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يتناول هذا ابلحث االستدالل ىلع معرفة اإلسالم لفكرة اتلنمية املستدامة ملوارد 
ىلع  الكريم  القرآن  يف  تعاىل  اهلل  نَصَّ  وكيف  القرآنية،  اآليات  بعض  خالل  من  ابليئة 
رضورة احلفاظ ىلع املوارد الطبيعية ومحايتها، ليس للجيل من األحياء فحسب، ولكن 
األرض  إعمار  يف  تعاىل  اهلل  مراد  يتحقق  ليك  القادمة؛  األجيال  لتشمل  اتلنمية  تمتد 

لت من خالل هذا ابلحث إىل ما ييل: واستخالف اإلنسان فيها، وتوصَّ
أما اإلسالم فقد أشار إىل  • العالم مصطلح اتلنمية املستدامة إال حديثاً،  لم يعرف 

ذلك من خالل اآليات القرآنية، وهو ما نؤكده من أن القرآن كتاب معجز للبرشية، 
ة العلم، وألقىص درجات احلضارة تطوراً وُرِقّياً. ونؤكد حتدي اإلسالم لقمَّ

واملوارد  • الرثوات  توزيع  يف  تعاىل  اهلل  ملقاصد  فهمهم  يف  األوائل  املسلمني  نظرة 
الطبيعية اكنت نظرة شاملة واعية.

أستاذ الرشيعة اإلسالمية والقانون املساعد، لكيات القصيم األهلية - القصيم- اململكة العربية السعودية.  )*(
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مقدمة

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم ىلع من ال نيبَّ بعده، وبعد..

القرآن  وملا اكن  بأرسه تلحقيقه،  العالم  يسىع  املستدامة هدفاً  اتلنمية  فلما اكنت 
الكريم هو كالم اهلل املعجز اذلي لم يرتك كبرية وال صغرية إال أحصاها، جاءت فكرة 
خالل  من  املستدامة،  اتلنمية  لفكرة  اإلسالم  معرفة  إثبات  يتناول  اذلي  ابلحث  هذا 

استقراء وحتليل بعض اآليات القرآنية. 

وأحسب أنَّ َمْن حبث يف هذه اجلزئية قليل جداً، إذ انصبَّت معظم ادلراسات السابقة 
حول اتلنمية املستدامة من منظور إساليم، ولم يتم ختصيص دراسة مستقلة عن اتلنمية 

املستدامة يف القرآن الكريم. 

وقد ذكرت يف بداية ابلحث ادلراسات السابقة اليت تشابهت إىل َحدٍّ ما مع موضوع 
حبيث، وذكرت أوجه الشبه وأوجه اخلالف بينها وبني حبيث.

ورأيت تقسيم هذه ادلراسة إىل تمهيد ومبحثني وخاتمة، ذكرت يف اتلمهيد مشلكة 
نقص املوارد، ومن ثّم احلاجة إىل اتلنمية املستدامة، أما املبحث األول فخصصته بليان 
املستدامة،  اتلنمية  مفهوم  األول:  املطلب  مطلبان،  وفيه  املستدامة،  اتلنمية  مفهوم 

واملطلب اثلاين: املفاهيم املتعلقة باتلنمية املستدامة للبيئة.

ثالثة  وفيه  الكريم،  القرآن  يف  املستدامة  للتنمية  فخصص  اثلاين،  املبحث  أما 
يف  الواردة  اآليات  اثلاين:  املطلب  واإلعمار،  االستخالف  آيات  األول:  املطلب  مطالب 
االدِّخار وانليه عن اإلرساف، املطلب اثلالث: اآليات الواردة يف تقسيم اليفء والغنيمة.

ثّم ذيّلت ابلحث خباتمة ذكرت فيها أهم ما توصلت إيله من نتائج.

منهج ابلحث:
ببيان  فيه  ُعنيت  وقد  اتلحلييل،  االستنبايط  االستقرايئ  املنهج  ىلع  ابلحث  يقوم 
مفهوم اتلنمية املستدامة وبعض املفاهيم األخرى، وقارنت بني مفهوم اتلنمية املستدامة 
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القرآن الكريم  احلديث واملفهوم اإلساليم اذلي تم استنباطه من خالل استقراء آيات 
تأصياًل  الواردة يف ابلحث  املفاهيم  بتأصيل  املستدامة، وقمت  اتلنمية  بعنارص  املرتبطة 
علمياً استناداً إىل ما ورد يف املعاجم اللغوية، كما قمت بتحليل واستقراء اآليات القرآنية 

ادلاعمة لفكرة ابلحث، باالستعانة بأمهات اتلفاسري وبعض اتلفاسري احلديثة. 
واهلل أسأل أن تكون هذه ادلراسة إضافة نافعة لدلراسات القرآنية، وأن ينتفع بها 

ابلاحثون.

ادلراسات السابقة:
كتاب )حوار حول هدي اإلسالم يف اتلنمية املستدامة(: تأيلف رايم لطيف كالوي، . 1

وهو كتاب منشور يف حوايل )مئة وعرش صفحات(.
اتلنمية  فكرة  تعريف  تناول  صديقني،  بني  افرتايض  حوار  عن  عبارة  والكتاب   
املستدامة ونشأة املصطلح، ثّم ذكر تفسري يوسف -  - لرؤيا امللك، وكذا 
﴾ لالستدالل ىلع أنه سبحانه قد أشار إىل الفكرة يف  قوهل تعاىل: ﴿

القرآن الكريم.
وإن كنت يف حبيث قد استدللت بهاتني اآليتني، إال أن ابلحث قد أضاف ما ييل:  

اتباع املنهج العليم اذلي افتقر إيله الكتاب املذكور، إذ إنه من ناحيٍة غلب  •
عليه األسلوب األديب بعض اليشء، ومن ناحية ثانية لم يأت بتفاسري اآليات 
تقوى  حىت  املستدامة،  اتلنمية  ملفهوم  اإلسالم  معرفة  ىلع  بها  استدل  اليت 
حجته، فيما قام حبيث بعرض أقوال خنبة من أئمة املفرسين والعلماء، وما قالوا 
به يف تفسري اآليات املستدل بها، وما بين ىلع ذلك اتلفسري من أحاكم، وجاء 

لك ذلك موثقاً من مصادره األساسية.
لم يقترص حبيث ىلع هاتني اآليتني فحسب، بل ارتكز ىلع عدة أدلة أخرى  •

اعمة وخاصة، شفعت لكها بوجوه ادلاللة، وبأقوال العلماء فيها، وذلك إلثبات 
احلجة، وتدعيمها.
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اتلنمية املستدامة من منظور القيم اإلسالمية وخصوصيات العالم اإلساليم: دراسة . 2
أعدتها منظمة اإليسيسكو))(.

آيات  إثبات وجود  كما حاولَْت  الكربى،  ابليئية  املشكالت  ادلراسة عن  حتدثت   
قرآنية أشارت إىل لك املفاهيم ابليئية املعارصة.

مفهومه  حيث  من  إال  املستدامة  اتلنمية  إىل  يتطرق  لم  ابلحث  هذا  فإن  وعليه   
فحسب، لكنه لم يتعرض من قريب أو بعيد ملعرفة اإلسالم هلذه الفكرة واالستدالل 
االعتماد ىلع  إىل  افتقر  كما  احلال يف حبيث،  هو  كما  اآليات،  من خالل  ذلك  ىلع 
اتلفاسري اليت تؤيد صحة داللة ما استدل به من آيات ىلع هذه املفاهيم ابليئية، فيما 
اعتمدت يف حبيث ىلع خنبة من أمهات اتلفاسري يف لك اآليات تقريباً تلقوى بذلك 

حجيت واستدالاليت.
راكئز اتلنمية املستدامة ومحاية ابليئة يف السنة انلبوية: دراسة لدلكتور حممد عبدالقادر . 3

الفيق))(.
خالل  من  املستدامة  اتلنمية  لفكرة  اإلسالم  معرفة  ىلع  باالستدالل  ابلحث  قام   
األحاديث انلبوية الرشيفة فحسب، ولم يتطرق إىل ذلك من خالل آيات القرآن 

العظيم، وهو ما قمت به يف حبيث.
راكئز اتلنمية املستدامة يف االقتصاد اإلساليم: دراسة لدلكتور املعز هلل صالح أمحد . 4

ابلالع))(.
يهدف هذا ابلحث إىل معرفة أهم الراكئز اليت يقوم عليها حتقيق اتلنمية يف االقتصاد   
اإلساليم، وكذا معرفة أهم اجلهود املبذولة للمحافظة عليها، أما هذه الراكئز فيه 

املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم واثلقافة ويه منظمة متخصصة تعمل يف إطار منظمة اتلعاون اإلساليم، تعىن   )((
بميادين الرتبية والعلوم واثلقافة واالتصال يف ابلدلان اإلسالمية، مقرها الرباط )موقع ويكيبيديا(.

حبث قُدم للندوة العلمية ادلويلة اثلاثلة للحديث الرشيف حول القيم احلضارية يف السنة انلبوية،األمانة العامة   )((
.www.nabialrahm.com نلدوة احلديث، موقع نيب الرمحة دوت كوم

حبث مقدم إىل امللتىق ادلويل حول مقومات حتقيق اتلنمية املستدامة يف االقتصاد اإلساليم جامعة قاملة يويم )،   )((
4ديسمرب ))0)م.
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الطبيعية، واملحافظة ىلع سالمة ابليئة، وىلع  للموارد  املتواصل  ترشيد االستخدام 
اتلنمية  الستمرار  املبذولة  اجلهود  أما  وانلباتية،  احليوانية  لألحياء  الوراثية  املوارد 
واملحافظة عليها، فأهمها: استخدام أسلوب انلظم يف إعداد وتنفيذ خطط اتلنمية 

املستديمة، واملشاركة الشعبية.
ً بلحيث، كما أنين قد تناولت ما لم 

ّ
وهذا ابلحث قد تناول أموراً لكها ليست حمال  

يتناوهل هو، من حيث االستدالل ىلع معرفة اإلسالم ملفهوم اتلنمية املستدامة من 
خالل آيات القرآن العظيم، أما ابلحث املشار إيله فلم يتطرق ذللك، بل إىل كيفية 

الوصول للتنمية وحتقيقها من منظور اقتصادي إساليم. 
اتلنمية املستدامة واملسئويلة االجتماعية من املنظور اإلساليم: دراسة للباحثتني . 5

نعيمة حياوي وفضيلة اعقيل))(.
استدل  إذ  القرآن،  يف  اتلنمية  دالئل  أوهلا:  حماور،  أربعة  عن  حتدث  ابلحث  هذا   
املستدامة  اتلنمية  اثلاين:  واملحور  وادلواب،  احليوان  تسخري  آيات  ببعض  ابلحث 
االجتماعية يف  املسئويلة  اثلالث:  واملحور  واملنظور اإلساليم،  العليم  املفهوم  بني 
الفكر الوضيع واإلساليم، واملحور الرابع: محاية ابليئة من زاوية اتلنمية املستدامة 

واملسؤويلة االجتماعية.
عليه  وجيب  مستخلف،  اإلنسان  أن  ذكر  كونه  يف  حبيث  مع  ابلحث  هذا  تشابه   
أال يرسف وال يفسد، غري أن هذا ابلحث جعل هذه اجلزئية إحدى املسؤويلات 
الواقعة ىلع الفرد، فيما استشهدت بذلك يف حبيث ديلاًل ىلع معرفة اإلسالم للتنمية 
املستدامة، ورغبته يف محاية ابليئة لألجيال القادمة وهذا جوهر الفكرة، كما أن 
هذا ابلحث قرن بني ادلراسات الوضعية واإلسالمية، فيما يعد حبيث دراسة إسالمية 

خالصة. 

ورقة علمية مقدمة إىل املؤتمر العليم ادلويل حول سلوك املؤسسة االقتصادية يف ظل رهانات اتلنمية املستدامة   )((
والعدالة االجتماعية، يويم 0)، )) / نوفمرب / ))0)، جامعة قاصدي مرباح - ورقلة، اجلزائر، لكية العلوم االقتصادية 

واتلجارية وعلوم التسيري.
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تمهيد

خلق اهلل -  - الكون ىلع أكمل وجه، وكيف ال يكون ذلك وهو من صنع 
العيل القدير، بديع السموات واألرض اذلي يقول لليشء كن فيكون؟ واآليات القرآنية 
 : املثال قول احلق   -كثرية، منها ىلع سبيل   - املوىل  اليت تشري إلتقان 

﴿ تعاىل:  وقوهل  ]ابلقرة:7))[،   ﴾ ﴿
﴾ ]األنبياء:6)[، وقوهل تعاىل أيضاً: ﴿

﴾ ]انلمل:88[ وغري ذلك كثري من اآليات
القرآنية اليت تدل ىلع دقة خلق اهلل للكون وإبداعه.

بما أعطاه اهلل من عقل  اإلنسان  القدير جاء  العيل  الصنع احلكيم من  وبعد هذا 
فغري يف ابليئة املحيطة به، يلحقق الراحة والرفاهية نلفسه، وتلحقيق هذا الغرض أخّل 
اإلنسان باتلوازن ابلييئ، وجّر ذلك عليه العديد من املشكالت الكبرية اليت نتجت من 
تلويثه وإفساده للبيئة اليت حييا فيها، وقد غفل هذ اإلنسان يف َجْريه وراء حتقيق اغياته 
املادية من رفاهية وراحة وحتقيق ماكسب، عن أن هناك أجيااًل ستأيت من بعده تريد أن 

تستفيد مثله من موارد ابليئة الطبيعية، فماذا هو ُمبٍْق هلا؟.
وألن القرآن الكريم هو كتاب صالح للك زمان وماكن، لم يغفل عن يشء أبداً، فقد 
راىع القرآن هذه األجيال القادمة، وداع إىل إبقاء املوارد والرثوات خلفاً ملن بعد، بل هو 

َحثَّ ىلع ذلك أحياناً، وهذا هو مضمون فكرة اتلنمية املستدامة ملوارد ابليئة.
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املبحث األول

مفهوم اتلنمية املستدامة

وفيه مطلبان:
املطلب األول: مفهوم اتلنمية املستدامة.

املطلب اثلاين: املفاهيم املتعلقة باتلنمية املستدامة للبيئة.

املطلب األول: مفهوم اتلنمية املستدامة:
يتكون اصطالح اتلنمية املستدامة من لفظتني، هما: اتلنمية، واملستدامة. 

( بمعىن زاد وكرث، يقال: أنميت اليشء ونّميته:  واتلنمية يف اللغة مصدر من )َنمَّ
جعلته ناميا))(، أما لفظة )املستدامة( فمأخوذة من استدامة اليشء، أي: طلب دوامه))(. 
تيف  اليت  )اتلنمية  بأنها  املستدامة  اتلنمية  املتحدة  األمم  االصطالح: عرفت  ويف 
باحتياجات احلارض دون املساس حبقوق األجيال القادمة بما يؤثر يف قدراتها ىلع الوفاء 

باحتياجاتها())(.
املوارد  احلفاظ ىلع  إىل حماوالت  العالم  اجته  ابليئية  املوارد  احلاد يف  انلقص  فبعد 
الطبيعية ىلع قدر املستطاع، ومن هنا نشأ مصطلح اتلنمية املستدامة، وُيَعدُّ مصطلح 
اعم  مرة  أول  استخدامه  َتمَّ  إذ  نسبياً،  احلديثة  املصطلحات  من  املستدامة  اتلنمية 

987)م)4(.

لسان العرب 5)/)4).  )((
املرجع السابق ))/))).  )((

ابليئة والرتبية ابليئية د. سعاد جعفر، ود. فيحاء املومين ص 4)).  )((
املشرتك( يف اعم  بـ: )مستقبلنا  املوسوم  )برونتالند(  تقرير جلنة  قبل واضيع  بداية من  املصطلح  استعمل هذا   )4(
987)م، ثم تواىل استخدام هذا املصطلح يف تسعينيات القرن امليالدي املنرصم، وأليق الضوء ىلع املصطلح بشدة 
يف قمة األرض اثلانية واليت عقدت بمدينة )جوهانسربج جبنوب إفريقيا(، فقد اكن شعار تلك القمة )اتلنمية 
تلبية  املقبلة ىلع  األجيال  قدرة  تؤثر يف  أن  دون  احلارض  احتياجات  تليب  اليت  اتلنمية  لدلاللة ىلع  املستدامة( 

احتياجاتها، ابليئة والرتبية ابليئية د. سعاد جعفر، ود. فيحاء املومين ص 4)).
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املطلب اثلاين: املفاهيم املتعلقة باتلنمية املستدامة للبيئة:
ويمكن من خالل اتلعريف االصطاليح للتنمية املستدامة القول: إنه يتعلق به 

مفاهيم أساسية تتمثل يف: ابليئة ومحاية ابليئة واتلوازن ابلييئ.

1- مفهوم ابليئة:
ابليئة لغة: إن لفظ ابليئة مشتق من )بوأ( وهو يف اللغة يأيت بعدة معان منها: الرجوع 
بموضوعنا،  يتعلق  اذلي  األخري هو  املعىن  املوضع، وهذا  أو  واملزنل  واالعرتاف  واتلاكفؤ 
ُت مزناًل أي: نزتله، وَبّوأ هل مزناًل وَبّوأه مزناًل: هيأه ومكن هل فيه))(، ومن ذلك 

ْ
يقال: َتبَوَّأ

﴾ ]يوسف: ))[. قوهل تعاىل: ﴿
فابليئة يه: املزنل أو املوضع اذلي حييط بالفرد أو باملجتمع.

أما ابليئة يف االصطالح: فقد عرَّف القانون الصادر يف شأن ابليئة يف مرص))( ابليئة 
بأنها: )املحيط احليوي اذلي يشمل الاكئنات احلية وما حيتويه من مواد وما حييط بها من 

هواء وماء وتربة وما يقيمه اإلنسان من منشآت(.
َعّرف  فقد  السعودية))(  العربية  اململكة  يف  به  املعمول  للبيئة  العام  انلظام  أما 
ما  ولك  خاريج،  وفضاء  ويابسة  وهواء  ماء  من  باإلنسان  حييط  ما  )لك  بأنها:  ابليئة 
حتتويه هذه األوساط من مجاد ونبات وحيوان وأشاكل خمتلفة من طاقة ونظم وعمليات 
فت ابليئة بتعريفات أخرى)4(، ولك هذه اتلعريفات تتفق  طبيعية وأنشطة برشية(، وُعرِّ
يف كون ابليئة تشمل لك ما حييط باإلنسان من ماء وهواء وأرض فهو يؤثر فيها، ويتأثر 

بها.

لسان العرب )بوأ( 38/1.  )((
برقم 4 لسنة 994)م.  )((

))9)( يف:  الرقم:  ذي  الوزراء  قرار جملس  8)/7/))4) ـهاملبين ىلع  م/4) يف  الرقم  ذي  املليك  باملرسوم  الصادر   )((
7/7/))4)ه..

ابليئة وحقوق اإلنسان يف القوانني الوضعية واملواثيق ادلويلة، أمحد عبد الكريم سالمة، جملة ابلحوث القانونية   )4(
واالقتصادية، جامعة املنصورة، العدد 50، أبريل 006)م، واتلحديات ابليئية يف القرن احلادي والعرشين، مالك 

حسني حوامدة ص 0).
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نشأ فيها ىلع كوكب  اليت  بيئته  أنه ال حياة لإلنسان يف غري  وقد ثبت حىت اآلن 
األرض، هذه ابليئة اليت وجدها تتناسب مع ظروفه وتكوينه وأكملها بما أقام عليها من 

منشآت ومؤسسات لسد مزيد من حاجاته. 

2- مفهوم محاية ابليئة:
احلماية يف اللغة: من الفعل حم، وَحَمٰ اليشء مَحْيًا ومِحْيًَة ومِحاية: منعه ودفع عنه))(.
أما اصطالح )محاية ابليئة(: فيدل ىلع املحافظة ىلع ابليئة من لك ما يفسدها أو 

ثها))(. يرضُّ بها وُيلَوِّ

3- مفهوم اتلوازن ابلييئ يف اللغة واالصطالح:
الرأي:أصيله، ورزينه))(.  اتلوازن لغة: من وزن أي: عدل واستقام ورجح، وَوِزين 
أما اتلوازن ابلييئ يف االصطالح: فهو )بقاء مكونات وعنارص انلظام ابلييئ ىلع حاهلا 
واملحافظة عليها بأعداد وكميات مناسبة ىلع الرغم من نقصانها وجتددها املستمرين()4(.

﴾ ]القمر: 49[  لقد خلق اهلل الكون متوازناً ﴿
﴾ ]احلجر: ))[  ﴿

فإذا حدث اختالل هلذا اتلوازن أمر اهلل بإاعدة الوضع إىل اتلوازن مرة أخرى؛ ليك 
 - أن حيمل   - الكون مثل ما أمر اهلل نوحاً  يستطيع اإلنسان أن حييا ىلع هذا 
يف سفينته من لك زوجني اثنني، حىت يعود اتلوازن ابلييئ إىل األرض بعد الطوفان وال 

تنقرض الاكئنات)5(.
وىلع ذلك خنلص من املبحث األول إىل أن العالَم قد اهتم يف اآلونة األخرية حبقوق 
العام،  يف  يوماً  هلا  املستدامة، وخيصص  اتلنمية  فكرة  يعرف  مما جعله  القادمة  األجيال 

لسان العرب 4)/98).  )((
ابليئة والرتبية ابليئية د. سعاد جعفر، ود. فيحاء املومين ص 55).  )((

لسان العرب ))/448.   )((
ابليئة والرتبية ابليئية د. سعاد جعفر، ود. فيحاء املومين ص )).  )4(

أيرس اتلفاسري لكالم العيل القدير للشيخ أيب بكر اجلزائري )/4)5.  )5(
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وباتلايل  القادمة،  األجيال  فما موقف اإلسالم من حقوق  املؤتمرات،  أجلها  ويعقد من 
ِمْن فكرة اتلنمية املستدامة؟ وإذا قلنا: إن اإلسالم قد أقر هلذه األجيال حقوقها، وباتلايل 
عرف فكرة اتلنمية املستدامة وداع إيله، يكون التساؤل، كيف عرف اإلسالم اتلنمية 

املستدامة؟ وما أدلة معرفته بها؟ هذا هو حمل احلديث يف املبحث اثلاين.
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املبحث اثلاين

اتلنمية املستدامة يف القرآن الكريم

سوف أذكر يف هذا املبحث بعض اإلشارات القرآنية اليت تدل ىلع معرفة اإلسالم 
من  أنواع  ثالثة  إىل  عليها،وسأقسمها  واحلث  بل  وتناوهلا،  املستدامة  اتلنمية  لفكرة 

اآليات، لك يف مطلب: 
املطلب األول: آيات االستخالف واإلعمار. 

املطلب اثلاين: اآليات الواردة يف االدخار وانليه عن اإلرساف. 
املطلب اثلالث: اآليات الواردة يف تقسيم اليفء والغنيمة 

املطلب األول: آيات االستخالف واإلعمار
من اغيات خلق اهلل لإلنسان استخالفه يف األرض؛ وقد أوضح اهلل -  - ذلك 

يف عدة مواضع من كتابه الكريم، منها حواره مع مالئكته يف قوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]ابلقرة: 0)[.

وبنّي تعاىل يف مواضع أخرى أنه من بني اغيات استخالف اإلنسان يف األرض هو 
إعمارها، وذلك يف مثل قوهل تعاىل: ﴿

﴾ ]الروم: 9[.
وهو  أال  األرض  ىلع  اإلنسان  إجياد  من  اهلل  مراد  ىلع  تدل  وغريها  اآليات  هذه  ولك 
ادلوام  ىلع  يدالن  واالستخالف  اإلعمار  أن  أحد  ىلع  خيىف  وال  واإلعمار،  االستخالف 
واالستمرارية، وال خيتص باالستخالف واإلعمار - وال سيما االستخالف العام كما سريد 
بعد قليل - جيل بعينه، بل لك األجيال املتعاقبة يف لك زمان وماكن مطابلة بإعمار األرض 
وتنميتها يلتحقق مراد اهلل يف استخالف اإلنسان ويتضح ذلك من مفهوم اللفظتني لغوياً 

واصطالحاً. 
اه اهلل  االستخالف لغًة: ِمْن )خلف( قام مقامه، »واخلَلَف، الَقْرُن بعد الَقْرن))(... وسمَّ

خمتار الصحاح. مادة خلف )/95.  )((
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خليفة ألنه خيلف اهلل يف احلكم بني امللكفني«))(. 

واالستخالف يف االصطالح: »تمكني اهلل للبرش اعمًة وبلعضهم خاصًة يف إحالهلم 
حملَّ َمْن اكن قبلهم يف ملكية األرض واملال«))(.

الراغب األصفهاين: »اخلالفة انليابة عن  واالستخالف نواعن: اعم وخاص، يقول 
الغري إما لغيبة املنوب عنه... وإما لترشيف املستخلف«))(. فاالستخالف اخلاص)4(: هو 

﴾ ]ص: 6)[.  استخالف فرد معني ﴿

واالستخالف العام)5(: هو استخالف اجلماعة، وال ينفرد به أي فرد أو فئة، وأدتله: 
﴾ أي: قوماً خيلف بعضهم بعضاً، قرناً بعد قرن، وجياًل بعد جيل؛  ﴿

»...وليس املراد هاهنا باخلليفة آدم  فقط كما يقوهل طائفة من املفرسين«)6(. 

واذلي أرجحه هو أن اآلية تتضمن االستخالف اخلاص وهو آلدم -  - كما 
تتضمن االستخالف العام وهو ذلرية آدم من بعده.

]فاطر:   ﴾ ﴿ تعاىل:  قوهل  العام:  االستخالف  أمثلة  ومن 
السالفة،  والقرون  املاضية  األمم  »خلفاء  اآلية:  تفسري  يف  اتلفسري«  »زبدة  يف  جاء   ](9

خلفتموهم يف عمران األرض«)7(.

اتلفسري الكبري للرازي )/89).  )((
يُنظر: حبث )مفهوم قاعدة االستخالف يف االقتصاد اإلساليم( د. عبد اهلل بن إبراهيم انلارص لكية الرتبية، جامعة   )((

امللك سعود، قسم اثلقافة وادلراسات اإلسالمية، ))0)م. 
املفردات يف غريب القران )/94).  )((

http://drsabrikhalil./ مفهوم االستخالف تعريفه وأقسامه د. صربي حممد خليل. مقال ىلع اإلنرتنت رابط  )4(
wordpress.com )منتدى األصلني تاريخ اإلضافة يناير 0)0)م(.

املرجع السابق.  )5(
خالف املفرسين ذكره القرطيب، وعزا القول بأن املقصود يف اآلية هو آدم إىل ابن عباس وابن مسعود ومجيع أهل   )6(
اتلأويل، وقال: إن يف ذلك نظراً، وإن اخلالف يف ذلك كثري، حاكه الرازي يف تفسريه وغريه، والظاهر أنه لم يرد آدم 
﴾ تفسري   عيناً؛ إذ لو اكن ذلك ملا حسن قول املالئكة: ﴿

القرآن العظيم البن كثري، ص 4)).
ص)9).  )7(
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أوئلك،  خلفوا  وذرية  أوالد  »أي:   ،](69 ]األعراف:   ﴾ ﴿ وقوهل: 
وأجيال نشؤوا بعدهم«))(. 

]األنعام: 65)[ يقول اإلمام ابن جزّي اللكيب يف تفسري   ﴾ ﴿
هذه اآلية »...أي: خيلف بعضكم بعضاً... واخلطاب ىلع هذا جلميع انلاس«))(.

معىن اإلعمار: 
يعمره،  جعله  فيه:  واستعمره  املاكن  أعمره  يقال:  )َعَمر(  من  اللغة  يف  اإلعمار 
َ احلرث عمارة  واستعمر اهلل تعاىل عباده يف األرض أي: أمرهم بالعمارة فيها))(، حىتَّ ُسيمِّ

ألنَّ املقصود منه َعْمر األرض)4(.
واإلعمار يف االصطالح: تعمري األرض بأنواع ابلناء والغرس والزرع)5(.

ومن اآليات اليت تدل ىلع هدف اهلل يف إعمار األرض قوهل تعاىل: ﴿ 
﴾ ]هود: )6[.

﴿ تعاىل:  وقوهل 
 - ضمري  ]الروم: 9[ واستخدام احلق -   ﴾
اجلمع يف )عمروها( ديلل ىلع أن اإلعمار يكون من جمموع أناس يف عرص أو يف عدة 

عصور.
الكريم  القرآن  أن اهلل يف  آيات االستخالف واإلعمار ديلاًل ىلع  وبذلك تكون 
أراد بقاء املوارد وعدم استهالكها من قبل عدة أجيال فحسب؛ وذلك ألن استخالفه يف 
األرض، وإعماره هلا يتطلبان تضافر جهود أكرث من جيل ألنه يدل ىلع ادلوام واالستمرار 
وتنمية األرض. وهذا ليس حكراً ىلع جيل بعينه بل هو مطلوب من لك األجيال يف لك 

زمان وماكن؛ يلتحقق مراد اهلل يف إعمار األرض وتنميتها.

زبدة اتلفسري ص 0)).  )((
التسهيل لعلوم اتلزنيل )/)8).  )((
تاج العروس للزبيدي ))/9)).  )((

اتلحرير واتلنوير البن اعشور ))/08).  )4(
املرجع السابق.  )5(
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وليس أدل ىلع ذلك من أن املوىل -  - حينما قرر أن مجيع ما يف األرض مباح 
بلين البرش ليستفيدوا منه كيفما شاؤوا جاء خطابه بذلك اعماً وذلك يف مثل قوهل تعاىل: 

﴿ وكذلك:   ](9 ]ابلقرة:   ﴾ ﴿

﴾ ]انلحل: 4)[.
وميجء اخلطاب يف هذه اآليات اعماً ديلل ىلع مقصد املوىل  أن تكون نعمه، 
وما مَنّ به ىلع عباده يلنتفعوا به من موارد الطبيعة وخريها، هو للناس واألجيال أمجعني 
فكرة  مع  يتوافق  اذلي  هو  ذلك  ألن  بعينهم؛  ألناس  وال  حمدد،  جليل  ال  عرص،  لك  يف 

استخالف اإلنسان، وحيقق هدف إعمار األرض. 
اآليات  من  نوعني  نستنتج  أن  يمكن  فإننا  األرض،  إعمار  بهدف  َسلَّمنا  وإذا 
معرفة  تؤكد  وباتلايل  املستدامة،  اتلنمية  اذلي حيقق  اإلعمار  نلا كيفية  توضح  القرآنية 
اإلسالم لفكرة اتلنمية املستدامة، ويه: اآليات اليت حتث ىلع السيع يف األرض لطلب 

الرزق واكتشاف ثروات الطبيعة وخريها، واآليات اليت تنىه عن اإلفساد يف األرض.
1- اآليات اليت حتث ىلع السيع يف األرض لطلب الرزق واكتشاف ثروات الطبيعة 

وخريها: وذلك مثل قوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]لقمان: 0)[ وقوهل تعاىل: ﴿

﴾ ]اجلمعة: 0)[ وكذا قوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]امللك: 5)[.

فهذه اآليات وغريها ُتَعدُّ ديلاًل غري مبارش ىلع احلث ىلع اتلنمية املستدامة، ذلك 
مناسبة،  يراها  اليت  اإلعمار  وسائل  الكون بكل  وعمر  واجتهد  عمل،  إذا  اإلنسان  أن 
استغالل،  املوجودة أحسن  ابليئة  املوجودة، واستغالل موارد  الرثوات غري  اكتشاف  من 
للحصول منها ىلع أفضل انتفاع، فهذا لكه ال يكون هل وحده، وال جليله فحسب، بل قد 

يكون ألناس غريه، وأجيال بعده. 



31

2- آيات انليه عن اإلفساد يف األرض: 

استخالف  أهداف  فإذا اكن من بني  يبدو طبيعياً يف نظري،  اإلفساد  وانليه عن 
 تلحقيق ذلك انلاس إىل العمل والسيع يف  اإلنسان يف األرض إعمارها، فقد داع 
األرض، واكن من ابلدييه - باملقابلة - أن ينىه  عن أي يشء يعرقل هذا اهلدف، 
وىلع رأسه الفساد اذلي ُعرف بأنه اخلراب))(، واخلراب ضد اإلعمار، فاكن من الطبييع 

انليه عنه. 

 ولقد وردت آيات عديدة يف انليه عن اإلفساد يف األرض، وذلك مثل قوهل تعاىل:
وقوهل   ](05 ]ابلقرة:   ﴾ ﴿
﴾  تعاىل: ﴿
﴾ ]ابلقرة: 60، األعراف: 74، هود: 85، الشعراء:  ]ابلقرة: )5)[ وقوهل تعاىل: ﴿

)8)، العنكبوت: 6)[. 

ووجه ادلاللة من هذه اآليات يبدو يل واضحاً جلياً، إذ إن اهلل تعاىل ملا أراد عدم 
إفساد ابليئة ونىه عنه، اكن ذلك ديلاًل ىلع كونه أراد هلذه املوارد ابلقاء وادلوام،ألنه أراد 

جلميع األجيال االنتفاع بها ال جيل معني، وهذا هو جوهر فكرة اتلنمية املستدامة.

ويدعم صحة استداليل ىلع فكرة اتلنمية املستدامة من خالل اآليات اليت تنىه 
عن اإلفساد ما قاهل املفرسون خبصوص بعض هذه اآليات.

والبد أن نعلم أن املنيهَّ عنه هو اإلفساد عن عمد، وإال توقََّفت حركة احلياة وما 
حاول اإلنسان أن يرثيها؛ ألن ذلك معناه منع العقول أن خترتع وتفكر وجترب ويف سبيل 

ذلك قد تفسد))(. 

تعاىل: إعمار األرض، ما جاء يف قوهل  يعيق  املنيه عنه واذلي   ومثل هذا اإلفساد 
ورغم   ](05 ]ابلقرة:   ﴾ ﴿

هذا اتلعريف للعباس بن الفضل ذكره القرطيب يف تفسريه ))/8)(.  )((
تفسري الشعراوي 7) / )065).  )((



32

أن اآلية نزلت يف املنافق األخنس بن رشيق، إال أن املفرسين ىلع أنها اعمة للك املفسدين، 
وأيا اكن اذلي يقع عليه اإلفساد واإلهالك))(، وذهب ابن اعشور أن املراد باإلفساد هو 
ضياع ما به قوام انلاس، وأن اهلل تعاىل نىه عنه حىت إذا اكن أصحاب احلرث والنسل 
مرشكني، ألن إتالف خريات األرض مصيبة ورضر للناس أمجعني، وُيَعدُّ تعطياًل ملا خلقه 

اهلل يف هذا العالم لصالح انلاس، وإفادتهم))(. 
وىلع ذلك فإن اإلنسان اذلي خلقه اهلل وجعله خليفة هل يف أرضه ُطلب إيله عمارة 

﴿  : وَجلَّ َعزَّ  ربه  لقول  حتقيقاً  صالحها،  وزيادة  األرض   هذه 
﴾ ]هود: )6[ فإذا لم يصلح اإلنسان يف األرض فعىل األقل يرتكها ىلع حاهلا اذلي خلقها 
اهلل به، بداًل من أن يلوث املاء واهلواء والرتبة، ولك هذا خروج عن الطبيعة اليت خلقها 

اهلل نلا، ألننا نظرنا إىل انلفع العاجل، وأغفلنا الرضر اآلجل))(.
﴾ ]ابلقرة: )5)[ فيذكر  أما قوهل تعاىل: ﴿
صاحب »الكشاف« أن املعىن: أنه لوال أن اهلل تعاىل يدفع بعض انلاس )وهم املفسدون( 
ببعض املصلحني املتصدين هلم لغلب املفسدون، وباتلايل فسدت األرض وبطلت منافعها 
»اتلحرير  أما صاحب  به األرض)4(،  تعمر  ما  نَْسٍل وحرث وسائر  لت مصاحلها من  وتعطَّ
واتلنوير« فله كالم يستحق اإلشارة إيله، بل واإلشادة به، فقد ذكر يف ابلداية أنه لوال وقوع 
دفع بعض انلاس بعضاً آخر، وبعض الاكئنات بعضها اآلخر بتقدير اهلل لفسدت األرض 
املوجودات ألنه  بايق  باذلكر اإلنسان وحده دون  واختل نظام ما عليها، )وقد خص اهلل 
هو املهيمن ىلع لك املوجودات( ويذكر أن اهلل تعاىل ملا خلق املوجودات اليت ىلع األرض 
من أجناس وأنواع وأصناف خلقها قابلة لالنقراض، ولكنه أودع يف أفرادها سنناً دلت 
ىلع أن مراده بقاؤها إىل أمد معني، ومن هنا اكن قانون اخللفية، فيقول: »ذللك جند قانون 

اجلامع ألحاكم القرآن للقرطيب )/6)، اتلحرير واتلنوير )/70).  )((
اتلحرير واتلنوير ) / 70).  )((

تفسري الشعراوي 7) / 0655)،0654).  )((
الكشاف ) / 96).  )4(
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أمثاهلا  إجياد  قوة  أفراده  ويف  إال  نوع  يوجد  وال  املوجودات،  أنواع  لك  يف  منبثاً  اخللفية 
فتكون األمثال أخالفاً عند االضمحالل، وهذه القوة يه املعرب عنها باتلناسل يف احليوان 
وابلذر يف انلبت، وانلضح يف املعادن واتلودل يف العنارص الكيماوية، ووجود لك هذه القوة 
يف مجيع املوجودات أول ديلل ىلع أن موجدها أراد هلا بقاء األنواع، ونعلم من هذا أن 
خالق هذه األنواع ال حيب فسادها. ثم إن اهلل تعاىل جعل للك نوع من األنواع أو فرد من 

األفراد خصائص فيها منافع نلفسه ولغريه يلحرص لك ىلع إبقاء اآلخر«))(.
ومن هذا الكالم الرائع يمكن أن نُِقرَّ بكل يقني أن اإلسالم عرف فكرة اتلنمية 
ر بقدرته يف لك موجود ىلع  املستدامة، فقد أراد اهلل للك موجودات األرض أن تبىق، وسخَّ

األرض ويف لك عنرص ما يكون سبباً بلقائه يلنتفع به انلاس أمجعني. 

املطلب اثلاين: اآليات الواردة يف االدِّخار وانليه عن اإلرساف: 
1- اآليات الواردة يف االدِّخار:

االدِّخار لغة: من )دخر( وأصلها )ذخر( ويه بمعىن: أبىق وقيل. اختار. وقيل: اختذ))(.
: )ختبئة اليشء لوقت احلاجة())(. 

ً
واالدِّخار اصطالحا

َخرة مستقباًل، أو يستفيد  ِخر بهذه املوارد املدَّ وقد رشع االدِّخار ليك يستفيد املدَّ
منها اجليل أو األجيال اليت بعده. ويؤكد ذلك قول الرسول -- لسعد بن أيب 

فون انلاس«)4(.  وقاص: »إنك إن تََذْر ورثتك أغنياء خري من أن تذرَهم اعلة يتكفَّ
فما اآليات القرآنية اليت وردت يف االدخار ؟ 

﴾ ]آل عمران: 49[. • قوهل تعاىل: ﴿

تعداد نيب اهلل  فيها يف سياق  الوارد  أن لفظ االدِّخار  اآلية  ووجه ادلاللة من هذه 
خر اإلنسان من موارده احلايلة، إذ  عيىس -  - آيات نبوته، يفيد مرشوعية أن يدَّ

اتلحرير واتلنوير ) / )50.  )((
لسان العرب 4/)0).  )((

املوسوعة الفقهية الكويتية )/90.  )((
صحيح مسلم. كتاب الوصايا. باب الوصية باثللث. حديث 8)6).  )4(
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لم ينكر عليهم انليب عيىس -  - ذلك، بل أقرَّهم عليهم))(. 
ففيها ديلل ىلع مرشوعية حفاظ الشخص ىلع موارده؛ ليك يستفيد منها فيما بعد أو 

يستفيد بها َمْن بعده وهو ما حيدث اغبلاً.
•  ﴾ قوهل تعاىل: ﴿

]يوسف: 47[.

وينطبق ىلع هذه اآلية - من حيث دالتلها - ما قيل عن اآلية السابقة يف االدِّخار، 
بل إن األوىل وإن اكنت أباحته وأقرته فقط ىلع لسان انليب عيىس، فاثلانية قد أوصت به 

ىلع لسان يوسف-  - إذ أوىص باالدِّخار. 
وقال الطربي يف تفسري هذه اآلية: »قال هلم نيب اهلل يوسف تزرعون سبع سنني دأباً 

فإنما أراد ابلقاء«))(.
يه  اليت  الرشعية  باملصالح  القول  يف  أصل  اآلية  »هذه  فيها:  القرطيب  وقال 
حتصيل  تضمن  ما  فلك  واألموال؛  واألنساب  والعقول  وانلفوس  األديان  ِحْفُظ 
وَدْفُعه  مفسدة،  فهو  منها  شيئا  يفوت  ما  ولك  مصلحة،  فهو  األمور  هذه  من  يشء 

مصلحة«))(.
كما ذكر ابن اعشور أن كالم الصديق يوسف قد تضمن إرشاد انلاس إىل االدخار 

ملصلحة األمة)4(.
وىلع ذلك يكون وجه ادلاللة من اآليتني السابق ذكرهما هو تدعيم فكرة اتلنمية 
ِخر  املستدامة، وإن اكن ذلك بشلك غري مبارش، إذ إن املوارد املدخرة قد يستفيد منها املدَّ
ر يلحظى بهذه املوارد أم تكون جليل آخر  ُيَعمَّ

َ
ِخَر ال يدري: أ أو غريه فيما بعد، ألن املدَّ

أم ألجيال أخرى؟ وهذا هو جوهر فكرة اتلنمية املستدامة. 

ينظر: نظم ادلرر يف تناسب اآليات والسور 406/4.  )((
تفسري الطربي 6)/6)).  )((
تفسري القرطيب 9/)0).  )((

اتلحرير واتلنوير ))/87).  )4(
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2- اآليات اليت تنىه عن اإلرساف:

َُف  اإلرساف لغًة: جماوزة القصد، يقال: أرسف يف ماهل: عجل من غري قصد، والرسَّ
و َكِثرًيا. واإِلرْساُف يِف 

َ
أ نِْفَق يِف َغرْيِ َطاَعِة اهلِل، قَِلياًل اكن 

ُ
أ َما  َفُهَو  اذلي َنىَه اهلُل َعنُْه، 

انلََّفَقِة: اتلبذيُر))(.

اإلرساف يف االصطالح: جتاُوُز احلدِّ يف انلفقة، أو رصف اليشء فيما ينبيغ زائًدا 
ىلع ما ينبيغ))(.

قوهل  مثل  وذلك  اإلرساف،  تنىٰه عن  كثرية  آيات  العظيم  القرآن  يف  وردت  ولقد 
﴾ ]األنعام: )4)، األعراف: ))[. تعاىل: ﴿

﴿ تعاىل:  قوهل  وأيضاً 
﴾ ]اإلرساء: 6)، 7)[، وقوهل تعاىل: ﴿

﴾ ]اإلرساء: 9)[.

فهذه اآليات وغريها من اآليات اليت تنىه عن اإلرساف، وتدعو إىل االعتدال يف 
انلفقة يمكن أن تكون ديلاًل ىلع ادلعوة للتنمية املستدامة، وإن اكن ذلك بشلك غري 
والرثوات  األموال  املحافظة ىلع  استحباب  من  االدخار  يف  قيل  ما  هنا  يقال  إذ  مبارش، 

للمستقبل، سواء أكان هذا الشخص هو املستفيد بها أم غريه.

حث  من  إيله  أذهب  ما  ىلع  ديلاًل  القرآنية  اآليات  هذه  كون  ىلع  أدل  وليس 
اآليات،  املفرسون يف هذه  قاهل  مما  املستدامة  اتلنمية  فكرة  تطبيق  القرآن ىلع  اهلل يف 
ملساوئ  تعداده  يف  وحتديداً   ﴾ ﴿ تعاىل:  قوهل  تفسري  فيف 
اإلرساف  هذا  إيله  يؤدي  ما  املساوئ  هذه  بني  من  أن  اعشور  ابن  ذكر  اإلرساف 
، مّما يؤدي إىل اختالل 

ً
واتلبذير من الشخص إىل أن حييا أوالده من بعده عيشة ضناك

العائلة. نظام 

لسان العرب )رسف( 48/9).  )((
اتلعريفات )/4).  )((
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فإذا طبقنا هذا الكالم ىلع انلطاق األوسع جند أن تبذير جيل أو أجيال قد يؤدي 
إىل ضياع أجيال؛ نتاج اختالل اتلوازن يف بيئتهم، وقد نتج أصاًل من إرساف اآلخرين 

يف موارد هذه ابليئة.
ويتوافق ذلك مع ما روي أن انليب -  - مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: 
َُف يا سعد؟«، قال: أيف الوضوء رَسٌَف؟، قال: »نعم، وإن كنَت ىلع َنْهٍر جاٍر«))(. »ما هذا الرسَّ
ْعَطى 

َ
أ إَِذا  َهَذا  أنه قال: »ىلَعَ  والكالم نفسه ذهب إيله الزجاج، فقد ذكر ابلغوي 

 ِعيَاهِلِ شيئا فقد أرسف«))(.
َ

ْل إِىل نَْساُن لُكَّ َماهِلِ َولَْم يُوَصِّ ِ
ْ

اإل
وبذلك نرى أن اإلسالم يعمل حساباً للجيل القادم يف ثروات الشخص، وال يقترص 

ىلع شخص صاحب املال احلايل فقط.
إىل أن اهلدف من انليه  أيضاً  ابن اعشور  ﴾ ذهب  تعاىل: ﴿ ويف قوهل 
واحلاجات  الرضوريات  للحصول ىلع  انلاس؛  كفاية  هو ضمان  واإلرساف  اتلبذير  عن 
واتلحسينات، وهذا بالنسبة ألهل الكفاف، أما أهل الوفر والرثوات، فاهلدف من عدم 
تبذيرهم أن يكون فائض أمواهلم مرصوداً إلقامة الفقراء املحتاجني من األمة، ثم قال 
بعد ذلك: »واملقصد الرشيع أن تكون أموال األمة عدة هلا وقوة البتناء أساس جمدها«))(، 
 ﴿ تعاىل:  قوهل  تفسري  يف  الشعراوي  ذكر  كما  هذا 
﴾ ]اإلرساء: 9)[ أن »احلكمة من االعتدال يف اإلنفاق يه أن اإلنفاق 
املتوازن يرثي حركة احلياة، ويسهم يف نمائها ورقيها، وبهذا اتلوجيه اإلليه احلكيم نضمن 

سالمة احلركة يف احلياة«)4(.

املطلب اثلالث: اآليات الواردة يف تقسيم اليفء والغنيمة: 
يقـول اهلل تعالـى: ﴿ 

مسند أمحد )رقم 7065( 6/)48.  )((
معاين القرآن وإعرابه للزجاج )/ 97)، وينظر تفسري ابلغوي )/64).  )((

اتلحرير واتلنوير 5) / 79.  )((
تفسري الشعراوي 4) / )548.  )4(
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﴾ ]احلرش: 7، 8، 9، 0)[.
وهذه اآليات ومعها ما جاء يف سورة األنفال من قوهل تعاىل: ﴿

﴾ ]األنفال: )4[.  
تبني نلا حكم اليفء والغنيمة.

أنه  فاألصل  أموال،  من  للمسلمني  رجع  ما  واملقصود  الرجوع،  هو  لغة:  واليفء 
لفظ  إطالق  ىلع  اصطلح  أنه  غري  عدوهم))(،  من  أموال  من  إيلهم  رجع  ما  لك  يشمل 
اليفء ىلع لك مال رجع للمسلمني دون قتال أو حرب أي: ما تصاحلوا عليه، اكخلراج 

واجلزية وغريها.
والغنيمة يه: لك ما حصل عليه املسلمون من أموال من أعدائهم بقتاهلم وحربهم))(.
فإنه يمكن  وآيات احلرش،  األنفال  آية  اجلمع بني  َتمَّ  فإذا  بالنسبة حلكمهما،  أما 
القول إن الغنيمة يكون بها اخلمس لألصناف الواردة بآية األنفال، وابلايق للفاحتني إذا 
يب َحثَمَة ريَِضَ 

َ
أراد اإلمام ذلك، كما فعل انليب  بأرض خيرب، فعْن َسْهِل بِْن أ

اهلُل َعنُْه قَاَل: »قََسَم رَُسوُل اهلل  َخيرَْبَ نِْصَفنْيِ نِْصفاً نِلََوائِبِه وََحاَجِتِه َونِْصفاً 
َبنْيَ الُمْسِلِمنَي«))(، وإال فله أن حيبسها دون تقسيم.

أّما اليفء فيكون ملن ذكرهم اهلل يف احلرش وليس فيه مخس، أي: لألصناف املذكورة 
فيما يذهب  العلم،  أهل  اليفء، وليس مخسه فقط)4(، وذلك ىلع قول بعض  أموال  اكفة 

اتلفسري الكبري 9)/505، اتلحرير واتلنوير 8)/78.  )((
اتلعريفات )/)6).  )((

سنن أيب داود برقم )0)0)( )/59).  )((
تفسري الطربي ))/546، واملغين 6/)45- 454.  )4(
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آخرون إىل أنه خيمس اكلغنيمة))(.
ولقد عرف اإلسالم من خالل مدلول آيات احلرش، ومن قوهل تعاىل: ﴿

اخلطاب بن  عمر  الفاروق  ذهب  وقد  املستدامة،  اتلنمية  فكرة   ](0 ]احلرش:   ﴾
-  - إىل أن هذه اآلية يقصد بها األجيال القادمة إىل يوم القيامة.

فلقد روي أن الفاروق عمر بن اخلطاب - - قال: »ما من أحد من املسلمني 
إال وهل فيه نصيب«، ثم قرأ عمر قوهل تعاىل: ما أفاء حىت بلغ واذلين جاؤوا من بعدهم 
اآلية  هذه  من  اخلطاب  بن  عمر  فهم  ذلك  وىلع  اعمة«))(  املسلمني  شملت  »هذه  فقال: 

الكريمة أن يرتك الرثوات لألجيال القادمة ألنها ليست حكراً ىلع أحد. 
هذا كما أمجعت األمة بعد ذلك ىلع أن املقصود باآلية هو من سيأيت من بعد من 
أجيال حىت آخر الزمان، وأنها أكدت نصيب األجيال القادمة إىل يوم القيامة من توزيع 
الرثوات واملوارد الطبيعية، فقد نصت معظم أمهات كتب اتلفاسري وغريها ىلع أن املقصود 

من هذه اآلية من جييئون بعد املهاجرين واألنصار إىل يوم القيامة.
0)[ عطف  ]احلرش:   :﴾ ﴿ قوهل:  أن  »اعلم  الرازي:  اإلمام  قال  فقد 
اذلين  وهم  بإحسان  اتلابعون  وقيل:  بعد،  من  هاجروا  اذلين  وهم  املهاجرين  ىلع  أيضاً 
جييئون بعد املهاجرين واألنصار إىل يوم القيامة،...واعلم أن هذه اآليات قد استوعبت 

مجيع املؤمنني ألنهم: إما املهاجرون أو األنصار أو اذلين جاؤوا من بعدهم«))(.
أما القرطيب: فقد ذهب أيضاً إىل أن املقصودين يف اآلية هم اتلابعون ومن دخل يف 

اإلسالم إىل يوم القيامة، ما أقاموا ىلع حمبة انليب وصحابته ومواالتهم، وإال فال.
وذكر القرطيب قول مالك: »من اكن ُيبِْغض أحداً من أصحاب حممد ، أو 
﴾ ]احلرش:  ، فليس هل حق يف يَفْء املسلمني«؛ ثم قرأ ﴿ اكن يف قلبه عليهم ِغلٌّ

وممن ذكر اخلالف يف هذه املسألة اإلمام ابن الفراء يف األحاكم السلطانية )/00) فما بعدها، واإلمام ابن اعشور يف   )((
اتلحرير واتلنوير 8)/84.

تفسري القرآن العظيم البن كثري 8/)7.  )((
مفاتيح الغيب أو اتلفسري الكبري 9)/506، اتلحرير واتلنوير 8)/96.  )((
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0)[، وذكر أيضاً داللة هذه اآلية ىلع أن الصحيح من أقوال العلماء قسمة املنقول، وإبقاء العقار 

واألرض شمال بني املسلمني أمجعني؛ واستدل ىلع ذلك بفعل عمر عند فتح العراق وغريها))(.
اآلية هم  املقصوِدين يف  إن  قال:  إذ  ابن كثري،  القرطيب ذهب  إيله  ومثل ما ذهب 
بما روى عن عمر  بإحسان، واستدل ىلع ذلك  اتبعوهم  ثم من  األنصار،  ثم  املهاجرون 
﴾ هذه لرسول  أنه قال يف هذه اآلية ﴿
اهلل  خاصة، قرى ُعّريْنَة، وفََدك))( وكذا وكذا مما أفاء اهلل ىلع رسوهل من أهل 
القرى، هللف وللرسول وذلي القرىب وايلتاىم واملساكني وابن السبيل، وللفقراء املهاجرين 
اذلي أخرجوا من ديارهم وأمواهلم، واذلين تبوؤوا ادلار واإليمان من قبلهم، واذلين جاؤوا 
فيها حق،  إال هل  املسلمني  أحد من  يبق  فلم  انلاس،  اآلية  فاستوعبت هذه  بعدهم،  من 

ومثل ما قال به القرطيب وابن كثري ذهب إيله مجهور العلماء واملفرسين القداىم))(. 
أّما املحدثون من العلماء واملفرسين، فال جند األمر خيتلف عندهم. 

فها هو سيد قطب يذهب إىل أن احلكم العام يف توزيع اليفء أن يكون للفقراء 
اعمة من املهاجرين ومن األنصار وممن يأيت بعدهم من األجيال واذلين لم يأتوا بعد إىل 
املدينة عند نزول اآلية، إنما جاؤوا يف علم اهلل، ثّم خيتم اإلمام قوهل يف هذه اجلزئية بأمجل 
ما يمكن أن خيتم به مثلها فيقول: »وتتجىل اآلرصة القوية الوثيقة اليت تربط أول هذه 
األمة بآخرها، وآخرها بأوهلا، يف تضامن وتكافل وتواد وتعاطف، وشعور بوشيجة القرىب 
العميقة اليت تتخطى الزمان واملاكن واجلنس والنسب؛ وتتفرد وحدها يف القلوب، حترك 
املشاعر خالل القرون الطويلة،... وحيسب السلف حساب اخللف، ويميض اخللف ىلع 
إنها  األوطان...،  واختالف  الزمان  مدار  ىلع  واحدة  وكتيبة  واحداً  صفاً  السلف،  آثار 

تفسري القرطيب 8)/))،)).  )((
عرينة تصغري ُعَرنة وهو موضع به قرى كأنه بنوايح الشام، وفدك قرية باحلجاز بينها وبني املدينة يومان وقيل ثالثة   )((

أفاءها اهلل ىلع رسوهل  صلحا فيها عني فوارة وخنل، ينظر: عون املعبود رشح سنن أيب داود 8/))).
من هؤالء الطربي يف جامع ابليان يف تأويل القرآن )) / 87)، 88)، والزخمرشي يف الكشاف 506/4 وابليضاوي   )((
يف تفسريه املسم أنوار اتلزنيل وأرسار اتلأويل 00/5)، واجلاللني يف تفسريهما ص 547، والشواكين يف فتح القدير 

5/)4) وغريهم.
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صورة باهرة،... تمثل األجيال من وراء الزمان واملاكن واجلنس والوطن والعشرية والنسب 
متضامنة مرتابطة متاكفلة متوادة متعارفة صاعدة يف طريقها إىل اهلل...«))(.

املهاجرين  من  لليفء  املستحقني  إىل  أشار  بعدما  السعدي،  العالمة  اإلمام  وكذا 
واألنصار وأسباب استحقاقهم هل كما ورد يف اآلية، ذكر اذلين جاؤوا من بعدهم وذكر أن 

هؤالء األصناف اثلالثة هم أصناف األمة وهم املستحقون لليفء))(. 

أحاكمهم))(،  ذلك  ىلع  وبنَوا  اآلية،  يف  العلماء  اعمة  قال  املفرسون  قاهل  ما  وبمثل 
ورغم أن اآلية جاءت يف إطار احلديث عن اليفء - ىلع قول أكرث العلماء -)4(، لكن يبدو 
أن عمراً -  - قد طبقها ىلع الغنيمة أيضاً، وذلك ملا رواه أبو عبيد أن الزبري بن 
العوام طلب من عمرو بن العاص -  - تقسيم أرض مرص بعد الفتح، فرفض حىت 
يكتب ألمري املؤمنني، فكتب هل عمر أن »دعها حىت يغزو منها حبل احلبلة«، واملقصود 
بذلك - كما فهم أبو عبيد - أن تكون فيئاً موقوفاً للمسلمني ما تناسلوا، يرثه قرن بعد 
قرن، فتكون قوة هلم ىلع عدوهم)5(، ولّما فتح أرض العراق سأهل بعض الصحابة اكلزبري 
ْمتُها بينهم بيق آخر انلاس ال يشء هلم« واستدل  وبالل وغريهما تقسيمها فقال: »إن قسَّ
لصارت  بينهم  قسمتها  »لو  وقال:   ﴾ تعاىل: ﴿ اهلل  بقول  هلم 
دولة بني األغنياء منهم، ولم يكن ملن جاء بعدهم من املسلمني يشء، وقد جعل اهلل هلم 

.)6(»﴾ فيها حق بقوهل تعاىل: ﴿

يف ظالل القرآن 7/6)5).  )((
تفسري السعدي ص 789، 790، وإيل مثل ذلك ذهب صاحب زبدة اتلفسري ص ))7.  )((

وقد ذكر ابن تيمية أقوال مالك وأيب حنيفة والشافيع وابن حنبل، ينظر: الفتاوى الكربى 8/4))، وأحاكم القرآن   )((
للجصاص 7/5)) فما بعدها، واملغين 6/)45 فما بعدها.

حدث خالف بني العلماء يف كون اآلية السابعة من سورة احلرش يقصد بها اليفء أم الغنيمة، فابلعض جعلها   )4(
مطابقة آلية الغنيمة اليت يف األنفال، وابلعض قال إنها تقر حكماً خمتلفاً عن الغنيمة وعما قبلها من حكم اليفء 

اخلاص ببين انلضري، وهو احلكم العام لليفء. اتلحرير واتلنوير 8)/84.
األموال ص 58.  )5(

تفسري القرطيب 8)/))،)).  )6(
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»أما  قال:  أنه   - عنه  اهلل  ريض   - اخلطاب  بن  عمر  عن  روي  بما  كذلك  واستدل 
واذلي نفيس بيده، لوال أن أترك آخر انلاس َببَّاناً))( ليس هلم يشء؛ ما فُتحت يلّع قرية إال 
قسمتها كما قسم انليب -  - خيرب، ولكن أتركها خزانة هلم يقتسمونها«))(، 
ويدع  املنقول،  يقسم  أن  العراق  فتح  يوم  وقاص  أيب  بن  لسعد  عمر  كتبه  بما  وكذلك 
األرض إذ قال: »فإنا لو قسمناها بني من حرض لم يكن ملن بعدهم يشء«))(، واستدل 
أخرياً بأن الصحابة كثرياً ما اتفق رأيهم معه يف هذا األمر كعيل ومعاذ وغريهما)4(، وىلع 
ذلك تكون اآلية بتفسريها، وما فهمه عمر منها، ووافقه يف الرأي جمموع األمة من عهده 
وحىت اآلن قاطعة يف ادلاللة ىلع ما أذهب إيله من إقرار القرآن حلقوق األجيال القادمة 

يف موارد وثروات ابليئة، وهو جوهر فكرة اتلنمية املستدامة.
وخالصة القول يف هذا املبحث أنه بإنزال عنارص اصطالح اتلنمية املستدامة ىلع 
)اتلنمية  بعنرصيها  املستدامة  اتلنمية  قد عرف  اإلسالم  أن  الكريم، جند  القرآن  آيات 
الوفاء باحتياجات احلارض)5(، فهذا ما وجدنا اهلل قد  وكونها مستدامة(، فكون اتلنمية 
إباحة استغالل ما يف  الكون، وآيات  آيات إعمار  الكريم من  القرآن  آيات  داع إيله يف 
األرض للبرش أمجعني، وآيات انليه عن اإلرساف. وأما كون هذه اتلنمية تمس األجيال 
اليت يه  آيات انليه عن اإلفساد يف األرض  اتلنمية(، فهذا جنده يف  )استدامة  القادمة 
مصدر ثروات ابليئة واستغالهلا، وآيات االدخار، وآية تقسيم اليفء اليت أعطت احلق 

جلميع األجيال يف موارد وثروات ابليئة.

جاء يف لسان العرب )/))): »َببَّاناً واحداً، يريد التسوية يف القسم،... يعين شيئا واحداً «.  )((
أخرجه ابلخاري يف صحيحه، باب غزوة خيرب )5))4( 8/5)).  )((

تفسري القرطيب 8)/))،)).  )((
املرجع السابق.  )4(

تعرف اتلنمية بأنها )عنرص أسايس لالستقرار واتلطور اإلنساين واالجتمايع، ويه عملية تطور شامل أو جزيئ   )5(
مستمر وتتخذ أشاكال خمتلفة تهدف إىل الريق بالوضع اإلنساين إىل الرفاهية واالستقرار واتلطور بما يتوافق مع 

احتياجاته وإماكنياته االقتصادية واالجتماعية والفكرية( )موقع ويكيبيديا(.
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خاتمة ابلحث

القرآن  القرآن، ولك حبث يف علوم  بعلوم  املتعلقة  ابلحوث  أحد  ابلحث هو  هذا 
يزيد صاحبه رشفاً، ولَِم ال وهو أرشف العلوم وأعظمها ىلع اإلطالق؟

يف ابلحث حتدثت عن اتلنمية املستدامة من خالل آيات القرآن احلكيم، وأن هذا 
املصطلح رغم حداثته، إال أن اإلسالم - وإن لم يطلق هذه التسمية - عرف الفكرة، بل 
وداع إيلها سواء اكن ذلك رصاحة، أو ضمنياً، ورغم أن املوضوع قد ال يبدو جديداً، غري أنين 
أزعم أنين حاولت معاجلته بطريقة خمتلفة وبأسلوب جديد، واعتمدت ىلع أدلة قرآنية لم 
يسبقين غريي إىل االستدالل بها، كما قمت يف حبيث بتدعيم ما استدللت به من آيات قرآنية 
باالستناد إىل تفاسري هذه اآليات وما قيل بشأنها من آراء تدعم احلجة وتقويها، وذلك لكه 

مع توثيق ما ذكرته من مصادره األصلية، وهو األمر اذلي افتقرت إيله ادلراسات السابقة.
هذا وقد توصلت من خالل هذه ادلراسة إىل ما ييل:

انلدوات . 1 بتخصيص  فبدأ  حديثاً،  إال  املستدامة  اتلنمية  فكرة  العالم  يعرف  لم 
واملؤتمرات هلا ملا فطن هل - أخرياً - من أهميتها لصالح األجيال القادمة، األمر اذلي 

عرفه القرآن منذ ما يقرب من أربعة عرش قرناً ونصف.
من بني آيات القرآن العظيم آيات تدل داللة قاطعة ىلع مقصد الترشيع اإلساليم . 2

تفسري  أدى  ما  ومنها  القادمة،  لألجيال  ومواردها  ابليئة  عنارص  بقاء  يف  احلنيف 
الصحابة هل للوصول إىل هذا املدلول.

واسعة . 3 نظرة  اكنت  هلا  وتفسريهم  الكريم،  القرآن  آليات  األوائل  املسلمني  نظرة 
مجيع  أعطت  أنها  وكيف  اليفء،  آيات  خبصوص  رأوه  ما  ذلك  بني  ومن  شاملة، 
األجيال احلق يف االستفادة من موارد ابليئة، األمر اذلي استحسنته األمة اإلسالمية 

اكفة فيما بعد.
هذا ولك توفيق من اهلل، ولك خطأ أو نسيان أو تقصري فهو مين ومن الشيطان.
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