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  :-رضي هللا عنھ  –قال عمر بن الخطاب

  "أما إني لو قسمتھا بینكم لم یكن لمن یجيء بعدكم نصیب" 
  

  :-رضي هللا عنھ –وقال معاذ بن جبل 
  "إني أرید أمرا یسع الناس أولھم وآخرھم" 
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  التنمیة المستدامة من مقاصد الشریعة اإلسالمیة
  . أحمد محمد عزب موسي

، جامعة بكفرالشیخ لعربیة للبنات الدراسات اإلسالمیة واقسم أصول الفقھ ، كلیة 
  .مصر  ،  األزھر

 Azab7599@yahoo.com :البرید اإللكتروني 

  :ملخص البحث
یدور الكالم في ھذا البحث حول قضیة من القضایا المھمة المطروحة على 
الساحة اآلن بكل قوة، وھي قضیة التنمیة المستدامة ومكوناتھا ومرجعیة التنمیة 

  .شریعة اإلسالمیةالمستدامة ومكوناتھا إلى مقاصد ال
والحق أن الشریعة اإلسالمیة قد ورد في أحكامھا ومقاصدھا كل ما یحقق التنمیة 
بكل صورھا خاصة ما یطلق علیھ التنمیة المستدامة؛ ذلك أن ھذه الشریعة ھي خاتمة 
الشرائع التي رضیھا هللا لخلقھ، وقد حوت في أحكامھا ومقاصدھا سعادة البشر في الدنیا 

  .واآلخرة
مكونات : األول: سوف ینتظم ھذا البحث في مقدمة وخمسة مباحث وخاتمةو

. عمارة األرض واستخالف اإلنسان: الثاني. التنمیة المستدامة في الشریعة اإلسالمیة
البناء الحسي : الرابع. االستقرار السیاسي وأثره في تحقیق التنمیة المستدامة: الثالث

مقصد التنمیة االجتماعیة : الخامس. تنمیة المستدامةوالمعنوي لإلنسان وأثره في تحقیق ال
التنمیة االقتصادیة ورعایة حق األجیال : السادس. وعالقتھ بتحقیق التنمیة المستدامة

مقصد المحافظة على البیئة وعالقتھ : السابع. القادمة وعالقتھ بتحقیق التنمیة المستدامة
  .تائجوخاتمة فیھا أھم الن. بتحقیق التنمیة المستدامة

وقد اتبع الباحث المنھج االستقرائي التحلیلي، حیث قام باستقراء مكونات التنمیة 
  .المستدامة باعتبارھا مصطلحاً حدیثاً وتحلیل كونھ بمكوناتھ من مقاصد الشارع الحكیم

أن اإلنسان ھو وقود التنمیة المستدامة وأن : األول: وتوصل إلى عدة نتائج أھمھا
التنمیة االجتماعیة بمقوماتھا وقیمھا : الثاني. شرعي ضروريالمحافظة علیھ مقصد 

  .االجتماعیة تعتبر مقصداً شرعیاً ضروریاً للنھوض بالمجتمع
العدالة االجتماعیة والتكافل االجتماعي من أعظم مقاصد الشرع وأساس : الثالث

  .                التنمیة والتقدم الحضاري
  .لى آلھ وصحبھ وسلموصل هللا وسلم على نبینا محمد وع

التنمی��ة  ، عم��ارة األرض،  مقاص��د الش��ریعة،   التنمی��ة المس��تدامة: الكلم��ات المفتاحی��ة 

  . التنمیة االقتصادیة،  االجتماعیة
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Abstract : 

Research title: Sustainable development is a legitimate aim. 
The talk in this research revolves around one of the 

important issues on the scene now with full force, which is the 
issue of sustainable development and its components and the 
reference of sustainable development and its components to 
the rules of the purposes of Islamic law. 

The truth is that Islamic law has stated in its provisions and 
objectives everything that achieves development in all its 
forms, especially what is called sustainable development. 
This is because this law is the conclusion of the laws that God 
pleased with his creation, and they contain in their provisions 
and purposes the happiness of people in this world and the 
hereafte. 

This research will be organized into an introduction, five 
discussions and a conclusion: The first: the components of 
sustainable development in Islamic law. The second: the 
architecture of the land and the succession of man. The third: 
political stability and its impact on achieving sustainable 
development. Fourth: The sensory and moral structure of the 
human being and its impact on achieving sustainable 
development. Fifth: The purpose of social development and 
its relationship to achieving sustainable development. Sixth: 
Economic development and caring for the right of future 
generations and its relationship to achieving sustainable 
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development. Seventh: The aim of preserving the 
environment and its relationship to achieving sustainable  
 
development. And a conclusion with the most important 
results. 

The researcher will follow the inductive analytical approach, 
as he extrapolated the components of sustainable 
development as a modern term and analyzed its components 
being one of the purposes of the wise street. 

And he reached several results, the most important of 
which are: The first: that mankind is the fuel for sustainable 
development, and preserving the legitimacy is necessary. 
Second: Social development, with its foundations and social 
values, is a necessary legitimate aim for the advancement of 
society. 

Third: Social justice and social solidarity are among the 
greatest purposes of Sharia and the basis for development 
and civilized progress. May Allah's blessings and peace be 
upon our Prophet Muhammad and his family and companions 
Keywords  : Sustainable Development , Purposes Of The 
law, Land Architecture , Social Development , Economical 
Development . 
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  املقدمة

إّن الحمد �، نحمده، ونستعینھ، ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا، من  
یھده هللا فال ُمضل لھ، ومن ُیضلل فال ھادي لھ، وأشھد أن ال إلھ إال هللا وحده ال شریك 

َقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة يَا أَيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخلَ ﴿ :  لھ، وأشھد أّن محمًدا عبده ورسولھ

ُهَما رَِجاًال َكِثريًا َوِنَساًء َواتـَُّقوا اللََّه الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَ  َها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنـْ ْرَحاَم ِإنَّ اللََّه َكاَن َعَلْيُكْم َوَخَلَق ِمنـْ

آل [﴾وا اللََّه َحقَّ تـَُقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـُْتْم ُمْسِلُموَن يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَّقُ ﴿  ،]١/النساء[﴾  َرِقيًبا

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا قـَْوًال َسِديًدا ﴿ ] ١٠٢/عمران
ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر َلُكْم  )٧٠(

  :، أّما بعد)١](٧١-٧٠/األحزاب[﴾ َرُسوَلُه فـََقْد فَاَز فـَْوزًا َعِظيًماُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّه وَ 

الشریعة اإلسالمیة ھي خاتمة الشرائع، وأنھا الشریعة فإنھ من المقرر أن       
–الكاملة التي لم تغادر صغیرة وال كبیرة إال ورد فیھا حكمھ، وإلیھا مرد النظر فیھ، قال 

  .]المائدة: ٣[ ُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِْسالمَ اْليَـْوَم َأْكَملْ   :-تعالى

والیوم تعالت األصوات وارتفعت كلمات السیاسیین واالقتصادیین في كل         
مجالسھم بما یسمونھ التنمیة المستدامة، وعقدوا لھا المؤتمرات والندوات، وكتبت فیھا 

ات، وصدرت فیھا المواثیق عن األمم المتحدة، وھم في ھذا الحال یعتقدون أن ھذا المؤلف
  .من بنات أفكارھم ونتاج قرائحھم، وأنھم قد حازوا قصب السبق في ھذا المجال

وإن كان  –حفظھا هللا  –والحق أن كل ما صدر عنھم موجود في شریعتنا       
ث كشف اللثام عن أسس وقواعد ھذا قد ورد بمسمیات أخرى؛ لذا آثرت في ھذا البح

المصطلح الجدید في الشریعة اإلسالمیة، وبیان أن أسس وقواعد التنمیة المستدامة مبثوثة 
في قواعد وأحكام ومقاصد الشریعة اإلسالمیة، وكذلك بیان أن كل ما یعود نفعھ على 

الشارع، فإن  المكلفین عاجالً أو آجالً فھو من مقتضیات الشریعة اإلسالمیة ومن مقاصد
  .المقصد األسمى لھذه الشریعة المحمودة ھو رعایة مصالح المكلفین في الدنیا واآلخرة

        

                                      
رق��م  -مس��ند عب��د هللا ب��ن مس��عود -) ٦/٢٦٢(ھ��ذه تس��مى خطب��ة الحاج��ة أخرجھ��ا أحم��د ف��ي مس��نده   )١(

، )٢١١٨(رق�م  -ب�اب ف�ي خطب�ة النك�اح -كت�اب النك�اح -) ٣٠٦/ص(، وأبو داود في سننھ )٣٧٢٠(
، )١١٠٥(رق�م  -ب�اب م�ا ج�اء ف�ي خطب�ة النك�اح -أب�واب النك�اح -) ٢٦٦/ص(والترمذي في جامعھ 

، واب�ن )١٤٠٥(رق�م  -ب�اب كیفی�ة الخطب�ة -كتاب الجمعة -) ١٩٨/ص(وحسنھا، والنسائي في سننھ 
، وص�ححھا األلب�اني، )١٨٩٢(رق�م  -باب خطب�ة النك�اح -كتاب النكاح -) ٢٧١/ص(ھ ماجھ في سنن

 .جمع فیھ طرقھا" یعلمھا أصحابھ خطبة الحاجة التي كان رسول هللا "وألف فیھا كتاًبا بعنوان 
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إن أھم ما میزت بھ الشریعة اإلسالمیة تطورھا ومواكبتھا لكل ما یستجد  :وأخیراً 
الذي یعلم ما یصلح خلقھ،  - تعالى–ویطرأ على المكلفین، وال غرو فھي شرع هللا 

َأال يـَْعَلُم َمْن   :-تعالى–ختالف أزمانھم بل وأفكارھم ومصطلحاتھم، صدق هللا ویواكب ا

 - ، وسوف ألقي الضوء في ھذا البحث إن شاء هللا]الملك: ١٤[ اْلَخِبیرُ َخَلَق َوُهَو اللَِّطيُف 

على كون التنمیة المستدامة بمصطلحھا المستحدث من مقاصد الشارع الحكیم وغایاتھ من 
  .خلقھ

  :أھداف البحث: أوال
  .تحریر مصطلح التنمیة المستدامة من منظور الشریعة اإلسالمیة: أوال
  .بیان مقومات التنمیة المستدامة في الشریعة اإلسالمیة: ثانیا
  .بیان أن مكونات التنمیة المستدامة من مقاصد الشارع: ثالثاً 
  :أھمیة البحث: ثانیا

  -: تكمن أھمیة البحث في عدة أمور
تعلقھ بموضوع من أھم الموضوعات المطروحة الساحة اآلن وھو : األول

  .موضوع التنمیة المستدامة
  .بیانھ ألركان التنمیة المستدامة في الشریعة اإلسالمیة: الثاني
  .بیان أن التنمیة المستدامة مقصد من مقاصد الشارع: الثالث
واقع الحیاة لم ولن تنفصل -حفظھا هللا–بیان أن الشریعة اإلسالمیة : رابعاً 

  .المعاش، وأن أحكامھا ُتصلح كل زمان ومكان
  :مشكلة البحث: ثالثا

  -: تبرز مشكلة ھذا البحث في اإلجابة على عدة أسئلة
  ما المقصود بالتنمیة المستدامة؟: األول
  ما ھي مقومات التنمیة المستدامة من منظور الشریعة اإلسالمیة؟: الثاني
  مقصد من مقاصد الشارع؟ھل التنمیة المستدامة : الثالث
  :منھجیة البحث: رابعا

استقراء ب قامحیث  ؛تبع الباحث في ھذا البحث المنھج االستقرائي التحلیليا
  مكونات التنمیة المستدامة 

  .باعتبارھا مصطلحاً حدیثاً وتحلیل كونھ بمكوناتھ من مقاصد الشارع الحكیم
  إجراءات كتابة البحث: خامسا

  : ق اإلجراءات اآلتیةأسیر في ھذا البحث وف
جمعت المادة العلمیة من مراجعھا، ومصادرھا األصیلة، ثم وزعتھا على : أوالً 

  .مباحث ومطالب
  .عرفت بالقضایا المتعلقة بالبحث في اللغة واالصطالح: ثانًیا
  .عزوت اآلیات القرآنیة إلى سورھا مع بیان رقمھا: ثالًثا
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  .الواردة في البحثخرجت األحادیث النبویة الشریفة : رابًعا
  .علقت على المسائل العلمیة حسب ما یقتضیھ المقام: خامًسا
  .وثقت النقول واألقوال من مصادرھا المعتمدة: سادًسا
  .عرفت بالمصطلحات العلمیة تعریًفا موجًزا: سابًعا
  .ألتزمت بعالمات الترقیم، وضبطت ما یحتاج إلى ضبط: ثامًنا

  :خطة البحث: سادسا

  .وخاتمة مباحث، وستة وتمھید، مقدمة،: إلى لبحثا ھذا ینقسم

 ومنھجھ، ومشكلتھ، وأھمیتھ، البحث، وأھداف تقدیم،: على وتشتمل: المقدمة

  . وخطتھ

  .البحث عنوان بمفردات التعریف: التمھید

  .ومقوماتھا المستدامة بالتنمیة التعریف: األول المطلب

  .ةالشرعی صدابالمق التعریف: الثاني المطلب

   .اإلسالمیة الشریعة في المستدامة التنمیة مكونات: األول حثالمب

  .اإلنسان على المحافظة: األول المطلب

  .األرض عمارة: الثاني المطلب

  .ألفراد المجتمع والفكري العقلي البناء: الثالث المطلب

  .االجتماعیة التنمیة: الرابع المطلب

  .االقتصادیة التنمیة: الخامس المطلب

  .اإلنسان واستخالف األرض عمارةمقصد : نيالثا المبحث

  .المستدامة التنمیة بتحقیق وعالقتھ األرض عمارةمقصد : األول المطلب

  .األرض في لإلنسان -تعالى- هللا استخالف: الثاني المطلب

  .المستدامة التنمیة تحقیقب وعالقتھ السیاسي االستقرارمقصد : الثالث المبحث

  .مقصد شرعي سیاسيال االستقرار: األول المطلب

  .تنصیب اإلمام األعظم واجب شرعي: الثاني المطلب

  .المستدامة التنمیة تحقیقب السیاسي االستقرار عالقة: الثالث المطلب

 التنمیة تحقیقب وعالقتھ اً عنویمو اً حسیاإلنسان  بناءمقصد : الرابع المبحث

  .المستدامة

  .المستدامة التنمیة تحقیقب ھوعالقت لإلنسان الحسي البناءمقصد : األول المطلب

  .المستدامة التنمیة تحقیقب وعالقتھ لإلنسان المعنوي البناءمقصد : الثاني المطلب

 التنمیة بتحقیق وعالقتھ االجتماعیة التنمیة مقصد: الخامس المبحث

  .المستدامة
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  .وأسسھا وأھمیتھا االجتماعیة بالتنمیة المقصود: األول المطلب

  .مقصد شرعي االجتماعیة الةالعد :الثاني المطلب

  .مقصد شرعي االجتماعي التكافل: الثالث المطلب 

  .المستدامة بالتنمیة االجتماعیة التنمیة عالقة :الرابع المطلب 

 القادمة األجیال حق ورعایة االقتصادیة التنمیةمقصد : السادس المبحث

  .المستدامة التنمیة بتحقیق وعالقتھ

  . وأھمیتھا االقتصادیة تنمیةبال المقصود: األول المطلب

  .شرعي مقصد االقتصادیة التنمیة: الثاني المطلب

  .شرعي مقصد القادمة األجیال حق رعایة: الثالث المطلب

 التنمیة بتحقیق وعالقتھ البیئة على المحافظة مقصد: السابع المبحث

  .المستدامة

  .  ومكوناتھا بالبیئة المقصود: األول المطلب

  .اإلسالمیة الشریعة في البیئة على المحافظة: الثاني المطلب

  .ضروري شرعي مقصد البیئة على المحافظة: الثالث المطلب

  .المستدامة بالتنمیة البیئة على المحافظة عالقة: الرابع المطلب

  .البحث خالل من إلیھا أتوصل التي النتائج أھم وفیھا: الخاتمة

  الفھارس العامة 
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  التمهيد

  نوان البحثالتعريف مبفردات ع

لما كان ھذا البحث منتظماً في الكالم عن التنمیة المستدامة واعتبارھا مقصداً     

شرعیاً، كان حریاً بي أن أبین مفردات عنوان ھذا البحث وما یتعلق بھا من مسائل، وذلك 

من خالل بیان معنى التنمیة المستدامة، وأھمیتھا ومقوماتھا، والكالم عن المقاصد 

أنھ ما من أمر یعود نفعھ إلى المكلفین عاجالً وآجالً إال لھ مرجعیة إلى الشرعیة، و

    -: الشریعة اإلسالمیة، وسوف ینتظم الكالم في ھذا الفصل في المطالب اآلتیة

  .التعریف بالتنمیة المستدامة ومقوماتھا: المطلب األول

  . التعریف بالمقاصد الشرعیة: المطلب الثاني 

  اطب اول

راوو داا  ف.  

من المقرر أن الحكم على الشيء فرع تصوره، فال یمكن بناء أو تكوین       
أم  )١( صورة ذھنیة عن أي شيء إال بعد الخروج بتعریف لھ، سواء أكان من باب الحد

؛ وذلك لتمییزه عن عما یمكن أن یشبھھ، فتأتي الصورة الذھنیة للموضوع )٢( باب الرسم
منضبطة وصحیحة، وھذا من المسلم الذي ال یخفى على ذي لب، وإلیك تعریف التنمیة 

  المستدامة
  :تعریف التنمیة المستدامة: أوال
  . التنمیة، والمستدامة: یتكون مصطلح التنمیة المستدامة من لفظتین، ھما    
: یت�ھأنمی�ت الش�يء ونمّ : یق�ال). نّم�ى(أما التنمیة ف�ي اللغ�ة مص�در م�ن الفع�ل     

 جعلتھ نامیا
اسم مفعول من الفعل استدام یستدیم، واسم الفاع�ل ) المستدامة(كلمة ما وأ. )٣(

 طلب دوامھ: مستدیم، واسم المفعول مستدام، والمقصود من استدامة الشيء
)٤(

 .  

                                      
سواء كان معھ الجنس القریب، أو البعید، أم لم یوجد : ما كان فیھ الفصل: التعریف بالحد ھو)     ١(

رفع النقاب عن تنقیح الشھاب ألبي عبد هللا : انظر.  اإلنسان حیوان ناطق: الجنس، كقولھممعھ 
ْماللي  د السراح، د. تحقیق د –٦/٢٤الحسین بن علي بن طلحة السِّ عبد الرحمن . أَْحَمد بن محمَّ

  .م٢٠٠٤ھـ ١٤٢٥سنة  -مكتبة الرشد للنشر والتوزیع، الریاض. ط -بن عبد هللا الجبرین
سواء وجد معھا جنس قریب أو بعید، أم لم یذكر : ما كان فیھ الخاصة: التعریف بالرسم ھو  )   ٢(

  .المرجع السابق: انظر.    اإلنسان حیوان ضاحك: معھا جنس أصال، كقولھم
لسان العرب لجمال الدین أبي الفضل محمد بن مكرم بن على ابن منظور األنصاري : انظر)     ٣(

  .ه١٤١٤ -الثالثة. ط –بیروت –دار صادر. ط - ١٥/٣٤١
  .١٢/٢١٣لسان العرب : انظر)     ٤(
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. یراد بالتنمیة زیادة الموارد والق�درات واإلنتاجی�ة ومن الناحیة االصطالحیة     
یس��تعمل للدالل��ة عل��ى أنم��اط مختلف��ة م��ن األنش��طة  -غم حداثت��ھ ب��ر –وھ��ذا المص��طلح 

. ة، والتنمیةقتصادیالتنمیة اال: البشریة، مثل
)١(

  

 لالستمرار والقابلة المتجددة التنمیة بأنھا: وعرفت أیضا   
)٢(

.  

 الحالي الوقت في البشر احتیاجات ُتلبي التي التنمیة :أنھاب-أیضا–وعرفت        
 االقتصادي النمو على وتركز أھدافھا، تحقیق على القادمة األجیال ةبقدر المساس دون

االجتماعیة والمسؤولیة البیئي واإلشراف ،المستدام المتكامل
 )٣.(

  
تنمیة حقیقیة مستمرة ومتواصلة ھدفھا وغایتھا اإلنسان، : وعرفت بأنھا      

والسیاسیة؛ بما یسھم في تؤكد على التوازن بین البیئة بأبعادھا االقتصادیة واالجتماعیة 
تنمیة الموارد الطبیعیة، وتمكین وتنمیة الموارد البشریة وفق استراتیجیة محددة لتلبیة 

حاجات الحاضر والمستقبل
 )٤.(

  
أنھا عبارة عن عملیة تنمیة شاملة  :التعریف من وجھة نظر الباحث     

االجتماعي والبیئي؛ بما لمكونات المجتمع أفراداً وجماعات، وتطویر النشاط االقتصادي و
  .یضمن حیاة كریمة لألحیاء ومستقبالً واعداً لألجیال القادمة

  
  :تتركز مقومات التنمیة المستدامة فیما یلي: مقومات التنمیة المستدامة: ثانیاً 
 االقتصادیة المصادر زیادة المصطلح بھذا ُیقَصد :االقتصادي النمو: أوالً     

خل بزیادة ُتعنى التي َول القوميّ  الدَّ  أعداداً  تستوعب جدیدة اقتصادیة أسواق وفتح، للدُّ
  . مدروسة اقتصادیة بُطُرق والفقراء األغنیاء بین الفجوة وتقلیص العمالة، من أكبر

 العالم كلّ  جمع إلى المستدامة ةالتنمی سعيَ  إنّ  :االجتماعي الشمول: ثانیاً     
 وإلغاء العالم، سكان بین االجتماعیة روقاتالف إلغاء على ساعدَ ی واحدة تنموّیة مظلة تحت

 وھو ،واحد ھدفٍ  سبیل في وَجَمَعھم دین، أو طائفة، أو عرق، أساس على بینھم التمییز
  .المستدامة التنمیة من المنشودة األھداف تحقیق

                                      
 - محمد عبد القادر الفقي. ، د٣ركائز التنمیة المستدامة وحمایة البیئة في السنة النبویة ص : انظر)   ١(

األمانة  - الندوة العلمیة الدولیة الثالثة للحدیث الشریف حول القیم الحضاریة في السنة النبویة
  www.nabialrahma.com - لندوة الحدیثالعامة 

الشبكة العربیة للتمیز واالستدامة  –التنمیة المستدامة مفھوم تعریف وأبعاد ومكونات : انظر)  ٢(
https://sustainability-excellence.com/  

  لتنمیة المستدامة براء الدویكات، ما المقصود با المصدر السابق: انظر )٣(
  https://mawdoo3.com. 

یاسمین  –مدحت أبو النصر . أد –مؤشراتھا  –أبعادھا  –التنمیة المستدامة مفھومھا : انظر )٤(
 المجموعة العربیة للتدریب والنشر، التنمیة المستدامة مفھوم: الناشر - ٨١مدحت محمد ص 

  الشبكة العربیة للتمیز واالستدامة  –تعریف وأبعاد ومكونات 
https://sustainability-excellence.com 
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 لترشید مقننة سیاسات ووضع الطبیعّیة، البیئة موارد على المحافظة: البیئة حمایة      

)١( التلوث وكذلك حمایتھا من والطاقة، الماء، مجاالت في وخصوصاً  ،االستھالك
.  

ب اطا  

  فرارد ا.  

مقاصد، شرعیة، وتتوقف : المقاصد الشرعیة مركب إضافي من كلمتین        
معرفتھ على معرفة جزئیة، وذلك ضرورة أن المركب تتوقف معرفتھ على معرفة 

أجزائھ 
)٢(

ى ھذا فالبد من تعریف جزئي ھذا المركب؛ لیتسنى الوقوف على المراد وعل. 
  . المقاصد، والشرعیة: منھ، وجزئیھ ھما

  .تعريف المقاصد: أوال    

جمع مقصد، والمقصد مأخوذ من الفعل قصد یقصد قصداً : المقاصد لغة        
َعَلَى الّلِه َقْصُد الّسِبيِل وَ  :-تعالى–استقامة الطریق، ومن ذلك قولھ : فھو قاصد، والقصد ھو

]خالف اإلفراط، وھو ما بین اإلسراف والتقتیر : والقصد في الشيء]. ٩:النحل
)"٣.(

  
ھو : وقیل). ٤(الغایة التي توضع لھا الوسائل لتحقیقھا : واصطالحاً          

  ). ٥(الھدف والغایة التي ترجى في استقامة وعدل واعتدال 
  :تعریف الشریعة: ثانیاً 

الدین، وتطلق الشریعة على مورد : ھي الطـریقة، والشریعة :في اللغة      
شرع هللا : المـاء الذي یرده الناس لالستسـقاء وسمیت بذلك لوضوحھا وظھورھا، یقال

 أظھره وأوضحھ: كذا یشرعھ
)٦(

 .  

ھي المنھج المستقیم الذي ارتضـاه هللا لعـباده ومورد األحكام  :واصطالحاً       

نظمة لھ الم
)٧(

 .  

                                      
الشبكة العربیة للتمیز  –٨٢التنمیة المستدامة مفھوم تعریف وأبعاد ومكونات ص : انظر)  ١(

  .excellence.com/-https://sustainabilityواالستدامة 
  .ط المكتبة األزھریة-  ٤عبد الفتاح الشیخ صـ / د . دراسات في أصول الفقھ أ: انظر)    ٢(  
 .دار صادر.   ط -  ٣/٣٥٣لسان العرب البن منظور : انظر)    ٣( 

محمد عبد : أثرھا في الفقھ اإلسالمي ألستاذي األستاذ الدكتورالمقاصد الشرعیة و: انظر)    ٤(
ھـ ١٤٢٨دار الحدیث سنة . ط ١٣صـ  -رحمھ هللا وأسكنھ فسیح جنانھ -العاطي محمد على

 .م٢٠٠٧
دار .   ط -٣٨تألیف ابن زغیبة عز الدین صـ  -المقاصد العامة للشریعة اإلسالمیة : انظر)    ٥( 

 . م١٩٩٦ - ھـ ١٤١٧لتوزیع سنة الصفوة للطباعة والنشر وا
مكتبة لبنان .  ط –١١٨المصباح المنیر ألحمد بن محمد بن على الفیومي المقرئ   ص : انظر)    ٦(

 .٨/١٧٥م، لسان العرب ١٩٨٧سنة –
 . ٣٩المقاصد العامة للشریعة اإلسالمیة البن زغیبة صـ : انظر)    ٧(
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  .تعریف المقاصد الشریعة باعتباره علما: ثانیاً 
المعاني والِحَكم ونحوھا التي راعاھا الشارع في  :عرفت بأنھا عبارة عن        

  .التشریع عموما وخصوصا من أجل تحقیق مصالح العباد
المقصود بھا العلل، والعلة یقصد بھا ": المعاني : " قولھ: شرح التعریف      

  .ھنا المعنى المناسب لشرع الحكم
المعنى الذي اشتملت علیھ العلة، جمع حكمة، والمقصود بھا ": والِحَكم : " وقولھ

كالمشقة في السفر، فالسفر علة، والمشقة ھي المعنى وجعلھا صالحة لترتب الحكم علیھا، 
  .للعلیةاً لحاصجعل السفر الذي 

 ،األلفاظ التي یعبر بھا عن المقصد قید في التعریف إلدخال": ونحوھا : " وقولھ
  .كالھدف والغایة والثمرة

إشارة إلى  فیھأرادھا؛ و التي: أي": التي راعاھا الشارع في التشریع : " وقولھ
  .ابتداءوأن ما یترتب علیھا من المصالح مقصود للشارع  معللة-تعالى-أن أحكام هللا

 األدلةتضافرت  لشریعة التيإلى المقاصد العامة في ا إشارة": عموما : " وقولھ
  .على إثباتھا

إشارة إلى ما قصده الشارع في كل حكم جزئي من علل ": وخصوصا : " وقولھ
  .وِحَكم

المقاصد بیان الواقع؛ ألن جمیع لقید ": من أجل تحقیق مصالح العباد : " وقولھ

 تحقیق مصالح العباد في الدنیا واآلخرةل الشرعیة
)١.(

   
إن المقاصد الشرعیة ھي جملة ما أراده الشارع الحكیم من ف :وبالجملة       

 الدنیویة واألخرویةالمصالح  ي تشملوھ، الشرعیة مصالح تترتب على األحكام
)٢.(

  
الضروریات  وتنقسم المقاصد الشرعیة بحسب قوتھا وتأثیرھا إلى         

   .والتحسینیاتالحاجیات و
صالح الدین والدنیا بحیث إذا فقدت البد منھا في قیام م فالضروریات ھي      

).٣( عم الفساد الدین والدنیا معاً 
   

الحرج و ورفع الضیق على المكلفین لتوسعةلإلیھا ما كان محتاجاً الحاجیات و

)٤( عنھم والمشقة
 .  

                                      
دار . ط – ٣٧محمد سعد ص . ا باألدلة الشرعیة دمقاصد الشریعة اإلسالمیة وعالقتھ: انظر)    ١(

 . م١٩٩٨ھــ ١٤١٨سنة  –األولى . ط –الھجرة للنشر والتوزیع 
 . المرجع السابق: انظر)    ٢(
: ت – ٢/١٨الموافقات إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي : انظر)    ٣(

 .م١٩٩٧- ھـ١٤١٧األولى . ط -ر ابن عفاندا. ط –أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان
  . ٢/٢١الموافقات : انظر)    ٤(
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جع إلى ضرورة وال إلى حاجة، ولكن یقع موقع التحسین ترما ال : التحسینیاتو

 سن المناھج في العادات والمعامالتوالتزیین والتیسیر ورعایة أح
)١.(

  
وك�ذلك تنقس�م المقاص��د الش�رعیة باعتب��ار العم�وم والخص��وص إل�ى مقاص��د        

عامة ومقاصد خاصة، فالعام�ة ھ�ي الت�ي تك�ون ف�ي جمی�ع أحك�ام الش�ریعة، كمقص�د رف�ع 
ومقاصد خاصة، وھي التي تكون في باب معین من أبواب الفقھ كمقاصد الشارع . الحرج

 القضاء والشھادةفي 
)٢.(

  
  

                                      
المستصفى من علم أصول الفقھ لحجة اإلسالم إلمام أبي حامد محمد بن محمد محمد : انظر)    ١(

. ط –بیروت  –دار الكتب العلمیة . ط –محمد عبد السالم عبد الشافي : ت - ١/١٧٥الغزالي
 .م١٩٩٣ھـ ١٤١٣سنة –األولي 

 دار الحدیث . ط-١٤المقاصد الشرعیة وأثرھا في الفقھ اإلسالمي أد محمد عبدالعاطي صـ: انظر)    ٢(
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 املبحث األول

  مكونات التنمية املستدامة يف الشريعة اإلسالمية 

جاءت لصالح الدین والدنیا معاً؛ ل�ذا  –حفظھا هللا  –إن الشریعة اإلسالمیة       
فإن كل ما من شأنھ أن یعود بالصالح في الدین والدنیا إال من جملة مقاصدھا، ومن ذل�ك 

لتنمیة المستدامة فالناظر فیھا ومكوناتھ�ا ی�رى وبج�الء أنھ�ا م�ن األم�ور ما عرف حدیثاً با
الت��ي راعتھ��ا الش��ریعة رعای��ة فائق��ة ش��دیدة، وذل��ك كعم��ارة األرض، وبن��اء اإلنس��ان مادی��اً 
ومعنوی��اً، والتنمی��ة االقتص��ادیة واالجتماعی��ة للمجتم��ع، وغی��ر ذل��ك؛ ل��ذا س��وف یك��ون ھ��ذا 

وس�وف ین�تظم ف�ي ع�دة ستدامة في الش�ریعة اإلس�المیة، المبحث بیاناً لمكونات التنمیة الم
   :مطالب

  .اإلنسانالمحافظة على : األول المطلب
  .عمارة األرض: الثاني المطلب
  .ألفراد المجتمع والفكري العقلي البناء: الثالث المطلب
  .االجتماعیة التنمیة: رابعال المطلب

  .قتصادیةاال التنمیة: المطلب الخامس
  

  اطب اول

  .اظ  ان

إن أھم ما حافظت علیھ الشریعة اإلسالمیة بعد الدین ھو اإلنسان، وكان        
ة على النفوس من التلف أو الھالك اھتماماً عظیماً، فظاحالمبام الشریعة اإلسالمیة اھتم

وھو ما سمي في علم المقاصد الشرعیة بحفظ النفس، وھو من المقاصد الضروریة 
الشرع الحنیف، ومرتبتھا في المنزلة الثانیة بعد حفظ الدین؛ ألن الذي یحقق  الخمسة في

إعمار األرض المنشود شرعاً ھو اإلنسان؛ لذا أحاطھ الشارع بسیاج شدید من الحمایة، 
فال تمتد إلیھ ید بإزھاق روح  أو إتالف عضو، وأوجب الشارع عقوبة رادعة على كل 

عموماً مسلماً كان أو غیر مسلم، وقبل ذلك حافظ  من تسول لھ نفسھ المساس باإلنسان
َوَال  : -تعالى-الشارع على صحتھ وسالمتھ البدنیة، وأمره أن یتجنب مواطن الھلكة، قال 

، وأمره الشارع بالتداوي من األمراض، وتجنب ]١٩٥: البقرة[  تـُْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَىل التـَّْهُلَكةِ 

ل مخالفة ذلك معصیة تستوجب العقاب؛ وذلك كلھ ألن مواقع األوبئة والجوائح، وجع
َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمَالِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل  :-تعالى -اإلنسان قد استخلفھ هللا في األرض لعمارتھا، قال

 ،﴾ ِفيَها ُكمْ َواْستَـْعَمَر  اْألَْرضِ  ِمنَ  أَْنَشَأُكمْ  ُهوَ  ﴿:، وقال سبحانھ]٣٠: البقرة[  ِيف اْألَْرِض َخِليَفةً 

   .والمحافظة على اإلنسان وتحقیق سالمتھ وسیلة ھذه العمارة
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إن اإلنسان ھو محور قیام كل شيء، فال قیام للدین والدنیا إال  :وجملة القول 
  .)١(باإلنسان الذي یقود مركبة عمارتھا، ویتولى دفة تطورھا وبقائھا 

ب اطا  

  .رة ارض 

 ِإالَّ  َواْإلِْنسَ  اجلِْنَّ  َخَلْقتُ  َوَما﴿ :تعالى قال لعبادتھ؛ اإلنسان لىتعا هللا خلَق      

 قال األرض؛ ھذه عمارة أجل من الصالح العمل على وحثَّھ] ٥٦: الذاریات[لِيَـْعُبُدوِن﴾ 

 فیھ ما كلَّ  تشمل العمارةُ  ھذهو ،]٦١: ھود[ِفيَها﴾  َواْستَـْعَمرَُكمْ  اْألَْرضِ  ِمنَ  أَْنَشَأُكمْ  ُهوَ ﴿: تعالى

فالواجب فعل ما یحققھا وحرمة ارتكاب ما یعود على  والمجتمع؛ للفرد وفائدة نفعٌ 
  .األرض بالفساد من أي وجھ

ورد  وقد ذلك، لتحقیق الدؤوب العمل ِمن بد ال األرض إعمار یكتملَ  ولكي      
 یكون الذي الصالح، بالعمل اإلیمانُ  فیھا اقترن التي اآلیاتالكثیر من  الكریم القرآن في

 َوَرُسولُهُ  َعَمَلُكمْ  اللَّهُ  َفَسيَـَرى اْعَمُلوا َوُقلِ ﴿ :تعالى هللا قال والمجتمع؛ الفرد على باإلیجاب مردوُده

  .]١٠٥: التوبة[تـَْعَمُلوَن﴾  ُكْنُتمْ  ِمبَا فـَيُـَنبُِّئُكمْ  َوالشََّهاَدةِ  اْلَغْيبِ  َعاملِِ  ِإَىل  َوَستُـَردُّونَ  َواْلُمْؤِمُنونَ 

 ھذه بإعمار مطالَبٌ - العموم وجھ على- البشري الجنسَ  إن :وجملة القول      
 ومن اإلیمانیة، الناحیة ِمن ذلك؛ علیھ واجبٌ -الخصوص وجھ على- والمسلم األرض،

اه المسلم فنفعُ  اإلنسانیة، الناحیة  ِملَلِھم اختالف على جمیًعا، الناس من غیره إلى یتعدَّ
 اإلنساني، التعاون ِمن إطارٍ  في جمیًعا البشر مع تعایشبال مطالَبٌ  وھو وِنَحلِھم،

  .)٢( وتعالى سبحانھ خالقھ نحو بواجباتھ ُیِخلُّ  ال الذي والتعارف

  اطب اث

 راد ا ريوا ء اا.  

لم تكن عنایة الشریعة اإلسالمیة بأفراد المجتمع المسلم قاصرة على        
سان، وھو سالمة البنیة وصحة األجسام، بل اعتنت أشد العنایة كذلك الجانب الحسي لإلن

بالبناء العقلي والفكري ألفراد المجتمع؛ ألن القاطرة الحقیقیة للتقدم واالزدھار ھي 
باإلنسان الذي یمتلك القدرة العقلیة، والعلم، والفكر السلیم الذي ُیمكنھ من العمل النافع 

  .لنفسھ ومجتمعھ

                                      
 - ٢/٣٢٥الموافقات إلبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي : انظر)    ١(

سنة  –األولى . ط-دار ابن عفان .   ط -أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان : المحقق
محمد عبد العاطي محمد . أد-م، المقاصد الشرعیة وأثرھا في الفقھ اإلسالمي ١٩٩٧-ه١٤١٧

  .م٢٠٠٧ھـ ١٤٢٨دار الحدیث سنة . ط-١٧٧ص -رحمھ هللا وأسكنھ فسیح جنانھ-على
  شبكة األلوكة  –كمال عبد المنعم محمد خلیل  –عمارة األرض واجب إنساني : انظر)    ٢(

   https://www.alukah.net/sharia/0/108349/  
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جل أو ات،فضل القربأمن ذلك حث الشارع على طلب العلم وجعلھ من أجل       
، وأمر )١( نفقت فیھ نفائس األوقاتأولى ما أو ،نواع الخیر وآكد العباداتأھم أو ،الطاعات

جعل هللا و، )٢( "سلمم طلب العلم فریضة على كل: "الحدیث ففي بتعلم العلم عموماً المسلم 

َفاْسأَلُوا : الھم والرجوع إلیھم، والعمل بقولھم، فقالألھل العلم مكانة مرموقة؛ فأمر بسؤ
ْكِر إِْن ُكْنُتْم َال   . ، وھذا لیس قاصراً على علم دون آخر]األنبیاء: ١٠٧[َتْعلَُموَن أَْھَل الذِّ

ائل تقدم األمم وس والحق أن العلم والمعرفة والبناء العقلي السلیم ھي      
وصلت إلیھ في مجال التنمیة العقلیة، سواء أكانت في  وازدھارھا، فاألمم یقاس تقدمھا بما

المجاالت النظریة، أم المجاالت العملیة والتكنولوجیة، وبما تقدمھ إنتاج علمي وبراءات 
اختراع وإضافات علمیة في كل المجاالت، كما أنھ تصنف الدول بقدر ما تنفق على 

ذا المجال احتلت مركزاً متقدماً في التعلیم والبحث العلمي فكلما كان إنفاقھا واسعاً في ھ
  . التصنیف الدولي، والعكس بالعكس

والتقدم العلمي ھو قاطرة تقدم الدول ونموھا، فكلما تقدم ھذا المجال      
استطاعت الدول أن تتقدم في كل مناحي الحیاة، والتجربة المالیزیة خیر شاھد على ذلك، 

وفي فترة  -إنفاقاً واسعاً استطاعت من خاللھ فلما اھتمت مالیزیا بالتعلیم وأنفقت علیھ 
 أن تكون أحد النمور األسیویة التي تحتل مركزاً مرموقاً في التصنیف الدولي - وجیزة 

)٣( .   

  

                                      
 -١/٣المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي )   ١(

  .ھـ١٣٩٢سنة - الثانیة. ط-بیروت –دار إحیاء التراث العربي .   ط
- ب فضل العلماء والحث على طلب العلم / سنن ابن ماجھ  .رواه ابن ماجھ، وصححھ األلباني)   ٢(

-شعیب األرنؤوط : ت- ، سنن ابن ماجھ ألبي عبد هللا محمد بن یزید القزویني )٢٢٤: (رقم
د كامل قره بللي -عادل مرشد  - األولى. ط-دار الرسالة العالمیة. ط-َعبد اللّطیف حرز هللا-محمَّ

َصِحیُح - ) ٧٢: (رقم –١/٤٢َوالترھیب لأللباني م، َصِحیُح الترغیب ٢٠٠٩- ھـ  ١٤٣٠سنة 
مكَتبة الَمعارف لِلَنْشِر والتوزْیع، الریاض .  ط- التَّْرِغیب َوالتَّْرِھیب لمحمد ناصر الدین األلباني

  .م٢٠٠٠-ھـ  ١٤٢١سنة -األولى. ط-المملكة العربیة السعودیة-
 یل محمد صادق إسماع. التجربة المالیزیة في التعلیم د: انظر)٣(

http://ketab4pdf.blogspot.com 
أكتوبر وباحثة  ٦قسم العلوم السیاسیة جامعة -وفاء لطفي . ، الدروس المستفادة من التجربة المالیزیة أ

   -٣دكتوراه جامعة القاھرة ص 
http://moe.gov.eg/ccimd/pdf/Malaysian_experience.pdf 
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راب اطا  

  ا ا  

تتمثل التنمیة االجتماعیة في إرساء وإحیاء القیم التي یعود نفعھا على المجتمع 
  :ھاكامالً، ومن أھم

  :تحمل المسؤولیة: أوالً 
ودعا إلیھا، وربى علیھا  الشرع الحنیفإن من القیم العظیمة التي أرساھا     

الشارع األمة أفراداً وجماعات بإتقان أعمالھم وتحمل خاطب فقد أتباعھ تحمل المسؤولیة، 
 ، وقال]٩٣، ٩٢: الحجر[انُوا يـَْعَمُلوَن ﴾َعمَّا كَ * ﴿ فـََورَبَِّك لََنْسأَلَنـَُّهْم َأْمجَِعَني  قال تعالىمسؤولیتھا، 

:"  كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ، اإلمام راع ومسؤول عن رعیتھ، والرجل راع

في أھلھ ومسؤول عن رعیتھ، والمرأة راعیة في بیت زوجھا ومسؤولة عن رعیتھا، 

یجب ، فھذه النصوص تدل بمنطوقھا على أنھ )١("وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ

  .)٢( على جمیع أفراد المجتمع تحمل مسؤولیاتھم كبرت أو صغرت

: منھا مظاھر، عّدة في الفرد تصرفات في وتحملھا المسؤولیة قیمة تتجلىو      
من  العون منھ یحتاجون رعایة من یعولونھم من أبناء وأباء، وكذلك تقدیم العون إلى من

   .وغیرھم سنال وكبار والفقراء الیتامى مثل مجتمعھ أبناء
 یھاضتقت التي لألھداف وإنجازه وتفانیھ وظیفتھ بمھام التزامھ :ومنھا      

 تحّمل مظاھر ومن ونمائھ، تقدمھ یضمن بما العمل سیر على وحرصھ بإخالص،
 ما وھو االجتماعي، النظام على والمحافظة ،واألنظمة للقوانین الفرد احترام المسؤولیة

 نفسھ على الفرد اعتماد الشخصیة المسؤولیة تعني كما ة،القانونی بالمسؤولیة ُیعرف

  .)٣( بوعي اآلخرین مع وتفاعلھ وتعاونھ وآرائھ، ھسلوكیات عن ومسؤولیتھ

  :احترام النظام والقانون: ثانیا
إن من أھم ما یجب أن یربى علیھ أفراد المجتمع ھو احترام النظام         

ي توفر األمن والسالمة المجتمعیة؛ ألن القانون والقانون؛ ألن ھذا یعتبر لبنة أساسیة ف
ینظم عالقة أفراد المجتمع، ویحدد الحقوق والواجبات فاحترام القانون وااللتزام بھ من 

                                      
: ، صحیح مسلم حدیث رقم)٢٤٠٩: (صحیح البخاري حدیث رقم. رواه البخاري ومسلم)    ١(

محمد زھیر ناصر : ت-صحیح البخاري لإلمام محمد بن إسماعیل البخاري ).  ١٨٢٩(
محمد فؤاد : المحقق-صحیح مسلم -ھـ، ١٤٢٢سنة -األولى . ط –دار طوق النجاة . ط- الناصر

  .بیروت-لتراث العربي دار إحیاء ا. ط-عبد الباقي
فھد عبد هللا الصالح  –تحمل المسؤولیة : انظر)    ٢(

https://www.alukah.net/sharia/0/121607/  
  o3.com/https://mawdoمحمد مروان  –مقال عن المسؤولیة : انظر)    ٣(
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جمیع أفراد المجتمع یضمن وصول الحقوق وفعل الواجبات فیحصل ما یعرف باألمن 

  .)١( االجتماعي المجتمعي، وھذا ما یحقق العدالة والمساواة التي ھي أساس األمن

  :االلتزام باألخالق واآلداب العامة: ثالثاً 
 ركائز من أساسیة ركیزة المختلفة المجتمعات حیاة في العاّمة اآلداب تشّكل      

 في األفراد بین علیھا التعارف تمّ  التي اآلداب تلك ھي العاّمة فاآلداب ،المجتمع استقرار
 مختلف في الناس بین التعامل آداب عاّمةال اآلداب وتتضّمن المختلفة، المجتمعات

 واالجتماعات، والمواعید واالستئذان، والشارع، الزیارات، في واألوقات؛ المواقف
، وتشمل والمتنوعة العدید األخرى واألمور المجاالت من العدید وفي الطعام تناول وأثناء

المجتمع وأعرافھ، كذلك االلتزام بالذوق العام، وعدم الخروج على المألوف من عوائد 
وكل ھذا یحقق دون أدنى شك االستقرار واألمن المجتمعي المنشود شرعاً وعقالً، 
والناظر في الشریعة اإلسالمیة یرى أنھا قد رعت ھذا الجانب أیما رعایة حتى كان 
العرف دلیالً شرعیاً مقرراً من جملة األدلة الشرعیة، وجعلھ الشارع مرجعیة للحكم فیما 

  .)٢( ھ نصلم یرد فی

  :التكافل االجتماعي: رابعاً 
في  مشتركینأن یكون أفراد المجتمع  :التكافل االجتماعيالمقصود ب       

لتحقیق النفع  ؛المصالح العامة والخاصة ودفع المفاسد واألضرار المادیة والمعنویة تحقیق
صة، وذلك خاصة الذین لیس باستطاعتھم أن یحققوا حاجاتھم الخالجمیع أفراد المجتمع 

  .بإیصال المنافع إلیھم ودفع األضرار عنھم
جملة  وقد ورد في ذلك المتكافل ھتم اإلسالم ببناء المجتمع المتكاملاقد و        
مثل المؤمنین في توادھم وتراحمھم وتعاطفھم، كمثل الجسد "  : كقولھمن النصوص 

  .)٣(" سھرالواحد إذا اشتكى منھ عضو، تداعى لھ سائر الجسد بالحمى وال

على الجانب المادي فقط، بل التكافل االجتماعي في اإلسالم ولم یقتصر      
شمل المعنوي كذلك فالمادي لتوفیر مستلزمات الحیاة، والمعنوي لتقدیم الدعم النفسي 

  . وأھمیتھ ال تقل عن أھمیة الدعم المادي
ین بل یشمل كل المسلم علىالتكافل االجتماعي في اإلسالم كذلك لم یقتصر و     

َهاُكُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن ملَْ يـَُقاتُِلوُكْم ِيف  َال ﴿: قال هللا تعالىعقائدھم، بني اإلنسان على اختالف  يـَنـْ

يِن وَملَْ ُخيْرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم أَْن تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقِسُطوا    ].٨: الممتحنة[إِلَْيِهْم﴾ الدِّ

                                      
  /https://mawdoo3.comسناء الدویكات –أھمیة القانون في المجتمع : انظر)    ١(
  /https://mawdoo3.comمحمد مروان  –أھمیة اآلداب العامة في سلوك األفراد : انظر)    ٢(
حدیث  –ب تراحم المؤمنین وتعاطفھم وتعاضدھم / ك البر والصلة / یح مسلم صح. رواه مسلم)    ٣(

  ). ٢٥٨٦: (رقم
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كفالة الصغار ، وكفالة كبار السن: منھا :كثیرة ماعيمظاھر التكافل االجتو     
  .حقوق الضیف والغریبوحقوقھ، و رعایة الجار، وكفالة الفقراء والمساكین، وواألیتام

الوسائل : منھا-أیضا –كثیرة  في تحقیق التكافل الشریعة اإلسالمیةوسائل و     
  .، وإغاثة الملھوفرصدقة الفطو ،الكفاراتو ،فریضة الزكاةك :الفردیة اإللزامیة

. والعاریة والھدیة الوصیة ،الوقفك :الوسائل الفردیة التطوعیةومنھا      

  .)١( التكافلتنظیم وسائل ، وتأمین موارد المال العام: مسؤولیة الدولةو

  :التعاون: خامساً 
یعتبر من أھم ما دعت إلیھ الشریعة اإلسالمیة أبناءھا ھو التعاون فیما        

نجاز المھام المنوطة باألمة واألفراد، وقد جاء طلب التعاون بین أفراد المجتمع بینھم إل
َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َوالتـَّْقَوى َوَال تـََعاَونُوا َعَلى  :- تعالى –بصیغة األمر الدال على الوجوب في قولھ 

مثِْ َواْلُعْدَواِن َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد ا ، وھو أمر مطلق، واألمر المطلق ]٢:المائدة[ْلِعَقابِ اْإلِ

  .)٢(للوجوب عند جمھور األصولیین 

فالتع��اون ب��ین األف��راد، ب��ل عل��ى مس��توى ال��دول والحكوم��ات ض��رورة ش��رعیة 
ودنیوی��ة؛ ألن��ھ ال یمك��ن ألي ف��رد أن یف��ي بحاجات��ھ ولوازم��ھ إال باالس��تعانة بغی��ره، ب��ل ال 

اردھ�ا أو ق�وة اقتص�ادھا أن تلب�ي حاج�ات رعایاھ�ا إال یمكن ألي دولة مھما كان حج�م مو
 ِم��ن ض��رورة فالتَّع��اونع��ن طری��ق إقام��ة الش��راكات والتك��تالت السیاس��یة واالقتص��ادیة 

 وق��ت بأقص��ر العم��ل ُیْنج�ز فبالتَّع��اون عنھ��ا، االس��تغناء یمك�ن ال الت��ي الحی��اة، ض�روریَّات
  .وإتقان بسرعة الغرض إلى ویصل جھد، وأقلِّ 

                                      
  مفھوم ونطاق التكافل االجتماعي عبد الرحمن بن معال اللویحق: انظر)    ١(

 http://cp.alukah.net/sharia/0/95507/ 
أبو : ت – ١/١٥ل السرخسي لإلمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبى سھل السرخسي أصو: انظر)   ٢(

م، شرح تنقیح ١٩٩٣سنة -ھـ ١٤١٤األولى سنة .   ط –ط دار الكتب العلمیة  –الوفاء األفغاني 
. ط-طھ عبد الرؤوف: ت-١٥٣الفصول ألبي العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي صــ 

م، البرھان في أصول الفقھ ١٩٧٣-ھـ١٣٩٣سنة -األولى. ط –المتحدةشركة الطباعة الفنیة 
عبد العظیم : ت- ١/٢١٦إلمام الحرمین أبى المعالى عبد الملك بن عبد هللا بن یوسف الجویني 

م، المحصول في ١٩٩٧سنة -ھـ ١٤١٨الثانیة سنة . ط –دار الوفاء للطباعة والنشر. ط-الدیب
عادل أحمد عبد الموجود، : ت-١/٢٦٧محمد بن عمر الرازي علم أصول الفقھ لإلمام فخر الدین 

م، ١٩٩٩ھـ ١٤٢٠سنة  –الثانیة. ط –صیدا . المكتبة العصریة. ط –وعلى محمد معوض
: ت –٢/٤٩٠الواضح في أصول الفقھ ألبى الوفاء على بن عقیل بن محمد بن عقیل الحنبلي 

م، شرح الكوكب ١٩٩٩ھـ ١٤٢٠سنة  –األولى. ط –مؤسسة الرسالة . ط –عبد هللا التركي 
المنیر المسمى بمختصر التحریر أو المختصر المبتكر شرح المختصر فى أصول الفقھ للشیخ 

محمد الزحیلي ونزیھ حماد : ت – ٣/٣٩محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار 
  .ـھ١٤١٥الثانیة سنة . ط –معھد البحوث العلمیة وإحیاء التراث اإلسالمي. ط –
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 فقولھ اعي،ـــــــــــــــالجم بالخطاب جاءت الشَّریعة نصوص أنَّ  مالحظوال       
 .والتَّكامل والتَّعاون االجتماع أھمیة على داللة  النَّاسُ  أَيـَُّها آَمنُـَواْ  الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا:تعالى

 في ینالمؤمن مثل" : فقال الواحد، بالجسد وتعاونھم اتِّحادھم فيالمؤمنین النبي  وشبَّھ
ھم  الجسد سائر لھ تداعى عضوٌ  منھ اشتكى إذا الجسد؛ مثل وتعاطفھم وتراحمھم توادِّ

ھر :   وقال ،)٢( "بعًضا بعضھ یشدُّ  كالبنیان للمؤمن نالمؤم: "، وقال)١(" والحمَّى بالسَّ

  .)٣( "الجماعة مع هللا ید"

ن ُتضمن في وعلى ذلك فالبد من ترسیخ قیمة التعاون في نفوس الناشئة وأ      
المقررات الدراسیة لتكون سلوكا عاماً وفھماً مستقراً في نفوس أفراد المجتمع؛ ألنھ 

  .)٤( أساس التقدم والرقي واالزدھار

  اطب اس

دا ا  

الشریعة اإلسالمیة شریعة متكاملة جاءت لصالح الدین والدنیا معاً،         
صلح بھ الدنیا، وھو ما عرف في علوم الشریعة بحفظ المال، والتنمیة االقتصادیة أھم ما ت

، وأنھ وسیلة إلى قیام الدنیا، وأن عدمھ سبب ھاوسیلة تسییرفالمال عصب الحیاة، و
، وما وقعت المجاعات وھلك فیھا المالیین حول رئیس في ھالك النفوس وتقویض الحیاة

المال الالزم لتوفیر الغذاء،  العالم حول العالم إال بسبب ضعف االقتصاد، وعدم وجود

  .)٥( وتوفیر الرعایة الصحیة والواقع شاھد غیر متھم

لذا حث الشارع على التنمیة االقتصادیة واستثمار المال وتحریم كنزه، قال        
، ]٣٤:التوبة[ ْرُهْم بَِعَذاٍب أَلِيمٍ َواْلِفضََّة َوَال يـُْنِفُقونـََها ِيف َسِبيِل اللَِّه فـََبشِّ  َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهبَ  :تعالى

وثبت عن السلف الصالح الحث على التجارة واالستثمار وعدم ادخار األموال حتى منعوا 

                                      
  )٢٥٨٦: (حدیث رقم-٤/١٩٩٩صحیح مسلم . رواه مسلم)    ١(
  )٢٥٨٥: (حدیث رقم-٤/١٩٩٩صحیح مسلم . رواه مسلم)    ٢(
ھذا حدیث حسن غریب، ال نعرفھ من حدیث ابن : أخرجھ الترمذي من حدیث ابن عباس، وقال)    ٣(

ترمذي ألبي عیسى سنن ال). ٢١٦٦: (حدیث رقم- ٤/٦٦سنن الترمذي . عباس إال من ھذا الوجھ
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى . ط-محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي 

  . م١٩٧٥-ھـ ١٣٩٥سنة -الثانیة . ط- مصر –البابي الحلبي 
  /https://dorar.net/akhlaq/275الدرر السنیة  –أھمیة التعاون : انظر)    ٤(

فاطمة عویض الحربي . مقاصد الشریعة في حفظ الصحة البدنیة في الفقھ اإلسالمي د: انظر)     ٥(
  .١٤٢٨-١٤٢٧سنة  –جامعة أم القرى  – ٨صـــ 
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لم ینزلھ هللا لیكنزه  ھالحیاة، كما أنقیام  المال وسیلةف )١( فوقھا أربعة آالف درھم فماادخار 

واالستثمار الذي یعود نفعھ على األمة  وسیلة إلى التنمیة االقتصادیةالناس، وإنما لیكون 
وعلى ذلك فالتنمیة االقتصادیة مقصد من مقاصد الشارع ومكون أساس  .كلھا في الجملة

  .من مكونات التنمیة المستدامة
  

                                      
-  -) ٧١٥٠: (رقم ١٠٩/ ٤ب كم الكنز ولمن الزكاة / ك الزكاة / مصنف عبد الرزاق : انظر)     ١(

الرزاق بن ھمام الصنعاني ومعھ كتاب الجامع لإلمام معمر المصنف للحافظ الكبیر أبى بكر عبد 
توزیع المكتب  –حبیب الرحمن األعظمي : ت -اإلمام عبد الرزاق الصنعاني : روایة -األزدي

  .م١٩٨٣ھـ ١٤٠٣سنة  –الثانیة .   ط –اإلسالمي 
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  املبحث الثاني

  .عمارة األرض واستخالف اإلنسانمقصد 

صوص تعتبر عمارة األرض مقصداً من مقاصد الشارع؛ وقد تضافرت الن      
على ذلك، وقد استخلف هللا اإلنسان في األرض لھذه المھمة، وفي ھذا المبحث سوف 
أبین كون عمارة األرض مقصداً شرعیاً وعالقتھا بقضیة استخالف اإلنسان في األرض، 

  :وسوف یتكون من مطلبین
  .المستدامة التنمیة بتحقیق وعالقتھ األرض عمارة مقصد :األول المطلب
  .األرض في لإلنسان -تعالى - هللا استخالف: الثاني المطلب

  

  اطب اول

  .رة ارض و ق ا اداد  

  
  : یتكون ھذا المطلب من عدة فروع

  الفرع األول
  .بیان المقصود بعمارة األرض ومكونات عمارتھا

  :بیان المقصود بعمارة األرض: أوال
العین والمیم والراء أصالن صحیحان، أحدھما  )رَ مَ عَ (من الفعل : العمارة لغة

فاألول العمر  .یدل على بقاء وامتداد زمان، واآلخر على شيء یعلو، من صوت أو غیره
ومن  .تعمیرا - جل ثناؤه  -وعمرھم هللا . طالت أعمارھم: عمر الناس: ویقال ،وھو الحیاة

نھا، وھي عامرة الباب عمارة األرض، یقال عمر الناس األرض عمارة، وھم یعمرو
واالسم . عامرة، محمول على عمرت األرض، والمعمورة من عمرت: وقولھم. معمورة

  .)١( لیعمروھاالناس في األرض  -تعالى  -واستعمر هللا : والمصدر العمران

 .)٢( الزرعإحیاؤھا بالبناء أو الغرس أو  عمارة االرض: واصطالحا      

                                      
دار .   ط - عبد السالم ھارون: ت -٤/١٤١معجم مقاییس اللغة ألبي الحسین الرازي : انظر)    ١(

  .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩سنة  -الفكر
، التحریر والتنویر ٣٢١حامد صادق قنیبي ص  - معجم لغة الفقھاء لمحمد رواس قلعجي : انظر)    ٢(

الدار التونسیة .    ط –١٢/١٠٨لمحمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي
  .ھـ١٩٨٤سنة  -تونس –للنشر 
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وتطلق على  .)١( والتعدینالصناعة والبناء الزراعة ووتطلق على استغالل األرض ب

  .)٢( وثرواتھا اواستغالل كنوزھ اوإنمائھ األرض التمكین في

عبارة عن استخدام كل الوسائل التي یمكن : ویمكن تعریف عمارة األرض بأنھا        
من خاللھا إحداث مختلف أنواع التنمیة، سواء أكانت سیاسیة أم اقتصادیة أم اجتماعیة أم 

حیة أم معنویة والتوظیف األمثل لثرواتھا ومواردھا ومقدراتھا والمحافظة علیھا ص
  .وتطویرھا بما یضمن تحقیق األمن والسالمة لبني اإلنسان

  :مكونات عمارة األرض: ثانیاً 
  -: تتمثل المكونات األساسیة لتحقیق عمارة األرض فیما یلي     

  ).كماستقرار نظام الح(التنمیة السیاسیة : أوالً 
  .تحقق األمن والسلم المجتمعي: ثانیاً 
  .تحقق الرعایة الصحیة: ثالثاً 

  .التنمیة العقلیة والمعرفیة: رابعاً 
  . التنمیة االجتماعیة: خامساً 
  .التنمیة االقتصادیة: سادساً 

  الفرع الثاني 
  .عمارة األرض مقصد شرعي

عزیز أم السنة إن المتتبع للنصوص الشرعیة سواء أكانت من الكتاب ال        
ُهَو   :-تعالى–المطھرة یدرك بأدنى تأمل أن عمارة مقصد شرعي، فمن القرآن قولھ

 :، والمعنى]٦١: ھود[ أَْنَشَأُكْم ِمَن اْألَْرِض َواْستَـْعَمرَُكْم فِيَها فَاْستَـْغِفُروُه ُمثَّ تُوبُوا إِلَْيِه ِإنَّ َريبِّ َقرِيٌب جمُِيبٌ 

جعل عمارة ھذه األرض إلى الخلق و ،ا لمعادكم ومعاشكمجعلكم عمار األرض تعمرونھ
  .)٣( بھابعمارتھا وبنائھا وأنواع االنتفاع  للقیام

ن االستعمار أل ؛یدل على وجوب عمارة األرض اْستَـْعَمرَُكْم ِفيها :وقولھ       

أمركم  :ىوالمعن. )٤( وھو أمر مطلق فیحمل على الوجوب على الراجحطلب العمارة 

                                      
. الثانیة.   ط. دمشق –دار الفكر المعاصر . ط -١٢/٩٩د وھبة الزحیلي -منیر التفسیر ال: انظر)    ١(

  .ھـ١٤١٨سنة 
دمشق الفقھ . دار الفكر.   ط - ٨/٦٣٨٧وھبة مصطفى الزحیلي . الفقھ اإلسالمي وأدلتھ د: انظر)     ٢(

  .اإلسالمي
د، أبو منصور الماتریدي لمحمد بن محمد بن محمو) تأویالت أھل السنة(تفسیر الماتریدي : انظر)    ٣(

األولى، .   ط. لبنان. بیروت –دار الكتب العلمیة : الناشر - . مجدي باسلوم. د: المحقق -٦/١٤٩
  .م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦

، شرح ٢/٤٩٠، الواضح ١/٢١٦ط دار الفكر، البرھان  – ١/٣٤٢تیسیر التحریر : انظر)    ٤(
  .٣/٣٩الكوكب 
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وكل ما أمر الشارع بھ على سبیل الوجوب فال شك أنھ  )١(علیھا رة فیھا وأقدركم بالعما
  .مقصود للشارع
لما خلق اإلنسان وأراد أن یسكنھ األرض، ویكون  - تعالى–كما أن هللا       

  .خلیفة لھ فیھا فالبد من عمارة ھذه األرض؛ لیتحقق مقصود الشارع من استخالفھ لھ فیھا
ة المطھرة نجد أن ھناك الكثیر من األحادیث النبویة یأمر فیھا وفي السن         

بالعمل والزرع والغرس وغیر ذلك من األعمال التي ھي حقیقة عمارة األرض،   النبي
إن قامت الساعة وفي ید أحدكم فسیلة، فإن استطاع أال تقوم حتى ":  فمن ذلك قولھ

ففي ھذین . )٣(" بھا ست ألحد فھو أحقمن أعمر أرضا لی: "، وقولھ)٢("یغرسھا، فلیغرسھا

على العمل والغرس حتى لو تیقن صاحب العمل قیام الساعة،   الحدیثین حث النبي
وھذا من أوضح األحادیث على وجوب األخذ بأسباب العمارة، وأن ذلك مقصد مقرر 

  .شرعاً 
  الفرع الثالث

  عالقة مقصد عمارة األرض بالتنمیة المستدامة
  -: األرض بالتنمیة المستدامة عالقة مباشرة من جھتینعالقة عمارة    
  .من حیث النظر إلى مفردات ومكونات عمارة األرض :األولى  
  .من حیث النظر إلى أنھا غایة التنمیة المستدامة :الثانیة  

من حیث النظر إلى مكونات عمارة األرض من  :أما عن الجھة األولى      
األرض أحد مكونات التنمیة المستدامة، فالتنمیة  زراعة وصناعة وغیر ذلك فعمارة

المستدامة عبارة عن إنشاء ھذه األعمال والمداومة علیھا واستمرارھا عبر األجیال 
  .المتعاقبة

من حیث النظر إلى أنھا غایة التنمیة المستدامة،  :وأما عن الجھة الثانیة      
لمرجوة من التنمیة المستدامة، وذلك فتعتبر عمارة األرض ھي الغایة المنشودة، والثمرة ا

                                      
إسماعیل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي  روح البیان ألبي الفداء: انظر)    ١(

بیروت، تفسیر القرآن ألبي المظفر منصور بن محمد بن عبد  -دار الفكر : الناشر.٤/١٥٤
دار : ط -یاسر بن إبراھیم وغنیم بن عباس بن غنیم: ت -٢/٤٣٨الجبار السمعاني الشافعي 

ار التنزیل وأسرار التأویل لناصر م، أنو١٩٩٧ -ھـ١٤١٨األولى، .   ط. السعودیة –الوطن
. دار إحیاء التراث العربي. ط. محمد عبد الرحمن المرعشلي: المحقق -٢/١٣٩الدین البیضاوي 

  ھـ١٤١٨ - األولى . ط. بیروت
مسند اإلمام أحمد بن حنبل ألبي  - ) ١٢٩٢٥: (رقم –مسند مالك بن أنس  –رواه اإلمام أحمد )    ٢(

.   ط - عادل مرشد،  -شعیب األرنؤوط : المحقق -حنبل الشیباني  عبد هللا أحمد بن محمد بن
  . م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١سنة  -األولى.   ط -مؤسسة الرسالة

: رقم -ب من أحیا أرضا مواتا/ك الحرث والمزارعة، / صحیح البخاري. رواه البخاري)    ٣(
)٢٣٣٦.(  
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أن المقصود من عملیة التنمیة المستمرة في جمیع مجاالتھا سیاسیة واقتصادیة 
  .واجتماعیة، وغیر ذلك ھو عمارة األرض

فعمارة األرض ھو المصطلح الشرعي الذي یرادفھ حدیثاً التنمیة المستدامة؛ ألن 
رار؛ ألن أمر الشارع بالتعمیر لیس خاصاً مصطلح العمارة والتعمیر یفید الدوام واالستم

بل عاما ًفي األفراد، وكذلك عاماً في األزمان لكل من یتوجھ إلیھ خطاب الشارع في كل 
  .زمان

فإذا كان األمر بالعمارة متوجھاً إلى كل الناس وفي كل زمان، فالواجب على 
لھ، وال معنى للتنمیة جیل أن یقوم بھا في عصره، ویسلمھا لمن یلیھ، والذي بعده یفعل فع

  .المستدامة إال ھذا
وكذلك فإن مكونات عمارة األرض زراعة وصناعة وغیر ذلك ھي مكونات التنمیة      

  .)١( المستدامة

ب اطا  

ف اا  -- رضا  ن.  

قام النص الشرعي على استخالف هللا تعالى لإلنسان في األرض، وھذا        
أن استشعار ھذه القضیة لھ  كخالف لمقصد شرعي أراده هللا تعالى من خلقھ، وال شاالست

  :أثره على تحقیق التنمیة بكل صورھا؛ وسوف ینتظم ھذا المطلب فیما یلي
  الفرع األول

  .بیان المقصود باالستخالف ودلیلھ 
خلف : مصدر استخلف فالن فالنا إذا جعلھ خلیفة، ویقال :االستخالف لغة     

ھ جئت بعده، فخلیفة یكون بمعنى فاعل، فتُ لَ الن فالنا على أھلھ ومالھ صار خلیفتھ، وخَ ف

  .)٢( مفعولوبمعنى 

والمعنى المقصود ھنا لیس ببعید عن المعنى اللغوي، فاالستخالف المراد ھنا ھو 

  .)٣( جعل هللا تعالى خلیفة في األرض قیماً على شؤونھا

: -تعالى–لإلنسان، قال  -تعالى–استخالف هللا  وقد قام الدلیل الشرعي على       
  ُِك الدِّماَء َوَحنُْن َوِإْذ قاَل رَبَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإينِّ جاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفًة قاُلوا أََجتَْعُل ِفيها َمْن يـُْفِسُد ِفيها َوَيْسف

َوَعلََّم آَدَم اْألَْمساَء ُكلَّها ُمثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالِئَكِة َفقاَل . تـَْعَلُمونَ ال ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـَُقدُِّس َلَك قاَل ِإينِّ أَْعَلُم َما 

قاَل يَا  .احلَِْكيمُ قاُلوا ُسْبحاَنَك ال ِعْلَم لَنا ِإالَّ َما َعلَّْمَتنا إِنََّك أَْنَت اْلَعِليُم  .صاِدِقنيَ أَنِْبُئوِين بَِأْمساِء هُؤالِء ِإْن ُكْنُتْم 

                                      
  .٨ة النبویة ص ركائز التنمیة المستدامة وحمایة البیئة في السن: انظر)    ١(
  .١/١٧٨المصباح المنیر : انظر)    ٢(
دار الدعوة للطبع .   ط – ٥فاروق أحمد دسوقي ص  - استخالف اإلنسان في األرض: انظر)    ٣(

  .والنشر والتوزیع
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ُهْم بَِأْمسائِِهْم فـََلمَّا أَنـَْبَأُهْم بَِأْمسائِِهْم قاَل َأملَْ أَُقْل َلُكْم ِإينِّ أَْعَلُم َغْيَب السَّ  ماواِت َواْألَْرِض َوأَْعَلُم َما آَدُم أَنِْبئـْ

الَّ ِإبِْليَس َأىب َواْسَتْكبَـَر وَكاَن ِمَن اْلكاِفرِيَن َوِإْذ قـُْلنا لِْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا إِ  .تـُْبُدوَن َوما ُكْنُتْم َتْكُتُمونَ 

 ]٣٤-٣٠: البقرة.[   
: دلت ھذه اآلیات على استخالف هللا تعالى لإلنسان من جھتین :وجھ الداللة      

 ، فقد دل النص َخِليَفةً  ِإينِّ جاِعٌل ِيف اْألَْرضِ  : ، وذلك في قولھ)١( من المنطوق :األولى -

على أن هللا تعالى خلق اإلنسان لیجعلھ خلیفة لھ في األرض، وھذا من قبیل  بمنطوقھ

  .الذي ال یمكن تأویلھ، وھو من أقوى أنواع الخطاب الشرعي )٢( النٍص 

  -: ، وذلك في موضعین)٣( من طریق داللة اإلشارة :الثانیة     

، فقد دل ھذا النص الشریف هاَوَعلََّم آَدَم اْألَْمساَء ُكلَّ  :-تعالى - في قولھ :األول     

في األرض؛ ألن من لوازم تعلیم األسماء كلھا أن  -تعالى –على أن اإلنسان خلیفة هللا 
الذي نصت علیھ اآلیة  -تعالى –یكون خلق لمھمة جلیلة، وال مھمة سوى خالفة هللا 

  .السابقة

                                      
 اسم مفعول بمعنى الملفوظ، وھو مأخوذ من النطق بمعنى الكالم، فالمنطوق: المنطوق لغة)    ١(

كلمھ، فالمنطوق من : مطلقا، وبالضم، وناطقھ واستنطقھ، أى -بالكسر –طق الكالم، وقد نطق ین
القاموس المحیط لمجد الدین أبو طاھر محمد بن : انظر. الكالم ھو الذي نطق بھ المتكلم وتلفظ بھ

مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة : تحقیق -٣/٢٩٥ -نطق: مادة –یعقوب الفیروزآبادى
 –مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت .   ط -عرقُسوسيمحمد نعیم ال: بإشراف

م، مختار الصحاح لزین الدین أبو عبد هللا محمد بن أبي ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦الثامنة، .   ط -لبنان
.   ط - یوسف الشیخ محمد: المحقق - ٦٦٦نطق صـ: مادة  -بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي

  .   م١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠الخامسة، .   ط -یداص –بیروت  - المكتبة العصریة 
رفعتھ، ویأتي بمعنى الظھور وكل : نصصت الحدیث نصا، أي: لغة رفع الشيء، ومنھ :النص)    ٢(

رفعنھا على المنصة، لتكون في غایة : نص النساء العروس نصا، أي: ما أظھر فقد نص، یقال
، ٧/١٩٧لسان العرب : نظرا. ما تظھر علیھ العروس لترى: الوضوح والشھرة، والمنصة
  .٢٣٢والمصباح المنیر للفیومي صـ 

البرھان .  أو ھو ما دل على معناه داللة قطعیة. لفظ مفید ال یتطرق إلیھ احتمال: واصطالحاً           
، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب وعلیھ حاشیتا سعد الدین ١/٢٧٧إلمام الحرمین 

ھـ  ١٤٠٣سنة  –مكتبة الكلیات األزھریة .   ط –٢/١٦٨انى التفتازانى والسید الشریف الجرج
  .م ١٩٨٣

ھي داللة اللفظ على معنى غیر مقصود من سیاقھ ال أصالة وال تبعاً، ولكنھ الزم  :داللة اإلشارة)    ٣(
شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح فى أصول الفقھ لإلمام سعد : انظر.   للمعنى للمقصود

ن عمر التفتازانى الشافعي والتنقیح مع شرحھ لصدر الشریعة عبد هللا بن مسعود الدین مسعود ب
  .المكتبة التوفیقیة.   ط - خیري سعید : ضبطھ وخرج آیاتھ وأحادیثھ – ١/٣٢٤الحنفي المحبوبى
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فقد أمر هللا المالئكة  ُدواَوِإْذ قـُْلنا لِْلَمالِئَكِة اْسجُ   :-تعالى-في قولھ :الثاني     

بالسجود آلدم، ومقرر أنھ لیس سجود عبادة بل  - لعنھ هللا –والجن متمثلین في إبلیس 
في األرض؛ ألنھ  -تعالى–سجود تكریم، وھذا یدل باإلشارة على أن اإلنسان خلیفة � 

  .)١( من لوازمھ

  الفرع الثاني
  .عالقة االستخالف لإلنسان بالتنمیة المستدامة 

خلیفة لھ في األرض، ومھمتھ  -تعالى–إذا تقرر أن اإلنسان قد جعلھ هللا          
عمارة األرض، فالواجب علیھ العمل على تحقیق ھذه العمارة  -تعالى–بعد عبادة هللا 

المنشودة شرعاً، والتنمیة المستدامة التي تشمل جمیع مناحي الحیاة من سیاسة واقتصاد 
ھي مكونات العمارة المقصودة شرعاً، ولما تقرر عند وصحة وتعلیم وغیر ذلك 

 )٢( األصولیین أن األمر بالشيء أمر بمقدماتھ، وأن ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب

تكون التنمیة المستدامة واجبة؛ ألنھا مكونات العمارة الواجبة شرعاً، بل أحد مقاصد 
  .الشارع، ومن مھام اإلنسان المستخلف في األرض

استخلف جنس اإلنسان دون اختصاص بفئة أو زمن،  -تعالى–كما أن هللا        
فالواجب على المستخلَف في كل زمن أن یقوم بمھمتھ من العمارة، ثم یأتي الذي یلیھ 
فیقوم بمھمتھ، وھكذا دوالیك دوالیك فتتحقق التنمیة المستمرة عبر األجیال واألزمان، وال 

  .)٣( كمعنى للتنمیة المستدامة سوى ذل

عمارة األرض  - المستخلَف في األرض –ولما كانت ھذه مھمة اإلنسان      
ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اْألَْرِض   :-تعالى –توجھت إلیھ النصوص الموجبة علیھ عمارتھا كقولھ 

ليمنحها أخاه، فإن أىب  ، أوَمْن َكاَنْت َلُه أَْرٌض فـَْليَـْزَرْعَها: "  ، وقولھ]٦١: ھود[ َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَها 

                                      
  .١٠فاروق أحمد دسوقي ص  - استخالف اإلنسان في األرض: انظر)     ١(
قاضي أبي یعلى محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء العدة في أصول الفقھ لل: انظر)    ٢(

 -د أحمد بن علي بن سیر المباركي، األستاذ المشارك في كلیة الشریعة بالریاض: ت -٢/٤١٩
م، روضة الناظر ١٩٩٠ -ھـ  ١٤١٠سنة  -الثانیة.  ط. جامعة الملك محمد بن سعود اإلسالمیة

إلمام أحمد بن حنبل ألبي محمد موفق الدین عبد هللا وجنة المناظر في أصول الفقھ على مذھب ا
مؤسسة الرّیان .   ط - ١/١١٨بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي 

م، البحر المحیط في أصول الفقھ ٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣سنة  - الثانیة .   ط -للطباعة والنشر والتوزیع
. ط –دار الكتبي. ط-١/٢٩٦هللا بن بھادر الزركشي ألبي عبد هللا بدر الدین محمد بن عبد 

  .م١٩٩٤ -ھـ١٤١٤سنة  -األولى
،  /https://mawdoo3.comمراد الشوابكة  –الحكمة من استخالف آدم في األرض : انظر)    ٣(

  /https://mawdoo3.comصابرین السعو  –الحكمة من خلق اإلنسان 
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مضارع مقترن بالم ) لیمنحھا: (وقولھ) فلیزرعھا( :، واألمر في قولھ) ١("فلیمسك أرضھ

  .)٢( األمر، وھو أمر مطلق ال صارف لھ فیفید الوجوب

  

  

  

  

                                      
 ما كان أصحاب النبي : صحیح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب: انظر. رواه الشیخان)   ١(

، صحیح مسلم بشرح النووي، ٢٣٤٢: یواسي بعضھم بعضا في الزراعة والثمرة، الحدیث رقم
  ).١٥٥٣( -١٢كراء األرض، الحدیث رقم : كتاب البیوع، باب

دار الخیر للطباعة والنشر، .   ط - ١/٣٠٨محمد الزحیلي. أد -الوجیز في أصول الفقھ : انظر)      ٢(
  .م٢٠٠٦سنة  - الثانیة. ط - دمشق
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  املبحث الثالث

  تحقيق التنمية املستدامةب وعالقتهمقصد االستقرار السياسي 

ار في الدول ھو االستقرار السیاسي لھذه الدول، إن أھم ما یحقق التنمیة واالزدھ
وتجنب القالقل والبعد عن االضطرابات التي یحدثھا الخالف السیاسي؛ لذا راعت 
الشریعة اإلسالمیة ھذا الجانب لخطره الشدید، وأثره البالغ في استقرار المجتمع، وتحقق 

  :یليالتنمیة بكل أشكالھا، وسوف یدور الكالم في ھذا المبحث فیما 
  .مقصد شرعي السیاسي االستقرار: المطلب األول
  .تنصیب اإلمام األعظم واجب شرعي: المطلب الثاني
  .عالقة االستقرار السیاسي بتحقیق التنمیة المستدامة: المطلب الثالث

  اطب اول

ر د رار اا.  

السلس للسلطة دون  المقصود باالستقرار السیاسي ھو ثبات نظام الحكم واالنتقال
حدوث قالقل أو نزاعات علیھ، وذلك عبر آلیات واضحة ثابتة تضمن تداولھا وانتقالھا 

  .دون حدوث اضطراب أو فوضي
المجتمع  أمن مقصد شرعي ضروري؛ ألنھ یحقق واستقرار الحكم      

حین تكون االضطرابات ف واستقراره فال یأمن الناس إال في ظل نظام حكم مستقر
  )١( .وأموالھمال یأمن الناس على حیاتھم قل والفتن والقال

ت الشریعة اإلسالمیة بتأمین نظام الحك�م واس�تقراره؛ ألن�ھ أس�اس ولقد اھتم      
وجع�ل  لھ، بطاعة والة األمر في غیر معصیةالشارع فأمر وتأمین العباد  ،استقرار البالد

ا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا يَ :-تعالى–فقال    طاعتھم متممة لطاعتھ وطاعة الرسول

ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َذِلَك الرَُّسوَل َوأُوِيل اْألَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تـََناَزْعُتْم ِيف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإَىل اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم تُـ 

ٌر َوَأْحَسُن تَـْأوِ  الكف�ر  الذین لم یعلنواالخروج على الحكام  الشرع حرمو، ] النساء:٥٩[ يًال َخيـْ

من أتاكم وأمركم جمیع عل�ى رج�ل واح�د، یری�د أن یش�ق عص�اكم، أو :"   فقال، احوالب
  )٢(".یفرق جماعتكم، فاقتلوه

                                      
كلیة  –كریمة بقدي  – ٥٠التأصیل النظري لمفھوم الفساد واالستقرار السیاسي ص : انظر)    ١(

 .الجمھوریة الجزائریة –تلمسان . جامعة أبو بكر بلقاید  –الحقوق والعلوم السیاسیة 
: رقم -ب حكم من فرق أمر المسلمین وھو مجتمع/ ك اإلمارة / صحیح مسلم . رواه مسلم)    ٢(

)١٨٥٢.( 



  
   عرابالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 

      

- ٣٣٩٩ - 

 

إنھ ستكون ھنات وھنات، فمن أراد أن یفرق ": أنھ قال  وروى مسلم عنھ      
  )١( ".مة وھي جمیع، فاضربوه بالسیف كائنا من كانأمر ھذه األ

من خ�الل م�ا س�بق یتض�ح وبج�الء أن االس�تقرار السیاس�ي مقص�د ش�رعي؛       
ألنھ وسیلة إلى تحقیق المقاصد الضروریة التي ھي أساس استقرار المجتمع، بل اس�تقامة 

  .الحیاة دون خلل أو اختالل
ن�ات التنمی�ة المس�تدامة كان�ت التنمی�ة ولما ك�ان االس�تقرار السیاس�ي أح�د مكو     

ال��ذي ال  )٢( المس��تدامة ف��ي جملتھ��ا مقص��د ش��رعي؛ ألن التنمی��ة المس��تدامة م��ن ب��اب الك��ل

یتجزأ، وعلیھ فالحكم على أحد مكوناتھا ینسحب علیھا ضرورة؛ ألنھا من باب الكل، فإذا 
  .دامة كذلككان االستقرار السیاسي أحد مكوناتھا مقصد شرعي، كانت التنمیة المست

ب اطا 

 ر بظم وام اب ا.  

، فإن ھذا االستقرار -كما سبق-لما كان االستقرار السیاسي مقصداً شرعیاً 
یستدعي عقالً وضرورة تنصیب اإلمام األعظم الذي یعد تنصیبھ أھم ما یحقق االستقرار 

  السیاسي
ویكون مطاعاً ینقاد لھ  تنصیب إمام على وجوبوقد أجمعت األمة دون نزاع 

  ).٣( الناس

والنصوص الدالة على وجوب طاعة اإلمام دالة بطریق األولى على وجوب 
تنصیبھ؛ ألنھ ال یمكن طاعة من ال وجود لھ، والعقل قاض بھذا؛ إذ ال یتصور طاعة 

                                      
: رقم -ب حكم من فرق أمر المسلمین وھو مجتمع/ ك اإلمارة / صحیح مسلم . رواه مسلم)    ١(

)١٨٥٢.( 
الحكم فیھ كالخمسة مع العشرة فالجزء بعض ھو المجموع الذي ال یبقى بعده فرد و :الكل ھو)    ٢(

المكون من أجزاء ال یمكن الحكم على جزء منھا على حدة بنفس الحكم على : أو ھو.  الكل
اإلبھاج لتقي الدین أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد : انظر.   المجموع

- بیروت-دار الكتب العلمیة . ط-٢/٨٣بن یحیي السبكي وولده تاج الدین أبي نصر عبد الوھاب
  م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦سنة 

التنمیة السیاسیة والتنمیة االجتماعیة والتنمیة  –وعلیھ فالتنمیة المستدامة تتكون من عدة مكونات          
وال یمكن إطالق لفظ التنمیة المستدامة على كل مكون منھا على حدة،  - االقتصادیة وغیر ذلك
فإنھ ینسحب على التنمیة المستدامة،  -مقصد شرعي مثال-مكونات بوصف لكن إذا وصف أحد ال

 . فتوصف بكونھا مقصداً شرعیاً 
 –مكتبة الخانجي .   ط – ٤/٧٢الفصل في الملل واألھواء والنحل البن حزم الظاھري : انظر)    ٣(

 .القاھرة
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معدوم، فاألمر بالطاعة فرع الوجود، وقد ذكر األصولیون في أحكام الحكم وجوب 
  .)١( األعظم، وعدوه من الواجبات على األمة تنصیب اإلمام

  -: واألدلة على وجوب تنصیب اإلمام األعظم تتمثل فیما یلي      
انعقاد اإلجماع على ذلك، وقد تجلى ذلك في تولیة أبي بكر رضي هللا  :أوالً    

  . عنھ خلیفة لرسول هللا

مام األعظم فال ارتباط المصالح بل وتحقیق المقاصد الضروریة باإل :ثانیاً    
  .یتحقق أمن المجتمع وسالمتھ إال بوجوده، بل وإقامة الشعائر الدینیة

ة اإلمام األعظم، وھذا یقتضي ضرورة طاعأن هللا تعالى أوجب  :ثاً ثال     
  .)٢( وجوب تنصیبھ

ولما كان تنصیب اإلمام لھ ھذه األھمیة الكبرى جاءت النصوص الشرعیة       
 -رضي هللا عنھم –ولعل ھذا واضحاً من فعل الصحابة       توجب تنصیبھ وطاعتھ،

حتى ال  )٣( ، وقبل دفنھ - -بالخالفة في نفس یوم وفاة النبي - -حیث بایعوا أبابكر 

یحدث في الدولة اإلسالمیة ما یسمى في علم السیاسة بالفراغ السیاسي ولو لیوم واحد، 
بأھمیة والیة اإلمام األعظم  -عنھم رضي هللا –وما ذاك إال استشعاراً من الصحابة 

وتنصیبھ، وأن فراغ ھذا المنصب ولو ساعة واحدة یفتح من أبواب الشر والفتن ما ال 
لدور اإلمام األعظم في قیام الدین  -رضي هللا عنھم–یعلمھ إال هللا تعالى، وإدراكاً منھم 

  .والدنیا

  اطب اث

   رار ااق اداا   

كما أسلفت في بیان االستقرار السیاسي أنھ عبارة االنتقال السلس للسلطة دون 
حدوث نزاعات أو خالفات، وھذا ھو أھم ما یقیم الدولة، ویجعلھا مرھوبة الجانب في 
مأمن من المخاطر والنزاعات المسلحة التي تعصف باألمن واالستقرار، وتأكل األخضر 

  .والیابس
مطاع ینقاد لھ الجمیع تستطیع الدولة أن تضع خططھا العاجلة أو  ففي ظل إمام

  .االستراتیجیة، وتقوم على تنفیذھا في جو ھادئ لیس فیھ صراعات سیاسیة

                                      
سنة  -األولى. ط –تبیرو-دار الكتب العلمیة .  ط - ٣٦نھایة السول لإلسنوي ص : انظر)    ١(

 . ١٥م، األحكام السلطانیة للماوردي ص ١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠
 .١٥األحكام السلطانیة للماوردي ص )    ٢(
سنة  -األولى. ط - دار إحیاء التراث العربي .   ط -  ٦/٣٣٢البدایة والنھایة البن كثیر : انظر)    ٣(

 . م١٩٨٨ -ھـ١٤٠٨
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وفي حالة االستقرار السیاسي تتحقق كل الوسائل الممكنة من النھوض في جمیع 
ار الخارجي والداخلي؛ المجاالت اقتصادیة علمیة ثقافیة، ویكون المناخ مشجعا ً لالستثم

  .ألن الناس یأمنون على أموالھم
أما في حالة عدم االستقرار السیاسي وزعزعة نظام الحكم فال یكون ھناك دولة 
حتى یمكننا أن نقول بأن ھناك نشاطاً اقتصادیاً أو تنمیة في أي مجال، بل تدمر الدول عن 

وال یستطیعون إقامة شعائر الدین  بكرة أبیھا، وال یأمن الناس على أموالھم وأوالدھم، بل
فضال عن االنھیار االقتصادي الذي یصحبھ وجود المجاعات التي ال یجد الناس فیھا ما 

  .یسد رمقھم
والواقع خیر شاھد على ذلك، فإن البالد التي یستقر في نظام الحكم تثمر في كل 

قرار السیاسي، وھو ، ولما كان االست)١(ناحیة اقتصادیة علمیة ثقافیة، والعكس بالعكس 

مرتبط ارتباطاً وثیقاً بالتنمیة المستدامة ، بل ھو أحد أركانھا  - كما ذكرت -مقصد شرعي
  .األساسیةكانت التنمیة مقصداً شرعیاً 

  

                                      
عضو ھیئة  –جبریل محمد البصیلي . د – ٧٤تكزات ص األمن الفكري المفھوم والمر: انظر)    ١(

  .جامعة الملك خالد. ط - كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة
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 املبحث الرابع

 
ً
 ومعنويا

ً
  تحقيق التنمية املستدامةب وعالقتهمقصد بناء اإلنسان حسيا

بل قیام الدول بسواعد أبنائھا، ولكن اإلنسان ھو محور وأساس كل تنمیة       
البد من العنایة بھ وبنائھ بناًء صحیاً ونفسیاً سلیماً حتى یكون مؤھالً للقیام بھذه المسؤولیة 
الجسیمة، وھذا البناء لإلنسان لھ أثره البالغ في تحقیق التنمیة المنشودة، لذا سوف أتكلم 

في تحقیق التنمیة المستدامة من خالل في ھذا المبحث عن نوعي البناء لإلنسان وأثرھما 
  -: المطلبین

  .مقصد البناء الحسي لإلنسان وعالقتھ بتحقیق التنمیة المستدامة: ولاأل طلبالم
  .مقصد البناء المعنوي لإلنسان وعالقتھ بتحقیق التنمیة المستدامة: ثانيال طلبالم

  اطب اول

  . اداق ا ود اء ا ن 

كان اعتناء الشارع بصحة اإلنسان وبنائھ الجسماني اعتناًء فائقاً، وذلك ما نسمیھ 
البناء الحسي؛ وذلك ألن صحة اإلنسان لھ أثرھا في قیامھ بعمارة األرض، وسوف یدور 

  -: الكالم في ھذا المطلب في الفروع اآلتیة
  الفرع األول

  .المقصود بالبناء الحسي لإلنسان
، والحواس )١(ھو اإلدراك بأحد الحواس الخمس وفعل تؤدیھ الحواس : سالح
  .)٢( واللمسالسمع والبصر والشم والذوق : الخمس ھي

عبارة عن كل ما یخص بنیة اإلنسان : والمقصود بالبناء الحسي لإلنسان ھو
وصحتھ من حیث بنائھا والمحافظة علیھا من كل ما یعود علیھا بالخلل أو اإلتالف من 

  .ي جھةأ
أنھ العنایة ببناء جسم اإلنسان بناء : وجماع القول في بیان معنى البناء الحسي

سلیماً بالتغذیة الصحیحة وسالمتھ من األمراض ووقایتھ منھا، وكذلك المحافظة على 
  . اإلنسان مما قد یكون وسیلة إلى إھالكھ أو إتالف عضو منھ بأي وسیلة كانت

  

  

                                      
  .دار الدعوة.   ط –مجمع اللغة العربیة  - ١/١٧٣المعجم الوسیط : انظر)     ١(
 - ٣/١٢٦٤لیمني شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم لنشوان بن سعید الحمیري ا: انظر)    ٢(

دار .   ط - د یوسف محمد عبد هللا -مطھر بن علي اإلریاني  -د حسین بن عبد هللا العمري : ت
  م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠سنة  - األولى. ط –الفكر المعاصر 
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  يالفرع الثان
  .ي لإلنسان مقصد شرعيالبناء الحس 

لقد اعتنى الشرع بالبناء الحسي لإلنسان أیما اعتناء؛ وذلك حتى قبل         
الفحص  -)١(المبنیة على المصالح المرسلة-نزولھ إلى الدنیا، لذا كان من األحكام الشرعیة 

الطبي قبل الزواج األمر للتأكد من صحة الزوجین وسالمتھما من األمراض التي قد 

؛ وذلك حرصاً على سالمة األطفال من األمراض التي قد تؤثر سلباً )٢(إلى األبناء تنتقل

علیھم في مستقبل حیاتھم، ثم لما نزل إلى الدنیا أمر والدیھ برعایتھ وأوجب إرضاعھ 
ْن يُِتمَّ الرََّضاَعَة َوَعَلى اْلَمْوُلوِد لَهُ َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن أَْوَالَدُهنَّ َحْوَلْنيِ َكاِمَلْنيِ ِلَمْن أَرَاَد أَ  : علیھم، قال تعالى

ُلوٌد َلُه ِبَوَلِدِه َوَعَلى اْلَواِرِث رِْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ بِاْلَمْعُروِف َال ُتَكلَُّف نـَْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها َال ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَال َموْ 

ُهَما َوَتَشاُوٍر َفَال ُجَناَح َعَلْيِهَما َوِإْن أََرْدُمتْ َأْن َتْستَـْرِضُعوا أَْوَالدَُكْم َفَال ِمْثُل َذِلَك فَِإْن أَرَاَدا ِفَصاًال  َعْن تـَرَاٍض ِمنـْ

   ] .البقرة: ٢٣٣[ وَن َبِصريٌ ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسلَّْمُتْم َما آتـَْيُتْم بِاْلَمْعُروِف َواتـَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا أَنَّ اللََّه ِمبَا تـَْعَملُ 

 ما لھم یوفروا وأن أبنائھم، على ینفقوا أن اآلباء وكذلك أوجب الشارع على     
 حاجیاتھم، من ذلك وغیر صحیة ورعایة ومسكن وملبس ومشرب مطعم من یحتاجونھ

  )٣( ].الطالق: ٧[آتَاهُ  اِممَّ  فـَْليُـْنِفقْ  رِْزقهُ  َعَلْيهِ  قِدرَ  َوَمنْ  َسَعِتهِ  ِمنْ  َسَعةٍ  ذو لِيُـْنِفقْ  :قال تعالى

وكذلك أوجب الشارع على المكلف تناول الطعام والشراب ال�ذي یق�یم المھ�ج      
وجعل تاركھ حتى الموت عاصیاً آثماً معرضاً للعقاب، وأن األوامر الشرعیة الواردة ف�ي 

، وإن كانت لإلباحة ]األعراف: ٣١[ ُكُلوا َواْشَربُوا َوال ُتْسرُِفواو  :-تعالى-األكل والشرب كقولھ

إال أن ھ�ذه اإلباح�ة لیس�ت مطلق�ة ب�ل لھ�ا ح�د ھ�و بل�وغ  )٤(كما ھ�و مق�رر عن�د األص�ولیین

َوال   :-تع�الى–اإلنسان الھالك فتنقلب اإلباحة إلى الوجوب عمال ب�النھي ال�وارد ف�ي قول�ھ

                                      
المصالح التي لم یقم دلیل شرعي خاص على اعتبارھا وال على إلغائھا، ولكن دلت األدلة : ھي)      ١(

أصول : انظر.  سمیت مرسلة؛ ألن الشارع لم یقـیدھا باعتبار وال بإلغاء. ھاالعامة على اعتبار
. دار الكـتاب الجامعي ط: الناشـر –٢/٢٤٨أ د شعبان محمد إسماعیل : الفقھ المیسر تألیف

. د: تألیف -م، وأثر األدلة المختلف فیھا في الفقھ اإلسالمي١٩٩٤ھـ ١٤١٥سنة  –األولى
  .م ٢٠٠٧ھـ    ١٤٢٨سنة  –الرابعة . ط –دار القلم .   ط – ٣٥مصطفى دیب البغا صـ 

  -١عبدا لرحمن بن حسن النفیسة ص  -الفحص الطبي قبل الزواج ومدى مشروعیتھ : انظر)    ٢(
https://www.kutub-pdf.net/book/6504 . 

  أحمد عماري –آلباء حقوق البناء على ا: انظر)      ٣(
  https://www.alukah.net/sharia/0/126725/ 

، إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول لمحمد بن ٢/٤٠المحصول للرازي : انظر)     ٤(
.   ط -حمد عزو عنایة، دمشق الشیخ أ: المحقق -١/٢٥٤علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني 

 . م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩سنة  –األولى .  ط –دار الكتاب العربي 
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فیفید حرمة قتل ال�نفس مطلق�ا،  ،)١(والنھي للتحریم ] البقرة: ١٩٥[ تـُْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَىل التـَّْهُلَكةِ 

 .)٢(ومنھا االمتناع عن الطعام والشراب

توفیر الرعایة الصحیة لرعایاھا ) الدولة(وكذلك أوجب الشارع على ولي األمر 
لضمان خلو المجتمع من األمراض بكل أنواعھا وأشكالھا، وذلك ببناء العدد الكافي من 

دویة الالزمة وكل ما یحقق السالمة الصحیة المستشفیات وتوفیر الكادر الطبي وتوفیر األ
  . ألفراد المجتمع

  
ج��اءت أحك��ام الش��رع بم��ا یص��ون البنی��ة ویحف��ظ النف��وس فح��رم الش��ارع  :وأیض��ا

َوَال تـَْقتُـلُـَواْ   :-تع�الى –االعتداء على النفوس مطلقا س�واء أكان�ت نفس�ھ أم نف�س غی�ره، ق�ال

ــُه ِإالّ بِــاحلَّْق  :-س��بحانھ –، وق��ال]النس��اء:٢٩[ أَنـُْفَســُكْم  ــِيت َحــّرَم الّل ــنّـْفَس اّل ــواْ ال : ١٥١[َوَال تـَْقتُـُل

لَـى   :-س�بحانھ–، وشرع أحكام القصاص والدیات، فقال]األنعام ُكتِـَب َعلَـْيُكُم اْلِقَصـاُص ِيف اْلَقتـْ

]جل وع�ال -، وقال ]البقرة: ١٧٨- :  َّمْؤِمنَـٍة َوِديَـٌة ّمَسـّلَمٌة ِإَىلَ  طَئاً فـََتْحرِيـُر َرقـَبَـةٍ ــــَوَمـن قـَتَـَل ُمْؤِمنـاً خ 

فھذه األحكام المشروعة كلھا من أجل المحافظة على النفس البشریة، ]. النساء: ٩٢[أَْهِلِه 

ولیعلم الجمیع أن المحافظة الحسیة على النفس البشریة من أھم مقاصد الشارع بع�د حف�ظ 
كن أن یكون وس�یلة ف�ي الھ�الك، أو ومنع الشارع اإلنسان من اإلقدام على ما یم .)٣(الدین 

فوات النفس، فنھى عن نزول البالد التي حل بھا وباء معین، وھذا م�ا ك�ان م�ن عم�ر ب�ن 

                                      
البحر المحیط في أصول الفقھ ألبي عبد هللا : انظر. ألنھ نھي مطلق، والنھي المطلق للتحریم)     ١(

سنة  -األولى.   ط –دار الكتبي .    ط -٣/٣٦٧بدر الدین محمد بن عبد هللا بن بھادر الزركشي 
 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤

التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ لعالء الدین علي بن سلیمان المرداوي الحنبلي : انظر)      ٢(
.   ط - الریاض. السعودیة –مكتبة الرشد .   ط -عبد الرحمن الجبرین وآخرون . د: ت -٣/١١١٩

 - ٣٣٤نیفة البن نجیم ص م، األشباه والنظائر على مذھب أبي ح٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١سنة  -األولى
األولى، .   ط -لبنان  –دار الكتب العلمیة، بیروت .   ط -الشیخ زكریا عمیرات: وضع حواشیھ

 .م١٩٩٩ -ھـ  ١٤١٩
.   ط - ١٢٣رمضان عبد الودود عبد التواب صـ . أد - التعلیل بالمصلحة عند األصولیین: انظر)      ٣(

 .دار الھدى
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: " )١( عندما أجاب على من المھ في عدم دخـول الشام ألجل طاعون عمواس  الخطاب

  .)٢("نعم نفر من قدر هللا إلى قدر هللا 

ان المحافظة عل�ى عقل�ھ م�ن الس�كر، وھ�ذا ومن تمام المحافظة الحسیة على اإلنس
يَأَيـَّهـا الّـِذيَن آَمنُـواْ ِإّمنَـا   :-تعالى-ما جاء بھ الشرع حیث حرم كل ما یذھب العقل ویغیبھ، قال

ل��ھ ، وح��رم قلی]٩٠: المائ��دة[  اْخلَْمــُر َواْلَمْيِســُر َواألنَصــاُب َواألْزَالُم رِْجــٌس ّمــْن َعَمــِل الّشــْيطَاِن فَــاْجَتِنُبوُه 

ك�ل ق�ائم فیھ�ا  ، ولع�ن )٣("م�ا أس�كر كثی�ره فقلیل�ھ ح�رام: " --وكثیره، وذل�ك ف�ي قول�ھ

لع���ن هللا الخم���ر، وش���اربھا، وس���اقیھا، وبائعھ���ا، ومبتاعھ���ا، وعاص���رھا، :" بعم���ل، فق���ال
  . )٤( "ومعتصرھا، وحاملھا، والمحمولة إلیھ 

المة الحس��یة فالن��اظر ف��ي ھ��ذه األحك��ام الس��ابقة ی��درك ب��أدنى تأم��ل أن الس��     
لإلنسان مقصد من المقاصد الضروریة في الشریعة اإلسالمیة، وھو ما یعبر عنھ في علم 

  .المقاصد بحفظ النفس وحفظ العقل، وكذلك ھو من ضروریات إقامة الدنیا
ولما كان البناء الحسي السلیم الصحیح لإلنسان مقصداً شرعیاً، وھو في نفس     

مس�تدامة الت�ي تق�وم علی�ھ، وال یمك�ن أن توج�د بدون�ھ كان�ت الوقت أحد مكون�ات التنمی�ة ال
  .التنمیة المستدامة مقصداً شرعیاً 

                                      
، وھو منسوب إلى بلدة یقال --ھـ في خالفة عمر بن الخطاب  ١٨وقع ھذا الطاعون سنة )      ١(

توفي فیھ . لھا عمواس بین القدس والرملة، وقد ظھر الداء بھا ثم انتشر في الشام فنسب إلیھا
خمسة وعشرون ألفا، منھم الكثیر من الصحابة كمعاذ بن جبل، وشرحبیل بن حسنة، والفضل بن 

 وما بعدھا  ٧/١٢٤والنھایة البدایة : انظر.  العباس وغیرھم
موطأ اإلمام مالك : انظر. ھذا الحدیث رواه مالك في الموطأ والبخاري ومسلم في صحیحھما)     ٢(

الموطأ لإلمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر  - ٢/٦٩٩ب ما جاء في الطاعون /ك الجامع /
بن سلطان آل نھیان مؤسسة زاید .   ط -محمد مصطفى األعظمي: المحقق -األصبحي المدني

م،  ٢٠٠٤ - ھـ  ١٤٢٥سنة  -األولى.   ط -اإلمارات –أبو ظبي  -لألعمال الخیریة واإلنسانیة 
ك السالم / ، صحیح مسلم )٥٧٢٩: (رقم–ب ما یذكر في الطاعون/ ك الطب/ صحیح البخاري 

لمحمد  مقاصد الشریعة اإلسالمیة: وانظر).    ٢٢١٩: (رقم –ب الطاعون والطیرة والكھانة/ 
 ١٤٢٧سنة  - دار السالم للطباعة والنشر .  ط –دار سحنون . ط –٧٨الطاھر بن عاشور ص 

 .م ٢٠٠٦ھـ 
مسند اإلمام .  ، وصححھ األلباني"حرام قلیل ما أسكر كثیره " رواه اإلمام أحمد أبو داود بلفظ )    ٣(

ب النھى /ك األشربة /، سنن أبى داود )٦٥٥٨: (رقم-مسند عبد هللا بن عمرو بن العاص /أحمد
.   ط - ) ٥٥٣٠: (رقم –، صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ لأللباني)٣٦٨١: (عن المسكر رقم
 . المكتب اإلسالمي

/ األشربة / سنن أبي داود : انظر.   صحیح: ھذا الحدیث رواه أبو داود والبیھقي، وقال األلباني)    ٤(
، صحیح الجامع )١٠٧٧٨: (ى للبیھقي رقم، السنن الكبر)٣٦٧٤: (ب العنب یعصر للخمر رقم

 ). ٥٠٩٠: (رقم –الصغیر
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  الفرع الثالث
  .تحقیق التنمیة المستدامةبالحسي لإلنسان  عالقة البناء 

جل -خلق اإلنسان لعمارة األرض وقد أستخلفھ  - تعالى–من المقرر أن هللا         
َوِإْذ قَاَل رَبَُّك لِْلَمَالِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل ِيف  :-تعالى –مھمة قالفي األرض من أجل ھذه ال -وعال

َماَء َوَحنُْن ُنَسبُِّح ِحبَْمِدَك َونـُقَ  دُِّس َلَك قَاَل ِإينِّ أَْعَلُم اْألَْرِض َخِليَفًة قَاُلوا َأَجتَْعُل ِفيَها َمْن يـُْفِسُد ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ

، وإذا كانت ھذه مھمة اإلنسان إذن فھو محور ھذه العمارة ] ةالبقر: ٣٠[َما َال تـَْعَلُمونَ 

  .وأساسھا
واإلنسان الذي ھو أساس عمارة األرض البد وأن یكون مؤھالً لھذه         

المھمة، وأول ھذه المؤھالت أن یكون سلیم الجسم صحیح البنیة حتى یستطیع تنفیذ ما 
  .یوكل إلیھ من مھام

مة الجسم وصحة البنیة ألفراد المجتمع من أھم مقومات والحق أن سال        
التنمیة المستدامة؛ وذلك ألن اإلنسان ھو حجر الزاویة في ھذه التنمیة؛ إذ ال قیام للتنمیة 
بأشكالھا المختلفة إال إذا وجد اإلنسان الذي یقوم على ھذه التنمیة؛ إذ ال یمكن عقالً وجود 

  .تنمیة بدونھ
كما  - حرص الشرع على البناء الحسي السلیم لإلنسان من أجل ذلك         

ألنھ أساس بناء الحضارات وقیام الدول، ومحور التنمیة -ذكرت في الفرع السابق
واالزدھار، وعمارة األرض، وأحاطھ بسیاج قوي من التدابیر واالحتیاطات الالزمة حتى 

  .ال تمد إلیھ ید بإتالف من أي وجھ
وحدیثاً یرى بعین بصره أن اإلنسان ھو محور التقدم  والناظر في التاریخ قدیماً 

والحضارة، وأن البالد والمجتمعات صحیحة األجسام سلیمة الُبنى لھا الحظ األوفر في 
التقدم والرقي، بل وخلفوا حضارات وتركوا آثاراً ما زالت محط أنظار الناس إلى الیوم، 

تاریخ فلم نحس منھم من أحد ولم وأن المجتمعات التي لم یتوفر لھا ذلك اندرست في ال
  . نسمع لھم ركزا
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ب اطا  

  .ق ا ادا واوي ن  د اء

بالبناء الحسي لإلنسان، بل  –حفظھا هللا–لم یقتصر اھتمام الشریعة اإلسالمیة 
وھو ما یسمى بالبناء  تعدى ذلك إلى االھتمام بالبناء العقلي والفكري ألفراد المجتمع،

المعنوي، وأثر البناء المعنوي على الفرد والمجتمع، وفي تحقیق التقدم واالزدھار ظاھر 
  -: ال خفاء فیھ، لذا سوف یدور الحدیث في ھذا المطلب في الفروع اآلتیة

  الفرع األول
  .المقصود بالبناء المعنوي لإلنسان وعوامل بنائھ 

أنھ عبارة عن تحقیق أسباب البقاء لإلنسان من سبق الكالم عن البناء الحسي ب
طعام وشراب ورعایة، وغیر ذلك مما یحقق بقاء النفس، ودفع أسباب الھالك عنھ، 

  .كحرمة االعتداء علیھ بكل ما یؤدي إلى فواتھ وھالكھ
فھو عبارة عن عملیة البناء العقلي والفكري  :أما البناء المعنوي لإلنسان       

  .، وبناء العقل وسالمة الفكر والتوازن النفسي من قبیل ذلكوالنفسي لإلنسان
إعداد وتأھیل الفرد أنھ عبارة عن  :فغایة القول في البناء المعنوي لإلنسان      

یتكاتف فیھا جمیع أطیاف المجتمع  ذه العملیةوھوسلوكیاً، اً ونفسی واجتماعیاً  ثقافیاً علمیاً و
 ة ألفراد المجتمعسلیمالمات السلوكیة والثقافیة غیر مؤسساتھ وأفراده بحیث یتم تعدیل الس

  .)١( یحقق مصالحھم بما

ألسرة دور كبیر لفاألسرة،  :أولھا: وبناء اإلنسان معنویاً لھ عوامل كثیرة      
في تكوین البناء األساسي للشخصیة خالل المراحل المبكرة في حیاة اإلنسان ألنھا البیئة 

ومنھا یكتسب الطفل الكثیر من الخبرات  ،نسانیة بعد الوالدةاألولى التي ترعى البذرة اإل
والمعلومات والسلوكیات والمھارات والقدرات التي تؤثر في نمو الشخصیة وسماتھا 
إیجاباً أو سلبا ویلعب االستقرار األسري دور كبیر في ذلك فكلما كانت األسرة أكثر 

  .ھ بما یمنحھ مقومات الشخصیة السویةاستقراراً صار الفرد فیھا أكثر أمناً وثقة في نفس
إن شخصّیة الفرد تنمو وتتطّور في جوانبھا : عوامل علمیة ثقافیة :ثانیھا     

المختلفة، داخل اإلطار الثقافي الذي تنشأ فیھ وتعیش، وتتفاعل معھ حتى تتكامل وتكتسب 
عالقاتھ  وتنظیم ،األنماط الفكریة والسلوكیة التي تسھل تكیف الفرد داخل المجتمع

في عن الجزء األكبر  التعلیم والثقافة ھما المسؤوالنفي أن  كوال شبمحیطھ االجتماعي، 

                                      
  إسالم عیسى أحمد  –بناء اإلنسان كأحد متطلبات التنمیة المستدامة : انظر)    ١(

 https://www.abudhabienv.ae/news-54185.html  .  
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 إلنساناألفكار التي یكتسبھا االمعلومات و، فمجموعة بناء اإلنسان عقلیاً وفكریاً وسلوكیاً 

  .)١( بناء عقلیتھ وتحدید اتجاھاتھ وتكوین أفكاره وقناعاتھتمثل حجر الزاویة في 

  ع الثانيالفر
  .البناء المعنوي لإلنسان مقصد شرعي 

لم تكن عنایة الشرع قاصرة على البناء الحسي لإلنسان فقط بل كانت عنایتھ 
األشد بالبناء المعنوي لھ، إذ سالمة العقول وصحة األفكار والتوازن النفسي لإلنسان من 

ریة في الشریعة أھم مقاصد الشرع، وقد جمع ذلك مقصد حفظ العقل أحد المقاصد الضرو
  .اإلسالمیة

أما بالنسبة للتوازن النفسي لإلنسان فینطلق ابتداء من األسرة، ورعایتھا ألبنائھا 
كلكم : "  من مرحلة الطفولة بل وقبل الوالدة، وفي مرحلة الشباب، وقد جمع ذلك قولھ

ع راع فمسئول عن رعیتھ، فاألمیر الذي على الناس راع وھو مسئول عنھم، والرجل را
على أھل بیتھ وھو مسئول عنھم، والمرأة راعیة على بیت بعلھا وولده وھي مسئولة 
عنھم، والعبد راع على مال سیده وھو مسئول عنھ، أال فكلكم راع وكلكم مسئول عن 

، والمسؤولیة الملقاة على عاتق الرجل والمرأة تقتضي أوالً رعایة األبناء )٢(" رعیتھ

  .نةوتنشئتھم تنشئة نفسیة متواز
 االستقرارواألسرة الخلیة األولى واألھم في بناء المجتمع، وتحقیق التوازن و

  . )٣( والنفسي لألطفال، ودورھا ھو الدور األساس في البناء العقلي ألفراد المجتمع

فالرعایة األسریة أساس البناء المعنوي العقلي والفكري لإلنسان، وھي أساس 
كري واالنحراف العقلي إذا أدت األسرة دورھا حفظ المجتمع بكاملھ من التطرف الف

   .المطلوب منھا على الوجھ األكمل
ومن أھم وسائل البناء المعنوي لإلنسان التعلیم والثقافة، فمن المعلوم ضرورة أن 

 : التعلیم من أھم وسائل البناء المعنوي لإلنسان، وقد حث الشرع على طلب العلم فقال

، والعلم جنس یطلق على كل أنواع العلم سواء )٤("سلمم طلب العلم فریضة على كل" 

                                      
إسالم عیسى أحمد   –إلنسان كأحد متطلبات التنمیة المستدامة بناء ا: انظر)    ١(

54185.html-https://www.abudhabienv.ae/news .  
وأطیعوا هللا وأطیعوا الرسول وأولي  :ب قولھ تعالى/ك األحكام/صحیح البخاري. متفق علیھ)     ٢(

ب فضیلة اإلمام العادل وعقوبة / ك اإلمارة / ، صحیح مسلم )٧١٣٨: (رقم -منكم األمر 
  ).١٨٢٩: (رقم - الجائر والحث على الرفق

المؤتمر  – ١٥استراتیجیة تعزیز األمن الفكري لمتعب بن شدید بن محمد ھماش ص : انظر)     ٣(
نایف بن عبد العزیز لدراسات كرسي األمیر ) المفاھیم والتحدیات(الوطني األول لألمن الفكري 

  .األمن الفكري بجامعة الملك سعود
-ب فضل العلماء والحث على طلب العلم / سنن ابن ماجھ . رواه ابن ماجھ، وصححھ األلباني)    ٤(

  ).٧٢: (رقم – ١/٤٢، َصِحیُح الترغیب َوالترھیب لأللباني )٢٢٤: (رقم
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أكان علماً شرعیاً أم غیر ذلك من العلوم الدنیویة، فالعلم بكل أنواعھ مطلوب وصاحبھ 
  . )١( .مكرم، ومكانتھ مرموقة وفضلھم معلوم ال یماري فیھ إال من ال عقل لھ

اقْـَرْأ بِاْسِم  : -تعالى–والمتتبع آلیات الكتاب العزیز یرى أن أول ما نزل منھ قولھ 

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق  )١( َخَلقَ َربَِّك الَِّذي  اقْـرَْأ َورَبَُّك اْألَْكَرُم  )٢(َخَلَق اْإلِ
ْنَساَن َما َملْ ) ٤( الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلمِ  )٣( َعلََّم اْإلِ

يـَْعَلْم 
)٥( ]ة البناء المعنوي ، وفي ھذا إشارة إلى أن العلم والتعلم ھو وسیل]العلق: ٥-١

  .لإلنسان
 اللَّهُ  يـَْرَفعِ   :-تعالى -وقد توالت اآلیات القرآنیة تقرر مكانة العلم والعلماء كقولھ

، فھم أصحاب ]المجادلة: ١١[َخِبريٌ  تـَْعَمُلونَ  ِمبَا َواللَّهُ  َدَرَجاتٍ  اْلِعْلمَ  أُوتُوا َوالَِّذينَ  ِمْنُكمْ  آَمُنوا الَِّذينَ 

یبلغھا غیرھم، وذلك ألنھم أعرف الناس بما یصلح الناس في دینھم  الدرجات التي ال
َا : ودنیاھم، وجعل هللا تعالى خشیتھ مقصورة على أھل العلم فقال  ِعَباِدهِ  ِمنْ  اللَّهَ  َخيَْشى ِإمنَّ

 مقصورة –جل وعال  –، وكذلك جعل فھم مقصوداتھ]فاطر: ٢٨[َغُفورٌ  َعزِيزٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  اْلُعَلَماءُ 

: ٤٣[ اْلَعاِلُمونَ  ِإالَّ  يـَْعِقُلَها َوَما لِلنَّاسِ  َنْضرِبـَُها اْألَْمثَالُ  َوتِْلكَ   : على أھل العلم فقط فقال

  ]. العنكبوت
ثم ساق الشارع مثاالً رائعاً لحل المعضالت الجسام، وفیھ أنھ ال یستطیع حلھا إال 

َلُؤا أَيُُّكْم يَْأتِيِين بَِعْرِشها قـَْبَل أَْن يَْأتُوِين ُمْسِلِمَني قاَل يا أَيـَُّها اْلمَ  : -جل شأنھ-أھل العلم، فقال
قاَل  )٣٨(

 ِمنَ  ِعْلمٌ  ِعْنَدهُ  الَِّذي قَالَ  )٣٩(ِعْفرِيٌت ِمَن اجلِْنِّ أَنَا آتِيَك بِِه قـَْبَل أَْن تـَُقوَم ِمْن َمقاِمَك َوِإينِّ َعَلْيِه َلَقِويٌّ أَِمنيٌ 

ُلَوِين  َريبِّ  َفْضلِ  ِمنْ  َهَذا قَالَ  ِعْنَدهُ  ُمْسَتِقر�ا َرآهُ  فـََلمَّا طَْرُفكَ  إِلَْيكَ  يـَْرَتدَّ  أَنْ  قـَْبلَ  بِهِ  آتِيكَ  أَنَا اْلِكَتابِ   أَمْ  أَأَْشُكرُ  لَِيبـْ

َا َشَكرَ  َوَمنْ  َأْكُفرُ  فكانت قوة ] النمل: ٤٠-٣٨[ )٤٠( َكرِميٌ  َغِينٌّ  َريبِّ  فَِإنَّ  َكَفرَ  َوَمنْ  لِنَـْفِسهِ  َيْشُكرُ  فَِإمنَّ

  . العالم أشد من عتاة الجن الذین ینسب إلیھم خوارق األفعال
فمما سبق یظھر وبكل جالء الدور الراسخ القوى للتعلیم في بناء اإلنسان معنویاً، 

  .وبناء عقلیتھ وفكره اللذین لھما أكبر األثر على المجتمع كلھ
ك األمن الفكري، الذي ھو عبارة ومن وسائل البناء المعنوي السلیم كذل          

 فھمھ في واالعتدال الوسطیة عن الخروج أو االنحراف من اإلنسان فكر سالمةعن 
 األمن وتحقیق ،العام النظام حفظ إلى یؤدي مما ؛واالجتماعیة والسیاسیة الدینیة لألمور

                                      
بد وإیاك نستعین لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد مدارج السالكین بین منازل إیاك نع: انظر)   ١(

دار الكتاب . ط -محمد المعتصم با� البغدادي: ت-١/٢٢٥شمس الدین ابن قیم الجوزیة 
م، أثر العلم الشرعي في مواجھة العنف والعدوان ١٩٩٦ -ھـ١٤١٦الثالثة . ط -بیروت –العربي

  . ام محمد بن سعود اإلسالمیةجامعة اإلم - ٨عبد العزیز بن فوزان الفوزان ص . د
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 مقومات من وغیرھا واالقتصادیة واالجتماعیة السیاسیة الحیاة في واالستقرار والطمأنینة
  .)١(المجتمعي  األمن

ویعتبر األمن الفكري من ركائز إن لم یكن أھم ركائز البناء المعنوي         
الصحیح لإلنسان؛ إذ سالمة الفكر من االنحراف وسیره في ركاب الوسطیة واالعتدال 

  .ھو أساس تحقق األمن بكل صوره
د شرعي ضروري من إن البناء المعنوي لإلنسان مقص :وجملة القول        

مقاصد الشارع؛ وذلك یجمعھ مقصد حفظ العقل؛ إذ حفظ العقل في الشرع یجمع الحفظ 
الحسي من السكر وغیره، والحفظ المعنوي الذي عبارة عن سالمة الفكر واستقامة العقل 

  .دون انحراف عن الجادة ومقومات ذلك بالتعلیم الصحیح من منابعھ الصافیة
  الفرع الثالث

  .تحقیق التنمیة المستدامةبالبناء المعنوي لإلنسان  عالقة 
إن أھم ما یحققھ البناء المعنوي الصحیح ألفراد المجتمع بالمكونات السابقة ھو 
تحقیق التوازن النفسي ألفراد المجتمع، وكذلك شیوع العلم والتعلیم بین أفراد المجتمع، 

تباطاً ظاھراً بتحقیق التنمیة وتحقیق األمن الفكري في المجتمع وھذه األمور ترتبط ار
  :أبین ھذا العالقة تفصیالً، وذلك على النحو التالي -بإذن هللا –المستدامة، وفي ھذا الفرع 

  .تحقیق التنمیة المستدامةبالتوازن النفسي  عالقة: أوالً 
االستقرار النفسي والثبات االنفعالي ألفراد المجتمع یعتبر من أھم ما یمیز       

من البشر؛ وھذه الفئة من البشر ھم الذین یتصور إسناد المھام على اختالفھا األسویاء 
  .إلیھم، وكذلك یتصور منھم تنفیذ ما أوكل إلیھم على الوجھ المطلوب

وكذلك فإن الموصوفین بھذه الصفات قادرون على التواصل مع اآلخرین،       
م في الرأي؛ ألن نفوسھم وكذلك قبول النصح والتوجیھ وتفھم وجھة نظر المخالفین لھ

سویة خالیة من األمراض النفسیة المؤثرة في الشخصیة بوجھ ما، ومثل ھؤالء ھم الذین 
یعتمد علیھم في القیام بأمور الدولة وشؤونھا، وھم القادرون على تحقیق التنمیة الشاملة 

  .في جمیع المناحي
  .تحقیق التنمیة المستدامةبالتعلیم  عالقة: ثانیاً 

تقدم األمم وازدھارھا، وأن العلماء ھم  وسیلة العلم بین العقالء أن ررمن المق
قلب األمة النابض وعقلھا المستنیر، وھم رواد نھضتھا، وأداة تقدمھا، واألمم تعرف بما 
تقدمھ للعالم من علماء في مختلف المجاالت، وكذلك باإلنتاج العلمي الذي تنتفع بھ 

  . البشریة

                                      
ماجد بن محمد علي الھذیلي  –دراسة تأصیلیة في ضوء اإلسالم  –مفھوم األمن الفكري : انظر)    ١(

  .شبكة األلوكة - كلیة الشریعة  –جامعة اإلمام محمد بن سعود  -٢٣ص  -
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طرة تقدم الدول ونموھا، فكلما تقدم ھذا المجال استطاعت والتقدم العلمي ھو قا
   . )١( الدول أن تتقدم في كل مناحي الحیاة

والدول التي یشار إلیھا بالبنان في العالم ھي الدول التي جعلت من التعلیم 
مشروعھا القومي، وأنفقت علیھ الغالي والنفیس، والتجربة الیابانیة أوضح مثال على 

من  –عت وخالل فترة وجیزة بعد ھزیمتھا في الحرب العالمیة الثانیة ذلك؛ فقد استطا
أن تبني أكبر قالع الصناعة في العالم والذي یحسب لھ العالم - خالل مشروع التعلیم 

  .)٢( بأسره ألف حساب خاصة من الدول العظمى

  .تحقیق التنمیة المستدامةباألمن الفكري  عالقة: ثالثاً 
 الخروج أو االنحراف من أفراد المجتمع فكر سالمةو إذا كان األمن الفكري ھ

 إلى یؤدي مما واالجتماعیة والسیاسیة الدینیة ألمورا فھم في واالعتدال الوسطیة عن
فإنھ یعتبر ركیزة التنمیة  ،)٣(المجتمع في واالستقرار الطمأنینة وتحقیق، العام النظام حفظ

ي بین أفراده یشیع فیھ األمن والسلم المستدامة، فإن المجتمع الذي یشیع األمن الفكر
المجتمعي، وھذا ھو األساس الذي تنطلق منھ كل تنمیة، فالنمو االقتصادي مثالً ال یمكن 
أن یوجد إال في مجتمع خال من التطرف واالنحراف، والعكس بالعكس، فإن المجتمع 

  .ة من أي نوعالذي یكون مأوى للمتطرفین والمنحرفین فكریاً ال یمكن أن تقوم فیھ تنمی
وكذلك فإن المجتمع الذي یسود فیھ التطرف واالنحراف یكون طارداً لالستثمار 
غیر جاذب لھ؛ ألن رأس المال ال یأوي إال إلى المجتمع المستقر الذي یعم فیھ األمن 

  .المجتمعي وسبیلھ األمن الفكري
ي محق فإن استقامة األفكار سبب للرخاء االقتصادي، وانحرافھا سبب ف :وأیضا

البركة وضیق العیش واالنكماش االقتصادي، فعندما تستقیم األفكار والمعتقدات للمجتمع 
ینبثق منھا سلوكیات وأعمال صالحة یظھر أثر ذلك في الظروف االقتصادیة للمجتمع؛ 

                                      
  محمد صادق إسماعیل. التجربة المالیزیة في التعلیم د: انظر)    ١(

 http://ketab4pdf.blogspot.com 
أكتوبر وباحثة  ٦قسم العلوم السیاسیة جامعة -وفاء لطفي .، الدروس المستفادة من التجربة المالیزیة  أ 

    -٣دكتوراه جامعة القاھرة ص 
 http://moe.gov.eg/ccimd/pdf/Malaysian_experience.pdf 

ھناء محمود حامد : إعداد  –التجربة الیابانیة في التعلیم وسبل االستفادة منھا في مصر : ظران)    ٢(
   -وما بعدھا ٨ص 

http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/PDF/Information_an
d_Documentation_Center/Japans_experience.pdf ، 

  محمود محمد علي  -التجربة الیابانیة في التعلیم
https://www.alhadathalekhbarya.com/2019/07/05/ 

  .٢٢كري المفھوم والمرتكزات ص األمن الف: انظر)    ٣(
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ى َوَلْو أَنَّ أَْهَل اْلُقرَ   :-تعالى –حیث تزدھر الحیاة االقتصادیة، ویبارك هللا فیھا، قال هللا 

بُوا َفَأَخْذنَاُهْم ِمبَا َكا : ٩٦ [ نُوا َيْكِسُبونَ آَمُنوا َواتـََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت ِمَن السََّماِء َواْألَْرِض َوَلِكْن َكذَّ

  ].األعراف
وبالمقابل فإنھ عندما تنحرف األفكار والمعتقدات ینبثق منھا سلوكیات وأعمال 

یاة االقتصادیة؛ حیث تمحق البركة من األموال والثروات، فاسدة تؤثر سلباً في الح
 –وینتشر الجشع، وتحل األثرة محل اإلیثار، ویعیش المجتـــــــــمع معیشة ضنكاً، قال 

َوَضَرَب   :، وقال سبحانھ]طھ: ١٢٤[   َوَمْن أَْعَرَض َعْن ذِْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنًكا  : -تعالى

اقـََها اللَُّه لَِباَس اجلُْوِع  قـَْريًَة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها رِْزقـَُها َرَغًدا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بِأَنـُْعِم اللَِّه فََأذَ اللَُّه َمَثًال 

فھذه القریة كانت في ازدھار واستقرار، وبسبب ]. النحل: ١١٢[   َكانُوا َيْصنَـُعونَ  َواْخلَْوِف ِمبَا

  )١(. االنحراف الفكري والعقدي تغیرت أحوالھا، وبدل هللا أمنھا خوفاً ورغد رزقھا فقراً 

والناظر إلى العالم من حولھ یرى وبكل وضوح أن المجتمعات اآلمنة فكریاً 
السالمة من الغلو والتطرف ھو التي استطاعت أن توجد لھا مكاناً على الساحة الدولیة في 

  .  )٢( ستثمار والعكس بالعكسالنمو االقتصادي وجذب اال

وإذا ثبت وبكل وضوح أن البناء الحسي والمعنوي ألفراد المجتمع مقصد 
شرعي، وثبت واضحاً العالقة بینھما وبین التنمیة المستدامة یمكن القول بأن التنمیة 

  .المستدامة من مقاصد الشرع الحنیف نظراً لكون أجزائھا من مقاصده
  

 

  

  

  

                                      
جریبة بن أحمد .د –) مدخل إسالمي(العالقة بین األمن االقتصادي واألمن الفكري : انظر)   ١(

   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/8258 -١١٧الحارثي ص 
  . المصدر السابق: انظر)   ٢(
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  املبحث اخلامس

  .صد التنمية االجتماعية وعالقته بتحقيق التنمية املستدامةمق

إن تأھیل المجتمع وتنمیتھ تعتبر من أھم مكونات التنمیة المستدامة؛ إذ البد         
من االرتقاء بأفراد المجتمع، وبناء القیم األخالقیة والسلوكیة فیھم؛ وصار من المقرر 

أفرادھا القیم األخالقیة ھي األقدر على البناء  عقالً وواقعاً أن المجتمعات التي تغرس في
والتنمیة؛ لما لھذه األمور من مردودھا النفسي اإلیجابي الذي یحقق الطمأنینة واالستقرار 
النفسي، بل والتكاتف والتالحم والترابط بین أفراد المجتمع، وھذا ھو المجتمع الذي یمكنھ 

بین في ھذا المبحث أن مكونات التنمیة تحقیق التنمیة بجمیع صورھا وأشكالھا، وسوف أ
االجتماعیة من العدالة االجتماعي والتكافل االجتماعي من أھم مقاصد الشارع، وبالتالي 

مقصداً شرعیاً، وسوف ینتظم ھذا المبحث في  -بال مراء  -تكون التنمیة االجتماعیة 
  : المطالب اآلتیة

  .وأسسھا ھمیتھاوأ االجتماعیة بالتنمیة المقصود: األول المطلب 
  .مقصد شرعي االجتماعیة العدالة :الثاني المطلب

  .االجتماعي مقصد شرعي التكافل: الثالث المطلب 
  .المستدامة بالتنمیة االجتماعیة التنمیة عالقة :الرابع المطلب 

  

  اطب اول

 وأ وأ ا  ودا  

  .تعریف التنمیة االجتماعیة: أوالً 
  :یمكن تعریف التنمیة االجتماعیة بما یلي

 والعمل المجتمع، علیھا یقوم التي والعالقات الروابط تنمیة على العمل :أوال    
 على والعمل ورغباتھ، الفرد احتیاجات تأمین إلى تؤدي التي الخدمات مستوى رفع على

 مشاكلھ، فھم في قدرتھ زیادة على والعمل والتعلیمي والصحي الثقافي المستوى تحسین

  .فیھ یعیش الذي )١(المجتمع  أفراد مع وانخراطھ

                                      
ُیطلق اسم المجتمع غالًبا على جماعة من األشخاص أو الجماعات الذین یتعایشون فیما بینھم في )    ١(

بقعة جغرافیة واحدة، ویرتبطون فیما بینھم بعدة روابط دینیة واجتماعیة وثقافیة، مع سعي كل 
  مكونات المجتمع . منھم للوصول إلى مصالحھ واحتیاجاتھ

https://sotor.com/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%
AAD8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/ 
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 نمو وتوجیھ لدراسة وواقعيّ  علميّ  ساسأ إلى تستند وطریقة منھج :ثانیاً 
 في یسھم مّما ؛اإلنساني الجانب على التركیز مع المختلفة المجاالت باتجاه المجتمع

  .)١(المجتمع  مكونات بین والتكامل الترابط إحداث

ستقرئ لتعریفات التنمیة االجتماعیة یرى أنھا كلھا تدور في فلك واحد، وھو والم
عبارة عن التكامل بین أفراد المجتمع، والتوافق في العالقات االجتماعیة المتبادلة، 

  .)٢( والترابط والوحدة بین مكونات المجتمع

  .أھمیة التنمیة االجتماعیة: ثانیاً 
 للفرد وضروریة كبیرة أھمیة تمثل فھي جتماعیة،اال التنمیة أھمیةأما عن         

 وتحقیق ،وازدھاره المجتمع وتقدم نمو في بارز دور من لھا لِما سواء حدٍّ  على والمجتمع

  .)٣(فیھ  القیمترسیخ و، واستقراره أمنھ

  :مكونات التنمیة االجتماعیة: ثالثاً 
  :رینتتكون التنمیة االجتماعیة وإقامتھا في الواقع على أم       
واألول من مھام . التكافل االجتماعي :والثاني .لة االجتماعیةاالعد :األول      

الدولة ومؤسساتھا، والثاني من مھام أفراد المجتمع ومكوناتھ، وھذان األمران یجمعان 

وسوف أفرد كل واحد منھما  )٤(مقصداً جامعاً لھما، وھو مقصد حفظ الكرامة اإلنسانیة 

  .بمطلب مستقل

  

                                      
  مفھوم التنمیة االجتماعیة: انظر)   ١(

 https://sotor.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%
D8%B9%D9%8A%D8%A9/ 

بنھا . كلیة اآلداب –ثروت محمد شلبي . د –برنامج دراسة المجتمع  –تنمیة اجتماعیة : انظر)      ٢(
  .١٤ص  –

 http://olc.bu.edu.eg/olc/images/fart/518.pdf   
 مفھوم التنمیة االجتماعیة : انظر)   ٣(

https://sotor.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D
8%B9%D9%8A%D8%A9/ 

وما ١٢٧عبد المجید النجار ص . د –حفظ إنسانیة اإلنسان  - أبعاد جدیدة لمقاصد الشریعة: انظر)    ٤(
  .م٢٠١٦ھـ ١٤٣٧سنة  – ٣٢العدد  –مجلة اإلسالم الیوم  –بعدھا 
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اب اط  

   ر د ا داا  

سبق الكالم عن أسس التنمیة االجتماعیة وذكرت أن أحد مكوناتھا ھو العدالة 
  . االجتماعیة وفي ھذا المطلب أبین أن العدالة االجتماعیة مقصد شرعي ضروري

 أوضاعھم في النظر دون األفراد بین المساواة تحقیق: فالعدالة االجتماعیة ھي

  .)١( السیاسیة أو الدینیة أو المذھبیة اعتقاداتھم أو واالقتصادیة االجتماعیة

 إلیھا دعا التي المبادئ أھم من االجتماعیة على ھذا النحو السابق العدالةو       
س التي األسباب أھم من ألّنھا وذلك بشدة؛ علیھا وحثّ  الشرع  بین العالقات علیھا تؤسَّ
 إلى لیؤدي المجتمع في یتحقق أن یجب عامل أھم ھو فالعدل الواحد، المجتمع أفراد

  .واستقراره تماسكھ
ویعتبر تحقیق العدل بین أفراد المجتمع والمساواة بینھم في الحقوق وعدم         

التمییز بین أفراد المجتمع على أي أساس من المقاصد الشرعیة؛ وذلك ألن العدل من أھم 
لحنیف، وقامت علیھ الكثیر من النصوص في القرآن األمور التي دعا إلیھا الشرع ا

ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِْحساِن َوإِيتاِء ِذي اْلُقْرىب   :الكریم والسنة المطھرة، فمن ذلك قولھ تعالى

ِإنَّ   : ، وقولھ جل شأنھ] النحل :٩٠[ َويـَْنهى َعِن اْلَفْحشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

نَّ اللََّه نِِعمَّا يَِعُظُكْم بِِه ِإنَّ اللََّه يَْأُمرُُكْم أَْن تـَُؤدُّوا اْألَماناِت ِإىل أَْهِلها َوِإذا َحَكْمُتْم بـَْنيَ النَّاِس أَْن َحتُْكُموا بِاْلَعْدِل إِ 

 قـَوَّاِمنيَ  ُكونُوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا  : -عز اسمھ –، وقولھ]النساء: ٥٨[  اللََّه كاَن مسَِيعًا َبِصرياً 

 تـَتَِّبُعوا َفَال  ِ�َِما أَْوَىل  فَاللَّهُ  َفِقريًا أَوْ  َغِني�ا َيُكنْ  ِإنْ  َواْألَقْـَرِبنيَ  اْلَواِلَدْينِ  أَوِ  أَنـُْفِسُكمْ  َعَلى َوَلوْ  لِلَّهِ  ُشَهَداءَ  بِاْلِقْسطِ 

 الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا ،]النساء: ١٣٥[  َخِبريًا تـَْعَمُلونَ  ِمبَا َكانَ  اللَّهَ  فَِإنَّ  تـُْعرُِضوا أَوْ  تـَْلُووا َوِإنْ  ُلواتـَْعدِ  أَنْ  اْهلََوى

 َواتـَُّقوا لِلتـَّْقَوى أَقْـَربُ  ُهوَ  اْعِدُلوا تـَْعِدُلوا َأالَّ  َعَلى قـَْومٍ  َشَنآنُ  َجيْرَِمنَُّكمْ  َوَال  بِاْلِقْسطِ  ُشَهَداءَ  لِلَّهِ  قـَوَّاِمنيَ  ُكونُوا آَمُنوا

 أَْهَواَءُهمْ  تـَتَِّبعْ  َوَال  أُِمْرتَ  َكَما َواْسَتِقمْ  فَادْعُ  فَِلَذِلكَ   :، وقولھ]المائدة: ٨[ تـَْعَمُلونَ  ِمبَا َخِبريٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهَ 

َنُكمُ  لَ ِألَْعدِ  َوأُِمْرتُ  ِكَتابٍ  ِمنْ  اللَّهُ  أَنـَْزلَ  ِمبَا آَمْنتُ  َوُقلْ   ُرُسَلَنا أَْرَسْلنَا َلَقدْ   :، وقولھ]الشورى: ١٥[  بـَيـْ

َهاُكمُ  ال : ، وقولھ]الحدید: ٢٥[ بِاْلِقْسطِ  النَّاسُ  لِيَـُقومَ  َواْلِميزَانَ  اْلِكَتابَ  َمَعُهمُ  َوأَنـْزَْلَنا بِاْلبَـيـَِّناتِ   اللَّهُ  يـَنـْ

                                      
  غادة الحالیقة  –ما ھي العدالة االجتماعیة : انظر)      ١(

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7
%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D
9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8
A%D8%A9 
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ينِ  ِيف  يـَُقاتُِلوُكمْ  ملَْ  الَِّذينَ  َعنِ   اْلُمْقِسِطنيَ  حيُِبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  إِلَْيِهمْ  َوتـُْقِسُطوا تـَبَـرُّوُهمْ  أَنْ  ِديَارُِكمْ  ِمنْ  ُخيْرُِجوُكمْ  وَملَْ  الدِّ

  ].الممتحنة: ٨[
 بعض من بحجتھ ألحن یكون أن بعضكم ولعل إلى تختصمون إنكم: "   وقولھ

 فإنما یأخذه فال یئا،ش أخیھ حق من لھ قطعت فمن. منھ أسمع مما نحو على لھ فأقضي

  .)١("النار من قطعة بھ لھ أقطع

إن المقسطین عند هللا على منابر من نور، عن یمین الرحمن عز  "  وقولھ

  .)٢( "وجل، وكلتا یدیھ یمین، الذین یعدلون في حكمھم وأھلیھم وما ولوا

یا عبادي إني حرمت الظلم على : " -جل وعال –حكایة عن هللا  - -وقولھ 
، ولعل سبب تحریمھ أن عواقبھ وخیمة على )٣(" وجعلتھ بینكم محرما، فال تظالموانفسي 

الظالمین في الدنیا واآلخرة، كما أنھ یعود على المظلوم بعدم االستقرار النفسي وعدم 
  .التواؤم المجتمعي؛ وذلك كلھ یعود على المجتمع جملة بعدم االستقرار

لمطھرة تدل وبكل وضوح على أن فھذه النصوص من الكتاب العزیز والسنة ا
العدالة االجتماعیة من مقاصد الشارع األصیلة؛ لذا تضافرت النصوص الشرعیة على 

  .)٤( بیان ھذا المقصد الشرعي الضروري

فإن العدالة االجتماعیة وسیلة من وسائل تحقیق الضروریات الخمس في  :وكذلك
وسائل حفظ النفس وحفظ العقل المجتمع، فشیوع العدل بین أفراد المجتمع وسیلة من 

وحفظ المال؛ وذلك ألن إحساس الفرد داخل المجتمع بالعدالة، ووصول الحق إلیھ دون 
تمییز أو محاباة یشعره بالراحة النفسیة التي ال تجعلھ یقدم على فعل فیھ إتالف أو 

  .تخریب

                                      
: حدیث رقم –ب الحكم بالظاھر واللحن بالحجة / ك األقضیة / صحیح مسلم . رواه مسلم )١(
)١٧١٣ .(  
قوبة الجائر، والحث على ب فضیلة اإلمام العادل، وع/ ك اإلمارة / صحیح مسلم . رواه مسلم )٢(

  ). ١٨٢٧: (حدیث رقم –الرفق بالرعیة، والنھي عن إدخال المشقة علیھم
  ).٧٧٢٥: (رقم ٤/١٩٩٤ب تحریم الظلم / ك البر والصلة واآلداب / صحیح مسلم  )٣(
وما بعدھا، المدخل إلى علم  ٦١عمر محمد جبة جي ص . د –مقاصد الشریعة اإلسالمیة : انظر )٤(

   ٤ارس العزواي ص المقاصد ف
https://www.alukah.net/sharia/0/6265/#ixzz6FLMn73JZ 

  محمد الفي –، العدل مقصد الشریعة األصیل 
 https://syrianoor.net/article/15537 
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وعلى ذلك فإن العدل االجتماعي وسیلة لتحقیق مقاصد الشرعیة الضروریة، 
ھو كذلك بذاتھ مقصد من مقاصد الشارع الضروریة على اعتبار أن مقدمة الواجب و

  .)١( واجبة وأن ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب

  اطب اث    

 ر د ل اا.  

أن یكون الفرد في كفالة المجتمع، وأن یكون كل  :یقصد بالتكافل االجتماعي

  .)٢( ن على المحافظة على مصالح فرد منھم، ودفع الضر عنھأفراد المجتمع متالقی

التزام أفراد المجتمع بالتضامن والتعاون لسد حاجة المحتاجین  :وبعبارة أخرى

  .)٣( ومساعد المضطرین

فالمجتمع في  من األسس التي یقوم علیھا المجتمع اإلسالمي،التكافل االجتماعي و
  .كالجسد الواحد في تعاضده وتضامنھ ،متواصل متراحمنظر الشرع كل ال یتجزأ 

وھو عبارة عن الدعم النفسي بین أفراد : وھذا التكافل نوعان؛ تكافل معنوي
لتجاوز وھو بذل المال والوقت إلعانة : ، وتكافل ماديفي السرور والحزن المجتمع
  .محنھم

 : وقد جاءت النصوص الشرعیة دالة على ھذا التكافل وآمرة بھ، قال تعالى
َهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  يَْأُمُرونَ  بـَْعضٍ  أَْولَِياءُ  بـَْعُضُهمْ  َواْلُمْؤِمَناتُ  ُمْؤِمُنونَ الْ   َويـُْؤتُونَ  الصَّٰلوةَ  َويُِقيُمونَ  الْـُمْنَكرِ  َعنِ  َويـَنـْ

 َوَتعاَونُوا  :، وقولھ]التوبة: ٧١[ َحِكيمٌ  َعزِيزٌ  اهللاَ  ِإنَّ  اهللاُ  َسيَـْرَمحُُهمُ  أُولَِئكَ  َوَرُسوَلهُ  اهللاَ  َويُِطيُعونَ  الزََّكٰوةَ 

                                      
  مفھوم العدالة االجتماعیة : انظر)  ١(

https://sotor.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D
8%B9%D9%8A%D8%A9/   ،  

  مكونات المجتمع
https://sotor.com/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%
AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/ 

جامعة أم القرى  -محمد بن أحمد الصالح. د –التكافل االجتماعي في الشریعة اإلسالمیة : انظر)    ٢(
  .م١٩٩٣ھـ ١٤١٣ –الثانیة .   ط - ١٦ص  –

   - أحمد یاسین القرالة–اإلسالم  التكافل االجتماعي في: انظر)       ٣(
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9
%81%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85
%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/ 
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مثِْ  َعَلى َتعاَونُوا َوال َوالتـَّْقوى اْلِربِّ  َعَلى ، وقولھ ]المائدة: ٢[  اْلِعقابِ  َشِديدُ  اللَّهَ  ِإنَّ  اللَّهَ  َواتـَُّقوا َواْلُعْدوانِ  اْإلِ

ْلُمْؤِمُنوَن َوَستُـَردُّوَن ِإىل عاملِِ اْلَغْيِب َوالشَّهاَدِة َوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه َوا :-جل وعال –

، فقد جاء األمر بالعمل الجماعي في اآلیة األولى، ]التوبة: ١٠٥[فـَيُـَنبُِّئُكْم ِمبا ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ 

واألمر بالتعاون والعمل في اآلیتین السابقتین لیس أمراً للفرد بل للجماعة في داللة 
ى أن روح الجماعة ھي مقصود الشارع باألساس، وھذا ھو التكافل واضحة عل

  .)١( االجتماعي الذي نقصده

وكذلك جاءت السنة النبویة مقررة مبدأ التكافل المجتمعي بین أفراد المجتمع      
ِھْم َوَتَراُحِمِھْم َوَتَعاُطِفِھْم َمَثُل الْ :"الواحد، فقال َجَسِد، إَِذا اْشَتَكى ِمْنُھ َمَثُل اْلُمْؤِمنِیَن ِفي َتَوادِّ

َھِر َواْلُحمَّى  لِْلُمْؤِمنِ  اْلُمْؤِمنَ  إِنَّ «" : ، وقال)٢("ُعْضٌو َتَداَعى لَُھ َساِئُر اْلَجَسِد ِبالسَّ

ِ أَْنَفَعھُ " :وقال )٣(" أََصاِبَعھُ  َوَشبَّكَ  َبْعًضا َبْعُضھُ  َیُشدُّ  َكاْلُبْنَیاِن، اِس إِلَى هللاَّ ْم أََحبُّ النَّ

ِ ُسُروٍر ُتْدِخلُُھ َعلَى ُمْسلٍِم، أَْو َتْكِشُف َعْنُھ ُكْرَبًة، أَْو َتْقضِ  اِس، َوأََحبُّ اْألَْعَماِل إِلَى هللاَّ ي لِلنَّ
َعْنُھ ِدیًنا، أَْو ُتْطَرُد َعْنُھ ُجوًعا، َوِألَْن أَْمِشَي َمَع أٍَخ لِي فِي َحاَجٍة أََحبُّ إِلَيَّ ِمْن أَْن أَْعَتِكَف 

ُ َعْوَرَتُھ، َوَمْن َكَظَم فِ  ي َھَذا اْلَمْسِجِد، َیْعِني َمْسِجَد اْلَمِدیَنِة، َشْھًرا، َوَمْن َكفَّ َغَضَبُھ َسَتَر هللاَّ
ُ َعزَّ َوَجلَّ َقْلَبُھ أَْمًنا َیْوَم اْلِقَیاَمِة، َوَمْن مَ  َع َشى مَ َغْیَظُھ، َولَْو َشاَء أَْن ُیْمِضَیُھ أَْمَضاهُ، َمَألَ هللاَّ

َراِط َیْوَم َتِزلُّ ِفیِھ  ُ َعزَّ َوَجلَّ َقَدَمُھ َعلَى الصِّ أَِخیِھ ِفي َحاَجٍة َحتَّى أَْثَبَتَھا لَُھ أَْثَبَت هللاَّ

  .)٤("اْألَْقَدامُ 

والناظر إلى جانب كبیر من األحكام الشرعیة یجده منصباً على جانب التكافل 

  .)٥( ، والنفقات على اختالف أنواعھااالجتماعي، من ذلك مشروعیة الزكاة، والصدقات

  

                                      
وما ١٦ص  –محمد بن أحمد الصالح. د –التكافل االجتماعي في الشریعة اإلسالمیة : انظر)    ١(

  .بعدھا
حدیث  –ب تراحم المؤمنین وتعاطفھم وتعاضدھم / ك البر والصلة / صحیح مسلم . رواه مسلم)    ٢(

  ). ٢٥٨٦: (رقم
حدیث  –ب تشبیك األصابع في المسجد وغیره / ك الصالة/ صحیح البخاري.    رواه البخاري)    ٣(

  ).٤٨١: (رقم
حدیث  –ي المعجم األوسط ألبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الطبران: انظر)   ٤(

 -طارق بن عوض هللا بن محمد، عبد المحسن بن إبراھیم الحسیني: المحقق - ) ٦٠٢٦: (رقم
  .القاھرة –دار الحرمین : الناشر

وما ١٦ص  –محمد بن أحمد الصالح. د –التكافل االجتماعي في الشریعة اإلسالمیة : انظر)    ٥(
  .بعدھا
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ویظھر أثر التكافل االجتماعي في تحقیق المقاصد الضروریة في الشریعة 
اإلسالمیة، فمن ذلك مقصد حفظ الدین المتمثل في اإلعانة على إقامة الشعائر الدینیة، 

رابط وكذلك األمر بالمعروف والنھي عن المنكر، وھما قائمان أساساً على التكافل والت
المجتمعي، والنصح واإلرشاد للمبتعدین عن أحكام الشرع الخارجین على آداب المجتمع 

  .)١( العامة وأعرافھ المستقرة

ویظھر أثر التكافل االجتماعي في مقصد حفظ النفس في توفیر أسباب العیش 
للفقراء والمحتاجین من مطعم ومشرب ومسكن، وإغاثة الملھوف، ونجدة المضطر، 

  .)٢( اللقیط، ورعایة الیتیموالتقاط 

وكذلك یتضح أثر التكافل في رعایة مقصد حفظ العقل في وجوب نشر العلم 
النافع، وتعلیم الجاھل، وكذلك رعایة المجتمع ألبنائھ ال یجعلھم لقمة سائغة ألصحاب 

  .)٣( األفكار المتطرفة

مقبلین وفي مقصد حفظ النسل یظھر أثر التكافل في كفالة المجتمع ورعایتھ لل

  .)٤( على الزواج من الشباب وإعانتھم في ذلك

وفي مقصد حفظ المال یظھر أثر التكافل في كثیر من األحكام الشرعیة 
كالشركة، والقراض، والرھن والكفالة، وغیر ذلك من األحكام التي یتحقق بھا ترابط 

  .)٥( المجتمع

 كل یشمل بل فقط، المسلمین على مقصوًرا لیس اإلسالم في االجتماعي والتكافل
 َال : تعالى هللا قال كما المجتمع؛ ذلك داخل واعتقاداتھم مللھم اختالف على اإلنسان بني

َهاُكمُ   حيُِبُّ  لَّهَ ال ِإنَّ  إِلَْيِهمْ  َوتـُْقِسُطوا تـَبَـرُّوُهمْ  أَنْ  ِديَارُِكمْ  ِمنْ  ُخيْرُِجوُكمْ  وَملَْ  الدِّينِ  ِيف  يـَُقاتُِلوُكمْ  ملَْ  الَِّذينَ  َعنِ  اللَّهُ  يـَنـْ

 هللا قال حیث اإلنسان؛ كرامة تحقیق ھو التكافل أساس أن ذلك ؛]الممتحنة: ٨ [ اْلُمْقِسِطنيَ 

                                      
وما  ١٦٣فاطمة الزھراء وغالنت ص  -في اإلسالمالبعد المقاصدي لمبدأ التكافل : انظر)   ١(   

  .الجزائر -جامعة الحاج لخضر باتنة –رسالة دكتوراه  -بعدھا
، صور التكافل االجتماعي في اإلسالم ١٧٣البعد المقاصدي لمبدأ التكافل في اإلسالم ص : انظر) ٢(   

  /https://www.alukah.net/culture/0/56635عبد الحلیم عویس . أد-
، أسباب اإلرھاب والعنف والتطرف ١٩٠البعد المقاصدي لمبدأ التكافل في اإلسالم ص : انظر)   ٣(   

  .كلیة البنات بالریاض –٣أسماء بنت عبد العزیز ص . د –دراسة تحلیلیة 
  .١٨١إلسالم ص البعد المقاصدي لمبدأ التكافل في ا: انظر)   ٤(   
  .وما بعدھا ١٩٩البعد المقاصدي لمبدأ التكافل في اإلسالم ص : انظر)   ٥(   
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 َخَلْقَنا ِممَّنْ  َكِثريٍ  َعَلى َوَفضَّْلَناُهمْ  الطَّيَِّباتِ  ِمنَ  َوَرَزقْـَناُهمْ  َواْلَبْحرِ  اْلبَـرِّ  ِيف  َوَمحَْلَناُهمْ  آَدمَ  َبِين  َكرَّْمَنا َوَلَقدْ : تعالى

  )١(]. اإلسراء: ٧٠[ تـَْفِضيًال 

والحق أن المجتمع الذي یعمھ التكافل فإنھ ینعكس علیھ باالستقرار، وعلى أفراده 
بالمودة والمحبة، ویتسم المجتمع بالترابط والوحدة، وھذه صفة المجتمعات القادرة على 

  .تحقیق التنمیة بكل أشكالھا وصورھا ومنھا التنمیة المستدامة

راب اطا  

 داا  ا ا   

إذا تحققت أركان التنمیة االجتماعیة التي سبق الحدیث عنھا من التكافل والرعایة 
االجتماعیة والعدالة االجتماعیة فإن ذلك یؤدي إلى تعزیز الثقة بین األفراد وبین الدولة 

االنتماء الوطني لدى أفراد المجتمع تجاه بكامل مؤسساتھا، وكذلك یؤدي إلى تعمیق 
  .الدولة ومؤسساتھا

وعلى مستوى األفراد یؤدي وجود الرعایة والتكافل االجتماعي والعدالة 
االجتماعیة إلى شیوع األلفة والمودة بین أفراد المجتمع، وكذلك یؤدي إلى تماسك 

أو جماعة أو فكر المجتمع، وترابط أفراده بحیث یكون عصیاً على االختراق من فرد 
  .یستغل أصحابھ تفكك المجتمع وضعف الروابط بین أفراده

كما أن المجتمع الذي یسود فیھ العدل االجتماعي والتكافل بین أفراده یسود فیھ 
  .االستقرار والھدوء وال توجد فیھ قالقل أو اضطرابات

لمودة بین والمجتمع الذي یتوفر فیھ ما سبق من االنتماء الوطني وشیوع األلفة وا
أفراده، ویتمیز باالستقرار بكل صوره ھو المجتمع الذي یصلح ألن یكون منبتاً خصباً 
للتنمیة بكل صورھا حاضرھا ومستقبلھا، كما أنھ ُیكون البیئة المشجعة لالستثمار 
الداخلي، والجاذبة لالستثمار الخارجي، ویخلق روح الطموح في أفراد المجتمع، ویجعل 

میعاً على ھدف واحد، ویولد في أنفسھم القدرة على التغلب على كل أبناء المجتمع ج
  .الصعوبات، ولو أرادوا نقل الجبال لفعلوا

والناظر في الدول وتاریخھا یدرك بعین بصره یرى أن المجتمعات التي یتوفر 
لھا ما سبق تستطیع أن تتجاوز كل معضلة، وأن توجد لنفسھا مكاناً ومكانة في جمیع 

اصة مجال التنمیة المستدامة، والیابان خیر مثال على ذلك، فقد خرجت من المیادین خ
الحرب العالمیة الثانیة مھزومة مدمرة بعد قذفھا بالقنبلة الذریة في منتصف القرن 

                                      
-https://www.darدار اإلفتاء المصریة  –التكافل االجتماعي في اإلسالم : انظر)    ١(   

alifta.org/ar/Viewstatement.aspx?sec=new&ID=4143&%D8%A7%
D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84_%D8%A7
%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B
9%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8

%B3%D9%84%D8%A7%D9%85.  
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العشرین، واستطاعت في أقل من خمسین سنة أن تكتب اسمھا على قائمة الدول 
لى الساحة الدولیة، وذلك لما استطاعت أن الصناعیة في العالم، وأن توجد لنفسھا مكاناً ع

تحقق التنمیة االجتماعیة التي تمثلت في التحام المجتمع كلھ على قضیة وھدف واحد 
فاستطاعت أن تبني امبراطوریة اقتصادیة من أكبر اإلمبراطوریات في العالم في فترة 

  . )١(وجیزة

تماعیة من مقاصد إذا ثبت أن مفردات ومكونات التنمیة االج :وأخیراً       
وإن سمیت بمسمى - الشارع تكون التنمیة االجتماعیة بالجملة من المقصودات الشرعیة 

ثبت أن التنمیة المستدامة مقصد من مقاصد  -غیر متعارف علیھ في علم المقاصد
  وهللا أعلم                  .    الشریعة

  

  

                                      
 -١٢٦سلمان بونعمان ص  –دراسة في أسس النموذج النھضوي  –التجربة الیابانیة : انظر)    ١(   

لتنمیة م، أبعاد ا٢٠١٢سنة  –لبنان . بیروت –األولي . ط –مركز نماء للبحوث والدراسات 
  د فطیمة سنقاق -المستدامة في المنظور اإلسالمي

https://www.alukah.net/culture/0/126508/. 
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  املبحث السادس

ألجيال القادمة وعالقته بتحقيق مقصد التنمية االقتصادية ورعاية حق ا

  .التنمية املستدامة

التنمیة االقتصادیة ھي محور التنمیة المستدامة؛ وذلك ألن مقصود التنمیة أساساً 
ھي توفیر الراحة والوفرة ألبناء المجتمع، وتعتبر التنمیة االقتصادیة من مقاصد الشرع؛ 

ألموال بما یحقق مصالحھم وسد إذ حث الشارع المكلفین على العمل والكسب واستثمار ا
   :حاجاتھم، لذا سوف یدور الحدیث في ھذا المبحث في المطالب اآلتیة

   .وأھمیتھا االقتصادیة بالتنمیة المقصود :األول المطلب
  .شرعي مقصد االقتصادیة التنمیة :يالثان المطلب
  .شرعي مقصد القادمة األجیال حق رعایة: الثالث المطلب

  

  اطب اول

  .ود  اد وأا 

  تعریف التنمیة االقتصادیة: أوالً 
  :ھناك تعریفات متعددة للتنمیة االقتصادیة

 من لالستفادة االقتصادّیة؛ قدرتھا زیادة إلى المجتمعات سعي :األول       
 قتصاديّ اال التنّوع غیابَ  تعاني التي المناطق في وتحدیداً  بیئاتھا في الُمتاحة الّثروات

  .)١( عاّمةً  المحلّیة البیئة على سلباً  المؤّثر

 االقتصاد بمستوى االرتقاء خاللھا من یتم التي الُمنّظمة العملیة :الثاني       
 في الحاصل التطور االقتصادیة التنمیة وتعكس ،والمستویات األصعدة كافة على الوطني

  .)٢(النوعّي  أو يالكمِّ  الجانب على ذلك كان سواء ،االقتصادي القطاع

                                      
  مجد فرارجة  –مفھوم التنمیة االقتصادیة : انظر)    ١(

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%
D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8
%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
%D9%8A%DA9    

   سطور  -ما مفھوم التنمیة االقتصادیة؟ : انظر)  ٢(
https://sotor.com/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%

88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9   
%86%D9%85%D9%8A%D8%A97%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A
A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%9F/ 
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 ومستمرة وسریعة تراكمیة زیادة الحقیقي الدخل زیادة فیھا یتم عملیة :الثالث
 توفیر مع السكان نمو معدل من أكبر الزیادة ھذه تكون بحیث ؛الزمن من ممتدة فترة عبر

 على والحفاظ التلوث من المتجددة الموارد وحمایة واالجتماعیة االنتاجیة الخدمات

  .)١( النضوب من متجددة یرغال الموارد

 مجتمع یتخذھا التي السیاسات مجموع :والتعریف الجامع للتنمیة االقتصادیة ھي
 لضمان الذاتیة، قواه إلى استناًدا االقتصادي النُّمو معدالت زیادة إلى وتؤدي معین،

 من نممك قدر أكبر وتحقیق المجتمع، أفراد حاجیات لتلبیة واتِّزانھ النُّمو ھذا تواصل

  .)٢( االجتماعیة العدالة

وكلھا تعریفات تدور في فلك واحد، وھو الزیادة في معدل اإلنتاج بما یزید على 
  .النمو السكاني، بما یضمن حیاة كریمة ألفراد المجتمع

  االقتصادیة التنمیة أھمیة: ثانیاً 
 قتصاداال تنمیة إلى الحاجة تتنامى خالل من االقتصادیة التنمیة أھمیة تكمن      

 عن فضًال  السكان، أعداد في زیادات وحدوث ،الموارد قلة بسبب الدول في الوطني
 التنمیة أھمیة فإنھ وعلیھ االقتصادي، القطاع ضعف إلى تؤدي التي بعض وجود

  :یأتي فیما تكمن االقتصادیة
  .المواطنین معیشة وبالتالي تحسین الحقیقي الدخل زیادة -١
  ینللمواطن عمل فرص توفیر -٢
في جمیع مناحي  المواطنین حاجات عإلشبا والخدمات المطلوبة السلع توفیر -٣

  .الحیاة
  .المجتمع طبقات بین واالقتصادیة االجتماعیة الفوارق تقلیل -٤

  .)٣( للدولة القومي األمن تحقیق -٥

                                      
  موقع معرفة –التنمیة االقتصادیة : انظر)    ١(

https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%

8A%D8%A9             
  موقع األلوكة  - جالل خشیب -مفھوم التنمیة االقتصادیة : انظر)    ٢(

 https://www.alukah.net/culture/0/78320/ 
 موقع معرفة  –التنمیة االقتصادیة : انظر)    ٣(

https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9
_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%
D8%A9            
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ب اطا  

ر د دا ا.  

أھمیتھا یدرك بأدنى تأمل أنھا مقصد من الناظر إلى مفھوم التنمیة االقتصادیة و
مقاصد الشارع الضروریة والذي یعبر عنھ األصولیون بمقصد حفظ المال؛ وذلك ألن 

كسب المال، والتوظیف األمثل لھ، وھذان - : التنمیة االقتصادیة مدارھا على أمرین
  .المیةاألمران یجمعھا مقصد حفظ المال، وھو أحد المقاصد الضروریة في الشریعة اإلس
عصب  أما عن كسب المال وتحصیلھ فمطلوب شرعي مقرر؛ وذلك ألن المال

ألمم بدونھ، فكم من قیام لبل ال وأساس التنمیة االقتصادیة بل ھو أساس كل تنمیة، الحیاة 
  .دولة بادت لفقرھا وعجزھا

، في قیام الحیاة جعلھ الشارع من ضروریاتھ الخمساألثر ولما كان المال لھ ھذا 
فَِإَذا ُقِضَيِت الصََّالُة :بكسبھ وحث على ذلك، فقال بعد االنتھاء من صالة الجمعة وأمر

والمراد  .]الجمعة:  ١٠[ فَانـَْتِشُروا ِيف اْألَْرِض َوابـْتَـُغوا ِمْن َفْضِل اللَِّه َواذُْكُروا اللََّه َكِثريًا َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحوَن 

، وھو من باب )١( لوجوبلھذه اآلیة  ر الوارد في، واألمباالنتشار واالبتغاء ھنا الكسب

ما ، لكن أقل )٢( خالف األصولیون في داللة األمر في ھذه اآلیة الحظر فیأتي األمر بعد

ھو أن السعي في األرض وتحصیل الرزق وكسب  یمكن أن یقال إن اآلیة دلت علیھ
  .شرعاً  المال مطلوب

يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ِمْن  :-سبحانھ–وكذلك یفھم وجوب كسب المال من قولھ 

على اعتبار أن اإلنفاق واجب، وھو ال یمكن تحققھ ؛ وذلك ]البقرة: ٢٦٧[ طَيَِّباِت َما َكَسْبُتمْ 

  . )٣( من باب أن مقدمة الواجب واجبةإال بالكسب؛ 

                                      
 - ط عبد الھادي حرصوني -سھیل زكار: ت - ٤٦الكسب لمحمد بن الحسن ا صـــ : انظر)    ١(

  .ھـ١٤٠٠سنة  -األولى.   ط - دمشق
د : ت –١/٢٥٦بي یعلى محمد بن الحسین بن خلف ابن الفراء العدة في أصول الفقھ أل: انظر)    ٢(

 - ھـ ١٤١٠سنة -الثانیة. ط–أحمد بن علي بن سیر المباركي، األستاذ في كلیة الشریعة بالریاض
 -١٤٠م، شرح تنقیح الفصول ألبي العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي صــ ١٩٩٠

  .م١٩٧٣ -ھـ١٣٩٣سنة  -األولى.   ط –المتحدة شركة الطباعة الفنیة. ط - طھ عبد الرؤوف: ت
  .٤٦الكسب لمحمد بن الحسن الشیباني صـــ : انظر)    ٣(
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بناء  إن مما حث علیھ الشارع طلب المال الحالل لیكون ركیزة فيف :وبالجملة
  .)١( والمجتمعيالمجتمع المسلم وحمایتھ مما یحیق بھ أخطار على المستویین الفردي 

وكذلك من مطلوبات الشرع التوظیف األمثل للمال، ووضع المال في موضعھ 
 واْ َكانُ  اْلُمَبذِّرِينَ  ِإنَّ  تـَْبِذيرًا تـَُبذِّرْ  َوالَ  :تعالى قالوإنفاقھ في مكانھ وتحریم التبذیر واإلسراف، 

 كلِّ  إلى إال یدعو ال، فالشیطان ]٢٧-٢٦: اإلسراء[ َكُفورًا لِرَبِّهِ  الشَّْيطَانُ  وََكانَ  الشََّياِطنيِ  ِإْخَوانَ 

 اإلسراف إلى دعاه عصاه فإذا واإلمساك، البخل إلى اإلنسان فیدعو ذمیمة، خصلة
 عن قولھ في ماك علیھ، ویمدح وأقسطھا األمور بأعدل یأمر إنما تعالى وهللا. والتبذیر

] ٦٧: الفرقان[ قـََواًما َذِلكَ  بـَْنيَ  وََكانَ  يـَْقتُـُروا وَملَْ  ُيْسرُِفوا ملَْ  أَنَفُقوا ِإَذا َوالَِّذينَ  : األبرار الرحمن عباد
)٢(.  

مقرراً أن صالح المال ) ٣("نعم المال الصالح للرجل الصالح :"   وقد جاء قولھ

  .ھ من حلھ وینفقھ في محلھیحتاج إلى الرجل الصالح الذي یكسب
تحریم كنزه؛ وكذلك من مقصود الشارع في حفظ المال استثماره وعدم ادخاره و

ألن كنز المال من األمور التي تعود على المال بالھالك المعنوي، فإن المال تقل قیمتھ 
اْلِفضََّة َوَال يـُْنِفُقونـََها ِيف َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب وَ  :یوما بعد یوم؛ لذا حرم الشارع كنز المال فقال

َها ِيف نَاِر َجَهنََّم فـَُتْكَوى ِ�َا ِجَباُهُهْم َوُجُنوبـُُهْم َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما   .َسِبيِل اللَِّه فـََبشِّْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ  يـَْوَم ُحيَْمى َعَليـْ

یخالف المقصد  أن كنز المال ا، كم]التوبة: ٣٥، ٣٤[َكنَـْزُمتْ ِألَنـُْفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكْنُتْم َتْكِنُزونَ 

یؤدى إلى تعطیل منفعتھ، وأنھ لو كنز كل صاحب مال مالھ فكیف و، وجوده األساس من

                                      
بحث  -٢٢ریاض منصور الخلیفي صـــ  -المقاصد الشرعیة وأثرھا في المعامالت المالیة: انظر)    ١(

  .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥سنة  – ١٧مجلد  -١عدد  -منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزیز
  موسوعة األخالق -آثار اإلسراف والتبذیر –الدرر السنیة )    ٢(

https://www.dorar.net/akhlaq/1675/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%
B1%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81%
D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B0%D9%8A%D8%
B1 

ب المال الصالح للمرء  - -أخرجھ البخاري في األدب المفرد من حدیث عمرو بن العاص )    ٣(
ب المفرد لإلمام محمد بن األد.  صحیح: وقال األلباني) ٢٩٩: (رقم –١١٢الصالح ص 

دار البشائر .   ط -محمد فؤاد عبد الباقي: ت-إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري 
ھــ، صحیح موارد الظمآن إلى زوائد ١٩٨٩ –١٤٠٩سنة  -الثالثة.   ط -بیروت –اإلسالمیة 

دار .   ط –) ٩١٠: (رقم – ٢/٤٩٩ابن حبان ألبي عبد الرحمن محمد ناصر الدین األلباني 
 - ھـ  ١٤٢٢سنة  -األولى .   ط -المملكة العربیة السعودیة -الریاض  - الصمیعي للنشر والتوزیع

 .م ٢٠٠٢
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یعیش الفقراء؟، خاصة وأن الحال أن هللا یرزق الناس بعضھم من بعض، كما قال رسول 

  .)١("دعوا الناس یرزق هللا بعضھم من بعض:"   هللا

أنھ  لئال؛ وحرمة كنزه واستثمارهأمر الشارع بالعمل في المال  وعلى ذلك        
  .)٢( قیمتھبنقص  معنویاً  زكاتھ أو تآكل المال مادیاً بإخراج یؤدي إلى

ومن خالل العرض السابق یمكن أن نستخلص وبكل جالء أن التنمیة         
مھ وتشریعاتھ لقیامھا االقتصادیة مقصد من مقاصد الشرع الضروریة التي جاءت أحكا

المعروفة شرعاً  -في الواقع، وحافظ علیھا وجوداً وعدماً؛ وذلك ألن القوة االقتصادیة 
لھا عالقتھا المباشرة بحفظ الدین الذي ھو آكد الضروریات  -ومقاصدیاً بحفظ المال

الخمس من جھة أن المال وسیلة إلقامة المساجد التي تقام فیھا الصلوات، والمؤسسات 
لعلمیة التي یدرس فیھا الشرع الحنیف، كما أن وسیلة اإلنفاق على یقیم الدین ویحفظھ ا

من جھتي الوجود والعدم، وكذلك القوة االقتصادیة لھا عالقتھا المباشرة بحفظ النفوس؛ 
ألن المال وسیلة توفیر الطعام والشراب والكساء والسكن والمستشفیات والدواء وغیر 

  .فس، وعالقتھا بحفظ العقل والنسل كذلك من نفس الجھةذلك من وسائل حفظ الن
وكذلك تعد القوة االقتصادیة ضرورة إنسانیة ال قیام للدول والحضارات          

بدونھا، والواقع المشاھد أوضح دلیل على ذلك، فإن الناظر إلى العالم من حولھ یرى أن 
استطاعت النمو والتقدم ) دیةالتنمیة االقتصا(الدول التي نجحت في الجانب االقتصادي 

في جمیع المجاالت السیاسیة واالجتماعیة والصحیة والتعلیمیة والعسكریة والبحث 
العلمي، بل واستطاعت أن توجد لھا مكانة وتأثیراً في القرار الدولي، فضال عن كون 
قراراتھا من رأسھا دون تبعیة ألحد كائناً من كان، والعكس بالعكس فإن البالد التي 
تخلفت في الجانب االقتصادي تبعھ التخلف والتدھور في جمیع المجاالت، وأحیاناً تتبعھا 
المجاعات التي تعصف بأرواح األالف بل بمئات األالف، والواقع شاھد غیر متھم، فثبت 
بما ال ُیماري فیھ عاقل أن التنمیة االقتصادیة مقصد شرعي وضرورة إنسانیة، وھي 

  .)٣( تدامة ومحورھا، فتكون التنمیة المستدامة كذلك مقصداً شرعیاً كذلك عماد التنمیة المس

                                      
ال یبع : " - -قال رسول هللا : ولفظھ عند مسلم. ھذا جزء من حدیث رواه البخاري ومسلم)    ١(

ري بحاشیة صحیح البخا: انظر".   حاضر لباد دعوا الناس یرزق هللا بعضھم من بعض 
/ ك البیـع/ ، وصحیح مسـلم بشرح النـووي٢/١٦ب ال یبیـع على بیـع أخـیھ / ك البیوع/ السندي

  . ١٠/١٦٥ب تحـریم بیع الحاضر للبادى
رسالة  – ٣٠٣اجتھادات اإلمام على بن أبي طالب الفقھیة دراسة أصولیة تطبیقیة صــ : انظر)    ٢(

 .ة والقانون بالقاھرةكلیة الشریع –دكتوراه في أصول الفقھ 
محمد عبد المنعم  –المتطلبات االقتصادیة لتحقیق المقاصد الشرعیة في اقتصاد إسالمي : انظر)    ٣(

  .األولى. ط –م ١٩٩١ھـ ١٤١١ -جامعة أم القرى -وما بعدھا  ٦٠ص  -غفر
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  اطب اث

ر د دل اق ا ر.  

إن أحد أھم أھداف التنمیة المستدامة ھي صناعة المستقبل الواعد          
حیث عرفت لألجیال المقبلة، فحفظ حقوق األجیال السابقة أحد مكونات التنمیة المستدامة؛ 

عملیة تنمیة شاملة لمكونات المجتمع أفراداً وجماعات وتطویر النشاط : سابقا بأنھا
االقتصادي واالجتماعي والبیئي بما یضمن حیاة كریمة لألحیاء ومستقبالً واعداً لألجیال 

  .القادمة
وكما أن رعایة وحفظ حقوق من یأتي من األجیال القادمة ھو أحد أھم         

التنمیة المستدامة فإنھ یعتبر أیضاً أحد المقاصد الشرعیة، فلم تكن رعایة مستھدفات 
الشریعة اإلسالمیة للمكلفین قاصرة على جیل دون آخر بل شملت جمیع األجیال ذلك أنھا 
الشریعة الخالدة، وھذا مما تمیزت بھ الشریعة اإلسالمیة؛ إذ من المقرر أن ھذه الشریعة 

لكل الشرائع الراعیة لحقوق الناس عبر كل األزمنة  ھي الخاتمة –حفظھا هللا  –
واألمكنة، فلم تأت ھذه الشریعة لرعایة جیل بعینھ بل لجمیع األجیال على اختالف 

َوَما أَْرَسْلَناَك   :األزمان، وھذا مقتضى عموم الشریعة اإلسالمیة لكل األزمان، قال تعالى

، فدلت اآلیة على عموم ھذه الرسالة للعالمین في كل ]اءاألنبی: ١٠٧[ ِإالَّ َرْمحًَة لِْلَعاَلِمنيَ 

  .)١(زمان حتى قیام الساعة

 فجاءت ھذه اآلیة مشتملة على وصف جامع لبعثة محمد: " )٢( قال ابن عاشور

 ومزیتھا على سائر الشرائع مزیة تناسب عمومھا ودوامھا، وذلك كونھا رحمة ،

  .  )٣(" للعالمین

َما   :یراً إلى حقوق األجیال المقبلة في قولھ عز وجلوقد جاء النص القرآني مش

َواْبِن السَِّبيِل َكْي َال َيُكوَن  أَفَاَء اللَُّه َعَلى َرُسولِِه ِمْن أَْهِل اْلُقَرى فَِللَِّه َولِلرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَىب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنيِ 

                                      
. ط -مشقد –دار الفكر . ط - ٢/١٦٢١د وھبة بن مصطفى الزحیلي  - التفسیر الوسیط : انظر)     ١(

  .ھـ١٤٢٢سنة  -األولى
محمد الطاھر بن عاشور، إمام المالكیة بتونس، وشیخ جامع الزیتونة، ولد ودرس وتوفى : ھو)     ٢(

مقاصد الشریعة " في تفسیر القرآن،  –التحریر والتنویر : بتونس لھ مصنفات كثیرة منھا
 –ك على معجم المؤلفین ، المستدر٦/١٧٤اإلعالم : انظر.  ھـ١٣٩٣توفى سنة " اإلسالمیة 

  .  م١٩٨٨ھـ ١٤٠٨سنة  –بیروت . مؤسسة الرسالة.   ط –٧٢٠عمر رضا كحالة ص 
لمحمد » تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید«التحریر والتنویر )     ٣(

التونسیة الدار : الناشر -١٧/١٦٥الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي 
  .ھـ١٩٨٤: سنة -تونس –للنشر 
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. ا آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه فَانـْتَـُهوا َواتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقابِ ُدولًَة بـَْنيَ اْألَْغِنَياِء ِمْنُكْم َومَ 

ْم يـَْبتَـُغوَن َفْضًال ِمَن اللَِّه َورِْضوَ 
ُصُروَن اللََّه َوَرُسولَُه انًا َويـَنْ لِْلُفَقرَاِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن أُْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوأَْمَواهلِِ

ميَاَن ِمْن قـَْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َوَال جيَُِدوَن ِيف ُصُدورِ . أُولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقونَ  اَر َواْإلِ ِهْم َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ

. ِ�ِْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ  َحاَجًة ِممَّا أُوُتوا َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكانَ 

ميَاِن َوَال َجتَْعْل ِيف قـُُلوبَِنا ِغال� لِلَِّذيَن  َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بـَْعِدِهْم يـَُقوُلونَ  ْخَوانَِنا الَِّذيَن َسبَـُقونَا بِاْإلِ رَبـََّنا اْغِفْر لََنا َوإلِِ

، فھذا النص الشریف في تقسیم الفيء وبیان ]الحشر: ١٠، ٩[ ا رَبـََّنا ِإنََّك َرُءوٌف َرِحيمٌ آَمُنو 

 )١( لیدل بداللة اإلشارة َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بـَْعِدِهمْ  : كیفیة تقسیمھ، ثم جاء قولھ عز وجل

  .على حق األجیال القادمة في أموال الفيء ورعایة حقوقھم في ھذا المال
وكذلك المدقق في النصوص النبویة الشریفة یدرك أن كثیراً منھا یدل على        

أال كلكم : "   رعایة األجیال المقبلة وحقوقھم، ولو بطریق اإلشارة، فمن ذلك قولھ
راع، وكلكم مسئول عن رعیتھ، فاألمیر الذي على الناس راع، وھو مسئول عن رعیتھ، 

ول عنھم، والمرأة راعیة على بیت بعلھا وولده، والرجل راع على أھل بیتھ، وھو مسئ
وھي مسئولة عنھم، والعبد راع على مال سیده وھو مسئول عنھ، أال فكلكم راع، وكلكم 

فاألمیر الذي على الناس راع، وھو مسئول عن : "  ، فقولھ)٢("مسئول عن رعیتھ

اد الرعیة ،كبارھم من ألفاظ العموم التي تطلق على جمیع أفر" الناس"  فقوله "  رعیتھ

وصغارھم، بالغھم وطفلھم، واإلمام مسؤول عن الجمیع، ومسؤولیتھ بالنسبة للكبار 
والبالغین واضحة في توفیر العیش الكریم، واألمن بكل صوره االقتصادي والسیاسي 

  .واالجتماعي، وغیر ذلك
تھ، ومسؤولیتھ تجاه األطفال واألجنة ھي نفس المسؤولیة؛ ألنھم من رعی       

وال یتأتى لھم ذلك إال عند البلوغ فكانت مسؤولیتھ توفیر ذلك لھم عند بلوغھم، وذلك ال 
یكون إال بوضع الخطط المستقبلیة لتوفیر ذلك، وھذا ما عرف حدیثاً بحقوق األجیال، 

  .فبي الحدیث السابق بداللة اإلشارة  وھذا ما دل علیھ قولھ

                                      
ھي داللة اللفظ على معنى غیر مقصود من سیاقھ ال أصالة وال تبعا، ولكنھ الزم : داللة اإلشارة)    ١(

: مع قولھ والوالدات یرضعن أوالدھن حولین كاملین: -تعالى–كداللة قولھ . للمعنى للمقصود
  ًوحملھ وفصالھ ثالثون شھرا شرح التلویح على : انظر.  مدة للحمل ستة أشھر على أن أقل

التوضیح لمتن التنقیح فى أصول الفقھ لإلمام سعد الدین مسعود بن عمر التفتازانى الشافعي 
: ضبطھ – ١/٣٢٤والتنقیح مع شرحھ لصدر الشریعة عبد هللا بن مسعود الحنفي المحبوبي 

  المكتبة التوفیقیة.   ط - خیري سعید 
وأطیعوا هللا وأطیعوا الرسول وأولي  :ب قولھ تعالى/ك األحكام/صحیح البخاري. لیھمتفق ع)   ٢(   

ب فضیلة اإلمام العادل وعقوبة / ك اإلمارة / ، صحیح مسلم )٧١٣٨: (رقم -األمر منكم 
  ) ١٨٢٩: (رقم - الجائر والحث على الرفق
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فتحت مر بن الخطاب رضي هللا عنھ عندما وھذا ما قرره الخلیفة الملھم ع       
م األرض بین الفاتحین  أالرأى  وغیرھا،العراق  : بل یجعلھا وقًفا قائًال لھم غنیمة،یقسِّ

مت وورثت عن اآلباء ما ھذا برأي وهللا . كیف بمن یأتي من المسلمین یجد األرض قد قسِّ
ْخرُِجوا ِمْن ِديَارِِهْم َوأَْمَواهلِِْم يـَْبتَـُغوَن َفْضًال ِمَن اللَِّه َورِْضَوانًا لِْلُفَقرَاِء اْلُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن أُ   :تعالى یقول

ميَاَن ِمْن قـَْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن َهاَجَر إِلَْيِهْم َوَال . َويـَْنُصُروَن اللََّه َوَرُسوَلُه أُولَِئَك ُهُم الصَّاِدُقونَ  اَر َواْإلِ  َوالَِّذيَن تـَبَـوَُّءوا الدَّ

ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأولَِئَك جيَُِدوَن ِيف ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِممَّا أُوتُوا َويـُْؤثُِروَن َعَلى أَنـُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِ�ِْم َخَصاَصٌة َوَمْن يُوَق 

وال یتصور بقاء شيء لمن یأتي بعدھم إذا قسمت ،  َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن بـَْعِدِهمْ . ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

  .)١(األرض على الغانمین 

         

العراق على أھلھا )٣( احتج عمر رضي هللا عنھ للمن بسواد: " )٢( یقول الدبوسي

إىل  للفقراء املهاجرين :على الصحابة رضي هللا عنھم منھم الزبیر ألزمھ بقول هللا تعالى

لم یكن لمن یجيء أما إني لو قسمتھا بینكم : فقال عمر،  والذين جاءوا من بعدهم: قوله

بعدكم نصیب في الفيء وهللا تعالى جعل لھم نصیبا فرجعوا إلى قولھ، وھذه اآلیات غایة 

                                      
: الناشر - ١/١٠٩اص الحنفي الفصول في األصول ألحمد بن علي أبو بكر الرازي الجص: انظر)    ١(

م، الفكر السامي في تاریخ الفقھ ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤الثانیة، : الطبعة -وزارة األوقاف الكویتیة
- ١/٢٩٤اإلسالمي لمحمد بن الحسن بن العربّي بن محمد الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي 

م، كشف األسرار ١٩٩٥ -ھـ١٤١٦ - األولى : الطبعة -لبنان- بیروت-دار الكتب العلمیة : الناشر
 - ٣/٦٧شرح أصول البزدوي لعبد العزیز بن أحمد بن محمد، عالء الدین البخاري الحنفي 

  .دار الكتاب اإلسالمي: الناشر
" دبوسیة " القاضي أبو زید عبید هللا بن عمر بن عیسى الدبوسى الحنفي، نسبتھ إلى مدینة : ھو)    ٢(

: الخالف، وأبرزه إلى الوجود، من مصنفاتھ بین سمرقند وبخارى، وھو أول من وضع علم
شذرات الذھب في أخبار من ذھب : ھـ     انظر٤٣٠تأسیس النظر، وتقویم األدلة توفى سنة 

.   دار الفكر بیروت ط.   ط – ٣/٢٤٥للمؤرخ الفقیھ أبى الفالح عبد الحي بن العماد الحنبلي 
 –دار الغد العربي .   ط –١٢/٦٤كثیر م، البدایة والنھایة للحافظ ا بن  ١٩٧٩سنة  –األولى 

  .م١٩٩١سنة  –األولى .   ط
إلى : خرجوا إلى سواد المدن، أي: المقصود بالسواد من البالد القرى المحیطة بالمدن، یقال)    ٣(

. سواد العراق، وھو اسم لما بین البصرة والكوفة وما حولھما من القرى والبساتین: قراھا ومنھ
  ..مصر. وزارة التربیة والتعلیم.   ط –٣٢٧ز صـ المعجم الوجی: انظر
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َفَما لَِمْن " :السوادلما طلبوا تقسیم أرض  عمر بن الخطابعن  لونق. )١( " في العموم

  .)٢( "َجاَء َبْعَدُكْم ِمَن اْلُمْسلِِمیَن؟ 

في ھذا الرأي عندما   الخطاب عمر بن  وقد وافق علي بن أبي طالب
 : رعن حارثة بن مضرب، عن عماستشاره في تقسیم السواد، وذلك فیا روى البیھقي 

فوجدوا الرجل المسلم  یحصوا،أنھ أراد أن یقسم أھل السواد بین المسلمین وأمر بھم أن " 
:  ليعفي ذلك فقال   فشاور أصحاب النبي، یعني العلوج الفالحین،یصیبھ ثالثة من 

فبعث عثمان بن حنیف فوضع علیھم ثمانیة وأربعین  ،دعھم یكونون مادة للمسلمین

  .)٣( "وأربعة وعشرین واثني عشر

فمن خالل ما سبق من نصوص شرعیة، وفھم واجتھاد الخلیفة الملھم         
وغیره    وموافقة كبار الصحابة على ذلك كعلي بن أبي طالب  عمر بن الخطاب

لصحابة ندرك أن رعایة حق األجیال المقبلة في الثروات مقصد شرعي، من أكابر ا
  .وعالقتھ الواضحة بمقصد الشارع في عمارة األرض

ولما ثبت أن رعایة األجیال المقبلة والحفاظ على حقوقھم مقصد شرعي بما     
الذي وافقھ علیھ كبار الصحابة   سبق من النصوص الشرعیة، وفعل عمر بن الخطاب

من خالل فھمھم العمیق لھذه النصوص الشریفة، وكان حفظ حقوق  -هللا عنھمرضي -
األجیال القادمة ورعایتھا ھي أحد مكونات التنمیة المستدامة بل ھي ألجلھا باألساس 
كانت التنمیة المستدامة؛ فینتج عن ذلك بما ال یختلف فیھ اثنان أن التنمیة المستدامة من 

  .مقاصد الشریعة اإلسالمیة
  

                                      
األموال البن زنجویھ ألبي أحمد حمید بن مخلد بن قتیبة بن عبد هللا الخرساني المعروف بابن )    ١(

مركز الملك : ط - بجامعة الملك سعود -شاكر ذیب فیاض األستاذ المساعد : ت- ١/١٩١زنجویھ 
  .م١٩٨٦ - ھـ  ١٤٠٦األولى، . ط-ودیةفیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة، السع

 -٩٧تقویم األدلة في أصول الفقھ ألبي زید عبد هللا بن عمر بن عیسى الّدبوسّي الحنفي ص )    ٢(
  م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١األولى، : الطبعة - دار الكتب العلمیة. ط-خلیل محیي الدین المیس: المحقق

  ).١٨٣٧٠: (رقم – ٩/٢٢٦السنن الكبرى )    ٣(
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  املبحث السابع

  .مقصد احملافظة على البيئة وعالقته بتحقيق التنمية املستدامة

 مجال في والتَّوجیھات التَّعالیم على ةمقصور تلیس األحكام الشرعیة       
ینّیة والتعالیم األحكام  شملت كل مناحي الحیاة، ومنھا المحافظة على البیئة، فقد بل ،الدِّ

 على الحفاظ المسلم لىفأوجب ع ،اإلنسانب بالبیئة المحیطة كبیًرا اھتماًما الشرع أولى
باالعتداء  وأ والھدر باإلسراف ، سواء أكانالفسادب بیئتھ وحمایتھا من أن تمد إلیھا ید

، ویعتبر المحافظة على البیئة أحد مقاصد الشارع، وقد تضافرت النصوص التَّلویثو
  :مطالب االتیةالشرعیة على ذلك، وسوف ینتظم ھذا المبحث في ال

  .  المقصود بالبیئة ومكوناتھا: األول المطلب
  .المحافظة على البیئة في الشریعة اإلسالمیة: ثانيال المطلب

  .المحافظة على البیئة مقصد شرعي ضروري: المطلب الثالث
  .عالقة المحافظة على البیئة بالتنمیة المستدامة :رابعال المطلب

  اطب اول

  وداوو  

  :تعریف البیئة: أوالً      
 بھا یقصد الفعل معاني وجمیع بوأ، الفعل من أصلھا اللغة في البیئة      

: والباءة رجع، أي الشيء إلى باء: فُیقال والنزول، والرجوع والتمّكن والحلول االستقرار
 فالبیئة، )١(المنزل  الباءة وأصل أھلھ، من یستمكن الرجل ألنّ  بذلك سّمي وقد النكاح؛

  .)٢( والمنزل الحال: ھي اللغة في

 التي والفیزیائّیة والكیمیائّیة، الحیوّیة، العناصر مجموعة :فھي اصطالحاً  أّما     

  .)٣( وبقائھا وجودھا على وتؤثِّر الحّیة الكائنات من بمجموعة أو الحي بالكائن تحیط

 والماء والھواء األرض من فیھا بما الطبیعیة الموارد: بأّنھا البعض وعّرفھا
 لصالح حمایتھا یتوّجب التي الطبیعیة للنظم الممثلة العینات وخاصةً  والنبات، والحیوان
  .والتخطیط اإلدارة خالل من األجیال

                                      
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ألبي نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي : انظر )  ١(   

.   ط -بیروت –دار العلم للمالیین .   ط –أحمد عبد الغفور عطار : تحقیق - ]بوأ: [مادة– ١/٣٧
  .م١٩٨٧ -  ھـ ١٤٠٧سنة  -الرابعة 

  .دار الدعوة.   ط –اللغة العربیة  مجمع -  ١/٧٥، المعجم الوسیط ١/٣٩لسان العرب : انظر)   ٢(   
  عبد الحمید شمس الدین –تعریف البیئة : انظر)   ٣(   

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9. 
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 باإلنسان یحیط شيءٍ  كلّ : بأّنھا المعاصر العلمي االصطالح في البیئة وعّرفت
 وشواطئھا ومساكنھا وأنھارھا ارعھاشو بكاملھا المدینة بذلك فیشمل الصحة، على ویؤثر

 اللباس، من ُیرتدى ما وكلّ  وطعاٍم، شرابٍ  من اإلنسان یتناولھ ما كلّ  تشمل كما وآبارھا،

  )١( ذلك وغیر والجویة الكیمیائیة العوامل إلى باإلضافة

تتكون البیئة من أشیاء ھي بمجموعھا تكون البیئة، وھي  :البیئةمكونات : ثانیا
  :اليعلى النحو الت
 وتأتي المخلوقات، لجمیع الطبیعیة البیئة وھي البیئة، مكونات من األرض :األول

، وقد جعلھا هللا ذلوالً اإلنسان حیاة في تدخل عّدةٍ  معادن من قشرتھا وتتكون عدیدٍة، بثمارٍ 
 َوإِلَْيهِ  رِْزِقهِ  ِمنْ  وَُكُلوا ِكِبَهاَمَنا  ِيف  فَاْمُشوا َذُلوًال  اْألَْرضَ  َلُكمُ  َجَعلَ  الَِّذي ُهوَ   :-تعالى -لإلنسان، قال

  .]١٥: الملك[  النُُّشورُ 

كل كائن  جسم منھ ویتشكل الحیاة، أساس تعدّ  التي المكونات من الماء :الثاني
 وجمیع آدم لبني حقاً  الماء -تعالى- هللا وجعل الماء، دون حضارة أو حیاة توجد وال ،حي

  ].٣٠: األنبیاء[  يـُْؤِمُنونَ  أََفَال  َحيٍّ  َشْيءٍ  ُكلَّ  اْلَماءِ  ِمنَ  اَوَجَعْلنَ   :، قال تعالىالمخلوقات

 بلفظ القرآن في الھواء وذكر الجمیع، یمتلكھا التي كوناتمال من الھواء :الثالث
  .باألرض تحیط التي الطبقات جمیع في المتحرك الھواء وھي والریاح ،الریح

 حیوانیةٍ  منتجاتٍ  من یكون قد الذي غذاءال مصدر یعدّ  الذي لمكّونا النبات :الرابع
  .عنھ االستغناء ألحدٍ  یمكن ال الذي لألكسجین األول المصدر ھو والنبات نباتیٍة، أو

 منافع وفیھا لإلنسان اً مسخر هللا ھجعلأحد مكونات البیئة، وقد  الحیوان :الخامس

   .)٢( عدیدةٌ 

  

  

  

                                      
  محمد مروان –المحافظة على البیئة في اإلسالم : انظر)   ١(   

https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%
D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9
%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%
A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85. 

  سامح عبد السالم محمد. د –مكونات البیئة : انظر)   ٢(   
   https://www.alukah.net/culture/0/59652/#ixzz6VpZDsLnV 
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ب اطا  

  .اظ  ا  ار ا

 وّجبوأ علیھا، والمحافظة البیئة حمایة على المسلم الكریم القرآن حثّ         
 نعم من فیھا وما األرض وأنّ  ومواردھا، وثرواتھا مكوناتھا على المحافظة المسلم على
، وھذا مقتضى منھا هللا لیزیده علیھا هللا شكر المسلم على یجب التي -تعالى-  هللا

َوِإْذ قاَل رَبَُّك لِْلَمالِئَكِة ِإينِّ جاِعٌل ِيف اْألَْرِض   :-تعالى–الوارد في قولھ  رضاأل فياالستخالف 

فیھ والقیام  -بالفتح-؛ إذ االستخالف معناه المحافظة على المستخلَف]البقرة : ٣٠[  َخِليَفةً 

 ، وما یحقق المصالح المقصودة-بكسر الراء–على رعایتھ على ما وفق مراد المستخلف 

  .)١(شرعاً، وأن المستخلف فیھ أمانة یجب المحافظة علیھ

بكل وسیلة،  البیئة على المحافظة على بالحثّ  النبویة السنة جاءت كذلكو      
 ِمن ما : "فقد حث الشرع على الغرس والزرع وھو من أھم ما یحافظ بھ على البیئة فقال

إن قامت الساعة، وفي : "، وقولھ )٢("َصَدَقةً  لھ منھ أُِكلَ  ما كانَ  إالَّ  َغْرساً  َیْغِرسُ  ُمْسلِمٍ 

من أعمر : " ، وقولھ)٣("ید أحدكم فسیلة، فإن استطاع أال تقوم حتى یغرسھا، فلیغرسھا

  .)٤( بھا أرضا لیست ألحد فھو أحق

عن السرف في استعمال الماء حتى في العبادات، فقد   ونھى رسول هللا      
أُ، َفَقالَ  َمرَّ   أَنَّ النَِّبيَّ روى  َرُف َیا َسْعُد؟ : " ِبَسْعٍد َوُھَو َیَتَوضَّ أَِفي : َقالَ " َما َھَذا السَّ

                                      
عضو مجمع الفقھ  –عبد الستار أبو غدة . د -البیئة والحفاظ علیھا من منظور إسالمي : انظر)   ١(    

دولة اإلمارات العربیة  –إمارة الشارقة  –ر اإلسالمي منظمة المؤتم –٥اإلسالمي الدولي ص 
مجلة إسالمیة المعرفة  –فریدة زوزو  -المتحدة، مقصد حفظ البیئة وأثره في عملیة االستخالف

م، طرق المحافظة على البیئة ٢٠٠٧ -ه١٤٢٨سنة  - ٤٨العدد  –السنة الثانیة عشرة  -٨٥ص 
   رانیا سنجق –اإلسالمفي 

https://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84
%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D
9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%
A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84
%D8%A7%D9%85  .  

: حدیث رقم –، صحیح مسلم )٢٣٢٠: (حدیث رقم –صحیح البخاري . رواه البخاري ومسلم)    ٢(    
)١٥٥٣.(  

  ). ١٢٩٢٥: (رقم –مسند مالك بن أنس  –مام أحمد رواه اإل)    ٣(    
: رقم - ب من أحیا أرضا مواتا/ ك الحرث والمزارعة، / صحیح البخاري. رواه البخاري)    ٤(    

٢٣٣٦.  
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وقد عد الفقھاء الزیادة على  ،)١("َنَعْم، َوإِْن ُكْنَت َعلَى َنْھٍر َجاٍر : " َقالَ  َسَرٌف؟اْلُوُضوِء 

لماء الراكد، عن البول في ا  ، وكذلك نھى رسول هللا )٢( الثالث في الوضوء مكروھاً 

اِئِم الَِّذي الَ َیْجِري، ُثمَّ َیْغَتِسُل ِفیھِ : " فقال   .)٣(" الَ َیُبولَنَّ أََحُدُكْم ِفي الَماِء الدَّ

ُیِمیُط :" وكذلك جعل الشارع إماطة األذى عن الطریق صدقة في قولھ        

ِریِق َصَدَقةٌ  اْإلِیَماُن بِْضٌع َوِستُّوَن، أَْو :" ، بل ومن شعب اإلیمان فقال)٤("األََذى َعِن الطَّ

ِریِق، َواْلحَ  ُ، َوأَْدَناَھا إَِماَطُة اْألََذى َعِن الطَّ َیاُء ِبْضٌع َوَسْبُعوَن، ُشْعَبًة، أَْفَضلَُھا َال إِلََھ إِالَّ هللاَّ

 عن الشرع نھى ، كما)٦( ، وذلك للحث على المحافظة على البیئة)٥(" ُشْعَبٌة ِمَن اْإلِیَمانِ 

  .)٧( ضرار وال ضرر ال قاعدة إلى استناداً  الھواء، بتلویث لتسّببا

                                      
 –، سنن ابن ماجھ )٧٠٦٥: (حدیث رقم - مسند اإلمام أحمد. رواه اإلمام أحمد وابن ماجة)    ١(    

  ).٤٢٥: (حدیث رقم
 - عبد العظیم الّدیب/ د. أ: ت -١/٧٣نھایة المطلب في درایة المذھب إلمام الحرمین : نظرا)   ٢(    

م، التھذیب في فقھ اإلمام الشافعي ألبي ٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨سنة  - األولى.   ط -دار المنھاج. ط
عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد : ت- ١/٢٧٥محمد الحسین بن مسعود البغوي الشافعي 

م، مطالب أولي النھى  ١٩٩٧ - ھـ  ١٤١٨سنة  -األولى.   ط -الكتب العلمیةدار .   ط -معوض
.   ط - المكتب اإلسالمي.   ط -١/٩٧في شرح غایة المنتھى لمصطفى بن سعد السیوطي الحنبلي 

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥سنة  -الثانیة
صحیح مسلم ، )٢٣٩: (حدیث رقم –صحیح البخاري . رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري)    ٣(   

  ).٢٨٢: (حدیث رقم –
  .٣/١٣٣صحیح البخاري )    ٤(   
، )٥٩٨: (حدیث رقم –األدب المفرد . رواه البخاري في األدب المفرد ومسلم في صحیحھ)   ٥(   

  ).٣٥: (حدیث رقم –صحیح مسلم 
  محمد مروان –المحافظة على البیئة في اإلسالم : انظر)   ٦(   

https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%
D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9
%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%
A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85. 

  طالل مشعل –وسائل المحافظة على البیئة في اإلسالم ومحاربة التلوث : انظر)  ٧(
https://mawdoo3.com/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D
8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9
%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%
A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D9%85%D8%AD
%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%
D9%84%D9%88%D8%AB 
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 وفق بالبیئة اإلنسان ضبطت عالقة اإلسالمّیة الشریعةإن  :وجملة القول       
 في االستخالف بمھمة القیام في لمساعدتھ لإلنسان الكون في ما تسخیر :األول :مفھومین
 لدى األمانات من فالبیئة ومنافعھا، البیئة موارد استثمار في االعتدال :والثاني .األرض
 وفي الناس، لكلّ  العاّمة الملكّیات من فھي ورعایتھا؛ صیانتھا علیھ یجب التي اإلنسان

 القائمة واألمور الموازین واستقامة واستمراره الكون لبقاء ضمانٌ  البیئة على المحافظة
 تعالى هللا بعبادة المتمّثلة بھ، وطةالمن بالمھمات القیام من اإلنسان یتمّكن وبذلك علیھا،
 تتحقّق التي األرض في والخالفة واألفعال، األقوال من تعالى هللا یحّبھ ما بكلّ  بالقیام
 واإلصالح والتأثیر والتشجیر بالغرس تتمّ  التي األرض وعمارة الحقّ  وإقامة العدل بنشر
  )١(الفساد ومنع

  اطب اث

  .ر رورياظ  ا د  

تقرر شرعاً أن عمارة األرض مقصد شرعي، وأن هللا تعالى خلق اإلنسان لیعمر 
ُهَو أَْنَشَأُكْم ِمَن اْألَْرِض َواْستَـْعَمرَُكْم ِفيَها فَاْستَـْغِفُروُه  : -تعالى –ھذه األرض ولیعبد هللا تعالى، قال

، ومن المقرر عقالً أن المحافظة على البیئة جزء ]٦١: ودھ[ ُمثَّ تُوبُوا إِلَْيِه ِإنَّ َريبِّ َقرِيٌب جمُِيبٌ 

من عمارة األرض ال تقوم العمارة على الوجھ المطلوب إال بھ، ولما كانت عمارة 
األرض مقصداً شرعیاً كانت المحافظة على البیئة بالتبع مقصد شرعي من باب ما ال یتم 

  .)٢( الواجب إال بھ فھو واجب

یئة من أجلى صور جلب المنافع ودفع المضار كما أن المحافظة على الب

، وھو من المقاصد الشاملة التي )٣(والمفاسد، وھو من أعظم مقاصد الشریعة المقررة 

  .)٤( تشمل غیرھا من المقاصد، وقد تضافرت األدلة على ذلك

                                      
  .المصدر السابق: انظر)      ١(
  طالل مشعل  –وسائل المحافظة على البیئة في اإلسالم ومحاربة التلوث : انظر)      ٢(

https://mawdoo3.com/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8
%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%
8A%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5
%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D9%85%D8%AD%D
8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%
84%D9%88%D8%AB 

دار .   ط -٣٨٩عیة لمحمد سعد ص مقاصد الشریعة اإلسالمیة وعالقتھا باألدلة الشر: انظر)    ٣(
  .م١٩٩٨ھـ ١٤١٨سنة  –األولى .   ط -الھجرة للتوزیع والنشر

  .٣٩١المرجع السابق ص : انظر)    ٤(



  التنمیة المستدامة من مقاصد الشریعة اإلسالمیة
  

- ٣٤٣٦ - 

 

والشریعة كلھا مصالح إما تدرأ مفاسد أو تجلب : " قال العز بن عبدالسالم
؛ فتأمل وصیتھ بعد ]١٠٤: البقرة[ "یا أیھا الذین آمنوا": هللا یقولمصالح، فإذا سمعت 

بین الحث والزجر،  ندائھ، فال تجد إال خیرا یحثك علیھ أو شرا یزجرك عنھ، أو جمعاً 
وقد أبان في كتابھ ما في بعض األحكام من المفاسد حثا على اجتناب المفاسد وما في 

  .)١( "المصالحبعض األحكام من المصالح حثا على إتیان 

ألن البیئة لھا  كما أن المحافظة على البیئة وسیلة ھامة من وسائل حفظ النفس؛
أثرھا الذي ال یخفى على صحة اإلنسان الذي یعیش فیھا، فإن سلمت من التلوث عاد ذلك 
على اإلنسان بالصحة والعافیة، والبیئة الملوثة تعود على من یعیش فیھا باألمراض 

التي تصل إلى حد الوباء، ومعلوم أن حفظ النفوس من أعظم مقاصد العامة المھلكة 

  .)٢( الشرع، والمحافظة على البیئة وسیلتھ، فیكون كذلك من جملة مقاصد الشرع

 التلوث أن -علمیاً - ثبت فقد ؛وكذلك یرتبط حفظ العقل بالمحافظة على البیئة
ببعض األمراض  اإلصابة في ریبك وقد المخ، خالیا على مباشرالو خطیرال هأثر لھالبیئي 

  .)٣( المؤثرة على العقل، وحفظ العقل من المقاصد الضروریة

جداً؛ وذلك أن  العالقة بین المحافظة على البیئة وحفظ النسل وثیقة :وأیضا
سالمة البیئة لھ مردوده على سالمة النسل، وعدم المحافظة على سالمة البیئة مؤثر على 

  .)٤( سالمة األجنة وصحة الناشئة

 كاألرض قیمة مالھ كلأن المال یطلق على  :أما عن عالقتھ بحفظ المال فبیانھ
 أن علینا یوجب البیئة حفظ، وكل ما یمكن أن ینتفع بھ، ووالنقد والشجر والحیوان والمتاع
 ونستنزفھا بالسفھ، نتلفھا فال موارده على نحافظ: وأنواعھ أجناسھ بكل المال على نحافظ

 للھالك فنتعرض صیانتھا، وال تنمیتھا نحسن وال معتبرة، حاجة وال ضرورة بال
  .األوان قبل فنضیعھا استخدامھا، في نسرف وال والضیاع،

                                      
قواعد األحكام في مصالح اآلنام لسلطان العلماء أبي محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السالم )    ١(

 -طھ عبد الرؤوف سعد: راجعھ وعلق علیھ - ١/١١بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي 
  .  م١٩٩١ -ھـ١٤١٤القاھرة،  -مكتبة الكلیات األزھریة : الناشر

عضو مجمع الفقھ  –عبد الستار أبو غدة . د -البیئة والحفاظ علیھا من منظور إسالمي : انظر)    ٢(
اإلمارات دولة  –إمارة الشارقة  –منظمة المؤتمر اإلسالمي  – ٥اإلسالمي الدولي ص 

  .العربیة المتحدة
  محمد جبر األلفي . أد –مقاصد الشریعة في المحافظة على البیئة : انظر)    ٣(

https://www.alukah.net/sharia/0/72810/#ixzz6VpBgThGr  .  
عضو مجمع الفقھ  –عبد الستار أبو غدة . د -یھا من منظور إسالمي البیئة والحفاظ عل: انظر)    ٤(

دولة اإلمارات  –إمارة الشارقة  –منظمة المؤتمر اإلسالمي  – ٥اإلسالمي الدولي ص 
  .العربیة المتحدة
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إن حمایة البیئة والمحافظة علیھا من أھم الوسائل المحققة لمقاصد  :وجملة القول
من  من ھذه الجھة تعتبر مقصداً  - حمایة البیئة -الشارع العام منھا والضروري، وھي 

مقاصد الشارع یجب رعایتھ وحفظھ من التلف والفساد؛ لئال یعود وقوع الفساد واالختالل 

، ولذلك عد بعض العلماء حفظ البیئة مقصداً )١( فیھا بالخلل في تحقیق المقاصد الشرعیة

  .  )٢(] سالمة البیئة[قائماً برأسھ وسموه 

 :ضحھ جلیاً في قولھ تعالىوسالمة البیئة والمحافظة علیھا من الفساد یجمعھ ویو
 َوال تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض بـَْعَد ِإْصالِحها ]وھو یشمل كل أنواع الفساد سواء ]األعراف: ٥٦ ،

أكان فساداً عقدیاً بالكفر والعصیان أم فساداً مادیاً بالتعدي على المجتمع ومكونات البیئة 

، فالنص )٣( شجار وغیر ذلكمن قتل النفس وتخریب الدور وتغویر األنھار وقطع األ

  .)٤( یشملھما معاً من غیر اقتصار على أحدھما

وقد تكرر النھي عن اإلفساد في األرض في القرآن الكریم وأعلن هللا تعالى أنھ ال 
یحب المفسدین وأنھ ال یحب الفساد، وھذا یشمل إفساد البیئة وتلویثھا والعدوان علیھا 

فھذا ضرب من كفران النعم المنذر بالنقم والمتوعد علیھ  واالنحراف بھا عما خلقھ هللا لھا
َفَصبَّ َعَلْيِهْم رَبَُّك َسْوَط  .اْلَفسادَ َفَأْكثـَُروا ِفيَها  .اْلِبالدِ  الَِّذيَن طََغْوا ِيف   :بالعذاب الشدید، قال تعالى

  ].الفجر: ١٤-١١[  ِإنَّ َربََّك لَِباْلِمْرصادِ  .َعذابٍ 

لبیئة یختلف من عصر إلى عصر، فمنھ ما یكون واإلفساد في مكونات ا
باإلتالف، ومنھ ما یكون بالتلویث، ومنھ ما یكون بالھدر وتفویت المنافع، وكلھا داخلة 

  .)٥( تحت الفساد الذي نھى عنھ الشارع

ویمكن أن نستنبط من تكرار الشارع النھي عن الفاسد في األرض في مواطن 
 أنلمطھرة والتغلیظ في األمر بل والعقوبة على فعلھ متعددة من القرآن الكریم والسنة ا

  .)٦( اإلسالمیة الشریعة مقاصد من ضروري مقصد الفساد من البیئة حفظ

                                      
  محمد جبر األلفي. أد –مقاصد الشریعة في المحافظة على البیئة : انظر)    ١(

 https://www.alukah.net/sharia/0/72810/#ixzz6VpBgThGr  .  
  .٣عبد الستار أبو غدة ص . د - البیئة والحفاظ علیھا من منظور إسالمي : انظر)    ٢(
: الناشر -٢/٢٤٣ فتح القدیر لإلمام محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني الیمني: انظر)    ٣(

  .ھـ١٤١٤سنة  -األولى: الطبعة -دمشق، بیروت -دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب 
  .١٣عبد الستار أبو غدة ص . د - البیئة والحفاظ علیھا من منظور إسالمي : انظر)    ٤(
ة ص مجلة إسالمیة المعرف –فریدة زوزو  -مقصد حفظ البیئة وأثره في عملیة االستخالف: انظر)    ٥(

٨٦.  
  .٦عبد الستار أبو غدة ص . د - البیئة والحفاظ علیھا من منظور إسالمي : انظر)    ٦(
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- ٣٤٣٨ - 

 

وإذا ثبت بما ال یدع مجاالً لشك أن المحافظة على البیئة مقصد شرعي، وھي 
  .كأحد أركان التنمیة المستدامة كان القول بأن األخیرة مقصد شرعي لیس محل شك كذل

راب اطا  

 داا  ا  ظا .  

یعتبر المحافظة على البیئة من أھم عناصر التنمیة المستدامة؛ إذ البیئة بمكوناتھا 
وثرواتھا ھي المنطلق األساس للتنمیة المستدامة؛ إذ العنصر األساس في التنمیة 

  .)١(یئة من غیر إفراط أو تفریط أو إفساد لھا المستدامة ھو االستغالل األمثل لموارد الب

كما أن المحافظة على البیئة من التلوث والفساد لھ أثره على صحة أبناء المجتمع 
وخلوه من األمراض المھلكة، واإلنسان محور التنمیة؛ فإذا سلم من األمراض وكان 

  .میع المجاالتسلیماً معافاً استطاع العمل واإلنتاج ومن ثم التنمیة والتقدم في ج
والواقع أن المجتمعات التي تسلم فیھا البیئة من التلوث والتعدي ھي البیئات 
الصالحة المؤھلة للتنمیة، بخالف المجتمعات التي لم تسلم فیھا البیئة فقد فشت األمراض 

  .)٢( بین أبنائھا، ولم یحرزوا تقدماً أو یحققوا تنمیة في أي مجال

ل وازدھارھا بمدى محافظتھا على البیئة، وسالمة وأصبح اآلن یعرف تقدم الدو
بیئتھا وأجوائھا من التلوث، وارتبط التطور الحضاري للدول بمستوى تطور استغاللھ 

  )٣( .للموارد البیئیة االستغالل الجید الذي ال یعود على البیئة بالضرر أو اإلفساد

ع البیئة من خالل ومن أجل ذلك كان من أھم مبادئ التنمیة المستدامة التعامل م
االحتیاط في استغاللھا ووضع التدابیر الالزمة في التعامل معھا لمنع أي تدھور قد یطرأ 
علیھا أو استدراك ذلك قبل وقوعھ، وكذلك مشاركة الجھات المعنیة بالبیئة في وضع 

  .)٤(الخطط االقتصادیة لتفادي ما یجر على البیئة تلوثاً أو ضرراً 

بین المحافظة على البیئة وبین التنمیة المستدامة وثیق وعلى ھذا فاالرتباط 
واضح ال یجادل فیھ مجادل أو محالً لبحث أو تقلیب نظر، وأیضا كون المحافظة على 
  .البیئة مقصد شرعي أمر ال نزاع فیھ، ومن ثم كون التنمیة المستدامة من مقاصد الشارع

  .وهللا تعالى أعلى وأعلم
    

                                      
. نعیمة یحیاوي و د. د -التنمیة المستدامة والمسؤولیة االجتماعیة من منظور إسالمي : انظر)   ١(

  .جامعة الحاج الخضر باتنة –كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة  – ٦فضیلة عاقلي ص 
  .٦التنمیة المستدامة والمسؤولیة االجتماعیة من منظور إسالمي ص : انظر)    ٢(
حسونة عبد : إعداد –رسالة دكتوراه  –الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة : انظر)    ٣(

تخصص  –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  –جامعة محمد خیضر بسكرة  – ١ص  –الغني 
  .عمالقانون األ

   ٢٤ص  –حسونة عبد الغني –الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة : انظر)    ٤(
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  الخاتمة

� الذي بنعمتھ تتم الصالحات، والصالة والسالم على أشرف األنبیاء  الحمد    
  :وسید المرسلین، وعلى آلھ وصحابتھ ومن استن بسنتھ إلى یوم الدین، أما بعد

  :ففي خاتمة ھذا البحث أذكر أھم النتائج التي توصلت إلیھا، وھي ما یلي
سیاسي والتنمیة االجتماعیة أن التنمیة المستدامة بمكوناتھا من االستقرار ال: أوالً 

واالقتصادیة وبناء اإلنسان والمحافظة علیھ، والمحافظة على البیئة ورعایة حقوق 
األجیال القادمة مقصد شرعي؛ وذلك ألنھ قد ثبت كون ھذه المكونات من مقاصد الشارع، 

  .فتكون التنمیة المستدامة جملة من مقاصد الشارع
لك أسباب الخلود والبقاء لصالحیتھا لكل زمان أن الشریعة اإلسالمیة تمت: ثانیا

ومكان ومواكبتھا لتغیر األفكار والمصطلحات وتطورھا على مرور األزمنة واختالف 
  .األحوال والثقافات

أن اإلنسان ھو وقود التنمیة المستدامة وأن المحافظة علیھ مقصد شرعي : ثالثا
  .یاً فكریاً وعقلیاً ضروري سواء أكان حفظاً حسیاً مادیاً أم حفظاً معنو

االستقرار السیاسي في المجتمع من أعظم المقاصد الشرعیة المؤثرة في : رابعا
حفظ الدین والدنیا ولھ عظیم األثر في التقدم االقتصادي وشیوع األمن واالستقرار في 

  .المجتمع، وأحد أھم ركائز التنمیة المستدامة
االجتماعیة تعتبر مقصداً شرعیاً التنمیة االجتماعیة بمقوماتھا وقیمھا : خامسا

  .ضروریاً للنھوض بالمجتمع ومكون أساس من مكونات التنمیة المستدامة
العدالة االجتماعیة من أعظم مقاصد الشرع وأساس التنمیة والتقدم : سادسا

  .الحضاري
التكافل االجتماعي ھو أسس الشریعة اإلسالمیة التي ورد الحث علیھ وھو : سابعا
  .وح المودة واالستقرار المجتمعيكذلك یخلق ر
أن الشریعة اإلسالمیة لم ترع فقط جیالً بل جاءت راعیة للبشریة على : ثامنا

  .مدار أجیالھا المتعاقبة وجعل الشارع ذلك من مھام ولي األمر
المحافظة على البیئة ومواردھا من النفاد واالضمحالل والتلوث من : تاسعاً 

  .تنمیة المستدامةمقاصد الشارع، ومن مكونات ال
أن الحمد � رب العالمین، وصلى هللا وسلم على : ھذا وهللا أعلم، وآخر دعوانا

  .نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ ومن اھتدى بھدیھ إلى یوم الدین
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  التوصیات

  -: بعد ھذه الدراسة یمكن أن نستخلص التوصیات اآلتیة
ا على المقررات الدراسیة اشتمال البرامج الدراسیة بجمیع مستویاتھ: أوالً 

  .المشتملة على مكونات التنمیة في الشریعة اإلسالمیة
  .سّن القوانین واألنظمة المالئمة المحققة لمقومات التنمیة المستدامة: ثانیاً 
تحفیز الباحثین على مثل ھذه الدراسات المبینة لمقاصد الشارع في كل : ثالثاً 

  .جدید مستحدث
لعلمیة والمراكز البحثیة فبي العلوم الشرعیة على مثل تركیز المجامع ا: رابعاً 

ھذه الدراسات والبحوث التي تبین العالقة بین مقاصد الشریعة ووسائلھا؛ لبیان أسرار 
  .ھذه الشریعة وما تمیزت بھ عن غیرھا من الشرائع

إنشاء قنوات إعالمیة متخصصة في نشر األفكار الصحیحة والقیم : خامساً 
  .الشرع الحنیفالسلیمة ومقاصد 
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 ثبت المصادر والمراجع

اإلبھاج لتقي الدین أبي الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن یحیي  -
سنة -بیروت-دار الكتب العلمیة . ط-السبكي وولده تاج الدین أبي نصر عبد الوھاب

 م ١٩٩٥ - ھـ ١٤١٦

مجلة  –عبد المجید النجار . د –اإلنسان  حفظ إنسانیة -أبعاد جدیدة لمقاصد الشریعة -
 .م٢٠١٦ھـ ١٤٣٧سنة  – ٣٢العدد  –اإلسالم الیوم 

دار . ط –مصطفى دیب البغا . د: تألیف -أثر األدلة المختلف فیھا في الفقھ اإلسالمي -
  .م ٢٠٠٧ھـ    ١٤٢٨سنة  –الرابعة . ط –القلم 

 - العزیز بن فوزان الفوزان عبد . أثر العلم الشرعي في مواجھة العنف والعدوان د -
  . جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة

رسالة دكتوراه  –اجتھادات اإلمام على بن أبي طالب الفقھیة دراسة أصولیة تطبیقیة -
 .كلیة الشریعة والقانون بالقاھرة –في أصول الفقھ 

بغدادي األحكام السلطانیة ألبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري ال -
 . القاھرة –دار الحدیث .  ط -الماوردي 

محمد : ت-األدب المفرد لإلمام محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري  -
 –١٤٠٩سنة  -الثالثة. ط -بیروت –دار البشائر اإلسالمیة . ط -فؤاد عبد الباقي

 .ھــ١٩٨٩

لي بن محمد بن عبد هللا إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم األصول لمحمد بن ع -
.  ط –دار الكتاب العربي . ط -الشیخ أحمد عزو عنایة، دمشق : المحقق -الشوكاني 

 . م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩سنة  –األولى 

أسماء بنت عبد العزیز ص . د –أسباب اإلرھاب والعنف والتطرف دراسة تحلیلیة  -
  .كلیة البنات بالریاض –٣

المؤتمر الوطني  –متعب بن شدید بن محمد ھماشاستراتیجیة تعزیز األمن الفكري ل -
كرسي األمیر نایف بن عبد العزیز ) المفاھیم والتحدیات(األول لألمن الفكري 

  .لدراسات األمن الفكري بجامعة الملك سعود

الشیخ زكریا : وضع حواشیھ - األشباه والنظائر على مذھب أبي حنیفة البن نجیم  -
 - ھـ  ١٤١٩األولى، . ط -لبنان  –بیروت دار الكتب العلمیة، . ط -عمیرات
 .م١٩٩٩
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أبو : ت –أصول السرخسي لإلمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبى سھل السرخسي  -
 م١٩٩٣سنة  -ھـ ١٤١٤األولى سنة . ط –ط دار الكتب العلمیة  –الوفاء األفغاني 

للطباعة  دار السالم. ط - شعبان محمد إسماعیل : أصول الفقھ تاریخھ ورجالھ للدكتور -
 .م١٩٩٨ھـ ١٤٢٣سنة  –الثانیة . ط –والمكتبة المكیة 

دار الكـتاب : الناشـر –أ د شعبان محمد إسماعیل : أصول الفقھ المیسر تألیف -
  . م١٩٩٤ھـ ١٤١٥سنة  –األولى. الجامعي ط

 .م١٩٩٢سنة  –ط دار الفكر  –األعالم لخیر الدین الزركلي -

عضو ھیئة كبار  –جبریل محمد البصیلي . د –األمن الفكري المفھوم والمرتكزات -
 .جامعة الملك خالد. ط -العلماء بالمملكة العربیة السعودیة

األموال البن زنجویھ أبو أحمد حمید بن مخلد بن قتیبة بن عبد هللا الخرساني  -
شاكر ذیب فیاض : تحقیق الدكتور- )ھـ٢٥١: المتوفى(المعروف بابن زنجویھ 

مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات : ط - ة الملك سعودبجامع -األستاذ المساعد 
  .م١٩٨٦ -ھـ  ١٤٠٦األولى، : الطبعة-اإلسالمیة، السعودیة

: تحقیق -القاموس المحیط لمجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى: انظر -
. ط -محمد نعیم العرقُسوسي: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف

 -ھـ ١٤٢٦الثامنة، . ط - لبنان –رسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت مؤسسة ال
 .م٢٠٠٥

البحر المحیط في أصول الفقھ ألبي عبد هللا بدر الدین محمد بن عبد هللا بن بھادر  -
  .م١٩٩٤ -ھـ١٤١٤سنة  - األولى. ط –دار الكتبي. ط -الزركشي

سنة  -األولى. ط - العربي دار إحیاء التراث . ط -البدایة والنھایة البن كثیر  -
 . م١٩٨٨ -ھـ١٤٠٨

البرھان في أصول الفقھ إلمام الحرمین أبى المعالى عبد الملك بن عبد هللا بن یوسف  -
الثانیة سنة . ط –دار الوفاء للطباعة والنشر. ط -عبد العظیم الدیب: ت -الجویني
  م ١٩٩٧سنة  - ھـ ١٤١٨

وما  ١٦٣فاطمة الزھراء وغالنت ص  -البعد المقاصدي لمبدأ التكافل في اإلسالم -
  .الجزائر -جامعة الحاج لخضر باتنة –رسالة دكتوراه  -بعدھا

عضو مجمع  –عبد الستار أبو غدة . د -البیئة والحفاظ علیھا من منظور إسالمي  -
دولة  –إمارة الشارقة  –منظمة المؤتمر اإلسالمي  -الفقھ اإلسالمي الدولي 
 .اإلمارات العربیة المتحدة
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عضو مجمع  –عبد الستار أبو غدة . د -البیئة والحفاظ علیھا من منظور إسالمي  -
دولة اإلمارات  –إمارة الشارقة  –منظمة المؤتمر اإلسالمي  –الفقھ اإلسالمي الدول

  .العربیة المتحدة

تاج العروس من جواھر القاموس لمحّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو  -
بیديالفیض، الملّقب بم  .دار الھدایة. ط -رتضى، الزَّ

كلیة الحقوق  –كریمة بقدي  –التأصیل النظري لمفھوم الفساد واالستقرار السیاسي -
  .الجمھوریة الجزائریة –تلمسان . جامعة أبو بكر بلقاید –والعلوم السیاسیة 

مركز  - سلمان بو نعمان –دراسة في أسس النموذج النھضوي  –التجربة الیابانیة  -
  .م٢٠١٢سنة  –لبنان . بیروت –األولي . ط –للبحوث والدراسات  نماء

التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ لعالء الدین علي بن سلیمان المرداوي الحنبلي  -
. السعودیة –مكتبة الرشد . ط -عبد الرحمن الجبرین وآخرون . د: ت -٣/١١١٩

 .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١سنة  - األولى. ط -الریاض

تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب «تنویر التحریر وال -
: الناشر -لمحمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي » المجید

  .ھـ١٩٨٤: سنة -تونس –الدار التونسیة للنشر 

.  ط –التحریر والتنویر لمحمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاشور التونسي -
  .ھـ١٩٨٤سنة  -تونس –ر التونسیة للنشر الدا

. ط - دار الكتب العلمیة.ط -التعریفات الفقھیة لمحمد عمیم اإلحسان المجددي البركتي -
 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤سنة  -األولى

دار . ط - رمضان عبد الودود عبد التواب . أد - التعلیل بالمصلحة عند األصولیین -
 .الھدى

أسرار التأویل لناصر الدین أبي سعید عبد هللا بن تفسیر البیضاوي أنوار التنزیل و -
. ط. محمد عبد الرحمن المرعشلي: المحقق - عمر بن محمد الشیرازي البیضاوي

  ھـ١٤١٨ -األولى . ط. بیروت. دار إحیاء التراث العربي

تفسیر القرآن ألبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزي  -
یاسر بن إبراھیم وغنیم بن عباس بن : المحقق -حنفي ثم الشافعيالسمعاني التمیمي ال

 .م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨األولى، . ط. السعودیة –دار الوطن، الریاض : الناشر -غنیم
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لمحمد بن محمد بن محمود، أبو منصور ) تأویالت أھل السنة(تفسیر الماتریدي   -
. بیروت –لعلمیة دار الكتب ا: الناشر - . مجدي باسلوم. د: المحقق -الماتریدي

  .م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦األولى، . ط. لبنان

سنة . الثانیة. ط. دمشق –دار الفكر المعاصر . ط -د وھبة الزحیلي -التفسیر المنیر  -
  .ھـ١٤١٨

 - دمشق –دار الفكر : الناشر -د وھبة بن مصطفى الزحیلي -التفسیر الوسیط للزحیلي  -
  ..ھـ١٤٢٢سنة  -األولى: الطبعة

 -في أصول الفقھ ألبي زید عبد هللا بن عمر بن عیسى الّدبوسّي الحنفي تقویم األدلة -
األولى، : الطبعة - دار الكتب العلمیة: الناشر- خلیل محیي الدین المیس: المحقق
  م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١

جامعة أم  -محمد بن أحمد الصالح. د –التكافل االجتماعي في الشریعة اإلسالمیة  -
  .م١٩٩٣ ھـ١٤١٣ –الثانیة . ط -القرى 

جامعة اإلمام  -محمد بن أحمد الصالح. د –التكافل االجتماعي في الشریعة اإلسالمیة  -
  .م١٩٩٣ھـ ١٤١٣سنة  –الثانیة . ط –محمد بن سعود اإلسالمیة 

یاسمین  –مدحت أبو النصر . أد –مؤشراتھا  –أبعادھا  –التنمیة المستدامة مفھومھا  -
  .عربیة للتدریب والنشرالمجموعة ال: الناشر - ٨١مدحت محمد ص 

. نعیمة یحیاوي و د. د -التنمیة المستدامة والمسؤولیة االجتماعیة من منظور إسالمي  -
  .جامعة الحاج الخضر باتنة –كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة  –فضیلة عاقلي

التھذیب في فقھ اإلمام الشافعي ألبي محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء   -
دار الكتب . ط -عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض: ت-الشافعي البغوي
 .م ١٩٩٧ - ھـ  ١٤١٨سنة  -األولى. ط -العلمیة

مؤسسة الریان . ط –تیسیُر علم أصول الفقھ لعبد هللا بن یوسف الجدیع العنزي -
  .م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨األولى، . ط -لبنان –للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

حسونة : إعداد –رسالة دكتوراه  –انونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة الحمایة الق -
 –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  –جامعة محمد خیضر بسكرة  –عبد الغني

 .تخصص قانون األعمال

 .ط المكتبة األزھریة -٤عبد الفتاح الشیخ صـ / د . دراسات في أصول الفقھ أ -

ألبي عبد هللا الحسین بن علي بن طلحة الرجراجي  رفع النقاب عن تنقیح الشھاب -
ْماللي  د السراح، د. تحقیق د – ٦/٢٤السِّ عبد الرحمن بن عبد هللا . أَْحَمد بن محمَّ

  .م٢٠٠٤ھـ ١٤٢٥سنة  -مكتبة الرشد للنشر والتوزیع، الریاض. ط -الجبرین
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 - عبد القادر الفقي محمد. د-ركائز التنمیة المستدامة وحمایة البیئة في السنة النبویة  -
  . الندوة العلمیة الدولیة الثالثة للحدیث الشریف

 - روح البیان ألبي الفداء إسماعیل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الخلوتي  -
 .بیروت –دار الفكر : الناشر

روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل ألبي  -
عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، الشھیر بابن قدامة  محمد موفق الدین

-ھـ١٤٢٣سنة  -الثانیة . ط -مؤسسة الرّیان للطباعة والنشر والتوزیع. ط -المقدسي
 .م٢٠٠٢

السنن الكبرى ألحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو  -
دار الكتب : الناشر-محمد عبد القادر عطا :المحقق-)ھـ٤٥٨: المتوفى(بكر البیھقي 

 .م٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة-لبنات –العلمیة، بیروت 

 - شعیب األرنؤوط : المحقق -سنن ابن ماجھ ألبي عبد هللا محمد بن یزید القزویني  -
د كامل قره بللي  -عادل مرشد  دار الرسالة . ط -َعبد اللّطیف حرز هللا - محمَّ

 .م٢٠٠٩ - ھـ  ١٤٣٠سنة  -األولى. ط -العالمیة

سنن الترمذي ألبي عیسى محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي  -
سنة  -الثانیة. ط -مصر –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . ط -

  . م١٩٧٥ - ھـ ١٣٩٥

ماد شذرات الذھب فى أخبار من ذھب للمؤرخ الفقیھ أبى الفالح عبد الحي بن الع -
 .م ١٩٧٩سنة  –األولى . دار الفكر بیروت ط. ط –الحنبلي

شرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقھ لإلمام سعد الدین مسعود بن  -
عمر التفتازانى الشافعي والتنقیح مع شرحھ لصدر الشریعة عبد هللا بن مسعود 

المكتبة . ط -د خیري سعی: ضبطھ وخرج آیاتھ وأحادیثھ –الحنفي المحبوبى
  .التوفیقیة

شرح العضد على مختصر ابن الحاجب وعلیھ حاشیتا سعد الدین التفتازانى والسید  -
  .م ١٩٨٣ھـ  ١٤٠٣سنة  –مكتبة الكلیات األزھریة . ط –الشریف الجرجاني

شرح الكوكب المنیر المسمى بمختصر التحریر أو المختصر المبتكر شرح المختصر  -
: ت –محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار فى أصول الفقھ للشیخ 

 –معھد البحوث العلمیة وإحیاء التراث اإلسالمي. ط –محمد الزحیلي ونزیھ حماد 
  .ھـ١٤١٥الثانیة سنة . ط
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طھ عبد : ت - شرح تنقیح الفصول ألبي العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي  -
 .م١٩٧٣ -ھـ١٣٩٣سنة  -األولى. ط –المتحدةشركة الطباعة الفنیة . ط -الرؤوف

د : ت -شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم لنشوان بن سعید الحمیرى الیمني  -
. ط -د یوسف محمد عبد هللا -مطھر بن علي اإلریاني  -حسین بن عبد هللا العمري 

  م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠سنة  -األولى. ط –دار الفكر المعاصر 

- وصحاح العربیة ألبي نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي الصحاح تاج اللغة -
 - الرابعة . ط -بیروت –دار العلم للمالیین . ط –أحمد عبد الغفور عطار : تحقیق
  .م١٩٨٧ -   ھـ ١٤٠٧سنة 

 - محمد زھیر ناصر الناصر: ت-صحیح البخاري لإلمام محمد بن إسماعیل البخاري  -
 .ھـ١٤٢٢نة س- األولى .ط –دار طوق النجاة . ط

مكَتبة الَمعارف لِلَنْشِر .  ط -َصِحیُح التَّْرِغیب َوالتَّْرِھیب لمحمد ناصر الدین األلباني -
 -ھـ  ١٤٢١سنة  -األولى. ط -المملكة العربیة السعودیة -والتوزْیع، الریاض 

  .م٢٠٠٠

 . المكتب اإلسالمي. ط -صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ لأللباني -

 - دار إحیاء التراث العربي . ط -محمد فؤاد عبد الباقي: محققال - صحیح مسلم  -
  .بیروت

صحیح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ألبي عبد الرحمن محمد ناصر الدین  -
 -المملكة العربیة السعودیة -الریاض  -دار الصمیعي للنشر والتوزیع. ط –األلباني 

 .م ٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٢سنة  -األولى . ط

د أحمد : ت –صول الفقھ ألبي یعلى محمد بن الحسین بن خلف ابن الفراءالعدة في أ -
 -الثانیة. ط–بن علي بن سیر المباركي، األستاذ في كلیة الشریعة بالریاض

 .م١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠سنة

العدة في أصول الفقھ للقاضي أبي یعلى محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن  -
مباركي األستاذ المشارك في كلیة الشریعة د أحمد بن علي بن سیر ال: ت -الفراء

 -ھـ  ١٤١٠سنة  - الثانیة.ط. جامعة الملك محمد بن سعود اإلسالمیة -بالریاض
 .م١٩٩٠

غیاث األمم في التیاث الظلم إلمام الحرمین أبي المعالي عبد الملك بن عبد هللا بن  -
 -الثانیة . ط -نمكتبة إمام الحرمی. ط -عبد العظیم الدیب: المحقق -یوسف الجویني 

 .ھـ١٤٠١سنة 
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دار : الناشر -فتح القدیر لإلمام محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني الیمني  -
  .ھـ١٤١٤سنة  -األولى: الطبعة -دمشق، بیروت - ابن كثیر، دار الكلم الطیب 

ة المكتب: الناشر –الفتح المبین فى طبقات األصولیین للشیخ عبد هللا مصطفى المراغي  -
 .م١٩٩٩ھـ  ١٤١٩ط سنة  –األزھریة 

 –مكتبة الخانجي . ط –الفصل في الملل واألھواء والنحل البن حزم الظاھري  -
 .القاھرة

: الناشر - الفصول في األصول ألحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي -
 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤الثانیة، : الطبعة -وزارة األوقاف الكویتیة

دمشق الفقھ . دار الفكر. ط -وھبة مصطفى الزحیلي. أدلتھ دالفقھ اإلسالمي و -
  .اإلسالمي

الفكر السامي في تاریخ الفقھ اإلسالمي لمحمد بن الحسن بن العربّي بن محمد  -
 - لبنان-بیروت-دار الكتب العلمیة : الناشر-الحجوي الثعالبي الجعفري الفاسي

 .م١٩٩٥ -ھـ١٤١٦ -األولى : الطبعة

مصالح اآلنام لسلطان العلماء أبي محمد عز الدین عبد العزیز بن  قواعد األحكام في -
طھ عبد : راجعھ وعلق علیھ - عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي 

  .  م١٩٩١ -ھـ١٤١٤القاھرة،  -مكتبة الكلیات األزھریة : الناشر -الرؤوف سعد

دار . ط –محمد مصطفى الزحیلي. د -القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة -
  .م٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧سنة  -األولى. ط –دمشق  –الفكر 

سھیل زكار . د: المحقق -الكسب ألبي عبد هللا محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني -
  .ھـ١٤٠٠سنة  -األولى. ط -دمشق -عبد الھادي حرصوني: الناشر

ن محمد، عالء الدین كشف األسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزیز بن أحمد ب -
  .دار الكتاب اإلسالمي: الناشر - البخاري الحنفي 

لسان العرب لجمال الدین أبي الفضل محمد بن مكرم بن على ابن منظور األنصاري  -
  .ه١٤١٤ -الثالثة. ط –بیروت –دار صادر. ط -

محمد عبد  –المتطلبات االقتصادیة لتحقیق المقاصد الشرعیة في اقتصاد إسالمي  -
  .األولى. ط –م ١٩٩١ھـ ١٤١١ -جامعة أم القرى - عم غفرالمن

عادل : ت-المحصول في علم أصول الفقھ لإلمام فخر الدین محمد بن عمر الرازي -
. ط –صیدا . المكتبة العصریة. ط –أحمد عبد الموجود، وعلى محمد معوض

 م ١٩٩٩ھـ ١٤٢٠سنة  –الثانیة
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بن عمر بن الحسن بن الحسین التیمي  المحصول لإلمام فخر الدین أبي عبد هللا محمد  -
-الثالثة. ط -مؤسسة الرسالة: ط -الدكتور طھ جابر فیاض العلواني : ت -الرازي 

 .م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨سنة 

مختار الصحاح لزین الدین أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي  -
. ط -صیدا –یروت ب - المكتبة العصریة . ط -یوسف الشیخ محمد: المحقق -الرازي

  .   م١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠الخامسة، 

مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن  -
دار الكتاب . ط -محمد المعتصم با� البغدادي: ت-سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة

 .م١٩٩٦ - ھـ١٤١٦الثالثة . ط -بیروت –العربي

 –بیروت . مؤسسة الرسالة. ط –عمر رضا كحالة  –المؤلفین  المستدرك على معجم -
 .  م١٩٨٨ھـ ١٤٠٨سنة 

المستصفى من علم أصول الفقھ لإلمام أبي حامد محمد بن محمد محمد الغزالي -
دار الكتب . ط –محمد عبد السالم عبد الشافي : ت -المعروف بحجة اإلسالم 

  .م١٩٩٣ھـ ١٤١٣سنة –األولي . ط –بیروت  –العلمیة 

: المحقق -مسند اإلمام أحمد بن حنبل ألبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني  -
 -ھـ ١٤٢١سنة  -األولى. ط - مؤسسة الرسالة. ط -عادل مرشد،  -شعیب األرنؤوط 

  . م٢٠٠١

سنة –مكتبة لبنان .ط –المصباح المنیر ألحمد بن محمد بن على الفیومي المقرئ  -
 .م١٩٨٧

الكبیر أبى بكر عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني ومعھ كتاب الجامع المصنف للحافظ  -
حبیب الرحمن : ت -اإلمام عبد الرزاق الصنعاني : روایة -لإلمام معمر األزدي

  .م١٩٨٣ھـ ١٤٠٣سنة  –الثانیة . ط –توزیع المكتب اإلسالمي  –األعظمي 
لسیوطي مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى لمصطفى بن سعد بن عبده ا -

  .م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥سنة  -الثانیة. ط -المكتب اإلسالمي. ط -الحنبلي

 -المعجم األوسط ألبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الطبراني -
: الناشر -طارق بن عوض هللا بن محمد، عبد المحسن بن إبراھیم الحسیني: المحقق

  .القاھرة –دار الحرمین 

  .مصر. وزارة التربیة والتعلیم. ط –مجمع اللغة العربیة  -المعجم الوجیز  -

  .دار الدعوة. ط –مجمع اللغة العربیة  -المعجم الوسیط  -

  .دار الدعوة. ط –مجمع اللغة العربیة  -المعجم الوسیط  -



  
   عرابالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 

      

- ٣٤٤٩ - 

 

دار النفائس . ط –حامد صادق قنیبي  - معجم لغة الفقھاء لمحمد رواس قلعجي  -
  .م١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨سنة  -الثانیة  .ط -للطباعة والنشر والتوزیع

عبد السالم : ت - معجم مقاییس اللغة ألبي الحسین أحمد بن فارس القزویني الرازي   -
 .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩سنة  -دار الفكر. ط -ھارون

  .دار إحیاء التراث العربي: الناشر -عمر رضا كحالة : تألیف -معجم المؤلفین -

ماجد بن محمد علي  –ة في ضوء اإلسالم دراسة تأصیلی –مفھوم األمن الفكري  -
  .شبكة األلوكة -كلیة الشریعة  –جامعة اإلمام محمد بن سعود  -الھذیلي 

محمد عبد العاطي : المقاصد الشرعیة وأثرھا في الفقھ اإلسالمي لألستاذ الدكتور -
 .م٢٠٠٧ھـ  ١٤٢٨دار الحدیث سنة . ط -رحمھ هللا وأسكنھ فسیح جنانھ-محمد على

بحث  -ریاض منصور الخلیفي  -د الشرعیة وأثرھا في المعامالت المالیةالمقاص -
 - ھـ ١٤٢٥سنة  – ١٧مجلد  -١عدد  -منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزیز

  .م٢٠٠٤

دار . ط –دار سحنون . ط –مقاصد الشریعة اإلسالمیة لمحمد الطاھر بن عاشور  -
 .م ٢٠٠٦ھـ  ١٤٢٧سنة  -السالم للطباعة والنشر 

دار الھجرة . ط –محمد سعد. قاصد الشریعة اإلسالمیة وعالقتھا باألدلة الشرعیة دم -
 . م١٩٩٨ھــ ١٤١٨سنة  –األولى . ط –للنشر والتوزیع 

فاطمة عویض . مقاصد الشریعة في حفظ الصحة البدنیة في الفقھ اإلسالمي د -
  .١٤٢٨ -١٤٢٧سنة  –جامعة أم القرى  –الحربي

دار الصفوة . ط -تألیف ابن زغیبة عز الدین - اإلسالمیة  المقاصد العامة للشریعة -
 . م١٩٩٦ھـ ١٤١٧للطباعة والنشر والتوزیع سنة 

مجلة إسالمیة  –فریدة زوزو  -مقصد حفظ البیئة وأثره في عملیة االستخالف -
 .م٢٠٠٧ -ـھ١٤٢٨سنة  -٤٨العدد  –السنة الثانیة عشرة  -٨٥المعرفة ص 

حجاج ألبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف المنھاج شرح صحیح مسلم بن ال -
  .ھـ ١٣٩٢سنة  -الثانیة.ط -بیروت –دار إحیاء التراث العربي . ط - النووي 

: المحقق -الموافقات إلبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي  -
سنة  –األولى . ط -دار ابن عفان . ط -أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان 

 .م ١٩٩٧ -ـھ١٤١٧

موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم لمحمد بن علي ابن القاضي محمد حامد  -
رفیق . د: تقدیم وإشراف ومراجعة -بن محّمد صابر الفاروقي الحنفي التھانوي
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عبد هللا . د: نقل النص الفارسي إلى العربیة. علي دحروج. د: تحقیق. العجم
  .م١٩٩٦ - األولى . ط. بیروت –شرون مكتبة لبنان نا: الناشر. الخالدي

الموطأ لإلمام مالك بن أنس  -ب ما جاء في الطاعون/ك الجامع /موطأ اإلمام مالك  -
. ط -محمد مصطفى األعظمي: المحقق -بن مالك بن عامر األصبحي المدني

 –أبو ظبي  -مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان لألعمال الخیریة واإلنسانیة 
 .م ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٥سنة  - ولىاأل. ط -اإلمارات

نھایة المطلب في درایة المذھب إلمام الحرمین أبي المعالي عبد الملك بن عبد هللا   -
دار : الناشر - عبد العظیم محمود الّدیب/ د. أ: ت -بن یوسف بن محمد الجویني

  م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨سنة  -األولى. ط -المنھاج

بي محمد عبد الرحیم بن الحسن بن نھایة السول شرح منھاج الوصول لجمال الدین أ -
سنة  -األولى. ط –لبنان -بیروت-دار الكتب العلمیة . ط -علي اإلسنوي الشافعّي 

  . م١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠

: ت –الواضح في أصول الفقھ ألبى الوفاء على بن عقیل بن محمد بن عقیل الحنبلي -
 م١٩٩٩ھـ ١٤٢٠سنة  –األولى. ط –مؤسسة الرسالة . ط –عبد هللا التركي 

دار .  ط -الوجیز في أصول الفقھ اإلسالمي لألستاذ الدكتور محمد مصطفى الزحیلي -
 -ھـ  ١٤٢٧سنة  –الثانیة . ط –سوریا  –دمشق . الخیر للطباعة والنشر والتوزیع

  .م ٢٠٠٦

  :مواقع اإلنترنت

الشبكة العربیة للتمیز  –التنمیة المستدامة مفھوم تعریف وأبعاد ومكونات  -
 واالستدامة

 https://sustainability-excellence.com/ 
 ما المقصود بالتنمیة المستدامة براء الدویكات  -

 https://mawdoo3.com/. 
 مفھوم التنمیة المستدامة رزان صالح   -

https://mawdoo3.com/ 
الشبكة العربیة للتمیز  –التنمیة المستدامة مفھوم تعریف وأبعاد ومكونات  -

 واالستدامة
 https://sustainability-excellence.com/ 

الشبكة العربیة للتمیز  –٨٢التنمیة المستدامة مفھوم تعریف وأبعاد ومكونات ص  
 واالستدامة

 https://sustainability-excellence.com/. 

https://sustainability-excellence.com/
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://sustainability-excellence.com/
https://sustainability-excellence.com/
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  /https://mawdoo3.com -سناء الدویكات  –تعریف اإلنسانیة     -

ما ھي  /https://mawdoo3.com -سناء الدویكات –تعریف اإلنسانیة -
  /https://mawdoo3.comراغب ناصر  –اإلنسانیة 

  شبكة األلوكة  –كمال عبد المنعم محمد خلیل  –عمارة األرض واجب إنساني  -

 https://www.alukah.net/sharia/0/108349 / 

 محمد صادق إسماعیل. التجربة المالیزیة في التعلیم د -
 http://ketab4pdf.blogspot.com  .  

قسم العلوم السیاسیة -وفاء لطفي . الدروس المستفادة من التجربة المالیزیة أ -
  -٣ أكتوبر وباحثة دكتوراه جامعة القاھرة ص ٦جامعة 

http://moe.gov.eg/ccimd/pdf/Malaysian_experience.pdf 

 فھد عبد هللا الصالح –تحمل المسؤولیة  -

 https://www.alukah.net/sharia/0/121607/ 

  /https://mawdoo3.comمحمد مروان  –مقال عن المسؤولیة  -

  /https://mawdoo3.comسناء الدویكات  –أھمیة القانون في المجتمع  -

 محمد مروان –أھمیة اآلداب العامة في سلوك األفراد  -

 https://mawdoo3.com/ 

 مفھوم ونطاق التكافل االجتماعي عبد الرحمن بن معال اللویحق -

 http://cp.alukah.net/sharia/0/95507/ 

  /https://dorar.net/akhlaq/275الدرر السنیة  –أھمیة التعاون  -

 مراد الشوابكة  –الحكمة من استخالف آدم في األرض  -

https://mawdoo3.com/  .  

  /https://mawdoo3.comصابرین السعو  –الحكمة من خلق اإلنسان  -

 سن النفیسةعبدا لرحمن بن ح -الفحص الطبي قبل الزواج ومدى مشروعیتھ   -

 https://www.kutub-pdf.net/book/6504 . 

 أحمد عماري –حقوق البناء على اآلباء  -

  https://www.alukah.net/sharia/0/126725/ 

https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://www.alukah.net/sharia/0/108349 /
http://moe.gov.eg/ccimd/pdf/Malaysian_experience.pdf
https://www.alukah.net/sharia/0/121607/
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
http://cp.alukah.net/sharia/0/95507/
https://dorar.net/akhlaq/275/
https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
https://www.kutub-pdf.net/book/6504
https://www.alukah.net/sharia/0/126725/


  التنمیة المستدامة من مقاصد الشریعة اإلسالمیة
  

- ٣٤٥٢ - 

 

 إسالم عیسى أحمد –بات التنمیة المستدامة بناء اإلنسان كأحد متطل -

  https://www.abudhabienv.ae/news-54185.html  .  

 محمد صادق إسماعیل. التجربة المالیزیة في التعلیم د -

 http://ketab4pdf.blogspot.com  

قسم العلوم السیاسیة -وفاء لطفي . المالیزیة أالدروس المستفادة من التجربة  -
أكتوبر وباحثة دكتوراه جامعة القاھرة    ٦جامعة 

http://moe.gov.eg/ccimd/pdf/Malaysian_experience.pdf  

ھناء محمود : إعداد –نھا في مصر التجربة الیابانیة في التعلیم وسبل االستفادة م -
 حامد 

http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/PDF/Inform
ation_and_Documentation_Center/Japans_experience.pdf 

 محمود محمد علي -التجربة الیابانیة في التعلیم-

 https://www.alhadathalekhbarya.com/2019/07/05/ 

جریبة بن .د –) مدخل إسالمي(العالقة بین األمن االقتصادي واألمن الفكري  -
   https://www.asjp.cerist.dz/en/article/8258 -أحمد الحارثي

 مكونات المجتمع  -

-https://sotor.com/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8
%A7%D8%AAD8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA
%D9%85%D8%B9/ 

 مفھوم التنمیة االجتماعیة  -

-https://sotor.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9
%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A
%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D
9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/ 

كلیة  –ثروت محمد شلبي . د –برنامج دراسة المجتمع  –تنمیة اجتماعیة  -
    http://olc.bu.edu.eg/olc/images/fart/518.pdf. بنھا. اآلداب

 مفھوم التنمیة االجتماعیة -

https://www.abudhabienv.ae/news-54185.html
http://moe.gov.eg/ccimd/pdf/Malaysian_experience.pdf
http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/PDF/Information_and_Documentation_Center/Japans_experience.pdf
http://www.mof.gov.eg/MOFGallerySource/Arabic/PDF/Information_and_Documentation_Center/Japans_experience.pdf
https://www.alhadathalekhbarya.com/2019/07/05/
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/8258
https://sotor.com/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AAD8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/
https://sotor.com/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AAD8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/
https://sotor.com/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AAD8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/
https://sotor.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
https://sotor.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
https://sotor.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
https://sotor.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
http://olc.bu.edu.eg/olc/images/fart/518.pdf
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https://sotor.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%
85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%
D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9
%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/ 

 غادة الحالیقة  –ما ھي العدالة االجتماعیة  -

-https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8
A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84
%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%
D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9 

 مفھوم العدالة االجتماعیة  -

-https://sotor.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9
%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%8
4%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%
D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/  ،  

              مكونات المجتمع 

https://sotor.com/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%
A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA
%D9%85%D8%B9/ 

  -أحمد یاسین القرالة–التكافل االجتماعي في اإلسالم  -

-https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%
D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8
%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-
%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%
D9%84%D8%A7%D9%85/ 

 دار اإلفتاء المصریة –التكافل االجتماعي في اإلسالم  -

-https://www.daralifta.org/ar/Viewstatement.aspx?sec=new&
ID=4143&%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%
D9%81%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D
8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D9%81%D9

https://sotor.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
https://sotor.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
https://sotor.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
https://sotor.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%87%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://sotor.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
https://sotor.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
https://sotor.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
https://sotor.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
https://sotor.com/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/
https://sotor.com/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/
https://sotor.com/%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
https://alghad.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
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%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%
A7%D9%85. 

 إلى علم المقاصد فارس العزواي ص المدخل -

-https://www.alukah.net/sharia/0/6265/#ixzz6FLMn73JZ، 

 محمد الفي –العدل مقصد الشریعة األصیل  -

 https://syrianoor.net/article/15537 

 عبد الحلیم عویس. أد- صور التكافل االجتماعي في اإلسالم  -

https://www.alukah.net/culture/0/56635/ 

 د فطیمة سنقاق - أبعاد التنمیة المستدامة في المنظور اإلسالمي -

https://www.alukah.net/culture/0/126508/. 

 مجد فرارجة  –مفھوم التنمیة االقتصادیة  -

https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88
%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%
D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D
8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%DA9    

 سطور -ما مفھوم التنمیة االقتصادیة؟  -
https://sotor.com/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%81%D9
%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9   
%86%D9%85%D9%8A%D8%A97%D9%84%D8%A7%D9%
82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
-%D8%9F/ 

 موقع معرفة  –التنمیة االقتصادیة  -

https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8
A%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7
%D8%AF%D9%8A%D8%A9            

 موقع األلوكة -جالل خشیب -مفھوم التنمیة االقتصادیة  -

  https://www.alukah.net/culture/0/78320/ 

 موقع معرفة  –التنمیة االقتصادیة  -

https://www.daralifta.org/ar/Viewstatement.aspx?sec=new&ID=4143&%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.daralifta.org/ar/Viewstatement.aspx?sec=new&ID=4143&%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.daralifta.org/ar/Viewstatement.aspx?sec=new&ID=4143&%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.daralifta.org/ar/Viewstatement.aspx?sec=new&ID=4143&%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.daralifta.org/ar/Viewstatement.aspx?sec=new&ID=4143&%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.daralifta.org/ar/Viewstatement.aspx?sec=new&ID=4143&%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.alukah.net/sharia/0/6265/
https://syrianoor.net/article/15537
https://www.alukah.net/culture/0/56635/
https://www.alukah.net/culture/0/126508/
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%DA9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%DA9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%DA9
https://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%DA9
https://sotor.com/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9   %86%D9%85%D9%8A%D8%A97%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%9F/
https://sotor.com/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9   %86%D9%85%D9%8A%D8%A97%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%9F/
https://sotor.com/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9   %86%D9%85%D9%8A%D8%A97%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%9F/
https://sotor.com/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9   %86%D9%85%D9%8A%D8%A97%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%9F/
https://sotor.com/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9   %86%D9%85%D9%8A%D8%A97%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%9F/
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.alukah.net/culture/0/78320/


  
   عرابالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 

      

- ٣٤٥٥ - 

 

https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8
A%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7
%D8%AF%D9%8A%D8%A9            

 موسوعة األخالق -سراف والتبذیرآثار اإل –الدرر السنیة  -

https://www.dorar.net/akhlaq/1675/%D8%A2%D8%AB%D8
%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%
B1%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA
%D8%A8%D8%B0%D9%8A%D8%B1 

 عبد الحمید شمس الدین –تعریف البیئة  -

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8
A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6
%D8%A9. 

 محمد مروان –المحافظة على البیئة في اإلسالم  -

https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD
%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%
D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D
8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D
8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85. 

 لسالم محمد سامح عبد ا. د –مكونات البیئة  -

  https://www.alukah.net/culture/0/59652/#ixzz6VpZDsLnV 

 رانیا سنجق –طرق المحافظة على البیئة في اإلسالم -

https://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D8%A
7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%
D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%
D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%
D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9
%85.  

  محمد مروان –المحافظة على البیئة في اإلسالم  -

https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://www.dorar.net/akhlaq/1675/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B0%D9%8A%D8%B1
https://www.dorar.net/akhlaq/1675/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B0%D9%8A%D8%B1
https://www.dorar.net/akhlaq/1675/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B0%D9%8A%D8%B1
https://www.dorar.net/akhlaq/1675/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B0%D9%8A%D8%B1
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.alukah.net/culture/0/59652/
https://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://mawdoo3.com/%D8%B7%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85


  التنمیة المستدامة من مقاصد الشریعة اإلسالمیة
  

- ٣٤٥٦ - 

 

https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD
%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%
D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D
8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D
8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85. 

 طالل مشعل  –وسائل المحافظة على البیئة في اإلسالم ومحاربة التلوث  -

-https://mawdoo3.com/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6
%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%
D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D
8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9
%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%8
4%D8%A7%D9%85_%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7
%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%
D9%84%D9%88%D8%AB 

 طالل مشعل  –وسائل المحافظة على البیئة في اإلسالم ومحاربة التلوث  -

-https://mawdoo3.com/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6
%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%
D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D
8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9
%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%8
4%D8%A7%D9%85_%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7
%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%
D9%84%D9%88%D8%AB 

 محمد جبر األلفي. أد –مقاصد الشریعة في المحافظة على البیئة  -

 https://www.alukah.net/sharia/0/72810/#ixzz6VpBgThGr.  

 محمد جبر األلفي. أد –ي المحافظة على البیئة مقاصد الشریعة ف -

 https://www.alukah.net/sharia/0/72810/#ixzz6VpBgThGr.  

https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://mawdoo3.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://mawdoo3.com/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB
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