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مالمح المصلحة االقتصادية اإلسالمية في إطارها المقاصدي مقارنة
بالمفهوم الغربي

عبدالرحمن حمود الشنقيطي
محمد عيل سمريان

كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  -جامعة الشارقة
الشارقة  -اإلمارات العربية المتحدة
تاريخ االستالم2019-02-14 :

تاريخ القبول2020-02-03 :

ملخص البحث:
تعــد المصلحــة االقتصاديــة أساســاً بنيويــاً فــي االقتصــاد اإلســامي ،وطريقــة راشــدة فــي
تحقيــق المقصــد الشــرعي ،وعليــه فــإن هــذه الدراســة تختــص بإبــراز أهــم المالمــح االقتصاديــة
لهــذه المصلحــة ،مــع مقارنتهــا بالمفهــوم الغربــي .وتبــدأ الدراســة بتمهيــد يصــار فيــه إلــى بيــان
مفهــوم المصلحــة الشــرعية ،واالقتصاديــة ،والكشــف عــن أهــم مالمــح المصلحــة فــي الفكــر
الغربــي ،ليكــون هــذا التأصيــل أساســاً فــي فهــم التصــور االقتصــادي ،مــع بيــان المالمــح
االقتصاديــة للمصلحــة اإلســامية واآلثــار المترتبــة عليهــا ،ثــم تنحــو الدراســة لبيــان المبــادئ
التشــريعية اإلســامية فــي حمايــة المصلحــة االقتصاديــة ،ومــدى تقييــد المصلحــة االقتصاديــة
اإلســامية للحريــة االقتصاديــة ،مــع مقارنتهــا بغيرهــا ،وتحــاول الدراســة بيــان التصــور والمفهــوم
الرأســمالي واالشــتراكي للمصلحــة االقتصاديــة ،مــع ضــرب مقارنــة لتلــك المالمــح بمــا ورد مــن
تصــور إســامي.
وتوصــل الباحــث إلــى أن المصلحــة االقتصاديــة اإلســامية حاملــة لجــذر تشــريعي أخالقــي
موضوعــي ،وكــذا أنهــا تــوازن بيــن مصلحــة العمــوم والخصــوص ،وتضــع قيــوداً كميــة ونوعيــة
علــى ســلوك المســتهلك ،وكــذا حــدودا للحريــة االقتصاديــة حمايــة للمصلحــة ومنعــاً لإلضــرار،
وأن لهــا مالمحــا متناســقة ،وأن هــذا النمــوذج االقتصــادي تميــز بتجنــب الزلــل الحاصــل فــي
النمــوذج الرأســمالي وغيــره المتمثــل فــي الضعــف الهيكلــي ،عبــر سياســة تعتمــد التصــرف بمــا
هــو أصلــح ،وضوابــط تشــريعية أخــر.
الكلمــات الدالــة :المصلحــة االقتصاديــة ،الحريــة االقتصاديــة ،ســلوك المســتهلك ،االقتصــاد
اإلســامي ،المنفعــة.
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المقدمة:
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وبعد:
فــإن ديــن اإلســام مــا جــاء إال لصــاح البشــرية فــي العاجــل واآلجــل ،وكل األحــكام الشــرعية
معللــة بالمصلحــة ،ولمــا كانــت الشــريعة حكمــة كلهــا ،ومصلحــة كلهــا ،صــار أهــل العلــم لبنــاء
األحــكام الشــرعية عليهــا ،تقصــداً منهــم لمالقــاة قصــد الشــارع ،فهــي الســبيل لتحقيــق سياســة
ماليــة إســامية عادلــة الوصــف ،تطلــب أقصــى نفــع مــن المــال ،ليعــود بالخيــر ،وليكــون ســبباً
فــي تحقيــق معنــى العبوديــة الكاملــة هلل ،فاالقتصــاد فــي اإلســام مســيرٌ بالمصلحــة ،تجنبــاً للخطــأ
وســداً للذريعــة ،ولــو نظرنــا فــي األنظمــة االقتصاديــة الوضعيــة لوجدنــا مفهومــا قديــم الوجــود
فــي الفلســفات المؤسســة لهــا ،يمجــد المصلحــة بمفهومهــا عندهــم ،فمثــا النظــام الرأســمالي يجعــل
مــن المصلحــة الخاصــة أسســاً ،ويرجحهــا علــى مــا ســواها ،ســواء أكان الفــرد المعنــي مســتهلكاً،
فيعظــم منافعــه فــي االســتهالك ،وســواء أكان منتجــاً بتعظيــم أرباحــه ،ونقيضــه النظــام االشــتراكي
الــذي يلغــي حــق الفــرد فــي التملــك والحيــازة ويعظــم مصلحــة الجماعــة ويصــور المصلحــة
الخاصــة بأنهــا أس البــاء وبابــه ،ويقــف النظــام اإلســامي موقــف موازنــة ،بمفهــوم رصيــن
للمصلحــة االقتصاديــة فيقــر كلتــا المصلحتيــن ،ويظهــر تصــوراً واضحــاً ،ويجعــل مــن الفــرد
مراقبــاً ذاتيــاً علــى ســلوكه االســتهالكي" ،بمبــدأ الخشــية مــن هللا" ،ويظهــر الجانــب األخالقــي
للمصلحــة الشــرعية المؤسســة علــى بصيــرة ،ال كمــا فــي النموذجيــن اآلخريــن ،ويظهــر التــوازن
بيــن المصالــح ،والحفــاظ علــى حــق العامــة والخاصــة.

األهداف وأسباب اختيار الموضوع:
1.بيان مفهوم المصلحة االقتصادية في اإلسالم عبر إطار مقاصدي لها.
2.الكشــف عــن مالمــح المصلحــة االقتصاديــة اإلســامية أكان ذلــك فــي ســوق العمــل
والمــال الخــاص ،أو فيمــا يتعلــق بواليــة أمــوال المصالــح "أي المــال العــام".
3.بيــان مظاهــر تقييــد المصلحــة االقتصاديــة اإلســامية للحريــة االقتصاديــة ،واألثــر
الحاصــل.
4.إظهار مالمح المصلحة االقتصادية المؤثرة في تقييد سلوك الفرد االستهالكي.
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5.بيــان الجــذور الفلســفية المؤثــرة فــي النمــوذج االقتصــادي الغربــي ،واألســس التــي يقــوم
عليهــا.
6.توضيــح أهــم المالمــح لمفهــوم المصلحــة االقتصاديــة فــي التصــور الغربــي ووضعهــا
فــي مقارنــة مــع التصــور اإلســامي.

مشكلة البحث:
1.ما األسس التي تقوم عليها المصلحة االقتصادية في اإلسالم؟
2.مــا الضوابــط التشــريعية المحققــة للمصلحــة فــي النظــام االقتصــادي اإلســامي ،وهــل
هنــاك تصــور واضــح لهــا؟
3.هــل هنــاك تصــور واضــح لمفهــوم المصلحــة االقتصاديــة فــي اإلســام ،وماهــي مميــزات
هــذا التصور؟
4.هل جعل اإلسالم قيوداً نوعية وكمية على سلوك المستهلك؟
5.ما مفهوم الحرية االقتصادية؟ ،وما مدى تقييد المصلحة الشرعية لها؟
6.ما الجذور الفلسفية للتصور االقتصادي الغربي؟ ،وهل هناك امتداد بيني واصل؟

أهمية الموضوع:
تعــود أهميــة هــذه الدراســة لناحيــة علميــة متمثلــة فــي مالحظــة الجــذور الفلســفية لمفهــوم
المصلحــة االقتصاديــة فــي الفكــر الغربــي ومعرفــة الترابــط بيــن التنظيــر والواقــع ،مــع إبــراز
الفــوارق بالنظــر إلــى النمــوذج اإلســامي ومالمحــه ،وأهميــة عمليــة واقعــة فــي معرفــة مظاهــر
المصلحــة االقتصاديــة فــي اإلســام ،ومراعاتهــا فــي التخطيــط االقتصــادي ،وكــذا فــي معرفــة
األصــول الفلســفية النفعيــة وأخــذ الحيطــة مــن تلــك التطبيقــات االقتصاديــة المبنيــة عليهــا.

منهج البحث:
اعتمــدت فــي دراســتي علــى المنهــج االســتقرائي وذلــك مــن خــال تتبــع الجزئيــات فــي
المســائل للوصــول إلــى الكليــات ،كمــا صــرت إلــى اســتعمال المنهــج التحليلــي ،وشــرح المفــردات
التــي تحتــاج إلــى بيــان وتحليــل ،والمقــارن كذلــك فــي بيــان الفــوارق بيــن المناهــج االقتصاديــة
المختلفــة ،وكــذا المنهــج االســتنباطي فــي الخلــوص لبعــض النتائــج.
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الدراسات السابقة:
•فقــه المصلحــة وتطبيقاتــه المعاصــرة :حســان ،حســين حامــد1993( ،م ـ 1414هـــ)،
" رســالة جامعيــة " :تطــرق البحــث لبعــض الجــذور الفلســفية للمصلحــة فــي المنظــور
الغربــي ،وبــه تنظيــر جيــد لألســس الشــرعية للمصلحــة ،لكنــه ال يطــرح تطبيقــات
اقتصاديــة مقارنــة بيــن النمــوذج اإلســامي وغيــره ،وال يتعــرض لنظريــات مثــل الحريــة
االقتصاديــة ،وكــذا ســلوك المســتهلك.
• المعهــد اإلســامي للبحــوث والتدريــب ،البنــك اإلســامي للتنميــة ،جــدة ،المملكــة العربيــة
السعودية ،ط.1/
•أثــر العمــل بالمصلحــة الشــرعية فــي تدبيــر المــوارد الماليــة للــدول :الهنائــي ،بدريــة
بنــت عبــدهللا2009( ،م ـ 1430هـــ) " ،رســالة جامعيــة " :يضــع هــذا البحــث مــادة قيمــة
تخــص مــدى ســلطة ولــي األمــر فــي التصــرف بالملكيــة العامــة ،ويضــع تصــوراً مفصـ ً
ـا
لكثيــر مــن األحــكام الشــرعية التــي مــن شــأنها أن توضــح مــدى تدخــل الدليــل المصلحــي
وأثــره فــي تدبيــر المــواد الماليــة للدولــة ،لكنــه ال يتعــرض لمقارنــة التصــور المصلحــي
الغربــي ،وال يعــرج علــى بعــض المالمــح الشــرعية للمصلحــة االقتصاديــة إلســامية.
•كليــة الدراســات اإلســامية والعربيــة ،مؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،دبــي،
الكرامــة ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
• اتخــاذ القــرار بالمصلحــة :آل ســعود ،عبــد العزيــز بــن ســلطان بــن عبــد العزيــز
(2005م ـ 1426هـــ) " ،رســالة جامعيــة " :تحتــوي هــذه الدراســة علــى مــادة علميــة
قيمــة ،خصوصــاً فــي مــا يتعلــق بضوابــط المصلحــة ،واعتبــار الرتبــة فــي التفاضــل
المصلحــي ،وعناويــن أخــرى قليلــة فــي مثيالتهــا ،لكنهــا ال تتعــرض لجســم المصلحــة
االقتصاديــة ،وال تتعلــق بــه إال مــن ناحيــة إجرائيــة ،كالمعاييــر الضابطــة لتقديــم المصالــح
بعضهــا علــى بعــض.
•جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية ،سلســلة مشــروع وزارة التعليــم العالــي لنشــر
ألــف رســالة جامعية.
•إضافــات "هــذه الدراســة" :تصــور لمالمــح ومفهــوم المصلحــة االقتصاديــة فــي اإلســام
فــي اإلطــار المقاصــدي ،ووضــع تلــك الســمات الخارجــة مــن المفهــوم الشــرعي فــي
مقارنــة مــع النمــوذج الغربــي ،وبيــان مبنــاه الفلســفي.
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خطة الدراسة:
مقدمة
المبحث التمهيدي :مفهوم المصلحة
المطلب األول :مفهوم المصلحة الشرعية لغة واصطالحاً.
المطلب الثاني :تعريف المصلحة االقتصادية في اإلسالم في إطار أصولي.
المطلب الثالث :المصلحة في الفكر الغربي والقانون الوضعي.
المبحث األول :مالمح المصلحة االقتصادية في اإلسالم.
المطلب األول :أسس المصلحة االقتصادية في اإلسالم.
المطلب الثاني :المبادئ التشريعية في حماية المصلحة االقتصادية اإلسالمية.
المطلــب الثالــث :مــدى تقييــد المصلحــة االقتصاديــة اإلســامية للحريــة االقتصاديــة مقارنــة
بغيرهــا.
المطلــب الرابــع :تقييــد المصلحــة االقتصاديــة اإلســامية لســلوك الفــرد االســتهالكي مقارنــة
بغيرهــا.
المبحث الثاني :مقارنة المصلحة االقتصادية في اإلطار اإلسالمي بالمفهوم الوضعي.
المطلب األول :التصور والمفهوم الرأسمالي للمصلحة االقتصادية.
المطلب الثاني :التصور والمفهوم االشتراكي للمصلحة االقتصادية.
المطلــب الثالــث :مقارنــة التصــور المصلحــي االقتصــادي الغربــي بالمبــدأ االقتصــادي
اإلســامي ،وأهــم المميــزات.
الخاتمة.
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المبحث التمهيدي :مفهوم المصلحة
المطلب األول :مفهوم المصلحة الشرعية لغة واصطالحا ً
الفرع األول :المصلحة لغة
والصــاح :ض ـ ّد الفســاد؛ الــذي هــو الجــدب والقحــط
ـح) )،
َّ
((صلُـ َ
المصلحــة فــي اللغــة مــن َ
ْ
ْ
يقــول تعالــىَ { :ظ َه َ ْ َ
ــر} [ســورة الــروم ،]41 :فهمــا نقيضــان فــا
ــر الف َســا ُد ِفي البَرِّ َوالبَحْ ِ
يستســاغ الجمــع ،وأيضــاً ال يرتفعــان فــي ذات اآلن ،و" أصلحــه ضــد أفســده ،وال َمصلَحــة واحــدة
صالحــاً ورجــل صالــح فــي نفســه مــن قــوم صلحــاء ،وفــي
ـح ي ْ
صلُـ َ
َصلُــحُ َ
المصالــح"((( ،وكــذا َ
َصلَــحُ  ،وأصلــح الشــيء بعــد فســاده أي أقامــه ،وكــذا يأتــي الصلــح بمعنــى
َصلُــحُ وي ْ
المضــارع ي ْ
(((
الســلم ،وأصلــح الدابــة بمعنــى أحســن إليهــا فصلحــت .
ًإذا فالمصلحة في اللغة تأتي بمعنى اإلقامة والسلم ،واإلحسان للشيء ،وحسن الحال.
الفرع الثاني :المصلحة اصطالحا ً
تباينــت وتنوعــت تعبيــرات األصولييــن فــي تعريــف المصلحــة ،وإن لــم يترتــب علــى هــذا
التباين اختالف في المقصود ،وهي في عمومها أي هذه التعريفات مُحو ٌ
علــى
ِّمــة
غــرض مشــترك ،صائــرة فــي فلــك واحــد ،ويجمــع كثيرهــا االشــتراك فــي كونهــا غالبــاً ال تخــرج
عــن اإلطــار اللغــوي للفــظ المصلحــة ،الــذي مــن معانيــه كمــا بيــن مــن قبــل الصــاح وحســن
الحــال ،وقبــل البــدء جديــر بالذكــر بيــان أن غيــر واحــد مــن الباحثيــن المعاصريــن((( يشــير إلــى أن
األصولييــن وأهــل المعــارف اإلســامية يصيــرون إلــى تعريــف المصلحــة فــي موضعيــن:
أولهمــا :حــال تعريــف المناســب بأنــه الوصــف الــذي يترتــب على شــرع الحكم عنــده مصلحة،
وعلــى هــذا جعلــوا المــراد بالمصلحــة اللــذة أو مــا كان وســيلة لتحصيلهــا ،وإليــك القــول "المصلحــة

((( أحمد ،الطاهر ،ترتيب القاموس المحيط ،ط ،3الدار العربية للكتاب1400( ،هـ 1980م)840 ،

.2 / 839

((( ابن منظور ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ،لسان العرب ،دار التراث العربي ،بيروت ،لبنان( ،د .ت)،
مادة صلح ،ص  ،4 / 2479وراجع مادة فسد ،5 / 3412 ،وكذلك ،الفيومي ،أحمد ،المصباح المنير ،مكتبة لبنان،
بيروت ،لبنان1398( ،هـ 1978م) ،ص.132 :
راجع كذلك :ابن فارس ،أحمد " أبو الحسن" مقاييس اللغة ،تحقيق :عبد السالم هارون ،ط ،3/مكتبة الخانجي ،القاهرة،
مصر1402( ،هـ 1981 /م) ،باب الصاد واالم وما يليهما.3 / 303 ،
((( حسان ،حسين حامد ،نظرية المصلحة في الفقه اإلسالمي ،مكتبة المتنبي ،القاهرة ،مصر1401( ،هــ 1981م)،
ص .5
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اللــذة ووســيلتها ،والمفســدة األلــم ووســيلته ،وكالهمــا نفســي وبدنــي ،دنيــوي وأخــروي"((( ،وقــال
العــز بــن عبــد الســام" :المصلحــة ضربــان أحدهمــا :حقيقــي ،وهــو األفــراح واللــذات .والثانــي:
مجــازي وهــو أســبابها ،وربمــا كانــت أســباب المصالــح مفاســد ،فيؤمــر بهــا أو تبــاح ،ثــم يقــول – ال
لكونهــا مفاســد بــل لكونهــا مؤديــة إلــى المصالــح ،(((" . ..وهــذا موافــق ألهــل اللغــة ،ألن المصلحــة
تطلــق حقيقــة فيــراد بهــا المنفعــة ،وكــذا فإنهــم أدخلــوا دفــع المفســدة فــي المصلحــة كالمثــال اآلنــف
الذكــر ،وصــاروا إلــى تعريــف المفســدة بأنهــا األلــم ،ومــا كان ســبباً ووســيلة إليــه ،ثــم قســموا
كليهمــا إلــى مــا تــم ذكــره مــن نفســي وبدنــي ،دنيــوي وأخــروي.
أمــا ثانــي الموضعيــن :عنــد كالمهــم عــن المصلحــة باعتبارهــا دليــا مــن أدلــة األحــكام ،أي
أنهــا طريــق مــن طــرق اســتنباط األحــكام ،ليتــم التحليــل أو التحريــم للواقعــة ،وهــو المعــروف عنــد
البعــض باالســتصالح الفقهــي ،أي المصلحــة المرســلة ،وكــذا يســمى االســتدالل المرســل ،وهــذا
التنــاول بذاتــه نــوع مــن مناهــج االجتهــاد ،والتعامــل مــع نصــوص الوحــي(((.
ومن تعريفات العلماء ما يأتي:
أوال تعريف المصلحة عند اإلمام الغزالي
عرفهــا اإلمــام بقولــه" :أمــا المصلحــة فهــي عبــارة فــي األصــل عــن :جلــب منفعــة أو دفــع
مضــرة ،وأنهــا المحافظــة علــى مقصــود الشــارع ،ومقصــود الشــرع مــن الخلــق خمســة :وهــو أن
يحفــظ عليهــم دينهــم ،ونفســهم ،وعقلهــم ،ونســلهم ،ومالهــم .فــكل مــا يتضمــن حفــظ هــذه األصــول
الخمســة فهــو مصلحــة ،وكل مــا يفــوت هــذه األصــول فهــو مفســدة ،ودفعــه مصلحــة ،وإذا أطلقنــا
المعنــى المخيــل أو المناســب فــي بــاب القيــاس أردنــا بــه هــذه الجنــس"((( ،يشــرح هــذا التعريــف
الوضــع اللغــوي للمصلحــة الــذي عبــر عنــه اإلمــام (باألصــل) ،ويميــز بيــن الوضــع اللغــوي
للمصلحــة المذكــور ،والوضــع الشــرعي للمصلحــة ،واألخيــر ميــزه بقولــه " فهــي المحافظــة علــى
مقصــود الشــرع مــن الخلــق الظاهــر فــي حفــظ الضروريــات الخمــس ،الديــن ،والنفــس ،والعقــل،
والنســل ،والمــال.

((( راجع :اإليجي ،عضد الملة والدين ،شرح العضد على مختصر المنتهى ،ط ،1/دار الكتب العلمية ،بيروت،
لبنان1421( ،هـ 2000م).339 / 2 ،
((( ابن عبد السالم ،العز ،القواعد الكبرى ،الموسوم بقواعد األحكام في إصالح األنام ،تحقيق :نزيه حماد ،وعثمان
جمعة ضميرية ،ط ،1/دار القلم ،دمشق1421( ،هـ 2000م).1 / 18 ،
((( حسان ،حسين حامد ،نظرية المصلحة في الفقه اإلسالمي ،ص.5 :
((( الغزالي ،محمد بن محمد بن محمد ،المستصفى في علم األصول ،تحقيق :محمد سليمان األشقر ،ط ،1/مؤسسة
الرسالة ،بيروت ،لبنان1417( ،هـ 1997م).1 / 416 ،
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ً
عقــا وال يوجــد أصــل متفــق
ومــن قولــه" :هــي أن يوجــد معنــى يشــعر بأحــكام المناســب
عليــه" ،وهــذا التعريــف دون األول يخــص المصلحــة المرســلة ،والتعريفــان متقاربــان.
ثانيا ً تعريف المصلحة عند اإلمام الشاطبي
قــال اإلمــام معرفــاً" :وأعنــي بالمصلحــة مــا يرجــع إلــى قيــام حيــاة اإلنســان وتمــام عيشــه
ونيلــه مــا تقتضيــه أوصــاف الشــهوانية والعقليــة علــى اإلطــاق حتــى يكــون منعمــا علــى اإلطــاق،
وهــذا فــي مجــرد االعتيــاد ال يكــون؛ ألن تلــك المصالــح مشــوبة بتكاليــف ومشــاق ،قلــت أو أكثــرت
تقتــرن بهــا أو تســبقها أو تلحقهــا ،كاألكل والشــرب واللبــس والســكنى والركــوب والنــكاح وغيــر
ذلــك ،فــإن هــذه األمــور ال تنــال إال بكــد وتعــب ،كمــا أن المفاســد الدنيويــة ليســت بمفاســد محضــة
مــن حيــث مواقــع الوجــود ،إذ مــا مــن مفســدة تفــرض فــي العــادة الجاريــة إال وتقتــرن بهــا أو
يســبقها أو يتبعهــا مــن الرفــق واللطــف ونيــل اللــذات كثيــر.(((" . ..
ثالثا ً تعريف المصلحة عند اإلمام الجويني
يقــول إمــام الحرميــن معرفــا ماهيــة المصلحــة المعتبــرة " :تعليــق حكــم بمعنــى مشــعر بالحكــم
مناســب لــه فيمــا يقتضيــه الفكــر العقلــي ،مــن غيــر وجــدان أصــل متفــق عليــه والتعليــل والمنصوب
جار فيــه"(((.
رابعا ً التعريف المختار
والــذي يخلــص إليــه الباحــث بعــد بيــان بعــض تعريفــات الســادة العلمــاء المذكــورة قبـ ُ
ـل ،أن
ـة للنــاس مالئمـ ٌ
المصلحــة هــي" :مــا يؤثــر صالحً ــا أو منفعـ ً
ـة قــا َّرة فــي النفــوس فــي قيــام الحيــاة،
للجمهــور أو لآلحــاد ،جلبــاً أو دفعــاً ،دائمــاً أو غالبــاً".
المطلب الثاني :تعريف المصلحة االقتصادية في اإلسالم في إطار أصولي
يعرفهــا الزنكــي بقولــه" :المنفعــة المشــروعة العائــدة إلــى حفــظ المــال مــن جانبــي الوجــود
والعــدم ،وذلــك باإلبقــاء علــى المــال أو دفــع القواطــع عنــه أو تحصيلــه علــى ســبيل االبتــداء"(((.
((( الشاطبي ،أبو إسحاق ،الموافقات في أصول الشريعة ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ،ط1417( ،2/هـ 1997م)،
.2 / 25
((( الجويني ،أبو المعالي ،البرهان في أصول الفقه ،تحقيق :صالح بن محمد بن عويضة ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
1997م).2 / 161 ،
لبنان ،ط1418( ،1/هـ
((( الزنكي ،نجم الدين قادر كريم ،بتاريخ :يوم /اإلثنين / 2018 / 11 / 05 :الموافق( :صفر).1440 / 2 / 27 ،
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إيضاح التعريف:
عــرف الزنكــي هــذه المصلحــة بأنهــا المنفعــة كمــا هــو نهــج األقدميــن فــي ذلــك وقــد ُذكــر آنفــاً
بعـ ٌ
ـض منهــم ،وهــذا يتفــق مــع تعريــف أهــل اللغــة ،الن المصلحــة تطلــق حقيقــة ويكــون المــراد
بهــا المنفعــة ،وزاد فــي البيــان بحصرهــا بمــراد الشــارع ،فكانــت شــرعية الوصــف ،ولبيانهــا مــن
غيرهــا عمــد إلــى القــول "العائــدة إلــى حفــظ المــال " ،فأخــرج مــا ســواها.
والمغــزى مــن قولــه " ،إلــى حفــظ المــال مــن جانبــي الوجــود والعــدم" مفســر فــي قــول
الشــاطبي " :والحفــظ لهــا – أي الضروريــات الخمــس – يكــون بأمريــن :أحدهمــا :مــا يقيــم أركانهــا
ويثبــت قواعدهــا ،وذلــك عبــارة عــن مراعاتهــا مــن جانــب الوجــود ،والثانــي :مــا يــدرأ عنهــا
االختــال الواقــع أو المتوقــع فيهــا ،وذلــك عبــارة عــن مراعاتهــا مــن جانــب العــدم"((( ،أي أن
النظــر إلــى حمايــة هــذه المقاصــد غيــر مقتصــر علــى طــرف الوجــود فحســب ،وهــو معنــى متكــرر
عنــد الجميــع.
وروح الغزالــي فــي هــذا التعريــف حاضــرة فقولــه "وذلــك باإلبقــاء علــى المــال" ِمدادهــا نــص
ف لمقاصــد الشــريعة((( ،وأشــار أحــد الباحثيــن إلــى مــراد الغزالــي مــن مصطلــح
ـر ِ
الغزالــي ال ُم َعـ ِ
"اإلبقــاء" بكــون مغــزاه " دفــع المضــار ،ودفــع كل مــا يحــول بيــن المضــار وبيــن أســباب دفعهــا،
ويقصــد لتحصيــل جلــب المنفعــة"((( ،ومســتنده فــي هــذا الســوق للمعنــى اآلنــف تعريــف الغزالــي
للمصلحــة والــذي ُمــرَّ عليــه((( ،فســهم المعنــى فيهمــا مشــير إلــى مــراد واحــد ،وال اختــاف إال فــي
اللفــظ(((.
((( الشاطبي :الموافقات.8 / 2 ،
((( ذكر الباحث عزالدين بن زغيبة وأشار إلى أنه هو صاحب السبق في العثور على نص الغزالي المعرف لمقاصد
الشرع دون غيره من أهل العلم والبحث ،حيث برز تعريف الغزالي إيها عند حديثه عن تقسيم المقصود الشرعي
إلى ديني ودنيوي بقوله "فرعاية المقاصد عبارة حاوية لإلبقاء ،ودفع القواطع ،والتحصيل على سبيل االبتداء" ـ
الغزالي ،محمد بن محمد بن محمد ،شفاء الغليل ،تحقيق :حمد عبيد الكبيسي ،ط ،1مطبعة اإلرشاد ،بغداد ،العراق،
(1390هـ ـ 1971م) ،ص.159 :
((( زغيبة ،عزالدين ،المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية ،ط ،1/مطابع دار الصفوة للطباعة ،القاهرة ،مصر،
(1417هـ 1996م) ،ص.40 :
((( أنظر الصفحة الموسومة بـ "." 5
((( عمامرة ،عبد القادر ،البعد المقاصدي للحكم الشرعي عند اإلمام الشاطبي ،رسالة جامعة ،جامعة الحاج الخضر،
باتنة ،الجزائر ،السنة الجامعية 1436 / 1435 ) :ھـ ــ  2014 / 2015م( ،ص ،19 :فقد قام الباحث باختصار
مفصل لما وضعه الباحث عز الدين بن زغيبة.
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المطلب الثالث :المصلحة في الفكر الغربي والقانون الوضعي
تمهيــد :يعنــى البحــث هنــا ـ بإظهــار بعــض مالمــح الفهــم الغربــي لفلســفة المصلحــة ،ال علــى
جهــة التفصيــل ،بــل المــراد إبــراز بعــض االتجاهــات الفكريــة وتصوراتهــا ونظرتهــا العمليــة،
لتكــون بعــد ذلــك فــي مقارنــة مــع التأصيــل اإلســامي لهــذا المفهــوم ،وتجــدر اإلشــارة إلــى أن
بعــض المصطلحــات اآلتيــة الذكــر ســتكون محــل بحــث فــي مواضــع أخــرى ،وســيأتي بيــان
بعــض مرادتاهــا وتوجهاتهــا ،كمــا يــود الباحــث بيــان أنــه ال يمكــن بحــال فهــم المصلحــة مــن
المنظــور االقتصــادي الغربــي دون الرجــوع إلــى األصــول الفكريــة الفلســفية التــي تنظــر للنمــوذج
االقتصــادي ،وهــذا المعنــى هــو مــا أكــده الباحــث ،"Peter J. Hammond" :فــي إشــارة منــه
إلــى أن "للمنفعــة ـ  "utilityدوراً مه ّمًــا عبــر الزمــن فــي رســم النظــام االقتصــادي((( ،يريــد
بقولــه المنفعــة فــي الفكــر الفلســفي ،وســيبرز ذلــك بضــرب المثــال ومــدى التداخــل بيــن التطبيقــات
االقتصاديــة والفلســفات الفكريــة ،ولذلــك دعــت الحاجــة لمثــل هــذا المبحــث.
الفرع األول :المصلحة في الفكر الغربي
مفهــوم "المصلحــة" بتقســيماته المختلفــة فــي الفكــر الغربــي ،كالمصلحــة الخاصــة" الفرديــة"،
والمصلحــة الجماعيــة " عامــة أو قوميــة أي "العليــا"((( ،وغيرهــا ،كانــت مصطلحــاً قديمــاً فــي
الفكــر السياســي الغربــي منــذ نشــأته ،خصوصــاً بمعنــى خيــر المجتمــع وســعادته ،وليــس هنــاك
صــورة ثابتــة متفــق عليهــا عنــد منظــري الفكــر السياســي الغربــي لمفهــوم المصلحــة ،حيث يســتنتج
أحــد الباحثيــن أن تحليــل النظريــات الفلســفية الرئيســية التــي تناولــت بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر
مســألة وجــود المصلحــة تكشــف عــن مواقــف متضاربــة بشــأن المفهــوم ،إذ يتــم التشــكيك فــي
وجــود مصلحــة عامــة الوصــف مــن قبــل بعــض الخطــوط الفلســفية الفكريــة التــي تدعــي اســتحالة
اإلجمــاع ،إمــا بســبب اختــاف مصالــح األفراد "ما بعــد الحداثــة –  "Postmodernismأو بســبب
(((
تقســيم المجتمــع إلــى طبقــات متنافــرة متضــادة ،وهــذا فــي حالــة "الماركســية – "Marxism
(1) See: Peter J. Hammond, Interpersonally Comparable Utility, Handbook of Utility
".بتصرف" Theory, Kluwer Academic Publishers, 1998, Vol. 2, p1,
((( في مفهوم المصلحة العليا للدولة ،عبر عدة نظريات مختلفة:
&See: F. Meineke: " l'idée de la raison d'Etat dans l'histoire et dans les temps modernes
", éd. Droz, 1973, p. 70.
((( الماركسية :نسبة لكارل هانريك ماركس(1818م – 1883م) ،وهي مذهب وممارسة سياسية واقتصادية ونظرية
اجتماعية أساسها وبنائها على أفكاره ،لالطالع على المزيد أنظر:
See: George Lichteim, "Marxism, An Historical And Critical Study", 1961, USA, NY.
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ً
ـتحيال الحصــول ،أو ألنــه ال توجــد مصالــح
والــذي يجعــل هــذا التوافــق علــى مفهــوم المصطلــح مسـ
غيــر المصلحــة الخاصــة وأي تدخــل مبــرر علــى أســاس "المصلحــة العامــة" يتعــارض مــع
الحريــات الفرديــة "الليبراليــة التحرريــة  ،(((" Libertarian Liberalismوحتــى عنــد مقارنــة
مــن يحملــون ذات التوجــه الفكــري اإليديولوجــي الواحــد ،حيــث إن كل باحــث يحمــل تصــوره
الخــاص بحســب منطلقاتــه الفكريــة ،وتصــوره المصلحــي الخــاص بمجتمعــه ،ســواء أكان هــذا
التصــور مبنيــا علــى نظرتــه لمجتمعــه المكــون مــن مجموعــة أفــراد مســتقلين ،أم مــن كتــل سياســية
مختلفــة ،إلــى غيــر ذلــك مــن تلــك التركيبــات المجتمعيــة((( ،وليــس هنــاك معيــار أو ضابــط متــزن
فــي تحديــد مضمــون المصلحــة بمســتوياتها ،وهــذا مــا يصــف أحــد الباحثيــن فــي نظــرة ماركــس "
 ((("Karl Marxبقولــه "  (((" the public interest is a vague conceptلكــن يمكــن القــول
أن هنــاك نقــاط جامعــة فــي كل تلــك التصــورات المختلفــة يمكــن أن توضــع فــي مواجهــة المنظــور
اإلســامي للمقارنــة والتميــز.
وأمــا علــى المســتوى االجتماعــي فهــذه المفاهيــم تتحــد فــي ضــوء األيدولوجيــة التــي يقــوم
عليهــا النظــام االجتماعــي والسياســي المحيــط باألفــراد ،والمتحكــم هنــا فــي تحديــد تلــك المعانــي
هــو "الطغمــة" الحاكمــة فــي هــذا الكيــان المجتمعــي(((.
(1) Manuel Benabent F. de Córdoba" – Public Interest in Political Philosophy. A Necessary
Ethical and Regulatory Concept for Territorial Planning, " Boletín de la Asociación de
Geógrafos Españoles N. o 53 – 2010. 385 p,
(2) See: Clarke E. Cochran: "The Politics of Interest: Philosophy and the Limitations of
the Science of Politics, American Journal of Political Science Vol. 17, No. 4 (Nov. ,
1973) , P. 759, & Samuel Krislov, What is an interest? The Rival Answers of Bentley,
Pound and Mac. Iver, The Western Political Quarterly, The University of Utah, Vol
16, 1963, P. 840.
((( هو كارل هانريك ماركس (1818م – 1883م)  :فيلسوف ومنظر ألماني ،واقتصادي ،وعالم اجتماع ،ومؤرخ،
ثوروي وصحافي ،طور الفكر االشتراكي ،وساهم في تأسيس علم االجتماع ،من أهم أعماله " ،البيان الشيوعي"
الواقع في ثالث مجلدات ،وقد كان ألفكاره أثر بالغ على التاريخ الفكري واالقتصادي والسياسي الالحق واستخدم
اسمه كصفة ،وأطلق على مدرسة كاملة ،لم يكن فيلسوفا محترفا ،رغم أنه أكمل شهادة الدكتوراه في الفلسفة.
كانت حياته مكرسة للنشاط السياسي الراديكالي والصحافة والدراسات النظرية في التاريخ واالقتصاد السياسي.
See: Michael Rosen, " Karl Marx".. " This piece was published as the entry on Marx in
the Routledge Encyclopedia of Philosophy (edited by Edward Craig, London, 1998).
", pp 1 23.
(4) See: Robert Paul Jelking, "The Public Interest In Collective Bargaining: An Analysis
Of The Changing Role Of The Government ", 1965, P 9 10.
((( خليل ،فوزي ،دور أهل الحل والعقد في النموذج اإلسالمي لنظام الحكم ،المعهد العلي للفكر اإلسالمي ،القاهرة،
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فمثــا ارتبطــت فكــرة المصلحــة والمصلحــة العامــة خصوصــاً فــي الفكــر الكنســي بفكــرة
 ،"Salvationونتيجــة لذلــك كانــت األهميــة القصــوى معتبــرة فــي
"خالص النفس البشرية
حــق المجتمــع الدينــي ال المجتمــع السياســي المدنــي ،والعلــة أن الخــاص المنشــود ال يتحقــق
إال مــن هللا وليــس عــن طريــق المؤسســات السياســية ،وفــي هــذا المجتمــع الموســوم بـــ "المدينــة
اإللهيــة" تكــون الفئــة الحاكمــة فيــه محــدودة الوظائــف ،فتقتصــر علــى العــدل واألمــن والدفــاع،
مــع اإلقــرار والمشــاركة فــي هــذا األســاس الدينــي ،حيــث أن هــذه المدينــة اإللهيــة هــي المصلحــة
العامــة والنهائيــة(((.
وأمــا الرؤيــة المصلحيــة الغربيــة المؤسســة مــن منطلقــات فلســفية فتقصــرُ المصلحــة فــي
الحفــاظ علــى المقــدرات والقيــم الماديــة بشــكل رئيســي ،أمــا الديــن فهــو وســيلة أو فــي أحســن
األحــوال فـ ٌ
ـرع للمصلحــة ،بمعنــى إمــكان االســتعانة بــه فــي تحقيــق المصالــح المعتبــرة لديهــم،
(((
لكونــه مؤثــراً مطلــوب الوجــود ،ويظهــر ذلــك جليــا فــي فلســفة المنفعــة " "Utilitarianism
لــدى "بنثــام ـ  ،((("Jeremy Benthamوالبراجماتيــة "  (((" Pragmatismلــدى " ويليــم
1996م

1417هـ ،ص.283 :

((( خليل ،فوزي ،المصلحة العامة من منظور إسالمي ويليه تطبيقات المصلحة ،ط ،1/دار المؤيد ،الرياض ،المملكة
.)1
العربية السعودية1424( ،هـ 2003م) ،ص2( :
وكذلك:
See: Gerhart Niemeyer, Public Interest and Private Utility, in, Nomos V, The Public
Interest, Edited by Carl J. Friedrich, Atherton Press, New York, 1962, PP. 4
5.
((( الفلسفة النفعية ،نظرية أخالقية أسسها الفيلسوف اإلنجليزي جيرمي بنثام وخلفه في تطويرها والتأصيل لها خلفه
جون ستيوارت مل "  " John Stuart Millوفحواها أن أفضل سلوك أو تصرف بشري ممكن هو ذاك السلوك
الذي يحقق أقصى زيادة في المنفعة أي ذاك الرفاه المحسوس "بتصرف".. .،
See: McCloskey، H. J. (October 1957). "An Examination of Restricted Utilitarianism".
The Philosophical Review. 66 (4) : 85
466.
, & Habibi, Don (2001). "Chapter 3, Mill's Moral Philosophy". John Stuart Mill and
the Ethic of Human Growth. Dordrecht: Springer Netherlands. pp. 89–90, 112.
1832م) ،فيلسوف إنجليزي ،وعالم قانون ،مصلح قانوني اجتماعي ،كان منظراً
((( جرمي بنثام1748( :م
للفلسفة النفعية وداعيا ً إليها ،ومدافعا عن حقوق الحيوان (بتصرف) ،يلفظ اسمه بحرف " الثاء" ،ال "التاء" كما
تفعل بعض المصادر العربية.
See: Benthall, Jonathan. "Animal liberation and rights", Anthropology Today, volume
23, issue 2, April 2007, p. 1.
((( البراجماتية أو " ال َع َمالنِيَّة " ،مذهب فلسفي سياسي كانت بداية في الواليات المتحدة األمريكية ،يعتبر معيار
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جيمس  ،(((" William Jamesوبهــذه الطريقــة لــم يكــن مــن العجــب أن يخــرج مــن هــذه
التصــورات الفكــر الالئكــي وكــذا اإللحــاد الدينــي ،ألن الديــن بهــذه الصــورة احتــل دوراً هامشــياً
ضمــن اعتبــارات الثقافــة والتقاليــد المتغيــرة ،وكانــت هــذه هــي المقدمــة التــي خلقــت توجهــات فــي
الفكــر الغربــي لنبــذ واســتبعاد هــذا المتغيــر مــن أساســه ،وال غرابــة ألن الديــن فــي هــذه الرؤيــة كان
يعبــر عنــه بالمتغيــر فماثــل بذلــك المتغيــرات الماديــة األخــرى(((.
بنثــام فــي فهمــه للمصلحــة كان يــرى أن الفكــرة األساســية للنفعيــة هــي ،أن المنفعــة الفرديــة
هــي المعتبــرة فــي الرفــاه االجتماعــي ،ولــذا يقــول بنثــام فــي الفصــل األول مــن كتابه مقدمــة لمبادئ
األخــاق والتشــريعات ،أنــه " مــن العبــث الحديــث عــن مصلحــة المجتمــع ،دون النظــر إلــى مــا
هــو مصلحــة للفــرد"((( ،بنثــام بإطالقــه لنظريــة المصلحــة " ،"Interest Theoryباعتبارهــا
نفعــا ،كان ينتقــد الحقــوق المعنويــة ،لكنــه أقــر بــأن الحقــو يمكــن أن تكــون مفيــدة فــي النظــم
القانونيــة ،وتجــدر اإلشــارة إلــى أن هــذا الفهــم لمفهــوم المصلحــة المعــروف بهــذه المســتويات
والــذي قدمــه بنثــام طــور مفهومــه وأصــل لــه كذلــك علــى يــد فالســفة أكثــر حداثــة(((.
"ميــكا فيلــي  ((("Niccolò Machiavelliكان يــرى أن فكــرة المصلحــة العامــة تكمــن فــي

الحقيقة الوحيد هو نجح العمل ،الذي هو الرابط بين النظرية والحقيقة ،وهذه الكلمة من أصل يوناني يعني العمل،
"بتصرف" ،لمزيد اطالع أنظر:
See: R. Ormerod. "Journal of the Operational Research Society (2006) , The history
and ideas of pragmatism", p 892 896.
((( ويليم جيمس(1842م – 1910م)  :فيلسوف وعالم نفس أمريكي ،وقد كان أول اختصاصي تعليمي يقدم دورة في
علم نفس بالواليات المتحدة ،كان جيمس مفكراً رائداً في أواخر القرن التاسع عشر ،أحد أكثر الفالسفة األمريكيين
نفوذاً ،وقد تم وسمه بـ "أبو علم النفس األمريكي"( " ،)Father of American psychologyبتصرف"..
An

James

William

of

See: RICHARD M. GALE "The Philosophy
Introduction"University of Pittsburgh, p 1 15.

((( خليل ،فوزي ،دور أهل الحل والعقد في النموذج اإلسالمي لنظام الحكم ،ص.284 :
(3) See: Collective interest vs. individual interest in Bentham’s Felici c Calculus.
Questioning welfarism and fairness Antoinette Baujard, 18, Nov, 2016, p 2 3.
2.

(4) See: ECU Introduction To Ethics Spring 2018 Theories of Rights, p 1

1527م) ،فيلسوف ومؤرخ وسياسي وشاعر إيطالي ولد وتوفي في فرنسا ،كثيرا ما
((( ميكا فيلي1469( :م
كان يطلق عليه والد العلم السياسي الحديث ،لسنوات عديدة كان مسؤوال كبيرا في جمهورية فلورنسا ،وله كتاب
األمير الشهير ،وللمزيد طع على اآلتي.
See: Mikko Lahtinen. (2009) "Politics and Philosophy: Niccolò Machiavelli and
Louis Althusser's Aleatory Materialism" pp 16 – 115.
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المصلحــة القوميــة لوطنــه ،وهــي فــي نظــره الغايــة التــي تبــرر أي وســيلة فــي ســبيلها(((.
لقــد كانــت " الغايــة األســمى فــي الحيــاة " أي المصلحــة المنشــودة فــي المذهــب األبيقــوري
" ((("Epicureanismهــي تحقيــق ســعادة األفــراد ،بتوفيــر اشــباع الرغبــات الروحيــة والثقافيــة
وكــذا الماديــة ،لــكل فــرد فــي الدولــة ،وتعليــل ذلــك أن الدولــة هــي نتــاج اإلنســانية ،ولــم يشــترك
الفــرد أصــا فــي تحقيــق تلــك النتيجــة إال لتأميــن مصالحــه الشــخصية البحتــة ،ويؤكــد علــى أن
القانــون هــو اتفــاق نفعــي أوجــده األفــراد لتحقيــق الطمأنينــة فــي معيشــتهم تلــك ،وال اشــكال فــي
خضــوع المحكوميــن ألي صــورة مــن صــور الحكــم أكان حكمــا اســتبداديا أو ديموقراطيــا فــي
ســبيل تلــك الغايــة(((.
أمــا الفهــم االشــتراكي " ((("Socialismللمصلحــة فهــو مؤســس علــى الرؤيــة الماركســية
" "Marxismلفلســفة المجمــع وحركتــه ،حيــث إن العمــل الــذي تتحقــق عليــه إنســانية اإلنســان هــو
العمــل الجماعــي أو العمــل العــام بمشــاركة كافــة األفــراد ،وهــو فــي هــذا التصــور أســاس النظــام
((( جورج هـ .ساباين ،تطور الفكر السياسي ،الكتب الثالث ،ترجمة حسن جالل العروسي ،دار المعارف "مصر"،
ص (.)480 - 481
((( األبيقورية :نسبة إلى أبيقور"  Epicurus " (341ق .م ـ  271ق .م) ،وهي مذهب فلسفي أساسه اللذة ،وهي في
هذا التصور الفلسفي الخير األسمى ،وعلى النقيض منه األلم وهو وحدة الشر األقصى ،وله المفهوم القائل بأن
غياب األلم والخوف يشكالن أكبر قدر من المتعة ،وتلك السعادة المنشودة ال تتحقق في مذهبه عن طريق االنغماس
في المتع المادية بل بإتيان الفضيلة التي هي الزهد المنشود ،وهو في ذات اآلن ال ينكر اللذة الحسية ،إلى غير
ذلك من تلك التصورات الفلسفة المنطوية تحت هذه الفلسفة ،تجدر اإلشارة إلى أن ما يسمى بالفلسفات الحادثة
في ذاك الزمان من الفلسفة الهلنستية ( ،)Hellenisticismالرواقية ( ،)Stoicismالشكوكية ()Skepticism
والبيقورية ( ،)Epicureanismيطلق عليها في بعض األحيان "منتجات العالم الجديد" الذي صنعه اإلسكندر
األكبر ،ويمكن اعتباره محاوالت للتوافق مع الظروف االجتماعية والسياسية المتغيرة ،للمزيد اطلع على المصدر
اآلتي..
See: Ad Bergsma Germaine Poot Aart C. Liefbroer. " Happiness in the Garden of
Epicurus", 28, Feb, 2007, pp 399 - 423.
((( أنظر" غالي ،بطرس وعيسى ،محمود خيري " :المدخول في علم السياسة ،ط  ،5القاهرة ،مكتبة االنجلو
المصرية1976 ،م ،ص (.)74 77
((( االشتراكية :مذهب سياسي اقتصادي منشأه الفكر الغربي ،وبأفكاره الحالية ظهر في القرن التاسع عشر ،وقد صاغ
هذه الكلمة" اشتراكي ـ  "socialistفي آنها "هنري دي سان سيمون ـ  "Henri de Saint-Simonوأتباعه،
وهو مجموعة من النظم االقتصادية واالجتماعية التي تتميز بالملكية االجتماعية واإلدارة الذاتية للعمال لوسائل
اإلنتاج ،هناك العديد من أنواع االشتراكية وليس هناك تعريف واحد يحصرها جميعًا" ،بتصرف" أنظر:
See: Dr. P. C. Kagalker, Nehru
A Study in Indian Socialism, Hirnalyan
Publishing House, Mumbai, 1996, p. I. &Heilbroner, Robert L, (1995) , The
Worldly Philosophers: The Lives, Times, and Ideas of the Great Economic Thinkers,
(Touchstone: New York) pp. 120 - 121.
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االجتماعــي ،حيــث يــرى ماركــس أن نظــام العمــل سيســتبدل بالنظــام السياســي إذ تتصــف شــروط
العمــل بالطابــع االشــتراكي ،وبالتالــي تصيــر إدارة العمــل والعمــل بذاتــه " مصلحــة عامــة" ،حيــث
أن ماركــس بفكــرة " النضــال أو الصــراع الطبقــي" يهــدف إلــى تحويــل مــا يســمى بالمصلحــة
الخاصــة إلــى مصلحــة عامــة.
الفكــر للبرالــي " ،((("Liberalismاتجــه إلــى تعظيــم ونصــر المصلحــة الخاصــة ،علــى
المصلحــة العامــة ،ســواء كانــت مصلحــة األفــراد المســتقلين ـ وهــذا فحــواه مــن النظريــة الفرديــة
" ،((("Individualismأو كانــت مصلحــة الجماعــة أو الكتــل السياســية داخــل المجتمــع ،وهــذا
مــرده نظريــة الجماعــة وأصحابهــا " ،"Group theoryونتــج عــن هــذا أنهــم يرفضــون فكــرة
ـزل عــن األفــراد
ـوم ( )Publicمنعـ ٍ
المصلحــة العامــة ،والتعليــل لهــذا فــي رأيهــم ،أن ال وجــود للعمـ ٍ
أو الجماعــات بحيــث تعــزى إليــه المصلحــة العامــة ،فهــم ال يتصــورون وجــود مصلحــة يعالجهــا
النظــام السياســي منعزلــة عــن مصالــح األفــراد ،أو باألحــرى للكتــل و الجماعــات المكونــة لنســيج
المجتمــع السياســي(((.
وفيمــا يخــص تحديــد المصلحــة فــإن هنــاك طرقــاً مختلفــة فــي ظــل التيــارات الفلســفية
المتمايــزة ،ولكــن بصــورة أساســية ،يتــم بناؤهــا إمــا مــن خــال دراســة النتائــج (التبعيــةـ
 ،)Consequentialismكمــا هــو الحــال فــي حــاالت النفعيــة " " Utilitarianismوالتعاقديــة
" ،"Contractarianismأو مــن خــال دراســة اإلجــراء أي الطريقــة المتبعــة ،كمــا هــو الحــال
فــي نظريــة العمــل االتصالــي " .(((" Theory of Communicative Action
وغايــة الــكالم ،أن جرمــي بنثــام ،وهــو الســابق لـــ "جــون ســتيوارت مــل John Stuart Mill
((( اللبرالية :فلسفة ومذهب سياسية ،عادة ما يتم بناؤها من تفسيرات للمعنى والترابط بين المفاهيم األساسية التالية
الذكر ،الحرية ،والسلطة ،واالستقاللية ،والمساواة .وبهكذا اعتبارات يتم ترسيم حدود اللبرالية عند منظريها.
See: Rawls, Lectures on the History of Political Philosophy, ed. Samuel Freeman
(Cambridge: HUP, 2007) , p 11.
((( الفردية :أيديلوجية وفلسفة ،أساسها القيمة المعنوية للفرد ،واالستقاللية ،والمسؤولية الفردية ،واإلنجاز الفردي،
واالعتماد على الذات ،وتعتبر الفردانية إن الدفاع عن مصالح الفرد مسألة جذرية في مقابل مصالح الجماعة
ويجب أن تتحقق فوق اعتبارات الدولة والكيانات األخرى ،ومع ذلك ،ليس من الواضح ما إذا كانت جميع هذه
السمات هي مكونات إلزامية للفردية أو ببساطة مفاهيم ذات صلة.
See: "ANU REALO, KATI KOIDO, EVA CEULEMANS and JU ̈RI ALLIK" Three
Components of Individualism, 8 May 2002, p 165.
((( See: Clarke E. Cochran: "The Politics of Interest, Op. cit. , P 752

.753

(4) Manuel Benabent F. de Córdoba – "Public Interest in Political Philosophy. A Necessary
Ethical and Regulatory Concept for Territorial Planning", Op. cit. , p 385.
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" اآلخــذ عنــه هــو وغيــره والــذي قــام بــدوره بتهذيــب اللبراليــة ،يقــول فــي مســتهل كتابــه الموســوم
بـــ مبــادئ األخــاق والتشــريع ،أي بنثــام " ..لقــد وضعــت الطبيعــة البشــرية تحــت حكــم وســيادة
ربيــن إثنيــن " "two sovereign mastersهمــا اللــذة واأللــم " ،ويكمــل مــراده مبينــاً ،بقولــه "
وهمــا وحدهمــا اللــذان يشــيران علينــا بمــا يتعيــن فعلــه ،وكــذا مــا يجــب الحســم فيــه ،مــن ناحيــة
يضعــان لنــا معيــار الصــواب والخطــأ ،ومــن ناحيــة أخــرى يضعــان لنــا سلســلة مــن األســباب
والتأثيــرات" وهــذا بتعبيــره "معقــود بعرشــهما" ،يكمــل قولــه " همــا يحكماننــا فــي كل مــا نفعــل،
فــي كل مــا نقــول ،فــي كل مــا نعتقــد ،وكل جهــد فــي مقدورنــا القيــام بــه للتخلــص مــن عبوديتنــا
وخضوعنــا ســيعمل علــى إثبــات وتأكيــد ذلــك المعنــى"((( ويريــد أال خــاص وال منــاص مــن ذلــك،
وهذا يمثل صميم فلسفة "مذهب المتعة  ،((("Hedonismفهــو وغيــره بهــذه الطريقــة
يخلقــون تنظيمــا لمفاهيــم معينــة ،ويضعــون تشــريعات تخصهــم ،لتكــون هــي األســاس الــذي
تســير بــه تلــك الحيــاة المنشــودة فــي فلســفاتهم ،هروبــا وانســاخاً إراديــاً شــعورياً أو ال شــعوريا
مــن التشــريع اإلالهــي لجــوءًا إلــى تشــريع بشــري ،وديــن أساســه عبــادة تلــك األهــواء ،التــي ال
تعــرف معنــاً منضبطــاً للفضيلــة "  ،" Moralityوال يمكــن أصــا تحديدهــا عبــر هــذه المفاهيــم،
فهــذا صنيعــة الخــواء العقــدي والدينــي " ،"Religious voidوهــذا مــا نــزل بــه الوحــي قــال
ََ َ
ُ
ـل
ـن اتَّ َخـ َـذ إِلَ َه ـ ُه هَ ـ َواهُ}[ ،الجاثيــة ،]23 :وقــال تعالــى{ :واتّبــع هَ ـ َوا ُه َف َم َثلــه ك َم َثـ ِ
هللا{ :أف َرأ َ ْيــت َمـ ِ
َ
ـع هَ ـ َوا ُه َو َكانَ أَ ْمــرُ ُه ُفرُ ًطــا} [الكهــف .]28 :وقــال
الكلــب} [األعــراف .]176 :وقــال تعالــىَ { :واتَّ َبـ َ
َ
ضـ َّ
تعالــىَ { :بــل اتَّ َبـ َ َّ
ََ
ـر ِع ْلــم ۖ َف َمــن َي ْهـ ِدي َمـ ْ
ـن أَ َ
ـل للاَّ ُ ۖ} [الــروم.]29 :
ِ
ـع ال ِذيــنَ ظل ُمــوا أ ْه َوا َء ُهــم ِب َغ ْيـ ِ
ٍ
ـن أَ
ـع هَ ـ َوا ُه ب َغ ْيــر ُهـ ًدى ِمــنَ للاَّ ِ إ َّن للاَّ َ َل َي ْهـ ِدي ْال َقــوْ َم َّ
ضـ ُّ
َّ
ْ
َ
ـنَ
الظالِ ِميــنَ }
ـ
ب
ات
ـ
م
م
ـل
ـ
م
و
{
ـى:
وقــال تعالـ
َّ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
َّ
ْ
للاَّ
َ
َّ
َ
َ
َ
يل ِ} [ص.]26 :
ـع ال َه ـ َو ٰى في ِ
ُضلــك عَ ــن َسـ ِـب ِ
[القصــص .]50 :وقــال تعالــىَ { :ول تت ِبـ ِ
إن المعضــل البنيــوي الرئيــس فــي مثــل هــذه الرؤيــة أي التصــور البنثامــي ـ إن صــح التعبيــرـ
المؤســس علــى مبــدأ اللــذة واأللــم ،عــدم وجــود ضابــط أخالقــي أو بوصلــة أخالقيــة " moral

(1) See: Bentham, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation,
1781, Batoche Books – Kitchener, 2000, "Chapter I-I" p14.
((( مذهب المتعة :مدرسة فلسفية فكرية تطرح جدلية أن السعي وراء المتع والممتلكات ذات "القيمة الفاعلة
"/ The Instrumental and intrinsic value The Intrinsic valueهي الهدف الرئيسة
الجوهرية
أو األساسية لحياة الجنس البشري ،في سعي متعصب إلى تحقيق أعلى قدر من المتعة المحضة ،جريانا على ما
يمكن تسميته بمبدأ " ،"pleasure minus painأي المتعة مع أقل ألم.
للمزيد في هذا المذهب وتفاصيله. ..
See: Feldman, F. (2001) , ‘Hedonism’, in Encyclopedia of Ethics, L. C. Becker and C.
B. Becker (eds. ) , London: Routledge. & Heathwood, C. (2007) , ‘The reduction of
sensory pleasure to desire’, Philosophical Studies, 133: 23–44.
يونيو 2022م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

املجلد  19العدد 2

593

مالمح املصلحة االقتصادية اإلسالمية يف إطارها املقاصدي مقارنة باملفهوم الغريب ( )578 - 634
 ((("compassموضوعيــة " "Objectiveمنضبطــة لتميــز الخيــر مــن الشــر ،فهــو يعتبــر أن
ضابــط القيــاس للخيــر والشــر ممثــل فــي "أن أكبــر ســعادة مــن أكبــر عــدد هــي المعيــار الصحيــح
الوحيــد للصــواب والخطــأ والنهايــة المناســبة للحكومــة فقــط"((( ،فهــذا دليــل الكثــرة الســاقط بالنــص
ـن َســبيل َّ
ُضلُّـ َ
ـر َمـ ْ
للاِ،} . ..
وبالضــرورة العقليــة ،قــال هللاَ { :وإِ ْن تُ ِطــعْ أَ ْك َثـ َ
ضي ِ
ـوك عَ ـ ْ ِ ِ
ـن ِفــي األرْ ِ
[األنعــام.]116 :
يــرى الباحــث إمــكان طــرح وصياغــة تصــور ينقــض و يغايــر الطــرح الســابق ،منشــأه
خلفيــة وحجــة مســتقاة مــن مــا يســمى بـــ " Meta ethicsاألخــاق الفوقيــة" وكــذا " Moral
epistemologyنظريــة المعرفــة األخالقيــة" ،فــي إطــار إســامي ،علمــاً أن المــراد بالـــ "Meta
 "ethicsهــو ،"Moral anthology" :والــذي يشــير إلــى طبيعــة القيمــة األخالقيــة ،ســواء أكانت
متســمة بكونهــاObjective morality " ،األخــاق الموضوعيــة" ،أو كانــت " Subjective
moralityاألخــاق غيــر الموضوعيــة"((( ،وكــذا يشــير إلــى األســاس المصــدري األخالقــي ،فــي
حيــن أن المــراد بـــ " :"Moral epistemologyهــو جدليــة الســؤال المحــدد لمعرفــة الصــواب
مــن الخطــأ ،أي بمعنــى عمليــة توظيــف واســتعمال العلــم األخالقــي فــي تحديــد المصالــح والمفاســد،
أي الخيــر والشــر ،بيانــاً لهــذا :لــو ســؤل عامــة النــاس عــن قتــل "رضيــع" عمــداً علمــاً أن ال مبــرر
لذلــك ،"Example of killing an infant" :- ،فهــل يعــد هــذا التصــرف أخالقــي الوصــف؟،
((( للتعرف على مفهوم مشكل تحديد البوصلة األخالقية من وجهة نظر غربية:
See: Baier, Kurt, 1958, The Moral Point of View, Ithaca, New York: Cornell
University Press. & Frankena, William, 1963, "Recent Conceptions of Morality", in
G. Nakhnikian and H. Castañeda (eds. ) , Morality and the Language of Conduct,
Detroit: Wayne State University Press.
من الكتاب األخير يمكن االكتفاء بالصفحات.24 - 1 ،
((( See: James Steintrager, Political Thinkers, Volume V, Bentham, Edited by: Geraint
.Parry, published by: Routledge, 2004, p: 11
((( للمزيد في ما يخص " "Objective Moralityمن منظور إسالمي ،أنظر:
Hamza, A, Tzortzis, "The Divine Reality: God, Islam & The Mirage of Atheism",
FB Publishing, December 15, 2016, p: 152, & a lecture by Hamzah A, Tzortzis,
""Divine Commands: Meta-ethics and Moral Epistemology in the Islamic Tradition
12, March, 2018.
أنظر كذلك "بشكل عام":
Craig, W. L. Can We Be Good Without God? Available at: https: //www. reasonablefaith.
org/writings/popular-writings/existence-nature-of-god/can-we-be-good-without-god
[Accessed: 1th January 2019] ; Craig, W. L. (2008) Reasonable Faith: Christian Truth
and Apologetics Wheaton, Illinois: Crossway Books, pp. 172 183.
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اإلجابــة الطبيعيــة البديهيــة تكــون بنفــي صفــة الخيــر والمصلحــة األخالقيــة عــن مثــل هــذا الفعــل،
ومــن يقــول خــاف ذلــك هــو "معــاق أخالقيــاً ،"Morally handicapped-هــذا الســؤال هــو
مجــرد عمليــة " فحــص للحــدس األخالقــي  ،"Moral intuitions testعبــر هــذه العمليــة يمكــن
أن يقــر الجميــع بــأن مثــل هــذا التصــرف موســوم بأنــه " Objectively morally wrongأي
أنــه خطــأ أخالقــي والحكــم عليــه ال تأثــر لــه قائ ـ ٌم بالمشــاعر الشــخصية أو اآلراء" ،أي أنــه فــي
حــال وصــف الشــيء بأنــه " Objectiveموضوعــي" تخــرج إلينــا داللــة مفيــدة لحقيقــة غيــر
متأثــره بعاطفــة أو مشــاعر أو آراء ،بــل هــي موضوعيــة مجــردة مــن الغايــات الشــخصية ،ســبب
هــذا االختيــار األخالقــي "أن فــي فطــرة اإلنســان قــوة تقتضــي اعتقــاد الحــق وإرادة النافــع"(((،
ويشــهد لهــذا المثــال اآلنــف مثــال يضربــه الفيلســوف "الداروينــي " ،"Darwinianمايــكل روس
 ،" Michael Ruseوالــذي يقــول فيــه" :مــن يدعــي أنــه مــن المعقــول والصــواب أخالقيَّــا
اغتصــاب األطفــال الصغــار ،فهــو مخطــئ حتمــاً كمــن يقــول أن ،"5=2+2 :فنتيجــة عمليــة الجمــع
هذه هي "حقيقة موضوعية  "Objective factوحقيقــة رياضيــة "Mathematical
 ،"truthثابتــة ال تبــدل لهــا بهــوى أو عاطفــة. ..
"The man how says that it is morally acceptable to rape little children, is
just as the man who says that 2+2=5"(2).
وفي الســياق نفســه يجــب العلم أن ال حاجة إلى "مبرر تجريبــي "Empirical justification
إلثبــات كــون قيمــة هــذه النزعــة األخالقيــة موضوعيــة ،فاألمــر متعلــق بمصطلحــات "األخــاق
Firstالمبــادئ
الفوقية  "Meta ethicsوالتي تحتاج إلى ما يسمى بـ " principles
األولــى" لفهــم الحــدس األخالقــي ،أي بمقاربــة أخــرى أنــت لســت فــي حاجــة إلــى دليــل موضوعــي
مثبــت لوجــود "الســببية –  ،"Causalityحتــى مــع الجهــل بمعرفــة "الروابــط الســببية Causal
 ،"linksولهــذا يمكــن بــدء طــرح جدليــة هــذه األخــاق بمبــدأ أول ،وهــذه العمليــة هــي المســماة
بـــ " Axiomatic argumentالحجــة البديهيــة" ،وهــي حجــة مميــزة مــن كل عاقــل ،أي يخلــص
إلــى نتيجــة مفادهــا أنــه إذا كانــت هــذه الحقائــق والقيــم األخالقيــة ،موضوعيــة الوصــف فيجــب
أن تكــون معتمــدة علــى شــيء خارجــي إذا جــاز التعبيــر ،فــا يكــون هــو العاطفــة وال االختيــار
البشــري الصــرف ،وعليــه فإنهــا تحتــاج أساســاً ومبنــى ،أي هــو الســؤال الــذي يطــرح جدليــة
تفســير موضوعيــة هــذه األخــاق ،أي مــا هــو مصــدر هــذه القيــم األخالقيــة؟ ،بعبــارة أخــرى هــذه
((( ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي الدمشقي ،درء تعارض العقل والنقل،
تحقيق :محمد رشاد سالم ،ط ،2/جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،المملكة العربية السعودية1411 ،هـ
1991م.8 / 458 ،
(2) Michael Ruse, Darwinism Defended: A Guide to the Evolution Controversies "London:
Addison-Wesley, 1982", p275.
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الفطــرة والتــي هــي مقتضــى الضــرورة النفســية ،تتطلــب فاطــراً ،والتفســير مــن الناحيــة اإلســامية
يلــزم بوجــود خالــق هــو هللا عــز وجــل ،حيــث ال وجــود لهــذه الموضوعيــة األخالقيــة دون وجــود
إلـ ٍه واحــد أحــد واضــع لهــا بيــن الخلــق ،وهــذه النتيجــة المنطقيــة جعلــت الملحــد الشــهير و"عالــم
األحيــاء التطــوري ـ  " ،"Evolutionary Biologistريتشــارد دوكينــز "Richard Dawkins
يقــر بنفســه "أنــه مــن الصعــب جــداً الدفــاع عــن "القيــم األخالقيــة المطلقــة "Absolutist morals
علــى أرضيــة أخــرى غيــر الديــن". ..
"Not all absolutism is derived from religion. Nevertheless, is it pretty
hard to defend absolutist morals on grounds other than religious ones"(1).
ْإذ إن مــا يضبــط االختيــار لمــا هــو مصلحــة ومــا هــو مفســدة عنــد النفــس البشــرية تلــك
الفطــرة واألوامــر والنواهــي ـ" "The Divine Commandsوفهــم مــراد الشــارع ،فهــو ســبحانه
مله ـ ُم النفــس التمييـ َ
ـز بيــن الخيــر والشــر ،والحســن والقبــح ،والمحبــوب والمكــروه والمأمــور ِب ـ ِه
ورهَ ــا َو َت ْق َواهَ ــا} [الشــمس ،]8 :وهــو ســبحانه أرشــد
والمنهــي عنــه((( ،قــال هللاَ { :فأَ ْل َه َم َهــا ُفجُ َ
النفــوس لتختــار ،قــال{ :إنَّــا هَ َد ْي َنــا ُه السَّ ــب َ
يل إِ َّمــا َشــا ِكرً ا َوإِ َّمــا َك ُفــورً ا} [اإلنســان ]3 :أي " ســبيل
ِ
ِ
الخيــر والشــر والنجــاة والهــاك ،أي عرّ فنــاه وبينــا لــه ذلــك ،بأدلــة العقــل والســمع إمــا شــا ِكراً
أي باالهتــداء واألخــذ فيــهَ ،وإمــا َك ُفــوراً أي باإلعــراض عنــه"((( ،وحتــى يحفــظ لهــم فطرتهــم،
ويصرفهــم عــن القبيــح المذمــوم أرســل الرســل ووضــع الشــرائع التــي بهــا مصالحهــم فــي الدنيــا
واآلخــرة ،قــال إمــام شــاطبة عليــه الرضــوان . .." :ولكــن الشــارع إنمــا قصــد مــن وضــع الشــريعة
إخــراج المكلــف عــن اتبــاع هــواه حتــى يكــون عبــداً هلل ،(((" ..منهجهــم الهــوى ،ومنهــج اإلســام
الرجــوع إلــى "الفطــرة  ،" Innate Dispositionوتنميتهــا إلــى طريــق الصــواب ،وهــو األصــل
ألن النفــوس فــي جذرهــا ســالمة مــن الهــوى؛ لكونهــا بنيــت علــى الفطــرة التــي فطــر هللا النــاس
عليهــا ،قــال شــيخ الزيتونــة الطاهــر بــن عاشــور " :الفطــرة :الخلقــة أي النظــام الــذي أوجــده هللا
فــي كل مخلــوق ،ففطــرة اإلنســان هــي مــا فطــر؛ أي خلــق عليــه ظاهــراً وباطنــاً أي جســداً وعقـ ً
ـا..
 .إلــى أن يقــول . ..وقــد اســتبان لــك أن الفطــرة النفســية لإلنســان هــي الحالــة التــي خلــق هللا عليهــا
عقــل النــوع اإلنســاني ســالما مــن االختــاط بالرعونــات والعــادات الفاســدة ،فهــي المــراد مــن قولــه
(1) Richard Dawkins, The God Delusion, Black Swan edition reissued 2016,
TRANSWORLD PUBLISHERS, Uxbridge Road, London, W5, 5SA, p266.
((( ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي الدمشقي ،مجموع الفتاوى ،تحقيق:
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة النبوية ،المملكة العربية
السعودية1416 ،هـ ـ 1995م16 / 235 .،
((( القاسمي ،محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق ،محاسن التأويل ،تحقيق :محمد باسل عيون السود،
ط ،1/دار الكتب العلميه ،بيروت ،لبنان 1418 ،هـ.9 / 374 ،
((( الشاطبي ،الموافقات.116 / 2 ،
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تعالىِ . ..{ :ف ْط َر َت َّ
اس عَ لَ ْي َها ۚ[ } . ..الروم
للاِ الَّ ِتي َف َط َر النَّ َ
الفضائــل عنهــا"(((.

 ،]30وهــي صالحــة لصدور

خاتمة الكالم قوله عز من قائل:
ات َو َ
َت السَّ َما َو ُ
األرْ ُ
يه َّن} [المؤمنون.]71 :
{ َولَ ِو اتَّب ََع ْال َح ُّق أَ ْه َوا َء ُه ْم لَ َف َسد ِ
ض َو َم ْن ِف ِ
الفرع الثاني :المصلحة في القانون الوضعي
مــن المالحــظ قطعــا أن فالســفة القانــون وواضعيــه أولــو اهتمامــا كبيــراً لمفهــوم المصلحــة،
وهــذا مشــاهد عبــر التاريــخ الفكــري لتطــور هــذه الســياقات الفلســفية منــذ األمــد البعيــد ،مثــال ذلــك
مــا كان يعتنقــه الفيلســوف اإلنجليــزي " بنثــام ـ  "Jeremy Benthamوهــو المبيــن آنفــاً.
أن األنســاق الفكريــة اإلنســانية تكــون وليــدة والوعــي والحــس والتصــور اإلنســاني الخــاص،
وتتشــكل بتأثيــر بيــن مــن العــادات والخبــرات والثقافــات ،فيلــزم مــن هــذا ،التنــوع فــي التصــور،
والتناقــض ،والتضــارب ،وكــذا االختــاف فــي الحكــم علــى الشــيء الواحــد فهــذا يــراه مصلحــة
واآلخــر يــراه مفســدة فــي ذات اآلن ،كمــا أن هــذا االختــاف يدخــل فيمــا يكــون مصلحــة أو مفســدة
فــي مرحلــة زمنيــة تاريخيــة دون مرحلــة أخــرى ،أو يمكــن أن يكــون اختالفــا تابعــا للمــكان ،ولــذا
الشــعور بالمنفعــة فــي الشــيء ومداهــا كمــا وكيفــاً متفــاوت بيــن األفــراد(((.
ونتيجــة لهــذه األنســاق الفكريــة المختلفــة خرجــت تعريفــات الفكــر القانونــي المعاصــر لمفهــوم
المصلحــة متغايــرة فــي التعبيــر ومنهــا نذكــر اآلتــي :ـ
•قالــو " بأنهــا مــا يصلــح بــه المــرء مــن شــأنه بمنفعــة تأتيــه إذا هــو يونيــو حقــا أو
دعــوى"(((.
•كــذا بأنهــا " الحكــم التقييمــي الــذي يســبغه صاحــب الحاجــة علــى الوســيلة التــي تكفــل
إشــباعها بصــورة مشــروعة"(((.
•وعرفهــا البعــض" :بأنهــا المنفعــة محــل الحمايــة القانونيــة التــي يســبغها المشــرع علــى

((( بن عاشور ،محمد الطاهر ،مقاصد الشريعة ،ص.58 - 57 :
((( راجع ،خليل ،فوزي ،المصلحة العامة من منظور إسالمي ويليه تطبيقات المصلحة ،ص ،4 :وما بعدها.
((( بدوي ،أحمد زكي ،معجم المصطلحات القانونية ،دار الكتاب المصري ،القاهرة ،1989 ،ص.133 :
((( عبيد ،حسين ،فكرة المصلحة في قانون العقوبات ،بحث منشور في المجلة القومية ،المجلد  ،17ع  ،2المركز
القومي للبحوث االجتماعية والجنائية ،القاهرة ،تموز  ،1974ص.240 :
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الحــق المعتــدى عليــه أو المهــدد باالعتــداء"(((.
لكــن يالحــظ فــي هــذه التعريفــات اآلنفــة أنهــا تــدور فــي فلــك واحــد فاتخــذت مــن المنفعــة
معيارا للمصلحة ،وهو ذات المعنى الذي اعتنقه العالم اإليطالي " تشزاره ،ماركيز بكاريا
 ،" Cesare Beccariaفقــد كان بكاريــا يعتنــق هــو اآلخــر فكــرة المنفعــة العامة كأســاس للمصلحة
فــي التشــريع الجنائــي بوصفهــا وســيلة ضوريــة لتحقيــق مصلحــة مشــروعة للمجتمــع((( ،فــي حيــن
أن " جوزيــف بريســتلي ـ  " Joseph Priestleyاســتغل ســعادة األعضــاء أي الغالبيــة ،فــي أي
دولــه" كمعيــار لــه ،ولــه عبــارة نقلهــا بثــام :يقــول فيهــا" :الســعادة العظمــى مــن العــدد األكبــر":
".((("greatest happiness of the greatest number

المبحث األول :مالمح المصلحة االقتصادية في اإلسالم وآثارها
تمهيــد :فــي هــذا المبحــث يصــار إلــى بيــان أهــم المالمــح ذات الطابــع االقتصــادي للمصلحــة
االقتصاديــة اإلســامية فــي إطارهــا المقاصــدي ،وذلــك عبــر بيــان األســس التــي تبنــى عليهــا،
وبيــان المبــادئ التشــريعية الحاميــة لهــا أكانــت خاصــة بســوق العمــل ،والمــال الخــاص ،أم تعلقــت
هــذه التشــريعات الحاميــة لهــا وكــذا القاصــدة لهــا بالتصــرف بالمــال العــام أي "واليــة أمــوال
المصالــح" ،ثــم يطــرح هــذا المبحــث إبــراز وأهــم مالمحهــا المؤثــرة فــي تقييــد الحريــة االقتصادية،
وكــذا يظهــر مــدى التقييــد والترشــيد الحاصــل بســبب ســماتها الفاعلــة لســلوك الفــرد االســتهالكي.
المطلب األول :أسس المصلحة االقتصادية في اإلسالم
إن الفهــم اإلســامي للمصلحــة االقتصاديــة بكونهــا جــزءاً مــن المجــال االقتصــادي والــذي هــو
بوصفــه أحــد أنشــطة اإلنســان يجعلهــا خاضعــة لمعنــى الخالفــة جملــة وتفصيـ ً
ـا ،يقــول القرطبــي
مبينــا المــراد مــن االســتخالف" :والخالئــف جمــع خليفــة ،أي :جعلكــم ســكاناً فــي األرض ليقــع
منكــم مــا تســتحقون بــه الثــواب والعقــاب . ..وقيــل يعاملكــم معاملــة المختبــر إظهــاراً للعــدل"(((.

((( حمودي ،محمد عباس ،نظرية المصلحة في الطعن الجنائي ،دار الجامعة الجديدة ،اإلسكندرية ،مصر،2010 ،
ص.33 :
((( المنشاوي ،محمد أحمد ،معيار المصلحة في الطعن الجنائي ،الفكر الشرطي ،القيادة العامة لشرطة الشارقة –
مركز بحوث الشرطة ،مج  ،21ع ،81ابريل  ،2012ص.137 - 138 :
(3) J. H. Buris &, H. L. A. Hart, The Collected Works of Jeremy Bentham, OXFORD,
2005, vol. x, pp. 142.
((( القرطبي ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد ،شمس الدين ،الجامع ألحكام القرآن ،تحقيق :أحمد البردوني وإبراهيم
أطفيش ،ط ،2/دار الكتب المصرية ،القاهرة ،مصر1384 ،هـ  1964م.8 / 318 ،
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وهـذه َ
الخلَفيـة عـن هللا تقتضـي أن يكـون الهـم األكبـر للخليفـة تحقيـق مـراد مخلفـه ،طالبـا
لمقاصـده ،محققـاً للمصالـح متوخيـا للمفاسـد المعتبـرة منـه ،وبمعنى آخـر يكون المجـال االقتصادية
ممثلا لألسـاس المـادي الفعلـي للمشـروع الحضـاري اإلسلامي المتجسـد فـي قانـون اإلعمـار.
ولفهم المصلحة االقتصادية في المفهوم اإلسالمي يتوجب بيان األسس التي يقوم عليها
االستخالف ،ألنها تعد األساس العقائدية التي يقوم عليها النظام االقتصادي ككل ،وعليه فإنه يتحدد
مبدأ االستخالف في االقتصاد اإلسالمي من خالل ثالثة قوانين تشكل بنائه الكامل وهي(((:
•قانــون :الملــك هلل :وهــذا القانــون هــو األســاس فــي النظــام االقتصــادي اإلســامي وكل
البنــاء النظــري التطبيقــي مســير عليــه ،قــال تعالــىَ { :و َخلَـ َ
ـي ٍء َف َقـ َّد َر ُه َت ْق ِديــرً ا}،
ـق ُك َّل َشـ ْ
[الفرقــان ،]2 :وفحــواه أن " الكــون بمــن فيــه ومــا فيــه هــو ملــك هلل ،وإن العالقــة بيــن
العالــم وهللا هــي عالقــة ملــك وربوبيــة ،وهــذا القانــون ليــس قانونــاً مخترعــاً يعتمــد علــى
االســتنباط ،أو االجتهــاد ،أو المقايســة؛ بــل هــو واقــع يعتمــد الفطــرة البديهيــة ذلــك ألن
موجــود الشــيء وخالقــه مالــك لــه بهــذا االعتبــار"(((.
وهــذا األســاس مميـ ٌ
ـز ،لمفهــوم المصلحــة التــي يريدهــا الشــارع فــي اقتصــاد الدولــة المســلمة
عمــا ســواها ،وهــو مُرجعنــا لتذكــر مشــكل "الضابــط األخالقــي ـ " Moral Anchorالمختــل فــي
الفلســفات الغربيــة المنشــأة للتصــور االقتصــادي الغربــي ،يذكــر إســماعيل كاظــم العيســاوي ،أن
كثيــراً مــن الفــوارق الحاصلــة بيــن النمــوذج اإلســامي وغيــره أساســها العامــل العقــدي ،ويشــير
إلــى أن كثيــراً مــن خلطهــم الظاهــر بيــن بعــض المفاهيــم اإلســامية المتعلقــة باالقتصــاد منشــؤه
هــذا اإلغفــال لهــذا األســاس ،مثالــه الــزكاة والضريبيــة(((.
َْ
{هــ َو أَ َ َ ُ
•قانــون :إعمــار العالــم :أساســه مــن قولــه الحــق ســبحانهُ :
ض
نشــأكم ِّمــنَ الرْ ِ
َواسْ ـ َت ْع َم َر ُك ْم ِفي َهــا}  ] :هــود .61[ :وغايتــه " إن هللا تعالــى أوجــب علــى اإلنســان عمــارة
األرض واســتثمار المــوارد الموجــودة فــي الكــون واالنتفــاع بخيراتهــا وذلــك علــى ســبيل
النيابــة عــن هللا تعالــى"((( ،وبهــذا القانــون يعمــل كل فــرد فــي الكيــان الســتغالل وإعمــال
أقصــى قدراتــه الفكريــة والعمليــة فــي ضــوء المصلحــة الشــرعية للوصــول إلــى مجتمــع
((( لمزيد بيان في أسس االستخالف أنظر :عبد الجميل ،عالوي ،العمل في االقتصاد اإلسالمي ،دار الكتب العلمية،
بيروت ،لبنان2006 ،م ،ص.44 - 60 :
((( النجار ،عبد الحميد ،خالفة اإلنسان بين الوحي والعقل ،ط ،2/المعهد العالي للفكر اإلسالمي ،هيرند ،فيرجينيا،
الواليات المتحدة األمريكية1413 ،هـ 1993م ،ص.48 :
((( العيساوي ،إسماعيل كاظم ،بتاريخ :يوم /اإلثنين / 2018 / 11 / 05 :الموافق( :صفر).1440 / 2 / 27 ،
((( هميم ،عبد اللطيف ،نظرية االستخالف في الفكر اإلسالمي وأثرها في بناء شخصية الفرد ،ط ،1/مطبعة
النواعير ،الرمادي1411 ،هـ 1990م ،ص.25 :
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الرفــاه االقتصــادي ،قــال ســبحانهَ } :و َت َعا َونُــوا عَ لَــى ْال ِبــرِّ َوالتَّ ْق ـ َو ٰى ۖ َو َل َت َعا َونُــوا عَ لَــى
ْ
ْ ْ
ان { ] ،المائــدة.2[ :
الثـ ِـم َوال ُعـ ْد َو ِ
ِ
•قانــون :وجــوب العمــل :يصــرح اإلســام بوجــوب العمــل علــى كل قــادر عليــه مــن أفــراد
المجتمــع اإلســامي ،لتحقيــق صــاح الدنيــا ،ويعــده فريضــة واجبــة ،وهــذا ظاهــر فــي
نصــوص اآليــات و عبــر األحــكام التــي جــاءت بهــا الشــريعة حــوت هــذا المعنــى(((،
ُ
ــل اعْ َملُــوا َف َســي ََرى للاَّ ُ عَ َملَ ُكــ ْم َو َرسُ ــولُ ُه َو ْالم ُْؤ ِمنُــونَ {[ ،التوبــة:
يقــول تعالــىَ } :وق ِ
.]105
المطلب الثاني :المبادئ التشريعية في حماية المصلحة االقتصادية
لقــد قــام اإلســام فــي ســبيل الوصــول إلــى المصلحــة االقتصاديــة المرجــوة بســن تشــريعات
دقيقــة وملزمــة وليســت مجــرد مواعــظ وآداب ،أخضــع لهــا ســوق العمــل فــي االقتصــاد اإلســامي،
وكــذا كــون إجــراءات تشــريعية تنظيميــة تخــص موازنــة الدولــة ،وذلــك فــي ســبيل إقامــة المقاصــد
الشــرعية ،وهــذه المبــادئ ذات المغــزى المقاصــدي تتمثــل بمفهــوم الحــال والحــرام ،وغيــره،
وفــي تعرفنــا علــى هــذه المبــادئ تظهــر لنــا مالمــح هــذه السياســة االقتصاديــة وهــذا النمــوذج
اإلســامي ،فــي موازناتــه بيــن المصالــح وضبطــه لهــا ،وبدايــة نعــرض بعــض هــذه المبــادئ التــي
تنظــم وتخضــع ســوق العمــل ال علــى جهــة الحصــر ،لنالحــظ أهــم ســمات هــذه المصلحــة علــى
هــذا المســتوى:
الفرع األول ـ المبادئ التشريعية الخاصة بسوق العمل " والمال الخاص":
•أجــاز اإلســام كل بيــع وشــراء قائــم مقيــد بالشــرع خدمــة لمصلحــة المجتمــع واألفــراد،
حفاظــا علــى أموالهــم ووضعــا لهــا فــي المــكان الصــواب ،منعــا لهــا مــن التســرب إلــى
الحــرم الموقــع للمفســدة.
•حــرم اإلســام الربــا بــكل صــوره ونهــى عــن التعامــل بــه يقــول الحــق ســبحانه{ :
َوأَ َحـ َّ
ـل للاَّ ُ ْال َب ْي َــع َو َحــرَّ َم الرِّ َبــا} [ البقــرة ،]275 :فـــ "المرابــاة حــرام بالكتــاب والســنة
واإلجمــاع"(((.

((( عبد الجميل ،عالوي ،العمل في االقتصاد اإلسالمي ،ص.52 :
((( الحراني ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ،مجموع الفتاوى ،تحقيق :عبد الرحمن بن محمد بن
قاسم ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،المدينة النبوية ،المملكة العربية السعودية1416 ،هـ1995/م،
.418 / 29
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•حرم اإلسالم كل غش وخداع يقول صلى هللا عليه وسلم ( َمن َغ َّشنا فليس ِمنّا)(((.
•حــرم اإلســام إنتــاج واســتعمال واالتجــار بالمــواد الضــارة ،وال ســيما المحملــة باإلشــعاع
وكل مــا حــذر أهــل االختصــاص مــن تناولــه((( ،وكــذا التصرفــات مثــل البغــاء والقمــار
ومــا خالطهــا مــن منكــرات صونــا لإلنســان وهــو أســاس الثــروة وقــوام النهضــة
اإلســامية ،وجعــل الحفــاظ عليــه أساســاً.
•حــرم اإلســام كل صــور التعامــل التــي تعــود بالضــرر علــى المجتمــع والنشــاط
االقتصــادي وتقــوض مصلحتــه ،فقيــد ســوق العمــل أخالقيــا وضبطــه تشــريعيا((( ،ومــن
صــور تشــريعاته تلــك اآلتــي:
بيــع الغــرر :وهــو" مــا ال يعلــم حصولــه أو ال يقــدر علــى تســليمه أو ال يعــرف حقيقته ومقــداره"(((،
ُ
ـر ِر)(((.
ـع ال َغـ َ
فعــن ابــي هريــرة رضــي هللا عنــه قــال( :نهــى رســول هللا عــن بيــع الحصــا ِة ،وعن بيـ ِ
بيــع الســوم :أن يأتــي إنســان ليزيــد البائــع فــي الثمــن علــى مــا اتفــق عليــه مــع مشــتر قبلــه((( ،قــال
مالــك رضــي هللا عنــه وأرضــاه" :معنــى مــا نهــي عنــه مــن بيــع الرجــل علــى بيــع أخيــه ،إنمــا
ذلــك إذا ركــن ،وجعــل يشــترط وزن الذهــب ،ويتبــرأ مــن العيــوب ،ونحــوه ممــا يعلــم أن البائــع
أراد مبايعــة الســائم ،ولــو نهــي أن يســوم الرجــل فــي أول ســوم اآلخــر ،لــكان ضــررً ا علــى النــاس،

((( أخرجه مسلم ( )69 / 1والسياق له وأبو عوانة في " صحيحه " ( )57 / 1وأبو داود ( ،)3452والترمذي (1
 ،)247 /وابن ماجه ( ،)2224والطحاوي في " مشكل اآلثار " ( )134 / 2وابن الجارود ( ،)564وكذا الحاكم
( 8 / 2ـ  )9وأحمد ( )242 / 2وأبو يعلى في " مسنده " ( )2 / 304من طرق عن العالء به .وقال الترمذي" :
حديث حسن صحيح " ،األلباني ،محمد ناصر الدين ،إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،ط ،2/المكتب
1985م.5 / 161 ،
بيروت ،لبنان 1405 ،هـ
اإلسالمي
((( الجوعاني ،محمد نجيب حمادي ،ضوابط التجارة في االقتصاد اإلسالمي ،ط ،1/دار الكتب العلمية ،لبنان2005 ،
م ،ص.297 :
((( عبد الجميل ،عالوي ،العمل في االقتصاد اإلسالمي ،ص.63 64 :
((( الجوزية ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم ،زاد المعاد في هدي خير العباد ،ط ،27/مؤسسة
الرسالة ،بيروت ،مكتبة المنار اإلسالمية ،الكويت1415 ،هـ 1994/م.725 / 5 ،
((( رواه مسلم ،ابن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري ،في صحيحه ،المسند الصحيح المختصر بنقل العدل
عن العدل إلى رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،ط ،1/دار إحياء التراث العربي،
بيروت1412 ،هـ 1991م ،كتاب البيوع ،باب بطالن بيع الحصاة ،والبيع الذي فيه غرر ،3 / 1153 :حديث رقم
.1513
((( ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي ،رد المحتار على الدر المختار ،ط،2/
دار الفكر-بيروت1412 ،هـ 1992م.102 / 5 ،
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وهــذا ممــا لــم يــزل مــن عمــل النــاس عندنــا"(((.
تلقــي الســلع" بيــع ِّ
ِّ
ال َتلَ َّقــوْ ا السِّ ــلَ َع َحتَّــى يُ ْه َبـ َ
تلقــي الركبــان" :قــال صلَّــى هللا عليــه وســلَّمَ ..( :و َ
ـط
َ
ـوق)((( ،فهــو مبــادرة تجــار البلــد لتلقــي الســلع خــارج البلــد مــع نقصهــا وحاجــة النــاس
ِب َهــا إِلــى السُّ ـ ِ
إليهــا فيســتغل التجــار ذلــك وينشــطون فــي زيــادة أســعارها عــن الحقيقيــة اسـ ً
ـتغالال لحاجتهــم ،فعليــه
حــرم اإلســام تلقــي البيــوع قبــل وصولهــا ودخولهــا إلــى أماكــن عرضهــا وبيعهــا ،ويــرى البعــض
مــن أهــل االختصــاص تعليــل ذاك التحريــم لكــون الفعــل مانــع اللتقــاء العــرض والطلــب(((.
صلَّــى هللاُ عَ لَ ْي ـ ِه َو َســلَّ َم
ـي َ
بيــع النجــش :عــن ابــن عمــر رضــي هللا تعالــى عنهمــا قــالَ ( :ن َهــى النَّ ِبـ ُّ
عَ ــن النَّجْ ــش)((( ،وهــو أن يأتــي إنســان ليزيــد البائــع فــي الثمــن وال يريــد الشــراء خداعــاً وتغريــراً
ِ
ِ
للمشــترى الحقيقــي ،وقــد يكــون قصــده النفــع للبائــع ،وهــذا حاصــل فــي المزادات(((واتفــق الفقهــاء
علــى منعــه(((.
ـر لبــا ٍد :قــال صلــى هللا عليــه وســلمَ ..( :و َ
اضــرٌ لِ َبــا ٍد)((( البيــع الــذي يســتغل فيــه
ال ي َِبــعْ َح ِ
بيــع حاضـ ٍ
تجــار الحواضــر ســذاجة أهــل الباديــة وطيبــة بعــض النــاس فيزيــدون عليهــم عــن الحقيقــة غبنــاً
لهــم وظلمــاً((((((.
((( ابن أبي زيد القيرواني ،أبو محمد عبد هللا النفري المالكي ،النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من
األمهات ،تحقيق :عبد هللا المرابط الترغي ،ومحمد عبد العزيز الدباغ ،ط ،1/دار الغرب اإلسالمي ،بيروت،
1999م.6 / 442 ،
((( أخرجه البخاري ،أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل ،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم وسننه وأيامه ،تحقيق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،ط ،1/دار طوق النجاة1422 ،هـ ،كتاب
البيوع ،باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود ّ
ص آث ٌم إذا كان به عال ًما وهو خدا ٌ
ع في البيع،
ألن صاحبه عا ٍ
والخداع ال يجوز ،3 / 72 :حديث رقم.2165 :
((( حسان ،حسين حامد ،فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة ،ط ،1/المعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب – البنك
اإلسالمي للتنمية ،جدة المملكة العربية السعودية1414 ،هـ ـ 1993م ،ص.25 :
((( أخرجه البخاري ،كتاب البيوع ،باب النجش ومن قال "ال يجوز ذلك البيع" ،69 / 3 ،حديث رقم2142 :
((( ابن رشد "الحفيد" ،أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد،
دار الحديث ،القاهرة ،مصر1425 ،هـ 2004م.185 / 3 ،
((( القرطبي ،ابن رشد ،بداية المجتهد.184 / 3 ،
((( أخرجه البخاري ،كتاب البيوع ،باب :هل يبيع حاضر لبا ٍد بغير أجر ،وهل يعينه أو ينصحه ،3 / 72 ،حديث
رقم.2158 :
((( في معناه أنظر :النووي ،أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري ،صحيح مسلم بشرح النووي ،ط ،2/بيروت ،دار
إحياء التراث العربي1392 ،م ،ص.10 / 163 :
((( عبد الجميل ،عالوي ،العمل في االقتصاد اإلسالمي ،ص.63 64 :
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الفرع الثاني :المبادئ التشريعية في التصرف بالمال العام "والية أموال المصالح":
لــم يجعــل اإلســام مســألة تحقيــق هــذه المصلحــة االقتصاديــة موكلــة فقــط إلــى الفــرد فــي
ص َيــر المســؤولية فــي ذاك إلــى الســلطة العليــا بوصفهــا المســؤولة عــن تطبيــق
كيــان الدولــة بــل َ
هــذه األحــكام؛ علــى مســتوى الفــرد وفــي مــا يخــص تصرفهــا هــي بالمــال العــام ،رعايــة للمصلحــة
الشــرعية ودرءاً للمفاســد الحالــة بغيــاب االئتمــار بأمــر الشــارع ،وجعــل مــن ســلطانها تطبيــق هــذه
األحــكام جبــراً لألفــراد حفاظــا علــى المقــدرات ،إرادة لتحصيــل النفــع ،وهــذا يتجلــى فــي صــور
االحتســاب التــي يذكرهــا التاريــخ ،وتبيــن مــدى تدخــل الدولــة فــي النشــاط االقتصــادي ،فتظهــر
الدولــة فــي صــورة الرقيــب علــى ســوق العمــل ،وفــي صــورة الفاعــل المتصــرف بالمــال العــام
فــي حــال تحصيلــه وفــي حــال إنفاقــه.
يقــول اإلمــام الطاهــر بــن عاشــور" :فالمــال العــام هــو حــق للجماعــة علــى اإلجمــال يتولــى
ولــي الجماعــة إبــاغ منافعــه إلــى مــن ال يســتطيع إقامــة شــؤونه مــن مالــه ،وعلــى ولــي األمــر
القيــام بالنظــر إلــى وســائل توفيــر المــال وحفظــه باالقتصــاد لتكــون األمــة فــي غنــى مــن طلــب
المــال مــن غيرهــا"(((.
فليــس ألحــد التصــرف بالمــال العــام ســوى الرقيــب عليــه وهــو اإلمــام أو مــن َّ
وك َل وهــو
المــوكل مــن الرقيــب األعظــم وهــو هللا جــل جاللــه قــال هللا{ :إِ َّن للاَّ َ َكانَ عَ لَي ُْكـ ْم َر ِقي ًبــا} [النســاء:
 ،]1وقــال تعالــى{ :إ َّن للاَّ َ ي َْأمُرُ ُك ـ ْم أَ ْن تُ ـ َؤ ُّدوا َ
ـات إِلَــى أَ ْهلِ َهــا} [النســاء ،]58 :ومــن النــص
األ َما َنـ ِ
ِ
ومقاصــد الشــرع خــرج المعنــى إلــى قلــوب الفقهــاء واضحــاً صريحــاً ،وإليــك قــول العــز بــن عبــد
الســام" :ال يتصــرف فــي أمــوال المصالــح العامــة إال األئمــة ونوابهــم"(((.
ويقول اإلمام ابن العربي" :فأما األمير فال خالف في أن إجارته جائزة؛ ألنه مقدم للنظر
والمصلحةٌ ،
نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضار"((( ،والشاهد آخر كالمه من أن األمير
نائب عن الجميع في طلب المنافع وتوخي المضار ،وقال القرافي" :اعلم أن كل من ولى والية
الخالفة فما دونها إلى الوصية ،ال يحل له أن يتصرف فيها إال بجلب مصلحة أو درء مفسدة،(((" ..
وهكذا فإن األقوال تظافرت على هذا المعنى مستدله بنصوص الوحي الصريحة.
((( ابن عاشور ،محمد الطاهر ،أصول النظام االجتماعي في اإلسالم ،الشركة التونسية للتوزيع1979 ،م ،ص:
.191
((( ابن عبد السالم ،العز ،القواعد الكبرى.1 / 114 ،
((( ابن العربي ،القاضي محمد االشبيلي المالكي ،أحكام القرآن ،ط ،3/دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان1424 ،هـ
2003م ،ص.651 :
((( القرافي ،شهاب الدين ،الفروق ،تحقيق :محمد احمد سراج ،وعلى جمعه محمد ،ط ،1/دار السالم1421 ،هـ،
2001م.4 / 1165 ،
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وبعــد هــذا يصــار إلــى ذكــر هــذه الضوابــط الواضحــات صريحــة الداللــة فــي الهــدي النبــوي،
وفــي النــص اإللهــي المعصــوم ،الموجــة إلــى المصلحــة االقتصاديــة ،خلقــاً لــذاك المجتمــع المســير
بالهــدى الربانــي ،ومــن هــذه المبــادئ الشــرعية اآلتــي:
التصــرف باألمانــة فــي اإلمامــة :قــال الحــق ســبحانهَ { :يــا أَ ُّي َهــا الَّ ِذيــنَ آ َمنُــوا ال َت ُخونُــوا للاَّ َ
َوالرَّ سُ ـ َ
ـول َو َت ُخونُــوا أَ َما َنا ِت ُك ـ ْم َوأَ ْنتُ ـ ْم َتعْلَ ُمــونَ } [األنفــال ،]27 :والمغــزى هــو أن تصــرف اإلمــام
ونائبــه فــي مــال األمــة إن كان عــن هــوى ،فــا إجــازة قائمــة لــه مــن طــرف الشــرع ،ألنــه خالــف
األمــر فعصــى مــراد الشــارع وفطرتــه التــي بــرء الخلــق عليهــا ،قــال اإلمــام الشــافعي" :منزلــة
اإلمــام مــن الرعيــة منزلــة الولــي مــن اليتيــم"((( ،وهــذا مــن القاعــدة الموســومة بـــ "التصــرف علــى
الرعيــة منــوط بالمصلحــة" ،إذ بوجــوب هــذه األمانــة يحــرم علــى اإلمــام توليــة غيــر الكــفء ،أو
أن يبــدر منــه تصــرف أساســه المحابــاة ،وكــذا توليــه الصالــح دون األصلــح ،ومنــه أنــه "إذا قســم
الــزكاة علــى األصنــاف يحــرم عليــه التفضيــل ،مــع تســاوي الحاجــة . ..وكــذا أنــه َل يجــوز لــه أن
يقــدم فــي مــال بيــت المــال غيــر األحــوج علــى األحــوج"((( ،وقــد روى البخــاري عــن أبــي هريــرة
رضــي هللا عنــه أنــه قــال( :بينمــا النبــي صلــى هللا عليــه وســلم فــي مجلــس يحــدث القــوم ،جــاءه
أعرابــي فقــال :متــى الســاعة؟ فمضــى رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم يحــدث ،فقــال بعــض
ََ
ـر َه مــا قــال .وقــال بعضهــم :بــل لــم يســمع ،حتــى إذا قضــى حديثــه قــال:
القــوم :ســمع مــا قــال فكـ ِ
ــت َ
األ َما َن ُ
"أينَ أُ َرا ُه السَّ ــا ِئ ُل عَ ــن السَّ ــاعَ ِة" قــال :هــا أنــا يــا رســول هللا ،قــالَ :
"فــإِ َذا ُ
ــة
ضيِّ َع ِ
ِ
َ ْ
ـر السَّ ــاعَ َة" ،قــال :كيــف إضاعتهــا؟ قــال :إذا وُسِّ ـ َد األمــر إلــى غيــر أهلــه فانتظــر الســاعة)(((.
فان َت ِظـ ِ
التصــرف بمــا هــو أصلــح لألمــة :وهــذا وفــق مراتــب المصالــح قــال اإلمــام الشــاطبي:
"تكاليــف الشــريعة ترجــع إلــى حفــظ مقاصدهــا فــي الخلــق ،وهــذه المقاصــد ال تعــدو ثالثــة أقســام:
أحدهــا :أن تكــون ضروريــة ،والثانــي أن تكــون حاجيــة ،والثالــث أن تكــون تحســينية"((( ،فيكــون
تصــرف اإلمــام بمــا هــو مدبــر لحصــول المصلحــة االقتصاديــة العائــدة بالنفــع علــى الخليقــة،
وعلــى هــذا ال يصيــر إلــى مراعــاة تحســيني معيــن إن كان فــي مراعاتــه إخــال بمــا هــو أوجــب
((( أنظر :السيوطي ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين ،األشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية ،ط ،1/دار
الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان1411 ،هـ 1990م ،ص ،121 :والحموي ،أحمد بن محمد مكي ،أبو العباس،
شهاب الدين الحسيني ،غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر ،ط ،1/دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان،
1985م ،1 / 369 ،ـ لم يقف الباحث على هذا األثر في أحد كتب الشافعي مباشرة ،ومعناه
1405هـ
قول لعمر رضي هللا عنه.
مستم ٌد من ٍ
((( السيوطي ،األشباه والنظائر ،ص.121 :
((( أخرجه البخاري ،كتاب العلم ،باب من سئل علما ً وهو مشتغل في حديثه ،فأتم الحديث ثم أجاب السائل،1 / 21 ،
حديث رقم.59 :
((( الشاطبي :الموافقات.2 / 5 ،
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منــه كالحاجــي مثـ ً
ـا ،ومــن ثــم تكــون "المصلحــة االقتصاديــة" تحــت رعايــة هــذا الســلم كاآلت:
المصلحــة الضروريــة ،ثــم الحاجيــة ،ثــم التحســينية ،فهكــذا يكــون منهــج التشــريع فــي إدارة
التفاضــل المصلحــي.
وداخـ ٌ
ـل تحــت طائلــة الحكــم باألصلــح ،الحكــم فــي سياســة الرعيــة بالنظــر إلــى المــآل ،ألن
أحــكام اإلمامــة والسياســة كائنــة "باإليــاالت" وبــإدراك الطوايــا والنهايــات ،والتطلــع إلــى الغايــات
والمقاصــد والمــآالت الالحقــات ،قــال صاحــب الغياثــي " :فاألمــور فــي الواليــات إذا لــم تؤخــذ مــن
مباديهــا جــرت أمــوراً يعســر تداركهــا عنــد تماديهــا"((( ،ومــا النظــر إلــى المــآل إال احتيــاط ،وال
قــوام لالحتيــاط إال بالتمعــن فــي المصالــح والمفاســد ،فــراراً مــن الزيــغ والشــطط ،وســداً للذريعــة،
قــال :قطــب الريســوني" :واالحتيــاط ال ينهــض مــدركا وال يســتقيم حجــة"((( ،قــال :نجــم الديــن
الزنكــي" :وفــي ســيرة عمــر بــن الخطــاب رضــي هللا عنــه فــي الواليــة العامــة وإدارة شــؤون
الخالفــة مــا يكفينــا عنــاء البحــث فــي الشــواهد ،فسياســاته فــي اإليالــة وتدابيــره فــي اإلدارة حافلــة
بهــذا المعنــى ،دائــرة فــي هــذا المــدرك ،وقــد ينتظــم منهــا فــن هــذا الفقــه ،وقانــون هــذا المســلك"(((،
ـن ِمــن َقــوْ م ِخيَا َنـ ً
ولعــل مــرد هــذا الفقــه العظيــم قولــه جــل جاللــه وســمى مقامــهَ { :وإِ َّمــا َت َخ َافـ َّ
ـة
ٍ
ـى َس ـ َوا ٍء ۚ إ َّن َّ
ـن َخـ َ
ـب ْال َخا ِئ ِنيــنَ } [األنفــال ،]58 :وقولــهَ { :ف َمـ ْ
للاَ َل ي ُِحـ ُّ
ـاف ِمــن
انبـ ْـذ إِلَي ِْه ـ ْم عَ لَـ ٰ
َف ِ
ِ
ـا إ ْث ـ َم عَ لَ ْي ـ ِه ۚ إ َّن َّ
َ َ
للاَ َغ ُفــورٌ رَّ ِحي ـ ٌم} [البقــرة ،]182 :وقــال
ـوص َج َن ًفــا أَوْ إِ ْث ًمــا َفأَ ْ
صلَـ َ
ُّمـ ٍ
ِ
ـح َب ْي َن ُه ـ ْم فـ ِ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ـن أ ْهلِـ ِه َو َحك ًمــا ِّمـ ْ
ســبحانهَ { :وإِ ْن ِخفتـ ْم ِشــقاق َب ْي ِن ِه َمــا فا ْب َعثــوا َحك ًمــا ِّمـ ْ
صلحً ــا
ـن أ ْهلِ َهــا إِن ي ُِريـدَا إِ ْ
للاُ َب ْي َن ُه َمــا ۗ إ َّن َّ
يُ َو ِّفــق َّ
للاَ َكانَ عَ لِي ًمــا َخ ِبي ًــرا} [النســاء.]35 :
ِ
ِ
تحريــم خيانــة األمانــة :وهــذا المحظــور متحقــق حــال توليــة مــن هــم دون الكفــاءة ،قــال
تعالــى { :إ َّن للاَّ َ ي َْأمُرُ ُك ْــم أَ ْن تُـ َؤ ُّدوا َ
ـات إِلَــى أَ ْهلِ َهــا} [ النســاء ،]58 :وقــال ســبحانهَ { :والَّ ِذيــنَ
األ َما َنـ ِ
ِ
ُه ـ ْم َ
ل َما َنا ِت ِه ـ ْم َوعَ ْه ِد ِه ـ ْم َراعُ ــونَ } [المؤمنــون ،]8 :ومــن حديثــه عليــه الصــاة والســام مــا رواه
ِ
اإلمــام مســلم فــي صحيحــه عــن عبــد هللا بــن عمــرو بــن العــاص قــال :قــال رســول هللا -صلــى هللا
عليــه وســلم( :-إن المقســطين عنــد هللا علــى منابــر مــن نــور عــن يميــن الرحمــن عــز وجــل ،وكلتــا
يديــه يميــن .الذيــن يعدلــون فــي حكمهــم وأهليهــم ومــا ولــوا)(((.
((( الجويني ،أبو المعالي ،غياث األمم في التياث الظلم ،تحقيق :مصطفى حلمي ،و فؤاد عبدالمنعم ،دار الدعوة،
اإلسكندرية ،مصر1400( ،هـ ـ 1980م) ،ص.119 :
((( الريسوني ،قطب ،قاعدة ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة ،دار الكلمة ،القاهرة ،المنصورة ،مصر،
2012م ،ص.43 :
((( الزنكي ،نجم الدين ،فقه التوقع :مفهومه وعالقته بالنظر في المآل وفقه الواقع دراسة تأصيلية ،مجلة الوعي
اإلسالمي ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ،الكويت ،س ،50ع ،574جمادي اآلخرة 1434هـ أ بر يل /
مايو 2013م ،ص.30 :
((( رواه مسلم ،كتاب اإلمارة ،باب فضيلة اإلمام العادل ،وعقوبة الجائر ،والحث على الرفق بالرعية ،والنهي عن
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الترهيــب مــن الســرقة والغلــول :تواتــرت اآليــات واألحاديــث فــي الترهيــب مــن التعــدي علــى
ـل ۚ َو َمــن َي ْغلُـ ْ
ـي أَن َي ُغـ َّ
ـل َيـ ْـأ ِت ِب َمــا
مــال األمــة ،بالســرقة والغلــول ،قــال هللا ســبحانهَ { :و َمــا َكانَ لِ َن ِبـ ٍّ
َغـ َّ
ـل َيــوْ َم ْال ِقيَا َم ـ ِة ۚ} [آل عمــران ،]161 :قــال القرطبــي " :فاآليــة فــي معنــى نهــي النــاس عــن
الغلــول فــي الغنائــم ،والتوعــد عليــه .وكمــا ال يجــوز أن يخــان النبــي صلــى هللا عليــه وســلم ال
(((
يجــوز أن يخــان غيــره ،ولكــن خصــه بالذكــر ألن الخيانــة معــه أشــد وقعــا وأعظــم وزراً" . ..
تحريــم الغــش :فيعتبــر التربــح مــن الوظيفــة فــي هــذا الحــال ســحتا وغلـ ً
ـوال ،وهــو جــور علــى
المــال العــام ،وآيــات الســرقة وأحاديثهــا دليــل علــى هــذا.
ـاع ِديِّ ـ
تحريــم الهدايــا للعمــال والموظفيــن واســتغالل الوظيفــة العامــة :فعــن أَ ِبــي حُ َم ْيـ ٍد السَّ ـ ِ
ـال اســتعمل النبــي صلــى هللا عليــه وســلم رجــا مــن َ
األ ْز ِد ي َُقـ ُ
(قـ َ
رضــى هللا عنــه ـ َ
ـال لَـ ُه ا ْبـ ُ
ـن اللُّ ْت ِبيَّـ ِة
ـال. " َف َهـ َّ
الصد ََق ـ ِة ،فلمــا قــدم قــال هــذا لكــم ،وهــذا أُ ْه ـ ِد َي ل ـي. َقـ َ
ـت أَ ِبي ـ ِه
عَ لَــى َّ
ـا َجلَـ َ
ـس ِفــي َب ْيـ ِ
ال ي َْأ ُخـ ُـذ أَ َحـ ٌد ِم ْنـ ُه َشـي ًْئا إ َّ
ال َوالَّـ ِذي َن ْف ِســي ِب َيـ ِد ِه َ
ـر يُ ْهـدَى لَـ ُه أَ ْم َ
ال َجــا َء ِبـ ِه َيــوْ َم
ـت أُ ِّمـ ِهَ ،ف َي ْن ُظـ َ
أَوْ َب ْيـ ِ
ِ
ـع
ـر ًة لَ َهــا ُخـ َوارٌ أَوْ َشــا ًة َت ْي َعــرُ ـ ثُـ َّم َر َفـ َ
ْال ِقيَا َمـ ِة يَحْ ِملُـ ُه عَ لَــى َر َق َب ِتـ ِه ،إِ ْن َكانَ َب ِعيــرً ا لَـ ُه رُ َغــا ٌء أَوْ ب ََقـ َ
ـر َة إِب َْط ْيـ ِه ـ اللهــم هــل بلغــت اللهــم هــل بلغــت ثالثــاً)(((.
ِب َيـ ِد ِهَ ،حتَّــى َرأَ ْي َنــا عُ ْفـ َ
وضع تشريعات إدارية للحفاظ على المصلحة االقتصادية :ومن جملتها
اختيــار األكفــأ واألصلــح ،إعطــاء العامــل كفايتــه ،تميــز األمــوال العامــة مــن غيرهــا ،وضــع
مــكان خــاص لحمايــة المــال العــام ،العقوبــات الرادعــة ،حمايــة وســائل اإلنتــاج ،تحريــم تعطيــل
الثــروات المنتجــة ،تحريــم اإلفســاد فــي األرض والتعــدي علــى المــوارد الطبيعيــة ،الحــث علــى
الحفــاظ علــى المــوارد البشــرية ،تحريــم االعتــداء علــى الوســيط فــي التبــادل بيــن النــاس وهــو
النقــد ،وجــوب حمايــة الثــروات مــن المفســدين أو المخربيــن ،الكفــاءة فــي االســتخدام األمثــل للمــواد
ومراعــاة األولويــات ،االعتــدال فــي اإلنفــاق العــام ،إلــى غيــر ذلــك(((.
إلى غير ذلكم من الضوابط الحامية والمحققة لمراد الشرع من مصلحة حفظ المال العام.

إدخال المشقة عليهم ،31458/ :حديث رقم .1827
((( القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن.4 / 256 ،
((( البخاري ،صحيح البخاري ،كتاب الهبة وفضلها ،باب لم يقبل الهدية لعله ،حديث رقم .3 / 159 160 ،2597
((( عبابنه ،محمد أحمد ،المنهج القرآني في حماية المال العام ،المؤتمر الدولي القرآني األول2016 ،م ،أبها ،جامعة
الملك خالد ،كلية الشريعة وأصول الدين ،مج ،3 :ص ،2211 2221 :و بو حمزة ،نور الدين ،منهج اإلسالم
في الحفاظ على األموال العامة ،مركز البصيرة للبحوث واالستشارات والخدمات التعليمية ،ع ،7 :ص101 :
.94
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المطلــب الثالــث :مــدى تقييــد المصلحــة االقتصاديــة اإلســامية للحريــة االقتصاديــة مقارنــة
بغيرهــا
يطلــق مصطلــح الحريــة االقتصاديــة " "Economic freedomأو ""Economic liberty
فــي فلســفة االقتصــاد " ((("Economic Philosophyويــراد بــه :حريــة االختيــار التــي يتمتــع
بهــا األفــراد فــي اتخــاذ اإلجــراءات اقتصاديــة ،وكــذا الحصــول علــى الســلع والمــوارد االقتصاديــة
واســتخدامها(((.
وأمــا عــن النمــط المؤثــر فــي رســم حالــة الحريــة االقتصاديــة فهــو تابــع بشــكل رئيــس إلــى
النظريــة االقتصاديــة التــي يصــار إلــى اتباعهــا فــي القــرار االقتصــادي والــذي يرجــى منــه معالجــة
المشــكل والوصــول إلــى المصلحــة المنشــودة ،وعليــه إمــا أن يكــون األســلوب الفــردي متمثــا فــي
االقتصــاد الرأســمالي "  " Capita Theoryمتشـ ً
ـكال فــي الحريــة االقتصاديــة وتشــجيع القطــاع
الخــاص ،وليــس هــذا النمــوذج كمــا يصــوره البعــض مــن الدارســين ســائراً فــي معنــى "الحريــة
المطلقــة والتــي ال انضبــاط لهــا وال قيــد " ! ! . ..فحقيقـ ً
ـة وإن وجــد مثــل هــذا التصــور إال أنــه ممتنع
ألن الحريــة بهــذا المعنــى ال وجــود لهــا إال فــي خيــاالت الظانيــن صــواب هــذا المعنــى ،ســببه أن
واقــع كل جماعــة بشــرية تخلــو مــن تشــريعات ونظــم وقوانيــن مكتوبــة أو متعــارف عليهــا ،تنظــم
العالئــق االقتصاديــة بيــن أفــراد الجماعــة وتحــدد النقطــة التــي تنتهــي إليهــا حريــة الفــرد؛ كــي ال
تجتــاح حريــة فــرد آخــر ،هــي جماعــة ال تتحقــق فيهــا شــروط قيــام المجتمــع ،وعليــه فهــذا مجتمــع
لــم يتكــون بعــد ،ويــرى الباحــث أن هــذا النمــوذج يحمــل فــي تصــوره تعســفاً فــي مفهــوم الحريــة
((( تتعامل فلسفة االقتصاد مع القضايا المفاهيمية واألخالقية التي تظهر وتتطور في إطار علم االقتصاد ،وتبحث
كذلك النظريات األساسية لالقتصاد المعاصر ،واألساليب والنظريات التي يحاول من خاللها االقتصاديون
الوصول إلى المعرفة المتعلقة بالعمليات االقتصادية ،وتقدم أسس علمية نظرية لتقيم مفاهيم ومبادئ المؤسسات
والدول والعمليات االقتصادية ،فهذه األسئلة االقتصادية اآلنفة بذاتها جزء من الفلسفة المعيارية "Normative
 ،" Philosophyوعلى األخص الفلسفة األخالقية والسياسية ،والتركيز الرئيسي في هذا العلم منصب على
المنهجية وكذا نظرية المعرفة " ،"Epistemologyوتعمد هذه الفلسفة إلى تطوير الفهم اإلنساني لعالقة األسواق
بالظواهر االجتماعية ،وهناك هيمنه وتأثير لها واضح يسهم بشكل كبير في السلوك االقتصادي والسياسي.
See: Anderson, Elizabeth. "Beyond Homo Economicus. " Philosophy & Public Affairs
29, no. 2 (2000) pp. 170 200. & Mikaël Cozic and Philippe Mongin. "Philosophy
of Economics" Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, INSTITUT D’HISTOIRE ET
DE PHILOSOPHIE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES, (2015) , pp. 1 - 46.
(2) See: Martin Bronfenbrenner, "Two Concepts of Economic Freedom, " Ethics 65, no.
3 (Apr. , 1955) : 157 170.
تجدر اإلشارة إلى وجود مسارات وأنماط متعددة في بيان هذا المصطلح ،راجعة لوجود جذور فكرية مؤثرة في
نشأته ،وتداخل في التأثير بينه وبين الحرية السياسية.
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علــى هــذا اإلطــار ،وليــس حريــة مطلقــة الوصــف.
وبمــا ســبق يظهــر أن المعنــى المــراد مــن هــذا النمــوذج األول هــو حريــة اقتصاديــة خاضعــة
لضوابــط القانــون الــذي أقــره المجتمــع ،إذ هــي ليســت حريــة اقتصاديــة منســلخة مــن كل قيــد ،بــل
هــي داخلــة فــي إطــار الضوابــط الموضوعــة مــن أفــراد المجتمــع بالطــرق التــي يتعارفــون عليهــا
ويريــدون بهــا تحقيــق المصلحــة العامــة والخاصــة ،فماهيــة هــذه الحريــة االقتصاديــة مُنســاقة
ومتوافقــة مــع القيــم العليــا التــي يحــرص أفــراد المجمــع علــى تضمينهــا وتصويرهــا فــي أشــكال
تشــريعية ومبــادئ قانونيــة ،يكــون تراضيهــم وتعاقدهــم عليهــا لتكــون هــي اإلطــار الــذي يجــري
فيــه ممارســة هــذه الحريــة االقتصاديــة((( ،فالبــد مــن عقــد اجتماعــي يتحاكــم إليــه ،هــو مُقيــد نافــذ.
وأما النموذج الفلســفي االقتصادي الثاني فهو األســلوب الجماعي أو االشــتراكي""Socialist
الماركســي ممثـ ً
ـا فــي التدخــل الصــارخ للدولــة فــي النشــاط االقتصــادي وســيطرة القطــاع العــام،
فــي مصــادرة واضحــة لحريــات الجميــع بحجــة مصلحــة العمــوم ،فالموقــف اإليديولوجــي المصرح
والمعمــول بــه فــي هــذا المنهــج هــو العــداء للحريــة االقتصاديــة لألفــراد ،وعليــه فواجــب إلغاؤهــا
إلغــاء تامــاً ،بــل ومصادرتهــا بــكل مــا يكــون للســلطة مــن قــوة وشــدة متحققــة بدعــوى الحفــاظ علــى
المصالــح العامــة ،ففــي هــذا النظــام تصــور علــى أنهــا هــي أس البــاء وســبب الفســاد ،ونتيجــة
لهــذا الطــرح فــإن أتبــاع هــذا المنهــج يؤمنــون بوجــوب إزالــة الملكيــة الخاصــة ،وللموضوعيــة ال
يمكــن الشــك فــي أن لــكل مــن االســلوبين :األســلوب الفــردي متمثــا فــي االقتصــاد الرأســمالي.
واألســلوب االشــتراكي ،مزايــاه وعيوبــه ،وعمليــة الترجيــح فــي الواقــع والحقيقــة العمليــة تبقــى
متأرجحــة تحــت االختيــار والظــرف المجتمعــي ،أو الفئــة الحاكمــة المتســلطة باألمــر والنهــي(((.
وال يبقــى ســوى الخيــار الوســط المتشــكل فــي النظام اإلســامي االقتصــادي ،المنضبــط بالنص
الربانــي والمصلحــة االقتصاديــة اإلســامية الشــرعية ،والــذي يقــوم علــى معاييــر موضوعيــة
فــي تحديــد مجــاالت تدخــل الدولــة فــي النشــاط االقتصــادي ومــدى الســيطرة االقتصاديــة،
وبهــذه الطريقــة الوســط يقــف اإلســام بنظامــه االقتصــادي متجنبــاً عيــوب ومســاوئ األســلوبين
كل منهمــا((( ،بعيــدا عــن العيــب الخلقــي
الوضعييــن ،الفــردي والجماعــي ،مــع تحقيــق مزايــا ٍ
البنيــوي الظاهــر فــي كال التصوريــن ،فــا افــراط وال تفريــط.

((( يوسف ،يوسف إبراهيم ،الحرية االقتصادية في اإلسالم ،حولية كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية1410 ،هـ
:149
ـ 1990م ،جامعة قطر ،ص150 .
((( الفنجري ،محمد شوقي ،الحرية االقتصادية وتدخل الدولة ،الوعي اإلسالمي ،وزارة االوقاف والشؤون اإلسالمية،
الكويت1989 ،م ،نوفمبر ربيع اآلخر ،س ,26ع ،304ص50 - 51 :
((( الفنجري ،محمد شوقي ،الحرية االقتصادية وتدخل الدولة ،ص.49 - 53 :
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فاإلســام وقــف موقــف الوســط والعــدل ،أقــر الملكيــة الخاصــة والتصــرف بهــا وحريــة التملــك
وحماهــا إلــى حــد قطــع يــد الســارق ،وجعــل لهــا قيــوداً عديــدة ،وليــس هــذا فقــط مــن حيث اكتســابها
والتزاماتهــا وإنمــا أساســاً مــن حيــث مجــال وكيفيــة اســتعمالها ،ممــا ال يوجــد لــه مثيــل فــي أي
نظــام اقتصــادي وضعــي ،وأقــر الملكيــة العامــة ممثلــة فــي ملكيــة الدولــة للمرافــق األساســية وكافــة
األراضــي التــي ال مالــك لهــا ،بــل اســتحدث صــورا عديــدة وجديــدة للملكيــة العامــة((( ،فاألســاس
فــي اإلســام ضمــان الحريــة للفــرد فــي العمــل ،وكــذا األمــر فــي التنقــل ،والتعاقــد بيــن أهلــه،
وزراعــة األرض بالمحصــول الــذي يريــده صاحبهــا ،لكــن مقتضــى الحفــاظ علــى المصلحــة العامة
وضــع المســوغ الشــرعي للدولــة بــأن تقييــد هــذه الحريــة تحقيقــاً لمقصــد الشــارع ،والــذي مــرده
إبــرام التــوازن فــي جلــب المنافــع ودفــع المضــار ،وكثيــرة التطبيقــات لهــذا التقييــد ،وهنــا تظهــر
مالمــح تأثيــر المصلحــة االقتصاديــة اإلســامي ،التــي تســير أصــل هــذا التقييــد ،وهــذه أمثلــة:
قــال أبــو الوليــد محمــد بــن رشــد" :جــاء أن عمــر رضــي هللا عنــه كتــب إلــى أميــر األجنــاد
أال يتركــوا النصــارى بأعمالهــم فــي أســواق المســلمين جزاريــن وال صرافيــن ،ألنــه يخشــى مــن
المعتــاد للغــش أن يغــش المســلمين بمــا ظهــر مــن اســتباحته لــه ،وكــذا خشــية أن يرابــي النصرانــي
مــع المســلمين بمــا يعلــم مــن اســتحالله لــه ،وقــد قــال ســحنون قياســاً علــى قــول عمــر بــن الخطــاب:
إنــه يمنــع مــن الســوق مــن ال يبصــر [البيــع] مــن المســلمين حياطــه لــه وللمســلمين.(((" . ..
فهــذا الفعــل مــن عمــر رضــي هللا عنــه أي "إخــراج مــن ال يعــرف األحــكام الشــرعية وفــي
مقدمتهــا األحــكام الخاصــة بالربــا" ،منشــأه الحفــاظ علــى مصلحــة العمــوم ،بيانــه أن هــذا التقييــد
لهــذه الحريــة كائــن لهــدف صــون أســواق المســلمين عــن التعامــل بالربــا وغيــره مــن البيــوع
الفاســدة كمــا ورد ،وإن كان األصــل حريــة الفــرد فــي دخــول الســوق بيعــاً فيــه وشــراءً.
كان عمــر رضــي هللا عنــه يأتــي مجــزرة الزبيــر بــن العــوام فــإذا رأى رجــا اشــترى لحمــا
يوميــن متتالييــن ضربــه بالــدرة وقــال أال طويــت بطنــك لجــارك وابن عمــك؟((( ،وإن كان اســتهالك
اللحــم مبــاح لكــن عمــر رضــي هللا تعالــى عنــه صــار إلــى منــع اســتهالكه ليوميــن متتالييــن،
ودافعــه الحفــاظ علــى مصلحــة العمــوم بحيــث ال يــزداد الطلــب مــن المشــترين علــى اللحــم ،ومــن
ثــم يحصــل االســتقرار فــي الســعر ،ويكــون متوفــراً لعامــة النــاس ،وهــذا بعينــه نــوع مــن التوجيــه
(((

الفنجري ،محمد شوقي ،الحرية االقتصادية وتدخل الدولة ،ص.53 :

((( القرطبي ،أبي الوليد ابن رشد "الجد" ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة،
وضمنه المستخرجة من األسمعة المعروفة بالعتبية لمحمد العتبي القرطبي ،تحقيق :أحمد الحبابي ،ط ،2/دار
الغرب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان1988 ،م1405 ،هـ.9 / 311 ،
((( أنظر :الهندي البرهانفوري ،عالء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان ،كنز العمال في سنن األقوال
واألفعال ،ط ،5/مؤسسة الرسالة1401 ،هـ ـ 1981م ،3 / 111 ،والجوزي ،أبو الفرج عبدالرحمن بن علي،
تاريخ عمر ،تعليق :أسامة الرافعي ،دون طبعة ،وال دار نشر ،ص.96 :
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التنظيمــي للعمليــة االســتهالكية وترشــيدها إضافــة إلــى أنــه دعــوة إلــى تخليــص القــدرة الشــرائية
مــن األهــواء والرغبــات الزائغــة ،ويطلــق علــى هــذا قانــون المواطنــة المتعاطفــة(((.
إجبــار الدولــة للمزارعيــن علــى زراعــة صنــف معيــن لحاجــة النــاس الماســة ،عنــد عــزوف
المزارعيــن عنــه بغيــة للربــح الوفيــر ،ويــرى الباحــث أن هــذا مــن بــاب المنــع لـــ "فوضــى
اإلنتاج  ،"Anarchy of Productionوالتــي ســيرد الحديــث عنهــا عنــد بحــث المشــكل
البنيــوي فــي االقتصــاد الرأســمالي ،وهــو مــن بــاب التســيير المركــزي لإلنتــاج ،بالنظــر إلــى
المصلحــة الشــرعية الماليــة ،واألصــل كمــا فــي األمثلــة الســابقة الحريــة المضمونــة للمــزارع فــي
اختيــار جنــس المحصــول الــذي يريــد زراعتــه فــي أرضــه ،وهــي مصلحــة خاصــة فرديــة ،فيتــم
تقييــد هــذه الحريــة بغيــة اســتجالب المصلحــة العامــة الكائنــة فــي ضــرورة توفيــر الدولــة كافــة
الســلع الضروريــة التــي هــي فــي وصــف الحاجــة للنــاس ،لتحقيــق االحتــراز االقتصــادي ،أي حتــى
ال يكــون هنــاك نقــص فــي الســوق المحليــة ،ويثبــت الســعر((( ،بــل يــرى الباحــث إمــكان تدخــل
الدولــة بالدعــم المالــي والتمويــل الزراعــي للذيــن يقبلــون علــى هــذه األصنــاف التــي شــحت فــي
الســوق طلبــاً مــن الدولــة اإلســامية لمصلحــة العمــوم وتمامهــا ،فهــذا المعنــى اآلنــف مــن النظــر
إلــى المصلحــة العامــة حــذراً مــن وجــود تماثــل فــي صنعــة معينــة والعــزوف عــن مــا بقــي مــن
الفوائــد فيهــا متمثــل فــي أن المجتمــع بــه كيانــات وطبقــات تتشــارك فــي االعتمــاد علــى بعضهــا
وهــي ســنة هللا فــي خلقــه ،فلــو حصــل جمــود فــي طبقــة تأثــرت غيرهــا.
ــت َرب َ
ــن َق َســ ْم َنا َب ْي َنهُــم َّم ِع َ
قــال هللا ســبحانه وتعالــى{ :أَ ُهــ ْم ي َْق ِســ ُمونَ َرحْ َم َ
ِّــك َنحْ ُ
يشــ َت ُه ْم ِفــي
ـت َربِّـ َ
ْضــا سُ ـ ْ
ـخ ِريًّا َو َرحْ َمـ ُ
ْض ُهــم َبع ً
ـات لِّيَتَّ ِخـ َـذ َبع ُ
ْال َح َيــا ِة ال ُّد ْن َيــا َو َر َف ْع َنــا َبع َ
ـك
ـض د ََر َجـ ٍ
ْض ُهـ ْم َفــوْ َق َب ْعـ ٍ
َخ ْيــرٌ ِّم َّمــا يَجْ َم ُعــونَ } [الزخــرف ،]٣٢ :وفــي هــذه اآليــة قــال القرطبــي نقــا عــن الســدي وابــن
زيــد ،رحمــة هللا عليهــم أجمعيــن أن تفســيرها "فيكــون بعضهــم ســبباً فــي معــاش بعــض ،وعليــه
يفهــم أن لــب المجتمــع وســيره ومبنــاه تبــادل المصالــح بيــن أفــراده الذيــن يتحقــق فيهــم التجمــع بغيــة
اآلنف(((.

((( أنظر :الخولي ،البهي ،الثروة في ظل اإلسالم ،ط ،4/دار القلم ،الكويت1401 ،هـ ـ 1981م ،ص،158-160 :
والهيتي ،عبد الستار ،االستهالك وضوابطه في اإلقتصاد اإلسالمي ،ط ،1/دار الوراق2005 ،م ،ص.207 :
((( ربابعة ،عدنان محمد يوسف ،و ربابعة ،عبد هللا محمد أحمد (م .مشارك) ،التطبيقات االقتصادية للمصلحة في
الشريعة اإلسالمية ،المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية ،جامعة آل البيت2014 ،م ،مج ،10 :ع ،4 :ص:
.483 502
((( القرطبي ،الجامع ألحكام القرآن.16 / 56 ،
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وللمعري قوله:
ٌ
لبعض وإن لم يشعروا خد ُم"
بعض
َدو وحاضر ٍة. ..
"والنَّ ُ
ٍ
اس ِمن ب ٍ
اس للنَّ ِ

(((

ومــن تقييــد المصلحــة للحريــة االقتصاديــة ،منــع الدولــة المســلمة وصاحــب الشــأن فيهــا هجــرة
إلــى
منهــا
"Labor
العقول أو الكفاءات العمالية migration Labor mobility
غيرهــا أي خــارج أرض اإلســام ،أو مــن مصــر فيهــا ،للحاجــة الماســة لصاحــب االختصــاص فــي
ثغــر ،أو مصلحــة معينــة خاصــة بهــذا المصــر عــن غيــره ،ومــرد هــذا التصــرف مــن ولــي األمــر
"الخليفــة" بُغيــة الشــارع تحقيــق مصلحــة مباشــرة هــذه العقــول واألمــوال فــي ســموي وازدهــار
التنميــة االقتصاديــة فــي البــاد اإلســامية ،مــع أن األصــل فــي الشــرع الحنيــف حريــة الحركــة
والتنقــل لكافــة األفــراد وأن ال يحجــر وال يضيــق علــى معيــن(((.
يــرى الباحــث جــواز تقييــد ولــي األمــر ألصحــاب المصانــع وإلزامهــم بعــدد معيــن مــن
الموظفيــن فــي حــال أن هــذه المصانــع تســتعمل أدوات إنتــاج توصــف بـــ "الــذكاء االصطناعــي
– ،"Artificial Intelligenceبهــا يصبــح المصنــع قــادراً علــى االســتغناء عــن األيــدي العاملــة،
وعليــه يقــع الضــرر علــى االقتصــاد بشــكل عــام ،ومــن بــاب ســد الذريعــة يمنــع ذلــك ،بوضــع عــدد
محــدد حســب كل مصنــع وبمعيــار اقتصــادي معيــن.
المطلــب الرابــع :تقييــد المصلحــة االقتصاديــة اإلســامية لســلوك الفــرد االســتهالكي مقارنــة
بغيرهــا
فــي البــدء يجــدر بيــان المــراد بنظرية ســلوك المســتهلك الموســومة عنــد أصحــاب االختصاص
بـ "."Consumer Behavior
ً
ً
واســعة ،ويمكــن
مجــاال وأرضيــة
إن نظريــة الســلوك االســتهالكي عنــد أصحابهــا تغطــي
تعريفهــا بأنهــا :دراســة العمليــات التــي يتــم إجراؤهــا عندمــا يقــوم األفــراد أو المجموعــات
باختيــار أو شــراء أو اســتخدام أو التخلــص مــن المنتجــات أو أفــكار الخدمــات أو الخبــرات لتلبيــة
االحتياجــات والرغبــات(((.
((( أنظر :المعري ،أبو العالء ،لزوم ما لم يلزم ،تحقيق :وحيد كبابه ،و حسن حمد ،ط ،1/دار الكتاب العربي ،لبنان،
بيروت ،2 / 289 ،2003 ،السلمان ،عبد العزيز ،موارد الضمان لدروس الزمان ،ط1424 ،30/هـ.4 / 155 ،
((( ربابعة ،عدنان محمد يوسف ،و ربابعة ،عبد هللا محمد أحمد (م .مشارك) ،التطبيقات االقتصادية للمصلحة في
.483
الشريعة اإلسالمية ،ص502 :
(3) See: Michael R. Solomon, "Consumer Behavior Buying Having, and Being, Saint
Joseph’s University, (2015) pp 28-29.
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بطبيعــة هــذه النظريــة الوضعيــة وتركيبهــا فإنهــا تصــب تركيزهــا علــى فرضيــات عديــدة
ومختلفــة أبرزهــا فرضيــة تعظيــم المنفعــة ،ويــرى الباحــث وجــوب التنويــه لمــا ســبق فــي الذكــر
عــن بعــض المناهــج الفلســفية الغربيــة كالنفعيــة ،ونظريــة المتعــة وغيرهــا ،بــل ال بــد مــن مالحظــة
هــذا الترابــط ،فتعظيــم المنفعــة هنــا قائــم بمعنــى أن المســتهلك ينفــق جميــع دخلــه المخصــص
لالســتهالك بحيــث يعطيــه أكبــر إشــباع ممكــن وأقصــى لــذة ومنفعــة ،وهــو ذاتــه مــا ذكــر فــي
الفلســفات النفعيــة بــل هــو امتــداد طبيعــي لهــا ،وعليــة فــإن هــذه الجــذور الفلســفية تلــزم الزمــاً يتبعه
اصحــاب هــذه النظريــة ،فحــواه أنــه ال توجــد قيــود نوعيــة أو باألحــرى كميــة مقيــدة الســتهالك
الفــرد المعنــي شــريطة أن يكــون ملتزمــاً بالقانــون ،وهــذا القيــد األخيــر تقــرر عنــد الحديــث عــن
النمــوذج األول للحريــة االقتصاديــة ،يُصــدق هــذا الرائــي المتبنــى قــول أحــد الباحثيــن" :أن نظريــة
المســتهلك أو الطلــب اســتندت وتأسســت علــى مفهــوم المنفعــة"(((.
أمــا المســار اإلســامي فــي مــا يخــص تقييــد المصلحــة االقتصاديــة للســلوك الفــردي
ـى آخــر ،حيــث وضــع الشــارع قيــوداً كميــة ونوعيــة علــى االســتهالك،
االســتهالكي فينحــو منحـ ً
ً
فمثــا جعــل تحريــم اإلســراف عالمــة علــى القيــد الكمــي ،وأمــا القيــود النوعيــة فمــن خــال
تحريــم الشــارع اســتهالك بعــض الســلع المخصوصــة كلحــم الخنزيــر وكــذا الخمــر((( ،والمخــدرات
بأنواعهــا ،وكــذا تحريــم االســتهالك الترفــي ،بــل إن الفــرد فــي المجتمــع مطالــب بمراعــات الســلم
المقاصــدي فيصيــر إلــى النظــر إلــى أولويــات االســتهالك مــن خــال اســتهالك الســلع الضروريــة
أوال ثــم تليهــا الحاجيــة ثــم تعقبهــا الكماليــة ،وهــذا الترتيــب مقتضــاه رشــد المســتهلك المســلم،
وكــذا وجــود الرقابــة الذاتيــة التــي تميــز المفهــوم اإلســامي والتــي بــرزت فــي خصائــص النظــام
االقتصــادي اإلســامي قبـ ُ
ـل.
والرشــد فــي المفهــوم اإلســامي ليــس نحــو تحقيــق أقصى إشــباع ممكــن للحاجات وكــذا تحقيق
أقصــى اللــذة ،كمــا بُيــن قبــل فــي النظريــة اآلنفــة الذكــر وكمــا تصــر بعــض الفلســفات الغربيــة أي
علــى نحــو مــا يذهــب إليــه مذهــب المتعــة ،وإنمــا هــو اســتهداف الوفــاء األمثــل للحاجــات مراعــاة
للمصلحــة االقتصاديــة اإلســامية المقيــدة لتصــرف الفــرد والمجتمــع والكيــان ككل((( ،وفــي هــذا
اختــاف عــن مفهــوم القيمــة القصــوى ،والتــي تعنــي عنــد أصحابهــا أن هنــاك دائمــاً وضعــاً معينــاً
ومحــدداً يجــب أن يســتقر عنــده المــرء كــي يتصــف فــي ســلوكه بالرشــد ،فهــي نظــرة مصلحيــة فــي
(1) See: Peter J. Hammond, Interpersonally Comparable Utility, p1.
يجب مالحظة أن إطار مفهوم "المنفعة  ،"– Utilityبالنسبة لالقتصاديين ،أصبح فيما بعد أكثر تطوراً.
((( ربابعة ،عدنان محمد يوسف ،و ربابعة ،عبد هللا محمد أحمد (م .مشارك) ،التطبيقات االقتصادية للمصلحة في
.483
الشريعة اإلسالمية ،ص502 :
((( غانم ،حسين ،الرشد والقيمة القصوى ،مجلة االقتصاد اإلسالمي ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،العدد ،48 :ذو
القعدة 1405هـ ،يوليو 1985م ،ص.44 42 :
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نهايــة المطــاف علــى المعيــار البشــري اقتصاديــة الطابــع ،فالقيمــة القصــوى لإلشــباع تتحقــق فــي
نظرهــم عندمــا تصــل دالــة المنفعــة إلــى نهايتهــا العظمــى ،أمــا الفكــرة المصلحيــة اإلســامية فــي
هــذا المجــال فيطلــق عليهــا "القيمــة المثلــى ـ  ،(((" The optimum valueفــا تعنــي وضعــا
نهائيــا معينــاً يثبــت ويســتقر عنــده المــرء بالضــرورة وإنمــا هــي فكــرة تكتنــف علــى قــدر كبيــر مــن
الموازنــة إذ تراعــي وتحتــوي جميــع العوامــل اإلنســانية وظــروف الزمــان والمــكان الــذي تتحقــق
فــي إطــار الســلوك االقتصــادي((( والتــي ال بــد مــن وضــع النظــر عليهــا حــال مراعــاة المصلحــة
االقتصاديــة اإلســامية.
لمــاذا يُغلـ ُ
ـب النمــوذج اإلســامي المقيــد والمقنــن بالمصلحــة االقتصاديــة لســلوك المســتهلك
علــى النظريــة والتأصيــل الوضعــي؟ ،يعلــل ذلــك بــأن الوفــاء األمثــل للحاجــات يعنــي الوصــول إلى
(حــد التــوازن) وهــو المطلــوب الــذي أمــر بــه الشــارع وأشــارت إليــه المقاصــد ،ذلــك ألن التجــاوز
والتعــدي لهــذا الحــد وعــدم بلوغــه يــؤدي جبــراً إلــى اختــال فــي (الرشــاد) الــذي هــو مطلــب مــن
المطالــب المؤديــة إلــى تحقيــق المصلحــة االقتصاديــة علــى أســمى وجــه وأكمــل صــورة ،ولــذا
فــإن فكــرة القيمــة المثلــى لالســتهالك كمــا يتصــوره االقتصــاد اإلســامي أفضــل وأجــدى مــن
فكــرة القيمــة القصــوى كمــا يقرهــا االقتصــاد الوضعــي ،فاإلســام ال يعتبــر فكــرة القيمــة القصــوى
مــن الرشــاد ،وعلــة عــدم اعتبارهــا نافعــة بــل ضــارة معاديــة لمصلحــة العمــوم والخصــوص أن
الشــارع ال يريــد بحــال أن تعصــف باإلنســان األهــواء الزائغــة والشــهوات((( ،وتســيره حســبما
تشــاء وترتضــى فيكــون حالــه قــول هللا { :أَ َف َرأَ ْيـ َ
ـن اتَّ َخـ َـذ إِ ٰلَ َه ـ ُه هَ ـ َواهُ[ } ..الجاثيــة.]23 :
ـت َمـ ِ
وفــي مــا يخــص مفهــوم الرشــاد المتعلــق بكينونــة المصلحــة االقتصاديــة اإلســامية وأحــد
أدواتهــا المتدخلــة فــي ســلوك الفــرد والتدبيــر الحاصــل فإنــه ليــس مــن المــراد منــه قطعــاً حرمــان
النفــس مــن حاجاتهــا ،وهــذا متأصــل فــي هــذا المفهــوم ألنــه متعلــق بالســلم المقاصــد بطبيعــة
الحــال ،بــل إنــه يعنــي التــوازن الــذي يمنــع الســقوط إلــى الحــدود الدنيــا مــن االســتهالك ،ويضــرب
مثــال لذلــك بالقــول :إن اإلشــباع التــام لمتطلبــات الجســم مــن الطعــام والشــراب يتعــارض مــع
التــوازن البيولوجــي وأيضــا حــال عــدم الوفــاء بحاجــات الجســد فــإن النتيجــة تــؤدي إلــى اختــال
هــذا التــوازن ،لــذا فــإن عمليــة الموازنــة هــذه الواقعــة مــا بيــن الجــوع والشــبع هــي ذاتهــا االعتــدال
الــذي بــه يقــوم عنــده التــوازن المــراد مــن طــرف الشــارع(((.
((( يرى الباحث ترجمة هذا المصطلح ،بالعبارة اآلتية ،"The optimum value" :لم يقف الباحث على من أصل
المفهوم بطريقة اقتصادية متينة.
((( غانم ،حسين ،الرشد والقيمة القصوى ،مجلة االقتصاد اإلسالمي ،ص.46 - 44 :
(((42 44 .غانم ،حسين ،الرشاد والقيمة القصوى ،مجلة االقتصاد اإلسالمي ،دبي ،ص:
((( أنظر :غانم ،حسين ،سلوك المستهلك بين اإلسالم والفكر الوضعي ،مجلة االقتصاد اإلسالمي ،دبي ،اإلمارات
العربية المتحدة ،العدد1982 ،24 :م ،ص ،28-26والهيتي ،عبد الستار ،االستهالك وضوابطه في االقتصاد
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وال يخفــى أن اإلســام يعتبــر أن االســتهالك فــي ذات اآلن تعــود فطــري مــن طــرف اإلنســان،
ذلــك أن بقــاء اإلنســان واســتمرارية نوعــه؛ ليعمــر األرض المكلــف بهــا ،ويكــون خليفــة فيهــا،
ويعبــد هللا ســبحانه ،ال يتأتــى إال باالســتهالك ،ويذكــر غيــر واحــد مــن الباحثيــن هــذا المعنــى فيقــول
واحدهــم :إن االســتهالك فــي نظــر الشــارع اإلســامي ،ومــن ثــم فــي نظــر االقتصــاد اإلســامي
أمــر فطــري ضــروري دينــي؛ لمــا يتوقــف عليــه مــن مطلوبــات دينيــة(((.
ومــن مــا يميــز النمــوذج اإلســامي ،وجــود رقابــة ذاتيــة مســتمدة مــن قانــون "الملــك هلل"
والــذي هــو أساســا فاعــل لكونــه متعلــق بعقيــدة الفــرد وخلقــه وتصرفــه الناتــج عنهــا ،أي أن هــذا
المــال الواقــع بيــن يــدي هــذا المســتهلك المتصــرف بــه مــا هــو إال أمانــه وملــك لخالقــه ،فوجــب
عليــه االئتمــار بأمــره فيــه ،فصــار اســتهالكه مرشــدا ترشــيدا ذاتيــاً دون رقابــة الحاكــم ،فهــو أي
المســتهلك متبــع لمنهــج التوســط واالعتــدال؛ ألن األوامــر اإلالهيــة راجعــة عليــه باألمــر ببلــوغ
حــد الكفايــة ،وتمنعــه المنــع القاطــع الصريــح مــن اإلســراف أو اإلفــراط أو التبذيــر فكلهــا فــي
عقيدتــه محرمــات ،أضــف أن األمــر أتــاه باالدخــار لوقــت الشـ ِّدة والضيــق ،ويمكــن علــى اآلنــف
وضــع نظريــة مفادهــا وجــود عالقــة ارتباطيــة بيــن درجــة إيمــان الفــرد وبيــن إنفاقــه فــي ســبيل
هللا((( ،أو مــدى ادخــاره ،أو اتباعــه لحــد الكفايــة وبعــده عــن اإلســراف ،أي هــذه األوامــر والمبــادئ
الحاميــة للمصلحــة.
لكن ماذا لو عُ د َم التزام المستهلك المسلم بالرشاد في سلوكه االستهالكي ووجد منه استهالك
ترفي ،ففي هذه الحالة ينبغي ويندب للدولة أن تضع يدها للحيلولة دون ذلك ،ومقصدها من هذا
التصرف تحقيق المصلحة العامة بصيانة أموال المسلمين والتي بها قوام حياتهم ،ومنعه اقتصادهم
ككل((( ،دليله الخضوع لقول الحق جل وعلىَ { :و َل تُ ْؤتُوا السُّ َف َها َء أَ ْم َوالَ ُك ُم الَّ ِتي َج َع َل َّ
للاُ لَ ُك ْم ِقيَامًا
وه ْم ِفي َها َو ْ
وه ْم َو ُقولُوا لَ ُه ْم َقوْ ًل َّمعْرُ ً
اكسُ ُ
َوارْ ُز ُق ُ
وفا} [النساء.]5 :
االسالمي ،ص.202 :
((( أنظر :عبد الحميد ،بوخاري ،ومحمد ،زورق ،دور االقتصاد اإلسالمي في ترشيد السلوك االستهالكي ،جامعة
ورقلة ،ورقلة الجزائر ص ،9 :والشامي ،صالح الدين ،االستهالك ظاهرة بشرية في الرؤية الجغرافية ،منشأة
مصر1984 ،م ،ص.44 :
المعارف ،اإلسكندرية
See: M. F. Khan, "Macro Consumption Function in an Islamic Framework". In
Journal of Research Islamic Economics, J. Res. Islamic Econ, (1404 / 1984) Vol. 1,
No. 2, pp 3 – 10.

)(2

"يشير الباحث إلى معاني قريبة متعلقة باالستهالك في المضمون االسالمي". ..
and M. Igbal " Zakah, Moderation and Aggregate Consumption in an Islamic
Economy", J. Res. Islamic Econ. , (1405 / 1985) , Vol. 3, No. 1, pp. 50
56.
((( ربابعة ،عدنان محمد يوسف ،و ربابعة ،عبد هللا محمد أحمد (م .مشارك) ،التطبيقات االقتصادية للمصلحة في
الشريعة اإلسالمية ،ص497 .:
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وهنــاك الــرأي القائــم بيــن أهــل االقتصــاد اإلســامي القائــل بإمكانيــة توحيــد ســلم االســتهالك
االجتماعــي عبــر منــع الدولــة المســلمة دخــول أيــة ســلعة إليهــا إذا لــم تكــن غالبيــة الجماهيــر قــادرة
علــى شــرائها(((.
ومــا الغايــة مــن وراء منــع االســتهالك الترقــي إال الحفــاظ علــى أمــوال المســلمين مــن الضياع،
بــل يــرى الباحــث وجــود غايــة وضــرورة أخــرى متشــكلة فــي الحفــاظ علــى المؤشــر االقتصــادي
ككل ،وعليــه يحصــل توجيــه هــذا المــال فيمــا يحــق كاالســتثمار وعمــارة األرض وتحقيــق مفهــوم
ـل ِفــي ْ َ
اعـ ٌ
الخلفيـ ُ
الرْ ض َخلِي َفـ ً
ـة[ } ..البقــرة ،]30 :فتقــوم هــذه َ
ـة علــى
قــول هللا ســبحانه ..{ :إِنِّــي َج ِ
ِ
أتــم وجــه أراده مخلفهــا هللا المنعــم الكريــم.
ومــن المعلــوم أن الدخــل يســاوي االســتهالك واالســتثمار ،وهــذا م َُســلَّ ٌم ،فانخفــاض االســتهالك
يــؤدي إلــى زيــادة االســتثمار فعالقتهمــا عكســية ،وناتــج ذاك أي زيــادة االســتثمار تحقيــق التنميــة
االقتصاديــة ،وكل هــذا خــارج مــن مراعــاة مقصــد الشــارع والتــزام المصلحــة االقتصاديــة
اإلســامية ال غيــر ،بمــا تحمــل مــن قيــود وشــروط فاعلــة فــي جريــان العمليــة االقتصاديــة،
وخالصــة الســابق تحقيــق صالــح المجتمــع المســلم(((.

المبحــث الثانــي :مقارنــة المصلحــة االقتصاديــة فــي اإلطــار اإلســامي بالمفهــوم
الوضعــي
تمهيــد :تحقــق آنفــاً أن هنــاك مــدارس اقتصاديــة مختلفــة ،كل واحــدة منهــا تطــرح نموذجــا
معينــاً للنظــر إلــى المصلحــة االقتصاديــة ،ومــن خــال هــذا النمــوذج يمكــن أن يالحــظ أهــم ســمات
ومالمــح المصلحــة االقتصاديــة المنشــودة والتــي هــي الهــدف األســمى بالنســبة لــذاك التنظيــر
االقتصــادي والسياســي فــي ذات اآلن ،وفــي هــذا المبحــث يصــار إلــى ضــرب المقارنــة بيــن تلــك
المالمــح فــي محاولــة لبيــان المفهــوم الفكــري الكامــن.
تســير المذاهــب الوضعيــة "الرأســمالي واالشــتراكي" ،إلــى غايــة وتقتصــر عليهــا وهــي "
تحقيــق المصالــح الماديــة ،وهــذه المصالــح مغزاهــا ربــح األفــراد فــي المذهب الرأســمالي ،وتســعى
إلــى إشــباع وســد الحاجــات العامــة وتحقيــق الرخــاء المــادي فــي المــراد االشــتراكي ،ومبــادئ
هذيــن التوجهيــن وإن ظهــر بعــض الخــاف بينهــا إال أنهمــا يتحــدان ويشــتركان فــي قيامهمــا علــى
فلســفة واحــدة وهــي النظــرة الماديــة لألشــياء كمــا ورد فــكال التنظيريــن يأســس للكســب المــادي
البحــت ســواء علــى المســتوى الفــردي أو الجماعــي ،وبالتالــي تكــون الماديــة مطلوبــة لذاتهــا دون
((( الحق ،محبوب ،ستار الفقر خيارات أمام العالم الثالث ،الهيئة المصرية العامة للكتاب1977 ،م ،ص.99 :
((( ربابعة ،عدنان محمد يوسف ،وربابعة ،عبد هللا محمد أحمد (م .مشارك) ،التطبيقات االقتصادية للمصلحة في
الشريعة اإلسالمية ،ص.498 .:
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النظــر لألخــاق والقيــم والضميــر اإلنســاني وهــذا مــن نظــرة غربيــة ،وبالتالــي يمكــن القــول أن
هــذا التنظيــر ينتــج عنــه عالقــات ماديــة بحتــة دون صــات وعالئــق أخالقيــة ،ونتيجــة لكــون هــذه
األهــداف ماديــة الطبــع فــي ذاتهــا؛ فهــي بالتالــي مهــددة بالفشــل أو الصــراع الحتمــي بيــن األفــراد،
ويمكــن مــن خــال الشــواهد الواقعيــة الوقــوف علــى تلــك الصراعــات وذلــك اإلخفاقــات بأمثلــة
قريبــة ومعاصــرة جاريــة الحصــول(((.
المطلب األول :التصور والمفهوم الرأسمالي للمصلحة االقتصادية
إن مــن أساســيات المذهــب الرأســمالي االهتمــام بمصلحــة الفــرد وتقديمهــا علــى مصلحــة
الجماعــة ،وينعكــس هــذا علــى النشــاط االقتصــادي بوضــوح حيــث أن هــذا المذهــب االقتصــادي
يؤمــن بمبــادئ الحريــة الفرديــة الكاملــة ،وكــذا نظــام الســوق ،وحــق الملكيــة المطلقــة ،وأنــه يجــب
علــى الدولــة أن ال تتدخــل فــي النشــاط االقتصــادي ،بــل وتكــون علــى حيــاد تــام بيــن األفــراد
الفاعليــن فــي هــذا المجــال لتحقيــق المصلحــة المرجــوة ،ويفســر ذلــك بــأن تدخــل كيــان الدولــة فــي
هــذه العمليــة يعــوق المجــرى الطبيعــي المفيــد للفــرد والمحققــة لمصلحــة المجتمــع بالتالــي ،وقــد
ظلــت هــذه الفلســفة مســيطرة علــى الفكــر الرأســمالي حتــى بانــت عيــوب مبادئهــا األساســية ظاهــرة
للعيــان ،وغايــة هــذا النظــام االقتصــادي هــي تحقيــق أكبــر عائــد أو أعلــى كســب مــادي ألصحــاب
رأس المــال ،ووســيلته فــي هــذه الغايــة االعتمــاد علــى أســاس قــوى الســوق المبنيــة علــى الحريــة
الكاملــة فــي العــرض والطلــب ،وهكــذا ينتــج تحديــد الســعر بهــاذه الطريــة(((.
والمــراد بمبــادئ الحريــة الفرديــة الكاملــة ،هــو أن المصلحــة المنشــودة فــي هــذا النظــام قائمــة
ومتحققــة علــى حريــة الفــرد المطلقــة فــي مــا يصنــع ومــا يــدع ،وال دخــل لكيــان الدولــة إال عنــد
حالــة اإلخــال باألمــن فيــردع فــي حالــة االعتــداء ،وتــم بيــان بعــض مــن ذلــك ،العتبــار هــذا دفاعــا
عــن كيــان الدولــة ومصلحتهــا عمومــا ،إذ يبنــى علــى مــا تقــدم أن وظائــف الدولــة فــي هــذا المذهــب
الرأســمالي هــي المحافظــة علــى األمــن الداخلــي والخارجــي ،والقضــاء بيــن األفــراد ،ومــا ســوى
المذكــور فــا دخــل للدولــة وال ســلطة لهــا عليــه ،لكــن معظــم االقتصاديــات الرأســمالية القائمــة هــي
اقتصــادات مختلطــة "  ،" Mixed Economiesتجمــع بيــن عناصــر األســواق الحــرة وتدخــل
الدولــة وفــي بعــض الحــاالت يؤثــر عليهــا التخطيــط االقتصــادي((( ،وصــورة الملكيــة الســائدة فــي
((( شاهين ،محمد ،االقتصاد اإلسالمي المنقذ من الضالل ،ط ،1/دار حميثرا ،القاهرة ،مصر ،2018 ،ص.38 :
((( أنظر :الصدر ،محمد باقر ،اقتصادنا ،ط ،20/دار التعارف ،بيروت لبنان1987 ،م-1408هـ ،ص217 :
 ،216و أبو الفتوح ،سعيد ،الحرية االقتصادية في اإلسالم وآثرها في التمية ،ط ،1/دار الوفاء ،القاهرة ،مصر،
1988م 1408هـ ،ص.75 - 79 :
(3) See: Stilwell, Frank J. B. "Political Economy: The Contest of Economic Ideas. " 3rd
Edition. Oxford University Press. South Melbourne, Australia. 2002, p63 69.
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هــذا النظــام هــي الملكيــة الخاصــة أو ملكيــة األفــراد ،ويمكــن أن تتمثــل هــذا الملكيــة فــي عــدة
صــور منهــا ،الملكيــة الزراعيــة العقاريــة أو الصناعيــة أو التجاريــة.
وإذا كان هــذا المذهــب بتصــوره للمصلحــة يــرى إعطــاء كل فــرد الحــق فــي امتــاك مــا يشــاء
مــن الســلع اإلنتاجيــة واالســتهالكية دون أن يفــرض أيــة قيــود علــى حريتــه فــي التملــك واإلنفــاق
وكــذا فــي اســتغالل ثروتــه ،فــإن هــذا كلــه راجــع لفلســفة هــذا المذهــب مــن أن الفــرد هــو محــور
الوجــود ،وعليــه فســعادته واســتقالليته هــي الهــدف األســمى للنظــام السياســي االقتصــادي ،وهــذه
الرأســمالية كانــت ســببا فــي كثيــر مــن المشــكالت االقتصاديــة التــي يعانــي منهــا العالــم(((.
ويمكــن رســم بعــض مظاهر الضعــف الهيكلــي "  " Structural Weaknessلفكرة المصلحة
الداعيــة إلــى الرفــاه االجتماعــي فــي التصــور الرأســمالي كالتالــي ،مثـ ً
ـا :مشــكلة " فوضــى اإلنتــاج
الرأســمالي ـ  :"Anarchy of Capitalist Productionوهــذه المشــكلة باختصــار قــد تحصــل
حــال عــدم التخطيــط المركــزي ،لكــون أنــه مــن المرجــح غالبــاً عــدم التوافــق بيــن قــرارات اإلنتــاج
للشــركات فــي القطاعــات المختلفــة لإلنتــاج الرأســمالي والســلع االســتهالكية ،وقــد يجــر هــذا إلــى
"كســاد عــام ـ  ،" Generalized Recessionويــرى الباحــث أن هــذا نتيجــة للتعســف فــي
الحريــة وعــدم التقييــد مــن منظــور إســامي بســلطة ولــي األمــر فــي صــورة التخطيــط المركــزي،
 :"Under-Consumptionفبقــدر مــا يتــم رفــع األجــور
وكذا مشكلة " نقص االستهالك
وخفضهــا ،أو بمعنــى أن تصبــح غيــر متســاوية ،فــإن مســألة مــن سيشــتري مخرجــات عمليــة
اإلنتاج ستصبح أكثر إشكالية ،ويحصل في هذا النموذج امتصاص لـ "الفائض االقتصادي
 ،"Economic surplusعبــر الطبقــة الرأســمالية باســتهالكها الموســوم بالرفاهيــة الفاخــرة،
وال
:"Consumerism
وطبقة أقلية العمال القادرين ،ناهيك عن "المشكل االستهالكي
يخفــى اســتمرار النزعــة االســتهالكية الشرســة ،القائمــة علــى المبــدأ الرأســمالي في تصوره لســلوك
المســتهل ،والحريــة الصرفــة لــه فــي اختيــار المنتجــات المســوق لهــا عبــر اإلعالنــات التجاريــة
والســلع االســتهالكية ،وهنــاك مشــاكل أخــرى يطــول ســردها مثــل :مشــكلة "انخفــاض معــدل
الربح  ،"Tendency of falling profit rateومشــكلة " البطالــة ـ :" Unemployment
والتــي تعتبــر مــن أبــرز مظاهــر التناقضــات الهيكليــة للرأســمالي ،وهكــذا تســتمر عمليــة تراكــم
رأس المــال التــي ال هــوادة فيهــا(((.
((( أنظر :أبو الفتوح ،سعيد ،الحرية االقتصادية في اإلسالم وآثرها في التمية ،ص ،75 79 :وشلبي ،أحمد،
النظم االقتصادية في العالم عبر العصور و اثر الفكر االسالمي فيها :مع دراسة تطبيقية ،مكتبة النهضة المصرية،
.58
القاهرة ،مصر1976 ،م ،ص72 :
(2) See: Abdul Ghafoor Awan. "State Versus Free Market Capitalism: A Comparative
Analysis", Journal of Economics and Sustainable Development, (JEDS) , Vol. 6, No.
1, 2015, pp-166 - 175. & Stilwell, Frank J. B. "Political Economy: The Contest of
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مالمح املصلحة االقتصادية اإلسالمية يف إطارها املقاصدي مقارنة باملفهوم الغريب ( )578 - 634
المطلب الثاني :التصور والمفهوم االشتراكي للمصلحة االقتصادية:
وعلــى العكــس مــن المذهــب الرأســمالي ،فــإن المذهــب االشــتراكي وكمــا وردت آنفــا يعتبــر
مصلحــة الجماعــة هــي المقدمــة وهــي األســاس ،وقــد كان عــوار المبــدأ الرأســمالي هــو المحــرك
والدافــع ألصحــاب الفكــر االشــتراكي إلــى األخــذ بمبــادئ ملكيــة الدولــة لوســائل اإلنتــاج وكــذا
تحديــد األجــور ،وإتبــاع سياســة التخطيــط المركــزي للنشــاط االقتصــادي ،والتخطيــط المركــز
هــذا المرجــو منــه اســتهداف مصلحــة الجماعــة ،ومــن ثــم فهــو ينظــر للملكيــة الجماعيــة أو العامــة
وينتــج عــن هــذا إهمــال ملكيــة الفــرد ،وهــذه الملكيــة العامــة المنشــودة تشــمل ملكيــة الدولــة
لوســائل اإلنتــاج ،والتجــارة والصناعــة ،والزراعــة ،وتقــوم كذلــك بتحديــد أجــور العمــال مكافــأة
لهــم علــى اشــتراكهم ولكونهــم فاعليــن فــي هــذه العمليــة الجماعيــة(((.
يدعــي أصحــاب هــذا المذهــب أن الملكيــة الفرديــة قــد صاحبهــا الظلــم علــى مــدار التاريــخ،
وأنــه ال بــد مــن إلغائهــا إذا أرادت البشــرية أن تســتقر وتــزول صراعاتهــا ،ويؤكــدون علــى
ضــرورة اســتبدال الملكيــة الفرديــة بعالقــة تجمــع الجميــع تحــت ملكيــة عامــة مشــتركة ،لكــن
الماركســيين أنفســهم لــم يتقيــدوا بالنظريــة الماركســية فــي مواجهــة الواقــع وتحدياتــه ،بــل حــادوا
عــن مــراد "األســس الرئيســة فــي المذهــب" ،آلن ضغــط الفطــرة كان أقــوى مــن أن تصمــد لــه كل
أجهــزة الدولــة(((.
وليســت هنــاك حاجــة لبيــان عــوار هــذا النمــوذج ،ألن الفشــل التاريخــي حــل بــه أصــا ،ألن
الماركســيين أنفســهم فشــلوا فــي تطبيــق نظريتهــم((( ،والعيــب األســاس بــه ناشــئ مــن تحيــد الملكيــة
الفرديــة ،ومــن النظــرة الماديــة ،ولكونهــا بهــذه النظــرة المدعيــة للمصلحــة تطفــئ الدوافــع الذاتيــة
لــدى األفــراد لإلنتــاج.

… Economic Ideas. ", pp: 121, 188, 261,
"بتصرف".
((( شاهين ،محمد ،االقتصاد اإلسالمي المنقذ من الضالل ،2018 ،ص50 :

.38

((( أنظر :شلبي ،أحمد ،النظم االقتصادية في العالم عبر العصور و اثر الفكر االسالمي فيها :مع دراسة تطبيقية ،ص:
 ،180 - 184و أبو الفتوح ،سعيد ،الحرية االقتصادية في اإلسالم وآثرها في التمية ،ص..78 :
& See: Horvat, Branko, "The Political Economy of Socialism". 1982. Chapter 1:
Capitalism, "The General Pattern of Capitalist Development". pp. 15–25.
((( الصدر ،محمد باقر ،اقتصادنا ،ص211 :
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المطلــب الثالــث :مقارنــة التصــور المصلحــي االقتصــادي الغربــي بالمبــدأ االقتصــادي اإلســامي،
وأهــم المميــزات
يطــرح اإلســام صــورة للمصلحــة تضــع فــي االعتبــار ،المنظــور األخــروي ،فهــذه المصلحــة
مقيــدة بأمــر الشــارع ونهيــه ،وليســت ماديــة األســاس كمــا النموذجيــن اآلنفيــن ،وكــذا فــإن مــن
مالمــح هــذا التصــور االقتصــادي اإلســامي الموازنــة العادلــة بيــن المصلحــة العامــة والمصلحــة
الخاصــة لأللفــرد ،وهــذا مــا ال يوجــد فــي كال هذيــن النموذجيــن ،فواحــد يلغــي الملكيــة الفرديــة
والمصلحــة الخاصــة ،وآخــر يتعســف فــي تبريرهــا وإعطائهــا الصالحيــات وال يعتبــر المصلحــة
العامــة أساســاً.
ليــس المــال بذاتــه هــو الهــدف فــي المنظــور اإلســامي ،فالهــدف النهائــي لهــذا المنظــور هــو
تحقيــق مفهــوم االســتخالف علــى أتــم وجــه ،وهــو جــزء مــن إخــاص العبوديــة هلل عــز وجــل.
فــي النمــوذج اإلســامي للمصلحــة االقتصاديــة توجــد هنــاك رقابــة ذاتيــة مــن الفــرد علــى
نفســه ،فــي ســلوكه االســتهالكي ،فــي حيــن أن النمــوذج اآلخــر يــرى الحريــة الكاملــة للمســتهلك،
وال توجــد تلــك الرقابــة الذاتيــة المســتمدة مــن مفهــوم عقائــدي رصيــن.
تعمــل المصلحــة االقتصاديــة اإلســامية علــى تقييــد الحريــة االقتصاديــة بطريقــة تمنــع
المشــكالت وتســد الذريعــة ،فــي حيــن أن النمــوذج الرأســمالي يعانــي مــن أخــال بنيويــة متعلقــة
بهــذه الناحيــة.
يملــك النمــوذج االقتصــادي اإلســامي فــي تصــوره المصلحــي ضابطــاً أخالقيــاً متينــاً ،يحــل
المعضــات التــي ال تــزال الرأســمالية تعانــي منهــا ،جــراء اعتمــاد النمــوذج الغربــي ككل علــى
فلســافات قديمــة تعانــي مــن هــذا الخلــل.
ال ينظــر اإلســام بنموذجــه االقتصــادي إلــى مصلحــة دون مصلحــة ،بــل يعمــل علــى
الموازنــة وتقديــم الضــروري فالحاجــي فالتحســيني ،ويقيــد المصلحــة أيــاً كانــت حتــى ال يتعســف
فــي اســتعمالها ،أو يقــع الضــرر بســببها.

الخاتمة:
الحمد هلل المنعم الكريم ،الحمد هلل من قبل ومن بعد ،والصالة والسالم على نبيه وبعد.
فبعــد هــذا البحــث ،والغــوص فــي كثيــر مــن المصــادر العلميــة ،والشــرعية ،والــورود علــى
النصــوص ،يظهــر وبجــاء أن اإلســام ديــن عــادل ،صــور المصلحــة االقتصاديــة فــي مالمــح
محكمــة واضحــة ،فــا ظلــم فيــه وال جــور علــى أحــد ،وازن بيــن مصلحــة العمــوم والخصــوص،
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وجعــل نصــوص الشــرع خادمــة للمصلحــة ،فبهــا تقــام الحيــاة بغيــة توحيــد هللا وإخــاص العبوديــة
لــه ،وبمفهــوم هــذه المصلحــة رشــد المؤمنيــن فــي اســتهالكهم وتصرفهــم ،ليتــم مفهــوم االســتخالف
علــى أكمــل وجــه ،والحمــد هلل رب العالميــن.
تخلص هذه الدراسة إلى أمور:
أوالـ يظهــر بجــاء أن للمصلحــة االقتصاديــة فــي اإلســام أســاس ومفهــوم ومالمــح واضحــة؛
ســببه اعتمادهــا علــى الوحــي فــي المقــام األول ،فــي حيــن ال يمكــن بحــال أن يوضــع مصطلــح
مجمــع عليــه فــي إطــار النســق االصطالحــي اإلنســاني.
ثانياً االعتبــارات العديــدة التــي تراعــى مــن خــال المصلحــة االقتصاديــة اإلســامية ترســم
قيــوداً كميــة ونوعيــة علــى ســلوك المســتهلك ،وكــذا تضــع حــدوداً للحريــة االقتصاديــة فــي هــذا
النظــام االقتصــادي ،وهــذا جــزء مــن رؤيــة مقاصديــة شــاملة تنظــر إلــى المــآل يمتــاز بهــا التصــور
اإلســامي مقارنــة بغيــره.
ثالثــاًـ يقــف التصــور المصلحــي االقتصــادي فــي اإلســام موقــف العــدل والوســط ،بالنظــر إلى
ضــرار وال تعــدي.
المصلحــة العامــة والخاصــة ،فــا ِ
ً
رابعا يتميــز النمــوذج المقاصــدي االقتصــادي اإلســامي بتجنــب الزلــل الحاصــل فــي
النمــوذج الرأســمالي المتمثــل فــي الخلــل البنيــوي ،عبــر سياســة ســد الذرائــع وفتــح الذرائــع.
خامساً
تحمــل المصلحــة االقتصاديــة اإلســامية جــذراً تشــريعياً أخالقيــاً موضوعيــاً،
متمثــل بالمصــدر اإللهــي الماورائــي ،ويجعــل هــذا التلقــي الضوابــط التشــريعية لهــا متناســقة
الصــورة.
سادســاًـ يحمــل التصــور المقاصــدي اإلســامي للمصلحــة االقتصــادي ضمانــات عديدة ويتســم
بالمرونة والتناســق التشــريعي.

المقترحات والتوصيات:
•يجــب أن توجــد دراســة مختصــة مطولــة تــدرس الســلوك االســتهالكي لألفــراد مــن
منظــور إســامي ،ومــا الطــرق الشــرعية فــي وضــع الحــدود الكميــة والنوعيــة ،مــع بيــان
بعــض المفــردات الضامنــة للترشــيد ،كحــد الكفايــة ،والتأصيــل لــه مــن منظــور مصلحــي.
•يجــب إبــراز الــدور الهــام للمصلحــة االقتصاديــة اإلســامية ،وســبل االســتدالل بهــا،
وتحقيقهــا بأكمــل وجــه.
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•أهميــة تحريــر ماهيــة المصلحــة االقتصاديــة فــي إطــار علمــي اقتصــادي دقيــق يكــون
مرجعــاً لدارســي االقتصــاد اإلســامي.
•ضــرورة بيــان أهــم الفــوارق بيــن التنظيــر اإلســامي للمصلحــة القتصاديــة ،والنمــاذج
الغربيــة ،مخافــة الخلــط مــن بعــض الدارســين.

قائمة المصادر والمراجع:
المراجع العربية:
1.أحمد ،الطاهر1400( .هـ 1980م) .ترتيب القاموس المحيط (ط .)3الدار العربية للكتاب.
 2.ابـن أبـي زيـد القيروانـي ،أبـو محمد عبد هللا النفـري المالكـي1999( .م) .النوادر والزيادات على مـا في المدونة
مـن غيرهـا مـن األمهـات (ط .)1تحقيـق :عبـد هللا المرابـط الترغـي ،ومحمـد عبـد العزيـز الدبـاغ .بيـروت :دار
الغرب اإلسلامي.
 3.أبـو الفتـوح ،سـعيد1988( .م 1408هــ) .الحريـة االقتصاديـة فـي اإلسلام وآثرهـا فـي التميـة (ط .)1القاهـرة،
مصـر :دار الوفـاء.
 4.األلبانـي ،محمـد ناصـر الديـن 1405( .هــ 1985م) .إرواء الغليـل فـي تخريـج أحاديـث منـار السـبيل (ط.)2
بيـروت ،لبنـان :المكتـب اإلسلامي.
 5.اإليجـي ،عضـد الملـة والديـن1421( .هـ 2000م) .شـرح العضد علـى مختصر المنتهى (ط .)1بيـروت ،لبنان:
دار الكتـب العلمية.
 6.البخـاري ،أبـو عبـد هللا محمـد بن إسـماعيل1422( .هـ) .الجامع المسـند الصحيح المختصر من أمور رسـول هللا
صلـى هللا عليـه وسـلم وسـننه وأيامـه (ط .)1تحقيق :محمد زهيـر بن ناصر الناصـر ،دار طوق النجاة.
 7.بدوي ،أحمد زكي .)1989( .معجم المصطلحات القانونية .القاهرة :دار الكتاب المصري.
 8.بـو حمـزة ،نـور الدين( .بدون سـنة نشـر) .منهج اإلسلام فـي الحفاظ على األمـوال العامة ،ع .7مركـز البصيرة
للبحوث واالستشـارات والخدمات التعليمية.
 9.ابـن تيميـة ،تقـي الديـن أبـو العبـاس أحمـد بن عبـد الحليـم الحراني الحنبلـي الدمشـقي1411( .هــ 1991م) .درء
تعـارض العقـل والنقـل ،تحقيـق :محمـد رشـاد سـالم (ط .)2جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسلامية ،المملكـة
العربية السـعودية.
	 10.ابـن تيميـة ،تقـي الديـن أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحليـم الحرانـي الحنبلـي الدمشـقي1416( .هــ ـ 1995م).
مجمـوع الفتـاوى .تحقيـق :عبـد الرحمـن بـن محمـد بن قاسـم .المدينـة النبويـة ،المملكـة العربية السـعودية :مجمع
الملـك فهـد لطباعـة المصحـف الشـريف.
	 11.جـورج هــ .سـاباين .تطـور الفكـر السياسـي ،الكتـب الثالـث ،ترجمـة حسـن جلال العروسـي ،دار المعـارف
"مصـر".
	 12.الجوزي ،أبو الفرج عبدالرحمن بن علي (دون طبعة) .تاريخ عمر .تعليق :أسامة الرافعي .دون دار نشر.
	 13.الجوزيـة ،محمـد بـن أبـي بكر بن أيوب بن سـعد شـمس الدين ابـن قيم1415( .هــ 1994/م) .زاد المعاد في هدي
خير العباد (ط .)27بيروت ،الكويت :مؤسسـة الرسـالة ،مكتبة المنار اإلسلامية.
	 14.الجوعانـي ،محمـد نجيـب حمـادي2005( .م) .ضوابط التجـارة في االقتصاد اإلسلامي (ط .)1لبنان :دار الكتب
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العلمية.
	 15.الجويني ،أبو المعالي1418( .هـ 1997م) .البرهـان فـي أصـول الفقـه (ط .)1تحقيـق :صلاح بـن محمـد
بـن عويضـة ،بيـروت ،لبنـان :دار الكتـب العلميـة.
	 16.الجوينـي ،أبـو المعالـي1400( .هــ ـ 1980م) .غيـاث األمـم فـي التيـاث الظلـم ،تحقيق :مصطفى حلمـي ،و فؤاد
عبدالمنعـم ،اإلسـكندرية ،مصـر :دار الدعوة.
	 17.الحرانـي ،تقـي الديـن أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحليـم بـن تيميـة1416( .هــ1995/م) .مجمـوع الفتـاوى،
تحقيـق :عبـد الرحمـن بـن محمـد بـن قاسـم .المدينة النبويـة ،المملكـة العربية السـعودية :مجمع الملك فهـد لطباعة
المصحـف الشـريف.
	 18.الحق ،محبوب1977( .م) .ستار الفقر خيارات أمام العالم الثالث .-الهيئة المصرية العامة للكتاب.
	 19.الحمـوي ،أحمـد بـن محمـد مكي وأبو العباس ،شـهاب الدين الحسـيني1405( .هـ 1985م) .غمـز عيون البصائر
فـي شـرح األشـباه والنظائر (ط .)1بيروت ،لبنـان :دار الكتب العلمية.
	 20.حسـان ،حسـين حامـد1414( .هــ ـ 1993م) .فقـه المصلحـة وتطبيقاتـه المعاصـرة (ط ،)1المعهـد اإلسلامي
للبحـوث والتدريـب .جـدة ،المملكـة العربيـة السـعودية :البنـك اإلسلامي للتنميـة.
	 21.حسـان ،حسـين حامـد1401( .هـــ 1981م) .نظريـة المصلحـة فـي الفقـه اإلسلامي .القاهـرة ،مصـر :مكتبـة
المتنبـي.
	 22.حمـودي ،محمـد عبـاس .)2010( .نظريـة المصلحـة فـي الطعـن الجنائـي .اإلسـكندرية ،مصـر :دار الجامعـة
الجديدة.
	 23.خليـل ،فـوزي1424( .هــ 2003م) .المصلحـة العامـة مـن منظـور إسلامي ويليـه تطبيقـات المصلحـة (ط.)1
الريـاض ،المملكـة العربيـة السـعودية :دار المؤيـد.
	 24.خليـل ،فـوزي1996( .م 1417هــ) .دور أهـل الحل والعقد في النموذج اإلسلامي لنظام الحكـم .القاهرة :المعهد
العالي للفكر اإلسلامي.
	 25.الخولي ،البهي1401( .هـ ـ 1981م) .الثروة في ظل اإلسالم (ط .)4الكويت :دار القلم.
	 26.ابـن رشـد "الحفيـد" ،أبـو الوليـد محمـد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشـد القرطبي1425( .هــ 2004م) .بداية
المجتهـد ونهاية المقتصـد .القاهرة ،مصر :دار الحديث.
	 27.الريسـوني ،قطـب2012( .م) .قاعـدة مـا حـرم سـداً للذريعـة أبيـح للمصلحـة الراجحـة .القاهـرة ،المنصـورة،
مصـر :دار الكلمـة.
	 28.الزنكي ،نجم الدين قادر كريم .بتاريخ :يوم /اإلثنين / 2018 / 11 / 05 :الموافق( :صفر).1440 / 2 / 27 ،
	 29.الزنكي ،نجم الدين( .جمادى اآلخرة 1434هـ أبريـل /مايـو 2013م) .فقـه التوقـع :مفهومـه وعالقتـه
بالنظـر فـي المـآل وفقـه الواقـع دراسـة تأصيليـة ،مجلـة الوعـي اإلسلامي ،س ،50ع .574الكويـت :وزارة
األوقـاف والشـئون اإلسلامية.
	 30.السـيوطي ،عبـد الرحمـن بـن أبـي بكروجلال الديـن1411( .هــ 1990م) .األشـباه والنظائـر في قواعـد وفروع
الشـافعية (ط .)1بيـروت ،لبنـان :دار الكتـب العلميـة.
	 31.الشاطبي ،أبو إسحاق1417( .هـ 1997م) .الموافقات في أصول الشريعة ط .2بيروت ،لبنان :دار المعرفة.
	 32.الشـامي ،صالح الدين1984( .م) .االسـتهالك ظاهرة بشـرية في الرؤية الجغرافية .اإلسـكندرية ،مصر :منشـأة
المعارف.
	 33.شاهين ،محمد .)2018( .االقتصاد اإلسالمي المنقذ من الضالل (ط .)1القاهرة ،مصر :دار حميثرا.
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	 34.شـلبي ،أحمـد1976( .م) .النظـم االقتصاديـة فـي العالـم عبـر العصـور وأثـر الفكـر اإلسلامي فيهـا :مـع دراسـة
تطبيقيـة .القاهـرة ،مصـر :مكتبـة النهضـة المصرية.
	 35.الصدر ،محمد باقر1987( .م-1408هـ) .اقتصادنا (ط .)20بيروت ،لبنان :دار التعارف.
	 36.العيساوي ،إسماعيل كاظم ،بتاريخ :يوم /اإلثنين / 2018 / 11 / 05 :الموافق( :صفر).1440 / 2 / 27 ،
	37.الغزالي ،محمد بن محمد بن محمد1417( .هـ 1997م) .المسـتصفى فـي علـم األصـول (ط .)1تحقيـق:
محمـد سـليمان األشـقر .بيـروت ،لبنـان :مؤسسـة الرسـالة.
	38.الغزالـي ،محمـد بـن محمـد بـن محمـد1390 ) .هــ ـ 1971م) .شـفاء الغليـل (ط .)1تحقيـق :حمـد عبيد الكبيسـي،
بغـداد ،العـراق :مطبعة اإلرشـاد.
	 39.الفنجـري ،محمـد شـوقي1989( .م نوفمبـر ربيـع اآلخر) .الحريـة االقتصادية وتدخل الدولة ،الوعي اإلسلامي،
س ,26ع .304الكويت :وزارة األوقاف والشـؤون اإلسلامية.
	 40.القرافي ،شهاب الدين1421( .هـ 2001م) .الفـروق (ط .)1تحقيـق :محمـد أحمـد سـراج ،وعلـي جمعـه
محمـد .دار السلام.
	 41.شـمس الديـن ،أبـو عبـد هللا محمد بن أحمـد القرطبي1384( .هــ 1964م) .الجامع ألحكام القـرآن (ط .)2تحقيق:
أحمـد البردونـي وإبراهيـم أطفيش .القاهرة ،مصـر :دار الكتب المصرية.
1405هـ) .البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل
	 42.القرطبي ،أبي الوليد ابن رشد "الجد"1988( .م
فـي مسـائل المسـتخرجة ،وضمنـه المسـتخرجة مـن األسـمعة المعروفـة بالعتبيـة لمحمـد العتبـي القرطبـي (ط.)2
تحقيـق :أحمـد الحبابـي ،بيـروت ،لبنـان :دار الغـرب اإلسلامي.
	43.القاسـمي ،محمـد جمـال الديـن بـن محمـد سـعيد بـن قاسـم الحلاق1418( .هــ) .محاسـن التأويـل (ط .)1تحقيـق:
محمـد باسـل عيـون السـود ، ،،بيـروت ،لبنـان :دار الكتـب العلميـة.
	 44.المعـري ،أبـو العلاء .)2003( .لـزوم مـا لـم يلـزم (ط .)1/تحقيـق :وحيـد كبابـه ،وحسـن حمـد .بيـروت ،لبنان:
دار الكتـاب العربي.
	 45.السلمان ،عبد العزيز1424( .هـ) .موارد الضمان لدروس الزمان (ط.)30/
	 46.المنشـاوي ،محمـد أحمـد( .أبريـل .)2012معيـار المصلحـة فـي الطعـن الجنائي ،الفكر الشـرطي ،القيـادة العامة
لشـرطة الشـارقة ،مركـز بحوث الشـرطة ،مـج  ،21ع.81
	 47.النجار ،عبد الحميد1413( .هـ 1993م) .خالفـة اإلنسـان بيـن الوحـي والعقـل (ط .)2هيرنـد ،فيرجينيـا،
الواليـات المتحـدة األمريكيـة :المعهـد العالـي للفكـر اإلسلامي.
	 48.الهنـدي البرهانفـوري ،علاء الديـن علـي بـن حسـام الديـن ابـن قاضي خـان1401( .هــ ـ 1981م) .كنـز العمال
فـي سـنن األقـوال واألفعال (ط .)5مؤسسـة الرسـالة.
	 49.الهيتي ،عبد الستار2005( .م) .االستهالك وضوابطه في االقتصاد اإلسالمي (ط ،)1دار الوراق.
	 50.ربابعـة ،عدنـان محمـد يوسـف وربابعـة ،عبـد هللا محمـد أحمـد (م .مشـارك)2014( .م) .التطبيقـات االقتصاديـة
للمصلحـة فـي الشـريعة اإلسلامية .المجلـة األردنيـة فـي الدراسـات اإلسلامية ،مـج ،10ع .4جامعـة آل البيت.
	 51.زغيبة ،عزالدين )1417 .هـ
مطابـع دار الصفـوة للطباعـة.

1996م( .المقاصـد العامـة للشـريعة اإلسلامية (ط .)1القاهـرة ،مصـر:

	 52.ابـن العربـي ،القاضـي محمـد االشـبيلي المالكـي1424( .هــ 2003م) .أحكام القـرآن (ط .)3بيـروت ،لبنان :دار
الكتـب العلمية.
	 53.ابـن عابديـن ،محمـد أميـن بـن عمر بـن عبد العزيـز عابدين الدمشـقي الحنفـي1412( .هــ 1992م) .رد المحتار
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علـى الـدر المختـار (ط .)2بيـروت :دار الفكر.
	 54.ابن عاشور ،محمد الطاهر1979( .م) .أصول النظام االجتماعي في اإلسالم .الشركة التونسية للتوزيع.
	 55.ابن عبد السالم ،العز1421( .هـ 2000م) .القواعـد الكبـرى ،الموسـوم بقواعـد األحـكام فـي إصلاح
األنـام (ط .)1تحقيـق :نزيـه حمـاد ،وعثمـان جمعـة ضميريـة .دمشـق :دار القلـم.
	 56.عبابنـه ،محمـد أحمـد2016( .م) .المنهـج القرآنـي في حمايـة المال العـام ،المؤتمر الدولي القرآنـي األول ،مج.3
أبهـا :جامعـة الملـك خالد ،كلية الشـريعة وأصـول الدين.
	 57.عبد الجميل ،عالوي2006( .م) .العمل في االقتصاد اإلسالمي .بيروت ،لبنان :دار الكتب العلمية.
	 58.عبـد الحميـد ،بوخـاري ومحمـد ،زورق( .بـدون سـنة نشـر) .دور االقتصـاد اإلسلامي فـي ترشـيد السـلوك
االسـتهالكي .ورقلـة ،الجزائـر :جامعـة ورقلـة.
	 59.عبيـد ،حسـين( .تمـوز  .)1974فكـرة المصلحـة فـي قانـون العقوبات ،بحث منشـور فـي المجلة القوميـة ،المجلد
 ،17ع  .2القاهـرة :المركـز القومـي للبحـوث االجتماعيـة والجنائية.
	 60.عمامـرة ،عبـد القـادر 1436 / 1435( .ھــ ـــ  2014 / 2015م) .البعـد المقاصـدي للحكـم الشـرعي عند اإلمام
الشـاطبي ،رسـالة جامعـة .باتنـة ،الجزائـر :السـنة الجامعية ،جامعة الحـاج الخضر.
	 61.غالـي ،بطـرس وعيسـى ،محمـود خيـري1976( .م) .المدخـول فـي علـم السياسـة ط .5القاهـرة :مكتبـة األنجلـو
المصرية.
	 62.غانـم ،حسـين( .ذو القعـدة 1405هــ ،يوليـو 1985م) .الرشـد والقيمـة القصـوى ،مجلـة االقتصـاد اإلسلامي،
العـدد .48دبـي ،اإلمـارات العربيـة المتحـدة.
	 63.غانم ،حسـين1982( .م) .سـلوك المسـتهلك بين اإلسلام والفكر الوضعي ،مجلة االقتصاد اإلسلامي ،العدد.24
دبـي ،اإلمـارات العربية المتحدة.
	 64.مسـلم ،ابـن الحجـاج أبـو الحسـن القشـيري النيسـابوري1412( .هــ 1991م) .فـي صحيحـه ،المسـند الصحيـح
المختصـر بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول هللا صلـى هللا عليه وسـلم (ط .)1تحقيق :محمـد فؤاد عبـد الباقي،،
بيـروت :دار إحيـاء التـراث العربي.
	 65.ابـن منظـور ،أبـو الفضـل جمـال الدين محمـد بن مكـرم1398( .هـ 1978م) .لسـان العرب .بيـروت ،لبنان :دار
التـراث العربـي( .د .ت) ،مـادة صلـح ،ص  ،4 / 2479وراجـع مادة فسـد ،5 / 3412 ،وكذلـك ،الفيومي ،أحمد،
المصبـاح المنيـر ،،بيروت ،لبنـان :مكتبة لبنان.
	 66.ابـن فـارس ،أحمـد " أبـو الحسـن"1402( .هــ 1981 /م) .مقاييـس اللغـة ط .3تحقيـق :عبـد السلام هـارون.
القاهـرة ،مصـر :مكتبـة الخانجـي.
1990م) .نظريـة االسـتخالف فـي الفكـر اإلسلامي وأثرهـا فـي بنـاء
	 67.هميم ،عبد اللطيف1411( .هـ
شـخصية الفـرد (ط .)1الرمـادي :مطبعـة النواعيـر.
	 68.يوسـف ،يوسـف إبراهيـم1410( .هــ ـ 1990م) .الحريـة االقتصاديـة فـي اإلسلام ،حوليـة كليـة الشـريعة
والدراسـات اإلسلامية ،جامعـة قطـر.
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Transliteration Arabic References:

:الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية

1.

ʾaḥamdun al-ṭāhira ( 1400h- 1980m). tartība alqāmūsi almuḥīṭa ṭ al-dāra
al‘arabiyyata lil-kitābi

2.

ibna ʾabī zaydi alqayrawāniyyi ʾabū muḥammadu ‘abdi al-lhi al-nafriyyi
almālikiyyi ( 1999m). al-nawādira wa-al-zīādāti ‘alā mā fī almudawwanati
min ghayrihā mina alʾummahāti ṭ taḥqīqun ‘abdu al-lhi almurābiṭi al-trghy
wamuḥammada ‘abdi al‘azīzi al-dabbāghi bayrūtu dāru algharbi alʾislāmiyyi

3.

ʾabū alfutūḥi sa‘īda ( 1988m- 1408h). alḥurriyyata aliqtiṣādiyyata fī alʾislāmi
wʾāthrhā fī al-tammiyyati ṭ alqāhirata miṣrun dāru alwafāʾi

4.

alʾalbāniyyu muḥammada nāṣira al-dīni ( 1405 h- 1985m). ʾirwāʾa alghalīli fī
takhrīji ʾaḥādīthi manāri al-sabīli ṭ bayrūta lubnānun almuktibu alʾislāmiyyu

5.

al-ʾījy ‘aḍuda almillati wa-al-dīni ( 1421h- 2000m). sharaḥa al‘aḍudu ‘alā
mukhtaṣari almuntahā ṭ bayrūta lubnānun dāru alkutubi al‘ilmiyyati

6.

albukhāriyyu ʾabū ‘abdi al-lhi muḥammadi bn ʾismā‘yl ( 1422h). aljāmi‘a
almusnida al-ṣaḥīḥa almukhtaṣara min ʾumūri rasūli al-lhi- ṣallā al-lhu ‘alayhi
wasallama- wasanantu waʾyyāmtu ṭ taḥqīqun muḥammadu zuhayri bn nāṣiru alnāṣiri dāra ṭawqi al-najāti

7.

badawiyyun ʾaḥamida zakiyyun ( 1989). mu‘jama almuṣṭalaḥāti alqānūniyyati
alqāhiratu dāru alkitābi almiṣriyyi

8.

bū ḥamzatin nūra al-dīni ( bidūni sanati nashri minhaja alʾislāmi fī alḥifāẓi
‘alā alʾamwāli al‘āmmati ‘ markazu albaṣyrati lil-buḥwthi wa-al-istishārāti waal-khidmāti al-ta‘līmiyyati

9.

ibna tīmiyyatin taqī al-dīnu ʾabū al‘abbāsi ʾaḥamida bn ‘abdi alḥalīmi alḥarrāniyyi
alḥanbaliyyi al-dimashqiyyi ( 1411h- 1991m). darʾa ta‘āruḍi al‘aqli wa-al-naqli
taḥqīqun muḥammadu rashādi sālimi ṭ jāmi‘ata alʾimāmi muḥammada bn su‘ūdi
alʾislāmiyyati almamlakata al‘arabiyyata al-su‘ūdiyyata

10. ibna tīmiyyatin taqī al-dīnu ʾabū al‘abbāsi ʾaḥamida bn ‘abdi alḥalīmi alḥarrāniyyi
alḥanbaliyyi al-dimashqiyyi ( 1416h 1995m). majmū‘a alfatawā taḥqīqun ‘abdu
al-Raḥmāni bn muḥammadu bn qāsimin almadīnatu al-nabawiyyatu almamlakata
al‘arabiyyata al-su‘ūdiyyata majma‘u almaliki fahaddin liṭibā‘ati almuṣḥafi alsharīfi
11. jūrjun h sābīna taṭawwuru alfikri al-sīāsiyyi alkutuba al-thālitha tarjamata ḥusni
jalāali al‘arūsiyyi dāra alma‘ārifi " miṣra
12. aljawziyya ʾabū alfaraji ‘abdālraḥmana bn ‘aliyyu dūna ṭab‘atin tārīkha ‘umarin
ta‘līqun ʾasāmmatu al-rāfi‘iyyi dūna dāri nashrin
13. aljawziyyatu muḥammada bn ʾabī bikri bn ʾayyūban bn sa‘di shamsi al-dīni ibna
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qayyimin ( 1415h / 1994m). zāda almu‘ādu fī hady khayri al‘ibādi ṭ bayrūta
alkūʾayta muʾassasatu al-risālati maktabata almanāri alʾislāmiyyati
14. aljaw‘āniyyu muḥammada najība ḥammādī ( 2005m). ḍawābiṭa al-tijārati fī
aliqtiṣādi alʾislāmiyyi ṭ lubnānun dāru alkutubi al‘ilmiyyati
15. aljūʾayniyya ʾabū al-m‘āly ( 1418h- 1997m). alburhāna fī ʾuṣwli alfiqhi ṭ
taḥqīqun ṣulāʾāaḥu bn muḥammadu bn ‘ūʾayḍatin bayrūta lubnānun dāru alkutubi
al‘ilmiyyati
16. aljūʾayniyya ʾabū al-m‘āly ( 1400h 1980m). ghīātha alʾumami fī al-tyāth alẓulma taḥqīqun muṣṭafā ḥulmī wa fuʾādu ‘abdālmun‘imin al-ʾiskndryah miṣrun
dāru al-da‘wati
17. alḥarrāniyyu taqī al-dīnu ʾabū al‘abbāsi ʾaḥamida bn ‘abdi alḥalīmi bn tīmiyyatin
( 1416h / 1995m). majmū‘a alfatawā taḥqīqun ‘abdu al-Raḥmāni bn muḥammadu
bn qāsimin almadīnatu al-nabawiyyatu almamlakata al‘arabiyyata al-su‘ūdiyyata
majma‘u almaliki fahaddin liṭibā‘ati almuṣḥafi al-sharīfi
18. alḥaqqu maḥbūbun ( 1977m). sitāra alfaqri- khīārāti ʾamāma al‘ālami al-thālithialhayʾata almiṣriyyata al‘āmmata lil-kitābi
19. ilḥamuī ʾaḥamida bn muḥammadu mukkī waʾabū al‘abbāsi shihāba al-dīni ilḥasīnī
( 1405h- 1985m). ghamaza ‘uyūnu albaṣāʾiri fī sharḥi alʾashbāhi wa-al-naẓāʾiri
ṭ bayrūta lubnānun dāru alkutubi al‘ilmiyyati
20. ḥisānun ḥassiyanna ḥāmida ( 1414h 1993m). fiqha almaṣlaḥati wataṭbīqātihi
almu‘āṣirati ṭ alma‘hada alʾislāmiyya lil-buḥwthi wa-al-tadrībi jiddatun
almamlakata al‘arabiyyata al-su‘ūdiyyata albanku alʾislāmiyyu lil-tanmiyati
21. ḥisānun ḥassiyanna ḥāmida ( 1401h 1981m). naẓariyyata almaṣlaḥati fī alfiqhi
alʾislāmiyyi alqāhiratu miṣrun maktabatu almutanabbiyyi
22. ḥammūdiyyun muḥammada ‘abbāsa ( 2010). naẓariyyata almaṣlaḥati fī al-ṭa‘ni
aljināʾiyyi al-ʾiskndryah miṣrun dāru aljāmi‘ati aljadīdati
23. khalīlu fawziyyun ( 1424h- 2003m). almaṣlaḥata al‘āmmata min manẓūri
ʾislāmiyyi wayliyyihi taṭbīqāti almaṣlaḥati ṭ al-rīāḍun almamlakata al‘arabiyyata
al-su‘ūdiyyata dāru almuʾayyidi
24. khalīlu fawziyyun ( 1996m- 1417h). dawra ʾhli alḥalli wa-al-‘aqdi fī alnamūdhaji alʾislāmiyyi liniẓāmi alḥukmi alqāhiratu alma‘hadu al‘āliyyu lil-fikri
alʾislāmiyyi
25. alkhawliyyu albahiyya ( 1401h 1981m). al-tharwata fī ẓalla alʾislāmu ṭ alkūʾayta
dāru alqalami
26. ibna rashadi " alḥafīda ʾabū alwalīdi muḥammada bn ʾaḥamida bn muḥammadu
bn ʾaḥamida bn rashadi alqurṭubiyyi ( 1425h- 2004m). bidāyata almujtahidi
wanihāyati almuqtaṣidi alqāhiratu miṣrun dāra alḥadythu
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27. al-ryswny quṭbun ( 2012m). qā‘idatan mā ḥarami saddan lil-dhary‘ati ʾubīḥu
lil-maṣlaḥati al-rājiḥati alqāhiratu almanṣūrata miṣrun dāru alkalimati
28. al-zinkiyyu najma al-dīni qādira karīma bitārīkhin yawmu / al-ʾithnyn 05 / 11
/ 2018 / almūāfiqa ṣifru 27 / 2 / 1440.
29. al-zinkiyyu najma al-dīni ( jumādā alʾākhirati 1434h- ʾabrīla / māyūʾa 2013m).
fiqha al-tawaqqu‘i mafhūmuhu wa‘alāʾāaqatuhu bi-al-naẓari fī almaʾāli waffaqtu
alwāqi‘u darrāsatu taʾṣīliyyatu majallata alwa‘y alʾislāmiyyi s ‘ alkūʾaytu wizāratu
alʾawqāfi wa-al-shʾwn alʾislāmiyyata
30. al-suyūṭiyyu ‘abda al-Raḥmāni bn ʾabī bkrwjlāl al-dīna ( 1411h- 1990m).
alʾashbāha wa-al-naẓāʾira fī qawā‘idi wafurū‘i al-shāfi‘iyyati ṭ bayrūta lubnānun
dāru alkutubi al‘ilmiyyati
31. al-shāṭibiyyu ʾabū ʾisḥāq ( 1417h- 1997m). almūāfaqāti fī ʾuṣwli al-sharī‘ati ṭ
bayrūtu lubnānun dāru alma‘rifati
32. al-shāmiyyu ṣalāaḥa al-dīni ( 1984m). alistihlāka ẓāhiratu bashariyyatin fī alruʾyati aljughrāfiyyati al-ʾiskndryah miṣrun munshaʾatu alma‘ārifi
33. shāhīnu muḥammadun ( 2018). aliqtiṣāda alʾislāmiyya almunqidha mina alḍullāli ṭ alqāhirata miṣrun dāru ḥmythrā
34. shalabiyyun ʾaḥamdun ( 1976m). al-naẓma aliqtiṣādiyyata fī al‘ālami ‘abra
al-‘ṣwr waʾathiri alfikra alʾislāmiyya fīhā ma‘a dirāsati taṭbīqiyyati alqāhiratu
miṣrun maktabatu al-nahḍati almiṣriyyati
35. al-ṣadru muḥammada bāqira ( 1987m- 1408h). iqtiṣādanā ṭ bayrūta lubnānun
dāru al-ta‘ārufi
36. al-‘ysāʾī ʾismā‘yl kāẓimun bitārīkhin yawmu / al-ʾithnyn 05 / 11 / 2018 /
almūāfiqa ṣifru 27 / 2 / 1440.
37. alghazāliyyu muḥammada bn muḥammadu bn muḥammadin ( 1417h- 1997m).
almustaṣfā fī ‘ilmi alʾuṣwli ṭ taḥqīqun muḥammadu salīmāni alʾashqara bayrūtu
lubnānun muʾassasatu al-risālati
38. alghazāliyyu muḥammada bn muḥammadu bn muḥammadin ) 1390h 1971m).
shifāʾa alghalīli ṭ taḥqīqun ḥamida ‘abīdu alkabīsiyyi baghdāda al‘irāqa miṭba‘atu
alʾirshādi
39. alfanjariyyu muḥammada shawqī ( 1989m nūfambr- rabī‘a alʾākhari alḥurriyyata
aliqtiṣādiyyata watadakhkhula al-dawlati alwa‘y alʾislāmiyya s- ‘ alkūʾaytu
wizāratu alʾawqāfi wa-al-shuʾūni alʾislāmiyyati
40. alqarāfiyyu shihāba al-dīni ( 1421h- 2001m). alfarūqa ṭ taḥqīqun muḥammadun
ʾaḥamida sirājun wa‘uliya jama‘tu muḥammadun dāru al-salāami
41. shamsu al-dīni ʾabū ‘abdi al-lhi muḥammadi bn ʾaḥamida alqurṭubiyyu ( 1384h1964m). aljāmi‘a liʾaḥkāmi alqurʾāni ṭ taḥqīqun ʾaḥamida al-brdwny wʾibrāhym
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ʾṭfysh alqāhiratu miṣrun dāru alkutubi almiṣriyyati
42. alqurṭubiyyu ʾabī alwalīdu ibna rashadi " aljidda ( 1988m- 1405h). albayāna
wa-al-taḥṣīli wa-al-sharḥi wa-al-tawjīhi wa-al-ta‘līli fī masāʾili almustakhrajati
waḍimntu almustakhrajata mina alʾasmi‘ati alma‘rūfata bi-al-‘atabiyyati
limuḥammadi al‘atabiyyi alqurṭubiyyi ṭ taḥqīqun ʾaḥamida alḥabābiyyu bayrūta
lubnānun dāru algharbi alʾislāmiyyi
43. alqāsimiyyu muḥammada jamāli al-dīni bn muḥammadu sa‘īdu bn qāsimu alḥlāq ( 1418h). maḥāsina al-tʾīl ṭ taḥqīqun muḥammadu bāsilu ‘uyūni al-sūdi
bayrūta lubnānun dāru alkutubi al‘ilmiyyati
44. al-m‘ry ʾabū al‘alāʾi ( 2003). luzūmun mā lam yalzam ṭ / 1). taḥqīqun waḥīdu
kabābihi waḥusna ḥamdin bayrūtu lubnānun dāru alkitābi al‘arabiyyi
45. al-sullamāni ‘abda al‘azīzi ( 1424h). mawārida al-ḍamāni lidurūsi al-zamāni ṭ
/ 30).
46. al-mnshāʾī muḥammadun ʾaḥamdun ( ʾbryl mi‘yāra almaṣlaḥati fī al-ṭa‘ni
aljināʾiyyi alfikra al-shurṭiyya alqīādata al‘āmmata lishurṭati al-shāriqati markaza
buḥwthi al-shurṭati muj 21، ‘
47. al-najjāru ‘abda alḥamīdi ( 1413h- 1993m). khilāafata alʾinsāni bayna alwaḥy
wa-al-‘aqli ṭ hyrnd fīrjīnīā alwilāayāti almuttaḥidati alʾamrīkiyyati alma‘hadu
al‘āliyyu lil-fikri alʾislāmiyyi
48. alhindiyyu al-brhānfwry ‘alāʾa al-dīni ‘uliya bn ḥusāmi al-dīni ibna qāḍī khāna
( 1401h 1981m). kanza al‘ummāli fī sanani alʾaqwāli wa-al-ʾāf‘āli ṭ muʾassasata
al-risālati
49. alhītiyyu ‘abda al-sitāri ( 2005m). alistihlāka waḍawābiṭtu fī aliqtiṣādi alʾislāmiyyi
ṭ dāra alwirāqi
50. rbāb‘ah ‘adnāni muḥammada yūsf wrbāb‘ah ‘abda al-lhi muḥammadi ʾaḥamida
m mushāriku ( 2014m). al-taṭbīqāti aliqtiṣādiyyati lil-maṣlaḥati fī al-sharī‘ati
alʾislāmiyyati almajallatu alʾurduniyyatu fī al-dirāsāti alʾislāmiyyati mj ‘ jāmi‘atu
ʾāla albaytu
51. zghybah ‘izzāldīnan 1417) h- 1996m(. almaqāṣida al‘āmmata lil-sharī‘ati
alʾislāmiyyati ṭ alqāhirata miṣrun maṭābi‘u dāri al-ṣafwati lil-ṭibā‘ati
52. ibna al‘arabiyyi al-qāḍy muḥammada al-ashbyly almālikiyya ( 1424h- 2003m).
ʾaḥkāma alqurʾāni ṭ bayrūta lubnānun dāru alkutubi al‘ilmiyyati
53. ibna ‘ābidīna muḥammada ʾamyna bn ‘umari bn ‘abdi al‘azīzi ‘ābidīna aldimashqiyya alḥunfiyya ( 1412h- 1992m). radda almuḥtāri ‘alā al-durri almukhtāri
ṭ bayrūta dāru alfikri
54. ibna ‘āshūrin muḥammada al-ṭāhiri ( 1979m). ʾuṣwla al-niẓāmi alijtimā‘iyyi fī
alʾislāmi al-sharikatu al-twnisiyyatu lil-tawzī‘i
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55. ibna ‘abdi al-sullāmi al‘izza ( 1421h- 2000m). alqawā‘ida alkubrā almawsūma
biqawā‘idi alʾaḥkāmi fī ʾiṣlāḥi alʾanāmi ṭ taḥqīqun nazīhu ḥammādu wa‘uthmāna
jam‘atin ḍamīriyyatin dimashqu dāru alqalami
56. ‘bābnh muḥammadun ʾaḥamdun ( 2016m). alminhaja alqurʾāniyya fī ḥimāyati
almāli al‘āmmi almuʾtamara al-dawliyya alqurʾāniyya alʾawwala mj ʾabihā
jāmi‘atu almaliki khālidun kulliyyata al-sharī‘ati waʾuṣwli al-dīni
57. ‘abdu aljamīli ‘ilāawiyyun ( 2006m). al‘amala fī aliqtiṣādi alʾislāmiyyi bayrūtu
lubnānun dāru alkutubi al‘ilmiyyati
58. ‘abdu alḥamīdi bwkhāry wamuḥammadun zawraqun ( bidūni sanati nashri dawra
aliqtiṣādi alʾislāmiyyi fī tarshīdi al-sulūki alistihlākiyyi wrqlah aljazāʾira jāmi‘atu
wrqlah
59. ‘abīdun ḥusīna ( tammūzu 1974). fakurata almaṣlaḥati fī qānūni al‘uqūbāti
baḥtha manshūra fī almajallati alqawmiyyati almujallada 17، ‘ 2. alqāhiratu
almarkazu alqawmiyyu lil-buḥwthi alijtimā‘iyyati wa-al-jināʾiyyati
60. ‘māmrah ‘abda alqādiri ( 1435 / 1436 h 2015 / 2014 m albu‘da almaqāṣidiyya
lil-ḥukmi al-shar‘iyyi ‘inda alʾimāmi al-shāṭibiyyi risālata jāmi‘atin bātnah
aljazāʾira al-sanatu aljāmi‘iyyatu jāmi‘ata alḥājji alkhaḍiri
61. ghālī biṭirsin wa‘īsā maḥmūda khayrī ( 1976m). almadkhūla fī ‘ilmi al-sīāsati ṭ
alqāhiratu maktabatu al-ʾnjlw almiṣriyyata
62. ghānimun ḥusīna ( dhū alqa‘dati 1405h، yūlīūʾa 1985m). al-rashada wa-alqīmata alquṣwā majallata aliqtiṣādi alʾislāmiyyi al-‘dd dubbiyyun alʾimārāti
al‘arabiyyati almuttaḥidati
63. ghānimun ḥusīna ( 1982m). sulūka almustahliki bayna alʾislāmi wa-alfikri alwaḍ‘iyyi majallata aliqtiṣādi alʾislāmiyyi al-‘dd dubbiyyun alʾimārāti
al‘arabiyyati almuttaḥidati
64. muslimun ibna alḥujjāji ʾabū alḥusni alqushayriyyi al-nīsābūriyya ( 1412h1991m). fī ṣaḥīḥihi almusnada al-ṣaḥīḥa almukhtaṣara binaqli al‘adli ‘ani al‘adli
ʾilā rasūli al-lhi- ṣallā al-lhu ‘alayhi wasallama- ṭ taḥqīqun muḥammadu fuʾādi
‘abdi albāqiyyi bayrūta dāru ʾiḥyāʾi al-turāthi al‘arabiyyi
65. ibna manẓūrin ʾabū alfaḍli jamāla al-dīni muḥammada bn mukarramin ( 1398h1978m). lisāna al‘arabi bayrūtu lubnānun dāru al-turāthi al‘arabiyyi ( d t
māddata ṣulḥin ṣ 2479 / 4، warāja‘a māddatun fasaddun 3412 / 5، wakadhalika
alfayyūmiyya ʾaḥamdun almiṣbāḥa almunīra bayrūta lubnānun maktabatu lubnānin
66. ibna fārisin ʾaḥamida " ʾabū alḥusni ( 1402h / 1981m). maqāyīsa al-lughati ṭ
taḥqīqun ‘abdu al-sullāmi hārūnan alqāhiratu miṣrun maktabatu al-khānjy
67. hamyimun ‘abda al-laṭīfi ( 1411h- 1990m). naẓariyyata al-astkhlāf fī alfikri
alʾislāmiyyi waʾtharihā fī bannāʾu shakhṣiyyatu alfardi ṭ al-ramādiyya miṭba‘atu
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al-nawā‘īri
68. yūsf yūsf ʾibrāhym ( 1410h 1990 m alḥurriyyata aliqtiṣādiyyata fī alʾislāmi
ḥawliyyata kulliyyati al-sharī‘ati wa-al-dirāsāti alʾislāmiyyati jāmi‘ata qaṭarin
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Features of Islamic economic benefit in the context of its core purpose
in comparison to the western concept
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Abstract:
The economic benefit is considered a basic principle in Islamic economy,
and a judicious manner to achieve sharia purpose. Accordingly, this case
study is devoted to pinpointing the most important economic features
of this benefit, while comparing it to the western concept. It starts with
a brief introductory section in which the clear juridical sharia definition
and economic benefit are addressed, and then it reveals the most important
aspects of the economic benefit of the western thought. By so doing, this
case study mainly attempts to be a reference point for understanding
the economic vision. It also attempts to showcase the most important
aspects of the Islamic economic benefit and the resulting consequences,
as it clarifies the principles of this benefit in the Islamic perspective. The
investigation focuses on the most important juridical principles and their
role in protecting the economic benefit, in addition to exploring the range of
(restriction) exerted by the Islamic economic benefit on economic freedom
while comparing it to other concepts. It further attempts to clarify the extent
to which the Islamic economic benefit restricts the consumer's behaviour
with comparison with other cases on this model. Finally, this study tries
to investigate the concepts of capitalism and socialism in relation to the
economic benefit, by using examples comparing these features to their
counterparts in the Islamic vision.
The researcher concluded that the Islamic economic interest carries a
moral, objective and legislative principle, as it strikes a balance between the
interest of the public and the private. It places quantitative and qualitative
restrictions on consumer behavior, in addition to limiting economic
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freedom to protect interest and prevent harm. As an economic model based
on interest and other legislative controls, it has consistent features and it is
distinguished for avoiding slippage that results in structural weakness in
the capitalist model and other economic models.
Keywords: Islamic Economics, Economical benefit, Utility, Economic
liberty, Consumer Behavior.

2  العدد19 املجلد

مجلة جامعة الشارقة للعلوم الرشعية والدراسات اإلسالمية

م2022 يونيو

634

