة بيف الراعي كالرعية كالسبيؿ الى ثقة الراعية براعييا انيا تؤمف بأنو ييتـ

(ُ )

التخطيط الزراعي تخطيط التنمية كالسياسة الزراعية ،سالـ تكفيؽ النجفي ،دار الكتب

لمطباعة -المكصؿ ،ط (ُٖٗٗـ)/ٖ :،
(ِ )

السياسة االقتصادية في خالفة االماـ عمي  ،احمد اسعد محمكد ،بحث ماجستير ،مصدر

سابؽ.ِٕ،

(ّ)
(ْ)

شرح نيج البالغة ،محمد عبدة ،دار البالغة  -بيركت،طِ (ُٖٔٗـ).ّٖٓ/ْ:،

الخراج ،يحيى بف آدـ القريشي ،تح  ،حسيف مؤنس ،دار الشركؽ ،طُ (ُٕٖٗ)ّٔ:،
ِّٔ
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بسياسة االنتاج كتحصيميا كمف البداىة اف المكرد الرئيسي لمثركة كزيادة الدخؿ ىك
االرض بخاصة في عيد االماـ عمي حيث كاف االعتماد قبؿ كؿ شيء عمى الزراعة
كثركة االرض المكجكدة كال تظير ىذه الثركة اال بالعمؿ كتكفير كسائؿ االنتاج(ُ) ،لذا
يككف تقسيمات كتطبيقات عكامؿ االنتاج بحسب مقتضيات العمؿ كالظركؼ
كالمكاقؼ االستراتيجية بمراعاة الجانب االنساني كاالخالؽ لمكصكؿ الى افضؿ
كانسب السبؿ التنمكية كمنيا التنمية االقتصادية كلمختمؼ االنشطة كتبعات الممكية
كالنفع العاـ(ِ).
ِ -السياسة الضريبية لالنشطة الضريبية:
يعد الخراج احد االيرادات الميمة لمدكلة في عيد االماـ ()

(ّ )

كسياسة

االماـ ( )في الخراج اعتمدت المركنة في االجراءات فسياستو تفرعت الى امريف
ميميف ىما:
اوالً :جعؿ الخراج كسيمة ميمة لالصالح الزراعي كلعممية االعمار فرأم االماـ يؤكد
عمى عمارة االرض كحؿ مشكالتيا ينبغي اف يككف ابمغ مف تحصيؿ الخراج نفسو،

ألف تحصيؿ االيرادات ال يككف اال بعمارة االرض كاالسكاف كاستقرار االنساف
كسعادتو
اىمو)..
(ُ )

(ْ)

(ٓ )

فيك يؤكد عمى مالؾ االشتر في عيده بقكلو (كتفقد امر الخراج بما يصمح
ام تفقدىـ بما يصمح القطاع الزراعي مف خالؿ تقديـ العكف لممزارعيف

السياسة االقتصادية في خالفة االماـ عمي ،بحث ماجستير،احمد اسعد محمكد ،،مصدر

سابؽ.ُْٕ،

(ِ)

( ّ)

عمـ االقتصاد في نيج البالغة ،ىاشـ حسيف ناصر ،مصدر سابؽٕٔ:،

االماـ عمي كسياستو في الخراج لمعالجة السكف كاالعمار :،أ.د .رضا صاحب ابك احمد،

مصدر سابؽ.ُُٕ:،

(ْ)
(ٓ)

المصدر السابؽ نفسو.

نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.َُٓ:،
ِْٔ
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مف تكفير المياه كتنظيـ عمميات السقي كشؽ االنيار كالترع كحفر االبار كايجاد

السدكد كشؽ الطرؽ بيف االراضي الزراعية(ُ) ،حيث اف الذم يطمب الخراج كأيراد
لمدكلة دكف النظر في عمارة االرض يؤدم الخراب لذا (طمب الخراج بغير عمارة

خرب البالد كاىمؾ العباد ،كلـ يستقـ امره اال قميال ،) ِ( )...كىذا ما سبؽ فيو
االماـ( )االقتصادييف المحدثيف حيث عزكا اخفاؽ القطاع الزراعي في تحقيؽ
اىداؼ التنمية ىك سكء استعماؿ السياسة الضريبية في الزراعة(ّ).

ثانياً :سياسة التخفيف من اعباء الضريبة:
كقد تـ االشارة الى ذلؾ في سياسة االماـ ( )المالية في المطمب االكؿ
ككما يجدر االشارة اليو ىنا فقط ذكر قكؿ االماـ ( )الذم يبني ىذا المبدأ كمما
تقدـ يتضح اف اصالح اىؿ الخراج المنتجيف الزراعييف) يعتمد عمى اصالح مقادير
الخراج المفركضة عمى المكمفيف (أىؿ الخراج) كاف اصالح بقية المجتمع (لمف

سكاىـ) يعتمد عمى صالح أىؿ الخراج(ْ)،ألنو كما يقكؿ االماـ (( )ألف الناس

كميـ عياؿ عمى الخراج كاىمو) (ٓ ) ،كىذا المخطط يكضح سياسة االماـ الضريبية
كاىدافيا
أصالح الخراج

اصالح اهل الخراج

اصالح المجتمع

االماـ عمي كسياستو في الخراج ،د .رضا صاحبُِّ :،
(ُ)

الدكلة االسالمية  -شرح لعيد االماـ عمي الى مالؾ االشتر ،المرجع الديني محمد الفاضؿ

(ِ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ُٓ:،

(ْ)

االماـ عمي كسياستو في الخراج لمعالجة السكف كاالعمار ،رضا صاحب ابك احمد ،مصدر

(ٓ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.َُٓ :،

الكنبراني ،مصدر سابؽ.ُّّ :،

(ّ)

اساسية التنمية االقتصادية في مصر ،مؤسسة شباب الجامعة،طُٕٗٔ/ـ.ُِْ:،

سابؽ.ُِّ :،

ِٓٔ
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رأي االمام في الطبقات
كمما سبؽ مف سياستو الزراعية يتضح الترابط الطبقي بيف فئات المجتمع
فاالماـ ( )يؤكد عمى الحتمية الطبقية كتبايف الطبقات كجانب تحفيزم غريزم
لالنساف فحينما يرل االنساف الحدكد تكقؼ جعمو التككيني كقدرتو االستثمارية حينيا
(ُ)

ال يتكقؼ سعيو في بناء الحياة

 ،كيشير االماـ الى ذلؾ في قكلو لمالؾ االشتر في

العيد ما نصو (كأعمـ اف الرعية طبقات ،ال يصمح بعضيا اال ببعض كال غنى
(ِ)

ببعضيا عف بعض )...

كقكؿ االماـ فيو عدة مدلكالت تكضح نظرية االماـ اتجاه

الطبقية كدكرىا في فاعمية التنمية االقتصادية كما يأتي(ّ):
ُ -اف البناء االقتصادم كاالجتماعي ال يككف اال مف خاللو ىذه الطبقات ال الطبقية
بمدلكالتيا االنسانية ال بمعنى التمايز الطبقي بيف فئات المجتمع.
ِ -االصالح الطبقي كصالحو جانب مف البناء االجتماعي .
ّ -االصالح يسرم عمى جميع الطبقات اينما كاف االنساف في الخريطة االجتماعية
كيككف االصالح تكاممي فال غنى لبعضيـ عف بعض.
ْ -اف تصنيؼ طبقات المجتمع التكاممي اليادؼ العقالني كمنظكمة متكاممة تسعى
لالستثمار جميعيا كبكؿ طاقاتيا منتجة لكؿ القيـ كاالبداعات كاالفكار كالمعارؼ قبؿ
انتاج السمع كالخدمات.
ٓ -التعايش الطبقي اساسو احداث االعمار كاالصالح في االرض ممزكجان
باالخالؽ كاالنسانية دكف تميز عنصرم اك ديني اك مذىبي.
(ُ)

انظر :عمـ االقتصاد في نيج البالغة ،ىاشـ حسيف ناصر ،مصدر سابؽ.ُْٕ: ،

(ّ)

عمـ االقتصاد في نيج البالغة ،ىاشـ حسيف ناصر ،مصدر سابؽ:،انظر ُٕٓ.ُٕٔ ،

(ِ)

نيج البالغة لالماـ عمي ( )مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.َٓٓ :،

ِٔٔ
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ٔ -الحق كؽ مضمكنة لكؿ فرد في المجتمع كبمختمؼ الطبقات حتى لذكم الحاجات
كالمسكنة ككؿ ما يحتاجكنو مف تأميف كضماف اجتماعي لضماف احتياجاتيـ الدخؿ
الكطني.
عوامل االنتاج في رأي االمام
يعرؼ االقتصاديكف المعاصركف االنتاج بأنو (خمؽ المنفعة اك زيادتيا)

(ُ )

كالخمؽ يقصد بو في المغة ابتداء الشيء عمى مثاؿ لـ يسبؽ لو مثاؿ اك تقدير
االمكر

(ِ)

(ّ)

كلفظ الخمؽ الكارد في التعريؼ ينصرؼ الى ايجاد المنفعة كانشاؤىا

كأما

االنتاج في المفيكـ االسالمي فيك يعني اكشاؼ المنافع التي خمقيا اهلل في المكارد
المكجكدة في الككف كتييئتيا لالنتفاع بيا ،كىذا ما تبناه االماـ ( )في معنى
االنتاج في( كاالرض لكـ شاغرة كايديكـ فييا مبسكطة)

(ْ )

كىذا يؤكد عمى اف

االنساف ببذلو الجيد اقصاه يستطيع التكصؿ الى المنافع المخزكنة في ىذه االرض
التي امرىا اهلل سبحانو بطاعة االنساف كبنفعو في حاؿ حاكؿ االنساف بذؿ الجيد
كالطاقة (اال كاف االرض ).....كلكف امرتا بمنافعكـ فأطاعتا كاقيمتا عمى حدكد
مصالحكـ) (ٓ ) ،مما يدؿ عمى اف عناصر االنتاج ىي االرض كالعمؿ كما يراىا
االماـ كما كاف االنتاج كالمكارد مكجكدة كلكف ىي بحاجة الى اكتشاؼ يقكـ بو
االنساف عف طريؽ العمؿ كىذا يعني اف التنمية المستدامة كسبيؿ تحقيقيا متكفرة
ماداـ العمؿ متكاصؿ لكشؼ المنافع المكجكدة كالمكارد المخبكءة في االرض اما قكؿ
(ُ )

المنيج االسالمي في االنتاج،د.محمد عبد الحميـ عمر ،بحث نشر في منتدل الكارث مف

العتبة الحسينية بتأريخ َُِْ.َُ:،ِٓ،َُ،

(ِ)

لساف العرب ابف منظكر،ط دار المعارؼ.ُِْْ/ُْ :،

(ّ)

المنيج االسالمي في االنتاج،د.محمد عبد الحميـ عمر :،مصدر سابؽ.َُ:،

(ٓ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،خطبة االستسقاء،د.صبحي الصالح ،مصدر سابؽ.َّٕ:،

(ْ)

نيج البالغة لالماـ عمي،د .صبحي الصالح ،مصدرسابؽ.ُُٓ: ،

ِٕٔ
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االماـ (( )كرب ىذه االرض التي جعميا قرار لالناـ )..فالقرار يعني االستقرار مف
خالؿ االرض بكؿ مككناتيا كمنيا المكارد الطبيعية كرأس الماؿ كرأس الماؿ البشرم
كالمعرفي كالعممي كامف المجتمع كالمنظكمات االقتصادية(ُ)،كما يرل كما ال يرل ،ام
ما يعاصر كما يسجمو المستقبؿ مف اكتشافات االنساف لممكارد المخزكنة لمنافع
االنساف بؿ اف نيج البالغة يطالعنا عمى مضاميف عكامؿ االنتاج كالتممؾ كتطكره
قبؿ نزكؿ آدـ عمى االرض كبعدىا عمى مد الحياة الدنيكية حيث يقكؿ (ِ):
(أختار آدـ خيرة مف خمقو كجعمو اكؿ جبمتو كاسكنو جنتو كأرغد فييا اكمو كاكعز اليو
فيما نياه عنو كاعممو اف في االقداـ عميو التعرض لمعصيتو كالمخاطرة بمنزلتو فأقدـ
عمى ما نياه عنو ،فأىبطو بعد ليعمر ارضو بنسمو كليقيـ الحجة بو عمى عباده كلـ
يخميـ بعد اف قبضو مما يؤكد عمييـ حجة ربكبيتو كيصؿ بينيـ كبيف معرفتو بؿ
تعاىدىـ بالحجج عمى السف الخيرة مف انبيائو كمتحممي كدائع رساالتو(ّ).
فيشير ىنا االماـ الى عناصر االنتاج بكضكح في(ْ):
 العمؿ فيك يشير الى العمؿ بما تضمنتو كممة (يعمر) كتشمؿ رأس الماؿ بكؿاشكالو كالتنظيـ بكؿ ابعاده االستراتيجية كايضان لو قكلو في التأكيد عمى العمؿ
كعنصر مف عناصر االنتاج (انكـ الى العمؿ بما عممتـ احكج منكـ الى تعمـ مالـ
تككنكا تعممكف)(ٓ).

(ُ)

عمـ االقتصاد في نيج البالغة ،ىاشـ حسيف ناصر ،مصدر سابؽ.ٔٔ:،

(ّ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.َُٓ:،

(ٓ)

غزر الحكـ كدرر الكمـ ،عبد الكاحد االمدم ،مصدر سابؽ.ِٖٔ :،

(ِ)المصدر سابؽ نفسؤٔ:،
(ْ)

انظر عمـ االقتصاد في نيج البالغة ،ىاشـ حسيف ناصر ،مصدر سابؽ.ٔٓ-ْٔ:،

ِٖٔ
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 االرض كما فييا مف مكارد طبيعية كقكؿ االماـ ( )مؤشر الى ذلؾ (كتخرج لكـاالرض افاليذ كبدىا) كقكلو (كلكف امرتا بمنافعكـ فأطاعتا كاقيمتا عمى حدكد
مصالحكـ) بما يشمؿ الكالـ مف مضاميف التنمية المستدامة لكفرة االنتاج لصالح
االنساف .
 رأس الماؿ البشرم المتمثؿ في قكلو (نسمو) كما يمتمكو رأس الماؿ البشرم مفقدرات كامكانيات جسدية كعقمية كاالرض كعنصر رأس الماؿ البشرم مضمكف في
(فاالرض لكـ شاغرة) كىكذا نرل اف االماـ ( )لـ يحدد حمقات عناصر االنتاج
بؿ كضع تكامميا عمى كفؽ امتدادىا الستراتيجي كمستقبؿ الحياة كتطكرىا كتطكر
استثمارىا كآفاقيا الحركية لمنظرة لعناصر االنتاج كمنافعيا(ُ).
كمما تقدـ يتضح اف تقسيـ االماـ ( )العناصر االنتاج يتطابؽ تمامان مع
التقسيمات الحديثة مما يعني تقدمو عمييا مف حيث التسمسؿ الزمني بؿ يتعداىا
كيفكؽ عمييا مف حيث رأيو في ممكية عناصر االنتاج كبناء االنساف كالعمؿ
المصحكب باالنسانية كاالخالؽ كاستم ارريتيا لضماف التنمية المستدامة.
اىتمام االمام بالتجارة
كانت لالماـ ( )سياسة خاصة في التجارة كلو عدة اجراءات قاـ بيا
فالسياسة التجارية ىي مجمكعة مف االجراءات التي تباشرىا الدكلة عمى المستكل
الداخمي كعالقات الدكلة االقتصادية مع الدكؿ االخرل شاممة لكؿ مف التبادؿ السمعي
كالخدمي كاسعار الصرؼ كاالستثمار بيدؼ تحقيؽ اىداؼ معينة تتفؽ مع باقي

(ُ)

عمـ االقتصاد في نيج البالغة ،ىاشـ حسيف ناصر ،مصدر سابؽ.ٔٓ:،
ِٗٔ
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(ُ)

اىداؼ السياسة اقتصادية كالسياسة العامة لممجتمع  ،كقد اىتـ االماـ بالتجار كذكم
الصناعات كعدىـ احد اىـ اركاف االقتصاد الميمة كالمؤثرة عمى حياة الناس كالبالد
كالحركة االقتصادية .
كمنو ما يتكجب مف العناية الخاصة بيـ كبناء ارضية تصمح مف الناحية
التطبيقية ككاقع اقتصادم ينبثؽ منو المشركع الكقائي لعالج االزمات االقتصادية
كمؤث راتيا عمى الخطط المستقبمية لمتنمية كمنع ىركب االمكاؿ خارج البمد كىذا ما نراه
جميان مف خالؿ اىتماـ االماـ ( )بالتجار كذكم الصناعات ثـ استكصي بالتجار
كذكم الصناعات خيرا)...

(ِ)

كيكعز االماـ ( )سبب اىتمامو بالتجار ألنيـ كما

يفكؿ (مكاد المنافع كاسباب المرافؽ ،كجالبيا مف المباعد كالمطارح في برؾ كبحرؾ
كسيمؾ كجبمؾ كحيث ال يمتئـ الناس لمكاضعيا كال يجترئكف عمييا فأنيـ سمـ ال
تخاؼ بائعتو كصمح ال تخشى عائمتو كتفقد امكرىـ بحضرتؾ كفي حكاشي بالدؾ
كاعمـ اف في كثير منيـ ضيقان فاحشان كشحا قبيحان كاحتكار لممنافع كتحكمان في
البياعات كذلؾ باب مضرة لمعامة كعيب عمى الكالة فأمنع مف االحتكار(ّ).
كىذه الفقرات مف كالمو المبارؾ تشير لعدة امكر منيا:
ُ -اشارة مكاد المنافع كاسباب المرافؽ الى انيا تؤدم كتشارؾ في تحقيؽ التنمية
االقتصادية لممجتمع مف خالؿ اشباع الحاجات.
ِ -جالبيا مف المباعد كالمطارح ...أشارة الى االستيراد كالتصدير كتبادؿ السمع بيف
البمداف كالتمكيؿ كالتنمية المتحققة مف خالؿ ىذه المكاد.
(ُ )

السياسة االقتصادية في خالفة االماـ عمي ،بحث ماجستير ،احمد اسعد محمكد ،مصدر

سابؽ.ٕٔ:،

(ِ)نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽََٓ :،
(ّ)

المصدر السابؽ نفسو.ُّٓ-ُِٓ :،

َِٕ
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ّ -مادة (جالبيا )...اشارة الى اف االماـ ( )اىتـ بالتجارة الداخمية كالخارجية
كمؤثراتيا عمى التبادؿ التجارم كمكاصمة كمكاكبة التطكرات كالتكنمكجيا التجارية.
ْ -اما فأنيـ سمـ ال تخشى بائقتو كصمح ال تخشى عائمتو كتفقد امكرىـ بحضرتؾ
كفي حكاشي بالدؾ ،مؤشر الى تييئة المناخ االقتصادم الصحي لمسيطرة عمى
االحتكار كاسبابو كالعجز كالتضخـ كذلؾ مف خالؿ تييئة اشبو ما يسمى اليكـ بغرفة
التجارة لمتابعة تفقد امكرىـ لتسييؿ تجارتيـ.
ٓ -كاكصي بيـ خي اير المقيـ كالمضطرب بمالو كالمترفؽ بيدتو ،أشارة حرص االماـ
عمى تحقيؽ االستقرار االقتصادم مف خالليـ لتكجيو فاعمية الدكرة االقتصادية ككؿ
ذلؾ االىتماـ بالتجار لعالقة عمميـ بتكفير السمع في السكؽ كعدـ شحتيا اك
احتكارىا كلذا يرل االماـ عالقة كترابط الطبقات االخرل في المجتمع بيـ بقكلو (كال
قكاـ ليـ ام الجنكد كالقضاة كالكتاب ككؿ طبقات المجتمع متمثمة باالنشطة
االقتصادية االخرل) اال بالتجار ذكم الصناعات كذلؾ (فيما يجتمعكف عميو مف
مرافقيـ كيقيمكنو مف اسكاقيـ كيكفكنيـ مف الترفؽ بأيدييـ ماال يبمغو رفؽ غيرىـ)(ُ).
كآلجؿ االىتماـ بفاعمية كانسيابية الدكرة االقتصادية لتحقيؽ التنمية المستدامة
يرل االماـ ( )البد مف مراقبتو اعماليـ لمنع االحتكار اك التحكـ بقكت الفقراء
كبالسكؽ لمنع مضرة عامة الناس في قكلو (كاحتكا انر لممنافع كتحكماص في
البياعات )...مما يعني اف عمى الدكلة اف تككف ليا سياسة تجارية كاضحة تحقيق نا
لحالة التكازف بيف مصالح التجار كمصالح عامة الطبقات لتحقيؽ االستقرار
االقتصادم كمنع ما يسمى اليكـ عند االقتصادييف بغسيؿ االمكاؿ كقد اشار

(ُ)نيج البالغة لؤلماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽَٓٔ :،
ُِٕ
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االماـ( )الى ىذا المعنى كالكقاية مف حدكثو في قكلو (كتفقد امكرىـ بحضرتؾ
كفي حكاشي بالدؾ.)...
رأي االمام في الممكية
الممكية بحسب المبدأ االسالمي الذم تبناه االماـ ( )تنطمؽ مف مبدأ
(الممؾ هلل) الخالؽ الكاحد االحد الذم ال شريؾ لو في ممكو كما جعميا الخالؽ عز
كجؿ مسببات المنافع كأشباع المخمكقات بشكؿ مباشر كغير مباشر يككف التككيؿ
عمى اكجيو الثالثة متمثالي بالدكلة كالفرد كالمجتمع(ُ) ،كىذا المككؿ دكره اف يؤدم
كظيفتو في الما ؿ المككؿ فيو كما ارادىا الككيؿ كاال سمبت الممكية منو كىذا معنى
قكؿ االماـ (اف هلل عبادا يختصيـ بالنعـ لمنافع العباد فيقرىا ما بذلكا فأذا منعكىا
نزعيا منيـ ثـ حكليا الى غيرىـ) (ِ) ،كىنا ممكية كسائؿ االنتاج مشركطة بشركط
المنفعة كتحقيؽ التنمية لممجتمع لبذؿ النفع العاـ بأشباع الحاجات كىكذا يككف حاف از
لمفرد في العمؿ المستمر ألكتشاؼ المنفعة كما يمحقو مف الحقكؽ كالكاجبات ثـ اف
نعـ اهلل مرىكنو بأتباع السمكؾ االقتصادم كتطبيؽ العدالة في جميع االنشطة كىذا
ىك مسؤكليات الدكلة كىذا ما نراه في قكلو ( )لمالؾ االشتر في العيد ..( :كليس
شيء ادعى الى تغيير نعمة اهلل كتعجيؿ نقمتو مف اقام وة عمى ظمـ فأف اهلل سميع
(ّ)

دعكة المضطيديف)...

(( )كاياؾ كالمف عمى رعيتؾ بأحسانؾ اك التزيد فيما كاف مف فعمؾ اك اف
تعدىـ فتتبع مكعدؾ بخمفؾ فأف المف يبطؿ االحساف كالتزيد يذىب بنكر الحؽ)...
(ُ)

عمـ االقتصاد في نيج البالغة ،ىاشـ حسيف ناصر ،مصدر سابؽ.ِّٗ،

(ِ)

شرح نيج البالغة ،محمد عبده ،طبعة دار المعارؼ ،مصدر سابؽ.ٗٗ/ْ :،

(ْ)

المصدر السابؽ نفسو.َِٓ:،

(ّ)

نيج البالغة لالماـ عمي:،د .صبحي الصمح ،مصدر سابؽ.َِٓ:،

ِِٕ

(ْ)
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كىنا يتبيف العمؽ الفمسفي فيما يخص ممكية الدكلة كما يترتب عمييا مف العطاء
كالتكزيع

(ُ)

كعميو يترتب السمكؾ االقتصادم القكيـ لمدكلة في احتراـ الفرد كالمجتمع.

كعمى ضكء ما تقدـ عرضو يتضح عدـ استئثار الحكاـ باالمكاؿ المممككو
لعمكـ الناس ممكية عامة كذلؾ لتساكييـ في االنتفاع بيا بحيث ال يحؽ ألحد اف
يختص بيا دكف اآلخريف كىذا االستئثار المحذر منو يككف مف قبؿ الدكلة (القطاع
(ِ)

العاـ) اك االفراد (القطاع الخاص) بدكف كجو حؽ

كعميو فالدكميف العاـ*عند االماـ

يعني االمكاؿ المممككة ممكية عامة كالتي يتساكم في االنتفاع بيا جميع الناس ال
افراد بعينيـ(ّ).
كبعد ىذا العرض لرؤية االماـ في التنمية االقتصادية يمكف اف نحدد كظيفة
الدكلة كما يراىا االماـ ككما جاءت في عيده لمالؾ االشتر كما يأتي:
ُ -امر الكالة بتقكل اهلل (امره بتقكل اهلل)...

(ْ )

كىي عمى جانب مف االىمية في

صفات الكالة كاالفراد في نظر االماـ مصداؽ ذلؾ (أكصيكـ عباد اهلل بتقكل اهلل فأنيا

= -نيج البالغة لالماـ عمي،د.صبحي الصالح ،ط -دار الكتاب المبناني ،مصدر سابؽ:،
ْْْ.

(ُ)
(ِ)
*

عمـ االقتصاد في نيج البالغة ،ىاشـ حسيف ناصر ،مصدر سابؽ.َِّ :،

بحث الفكر االقتصادم عند االماـ عمي،د .عبد اهلل حاسف الجابرم ،مصدر سابؽ.َّْ:،

الدكميف العاـ في االقتصاد المالي الحديث ىي االمكاؿ التي تممكيا الدكلة اك االشخاص العامة

االخرل مثؿ الترع كاالنيار  ..الخ انظر اصكؿ المالية العامة ،د .عادؿ احمد احشيش ،مؤسسة
الجامعة -االسكندرية ،شباط (ُْٖٗ).ُّٖ :،
(ّ)
(ْ)

الفكر االقتصادم عند االماـ عمي د .عبد اهلل جابف الجابرم ،مصدر سابؽَّْ:،
نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.َٓ ،
ِّٕ

الفصل الثالث.......................................................................السياسة االقتصادية عند االمام علي
جج

خير ما تكاصى بو العباد كخير عكاقب االمكر بكؿ ما تتضمنو االنشطة االقتصادية
عند اهلل)(ُ).
ِ -تتمثؿ الكظيفة االساسية لمدكلة في تحقيؽ التنمية كاالعمار في جميع االنشطة
االقتصادية كما تتضمف مف نشاط زراعي كتجارم اك صناعي اك غيره مف الخدمات
(جباية خراجيا كجياد كعدكىا كاستصالح اىميا كعمارة بالدىا)

(ِ )

كمراعاة فاعمية

االفراد كالمجتمع بما ينسجـ كالتنمية االقتصاية ككذلؾ مسؤكليتيا عف الحفاظ عمى
الكائنات االخرل كحماية االرض مف التمكث (فأنكـ مسؤكلكف حتى عف البقاع
كالبيائـ)(ّ).
ّ -يرل االماـ الكظيفة الرئيسة لمحاكـ تطبيؽ حكـ اهلل في ارضو كمعاقبة المخالفيف
لتحقيؽ المشركع التنمكم العالمي المستداـ كتحقيؽ االمف الداخمي كالخارجي لتحقيؽ
االمف االقتصادم (امره بتقكل اهلل ،كايثار طاعتو كاتباع ما امر بو في كتابو مف
فرائضو كسننو التي ال يسعد احد اال بأتباعيا ،كال يشقى اال مع جحكدىا
كاضاعتيا)(ْ).

(ُ)
(ِ)

نيج البالغة الماـ عمي،د .صبحي الصالح ،مصدر سابؽ.ِٖٕ :،

المصدر سابؽ نفسو.ََٓ:،

(ّ )

التقكل في نيج البالغة ،مكتبة الركضة الحيدرية ،العتبة العمكية المقدسة -النجؼ،

ط(ََُِـ).ْٖ:،
(ْ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ََٓ:،
ِْٕ
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ْ -ضركرة التعرؼ عمى طبقات المجتمع كااللتفات الى سالمة كؿ منيا (عيدان منو
عندنا محفكظان) مع ضركرة تكزيع االعماؿ كتقسيـ السمطات

(ُ )

كمتابعة سير تعثر

االنشطة كالفعاليات.
ٓ -الحد مف الحرية االقتصادية في حاؿ تجاكزىا عمى حرية االخريف كفي تخمفيا
عف تأدية دكرىا في تطبيؽ مبدأ الخالفة في االرض كمنع السمككيات االقتصادية
المنحرفة كتطبيؽ العدالة بما يحقؽ التكازف بيف سمككيات االفراد كالمجتمع كالدكلة
(كالكاجب عميؾ اف تتذكر مامضى لمف تقدمؾ مف حككمة عادلة اك سنة فاضمة كانا
اسأؿ اهلل بسعة رحمتو كعظيـ قدرتو عمى اعطاء كؿ رغبة اف يكفقني كاياؾ لما فيو
رضاه مف االقامة عمى العذر الكاضح اليو كالى خمقو مع حسف الثناء في العباد
كجميؿ االثر في البالد كتماـ النعمة كتحقيؽ الكرامة كاف يختـ لي كلؾ بالسعادة
كالشيادة)(ِ).

(ُ)

الدكلة االسالمية (شرح عيد مالؾ االشترؾ ،الشيخ محمد الفاضؿ المكنداني ،مصدر سابؽ:،

(ِ)

نيج البالغة لالماـ عي ،د .صبحي الصالح ،مصدر سابؽِِٓ-ُِٓ:،

َُُ.َُٖ-

ِٕٓ
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املبحث انثانث
سياسة انتىزيع وانعدانة االجتماعية
لـ يقؼ االماـ ( )في تحقيؽ التنمية الشمكلية بكسائميا المباشرة كغير
المباشرة لمحياة كالككف كاالنساف بؿ كاف يرل مع ذلؾ ضركرة العدالة في تكزيع ثمار
التنمية تطبيقان لمقكاعد لنظـ االسالمية التي تفترؽ عف القكاعد كالنظـ الرأسمالية
كاالشتراكية في نظرتيا لمتكزيع كالعدالة االجتماعية كىذا ما سنبحثو في ثالثة مطالب
لتحقيؽ غاية المبحث:
المطمب االول :التوزيع والعدالة االجتماعية المفيوم واالىداف.
المطمب الثاني :سياسة التوزيع والعدالة االجتماعية في الفكر االسالمي
المطمب الثالث :نظرية التوزيع في فكر االمام عمي بن ابي طالب (.)
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املطهب االول
انتىزيع وانعدانة االجتماعية
املفهىو والهداف
إف االنتاج كالتكزيع مف اىـ المكضكعات التي يدرسيا عمـ االقتصاد كاف
االقتصادييف قديمان كحديثان اعتنكا بدراستيا كاعطكىا اكلكية في دراستيـ االقتصادية
كاف معظـ سبب قمة االنتاج سكء التكزيع الناتج كىك محكر المشكمة االقتصادية.

(ُ)

فالتكزيع في لغة العرب ىك القسمة كالتفريؽ ،ككزع الشيء ام قسمو كفرقو،
(ِ)

قسمكه
كتزكعكه فيما بينيـ ام ٌ :

و
معاف
كلفظة التكزيع تحمؿ أكثر مف معنى في التحميؿ االقتصادم ،فقد تدؿ عمى
عدة منيا(ّ):
أ -تفريؽ السمع كتكزيعيا عمى مكاطف تسكيقيا.
ب -تفريؽ المكارد المالية بيف الصناعات المختمفة.
ج -تفريؽ الثركة كالدخؿ.

(ُ )

تكزيع الدخؿ في االقتصاد االسالمي كالنظـ االقتصادية  ،د .صالح حميد العممي ،دار

اليمامو -دمشؽ ،طُ( ُِِْقََُِ-ـ) .َُ:،
(ِ)

لساف العرب ،جماؿ الديف مكرـ ابف منظكر ،دار أحياء التراث العربي -بيركت،ط(ُُّْىػ-

ُّٗٗـ).ُٗ :،
(ّ )

تكزيع الدخؿ في االقتصاد االسالمي كالنظـ االقتصادية المعاصرة،د .صالح حميد العمي،

مصدر سابؽ.ُِٔ-ُِٓ :،

ِٕٕ

الفصل الثالث.......................................................................السياسة االقتصادية عند االمام علي
جج

كعند اطالؽ لفظ التكزيع مجردان عف ام كصؼ يقصد عند االقتصادييف
المعنى الثالث ام تكزيع الثركة كالدخؿ عمى االفراد كىذا يقتضي معرفة مف يستحؽ
اف يأخذ نصيبان مف الدخؿ كمقدار ىذا النصيب كمعرفة العكامؿ التي تحكـ ىذا
التكزيع.
كبعض االقتصادييف يطمؽ نظرية التكزيع عمى عممية تكزيع الدخؿ القكمي
بيف اصحاب العكامؿ االنتاجية التي اسيمت في تككينو ثـ تطكر مصطمح نظرية
التكزيع حيث اصبح المعاصركف يستخدمكف بدالن منو مصطمح نظرية اثماف عكامؿ
االنتاج ألف عممية التكزيع ال تقؼ عند تكزيع الدخؿ القكمي بيف اصحاب عناصر
االنتاج فحسب بؿ تتضمف تحديد اثماف خدمات عناصر االنتاج(ُ).
كفي االصطالح االقتصادم فأف لفظو التكزيع تعني قسمة الدخؿ القكمي
كالثركة عمى عناصر االنتاج في المجتمع(ِ) .اك يعرؼ بػ (تقسيـ الناتج الكمي بيف
افراد المجتمع كقطاعاتو) (ّ ) ،كمما سبؽ يتبيف اف التكزيع يتضمف الدخؿ القكمي
كالثركة كىنا البد اف نعرؼ ماذا يعني الدخؿ القكمي كماذا نعني الثركة في االقتصاد
الكضعي.
فيعرؼ الدخؿ القكمي :ىناؾ تعريفات عدة لمدخؿ القكمي فالبعض يعرفيا مف
خالؿ نظرتو لمتكزيع كالبعض اآلخر ينظر اليو مف خالؿ انتاجو كبعض ينظر اليو

(ُ )تكزيع الدخؿ في االقتصاد االسالمي كالنظـ االقتصادية المعاصرة،د .صالح حميد العمي،
مصدر سابؽ.ُِٔ :،

(ِ)

اساسيات االقتصاد التحميمي ،أسماعيؿ محمد ىاشـ ،دار النيضة  -بيركت،طِ (ُٔٗٗـ)،

.ّْٗ:
(ّ )

مصطفى رشدم شيحة ،عمـ االقتصاد مف خالؿ التحميؿ الجزئي ،دار الجامعة الجديدة-

االسكندرية،ط(ُٗٗٗـ).ُّٔ :،
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(ُ )

مف خالؿ انفاقو  ،كيقصد بو عمكمان مجمكع الدخكؿ المتحصمة لعكامؿ االنتاج
المختمفة في االقتصاد القكمي خالؿ فترة معينة كذلؾ نتيجة اسياميا في النشاط
االجتماعي لممجتمع خالؿ ىذه الفترة

(ِ)

ككما تقكـ عممية تكزيع الدخؿ القكمي الذم

يعد المصدر الرئيس لمكاردات العامة لمدكلة(ّ).
اما الثركة فيي مرادؼ لجميع السمع كالخدمات االقتصادية كلذلؾ يسمى عمـ
االقتصاد عند الكثيريف عمـ الثركة كالثركة في لغة العرب ىي كثرة العدد مف الماؿ
كالناس ،كيقاؿ إنو لذك ثركة كذك ثراء ام انو لذك عدد ككثرة ماؿ كأثرل الرجؿ كثرت
امكالو (ْ ) ،كيحمؿ مصطمح ثركة عدة معاف كىي  :الثركة الطبيعية ،كالثركة
الشخصية ،كالثركة القكمية (ٓ ) ،كيعرؼ االقتصاديكف الثركة في االصطالح بأنيا
(المنح كالمعطيات التي تقدميا الطبيعة لالنساف مثؿ الصخكر كالمعادف كالتربة

( ُ)

تكزيع الدخؿ في االقتصاد االسالمي كالنظـ االقتصادية المعاصرة ،د .صالح حميد العمي،

( ِ)

مبادئ التحميؿ االقتصادم،د.محمد مركاف كآخركف ،مكتبة الثقافة  -عماف ،ط (ُِٗٗـ:،

(ّ )

تكزيع الدخؿ في االقتصاد االسالمي كالنظـ االقتصادية المعاصرة،د.صالح حميد المعمى،

مصدر سابؽ.ُُٗ :،
َُْ.

مصدر سابؽ.ُُٗ:،
( ْ)

مختار الصحاح ،محمد بف ابي بكر عبد القادر الرازم،ط (المركز العربي لمثقافة كالعمكـ-

بيركت).َٕ :،
(ٓ )

تكزيع الدخؿ في االقتصاد االسالمي كالنظـ االقتصادية المعاصرة:،د.صالح حميد المعمى،

مصدر سابؽ.ُِٔ :،
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كالنباتات الطبيعية كالحيكانات البرية)

(ُ )

كالثركة تككف مممككة اما مف قبؿ المجتمع

كتسمى الثركة القكمية اك مف قبؿ االفراد كتسمى الثركة الشخصية(ِ).
كتنقسـ الثركة القكمية عمى(ّ):
ُ -الثركة االكلية كتمثؿ مصادر االنتاج (االرض  ،كالمكارد االكلية ،كاالدكات
الالزمة لالنتاج).
ِ -الثركة المنتجة كتمثؿ السمع التي تنجز خالؿ عمؿ بشرم مع الطبيعة كألجؿ فيـ
اسس نظرية التكزيع كاىدافيا في الفكر االقتصادم الكضعي المتمثؿ في (الماركسية
كاالشتراكية) ىناؾ ثالثة اسئمة البد مف االجابة عنيا لبياف مكقؼ المذاىب
االقتصادية الكضعية مف التكزيع كىي:
لماذا تنتج؟ كماذا تنتج؟ كلمف تنتج؟

(ْ)

لماذا تنتج؟
فالرأسمالية تع ُّد تنمية االنتاج ىدفان كغاية اساسية بذاتيا كاالنساف الرأسمالي
يسعى كراء تنمية الثركة ألجؿ الثركة نفسيا كيتحقؽ اليدؼ االساس لتنمية الثركة اذا

(ُ)
(ِ )

المكارد االقتصادية ،حسيف سيد احمد ،دار المعارؼ -بيركت،ط (ُٕٗٗـ).َّ :،

نظرية التكزيع في االقتصاد االسالمي ،د.نادية حسف محمد عقؿ،دار النفائس -بيركت،

ط(ُِّْىػَُُِ -ـ).ِٕ :،
(ّ)
(ْ)

المصدر السابؽ نفسو.ِٖ :،

المصدر السابؽ نفسو.ِِْ ،
َِٖ
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(ُ)

زاد المجمكع الكمي لثركة المجتمع بقطع النظر عف شكؿ تمؾ الثركة عمى افراده ،
فيسر االفراد كمستكل معيشتيـ ال دخؿ لو في تقسيـ الرأسمالي لمبدأ تنمية الثركة(ِ).
وماذا نتج؟
فبينما نرل الرأسمالية ترفض أية كسيمة لمتنمية تتعارض مع مبدأ الحرية
االقتصادية نرل االشتراكية ال تجد ام تعارض بيف تنمية االنتاج كالمذىب االشتراكي
بؿ تجدىما مترابطيف مف حيف الحركة تبعان لترابط عالقات االنتاج مع اشكاؿ التكزيع
عندىا (ّ ) ،كىذا يعني انتاج السمع كالخدمات ايا كاف نكعيا اك مصدرىا مادامت
ناقصة كتشبع رغبة المستيمؾ كىي يعني اف عممية التكزيع تتبع عممية االنتاج في
النظـ الرأسمالية كاالشتراكية فال يمكف تكزيع ام دخؿ قبؿ انتاجو
(ٓ)

مصادر االنتاج تتصؿ اتصاالن كثيقان يشكؿ االنتاج السائد

(ْ)

ككما اف ممكية

فالماركسية تجزـ بكجكد

تمؾ الصمة ،فكؿ شكؿ مف اشكاؿ االنتاج لو نكع خاص مف التكزيع ..كاذا تغير شكؿ
االنتاج فال بد حتمان اف يتغير شكؿ التكزيع(ٔ).
لمن تنتج؟
تدعي الرأسمالية انيا تنتج لسد الحاجات المستيمكيف مف زاكية اف االنتاج
خاضع لمبدأ العرض كالطمب فكمما زاد الطمب مف المستيمؾ زاد الرأسمالي في
(ُ)

اقتصادنا ،محمد باقر الصر ،مصدر سابؽ.ْٗ-ّٗ/ْ :،

(ّ)

المصدر السابؽ نفسوٖٕ :،

(ِ)

(ْ )

المصدر السابؽ نفسو.

تكزيع الدخؿ في االقتصاد االسالمي كالنظـ االقتصادية المعاصرة،د .صالح حميد العمي،

مصدر سابؽ.ُْٓ :،
(ٓ )

مبادئ االقتصاد الجزئي،د .محمد عبد المنعـ عفر ،دار المجمع العممي -جده،ط

(ُٕٗٗـ).ِّ :،
(ٔ)

اقتصادنا ،محمد باقر الصدر ،مصدر سابؽ.ٕٗ/ْ :،
ُِٖ
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انتاجيا ؟!

(ُ)

كبما اف العمؿ االقتصادم كالممكية الفعالة تعتبر اسسان حقكقية لمتكزيع

فيمكف القكؿ انيا تنتج لمناشطيف اقتصاديان(ِ).
مف خالؿ االجابة عمى االسئمة نستنتج اف النظاـ الرأسمالي يميز بيف مرحمة
التكزيع الكظيفي كمرحمة التكزيع الشخصي كليذا التكزيع اثر في اعادة التكزيع اما في
النظاـ االشتراكي فيصعب التمييز بيف التكزيع الكظيفي كالشخصي ألف الدكلة
تسيطر عمى المكارد االقتصادية

( ّ)

فعمى الرغـ مف اف الدكلة في النظاـ االشتراكي

ىي ا لتي تنظـ الممكية كتعكد الييا ممكية جميع عكامؿ االنتاج كتقكـ عمى مبدأ (مف
كؿ حسب كفائتو كلكؿ حسب عممو) كمف ثـ تعكد االرباح االقتصادية ليا فيي ايضان
(ْ)

تحتكر االنتاج

كعمى ضكء ما تقدـ عرضو يتبيف اف االقتصادييف ميزكا بيف نكعيف

نكعيف مف التكزيع

(ٓ )

احدىما التكزيع الشخصي كيقصد بو الدخكؿ الفعمية التي
(ٔ)

يحصؿ عمييا االفراد في المجتمع في سنة معينة

كىذا يعني اف التكزيع الشخصي

ييتـ بتكزيع ممكية عناصر االنتاج عمى االفراد.
اما التكزيع الكظيفي فيك يعني بدراسة الدخكؿ التي تحصؿ عمييا عناصر
االنتاج مف خالؿ اشتراكيا في العممية االنتاجية(ٕ) ،اىتـ االقتصاديف بكال النكعيف

(ُ)اقتصادنا ،محمد باقر الصدر ،مصدر سابؽ.َُِ/ْ :،
(ِ)

(ّ )

نظرية التكزيع في االقتصاد االسالمي ،د .نادية حسف محمد محمد ،مصدر سابؽ.ِِْ:،

تكزيع الدخؿ في االقتصاد االسالمي كالنظـ االقتصادية المعاصرة،د .صالح حميد العمي،

مصدر سابؽ.ّٖٓ :،

(ْ)

المصدر السابؽ نفسو.

(ٔ)

المصدر السابؽ نفسو.

(ٓ)

(ٕ)

المصدر السابؽ نفسو.ُِٖ:،
تكزيع الدخؿ في االقتصاد االسالمي كالنظـ االقتصادية المعاصرة،د .صالح حميد ،مصدر

سابؽ.ُِٖ:،
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مف التكزيع كمع اطاللة القرف العشريف تكجو اىتماميـ بالتكزيع الشخصي خاصة بعد
ظيكر النظاـ االشتراكي حيث حدكث اسباب التفاكت بيف الطبقات االجتماعية
(عماؿ ،رأسمالية ،مالؾ اراضي) كمف ثـ اىتمت بمسائؿ اقتصادية كالعدالة في
تكزيع الدخؿ(ُ).
كقد كضع االقتصاديكف معايير لمتكزيع يمكف اجماليا بما يأتي(ِ):
ُ -معيار الدخؿ :يتحدد الكضع االقتصادم لمفرد بما يحصؿ عميو مف دخؿ كاعادة
التكزيع عمى كفؽ ىذا المعيار تعني تغيير الدخكؿ بالنسبة لمختمؼ االفراد عف طريؽ
السياسة المالية كاالجتماعية التي تقكـ عمييا الدكلة.
ِ -معيار الثركة :كفي ىذا المعيار تستخدـ الثركة لقياس االكضاع النسبية في
المجتمع كىنا يككف اعادة التكزيع لمثركة عمى كفؽ السياسات المالية كغير المالية
لمدكلة.
ّ -معيار االستيالؾ :يقاس الكضع االقتصادم عمى كفؽ ىذا المعيار بمقدار انفاقو
عمى السمع كالخدمات االستيالكية كيقصد بأعادة التكزيع في ىذا المعيار تغيير
تكزيع االستيالؾ بيف مختمؼ االفراد بكاسطة السياسة المالية التي تنتيجيا الدكلة.
جعمت االشتراكية الممكية الخاصة كالتفاكت في االجكر كحافز عمى االنتاج
مما ادل الى التفاكت في الدخكؿ كلكف اقؿ مما عميو في النظاـ الرأسمالي كلذلؾ
تمجأ االشتراكية الى اعادة التكزيع لكي تقمؿ مف الفكارؽ الطبقية التي ادت الييا
(ُ )

نظرية التكزيع،د .رفعت العكض،الييئة العامة لشؤكف المطابع االميرية -القاىرة،

ط(ُّْٗقُْٕٗ-ـ) ُّ:،
(ِ)

تكزيع الدخؿ في االقتصاد االسالمي كالنظـ االقتصادية المعاصرة ،د .صالح حميد ،مصدر

سابؽ.ّٓٔ :،
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(ُ )

الممكية الخاصة كاختالؼ االجكر مف ناحية اخرل  ،كىذا التفاكت في الدخكؿ
جعمت االشتراكية تضع اجراءات معينة مف اجؿ اعادة التكزيع ىي(ِ):
ُ -تحديد االجكر :يقكـ تحديد االجكر في االقتصاديات االشتراكية عمى اعتبارات
اقتصادية لرفع كفاءة االقتصاد القكمي كاعتبارات اجتماعية لتحقيؽ العدالة
االجتماعية كليذا قد يتسع التفاكت اك يضيؽ في االجكر.
ِ -استعماؿ اسعار السمع االستيالكية في اعادة تكزيع الدخؿ يتـ في كضع السعر
بمعرفة الدكلة كاشرافيا كال شؾ اف ىناؾ اىدافان عدة تحققيا مف كضع االسعار
كبكساطة الحككمة منيا اعادة التكزيع.
ّ -الضرائب  :كتؤخذ لتحقيؽ اغراض اجتماعية كاغراض اقتصادية ألحداث التكازف
بيف االستيالؾ كاالنتاج كألعادة تكزيع الدخؿ كلتحقيؽ اغراض سياسية كىذا يعني اف
اليدؼ مف الضرائب ليس اعادة التكزيع فقط كانما ىك احد االىداؼ.
كمما سبؽ نالحظ اف اعادة التكزيع بمثابة العدالة االجتماعية كاعادة التكزيع
يقصد بيا تدخؿ الدكلة مف خالؿ القكانيف كاالنظمة في ثركة االفراد كالمؤسسات بما
يحقؽ التكافؿ(ّ) ،فنظرية القانكف الكضعي بالرغـ مف نفييا الكجكد المطمؽ اال انيا
تؤكد عمى التزاـ االفراد بقانكف الطبيعة المشتؽ مف طبيعتيف انسانيتيف ىما العدالة
االجتماعية كالعقالنية كلذلؾ البد اف يككف كراء القانكف الطبيعي قانكف آخر ىك
(ُ)

اعادة تكزيع الدخؿ القكمي خالؿ السياسة المالية،د.رفعت المحجكب ،دار النيضة العربية-

القاىرة،ط (ُٖٔٗـ).ُْ :،
(ِ)

تكزيع الدخؿ في االقتصاد االسالمي كالنظـ االقتصادية المعاصرة ،د.صالح حميد ،مصدر

سابؽَّٔ-ّٓٗ:،

(ّ)

المدخؿ الى االقتصاد االسالمي ،دراسة مقارنة باالقتصاد الكضعي،د .عمي محيي الديف القره

داغي ،مصدر سابؽ.ّٗٗ/ُ :،

ِْٖ
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قانكف العدالة االجتماعية كالى ذلؾ اشار (جكف لكؾ) بأف القانكف الطبيعي انما ىك
تجربة انسانية لعدالة القانكف الكضعي(ُ) .اال اف االلزاـ الشخصي ال يكفي لتحقيؽ
العدالة االجتماعية(ِ) ،كقد اثبتت مف الناحية العممية كجكد الفكارؽ بشكؿ كبير
(ْ)

اف اسس الفمسفة االشتراكية تقكـ عمى الغاء الفكارؽ الطبقية

(ّ)

رغـ

كلكنيا لـ تصؿ الى

ازالة الفكراؽ بيف دخكؿ االفراد في المجتمع ،لذا ال بد مف مالزمة االلزاـ الشخصي
االلزاـ آخر أسمى كاكثر كضكحان كىك االلزاـ الديني بما فيو مف مسؤكلية كجيد
كجزاء(ٓ).
اال اف النظريات الحديثة لـ تعطنا صكرة كاضحة عف معنى العدالة
االجتماعية كاساليب تحقيقيا كطرؽ الزاـ االفراد

(ٔ )

بؿ اف مما يالحظ اف النظرية

الرأسمالية تؤمف بأف (أنعداـ العدالة االجتماعية ليا نكاح ايجابية نافعة لمنظاـ
االجتماعي

(ٕ)

فيي قد أفرغت القضية التكزيعية مف ام مضمكف اجتماعي كتجاىمت

الطبقة االجتماعية التي ترافؽ دعاكاىا بحكث التكزيع عادة(ٖ) ،كقد اجمع كتاب الدكرة
(ُ)

العدالة االجتماعية كضكابط تكزيع الثركة في االسالـ،د .زىير االعرجي ،بدكر دار نشر،طُ

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.ٗ :،

(ُُْٓىػ).ٖ:،
(ّ )

تكزيع في االقتصاد االسالمي كالنظـ االقتصادية المعاصرة،د .صالح حميد العمي ،مصدر

(ْ)

المصدر السابؽ نفسو.

(ٔ)

المصدر سابؽ نفسو.ّٗ :،

سابؽ.ُّٔ :،

(ٓ)

العدالة االجتماعية كضكابط تكزيع الثركة في االسالـ،د.زىير االعرجي ،مصدر سابؽ.ٗ :،

(ٕ )

النظرية التكفيقية في انعداـ العدالة االجتماعية،دنيس ركنؾ ،مقالة عممية تنشر في المجمة

(ٖ )

عدالة التكزيع كالكفاءة االقتصادية في النظـ الكضعية كاالسالمية  ،عبد الجبار السبياني،

النقدية لعمـ االجتماع،ع ِْ ،سنة (ُٗٓٗـ).ِٕٖ-ِٕٕ :،

بحث نشر في مجؿ الشرعة كالقانكف ،جامعة االمارات العربية المتحدة ،عُْ( ،شكاؿ ُُِْىػ-

ََُِـ).ْ :،
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الدكرة االقتصادية امثاؿ (مالثكس كسسمكندم كىكيسف كىانس ككافقيـ ماركس ككينز
ايضان عمى اف سكء التكزيع :تركز الثركة ىك السبب في قصكر الطمب الكمي عف
تصفية العرض الكمي فيظير فيض عاـ في االنتاج كنقص عاـ في االستيالؾ
ككجييف لحقيقة كاحدة بكؿ ما يجر اليو ذلؾ مف آثار تراكمية تقكد الى الرككد(ُ).

(ُ ) عدالة التكزيع كالكفاءة االقتصادية في النظـ الكضعية كاالسالمية  ،عبد الجبار السبياني،

بحث نشر في مجؿ الشرعة كالقانكف المصدر السابؽ.ٓ :،
ِٖٔ
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املطهب انثاني
سياسة انتىزيع وانعدانة االجتماعية يف انفكر االسالمي
تختص نظرية تكزيع ما قبؿ االنتاج في المذىب االقتصادم االسالمي
بمعالجة االشكالية االساسية اماـ نظرية العدالة المتمثمة بتحقيؽ مستكل االتاحة
الالزمة لالنطالؽ كاالستمرار في الحركة التفاعمية(ُ).
فيي تحدد القكاعد كاالطر المذىبية لحركة التفاعؿ بيف خصائص القدرة
االنسانية كخصائص القدرة التككينية لممكارد الطبيعية ،كىذا التحديد يصاغ مضمكنو
في ضكء مقررات المقكالت االساسية في المذىب

(ِ )

كلتكضيح الرؤية االسالمية

لمتكزيع البد اف نعرؼ مفيكـ التكزيع في الفكر االسالمي كىك (انتقاؿ كتقسيـ اك
اعادة تقسيـ الدخؿ اك الثركة بيف االفراد عف طريؽ المعاكضة (كما في المبادالت
السكقية) اك عف طريؽ غيرىا كاالرث ،كسكاء تـ بيف االفراد (كاليبات كاالكقاؼ) اك
عف طريؽ الدكلة (كزكاة االمكاؿ) اك بيف الدكلة كاالفراد (كضماف بيت الماؿ لحد
ادنى لمعيشة الفرد) كسكاء اكاف الزاميان كصدقة القطر اك تطكعان كصدقة النافمة(ّ).
كمفيكـ التعاريؼ لمتكزيع االسالمي يشير الى اف االسالـ ال يقتصر عمى
تكزيع الدخؿ كالثركة الشخصية فقط كانما اىتـ االسالـ بتكزيع الثركة الطبيعية ما قبؿ
العممية االنتاجية كقبؿ اف تتحكؿ الى ممكية معتبرة ككضع معايير ضابطة تحكـ
(ُ )

االقتصاد االسالمي كالفقر،د .طالب حسيف الكريطي ،مركز كربالء لمدراسات كالبحكث-

كربالء ،طُ (ُّْٓىػَُِْ -ـ).ِْٗ :،
(ِ )

انظر  -مدخؿ لمفكر االقتصادم االسالمي،د.سعيد سعد مرطاف ،مصدر سابؽ-ٖٗ :،

َُُ.

(ّ)

نظـ التكزيع االسالمية ،محمد انس الزرقاء ،مجمة ابحاث االقتصاد االسالمي ،جامعة الممؾ

عبد العزيز -جدة ـِ ،عُ ،نشر (َُْْىػُْٖٗ -ـ)ػ.ْ :
ِٕٖ
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تكزيع الثركة الطبيعية عمى افراد المجتمع

(ُ )

كمنيـ مف عرؼ التكزيع في النظاـ

االسالمي ليشمؿ جميع مفردات التكزيع في االسالـ كالطريقة التي يتـ بيا تقسيـ
مكارد الطبيعة كقيمة الثركة المنتجة في السكؽ كمف ثـ اعادة تكزيعيا في اطار القيـ
كالمبادئ االسالمية كالقكاعد الناظمة لمممكية(ِ).
كىذا يعني اف التعريؼ االكؿ جعؿ التكزيع في النظاـ االسالمي ىك تقسيـ
الدخؿ كالثركة كمف ثـ اعادة التكزيع عف طريؽ الصدقات كاليبات كاالرث كال يتضمف
التعريؼ النظرة االسالمية لتكزيع الثركة قبؿ العممية االنتاجية كىي النظرة التي امتاز
بيا االسالـ عف االنظمة االقتصادية االخرل اما التعريؼ الثاني فقد تضمف ىذه
النظرة كىذا الرأم ينطبؽ عمى المفيكـ الثاني لمتكزيع ألنو يشمؿ رؤية االسالـ
التصحيحية لعممية التكزيع في النظـ االخرل.
كمف التعريؼ يتبيف اف لنظرية التكزيع االسالمية اركاف كشركط كاركانيا
تعني المقكمات االساسية التي ال يمكف اف يتصكر انجاز تكزيع دكنيا كىي(ّ):
الركف االكؿ :المستحؽ :كىك الشخص الذم يرتب لو الشارع حقان تكزيعيان كالمستحؽ
احد االربعة اآلتية:
ُ -مف احرز شيئان مف المباحات
ِ -مف عمؿ في ارض كاحياىا.
ّ -مف شارؾ في الفعالية االقتصادية بعمؿ اك ممكية.

(ُ)

نظرية التكزيع في االقتصاد االسالمي،د .نادية حسف عقؿ ،مصدر سابؽ.ِْ :،

(ّ)

المصدر السابؽ نفسو .َٗ ، ٖٗ-ٖٖ :،

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.ّْ : ،
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ْ -مف كاف محتاجان.
الركف الثاني :محؿ االستحقاؽ كىك مكضكع التكزيع كيشمؿ الثركة الطبيعية كالماؿ
بمختمؼ اشكالو.
الركف الثالث :االساس الحقكقي كيعد مسكغان كافيان لمتكزيع فأينما كجد لزـ تخصيص
حصة لمف كجد عنده كمف تماـ شمكلية التشريع االسالمي اف تعددت االسس
الحقكقية اك معايير التكزيع لتشمؿ كؿ شخكص المجتمع بمختمؼ مستكياتيـ فشممت
القادر عمى العمؿ كالعاجز كاصحاب عكامؿ االنتاج كالمزارعيف كاالجراء كبذلؾ اينما
كجد احد االسس الحقكقية استحؽ التكزيع.
كشركط استحقاؽ التكزيع متعمقة بإركاف نظرية التكزيع بنفسيا نذكرىا اجماالن(ُ):
فمثال شركط محؿ االستحقاؽ يشترط الثركة الطبيعية اف تككف محرزة كاف
تككف االرض مباحة ام عمى ارض غير متعيف مالكيا كاف تككف االرض بعيدة عف
العمراف ،اما بالنسبة لمماؿ فال يككف ممنكع شرعان كاف يككف معتبر شرعان فال اعادة
تكزيع عمى ماؿ غير معتبر شرعان كالخمكر كالمخدرات.
كلنظرية التكزيع في النظاـ االسالمي اسس معينة كمراحؿ اعتمدىا في
التكزيع(ِ).
المرحمة االكلى :مرحمة تكزيع الثركة اك التكزيع ما قبؿ االنتاج كىي مرحمة
التنظيـ االكلى لمتكزيع مف خالؿ تنظيـ الممكية التي تعد اساسان رئيسان لمتكزيع.

(ُ)نظرية التكزيع في االقتصاد االسالمي،د .نادية حسف عقؿ ،مصدر سابؽ .ْٗ :،
(ِ)

نظرية التكزيع في فكر السيد محمد باقر الصدر ،مصطفى عبد الحسف فرحاف ،دار الشؤكف

الثقافية  -بغداد،د،طُ(َُِِ).ّٖ:،

ِٖٗ
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المرحمة الثانية :مرحمة تكزيع الدخكؿ اكؿ تكزيع ما بعد االنتاج  :كفي ىذه
المرحمة يتـ تكزيع الدخكؿ كعائد لمخدمات االنتاجية التي قدمتيا عناصر االنتاج
كالتكزيع ىنا يككف بناءان عمى اعماؿ كمجيكدات يبذليا االنساف عامالن اك مالك نا
كيؤدم السكؽ دك ارن كاضحان في ىذه المرحمة.
المرحمة الثالثة :مرحمة التكزيع التكازني اك (أعادة التكزيع) كىنا نجد اف
االسالـ يتدخؿ لتحقيؽ الضماف االجتماعي كالتكازف االجتماعي بيف الناس سكاء
أكانكا مسمميف اك غير مسمميف كيككف اساس التكزيع في ىذه المرحمة ىك الحاجة.
ككما لنظرية التكزيع في الفكر االسالمي اىداؼ كغايات تستنبط مف كميات
الشريعة كمقاصدىا الكبرل فمصالح العباد ىي مقصد الشريعة في كؿ االحكاـ
الشرعية بما فييا نظرية التكزيع االسالمية كنجمميا بما يأتي(ُ):
ُ -العدالة االجتماعية  :فالعدؿ ضد الجكر ،كعدلت فالف بفالف اذ سكيت
بينيما(ِ) ،كالعدالة ىي رعاية الحقكؽ العامة لممجتمع كالفرد كاعطاء كؿ فرد
مف افراد المجتمع ما يستحقو مف حقكؽ كاستحقاقات كالتكزيع العادؿ لمثركات
بيف الناس كالمساكاة في الفرص ،كتكفير الحاجات الرئيسة بشكؿ عادؿ
كاحتراـ حقكؽ االنساف المعنكية كالمادية(ّ).

(ُ)
(ِ )

نظرية التكزيع في االقتصاد االسالمي،د.نادية حسف محمد عقؿ ،مصدر سابؽ.َُٗ-َُٓ:،

انظر  -مختار الصحاح ،محمد بف ابي بف عبد القادر الرازم ،مصدر سابؽ-ُِّ :،

المنجد في المغة كاالعالـ ،المطبعة الكاثكليكية ،مصدر سابؽ.ُْٗ :،

(ّ)

غياب العدالة مرىكف بغياب شفافية القانكف ،لمشيخ اليكسؼ ،مركز آفاؽ لمدراسات كالبحكث،

مقالة نشرت في ََُِٖ/ٖ/ـ.
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ِ -كفاية االفراد كالمجتمع كالقضاء عمى الفقر
تيدؼ نظرية التكزيع الى كفاية االفراد مف الدخؿ مف خالؿ اعادة تكزيع
الدخؿ كضماف الدكلة لحد الكفاية لجميع افراد المجتمع عبر تأميف العرض الالزـ مف
السمع االساسية  ،كالمراد بتأميف حد تماـ الكفاية بكؿ مقكماتيا كعناصرىا ككؿ مف
يعيش في كنؼ االسالـ كالمعتبر في تماـ الكفاية ىك تكفير الضركريات الخمسة مف
مأكؿ كممبس كمشرب كمسكف كمأمف مف غير اسراؼ كال تبذير عمى المستكل
الفردم كالجماعي(ُ).
ّ -التكازف االجتماعي :كيقصد بو التكازف بيف افراد المجتمع في مستكل المعيشة ال
في الدخؿ كالثركة ام اف ال يككف الماؿ حك انر عمى فئة معينة في المجتمع بؿ يككف
متكفر لدل الجميع دكف اشتراط التساكم في الدخؿ كالثركة.
ْ -احداث آثار ايجابية في نفس المعطي (ِ) :فاالقتصادم المطمع عمى نصكص
الشريعة كاحكاميا يجد ىذا االثر القيمي الميـ الذم ترسي الشريعة قكاعده كيدؼ
ميـ في التكزيع في النظاـ االقتصادم االسالمي في حيف ال نجد مثؿ ىذا النظر
الدقيؽ في النظاـ الرأسمالي كنظرتو لمتكزيع.

(ُ )

النظريات االقتصادية المؤثرة في النشاط االقتصادم كضكابطيا في السكؽ

االسالمي،د.محمكد عبد الكريـ ارشيد ،دار النفائس  -اردف،طُ (ُِّْىػَُُِ -ـ).ّٕ :،

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.ِّٔ :،

ُِٗ
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كنحف نرل اف التكازف االجتماعي كاحداث اآلثار االيجابية في نفس المعطي
ىما صكرتيف مف صكر تطبيؽ العدالة االجتماعية اذ اف العدالة االجتماعية تتضمف
مبدأيف عاميف ىما(ُ):
أ -مبدأ التكافؿ العاـ :مف كاجبات االفراد غير اف لمدكلة حؽ التدخؿ في تحقيقو مف
باب االمر بالمعركؼ كمف باب االشراؼ عمى تنفيذ احكاـ االسالـ.
ب -مبدأ التكازف ااجتماعي كىك مف كاجبات الدكلة.
ٓ -منع تركز الثركة بما ينشئ مجتمع الكحدة كالتآلؼ
نصت آيات القرآف الكريـ صراحة عمى اف مف مقاصد الشريعة تخفيؼ
التفاكت في الثركة بيف الناس ألجؿ ذلؾ فأف اعادة التكزيع لمدخؿ يتـ برضا كقبكؿ
مف المسمميف فالتكاليؼ الممزمة باالنفاؽ ىي قكؿ اهلل كحكمو نافذ فييا كىي داعيات
الخير كمرامي االصالح.
ٔ -مناخ استثمارم آمف:
مف تماـ شمكلية احكاـ نظرية التكزيع انيا تضمف لالفراد مجتمعا آمن نا
كاقتصاد مستق انر مف خالؿ رصد النفقات الالزمة لمدكلة االسالمية كحمايتيا لتحمي
كتصكف الثركات مف طمع المعتديف كذلؾ بمقتضى تكاليؼ تمزـ بيا المقتدريف عمى
االنفاؽ مف اجؿ تحقيؽ االمف في بالد المسمميف ،قاؿ اهلل تعالى (كأ ً
ىنفقيكٍا ًفي سبً ً
يؿ
ى
ى

ًً
ىح ًس ين ىكٍا إًف المٌوى يي ًح ُّ
يف)
المٌ ًو ىكالى تيٍمقيكٍا بًأ ٍىي ًدي يك ٍـ إًلىى الت ٍيمي ىك ًة ىكأ ٍ
ب ا ٍل يم ٍحسن ى

(ُ)

االقتصاد مناىج في دركس ،الشيخ محمد عمي التسخيرم ،منشكرات دار الثقميف – بيركت،

طُ (ُُْٓقُْٗٗ-ـ). َِٖ :،
(ِ)

(ِ)

.

سكرة البقرة ،االية ُٓٗ.

ِِٗ
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كاف كؿ اكجو التكافؿ االجتماعي المتمثؿ بالزكاة كاعادة التكزيع تحقؽ بيئة
مستقرة سياسيان كاجتماعيان ككضعان افضؿ

(ُ)

لمنشاط االستثمارم ككما انيا تقمؿ درجة

المخاطر التي تتعرض ليا االستثمارات .
ٕ -النيكض بالتنمية االقتصادية:
تضمف نظرية التكزيع االسالمية تكفر الدعامات االسالمية التي تتطمبيا
التنمية االقتصادية كذلؾ متمثؿ في احياء االرض المكات ،كضماف شركط الكفاءة
االقتصادية في استعماؿ المكارد االنتاجية.
ٖ -تنفيذ نظاـ اقتصادم فعاؿ في المجتمع االنساني
ييدؼ التكزيع الى تنفيذ نظاـ اقتصادم فعاؿ في المجتمع االسالمي يتفؽ مع
الطبيعة االنسانية كيحافظ عمى كرامتو فؤلجؿ اف يستفيد ام فرد مف كفاءتو كمؤىالتو
كيككف اكثر نفعان يجب اف يستعمؿ القكل الطبيعية بشكؿ صحيح كاف يسكد التعاكف
بيف افراد المجتمع بدالن مف الصراع(ِ).
ٗ -بمكغ اقصى درجة ممكنة مف الرفاىية:
يستنبط مف نظرية التكزيع قكاعد اقتصادية عديدة

(ّ )

(كالخراج بالضماف

كاالجر كالضماف ال يجتمعاف ،كبيت الماؿ كارث لمف ال كراث لو ،العطاء معتبر

(ُ )

اقتصاديات الزكاة ،محمد منذر قحؼ ،المعيد االسالمي لمبحكث كالتدريب -جدة ،ط

(ُُْٕىػُٕٗٗ -ـ).ُّ-ُِ :،
( ِ)

تكزيع الدخؿ في االقتصاد االسالمي كالنظـ االقتصادية المعاصرة ،د .صالح حميد العمي،

مصدر سابؽ.ُْٕ :،

(ّ)

يراجع نظرية التكزيع في االقتصاد االسالمي،د.نادية حسف محمد عقؿ ،مصدر سابؽ،ّٖ:،

ْٖ.ٖٔ ،ٖٓ ،

ِّٗ
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بالكفاية كاذا اعطيتـ فأغنكا كقاعدة بذؿ الفضؿ) تتحقؽ مف خالليا الكفاءة الفنية
كالتخصصية فقاعدة (بذؿ الفضؿ) مثالن تقتضي انتقاؿ سمعة مف يد باذليا عمى اف
تككف منفعتيا الحدية صفر الى مستخدـ آخر منفعتيا الحدية في يده مكجبة كتبادؿ
المنافع يؤدم الى بمكغ االستخداـ االمثؿ لممكارد كمف ثـ احراز اقصى درجة مف
الرفاىية.
كلتحقيؽ اىداؼ التكزيع االسالمي كابرزىا تحقيقا لمعدالة االجتماعية كضع االسالـ
نظـ

(ُ)

اك كسائؿ

(ِ)

لتحقيؽ اىدافو ىي:

اوالً :وسائل او نظم الزامية:
تيدؼ ىذه الكسائؿ الى تحقيؽ التكازف كتغطية الضماف االجتماعي كىذه
المكارد االلزامية قد تككف عمى مستكل جماعي بمعنى انيا تؤخذ لسد النفقات العامة
في الدكلة مثؿ الخراج كالجزية كالعشكر كىذه تحقؽ التكافؿ االجتماعي اكثر منو
تحقيؽ التكزيع التكازني كقد تككف عمى مستكل فردم بمعنى انيا تؤخذ مف االفراد
لتغطية حاجاتيـ مثؿ الزكاة ،كصدقة الفطر كاالرث كاالضحية(ّ).
ثانياً :وسائل او نظم اختيارية:
كىذه المكارد متعددة تعمؿ عمى تفتيت الثركة كاعادة تكزيع الدخؿ كتحقيؽ
التكافؿ االجتماعي كىي يمكف جمعيا تحت مفيكـ الصدقة كىي عمى انكاع منيا

(ُ)

انظر النظريات المؤثرة في النشاط االقتصادم كضكابطيا في السكؽ االسمي،د.محمكد عيد

(ِ)

أنظر -تكزيع الدخؿ في االقتصاد االسالمي كالنظـ االقتصادية المعاصرة ،د .صالح حميد

(ّ)

المصدر السابؽ نفسوّّّ-ِّّ،

الكريـ ارشيد ،مصدر سابؽ.ِّْ:،

العمي ،مصدر سابؽ.ِّٔ :،

ِْٗ
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(صدقات التطكع كالكصية كاليبة كالمنيحة كالعطية ...الخ) كلتفاصيؿ اكثر يراجع
انكاعيا كاحكاميا في فطانيا.

(ُ)

كعمى ضكء ما تقدـ عرضو يمكف القكؿ اف االسالـ كضع ضمانات التكازف
كالعدالة االجتماعية في التكزيع معمنان اف الحرماف كالفقر نابع مف سكء التكزيع ال مف
الطبيعة ،كاف تنمية الثركة في نظر االسالـ ىي ىدؼ ال غاية فيي ىدؼ ألشاعة
اليسر كالرفاه في المجتمع.
كذلؾ عف طريؽ التكزيع العادؿ الذم يؤدم الى رفاىية المجتمع افرادان
كجماعات فالعدالة بمثابة حاف انز ألستخراج الطاقات الكامنة كاليمـ كاالبداعات
المكبكتة في االفراد كالجماعات كىذا يؤدم بدكره الى افضؿ انتاج بالكـ كالنكع.
كفي قباؿ التكزيع غير العادؿ الذم يؤدم الى التفاكت الطبقي بيف افراد
المجتمع كقتؿ الحافز لالفراد نحك االبداع فيككف مف نتائجو سكء االنتاج كسكء
استغالؿ المكارد البشرية كالمادية كبذلؾ تككف العدالة التكزيعية في االسالـ امر قد
حسمتو النظرية التكزيعية ألف التكجييات التي تتبناىا النظرية مصدرىا اهلل سبحانو
العميـ الخبير بما يصمح العباد.
كمف العدالة رؤية االسالـ في نظرية التكزيع بعدـ تبعية اشكاؿ التكزيع شكؿ
االنتاج ذلؾ اف شكؿ االنتاج عمؿ يمارسو االنساف بالطبيعة ،كاما التكزيع فعمؿ
يمارسو االنساف مع االفراد في المجاؿ االجتماعي كال عالقة بيف تطكر االنتاج
كتطكر الحياة االجتماعية.
(ُ)

انظر تكزيع الدخؿ في االقتصاد االسالمي،د .صالح احمد العمي.ّٔٗ ،ّٖٔ ،ّٕٔ ،

انظر نظريات التكزيع المؤثرة عمى النشاط االقتصادم ،د .محمكد عبد الكيـ ،مصدر سابؽ:،

ِْٕ.
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كىذا يعني اف العالقة التي تحكـ االنساف في نظرية التكزيع االسالمي ىي
عالقة ثالثية االبعاد ،ما بيف عالقة االنساف بربو مف خالؿ التزامو بالقكاعد كالنظـ
الشرعية في االستفادة مف نظرية التكزيع كبالطبيعة مف خالؿ االستخداـ االمثؿ
لمكارد الطبيعة بما ال يؤدم الى االضرار مف بني االنساف بما في ذلؾ االجياؿ
القادمة كالكائنات الحية االخرل ،بالحياة المجتمعية مف خالؿ تطبيؽ الحقكؽ المتعمقة
ال عف المالؾ الحقيقي (اهلل سبحانو) في الماؿ كالمكارد
بخالفتو في االرض كككنو ككي ن
الطبيعية.

ِٔٗ
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املطهب انثانث
نظرية انتىزيع وانعدانة االجتماعية يف فكر االماو عهي بن ابي طانب()

إف رؤية االماـ ( )لنجاح اطركحتو التنمكية االقتصادية الشاممة الخالية
مف االزمات متكقفة عمى ضركرة تطبيؽ العدالة في التكزيع لثمار التنمية كاالنتاج
لمقادر عمى العمؿ كالعاجز عنو لتحقيؽ اىداؼ كغايات تمنع تراكـ الثركات
كتضخميا بأيدم معينة كلتحقيؽ مجتمع يزخر بالرفاىية كيخمك مف الفقر
كلالماـ( )اسس في التكزيع كمعايير ىي:
ُ -االستخالؼ :يعد مبدأ االستخالؼ االساس الذىبي الذم يقكـ عميو التكزيع عند
االماـ ألف (هلل في كؿ نعمة حقان فمف اداه زاده منيا كمف قصر فيو خاطر بزكاؿ
نعمتو)

(ُ )

ألنو خميفة اهلل فييا ك(هلل عبادان اختصيـ بالنعـ لمنافع العباد فيقرىا في
(ِ)

ايدييـ ما بذلكىا فأذا منعكىا نزعيا منيـ ثـ حكليا الى غيرىـ)

فيكزع الماؿ عمى

الناس عمى اساس انو ككيال عف مككمو مف غير فضؿ كال منة عمى احد ألف لو حؽ
في المكارد الطبيعية كالنعـ كقد كصمت ايدم اناس معينيف الييا دكف غيرىـ فكجب
اف يؤدىا الييـ أل ف (أنتـ اعباد اهلل كالماؿ ماؿ اهلل يقسـ بينكـ بالسكية ال فضؿ ألحد

(ُ )

نيج البالغة لالماـ عمي (، )د .صبحي الصالح ،ط دار الكتاب المبناني ،مصدر

سابؽ.َُٓ :،
(ِ)

المصدر السابؽ نفسوُٓٓ :،
-

شرح نيج البالغة ،محمد عبده ،مصدر سابؽ.ٗٗ/ْ :،
ِٕٗ
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(ُ)

عمى احد)  ،كاالماـ ( )يؤكد ىذه الحقيقة بقكلو (يا ابف ادـ ما كسبت فكؽ قكتؾ
فأنت فيو خازف لغيرؾ)(ِ).
كىذا يعني اف التكزيع عند االماـ ( )يتـ قبؿ االنتاج كبعده كلـ يجعؿ
االنتاج ىك االساس الكحيد ألستحقاؽ التكزيع كلك انو احد صكره الميمة.
ِ -معيار الحاجة :اىتـ االماـ ( )بمراعاة المحتاجيف كجعؿ ليـ اكلكية في بيت
الماؿ كىذا ما طمبو االماـ ( )مف احد كالتو قائالن( :كانظر الى ما اجتمع عندؾ
مف ماؿ اهلل فأصرفو الى مف قبمؾ مف ذكم القباؿ كالمجاعة مصيبان الفاقة
كالخالت.)ّ()...
كقد اكد االماـ ( )عمى كاليو مالؾ االشتر في العيد بقكلو (اهلل اهلل في
الطبقة السفمى مف الذيف ال حيمة ليـ مف المساكيف كالمحتاجيف كاىؿ البؤس كالزمني
فأف في ىذه الطبقة قانعان كمعت انر كاحفظ لؾ ما استحفظؾ مف حقو فييـ كاجعؿ ليـ
قسمان مف بيت مالؾ كقسمان مف غالت صكافي االسالـ في كؿ بمد فأف لالقصى منيـ
يت حقو)(ْ).
مثؿ الذم لالدنى ككؿ قد استرع ى
فيؤكد ىنا االماـ ( )عمى ضركرة تحقيؽ الضماف االجتماعي كاستحقاؽ
المحتاجيف الشديدم الفقر كالمصابيف بأمراض زمنية اك عاىة (كالزمني )...كالسائميف
كمف يككف مستحقان لمعطاء مف غير سؤاؿ كيكصيو بحفطو مف غير اف يكشؼ عف
عطيتو لو فيؤالء مستحقيف لمتكزيع مف بيت الماؿ كالغنائـ كالثمرات ألف اكلئؾ ليـ
حؽ في ىذه المكارد.
(ُ)

مركج الذىب ،ألبي الحسف عمي بف الحسف ،دار االندلس -بيركت ،ط(ُٓٔٗـ).ّّٓ/ِ :،

(ِ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصارياف،مصدر سابؽ.ٖٓٔ :،

(ْ)

نيج البالغة لالماـ عمي ( ،)مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ُْٓ :،

(ّ)

نيج البالغة لالماـ عمي،د .صبحي الصالح ،ط دار الكتاب المبناني ،مصدر سابؽ.َُٓ :،

ِٖٗ
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بؿ بمغ اىتماـ االماـ ( )بذكم الحاجة كجعؿ ليـ حقا في تكزيع االنتاج اف
كصفيـ بأنيـ رسكؿ مف اهلل بقكلو (اف المسكيف رسكؿ مف اهلل فمف منعو فقد منع اهلل
كمف اعطاه فقد أعطى اهلل)(ُ) ،فجعؿ خطكرة المنع تعقبيا خطكرة سمكؾ االنساف في
اشباع الحاجات مما تعـ ىذه الخطكرة عمى المجتمع كتكازنو كامنو بأكممو  ،كاف
مسؤكلية الضماف الذم تقكـ بو الدكلة كاالفراد يتسع ليشمؿ غير المسمميف ممف ىـ
في كنؼ دار االسالـ كقد رأينا فيما تـ االشارة اليو مسبقان كيؼ اف االماـ( )جعؿ
لشيخ نصراني مكفكؼ قسمان مف بيت الماؿ ينفؽ عميو.
ّ -العمؿ
قد جعؿ االماـ ()العمؿ احد اسس كمعايير استحقاؽ التكزيع لالنتاج كلو
في بياف ذلؾ (الداعي بال عمؿ كالرامي بال كتر)

(ِ )

كفيو مضمكف دعـ العمؿ

كاستحقاقو لتممؾ االنتاج اما قكلو ((( )مف قصر في العمؿ ابتمي باليـ كال حاجة
هلل فيمف ليس في حالة كنفسو نصيب)) مما يدؿ عمى اف العمؿ ىك معيار ألستحقاؽ
تكزيع الدخكؿ كعائد لمخدمات التي قدمتيا عناصر االنتاج.
فالرابط ىك العمؿ كثماره كيمكف اف يككف تأثير العمؿ عمى المستكل الجماعي
كالفردم ألعماؿ المشاريع فيناؾ يكـ تزدىر فيو االعماؿ كالمشاريع كتتكسع الرفاىية
االقتصادية كيعـ الخير كالنعيـ كترتفع مستكل دخؿ الفرد كالدخؿ الكطني اك القكمي
كترتفع القدرات الشرائية كترتفع المستكيات االستيالكية كاالستثمارية(ّ) ،كؿ ذلؾ مف
خالؿ العمؿ كتكزيع ثماره كذلؾ ما نجده كاضحان في قكؿ االماـ (( )فمف عمؿ في
(ُ )

نيج البالغة لالماـ عمي ( ،)د .صبحي الصالح ،ط (دار الكتاب المبناني) ،مصدر

سابؽ.َٓٗ :،

(ِ)
(ّ)

المصدر السابؽ نفسو.ّْٓ :،

عمـ االقتصاد في نيج البالغة ،ىاشـ ناصر ،مصدر سابؽِ-ّ :،
ِٗٗ
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اياـ اممو قبؿ حضكر اجمو فقد نفعو عممو كلـ يضرره اجمو ،كمف قصر في اياـ اممو
قبؿ حضكر اجمو فقد خسر عممو كقربو اجمو)

(ُ)

كىذا يعني اف االماـ ( )جعؿ التكزيع عمى ثالث مراحؿ كىي:
ُ -مرحمة تكزيع الثركة كىي مرحمة تكزيع ما قبؿ االنتاج كاساسيا تممؾ عناصر
االنتاج كيؤكده قكؿ االماـ (( )اال كاف حؽ مف قبمؾ كقبمنا مف المسمميف في
قسمة ىذا الفيء سكاء يردكف عندم عميو كيصدركف عنو)(ِ).
ِ -مرحمة تكزيع الدخكؿ كىي مرحمة تكزيع ما بعد االنتاج كالتي اساسيا العمؿ
كالمجيكدات التي يقدميا االنساف عمى المستكل الفردم كالجماعي .
ّ -مرحمة التكزيع التكازني اك اعادة التكزيع مف خالؿ تبنيو الضماف كالتكافؿ
االجتماعي.
كلقد عالج االماـ ( )االنحراؼ الحاصؿ في خط العدالة االساسية في
التكزيع مف ناحيتيف كىي مف الناحية النظرية كمف الناحية االجرائية فمف العالجات
النظرية المكاعظ كالتي ىي بمثابة قكاعد كضعيا االماـ ( )لتسيير عممية التكزيع
كفؽ النيج الذم رسمو ألكتماؿ العممية التنمكية الشاممة منيا:
( -ىمؾ خزاف االمكاؿ كىـ احياء).

(ّ)

( -قميؿ تدكـ عميو ارجى مف كثير مممكؿ منو)

(ُ)

(ْ)

نيج البالغة لالماـ عمي،ط دار الكتاب المبناني ،مصدر سابؽ.ْٗٔ :،

(ِ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ْٖٓ-ْْٖ :،

(ْ)

نيج البالغة لالماـ عمي،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.َْٔ :،

(ّ)

شرح نيج البالغة ألبف ابي الحديد ،مطبعة عيسى الجمبي -القاىرة،ط (ُْٔٗـ).ْٕ :،

ََّ
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نع بو غني
( -اف اهلل فرض في امكاؿ االغنياء اقكات الفقراء فما جاع فقير اال بما يم ى

كاهلل تعالى سائميـ عف ذلؾ)(ُ).

 يا جابر مف كثرت نعـ اهلل عميو كثرت حكائج الناس اليو فمف قاـ بما يجب(ِ)

عرضيا لمدكاـ كالبقاء كمف لـ يقـ فييا بما يجب عرضيا لمزكاؿ كالفناء.

كىذه االقكاؿ كالمكاعظ مف االماـ ( )كغيرىا كثيرة ال يسع البحث
احصاءىا فنكتفي بذكر ىذه المجمكعة مف المكاعظ كىي تشير الى ضركرة عدـ
تراكـ الثركات بيد فئة معينة كذلؾ بقصد التقميؿ قدر المستطاع بيف التفاكت الطبقي
بيف افراد المجتمع اما عالجاتو االجرائية فتتجمى مف خالؿ اكؿ تسممو لمخالفة عمد
الى استرداد االمكاؿ مف االشخاص الذم اخذكىا بغير كجو حؽ مف بيت ماؿ
المسمميف قائالن( :كاهلل لك اعمـ انو تزكج بيذه االمكاؿ النساء كممككا بيا االماء فأني
رادىا مف ضاؽ عميو العدؿ فالجكر عميو اضيؽ)

(ّ)

كمف خالؿ مراقبتو الحثيثة لعممية التكزيع مف قبؿ كالتو نذكر منيا-:
 ( كيؼ تسيغ شرابان كطعامان كانت تعمـ انؾ تأكؿ حرامان كتشرب حرامان كتبتاع االماءكتنكح النساء مف امكاؿ اليتامى كالمساكيف كالمؤمنيف المجاىديف الذم افاء اهلل عمييـ
ىذه االمكاؿ كاحرز بيـ البالد فأتؽ اهلل كاردد الى ىؤالء القكـ امكاليـ)(ْ).

(ُ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ُُٔ :،

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو،

(ْ)

المصدر السابؽ نفسو.ِْٖ :،

(ّ)

نيج البالغة لالماـ عمي،د .صبحي الصالح،ط دار الكتاب المبناني ،مصدر سابؽ.ٕٓ :،

َُّ
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تقسـ فيء المسمميف الذم حازتو رماحيـ كخيكليـ كاريقت عميو
 -بمغني  ..انؾ ٌ

دمائيـ ...الى  ..لئف كاف ذلؾ حقان لتجدف لؾ عمي ىك و
اف كلتخفف عندم ميزانان .اال
(ُ)

كاف حؽ مف قبمؾ كقبمنا مف المسمميف في قسمة ىذا الفيء سكاء.

 بمغني أنؾ جكدت االرض كاخذت ما تحت قدميؾ كاكمت ما تحت يديؾ فأرفع الىحسابؾ كاف حساب اهلل اعظـ مف حساب الناس(ِ).
 كقكؿ االماـ لمالؾ االشتر في العيد (كاياؾ كاالستئثار مما الناس فيو اسكةكالتغابي عما تيعنى بو مما قد كضح لمعيكف فأنو مأخكذ منؾ لغيرؾ(ّ).
كقد جعؿ االماـ لتطبيؽ العدالة االجتماعية اركاف منيا:
ُ -المساكة كقد ذكرنا في فصكؿ سابقة ليذا الفصؿ كيؼ اف االماـ ( )اعاد
المساكاة في العطاء الى ما كاف عميو في عيد الرسكؿ االكرـ (ص) كلـ يفرؽ بيف
عربي كاعجمي في العطاء.
ِ -التكزيع العادؿ لمثركات كقد تـ تكضيح ىذا المكضكع خالؿ فصكؿ سابقة في
عدالة االماـ( )حتى مع اكالده فال يعطييـ حقيـ مف العطاء قبؿ المسمميف بؿ
كساكل في العطاء حتى نفسو مع عامة الناس.
ّ -االىتماـ بالطبقات االجتماعية الضعيفة كقد ذكرنا في عيد االماـ ( )لمالؾ
االشتر كصيتو باالىتماـ بيذه الطبقات.

(ُ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،د .صبحي الصالح،ط دار الكتاب المبناني ،مصدر سابؽ.ْْٖ :،

(ّ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ُِٓ :،

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.َْٖ :،

َِّ
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ْ -احتراـ حقكؽ االنساف كىي تمثؿ ركح العدالة التي طبقيا االماـ ( )في طريقة
جباية الخراج التي عرضنا لذكرىا سابقا.
كمما يالحظ في سياسة االماـ لتكزيع الثركات لمناس لـ يكف منيج القكة معيار
لمعممية التكزيعية التي اعتمدتيا الرأسمالية كالتي كانت تدفعيا بصكرة مزايا اك
مدفكعات تحكيمية لالفراد كالنفكذ في المجتمع اتقاء شرىـ ككسبان لتأييدىـ

(ُ )

كقد

الحظنا كيؼ انو رفض اف يفاضؿ في العطاء بيف الناس كجياء قريش الذيف تراكمت
االمكاؿ بأيدييـ بغير حؽ كلما اشاركا عميو بالمفاضمة حتى تستتب امكر دكلتو رفض
اف يخمؽ رأسمالية في دكلتو الراشدة قائالن (:أتأمركنني اف اطمب النصر بالجكر).
كلالماـ آلية تبناىا في أعادة تكزيع الثركات كالدخكؿ كىي:
ُ -آلية التكزيع االجبارية المتمثمة في الزكاة كالعطاء الذم يكزع كؿ عاـ بيف جميع
افراد االمة دكف اف يككف ألحد فضؿ عمى احد كقد ٌبينا ذلؾ مسبقان بقكلو (أنتـ عباد

يقسـ بينكـ بالسكية ال فضؿ ألحد عمى أحد كالجزية كالعشكر
اهلل كالماؿ ماؿ اهلل ٌ

كالخراج.

ِ -آليات التكزيع االختيارية كىي تتمثؿ في الصدقات كسكاء كانت الصدقات تصدر
ممف ىك في صدر القيادة اك مف االفراد العادييف اصحاب رؤكس االمكاؿ يجب اف
يؤدكا الحقكؽ الكاجبة في ىذه االمكاؿ فأذا لـ تتحقؽ العدالة التكزيعية كالمساكاة يككف
اهلل ىك الخصـ مما يعني اف ارباؾ السمكؾ االقتصادم لالفراد يؤثر عمى التنمية
كالدكرة االقتصادية كاستدامتيا.

(ُ)

النظريات االقتصادية المؤشرة في النشاط االقتصادم ،د .محمكد عبد الكريـ ارشيد ،مصدر

سابؽ.ِّٔ :،

َّّ
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فالتكزيع ال يقؼ عند حد معيف في االسالـ فمحدد الحقكؽ كالكاجبات ىك ما
يجعؿ مف تكازف مردكد ما يقابؿ كؿ عامؿ مف عكامؿ االنتاج كممحقاتيا كمكمالتيا
كمنو ما يككف تكزيعان مستقالن كتكزيعان تابعان كلو محددات الثبات كالتغيير كالتكزيع
المباشر كالتكزيع غير المباشر(ُ).
كىذا ما نالحظو في قكلو (( )كاف لؾ في ىذه الصدقة نصيبان مفركضان
كحقان معمكمان كشركاء اىؿ مسكنة كضعفاء ذكم فاقة كانا مكفكف حقؾ فكفيـ حقكقيـ
اال تفعؿ فأنؾ مف أكثر الناس خصكمان يكـ القيامة كبؤس لمف خصمو عند اهلل-
(ِ)

الفقراء كالمساكيف كالسائمكف كالمكفكف كالغارمكف كابف السبيؿ)

ككذلؾ قكؿ (لك كاف

الماؿ مالي لسكيت بينيـ ككيؼ كالماؿ ماؿ اهلل اال كاف أعطاء الماؿ في غير حقو
تبذير كاسراؼ كىك يرفع صاحبو في الدنيا كيضعو في اآلخرة كيكرمو في الناس
كييينو عند اهلل كلـ يضع امرء مالو في غير حقو كال عند غير اىمو اال حرمو اهلل
شكرىـ ككاف لغيره كدىـ فأف زلت بو النعـ يكمان فأحتاج الى معكنتيـ فشر خميؿ)

(ّ)

كقكلو ( )الصدقة دكاء منجح كأعماؿ العباد في عاجميـ نصب اعينيـ في
اجاليـ) (ْ) ،كقكلو (( )مف كفارات الذنكب العظاـ اغاثة المميكؼ كالتنفيس عف
المكركب)(ٓ).
كفمسفة التكزيع المكاني كالزماني كالمكقفي تتجمى بتكازف العدالة كالمساكاة
كالتكافؤ في الشريعة االسالمية العظيمة (كما يراىا االماـ ( ))كمنو ما يظير
(ُ)

عمـ االقتصاد في نيج البالغة ،ىاشـ حسيف ناصر المحنؾ ،مصدر سابؽِٓٓ :،

(ّ)

المصدر السابؽ نفسو.ُّٖ :،

(ٓ)

المصدر السابؽ نفسو.ّٓٓ :،

(ِ)

(ْ)

نيج البالغة لالماـ عمي :،د .صبحي الصالح ،مصدر سابؽّْٖ -ِْٖ :،
نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ِٓٓ :،

َّْ
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كيتكاصؿ مف اعطاء كؿ ذم حؽ حقو كيتحقؽ بو اشباع الحاجات كيأخذ فاعمية
مف صمية كعمؿ التطكر االقتصادم االنساني مجراه الحقيقي المستداـ كبخالفو يسبب
االزمات االقتصادية كاالختالؿ في التكزيع كاليدر بالحقكؽ االنسانية(ُ).
كاالماـ يقسـ التكزيع الى قسميف مف خالؿ تقسيـ ثركة المكارد في الطبيعة التككينية
القسم االول :التوزيع االليي لعباده
كينطمؽ ىذا التكزيع مف مبدأ الممؾ هلل في (هلل في كؿ نعمة حقا )...كحسب
مقتضيات الطبيعة التككينية لالنساف العقمية كالجسدية كما يقابمو مف عكامؿ االنتاج
كذلؾ كفؽ مقررات العدالة كالمساكاة كىذا ما اشار اليو االماـ عمي في قكلو ()

(كقدر االرزاؽ فكثرىا كقمميا عمى الضيؽ كالسعة فعدؿ فييا ليبتمي مف اراد بميسكرىا
كمعسكرىا كليختبر بذلؾ الشكر كالصبر مف غنييا كفقيرىا ثـ قرف بسعتيا عقابيؿ
فاقتيا سالمتيا طكارؽ آفاتيا كيفرج افراحيا غصص اتراحيا)(ِ).
(فقدر االرزاؽ فكثرىا كقمميا كقسميا عمى الضيؽ كالسعة )..كذلؾ بحسب
الجعؿ التككيني لالنساف( ،فعدؿ فييا ليبتمي مف اراد بميسكرىا كمعسكرىا) كذلؾ كفؽ
المساكاة كالعدالة التكزيعية كما يعقب ىذا التكزيع مف حقكؽ متعمقة لمعباد كدليمو (كهلل
عبادان اختصيـ بالنعـ لمنافع العباد )..ك(هلل في كؿ نعمة حقان )..ام اجرل النعـ
عمى ايدم اناس لتأديتيا آلخريف ليـ حؽ فييا كذلؾ لجعؿ الترابط االجتماعي بيف
االفراد لذا يقكؿ االماـ (( )اف اهلل سبحانو فرض في امكاؿ االغنياء اقكات الفقراء،
فما جاع فقير اال بما يمت ىع بو غني كاهلل تعالى سأئميمـ عف ذلؾ)

(ّ)

(ُ)

أنظر :عمـ االقتصاد في نيج البالغة ،ىاشـ ناصر ،مصدر سابؽِِٓ،

(ّ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ُُٔ :،

(ِ)

كما

نيج البالغة لالماـ عمي ،د .صبحي الصالح ،ط(دار الكتاب المبناني) ،مصدر سابؽ.ُّْ ،

َّٓ
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الجكانب االخالقية كمفاىيميا كتطبيقاتيا كآثارىا كدعاماتيا اال المنيج المؤثر
عمى طبيعة كاتجاىات التكزيع كنتائجو المنظكرة كغير المنظكرة كالمباشرة كغير
المباشرة

(ُ )

كقد رأينا ىذا المنيج جميان في السمكؾ االقتصادم الذم انتيجتو

االماـ(.)
كمف مؤشرات نقصاف المكارد لعدـ تأدية الحقكؽ كالكاجبات فييا اتجاه الخالؽ
الرازؽ مف شكر االغنياء عمى النعـ لتحقيؽ الكفرة كالزيادة كذلؾ (كما كاف اهلل ليفتتح
باب الشكر كيغمؽ باب الزيادة)(ِ).
كلذا يبتمي اهلل ىذا االنساف في كيفية ادارة ىذه االمكاؿ كاال تغمؽ عنو ابكاب
الخيرات كذلؾ لتحقيؽ التكازف االجتماعي مف خالؿ استمرار فاعمية انشطة االنساف
في التنمية االقتصادية فأف (اهلل يبتمي عباده عند االعماؿ السيئة (في حاؿ عدـ تأدية
الحقكؽ) بنقص الثمرات كحبس البركات كاغالؽ خزائف الخيرات ليتكب تائب كيقمع
مقمع كيتذكر متذكر كيزدجر مزدجر كقد جعؿ اهلل االستغفار سبب لدركر الرزؽ
كرحمة لمخمؽ)(ّ).
القسم الثاني توزيع الدخول بين العباد
بعد اف يكزع اهلل الرزؽ بيف العباد كفؽ المؤىالت المادية كغير المادية
المالئمة ليـ يتحكؿ التكزيع الى االنساف (الخميفة في االمكاؿ) فأذا عرؼ كيفية
التكزيع العادؿ كاعادة التكزيع لمنعـ كالحقكؽ المتعمقة بو كذلؾ عف طريؽ التكافئ
كالعدالة التكزيعية كالمساكاة تدكـ االرزاؽ كالنعـ لسير االنساف عمى المنيج التربكم
(ُ)
(ِ)
(ّ)

أنظر  -عمـ االقتصاد في نيج البالغة ،ىاشـ حسيف ثامر ،مصدر سابؽ.ِْٗ :،
شرح نيج البالغة  ،محمد عبدة ،ط دار المعرفة ،مصدر سابؽَُِ/ْ ،

شرح نيج البالغة ألبف ابي الحديد ،مؤسسة االعممي بيركت ،طّ (َُّْىػََِٗ -ـ):،

مجٓ.ٓٓ -ْٓ/ٗ :،

َّٔ
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الذم رسمو اهلل فاالماـ ( )يؤشر ىذه الحقيقة في (يا جابر مف كثرت نعـ اهلل عميو
عرضيا لمدكاـ كالبقاء كمف لـ يقـ
كثرت حكائج الناس اليو فمف قاـ فييا بما يجب ٌ
عرضيا لمزكاؿ كالفناء)(ُ) ،كلو قكؿ في زكاؿ النعـ (كايـ اهلل ما كاف
فييا بما يجب ٌ
قكـ قط في غض نعمة فزالت عنيـ اال بذنكب اجترحكىا ألف اهلل ليس بظالـ

لمعبيد)

(ِ)

كذلؾ ألف اهلل رسـ لمعباد طريقة كاسس التكزيع فمف سمكيا نجا كمف خالفيا

خاطر بالنعـ كقد ضمف االماـ ( )الظفر لمف نيج السمكؾ االقتصادم االخالقي
االجتماعي الذم يضمف التكافؿ لمعباد (فأمضكا في الذم نيجو لكـ كقكمكا بما
ال اف لـ تمنحكه عاجالن)
عصيكـ ) (كمفكـ) فعمي ضامف لفمجكـ (ضفركـ) آج ن

(ّ)

كعمى ضكء ما تقدـ يتضح اف فمسفة اإلماـ ( )في التكزيع تنطمؽ مف مبدأ
اساسو (الممؾ هلل) كاف المكارد مكجكدة متكفرة كمقسمة اال اف عمى االنساف أف يبذؿ
جيدان ألكتشافيا كاستخراجيا كال ندرة لممكارد كاف حصمت فسببيا سكء التكزيع مف قبؿ
االنساف كاف اساس التكزيع عند اإلماـ ( )قائـ عمى تطبيؽ العدالة التكزيعية كالتي
مف صكرىا الضماف كالتكافؿ االجتماعي كعممية التكزيع ىي مف ثمار التنمية
االقتصادية كال يتحقؽ االستقرار االقتصادم دكف تكامؿ نظرية التكزيع مع التنمية
الشاممة االقتصادية كىذه العممية التكاممية مدعكمة بمنظكمة مف االخالؽ كاالرتباط
بالجانب الركحي كالديني لضماف استدامة التنمية.

(ُ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽَِٔ :،

(ّ)

شرح نيج البالغة ،محمد عبده ،ط دار المعرفة ،خطبة ِْ.ٖٓ/ْ :،

(ِ)

شرح نيج البالغة ،محمد عبدة ،طُ دار العممي ،مصدر سابؽ،مجِٓٗ /َُ :،

َّٕ
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انفصم انرابع
يفهىو انسىق ومحايت املستههك عند االياو عهي ()
الحديث عف التنمية االقتصادية كمفيكـ عاـ في فكر االماـ ( )يتطمب
إضافة لما سبؽ شمكلو مف التنمية الصناعية كالزراعية كالتجارية تضميف السكؽ بكؿ
ما فيو مف تبادؿ السمع كالعرض كالطمب كالسياسة السعرية ألستمرار فاعمية كانسيابية
جميع االنشطة االقتصادية بما فييا السكؽ كتنظيـ حركتو ما يؤمف حماية المستيمؾ
كيضمف عالقات منضبطة لفعالية االنتاج كتداكليا ضمف ضكابط تجارية محددة،
كىك امر بالغ االىمية عند االماـ( )قبؿ اف يترؾ بيذا السكؽ .
كسيتـ تناكؿ ىذا الفصؿ مف خالؿ ثالثة مباحث ىي:
المبحث االول :السوق وضوابط التجارة.
المبحث الثاني :حماية المستهمك وحقوقه.
المبحث الثالث :الحسبة ونظام الرقابة.
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املبحث االول
انسىق وضىابط انتجارة
سيتـ بحث مفيكـ السكؽ في الفكر االقتصادم العاـ كضكابط التجارة فيو كفي الفكر
االقتصادم االسالمي كآراء االماـ ()في مفيكـ السكؽ كاسس كمقكمات السكؽ
كالضكابط كالمحددات التجارية لحركتو في ثالثة مطالب ىي:
المطمب االول :مفهوم السوق وضوابط التجارة
المطمب الثاني :السوق وضوابط التجارة في الفكر االسالمي
المطمب الثالث :آراء االمام في مفهوم السوق وضوابط التجارة
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املطهب االول
انسىق وضىابط انتجارة يف انفكر انىضعي
يعرؼ السكؽ بأنو :ذلؾ التنظيـ الذم يييء لكؿ مف البائعيف كالمشتريف
(ُ)

فرص تبادؿ السمع كالخدمات كعناصر االنتاج كفيو تحدد االسعار تبعان

لذلؾ فإف

الشرط االساسي لكجكد السكؽ ىك تييئة كسائؿ االتصاؿ بيف البائعيف كالمشتريف
سكاء كانكا في مكاف كاحد اـ في اماكف متفرقة.
يتفرع مفيكـ السكؽ لدل االقتصاد الرأسمالي في تشجيع الحرية المطمقة في
كؿ شيء كفي التمتع بكؿ شيء كمف ثـ فأنيـ ترككا العناف لمحرية الفردية تصكؿ
كتجكؿ كيؼ تشاء كقد نتج عف ذلؾ حرية السكؽ كاتاحة المنافسة دكف قيد اك شرط
كالبحث عف الربح السريع بأم طريقة مشركعة اك غير مشركعة(ِ).
كيطمؽ عمى ىذه المدرسة نظاـ السكؽ أك اقتصاد السكؽ كىك يتأسس عمى
قكاعد العرض كالطمب دكف تدخؿ مف الحككمات ،فيترؾ التعامؿ فييا دكف رقابة اف
لـ نقؿ انعداـ الرقابة في تمؾ االسكاؽ فاالسكاؽ حرة اك تنافسية كليس ىناؾ عكائؽ
قانكنية تحد مف دخكؿ البائعيف كالمشتريف(ّ).
فقد تخيؿ الرأسماليكف االقتصاديكف اف الدكافع الذاتية تؤدم الى تحقيؽ
المصمحة االجتماعية اذا تكافرت الحرية لذا ظنكا انو ال يحتاج لمقيـ االخالقية بؿ اذا
(ُ)
(ِ)

مدخؿ الفكر االقتصادم في االسالـ،د .سعيد سعد ،مصدر سابؽ.ُُِ ،

اطركحة دكتكراه :التنظير الفقيي كالتنظيـ القانكني لمسكؽ المالية االسالمية،د .محمد االميف

فياض عطية ،مصدر سابؽ.َُْ ،

(ّ)

سكؽ االكراؽ المالية في ميزاف الفقو االسالمي،دار النشر لمجامعات ،مصر ،ط ُْٖ ُ1ىػ-

ُٖٗٗـ.ُِ :
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كفمنا الحرية فاالنساف بطبعو يتبع مصمحتو كبالتالي يحقؽ المصمحة االجتماعية
كعميو فالحرية الرأسمالية ليس ليا إطار خمقي كال ضركرة لالخالؽ فييا(ُ).
كربما يستدلكف عمى ذلؾ بأف الحرية االقتصادية تفتح مجاؿ التنافس الحر،
ألجؿ اف يحقؽ صاحب المشركع مصمحتو الخاصة فأنو يعمؿ عمى تحسيف مشركعو
لئال يتغمب عميو غيره فيك يتمقؼ كؿ تحسيف جديد ككؿ ما يقمؿ نفقات االنتاج كذلؾ
بشكؿ دائـ كاال يعرض مشركعو الرئيسي لالفالس(ِ).
كمف ضركراتو التكالب عمى االرباح السريعة كاالستيالؾ السريع كتشجيع
االنانية كحب الذات كاىدار الجانب االخالقي الذم اقر لو الساسة كالخبراء
االقتصاديكف الغربيكف كبدأكا بالمطالبة بو كلكف بعد فكات االكاف(ّ) ،كعمى ضكء ما
تقدـ عرضو يمكف اف نجمؿ خصائص ىذا النظاـ بما يأتي:
ُ .حرية السكؽ ىي التي تحدد اسعار السمع بحسب عكامؿ العرض كالطمب كمف ثـ
فالرقابة غير ميمة اف لـ نقؿ منعدمة.
ِ  .يسكد في ىذا النظاـ نكع مف الممكية ىي الممكية الفردية لكسائؿ االنتاج ،كمف
مؤدياتو ظيكر فكارؽ طبقية حادة بيف الفقراء كاالغنياء.
ّ .اف السكؽ في النظاـ الرأسمالي يتحقؽ فييا التكازف بيف االنتاج كاالستيالؾ  ،فيك
الذم يحدد الكميات المنتجة كنكعيتيا بما يتفؽ كرغبات المستيمكيف بحسب اقباليـ
عمى المنتجات كعمى ىذا االساس فإف جدكؿ االسعار في السكؽ ىك الذم يكجو
اصحاب رؤكس االمكاؿ لزيادة االنتاج اك تخفيضو فيك المؤشر الذم عمى اساسو
(ُ)

االقتصاد مناىج كدركس ،لمشيخ محمد عمي التسخيرم ،مصدر سابؽ.ُٗٔ :،

(ّ)

المصدر السابؽ نفسو.

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.
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تتحدد رغبات المستيمكيف(ُ) ،ككما يرل اصحاب ىذا المذىب اف السكؽ يعتبر االداة
السميمة لتخصيص المكارد لمسير بالمجتمع نحك الرفاىية االقتصادية ،ألف جياز
االسعار يقكـ بتكجيو جميع النشاطات االقتصادية لتحقيؽ ىذه الغايات فالفرد في
سعيو لتحقيؽ مصمحتو الخاصة يحقؽ مصالح المجتمع ككؿ(ِ).
ْ .كمف مسببات ذلؾ كنتيجة لمتطكر الذم تـ مف المؤسسات الضخمة ذات االنتاج
اليائؿ حيث استطاعت اف تؤثر عمى كميات االنتاج كتتحكـ في االسعار ككانت ىذه
بداية ظيكر االحتكارات في صكرىا الحديثة سكاء أكاف مف جانب البيع اك الشراء
كبالتالي لـ يعد تحديد االسعار يتـ كفؽ آلية العرض كالطمب التي افترضت في ظؿ
المنافسة الكاممة بؿ يحدده عدد قميؿ مف المحتكريف(ّ).
كحتى تككف المنافسة حقيقة يشترط الرأسمالييف عدة شركط منيا(ْ):
* كجكد عدد كبير مف المشركعات كالعارضيف كالطالبيف المستقميف (أم دكف كجكد
اتفاؽ بينيما فيما يتعمؽ بحجـ االنتاج كالمبيعات اك المشتريات اك االثماف مع كجكد
الماـ بيا.
(ٓ)

* العمـ الكامؿ بالظركؼ المحيطة بالسكؽ كالسمعة كالخدمات كعامؿ االنتاج

(ُ)

مبادئ المالية العامة في الشريعة االسالمية ،دراسة مقارنة في النفقات العامة ،ليكيدم عبد

(ِ)

مدخؿ الفكر االقتصادم في االسالـ،د .سعيد سعد ،مصدر سابؽ.ُُِ :،

الجميؿ ،ط دار الفكر العربي  ،القاىرة.ُٖ :

(ّ)
(ْ)
(ٓ )

المصدر السابؽ نفسو.ُِِ-ُِّ :

االزمنة المالية ،د .عمي محي الديف القره داغي ،كصدر سابؽ.ٖٔ : ،

مبادئ االقتصاد ،د .سعيد النجار ،دار النيضة العربية -القاىرة ،ط ُِٔٗـ ،فصي ُُ

الخاص بالمشركع االقتصادم كالسكؽ.
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* تجانس السمعة في السكؽ الخاصة بيا ككذلؾ حرية الدخكؿ كالخركج كحرية
االنتقاؿ الكاممة(ُ).
فالنظاـ الرأسمالي يفترض اف المنافسة بشركطيا السابقة تحمي العامؿ مف
االستغالؿ ،ألف لو الحؽ في بيع مجيكده لمف يشاء ككيفما يشاء في ظؿ المنافسة
كما انيا تحمي المستيمؾ مف تحكـ المنتج حيث تكجد امامو فرص كفي الكقت نفسو
تؤدم المنافسة الى تطبيؽ القاعدة المعركفة القاضية بأف البقاء لالصمح(ِ).
كالحقيقة اف غرض تكافر ىذه الشركط في حماية المستيمؾ مف االستغالؿ
كاالحتكار ضرب مف الخياؿ ،ألنو يخمك مف الضمانات التي تضمف التزاـ التنافس
بيذه الشركط بينما مفيكـ السكؽ في النظاـ االقتصادم االشتراكي ينبع مف العقيدة
التي تصبغ ىذا النظاـ فيـ يعتقدكف اف المادة ىي اساس الحياة ألف الحياة مادة
كبالتالي فإف ذلؾ ينسحب عمى مفيكميـ لالقتصاد كالسكؽ خاصة فيـ يركف اف
االساس في الصراع ىك الممكية(ّ).
كيمكف ابراز اىـ خصائص ىذا النظاـ االقتصادم في المجاالت اآلتية(ْ):
ُ -الفمسفة الغالبة في ىذا النظاـ تغمب المصمحة العامة كمف مؤدياتو سيطرة الدكلة
عمى الثركات كميا كال مجاؿ لتشجيع الممكية في النظاـ كال تنافس فيو لمسكؽ(ُ).

(ُ)

االزمة المالية العالمية،د .عمي محي الديف ،دار البشائر االسالمية،طَُُّْ ،ىػََِٗ -ـ:

ٗٔ.

(ِ)

(ّ )

المصدر السابؽ نفسو.
ينظر :اطركحة دكتزراه ،التنظير الفقيي كالقانكني لمسكؽ المالية االسالمية ،لبشيخ محمد

االميف ،مصدر سابؽ.َُٓ :،

(ْ)

ينظر :المصدر السابؽ نفسو.َُٔ-َُٕ :
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ِ -تسيطر الدكلة عمى كسائؿ االنتاج كبالتالي تتحكـ في اسعار السمع كنكعيتيا
كذلؾ مف خالؿ التخطيط المسبؽ كالمكجو لمفعاليات االحتكارية(ِ).
ّ -الغاء الحرية الفردية كمف ثـ الغاء الممكية الفردية كحؽ الميراث كيترتب الغاء
المنافسة كاعتبار العمؿ ىك االساس كما اف ذلؾ يعني سيطرة الدكلة عمى كسائؿ
التجارة كالتربح مما يقمؿ مف كفاءة العماؿ(ّ).
ْ -جياز السكؽ في النظاـ االشتراكي يتحدد في اسعار المكارد كالمنتجات كتحديد
ىذا السعر يعتمد اساسان عمى تخطيط حككمي نابع مف حاجات المجتمع الفعمية.
ٓ -الغاء المنافسة الحرة مقابؿ قياـ الدكلة بعممية االنتاج كاممة كىذه القيكد عمى
الحرية الفردية اضعفت الحافز كالدافع عمى تحسيف االنتاج لدل االفراد كبرز عمى
السكؽ احتكار اكبر مف االفراد يتمثؿ بالدكلة كبالمؤسسات ،كىكذا نالحظ اف ممكية
كسائؿ االنتاج كادارة النشاط االقتصادم ينحصر بيد الدكلة كذلؾ مف خالؿ ممارسة
االدارة المباشرة لممشركعات كالتخطيط المركزم لالنتاج كاالستثمار كالتكزيع(ْ).

(ُ)

سكؽ االكراؽ المالية في ميزاف الفقو االسالمي ،فياض عطية ،مصدر سابؽ.َِ:،

(ِ)

ضكابط تنظيـ االقتصادم في السكؽ االسالمي ،عناية غازم ،دار النفائس  -ببيركت،طُ،

(ّ)

سكؽ االكراؽ المالية في ميزاف الفقو االسالمي ،فياض عطية ،مصدر سابؽ.ُِٓ:،

ُُِْىػُِٗٗ -ـ.َُ:

(ْ)

تطكر الفكر االقتصادم ،مدحت القريشي ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع -عماف ،طُ َُُِـ:

ُٕٓ.
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املطهب انثاني
انسىق وضىابط انتجارة يف انفكر االساليي
اوالً :تعريف السوق
السكؽ  :معركؼ .ساؽ االبؿ كغيرىا يسكقيا سكقان كسياقا ،كىك سائؽ
كسكاؽ ،شدد لممبالغة(ُ).
ككرد لفظ (السكؽ) في السنة المشرفة كثي انر حتى خصص بعض اصحاب
الصحاح كالسنف بابان خاصان بالسكؽ ،بؿ ذكر البخارم اربعة ابكاب ليا ،ترجـ االكؿ:
باب ما ذكر في االسكؽ ،كاكرد فيو عدة آثار كاحاديث فذكر :قاؿ عبد الرحمف بف
عكؼ :لما قدمنا المدينة ،قمت :ىؿ مف سكؽ فيو تجارة؟ فقاؿ :سكؽ قينقاع ...كقاؿ
عمر :الياني الصفؽ باالسكاؽ ،كترجـ الثاني :باب كراىية السخب في االسكاؽ -
ام رفع الصكت بالخصاـ كترجـ ثالثان :باب االسكاؽ التي كانت في الجاىمية ،فتبايع
بيا الناس في االسالـ ،ثـ ركل عف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ( :كانت عكاظ
 ،كذك المجاز اسكاقان في الجاىمية ،فمما كاف االسالـ تأثمكا مف التجارة فييا فأنزؿ اهلل

ضتيـ ٍّمف عرفى و
ند
ات فىا ٍذ يك يركٍا المٌوى ًع ى
(لى ٍي ىس ىعمى ٍي يك ٍـ يجىن ه
ضالن ٍّمف رٍّب يك ٍـ فىًإ ىذا أىفى ٍ
اح أىف تىٍبتى يغكٍا فى ٍ
ٍ ىى
ًً ً
ٍّ
ً
يف)(ِ) قاؿ ابف بطاؿ:
ا ٍل ىم ٍش ىع ًر ا ٍل ىح ىراـ ىكا ٍذ يك يركهي ىك ىما ىى ىدا يك ٍـ ىكًاف يكنتيـ ٍّمف قىٍبمو لىم ىف الضآل ى
(ُ )

لساف العرب :لمحمد بف مكرـ بف عمي ،ابك الفضؿ ،جماؿ الديف ابف منظكر االنصارم

الركيفعي االفريقي (ت ُُٕىػ)  ،دار صادر  -بيركت ،الطبعة الثالثةُُْْ ،ىػُّٗٗ -ـ

(مادة سكؽ) ،َُ/ُٔٔ :ينظر  :مختار الصحاح :لزيف الديف ابك عبد اهلل محمد بف ابي بكر

بف عبد القادر الحنفي الرازم (ت ٔٔٔىػ) ،تحقيؽ :يكسؼ الشيخ محمد ،المكتبة العصرية -

الدار النمكذجية ،بيركت -صيدا ،الطبعة الخامسة َُِْ ،ىػُٗٗٗ -ـ :صُٕٓ.
(ِ)

سكرة البقرة  ،اآلية ُٖٗ.
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(فقو ىذه ا لترجمة اف مكاضع المعاصي كافعاؿ الجاىمية ال تمنع مف فعؿ الطاعة
فييا).
كاكرد رابعان ترجـ لو  :باب التجارة اياـ المكسـ ،كالبيع في اسكاؽ الجاىمية،
كاكرد فيو حديث ابف عباس السابؽ بمفظ( :كاف ذك المجاز ،كعكاظ متجر الناس في
الجاىمية(ُ).
كيمكف اف نستدؿ عمى مفيكـ السكؽ في النظاـ االقتصادم االسالمي مف انو
(اسـ لكؿ مكاف كقع فيو التبايع بيف مف يتعاطى البيع فال يختص الحكـ المذككر ما
لك كاف المعركؼ بالسكؽ بؿ يعمـ عمى مكاف يقع فيو التبايع) (ِ ) ،كىذا يعطينا
مفيكمان ابعد مف ككف السكؽ يتحدد بمكاف كانما يتحدد بنكع البيع كتركيج السمعة
كالتمكيف منيا مقابؿ ثمف معيف كىكذا.
تجمع المدرسة االقتصادية االسالمية عمى مبدأ ميـ في االسكاؽ كىك الجمع
بيف الممكية الفردية كالممكية الجماعية في تناسؽ معجز ال يخرمو نقص كمساكئ
كلذلؾ فالتطبيؽ الصحيح لمنظاـ االقتصادم االسالمي لـ يسبب لمبشرية ام ازمات
مالية عاصفة كما حدث في النظريات الغربية (الرأسمالية كاالشتراكية) عمى حد
سكاء.
(ُ)

(ّ)

شرح صحيح البخارل ألبف بطاؿ :ألبف بطاؿ ابك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ (ت

ْْٗىػ) ،تحقيؽ :ابك تميـ ياسر بف ابراىيـ ،دار النشر :مكتبة الرشد -السعكدية /الرياض،
الطبعة الثانيةُِّْ ،ىػََِّ -ـ (كتاب البيكع)ْ/ُّْ :
(ِ )

فتح البارم في صحيح البخارم ،احمد بف حجر العسقالني ،دار السالـ -الرياض ،كدار

الفيحاء دمشؽ ،طُُِّْ ( ،قَََِ-ـ).ّّْ/ْ : ،

(ّ)

اطركحة دكتكراه التنظيـ الفقيي كالتنظيـ القانكني لمسكؽ المالية االسالمية ،د .محمد االميف،

دار ابف حزـ ،طُُُّْ ،ىػَُُِ -ـ.َُٕ :
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كلمسكؽ اخالقيات كضكابط أسالمية:
ُ -مبدأ االمر بالعدؿ في الكيؿ كالميزاف:
يأمر االسالـ بالعدؿ عند التعامؿ في السكؽ ،كذلؾ عمى خالؼ بعض الممارسات
السيئة التي كانت تمارس في اسكاؽ مكة كغيرىا مف االمصار عند ظيكر االسالـ
يقكؿ اهلل تعالى :
كى ٍـ
كى ٍـ أىك كىزين ي
ىكالي ي
كالميزاف(ِ).

ً
ٍّ ً
يف إً ىذا ا ٍكتىاليكٍا ىعمىى الن ً
كف  ،ىكًا ىذا
اس ىي ٍستى ٍكفي ى
يف  ،الذ ى
(كٍي هؿ ل ٍم يمطىفٍّف ى
ى
ً
كف) (ُ ) كقد اىمؾ اهلل تعالى قكـ شعيب لبخسيـ الكيؿ
يي ٍخس ير ى

ِ -النيي عف اكؿ الربا :كتكعد آكميو بالعذاب االليـ.
ّ -الصدؽ في المعاممة :يكجو االسالـ المتعامميف في السكؽ الى التزاـ الصدؽ في
معامالتيـ ،مثؿ بياف البائع لعيكب السمعة متى كجدت فمك حدث مثال كاخفى البائع
عيبان في السمعة فيك اضافة الى ككنو شيئان يعاقب عميو االسالـ فيك يعطي المشترم
الحؽ في اعادة السمعة كفسخ البيع متى كاف العيب ينقص مف قيمة السمعة اك يحد
مف الغرض مف شرائيا(ّ).
ْ -النيي عف النجش لبيع السمعة ممف ال يريد شراءىا ليقع غيره فييا كعادة ما يتـ
النجش بالتكاطؤ بيف الناجش كالبائع فيشتركاف في االثـ.

(ُ)

سكرة المطففيف:آية ّ.ُ-

(ّ)

صفكة التفاسير ،لمحمد بف عمي الصابكني،د دار القرآف الكريـ ،بيركت.َّ/ِّٓ :

(ِ)

مدخؿ الفكر االقتصادم في االسالـ،د.سعيد سعد مرطاف ،مصدر سابؽ.ُِٔ-َُّ :،

الفقو عمى المذاىب االربعة ،لعبد الرحمف الجزيرم ،المكتبة التجارية البرل -القاىرة ،ط َُٕٗـ:

ُٖٗ.
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ٓ -النيي عف تمقي الكافديف ،نيى رسكؿ اهلل عف تمقي الكافديف بسمعيـ مف خارج
المدينة قبؿ اف يصمكا السكؽ كيحيطكا عممان باالسعار فعف عبد اهلل بف عمر قاؿ:
قاؿ رسكؿ اهلل (ال تمقكا السمع حتى تيبط الى السكؽ)(ُ).
ٔ -النيي عف بيع السمع قبؿ اكتماؿ حيازتيا:
فعف ابف عمر رضي اهلل عنيما اف رسكؿ اهلل قاؿ( :مف اشترل طعامان فال يبيعو
حتى يستكفيو ،قاؿ :ككنا نشترم الطعاـ مف الركباف جزافان فنيانا رسكؿ اهلل اف نبيعو
حتى ننقمو الى مكانو(ِ).
ٕ -النيي عف االحتكار كعف استغالؿ جيؿ اك حاجة المستيمؾ :يقكؿ النبي (مف
احتكر حكرة يريد اف يغالي بيا عمى المسمميف فيك خاطئ كقد برئت منو ذمة
اهلل)(ّ) ،كيقكؿ المصطفى في حديث آخر (الجالب في سكقنا كالمجاىد في سشبيؿ
اهلل ،كالمحتكر في سكقنا كالممحد في كتاب اهلل)(ْ).
ٖ -االمر بالسيكلة كالسماحة في الشراء كالبيع كالتقاضي.

(ُ)

صحيح البخارم ،ألبي عبد الو محمد بف اسماعيؿ البخارم بف بردزبو البخارم ،ط دار احياء

التراث العربي ،بيركت.

(ِ)

ركاه مسمـ  ،الجامع االصغر في احاديث البشير النذير ،لجالؿ الديف السيكطي ،دار الفكر -

بيركت ،طُ َُُْىػ ،ِ/ٓٓٓ :،كىك حديث حسف.

(ّ)
(ْ)

المصدر السابؽ نفسو ،حديث صحيحَُ/ٓٓٗ :

المصدر السابؽ نفسو :حديث صحيح مف البخارم كابف ماجو.
313

الفصل الرابع.............................مفهوم السوق وحماية المستهلك عند االمام علي ()
جج

فعف جابر اف رسكؿ اهلل

قاؿ ( رحـ اهلل عبدان سمحان اذا اشترل ،سمحان اذا

اقتضى)(ُ).
اما كيفية التعامؿ في السكؽ االسالمية فيككف كاالتي:
 ال يبيع احدكـ عمى بيع اخيو كال يسكـ عمى سكمو. تعس عبد الدينار كالدرىـ. خالؽ الناس بخمؽ حسف. الديف المعاممة. ال ضرر كال ضرار في االسالـ.كمما سبؽ يبدك كاضحان اف التراحـ كالتعاطؼ كالصدؽ كاالخالص كتحريـ
الغش كالربا كاالحتكار ىك مف االمكر االساسية ألسمكب التعامؿ

في السكؽ

االسالمية.التي تقكـ عمى اسس اخالقية كمعايير كتكجيات اسالمية في شكؿ اكامر
كنكاه اك ترغيب كترىيب لتحقيؽ النفع العاـ لممجتمع كالخاص لالفراد لنيؿ رضا اهلل
سبحانو.
كغاية ىذه االمكر ىك حماية المجتمع كتكفير السمع عف طريؽ التنافس البناء
الذم غايتو اشباع الحاجات الضركرية لنيؿ رضا اهلل سبحانو كثكابو.

(ُ)

سنف ابف ماجو ،ألبف ماجو  -كماجو اسـ ابيو يزيد -ابك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني (ت

ِّٕىػ) ،شعيب االرنؤكط -عادؿ مرشد محمد كامؿ قره بمؿ عبد الطيؼ حرز اهلل ،دار الرسالة

العالمية ،طَُُّْ ،ىػََِٗ -ـ.ُِّ:ّ :
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اما خصائص السكؽ االسالمية كالتجارة فييا يقدـ التعامؿ عمى اعتبارات
معينة ىي(ُ):
ُ -اف االفراد مسمطكف عمى امكاليـ فيـ احرار في تدبيرىا.
ِ -اف ىذه الحرية مطمقة مالـ تتجاكز حدان اك تيدر حقان.
ّ -اف ادكات التبادؿ مشركطة بالدقة المتناىية حتى بتحقيؽ التساكم بيف البدليف.
ْ -يفترض اف تككف سريرة المتبايعيف سميمة ألف اهلل ىك الرقيب عمييـ كىك يعمـ
خائنة االعيف كما تخفي الصدكر .كاف اعماليـ معركضة عمى الميزاف في يكـ ال
ريب فيو كالجزاء مف جنس العمؿ.
ٓ -اف النشاط االقتصادم عبادة اذا خمصت النية.
ٔ -اف التفقة في الديف الزـ في التجارة.
ٕ -عبء الدكلة في مراقبتيا لمسكؽ يقمؿ الى ادنى الحدكد اذا ما تبمكرت ىذه البنكد
في سمكؾ االفراد كعمى العكس مف ذلؾ يزداد دكرىا كمما غاب احدىا اك اكثر بنفس
القكة اك المدل مما يعني اف السيادة التامة لمعدؿ اك القسط فأف تحقؽ بو كنعمت كاذا
غاب ىذا التحقؽ كاف ل ازما عمى الدكلة اف ترفع ىذا الظمـ كالحيؼ كلك ادل الى
الحد مف حرية االفراد كيككف ذلؾ بالمقدار الذم يتحقؽ عنده التكازف قسطان كعدالن.

(ُ )

السياسة االقتصادية في اطار النظاـ االسالمي ،السكؽ كتككف االسعار في االقتصاد

االسالمي،د.عميبك عال ،مصدر سابؽ.ُِٓ-ُّٓ :،
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ثانياً :تعريف التجارة لغة واصطالحاً:
اكالن :تعريؼ التجارة لغة تجر ككذلؾ اتجر اتجا انر كجمع التاجر تجر كصاحب

كصحب ،باع كشرل(ُ).

اما في االصطالح فقد كردت ليا العديد مف التعريفات فقد عرفيا القدماء بعدة
تعريفات منيا:
ُ -عبارة عف شراء شيء ليباع بالربح(ِ).
ِ -تقميب لمماؿ لغرض الربح(ّ).
اما المعاصركف فقد عرفيا بعض اساتذة االقتصاد عمى انيا (شراء السمع مف
مناطؽ االنتاج كنقميا كعرضيا كبيعيا لممستيمكيف في االحياء السكنية ثـ اتسع
(ْ)

معناىا لتشمؿ البيع كالشراء)

كعرفيا غيرىـ بأنيا :لفظ لمعمكمية بحيث يشمؿ ام صكرة مف صكر التبادؿ،
سكاء كاف مقايضة اك نقدان كسكاء جرل بيف افراد اك مشركعات اك دكؿ)

(ٓ)

اما ضكابط التجارة فيي نفسيا ضكابط التعامؿ في السكؽ التي تـ االشارة الييا في
السكؽ.
(ُ)
(ِ )

ينظر :لساف العرب البف منظكر ٖٗ/ْ :مختار الصحاح لمرازم ،مصدر سابؽ :،صْٓ.
التعريفات :لالماـ عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني (ت ُٖٔىػ) ،تحقيؽ

ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ دار الكتب العممية بيركت ،الطبعة االكلى،
َُّْىػ ُّٖٗ-ـ:صّٓ.

(ّ)

التعريفات الفقيية :محمد عميـ االحساف المجددم البركتي ،الناشر :دار الكتب العممية (إعادة

صؼ لمطبعة القديمة في باكستاف َُْٕىػُٖٗٔ -ـ) ،الطبعة االكلىُِْْ ،ىػ-
ََِّـ:صِٓ.
(ْ )

العمؿ كالعماؿ كالميف في االسالـ :د .زيداف عبد الباقي -مكتبة كىبة -القاىرة -الطبعة

االكلى.ُٖٕٗ:ّٗ -
(ٓ )

البركة في فضؿ السعي كالحركة :ألبي عبد اهلل بف محمد بف عبد الرحمف الجبشي -دار

المعرفة لمطباعة كالنشر -بيركت َُٕٗ:صُْٗ.
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املطهب انثانث
آراء االياو ()يف يفهىو انسىق وضىابط انتجارة
حظيت التجارة كالسكؽ بأىمية كمكانة متميزة في فكر االماـ ( )كذلؾ
يبدك كاضحان مف خالؿ تكجيو االماـ لمسمكؾ االقتصادم لكالتو في كتبو كرسائمو
كمكاعظو كاقكالو.
فمفيكـ التجارة كاف لـ يؤثر عنو تعريفان لمتجارة بالمعنى االصطالحي اال انو
يمكف استنباط مفيكميا مف كالـ االماـ (.)
فالتجارة في فكر االماـ ()ترتكز عمى مبدأ الخالفة التي خكؿ اهلل فييا
االنساف في االمكاؿ لمصمحة الفرد كلمصمحة الجماعة بما يحدث تكازنان بيف
المصمحتيف بحيث ال تطغى احدىما عمى االخرل ،كتصديؽ ذلؾ قكؿ االماـ ()
(اذا جمعت الماؿ فأنت فيو ككيؿ لغيرؾ يسعد بو كتشقى أنت)(ُ).
ككذلؾ ما اكصاه االماـ ( )لمالؾ االشتر في العيد بالتجار خي انر كذلؾ،
ألنيـ ( ....اسباب لمنافع الناس) كمخكليف لمتصرؼ باالمكاؿ ،كمف قكؿ
االماـ( )ايضان ( تعرضكا لمتجارة فإنيا فييا غنى لكـ عما في ايدم الناس)(ِ).
اذف التجارة في نظر االماـ( :)ىي عبارة عف نشاط اقتصادم يقكـ بو
االنساف في تقميب البضائع كاالمكاؿ لكسب الربح كايراد المنفعة كذلؾ بحسب

(ُ)
(ِ)

غرر الحكـ كدرر الكمـ :لعبد الكاحد االمدم ،مصدر سابؽ.ُِٗ :،

مسند االماـ عمي :لمسيد حسف القبانجي ،مؤسسة االعممي ،طُُُِْ ،ىػَََِ -ـ.َُ/ٔ:
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مقتضيات تخكيمو في التصرؼ بالماؿ كىك تصديؽ قكؿ االماـ (( )إال حسبؾ
تككمؾ اف الترل لرزقؾ مجريان اال اهلل سبحانو)(ُ).
ككذا يمكف تعريؼ السكؽ بحسب منظكر االماـ ( )فيك بكؿ ما يتضمنو
مف تبادؿ اك نقؿ مف مكاف آخر ،كبيع كشراء فيك ال يعني المكاف الذم يككف ممتقى
لمبائع  ،كالمشترم فحسب ،كانما ىك ام معاممة في السكؽ اك خارج السكؽ عمى
سمعة اك خدمة كىذا مما يقر لو االقتصاد الحديث في تعريؼ السكؽ في االصطالح،
كىك ما نستكحيو كنستنبطو مف كالـ االماـ ( ..( )فإنيـ مكاد المنافع كاسباب
المرافؽ كجالبيا مف المباعد كالمطارح ،كحيث ال يمتئـ الناس لكضعيا ،)..ام ال
يمكف التئاـ الناس كاجتماعيـ في مكضع تمؾ االسكاؽ كاالماـ يقسـ التجارة عمى
نكعيف ىما:
النوع االول :التجارة الداخمية :كىي عمميات البيع كالشراء بيف افراد في البمد الكاحد
في االسكاؽ

(ِ )

كفي غير االسكاؽ كىك مضمكف قكؿ االماـ ( ...( )المقيـ

منيـ ...الى حيث يمتئـ الناس لمكاضعيا) .كقكلو ( )في بياف معايش الخمؽ في
ً
آم ينكٍا إً ىذا تى ىد ىاينتيـ بً ىد ٍي وف
حديث طكيؿ الى اف قاؿ ( )كأما كجو التجارة ى
(يا أُّىييىا الذ ى
يف ى
ىج وؿ ُّم ىس ًّمى)(ّ) فعرفيـ سبحانو كيؼ يشتركف المتاع في السفر كالحضر ككيؼ
إًلىى أ ى
يتجركف اف كاف ذلؾ مف اسباب المعاش)

(ْ)

فيشترم المتاع في الحضر دليؿ التجارة

الداخمية ايضان.

(ُ)

غرر الحكـ كدرر الكمـ :لعبد الكاحد االمدم ،مصدر سابؽ.َّٓ :،

(ِ)

مسند االماـ عمي ،لمسيد حسف القبانجي ،مصدر سابؽ.ُِ/ٔ :،

(ْ)

مسند االماـ عمي /لمسيد حسف القبانجي ،مصدر سابؽ.ُٔ/ٔ :،

(ّ)

سكرة البقرة ،مف اآلية ِِٖ.
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النوع الثاني :التجارة الخارجية :كىي عبارة عف عممية التبادؿ التجارم في السمع
كالخدمات كغيرىا مف عناصر االنتاج بيدؼ تحقيؽ منافع متبادلة ألطراؼ
التبادؿ(ُ) ،كىي متمثمة عند االماـ في قكلو (( )كالمضطرب اك حيث ال يمتئـ
الناس لمكاضعيا ك يجترئكف عمييا) كمضمف قكلو ( ( )ما اجمؿ الطمب مف
ركب البحر لمتجارة) (ِ ) ،ام طمب التجارة مف خارج بالده كذلؾ

لما ليا مف

اىمية(ّ):
ُ -التخمص مف الفائض عف السكؽ المحمية كبالتالي تمبية الحاجات غير المتكفرة
كىك معنى قكلو (( )فأنو مكاد المكاد المنافع ...كجالبيا مف المباعد كالمطارح في
برؾ كبحرؾ).
ِ -جمب العممة الصعبة كبالتالي تسكية ميزاف المدفكعات.
ّ -جمب التكنكلكجيا كتطبيؽ القيـ الدكلية عمى االنتاج المحمي كىك مضمكف قكؿ
االماـ( ( )مكاد المنافع )...بكؿ ما تعنيو المنافع المادية كالمعرفية ،كجمبيا مف
خارج البالد ،كاضح في (كجالبيا مف المباعد كالمطارح )..كيؤكد حثو ( )عمى
العمؿ المقركف بالعمـ كمنو العمؿ التجارم خير مف العمؿ غير المقركف بالعمـ بما
فيو متابعة التطكر التكنكلكجي ،كضركرة متابعة العمكـ التكنكلكجية كالمعرفية في
جالء في قكلو (العمـ ضالة المؤمف فخذكه كلك مف ايدم
التجارة تبدك اكثر
ن

المشركيف) (ْ ) ،فالمؤكد اف المشرؾ ليس لديو عمكـ دينية خاصة بعمكـ الديف
(ُ )

بحث حكؿ التجارة الخارجية :لمكسى صطيؼ نشر في مكقع منتى الماؿ كاالعماؿ في

ُٔ.ََِٔ/ٗ/

(ِ)

مسند االماـ عمي ،لمسيد حسف القبانجي ،مصدر سابؽ.ُِ/ٔ :،

(ْ)

المعجـ المكضكعي لنيجالبالغة ،اكيس كريـ ،مجمع البحكث االسالمية -مشيد ،طذْٗٗ.

(ّ)

مقاؿ اىمية التجارة الخارجية ،سامي مسكؽ ،مقاؿ منشكر في منتدل البابة.ََِٗ/َُ/َُ :
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االسالمي بؿ أف مضمكف ما اشار اليو االماـ ( )في ىذا القكؿ ىي العمكـ
المعرفية كالتكنكلكجية مع خصكصية العمكـ الدينية لتنظيـ الحياة عمى كفؽ ما
تقتضيو االمكر كتطكر ما يصؿ اليو العمـ الدنيكم(ُ).
فالتبادؿ المعرفي في التجارة الدكلية مف الضركرات ،لدكاـ ركاج التجارة
كفاعميتيا في دعـ كاستدامة الدكرة االقتصادية كالتنمكية كالمحاؽ بركب التطكر
التجارم كىك ما اكد عميو االماـ ( )في مناسبة اخرل ((كالعمـ ييتؼ بالعمؿ مف
ضمنيا العمؿ التجارم) فإف اجابو كاال ارتحؿ عنو))(ِ)،كىك دليؿ عمى مكانة العمـ
كالتطكر المعرفي كالتكنكلكجي في نظر االماـ ( )لمستقبؿ المجتمعات كذلؾ
لتحقيؽ استقرار حياتيـ كتحقيؽ االمف الغذائي كالصناعي كاستقرار المخزكف السمعي
لمستكل االماف في اشباع الحاجات كما يرتبط بو بالتنمية المستدامة،

(ّ)

كما مضمكف

خير مف الماؿ ،فالعمـ يحرسؾ ،كانت تحرس الماؿ ،كالماؿ تنقصو النفقة،
(العمـ ه
كالعمـ يزكك عمى االنفاؽ كصنيع الماؿ يزكؿ بزكالو)(ْ) .اال مؤشر لؤلقتصاد المعرفي

كرأس الماؿ المعرفي كالعممي يعده االماـ ( )في طميعة مؤشرات التنمية
المستدامة كفاعميتيا في زىك االسكاؽ بالسمع المتطكرة النافعة لالنساف كتنمية كأحداث
تطابؽ كتكازف بيف اشباع حاجات االنساف كتطكر التجارة كذلؾ ،لتحقيؽ االمف
االقتصادم كىي حقيقة يؤكدىا االماـ ( )في قكلو (اال اف عامؿ لنفسو قبؿ بؤسو

(ُ)

عمـ االقتصاد في نيج البالغة ،ىاشـ حسيف ناصر المحنؾ ،مصدر سابؽ.َُِ :،

(ِ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،د.صبحي الصالح،ط دار الكتاب المبناني ،مصدر سابؽ.ِٓٔ :،

(ْ)

نيج البالغة لالماـ عمي،د .صبحي الصالح،ط دار الكتاب المبناني.ْٗٔ :

(ّ)

عمـ االقتصاد في نيج البالغة ،ىاشـ حسيف ناصر المحنؾ ،مصدر سابؽ.َُِ :،
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اال كانكـ في إياـ امؿ مف كرائو اجؿ فمف ضمف عمؿ في اياـ اممو قبؿ حضكر اجمو
فقد نفعو عممو كلـ يضره اجمو ،كمف قصر في اياـ اممو قبؿ حضكر اجمو فقد خسر
عممو كضره اجمو)(ُ).
فيناؾ يكـ تزىك فيو األعماؿ كالمشاريع كتتكسع الرفاىية االقتصادية كيرتفع
مستكل دخؿ الفرد كالدخؿ الكطني اك القكمي كترتفع القدرة الشرائية كاالستثمارية
فيككف ىناؾ فائض لمدخكؿ ((كىك معنى قكؿ االماـ ( )العلم يزكوا والمال
تنقصه النفقة) االدخار))

(ِ )

كىذا مراده دعـ االقتصاد ككؿ المشاريع االنتاجية

كالسمعية كالخدمية كتكفير فرص العمؿ لكؿ المؤىالت االبداعية الكطنية كبذلؾ
تتطكر كتنمك المكارد البشرية مع قدراتيا كىك عامؿ ميـ في تطكر السمع الكطنية
كالصناعة االلكتركنية.
ْ -االستفادة مف االسعار المنخفضة لبعض السمع في السكؽ الدكلية لتعكيض السمع
المحمية ذات التكاليؼ المرتفعة.
ٓ -تحقيؽ التكامؿ االقتصادم بيف الدكؿ
كقد تمت االشارة مسبق نا الى كقكع التجارة ضمف برنامج االماـ التنمكم بما
يضمف انتقاؿ الثركة بيف افراد المجتمع لما فيو خير كسعادة الجميع ،لذا مف الطبيعي
اف يضع االماـ مف خالؿ منظكره عدة ضكابط تجيز اك تحظر بعض االنشطة
االقتصادية احيانان اك تضيؽ اك تكسع قنكات بعضيا احياناى اخرل فيك يحث المكمؼ
لمعيشة نفسو لضماف مف يجب عميو معيشتيـ كالزكجة كاالكالد كاالقارب كالكالديف

(ُ)
(ِ)

نيج البالغة لالماـ عمي،د .صبحي الصالح ،ط دار الكتاب المبناني،مصدر سابؽ.ْٗٔ: ،
عمـ االقتصاد في نيج البالغة ،ىاشـ حسيف ناصر المحنؾ ،مصدر سابؽ.َِّ :،
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في قكلو (( )ألكتساب مف الحالؿ جياد كانفاقؾ عمى عيالؾ كاقاربؾ صدقة
كلدرىـ حالؿ مف تجارة افضؿ مف عشرة حالؿ مف غيره)(ُ).
ضوابط التجارة:
اكالن :كجكب تعمـ االحكاـ الشرعية الخاصة بالتجارة كاحكاـ البيع كالشراء :فيجب عمى
التاجر المسمـ اف يتعمـ احكاـ البيع كالشراء كما يتعمؽ بالربا حتى يتجنبو كنحك ذلؾ
مف االحكاـ االساسية كىذا ما اكد عميو كتبناه االماـ ( )كتصديؽ ذلؾ قكلو
(( )مف اتجر بغير فقو فقد ارتطـ في الربا ثـ ارتطـ) ،قاؿ ككاف امير المؤمنيف
يقكؿ :ال يقعدف في السكؽ اال مف يعقؿ الشراء كالبيع(ِ) ،كلو قكؿ آخر عف التفقة في
احكاـ التجارة في مناسبة اخرل كىك عمى المنبر في معشر التجار ((الفقو ثـ
المتجر -الفقو ثـ المتجر -كاهلل لمربا في ىذه االمة دبيب اخفى مف دبيب النمؿ
عمى الصف ا ،شكبكا ايمانكـ بالصدقة ،التاجر فاجر ،كالفاجر في النار ،اال مف اخذ
الحؽ كاعطى الحؽ))(ّ).
كألىمية التفقة بأحكاـ التجارة نراه يؤكد (الفقو ثـ المتجر ثـ المتجر)
ثانيان :اف يككف كسب التجارة مف الحالؿ ،كدليمو الحديث الذم تـ االشارة اليو مسبقان
كىك (كلدرىـ حالؿ )...كركم عف االماـ في مناسبة اخرل اف رجالن قاؿ :يا امير
المؤمنيف اني اريد التجارة ،قاؿ أفقيت في ديف اهلل؟ قاؿ :يككف بعد ذلؾ ،قاؿ :كيحؾ
الفقو ثـ المتجر فإنو مف باع كاشترل كلـ يسأؿ عف حراـ أـ حالؿ ارتطـ في الربا ثـ
(ُ)
(ِ )

مسند االماـ عمي ،السيد حسف القبانجي ،مصدر سابؽ.َُ/ٔ ،
الجامع لمكتب االربعة ،لمشيخ ماجر ناصر الزبيدم ،دار المحجة البيضاء ،بيركت ،طُ،

ُّْٓىػَُِْ -ـ :مج ّ.ٖ/

(ّ)

المصدر السابؽ نفسو (مف ال يحضره الفقيو ،جّ/حّّّٕ/بُٔ ،مج ّ.ٖ/
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ارتطـ) (ُ )،ام كيتخبط بالحراـ كىك يؤكد التفقو ليضمف معرفة كسب الحالؿ ،بؿ
كصؼ كسب الحالؿ بالجياد ،ألف المؤمف يجيد نفسو في سبيؿ الكصكؿ الى
الحالؿ فيقكؿ (االكتساب مف الحالؿ جياد)..
ثالثاً :منع االحتكار:
كقد أمر كاليو ماؾ االشتر في العيد بمنع االحتكار بقكلو (( )فأمنع مف
االحتكار فأف رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كعمى آلو كسمـ) منع منو)

(ِ)

كاالحتكار ىك

شكؿ مف مف اشكاؿ ما خمفتو حرية المنتج كالبائع كمف مؤدياتو السيطرة عمى ممكية
االنتاج اك عناصر االنتاج كالتحكيـ بممتمكات الشعكب كمستقبميـ كالسيطرة عمى
تحركاتيـ في مجاؿ امتالؾ الحريات كالتعبير عف آرائيـ بال قيكد(ّ).
ككضح االماـ ( )في مضمكف قكلو (أف كثير منيـ ضيقان فاحشان كشحان
قبيحان كاحتكار لممنافع تحكمان في البياعات كذلؾ باب مضرة لمعامة عيب عمى الكالة)
مخاطر االحتكار التي مف مسبباتيا منع االماـ ( )منو كىي(ْ):
ُ -يؤدم الى تمؼ الفائض مف السمع كتقميص الخدمات ،لرفع مستكل االسعار كىك
سبيؿ تبعية الدكؿ كالمجتمعات.
ِ -قد يؤدم الى السمكؾ االحتكارم الى ارتكاب الجرائـ بمختمؼ اشكاليا.

(ُ)

مسند االماـ عمي ،السيد حسف القبانجي ،مصدر سابؽ.ُٔ/ٔ:،

(ِ)

شرح نيج البالغة :ألبف ابي الحديد،ط االعممي ،مصدر سابؽ :،مج ٗ.َٔ/ُٕ/

(ْ)

ينظر :عمـ االقتصاد في نيج البالغة (بتصرؼ) ىاشـ حسيف ناصر المحنؾ ،مصدر سابؽ.

(ّ)

عمـ االقتصاد في نيج البالغة ،ىاشـ حسف ناصر المحنؾ ،مصدر س
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ّ -تيديد االقتصاد كتيديد استقرار دخؿ الفرد كالدخؿ الكطني كتيديد اشباع
حاجاتيـ.
ْ -تركيز رؤكس االمكاؿ بأيد افراد كشركات اك دكؿ فيبقى الفقير بفقره ،كالغني
يكسب الحراـ.
ٓ -مف آثاره احداث ارباؾ لدل المستيمؾ  ،كالبائع كالمشترم ،اك الكسيط ،اك المنتج
كالسكؽ كما ينجر عمى فقدانو ثقة المعنييف بالسكؽ الكطنية كىنا تبرز اىمية الكعي
كالثقافة التخصصية التي تكاكب خطكرة االحتكار لالنشطة المتنكعة كالعمميات
االنتاجية التي ترفع مف مستكل االنتاج كجكدتو كفي النياية تككف داعمة حيكية
لمتنمية االقتصادية ال تقؿ اىمية عف االنتاج ،لالسراع في كتيرة كعجمة االقتصاد بما
فيو رفع مستكل الدخؿ كالمجتمع كىذا ما اىتـ بو االماـ ( )في منيجو الفاعؿ
كالمنتج.
فمعرفة كيؼ يحصؿ عمى االمكاؿ بالصكرة المشركعة كايف ينفقيا سكاء أكاف
االنفاؽ عمى المستكل االستيالكي اـ االنفاؽ االنتاجي اك االستثمارم؟ كمتى ينفقيا
لتحقيؽ االىداؼ المرسكمة؟ كماذا ينفؽ؟ مع مراعاة كؿ القيـ كاألخالؽ االنسانية
التي تحمؿ المجتمع الى اعمى مستكيات الحضارة الحقيقية(ُ).

(ُ )

ينظر :عمـ االقتصاد في نيج البالغة (بتصرؼ) ىاشـ حسيف ناصر المحنؾ ،مصدر

سابؽ.ِٔ :،
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رابعاً :منع الغش في التجارة والبيع وامر بالصدق:
فقد ركم عف الصدكؽ بأسناده عف امير المؤمنيف قاؿ :المؤمف ال يغش اخاه
كال يخكنو كال يخذلو كال يتيمو(ُ).
فمنظكر االماـ في منع الغش يتسع ليشمؿ منع المؤمف كغير المؤمف بقكلو
(اخاه المؤمف) فاالخكة ال تقتصر عمى المسمميف فقط انما ىي تشتمؿ كؿ بني
االنساف (إما اخ لؾ في الديف ،اك نظير لؾ في الخمؽ)(ِ).
كما كامر بالصدؽ في التعامؿ في قكلو (( )اذا اممقتـ فتاجركا اهلل
بالصدؽ)(ّ) ،فقد جعؿ االماـ ( )رأس ماؿ المفمس الذم افتقر الصدؽ ،فبالصدؽ
يستطيع مشاركة الناس بأمكاليـ.
كمنع مف مضاميف الغش كالمكر كالخديعة في ام عمؿ كمف ضمنو العمؿ
التجارم فقاؿ (( )لكال اف المكر كالخديعة في النار لكنت امكر العرب)(ْ).
خامساً :عدم جواز التسعير في السمع.
فعممية البناء تتمثؿ بحماية االقتصاد بكؿ ابعاده بما في ذلؾ االسكاؽ كغيرىا
ليككف ىذا المنع شامالن لكؿ الحمقات االقتصادية التي تتأثر باحتكار السمع كالخدمات
لمتحكـ باالسعار كدليمو كما تمت االشارة اليو مسبقان (فأمنع مف االحتكار فأف رسكؿ
اهلل منع منو) كىك ضابط لمتجارة يتبناه االماـ بخمؽ منظكمة اقتصادية تجارية قائمة

(ُ)

مسند االماـ عمي ،حسف القبانجي ،مصدر سابؽ.ِْْ/َُ:،

(ِ)

نيج البالغة لالماـ عي ،مؤسسة انصاريات /مصدر سابؽ.ََُٓ ،

(ْ)

مسند االماـ عمي ،حسف القبانجي ،مصدر سابؽ.ِْْ/ُ :،

(ّ)

المصدر السابؽ نفسو.ٓٗٓ :
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عمى التكازف المتسـ باالخالؽ كاالنسانية كالعدالة ،أليقاؼ ام نكع مف انكاع االحتكار
سكاء بالسعر اك بمسؾ البياعات كدليمو قكؿ االماـ (( )كليكف البيع بيعان سمحان
بمكازيف عدؿ كاسعار ال تجحؼ بالفريقيف مف البائع كالمبتاع )(ُ) ،فقد سئؿ االماـ
جعفر بف محمد ( )عف التسعير فقاؿ( :ما سعر امير المؤمنيف عمى احد كلكف
مف نقص عف بيع الناس قيؿ لو بع كما يبع الناس كاال فأرفع مف السكؽ)(ِ) .كجاء
ىنا المنع ليس مف التسعير فقط بؿ المنع مف البيع بسعر اقؿ مف السعر المعتاد
لمسمعة في السكؽ كي ال يضر كؿ مف البائع كالمشترم كذلؾ تبعان لمراعاة تطبيؽ
العدالة االسالمية.
كركم عنو (( )ككؿ حكرة تضر الناس كتغمي السعر فال خير فييا)

(ّ )

مما يعني اف عمى التاجر االلتزاـ بأخالؽ السكؽ فال يتحكـ في االسعار كيعرض
اآلخريف مف تجار كمستيمكيف لممضرة كمما سبؽ يبدك كاضحان اف فكر االماـ في
منع الغش كالتسعير بما لو

مف تأثيرات سمبية في تحقيؽ اضطراب الكضع

االقتصادم.
كبذلؾ يتكفر االمف االجتماعي كاالقتصادم المبني عمى الكعي بضركرة
عقكبة المحتكر (فمف قارؼ حكره بعد نييؾ اياه فنكؿ بو كعاقبو مف غير اسراؼ
كىنا العقكبة التي امر بيا الكالة ال تخمك مف ابعادىا مف االنسانية بقكلو (مف غير
اسراؼ) كاالبتعاد عف العقكبة االنتقامية كما تكلده مف ردكد افعاؿ مف المعاقب
كمؤدياتو في انحراؼ السمكؾ االقتصادم كانسيابية حمقات الدكرة االقتصادية بما فييا
(ُ)

شرح نيج البالغة ألبف ابي الحديد :مج ُٕ.ُٔ/

(ِ )

المغني :ألبي محمد عبد اهلل بف احمد بف محمد بف قدامة المقدسي ،دار الكتب العممية-

(ّ)

مسند االماـ عمي ،لمسيد حسف القبانجي ،مصدر سابؽ.َِ/ٔ :،

بيركت -لبناف،طُُِٗٗ ،ـ.َْ/ْ :،
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السكؽ كتعكير مياـ الدكلة ككؿ ذلؾ البناء النفسي جاء ليصب في مصمحة حماية
المستيمؾ كلمنتج كىذا يعني ضركرة تدخؿ الدكلة في تعديؿ االنحراؼ في السمكؾ
االقتصادم لالفراد كالجماعات.
سادساً :عدم جواز اليمين في البيع والشراء
فقد ركم عف االماـ ( )قكلو (يا معشر التجار اياكـ كاليميف الفاجرة فإنيا
تنفؽ السمعة كتمحؽ البركة)(ُ) ،فمؤديات اليميف الفاجرة في نظر االماـ ( )زكاؿ
النماء رغـ استيالؾ السمع كبيعيا ذلؾ ،ألف سبب ىذه االيماف اما لكجكد عيب اك
تمؼ في السمعة اك ألخفاء ثمف التكمفة الحقيقية لمسمع.
سابعاً :المنافسة العادلة
كالمنافسة التي يدعك االماـ ليا اف يككف التنافس مبنيان عمى االبداع كمنطمقاتو
االساسية اخالقية كانسانية كاالماـ( )يبيف انكاع المنافسة كما يجكز منيا كما
يحذر منيا كاخالقياتيا فأما انكاعيا فيي:
ُ -المنافسة المشركعة :كىي التي تنتج السمكؾ االقتصادم اال بداعي المبتكر الذم
ييدؼ الى تحقيؽ التنمية المستدامة المنضبطة بضكابط اخالقية انسانية كىك ما يبدك
كاضحان في مضمكف حديث طكيؿ لالماـ ( )يصؼ فيو اخ لو ببعض السمككيات
ال
االخالقية التي يككف فييا االبتعاد عف المنافسة السمبية يبدأ مف ذات االنساف ممث ن
ارقى سمككان لالستيالؾ التنافسي الذم يبعد االنساف عف ممذات الدنيا كحراميا كيضع
امامنا االماـ ( )منظكمة مف االخالؽ الفكرية لمقدرات ذات السمكؾ القكيـ بقكلو
(فعميكـ بيذه الخالئؽ فالزمكىا كتنافسكا فييا فإف لـ تستطيعكا فأعممكا اف اخذ القميؿ
(ُ)مسند االماـ عمي ،لمسيد حسف القبانجي ،مصدر سابؽ.ٖٔ-ٖٓ/ٔ:،
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خير مف ترؾ الكثير) كىك ( )يقكؿ(كاف لي اخ في اهلل  ...ككاف خارجان مف
سمطاف بطنو فال يشتيي ما ال يجد كال يكثر اف كجد ككاف اكثر دىره صامتان كال
يقكؿ ما ال يفعؿ  ...فإف قاؿ بدأ القائميف كنفع غميؿ السائميف  ..كاف ال يمكـ احدان
عمى ما ال يجد العذر مثمو حتى يسمع اعتذاره  ..ككاف يفعؿ ما يقكؿ كال يقكؿ ما ال
يفعؿ  ..ككاف اذا بدىو امراف نظر الى اييما اقرب الى اليكل فخالفو ،فعميكـ بيذه
الخالئؽ فألزمكىا كتنافسكا فإف لـ تستطيعكا فأعممكا اف اخذ القميؿ خير مف ترؾ
الكثير)(ُ).
ِ -المنافسة غير المشركعة:
كىك تنافس يحذرنا االماـ ( )منو ،ألنو تنافس غير منتج كمدمر كعاقبتو
كمؤدياتو ىك التخبط كالظمـ كالصراع السمبي حيث يقكؿ ( ...فال تنافسكا في عز
الدنيا كفخرىا كال تحتجكا بزينتيا كنعيميا كال تجزعكا مف ضرائيا كبؤسيا فإف عزىا
كفخرىا الى انقطاع كاف زينتيا كنعيميا الى زكاؿ كضرائيا كيؤسيا الى نفاذ ككؿ مدة
فييا الى انتياء ككؿ حي فييا الى فناء)(ِ).
كيتضمف ىذا النص الجانب االقتصادم  -االجتماعي كمنو البعد كالمنظكمة
االستيالكية -االستثمارية كالمقترف بالجانب النفسي آللية السكؽ المتمثمة بالعرض
(في عز الدنيا كفخرىا) كما يقابمو مف الطمب كمخاطر السكؽ عمى االنجرار
كاالنغماس في الرفاىية المنحرفة اك الزائفة(ّ).

(ُ)

شرح نيج البالغة ألبف ابي الحديدف مصدر سابؽ ،دار االعممي.َُٗ/َُُٖٗ :،

(ّ)

عمـ االقتصاد ،نيج البالغة ،ىاشـ حسيف ناصر المحنؾ ،مصدر سابؽ.ّٗ-ِٗ :،

(ِ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،د .صبحي الصالح،د دار الكتاب المبناني ،مصدر سابؽ.ُْْ :،
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لذا يمنع كيحذر العجب بزينة الدنيا ،ألنو الى انقطاع كزكاؿ ،كاف التنافس مف
ىذا النكع تدميرم بعيد عف العمـ كبناء الحضارات ،ألنو الى نفاذ كانتياء كفناء ،لذا
يقكؿ ال تجزعكا كانطمقكا الى التنافس المشركع المشركط باالنسانية كاالخالؽ.
كيحذرنا مف التنافس غير المشركع ،ألف الطمع لمحصكؿ عمى األرياح فيو يتعاظـ
كمؤدياتو ىدر لمطاقة البشرية كالمادية كمضمكف ذلؾ جميان في قكلو(( )أف الطمع
مكرد غير مصدر ،كضامف غير كفي كربما سرؽ شارب الماء قبؿ ريو ككمما عظـ
قدر الشيء المتنافس فيو عظمت الرزية لفقده االماني تعمي أعيف البصائر كالحظ
يأتي مف ال يأتيو)(ُ).
السبب الرئيس لمتنافس الحصكؿ عمى االرباح بأم كسيمة كانت كاف كاف
التنافس مؤداه االرباح الطائمة اال اف فمسفة تحذير االماـ ( )مف ىذا النكع مف
التنافس ىك حصكؿ االمف الفكرم كالسمككي النفسي مف ضعؼ زكاؿ الشرعية ألنو
(كمما عظـ قدر الشيء المتنافس فيو عظمت الرزية لفقده كيؤدم الى عدـ اشباع
الحاجات لغياب الكعي بضركرة التنافس االبداعي المنتج ،ألف طمع المتنافس ال يرل
سكل الحصكؿ عمى الربح.
ٗ -التحمي ببعض االخالؽ:
اف التحمي ببعض االخالؽ في نظر االماـ ( )يؤدم الى استم اررية
التجارة كالنماء فييا كاستمرار التنمية المستدامة التي تعـ عمى الفرد كالمجتمع ككؿ
فيك يقكؿ ( ( )خذ مف الدنيا ما اتاؾ كتكؿ عما يتكلى عنؾ فأذا انت لـ تفعؿ
فأجمؿ مف الطمب)(ِ) ،كقكلو (طكبى لمف ذؿ نفسو كطاب كسبو كصمحت سريرتو
(ُ)
(ِ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،د .صبحي الصالح ،ط دار الكتاب البناني.ِْٓ :،

مسند االماـ عمي ،السيد حسف القبانجي/ٔ:،
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كحسنت خميقتو ،كانفؽ الفضؿ مف مالو كامسؾ الفضؿ مف لسانو كعزؿ عف الناس
شره)(ُ).كقكلو (التكدد الى الناس نصؼ العقؿ كالرفؽ نصؼ العيش كما عاؿ امرء
في اقتصاد)(ِ) ،كقكلو ايضان (ال ماؿ اعكد مف العقؿ كال كحدة اكحش مف العجب ،كال
عقؿ كالتدبير كال كرـ كالتقكل كال قريف كحسف الخمؽ ،كال تجارة كالعمؿ الصالح ،كال
ربح كالثكاب.)ّ()..
(اف اهلل يحب المحترؼ االميف) (ْ ) ،كقكلو (كؿ الغنى في القناعة
كالرضا)(ٓ)،كقكلو (مف اجمؿ في الطمب اتاه رزقو مف حيث ال يحتسب)(ٔ) ،كقكلو (ال
تجاىد الطمب جياد الغالب كال تتكؿ عمى القدر اتكاؿ المستسمـ)(ٕ) ،كقكلو (مف عمؿ
بالعدؿ فمف دكنو رزؽ بالعدؿ ممف فكقو) (ٖ ) ،كقكلو (قميؿ يدكـ خير مف كثير
منقطع)(ٗ) ،،كقكلو ( يا معشر التجار خذكا الحؽ كاعطكا الحؽ تسممكا)(َُ) ،كقكلو
(قميؿ يحمد مغبتو خير مف كثير يضر عاقبتو)(ُُ) ،كقكلو (حسف العمؿ خير ذخر

(ُ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ّٕ:،

(ّ)

نيج البالغة ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ُٕٓ :،

(ٓ)

غرر الحكـ كدرر الكمـ ،لعبد الكاحد االمادم ،مصدر سابؽ.َٖٓ ،

(ِ)

(ْ)

مسند االماـ عمي ،السيد حسف القبانجي/ٔ :،

كسائؿ الشيعة ،لمسيد محمد بف الحسف الحر العاممي ،مصدر سابؽ.ِّٖ :،

(ٔ )

شرح نيج البالغة ألبف ابي الحديد ،ط مؤسسة االعممي ،مصدر سابؽ :،مجَُ:

ََِ.ْْٔ/

(ٕ)

المصدر السابؽ نفسو،مج.ّْٔ/ََِ ،

(ٗ)

غرر الحكـ كدرر الكمـ ،لعبد الكاحد االمدم /مصدر سابؽ.ْٖٗ :،

(ٖ)

المصدر السابؽ نفسو.

(َُ)
(ُُ)

مسند االماـ عمي ،لمسيد حسف القبانجي ،مصدر سابؽ.ُٓ/ٔ:،

غرر الحكـ كدرر الكمـ ،لعبد الكاحد اآلمدم ،مصدر سابؽ.ْٖٗ:،
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كافضؿ عدة) (ُ ) ،ككاف يقكؿ في احدل جكالتو في احدل اسكاؽ الككفة يقكؿ (يا
معشر التجار اتقكا اهلل كاحسنكا مبايعتكـ يغفر اهلل لنا كلكـ)(ِ) ،كغيرىا الكثير الكثير
الكثير مف التعميمات كالحكـ التي ال يسع البحث اجماليا.
كىكذا يضع االماـ ( )ضابط لمتجارة ضمف اطار منظكمة مف االخالؽ
كالتسامح بدءان بالقناعة كطيب الكسب كأصالح السريرة كالتذلؿ في منع االستغالؿ
كالتكدد كالتمطؼ في البيع كالشراء كجعؿ الغاية مف التجارة ىك كسب رضا اهلل كثكابو
بقصد العمارة في االرض مع االستفادة مف االحت ارؼ التكنكلكجي المصحكب باالمانة
كالقناعة كالرضا بقناعة التككؿ كطمأنينة الطمب ضمف حدكد العدؿ كالرضا بالقميؿ،
ألستمرار درر الرزؽ كالربح بعاقبة كمآؿ محمكد السيرة كذلؾ بأنتاج السمع النافعة
لمبشرية غير الضارة كالزىد عف الربح االكثر في صنع السمع الضارة فحسف العمؿ
مف كسب الحالؿ كالرضا بالقميؿ مع حسف التعامؿ يككف ذخيرة تعكد عمى التاجر في
المنظكر المستقبمي بالنفع في الدنيا كاآلخرة كيككف ضامف الستقرار كديمكمة النمك
التجارم ضمف فمسفة االماـ (.)
اما في اقتصاد السكؽ فكاف لالماـ ( )فيو فمسفتو الخاصة المتمثمة
باعطاء الحرية الكاممة لمفرد بأف يقكـ بأم نشاط اقتصادم مشركع مشركطان بشرط
عدـ التعدم عمى حقكؽ اآلخريف كمع حؽ الدكلة في التدخؿ لتعديؿ االنحراؼ
السمككي االقتصادم لدل االفراد مف خالؿ المراقبة كالتكجيو كضبط عممية العرض
كالطمب ضمف مقاييس االحكاـ الشرعية كبيذا ينتزع مفيكـ التسمط كالتحكـ
كاالستغالؿ كاالحتكار لدل التجار حيث يعد التداكؿ جزءان مف عممية االنتاج في قكؿ
(ُ)غرر الحكـ كدرر الكمـ ،لعبد الكاحد اآلمدم ،المصدر السابؽ.ّْٓ:
(ِ)

مسند االماـ عمي ،لمسيد حسف القبانجي ،مصدر سابؽ.َِ/ٗ:،
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االماـ ( ...( )فأنيـ مكارد المنافع) فالمنفعة التي انيطت بالتجارة كالصناعة ىي
نكع مف االنتاج ال نتيجة لنقؿ الممكية(ُ) ،كألىتماـ االماـ ( )بأنسيابية كفاعمية
الحركة االقتصادية لضماف تحقيؽ اشباع الحاجات كتحقيؽ االمف الغذائي
كاالقتصادم لتحقيؽ رفاىية المجتمع ،كاف االماـ ( )يطكؼ في اسكاؽ الككفة
اضافة الى الجياز الرقابي الذم شكمو ألداء ىذه الكظيفة

(ِ)

 ،فكاف يطكؼ بأسكاؽ

الككفة سكقان سكقان كمعو الدرة عمى عاتقو ككاف ليا طرفاف كيقؼ في السكؽ فينادم يا
معشر التجار كيأخذ بتقديـ النصح ليـ ككانكا يمسككف أيدييـ كيصغكف بآذانيـ
كيرمقكنو بأعينيـ حتى اذا فرغ مف كالمو قالكا (السمع كالطاعة يا امير المؤمنيف)(ّ).
كقد سمعو ابي مطر رجؿ مف اىؿ البصرة في كسط السكؽ كىك يقكؿ (يا
معشر التجار اياكـ كاليميف الفاجرة فإنيا تنفؽ السمعة كتمحؽ البركة) (ْ ).كلو في
االقتصاد اقكاؿ منيا(ٓ) ( ،االقتصاد ينمي اليسير) (االقتصاد نصؼ المؤكنة)( ،لف
ييمؾ مف اقتصد)( ،ما عاؿ مف اقتصد)(ٔ).
(كمف اقتصد في الغنى كالفقر فقد استعد لنكائب الدىر) (ٕ )( ،مف صحب
االقتصاد كدامت صحبة الغنى لو كجبر االقتصاد فقره كخممو)(ٖ)( ،لممسرؼ ثالث
(ُ)

اقتصادنا ،لمسيد محمد باقر الصدر ،مصدر سابؽ.َُ/ْ:،

(ِ)

االماـ عمي كالسمطات الثالث ،محسف الباقرم ،مصدر سابؽ.ّْْ :،

(ْ)

الغارات ،ألبي اسحاؽ ابراىيـ الثقفي ،دار الكتاب االسالمية  -ايراف ،طُ (َُٗٗ).ٔٓ :،

(ّ)

بحار االنكار لممجمسي ،دار الكتب االسالمية -ايراف/ط ُِٔٗـ.ُُٓ/ْ :،

(ٓ)

فقو االماـ عمي ،لمسيد باقر الكيشكاف المكسكم ،دار المحجة البيضاء -بيركتُّْْ( ،ىػ-

(ٔ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصارياف مصدر سابؽ.ٕٕٓ:،

(ٖ)

المصدر السابؽ نفسو.

َُِّـ).ْٖ/ٓ :،

(ٕ)

فقو االماـ عمي ،باقر الكيشكاف ،مصدر سابؽ.ْٗ/ٓ :،
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عالمات يأكؿ ما ليس لو كيمبس ما ليسو لو كيشترم ما ليس لو)(ُ) ،كقكلو (ال
تماكس (التنقيص مف الثمف) في البيع فما مف عرضؾ اكثر مما تناؿ مف
عرضؾ)(ِ)( ،اذا اراد بعبد خي انر اليمو االقتصاد كحسف التدبير كجنبو سكء التدبير
كاالسراؼ) (ّ )( ،كاذا رغبت صالح نفسؾ فعميؾ باالقتصاد كالقنكع كالتقمؿ) (ْ )،
ك(عميؾ بالقصد فأنو اعكف شيء عمى حسف العيش ،كلف ييمؾ امرئ حتى يؤثر
شيكتو عمى دينو)(ٓ) ،ك(عميؾ بالقصد في االمكر فمف عدؿ عف القصد جار كمف
اخذ بو عدؿ) (ٔ )( ،كعميؾ باالحساف فإنو افضؿ زراعة كاربح بضاعة) (ٕ ) ،ك(إذا
(ٖ)

طففت المكياؿ اخذىـ اهلل بالسنيف كالنقص)

ك(ككؿ نعمة انيؿ منيا المعركؼ فإنيا

فإنيا افضؿ زراعة كاربح بضاعة) (ٗ ) ،كأخي انر اذا غضب اهلل عمى امة لـ ينزؿ
العذاب عمييـ غمت اسعارىا كقصرت اعمارىـ كلـ تربح تجارىا كلـ تزؿ ثمارىا كلـ
تفر انيارىا كحبس عنيا امطارىا كسمط عمييا اش اررىا)(َُ).
ىذا غيض مف فيض مف اقكاؿ االماـ يمكف اف تعد بمثابة قكاعد كاسس
كادبيات في اقتصاد السكؽ في نظر االماـ ( )كفمسفتو في ذلؾ أف الفرد يككف
ح انر في القياـ بأم نشاط أقتصادم ضمف ادبيات معينة تقكـ عمى ممكية كسائؿ
(ُ)
(ِ)

فقو االماـ عمي ،باقر الكيشكاف،المصدر السابؽ .ْٖ :،

المصدر السابؽ نفسو.ُِٗ :،

(ّ)

المصدر السابؽ نفسو.ُِٗ:،

(ٓ)

المصدر السابؽ نفسو.ْْٕ-ْْٔ :،

(ْ)

المصدر السابؽ نفسو.ِٗٓ:،

(ٔ)

المصدر السابؽ نفسو.ْْْ :،

(ٖ)

المصدر السابؽ نفسو.ِِٗ :،

(ٕ)

(ٗ)

المصدر السابؽ نفسو.ْْْ :،
المصدر السابؽ نفسو.َُٓ :،

(َُ)

المصدر السابؽ نفسو.ِِٗ :،
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االنتاج كتخضع لتفاعؿ العرض كالطمب كفؽ تكازف اقتصادم كاجتماعي ،لتحقيؽ
رفاىية االقتصاد الكطني كالقكمي ،ككما اف اقتصاد السكؽ بأم شكؿ مف االشكاؿ ال
يعني غياب القطاع العاـ كدكر الدكلة التي تنظـ الحياة االقتصادية فؤلجؿ تحقيؽ
ديمكمة االرباح في االسكاؽ البد مف التسميح بمنظكمة مف االخالؽ اقميا االحساف
كاقصاىا العدؿ كما بينيما سعة مف القناعة كعدـ االسراؼ مع عدـ التعدم عمى
ممكيات اآلخريف.
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املبحث انثاني
محايت املستههك وحقىقه
االستيالؾ حقيقة ككنية اقرت ليا القكانيف كالنظـ الشرعية كالكضعية بغض
النظر عف التفاكت في مفيكمو تبعان لالعتقاد الذم يحممو كاضع مفيكـ االستيالؾ
ككاضع حقكقو.
فال يمكف تصكر مخمكؽ كاحد ال يمارس االستيالؾ اال انو مف الممكف اف
نتصكر كجكد انساف غير منتج .كمما ال شؾ فيو اف اىـ غرض يراد تحقيقو مف
االنتاج كالتممؾ كالتبادؿ ىك االستيالؾ كالتمتع بما يممكو االنساف كألجؿ اعطاء فكرة
كتصكر كاضح عف آراء االماـ ( )في االستيالؾ كتميزىا البد مف تسميط الضكء
عمى مفيكـ االستيالؾ كحماية حقكؽ المستيمؾ في الفكر الكضعي كمف ثـ مفيكـ
االستيالؾ في الفكر االسالمي ألكتماؿ التصكرات جعمت المبحث في ثالثة مطالب.
المطمب االول :حماية المستهمك وحقوقه في الفكر الوضعي
المطمب الثاني :حماية المستهمك وحقوقه في الفكر االسالمي
المطمب الثالث :آراء االمام وتطبيقاته في حماية المستهمك وحقوقه.
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املطهب االول
محايت املستههك وحقىقه يف انفكر انىضعي
مف المعمكـ اف لكؿ نشاط اقتصادم اك غيره مجمكعة مفاىيـ كىي التي تضع
المستفيد في تصكر كامؿ لماىية ىذا النشاط كاىدافو كمجاالتو كىذا المطمب يضع
المتمقي عمى تصكر بماىية االستيالؾ كحمايتو كالحقكؽ المتعمقة بالمستيمؾ.
فعممية تحديد مفيكـ حماية المستيمؾ يستمزـ منا تعريؼ حماية كتعريؼ
االستيالؾ كالمستيمؾ في المغة كاالصطالح فمفظة حماية في لغة العرب تعني:
(ُ)

كاالسـ الحماية كاحميتو جعمتو

حمى كحماية كمحمية منعة كدفع عنو
حمى الشي
ن
حمى ال يقرب منو احدان كال يتج أر عميو كالفرؽ بيف الحماية كالحفظ كما قاؿ ابك

ىالؿ العسكرم (اف الحماية تككف لما ال يمكف اح ارزه كحصره مثؿ االرض كالبمد
كالباحثة ترل اف (الحقكؽ ال يمكف احرازىا) كالحفظ يككف لما يحرز كيحصر.
نقكؿ ىك يحفظ دراىمو كمتاعو كال نقكؿ يحمي دراىمو كمتاعو كال يحفظ البمد

كاالرض اال اف يقكؿ ذلؾ عامي ال يعرؼ الكالـ(ِ) .كفي االصطالح فأف الحماية
تعني قانكف يحمي بشكؿ متكازف حقكؽ كمصالح ككاجبات اطراؼ التعامؿ في كؿ
(ّ)

المراحؿ التي تمر بيا السمع اك الخدمات

(ُ)

كمف التعريفات العامة لحماية المستيمؾ

لساف العرب ،ألبف منظكر ،د دار الكتب العممية ،مصدر سابؽ.ُٖٕ/ٖ :،

 ابكىالؿ العسكري الحسن بن عبد هللا بن العسكري  ،ولد عام 320م وهو اللغوي االديب
صاحب الصنفات االدبية وصاحب الفروق في اللغة كان شاعراً وأديبا  .أنظر  :تاريخ االسالم
لألمام الذهبي ،مصدر سابق.333/3: ،
(ِ) معجـ المصطمحات المالية كاالقتصادية في لغة الفقياء،د.نزيو حمادة ،دار القمـ -دمشؽ ،
طُ (ُِْٗىػََِٖ -ـ)ُٖٕ-ُٖٔ : ،
(ّ )

مدخؿ الى حماية المستيمؾ ،د .سالـ محمد عبكد ،د .منى تركي المكسكم ،دار الدكتكر

لمعمكـ  -بغداد ،طُ (َُّْىػََِٗ -ـ).ِٓ :،
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نجد انيا تعني حفظ حقكقو كضماف حصكلو عمى تمؾ الحقكؽ مف قبؿ البائعيف

بكافة صكرىـ سكاء كانكا تجا انر كصناعان كمقدمي خدمات(ُ).
اما االستيالؾ لغة :يستعمؿ عمى كجييف

احدىما :التعرض لميالؾ كىك عمى ىذا الكجو ال يتعدل الى مفعكؿ ،يقاؿ أستيمؾ
الرجؿ كالثاني بمعنى االىالؾ فيتعدل ،يقاؿ استيمؾ الرجؿ الشيء كاىمكو بمعنى
كاحد.

(ِ)

اما في االصطالح فأالستيالؾ عند االقتصادييف فأنو يطمؽ عمى االستخداـ
المباشر لمسمع كالخدمات التي تشبع رغبات االنساف كحاجاتو(ّ).
مفهوم المستهمك
فقد كردت تعاريؼ عديدة كمف زكايا مختمفة لمفيكـ المستيمؾ كحسب المجاؿ
اك االختصاص الذم يتناكليا فالمستيمؾ بالمفيكـ العاـ ىك كؿ مف يستعمؿ بشكؿ
مباشر اك غير مباشر السمع كالخدمات اك الذم يقتنييا لنفسو اك لغيره كبمعنى آخر
فأف مفيكـ المستيمؾ يشمؿ كؿ فرد في المجتمع يسعى ألشباع حاجاتو الشخصية
(اك بقية افراد عائمتو) مف مختمؼ السمع كالخدمات التي يحتاجيا في معيشتو سكاء
اف كصؿ الى مرحمة الشراء الفعمي (التعاقد) اك لـ يصؿ الييا (ْ) ،يستكم فيو اف
(ُ)مدخؿ الى حماية المستيمؾ ،د .سالـ محمد عبكد ،د .منى تركي المكسكم ،المصدر السابؽ.
(ِ) معجـ المصطمحات المالية كاالقتصادية في لغة الفقياء،د .نزية حمادة ،مصدر سابؽٖٓ :،
(ّ ) النظرية االقتصادية في االسالـ،د .ابراىيـ محمد البطانية ،د .زينب نكرم الغريرم ،دار
المسيرة ،عماف،طُ (ُِّْىػَُُِ -ـ).ُُُ :،
(ْ ) انظر :مدخؿ الى حماية المستيمؾ ،د .سالـ محمد عبكد -منى تركي المكسكم ،مصدر
سابؽ.ُٔ :،
 حماية المستيمكيف في اقتصاد السكؽ،د .شريؼ لطفي ،دار الشركؽ -بيركت ،طُ(ُُّْىػٗ :،)ُّٗٗ -
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يككف شخصان طبيعيان اك شخصان معنكيان كالشركات مادامت ىذه الشركات تتعاقد عمى
سمع اك خدمات ال تتعمؽ بأعماؿ مينتيا كمف شركط حماية المستيمؾ ىي:
اكالن :يجب اف تتصؼ بالعدالة مع مكازنتيا لحقكؽ ككاجبات
تعامؿ

(ِ )

(ُ)

كمصالح اطراؼ كؿ

كباالخص اف حقكؽ المستيمؾ تشكؿ مجمكعة مف الضكابط كاالنشطة

التي ال غنى عنيا في مجتمع اقتصادم ييدؼ الى النمك كاالرتقاء ،كاذا ال حظنا
طرفي العممية نجد اف المستيمؾ ىك دائمان االضعؼ كالذم يتعرض لكؿ اشكاؿ الغش
كالخداع كالتضميؿ(ّ).
كبالطبع ال يجكز في حماية المستيمؾ التجاكز عمى حقكؽ الطرؼ اآلخر ام
المنتج اذ يؤدم الى الضرر بالمستيمكيف انفسيـ نتيجة عزكؼ المنتجيف عف انتاج
السمع كالخدمات بسبب الضرر الذم يمحؽ بيـ كبطبيعة الحاؿ ىذا يؤدم الى معاناة
المستيمكيف انفسيـ حيث يتعذر عمييـ الحصكؿ عمى السمع.
ثانيان :كلمسبب السابؽ اف حماية المستيمؾ ال يجب اف تتخذ اسمكب التناقض مع
آليات السكؽ فمثالي التسعير الجبرم لبعض السمع يتناقض مع آليات السكؽ
الرأسمالية كالحرة كمف ثـ تضر بالمستيمكيف.

(ُ )

بحث حماية المستيمؾ في عقد االذعاف مقدـ الى ندكة حماية المستيمكيف في الشريعة

كالقانكف ،د .محمد براىيـ بندارم ،مصػػدر سابؽّ :،

(ِ)
(ّ)

المصدر السابؽ نفسوٗ :،

مدخؿ الى حماية المستيمؾ،د .سالـ محمد عبكد -منى تركي المكسكم ،مصدر سابؽ.ِٓ:،
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كبذلؾ نجد اف مفيكـ حماية المستيمؾ ليس مصطمحان فقييان كانما ىك مصطمح
اجتماعي

(ُ)

ككما اف االطار الذم يحدد مضمكف السمكؾ في االقتصاديات الحديثة

أطار مادم يجافي اطار القيـ الركحية كطبقان لنظرية السمكؾ نجد الفرد في اقبالو
عمى اقتناء السمع كالخدمات اك امتناعو عف اخرل انما ىك يعمؿ ذلؾ في اطار
مادم بحت(ِ).
كقد كضع االقتصاديكف محددات لالستيالؾ منيا(ّ):
ُ -الدخؿ الكمي :حيث يعد االستيالؾ بطبيعتو دالة لمدخؿ فأذا ارتفع الدخؿ الكمي
فأف االستيالؾ الكمي سكؼ يرتفع كالعكس صحيح .كقد اثبتت بعض الدراسات اف
الطبقات محدكدة الدخؿ تتميز بأنيا تنفؽ كؿ اك معظـ ما تحصؿ عميو مف دخؿ
عمى االستيالؾ اما الطبقات الغنية فأنيا تنفؽ نسبة مف دخميا عمى االستيالؾ
كتدخر النسبة الباقية ككمما ارتفع مستكل الدخؿ الذم تحصؿ عميو فئة معينة كمما
امكف ليا اف تدخر نسبة اكبر مف دخميا(ْ).
ِ -عادات االنفاؽ االستيالكي
فكمما ساد مفيكـ االستيالؾ كتحكؿ الى عادة كثقافة سمبية كمما زاد االستيالؾ
كالعكس صحيح.
(ُ)

حماية المستيمؾ في ظؿ الشريعة االسالمية ،محمد رضا اميف  ،دراسة تطبيقية عمى المممكة

العربية السعكدية ،رسالة دكتكراه مقدمة الى جامعة االزىر  -كمية التجارة عمى اآللة الكاتبة:،
ِٕ.

(ِ)
(ّ)

(ْ )

مدخؿ لمفكر االقتصادم في االسالـ،د .سعيد سعد مرطاف ّ،مصدر سابؽ.َُٔ:،

دراسات في االقتصاد االسالمي،د .اشرؼ محمد دكاية ،مصدر سابؽ.َٗ -ٖٗ :،

مقدمة في االقتصاد الكمي،د .عبد الرحمف يسرم احمد ،مطبعة سامي -االسكندرية،ط

(ُٗٗٗـ).ِٔ:،
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ّ -مستكيات االسعار كمدل استقرارىا كتكقعات االفراد بشأنيا فأذا كاف اتجاه
االسعار نحك االرتفاع فأف االفراد يتجيكف الى تعظيـ استيالكيـ في الكقت الحالي
كالعكس صحيح.
ْ -قيمة الثركة الحقيقية لمفرد:
حيث ييتـ االفراد باالدخار لي ٌككنكا ألنفسيـ ثركة حقيقية تمكنيـ مف االستفادة منيا
في مستقبؿ اياميـ كاذا حدثت زيادة غير متكقعة في قيمة الثركة الحقيقية لمفرد فأف
رغبتو في االدخار سكؼ تقؿ مف اجؿ الثركة كىذا يعني اف النسبة التي سكؼ ينفقيا
عمى االستيالؾ سكؼ تزيد كالعكس صحيح.
ٓ -الرغبة في حب الظيكر كالكرـ كالتبذير :.فيذه مف دكافع االستيالؾ غير الرشيد
الذم يمحؽ الضرر بصاحبو كمجتمعو مف حكلو .كعمى ضكء ما تقدـ فأف
االقتصاديكف مف خالؿ ىذه المحددات يستطيعكف تحديد نسبة االستيالؾ لدل
االفراد.
كقد كانت بداية ظيكر حركة حماية المستيمؾ في الغرب في القرف الماضي
في الكاليات المتحدة االمريكية ،حيث ظيرت فكرة جمعية المستيمكيف في الثالثينيات
مف القرف الماضي كتبمكرت في الخمسينات مف نفس القرف ،كمف جانب آخر فقد تـ
إصدار اكؿ مجمة متخصصة في حماية المستيمؾ تحت عنكاف تقارير المستيمكيف،
كقد مرت ىذه الحركة بالمراحؿ التالية:

(ُ)

المرحمة االولى :)0021-0011 ( :تعتبر بداية سنة ََُٗ بمثابة التأريخ الذم
شيد اكلى بدايات حركة حماية المستيمؾ.
(ُ)حماية المستيمؾ ،د .سالـ محمد عبكد ،مصدر سابؽ.ّٖ-ّٕ-ّٔ :،
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المرحمة الثانية :)0091-0021( :بدأت حركة حماية المستيمؾ في ىذه المرحمة
تأخذ مالمح كاضحة نظ انر لمظركؼ الصعبة التي عايشيا المستيمؾ آنذاؾ ،خاصة
بعد اال زمة االقتصادية (ازمة الكساد) التي شيدىا العالـ في سنة ُِٗٗ ،كما
ازدادت معاناة المستيمكيف سكاء بعد اندالع الحرب العالمية الثانية.
المرحمة الثالثة ( :)0091-0091ىناؾ مف يرل بأف بداية ىذه المرحمة (ام سنة
َُٓٗ) تمثؿ التأريخ الحديث لتأسيس كنشأة حركة حماية المستيمؾ في الدكؿ
الغريبة ،كىذا مف خالؿ بركز كظيكر عدة مجمكعات ضاغطة تنادم بالدفاع عف
حقكؽ المستيمكيف.
المرحمة الرابعة ( 0091الى اآلن):
يرل كثير مف الكتاب اف سنة ُِٔٗ تعد بمثابة االنطالقة الرسمية لنشأة
الحركة االستيالكية ،حيث جاء ىذا التأسيس انعكاسان لمرسالة التي تقدـ بيا الرئيس
االمريكي آنذاؾ (جكف كنيدم) ،كالتي عرفت بػ (قائمة حقكؽ المستيمؾ)( ،د .الداكم
الشيخ /تحميؿ آليات حماية المستيمؾ في ظؿ الخداع كالغش التسكيقي ،حالة
الجزائر) ،كمع تزايد االىتماـ بحقكؽ المستيمؾ ،صدرت التشريعات التي تكفؿ تمؾ
الحقكؽ كتضمف حمايتيا ،كانشئت المنظمات الحككمية كغير الحككمية كالدكلية
كالجمعيات التي تكلي اىتماميا لحماية المستيمؾ ،كما تـ تأسيس المنظمة الدكلية
لحماية المستيمؾ ،كاصبح العالـ يحتفؿ باليكـ العالمي لحقكؽ المستيمؾ في ُٓ آذار
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(مارس) مف كؿ عاـ ،كتتكيجان لجيكد حركة حماية المستيمؾ ،اقرت الجمعية
العامة لالمـ العامة المتحدة حقكؽ المستيمؾ كتتمخص فيما يأتي(ُ):
ُ -الحؽ في السالمة ام حقو في االستخداـ االمف لممنتجات كالخدمات التي قد
تحمؿ اضرار لمصحة اك مخاطر عمى الحياة.
ِ -الحؽ في اشباع احتياجاتو االساسية كيشمؿ حؽ المستيمؾ في الحصكؿ عمى
السمع كالخدمات الضركرية كاالساسية.
ّ -الحؽ في العيش كالعمؿ في بيئة صحية.
ْ -الحؽ في التعمـ كاكتساب المعرفة كالميارة لتمكينو مف اختيار السمع كالخدمات
التي تمبي احتياجاتو.
ٓ -الحؽ في اف يستمع اليو عند تطكير المنتجات كالخدمات .
ٔ -الحؽ في االختيار كتفضيؿ الخدمات المعركضة.
ٕ -الحؽ في تزكيده بالمعمكمات الالزمة ليبني اختياره عمى اسس صحيحة.
ٖ -الحؽ في االنصاؼ كالتعكيض ،حصكلو عمى تسكية عادلة لشككاه بما في ذلؾ
تعكيضو عف االضرار التي لحقت بو مف السمع الرديئة اك الخدمات غير الكافية.
كعمى ضكء ما تـ عرضو يتضح اف المستيمؾ ىك العنصر الرئيس الذم تقكـ
التجارة عميو فبدكنو ال يككف لمتجارة ام اىمية كاف االستيالؾ ىك المرحمة االخيرة في

(ُ)

في قرارىا رقـ ِْٖ ّٗ/الصادر بتأريخ ٗ نيساف /ابريؿ ُٖٓٗ .انظر :مدخؿ في حماية

المستيمؾ ،د .سالـ محمد عبكد،د .منى تركي المكسكم ،مصدر سابؽ.ٔٗ -ٖٔ :،
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عممية التنمية االقتصادية مع خمك حماية حقكؽ المستيمؾ مف الجكانب الركحية
كاالخالقية كىذا ما نراه جميان.
كقد حددت نظرية سمكؾ المستيمؾ سمككيات المستيمؾ مف خالؿ ما يأتي

(ُ)

:

ُ -حالة التكازف التي يمارسيا مف المنفعة التي يحصؿ عمييا نتيجة شراء سمعة
معينة كبيف مقدار ما يضحي مف منفعة مع منفعة السمعة المشتراة .
ِ -اسمكب قياس المنفعة بما يسمى بالتحميؿ التفضيمي اك الترتيبي ام قدرة
المستيمؾ عمى مقارنة سمعتيف اك اكثر مف حيث التفضيؿ كأف يفضؿ الشام عمى
القيكة اك االثنيف سياف بالنسبة لو.
ّ -تفترض النظرية ضمنان كجكد تطابؽ بيف دالة التفضيؿ مع دالة المنفعة لممستيمؾ
كىذا غير صحيح دائمان فكؿ السمع كالخدمات مف كجية التحميؿ المادم يؤدم
استيالكيا الى اشباع رغبة اك غريزة انسانية ال فرؽ بيف سمع محرمة اك مباحة.
ْ -تفترض النظرية كجكد حالة الرشد عند المستيمؾ فيك يدرؾ حتمان مقدار دخمو
كما يحتاج اليو مف السمع كخدمات اضافة الى معرفتو بأنكاعيا كمميزاتيا بحيث
(ِ)

تمكنو مف تحديد مقدار اقصى اشباع

اك متعة كاالقتصاديكف يدرككف عدـ كاقعية

ىذا االفتراض لتأثير المؤثرات البيئية كاالجتماعية كالسياسية كالتجارية عمى سمكؾ

(ُ)
(ِ )

دراسات في االقتصاد االسالمي ،د.أشرؼ محمد دكاية ،مصدر سابؽ.َٗ-ٖٗ : ،

أنظر :مقدمة في االقتصاد ،د .عبد الرحمف يسرم احمد ،الدار الجامعية -االسكندرية،ط

(ََِّـ)ٔٗ :،

 -المدخؿ االقتصاد االسالمي ،دراسة تأصيمية مقارنة باالقتصد الكصفي،د .عمي محي الديف

القره داغي ،طَُِّْ( ،ىػََُِ -ـ).ّّٖ :،
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المستيمؾ كاختياره لمسمع فيضطر احيانان لممغامرة بشراء سمعة دافعيا الفضكؿ اك
التأثر بالحمالت الدعائية اك لدكافع اخرل.
ٓ -سيادة الحرية المطمقة فالفرد المالؾ الحقيقي لثركتو كسمعو لذا مف حقو التصرؼ
فييا كيفما يشاء كلممنافسة الكاممة في السكؽ كسيادة الحرية االقتصادية نجد اف ىذه
االفتراضات التي افترضيا الفكر الماركسي مثالية كبعيدة عف الكاقعية.
ٔ -تفترض النظرية تعظيـ المنفعة اك االشباع مف السمككيات االقتصادية التي
يسعى الييا المستيمؾ ككفؽ ذلؾ فأف الفكر االقتصادم الغربي ينظر الى المستيمؾ
انو ذلؾ االنساف المادم الذم ال غاية لو سكل النجاح االقتصادم كيفترض في
تحميؿ سمكؾ المستيمؾ اف المزيج االكبر مف السمع افضؿ مف االقؿ فدالة المنفعة
ىنا مادية ألشباع حاجة اك رغبة مادية

343

الفصل الرابع.............................مفهوم السوق وحماية المستهلك عند االمام علي ()
جج

املطهب انثاني
محايت املستههك وحقىقه يف انفكر االساليي
اف العممية االستيالكية بحد ذاتيا تعد نكعان مف انكاع العبادات اذ انيا تؤدم
الى تنفيذ اكامر اهلل عز كجؿ كذلؾ بطريؽ التمتع بأستيالؾ المكارد الطبيعية الذم
(ُ)

يسيرىا اهلل سبحانو لعباده
األ ٍىر ً
طيٍّبان)
الالن ى
ض ىح ى

(ِ)

اس يكميكٍا ًمما ًفي
كتصديؽ ذلؾ قكلو تعالى ى
(يا أُّىييىا الن ي

حيث يجب اف يقكـ االستيالؾ عمى القكاـ بنص القرآف الكريـ

(ّ )
ً
اف ىب ٍي ىف ىذلً ىؾ
في كصؼ عباد الرحمف
يف إً ىذا أىنفىقيكا لى ٍـ يي ٍس ًرفيكا ىكلى ٍـ ىي ٍقتييركا ىك ىك ى
(كالذ ى
ى
قى ىكامان) (ْ ) كمما ال شؾ فيو اف السمكؾ االقتصادم لمفرد يتأثر بما يحممو مف قيـ

كمعتقدات ففي الكقت الذم ال يقر االسالـ الحرية المطمقة (سيادة المستيمؾ) كيدعـ
الحرية المكجية (في سمكؾ االستيالؾ) كيقصد بالحرية المكجية ىي تمؾ الحرية
المستنيرة بتعاليـ الديف الحنيؼ كالتي تيدؼ الى الكئاـ كاالنسجاـ بيف مصمحة الفرد
كالمجتمع (ٓ ) ،كىذا ما سنتكمـ عنو في الفصؿ الخامس في دكر االستيالؾ في
معالجة االزمة المالية ففي نطاؽ السكؽ يعد الفرد ككيالن في ثركتو كمالو كالماؿ يعد
كديعة كالتصرؼ فييا يجب اف يتـ ضمف االطر االسالمية(ٔ) ،فأف االسالـ ال يثبط
اليمـ في السعي كالكسب كتحقيؽ مستكيات معيشة جيدة بؿ عمى النقيض مف ذلؾ
(ُ )

النظرية االقتصادية في االسالـ ،د .ابراىيـ محمد البطانية ،زينب نكرم الغريرم ،مصدر

سابؽ.ُُّ :،

(ِ)

سكرة البقرة ،آية ُٖٔ.

(ْ)

سكرة االسراء ،آية ِٗ.

(ٔ)

انظر :المصدر السابؽ نفسو.

(ّ)

(ٓ)

االزمة المالية ،د .عمي محي الديف القره داغي ،مصدر سابؽ.ُٕٕ :،

مدخؿ لمفكر االقتصادم،د .سعيد سعد مرطاف ،مصدر سابؽُُٓ :،

350

الفصل الرابع.............................مفهوم السوق وحماية المستهلك عند االمام علي ()
جج

يعد ذلؾ فضيمة كصفة مف صفات المؤمنيف ،اال اف تحقيؽ ىذه الغايات يجب اف يتـ
قمبان كقالبان مع المفاىيـ كالقيـ االسالمية

(ُ )

بمعنى أخر انو ليس ىناؾ حدكد عميا

لالستيالؾ حيث اف االستيالؾ دالة متزايدة مع تحقيؽ سعادة االنساف ،اال اف
االسالـ ال يمكف قبكؿ حتمية تطابؽ المنفعة الحقيقية (السعادة) مع دالة التفاضؿ بؿ
يؤكد امكانية اختالفيما

(ِ)

(ك ىع ىسى أىف تي ًحُّبكٍا
كال سيما اف اهلل سبحانو يقكؿ ى

(ّ)
ىشٌّر ل يك ٍـ ) كمما يمكف فيمو مف نص اآلية اف دالة المنفعة ليس دائمان

ىش ٍيئان ىك يى ىك
تدؿ عمى

سعادة االنساف كمعنى ذلؾ اف ىناؾ حدكد كضكابط لالستيالؾ كليس االمر متزايدان

تبعان ليكل االنساف كرغباتو ،كما كاف مفيكـ المنفعة في االسالـ يختمؼ عنو في
المفيكـ الغربي فبينما ىي متعة مادية نتيجة ألشباع حاجة اك رغبة مادية ،نجد اف
دالة المنفعة بالنسبة لممسمـ تحكم متغي انر اضافيان اكثر قكة كنفكذان كىذا المتغير ىك

الثكاب (اك العقاب) في الحياة اآلخرة(ْ) كمنو قكلو تعالى (ك ٍابتى ًغ ً
يما
ف
ى
ى
ٍاآل ًخرةى كىال تىنس ىن ً
ص ىيب ىؾ ًم ىف ُّ
ؾ ىكىال
ىح ىس ىف الموي إًلى ٍي ى
ىح ًسف ىك ىما أ ٍ
الد ٍنىيا ىكأ ٍ
ى
ى ى
(ٓ)
ًً
ٍاأل ٍىر ً
ض إًف الموى ىال يي ًح ُّ
يف)
ب ا ٍل يم ٍفسد ى

اؾ الموي الد ىار
آتى ى
اد ًفي
تىٍب ًغ ا ٍلفى ىس ى

كلذا نجد كجكىا لالنفاؽ تبدك غير اقتصادية كال تكلد منفعة في المفيكـ
الغربي بينما تكلد منفعة عظيمة في المفيكـ االسالـ لممنفعة ،فمساعدة الفقراء
كالمساكيف كالجار كالجياد بالماؿ نعـ قد ال يككف لو منفعة في الحياة الدنيا كانما
ثكابيا عند اهلل عظيـ ،لذا فدالة المنفعة يككف ىنا بااليجاب كىذا ينجر عمى نكع
(ُ)

مدخؿ لمفكر االقتصادم في االسالـ،د .سعيد سعد مرطاف ،مصدر سابؽ.ُُٔ،

(ّ)

سكرة البقرة آية ُِٔ.

(ٓ)

سكرة القصص :،آية ٕٕ.

(ِ)

(ْ)

المصدر السابؽ نفسو.

مدخؿ لمفكر االقتصادم في االسالـ،د .سعيد سعد مرطاف ،مصدر سابؽ.ُُٔ :،
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السمع كالخدمات ككمية ما يستيمكو االنساف كليذا ال بد اف تككف تمؾ السمع
كالخدمات ضمف الحدكد المباحة كفييا يتـ تحقيؽ المكازنة بيف مصمحة الفرد
كالمجتمع ككما يجب اف تككف كمياتيا المباحة ضمف حدكد الرشد المعقكؿ دكف
تبذير اك اسراؼ ألف ىذا بال شؾ يؤثر عمى شكؿ دالة المنفعة دالة الرفاه االقتصادم
بالنسبة لممجتمع(ُ).
فاالسالـ يقسـ االستيالؾ عمى نكعيف(ِ):
ُ -النكع االكؿ :االستيالؾ المشركع كىك يشمؿ :
أ -استيالؾ ضركرم ال يستغنى عنو احد -فردان اك جماعة -لمحفاظ عمى
الضركريات الخمس (الديف ،النفس ،العقؿ ،الماؿ ،العرض ،النسؿ) فاالنساف مضطر
ليذا االستيالؾ فأف كجد مما عنده استيمكو.
ب -استيالؾ حاجي ام  :محتاج اليو كىي تأتي رتبة بعد الضركريات في الحاجة
الى االستيالؾ.
ج -استيالؾ تحسيني مشركع كىك االستيالؾ في المحسنات كالرفاىية فاالسالـ لـ
يحرـ االستيالؾ الترفييي ما داـ مشركعان كمالـ يصؿ الى حد االسراؼ كالتبذير في
المرحمتيف االخيرتيف نسبي بحسب الدخؿ كالعرؼ كالبيئة كالمجتمع.

(ُ)

أنظر :بحث صياغة اسالمية لجكانب مف دالة مف المصمحة االجتماعية ،المركز العالمي

ألبحاث االقتصاد االسالمي ،جامعة الممؾ عبد العزيز -جدة ،ط (ََُْىػ).ُٖٗ-ُْٓ: ،
(ِ )

مدخؿ لالقتصاد االسالمي ،دراسة تأصيمة مقارنة باالقتصاد الكضعي ،مصدر سابؽ:،

ّٖٓ.ّٖٔ-
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د -استيالؾ محرـ تجيزه الضركرات كفقان لقكلو تعالى( :إًن ىما ىحرىـ ىعمى ٍي يك يـ ا ٍل ىم ٍيتىةى ىكالد ىـ
نز ً
ىكلى ٍح ىـ ا ٍل ًخ ً
ير)(ُ).
النوع الثاني :أستهالك غير مشروع
كىك قسماف:
االكؿ :استيالؾ المحرمات مف الخمكر كالخنازير ،كالذىب كالحرير لمرجاؿ كغير
ذلؾ مما حرمو اهلل تعالى ،كىك في حقيقتو يعكد الى المضار كالمفاسد كالخبائث
كذلؾ قكلو تعالى ً( كي ًح ُّؿ لىيـ الطيٍّب ً
ث)(ِ).
ات ىكيي ىحٍّريـ ىعىم ٍي ًي يـ ا ٍل ىخىبآئً ى
ى
ىي
يي
الثاني :استيالؾ يؤدم الى االسراؼ كالتبذير كقد نيى عنيما اهلل سبحانو فقاؿ تعالى
ال يي ًح ُّ
يف)
( يكميكٍا ىكا ٍش ىريبكٍا ىكالى تي ٍس ًرفيكٍا إًنوي ى
ب ا ٍل يم ٍس ًرًف ى

(ّ)

كىذه االنكاع مف االستيالؾ ليس خالصان بالفرد فقط كانما يشمؿ الشخصيات المعنكية
كأستيالؾ الحككمة
كمما تقدـ عرضو يبدك كاضحان اف المسمـ ليس ح انر طميقان في اف يكسب آماؿ
مف ام مصدر كانما ىك مقيد في الكسب مما احمو اهلل تعالى كانما ىك مقيد كمسؤكؿ
عف النفقة فيما احمو اهلل كفي الطرؽ التي شرعيا اهلل تعالى كطبقا لممبدأ الرئيس في
االستخالؼ في الماؿ فال يجكز لو الخركج عف الككالة لممالؾ الحقيقي لمماؿ ،كقد
كضع لذلؾ ضكابط معينة كقكاعد تشكؿ فمسفة االسالـ في حماية حقكؽ المستيمؾ
كقد بينا ذلؾ مسبقان كمنيا:
(ُ)

سكرة البقرة ،آية ُّٕ.

(ّ)

سكرة االعراؼ ،آية ُّ.

(ِ)

سكرة االعراؼ ،آية ُٕٓ.
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ُ -الدعكة الى اتقاف العمؿ:قاؿ رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كسمـ) (اف اهلل يحب مف
احدكـ اذا عمؿ عمالن اف يتقنو) (ُ).

ِ -النيي عف الغش كقد تمت االشارة الى ذلؾ مسبقان.
ّ -النيي عف االحتكار.
ْ -النيي عف التسعير
ٓ -النيي عف االسراؼ كالتبذير.
ٔ -تفعيؿ الرقابة مف خالؿ نظاـ الحسبة فكثير مف مياـ الحسبة يندرج تحت اطار
حماية المستيمؾ.
ٕ -الترشيد في االستيالؾ
كلكضع ىذه الضكابط عمى سمكؾ المستيمؾ في االسالـ حكمة بالغة االىمية
كاىداؼ اقتصادية يمكف اجماليا بما يأتي:
فعممية ترشيد االستيالؾ فيو نكع مف التربية االقتصادية لمفرد كاالمة فأف
االسراؼ في االستيالؾ يذىب بكؿ المحاكالت لزيادة االنتاج كيبدد امكاالن كثيرة في

الكماليات كتكافو الحياة ،فضالن عف اف التبذير كالترؼ يدخالف االنساف في المكبقات

كالمحظكرات فأما اذا اصبح االعتداؿ في االنفاؽ كاالقتصاد في االستيالؾ يخمقان عامان
لالمة فيناؾ تتكافر امكاؿ ضخمة كتتحكؿ مف مجاؿ االنفاؽ االستيالكي الى االنفاؽ
االنتاجي(ِ).

(ُ)

جامع االحاديث ،عبد الرحمف بف ابي بكر جالؿ الديف السيكطي ( ت ُٖٗق)  ،تح :د.

عمي جمعة ،رقـ الحديث ،َُٖٖ :باب أف المشددة.ِّّ/ٖ : ،

(ِ)

النظريات االقتصادية المؤشرة في النشاط االقتصادم كضكابطيا في السكؽ،د .محمكد عبد

الكريـ ارشيد ،مصدر سابؽ.ُُِ :،
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املطهب انثانث
آراء االياو ( )وتطبيقاته يف محايت املستههك وحقىقه:
كاف نيج االماـ في معالجتو لمكاقع االنساني بجميع ابعاده الركحية كالمادية
كاالجتماعية يقكـ عمى احداث تكازف في حياة االفراد كذلؾ لما يعتقده بكجكد عالقة
تبادلية كتكاممية بيف مككنات المجتمع كقد تـ االشارة الى ذلؾ مسبقان في عيده لمالؾ
االشتر اثناء حديثنا عف طبقات المجتمع فأذا حصؿ ام خرؽ في حالة التكازف نتيجة
انحراؼ في سمكؾ المستيمؾ فأف استقرار المجتمع كتالحـ تمؾ الطبقات المجتمعية
سكؼ تتأثر كمف ثـ ينعكس ىذا االنحراؼ عمى الييكؿ االجتماعي كاالقتصادم
كالثقافي لذا فيك ينطمؽ في معالجتو ألم ظاىرة اك فكرة اقتصادية في حياة االفراد
مف خالؿ نظرتو بضركرة اتحاد الكاقع المكضكعي لتمؾ الظاىرة مع الكاقع النفسي كال
سيما انو ال يسمح ألم ظاىرة اك فكرة اقتصادية تنطمؽ معزكلة عف عمقيا الركحي
كااليماني كما يترتب عميو مف االجر كالثكاب الدنيكم كاالخركم كالمبدأ االساس الذم
يحكـ جميع سمككياتو ىك مرضاة اهلل ،كبما اف المستيمؾ ىك االضعؼ في معادلة
التكازف االستيالكي نرل االماـ ( )يضع برنامجان متكامالن لحماية المستيمؾ
كحماية حقكقو ،حدد عمى ضكئو جميع االىداؼ البعيدة كالمتكسطة كالقريبة المدل
مع عدـ التعدم عمى المنتج لممحافظة عمى ىذا التكازف االستيالكي كيبدأ ىذا
البرامج بػ:
ُ -تكجيو السمكؾ االستيالكي نحك السمكؾ الصحيح المؤدم الى فاعمية
كاستمرار المشاركة في اتماـ عممية النمك كالتنمية المستدامة كىذا ضمف
االىداؼ البعيدة المدل كالقاعدة السمككية التي تحكمو ىي (قميؿ المؤكنة
كثي انر المعكنة) كىك يسعى لتحقيؽ ىذا اليدؼ مف خالؿ االنتاج كاالدخار
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كالتكزيع كاالستيالؾ لذا فيك يقكؿ (قميؿ يدكـ خير مف كثير ينقطع)(ُ) ،كفيو
اشارة الى اف دالة المنفعة ال تتحقؽ بتكبيرىا كبالكثرة لمصمحة الفرد نفسو بؿ
اف تحقيؽ السعادة في نظر االماـ ( )اف يجعؿ االنساف دالة المنفعة
ألجؿ االخرة كألجؿ اداء الدكر االستخالفي الممقى عمى عاتؽ االنساف لذا
فيك يقكؿ ( اذا قدمت مالؾ آلخرتؾ كاستخمفت اهلل سبحانو عمى مف خمفتو
مف بعدؾ سعدت بما قدمت كاحسف اهلل لؾ الخالفة فيما خمفت)(ِ).
كقد كضع االماـ سمكؾ المستيمؾ في نطاؽ مف القيـ كالقكاعد السمككية االقتصادية
منيا:
 االعتداؿ في الطمب االستيالكي :لما يحققو مف ضماف ديمكمة حد الكفاية فيالعيش فمتى ما سمؾ المستيمؾ طريؽ االعتداؿ ما بيف الطمب االستيالكي كاالدخار
كجعؿ االستيالؾ كسيمة كليس غاية كسيمة ليعيش ،كيعيش ليعمر االرض كيعبد اهلل
ض ًم ىف عدـ اليالؾ ألف (االقتصاد نصؼ المؤكنة)
كما امره سبحانو ى

(ّ )

ك (عميؾ

بالقصد فأنو أعكف شي في حسف العيش كلف ييمؾ امرء حتى يؤثر شيكتو عمى

دينو)

(ْ)

لذا فاالماـ ( )يضع ثالث مقكمات لبناء الذات كتكجيو سمكؾ المستيمؾ

مف خالؿ االعتداؿ ،كالقناعة ،كتقميؿ الطمب اال بقدر ما يحقؽ لو حد الكفاية ألنو
(أذا رغبت في اصالح نفسؾ فعميؾ باالقتصاد كالقنكع كالتقميؿ)(ٓ)كىذا يعني اف دالة
المنفعة في نظر االماـ ()ال تتحقؽ بتكجيو السمكؾ نحك العمؽ المادم في
(ُ)

غرر الحكـ كدرر الكمـ ،عبد الكاحد االمدم ،مصدر سابؽ.ْٖٗ،

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.ِِٗ :،

(ّ)

فقو االماـ ( ،)السيد باقر الكشكاف ،مصدر سابؽ.ْٗ/ٓ :،

(ٓ)

المصدر السابؽ نفسو.ِٗٓ :،

(ْ)

غرر الحكـ كدرر الكمـ ،عبد الكاحد االمدم ،مصدر سابؽ.ّٖٓ:،
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االنساف دكف مالزمة العمؽ الركحي لو لمالو مف مؤشرات اقتصادية في الحفاظ عمى
صحة االنساف لذا فػ(عميكـ بالقصد في المطاعـ فأنو ابعد مف السرؼ كاصح لمبدف
(ُ)

كأعكف عمى العبادة)

كىذا يؤكد ايضان بأف االستيالؾ ما ىك في سمكؾ المستيمؾ

اال كسيمة لمتقكم بيا عمى العبادة كأعمار االرض كما أمر اهلل سبحانو فال يحؽ
لممستيمؾ االسراؼ في االستيالؾ ألف مف مؤدياتو االعتداء عمى حقكؽ اآلخريف
كلذا جعؿ االماـ ( )االسراؼ صفة مف يأكؿ كيمبس كيشترم ما ليس لو فمزاحمة
الغير في استيالؾ االكؿ كالممبس كالشراء كاالسراؼ مذمكـ كذلؾ ألف (عالمات
(ِ)

المسرؼ ثالث اف يأكؿ ما ليس لو كيمبس ما ليس لو كيشترم ما ليس لو)

كىذا ما

عده االماـ خيانة لطريقة االستيالؾ التي امر اهلل بيا بضكابط كاسس معينة سنطمع
عمييا في ىذا المطمب كعميو فأنو ( )يكصي أبف آدـ (يا ابف آدـ ما كسبت فكؽ
قكتؾ فأنت فيو خائف لغيرؾ)(ّ).
كنظير ذلؾ جعؿ االقتصاد مف صفات المؤمنيف في قكلو (( )المتقكف
فييا اىؿ الفضائؿ منطقيـ الصكاب كممبسيـ االقتصاد صبركا ايامان قصيرة ،اعقبيـ
راحة طكيمة ،تجارة مربحة يسرىا ليـ ربيـ)(ْ).
كىنا يؤشر االماـ ( )بأف مؤديات االستيالؾ االقتصادم المتكازف تحقيؽ
الراحة كالرفاىية كالتجارة المربحة ،كمف مؤدياتو ايضاي عدـ تعرض االمة كالفرد الى
اليالؾ كالى مخاطر العيش ألنو (ليس ييمؾ مف اقتصد)(ُ).
(ُ)

فمسفة الجكد كااليثار عند االماـ عمي،د .محمكد محمد المكسكم ،دار الكالء  -بيركت،طُ

(ِ)

فقو االماـ عمي ،باقر الكشكاف،مصدر سابؽ.ْٗ/ٓ:،

(ْ)

شرح نيج البالغة ،محمد عبده ،ط دار المعرفة ،مصدر سابؽ.ُُٔ/ْ :،

(ُِّْىػَُُِ -ـ).ْْ/ِ :،
(ّ)

المصدر السابؽ نفسو.
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 اخذ حؽ الغير مف خالؿ الطمب االستيالكي مف العيكب.حرية المستيمؾ محدكدة بضابط عدـ التعدم عمى حقكؽ اآلخريف فػ(ال يعاب المرء
بتأخير حقو كانما يعاب مف اخذ ما ليس لو)

(ِ)

فسبيؿ اشباع الرغبات كالحاجات ال

يككف بأية كسيمة في نظر االماـ ( )محرمة كانت اك مباحة.
 ضركرة تحقيؽ الرشد في سمكؾ المستيمؾ كالرشد في نظر االماـ ( )ال يتحقؽفي سمككيات المستيمؾ اال مف خالؿ االنضباط بضكابط كاحكاـ الشريعة كاتباع
االسس كالقكاعد التي تحكـ سمككياتو فمف بيف اىـ القكاعد السمككية عند االماـ()
في ىذا الجانب (قميؿ المؤكنة كثير المعكنة) فمقدار اقصى اشباع لدل المستيمؾ
يحدد كفؽ قاعدة االعتداؿ بتقدير مقدار الدخؿ مع مقدار ما يحتاج مف السمع كاشباع
الرغبات كما زاد عف حد االعتداؿ فيك اسراؼ كالقاعدة (مف قنع كفى مذلة الطمب)

(ّ)

كقاعدة ( مف لـ يحسف االقتصاد اىمكو االسراؼ)(ْ) ،كقاعدة (انما الدنيا دار مجاز
فاآلخرة دار قرار فخذكا مف ممركـ لمقركـ)
(ٔ)

كسكء التدبير يفني كثيره)
التدبير)

(ٕ )

(ٓ)

كقاعدة (حسف التدبير ينمي قميؿ الماؿ

كقاعدة (يغمب المقدار عمى التقدير حتى تكف اآلفة في

كقاعدة (كفاؾ مف عقمؾ ما اكضح لؾ سبؿ رشدؾ مف غيؾ)

(ٖ )

(مف

اقتصر عمى بمغة لكفاؼ فقد انتظـ الراحة كتبكأ خفض الدعة كالرغبة مفتاح النصب
(ُ)

فقو االماـ عمي ،باقر الكشكاف ،مصدر سابؽ.ْٖ/ٓ :،

(ّ)

المصدر السابؽ نفسو ،ط المكتب االسالمي لمحكزة العممية -رقـ ط ُّٓٗىػ.ُّٗ :،

(ِ)

غرر الحكـ كدرر الكمـ عبد الكاحد االمدم ،مصدر سابؽ.ّٖٓ :،

(ْ)

المصدر السابؽ نفسو،

(ٔ)

غرر الحكـ كدررالكمـ ،عبد الكاحد االمدم،مصدر سابؽ.ّْٓ : ،

(ٖ)

غرر الحكـ كدرر الكمـ ،عبد الكاحد االمدم ،مصدر سابؽ.ِّٓ : ،

(ٓ)

(ٕ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،د .صبحي الصالح ،ط (دار الكتاب المبناني ،مصدر سابؽ.َْٓ:،

شرح نيج البالغة ،محمد عبده ،ط دار المعرفة ،مصدر سابؽ.َُٓ/ْ: ،
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كمطية التعب)

(ُ )

كفي كصؼ الدنيا يذكر قاعدة الكفاؼ (كبمغتيا ازكى مف

ثركتيا)(ِ) ،كقاعدة (ال غنى كالعقؿ كال فقر كالجيؿ)(ّ).
كقاعدة (اغنى الغنى العقؿ كأكبر الفقر الحمؽ) (ْ ) ،كقاعدة (ليس الركية
كالمعاينة مع االبصار فقد تكذب العيكف اىميا كال يغش العقؿ ممف استنصحو)
كقاعدة (كف سمحان كال تكف مبذ انر ككف مقد ار كال تكف مقت انر)
(كيقتات منيا ببطف االضطرار)

(ٕ )

(ٔ )

(ٓ)

كقاعدة

كقاعدة (طريقتنا القصد كسنتنا الرشد)

(ٖ )

فالمستيمؾ الرشيد في نظر االماـ ( )مف كانت لو القدرة عمى تحكيـ عقمو في
تقدير مقدار دخمو مع ما يحتاج مف السمع كذلؾ كفؽ منيج العقؿ ال كفؽ االغراءات
كاالعالنات التي تكضع عمى السمع فأعماؿ العقؿ في طمب السمع المفيدة كالنافعة لو
خير مف نظر العيف كما تتأثر بو فمقدار اقصى اشباع لممستيمؾ يحدده ضابط
القناعة التي تكيفو مذلة الطمب كمؤشرات المنافسة كالبعد عف االستغراؽ في
االستمتاع كسمكؾ نيج االعتداؿ في الستيالؾ بقدر ما يكفي بطف المضطر كىك ما
يزيؿ الضرر عنو فيأخذ مف السمع كالحاجات بما يتكافؽ كالرشد العقمي في اتباع
(ُ)

نيج البالغة لؤلماـ عمي ،محمد بف الحسف المكسكم الشريؼ الرضي ،نشر االماـ عمي -قـ،

(ِ)

نيج البالغة لؤلماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ُٕٔ :،

(ْ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ٖٓٓ :،

طِ(ُُْٔق).ُّٕ:،
(ّ)

غرر الحكـ كدرر الكمـ ،عبد الكاحد االمدم ،مصدر سابؽ.ٕٖٔ :،

(ٓ)

المصدر السابؽ نفسو.َْٔ :،

(ٕ)

المصدر السابؽ نفسو.ُٕٔ :،

(ٔ)

(ٖ)

المصدر السابؽ نفسو.ٕٓٓ :،
عيكف الحكـ كالمكاعظ ،عمي بف محمد الميثي ،تح :الشيخ حسيف الحسني البيرحزم ،طُ( دار

دار الحديث -قـ) :،الحكمة ٗٓٓٓ.
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اكامر كنكاىي الشرع في استخداـ السمع كاشباع الرغبات منيا فيحقؽ المقدار الذم
اختاره مف الكفاؼ الراحة كالدعة كالطمأنينة كاستقرار الراحة ىذه االسس التي كضعيا
االماـ ( )لمرجؿ االقتصادم الرشيد كاقعية ممكف االخذ بيا كتطبيقيا كليست
افتراضات مثالية بعيدة عف الكاقع لذا فيي تضمف عممية الرشد في سمككيات
المستيمؾ بشكؿ عممي ككاقعي مما يؤم الى حماية المستيمؾ كحماية حقكقو مف كؿ
التي ال تنفع كال تحقؽ لو حد الكفاية

اغراءات االعالنات كالممذات كالرغبات
الحقيقية في العيش

 مف االسس االخرل التي كضعيا االماـ ( )في طريقة االستيالؾ ىي القناعةكمؤدياتيا كجاء ذكر القناعة في أقكالو كمكاعظو ( )كما يأتي:
(ُ)

( -أذا اراد اهلل بعبد خي انر اليمو القناعة فأكتفى بالكفاؼ كاكتسى بالعفاؼ)

 كفي عشر كممات يذكرىا االماـ منيا ( ...كال كنز اغنى مف القناعة كال ماؿاذىب لمفاقة مف الرضا بالقكت كمف اقتصر عمى بمغة الكفاؼ فقد انتظـ الراحة كتبكء
الدعة ،كالرغبة مفتاح النصب كمطية التعب)...

(ِ)

(فأرتحمكا ما بحضرتكـ مف الزاد

كال تسألكا فكؽ الكفاؼ كال تطمبكا منيا اكثر مف البالغ ما يكفيؾ كيمنعؾ السؤاؿ)..
السؤاؿ)..

(ُ)

(ّ )

(القناعة ماالن ال يفنى)

(ْ )

(ال كنز اغنى مف القناعة)

(ُ )

(ّ)

(أذا طمبت

نيج البالغة لالماـ عمي ،محمد بف الحسيف مكسى المكسكم الشريؼ الرضي ،نشر االماـ

عمي ،قـ،طُُِْٔ( ،ىػ).ُّٕ :،

(ِ)
(ّ)
(ْ)

المصدر السابؽ نفسو ،قصار الحكـ.ُّٕ :،
نيج البالغة لالماـ عمي ،د .صبحي الصالح ،ط دار الكتاب المبناني ،مصدر سابؽ.ٖٖ :،

ما ال يحضره الفقيو ،محمد بف عمي بف الحسيف بف بابكيو القمي ،نشر جماعة المدرسيف-

قـ ،حّْٖٓ،طِ.ّٗٓ/ْ :،
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الغنى فأطمبو بالقناعة)
الخمؽ نعيمان)
الطمب)

(ٔ)

(ْ )

(ِ )

(القانع غنى كاف جاع)

(ّ )

(كفى بالقناعة ممكان كبحسف

(كال ماؿ أذىب لمفاقة مف الرضا بالقكت)

(ٓ )

(مف قنع كفى مذلة

(عمؿ النفس بالقنكع كاال طمبت منؾ فكؽ ما يكفييا)

(ٕ)

(ككيؼ يستطيع

صالح نفسو مف ال يقنع بالقميؿ)(ٖ).
كاف ما نستكحيو مف تطابؽ مضاميف مكاعظ كاقكاؿ االماـ ( )اف النجاح
االقتصادم في نظر االماـ ( )اليتحقؽ بالجانب المادم فقط ككذلؾ تعظيـ
المنفعة مف منظكمة السمكؾ التي يسعى الييا المستيمؾ في أطار ما حدده االماـ
( )مف االىداؼ البعيدة المدل ىك القناعة كمؤدياتيا ،في الحفاظ عمى المكارد
مف اليالؾ كىك ما سنبحثو في الفصؿ الخامس ،كفي حماية المجتمع كاالفراد كحماية
حقكقيـ مف الرغبات التنافسية غير المشركعة ،كفي تحقيؽ االمف االقتصادم كالغنى
كحماية المجتمع مف الجرائـ االقتصادية التي سنبحثيا في المبحث الثالث مف ىذا
الفصؿ.ألف مف مستمزمات القناعة اصالح الجانب النفسي كمنعو عف كؿ ما حرـ
اهلل سبحانو فال يككف سعيو كراء الممذات كالرغبات التي تعكد بالضرر عمى المجتمع

(ُ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،د .صبحي الصالح ،خطبة ْٓ ،ط دار الكتاب المبناني ،مصدر

(ِ)

مسند االماـ عمي ،السيد حسف القبانجي ،مصدر سابؽ.َّٕ/َُ :،

سابؽ.ٖٖ:،
(ّ )

غرر الحكـ كدرر الكمـ ،عبد الكاحد االمدم ،مكتب االعالـ االسالمي ،مصدر سابؽ:،

ُِٗ.

(ْ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ّْٔ:،

(ٔ)

المصدر السابؽ نفسو.ُٔٗ :،

(ٖ)

غرر الحكـ كدرر الكمـ ،عبد الكاحد االمدم ،مصدر سابؽ.ُٓٔ :،

(ٓ)

(ٕ)

المصدر السابؽ نفسو.ِٔٗ :،

مسند االماـ عمي ،السيد حسف القبانجي ،مصدر سابؽ.َّٕ/َُ:،
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كاف حققت الربح المادم كعمؿ االماـ النفس بالقناعة ألف (منيكماف ال يشبعاف
طالب عمـ كطالب ماؿ)(ُ) ،بؿ انو ( )ح ٌذر مف االستغراؽ في اليكل كالممذات
كاشباع الرغبات مف غير ضابط يحدد ىذا االشباع فيك ( )يقكؿ (اياؾ كالبطنة
فمف لزميا كثرت اسقامو كفسدت احالمو)
كيثير العمؿ)

(ّ )

(ِ)

ك(أياؾ كادماف الشبع فأنو يييج االسقاـ

(كاياؾ كالبطنة فأنيا مقساة القمكب مكسمة عف الصالة)

كتحكـ الشيكات عميكـ فأف عاجميا ذميـ كآجميا كخيـ)
ربؾ زلفتؾ لديو بحقير حطاـ الدنيا)

(ٔ)

(ٓ)

(ْ )

ك(اياكـ

ك(أياؾ اف يتبع حظؾ مف

كقد تـ االشارة مسبقان في كتاب االماـ ()

ألحد كالتو يمنعو االسراؼ كاالستغراؽ في الممذات لما لمسمكؾ االستيالكي مف
خطكرة عمى المجتمع كعمى الذات االنسانية (فدع االسراؼ مقتصدان) فاالقتصاد
المنيج البنائي المثمر الداعـ ،كىك خالؼ االسراؼ كاالستغراؽ في الممذات لما ليما
مف خطكرة مباشرة كغير مباشرة كمنظكرة كغير منظكرة كركحية كمادية كنفسية كغير
نفسية مما يعني تمبية الحاجات كالرغبات االنية دكف اليدر كالتأثير عمى احقية
االجياؿ القادمة في ىذه السمع كالمكارد كالبيئة ككافة مناحي الحياة كبما تشتمؿ عميو
طبيعة السمكؾ االستيالكي.
كعمى ضكء ما تقدـ عرضو يمكف القكؿ إف اساس البرنامج االستيالكي كبناء
الخطط المنتجة كالمثمرة التي كضعيا االماـ ( )لتنظيـ سمكؾ المستيمؾ قائـ عمى
(ُ )

عيكف الحكـ كالمكاعظ ،فخر الديف ابك الحسف عمي بف محمد الحسف ،تح حسف حسني،

مصدر سابؽ ،حكمة ِ.ِِ/

(ِ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصاريات ،مصدر سابؽ.ّْٔ :،

(ْ)

المصدر السابؽ نفسو :،حكمة َِّٓ.

(ٔ)

المصدر السابؽ :،حكمة ِِّٔ.

(ّ)

(ٓ)

المصدر السابؽ نفسو :،حكمة ِِْٖ.
المصدر السابؽ نفسو :،حكمةِّٕٓ.

362

الفصل الرابع.............................مفهوم السوق وحماية المستهلك عند االمام علي ()
جج

االبتعاد عف االسراؼ كالتبذير في كؿ الحاجات بالمعقكلية كالرشد كالتكافؽ ما بيف
الجكانب المادية كالركحية بحسب ما تتطمبو الحاجات االستيالكية باالبتعاد عف
المؤثرات الجانبية لالستيالؾ كما ينعكس عمى مدل تكازف الرفاىية االقتصادية.
ِ -ضكابط االستيالؾ :اف ضكابط االستيالؾ ىي نفسيا ضكابط التجارة كالسكؽ
في فكر االماـ ( )مف منع الغش كاالحتكار كالمنافسة المشركعة كالكسب الحالؿ
كتجنب الكسب الحراـ كاتباع االحكاـ الشرعية االسالمية .
ّ -تكجيو سمكؾ الكالة مف خالؿ المراقبة لحماية حقكؽ ابناء االمة االسالمي كقد تـ
االشارة الى ذلؾ مسبقان في الفصكؿ السابقة منيا:
كتابو الى زياد بف ابيو كىك خميفة عاممو عبد اهلل بف عباس عمى البصرة
بقكلو ...( :كتطمع كانت متمرغ في النعـ تمنعو الضعيؼ كاالرممة)..

(ُ)

كفي كتاب يأمر قثـ بف عباس كىك عاممو عمى مكة:
(كأنظر الى مااجتمع عندؾ مف ماؿ اهلل فأصرفوي الى مف قبمؾ مف ذكم العياؿ
كالمجاعة مصيبا بو مكاضع الفاقة كالخالت كما فضؿ فأحممو الينا لنقسمو فيـ
(ِ)

قبمنا)

(كاياؾ اف تكجؼ بؾ مطايا الطمع فتردؾ مناىؿ اليمكة)..

(ّ)

كفي كتاب آخر (أنما

ىمؾ مف كاف قبمكـ انيـ منعكا الناس الحؽ فأشتركه كاخذكىـ بالباطؿ)

(ُ)

شرح نيج البالغة ،الشيخ محمد عبده ،ط دار المعرفة.ِٓ/ِ :،

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.َِ/ّ :،

(ْ)

شرح نيج البالغة ،محمد عبده ،ط (دار المعرفة) ،مصدر سابؽ.ِٓ/ِ :،

(ّ)

(ْ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،د .صبحي الصالح ط الكتاب المبناني ،مصدر سابؽ.َُْ :،
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كىنا االماـ يضيؼ متغي انر آخر لدالة المنفعة كىك التصدؽ عمى ذكم المجاعة
كالفاقة كمنو ( كف جكادان مؤث انر اك مقتصدان مقد انر كاياؾ اف تككف (الثالث) فالجكد
كالصدقات عمى المساكيف كالفقراء متغييرات اضافية لدالة المنفعة عند االماـ()
ككذلؾ فيك يكجو الى االحساف كاعماؿ البر الذم يكرث االنساف التجارة المربحة
كالزراعة المثمرة التي تثمر كتكبر بيا المنفعة كمصداقو في قكلو (( )عميؾ
باالحساف فأنو أفضؿ زراعة كأربح تجارة )(ُ).
كقد حذر االماـ كالتو مف الطمع لما لو مف خطكرة عمى حماية الحقكؽ
لممستيمكيف كالمجتمع معان كالتالزـ بيف الطمع كاليمكة في كؿ السمككيات كاالنشطة،
يظير مف تعاقب الطمع كالتمادم فيو فيككف مؤداه اليمكة كالطمع كالتمادم في
مخاطر االنشطة االقصادية كاالعماؿ التجارية كالمالية مف اجؿ تعظيـ االرباح حتى
كاف كانت عمى حساب االخالؽ كالتعدم عمى حقكؽ االخريف كممتمكاتيـ
كاركاحيـ(ِ).
كقكلو (كأنؾ مدرؾ قسمؾ ،كأخذ سيمؾ كاف اليسير مف اهلل سبحانو أعظـ
كاكرـ مف الكثير مف خمقو كاف كاف كؿ منو ) (ّ )( ،فػأنؾ مدرؾ قسمؾ) ،تعزز
االستعدادات لتنمية القناعة كالكقاية مف مرض الطمع.
كاخذ سيمؾ  )..التكجو الى التماس القناعة كمؤشرات استيالؾ الحياة كالذات
بسبب اعصار الطمع كما يؤثره مف امراض سمككية كاقتصادية.

(ُ)
(ِ)
(ّ )

غرر الحكـ كدرر الكمـ ،عبد الكاحد االمدم.ْْْ :،
عمـ االقتصاد في نيج البالغة ،ىاشـ حسيف ناصر ،مصدر سابؽ.ُِٗ :،

نيج البالغة لالماـ عمي ،د .صبحي الصالح،ط (دار الكتاب المبناني) ،مصدر سابؽ:،

َِْ.
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كفمسفة ذلؾ عند االماـ (( )كاف اليسير مف اهلل سبحانو اعظـ كأكرـ مف
الكثير مف خمقو كاف كاف كؿ منو).
كىكذا نرل اف االماـ ()اىتـ بالطمب االستيالكي كاكاله مساحة مف
فكره( )لما لو مف آثار كابعاد عمى بناء ذات االنساف كالمجتمع كتكجو السمكؾ
ضمف مفاىيـ االعمار كالتنمية المستدامة بطريقة االستيالؾ دكف التجاكز عمى
حقكؽ اآلخريف مف ابناء جيمو كاالجياؿ القادمة ككفؽ االىداؼ البعيدة المدل
كالمتكسطة كالقريبة ككفؽ قاعدة (قميؿ المؤكنة كثير المعكنة ،كما اشرنا الى ذلؾ
مسبقان).
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املبحث انثانث
احلسبت ونظى انرقابت
ال شؾ اف االنظمة الرقابية بالغت اىتماميا بالرقابة كنظميا سكاء اكانت
سماكية اك غير سماكية لما ليا مف اثر في المحافظة عمى المكارد االقتصادية
كحقكؽ كممتمكات االمة كجاءت االنظمة الرقابية االسالمية بأرقى كاسمى نظـ
لمرقابة بالحسية كغيرىا بالمنظكر االخالقي العقائدم االنساني كالعقالني.
كمف ىذا الفيض استمد االماـ ( )افكاره كمبادئو في تأسيس ارقى نظاـ
رقابي منطمقان بتصكارتو كبناءه السمككي مف ذات النفس االنسانية كمكجيان لمسمككيات
االجتماعية كمفس انر ليا بطريقة اثبتت اسبقيتو كديمكمة فكره عمى االنظمة الرقابية
الكضعية كاالجتماعية كاالقتصادية كىذا ما حاكلت اف اتتبعو في تسمؿ فكرة المبحث
مف خالؿ ثالثة مطالب ىي :
المطمب الول :مفهوم الحسبة ونظم الرقابة
المطمب الثاني :الجريمة االقتصادية
المطمب الثالث :آراء االمام ( )وتطبيقاته في الرقابة ونظمها والجريمة
االقتصادية.
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املطهب االول
يفهىو احلسبت ونظى انرقابت
الحسبة في المغة مصدر احتسابؾ االجر عمى اهلل  ،تقكؿ :فعمتو حسبة
كاحتسبت منو احتسابا ،كاالحتساب :طمب االجر ،كاالسـ الحسبة بالكسر ،كىك
االجر (ُ ) ،كاصميا احتسب كالحسبة اسـ يقاؿ ليا احسبت بالشيء ،اعتددت بو
كالحسبة في االمر :ام حسف التدبير كالنظر فيو كذىب بعضيـ ليس ىك مف
(ِ)

أحتساب االجر فأف احتساب االجر فعؿ اهلل ال لغيره

كىي تعني االنكار كاحتسب

فالف عمى فالف ،انكر عميو عممو(ّ)،كتعني ايضان االجر كحسف التدبير كالنظر :كمنو
قكليـ فالف حسف الحسبة في االمر اذا كاف حسف التدبير(ْ) ،كىذا يعني اف اىؿ
المغة اتفقكا عمى انيا تعني االنكار اال انيـ اختمفكا في المعنى الثاني ليا كىي تعني
االجر كالحسبة في االصطالح تعني امر بالمعركؼ اذا ظير تركو كنيى عف المنكر
اذا ظير فعمو (ٓ )،فاالمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر تعد القاعدة االساس التي

(ُ )

انظر لساف العرب ،ألبف منظكر ،دار صادر  -بيركت ،طّ ُُْْىػُْٖٗ -ـ :،مادة

(حسب).ُّْ/ُ :،
(ِ )

المصباح المنير ،احمد بف عمي المغربي الفيكمي ،المطبعة االمدية -مصدر ،طِ

(َُٔٗـ).ُّٔ/ُ :،
(ّ)

لساف العرب ،ألبف منظكر ،دار صادر -بيركت ،طُ (ََُّىػ)ُّٕ/ُ :،

(ٓ)

االحكاـ السمطانية ابك يعمي محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ الماكردم ،تح :محمد بف

(ْ)

انظر المصدر السابؽ ،طُّّْ/ُ :،

ابي العباس ،ط(مكتبة القرآف -القاىرة ِٗٗ :،كمطبعة مصطفى البابي -مصر ،ط (ُّٖٔ-

ُٔٗٗ).ِْٖ :،
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(ُ)

استندت الييا انظمة الحسبة

فالمعركؼ ىك كؿ ما حسنو الشارع مثؿ :االيماف باهلل

كمالئكتو ،ككتبو كرسمو كاليكـ اآلخر كالصمكات الخمس ،كالصدقات المشركعة
كالصكـ كحج البيت كالكفاء بالعيكد كاداء االمانات كالمنكر ضد المعركؼ كمنو كؿ
ما حرمو اهلل كقتؿ النفس بغير حؽ كأكؿ امكاؿ الناس بالباطؿ كالبيكع كالمعامالت
(ِ)

التي نيى عنيا رسكؿ (ص) كتطفيؼ المكياؿ كالميزاف

كتعد الحسبة احد االنظمة

االسالمية التي تتدخؿ لصالح الناس في مختمؼ امكرىـ اليكمية لما فيو مصمحة مف
اجؿ تحقيؽ السعادة لالنساف في الداريف الدنيا كاآلخرة فالمحتسب يمنع ما كاف
محظكر مف المعامالت كالبيكع الفاسدة كالبيكع التي كره الشارع كجكدىا ككذلؾ يمنع
الغش ،كلتدليس في العقكد كالغبف في االثماف كاالجكر فكؿ ىذه االمكر ينكرىا
المحتسب كيحاسب عمييا

(ّ )

كما تبرز اىمية الحسبة مف خالؿ كقكؼ المحتسب

الصناع مف حيث استغالؿ حاجة الناس الييـ حيث
المحترـ ضد تالعب الحرفييف ك ٌ

يقؼ المحتسب ضد تصرفاتيـ الخاطئة اف خانكا االمانة في العمؿ كاداؤه بمكاصفات
رديئة(ْ).
كما يقابؿ نظاـ الحسبة في الكقت الحاضر بعض االجيزة الحككمية مثؿ(ٓ):
(ُ )

دراسات في الحسبة كالمحتسب -الحسبة في الطب كالجراحة ،جامعة بغداد ،مركز احياء

التراث العربي -مطبعة العماؿ مركزية – بغداد،ط( ُُٖٗـ).ُٗ :،

(ِ)

رسالة ماجستير :الدكرة االقتصادم لنظاـ الحسبة في االسالـ ،مقاربان بأجيزة الرقابة المعاصرة

في االردف ،محمد حسيف مصطفى ،جامعة اليرمكؾ -كمية الشريعة ،سنة الدراسة (ُِّْىػ-
ََِِـ).ٓ :،

(ّ)
(ْ)

(ٓ )

المصدر السابؽ نفسو.ُّ :،
السياسة االقتصادية كالنظـ المالية في الفقو االسالمي ،دار الكتاب العربي،طُ ُْْ :،

حرمة الماؿ العاـ في ضكء الشريعة االسالمية ،د .حسيف شحاتو ،دار النشر لمجامعات-

االسكندرية،طُ (َُِْىػُٗٗٗ -ـ).ٖٕ :،
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ُ -الجياز المركزم لمحاسبات في الرقابة عمى االمكاؿ كاالداء .
ِ -نظاـ تفتيش التمكيف في الرقابة عمى االسكاؽ كالمعامالت.
ّ -نظاـ تفتيش الصحة في الرقابة عمى الصحة كتجنب تمكث البيئة.
ْ -نظاـ الرقابة االدارية في الرقابة عمى تنفيذ القكانيف كالمكائح
ٓ -نظاـ الرقابة الخارجية في الرقابة عمى صحة الحسابات
كتتمثؿ الحسبة االف في الشرطة المدنية كالبكليس المدني المسؤكؿ عف االسكاؽ
كاالداب العامة(ُ).
كىي تصح مف كؿ مسمـ عرؼ شركطيا كآدابيا

(ِ )

لقكلو تعالى ( يكنتي ٍـ ىخ ٍي ىر

اس تىأٍمركف بًا ٍلمعر ً
يخ ًرج ٍ ً
و
كؼ ىكتىٍنيى ٍك ىف ىع ًف ا ٍل يمن ىك ًر)
أيمة أ ٍ ى
ت لمن ً ي ي ى ى ٍ ي
الكظيفة ىك رسكؿ اهلل حيث كاف يتفقد السكؽ غالبان فمر ذات يكـ عمى صبرة طعاـ
(ّ )

كاكؿ مف قاـ بيذه

فأدخؿ يده فييا فنالت اصابعو بمالن فقاؿ ماىذا يا صاحب الطعاـ؟ قاؿ اصابتو
السماء يا رسكؿ اهلل ،قاؿ  :افال جعمتو فكؽ الطعاـ كي يراه الناس مف غشني فميس
مني)

(ْ)

كما ثبت عف ابي سعيد الخدرم انو قاؿ :سمعت رسكؿ اهلل يقكؿ مف رال

منكر فميغيره بيده فأف لـ يستطع فبمسانو فأف لـ يستطع فبقمبو كذلؾ اضعؼ
منكـ
ان
(ُ)

االستثمار في االقتصاد االسالمي،د .اميرة عبد المطيؼ ،تقديـ الشيخ محمد الغزالي ،ط مكتبة

(ِ)

دكر الدكلة في االقتصاد االسالمي ،ايكب محمد جاسـ الباجالئي ،مركز البحكث كالدراسات

مدبكلي -القاىرة.ُُٓ :،

ديكاف الكقؼ السني -بغداد ،طُ (َُّْىػََِٗ -ـ) ،ُْٗ :،تح :محمد فؤاد ،ط دار احياء
الكتب العربية.
(ّ)
(ْ)

سكرة آؿ عمراف ،آية َُُ.

ركاه مسمـ ،انظر صحيح مسمـ ،كتاب االيماف،ج ،.َُِ ،فيصؿ عيسى البابي.ٗٗ/ُ ،
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االيماف (ُ ) ،كفي ىذا الحديث امر لكؿ مسمـ كجد منك انر اف يغيره كتغيره ىذا امر
المعركؼ كنيي عف المنكر كماؿ الحسبة اال ىذا االمر كلقد اىتدل الخمفاء الراشدكف
بيدم المصطفى (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) فكانكا يمارسكف الحسبة حتى تكسعت
الدكلة كعظمت بشؤكنيا فعيف ليذا االمر مف يقكـ بو مف المحتسبيف

(ِ )

كاكؿ مف

كضع نظاـ ا لحسبة ىك عمر بف الخطاب (رض) ككاف يقكـ بعمؿ المحتسب حيث
(ّ)

كاف يقكـ بمتابعة سائر شؤكف الدكلة االسالمية بنفسو مف الغش كالتطفيؼ
اف عمر بف الخطاب قد استعمؿ عبد اهلل بف عتبو عمى السكؽ

(ْ )

كقد كرد

كالحسبة مف

الكظائؼ التي يتصؿ عمميا بعمؿ القضاء كالشرطة لكنيا مستقمة عنيما كيقاؿ
لصاحبيا (المحتسب) كمتكلي الحسبة كناظر الحسبة ك( كالي الحسبة) كىي تباشر
اختصاصات منكعة يبرز فييا العنصر االدارم كالقضائي (ٓ ).كىذا يعني اف نظاـ
الحسبة يمثؿ نظامان رقابيان يتكامؿ مع النظاـ االجتماعي كالسياسي في المجتمع
االسالمي كالشريعة االسالمية لـ تكتؼ ببياف المعركؼ كتعداد انكاعو كلكنيا ترسـ
لالنساف منياج الحياة المتكامؿ عمى كجو ينمي فييا المكارـ كالفضائؿ كيبعث ركح
الخير كيساعدىا عمى النماء كالرقي كيحبب الييا فعؿ المعركؼ بكافة صكره كما ال

(ُ)

اخرجو مسمـ في كتابو االيماف ،أنظر صحيح،ط دار احياء الكتاب العربي ،مصدر سابؽ:،

(ِ)

دكر الدكلة في االقتصاد االسالمي ،ايكب محمد جاسـ ،مصدر سابؽ.ُْٗ :،

جْٗ.

(ّ)

المصدر السابؽ نفسو.ُْٗ :،

(ٓ)

دراسات في الحسبة كالمحتسب عند العرب -الخدمات البمدية في الحضارة العربية ج -انظر

(ْ)

الطبقات ،ألبف سعد ابي عبد اهلل محمد بف سعدف ط (دار صادر  -بيركت).ٖٓ/ٓ :،

 مقاؿ -الحسبة في االسالـ ،راغب السرجاني ،منتدل قصة االسالـ كيب نشرت فيَُُِِ/ٗ/ـ.
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تكتفي بالنيي عف المنكر كبياف الرذائؿ كانما تكضح مضارىا كتحذر مف اقترافيا
حتى يصير المجتمع المسمـ مجتمعان فاضالن نظيفان .
كنظر لطبيعة عمؿ الحسبة فأنيا تقتضي اىمية خاصة فيمف يقكـ بيا كمف
ثـ فأف لممحتسب شركط يجب تكافرىا فيو لكي يستطيع القياـ بميامو كىذه الشركط
ىي(ُ):
ُ -االسالـ :فيجب اف يككف المحتسب مسمم نا كذلؾ ألف الحسبة عمؿ يتضف تنفيذ
االحكاـ االسالمية فال يجب اف يتكالىا ،ىم ٍف ال يؤمف بيا.
ِ -التكميؼ :كما يشترط اف يككف المحستب مكمفا ام بالغان عاقال فال يجكز اف
يستند ى ذا العمؿ الى غير العاقؿ اك غير البالغ حيث اف العقؿ اداة الفيـ ككما انو
شرط التكميؼ كالقدرة عمى فيـ الخطاب كصالحية المكمؼ لصدكر الفعؿ منو عمى
الكجو المطمكب شرعان.
ّ -الحرية :اف يككف ح انر
ْ -الذككرة :اشترط طائفة مف الفقياء فيمف يتكلى الحسبة اف يككف ذك انر.
ٓ -العمـ :فيشترط في المحتسب اف يكف عارفان بأحكاـ الشريعة .
ٔ -العمؿ بما يعمـ :اف يككف عامالن بما يعمـ كال يككف قكلو مخالفان لفعمو.
ٕ -االخالص هلل في العمؿ :فيقصد بقكلو كفعمو كجو اهلل كطمب مرضاتو فال يبالي
في احتسابو بغض الناس لو كسخطيـ عميو اك رضاىـ عنو كاعجابيـ بو.
ٖ -العدؿ :كقد اشترط الفقياء اف يككف المحتسب عادالن.
(ُ)

االحكاـ السمطانية ،لمماكردم،ط مكتبة القرآف  ،مصدر سابؽ.ََّ :،
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ٗ -القدرة عمى القياـ بأعماؿ الحسبة
اف يككف المحتسب قاد انر عمى االمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر فشرط القدرة
كاالستطاعو ىك شرط في جميع التكاليؼ الشرعية.
َُ -المكاظبة عمى سنة رسكؿ اهلل (ص)
فعمى المحتسب اف يككف مكاظبان عمى السنف ألنو في منصبو ىذا يككف قدكة لغيره.
اما كظائؼ المحتسب االقتصادية فتتمخص بما يأتي(ُ):
ُ -مراقبة االسكاؽ
(ِ)

ِ -مراقبة حاالت الغش كمراقبة كمنع االحتكار كمراقبة االسعار الضركرية

كقد

كقد تـ االشارة الى ذلؾ في المبحث االكؿ مف ىذا الفصؿ.
ّ -مراقبة المكاييؿ كالمكازيف كالمقاييس :
كمف ذلؾ نالحظ اف مسؤكلية المحتسب متعددة كمتشعبة بحيث يمكف القكؿ
اف ىذه المسؤليات مكزعة في الدكلة الحديثة االف بيف العديد مف الك ازرات
كالمؤسسات كىي تجمع بيف الديف كالدنيا(ّ).

(ُ )

دراسات في الحسبة كالمحتسب عند العرب -المحتسب كالجياز المركزم لمتقييس ،تقي

العاني ،مصدر سابؽ.ٕٗ :،
(ِ )

النظرية االقتصادية في االسالـ،د .ابراىيـ محمد البطانية،د .زينب نكرم الغريرم ،مصدر

سابؽ.ُُُ :،
(ّ )

دراسات في الحسبة كالمحتسب عند العرب -المحتسب كالجياز المركزم لمتقييس  ،تقي

العاني ،مصدر سابؽ.ٕٗ:،
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كىذا يعني اف لممحتسب دكر ميـ يقكـ بو مف خالؿ مراقبة النشاطات
االقتصاية كالمبادالت التي تتـ داخؿ االسكاؽ كمما سبؽ يتبيف اف لمحسبة دكر كبير
في تحقيؽ الرقابة الشرعية عمى الماؿ العاـ ،كيتمثؿ فيما يأتي(ُ):
ُ -اف كالية الحسبة تنشر المعركؼ بيف الناس كتطارد المنكر لتقضي عميو .
ِ -اف انتشار المحتسبيف بيف الناس ،كما ليـ مف ىيبة كتعفؼ كجرأة في الحؽ
يؤدم الى منع بكادر الخركج عف نظاـ االسالـ كقكانيف الحؽ كالعدؿ مما يحافظ
المجتمع عمى سمات الخير كالبر كالحب كااليثار.
ّ -اف الحسبة تقمؿ مف فرص الغنى الفاحش حيث انيا تيتـ بمراقبة الكالة كالحكاـ
كاالسكاؽ كالمصانع فأم بادرة غش اك رشكة اك احتكار اك سكء معاممة مف الكالة
تقاكـ فال يجد احد فرصة لمكسب غير المشركع ألف عيكف كالة الحسبة ترصده كترقبو
في كؿ مكقع.
ْ -اف مف سمطة كالية الحسبة منع النفقات الترفييية كاالسراؼ كالتبذير كمف ثـ
تكفر االمكاؿ الخاصة كالعامة كاالسياـ في عمراف البالد كامتالء خزانة بيت الماؿ.
ٓ -اف كالة الحسبة يراقبكف النشاط المالي لكؿ شخص كمف ثـ ال يستطيع أم
شخص اف يتيرب مف الزكاة اك الخراج اك الجزية المفركضة عمى الذمييف .
مف ذلؾ يتضح اف نيج االسالـ كاضح في حماية الماؿ العاـ كرقابتو رقابة محكمة
كمتابعة مستمرة كالرقابة في االسالـ تنقسـ عمى نكعيف

(ِ)

:

ُ -الرقابة الداخمية اك الذاتية
(ُ)
(ِ)

الماؿ العاـ كاحكامو في الفقو االسالمي ،محمد سعيد محمد ،مصدر سابؽ.ُُٓ :،

المصدر السابؽ نفسو.َُٕ :،
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ِ -الرقابة الخارجية
فالرقابة الداخمية اك الذاتية :لقد ركز االسالـ في حماية الماؿ العاـ عمى
الرقابة الداخمية  -الذاتية -التي تتمثؿ في القيـ االيمانية كاالخالؽ الحسنة كالسمكؾ
المستقيـ كفؽ احكاـ كمبادئ الشريعة االسالمية كىذا النكع مف الرقابة ال يتحقؽ اال
اذا تربى االنساف تربية سميمة مستمدة مف شريعة االسالـ كيككف قكاـ ىذه التربية
مراقبة اهلل تعالى كخشيتو في كؿ ما يصدر عف االنساف مف قكؿ اك عمؿ كمف ثـ
يعمـ عمـ اليقيف اف اهلل جؿ كعال مطمع عمى احكالو كال يخفى عميو شيء مف امره
(ُ)

كال يعرب عنو مثقاؿ ذرة في االرض كفي السماء

(ك ٍ
اعمى يمكٍا أىف المٌوى
كمنو قكلو تعالى ى

اح ىذ يركهي)
ىي ٍعمى يـ ىما ًفي أىنفي ًس يك ٍـ فى ٍ
االنساف الى ضركرة مراقبة اقكالو كافعالو كجميع معامالتو ألف الرقيب سبحانو يعمـ
(ِ)

كغيرىا كثير مف اآليات القرآنية التي تعنى بتكجيو

السر الذم يخفيو االنساف عف الناس بؿ كيعمـ ماىك اخفى مف السر الذم ىك اخفى
عمى ذات االنساف اهلل يعممو كبيذه التربية كاالعتقاد تقكـ عمى مراقبة االنساف ربو
(ّ )

ىخفىى)
(ي ٍعمى يـ السٍّر ىكأ ٍ
ألف اهلل سبحانو ى
بالنفع عمى ذات االنساف كالمجتمع معا كىي(ْ):

(ُ)

كلمرقابة الذاتية أثارىا االيجابية التي تقكد

الماؿ العاـ كاحكامو في الفقو االسالمي ،محمد سعيد محمد ،مصدر سابؽ.َُٖ :،

(ِ)

سكرة البقرة :،آية ِّٓ.

(ْ)

الماؿ العاـ كاحكامو في الفقو االسالمي.ُُٔ ،ُُٓ ،ُُْ ،ُُّ ،ُُِ ،ُُُ ،

(ّ)

سكرة طو :،آية ٕ.
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ُ -اتقاف العمؿ كاجادتو فاالسالـ يحث عؿ اتقاف العمؿ فعف عائشة (رضي اهلل
عنيا) اف النبي (ص) قاؿ (اف اهلل يحب اذا عمؿ احدكـ عمال اف يتقنو)

(ُ)

ً
ٍم يريك ٍـ أىف تي ُّ
ؤدكٍا
ِ -اداء العمؿ بأمانة كاخالص امتثاالن لقكلو تعالى (إف المٌوى ىيأ ي
ً ً
ىىمًيىا كًا ىذا ىح ىك ٍمتيـ ىب ٍي ىف الن ً
اس أىف تى ٍح يك يمكٍا بًا ٍل ىع ٍد ًؿ)(ِ) كالنبي (ص) يقكؿ
األ ىىم ىانات إلىى أ ٍ ى
(ّ)
(اد االمانة الى مف ائتمنؾ كال تخف مف خانؾ)
ّ -الشعكر بالمسؤكلية تجاه العمؿ.
(كلىتي ٍسأىليف ىعما
فاالسالـ يبيف لممسمـ انو مسؤكؿ عف كؿ ما يعمؿ كما في قكلو تعالى ى
(ْ)
كف )
يكنتي ٍـ تى ٍع ىممي ى
ْ -الكفاء بالعيكد كالعقكد
فاالسالـ يامر العامؿ اف يفي بما ابرمو مف عقكد كما اخذه عمى نفسو مف التزامات
ً
آم ينكٍا أ ٍىكفيكٍا بًا ٍل يعقيكًد)
كعيكد كتصديؽ ذلؾ قكلو تعالى ى
(يا أُّىييىا الذ ى
يف ى
ً
ال )(ٔ).
اف ىم ٍس يؤك ن
(كأ ٍىكفيكٍا بًا ٍل ىع ٍيد ًإف ا ٍل ىع ٍي ىد ىك ى
ى
(ُ)

(ٓ)

كقكلو تعالى

متفؽ عميو اخرجو البخارم في كتاب (الحدكد) باب (ال يشرب الحمر) ،ح( ِٕٕٔ) كمسمـ

في كتاب (االيماف) باب نقصاف االيماف بالمعاصي كنفيو عف المتمبس بالمعصية عمى ارادة
نفي كمالو) ح (ٕٓ) مف حديث ابي ىريرة.

(ِ)

(ّ )

سكرة النساء ،آية ٖٓ.

اخرجو ابك داكد (ّّٓٓ) ،كالترمذم (ُِْٔ) كالدارمي (ِٕٗٓ) كالحاكـ في مستدركو

(ِ )ّٓ/حديث (ِِٔٗ)كالدار قطني (ّ )ّٓ/كالبييقي في السنف الكبرل )ُِٕ/َُ( ،حديث
(َُِِٗ) مف حديث ابي ىريرة كقاؿ الترمذم انو حديث حسف غريب.
(ْ)

سكرة النحؿ ،آية ّٗ

(ٔ)

سكرة االسراء ،آية ّْ.

(ٓ)

سكرة المائدة ،آية ُ
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ٓ -البعد عف عما يخؿ بأداء العمؿ عمى احسف كجو.
فاالسالـ يطمب مف العامؿ اف يؤدم العمؿ عمى احسف كجو كمف اجؿ ذلؾ
فقد حرـ االسالـ كؿ ما يؤدم الى الخمؿ كالفساد في العمؿ كيحكؿ بيف اتقاف العمؿ
مثؿ الرشكة كالعمكلة كاليدية فقد ركم عف عبد اهلل بف عمر قاؿ قاؿ رسكؿ اهلل
(الراشي كالمرتشي في النار)(ُ).
فأذا كضع العامؿ ىذه الضكابط في اتقاف العمؿ يككف عفيفان متكرعان منتج نا
مؤث انر في االسراع في عممية التطكر كالتنمية االقتصادية كىذا نفسو يعـ المجتمع
ككؿ.
اما الرقابة الخارجية فتنقسـ عمى انكاع اىميا:
ُ -رقابة الكالة كاالئمة :كىي رقابة الخمفاء الراشدكف لجميع مرافؽ الدكلة.
ِ -رقابة كالية الحسبة :ذكرنا ذلؾ مسبقان.
ّ -رقابة كالية المظالـ :ىي عبارة عف كؿ حكـ يعجز عنو القاضي فينظر فيو مف
ىك اقكل منو(ِ).
ْ -رقابة الدكاكيف :كىك دفتر تثبت فيو االسماء كالكثائؽ كما كضع فيو لحفظ حقكؽ
الدكلة مف االعماؿ كاالمكاؿ.
ٓ -رقابة مجمكع الناس

(ُ)
(ِ )

اخرجو الطبراني.ِٗٔ/ِ :،

احكاـ القرآف ،ألم بكر محمد بف عبد اهلل بف محمد المعركؼ بأبف العربي ،ػ دار الكتب

العممية طُّْٓ( ،ىػ).ُٓ/ْ :،
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اما رقابة مجمكع الناس فتتمثؿ في الحفاظ عمى الماؿ العاـ اك ماؿ االمة ألنيـ ىـ
المنتفعكف منو فيحؽ ليـ التدخؿ في حاؿ االعتداء عميو كفي حالة االخالؿ بصيانتو
اك فقد المنفعة ككذلؾ يحؽ لو التدخؿ بأدارة الماؿ العاـ كتنظيمو كالدفاع عنو ألف
االماـ اك الحككمة اك كلي االمر ما ىـ اال مجرد اجراء عند جماعة المسمميف كمف
ثـ اف لكؿ فرد مف افرادىا الحؽ في سؤاليـ عما استحفظيـ عميو مف ماؿ.
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املطهب انثاني
اجلرميت االقتصاديت
يبرز تعاظـ الفكر االسالمي االصيؿ المكاكب لكؿ زماف كمكاف ليككف الحؿ
االمثؿ لكؿ المعضالت كالمشكالت التي تعتصر المجتمعات كتمزؽ الحضارات كقكه
ىذا الفكر ىك االمتداد االصيؿ لمقرآف الخالد عمى مر العصكر كاالياـ كالسنة النبكية
الشريفة كىذاف المصدراف كفال لمفرد كالمجتمع التكامؿ كالكسائؿ الكقائية مف االنجرار
كراء الرذيمة كالكقكع في الجريمة كنظ وار لشمكلية الشريعة يطرح تساؤؿ عف ماىية
الجريمة االقتصادية ؟ كما انكاعيا؟ كما االسباب التي ادت الى ارتكابيا؟ كما ىي
اآلثار المترتبة عمييا؟ كما ىك دكر الفكر االقتصادم االسالمي في مكافحتو ألسباب
الجريمة؟
كحينما نتحدث عف الجريمة فأننا تقصد في البدء عمـ االقتصاد كبيئة لظيكر
كنمك الجريمة فيو كتختمؼ النظرة لمجريمة مف مجتمع الى آخر فالفعؿ الذم يعد
سمككان اجراميان في مجتمع ما قد ال يككف كذلؾ في مجتمع آخر ،كىذا ما سنكضحو
في انكع الجرائـ كال سيما اف الجريمة ظاىرة اجتماعية عاصرت جميع المجتمعات
قديمان كحديثان كتأثرت بكافة المعطيات المحيطة بيا ككما انيا تأثرت بالتغيرات
السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالتكنكلكجية التي تأثرت بيا المجتمعات فالجريمة
عند اىؿ المغة تعني الخطأ كالذنب كىي مشتقة مف مادة جرـ كتجرـ عميو ام ادعى
آف ىق ٍكوـ ىعمىى أىال
(كالى ىي ٍج ًرىمن يك ٍـ ىشىن ي
عميو ذنبان لـ يحممو كما في قكؿ اهلل سبحانو ى
تى ٍع ًدليكٍا) (ُ ) كاجرـ عمييـ جنى جناية (ُ ) كاصؿ كممة جريمة مف جرـ بمعنى كسب
(ُ)

سكرة المادة ،آية ٖ.
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كقطع كىي الكسب المكركه غير المستحسف كىي كؿ فعؿ مخالؼ لمحؽ كالعدؿ
كالطريؽ المستقيـ كالمجرـ ىك المذنب الذم يقع في امر غير مستحسف كيككف مص انر
عمى فعمو كال يرضى ايضان بتركو

(ِ)

كاما الجريمة في لغة القانكف فيك سمكؾ مخالؼ

الجزئي مستحقان لمعقاب لكقكع المخالفة عمى حؽ سكاء لمفرد اك لممجتمع
ا
لمقانكف
يحميو القانكف لذلؾ عرؼ فقياء كشراح القانكف الجنائي الجريمة بأنيا فعؿ كامتناع
عف فعؿ يؤدم الى ضرر بالغير كيعاقب عميو القانكف(ّ).
كمنيـ مف عرفيا (كؿ عمؿ اك امتناع يقع بالمخالفة لمقكاعد المقررة لتنظيـ اك
حماية السياسة االقتصادية لمدكلة(ْ).
كحيث اف الشريعة االسالمية اسست المذىب االقتصادم بأطركحة تضع
تصكر لممشكمة االقتصادية كاجراءات لحميا كقكانيف لتنظيـ نشاط االفراد كحقكقيـ
ال اجرامية بمقياس الشريعة
ككاجباتيـ فأف مخالفة الفرد لما أسسو الشارع تعد افعا ن
عمى مستكل القضاء الشرعي حدان اك تعزي انز

(ٓ )

كمنو ممكف تعريؼ الجريمة

االقتصادية في الفقو االسالمي ىي كؿ فعؿ اك مخالفة اك عصياف ألمر اهلل اك نييو
في ممكية االستثمار كاالمكاؿ كاالستغالؿ(ٔ) ،كعميو فكؿ فعؿ مخالؼ ألمر اهلل فيما
(ُ )

انظر المعجـ الكسيط ،مجمع المغة العربية ،نشر مكتبة الشركؽ ،طْ (ََِٓـ-ُُٖ :،

لساف العرب ،ألبف منظكر ،د دار المعارؼ.ُُْ :،

(ِ)
(ّ)

الجريمة كلمعقكبة في الشريعة االسالمية ،محمد ابك زىرة ،ط (دار المفكريف  :بيركت)َُِ :،

بحث تعريؼ الجريمة االقتصادية كخصائصيا ،عادؿ االبيككي ،نشر في مكقع ممتقى شذرات

ُِ.َُِِ/ِ/

(ْ)
(ٓ)

تقنيات التحرم في الجرائـ االقتصادية ،يككش كريـwww.ْshdard.com ،

بحث الجريمة االقتصادية كخصائصيا ،عادؿ االبيككي ،مصدر سابقان:،

(ٔ ) بحث الجريمة االقتصادية ،خمؼ سمماف النمرم ،قيدـ لمثركة العممية الحادية كالسبعكف
بأكاديمية نايؼ العربية لمعمكـ االمنية بالرياض سنة ُٔٗٗ.
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يتعمؽ باالمكاؿ كالمكارد االقتصادية كفي ام مجاؿ مف مجاالت النشاط االقتصام
استثما انر كاف اك انتاجان اك استيالكان يعد سمككان اجراميان غير مرغكبان شرعان كقانكنان
كمرتكبو خاس ار في الدنيا كاآلخرة.
كقد حددت لمجرائـ في الشريعة االسالمية عقكبات لمرتكبييا حتى يسكد االمف
كاالستقرار في المجتمع كيمكف تحديد بعضيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر منيا(ُ).
ُ -السرقة كخيانة االمانة :حيث تعد السرقة جريمة مالية تعاقب عمييا الشريعة
ؽ ىكالس ًارقىةي فىا ٍقطى يعكٍا أ ٍىي ًدىييي ىما ىج ىزاء بً ىما ىك ىسىبا
(كالس ًار ي
االسالمية امتثاالن لقكؿ اهلل تعالى ى
(ِ)
ً
ً
يـ )
ىن ىكا ن
ال ٍّم ىف المٌو ىكالمٌوي ىع ًز هيز ىحك ه
ِ -اختالس االمكاؿ :سكاء العامة (امكاؿ الدكلة) كامكاؿ المجتمع فأف ذلؾ فيو فساد
عظيـ.
ّ -الغش فقد نيت الشريعة عنو كىك يعد جريمة في الشرع االسالمي كقد تـ االشارة
اليو مسبقان.
ْ -االحتكار :يعد جريمة في كؿ احتكار لممكاد الغذائية التي يحتاجيا الناس كقد
يككف االحتكار في المكارد االقتصادية كاالراضي الصالحة لالنتاج التي يحتكرىا
فيتضرر بيا المجتمع اك الناس بمنعيـ مف استثمارىا كاستغالليا.

(ُ )

بحث رؤية اسالمية حكؿ الجريمة االقتصادية ،مريـ الشرع ،مجمة الكاحات

لمبحكث

كالدراسات ،عُِتاريخ النشر (َُُُِِ/ٔ/ـ) ،معيد العمكـ االقتصادية كالتجارية-ُّٔ : ،

ُْٔ.

(ِ)

سكرة المائدة :،اية ّٖ.
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ٓ -الرشكة كفييا ضياع لالمكاؿ كالحقكؽ عمى اختالؼ انكاعيا كاف كانت يرضى
الطرفيف الراشي كالمرتشي.
ٔ -التزكير :كالذم يحدث غالبان في االكراؽ المالية كالتجارية كىك يعد مف الجرائـ
االقتصادية ألف فييا غشان لممجتمع كالدكلة.
ٕ -انتاج كتسكيؽ السمع المحرمة :كالخمكر كالمخدرات كلحكـ الميتة كالخنازير
كغيرىا مف السمع التي فييا ضرر عمى المجتمع سكاء كانت غذائية اك ممبكسات اك
العابان رديئة التصنيع فيي جرائـ يجب المعاقبة عمييا لحماية لممجتمع.
ٖ -االسراؼ كالتبذير :نيت الشريعة عف االسراؼ كالتبذير كاالسراؼ كىنا يشمؿ
كافة المجاالت كأستيالؾ المنتجات كايضان االنتفاع مف الخدمات كالكيرباء كالماء
كالياتؼ كالتبذير في استعماؿ المكارد االقتصادية خاصة عناصر االنتاج ،فمالجياؿ
القادمة حؽ كنصيب فييا.
ٗ -التعامؿ بالربا :اف تحريـ الربا في االسالـ اصؿ مف االصكؿ الثابتة كالتي ال
تقبؿ التغيير اك التعديؿ كىذه الحرمة ال تختمؼ كثي انر عف حرمة الزنا اك السرقة اك
الرىبا)...
ىحؿ المٌوي ا ٍلىب ٍي ىع ىك ىحرىـ ٍّ
(كأ ى
غيرىا مف الكبائر حيث قاؿ اهلل تعالى ى

(ُ)

َُ -االستثمار فيما ال فائدة منو :اف االستثمار لالمكاؿ فيما ال فائدة فيو يعتبر
اضاعة لمماؿ كقد نيى الرسكؿ (ص) (  ...عف قيؿ كقاؿ ككثرة السؤاؿ كاضاعة

(ُ)

سكرة البقرة ،آية ِٕٓ.
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الماؿ)...

(ُ)

كىك ما يظير في عصرنا الحالي في االستثمار في الكسائؿ كاالماكف

التي تنشر الرذيمة كتدمر المجتمع.
ُُ -االكتناز :الماؿ ليس ميمتو الكنز فاالسالـ حرص عمى ضركرة استثمار الثركة
لسد حاجات المجتمع االسالمي كقد نيى بشدة ال مثيؿ ليا عف اكتناز الماؿ كحبسو
ً
ً
كنيىا ًفي
ب ىكا ٍل ًفضةى ىكالى يي ًنفقي ى
كف الذ ىى ى
يف ىي ٍكن يز ى
(كالذ ى
عف االنتاج كالتداكؿ لقكلو تعالى ى
سبً ً
يؿ المٌ ًو فىىب ٍّشريىـ بً ىع ىذ و
اب أىلً ويـ )(ِ)كىك ضركرم كي ال تأكمو الزكاة لقكلو (أتجركا في
ى
ٍ

امكاؿ اليتامى حتى ال تأكميا الزكاة)(ّ).

كقد تنكعت الجرائـ تبعان ألختالؼ االزمنة كاالمكنة ككذلؾ تبعان ألختالؼ
البمداف ما يجعؿ تقسيميا عمى كفؽ اعتبارات معينة منيا(ْ):
ُ -حسب النظاـ االقتصادم كنكعو كاآلتي:
ُ ُ-جرائـ النظاـ الرأسمالي  :اف الدكؿ التي تطبؽ النظاـ الرأسمالي تعتبر الربح
ىك الحافز الرئيسي لمنشاطات االقتصادية فأغمب الجرائـ االقتصادية فيو ىي ج ارء

(ُ)

ركاه مسمـ العدؿ عف العدؿ الى رسكؿ الو (ص) ،باب النيي عف كثرة السؤاؿ مف غير حاجة

كالنيي عف منع كىات كىك االمتناع مف اداء حؽ تشرعو اك طمب ما ال يستحؽ ،رقـ الحديث

ٓ -ُٕ/انظر المسند الصحيح المختصر ،مسمـ بف الحاج ابك الحسف القشيرم النيسابكرم ،تح:
محمد فؤاد ،ط (دار احياء التراث  -بيركت .َُِّْ/ّ: ،كركاه البخارم في الجامع الصحيح،
محمد بف اسماعيؿ بف ابراىيـ بف المغيرة البخارم بترقيـ فتح البارم ،ط (دار الشعب -القاىرة)،

كتاب بدء الكحي ،باب ره ما قيؿ كقاؿ ،رقـ الحديث َِْٖ.ُٕٓ/ّ :،

(ِ)

سكرة التكبة .ّْ ،

(ّ )

ركاه الدار القطني ،ألبي الحسف عمي بف يعمر ،تح :فكاز احمد -طالب السبع ،ط (دار

(ْ)

بحث رؤية اسالمية حكؿ الجريمة االقتصادية ،مريـ الشرع ،مصدر سابؽ.ٗ،ٖ،ٕ:،

الكتاب العربي -بيركت ،طُ (َُْٕىػ):،
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احتكار كسطك عمى البنكؾ كالمحالت التجارية كالتيرب مف الضرائب كالمماطمة في
سداد الديكف كتجارة االطفاؿ كتمكث البيئة كاختالؼ تكازنيا.
ُ ِ-جرائـ النظاـ االشتراكي :اما في البمداف التي تطبؽ النظاـ االشتراكي القائـ
عمى أحتكار الدكلة لمنشاط االقتصادم فأف اغمب الجرائـ االقتصادية تتمثؿ في
الرشكة كاالختالس كالسكؽ السكداء كىناؾ جرائـ متعددة تنتشر في معظـ دكؿ
النظاميف الرأسمالي كاالشتراكي مثؿ تجارة المخدرات كالتزكير كجرائـ الشبكات كالغش
كالتدليس كالسرقات كالنصب كاالحتياؿ اضافة الى جريمة الربا في المعامالت
المالية.
ُ ّ-جرائـ النظاـ االقتصادم االسالمي :يفترض اف تككف ىذه الجرائـ عند ادنى
حد ممكف كذلؾ ألف االسالـ حرـ كافة انكاع الكسب المحرـ كالخبائث كاخذ االمكاؿ
بالباطؿ كحرـ كؿ المعامالت التي فييا ضرر عمى المجتمع كالفرد كمنو قكلو تعالى
(كالى تىٍأ يكميكٍا أىمكالى يكـ ب ٍيىن يكـ بًا ٍلب ً
اط ًؿ)
ى
ى
ٍى
ى
كقكع الجرائـ االقتصادية اال اف نسبة حدكثيا أقؿ بالمقارنة مع المجتمعات االخرل
(ُ)

كمع ذلؾ فأف المجتمع االسالمي ال يخمكا مف

نظ انر أللتزاـ افراد ىذا المجتمع بتعاليـ االسالـ الحنيؼ(ِ).
(ّ)

ِ -جرائـ حسب نكع النشاط االقتصادم

كتنقسـ الى:

ِ ُ-جرائـ مالية مثؿ السرقات كاالختالس كتبييض االمكاؿ كالرشكة كالتيريب
كتزكير العمالت النقدية كعدـ سداد الديكف كالنصب كاالحتياؿ كالغدر.

(ُ)

سكرة النساء :،آية ِٗ.

(ّ)

المصدر السابؽ نفسو.ِٖ :،

(ِ)

الجريمة االقتصادية ،خمؼ سميماف النمرم ،مصدر سابؽ.ِٕ :،
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ِ ِ-جرائـ تجارية مثؿ الغش التجارم سكاء في السمع كالخدمات كاالحتكار كالتجارة
في المنكعات كالمخدرات كالسطك عمى المحالت كالتدليس في البيع كالشراء كالسكؽ
السكداء كتزكير االكراؽ كالمستندات التجارية.
ِ ّ-جرائـ صناعية كصناعة المنتجات التي تضر بالمجتمع كالبيئة اك دفف النفايات
النككية في االراضي العامة التي بيا مصادر المياه كالعمراف ككذلؾ انعداـ الجكدة في
المنتجات المصنعة.
ِ ْ-جرائـ زراعية كالعبث في المنتجات الزراعية كالمحكـ كااللباف كغير ذلؾ مما
فيو ضرر عمى المجتمع.
ِ ٓ-جرائـ في مجاؿ الخدمات سكاء الخدمات البنكية مثؿ اصدار شيكات بدكف
رصيد في استخداـ االجيزة كالتقنيات المتطكرة ألختالس االمكاؿ كتحكيؿ االرصدة
النقدية كفي مجاؿ الخدمات العامة كالكيرباء كالمياه كاالتصاالت اف سرقة التيار
الكيربائي كالمياه كخطكط الياتؼ اك العبث بيا كاتالفيا ككذلؾ بناء الطرؽ كالجسكر
البعيدة عف المكاصفات القياسية يعد جريمة في حؽ مف ينتفع بيا.
ِ ٔ-جرائـ المعمكمات كالخدمات التعميمية :مثؿ سرقة حقكؽ المؤلفيف كسرقة
المعمكمات كاالسرار العممية كتقكيـ مكاد عممية غير نافعة كؿ ىذا يعد مف الجرائـ
التي تؤثر عمى النشاط االقتصادم كىناؾ تقسيـ آخر لمجرائـ بحسب النشاط
االقتصادم في (ُ):
ُ -جرائـ االنتاج
ِ -جرائـ االستيالؾ
(ُ)

الجريمة االقتصادية ،خمؼ سميماف الشمرم ،مصدر سابؽ.ِٖٕ :،
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ّ -جرائـ االستثمار
ْ -جرائـ التبادؿ كالتسكؽ
ّ -جرائـ حسب العقكبات الممقات عمييا
ّ ُ-جرائـ ليا عقكبات محددة في الشرع بنص الكتاب اك السنة.
ّ ِ-جرائـ ليا عقكبات عف طريؽ القضاء اك المجاميع الفقيية

كالمجالس

القضائية.
كعمى ضكء ما تقدـ عرضو مف تقسيـ ألنكاع الجرائـ يبدك كاضح نا اف ليا آثا انر
كاضرار خطيرة عمى المجتمع كعمى الفرد كعمى الدكلة فعمى المجتمع ما ليا مف
اضرار اجتماعية خطيرة تزرع الحقد كالكراىية بيف النناس ككذلؾ تزيد مف معدالت
البطالة كانتياؾ لممكارد االقتصادية كتدميرىا اك تعطيميا .كعميو ممكف

تمخيص

اسباب كدكافع ارتكاب الجريمة حيث اف مف بديييات المنطؽ السميـ اف المجتمع
بمككناتو كما يحتكيو مف فركقات فردية بيف افراده فمنيـ العامؿ كمنيـ العاجز الذم
يحب الكسب السيؿ كاف كاف غير مشركع كمنيـ مف ال يتكرع عف كسب الحراـ
نتيجة الجشع كالفقر كالحرماف كالبطالة ككؿ ذلؾ بسبب غياب الكازع التربكم كالديني
كتمؾ المبررات الحقيقية كراء ارتكاب الجريمة االقتصادية التي يمكف تقسييا
باعتبارات أخرل يمكف الى اسباب اقتصادية كاجتماعية كيمكف تكضيح ذلؾ كما
يأتي(ُ):
اكالن :االسباب االجتماعية كتتمثؿ بما يأتي:

(ُ)

بحث رؤية اسالمية حكؿ الجريمة االقتصادية  ،مريـ الشرع ،مصدر سابؽ.ُُٔ ،ََِٕ،
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ُ -ضعؼ الكازع الديني  :لقد كانت العقيدة االسالمية متصمة بحياة الفرد المسمـ
النفسية كالخمقية كالحياة االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كالعممية فأف الجريمة نادرة
نظر لقكة تمسؾ المجتمع
الكقكع كاف كقعت فأف آثارىا سرعاف ما تتالشى كتنتيي
ان
يعضده االسالـ

(ُ)

.

كاما حضارتنا الحديثة التي اعتمدت العقؿ فقد افقدتيا الكثير مف نعيـ الركح
كجمب ليا القمؽ النفسي الذم يككف كراء الكثير مف الجرائـ لمقاكمة الشعكر
بالعجز(ِ).
ِ -الفقر كالحاجة :مف اىـ الصعكبات التي تكاجو التنمية في البمداف النامية ىك
الفقر الذم يحدث نتيجة لالنخفاض الفضيع في مستكيات الدخؿ الكطني كتنامي
المديكنية كاالزمات االقتصادية كالمالية كؿ ذلؾ فتح المجاؿ لتنامي الجريمة المكازم
لسد الحاجة كالعكز.
ّ -تدني الدكر التربكم لالسرة كالمدرسة كقد ينشأ ىذا التدني لالسباب اآلتية(ّ):
 الحرماف النفسي مف االـ انعداـ الحب بيف االنساف ككالديو كاالنفصاؿ كالتفكؾ االسرم. -اسمكب التنشئة االجتماعية الذم يقكـ عمى النبذ كالعقاب.

(ُ)
(ِ )

المجتمع االسالمي المعاصر ،محمد المبارؾ ،ط (دار الفكر  -بيركت).ّٗ :،
رؤية نفسية كاجتماعية لمجريمة االقتصادية في مصر ،المركز القكمي لمبحكث االجتماعية

كالجنائية ،قاعدة بيانات المكتبة المركزية -جامعة اليرمكؾ ،تأريخ االطالعََِٗ/ّ/ُٓ ،

(ّ)

المصدر السابؽ نفسو.َُٓ :،
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اما المدرسة فأصبح يقتصر دكرىا عمى التعميـ فقط دكف اف تربط الجانب التربكم
بالتعميـ.
ثانياً -:االسباب االقتصادية وتتمثل فيما يأتي:
 ارتفاع تكاليؼ المعيشة يؤدم في كثير مف البمداف مقارنة بتدني مستكيات الدخؿلدل االفراد الى ارتكاب العديد مف الجرائـ كالتيرب الضريبي كالتيريب الجمركي،
الرشكة كالفساد االدارم كىذا ألنتشار الفكضى في االدارة كالمجتمع(ُ).
 االحتكار :اف ما ادل الى زيادة معدالت الجريمة ىك االحتكار كاالنانية كحبالسيطرة الذم اكجدتو االنظمة االقتصادية الكضعية في المجتمعات الشرقية كالغربية
خاصة ،كذلؾ مف خالؿ التحكـ في االنتاج كاالسكاؽ معان في كال النظاميف الرأسمالي
كاالشتراكي(ِ).
 السياسات النقدية كالمالية غير العادلة :تؤدم بعض السياسات النقدية كالماليةغير العادلة الى زيادة حدة الجرائـ االقتصادية فالتكسع في االصدار النقدم ككذلؾ
نقص الرقابة كزيادة االئتماف البنكي سيؤدم الى التضخـ كبالتالي ارتفاع اسعار
السمع كالخدمات كانخفاض الدخكؿ الحقيقية كعدـ كفايتيا لتحقيؽ المطالب.
كعمى ضكء ما تقدـ عرضو يبدك كاضحان اف اغمب الجرائـ اف لـ تكف كميا
تؤثر مباشرة عمى ما يمتمكو ضحاياىا مف مكارد اقتصادية مادية كانت اـ بشرية كاف

(ُ)
(ِ)

تقنيات التحرم في الجرائـ  ،يككش كريـ ،مصدر سابؽ.

بحث الجريمة االقتصادية مف كجية النظر االسالمية ،خمؼ سميماف الشمرم ،مصدر سابؽ:،

ِّ.
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سمكؾ المجرـ كغيره مف انكاع السمكؾ االقتصادم كسمكؾ المستيمؾ كالمنتج يستجيب
لحافز الربح فالمجرـ عندما ييـ بأرتكاب جريمة يستيدؼ تعظيـ ارباحو(ُ).
كلمجريمة االقتصادية آثار عامة تتمثؿ في خمؽ افكار سيئة تساعد العصابات
عمى التحكـ في جميع نكاحي الحياة االقتصادية كاالجتماعية كالفكرية كالثقافية
كاالجتماعية كالسياسية كما لو مف مؤثرات عمى سيادة الدكلة ألف مؤديات ذلؾ خمؽ
حالة الفكضى بيف افراد المجتمع مما يزعزع ثقة الناس بالدكلة كال سيما مؤشراتو عمى
مستكل االفراد مف شيكع حب االنا كمصادرة حقكؽ اآلخريف بغير حؽ كانتشار
البطالة كالفقر بيف افراد المجتمع  ،كليا ايضان آثا انر انعكاسية النشاط االقتصادم
كاالستثمارم في خمؽ بيئة اقتصادية غير مستقرة امنيان في المجتمع مما يجعؿ رجاؿ
االعماؿ كالمستثمريف ينفركف كىذا لو انعكاس خطير في خمؽ رككد اقتصادم كايقاؼ
عجمة النمك كالتنمية االقتصادية في ذلؾ البمد اما آثارىا عمى المكارد البشرية فأنتشار
المخدرات مثالن تؤدم الى اىدار الطاقات البشرية كعدـ كفاءتيا كما مف آثار في
جميع المجاالت التجارية كالصناعية كمردكد ذلؾ عمى كفاءة العمؿ كمف ثـ انخفاض
الدخؿ الكطني كانخفاض مستكل المعيشة.
اما آالثار الخاصة لمجرائـ االقتصادية فيي(ِ):
ُ -االثر عمى االداء االدارم :كىك ما اثبتو الدراسة التي قاـ بيا البنؾ الدكلي عف
اثر الفساد المالي عمى االداء االدارم فعممية تحكيؿ بعض االمكاؿ العامة الى

(ُ )

بحث انكاع الجرائـ االقتصادية،د .محمد حامد عبد اهلل ،بحث قدـ لمندكة العممية الحادية

كاالربعكف بأكاديمية  -نايؼ العربية لمعمكـ االمنية -الرياض.ُِٕ :،ُٗٗٔ :،

(ِ)

بحث رؤية اسالمية حكؿ الجريمة االقتصادية ،مريـ الشرع ،مصدر سابؽ.ُٔٔ-َُٔ :،
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مكاسب شخصية بدكف كجو حؽ مستفحمة بالبمداف النامية كبالتالي فأثارىا مدمر
لالداء االدارم كالتطكر السياسي كاالقتصادم لمبالد برمتيا.
ِ -آالثار المالية النقدية يعمؿ ىذا النكع مف الجرائـ عمى افساد السياسة االقتصادية
النقدية منيا كالمالية فاالجراءات المتخذة لزيادة محصالت الضرائب مف شأنو اف يزيد
في نسب التيرب الضريبي كتغيير سعر صرؼ العممة الكطنية مقارنة بالعمالت
االجنبية يدفع بتجار العممة الى مكازنة الصرؼ كي يبقى الفرؽ قائمان بيف السكؽ
كسكؽ تجارة العممة كىك ما يقمؿ مف فرص تحصيؿ الدكلة لمزيد مف العمالت الحرة.
ككما اف كضع ضكابط كقيكد عمى السمع المستكردة مف حجـ التيريب كىك ما
سيؤدم الى المزيد مف الفساد كالتمرد عمى الدكلة.
ّ -اآلثار الناجمة عف االنفاؽ لمكافحتيا :مف يآثار الجريمة االقتصادية ايضان زيادة
االنفاؽ المالي لمكافحتيا فأذا زادت تمؾ الجرائـ دعت الضركرة الى تكجيو الطاقات
البشرية كالمادية لمعالجتيا كما تتطمبو مف تكاليؼ مالية معتبرة تشكؿ عبئان عمى
المجتمع كما تؤدم تمؾ النفقات الى تقميؿ حجـ الدخؿ القكمي.
كتفكؽ الجرائـ االقتصادية ام نكع مف انكاع الجرائـ ذلؾ ألف أثارىا قد تشمؿ
اجياالن كحياة آالؼ مف البشر فإنييار اقتصاد الدكلة اك الشركات كالمؤسسات الكبرل
يؤدم الى ككارث مالية كاجتماعية تيدد حياة العامميف فييا كضياع لمدخراتيا
كمصادر دخميـ(ُ).
كقد كضع االسالـ منيج نا لمنع كقكع الجريمة :كقد نحا في معالجاتو منحييف :

(ُ)بحث رؤية اسالمية حكؿ الجريمة االقتصادية ،مريـ الشرع ،مصدر سابؽ.ُٔٔ :،
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المنحي االكؿ :انطمؽ في تكجيو السمككيات في بناء النفس مف ذات الشخص مف
خالؿ محاربة الرذيمة بكؿ انكاعيا كالحث عمى الفضيمة كتيذيبيا باالخالؽ الفاضمة
بقاعدتو الذىبية في ىذا المجاؿ قكؿ النبي االكرـ (ص) (كؿ المسمـ عمى المسمـ
(ُ)

حراـ دمو كمالو كعرضو)

كحديث (ال تحاسدكا كال تناجشكا كال تباغضك كال تدابركا

كال يبع بعضكـ عمى بيع بعض كككنكا عباد اهلل اخكانان المسمـ اخك المسمـ ال يظممو
كال يخذلو كال يحقره  ،التقكل ىينا كيشير الى صدره ثالث مرات بحسب مرئ مف
الشر اف يحقر اخاه المسمـ كؿ المسمـ عمى المسمـ حراـ دمو كمالو كعرضو)(ِ).
(ّ)

فالتربية الدينية مف اىـ العكامؿ الكقائية في الجريمة بكؿ انكاعيا

ككذلؾ االيماف باهلل فالمؤمف محب لكطنو كخيراتو كامتو فيمتنع عف الجريمة
ألنو يدرؾ اف ذلؾ يؤدم الى اليالؾ ككما كقد ميز اهلل االنساف بالعقؿ الذم جعمو
يميز بيف الخير كالشر  ،فجانب الخير امر فطرم مجبكؿ االنساف عميو كامر الشر
يفيمو االنساف كيفيـ كراىيتو مف خالؿ اكامر اهلل سبحانو كنكاىيو.
ككذلؾ دعكة االنساف الى العبادة :مثؿ الصالة كالزكاة كالصكـ كما ليا مف
آثار تربكية في تحصيف االنساف مف الكقكع في الجريمة فػ(إًف
ا ٍلفى ٍح ىشاء ىكا ٍل يمن ىك ًر)

(ْ)

(خ ٍذ
كدفع الزكاة تطيير لمنفس بقكلو تعالى ي

الص ىالةى تىٍنيىى ىع ًف
ً
ً
ص ىدقىةن
م ٍف أ ٍىم ىكال ًي ٍـ ى

(ُ)

ركاه مسمـ في صحيحو ،كتاب تحريـ ظمـ النفس كخذليا ،رقـ الحديث ِْٔٓ ،ط دار احياء

(ِ)

ركاه البخارم في صحيحو ،كتاب بدء الكحي ،باب ما ينيى عف الحسد كالتدابر ،رقـ الحديث

التراث.ُٖٗٔ/ْ :،

ََُْٔٔٓٔٔ ،ط دار الشعب .ِّ/ٖ :،كركاه مسمـ في صحيحو ،باب النيي عف الحسد
كالتدابر ،قـ الحديث ِٖٓٓ ،ط دار احياء التراث.ُّٖٗ/ْ :،

(ّ)
(ْ)

بحث انكاع الجرائـ االقتصادية ،د .محمد حامد عبد اهلل ،مصدر سابؽُٖٗ :،

سكرة العنكبكت ،آية ْٓ.
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طيٍّ يريى ٍـ ىكتيىزٍّكي ًيـ بًيىا) (ُ ) ،كما الى الزكاة مف آثار ايجابية عمى المجتمع مف سد
تي ى
حاجة الفقراء كبذلؾ تنتيي نكازع الشر في ارتكابيـ الجرائـ التي اساسيا العكز

كالحاجة.
كبيذه القكاعد كاالسس كالمبادئ كضعت الشريعة االسالمية عالجات كقائية
لمنع الكقكع في الجريمة كاقترافيا كذلؾ لتطبيؽ كتحقيؽ العدالة كالمساكاة بيف الناس
فن شر الفضيمة كالتحذير مف الرذيمة ما ىي اال كسائؿ كقائية تكفؿ لالنساف االبتعاد
عف اقتراؼ الجريمة كتدفعو لتحقيؽ العدالة كالمساكاة التي كانت حالن لكؿ المعضالت
االقتصادية كاالجتماعية التي تصمح لكؿ زماف كمكاف لشمكليتيا كلنبعيا الخالص مف
اهلل سبحانو كالنبي االكرـ (ص) كبيذه االخالؽ يتحقؽ االمف االقتصادم كتتكفر
البيئة كالمناخ االقتصادم لممارسة كافة النشاطات االقتصادية ألمتصاص البطالة
كتقميؿ الفقر كتكفير فرص العمؿ كالتي مف شأنيا تمنع مف انتشار الجريمة ككقكعيا.
المنحى الثاني :لممعالجات االسالمية لمنع كقكع الجريمة منيا كىك تفعيؿ نظاـ
الحسبة الذم كضعو الشارع المقدس لمقياـ بالدكر االصالحي لممجتمع باالمر
بالمعركؼ كالنيي عف المنكر مف مراقبة االسكاؽ كمنع االحتكار كالغش كالتدليس كقد
تكممنا عف الحسبة كدكرىا في الحفاظ عمى كياف المجتمع مف االنحدار كاستغالؿ فئة
معينة لمكارد الطبيعة كالماؿ كمنع القضاء الفاشي الى غيره مف االمكر.
اما االقتصاديكف فيركف انو ال بد مف كضع خطة مثمى لمكافحة الجريمة كمرتكبييا
كذلؾ بأسمكب يمر بمرحمتيف

(ِ)

 مرحمة تحديد نكع النشاط االجرامي(ُ)
(ِ)

سكرة التكبة ،آية َُّ.

بحث رؤية اسالمية حكؿ الجريمة االقتصادية ،مريـ الشرع ،مصدر سابؽ:،
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 مرحمة تحديد الطرؽ المثمى لمكافحتيا.(ُ)

كقد حدد ركبتك اربعة نماذج لمحد مف الجريمة تتمثؿ في

:

ُ -نمكذج العدالة الجنائية كيركز عمى دكر المحاكـ كرجاؿ االمف في متابعة
المجرميف.
ِ -نمكج الحماية االجتماعية كيركز عمى مبدأ الحماية الذاتية في ارتكاب الجريمة.
ّ -نمكذج تقنيات المكافحة كركز عمى استخداـ التقنيات الحديثة في الكشؼ عف
مرتكبي الجرائـ.
ْ -نمكذج االبتعاد كيركز عمى اىمية االبتعاد عف مناطؽ الجريمة.
كمما سبؽ يتضح الفرؽ ما بيف المنيج االسالمي كالكقائي في معالجة
الجريمة كالتركيز عمى الجانب الركحي في القضية كمف جانب االرتباط بقكاعد
الحالؿ كالحراـ التي تحفز الدافع الديني داخؿ االنساف لاللتزاـ باالخالؽ كالمثؿ العميا
دكف االنجرار كراء الممذات كاالىكاء التي تككف سببا رئيسان ألرتكاب الجريمة.
كبيف المنيج االقتصادم الكضعي كشدة الرقابة فيو كتشكيؿ اجيزة مراقبة
متطكرة اال اف الجرائـ التي تحدث في المجتمعات الغربية اخطر كاكثر مف الجرائـ
التي تحصؿ في المجتمعات االسالمية.

(ُ)

بحث الجريمة االقتصادية مف كجية النظر االسالمية ،خمؼ سمماف الشمرم ،مصدر سابؽ:،

ْٔ.
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املطهب انثانث
آراء االياو ( )وتطبيقاته يف يفهىو انرقابت ونظى انرقابت واجلرميت االقتصاديت

لمرقابة اىميتيا البالغة كاثرىا الفعاؿ في المحافظة عمى المكارد االقتصادية
لمدكؿ ككذلؾ لممحافظة عمى حقكؽ االفراد مف التعدم كالمصادرة كما انيا كسيمة
فعالة لضماف تكزيع الناتج القكمي عمى فئات الشعب بصكرة عادلة كالرقابة في احدل
صكرىا تعني التأكد مف تحقيؽ االىداؼ التي تسعى الدكؿ لتحقيقيا مف خالؿ
السياسات االقتصادية كالمالية كاالجتماعية(ُ).
كمف ىنا كاف لمرقابة مساحة كاسعة في فكر االماـ ( )كتطبيقاتو كقد تـ
االشارة مسبقان الى تطبيقات االماـ ( )الرقابية عمى كالتو استشعا انر منو بأىميتيا
في نجاز االعماؿ كتحقيؽ العدالة كأعادة ثقة الرعية بالراعي كاستمرار لفاعميو
النشاطات االقتصادية كحفظ االنفس كاالمكاؿ كالحفاظ عمى ثركات االمة مف السمب
كالنيب كلضماف فعالية جميع االنشطة االقتصادية كمراحميا في الدكرة االقتصادية
مف االنتاج الى التكزيع الى االستيالؾ كطريقتو مف اجؿ الحفاظ عمى كرامة االنساف
كصيانتيا كمنعيا مف االنجرار كراء ارتكاب الجرائـ بما فييا الجريمة االقتصادية
كألجؿ تكضيح مفيكـ الرقابة البد اف نعرفيا في لغة العرب اكالن كمف ثـ في
االصطالح.
فالرقابة في لغة العرب تعطي عدة معاني فيي تعني الحراسة كالرعاية كرقب
(ِ)

الشيء كراقبو ام حرسو كرقيب القكـ حارسيـ كالرقيب ىك الحارس كالحافظ

كذكر

(ُ)

الفكر الرقابي عند االماـ عمي ()رحيـ عمي صالح -عبد الحميد حمكدم الشمرم ،بحث

(ِ)

لساف العرب ،ألبف منظكر،ط دار صادر .ِْٓ/ُ :،

نشر في مجمة جامعة بابؿ /العمكـ االنسانية /المجمد ِِ/عُ ،سنة النشر َُِْـ.ّٖ :،
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ابف منظكر اف الرقيب اسـ مف اسماء اهلل فالرقيب :ىك الحافظ الذم ال يغيب عنو
شيء(ُ).
اما مفيكـ الرقابة في الشرع فيي القكاعد المستنبطة مف الشريعة االسالمية
كالتي تستخدـ لمحاسبة المرء في عممو سكاء تعمؽ االمر بدينو اك دنياه(ِ).
اما مفيكـ الرقابة في االصطالح فميا معاني متعددة تختمؼ معظميا مف
حيث درجة التفاضؿ كتتفؽ غالبيتيا مف حيث المحتكل كاىـ ىذه المعاني حسب
رؤية الباحثة ىي:
ُ -ىي عممية التحقؽ مف مدل انجاز االىداؼ المرجكة كالكشؼ عف الخمؿ في
تحقيؽ ىذه االىداؼ كبياف اسباب ذلؾ لمعمؿ عمى ازالة مكاطف الخمؿ في اقصر
كقت ممكف(ّ).
ِ -انيا كظيفة تقكـ بيا السمطة المختصة بقصد التحقؽ مف اف العمؿ يسير كفقان
لالىداؼ المرسكمة بكفاية كفقان لمجداكؿ الزمنية(ْ).
ككفؽ ىذه المفاىيـ لمرقابة مف حيث ككنيا كظيفة اك عممية فقد مارسيا
االماـ( )بنفسو كعف طريؽ نشر العيكف عمى اداء كالتو كعمالو كقد تـ االشارة
الى ذلؾ فيما تقدـ بحثو اال اف فمسفة الرقابة عند االماـ ( )ليست رقابة استفزاز
(ُ)

لساف العرب ،ألبف منظكر،ط دار صادر  ،المصدر السابؽ.ِْْ :،

(ِ )

بحث البعد الرقابي لالمكاؿ مف المنظكر االخالقي ،داكد ابراىيـ ،بحث منشكر في جامعة

(ّ)

الرقابة عمى السمع كاالسعار في الفقو االسالمي ،رسالة ماجستير ،طاىر فريدة ،حسيف طو،

(ْ)

مبادئ االدارة  ،فؤاد العطار ،دار النيضة العربية -القاىرة ،ط (ُْٕٗ) ،صُٕٗ.

زياف عباس -الجزائر.ّ :،

جامعة النجاح -نابمس ،سنة الدراسة َُُِ.ّ :،
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اك تنكيؿ اك انتقاـ كانما رقابة تحصيف ككقاية ضد اآلفات االجتماعية التي تؤدم الى
ضياع حقكؽ االفراد كالمجتمع  .رقابة دافئة ممئيا الحناف االبكم لراعي الدكلة لكالتو
كاشعارىـ بأنيـ جزء ضركرم في بناء نسيج الدكلة كىذا ما يمكف اف نشعر بو مف
خالؿ ما كرد عنو في كصيتو لمالؾ االشتر في قكلو ( ثـ تفقد امكرىـ ما يتفقده
الكالداف مف كلدىما كال يتفاقمف في نفسؾ شيء قكيتيـ بو ،كال تحقرف لطفا تعاىدتيـ
بو كاف قؿ فأنو داعية ليـ الى بذؿ النصيحة لؾ كحسف الظف بؾ كال تدع تفقد لطيؼ
امكرىـ اتكاالن عمى جسيميا فأف لميسير مف لطفؾ ينتفع بو كلمجسـ مكضعان ينتفعكف
بو كلمجسيـ مكقعا ال يستغنكف عنو)

(ُ)

كمنو فالرقابة في نظر االماـ ( )ىي نيج

لمنع االنزالؽ في الظمـ كالرذيمة ككما اف الربح الحقيقي لمكالي كلمدكلة في فمسفة
االماـ()ىك حماية الكالة مف الخيانة لالمة ،فسياستو االبكية في الرقابة مؤداىا
اخالص الرعية بالنصح لمكالي كما يؤكد عميو مف اسس الرقابة البدء بيا مف صغار
األمكر قبؿ اف تكبر كتتفاقـ كىي تحصيف لمعامؿ كالكالة مف الغش كالخيانة كمنو
نعمـ اف فمسفة االماـ في الرقابة ىك كقائي -عالجي كلذا رأيناه فيما تـ االشارة اليو
مسبقان في كتبو لكالتو الذيف يبمغو مخالفتيـ لمنيج الذم رسمو في قياـ دكلتو انو
يبادرىـ بالنصح كاالرشاد قبؿ المحاسبة كالعقاب فراجع تمؾ الكتب لبياف ىذه الحقيقة
ككفقان ليذه االسس الرقابية لدل االماـ (( )كقاية الكالة كاالفراد عمى حد سكاء مف
االنجرار كراء الرذيمة مف خالؿ كظيفة التقكل كمخافة اهلل في محاسبة الذات قبؿ
يحاسبكا كذلؾ بنبذ حب الدنيا لتحقؽ االىداؼ المرجكة مف خالفة االنساف في عمارة
االرض).
كمف ىذا المفيكـ الرقابي االستنباطي يمكف اف نستدؿ عمى حقائؽ منيا:
(ُ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.َٕٓ-َٓٔ :،
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 اف الرقابة مفيكـ كقام لالفراد كالمجتمع. تبدأ الرقابة مف ذات االنساف كاعتقاده اف ىناؾ عيف تراقبو بالدكلة في الحياة الدنياكباهلل سبحانو في اآلخرة.
 جعؿ لمرقابة مجمكعة اىداؼ قريبة المدل في اصالح الذات كمتكسط المدل فياصالح المجتمع كبعيدة المد في الحفاظ عمى حقكؽ االجياؿ القادمة في المكارد
الطبيعية.
 جعؿ التقكل اىـ مقكـ كقائي فيي منظار عاكس لكؿ ما يقكـ بو االنساف مفاقكاؿ كافعاؿ.
 ابعاد الرقابة الكظيفية ىما التقكل كمخافة اهلل لما ليا مف آثار في حماية المجتمعكصيانة كرامة االنساف فقد جعؿ التقكل درع حصيف تقطع حمو الخطايا كىذا ما اكده
االماـ في معنى التقكل (أعممكا عباد اهلل اف التقكل دار حصف عزيز كالفجكر دار
حصف ذليؿ كال يحرز مف لجأ الى اهلل اال بالتقكل تقطع حمة الخطايا كباليقيف تدرؾ
القصكل)(ُ).
كعميو فأسس الرقابة عند االماـ ( )ىك تحفيز الرقابة الذاتية لدل عمالو
ككالتو كلدل افراد المجتمع لما ليا مف تحصيف لمفرد مف الكقكع في الميالؾ ،كىذا في
الحقيقة ما تتميز بو الرقابة في االقتصاد االسالمي بؿ تكاد تنفرد بيا عف االنظمة
االخرل.

(ِ)

(ُ)

نيج البالغة لؤلماـ عمي ،د .صبحي الصالح ،ط ( دار الكتاب المبناني) ،مصدر سابؽ: ،

(ِ)

الفكر الرقابي عند االماـ عمي ،رحيـ عمي -عبد الحميد حمكدم ،مصدر سابؽ.ْْ :،

ُِِ.
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كالنيج الذم تبناه االماـ ( )ىك تحفيز الكازع الديني لتكجيو النشاط
االقتصادم كغيره مف النشاطات كذلؾ بأستشعار الفرد اف جميع افعالو كتصرفاتو
مرصكدة مف عيف تراقبو اينما كجد كىك (اهلل سبحانو) كتغذية كتعميؽ ىذا الحافز
انطالقان مف عقيدة االنساف باهلل سبحانو كمنو تككف الرقابة الذاتية بمؿء رغبة االنساف
اختيا انر كطكاعية  ،دكف الحاجة الى رقابة سطكة الدكلة كال يخفى ما ليذا السمكؾ
االنساني مف تحقيؽ لالمف االقتصادم كتكفير بيئة اقتصادية آمنة ككما ال يخفى
مؤديات ذلؾ في جمب المستثمريف لتكفير فرص العمؿ كامتصاص البطالة كالتقميؿ
مف نسب الفقر كالعكز في المجتمع الستمرار كفاعمية النشاطات االقتصادية االخرل
كذلؾ ألف رؤية اإلماـ ( )لمحياة رؤية شاممة بكؿ ابعادىا كاجزاءىا.
ككما اف الفجكر كالكقكع في الميالؾ كاالنجرار كراء الممذات كالشيكات تبعد
كجكد بيئة آمنة اقتصادية كغيرىا كىك معنى (كالفجكر دار حصف ذليؿ )...ألمتياف
االنساف حرية اخيو االنساف كما لذلؾ مف مؤثرات عمى دخؿ الفرد كامتداده الى
الدخؿ الكطني اذ يكفي منو التعدم عمى اخالقيات العمؿ كطبيعتيا االنسانية(ُ).
كىنا يبرز العالج الكقائي لمتقكل بػ( التقكل تقطع الخطايا كباليقيف تدرؾ الغاية
القصكل) فكجو اليقيف بكجكد االخرة كالمحاسبة عمى االعماؿ كمنيا االعماؿ
االقتصادية تجعؿ سعي االنساف كسمككو ألجؿ ادراؾ غايتو القصكل في الحصكؿ
عمى مقامات الرضا في اآلخرة.

(ُ)

انظر :عمـ االقتصاد في نيج البالغة ،ىاشـ حسيف ناصر المحنؾ ،مصدر سابؽ.ُِِ :،
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كتأكيد ىذه الحقيقة في قكؿ االماـ (( )يا اييا الناس انما الدنيا دار مجاز
كاآلخرة دار قرار فخذكا مف ممركـ لمقركـ)

(ُ)

كذلؾ ألف التقكل مفتاح كذخيرة كعتؽ عف كؿ ما يممؾ االنساف مف الشيكات
كالممذات كنجاة لو عف مخاطر االنخراط في الميالؾ كالجرائـ ألنيا تحقؽ المطالب
المرجكة في السعي كالنجاة مف اليمكات كاالزمات بما في ذلؾ جميع النشاطات التي
يمارسيا االنساف كىنا يتجمى قكؿ االماـ ( )في (فأف تقكل اهلل مفتاح سداد
كذخيرة معاد كعتؽ مف كؿ ممكة كنجاة مف كؿ ىمكة بيا ينجح الطالب كينجك
اليارب كتناؿ الرغائب)

(ِ)

كلنا اف نكضح فمسفة التقكل كاستراتيجياتيا في المخطط

اآلتي:

مفتاح سداد

ذخيرة معاد

تقوى
هللا

ينجح الطالب

بها
ينجح الهارب

عتق من كل ملكة

تنال الرغائب
عتق من كل هلكة

مخطط فمسفة التقكل كاستراتيجيتيا في فكر االماـ
عمـ االقتصاد في نيج البالغة ،د.ىاشـ حسيف ناصرُِِ :،
(ُ)

نيج البالغة لالماـ عمي ()ضبط النفس،د .صبحي الصالح ،ط دار الكتاب المبناني:،

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.ُّٓ :،

َْٓ.
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كمنيا ايضان قكؿ االماـ (اكصيكـ عباد اهلل بتقكل اهلل التي ىي الزاد كبيا المعاد :زاد
اع
داع ككعاىا خير ك و
مبمغ كمعاد منجح دعا الييا اسمع و

فأسمع داعييا كفاز

كاعييا)(ُ).
فبالتقكل يصؿ االنساف حد البالغ في الكفاية كتقكده الى النجاح في الدنيا كاآلخرة
كمف مؤديات التقكل اصالح القمكب مف كؿ ما يدنسيا مف الطمع كالحسد كحب
االنغماس في الشيكات كتبصرة االنساف في تميز النافع مف المضر مف مغريات
الدنيا كمف اشباع الحاجات فيأخذ ما ينفعو كيطرح ما يضره كفييا الشفاء لمجسد
كالركح كتطيير النفس عف كؿ رغبة تجره الى رذيمة كىمكة كبيا يككف الدكاء الناجح
مف كؿ االمراض النفسية كالجسدية ،كتحقيؽ االماف نتيجة كبح جشع النفس بالتقكل
كمنيا حماية المجتمع كتحقيؽ االستقرار المستقبمي في االكطاف كىذا ما نراه كاضحان
في قكؿ االماـ (( )فأف تقكل اهلل دكاء قمكبكـ كبصر عمى افئدتكـ كشفاء مرض
اجسادكـ كصالح فساد صدكركـ كطيكر دنس انفسكـ كجالء غشاء ابصاركـ ،كأ ٍم ىف

فزع جأشكـ كضياء سكاد ظممتكـ فأجعمكا طاعة اهلل شعا انر دكف دياركـ كدخيالن دكف
شعاركـ كلطيفان بيف اضالعكـ كامي انر فكؽ امكركـ كمنيالن لحيف كركدكـ كشفيعان لدرؾ
طمبتكـ كجنة ليكـ فزعكـ كمصابيح لبطكف قبكركـ كسكنان لطكؿ كحشتكـ كنفسان لكرب
مكاطنكـ)(ِ).
كلتحقيؽ النتائج المرجكة مف التقكل التفكر باستعماؿ العقؿ في ممارسة
االعماؿ كالقدكـ عمييا كذلؾ لترفع االنساف الى اسمى الدرجات االنسانية فال يؤثر
فيو اغراءات الرغبات في عرض السمع كاعالناتيا لجذب المستيمؾ فيسعى مف ال لب
(ُ)
(ِ)

نيج البالغة لؤلماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ ،خطبة ُُْ.ُْٗ : ،

المصدر السابؽ نفسو.ِْٓ :،
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لو دكف تميز الزائؼ منيا كالصحيح .كما لو مف تكضيح السبؿ في سمكؾ طريؽ
السالمة في النيج كاالبتعاد عف الميالؾ كالمشتبيات فيحصؿ لو الراحة كالطمأنينة
كيتحقؽ لو االمف االقتصادم كاالستقرار المعاشي كمنو يتحقؽ الحفاظ عمى ممتمكات
االمة كحقكقيا كحماية البمد عف طريؽ تفعيؿ الدكر الرقابي لمدكلة بحيث يحاسب
االفراد كالمسؤكلكف بال تمييز كمف ذلؾ يبيف اف االماـ ( )كضع اسس الرقابة
المنضبطة منيا(ُ):
ُ -تقكية الحافز الذاتي لدل المكظفيف مما يؤدم الى تعزيز الرقابة الذاتية كاستشعار
الفرد المسمـ ىناؾ رقيب دائمان عميو.
ّ -اختيار اىؿ الصدؽ كاالمانة كالكفاءة لمقياـ بميمة الرقابة .
ّ -الحيادية كاالستقالؿ لالجيزة الرقابية بحيث ال تككف منضكية تحت جية سياسية
اك طائفية معينة.
ْ -رفع مستكل المعاشي لممكظفيف كتكفير الحياة الكريمة ليـ بحيث ال يطمع
المكظؼ بما في يد المكاطف.
ٓ -رفع المستكل المعاشي لمف يقكـ بدكر الرقيب حتى ال تسيؿ رشكتو كمنو قكؿ
االماـ (( )كاسبغ عميو االرزاؽ ،فأنيا قكة ليـ عمى استصالح انفسيـ كغنى ليـ
عف تناكؿ ما تحت ايدييـ كحجة عمييـ اف خالفكا امرؾ اك اثممكا امانتؾ ثـ تفقد
اعماليـ كابعث العيكف مف اىؿ الصدؽ كالكفاء عمييـ فأف تعاىدؾ في السر ألمكرىـ
حدكه ليـ عمى استعماؿ االمانة كالرفؽ بالرعية كتحفظ مف االعكاف فأف احد منيـ
بسط يده الى خيانة اجتمعت بيا عميو عندؾ اخبار عيكنؾ اكتفيت بذلؾ شاىدان
(ُ)

الفكر الرقابي عند االماـ ،رحيـ عمي -عبد الحمد حمكدم،مصدر سابؽ.ّٖ :،
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فبسطت عميو العقكبة في بدنو كاخذتو بما اصاب مف عممو ثـ نصبتو بمقاـ المذلة
(ُ)

ككسمتو بالخيانة كقمدتو عار التيمة)

كبعد أسباغ العطاء لمكالة كالعماؿ يككف حجة كذريعة في المحاسبة في حاؿ
مخالفتيـ لنيج الدكلة المرسكـ ،كلتفعيؿ الدكر الرقابي شكؿ االماـ جيا انز رقابيان اختار
لو أ صمح الناس كمف اشتير بالصدؽ كالكفاء كيتميز الجياز الرقابي عنده ()
بضركرة اجتماع اخبار العيكف كذلؾ باالستماع لشيادة كؿ منيـ بعيدا عف الثاني
لتحقيؽ العدالة في اصدار الحكـ عمى الكالة لئال تككف العيكف لو ضغينة لمكالي فال
يأخذ في االخبار اال في حالة اجتماع كؿ العيكف التي بعثيا لممراقبة دكف اف يعرؼ
بذلؾ بعضيـ البعض حتى تككف حجة لمكالي محاسبة المفسديف كمعاقبتيـ فمتى
ثبتت التيمة عمييـ استشعره بالخيانة كأظير ذلؾ اماـ المؿء كي ال يعاكد غيرىـ الى
ذلؾ.
كمما سبؽ عرضو يبدك كاضحان اف اسمكب المحاسبة عند االماـ ( )يبدأ
بالنصح كاالرشاد كاسباغ العطاء عمييـ فأف اصر عمى خيانة االمانة استحؽ العقاب
كالتشيير.
كلتقكيـ االداء كلسرياف معنى العدالة في العقاب كالثكاب بيف افراد المجتمع
ترسيخان لالمف االجتماعي كبيدؼ تحقؽ اىداؼ اجتماعية تسمك بالمجتمع الى اعمى
درجات الكماؿ كبناء مجتمع آمف اجتماعيان مف كؿ ميالؾ كمخاطر النكازع النفسية
كاف يقكـ االداء فيجازم المحسف منيـ كيعاقب المسيء كىك ما يبدك كاضحان في بناء
دستكر الدكلة لدل مالؾ االشتر في كصية االماـ ( )لو (كال يككنف المحسف
كالمسيء عندؾ بمنزلة سكاء فأف في ذلؾ تزىيدان ألىؿ االحساف في االحساف كتدريبان
(ُ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.َٓٗ:ُٓ :،
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ألىؿ االساءة عمى االساءة كالزـ كال منيـ ما الزـ نفسو )

(ُ)

كذلؾ تحقيقان ألىداؼ

(ِ)

معينة ىي:

ُ -مكافأة المحسف فيو تشجيع عمى االحساف كجذب القمكب الى فعؿ الخير عف
طريؽ خمؽ القدكة الصالحة مف االفراد المميزيف بعمميـ الصالح .
ِ -مف امف العقاب أساء االدب فال بد مف معاقبة المسيء حتى ال يتمادل في
االساءة كيككف في ذلؾ مدعاة ألساءة اآلخريف كيجب اف تككف العقكبة رادعا لمف
يفكر في االساءة في المستقبؿ كاف ال يترؾ المسيء بال تشخيص كعالج كمف ثـ
يككف في مصاؼ االخيار كيعامؿ بالقدر نفسو مف االجالء كاالحتراـ كىك ما يؤدم
الى عدـ االيماف بفعؿ الخير .
ّ -حتى ال ييأس الناس مف عدالة الدكلة التي ال تثيب المحسف كال تعاقب المسيء
فيخيب ظنيا في الدكلة كتفقد ايمانيا بعدالة النيج كنزاىة المسؤكؿ فتنقطع العالقة
بيف الراعي كالرعية كيسكدىا عدـ الثقة كاالحتراـ.
ففسمفة االماـ في معاقبة المسيء كمكافأة المحسف تحمؿ بيف طياتيا معاني
االخالؽ الفاضمة لتحقيؽ المجتمع المثالي الصحيح مف االمراض كالعمؿ االجتماعية
كحماية النسيج االجتماعي مف التآكؿ كاالنييار كراء كؿ رذيمة اذا انيارت القيـ كشاع
االنييار لتساكم اعماؿ المحسف كالمسيء في ميزاف العدالة فيفقد االفراد الثقة بالعدالة
االجتماعية كالقيـ االخالقية كمالذلؾ مف اخطار جسيمة تعكد عمى المجتمع كاالفراد
كالدكلة لشيكع الظمـ كالعدكاف كانتشار الجريمة كاالنحراؼ دكف كجكد رادع فعممية

(ُ)
(ِ)

نيج البالغة لالماـ عمي ( ،)مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.َْٓ :،

الفكر الرقابي لالماـ عمي ،رحيـ -عبد الحميد حمكدم ،مصدر سابؽ.ّْ :،
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تحفيز الضمير بتفعيؿ الرقابة الذاتية كالتركيز عمى مخافة اهلل كتكسيـ العماؿ بالتقكل
كفؽ ما جاءت االحكاـ الشرعية االسالمية مف اىـ اسس الرقابة في فكر
االماـ( )ألف في ذلؾ تحقيؽ لمجتمع يخمك مف الرذائؿ كالجرائـ بجميع انكاعيا
كمنيا الجريمة االقتصادية كذلؾ بكسر ككؼ النفس عف شيكاتيا كمآربيا الشريرة
كىذا ما اكده لكاليو مالؾ االشتر تسيير دستكر الدكلة كفؽ ىذا النيج بقكلو (أمره
بتقكل اهلل كأيثار طاعتو كاتباع ما امره بو في كتابو مف فرائضو كسننو التي ال يسعد
احد اال بأتباعيا كال يشقى اال مع جحكدىا كاضاعتيا ...كامره اف يكسر نفسو عف
الشيكات كيزعيا عند الجمحات فأف النفس امارة بالسكء اال ما رحـ ربي)(ُ) .كمف
مضاميف الرقابة كفاعميتيا رسـ االماـ ( )نكع السياسة االنفاقية لمكالة كالمسؤكليف
تر شحيحان عمى نفسو فال يحؽ اف ينفؽ عمى مشركعات ال تعكد بالنفع
بأف يككف مق ان
ألفراد المجتمع اك انشاء مشاري ع محرمة كاف كاف نفعيا ظاىر كجعمو العمؿ الصالح
محققان ألىداؼ بعيدة المدل لصالح الفرد كالمجتمع كذلؾ بتممؾ اليكل كاتباع
الشيكات كعدالتو التي تعـ االفراد تنطمؽ مف كبح شيكات النفس كاالنصاؼ منيا فيما
تيكل كترغب اك تكره كاف ىكل النفس يخيؿ لؾ دكاـ الممؾ بقكلو (( )اياكـ كغمبة
الشيكات عمى قمكبكـ فأف بدايتيا ممكة كنيايتيا ىمكة)
اكلو فتنة كآخره محنة)

(ّ )

(ِ )

(اياكـ كتمكف اليكل فأف

كذلؾ بما تخيمو النفس االمارة بالسكء بتحقيؽ الفكز مف

اتباع الرغبات كالممذات بينما ىي عمى ذلؾ محتكمة باالنجرار كراء الميالؾ كالجرائـ
لتحقيؽ تمؾ الرغبات.

(ُ)

نيج البالغة لالماـ عمي  ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ََٓ :،

(ّ)

المصدر السابؽ نفسو.َُِّ :،

(ِ)

عيكف الحكـ كالمكاعظ ،عمي بف محمد المثيث ،مصدر سابؽ.ُُِّ :،
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كقد كضح االماـ ( )السياسة االنفاقية كتكجيييا لدل الكالة ( فميكف احب
الذخائر اليؾ ذخيرة العمؿ الصالح فأممؾ ىكاؾ كشح بنفسؾ عما ال يحؿ لؾ فأف
الشح بالنفس االنصاؼ منيا فيما أحبت اك كرىت)

(ُ)

كمما سبؽ عرضو يبدك كاضحان

اف االماـ ( )اىتـ بالرقابة كجعميا مسؤكلية الدكلة كاالفراد لما ليا مف االثر البالغ
في حماية النسيج االجتماعي كمنع الكقكع في الجريمة االقتصادية فيك في الكقت
الذم مارس تفعيؿ الحسبة كنظاـ رقابي في عيده في مراقبة االسكاؽ كاالسعار كمنع
الغش كالتدليس كالكذب كالحمؼ كاالنسياؽ كراء االرباح المادية كحصرىا كتفعيؿ
الجانب الركحي في التعامؿ بدعامة اخالقية كقد تـ االشارة الى ذلؾ مسبقان في
ضكابط السكؽ ..فأنو يدعك الكالة لمتعامؿ بالعطؼ االبكم مع رعاياه كاف كانكا
مسمميف اك غيرىـ مقيميف اك كافديف فيسمؾ منيـ سمكؾ الميذب المتخمؽ بأخالؽ
االنسانية ألف خالؼ ىذه السياسة تحمميـ عمى التفريط في الخطأ كالكقكع في الزلؿ
في قكلو ( ( )كال تككنف عمييـ سبعان ضاريان تغتنـ اكميـ فأنيـ صنفاف اما اخ لؾ
في الديف اك نظير لؾ في الخمؽ يفرط منيـ الزلؿ كتعرض ليـ العمؿ كيؤتى عمى
ايدييـ في العمد كالخطأ فأعطيـ مف عفكؾ كصفحؾ مثؿ الذم تحب كترضى اف
(ِ)

يعطيؾ اهلل مف عفكه كصفحو)...

كىنا يشير االماـ ( )الى سبب مف اسباب

الجريمة ىك العامؿ السياسي ككجكد المعارضة التي تخمؽ الفكضى كتحرـ المجتمع
مف االماف انتقامان مف الدكلة كعالجو بالعفك كالصفح كأعطاء الحقكؽ الى اىميا
كاشعار كالن بمكانتو االجتماعية كىك ما يكعزه احد عمماء االجتماع (كككيف) في اف

(ُ)
(ِ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ََٓ :،

المصدر السابؽ نفسو.َُٓ -ََٓ :،
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سبب الجريمة ىك االحباط في المكانة االجتماعية ألبناء الطبقة الفقيرة حيث اف ذلؾ
يقكد الى الجريمة كاالنحراؼ(ُ).
كقد سجؿ التأريخ سبؽ االماـ ( )كؿ عمماء االجتماع في تحميؿ سمكؾ
االنحراؼ كالكقكع في الجريمة كتشخيصو العالج الكقائي.بؿ اف الرقابة في نظر
االماـ ( )تعدت الجكانب المادية كاضاعة الماؿ فقد تعدت اكثر مف ذلؾ في
مراعاة الجكانب المعنكية التي تؤثر عمى نفكس الطبقة الضعيفة فيحاسب احد كالتو
ليس ألنو اضاع امكاؿ المسمميف بؿ أنو قبؿ كليمة مف رجؿ ثرم غاب عف مائدتو
الفقير ،فمنع كاليو الحضكر بيف االغنياء كي ال يؤثر عمى السمكؾ النفسي لرعاياه
التي جميا مف بسطاء القكـ كىذا ما نقمتو العيكف الى االماـ ( )مف دقائؽ االمكر
ال مف فتية اىؿ
عمى عاممو عمى البصرة (اما بعد يا ابف حنيؼ فقد بمغني اف رج ن
البصرة دعاؾ الى مأدبة فأسرعت الييا تستطاب لؾ االلكاف كتنقؿ اليؾ الجفاف كما
ت أنؾ تجيب الى طعاـ قكـ عائميـ مجفك كغنييـ مدعك)(ِ).
ظنن ي
اما كتابو الى احد كالتو مصقمو بف ىبيرة الذم تـ االشارة اليو مسبقان ( ...فأف
كنت فعمتو  ....فال تستيف بحؽ ربؾ كال تصمح دنياؾ بمحؽ دينؾ فتككف مف
االخسريف اعماالن اال كاف حؽ مف قبمؾ كقبمنا مف المسمميف في قسمة ىذا الفيء
سكاء يردكف عندم عميو كيصدركف عنو كالسالـ)

(ّ )

كمضمكف ىذا الكتاب ثالث

امكر ميمة لتفضيؿ الرقابة  ،االكلى منيا رغـ كجكد العيكف التي يبثيا اال انو ينبغي
التأكد كالتدقيؽ قبؿ رمي التيـ جزافان عمى المسؤكؿ عمى رعاية االمة بقكلو (أف كنت
(ُ)

اطركحة دكتكراه اثر المتغيرات االقتصادية عمى السمكؾ االجرامي ،عمر عبد اهلل المبارؾ ،

جامعة مؤتة ،سنة الد ارس ػػة.ْ :،ََِٗ ،

(ِ)
(ّ)

شرح نيج البالغة  ،محمد عبدة ( ،مؤسة المختار -القاىرة) ،ط( ََِٖـ).َْٓ ،

المصدر السابؽ نفسو،
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فعمتو  )....كاالمر اآلخر كالميـ كالقاعدة الذىبية في نجاح الرقابة ىك مخافة اهلل
بقكلو (فال تستيف بحؽ اهلل )..كاالمر الثالث ىك التكزيع العادؿ لممكارد بيف ابناء
الرعية كذلؾ كمو ما يراه االماـ( )في منع الجريمة كآثارىا.
كبذلؾ يككف االماـ ( )قد فسر ظاىرة السمكؾ االجرامي كسببو الحرماف
كعدـ ثقة الرعية بالراعي كانتشار البطالة كالفقر كقد رأيناه في المباحث السابقة مف
ىذا الفصؿ كيؼ كاف يعمؿ عمى امتصاص البطالة بأحياء االرض المكات كفتح
المشاريع الكاحدة تمك االخرل.
كايضان مف اسباب االنحراؼ ىك سكء تكزيع الثركات كظمـ الحاكـ كقسكتو في
التع امؿ مع الرعية كاىماؿ الطبقات الضعيفة في المجتمع كلذلؾ كاف ينادم بقكة
كالتو بعدـ حرماف تمؾ الطبقات مف الثركات كاشباع حاجاتيا لضماف مشاركتيا في
خمؽ بيئة اقتصادية آمنو ألتقاء ككبح شر العكز كالحاجة كذلؾ مصداؽ قمو ()
في عيد لمالؾ االشتر بقكلو (اهلل اهلل في الطبقة السفمى مف الذيف ال حيمة ليـ مف
المساكيف كالمحتاجيف كاىؿ البؤس كالزمني فأف في ىذه الطبقة قانعان كمعت ار كاحفظ
اهلل ما استحفظؾ مف حقو فييـ كاجعؿ ليـ قسمان مف بيت مالؾ كقسمان مف غالت
صكافي االسالـ في كؿ بمد فأف لالقصى منيـ مثؿ الذم لالدنى ككؿ قد استرعيت
حقو فال يشغمنؾ عنيـ بطر فأنؾ ال تعذر بتضيعؾ التافو إلحكامؾ الكثير الميـ)

(ُ)

كىنا يؤكد االماـ ( )عمى الكالة عمى ضركرة االىتماـ بالطبقة السفمى المتمثمة
بأىؿ البؤس ام شديد الفقر كاىؿ االمراض المزمنة بقكلو كاىؿ الزمنيى ،ثـ يقسـ ىذه
الطبقة الى (قانعان)  ،ام سائالن كا(معت انر) ام متعرض لمعطاء مف غير سؤاؿ ام
تمنعو عفتو كعزة نفسو في السؤاؿ فكاجب الدكلة البحث حتى عف ىؤالء بأيصاؿ
(ُ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽُْٓ :،
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حقكقيـ ليـ فيؤالء ليـ حؽ في المكارد مف بيت الماؿ كمف (الغالت) ام الثمرات
(كصكافي االسالـ في كؿ بمد) ام ارض الغنيمة فأذا كاف حؽ ىؤالء في المكارد
العامة كاالستثمارات العامة لمدكلة كفي الغنائـ التي تحصؿ عميو الدكلة يككف بذلؾ
االماـ ( )قد سد باب العكز كالحاجة كذلتيا كدفع اصحابيا الى االنحراؼ في
السمكؾ االجرامي كلمنع الصراع االجتماعي بيف افراد المجتمع بأختالؼ طبقاتيـ اكد
عمى مالؾ بضركرة االىتماـ بيذه الطبقات كاعطاء المكانة االجتماعية لكؿ منيـ
بقكلو ( ( )ال تشخص ىمؾ عنيـ (ام ال تصرؼ اىتمامؾ عف مالحظة
شؤكنيـ) كال تصعر خدؾ ليـ (ام امالة كاعجابان كثير) كتفقد امكر مف ال يصؿ اليؾ
ففزع
منيـ ممف تقتحمو العيكف (ام تكره اف تنظر اليو احتقا انر كازدراء) كتحقره الرجاؿ ٌ
ألكلئؾ ثقتؾ مف اىؿ الخشية كالتكاضع فميرفع اليؾ امكرىـ ثـ اعمؿ فييـ باالعذار
الى اهلل (ام ما يقدـ لؾ عذ انر عنده) يكـ تمقاه فأف ىؤالء مف بيف الرعية احكج الى
االنصاؼ مف غيرىـ ككؿ فأعذر الى اهلل في تأدية حقو اهلل)(ُ).
كىنا يؤكد االماـ ( )عمى ضركرة تطبيؽ مفيكـ العدالة االجتماعية
كتأسيس لستراتيجية كقاية المجتمع كاالفراد مف الكقكع في الميالؾ كيرسـ لو كصؼ
ألصناؼ المجتمع كانماط مف السمكؾ في التعامؿ معيـ لضماف حماية المجتمع مف
االنحراؼ في السمكؾ كاشعارىـ بالحفاكة االجتماعية كحقيـ في مكارد الدكلة التي
يسترعي لو الكالة في حفظيا لتأدية حقكؽ الناس فييا كخمؽ حالة مف التكازف في
التعامؿ مع ىذه الطبقات ففي الكقت الذم يعطي االىتماـ بيـ عميو اف ال يبالغ في
االمالة كاالعجاب لضماف سير سمكؾ ىذه الطبقة باالتجاه القكيـ لالصالح النفسي
كالعقالني.
(ُ)

نيج البالغة لالماـ عمي ( ،)مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ُْٓ :،
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فكاجب الحاكـ الكصكؿ الى ىذه الطبقة كالتي تعاني االحباط نتيجة التحقير
االجتماعي الذم يصيب المجتمع كذلؾ ببعث فرؽ جكالة في البحث عنيـ كاف
يتصؼ اصحاب ىذه الفرؽ كالعيكف بشركطا منيا الخشية مف اهلل في مراعاة حقكؽ
ىؤالء كبالصدؽ في نقؿ المعمكمة كالتكاضع حتى يصؿ الييـ حقيـ مع تقديـ
االعتذار الى اهلل سبحانو لغياب عيف الكالي عف كشؼ حاؿ ىؤالء كالكصكؿ الييـ
كما لذلؾ مف ضماف لتجفيؼ احتماؿ نشكء السمكؾ المنحرؼ كالغائب عف عيف
الدكلة كالمحاط بتحقير المجتمع ليـ ألزدراء حاليـ.
كالبناء السمككي النفسي كخمؽ لحالة المكدة لمدكلة الممزكجة بالحب كالطاعة
كمنع حالة االنتقاـ مف المجتمع كما فيو مف درء لنشكء سمكؾ االنحراؼ كاالجراـ في
ار مف االماـ ( )في كصؼ ىذه االصناؼ مف المجتمع يأمره
المجتمع كاستمر ان
بتعيد اىؿ اليتـ كالعجزة الذيف ال حيمة ليـ في العمؿ كالذيف يتعففكف بأنفسيـ عمى
السؤاؿ كطبيعة معرفة ككصكؿ الكالي اك الحاكـ الى معرفة ىؤالء مف الصعب بمكاف
اال اف االم اـ يكجو سمكؾ الكالة ممف ينكم ايصاؿ الحؽ فأف اهلل يفتح لو طريؽ
السالمة كيخفؼ عمييـ ايصاؿ الحقكؽ الى اىميا .كقد كضع االماـ ( )مساحة
كاسعة مف التكصيات في عيده لمالؾ االشتر حكؿ ىذه االصناؼ ألىميتيا كتأثير
سمككياتيا في تييئة المناخ كالبيئة االقتصادية اآلمنة لممجتمع فيك يكصيو بضركرة
االستماع ألىؿ الشكاكم بنفسو مع تكاضعو كابعاد حرسو عنو كاعكانو حتى يستطيع
مقدـ الشككل في طرح شككاه مف غير تردد كانصافيـ كرد مظمكميتيـ بالعدؿ
رد حقكقيـ لو فال يعمدكا الى ارتكاب
كاالنصاؼ لتحقيؽ اطمئناف االشخاص الى ٌ
الجريمة بؿ يجعؿ انصافيـ انصاؼ الضعفاء كرد حقكقيـ ليـ حالة مف حاالت رقي
كتقدـ االمـ كتطكرىا لخمكىا مف اآلفات االجتماعية كالضغائف النفسية لدل طائفة
معينة مف مككنات النسيج االجتماعي كىذا ما تضمنو قكؿ االماـ ( )في عيده
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لمالؾ االشتر (كاجعؿ لذكم الحاجات منؾ قسمان تفرغ ليـ فيو شخصؾ كتجمس ليـ
مجمسان عامان فتتكاضع فيو هلل الذم خمقؾ كيبتعد عنيـ جندؾ كاعكانؾ مف احراسؾ
كشرطؾ حتى يكممؾ متكمميـ غير متئت فأني سمعت رسكؿ اهلل (ص) يقكؿ في
قدس (ام لف تطير االمة) أمة ال يؤخذ لمضعيؼ فييا حقو مف
غير مكطف (لف تي ٌ
القكم غير متتعتع) ثـ احتمؿ الخرؽ (العنؼ) منيـ كالعي (العجز عف النطؽ) كنح
(ام ابعدىـ عنيـ) عنيـ الضيؽ (ام ضيؽ الصدر بسكء الخمؽ) كاالنؼ (ام
االستنكاؼ كاالستكبار) يبسط اهلل عميؾ بذلؾ اكناؼ رحمتو (ام اطرافيا ) كيكجب
لؾ ما منع في اجماؿ ،كاعذار (ام اذا منعت فأمنع بمطؼ كتقديـ عذر)(ُ).
ثـ يكصيو االماـ ( )بعد جمكسو لمناس كتقسيـ الحاجات ليـ عميو بمباشرة
اصدار حاجات الناس في اليكـ الذم حدده ليـ كال يترؾ ذلؾ ألعكانو ألف االعكاف
تضيؽ صدكرىـ بتعجيؿ الحاجات كيحبكف المماطمة في قضائيا استجالبان لممنفعة
كاظيا انر لمجبركت فأف ثمرة جمكسو ألصحاب الحاجات تجنى بمباشرتو ىك بأصدار
الحاجات بنفسو كىك بذلؾ كجو سمكؾ الكالة الى خمؽ افرادان في المجتمع يحمكف
الن سيج االجتماعي مف التيالؾ كالتآكؿ ألف الناس اذا شعركا بحقكقيـ مضمكنة يأمف
المجتمع مف انحراؼ سمككيـ كراء ارتكاب الجرائـ،
كمؤشر ألنحراؼ السمكؾ االجتماعي كعدـ التمييز بيف الحسف مف االفعاؿ
كالقبيح كخمط الحؽ بالباطؿ كشيكع انتشار استصغار الجرائـ يحدده االماـ ()
بأحتجاب كطكؿ احتجاب الكالة عف الناس كىذا ما نراه جميان في كصيتو لمالؾ
االشتر لبناء دكلتو قكية غير متيرية ،بعيدة عف فكضى االنحراؼ في السمكؾ
االجتماعي بقكه ( )كاما بعد فال تطكلٌف احتجابؾ عف رعيتؾ فأف احتجاب الكالة
(ُ)

نيج البالغة لالماـ عمي  ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ُٓٓ :،
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عف الرعية شعبة مف الضيؽ كقمة عمـ باالمكر (ام لعدـ ادراؾ مؤدل االحتجاب)
كاالحتجاب منيـ يقطع عنيـ عمـ ما احتجبكا دكنو فيصغر عندىـ لكبير كيعظـ
الصغير كيقبح الحسف كيحسف القبيح كيشاب الحؽ بالباطؿ كانما الكالي بشر ال
يعرؼ ما تكارل عنو الناس بو مف االمكر كليست عمى الحؽ سمات (ام عالمات)
تيعرؼ بيا ضركب الصدؽ مف الكذب)

(ُ)

كعمى ضكء ما تقدـ عرضو نرل اف االماـ ( )يرل مسؤكلية الكالة في
كضع العالج الكقائي مف انحراؼ السمكؾ االجتماعي مع العدالة كاالنصاؼ في
الحكـ بيف الناس كتكزيع الثركات بيف حمقات المجتمع ككفالتيا في نيضة جميع افراد
المجتمع في البناء االجتماعي كالسمككي كحماية المجتمع كالنظاـ مف انحراؼ السمكؾ
كمؤدياتو كقد حدد االماـ ( )جانب ميـ في سمككيات االنساف كنزعاتو كميكلو
كالسكينة كالطمأنينة كاالبتعاد عف القمؽ كالصراع الطبقي كمؤدياتو كتـ بياف رؤية
االماـ ( )في طبقات المجتمع القائمة عمى التبادؿ كالتكامؿ فيما بينيا كال غنى
لبعض عف بعض كال يصمح بعضيا اال ببعض  ،كمف ىنا فأف االماـ ( )ال يتفؽ
مع الفكر الماركسي في تفسيره لسمكؾ الطبقات كطبيعة العالقة فيما بينيا القائـ عمى
الصراع ألجؿ البقاء فيككف بذلؾ في نظرىـ حاف انز ألستمرار التنمية بؿ كحتى جكدة
النزعات االنسانية الفطرية في تكجيو السمكؾ
السمع اال اف االماـ( )التفت الى ا
نتيجة الصراع الطبقي كمؤدياتو عمى الجانب الفردم كعمى السمكؾ االجتماعي كما
يتمخض ىذا الصراع مف انحراؼ في السمكؾ ألجؿ تحقيؽ غاية البقاء كلذا أرشد
االماـ كاليو مالؾ االشتر في دستكر الدكلة الذم كضعو لو الى ضركرة التعامؿ مع
طبقات المجتمع عمى اساس التبادؿ كالتكامؿ (كأعمـ اف الرعية طبقات ال يصمح
(ُ)

نيج البالغة لالماـ عمي  ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ُٕٓ-ُٓٔ :،
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بعضيا اال ببعض كال غنى ببعضيا عف بعض فمنيا جنكد اهلل كمنيا كتاب العامة
كالخاصة كمنيا قضاة العدؿ كمنيا عماؿ االنصاؼ كالرؽ كالرفؽ كمنيا اىؿ الجزية
كالخراج مف اىؿ الذمة كمسممة الناس كمنيا التجار كاىؿ الصناعات كمنيا الطبقات
السفمى مف ذكم الحاجات كالمسكنة ككؿ سمى اهلل لو سيمو ككضع عمى حده
(ُ)

فريضة في كتابو كسنة نبيو عيدا منو عندنا محفكظان)

فينا الجامع المشترؾ بيف

الطبقات في فكر االماـ (( )الرعية) كيستدؿ عمى تداخؿ طبقات المجتمع مف
خالؿ (ال غنى ببعضيا عف بعض) ك( ال يصمح بعضيا اال ببعض) فكيفما كانت
االىداؼ كالغايات تبقي االنساف لعالقاتو التزاماتو االنسانية كمنيا التكافؿ  -الضماف
االجتماعي كالحمكؿ كاالستدامة كاالستراتيجيات كالحياة الدنيكية -اآلخركية.
مف كاقع الجعؿ التككيني  -التشريعي ،كمحكرىا االخالقي في كؿ تفاصيؿ
كمفاصؿ الحياة الذم تفقدىا كؿ االيديكلكجيات الكضعية كما تتمحكر حكؿ الصراع
الطبقي كفاعمية كنتائج حضارية(ِ).
فالتكامؿ الذم يحدث بيف ىذه الطبقات اف جميع الطبقات ليا الحؽ في
المشاركة في البناء االجتماعي االنتاجي التكزيعي كدليمو (ككؿ قد سمى اهلل لو سيمو
ككضع عمى حده فريضة في كتابو اك سنة نبيو (ص) عيدان منو عندنا محفكظان) ام
اف كؿ طبقة مف ىذه الطبقات ليا حؽ في المكارد االنتاجية كالتكزيعية كالبنائية كىذا
الحؽ ال تخرج عنو اك تحيد في شريعة االسالـ كىك بيذا كضع العالج الكقائي مف
االنحراؼ في السمكؾ االجتماعي كاالقتصادم ،عندما تككف المسؤكلية االجتماعية
تضامنية في التخطيط كتنفيذ االنشطة لذا فأف ام انحراؼ يحدث البد اف يقابمو
(ُ)
(ِ )

نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.َٓٓ :،

ىندسة كاعادة ىندسة المجتمع بيف نيج البالغة كالفكر المعاصر،د .ىاشـ حسيف ناصر

المحنؾ ،دار أبناء النجؼ،د .ىاشـ حسيف ناصر المحنؾ ،طُ (ُّْْىػَُِّ -ـ).َٓ :،
411

الفصل الرابع.............................مفهوم السوق وحماية المستهلك عند االمام علي ()
جج

بالمنظكر االسالمي تقكيـ كاصالح اجتماعي كالبناء كالتماسؾ االجتماعي البعيد عف
الييمنة كالصراع كالتضحية المادية كغير المادية كالنفسية كالبشرية كبدالن مف الصراع
يككف االصالح كالبناء كالتماسؾ كال يمكف استغناء المجتمع عف بعضو البعض كال
سيما في رسـ الخطط كتنفيذىا كالقياـ بتنمية اجتماعية مستدامة كشاممة ليككف
التكازف بما فيو التكازف االجتماعي كما يتجو بأيجابياتو كتقكيـ االداء كمنو االداء
الطبقي الخالؽ المبدع بحقيقة )ال يصمح بعضيا اال ببعض) كال غنى لبعضيا عف
بعض) ليتحقؽ التغير كالتغير االجتماعي القكيـ فتككف معرفية كثقافة كتنظيـ
الطبقات االجتماعية عمى أساس طبقات بناء كتماسؾ كبناء حضارم كانساني
بمبادئ كقيـ اخالقية تضع الحقكؽ كالكاجبات كالمسؤكليات في مكازينيا (ُ ) ،كبيذه
االسطر القميمة مف عيد االماـ ( )لكاليو عمى مصر مالؾ االشتر قد فسر ليا
العالج الكقائي بالتكامؿ كالتماسؾ.
كبتكزيع الكظائؼ لكؿ طبقة كاشعار جميع الطبقات بأىميتيا في البناء
االجتماعي كاالقتصادم كالمجتمعي كبذلؾ يككف االماـ ( )منع جميع مكارد
انحراؼ السمكؾ االجتماعي لمفرد كالمجتمع كالكالة منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر.
ُ -منيا عمؿ الخير في جميع مراحؿ النشاطات االقتصادية كاالجتماعية بقكلو (اذا
رأيتـ الخير فسارعتـ اليو كاذا رأيتـ الشر فتباعدتـ عو ككنتـ بالطاعات عامميف كفي
المكارـ متنافسيف كنتـ محسنيف فائزيف)

(ِ )

كىنا تبرز اىمية الحراؾ كالنشاطات

االقتصادية كطبيعة ىذه النشاطات كمنحى الميارات التي يجب اف تسمكيا في
الشارع كالتنافس في العمؿ الحسف لتحقيؽ البناء التكاممي النفسي كالمجتمعي كمنو
(ُ ) ىندسة كاعادة ىندسة المجتمع بيف نيج البالغة كالفكر المعاصر،د .ىاشـ حسيف ناصر

المحنؾ ،دار أبناء النجؼ،د .ىاشـ حسيف ناصر المحنؾ ،مصدر سابؽ.ُٓ :،

(ِ)

غرر الحكـ كدرر الكمـ ،عبد الكاحد االمدم ،مصدر سابؽ.ِّٗ :،
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قكلو ( )كافعمكا الخير ال تحقرك منو شيئان فأف صغيره كقميمو كثير كال يقكلف
احدكـ اف احدان اكلى بفعؿ الخير مني فيككف كاهلل كذلؾ كاف لمخير كالشر اىالن فما
تركتمكه منيما كفاكمكه اىمو)(ُ).
كىنا يبرز التكامؿ كالتماسؾ بيف حمقات فعؿ الخير كالتسارع اليو مع مجاالت
االبداع كاالختراع مف اصغر االمكر لتتسارع في النمك كاستمرار كمنع التقاعس
كحاالت الكسؿ كاالستيانة بأصغر االمكر المعرفية بفعؿ الخير لمنع الشر كاىؿ
الشر في الفساد في االرض مكجيان السمكؾ االجتماعي الى الخير الذم يككف مدعاة
لمتباىي كالتنافس كقد سئؿ االماـ (( )عف الخيرما ىك؟) فقاؿ ليس الخير اف
يكثر مالؾ ككلدؾ كلكف الخير اف يكثر عممؾ كاف يعظـ حممؾ كاف تباىي الناس
بعبادة ربؾ)

(ِ)

كىنا يبرز امتداد التكامؿ بيف (سارعتـ) ك(متنافسيف) (فائزيف) (يكثر

عم مؾ) ك(يعظـ حممؾ) (بالطاعات عامميف) ك(تباىي بعبادة ربؾ) كبيف (ليس الخير
اف يكثر مالؾ ككلدؾ) كبيف (كال تحقرف منو شيئ نا فأف صغيره كثيرا) (كأذا رأيتـ الشر
فينا عدتـ) لتبرز منظكمة مف االخالؽ كنيج كاستراتيجية السعي في السمكؾ
كالرغبات كالحاجات ليظير مدل التكازف ما بيف اداء االعماؿ كتحقيؽ نتائجيا
بالتكازف ما بيف عمؿ اآلخرة كالدنيا كما ينكيو االنساف لمؿء الفجكة كالفراغ السمككي
االجتماعي كبناء كاصالح الغريزة كالفطرة كمنو يككف تفعيؿ العقؿ ال اليكل حتى في
اختيار كسمكؾ الخير في قكؿ االماـ (اعقمكا الخير اذا سمعتمكه عقؿ رعاية ال عقؿ
ركاية فأف ركاة العمـ كثير كرعاتو قميؿ) (ّ ) ،فسمكؾ طريؽ الخير يككف عف نبعو
االصيؿ المتمثؿ بالرسالة السماكية االسالمية كالسنة النبكية كقنكاتيا النقية ،ك(عقؿ
(ُ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ِٔٗ :،

(ّ)

نيج البالغة لالماـ عمي،د .صبحي الصالح ،ط دار الكتاب المبناني ،مصدر سابؽ.ْٖٓ:،

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.ٓٔٔ :،
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رعاية ال عقؿ ركاية) اشارة الى المنيج التربكم كالنظـ التعميمية كدكرىا في ضبط
سمككيات االفراد كالمجتمع كتقكيـ االنحراؼ فييا كيدخؿ مف ضمنيا الرعاية النظرية
كالرعاية المختبرية كالتطبيقية الجزئية كالرعاية التطبيقية الكمية كالشاممة (االنتاج
كالنتاج الكاسع كالرعاية االنفتاحية بنظرتيا االسالمية كبصفة االداء كالنتائج غير
المتقادمة االثار بالثكاب كالعقاب التي تتعدل الستراتيجات الدنيكية المتكقعة عمى
(ُ)

عتبة آنية كمستقبمية محدكدة كمما يعني بناء ىندسة مجتمع عممي ريادم

 ،كىذا

يعني خمك المجتمع مف االنحرافات اك خكؼ االنزالؽ في الميالؾ كالجرائـ االقتصادية
كغيرىا مما تككف لو الريادة العالمية في تصدير مناىج كاستراتيجيات ضبط السمكؾ
االجتماعي الفاعؿ في البناء كالتنمية كالنمك االقتصادم كاالزدىار في كؿ مجاالت
المعرفة ،ألف االنساف في ىذا النيج تبع عممو بنيتو ألعماؿ االصالح الذاتي الذم
يحقؽ التكازف ما بيف التكجو الدنيكم كاالخركم في قكلو (( )ال يترؾ الناس شيئان
مف امر دينيـ الستصالح دنياىـ اال فتح اهلل عمييـ ما ىك اضرمنو)

(ِ)

فسمكؾ االنساف كؿ كسيمة محرمة اك مباحة لتحقيؽ غاياتو كرغباتو في سمككو
االجتماعي كاال قتصادم كما لو مف اآلثار الخطيرة عمى بناء النفس كالمجتمع في
الكقت نفسو ،فيؤدم الضرر بيـ الى السمكؾ االجرامي في النكاحي االقتصادية
كالجتماعية (كاعظـ الحسرات يكـ القيامة رجؿ كسب ماالن في غير طاعة اهلل فكرثو
رجؿ نفقة في طاعة اهلل فدخؿ ببو الجنة كدخؿ االكؿ النار)

(ّ)

كفي ترؾ الناس دينيـ

ألستصالح دنياىـ تبرز ىنا الفجكة كالخمؿ في امكر عديدة كمنيا ما يتمثؿ في كياف
(ُ)

ىندسة كاعادة ىندسة المجتمع بيف نيج البالغة كالفكر المعاصر ،د .ىاشـ حسيف ناصر،

مصدر سابؽ.ٖٓ :،
(ِ)
(ّ)

نيج البالغة لالماـ عمي،د .صبحي الصالح ،ط دار الكتاب المبناني ،مصدر سابؽ.ْٖٕ :،

نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.َّٔ :،
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بشرم يقؼ عند ىندسة فكرية  -سمككية بيف امكر الديف كتشريعاتو كمنطمقاتو
كتطبيقاتو لالحكاـ الفقيية كامكر الدنيا التي ربما تربؾ االنتظاـ اليندسي في
تكجييات الديف فاالستصالح ألعادة ىندسة شاممة متكاممة االطر كالخمؿ اليندسي
السمككي كالتطبيقي بدكف استقامة الدنيا بالديف كبمكاصمة
مخاطر كتيديدات (فتح اهلل عمييـ ما ىك اضر منو)

(ُ )

تطبيقاتو كالنتيجة مف

كاالصالح المنظكر كغير

المنظكر يتجمى في قكؿ االماـ ( ( )مف صمح سريرتو اصمح عالنيتو كمف عمؿ
لدينو كفاه اهلل امر دنياه كمف احسف فيما بينو كبيف اهلل احسف اهلل ما بينو كبيف
(ِ)

الناس)

كما لذلؾ مف االستقرار النفسي كالطمأنينة كمنع القمؽ كالتكتر كاالضطراب

فاالماـ يكجو السمكؾ في الدنيا بػ(الحمـ غطاء ساتر كالعقؿ حساـ قاطع فأستر خمؿ
خمقؾ بعممؾ كقاتؿ ىكاؾ بعقمؾ)

(ّ)

فمؤشر ضبط خمؿ سكء الخمؽ كانحراؼ السمكؾ

االجتماعي يككف بالحمـ كالتركم في السمككيات االجتماعية كفاعميتيا في النشاطات
االقتصادية بأختيار منيا ما يصمح امر االنساف في دنياه كآخرتو كيتحقؽ لو التكازف
كاالستقرار النفسي كمؤديات ذلؾ في حماية حقكؽ االفراد كالجماعات ألف الضابط
الحكـ كالعقؿ كفؽ ما تراه الشريعة االسالمية كحب الدنيا كآثاره في انحراؼ السمكؾ
كمكاردىا مف حب الطمع كالجشع كقاعدة الحالؿ كالحراـ كمخاطر كتيديدات ذلؾ
عمى البناء المجتمعي كالسمككي كاالستقرار كاالمف االقتصادم كنخر البناء
االقتصادم فيك يصؼ الدنيا بقكلو (تغر كتضر كتمر اف اهلل تعالى لـ يرضيا ثكابان
كب بيننا ىـ حمكا اذا صاح بيـ سائقيـ
الكليائو كال عقابان ألعدائو كاف اىؿ الدنيا كر ه
(ُ )

ىندسة كاعادة ىندسة المجتمع بيف نيج البالغة كالفكر المعاصر،د .ىاشـ حسيف ناصر

المحنؾ ،مصدر سابؽ.ٖٓ :،
(ِ)
(ّ)

نيج البالغة لالماـ عمي،د .صبحي الصالح ،ط دار الكتاب المبناني ،مصدر سابؽ.ِٔٗ :،

المصدر السابؽ نفسو.ِٕٔ :،
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(ُ)

فأرتحمكا)

كفيو تكجيو لسمكؾ االنساف في الدنيا فيي كنتيجة حتمية بكؿ مغرياتيا

تضر باالنساف كبو يتحقؽ السكينة كالطمأنينة بما ىك عميو االنساف مف حاؿ مادم
اك معنكم لتكفير القناعة لديو اف الجزاء كاالجر كالفكز عمى جميع اعمالو ال يككف
في الدنيا كرسـ منحنيات السمكؾ االنسانية في نظر االماـ ( )كتكفير العالج
الكقائي ليا بترؾ النظر لمدنيا ككثرة التفكر فييا كتكجيو كؿ افعالو بأتجاه ككنو ال
محالة راحؿ الى دار يثاب فييا المحسف كيعاقب فييا المسيء فيطير النفس مف كؿ
السمككيات (فبادرك العمؿ كخافكا بغتة االجؿ فأنو ال يرجى مف رجعة العمر ما يرجى
مف رجعة الرزؽ مافات اليكـ مف الرزؽ رجى غدنا زيادتو كمافات امس مف العمر لـ
يرج اليكـ رجعتو)

(ِ )

كفيو تحذير مف االنجرار في الدنيا كراء المذات كالرغبات

كمؤدياتيا في تيديد المجتمع كالحاؽ الضرر فيو ألف السمكؾ الذم يعمؿ فييا ال
يمكف تعكيضو كاصالحو فيذا التحذر بمثابة كقاية مف الكقكع فيما ال يحمد مف
االعماؿ كمنيا تيذيب النفس مف صفة الطمع كمخاطره كمؤدياتو الى اليمكة كمنو
قكؿ االماـ ألحد كالتو (كاياؾ اف تكجؼ بؾ مطايا الطمع فتكردؾ مناىؿ اليمكة كاف
استطعت اال يككف بينؾ كبيف اهلل ذك نعمة فأفعؿ فأنؾ مدرؾ قسمؾ كاخذ سيمؾ كاف
اليسير مف اهلل سبحانو اعظـ كاكثر مف الكثير مف خمقو كاف كاف كؿ منو)(ّ).
فنظر االماـ ( )يؤكد عمى كجكد تالزـ بيف الطمع كاليمكة في كؿ
السمككية االجتماعية كجميع االنشطة كاالعماؿ االقتصادية حتى يدعكه طمعو اف
يتجاكز كؿ القيـ كاالخالقيات ألجؿ بمكغ كرده حتى لك كاف ذلؾ عمى حساب التعدم
عمى حقكؽ اآلخريف اك حتى يصؿ الى بيع االنساف نفسو كبمده ككمنيا كبو يفتقر
(ُ)

نيج البالغة لالماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ِٕٔ :،

(ّ)

المصدر السابؽ نفسوَِْ-َُْ :،

(ِ)

نيج البالغة لالماـ عمي،د .صبحي الصالح ،ط دار الكتاب المبناني ،مصدر سابؽ.ُُٕ :،
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المجتمع الى االمف كاالماف كيعمؿ عالجو بقكلو (اف ال يككف بينؾ كبيف اهلل ذك نعمة
فأفعؿ) كيعزز ىذا العالج الكقائي بتنمية صفة القناعة داخؿ النفس االنسانية كقد
تكممنا عف ذلؾ في مباحث سابقة ليذا المبحث كتأثيرىا في الكقاية مف الطمع
كتيديداتو اما قاعدة الحالؿ كالحراـ كتأثيرىا في تكجيو السمكؾ االجتماعي -
االقتصادم القكيـ فتتجمى في اربع كممات ذكرىا االماـ (( )الصبر عمى الشكؽ،
الشفؽ ،الزىد ،الترؼ) فيك مكجو لتقكيـ كاستقامة سمكؾ البناء االقتصادم -
االجتماعي كتأثير في اصالح الذات كالسمكؾ كانسيابية اخالقيات البناء االقتصادم
كاالجتماعي كذلؾ بتكجيو النظر لآلخرة كتجمى ذلؾ في قكؿ االماـ (( )كالصبر
منيا عمى اربع شعب :عمى الشكؽ كالشفؽ كالزىد كالترؼ فمف اشتاؽ الى الجنة سال
الشيكات ،كمف اشفؽ مف النار اجتنب المحرمات كمف زىد في الدنيا استياف
بالمصيبات كمف ارتقب المكت سارع الى الخيرات)

(ُ)

كيمكف تكضيح ذلؾ بمخطط

يجمع تفسير السمكؾ االجتماعي كتكجييو نحك البناء االقتصادم كاالجتماعي

الصبر

الشوق

من اشتاق الى الجنة سال الشهوات

الشفق

من اشفق من النار اجتنب المحرمات

الزهد

من زهد فً الدنٌا استهان فً المصٌبات

الترف

الترف من ارتقب الموت سارع الى الخٌرات

اخالقٌات البناء
االقتصادي
االجتماعً
والنظرة االخروٌة

مخطط يبيف منظكمة الصبر كاخالقيات البناء االقتصادم -االجتماعي عمـ االقتصاد في نيج
البالغة -ىاشـ حسيف ناصر المحنؾ ،مصدر سابؽُُٓ :،

(ُ )

نيج البالغة لالماـ عمي،د .صبحي الصالح ،ط دار الكتاب المبناني ،مصدر سابؽ:،

ّْٕ.
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انفصم اخلامس
دور االماو يف مىاخهت املعضالث االقتصاديت
في ظؿ ارىاصات االزمة المالية كالعصؼ كالكساد المالي الذم اصاب العالـ
بأكممو نتيجة السياسات الخاطئة التي تبنتيا االنظمة الرأسمالية كاالشتراكية كما ادت
اليو مف تزايد نسبة الفقر كالفساد االدارم كالمالي كتعدد االزمات المالية كاف لزامانن
كمنطقان البحث عف بدائؿ لمحمكؿ كىذه البدائؿ كاف االسبلـ المرشح االكحد كبديؿ
لمحؿ كما تركو لنا االماـ ( )مف ثركة عممية ذات اىمية لبلستفادة مف فيكضاتيا
االقتصادية مما حداني اف اناقش المكضكع بثبلثة مباحث ىي:
المبحث االول :استراتيجية مكافحة الفقر في منهج االمام ()
المبحث الثاني :ظاهرة الفساد االداري والمالي وسبل معالجتها في فكر االمام()
المبحث الثالث:االزمة االقتصادية والمالية الحمول والمعالجات في فكر االمام()

ُْٖ
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املبحث االول
اسرتاتيديت مكافحت انفقر يف منهح االماو عهي ()
تعد ظاىرة الفقر ظاىرة اجتماعية عالمية كىي ذات ابعاد كامتدادات اقتصادية
كانعكاسات سياسية متعددة االشكاؿ كاالبعاد كميمة جدا في تحديد المبلمح العامة
ألم اقتصاد كال يخمك منيا ام مجتمع .
كلذلؾ انبرل اصحاب الفكر كالخبراء كالمصمحيف كاالنظمة الكضعية كالدينية
في تحديد اسبابو كمعالجة مشاكمو كمف بيف كؿ تمؾ االنظمة لـ نر مف خبلؿ تتبع
البحث مف اعطت النمكذج المثالي الكاقعي لحؿ المشكمة كما حددىا االماـ
عمي()الذم استمد فكره في كضع ستراتيجيتو مف الفكر االسبلمي المحمدم فما
ىي االستراتيجية التي اتبعيا االماـ عمي ( )ما جعمت مدة حكمو الكجيزة عمى ما
فييا مف خبلفات سياسية كصراعات تخمك مف الفقر؟
فمذاىب اقتصادية كاجتماعية تنبرم لمعالجة الفقر مف مناىج كضعية كمنيج
اسبلمي يتبنى الكاقعية في المعالجة كفكر ييتدم بنيج القراف في القضاء عمى الفقر
يتبناه االماـ ( )ىك اىـ محاكر المبحث الذم بيف أيدينا في ثبلثة مطالب كىي :
المطمب االول  :تعريف الفقر ومشاكمه ومعالجاته في الفكر الوضعي.
المطمب الثاني  :دراسة الفقر ومعالجاته في الفكر االسالمي .
المطمب الثالث  :استراتيجية مكافحة الفقر في نهج االمام ( )وتطبيقاته.

ُْٗ
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املطهب االول
تعريف انفقر ومشاكهه ومعاجلاته يف انفكر انىضعي
اف الفقر كباقي المفاىيـ االجتماعية التي تتميز بحمميا مضاميف كدالالت
فمسفية كمعرفية تربط االنساف بالمجتمع كالتي لـ تمؽ اجماعا تامان حكليا كليذا فأف
مفيكـ الفقر قد اختمؼ في تحديده المفكركف كالخبراء

(ُ)

 ،كقبؿ البدء بتناكؿ المفيكـ

االصطبلحي لمفقر ينبغي تحديد المفيكـ المغكم .
فالفقر في المغة يعني :فقر فقاره ضد أستغنى  ،أفقره ضده أغناه كتفاقر :
تظاىر بالفقر كادعاه  ،فقر اليو  :احتاج فيك فقر كالجمع فقيرات فقائر كفقراء كال
كاحد ليا كقيؿ ىي جمع عمى غير القياس  ،كالفقير  :الشؽ كالحز  ،كالفقر  :اليـ
كالحرص  ،كفقر الرجؿ كسر فقار ظيره ذىب مالو(ِ) ،كقاؿ ابف السكيب الفقير الذم
لو بمغة مف العيش كالمسكيف الذم ال شيء لو ،كقيؿ المسكيف أحسف حاالن مف الفقير
كقيؿ خبلفو (ّ) ،كترجع كممة فقير ( )poorالى الكممة البلتينية ( )Pauperكالتي
ترجع الى كممة ( )Paucusام القميؿ كتتصؿ بكممة ( )hunger Peniaام الجائع
كتتصؿ بكممة ( ) Ponosالذم يعاني  ،ام اف حالة الفقر في اليكنانية يعبر عنيا
بكممة ( ) aporiaكىي صعكبة المركر كالكقكع في مأزؽ كالضيؽ الذم يجد الفقراء
أنفسيـ فيو
(ُ )

(ْ)

.

عكلمة الفقر  :المجتمع االخر مجتمع الفقراء كالمحركميف  ،اسماعيؿ قبره  ،بمقاسـ

سبلطنية ،عمي عزيز  ،دار الفجر  ،ط ( ََِّـ) ُٕ :

(ِ)
(ّ)
(ْ)

المنجد في المغة  ،االعبلـ  ،الطبعة الكاثكليكية  ،ط دار المشرؽ ٓٗ : ،

مختار الصحاح  ،محمد بف ابي بكر عبد القادر  ،مصدر سابؽ ّْٕ :،

الفقر كالتنمية  ،د.أمؿ عبد الفتاح شمس  ،دار الفكر العربي  ،القاىرة  ،طُ ُّْْ( ،ىػ -

َُِّـ) ِٓ : ،

َِْ
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كالطرؽ المكضكعية في معرفة مفيكـ الفقر اصطبلحان تناكلتيا المؤسسات
الدكلية العالمية  ،كاالمـ المتحدة ( برامج التنمية )  ،البنؾ الدكلي ،كغيرىا مف
المؤسسات  ،كتناكؿ تعريؼ المفيكـ العمماء كالمفكريف كالذم انقسـ الى تكجييف
)ُ(

اساسيف  ،التكجو الماركسي ،التكجو الكظيفي.

فقد عرفت المؤسسات الدكلية عمى انو (( مستكل الدخؿ الذم اليمكف دكنو
تحمؿ تكاليؼ الحد االدنى لمغذاء الكافي كالمتطمبات غير الغذائية االساسية .

(ِ)

أما التكجو الماركسي فقد عرؼ الفقر عمى انو (( عممية اجتماعية كىي نتيجة
لبلقتصاد السياسي لممجتمع كالتفسيرات الماركسية المحدثة التي تنطمؽ فكرة التعريؼ
فييا مف مقكالت االتجاه المادم التاريخي))(ّ).
كتناكؿ مفيكـ الفقر افبلطكف حيث يرل اف الفقر الحقيقي يكمف اساسان في
االزدياد المضطرد كغير المحدكد في حاجات الفرد كليس في قمة ممتمكاتو كاعتبر
التعاكف االقتصادم بيف االفراد أمر ال مفر منو غير انو اكد انو ال مجاؿ لمفقر
(ْ)

المدقع اك الغنى الفاحش في مدينتو الفاضمة



.

التكجو الكظيفي :ىك القكؿ بمسؤكلية جكانب عضكية كفطراية عف الفرد كالذكاء كاالستعدادات

الكظيفية الك ارثية .انظر :الفقر كالتنمية ،د .امؿ عبد الفتاح شمس ،مصدر سابؽ.ّٔ : ،

(ُ)
(ِ)

المصدر السابؽ نفسو ُٕ : ،

الفقر كالتنمية  ،د.أمؿ عبد الفتاح شمس  ،دار الفكر العربي  ،القاىرة  ،طُ ُّْْ( ،ىػ -

َُِّـ) ُٕ : ،

(ّ)

أمراض الفقر كالمشكبلت الصحية في العالـ الثالث  ،فميب عطية  ،سمسمة عالـ المعرفة ،

المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاالداب  ،الككيت  ،طُ ( ُِٗٗـ ) َُ :
(ْ )

تاريخ الفكر االقتصادم بدأ بنشأتو كانتياءان بالماركسية  ،د .محسف كاظـ  ،دار ذات

السبلسؿ – الككيت  ،طُ ( َُْٗىػ ُٖٗٗ -ـ ) ِْ-ِّ:،
ُِْ
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أما اصحاب التكجو الكظيفي فيركف الفقر النصيب العادؿ لمفقراء كاف محاكلة
التمرد عمى ىذا القانكف – الطبيعي – كالتي تتمثؿ في تطمع بعض أفراد المجتمع مف
الطبقات الدنيا الى امتيازات الطبقات العميا ىي مف اىـ مصادر التكتر في
(ُ)

المجتمع

.

كىـ لـ يتكممكا عف الفقر كانما ناقشكا عدـ المساكاة في سياؽ تحميميـ كالمكانة
االجتماعية كغيرىا كىي أحدل الحقائؽ االساسية في تاريخ البشرية.

(ِ)

أما البنؾ الدكلي فقد عرؼ الفقر عمى انو الحالة االقتصادية التي يفتقد فييا
الفرد الى الدخؿ الكافي لمحصكؿ عمى المستكيات الدنيا مف الرعايا الصحية كالغذاء
كالممبس كالتعميـ ككؿ ما يعد مف االحتياجات الضركرية لتأميف مستكل الئؽ في
(ّ)

الحياة .

فالقدر المشترؾ بيف ىذه التعاريؼ يدكر حكؿ الحرماف كالجكع كجاء تعريؼ
ماركس لمفقر ىي دار العجزة لجيش مف العماؿ الفعمي كالكزف الميت لمجيش
الصناعي االحتياطي حيث أنو قسـ السكاف عمى فئات مختمفة كمتدرجة كيرل اف
ادنى فئات ا لسكاف النسبي  ،تقطف في دائرة الفاقة كىذه الفئة االجتماعية تتألؼ مف
ثبلث اصناؼ -ُ ،القادركف عمى العمؿ  -ِ ،المحطمكف  :الميممكف كغير
القادريف عمى العمؿ كىـ اساسا ييمككف نتيجة لضعؼ حركتيـ  -ّ .ضحايا
الصناعة كىـ الذيف يتنامى عددىـ بسبب تزايد االالت كالمناجـ  ،ككمما اتسعت

(ُ)
(ِ)
( ّ)

الفقر كالتنمية  ،د.أمؿ عبد الفتاح  ،مصدر سابؽ ّٔ : ،
المصدر السابؽ نفسو ّٔ : ،

الفقر في ظؿ العكلمة  ،د .مصطفى أحمد حامد  ،الدار الجامعية – شارع زكريا  ،طُ

(َُُِـ ) ُّ : ،

ِِْ
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الفئات المعدمة مف الطبقة العاممة اتسع الجيش الصناعي االحتياطي كتعاظمت
الطاقة الرسمية(ُ).
تقسم الماركسية الفقر الى افقار المطمق واالفقار النسبي :
االفقار المطمؽ  :كىك يعني فصؿ كاستمرار فصؿ المنتجيف المباشريف عف
كسائؿ االنتاج كىذا يعني ارتفاع معدالت البطالة كقبكؿ العماؿ بمعدالت اجكر اقؿ .
اما االفقار النسبي كيعني زيادة معدؿ فائض القيمة كبمعنى اخر ىك تضاؤؿ
الخير النسبي لبلجكر في الناتج الصافي الذم تخمقو قكة العمؿ ،تبعا لذلؾ يشتد
االفقار بأشتداد القير االقتصادم كالسياسي كالثقافي الذم تمارسو سمطة رأس
الماؿ

(ِ )

 .كىذا يعني اف الفقر ال ينشأ بسبب االقتصاد كانما بسبب (االدماج

المتفاكت ) لمفقراء في العمميات االقتصادية كالسياسية .

(ّ)

كمما تقدـ عرضو يبدك كاضحان اف الفقر في حقيقة االمر ىك الكجو االخر
لصكر التمايز االجتماعية كالبلمساكاة كانعداـ العدالة ىي السبب الرئيس كاالساس
الذم ظؿ كما زاؿ ييدد الحياة البشرية.

(ْ)

(ُ)

رأس الماؿ (( ،نقد االقتصاد السياسي))ف الكتاب األكؿ ،عممية أنتاج الرأسماؿ ،دار التقدـ-

(ِ)

بحث اسباب الفقر الريفي كاساليب مكاجية فقراء الريؼ  ،حسنيف كشؾ  ،مؤتمر فقر البيئة

مكسكك ،ط (ُِٗٗ)  ،المجمد األكؿ .ُٖٗ/ِ: ،
كبيئة الفقر ِِ-َِ ،اكتكبر لسنة ُٕٗٗ .

(ّ)

الفقر كالميبرالية الجديدة  ،رام بكش  ،ترجمة الياـ عبيد اركس – كليد سميـ  ،المركز القكمي

لمترجمة – القاىرة  ،طُ(َُِٓـ)ُٗ : ،
(ْ)

بحث مكافحة الفقر في االقتصاد االسبلمي  ،محمكد عبد الكريـ أرشيد مجمة جامعة القدس

المفتكحة  ،مجُّ.

ِّْ
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ككما اف الفقر مفيكـ معقدا يتضمف أبعاد اقتصادية كاجتماعية كثقافية كدينية
أذ اف حالة مف الحرماف تنعكس في استيبلؾ المكاد الغذائية كحالة صحية متدنية
كانجازات تعميـ متدنية كظركؼ اسكانية سيئة كنقص في االصكؿ المالية كالرأسمالية
كالمدخرات كؿ ذلؾ يجعؿ الفرد كاالسرة شديد التحسس لمتغييرات كالصدمات
الخارجية كيتضح ايضان اف الفقر ظاىرة تختمؼ في فترة زمنية محددة مف بمد الخر
(ُ)

نتيجة العكامؿ االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية .

كانبرت المذاىب الكضعية في الفكر االقتصادم الى كضع حمكؿ لمعالجة
مشكمة الفقر كذلؾ كبل حسب معتقداتو كمذىبو الذم يؤمف بو ،ففي المذىب التجارم
مثبل تضمف مكاجية أشكالية الفقر عدة نقاط نكجزىا كما يأتي:

(ِ)

ُ -إف اليدؼ المذىبي االساس ىك اغناء الببلد بزيادة الذىب كالفضة المذاف
يمثبلف الثركة بحسب مفيكميـ ليا كاف خركج الذىب كالفضة كتدفقيما الى
الخارج ىك السبب االساس في افقار االمة الف نقطة االرتكاز في تحميميـ
ىي مصمحة الدكلة كطبقة التجار.
ِ -تضمنت سياسيات التجارييف ىدفا مذىبيا متصبل بالفقر ىك ابقاء اسعار
المنتجات الزراعية منخفضة عف طريؽ منع اك تقييد تصديرىا بيدؼ الحفاظ
عمى مستكل منخفض مف تكاليؼ المعيشة .
ّ -ركزكا عمى اىمية السكاف بكصفيـ أحد عكامؿ أغناء الببلد كتعتمد كظيفة ىذا
العامؿ عمى الخصائص االخبلقية كاالمكانات التكنيكية لمسكاف .

(ُ)

بحث ظاىرة الفقر في العراؽ الكاقع كالمعالجات  ،د .عبد الرحمف – د.عمر كىشاـ محمد ،

(ِ)

االقتصاد االسبلمي كالفقر  ،د .طالب حسيف الكريطي  ،مصدر سابؽ . ّٔ-ّٓ-ّْ : ،

المجمة العراقية لمعمكـ االقتصادية  ،ع (ِٖ) السنة التاسعة سنة َُُِـ . َٔ-ٓٗ:

ِْْ
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ْ -تضمنت سياستيـ مبدأ استثمار الفقراء في اقامة صناعات التصدير لتحقيؽ
ىدؼ تشغيؿ الفقراء كزيادة الثركة في أف كاحد .
ٓ-

فصؿ التجاريكف مستكيات االستيبلؾ الكاطئة مقابؿ تفضيميـ

لبلستثمارات العالية المكجية لمتصدير بيدؼ جمب المعادف النفسية ككاف مف
مقبكالت النيج كجكد اعدادان كبيرة مف السكاف تحت كطأة الفقربكصؼ ذلؾ ثمنا
لقكة األمة ،متمثمة بالدكلة كطبقة التجار ككبار المبلؾ.
أما الطبيعيكف فقد انطمقكا في نقدىـ لممذىب التجارم في التعامؿ مع اشكالية
الفقر اذا استندكا لمنظاـ الطبيعي لمبرىنة عمى اىمية الفرد في النظاـ
االقتصادم كجكىرية الجذر الحقكقي (الطبيعي) لمفرد ،فالفقر في نظرىـ ىك
مف نتاج االنحراؼ عف النظاـ الطبيعي ام اف ىذا النظاـ مف خصائصو
غياب ظاىرة الفقر كىك اعبلف عف منيج القتصاد ببل فقر.
كالحمكؿ التي قدمكىا لمقاربة المنيج بحسب اعتقادىـ بأف النشاط االنتاجي
الحقيقي الكحيد ىك الزراعة النيا النشاط االنتاجي الذم يكفر لبلنساف البقاء يعكد
االرتباط بيف فيـ المنتج الزراعي كالمنيج مف خبلؿ ما يحقؽ مف فائض في
الناتج الزراعي.
كاف الدكر التنظيمي في تكزيع الفائض عمى ذكم الحاجات يقع عمى عاتؽ
مبلؾ االراضي فيـ الفئة المسؤكلة عف تحديد استعماالت الناتج الفائض كمف
لكازـ ىذا النظاـ ىك حرية االفراد في العمؿ كالتعاقد كمسؤكلية الدكلة في ضماف
تطبيؽ القانكف الطبيعي .
كلكف ىذا المنيج كقؼ عاج از عف تفسير ظاىرة الفقر في نمكذج اقتصاد
السكؽ كىك ما برىنت عميو المعالجات التي تـ صياغتيا في اطار ىذا المنيج .

ِْٓ
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أما بالنسبة لممذىب الفردم (النمكذج الكبلسيكي) فأف معالجتيـ لمفقر تتمخص
في النقاط االتية:

(ُ)

ُ -في ضكء مفيكـ الكبلسيؾ لمفقر كىك عدـ تمبية االحتياجات االساسية فأنيـ
اعتقدكا بأف أستراتيجية نظاـ السكؽ القائـ عمى الحرية كالمنافسة كفيمة بتحقيؽ
التشغيؿ الكامؿ الذم يتحقؽ لجميع الفاعميف االقتصادييف في ضكء مستكل
معاشي عمى حد الكفاؼ كاف حاالت االختبلؿ المؤقتة في التكازف بيف
العرض كالطمب ىي المسؤكلة عف ظيكر الفقراء ممف ىـ دكف مستكل
االشباع الذم يحدد عند حد الكفاؼ .
ِ -رفضيـ لتدخؿ قكم مف خارج النمكذج الكبلسيكي (مثؿ الدكلة) بكصفيا جزءا
مف منيج مكاجية الفقر عف طريؽ التأثير عمى مشغبلت الفقر في اليات
النظاـ ،إذ اف ذلؾ يعد تعطيبل ليذه االليات.
ّ -استند الكبلسيؾ الى منطؽ العقبلنية الذم يتمثؿ في دكافع االفراد لمنشاط
االقتصادم ككذلؾ ادراكيـ لمقكانيف كمنيا قانكف زيادة السكاف كىي المحددات
التي تقكض مشغبلت الفقر .
ْ -كقد كصفكا ظاىرة الفقر بأنيا مرتبطة بالدرجة االساس بخصائص فئة معينة
مف الناس تتمثؿ ىذه الخصائص بالفشؿ في ادراؾ المصالح الشخصية التي
يمكف تحقيقيا في ظركؼ االنتاج الرأسمالي المتاحة كالعجز عف فيـ النتائج
المترتبة عمى النشاط االنتاجي كالتكافؽ مع حركة جياز الثمف ككذلؾ
المسؤكلية عف مستكل القدرات كالميارات التي تحدد المكاقع في الفعالية
االنتاجية بالنسبة لمعامؿ.

(ُ)

االقتصاد االسبلمي كالفقر  ،د .طالب حسيف الكريطي  ،مصدر سابؽ .ِْ ،ُْ ،َْ : ،
ِْٔ
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ٓ -عدكا عدـ المساكاة كالتفاكت في الثركة كالدخؿ خصيصة اساسية في قانكف
التطكر الرأسمالي الف التراكـ البلزـ لعممية التطكر تحصؿ مف خبلؿ كجكد
فئات قميمة تجتمع لدييا الثركة عف طريؽ االدخار كمف ثـ حصكؿ التكسع
الرأسمالي بعد تحكؿ االدخار الى استثمار  ،اذف عدـ المساكاة كالتفاكت ىي
الخصيصة االساسية في التككيف العضكم لنظاـ الكبلسيكي الرأسمالي .
كاف الفقر في النمكذج الكبلسيكي االكؿ متغي انر اساسيان في عممية النمك

ٔ-

الف االخير يعتمد عمى االدخار القابؿ لمتحكؿ الى استثمار كالف طبقة العماؿ
كمبلؾ االراضي يرتفع لدييـ الميؿ لبلنفاؽ االستيبلكي كعميو فالفائض يجب
أف يبقى بيد الرأسمالييف كي يتحكؿ الى تكسيع في التصنيع كبما اف كمفة
التصنيع تعتمد بشكؿ اساس عمى االجكر يجب أف تبقى االجكر منخفضة
عند حد الكفاؼ كمف ثـ يككف الفقر جزءان مف متطمبات النمك االقتصادم كما
يبيف ذلؾ ريكاردك في نمكذج االقطاعييف في التنمية

(ُ)

.

كمما تقدـ عرضو يتضح اف الفكر الكبلسيكي عمؿ عمى ترسيخ الفقر كليس
مكافحتو.
أما بالنسبة لممذىب االشتراكي فقد جاءت الحاجة لمنيج اقتصاد ببل فقر
ضمف حزمة تساؤالت فمسفية عبرت عنيا مجسات االدراؾ المعرفي الناطقة بأسـ
االدراؾ االجتماعي كفي النقاط االتية يتـ تكضيح اىـ ابعاد مقاربة المنيج البرز
المدارس االشتراكية كىي المدرسة الماركسية.

(ِ)

(ُ)

اقتصاديات التنمية  ،جيميز كاخركف  ،تعريب طو عبد اهلل منصكر  ،عبد العظيـ مصطفى

(ِ)

االقتصاد االسبلمي كالفقر  ،د .طالب حسيف الكريطي  ،مصدر سابؽ . ْٖ ،ْٕ ،ْٔ : ،

مراجعة محمد ابراىيـ منصكر  ،دار المريخ – الرياض  ،ط ُٓٔٗ . ُِٔ-َُٔ ،

ِْٕ
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ُ .نقطة االنطبلؽ ىي نظاـ الممكية الجماعية لكسائؿ االنتاج التي تتيح استعماؿ
استراتيجية التخطيط لتكجيو النمك االقتصادم باتجاه االىداؼ االجتماعية في ازالة
الفقر ثـ الرفاىية .
ِ .اف النمك كالتطكر االقتصادم عممية تتطمب تحديد مستكيات االستيبلؾ الف
االخير يمثؿ قيدان عمى النمك كالتطكر االقتصادم كمف ثـ الرفاىية العامة في
مستكياتيا المستيدفة كعميو تتحسف مستكيات االستيبلؾ مع كؿ مستكل جديد يبمغو
النمك االقتصادم كعميو فالمستكل الجديد لبلستيبلؾ ىك أعمى قياسان بالمستكل
السابؽ مع االحتفاظ بمبدأ تحديد المستكيات .
ّ  .الممكية الجماعية لكسائؿ اإلنتاج في ظؿ مجتمع ال طبقي يجعؿ حاكميو الطبقة
الكحيدة المالكة العامة تحكؿ جميع مكاسب النمك االقتصادم الى دائرة االختيار
االجتماعي .
ْ .إف قكة الضبط التي نظمت حركة التطكر االجتماعي االقتصادم باتجاه االىداؼ
االجتماعية ىي الدكلة كفي ىذه الحالة التخمؽ تفاكت طبقي الف اصكؿ االنتاج تبقى
ذات طبيعة جماعية .
ٓ .إف التخصيص الرشيد لممكارد في ظؿ االشتراكية  ،تجعؿ النظاـ االقتصادم
يعمؿ بكفاءة لتحقيؽ اىدافو كالف تحسيف العيش كتحدم الفقر مف اكلكيات التخطيط
في ظؿ المرحمة االشتراكية فاف الييكؿ النظرم المتناسؽ الليات تخصيص المكارد
يضمف بمكغ االىداؼ .
إذف مما تقدـ يبدك أف االشتراكية في مقاربتيا لمنيج اقتصاد ببل فقر كال
تفاكت كال طبقات يمكف تحقيقو مف خبلؿ االنتاج كالتكزيع القائـ عمى الممكية
الجماعية بشرط الكفاءة كالعدالة .

ِْٖ
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كعمى ضكء ماتقدـ عرضو يبدك كاضحان اف االنظمة الكصفية في عبلجاتيا
لمفقر ليس عبلجان جذريان فما كاف حبلن في جانب معيف يككف مشكمة في جانب اخر
مف جكانب الحياة كبذلؾ كقعت الرأسمالية في مفارقة تضحيتيا بالعدالة االجتماعية
لحساب الفرد ككقعت االشتراكية في مفارقة الغائيا قيمة الفرد الجؿ الدكلة.
كلذلؾ ظيرت اصبلحات االقتصاد الكمي كانعكاس مممكس لمنظاـ الرأسمالي
كتمعب ادارة االقتصاد الكمي المتبعة عمى المستكييف الكطني كالدكلي دك انر رئيسيان في
ظيكر نظاـ اقتصادم عالمي جديدان(ُ).
مما يعني اف ىذه االنظمة الكضعية اليمكف اعتمادىا كحؿ ألفة الفقر بشكؿ
جذرم عمى الرغـ مما حققتو مف النجاحات في الجكانب االقتصادية اال انيا مازالت
يعترييا النقص كالخمؿ .

(ُ)

عكلمة الفقر  ،ميشيؿ تشك سكدكفيسكي  ،ترجمة محمد مستجير مصطفى  ،مكتبة االسرة ،

مصر  ،ط(َُِِـ) . ٕ:،

ِْٗ
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املطهب انثاني
دراست انفقر ومعاجلاته يف انفكر االسالمي
كاف شأف االسبلـ العناية بالفقراء كمحاربة ظمميـ كاىماليـ كلغرض الكصكؿ
الى ىذه الغاية سمؾ مسمكان يختمؼ في تفاصيمو كفي كسائمو

(ُ )

 ،عف المذاىب

االجتماعية كاالقتصادية كالديانات االخرل ،مايكفؿ بيا تحقيؽ مجتمع متكافؿ لسد
الحاجات كالرغبات كاىـ ما امتاز بو ىذا السمكؾ في معالجتو لمشكمة الفقر كالغنى
ىي ميزتاف:

(ِ)

اكالن  :أنو لـ ينظر ال ى ىذه المشكمة عمى أنيا مشكمة قائمة بذاتيا بؿ متصمة بغيرىا
مف شؤكف الحياة فبلبد لمعالجتيا مف معالجة تامة صحيحة لكؿ شؤكف الحياة .
ثانيان  :أنو لـ يقتصر عمى الكعظ كالكصايا االخبلقية فذلؾ مما ال يؤثر في سكاد
الشعب غالبان اال اذا كاف معو قكانيف كاضحة تحدد الكاجبات كتحمييا دكلة تعاقب
المسيء كتثيب المحسف كىي سنة اهلل الستقامة الحياة كالنظاـ  ،نظر االسبلـ
لمشكمة الفقر قبؿ أف يصبح الفقر الشغؿ الشاغؿ لكؿ الشعكب كحدد مدل خطكرة
ىذه المشكمة كماتجره عمى المجتمع مف الكيبلت كالككارث فقد ركم عف عائشة
(رضي اهلل تعالى عنيا) أف النبي (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) قاؿ ((الميـ أني أعكذ
بؾ مف فتنة النار كفتنة القبر كعذاب القبر كمف شر فتنة الغنى كمف شر فتنة

(ُ)

الفقر  ،الجكع  ،الحرماف مشكبلت كحمكؿ  ،د  .مصطفى السباعي  ،دار الكراؽ  ،بيركت

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو . ُّ-َّ ،

كدار النيريف  ،دمشؽ  ،طُ . َّ ، )ََِِ-ُِِْ( ،

َّْ
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(ُ)

الفقر))..

بؿ ركم اف النبي (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) لخطكرة الفقر قرنو بالكفر
(ِ)

في قكلو (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) (الميـ أني أعكذ بؾ مف الكفر كالفقر))...

.

فمقارنة النبي الكفر بالفقر كشر فتنة الفقر بفتنة القبر منبثقة مف فمسفة
الرسكؿ (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) لخطكرة الفقر كمؤدياتو بالفرد كالمجتمع الى
الياكية  ،كأف ستراتيجية االسبلـ في محاربة الفقر تميزت بيدفيا االسمى الذم
ا ختمؼ بيا عف كؿ االنظمة االقتصادية كاالجتماعية الكضعية بما في ذلؾ بقية
االدياف.
فقد جعؿ االسبلـ االنساف ىدفو في محاربة الفقر ألف مبدأ االسبلـ العاـ
تحرير االنساف مف مظمة الفقر لييئ لو حياة كريمة تتناسب كمكانتو عند اهلل سبحانو
كقد قاؿ اهلل سبحانو ((كلقد كرمنا بني أدـ))

(ّ)

.

كبذلؾ يشعر االنساف بنعـ اهلل عميو فيقبؿ عمى عبادتو سبحانو بكؿ خشكع
كخضكع كطمأنينو كىيء لو العبلج الشافي الذم يستأصؿ ذلؾ الفقر المتمثؿ
(ْ)

بالزكاة

مما يعني اف االسبلـ في الكقت الذم عالج الجانب النفسي كالركحي مف

خبلؿ استشعاره بمكانتو االجتماعية كما لذلؾ االستشعار مف أىمية في قياـ االنساف
بدكره في اعمار االرض جعؿ الجانب المادم مبلزمان لمجانب الركحي كىذا أىـ مبدأ
ينطمؽ منو االسبلـ في ستراتيجيتو لمعالجة الفقر .

(ُ)

صحيح مسمـ  ،مسمـ بف الحجاج ابي الحسف القشيرم دار احياء التراث ،بيركت  ،تح محمد

(ِ )

سنف ابي داكد  ،سميماف بف االشعث ابي داكد السجستاني االزدم (تِٕٓق) ( ،محمد

فؤاد عبد الباقي  ،باب التعكذ مف شر الفتف كغيرىا  ،ح(ٖٗٓ) . ِّْ/ْ :

محي الديف عبد الحميد  ،دار الفكر  ،باب مايقكؿ اذا اصبح  ،ح(ََٗٓ) . ِّْ/ْ :

(ّ)
(ْ)

سكرة االسراء  ،اية (َٕ) .

الزكاة االسبلمية بيف التنمية كاالستثمار  ،د .سالـ محمد عبكد  ،كعصاـ عادؿ محمد  ،دار

الدكتكر لمعمكـ االقتصادية كاالدارية  ،بغداد  ،طُ َُِِ( ،ـ) . َِٖٓ ،
ُّْ
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كقد قسـ االسبلـ الفقر عمى انكاع كذلؾ ألنو يقر بالتفاكت بيف دخكؿ االفراد
كمستكياتيـ المعيشية كالجؿ ذلؾ فالفقر أنكاع ىي :

(ُ)

ُ .الفقر النسبي :كحيث اف حد الكفاية التحيط بكؿ احتياجات االنساف كاشباع كامؿ
رغباتو فمف كاف مستكل معيشتو الى حد الكفاية فيك يحمؿ معنى الفقير النسبي،
نسبة الى الذم يعيش فكؽ حد الكفاية كحتى حد الكفاية فالناس متفاكتكف في نسب
العيش فييا كتبعان لذلؾ فمف يممؾ القميؿ فيك فقي انر نسبة الى مف يممؾ الكثير .
ِ .الفقر المطمؽ :كىذا يعني أف ىناؾ فرقان جذريان ما يبيف فئة كفئة اخرل  ،فعند
عدـ استطاعة االنساف مف اشباع حاجاتو البيكلكجية المأكؿ ،الممبس ،المشرب،
بصكرة كمية فيذا يعني اف االنساف سكؼ يعيش دكف حد الكفاية كىك ال يستطيع اف
يصؿ الى مستكل الكفاية .
كمما تقدـ ذكره فاإلسبلـ ال يكتفي مف القضاء عمى النكعيف المذككريف مف
الفقر فحسب بؿ يؤمف بتكفير الحاجات األساسية أكالن كمف ثـ البمكغ باألفراد إلى حد
الكفاية كما ليذا مف أثار إيجابية عمى المجتمع مف كافة الجكانب

(ِ)

فتكاليؼ الشريعة

ترجع الى حفظ مقاصدىا في الخمؽ كىذه المقاصد التعدكا أف تككف ((ضركرية))
ك((حاجية)) أك((تحسين ة)) اـ الضركرية فمعناىا أف مصالح الديف كالدنيا التستقيـ
بدكف خمس ((حفظ الديف كالنفس كالنسؿ كالماؿ كالعقؿ))

(ُ)

(ّ)

.

انظر االسبلـ كاالقتصاد  ،عبد اليادم عمي النجار  ،سمسمة كتب ثقافية مبادرة عف مجمس

الكطف لمثقافة كالفنكف كاالداب  ،الككيت  ،ط (ُّٖٗ . ُْٕ ،
(ِ )

الزكاة االسبلمية بيف التنمية كاالستثمار  ،د .سالـ محمد عبكد  ،عصاـ عادؿ محمد ،

مصدر سابؽ . ِٓٗ ،

(ّ)

المكافقات  َُ-ٖ/ِ :عف الفقر – الجكع – الحرماف مشكبلت كحمكؿ  ،مصطفى السباعي ،

مصدر سابؽ . ِّ ،

ِّْ
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ككفؽ ذلؾ يتبيف اف االسبلـ ىش ىخص الكسيمة التي تساعد عمى تجاكز ىذه

المشكمة كىي الماؿ

(ُ)

 ،حيث كصؼ اهلل سبحانو (بقكلو الماؿ كالبنكف زينة الحياة

كخير امبلن)
الدنيا كالباقيات الصالحات خير عند ربؾ ثكابان
ه

( ِ)

 ،حيث بيف االسبلـ

مكانة الماؿ في قمب بني االنساف فيك سبلح ذك حديف فأف احسف التصرؼ أخذ

مساره الصحيح فيعالج مشكمة الفقر كجميع المشاكؿ االخرل كأف أسيء التصرؼ
بالماؿ جر عمى المجتمع الكيبلت كالككارث كالطبقية المقيتة

(ّ)

.

كعميو فأف القدرة االنسانية ىي عبارة عف تمبية الحاجات المتفرعة مف
متطمبات تحرير القكة التكاممية (ام داخؿ االنساف) كأف باقي انكاع القدرة ماىي اال
تجسيدات متعددة الصكرة لمقدرة االنسانية إذف فالمنبع االساسي لممكقؼ المذىبي
(االسبلمي) ىك طبيعة انسانية االنساف كلكازـ تنميتيا كالحفاظ عمييا كىذا ما يجعؿ
االطار المقرر مذىبيان لمنظرية االسبلمية انساني النزعة في ارتكازه كمقتضياتو .
كىذا يعني أف اإلسبلـ انطمؽ في معالجاتو لمشكمة الفقر مراعيان الغرائز
الفطرية لئلنساف كحاجياتو االساسية كالحاجية كالتحسينية مع مبلزمة الحمكؿ
اإلجرائية كالكعظية معان كأساس لحؿ المشكمة كمكافحتيا .
ففمسفة اإلسبلـ لمفقر تتجمى في ككف الفقر مرض اجتماعي كذلؾ اذا كانت
خيرات االرض في متناكؿ الناس جميعان ككاف كؿ انساف قد قدر اهلل لو مف خيرات
الككف رزقان كنصيبان بقكلو تعالى (كما مف دابة اال عمى اهلل رزقيا)
(ُ )

(ْ )

ككاف الماؿ

الزكاة االسبلمية بيف التنمية كاالستثمار  ،د  .سالـ محمد عبكد  ،عصاـ عادؿ محمد ،

مصدر سابؽ . ِٕٓ ،
(ِ)

(ّ )

سكرة الكيؼ  ،اية ْٔ .
الزكاة االسبلمية بيف التنمية كاالستثمار  ،د  .سالـ محمد عبكد  ،عصاـ عادؿ محمد ،

مصدر سابؽ . ِٕٓ ،

(ْ)

سكرة ىكد  ،آية ٔ.

ّّْ
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كسيمة الى الخير كتيسي انر لمنافع الناس كاف كاجب االنساف السعي ليكسب كيحصؿ
عمى الماؿ كال عذر ألحد في ترؾ العمؿ بحجة اف اهلل قد كتب عميو الفقر اك انو
غير محظكظ اك اف ظركفو الحياتية القاسية تقؼ عقبة في كجيو دكف السعي كالعمؿ
فالفقر ليس قد انر مقدك انر ال حيمة في رفعو بسعي اك كسب  .كقد امر اهلل بالعمؿ بقكلو

(ىك ال ًذم جع ىؿ لى يكـ ٍاألىرض ىذليكنال فىام يشكا ًفي مىن ً
اكبًيىا ىك يكميكا ًمف ِّرٍزًق ًو)
ي ٍ ى
ىى
ٍ
ى
يى
الفقر بعد ذلؾ اال أحد امريف اما كسؿ كخمكؿ كىذا ال يقره االسبلـ كاما لعجز عف
(ُ)

فبل يككف

العمؿ اك فقداف كسائؿ العمؿ  ،كمثؿ ىذا الفقر ىك الذم ال حيمة لئلنساف في دفعو
ال تكفؿ لو العيش كتدفع عنو البؤس كتحفظ لمغير كرامتو مف
كقد كضع االسبلـ حمك ن
خبلؿ قكانيف التكافؿ االجتماعي(ِ).
كمف خبلؿ ىذه الفمسفة تتجمى حقيقة إسبلمية كىي اف رزؽ االنساف مكفكؿ
مف اهلل كمرىكف بعمؿ االنساف نفسو كاالسبلـ ال يتدخؿ في رفع الفقر عف الكسالى
كال يشجع عميو بؿ يرفعو في الحالة التي سبؽ ذكرىا .
كىذه الحقيقة يؤكدىا نبي ىذه االمة محمد (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) في
نفكر الشريعة اإلسبلمية مف الفقر كعدـ تشجيعو عمى الكسؿ كمنيا أقكاؿ النبي
(صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) (كاد الفقر أف يككف كف انر)(ّ) ،كذلؾ لمؤدياتو الخطرة عمى
االستقرار النفسي لئلنساف كمؤديات ذلؾ في انحراؼ السمكؾ عف االيماف باهلل
(ُ)

سكرة الممؾ  ،آية ُٓ.

(ِ)

الفقر كالجكع  :الحرماف مشكبلت كحمكؿ  ،د .مصطفى السباعي  ،مصدر سابؽ -َُٗ ،

(ّ)

الدرر المنثكر  ،عبد الرحمف بف الكماؿ جبلؿ الديف السيكطي  ،دار الفكر  ،بيركت  ،ط

َُُ.

(ُّٗٗ)  ،كاخرج الحديث بف ابي شيبة كالبيقيي عف أنس  .ِٔٗ/ٖ ،ذخيرة الحفاظ  ،ابك
الفضؿ محمد بف طاىر بف احمد بف عمي احمد المقدسي (تَٕٓىػ)  ،تح د .عبد الرحمف

الفربكائي  ،دار السمؼ لمطباعة  ،الرياض  ،طُ (ُٔٗٗ)ـ  ُِّٕ/ّ ،الحديث عف أنس مالؾ

كالرقاشي .

ّْْ
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كعف االخبلؽ كقكلو (صمى اهلل عمية كآلو كسمـ) (الميـ اني اعكذ بؾ مف العجز
كالكسؿ كالجبف كالبخؿ كاعكذ بؾ مف الفقر كالكفر كالفسكؽ كاعكذ بؾ مف الصمـ
كالبكـ كالجنكف كسيء االسقاـ)(ُ) .كىنا تبرز اسباب الفقر التي حددىا النبي بالكسؿ
كالعجز كالجبف كالبخؿ  .كمؤديات الفقر الى الكفر كالفسكؽ مف الناحية العقائدية
كاالخبلقية كالى الصمـ كالبكـ كالجنكف كاالمراض النفسية كالجسدية مف الناحية
الجسدية .كقد حدد العبلجات الكقائية الذاتية في قباليا المتمثمة (باليدل كالتقكل
كالتزاـ العفة كالغنى) في قكؿ النبي (الميـ أني اسألؾ اليدل كالتقى كالعفاؼ
كالغنى) (ِ ) .فطمب الرسكؿ مف اهلل اليداية كىك رسكؿ ىذه االمة كالتقكل كالعفاؼ
كالغنى كىك ازىد الزىاد انما ىك جانب تربكم التباعو كابناء ىذه االمة لمتخمص مف
السمبيات الحتمية لمفقر عمى اإلنساف كالمجتمع .
كعمى ضكء حديث النبي (صمى اهلل عميو كالو كسمـ) يمكف اف نكجز اسباب
الفقر الى اسباب خمقية كأخرل اخبلقية .
اكالن  :اما االسباب الخمقية – الربانية – كىذه تعكد الى سببيف
السبب االكؿ :ىك التفاكت بيف مستكيات االنساف
اف اهلل سبحانو قسـ االرزاؽ بصكرة متفاكتة كمختمفة كؿ حسب جيده كعممو
كسعيو في االرض  ،فالساعي المرزكؽ فرضت عمى أمكالو حقان لمفقير الذم قدر

(ُ)

المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ الى رسكؿ اهلل  ،لئلماـ مسمـ بف الحجاج ،

تح محمد فؤاد عبد الباقي  ،ط دار احياء التراث  ،باب التعكذ مف الكسؿ كالجبف كغيره  ،رقـ
الحديث.َِٕٗ/ْ ، َِٕٔ :
(ِ)

صحيح مسمـ  ،لئلماـ مسمـ بف الحجاج  ،ط دار احياء التراث  ،،باب التعكذ مف شر ما

عمؿ كشر ما لـ يعمؿ رقـ الحديث ،ُِِٕ :مصدر سابؽ
ّْٓ

.ُِٖٕ/ْ :،
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عميو رزقو كىذا يعني اف اإلسبلـ يقضي عمى ظمـ النظاـ الطبقي كيقضي عمى
التناقض كالفارؽ الكبير بيف الفئات كيرفض تقسيـ المجتمع الى طبقات

(ُ)

.

السبب االخر  :االبتبلءات كالمصائب المتمثمة بالعجز كالمرض اك االعاقة اك
االفبلس ككؿ ما يتعمؽ مف أسباب الضعؼ البشرم فتكفؿ سبحانو كتعالى لسد خمة
ىؤالء كلكف شريطة اداء ركنية الزكاة .
ثانيان  :االسباب البشرية كاالخبلقية كتتمثؿ بسببيف أيضان :
السبب االكؿ  :عجز االنساف ككسمو أم البطالة االختيارية كىذا مف الناس ال
تصرؼ ليـ زكاة ككنيـ قادريف عمى العمؿ كمع ذلؾ فاإلسبلـ ىيأ ليؤالء حكافز
تتمثؿ في تكفير فرص عمؿ .
السبب االخر  :ظمـ االنساف كتعديو لقكلو تعالى (كبل اف االنساف ليطغى أف رأه
استغنى)(ِ).
اسباب أخر اجتمعت كككنت الفقر منيا تعكد الى الثقافة كالقيـ
ىذا كأف ىناؾ
ه

كالتقاليد كاالضطرابات االجتماعية كالسياسية المتمثمة باالنفرادية في اتخاذ الق اررات
ذات المنفعة الشخصية .
ككذلؾ تعزل الى اسباب داخمية تتمثؿ بطبيعة النظاـ السياسي االقتصادم

السائد في البمد كعدـ تحقؽ العدالة االجتماعية كشيكع االحتكار كالفائدة الربكية
كالربح الفاحش .

(ُ)

انظر بحث (دكر االقتصاد في معالجة الفقر  ،قسـ االقتصاد كالمصارؼ االسبلمية  ،جامعة

اليرمكؾ  ،ابحاث اليرمكؾ سمسمة العمكـ االنسانية كاالجتماعية ََِِ ،ـ .ُُّٕ ،

(ِ)

الزكاة اإلسبلمية بيف التنمية كاالستثمار  ،د .سالـ محمد عبكد كعصاـ عادؿ محمد  ،مصدر

سابؽ .ِٓٗ ،

ّْٔ
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مما يعني أف االسباب الرئيسة لمفقر تتمثؿ بأبعاده االربعة كىي البعد
االقتصادم كالسياسي كاالجتماعي كالخمقي كاالخبلقي كلئلسبلـ طرائؽ كاجراءات
تكفؿ مكافحة الفقر كالقضاء عميو مف خبلؿ تشريع بعض االنظمة كالقكانيف كىي :
ُ .اعادة تكزيع الدخؿ ليقرب البعد كالفجكة بيف االغنياء كالفقراء كىذا لو أبعاد
اقتصادية كاجتماعية ايجابية حصيمتيا القضاء عمى الفقر كتعالج الداء عبلج نا
(ُ)

جذريان

(ِ)

كاعادة التكزيع لمدخؿ يتـ مف خبلؿ الزكاة

كذلؾ ألنيا تحقؽ التنمية

المستدامة في حالة المحافظة عمى ديمكمة كثبات الزكاة حيث أف الزكاة تأخذ
بنظر االعتبار عدد السكاف في كؿ منطقة فكمما زاد عدد المسمميف زاد كعاء
الزكاة .
ِ .التكافؿ االقتصادم  :يكلي االسبلـ عناية كبيرة باقتصاد االمة فيعمؿ عمى حفظ
ثركات االمة مف الضياع كالتبذير كيمنع سكء استعماؿ المكارد االقتصادية
باالحتكار كالتبلعب باألسعار كالغش في المعامبلت(ّ).
ّ .التكافؿ المعاشي  :كتعني بو ما خصص اليكـ باسـ (التكافؿ االجتماعي) مف
الزاـ المجتمع برعاية احكاؿ الفقراء كالمعدميف كالمرضى كذكم الحاجات كسبب
التسمية بالتكافؿ المعاشي اك الحاجي النو يتعمؽ بكفالة المجتمع لمعيشة ىؤالء
الفقراء معيشة كريمة تميؽ بكرامة االنساف(ْ).
ْ .حث النبي (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) المسمميف عمى العمؿ :لقد كانت نظرة
النبي (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) الى العمؿ نظرة احتراـ كتقدير ميما كانت
(ُ)

الزكاة اإلسبلمية بيف التنمية كاالستثمار  ،د .سالـ محمد عبكد كعصاـ عادؿ محمد  ،مصدر

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو .ِْٕ ،

(ْ)

الفقر  ،الجكع  ،الحرماف  ،مشكبلت كحمكؿ  ،د .مصطفى السباعي .ُٔٓ ،

سابؽ .ِٓٓ ،
(ّ)

الفقر  ،الجكع  ،الحرماف مشكبلت كحمكؿ  ،د .مصطفى السباعي  ،مصدر سابؽ .ُّٔ ،

ّْٕ
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طبيعتو فأنو خير مف سؤاؿ الناس كالذلة بيف أيدييـ

(ُ)

كيصكر لنا رسكؿ اهلل ىذا

االمر بقكلو (صمى اهلل عميو كالو كسمـ) (لئف يأخذ احدكـ حبمة فيأتي بحزمة
الحطب عمى ظيره فيبيعيا فيكؼ اهلل بيا كجيو خير لو مف أف يسأؿ الناس
أعطكه أك منعكه)

(ِ )

ككذلؾ كاف رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كالو كسمـ) يحث

المسمميف عمى المشاريع االقتصادية كحثيـ عمى المزارعة(ّ).
ٓ .حرـ رسكؿ اهلل الربا  :لما لو مف مضار عمى فقراء المجتمع فيك يعكؽ التنمية
كيسبب التخمؼ كيزيد الفقراء فق انر كأف الربا احدل االخبلقيات الممنكعة في
التعامؿ كأنما افردناه بالتصنيؼ لما لو مف خطكرة عمى االقتصاد القكمي كالكطني
كعمى دخكؿ االفراد كقد امر النبي (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) باجتنابو في قكلو
(اجتنبكا السبع المكبقات قالكا يا رسكؿ اهلل ما ىي قاؿ الشرؾ باهلل كاكؿ الربا)(ْ).
كسيرة رسكؿ اهلل كانت تطبيقان عمميا ليذه القيـ كالمبادئ التي تعمؿ عمى حؿ
مشكمة الفقر كالبطالة .فاذا عجز االقارب االغنياء عف سد حاجة الفقراء جاء دكر
الزكاة فاذا عجزت الزكاة جاء دكف المجتمع بالصدقات الطكعية كاذا عجز المجتمع
جاء دكر الخزانة العامة لمدكلة المسممة بكافة مكاردىا فتككف ىي الحؿ لمعالجة الفقر
كالبطالة .
كعمى ضكء ما تقدـ عرضو يمكف أف نكجز أىـ مميزات ستراتيجيتو الفكر
اإلسبلمي في معالجة الفقر كىي :
(ُ)

بحث عبلج رسكؿ اهلل لمشكمة الفقر كالبطالة  ،د .راغب السرجاني  ،مكقع قصة االسبلـ ،

(ِ)

ركاه الزبير بف العكاـ في صحيح البخارم  ،محمد بف اسماعيؿ ابك عبد اهلل البخارم  ،تح

(ّ)

بحث عبلج رسكؿ اهلل  ،لمشكمة الفقر كالبطالة  ،د .راغب السرجاني  ،مصدر سابؽ .

تاريخ النشر ََُِِٖ/ْ/ـ.

محمد زىير ناصر  ،طُ (ُِِْىػ) باب االستعفاؼ عف المسألة جَُْٕ .ُِّ/ِ ،

(ْ)

صحيح البخارم  ،محمد بف اسماعيؿ ابك عبد اهلل البخارم  ،ط(ُِِْىػ)  ،باب قكلو تعالى

(اف الذيف يأكمكف الربا )...رقـ الحديث ِٕٔٔ .َُ/ْ ،
ّْٖ
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ُ .مف حيث نظرة االسبلمي الشمكلية لمحياة فستراتيجيتو تمثمت بالشمكلية في جميع
جكانب الحياة الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية لمؤثراتيا المباشرة كغير
المباشرة عمى خمؽ بيئة الفقر .
ِ .التركيز عمى الجكانب التطبيقية كاإلجرائية الى جانب الكعظ كاالرشاد .
ّ .عبلجاتيا كقائية تمنع مف الكقكع في الفقر .
ْ .ضركرة التجاذب ما بيف الجانب الركحي كالمادم .
ٓ .التركيز عمى دكر الفرد نفسو مف خبلؿ االلتزاـ بالكعظ كالكصايا كدكر الدكلة في
متابعة التطبيقات كاإلجراءات العممية لمقكانيف كالتشريعات التي تسنيا كدكر
المجتمع كالمككف الجمعي بحيث تتكافؽ ىذه االدكار الثبلثة الكتماؿ كنجاح
الستراتيجية كسيرة رسكؿ اهلل كانت تطبيقان عمميان ليذه القيـ كالمبادئ التي تعمؿ
عمى حؿ مشكمة الفقر كالبطالة .
ٔ .كجكد بدائؿ لسد حالة الفقر مف االغنياء الى الزكاة الى دكر الدكلة.

ّْٗ
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املطهب انثانث
اسرتاتيديت مكافحت انفقر يف نهح االماو ( )وتطبيقاته
اعتمد االماـ ( )ثبلثيف مبدءان في استراتيجيتو لمعالجة الفقر فمنيا ما ىك
متعمؽ بشخصو ( )اك مف يمثؿ صفتو الكظيفية كمنيا ما ىك متعمؽ بالجانب
االجرائي العممي التطبيقي كمنيا ما ىك متعمؽ باالفراد كالجماعات.
فأىـ ما يتعمؽ في شخصو ىك ككنو خميفة اهلل جؿ كعبل في ماؿ اهلل كفي
الحقكؽ ،كىك حسب رؤية االماـ ( ، )اىـ مقكـ لنجاح القادة كالحكاـ كالكالة الذم
يككف بمثابة المحرؾ الحقيقي لحركة الكالة نحك االعمار كتصديقو قكؿ االماـ ()
في كصؼ السالؾ طريؽ اهلل (فأباف لو الطريؽ كسمؾ بو السبيؿ كتدافعتو االبكاب الى
باب السبلمة كدار االقامة كثبتت رجبله بطمأنينة بدنو في قرار االمف كالراح بما
استعمؿ قمبو كارضى ربو)(ُ) ،فرؤية الحاكـ المتناسقة مع رؤية االماـ ككنو خميفة في
ماؿ اهلل تنقمو مف مقاـ الى آخر مف مقامات الكماؿ فتحقؽ لو النجاح في برنامجو
لمجتمعو بما يحقؽ لو االستقرار كاالماف كسعيو في ذلؾ لكسب رضا اهلل سبحانو
كخكؼ عذابو كىك ما عميو مف االيماف كالتقكل كالمكانة مف اهلل كرسكلو اىـ مبدأيف
أتبعيما لنجاح استراتيجيتو في معالجة الفقر فيقكؿ (( )طكبى لنفس ادت الى
(ِ)

ربيا فرضيا)

(ّ)

(كانا مف رسكؿ اهلل كالضؤ مف الضؤ كالذراع مف العضد)

كمبدأ

آخر كميـ في تكجيو الرعية عمى الصبر عمى ظمؼ العيش كمشاركة الحاكـ رعيتو
بما يشعركف.

(ُ)

نيج الببلغة لبلماـ عمي ( ،)مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽُّٗ :،

(ّ)

المصدر السابؽ نفسو.ْٖٗ :،

(ِ)

المصدر السابؽ نفسوُْٗ :،

َْْ
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كمنو قكلو (( )أأقنع مف نفسي بأف يقاؿ ىذا أمير المؤمنيف كال اشاركيـ مكاره
الدىر كأككف أسكة ليـ في جشكبة العيش (ام خشكنتو) فما خمقت ليشغمني أكؿ
الطيبات كالبييمة المربكطة ىميا عمفيا)

(ُ )

كمف مضاميف ىذا القكؿ مف االماـ

( )في التكجيو كالتربية المعنكية لمرعية لمف يريد تنفيذ استراتيجية تطبيؽ برنامج
معيف كمالو مف التأثير في نفكس الرعية في االلتزاـ بتطبيؽ برنامجو االسبلمي
لمقضاء عمى الفقر كىك يشاركيـ ظمؼ العيش .كمنيا ككف ق ارراتو حازمة في معرفة
االمكر كعكاقبيا كسرعة االدراؾ كاالنتقاؿ مف المقدمات الى النتائج .
كعمى ضكء ذلؾ فالمتعمؽ بالحاكـ اك المنفذ لستراتيجية القضاء عمى الفقر ال
بل عف اهلل في الماؿ كتأدية
بد اف يتحمى بأمكر منيا (ينظر لنفسو ما ىك اال ككي ن
الحقكؽ ،كالسعي لكسب رضا اهلل تنفيذنا لمعنى الخبلفة ،كمخافة اهلل مف عدـ التكفيؽ
لتحقيؽ ذلؾ ،كمشاركة الحاكـ الظركؼ المعاشية لمرعية كاخي انر الق اررات التي تتخذ
لمعبلج يجب اف تككف حازمة ال تردد فييا ،كال يخفى ما لتمؾ االمكر كالمبادئ مف
تأثير عمى تييئة النفسية الصالحة لدل الحاكـ ليككف عمى تبصرة مف امره في
معالجتو آلفة الفقر.
أما ما متعمق بالجانب االجرائي العممي فهو ما يأتي :
ُ -االىتماـ بالعامؿ االقتصادم مف خبلؿ االىتماـ بالتجار كذكم الصناعات
كالحرؼ كمالو مف آثار في تكثير مكارد الدكلة لمعالجة الفقر كقد تـ بياف اىتماـ
االماـ بيذا الجانب كاثره في التنمية االقتصادية كككف التعامؿ معيـ باالخبلؽ األمر
الذم يجعميـ عكنان لمحاكـ في تنفيذ استراتيجيتو بما فييا استراتيجية معالجة الفقر.

(ُ)

نيج الببلغة لبلماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ْٖٖ : ،
ُْْ
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ِ -استعماؿ نظاـ التسكية في العطاء فبل فرؽ في برنامجو بيف العربي كاالعجمي ،
المسمـ كالنصراني كالذمي كميـ سكاء في العطاء.
ّ -جعؿ التجانس كاالخكة اىـ معايير المساكاة في العطاء  ،كقصة النصراني المسف
خير مثاؿ عمى تطبيقاتو لمعنى التجانس اما مقكلتو المشيكرة كقد تـ االشارة الييا
مسبقان فتدؿ عمى ذلؾ ( كال تككنف عمييـ سبعان ضاريان تغتنـ اكميـ فأنيـ صنفاف اما
اخ لؾ في الديف اك نظير لؾ في الخمؽ).
ْ -احدل اىـ استراتيجياتو في مكافحة الفقر ىك العدؿ فيك يرل اف العدؿ سبب مف
اسباب تحقيؽ الغنى بقكلو (العدؿ أغنى الغنى ،كالعدؿ يصمح البرية) ،كقد تـ االشارة
الى ذلؾ مسبقان ككصيتو لمالؾ االشتر خير مثاؿ عمى ذلؾ منيا (كانصؼ اهلل
كأنصؼ الناس مف نفسؾ ..كليس شيء ادعى الى تغيير نعمة اهلل كتعجيؿ نقمتو مف
اقامة عمى ظمـ)

(ُ )

كىك يشير بيذا المعنى اف احدل اىـ اسباب الفقر اف تحكـ

الدكلة بالظمـ كيؤكد عميو اتباع اكسط االمكر في الحؽ بقكلو (كليكف احب االمكر
اليؾ اكسطيا في الحؽ كاعميا في العدؿ كاجمعيا لرضى الرعية (فأف ذلؾ يؤدم..
كليس احد مف الرعية اثقؿ عمى الكالي مؤكنة في الرخاء كاقؿ معكنة لو في
الببلء)(ِ).
ٓ -اتباع النظاـ الضريبي االنساني بما يؤدم الى حفظ حقكؽ المصمحة العامة كقد
تـ االشارة الى طريقة تعامؿ االماـ ( )مع اىؿ الضرائب ككيؼ كاف يكصي
عمالو بأتباع االخبلؽ كاالنسانية كقد شخص االماـ ( )احدل اسباب الفقر عدـ
االىتماـ بالنظاـ الضريبي كالذم يؤدم الى نقص الكاردات العائدة عمى الدكلة كالتي

(ُ)
(ِ)

نيج الببلغة لبلماـ عمي ( ، )مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.َِٓ :،

المصدر السابؽ نفسو.

ِْْ
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تستفاد مف خبلليا الطبقات الفقيرة لتكظيؼ تمؾ الكاردات بما ينفع الناس مف مشاريع
لذا نرل االماـ ( )أبدع في استجبلب الخراج بصكرة ال تنفؾ عف االنسانية كقد
بينا اقكالو فيما تقدـ بحثو فاالماـ ( )يقكؿ (مف طمب الخراج بغيرة عمارة فقد
اخرب الببلد كأىمؾ العباد كلـ ينتظـ امره اال قميبلن)(ُ) ،كقد ٌبينا في عدة نصكص
لبلماـ ( )تكصياتو لعمالو بضركرة اتباع االخبلؽ كاحتراـ انسانية اىؿ الضرائب

لما ليـ مف اثر في اصبلح الببلد كحماية العباد مف الفقر.
ٔ -عدـ تأخير تكزيع الماؿ في ديكاف العطاء كديكاف الزكاة كقد بينا في الفصكؿ
السابقة في ادراتو لبيت الماؿ كيؼ كاف ال يرضى اف يتأخر تكزيع الماؿ كلف يقبؿ
حتى ت صؿ ىذه الحقكؽ الى اىميا حتى لـ يبؽ في الككفة حسب ما يكرده المؤرخكف
البر كالعسؿ.
بيت اال كيأكؿ ي
ٕ -عدـ المحاباة كالمحسكبية في تكزيع الثركات كما قصة اخيو عقيؿ الذم طمب
مف االماـ ( )اف يعطيو مف بيت الماؿ خارج عطائو كامتناع االماـ ( )عف
ذلؾ فيك ال يرل نفسو سكل امينان عمى امكاؿ المسمميف اال دليبلن كاضحان عمى عدـ
محاباتو في ارضاء اخيو كعدـ اآلثرة فمـ يكف ليؤثر نفسو اك احد اكالده عمى
المسمميف في العطاء كما قصة تزييف ابنتو اـ كمثكـ بعقد مف عطائيا قبؿ اف تأخذ
المسممات عطائيف كغضبو منيا اال دليبلن كاضحان ككذلؾ ابنو الذم اخذ مف عطائو
مف العسؿ مف بيت الماؿ مف استحقاؽ عطائو اال اف االماـ ( )غضب منو
كاشترل عسبلن اغمى منو مف السكؽ كرده الى بيت الماؿ حتى يأخذ المسمميف حقيـ
ثـ ينالكا استحقاقيـ كسائر المسمميف.

(ُ)

نيج الببلغة لبلماـ عمي ،د .صبحي الصالح ،ط دار الكتاب المبناني ،مصدر سابؽّْ :،
ّْْ
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اف االماـ( )نيج في سياستو عدـ المحاباة كالمحسكبية كاالثرة ليأمف في
دكلتو الفقير كالمحتاج كاليتيـ مف اف يجكع فيأخذ حقو قبؿ اف يأخذه االماـ ()
كاكالده حقيـ بؿ اف االماـ ( )رغـ حقو في العطاء اال انو كاف يتقشؼ في العيش
ليككف قدكة لغيره مف القادة كالعامة كالخاصة كمنو قكلو (( )اال كاف لكؿ مأمكمان
امامان يقتدم بو كيسض يء بنكر عممو اال كاف امامكـ (يعني نفسو) قد اكتفى مف دنياه
اعددت
بطمرية (الثكب الخمؽ البالي) كمف طعمو بقرصية (ىك الرغيؼ) الى  ...كال
ي
اخذت منو اال كقكت و
اتاف دبرة)(ُ).
ت مف ارضيا شب انر كال
ي
لبالي ثكبي طم ار كال حز ي

ثـ يكمؿ تسمسؿ قكؿ االماـ ()امانتو في حفظ الماؿ بؿ جاد حتى بحقو
مف الماؿ لممسمميف في قكلو ( ( )بؿ كانت في ايدينا فدؾ مف كؿ ما اظمتو
السماء ...كما اصنع بفدؾ كالنفس مظانيا في غد ج ىدث (قبر) ...انما ىي نفسي

أركضيا بالتقكل لتأتي امنة يكـ الخكؼ االكبر (القيامة)  ...كلك شئت ألىتديت الى
يمصفى ىذا العسؿ كلباب ىذه القمح كنسائج القز (الحرير) كلكف ىييات اف يغمبني
ىكام كيقكدني جشعي (شدة الحرص) الى تىخير االطعمة -كلعؿ بالحجاز اك اليمامة

مف ال طمع لو في القرص (الرغيؼ) كال عيد لو بالشبع -اك ابيت مبطانان كحكلي
بطكف غرثى (جائعة) كاكباد حرل (ام عطشى ) ...

(ِ)

كىنا يرسـ لنا االماـ ()

اركع صكر االيثار كاحساس الحاكـ بجكع كعطش رعاياه كىذا النكع مف مكاساة
الفقراء كالجكاعى كالمحتاجيف فيو نكع مف التربية كالتكجيو لمرعية بالصبر كالتحمؿ.
ٖ -تطبيؽ العدالة االجتماعية كقد تكممنا عنيا في مطمب آراء االماـ ( )في
العدالة االجتماعية.

(ُ)
(ِ)

نيج الببلغة لبلماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ْٖٕ-ْٖٔ : ،

المصدر السابؽ نفسو.ْٖٖ :،

ْْْ
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ٗ -العدالة في تكزيع الثركات فكاف يأمف عمى عطائو عند االماـ ( )حتى عدكه
كالتيار المعارض لو كقد كاف الخكارج يأخذكف عطائيـ رغـ انو يعمـ ببغضيـ لو.
َُ -اتباعو لسياستو المركزية كالبلمركزية في االقاليـ في تكزيع الكاردات حسب
الكالية كما فييا مف اصحاب الفاقة كالخمة كذلؾ ألحداث تكازف بيف االقاليـ كالقضاء
عمى الفقر كالفاقة .
ُُ -اعطى لمزكاة مكانة خاصة لما ليا مف بالغ االثر في القضاء عمى الفقر كما
تـ بيانو فيما تقدـ مف البحث.
ُِ -عدـ تبديد الجكد بأمكاؿ المسمميف فاالماـ ( )كاف يحاسب كالتو ايما
محاسبة عمى تبديد امكاؿ المسمميف كاعطائيا ألم احد بدكف كجو حؽ فراجع كتبو
الى مصقمة بف ىبيرة كاالشعث بف قيس.
ُّ -ق ارراتو الحازمة في تغيير الفاسديف كاحبلؿ كالة صالحيف محميـ لممحافظة عمى
ماؿ المسمميف كالقضاء عمى الفقر.
ُْ -تطكير المشاريع الزراعية كاحياء االرض المكات لمقضاء عمى البطالة كالفقر
كتكفير فرص العمؿ.
ُٓ -انتقاء الجياز الرقابي الذم كضعو كآليات اداء عممو في مراقبة الكالة كالماؿ
كاكجو صرفو كاما سياستو المالية كاالقتصادية في جعؿ العامؿ االقتصادم مف اىـ
اسس االصبلح االجتماعي كاتباعو سبؿ التنمية االقتصادية المستدامة اال اجراءات
عممية لمقضاء عمى الفقر .كقد ادرؾ االماـ ( )اف االنساف الجائع المحركـ الفقير
ال يمكف اف يطمب منو اف يككف صالحان بالكعظ كالكصايا كالخطب فقط ،فأف انسانان
كافر بكؿ قيـ المجتمع ألف معدتو خاكية
مثؿ ىذا يتحكؿ الى لص اك قاتؿ أك
ان

ْْٓ
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كمكانتو االجتماعية ميانة كعمى اساس ىذا االدراؾ مف االماـ ( )كككف الفقر
ظاىرة اجتماعية خطيرة ليا مؤدياتيا الخطرة عمى الفرد بأنحراؼ سمككو عف جادة
الصكاب كعمى مجتمعو بالفكضى كالدمار لذا فاالماـ ()يتمنى اف يككف الفقر
رجبلن ليقتمو ،فيقكؿ (( )لك كاف الفقر رجبلن لقتمتو)(ُ) ،اما فمسفة الفقر عند االماـ
تنحصر بكممتيف (اف اهلل فرض في امكاؿ االغنياء اقكات الفقراء فما جاع فقير اال
بما منع غني)(ِ) .كما رأيت نعمة مكفرة اال كالى جانبيا حؽ مضيع)

(ّ)

كليذا نرل اف

ابرز ما يتميز بو برنامجو االصبلحي ىك القضاء عمى الفقر مف خبلؿ اجراءات
عممية تطبيقية كليس مف خبلؿ الكعظ كاالرشاد فحسب انما جعؿ ليا برنامجان يكفؿ
حاجات الفرد كيمبي رغباتو كىكذا قرف االماـ ( )استراتيجيتو في مكافحة الفقر
اضافة الى مراقبة الضمير الحي مف االنزالؽ كالكقكع في الميالؾ استخداـ الجانب
التطبيقي مف خبلؿ اجراءاتو كاجراءات كالتو تحت اشرافو في القضاء عمى الفقر.
اما الجانب المتعمؽ بكعظ الفرد كالجماعة في الحفاظ عمى انفسيـ مف الكقكع
في الفقر فقد كضع عدد اسس ألكتماؿ استراتيجيتو في مكافحة الفقر فيك ال يريد
خمؽ مجتمع كسكؿ ينتظر كاردات العطاء كالزكاة كاف سعى االماـ ( )الى تكفيرىا
اال انو يطمب مف الفرد كالجماعة تحمؿ الجزء المتعمؽ بالستراتيجية مف خبلؿ ما
يأتي:
ُ -العمؿ كالحث عميو لما لو مف اثر فعاؿ في القضاء عمى الفقر لدرجة انو جعؿ
سعي الرجؿ لطمب القكت لعيالو ليس اقؿ فضبلن مف المجاىد الذم تقارعو السيكؼ
(ُ)
(ِ)
(ّ )

شرح نيج الببلغة ،ألبف ابي الحديد ،ط مؤسسة االعممي ،مصدر سابؽ:،
نيج الببلغة لبلماـ عمي ،د .صبحي الصالح ،د دار الكتاب المبناني ،مصدر سابؽ.ّّٓ :،

نيج الببلغة  ،ترتيب محمد عمي الشرقي مادة حرؼ النكف  ،الطبعة االكلى  ،مطبعة

خكرشيد ،تاريخ الطبع ُُْٕق.ْٖٔ:،

ْْٔ
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في ساحة المعركة بقكلو (( )ما غدكة احدكـ في سبيؿ بأعظـ مف غدكتو يطمب
لكلده كعيالو ما يصمحيـ) (ُ ) ،فالكسؿ عنده مدعاة لمفقر كمؤدم اليو كمنو قكلو
(( )اف االشياء لما ازدكجت ازدكاج الكسؿ كالعجز ينتج بينيما الفقر)(ِ) ،كجاء
تأكيد االماـ ( )عمى العمؿ ىنا ألنو بالفقر ال يمكف بناء دكلة اقتصاد(ّ) ،اما
فمسفة االماـ ( )في العمؿ كبعدىا الستراتيجي يكضح لنا قكلو (( )الناس في
الدنيا عامبلف :عامؿ عمؿ في الدنيا لمدنيا قد شغمتو دنياه عف آخرتو يخشى عمى
مف يخمفو الفقر كيأمنو عمى نفسو فيفني عمره في منفعة غيره كعامؿ في الدنيا لما
بعدىا فجاء الذم لو مف الدنيا فأحرز الحظيف كىمؾ الداريف جميعان فأصبح كجييا
عند اهلل ال يسأؿ حاجة فيمنعو)

(ْ)

ففمسفة االماـ ( )لمعمؿ جاءت كعبلج كقائي مف الفقر كىك بذلؾ تخطى
كؿ ما جاءت بو النظريات الكضعية في التشريعات كالقكانيف مف جية كالتنظيمات
االدارية كاالقتصادية كاالجتماعية كما ينجـ عف خمؿ انسيابية االعماؿ كالكصكؿ الى
االىداؼ المرسكمة

(ٓ )

مف جية اخرل كيمكف اف نكضح فمسفة االماـ ( )في

العمؿ كآثاره مف خبلؿ.

(ُ )

دعائـ االسبلـ كذكر الحبلؿ كالحراـ كالقضايا كاألحكاـ  ،القاضي النعماف المغربي ،تح:

اصؼ بف عمي اصغر فيض ،دار المعارؼ.ُٓ/ِ : ،

(ِ)
(ّ)
(ْ)
(ٓ)

اصكؿ الكافي  ،محمد بف يعقكب الكمييني ،طٖٖ ُّٖٖىػ) ،تح عمي اكبر غفايرمٔ/ٓ :،
االتجاىات الفكرية عند االماـ عمي ،د .رحيـ ممد سالـ  ،مصدر سابؽ.َّٔ :،

نيج الببلغة لبلماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽَِٔ :،

عمـ االقتصاد في نيج الببلغة،د .ىاشـ ناصر حسيف المحنؾ ،مصدر سابؽ.َِٕ :،
ْْٕ
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قكلو ( )بالمخطط اآلتي:
عامل عمل فً
الدنٌا للدنٌا

قد شغلته دنٌاه
عن آخرته

ٌخشى على من
ٌخلفه الفقر

ٌأمنه على
نفسه

فنى عمره فً
منفعة غٌره

الناس فً الدنٌا
عامالن
عامل عمل فً
الدنٌا لما بعدها

احرز الخطٌن
معا

مسلك الدارٌن
جمٌعا

اصبح وجٌها
عند هللا

ال ٌسأل هللا
حاجة فٌمنعه

مخطط يبيف منظكمة فمسفة كاستراتيجية الناس -العمؿ
عمـ االقتصاد في نيج الببلغة ،د .ىاشـ حسيف ثامر ،مصدر سابؽَِٖ :،
كتأكيد االماـ ( )عمى عمؿ االنساف بما يصمح آخرتو نابع مف سبب
نجاح استراتيجيتو عمى ارض الكاقع كىك كسب رضا اهلل كما لو مف آثار صحية
كنفسية كبيئتو كمالو عبلقة بالقضاء عمى الفقر كعمى ارتفاع الدخؿ الكطني كالقكمي
معا لكجكد ترابط كتداخؿ بيف سعي االنساف لمعمؿ كطريقة االداء فيو كبيف استمرار
فاعمية العامؿ االقتصادم مما يؤدم الى درر االرزاؽ بشكؿ انسيابي متكافؽ كالحركة
الديناميكية لمعمؿ كالتنمية االقتصادية كال يخمك مف مؤشراتو االخبلقية النافعة عمى
االنساف في انتفاء حالة الفقر منو كخمؽ حالة االستقرار كالطمأنينة النفسية كما ليا
مف آثار في حجـ ما ينتجو االنساف مف ناحية الجكدة كالكمية.
ِ -نبو االماـ ( )الى خطكة التبذير كاالسراؼ عمى مستكل االفراد كالكالة
كاحاديثو في االسراؼ كالتبذير تـ االشارة الييا في مبحث حماية حقكؽ المستيمؾ فبل
حاجة لمتكرار كمنعو مف االسراؼ كالتبذير لما لو مف خطكرة عمى المجريات

ْْٖ
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االجتماعية كما تحدثو مف خمؿ في ميزانية الفرد كاالمة كما لذلؾ مف مخاطر عمى
الحياة االقتصادية ،فأذا اراد االنساف حياة ببل فقر فميبتعد عف االسراؼ كالتبذير كمنو
(ُ)

قكؿ االماـ (( )االسراؼ يفني الكثير)

ّ -امر بالتخطيط لممصركفات كالمدخكالت كذلؾ لو ضماف لو عدـ الكقكع في آفة
الفقر كتصديؽ ذلؾ في قكؿ االماـ (( )ال فقر مع حسف التدبير)

(ِ )

بؿ اف

التدبير في نظر االماـ يحقؽ لؾ نصؼ معكنة العيش بقكلو (( )كالتدبير نصؼ
(ّ)

المعكنة)

كمنو المنيج البنائي الكقائي لحياة الفرد كحاجياتو كتنظيميا فيقكؿ ()

(تدؿ االمكر لممقادير حتى يككف الحتؼ في التدبير)(ْ).
ْ -اكصى باالقتصاد كاالعتداؿ باالنفاؽ كذلؾ كاف كانت الدكلة ثرية كغنية كتؤمف
حياة الكفاية لبلنساف فيذا ال يكفي لحمايتو مف آفة الفقر مالـ يشارؾ ىك بستراتيجية
مر ذكر اقكالو في ىذا الجانب في
االماـ ( )كاشير ما قاؿ في االقتصاد كقد ٌ
الفصكؿ السابقة بالخصكص في حماية حقكؽ المستيمؾ (ما عاؿ مف اقتصد)

(كاالقتصاد ينمي القميؿ) ك(االقتصاد نصؼ المؤكنة) فينا يبرز مبدأ ضركرة مراعاة
المركنة كاالعتداؿ في أشباع الحاجات كمنو قكلو (( )كف سمحان كال تكف مبذ انر)
كقكلو (فدع االسراؼ مقتصدان) كىنا يدعكا االماـ ( )الى االقتصاد كالبناء المثمر
البعيد عف البخؿ بكؿ معانيو المبني عمى الخطط كالتنظيـ كاالعتداؿ في االنفاؽ

(ُ)

عزز الحكـ كدرر الكمـ عبد الكاحد االمدم  ،مصدر سابؽ.َّ :،

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.

(ْ)

نيج الببلغة لبلماـ عمي،د .صبحي الصالح ،ط دار الكتاب المبناني  ،مصدر سابؽُٕ:،

(ّ)

المصدر السابؽ نفسو.ّٖ :،

ْْٗ
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لغرض تكفير العبلج الكقائي كالعقبلني لحماية كتنظيـ امكر الحياة االجتماعية لمفرد
دكف فقر كمنو قكلو ()
ٓ -القناعة :كقد تـ االشارة الى ذكر احاديث كاقكاؿ االماـ ( )في القناعة كىنا
نشير الى بعض االمثمة لتعزيز معنى ستراتيجية االماـ ( )في القناعة لمكافحة
الفقر كالتي تنطمؽ مف االنساف.
حيث يقكؿ االماـ (( )ال غنى كالقناعة)

(ُ )

(الغنى في القناعة

كالرضا) (ِ )( ،انكـ اف قنعتـ حزتـ الغنى كخفت عميكـ مؤف الدنيا) (ّ ) ،كمضمكف
القناعة يحقؽ لمفرد االستقرار كالطمأنينة النفسية كما فيو مف حماية الفرد مف مخاطر
الشعكر بالفقر حيف يتيقف اف الغنى الحقيقي بالقناعة مما تمنعو مف ذؿ الطمب،
كمنو ( يا ابف آدـ ال تحمؿ ىـ يكمؾ الذم لـ يأتؾ عمى يكمؾ الذم قد اتاؾ فأنو اف
يؾ مف عمرؾ يأت اهلل فيو برزقؾ)

(ْ)

ككذلؾ (الرزؽ رزقاف طالب مطمكب فمف طمب

الدنيا طمبو المكت حتى يخرجو كمف طمب االخرة طمبتو الدنيا حتى تستكفيو)

(ٓ )

ك(أنؾ مدرؾ قسمؾ كمضمكف رزقؾ كمستكؼ ماكتب لؾ فأرح نفسؾ مف الحرص
كمذلة الطمب كثؽ باهلل كخفض في المكسب(ٔ)) كفي ىذيف الحديثيف لبلماـ تعزيز
االستعدادات لتنمية القناعة كسمكؾ طريؽ العمؿ لآلخرة كما فيو مف تنمية الكعي
الثقافي االقتصادم لمعنى القناعة كطريقة طمب الرزؽ.

(ُ)

عزز الحكـ كدرر الكمـ  ،عبد الكاحد االمدم ،مصدر سابؽٕٖٔ :،

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.َٖٓ :،

(ْ)

المصدر نفسو.َُٔ :،

(ٔ)

غرر الحكـ كدرر الحكـ ،عبد الكاحد االمدم ،مصدر سابؽ.ِٔٓ :،

(ّ)

(ٓ)

المصدر نفسو

شرح نيج الببلغة محمد عبده ،ط دار لمعرفة ،مصدر سابؽَُ/ْ :،

َْٓ
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ٔ -حسف الخمؽ  :كما لو مف استعدادات في مشاركة الناس بأمكاليـ فحسف الخمؽ
فيو التعامؿ مع الناس يعمد االغنياء الى طمبيـ لمشاركتيـ تجارتيـ لتحقيؽ اغراضيـ
مف حماية امكاليـ كىك معنى قكلو (( )كفى بالقناعة ممكان كبحسف الخمؽ
نعيمان)

(ُ )

حسف الخمؽ يحقؽ لبلنساف النعيـ في الداريف الدنيا كاآلخرة كيجعمو في

مأمف مف الفقر.
ٕ -العفٌة :كقد نبو االماـ ( )عمى ضركرة التزاـ العفة في السمكؾ كاالعماؿ لما
ليا مف اال ستعدادات ألف فييا حفظ لمنفس عما يقبح كعما يشينيا بكرامتيا فحفظيا
عف الكقكع في الفكاحش اعفافان ليا كحفظيا عف سؤاؿ الناس أعفاؼ ليا مف الكقكع
في مذلة السؤاؿ كىكذا فالعفاؼ ىك الكؼ عف كؿ ما ىك محرـ في جميع نكاحي
الحياة بما فيو الجكانب االقتصادية ،فالعفاؼ مع الفقر زينة لو كمف مضامينة العبلج
الكقائي مف الكقكع في الميالؾ كمنو قكلو (( )العفاؼ زينة الفقر كالتكبر زينة
الغنى)(ِ) ،كلذلؾ فيك يرل اف االلتزاـ بطاعة اهلل في كؿ جكانب الحياة غنيمة كجائزة
يفكز بيا االنساف لتحميو عف العجز كالفقر كمنو قكلو (( )أف اهلل جعؿ الطاعة
غنيمة االكياس (ام العقبلء) عند تفريط العجز)(ّ).
ٖ -القبكؿ بحد الكفاية :القبكؿ بالحد البلزـ مف بمكغ الكفاية في العيش يؤدم الى
انتظاـ الراحة كاالستقرار النفسي كاالطمئناف بما في يد اهلل كاليأس عما في ايدم
الناس كما لو مف آثار في الحفاظ عمى المكانة االجتماعية لمفرد كمصداقو قكلو

(ُ)نيج الببلغة لبلماـ عمي  ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽٓٗ :،
(ِ)
(ّ)

المصدر السابؽ نفسو.ُّٔ :،

المصدر السابؽ نفسو.

ُْٓ
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االماـ(( )كمف اقتصر عمى بمغة الكفاؼ فقد انتظـ الراحة كتبكء خفض
(ُ)

الدعة)

ام مؤدياتو بمغة الكفاؼ ىك السعة في العيش كتجنب الفقر.

ٗ -يفترض بالفرد في جميع اعمالو اف يككف ألجؿ اآلخرة كعدـ التعمؽ بحب الدنيا
ألف اكؿ مؤدم لذلؾ التزاـ الفقر كالفاقة كعدميا قكاـ لمديف كالدنيا بكؿ ما فييا مف
جكانب اقتصادية كاجتماعية  ...كغيرىا قكؿ االماـ (( )يا جابر قكاـ الديف
كالدنيا بأربعة عالـ مستعمؿ عممو كجاىؿ ال يستنكؼ اف يتعمـ كجك واد ال يبخؿ
بمعركفو كفقير ال يبيع آخرتو بدنياه)(ِ).
يحذر االماـ ( )مف الدنيا كيصؼ متاعيا كالنبات اليابس ذك كباء ميمؾ
كتجنب التعمؽ بيا كاالطمئناف الييا كقبكؿ حد الكفاية فييا اكلى مف الثركة فييا ألف
التعمؽ بالدنيا كترؾ اآلخرة يحكـ اهلل عميو بالفقر كالفاقة فمتجنب الفقر عميو بتجنب
الدنيا كزينتيا كمالو مف خمؽ كعي ايماني ثقافي بضركرة تجنب مغرياتيا كمؤدياتيا
اليالكة ففمسفة االماـ ( )عف الدنيا يحدده قكلو (( )يا اييا الناس متاع الدنيا
حطاـ مكبى فتجنبكا مرعاه ق ٍم ىعتييا ام عدـ السككف الييا) ،أحظى (أسعد) مف

بمغتيا أزكى مف ثركتيا حكـ عمى مكثر منيا بالفاقة
طمأنيتيا (سككنيا كىدكئيا) يك ٍ
(ألف المكثر منيا كمما اكثر زاد طمعو كطمبو فيك في فقر دائـ الى ما يطمع فيو)،
أعيف مف غني عنيا (استغنى عنيا) بالراحة مف راقة زبرجيا اعقبت ناظرية كميا
ك ى
كمف استشعر الشغؼ بيا مؤلت ضميره اشجانا ليف رقص عمى سكيداء قمبو ىـ

يشغمو كغـ يحزنو ...كأنما ينظر المؤمف الى الدنيا بعيف االعتبار كيقتات منيا ببطف

(ُ)نيج الببلغة لبلماـ عمي  ،مؤسسة انصارياف ،المصدر السابؽ .ُٔٗ :،
(ِ)

المصدر السابؽ نفسو،

ِْٓ
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االضطرار كيسمع بأذف المقت كاالبغاض اف قبؿ اثرل (أم استغنى) قيؿ اكدل (ام
(ُ)

افتقر)..

َُ -يكجو االماـ في مبدأ آخر ضمف استراتيجيتو كىك تقكيـ الحياة عمى جميع
المستكيات افراد كجماعات كميـ مسؤكلكف في نظر االماـ ( )في تطبيؽ
استراتيجية القضاء عمى الفقر كذلؾ ألف الفقر في فمسفتو (الفقر المكت االكبر)،
كذلؾ ألف الفقر بشكؿ عاـ قد حدد االماـ ( )تيديداتو عمى االسرة كاالفراد
كالمجتمع في جميع النكاحي االقتصادية  -االجتماعية كمالو مف آثار نفسية كعدـ
استقرار ألنو يقتؿ الدافع لمحياة فتنيار امامو القيـ كالمبادئ لممجتمع كبذلؾ يككف
عند االماـ بمثابة المكت االكبر كلذلؾ صارت مسؤكلية عبلج الفقر جماعية كال
يكتفي بأف يتحمؿ الفقير جزء مف ىذه الستراتيجية فيك ( )يقكؿ( :اف اهلل فرض
في امكاؿ االغنياء اقكات الفقراء فما جاع فقير اال بما منع

غني كاهلل تعالى

سائميـ)(ِ).
فاالماـ ( )يحدد كيشخص ضمف رؤيتة لممخاطر كالتيديدات التي يحدثيا
الفقر عمى الفرد كالمجتمع حيث يككف مكجو الى االنحراؼ نحك سمكؾ الجريمة ألف
لو آثاره في منقصة الديف كاالنتقاـ كما اسمفنا مف كؿ قيـ اك مبادئ المجتمع كيؤكد
ذلؾ رؤية االماـ ( )في كصيتو لكلده ( يا بني اني خاؼ عميؾ مف الفقر فأستعذ
باهلل منو فأف الفقر منقصة لمديف مدىشة لمعقؿ داعية لممقت) .ام مقت المجتمع لو
كمقتو لممجتمع كمف ىنا تأتي مدخمية الحقكؽ لمفقير في امكاؿ االغنياء ك (كؿ نعمة
أنيؿ منيا المعركؼ فأنيا مأمكنة السمب كمحصنة مف الغير) ألف الغني اذا اراد اف
يشعر باالماف فعميو اداء حقكؽ الفقراء في ماؿ اهلل الذم ككمو عميو -كألجؿ احداث
(ُ)
(ِ)

نيج الببلغة لبلماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ُٕٔ :

المصدر السابؽ نفسو.ّّٓ : ،

ّْٓ
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التكازف بيف طبقات المجتمع الغنية منيا كالفقيرة فأككؿ اهلل ىذه المسؤكلية لمف سخر
عمى ايدييـ النعيـ كىـ يخاطركف بزكاليا اذا لـ يؤدم منيا حؽ اهلل فييا لمفقراء كىك
يكضح ذلؾ في (اف هلل في كؿ نعمة حقان فمف اداه زاده منيا كمف قصر فيو خاطر
بزكاؿ نعمتو)

(ُ)

كاف مسألة النعـ كاالمكاؿ قد جعميا لبعض العباد محؿ اختبار في

تأدية الحقكؽ فاف ادكىا لمستحقيا ال منةن كالفضبلن حافظكا عمى انفسيـ كالمجتمع مف
الفقر بقكلو (( )اف هلل عبادا اختصيـ بالنعـ لمنافع العباد فيقرىا في ايدييـ ما
بذلكىا فأذا منعكىا نزعيا منيـ ثـ حكليا الى غيرىـ)

(ِ)

فمرة ينسب االماـ النعـ الى اهلل بقكلو ( اف هلل في كؿ نعمة حقا )...كمرة
ينسب العباد هلل بقكلو (اف هلل عبادان ذلؾ لمؤدم كخطكرة الحقكؽ في تأديتيا كمنعيا
عمى المجتمع كفاعميتيا في استمرار الدكرة االقتصادية كالعمرانية كتكطيد العبلقات
االجتماعية كالمجتمعية فيككف مجتمعاي سميمان مف آفات الفقر كمؤدياتو النفسية
كالجسدية كمف يمتنع عف اداء حقكؽ اهلل في النعـ الى العباد كيقصر في المشاركة
في استراتيجية مكافحة الفقر المجتمعية فميستعد لمفقر كالفاقة ألف مف اسس المحافظة
عمى االمكاؿ اداء الحقكؽ فييا كفي ىذا المعنى مؤشرات البناء كالتماسؾ االخبلقي
كالمجتمعي كتصديؽ ذلؾ في قكؿ االماـ (( )كايـ اهلل ما كاف قكـ قط في غض
نعمة فزاؿ عنيـ اال بذنكب اجترحكىا ألف اهلل ليس بظبلـ لمعبيد)

(ّ)

كىنا تبرز استراتيجية االماـ ( )في القضاء عمى الفقر كفمسفتو في
ضركرة كجكد تبلزـ ما بيف البيئة الداخمية المحيطة بشخص االغنياء فمتى ادكا
االنفاؽ الصحيح كفؽ مؤشرات الشارع المقدس مما يقكد الى انسيابية التنمية
(ُ)

نيج الببلغة لبلماـ عمي ،د .صبحي الصالح ،ط دار الكتاب المبناني  ،مصدر سابؽَُٓ :،

(ّ)

شرح نيج الببلغة ،محمد عبده ،ط دار المعرفة ،مصدر سابؽ.ٖٗ/ُ :،

(ِ)

المصدر السابؽ نفسوُٓٓ :،

ْْٓ
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االقتصادية كبخبلفو تحدث فجكات تخترؽ ىذه النعـ كبيف البيئة الخارجية بأستثمار
الفرص كبتقديـ الحقكؽ كتجنب مخاطر المنع كتيديداتو في مخاطر زكاؿ النعـ .كبيف
البيئة الداخمية ليس ىذا فحسب فأف كاجب الجماعات كاالفراد في المجتمع المشاركة
في بناء نسيج المجتمع االجتماعي االقتصادم مف خبلؿ صمة الرحـ بالماؿ كفيو مف
مؤثرات الترابط االسرم كالمجتمعي (فمف اتاه اهلل ما ال فميصؿ بو رحمو)...

(ُ)

كعمى ضكء ما تقدـ عرضو يبدك كاضحان اف استراتيجية االماـ ( )في
مكافحة الفقر تشمؿ كؿ جكانب الحياة ككؿ العناصر كالمككنات المجتمعية كيشارؾ
فييا كلي امر المسمميف كمف يقكـ بكظيفتو فمتى ما كاف الحاكـ ككيبلن عمى امكاؿ
المسمميف كيسعى لكسب رضا اهلل كيخاؼ عذابو فيشاركيـ ىمكميـ كجكعيـ فسكؼ
يسخر كؿ طاقاتو كقدراتو كخبراتو بأتخاذ الق اررات الحازمة في ايصاؿ الحقكؽ الى
الرعية مف خبلؿ االجراءات العممية التطبيقية مع مراعاة الجكانب التربكية كالتكعكية
لبلفراد لمعنى الفقر كمخاطر كمعنى الغنى الحقيقي كقياـ الجماعات مف االغنياء
كاصحاب النعـ بالمشاركة بيذه الستراتيجية كانيـ جانب ميـ في بناء النسيج
المجتمعي كما لذلؾ مف آثار في تكثير كاردات الدكلة كلما يشعر الفقير الكؿ يحاكؿ
تقديـ النفع لو كازالة الفقر عنو لو مف اآلثار النفسية كالعبلج الكقائي مف التيديدات
كالمخاطر التي تنتج عف الفقر ككفؽ ذلؾ يمكف اف نستنتج اف كؿ الفصكؿ السابقة
لمكضكع الدراسة مف تسخير العامؿ االقتصادم كتطكير الجانب االدارم كاصبلحو
كحماية حقكؽ المستيمكيف ماىي اال مقدمات لمعالجة معضبلت حميا االماـ ()
منيا الفقر ككذلؾ الفساد االدارم كالمالي كاالزمات المالية التي تعصؼ باالمة.

(ُ)

نيج الببلغة لبلماـ عمي ،د .صبحي الصالح ،ط دار الكتاب المبناني ،مصدر سابؽ.ُٖٗ :،
ْٓٓ

الفصل الخامس................................................دور االمام في مواجهظ المطضالت االقتصاديظ
جج

املبحث انثاني
ظاهرة انفساد االداري واملايل وسبم معاجلتها يف فكر االماو ()
عمى الرغـ مف اف ظاىرة الفساد االدارم كالمالي ظاىرة متأصمة مع جذكر
االنسانية كنكازعيا في مصارعة الخير داخؿ االنساف في ظؿ رغباتو كشيكاتو
الجامحة كتسخير كؿ السبؿ لمكصكؿ الييا كاف كانت مناقضة لمقيـ كاالخبلؽ
الفاضمة .كعدـ اقتصارىا عمى مجتمع دكف اخر اك مكاف دكف غيره اك نظاـ
اقتصادم اك مرحمة زمنية دكف غيرىا ،كعمى الرغـ مف االثار الخطيرة الذم يسببو
ىذا الكباء في تمزيؽ النسيج االجتماعي كتاخير كعرقمة المسيرة التنمكية االقتصادية،
فقد تنبو العالـ في اآلكنة االخيرة مف ىذا الزمف افراد كجماعات كحككمات كمؤسسات
كانظمة كدراسات كبحكث الى ضركرة كضع عبلجات لمقضاء عمى افة ىذا الكباء.
اال اف االسبلـ منذ ظيكره قد انبرل بمنظكمة االصبلح ضد الفساد كمنيج
تبناه في بناء االنساف كضركرة ممحة في بناء كتقدـ المجتمع ،كمف ىذا الغيظ كاف
ذاؾ الفيض مف فكر االماـ ( )في كضع السبؿ كالمعالجات لمقضاء عمى الفساد
االدارم كالمالي كقد ضمنت تمؾ االفكار في ثبلثة مطالب ىي:
المطمب االول :مدخل لدراسة الفساد االداري والمالي
المطمب الثاني :ظاهرة الفساد االداري والمالي المفهوم والمعالجات في الفكر
االسالمي
المطمب الثالث :ظاهرة الفساد االداري والمالي سبل الوقاية منه والعالج في فكر
االمام ()

ْٔٓ
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املطهب االول
مدخم ندراست ظاهرة انفساد االداري واملايل
المفهوم وسبل المعالجة
مف الضركرم فيـ المعنى المغكم لمفساد ليساعدنا في فيـ المعنى
االصطبلحي لو
فقد كرد معنى فسد في معاجـ المغة العربية بعدة معاني جميعيا تمتقي بمفيكـ
فس ىد ،فى يس ىد ،فسادان ،فسكدان ضد صمح كالقكـ اسأكا الييـ ام فسدكا عمييـ،
كاحد فأصؿ ى

كالفساد بمعنى  :الميك كالمعب كجاء مادة (ؼ ،س ،د) فسد :نقيض االصبلح ،كفسد

فسادان كفسكدان كال يقاؿ الفسد كافسدتو انا(ُ).
اما تعريؼ الفساد مف الناحية االصطبلحية فبل يكجد تعريؼ جامع مقبكؿ
لمفساد ككذلؾ ال يمكف التفريؽ ما بيف الفساد الكطني كالفساد الدكلي كقد عقدت
اتفاقية االمـ المتحدة ََِِـ حيث بدأت المفاكضات ضد الفساد ككاف مف بيف
احدل الخيارات المعركضة ىك تجنب تعريؼ الفساد اصبلن كتـ االتفاؽ عمى تعريؼ
كاضح لنماذج محددة مف الفساد كالتي ىي مكضكع الكثير مف التعاريؼ االكاديمية
كالقانكنية كلذلؾ انتجت االمـ المتحدة مرشدان مفيدان يساعد في فيـ مظاىر الفساد
المتعددة.

(ُ)
(ِ )

(ِ)

المنجد في المغة ،مادة (ؼ،س،د)  ،دار المشرؽ  -بيركت ،طّٖ (َََِـ).ّٖٓ ،

ظاىرة الفساد االدارم كالمالي مدخؿ استراتيجي لممكافحة  ،د .سالـ محمد عبكد ،دار

الدكتكر -بغداد ،طِ(َُُِـ).ُٔ :،

ْٕٓ
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كيمكف اف يعتمد تعريؼ البنؾ الدكلي الذم اعتمدتو جميع الدراسات كالكتابات
المعنية عمى انو (استخداـ الكظيفة العامة لتحقيؽ منافع خاصة اك االستغبلؿ السيء
لمكظيفة العامة كالمتمثمة بػ(الرسمية) مف اجؿ تحقيؽ المصمحة الخاصة(ُ).
كالتعريؼ السابؽ لمفساد يتضمف ممارسات االستغبلؿ الكظيفي مثؿ العمكالت،
الرشاكم ،التيرب الضريبي ،تيريب االمكاؿ ،الغش الكمركي اك التيرب مف الكمارؾ،
أفشاء اسرار العقكد اك الصفقات ،الكساطة اك المحسكبية في الكظائؼ العامة(ِ).
كما يمكف تعريؼ الفساد االدارم كالمالي بأنو (انتياؾ القكانيف كاالنحرافات
عف تأدية الكاجبات الرسمية في القطاع العاـ لتحقيؽ مكسب مالي شخصي(ّ).
كمقتضى ذلؾ فأف مفردة كممة الفساد ذات دالالت قيمية ناتجة عف تفسخ
منظكمة القيـ االجتماعية  ،حيث اقر نظريات الفساد كخاصة نظرية )(Riggs
كنظرية (الشمتاكم) بأرتباط الفساد كاالنحراؼ االقتصادم بالتغيرات االجتماعية(ْ).
كلمفساد معنى شامؿ ككاسع كيعبر عف انعداـ االخبلؽ كقيميا كغياب االسس
كالقكاعد كالضكابط التي تحكـ السمكؾ سكل ضابط كاحد ىك تحقيؽ الربح كالمصمحة
االنانية كالفائدة لشخص كفئة مف الناس بغض النظر عف النتائج التي تترتب عمى
اآلخريف كمصالحيـ(ٓ) ،ككفؽ ىذه التعاريؼ لمفساد يتضح انو يعني انحراؼ السمكؾ
(ُ )ظاىرة الفساد االدارم كالمالي مدخؿ استراتيجي لممكافحة  ،د .سالـ محمد عبكد،المصدر

السابؽ .
(ِ)

(ّ )

الفساد كحقكؽ المستيمؾ ،د .سالـ محمد عبكد ،نشر صكت المستيمؾ العدد (َّ).ٖ :،

بحث الفساد االدارم كالمالي كآثاره السمبية عمى مؤسسات الدكلة العراقية كسبؿ معالجتو،

فاطمة عبد جكاد ،نشر في مكقع ىيئة الضرائب العامة في العراؽ ،تاريخ النشر ّ.َُِّ/ٗ/

(ْ)
(ٓ)

ظاىرة الفساد االدارم كالمالي ،د .سالـ محمد عبكد ،مصدر سابؽ.ِٗ :،

المصدر نفسوٖ :،

ْٖٓ
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في االدارة الكظيفية العامة عف اداء كاجباتيا كاىدافيا المرسكمة في النظاـ ألغراض
شخصية كذلؾ بتفضيؿ المصمحة الشخصية عمى المصمحة العامة في ظؿ مخالفة
القكانيف كاالعراؼ كالقيـ االجتماعية كاالخبلقية.
كيمكف ارجاع اسباب االختبلؼ في مفيكـ الفساد االدارم كالمالي الى عدة اسباب
منيا(ُ):
ُ -تعدد مجاالت النشاط االنساني التي يمكف لمفساد اف يستشرم فييا كيتشابؾ.
ِ-تعدد االشكاؿ كالمظاىر التي يمكف اف يتخذىا الفساد في المجتمعات المختمفة.
ّ -اختبلؼ تصكر المفيكـ مف بيئة الى اخرل فما ىك فساد في بيئة معينة ال يككف
فسادان في بيئة اخرل.
ْ -كجكد مداخؿ متعددة في اسباب الفساد أدت الى عدـ كجكد مناىج مكحدة لدراسة
ىذه الظاىرة.
ٓ -االختبلؼ في المرجعية القانكنية كالتشريعية كالثقافية التي تعتمد لتحديد معايير
الفعؿ الفاسد عف غيره.
ٔ -االكجو المتعددة لظاىرة الفساد المترابطة كالمتداخمة بعبلقة ذات صمة بجكانب
عديدة منيا اخبلقي كقانكني اك سياسي اك اجتماعي اك انثركبكلكجي كاختبلؼ طبيعة

(ُ)

تاثير النظاـ القيمي لمعاميف في الفساد االدارم بالعراؽ ،أطركحة دكتكاه لمطالبة ىديؿ كاظـ

سعيد ،جامعة بغداد -كمية االدارة كاالقتصاد ،السنة (ََِٕـ)ْ :،
ْٗٓ
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مسكغات ىذه الجكانب لمفساد االدارم كالمالي لو انعكاسات كآثار عمى جكانب
متعددة في الحياة منيا(ُ):
 التنمية االقتصادية :فالفساد يشارؾ بشكؿ كبير كفعاؿ في عرقمة التنميةاالقتصادية كالتقدـ الحضارم كمؤديات ذلؾ الى انييار المجتمع كعدـ ايماف المكاطف
بالدكلة كبالحككمة كالى ايجاد تفاكت طبقي بيف فئات المجتمع.
-تأثيره عمى الجكانب االقتصادية

القكمية فآلة الفساد تؤثر عمى معدالت النمك

االقتصادم القكيـ كفقداف الثقة بفاعميتو.
 الزيادة المباشرة في التكاليؼ :اىـ اآلثار المترتبة مف الفساد كىي الزيادة المباشرةفي التكاليؼ التي تؤثر عمى طرؼ ثالث في المعادلة قد يككف ىذا الطرؼ المستيمؾ
اك االقتصاد القكمي لما يدفعو رجاؿ االعماؿ مف عمكالت لتسييؿ الصفقات كىذا
يؤدم الى رفع االسعار كذلؾ لتعكيض الرشكة المدفكعة كقد تتحمميا الدكلة اذا كانت
الدكلة ىي التي تشترم السمعة.
 آثار جانبية لمفساد :آللة الفساد عبلقة عكسية ما بيف الفساد كالكفاءة االقتصاديةلؤلجيزة الحككمية فكمما زاد الفساد قمت فاعمية ككفاءة البنى التحتية كاالنتاجية
لؤلجيزة الحككمية كالتي ليا التأثير المباشر عمى المدل الطكيؿ في اعادة بناء
المجتمع كمؤديات ذلؾ في زيادة معدالت الجريمة كالفقر كالتخمؼ كالبطالة.
 -كىناؾ آثار أخرل ال تقؿ اىمية عف سابقتيا لمفساد االدارم كالمالي كىي(ِ):

(ُ )

بحث الفساد االدارم كالمالي كآثاره السمبية عمى مؤسسات الدكلة العراقية كسبؿ معالجتو،

فاطمة ،عبد جكاد ،مصدر سابؽ.،

(ِ)

التقرير السنكم لييئة النزاىة العامة في العراؽ لسنة ََِٓ ،ص.ُّ :
َْٔ
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 ىدر المكارد بسبب تداخؿ المصالح الشخصية بالمشاريع التنمكية العامة كالكمفةالمادية الكبير ة لمفساد عمى الخزينة العامة كنتيجة ىدر االيرادات العامة.
 ىجرة الكفاءات االقتصادية نظ انر لغياب التقدير كبركز المحسكبية كالمحاباة فياشغاؿ المناصب العامة.
 كاخي انر يمعب الفساد دك انر كبي انر في نخر النظاـ السياسي برمتو سكاء مف حيثشرعيتو كاستق ارره اك سمعتو كما يحد مف شفافية النظاـ كانفتاحو كيقكد الى صراعات
كبيرة اذا ما تعارضت المصالح بيف المجمكعات المختمفة.
كعمى كفؽ آثار الفساد يمكف اف نقسـ الفساد الى انكاع ىي(ُ):
ُ -الفساد السياسي :كىك الفساد الذم يتعمؽ بمجمؿ االنحرافات المالية كمخالفة
القكاعد كاالحكاـ التي تنظـ عمؿ المؤسسات السياسية بالدكلة كىك نظاـ الحكـ غير
المحتمؿ لعمكـ افراد المجتمع كغير الخاضع لممساءلة الفعالة مف قبميـ كتتمثؿ في
فقداف الديمقراطية ،فساد الحكـ ،فقداف المشاركة كتفشي المحسكبية.
ِ -الفساد المالي :كيتمثؿ في االنحرافات المالية كمخالفة القكاعد كاالحكاـ المالية
المنظمة لسير العمؿ االدارم كالمالي بالدكلة كمخالفة التعميمات الخاصة بأجيزة
الرقابة المالية كالجياز المركزم لمرقابة المالية المختص بفحص كمراقبة حسابات
كامكاؿ الحككمة اك الييئات اك المؤسسات العامة كالشركات ،ىذا كتظير صكر
الفساد المالي في الرشاكل كاالختبلس كالتيرب الضريبي كتخصيص االراضي دكف

(ُ)

بحث الفساد االدارم بيف اتفاقية االمـ المتحدة ككاقع مصر العممي ،دنيا جابر محجكب-

جامعة باجي مختار ،نشر البحث عمى مكقع دراسات كبحكث القانكف الجنائي في

ْ/ابريؿَُِّ/ـ.

ُْٔ
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مراعاة ما يتطمبو مف معايير مكضكعية اك المحاباة كالمحسكبية في التعيينات
الكظيفية.
ّ -الفساد االخبلقي :كالمتمثؿ في مجمؿ االنحرافات االخبلقية كالسمككية المتعمقة
بسمكؾ المكظؼ الشخصي كتصرفاتو كمثاؿ ذلؾ القياـ بأعماؿ مخمة بالحياء في
أماكف العمؿ اك الجمع بيف الكظيفة كاعماؿ اخرل دكف اذف االدارة اك استغبلؿ
السمطة لتحقيؽ مآرب شخصية عمى حساب المصمحة العامة اك ممارسة المحسكبية
بصكرتيا االجتماعية (المحاباة الشخصية) دكف النظر الى اعتبار الكفاءة كالجدارة.
ْ -الفساد االدارم :كىك ما يتعمؽ بمظاىر الفساد كاالنحرافات االدارية كالكظيفية اك
التنظيمية كتمؾ المخالفات التي تصدر عف المكظؼ العاـ اثناء تأدية كظيفتو في
منظكمة التشريعات كالقكانيف كالضكابط كمنظكمة

القيـ الفردية التي ال ترقى

لبل صبلح كسد الفراغ لتطكير التشريعات كالقكانيف التي تغتنـ الفرصة لبلستفادة مف
الثغرات ،ىذا كمف مظاىر الفساد االدارم كالتي يمكف اف يطمؽ عمييا اصطبلح
(الفساد الناعـ) عدـ احتراـ مكاعيد العمؿ في الحضكر كاالنصراؼ ،تمضية الكقت
في قراءة الصحؼ كاستقباؿ الزكار كاالمتناع عف اداء العمؿ اك التراخي كالتكاسؿ
كعدـ تحمؿ المسؤكلية كافشاء اسرار الكظيفة.
كعمى ضكء ما تقدـ عرضو مف انكاع الفساد االدارم كالمالي نبلحظ اف القدر
المشترؾ بيف تمؾ االنكاع كالتي تجر بأذياليا مف الخطكرة لتشمؿ جميع انكاع الفساد
ىك المحاباة كالمحسكبية كآثارىا في نشر االنحرافات السمككية كاالدارية كالمالية لعدـ
االخذ بنظر االعتبار الكفاءة كاالختصاص ككضع الشخص المناسب في المكاف
المناسب ألف ذلؾ يؤثر عمى خارطة تنظيـ االداء كاالدارة كتحمؿ المسؤكلية كما لذلؾ
مف آثار في تعميـ الفكضى كتفشي الفساد الذم ينخر في اضمع الدكلة.

ِْٔ
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مف خبلؿ ما تـ عرضو مف اسباب الفساد االدارم كالمالي كآثاره يمكف تسميط الضكء
عمى سيؿ االصبلح ككيفية المعالجة مف ىذه اآلفة التي تنخر نسيج المجتمع
(ُ)

كتتطمب عممية االصبلح كضع المتطمبات اآلتية:

ُ -تفعيؿ دكر االعبلـ كالقنكات الفضائية كالصحافة في امكر كمعالجة الفساد
االدارم كالمالي كالمساىمة في نشر القيـ كاالخبلقيات الكظيفية كتنظيـ االتصاؿ بيف
الدكائر الرسمية ذات العبلقة كالعمؿ بمبدأ الشفافية ككضع المعمكمات في متناكؿ
المكاطنيف.
ِ -اتباع الكسائؿ العممية المتقدمة لحفظ الكثائؽ في اقراص مضغكطة كتكزيعيا في
اكثر مف جية كاستحداث شعب في المؤسسات الحككمية خاصة لحفظ جميع
البيانات كالمستمسكات ككما معمكؿ بو في الدكؿ المتقدمة.
ّ -تحفيز مؤسسات الدكؿ نحك االصبلح كمكاجية الصعكبات التي تكاجو عممية
االصبلح.
ْ -شمكؿ عممية االصبلح كافة المؤسسات الحككمية مف خبلؿ تطكير ىياكميا
كتحديث اساليب العمؿ فييا.
ٓ -تطبيؽ القكانيف كالعقكبات لمرتكبي الفساد مف مكظفي الدكلة كالقطاع الخاص.
ٔ -االرتقاء باالداء االدارم كالمالي في المؤسسات الحككمية المختمفة مف خبلؿ
كضع نظاـ متكامؿ ألداء المكظفيف كيككف التقييـ كفؽ معايير كفاءة كخبرة الفرد
كخمفيتو العممية كاالدارية.
ٕ -استقبللية القضاء كاعداد مبلكات قضائية تؤدم االمانة الممقاة عمى عاتقيا
بأمانة كأخبلص .

(ُ )

بحث الفساد االدارم كالمالي كأثاره السمبية عمى مؤسسات الدكلة العراقية كسبؿ معالجتو،

فاطمة عبد جكاد ،مصدر سابؽ.

ّْٔ
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املطهب انثاني
ظاهرة انفساد االداري واملايل املفهىو واملعاجلاث يف انفكر االسالمي
قبؿ الخكض في سبؿ معالجات الفكر االسبلمي لظاىرة الفساد االدارم
كالمالي ال بد مف معرفة الفساد في االصطبلح الفقيي  ،فبل يكجد خبلؼ بيف العمماء
في اف الفساد مرادؼ لمبطبلف في غير العقكد كالمعامبلت المالية غالبان ككذا فييا
عند الحنفية كعمى ذلؾ ال يترتب عمى العقد الفاسد عندىـ ام حكـ اك اثر لمخالفتو
االمر كالنيي الشرعييف في نظاـ التعاقد .
اما الحنفية فقد استعممكه لمداللة عمى حالة يعتبركف فييا العقد مختبلن في
بعض نكاحيو الفرعية اختبلؿ يجعمو في مرتبة بيف الصحة كالبطبلف ،فبل ىك بالباطؿ
غير المنعقد ،الف مخالفتو لمنظاـ الشرعي ليست مخالفة جكىرية كما في حالة
البطبلف كأل ىك بالصحيح التاـ االعتبار ألف فيو اخبلالن بنظاـ التعاقد كعرفكه بأنو
(ما كاف مشركعان بأصمو ككصفو) ام كاف صاد انر مف اصمو في محؿ قابؿ لحكمو
لكف الزمو كصؼ غير مشركع فصار العقد منييان عنو شرعان ألجمو(ُ).
ؾ ىع ًف
كن ى
(كىي ٍسأىلي ى
فقد ميز الشرع الحنيؼ بيف المصمح كالمفسد في قكلو تعالى ى
ً ً
ً
صمً ًح
صبلى هح ليي ٍـ ىخ ٍيهر ىكًا ٍف تي ىخالطي ي
كى ٍـ فىًإ ٍخ ىك يان يك ٍـ ىكالمٌوي ىي ٍعمى يـ ا ٍل يم ٍفس ىد م ىف ا ٍل يم ٍ
امى يق ٍؿ إً ٍ
ا ٍلىيتى ى
ً
يـ )(ِ)فمفظة الفساد في الشريعة االسبلمية
ىكلى ٍك ىشاء المٌوي ٍ
ألعىنتى يك ٍـ إًف المٌوى ىع ًز هيز ىحك ه
تستمد معاينيا مف القرآف الكريـ(ّ) ،كيبلحظ ىناؾ شبو تبلزـ بيف مصطمح الفساد

(ُ)

معجـ المصطمحات المالية كاالقتصادية في لغة الفقياء ،د .نزيو حماد ،مصدر سابؽ-َّٓ،

(ِ)

سكرة البقرة  :،آية َِِ.

ّّٓ.

(ّ)

بحث  -الكقاية مف الفساد االدارم كمكافحتو مف منظكر الفكر االسبلمي ،د .فراس مسمـ،

جامعة الشرؽ االكسط -مجمة كمية بغداد لمعمكـ االقتصادية الجامعة ،ع َُِّّ ،ـ.
ْْٔ
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كبيف كممة االرض كقد كرد ىذا التبلزـ في اربعيف آية في القرآف كىك بمغة الحساب
ثمانيف بالمائة تقريبان مف مجمكع اآليات

(ُ )

كالقرآف ال يستعمؿ مصطمح الفساد

بالمعنى الشرعي الخاص فقط بؿ ينقؿ ذلؾ حكاية عمى السنة الظالميف كالعصاة في
كصفيـ لحركة االنبياء كالصالحيف ككصؼ اتباع فرعكف كدعكة مكسى بقكليـ
(ِ)
ً
ً
كسى كقى ٍك ىموي لً يي ٍف ًس يدكٍا ًفي األ ٍىر ً
ض)(ّ).
(كقىا ىؿ ا ٍل ىمؤلي مف قى ٍكًـ ف ٍرىع ى
كف أىتى ىذ ير يم ى ى
ى

الفساد في القرآف الكريـ جاء عمى اكجو عدة منيا(ْ):
اد ًفي
ُ -جاء لمداللة عمى معنى (الجدب اك القحط) كما في قكلو تعالى ( ى
ظيى ىر ا ٍلفى ىس ي
(ٓ)
ً
ً
ت أ ٍىي ًدم الن ً
كف)
اس لً يي ًذ ى
ا ٍلىبِّر ىكا ٍلىب ٍح ًر بً ىما ىك ىسىب ٍ
يقييـ ىب ٍع ى
ض الذم ىعمميكا لى ىعميي ٍـ ىي ٍر ًج يع ى
ًً
كف يعميٌكان ًفي
يف ىال يي ًر ي
يد ى
ِ -عمى معنى (الطغياف كالتجبر) :كما في قكلو تعالى (لمذ ى
(ٔ)
ٍاأل ٍىر ً
ض ىكىال فى ىسادان)
ً
كف المٌوى
يف يي ىح ًاريب ى
ّ -لمداللة عمى "العصياف"  :كما في قكلو تعالى (إًن ىما ىج ىزاء الذ ى
كىر يسكلىوي كىي ٍس ىع ٍك ىف ًفي األ ٍىر ً
صم يبكٍا أ ٍىك تيقىط ىع أ ٍىي ًدي ًي ٍـ ىكأ ٍىر يجميييـ ِّم ٍف
ض فى ىسادان أىف يي ىقتميكٍا أ ٍىك يي ى
ى
ى

(ُ)

بحث مفيكـ الفساد كانكاعو في ضكء نصكص القرآف الكريـ كالسنة المطيرة ،د .البشير عمي

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.

حمد في مجمة جامعة القرآف الكريـ كالعمكـ االسبلمية،عُُ سنة (ُِْٔىػََِٓ -ـ).

(ّ)
(ْ )

سكرة االعراؼ ،آية ُِٕ.

بحث -الكقاية مف الفساد االدارم كمكافحتو مف منظكر الفكر االسبلمي،د .فراس مسمـ،

مصدر سابؽ.ُْٕ-ُْٔ :،

(ٓ)
(ٔ)

سكرة الركـ :،آية ُْ.

سكرة القصص :،آية ّٖ.
ْٓٔ
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اآلخرًة ع ىذ ه ً
الد ٍنيا كلىيـ ًفي ً
ؾ لىيـ ًخ ٍز ً
بلؼ أىك ينفىكٍا ًمف األىر ً ً
ًخ و
يـ)
ى ى
ه
ٍ ي ٍ ى ٍ
اب ىعظ ه
م في ُّ ى ى ي ٍ
ض ىذل ى ي ٍ
كفيو تيديد لمحياة اآلمنة .

(ُ)

ْ -جاء مصطمح الفساد كمقابؿ لمصبلح مثؿ قكلو تعالى ( :كالى تي ٍف ًس يدكٍا ًفي األ ٍىر ً
ض
ى
(ِ)
بل ًحيىا)
ص ى
ىب ٍع ىد إً ٍ
ٓ -جاء لمداللة عمى الخراب بالظمـ كالجكر

(ّ )

كىا)(ْ).
قى ٍرىيةن أى ٍف ىس يد ى

كؾ إً ىذا ىد ىخميكا
كقكلو تعالى (إًف ا ٍل يممي ى

كعمى كفؽ ما تقدـ عرضو يمكف القكؿ إف مدلكؿ الفساد في لفظ القرآف يعطي
معنى شامبلن لو كاسعان مبتدا -بجعؿ كؿ المعاصي فسادان في االرض ألنيا مخالفات
كخركج عف جادة الصبلح كالصكاب الذم ىك نقيض معنى الفساد فيك يشمؿ كؿ
انكاع الفساد كصكره سكاء أعقديان أكاف اـ اجتماعيان اـ سياسيان اـ اداريان اـ ماليان التي
جاء تقسيميا في الشريعة االسبلمية كما يأتي:
اف الشرع الحنيؼ جعؿ كؿ المعاصي فسادان في االرض فأف الفساد قد يككف
في العقيدة فيككف فسادان عقديان كىك أسكء انكاع الفساد كصكره كقد يككف امني نا
كاجتماعيان كقد يككف ماليان اك اخبلقيان كىذه الصكر كاالنكاع سأكردىا بأيجاز كما
يأتي(ٓ):

(ُ)

سكرة المائدة :،آية ّّ.

(ِ)

سكرة االعراؼ :،آية ٔٓ.

(ْ)

سكرة النمؿ :،آية ّْ.

(ّ)

(ٓ)

ظاىرة الفساد االدارم كالمالي ،د .سالـ محمد عبكد ،مصدر سابؽ.ُٓ :،
بحث مفيكـ الفساد كانكاعو في ضكء نصكص القرآف الكريـ كالسنة المطيرة ،د .البشير عمي

حمدم ،مصدر سابؽ.

ْٔٔ
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اكالن :الفساد العقدم :كىك فساد االعتقاد الذم ىك اساس كؿ فساد فسعي االنساف تبعان
لمعتقده فأذا كاف معتقده فاسدان كاف السعي فاسدان كاذا كاف المعتقد صحيحان صالحان

يؿ لىيي ٍـ الى تي ٍف ًس يدكٍا ًفي األ ٍىر ً
ض قىاليكٍا إًن ىما ىن ٍح يف
(كًا ىذا ًق ى
صمح سعيو ،قاؿ تعالى ى
م ً
كف)(ُ) كقاؿ ابف عباس المراد بالكفر الفساد كقاؿ غيره انو النفاؽ الذم صادقكا
صم يح ى
ي ٍ
بو الكفار كاطمعكىـ عمى اسرار المؤمنيف ككؿ مف الكفر كالنفاؽ اعتقادان فاسدان يفسد

بو سمكؾ المرء فيسعى في االرض فسادان ككيؼ يصمح مف سمب االيماف مف قمبو
فالكفر كالنفاؽ نكع مف انكاع الفساد بؿ اقبح االنكاع ألنو المؤثر عمى مسمؾ االنساف
كسمككو.
ثانيان :الفساد االمني كاالجتماعي :االمف اساس النعـ كمف فقد االمف ال يشعر بسائر
النعـ بقكؿ الرسكؿ (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ) مف اصبح منكـ أمنا في سربو معافان
في بدنو عنده قكت يكمو فكأنما حيزت لو الدنيا)

(ِ)

فقدـ االمف عمى الصحة كالرزؽ،

االمف مفتاح لطريؽ الصحة كالرزؽ كمقدمتيما ككما اسمفنا مسبقان اف اغمب آيات
الفساد جاءت مرتبطة باالرض مكطف االنساف التي فييا نشاطو كيتعرض القرآف
بشكؿ مفصؿ الى ضمانات االمف االجتماعي خصكصان الداخمي في قكلو تعالى
ً
كف المٌوى كىر يسكلىوي كىي ٍس ىع ٍك ىف ًفي األ ٍىر ً
صم يبكٍا
يف يي ىح ًاريب ى
(إًن ىما ىج ىزاء الذ ى
ض فى ىسادان أىف ييقىتميكٍا أ ٍىك يي ى
ى
ى
ً
بلؼ أىك ينفىكٍا ًمف األىر ً ً
أىك تيقىطع أى ٍي ًدي ًيـ كأىرجمييـ ِّمف ًخ و
م ًفي ُّ
الد ٍنىيا ىكلىيي ٍـ
ٍ ىٍي ي ٍ
ض ىذل ىؾ لىيي ٍـ خ ٍز ه
ٍ ي ٍ ى ٍ
ى
ٍ
(ّ)
اآلخرًة ع ىذ ه ً
ًفي ً
يـ)
ى ى
اب ىعظ ه

(ُ)
(ِ)

سكرة البقرة :،آية ُُ

الجامع الكبير سنف الترمذم ،محمد بف عيسى الضحاؾ الترمذم (ت ِٕٗق)  ،تح ( بشار

عكاد معركؼ)  ،دار المغرب االسبلمي -بيركت ،ط (ُٖٗٗ) ،ح ِّْٔ ،حديث حسف غريب،

.ْٕٓ/ْ :
(ّ)

سكرة المائدة :،آية ّّ.
ْٕٔ
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كاف ىناؾ حاجات رئيسة كحقكقان اساسية يحتاجيا المجتمع كبدكف تحققيا ال
يمكف اف يستمر في تحقيؽ اىدافو كىي حاجات طبيعية تفرضيا ظركؼ االنساف
الطبيعية مف غذاء كسكف كسبلمة كطمأنينة كتعد حقكقان اساسية في كؿ مجتمع كام
تيديد ليذه الحاجات اك خمؿ في تمبيتيا اك كفايتيا يعد فسادان امنيان كاجتماعيان ييدد
مسيرة االنساف ألداء رسالتو.
ثالثان :الفساد المالي :الماؿ عصب الحياة كقد عني االسبلـ بتنظيـ العبلقات المالية
(ُ)

كاف المعامبلت االقتصادية مف بيع

الرىبا )
ىحؿ المٌوي ا ٍلىب ٍي ىع ىك ىحرىـ ِّ
(كأ ى
في قكلو تعالى ى
كشراء كاجارة كمضاربة كما شابو ذلؾ مف انكاع التعامؿ المالي التي ىي عقكد بيف
الطرفيف اذا سادىا جك الصدؽ كعدـ التجاكز عمى حقكؽ اآلخريف كالتزاـ كؿ طرؼ
بما يقتضيو العقد فأف التعامؿ االقتصادم كالتجارم سكؼ يككف ناشطان كفاعبلن كبعيد
عف الخداع كاالعتداء كالغبف كالتدليس مما يعكد عمى السكؽ بمزيد مف االمكاؿ
كينعكس ذلؾ اث انر فاعبلن عمى شيكع قيـ الثقة كالصدؽ في المجتمع مقابؿ قيـ الجشع
كالظمـ كاالعتداء كالغش التي تؤدم الى زعزعة الركابط االجتماعية كتماسؾ المجتمع
كييدد استق ارره مما يعد اكضح صكرة الفساد في االرض.
عرض خادشة
رابعان :الفساد االخبلقي :كىك اخطر انكاع الفساد ألنو تعد عمى األ ا
لشعكر الناس كقد نظـ اهلل العبلقة الجنسية فقصرىا عمى الزكاج كجعؿ غير ذلؾ
ً
ً
كف إًال ىعمىى أ ٍىزك ً
يف يىـ لًفير ً
ت أ ٍىي ىم يانيي ٍـ
اج ًي ٍـ ٍأك ىما ىمىم ىك ٍ
كج ًي ٍـ ىحافظي ى
تعديان قاؿ تعالى ( ىكالذ ى ٍ ي
ى
كف)(ِ) فالزنا نكع مف انكاع
يف فى ىم ًف ٍابتى ىغى ىكىراء ىذلً ى
ؾ فىأ ٍيكلىئً ىؾ يى يـ ا ٍل ىع ي
اد ى
فىًإنيي ٍـ ىغ ٍي ير ىمميك ًم ى

الفساد االخبلقي المشيف كيذكر القرآف نكعان اخر مف الفساد االخبلقي فمف دعكات
قكـ لكط كقكـ شعيب فالقرآف يعد عمؿ قكـ لكط مف صكر الفساد فيذا العمؿ الشائف

(ُ)
(ِ)

سكرة البقرة :،آية ِٕٓ.

سكرة المؤمنكف :،آية ٓ.ٕ-
ْٖٔ
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يؤدم باالضافة االمراض المختمفة التي تيدد النسؿ كاستمرار الكجكد البشرم االمر
الذم ال يحتاج الى مزيد مف بياف فالمكضكع يطرح اليكـ تحت عنكاف (المشكمة
الجنسية) التي اصبحت معممان بار انز كسيئان كخطي انر ال سيما في الحضارة الغربية التي
تريد اف تحكـ العالـ اليكـ كالجنسية المثمية التي يريد الغرب اف يقننيا كظاىرة انسانية
مقبكلة ،يعتبرىا القرآف مف صكر كنماذج الفساد في االرض ،كىذه الظاىرة خرابيا يعـ
االرض االف بما افرزتو مف امراض عجيبة كما تعيشو حضارة الغرب التي تمقي
بظبلليا السيئة عمى كؿ العالـ ما ىي اال نمكذج جمي ألنييار المجتمع كتفككو.
خامسان :الفساد البيئي :اف قضايا البيئة كاجيت البشر في اخريات القرف الماضي،
كالتمكث البيئي اصبح ىاجسان لجميع االمـ المتقدمة كغيرىا كاصبحت مككنات البيئة
مف مكاف كىكاء كماء ميددة بالفساد كاالستيبلؾ كيجمع المختصكف اف السمكؾ
البشرم يعد اكؿ ميددات البيئة باالسراؼ كالتبذير كالتمكث كلعمنا نجد االشارة ليذا في
ت أ ٍىي ًدم الن ً ً ً
ض ال ًذم
قكلو تعالى ( ى
ظيى ىر ا ٍلفى ىس ي
اد ًفي ا ٍلىبِّر ىكا ٍلىب ٍح ًر بً ىما ىك ىسىب ٍ
اس ل ييذيقىييـ ىب ٍع ى
ً
كف)(ُ) كقد اكلى الشرع الحنيؼ امكر البيئة كؿ العناية فمف مبادئ
ىعمميكا لى ىعميي ٍـ ىي ٍر ًج يع ى
الشرع عدـ االسراؼ في استيبلؾ كؿ شيء فمثبلن نيى عف االسراؼ في الماء كلك

كاف ذلؾ في الطيارة كلك كاف المتكضئ عمى ضفة نير جار كحمى الماء مف
التمكث فنيى البكؿ في الماؿ فاالعتداء عمى البيئة نكعان مف انكاع الفساد كمف خبلؿ
تصنيؼ االسبلـ ألنكاع الفساد يتضح رؤية االسبلمية الشمكلية في تشخيص اصؿ
المشكمة كالمفسدة فكضع العبلج كالكقاية منو كقد كضع لذلؾ قكاعد كاحكاـ تيدؼ
الى الحد مف ىذه الظاىرة ما امكف فأعد كؿ فعؿ اك امتناع مف شأنو اف يؤدم الى
مفسدة اك افساد في االرض ىك امر محرـ شرعان ككجب عقابو في الدنيا كاآلخرة بؿ
تعدت ىذه المفاىيـ في مكافحة الفساد كجعمتيا فريضة كاجبة عمى الناس الى يكـ
(ُ)

سكرة الركـ :،آية ُْ.
ْٗٔ
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القيامة

(ُ )

بؿ كقد ميز االسبلـ بيف المصمحيف كجعؿ الدار اآلخرة دار جزاء ليـ

ألنيـ ال يحبكف الفساد كيقدمكف انفسيـ قرابيف لبلصبلح الذم يأمر بو اهلل سبحانو
ًً
ً
كف يعميٌكان ًفي
في االرض في قكلو تعالى ( :تًٍم ى
يف ىال يي ًر ي
يد ى
ؾ الد يار ٍاآلخ ىرةي ىن ٍج ىعمييىا لمذ ى
ً ً ً
ٍاأل ٍىر ً
يف) (ِ )كفي قبالو شدد العقكبة عمى المفسديف في
ض ىكىال فى ىسادان ىكا ٍل ىعاقىبةي ل ٍم يمتق ى
االرض كذلؾ ليقكض حركة كانتشار الفساد.
كقد سمؾ الشارع المقدس في مكافحة الفساد مسمكيف ىما(ّ):
 مسمؾ التحذير كالتكجيو كمخاطبة العقكؿ كالعكاطؼ لتكقي الفساد . كمسمؾ الردع كالعقاب لممفسديف.كاىـ مبدأيف اعتمدىما في مكافحة الفساد ىما:
تغميب المصمحة العامة لبلمة االسبلمية كدرء المفاسد إذ اكدت الشريعة عمى
اصبلح الكرع مف خبلؿ االيماف كالتقكل الذم يحمي االنساف مف الكقكع في المفاسد.
 -ضركرة االلتزاـ باالمانة التي تعد بمثابة رادعان اساسيان لمنع الفساد كاالعتداء عمى

ؤدكٍا األىم ىان ً
أىف تي ُّ
ات
ى
ً
ً
ىيعظي يكـ بًو إًف المٌوى

ً
ٍم يريك ٍـ
حقكؽ اآلخريف إذ جاء تأكيد ذلؾ في قكلو تعالى (إف المٌوى ىيأ ي
ً
ىىمًيىا كًا ىذا ىح ىك ٍمتيـ ىب ٍي ىف الن ً
اس أىف تى ٍح يك يمكٍا بًا ٍل ىع ٍد ًؿ إًف المٌوى نً ًعما
إلىى أ ٍ ى
ىكاف س ًميعان ب ً
صي انر)(ْ) ،فاهلل اعرؼ كاخبر كاكثر احاطة بالنفس البشرية كما يصمحيا
ى
ى ى
(ُ )

بحث الكقاية مف الفساد االدارم كالمالي كمكافحتو مف منظكر الفكر االسبلمي ،د .فراس

مسمـ ،مصدر سابؽ.ُُْ :،

(ِ)

سكرة القصص :،آية ّٖ.

( ّ)

بحث  -مفيكـ الفساد كانكاعو في ضكء نصكص القرآف الكريـ كالسنة المطيرة ،د .البشير

(ْ)

سكرة النساء :،آية ٖٓ.

عمي حمد ،مصدر سابؽ.

َْٕ
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فمف خبلؿ اداء االمانة كتيذيب النفس االنسانية التي عمى ادائيا تستقيـ المجتمعات
ألف اهلل يقكؿ (نً ًعما ىي ًعظي يكـ بً ًو) كىك السميع البصير كالمحيط بما يصمح البشرية.
كمف خبلؿ ىذيف المبدئيف كالنيجيف يمكف الكصكؿ الى مكافحة الفساد
االدارم كالمالي ككما يمكف مف خبلؿ ىذيف المبدئيف تمخيص العبلجات الكقائية
لمكافحة الفساد في المنظكر االسبلمي كما يأتي(ُ):
ُ -ادارة الصراع :ام الصراع مع نفس االنساف كالسيطرة فييا عمى جكانب الخير
كالشر في ىذا الصراع الداخمي كما جاء في القرآف الكريـ (إً ىذا ىمسوي الش ُّر ىج يزكع نا ىكًا ىذا

ىمسوي ا ٍل ىخ ٍي ير ىم ينكعان) (ِ ) ،اف ىذا الصراع يزكد الفرد بالقيـ كالمفاىيـ االسبلمية في
مجاؿ عممو كنبذه لقكل الشر المتمثمة بالرشاكل كالتزكير التي نيى عنيا اهلل سبحانو

كتعالى.
ِ -ادارة الذات :ام قدرة االنساف عمى خمؽ التكازف بيف رغباتو في حياتو اليكمية
بأداء عممو كاف يسعى في نبذ الشبيات كطرؽ الحراـ كالسعي نحك الحبلؿ في عممو.
ّ -ادارة التغيير :كىي حالة االنتقاؿ مف كضع يعيشو الفرد الى كضع جديد ينشده
لكي يحقؽ الفرد التغيير باالنتقاؿ.
ْ -ادارة االزمات :إذ يعد الفساد االدارم مصدر االزمات بحد ذاتو داخؿ ام
مؤسسة كلذلؾ ينبغي تككيف فريؽ عمؿ متعاكف لمقضاء عمى ىذا الفساد كاسبابو
ككذلؾ عمى كافة الركابط المصاحبة لمفساد االدارم.
(ُ)

بحث معالجة الفساد االدارم بمنظكر اسبلمي في ضكء آراء كاطركحات شييد المحراب ،جكف

العتابي ،طو حسيف عمي ،جامعة القادسية -كمية االدارة كاالقتصاد ،مؤسسة شييد المحراب

شارؾ ىذا البحث في المؤتمر الفكرم الثالث الذم عقدتو مؤسسة تراث الحكيـ  -النجؼ

االشرؼََِٖ ،ـ.

(ِ)

سكرة المعارج ،آية َِ.ُِ-
ُْٕ
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ٓ -االدارة بالمشاركة :ام اشتراؾ الجميع في ام مؤسسة عمؿ في الق اررات كافة
لرفع اداء العمؿ كاعتماد العمؿ كالق اررات الجماعية بيف المسؤكؿ كمف ىـ دكنو في
سمـ العمؿ كمف خبللو يتكلد لدل الفرد الكالء لعممو كاالبداع فيو كاشار القرآف في
ظ ا ٍل ىق ٍم ًب
نت ىفظٌان ىغمًي ى
نت لىيي ٍـ ىكلى ٍك يك ى
اآلية اآلتية الى ذلؾ المعنى (فىبً ىما ىر ٍح ىم وة ِّم ىف المٌ ًو لً ى
الىنفى ُّ
ت فىتىىكك ٍؿ
ضكٍا ًم ٍف ىح ٍكلً ى
اع ي
ؾ فى ٍ
استى ٍغ ًف ٍر لىيي ٍـ ىك ىش ًاكٍريى ٍـ ًفي األ ٍىم ًر فىًإ ىذا ىع ىزٍم ى
ؼ ىع ٍنيي ٍـ ىك ٍ
ً
ىعمىى المٌ ًو إًف المٌوى يي ًح ُّ
يف)(ُ).
ب ا ٍل يمتىىك ِّكم ى

ٔ -ادارة الجكدة :ام التحسيف المستمر في مستكل الكفاءة في العمؿ كاالداء
الكظيفي كالعبلقة بيف العامميف المبنية عمى الثقة كالمصارحة كاذا اعتمدت ام
مؤسسة عامؿ الجكدة ابتعدت عف ام نكع مف انكاع الفساد كمنيا الفساد االدارم كما
جاء في الحديث الشريؼ (اف اهلل يحب اف عمؿ احدكـ عمبلن اف يتقنو)

(ِ)

كىذا فيما

يتعمؽ بالناحية التربكية النفسية البشرية كالرقي بيا الى صالح االعماؿ كارتباطيا

بعبلقة ربانية تكجيو في العمؿ نحك االخرة اذ يتضح مما سبؽ اف الكازع الديني
خير كازع لبلنساف لسمكؾ الطريؽ المستقيـ كعدـ ارتكاب المفاسد كذلؾ مف خبلؿ
تشديد الشريعة االسبلمية عمى الفساد كاالفساد في االرض آثا انر كاحكامان يمكف
ايجازىا بما يأتي(ّ):

ُ -االثـ  :كىي عقكبة اخركية يجازم بيا مف ارتكب اثمان كمنو قكلو تعالى
(ْ)
ؽ أىثىامان)
(....ك ىمف ىي ٍف ىع ٍؿ ىذلً ى
ؾ ىي ٍم ى
ى
(ُ)
(ِ)

سكرة آؿ عمراف :،آية ُٗٓ.
جامع االحاديث ،عبد الرحمف ابي بكر جبلؿ الديف السيكطي (ت ُُٗ) ،تح د .عمي جمعة،

اف المشددة ،رقـ الحديث َُٖٖ.ِّّ/ٖ :،
باب ٌ
(ّ) بحث  ..الكقاية مف الفساد االدارم كمكافحتو مف منظكر الفكر االسبلمي ،د .فراس مسمـ،
مصدر سابؽ.ُّٓ-ُِٓ :،

(ْ)

سكرة المائدة :،آية ْٓ.

ِْٕ
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ِ -العقكبة :مف ارتكب مفسدة في االرض بقتؿ اك سرقة اك اعتداء عمى اآلخريف

عمدان يجب معاقبتو لقكلو تعالى (ك ىكتىٍبىنا ىعمى ٍي ًي ٍـ ًفييىا أىف الن ٍف ىس بًالن ٍف ً
س ىكا ٍل ىع ٍي ىف بًا ٍل ىع ٍي ًف
ى
(ُ)
ً
ىنؼ بًاأل ً
ىنؼ ىكاألي يذ ىف بًاألي يذ ًف ىكالسِّف بًالس ِّ
اص)
ىكاأل ى
ص ه
ِّف ىكا ٍل يج يرك ىح ق ى

ّ -الضماف :كاحيانان كفي بعض انكاع االفساد فأنو يجب عمى المفسد ضماف ما
افسده فقد اجمعت االمة عمى ضماف ما اتمؼ مف االمكاؿ لقكلو (صمى اهلل عميو كآلو

كسمـ) (عمى اليد ما اخذت حتى تؤديو)(ِ).
كمما يجدر االشارة اليو دكر االجيزة الرقابية في مكافحة الفساد االدارم
كالمالي متمثمة بجياز الحسبة كديكاف المظالـ كقد تـ االشارة اليو في الفصؿ الرابع.
كعمى ضكء ذلؾ يمكف القكؿ إف رؤية الفكر االسبلمي لمفساد منطمقة مف
رؤيتو الشاممة لمحياة فقد اخذت بكؿ االنكاع الفساد كحدد العبلج كالكقاية منو بشكؿ
جذرم منبثقة مف حقيقة مفادىا ارتباط ىذا العبلج بالتربية كالتركيض النفسي البشرم
كجعمت لمعقكبة بعديف ،بعدان دنيكيان كبعدان أخركيان.

(ُ)
(ِ)

سكرة الرقاف :،آية ٖٔ.

اخرجو الترمذم مف البيكع ،باب ما جاء في العادية رقـ الحديث ُِٔٔ ،كقاؿ حديث حسف

صحيح.ٓٔٔ/ّ :،

ّْٕ
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املطهب انثانث
ظاهرة انفساد االداري واملايل
سبم انىقايت منه وانعالج يف فكر االماو()
فمسفة االماـ ( )في مكافحة الفساد المالي كاالدارم تنبثؽ مف اف ام
انحراؼ اك فساد يقابمو اصبلح كدليمو قكلو ((( )كلك انيـ اذا نزلت بيـ النقـ
كزالت عنيـ النعـ فزعكا الى اهلل عز كجؿ مف نياتيـ كلـ يينكا كلـ يسرفكا الصمح اهلل
ليـ كؿ فاسد كلرد عمييـ كؿ صالح))

(ُ )

فتزكؿ النقـ كاسبابو االنحراؼ عف جادة

الصكاب كالصبلح يقابميا الرجكع الى اىؿ الصبلح كىك اهلل سبحانو فالرجكع مادة
لبلصبلح الذم يصمح بو كؿ مفسد عمى مستكل االشخاص الحقيقييف اك المعنكييف
(شركة اك مؤسسة  ،اك دكلة  ،اك مجتمع باكممو) .
كقكؿ االماـ ( ()حمكا انفسكـ بالعفاؼ كتجنبكا التبذير كاالسراؼ)

(ِ )

فالتبذير كاالسراؼ في الماؿ كغيره ىك فساد يقابمو ما يصمحو كىك العفاؼ فمؤشر
الفساد كاالنحراؼ يقابمو اصبلح كىك منيج تبناه االماـ ( )في كؿ نشاطاتو
االقتصادية كاالجتماعية كجعمو كاقعان مممكسان مف خبلؿ تطبيقاتو لعممية االصبلح مع
كالتو كما سنبيف ذلؾ في االسطر القادمة مف البحث كالداعـ كالمكجب ليذا االصبلح
ينطمؽ مف ذات االنساف في قكلو (( )مف اصمح سريرتو اصمح اهلل لو عبلنيتو
كمف عمؿ لدينو كفاه اهلل امر دنياه كمف احسف فيما بينو كبيف اهلل احسف اهلل ما بينو
كبيف الناس)

(ّ)

فمديات االصبلح تمتد لتشمؿ الفرد كسمككو كنفسو التي انطمؽ منيا

(ُ)
(ِ)

مسند االماـ عمي  ،السيد حسف القبانجي  ،مصدر سابؽ. ِٖٗ/َُ :،

غرر الحكـ كدرر الكمـ  ،عبد الكاحد االمدم  ،مصدر سابؽ . ّّٓ :،

(ّ)

نيج الببلغة لبلماـ عمي ( ، )د .صبحي الصالح  ،دار الكاتب المبناني  ،مصدر سابؽ

 ُٓٓ :،مؤسسة انصاريات  ،مصدر سابؽ . ِٔٗ :،
ْْٕ

الفصل الخامس................................................دور االمام في مواجهظ المطضالت االقتصاديظ
جج

ً
ً ً ً
ً
ِّي))
النو سبحانو بقكؿ ((إف الن ٍف ىس ألىم ىارةه بالسُّكء إال ىما ىرح ىـ ىرب ى
كاالنحراؼ عف منظكمة االصبلح خبلؼ ذلؾ التكجو في سعي االنساف في قكؿ
(ُ )

كيبرز الخمؿ

االماـ (( )ال يترؾ الناس شيئان مف امر دينيـ الستصبلح دنياىـ اال فتح اهلل
عمييـ ما ىك اضر منو)

(ِ)

.

ففي حاؿ طمب صبلح الدنيا بافساد ما يقابميا مف الديف اك االخرة يفتح باب
ال يغمؽ مف الميالؾ كالمفاسد كفي حاؿ طمب االصبلح مع كجكد االنحراؼ كالفزع
الى اهلل باتباع اكامره كاحكامو في الشريعة االسبلمية في كؿ ما مف شانو يصمح
البشرية تظير نتائجو في قكؿ االماـ (( )مف عمؿ لدينو كفاه اهلل امر دنياه.))...
فمبادرة االصبلح تنطمؽ مف االنساف بمادة االصبلح (اكامر اهلل جمت قدرتو
كاالبتعاد عف نكاىيو) كاصؿ االصبلح (اهلل جمت قدرتو) كىذه المنطمقات جمية
كاضحة في قكؿ االماـ (( )عمؿ النفس بالقنكع كاال طمبت منؾ فكؽ ما يكفييا)
(ْ)

ك(كيؼ يستطيع صبلح نفسو مف ال يقنع بالقميؿ)

(ّ)

كخبلؼ االصبلح يككف اليبلؾ

كمؤدياتيا في قكلو (( )ما ظفر مف ظفر اال ثـ بو كالغالب بالبشر مغمكب)

(ٓ)

كىذه نتيجة حتمية لمؤادة الفساد كاالنحراؼ .كتنطمؽ االستعدادات الذاتية في
التركيض كالتيذيب النفسي نحك الصبلح مف خبلؿ ثبلث امكر نفسية كجسدية
كعممية كتكضيحو في قكؿ االماـ ( )لقائؿ قاؿ بحضرتو ((استغفر اهلل  ،ثكمتؾ
امؾ  ،أتدرم ما االستغفار؟ االستغفار درجة العمييف كىك اسـ كاقع عمى ستة معاف :

(ُ)

سكرة يكسؼ  ،اية ّٓ .

(ِ)

نيج الببلغة لبلماـ عمي  ،د .صبحي الصالح  ،طُ  ،دار الكتاب المبناني  ،مصدر سابؽ

(ّ)

مسند االماـ عمي  ،السيد حسف القبانجي  ،مصدر سابؽ . َُ :،

(ٓ)

نيج الببلغة لبلماـ عمي  ،مؤسسة انصارياف  ،مصدر سابؽ . ُُٔ: ،

. ُْٖ :،
(ْ)

غرر الحكـ كدرر الكمـ  ،عبد الكاحد االمدم  ،مصدر سابؽ . ُٓٔ :،

ْٕٓ
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اكليا الندـ عمى ما مضى ،كالثاني العزـ عمى ترؾ العكد اليو ابدان كالثالث اف تؤدم
الى المخمكقيف حقكقيـ حتى تمقى اهلل اممس ليس عميؾ تبعو  ،كالرابع اف تعمد الى
كؿ فريضة عميؾ ضيعتيا فتؤدم حقيا كالخامس اف تعمد الى المحـ الذم ينبت عمى
السحت فتذيبو باالحزاف حتى تمصؽ الجمد بالعظـ  ،كينشا بينيما لحـ جديد كالسادس
اف تذيؽ الجسـ الـ الطاعة كما اذقتو حبلكة المعصية فعند ذلؾ تقكؿ (استغفر
اهلل)(ُ).
كاما االستعدادات النفسية فمتجمية في ((الندـ عمى ما مضى)) اك ((العزـ
عمى ترؾ العكد اليو)) كاما العممية فتتجمى في اف تؤدم الى المخمكقيف حتى تمقى اهلل
اممس ليس عميؾ تبعو)) ك((كاف تعمد الى كؿ فريضة ضيعتيا فتؤدم حقيا))
كاالستعدادات الجسدية فتتمثؿ في ((اف تعمد الى المحـ الذم ينبت عمى السحت
فتذيبو باالحزاف حتى تمصؽ الجمد بالعظـ كينشا بينيما لحـ جديد)) ك((اف تذيؽ
الجسـ الـ الطاعة كما اذقتو حبلكة المعصية)) كيمكف تكضيح ذلؾ بمخطط فمسفة
االماـ ( )بإف كؿ فساد يقابمو اصبلح كأف أساس األصبلح ينطمؽ مف ذات
األنساف.

الندم على ما مضى

العزم على ترك العودة الٌه ابدا

االستغفار

أن تؤدي للمخلوقٌن حقوقهم

استغفر اهلل

تعمد إلى كل فرٌضة ضٌعتها فتؤدي حقها

أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذٌبه باألحزان حتى
تلصق الجلد بالعظم

تذٌق الجسم الم الطاعة كما اذقته ألم المعصٌة

(ُ)نيج الببلغة لبلماـ عمي  ،مؤسسة انصارياف  ،مصدر سابؽ. ِٖٔ :،
ْٕٔ

مخطط ٌوضح فلسفة
االمام فً أن كل فساد
ٌقابله اصالح

الفصل الخامس................................................دور االمام في مواجهظ المطضالت االقتصاديظ
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كيؤكد ذلؾ قكؿ االماـ ( )في ((مف لـ يصمح خبلئقو ،لـ ينفع الناس تأديبو))

(ُ)

ام اف منطمؽ االصبلح عند االماـ( )مف نفس االنساف كىذه الحقيقة تتجمى في
قكؿ ((( )اذا زلمت فارجع كاذا ندمت فاقمع كاذا منعت فاحمؿ كمف سمؾ
المعركؼ يكف ربحو الحمد)) كفمسفة االماـ ( )في معالجة الفساد المالي كاالدارم
تسرم عمى الكالة كعمى العماؿ كعمى جميع االفراد كالمؤسسات فقد كضع اسس
لمعالجة الفساد االدارم كالمالي في الدكلة يبدا بما ياتي:
ُ -إف يككف لممجتمع قدكة صالحة يقتدل بيا الكالة كاالفراد كالعماؿ كىذا ما نراه
كاضحان في كتاب االماـ لعاممو عمى البصرة كىك يكبخو النو استجاب لكليمة ليس
لمفقراء فييا حضكر في كبلـ طكيؿ منو (( ..اال كاف لكؿ مامكـ امامان يقتدم بو
كيستضئ بنكر عممو اال كاف امامكـ قد اكتفى مف دنياه بطمرية ((الثكب الخمؽ
البالي)) كمف طعمو (ام ما يطعمو كيفطر عميو) بقرصية (ام رغيؼ خبز) اال كانكـ
ال تقدركف عمى ذلؾ كلكف اعينكني بكرع كاجتياد كعفة كسداد (ام الصكاب
كاالحتراز مف الخطأ) فك اهلل ما كنزت مف دنياكـ تب انر ((الذىب كالفضة كال ادخرت
مف غنائميا كف انر (الماؿ) كال اعددت لبالي ثكبي طم انر كال حزت مف ارضيا شب انر كال
اخذت منو اال كقكت اتات دبرة (ىي عقر ظيرىا فقؿ اكميا) كليي في عيني أكىى
كاىكف مف عفصة مقرة (ام مرة) الى  ...ككانت في ايدينا فدؾ مف كؿ ما اظمتو
السماء  ...كما اصنع بفدؾ كغير فدؾ  ..الى اخر الكبلـ))

(ِ)

.

كمضمكف قكؿ االماـ ( )فيو عرض لممكية كجكاب لمحكاـ كالكالة عف
سؤاؿ (مف ايف لؾ ىذا ؟) كىك نكع مف الشفافية كيؼ اف االماـ ( )كىك رئيس
الدكلة االسبلمية يعرض ممكيتو كيكاشفو عاممو عمييا كىك اقؿ منو منصبان اداريان
(ُ )

شرح نيج الببلغة  ،البف ابي الحديد  ،ط مؤسسة االعممي  ،مصدر سابؽ  ،مجُ ،

. ِْٕ/ََُِ:
(ِ)

نيج الببلغة لبلماـ عمي ػ مؤسسة انصاريات  ،مصدر سابؽ . ْٖٕ-ْٖٔ ،
ْٕٕ
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مؤش انر بذلؾ الى ضركرة اف يككف راس االصبلح مبني مف الكالة كالقادة كعمى
المكاشفة كالشفافية  .الف االئمة قكاـ اهلل عمى خمقو كعرفاؤه عمى عباده كال يدخؿ
الجنة اال مف عرفيـ كعرفكه كال يدخؿ النار اال مف انكرىـ كانكركه))

(ُ)

فضركرة اف

يككف رئيس الدكلة قدكة لممجتمع كلكالتو فبصبلحو يصمح الكالة كالقادة كالمجتمع افراد
كمؤسسات.
ِ -اف يككف القائد القدكة مشاركان شعبو باالميـ كاحزانيـ كافراحيـ ليتحقؽ معنى
القدكة الصالحة لمتاثير فييـ كمنو قكلو ((( )أاقنع اف يقاؿ عني امير المؤمنيف ،
(ِ)

كال اشاركيـ في مكاره الدىر اك اككف اسكة ليـ في جشكمو (خشكنة) العيش

.

ّ -اختيار القادة االكفاء كالكالة النزيييف كىذا ما نممسو في قكلو لمالؾ االشتر في
عيده اليو ((ثـ اختر لمحكـ بيف الناس افضؿ رعيتؾ في نفسؾ  ،ممف ال تضيؽ بيـ
االمكر كال تمحكو الخصكـ كال يتمادل في الزلة كال يحصر مف الفئ الى الحؽ اذا
عرفو كال تشرؼ نفسو عمى طمع كال يكتفي بادنى فيـ دكف اقصاه كاكقفيـ في
الشبيات كاخذىـ بالحجج كاقميـ تبرم نا (الممؿ كالضجر) بمراجعة الخصـ كاصبرىـ
عمى تكشؼ االمكر احرميـ عند اتضاح الحكـ ممف يزدىيو اطراء كال يستميمو اغراء
كاكلئؾ قميؿ))

(ّ)

.

كىنا يحكـ االماـ ( )بضركرة منع الفساد كالحيمكلة دكف ظيكره في
المجتمع يتحقؽ مف خبلؿ مكاصفات معينة باختبار الكالة كالعماؿ لمنع الفساد
االدارم كالمالي كالقضائي .
ْ -إف يقكـ الكالي اك مف يتكلى الحكـ بتقكيـ نفسو قبؿ االخريف لتككف اكامره
كنكاىيو مؤثرة كىك مضمكف قكؿ االماـ ((( )ينبغي لمف كلي امر قكـ اف يبدا
(ُ)

المصدر السابؽ نفسو  ،خطبة . ِْٓ : ، ُِٓ ،

(ّ)

نيج الببلغة لبلماـ عمي  ،مؤسسة انصارياف  ،مصدر سابؽ . َٓٗ-َٖٓ ،

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو . ْٖٖ : ،

ْٖٕ

الفصل الخامس................................................دور االمام في مواجهظ المطضالت االقتصاديظ
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بتقكيـ نفسو قبؿ اف يشرع بتقكيـ رعيتو كاال كاف بمنزلة مف راـ استقامة ظؿ العكد
قبؿ اف يستقيـ ذلؾ العكد))

(ُ )

فضرب مثؿ استقامة ظؿ العكد كاستمالة ذلؾ دليؿ

عمى استمالة استقامة المجتمع مالـ يككف قائدىـ قكيـ االخبلؽ ممتنع عف الفساد .
ٓ -يشترط االماـ ( )في الكالي اف ال يصدر حكمان في حالة الغضب كال كيؤخر
مكافاة المحسف منيـ كاف تصدر ق ارراتو بحكمو كتأني لما لتمؾ االمكر مف تاثير في
الحيمكلة دكف كقكع الفساد االدارم كالمالي كيمكف نممس ذلؾ كاضح نا في قكلو ()
((ينبغي لمكالي اف يعمؿ بخصاؿ ثبلث :تاخير العقكبة منو في سمطاف الغضب ،
كاالن اة فيما يرتئيو مف رام كتعجيؿ مكافاة المحسف باالحساف فاف تاخير العقكبة
امكاف العف ك كفي تعجيؿ المكافاة باالحساف طاعة الرعية كفي االناة انفساح الرام
كحمد العاقبة ككضكح الصكاب))

(ِ)

كمعنى ذلؾ تطبيؽ العدالة الف فييا قكاـ الرعية

كالببلد .
ٔ -عدـ طكؿ احتجاب الكالي عف رعيتو الف ذلؾ يؤدم الى جيؿ الكالي بحاؿ
كامكر كاليتو كالىمية كخطكرة احتجاب الكالة كمؤدياتيا في فساد الكالية نراه ياخذ
مساحة كبيرة مف النصح لمالؾ االشتر في عيده لو في ((كأما بعد فبل تطكلف
احتجاجؾ عف رعيتؾ  ،فاف احتجاب الكالة عف الرعية شعبة مف الضيؽ كقمة عمـ
باالمكر كاالحتجاب منيـ يقطع عنيـ عمـ ما احتجبكا دكنو فيصغر عندىـ الكبير
كيعظـ الصغير كيقبح الحسف كيحسف القبيح كيشاب الحؽ بالباطؿ كانما الكالي بشر
ال يعرؼ ما تكارل عنو الناس بو مف االمكر كليست عمى الحؽ سمات (عبلمات)
تعرؼ بيا ضركب الصدؽ مف الكذب كانما انت احد رجميف اما رجؿ سخت نفسؾ
بالبذؿ في الحؽ ففيـ احتجابؾ مف كاجب حؽ تعطيو اك فعؿ كريـ تسديو مبتمى
(ُ )

شرح نيج الببلغة  ،البف ابي الحديد  ،ط مؤسسة االعممي  ،مصدر سابؽ  ،مجَُ ،

َِ. ِّْ/

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو .
ْٕٗ
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بالمنع فما اسرع كؼ الناس عف مسألتؾ اذا ايسكا مف بذلؾ مع اف كثرة حاجات
الناس اليؾ مما ال مؤكنة فيو عميؾ مف شكاة مظممة اك طمب انصاؼ في
معاممة))..

(ُ)

كىك بيذا يككف عمى اطبلع كامؿ ككاع بما يحدث في كاليتو فكـ مف

الحكاشي ممف منعكا كصكؿ كجكد الفساد كغيره مف االنحرافات في الببلد الى
رؤسائيـ البتعاد الرؤساء عف الشعب فالجمكس حافز لبلخريف اف يكصمكا المعمكمة
اليو كرادع لممفسديف خكؼ انكشاؼ امرىـ كلذا نراه يمنع بطانة الكالة في ايصاؿ حؿ
الشكاكم عف طريقيـ الف فييـ مف يتعمد المماطمة كيستاثر ذلؾ لنفسو لغرض
الحصكؿ عمى الرشاكم كيؤكد اف يككف حميا بيده شخصيان مف خبلؿ ((ثـ اف لمكالي
خاصة كبطانة فييـ استئثار كتطاكؿ كقمة انصاؼ في معاممة فأحسـ مادة (مؤكنة)
اكلئؾ يقطع اسباب تمؾ االحكاؿ))

(ِ)

ام قطع مادة شركرىـ عف الناس كانما يككف

باالخذ عمى ايدييـ كمنعيـ مف التصرؼ في شؤكف العامة .
ٕ -ضركرة مناقشة كمدارسة العمماء كالحكماء في انتظاـ الحكـ كىك ما جاء بو مف
كصيتو لمالؾ االشتر في دستكره قائبلن ((( )كاكثر مف مدارسة العمماء كمناقشة
الحكماء في تثبيت ما صمح عميو مف امر ببلدؾ كاقامة ما استقاـ الناس بو
قبمؾ))(ّ).
كطبيعي انو لك اتخذ رجاؿ الحكـ القكانيف االليية محك انر ليـ كتشاكركا مع
العمماء كالحكماء فمف يؤكؿ امر الببلد كالعباد الى انحراؼ

(ْ)

كاستقامة الناس يككف

بتكامؿ عمؿ السمطات التنفيذية كالتشريعية كالقضائية ،كىك معنى قكلو ()
مدارسة العمماء كمناقشة الحكماء ،الف الحكيـ غير العمماء فالحكيـ ىك العالـ
(ُ)

نيج الببلغة لبلماـ عمي  ،مؤسسة انصارياف  ،مصدر سابؽ . ُٕٓ-ُٓٔ : ،

(ّ)

المصدر السابؽ نفسو . ُٖٓ :،

(ِ)المصدر السابؽ نفسو . ُٕٓ: ،
(ْ)

دركس في نيج الببلغة  ،الشيخ محمد تقي زىير  ،مصدر سابؽ . ُْٕ ،
َْٖ
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كصاحب الحكمة الحكيـ ىك المتقف لؤلمكر

(ُ)

كمنو ضركرة استقامة الببلد مف خبلؿ

ابعادىا عف انحراؼ الفساد االدارم كالمالي ،كيعد راس الماؿ العممي كالمعرفي
كاالستشارم ضمف اصكؿ مكازنات الدكؿ كالمؤسسات كبو قياـ الدكؿ كالمؤسسات
كاستدامة الحضارات مرىكف بنتاجاتو كانتاجاتو

(ِ )

كيؤكد في مناسبة اخرل عمى

ضركرة التزاـ الشريعة كالسنف كرفض البدع مف خبلؿ مدارسة العمماء باحكاـ الشريعة
كمنو قكلو((( )فاعمـ اف افضؿ عباد اهلل عند اهلل اماـ عادؿ  ،ىدم كىدل فاقاـ
سنة معمكمة كامات بدعة مجيكلة كاف السنف كثيرة ليا اعبلـ))

(ّ)

.

ٖ -ضركرة اف يككف القائد اك رئيس الببلد قكيان عالمان ذك خبرة كاختصاص لمحاربة
الفساد كىذا ما نبلحظو في قكلو ((( )اييا الناس اف احؽ الناس بيذا االمر
اقكاىـ عميو كاعمميـ بامر اهلل فيو فاف شغب (تيييج الفساد)  ،شاغب استعتب فاف
أدعى ما ليس لو كاخر منع الذم
ابى قكتؿ كلعمرم  ...ال كاني اقاتؿ رجميف  :رجبلن ٌ
عميو))

(ْ)

.

كالكبلـ ال يحتاج الى تكضيح في قكؿ االماـ ()حيث يعزز ابعاد الببلد
عف الفساد بقكلو (فاف شغب شاغب) ام فسد في الببلد بكؿ ما يعنيو الفساد مف
احداث فكضى في الببلد اك فسادان اداريان اك ماليان في اركانيا الذم يؤدم الى فكضى
عارمة ال يحكميا كيمنع فسادىا سكل حاكـ شجاع يمتاز بقكة الشخصية كبالعمـ الذم
يداكم ىذا الفساد .كعممية مكافحة ىذا الفساد في رام االماـ عمي ( )اف يكجو

(ُ)

مختار الصحاح  ،الشيخ االماـ محمد بف ابي بكر بف عبد القادر الرازم  ،مصدر سابؽ ،

. ُُٕ:
(ِ )

ىندسة كاعادة ىندسة المجتمع بيف نيج الببلغة كالفكر المعاصر  ،ىاشـ حسف ناصر

المحنؾ  ،مصدر سابؽ . ٕٓ: ،
(ّ)
(ْ)

نيج الببلغة لبلماـ عمي  ،مؤسسة انصارياف  ،مصدر سابؽ . ِٔٗ/ُْٔ ،

المصدر السابؽ نفسو  ،خطبة ُّٕ ؛ ِٖٔ .

ُْٖ
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المخطئ كيكضح لو فساده كيذكره بضرر ما فعؿ فاف ابى اال الفساد قكتؿ كعكقب
حتى يمنع الببلد مف شره .
ٗ -اعتماد القراف نيج نا كدستك انر في معالجة الفساد االدارم كالمالي كىذا المبدا
كاالساس الذم اعتمده االماـ( )في كؿ نشاطاتو االقتصادية كبياف ذلؾ يبدك
كاضحان في قكلو ((( )كاعممكا اف القراف ىك الناصح الذم ال يغش كاليادم الذم
ال يضؿ كالمحدث الذم ال يكذب كما جالس القرآف احد اال قاـ عنو بزيادة اك
نقصاف :زيادة في ىدل اك نقصاف مف عمى كاعممكا انو ليس عمى احد بعد القرآف
مف فاقة (فقر كحاجة الى ىا ود سكاه)) كال الحد قبؿ القرآف مف غنى فاستشفكه مف
أدكائكـ الكائكـ الشدة) فاف فيو شفاء مف اكبر الداء كىك الكفر كالنفاؽ كالغي
كالظبلؿ .فأسالكا اهلل بو كتكجيكا اليو بو كال تسالكا بو خمقو كانو ما تكجو العباد الى
اهلل تعالى مثمو  ...اال اف كؿ حديث حادث مبتمى في حرثو كعاقبة عممو غير حرفة
القرآف فككنكا مف حرثتو كاتباعو كاستدلكه عمى ربكـ كاستنصحكه عمى انفسكـ كاتيمكا
عميو ارائكـ كاستغشكا فيو اىكاءكـ))

(ُ)

فيقدـ االماـ( )القرآف كحؿ لكؿ االزمات

النفسية كاالجتماعية كاالقتصادية كمف ضمنيا ظاىرة الفساد االدارم كالمالي باف
يتخذ دستك انر كمنيجان تحؿ بو اكبر المعضبلت االقتصادية حيث اثبتت االنظمة
االقتصادية فشميا مف خبلؿ التجربة عمى ارض الكاقع كاصبحت تنادم باالسبلـ
كاحكامو القرآف حبلن بديبلن يخمصيا مف ازماتيا كتراجع انظمتيا الى القرآف كقد سبؽ
االماـ ( )كؿ تمؾ االنظمة االقتصادية كالكضعية باالشارة الى ابتبلئيا بمبادئيا
كاسسيا التي كضعتيا اال القرآف النو مف لدف حكيـ خبير بما يصمح العباد فانو
يصمح كنيج اصبلحي لكؿ زماف كلكؿ المجتمعات ام كاف نكعيا كىك مضمكف قكلو
((( )اال اف كؿ حارث مبتمى في حرثو كعاقبة عممو غير ىح ىرثو القرآف)) ففيو
(ُ)

نيج الببلغة لبلماـ عمي  ،مؤسسة انصارياف  ،مصدر سابؽ . ِِٗ-ُِٗ : ،
ِْٖ
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منظكمة مف االصبلح كراس ماؿ الفكر العممي كالمعرفي في قكلو()
((كاستنصحكه عمى انفسكـ كاتيمكا اراءكـ)) الف صبلحيا كتقكيـ كامتداد االراء
السميمة التككف اال مف خبلؿ العرض عميو ((كاستغشكا فيو اىكاءكـ)) .
كىناؾ امكر اخرل قاـ االماـ ()بتطبيقيا لمحاربة الفساد كىك ما نممسو
بشكؿ كاضح في كتبو لكالتو بمتابعة حساباتيـ المالية كسمككيـ في التصرؼ باالمكاؿ
كالتصرؼ مع الرعية كنيج الببلغة يزخر بيذه الكتب كقد تـ االشارة الييا مسبقان .
كالبحث ال يسعو ذكر تمؾ الكتب فيراجع بعضيا في تمؾ المباحث كال باس
مف ذكر بعضيا مف باب تطبيؽ اصكؿ البحث العممي في االشارة الييا منيا .
(بمغني أنؾ جردت االرض كاخذت ما تحت قدميؾ كاكمت ما تحت يديؾ فارفع الى
حسابؾ)) .
((كاياؾ كاالستئثار بما الناس فيو اسكة . ))...
((اتامركنني اف اطمب النصر بالجكر فيما كليت عميو ))...
((كاهلل لك كجدتو قد تزكج بو النساء كممؾ بو االماء لرددتو فاف في العدؿ

سعة كمف ضاؽ عميو العدؿ فالجكر عميو (أضيؽ) كمما يجدر االشارة اليو ايضان اف

مسؤكلية محاربة الفساد في نظر االماـ ( )ال تنحصر بعمؿ الكالي اك رئيس
الدكلة فحسب بؿ انو يشير اف محاربة الفساد تكمف في التكامؿ كالتماسؾ االجتماعي

ما بيف طبقات المجتمع التي تـ االشارة الييا مسبقان في قكلو ((( )كاعمـ اف

الرعية طبقات ال يصمح بعضيا اال ببعض كال غنى ببعضيا عف بعض)) فباالضافة

الى مسؤكلية تمؾ الطبقات ىي محاربة الفساد كيؤكد االماـ ( )عمى ضركرة

استقبلؿ القضاء في قكلو (كمنيـ قضاة العدؿ  )...كقكلو ((ثـ القكاـ ليذيف الصنفيف

اال بالصنؼ الثالث مف القضاة كالعماؿ كالكتاب لما يحكمكف مف المعاقد (العقكد في

البيع كالشراء كما شابيف مما ىك شاف القضاة) كيؤمنكف عميو مف خكاص االمكر

كعكاميا.
(ُ)

(ُ)

نيج الببلغة لبلماـ عمي  ،مؤسسة انصارياف  ،مصدر سابؽ . َٓٔ-َٓٓ : ،
ّْٖ
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فاستقبلؿ السمطة القضائية مف االسس الميمة التي يستند الييا النظاـ كالذم

اقرتو غالبية التشريعات المعاصرة كيقصد بو اف لكؿ مف السمطات الثبلثة التشريعية

كالتنفيذية كظيفة تختمؼ عف االخرل كال يجكز التداخؿ بيف ىذه الكظائؼ كاال

فالتكازف المنظـ لممجتمع سكؼ يختؿ

(ُ )

كاالماـ ( )اكؿ مف نادل باستقبلؿ

القضاء مف خبلؿ ممارساتو القضائية عند تأمينو االمف الكظيفي كاالقتصادم لمقضاة

فاكسبيـ حصانة عدـ عقابة السمطة التنفيذية ليـ كىذا مضمكف قكؿ االماـ( )في

عيده لمالؾ االشتر ((كافسح لو في البذؿ اكسع في العطاء ما يكفيو)) ما يزيؿ عمتو

كتقؿ معو حاجتو الى الناس ،كاعطو مف المنزلة لديؾ ما ال يطمع فيو غيرؾ مف
(ِ)

خاصتؾ ليامف بذلؾ اغتياؿ الرجاؿ لو عندؾ فانظر في ذلؾ نظر بميغان))...

.

فعممية التكامؿ بيف السمطات القضائية كالتنفيذية كالتشريعية كما بيف سياسة

االماـ التنمكية مع تكامؿ التكزيع  .كالدكر الرقابي الذم مارسو كفيمة باف تحكؿ دكف

انتشار ظاىرة الفساد االدارم كالمالي كعمى ضكء

ما

تـ

عرضو

يتضح

اف

االماـ( )جعؿ مقدمات لمنع اك لمكقاية مف حمكؿ ظاىرة الفساد االدارم كالمالي
كىي السياسة التنمكية كاالقتصادية كسياسة التكزيع كالعدالة االجتماعية كمراقبة الكالة

كاسباغ العطاء عمى مف يتكلى منصب الحكـ كالقضاء كمكافاة المحسف كعقكبة
المسئ مف شانيا اف تقكض الفساد كتمنعو كمما نراه تأكيد االماـ ( )عمى اف
عممية القضاء عمى الفساد االدارم كالمالي قضية مجتمع بأكممو ىك مسؤكلية شمكلية

تبدا مف االفراد العادييف كتنتيي بالكالة كالعماؿ كضمف اسس االصبلح التي انتيجتيا
فيي ليست عممية انتقامية انما ىي اصبلح في قباؿ انحراؼ بدعامة اخبلقية اساسيا

التقكل كمخافة اهلل سبحانو كتعالى .

(ُ) بحث  :تامبلت قانكنية في رسالة القضاء لبلماـ عمي  ،د .عباس زبكف  ،نشر البحث عمى
مكقع جامعة اىؿ البيت – كرببلء المقدسة  ،ببل تاريخ .

(ِ)نيج الببلغة لبلماـ عمي  ،مؤسسة انصارياف  ،مصدر سابؽ .َٓٗ: ،
ْْٖ
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املبحث انثانث
االزمت االقتصاديت واملانيت واملعاجلاث يف فكر االماو ()
في ضكء المعطيات الطبيعية لخمؽ االنساف كفؽ المنظكر االسبلمي لقد
سخر اهلل سبحانو ليذا االنساف كؿ مقكمات الحياة كاعطاه المدارؾ الفعمية لبلستخداـ
االمثؿ لممكارد الطبيعية.
كحيث اف المشكمة االقتصادية كاالزمة المالية تمثؿ االساس كالمبنى العاـ
لعمـ االقتصاد الكضعي كمقتضيات المنطؽ الطبيعي تقتضي كضع الحمكؿ
كالمعالجات لممشكمة االقتصادية كاالزمات المالية اذا احدثت.
منا اف كضع المسارات الصحيحة ألقتصاد ببل ازمات مالية اك
كايمانان ٌ

مشكبلت اك ككارث اقتصادية يمكف استنباطيا مف اقكاؿ كمكاعظ كتطبيقات
االماـ( )في عصره كمعالجاتو لتمؾ االزمات االقتصادية في عيده مما يمكف
احاطة تمؾ المعطيات في ثبلثة مطالب ىي:
المطمب االول :مفهوم االزمة االقتصادية والمالية ومعالجتها في الفكر االقتصادي
الوضعي.
المطمب الثاني :مفهوم االزمة االقتصادية والمالية في الفكر االقتصادي االسالمي.
المطمب الثالث :فمسفة االزمة االقتصادية والمالية وسبل معالجتها في فكر
االمام(.)

ْٖٓ
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املطهب االول
مفهىو االزمت االقتصاديت واملانيت ومعاجلتها يف انفكر االقتصادي انىضعي
يختمط مفيكـ االزمة بغيره مف المفاىيـ المرتبطة بو كمرد ذلؾ يعكد الى
تداخؿ بعض المفاىيـ (الكارثة ،المشكمة ،الصراع ،النزاع )...،مع مفيكـ االزمة نظ انر
لمتقارب الشديد إذ تشترؾ جميعيا في صفة اساسية كىي الحاجة الى المكاجية كالى
االدارة(ُ).
كلتكضيح المعنى ال بد مف معرفة االزمة في لغة العرب لكي يتسنى لنا
تكضيح المعنى اصطبلحان.
ب
ض ىر ى
ازـ عف الشيء :امسؾ عنو كبابو ى
فأالزمة لغة :تعني الشدة كالقحط ،ك ٌ

(ِ)
ازـ العاـ:
ازـ ازـ أزكما كاالزمة ،ك ٌ
كالمأزـ :المضيؽ ككؿ طريؽ ضيؽ بيف جبميف ك ى
أشتد قحط الدىر عميو كتأزـ القكـ أصابتيـ أزمة تألمكا ألزمة الزماف كاالزـ :

االمتناع عما يضر ،كازـ ،ك ٍازـ ،كازمات :الشدة كالضيؽ ،نقكؿ ازمة اقتصادية كازمة

سياسية(ّ).

(ُ)

االزمة المالية العالمية كمستقبؿ اقتصاديات الحياة ،د .سالـ محمد عبكد ،دار الدكتكر ،طُ

(ِ)

مختار الصحاح ،عنيت بيذه الطبعة سميرة خمؽ المكلى ،دُ المركز العربي لمثقافة كالعمكـ،

(ّ)

المنجد في المغة كاالعبلـ ،ط دار الشركؽ ،مصدر سابؽ.َُ :،

(ُِّْىػ.َُ :،)َُُِ -
مصدر سابؽ.ُُ-َُ :،

ْٖٔ
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كاالزمة في االصطبلح تعبر عف حدث مفاجئ غير متكقع مما يؤدم الى صعكبة
التعامؿ معو ثـ البحث عف كسائؿ كطرؽ ألدارة المكقؼ لمتقميؿ مف آثاره كنتائجو
السمبية(ُ).
فالمشكمة تختمؼ عف االزمة اف االكلى تككف ىي السبب في حدكث االزمة
كعندما تستفحؿ المشكمة فأنيا تؤدم الى ازمة كبعد ذلؾ فأف استمرار االزمة لفترة
اطكؿ مف البلزـ قد يمثؿ مشكمة في حد ذاتو(ِ).
اذف فالمشكمة االقتصادية الكبرل في نظر االقتصادييف ىي عدـ القدرة عمى
اشباع جميع الرغبات كالحاجات البشرية بسبب ندرة المكارد االقتصادية

(ّ )

كبعبارة

اخرل فأف االحتياجات البشرية ال تتناىى كالمكارد محددة(ْ).
كتختمؼ النظرة لممشكمة االقتصادية مف كجكد مكارد محددة نسبيان في مكاجية
حاجات متعددة كمتزايدة كفقان لممذىب الكضعي ،فالنظاـ الرأسمالي ينظر لمندرة
النسبية في المكارد بما سماه (شح الطبيعة) عمى انو جكىر المشكمة االقتصادية
كصكر االنساف عمى انو في صراع مع الطبيعة مف اجؿ البقاء

(ٓ )

كىذا االساس

يشكؿ حجر الزاكية في االقتصاد السياسي الرأسمالي ،فالراسمالية ترل اف المشكمة
االقتصادية االساسية ىي قمة مكارد الطبيعة نسبيان لمحدكدية الطبيعة فاالرض التكبر

(ُ)

االزمة المالية كمستقبؿ اقتصاديات الحياة ،د .سالـ محمد عبكد ،مصدر سابؽَُ:،

(ّ)

المدخؿ الى االقتصاد االسبلمي،د .عمي محي الديف القره داغي ،مصدر سابؽ.ِٓ:،

(ٓ)

دراسات في االقتصاد االسبلمي ،د .اشرؼ محمكد ركاية ،مصدر سابؽ.َِ :،

(ِ)

(ْ)

المصدر السابؽ نفسو.َُ :،
المصدر السابؽ نفسو.

ْٕٖ
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كثركاتيا ال تزداد مع اف الحجات الحياتية تنمك باطراد كىذا يؤدم الى التزاحـ بيف
االفراد عمى اشباع حاجاتيـ فتنشأ المشكمة االقتصادية.

(ُ)

كأما الماركسية فترل أف التناقض بيف شكؿ االنتاج كعبلقات التكزيع  ،فإذا تـ
الكفاؽ بينيما ساد االستقرار ميما كانت نكعية النظاـ االجتماعي الناتج عف
تكافقيا.

(ِ)

فمشكمة الندرة النسبية تعني عدـ كفاية السمع كالخدمات لمحاجات المتجددة
لبلنساف ،كىي المشكمة االقتصادية الكبرل التي تكاجو مجتمعاتيـ (ّ ) .كاالقتصاد
الرأسمالي يرل اف لبلنساف حاجات تتطمب االشباع فبل بد مف كسائؿ ألشباعيا كىذه
الحاجات ال تككف اال حاجات مادية بحتو ،ألنيا اما حاجة محسكسة مممكسة لمناس
كحاجة االنساف الى الغذاء ك الكساء كاما حاجة محسكسة لمناس كلكنيا غير مممكسة
ليـ كحاجة االنساف الى خدمات الطبيب كالمعمـ ،اما الحاجات المعنكية كالفخر
كالحاجات الركحية كالتقديس فأنيا غير معترؼ بكجكدىا اقتصاديان مف كجية الفكر
الرأسمالي اما السمع كالخدمات كالتي تعد كسائؿ االشباع في االقتصاد الرأسمالي فإف
السمع بمفيكميـ ىي كسائؿ لمحاجات المحسكسة المممكسة كالخدمات ىي كسائؿ
لمحاجات المحسكسة غير المممكسة كالناحية التي تشبع في السمع كالخدمات ىي
المنفعة التي فييا كىذه المنفعة اذا تكفرت في الشيء جعمتو صالحان ألشباع حاجة
كمف حيث اف الحاجة معناىا اقتصاديان الرغبة فأف الشيء النافع اقتصاديان ،ىك كؿ

(ُ )

االقتصاد مناىج في دركس الشيخ محمد عمي الشخيرم ،الدرس الخامس كالعشركف ،دار

الثقميف -بيركت ،طُ(ُُْٓقُْٗٗ-ـ) .ِِٕ :،
(ِ)
(ّ)

المصدر السابؽ نفسو.

اقتصادنا مفاىيـ اسبلمية مستنيرة ،د .محمكد الخالدم ،مصدر سابؽ.ِٖ :،
ْٖٖ
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(ُ )

ما يرغب فيو سكاء ضركريان كاف اك غير ضركرم  ،كىذا يعني عند االقتصادم
الرأسمالي الميـ في اشباع الحاجة مف يرغب بيا كاف كاف نافعان لبعض الناس
كمضر لمبعض اآلخر كىك يعني ايضان اف بعض الحاجات كالخمر كالحشيش
كخدمات الراقصات كاالفبلـ الجنسية االباحية كما شابو لو قيمة اقتصادية في نظرىـ
ألنيا تشبع رغبات بعض افراد المجتمع بغض النظر عف ام اعتبارات اخرل كفي
الحقيقة ىذا ىك اساس المشكمة االقتصادية ىي الندرة النسبية ككف بعض الحاجات
مشبعة بالنسبة لبعض االشخاص جزئيان اك غير مشبعة مطمقان كنتيجة ذلؾ اف
االقتصاد الرأسمالي ال ييتـ بما يجب عميو المجتمع بؿ ييتـ بالمادة االقتصادية مف
حيث ككنيا تشبع حاجة ليذا كانت ميمة االقتصادم ىي تكفير السمع كالخدمات
التي تشبع حاجة ألم انساف(ِ).
عد جكىر المشكمة االقتصادية في التناقض بيف شكؿ
اما في النظاـ االشتراكي فقد ٌ
االنتاج الجماعي كعبلقات التكزيع الفردية فماركس يرل اف النظاـ الرأسمالي يتعرض
لممشاكؿ االقتصادية نتيجة لمشكؿ الجماعي لبلنتاج حيث اف الجميع يعممكف
كينتجكف بينما عبلقات التكزيع فردية (ّ ) ،فأذا ساد التكافؽ بيف شكؿ االنتاج كتمؾ
العبلقات فأف ذلؾ سيؤدم الى سيادة االستقرار في الحياة االقتصادية(ْ) ،كالمشكمة
االقتصادية ستمر طالما اف المجتمعات االنسانية لـ تصؿ الى مرحمة الشيكعية فأذا

(ُ)اقتصادنا مفاىيـ اسبلمية مستنيرة ،د .محمكد الخالدم ،مصدر سابؽ.
(ِ)

دراسات في االقتصاد االسبلمي ،د .اشرؼ محمكد ركاية ،مصدر سابؽ.َِ : ،

(ْ)

السياسة في اطار النظاـ االسبلمي ،د .منذر قحؼ ،مصدر سابؽ.ِْ :،

(ّ)

المصدر السابؽ نفسو.ُِ :،

ْٖٗ
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كصمت ىذه المرحمة فأف االنتاج يصبح كفي انر كيتمكف عندىا افراد المجتمع مف
الحصكؿ عمى كامؿ احتياجاتيـ(ُ).
كالبعض انو ال تكجد مشكمة اقتصادية اصبلن كلكف الكاقع يكشؼ عكس ذلؾ
فالندرة في المكارد االقتصادية ليست مطمقة كانما ىي ندرة نسبية ام بالنسبة
لبلحتياجات البشرية كىذه حقيقة كاقعية فالمشكمة قد تكاجو الفرد اك االسرة اك
المجتمع اك الدكلة نتيجة لتزايد الحاجات بالنسبة لمفرد اك االسرة اك المجتمع اك
الدكلة(ِ).
كمعنى ذلؾ اف ندرة المكارد مكازنة بالحاجة الييا ىي السبب الرئيسي كراء
(ّ)

المشكمة االقتصادية

بينما تشير االدبيات االقتصادية الى الجدؿ الدائر حكؿ القاء

ظبلؿ المسؤكلية عمى النظاـ الرأسمالي كىناؾ مف يرفض النظاـ الرأسمالي برمتو
فكفقان لنظرية مينسكي ) (Minsks theoryفأف القطاع المالي في االقتصاد
الرأسمالي يتسـ باليشاشة كتختمؼ درجة ىشاشة القطاع المالي بأختبلؼ المرحمة
التي يمر بيا االقتصاد مف مراحؿ الدكرات االقتصادية كمف ثـ تزداد خطكرة حدكث
ازمة في ذلؾ القطاع عمى االقتصاد ككؿ(ْ) ،كيقكؿ عمماء االقتصاد العالمي كمنيـ
الذيف حصمكا عمى جائزة نكبؿ في االقتصاد مثؿ مكريس آليو (اف النظاـ الرأسمالي

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

السياسة في اطار النظاـ االسبلمي ،د .منذر قحؼ ،مصدر سابؽ.ِْ:،

دراسات في االقتصاد االسبلمي ،د .اشرؼ محمد ركاية ،مصدر سابؽ.ُِ :،
مدخؿ لمفجر االقتصادم في االسبلـ ،د .سعيد سعد مرطاف ،مصدر سابؽّٔ :،

بحث مفيكـ االزمة المالية بيف االقتصاد الكضعي كاالقتصاد االسبلمي ،د .بكدم عبد القادر،

د .بحكصي مجدكب -جامعة تشاد -الجزائر.َُ : ،

َْٗ
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يقكـ عمى بعض المفاىيـ كالقكاعد التي ىي اساس تدميره اذا لـ تعالج كتصكب
تصكيبان عاجبلن(ُ).
كيمكف تحديد اسباب االزمة المالية في االقتصاد الرأسمالي كاالشتراكي عمى حد رأييـ
كما يأتي(ِ):
ُ -انتشار الفساد االخبلقي االقتصادم مثؿ :االستغبلؿ كالكذب كالشائعات
المغرضة كالغش كالتدليس كاالحتكارات كالمعامبلت الكىمية كبطبيعة الحاؿ ىذه
المكبقات تؤدم الى الظمـ.
ِ -مف اسباب االزمة المالية اف اصبحت المادة ىي الطغياف كسبلح الطغاة
كالسيطرة عمى السياسة كاتخاذ الق اررات السياسية في العالـ كاصبح الماؿ ىك معبكد
المادييف.
كعطاء كيعمؿ في أطار
ّ -يقكـ النظاـ المصرفي الربكم عمى نظاـ الفائدة اخذان
ن

منظكمة تجارة الديكف شراء كبيعان ككساطة.

ْ -يقكـ النظاـ المصرفي التقميدم عمى نظاـ جدكلة الديكف بسعر فائدة اعمى
كاستبداؿ قركض كاجبو السداد بقرض جديد بسعر فائدة مرتفع.
ٓ -يقكـ النظاـ العالمي كنظاـ االسكاؽ المالية عمى نظاـ المشتقات المالية كالتي
اعتمدت اعتمادان اساسيان عمى معامبلت كىمية كرقمية شكمية فيي عينيا المقامرات
كالمراىنات التي تقكـ عمى الحظ كالقدر كاالدىى كاالمر اف معظميا يقكـ عمى
ائتمانات مف البنكؾ في شكؿ قركض.
(ُ)
(ِ )

المصدر السابؽ نفسوُِ : ،

بحث مفيكـ االزمة المالية بيف االقتصاد الكضعي كاالقتصاد االسبلمي ،د .بكدم عبد

القادر ،د .بحكصي مجدكب ،مصدر سابؽ.ُّ-ُِ :،
ُْٗ
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ٔ -مف االسباب كذلؾ سكء سمككيات مؤسسات الكساطة المالية كالتي تقكـ عمى
اغراء الراغبيف (محتاجي) القركض كالتدليس عمييـ كاغرائيـ كالغرر كالجيالة
بالحصكؿ عمى القركض مف المؤسسات المالية.
ٕ -التكسع كاالفراط في تطبيؽ االئتماف بدكف رصيد (السحب عمى المكشكؼ) كالتي
تيحم ؿ صاحبيا تكاليؼ عالية كعندما يعجز صاحب البطاقة عف سداد ما عميو مف
ديكف يزيد لو في سعر الفائدة كىكذا حتى يتـ الحجز عميو اك رىف سيارتو اك منزلو.
كتبعان لتمؾ االسباب فأف كقكع االزمة المالية كالمشكمة االقتصادية ال تخمك مف
تداعيات كآثار سكاء كانت ىذه التداعيات مباشرة اك غير مباشرة يمكف اجماليا بما
يأتي(ُ):
ُ -ارتفاع في معدؿ البطالة.
ِ -ارتفاع معدالت الفائدة عمى الكدائع كالقركض المحمية.
ّ -ارتفاع معدالت التضخـ كالمستكل العاـ لبلسعار.
ْ -ارتفاع نسبة القركض غير المنتجة الى اجمالي قيمة القركض المحمية.
ٓ -انخفاض االحتياطي النقدم مف العمبلت الحرة.
ٔ -انخفاض نسبة النمك االقتصادم بتراجع الناتج المحمي االجمالي بعد ثبات
استق ارره.

ٕ -ارتفاع الرقـ القياسي لمعجز في الحسابات الجارية الى اجمالي الناتج المحمي
االجمالي.

( ُ)

االزمة المالية العالمية كمستقبؿ أقتصاديات الحياة ،د .سالـ محمد عبكد  ،مصدر سابؽ:،

ٕٔ.ٖٔ -

ِْٗ
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كىكذا نرل اف حدكث االزمات المالية التي عصفت بأقتصاديات الدكؿ
الرأسمالية كاالشتراكية ادت الى ظيكر عجز تمؾ المذاىب االقتصادية عف تحقيؽ
آماؿ كاىداؼ مجتمعاتيا ،فالنظـ االقتصادية المعاصرة مثبلن تعيش بعيدان عف مبادئيا
االساسية التي قامت عمييا الرأسمالية عمى سبيؿ المثاؿ فيي قد انحرفت عف مبادئ
مذىب االقتصاد الحر إذ سمحت بتدخؿ الدكلة في الحياة االقتصادية كظيكر القطاع
العاـ فييا كالنظاـ االشتراكي ايضان قد اضطر الى تغيير بعض مبادئو لحؿ االزمة
فسمح عمى نطاؽ ضيؽ بالممكية الخاصة كنظاـ االسعار كذلؾ ألفتقار اقتصاده الى
الحافز المادم الفردم ك(الربح) كلعجزه عف تكفير المتطمبات االساسية
كالغذاء(ُ)،كاتخذت االشتراكية حبلن لممشكمة االقتصادية ينافي الفطرة االنسانية مف
خبلؿ تحكيؿ نظاـ التكزيع الى نظاـ جماعي كذلؾ بألغاء الممكية الخاصة مف خبلؿ
التأميـ كاحبلؿ الممكية العامة محؿ الممكية الخاصة كمف ثـ احبلؿ الدكلة احبلالن تامان
ككامبلن محؿ جياز الثمف

(ِ )

في حيف ترل الرأسمالية حؿ المشكمة االقتصادية انما

يككف بزيادة االنتاج(ّ).
كعمى ضكء ما تقدـ عرضو يمكف القكؿ إف ابتعاد االنظمة الكضعية عف
الجانب االخبلقي كالركحي في اقتصادياتيا كانت سببان اساسيان في كقكع مجتمعاتيا
في ازمات مالية كمشكبلت اقتصادية كككارث ابعدتيـ عف تحقيؽ اىدافيا المنشكدة
في تحقيؽ االستقرار كاالمف االقتصادم كالرفاىية.

(ُ)

أنظر مدخؿ لمفكر االقتصادم في االسبلـ ،د .سعيد سعد مرطاف ،مصدر سابؽ.ّٕ-ّٔ :،

(ّ)

اقتصادنا مفاىيـ اسبلمية مستنيرة ،د .محمكد الخالدم ،مصدر سابؽ.ْٖ :،

(ِ)

دراسات في االقتصاد االسبلمي ،د .أشرؼ محمد ركاية ،مصدر سابؽ.ُِ :،

ّْٗ

الفصل الخامس................................................دور االمام في مواجهظ المطضالت االقتصاديظ
جج

املطهب انثاني
االزمت االقتصاديت واملانيت يف انفكر االسالمي
اف الخكض في مفيكـ االزمة المالية كاالقتصادية في الفكر االسبلمي
يستدعي استحضار مفيكـ االقتصاد االسبلمي كىؿ يؤمف مف حيث المبدأ بكجكد
مشكمة اقتصادية اك ازمة مالية؟
فاالقتصاد االسبلمي ىك ذلؾ الفرع مف المعرفة الذم يساعد عمى تحقيؽ
رفاىية االنساف مف خبلؿ تخصيص كتكزيع المكارد النادرة بما ينسجـ مع التعاليـ
االسبلمية مف دكف اف يؤدم الى تكبيؿ حرية الفرد اك خمؽ اختبلالت مستمرة سكاء
في االقتصاد الكمي اك البيئي(ُ).
لذا فإف االزمة المالية كالمشكمة االقتصادية ال تعصؼ باالقتصاد االسبلمي
كال يكجد ما يسمى المشكمة االقتصادية كذلؾ في حاؿ تطبيؽ النيج السماكم المرسكـ
لخميفة اهلل في ارضو ألعمار االرض.
كلغرض بياف فمسفة االسبلـ في مفيكـ االزمة المالية البد اف نكضح نظرة
االسبلـ الى الندرة النسبية كالمنفعة االقتصادية كالرغبات كالحاجات االنسانية كىؿ
ينفرد الفكر االسبلمي في المفيكـ ليذه المفردات كماىي اسس حماية المنيج
االقتصادم االسبلمي مف االزمات المالية كالمشاكؿ االقتصادية.
ففكرة ال نيائية الرغبات كالحاجات التي انطمؽ منيا االقتصاد الرأسمالي
كالماركسي ال شؾ تعكد الى طبع االنساف ،كنفسو االمارة بالسكء فيؿ يترؾ االنساف
(ُ )

بحث مفيكـ االزمة المالية بيف االقتصاد الكضعي كاالقتصاد االسبلمي ،بكدم عبد اهلل،

بحكصي مجدكب ،مصدر سابؽ.ُْ :،

ْْٗ
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ألىكائو كرغباتو كميا ليفعؿ ما يشاء ،كليأكؿ القكم الضعؼ؟ فما دكر الشرائع
كالقكانيف االنسانية؟

(ُ )

فالعقؿ السميـ يقتضي كالفطرة السميمة تؤكد كالضركرة تقرر

كجكد قيكد عمى ىذه الرغبات كىذه االىكاء(ِ).
فرؽ االسبلـ بيف الحاجة كالرغبة ،فالحاجة ىي ما يفتقر اليو االنساف كانو
كقد ٌ

بدكف كجكدىا يقع في حرج كضيؽ كىي مرتبة بيف الضركريات كالتحسينات كاف
تحقيقيا مطمكب ،كاما الرغبة فيي ما تميؿ اليو النفس كتريده ألم سبب معقكؿ
كغير معقكؿ كليذا فيي أعـ كأشمؿ مف الحاجة حتى تشمؿ اىكاء النفس كنزكاتيا(ّ)،
فالحاجات في النظرية االقتصادية الغربية ليس ليا حدكد كال قيكد فيي منحرفة كمان
كنكعان فمف ناحية النكع ال فرؽ بيف الخبيث كالطيب كمف ناحية الكـ ال تمييز بيف
االسراؼ كاالقتصاد

(ْ

) ،كلذلؾ تتدخؿ العقيدة كاالخبلؽ االسبلمية لضبطيا

(ٓ)
اىا)(ٔ).
اب ىمف ىدس ى
كتزكيتيا  ،بقكلو تعالى (قى ٍد أى ٍفمى ىح ىمف ىزك ى
اىا ىكقى ٍد ىخ ى

فاالسبلـ يرل اف المشكمة االقتصادية القائمة عمى تصكر كاقعي لؤلمكر لـ
تنشأ مف ندرة مكارد االنتاج كبخؿ الطبيعة كينظر لممشكمة االقتصادية مف ناحيتيا
ؽ السماك ً
الكاقعية القابمة لمحؿ (ٕ ) كما نجد ذلؾ في قكلو تعالى (المٌو ال ً
ات
م
خ
م
ذ
ى
ى
ى
ي
ىى
ىخرج بً ًو ًمف الثمر ً
كاألىرض كأ ى ً
ؾ
ات ًرٍزقنا ل يك ٍـ ىك ىسخ ىر لى يك يـ ا ٍل يف ٍم ى
ىنز ىؿ م ىف الس ىماء ىماء فىأ ٍ ى ى
ى ىى
ى ٍ ى ى
(ُ)

المدخؿ الى االقتصاد االسبلمي ،د .عمي محي الديف القره داغي ،مصدر سابؽ.ُِٔ:،

(ّ)

المصدر السابؽ نفسو.َِِ :،

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.ُِٕ :،

(ْ)

دراسات في االقتصاد االسبلمي ،د .أشرؼ محمد دكاية ،مصدر سابؽ.ّّ :،

(ٔ)

سكرة الشمس :،آية ٗ.َُ-

(ٓ)

المدخؿ الى االقتصاد االسبلمي ،د .عمي محي الديف القره داغي ،مصدر سابؽ.

(ٕ)اقتصادنا -نظرية االنتاج -محمد باقر الصدر ،مكتبة االعبلـ االسبلمي -فرع خرساف ،طُ

(ُُْٕق).ِٕٔ-ُْٔ : ،
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ً
لًتى ٍج ًر ً
يف ىك ىسخ ىر
م في ا ٍلىب ٍح ًر بًأ ٍىم ًرًه ىك ىسخ ىر لى يك يـ األ ٍىنيى ىار ىك ىسخر لى يك يـ الش ٍم ىس ىكا ٍلقى ىم ىر ىدآئىب ى
ى
لى يكـ المٍي ىؿ كالنيار كآتىا يكـ ِّمف يك ِّؿ ما سأىٍلتيمكه كًاف تىع ُّدكٍا نًعم ى ً
كىا إًف
ص ى
ت المٌو الى تي ٍح ي
ي
ٍى
ي
ى ى ي ي ى
ى ىى ى
ً
كـ ىكف هار) (ُ ) كأف ىذه اآليات استعرضت مصادر الثركة التي أنعـ اهلل
اف لى ى
نس ى
اإل ى
ظمي ه

تعالى بيا عمى االنساف كأكدت انيا كافية ألشباع األنساف كتحقيؽ سؤلو ( ىكآتىا يكـ ِّمف
يك ِّؿ ىما ىسأىٍلتي يمكهي )  ،فالمشكمة االقتصادية الكاقعية لـ تنشأ مف بخؿ الطبيعة ،اك عجزىا
عف تمبية حاجات االنساف كانما مف االنساف نفسو كما تقرره االية االخيرة (إًف

ً
كـ ىكف هار) فظمـ االنساف في تكزيع الثركة ككفرانو لمنعمة بعدـ استغبلؿ
نس ى
اإل ى
اف لىظىمي ه
جميع المصادر التي تفضؿ اهلل بيا عميو استغبلال تامان ىما السبباف المزدكجاف
لممشكمة االقتصادية التي يعيشيا االنساف البائس – كيمكف التغمب عمى المشكمة
االقتصادية بإيجاد عبلقات تكزيع عادلة كتعبئة كؿ القكل المؤدية الستثمار الطبيعة
(استكشاؼ كنكزىا)

(ِ)

ما القكؿ بالندرة النسبية اك محدكدية المكارد فبل يعني االقرار

بعدـ كفاية مكارد الفرد فقد تكفي اك ال تكفي لككنيا محدكدة في ام لحظة مف الزمف،
فيي حكمة اليية لحث االنساف عمى السعي لتعمير االرض كتكفير حياة كريمة لبني
(ّ)
ؽ لً ًعىب ًاد ًه لىىب ىغ ٍكا
تعالى
لقكلو
البشر كما انيا مجاؿ اختبار كابتبلء
ط الموي ِّ
(كلى ٍك ىب ىس ى
الرٍز ى
ى
ض كلى ًكف يىنِّز يؿ بًقى ىد ور ما ي ىشاء إًنو بً ًعب ًاد ًه ىخبًير ب ً
ً
ً
ص هير)(ْ) كقكلو تعالى
ه ى
ى ي ي ى
ي
لىىب ىغ ٍكا في ٍاأل ٍىر ى
ؾ لً ٍممبلىئً ىك ًة إًِّني ج ً
اع هؿ ًفي األ ٍىر ً
ض ىخًميفىةن قىاليكٍا أىتى ٍج ىع يؿ ًفييىا ىمف يي ٍف ًس يد ًفييىا
ى
(كًا ٍذ قىا ىؿ ىرُّب ى ى
ى
ؾ ِّ
كف )(ٓ) أم
ؾ ىكينقى ِّد يس لى ى
ِّح ًب ىح ٍم ًد ى
ىكىي ٍس ًف ي
ؾ قىا ىؿ ًإِّني أ ٍ
الد ىماء ىكىن ٍح يف ين ىسب ي
ىعمى يـ ىما الى تى ٍعمى يم ى

(ُ)

سكرة ابراىيـ : ،آية (ِّ.)ّْ-

(ِ)

اقتصادنا -نظرية االنتاج -محمد باقر الصدر ،مصدر سابؽ.ّٔٗ : ،

(ْ)

سكرة الشكرل :،آية ِٕ.

(ّ)

(ٓ)

مدخؿ لمفكر االقتصادم في االسبلـ ،د .سعيد سعد مرطاف ،مصدر سابؽ.ٔٓ :،

في ظبلؿ القرآف  ،سيد قطب ابراىيـ حسيف الشاذلي ،دار الشركؽ -بيركت ،ط (ُّٗٗىػ):،

(ُّٗٗىػ):،
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اف كجكد ىذا االنساف كاف ليدؼ كمشيئة كىي المشيئة العميا التي تريد اف تسمـ ليذا
الكائف الجديد في الكجكد زماـ ىذه االرض ،كتطمؽ فييا يده كتككؿ اليو ابراز مشيئة
الخالؽ في االبداع كالتككيف كالتحميؿ كالتركيب كالتحكير كالتبديؿ ككشؼ ما في ىذه
االرض مف قكل كطاقات ككنكز كخامات كتسخير ىذا كمو بأذف اهلل في الميمة
(ُ)

الضخمة التي أككميا اليو

ام اف كاقع المشكمة االقتصادية في نظر االسبلـ يرجع

الى انحراؼ في السمكؾ البشرم عف النيج االليي فكضع المذة فقط كغاية قصكل
لبلنساف كاستبعاد القيـ في ترشيدىا ىك نزكؿ بالنفس االنسانية الى مستكل حياة
االنعاـ كمنو قكلو تعالى ً
اـ)(ِ).
كف ىكىي ٍأ يكمي ى
يف ىكفى يركا ىيتى ىمت يع ى
(كالذ ى
كف ىك ىما تىٍأ يك يؿ ٍاأل ٍىن ىع ي
ى
كقد جاءت اآليات القرآنية تكضح تسخير السماكات كاالرض كما فييا لخميفة
اهلل سبحانو في ارضو (االنساف) ككؿ ما فييا يؤدم خدمة لبلنساف شريطة اف يسعى
ىذا االنساف كيستكشؼ ما في الككف بأستعماؿ العمكـ كالمعارؼ التي تكصمو ألسرار
ؽ السماك ً
ات
ىذا الككف المسخر لو كذلؾ يبدك كاضحان في قكلو تعالى (المٌوي ال ًذم ىخىم ى
ىى
ىخرج بً ًو ًمف الثمر ً
ً
كاألىرض كأ ى ً
ؾ
ات ًرٍزقان ل يك ٍـ ىك ىسخ ىر لى يك يـ ا ٍل يف ٍم ى
اء فىأ ٍ ى ى
ىنز ىؿ م ىف الس ىماء ىم ن
ى ىى
ى ٍ ى ى
ً
لًتى ٍج ًر ً
يف ىك ىسخ ىر
م في ا ٍلىب ٍح ًر بًأ ٍىم ًرًه ىك ىسخ ىر لى يك يـ األ ٍىنيى ىار ىك ىسخر لى يك يـ الش ٍم ىس ىكا ٍلقى ىم ىر ىدآئىب ى
ى
كىا ًإف
ت المٌ ًو ى
لى يك يـ المٍي ىؿ ىكالنيى ىار ىكآتىا يكـ ِّمف يك ِّؿ ىما ىسأىٍلتي يمكهي ىكًاف تى يع ُّدكٍا نً ٍع ىم ى
ص ى
ال تي ٍح ي
ً
كـ ىكف هار)(ّ) ،فداللة ىذه اآليات اف الككف كمو بما فيو الفضاء كاالرض
نس ى
اإل ى
اف لىظىمي ه

كالشمس كالقمر كالميؿ كالنيار كميا مسخرات كمنقادات لطاعة االنساف الساعي
بالعمؿ ألستكشاؼ اسرار ىذا التسخير كاذا كاف ىناؾ شح في المكارد فالعمة في

سمكؾ البشر كليس في مكارد الطبيعة اذف يتبيف لنا اف عقيدة االسبلـ تقكـ عمى اف
(ُ)

دراسات في االقتصاد االسبلمي ،د .اشرؼ محمد ركاية  ،مصدر سابؽِّ :،

(ّ)

سكرة ابراىيـ ،اآليات .ّْ-ُّ :

(ِ)

سكرة محمد :،آية ُِ
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المكارد مف حيث ىي كثيرة كمتنكعة ال تنتيي ميما بمغ عدد البشر ما دامكا سائريف
عمى النيج المرسكـ ليـ في أعمار االرض ،لذلؾ فالجكع مصنكع كالندرة خرافة ألجؿ
استغبلؿ العالـ الثالث كىذا بأقرار احد المفكريف مف غير المسمميف (فرانسيس
مكرالييو ،كجكزيؼ ككلنز) الفا كتابان ترجـ الى العربية عاـ ُّٖٗ تحت عنكاف
(صناعة الجكع كخرافة الندرة) فقاؿ (الخرافة االكلى :يجكع الناس بسبب الندرة كيكجد
الجكع في مقابؿ الكفرة كىنا يكمف االنتياؾ فاالرض تنتج االف اكثر مما يكفي لتغذية
كؿ مخمكؽ بشرم سكاء أكاف عمى مستكل الككف اك عمى مستكل كؿ بمد

(ُ )

كىذا

يعني اف المشكمة االقتصادية (اك الندرة النسبية) تكاجو كؿ المجتمعات بغض النظر
عف النظاـ الذم يطبؽ فيو ،كانما

يقع االختبلؼ في تفسير كفمسفة االسبلـ

لمحاجات كالمكارد ككيفية ايجاد الحمكؿ ليا(ِ).
اما المنفعة االقتصادية في الفكر االسبلمي فيي شاممة لممادة كالركح كالنفس
كالعقؿ كالدنيا كاآلخرة كمرتبطة بؿ خاضعة لمقيـ العميا كاالخبلؽ السامية في االسبلـ
(ّ)

حيث استعمؿ القرآف المنافع

بقكلو (لًىي ٍشيى يدكا ىمىن ًاف ىع لىيي ٍـ) (ْ).

مما يعني اف الرغبات كالحاجات منفعتيا االقتصادية في منظكمة الفكر
االسبلمي مستمرة مف الدنيا كحتى اآلخرة فالمنفعة ال تككف منفعة اذا كانت حرامان
فدائرة الحبلؿ كاسعة كدائرة الحراـ ضيقة كانما حرمت ألف الضرر كالمفسدة فييا تقع
عمى االنساف كىذا بخبلؼ مبلحظة الرأسمالية التي تمنح الفرد الحؽ في تممؾ
المصادر الطبيعية عمى اساس الحرية االقتصادية التي ال تتعارض مع حرية
(ُ)

المدخؿ الى االقتصاد االسبلمي ،د .عمي محي الديف القره داغي ،مصدر سابؽ-ِِٗ :،

(ِ)

انظر مدخؿ لمفكر االقتصادم االسبلمي ،د .سعيد سعد مرطاف  ،مصدر سابؽ.ّٕ :،

(ْ)

سكرة الحج : ،آية ِٖ.

ََّ
(ّ)

المدخؿ لبلقتصاد االسبلمي ،د .عمي محي الديف القره داغي ،مصدر سابؽ.ُِٖ :،

ْٖٗ
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اآلخريف بينما يرل االسبلـ اف حقو يرتبط بممكيتو لنتيجة عممو اك انتفاعو المباشر
بالمصدر الطبيعي كعميو فالحقكؽ الخاصة في االرض مثبلن تعتبر مظي انر مف مظاىر
الحرية االقتصادية عند الرأسمالية كمظي انر مف مظاىر النشاط االنساني عند
االسبلـ(ُ).
كتبعان لذلؾ فظيكر االزمة المالية اثبتت فشؿ تمؾ االنظمة االقتصادية كمف
حؽ االسبلـ اف يعمف كبكؿ ثقة زيؼ مبادئ كاسس تمؾ االنظمة القائمة عمى الطريقة
المادية في ادارة النشاط االقتصادم كاف يبرىف اف النظاـ الصحيح لمسار االنساف
االقتصادم ببل ازمات يقكـ عمى اسس فكرية ركحية فالكازع الديني اقكل مكجو
لسمكؾ االنساف نحك النشاط االقتصادم السميـ المعافى كمف اجؿ ذلؾ تعالت
االصكات بأتخاذ النيج االسبلمي كحؿ لبلزمة المالية العالمية منيا ما جاء في مقالة
( ركالند الكسيف  (Rolond Laskinpرئيس تحرير صحيفة لكجكرناؿ دم فاينتس
في ِٓ ََِٖ/ٗ/بعنكاف ىؿ حاف الكقت ألعتماد الشريعة االسبلمية كالتي يقكؿ
فييا (إذا كاف قادتنا حقان يسعكف الى الحد مف المضاربة المالية التي تسببت في
االزمة فبل شيء اكثر ببساطة مف تطبيؽ مبادئ الشريعة االسبلمية)(ِ) .كمف ىنا
فاالقتصاد االسبلمي ىك الحؿ االمثؿ لبلزمة المالية كالقتصاد ببل مخاطر إذ يضع
حمكؿ جذرية بأتباعو مجمكعة مف االسس الفكرية كاالخبلقية كالعممية كالتشريعية

(ُ)
(ِ )

االقتصاد مناىج في دركس  ،الشيخ محمد عمي التسخيرم ،مصدر سابؽ.ِٖٓ :،

االزمة المالية العالية كمستقبؿ اقتصاديات الحياة ،د .سالـ محمد عبكد ،مصدر سابؽ:،

ُِٕ.ُِٖ -

ْٗٗ
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كيستكعب التجارب المالية الناجحة مف خبلؿ السياسة الشرعية القائمة عمى تحقيؽ
المصالح كدرئ المفاسد كيمكف ايجازىا بما يأتي(ُ):
ُ -ارتباط االقتصاد بالقيـ العقدية ،كاالخبلقية التي تغرس في النفكس ركح التقكل
كالمحبة كااليثار كتمنع االستغبلؿ كالظمـ كاالحتكار كالغش  ...كىذا الربط بيف
العقيدة كاالخبلؽ مف جانب كبيف االقتصاد كحركة الحياة مف جانب آخر ربط ايجابي
تترتب عميو المصالح الدنيكية ايضان ألف العقيدة في االسبلـ حركة كحياة كاثر عمى
االفعاؿ فيي تدفع المؤمف الى مزيد مف العمؿ كالتعمير لتحقيؽ كظيفة االستخبلؼ
كأما االخبلؽ فيي تحسيف لمسمكؾ كارتقاء باالفعاؿ كاخبلص في العمؿ كاحساف
كأتقاف كتمنع مف الفساد كالرشكة كالغش كالتدليس كبيذه العقيدة تيحمى االمة مف
االنحراؼ.
ِ -التركيز عمى مجمكعة مف االىداؼ االنسانية كالعالمية مف خبلؿ العناية
القصكل بتعمير االرض كميا لصالح االنسانية كنشر قيـ الرحمة لمعالميف اجمعيف
كتحقيؽ العدالة كاالمف االجتماعي كاالقتصاد لمناس اجمعيف كالسعي الحثيث لمتنمية
الشاممة لجميع المجتمعات االنسانية بأعتبار االخكة االنسانية تشمؿ الجميع.
ّ -احتراـ الحرية االقتصادية مع كضع القيكد المتزنة الشاممة لكؿ نكع مف انكاع
النشاط االقتصادم مف التممؾ كاالنتاج كاالستيبلؾ كالتبادؿ كالتكزيع كاعادة التكزيع.
ْ -جعؿ العدالة االساس لكؿ االنشطة االقتصادية
ٓ -االعتماد عمى اقتصاد االصكؿ كاالعياف كالسمع كالخدمات فاالصؿ في االسبلـ
ىك االعياف كاف الديكف تبع كلذلؾ فأف التصرؼ فييا محدكد كمقيد بقيكد شديدة.
(ُ)

االزمة المالية العالمية ،د .عمي محي الديف القره داغي ،دار البشائر االسبلمية  -بيركت،

طُ (َُّْىػََِٗ -ـ).ُّٔ -ُّٓ -ُّْ :،

ََٓ
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ٔ -التكازف بيف دكر الدكلة كدكر االفراد كبيف الحرية الفردية كالمصالح العامة.
ٕ -اف دكر الدكلة في االقتصاد االسبلمي ليس ميمبلن كما ىك الحاؿ في النظاـ
الرأسمالي كال كحيدان مكجيان مالكان لكؿ شيء كما الحاؿ في االقتصاد الشيكعي كانما
دكر الدكلة متكازف كمتزف فعمى الدكلة اف تقكـ بما يأتي:
أ -تكفير المناخ االمني كالتشريعي لتشجيع النشاط االقتصادم نحك االكتفاء الذاتي
كالتنمية الشاممة.
ب -تكجيو االقتصاد مف خبلؿ امكاليا ،كالتخطيط نحك التكازف كفؽ االكلكيات .
ج -االشراؼ عمى المعايير كالمقاييس كالمراقبة الدقيقة كالحسـ في تطبيؽ القكانيف
كالمكائح المنظمة ،كالخاصة بالتمكيؿ كاالستثمار كاالئتماف.
د -تحقيؽ العدؿ كاالنصاؼ كمنع الغش كاالحتكار كاالستقبلؿ.
ىػ -ضماف استم اررية تدفؽ السمع كالخدمات دكف حدكث الكساد كالتضخـ كالبطالة.
ك -تحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص كالعدالة االجتماعية.
كمف اجؿ ذلؾ فقد كضع بعض المحظكرات عمى بعض النشاطات االقتصادية
منيا(ُ):
ُ -تحريـ الربا :الربا محرـ في االسبلـ ،بالفضؿ كالنسيئة.
ِ -تحريـ االحتكار :كىك محرـ لما فيو مف االضرار بمصالح العامة كاالستغبلؿ
لحاجاتيـ كما يتسبب فيو مف قير لممحتاج كربح فاحش لممحتكر.
(ُ)

االقتصاد االسبلمي كما يجب اف نراه لحؿ االزمة المالية العالمية ،د .نسريف عبد الحميد ،

بنيو ،مكتبة الكفاء القانكنية -االسكندرية ،طُ (ََُِـ)َُٕ :،
َُٓ
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ّ -تحريـ االتجار في القركض  :القركض احدل صكر الماؿ فبل يجكز االتجار بو
اذف الماؿ ال يباع كال يشترل.
ْ -تحريـ ما ال يمتمكو الفرد :كذلؾ لمنع المخاطرة اك المقامرة.
ٓ -تحريـ بيع الغرر كبيع الغرر ىك بيع غير معمكـ مثؿ بيع السمؾ في الماء ،اك
انكاع المقامرة التي نراىا منتشرة في مسابقات الفضائيات كشركات اليكاتؼ اتصؿ
عمى رقـ كذا لتربح اك ارسؿ رسالة لتربح كىي كميا مف صكر المقامرة التي حرميا
اهلل عز كجؿ.
ٔ -تحريـ االتجار في المحرمات فبل يجكز التربح بما حرـ اهلل عز كجؿ مف التجارة
ال متقكمان في
في الخمكر اك المخدرات اك الدعارة اك المكاد االباحية ألنيا ال تعد ما ن

االسبلـ.

ٕ -تحريـ بيع العينة كىك شكؿ مف اشكاؿ التحايؿ عمى الربا حيث يقكـ الفرد بشراء
شيء ما مف شخص عمى اف يتـ السداد بعد مدة ثـ يقكـ ببيعيا مرة اخرل الى
صاحبيا بسعر اقؿ مف الذم اشتراه بو فيقبض الثمف ثـ يعكد بعد المدة المتفؽ عمييا
كيقكـ بدفع المبمغ الذم يككف أكثر مف المبمغ الذم قبضو فيككف ظاىره بيع كباطنو
ربا فحرمو االسبلـ جيك انر.
كعمى ضكء ما تقدـ عرضو يمكف اف نستنتج اف تحقيؽ اقتصاد آمف كمستقر
كرفاىية المجتمعات دكف عصفيا بأزمات اك ككارث اك مشكبلت اقتصاد ال يتحقؽ
اال مف خبلؿ اقتصاد قائـ عمى منظكمة مف االخبلؽ كالضكابط السمككية التي تكجو
عمؿ االنساف نحك العمؿ ألستكشاؼ خبرات كمكارد الطبيعة كتربط نفعيا بالصالح
العاـ مع خمؽ حالة التكازف بيف مصمحة الفرد كالمجتمع معان كربط المنفة الدنيكية

باآلخرة مما يعني كجكد تنمية مستدامة غير منقطعة كعمى ضكء ىذه المعطيات

فأنيا تعني اف الحؿ االمثؿ ألقتصاد خالي مف المخاطر اتباع النيج االسبلمي
بتعاليمو.

َِٓ
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املطهب انثانث
فهسفت االزمت االقتصاديت واملانيت وسبم معاجلتها يف فكر االماو ()
اف فمسفة اليبلؾ كاالزمات في مفيكـ االماـ ( )انما تنطمؽ مف خبلؿ
ترؾ مصدرية المعرفة االليية التي تتجاكز الخبرات البشرية متمثؿ بدستكر ىذه االمة
(القرآف الكريـ) الذم فيو منيجان ألسرار تنظيـ الحياة كالنعيـ كالرفاىية المجتمعية لكؿ
الكرة االرضية كذلؾ مف خبلؿ استنطاؽ آيات القرآف كالتبحر بما جاء فييا كاالستفادة
مف تجارب االمـ السابقة التي ىمكت كالتي نجت اذ اف (القرآف) شخص دائكـ
ككضع لكـ الدكاء مف خبلؿ قكلو ( ( )اف اهلل بعث رسكالن ىاديان بكتاب ناطؽ
أمر قائـ ال ييمؾ عنو اال ىالؾ كاف المبتدعات كالمشتبيات ىي الميمكات اال مف
ك ه

حفظ اهلل منيا كاف في سمطاف اهلل عصمة ألمركـ فأعطكا طاعتكـ غير ممكمة كال

مستنكرة بيا  ،كاهلل لتفعمف اك ينقمف اهلل عنكـ االسبلـ ثـ ال ينقمو اليكـ ابدان حتى يأزر
االمر الى غيركـ)

(ُ )

كفي قكلو (( )ذلؾ القرآف فأستنطقكه كلف ينطؽ كلكف

اخبركـ عنو اال اف فيو عمـ ما يأتي كالحديث عف الماضي كدكاء دائكـ كنظـ
بينكـ)

(ِ )

فمؤشرات اليبلؾ عند االماـ بترؾ دستكر القرآف كبعدـ اعماؿ الفكر

ألستنطاقو بكؿ ما تعنيو كممة االستنطاؽ مف استحضار رأس الماؿ المعرفي ألنو لف
ينطؽ بدكنيا كبدكف ادالئو كمصداؽ ذلؾ قكؿ االماـ ( )بقكلو (  ...كلف ينطؽ
كلكف اخبركـ عنو) كىك (كتاب ناطؽ) ك(ذلؾ القرآف فأستنطقكه) (كلف ينطؽ) ألف
عممو ال يككف اال في صدكر قكـ التزمكا الطاعات كاكامر خبلفة االرض بسمكؾ نيج
االعمار فييا كيككف عند ذلؾ االماـ ( )ضامف لفكز االمة كالمجتمع مف الكقكع
(ُ )

نيج الببلغة لبلماـ ( ،)د .صبحي الصالح ،ط دار الكتاب المبناني ،مصدر سابؽ،

ِّْ.

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.ِّٓ :،
َّٓ
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في اليبلؾ كالعيش برفاىية كنعيـ كمصداؽ الضماف لسمكؾ الطاعات كالتزاـ امر
أستعمار االرض في قكلو(( )عباد اهلل فركا الى اهلل مف اهلل كامضكا في الذم
نيجو لكـ كقكمكا بما عصبو بكـ فعمي ضامف تفمجكـ (ام ظفركـ كفكزكـ) آجبلن اف
لـ تمنحكه عاجبلن)(ُ).
كذلؾ مف خبلؿ ترؾ (المبتدعات كالمشتبيات) كفيو مضاميف ما ابتدع مف
معامبلت مالية في االسكاؽ بعيدة عف نيج القرآف كقكاعد االحكاـ االسبلمية ألف فييا
اليبلؾ كالكقكع في مخاطر النشاطات االقتصادية كاف مف يفعؿ ذلؾ ظنان منو انو
يحقؽ االرباح بأستعماؿ ىذه البدع كالشراء عمى اليامش اك البيع عمى المكشكؼ في
البكرصات اك غيرىا في قكلو ( ( )كيستجمع حاجة الى الناس بأظيار بدعة في
دينو)

(ِ )

كىذا ما يؤدم بيـ الى اليبلؾ كالمقامرة بأمكاليـ دكف اف يدرككا ما اممكا

كالى ذلؾ يشير االماـ (فمـ ينتفعكا بما ادرككا مف طمبتيـ كال بما قضكا مف
كطرىـ)...

(ّ)

كىك ما يحذر منو االماـ ()ألف العاقؿ مف نظر الى تجارب االمـ

كىبلكيا نتيجة تمسكيا بأنظمة ركادىا بشر قميمي الخبرة يعترييـ النقص في تحقيؽ
الرفاىية لمجتمعيـ كلذا فيك ( )يقكؿ (أني حذرتكـ كنفسي ىذه المنزلة فمينفع
امرء بنفسو فأنما البصير مف سمع فتفكر كنظر فأبصر كانتفع بالصبر ثـ سمؾ جددنا
كاضحان يتجنب فيو الصرعة في المياكم كالضبلؿ في المغاكم) (ْ )( الشبية التي
يذىب معيا االنساف الى ما يخالؼ الحؽ)؛ ألف اهلل سبحانو جعؿ عصمة بني البشر
في انتياج سمكؾ القرآف كتعاليـ االسبلـ في كؿ المعامبلت المالية كالنشاطات
االقتصادية كمؤديات عدـ ىذا االنتياج تحكيؿ سمطاف اهلل في تسخير السماكات
(ُ)

شرح نيج الببلغة  ،مؤسسة انصارياف ،خطبة (ِْ) ،مصدر سابؽ.َٓ :،

(ِ)

نيج الببلغة لبلماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ِْٕ :،

(ْ)

المصدر السابؽ نفسو.

(ّ)

المصدر السابؽ نفسو.ِْٔ :،

َْٓ
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امكا
(كأىل ًك ٍ
استىقى ي
كاالرض اف تنزؿ اك تخرج مف خيراتيا بأذف اهلل كمنو قكلو تعالى ى
ً
اىـ ماء ىغ ىدقان )(ُ) كقكؿ االماـ (( )اال كاف االرض التي
ىسقى ٍيىن ي
ىعمىى الط ًريقىة ىأل ٍ
تحممكـ كالسماء التي تظمكـ مطيعتاف لربكـ كما اصبحتما تجكداف لكـ ببركتيا ما
تكجعا لكـ كال زلفة اليكـ كال الخير ترجكاه منكـ كلكف امرتا بمنافعكـ فأطاعتا كاقيمتا
(ِ )
كبيف في الخطبة نفسيا اف ىناؾ تناسب بيف
عمى حدكد مصالحكـ فقامتا)...
ٌ

سمككيات البشر ككفرة المكارد الطبيعية كالعبلقة التناسبية عبلقة طردية فمتى ما
احسف االنساف السمكؾ االقتصادم كالعقائدم كالعبادم كفٌر اهلل الخيرات لو كسخر لو
ما في الككف طائعة ألكامره.
كىذا ما نراه كاضحان في قكلو ( )في نفس الخطبة (االستسقاء) ( ...اف
اهلل يبتمي عنده االعماؿ السيئة بنقص الثمرات كحبس البركات كاغبلؽ خزائف
الخيرات ليتكب تائب كيقمع مقمع كيتذكر متذكر)

(ّ )

كفيو تحريؾ لمسمكؾ كالنشاط

االقتصادم بأستعماؿ رأس الماؿ المعرفي في استظيار كاكتشاؼ خيرات السماء
كاالرض ألنيما مأمكرتاف لطاعة االنساف الساعي العامؿ اف تضعا كؿ ما فييا مف
خيرات في مصمحة االنساف ككما ٌبيف أف اسباب كفرة الخيرات كالرزؽ مرىكف بالعمؿ
الصالح كاالستغفار في قكلو ( )استغفركا ربكـ انو كاف غفا ار يرسؿ السماء عميكـ

مد ار انر)(ْ).
كعمى ضكء ما تقدـ عرضو يمكف اف نستنتج حقيقة فمسفة االماـ ()
لتجنب االزمة االقتصادية كاحبلؿ االقتصاد اآلمف يتجمى مف خبلؿ طبيعة عبلقة
(ُ)
(ِ)

سكرة الجف :،آية ُٔ.

نيج الببلغة لبلماـ عمي ،د .صبحي الصالح  ،خطبة االستسقاء ط (دار الكتاب المبناني)،

مصدر سابؽَّٕ :،

(ّ)
(ْ)

نيج الببلغة لبلماـ عمي ،د .صبحي الصالح ،د دار الكتاب المبناني ،مصدر سابؽ.َّٕ ،

المصدر السابؽ.َّٖ ،

َٓٓ
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االنساف بالطبيعة مف خبلؿ السعي كالعمؿ ألكتشاؼ خيراتيا كيمكف تمثيؿ ىذه
العبلقة بمخطط كما يأتي:
هللا

طاعة

تسخير

االنسان

الطبيعة
عمل

مخطط يوضح اقتصاد آمن بال مخاطر
كىذا يعني اف المشكمة االقتصادية انما تحدث بسبب سكء سمكؾ االنساف
كابتعاده عف جادة السمكؾ الصحيح في ممارسة النشاطات االقتصادية كفؽ االحكاـ
الشرعية االسبلمية كىك معنى قكؿ االماـ (( )ك ٌأيـ اهلل ما كاف قكـ قط في غض
(ُ)

نعمة مف عيش فزالت عنيـ اال بذنكب اجترحكىا اف اهلل ليس بظبلـ لمعبيد)
(ِ)

كاف اهلل ليفتح باب الشكر كيغمؽ باب الزيادة)

ك( ما

كقكلو ايضان ( كلك انيـ اذا نزلت بيـ

النقـ كزالت عنيـ النعـ فزعكا الى اهلل عز كجؿ مف نياتيـ كلـ يينكا كلـ يسرفكا

(ُ)

نيج الببلغة لبلماـ عمي ( ، )د .صبحي الصالح ،د دار الكتاب المبناني ،مصد سابؽ:،

(ِ)

شرح نيج الببلغة ،محمد عبده ،ط (دار المعرفة) مصدر سابؽ.َُِ/ْ :،

ِٓ ،خطبة ُٖٕ.

َٔٓ
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(ُ )

ألصمح اهلل ليـ كؿ فاسد كلرد عمييـ كؿ صالح)  ،كاما حدكد الرغبات عند
االماـ( )فأنيا ال تنتيي كال تقؼ عند حد معيف ككمما طمبت شيء رغبت بغيره
لذا فاالماـ( )يكجو الرغبات نحك القناعة ألف زيادة الطمب يؤدم الى الفقر كتبقى
الرغبات مستمرة كىك بذلؾ ال يتفؽ مع االقتصادييف حكؿ مبدأ النيائية الحاجات
اعتمادان عمى تناقض المنفعة حيث اف مع زيادة اشباع الحاجات تتناقص درجة
االلحاح الى اف تصؿ الى الصفر(ِ) ،بؿ يضع ليا قيكد كحدكد معينة كىك ما نراه
كاضحان في اقكالو(( )عمؿ النفس بالقنكع كاال طمبت منؾ فكؽ الكفاؼ)(ّ) ،كقكلو
ايضان (منيكماف ال يشبعاف طالب عمـ كطالب ماؿ)

(ْ)

بؿ جعؿ االماـ ( )تجاكز

الرغبات كاخذ فكؽ الحد الطبيعي منيا خيانة لبلمانة التي حمميا االنساف ألداء
الخبلفة عمى االرض كىك ما يبدك كاضحان بقكلو (( )يا ابف آدـ ما كسبت فكؽ
قكتؾ فأنت فيو خائف لغيرؾ)

(ٓ)

كمفيكـ المنفعة االقتصادية عند االماـ( )يتجمى

في امتدادات مدياتيا نحك الخير كالبر كارتباط النفع في الدنيا مع اآلخرة كذلؾ مف
خبلؿ الكسب الحبلؿ كعدـ القبكؿ بالنفع القاصر عمى الدنيا ألف االنساف خمؽ في
الدنيا ألعمارىا ألجؿ الحصكؿ عمى نتيجة المنفعة في الدنيا بابتكار أك غيره أنما
كجو المنفعة االقتصادية اف تراعي فييا التخطيط المستقبمي عمى مستكل الفرد
كالمجتمع كالدكلة مع مراعاة ارتباط ىذا التخطيط باآلخرة كاف يككف في دائرة الحبلؿ
كىك يتبنى مبدأ االسبلـ في عدـ اىمية بعض االعماؿ االقتصادية كالقمار كالخمر
كغيره مف االعماؿ االقتصادية التي ليس ليا قيمة في نظر االسبلـ كىك المفيكـ
(ُ)

مسند االماـ عمي ،السيد حسف القبانجي ،مصدر سابؽ.ِٖٗ/ٖ :،

(ّ)

مسند االماـ عمي ،السيد حسف القبانجي ،مصدر سابؽ.َُ :،

(ٓ)

نيج الببلغة لبلماـ عمي ،مؤسسة انصارياف ،مصدر سابؽ.ٖٓٔ :،

(ِ)

(ْ)

المدخؿ الى االقتصاد االسبلمي ،د .عمي محي الديف القره داغي ،مصدر سابؽ.ُِٕ :،
شرح نيج الببلغة ،محمد عبده ،ط دار المعرفة  ،مصدر سابؽ .َُٓ/ْ :
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نفسو الذم تبناه االماـ( )كممكف اف نممس ىذه المعاني في اقكاؿ االماـ ()
فيما يأتي (شتاف ما بيف عمميف عمؿ تذىب لذتو كتبقى تبعتو كعمؿ تذىب مؤكنتو
كيبقى اجره)

(ُ)

ك(اذا قدمت مالؾ آلخرتؾ كاستخمفت اهلل عمى مف خمفتو مف بعدؾ

سعدت بما قدمت كاحسف اهلل لؾ الخبلفة عمى مف خمفت)
(ّ)

دكنو رزؽ بالعدؿ فما فكقو)

(ِ)

(مف عمؿ بالعدؿ فمف

كما يصنع بالدنيا مف خمؽ لآلخرة كما يصنع بالماؿ
(ْ)

ك(اكصيكما بتقكل اهلل كال تبغيا

(ٓ)

فارتحمكا منيا ما بحضرتكـ مف

مف عمؿ قميؿ يسمبو كتبقى عميو تبعتو كحسابو)

الدنيا كاف بغتكما كال تأسفا عمى شيء منيا زكل)

الزاد كال توسألكا فكؽ الكفاؼ كال تطمبكا اكثر مف الببلغ ما يكفيؾ كيمنعؾ السؤاؿ)

(ٔ)

(كؿ نعمة أنيؿ منيا المعركؼ فأنيا مأمكنة السمب محصنة مف الغير)

(ٕ)

ك(أخسر

الناس صفقة كاخيبيـ سعيان رجؿ اخمؽ بدنو في طمب مالو كلـ تساعده المقادير عمى
ارادتو فخرج مف الدنيا بحسرتو كقدـ عمى اآلخر تبعتو)

(ٖ )

(اعظـ الحسرات يكـ

القيامة مف حسره رجؿ كسب ماالن في غير طاعة اهلل فكرثو رجؿ انفقو في طاعة اهلل
فدخؿ بو الجنة كدخؿ االكؿ بو النار)(ٗ).

(ُ)

غرر الحكـ كدرر الكمـ ،عبد الكاحد االمدم ،مصدر سابؽ.ُّْ:،

(ِ)

المصدر السابؽ نفسو.ِٗ :،

(ْ)

شرح نيج الببلغة  ،محمد عبده  ،ط دار المعرفة ،مصدر سابؽ.َِٓ/ِ :،

(ّ)

شرح نيج الببلغة  ،ألبف ابي الحديد  ،ط (مؤسسة االعممي) مصدر سابؽٓ/َُ :،

(ٓ)

نيج الببلغة لبلماـ عمي  ،مؤسسة انصارياف ،مدر سابؽ.ّّٗ :،

(ٕ)

غرر الحكـ كدرر الكمـ ،عبد الكاحد االمدم ،مصدر سابؽ.َُٓ :،

(ٗ)

المصدر السابؽ نفسو.

(ٔ)

(ٖ)

نيج الببلغة لبلماـ عمي  ،د .صبحي الصالح ،ط دار الكتاب المبناني :،مصدر سابؽ.ٖ :،
شرح نيج الببلغة ،محمد عبده ،ط دار المعارؼ ،مصدر سابؽ.ََُ/ْ : ،
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مما يعني اف امتدادات المنفعة االقتصادية في نظر االماـ تمتد امتداد الدنيا
إلى االخرة كفي اعماؿ البر كاالحساف بما يخمؽ حالة التكازف بيف مصمحة الفرد
كالجماعة كالدنيا كاآلخرة كالجانب المادم كالركحي.
كقد كضع االماـ ( )نظرية لمكقاية مف الكقكع في ازمات مالية اك
مشكبلت اقتصادية ضمف النيج الذم كضعو اك تبناه ك يمكف اف نكجز ذلؾ بالرجكع
الى :
ُ -عممية التكامؿ كالضماف االجتماعي التي يمكف اف نممسيا في فكر االماـ ()
في تداخؿ خطكط االصبلح بيف طبقات المجتمع في قكلو (( )ال يصمح بعضيا
اال ببعض كال غنى ببعضيا عف بعض) لبناء ستراتيجية استمرار كاستدامة التنمية
مف خبلؿ نبذ الصراع الطبقي كاحبلؿ الترابط االخبلقي بما يضمف عالمية ىذا النيج
مف خبلؿ نظرتو الى االخكة االنسانية في قكلو (اما اخ لؾ في الديف اك نظير لؾ
في الخمؽ.)...
ِ -كبالرجكع الى ضكابط السكؽ كالتجارة مف منع الغش كاالحتكار كالربا كالتسعير
كغير ذلؾ مف الضكابط التي تـ االشارة الييا آنفان في ضكابط السكؽ كالتجارة.
ّ -كبالرجكع الى سياستو في الخراج كالضرائب
ْ -كسياستو في التنمية االقتصادية كاحياء االرض المكات ألستخراج خيراتيا
كاستخدامو لبلىداؼ الثبلثة القريبة كالمتكسطة كالبعيدة المدل في التنمية االقتصادية.
ٓ -كبالرجكع الى قكاعد كضكابط االستيبلؾ كاستخداـ قاعدتو الذىبية (قميؿ المؤكنة
كثير المعكنة).
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ٔ -كبالرجكع الى تطبيقاتو العممية مع كالتو في المحافظة عمى الثركات كمنع
استنزافيا كالتأكيد عمى استحقاؽ اىؿ الكالية بخيراتيا كارساؿ الفائض منو الى بقية
الكاليات لتحقيؽ االقتصاد المتكازف بيف الكاليات.
ٖ -كبالرجكع لسياستو المالية كقكاعدىا التي كضعيا في المحافظة عمى الماؿ كحفظ
حقكؽ االجياؿ البلحقة في االمكاؿ العامة كال سيما ما اشاره االماـ ( )عمى
الخميفة عمر بف الخطاب (رض) في بقاء اراضي السكاد بيد اصحابيا مف حيث
استثمارىا كبقاء ادارتيا بيد الدكلة لتحقيؽ امريف ىما منع العجز المالي لمدكلة في
ذلؾ الكقت كلحفظ حؽ االجياؿ القادمة فييا ،كؿ ذلؾ مف شأنو اف يحقؽ بيئة اك
مناخ اقتصادم آمف بعيد عف االزمات كالمخاطر.
مما يعني اف المنيج الذم تبناه اك كضعو االماـ ( )منياج شامؿ متكامؿ
يشمؿ جميع النشاطات في الدكرة االقتصادية كمبني عمى منظكمة اخبلقية مصدرىا
المعرفي اهلل سبحانو كمنيجو القرآف كيعتمد عمى الجانب الركحي باإلضافة الى
الجانب المادم كالكؿ مسؤكؿ في نظر االماـ( )عف حماية المجتمع كتحقيؽ
االمف االقتصادم كتحقيؽ الرفاىية االقتصادية المجتمعية.
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اخلامتة
وفي نياية المطاف يمكن ان نتوصل الى استنتاجات وتوصيات كاالتي-:
اوالً -:استنتاجات
ٔ .كان لإلمام عمي ( )اوصاف كثير يشير كل منيا الى بعد من االبعاد
العممية والعممية والثقافية واالجتماعية والمعنوية والسياسية الرفيعة لشخصيتو
ويعود جميا الى عصر النبي (صمى اهلل عميو وآلو وسمم).
ٕ .إن عمم االمام عمي ( )كان منبعو االول واالوحد ىو النبوة المحمدية فمنذ
والدتو عاش في تمك االجواء حيث كان يرى رجالً عظيماً عرفو المجتمع حق
المعرفة يبشرىم برسالة العدل الذي يقوم عمى قواعد الرحمة واالحسان
واالنصاف حتى اصبح االمام عمي ( )التمميذ االول لمرسول الكريم
محمد( )وتمقى منو عمومو التي مأل بيا صدره.
ٖ .إن االمام عمي ( )قد صاغو النبي محمد (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) كما
ادبو
احب واراد حتى جاء صورة مثالية ألحكام النبوة فمنذ نعومة اظافره ّ
وصقل نفسو ودربو عمى االيثار والمحبة واالخاء مع كل ما مر فيو النبي
خالل دعوتو كان فييا االمام تصيره االحداث الصعبة وىو في اعمى درجات
الطاعة المطمقة لمرسول فجاء صورة طبق االصل لمحمد (صمى اهلل عميو
وعمى آلو وسمم) حتى حل محل صفات النبي اال النبوة.
ٗ .إن االمام عمي ( )عايش الوحي االليي بصفائو وطيره ،وعايش النبوة بما
فييا من اقوال وافعال وتصرفات ،فانطبعت سمات ذلك ومالمح شخصيتو
عمى كالمو وتصرفاتو حتى اضحى ظالً حاكياً لوحي اهلل ولرسولو ،وطبيعي
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ان يكون من عايش في تمك الظالل القرآنية وتمك االفياء المحمدية ان يكون
في قمة الكمال والمرتقى الرفيع الذي ال يدانيو انسان آخر في ىذا العالم.
٘ .نرى ان االثر النبوي شديد الوضوح في اعداد شخصيتو االمام ()اذ
صاغ فيو خمقاً يماثل خمقو العظيم فكان مثيمو في االخالق والسموكيات إذ
انبثق من بيئة اجتماعية راقية في الكمال االخالقي وىو في احضان النبوة،
اضافة الى االساليب التربوية العميقة والحكيمة التي اتخذىا النبي (صمى اهلل
عميو وعمى آلو وسمم) مع االمام ( )قد احييت جميع مواىبو الكامنة
واوصمو في مدة قصيرة الى اعمى مدارج الكمال فمم ينفذ الى مشارب االمام
( )اي شعاع من شرك او سجود لصنم فيو المولود عمى الفطرة المخموق
عمى االسالم منذ اول يوم فتح عينيو عمى النور.
 .ٙإن ما تواتر عن الرسول (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) الجانب الميم من
شخصية االمام ( )حيث كان الرسول (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) يستغل
كل فرصة مناسبة يمفت بصائر المسممين الى ىذه الفضيمة ،فقد بمغ من
العظمة وقوة الحدس وشدة الذكاء الغاية فقد كان يالزم الرسول (صمى اهلل
عميو وآلو وسمم) مالزمة متواصمة فأستفاد من تمك المالزمة واقتبس من نور
مشكاة النبوة وىذا اوضح برىان عمى اعمميتو بعد النبي (صمى اهلل عميو وآلو
وسمم) وانو قبل ترحالو الى الرفيق االعمى عممو الف باب ومن كل باب يفتح
لو الف باب إذ قال رسول اهلل (انا مدينة العمم وعمي بابيا فمن اراد المدينة
فميأت الباب).
وبين فيو العام والخاص والمطمق
 .ٚجمع القرآن الكريم مرتباً بحسب النزول ّ

والمقيد والمحكم والمتشابو والناسوخ والمنسوخ والعزائم والرخص والسنن
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واآلداب ،وكما اشار االمام عمي ( )في ىذا القرآن الذي جمعو الى
اسباب النزول آليات القرآن.
 .ٛآلراء وافكاره التي كانت ليا الريادة في الفكر االسالمي وىي في الحقيقة
انعكاس لما حممو في ذىنو وقمبو من الرسالة االليية المحمدية  ،فوردت تارة
عمى شكل خطب واخرى مناقشات ومرة حكماً ومواعظ وتوجييات وغيرىا من
ادوات التعبير عن الرسالة السماوية ،كما قد دونت بعض افكاره تمك في
مصنفات من قبل العمماء.
 .ٜلم تكن مدرسة االمام ( )ذات اتجاه وعمم وثقافة خاصة كبقية المدارس
والجامعات العممية وانما كانت جامعة وحاوية لكافة العموم والمعارف والثقافات
في كافة المجاالت واالتجاىات والحقول فقد كانت جامعة اسالمية ومصد اًر
ال فياضاً يفيض عمى االفكار والقموب
خصباً لمعمم وينبوع ًا مترعاً ومني ً
صنوف العمم والمعارف االسالمية فقد خرجت ىذه المدرسة االالف من
التالميذ ورواه حديث االمام (.)
ٓٔ.

إن سياسة االمام عمي ()امتداد لسياسة النبي (صمى اهلل عميو

وعمى آلو وسمم) ،عمى ان الركيزة االساسية في فكر عمي بن ابي طالب
( )ىي خضوع السمطة المدنية لمسمطة الدينية خضوع ًا مطمقاً ألن شرعية
السمطة عند االمام عمي ( )ليا بعدين اليي وشعبي ،فاالمام ( )يرى
من واجبو كأمام لالمة ان ال يتياون عمى حساب ما شرعو االسالم ألن غاية
السمطة تحقيق العدالة في ظل شريعة السماء ومن منطمق اسالمي بحت.
ٔٔ.

لم تكن نظرة االمام عمي ( )لممال نظرة مستقمة عن الشرعية

واالخالقية فقد اسس لمذىب اقتصادي اسالمي عند التطبيق لو احاط
الممارسات المالية بسياج من االحكام والسنن الشرعية والمبادئ واالحكام كما

ٖٔ٘

الخاتمة ...............................................................................................................................

........

جج

اراد اهلل سبحانو وتعالى والرسول (صمى اهلل عميو وعمى آلو وسمم) وىو ما
جعل حالة توزيع االموال والمعطيات عمى المسممين بالتساوي اذ ىي عممية
ذات ابعاد انسانية واقتصادية يعم خيرىا عمى كل المسممين كالدولة والشعب
ك ٌل في ذلك سواء ومما ال شك فيو ان المال بالمفيوم االسالمي ما وجد اال
من اجل االستثمار لمصالح العام.
ٕٔ.

إن فمسفة المال التي اعتقدىا االمام عمي ( )واالسس التي اتبعيا

وممارساتو التطبيقية في إدارة المال وبيت المال جعمت في عيده في الخالفة
خالياً من الفقراء والمتسولين وجعمت االموال تدر عمى بيت المال بكثرة اذ
انطمقت فمسفتو لممال من المنظور االسالمي ،وىكذا يبدو انو كان يمتمك
حنكة ادرية لممال فيو ال يقتصر عمى جمع االموال وصرفيا بل وضع رؤية
مستقبمية بشكل متوازن.
ٖٔ.

إن طبيعة تحرك االمام عمي ( )عند تسممو خالفة المسممين يمكن

وصفيا بالتحرك التصحيحي لتقويم الطابع العام لممسيرة فثمة فرق جوىري
بين تحرك النبي (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) في صدر االسالم وتحرك
االمام( )عند تسممو خالفة المسممين من جية ان تحرك النبي كان ثورياً
انقالبياً يريد بو تغيير الواقع كمو الى واقع آخر يتسم باالسالم اي انو يقمب
الواقع من حال الى حال ،أما طبيعة تحرك االمام عمي()عند تسممو
الخالفة فكان تصحيحاً لالنحراف الذين تعرضت لو االمة االسالمية والحكم
االسالمي بعد وفاة الرسول (صمى اهلل عميو وآلو وسمم) وكان ىدف االمام
تغيير الواقع االجتماعي والسياسي واالقتصادي الذي ورثو وما كان ذلك
ليحدث اال بق اررات ال مجال لممساومة والمساومين فييا.
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ٗٔ.

كان اصالح امير المؤمنين ( )قائم عمى معالجة الخمل

االقتصادي المبني عمى السياسة المالية الخاطئة وتكوين جياز اداري يقوم
عمى صيانة اموال المسممين وان احد اآلفات الرئيسية حسب رأيو التي سببت
االزمة السياسية االقتصادية ىو تعيين اشخاص غير مناسبين ومن ثم
ضرورة اختيار موظفين كفؤئين قادرين عمى صيانة اموال المسممين وادارة
شؤونيم.
٘ٔ.

قدم االمام عمي( )دستو اًر في الفقو السياسي في عيده لمالك

االشتر فيو اقدم نص اسالمي في الفقو السياسي وشؤون الحكم ولم تصل
الكتابات التي اعقبتو الى عمقو وشمولو وكيفية تناولو لمفاىيم الحكم والحاكم
ومعاونيو وطبقات الشعب المختمفة ضمن االطار الشرعي االسالمي ،وقد اراد
امير المؤمنين ( )ان يكون العيد وثيقة دستورية تسير عمييا السمطة في
البمدان االسالمية ،اذ ان العيد يتضمن اصوالً وقواعد سياسية وادارية ومالية
وقد وضع تصورات رائدة عن خالصة فكره االسالمي واالنساني في االدارة
والحكم واالقتصاد والسياسة المالية.
.ٔٙ

إن الطابع العام لسياسة االمام ( )المالية لمساواة بين المسممين

في العطاء وىذا اجراء تطبيقي من االمام في سياستو المالية وىو بحسب
مقررات االقتصادي االسالمي يحمل طابعاً من التوازن االقتصادي في
المجتمع فميس لرئيس الدولة ان يميز قوماً عمى قوم آخرين فأن ذلك يخمق
الطبقية ويوجد االزمات الحادة في االقتصاد العام ويعرض المجتمع الى كثير
من الويالت ،مما يدل عمى ان االمام ( )استعمل ايرادات الدولة العامة
كأداة من ادوات السياسة المالية لتحقيق التوازن المالي.
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.ٔٚ

ميز االمام بين ما ىو خاص وما ىو عام فمم يخمط بين مال احد
لقد ّ

ومال الدولة ومال اهلل ولم يتعامل مع االشياء العامة عمى انيا اشياؤه
الخاصة ،وفصل بين مالية الحاكم ومالية الدولة.
.ٔٛ

من ناحية تبويب الموازنة المالية فقد كان االمام ( )ضمن االطار

التطبيقي واالجرائي الذي طبقو وفقاً لمعايير عممية سواء أكانت اقتصادية ام
غير اقتصادية فقد كانت سياستو المالية تقوم احياناً عمى المركزية واخرى
عمى الالمركزية حسب مواصفات الوالة وعمى قدر ثقتو بيم ،كما يوجد في كل
اقميم بيت مال خاص بو الى جوار بيت المال المركزي الذي فيو مقر
الخالفة.
.ٜٔ

اخذ االمام ( )في سياستو المالية بمبدأ التوازن في الصرف وحجز

جزء من الموارد العامة في فترة االكتفاء وعدم الحاجة وىذا يترتب عميو
حدوث فائض في الموازنة يستخدم كأحتياطي مالي لدى الدولة عند الحاجة
عندما يظير العجز في الموازنات في فترة الكساد ،وكما وضع برنامج مفصل
في تحصيل الضرائب وطريقة التعامل مع الناس.
ٕٓ.

كانت لالمام عمي ( )سياسة مالية واضحة المعالم وال سيما انو

ترك لنا تراث غنياً من القواعد المالية واالجراءات المرسومة لسياسة مالية
ناجحة وقد سبق كل من جاء بعده في رسم السياسة المالية وفق االطر
الحديثة وىي تالئم كل زمان ومكان ألن مصدرىا مستوحى من القرآن الكريم
والسنة النبوية.
ٕٔ.

إن االمام ( )يعد االنسان محو اًر اساسياً في التنمية االقتصادية

ويرى ان االنسان يكون مؤىالً لمقيام بدور الخالفة في اعمار االرض،
فالتنمية في الجوانب الزراعية والصناعية والتجارية في نظر االمام يجب ان
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تسير بشكل متواز ،وىذا يعني ان ىناك نظرة شاممة واصالح واسع النطاق
من قبل االمام يجعل االرض وما عمييا وما تحتيا خدمة ألشباع حاجات
االنسان.
ٕٕ.

كما وضع االمام وسائل لتحقيق التنمية االقتصادية ومن اشيرىا

السياسة الزراعية والتجارية والصناعية وتقسيم العمل ونظام الحواجز ،كما
رسم الخطوط العريضة لعمالو ووالتو لتطبيق نيجو في العمارة والتنمية .
ٖٕ.

إن فمسفة االمام ( )في التوزيع تنطمق من مبدأ اساسو (الممك هلل)

وان الموارد موجودة متوافرة ومقسمة اال ان عمى االنسان ان يبذل جيداً
ألكتشافيا واستخراجيا وال ندرة لمموارد وان حصمت فسببيا سوء التوزيع من
قبل االنسان وان اساس التوزيع عند االمام قائم عمى تطبيق العدالة التوزيعية
والتي من صورىا الضمان والتكافل االجتماعي وعممية التوزيع ىي ثمار
التنمية االقتصادية وال يتحقق االستقرار االقتصادي دون تكامل نظرية التوزيع
مع التنمية الشاممة االقتصادية وىذه العممية التكاممية مدعومة بمنظومة من
االخالق واالرتباط بالجانب الروحي والديني لضمان استدامة التنمية.
ٕٗ.

وضع االمام ( )ضابطاً لمتجارة ضمن اطار منظومة من االخالق

والتسامح بدءاً بالقناعة وطيب الكسب لصالح السريرة والتذلل في صنع
االستغالل والتودد والتمطف في البيع والشراء وجعل الغاية من التجارة ىو
كسب رضا اهلل بقصد العمارة في االرض.
ٕ٘.

اما في اقتصاد السوق فكان لالمام فيو فمسفتو الخاصة المتمثمة

بأعطاء الحرية الكاممة لمفرد بان يقوم بأي نشاط اقتصادي مشروع مشروطاً
بشرط عدم التعدي عمى حقوق اآلخرين ومع حق الدولة في التدخل لتعديل
االنحراف السموكي االقتصادي لدى االفراد من خالل المراقبة والتوجيو وضبط
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عممية العرض والطمب ضمن مقاييس االحكام الشرعية وبيذا ينتزع مفيوم
التسمط والتحكم واالستغالل واالحتكار لدى التجار.
.ٕٙ

وضع االمام ( )برنامجاً متكامالً لحماية المستيمك وحماية حقوقو

حدد عمى ضوءه جميع االىداف البعيدة والمتوسطة والقريبة المدى مع عدم
التعدي عمى المنتج لممحافظة عمى ىذا التوازن االستيالكي .
.72

وقد وضع االمام ( )نظرية لموقاية من الوقوع في ازمات مالية او

مشكالت اقتصادية ضمن النيج الذي وضعو او تبناه
.ٕٛ

كان لمرقابة مساحة واسعة في فكر االمام ( )وتطبيقاتو وقد تم

االشارة الى تطبيقات االمام ( )الرقابية عمى والتو استشعا اًر منو بأىميتيا
في انجاز االعمال وتحقيق العدالة واعادة ثقة الرعية بالراعي واستمرار
الفاعمية لمنشاطات االقتصادية وحفظ االنفس واالموال والحفاظ عمى ثروات
االمة من السمب والنيب ولضمان مراحل الدورة االقتصادية.
.ٕٜ

من اسس الرقابة عند االمام ( )ىو تحفيز الرقابة الذاتية لدى

عمالو ووالتو ولدى افراد المجتمع لما ليا من تحصين لمفرد من الوقوع في
الميالك وىذا في الحقيقة ما تتميز بو الرقابة في االقتصاد االسالمي بل تكاد
تنفرد بيا عن االنظمة االخرى.
.03

وقد سجل التأريخ سبق االمام ( )كل عمماء االجتماع في تحميل

سموك االنحراف والوقوع في الجريمة وتشخيصو العالج الوقائي .بالعفو
والصفح وأعطاء الحقوق الى اىميا واشعار كالً بمكانتو االجتماعية
ٖٔ.

إن االمام ( )يرى مسؤولية الوالة في وضع العالج الوقائي من

انحراف السموك االجتماعي مع العدالة واالنصاف في الحكم بين الناس
وتوزيع الثروات بين حمقات المجتمع والنظام من انحراف السموك.
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ٕٖ.

اعتمد االمام( )ثالثين مبدءاً في استراتيجيتو لمعالجة الفقر فمنيا

ما ىو متعمق بشخصو ( )او من يمثل صفتو الوظيفية ومنيا ما ىو
متعمق بالجانب االجرائي العممي التطبيقي ومنيا ما ىو متعمق باالفراد
والجماعات.
ٖٖ.

فمسفة االمام( )لمعمل جاءت كعالج وقائي من الفقر وىو بذلك

تخطى كل ما جاءت بو النظريات الوضعية في التشريعات والقوانين من جية
والتنظيمات االدارية واالقتصادية واالجتماعية وما ينجم عن خمل انسيابية
االعمال والوصول الى االىداف الموسومة.
ٖٗ.

تأكيد االمام( )عمى عمل االنسان بما يصمح آخرتو نابع من سبب

نجاح استراتيجيتو عمى ارض الواقع وىو كسب رضا اهلل ومالو من آثار
صحبة ونفسية وبيئية ومالو عالقة بالقضاء عمى الفقر وعمى ارتفاع الدخل
القومي لوجود ترابط وتداخل بين سعي االنسان لمعمل وطريقة االداء منو
وبين استمرار فاعمية العامل االقتصادي مما يؤدي الى درر االرزاق بشكل
انسيابي متوافق والحركة الديناميكية لمعمل والتنمية االقتصادية وال يخمو من
مؤشراتو االخالقية النافعة عمى االنسان في انتفاء حالة الفقر منو وخمق حالة
االستقرار والطمأنينة النفسية وماليا من آثار في حجم ما ينتجو االنسان من
ناحية الجودة والكمية.
ٖ٘.

فمسفة االمام( )من مكافحة الفساد المالي واالداري تنبثق من ان

اي انحراف او فساد يقابمو اصالح.
.ٖٙ

ان فمسفة اليالل واالزمات في مفيوم االمام( )انما تنطمق من

خالل ترك مصدرية المعرفة االليية التي تتجاوز الخبرات البشرية متمثل
بدستور ىذه االمة (القرآن الكريم) الذي فيو منيجاً ألسرار تنظيم الحياة والنعيم
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والرفاىية المجتمعية لكل الكرة االرضية وذلك من خالل استنطاق آيات القرآن
والتبحر بما جاء فييا واالستفادة من تجارب االمم السابقة.
.ٖٚ

إن المنيج الذي تبناه او وضعو االمام( )منياج شامل متكامل

يشمل جميع النشاطات في الدورة االقتصادية ومبني عمى منظومة اخالقية
مصدرىا المعرفي اهلل سبحانو ومنيجو القرآن ويعتمد عمى الجانب الروحي
باالضافة الى الجانب المادي والكل مسؤول في نظر االمام( )عن حماية
المجتمع وتحقيق االمن االقتصادي وتحقيق الرفاىية االقتصادية المجتمعية.
ثانياً -:التوصيات
ٔ -أن ُيدرس الفكر االقتصادي االسالمي في كميات العموم االسالمية في الدراسة
االولية والعميا.

ٕ -ان يدرس نيج البالغة لألمام عمي ( )في الدراسات االكاديمية وان
ضع لمدراسات البحثية العممية الكتشاف االعجاز العممي في نصوصو.
ُي ْخ َ

ٖ -أن يستفاد من عيد االمام لمالك االشتر كدستور لمحكومات االسالمية.

ٗ -ان ييتم الطمبة بدراسة عمم االقتصاد االسالمي لتميزه عمى العموم االقتصادية
الوضعية.
٘ -اوصي طمبة الدراسات العميا أن تتوجو انظارىم لدراسة مرويات االمام ()
في جميع مصادر الحديث في جميع المذاىب االسالمية ألنني مررت في ىذا
الجانب عمى وجو االقتضاب ألنو ليس موضوع الدراسة ويعد مجيودا مباركا
يقوم بو فريق من الطمبة لخدمة مروياتو الحديثية.
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المصادر
اكال :القراف الكريـ
ثانيا :الكتب
 .5ابك الحسف مسمـ ابف الحجاج القشيرم (ت 265ىػ) ،صحيح مسمـ ،ط (دار أحياء
التراث.
 .2االتجاىات الفكرية عند اإلماـ عمي ( )د .رحيـ محمد سالـ ،مركز الشييديف
الصدريف ،بغداد ،ط2007( ،5ـ).
 .3أثار االكؿ في ترتيب الدكؿ ،حسف عبد اهلل ،بكالؽ ،ط (5295ىػ).
 .4احقاؽ الحؽ ،الشييد نكر اهلل التسترم ،ط (مطبعة الخياـ ،قـ)
 .5االحكاـ السمطانية ابك بعمي محمد بف الحسيف بف محمد بف خمؼ الماكردم ،تح محمد
بف ابي العباس ،ط(مكتبة

القرآف -القاىرة) كمطبعة مصطفى البابي -مصر ،ط

(.)5996 -5386
 .6االحكاـ السمطانية ،ابك الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماكردم ،مكتبة اسد لمثقافة –
حماه ،كط دار الفكر -القاىرة ،ط5983( 5ـ).
 .7أحكاـ القرآف ألبف العربي عبد بف محمد بف عمي بف محمد بف احمد بف عبد اهلل محمد
الديف الحاتمي الصكفي ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط5422( ،5ق2005-ـ).
 .8احكاـ القرآف ،ألبي بكر محمد بف عبد اهلل بف محمد المعركؼ بأبف العربيػ دار الكتب
العممية ط543( ،5ىػ).
 .9اخبار مكة كما جاء مف األثار  ،أبي الكليد محمد عبد اهلل االزرفي.
 .50أخرجو احمد في مسند احمد ،تحقيؽ عمي شيرم ،دار الزىراء -بيركت ،ط (5433ىػ-
2052ـ) .
 .55االدارة المالية ،ترجمة كاعداد محمكد فتكح كآخركف ،شعاع -الرباط ،ط2050 ،5ـ.
 .52االدارة المالية ،محمد عمي ابراىيـ العامرم ،ك ازرة التعميـ العالي ،جامعة بغداد ،كمية
االدارة كاالقتصاد ،ط(2005ـ).
 .53االدارة ،مكسكعة الفقو ،لالماـ الشيرازم،ط( 5دار العمكـ -بيركت)346/2 ،
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 .54األربعيف ،الحافظ منتجب الديف محمد بف مسمـ بف أبي الفكارس الرازم  ،مخطكط.
 .55االرشاد  ،لمشيخ المفيد ،المكتبة الحيدرية – النجؼ االشرؼ ط (5392ىػ).
 .56أرشاد السارم في شرح صحيح البخارم ،أبي العباس شياب الديف أحمد بف محمد
العسقالني دار صادر – بيركت ،ط (5304ق) .
 .57ارشاد القمكب ،ألبي محمد الحسف بف ابي الحسف الديممي ،مف أعالـ القرف الثامف
اليجرم  ،مؤسسة االعممي -بيركت ،ط (5398ق).
 .58ازمة الخالفة كاالمامة كاثارىا المعاصرة ،د .اسعد كحيد القاسـ ،ط (مركز الغدير
لمدراسات االسالمية -بيركت).
 .59ازمة الخالفة كاالمامة كاثارىا المعاصرة؛ د -اسعد القاسـ ؛ الغدير  -بيركت ؛ ط5
(5458ق5997-ـ) .
 .20االزمة المالية العالمية ،د .عمي محي الديف ،دار البشائر االسالمية،ط5430 ،5ىػ-
2009ـ.
 .25اساسيات االقتصاد التحميمي ،أسماعيؿ محمد ىاشـ ،دار النيضة  -بيركت،ط2
(5996ـ).
 .22اساسية التنمية االقتصادية في مصر ،مؤسسة شباب الجامعة،ط5976/ـ.
 .23اسباب نزكؿ االيات الكجيز في تفسير الكتاب العزيز البي الحسف الكاحدم ،دار القمـ
– بيركت ،ط5455 ( 5ق).
 .24االستثمار في االقتصاد االسالمي،د .اميرة عبد المطيؼ ،تقديـ الشيخ محمد الغزالي،
ط مكتبة مدكلي – القاىرة.
 .25استراتيجية االصالح االدارم كاعادة التنظيـ  -الكتاب االكؿ في نطاؽ الفكر
كالنظريات  ،د .صافي اماـ مكسى ،دار العمكـ -الرياض ،ط (5405ىػ).
 .26استراتيجية كتكنيؾ التنمية االقتصادية في االسالـ ،يكسؼ ابراىيـ يكسؼ ،مطابع
االتحاد الدكلي لمبنكؾ االسالمية -القاىرة ،ط (5405ىػ).
 .27االستيعاب في معرفة الصحابة :البي عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر
بف عاصـ النمرم القرطبي مطبكع بيامش االصابة (دار المعارؼ – مصر) :
ط(5328ق)؛ كتح محمد البجمكم ،دار الجبؿ – بيركت ،ط . 5
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 .28اسد الغابة في معرفة الصحابة ،عمي بف أبي الكرـ محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف
عبد الكاحد الشيباني المعركؼ بأف االثير (مؤسسة أسماعيمياف -طيراف ،ط (5380ق)
 .29أسد الغابة في معرفة الصحابة  ،اإلماـ الحافظ عز الديف عمي بف محمد بف عبد الكريـ
الجزرم المعركؼ بأبف االثير ،تح عادؿ أحمد الرفاعي ،دار أحياء التراث العربي-
بيركت ،ط5457 ( 5ق5996 -ـ) .
 .30أسس التنمية الشاممة في المنيج االسالمي ،أحمد عبد العظيـ محمد ،مركز صالح
عبد اهلل  ،كامؿ لالقتصاد االسالمي -جامعة االزىر ،ط (5997ـ)
 .35االسالـ السياسي كالدكلة االسالمية المعاصرة ،د .صالح عبد الرزاؽ الربيعي،ط
(مطبعة دار الحكراء -شارع المتنبي).
 .32االسالـ كالتنمية االقتصادية ،شكقي احمد دنيا ،دار الفكر العربي -القاىرة،ط
(5976ـ).
 .33االصابة في تمييز االصحابة ،أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر
العسقالني (ت852ق)  ،تح عادؿ أحمد عبد المكجكد -عمي محمد معكض دار الكتب
العممية -بيركت ،ط5455 ( 5ق).
 .34أصحاب اإلماـ أمير المؤمنيف كالركاة عنو ،الدكتكر الشيخ محمد ىادم األميني ،دار
الكتاب بيركت ،ط5452( 5ق5992-ـ).
 .35أصحاب النبي حكؿ السيد الكصي ،حسف البمقاف آيارم ،دار المصطفى العالمية-
بيركت ،ط5435( ،2ق2050-ـ).
 .36االصالح االدارم -المنظكر االسالمي كالمعاصر كالتجربة السعكدية ،د.عبد الرحمف
ابراىيـ الجكبير ،الدار العربية لممكسكعات -بيركت ،ط5432( 3ىػ2055 -ـ).
 .37االصالح االدارم بيف النظرية كالتطبيؽ،د .محمد قاسـ القركيتي ،دار كائؿ  -عماف،
ط2005( 5ـ).
 .38أصكؿ الكافي ،محمد بف يعقكب الكميني ،دار التعارؼ -بيركت،ط (5455ق-
5999ـ) باب الذكر الصحيفة كالجفر كمصحؼ فاطمة.
 .39اصكؿ المالية العامة ،د .عادؿ احمد احشيش ،مؤسسة الجامعة -االسكندرية ،شباط
(.)5984
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 .40اعادة تكزيع الدخؿ القكمي خالؿ السياسة المالية،د.رفعت المحجكب ،دار النيضة
العربية -القاىرة،ط (5968ـ).
 .45االعجاز العممي عند اإلماـ عمي بف أبي طالب ،د .لبيب بيضكف ،مؤسسة االعممي
لممطبكعات -بيركت ،ط5425( 5ق2005-ـ).
 .42اعالـ الكرل باعالـ اليدل ،أبي عمي الفضؿ بف الحسف الطبرسي ،ط دار المعرفة
الحياء التراث (5457ق.)5946 /
 .43اعممكا ىذا عمي ،ميدم بحر العمكـ ،دار الزىراء -بيركت ،ط5433( ،5ىػ2052-ـ).
 .44أعياف الشيعة ،السيد محسف األميف العاممي( ،دار المعارؼ-بيركت) ،ط (5403ىػ)؛
ط5406(3ق5986-ـ).
 .45اقباؿ االعماؿ ،السيد رضي الديف عمي بف مكسى جعفر بف طاككس "ت ، "664مكتب
االعالـ اإلسالمييف ط5454( 5ق) .
 .46االقتصاد االسالمي كالفقر،د .طالب حسيف الكريطي ،مركز كربالء لمدراسات
كالبحكث -كربالء ،ط5435( 5ىػ2054 -ـ).
 .47اقتصادنا  ،محمد باقر الصدر ،دار الفكر -بيركت ،ط 5868ـ ،كط  ،ط(دار
التعارؼ لممطبكعات).
 .48اقتصاديات التنمية ،رمزم عمي ابراىيـ ،الدار الجامعية -االسكندرية ،ط(5995ـ).
 .49اقتصاديات الزكاة ،محمد منذر قحؼ ،المعيد االسالمي لمبحكث كالتدريب -جدة ،ط
(5457ىػ5997 -ـ).
 .50أمالي الصدكؽ ،أبي جعفر بف محمد بف عمي بف الحسيف بف بابكيو القمي ت (،)385
مؤسسة االعممي -بيركت ،ط5430 ( 5ق2009-ـ)
 .55االمالي لمطكسي ،دار الثقافة – قـ  ،ط (5454ق).
 .52االماـ المياجر ،العالمة عبد اهلل بف نكح الجكيني الجاكم (ت( )5324دار الشركؽ-
جده) ،ط (5457ق) .
 .53االماـ عمي دراسة بجكانب مف الشخصية كالمنيج ،آية اهلل محمد باقر الحكيـ ،مؤسسة
الشييد الحكيـ ،ط5423 ( 5ق2050-ـ) .
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 .54اإلماـ عمي صكت العدالة االنسانية (عمي كحقكؽ االنساف) جكرج جرداؽ ،منشكرات
العتبة العمكية المقدسة ،قسـ الشؤكف الفكرية كالثقافية ،ط5433(5ىػ_2052ـ).
 .55اإلماـ عمي كمشكمة نظاـ الحكـ ،د .محمد طي ،مؤسسة دار المعارؼ -قـ  ،ط3
(5426ق2005-ـ).
 .56االمكاؿ ،لمقاسـ بف سالـ ابك عبيده اليركم (ت 224ىػ) ،دار الكتب العممية بيركت،
ط5986( 5ـ).
 .57انساب االشراؼ  ،محمد بف يحيى بف جابر البالذرم (ت 236ىػ) مؤسسة االعممي-
بيركت5974( 5ـ).
 .58االنساف اساس المنيج االسالمي في التنمية ،عبد الحميد الغزالي ،مركز االقتصاد
االسالمي لالستثمار  -المصرؼ االسالمي الدكلي.
 .59انظر البحر الرائع في شرح كنز الدقائؽ ،زيف الديف بف ابراىيـ بف محمد بف ابي بكر
بف نجيـ المصرم الحنفي ،دار الكتب االسالمية،ط ،2بدكف تأريخ.
 .60أنكار الحقيقة كأطكار الطريقة ،السيد حيدر االممي ،دار المحجة البيضاء -بيركت،
ط.5
.65

أىؿ البيت كبيت اماؿ ،السيد محسف النكرم ،دار المتقيف -النجؼ ،ط5430( 5ىػ-

2009ـ).
 .62أىمية االصالح االدارم في نيضة الدكؿ كتقدـ الشعكب ،مجمة بالدم ،العدد ،930
 30كانكف االكؿ.2055 ،
 .63بحار االنكار لممجمسي ،دار الكتب االسالمية -ايراف/ط 5962ـ  ،كط (مؤسسة
الكفاء -بيركت) كالطبعة الثانية المصححة5403( ،ق5983-ـ).
 .64البحر المحيط المعركؼ بتفسير ابف حياف ،ابك عبد اهلل محمد بف يكسؼ بف عمي بف
يكسؼ األندلسي ،تح عادؿ احمد عبد ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط2005( 5ـ).
 .65البركة في فضؿ السعي كالحركة :ألبي عبد اهلل بف محمد بف عبد الرحمف الجبشي-
دار المعرفة لمطباعة كالنشر -بيركت .5970
 .66البرىاف في تفسير الميزاف ،العالمة المحدث السيد ىاشـ البحراني ،ت لجنة مف العمماء
كالمحققيف األخصائييف ،مؤسسة االعممي لممطبكعات -بيركت ،ط427( 2ق2006-ـ)
525

المصادر.........................................................................................................................
جج

 .67بغية الطالب في معرفة عمي بف أبي طالب ،يكنس رمضاف ،مؤسسة االعممي
لممطبكعات -بيركت ،ط5452( 5ق5993-ـ).
 .68بيت الماؿ نشأتو كتطكره  ،خكلة شاكر الدجيمي ،مطبعة ك ازرة االكقاؼ  -بغداد،
ط(5396ىػ5976 -ـ).
 .69البيركقراطية النفطية كمعضمة التنمية ،د .أسامة عبد الرحمف ،مؤسسة بيركت لمتجميد
كالطباعة ،ط5983( ،2ـ).525 : ،
 .70تاج العركس مف جكاىر القامكس ،محمد محمد بف عبد الراؽ المرتضى الزبيدم،
طبعة الككيت،ط،368/4 ،)2008( 2
 .75تاج المكاليد  ،أميف االسالـ الشيخ المفسر ابك عمي الفضؿ بف الحسف الطبرسي ،مكتبة
اهلل العظمى المرعشي النجفي قـ ط (5406ق  .)52 : ،كاعالـ الكرل لممؤلؼ نفسو،
مؤسسة اؿ البيت -قـ ،ط (5457ق).
 .72تأريخ االحمدم ،االمير أحمد حسيف بيا ردرخاف الحنفي البرياناكم اليندم ،ط (بيركت)
5408 ،ق.
 .73تأريخ الحضارة االسالمية كالفكر االسالمي ،شمبي ابك زيد ،القاىرة ،ط5964( ،3ـ).
 .74تاريخ الخمفاء كاألمـ كالسياسة ،محمد بف عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدنيكرم (ت)
276ق ،مؤسسة االعممي -بيركت ،ط5427 ( 5ق2006-ـ) .
 .75تاريخ الخمفاء ،جالؿ الديف السيكطي ،مكتبة السعادة -مصر ،ط (5375ق) .
 .76تاريخ الخميس  ،في انفس النفيس ،حسيف بف محمد بف الحسف الديار البكرم المالكي،
(مصر -القاىرة) ،ط (5383ق) ؛ كط مؤسسة شعباف -بيركت .الرياض في مناقب
العشرة ،محمد الديف أبي جعفر احمد بف محمد الطبرم ،ط ( دار الكتب العممية-
بيركت) .
 .77تأريخ المكصؿ ،أبك زكريا بف محمد االزدم ،نسخة جفتربيدم ايرلندا طبعة الدكتكر عمي
حبيبة – القاىرة .
 .78تحرير المجمة  ،الشيخ محمد حسيف كاشؼ الغطاء،
 .79تحؼ العقكؿ ألبف شعبة الحراني ،عف االعجاز العممي عند اإلماـ عمي بف أبي
طالب .
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 .80التخطيط الزراعي تخطيط التنمية كالسياسة الزراعية ،سالـ تكفيؽ النجفي ،دار الكتب
لمطباعة -المكصؿ ،ط (5989ـ).
 .85التخمؼ االقتصادم ،محمد احمد الدكرم ،ديكاف المطبكعات الجامعية -الجزائر ،ط5
(5983ـ)
 .82تذكرة الخكاص ،يكسؼ بف مرغمي بف عبد اهلل البغدادم سبط ابف الجكزم الحنفي،
العراؽ -النجؼ( ،ط 5383ق).
 .83تذكرة الفقياء ،الحسف بف يكسؼ بف المطير المعركؼ بالحممي (ت726ىػ) ،مطبعة
النجؼ -النجؼ ،ط(5354ىػ5955 -ـ).
 .84التربية كدكرىا في تشكيؿ السمكؾ ،مصطفى محمد الطحاف ،دار المعرفة -بيركت ،ط5
(2006ـ) .
.85

تصنيؼ نيج البالغة في كالـ امير المؤمنيف عمي بف ابي طالب ،دار القمـ-

بيركت.
 .86تصنيؼ نيج البالغة ،ليبيابيفكف ،قـ ،ط5457( 3ىػ).
 .87تطيير المجتمعات مف أرجاس المكبقات ،احمد بف حجر آؿ بكطامي ،دار الكتب
القطرية ،ط5978(،2ـ).
 .88تطكر الفكر االقتصادم ،مدحت القريشي ،دار كائؿ لمنشر كالتكزيع -عماف ،ط5
2055ـ.
 .89التعريفات الفقيية :محمد عميـ االحساف المجددم لبركتي ،الناشر :دار الكتب العممية
(إعادة صؼ لمطبعة القديمة في باكستاف (5407ىػ5986 -ـ) ،الطبعة االكلى،
5424ىػ2003 -ـ.
 .90التعريفات :لالماـ عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني (ت 856ىػ)،
تحقيؽ ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ دار الكتب العممية بيركت ،الطبعة
االكلى5403 ،ىػ 5983-ـ.
 .95تفسير البيضاكم ،ناصر الديف عبد اهلل بف عمر ،ت (682ق) ط (دار الفكر-بيركت).
 .92تفسير الرازم ،فخر الديف محمد بف عمر بف الحسيف الرازم ،ت 606ق ،ط،3
منشكرات المكتبة الحيدرية -النجؼ األشرؼ.
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 .93تفسير السمرقندم أبك الميث نصر بف محمد السمرقندم ت (  383ق) ،تح محمكد
مطرجي ،دار الفكر -بيركت .
 .94تفسير السمعاني ،ابك المظفر منصكر بف محمد ( ت 489ق ،/دار الكطف -الرياض ،
ط5997( 5ـ) .
 .95تفسير القرآف العظيـ ،لبف ابي حاتـ عبد الرحمف بف محمد بف إدريس الرازم (ت
327ق) تح اسعد محمد الطيب ،دار الفكر -بيركت ،ط (2003ـ) .
 .96تفسير القراف الكريـ (تفسير الثمالي) ،ألبف حمزة ثابت بف دينار الثمالي ،مطبعة
اليادم ،ط (5420ق).
 .97التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب) ،لمفخر الرازم ،دار الكتب العممية -طيراف.
 .98تقريب التيذيب ،أحمد بف عمي بف حجر العسقالني ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط2
05455ق5995-ـ).
 .99التقكل في نيج البالغة ،مكتبة الركضة الحيدرية ،العتبة العمكية المقدسة -النجؼ،
ط(2050ـ).
 .500التنظير االسالمي في االقتصاد االنساني ،صالح المكسكم الخرساف ،مؤسسة البالغ ،
بيركت ،ط5435( 5ىػ2050 -ـ).
 .505التنمية االقتصادية ،عصاـ خكرم ،كعدناف سميماف  ،جامعة دمشؽ،ط (5995ـ).
 .502تيذيب التيذيب ،شياب الديف احمد بف عمي بف حجر العسقالني ،دار الفكر لمطباعة
كالنشر كالتكزيع -بيركت ،ط (5404ق5984-ـ).
 .503تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ ،جماؿ الديف أبي الحجاج يكسؼ المزم ،مؤسسة
الرسالة –بيركت ،ط5406(4ق5985-ـ) .573/7 ،سير اعالـ النبالء ،شمس الديف
أبي عبد اهلل محمد بف احمد بف احمد بف عثماف الذىبي  ،مؤسسة الرسالة-بيركت) ط
(5406ق) .
 .504تكزيع الدخؿ في االقتصاد االسالمي كالمنظـ االقتصادية المعاصرة،د .صالح حميد
العمي ،اليمامة ،بيركت،ط5422(5ىػ2005 -ـ).
 .505تكزيع الدخؿ في االقتصاد االسالمي،د .صالح احمد العمي.369 ،368 ،367 ،

ثانيان :الكتب
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 .506الثقاة ،محمد بف حياف الشبتي ،دائرة المعارؼ العثمانية -حيدر آباد ) ط (
5354ق).
 .507الثقافة القيادية كاالدارية في اإلسالـ ،محمد ميدم االصفي ،مجمع أىؿ البيت
النجؼ ،ط5428 ( ،3ق2055 -ـ).
 .508جامع البياف في تأكيؿ القراف ،ابك جعفر محمد بف جرير الطبرم ،ط5968( 3ـ).
 .509الجامع الصغير-السيكطي ،عبد الرحمف بف أبي بكر بف محمد بف سابؽ الديف
الخضيرم السيكطي ،ط دار الفكر . .
 .550جامع المسانيد كالسنف اليادم ألقكـ سنف ،اسماعيؿ بف عمر بف كثير الدمشقي عماد
الديف ،تح عبد الممؾ بف عبد اهلل بف دىيش ،دار خضر – بيركت ،ط (5459ق-
5998ـ).
 .555الجامع ألحكاـ القرآف ،ابك عبد محمد بف احمد االنصارم القرطبي ،دار الكتب
المصرية-القاىرة ،ط5960( 2ـ).
 .552الجامع لمكتب االربعة ،لمشيخ ماجر ناصر الزبيدم ،دار المحجة البيضاء ،بيركت،
ط5435 ،5ىػ2054 -ـ.
 .553الجريمة كلمعقكبة في الشريعة االسالمية ،محمد ابك زىرة ،ط (دار المفكريف  :بيركت)
 .554جميرة المفارس ،ابك الفضؿ االجكيني ،دار الصحابة -طنطا ،ط5406( ،2ق).
 .111جكاىر المطالب في مناقب أبي طالب ،شمس الديف ابي البركات محمد بف أحمد
الدمشقي الشافعي ،تح الشيخ محمد باقر المحمكدم ،مجمع أحياء الثقافة اإلسالمية -قـ
باب الكاحد كالستكف ،ط5455( 5ق) .
 .556حاشية الطحاكم عمى مراقي الفالح ،أحمد بف محمد بف أسماعيؿ الطحاكم ،مكتبة
البابي الحمبي -القاىرة ،ط ( 5358ق).
 .557الحافظ رشيد الديف أبك عبد اهلل محمد بف عمي بف شير أشكب "ت588ق"  ،المكتبة
الحيدرية النجؼ ،ط (5376ق5956-ـ) .
 .558الحديث في المكضكعات  ،جماؿ الديف بف عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم ت
(597ق)  ،تح عبد الرحمف محمد عثماف المكتبة السمفية ،ط5386( 5ق5966-ـ) .
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 .559حرمة الماؿ العاـ في ضكء الشريعة االسالمية،ؾ د .حسيف شحاتو ،دار النشر
لمجامعات -االسكندرية،ط5420( 5ىػ5999 -ـ).
 .520الحؽ المبيف في قضاء أمير المؤمنيف ،حسيف عمي الشفائي ،دار كرـ -دمشؽ ،ط
(5962ـ).
 .525حقائؽ التأكيؿ  ،لمشريؼ الرضي ابك الحسف

محمد بف الحسف ،دار المياجر-

بيركت ،ط (5355ق).
 .522حقكؽ االنساف عند االماـ عمي ،د .غساف السعد ،ط2008( 2ـ).
 .523حمية االبرار في أحكاؿ محمد كآلو االطيار (عمييـ السالـ)  ،العالمة السيد ىاشـ
البحراني ،تح الشيخ غالـ رضا البركجردم ،مؤسسة المعارؼ اإلسالمية – قـ  ،ط5
(5455ق).
 .524حمية االكلياء كطبقات االصفياء  ،اإلماـ الحافظ أبي نعيـ أحمد بف عبد اهلل
االصفياني الشافعي ،دار الكتب العربية -بيركت ط(5405ق) .
 .525حم ية االكلياء كطبقات االصفياء ،الحافظ أبي نعيـ أحمد بف عبد اهلل االصفياني
الشافعي ( ت 430ق)  ،تح ( مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العممية -بيركت،
ط (5975ـ)  .ك ط (دار الكتاب العربي -بيركت) (5378ىػ).
 .526حماية المستيمكيف في اقتصاد السكؽ،د .شريؼ لطفي ،دار الشركؽ -بيركت ،ط5
(5453ىػ.)5993 -
 .527حياة االماـ عمي ،محمكد شمبي ( ،دار رالجيؿ -بيركت)  ،ط (5455ق).
 .528حياة اإلماـ مكسى بف جعفر( )دراسة كتحميؿ ،باقر شريؼ القريشي ،ت ميدم
باقر القريش ،قسـ الثقافة كاألعالـ – العتبة الكاظمية المقدسة ،ط.2
 .529الحياة السياسية ألئمة أىؿ البيت ،معيد اإلماـ الخميني لمدارسات اإلسالمية ،ط (
كربالء المقدسة).
 .530الخراج البك يكسؼ يعقكب بف ابراىيـ بف حبيب ،دار المعرفة -بيركت  ،ط (5399ىػ
 5979ـ). .535الخراج ،ابك يكسؼ ابراىيـ (ت 582ىػ) ط( دار المعرفة -بيركت).520 ،
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 .532الخرائج كالجرائج ،الفقيو أبك الحسف سعيد بف عبد اهلل بف الحسف ىبة اهلل المعركؼ
بالقطب الراكندم ،ت 573ق ،نشر مؤسسة االماـ الميدم -قـ  ،ط (5409ق) .
 .533خصائص اإلماـ عمي أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب  ،الحافظ عبد الرحمف أحمد
بف شعيب النسائي (ت202ق) تح محمد باقر المحمكدم ،المكتبة الحيدرية -النجؼ،
ط5403( 5ق5983-ـ) ،كط (التقديـ -مصر).
 .534خصائص االئمة ،الشريؼ الرضي ابي الحسف محمد بف الحسيف بف مكسى المكسكم
البغدادم ،مجمع البحكث االسالمية مشيد ،ط (5406ق)
 .535خصائص أمير المؤمنيف ،أبي عبد الرحمف احمد بف شعيب النسائي ،ط (مطبعة
المعال -الككيت.
 .536دراسات في االقتصاد االسالمي ،د .عمار مجيد كاظـ ،مؤسسة ثائر العصامي -
بيركت ،ط(5334ىػ)2053 -
 .537دراسات في الفكر االقتصادم -التنمية االقتصادية في المذىب االقتصادم
االسالمي،د .عبد االمير زاىد كد.فاضؿ عباس.
 .538دقائؽ اكلى النيى بشير المنتيى المعركؼ (شرح منتيى االرادات) منصكر بف يكنس
ادريس البيكدم ،عالـ الكتب -بيركت ،ط5454( ،5ىػ5993 -ـ).
 .539دالئؿ النبكة ألحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الحسر كجردم الخراساني أبك بكر
البييقي (ت458ق)  ،تح عبد المعطي قمعجي ،دار الكتب العممية كدار الرياض –
القاىرة ،ط5408( 5ق5988-ـ).
 .141الدليؿ عمى مكضكعات نيج البالغة ،أنتشارات مفيد  -طيراف ،ط (5978ـ):
.892
 .545دكر الدكلة في االقتصاد االسالمي في ضكء المصمحة ،أيكب محمد جاسـ الباجالئي،
مركز البحكث كالدراسات االسالمية  -بغداد ،ط5430 5ىػ2009 -
 .542دكر الدكلة في االقتصاد االسالمي في ضكء المصمحة ،أيكب محمد جاسـ،
الياجالئي ،مركز البحكث كالدراسات االسالمية -بغداد ،ط5430( 5ىػ2009-ـ).
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 .543دكر الدكلة في االقتصاد االسالمي ،ايكب محمد جاسـ الباجالئي ،مركز البحكث
كالدراسات يكاف الكؼ السني -بغداد ،ط5430( 5ىػ2009 -ـ)  ،تح محمد فؤاد ،ط
دار احياء الكتب العربية
 .544الدكلة اإلسالمية ( شرح كثيقة العيد لمالؾ األشتر ،المرجع الديني محمد الفاضؿ
المنكرائي ،مركز فقو األئمة – قـ  ،ط5425 ( ،5ق) .
 .545الدكلة اإلسالمية ،عبد الرزاؽ الفضمي ،دار الزىراء -بيركت ،ط5979( ،5ـ)،
 .546ديكاف الجكاىرم ،محمد ميدم الجكاىرم ،شركة الرابطة – ببغداد ،ط5953( 5ـ).
 .547ذخائر العقبى ،احمد بف عبد اهلل الطبرم ،دار المعرفة بيركت ،ط (5974ـ)  ،كط
دار الكتب المصرية -القاىرة ،ط5356( 5ق).
 .548الراعي كالرعية ،تكفيؽ الفكيكي ،شركة المعرفة -بغداد ،ط.5
 .549الراعي كالرعية ،تكفيؽ الفكيكي ،شركة المعركؼ -بغداد ،ط.5
 .550الراغب االصفياني حسيف بف محمد  ،دار استنبكؿ  ،ط (5986ـ) .
 .555رجاؿ حكؿ اإلماـ عمي بف أبي طالب ( ، )السيد محمد األميف العاممي ،دار
المحجة البيضاء -بيركت  ،تح محسف عقيؿ ف ط (5427ق2007-ـ).
 .552الرسالة العمكية في فضؿ أمير المؤمنيف عمى سائر البرية ،أبي الفتح بف عثماف ،تح
عبد العزيز الكريمي ،منشكرات دليؿ -ردمؾ ،ط 5427 ( 5ق).
 .553الرقابة عمى الماؿ العاـ في االقتصاد االسالمي ،شادم أنكر كريـ الشككي ،دار
النفائس -االردف ،ط5433(5ىػ52-2 -ـ).
 .554ركاه البخارم في صحيحو ،ط دار الشعب كركاه مسمـ في صحيحو.
 .555ركاه الدار القطني ،ألبي الحسف عمي بف يعمر ،تح فكاز احمد -طالب السبع ط (دار
الكتاب العربي -بيركت ،ط5407( 5ىػ)
 .556ركاه مسمـ  ،الجامع االصغر في احاديث البشير النذير ،لجالؿ الديف السيكطي ،دار
الفكر  -بيركت ،ط5405 5ىػ.
 .557ركاه مسمـ في صحيحو ،ط دار احياء التراث.
 .558ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني ،دار احياء التراث العربي-
بيركت ،ط5420 0 5ق5999 -ـ.
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 .559ركضة الكاعظيف ،الشيخ ابك عمي محمد بف الحسف الكاعظ النيسابكرم المعركؼ بأبف
الفتاؿ مف أعالـ القرف السادس اليجرم ،المطبعة الحيدرية -النجؼ االشرؼ ،ط
(5386ق)  ،كط( 5396ق) .
 .560رؤية نفسية كاجتماعية لمجريمة االقتصادية في مصر ،المركز القكمي لمبحكث
االجتماعية كالجنائية ،قاعدة بيانات المكتبة المركزية -جامعة اليرمكؾ ،تأريخ االطالع،
2009/3/55
 .565الرياض النضرة في مناقب العشرة ،أبك العباس ،أحمد بف عبد اهلل بف محمد محب
الديف الطبرم (ت694ق) ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط.2
 .562زاد المسير في في عمـ التفسير ،ألبف الجكزم أبك الفرج جماؿ الديف عبد الرحمف بف
عمي ،تح محمد بف عبد الرحمف عبد اهلل ،دار الفكر -بيركت ،ط (5987ـ).
 .563السقفية ،سميـ بف قيس الياللي ،ط ( مؤسسة االعممي لممطبكعات – بيركت).
 .564سمكني قبؿ اف تفقدكني ،محمد رضا الحكيمي ،في العمكـ المعاصرة مف -549
 565ككؿ الكتاب يتحدث عف عمـ عمي بف أبي طالب بتفاصيؿ اكثر.
 .565سنف ابف ماجو ،ألبف ماجو  -كماجو اسـ ابيو يزيد -ابك عبد اهلل محمد بف يزيد
القزكيني (ت 273ىػ) ،شعيب االرنؤكط -عادؿ مرشد محمد كامؿ قره بمؿ عبد الطيؼ
حرز اهلل ،دار الرسالة العالمية ،ط5430 ،5ىػ2009 -ـ.
 .566سنف الترمذم ،ابك عيسى محمد بف عيسى ،تحػ عبد الكىاب عبد المطيؼ ،دار
الفكر-بيركت ،ط (5403ق).
 .567السنف الكبرل لمبييقي ،تح محمد عبد القادر عطا ،دار الكثير العممية -بيركت ،ط3
(5424ق)2003-ـ)  ،قسـ الحديث .52997
 .568سكؽ االكراؽ المالية في ميزاف الفقو االسالمي،دار النشر لمجامعات ،مصر ،ط
 51458ىػ5998 -ـ.
 .569السياسة االقتصادية تحميؿ جزئي ككمي -مطبعة العمرانية -القاىرة ،ط (5998ـ).
 .570السياسة االقتصادية في أطار النظاـ االسالمي ،د.منذر قحؼ ،المعيد االسالمي
لمبحكث كالتطكير -البنؾ االسالمي ،ط5458(5ق5997-ـ) .
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 .575السياسة االقتصادية كالشرعية في االسالـ ،االتحاد الدكلي االسالمي -جدة ،ط5
(5987ـ)
 .572السياسة االقتصادية كالنظـ المالية في الفقو االسالمي ،دار الكتاب العربي،ط.5
 .573السياسة الشرعية في اصالح الراعي كالرعية ،ابف تيمية ،دار المعرفة ،بيركت ،ط،4
(5969ـ).
 .574السياسة المالية في االسالـ ،عبد الكريـ الخطيب ،دار المعرفة  -بيركت ،ط2
(5395ىػ 5975 -ـ).
 .575السياسة المالية في االقتصاد االسالمي ،فاطمة الزىراء بطكش ،مشركع تخرج لنيؿ
شيادة الميسانس ،قسـ عمكـ اقتصادية  -معيد العمكـ االقتصادية كالتجارية كعمكـ
التسيير  ،السنة الجامعية (2007ـ2008 -ـ).
 .576السياسة المالية كاسكاؽ السياسة المالية  -خالؿ فترة التحكؿ لالقتصاد السكؽ ،عاطؼ
كليـ اندركاس ،مؤسسة لمشباب الجامعة لمنشر ،ط (.)2005
 .577السياسة المالية كالنقدية في ظؿ االقتصاد االسالمي ،عكؼ محمكد الكفراكم  ،مكتبة
االشعاع -االسكندرية ،ط458( 5ىػ).
 .578السياسة مف كاقع االسالـ ،السيد صادؽ الحسيني الشيرازم ،دار صادؽ  -كربالء،
ط2005 -5435( 5ـ).
 .579السياسية االقتصادية في اطار النظاـ االسالمي  ،تحرير :د.منذر حقي  ،المبادئ
العامة المكجية لمسياسات االقتصادية االسالمية  ،د.عبد الكريـ  ،المعيد االسالمي
لمبحكث كالتدريب  ،جدة  ،ط5458 ،5ىػ5997-ـ
 .580سير اعالـ النبالء ،شمس الديف محمد بف احمد بف عثماف الذىبي ،مؤسسة الرسالة-
بيركت5422("،ق2005-ـ) ،طبعة 57
 .585سيرة اإلماـ عمي بف أبي طالب كالخطبتاف الخاليتاف مف االلؼ كالنقطة ،عمي محمد
دخيؿ ،قسـ الشؤكف الفكرية كالثقافية -النجؼ االشرؼ ،ط (5435ق).
 .582سيرة االثنى عشر ،ىاشـ معركؼ الحسيني ،انتشار المكتبة الحيدرية -النجؼ،
ط5426(4ىػ).
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 .583السيرة االقتصادية لألماـ عمي ،رضا الحسيني ،دار الكالء -بيركت ،ط5435 ،5ق-
2054ـ.
 .584سيرة اإلماـ عمي بف أبي طالب كالخطبتاف مف األلؼ كالخالية مف النقطة ،عمي محمد
عمي دخيؿ ،دار الكتاب المبناني – بيركت ،ط.)5974(5
 .585شجرة طكبى ،لمشيخ محمد ميدم الحائرم ،منشكرات المكتبة الحيدرية -النجؼ ،ط،5
(5385ىػ).
 .586شرح ابف ابي الحديد ،عز الديف بف ابي حامد عبد الحميد ىبة اهلل المدائني المعركؼ
بابف ابي الحديد.557/5 ،
 .587شرح احقاؽ الحؽ( الممحقات) ،السيد المرعشي النجفي ،مكتبة آية العظمى المرعشي-
قـ).
 .588شرح االخبار في فضائؿ االئمة األطيار ،تح محمد الحسيني الجاللي ،مؤسسة –
النشر االسالمي -قـ ،ط5454 (2ق).
 .589شرح األخبار في فضائؿ األئمة األطيار لمقاضي أبي حنيفة النعماف بف محمد
التميمي المغربي  ،مؤسسة النشر االسالمي كمؤسسة دار الثقميف – بيركت  ،ط
(5454ق).
 .590شرح القصيدة البائية المذىبية لمسيد الحميرم ،السيد عمـ اليدل عمي بف الحسيف ،ط
(مصر).
 .595شرح صحيح البخارل ألبف بطاؿ :ألبف بطاؿ ابك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ
(ت 449ىػ) ،تحقيؽ :ابك تميـ ياسر بف ابراىيـ ،دار النشر :مكتبة الرشد -السعكدية/
الرياض ،الطبعة الثانية5423 ،ىػ2003 -ـ .
 .592شرح مائة كممة  ،الشيخ ميثـ بف عمي البحراني ،تح مير جالؿ الديف الحسيني ،ط
(منشكرات جماعة المدرسيف -قـ ) .
 .593شرح معالي األثار ،ابك جعفر أحمد بف محمد بف سالمة األزدم الحجرم المعركؼ
بالطحاكم ،تح محمد زىرم البخارم كمحمد سيد جاد الحؽ كراجع كقدـ احاديثو د-
يكسؼ مرعشي ،عالـ الكتاب -القاىرة ،ط5454( ،5ق5994-ـ) .
 .594شرح نيج البالغة ألبف ابي الحديد ،مطبعة عيسى الجمبي -القاىرة،ط (5964ـ).
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 .595شرح نيج البالغة ألبف ابي الحديد ،مؤسسة االعممي بيركت ،ط5430( 3ىػ-
2009ـ) .مج.5
 .596شرح نيج البالغة ،ألبف ابي الحديد ،دار احياء الكتب العربية -القاىرة  ،ط،2
(5965ـ).
.597

شرح نيج البالغة ،عز الديف أبي حامد عبد الحميد بف ىبة اهلل المدائني الشييد بف

أبي الحديد المعتزلي ،مؤسسة االعممي -بيركت ،ط5430(3ىػ2009-ـ) ،ك ط محمد
عبدة ( ،مؤسسة المختار -القاىرة) ،ط( 2008ـ).
 .598شرح نيج البالغة ،لمشيخ محمد عبدة ،ط(دار المعرفة ،بيركت) ،كط مؤسسة العممية
لممطبكعات -بيركت.
 .599شرح نيج البالغة ،محمد عبدة ،دار البالغة  -بيركت،ط5986( 2ـ).
 .200شرح نيج البالغة ،محمد عبده ،مؤسسة االعممي -بيركت
 .205الشريعة االسالمية كالقانكف الدكلي العاـ ،عمي منصكر ،مطبكعات المجمس االعمى
لمشؤكف  -القاىرة ،ط (5384ىػ5965-ـ).
 .202الشريعة االسالمية كالقانكف الدكلي العاـ ،عمي منصكر ،مطبكعات المجمس االعمى
لمشؤكف  -القاىرة ،ط( 5384ىػ).
 .203شكاىد التنزيؿ لقكاعد التفضيؿ ،الحاكـ الحسكاني الحافظ عبد اهلل احمد الحنفي
النيسابكرم ،تح محمد باقر المحمداكم.
 .204صحيح البخارم ،ألبي عبد الو محمد بف اسماعيؿ البخارم بف بردزبو البخارم ،ط
دار احياء التراث العربي ،بيركت.
 .205الصحيح مف سيرة اإلماـ عمي بف ابي طالب ،السيد جعفر مرتضى العاممي ،المركز
اإلسالمي لمدراسات -النجؼ ،ط5429( 5ىػ2009-ـ) ،كط5435( 3ق2050-ـ).
 .206الصراط المستقيـ الى مستحقي التقديـ ،الشيخ زيف الديف أبي محمد عمي بف يكنس
العاممي النباطي البياض "877ق"  ،المكتبة المرتضكية ألحياء اآلثار الجعفرية –
النجؼ االشرؼ ،ط 5384ق.
 .207صفكة التفاسير ،لمحمد بف عمي الصابكني،د دار القرآف الكريـ ،بيركت
 .208صفكة الصفكة ،آلبف الجكزم ،ط (حيدر آبادم الركف-اليند) .
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 .209ضكابط تنظيـ االقتصادم في السكؽ االسالمي ،عناية غازم ،دار النفائس -
ببيركت،ط5452 ،5ىػ5992 -ـ.
 .250الطبقات الكبرل ،ابك عبد اهلل محمد بف منيع الياشمي بالكالء البصرم البغدادم
المعركؼ بأبف سعد (ت 230ق)  ،تح  :احساف عباس ،دار صادر – بيركت  ،ط
(5968ـ) .
 .255طبقات المالكية ،محمد بف محمد بف مخمكؼ المالكي المصرم ،شجرة النكر ،ت عبد
المجيد خيالي ،دار الكتب العممية-بيركت ،ط5424 ( 5ق2003-ـ).
 .252الطبقات ،ألبف سعد ابي عبد اهلل محمد بف سعدف ط (دار صادر  -بيركت).
 .253الطفؿ بيف الكراثة كالتربية ،محمد تقي فمسفي مكتبة االكحد -قـ  ،ط5424( 2ق-
2005ـ).
 .254عبقريات إسالمية -عبقرية اإلماـ عمي بف أبي طالب ،عباس محمكد العقاد دار
الكتاب المبناني -بيركت ،ط5974( ،5ـ).
 .255عبقرية االماـ عمي بف أبي طالب ،عباس محمكد العقاد  ،دار الكتاب المبناني-
بيركت ،ط5974( ،5ـ).
 .256العدالة االجتماعية كضكابط تكزيع الثركة في االسالـ،د .زىير االعرجي ،بدكر دار
نشر،ط5455( 5ىػ).
 .257عقيدة الشيعة في االماـ الصدؽ كسائر االئمة ،السيدج حسيف يكسؼ مكي العاممي
 .258عمؿ الشرائع  ،الشيخ االقدـ المحدث االكبر أبي جعفر الصدكؽ ،مؤسسة االعممي-
بيركت  ،ط5428( 2ق2007-ـ).
 .259عمـ المالية كالتشريع المالي ،د .محمد عبد اهلل العربي  ،الكتاب االكؿ -مالية الدكلة،
ط (5948ـ).
 .220عمـ النفس البيئي ،د .سمير أنكر محفكظ كد -سبيكة الخميفي ،دار النيضة العربية-
القاىرة ،ط ( 5995ـ).
 .225عمـ النفس التربكم ،محمد خميفة ،دار القمـ – الككيت ،ط5994( 4ـ) .
 .222عمي اسد اإلسالـ كقديسو ،رككس زايد العزيزم ،دار الكتاب العربي –لبناف ،ط،2
(5399ىػ5979 -ـ).
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 .223عمي في التزاـ الحؽ ،ضياء الديف زيف الديف ،دار الزىراء -بيركت ،ط-5428( 5
2007ـ).
 .224عمي كالكعبة ،المكلى السيد اغا صاحب قبمة ،ط باكستاف
 .225عمي كليد الكعبة ،العالمة الحجة المحقؽ الشيخ محمد عمي االردكبادم العزم ،قسـ
مؤسسة البعثة -قـ ،ط5462( 5ق)
 .226عمدة صحاح االخبار في مناقب إماـ االبرار ،يحيى بف الحسف االسدم الحمي
المعركؼ بأبف البطريؽ " ت600ق"  ،مؤسسة النشر االسالمي ،ط (5407ق).
 .227العمؿ كالعماؿ كالميف في االسالـ :لد .زيداف عبد الباقي -مكتبة كىبة -القاىرة-
الطبعة االكلى.5987
 .228عيد اإلماـ عمي بف أبي طالب مالؾ االشتر ،فميح سكادم ،العتبة العمكية المقدسة-
قسـ الشؤكف الفكرية  ،ط5435 ( 5ق2502-ـ).
 .229عيكف االخبار ،أبف قتيبة الدينكرم ،ط ( دار الكتاب العربي – بيركت) .
 .230عيكف الحكـ كالمكاعظ ،عمي بف محمد الميثي ،تح الشيخ حسيف الحسني البيرحزم،
ط (5دار الحديث -قـ).
 .235الغارات ،ألبي اسحاؽ ابراىيـ الثقفي ،دار الكتاب االسالمية  -ايراف ،ط.)5990( 5
 .232غاية المراـ كحجة الخصاـ في تعييف اإلماـ مف طريؽ الخاص كالعاـ ،السيد ىاشـ
البحراني المكسكم التكيمي ،طبعة حجرية.
 .233غرر الحكـ كدكر الكالـ ،عبد الكاحد االمدم التميمي ،تح ميدم الرجائي ،دار
الكتاب اإلسالمي  ،ط5426 ( ،5ق2005-ـ).
 .234غرر الحكـ كدكر الكممة ،عبد الكاحد االمدم( ،المطبعة الحيدرية النجؼ).
 .235فتح البارم في شرح صحيح البخارم /لالماـ احمد بف حجر العسقالني ،دار السالـ-
الرياض ،دار الفيحاء -دمشؽ،ط5425 ،3ىػ2000 -ـ.
 .236الفتنة الكبرل ،طو حسيف ،دار المعارؼ  -القاىرة ،ط5954( 5ـ)
 .237الفتكحات االسالمية ،أحمد زيني دحالف ،ط ( مصطفى محمد -مصر).
 .238فركع الكافي ،لمشيخ الكميني ،ط دار االضكاء -بيركت
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 .239الفصكؿ الميمة في معرفة أحكاؿ األئمة  ،اإلماـ العالمة عمي بف محمد بف أحمد
المالكي الشيير

بأبف الصباغ ،دار األضكاء بيركت  ،ط5409( 2ق5988-ـ)،

المكتبة الحيدرية -النجؼ االشرؼ ،ط سنة (5385ق ).
 .240فضائؿ أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب بف ابي طالب ،احمد بف حنبؿ ،تح حسف
حميد السنيد ،المجمع العممي ألىؿ البيت -ط (5425ق) .
 .245فقو االقتصاد العاـ ،يكسؼ كماؿ محمد  ،ستايرس لمطباعة كالنشر -القاىرة ،ط
(5990ـ).
 .242فقو االماـ عمي (ع)  ،السيد باقر الكيشكاف المكسكم دار المحجة البيضاء  ،بيركت
 ،ط5434( 5ق –  2053ـ) .
 .243فقو االماـ عمي ،لمسيد باقر الكيشكاف المكسكم ،دار المحجة البيضاء -بيركت،
5434ىػ2053 -ـ.
 .244فقو المكارد لبيت الماؿ ،عامر محمد نزار جمعكط ،مجمكعة دار أبي الفداء العالمية -
حماه،ط (5435ىػ2050 -ـ).
 .245الفقو عمى المذاىب االربعة ،لعبد الرحمف الجزيرم ،المكتبة التجارية البرل -القاىرة،
ط 5970ـ.
 .246الفكر االقتصادم عند االماـ عمي دراسة مقارنة بالفكر المالي الحديث ،د.عبد اهلل
حاسف الجابرم ،بحث نشر في مجمة اـ القرل لعمكـ الشريعة كالمغة العربية،344 ،
مج ،57سنة 5426ىػ.
 .247فمسفة االخالؽ في االسالـ ،محمد جكاد مغنية ،العمـ لممالييف،ط5977( 5ـ).
 .248فمسفة الجكد كااليثار عند االماـ عمي،د .محمكد محمد المكسكم ،دار الكالء -
بيركت،ط5432( 5ىػ2055 -ـ).
 .249فيارس المستدرؾ لمحاكـ( ،ط بيركت) نقؿ عف كتاب احقاؽ الحؽ
 .250فيض القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير ،محمد بف عمي بف
محمد الشككاني ،ط ( دار المعرفة -بيركت) .
 .255القامكس المحيط ،الميزكازآدم محمد بف يعقكب (857ىػ) ،دار الفكر ،بيركت ،ط
(5454ىػ5983 -ـ)
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 .252القامكس المحيط ،ألبي طاىر محمد بف يعقكب القيركزآبادم ،مادة (مكؿ) ،تج محمد
نعيـ العرقكسي ،مؤسسة الرسالة  -بيركت ،ط5406 (5ىػ).
 .253قكاعد االحكاـ في مصالح االتاـ ،عز الديف عبد العزيز بف عبد السالـ ،ط ،5مكتبة
اـ القرل -القاىرة.
 .254كاظـ الطباطبائي محمكد الطباطائي ،دار احياء التراث العربي– بيركت  ،ط،5
(5420ىػ2000-ـ).
 .255كتاب الخراج ،يحيى بف آدـ( ت 203ىػ) ،ط ،دار المعرفة -بيركت).
 .256كشؼ الظنكف لحاجي خميفة ،ط (دار الكتب العممية -بيركت) 5453( ،ق-
5992ـ).
 .257كشؼ الغمة ألبي الحسف عمي بف عيسى بف أبي الفتح اربمي ،دار االضكاء -بيركت،
ط (5405ق5985-ـ).
 .258كشؼ اليقيف في فضائؿ أمير المؤمنيف ،لمعالمة الحسف بف يكسؼ بف المطير
الحمي ،ط (أيراف-طيراف) (545ق) ،ك ط (دار االضكاء -بيركت).
 .259الكشؼ كالبياف عف تفسير القراف ( ،المعركؼ بػ (تفسير الثعمبي دار احياء التراث
العربي -بيركت ،ط (2002ـ).
 .260الكشككؿ فيما جرل عمى آؿ الرسكؿ ،السيد حيدر بف عمي العبدلي الحسيني االممي
المعركؼ بالصكفي.
 .265كفاية الطالب في مناقب عمي بف ابي طالب ،ابي عبد اهلل محمد بف يكسؼ بف محمد
الكنجي الشافعي ،المطبعة الحيدرية -النجؼ ،ط (5390ق).
 .262كنز العماؿ في سنف االقكاؿ االفعاؿ ،عالء الديف عمي المتقي بف حساـ الديف
اليندم( : ،حيدر آباد-الدكف) ،ط (538ق) ،كط (مؤسسة الرسالة -بيركت) ،
(5409ق5989-ـ).
 .263كنز الفكائد ،العالمة المحدث ابك الفتح محمد بف عمي الكراجي ط ت 449ق"  ،ط
دار االضكاء ،كطبعة حجرية -قـ 5369( ،ق ش).
 .264كنكز الحقائؽ في حديث خير الخالئؽ ،الشيخ عبد الرؤكؼ المناكم ( مطبكع بيامش)
الجامع الصغير لمسيكطي ،ط ( مصر -بكالؽ).
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 .265لساف العرب ،جماؿ الديف مكرـ ابف منظكر ،دار أحياء التراث العربي -بيركت،
ط(5453ىػ5993 -ـ) ،كط ط دار المعارؼ.
 .266لساف العرب ،محمد بف مكرـ بف عمي بف منظكر ،اعداد كتصنيؼ يكسؼ خياط،
ط ( دار لساف العرب -بيركت).
 .267ما ال يحضره الفقيو ،محمد بف عمي بف الحسيف بف بابكيو القمي ،نشر جماعة
المدرسيف -قـ ،ح،5834ط.2
 .268الماؿ المثمي كالقيمي ،د.عباس كاشؼ الغطاء ،مؤسسة كاشؼ الغطاء -النجؼ،ط2
(2053 -5434ـ).
 .269المالية الحككمية كاالقتصاد العاـ ،كجدم حسف ،االسكندرية،ط (5988ـ).
 .270مالية الدكلة االسالمية،د .ابراىيـ القاسمف كحاصمة ،مكتبة مدبكلي ،ط(5999ـ).
 .275المالية العامة االسالمية ،زكريا محمد بيكمي ،دار النيضة -القاىرة،ط (5979ـ)
 .272المالية العامة ،د.طارؽ الحاج ،دار الصفا ،عماف،ط(.)2050 ،2009
 .273مبادئ االدارة العامة كقضاياىا مف النظرية كالتطبيؽ ،ظريؼ بطرس ،مكتبة انجاك-
القاىرة ط (. )5975
 .274مبادئ االدارة مع التركيز عمى ادارة االعماؿ ،د .خميؿ محمد حسف الشماع ،دار
السيرة -عماف ،ط5427( ،5ىػ2007 -ـ).
 .275مبادئ االقتصاد الجزئي،د .محمد عبد المنعـ عفر ،دار المجمع العممي -جده،ط
(5979ـ).
 .276مبادئ االقتصاد المالية العامة،د .عبد الغفكر ،دار زىراف -عماف  ،ط(:)2009
.222-225
 .277مبادئ االقتصاد ،د .سعيد النجار ،دار النيضة العربية -القاىرة ،ط 5962ـ ،فصي
 55الخاص بالمشركع االقتصادم كالسكؽ.
 .278مبادئ التحميؿ االقتصادم،د.محمد مركاف كآخركف ،مكتبة الثقافة  -عماف ،ط
(5992ـ).
 .279المبادئ الدستكرية العامة كالنظـ السياسية ،دكتكر محمد كامؿ ليمة ،دار الكتاب
العربي -القاىرة ،ط.5
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 .280مبادئ المالية العامة في الشريعة االسالمية ،دراسة مقارنة في النفقات العامة ،ليكيدم
عبد الجميؿ ،ط دار الفكر العربي  ،القاىرة.
 .285مباني تكممة المنياج ،السيد الخكئي ،كتاب الديات ،المطبعة العممية -قـ المقدسة،
ط5396( 2ق) .
 .282المجتمع االسالمي المعاصر ،محمد المبارؾ ،ط (دار الفكر  -بيركت).
 .283مجمع الزكائد كمنبع الفكائد  ،نكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمي ،مكتبة القدس-
القاىرة ط5352( ،ق)  ،باب أكتحالو  ،ك ط دار الكتب العممية -بيركت ،ط
(5408ق5988-ـ).
 .284المجمكعة الكاممة اإلماـ عمي بف أبي عبد الفتاح مقصكد ،دار الصفكة -بيركت ،ط
(5435ق2050-ـ).
 .285المحمى ،ابك محمد بف احمد بف سعيد ،ابف حزـ،ط (منشكرات دار آفاؽ -بيركت.
 .286مختار الصحاح ،اجكنصراس اسماعيؿ حماد الجكاىرم الفارابي ،ط( 4بيركت)
(.)2005
 .287مختار الصحاح ،محمد بف ابي بكر الرازم ،مادة (مكؿ) ،مكتبة لبناف -بيركت ،ط
(5453ىػ5993 -ـ).
 .288مختار الصحاح ،محمد بف ابي بكر عبد القادر الرازم،ط (المركز العربي لمثقافة
كالعمكـ -بيركت) ،كط المكتبة العصرية  -الدار النمكذجية ،بيركت -صيدا ،الطبعة
الخامسة 5420 ،ىػ5999 -ـ.
 .289مختار الصحاح ،محمد بف ابي بكر عبد القادر ،نح محمكد الخاطر ،مكتبة لبناف
ناشركف ،بيركت ،طبعة جديدة (5455ىػ5995-ـ).
 .290مختصر المحاسف المجتمعة في فضائؿ الخمفاء االربعة ،لمعالمة الصفكرم محمد خير
المقداد دار ابف كثير -دمشؽ ،ط 5407( 5ق) .
 .295مختصر بصائر الدرجات ،الشيخ حسف بف سميماف الحمي ،منشكرات المطبعة
الحيدرية -النجؼ ،ط5370( 5ق.)5950-
 .292مخطكط في مكتبة طكب قبك سرام رقـ .5
 .293مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ ،ابك البركات عبد اهلل بف احمد بف محمكد النسفي.
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 .294مدخؿ الى التنمية المتكاممة ،رؤية اسالمية ،عبد الكريـ ب ّكار ،دار القمـ -دمشؽ،
ط5420 ،5ىػ5999 -ـ.
 .295المدخؿ الى السياسة الشرعية ،عبد العاؿ احمد عطكه ،ط(5454ىػ5993 -ـ) جامعة
محمد بف سعكد االسالمية  -دار الثقافة كالنشر.
 .296مدخؿ الى حماية المستيمؾ ،د .سالـ محمد عبكد ،د .منى تركي المكسكم ،دار
الدكتكر لمعمكـ  -بغداد ،ط5430( 5ىػ2009 -ـ).
 .297مدخؿ لمفكر االقتصادم في االسالـ،د .سعيد سعد مرطاف ،مؤسسة الرسالة-
بيركت،ط5406( 5ىػ5986 -ـ).
 .298مدخؿ لمفكر االقتصام في االسالـ ،د.سعيد سعد مرطاف ،مؤسسة الرسالة  -سكريا،
ط5406( 5ىػ5986 -ـ).
 .299مدينة المعاجز لنفس المؤلؼ ،دار النشر ،ط5453( 5ق).
 .300مرآة المؤمنيف كتنبيو الغافميف في مناقب أىؿ بيت سيد المرسميف  ،لمعالمة المكلكم
كلي بف حبيب اهلل بف محب اهلل االنصارم اليندم المكينكم كمخطكط في دار االستانة-
استنبكؿ.
 .305المراجعات ،السيد عبد الحسيف شرؼ الديف ،مراجعة ( ، )550دار القارئ،
ط5428(4ق2007-ـ).355 : ،
 .302مركج الذىب ،أبي الحسف عمي المسعكدم ،تحقيؽ عبد االمير مينا ،مؤسسة
االعممي_ بيركت ،ط5425( ،5ىػ ، )2000-ك ط المطبعة العصرية -بيركت ،ط( 5
5425ق2005-ـ).
 .303مركج الذىب ،ألبي الحسف عمي بف الحسف ،دار االندلس -بيركت ،ط(5965ـ).
 .304مستدرؾ الحاكـ عمى الصحيحيف ،الحافظ أبي عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم ،ط اليند
سنة 5342ق.
 .305مستدرؾ الكسائؿ  ،حسيف النكرم ،مؤسسة اؿ البيت ،ط ( 5995ـ).
 .306مستدرؾ نيج البالغة ،السيد اليادم كاشؼ الغطاء ،منشكرات
بيركت.
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 .307مستقبؿ الدكلة العراقية ،سعدم أبراىيـ حسيف ،دار الكتب العممية ،لبناف ،ط
(5435ىػ2054-ـ).
 .308مسند االماـ عمي :لمسيد حسف القبانجي ،مؤسسة االعممي ،ط5425 ،5ىػ2000 -ـ.
 .309مسند البزار  ،عمي بف ابي بكر الييثمي نكر الديف ،مؤسسة عمكـ القرآف – بيركت،
ط5409( 5ق).
 .350المسند الصحيح المختصر ،مسمـ بف الحاج ابك الحسف القشيرم النيسابكرم ،تح محمد
فؤاد ،ط (دار احياء التراث – بيركت) كركاه البخارم في الجامع الصحيح ،محمد بف
اسماعيؿ بف ابراىيـ بف المغيرة البخارم بترقيـ فتح البارم ،ط (دار الشعب -القاىرة).
 .355المسند ،أحمد بف حنبؿ ،دار الكتب العممية -بيركت ،ط .5993
 .352مشكؿ االثار ،ألبي جعفر احمد بف محمد بف سالمة الطحاكم ،دائرة المعارؼ -حيدر
آباد  ،ط (5333ق) .
 .353المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،ألحمد بف محمد بف عمي المقرم القيكمي،
مادة (مكؿ) دار الكتب العممية -بيركت ،ط5454( 5ىػ5994 -ـ).
 .354المصباح المنير في غريب شرح الكبير ،أحمد بف عمي القيكمي ،المطبعة االميرية،
القاىرة ،ط(5952ـ).
 .355المصباح ،الشيخ التقي الديف ابراىيـ بف عمي العاممي الكعبي " ت900ق"  ،مؤسسة
االعممي لممطبكعات -بيركت ،ط (5403ق5983 -ـ).
 .356مصطفى رشدم شيحة ،عمـ االقتصاد مف خالؿ التحميؿ الجزئي ،دار الجامعة
الجديدة -االسكندرية ،ط(5999ـ).
 .357مصنؼ ابف ابي شيبة في مصنفو عف ىبيرة

حديث  ،23505مكتبة الرشد-

الرياض ،ط (5409ق) .
 .358المصنؼ في االحاديث كاالثار ،أبي بكر بف أبي شيبة ،تح كماؿ يكسؼ الكت ،مكتبة
الرشد -الرياض ،ط5454 ( 5ق5994-ـ).
 .359المصنؼ في االحاديث كاالثار ،أبي بكر بف أبي شيبة ،تح كماؿ يكسؼ الكت ،مكتبة
الرشد ،الرياض ،ط5409( 5ق) .
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 .320مطالب النيي في شرح غاية المنتيى ،الشيخ مصطفى بف سعد السيكطي الدمشقي،
المكتب االسالمي -بيركت،ط5455( 2ىػ5994-ـ).
 .325معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف ،الحسيف بف مسعكد بف محمد الفراء البغكم -ت
(550ق)  ،تح خالد عبد الرحمف العؾ ،دار المعرفة -بيركت.
 .322معاني االخبار ،لمصدكؽ ،ط (مركز النشر االسالمي).
 .323معجـ المصطمحات العممية كالفنية ،يكسؼ خياط ،دار لساف العرب -بيركت.
 .324معجـ المصطمحات المالية كاالقتصادية في لغة الفقياء ،د.نزيو حمادة ،دار القمـ-
دمشؽ  ،ط5429( 5ىػ2008 -ـ).
 .325المعجـ المكضكعي لنيج البالغة ،اكليس كريـ محمد ،مجمع البحكث االسالمية-
مشيد ط (5994ـ).
 .326المعجـ المكضكعي لنيجالبالغة ،اكيس كريـ ،مجمع البحكث االسالمية -مشيد،
طذ.994
 .327المعجـ الكسيط ،ابراىيـ مصطفى كزمالئو ،دار الدعكة -استانبكؿ ،ط (5450ىػ-
5989ـ).
 .328المعجـ الكسيط ،مجمع المغة العربية ،نشر مكتبة الشركؽ ،ط2005( 4ـ).
 .329معرفة اإلماـ عمي ،العالمة اية اهلل السيد محمد الحسيني الطيراني ،دار بيركت،
ط5495( 5ق—5999ـ) .
 .330المغني :ألبي محمد عبد اهلل بف احمد بف محمد بف قدامة المقدسي ،دار الكتب
العممية -بيركت -لبناف،ط5992 ،5ـ.
 .335مفاىيـ سياسية لحزب التحرير  ،تقي الديف النبياني ،منشكرات حزب التحرير ،ط(،2
5425ىػ2005 -ـ).
 .332مقدمة في االقتصاد الكمي ،د .عبد الرحمف يسرم احمد ،مطبعة سامي -االسكندرية،
ط (5999ـ) ،كط

د .عبد الرحمف يسرم احمد ،الدار الجامعية -االسكندرية،ط

(2003ـ) المدخؿ االقتصاد االسالمي ،دراسة تأصيمية مقارنة باالقتصد الكصفي،د.
عمي محي الديف القره داغي ،ط5430( ،2ىػ2050 -ـ).
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 .333مقدمة في التنمية كالتخطيط ،مدحت محمد العقاد ،دار النيضة العربية ،بيركت ،ط
(.)5980
 .334مكارـ األخالؽ ،الشيخ رضى الديف أبي نصر الحسف بف الفضؿ الطبرسي ،الفرات-
ردمؾ ،ط 5392 ( 6ق5972-ـ) ،56 : ،مف كتاب النبكة عف أبف عباس.
 .335مناقب اؿ أبي طالب ،البي عبد اهلل

محمد بف عمي بف شير اشكب السركم

المازندراني  ،المكتبة الحيدرية -النجؼ االشرؼ ،ط (5376ق5956-ـ) ،ك ط دار
االضكاء -بيركت  ،ط 5452(2ق5995-ـ)  ،تح د .يكسؼ اليافعي(( ،باب المسابقة
في العمـ)) .
 .336مناقب آؿ ابي طالب ،محمد بف عمي ابف شير آشكب (ت588ىػ) المطبعة الحيدرية
 النجؼ ط (5376ىػ5956 -ـ). .337مناقب تاريخ الطبرم المعركؼ بتأريخ الممكؾ كاألمـ ،ألبي جعفر بف جريد الطبرم ،
5ط مؤسسة االعممي-بيركت .
 .338مناقب عمي بف أبي طالب ( )كما نزؿ مف القراف في عمي ()ألبي بكر احمد
بف مكسى بف مردكيو االصفياني ،دار الحديث ،ط54240( ،2ق)
 .339منتخب كنز العماؿ ىامش مسند أحمد ،ط ( 5353ق) .
 .340منتخب ميزاف الحكمة ،محمد الريشيرم ،مركز دار الحديث -قـ ،ط (5422ىػ).
 .345منتيى اآلماؿ في تكاريخ النبي كأالؿ ،الشيخ عباس القمي ،مؤسسة المجتبى-قـ ،ط5
(5425ق2004-ـ).
 .342المنجد في المغة كاالعالـ ،المكتب الكاثكليكية ،دار المشرؽ -بيركت،ط.3
 .343المنشكر في القكاعد ،بدر الديف محمد بف بياد ،عبد اهلل الزركش الشافعي ،تح :د.
تيسير فائؽ  -احمد محمكد ،ك ازرة االكقاؼ الككيتية ،ط5405( 2ىػ5985-ـ).
 .344المنيج االسالمي في االنتاج،د.محمد عبد الحميـ عمر ،بحث نشر في منتدل الكارث
مف العتبة الحسينية بتأريخ .25،50،2054
 .345المنيج التنمكم البديؿ في االقتصاد االسالمي ،صالح صالحي ،دار الفجر -القاىرة،
ط (5427ىػ2006 -ـ).
 .346المكارد االقتصادية ،حسيف سيد احمد ،دار المعارؼ -بيركت،ط (5979ـ).
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 .347مكارد الظمآف  ،الشيخ عبد العزيز المحمد السمماف ،الحديث ( ، )2255ط (دار
الكتب العممية -بيركت).
 .348المكافقات في اصكؿ االحكاـ ،ابراىيـ بف مكسى الشاطبي المالكي ،تح :عبد اهلل د ارزة،
ط (دار المعرفة ،بيركت).
 .349مكسكعة اخالؽ القرآف الكريـ ،د .احمد الشرياحي ،دار الرائد العربي -بيركت ،ط5
(5405ىػ5985 -ـ).
 .350مكسكعة اإلماـ أمير المؤمنيف – أصحاب اإلماـ أمير المؤمنيف كالركاة عنو ،الدكتكر
الشيخ

محمد ىادم االميني ،دار الغدير كدار الكتاب االسالمي -بيركت ،ط5

(5452ق5993-ـ) .
 .355مكسكعة فقو عمر بف الخطاب ،مادة ارض ،مكتبة الفالح ،ط (5994ـ).
 .352مكضع أكىاـ الجمع كالتفريؽ ،الخطيب البغدادم ،ط (حيدر آباد) .
 .353ميثاؽ ادارة الدكلة ،زيف العابديف قرباني ،تح محمد صالح الحمفي ،كاحمد عبد
الحسيف ،مطبعة كفاء  ،ط5423( 5ق2052 -ـ) .
 .354ميثاؽ ادارة الدكلة في عيد أمير المؤمنيف لمالؾ األشتر ،زيف العابديف قرياني،
منشكرات المجتبى ،ط5442 ( ،5ق2002 -ـ) .
 .355ميزاف االعتداؿ ،لشمس الديف محمد بف احمد ،دار المعرفة -بيركت ،ط5382( 5ق)
 .356الميزاف في تفسير القرآف ،محمد حسيف طباطبائي ،مؤسسة االعممي ،بيركت،
ط5457(5ىػ5997-ـ).
 .357الناكثكف بفتح الغاء لغة ىي المخالفة بعد أظيار االتفاؽ كنكث الحبؿ نقضة،
الصحاح ،اسماعيؿ بف حماد الجكىرم ،دار المالييف – بيركت ،ط5979( ،2ـ).
 .358نحك اقتصاد اسالمي ،محمد شكقي الفنجرم ،عكاظ لمنشر كالتكزيع،ط5985( 5ـ).
 .359نحك مقاربات حديثة لدراسة التنمية االقتصادية ،صميحة مقاكس -ىند حمصكني،
ممتقى كطني حكؿ االقتصاد الجزائرم ،قراءات حديثة في التنمية  ،جامعة الحاجر
الخضر بائنة -كمية العمكـ االقتصادية  ،السنة الجامعية (2050 -2009ـ)
 .360النظاـ االقتصادم االسالمي ،محمد عبد المنعـ عبد القادر عقر ،دار المجمع
العممي -جده ،ط(5979ـ)
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 .365النظاـ االقتصادم في االسالـ  ،تقي الديف الشبياني  ،ط ( بيركت) .5956 ،
 .362النظاـ السياسي االسالمي مقارنا بالدكلة

القانكنية ،د.منير حميد البياتي ،دار

البشير -عماف ،ط5454 /2ىػ 5954-ـ.
 .363النظريات االقتصادية المؤثرة في النشاط االقتصادم كضكابطيا في السكؽ
االسالمي،د.محمكد عبد الكريـ ارشيد ،دار النفائس  -اردف،ط5432( 5ىػ2055 -ـ).
 .364النظرية االقتصادية االسالمية ،د .ابراىيـ محمد البطانية ،كد.زينب نكرم الغريرم،
ط5432( 5ىػ2055 -ـ
 .365النظرية االقتصادية في االسالـ،د .ابراىيـ محمد البطانية ،د .زينب نكرم الغريرم،
دار المسيرة ،عماف،ط5432( 5ىػ2055 -ـ).
 .366نظرية التكزيع في االقتصاد االسالمي ،د.نادية حسف محمد عقؿ،دار النفائس-
بيركت ،ط(5432ىػ2055 -ـ).
 .367نظرية التكزيع في فكر السيد محمد باقر الصدر ،مصطفى عبد الحسف فرحاف ،دار
الشؤكف الثقافية  -بغداد،د،ط.)2052(5
 .368نظرية التكزيع،د .رفعت العكض.
 .369النظـ االسالمية ،حسف ابراىيـ ،القاىرة ،ط (5939ىػ).
 .370النظـ االسالمية ،د .حسف الحاج حسف ،مؤسسة الجامعة لمدراسات كالنشر،ط5
(.)44 ،5986
 .375نظـ التكزيع االسالمية ،محمد انس الزرقاء ،مجمة ابحاث االقتصاد االسالمي ،جامعة
الممؾ عبد العزيز -جدة ـ ،2ع ،5نشر (5404ىػ5984 -ـ)ػ.
 .372النظـ السياسية كالقانكف الدستكرم ،د.فؤاد العطار ،دار النيضة ،دار النيضة
العربية -القاىرة ،ط5965 ،ـ.
 .373نظـ درر السبطيف في فضائؿ المصطفى كالمرتضى كالبتكؿ كالسبطيف ،جماؿ الديف
بف محمد بف يكسؼ بف الحسف بف محمد الزرتدم الحنفي ،مكتبة نينكل -طيراف ،ط
(5377ق5958-ـ)
 .374النفقات العامة في االسالـ يكسؼ ابراىيـ يكسؼ ،النفقات العامة في االسالـ ،دارسة،
دا الكتاب الجامعي ،ط (5980ـ).
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 .375النفقات العامة لمدكلة االسالمية ،د.عيسى خميفة ،مجمة االقتصاد االسالمي العالمية،
 .376نياية السؤكؿ ،العالمة الناصر ابف أحمد اليماني ،مصكرة مف مكتبة جفتر بيدم-
ايرلندا.
 .377نيج البالغة لألماـ عمي ( ، )ضبط نصو د .صبحي الصالح  ،ط دار الكتاب
المبناني -بيركت ،ط5967( 5ـ).
 .378نيج البالغة لالماـ عمي ،ضبط نص صبحي الصالح ،خطبة  ،538كاالفاليز ىي
القطع مف الذىب كالفضة ،كط دار الكتاب المبناني.
 .379نيج البالغة لالماـ عمي ،محمد بف الحسيف مكسى المكسكم الشريؼ الرضي ،نشر
االماـ عمي ،قـ،ط5465( ،2ىػ).
 .380نيج البالغة ،مؤسسة أنصارياف – قـ  ،ط5425 ( 5ق2000-ـ).
 .385نيج الحؽ ككشؼ الصدؽ ،لمعالمة جماؿ الديف ابك منصكر الحسف بف يكسؼ أبف
المطير الحمي "ت726ىط مؤسسة الطباعة كالنشر دار اليجرة -قـ ) ط (5425ق) ،ك
ط (مؤسسة االعممي -بيركت).
 .382نيج السعادات ،محمد باقر المحمكد ،د (مؤسسة حمكدم)
 .383ىكذا اصحاب األماـ عمي بف أبي طالب أبك ذر الغفارم أنمكذجانف عز الديف ابك
التمف ،مكتبة السنيكرم -بيركت  ،ط5434( 5ق2053-ـ).
 .384ىندسة كاعادة ىندسة المجتمع بيف نيج البالغة كالفكر المعاصر ،د .ىاشـ حسيف
ناصر المحنؾ ،دار أبناء النجؼ،د .ىاشـ حسيف ناصر المحنؾ ،ط5434( 5ىػ-
2053ـ)
 .385اليكاتؼ البف ابي الدنيا ،مؤسسة الكتب الثقافية -بيركت ط (5453ق).
 .386كالاللئ المصنكعة في االحاديث المكضكعة ،عبد الرحمف جالؿ الديف لمسيكطي ،دار
المعرفة -بيركت ،ط5395( 2ق5975-ـ).
 .387كخصائص الكصي المبيف ،ابف البطريؽ شمس الديف يحيى ابف الحسف االسدم
الربيعي ،ط ك ازرة االرشاد اإلسالمي -ايراف5406( ،ىػ).
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 .388كركاه الطبراني في المعجـ األكسط ،أبي القاسـ بف سميماف بف أحمد الطبراني ،تح
طارؽ بف عكض اهلل -محسف الحسيني ،دار الحرميف -الرياض ،ط (5455ق-
5995ـ).
 .389كسائؿ الشيعة -محمد بف الحسف الحر العاممي (ت5504ىػ) ،احياء التراث العربي-
بيركت ،ط5983( 5ـ).
 .390كسائؿ الشيعة ،محمد بف الحسيف الحر العاممي ،مؤسسة آؿ البيت ،ط(5993ـ).
 .395كقعة صفيف ،نصر بف مزاحـ المنقرم ،مكتبة المرعشي النجفي ،قـ  ،ط (5382ق) .
 .392الكالدة المكرمة في الكعبة المعظمة ،عمي مكسى دخيؿ ،ط ( 5046ق).
 .393االزمة المالية العالمية كمستقبؿ اقتصاديات الحياة ،د .سالـ محمد عبكد ،دار الدكتكر،
ط5
 .394االزمة المالية العالمية ،د .عمي محي الديف القره داغي ،دار البشائر االسالمية -
بيركت ،ط5430( 5ىػ2009 -ـ).
 .395االسالـ كاالقتصاد  ،عبد اليادم عمي النجار  ،سمسمة كتب ثقافية مبادرة عف مجمس
الكطف لمثقافة كالفنكف كاالداب  ،الككيت  ،ط (. ) 5983
 .396اصكؿ الكافي  ،محمد بف يعقكب الكمييني ،ط5388 88ىػ) ،تح عمي اكبر غفايرم.
 .397االقتصاد االسالمي كما يجب اف نراه لحؿ االزمة المالية العالمية ،د .نسريف عبد
الحميد  ،بنيو ،مكتبة الكفاء القانكنية -االسكندرية ،ط2050( 5ـ).
 .398اقتصاديات التنمية  ،جيميز كاخركف  ،تعريب طو عبد اهلل منصكر  ،عبد العظيـ
مصطفى مراجعة محمد ابراىيـ منصكر  ،دار المريخ – الرياض  ،ط . 5965
.933

أمراض الفقر كالمشكالت الصحية في العالـ الثالث  ،فميب عطية  ،عالـ المعرفة ،

المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاالداب  ،الككيت  ،ط5992 ( 5ـ )
 .400تاريخ الفكر االقتصادم بدأ بنشأتو كانتياءان بالماركسية  ،د .محسف كاظـ  ،دار ذات
السالسؿ – الككيت  ،ط5409 ( 5ىػ 5989 -ـ ) .
 .405جامع االحاديث ،عبد الرحمف ابي بكر جالؿ الديف السيكطي (ت  ،)955تح د .عمي
جمعة.
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 .402سنف الترمذم ،محمد بف عيسى الضحاؾ الترمذم (ت 279ق)  ،تح ( بشار عكاد
معركؼ)  ،دار المغرب االسالمي -بيركت ،ط (.5998
 .403الدرر المنثكر  ،عبد الرحمف بف الكماؿ جالؿ الديف السيكطي  ،دار الفكر  ،بيركت ،
ط ( ، )5993كاخرج الحديث بف ابي شيبة كالبيقيي عف أنس
 .404ذخيرة الحفاظ  ،ابك الفضؿ محمد بف طاىر بف احمد بف عمي احمد المقدسي
(ت507ىػ)  ،تح د .عبد الرحمف الفربكائي  ،دار السمؼ لمطباعة  ،الرياض  ،ط5
(.)5996
 .405صحيح البخارم  ،محمد بف اسماعيؿ ابك عبد اهلل البخارم  ،تح محمد زىير ناصر ،
ط5422( 5ىػ) باب االستسقاؽ عف المسألة ج.523/2 ، 5470
 .406الزكاة االسالمية بيف التنمية كاالستثمار  ،د .سالـ محمد عبكد  ،كعصاـ عادؿ محمد
 ،دار الدكتكر لمعمكـ االقتصادية كاالدارية  ،بغداد  ،ط2052( ، 5ـ) .
 .407سنف ابي داكد  ،سميماف بف االشعث ابي داكد السجستاني االزدم (ت275ق) ،
(محمد محي الديف عبد الحميد  ،دار الفكر).
 .408صحيح البخارم  ،محمد بف اسماعيؿ ابك عبد اهلل البخارم  ،ط(5422ىػ) .
 .409صحيح مسمـ  ،مسمـ بف الحجاج ابي الحسف القشيرم دار احياء التراث ،بيركت ،
تح محمد فؤاد عبد الباقي .
 .450ظاىرة الفساد االدارم كالمالي مدخؿ استراتيجي لممكافحة لممكافحة،د .سالـ محمد
عبكد ،دار الدكتكر -بغداد ،ط2055(2ـ)
 .455عكلمة الفقر  :المجتمع االخر مجتمع الفقراء كالمحركميف  ،اسماعيؿ قبره  ،بمقاسـ
سالطنية  ،عمي عزيز  ،دار الفجر  ،ط ( 2003ـ) .
 .452عكلمة الفقر  ،ميشيؿ تشك سكدكفيسكي  ،ترجمة محـ مستجير مصطفى  ،مكتبة
االسرة  ،مصر  ،ط(2052ـ).
 .453الفقر  ،الجكع  ،الحرماف مشكالت كحمكؿ  ،د  .مصطفى السباعي  ،دار الكراؽ ،
بيركت كدار النيريف  ،دمشؽ  ،ط. )2002-5422( ، 5
 .454الفقر في ظؿ العكلمة  ،د .مصطفى أحمد حامد  ،الدار الجامعية – شارع زكريا ،
ط2055( 5ـ )
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 .455الفقر كالتنمية  ،د.أمؿ عبد الفتاح شمس  ،دار الفكر العربي  ،القاىرة  ،ط، 5
(5434ىػ 2053 -ـ)
 .456الفقر كالميبرالية الجديدة  ،رام بكش  ،ترجمة الياـ عبيد اركس – كليد سميـ  ،المركز
القكمي لمترجمة – القاىرة  ،ط2055(5ـ)59 : ،
 .457في ظالؿ القرآف ،سيد قطب ابراىيـ حسيف الشاذلي ،دار الشركؽ -بيركت ،ط
(5399ىػ).
 .458المسند الصحيح المختصر ،لإلماـ مسمـ بف الحجاج  ،تح محمد فؤاد عبد الباقي  ،ط
دار احياء التراث .
ثالثا :الرسائل واالطاريح
أ -الرسائل
 .5االصالح االدارم ،سمماف سالمة ،رسالة ماجستير ،جامعة دمشؽ -كمية االقتصاد-
منشكرة عمى مكقع شذرات.
 .2الدكرة االقتصادم لنظاـ الحسبة في االسالـ ،مقاربان بأجيزة الرقابة المعاصرة

في

االردف ،محمد حسيف مصطفى ،رسالة ماجستير ،جامعة اليرمكؾ -كمية الشريعة ،سنة
الدراسة (5423ىػ2002 -ـ).
 .3الرقابة عمى السمع كاالسعار في الفقو االسالمي ،رسالة ماجستير ،طاىر فريدة ،حسيف
طو ،جامعة النجاح -نابمس ،سنة الدراسة .2055
 .4السياسة االقتصادية في خالفة االماـ عمي بف ابي طالب( ،رسالة ماجستير) ،احمد
أسعد محمكد أبراىيـ ،جامعة مؤتة -كمية الشريعة السنة الدراسية (5457ىػ5997-ـ)
 .5طبيعة العالقة بيف سمطات الحككمة االتحادية كحككمة االقميـ ،منى ساكر شياب ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،جامعة بغداد -كمية العمكـ السياسية ،سنة الدراسة 2055 ،ـ.
 .6طبيعة العالقة بيف سمطات الحككمة االتحادية كحككمة االقميـ ،منى شاكر شياب ،رسالة
ماجستير غير منشكرة ،جامعة بغداد -كمية العمكـ السياسية ،سنة (2055ـ)
ب -االطاريح
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 .5اثر المتغيرات االقتصادية عمى السمكؾ االجرامي ،عمر عبد اهلل المبارؾ  ،اطركحة
دكتكراه  ،جامعة مؤنة ،سنة الد ارس ػػة.2009 ،
 .2اثر النمك االقتصادم عمى عدالة تكزيع الدخؿ في الجزائر ،كيداني سيدم احمد،
أطركحة دكتكراه  ،جامعة ابي بكر بمقايد ،كمية العمكـ االقتصادية ،السنة الجامعية
(2053 -2052ـ)
 .3تاثير النظاـ القيمي لمعاميف في الفساد االدارم بالعراؽ ،أطركحة دكتكراه لمطالبة ىديؿ
كاظـ سعيد ،جامعة بغداد -كمية االدارة كاالقتصاد ،السنة (2007ـ)
 .4التنظيـ الفقيي كالتنظيـ القانكني لمسكؽ المالية االسالمية ،د .محمد االميف ،اطركحة
دكتكراه  ،دار ابف حزـ ،ط5435 ،5ىػ2055 -ـ.
 .5التنمية االقتصادية في المنيج االسالمي ،زليخة بمحناش ،اطركحة دكتكراه  ،جامعة
منتكرم -كمية العمكـ االقتصادية ،الستة الجامعية (5428ىػ)2007 -
 .6حدكد التنمية المستدامة في االستجابة لتحديات الحاضر كالمستقبؿ ،دراسة حالة الجزائر،
محي الديف حمداني ،اطركحة دكتكراه  ،جامعة الجزائر -كمية العمكـ االقتصادية كعمكـ
التسيير السنة الجامعية (2008ـ)2009 -
 .7دراسات في الحسبة كالمحتسب -الحسبة في الطب كالجراحة ،مركز احياء التراث
العربي -بغداد.
 .8الدكلة في الفكر العراقي المعاصر ،كاظـ عمي ميدم البياتي ،أطركحة دكتكراه غير
منشكرة ،جامعة بغداد -كمية العمكـ السياسية ،سنة (2050ـ).
 .9الدكلة في الفكر العراقي المعاصر ،كاظـ عمي ميدم البياتيف أطركحة دكتكراه غير
منشكرة  ،جامعة بغداد -كمية العمكـ السياسية ،سنة الدراسة 2050( ،ـ).
.50

السياسة المالية كدكرىا في تحقيؽ التكازف االقتصادم -حالة الجزائر في

(5990ـ2004-ـ) .اطركحة دكتكراه ،جامعة الجزائر -كمية االقتصاد كعمكـ التسيير،
،2005
.55

ماىية المستيمؾ في ظؿ الشريعة االسالمية ،محمد رضا اميف  ،دراسة تطبيقية

عمى المممكة العربية السعكدية ،اطركحة دكتكراه مقدمة الى جامعة االزىر  -كمية التجارة
عمى اآللة الكاتبة.
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رابعا :البحوث
 .5االماـ كسياسة الخراج لمعالجة السكف كاالعمار ،رضا صاحب ابك احمد ،بحث ،مجمة
العزم لمعمكـ االقتصادية ،عدد خاص ،مؤتمر االسكاف (2055ـ) السنة الحادية عشر ،
المجمد العاشر ،جامعة الككفة -كمية االدارة كاالقتصاد.
 .2بحث :التنمية االسالمية مف منظكر اسالمي ،سائر ابك بياء ،مجمة دينا الكطف ،تأريخ
النشر 2008/7/23ـ.
 .3بحث االسالـ كالتنمية االقتصادية بسعة المضمكف كتكاممو ،جامعة الككفة -كمية االدارة
كاالقتصاد ،حسف لطيؼ كاظـ ،تأريخ النشر2054/7/2 ،ـ.
 .4بحث االماـ عمي كنفحات مف سياستو المالية ،د .رضا صاحب ابك احمد ،مكقع النشر،
منتديات مدينة العمكـ القرآنية كاالبحاث الركحانية ،تأريخ النشر .2052/9/7
 .5بحث التنمية االقتصادية مف منظكر اسشالمي ،احمد السيد كردم.
 .6بحث السياسة االقتصادية كادكات تحقيؽ التنمية في اطار النظاـ االسالمي  ،مداخمة،
عمر شريؼ ،ط( 5المؤسسة الجامعية-جامعة باتنة).
 .7بحث السياسة االقتصادية كادكات تحقيؽ التنمية في اطار النظاـ االسالمي ،عمر
شريؼ.
 .8بحث السياسة المالية في االقتصاد االسالمي ،فاطمة الزىراء البطكش ،مصدر سابؽ:،
.69
 .9بحث السياسة المالية في العراؽ كدكرىا في التأثير عمى عرض النقد خالؿ المدة
(5970ـ2009-ـ) حيدر نعمة بخيت  ،فريؽ جبار مطر ،جامعة الككفة  ،كمية االدارة
كاالقتصاد.
 .50بحث السياسة المالية مف منظكر اسالمي،

 ،مؤتمر اتجاىات اقتصادية

عالمية3:،
 .55بحث النفقات العامة لمدكلة االسالمية ،د.عيسى خميفة ،مجمة االقتصاد االسالمي
العالمي.
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 .52بحث في مفيكـ التنمية ،صالح حمكدم ،نشرت في منتديات المطبعة ،بدكف ترقيـ
صفحات.
 .53بحث مفيكـ التنمية ،حسيف ابف ابراىيـ ىنداكم ،نشر في شبكة اسالـ كيب -المكتبة
االسالمية في ت
 .54دراسات في الفكر االقتصادم االسالمي،د.عبد االمير زاىد ،بحث :التنمية االقتصادية
في المذىب االقتصادم االسالمي،د.عبد االمير زاىد،د .فاضؿ عباس ،جامعة بغداد،
كمية االدارة كاالقتصاد.
 .55دراسة دكر السياسة المالية في اطار االقتصاد االسالمي،د .منذر قحؼ ،عنكاف
المكقع االلكتركني /http://ebooks 9.com .االقتصاد pd f3. html-
 .56السياسة االقتصادية عمى مستكل االقتصاد القكمي ،عبد المطمب عبد الحميد،
مجمكعة النيؿ العربية -مصر ،ط2003(5ـ) -44: ،بحث السياسة االقتصادية ،ادكات
تحقيؽ التنمية كاالستقرار في أطار النظاـ االسالمي ،عمر شريؼ ،جامعة باتنة.
 .57عدالة التكزيع كالكفاءة االقتصادية في النظـ الكضعية كاالسالمية  ،عبد الجبار
السبياني ،بحث نشر في مجؿ الشرعة كالقانكف ،جامعة االمارات العربية المتحدة،
ع( ،54شكاؿ 5425ىػ2005 -ـ).
 .58المشكالت االقتصادية العالمية المعاصرة كحميا االسالمي ،محمد سمطاف ،بحث مقدـ
لممركز العالمي ألبحاث االقتصاد االسالمي ،جامعة الممؾ عبد العزيز -جدة ،ط
(5405ىػ).
 .59بحث مفيكـ الدكلة بيف النظرية االسالمية كالكضعية ،د.ىاجر محمد اليادم ابك
القاسـ ،ط (5428ىػ2007-ـ).
 .20الدكلة المعاصرة االسس كالمقكمات ،حامد الصعيدم ،مجمة البناء  ،574شير صفر،
سنة 5422ىػ2005 -ـ.
 .25مجمة الحكار المتمدف ،الشريعة اإلسالمية كأثرىا في تغيب مبدأ سيادة حكـ القانكف،
احمد عثماف ،العدد (.2008 /2-9 ،)5255
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 .22دكلة اإلنساف في نيج عمي ،مركز اإلماـ الشيرازم لمدراسات كالبحكث ،كرقة مقدمة
مف الشيخ الدكتكر جاسـ بعنكاف الدكلة كالسمطة عند أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب،
.2055/4/30
 .23دكر عمي في ترسيـ الدكلة اإلسالمية ،عدناف الحاج كاظـ عمياف ،بحث مف أعداد
الركضة الحيدرية -النجؼ..
 .24بحث في الفكر االقتصادم عند اإلماـ عمي بف أبي طالب مف خالؿ رسالتو لمالؾ
األشتر دراسة مقارنة بالفكر المالي ،د .عبد اهلل حاسف الجابرم ،مجمة أـ القرل ،ج،57
ع  34رجب 5426ق.
 .25عمـ االقتصاد في نيج البالغة ،ىاشـ حسيف ناصر المحنؾ ،دار أنباء ،ط5
(59995ـ).
 .26بحث مفيكـ الدكلة بيف النظرية االسالمية كالكصفية ،د.ىاجر ابك القاسـ محمد
اليادم5428( ،ىػ2007 -ـ)
 .27مجمة النبأ ،الدكلة االسالمية المعاصرة ،االسس كالمقكمات ،حامد الصعيدم ،العدد
(( )57شير صفر سنة 5422ىػ2005 ،ـ).
 .28بحث الرقابة عمى االداء العيد االسالمي،د.محاسب حسيف حسيف شحاتو ،جامعة
القاىرة -كمية التجارة :،ت 76-5
 .29بحث االماـ عمي كنفحات مف سياستو ايمانية العامة،د .رضا صاحب ،كمية االدارة
كاالقتصاد -دجامعة الككفة:،
 .30بحث مف نفائس االماـ عمي في عمـ االدارة ،السيد جعفر العمكم ،مجمة اليدل ،العدد
5435( 269ىػ2054 -ـ)
 .35بحث الصالح كاالصالح في القرآف ،حسيف عمي البركارم.
 .32بحث المجتمع المسمـ الثكابت كالمتغيرات ،مؤتمر مكة المكرمة433 ،ىػ 2052 -ـ :،
.5
 .33بحث اصالحات االماـ عمي السياسية كاالدارية  ،مركز آؿ البيت العالمي لممعمكمات.
 .34بحث االماـ عمي رائد االصالح ،الشيخ حسف الصفار200 ،ـ.
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 .35بحث حكؿ التجارة الخارجية :لمكسى صطيؼ نشر في مكقع منتى الماؿ كاالعماؿ في
.2006/9/56
 .36بحث حماية المستيمؾ في عقد االذعاف مقدـ الى ندكة حماية المستيمكيف في الشريعة
كالقانكف.
 .37صياغة اسالمية مف دالة لجكانب مف المصمحة االجتماعية ،المركز العالمي ألبحاث
االقتصاد االسالمي ،جامعة الممؾ عبد العزيز -جدة ،ط (5400ىػ).
 .38بحث تعريؼ الجريمة االقتصادية كخصائصيا ،عادؿ االبيككي.
 .39تقنيات التحرم في الجرائـ االقتصادية ،يككش كريـwww.4shdard.com ،
 .40بحث الجريمة االقتصادية ،خؼ سمماف النمرم ،قُدـ لمثركة العممية الحادية كالسبعكف
بأكاديمية نايؼ العربية لمعمكـ االمنية بالرياض سنة .5996
 .45بحث رؤية اسالمية حكؿ الجريمة االقتصادية ،مريـ الشرع ،مجمة الكاحات.
 .42لمبحكث كالدراسات ،ع ،52تأريخ النشر 2055/6/25ـ) معيد العمكـ االقتصادية
كالتجارية.
 .43الفكر الرقابي عند االماـ عمي ()رحيـ عمي صالح -عبد الحميد حمكدم
الشمرم ،بحث نشر في مجمة جامعة بابؿ /العمكـ االنسانية /المجمد /22ع ،5سنة النشر
2054ـ.
 .44لساف العرب ،ألبف منظكر،ط دار صادر.
 .45بحث البعد الرقابي لالمكاؿ مف المنظكر االخالقي ،داكد ابراىيـ ،بحث منشكر في
جامعة زياف عباس -الجزائر.
 .46نيج البالغة لالماـ عمي ()ضبط النفس،د .صبحي الصالح ،ط دار الكتاب
المبناني.
 .47بحث مفيكـ الفساد كانكاعو في ضكء نصكص القرآف الكريـ كالسة المطيرة ،د .البشير
عمي حمد في مجمة جامعة القرآف الكريـ كالعمكـ االسالمية،ع 55سنة (5426ىػ-
2005ـ).
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 .48اسباب الفقر الريفي كاساليب مكاجية فقراء الريؼ  ،حسف كشؾ  ،الندكة القكمية ( فقر
البيئة كبيئة الفقر ) 22-20 ،اكتكبر لسنة . 5997
 .49بحث  -الكقاية مف الفساد االدارم كمكافحتو مف منظكر الفكر االسالمي ،د .فراس
مسمـ ،جامعة الشرؽ االكسط -مجمة كمية بغداد لمعمكـ االقتصادية الجامعة ،ع ،3
2053ـ.
 .50بحث (دكر االقتصاد في معالجة الفقر  ،قسـ االقتصاد كالمصارؼ االسالمية ،
جامعة اليرمكؾ  ،ابحاث اليرمكؾ سمسمة العمكـ االنسانية كاالجتماعية 2002 ،ـ ،
.5357
 .55بحث  :تامالت قانكنية في رسالة القضاء لالماـ عمي  ،د .عباس زبكف  ،نشر البحث
عمى مكقع جامعة اىؿ البيت – كربالء المقدسة  ،بال تاريخ .
 .52بحث الفساد االدارم بيف اتفاقية االمـ المتحدة

ككاقع مصر العممي ،دنيا جابر

محجكب -جامعة باجي مختار ،شر البحث عؿ مكقع دراسات كبحكث القانكف الجنائي
في /4ابريؿ2053/ـ.
 .53بحث الفساد االدارم كالمالي كآثاره السمبية عمى مؤسسات الدكلة العراقية كسبؿ
معالجتو ،فاطمة عبد جكاد ،نشر في مكقع ىيئة الضرائب العامة في العراؽ ،سنة النشر
.2053/9/3
 .54بحث ظاىرة الفقر في العراؽ الكاقع كالمعالجات  ،د .عبد الرحمف – د.عمر كىشاـ
محمد ،المجمة العراقية لمعمكـ االقتصادية  ،ع ( )28السنة التاسعة سنة 2055ـ.
 .55بحث عالج رسكؿ اهلل لمشكمة الفقر كالبطالة  ،د .راغب السرجاني  ،مكقع قصة
االسالـ  ،سنة النشر 2050/4/28ـ.
 .56بحث معالجة الفساد االدارم بمنظكر اسالمي في ضكء آراء كاطركحات شييد
المحراب ،جكف العتابي ،طو حسيف عمي ،جامعة القادسية -كمية االدارة كاالقتصاد،
مؤسسة شييد المحراب شارؾ ىذا البحث في المؤتمر الفكرم الثالث الذم عقدتو مؤسسة
تراث الحكيـ  -النجؼ االشرؼ2008 ،ـ.
 .57بحث مفيكـ االزمة المالية بيف االقتصاد الكضعي كاالقتصاد االسالمي ،د .بكدم
عبد القادر ،د .بحكصي مجدكب -جامعة تشاد -الجزائر.
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 .58بحث مكافحة الفقر في االقتصاد االسالمي  ،محمكد عبد الكريـ أرشيد مجمة جامعة
القدس المفتكحة  ،مج.53
 .59الفساد كحقكؽ المستيمؾ ،د .سالـ محمد عبكد ،نشر صكت المستيمؾ العدد (.)30
 .60بحث انكاع الجرائـ االقتصادية،د .محمد حامد عبد اهلل ،بحث قدـ لمندكة العممية
الحادية كاالربعكف بأكاديمية  -نايؼ العربية لمعمكـ االمنية -الرياض .5996
خامساً :المقاالت
غياب العدالة مرىكف بغياب شفافية القانكف ،لمشيخ اليكسؼ ،مركز آفاؽ لمدراسات كالبحكث،
مقالة نشرت في 2050/8/8ـ.
 .5مقاؿ (خصائص الفكر االسالمي كالغربي في مكضكع التنمية االقتصادية ،فالح حسف
شفيع،
 .2مقاؿ الدكلة كالسمطة عف االماـ امير المؤمنيف عمي بف ابي طالب ( ،)د .جاسـ
محمد الشيخ زينيف مكقع شبكة النباء ،تأريخ النشرة2055/5/2 ،ـ.
 .3مقاؿ العصمة كالحكمة في النظرية السياسية لدل االماـ عمي ،د .حسف عباس نصر
اهلل ،نشرتيا مكقع شبكة الحسنيف لمتراث كالفكر االسالمي.
 .4النظرية التكفيقية في انعداـ العدالة االجتماعية،دنيس ركنؾ ،مقالة عممية تنشر في
المجمة النقدية لعمـ االجتماع،ع  ،24سنة (5959ـ).
 .5عمي بف أبي طالب كالسياسة االقتصادية ،عمي القطبي الحسيني ،مقالة نشرىا ،مركز
النكر لمدراسات في .2007/50/20
 .6مقاؿ اىمية التجارة الخارجية ،سامي مسكؽ ،مقاؿ منشكر في منتدل البابة:
.2009/50/50
 .7مقاؿ -الحسبة في االسالـ ،راغب السرجاني ،منتدل قصة االسالـ كيب نشرت في
2055/9/2ـ
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