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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 البــــاب األول

 الفصـــل األول

 المقدمة

و  شذود    ف للذإ لف   , الحمد هلل الذي  اعمذع ى ذل المذن فأر ل لهذ  لوذع لهذنف  ذر  ع  ذوع 

 ىبذد  ولهذنلإ و  شود     حمذدا  , و تبأاعا لك  شيء,  اء لما لي الصدولو ش,  عزل الكتاب عنلا  بأفا

, مثإ ل فاس كالةو ختع بكتابإ الكتب ال ماوية و ب,الرهالةو ,البشأر الفيير ال راج المفأر ختع بإ الفبنة

(تركتكع ى ل المحجة البأضاء لأ وا كفوالها ف يزيغ ىفوا لف هالك:)-T -قالل  و  كم  بإ الم ة
(1)  

األمن واالستقرار والرخاء ال يتحقق في أي مجتمع من المجتمعات إال بمشاركة جميع أفراد 

يتطلب منهجا واضحا  اقتصادي واالجتماعي، وهذالذي يؤدي بدوره إلى التوازن االالمجتمع وتعاونهم 

سوية يكون مبنيا على عقيدة صحيحة  راد والجماعات الحكام والمحكومينسليما ينظم عالقات األف

 .خالية من الشوائب

 الدراسةمشكلة 

للقصور في ضمان الحاجات األساسية المادية من مأكل وملبس ومسكن وامن  نظرا   

ومن منطلق أن اإلسالم دين شامل لكل مناحي  ،المجتمعات دوعلم وصحة ألغلبية أفرا

ة للفرد فكان ال بد من إظهار منهج اإلسالم في ضمان الحاجات األساسية المادي ،الحياة

الدراسة على إظهار الحلول التي وضعها اإلسالم لتلك المشكالت  سعتوعليه  ،والمجتمع

على الصدقات، وبيان  ثبوضع نظام تكافلي بين أفراد المجتمع متمثل في فرض الزكاة، وح

الدولة من واجبات وحقوق، متعلقة  ىما على األفراد من واجبات وحقوق، وكذلك ما عل

 .حاجات األساسية المادية على مستوى الفرد والمجتمع على حد سواءبتأمين وضمان ال
                                                           

 .4ص، 1رواه ابن ماجه ج( 1)
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 أسئلة الدراسة

 .تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية 

ماا هاي سياساة  ما هي الحاجاات األساساية المادياة للفارد والمجتماع فاي الشاريعة اإلساالمية و .1

 اإلسالم االقتصادية في ضمانها ؟

 ؟ عودورها في ضمان الحاجات األساسية المادية على الفرد والمجتم ماهو اثر فريضة الزكاة .2

 بيان دور الدولة ودور الفرد والمجتمع في ضمان الحاجات األساسية المادية ؟ .3

 ماهي نظرة اإلسالم للملكية الخاصة والعامة؟ .4

ة ذات الصاالة بالحاجااات األساسااي وتتضاامن الرسااالة أيضااا بيااان وعاارض حلااول للكثياار ماان اإلشااكاالت

 .مقرة بإنسانية اإلنسان وفق أحكام الشريعة اإلسالمية ةمن خالل سياسة اإلسالم االقتصادي المادية

 أهمية الدراسة

فاي  اإلنساانالمتنوعاة التاي تواجاه  اإلشاكاالتفاي عاالج  اإلساالمتحاول الدراساة بياان طرياق 

   .حياته اليومية عن طريق ضمان الحاجات األساسية المادية

 .اإلنسانية، و بصفته بعينهالمجتمع في  مس كل فردت ابأنه لدراسةتكمن أهمية ا -1

ال بد من  نفكا، الثروة وسائل تكديسالبحث عن  من المالحظ وفق النظام الرأسمالي السائد اليوم -2

 . فئة قليلة من الناس من قبل منع حيازتهاإلى الثروة حيث  اإلسالمنظرة تبيان 

 .قتصادي في اإلسالمبيان أهمية التوازن االجتماعي واال  -3

 .نظرة اإلسالم إلى تنامي مشكالت الفقر والحرمان في المجتمع -4

 ءالتاي ال يمكناه االسات نا للفارد و بيان طريقة اإلسالم في التفرياق باين الحاجاات األساساية المادياة -5

 .اإلنسانيةويجب ضمانها لكل فرد بصفته  عنها،
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 أهداف الدراسة

 تالية تسعى الدراسة لتحقيق األهداف ال

كريماااة اآلياااات القرةنياااة ال لحاجاااات األساساااية المادياااة مااان خااااللبا بياااان األحكاااام الشااارعية المتعلقاااة

، وحرص الخلفاء الراشدين علاى تاأمين الحاجاات األساساية المادياة لتحقياق واألحاديث النبوية الشريفة

فقهااء المسالمين فاي ل و من خالل تطبيقاات الصاحابة رضاي هللا عانهم وأقاوا ،والمجتمع دالرفاهية للفر

 .الحرص على تأمين تلك الحاجات للفرد والمجتمع

 الدراسةمنهج 

و أمهااات الكتااب الشاارعية ، و الساانة النبويااة الشااريفة، بحااث نصااوص ماان القاارةن الكااريمالعماال علااى 

وجههاا الحقيقاي ماع الحارص  لبياانجماع النصاوص وباذل الجهاد فاي مستخدما منهج التأريخ ألوصافي 

صاحابة رساول هللا صالى هللا علياه  وأفعاال أقاوال إلاىندا فاي ذلاك ن جميع جوانبها مساتعلى دراستها م

، بالدراسات المعاصارة لموضاوا البحاث كذلك مستعينا رضوان هللا عليهم و أقوال السادة الفقهاءوسلم 

 . ادي في اإلسالم مع النظم الوضعيةمقارنة بعض الفروا في النظام االقتص وأيضا

 خطة الدراسة

 .يلي كما من الدراسة بابين وسبعة فصولتتض

 ربعااة فصااول ففااي، ويحااوي أالحاجااات األساسااية الماديااة للفاارد و المجتمااعوجاااء بعنااوان  الباااب األول

، وبيان أهمية الدراسة، وبياان أهاداف الدراساة، وبياان بيان مشكلة الدراسة وفيهالمقدمة  الفصل األول

 .ن خطة الدراسةمنهج الدراسة،و بيان أسئلة الدراسة ، بيا

 يتكون من ثالثة مباحث و ضمان الحاجات األساسية الماديةفجاء بعنوان  الفصل الثانيما أ
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من وجهة النظار اإلساالمية و حكماة هللا أن . المادية األساسية نظرة عامة على الحاجات: المبحث األول

ريقة التي تؤدي إلاى رضااه المال هلل واإلنسان مستخلف فيه يحصل عليه بطريق الحالل ليصرفه في الط

 .  أهم العوامل للحركة االقتصاديةمن أن الحاجات اإلنسانية وسبحانه وتعالى، 

أن رسااالة اإلسااالم ليساات  و. الماديااة مااع الحاجااة الروحيااة األساسااية الحاجاااتاقتااران : المبحااث الثاااني

لكاال فاارد ساسااية الماديااة األمحصااورة فااي الناحيااة الروحيااة باال تهااتم بالناحيااة الماديااة بتااوفير الحاجااات 

 .بصفته اإلنسانية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و أسيرا

حرص اإلسالم بتوجيهاته المستمدة من كتااب هللا عاز وجال . الفرد الذي يشمله الضمان: المبحث الثالث

بتاوفير ، هلا األساسايةوسنة الرسول صلى هللا عليه وسلم على احترام كراماة كال فارد بتاوفير الحاجاات 

 .  فرص العمل، و حمايته من الفقر، والمرض، وتوفير األمن والطب و العلم له

  و يتكون من ثالثة مباحثأقسام الحاجات األساسية الماديةفجاء بعنوان  الثالثالفصل ما أ

 و هي الحاجات التي لو فقدت يتعرض الفارد للهاالك. المادية لكل فرد األساسية الحاجات: المبحث األول

 .   أن يعيش بدون حيازتها هو ال يمكن

ير األماان الشخصااي، و األماان العااام تشااتمل علااى تااوف. لعمااوم األمااة األساساايةالحاجااات : المبحااث الثاااني

 . في أرجاء الدولة واألمن الطمأنينةنشر ل

 أي النظامين الرأسمالي و االشتراكي .في النظم الوضعية األساسيةالحاجات : المبحث الثالث

 ويتكون من ستة مباحث الوسائل الكفيلة لضمان الحاجات األساسية الماديةجاء بعنوان  الرابعالفصل 

الوسااائل التااي يقااوم بهااا األفااراد منهااا وجااوب العماال علااى القااادرين، و إخااراج زكاااة : المبحااث األول

 .   أموالهم

 ة ومقدار النفقة بيان صلة القرابة وأسباب النفق و، وجوب األنفاق على األقارب: لثانيالمبحث ا



6 

 . مبينا فهم الصحابة مستعرضا أقوال العلماءبين ةحاد المسلمين  الخاص التكافل: ثالثالمبحث ال

 . منها جباية أموال الزكاة وتوفير وسائل وفرص العمل .الوسائل التي تقوم بها الدولة: رابعالمبحث ال

ناد زوال األزماة يارد ماا تبقاى مان فارض الضارائب عناد األزماات فقاط وع للدولة حاق :خامسالمبحث ال

 .    هايالضريبة لدافع

متضمنا مفهوم التوازن والمشاكلة االقتصاادية  م الدولة بحفظ التوازن االقتصاديالتزا: المبحث السادس

 .   وعالجها

 وهي يشتمل على ثالثة فصول و التوازن في المجتمع اإلسالميفجاء بعنوان  الباب الثانيوأما 

 يتكون من مبحثينو  أهمية التوازن االقتصادي في المجتمعء بعنوان جا الفصل األول

و النظم الوضعية ، و موقف اإلسالم، و أهميته، معنى التوازن االقتصادي في المجتمع: المبحث األول

 .مستوى المعيشة ال في مستوى الدخلالتوازن بين األفراد يكون في . همن

ازن االجتماعي في االقتصاد اإلسالمي يتضمن مفهوم، و دور للتو األساسية ءالمبادى: المبحث الثاني

و مبدأ، و مفهوم العدالة، و التكافل في . الملكية الخاصة، و العامة في تحقيق التوازن في المجتمع

 .و دورهما في تحقيق التوازن في المجتمع، الشريعة

 كون من أربعة مباحثيتوأهم أسباب اختالل التوازن االجتماعي جاء بعنوان الفصل الثانيو 

 .و المجتمع، ، و النظام الربوي، و أثرهما على حياة الفردالظلم االجتماعي: المبحث األول

و المجتماع بشاكل ، و ما يتبعه من ظلم يقع على الفرد، تحكم االحتكار. الظلم االقتصادي: المبحث الثاني

 .  عام

أشاااكاله مضاااافا إلياااه اسااات الل النفاااوذ  و، الظلااام السياساااي االساااتعمار بشاااتى صاااوره: المبحاااث الثالاااث

 .و أثر ذلك على الفرد، و الجماعة، و انتشار الرشوة، السياسي
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و يتضامن اإلساراف، و التباذير، و التارف، و اآلثاار التاي تانعكس ، السلوك االساتهالكي: المبحث الرابع

 . و كذلك البخل، و الشح، و التقتير، و المجتمع، على الفرد

 أهم الوسائل في تحقيق التوازن في المجتمع اإلسالميبعنوان  جاء الفصل الثالثو

دور الدولة االقتصادي في تحقيق التوازن االجتماعي يتجلى : لمبحث األولا يتكون من ثالثة مباحث

 .و تقسيم الموارد بالعدل، ذلك بالحرص على العدالة في توزيع الثروة

 .  و في محاربة الفقر، جتمعمال في نو دورها في تحقيق التواز، الزكاة: المبحث الثاني

بيان عدل اإلسالم في توزيعه  و.معجتمال في و دوره في تحقيق التوازن، الميراث: المبحث الثالث

 . و منع تكديس الثروة، التركة بالعدل

ل ة بال و مستخلص ،الخاتمة وأخيرا ،إلى فروا متعددة و أحيانا كل مطلب ،إلى مطالب متعددة م كل مبحثيقست تم

و  ،مراجع البحث و ،النبوية الشريفة و األحاديث ،اآليات فهرس: و فهارس البحث ،ومستخلص بالل ة العربية، اإلنجليزية

 .الموضوعات

 المشاكل والمعوقات

واهم المراجع العلمية  أحدثاهم المعيقات التي واجهت الباحث في دراسته هذه عدم وجود مكتبة مركزية شاملة تحوي 

التنقل من  أنالسياسية العامة التي كانت معيقا كبيرا للباحث وخاصة  األوضااضوا الدراسة ، وكذلك سوء الخاصة بمو

 .صعبا جدا نتيجة وجود الحواجز والمعيقات والجدر  أصبحبلد  إلىبلد 

 الفصل الثاني
 ضمان الحاجات األساسية المادية

 المبحث األول
 نظرة عامة على الحاجات األساسية للفرد 

 مبحث الثانيال
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 الحاجات األساسية المادية و الحاجة الروحية في اإلسالم   
 المبحث الثالث

 الفرد الذي يشمله الضمان  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب األول
 الثانيالفصل  

 نظره عامه على الحاجات األساسية المادية: المبحث األول

 تمهيد
 اإلسالم ينظم للبشرية حياتها االقتصادية
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 -و حمل النبي محمد، م في القرن السابع الميالدي في الجزيرة العربيةظهر اإلسال

T-في كل نواحي  (1) وقد كان ظهوره إيذانا بشروق فجر جديد، رسالته إلى الناس كافة

 ....(2)واالجتماعية، و اإلقتصادية، الحياة اإلنسانية السياسية

ا هو وأصحابه من مكة المك -T -ن انتقل الرسولوما إ رمة إلى المدينة المنورة من مهاجر 

وسن األحكام تفصيال أما قبل ذلك فقد كان  بدأ التشريع ،موطن نشأتها إلى موطن استقرارها

و في الوقت نفسه ، القرةن يعنى بإرساء العقيدة الصحيحة في نفوس الناس وتدعيم أركانها

، ن المنطق الصحيحأل.يعمل على استالل عقائد الشرك، و الوثنية ليحل محلها عقيدة التوحيد

والفطرة السليمة، والعقل الراجح أن تؤخذ االلتزامات، واألحكام عند اكتمال معالم التوحيد، 

 و في النفس البشرية أخذ الناس يمتثلون لألوامر، -ال هللا إال هللا –ولّما تعمق مدلول 

التوحيد في يجتنبون النواهي، و إال كيف يسيرون على النظام الكامل ما لم تستقر فكرة 

 نفوسهم ؟

البّد أن يجزم كل فرد دخل هذا الدين بأن هللا خالق كل شيء، و العالم بكل شيء، و له 

هلل يأمر بما  ةر، و بيده وحده سلطان التشريع، فالحاكميالحكم، و األمر، و بيده النفع، و الض  

راد لقضائه، ال  ، و اليشاء، و ينهى عما يشاء، و يفعل ما يريد، و ال معقب لحكمه، ويقضي

ْسأ  ُ  ُ  ُ  ُ ْسأَلون ل  عما يفعل وي   ُ  ُ  ُ  ُ  .هم ي 

و أن يشعر ، عقيدة حق متى رسخت في النفوس، و ذاق صاحبها حالوة اإليمان ال بدّ  

المؤمن بشعور المحبة، و الرضا بكل ما يأتي من عند هللا ألّن العقيدة أَخذت من النفس 

قبل أن تبلغ النفس ما بل ت فلن تستجيب و هلل اإلنسانية مكانها، و أما إذا انصبت التكاليف 

الحكمة البال ة، إن المسلمين بهجرتهم إلى المدينة المنورة قد دخلوا مرحلة جديدة أصبح 

ع يعلى الشمولية لجمكان ال بد من وضع مالمح لهذا الكيان الجديد قائمة و ، لهم كيان

 .هامن بعضا أوردما يلي وفي اإلنسانية معتمدة  على مصادر التشريعالحياة  يمناح

    أراضاااااااي المراعاااااااي الزراعياااااااة واألشاااااااجار مصاااااااداقا لقولاااااااه تعاااااااالى  -أوال

     
      

      

                                                           

 111ص , في اإلسالمالعدالة االجتماعية  ,قطب  سيد (1)

 .11-96م , ص 1691احمد أمين  , فجر اإلسالم , الطبعة الثامنة ,  (2)
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(1)

  

    تعااااالى الحيااااوان بمااااا لااااه ماااان منااااافع لقولااااه.ثانيااااا

     
    

   
    


 

(
 (2)     

     
     

  (3)  
   منااااااااااجم المعاااااااااادن -ثالثاااااااااا

    
     

     

  
 (4) 

 (5)  من ثروةو العيون وما فيها ، موارد الماء -رابعا

أفراد المجتمع بالعمل حرم بعد أن أمر .المبادالت الماليةو،تنظيم المعامالت -خامسا

المفهوم  و (6)أوجب المحافظة على األموالو،أوجب الوفاء في الكيل والميزانو،الربا

ف تعري أما، (1) يعد كل ما ينتفع به على أي وجه من وجوه النفع ماال للمال االقتصادي

و عند . و ينتفع به على وجه معتاد، كل ما يمكن أن يملكه اإلنسانفهو لمال لالفقهاء 

من نقود  هملك يمكن و عليه فإن المال كل ما. البعض ال يقع إال على ما له قيمة تلزم متلفه

و من المال ما ال نملكه بالفعل كالسمك في  ).  يمكن أن ينتفع به مما  وغير ذلك ومتاا

 .(2)(..... مثال الماء

 األسس التي يرتكز عليها النظام االقتصادي اإلسالمي
                                                           

 11-11سورة النحل اآليات  (1)

 12,11سورة يس,اآلية (2)

 1سورة النحل اآلية  (3)

 22سورة الحديد اآلية  (4)

 21-29الثروة في ظل اإلسالم  -البهي الخولي (2)

المال في األصل ما )أموال وقال ابن األثيرو الجمع (  121\14لسان العرب ) ....(المال هو ما ملكته من جميع األشياء) (9)

فالمال ( 4/313النهاية في غريب الحديث \ابن األثير ()يملك من الذهب، و الفضة ثم أطلق على كل ما يملك من األعيان

ى قوام الحياة، و أوجب إنفاقه في الوجوه المشروعة، والمال معروف للناس في معناه العام فإذا أطلقت كلمة مال تبادر إل
 . المتداولة بين الناس( النقد)العملةالذهن أن المقصود 

 22السياسة المالية في اإلسالم ص -عبد الكريم الخطيب (1)

 الفقه اإلسالمي_ محمد يوسف موسى (2)
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 اإلسالميمن مصادر التشريع  أحكامهنظام متوازن يستمد النظام االقتصادي في اإلسالم 

 مصلحة  فال يقدم مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة و،الفردفهو حريص على مصلحة 

و يهدر مصلحة الفرد ، من الجماعة كما أنه ال يستقى فلسفته. كما تفعل الرأسماليةالجماعة 

 . .كما تفعل االشتراكية

 .هما على أساسين يرتكز النظام االقتصادي اإلسالميو 

 .و كفاحه، و حقه في جني ثمار عمله، االعتراف بمواهب الفرد .1

و التكافل االجتماعي بين ، و وجوب التضامن، حق المجتمع في كسب الفرد تقرير .2

  تعالى لقوله  مصداقا(4)األخرىهتم بالحياة الدنيا كما يهتم بالحياة واإلسالم ي(3)أبناء أألمة

    

     

     

      

     

 
 

(5)

وهو الدين الذي أنزله هللا تعالى على     

و عالقته ، و العبادة، فيه تنظيم لعالقة اإلنسان بربه من خالل العقيدة- T -رسوله محمد

و ، المعامالتالتشريعات التي تضبط و ب يره من بني اإلنسان من خالل ، بنفسه

و ترك للعقل حرية ، نسان،فاإلسالم شامل لجميع شؤون الحياة عالج مشاكل اإل، وباتالعق

و األساليب، وبسياسة االقتصادية الحكيمة كفل ، واإلبداا في إيجاد الوسائل،التصرف

 (1).للفرد بصفته اإلنسانية جميع حاجاته األساسية المادية

و هي ، (2) ال يمكنه االست ناء عنهاهي لوازمه التي : حاجات اإلنسان األساسية المادية 

و ، فرها للفرداالتي يحتاج إليها اإلنسان بحكم تركيبه الجسمي، وهي لوازم البد من تو

                                                           

م , دار النهضة العربية 1696, ( الدولة و الحكومة ) النظم السياسية  ,ليله  الدكتور محمد كامل (3)
 424ص,لطباعة و النشر بيروت لبنانل

معهدالبحوث ( م 1611) القاهرة , المطبعة العالمية , دراسات في علم االجتماع االقتصادي , هالدكتور حسن شحا ت (4)
 21 -2 ص ص,(دراسات االقتصادية واالجتماعية محاضرات ألقيت علي طلبة قسم البحوث وال) والدراسات العربية

   11, سورة القصص اآلية  (2)

 44ص-االقتصاد السياسيأصول -البيالوي  الدكتور حازم (1)

 .24م, ص1621مطبعة دار التلقي بشارع الساحة بمصر .السياسي دالرفاعي االقتصا حسين علي (2)
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و من هنا جاء الوصف بكلمة أساسية ،  الهالكأو  ألن اإلنسان بدونها قد يتعرض للمرض

و ، و السكن، و اللباس، و الشراب، حياة اإلنسان كالطعام الستمراربمعنى ضرورية 

و العلم بكلمة أساسية البد منه ، واألمن، الصحةو اقتران . و التعليم، و األمن، الصحة

و انتشار المرض الدور األهم في القضاء على طعام ، و اختالل األمن، لجهللألن 

 . و من ثم القضاء عليه في النهاية، و لباسه، و مسكنه، و شرابه، اإلنسان

 المادية هي المولد لحركة المجتمعاتالحاجات : المطلب األول

و ، و الخدمات إلشباا رغباته من الطعام، السلعيحتاج اإلنسان إلى العديد من   

 األخذمع . لشخصي،  و األمن العام لحفظ وجوده، و األمن االصحةاللباس و المأوى، و 

ن ي ير من نوا يحتاج إلى المزيد من التنويع من هذه األشياء فهو يود أ نهأبعين االعتبار 

في تطور  هاالجتماعي، فحاجاتو حاجات أخرى يفرضها التطور ، اللباسو أشكال ، ال ذاء

و تتميز الحاجات اإلنسانية ، اإلنسانالذي يعيش فيه  وذلك تبعا للمكان والزمان. مستمر

ألجل أن يصل الفرد إلى وهي المحرك األساسي للحركة االقتصادية في العالم ف (3)بتنوعها 

ماله الشخصي يتوجب عليه االستعانة بالعالم الخارجي ليستمد عناصر القوة مع بذل الجهد ك

أي لكل ، المقدارمحدودة العدد والحاجات اإلنسانية غير محدودة . للحصول على حاجاته

و من هنا نلمس العالقة ، لتصبح عادات راسخة في المجتمع هحاجه مقدار محدد ال تتجاوز

و االجتماعية فندرك الحكمة الربانية بتقييد متع الحياة الدنيا ، اديةبين الحاجات االقتص

 (1)األحكام الشرعية  بحدود

   الحاجات األساسية المادية:  المطلب الثاني  

، كفل اإلسالم المعيشة الكريمة لكل فرد بصفته اإلنسانية سواء أعجز عن العمل عجزا أصليا

أو لظرف عارض ، ه ال يكفيه لكثرة أعبائه العائليةأو كان دخل، اأو جسمي، عقليا اأو طارئ

و المسكن الواقي من ، و الملبس، ال ذاْء الصحي الالزم، فمن واجب الدولة أن توفر للفرد

                                                           

 44وقواد عامة ص االقتصاد مبادىء-نظام اإلسالم االقتصادي-المبارك  محمد (3)

 324-321هـ ص  1321مجلة األزهر السنة التاسعة  ,وجدي محمد فريد (1)
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و التعليم، و من حق كل فرد ، و العالج الالزم للمرض بتوفير المرافق الطبية، و البرد، الحر

  (2)في الدولة المطالبة بذلك

 سياسة اإلسالم االقتصادية: المطلب الثالث

و تمكينه من إشباا ، األساسية لكل فرد إشباعا كليا مان تحقيق اإلشباا لجميع الحاجاتض 

باعتباره يعيش في مجتمع معين له طراز خاص من العيش  عحاجاته الكمالية بقدر ما يستطي

بد من إشباا جميع و باعتباره إنسانا ال، فهو ينظر إلى كل فرد بعينه ال إلى مجموا األفراد

و من ثم تمكينه من إشباا حاجاته الكمالية بقدر ما ، حاجاته األساسية إشباعا كليا

فهي ، و اإلنسان، و الزمان، تجدد وفق المكانتو ، تنتهي عند حد معينفهي ال   (3)عيستطي

 ،و نوعها، للذي يسكن في المدينة تختلف عن الذي يسكن في القرية أو البادية في عددها

  .و المستوى االقتصادي، كما تختلف من مدينة إلى أخرى وفق الموقع الج رافي

 اقتران الحاجات األساسية المادية مع الحاجة الروحية: المبحث الثاني

رسالة اإلسالم ليست محصورة في الناحية الروحية فحسب بل تهتم بالناحية المادية  

فالمتتبع  ،ن الحاجات الكمالية بقدر استطاعتهو تمكينه م، بتوفير الحاجات األساسية لكل فرد

كماا  ،إلاى الناور توالسنة يجاد الحارص علاى إخاراج النااس مان الظلماا، في الكتاب ءلما جا

و أول مااا يربااي ، اإلنسااان فااي الاادنيا، واآلخاارة ةيحاارص اإلسااالم علااى أن يااوائم بااين مصاالح

بصارف ، عباادة الواحاد القهاارالفرد نفسه على تعاليم اإلسالم يتحرر من عبادة اإلنسان إلاى 

      :تعالى لقولهمصداقا   جميع أنواا العبادة هلل

    
يقول سايد قطاب  (1)

، وهائلاة فاي حيااة الفارد والجماعاة، إن هذا النص ليحتوي على حقيقاة ضاخمه):التعليقفي 

و ، و هنالاك، و الجان، هنالك غاية من وجاود اإلناس ه الحقيقة أنّ وأول جانب من جوانب هذ

و ماان ثاام ، علااى األرض ةظيفااة مرتبطااة بناااموس الوجااود هااي العبوديااة هلل لتحقيااق الخالفاا

و ، اسااتقرار معنااى العبوديااة فااي الاانفس: األول ،حقيقااة العبااادة تتمثاال فااي أماارين إنّ : يقااول

                                                           

االسالم فريضة وضرورة  14/9/1614هـ  24/2/1364ة الدوحة القرضاوي مؤسسة الرسال يوسف (2)
 11-96ص

 41:46النظام االقتصادي في اإلسالم  ص, دون ناشر,م 1623 –ه  1313, النبهاني تقي الدين (3)

 56ةية ، سورة الذاريات (1)
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لاذا فارض  (2)(في الحياة إلاى هللا تعاالى ةل حركالتوجه الكامل في حركة الجوارح وك: الثاني

و تصاله بااهلل حتاى ، هللا على المسلم عبادات يؤديها ما بين فترة و أخرى حتاى تهاذب نفساه

اا يعاااود العماال بكاالّ  و فااي المقاباال يحااض علااى السااعي لتحصاايل لقمااة العاايش  (3)ونشاااط  دّ ج 

يد أحدكم فسايلة فاان اساتطاا  إن قامت القيامة وفي) - T -لضمان الحاجات األساسية لقوله

 ىفعلى هذا تبقى المادة هدفا لتحقيق غاية أال وه (4)(الساعة حتى ي رسها فلي رسها مأال تقو

نعام الماال الصاالح للعباد ) - T -رضا هللا سبحانه وتعالى عندها ينطبق عليه قول   الرسول 

الماادة  نإالوضاعية فانظم كست القاعادة كماا هاو الحاال فاي الانظم فاي الاع   إذاأما  (5)(الصالح

تعس عباد الادينار تعاس عباد ) - T -ينطبق عليها قول الرسول هدف اإلنسان األول فتصبح 

  (6)(و إن لم يعط سخط تعس وانتكس، الدرهم و عبد الخميصة إن أعطي رضي

لذلك عندما تستقر هذه األفكار : )يقول البهي الخولي حول هذا الموضوا ما نصه 

و ، وجمعها وسيلة لتحقيق مرضاة هللا فهنا يتحقق التعاون، ن الثروةعند المسلمين تكو

، وي دو الشركاء إخوة تتناصح قلوبهم بالود، و تذوب في الضمير فواصل األنانية، االنسجام

 (1) (و أيديهم بالتكافل على األمر كله يحب كل منهم ألخيه ما يحبه لنفسه

إلى اإلنسان من زاوية واحدة ضيقة هذا بينما تحرص األنظمة الوضعية على النظر 

، و تربي فيه األنانية، و فرجه، كأنما تنظر إلى حيوان أعجم، تسن القوانين التي تشبع بطنه

و أّن ال اية من وجود اإلنسان هو ، و أنها كل شيء في الحياة، و حب المادة، و الجشع

الفرد من رياض  تعليمعلى واتخذت في سبيل ذلك كل الوسائل المتاحة فعملت  ،البحث عنها

و ، و المهارة في التفكير، األطفال إلى أعلى شهادة يتحصل عليها حتى توجد عنده العلم

و ، والمرض، الدقة في البحث ال لينتشل البشرية المعذبة في أرجاء المعمورة بسبب الجهل

التي  المدمرة لوابتكار الوسائ، إنما ليعمل على الخططو، والكوارث التي تهددها، الفقر

الشعوب الضعيفة والسيطرة  وثروات خيرات نهب استمرارتضمن لهذه الدول المتسلطة 

وغيرها من دول الشرك ،على مواردها االقتصادية  كما هو واقٌع اآلن من أمريكيا

                                                           

(2) 
.
 595ص 7ج ، في ظالل القران، قطب . سيد 

 22ص، بين المادة واإلسالم اإلنسان، ،  قطب.دمحم (3)

 9رقم  1الصحيحة جسلسلة األحاديث -رواه أبو داود والبخاري، األلبانى (4)

 جزء من حديث طويل عن عمر بن العاص رضي هللا عنه،252ص 4ج، مسند اإلمام أحمد، أحمد بن حنبل. (2)

  7رواه البخاري في باب الجهاد رقم ، البخاري (9)

 232ص، في ظل اإلسالم، البهي الخولي  (1)
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والكفر،وامتصاص الخيرات قد يكون بطريق االحتالل المباشر كما حصل في أف انستان 

أو بطريق االحتالل غير المباشر بوساطة األنظمة ، لثوالعراق وبعض دول العالم الثا

  .   الحاكمة

 الفرد الذي يشمله الضمان: المبحث الثالث

 الحرص على ضمان الحاجات األساسية المادية لكلّ فرد  بصفته اإلنسانية: المطلب األول
على احترام  - T -وسنة رسوله ، يحرص اإلسالم بتوجيهاته المستمدة من كتاب هللا

و ، و المرض، و العمل على محاربة الفقر، رامة كل فرد بتوفير الحاجات األساسية لهك

 .والحث على طلب العلم، توفير األمن

من الجهد إلقامة الدولة التي استطاا من خاللها أن يمارس التطبيق  - T -بذل  اكم 

، ناحية االقتصاديةال اومنه، و العدالة في كل شيء، العملي لكتاب هللا تعالى بحدود الشريعة

، مّما نتج عنه الراحة، هذه المبادئ تطبيقا عمليا ابتداء من نفسه - T -و قد طبق الرسول 

قد سار الخلفاء الراشدون من بعده يستلهمون خطاه الدولة، و دفرد من أفرا لّ والهدوء لك

 .الميةواتسعت الفتوحات اإلس، المحبةث نتج عن هذه السياسة التعاون ولحماية الفرد حي

 المقصود بالفرد الذي يشمله الضمان: المطلب الثاني

و لوناه بصافته ، أياا  كاان ديناه هضمان الحاجات األساسية المادية لكلّ فارد أمار الباّد منا

    : اإلنسانية لما جاء في كتاب هللا تعاالى بقولاه

   

     

   

     (1) 

فما دام الحق تبارك و تعالى طلب من المسلم إجارة المشرك فمن تمام ذلك أن تضمن له 

ا التصااارف مااان ولربماااا رأى بهاااذ، دونها يماااوت اإلنساااانباااالتاااي ، الحاجاااات األساساااية

  .واللين فيكون سببا في إسالمه، المسلمين العطف

 

 

 

                                                           

 9, سورة التوبة آيه (1)
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 الباب األول

  الثالثالفصل 

 أقسام الحاجات األساسية المادية لكل فرد 

 المبحث األول

 الحاجات األساسية المادية لكل فرد

 المبحث الثاني 

 الحاجات أألساسية لعموم األمة 

 المبحث الثالث 

 ت األساسية في النظم الوضعالحاجا
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 الباب األول

  الثالث الفصل 

 الحاجات األساسية المادية لكل فرد: المبحث األول

و ال يمكن ألّي كائن حّي أن ، و هي التي لو فقدت فإّن الفرد يتعرض إلى الهالك  

و ، حةوالص، و الماء، و المأوى، و اللباس، الطعام، و ذلك يشمل، يعيش بدون حيازتها

 .واألمن العام، األمن الشخصي

أن المشكلة االقتصادية من أهم أسبابها عدم توافر الحاجات األساسية : الحقيقة 

وتعالج المشكلة االقتصادية ، و بمجرد توافرها لكل فرد بعينه تتحقق العدالة نسبيا، المادية

و ، هذه الحاجات و السنة صريحة في وجوب توفير، و األدلة من الكتاب، في كل المجتمع

 . ضمانها لكل فرد من أفراد الدولة

  تحديد القدر الكافي من الحاجات األساسية المادية: المطلب األول

و السكن و ، و اللباس، والشراب، الطعام، بمعنى إشباا المتطلبات الضرورية من

و ، مرو مقدار ذلك متروك وفق الزمان و المكان لولي األ، و التعليم، و األمن، الصحة

أدرك ذلك فقرر الحد ( رضي هللا عنه)و لعل عمر بن الخطاب ، إصدار القوانين الخاصة بذلك

 .األدنى ألول مره في تاريخ البشرية

أراد أن يعرف بالتجربة ( رضي هللا عنه) أّن عمر : ذكر أبو عبيده في كتابه األموال 

و عشاهم ثم نظر ذلك فوجده ، ما يكفى الرجل طعاما في الشهر فجاء بثالثين رجال ف داهم
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ومملوكا ، أو امرأة، فقرر لكل فرد رجال كان، يكفي الرجل جريبين كل شهر: جربين فقال

  (1)خل و قسطي ، و أضاف إليهما لكل فرد قسطي زيت، جريبين من الحنطة كل شهر

 

 

 

 الدليل على الحاجات األساسية المادية للفرد:  المطلب الثاني

 : عز وجلالدليل من كتاب هللا(1)

    :لقنلذذإ تمذذالل: لذذي شذذ   ال مذذا  

     
(1)

 : وقنلذذذإ تمذذذالل 

    

    
 (2)

 

 و  عذذإ وذذرولة فبذذد  فوذذا, و قنلذذإ تمذذالل, أذذاة اسع ذذا و  همأتذذإ لذذي  , لوفذذا ركذذر ال مذذا 

    

     

     

 
(3)

 

  :و   ذذذذذذذذا رلأذذذذذذذذ  الشذذذذذذذذراب لقنلذذذذذذذذإ تمذذذذذذذذالل  

     

    (4)  و قنلذذذذذذذذذذذذإ تمذذذذذذذذذذذذالل   

     

    

   
 

 
 (5) 

و هفذذذذا 

 .و  ث ى ل التزور  فوما, و الشراب, كر  همأة ال ما ر

                                                           

(1) 
.
 

241ألموال ,  ص أبو عبيده , ا
 

 4سورة قريش، ةية . (1)

،األنبياء ةية  سورة (2)
 2

 
 172 ،سورة البقرة ةية (3)

 35،سورة األنبياء ةية (4)
 31 ،سورة األعراف ةية (2)



19 

    :   ا رلأ  ال باس لقنلإ تمالل  

    

   

     

    
 


 (6)

      و قنلإ تمالل 

     

     

    

     

     

    

    

    

 
 (7)

و  عإ شيء  ,لدلت اآليات الكريمة ى ل  همأة ال باس 

 .ورول  لي  أاة 

      ا رلأ  الم كر لقنلإ تمالل 

      

   

   

    

   

      

      

     

    

    

    

 
(1)

جم كع  قارلير ى ل   لاهلل هبحاعإ وتمالل هن الي  

لعشاء البأنت تتخيو   فوا   اكر , وجم  لكع األشجال التي خ قوا ظالف  تقأكع شر الحر , 

                                                           

 26  ،سورة األعراف ةية (9)

 32-31 ،سورة األعراف ةية (1)

 08-08هنلة الفح  آبإ  (1)
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لكع ثأابا   ر الصنف والق ر تصنعكع  ر  رالة و ر الجبال كونلا ت كفن  لأوا وجم  

الشمس
(2)

وال فة تنكد و جنب النلاء بوي  الضرولات و ىفد ,, كما جاءت األرلة  ر الكتاب

    :قوله تعالىىروإ ل مناوع التي تجب لأوا الف قة  فوا 

    

  (3)وقوله تعالى:   

    

   
  (4) وقوله تعالى: 

     

    


 

 .ضرورتهفهنا ذكر أهمية السكن و  (5) 

مان أصابح مانكم ةمناا فاي ساربه : )-علياه الساالم-قاال:لدليل من السنة النبوية المطهارةا(2)

وعان عثماان بان  ( 6 ) (معافى في جسده عنده قاوت يوماه فكأنماا زويات لاه الادنيا بحاذافيرها

ليس البن ةدم حق في ساوى هاذه الخصاال :)T_ قال رسول هللا: قال" رضي هللا عنه"عفان

 (7)(والماء،وجلف الخبز،وب يواري عورتهوث،بيت يسكنه

 

 

 الحاجات األساسية لعموم األمة:  المبحث الثاني

و نشر الطمأنينة في أرجاء الدولة ،و كذلك توفير الطب و ، تشتمل توفير األمن 

العالج وإزالة ما يسبب لعموم األمة األوبئة و األمراض، و توفير التعليم بكافة مراحله حتى 

يحل العلم في كافة أرجاء الدولة ذلك أنه بتوفير هذه الحاجات و جعلها في يزول الجهل و 

و ، متناول الجميع تنعكس الفوائد على كل فرد بعينه، فعندما يسود األمن ينقطع دابر الجرائم

ي ْقضى على المرض و يزول الجهل، هنا يتسابق أفراد األمة في البحث عن الرزق و السعي 

                                                           

  8801هفة ( 88) حمد األ مد    بن الفنل , المفتخب لي ت  أر القرآ  الكريع طبمة . ر (2)

 322, هنلة البقرة آية  (3)

 1,هنلة الف اء آية  (4)

 6هنلة ال الق آية (2)

 1,ص4التر ي  باب الزهد ,ج (9)

 63ص\8,واعظر ا مد لي الم فد,ج43,32المصدل ال ابق , لقع, (1)
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و يتمكنوا بقدر استطاعتهم من توفير ، نفسهم الحاجات األساسيةفي األرض حتى يوفروا أل

و المرض ، و إال فكيف يسعون إلى تحقيق هذه األشياء إذا كان الخوف سائدا، الكماليات

 و دمائهم؟، يفتك بهم، و الجهل يسري في عروقهم

ة صريحة من هنا جاءت أهمية توفير تلك الحاجات لعموم الرعية و األدلة من الكتاب و السن

  .بهذا الشأن

 توفير األمن:  المطلب األول

ال يمكن إقرار السالم في جماعة ال يتاوفر فيهاا األمان : ضمانات األمن والسالمة(1)  

العام و ال السالمة لجميع األفراد و الشريعة اإلسالمية تاوفر للفارد ضامانات أمناه و ساالمته 

للمجتماع و الفارد، فاالفرد و الجماعاة فاي في حياته و هذا األمن و هذه السالمة هما ضمانة 

و هاذه الصاورة مان طبيعاة اإلساالم ال مان قاوانين اإلنساان، فاالفرد ال يشارا ، اإلسالم ثاروة

إنمااا يخضااع الفاارد و تخضااع الجماعااة لااذلك القااانون . للجماعااة و الجماعااة ال تشاارا للفاارد

د الشخصاي هاو أمان اإللهي الذي يرعاهم جميعا، حاين تتقارر هاذه الحقيقاة يصابح أمان الفار

و إن كال ، الجماعة الكلي و أمن الجماعة هو أمان الفارد الشخصاي باال تعاارض و ال انقساام

فرد سوي ذو مصلحة مباشرة في توفير األمن العام للجماعة فهذا األمان ال يكبتاه و ال يقاوم 

د و إن الجماعة لتؤدي دورها كامال حين تضم جوانحهاا علاى أفارا، على حسابه و ال يحاربه

كاال ماانهم ةماان فااال مصاالحة فااي كبااتهم أو ظلمهاام، و هناااك عقوبااات تحاال بالمفساادين بساابب 

و خروجهم عن أمر هللا المؤدي إلى الخير العام، و أولى هاذه الضامانات ضامانة ماا ، فسقهم

قال ( و الدين، و المال، و العرض، و النسل، الحياة)و هي حفظ ، يسمى بالضرورات الخمس

    تعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالى
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      (1)  

و أهادافها يجاد حرصاها علاى  إن المتتبع للشريعة اإلسالميةاألدلة على ما سبق (2)

تااوفير الحياااة الكريمااة التااي تضاامن لكاال فاارد السااعادتين الدنيويااة و األخرويااة، لااذلك أكاادت 

و قتل الانفس ب يار ، لذلك حرم اإلسالم قتل النفس (2)الشريعة على حفظ الضرورات الخمس 

    حق يعدل قتل الناس جميعاا ألناه اعتاداء علاى حاق الحيااة فاي ذاتاه لقولاه تعاالى

     

    

     

     

   

   

 
 

 
(3)

    :حرم الحق تبارك وتعالى الزنى لقوله تعالىكما  

    

      
 (4)

و   

   : إن كان الزاني غير محصن الجلد لقوله تعالى ىجعل عقوبة الزن

    

 
 
 

و يرى بعاض العلمااء النفاي كماا ثبات ذلاك عان  (5) 

و الثيب بالثياب جلاد ، ونفي سنه، خذوا عني البكر بالبكر جلد مائة: )في قوله - T -الرسول

الم على المسالم أن يرتاد عان و عدم تفككها حرم اإلس، و لزيادة حفظ األمة (6) (مائة والرجم

والمقصاود باالردة . و حتاى ال تنفصام عارى اإلساالم، دينه لئال يزعزا ثقة الناس بهذا الدين

هنا هو رجوا البالغ العاقل عن اإلسالم إلى الكفر باختياره دون إكراه من أحد سواء في ذلك 

                                                           

 34-33سورة المائدة ةية  (1)

 3طبعة الدمشقي ، 243ص  – 1الشاطبي، الموافقات، ج  (2)

 32سورة المائدة,  آية  (3)

 32ية آ, سورة اإلسراء (4)

  2آية , سورة النور (2)

ج ، صحيح مسلم بشرح النووي( ه261)الحجاج القشيري النيسابوري نأبو الحجاج مسلم ب، مسلم (9)
 122ص  11
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و قاد أوجاب  (1) مكلفاينو الصابي ألنهماا غيار ، فال عبرة بارتداد المجنون، و اإلناث، الذكور

و حرم اإلسالم االعتداء  (2)( من غير دينه فاقتلوه: )- T -لقوله . اإلسالم قتله بعد استتابته

و ، كال المسالم علاى المسالم حارام دماه):- T -كانت فقاالو العرض بأي طريقة ، على المال

  : لقولااه تعااالى. و أوجااب حااد الساارقة (3) (و عرضااه، مالااه

  

     

     
 
 

 (4)   

   :و أوجاااااب حاااااد القاااااذف لقولاااااه تعاااااالى، كماااااا

    

   

     

    

 
 

 
 (5)

و كون الشريعة أوجبت هذه العقوبات ألجل ضمان  

د في كل لحظه للجهاد فاي سابيل و االستعدا، األمن الداخلي حتى تتفرغ الدولة لحماية الث ور

و تااوفير الحاجااات األساسااية الماديااة لكاال فاارد،و ، و نشاار الاادعوة فااي أرجاااء المعمااورة، هللا

  :لقولاااه تعاااالى .و غزواتاااه و ةياااات الجهااااد دليااال ذلاااك، Tسااايرة الرساااول 

     

      

     

    

   
 

 (6) 

 ضرورة توفير العلم:  المطلب الثاني

 علاى صَ رَ يجد أن اإلساالم َحا Tمن يستعرض نصوص كتاب هللا و سنة رسول هللا   

لماا للجهال  ،مكافحة الجهل كما حرص في الوقت نفسه علاى تاوفير وساائل العلام و المعرفاة

فقاد عاده اإلساالم العادو األهام فاي ، علاى الفارد و الجماعاة فاي الدولاة مخاطرو ، من مفاسد
                                                           

 455ص  1ج، فقه السنة، سيد، سابق  . (1)

 .صحيح البخاري( ه256)عبد هللا محمد بن إسماعيل وأب، البخاري (2)

 112ص  16ج ، صحيح مسلم بشرح النووي ، مسلم . (3)

 32لمائدة ، ةية سور ا (4)

 4هنلة الفنل, آية  (2)

 386, آية, هنلة البقرة  (9)
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العلمااء منهاا  تثنايو، على العلام تحضو وردت ةيات قرةنية و أحاديث كثيرة ، حياة اإلنسان

      :قولااااااااااااااااااااااه تعااااااااااااااااااااااالى

    

   

 
 
  

(1)
    :وقولاااه جااال جاللاااه أيضاااا   

    

    

     
 (2)

و  

بااالعلم إذا لاام تقاام الدولااة  بواجبهااا بفااتح الماادارس و المعاهااد و  لكاان كيااف ستحَصاان  األمااة  

الجامعات و تشجيع العلم و تسهيل أسبابه و جعله في متناول الناس جميعا و ال شاّك فاي أّن 

كلكم راا و كلكم مسئول : )-صلى هللا عليه و سلم  -الدولة ملزمة بذلك لظاهر قول الرسول 

 وطلب العلم نوعان من حيث الحكم   (3)(.عن رعيته

وأوجاب علاى الدولاة تهيئتاه ، يجب على أفراد األمة اإلسالمية أن يتعلموه: فرض عين( 1) 

لهاام ألنااه ماان الضاارورات األساسااية لوجااودهم و حياااتهم كأركااان الاادين و أصااوله و تعريااف 

  .ن بقواعده العامةالمسلمي

لباقين لحصول المقصود و لكن إن اإذا قام به بعض األفراد سقط عن :فرض كفاية(2) 

اجتمع الناس على تركه كانوا مشتركين في اإلثم و ذلك كعلم الصناعة بنوعيها الخفيفة و 

و كل علم تحتاجه األمة، لتتميز عن ، واالقتصاد، والسياسة، ةو الطب، واإلدار، الثقيلة

-و هو ما يسمى في الوقت الحاضر، و تقوى على أعدائها، غيرها من األمم و ترتفع

نجد أن ال ني يحتاج إلى جهود الفقير و الفقير يحتاج إلى مال ال ني فيضطر  (4)-التخصص

الفقير أن يعمل و من هنا يتحرك اقتصاد الدولة و كذلك المهندس يحتاج إلى خدمات الطبيب 

  .اج إلى الطحان و العكسو العكس و النساج يحت

 
 
 

                                                           

    8,هنلة الز ر آية  (1)

 11،سورة المجادلة ةية .  (2)

 213ص  12ج،مسلم بشرح النووي  (3)

   262ص  – 35المبسوط ،ج( ه495)السرخسي  أبو بكر بن احمد بن محمد (4)
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 ضرورة توفر الطب :  المطلب الثالث
 :   اإلسااااااالم دياااااان القااااااوة لقولااااااه تعااااااالى   

     

   

و ، أو جسدي أن يفكرَ ، أ صيب  بمرض نفسيّ   من   إذن هل يستطيع (1) 

و كياف يساتطيع أن ، و يقطاَع دابار الفسااد فاي األرض، و يحااربَ ، حمال الساالح يقوَى على

أو عادم تاوفر الخادمات ، و قد أنهكه المرض بسابب الفقار، يحرك دوالب االقتصاد في الدولة

 .الصحية

و تحريك دوالب االقتصاد واجبا على الدولة، فإّن إشاعة ، إذا كانت محاربة األعداء 

ألّن ماال يتم  الواجب إال به ، تى ألوانه يعتبر واجبا تلزم به الدولةو طرد الفقر بش، الصحة

و هذا ال يكون إال بعد رفع مستوى المعيشة بتنظيم األوضاا االقتصادية بحيث ، فهو و اجب

تكون الحاجات األساسية المادية في متناول يد كل فرد من أفراد الدولة، وال مكان للمرض 

حريص على أن يضمن لكل فرد من أفراد الدولة الصحة  و الدين الحنيف، في الدولة

وبالنسبة  .و السالمة النفسية، أما العالج النفسي فقد حسمه اإلسالم بقوة العقيدة، الجسمية

للمرض الجسدي فقد عد اإلسالم الصحة أفضل مّنة امتن هللا بها على اإلنسان بعد نعمة 

ون بالتمني بل باتخاذ األسباب الموصلة إلى اإلسالم و ال شك في أّن التماس العافية ال يك

تزويدها بكلّ ما تحتاج إليه من  و، و إشاعة الصحة العامة ببناء المشافي. استئصال المرض

األوضاا االقتصادية  و تنظيم، المعيشة و هذا ال يتم إال بعد رفع مستوى، معدات و أطباء

، والتي من أهمها ال ذاء المتوازن ،هالحاجات األساسية المادية لحيات، بحيث يتوفر لكل فرد

العالج والدواء  أماكنالشفاء من  أسبابوتوفير ،المناسب  نوالمسك، و الكساء المناسب

عباد هللا تداووا فإن هللا لم يضع ):و حث عليه فقال، بالتداوي –T–و لقد أمر ،  واألطباء

: ا هو يا رسول هللا قالو م: دواء إال داء واحدا قالوا: أو قال، داء إال وضع له شفاء

و على ذلك  (3)(ال ضرر وال ضرار) -: T -قال. و إزالة الضرر ضرورة واجبة (2)(الهرم

                                                           

 65، سورة األنفال ةية  (1)

ذي ، في كتاب الطب، وقال انه حديث حسن صحيح أخرجه الترم، سورة نبن عيسى ب دالترمذي محم (2)
 35ص  3ج 
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و بعد ذلك يحق للفرد أن ، و متطلباتها، أصبح واجبأ  على الدولة تهيئة أسباب الصحة العامة

إحتجم و )- T -كما يجوز للطبيب أن يأخذ أجرة، لما ثبت أّن رسول هللا ، يتخذ طبيبا خاصا

فيتبين لنا جليا أن الدولة ملزمة بتوفير الحاجات  (1)(أعطى من حجمه صاعا أو صاعين

و الفقير ، ويشترك في االستفادة منها ال ني، و أمن، من طب و تعليم، األساسية للعموم

أو يعلم أبناءه عند معلم خاص بأجر ،لضرورتها إال أّن الشرا ال يمانع من يريد أن يتعلم

أو يتخذ طبيبا أو حارسا له أولبستانه أولمنزله أولمتجره أو لمصنعه لزيادة األمن ،وممعل

    :لقوله تعالى ةولجواز اإلجار

     
(2)  

 الحاجات األساسية في النظم الوضعية: المبحث الثالث

 ت األساسية في النظام الرأسماليالحاجا:  المطلب األول 
األصل زيادة الدخل األهلي و لما ظهر الفساد و الظلم من جراء تطبيق هذا النظام  

وضعت الدولة بعض األحكام للعمال و الموظفين و الفقراء و المحرومين؛ لتخفيف بعض 

 .الظلم الواقع عليهم

فنجد مثال  (3).طارئةٌ  و ال أمرا جوهريا، إّنما هي أحكام، فالضمانة ليست أساسا

و ، مستخدمي الحكومة و المؤسسات العامة: التأمينات االجتماعية تهتم بصنفين من الناس

تهتم  نالفقراء المحرومين بسبب عجز أو مرض  أو كبر سن، هذان الصنفان فقط هما اللذا

ارج العمل أو خ، و الذي يعطيهم هذه التأمينات فيما لو أصيبوا على رأس العمل، بهما الدولة

و المحرومين فان االهتمام بهم ليس إعطائهم ، أما بالنسبة للفقراء. هو الذي يستخدمهم

و ، و التعليم لهم، و إنما غالبا ما يكون بتأمين الخدمات الصحية، المال الذي يسد حاجاتهم

و ذوي ، و العجزة، و األمهات الفقيرات، تبذل الدولة إلى جانب ذلك العناية باألطفال

 .حتياجات الخاصةاال

 

 
                                                                                                                                                                   

وهو حديث صحيح  212ص 1مسند اإلمام احمد ابن حنبل ، ج ( ه241)الشيباني  بن حنبل داحم (3)
 (255سلسلة األحاديث الصحيحة األلبانى رقم ) روي عن غير واحد من الصحابة مرفوعا 

   12صحيح البخاري باب أال جاره ج  ،البخاري . (1)

 26، القصص ةيه سورة (2)

 155عبد الرحمن المالكي ، السياسة االقتصادية المثلى ، ص  (3)
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 الحاجات األساسية في النظام االشتراكي: المطلب الثاني

و ، أما االشتراكية فإنها تعنى بضمانات الحاجات األساسية عناية نسبية خاصة بها 

بما  ةالملكية الفرديو حصر ، إنما تعنى بالمساواة في الملكية بمعنى ملكية كلّ ما ينتج

و قد أدى ذلك إلى انخفاض مستوى ، العامل بشكل خاص و توجيه عنايتها إلى، يستهلك

مما جعل الكثير من . المعيشة عند كلّ الشعب في جميع البلدان التي تطبق عليها االشتراكية

 .األفراد ال يشبع حاجاته إشباعا  كليا بل إشباعا  جزئيا

لة هي الدكتاتورية السياسية تابع ضروري للدكتاتورية االقتصادية فحين تكون الدو 

وهي ، و هي التي توجه است الل هذه األدوات كما تريد، المالك الوحيد لوسائل اإلنتاج

والهدف زيادة اإلنتاج، وهذه بعض األسباب ، المستأجر للعمل اإلنساني على مختلف مراتبه

التي أدت إلى انهيارها في بداية تسعينات القرن الماضي، مع حرصها على تأمين الحاجات 

 (1).لفرداألساسية ل

 مقارنه بين النظام اإلسالمي و النظم الوضعية: المطلب الثالث

و ال تعالج ، اإلسالم لم يجعل ضمانة الحاجات األساسية ترقيعا للنظام االقتصادي 

و اشتراكية الدولة مثال ، و ال تخص بها فئات معينه كما فعلت الرأسمالية، ث رات معينه فيه

و ، و إباحة العمل وأحكام النفقة، فأحكام إباحة الملكية، ظامإنما جعلها أحكاما من اصل الن

و هي تعالج كل الحاالت ال ث رات ( كلها أحكام شرعيه متساوية)أحكام رعاية الشؤون 

فهناك إذن بون شاسع بين نظام . و ليست لفئات خاصة، و هي لجميع الرعية، معينه

و أدواته ، ل المساواة في ملكية اإلنتاجفإن اإلسالم لم يجع، اإلسالم االقتصادي وتلك النظم

هو أساس ضمانة العيش للناس كما فعلت االشتراكية ألن هذا يؤدي إلى انخفاض مستوى 

و ، و لكن اإلسالم أباح الملكية بأنواعها سواء  أكانت فردية أو جماعية، المعيشة عند الفرد

و جعل ، حة من العيش الكاملو ضمن العيش الكريم لمن لم يتمكنوا بهذه اإلبا، أباح العمل

هي ضمان ، السياسة االقتصادية في اإلسالم.الضمان مقطوعا به لكل فرد بصفته اإلنسانية

و تمكين كل منهم من إشباا ، إشباا الحاجات األساسية لجميع أفراد الرعية إشباعا كليا

                                                           

 113-111ص  -اإلسالم والمذاهب االقتصادية المعاصرة -يوسف- -كمال (1)
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قتصادية إلى و عندما خرجت نظريات اإلسالم اال (1)حاجاته الكمالية على أكبر قدر مستطاا

و بعد ، و من أتى بعده من الخلفاء الصالحين - T -حيز التطبيق العملي على عهد الرسول 

 . و حب ألذات، و التجرد من األنانية، و قوة العزيمة، صدق النية

 أمثلة على نظرة اإلسالم للحاجات األساسية وكيفية إشباعها

اجاات األساساية المادياة مان نجد أنه لام يكتاف بضامان الح- T -عهد الرسول: أوال 

و ، و تعلايم لكال فارد بال تعاداه إلاى مسااعدة المتازوجين، و طب، و مسكن، و مشرب، مأكل

صالى هللا علياه و  -جااء رجال إلاى النباي:)و دليل ذلك ما جاء في الحاديث، زيادة العطاء لهم

هل نظارت  -صلى هللا عليه و سلم -إني تزوجت امرأة من األنصار فقال له النبي: فقال -سلم

على كم تزوجتها ؟  قال علاى : قد نظرت إليها فقال: إليها فإّن في عيون األنصار شيئا ؟ قال

على أربع أواق؟كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ماا عنادنا  – T -أربع أواق فقال

أمااا عاان زيااادة العطاااء بالنساابة  (2) (و لكاان عسااى أن نبعثااك فااي بعااث تصاايب منااه،مااا نعطيااك

و ، أعطاى اآلهال أي المتازوج حظاين، إذا أتاه فايء قسامه فاي يوماه - T -وجين فكانللمتز

  (3)حظا واحدا  بأعطى األعز

                                                           

 155ص، السياسة االقتصادية المثلي ، عبد الرحمن المالكي (1)

 75حديث رقم ، رواه مسلم في باب النكاح ،مسلم (2)

   25ص 6ج ،وانظر  احمد في مسنده ،  14اب اإلمارة ، حديث رقم رواه أبو داود ، ب، أبو داود.  (3)
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يقاول . أما عن عطاء األوالد الص ار–رضي هللا عنه  -عهد عمر بن الخطاب : ثانيا  

يفرض لكال مولاود عطااء يازاد  -رضي هللا عنه  -كان عمر بن الخطاب :)أبو عبيده ما نصه

و قاد جارى علاى سانته مان بعاده ، و كلماا نماا الولاد زاد العطااء( مائة درهام)عطاء أبيه إلى

و قد أدركت األقاليم في  (4)و الخلفاء الصالحون من بعدهم –رضي هللا عنهما  -وعلي،عثمان

و السعادة بين أفراد المجتمع اإلساالمي فهاذا معااذ بان جبال يحادثنا عماا ، عهده سعة العيش

و القضااء علاى الفقار فلام يجاد معااذ بااليمن بعاد ، و إنصاافه فاي العطااء، ربلغ إليه عدل عم

سنوات قليلة من حكم اإلسالم لها من يأخذ الزكاة منه مّما اضاطره رضاي هللا عناه أن يبعاث 

بعاد حاوار ( المدينة المنورة)في عاصمة الخالفة -رضي هللا عنه  -بها إلى عمر بن الخطاب 

 (1) (المؤمنينو بين أمير ، و مراجعة بينه

تمكان خاالل خالفتاه أن يباين للعاالم -رضاي هللا عناه-عهد عمر بن عبد العزياز: ثالثا   

و الفعالياات التاي هيأهاا ، و الماوازين لكال الموجاودات، كيف يتمكن المسؤول أن يضع القيم

هللا تعااالى لسنسااان كااي يسااعَد، فااأول مااا باادأ بااه تطبيااق العدالااة التااي دعااا إليهااا الكتاااب و 

ثاام ينطلااق إلااى  هو ذوو، و يتبعااه أقاربااه، فيقااوم باارد جميااع ممتلكاتااه إلااى بياات المااال)ساانةال

فتحققات مان خاالل خالفتاه   (2)(و المسااواة فاي كال شايء،وعلايهم العدالاة،المجتمع يقيم لهم

الوجيزة العدالة مما يدل على أن اإلسالم هو دين العدل والرحمة المهاداة إلاى العاالمين علاى 

 . أنزلأن يطبق كما 

 نتيجة التطبيق العملي لسسالم في عهد عمر بن عبد العزيز

له لم يبق فقير : أرسل والي الصدقات بأفريقيا إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز يقول

فأرسل إليه عمر بان عباد العزياز ياأمره باأن ،و بيت مال الصدقات ممتلئ، محتاج في أفريقيا

يبق مادين يساتحّق الساداد لام يسادد ديناه، ثام أرسال يرد الديون إلى أصحابها فردت حّتى لم 

إلااى الخليفااة أّنااه مااا ياازال فااي بياات المااال الكثياار ماان الصاادقات فااأمره أن يشااتري العبيااد و 

يعتقهم،روى البيهقي فاي الادالئل عان عمار بان أسايد بان عباد الارحمن بان زياد بان الخطااب 

حتاى جعال الرجال يأتيناا بالماال  ولي عمر بن عبد العزيز ثالثين شهرا ال و هللا ما ماات:)قال

اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء فما يبرح حتى يرجع بماله يتذكر من يضعه :العظيم فيقول

                                                           

   322 – 323ص , األ نال ,  بن ىبأد   . (4)

 821ص , الح  اسهال ي لريضة وورولة، القرضاويينهف  (1)

 883ص , ,  ال ح افعقالب اسهال ي لي ىود ىمر بر ىبد المزيزخليل ىمار الدير (2)
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  (3)(فيه فال يجده قد أغنى عمر الناس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب األول

 الرابعالفصل 

 الوسائل الكفيلة لضمان الحاجات األساسية المادية

 لكل فرد  

 المبحث األول 
 ائل التي يقوم بها األفرادالوس

 المبحث الثاني
 وجوب اإلنفاق على األقارب

 المبحث الثالث
 وجوب التكافل بين آحاد المسلمين 

 المبحث الرابع 

                                                           

 332ص  3 جالقرطبي, الجا ع أل كا  القرآ ,  . (3)
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 الوسائل التي تقوم بها الدولة
 المبحث الخامس

 للدولة حق فرض الضرائب 
 المبحث السادس

 التزام الدولة بحفظ التوازن االقتصادي

 
 

 الباب األول
 الرابعالفصل  

  الوسائل التي يقوم بها األفراد: المبحث األول

 وجوب العمل على القادرين: المطلب األول

 حاجة اإلنسان إلى العمل: الفرع األول
أو يساتطيع االمتنااا عان ، و بارودة الشاتاء، من ذا الاذي يتحمال حارارة الشامس 

تركيااب جساامه الااذي هااو أو الشااراب؟ ال يوجااد إنسااان يسااتطيع تحماال ذلااك بساابب ، األكاال

هذا كله لحكمة اقتضاها هللا . و الملبس، و المسكن، و الشراب، بأمس الحاجة إلى الطعام

و إنزالاه  -بعد عصايان ةدم رباه –تعالى حتى يتم االمتحان الكامل لبني ةدم في هذه الدنيا 

قاول عباد و يسعى فيها، فاإلنسان بفطرته يحتاج إلاى العمال ي، من الجنة إلى الدنيا ليكدح

  فااااي قولااااه تعااااالى  التاليااااة اآليااااات السااااميع المصااااري عناااادما تطاااارق إلااااى شاااارح
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    (1)
و ضامان ،بعد أن أكرم هللا تعالى ةدم بإدخاله الجناة): 

حااذره ماان عاادوه إبلاايس حتااى ال يخرجااه ماان الجنااة ، الحاجااات األساسااية لااه داخاال الجنااة

وعاان ،دفاااا عاان الاانفس ومسااؤولياتها ماان،فيشااقى فااي األرض بالعماال فااي ساابيل الحياااة

و غير ذلك من المسؤوليات التي أعفي منها بإقامته فاي ،وإعالة األوالد وتربيتهم،األسرة

الجنة، لكّن ةدم عصى رّبه فأكل من الشجرة المنهي عنها بعد وسوسة الشيطان له فوجد 

   :نفسه على األرض عرياان ثام يتاابع كالماه فاي معناى قولاه تعاالى

     


بأّن هذه اآلياة معجازة القارةن الكبارى حياث يمادنا العلام الحاديث بتأيياد (2)

نا بالطاقة الحرارية الالزمة للجسم ألّنه الوقود الاذي تادار باه العملياات ، اآلية فالطعام ي مدُّ

زيادا ماان الحاجاة إلااى الحيوياة بالجسام، لااذا عنادما يقال غااذاء اإلنساان يستشااعر الجسام م

الكساء، فالطفل في الص ر يحتاج غطاء  أكثر مناه فاي الشاباب حتاى إذا تقادمت باه السان 

وضعفت صّحته عاد إلى اإلكثار من المالبس و هذه اآليات ليست داللتها قاصرة علاى ماا 

د  ، و المأكل من صلة، بين الملبس و ال ما بين الحرارة و العطاش مان صالة بال إّنهاا ت حاد 

(1)(ومشرب و ملبس و مسكن، لنا الحاجات األولية للحياة اآلدمية على األرض من مأكل
 

لااف اإلنسااان بالساعي لتحصاايلها ، فااي األرض ماان أجلهااا بوالضاار، هاذه الضاارورات قااد ك 

العمال لكوناه طريقاا  محاتمال  ةبل إن اإلساالم أبارز أهميا، والكدح، وذلك عن طريق العمل

  .ادية للفرد، لهذا فقد أوجب العمل على القادر و المحتاجلتوفير الحاجات األساسية الم

 أدلة وجوب العمل من الكتاب والسنة: الفرع الثاني

فالعماال فااي اإلسااالم قاارين العبااادة مصااداقا لقولااه . لماان كتاااب هللا عااّز وَجاا: أوال 

      :تعاااااااااااااااااالى

    

     

                                                           

 119 - 117ةية ، سورة طه . (1)

 112 سورة طه، اية (2)

 2 – 4المصري, نظرية اإلسالم االقتصادية, ص  عبد السميع,  (1)
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(2)

و  

      : وقولااااه أيضااااا  

    

    

  
أّن هللا ساابحانه و تعااالى طلااب ماان : ووجااه الداللااة  (3) 

المسلم أن يبادر إلى عمله الدنيوي طالما انتهى مان الصاالة كماا طلاب مناه أن يساير فاي 

واألماار فااي اآليتااين يفيااد الوجااوب علااى ماان ، و يبحااث عاان رزقااه فااي خباياهااا، أرض هللا

 .و هو بحاجة إلى القوت، يقدر

و السعي ، جوب العمل ، وردت أدلة كثيرة في السنة تؤكد وةالنبوي الدلأ   ر ال فة: ثاعأا

اروب  العباادة، من أجله ان ض  و هاذه أدلاٌة ت حباب . و أنه إذا ابت ي به وجه هللا ي عد َضربا م 

ما أكل أحد طعاماا قاط : )-  - T -و توجبه أحيانا أخرى، فمثال قول الرسول، العمل أحيانا

(1)(عمال ياده هللا داود كان يأكل من بيو أّن ن، خير من أن يأكل من عمل يده
: -T -و قاال  

ففاي  (2)(ألن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يساأل أحادا فيعطياه أو يمنعاه )

العمل أهمية  كبرى في حياة اإلنسان حتى أن األنبيااء  --T-هذين الحديثين يعطي الرسول

ذلك لكي يعيش اإلنساان حارا  كريماا  و ، و منهم نبي  هللا داود عليه السالم، لم يزهدوا به

ومن األدلة علاى وجاوب العمال علاى المسالم القاادر . عزيز النفس  عما في أيدي اآلخرين

ال تازال المساألة بأحادكم حتاى يلقاى : )--T-تحريم المسألة على القادرين على العمل، قال

علااى العماال و حتااى ي حفااز اإلساالم همااة القاادرين  (3)(لحام ةهللا و لايس فااي وجهاه مزرعاا

إن كاان فقارهم  -و لاو كاانوا فقاراء ، حرمت الزكاة علاى األغنيااء والقاادرين علاى العمال

                                                           

 11آية ,سورة الجمعة  (2)

 12آية ,سورة الملك  (3)

 259ص 4فتح الباري ، شرح صحيح البخاري ج.البخاري (1)

 259ص، 4ج، المصدر السابق  (2)

(3) 
 .ل الناس تكثراباب من سأ،الزكاة،332ص،3ج،لمصدر السابق نفسها
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و  (4)(و ال لااذي مارة سااوي، ال تحال الصاادقة ل ناي: )--T-لقولااه .-نتيجاة اتكااال أو كسال 

 .أي قادر مستطيع على العمل -مرة سوي -معنى

 العمل حق للجميع: الفرا الثالث

بمااا يتفااق مااع  هساالم فااي اختيااار العماال الااذي يريااد أن يباشااربحااق كاال م ميقاار اإلسااال

حيازتاه  مأوعاد، ولم يرد على هذا الحق أي قيد يستند إلى انتساابه إلاى طبقاة معيناة، قدراته

مركاازا  اجتماااعي معينااا ، لااذا لاايس فااي اإلسااالم أعمااال أووظااائف يتلقاهااا الخلااف عاان الساالف 

     :مصااداقا  لقااول هللا تبااارك وتعااالى

    
: -عليااااه الصااااالة والسااااالم -وقااااول رسااااوله   (5)

ال فضال لعرباي : )-و قولاه علياه الصاالة والساالم أيضاا   (6) (الناس سواسية كأسنان المشط)

(7)(على عجمي إال بالتقوى
و تنساجم ماع ماا ترياده الدولاة الباد ، و لكي تستقيم أمور األفاراد 

النظر إلى العنصر البشري باعتبااره ماادة خاام يجاب أن يعتناي بتثقيفاه، و توجيهاه ألناه  من

العنصر الفعال في استثمار الموارد الطبيعية ألن َمرد فائدتها سيعود إليه فمان يعمال متسالحا 

و المعرفة هو الجدير باكتشاف أسرار سنن هللا في الطبيعة، لذا يجب على ولي ، بسالح العلم

لعماوم أفاراد أألماه، كلماا زاد نطااق  أساسيهباعتباره ضرورة ، سلمين أن ينشر العلمأمر الم

   :وتحسااان ألن كااال شااايء فاااي الوجاااود مساااخر  لسنساااان لقولاااه تعاااالى،العلااام زاد اإلنتااااج

       

      

     

ليس للعمل جهة محدودة بالشريعة اإلسالمية فكل عمال يبلاغ باإلنساان غاياة فيهاا نفاع  (2) (1)

، أم بالصناعة، مباح فهو حل مباح سواء أكان في األرض أم في الجو أم في البحر، بالتجارة

أو ، ن منفااردا  أو مشاااركا  عااامالو زمااا، و فااي كاال مكااان، و بكاال شاايء مباااح، أم بالزراعااة

                                                           

 قال حديث حسن صحيح،  22، 2ج، وانظر سنن الترمذي ،  112ص  2ج ،أبو داود  (4)

   39، ةية، سورة النجم (2)

(9) 
.
 411ص ، 5ج، مسند اإلمام احمد، احمد 

(1) 
.
 411ص ، 5ج، مسند اإلمام احمد، احمد 

  13، الجاثية ةية  (1)

 45محمود محمد البابلي،السوق اإلسالمية المشتركة ، ص ،  (2)
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وأما العادات فهاي ماا اعتااد النااس : )صاحب عمل مادام في حدود الشريعة، يقول ابن تيميه

و األصل فيها عدم الحظر إال ما حظره هللا و رساوله كالتجاارة بالرباا و الخمار و ، في دنياهم

هادا  (3) (الخنازير ان  و، و كل عمل يقدم من أي فرد مجموعه يسامى ج  هاد المباذول م  هاذا الج 

نصاارا هامااا  ماان عناصاار االقتصاااد و تحريااك مجااراه ليحقااق بالتااالي حااد ، أفااراد الدولااة يعااد ع 

هذا مجمل ما يقع علاى كاهال كال . الكفاية من الضرورات األساسية لكل فرد من أفراد الدولة

 . ولةو تسهيله أمانة مهمة تتكفل بها الد، و تبقى تهيئة العمل، و هو السعي، فرد

 نظرة النظام الرأسمالي والنظام االشتراكي في العمل:الفرا الرابع

 األصل حرية العمل /  النظام الرأسمالي: أوال 

ت لب الحرية االقتصادية في النظام الرأسمالي حيث تبالغ باحترام رغبة الفرد وتركه   

ى أثاره علاى دون رادا على مبدأ حرية العمال بصارف النظار عان نوعياة هاذا العمال ، وماد

أي إباحة الكساب دون ضاوابط ( دعه يعمل دعه يسير )المجتمع وعلى األفراد وفق المقولة 

إال أن يساتعمل ذكائاه وقدراتاه لجماع الماال وتحقياق  ه، فحرية العمل مفتوحة للفرد وما علي

الكسب سواء فيما فيه مضرة على أخالق المجتمع  كالساماح بفاتح حوانيات بياع الخماور أو 

الب اء وناوادي العاراة ونحاو ذلاك أو مافياه مضارة  باالقتصااد  كالتعامال بالرباا وفاتح أماكن 

ويعيش معادما فقيارا وعلياه إن  لوليس هناك إلزام بالعمل فللفرد أن ال يعم (1)نوادي القمار 

يرضى بسوء حظه الذي أودى به إلى تلك الحالة ، وينتج عن ذلك تفشي أماراض اجتماعياة 

جها أن يزداد ال ني غنا  والفقيار فقارا  وذلاك علاى إن األصال فاي اإلنساان واقتصادية من نتائ

 . الحرية في االعتقاد والعمل والكسب

  :النظام االشتراكي: ثانيا 

للفارد ولايس لاه حاق االعتاراض علاى  ةواألصل فيه اإلجبار على العمل حياث ال قيما

راد للعمل في أي مكان أو وزمان أوامر الدولة التي تملك وسائل اإلنتاج ، ولها إن توجه األف

                                                           

 114لكريم الخطيب،السياسة المالية في اإلسالم ، طبعه ثانيه ، ص عبد ا،  (3)

دمشـق   –ترجمة عبد الصبور شاهين دار الفكر  91-91ص( المسلم في عالم االقتصاد)مالك بن نبي  (1)
1616. 
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وعليه فقد أل يت الملكة الفردية واستطاعت الدولة إن تساوي بين الناس في الفقر وكان من 

  .نتائجها إل اء اإلرث وعدم التعامل بالربا الن ملكية الثروة بجميع أنواعها تعود للدولة
 الميالوضعية والنظام االقتصادي اإلس ةمقارنة بين النظم االقتصادي

أو غياار ، نالحااظ أن النظااام الرأساامالي يجعاال العماال هاادفا سااواء أكااان العماال شااريفا 

و إنمااا يلاازم ، شااريف، بينمااا فااي التجربااة االشااتراكية لاايس للفاارد الحريااة فااي اختيااار العماال

، و هذا مناف لطبيعاة اإلنساان –ما  –بالعمل لصالح الدولة المالكة لوسائل اإلنتاج في جهة 

أكان العمال مشاروعا أو غيار مشاروا فعلاى الفارد أن ينفاذ أوامار الدولاة  و فطرته، وسواء

 .فالنظام االشتراكي ال يهمه شرعية العمل من عدمها

و ، أما اإلسالم فهو حريص على أن يتحمل كل فرد قادر مسئوليته عن طرياق العمال

جعال  هانا الجد في السعي لتحصيله لكي يضمن الحياة الكريمة لكل فرد من أفاراد األماة حتاى

و ماا ذلاك إال ، و للفرد حق العمل في أي جهة يريادها، العمل عبادة ي تقرب بها إلى هللا تعالى

  : ليجعاال المساالمين عمومااا أقوياااء أعاازاء وفقااا لقولااه ساابحانه وتعااالى

   

    

  
أما العاجز لص ر أو جنون  فقد أوجبت نفقته على أقاربه إن وجدوا واساتطاعوا،   (1)

فان لم يكن وجبت نفقتهم على الدولة مان بيات الماال  باعتباار أن المسالمين يادا واحادة كماا 

  (2) (المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا: )- - T -قال

 فقة على األقاربوجوب الن: المبحث الثاني
و كياف ، ةو لكن كيف يتحقق النظام دون تحديد المسؤولي، من طبيعة اإلسالم النظام  

و كيف تترابط األسارة إذا لام ، و تعاونها، و تكاتفها، دون ترابط األسرة ةيتم تحديد المسؤولي

و ، مان كساوة  و مأكال) الكاملة مان تربياة و توجياه  و نفقاة ةيتحمل  رب األسرة المسؤولي

لمن يعولهم من النساء و األطفاال و المتقادمين بالسان ممان تجاب نفقاتهم ، (و مسكن، ملبس

أوجب اإلسالم النفقة على القادر يدفعها إلى أقاربه المستحقين لها وفي هذا اشارة إلى .  عليه

                                                           

 2سورة المنافقون ةية  (1)

 باب نصرة المظلوم، 71ص، 5ج،بشرح بن حجر،البخاري (2)
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   :أنه دين الرحمة و المحبة و التعاون كما أمر هللا تعاالى بقولاه

    

    

     

   
 (3)

فإلزام رب األسرة القادر على العمل على اإلنفاق فياه دافاع  

دة اإلنتاااج مّمااا يكااون سااببا و نشاااط علااى زيااا جاادو السااعي بكاال ، لااه علااى مضاااعفة جهااوده

و يضيف جهده  إلاى جهاود أفاراد األماة لتحرياك ،و المجتمع الذي يعيش فيه، لرفاهية أسرته

على مان يعاول لاه الادور األكبار فاي  قال شّك في أّن إلزام رّب األسرة باإلنفا. عجلة االقتصاد

صاارف تلااك  و علااى بياات مااال المساالمين بحيااث يااتم، تخفيااف الطلااب علااى الزكاااة المفروضااة

 . أو كبر سنه، أو مرضه  أو عجزه، األموال على مستحقيها لفقد المنفق

 تحديد النفقة: المطلب األول

األساساية و السنة وجدنا حرص اإلسالم علاى تاوفير الحاجاات ، إذا استقرأنا نصوص الكتاب 

 صأو يتعاارض للماارض ومنااه إلااى الهااالك، و قااد حاار، التااي باادونها قااد يمااوت الفااردالماديااة 

اإلسااالم علااى التمسااك بالوسااطية فااي كاال شاايء حتااى فااي النفقااة بااال إسااراف وال تقتياار إنمااا 

بالمعروف الذي ي تاداول باين النااس ألّن النااس ال يمكان تعارفهم علاى شايء إال بعاد مارورهم 

لاذا  نأحاد الطارفي ىويتعاملون بهاا دون ضارر علا، بتجارب كثيرة يختارون أحسنها وأفضلها

    :فقد قال هللا تعاالى

 
 
 

خاااذي ماااا : )-Tو قاااال(1) 

االَ  (2) (يكفيااك وولاادك بااالمعروف ْكَتم  ْنف ااَق الم  يتبااين لنااا ممااا  ساابق يتبااين أن اإلسااالم ي لاازم الم 

و ملابس و مشارب ل شروط النفقة أن يضمن حد الكفاية لكل من تجب عليه نفقاتهم مان مأكال 

     :لقولاااه تعاااالى و طاقتاااه، علاااى حساااب قدرتاااه

    
و قااد نااص الفقهاااء علااى أن النفقااة (3)

، وماا يتبعاه مان أثااث،والمساكن،والمااء،ال اذاء و هاي،اإلنساان تشمل الحاجات األساسية لحياة

                                                           

(3) 
.
 2ةية ، سورة المائدة 

(1) 
.
  233ةية  ،سورة البقرة 

 157ص  5، صحيح البخاري،  فتح الباري، البخاري (2)

 226، ةية، البقرة (3)
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ونفقااااة ،دم لماااان يعجااااز عاااان خدمااااة نفسااااهو الخااااا، والصاااايف ،وكسااااوة للشااااتاء، وفااااراش

وإن ، القرياب مقادرة بالكفاياة ألنهاا تجاب للحاجاة نفقاة تجاب:)وعياله،يقول ابان قداماه،زوجته

إن كانات لاه زوجاه وجبات نفقاة زوجتاه ألناه مان تماام  و،احتاج إلى خادم وجبت نفقاة خادماه

 ا طلباوا ذلاك ألن الازواجالذين تلزماه نفقاتهم إذ وابنه،الكفاية ثم ذكر يلزمه تزويج جده،و أبيه

 (4) (والشراب،عنده بمنزلة الطعام

 أسباب النفقة: المطلب الثاني

رئيسااية اسااتنبطها الفقهاااء علاايهم رحمااة هللا ماان نصااوص كتاااب  أسااباب.هناااك ثالثااة
: ثانيهااا. النكاااح: ورتبوهااا علااى حسااب قوتهااا باإللزام،أولهااا-T درسااوله محماا ةوساان،هللا

(5).الملك: القرابة،و ثالثها
 

 :ةراء العلماء فيمن تجب لهم النفقة

نظرا  ألهمية األسرة في اإلساالم وحرصاا علاى وحادتها وتكاملهاا واساتقرارها فصال  

إنها . القرةن الكريم والسنة المشرفة أحكام األسرة كلها من زواج و طالق و ميراث و نفقات

فقهاااء  قهااا، واتفااةحادو ماان أعظاام دعااائم األساارة التماسااك بااين ، األساارة الركياازة للمجتمااع

اختلفاوا فاي مادى الوجاوب  نو لك، المسلمين على وجوب أن ينفق ال ني على الفقير العاجز

،و فيما يلي مجمل ةرائهم، ضيقا  .و سعة 

وهو أضيقها ، فهاو يوجبهاا بالنسابة إلاى األباوين علاى : -رضي هللا عنه -مذهب اإلمام مالك 1

إذ هااي مقصااورة علااى الوالاادين المباشاارين و  ،و بالنساابة إلااى األوالد علااى األبااوين، األوالد

 (1)أوالد الصلب

فإناه يفااتح البااب قلاايال ليجعلهاا فااي األصاول علااى :  -رضاي هللا عنااه-ماذهب اإلماام الشااافعي 2

و ال فارق بااين أن ، و فاي الفااروا علاى أصااولهم فالشاافعي يوجااب النفقاة بالنسااب، فاروعهم

 (2).أو محرومين، أو محجوبين، يكونوا وارثين

                                                           

(4) 
.
 152ص  2ج، الكافي في فقه اإلمام احمد(ه625( )ألمقدسي)محمد عبد هللا  وأب، ابن قدامه  

 722ص 2ج، مالك بالشرح الص ير على اقرب المسالك لمذه،راحمد بن محمد بن احمد الدردي (2)
 522ص  2 ج، الكبيرلشرح الحاشية على ا، ألدسوقى (1)

و انظار ( هاـ1554)شمس الدين محمد بن أبي العباس احمد بان حمازة بان شاهاب الادين الرملاي الشاهير بالشاافعي الصا ير، (2)
 212ص 7ج ، نهاية المحتاج بشرح المنهاج
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يجعال النفقاة فاي القراباة المحرمياة فاال : -رضاي هللا عناه–اإلمام أبي حنيفة النعماان  مذهب 3

و يوجبها على الخال ألن قرابته محرميه مع ، يوجبها على ابن العم ألن قرابته غير محرميه

 (3)أن األول يرث قبل الخال

النفقاة تساير إذ يجعل : -رضي هللا عنه–وأوسع هذه المذاهب هو رأي اإلمام أحمد بن حنبل  4

و اقاارب إلااى ، و الساانة، هااو اقاارب إلااى فهاام نصااوص الكتاااب (4)مااع الميااراث ساايرا  مطااردا  

أما قربه إلى النصوص فإنه :)يقول محمد أبو زهره عليه رحمة هللا ما نصه. القواعد الفقهية

فقاد صارح الانص علاى أّن ، تطبيق للنص القرةني الذي يوجب نفقة الص ير على الاوارث لاه

و نفقااة ، ن ت رضااع الصاا ير علااى أبيااه فااإْن لاام يكاان لااه أب فإّنهااا تكااون علااى الااوارثنفقااة َماا

ومثل الص ير كال عااجز ، و هي جزء من النفقة على الص ير، المرضعة هي أجرة الرضاعة

ماان ذوي القرابااة أمااا انطباااق رأي أحمااد علااى المقصااد اإلسااالمي ماان القواعااد المقااررة فااي 

ات متبادلة فإذا كان الميراث حقا للوارث إذا ماات الشاخص الشريعة فهو أّن الحقوق والواجب

-رضاي هللا عناه -وإناي أميال إلاى ماذهب اإلماام أحماد (5)(غنيا فعليه واجب اإلنفاق إذا عجز

 .و سماحتها ،وفيه من المرونة ما يالئم الشريعة ويسرها. ألنه أقرب إلى حل مشاكل الناس.

 قةالوجوه المستحقة لصرف النف:المطلب الثالث

 .النفقة الزواج أبدأ به أسباب من أقوى سبب و بما أن،تفصيلهم و،عليهم بيان المتفق

 حقوق الزوجة:الفرا األول

علاى وجاوب النفقااة للزوجاة مان قباال  -رحمهاام هللا -أجماع أهال العلاام،و اتفاق الفقهااء  

 :الى لقوله تع. من الكتاب والسنة و وضوحها ألنها ال تحتمل التأويل صزوجها لقوة النصو

       

      

     
 


(1) 

    : وقولااااه أيضااااا

 
  (2) قاااااال)ة السااااان ومااااان :

                                                           

 222ص  5ج، وانظر المبسوط، أبو بكر محمد بن احمد السرخسي (3)

 مختصرا، 265ص  9ج، الم ني والشرح الكبير ،ابن قدامة هللاموفق الدين ابي محمد عبد  (4)

 27-77محمد أبو زهرة ، المجتمع اإلسالمى، دار الفكر العربي، ص (2)

 34سورة النساء  ةية  (1)

 233سورة البقرة ةية  (2)
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أن - T عان عائشاة زوج النباي، هشاام بان عاروه عان أبياه نالشافعي اخبرنا ابن عييناة، عا

فأحتااج أن ، و ليس لي إال ما يدخل بيتي، يا رسول هللا إن أبا سفيان رجل شحيح)هنداَ قالت 

(4()3)"(و ولادك باالمعروف، خاذي ماا يكفيااك:"T ةخاذ مان مالااه قاال 
   :قااال تعاالى 

     

    
(5)

 

و ، و َمسكن، فإذا سلمت المرأة نفسها إلى زوجها فلها عليه جميع حاجتها من مأكل وَملبس

ال يكلف هللا نفسا ، و يسارا  ، و يراعى حال  الزوجين إعسارا  ، تقدر النفقة لكفايتها بالَمعروف

  (6)-رحمه هللا تعالى -و هذا رأى اإلمام أحمد بن حنبل، إال وسعها

الذمية إذا كانت بعصمة الرجل المسالم فتعتبار ، المرأة الذمية في عصمة الرجل المسلم 

 (7)رضي هللا عنه-أحمد اإلمام قال بهذا: و الكسوة، و السكن، كالمرأة المسلمة من حيث النفقة

تعليقاا علاى حاديث امارأة أباى سافيان ( األم)فاي كتاباه : - عنهرضي هللا-وقال اإلمام الشافعي

و ، لهاا خاذي ماا يكفياك: تشكو زوجها بأنه شحيح قاال - - T -هند حين أتت إلى رسول هللا 

والمعاروف ، و أوالده الصا ار باالمعروف، ولدك بالمعروف فعلى الزوج اإلنفاق على امرأتاه

ثام عطاف الذمياة علاى ، عن النفقاة فارق بينهمااعجز  نو إ، نفقة مثلها ببلدها الذي هي فيه

أي تجااب  (1)"أو ذميااة،وكااذلك إن كاناات زوجتااه حاارة:"المساالمة فااي هااذه األحكااام عناادما قااال

لاذلك يارى .و هذا هاو الاذي تقتضايه عدالاة الشاريعة، النفقة على الزوج اتجاه زوجته الذمية

كالمسلمة تماما ، الزوج المسلمأن الكتابية في استحقاقها النفقة على -رحمهم هللا -: األحناف

  (2)لتماثلهما في سبب النفقة

 النفقة على الوالدين واألوالد:الفرع الثاني
                                                           

 157ص  5ج، فتح الباري على صحيح البخاري، البخاري (3)

 .27 – 26ص ، 2ه، كتاب أالم، ط 1393، محمد ابن إدريس الشافعي (4)

(2) 
 55ب ةية سورة األحزا .

 235ص -9ج  ه1392، دار الكتاب العربي، الم ني، ابن قدامه (9)

(1) 
 242ص  9ج ، المصدر السابق .

 157ص 5م ج  1393، دار المعرفة بيروت  2، محمد بن إدريس الشافعي،األم، ط  (1)

 22ص  4البدائع ج، الكاساني (2)
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      :قاااااااال تعاااااااالى: الااااااادليل مااااااان الكتااااااااب

   
(3)

فهنااااااا  

لنفقاااة علااى األب تجااااه ا بعلاااى أبيااه، مماااا ياادل علاااى وجااو اأوجااب الشااارا أجااار الرضااا

       :لقولااااااااااااه تعااااااااااااالى.أوالده

    
(4)
 

     :قولاااااااااااااااااه أيضااااااااااااااااااا و

   

   

    

      

     

    

واإلحسان إلاى الوالادين قصاد البار بهماا بالقياام بخادمتهما  (5) 

الخشاونة فاي الكاالم  ماالساتطاعة وعادوالسعي في تحصيل مطالبهما واإلنفاق عليهماا بقادر 

 . (6)معهما 

خاذي ماا :)كماا سابق --T-قاول الرساول.فادليل نفقاة االبان علاى أبياه: أما من السانة

أما دليل وجوب نفقة الوالدين علاى األبنااء حاديث أباى هريارة  (1)(و ولدك بالمعروف، يكفيك

أمك ثام أماك ثام : ي قالرجل يا رسول هللا من أحق الناس بحسن صحبت: قال)رضي هللا عنه 

(2)(أمك ثم أبوك ثم أدناك فأدناك
واألوالد ، فاّن نفقاة الوالادين المحتااجين واجباة علاى األبنااء 

 ،و ال شبهة في ذلك بسبب النصوص الدالة على وجوب النفقاة، المحتاجين واجبة على األب

ضهم سببا فاي و كون بع، و حاجة بعضهم إلى بعض، وال شك في أّن قوة القرابة بين هؤالء

  .إنجاب البعض اآلخر له الدور األكبر بوجوب النفقة

                                                           

 6، سورة الطالق ةية (3)

 233 ،البقرة ةية سورة (4)

 23 ،ةية اإلسراء سورة (2)

 –الطبعة الرابعة  –مطبعة محمد محمود الحلبي  33ص 5ى المراغي، تفسير المراغي ج احمد مصطف (9)
 .م1969

 157، ص5صحيح البخار ي على فتح الباري ج.، البخاري (1)

 153، ص6صحيح مسلم بشرح النووي ج، مسلم (2)
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 النفقة على األجداد والجدات: الفرع الثالث

    :مضاااامون قولااااه تعااااالى فااااي علاااايهم لاااادخولهم النفقااااة تجااااب 

   
 -وإلى هذا أشاار اإلماام الناووي(3)

عمان أحاق  Tالرجل الذي جااء يساأل رساول هللا  في تعليقه على حديث -رحمه هللا تعالى

تقادم فاي  أصاحابنا  : -فقاال . أمك ثم أمك ثم أمك ثام أباوك ثام أدنااك فأدنااك: بصحبته قال

سااائر  ثاام ، و األخااوات، ثاام األخااوة، و الجاادات، ثاام األوالد ثاام األجااداد، ثاام األب، الباار األم

و يقاادم األقاارب ، و الخاااالت، لو األخااوا، والعمااات، المحااارم ماان ذوي األرحااام كاألعمااام

  (4)فاألقرب

 كفالة اللقيط :الفرع الرابع
حرم اإلسالم الزنا نظرا لما ي حدثاه مان الميساي و الشارو  فاي المجتماع المسالم ، و 

وكان اإلسالم حريصا على أن يحدد مسؤولية كل فرد فاي المجتماع ، في المقابل أباح الزواج

داخل بيته،ال شاك فاي أّن تلاك قاعادة اإلساالم العاماة فاي اإلسالمي تجاه أوالده و من يعولهم 

وتصاور الحال الساليم الاذي يجعال ، وال بّد من توّقع الشذوذ عن القاعدة العاماة، هذه الناحية

والسعي في األرض حتاى ، كل فرد يعيش في هذا اإلقليم اإلسالمي عيشة تكفل له حق الحياة

الذي ي نبذ وذلك ألنه ناتج عن طريق غير شارعي فإذا وجد لقيطا  وهو المولود . يدركه األجل

أيتارك  يهلكاه الباارد و . أو أي مكااان عاام أو خااص، أو المساجد، ، فاي الشاارا(1)وهاو الزناا

، مااا ذنااب الطفاال و الحالااة هااذه فالجانيااان همااا أبااواه والاادين اإلسااالمي دياان الرحمااة!.الحاار؟

 ذنب له فاي نظار اإلساالم فاألصال فياه إّنه ال! أمه؟ و أيحرمه الحياة السعيدة بسبب جناية أبيه

و هاو ديان الفطاارة، أماا نفقاة اللقايط فهااي كماا يراهاا اإلمااام ، و يحمال علاى األصاال، اإلساالم

على أنه إذا التقط رجلٌ لقيطا  فرفعه إلاى السالطان فاأمره السالطان أن : -رضي هللا عنه-مالك

َمْن ي نفق عليه و يحتسب ذلك فإّن  ينفق عليه إنما ينفق عليه لوجه هللا، فإذا لم يجد السلطان

قاال  -رضاي هللا عناه -أن عمار -رضاي هللا عناه -نفقته على بيت المال، و دليال اإلماام مالاك

                                                           

 233سورة البقرة ةية  (3)

 153ص16صحيح مسلم بشرح النووي ج، مسلم (4)

 .مادة لقط، ابن منظور لسان العرب  ،الفيروز ابادي ، القاموس المحيط  (1)
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واللقيط ال ي تبع بشيء مماا انفاق علياه، بشأن اللقيط نفقته علينا
أماا فاي الماذهب الحنبلاي  (2)

و ، هاو حار: المنباوذ و قاالواوعرفوه بأناه الطفال " اللقيط"فقد وضع له باٌب تحت اسم باب 

        (3).و يحكم بإسالمه، إن لم يكن معه ما ينفق عليه، ينفق عليه من بيت المال

، و حضاانته إن وجاد معاه ماال فمناه، أن نفقة اللقيط -رضي هللا عنه -يرى اإلمام الشافعي و

ن بيت المال أو وقف فم، و إن لم يوجد معه مال، أو كان هناك وقف للقطاء فينفق عليه منه

اإلمام من أغنياء بلده فاان  ضاقتر، من سهم المصالح بال رجوا فإن لم يوجد في بيت المال

تعااذر االقتااراض قسااطها علااى األغنياااء فااإن تعااذر فتجااب نفقتااه علااى ماان يااراه ماان أغنياااء 

(4)المسلمين 
و لولياه كال شاهر رزقاا ، يفارض للقايط مائاة درهام -رضي هللا عنه  -كان عمر 

  (5)سواه ب يره فإذا كبر

 
 شروط وجوب النفقة: المطلب الرابع

يشترط لوجاوب النفقاة أن يكاون المنفاق علايهم فقاراء فاان كاانوا موسارين بماال أو  

كماا و . و الموسر مست ن عن المواسااة، كسب فال نفقة لهم ألنها تجب على سبيل المواساة

و ، ن نفقة نفسه إما من مالهيشترط أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضال ع

إذا كاان أحادكم :"قاال - Tأّن رساول هللا -رضاي هللا عناه -إما من كسبه، لما روي عن جاابر

(2()1)"فقيرا فليبدأ بنفسه فان فضل فعلى عياله فاإن كاان فضال فعلاى قرابتاه
إذن تجاب النفقاة  

أو ، عمال حكمااعان ال اأو عااجز، لمن عجز عن الكسب فعال كأن يكون غير قادر على العمال

لسبب من األسباب فكل منهما تجب له النفقة، أماا إذا عجاز  هولكنه ال يجد، قادرا على العمل

 و، المنف ق عن اإلنفاق أو لم يوجد له منف ق أصال فهنا تجب النفقة علاى بيات ماال المسالمين

                                                           

 396ص  4المدونة الكبرى ج، مالك (2)

 353ص  2بن حنبل ج دالمقنع في فقه احم، محمد ابن قدامة ألمقدسي، . (3)

الناشر المكتبة اإلسالمية ، كتاب شرح روض الطالب عن اسنى المطالب، األنصارى الشافعي ىيح (4)
 115ص2ج، الحاج رياض الشيخ الصاحبه

   154الدولة ونظام الحسبة ، ص ، احمد ابن تيمه  تقي الدين، . (2)

 355ص  3رواه أبو داود والنسائي في البيوا واحمد ج، أبو داود (1)

 276ص  5الشرح الكبير الطبعة الثانية ج، قدامه المقدسي ناب (2)
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أو  ،رئيس الدولة راا ومسئول عن رعيته سواء أكان في اإلنفاق علاى المحتااج مان الزكااة

باه فاي  ىماا مان ماؤمن إال وأناا أولا:"--T-من عموم بيت الماال حاين ال تكفاي الزكاة،لقولاه

    الااادنيا و اآلخااارة إقااارأوا إن شااائتم قولاااه تعاااالى

     
فأيماااااا ماااااؤمن  (3)

أو ضااياعا فليااأتني فأنااا ، او ماان تاارك ديناا، و تاارك ماااال فليرثااه عصاابته ماان كااانوا، مااات

(4)"مواله
.  

 وجوب التكافل آحاد المسلمين: المبحث الثالث
و العطاء ليكاون اللبناة الصاالحة مان ، نجد أن اإلسالم يربي الفرد ويعوده على البذل  

لبنات المجتمع فمن أداء النفقات، إلى التخفيف عن أصحاب الحاجات كمسلم وقعت له حادثاه 

فااال يصااح فااي اإلسااالم أن ياارى . و هااو فااي ساافر، قطعاات بااه ساابل الطريااقأو ان، داخاال البلااد

و ال يقادم لاه مسااعدة تعيناه علاى ، و حرا و بردا، و فقرا، المسلم أخاه المسلم يتلوى جوعا

حل أزمته فمن وقعت عينه من المسلمين على مصاب من هذا النوا فيجاب علياه أن يساارا 

     :الىتعاا النتشااال أخيااه ممااا وقااع فيااه عمااال بقولااه

    

      
(1)

و أماا الادليل مان   

و  (3()2)(و هاو يعلام، جنباه و جاره جائع إلاى ، َمْن بات شبعان بي ما ةمن: )- - T -السنة فقوله

، هالمسلم أخاو المسالم ال يظلما:"قال - - T -ّن رسول هللا أ -رضي هللا عنهما -عن ابن عمر

و مان فارج عان مسالم كرباة مان ، و َمْن كان في حاجة أخيه كان هللا في حاجته، و ال يسلمه

و مان ساتر مسالما ساتره هللا ياوم ، كرب الدنيا فّرج هللا عنه بها كربة من كارب ياوم القياماة

                                                           

 6األحزاب ةية  (3)
ألزهرية   الناشر مطبعة الكليات ا، الطبعة األولى، القواعد في الفقه اإلسالمي، ابن رجب الحنبلي (4)

 6و انظر الشوكاني نيل األوطار ج، 235و انظر عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ، 321ص
 .57ص 

 2سورة المائدة ةية  (1)
  3ص 15رواه البزاز والطبراني والبيهقى في السنن الكبرى ج، البزاز (2)

 155ص ، التكافل االجتماعي في اإلسالم، عبد هللا علوان (3)
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و فيهم امرٌؤ جائع فقد برئت منهم ذماة  ، أصبحوا (5)أيما أهل عرصة:"-Tو يقول (4)"القيامة

 او عااودو، أطعمااوا الجااائع" -:Tقااال : ، قااال-رضااي هللا عنااه-وعاان محمااد باان كثياار (6)"هللا

على أمور فطلب مان المسالمين أالّ يبخال  - Tو قد شدد الرسول (7)"و فكوا العاني، المريض

في حكام الحاجاات األساساية و السفر ألن ذلك  ، خاصة في وقت الحاجة، بعضهم على بعض

الناس شاركاء فاي " -:-Tلقوله.و النار، و الكأل، وهذه الحاجات هي الماء، من حيث األهمية

مان كاان : "-Tكماا شادد اإلساالم علاى حسان الضايافة بقولاه (8)"والناار، والكاأل، ثالث المااء

، و ليلتاه، ال يوماهو ما جائزته يا رسول هللا ق: واليوم اآلخر فليكرم ضيفه قالوا، يؤمن باهلل

 .(9) "و ما كان وراء ذلك صدقة عليه، و الضيافة ثالثة أيام

  -رضي اهلل عنهم  -فهم الصحابة : المطلب األول

ساافر أنااس مان األنصاار : عن أبى عون الثقفي عن عبد الارحمن بان أباى ليلاى قاال  

ى فااأبو ا فأصااابوا ماانهم فاأرملوا فااأتوا علااى حاي ماان أحياااء العارب فسااألوهم القاارى أو الّشار 

و ، و أشفقت األنصار من ذلك، فهم عمر باألعراب-رضي هللا عنه -فذهبت األعراب إلى عمر

 ابانو أن ، والنهاار، و ال انم بالليال، تمنعون ابن السبيل ما يخلف هللا في ضاروا اإلبال: قال

: -عناهرضاي هللا -و عن الحسان  -أي المقيم المستقر عند الماء-السبيل أحق من ألتناء عليه

رضاي هللا  -أّن رجال أتى أهل ماء فاستسقاهم فلم يساقوه حتاى ماات عطشاا فاأغرمهم عمار"

وخشاي علاى نفساه ، يقول إن أبوا أن يطعماوه: -رضي هللا عنه -و كان الحسن " ديته -عنه

  (1) قاتلهم

                                                           

(4) 
 75ص  5صحيح البخاري جفتح الباري في ، البخاري .

 .مادة  عرص –القاموس المحيط  –الفيروز أبادي / العرصة كل بقعة  بين الدور واسعة ليس فيها بناء  (2)

 ، 722ص  3ج،  مسند احمد، أحمد بن حنبل (9)

 1رقم  هوفي باب أال طعم 171وفي باب الجهاد رقم  71رواه البخاري في باب النكاح رقم ، البخاري (1)
 .، والعاني هو األسير23ص3ي مسنده جوكذلك رواه احمد ف

والنار وهذا الحديث  ءالماء والوكال نذكره صاحب مصابيح السنة في الحسان ويقويه حديث ال يمنع (1)
  226ص  2سنن ابن ماجة ج، صحيح ورجاله موثقون

 35ص 6مسلم بشرح النووي ج . (6)

 4ص  15السنن الكبرى ج، البيهقي (1)
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جملة األحاديث السابقة هي التي دعت أبا ذر في عهد عثماان  -رضي اهلل عنه  -رأي أبى ذر

فاي  -رضي هللا عنه -لما رأى شيئا من التفاوت بين المسلمين قام -رضي هللا عنه -عفان بن

الشااام ياادعو األغنياااء إلااى أن ينفقااوا فااي ساابيل هللا ممااا فضاال عاان حاجاااتهم األساسااية وأن 

و ، و اكتناااز األمااوال، و البااذ ، علاايهم فااي النهااي عاان التاارف دو شااد، ياادفعوها إلااى لفقااراء

عان أباى ذر : "و هاذا ناص الحاديث - - T -اس دعوته حديث رسول هللايعتمد كذلك على أس

نعام : يا أباا ذر فقلات - -T -: نحو أحد فقال -T--خرجت مع رسول هللا : رضي هللا عنه قال

و ، أتبصر أحدا؟ فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهاار: و أمي فقال، هللا بأبي أنت ليا رسو

ماا أحاب : هللا قاال لنعم ياا رساو: حاجة ناحية أحد فقلت أنا أظن أّن رسول هللا سيرسلني في

أي أنه ليؤلمه أن يكاون لاه مثال أحاد (2)"أن يكون لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إال ثالثة دنانير

و في يده منه ثالثة دنانير ، و المساكين حتى تعجله المنية، ذهبا يظل ينفق منه على الفقراء

- - T -إلاي رساول هللا دهاذه األحادياث قاول أباى ذر عها و مان، لم ينفقها بعد فاي سابيل هللا

  - (1)"هللا على صاحبه حتى يفرغه في سابيل أن أي مال ذهب أو فضة أوكل عليه فهو جمر:"

بثاقاب  -رضاي هللا عناه -كاان أباو ذر( "اإلسالم المفتارى علياه")قال محمد ال زالي في كتابه

ت الذي في عهد عثمان ماا هاو إال بداياة شار و سعة أفقه أن هذا التفاو، و نزاهة قلبه، فكره

فاي ةن  - - T -و قاد اساتعاذ منهماا ، فالجوا أخو الكفر. سيهدم المسلمين في يوم من األيام

يفاتح مجااال ، يارى أن التفااوت الطبقاي باين ةحااد المسالمين -رضي هللا عناه -واحد، فأبو ذر

فقاراء المعاوزين يحّرضاهم ضاد خصبا لألعداء لضرب الدولة، حيث يعمد العدو إلى هاؤالء ال

الدولة و من ثم تقع الكارثة والدليل على إخالص أبى ذر أنه لم يتحرك بهذه الفتوى في عهد 

و يعاااد إلااى ، و كاال شاايء يؤخااذ ماان طريقااه، و عماار حيااث كاناات األمااور مسااتتّبة، أبااى بكاار

باأي  و أبو ذر في رأيه هذا حريص أشاد الحارص علاى أال يتعارض للملكياة الخاصاة، طريقه

و ، مان مطعام، نوا من أنواا التعارض، إذا أعطاي كال فارد كامال حاجاتاه المادياة األساساية

أما إذا جاا مسلم أو احتاج فيجب على المسالمين . و أمن، و تعليم، و طب، و مسكن، ملبس

و ، و فاي هاذا أكبار ضامان للملكياة الخاصاة، و حاجتاه، عموما أن يدفعوا له ما يساّد جوعاه

                                                           

.122ص 2ج ، باب الزكاة، رواه البخاري في صحيحه (2)
  

 156ص  5ج، مسند احمد، احمد بن حنبل (1)
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و ، و يترك األغنيااء فاي باذ ، ها و حرام على ولي األمر أن يعيش في بذ عدم التعرض إلي

الفقراء هذه حالتهم ليس هذا من اإلسالم في شيء على رأي أبى ذر ألن الملكياة الخاصاة ال 

و أصاايب مساالم مااا و فااي هااذا رد علااى الااذين اتهمااوا أبااا ذر بأنااه ـ ، قيمااة لهااا إذا تعاارض

شدد في إعطااء الفقاراء مان فضاول األغنيااء إال ليحماي  ما -رضي هللا عنه -اشتراكي ـ فهو

فهاذا معاوياة . و في هذا من الابالء ماا هللا باه اعلام، الملكية الفردية من االنهيار ألّن الفقراء

و يسخر ةالف العمال في رفع ، بن أبي سفيان والي منطقة الشام يشيد لنفسه قصر الخضراء

، انت هذه األموال هي أموال المسالمين فهاي خياناةإن ك: "و مد شرفاته قال أبو ذر، قواعده

  (2)"و إن كانت أموالك فهو اإلسراف

 

 

 

  بيان آراءْ العلماء: المطلب الثاني
إذا عجز المحتاج عن الخروج من بيته فيفترض –رحمه هللا – يرأي اإلمام السر خس (1)

بااادة، أداء الع و، علااى ماان علاام حالااه أن يطعمااه بمقاادار مااا يتقااوى بااه علااى الخااروج

هاذا  نحتاى أ(1)(إيماان لمان باات شابعان و جااره جاائع و هاو يعلام ال: )- - T -لقولاه

و لم يطعمه أحد ممان يعلام بحالاه اشاتركوا جميعاا فاي اإلثام ، العاجز المحتاج لو مات

فقد برئت منهم ذمة هللا و ذمة ، أيما رجل مات جوعا بين قوم أغنياء: )- - T -لقوله

و لكنه قادر على الخاروج ، كن عند ـ من يعلم بحاله ـ ما يعطيهلم ي اأما إذ (2)(رسوله

إلى الناس علياه أن يخبار بحالاه ليواساوه فيفتارض علياه ذلاك ألن علياه أن يادفع ماا 

و لكن لو امتنعوا ـ أي الذين يعلمون ،و الطاعة تبعا للطاقة،يزيل ضعفه بحسب المكان

(3)ار اشتركوا جميعا في اإلثمبحاله و هم غير قادرين على إعطائه ـ عن هذا اإلخب
 

لمسالم  لال يحا: " -رحماه هللا تعاالى -حازم قاال أباو محماد ابان:رأي اإلمام ابان حازم  (2)

                                                           

 113ص، اإلسالم المفترى عليه بين الشيوعية والرأس مالية، محمد ال زالي (2)

         3ص  15 ج، رواه البزاز والطبراني البيهقى في السنن الكبرى، البزاز . (1)

 722ص  3ج، احمد بن حنبل مسند احمد  (2)

(3) 
.
 271ص  35ج، الطبعة الثالثة، السرخسي المبسوط 
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، و هو يجد طعاما فياه فضال عان صااحبه لمسالم، اضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزير

أو لااذمي ألنااه فاارض علااى صاااحب الطعااام إطعااام الجااائع فااإذا كااان ذلااك كااذلك فلاايس 

و الشراب أن يقاتل ، ثم قال للمضطر إلى الطعام" أو لحم الخنزير، ميتةبمضطر إلى ال

ألنه منع حقا و هو ، و إن قتل المانع فإلى لعنة هللا، عن ذلك فإن قتل فعلى قاتله الَقود  

      :طائفاااااااة باغياااااااة لقولاااااااه تعاااااااالى

  

   

   

    

     
و ماااانع الحاااق  (4)

.لذا قاتل أبو بكر مانع الزكاة.باغ على أخيه الذي له الحق
 (5)

   

 و , ل قراء وجدوا ب بب ظرف طالئ  رت بوا الذبالرولعي أل أ  للل    كن  هنفء ا

ل ذي هذي  الحالذة ف بذد  ذر .  و هذ ر,  و غذرق, لظرف طالئ  ذرت بوذع  ع  ذوع عتأجذة  ذرق

وىذر طريذق , و هذن ى ذل هذبأ  النجذنب,   اىدتوع ىر طريق األلرار  مر يم من  بحذالوع

تبذدر الت ذاوت بذأر  لذرار  تذل ي, و رلموا للل هنفء الممذنيير, لرض الضرائب ى ل األغفأاء

ذر تجذب ى أذإ ع قذتوع, المجتمع, وىفد ا تفق ع ال ذب  بذال قراء و الزكذاة لوذا , يف ذق ى ذأوع   

و ذ   شذك ة ال قذراء ل  لذع ينجذد  ذر يف ذق ى ذل هذنفء المذاجزير , رولها لي  حالبة ال قذر

,  ذر المجذز  و  ر بأت المال لا  ىجز بأذت المذال  و خأذف ى أذإ, يف ق ى أوع  ر  ال الزكاة

و , وى أإ تقن  الدولة بجبايتإ ولر  ى ل  ر يحتاجنعإ.ي رض ى ل األغفأاء  ا يك ي ال قراء

 . ف    ب ل    بل رل يخرج ىر هيا أل  هيا المنالق ألصنل الشريمة وقناىدها

 الوسائل التي تقوم بها الدولة : المبحث الرابع
   نولأة الحاكع

ة عن ضامان الحقاوق الطبيعياة لعماوم األفاراد، فالحااكم الدولة ممثلة بولي األمر مسؤول

و ةخار َماْن يناام ، و أول َماْن يساهر، و إنما لمصلحة األمة، المسلم ال يتولى الحكم لمصلحته

                                                           

 9، ةية، سورة الحجرات (4)
محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم، المحلى باالثار تحقيق عبد ال فار سليمان  وأب، ابن حزم (2)

 159ص  6ج، م1922البنداري دار الكتب العلمية بيروت دط 
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و ، الحقاوق التاي علاى الحااكم كثيارة (1)(عان رعيتاه لكلكم راا وكلكم مسؤو: )-- T-لقوله 

و ال يوجاد مان ، نفااق علاى مان ال نفقاة عنادهو اإل، يهمنا منها إيجاد العمال لمان ال عمال لاه

  (2)و العالج وحفظ التوازن االقتصادي في الدولة، وتوفير التعليم، ينفق عليه

 جباية أموال الزكاة: المطلب األول
إّن الزكاَة التي فرضها اإلسالم تعتبر جزءا  من نظام اقتصادي جاء به دين سماوي، إذ 

و ألن اإلساالم ديان دولاة يصالح لكال ، وجاه اإلجماال ىالّ علالم تتعرض له الديانات السابقة إ

، و مكان فال بّد من معالجة كل المشاكل التي تعترض البشرية بوضع الحلول المناسبة، زمان

و ما فاي ، بو شرا، من طعاماألساسية المادية و هل هناك مشكلة أعظم من توفير الحاجات 

ن عالجه لتلك المشكلة يكمن في إيجاد العمل لمن حكمها لمن يحتاجها من أفراد الدولة، لذا إ

أو جناون يوجاب علاى ولياه القاادر أن ينفاق ، أو كبار، و َمْن ال يساتطيعون لصا ر، يستطيعه

وهال كال مان يريااد ، و يساتطيعون العمال، و لكان هال كال النااس قاادرون علاى النفقاة، علياه

هاا الدولاة، و هناا ياأتي دور لظاروف قاسايه قاد تمار ب( ال: )الجواب. العمل يجده باستمرار؟ 

و ، الزكاة ثالث األركان في اإلسالم في حال مشااكل األماة االقتصاادية، فيوظاف منهاا للفقاراء

و تصااوره للمشاااكل و وضااع ، و هنااا تكماان شاامولية اإلسااالم، المساااكين علااى قاادر كفااايتهم

    :و صااااادق الحاااااق تباااااارك و تعاااااالى بقولاااااه، الحلاااااول المناسااااابة لهاااااا

     

     

   .(1)
اإلساااالم  الزكااااة ركااان مااان أركاااان و 

حاال علياه  و     الدولاة إذا بلاغ النصااب هي حاق هللا المعلاوم فاي ماال المسالم تجمعاه و، الخمسة

فقاا  لحاث القارةن  و (2)االحتفاظ بإنسانية الفرد يرمي إلى، قتصادي شاملالزكاة نظام ا و، الحول

              : ةياتاااااااه علاااااااى أدائهاااااااا فقاااااااال تعاااااااالى مااااااان فاااااااي كثيااااااار

       

      

    

                                                           

 ص،2فتح الباري شرح صحيح البخاري ج،132ص،7ج، دليل الفالحين، البخاري (1)

  95ص، قتصاد اإلسالميأصول اال، محمد عطية خميس (2)

 22سورة النساء ةية  . (1)

 25، خطوط رئيسيه في االقتصاد اإلسالمي الطبعة األولى، ، محمود أبو السعود (2)
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و وردت أحادياااااث كثيااااارة  (3)

كماا وردت أحادياث كثيارة فاي ت لايظ . الخماس نها ركن مان أركاان اإلساالمأو ، توجب دفعها

تااأتي اإلباال علااى : )-Tقااال النبااي: قااال-رضااي هللا عنااه  -عااذاب ماان منعهااا عاان أبااى هرياارة

إذا هااو لاام يعماال فيهااا حقهااا تطااأه بأخفافهااا و تااأتي ال اانم علااى صاااحبها علااى خياار مااا كاناات 

و عان  (4) (صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطأه بأظالفها و تنطحه بقرونهاا

من ةتاه هللا ماال فلم يؤد زكاته مثل : )- T -أنه قال رسول هللا  -رضي هللا عنه  -أبى هريرة 

يعنااي : )ه زبيبتااان يطوقااه يااوم القيامااة ثاام يأخااذ و لهمزتيااهلااه يااوم القيامااة شااجاعا اقاارا لاا

 .(5)(اآلية.... و ال يحسبن الذين يبخلون: أنا مالك أنا كنزك ثم تال: ثم يقول(بشدقيه

 التزام الدولة بتوفير وسائل العمل: المطلب الثاني
فعليهااا إيجاااد أماااكن . والكسااب الحااالل  لألفااراد، الدولااة ملزمااة بتااوفير ساابل العماال

و إن اقتضى األمر إلاى إقاراض ، ويجب  اال تنفق أموال بيت المال إال على مستحقيها، العمل

إّن صااحب األرض الخراجياة إذا : )و قد صرح بهذا الفقهاء، من بيت المال لتش يلهم داألفرا

(1)(عجز عن زراعة أرضه لفقره دفع إليه من بيت المال قرضا ليعمل
 

عان  لاإلماام راا وهاو مساؤو:"- - T -لاه قاالو فع - - T -قاول الرساول: أوال 

يلزماه القياام بتلاك المهماة  - - T -فمن يلي أمر المسلمين بعد الرسول محماد  (2)"رعيته

و علاى ولاي - - T-و هاو نائاب عان الرساول،أال و هي تهيئة أساباب العمال لمان يساتطيع

الدولة اإلساالمية فاي و قد طبق هذا االمر فعال في عهد ، األمر أن يزود العامل بيلة العمل

(3)عصرها الذهبي
السالف الذكر الذي يجاب أن يتخاذه  - - T -ويستفاد من حديث الرسول 

 . المسلمين بعد الرسول هاديا له ليطبق مضمونه على أفراد الدولة اإلسالمية ولي أمر

إن المتعطلين عن العمل كانوا يارون أن لهام حقوقاا علاى الدولاة فياذهبون إلاى ولاي 

والدولة تقر العاطلين على ، سلمين باسم هذه الحقوق يدبر لهم أمرهم بما يراه مناسباأمر الم

                                                           

 4 -1، سورة المؤمنون ةية (3)

  153ص 1جهـ 1326اإلرشاد بيروت الطبعة الثانية رالناشر دا،الصحيح ألحاديثالتجريد الصريح الحسين ابن المبارك، (4)

 154ص  ،ص 1ج ،المصدر السابق (2)

(1) 
.
 364ص  3ج ، الحاشية، ابن عابدين 

 325ص 2ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري  .البخاري (2)

 66هـ،ص 1324،سنة 2عبد العزيز البدري ، حكم االسالم في االشتراكية،طبعة (3)
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و إن الدولااة حريصااة علااى إيصااال هااذه الحقااوق إلااى ، و تعتاارف لهاام بهااا، هااذه الحقااوق

، و لام ياؤخره، جاءه رجل يسأله واستمع إلاى شاكواه – T -مستحقيها، بدليل أن رسول هللا

ال تكتفي فقط باالعتراف بحقوق العاطلين بل تدبر لهم العمال  و الدولة، و أقره على حضوره

لام ياأمر الرجال  - - T -و المماطلاة، بادليل أن رساول هللا، و ال تتاركهم إلاى التساويف، فورا

ومتابعة العامل في الدولة بعد ، و المكان الذي يعمل فيه، باالنصراف إال بعد أن وفر له العمل

بإيجااد العمال  - - T -و فاي الحاديث لام يكتاف الرساول ، و مطلاوب، تهيئة العمال لاه واجاب

  (4)يخبره بما صار إليه من يسر الحال أنللعاطل بل طلب إليه 

ودخال النااس فاي ديان ،اإلساالمية الدولاة رقعة لما اتسعت -هللا عنه رضي- عمر فعل :ثانيا

 العهود في ال ثم تتابعتيفكر في تدوين الدواوين، فأول ما انشأ ديوان األمو عمر هللا أفواجا أخذ

 دائارة اتسااا ىإلا أدى مماا(1)والرساائل،والنفقاات،والبرياد،والجناد،الخاراج فأنشاأ دياوان بعاده يالت

 علاى لذا،اإلسالم عليها المصالح يحث أن هذه شك في وال،البطالة و ساعد في حل مشكلة التوظيف

ومؤدياا ،مناسابا ياراه ماا ذلاك كال لأن يتخذ في سابي عليه بأس.العدالة في التوزيع فال تطبيق الوالي

 (2)االقتصادية المشكلة إلى حل

و ، و يفرض عليهاا، إّن توفير أسباب العمل أمر تلزم به الدولة: يقول محمد ال زالي

بال يتحاتم علاى  ال اياةيباح لها أن تتخذ من الوسائل االقتصادية ماا تاراه كفايال بتحقياق هاذه 

و اإلنتاج مثلما عمل عمر ، د الشعب إلى ميادين العملالدولة أن تبتكر المشاريع لتسوق أفرا

وحاث اإلساالم علاى التجنياد الماالي إلاى جاناب التجنياد . ومن جاء بعده مثل إنشااء الادواوين

و تبليغ الدعوة و تجنيد األموال و النفوس عن طرياق العمال  قالعسكري لخدمة العدل و الح

المنتجاة لمحارباة البطالااة عان طريااق  إن تساخير القااوى.و التجاااري، و الصاناعي، الزراعاي

و الشركات التي تستوعب أكبر عادد مان األيادي العاملاة، و معهاا ال يبقاى ،إنشاء المؤسسات

و المسااهمون فاي حركتهاا هام جناود يعرفاون رساالة الحيااة ، فيها مشرد شو ال يعي، عاطل

إن هللا يثياب )-صلى هللا علياه و سالم–قول الرسول : و إلى هذا يشير الحديث الشريف، جيدا

                                                           

 79ص 72،  شيوعيه وال رأسمالية  اإلسالم ال، الخولي البهي (4)

 255ه  ص 1326انية األحكام السلطانية  الطبعة الث،  ىألما ورد (1)

 323ص ، منهج عمر بن الخطاب في التشريع، محمد بلتاجي (2)
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لاذا يتحاتم علاى (3)(و الاذي رماى باه، و الاذي ناولاه، في السهم الواحد ثالثة نفر الذي صنعه

و األنظمة فيما ترى فيه الوفاء بحاجة األمة على اخاتالف طبقاتهاا ، الدولة أن تسن القوانين

  (4).و ال مشرد، و ال محروم، حتى ال يبقى عاطل عن العمل

 إلزام القادر على العمل أن يعمل بما يناسبه : المطلب الثالث  

و , و تنهأع رائرتوا, لرا قا  ولي األ ر بما يجب ى أإ  ر تدىأع المفشآت افقتصارية 

و ى ذل المجتمذذع بذذيلك , و صذذرلوا للذذل لممذ  ىذذارت ال ائذدة ى ذذل ال ذذرر, اهذتل  جوذذنر األلذرار

ي أع  لرار الدولة  وا ر  اكموع ويمم ن  كذ  ى ذل و يبقل    , يكن  قد  رى  ا يتنجب ى أإ

لمر  ق ولذي األ ذر . و هن قارل ى ل المم ,و  ر يتخ ف  فوع,و قدلتإ الج دية,قدل ك اءتإ

ىصذذمة لذذإ ,و الج ذذدية و ي ز ذذإ ال اىذذة,و قدلاتذذإ اليهفأذذة, لجبذذال  ى ذذل الممذذ  بمذذا يتفاهذذب

و  ر ثذع ,و افلتجاء للل ال رقة,ب الةول جماىة  ر ال قر الي  ينر  للل الت نل و اعتشال ال

 .و وقنىوا لري ة لألىداء لألرلة التالأة,وقنع الدولة لي  ي ات اقتصارية تنر  للل افعوأال

   :الكتااااااااااااب قاااااااااااال تعاااااااااااالى الااااااااااادليل مااااااااااان الـــــــــــدليل مـــــــــــن الكتـــــــــــاب والســـــــــــنة(1)

   

    

  
(1)

فياادل ظاااهر اآليااة علااى أن الحاااكم إذا أماار فااردا   

من أفراد الدولة بأمر ليس فيه معصية هلل يجاب علياه أن ينفاذ األمار حفظاا للمصالحة العاماة 

علاى العمال يعتبار  –الكساول  –التي تقدم على مصاالح األفاراد وال شاك فاي أّن إجباار الفارد 

الرجال الاذي جااء  --T-فقد ألزم الرساول: و أما الدليل من السنة. و الجماعة، حه للفردمصل

و لم يعطه من الزكاة أو ، العمل أن يعمل بعد أن هيأ له وسائل الكسب ىو هو قادر عل، يسأل

يطلب منه أن ينظر في أمره ألنه خاال   -Tجاء رجل إلى رسول هللا :)من بيت المال ما نصه

و ، و ياد مان خشاب قاد ساواها بنفساه، بقادوم --T-فادعا –ال عمل لاه  –سب من وسائل الك

و طلاب ، و كلفاه أن يعمال، و دفعها للرجل وأمره أن يذهب إلى مكان عيناه لاه، وضعها فيها

و ذكار ، علاى صانيعه - T -و شكر الرسول، إليه أن يعود بعد أيام ليخبره بحاله فجاء الرجل

                                                           

 945ص  2ج ،باب الجهاد ، ابن ماجة  (3)

 165ص ، الطبعة السادسة، اإلسالم واألوضاا االقتصادية، محمد  ال زالي (4)

 59، النساء ةية.  (1)
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وجااه الداللااة يؤخااذ ماان ظاااهر الحااديث أن ولااي أماار  (2)(لااه مااا صااار إليااه ماان يساار الحااال

ماع  - - T -المسلمين له الحق بإلزام القادر على نوا معين مان العمال إذا هياأه لاه كماا فعال

 . هذا السائل

رضاي هللا  -الدليل من عمل الخلفاء الراشدين اكتفي بما عمله الفاروق عمر بان الخطااب(2)

و عرب الدواوين لهاذا ال ،وسع دائرة المنشيت العامةعندما اتسعت رقعة الدولة ف-تعالى عنه

لمااا رأى مجموعااة ماان الناااس يماادون أيااديهم مااع سااالمة  -رضااي هللا عنااه-يساات رب منااه 

عما ألجأهم إلى تلك الحال فردوا عليه أنهم متوكلاون  مو قدرتهم على العمل فسأله،أجسادهم

إن المتوكل هو الذي : ذهبت مثال و قال لهم عبارته المشهورة التي، على هللا فضربهم بدرته

فقارر  (1)و يكفوا عن تلاك الطريقاة،و ألزمهم على أن يعملوا،و يتوكل على الرب،يزرا الحب

لهذا نرى انه وظف زياد بان ثابات فاي القضااء نظارا لخبرتاه فاي .  مبدأ التخصص في العمل

ساعود علاى بيات و عباد هللا بان م، و عثمان بن حنيف على الخراج لعلمه بهذا الفن، القضاء

ماات، المال نظرا ألمانته ونزاهتاه وعلماه ه   (2)و فارض لهام مرتباات مقابال تفارغهم لتلاك الم 

و هاذه ، و بأقال تكلفاه، و يحصال بأسارا وقات، و مرتب، و منظم، حتى يكون اإلنتاج أفضل

 (3) .و أخذت بها األنظمة االقتصادية المعاصرة، نظرية اقتصادية أرسى قواعدها عمر

  اإلجبار على نوا من العمل: الرابعالمطلب 

فاإذا انصارف النااس . أو صناعة الساالح ،تحتاج األمة إلى نوا من المهن كالزراعة 

عن هذا النوا من المهنة فعلى المسئول أن يجبر بعض األفراد على تولي هاذا العمال حفاظاا 

 لاألمر أن يجبر أهولي لإن :"قال ابن تيميه، و أمنها ،على مصالح أفراد األمة في اقتصادها

فإناه . البناياة و ،الحياكاة و، كالفالحاة ،الصناعات على ما يحتااج إلياه النااس مان صاناعتهم

و ال يمكن الصانع مان المطالباة ، يقدر أجر المثل فال يمكن المستخدم من نقص أجرة الصانع

األجرة ربما فالظلم في  (4)"ةالواجب ةهذا من التسعير و ،بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل

                                                           

اود رقم رواية أبو د156ص  15، األصول في أحاديث الرسول عجام، محمد ابن األثير الجزي (2)
 125ص  2 ج، باب ما تجوز فيه المسألة، في باب الزكاة، 1641

 21ص ،اإلسالم ضمان للحاجات األساسية ،  ألبدري عبد العزيز   (1)

 47ص، اإلدارة اإلسالمية في عز العرب، محمد علي كرد (2)

  مياإلسالالمجتمع  –عرض وتلخيص الشيخ محمد أبو زهره ،  124 – 119ص 1ج، الموافقات ، ألشاطبي  (3)
 56 – 55ص،دار االتحاد العربي للطباعة

 137ص ، طبعة دار الفكر، احمد بن تيميه، الدولة ونظام الحسبة (4)
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علااى هااذا يضااع اإلسااالم القاعاادة علااى هااذا األساااس لينصااف  و ،يحصاال ماان أحااد الطاارفين

بعد أن تهيئ الدولة وساائل اإلنتااج المتعاددة  و (5)أو عامل، المظلوم سواء كان صاحب عمل

 . تجبر القادرين الكسالى على العمل

 حقوق العامل في اإلسالم

شدد على حق العامال ألناه  و ،ة بين أفراد المجتمعَحَرَص اإلسالم على تنظيم العالق  

ضامن تتؤمن لاه حيااة ةمناة  و ،عامة تحمي العامل الوصو أ ،الطرف الضعيف فوضع قواعد

 ،فضالأتأمين مساتقبل  و، مسكن و، مشرب و ،ملبس و ،من مأكلاألساسية المادية حاجاته 

ردها بااقر القرشاي فاي كتاباه التي أو ةهذه الحقوق الرئيس و ،ألسرته و ،حياة مستقره له و

 -:لخصتها فيما يناسب المقام في النقاط اآلتية دوق( العمل وحقوق العامل في اإلسالم)

له الحق في  و، مكان يريد يأ و ،للعامل في النظام اإلسالمي أن يعمل في أي زمان الحرية ـ (1)

إبداء الرأي في و  ،له حرية الكلمة و، شركه يالدخول في أ و، شخص يريده يالتعاقد مع أ

 .هذا بخالف التجربة أالشتراكية. حدود الشريعة

لااذا عليااه أن ياانظم وقتااه وعلااى أرباااب العماال أال يساات لوا ضااعف العمااال  تحديااد ساااعات العماال (2)

    :لقولااااه تعااااالى  ممااااا يسااااتطيعون فيحملااااوهم أكثاااار

  
 

 
 و ،نظماااةوعلاااى الدولاااة سااان األ (1) 

 .القوانين لذلك حرصا على مصلحة العامل وراحته

 .أو ظهر غبن فاحش ،حق العامل في فسخ العقد ـ فيما إذا شرط ذلك في متن العقد (3)

ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة ـ ذكر منهم ـ رجل استأجر :)--T-لقوله_ حرمة است الل العامل  (4)

 .العامل وصاحب العملتحديد األجرة ـ بين و (2)(لم يوفه حقه و ،أجيرا

 و، فياوّفر رّب العمال المكاان المناساب ويتأكاد مان ساالمة اآلالت حماية العامل مان األخطاار ـ (2)

ن لجسدك عليك إ و ،إن لنفسك عليك حقا:)-Tلقوله  ،توفير كل ما يلزم للمحافظة على صحته

                                                           

 111ص ، دار الفكر، نظام اإلسالم مبادئ قواعد عامه، محمد المبارك (2)
 226سورة البقرة ةية  (1)

 417ص  4ج ، الباري على شرح صحيح البخاري حفت، البخاري (2)
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(3)(حقا وان لزوجك عليك حقا
 الدولاة تساتطيعهال  و،على العمل نيقادر بعد ذلك هل كل الناس و 

وهذا ما احتاط إليه اإلسالم بسن قوانين ( ال: )أن يعملوا ؟؟ الجواب العمل عن العاجزين أن تجبر

(4) لحمايتهم
  

 إلزام الدولة بضمان العاجزين: المطلب الخامس

لاذا أوجاب الشاارا ، الدولة مكلفة شارعا بالحفااظ علاى حيااة الفاردسبق أن قلنا إّن   

لكن  و، يكتفي و يكسب نإلزام القادر على العمل أل و ،العمل لمن يطلبهعلى الدولة أن توجد 

الشاك فاي أّن اإلساالم  ،العمال لكال مان يطلباه رال يتاوف و، ليس كل الناس قادرين على العمل

لذا الزم ولي أمر المسلمين بضمان . على بعض األفراد راحتاط لمثل تلك الحوادث التي قد تم

، و ذلك عندما ينعادم المنفاق علياه مان أقارباه ،كمه من بيت المالمن بح و ،كفالته العاجز و

 .و لكنه ال يستطيع أّن ينفق عليه ،أو ي وجد

 ؟متى يجب على الدولة ضمان العاجزين(1)

بيناات وجااوب النفقااة لماان بااه عجااز  و ،وعلااى ماان تجااب ،تحاادثت سااابقا عاان النفقااة  

 نلكا و، نحوهم مان الجنساين و ،كبار السن و ،و الحركة كالص ار ،ي يمنعه عن العملمسج

لكنه غير قاادر علاى النفقاة  و ،يوجد وأ، َمْن ينفق على مثل هؤالء دما السبيل عندما ال يوج

 و؟ أو حارا؟ أو باردا ؟أيتركون يموتون جوعاا .عليهم ألي سبب من األسباب المقبولة شرعا

 ،ماأوى و ،سملاب و ،مشارب و ،من شرعا يطالب بضمان الحاجات األساسية لهام مان مأكال

 .العاجزين ومن في حكمهم هنا يأتي دور بيت المال لضمان غير ولي األمر؟ و

 أدلة وجوب الضمان لعجزة المسلمين (2)

األخاذ بعماوم و الدولة ملزماة شارعا بساد الحاجاات األساساية لكال فارد مان أفرادهاا 

تارك مااال فأيماا ماؤمن ماات و:)-Tوقوله (1)(عن رعيته لكلكم راا وكلكم مسؤو:)–T-قوله

فماا السابيل لمان اضاطرته  (2)(فلورثته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا ماواله

                                                           

  531ص  15ج، شرح صحيح البخاريالباري على  حفت، البخاري (3)

 356الطبعة الثالثة ص ، العمل وحقوق العامل في اإلسالم، باقر القرشي (4)

(1) .
 ،11، الباب، 325ص  2ج، فتح الباري شرح صحيح البخاري ،البخاري 

وقال في شارح كلماة ضاياا فاي الحاديث بأنهاا مصادر ، 235ص  12ج، القاري في شرح صحيح البخاري ةعمد، البخاري   (2)
 .يضيع وقال ابن الجوزي معناه من ترك شيئا ضائعا كاألطفال وغيرهم فليأتني ذلك الضائع فأنا مواله أي وليه ضاا
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أو فقدان المعيل أو عدم قدرته على النفقة، الشك فاي أن  ،الظروف إلى تلك الحالة من العجز

ال و قاد قا. فيعطى على قدر حاجتاه ،ضمان حاجاته األساسية و ،الدولة ملزمة باإلنفاق عليه

اوتاوالمح:)فاي هاذا المعناى (رحمه هللا)اإلمام ابن تيميه  اْن  ااجون إذا لام تكفهام الزكااة أ ْعط  م 

باأّن َماْن  :ولهذا قرر الفقهااء (3)(بيت المال على َوْجه  التقديم على غيرهم من وجوه الصرف

 :فياةو يزياد فقهااء الحن، وهو فقير عاجز فإّن نفقته على خزانة الدولاة ،ليس له قريب غنيّ 

 و ،أنه إذا لم ينفذ ولي أمر المسلمين كان للقاضي المخاتص الحكام بتنفياذ هاذا بحكام يصادره

(1)يلزم بيت المال به
فلسمام أن يفرض علاى األغنيااء ماا ، أما إذا عجز بيت المال لسبب طرأ 

إلى توظيف قساط مان الماال علاى األغنيااء فاي تلاك  ميلوإني أ ،(2) يراه كافيا لهؤالء الفقراء

الشريعة اإلسالمية التي أمرت بالتعاون والتكاتف بين سائر األفاراد  ضال يعارو هذا ، الحالة

   :تعاااااااااااااااااااااااالى لقولاااااااااااااااااااااااه

    

   (3) قولاه و T-(: الماؤمن للماؤمن

 . (4)(اكالبنيان يشد بعضه بعض

 أدلة وجوب الضمان لعجزة أهل الذمة(3)
وتاأمين الحاجاات األساساية لهام بال ، لم يكتف اإلسالم بالضمان للعااجزين المسالمين 

صالى  –قولاه .الدليل من سنة رسول هللا غير مسلمين و  و جميع أفراد الدولة من مسلمين،

هاذا مااا  و ،ظااهره العمااوم و (5)(رعيتاه عاان  لمساؤو و كلكام   راا  كلكاام):  -هللا علياه و سالم

وفاي عهاد خالاد بان ، وطبقاوه عملياا -Tفعله الصحابة ـ رضوان هللا عليهم ـ بعد رساول هللا 

وجعلات "الوليد ألهل الحيرة في العراق وكانوا من النصارى فكتب لهام كتاباا ضامنه ماا يلاي 

ر وصاار أهال لهم أيما شيخ ضعف عان العمال أو أصاابته ةفاة مان اآلفاات أو كاان غنياا فاافتق

                                                           

 27ص.ه المطبعة السلفية 1327القاهرة سنة  ةطبع، السياسة الشرعية،  ابن تيميه (3)

 146ص.تنظيم اإلسالم للمجتمع طبعة دار الفكر العرب، محمد أبو زهرة (1)

(2) 
 353ص 1ج، المستصفى،  زاليأبو حامد محمد ال، .

 2ةية  ةسورة المائد (3)

 565ص 1ج.السلفية ةالمطبع، فتح الباري شرح صحيح البخاري،  البخاري (4)

 213 ص، 12بشرح النووي ج، مسلم (2)
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لام ينقالّ  و (6)"دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسالمين هاو وعيالاه

مناه فعال عمار بان  و، أّن أبا بكر أو غيره من المسلمين أنكر هذا الكتاب فيكون ذلاك إجماعاا

يتباين أّن خلفااء اإلساالم  ممما تقاد. الخطاب ـ رضي هللا عنه ـ بشأن العجزة ومن في حكمهم

فهموا اإلسالم فهما صحيحا وطّبقوه التطبيق الصحيح، فهذا عمر بن الخطاب كما يروي أباو 

أمار عمار بكفالاة العامال إذا أقعدتاه الشايخوخة أو العاهاة عاان ":(الخاراج) يوساف فاي كتاباه

ماان مااال الدولااة لعجاازة المساالمين وأوالدهاام الصاا ار ولعجاازة اليهااود  اوقاارر حقاا ،العماال

فاااي المجتماااع عااااجزين عااان الكساااب بسااابب الشااايخوخة أو  والنصاااارى بوصااافهم أعضااااء

له من  :قال و.ومر عمر ذات يوم بشيخ كبير ضرير يسأل الناس فضرب عمر عضده"العاهة

اسااأل الجزيااة والحاجااة :  مااا ألجااأك لمااا أرى ؟ قااال  أي أهاال الكتاااب أناات قااال يهااودي قااال

. رسل إلاى خاازن بيات الماالبيده وذهب به إلى منزله فأعطاه شيئا ثم أ: فأخذه عمر. والسن

 :قال تعالىحيث  ،عند الهرم ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله انظر هذا وأمثاله وهللا: فقال

     

 (1)  والفقااراء هاام المساالمون وهااذا مسااكين ماان أهاال

أماا ):لذا ال غرابة عندما يقاول ـ رضاي هللا عناه ـ (2).هأمثال وضع عنه الجزية وعن و،الكتاب

عناد مقدماة الجابياة مان  و لئن بقيت ألرامل أهل العاراق ألدعهان ال يحاتجن إلاى أحاد  بعادي،

ي ْعَطْوا مان الصادقات  نأ رأرض دمشق مّر عمر في طريقه بقوم مجذومين من النصارى فأم

ففاي  ،من بعدهم هذه المساألة و عملاوا بهاا كذلك فهم الخلفاء و (3)(وأن يجرَي عليهم القوت

أماا بعاد فاانظر مان قبلاك مان أهال :"عهد عمر بن عبد العزياز كتاب إلاى عاملاه فاي البصارة 

و ولاات عنااه المكاسااب فااأجر عليااه ماان بياات مااال  ،قوتااه تضااعف و، الذمااة قااد كباارت ساانه

كفاياة دفااع أّن مان فااروض ال (:المنهاااج)وذكاار اإلماام النااووي فاي  (4)"المسالمين مااا يصالحه

(5)أو إطعام جائع، الضرر عن المسلمين ككسوة عار
إن إعطاء عجزة أهال الكتااب مان بيات و 

                                                           

غير المسلمين ، يوسف القرضاوي، وكذلك 144ص، الخراج( ه122)أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم (9)
   16ص، في المجتمع اإلسالمي

 .65ةية سورة التوبة  (1)

   116ص ،  الطبعة األولى ، سيد نحو مجتمع إسالمي ،وانظر قطب ، 136، أبو يوسف الخراج  (2)

(3) 
 177طبعة بيروت ص، فتوح البلدان ، البالذري  .

    46ص، األموال، أبو عبيده (4)

 46ص  2الرملي ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ج  (2)
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، و هو المؤسسة التي يهارا ، فبيت المال ضمان للفرد والمجتمعالمال مما تقتضيه الشريعة

شااركات التااأمين علااى  و، إليهاا الفقااراء ماان أفااراد الدولاة فهااو ي ناايهم عاان صاناديق التااوفير

ألنه يعلم أن بيت الماال ، هم أطفاله لفإذا مات المسلم ال يحم، وهو ضّد الفقر والعوز، الحياة

بجانباه  و (6).رالفقا و، ألفاراد الدولاة ضاد الكاوارث نفبيت مال المسلمين هو الضاما، يكفلهم

لماا لاه مان أثار كبيار فاي  .توزيعهاا علاى أقاارب الميات و ،و دوره في تفتيت الثاروة اإلرث،

فالمسالمون علاى وجاه  ،إلاى أقارباه لإذا علم أن أموالاه ساتؤو اإلنسان المسلم تهدئة نفسية

أيما أهل عرصة باتوا وفايهم امارؤ جاائع فقاد برئات مانهم )- - T -لقوله  العموم متضامنون

 .كما  يوجب اإلسالم هذا الضمان للفرد بعينه وبصفته اإلنسانية (1)(ذمة هللا

رأسامالي فاي لم أالنظااا الذين يعيشاون فاي ظال بينم نظرة الرأسمالية للعاجزينأما  

ألّن الاذين يعملاون . وقتنا المعاصر يتهافتون على إنشاء مثل هذه الشركات بأنواعها كافة

تحت رحمة النظام الرأسمالي مضطرون إلى التفكير في سوء المصير بأن كاان عااجزا أو 

أو ، ن مالاه إذا أصايب هاوما ركاذا حاال َمان ال ياّدخ و، له ذرية وال يدري ما عاقبة أمرهم

فاي النظاام الرأسامالّي  دال يج هفإنّ ، أو حريق ،كساد في وسائل الكسب أو ،بأمراض وهذو

.و ال َمْن ينهض بهم من تلك الكبوة ،َمن يمد له والى ذويه يد العون و المساعدة
  (2) 

    للدولة حق فرض الضرائب: مبحث الخامسال
تعاارض إليهااا أيُّ فاارد ماان أفااراد الدولة،فوضااع لمثاال هااذه لقااد احتاااط اإلسااالم لكاالّ حالااة قااد ي

النوازل أحكاما يجب أن يلتزم بها كال إنساان تجااه أخياه اإلنساان،و ذلاك عناد حادوث أزماات 

ونحاو  ،و الحروب، و الزالزل المدمرة ،إقتصادية بسبب كوارث حلّت بالمسلمين كالفيضانات

وا بساابب العجااز المااالي الااذي ينتظاار ولاام يكاان فااي وسااع الدولااة مساااعدة الااذين تضااّرر ،ذلااك

خاصاة أغنيااءهم فيلازم األغنيااء ، هنا يأتي دور التكافل العام بين ةحاد المسلمين و، الخزانة

يقااوم الحاااكم  و، وماان عنااده فضاال مااال باادفع الضاارائب إلااى المتضااررين ماان أبناااء األمااة

ان الحاجااات و توزيعهااا بمااا يحقااق المصاالحة العامااة ألنااه المكلااف شاارعا بضاام، بجبايتهااا

                                                           

 65ص، االقتصاد اإلسالم ومعضالت، أبو األعلى المودودي، المودودي (9)

 722ص  3ج، مسند اإلمام احمد، أحمد بن حنبل (1)

 63ص، اإلسالم ومعضالت االقتصاد، األعلى المودودي وأب (2)
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 (كلكم راا وكلكم مسؤول عن رعيته): - - T -عمال بعموم قوله .للمجتمعاألساسية المادية 

(3)  

 

 

 األدلة على فرض الضرائب: المطلب األول

 -إّن دفع هذه األزمات عن طريق الضرائب له ما يؤيده من كتاب هللا وسانة رساوله       

T - - وعمل الصحابة رضي هللا عنهم. 

     :قولااااااااه تعااااااااالى الكتاااااااااب يل ماااااااانالاااااااادل 

   

   

  (1) قولااااااااااااااااااااااااه تعااااااااااااااااااااااااالى و:      

   

  
في أحد أقوالاه ( المحروم)و قد فّسر ابن عّباس  (2)

 اهااو الااذي أصااابته الجائحااة، و إذ: و قااال القرطبااي (3)بأنااه  الااذي ال يجااد قااوت يومااه

على الل ة فإنها من الحرمان وهو المنع فيدخل تحته من أصيب (محروم)عرضت لفظة

و ، من مكة إلى المديناة -T -لّما هاجر الرسول السنةوأما الدليل من . (4) ماله بجائحة

و أوالدهم في مكة ألجل حماية عقيادتهم ، جرون الذين تخلّْوا عن أموالهمبرفقته المها

أن يشاارك المهاااجرين بمااا عنااد األنصااار فااي   - Tو الحفاااظ عليهااا قاارر الرسااول 

األساسااية و مشااربهم حفاظااا علااى ضاامان الحاجااات ، و مااأكلهم، و ملبسااهم، مسااكنهم

و ، يمليااه علاايهم دياانهموضاامانا لحفااظ التااوازن االقتصااادي الااذي ، لكاال فااردالماديااة 

، لّما غنم أموال بني النضير -Tإن الرسول" عقيدتهم و لهذا قال القرطبي في تفسيره 

                                                           

 213ص، 12ج، بشرح النووي، مسلم (3)

 2،سورة المائدة ةية. (1)

 19،سورة الذاريات ةية (2)

 941ص، بيروت، الناشر دار الكتب العلمية، تنوير المقياس من تفسير ابن عباس، ابن عباس (3)

  25ص 5ه ج 1323الثانية سنة  ةالطبع، فتح القدير (هـ1255)محمد بن علي بن محمد الشوكاني  (4)
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و إشاراكهم فاي ، و شكرهم فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إياهم، دعا األنصار

، و بيانهم، إْن أحببتم قسمت ما أفاء هللا علي من بني النضير بيانكم:" ثم قال. أموالهم

و إن أحبباتم ، و أموالكم، و كان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم

وساعد بان معااذ بال تقسامه باين ، وخرجوا من دوركم، فقال ساعد بان عبااده، أعطيتهم

اللهاام ارحاام : "-Tاألنصااار رضااينا، فقااال: ويكونااون فااي دورنااا، و قااال، المهاااجرين

وثالثااة ماان ، المااال إلااى المهاااجرين  -Tو أعطااى الرسااول"األنصااار وأبناااء األنصااار

  :األنصااااااار كااااااانوا فقااااااراء فااااااانزل هللا  تعااااااالى قولااااااه  

ا    

    

     

    

     

     

    

 
عنادما يخلاوا بيات  -Tهاذه الحادثاة مان األدلاة علاى فعلاه  ثناء  عليهم، و (2()1)

 ،إلى أصحاب األموال  -T،فإّنه كان يعمد تكفي الزكاة لسّد حاجة المعوزين ال و، المال

المال مان نصايب طبقاة علاى حسااب  نيكلفهم بضمان حاجات المعوزين حتى ال يكو و

، و عادم التاوازن االقتصاادي ، أخرى ألن هذا بدوره يخلق التفاوت بين أفراد المجتمع

يحرم  و، ياءاألغنالمال دولة بين  نحّتى ال يكو و، زوالها مما يعجل في نهاية الدولة و

       :لقولاااه تعاااالىمصاااداقا  مناااه الفقاااراء

   (3) و لقولاه- T - 

طعام عيالهم في المدينة جمعاوا ماا كاان  لإذا أرملوا في ال زو أو ق نإن األشعريي" :-

عان أباى  و (4)"و أناا مانهم ،قتساموه   بالساوية فاإنهم مناي إو، عندهم في ثوب واحد

إذ جااء رجال  - - T -بينما نحن مع رسول هللا :) سعيد ألخدري ـ رضي هللا عنه ـ قال

مان كاان عناده فضال ظهار " - - T -فجعل يصارف بصاره هكاذا فقاال ، على راحلة له
                                                           

(1) .
  9، سورة الحشر ةية 

 24 -23ص 12ج، تفسير القرطبي، القرطبي (2)

 7، سورة الحشر ةية (3)

(4) .
 .167رواه اإلمام مسلم في فضائل الصحابة رقم  ،مسلم 
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 :و من كان له فضل زاد فليعد به على من ال زاد له، قال، فليعد به على من ال ظهر له

في عهاد  و (5)"(أصناف المال ما ذكر حتى رأينا انه الحق ألحد منا في فضل فذكر من

واشاتّد (هـ12)حدثت مجاعة شديدة في عهده سنة  -رضي هللا عنه–عمر بن الخطاب 

لو لام أجاد للنااس ماا يساعهم إال أن أدخال علاى :" الجوا فكان ـ رضي هللا عنه ـ يقول

لفعلت فإنهم لن  ةحتى يأتي هللا بالحيا أهل كل بيت عدتهم فيقاسمونهم أنصاف بطونهم

حاجة  اويقول ـ رضي هللا عنه ـ إني حريص على أال أد .يهلكوا على أنصاف بطونهم

إال سااددتها مااا اتسااع بعضاانا لاابعض فااإذا عجزنااا تأسااينا فااي عيشاانا حتااى نسااتوي فااي 

(1)"الكفاف
  

 رأى بعض أالئمه في المسألة: المطلب الثاني

لم يكن  و ،إذا خلت األيدي ـ أيدي الجند ـ من األموال) :رحمه هللا ـ يقولرأي اإلمام ال زالي ـ  (1)

وخيف على  -مصروفات الجند يأ-من مال المصالح ـ ببيت المال ـ ما يفي بخراجات العسكر

ذلك من دخول العدو بالد المسلمين أو ثوران الفتنه من قبل أهل الشر جاز للحاكم أن 

 (2) (ية الجندمقدار كفابيفرض عليهم الضرائب 

لرد التتار بناء على فتوى سلطان  -قطز–قد نفذ هذا في عهد  لشاطبيوا: ومثل ما تقدم يقول (2)

 (3)-رحمه هللا– العلماء العز بن عبد السالم

و فرض على األغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا :" رأي اإلمام ابن حزم، إذ قال ما نصه (3)

     :و استدل بقوله تعالى (4)"بفقرائهم و يجبرهم السلطان على ذلك

   

    

  
فإن توظيف قدر معين من أموال األغنياء في حالة  (5)

                                                           

 33ص 6ج،  مسلم بشرح النووي  . (2)

 151ص ، يخ عمر بن الخطابتار، ابن الجوزي (1)

 353ص، 1ج، المستصفى،ال زالي (2)

 154ص، 2ج، االعتصام، الشاطبي (3)

 157ص، 6ج، المكتب التجاري للطباعة و التوزيع،طبعة بيروت ، المحلى،ابن حزم (4)

 26اإلسراء ةية  (2)
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روط سبق من األدلة مع توافر الش او أهدافها لم، أمر يتمشى مع الشريعة، الضرورة

 .التالية

 .حصول ضرر فادح و ،تحقق وقوا كارثة فعال .1

 ف يكن   ا لي بأت  ال الم  مأر  ا يح  ت ك المشك ة لا  وجد لال راىي ل رض  .3

 . و خاصة  ر  صابإ الضرل, الضرائب أل  بأت المال   ك الجمأع

 .المساواة التامة في فرض الضرائب كل على قدر استطاعتهمراعاة  .3

ذكر حادثة يكلنا  و" :في فرض الضرائب على أموالهم أقاربه و،بنفسه كماأن يبدأ الح .4

صار الزيت هو طعامه حتى انه  و، عمر عندما أصاب المدينة المجاعة فزهد الطعام اللذيذ

و كيف يعنيني أمر المسلمين إذا  :ت ير لونه فكلمه بعض الصحابة أن يتخلى عن الزيت فقال

(1)"لم يمسني ما يمسهم
 

و ، ا أخذت من أجله فان بقي مال بعد زوال المحنه عاد على من جبيت منهصرفها فيم .5

 .يحق لهم االمتناا عن دفعها شرعاف على حاشيته و،يصرفها للبذ  ليس للحاكم أن

 التزام الدولة بحفظ التوازن االقتصادي :السادس بحثالم

األساسية من لكي يستمر ضمان الكفاية لكل فرد من أفراد الدولة في تأمين الحاجات  

 ،ليتحقاق الاتالحم ومسكن،فال بد من استمرار التاوازن االقتصاادي ،ملبس و ،ومشرب ،مأكل

وبعبارة أخرى  والتكامل بين أوامر الشرا اإلسالمي ووجود الدولة التي تطبق هذا التشريع،

وأن يخضاع الحااكم والمحكاوم لهاذه الشاريعة خضاوعا ،البد أن تسود الشريعة على المجتماع

الفارد يجناي  لويظا،على كل فرد لكي يظهر من نتائج ذلاك وجاود التاوازن االقتصاادي ينعكس

فيجااب علااى الدولااة أن تااذكر عمااوم  ثمااار التااوازن بضاامان حاجاتااه األساسااية دون انقطاااا،

و اتجااه أخياه ،يجب على كال فارد مانهم تجااه رباه و ديناه اوسائل اإلعالم بم، األفراد بجميع

و بيان ما أعده هللا من العقوباة لمان ، ذكرهم باآليات و األحاديثالمسلم في كل شأن، فمثال ت

عان  فاي الدولاة ش اأوانكما، أو يتسابب فاي إيجااد تضاخم، يسيء التصرف بالملكياة الخاصاة

، وبياان ماا أعاد هللا مان األجار،ماال لاه أو عادم أداء زكااة مالاه زأو كنااحتكاار  وطريق رباا أ

فمااثال لااو تواطااأ التجااار علااى احتكااار نااوا ماان  والثااواب لماان يساااعد فااي حاال تلااك المشاااكل،

األلايم لمان يحتكار طعاام المسالمين  ولم يفد فيهم التاذكير بااهلل وبماا أعاده مان الجازاء، الطعام

                                                           

  112ص، الرابعة ةمالمح االنقالب اإلسالمي في عهد عمر بن عبد العزيز الطبع، عماد الدين خليل (1)
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ذلاك حتاى يعاود  و ،المثال بياع ماا احتكاروه بساعر و،هاي معااقبتهم و ،فينقل إلى المرحلة األخارى

التااوازن االقتصااادي هااو ، والتشاارد ،لااةوالفقرالبطا ولاائال تكثاار ،التااوازن االقتصااادي فااي الدولااة

 (2).أساس العدالة

 المشك ة لي ىد  التناي  افقتصار : الم  ب األول

ماان منظااور اإلسااالم المشااكلة االقتصااادية ليساات مشااكلة ناادرة المااوارد الطبيعيااة 

وعناصاار اإلنتاااج األوليااة وقلتهااا كمااا هااو فااي الرأساامالية، باال يقاار اإلسااالم أن المااوارد 

لسنساان، كماا األساساية المادياة عية وعناصر اإلنتاج األولية كافية إلشباا الحاجات الطبي

أن المشكلة هي التناقض بين شكل اإلنتاج وعالقات التوزياع كماا تقاول  رأن اإلسالم ال يق

الماركسية، وإنما المشكلة مشكلة اإلنسان نفسه هو الذي ظلم وكفار و ضايع علاى نفساه 

      لااه تعااالىهااذه الفرصااة مصااداقا لقو

    

     

    
فظلاام اإلنسااان ل يااره ولنفسااه ماان  (1) 

األساساايان للمشااكلة الناحيااة العمليااة فااي حياتااه، وكفرانااه بااالنعم اإللهيااة همااا السااببان 

  .االقتصادية في حياة اإلنسان

 الندرة: ثانيال مطلبال

صفة نسبية تتحقق عندما يكون المقدار المطلوب من شيء ما : تعريف الندرة   

  (2).كثر من المقدار المتاح والمعروض منه وقت الحاجة إليهأ

 موقف النظم الوضعية من الندرة:الفرع األول 

واجااه كافااة المجتمعااات اإلنسااانية ب ااض النظاار عاان مرحلااة التطااور ماان الحقااائق التااي ت 

االقتصادي التي وصلت إليها ونوعية النظم االقتصادية واالجتماعية التي يطبق فيها ذلاك 

                                                           

 645ص –اقتصادنا –محمد باقر  -درالص (2)

 34سورة إبراهيم .  (1)

 45طبعة أولى ص، مبادئ االقتصاد في اإلسالم، محمد هشام خواجكيه  (2)
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مااا اصااطلح عليااه بالمشااكلة الصااراا بااين اإلنسااان والطبيعااة المحيطااة بااه وصااوال إلااى 

أي ، ع إشباا حاجاته غير المحدودةأو المجتم، االقتصادية و أصل وجودها محاولة الفرد

علمااا أنهااا المحاارك ، و هااي ذات طااابع نساابي، كثاارة الحاجااات وقلااة المااوارد االقتصااادية

و ، و الحاجات فإن درجة حدتها، و تتوقف على العالقة بين الموارد، للمشكلة االقتصادية

 (3)القدرة على مواجهتها تختلف من مجتمع إلى ةخر

 

 سالم من ندرة الموارد االقتصاديةموقف اإل: الفرع الثاني

اإلسااالم ينظاار إلااى الكاارة األرضااية علااى أّنهااا ملااك هلل قااد اسااتخلف اإلنسااان عليهااا ليقااوم 

و إن انقطعت في جانب عّوض ، و قد مأل هللا هذه الطبيعة بالخيرات التي ال تنقطع، بعمارتها

   :مصاداقا لقولاه تعاالى و هللا عز و جل قد حّقاق التاوازن فاي الخلاق كلاه. عنها جانبا ةخر

   

     

    
فمان متابعاة معظاام العلمااء كثياارا   (1) 

و ، كورمن التخصصات لوحظت ناحية التوازن في كلّ شيء في الكون كما هو في نسبة الاذ

و ، فمااثال يالحااظ بااين المااوارد. و بّثهااا فااي األرض، و فااي نساابة توزيااع الخياارات، اإلناااث

و المااء تاوازن ، و بين كمية البشار، و البشر توازن، و بين المواد ال ذائية، الطاقات توازن

و ، قاد يحصال نضاوب المااء فاي ناحياة(حاله من النسبية يتحقق بها الوضع األمثال: )بمعنى

و  له وفرة في ناحية أخرى فما على اإلنساان فاي نظار اإلساالم إال أن يعمال و يكادحلكن يقاب

 .أو يقترب منها، يشقى في األرض لكي يعيد التوازن بما يحقق العدالة

و البحاث لايس العياب فاي أصال الخلاق إنماا فاي سالوك ، فإّن قصور الناس فاي الدراساة 

فاإذا دققناا النظار فاي تلاك المشاكلة التاي  .نعم قد تحصال النادرة لكنهاا ليسات أصاال (2 )الناس

األساساية المادياة و اضاطراب حتاى يحصال علاى حاجاتاه ، تجعل الجنس البشاري فاي حيارة

                                                           

 39الدكتور عادل أحمد حشيش أصول االقتصاد السياسي ص (3)

 19،سورة الحجر ةية (1)

 33ص، الطبعة األولى ،االقتصاد اإلسالمي مدخل ومنهاج ، الدكتور عيسى عبده (2)
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بضارب الحادود السياساية . و أخيارا عان عادم توفرهاا، وجدنا أن اإلنسان هو المسؤول أوال

ساالة اإلساالم لاذلك فاإن ر. كثافاة بشاريه وأخارى ماوارد طبيعياة -بلاد ماا -باين األقطاار ففاي

 . بالقطريات نعالمية ال تؤم

 أهم ألطرق لحفظ التوازن االقتصادي في المجتمع: ألمطلب الثاني

 إقرار الملكية الفردية: الفرا األول

كيال  و ،شابه اإلساالم الفارد بأناه و ،أول مبدأ يقره اإلسالم جاواز الملكياة الخاصاة   

و إن الماال فاي  ،فاة أكثار منهاا امتالكااو أن حيازته للمال إنما هاي وظي، على هذا المال

الملكية الخاصة ينشأ من بذل الفرد  حق و، عمومه حّق للجماعة التي هي مستخلفة فيه

مان هاذه الملكياة العاماة التاي اساتخلف هللا فيهاا جانس  ،ء معينيجهدا خاصا لحيازة ش

      :اإلنسااااان لقولااااه تعااااالى

   

   

    

    
ال يحتاج ناص اآلياة إلاى تأويال فيفياد أن  (1) 

(2) ءالبشر خلفاء ال أصال و،المال الذي في أيدي البشر هو مال هللا
أما ورود ةيات تنسب  

     :لااى اإلنسااان كمااا هااو فااي قولااه تعااالىالمااال إ

      (3)
فهاااااااااااااااااو  

  (4).التنافس في طلب الكسب الحاللو،لمجرد إثارة عواطف الكدح

 طبيعة الملكية الفردية الفرا الثاني

هو الحال فاي النظاام  و حدود كما، اإلسالم الملكية الفردية مطلقه بدون قيود اال يد 

بل اقرها السالم إلى جاناب مباادئ أخارى تجعلهاا أداة لتحقياق مصالحة الجماعاة ، الرأسمالي

                                                           

     7،حديد ةيةسورة ال . (1)

 197ص 5ج،فتح القدير، الشوكاني  (2)

  24،سورة المعا رج ةية (3)

 دتدار الفكر بيروت ،224ص،  معالم الثقافة اإلسالمية ، أحمد جمال  (4)
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لااذلك فاارض علااى تلااك . و مالااك علااى السااواء، باانفس الدرجااة التااي تحقااق مصاالحة كاال فاارد

 .و الجماعة، الملكية قيودا تكون في النهاية لمصلحة الفرد

 على الملكية الفرديةالقيود الواردة :الفرا الثالث 

و تجعاال اإلنسااان يحااس ، صااحيح أّن غرياازة حااّب التملااك ماان أسااباب كثاارة اإلنتاااج

و الساعادة و ، و الشاعور بالرضاا، وتحساينه، بكرامة وجوده مما يدفعه إلى مضاعفة اإلنتاج

و لكن مع كل هذا هل تارك اإلساالم الفارد يتصارف بهاذا الماال كيفماا . هو يقوم بتلك األعمال

فاإلساالم َحاَرَص أشاّد الح ارص فاي . ال : الجواب؟دون ضاوابط ليخال بمصالحة الجماعاةيريد 

علاى أال  صَ رَ و َحا،سياسته االقتصادية علاى اساتمرار التاوازن االقتصاادي فاي رباوا الدولاة

فمن . من الناس يكون همهم تكديس الثروات في حين أن إخوانا لهم يموتون جوعا تبرز فئةٌ 

حاارم اإلسااالم كنااز األمااوال ألن تحريااك المااال هااو  ،لمثااال ال الحصاارهااذه القيااود علااى ساابيل ا

و  ،وجعلهاا ركناا مان أركاناه ،و أوجب اإلسالم الزكاة المحرك للدورة االقتصادية في الدولة،

القاارض  و ،أباااح البيااع و ،كمااا أنااه حاارم ممارسااة الربااا .نصاايب المساااكين و ،لفقااراءل جعاال

عدم است اللها للوصول  و ،ألموال لضرر بعض الناسو استخدام ا ،و حّرم االحتكار ،الحسن

عادم تكديساها  و ،أقار اإلساالم نظاام اإلرث لتفتيات الثاروة و، إلى السلطة عن طريق الرشوة

حارم اإلسااالم كماا  .تباذيرال و ،كاره اإلسااراف و، علاى الانفس حارم التقتياار و ،فاي ياد واحادة

الدولاة حاق المتابعاة علاى كال ماا  و أوجاب علاى، أو خمار، تنمية المال بمحاّرم كبياع خنزيار

 (1)خطئهو أوجب العقوبة لمن يصر على  ،مضى

 حقيقة التفاوت بين الناس  :مطلب الثالثأل

و  ذفوع , و الحق ل  لأوع الذيكي, تخت ف  ناهب الفاس لي البحث ىر  صارل الريق 

كت ذي بالأ ذأر و ي. و لأوع  ذر يمذ  المكابذدة, و  فوع الصبنل الي  يكابد  شاك  الدعأا, اللبي

و ف شذك    هذيا الت ذاوت لذي الذدخنل بذأر , و يروذل بذا  يمذأي ىأشذة الك ذاف,  ر الذريق

و الت ذاوت بأذفوع , و هذن  بذد  يقذر  اسهذال , البشر   ر ل ر  قائع لي  أاية وهذائ  اسعتذاج

 لر بذإ. أل   هيا  مذا تقتضذأإ الحأذاة البشذرية, و ترا موع, يجب    يكن  وهأ ة للل تماوعوع

و تحريذذك وهذذائ  ,و يكذذن  هفذذاج   جذذالا ل تفذذالس لذذي تفمأذذة اقتصذذار األ ذذة, يكذذن  الممذذرا 

                                                           

(1) 
.
 226 – 225ص،محاضرات في الثقافة اإلسالمية ، احمد ، جمال 
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و تح أر هيا اسعتاج, و الحق    القرآ  الكريع ينيد هذي  الظذاهرة بقنلذإ هذبحاعإ و , اسعتاج

      :تمذذذذذذذذذذالل

     

   

    

    

     

  
(2)

لذريق بذأر الكذ  ل    تمذالل لذن هذنى لذي ا: "ل ر البأضاو  هي  اآليذة بقنلذإ 

و تم  ذت المصذالح , و لذن صذال األ ذر كذيلك لخذرب المذالع, ف تفع كن  البمض خار ا ل ذبمض

"ألعإ ي ضي للل الم  دة
(3)
و  ع ك   ا تقد  لا  عظرية اسهال  بفأت ى ذل  حاولذة التقريذب  

رريذة بالحريذة ال . بأر الفاس لي الدخنل سىارة التناي  افقتصار  لي المجتمذع  ذأر لقداعذإ

الجماىأذة  ةوالم ذنولأ, و لتح المجال   ا إ لرا كا  طريق الجمع  شذروىا, لي جمع الثروة

و لىايذة , و الزكذاة, لتحقأق الحأاة الكريمة أللرار المجتمع ىر طريق التماو  بإيجاب الف قذة

الدولة لمر ف ىائ  لإ
(1)

ولاة لذلك جاء اإلسالم ضامنا لكل فارد حاد الكفاياة ال الكفااف فاإن الد 

فالمال يعتبر زينة الحيااة   .ْن يثرى كل على حسب عملهأتكفله كحق ثم يسمح بعد ذلك للفرد 

(2)الدنيا ونعم المال الصالح للرجل الصالح
 

 

 النظام الرأسمالي: الفرا األول

مااا يسااّمى بضاارورة اإلنتاااج  و( دعااه يعماال دعااه يماار: )القاعاادة المشااهورة عناادهم 

والدولة تحمي هذه الحرية ، أنه في اكتساب األرباح بكل وسيلةش و ترك الفرد و ،االقتصادي

و المصااانع  ،المباااني و، فاألراضااي ،عاادم التاادخل فااي الملكيااة الفرديااة: بمعنااى أدقّ ، للفاارد

معاناتهم  و ،قد نتج عن ذلك االست الل لجمهور العمال و(4)يمتلكها األفراد والشركات الخاصة

وقاد أخاذت تلاك الفئاة تاتحكم فاي ، ناد أربااب األماوالللبؤس فاي حاين أن األماوال متكدساة ع

تضع لهاا المخططاات السياساية التاي تضامن تنمياة أموالهاا مّماا  و، مصير الدول الرأسمالية
                                                           

 32،سورة الزخرف ةية (2)

 65ص ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، البيضاوي  (3)

 15-5ص،نظرية اإلسالم االقتصادية، لسميع المصري عبد ا (1)

 126ص ،المدخل إلى  االقتصاد  اإلسالمي، ىمحمد شوقي الفنجر (2)

 51ص،طبعة أولى ، مبادئ االقتصاد اإلسالمي ، محمد هشام خواجكية (3)
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اإلضارابات العمالياة لزياادة األجاور  و ،شيوا البطالة و ،يتسبب بحدوث األزمات االقتصادية

 و ،يزداد فقرهاا و ،إلى الطبقة الفقيرة بالتالي يسيء و، بسبب الخلل في التوازن االقتصادي

 .أفراد المجتمعالب ضاء بين  و ،توزيع للثروة يشعل نار الحقد العدل في فقدان و ،حرمانها

 الفظا  افشتراكي: ال رع الثاعي

ففي النظام الماركسي تل ى الملكية الخاصة ليستمر ضمان الكفاية لكال فارد وتصافى  

جميع المصائب والتفاوت الطبقي  ردواو، نظام الحر الرأسماليولقد حاربوا ال تمام التصفية،

 و ،لذا يرون أن الناس يجب أن يشتركوا  ويتساووا في الثروات .إلى وجود الملكية الخاصة

 التي يراد تحقيقها على النحو التالي و ،لكنهم اختلفوا بشكل المساواة الفعلية

 . قسم يقول بالمساواة الحسابية (1)

من كلّ حسب طاقته أو قدرته لكل :)ساواة الشيوعية وفق القاعدةوقسم يقول بالم (2)

 (حسب حاجته

كل حسب : )وقسم يقول بالمساواة في وسائل اإلنتاج فيجب إن تكون قاعدة التوزيع (3)

 (طاقته أي قدرته لكل بنسبة عمله

وتتحقااق المساااواة إذا تهيااأ لكاال فاارد ماان وسااائل اإلنتاااج مثاال مااا هااو ل خاار وماان هااذا 

يتبين أناه يعمال لتحقياق المسااواة الفعلياة باين ، ريع لنوا الملكية في هذا النظامالعرض الس

أو المساااواة المطلقااة وماان المالحااظ فشاال النظااام ، أو وسااائل اإلنتاااج ،إمااا بالمنااافع.األفااراد

ألن المسااواة  ،ألنه مستحيل الوقوا وهو فرض خيالي. االشتراكي في إل اء الملكية الخاصة

لااذلك كاناات غياار عمليااه إمااا لكونهااا غياار واقعيااة ألّن الناااس  و ،قعيااةماان حيااث هااي غياار وا

إشااباا  و، و العقليااة ،بطبيعااة فطاارتهم التااي خلقااوا عليهااا متفاااوتون فااي القااوى الجساامية

التفااوت فاي  و ،التفاضال باين النااسوكاذلك ،فالمسااواة بيانهم ال يمكان أن تحصال، الحاجاات

و هااو األماار الطبيعااي لحياااة اإلنسااان ألن ، تماايفااي وسااائل اإلنتاااج أماار ح و ،حيااازة المنااافع

(1)غريزة متمكنة في جسده و ،الملكية الخاصة مظهر من مظاهر حب البقاء
النظاام  اعتاراف 

اعتراف اإلسالم بالتفاوت بالدخول  و، القيود و ،وضع الحدود و ،بالملكية الخاصة اإلسالمي

فمبادأ  .لة المساواة في دخاول األفاراديعد ضمان حد الكفاية لكل فرد من أفراد الدولة واستحا

                                                           

 135ص،اإلسالم وثقافة اإلنسان، سميح الزين (1)
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جعااال الدولاااة هاااي  و ،اإلساااالم يخاااالف االشاااتراكية الماركساااية فاااي إل ااااء الملكياااة الخاصاااة

تفااوق نظااام  النتيجااة هااي الفشاال فااي معالجااة مشاااكل الناااس و و ،عاان التوزيااع ةالمسااؤولي

 : لاااه تعاااالىدخااال األفاااراد لقو      تفااااوت و ،إلقاااراره الملكياااة الخاصاااة ياالقتصااااد اإلساااالم
      

    

     

    

   
   (2)  

 

 

 

 لاإلسالم ال يقّر التمييز الطبقيَّ بسبب تفاوت الدخ :الثالثالفرا 

 .الجماعاة و ،في الوقت نفسه يجمع بين صالح الفرد و، اإلسالم يالئم فطرة اإلنسان  

ال يعناي كماا يتصاوره بعضاهم أن اإلساالم يقار  و، الثاروة و ،اإلسالم التفاوت فاي الادخل أقر

العامل الوحيد المميز بين النااس هاو .بقيةوجود طبقات متميزة بسبب المال على إنه يقّر الط

   :لقولاااااه تعاااااالى قلتاااااه و، ال كثااااارة الماااااال، العمااااال و ،عامااااال التقاااااوى بمفهاااااوم اإليماااااان

   

    

   

    

     

        
(1) (2)

علاى أن التقاوى هاي المراعاى عناد  لفي هذه اآلية ماا ياد  

هللا تعاالى وعنااد رساوله دون الحسااب والنسااب فاي المفاضاالة بااين النااس ، والتقااوى معناهااا 

ا  واالتصاف بماا أمارك أن تتصاف باه ، والتنازه عماا نهااك مراعاة حدود هللا تعالى أمرا  ونهي

 (3).عنه

                                                           

(2) 
.
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ردا علاى هاذا ي يقاول عباد العزياز البادر ضرر المساواة في دخل األفراد من الثروة  

ممتلكااتهم مان الثاروة للازم مان ذلاك تقليال  و ،بأن الناس لو تساَوْوا فاي دخلهام"االفتراض 

 كاال األمارين غيار ساليم ن به على الخااملين وأو اقتطاا الجزء الذي يزيدو ،جهود المجدين

ت علاى األماة ربحاا مؤكادا ويقلال اإلنتااج فيهاا، و أماا اقتطااا  ألّن تقليل جهود المجدين ي فاو 

بعاد  و (4)".ءيليس هذا من العدل في ش و ،الزائد من دخلهم فهذا يضعف رغبتهم في العمل

يتحّقاق لوجودهاا  يكا نظاام اإلساالميّ االنتهاء من الكالم علاى الملكياة الخاصاة الضارورية لل

لكاي  نلقي نظرة عامة على الملكية العامة التي ال يحّق ألي فارد تملكهاا. التوازن االقتصادي

مان أجال  و، يتم التوازن العام في اقتصاد الدولة ليستمر ضمان الكفاية لكل فرد مان أفرادهاا

، الجزياة و ،أموال معينه كالخراج أن تقوم الدولة بما أوجبه هللا عليها جعل لها سلطة جباية

هاو ماا يطلاق   ذا ف  يم كذإ األلذرارو.جعل الملكية العاماة تحات يادها و، و الزكاة، ءيالف و

التااي أذن الشااارا للجماعااة باالشااتراك فااي االنتفاااا بهااا حيااث نااص  الملكيااة العامااة: عليااه

األشاياء التاي . طاعالمعاادن التاي ال تنق. أمور يتحقق فيهاا هاذا التعرياف و هاي الشارا على

و ماا هاو مان مرافاق الجماعاة بحياث إذا لام . طبيعة تكوينها تمنع اختصاص الفرد بحيازتهاا

–و الذي من مرافق الجماعة عموما بينه الرسول ، أو جماعة تفرقوا في طلبها،تتوفر لبلدة

T-– قال ، قال رسول هللا شفعن أبى خرا: "بوصفه ال بعدده-T-- النااس شاركاء فاي ثاالث

هذا دليل على اشتراك الجماعة بما ذكر إال أنه يعترض علاى هاذا  و (1) "والنار ألماء و الكال

أباح الماء فاي الطاائف وأجااز لألفاراد أن يمتلكاوه لساقي  –-T–الحديث بما ذكر أن الرسول

ماشيتهم فلو كانت الشركة للماء من حيث هو ال من حيث صفة االحتياج إليه لما  و، زرعهم

ال تست ني  و، الجماعة حاجاتفالحديث ذكر الثالثة لكونها من . في أن يمتلكوه سمح لألفراد

 .عدما و ،عليه فإن هذه العلة تدور مع المعلول وجودا و ،عنها

                                                           

، الطبعة  الثانية، المدينة المنورة ، المكتبة العلمية ، حكم اإلسالم في االشتراكية، عبد العزيز، البدري (4)
 69ص( ه1324)سنة 

(1) 
.
انه كذاب ولكن هذا الحديث قد ضعفه أبو زرعه والبخاري ألن من رواته عبد هللا بن خراش قيل  

وهذا .ال يمنعن الماء و الكالء والنار : قال   - Tعن  أبى هريرة إن رسول هللا )يقويه هذا الحديث

  226ص  2ج،سنن ابن ماجة، الحديث سنده صحيح ورجاله موثقون 
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م أ ،الجماعة يعد ملكا عاما سواء أكاان المااء حاجاتفكل شيء يتحقق في كونه من   

م ومشااا تمناع الفارد مان تملكهاا وهاي و كل ما مان طبيعتاه عاا (2)..م النار أم غيرهاأ ،الكأل

و ، كالطرقات، ليس من طبيعتها أن يملكها الفرد و، األعيان التي تشتمل على المنافع العامة

 .المساجد و، البحيرات و، األنهار

 مقارنة بين النظام اإلسالمي والنظامين الرأسمالي واالشتراكي

 سالم موافقة لفطرة اإلنساان وطبيعتاهيتبين مّما سبق أّن سياسة النظام االقتصادي في اإل

التزاماات يتحّقاق بموجبهاا التاوازن االقتصاادي  وهنااك، حيث أباح الملكية الفردياة بقياود

عكس ما ورد في النظام الرأسمالي الاذي  على. الذي يستفيد منه كلّ فرد من أفراد الدولة

ب فاي خلاق طبقاة مان ثبت فشله ألّنه ال يراعى قيودا على الملكية الخاصة فكاان لاه الساب

ال حاظ  الناس مترفة غنياة تاتحكم بمصاالح النااس الاذين ال يجادون المأكال وال المساكن إذ

 .لهم في الحياة كما يصفهم النظام ألن الحظ لم يساعدهم

كفل كل فارد ت ي التيفي التشريع اإلسالم ةسياسة االقتصاديالهنا يتبين لنا تفّوق 

بينما في النظام الرأسامالي . الثراء بعد هذه الكفالة و ،سمح بال نىتكما ، من أفراد الدولة

فكلماا ابتعاد النااس  .الجاوا و، الفقر يقسم الناس إلى طبقات متصارعة تأكلهم الحروب و

  .و اآلخرة ،المشاكل في الدنيا و، عن طريق هللا حلت بهم المصائب

 القضاء على التضخم واالنكماش: المطلب الرابع  

الذي ال مكان فيه للعاطلين عان ، إيجاد المجتمع المتكافل المتعاون وظيفة للدولة أهم 

و ال للمصالح الشخصية التي لها الدور األكبر في تحطيم مقوماات الدولاة وتعريضاها  ،العمل

التاي يانعكس أثرهاا السايء علاي الطبقاة المحادودة الادخل ففقار  و، إلى األزمات االقتصاادية

و مان ثام الحاروب  ،و الحسد بين النااس ،يسبب الحقد وإثراء طبقة أخرى، طبقة من الناس

 .المدمرة التي تذهب الدولة ضحيتها في يوم من األيام

و مان هناا ، و الساعادة لكال فارد ،ن التوازن االقتصادي البّد منه لتحقيق الرفاهيةنفإلذلك  

ل بيااان المضااار التااي تحصاا و، االنكماااش يتبااين لنااا أهميااة التعاارف علااى كاالّ ماان التضااخم و

                                                           

 79وص73ص، االقتصاد اإلسالمي ، تقي الدين  ،  النبهاني (2)
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و  ،يسااالمبيااان ساابق السياسااة االقتصاادية فااي النظااام اال و، حادهماأللمجتماع جااّراء وجااود 

  .المشروعة قو ال يمنع ال نى بالطر، فاإلسالم يحارب الفقر القضاء عليهما

 و افعكماش,  مفل التضخع

دون أن يقابال ذلاك زياادة ، يقصد بالتضخم زيادة وسائل الشراء في حوزة الجمهور  

و عكس ذلك يعني ، ع المتداولة بمعنى االرتفاا المستمر لألسعار لفترة طويلة نسبيافي السل

إذ لاو زادت ، و ال مجارد زياادة اإلنفااق، والتضخم ليس مجرد زيادة كمياة النقاود. االنكماش

و لماا ، و تبع ذلك زيادة في التش يل والسلع المنتجة لما حدث ارتفاا باألسعار، كمية النقود

وإذا رغباات الحكومااة فااي التاادخل بقصااد إعااادة التااوازن ، صاااد يعاااني ماان تضااخماعتباار االقت

و يزداد ، و البطالة فإنها تشجع اإلنفاق حتى يزداد الطلب الفعال، االقتصادي في حالة الكساد

و حتى يكاون التعرياف الساابق صاحيحا فاإن ، نتيجة لذلك حجم اإلنتاج دون ارتفاا باألسعار

و االنكماااش ناجمااان عاان ساالوك ، و التضااخم .عاان عاارض الساالعالتضااخم هااو زيااادة النقااود 

التااي تااؤدي إلااى اإلضاارار ، أي سياسااة المصااارف الماليااة، القااوى االقتصااادية فااي المجتمااع

اإلنتااااج، والتوزياااع، و التجاااارة الدولياااة، و حركاااة "باالقتصااااد القاااومي مااان ناااواح متعاااددة

  (1)"المبادالت الداخلية من خالل التأثير على قيمة النقد

 وقوا العالم في قبضة التضخم واالنكماش: الفرا األول

إن المتابع للادورات االقتصاادية العالمياة خاالل القارن العشارين يلماس هاذه الحقيقاة  

و إذا قاادر االنفااالت ماان هااذا ، وقااوا بلاادان العااالم فااي قبضااة التضااخم، بوضااوح أال و هااي

سااارعان ماااا يقاااع فاااي أزماااة   المااارض بسااابب التااادابير التاااي يضاااعها علمااااء االقتصااااد فاّناااه

و يجد األفراد ، يمتد التأثير على اقتصاديات سائر الدول على اختالف أوضاعها و. االنكماش

المصايبة  و -التضخم-أو في غالء فاحش ينتج عن -االنكماش-أنفسهم إما في بطالة تصاحب

البلاد هماا فتحال مصايبتان فاي هاذا  ،وقت واحد في بلد ما، و االنكماش في ،إذا وقع التضخم

و مساااوئ االنكماااش، فمااثال البلااد الااذي يطبااق النظااام الرأساامالي يكااون ، مساااوئ التضااخم

 و ،البااوار و ،الااذي تنتاااب فيااه االقتصاااد العااالمي نوبااات الكساااد -باادوران التجااارة -مصااابا

 ،يشرا في استرداد ما اقرضه و ،الرأسمالي عندما يتفرس هذه العالمة يمتنع عن اإلقراض

                                                           

(1) 
 45-36ص –اقتصاديات النقود -را عبد الخالق ثروتشا32دار النهضة العربية  -المسير محمد زكي .
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المعامل من إنتاجها  فمثال علاى الارغم  و، تقلل المصانع و ،و تنخفض األثمان ،الةفتعم البط

فإنهااا  ةبالنساابة ألي دولااة أوروبيااة أو أمريكياا -ألمانيااا ال ربيااة-ماان تقاادم االقتصاااد األلماااني

  (2)تتعرض إلى أزمة حادة جّراء انتشار البطالة

 عالج التضخم واالنكماش : الفرا الثاني

 ،على التوازن االقتصادي الذي يسعد بسببه كل فرد يعيش في الدولاةحرص اإلسالم  

. يهادد كياان الدولاة -التضاخم أو االنكمااش -ال شك في أن حصول إحدى هاتين الظاهرتين و

و لماا كاان  .كما هاو الحاال فاي الادول النامياة مصادرة قرارها و ،نتيجة األزمات االقتصادية

 ،أن يسود العالم كلّه باعتبار أّنه من عناد هللا فال بد و، ةاإلسالم دين ودولة وإلى قيام الساع

و وضاع ، و شاخص الاداء، فقد وضع للناس حلاول مشااكلهم قبال إن تقاع أنه خاتم األديان و

ظهار أن  سابب حادوث  :فماثال .اآلخارة و ،المجتمع في الدنيا و ،الدواء الذي يسعد به الفرد

أو  ،أو اإلنتااج -النقد  -لتنظيم في مسألة الوسيطأو االنكماش يعود إلى عدم ا ،أزمة التضخم

وعنادما يختال ، االساتهالك يانظم عان رشاد و ،الوسايط و ،فال بد من كون اإلنتاج االستهالك

 .هذا الرشد تحصل النكبة

فاإلساالم حتماا  لذا حث اإلسالم ولي أمر المسلمين بإلزام األفراد أن يتمساكوا بهاذا الرشاد 

الواجباات التاي  و ،ال عجاب أن جااء بمثال هاذه القياود و ،األفاراديسعى إلاى تحقياق رفاهياة 

 -االنكماش  و ،التضخم -يجب على كل فرد من أفراد الدولة أن يلتزم بها حتى يزول المرض

  .و هي، و عدم التوازن االقتصادي

يحصاال التضااخم عااادة االلتاازام ببيااع وشااراء مااا لااه نتاااج وفائاادة حيااث : أوال 

التاي لام ياتم إحياؤهاا  ،شاراء ماا ال يناتج كاألراضاي الباور ماثالأو  ببيععندما يتعامل الناس 

شارائها مماا يولاد عادم  اإلنتااج  فينصرف كثير من الناس إلى التعامل بهاا لساهولة بيعهاا و

الخادمات  و ،بالتاالي يقال المعاروض مان السالع و ،أم  زراعياا ،المثمر ساواء أكاان صاناعيا

و مان ، و ذوي الادخل المحادود، و تؤثر علاى الفقاراء ،الضرورية في األسواق فيزيد السعر

 ،هنا حظر اإلسالم التعامل في المعدوم أيا كان ألنه يصرف الناس عن التعامل فيما هو مثمر

لذا فاألرض الباقية على ماا خلقهاا هللا تعاالى فاي نظار اإلساالم ، يعود بالخير على البشرية و

                                                           

  .156 -155ص ،أسس االقتصاد بين اإلسالم والنظم المعاصرة الطبعة الثالثة،المودودي أبو األعلى (2)
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 وأ،ومان هناا ال يجاوز بيعهاا (1)"ميتة فهي لاهمن أحيا أرضا " -Tيها حيث قاليتنشد من يح

جاود  و ،هاذا قماة الاربط باين و ،يكاون مان خاالل بيعهاا فائادة و ،تملكها حتى يحييهاا الفارد

و من هنا فان  ،بين حق المنتج في أن يملك قدر طاقته من اإلنتاج و ،التعامل فيه و ،اإلنتاج

اختصااص المحجار لهاا لفتارة زمنياة  األرض البيضاء ال يفيد ملكيتها بال يفياد رمسألة تحجي

ساحب األرض مان  :فاي عهاد عمار رضاي هللا عناه و، على األرجاح ثاالث سانوات و ،معينه

رضي هللا  لما اشتكى الرجل قال له عمر و، و لم يحيها، إياها -Tالرجل الذي اقطعه الرسول

 ،أنت تركاتو ال  ،إياها لتحبسها عن المسلمين ال أنت أحييت )-Tهل أقطعك الرسول": عنه

  (2)"و ملك األرض لمن أحياها

نظااارا لماااا تحدثاااه تلاااك الظااااهرة مااان  حااارم الكناااز فاااي اإلساااالم تحذذذريع كفذذذز الفقذذذنر: ثاعأذذذا 

 و،ومااااان هناااااا جااااااءت حكماااااة تحاااااريم كناااااز الاااااذهب،مشااااااكل اقتصاااااادية علاااااى الدولاااااة

وينتفااع بااه سااواء أكااان ،أوجااب اإلسااالم علااى المااال أن يتااداول فااي المجتمااعلذا الفضااة،

قاااد ناااص التحاااريم علاااى  و،ولاااة أم مااان مشااااركتهم ماااع صااااحبه فاااي عمااال ماااامااان الد

      :فقاااااااااااال تعاااااااااااالى (الوسااااااااااايط)الاااااااااااذهب والفضاااااااااااة ألنهماااااااااااا أسااااااااااااس النقاااااااااااد

   

    

   

  
فهاااااااذا الوعياااااااد يهااااااادف إلاااااااى     (1)

عاااادم إنفاقااااه فااااي ساااابيل هللا وهااااو  :ثااااانيواألماااار ال. كنااااز المااااال :األماااار األول،أمرين

ال باااد مااان بياااان الفااارق باااين الكناااز و  وغياااره مااان مصاااارف اإلنفااااق المتعاااددةالجهااااد 

أماااا . فاااالكنز جماااع الماااال بعضاااه فاااوق بعاااض ل يااار حاجاااه. االدخاااار المبااااح و، المحااارم

و هاااذا ال باااأس باااه ولااايس ، زن الماااال لحاجاااة مااان الحاجاااات المباحاااةاالدخاااار فهاااو خااا

اولها دوتااا ،خاااروج النقاااود باااين النااااس يسااااعدهم علاااى الشاااراء (4)علياااه ساااوى الزكااااة

                                                           

(1) 
.
 . 18ص  5ج ،فتح الباري في صحيح البخاري طبعة القاهرة المطبعة السلفية  ،البخاري 

(2) 
عمر بن الخطاب قاضيا ، محمد فهمي ، فهمي،اوأيض 225ص،سيرة عمر بن الخطاب، ابن الجوزي  .

 147ص، ومجتهدا 

 34ةية ،سورة التوبة  (1)

(2) 
.
 46 -45ص،اإلسالم ضامن للحاجات األساسية، عبد العزيز، البدري 
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(3()2).بسااارعة يااازداد الطلاااب علاااى السااالع و ،النقاااود
مماااا سااابق يتباااين لناااا حكماااة اإلساااالم  

وعلاااى الدولاااة  ،النااااسالحاااث علاااى إخاااراج األماااوال وتاااداولها باااين  و، فاااي تحاااريم الكناااز

وباااين  ،مراعااااة النسااابة باااين مجماااوا كمياااة النقاااود و ،العمااال علاااى اساااتقرار األساااعار

بهاااذه الطريقاااة تضااامن عااادم تااادهور القاااوة  ،و الخااادمات،مجماااوا العااارض مااان السااالع

ألن اساااااتمرار التااااااوازن .االحتفاااااااظ باااااالنقود كمقياااااااس ثابااااات لألسااااااعار و ، الشااااارائية

  .ن الحاجات األساسيةاالقتصادي واالجتماعي يكون بضما

 ،فاال إساراف ،مراعاة االستخدام المتوازن في األماوال يتوقف على و تنظيم االستهالك: ثالثا

    : ال تقتيااار باااال مراعااااة التوسااااط لقولاااه تعااااالى و

     

    

    (1)
لتبذذذيير المذذذال روعمذذذا لائذذذدة وذذذرل ي حذذذق بذذذال رر لتف ذذذد  

و تنخذي  ,ليا   ر الشالع با  يحجر ى ل ال ذ أإ  تذل يمقذ  ,ى ل غأر  ةيكن  ىال و ,  نالإ

و   ذا البخذ  لأجمذ  ال ذرر يكفذز   نالذإ بذدل , و يف ق ى أإ  ر رخ وذا ,  نالإ لتدال عأابة  ىفإ

اآلخذرير و تذف موع  ل المجتمع لتخد لخراجوا لل
(2)
  ذر الحكمذة لذي تحذريع اسهذراف  ذا لأذإو 

 و , ّ  الف بة الكبأذرة  فذإ تف ذق و, و هن وابط فقتصارها ,الحماية ألخالق األ ة  ر الترر 

لذيلك ف غرابذة ىفذد ا يذ  ر القذرآ  بذالحجر . لق  هناء الم رلأر لتبدر  ى ل الم الب التالوة

   :فذذذذد ا ف يح ذذذذفن  التصذذذذرف لذذذذي   ذذذذنالوع لقنلذذذذإ تمذذذذاللى ذذذذل ال ذذذذ واء ى

   

     

   

      (3) 

من التصرف فاي األماوال التاي جعلهاا هللا  (4)ن تمكين السفهاءينهى سبحانه ع) ريقال ابن كث

                                                           

(3) 
 55ص،مكتبة المنار الكويت ، خطوط رئيسيه في االقتصاد اإلسالمي الطبعة الثانية ، محمود، أبو السعود .

 233مات االقتصاد اإلسالمي  الطبعة األولى مكتبة وهبه القاهرة صمقو، عبد السميع  ، المصري (4)
  29ةية ،سورة اإلسراء  . (1)

 115-155ص،مقومات االقتصاد اإلسالمي ، عبد السميع  ، المصري (2)

(3) 
.
 5ةية ،سورة النساء  

 .لسان العرب -ابن منظور.السفيه نقيض الحليم واصله الخفة والحركة وهو خيف العقل وسفه نفسه أي خسرها (4)



76 

الحجاار علااى  ذللناااس قيامااا أي تقااوم بهااا معايشااهم ماان التجااارات وغيرهااا،ومن هاهنااا يؤخاا

السفهاء وهم أقسام فتارة يكون الحجار للصا ير فاان الصا ير مسالوب  العباارة وتاارة  يكاون 

الدين وتارة للفلس وهو إذا ماا أحاطات  الحجر للجنون وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو

(5). (الديون برجل وضاق حاله عن وفائها فإذا سأل ال رماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه
   

. واسع ذاعأة, للض اسهال  ل ترف ألّ  المترلأر كاعنا ى ذل  ذدى التذاليع  ىذداء الحذق: لابما 

     :قذذذذذذذذذذذذذال ىذذذذذذذذذذذذذفوع القذذذذذذذذذذذذذرآ  الكذذذذذذذذذذذذذريع

     

    

    (6) و قنلذذذذذذذذإ تمذذذذذذذذالل:    

    

    
تبذذالج و بذذيلك يقذذرل الحذذق  (7)

. ور بوا  بدا عشر جراثأع ال  ذار لذي المجتمذع, وتمالل    هي  ال بقة المترلة هي  صدل ال تر

     :ورلأذذذذذذذذذذذذذ  رلذذذذذذذذذذذذذك قنلذذذذذذذذذذذذذإ تمذذذذذذذذذذذذذالل

   

    

   

   
  

و ليلك لإّ  اسهراف ينر  للل وأاع الحذق المشذروع   (1)

و  حالبة األعظمة غأذر المشذروىة , و ر هفا تم ي الشريمة ل دولة ال   ة لمحالبة ال  ار, 

و تقضذي ى ذل المشذاك  , و ال  ذب, و تمأذد ل بشذرية تذناي  المذرض, ىر طريق عظا  الح ذبة

و ي ت أع كّ  لرر  ر  لذرار الدولذة    يحصذ  ى ذل , و المحتم ة الحصنل, الحالأةافقتصارية 

 .  اجاتإ األهاهأة رو   اجز يقف   ا إ

 :تحريم االحتكار للمستهلكات: خامسا

االحتكار هو أن يشتري اإلنسان السلعة ثم يحبسها زمنا  حتى تشاتد حاجاة النااس فيبيعهاا 

خبياٌث غيار  مشاروا  الن اإلساالم يعلاق أهمياة  علاى  بسعر مرتفع واالحتكاار ثمرتاه كسابٌ 

                                                           

(2) 
 .452ص-1ج،تفسير ابن كثير. ،ابن كثير .

(9) .
 24،سورة سبأ ةية  

 35،سورة سبأ ةية  (1)

 16، سورة اإلسراء (1)
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بحيااث  ،دولااةولكااي يااتم التااوازن االقتصااادي فااي ال.(2)اإلنسااان فااي حركتااه نحااو االقتصاااد

أو االنكماش البّد من منع ماا  ،يستمر الطلب موازيا للعرض أي العمالة ما يسمى التضخم

بالسااعر  فااي األسااواق األساسااية الماديااةحتااى يضاامن تااوفر الحاجااات  يساامى باالحتكااار

ألّن كثيرا من التجار يدفعهم حّب المال إلى االعتداء على حقوق الناس بأساليب ، المناسب

أو جمعهاا مان األساواق حّتاى تشاتّد حاجاة  ،و هاو حابس السالعة، منها االحتكاار، مختلفة

ليس هناك من ينافسه فيعرض على الناس  و ،الناس إليها فينزل بها محتكرها إلى السوق

أو أن يعمد المارء إلاى شاراء ماا يحتاجاه ته الثمن الذي يريده نظرا لحاجة الناس إلى سلع

فاي  و (3)هاو ظاالم لعماوم النااس و ،يزيد غالءه عليهم و ،الطعام فيحبسه عنهم الناس من

أو عدد ، الكلي ألية سلعة في حوزة فرد واحد النظام الوضعي أنه عندما يكون العرض رأى

  (4)أو هذه الهيئة تفرض احتكارا للسلعة، إّن هذا الفرد: يقالمن األفراد فإّنه 

 

 . ضال اف تكال تتمث  لأما ي ي

اىتداء ال رر ى ل  ق الجماىة  أث يمرض  أاتوع ل خ ر أل  ال قراء ف ي ت أمن   .1

 .شراء ال  مة

ليا يممد المحتكرو  لي المالع للل تحديد  همالهع   ,تحقأق الربح ال ا ي رو   قاب  .2

 .للموا و

و تحكع المحتكرير باألهناق  ما ي د ال رص   ا  , و الصفاىة, لهدال  رية التجالة .3

 .و يق   باب المفال ة الشري ة,اآلخرير

.و ب اليات ,و الُخ ُق  ر ع  أة المحتكر ب بب الجشع, اعتزاع الدير .4
(1)

 

  نقف اسهال   ر اف تكال

                                                           

 .م1922هـ1452دار الجيل بيروت ط  262محمد سالم محيسن،أنت تسأل واإلسالم يجيب ص.د (2)

طباعة المكتبة  ،الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية ، أبو عبد هللا محمد بن بكر الزرعي الدمشقي، ابن القيم  (3)
 222العلمية بالمدينة ص

 12موسوعة المصطلحات االقتصادية الطبعة الثانية ص، حسن، عمر (4)

 91ص.المصرية ومكتبة أال نجل، نظرية اإلسالم االقتصادي، عبد السميع، المصري . (1)
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 --T-قاال رساول هللا ف ى جعله صانو الكفارحارب اإلسالم االحتكار حربا ال هوادة فيها حت

قاال و  (3)" ال يحتكار إال خااطئ :" - - T -قاال و (2)"الجالب مرزوق والمحتكر ملعاون:"

ه : ".عااان ابااان تيمياااه اساااتنادا إلاااى هاااذه األحادياااث :ابااان قداماااه ْكااار  إن لاااولي األمااار أن ي 

الظااهر مان  و (4)"المحتكرين على بيع ماا عنادهم بقيماة المثال عناد ضارورة النااس إلياه

و قاوت الادواب كماا ، تحريم االحتكار من غير فارق باين قاوت اإلنساان.مجموا األحاديث

حتااى  ،منعااه و، ماان هنااا يتبااين حكمااة اإلسااالم ماان تحااريم االحتكااار و (5) قااال الشااوكاني

األساسااية  و المتطلبااات، فاارد ماان أفااراد الدولااة كفايتااه ماان الساالع الضاارورية يضاامن كاال

و ، تسااالم الدولاااة مااان مااارض التضاااخم و ،أو ضااارر ،ه إجحاااافبسااعر مناساااب لااايس فيااا

 .االنكماش

 

 

 مالزمة االحتكار للنظام الرأسمالي
و المنافسة الحرة فقاد أدى ذلاك  ،لما كان النظام الرأسمالي يقوم على الحرية االقتصادية 

قااد ت تاايح للمنتجااين  الحريااة ّن هااذهإي سااّمى باالحتكااارات الرأساامالية،كما  اإلااى ظهااور ماا

مؤسسات ضخمة يتفقون فيماا بيانهم علاى تحدياد كمياة اإلنتااج  و ،تحاداتاالنضمام في ا

لكاال ماانهم أو توزيااع أسااواق االسااتهالك علاايهم أو تحديااد أسااعار بيااع منتجاااتهم وهااذه 

و تحاول دون ، إذ ترفع أثمان البيع. االحتكارات الشّك في أنها تضر بجمهور المستهلكين

  (1)استخدام الموارد المتاحة

 يف النه اء ولرت   اريث كثأرة لي الفوي ىذر ت قذي ال ذ ع : هارها 

و جهاال  ،و ساايط  يساات لّ جهاال المنااتج القااادم بسااعر السااوق،تصاال إلااى السااوق قبذذ      

                                                           

 722ص2ج، سنن ابن ماجة، ابن ماجة (2)

(3) 
722ص2نفس المرجع وج

 

 222ص.المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ، شرعيةالالطرق الحكيمة في السياسة ، ابن قدامه (4)

 255ص 5طبعة الحلبي ج، نيل األوطار، الشوكاني (2)

(1) 
.
  49ص،النظم االقتصادية ، محمد حمدي  ، النشار  
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فيختال بهاذا الوسايط  المستهلكين في المدينة بسعر السلعة الجديدة التي قدم بها أصحابها

 . الطالبين و ،مباشرة بين العارضينال تتم المواجهة ال و ،الطلب و ،قانون العرض

وردت صايغ حياث ،حقيقة األمر أن مثل هاذا الوسايط يعماد إلاى اسات الل الطارفين

والتلقاي (3)(2)الركباان تلقاي ننهى ع -Tمنها أّن رسول هللا عن تلقي الركبان، للنهي كثيرة

و األمصاار هو المسارعة إلى اللقاء ، والركبان هم الاذين يقبلاون مان البادياة أو الرياف أ

والماادن ، ومعهاام ساالع هاام المنتجااون لهااا ويرياادون بيعهااا ، ولكاانهم ال يعلمااون السااعر 

المناسااب ، اي اليكااون وساايط مساات ل بااين المنااتج والمسااتهلك ألن هااذا الوساايط يساايء 

ورد النهاي عان أن يبياع حاضار  و  (4).است الل المنتج ويأخذ منه السلعة بأقال مان ثمنهاا

أحد أبناء الحضر فيتلقى القادم مان البادياة ليتاولى لاه بياع بضااعته أن يتوسط  يأ (5)لباد  

 .أي ال يكون سمسارا له

قياسا على ما سبق أن هذا أساسه واضح جادا لتقاوم  األستاذ محمد المبارك يقول 

األثرياء بأرباح فاحشاه  و ،أمثالهم و ،وكالء الشركات و ،الدولة بمنع كل است الل للتجار

اللهام إال مجارد ، و ربحهام ،ين دون أن يكون ثمة تكافؤ بين عملهمعلى حساب المستهلك

في مثل هذه الحال يارى أن  و ،است الل جهل المستهلك للثمن و ،معرفة المنتج الخارجي

 ،غيار اسات اللية و ،على الدولة اإلسالمية أن تنظم موضوا الوكاالت على أساس ساليمة

ذلاك ياؤدي إلاى تاراكم األربااح علاى ثمان فان ، أما من حيث االست ناء عن تعدد الوسطاء

 الفردياة هذه نقيصاة مان نقاائص الماذاهب و ،بالتالي غالء السلعة دون مسوغ و ،الكلفة

وجااوب تنظاايم موضااوا الااوكالء ألنهاام إن تركااوا دون  مياال إلااىو أ (1)الرأساامالية الحاارة

صاحيح محاسبة زادوا في األسعار علاى ماا يريادون بحجاج يختلقونهاا بعضاها  وامراقبة 

صااحب الادخل  و، مما يسبب زيادة في األسعار فال يستطيع الفقيار .واآلخر ليس بصحيح

أو  ،ال شااك فااي  أن حااذف الوسااطاء و ،ن يمتلااك هااذه الساالعة بساابب غالئهاااأالمحاادود 

                                                           

 372ص4ج، شرح صحيح البخاري ، فتح الباري ، البخاري (2)

  375ص،نفس  المرجع السابق  (3)

 1977-2ط/ دار الجيل بيروت 355ص/ احمد الشرباصي،يسألونك في الدين والحياة . د (4)

 373ص،نفس المرجع السابق  (2)

 115صالطبعة األولى ، اإلسالم واالقتصاد قواعد عامه، المبارك   محمد (1)
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فاايمكن األفااراد ماان  ،تنظاايمهم لااه الاادور األكباار فااي إيجاااد التااوازن االقتصااادي فااي الدولااة

لذلك يارى ابان تيمياه أناه يجاب مناع الباائعين الاذين  .مشقةالحصول على السلع دون أي 

وا علااى أن أاطااويجااب مناع المشااترين الاذين ت و ،وا علااى أال يبيعاوا إال بااثمن معاينأاطاوت

مان  و،فهذا أشد من تلقاي السالع. يشتركوا فيما يشتريه أحدهم حتى يهضموا سلع الناس

 يبيع الحاضر للباد
(2)   

أباااح اإلسااالم اسااتثمار : لكااي يااتم التااوازن االقتصااادي اتحااريم اإلسااالم للرباا: سااابعا 

   :قولاااااااه تعاااااااالىل مصاااااااداقا، حااااااارم الرباااااااا و،األماااااااوال عااااااان طرياااااااق التجاااااااارة

    

   

     

     

      

  (3) فقااااااال ثنااااااى الحااااااق علااااااى الضاااااااربين فااااااي األرض للتجااااااارةأقااااااد  و:   

    

      
(1)

فااالطريق إذا  مساادودة  

و شانع علااى ، و كثيااره، كاالّ َمان ي حاااول اساتثمار أموالااه عان طريااق الرباا فحاارم قليلاه علاى

     -:قاد نهاوا عناه  قاال تعاالى و   اليهاود إذ اخاذوا الرباا

    

     

       

    

   

  

    

   
(2)

   :قولاااااااه تعاااااااالى.وكاااااااان فاااااااي أواخااااااار ماااااااا اناااااااازل فاااااااي القااااااارةن , 

   

                                                           

 14ص،  الحسبة في اإلسالم ، ابن تيميه تقي الدين احمد (2)

 29،سورة النساء ةية  . (3)

 25،سورة المزمل ةية  (1)

 161+165سورة النساء ةية  (2)



81 

      

    

    

     

     

     
(3)

وقااااااااد لعاااااااان  

لعان هللا ةكال :"-الساالم و،علياه الصاالة -يتعاطوناه فقاال و، الذين يأكلون الربا --T-الرسول

 :ماا يلاي( تفسايره) وذكار اإلماام فخار الادين الارازي فاي(4) "الربا وموكله وشااهديه وكاتباه

ألن من يبيع الدرهم بدرهمين يحصل له زياادة ، نسان دون عوضالربا يقتضي اخذ مال اإل"

و للمااال حرمااة عظيمااة فوجااب تحااريم اخااذ مااال اإلنسااان ماان غياار ، درهاام ماان غياار عااوض

 ."و الهبة، و قبله كالهدية، إال ما  استثناه الرسول ،عوض

 افىتمار ى ل الربا يمفع الفاس  ر افشذتلال بالمكاهذب أل  صذا ب الذدلهع لرا تمكذر

 و ع ذأةة  خذّف ى أذإ اكت ذاب وجذإ  ,بنهاطة ىقذد الربذا  ذر تحصذأ  الذدلهع الزائذد عقذدا كذا 

و ِ ذذذر  المم ذذذن   ّ   صذذذالح المذذذالع ف تفذذذتظع لف , ةالممأشذذذة ىذذذر طريذذذق التجذذذالة  و الصذذذفاى

 .و الموالات, و الصفاىات, و الحرف, بالتجالة

و في ال الب ، سنوالربا يفضي إلى انقطاا المعروف بين الناس بالقرض الح

فالقول بجواز الربا تمكين ال ني من ، و المقترض يكون فقيرا، يكون المقرض غنيا

 (1)أن يأخذ من الفقير ماال زائدا

 اآلثال ال  بأة وال أةة لت بأق الربا

و تتفاااوت ، فترتفااع طبقااة علااى حساااب أخاارى ،و الفقياار فقاارا، ياازداد ال نااي غنااى  

و ال  ،الصاراا باين الطبقاات و ،الحقاد و ،ا من شاأنه التحاسادمستويات المعيشة تفاوتا كبير

باين  و ،ماواليجعال العالقاة باين أصاحاب األ يشك فاي إن قياام االقتصااد علاى النظاام الرباو

يظالّ يرفاع  و مشاكساة مساتمرة، فاالمرابي، و الصناعة عالقة مقامرة، العاملين في التجارة

و الصناعة أّناه ال فائادة لهام مان اساتخدام هاذا ، حّتى يجد العاملون في التجارةنسبة الفائدة 
                                                           

 279-272سورة البقرة ةية  (3)

 214ص 5الترمذي ، روى الحديث الخمسة وصححه الترمذي، نيل الوطار ، ج  (4)

(1) 
.
 4ص 7ج،طبعة عبد الرحمن محمد ، مفاتيح ال يب، .الفخر الرازي 
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عندئذ ينكمش حجم المال المستخدم في هذه  .المال ألنه ال يرد عليهم ما يستوفون به الفائدة

يتعطال العماال فتقال  و ،المجاالت التي تست ل فيها المالياين فتضايق المصاانع دائارة إنتاجهاا

فهااذا التخاابط  .إلااى تخفاايض سااعر الفائاادةو عنااد ذلااك يعااود المرابااون  ،القاادرة علااى الشااراء

(2)االقتصادي هو ما تعاني منه الدول الرأسمالية
  

 اىتراض بش   الربا ولر 

قد يخيل إلى كثير ممن يجهلون نظاام اإلساالم أّن الرباا الياوم أصابح ضارورة مان   

و ، صااار الربااا  قااوام التجااارة و ،تنوعاات و ،ضاارورات الحياااة بعااد أن تعااددت الحاجااات

إلي تتعامل به وهو قاوام عملهاا  – البنوك - وارتباطها بالمصارف .و الصناعة، اعةالزر

 .لكن يرد على هذا االعتراض بما يأتي و ،

و ، و هي تبسط نفوذها على أنحاء المعمورة شارقا، مضى على الدولة اإلسالمية 

تاارة غربااا ماادة تقاادر بثالثااة عشاار قرنااا ماان الاازمن فلماااذا لاام يكاان الربااا طااوال تلااك الف

 ضرورة من ضرورات الحياة ؟

نحاان ال نااتكلم علااى الوضااع المعاصاار للعااالم اإلسااالمي الااذي ارتاابط ارتباطااا وثيقااا  

و ال كبيارة  ،فأصبح م لوبا على أمره ال يبرم ص يرة بالنظام االشتراكي أو النظام الرأسمالي

ي النظامين  ،العالم اإلساالمي الدليل على ذلك أن جميع البنوك فيو ، إال بعد استشارة مصّمم 

و  ،و لهااا حريااة اساات الل المجتمااع عاان طريااق ال ااش –إال مااا قاالّ و ناادر  – تتعاماال بالربااا

فاال . و غير ذلك دون رقاباة تاذكر مان الدولاة أو خاوف مان هللا، و الربا ،و القمار ،االحتكار

 و إذا أردنااا حاال تلااك المشااكلة علينااا .شااك فااي أن مثاال هااذه المجتمعااات تاارى الربااا ضاارورة

و  ،االقتصاااادية و ،تطبياااق نظاااام اإلساااالم بحاااذافيره فاااي ساااائر شاااؤون الحيااااة السياساااية

ن يحتاجاه أإماا  راضتاقألّن المحتااج إلاى أإل، من ثم تختفاي الحاجاة إلاى الرباا و ،االجتماعية

و  ،أو مان أجال الزراعاة، و لمن تلزمه نفقاتهم، كفاية الحاجات األساسية له و ،ألجل العيش

و ، و يكفاي نفساه، ن يناتجأو غيرهماا مان تكاوين راس ماال يساتطيع  ،ارةو التج ،الصناعة

 .و من يعول بعد وفاته، يدخر لمستقبله

                                                           

(2) 
.
 135ص،العدالة االجتماعية دار الشروق ، سيد ، قطب 
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أما بالنسبة لضرورة الربا فقد سدها اإلسالم بضمان الحاجات األساسية لكل فرد مان 

و أما الحاجات األخرى فقد حلها اإلسالم عن طريق القرض دون فائدة إذ حاث . أفراد الرعية

   :لقولاااااه تعاااااالىمصاااااداقا القااااارةن المسااااالمين علاااااى التعااااااون ليكوناااااوا عبااااااد هللا إخوانا

   

    

   

      
 (1)

 

      : يضذذذذذذذذذذذذذذا  قنلذذذذذذذذذذذذذذإ ا و

     

   
   -:وقولاااااااااااااااااااااااااااااااااه أيضاااااااااااااااااااااااااااااااااا  (2)

    

    

    

    

      

    

     

      

     

       

   

    

     

    

    

    

      

     

    

    

   

    

                                                           

(1) 
.
 2،سورة المائدة ةية  

(2) 
.
 11،سورة الحديد ةية  
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(1)

ماااا مااان مسااالم يقااارض مسااالما ": - Tقولاااه  و  

و أكتفاي  (3)"كل قرض جر نفعا فهو رباا": وفق هذه القاعدة (2)"ة مرةمرتين إال كان كصدق

فيروى أنه أعطى من بيت المال بعض  -رضي هللا عنه -بذكر مثال في عهد عمر بن الخطاب

رحماه  -ويرى اإلماام أباو يوساف (4)الفالحين في العراق أمواال بدون فوائد الست الل أرضهم

يقاااس  و -أي األرض-مان بيات الماال قرضااا ليعمال فيهاا يعطاي كفايتااه أن العااجز -هللا تعاالى

فهااذا هااو مفهااوم  ،علااى الفالحااة سااائر مااا يحتاجااه المحتاااجون فااي شااؤون دنياااهم اإلنتاجيااة

تحكام  و ،اساتبداد و ،و ماا عادا ذلاك ظلام ،عطفاه علاى النااس باأكملهم و ، عظمته و  ،اإلسالم

  .طائفة من الناس بأخرى

 اإلسالمية البدائل عن الربا في الشريعة

فااي الحقيقااة منااع اإلسااالم الربااا ولكاان فااتح أمااام المجتمااع المساالم والملتاازم ةفاقااا  

 و ،يكون فيها رأس المال من جانب -ومجاالت كثيرة، منها مثال انه سمح بشركة المضاربة 

و الخساارة كلهااا علااى  ،الااربح مشاترك بالقاادر الاذي يتفقااون عليااه و ،العمال ماان جاناب ةخاار

 و ،سمح اإلسالم ببيع السلم و –عمله  و ،ل إذ يكفي أّن العامل خسر جهدهصاحب رأس الما

فمن كان مضاطرا إلاى الماال يبياع علاى الموسام ماثال مان إنتاجاه بساعر  .هو بيع ةجل بعاجل

كذلك أيضا حّث اإلساالم علاى أداء الزكااة وان تخلاف عان أدائهاا أخاذها  و ،السوق في حينه

فقاد ظال بيات الماال  (1)دون فائادة و ،منها القرض الحسان و ،رّدها إلى مستحقيها و ،بالقوة

                                                           

 222سورة البقرة ةية  (1)

(2) 
.
 212ص 2ج،بن ماجة سنن ا، ابن ماجة 

 142ص  3وردت هذه القاعدة الفقهية مجلد ،سيد سابق، فقه السنة  سابق، (3)

(4) 
.
 51ص ،اإلسالم ضامن للحاجات األساسية، عبد العزيز، البدري 

 15ص 3ج،اإلسالم ، سعيد حوى (1)



85 

صارفه فاي  و ،وحده يقوم بإقراض المال دون فوائاد بعاد التأكاد مان إمكانياة االنتفااا بالماال

 .وجهه المشروا

 تفتيت الثروة في المجتمع اإلسالمي : المطلب الخامس
 إقرار مبدأ اإلرث

روات باين النااس توزيعاا عاادال يحاول وضع اإلسالم نظاما للمياراث يكفال توزياع الثا  

و الماال  ،كما يعمال علاى إذاباة الفاوارق باين الطبقاات ،قلة من الناس يدون تجمعها في أيد

يحاول دون تكاديس  و ،يقسم علاى عادد كبيار مان أقربااء المتاوفى فتتساع دائارة االنتفااا باه

المال تحول إلى  و يقرب طبقات الناس بعضهم ببعض ألن ذلك، الثروة في أيدي فئة محدودة

ملكيااات صاا يره متناااثرة عنااد أقرباااء المتااوفى ممااا لااه الاادور األكباار فااي ضاامان الحاجااات 

فاان  (2)حيث يكون له األثر في حفظ التوازن االقتصاادي المنشاود. لكل فرداألساسية المادية 

(3)األرحام فليس له أن يتبنى يال ذو و ،لم يكن له ورثة من العصبة
إلاى  و إنما تؤول تركتاه 

  .بيت المال

 دور الزكاة في إعادة التوازن االقتصادي: المطلب السادس

وا لذي تل زكاة وظأ ة اقتصارية ها ة لرا اىتفت الدولة لي جبايتوا بدقة وعظذا  وصذرل 

و يجم ذإ قنيذا  تماهذكا , لا  لوذا األثذر الم مذنس لذي البفأذا  افقتصذار  . صاللوا الم  نبة

و هذذيا وذذرب  ذذر تنييذذع ,  ذذنال األغفأذذاء لتم ذذل للذذل ال قذذراءلالزكذذاة تنخذذي  ذذر  .   ذذتقرا

و , و يحنل رو  تكديس الثروة بأد لةذة  ذر الفذاس, الثروات لأحقق التقالب بأر  لرار الدولة

 ,والزكاة لوا الدول الرئأس لي تحريذك روفب افقتصذار, و  قدلاتوا, التحكع لي اقتصار البالر

 T -و قد  شال الرهنل, لزكاة لأما لن كدهنها رو  تحريكو يجب تشلأ  األ نال لةال ت ك وا ا

(1)عندما نّبه إلى االتجار بأموال اليتامى لائال تأكلهاا الزكااة - -
لماا كانات مساؤولية الدولاة  و 

اإلسااالمية عاان رعاياهااا تتناااول جوانااب الحياااة المختلفااة أهمهااا تحقيااق مسااتوى كااريم ماان 

                                                           

 157ص،مقدمات المناهج، ، الجندي  أنور (2)

  ار النهضةعلي وافي ، حقوق االنسان في االسالم ، الطبعة الرابعة ، د (3)

 175ص، النشاط االقتصادي في ضوء الشريعة، غريب، الجمال (1)
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قاد  و ،الركن الثالاث مان أركاان اإلساالم الخمساة و هي ،عني اإلسالم بجمع الزكاة ،المعيشة

 و ،كاناات الدولااة اإلسااالمية أول دولااة فااي التاااريخ تخصااص ميزانيااة لعااالج مشااكلة الفقاار

التي تجبى مان كال مسالم بنسابة معيناه  -مورد الزكاة  -تخصص لها موردا مستقال أال و هو

السابيل فتكاون الدولاة قاد وأبنااء  ،والمسااكين ،لتنفق في وجوه صرف معينه أهمهاا الفقاراء

إن لهاذا التشاريع ال، وضعت يدها مباشرة على موضع العلة وحددت لها عالجاا خاصاا مساتق

بعااد أن أصاابحت مكافحااة الفقاار فااي ، أثاار بعيااداَ فااي إصااالح حااال الفقااراء فااي كاالّ بااالد العااالم

 ،والحاجة ،رفاإلسالم يكره للناس الفق. و ركنا من أركان اإلسالم ،اإلسالم من واجبات الدولة

و من مال الجماعة فاي حاال  ،و يحّتم أن ينال كلّ فرد كفايته من جهده الخاص حين يستطيع

و الحاجااة إلااى لناااس باال يااوفر لهاام حاجااات  ،يكااره اإلسااالم الفقاار. عجااز لساابب ماان األسااباب

و الكراماة التاين خاص بهماا بناي ةدم ، الحياة المادية ليتفرغوا لما هو أكثار لياقاة باإلنساانية

     :قولااااااااااااااااه تعااااااااااااااااالىل

    

   

    

   
كذذر وع لمذذال بالمقذذ  للذذل  ذذا هذذن   (2)

والجوذد ل مبذارة لقذد هذ بنا رلذك , جات الج ذد لذإرا لذع يذتح لوذع ل ذحة  ذر النقذت ى ل  ر  ا

 . و قد يكن  الحأنا     ر  فوع  اف, و صالوا لي  رتبة الحأنا , التكريع

بذذات   آ ذر بذي  ذر ذا " – - T -لقنلذذإ . و يحذّر  اسهذال  التخ ذي ىذر لقذراء   األ ذة

 "شبما  وجال  جائع
 (4)"ر   دكع  تل يحب ألخأإ  ا يحب لف  إف ين : "ويقنل  يضا  (3)

 

و ذر , يحر  اسهال  هي  ال نالق بأر الفاس لمذا ولاءهذا  ذر   قذار تح ذع  لكذا  المجتمذع

 و ,  و اللصذب, و  ر األ راض افجتماىأة كال ذرقة, و الضمأر, وق نة ت  د الف س, جشع

 بالجماىة ىفوا لك وا  فحدلات يتجالل اسهال ,  و بأع الشرف و الكرا ة, اليل
وعظرا للذل  (1)

و لما لوا  ر رول لي ت تأت , و رولها لي  ّ   شك ة ال قر لي المجتمع الم  ع,  همأة الزكاة

                                                           

 75، سورة اإلسراء ةية (2)

 3ص ، 2ج، البزاز و الطبري و البيهقي في السنن الكبرى هروا، البزاز (3)
 15ص 1ج، كتاب اإليمان، مسلم عقود اللؤلؤ والمرجان (4)

 126 -125ص،نظرية اإلسالم االقتصادية ، عبد السميع المصري (1)
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و اهذتجابة أل ذر   بنجذنب الزكذاة لقذد  ى فوذا  بذن بكذر الصذديق  ربذا ى ذل , ثروة األغفأذاء

رولهذا  -لوي   ىفذإ - كدكما  ,و لشدهع, اليير ا تفمنا ىر رلموا  تل ىاروا للل صنابوع

لما " :قال -لوي   ىفإ -لمر  بل هريرة. لي لىارة التناي  افقتصار  لي المجتمع الم  ع

و قذال  ,المذربو ك ذر  ذر ك ذر  ذر  -لوذي   ىفذإ -اهتخ ف  بن بكذر - - T -تنلل الرهنل

تذ  الفذاس  تذل  قا     ذرت : "- - T -يا  با بكر كأف تقاتذ  الفذاسو وقذد قذال الرهذنل: ىمر

يقنلذذنا ف الذذإ لف   لمذذر قذذال ف الذذإ لف   ىصذذع  فذذي  الذذإ وع  ذذإ لف بحقذذإ و  ذذابإ ى ذذل 

و  ألقات ر  ر لرق بأر الصالة والزكاة لا  الزكاة  ق " –لوي   ىفإ  -قال  بن بكر" 

ع ى ذذل  فموذا قذذال لقذات تو - -T -و  لذن  فمذذنعي ىقذاف كذذاعنا ينروعذإ للذل لهذذنل  , المذال

ل قتذال  -لوذي   ىفذإ -عذي ل يذت   قذد شذرر صذدل  بذل بكذرل لذن  -لوذي   ىفذإ -ىمر

"لمرلت اعإ الحق
(2)
      .لوع اسهال  لي ت ك الحالة لوما صحأحا -لوي   ىفإ  –ل بن بكر  

                                                           

 153ص1ج،التجريد الصريح ألحاديث الجامع الصحيح ، رواه البخاري في الصحيح ، ري البخا (2)
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 الباب الثاني

 اإلسالمي  التوازن في المجتمع

 الفصل األول

 أهمية التوازن االقتصادي في المجتمع 

 المبحث األول

 اإلسالميمعنى التوازن االقتصادي وأهميته في المجتمع  

 و النظم الوضعية منه اإلسالمو موقف  

 المبحث الثاني  

 المبادئ األساسية للتوازن في المجتمع
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 الثاني الباب

 الفصل األول  

 معنى التوازن و أهميته وموقف اإلسالم والنظم الوضيعة: المبحث األول 

  االجتماعين التواز: المطلب األول

 التوازن  معنى: األولالفرع 

في مساويا له مصدر اتزن واتزن أي اعتدل وصار نظير في المعنى وهو االتزان للتوازن 

كلمة الموازنة مصدر وازن تساويا في الوزن وكذلك الثقل والخفة واتزن الشيئان أي 

 إذاوالتوازن مصدر توازن أي توازن الشيئان  (1)كان على زنته أو محاذيه إذايوازن وهذا 

كل مشارك في والتوازن على وزن تفاعل ، بمعنى المشاركة فيكون تساويا في الوزن 

 أما.في الوزن نالشيئيبين فالتوازن في اللغة هو التساوي  (2)اللفظ مفعول في المعنى

  .بتعريفات كثيرة منها يسالمعرفته كتب االقتصاد اال: معنى التوازن اصطالحا

 التوازن االقتصادي في المجتمع إن  : يقول فيه تعريف محمد باقر الصدر الذي -1

التوازن في مستوى ف ،ستوى المعيشة ال في مستوى الدخلبين األفراد في مهو التوازن 

 متداوال بينهم إلى درجة تتيح و ،أن يكون المال موجودا لدى أفراد المجتمع وه المعيشة

ليس تناقضا كليا في المستوى كالتناقضات في  و، لكل فرد العيش في المستوى العام

 (3)المجتمع الرأسمالي

 و ،ي المستويات المالية بين األفرادالتقريب ف: عرفه فكري أحمد نعمانو -2 

 و ،المحتكرين يبصفة مستمرة منعا لتكدسه في أيد ب التوزيع للمالإعادة النظر في نس

(4)المستغلين حتى ال تتضخم الثروات على حساب الفقراء
  

                                                           

 .وزن ةماد, المكتبة الثقافية بيروت, شذا العرف في فن الصرف, مد الحمالويحا (1)

دارالفكربيروت  ,الطبعة الثالثة ,العرب نلسا ,ابن منظورب الشهير جمال الدين محمد بن مكرم (2)
 م,مادة وزن1991

  669ص،م 1991، دار التعارف للمطبوعات ، اقتصادنا، حمد باقر الصدرم (3)

الطبعرررة األولرررى دار القلرررم دبررري  , النظريرررة االقتصرررادية فررري اإلسرررالم, فكرررري احمرررد  نعمررران  (1)
 . 171ص, م 1991
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 و ،التوازن االجتماعي هدف من األهداف االقتصادية :يالقرضاوأما تعريف  -3

الق في المنافع التي أودعها الخ و، مقتضاه أن يشترك الناس في الخيرات و ،االجتماعية

   (1)يحرم الفقراء و ،ال يقتصر تداولها على فئة األغنياء و، هذه األرض

 في المجتمع اإلسالمي التوازنأهمية : الثانيالفرع 

إذا ف الحياة البشرية استمرار و،و األمن،التوازن في المجتمع ضمان للسالمة:أوال 

يقول محمد (2).......هاغير و،جرائم من المشكالت و،األمن يؤدي إلى ظهور الفتن اختل  

 و،و المالئم لغرس العقائد العظيمةنه ال يوجد بين الطبقات البائسة الجأيبدو  ":الغزالي

نه من الصعب أن تمأل قلوب الناس بالهدى إذا أ و ،األخالق الفاضلة و،األعمال الصالحة

 و، ةن تكسوهم بلباس التقوى إذا كانت أجسامهم عاريأ و،معاؤهم فارغة خاليةكانت أ

(3)"االجتماعي و،لة اختالل في التوازن االقتصاديالع
التفاوت الفاحش في تملك الثروة  فإن 

فإن تركيز  األهمب جانلأ أما(4)الحسد في نفوس األكثرية و،الكراهية و،يؤدي إلى الجور

مناقضا  و،ةالطبقة الغنيالثروة يؤثر على القرار السياسي بحيث يصبح القرار ألغراض 

                                                           

بحررث مقرردم  لررى –دور الزكرراة فرري اررالك المشرركالت االقتصررادية  فرري اإلسررالم ,  يوسررف القرضرراوي (1)
الطبعرة األولرى المركرز العرالمي ألبحراث , م 1971ول لالقتصراد اإلسرالمي شرباط المؤتمر العرالمي األ 

 12ص.االقتصاد اإلسالمي جامعة الملك ابد العزيز مكة المكرمة 

م 1991, دار النهضررة العربيررة القرراهرة, أولررى ةمبررادئ االقتصرراد اإلسررالمي, طبعرر ,اطيررة ابررد الواحررد (2)
القراهرة , مكتبرة وهبرة,الطبعرة األولرى,زيرع الثرروة ادالرة تو , ابرد السرميع المصرري ,,و انظر122ص

م , 1911مكتبررة وهبرره القرراهرة ,السررالم العررالمي واإلسررالم, سرريد,و انظررر قطررب ,71م , ص1999
 112ص

القررررراهرة ,دار الريررررران للترررررراث,الطبعرررررة الثامنرررررة,اإلسرررررالم واألوضررررراة االقتصرررررادية,,الغزالررررري محمرررررد (3)
 12-11ص,م1997

بحرث مقردم فري المرؤتمر العرالمي األول , مفاهيم ومرتكرزات , المي االقتصاد اإلس, صقر  محمد احمد (1)
المركز العالمي  لى االقتصاد اإلسرالمي بجامعرة الملرك ابرد , الطبعة األولى , في االقتصاد اإلسالمي 
ذاتيرة السياسرة االقتصرادية , , محمد شوقي الفنجرري  وانظر, 12ص, م 1991العزيز مكة المكرمة 

, وانظرررررر,37ص,مكتبرررررة أال نجلرررررو المصررررررية القررررراهرة, قتصررررراد اإلسرررررالمي اإلسرررررالمية وأهميرررررة اال
دار الفكررر  , الطبعررة الثامنررة ,المررد ل  لررى النظريررة االقتصررادية فرري المررنه  اإلسررالمي, أحمررد,النجررار
  71ص, م1971
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ضع اإلسالم الوسائل الفعالة  و ،وء التوازن في المجتمعفي ض و(1)لعامةللمصلحة ا

تحقيق التفاوت المنضبط بين  و، الدخل و ،التفاوت الفاحش في توزيع الثرواتلتخفيف 

 .أفراد المجتمع بمحاربة الفقر

التفاوت الطبيعي و ،ضمان لفاعلية الحياة البشرية لمجتمعا في التوازن: ثانيا 

(2)وتنتظم أمور الحياة اليومية ،ضروريا كي تستمر الحياة البشرية المنضبط يعد
لقوله عز  

     :وجل

     

   

    

   

    

   
المفسرون على أن التوازن  قررقد  و (3) 

ر بعضهم بعضا حتى  الناس االجتماعي في صورة التفاوت المنضبط أمر ضروري ليسخِّ

متساويين ما أمكن أن تقوم الحياة لو كان جميع الناس  و (4)يصلوا إلى منافعهم الحياتية

(5)كثيرة ال تجد َمن يقوم بها او لبقيت أدوارل ،بهذه الصورة و، على هذه األرض
وال يخدم  

 (6)حين ذلك يفضي العالم إلى خراب وفساد و ،ولم يصر أحٌد منهم مسخرا لغيره ،أحد أحدا

م فلم يسو بينهم في دبر أحوالهو ،قدرهاو ،وهللا ـ عز وجل ـ قسم بين الناس معيشتهم

، فيعطي الغني الفقير فقراء و،و منهم ضعفاء ،و أغنياء ،أسباب العيش فمنهم أقوياء

ينتظم  و ،تتم مصالحهم  به و،  يعل م العالم الجاهل و، المرؤوس ويستخدم الرئيس

                                                           

الطبعرة الثانيرة  جمعيرة , دور االقتصراد اإلسرالمي فري  حرداث نهضرة معاصررة , وا  وانره ,  محمد احمد صرقر (1)
 91ص,م1991لدراسات والبحوث اإلسالمية امان ا

 و انظر 156ص  3، ج (م1991)بيروت ،دار القران الكريم، صفوة التفاسير ، محمد علي  الصابوني  (2)
 129ص،  (م1961)الطبعة الثانية دمشق ، اشتراكية اإلسالم ،  مصطفى السباعي

 23آية ,سورة الزخرف  (3)

دار ، الطبعة الثانية ، تفسير القرآن العظيم ، ( ـه777 )،القرشيعماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير  (1)
 واألندلسى الشهير باب محمد بن يوسف، البحر المحيط وانظر، 133ص،  7ج،  (م1991)،الخير بيروت 
 5771ص، حيان األندلسى 

2213ص, ’5ج (م 2993),بيروت , الطبعة السابعة عشر دار الشروق , في ظالل القرآن , سيد قطب (1)
.

 

الطبعة ,  (مفاتيح الغيب)التفسير الكبير,  ـه406, ,محمد بن عمر المشهور خطيب الري ,  الفخر الرازي (1)

 210ص ,  33ج, ببيروت , الكتب العلمية  دار  األولى
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   (7)معاشهم

 ،رمفك   و ،رال بد فيه من رأس مدب   إذ بجسم اإلنسان: األمة -رحمه هللا-يمثل محمد الغزالي

 ن  أحه ببمصنع ليس صال :يكما يمثله يوسف القرضاو ( 1)من أعضاء تسخر للتنفيذ و

 و ،ن يعمل بعضهم تحت رعاية البعض اآلخرأ و ،بل ال بد يكون العاملون فيه مديرين

  (2) يم األمورقستفت إشرافه

داف من أهو ، وسيلة لتحقيق األهداف االقتصاديةالتوازن في المجتمع : ثالثا 

 ( 3)ما يلي سالمياالقتصاد اال

ن النمو إنطاقه الضيق ف في و( 5)النمو االقتصادي التوازن في المجتمع وسيلة لتحقيق_1

 اإلنتاج و و،الثروة زيادة مما ينتج عنه،تحقق بزيادة رأس المال المستثمري االقتصادي

 و لألفراد أو للدولةكانت ملكا أ سواء   خراتق باستثمار جميع المد  زيادة رأس المال يتحق

مجتمع قد نسبة تضخم الثروات النقدية في يد الطبقات الغنية في ال أن  مما ال جدال فيه،

الفكرة على أن نسبة  هذه تعتمد و،الجهاز االقتصادي في تداول النقود يؤدي إلى منع سرعة

رية حركة دائ أو هيئة أخرى بل،جة إنفاق فرد آخرنتي أو الهيئة ليس،مصدر دخل الفرد

 سبيل الحصول أو في،أو خدمات،دخل سينفق سواء على سلع استهالكية فكل  ،مستمرة

 (5)انقطاع دون اإلنفاقو،تستمر حركة الدخل هكذا و يخلق دخال آخر و،على أصول رأسمالية

                                                           

الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , فتح القدير , ه 2350محمد بن علي بن محمد, الشوكاني . (7)

 422ص,-6ج,م2992بيروت , دار الخير ,  الطبعة األولى

  27ص, ,األوضاة االقتصادية , محمد الغزالي  (1)

(2) 
, م1991الطبعة األولى مكتبة وهبة القاهرة ,دور القيم واأل الق في االقتصاد اإلسالمي , القرضاوي  يوسف .

  112ص

, دار النفائس , األولى  الطبعة, مباحث في االقتصاد اإلسالمي من أصوله الفقهية , جي هقلع محمد رواس,  (3)
 31ص, م 1991بيروت 

(1) 
بحث مقدم في ندوة التنمية من منظور , مفهوم التنمية في اإلسالم وأهدافها أطرها , ابد السالم  العبادي .

والمنظمة , مؤسسة آل البيت والمعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية ,  سالمى 
  112 \2,م 1991امان ( ايسيسكو)والعلوم والثقافة  اإلسالمية للتربية

, م 1917القاهرة , دار المعارف , توزيع الثروة بين النظامين الرأسمالية واالشتراكية, صالح الدين نامق (1)
 32ص
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 حرم اكتنازها و ،إلى هذه الحركة المستمرة أوجب اإلسالم استثمار هذه المدخرات وصوال  

     :تعالى مصداقا لقوله

    

  

   

    

   

   

    

       (1)
قال  و 

فان أبى فليمسك  أخاهمن كانت له ارض فليزرعها أو ليمنحها ":- T -رسول هللا 

 .هما جيه يخير صاحب األرض بين أمرينهذا التو و (2)"أرضه

حقق النمو تفي يده ألرض فيا تبقى و ،حتى يستفيد من عمله أرضه العمل على - أ

 .االقتصادي

فاألمر فيحقق النمو كذلك  ،إذا عجز عن تعميرها فيعطيها إلى غيره ليستثمرها - ب

رض على تنمية أرضه بالمنح إلى غير صاحب األرض لالستثمار يشجع مالك األ

(3)المنضبط هو سر النمو االقتصادي جانب آخر فإن التوازن من و ،عطيلهادون ت
 

أما المساواة  (4)اإلنتاج و ،العمل و ،االبتكار و ،الحوافز لإلبداعبه تنشأ  و

                                                           

(1) 
.
 31آية ,سورة التوبة  

(2) 
تح الباري ألبن المطبوة مع ف, صحيح الب اري , أبو ابد اهلل محمد بن  سماايل , أ رجه الب اري , الب اري .

, كتبهررا وبوبهررا وحققهررا محمررد فررؤاد ابررد البرراقي ,تحقيررق ابررد العزيررز بررن ابررد اهلل بررن برراز , حجررر العسررقالني
 ,1/27 2311,رقم 19,باب, 11,كتاب,م 1999, بيروت , دار الكتب العلمية , الطبعة األولى 

دار البيران , مي الطبعرة األولرى يوسرف أصرول االقتصراد اإلسرال,وانظرر  كمرال محمرد , محمد ابد المنعم افرر (3)
 319,ص,  1,ك,م 1991جدة ,, العربي 

, 13ص, م 1992,القاهرة, الطبعة الثانية مكتبة دار التراث , بناء االقتصاد في اإلسالم , زيدان ابو المكارم  (1)
, لقراهرة دار النهضرة العربيرة ا, حق الفقراء المسلمين في ثروات األمرة اإلسرالمية , وكذلك اطية ابد الواحد 

الهيئة , الطبعة الثامنة , المذهب االقتصادي في اإلسالم , , محمد شوقي الفنجري وكذلك, 11ص, م 1992
 211ص, م 1991, القاهرة , العامة المصرية للكتاب 
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المطلقة فتمنع الحوافز طالما كان الناس على يقين من أنهم سيكونون سواء عند 

  (5)كفاءتهم في عملهم و ،لن يميز بينهم بحسب جهدهم و ،التوزيع

في سبيل  و ،وةفيف حدة التفاوت في توزيع الثرالتوازن في المجتمع وسيلة لتخ -2

التفاوت الفاحش اإلسالم الوسائل الفعالة لتخفيف تحقيق التوازن في المجتمع وضع 

  .الدخول بين أفراد المجتمع و ،في توزيع الثروة

 التوازن في المجتمع  من والنظم الوضعية   موقف اإلسالم  :المطلب الثاني

 في المجتمع الرأسمالية من التوازن موقف :الفرع األول

بر من كأتراعي الجانب االقتصادي بشكل  النظرة إلى التوازن في النظام الرأسمالي  

كما ال  (1)االجتماعي حقه إلعطاء البعد ن عدلت القوانينإ و، مراعاتها للجانب االجتماعي

 يحتمل التفاوت الكبير و، كيفية توزيع الموارد و ،يستطيع إعطاء حكم حتمي حول العدالة

  (2)ظرا لعدم احتمال توزيع رأس المال بالتساويفي توزيع الدخل ن

 المبادئ الرأسمالية و أثرها في توزيع الثروة

 و ،الفرد في تملك الثروة في المجتمع دون أن تمنعه الدولة عن هذا الحق حق   .1

 .أو تنظيمها ،دون تدخل لتحديد هذه الملكية

اها كفيلة بتحقيق ريقتصادي التي حرية الفرد في ممارسة جميع أنواع النشاط اال .2

 .كبر قسط من األرباحأ

  (3).الطلب و ،السوق الحرة هي العامل المنظم لالقتصاد عن طريق العرض .3

 (4)من التوازن في المجتمع موقف النظام االشتراكي:الفرع الثاني

                                                           

 .11ص, حق الفقراء  ,, ابد الواحد اطية (1)

بحث مقدم  لى ندوة التنمية , م دور الدولة في التوازن االقتصادي واالجتمااي في اإلسال , اوادابد الحميد  (1)
المعهد اإلسالمى للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمى للتنمية , مؤسسة آل البيت , من منظور  سالمى 

 .111\1,امان(ايسيكوا )والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 

(2) 
.
, دار المريخ , ب طه  ابد اهلل منصور تعري, و روبرت ستيورت النظم االقتصادية المقارنة ,بول جريجوري  

 131ص,م 1991الرياض 

(3) 
دار المعارف القاهرة , دراسة مقارنة, النظم االقتصادية المعاصرة وطريقة تطبيقها, نامق  صالح الدين .

 19ص, م1991
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تحتل موقع الرأسمالية  و ،فتقوم على أنقاض المجتمع الرأسمالي :أما االشتراكية

 .راكية تتلخص مبادئها فيما يلياالشتالمرحلة  (5)مباشرة

 .تصفية حسابها نهائيا بخلق المجتمع الالطبقي و ،محو الطبقية .أ 

 .قيام حكومة دكتاتورية قادرة على تحقيق الرسالة االشتراكية .ب 

  (1)تأميم مصادر الثروة .ك 

 .أهمهاعلى مجموعة من األسس  يقوم ماركسيلأما المذهب االقتصادي أ

 .وإحالل الملكية الجماعية بدال منها إلغاء الملكية الفردية -1

 .إبادة الطبقات األخرى و ،ة دكتاتوريةإلغاء الطبقات بإقام -2

 .ابل تكليف القادرين منهم بالعملكفالة الدولة لجميع المواطنين مق -3

 .إلغاء الدين -7

 .هو الملكية الفردية و ،إلغاء الصراع بين المجتمع البشري بإلغاء الباعث عليه -5

 .(2)و إقامة مجتمع متعاون متعاطف دون حكومة، في المستقبلإلغاء الحكومة  -6

 موقف اإلسالم من التوازن في المجتمع : الفرع الثالث

بصورة  ،السياسة االقتصادية في اإلسالم إلى تحقيق التوازن في المجتمعتهدف  

اإلسالم يرفض ف .ظامين السائدين في العالم اليومالن معبالمقارنة  وسطية و ،مميزة

المقيد  و ،يقر التفاوت المنضبط و ،يةاالشتراكمساواة المطلقة في المالية كما نادت ال

هللا تعالى  قد سن   و (3)لكن ليس التفاوت الفاحش كما أباحته الرأسمالية و ،بأحكام شرعية

      :بقوله أمر التفاوت

    

    

    

    

                                                                                                                                                               

(1) 
 21,22دار الكتاب اللبناني ص, اإلسالم ومشكالت العصر الطبعة ال امسة, الرافعي   مصطفى .

  211,211ص,اقتصادنا ,  الصدر محمد باقر  (1)

(1) 
 211ص,اقتصادنا , , الصدر محمد باقر .

 111, ص 1993محمد قطب  , مذاهب فكرية معاصرة , الطبعة الثامنة دار الشروق بيروت  (2)

 1ص,م199مكتبة النهضة المصرية القاهرة ,السياسة االقتصادية في الفكر اإلسالمى,احمد شلبي  (3)
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     (4) احب التفسير الكبير الفخر ر صفس   و

فهذا  (5)العباد في كل شىء نبيلتفاوت ة المذكورة بأن هللا هو الذي أوقع ااآلي الرازي

وليس نتيجة  (6)سنة هللا اإلمكانيات هو و  ،الطبائع و ،الكفاءات و ،التفاوت في المواهب

كفاءاتهم  و ،ما دام الناس يتفاوتون في مواهبهم و (1)تطبيقاته و ،تخطيط اإلنسان

دار ما يبذلونه من جهد فان من المعقول ظهور التفاوت بين في مق و ،الفكرية و ،الجسدية

قوله  يفسر سيد قطب و (2)يقرها و ،هذه الحقيقة يعترف بها اإلسالم و ،األفراد في الثروة

      :تعالى

     

     

     

    
 (3)

بان  

(4) المواهب الناس في التفضيل في الرزق ظاهرة تابعة الختالف و ،التفاوت
بسبب  و 

 و(5) خاضعة لمشيئة هللا هذه سنة كونية و، المنفقين و ،الفقراء و ،التفاوت نجد األغنياء

(6)االجتماعي التوازن على هذا التفاوت الطبيعي ال يؤثر
اإلقرار بحقيقة التفاوت ال يعني  

(7)إفساح المجال لتطاول األغنياء على الفقراء
يعمل  و ،فاإلسالم يعالج الفقر بقوانينه 

طبقة فالفقر في  و أما إذا بقي بعض الفقراء فهم ليسوا ،بشتى الوسائل على محاربة الفقر

                                                           

 32،سورة  الزخرف  آية  (1)

 210\31,التفسير الكبير , , لرازيالفخر ا (1)

(1) 
  129ص، اشتراكية اإلسالم ، السباعي مصطفى   .

 443,441اقتصادنا ص, , محمد باقر  الصدر (1)

 295ص,م 2910اإلسكندرية , دار المعرفة , االقتصاد اإلسالمى , غريب محمد سيد احمد  (2)

 32آية ,سورة النحل  (3)

 6/3212في ظالل القرآن  ,  قطبسيد  (1)

مكتبة وهبه ،الطبعة الثالثة،اإلسالم في حل مشاكل المجتمعات اإلسالمية المعاصرة،محمد البهي  (1)
القاهرة ، االقتصاد اإلسالمى مناهجه ومقوماته،وانظر إبراهيم أباظة،137ص،م1991القاهرة 
 119ص، م 1973

  111ص،المذاهب االقتصادية المعاصرة،وانظر إبراهيم أباظه،669ص،اقتصادنا،الصدر محمد باقر (1)

الطبعة الثالثة مكتبة وهبة , النظام االقتصادي في اإلسالم , احمد محمد وفتحي احمد عبد الكريم , عسالال (7)

 235ص, م2919القاهرة 
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الفقراء أفراد قد يكونون فقراء  و ،ال دائما و، ال ثابتا و، ليس جامدا يمالمجتمع اإلسال

(8)الطموح مشروع للجميع و ،األبواب مفتوحة و ،اليوم أغنياء الغد ألن الفرص متاحة
  

      : لقوله تعالى

     

      

     

      (1)
الفقر إن كان هو  و 

التشرد قد حاربه اإلسالم في مجتمعه قبل  و، المرض و، العري و، الجوع و، المهانة

إن كان الفقر عدم  و، من خالل سلطان الدولة و، غيرها و ،بعة عشر قرنا بالزكاةأر

مستوى المعيشة فهذا مما ال سبيل لقوة في  و ،و التساوي في الرفاهية ،الثراء و ،الغنى

اإلنسان حر في نشاطه االقتصادي ضمن حدود  و (2)األرض من محوه إال باإلسالم

ما حصل عليه بكده فمن الطبيعي أن  و ،ن الحاللو هو يملك ما اكتسبه م ،الشريعة

 و ،حسب كفاءاتهم و ،و الثروة  على قدر بذلهم من الجهد، يتفاوت األفراد في الغنى

و من ثم يضع له أحكاما  ،لما كان هذا األمر فطريا فان اإلسالم يعترف به و ،مواهبهم

ال تتركز الثروة في  و ،اعتداء بعض الناس على بعض فال تطغى طبقة على طبقة يمنع

(3)جهة دون أخرى
فإذا وجد في  (4)لذا يمنع فئة قليلة تستأثر بثروات المجتمع دون أخرى 

ال يتركوه ألن ذلك يعارض  و ،المجتمع عار أو جائع وجب على األغنياء أن يسدوا كفايته

(5)اإذا أر ملو نإن أال شعريي: "حيث قال Tهدي النبي 
م في الغزو أو قل طعام عياله 

                                                           

الطبعة السادسة مكتبة وهبة ,مشكلة الفقر وكيف عالجها اإلسالم, ,يوسف القرضاوي (9)

 263ص,م2995,القاهرة

(1) 
.
  7آية ،سورة الطالق  

 24ص, ة اإلسالم  اشتراكي, , مصطفي  السباعي (2)

الطبعة الثانية مؤسسة الرسالة , االتجاه الجماعي في التشريع االقتصاد اإلسالمى , محمد فاروق النبهان (3)

 346ص, م 2915بيروت 

(1) 
.
الهيئة المصرية العامة للكتاب , الطبعة الثالثة , اإلسالم والضمان االجتماعي ,  الفنجريمحمد شوقي , 

محمد شوقي الفنجري اإلسالم والمشكلة االقتصادية الطبعة الثانية مكتبة وانظر ,  60ص,م 2990القاهرة 

 12ص,م 2912السالم العالمية القاهرة 

فتح الباري , ه 912,ابن حجر احمد بن الي بن حجر العسقالني ,  ذا أر ملوا أى فني زادهم , الب اري (1)
ألولى دار الكتب العلمية بيروت الطبعة ا,شرح صحيح الب اري تحقيق ابد العزيز بن ابد اهلل بن باز 

 111ص\1ك, م 1999
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سموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم قتبالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم إ

(6)"مني وأنا منهم
إن هللا فرض على األغنياء في أموالهم  -رضي هللا عنه -قد قال علي و 

حق على هللا تعالى أن  و ،أو عروا وجهدوا فبمنع األغنياء ،ما يكفي فقراءهم فان جاعوا

و  ،من جانب آخر يدعو اإلسالم إلى الثروة و (1)يعذبهم عليه و ،وم القيامةيحاسبهم ي

ال يكون تفاوت شديد في أ و ،الغنى شريطة أال يكون متداوال بين فئة قليلة من الناس

ال يكون ثراء فاحش بجوار فقر مدقع أو تختص القلة بالثمرة والكثرة  و، توزيع الثروة

تطبيقا لقوله  التقريب بين المتفاوتين في الغنىو يعمل اإلسالم على  (2)بالنوى

      : تعالى

     

     

     

      (3) و 

من كان معه فضل ظهر : )إلى عملية التوازن في المجتمع بقوله - T -قد أشار الرسول

(4)(و من كان له فضل من زاد فليعد على من ال زاد له، فليعد على من ال ظهر له
  

 

 

 

                                                           

,كما 112ص \1ك,3191,رقم,2باب,, 17,كتاب,مع فتح الباري,أ رجه الب اري صحيح الب اري, الب اري (1)
و 11ص\11,ك, 2111رقم , ,1باب, 11,صحيح مسلم بشرح النووي كتاب,كما أ رجه مسلم, أ رجه مسلم

 .اللفظ للب اري 

, تحقيق ابد الغفار سليمان البندري ,المحلى باآلثار, بن احمد بن سعيد  األندلسى أبو محمد الي , ابن حزم (1)
 293ص\3ك,دار الكتب العلمية بيروت  

(2) 
النظام االقتصادي في , وانظر تقي الدين النبهاني ,  219ص ,توزيع الثروة , محمد شوقى الفنجري , .

 . 12عة الثالثةصالطب( القدس)من منشورات حزب التحرير اإلسالمي , اإلسالم

 71آية ,سورة النحل  (3)

أ رجه احمد في 391, ص12ك, ,1729,رقم, 1,باب  31,كتاب , صحيح مسلم بشرح النووي , مسلم  (1)
, 1ك, 22173,رقم, م1993,بيروت, الطبعة الثانية دار  حياء التراث العربي, المسند , ه111,مسنده 

 292, 1ك,ابن حزم المحلى باآلثار , 111ص
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 لمجتمعا في المبادئ األساسية للتوازن: المبحث الثاني 

 مبدأ التكافل، دأ العدالةمب، مبدأ الملكية

 مبدأ الملكية: المطلب األول 

 مفهوم الملكية في الشريعة اإلسالمية: الفرع األول 

(1)والقدرة على االستبداد به الشيءهي احتواء : الملكية لغة 
 أما الملكية اصطالحا .

 .فلها تعريفات كثيرة منها

 باه الاذي تكاونو ، عنهاا شارعاللغيار ( الماانع للتصارف بهاا)االختصاص باألشياء الحاجز .1

اختصاااص إنسااان  (2)القاادرة علااى التصاارف باألشااياء ابتااداء إال لمااانع يتعلااق بأهليااة الشااخص

(3)و التصرف به وحده إال لمانع شرعي ،بشىء يخوله شرعا االنتفاع
 

و االنتفااع باه عناد عادم  ،حيازة الشىء متى كان الحائز له قادرا وحده على التصرف فياه .2

(4)عيالمانع الشر
غ     (5)صاحبه التصرف إال لمانع شرعيلاختصاص حاجز شرعا ُيسو 

حااجزا عان تصارف  و، الشايء يكاون مطلقاا لتصارفه فياه و ،اتصال شرعي بين اإلنساان .3

(6)غيره فيه
  

                                                           

(1) .
 919القاموس المحيط , ص, بادي الفيروز أ 

(2) .
 11ص,القاهرة, دار الفكر العربي , الملكية ونظرية العقد , محمد  , أبو زهرة 

 111ص, 1ك,الملكية , ابد السالم  , العبادي (3)

 111ص, م 1997دار الفكر العربي , األموال ونظرية العقد في الفقه اإلسالمى , محمد يوسف ,موسى (7)

 211\1,م1919مطبعة دمشق  , الطبعة التاسعة , المد ل الفقهي العام , ا مصطفى احمد الزرق, الزرقا (5)
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 تقييد الملكية الفردية لتحقيق التوازن في المجتمع: الفرع الثاني

يه الشخص بالطرق حق الملكية الفردية للمال إذا حصل عل ميقر اإلسال

(7)المشروعة
        :مصداقا لقوله تعالى 

      

    

       


(1)

     :قوله أيضاو  

    

    

  
(2)

عموم النص في اآليتين يدل على أن  

 و،يقرها (3)ذلك أصل الملكية الفردية في اإلسالمو ، ما في األرض جميعا خلق للناس

بذلك يذلل أمام الفرد سبل (4)التملك الطبيعية في لميول األفراد ةاستجاب يحميها و،يحترمها

التعريف بالملكية (5)كسبه و،عمله يعطى العامل جزاء و ،الحصول على المال و،التملك

هي ما أثبته الشارع من حق .االقتصادي و،تقييدها لتحقيق التوازن االجتماعي و ،الفردية

التصرف فيه في  و،استغالله و،استعماله يثء من حيللفرد في االختصاص الحاجز بالش

 :قوله تعالىلمصداقا (6)نطاق القيود الشرعية التي قررها بل يتمنى المزيد دائما
     

  

   

   

  

   
                                                                                                                                                               

(6) .
دار الكتاب ,  براهيم األبياري الطبعة الثانية  تحقيق, كتاب التعريفات,ه911,بن محمد بن الي الجر جانى  الي 

 291ص,م 1992بيروت , العربي 

 179ص،السياسة االقتصادية ،  شلبي (7)

 29آية ،البقرة  سورة (1)

 15آية ،لملك ا سورة (2)

 77ص،م  1991القلم الكويت  دارالطبعة الرابعة ، الثروة في ظل اإلسالم ،   البهي ،الخولي  (3)

 77ص، م1993دار الشروق بيروت ،  عشرالطبعة الثالثة ، معركة اإلسالم والرأسمالية ،  سيد ،قطب (7)

 . 76وافي ، علي، المساواة ص (5)

(6) .
و انظر ، 32ص،م 1992مكتبة وهبه القاهرة ،الطبعة األولى ، وإنفاقه المال ملكيته واستثماره ، محمد رأفت ، سعيد 

 62ص،دار الوفاء، الطبعة األولى ، المنعم حسنين اإلنسان والمال في اإلسالم  دعب
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  :قوله أيضا و (7)

     (8)
 يدعم كما  

اديا  و ،ألبتغى مال من آدم واديان ألبن كان لو:"- T - لقوله المال نآدم م ابن موقف الشريف الحديث

 إلى -T-الرسول ينبه كما  (9)"على من تاب هللا و يتوب،ال يمأل جوف ابن آدم إال التراب و،ثالثا

و ،المال على الحرص اثنتان معه تشيب و،آدم ابن يهرم:"بقوله المال من اإلنسان موقف حقيقة

(11)"الحرص على العمر
 كبير حبه له مع نمو عمره و ،لذا فالمال يحتل من اإلنسان قلبه 

 و ،ترشده كي ال يتحول المال إلى التكدس و ،فإن اإلنسان البد له من ضوابط تقيده

ثم تتحول إلى  و من، تتسع الهوة بين أفراد المجتمع و ،أقلية مستغلة يالتضخم في أيد

ن هذه القيود ليست أحكاما إ و (1)االجتماعية وجود طبقات من الناس متمايزة في الحياة

بل هي نتيجة حتمية لسياسة اإلسالم االقتصادية لنظريته في الملكية  فرعية أو ،جزئية

من الطبيعي أن  و ،الناس خلفاء هللا في ماله و ،األصل في المال أن ه هلل الخالق،فالفردية

ه، فملكية الفرد للمال ليست حقا يلتزم المستخلف بالقيود التي يفرضها عليه من استخلف

(2)نواهيه و ،مطلقا بل هي مجرد خالفة هللا تعالى مقيدة بأوامره
من أهم تلك القيود التي  و 

   االقتصادي في الملكية الفردية ما يلي و ،يتهدف إلى إيجاد التوازن االجتماع
بتت: أوال م الر   و, ااشتتترا اإلستتالم جمتتع الثتتروة بطتترق مشتتروعة ومتتن أجتتل  لتت  حتتر 

 (3)الكسب غير المشروع و ,الغش و ,االحتكار و ,االكتناز

اشترط شرعية التملك ضمن الطرق المشروعة بقيود تمنع من السيطرة : ثانيا

و التوازن االقتصادي بين ، حقق بذلك التوازن في المجتمع و ،على الثروة الضخمة

الحصول على  :-رحمه هللا -يشترط اإلمام أبو حنيفة (4)ففي تملك األرض الموات. األفراد

                                                           

 17آية ،سورة آل عمران  (7)

(9) .
 21ة آي،سورة الفجر  

 117\7، 1179،رقم ،39-39باب ،، 12،كتاب، صحيح مسلم بشرح النووي،أخرجه مسلم،مسلم (9)

 117\7، 1177رقم ،39-39،باب،12،كناب،المرجع نفسه  (11)

(1)  قطب، 9ص،م1993دار الشروق ، الطبعة الثانية ، العدالة االجتماعية في اإلسالم ، سيد 
.17ص، النظام االقتصادي  ، تقي الدين ، النبهانى (2)
.71ص،معركة ، سيد قطب ، قطب (3)
طلحات االقتصادية معجم المص، نزيه حماد، حد ا وال ينتفع بها أاألرض الخربة التي ال مالك له وهي (7)
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و من ثم  تملكها ألن  تصرف اإلمام منوط بالمصلحة، إذن ولي األمر إلحيائها
و إذا عجز  (5)

عمارها بعد أن وضع يده عليها ثالث سنوات فإنها إو ، أحد عن استغالل األرض الموات

 (6).تعامل معاملة األرض الموات

أو في أحوال  ،م جواز تملكها مطلقاقيد بعض الفقهاء ملكية المعادن بعد: ثالثا

ذهب المالكية إلى أن  المعادن بجميع أنواعها ملك لجميع المسلمين سواء وجدت . معينة

االستيالء عليها إن كانت في  و، فال يجوز تملكها، أو غير مملوكة، في ارض مملوكة

بعض  و ،ذهب الحنابلة (1)تملكها تبعا لألرض إن كانت األرض مملوكة و ،ارض مباحة

و أما إن كانت ، اءيحهي في أرض موات ال تملك باإل و، الشافعية إلى أن  المعادن الظاهرة

حين إن كانت  في باطنة في أرض مباحة ميتة فإنها ال تملك باإلحياء في أصح القولين

كانت سائلة كالنفط ففيه  نأما إ و، و المعادن جامدة فإنها لمالك األرض ،األرض مملوكة

بهذه القيود حظر اإلسالم على األشخاص السيطرة على  و (2)عدم التملك الراجح و، قوالن

ألن السيطرة تؤدي إلى التفاوت الكبير في المجتمع بين طبقة ، بعض األنواع من المعادن

 .بالتالي إلى اختالل التوازن في المجتمع و، و من دونهم، مالك المعادن

مع اتفاق الفقهاء على أن األصل  المالتقييد حق التملك بقدر محدود من : رابعا

إال أن  هناك خالفا  حولَ ، في الشريعة أن يتملك اإلنسان بالوسائل المشروعة ما شاء له

 .جواز تحديد الملكية الفردية على النحو التالي

 .يجوز تحديد الملكيات القائمة والمستقبلة -1 

                                                                                                                                                               

، الواليا ت المتحدة األمريكية ، اإلسالميالطبعة األولى المعهد العالمي للفكر ، في لغة الفقهاء
 36ص،م 1993

 )الدينية األحكام السلطانية والواليات  ،(هـ751)حبيب بن  بن محمدأبو الحسن علي ، ألما وردى (5)
المكتبة العالمية بغداد ( خالد رشيد الجميل ، تخريج أحاديث األحكام  وبهامشه أكباس األنام في

 القيود الواردة على الملكية الفردية، وانظر عبد الكريم زيدان ،   276 -275ص، م 1999
عمان ، جمعية العمال للمطابع التعاونية ، الطبعة األولى ، للمصلحة العامة في الشريعة اإلسالمية 

تحقيق ) كتاب المجموع( ه676)ر أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي وانظ 71ص، م 1992،
. 117\16، مكتبة اإلرشاد جده ( محمد نجيب المطيعي 

. 16/136جدة  اإلرشادالمطيعي ، محمد نجيب ، تكملة المجموع ، مكتبة  (6)
الطبعة األولى مؤسسة ،قيود الملكية الخاصة ، عبد هللا بن عبد العزيز ، المصلح   (1)

395ص،م1999بيروت ،سالةالر

 ,الرملي. (2)
نهاية المحتاك  لى شرح , ه 1111, شمس الدين محمد بن العباس احمد بن حمزة بن شهاب الدين 

 -319 \1,م 1991الطبعة األ يرة بيروت دار الفكر ( معه حاشية الشبراملسي وحاشية المغربي الرشيدي ) المنهاك 
 .131-129\11, المجموة , النووي وانظر ,31-311 \1,المغني  , ابن قدامة  و انظر311
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إنما يجوز بالنسبة إلى الملكيات  و ،عدم جواز التحديد بالنسبة إلى الملكيات القائمة -2

 .المستقبلة

  (3)عدم جواز التحديد مطلقا -3

بدا هذا الرأي في بحث قدمه األساتاذ  جواز تحديد الملكية القائمة والمستقبلة: الرأي األول

أيدتاه طائفاة مان العلمااء  و، في المؤتمر األول لمجماع البحاوث اإلساالمية( علي الخفيف)

، و عباد الساميع المصااري، ساعيد أباو الفتاوح و، ماد يوساف موساىالمعاصارين مانهم مح

 :آلتياومضمون هذا البحث ك

أو ضرورة تدعو إلى تحديد  ،من مصلحة -T -إنه لم يكن على عهد رسول هللا .1

النشاط في سبيل  و، إشاعة العمل و، بل كانت الحاجة إلى حفز القوى، مقدار الملكية

  (1)فردية مطلقة في مقدارها وعدم تحديدهالذا تركت الملكية ال .تنمية الثروة

من :"عند مقدمه مهاجرا إلى المدينة المنورة حيث قال - T -دعوة الرسول .2

و ألن الثروة  (2)"كانت له ارض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فان أبى فليمسك أرضه

و ، و في هذه الدعوة توسعة على فقراء المهاجرين، العامة كانت ممثلة في األرض

مشكالتهم بإيجاد أعمال لهم على أساس رد فضل المال إلى من هو في حاجة حل 

و لما تمكن المهاجرون من إيجاد مصادر للرزق أباح كراء األرض كما كان ، إليه

الشارع حد  للملكية حدودا كثيرة عندما اقتضت  (3).الحال قبل هجرته إلى المدينة

و أوجب ذلك ، كية في مقدارهافإن اقتضت المصلحة أن تحد المل المصلحة، لذلك

ينهى عن زيادة الملكية  نو لولي األمر أ (4)للمفسدة و درءا  ، تحقيقا للمصلحة

لقوله  (5)المباحة بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح تجاوزه أمرا محظورا

                                                           
  399\2, ال اصة الملكية,العبادي , 391ص,قيود الملكية ,المصلح (3)

  212,االموال ,محمد يوسف ,موسى . (1)

 27\1, 2311رقم, 19,باب, 11, كتاب, صحيح الب اري, الب اري (2)

, الطبعة األولى دار الوفاء , نمية أثرها في الت,الحرية االقتصادية  في اإلسالم , سعيد أبو الفتوح , بسيوني . (3)
 وما بعدها 112,م 1999المنصورة  

(7) .
 17,م1991مكتبة وهبة القاهرة , الطبعة الرابعة , مقومات االقتصاد اإلسالمى , ابد الفتاح  , المصري 

إلسرالمية بحرث مقردم  لرى المرؤتمر األول لمجمرع البحروث ا, الملكيرة الفرديرة وتحديردها فري اإلسرالم, الري ,  ال فيرف . (5)
 1ص, ه1393شوال ,في األزهر 
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     :تعالى

    

    

     

    

    

    

 
 (6)



رضي  -م منع المباح لما فعله عمر بن الخطاب أن لإلما وقد استدل علي الخفيف .3

لقلتها في ، حين منع الناس من أكل اللحوم يومين متتاليين كل  أسبوع -هللا عنه

بقوله .من الزواج بالكتابية مع حل  ذلك - T -كذلك منعه أصحاب رسول هللا و.المدينة

  :     تعالى

    

    

   

    

    

       

    (1) و ،خشية اإلعراض عن زواج المسلمات 

  (2)تأثيرهن في أوالدهن

ذهااب إلااى هااذا  جااواز تحديااد الملكيااة فااي الملكيااات المسااتقبلية دون القائمااة: الاارأي الثاااني

اساتدل  بااأن  التقييااد فاي الملكيااات المسااتقبلية مان قبياال تقييااد  و ،الارأي مصااطفى السااباعي

حت ى ال  رأى اإلمام مصلحة في عدم حيازة األراضي الزراعية مستقبال فله ذلك المباح فإذا

أمااا الملكيااة القائمااة ال يجااوز  .يضاايق علااى صااغار الفالحااين امااتالك األراضااي الزراعيااة

حقاا خاصاا ال  و نشأت بطريقة مشاروعة ملكاا لصااحبها ،مستقرة و، ألنها ثابتة، تحديدها

(3)ينازعه فيه غيره
  

                                                           

 .19آية ,سورة النساء  (6)

 5آية ،سورة المائدة  (1)

 1991،113ص  ،دار النهضة العربية بيروت، ةالملكية في الشريعة اإلسالمي، علي، الخفيف (2)

 .  396ص، اشتراكية اإلسالم ، مصطفى ، السباعي . (3)



 

999 

ذهاب إلاى هاذا  مطلقاا عدم جواز التحديد في الملكياات القائماة والمساتقبلية: لث الرأي الثا

عباد العزياز  و (5)ومحماد الحاماد (4)الرأي كثير من العلماء المعاصرين منهم عبد هللا كنون

 .حيث استدلوا بما يلي (8)تقي الدين النبهاني و (7)عبد الكريم زيدان و (6)البدري

 

 

أما قبل الملكية فمحظور ألمتر مبتا  .سواء أكان قبل التمل  أم بعده ئزن دليل التحديد غير جاإ

يعتبر تحجيرا على الناس بغير حاجة و ,بغير دليل
(1)

  :لقوله تعتالى  

     

    

   

    

    

    

       

   

   

    

    

      
(2)

 

تر  و متوا علتتى  لعتنهم و,بتنن    تعتالى قتد  م  المشتتركين:هتاتين اييتتتين الطبتريفس  ألنهتم حر 

افتراء عليته و , لهم  م  نسبوا  ل  التحريم إلى   ك باحل   أالناس ما 
(3)
لمتا عتزم عمتر  و 

                                                           

، ع البحااوث اإلسااالمية باااألزهر شااوال فااي بحثااه المقاادم إلااى المااؤتمر األول لمجماا، عبااد هللا ، كنااون (1)
 197ص، الملكية الفردية في اإلسالم 

، م 1963الطبعاة األولاى مطبعاة العلام دمشاق ، نظرات في كتاب اشتراكية اإلسالم ، محمد  ، الحامد (1)
 و ما بعدها 99ص

، ة المنورة الطبعة الخامسة المكتبة العلمية المدين، حكم اإلسالم في االشتراكية ، عبد العزيز، البدري (1)
 وما بعدها 92ص، م 1963

 52ص، القيود الواردة ، عبد الكريم، زيدان (7)

 25-26ص, النظام االقتصادي , تقي الدين , النبهاني (9)

 602ص, قيود الملكية , المصلح . و ما بعدها213بحث عبد    السابق , كنون (1)

(2) 
.
 139 -139آية ،األنعام  

الطبعاة ،لطبري المسمى جاامع البياان فاي تأويال القارآن تفسير ا، أبو جعفر محمد بن جرير . الطبري (3)
.359\5،م 1992األولى دار الكتب العلمية بيروت 
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 ,جعلهتتا ا نتتتي عشتترة أ وقيتتة علتتى تحديتتد مهتتور النستتاء و -رضتتي   عنتته -بتتن الخطتتاب

تعتتالى  يتتا عمتتر يعطينتتا   وتحرمنتتا أنتتا ألتتي    ستتبحانه و :قالتتا لتته و, اعترضتتا امتترأة

       :يقتتتتتتتتتتتتتتتول

    

    

   

    (4)
امترأة أاتابا وأميتر -: فقال عمر 

ألن اإلكثتتار متن الصتتداق يضتيق علتتى , صتلحة عامتتة راجحتةمتتع أن تحديتد المهتتر م و -أخطتن

يعرضتهم إلتى الوقتوع فيمتا حترم   و ,الرجال أمر الزواج
(5)
أمتا تحديتد الملكيتة بعتد التملت   

هتو منهتي عنته و, دون رضتا المالت  و ,الغصتب أخت  متال الغيتر بغيتر حتق و, فهو غصب
(6)
 

    : لقولتتتتته تعتتتتتالى

    

     

     

     

      (1) و, عامتلفنظرة اإلسالم تنبني على أستاس أاتيل متن حريتة الت 

التزامتتات  و ,قيتتود متتع  لتت  فلتتي  فتتي اإلستتالم حريتتة كاملتتة بتتل و ,دفتتع الحتترج بتتين النتتاس

لت ا فتال . لمصلحة الجماعة  م يدعه بعد  ل  حرا يدير شؤونه الخااة بوسائل الرزق الحتالل

لتي ال يمنع اإلسالم إال الملكية ا و ,ال نمنع منها إال ما يمنعه اإلسالم و ,داعي لتحديد الملكية

و , أو التتحكم فتي ضترورات حيتاتهم, أو غشتهم, جمعا بطريق غير مشروع بتابتزاز النتاس

ضرار بايخرينغير  ل  من الوسائل التي تؤدي إلى اإل
(2)

ألن  القاعدة الراسخة في موضوع  

 .كالمملوال كمية  شرعية التمل  هي: المل  و التمل 

                                                           

 30،سورة النساء آية . (7)

راجع أاوله وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد عبد القادر , ه أحكام القران 562أبو بكر محمد بن عبد    , ابن العربي (5)

 649\2,م 2911, العلمية  دار الكتب,  الطبعة األولى , عطاء 

(6) .
 603\3,العبادي الملكية 231ص,نقال عن بحث عبد   كنون السابق   603ص,القيود, المصلح  

(1) .
 29آية ،سورة النساء  

(2) .
   715-717ص،القيود ، المصلح  
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بنسباب غيتر شترعيةواإلسالم ال يجيز تمل  المال الكثير أو القليل 
(3)

فالتحديتد يحتد  متن  

عند  ل  تخسر األمة بكاملها كفتاءة األفتراد المجتدين و ,نشاا األفراد
(4)
منتع األفتراد و  

و مصتتادرة متتا زاد علتتى المقتتدار منتتاف لنصتتوص اييتتات  ,متتن التملتت  إال بمقتتدار معتتين

     :لقولتتتته تعتتتتالى.المحكمتتتتة

    

   

   

    

     
 (5)



    :و قوله تعالىايضا    

      

    

      

    

 
(6)

أيها الناس إن أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه :"- T -و قول الرسول  

و خذوا ما حل ودعوا ما ، ئوا الرزق و اتقوا هللا أيها الناس و أجملوا في الطلبفال تستبط

.(7)"حرم
 

أن  تحديد الملكية الفردية ال  الراحج أدلتها و ،السابقة بعد عرض اآلراء الثالثة

إلى ذلك فإن  اإلسالم وضع القيود  ةوباإلضاف ،ستخالفإلايجوز شرعا لتناقضه مع حكمة 

  .و إعادته في حالة فقدانه ،االقتصادي و ،على التوازن االجتماعي التي تكفي للحفاظ

 (1) في المجتمعدور الملكية العامة في تحقيق التوازن :الفرة الثالث
 .منهالها عدة تعريفات و  تعريف الملكية العامة(1)

                                                           

 15ص، النظام االقتصادي ، تقي الدين النبهاني  وانظر 52ص،القيود الواردة على الملكية ، عبد الكريم، زيدان (3)

 91،92،ص  عبد العزيز اإلسالم، البدري (7)

 212، سورة البقرة آية (5)

 71،سورة النحل آية (6)

أخرجه الحاكم أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا النيسابوري ، المستدرك على الصحيحين  دراسة وتحقيق  ،النيسابوري (7)
 361-79277، الحديث  كتاب الرقائق رقم،  1991دار الكتب العلمية بيروت  1مصطفى عبد القادر عطا ط

(1) .
الطبعة الثانية , أصول االقتصاد اإلسالمي , رفيق يونس  , ويسمى أيضا بملكية جمااية أو ملكية مشتركة , المصري 
  .11م,ص1993دار القلم دمشق ودار الشامية بيوت , 
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المخصص لمنفعة الجماعة دون تمييز  ،الحق الجماعي في المال المنقول أو الثابت .1

(2)أو فئة وأخرى، وآخربين فرد 
  

أو لجماعة من الجماعات التي تتكون منها األمة  ،ما كان لمجموع أفراد األمة .2

  (3)أو يستأ ثر به أحد ،دون أن يختص، بوصف أنها جماعة

و ال دولة وال  ،ملكية مجموع الناس يشتركون فيها شركة إباحة فال يختص بها فرد .3

(4)ةيجوز التصرف بها بيعا أو إقطاعا أو هب
 

و إنما تكون ملكية  ،و االنتفاع لفرد معين ،الملكية التي ال ينحصر فيها حق التصرف .7

  (5)من سيأتون بعدهم و ،الشىء فيه ملكية عامة للمسلمين الموجودين

 .خصائص الملكية العامة في اإلسالم(2)
على أنصبة  يالمنطوالحق الجماعي  و ،الحق  في تلك الملكية مقرر للجماعة

أو ثمرة ليست من صنع أحد  ،نه مرفقأموضوعها أصال  د هو قوام الملكية العامةاألفرا

بحيث يكون المرفق ممكن  بأمره دون تمييز لفرد على فرد و، بل هي من صنع هللا

  (6)نفعه ضروري للناس و ،الحصول على منفعته بسهولة

 

 .الملكية العامة في تحقيق التوازن دور(3)

ثااالث الماااء  المساالمون شااركاء فااي: "- T -العااام بقولااه الحااق   Tهللا  رسااول قاارر 

(1)"والكااأل والنااار
يحااق  لكاال  فاارد أن ينتفااع بهااذه المرافااق علااى وجااه لاايس فيااه ضاارر  يأ 

و ال يجوز ألحد أن يتنازل ، باآلخرين فالناس فيه سواء، فمن سبق إلى مباح فهو أولى به

(2)عن المباح بعوض أو منة ألنه ليس مالكا له
 - T -ور الثالثة التي ذكرها الرسولاألم و 

                                                           

 71ص, م 1991الطبعة األولى , مبادئ وأهداف و صائص , االقتصاد اإلسالمي , حسن, سري (2)

 91ص ,م 1991الطبعة األولى مكتبة وهبة القاهرة , الملكية وضوابطها في اإلسالم , ابد الحميد محمود  ,يالبعل (3)

   13,أصول االقتصاد , رفيق يونس , المصري (1)

(1) .
 231ص,م 1999دار امار امان , الطبعة األولى ,اقتصادنا في ضوء القرآن  والسنة,محمد حسن , أبو يحيى  

(1) .
 31ص, النظام االقتصادي , تقي الدين النبهاني,وانظر , 91-93ص, الثروة , ال ولي 

 2173رقم  11,باب  11,كتاب, وانظر ابن ماجة في السنن  111\1, 22173,رقم, أ رجه احمد في المسند ,أحمد (1)

 13ص, أصول االقتصاد , رفيق يونس, المصري (2)
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علياه كال مرفاق تتاوفر فياه هاذه  و ،لم يرد أعيانها  بل أراد خصائص الملكية العامة فيهاا

 و ،مع تقدم اإلنساان فاي أساباب المدنياةو ، و ال يجوز أن ُيملك ،الخصائص فهو ملك عام

ث إلى األشياء التي الحضارة اتسع مفهوم الملكية العامة من األشياء التي ذكرت في الحدي

(3)ونحوها، المدارس و، الشوارع و، فق بها المجتمع أي مصلحة عامة كالطرقتير
فاالكأل  

و نخلاص مان ذلاك أن  ،ينبت في األرض دون أن يغرسه أحد يعتبر ملكا عاما للنااس كافاة

الكاأل  - T -و لقاد جعال رساول هللا ، كل ما كان من ضرورات الجماعة فهو ملاك للجماعاة

قطااع االساتثمار فيهاا  و ،عاما لترعى فيه المواشي التي كانت من أهام أماوال العاربماال 

ارتفااع مساتوى المعيشاة مماا  و ،له الدور األكبر فاي الادخل و ،من أهم قطاعات االقتصاد

(4)و االقتصادي بين أفراد األمة، يساهم في خلق التوازن االجتماعي
و ال شك أن جعل هذه  

 و ،اهم في القضاء على سبب من أسباب فقادان التاوازن االجتمااعيالمرافق ملكا عاما يس

تملكاه فاي  و ،و النار تمثل القسم األكبر مان الثاروة العاماة، و الكأل، االقتصادي ألن الماء

 و ،واتاتنشاأ مان هاذه الملكياة العاد أو أفاراد أثريااء و ،النظام الرأسمالي شركات ضاخمة

أيضا  و، الملكية العامة حمى اإلمام للمسلمين كافة من صور و (5)االستعمار و ،المنازعات

لاام تااوزع علااى  مثاال األرض التااي فتحاات عنااوة و –الوقااف ماان صااور الملكيااة العامااة 

إذا ماات ابان آدم انقطاع عملاه "-:الصالة والسالم-لقوله عليه.-الوقف الخيري و ،الغانمين

(1)"لااه أو ولااد صااالح ياادعو ،أو علاام ينتفااع بااه، إال ماان ثااالث صاادقة جاريااة
و هااذا يااؤدي  

االقتصاادي فاي جيال مان األجياال ومان ثام التاوازن باين  و ،وظيفة في التوازن االجتماعي

(2)األجيااال القادمااة
الملكيااة العامااة بهااذه الصااورة عظيمااة النفااع فااي تحقيااق التااوازن  و 

و  ،قد كان الوقف ماثال مؤسساة اجتماعياة فاي مجاال التعلايم و، االقتصادي و، االجتماعي

                                                           

ظر محمد محمود البابلي وان. 91ص,االقتصاد اإلسالمى وانظر سري ,  111-99الثروة , ص, ال ولي  . (3)
    117ص,اشتراكية اإلسالم, وانظر السبااي119ص,م1999صاد اإلسالمى بيروت دمشق  صائص االقت,

   112-111ص, الملكية العامة , مهيدات  (1)

 111الرافعي , مصطفى , اإلسالم ومشكالت العصر , وانظر مهيدات الملكية العامة ص (1)

(1) 
.
 213\13111\1, رقم, 3,باب , 21كتاب , النووي صحيح مسلم بشرح , أ رجه مسلم ,مسلم  

(2) 
.
الطبعة األولى رئاسة , المرتكزات التوزيع االستثمار النظام المالى , في االقتصاد اإلسالمى , رفعت, العوضي 

 19ص, ه1111المحاكم الشراية والشؤون الدينية بدولة قطر 
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أشياء أخرى كثيرة تساعد األماة لترفاع مان  و ،القرض الحسن و ،المستشفيات و، دالجها

  (3)مستوى المعيشة حتى يتحقق التوازن في المجتمع

 مبدأ العدالة: المطلب الثاني
  مفهوم العدالة في اإلسالم: الفرع األول

 ىبمعنو ،تارة   والجور استخداماتها فترد مقابل الظلم و ،تأتي حسب استعماالتها  

 و ،االستقامة و ،تأتي بمعنى المماثلة في العقوبةكما  .المساواة في الحقوق تارة  أخرى

 .إلى غير ذلك من المعاني التي تدور عليها كلمة العدالة في قواميس اللغة، النزاهة

نه أو ما قام في النفس ، العدل ضد الجور:" يقول صاحب القاموس المحيط

رجل  و، العدل ضد الجور:" قال الرازي و (4)"المعدلة و ،دولةالع و ،مستقيم مثل العدالة

و عادل ُت ، حادو عدل عن الطريق ، و هو في األصل مصدر  ،مقنع في الشهادة يعدل أ

(5)" بين الشيئيين إذا سويت بينهما
و  ،العدالة التي نقصدها هي العدالة االجتماعيةو 

و هو  ،تعالج مفهوم العدالة االجتماعية بدقة المالحظ أن المعاني اللغوية لم و ،االقتصادية

، من المفاهيم االصطالحية التي وضعت للداللة على معنى خاص في البيئة التي تنشأ فيها

عدم  و، حفاظا على دقة المصطلحو  ،االصطالح لتتوقف معرفة هذا المصطلح على أه

 .معناها و ،الفصل بين الكلمة

 تعريف العدالة شرعا

ي دارت عليها كلمة العدالة في اللغة هي نفسها أو قريبة منها ما يطلق المعاني الت  

عناد  و-االساتقامة-باان العدالاة فاي اللغاة: الدليل قول التهاوندي و (1)على المعنى الشرعي

العدالاة فاي : قول الجرجااني و، هي متفاوتة و، نزجار عن محظورات دينيةاإل الشرعأهل 

البعااد عمااا هااو محظااور  و االسااتقامة علااى طريااق الحااقفااي الشااريعة  و، اللغااة االسااتقامة

، التفريط و ،العدل عبارة عن األمر المتوسط بين طرفي اإلفراط: و قال الشرباصي (2)دينيا

                                                           

 39, من مبادئ االقتصاد-ال طيب  (3)

   927ص, ط  القاموس المحي,الفيروز أبادي (1)

 111ص, م 1997بيروت , مكتبة لبنان .م تار الصحاح,ه111,محمد بكر بن أبى بكر بن ابد القادر الرازي,الرازي (1)

(1) .
بيرروت  , الطبعرة الثانيرة دار النهضرة اإلسرالمية,مفهروم العدالرة االجتماايرة فري الفكرر اإلسرالمي المعاصرر, حسان, سماره 

 39-39, م 1991

  1111\1, بيررروت ,  شررركة  يرراط للكتررب والنشررر , موسررواة اصررطالحات العلرروم اإلسررالمية , ديمحمررد التاهونرر, المولرروي (2)
 191ص ,كتاب التعريفات ,الجرجاني ,و انظر
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(3)هااو المياال إلااى الحااق و،  االسااتقامة و، االعتاادال هااو و، بمعنااى العدالااة و قياال مصاادر
أمااا  

 (4)فانه يقتصر على السلوك الشخصي : : تعريف الفقهاء

من خالل تتبع أقوال المودودي، نجد أن لديه تعريفا خاصاا  :مفهوم العدالة االجتماعية(1)

و تدخل الدولة فاي الحاد  ،للعدالة االجتماعية يجمع فيه بين المحافظة على الحرية الفردية

، كل  أسرة من األسر و، العدالة عبارة عن كون كل  فرد من األفراد- :من تلك الحرية يقول

 (5)-و كل  أمة من األمم على حظ مناسب من الحرية ،قبيلة من القبائل كل   و

يرى أن مفهوم العدالة االجتماعية أوسع من توزيع الثروة ألن اإلنسان ال تقوم حياته  كما

(6)ألنه ليس هو هدف اإلنسان في الحياة ،على المال وحده
. 

ركنا من أركان االقتصاد أما محمد باقر الصدر، فإنه يعتبر العدالة االجتماعية   

ن لإلسالم تصورا خاصا للعدالة االجتماعية ينسجم مع أفكاره ومفاهيمه عن إ اإلسالمي

حين أدرج العدالة االجتماعية ضمن المبادئ األساسية التي يتكون منها -: يقول و ،الحياة

يناد بها  لم و، لم يتبن العدالة االجتماعية بمفهومها التجريدي العام. مذهبه االقتصادي

ال أوكلها إلى المجتمعات اإلنسانية التي تختلف في نظرتها إلى العدالة  و، بشكل مفتوح

، إنما حدد هذا المفهوم و ،مفاهيمها عن الحياة و، االجتماعية باختالف أفكارها الحضارية

ده في و ،بلوره في مخطط اقتصادي معين و  .قع اقتصادي حيوا جس 

و إنما يجب أن ، سالم مناداته بالعدالة االجتماعيةفال يكفي أن نعرف من اإل 

يذهب الصدر إلى أبعد  و ،الخاص يمدلولها اإلسالم و ،نعرف تصوراته التفصيلية للعدالة

مبدأ : األول فيقول هي مبدآن عامان من ذلك في تحديد صورها من وجهة نظر إسالمية

التوازن يحقق القيم  و، كافلالتو ، مبدأ التوازن االجتماعي: اآلخر و، التكافل العام

(1)يوجد المثل اإلسالمي األعلى للعدالة االجتماعية و ،االجتماعية العادلة
 

                                                           
(3) .

 م1991,299بيروت ص, دار الجيل , المعجم االقتصادي اإلسالمي , احمد الشرباصي , الشرباصي 

(1) .
 11ص, حسان سماره مفهوم العدالة االجتمااية, سماره 

دار القلم ، الطبعة الرابعة ، مفاهيم إسالمية حول الدين والدولة ، أبو األعلى المودودي،المودودي   . (1)
 133ص، م 1993، الكويت 

 مرجع سابق 136-135ص،مفاهيم إسالمية ، أبو األعلى المودودي،المودودي (1)

 مرجع سابق 297 -296-299ص، اقتصادنا ، محمد باقر الصدر ،الصدر  (1)
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 ن  العدالة االجتماعية هي إقامة التوازن بينأب" :و أما الغزالي فقد ذهب إلى القول

    :مستدال بقوله تعالى" الناس

   

    

   

     

     

    

    (2) هدف الديانات قيام التوازن بين : "يقول و

األدبية  و ،تشريع القوانين المادية و ،السياسي فيهم و ،يالناس بإقامة العدل االجتماع

 ". بعد تركيز العقيدة (3)التي تكفل هذه الغاية

 .نخلص من أقوال المفكرين السابقين إلى النتائج التالية

 و ،ند بعض المفكرين يشمل جميع جوانب الحياة العقيدةمفهوم العدالة االجتماعية ع .1

 .السياسة بينما ضيقها بعضهم إلى جانب االقتصاد المادي و ،االقتصاد

 .و طرق التقاضي في الحقوق ،اتفق هؤالء على أن العدالة في نظام الحكم .2

ق و ذهب بعضهم إلى أن العدالة تتحق ،العدالة االجتماعية يتبعها التوازن االجتماعي .3

 .ذهب بعضهم إلى أن العدالة هي التوازن نفسه و، بتحقيق التوازن

بتطبيقه تتحقق العدالة في  و ،التكافل ركن من أركان العدالة االجتماعية العادلة .7

(1).العدالة هي االلتزام باألحكام الشرعيةألن   المجتمع
 

 دور العدالة االجتماعية -(2) 

و يقوم تحقيق ، ستحيل مثالي ليس فيه عدالةإذ ي، إن للعدالة االجتماعية دور مهم

. و المنضبط، التفاوت المقيد: المساواة بين األفراد واآلخر: العدالة على مبدأين هما أوال

 ،لذا ينبغي توزيع الدخل. أما المساواة فيجب أن تأخذ مكانها ألجل أن يحفظ اإلنسان حياته

ال يلبس  و، َعُم فرد ويجوع أخرفال ُيط   (2)الثروة على أساس المساواة بين الناس و

                                                           

 25آية ، سورة الحديد  (2)

(3) 
  مرجع سابق 176ص،األوضاع االقتصادية ، محمد الغزالي،الغزالي  .

  119ص، مبادئ اقتصادية، عبد الواحد، وافي (1)

 119،المرجع نفس (2)
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(3)يعرى آخر و ،شخص
تأخذ المساواة مكانها في ملكية المرافق العامة التي ال يجوز  و 

ى بين الناس تسوية تامة  و، النار و ،الكأل و ،تملكها فرديا مثل الماء المرافق كافة ُيسوَّ

 و، إتاحة الفرص و، ياةاألفراد كافة في الدولة بحق الح يتساوىكما  (4)في االنتفاع بها

هذه الحقوق يستحقونها بصفتهم اإلنسانية ال و ، األمن و، العالج و، العمل و، التعليم

 (5)أو لون فالتفريق ظلم ال مبرر له ،سأو جن ،أو أسرة ،كونهم منتسبين إلى طبقة معينة

 و، سيةيأتي بعد تحقيق كفاية الفرد من الحاجات األسا و المنضبط ،أما التفاوت المقيد

ه اإلسالم ترد عليه قيود و ضوابط كثيرة تحول دون تراكم الثروة عند ، التفاوت الذي يقر 

وطبيعتها ألن الناس ليسوا سواء في  ،كما يراعي الفطرة البشرية (6)فئة في المجتمع

 و(7)الثروات و ،أن يكون تفاوت في دخل األفراد لذلك جاز والفكرية، قدراتهم الجسدية

و ال ، فضال عن كونه ليس مقياسا ام في الثروة افتراض يستحيل وجودهالتساوي الت

 (8)مطلبا للعدالة االجتماعية

 (1)اإلسالمفي  المبادئ التي تنص على التفاوت: الفرع الثاني

     :تعالى قال

     

  (2)
أو  ،اآلية تضمين إلى الدرجات الناشئة عن اختالف إتقان العملفي هذه   

استعداد العامل  و ،و إنما يتدرج وفقا لحداثة اآللة، مستوى التطوير في إنجاز العمل

أو  ،الكتساب درجة جديدة من اإلتقان، فإن لم يتوفر االستعداد .تأهيله و، وتدريبه، النفسي

فمثال يوجد فروق بين العامل  .الزيادة في الدخل رف ال تتحققالمعا و ،الكتساب العلوم

                                                           

القاااهرة  ، دار الفكاار العربااي ، الطبعااة األولااى ، اإلسااالم والتنميااة االقتصااادية ، شااوقي احمااد  ، دنيااا (3)
 255ص، م 1979

 71ص، اء حق الفقر، عبد الواحد ، عطية (1)
 369ص، دور القيم  ، يوسف ، القرضاوي (1)

 75ص ، حق الفقراء  ،عبد الواحد ، عطية (1)

 ص117، مبادئ اقتصادية ، عبد الواحد، عطية (7)

 51ص،م1995،عمان,الطبعة األولى، مكتبة الرسالة الحديثة،سوسيلوجيا االقتصاد اإلسالمى ، محمود  ، الخالدي (9)

 177 -173ص، دار النهضة العربية بيروت  ، القتصاد اإلسالمى مدخل إلى ا، عبد العزيز فهمي  ، هيكل  (1)

 132سورة األنعام  ،آية  (2)
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(3)المبتدئ والمحترف في العمل إذ ليس من العدل المساواة بينهما في الدخل
هناك آية  و 

   :التضحية في العمل قوله تعالى و ،الخطورة و ،بين البذل التفاوت الناشئ أخرى تبرر
    

    

    

   

   

    

     

    

     
فالصفة ، هذه اآلية معيار للتفاوت(4)

 و، و هي ال تبرر التسوية بين َمن يقعد عن ساحة الحرب ،المشتركة للجميع هي اإليمان

و إنفاق  ،ل بالمخاطرةبين نقيضه في القبو و ،و إنفاق أمواله، يتجنب المجازفة بحياته

ليس إلى اعتبار  و ،العمل و ،بيد أن  المهم في هذا التفاوت أنه يستند إلى الجهد. األموال

(5)آخر مستمد من غير الذات اإلنسانية
الدرجة  و ،جعل هللا الناس متفاوتين في الدرجة و 

يجب أن  االختالف إنما هو فقط في مقدارها فالغنىو .تفيد اصل الصفة محل االشتراك

واالختالف من فرد ألخر إنما يكون في مقدار ، يكون قاسما مشتركا بين سائر األفراد

(1)الغنى واصل الغنى و أساسه
الفقير فال يعد ذلك تقسيما  و ،ينإذا صح أن هناك الغ و 

فالتفرقة بين  .ألن اإلسالم يرفض مفهوم الطبقية الذي نعرفه في العصر الحديث طبقيا

 ،الفقر فقد تقوم على أساس العرف و ،حها المعاصر ال تتوقف على الغنىالطبقات باصطال

 (2)القانون فقد نجد في الطبقة العليا فقراء و

                                                           

م 1996آفاق عربية بغداد ، دار الشؤون الثقافية العامة ، الطبعة الثانية ، في الفكر االقتصادي العربي ، محسن ، خليل  (3)
 113ص، مفاهيم إسالمية ، انظر المودودي  139-137ص،

 95النساء آية  (1)

التفسير المنير الطبعة األولى دار الفكر المعاصر بيروت ودار الفكر دمشق م ، وهبه  ، حيليالز (1)
 171في الفكر االقتصادي ص، وانظر خليل ، 223\5،

فلسفة االقتصاد في اإلسالم , وانظر  دريس  ضير. م  211-219ص , اإلسالم والتنمية , دنيا  (1)
  91ص, م 1992ديوان المطبواات الجامعية الجزائر 

 . 129انظر اطية , ابد الواحد, مبادئ اقتصادية , ص( 211ص)الفنجري , توزيع الثروة  (2)
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و ليس معناه أن يدع الغني يزداد ، اعتراف اإلسالم بالتفاوت الطبيعي في الرزق  

نسان  الى و تهذيب خلق اإل، بل يسعى اإلسالم بتشريع القانون الفقير يزداد فقرا و ،غنى

ورفع من مستوى ، فحد  من طغيان األغنياء، الفقراء و، تقريب التفاوت بين األغنياء

  (3)الفقراء

من أجل الوصول إلى هذه األهداف السامية عمل التشريع اإلسالمي على تفتيت  و 

ذلك بوسائل  و، متعددة و نقلها من يد واحدة إلى جملة أيد ،الثروة خصوصا الكبيرة منها

و الحقوق األخرى التي  ،و الزكاة ،اإلنفاق على األقارب و ،الوصية و ،الميراث هامن شتى

 و،فضال عن حق الحاكم العادل في التدخل إلصالح الفساد .تجب في المال حسب الحاجات

(4)محاربة الفقر و،إقامة العدل
و النتيجة المحققة هي إقامة العدالة االجتماعية بالمساواة  

 و ،منع ظهور التقسيم في المجتمع على أساس الثروةب اوت المنضبطالتف و ،التامة

  (5)الدخل

 

 

 

 

 مبدأ التكافل : المطلب الثالث

وأكفل ، أكفل فالنا المال أي جعله يضمنه: تعريف التكافل لغة جاء في الوسيط

هفالنا ماله أي أعطاه إليه ليكفله ويرعا
(1)

    :قال تعالى 

     

    

     

                                                           

 113القرضاوي , يوسف, دور القيم  (3)

 293ابد المنان محمود , االقتصاد االسالمي ,ص (1)

 11ص, حق الفقراء , ابد الواحد, اطية (1)

(1) 
 مادة كفل، المعجم الوسيط ،إبراهيم، أنيس .
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الكافل الذي يكفل ":وقال الرازي(3)"والضامن،الكافل هوالعائل:"لفيروزأباديوقال ا(2)

   منه قوله تعالىو(4)"إنسانا يعوله

    

    

     

    

       

      

    
 (5)

التكافل تفاعل يتضمن :" ذكر الخولي 

(6)"و تكافل القوم إذا كفل بعضهم بعضا، قيام الكفالة بين طرفين أو أطراف كثيرة
  

أن يكون آحاد الشعب في كفالة :" عرفه أبو زهرة بقوله. تعريف التكافل اصطالحا

ن تكون كل  أ و ،ن يكون كل  قادر ذي سلطان كفيال في مجتمعه يمده بالخيرأ و، جماعتهم 

دفع األضرار ثم  و ،القوى اإلنسانية في المجتمع متالقية في المحافظة على مصالح اآلحاد

:" ذهب البهي الخولي إلى القول و (7)"المحافظة على رفع األضرار في البناء االجتماعي

من الكلمات المستحدثة التي تدور على ألسنة المصلحين  بأن كلمة التكافل االجتماعي

و  ،و إعادة بناء المجتمع على أسس جديدة من العدل ،خالل مناداتهم بالعدالة االجتماعية

ثم عرف التكافل االجتماعي باعتباره نظاما فطريا يستمد وجوده كله من سنن  المساواة

فيكون التكافل ثمرة طبيعية مقبولة  سنن الكون و ،هللا التي تربط بين فطرة اإلنسان

 و ،بأنه نظام متكامل يربط بين الحاجات المادية:"كما عرفه فاروق النبهان (1)"الفطرةب

االهتمام  و ،يقوم على تربية روح الفرد و ،هو أساس لبناء المجتمع و ،الرغبات النفسية

                                                           

 23آية ،سورة ص  (2)

 القاموس المحيط مادة كفل، بادي الفيروز أ (3)

 مختار الصحاح مادة كفل، الرازي  (1)

 37آل عمران آية  (1)

 223ص،الثروة  ، الخولي  (1)

 .5ابو زهرة ، محمد التكافل االجتماعي في اإلسالم ،دار الفكر العربي، القاهرة ص (7)

 223الخولي ، البهي ، الثروة ص (1)
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دون أن يصطدم  عالقاته االجتماعية فينظم هذه العالقات تنظيما دقيقا و، بشخصيته

 (2)"بعضها ببعض

من خالل استعراض األفكار . لمجتمعدور التكافل االجتماعي في تحقيق توازن ا(1) 

جوده إال  و ،االقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التوازن االجتماعي نجد أن  التوازن ال يتم

وى المعيشة ذلك ألن هذا المبدأ يسعى إلى رفع مست و(3)بتحريك مبدأ التكافل االجتماعي

العصر الذي  و ،يوفر لهم مستوى مناسبا يالئم ظروف المجتمع و (4)والمعوقين ،للعاجزين

  (5)الموارد المتاحة لهم و ،الوسائل و، يعيشون فيه

  أنواع التكافل االجتماعي(2)

م  و ،فاألسرة هي اللبنة األساسية في بناء المجتمع :التكافل بين أفراد األسرة: أوال ُتَقوِّ

مقتضيات  و ،المودة و ،تدعم عواطف الرحمة و ،لعالقة الثابتة في الفطرة اإلنسانيةا

إذ يشمل على وجوب نفقة الرجل  (6)الضرورة والمصلحة فالتكافل هو الرابط بين أفرادها

قد اتفق  و (7)عجزهم و ،و يشمل األقارب في حالة احتياجهم ،أوالده على زوجته و

وإن اختلفوا في مدى شمول هذا ، سر على قريبه المعسر الفقهاء على وجوب نفقة المو

عه الوجوب لدرجات القرابة منهم َمن  ضي قه ضمن دائرة صغيرة و ،فمنهم َمن  وس 
(8)

 

يقصرها على  و ،يميل إلى تضييق دائرة النفقة الواجبة لألقارب -رحمه هللا-اإلمام مالكف

رحمه -ذهب اإلمام احمد و (1)الفروع و ،األبناء دون باقي األصول و ،الوالدين و ،الزوجة

                                                           

 196ص، السياسة االقتصادية  – وانظر شلبي  213ص،االتجاه الجماعي ، فاروق، النبهان  (2)

الصدر ، محمد باقر ، اقتصادنا ،، وانظر37الخالدي ، محمود ، سيسيولوجيا االقتصاد اإلسالمى ص (3)
 . 279ص

 . 279الخولي ، البهي ، الثروة ص (1)

(1) 
دار البيان العربي ، االقتصاد اإلسالمى ، وانظر عبد المنعم عفر،ص 225، التنمية التخطيط ، عفر .

 351\7 ،م 1995جدة 

 57ص، العدالة االجتماعية ، سيد، قطب (1)

   139ص، نظام اإلسالم ، المبارك (7)

 316ص،االتجاه الجماعي ،فاروق ،  النبهان  (9)

ه ويليها مقدمة ابن رشد ألبي الوليد محمد بن احمد بن 179،المدونة الكبرى ، مالك ، ابن انس (1)
م 1997كتب العلمية بيروت دار ال، الطبعة األولى ، ضبطه وصححه عبد السالم ، ه521،رشد 

،2\265-266 
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 و ،للوارثين و ،الفروع مهما علَوا أو نزلوا و ،إلى وجوب النفقة على األصول -هللا

ألَن  سبب النفقة هي القرابة التي توجب للمعسر حقا في اإلرث من قريبه الموسر  األقارب

 و ،بين المذهبين المالكيموقفا معتدال  -رحمه هللا -وقف اإلمام الشافعي و (2)إن ترك ماال

استدل على ذلك بالنصوص التي  و ،الفروع دون غيرهما و ،فأوجب نفقة األصول الحنبلي

 ،واجبة على األصول" :-رحمه هللا-و قال أبو حنيفة (3).األوالد و ،أوجبت النفقة للوالدين

  (4)"من صلة الرحم وجوب اإلنفاق عليهم و ،األقارب المحارم و ،الفروع و

 ط وجوب النفقة عند الفقهاء على األقاربشرو

نفقة األقارب  إلىيسار المنفق أي يكون موسرا بالنسبة إو ،إعسار المنفق عليه 

، و الصلة تجب على األغنياء، األبناء ألن  النفقة للقريب عن طريق الصلة و، عدا اآلباء

ارا معينا ال تتجاوزه لم يحدد اإلسالم لهذه النفقة مقد و (5) وعجز المنفق عليه عن الكسب

 و، العرف و، و الحال ،و الزمان ،من المال ألن الناس تختلف حاجاتهم باختالف المكان

حاجة  و ،المنفقون أنفسهم تختلف قدراتهم المالية لذا طلب اإلسالم أن تراعى قدرة المنفق

 ،سليمةالمعروف هو ما تقره الفطرة ال و ،و أن تسد هذه الحاجة بالمعروف، المنفق عليه

 .و فضالء الناس ،و العقول الراشدة

و ،بين الجماعةو ،و الجماعة،التكافل بين أفراد المجتمع فهناك تكافل بين الفرد: ثانيا 

و يقوم على أساس  (6)و يترتب لكل منهما حقوق،الفرد يوجب على كل منهما واجبات

تطبيقا لقول  (2)يةو عماده الدوافع اإليمان(1)مراعاة كل مؤمن حق الغير مراعاة تامة

و تعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا ، و تراحمهم، مثل المؤمنين في توادهم:"- T -الرسول

                                                           

.  391 -399 -376\7،المغني ، ابن قدامة  (2)
 

 219\7،نهاية المحتاج ، الرملي  (3)

الطبعة ، ه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 597، عالء الدين أبى بكر بن مسعود ، الكاساني (1)
 31-31\7،م1996بيروت ، دار الكتب العلمية  –الثانية 

 799-796ص،دار الفكر العربي القاهرة ، األحوال الشخصية ، محمد ، أبو زهرة (1)

  61ص، مشكلة الفقر ، يوسف  ، القرضاوي  (1)

 . 19، محمد ، التكافل االجتماعي، ص ةأبو زهر (1)

 .مرجع سابق  171ص، مفهوم ومنهاج االقتصاد ، القطان  (2)
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و يكون ذلك في حدود  (3)"و الحمى، اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر

فالمؤمن إذا كان عنده فضل عن مؤونته فال يجوز أن يترك  .الحاجات المادية األساسية

من كان عنده :"- T -عمال بقوله (4)و سدها، حاجة بل عليه إشباع تلك الحاجة أخاه في

و من كان له فضل من زاد فليعد به على من ال ، فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له

فإذا لم يستطع الفرد أن يوفر لنفسه هذه الحاجات الضرورية لعدم وجود مال  (5) "زاد له

مجتمع مسؤول عن فال (6).تعينه ليعيش في مستوى طيب كاف لديه كان على الجماعة أن

و الدليل قوله  (7)رعاية مصالحهم فإذا بات فرد جائعا  فاألمة تبيت آثمةو، حماية الضعفاء

          تعالى

       

   
(8)

 :   قوله تعالى و 

      

      

     

       

     
(9)

 

     :وقوله تعالى

     

       

     

   (11)
  عالىو قوله ت  

    

                                                           

، مسلم  ،537\11 6111،رقم ، 27،باب ، 79، صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب، البخاري (3)
 119\16، 2596رقم ،17،باب ،75،كتاب،صحيح مسلم بشرح النووي 

 ،الصدر. 661ص،محمد باقر  اقتصادنا  (1)

 26ص ، 6ج ، بشرح النووي ،مسلم (1)
(1) 

.
 79ص،النظام االقتصادي ، تقي الدين ،النبهاني   

 61– 59ص، العدالة االجتماعية   ،سيد، قطب (7)

 77-72،المدثر آية (9)

 37– 31آية ، سورة الحاقة (9)

 19-17آية , ورة الفجرس (11)
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(1)

أيما أهل عرصة أصبح :"- T -و قول الرسول  

 -رضي هللا عنه-ول عليق و (2)"فيهم امرئ جائع فقد برئت منهم ذمة هللا تبارك وتعالى

إن  هللا فرض على األغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم فإن جاعوا أو عروا أو :"

جدير  (3)"و يعذبهم عليه، حق  على هللا أن يحاسبهم يوم القيامة و ،جهدوا فبمنع األغنياء

مكن أن نطلق ي و،  و غير دائم ،و غير ثابت ،بالذكر أن هذا النوع من التكافل غير محدود

، وهو يختلف عن واجب الزكاة التي تتصف بمحدودية المقدار  ،عليه اإلنفاق للصالح العام

 يأف -و في كتب الفقه ذكر هذا الموضع في باب (4)و ثبات الوقت على الدوام دون انقطاع

ذهب بعض العلماء  ، حيثاختلف الفقهاء فيه على النحو التالي -المال حق سوى الزكاة

و  ،برئت ذمته و، الحق الوحيد في المال هو الزكاة فمن اخرج زكاته فقد طهر ماله إلى أن

(6)الن الراجح هو رأي القائلين (5)و ذهب آخرون عكس ذلك ، ال يطالب بعدها بشيء آخر
 

وموارد الدولة تكفي الفقراء فال يطالب ، إن في المال حقا  سوى الزكاة، فإذا كانت الزكاة

الموارد األخرى في القضاء على الفقر  و ،إذا لم تكف أموال الزكاة و ،األغنياء بحق آخر

 و ،جيرانه و ،كل في حدود أقاربه فإن  على األغنياء القادرين أن يقوموا بكفاية الفقراء

ألن طبيعة السياسة في النظام اإلسالمي تجعل التكافل في المجتمع فريضة  من يتصل بهم

و  ،واساة  واجبا البد  من أدائه فالقوي يحمي الضعيفالم و ،التعاون الزمة كما تجعل

من أضاع هذه التعاليم فليس من  و الجار يحسن إلى جاره، و الغني يأخذ بيد الفقير،

فإذا لم يكف  ،ويكون قد برئ من هللا وهللا بريء منه و ال من رسوله في شيء،، اإلسالم

فعلى  جد في بيت المال ما يسدها و لم يو ،األفراد الحاجات األساسية المادية للفقراء

 .الدولة أن تفرض على األغنياء ما يسد حاجات الفقراء

                                                           

(1) 
 3-1آية ،سورة الماعون  .

، كتاب البيوع رقم، وانظر الحاكم في المستدرك، 116\2، 7965رقم ، 33\2 ،احمد في مسنده (2)
2165 ،2\17 

  293 \7،المحلى باآلثار ، ابن حزم  (3)

  199ص، السياسة االقتصادية، شلبي (1)
(1) 

.
 962\2،مؤسسة الرسالة بيروت، ن الطبعة الحادية والعشرو، فقه الزكاة ، يوسف ،القرضاوي 

   992ص، 999\2، فقه الزكاة ، يوسف، القرضاوي (1)



 

999 

 الباب الثرررراني 

 الفصل الثانرررري 

 أهم أسبررراب ا تالل التوازن في المجتمع 

 الظلم االجتمااي:المبحث األول 

 الظلم االقتصادي :  المبحث الثاني

  الظلم السياسي:المبحث الثالث 

 السلوك االستهالكي: الرابع المبحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
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 .الظلم االجتمااي: المبحث األول 

 .النظام الطبقي: المطلب األول

 .الطبقة االجتماعية: الفرع األول

من المنظور الرأسمالي فهي مجموعة من األفراد تتميز عن : الطبقة االجتماعية  

 و، كالثروة من قيم مرغوبة في المجتمعغيرها من المجموعات في مدى ما تتمتع به 

 المعرفة و ،السلطة و، الدخل

تميز كل منها عن تفهو مجموعات كبيرة من الناس  :أما المفهوم االشتراكي 

نفهم من هذا التعريف أن الطبقة  و (1)األخرى بالمركز الذي تحتله في نظام معين

 و، سائل اإلنتاج و ،ملكية االجتماعية هي مجموعة من األفراد يتصفون بصفة خاصة في

 .يلعبون دورا معينا في المجتمع

التجربة  و ،الرأسمالية نتوصل إلى أن الطبقة االجتماعية في التجربة من خالل ذلك

السياسية عالية أم  دنيئة غنية  و، و االقتصادية ،تقوم على المكانة االجتماعية االشتراكية

 .أم فقيرة قوية أم ضعيفة

 النظام الطبقي الحديث:الفرع الثاني 

 ،الذي تعلو فيه طبقة الممولين التي تضع يدها على الثروة: النظام الرأسمالي

 .ال تستخدمها إال في مصالحها الذاتية و، وتتصرف فيها كيفما تشاء

ما طبقة الفقراء فال تحصل إال على أقل مما تتطلبه الحياة من مرافق العيش بعد ا 

(2)القيام بها من أجل مصلحة الممولين الرأسماليين خدمة يمكن و، بذل أكبر جهد
هذا  و 

 و، االقتصادي و، هو النظام الطبقي الحديث الذي يؤدي إلى اختالل التوازن االجتماعى

و ، تملك وسائل اإلنتاج(الرأسمالية)البرجوازية: ، األولىانقسام المجتمع إلى طبقتين

طبقة العمال ال تملك سوى : و الثانية. و الثروة، تحصل على النصيب األكبر من الدخل

و الثروة رغم أن ها تشكل ، و تحصل على نصيب أقل من الدخل، و قوة عملها، مهارتها

                                                           

، القاهرة،دار النهضة العربية،الطبعة الثانية،تطوير النظام االقتصادي،زكريا احمد،نصر (1)
 735ص+ 31-31ص،م196

(2) 
   291ص، االقتصاد اإلسالمي ، عبد المنان  12ص، أسس االقتصاد ، المودودي  .
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و ، و على هامش هاتين الطبقتين توجد فئات اجتماعية أخرى كالفالحين، األكثرية

 .   المثقفين

 النظام الربوي: المطلب الثاني

  معنى الربا: الفرع األول

عرفه الخطيب الشربيني بقوله ،و في االصطالح الشرعي (1)الزيادة: ا في اللغةالرب 

هو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع :" 

  (3)"بأنه الزيادة في أشياء مخصوصة: "وعرفه ابن قدامه (2)"تأخير في البدلين أو أحدهما

فضل العين  و ،هو فضل الحلول على األجل يئة واألول ربا النس ،الربا نوعانو

واآلخر ربا الفضل و هو زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار . على الدين

(4)أو الوزن في الجنس، الشرعي هو الكيل
 و ، ربا الديون: ربا النسيئة ينستطيع أن نسم 

 .ربا الفضل ربا البيوع

هو ينطبق  و، ول على األجللفضل الح و، أما األول فهو فضل العين على الدين

لما فيها من زيادة على المال الذي يأخذه المقترض أو  ةعلى المعامالت المصرفية الربوي

 .العميل مقابل األجل

و  ،فهو بيع مال من األموال الربوية بجنسه مع زيادة أحد العوضين: أما الثانيو

  (5).التقابض في المجلس

 

 

 

 

  المجتمع ئل الربا في اختالل توازنوسا: الفرع الثاني

                                                           

  176ص،التعريفات ، انظر الجر جانى ،مادة ربو 1159ص، القاموس المحيط ، ديالفيروز أبا (1)

 21\2،دار الفكر ،منهاج الطالبين متن على مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،محمد الخطيب،الشربيني (2)

 3 \7،المغني ، ابن قدامة  (3)

(1) .
 193\5،بدائع الصنائع ، الكاساني  

(1) .
امالت المصرفية والربوية وعالجها في اإلسالم ، الطبعة الرابعة مؤسسة الرسالة بيروت المع، عتر، نور الدين   

 99و 93ص  1996
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 و ،الربا يصيب المجتمع بأضرار شتى في مجاالت الحياة كافة االجتماعية 

و اختالل توزيع الثروة ، فهو من أهم أسباب تكدس الثروات االقتصادية و، السياسية

(1)الفقراء و، و اتساع الفجوة بين األغنياء، القومية
 و ،اإطالقها علو و،يشكل الطبقات و 

 .منها االقتصادي من عدة طرق و ،والربا كذلك يسبب اختالل التوازن االجتماعي (2)سفال

ألنهم الطرف ، القرض االستهالكي مهنة المرابي آفة عالمية تستغل ظروف الفقراء: أوال  

من المعلوم أن المقترض يقترض  و، الضعيف الذي ال يستطيع حماية نفسه من المرابين

أحيانا  و، ن وقع في مثل هذا القرض ال يكاد يتخلص منه طوال حياتهكل  م و، لضرورة

 (3)األحفاد و ،يتوارثه األبناء

الربا ال يضر  إال المقترض لحاجاته االستهالكية فهذا  إن   :القولف القرض اإلنتاجي: ثانيا  

 فرطويتجنب االستهالك الم،قول غير سليم ألن  المجتمع اإلسالمي كان يقبل بالعيش اليسير

تجارة  و، مكان مكة و ،و إن  أحوال العرب، محدودة و، القروض االستهالكية قليلة و، 

فالقروض اإلنتاجية تمكن الممولين من (4) واإلنتاج،قريش تؤكد أن القرض لالستغالل

يقرضوا أصحاب هذه المشاريع  و، الزراعة و، الصناعة و ،استغالل أموالهم في التجارة

 ،لى ربح مضمون يأخذونه دون أن يساهموا في تحمل الغرمقروضا يحصلون منها ع

الخسارة المتوقعة لجانب آخر تسبب اختالال في التوازن بين  و، فالربح المضمون لجانب

دورا حاسما في اختالل التوازن  :لعب النظام المصرفيوقد . المرابين و، المقترضين

س للشركات الكبيرة دون صغار االقتصادي حين إتاحة االئتمان بشكل رئي و ،االجتماعي

ذلك إلى حصر األموال فيؤدي  (5)أو من ليس له قوة في السيطرة على السوق ،المنتجين

مما  يؤدي إلى ، تتسع الفجوة بين طبقات الناس و ،في أيدي فئة قليلة من المرابين

  .االقتصادي و ،اختالل التوازن االجتماعي

 
 االحتكار والتضخم :  الفرع الثالث 

                                                           

(1) 
.
 99ص، عدالة التوزيع  ، المصري  

 113ص،العدالة االجتماعية ، سيد قطب ، قطب (2)

  56-55ص،الربا، الدار السعودية جدة ، أبو األعلى  ، ىألمودود (3)

ن الربا في اإلسالم، رسالة دكتوراه مجازة من كلية الدعوة واإلعالم جامعة الهي، فضل ، التدابير الواقعية م (1)
 92ص  1996اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض ، الطبعة األولى إدارة ترجمان اإلسالم باكستان 

 37-33بحوث في الربا  ص، وانظر أبو زهرة  99 -96ص، نحو نظام نقدي ، شابرا  (1)
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مجاالت  و، نموه بصور مختلفة و، ساعدت المصارف على ظهور االحتكار 

(1)إنتاجية كثيرة
تحقق األرباح فئة قليلة من الناس تتكدس الثروة بين  المطاف نهايةوفي  

، السعر و الخدمات على رفع من جانب آخر تجبر الفائدة المرتفعة أصحاب السلع، أيديها و

خاصة أصحاب الدخول الثابتة  و، إلى الناس ال شك أن ارتفاع األسعار يسيء و

  (2)العمال كالموظفين و

 ديون الحكومة: الفرع الرابع
أما الديون التي تقترضها الحكومات من بيوت المال لتقوم باإلصالحات والمشروعات  

إذ أن الحكومات تضطر إلى زيادة  العمرانية فإن  رعاياها هم الذين يؤدون فائدتها

بذلك يشترك كل فرد بدفع هذه الديون للمرابين  و، فة لتسدد هذه الديونالضرائب المختل

  (3)في نهاية المطاف

 الظلم االقتصادي: المبحث الثاني 
 االحتكار: المطلب األول

  ى االحتكارمعن: الفرع األول
فال يختلف كثيرا : أما المعنى االصطالحي (4)هو حبس الشىء انتظارا لغالئه: معناه لغة

األلفاظ على  و،قد عرفه الفقهاء بتعريفات متقاربة في المعاني و ،نى اللغويعن المع

، يمتنع عن بيعه و ،هو أن يشتري طعاما(: الفتاوى الهندية)النحو التالي، حيث جاء في 

(5) ذلك يضر بالناس و
إمساك المرء ما اشتراه وقت : عرفه الخطيب الشربيني بقولهكما و 

(6)شتراه عند اشتداد الحاجةالغالء ليبيعه بأكثر مما ا
  

  .ما اجتمع فيه ثالثة شروط محرمالاالحتكار : وقال ابن قدامه

                                                           

(1) 
.
اإلسالم و مشكالت العصر ، وانظر الرافعي ، 679ص،اقتصادنا،الصدر،91\ 2، مياالقتصاد اإلسال، عفر  
  211ص ،

 127ص، األشقر ، الربا  (2)

 321-1، في ظالل القرآن ،  سيد قطب (3)

(7) 
.
 19ص، وانظر الشرباصي المعجم االقتصادي ، ، مادة حكر،القاموس المحيط ، الفيروز أبادي  

الطبعة ، لفخر الدين حسن بن منصور الوزجندي الفرغاني ، الهند نظمه جماعة من علماء ، الفتاوى الهندية  (5)
 129\3،م 1996دار إحياء التراث العربي بيروت ، الرابعة 

 39\2، مغني المحتاج ، الشربيني ، الخطيب  (6)
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أو ادخر من غلته شيئا لم يكن ، فلو جلب شيئا أن يكون بطريق الشراء ال الجلب .1

  (1)"المحتكر ملعون و،الجالب مرزوق"-T -لقوله.محتكرا

ا تعم  الحاجة إليه .2  .اأن تكون السلع قوتا ألنها ِمم 

أن يكون في بلد : األول. و يكون ذلك بأمرين، أن يضيق على الناس بشرائه -3 .3

، و الجلب ال يكون احتكارا، ، أما البالد الواسعة الكثيرة المرافقيتضرر أهله باالحتكار

، أما الشراء في حال االتساع. أن يكون في حال الضيق: الثاني .ألن ذلك ال يؤثر غالبا

  (2)احتكاراضيق على أحد فليس الرخص على وجه ال ي و

إال أنها ال ، إن كانت تدل على معنى االحتكار السائد في ذلك العصر و، هذه التعريفات

طرقه  و،أصبحت له فنونه و، تكفي لتحديد معنى االحتكار الحديث الذي اتسع مفهومه

(3)المختلفة نتيجة التغيرات التي طرأت على االحتكار في هذا العصر
  

 تعريف  علماء االقتصاد الوضعي لالحتكار: ثاني الفرع ال
 (4)كبر قدر من الربحأأو طلب السلعة بقصد تحقيق ، السيطرة على عرض .1

أو بذله حتى يغلو سعره غالء  ،االمتناع عن بيعه و، أو عمل ،أو منفعة، حبس مال .2

أو ، ولةأو الد، مع شدة حاجة الناس، أو انعدام وجوده في مظانه، غير معتاد لقلته فاحشا

(5)الحيوان إليه
  

 .قريب أو بيعها ليس لها بديل سلعة معينة انفراد شخص أو هيئه بإنتاج .3

يستطيع المنتج من ُثم   وو بذلك يكون العرض الفردي لهذا المنتج هو العرض الكلي  

  (6)التحكم في السعر

ويتصف ذلك النوع من األسواق بـوجود عوائق للدخول إليه و وجود بائع واحد  .7

 .لمنتج محدد معروف المواصفات ليس له بدائل جيده

(1)أو منافسة ،وجود مؤسسة واحدة تنفرد بإنتاج سلعة ال يوجد لها بدائل مماثلة .5
  

                                                           

دار إحياء السنة النبوية ، وفي سنن الدارمى   2153،رقم ،  6،باب ، 12،في سننه كتاب  ،ابن ماجة - (1)
 279\2كتاب البيوع النهي عن االحتكار ،لعلمية بيروت ودار الكتب ا

 259-159\7، المغني ، ابن قدامة  (2)

 ، م1991مكتبة األقصى عمان ،الطبعة األولى، االحتكار دراسة فقهية مقارنة ، ماجد ، ابو رخيمة (3)

 91ص،المقومات ، المصري ، عبد السميع المصري (7)

الطبعة األولى مؤسسة الرسالة ،مى وأصولهبحوث مقارنة في الفقه اإلسال،محمد فتحي، الدريني (5)
 777\1،م 1997،بيروت

(6) 
.
 215ص، ومحمد عبد المنعم عفر ، مبادئ االقتصاد الجزئي ، علي حافظ ، منصور  
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يكفي لخنق المنافسة بين  ،البضائع التي ترد إلى السوق و ،امتالك جزء من الخدمات .6

(3()2)التجارةتقيد حرية  و، بحيث يؤدي ذلك إلى السيطرة على األسعار، التجار
يختلف و  

ضرار بالناس سواء بإخفاء إذ يقوم على أساس اإل إلسالميعنه في الفكر االقتصادي ا

أو بأية طريقه يتم حرمان الناس من إشباع ، بإتالفها لنقص عرضها في السوق ،السلع

أسلوب من األساليب التي يترتب عليها إلحاق  يأ و. يعتبر احتكارا األساسية حاجاتهم

 :وتنقسم األوضاع االحتكارية إلى مجموعتين (4) الناسقوت ر بالضر

 .وضع احتكاري تتواله منشأة واحدة يتخذ إحدى الصور التالية: المجموعة األولى

و هي التي تقوم بجمع ، تتألف هيئة تسمى هيئة األمناء -(الترست)–صورة .1 

 .السلع المطلوب احتكارها من السوق

ركة مساهمة تعمل على شراء كمية من أسهم الشركة القابضة وهي ش. 2 

 .الشركات األخرى  وبذلك تتمكن من السيطرة عليها وعلى منتجاتها

أو أكثر تشتري إحداهما جميع أسهم ، هو اتحاد شركتين -االندماج-صورة .3 

 .ةالشركات األخرى بحيث ال يبقى في الوجود إال شركة واحد

ذي تمارسه منشأة واحدة ذات وحدات متعددة الوضع االحتكاري ال: المجموعة الثانية

 .مستقلة يتخذ إحدى الصور التالية

هنا يتفق المنتجون فيما بينهم على تحدياد كمياة اإلنتااج فبهاذا  -اتفاقية األثمان-صورة .1

يبلغااون هاادفهم المنشااود ماان الحصااول علااى أكباار قاادر ماان الااربح بااالرغم ماان تعاادد 

 .المنتجين

في الصناعات التي يمارسها عدد محادود مان المنتجاين ويكون  -قيادة األثمان -صورة .2

ُد أإلثماان  فهنا تحل قيادة األثمان من أكبارهم بادل اتفاقياة أألثماان، فاالمنتج األكبار يحادَّ

 .بغير اتفاق سابق يقتدي به صغار المنتجين

                                                                                                                                                               

(1) 
، م 1992، دار المعرفة الكويت ، عبد الوهاب  و زكريا عبد الحميد الباشا ، مباىء االقتصاد ، األمين .

 79ص

م 1991الطبعة األولى مكتبة لبنان بيروت ، االقتصاد والمال وإدارة األعمال معجم مصطلحات ، غطاس نبيه  (2)
 361ص،

(3) 
.
االقتصاد الجزئي االختيار الخاص والعام ،ترجمة محمد عبد الصبور ، جيمس جور تيني وريتشارد سترمب   

 267-263ص، م 1997دار المريخ الرياض ، محمد علي 

 215ص، مدخل إلى االقتصاد، هيكل  (1)
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، هااو تجميااع إمكانيااات فئااة ماان المنتجااين يتماثاال نشاااطهم اإلنتاااجي -البااول–صااورة  .3

و تحدياد ، مكانياات ثام اتفااقهم معاا علاى نباذ الصاراع التنافساي بيانهموإحصاء هذه اإل

 .و األساليب التي تمنحهم أعظم ربح، الثمن

بالمعنى الضيق تعتبار مجارد جمعياة مان المنتجاين تتعااون علاى بياع  -الكارتل-صورة  .1

فهااي تشاتري جميااع ماا أنتجااه أعضااؤها بعااد .و تحديااد ثمان هااذه المنتجاات، منتجااتهم

  (1).كل منهم  تحديد حصة

 في المجتمع دور وسائل االحتكار في اختالل التوازن: الثالث الفرع

 .يعمل االحتكار على اختالل  التوازن في المجتمع بعدة وسائل منها

و ما صحبها من ابتكارات فنية أدت إلى ، الثورة الصناعية الحديثة: جالتحكم في اإلنتا .1

لذا فقد انحصرت الصناعة . عة اليدويةو القضاء على عصر الصنا، تيسير اإلنتاج

 .الحديثة في أيٍد قليلة من أصحاب الثراء

كما يشرع أصحاب الصناعة إلى هدم كل  منافس لهم في السوق، و بهذه الطريقة  .2

 .       يختل التوازن في المجتمع ألن فريقا يملك قوة ال مقابل لها في أيدي اآلخرين

قتصادية حيث يقوم المحتكرون بتحديد إنتاجهم باسم الحرية اال: التحكم في السوق .3

قد يلجا البعض إلى إتالف إنتاجهم لرفع ، حتى يقل المعروض ويرتفع السعر

تضييق فرص الضعفاء و ، السعر،كما حدث في البرازيل عندما أحرقت أطنان من البن

 و يمكن، وهذا ما حدث مع صغار المزارعين في امتالك األرض الزراعية. اأو إغالقه

كل هذه االحتكارات مسؤولة عن . قياس ذلك على التجارة وغيرها من وسائل الكسب

 و ،التحكم في األسواق و، إهدار حرية التجارة ابما فيه في المجتمعاختالل التوازن 

 ،يسد أبواب الفرص أمام اآلخرين في العمل و، يضرهم و ،مما يرهق الناس.األسعار

  (1)الرزق و

 كتنازاال: المطلب الثاني 
 معنى االكتناز : الفرع األول

دفنه تحت  يكنزه، و كنز المال أ يو اكتنز المال أ، و امتأل، اجتمع يأصله اكتنز أ: لغة

                                                           

 (312-297)محاضرات الصفحاتالعربي  (1)

(1) 
.
التجارة ، المصري، 77النظام االقتصادي ،ص، وانظر العسال ،115ص،السالم العالمي ، سيد ، قطب 
 . 115ص، من مبادئ االقتصاد ، وانظر الخطيب،77ص،
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(2)(المال المدفون)الكنز هوو وادخره و ،جمعه األرض، و
و المال الموضوع تحت  

(3)األرض
طالحا فمعناه أما اصو(4)سم للمال إذا أحرز في وعاءإنه إ: و قال صاحب اللسان 

 أو ,موال سواء في الجاهليةو أودعوه في باطن األرض من األ ,ما دفنه الناس: عند الفقهاء

     قال تعالى (5)اإلسالم 

    

  

   

    

   

   

    

      (6) 

المال  :األول (7)قولين ىواختلف الصحابة في المراد بالكنز لما ورد في اآلية الكريمة عل

 -الذي لم تؤد زكاته عن  أم سلمه أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب فسألت عن ذلك النبي

T- و لحديث ابن عمر  حين  (8) "إذا أديت زكاته فليس بكنز: "فقال" اكنز هو؟: "فقالت

ن تنزل آية من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أ: "سئل عن آية الكنز فقال

 (9)الزكاة، فلما أنزلت جعلها هللا طهرا لألموال

احتج الذاهبون  و، انه المال الكثير الزائد على الحاجة إذا جمع فهو الكنز المذموم: الثاني

: كان يقول -رضي هللا عنه -بما روي عن أبى ذر الغفاري و، بعموم اآلية: إلى هذا القول

بكي في اقفائهم يخرج من  و ،من جنوبهم بشر الكنازين بكي في ظهورهم يخرج"

(1)"جباههم
 يو تجميده أ، هو حبس المال: أما االكتناز فمعناه في كتب االقتصاد اإلسالمي 

                                                           

(2) 
.
 .مادة كنز، القاموس المحيط ،الفيروز أبادي  

 271ص، التعريفات ، الجرجاني  (3)

 269\7،لسان العرب ، ابن منظور (7)

(5) 
.
 516\5،م 1999دار الفكر دمشق ، الطبعة الثالثة ، الفقه اإلسالمى أدلته ، وهبة   ،الزحيلي 

 37آية ، سورة التوبة  (6)

أبو ذر الغفاري وآراؤه في السياسة واالقتصاد الطبعة األولى مكتبة األقصى ،عبد المجيد محمد  ،االقطش  (7)
 251ص، م 1995 نعما

   577\1، 1739،كاة رقم كتاب الز، في المستدرك  ،الحاكم (9)

 276\3، 1717،رقم، 7،باب ،  27،صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب ، البخاري  (9)

 276\1م 1997إحياء علوم الدين ، الطبعة الثالثة دار الخير بيروت ، محمد أبو حامد  ، الغزالي (1)
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  (2)اإلنتاج و، إبعاده عن التداول

 لمجتمعآثار االكتناز السلبية على توازن ا: الفرع الثاني

ألنه يؤدي إلى اختالل التوازن و توظيفه ،و أوجب إنفاقه، منع اإلسالم َكنَز  المال

  :لقوله تعالى (3)و االقتصادي، االجتماعي

     

  

   

    

   

   

    

     

(4)وخاصة النقود عن ، ،فاالكتناز يؤدي إلى اختالل التوازن االجتماعي ألن حبس األموال

رم مالكها كما يحرم اآلخرين في المجتمع من فائدة و عن وظيفتها االقتصادية يح، التداول

في مشروعات إنتاجية فيخلق بذلك فرص عمل جديدة تقضي على البطالة أو  (5)استخدامها

تقلل منها كما يؤدي ذلك إلى إحداث سلسلة من النتائج االقتصادية تؤدي إلى زيادة 

 .و من ثم زيادة اإلنتاج، لكليو زيادة الطلب ا، و بالتالي زيادة القدرة الشرائية، الدخول

ازدياد  و، نظرا لتقدم العلمو (6)و وظيفته رفع مستوى المعيشة، هكذا يستمر دوران المال 

المستهلك يحتاج إلى النقود حتى تتم المعادلة الصحيحة فمن  و ،العمل فان  كال  من المنتج

ر أن الطلب من أن المنتج يريد أن يتخلص من سلعته في أقرب وقت ممكن غي يهيلبدا

فكلما زادت سرعة  المستهلك يتوقف إلى حد كبير على مقدار كمية النقود المتوافرة لديه

كل تأخير في سرعة  و، و زادت الخدمة التي تؤديها، تداول النقود كلما زادت  فعاليتها

                                                           

  . 91ص،النظام االقتصادي ، وانظر العسال 73ص،المدخل ، رلنجاأ (2)

وانظر سيد   96ص، اإلسالم ومشكالت ، وانظر الرافعي ،  12ص،النظام االقتصادي ، الدين  تقي ، النبهاني (3)
وانظار ساهى نصاار  63ص، سوسايولوجيا االقتصااد  ، وانظر الخالادي ،  119ص، السالم العالمي ، قطب 

ن جامعاة رساالة ماجساتير مجاازة ما، كناز االماوال وادخارهاا وأثرهاا علاى الحيااة االقتصاادية ، احمد طلفاح 
 92م ص1991اليرموك 

 37آية ، سورة التوبة  (7)

وانظر عبد الساميع 311ص،وانظر عبد المنان االقتصاد اإلسالمى ،   191ص،خصائص االقتصاد ، بابلي  . (5)
وانظر محمد عباد المانعم ، 9ص، م 1996لماذا حرم هللا الربا الطبعة األولى مكتبة وهبة القاهرة ، المصري 
 . 115ص، م 1991دار الجيل بيروت  ، الطبعة األولى، المى االقتصاد اإلس، خفاجي 

 9ص،لماذا حرم هللا الربا ، وانظر المصري ،91ص، النظام االقتصادي ، العسال  (6)
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و ، في عملية المبادلة و ،تداول النقود بسبب اكتنازها معناه تأخير في سرعة تداول النقود

االستهالكية التي تزيد من  و ،يهيهمنا أن االكتناز يسبب اعتراض العجلة اإلنتاج يالذ

  (1)االجتماعية و، توازن حياتهم االقتصادية و ،منافع العباد

 الظلم السياسي: المبحث الثالث 
 االستعمار: المطلب األول
ل التوازن غيرها قد أدى إلى اختال و ،االستعمار الغربي في البلدان اإلسالمية

لكي يضمن المستعمر استغالل  و، خلق الفوارق بين الشعوب المستعمَرةِ  و ،االجتماعي

 و (2)ميزهم بميزات اقتصادية و ،الموالين له و ،ب الحاكميقرت حاول الشعوب المستعمرة

، واتسعت الفجوة بين  األغنياء ،ظهرت مشكلة سوء توزيع الثروة المزعوم بعد االستقالل

 .لى مجموعتيناتوزعت هذه الشعوب و  (3)ءالفقرا و

التجارية  تاو في الشرك، مجموعة تقوم حياتهم على العمل في اإلدارة الحكومية .1

 .و دخال كبيرا، تنتج ثروة. و المؤسسات المالية، و في البنوك، الكبيرة

  . و المرض و الجهل،الفقر و تعاني من،العمران عن مجموعة أخرى تكون حياتها بعيدة .2

 استغالل النفوذ السياسي: مطلب الثاني ال
و طغيان األقوياء على الضعفاء أدى إلى  ،إن مظاهر استغالل النفوذ السياسي

قد  و، األفراد و ،اختالل توازن المجتمع بخلق فوارق كبيرة في الثروات بين الطبقات

في جميع مراحل التاريخ  و ،ظهرت هذه الفوارق بصورة صارخة في جميع الشعوب

العمولة من شركات  و ،يدخل في استغالل النفوذ السياسي السمسرةكما  (4) نسانياإل

و كل مال  ،بين الدولة و ،أجنبية أو محلية أو أفراد مقابل عقدهم صفقات أو تعهدات بينهم

 كسبا حراما يكسبونه عن هذا الطريق يعتبر
(5)  

 

 

 

                                                           

(1) .
 32-31ص، محمود الخطوط الرئيسية ، أبو السعود  

(2) .
  129ص، مشاكل ، ا لبهي  ، الخولي 

 131-129ص، المرجع السابق  (3)

(7) .
 139ص، مصر القاهرة، دار النهضة ، قصة الملكية في العالم علي عبد الواحد ، ، وافي 

 121-121ص، م 1993بيروت ، دار العلم للماليين ، الطبعة األولى ، االموال في دولة الخالفة ، عبد القديم ، زلوم (5)
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 رشوة الحكام: المطلب الثالث

  معنى الرشوة: الفرع األول

أو ما  ،والرشوة هي ما يعطى لقضاء المصلحة (1)وراشاه حاباه، رشاه أعطاه :ففي اللغة

(2)أو إبطال حق ،يعطى إلحقاق باطل
بذل المال ألحد ليتوسل بجاهه إلى : و في االصطالح 

  (3) لأو العم ،أغراضه إذا كان جاهه بالقضاء

 أثر الرشوة على التوازن في المجتمع:  الفرع الثاني 

الرشوة السبب األول والرئيس في حدوث األزمات االقتصادية في : المقريزي جعل

و المناصب الدينية بالرشوة  ،السلطانية مناصباصل الفساد والية ال: البالد حيث قال

بحيث ال يمكن  و سائر األعمال، والية الحسبة و، نيابة األقاليم و، و القضاء، كالوزارة

وظالم ، ومفسد، فتعطى ألجل ذلك كل جاهل ال الجزيلء منها إال بالميالتوصل إلى ش

نهم إانحلت قوى أعضائه ف وإذا تفشت الرشوة في مجتمع خارت عزائم أفراده وقواه، و(4)

 بدل المنتج الشريف لكي يحققوا به مآربهم ،يعملون على توليته و ،يبحثون عن المرتشي

ر التي تصيب باستمرار المجتمعات الرشوة تعد من أهم أسباب االنحالل وعوامل االنهيا (5)

  (6) كافة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(1) 
.
 مادة رشو،القاموس المحيط ، الفيروز أبادي 

 مادة رشو،المعجم الوسيط ، إبراهيم أنيس ورفاقه  (2)

 193ص،المعجم االقتصادي اإلسالمى ، الشرباصي (3)

إغاثة األمة بكشف الغمة،مؤسسة ناصر ، (هـ975)تقي الدين احمد بن علي المقريزي  ،يالمقريز (7)
 7القاهرة ص،للثقافة

 119ص، أصول االقتصاد، المصري (5)

 119ص، معهد الدراسات اإلسالمية ، النظم اإلسالمية ، محمد عبد هللا  ، العربي  (6)
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 السلوك االستهالكي : المبحث الرابع

 الترف،  التبذير،  اإلسراف: المطلب األول

  مفهوم اإلسراف: الفرع األول

(1)لغة  تجاوز الحد اإلسراف
في  واما (3)اإلسراف في المال التبذير و (2)وهو ضد القصد  

رضي -رة، منها ما نقل عن ابن أبى الدنيا قول عمر بن الخطاب االصطالح له تعريفات كثي

كفى بالمرء سرفا أن : " فقال عمر قول ابن سيرين في تحديد معنى اإلسراف و -هللا عنه

 (4)"قاله أيضا عندما سئل عن اإلسراف هو اإلنفاق في غير الحق و، يأكل كل ما اشتهى

ثير في الغرض الخسيس أو تجاوز الحد وعرف الجرجاني اإلسراف بأنه إنفاق المال الك

(5)في النفقة
 و، بأنه ما زاد على حد السخاء وهو جهل بمقدار الحقوق: يوعرفه ألما ورد 

أن : و مما تقدم يمكن القول (6)مجاوزة الحد المباح إلى المحظور بأنه: عرفه الجصاص

 :اإلسراف يقع في حالتين هما 

 .لجرجانى وابن سيرينوهذا ما قاله  ا، الحرام في اإلنفاق  .1

و لكن على وجه مجاوزة الحد فوق مقدار ، أن يكون في اإلنفاق المباح أصال .2

  .الحاجة

 مفهوم التبذير: الفرع الثاني 

 (7) التبذير في اللغة اإلسراف في اإلنفاق .1

بأنه صرف الشاىء فيماا ال : ما قاله الشرباصي في االصطالح له تعريفات عدة منها و .2

 (1)الحقاوق و هاو جهال بمعرفاة ،ماا زاد علاى حاد  الساخاء :ألما وردىوعرفه  (8)ينبغي

                                                           

 مادة سرف، المعجم الوسيط ، يس ورفاقه إبراهيم أن، انيس (1)

 مادة سرف، مختار الصحاح  ، الرازي  (2)

  سرف، القاموس المحيط مادة، الفيروز أبادي  (3)

(7) 
.
الطبعاة األولاى ، تحقق مصطفى مفلاح القضااة ، إصالح المال( ه391)أبو بكر بن أبى الدنيا ، ابن ابي الدنيا 

 316-315ص، م 1991دار الوفاء المنصورة  

  39 ص، التعريفات ،نيالجرجا (5)

حكام القرآن ، ضبط نصه وخرج احاديثه عبد السالم أهـ 371بو بكر،احمد بن علي الرازي،أالجصاص،  (6)
 91ص-2م ج1997محمد علي شاهين،الطبعة األولى دار الكتب العلمية بيروت 

(7) 
.
 191، الرازي ،مختار الصحاح ص مادة بذر ،المعجم الوسيط  ، إبراهيم أنيس ورفاقه ، أنيس 

 69ص، المعجم االقتصادي ، الشرباصي  (9)

(1) 
دار الكتب ، أدب الدنيا والدين الطبعة الثانية  ـه751، الماوردي أبو الحسن بن محمد بن حبيب ألما وردى .

 . 159-159ص،م1993العلمية بيروت 
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و روي عن ابن مساعود  (2)تصريف المال على وجه اإلسراف: وعرفه الجر جاني بأنه

و ، و هاو ماا قالاه ابان عبااس، إنفااق الماال فاي غيار حاق: أنه سئل عان التباذير فقاال

 و قتاده، مجاهد
(3)

التوساع  و، االة فاي تجااوز الحاد  التبذير أشد  من اإلسراف فهاو المغا 

مات   (4)والمعاصي ،في اإلنفاق على المحر 

 مفهوم الترف: الفرع الثالث 
أترفته النعمة و، ال يمنع تنعمه و، المترف المتنعم و، هو المبالغة في التنعم بال حد

(5)و أبطرته النعمة، أطغته يأ
 التوسع و ،التنعم بأنه :عرفه الشرباصي .في االصطالح و 

سعة  و، المترفون الذين قد أبطرتهم النعمة: قال الشوكاني و (6)شهواتها و ،في مالذ الدنيا

المترفون في كل أمة هم طبقة الكبراء الناعمين الذين يجدون : قال سيد قطب و (7)العيش

بالسيادة حتى  و، بالسعادة و، بالراحة و، الراحة فينعمون بالدعة و، الخدم و ،المال

 و، المقدسات و، تستهتر بالقيم و، المجون و، ترتع بالفسق و، تأنس و ،متترهل نفوسه

نشروا الفاحشة في  و ،هم إذا لم يجدوا من يضرب على أيديهم عاثوا في األرض فسادا

المالحظ  (8) لها و ،رخصوا القيم العليا التي ال تعيش الشعوب إال بها و ،أشاعوها و ،األمة

 ترك في نمط استهالكي لم يستوف فيه وظيفة المال في نظرمن المفاهيم الثالثة أنها تش

اإلسالم حيث إنها تتجاوز الحد المعقول الذي يجب الوقوف عنده في عملية اإلنفاق 

أو  ،طغيانها في مجاوزة الحد المشروع و ،فاالختالف يتصور في درجات مراتبها

  (9)األخص   و ،االختالف بين األعم  

 
 

 في المجتمعوالترف على التوازن ، والتبذير، إلسرافآثار ا: الفرع الرابع 

                                                           

(2) 
 72ص،التعريفات ، الجر جانى  .

 69-69\9، جامع البيان ، الطبري  . (3)

 .156المصري ، اصول الفقه ص (7)

 .مادة ترف، القاموس المحيط ، لفيرزأبادي ا (5)

   61ص، المعجم االقتصادي  ، الشرباصي  (6)

 .273ص  3الشوكاني ، فتح القدير ،ج  (7)

 2217\7، ظالل القران ، سيد ، قطب (9)

رسالة ماجستير كلية ، ى اإلسالمى االقتصادالحاجات االقتصادية في المذهب ، احمد عواد محمد  ، الكبسي (9)
 266ص، بغداد م الطبعة األولى مطبعة العاني 1996الشريعة بغداد 
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ياؤدي إلاى اخاتالل التاوازن فاي المجتماع كمااا  رشايد غيار إن  ممارساة نماط اساتهالكي

فااي  بالغااة بزيااادة عناادما يقاوم المساارفون المترفااون(1)حياااةوينشائ الفااوارق فااي مسااتويات ال

وتتبادد ،الوظيفاة النافعاة عن القوى اإلنتاجية و،تبذيرهم تتعطل كثير من الموارد و،إسرافهم

هاااؤالء المترفاااون فاااي عاااادتهم (2)األماااة فاااي مجااااالت ال تقرهاااا الشاااريعة اإلساااالمية لأماااوا

وهذا السلوك االساتهالكي ،حاجاتهم الحقيقية على زيادة،وغيرها،المتعة في األموال يستهلكون

(3)والمسااكين،ممارسة أعمال تسد احتياجات الفقراء يبعد أصحاب الثروات عن
كماا يبعادهم  

 علاااااااااى عامااااااااا نفعااااااااا تاااااااادر التااااااااي اإلنتاجيااااااااة المشااااااااروعات فااااااااي المساااااااااهمة عاااااااان

، الماااوارد االقتصاااادية تخصااايص ساااوء أساااباب مااان والتااارف،والتباااذير،واإلساااراف(4)المجتمااع

ألن المترفين يتولون (6)فالترف في أمة يقوم على حساب فريق كبير من أبنائها(5)وتوزيعها

 و،يههااا الوجهااة التااي تضاامن لهاام اسااتمرار تاارفهمتوج و،بجاااههم الوسااائل االقتصااادية

و قلااة ،ضااعف اإلنتاااج،التبااذير التاارف و و،وماان آثااار اإلسااراف(7)اتساااع نطاقااه و،نمااوه

االسااتهالك ألن المتاارفين لاايس لااديهم القاادرة علااى العماال لتفاارغهم للشااهوات ممااا يضااعف 

(8)ء إلااى مسااتقبل معيشااتهمىو يساا،يشاال تفكياارهم و،أباادانهم
الك العااام علااى إذا زاد االسااته 

  اإلنتاج العام يتسابب فاي ارتفااع األساعار الاذي يشاجع المنتجاين علاى زياادة اإلنتااج حياث

و إذا لام تواكاب زياادة األجاور زياادة اإلنتااج يظال العارض أقال مان ،إلى رفع األجاور يؤدي

هكااذا تسااتمر معادلااة تسااابق األسااعار مااع األجااور .وينااتج اسااتمرار ارتفاااع األسااعار،الطلااب

ويانعكس سالبا علاى  (التضاخم)وهاذه الظااهرة يطلاق عليهاا علمااء االقتصااد،ناونيبشكل ج

  (9)والقتصادي،االجتماعي التوازن اختالل إلى يؤديمما  نوالمساكي،الفقراء

 التقتير، الشح ،البخل: المطلب الثاني
 البخل: الفرع األول

                                                           

(1) 
.
 75ص، المدخل ، النجار 

 37ص1993،دار الشروق بيروت 11شحاتة ،حسين حسين، مشكلة الجوع وكيف عالجها االسلم، طبعة  (2)

(3) 
.
 31-27على ، المعضالت ، صالمودودي ، ابو اال 

  .  99العسال ، النظام االقتصادي ،ص (7)

 11-111ص 1996مؤسسة الرسالة بيروت  1اإلسالم ،طالقتصادي فييد سعد،مدخل للفكر امرطان ، سع (5)

(6) 
 . 117، السالم العالمي ص سيد قطب .

(7) 
  75ص،المدخل ، و انظر النجار،51ص،النظريات االقتصادية، مزيان  .

  125، ص1991يوسف ،  احمد  ، المال في الشريعة اإلسالمية ، دار الثقافة القاهرة  (9)

(9) 
.
دار التوزيع والنشر اإلسالمية،القاهرة 1ل اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمى طالدموهي،حمزة الجميعي،عوام 

 297م ص1995
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(1)ضد الكرم: البخل في اللغة  .1
  

قيل  و، قيل ترك اإليثار عند الحاجة و، سههو المنع من مال نف: وفي االصطالح  .2

  (2)إثبات عادات الحيوانية و، البخل محو صفات اإلنسانية

 الشح  :الفرع الثاني 
والفرق بين  (3)بخل الرجل في مال غيره: في االصطالحو ، البخل مع الحرص  

النفسية أما الشح هو الحالة  و. ان البخل هو الذي يمنع دخول اإليثار في النفس، الشح

 (5)عم من البخلأ و ،شدأالشح  و (4)التي تقتضي هذا المنع

 التقتير: الفرع الثالث
فاي االصاطالح  و(6) ضايق علايهم فاي النفقاة يألقتر أصله قتار علاى عيالاه أ والتقتير أ

(7)إمساك النفس عن إنفاق المال في وجاوه الخيار
     :قاال الطباري فاي تفساير قولاه تعاالى 

     

     

    (8) هااااااااذا مثاااااااال

ضربه هللا تبارك وتعالى للممتنع عن اإلنفاق في الحقوق التي أوجبها هللا تعالى في أماوال 

 (9)اإلعطااء و،ذي ال يقادر علاى األخاذ بهااوال، ذوي األموال فجعله كالمشدود يده إلى عنقه

      :فتتتي تفستتتير  قولتتته تعتتتالى قتتتال ستتتفيان الثتتتوري

    

     

  (11) (11)حقه نولم يقترواـ أي لم يقصروا ع.

 

 

                                                           

 مادة بخل، القاموس المحيط ، الفيروزأبادي  (1)

(2) .
 73-72،المعجم ، و انظر الشرباصي   62ص، التعريفات ، الجر جانى   

 62ص ، والثاني 235ص، األول، السابقان انعجالمر (3)

 717\29، كبير التفسير ال، الفخر الرازي  (7)

(5) .
   236 -235ص، المعجم ، الشرباصي  

 مادة قتر،المعجم الوسيط ، إبراهيم أنيس ورفاقه ، أنيس (6)

(7) .
  269ص، الحاجات االقتصادية ، الكبسي 

 29آية ، سورة اإلسراء  (9)

  71\9، جامع البيان ، الطبري  (9)

 67،آية، الفرقان  (11)

    317ص، إصالح المال ، ابن أبى الدنيا (11)
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 والتقتير ، والشح، آثار البخل: الفرع الرابع 

 في المجتمععلى التوازن 

تضييق على النفس فيما أوسع به  و، فهي أمور خطيرة لما فيها من جحد للحقوق

سد المطالب  و، حبس للمال عن تأدية دوره االجتماعية في إشباع الحاجات و، هللا

و على المصالح ، و من ناحية أخرى من يبخل على نفسه يبخل على اآلخرين (1)للجماعة

كي يستفيد  هيحرم دوران و ،إذن فإن تداول الثروة ال يخرج من يد األغنياء (2)العامة

 .االقتصادي و ،يختل التوازن االجتماعي حتى ال الفقراء منه في المجتمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(1) 
.
 151محاضرات ص  ى،  و انظر العرب 269ص، اجات االقتصاديةالح، الكبسي 

 219ص، دور القيم  ، القرضاوي  (2)
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 البرررراب الثاني

 الفصل الثرررررالث

 سالمياإل في المجتمعأهم وسائل تحقيق التوازن 

 المبحث األول 

 في المجتمعدور الدولة االقتصادي في تحقيق التوازن 

 المبحث الثاني 

 في المجتمعالتوازن  الزكاة ودورها في تحقيق

 المبحث الثالث

 في المجتمعالميراث و دوره في تحقيق التوازن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثانررري
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 الفصل الثرررررالث 
 مجتمع اإلسالميأهم وسائل تحقيق التوازن في ال

 التوازن في المجتمع تحقيق في االقتصادي دور الدولة: المبحث األول

 تقسيم موارد الدولة بالعدل: المطلب األول

إن  ما تقوم به الدولة من وظيفة لتحقيق التوازن في المجتمع ال بد له من موارد  

و  ،المعادن و ء،يلفو أ خمس الغنائم، و العشر، و ،الجزية و ،الخراج مالية و تتكون من

ما يحصل عليه  و، و كل  مال لم يعرف له مستحق  ، التركة التي ال وارث لها و ،الركاز

كلها تصرف لمصالح الدولة ما عدا الزكاة لمصارفها ف بيت المال من قروض مشروعة

(2)إن األموال التي جمعت من الموارد السابقة تعتبر ملكا للجماعة (1)الثمانية
دور  و 

ة في هذه األموال هو الخازن باعتبارها ممثلة للجماعة إذ توجه ما تحت يدها إلى الدول

والتوزيع ال (3)أم مادية، مصالحها سواء أكانت روحية و، سد حاجات الجماعة األساسية

إنما  و ال أمنعكم و مال أعطيك"   T بل على هدي رسول هللا   (7)يتم حسب أهواء الوالة

أهم الموارد التي قامت بدور كبير في تحقيق التوازن (5)"أنا قاسم أضع حيث أمرت

 . الموارد األخرى و، الغنائم و ،ءيالف و، االجتماعي، و االقتصادي هي الزكاة

 

 

 

 

 تقسيم الفيء : الفرع األول

                                                           

(1) 
.
اإلسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة ، سياسة اإلنفاق العام في اإلسالم ، عوف محمود، الكفراوي 

مؤسسة ، الطبعة الخامسة ، السياسة الشرعية ، الوهاب خالف  دوانظر عب،   271ص، م 1999
 112ص، م 1993، بيروت ، لة الرسا

  176ص، نظام اإلسالم  ، المبارك  (2)

   113ص، الثروة  ، الخولى  (3)

، السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية ( ه729)، تقي الدين احمد بن تيميه ،  ابن تيميه (1)
  71ص،م 1999بيروت ، دار الكتب العلمية ، الطبعة األولى 

 مرجع سابق،  3117،رقم ،7،باب،57،كتاب ، لباري صحيح البخاري مع فتح ا، البخاري  (1)
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بغير  و، كل  مال وصل من المشركين عفوا" لماوردى بقولهامعنى الفيء عرفه  

 و، و عشور التجارة من أهل الحرب ،الخراج و، يدخل في معناه الجزية و (1)"قتال

نصف العشر  و ،ومال المرتد إذا قتل أو مات، األموال التي يموت عنها َمن  ال وارث له

(2)من تجارة أهل الذمة إذا اتجروا في غير بالدهم
  

 ءيلفأحكم 

خاصة يتصرف فيه كيفما يشاء فيخصه إما    Tكان رسول هللا    فقد أما المنقول 

صبح الفيء موردا من موارد بيت أ  Tبعد وفاته  و (3)فسه أو يوزعه على من يشاءلن

يصرف جميعه في المصالح  و ،هذا هو رأي الجمهور ،وهو من األموال العامة، المال

أما  و (7)بتخميسه قال بصرفه في المصالح العامة للمسلمين: أما من قال و، العامة

 و ،يضع اإلمام عليها خراجا و، ها تؤول ملكا للدولةفلم يختلف الفقهاء في أن: العقارات

   Tلما جاء هللا بمال الفيء من بني النضير قال رسول هللا    (5)قفا  للمسلمين و ،صيرت

مت هذه األموال بينكم  و، لألنصار ليست إلخوانكم من المهاجرين أموال فإن شئتم قُسِّ

(6)مت هذه بينهم خاصةقُسِّ  و ،إن شئتم أمسكتم أموالكم و ،بينهم جميعا
فعرض الرسول   

T   هذين على األنصار كوسيلة لحل مشكلة الفوارق بين المسلمين إما أن يضيف وارد

ثم يوزعه بالتساوي على ، احدا  و الفيء إلى ما هو بأيدي األنصار من مال فيجعله كله ماال

يجعل  و، ا هيإما أن يجعل لألنصار أموالهم كم و، بهذا تذوب الفوارق و ،المسلمين
                                                           

 199ص, األحكام السلطانية , ألما وردى  (1)

كفاية األ يار , تحقيق الي , تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي , الدمشقي (2)
, م1991,دار ال ير بيروت,الطبعة األولى,ميد بلطه جي ومحمد وهبي سليمانابد الح

فقه اإلمام احمد,تحقيق  الكافي في,امه المقدسيفق الدين ابد اهلل بن قدوانظر مو ,117ص
 .\1, م1991,الكتب العلمية بيروت األولى دار الطبعة,وسعد ابد الحميد السعدني مد فارسمح,وتعليق

 .311ص,سياسة اإلنفاق العام في اإلسالم , الكفراوي (3)

(1) 
.
كتاب ال راك ( ه213)م سليمان القرشي وانظر يحي بن آد,  111\7, بدائع الصنائع , الكاساني 

كتاب ال راك ألبي :مطبوة مع ال, أبو األشبال احمد محمد شاكر , صححه وشرحه ووضع فهارسه 
 .17ص, دار المعرفة بيروت , ألبن رجب الحنبلي , وكتاب االست راك ألحكام ال راك,يوسف

 . 311ص,سياسة اإلنفاق  ,وانظر  الكفراوي , 139\1, الفقه اإلسالمى , وهبه  , الزحيلى (1)

دار , رضوان محمد رضوان , اني بمراجعته والتعليق اليه , فتوح البلدان , أبو الحسن , البالذري . (1)
 31-33ص,م 1993, الكتب العلمية بيروت 
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اختار األنصار الحل  و ،في ذلك تقريب للفوارق و ،الفيء للمهاجرين فيقسمه فيهم خاصة

م فيء بني النضير على المهاجرين دون األنصار إال رجلين فقيرين هما سهل  الثاني فقُسِّ

(1)أبو دجانة سماك بن خرشة و، بن حنيف
بفيء بني النضير خص به  هما فعلو هذا  

هذا ما يفعله بموارد بيت المال لتحقيق  و، منع منه األغنياء ليوازن بينهم و، الفقراء

عليه فإن الدولة  و، التوازن في المجتمع ألن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب

ملزمة أن تحقق التوازن في المجتمع بإعطاء الفقراء من بيت المال حتى يتم التوازن 

 (2).الفعلي بهذا العطاء

 تقسيم الغنائم : اني الفرع الث

هي ما غلب عليه المسلمون بالقتال حتى يأخذوه " معنى الغنائم كما قال القرشي

ما أِخَذ "قال ابن قدامه  و (7) "المال المأخوذ من الكفار بالقتال:" قال ابن تيميه و (3)"عنوة

أهل ما أصابه المسلمون من أعدائهم : "عرفها الشرباصي و (5)"من مال الكفار بإيجاف

الغنيمة اسم :" يقول الجر جانى و (6)".عليه المسلمون بالخيل والركاب فأوج و ،الحرب

على وجه يكون فيه إعالء كلمة هللا ، و قهرهم، لما يؤخذ من مال الكفرة بقوة الغزاة

".تعالى
(7)

  

 

 
 حكم الغنيمة

يتة ارف الخم  إلى من  كترهم   تعتالى فتي اي و ,الواجب في الغنيمة تخميسها

      :الكريمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة

                                                           

السيرة النبوية تحقيق ، وانظر عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ،  3ص ،المرجع السابق (1)
دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ ، عبد الحفيظ الشلبي ، البياري إبراهيم ا، مصطفى السقا 

( ه777)أبو الفدا الحافظ بن كثير الدمشقي ،وانظر ، 212 -211\13،م 1993بيروت ، العربي 
وانظر علي عبد ،  63 \7،م 1997، الطبعة األولى دار الكتب العلمية بيروت ، البداية والنهاية 

 .169ص،م 1991دار الفكر العربي القاهرة ، قتصادية في اإلسالم الرسول المبادئ اال

، وانظر  خالد عبد الرحمن خالد  71-39ص، النظام االقتصادي في اإلسالم ، تقي الدين ، النبهاني (2)
 195،دمشق، مؤسسة ومكتبة الخافقين ، التفكير في االقتصاد اإلسالمى 

(3) 
.
 .17ص،الخراج ، القرشي 

(1) 
 . 71ص،ة الشرعية  السياس، ابن تيميه  .

 .  172\7،الكافي، ابن قدامه  (1)

 229ص،المعجم ، الشرباصي (1)

 219ص، التعريفات ، الجر جانى (7)
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    (1)
ي قَّسم الباقي على الغانمينو  

(2)
و هت ا حكتم  

إلتى انته يقستم بتين الغتانمين إال أن : أما غير المنقول كالعقار فت هبا الشتافعية المنقول

علتى مصتالح المستلمين هتا فتوقتفيطيبوا نفستا بترك
(3)

الحنابلتة إلتى  و  , هتب األحنتاف 

علتى مصتالح المستلمين  وقفهتا  متا بتوزيعهتا علتى الغتانمين أوإ اإلمتام إلتى ترك األمتر
(7)
 

أن األرض تصبح وقفا للمسلمين: المالكيةوالمشهور عند 
(5)
 

 سياسة عمر في تقسيم الغنائم
َم طلبوا من  ،لما فتح المسلمون العراق  عمر بن الخطاب  رضي هللا عنه  أن ُتَقسَّ

    :لقوله تعالى عليهم تنفيذا  األرض المفتوحة الغنائم

     

    

  

    

     

     

    

     ( 6) يعطى الخمس لمن ذكر في  نعلى أ

فما لمن جاء بعدكم من المسلمين فأخاف :" قال و، عمرفأبى الباقي و يقسم بينهم  ،اآلية

ضرب على  و ،فاقر أهل السواد في أرضهم"  ن تقتتلواأ و، بينكم في المياه اأن تفاسدو

في رواية أخرى كتب عمر إلى  و لم يقسمها و ،على أرضهم الخراج و، رؤوسهم الجزية

                                                           

(1) 
.
 71آية ، سورة األنفال  

 122، السياسة الشرعية ، وانظر خالف ، 72ص،السياسة الشرعية ، ابن تيميه  (2)

(3) 
.
 217ص، األحكام السلطانية ، ألما وردى  

 119\7، بدائع الصنائع ، وانظر الكاساني   ، 172\7،الكافي ، ابن قدامه  (1)

الدار العربية للكتب ليبيا ، القوانين الفقهية ( ه771)أبو القاسم مجمد بن جزي الكلبي الغرناطي، الغرناطي (1)
 153ص،م 1992،تونس،

 62آية , سورة األنفال  . (1)
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أن الناس سألوك أن تقسم بينهم  أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر فيه:" سعد حين فتح العراق

 ،جلب عليك الناس من كراعأما ، فانظر ما أفاء هللا عليه فإذا أتاك كتابي هذا و، مغانمهم

األنهار لعمالها ليكون  و ،ناترك األرضيي و، فاقسمه بين من حضر من المسلمين،أو مال

فإنك إن قسمتها فيمن حضر من المسلمين لم يكن لمن يجيء ، ذلك في أعطيات المسلمين

       :احتج عمر بقوله تعالى (1)"بعدهم شيء

    

      

     

      

      

     

   

   

      

    

     

    

      

    

   

    

   

   

   

     

     

    

    

      

   

    

                                                           

ناقب أمير ه م597،جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، ابن الجوزي (1)
، دار الكتب العلمية بيروت ، المؤمنين عمر بن الخطاب تحقيق زينب إبراهيم القاروط الطبعة الثالثة 

الخراج المطبوع مع كتاب ، ( ه192)وانظر أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم  92ص، م 1997
بيروت  ألبن رجب الحنبلي دار المعرفة، و االستخراج ألحكام الخراج ، الخراج ليحى بن آدم 

 .93 ،27ص،
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 و ،فلم توزع األرض،تنع المعارضون وأجمع الصحابة على رأي عمرفاق (2)

(3)آلت ملكيتها إلى الدولة باسم المسلمين عامة
من الواضح أن اجتهاد عمر بن الخطاب  

هذا في عدم توزيع أرض السواد على الفاتحين ال يؤدى ذلك إلى إيجاد ثروات ضخمة 

، األرامل من حقهم و ،المساكين و، مىحتى ال يحرم الضعفاء من اليتا ،األجيالتورث في 

و  ،بموجبه يتحقق التوازن االجتماعي و، المجتمع و، و قد حقق مصالح الدولة

  (1)االقتصادي

 تقسيم الخراج والجزية :  الفرع الثالث 

ما يوضع على األرض غير : أما معنى الخراج اصطالحاو . الغلة: معنى الخراج لغة  

  (2).بيت المالالعشرية من حقوق تؤدى إلى 

 : معنى الجزية اصطالح وأما، المجازاة و ،مشتقة من الجزاءكلمة : لغة   ومعنى الجزية

والحنابلة إلى أنها المال المأخوذ بالتراضي إلسكان أهل الذمة في دار ، فقد ذهب الشافعية

ار عيالهم، أو تمكينهم من سكنى د و أموالهم، و عصمة دمائهم، اإلسالم جزاء تأمينهم، و

كل ما يؤخذ : أن المراد بها  و، إلى أنها أعم من ذلك: المالكية و،ذهب الحنفيةو.اإلسالم

فتح األرض عنوة أم عقد الذمة  و، الغلبة و، من أهل الذمة سواء أكان موجبها القهر

الجزية توجه للنفقات في المصالح  و ،وموارد الدولة من الخراج (3)الذي ينشأ بالتراضي

والنفقات  الموظفين، رواتب العمال و و،عطاء أمير المؤمنين) (7)نحو التاليالعامة على ال

 حيث، األعاجم و، العطاء للموالي، وو إصالحها، نفقات إنشاء المرافق العامةو الحربية،

ولم يكن العطاء نقدا فقط بل كان عينيا  ،وإنما شمل الموالي أيضا ،لم يقتصر على العرب

                                                           

(2) 
.
 11-6آية ،سورة الحشر   

(3) 
 27-26ص، الخراج ، بو يوسف أ.

(1) 
.
وانظر ، 61ص، حق الفقراء ، الواحد  دوانظر عب،  27ص،التكافل االجتماعي ، أبو زهرة  

 ..575\3،أحكام القران ، وانظر الجصاص ، 772ص،االتجاه االجتماعي، النبهان 

 .125ص،المعجم ، حماد  (2)

(3) 
. 

 116ص،عجم الم، حماد  .

 735 -725ص،سياسة اإلنفاق ، الكفراوي (7)
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، فيسقط بموتهم ورثة حيث لم يقتصر العطاء على األحياء فقطوالعطاء المستحق لل ،أيضا

الذي هو بمثابة عالوات استثنائية تصرف ، و أشرف العطاء و إنما لورثة المتوفَّى،

و أهل السابقة في ، و يدفع هذا النوع عادة ألهل األيام، و ال تورث من بعده، لصاحبها

 (.       ة تكريما لهمو الذين اشتركوا في الفتوحات اإلسالمي، اإلسالم

 .و أثرها على توازن المجتمع سياسة أبي بكر الصديق في العطاء(1)

و ال ، بين المسلمين في العطاء ييسو رضي هللا عنه  –أبو بكر الصديق  كان

أتسوى : "قال عمر ألبي بكر حين رآه يسوي بين الناس يرى تفضيل من سبق في اإلسالم

 "و بين من أسلم عام الفتح خوف السيف ؟، ى القبلتينبين من هاجر الهجرتين وصلى إل

إنما الدنيا دار بالغ  و، و إن  أجورهم على هللا، إنما عملهم هلل: "فقال له أبو بكر 

(1)للراكب
يا خليفة رسول هللا إنك : في حوار آخر سأل أناس من المسلمين أبا بكر قائلينو  

ُت بين الناس ي  نَ  و، قسمت هذا المال فسو  ِِ قدم فلو  و، سوابق و، الناس أناس لهم فضل ِم

أما ما ذكرتم من : فقال  رضي هللا عنه  الفضل بفضلهم و، القدم و، فضلت أهل السوابق

 و، القدم فما اعرفني بذلك إنما ذلك شيء ثوابه على هللا جل ثناؤه و، الفضل و، السوابق

"هذا معاش فاألسوة فيه خير من األثرة
(2)

ء أن  السياسة التي اتخذها يرى بعض العلماو  

 أو، تقوم على الظروف التي سادت في ذلك الوقت حيث كان العطاء قليال   قأبو بكر الصدي

الحاجات  من هذه الموارد المحدودة لم تكن متاحة إلشباع أكثر و، ال يحتمل التفاضل

(3)شيئا نال ينالو األفراد كثرأ ن  إإال ف و ،األساسية
مسألة ليست بينما يرى آخرون أن ال 

العدالة في التوزيع ألن  هذا التوزيع يتعلق  و ،إنما االقتناع بمبدأ المساواة و، الظروف

 (7)جزاءه على هللا و، و السبق في اإلسالم فان  تقديره، بالمعاش أما التفاوت في الفضل

 وأثرها على توازن المجتمع سياسة عمر بن الخطاب في العطاء(2)

رضي هللا عنه  في   قد غير ما فعله أبو بكرضي هللا عنه  كان عمر بن الخطاب  ر 

 وهللا ما من المسلمين من أحد إال و:   و تمسك بقاعدة التفاوت المبنية على قوله، العطاء

و من ، لكنا على منازلنا من كتاب هللا تعالى و، له في هذا المال نصيب إال عبدا مملوكا

: و الرجل، قدمه في اإلسالم و: والرجل، اإلسالمبالؤه في  و: فالرجل Tسنة رسول هللا  

                                                           

(1) 
 319ص، األحكام السلطانية ، ألما وردى  .

(2) 
.
   72ص، أبو يوسف ، الخراج   

 391-391اإلسالم والتنمية ، ص، دنيا  (3)
 721ص،م1996القاهرة ،دار النهضة العربية،الطبعة األولى،المذهب االقتصادي اإلسالمي،سعيد ، الخضري (1)
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الراعي بجبل صنعاء  هللا لئن بقيت لهم ليأتين و، حاجته و: و الرجل، عناؤه في اإلسالم و

  هو يرعى مكانه و ،حظه من هذا المال
  T أجعل من قاتل رسول هللا  الو هللا   :و قوله (5)

 كمن قاتل معه
 (1)

 .أن العطاء قد قسم على النحو التالييتبين لنا : من قوله هذا و 

 .الذين بسابقتهم حصل المال و، السابقون إلى اإلسالمأوال  

من أبلى بالء حسنا في دفع الضرر عن المسلمين كالمجاهدين في سبيل هللا من ثانيا  

 .الناصحين و ،و العيون ،الجنود

و ، ين يجلبون منافع الدينو العلماء الذ، ثالثا من يجلب المنافع للمسلمين كوالة األمور

 .  الدنيا

(2)ذوو الحاجةرابعا  
  

هي   العطاءات في توزيع المال العام رضي هللا عنه   لذا يتبين أن سياسة عمر

(3)يحكم بعوامل ترجع إلى مجهود الفرد وأخرى إلى حاجته و،التفاوت بين األفراد
فبذلك  

 و،بين السابقين من المهاجرينفي كل درجة فرق  و، و جعلهم درجات،فاضل بين الناس

قرابة رسول هللا   و،المهاجر بعد بدر و،يالمهاجر البدر هممن و،غير السابقين من األنصار

T   (7)و لو كانوا من غير السابقين  

 توازن المجتمعوأثرها على  (6)واإلقطاع  (5)سياسة الدولة في الحمى(3)

 (7)ولة ليحقق به المصلحة العامةو رئيس الدT أصبح الحمى مقصورا على رسول هللا 

يدل هذا الحديث على أن  الحمى  (9)(إال هلل ولرسوله الحمى:)يه مسلم لصلى هللا ع  هلوقل

ليس  و، مصالح المسلمين كافة و،المساكين و،رسوله للفقراء و ،المباح هو ما حماه هللا

أن الدولة مسؤولة عن انطالقا من  (9)حمى الجاهلية التي تفرد العزيز منهم بالحمى لنفسه

                                                           

(1) .
 76ص، الخراج  ، أبو يوسف  111ص،ناقب عمر م، ابن الجوزي  

 72ص، الخراج ، أبو يوسف  (1)

 55ص، السياسة الشرعية ، ابن تيميه  337\13،المجموع ، النووي  (2)

 .392ص، اإلسالم والتنمية ، دنيا  (3)

تبة ومك، الطبعة األولى المكتب اإلسالمى بيروت ، أولويات الفاروق السياسية ، غالب عبد الكافي القرشي ، القرشي (1)
 395ص، م1993، الحرمين الرياض 

(1) .
 122ص،المعجم، هو موضع من األرض الموات يحميه اإلمام لمواشي مخصوصة  حماد : الحمى 

 67ص،المرجع نفسه، أو يعطيه من األراضى رقبة أو منفعة لمن ينتفع به،هو ما يقطعه اإلمام :اإلقطاع (1)

(7) .
، وحمى اإلمام لصالح المسلمين ال لنفسه - T -الحمى المباح إلى قسمين حمى الرسول: قسم ألما وردى 

 . 299ص، األحكام السلطانية،ألماوردى

 3113رقم ، 176،باب  56 ،صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب، أخرجه البخاري، البخاري (9)
،6\161 

 ،299ص، األحكام السلطانية، ألما وردى (9)
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االقتصادي لذا جعل عمر بن الخطاب أرض الربذة حمى  و ،تحقيق التوازن االجتماعي

منع دخول  و ،أو األغنياء،الغنيمة دون أصحاب األغنام الكثيرة و،لصاحب الصريمة

مواشي األغنياء لترعى في الحمى خوفا من سيطرة هذه المواشي على رعي مواشي 

وهي مصادر ،المواشي التي يملكها المساكين لم يبق لهم شيءفإن هلكت  المساكين

(1)االقتصادي و،مما يؤدي إلى اختالل التوازن االجتماعي مرزقه
فكانت سياسة عمر بن  

الخطاب في اإلقطاع منع إقطاع األراضى الواسعة فوق طاقة الرجل المقطع له بحيث 

لي يؤدي إلى الثراء الفاحش بالتا و،مما يجعل طبقة من المحتكرين،تصبح أرضا معطلة

(2)على حساب اآلخرين
هذا ما دفع عمر بن الخطاب إلى منع اإلقطاع عن طلحة بعد أن  

وقسمها    T  واخذ باقي األراضي المعطلة التي استقطعها رسول هللا (3)أذن له أبو بكر

 (7)على المسلمين

 ضمان حد الكفاية لكل رعايا الدولة : المطلب الثاني 

–مسؤولة  الدولةألن  (5)ان حد الكفاية ال الكفاف حقا لكل فرد من أفراد الدولةيعتبر ضم

أو ، أو العاجزة التي ال تستطيع العمل، بشكل خاص  عن الطبقة الفقيرة التي ال تجد المال

و األساس لهذا  (6)أو المشردة التي ال تجد المعيل، المعطلة التي ال تجد وسائل الكسب

فالمسلم إذا كان لديه فضل عن . ين المسلمين في دائرة القرابةالضمان هو الكفالة ب

 مؤونته ال يسعه أن يترك أخاه في حاجة شديدة، بل يجب إشباع تلك الحاجات وسدها
(7) 

أو كان وارثه فقيرا فعندئذ تنتقل الكفالة من األسرة إلى ، إذا لم يكن للفقير من ينفق عليه

أن تضمن الدولة : ومقتضى هذا الضمان. (9)وجوهيشمله الضمان على اكمل ال و، الدولة

                                                           

(1) 
.
  163ص، الملكية العامة، مهيدات 

 167ص،   السابق المرجع (2)

 299عبيدة ، االموال، ص ابو (3)

 79ص، الخراج ، القرشي (1)

، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ، أبحاث في االقتصاد اإلسالمى ، محمد فاروق  ، النبهان . (1)
  61ص،م  1999بيروت 

، دار السالم القاهرة ، الطبعة الخامسة ، التكافل االجتماعي في اإلسالم ، عبد هللا ناصح، علوان (1)
 96ص، م 1999

(7) 
.
 661-661ص، اقتصادنا  ، محمد باقر  ،لصدرا 

(9) 
.
اإلسالم وتنظيم النشاط ، وانظر صادق مهدي السعيد ، 73ص، أبو زهرة ، التكافل االجتماعي 

 99ص، م 1993عمان  ، مكتبة األقصى، االقتصادي وضمان العمل والعيش للناس 
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، فيهم نوعا (1)ألفراد المجتمع مستوى الكفاية من المعيشة متى توافرت صفة الحاجة

فعلى اإلمام أن يتقي هللا في صرف : "أشار السرخسي إلى هذا المقتضى بقوله (2)حيث

 و ،ى يغنيهاألموال إلى المصارف فال يدع فقيرا إال أعطاه حقه من الصدقات حت

فتقدر ، ألنها تجب للحاجة، النفقة مقدرة بالكفاية بال خالف:" الكاساني قالو(3)"عياله

 و، المشرب و ،كل من وجبت عليه نفقة غيره يجب عليه له المأكل و، الحاجة ربقد

و الكفاية تتعلق بهذه ، ن كان رضيعا ألن وجوبها للكفايةإالرضاعة  و، السكنى الملبس و

تختلف باختالف من تجب له  و ،النفقة مقدرة بالكفاية: "قال ابن قدامهو  (7) "األشياء

من وجبت عليه نفقته بالقرابة وجبت نفقته : "جاء في المجموعو  (5)"النفقة في مقدارها

 (6) "بقدر الكفاية ألنها تجب للحاجة فقدرت بالكفاي

ولة للعاجزين هي في نصل إلى أن مسؤولية الضمان من قبل الد :من مجموع هذه اآلراء

 .الحد األدنى للعيش يليس الكفاف أ و ،حد الكفاية

مذاهب الفقهاء في تحديد حد الكفاية
(7)

 

حجتهم في ذلك  و  ،أو عشاء ،منهم َمن ضي ق فجعله في حدود ما يقيم الصلب من غداء

ار من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من الن:"   سلم قول الرسول  صلى هللا عليه و

:  ذهب جمهور الفقهاء (9)"فقالوا يا رسول هللا وما يغنيه ؟ قال قدر ما يغديه أو يعشيه

و .الضرورة مما يقوم عليه مفهوم الكفاية و ،جعلوا الحاجة و، إلى إطالق حد  الكفاية

رجل تحمل : يا قبيصة إن المسألة ال تحل إال ألحد ثالثة :"Tقول الرسول  حجتهم في ذلك

ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله : ه المسألة حتى يصيبها ثم يمسك حمالة فحلت ل

أصابته : و رجل ،سدادا من عيش :فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال

                                                           

يحتاج إليه اإلنسان ،يا هي الحرمان من شيء يؤدي نفعا ماديا أو روحيا فرديا أو جماع: الحاجة (1)
الحاجات ، الكبسي . فردا أو جماعة في تدعيم وجوده أو تنمية نفسه وقيامه بوظيفته االستخالفية 

  131ص،االقتصادية 

 662ص، اقتصادنا، محمد باقر، الصدر (2)

دار ،الطبعة الثانية، المبسوط ( ه791)شمس الدين محمد بن احمد بن سهل السرخسي، السرخسي (3)
 19\3،وتالمعرفة بير

(7) 
.
  39\7، بدائع الصنائع، الكاساني 

   277\7،المغني  ، ابن قدامه  (5)

 215\21،المجموع ،النووي  (6)

(7) 
.
رسالة ماجستير مجازة من ،اقتصاديات الفقر في الشريعة اإلسالمية،ياسر عبد الكريم،الحوراني 

   6-5ص، م1997جامعة اليرموك

 391 \1629،1،صدقة رقم باب من يعطى من ال، أبو داود في سننه كتاب الزكاة  (9)
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من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فالنا فاقة فحلت له المسألة  ةفاقة حتى يقول ثالث

فما سواهن يا قبيصة  يأكلها  سدادا من عيش: حتى يصيب قواما من عيش أو قال

حتى يصيب قواما أو سدادا  Tو يعلق أبو عبيده على قول رسول هللا  (1)"اصاحبها سحت

و من هنا نفهم أن حد الكفاية التي تكلف الدولة بتوفيره لكل فرد من أفراد  (2)من عيش

حاجات أو السداد في حياتهم فيدخل فيه كل ال ،المجتمع هو المقدار الذي يحقق القوام

أن حد الكفاية تضمنه الدولة  إذا تمسكنا بما ذهب إليه الجمهورو  (3)األساسية المادية

و العوز فإذا وفرت الدولة هذه الكفاية  ،و يخرج به من دائرة الفقر ،يجعل المرء غنيا

 . عامةألو االقتصادي بصفته ، التوازن االجتماعي قفمعناه تحقي ألفراد المجتمع

 الرقابة على النشاط االقتصادي :المطلب الثالث 

و اإلشراف على النشاط ، من أهم وظائف الدولة في المجال االقتصادي الرقابة 

بما أن الدولة في  (7)وهذا مبدأ من المبادئ المهمة في االقتصاد اإلسالمي، االقتصادي

و لديها ، اإلسالم دولة رعاية فهي بال شك مسؤولة عن جميع المجاالت االقتصادية

، للعدالة االجتماعية أن تكون نال يمك وعلى سبيل المثال (5)لوسائل الفعالة لضمان نجاحهاا

ما لم تتحمل الدولة مسؤولياتها في تحقيقها عن طريق إعانة الفئات الضعيفة في المجتمع 

إضافة  إلى ذلك ففي هذا العصر كثير من  (6)التي ال تملك قدرة الدفاع عن مصالحها

احة أمام الناس في السيطرة على ثروات هائلة قد تكون جانبا مهما من اإلمكانيات المت

، مجموع الثروة القومية التي تؤدي إلى إلحاق زعزعة كبيرة بالحياة االقتصادية

                                                           

(1) 
.
وانظر  أبو داود ، 111\1177،7،رقم ،36،باب ،12،كتاب ، صيح مسلم بشرح النووي ، مسلم   

   391\1، 167،كتاب الزكاة باب ما تجوز فيه المسألة ، في سننه 

  579ص، لامواأل، هأبو عبيد . (2)

(3) 
.
ث إذا فقدت لم تجد مصالح الدنيا بحي،فمعناها إنها البد منها في قيام مصالح الدين : أما الضرورات 

على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة وفي األخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع 
و أما الحاجيات فمعناها مفتقر إليها من حيث التوسعة و رفع الضيق المؤدي في ،بالخسران المبين 

ع دخال على المكلفين على جملة الغالب إلى الحرج والمشقة الالحقة بفوت المطلوب فإذا لم ترا
أبو اسحق ، .ولكنها ال يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة ، الحرج والمشقة 

شرحه وخرج ، الموافقات في أصول الشريعة ، ( ه791) إبراهيم بن موسى الخمى الشاطبي 
 927\2،م 1991،  الطبعة األولى دار الكتب العلمية بيروت، أحاديثه عبد هللا دراز 

 691ص،اقتصادنا، محمد باقر، الصدر  . (1)

 169التفكير ، ص، احمد  (1)
  59-57ص،النبهان ، فاروق أبحاث  (1)
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و سن ،، إذن ال بد للدولة من وضع الضوابط (1)واالجتماعية لمجموع األفراد في المجتمع

 ،الرقابة المستمرة على شمولية تطبيقها و، ثروةالقوانين التي تقطع الطريق أمام  تكدس ال

الظروف  و، المقاصد الشرعية اتتحكم فيه لأو التدخ، هذه الرقابةو ، فعاليتها و

كلما كان الوازع الديني قويا عند الناس كانت ف العقائدية، و ،األخالقية و ،االقتصادية

على الدولة حينئذ  و، عبذلك تتحقق مصلحة المجتم و ،أحواله منضبطة و السوقمعامالت

 ،الرقابة أوسع و، كلما انعدم الوازع الديني كانت الحاجة إلى التدخل و، أن تقلل من تدخلها

إذن ال توجد قاعدة جامدة تتقيد بها الدولة في تحديد مدى تدخلها في األحوال . و أكثر

 .وتنقسم الرقابة على النشاط االقتصادي إلى قسمين هما (2)االقتصادية

تستند على العالقة الوثيقة و أو االستثماري ،الرقابة على النشاط اإلنتاجي: سم األول الق

االجتماعية بحيث ال تتحقق  و ،األهداف االقتصادية و ،بين مستوى النشاط االستثماري

(3)األخيرة إال بعد أن تتحقق جودة النشاط االستثماري وكفاءته
تكون هذه الرقابة  قدو 

إذا تضخمت الثروة  و، رشيد في استثمار مصادر اإلنتاج التي بين أيديهمبإلزام المالك الت

(7)في أيدي فئة قليلة كان لولي األمر أن يتدخل كي يدرأ الضرر العام
وللوصول إلى تلك  

توازن قويم بحيث باألهداف االقتصادية، واالجتماعية البد  من توزيع الموارد توزيعا عادال 

لى الصناعة دون الزراعة أو التجارة على أن يكون للدولة ال يقتصر توظيف األموال ع

عليها أن تتدخل باإلجراءات التي  و ،دور في توجيه المجتمع إلى هذا االتجاه المتوازن

مراقبة أحوال     كما أن للدولة حق (5)المصادر جميعا تكفل توزيع القوى االستثمارية بين

إضافة إلى صناعة  (6)و المالبس ،و خصوصا صناعة األطعمة،المتنوعة الصناعات

 (7)الخيانة  و،االبتعاد عن الغشبتطالب الدولة  و،األدوات الكيماوية و ،الفضة و ،الذهب

يقوم به جهاز الحسبة بتطبيق المبادئ  و. وأم القسم الثاني فهو الرقابة على السوق

                                                           

  95ص، التنمية  ، عبد الحميد  (1)

(2) 
.
وانظر ، 95الحرية االقتصادية في اإلسالم و أثرها في التنمية ، ص، سعيد أبو الفتوح محمد، بسيوني  

 171ص، محاضرات ، العربي

 115-117ص ،م 1991دار القلم ، الكويت ، ، الطبعة الثانية ، االقتصاد اإلسالمى ، محمد منذر ، قحف  (3)

االقتصاد اإلسالمى والقضايا الفقهية المعاصرة ، وانظر علي احمد السالوسي  176ص، ،العربي، محاضرات  (1)
 91ص، م 1996، دار الثقافة الدوحة ومؤسسة الريان بيروت ، 

(1) 
.
الطرق الحكيمة في السياسة (  ه751)، أبو عبد هللا بن أبى بكر الزرعي الدمشقي ابن القيم الجوزية  

 271ص،الشرعية ، تحقيق محمد حامد الفقي ، دار الكتب العلمية بيروت 

 11ص، ه الحسبة في اإلسالم ، دار الفكر بيروت 729، تقي الدين احمد ، ابن تيميه (1)

 115ص، ياالقتصاد اإلسالم ،محمد منذر،قحف  (7)
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ة من اإلشراف على من أهداف المراقبة تمكين الدولو  (1)األخالقية في المعامالت التجارية

القضاء على الغش سواء في  و ،و مقاومة االنحرافات التي تحدث فيه ،أوضاع السوق

األسباب التي تؤدي إلى الضرر بالصحة  و ،األصناف المباعة  أو األوزان أو األسعار

العامة من األطعمة واألغذية المغشوشة كما تمكن الرقابة من منع المعامالت المحرمة 

 و، الميسر و (2)بيع حاضر لباد و ،تلقي الركبان و ،و القمار، و بيع الغرر ،مثل الربا

(3)غيرها و، الرشوة و، االحتكارات
 الوضع االحتكاري ولي األمر في إصالحهلأن  يالحظو 

إذا تبين أن   و (7)و قوته بسعر المثل، يجبر المحتكر على بيع ما زاد على قوت عياله

 و، ال للعرف القائم طمعا في الربح الفاحش فان  هذا يعد ظلمارهم استغالاالتجار رفعوا أسع

يمكن للدولة أن تستبق ذلك بإنتاج السلع التي يحتاج إليها و ، على اإلمام أن يرفعه

أو تتبنى الدولة سياسة التخزين  ،أو استيرادها وطرحها بالسعر المناسب ،الناس

(5)االحتياطي لمواجهة األزمات االقتصادية
إصالحه  و ،الدولة بالرقابة على السوقبقيام  

تفسح  المجال الكافي كما و  فئة قليلة يعدم تركز الثروة في أيد في تتحقق قواعد اإلسالم

حاجاتهم  و ،يحصلوا على معاشهم و ،لألفراد كي يشتركوا في النشاط االقتصادي

  .اقتصادي  و ،هذا بال شك يؤدي إلى تحقيق توازن اجتماعي و ،الحياتية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مجتمعتحقيق توازن الفي  الزكاة  دور :المبحث الثاني 

                                                           

 11الحسبة ، ص، وانظر ابن تيميه   157 -156ص\7قدامه ، المغني ،  ابن (1)

 273الطرق الحكيمة ،ص، وانظر ابن القيم ، 12الحسبة ص، ابن تيميه  (2)

 71المصري ، التجارة، ص (3)

 95القيود الواردة ، ص، زيدان، عبد الكريم (1)

(1) 
.
 53ص، أبو رخيمة ، االحتكار  
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 معنى الزكاة ومنزلتها في اإلسالم : المطلب األول 

 معنى الزكاة: الفرع األول 

(1)البركة والنماء: لغةال في معنى الزكاةأوال   
اسم لقدر من : معنى الزكاة اصطالحاثانيا   

  (2)ائط مخصوصةالمال مخصوص يصرف ألصناف مخصوصة بشر

  منزلة الزكاة في اإلسالم: الفرع الثاني 

و ، ال يصح إسالم  مالك النصاب بدون أدائها و، ركن من أركان اإلسالم و ،فريضة ثابتة

وقتال مانعي الزكاة  (3)إال يحارب و،من يمنعها ترفض أهليته لإلسالم وعليه أن يؤديها

يتجلى  (7)المجتمع الفئات الضعيفة في و ،ساكينالم و ،جل حقوق الفقراءأ ُيعد  أول قتال من

و رواية ، وهللا لو منعوني عناقا:"بها حين قال    Tاهتمام الخليفة األول بعد رسول هللا  

هللا  و، ن الزكاة حق المال القاتلتهم على منعها    Tعقاال  كانوا يؤدونه إلى رسول هللا  

  (5)"و الزكاة، ألقاتلن من فرق بين الصالة

 مصارف الزكاة محدودة: الفرع الثالث

جهات مخصوصة  إلى  إنما تصرف  و ، و الخراج، الفيء مثل  ليست  من ميزة الزكاة أنها 

   : ورد ذكرها في كتاب هللا

  

  

  

   

    

     

    (6)
فقد حصر الحق تبارك وتعالى َمن يستحق  الزكاة في األصناف  

و هي ، تؤدي وظيفة هامة، و في الواقع أن المصارف التي تصرف فيها الزكاة، الثمانية

                                                           

(1) 
.
 ادة  زكوم، المعجم الوسيط ، إبراهيم أنيس ،  أنيس 

   169ص، كفاية األخيار ، الحسيني  (2)

، التنمية والتخطيط وتقويم المشروعات في االقتصاد اإلسالمى ، محمد عبد المنعم عفر ،  عفر  (3)
 271ص،م 1992دار الوفاء المنصورة ، الطبعة األولى 

، لكويت مكتبة المعال ا، الطبعة األولى ، المسؤولية االجتماعية في اإلسالم ، سعد  ، المرصفي (7)
 117ص،م 1999

 233\6، البداية والنهاية ، ابن كثير (5)

 61سورة التوبة  آية  (6)
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و ال تستطيع الدولة أن تمد لها ، األخذ بيد تلك الطبقة البائسة التي تسقط في معترك الحياة

و مستمرة ، يد العون بالسرعة الالزمة إال من مصارف الزكاة باعتبار أن مواردها دائمة

 . قناعة يؤدون زكاة أموالهم عن نو إن ضعفت الدولة اإلسالمية ألن المسلمي، حتى

و عقيدتهم لهذا نالحظ أن ه في أسوأ األيام التي تمر بها ، فالزكاة ركن من أركان دينهم 

 (1)و التضامن نسبيا بقدر الوازع الديني بين عموم األفراد، األمة اإلسالمية يوجد التكافل

تل و يق، و الخمول، يتهم أعداء اإلسالم نظام الزكاة في اإلسالم انه يساعد على الكسل و

و تنتشر البطالة ، و العمل مما ينشأ عنه تأخر في اقتصاد البلد، في األفراد داعي الطموح

ألن المسلم يعلم قول الرسول   ، و قد يصح هذا الكالم في مجتمع غير إسالمي، بسبب ذلك

T  " :ال تحل الصدقة :"و قوله أيضا في شأن الزكاة(2)"اليد العليا خير من اليد السفلى

و ، فعلى المسلم أن يعلم كما أن له حقوقا فإن عليه واجبات (3)"لذي مرة سوي لغني و ال

و لتحريك دوالب االقتصاد فإن كان هذا الفرد في ، َومن يعول، أهمها العمل ليسد  حاجته

و المجتمع ، المجتمع اإلسالمي ساقط الهمة يعيش من كدح غيره فال مكان له في الدولة

و ، ه بالعمل بعد أن يوفر له أسباب العمل و عليه السمعإذ يحق لولي األمر أن يأمر

و المسلم صاحب حق في أن يعمل فإن لم يجد مجاال ،الطاعة فإن أبى فقد عصى ولي األمر

و لكن ما الحيلة عندما ال يستطيع العمل  (7)فعليه أن يطالب ولي األمر أن يوجد له العمل

أيموت جوعا أم يلجأ  .عليه قو ينف ،و ال يوجد له من يكفله، أو كبر سن، بسبب مرض

إلى السرقة أو الطرق غير المشروعة أم يعطى من مال الزكاة وتنتهي المشكلة فان لم 

و هذا ، و أهميتها، و بعد هذا العرض السريع للزكاة، تف الزكاة فمن بيت مال المسلمين

على تخفيف فرض واجب على المسلم أن يلتزم بأداء هذا الركن والمبادرة بذلك يساعد 

 .و ضمان الحاجات األساسية لكل فرد من أفراد الدولة، األزمات االقتصادية

 

 الضريبة: المطلب الثاني

                                                           

(1) 
.
  657ص  1الشرح الصغير على اقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك ، ج، احمد ، رالدر دي . 

 1وباب الزكاة ، التجريد الصريح من أحاديث الصحيح ج، رواه البخاري في باب الوصايا ، البخاري (2)
 116ص

 وقال حسن صحيح 29ص 2الترمذيج رأنظ، 119ص  2أبو داود ج رواه (3)

وانظر سيد  21ص، الخطوط الرئيسة في االقتصاد اإلسالمى ، طبعه أولى ، محمود  ، أبو السعود (7)
 273ص 7ج،  الطبعة السابعة في ظالل القرآن، قطب 
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هي مبلغ من المال يجب دفعه إلى خزانة الدولة لتمكين الدولة من القيام : حقيقة الضريبة

أنها ." و قد عرفها جينز بما يأتي،بوظائفها العامة و هي فرض على من يقدر على الدفع

مبلغ من النقود تقتضيه الدولة جبرا من األشخاص بصفة نهائية دون أن يكون لها مقابل 

 ". و ذلك من أجل تغطية النفقات العامة، معين

 وجه الخالف بين الضريبة والزكاة

أما الضريبة فهي التزام ، و تقربا اليه، إن الزكاة عبادة فرضت على المسلم شكرا هلل .1

 .أو التقرب إلى هللا، كل معاني العبادةمدني محض خال من 

إن نصاب الزكاة حق مقدر من الشارع فهو الذي حدد المقادير الواجبة من الخمس إلى  .2

ربع العشر بخالف الضريبة التي تخضع ألهواء السلطة  ىإل، نصف العشر ىإل، العشر

و هو ، صيةو من يقوم بتحديد الضريبة ربما غلبت عليه نفسه أو مصلحته الشخ، الحاكمة

 .و متطلباتهم، و عدم تقدير حاجات الناس، إنسان معرض الى الخطأ

و بقية ، و الصيام، و مسلمون شأنها شأن الصالة، الزكاة دائمة ثابتة ما دام إسالم .3

جور جائر بخالف الضريبة التي تعدل الحكومة فيها حسب ما تريد في  ااألركان ال يبطله

 . و مقاديرها، و أنصبتها، نوعها

و يمنع تداول الثروة في أيدي قلة ، مصارف الزكاة معروفه مما يسهل التوازن االقتصادي .7

 . و ترك الفقراء بخالف الضريبة التي تصرف لتغطية النفقات العامة للدولة، من األغنياء

و السلطة في أخذها بخالف الزكاة التي تكون ، عالقة من يدفع الضريبة تكون بين الممول .5

و ، و ربه فلو قصرت الدولة في الجباية فيجب عليه أن يدفعها، بين المزكيالعالقة فيها 

و ، و تكافل أفرادها، و هذا مما له أكبر األثر بترابط األمة، لو سرا إلى من يستحقها

 .تضامنهم مع بعضهم البعض حتى لو ضعفت السلطة الحاكمة

ثا عن األجر والثواب و الزكاة لها أشواق روحيه تجعل المزكي يحلق في عنان السماء بح .6

 (1)و ليس لها سوى أهداف دنيوية، تجعله يسارع في أدائها بينما الضريبة يتهرب دافعها

و من هذا العرض السريع يتبين لنا تفوق السياسة االقتصادية في اإلسالم على النظام 

 .  الوضعي مهما حاول أصحابه الوصول به إلى درجة الكمال

 المجتمع اة في تحقيق توازندور الزك: الثالمطلب الث

                                                           

(1) 
.
 عاطف صدقي، د 1117 – 997ص  2ج، فقه الزكاة مؤسسة الرسالة، يوسف، القرضاوي 

 19، ص، الضرائب في اإلسالم منظا، عبد العزيز النعيم و، 197، ص، دروس في المالية العامة
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و  ،الفقر و ،كانت مشكلة التوازن االجتماعي ال تجد حلولها الناجحة قبل مجيء اإلسالم

الذي  من فكرة اإلحسان االختياري انالحاجة إذ يصيبان بعض الفئات في المجتمع يعالج

وم فرض الزكاة نقل مفه و ،و لما جاء اإلسالم، يتطوع به األغنياء لصالح الفقراء

الذي يتطوع به األغنياء إلى صالح الفقراء فأصبح الغني  ياإلحسان من مجاله االختيار

(2)تعلق حق الفقير بهذا الجزء من المال و  زكاةه ملزما بأداء جزء من مال
و وظيفة  

حيث يعدان من  العدالة االجتماعية و، هي الضمان االجتماعي الزكاة االجتماعية

و يتجلى ، مبادئه األساسية و، االقتصادي التوازن االجتماعي و اهمالركائز األساسية في

 و االقتصادي من طرق عدة أهمها، دور الزكاة في تحقيق التوازن االجتماعي

  اادة توزيع الثروة والد ل :الفرة األول

فإذا كانت على األمد الطويل  (3)الدخل و ،الزكاة تلعب دورا أساسيا في إعادة توزيع الثروة

لى إعادة توزيع الثروة فهي تقتضي على األمد القصير إعادة توزيع الدخل بين تعمل ع

الزكاة  (7)كثر وضوحا من تأثيرها على توزيع الثروةاتأثيرها على توزيع الدخل  و، الناس

معاذ بن جبل قاضيا    Tحين بعث الرسول   و ،للفقير اءعطأل و ،تعني األخذ من الغني

، أن هللا افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم أعلمهم" :إلى اليمن قال له

سلع فإنها تمثل إنقاصا  و ،العطاء في هيئة نقود و، فإذا تم األخذ (5)"و ترد إلى فقرائهم

(6)زيادة في دخل الفقير و، من دخل الغني
وقد بين (6)الزكاة زيادة دخل من تصرف له و 

      :هللا تعالى فيمن تصرف في قوله

  

  

  

   

    

                                                           

(2) 
 127ص، ياالقتصاد اإلسالم، اباظه .

(3) 
.
الطبعة األولى دار الوفاء المنصورة ، الزكاة الضمان االجتماعي اإلسالمى ،عثمان حسين ،عبد هللا 

عدالة التوزيع ،  وانظر المصري، 117ص،النظام االقتصادي  لوانظر العسا ،177ص، م1997
 71ص، عبد الواحد حق الفقراء ،  92ص،

(7) 
.
 179ص ، االقتصاد اإلسالمى  ،محمد منذر ،قحف 

(5) 
.
 .333\1395،3،رقم ، 1،باب ، 27، صحيح البخاري فتح الباري كتاب ، البخاري   

 179ص، االقتصاد اإلسالمى  ،محمد منذر ،قحف  (6)

رسالة ماجستير مجازة من ، نظرية التوزيع ، مى والفكر المعاصر االقتصاد اإلسال، رفعت، العوضي (1)
 .مجمع البحوث اإلسالمية األزهر ، كلية التجارة ،359ص،م 1977جامعة األزهر 
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     (1)
إن اآلية قد حصرت جنس الصدقات :"صاحب الكشاف قالو 

أنها إنما هي لهم  يال تتجاوزها إلى غيرها أ و ،وإنها مختصة بها،في األصناف المعدودة

و المتأمل في ترتيب هذه الفئات من المستحقين يجد أنهم يمثلون طبقات  (2)"ال لغيرهم

(3)المجتمع التي تستحق العطف
 يفريضة الزكاة تعميم التكافل االجتماع لذلك كان هدف 

اقتطاع  (7)معيشتهم  و ،يجدون من يكفل لهم حياتهم و ،حتى تقل نسبة الفقراء المساكين

(5)إعطاء هذا الجزء للمستحقين زيادة في ثروتهم و، جزء من ثروة من تجب عليه الزكاة
 

جعل مقاديرها  و ،كي يشترك جمهور األمة في أدائها جعل اإلسالم نصابها كبيرايلم 

 في التجارة والنقود وما يقاربها في الثروة الحيوانية(%2،5 )وعلى النحو التالي .معتدلة

في و( %21) فيما سقي بالمطر(%11)في الزرع المسقي و (%5) سائمة األنعام

من عوامل نجاح الزكاة كوسيلة في و ، و فيما يعثر عليه من الكنوز ،و المعادن، الركاز

ألن هذه  (6)من تجب عليه الزكاة و ،الدخل شمولية األموال و ،يع الثروةإعادة توز

فلو فرضت على بعض  الشمولية لفريضة الزكاة تسدُّ أبواب التهرب على ضعاف اإليمان

كون الزكاة سنوية على المقتدر فان  ذلك و  (7)األموال لتهرب الكثير بحيازة أموال أخرى

  (9)عادة دائمة لتوزيع الثروةيجعل منها أداة دائمة و مستمرة إل

 إغناء الفقراء :الفرع الثاني

إخراجهم من دائرة الحاجة إلى مستوى الكفاية  و، الفقراء ،الغاية من الزكاة إغناء

المساكين يدل على أن أهم أهداف الزكاة  و ،الجدير بالذكر أن تقديم الفقراءو  (1)الدائمة

                                                           

 61سورة التوبة  آية  (2)

(3) 
 273\2، الكشاف، الزمخشري .

 71ص، محاضرات ، العربي  (7)

لى في مؤتمر اإلسالم والتنمية ال ي بحث مقدم إ, الزكاة ودورها في التنمية ,عوف محمود, الكفراوي (5)

, م , تحرير فاروق عبد الرحيم بدران 2915,عقدته جمعية الدراسات والبحوث اإلسالمية في عمان

 212ص, م 2993جمعية الدراسات والبحوث اإلسالمية عمان 

(6) 
  359، نظرية التوزيع  ،رفعت ،العوضي .

 399-397ص، دور القيم ، القرضاوي  (7)

 197ة  صالزكا، الكفراوي  (9)

 115ص، النظام االقتصادي ، العسال  (9)

(1) 
.
وانظر القرضاوي   672\2، المغني ، وانظر ابن قدامه   193ص،األحكام السلطانية ، ألما وردى  

و انظر محمد شوقي الفنجري   111ص، عدالة التوزيع ، وانظر المصري  999\2،فقه الزكاة 
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في  األولوية و ،في اآلية يدل على األهميةترتيب المصارف  و ،هو القضاء على الفقر

      :قوله تعالى

  

  

  

   

    

     

     (2)
لهذا يقول عمر بن الخطاب  رضي هللا عنه  موجها والة  و 

إذن مفهوم الزكاة ليس كما يظن  (3)جباتها إلى القاعدة  إذا أعطيتم فأغنوا  و ،الصدقة

تقليل عدد  و ،ة الفقرإنما شرعت لمحارب و، أو بعض الدراهم ،الناس إعطاء لقيمات

 (7)و تحويل الفقير الذي يستحق إلى غني يعطي فيما بعد ،الفقراء

   المجتمع مقاومة االكتناز وأسباب اختالل توازن:الفرع الثالث

في  و ،من تأثير الزكاة أنها تدفع الناس إلى استثمار أموالهم حتى تدفع الزكاة من الربح

استثمار مال اليتيم حتى ال تأكله الصدقة حيث  هذا يوصي  عليه الصالة والسالم  في

   Tفإذا كان الرسول   (5)" اتجروا في أموال اليتامى حتى ال تأكلها الصدقة الزكاة:" يقول

يأمر األوصياء باستثمار مال اليتيم فمن باب أولى أن ينمي اإلنسان ماله ليدفع الصدقة 

االقتصادي دون االكتناز الذي يؤدي  نتيجة ذلك تستثمر األموال في النشاط و، من الربح

من ناحية أخرى فإن مستحقي و  (6)المجتمع أفراد و عدم تداولها بين، إلى تراكم األموال

بالتالي  و، و المساكين سوف ينفقون أموال الزكاة لقضاء حوائجهم ،الزكاة من الفقراء

ا من شأنه أن يؤدي و هذ ،و تناقص الميل إلى الدخار ،يسبب تزايد الميل إلى االستهالك

هذا  (1)زيادة فرص العمل و ،إلى زيادة الطلب الكلي األمر الذي يترتب عليه زيادة اإلنتاج

                                                                                                                                                               

، م 1991القاهرة، هيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الثالثة ، ال، اإلسالم والضمان االجتماعي 
 93ص

 61سورة التوبة  آية  (2)

 596ص،االموال ، و انظر أبو عبيد  223\6، المحلى ، ابن حزم  (3)

 626\1، االقتصاد اإلسالمى ، السالوس  (7)

 251\1، 12،رقم ، 6،باب ، 17،الموطأ كتاب ، مالك  (5)

(6) 
.
 79ص،ل المدخ، و انظر النجار ، 193ص،الزكاة ، الكفراوي  

الطبعة الثالثة ، مصطفى البغا بحوث في نظام اإلسالم ،  115ص ،النظام االقتصادي ، العسال  (1)
 396ص، م1991، م1999، دمشق ، جامعة دمشق 
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و ، هو عالج مشكلة البطالة التي تشكل سببا مهما من أسباب اختالل التوازن االجتماعي

فعها د و ،الشح و ،كما أن الزكاة عامل مهم في تطهير النفوس من آفة البخل. االقتصادي

   :لقوله تعالى(2)العطاء مصداقا   و ،إلى البذل







   (3)  فالتطهير إذهاب

إذن الصدقة تطهير لهم  (7)التزكية المبالغة في التطهير و، نوبما يتعلق بالنفس من الذ

 و، و المسلم الذي يتعود اإلنفاق، و من رجس الشح خصوصا، من رجس الذنوب عموما

و تجارته كل سنة ، زكاة ماشيته و، زكاة دخله كلما ورد و، يخرج زكاة زرعه كلما حصد

(5)خالقهخلقا من أ و ،يصبح اإلنفاق والعطاء صفة من صفاته
فضال عن دور الزكاة في  

التي هي أساس التكافل  و ،التعاطف في المجتمع و ،و التراحم ،التضامن ترسيخ مبادئ

يتحقق  فيه  و ،االطمئنان و ،الحقيقي فيبنى عند ذلك مجتمع متماسك يسوده األمن

  (6)االقتصادي المنشود و ،التوازن االجتماعي

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  في المجتمعاث ودوره في تحقيق التوازن المير :المبحث الثالث
 معنى الميراث  : المطلب األول 

                                                           

(2) 
.
 

.
، م 1999بغداد ، الطبعة األولى مطبعة الرشاد ، الضمان االجتماعي في اإلسالم ، إبراهيم فاضل ، الدبو 

 77ص

 113، التوبة (3)

(7) 
.
   755\2، الكشاف ،  الزمخشري 

 959-957\2، فقه الزكاة، يوسف، القرضاوي (5)

 . 176،ص، الزكاة، عبد هللا (6)
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يرث إرثا ميراثا أي انتقال الشيء من شخص إلى " ورث"مصدر : الميراث في اللغة 

و ، األموال ما خلفه الميت من: ما تعريفه اصطالحاوأ (1)شخص أو من قوم إلى قوم

الميراث سبب طبيعي ينقل ملكية و  (2)رعاالحقوق التي يستحقها بموته من ثبت له ذلك ش

(3)تركة الميت إلى ورثته دون حاجة لعقد أو قبول منهم
مبادئ  ةو يقوم على ثالث.الميراث  

(7)أساسية هي
 

و يعتبر الوارث امتدادا في الوجود للمالك من ، استحقاق الميراث بسبب القرابة .1

 .كثر من األبعدأث فاألقرب يحصل على ميرا ،صغير و، غير تفرقة بين كبير

هذا هو السر في أن  و ،مبدأ الحاجة فكلما كانت الحاجة أكثر كان النصيب أكبر .2

نصيب األوالد يكون أكبر من نصيب األبوين الشيخين ألن حاجة األوالد إلى األموال 

و لهم فضل مال فتكون ، من األبوين ألنهم يستقبلون الحياة لمدة أطول غالبا و ،أكثر

 .المال أقلحاجتهما إلى 

يتجه الشارع في تقسيم الميراث إلى التوزيع دون التجميع فهو لم يجعل وارثا  .3

و  ،األزواج و ،اإلخوة و ،إنما توزع بين الورثة األوالد و ،ينفرد بالتركة كلها إال نادرا

 . و ال ينفرد به فرد أو صنف ،هكذا يستمر التوزيع في األسرة و ،غيرهم

 لمجتمعافي  راث في تحقيق التوازندور المي: المطلب الثاني

يعتبر ضمانا للتوازن في  ،إن تشريع الميراث الذي يقسم التركة على عدد من األقرباء

و في  .لتقليل الفوارق المالية في نطاق األسرة التي يتكون منها المجتمع و ،المجتمع

واحدة من إن الميراث هو صورة من صور التكافل بين األجيال في األسرة ال :الحقيقة

لكي ال يختل توازن المجتمع  و وسيلة من وسائل تفتيت الثروة من جهة أخرى ،جهة

و أحوال  ،بين القران الكريم أحكام المواريث حيث (1)ببقاء الثروة في أيد قليلة من أفراده

ال يوجد في الشريعة اإلسالمية حكم تكفل القرآن ببيانه مثل أحكام  كل وارث بيانا شامال إذ

                                                           

(1) 
عالم ، الطبعة الثالثة ، المواريث في الشريعة اإلسالمية في ضوء الكتاب والسنة ، محمد على   ،الصابوني.

    33-32ص،م 1995الكتب بيروت 

 . 269ص، معجم ،  حماد  (2)

 211ص، االموال ، موسى  (3)

 . 176،ص، الزكاة، عبد هللا 167ص، الملكية ،عبده  67-66ص، التكافل االجتماعي ، بو زهرة أ (1)
(1) 

.
ودار األرقم ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، الميراث في الشريعة اإلسالمية الطبعة الثانية ، ياسين احمد إبراهيم ، درادكه 
، الطبعة األولى المكتب اإلسالمى بيروت ، هذا هو اإلسالم ، وانظر  مصطفى السباعي ،  57ص، م 1993عمان ، 

 71ص، م 1979
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أنصبة كل منهم نتوصل إلى النتائج  و ،و مما ذكره الفقهاء من أنواع الورثة (2)اريثالمو

 .التالية

أن عدد الورثة المستحقين لتركة كبيرة يستغرق الشكل العمودي من األجيال  .1

 . والشكل األفقي من األقرباء

و أصحابه سبعة من الورثة  ،هو السدس أصحابهالفرض الذي يكثر عدد  .2

األخ ألم  و، و األخت ألب، و الجدة الصحيحة، و بنت االبن، و أألم، الجدو ، األب).هم

 (أو األخت ألم بأحوال متعددة لكل من أصحاب هذا الفرض

و ، على درجة من القرابةأألنه يستوفي ، يملك الحظ األكبر من التركة أالبن .3

 . الحاجة مقارنا بالورثة اآلخرين

فإذا تعدد المتوفى في ، من متوفى واحد المقادير التي تأتي و ،هذه النسب.  7

 و ،أو نقصا كي يتم التوازن بينهم ،إما زيادة ،األسرة نفسها يتغير نصيب الورثة

 .بذلك تذوب الفوارق إن كانت موجودة

فال يمكن أن   ن يللذكر مثل حظ األنثي  وفي قضية تفضيل نسبة الرجل على نسبة المرأة

(3)ية تعبديةفيقألنها مسألة تو، م تكن كذال و ،نفسر لماذا كانت النسبة كذا
بعد أن سلمنا و  

إن حكمة  :فنقول و أسسه ،لهذا التقدير يمكن أن نعرف حكمته باعتماد مبادئ الميراث

ال في الكرامة ، االختالف بينهما في الميراث تقوم على االختالف بينهما في األعباء المالية

(5)جبات ماليةوا و ،فالرجل يلزم بأعباء (7)اإلنسانية
بالعكس فإن المرأة مكفولة من قبل  و 

ن كانت إ و ،أوالدها أو و ال تلزم باإلنفاق على نفسها (1)الرجل في معظم أدوار حياتها

إنما  و ،إلى اختالل التوازن في المجتمع يحال فان االختالف ال يؤد ةعلى أي (2)غنية

  .الرباني االقتصادي الحقيقي و ،يحقق معنى التوازن االجتماعي

 

                                                           

عالم الكتب بيروت ، الطبعة الثالثة ، المواريث في الشريعة اإلسالمية في ضوء الكتاب والسنة ، محمد على   ،الصابوني. (2)
 33-32ص،م 1995

 17ص،م 1995مبادئ علم الميراث الطبعة األولى دار المنارة جدة ، رفيق يونس  ، المصري (3)

في مجلة جامعة الملك عبد  –بحث عن الضابط والحكمة ، توزيع الميراث بين الذكور واإلناث ، رفيق يونس ، المصري (1)
 39ص \ 5م المجلد 1993جامعة الملك عبد العزيز جدة ، مركز النشر العلمي ، العزيز االقتصاد اإلسالمى 

 37ص، م 1997، ادسة المكتب اإلسالمى بيروت الطبعة الس، المرأة بين الفقه والقانون ،  مصطفى ،  السباعي  (1)

، بيروت ، دار النهضة العربية ، معالم النظام االجتماعي في اإلسالم ، يحى احمد  ،  الكعكي (1)
 167ص، م1991

 37ص، المرأة بين الفقه والقانون ، مصطفى، السباعي  (2)
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 ال اتمة

صالى –و سانة المصاطفى ، الشريعة اإلسالمية تحرص بتوجيهاتها المستنبطة مان الكتااب

و ذلااك ، علااى حفااظ حااق كاال فاارد فااي المجتمااع بالحياااة بصاافته اإلنسااانية -هللا عليااه وساالم

ع الحاجااات و تمكينااه بقاادر اسااتطاعته ماان إشاابا، بتااأمين الحاجااات األساسااية الماديااة لااه

فطبيعاة ، الكمالية و وفق القواعد العامة التي تتفق مع الفطرة التي فطار هللا النااس عليهاا
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و هااذا التفاااوت ، و القاادرات، الحياااة البشاارية قائمااة علااى أساااس التفاااوت فااي المواهااب

 .ضروري لتنوع األدوار المطلوبة لتحقيق السعادة للفرد بعينه

و ال يعتاارف اإلسااالم ، ين األفااراد كمااا تنااادي الماركساايةلااذا ال يمكاان المساااواة المطلقااة باا

و يعطاي الحقاوق ألهلهاا بحماياة الملكياة ، و إنماا يضاع الضاوابط، بالحريات غير المراقبة

الفردية بجانب الملكية العاماة كماا و يحارص النظاام االقتصاادي فاي اإلساالم علاى تحقياق 

و هااو ضاامانة ، و االجتماااعي، يو تحقيااق التااوازن االقتصاااد، العدالااة بكافااة مساامياتها

و استقراره كما أن له أكبر األثر على النمو االقتصادي ، و أمنه، أساسية لسالمة المجتمع

بجانااب التفاااوت المنضاابط بااين أألفااراد بعااد تااأمين الحاجااات األساسااية الماديااة فااي حاادود 

اة فااي و يتجلااى ذلااك فااي دور الزكاا.و الاادين، و الجاانس، الكفايااة بصاارف النظاار عاان اللااون

و ، و المستضعفين، و أول قتال في التاريخ اإلنساني لحماية حقوق الفقراء، محاربة الفقر

قتاال ماانعي  -رضاي هللا عناه-الجياع الحرب التي قادهاا الخليفاة العاادل عثماان بان عفاان 

 –وهللا لو منعوني عقاال كانوا يؤدونه إلاى رساول  –و قال قولته التي ذهبت مثال ، الزكاة

و االجتماعي من خاالل ، و تحقيق التوازن االقتصادي - عليه وسلم لقاتلتهم عليهصلى هللا

و ضاامان هاذا التااوازن ماان خااالل الاادور ، دورهاا بإعااادة توزيااع الاادخل علاى األمااد القريااب

و التكافال باين أعضااء األسارة مان ، الفعال في تفتيت الثروة بين ورثة المتاوفى مان جهاة

، و بالتالي يختل التوازن في المجتمع، ة في يد أحد األبناءو عدم تركيز الثرو، جهة أخرى

 .و الطبقات، و تظهر الفوارق

كما و يحرص اإلسالم اشاد الحارص الساتمرا التاوازن المنشاود فاي المجتماع علاى توزياع 

و ، و الدولة حتى يشبع حاجات الفرد المادية األساساية، و المجتمع، المسؤولية بين الفرد

 .و الترفيهية، تهاد يزداد في إشباع حاجاته الكماليةو االج، بقدر الجد

وخاصاة أقطاار ، و االجتمااعي المتفشاي فاي أقطاار العاالم، أما اختالل التاوازن االقتصاادي

و إنماا ، و العقلياة باين األفاراد، العالم اإلسالمي ليس سببه التفاوت في القادرات الجسامية

، و االجتماعيااة، لسياسااات االقتصاااديةالظلاام الااذي يرتكبااه اإلنسااان بحااق أخيااه ماان خااالل ا

 .      والسياسية
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و سياسااتها البااد ماان ، اإلسااالم كتلااة واحاادة فحتااى تكتماال العدالااة فااي الناحيااة االقتصااادية

و االجتمااعي بحيااث يكااون مطابقاا لمااا جاااء فاي كتاااب هللا عااز ، اساتكمال الشااكل السياسااي

- صلى هللا عليه وسلم –سنة رسوله ، وجل

و تااأمين التااوازن  ،و المجتمااع ،و حمايااة الفاارد ،وة تتاادخل لنشاار العاادلإذن البااد ماان قاا

 دولاةلاو ، للفرد تأمين الكفاية من الحاجات المادية األساسية و ،االجتماعي و ،االقتصادي

من فقط بل دولة رعاية لكافة مواطنيها غايتها إقاماة العادل الاذي أسالم ليست دولة اإل في

    :له تعالىمن اجله أرسل هللا الرسل لقو

  

   

   

  

    

   

    

    

    
(1)

واقتااران الحديااد بالقسااط فااي اآليااة يشااعر بضاارورة تأييااد  

و , الكفاية للناس جميعا و ،و الدولة وظيفتها األساسية تأمين العدل، العدل بالقوة و ،الحق

و ، المختلفااةق أجهاازة اإلعااالم قااوة العقياادة فااي نفااوس الناااس عاان طرياا و ،بعااث اإليمااان

بعاث  و، المتعاددة فاي هاذا العصار ضعفخاصة المتطورة منها لصيانة األمة من عوامل أل

يثااار المصاالحة العامااة او  ،و الصاابر ،و اإلخااالص ،و األمانااة ،األخااالق الفاضاالة كالصاادق

 .على المصلحة الشخصية

 توصيات عامة 

ألن المجتمع الذي ينتشر فيه ، حياة بين الناسالعمل على تطبيق العدالة في كافة مناحي ال .1

و تتفشي األمراض االجتماعية ، من طبيعته، و الكذب ،الظلم ال يتقدم أبدا بل يكون النفاق

  .بين أفراده

أم  ،العمل على محاربة الجرائم بأنواعها سواء أكانت خلقية بتطبيق الحدود .2

 و نحوهما ،و الربا ،كارو المجتمع مثل االحت، اقتصادية بمنع ما يضر بالفرد
                                                           

(1) 
 25، سورة الحديد آية .
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حتى يتسنى للفرد أن يمشي آمنا مطمئنا مما يكون له أكبر األثر  من المحرمات

 .و زيادة اإلنتاج ،و النمو االقتصادي ،على الحركة االقتصادية

العمل على استمرار التوازن االقتصادي في المجتمع ألن الشريعة تكافح كل ما   .3

قتصادي الذي تنعكس سيئاته على كل من شأنه أن يتسبب في االضطراب اال

 .فرد

المحافظة  -و بمعنى أدق، و ضمانها لكل فرد، الحاجات األساسية المادية تأمين .1

 . و المعتقد، و الجنس، على إنسانية اإلنسان بغض النظر عن اللون

 ,و زيتادة القتوة ,و المحكوم مما له األ ر على التعتاون ,خلق الثقة المتبادلة بين الحاكم

أي  و حمتتل اإلستتالم إلتتى أرجتتاء المعمتتورة ,و استتتمرار األمتتن فتتي التتداخل ,التماستت  و

مثالي الت ي تستعى كتل المجتمع الو بالتالي إقامة , خراج الناس من الظلمات إلى النورا

و قد عجزت عن  ل  ألن ال ي تكفتل بالتدواء هتو   لقولته , األنظمة الوضعية لتحقيقه

    :تعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتالى

     

    

    (1) 
و ، و االقتصادية، تحرير قرار األمة من التبعية في كافة مناحي الحياة السياسية .1

 . و العلمية، االجتماعية

ي الحياة فما عليها إال أن تتحمل مسؤولياتها أمام إذا أرادت األمة أن تتقدم في كل مجال ف

إذا تضافرت جهود المسلمين فكم جربت ، و كلنا أمل إلى عودة اإلسالم إلى الساحة، هللا

األمة اإلسالمية من الشعارات؟ و كم رفعت من الفتات؟ فباءت كلها بالفشل فلم يبق إال دين 

لمسلين العمل على تطبيق أحكامه طاعة هلل و األرض لذا على ا، هللا الخالد خالق السماوات

، متعاون، و بناء مجتمع إسالمي متكافل -صلى هللا عليه وسلم –و لرسوله ، عز وجل

 .و المجتمع، و تأمين الحاجات األساسية للفرد، كالبنيان المرصوص، متضامن

ك ينتشر و عدم االعتماد عليها بذل، و ترك المعسكرات األجنبية، بعد االعتماد على هللا

 .و التقدم العلمي في كل مجال ، و الطمأنينة، و العدل، األمن

                                                           

(1) 
.
 92، سورة النساء آية 
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و العمل على تطبيق أحكامه حتى يسلم المجتمع من ، لذا علينا التمسك بتعاليم اإلسالم

 . و مستقبل حياة أفراده، و استمراره، و استقراره، و أمنه، األمراض التي تهدم سالمته

على  و ،السالم على رسولنا األمين و ،الصالة و ،عالمينوآخر دعوانا أن الحمد هلل رب ال

 .............آله وصحبه أجمعين
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 .م7715، 1ال تب، بيروت، ط
 .م7717الصابوني، م مد صدي، صفوة التفسير، دار القرآن ال ريم، بيروت، الطب ة الثانية،   .14
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الطبووري، أبووو صدووي الف وول بوون ال سوون، مجمووع البيووان  ووي تفسووير القوورآن، دار الف وور لدطباصووة   .15
مي، م مد جموال الودين، وقوف صدوى طب وه ، القاس(م7774 -هو7474)والنشر، بيروت، لبنان 

 .وتص ي ه وقسمه و رجه
 .الطبطباني، تفسير الميزان، دت، دط  .16
ال ابد، أ مد، ور اقه الم جم ال ربي األساسي، المنظمة ال ربية لدتربية والثقا ة وال دووم، جام وة   .11

 .الدول ال ربية، دم، دط، دت
اجوووات األساسوووية لونسوووان وارتباطوووه باألو ووواب المفهووووم اإلسوووالمي لد "ال بوووادي، صبووود السوووالم،   .11

، ب ووث مقوودم  ووي النوودوة الف ريووة التووي صقوودتها موسسووة آل البيووت، بت وواون مووع  ديووة :الم اصوورة
 .م7714اإلدارة ال ديا الهور با ستان،  ي صمان 

 .م7715ال بادي، صبد السالم داود، المد ية  ي الشري ة اإلسالمية، م تبة األقصى، صمان،   .17
بادي، صبد السالم، مفهوم التنمية  ي اإلسالم، وأهدا ها وأطرها، ب ث مقدم  ي نودوة التنميوة ال   .11

مون منظوور إسوالمي، موسسوة آل البيوت والم هود اإلسوالمي لدب ووث والتودريب لدبنو  اإلسووالمي 
 .م7774، صمان، "االيسيس و"لدتنمية، والمنظمة اإلسالمية لدتربية وال دوم والثقا ة، 

17.   
 .م مد صبد اهلل، النظم اإلسالمية، دم، دط، دت ال ربي،

ال ربي، م مد صبد اهلل، م ا رة  ي االقتصاد اإلسوالمي وسياسوة ال  وم  وي اإلسوالم، مطب وة   .12
 .الشر  ال ربي، القاهرة، دط، دت

ال سوال، أ مود م مود و ت ووي أ مود صبود ال ووريم، النظوام االقتصوادي  ووي اإلسوالم، م تبوة وهبووة،   .11
 .م7717 ،1القاهرة، ط

 .ال سقالني، ابن  جر،  ت  الباري، الم تبة السدفية  .14
، 7ال قوواد، صبوواا، موسوووصة صبوواا م مووود ال قوواد اإلسووالمية، دار ال توواب ال ربووي، بيووروت، ط  .15

 .م7717
ال و ي، ر  ت، االقتصاد اإلسالمي والف ر الم اصر، نظرية التوزيع، رسالة ماجستير مجازة   .16

 .م7714األزهر، مجمع الب وث اإلسالمية، األزهر، دط، من  دية التجارة، جام ة 
 .ال و ي، ر  ت،  ي االقتصاد اإلسالمي، المرت زات، التوزيع، االستثمار، النظام المالي  .11
 .م7771، 1الغزالي م مد، اإلسالم واألو اب االقتصادية، دار الريان لدتراث، القاهرة، ط  .11
ج اإلموام ال راقوي ويذيدوه  تواب اإلموالء  وي إلشو اليات الغزالي، أبو  امد م مد، وبهامشه ت ري  .17

 .م7774، 1اإل ياء لومام الغزالي، دار ال ير، بيروت، ودمش ، ط
، 7الغوووووزوي،  هموووووي سوووووديم وآ ووووورون، المووووود ل إلوووووى صدوووووم االجتمووووواب، دار الشووووورو ، صموووووان ط  .71
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 .م77772
، 1لد تواب، القواهرة، طالفنجري، م مد شوقي، اإلسالم وال مان االجتمواصي، الهي وة المصورية   .77

 .م7771
 .م7717، 2الفنجري، م مد شوقي، اإلسالم والمش دة االقتصادية، م تبة السالم ال المية، ط  .72
 .الفنجري، م مد شوقي، المد ل إلى االقتصادي اإلسالمي، دم، دط، دت  .71
ب، الفنجوووري، م مووود شووووقي، الموووذهب االقتصوووادي  وووي اإلسوووالم، الهي وووة المصووورية ال اموووة لد توووا  .74

 .م7716، 1القاهرة، ط
الفنجري، م مد شوقي، توزيع الثروة  ي االقتصواد اإلسوالمي، ب وث مقودم  وي نودرة التنميوة مون منظوور   .75

إسووالمي، موسسووة آل البيووت، والم هوود اإلسووالمي لدب ووث والتوودريب، لدبنوو  اإلسووالمي لدتنميووة والمنظمووة 
 .م7774اإلسالمية لدتربية وال دوم والثقا ة االسيسي و، صمان، 

الفنجووري، م موود شوووقي، ذاتيووة السياسووة االقتصووادية اإلسووالمية، م تبووة األنجدووو المصوورية، دت،   .76
 .دط

القرشووي، غالووب صبوود ال ووا ي، أوليووات الفووارو  السياسووية، الم تووب اإلسووالمي، بيووروت، وم تبووة   .71
 .م7711، 7ال ر يين الرياض، ط

، دار الت وووارف لدمطبوصوووات، لبنوووان، القرشووي، م مووود بووواقر، ال مووول و قوووو  ال امووول  وووي اإلسوووالم  .71
 .، دت1ط

قطووور،  -القر ووواوي، يوسوووف، ال ووول اإلسوووالمي  ري وووة و وووروري، موسسوووة الرسوووالة، الدو وووة  .77
 .م، دط74/6/7714 -هو24/5/7174

 .هو، دط7171القر اوي، يوسف، ال دول المسنودة و يف جنت صدى أمتنا، موسسة الرسالة،   .711
لز وواة  ووي صووالج المشوو الت االقتصووادية، ب ووث مقوودم  ووي القر وواوي، يوسووف القر وواوي، دور ا  .717

م، والمر ووووز 7716الموووووتمر ال ووووالمي األول لالقتصوووواد اإلسووووالمي المن قوووود  ووووي م ووووة الم رمووووة 
 .م7711، 7ال المي ألب اث االقتصاد اإلسالمي، جام ة المد  صبد ال زيز، م ة الم رمة، ط

، 7اإلسووالمي، م تبووة وهبووة، القوواهرة، طالقر وواوي، يوسووف، دور القوويم واأل ووال   ووي االقتصوواد   .712
 .م7775

 .القر اوي، يوسف، غير المسدمين  ي المجتمع اإلسالمي، دم، دط، دت  .711
 .هو2717، 1القر اوي، يوسف،  قه الز اة، موسسة الرسالة، بيروت، ط  .714
 .م7775، 2القر اوي، يوسف،  وا د البنو ، بيروت، ط  .715
 .م7775، 6الجها اإلسالم، م تبة وهبة، القاهرة، طالقر اوي، يوسف، مش دة الفقر و يف ص  .716
القزويني، ال ا ظ أبو صبد اهلل م مد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، ت قي  م مد  واد صبد   .711
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 .الباقي
القزويني، ال ا ظ أبو صبد اهلل م مد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، ت قي  م مد  واد صبد   .711

 .الباقي
 ديل، مفهوم ومنهج االقتصاد اإلسالمي، ب ث مقدم  ي الموتمر ال المي األول القطان، مناب   .717

م، المر ز ال المي ألب واث االقتصواد 7716 ي االقتصاد اإلسالمي المن قد  ي م ة الم رمة، 
 .م7711، 7اإلسالمي، وجام ة المد  صبد ال زيز، م ة الم رمة، ط

ة  ووي المووذهب االقتصووادي اإلسووالمي، رسووالة ال بسووي، أ موود صووواد م موود، ال اجووات االقتصووادي  .771
 .م7711، 7م، مطب ة ال اني، بغداد، ط7716ماجستير، مجازة من جام ة بغداد، 

ال   ووي، ي يووى أ موود، م ووالم النظووام االجتموواصي  ووي اإلسووالم، دار النه ووة ال ربيووة، بيووروت،   .777
 .م7717دط، 

قوودم  ووي موووتمر اإلسووالم والتنميووة، ال فووراوي، صوووف م مووود، الز وواة ودورهووا  ووي التنميووة، ب ووث م  .772
 .م7772م، دط، 7715الذي صقدته جم ية الدراسات والب وث اإلسالمية، صمان، 

ال فراوي، صوف م مود، سياسة اإلنفا  ال ام  ي اإلسالم، موسسة شباب الجام ة، اإلس ندية،   .771
 .م7717دط، 

 .هو7111، دم، دط، المال ي، صبد الر من، السياسة االقتصادية المثدى  ي اإلسالم  .774
المووواوردي، األ  وووام السووودطانية  وووي الواليوووات الدينيوووة، وبهامشوووه اقتبووواا األنوووام ت وووريج أ اديوووث   .775

 .م7717األ  ام،  الد رشيد الجميدي، الم تبة ال المية، بغداد، دط، 
 .هو7172، 7المبار ، م مد، نظام اإلسالم االقتصادي، دار الف ر، ط  .776
 -هوووو7117)سوووير المراصوووي، مطب وووة مصوووطفى ال دبوووي، مصووور، المراصوووي أ مووود مصوووطفى، تف  .771

 (.م7767
 .م7711، 7المرصفي، س د، المسوولية االجتماصية  ي اإلسالم، م تبة الم دل، ال ويت، ط  .771
المسووووير، م موووود ز ووووي، اقتصوووواديات النقووووود، أسووووتاذ االقتصوووواد وصميوووود  ديووووة االقتصوووواد، جام ووووة   .777

 .م7712ال رطوم، الناشر دار النه ة ال ربية، 
المصري، ر ي  يونا، أصول االقتصاد اإلسالمي، دار القدم، دمشو ، ودار الشوامية، بيوروت،   .721

 .م7772، 2ط
المصري ر ي ، توزيع الميراث بين الوذ ور واإلنواث، ب وث صون ال وابط وال  موة، مجدوة المدو    .727

جووودة، صبووود ال زيوووز، االقتصووواد اإلسوووالمي، مر وووز النشووور ال دموووي، جام وووة المدووو  صبووود ال زيوووز، ن
 .م7771، 5المجدد 

المصري، ر يو  يوونا، مصورف التنميوة اإلسوالمي أو م اولوة جديودة  وي الربوا والفا ودة والبنو ،   .722



 714 

 .م7711، 1موسسة الرسالة، بيروت، ط
 .م7775، 7المصري، ر ي  يونا، مبادت صدم الميراث، دار المنارة، جدة، ط  .721
 .وهبة، القاهرة، دط، دت المصري، صبد السميع، التجارة  ي اإلسالم، م تبة  .724
 .م7716، 7المصري، صبد السميع، صدالة توزيع الثروة  ي اإلسالم، م تبة وهبة، القاهرة، ط  .725
 .م7771، 4المصري، صبد السميع، مقومات  ي االقتصاد اإلسالمي، م تبة وهبة، القاهرة، ط  .726
 .المصري، صبد السميع، نظرية اإلسالم االقتصادية، دم، دط، دت  .721
، 7مصووود ، صبووود اهلل بووون صبووود ال زيوووز، قيوووود المد يوووة ال اصوووة موسسوووة الرسوووالة، بيووووروت، طال  .721

 .، المطبوب مع  تاب ال راج البن رجب ال نبدي، دار الم ر ة، بيروت، دط، دت7711
المطي وي، م مود نجيوب، ت مدوة المجمووب شورو المهوذب، م تبوة اإلرشواد، جودة، الممد وة ال ربيووة   .727

 .الس ودية، دط، دت
 .م7761لم جم المفهرا أللفاظ ال دث الشريف، مطب ة بري  ليدن، ا  .711
الم هد ال المي لدف ر اإلسالمي،  رجينيا، الواليات المت دة األمري ية، الم هد ال ربوي لددراسوات   .717

 .م7776، 7المالية والمصر ية، صمان، ط
ريووب موون األرديووة المووودودي، أبووو األصدووى، أسووا االقتصوواد  ووي اإلسووالم، والوونظم الم اصوورة، ت   .712

 .م7712م مد ناظم الندوب، موسسة الرسالة، ال ويت، بيروت، 
 .هو7171المودودي، أبو األصدى، اإلسالم وم  الت االقتصاد، موسسة الرسالة، دط،   .711
، ترجمووة م موود 2المووودودي، أبووو األصدووى، أسووا االقتصوواد بووين اإلسووالم والوونظم الم اصوورة، ط  .714

 .صاصم  داد، دت، دم
 .م7711ي، أبو األصدى، الربا، دار الس ودية، جدة، د ط، المودود  .715
المودودي، أبو األصدى، مسألة مد ية األرض  ي اإلسالم، ت ريب م مد صاصوم ال وداد، م تبوة   .716

 .م7751الشباب المسدم، دط، 
، 4المووووودودي، أبوووووو األصدوووووى، مفووووواهيم إسوووووالمية  وووووول الووووودين والدولوووووة، دار القدوووووم، ال ويوووووت، ط  .711

 .م7711
وهي،  مووزة جم ووة، صواموول اإلنتوواج  ووي االقتصوواد اإلسووالمي، دار النشوور والتوزيووع، القوواهرة، الموو  .711

 .م7715، 7ط
 .النبهاني، تقي الدين، االقتصاد اإلسالمي، دم، دط، دت  .717
 .م، دم، دط7751 -هو7112النبهاني، تقي الدين، نظام اإلسالم   .741
، 2موسسووووة الرسووووالة، بيووووروت، طالنبهووووان، م موووود  ووووارو ، أب وووواث  ووووي االقتصوووواد اإلسووووالمي،   .747

 .م7711
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النبهان، م مد  ارو ، االتجاه الجماصي  وي التشوريع االقتصوادي اإلسوالمي، موسسوة الرسوالة،   .742
 .م7712، 5بيروت، ط

 .4النبهاني، تقي الدين، النظام االقتصادي  ي اإلسالم، دار األمة، بيروت، ط  .741
، 2النجووار، أ موود، الموود ل إلووى النظريووة االقتصووادية  ووي الموونهج اإلسووالمي، دار الف وور، دم، ط  .744

 .م7714
 .، دم، دت2الن يم، صبد ال زيز، نظام ال را ب  ي اإلسالم، ط  .745
النهتاوي، المولوي م مد، موسوصة اصطال ات ال دوم اإلسالمية، شر ة  ياط لد توب والنشور،   .746

 .بيروت، دط، دت
م، المطب وة المصورية 7777 -هوو7141، ص ي  مسدم بشرو النووي، الطب وة األولوى،  النووي  .741

 .باألزهر، إدارة م مد م مد صبد الدطيف
النيسوووابوري، اإلموووام أبوووي ال سوووين مسووودم بووون ال جووواج بووون مسووودم ال شووويري النيسوووابوري، الجوووامع   .741

 .الص ي ، منشورات الم تب التجاري لدطباصة والنشر والتوزيع، بيروت
الهوووي،   ووول، التووودابير الواقيوووة مووون الربوووا  وووي اإلسوووالم، رسوووالة د تووووراه مجوووازة مووون  ديوووة الووودصوة   .747

واإلصالم، جام ة اإلمام م مد بن سو ود اإلسوالمية بالريواض، إدارة ترجموان اإلسوالم با سوتان، 
آياتووه وأ ادثووه وصدوو  صديووه، م موود  ووواد صبوود البوواقي، تفسووير القاسوومي، المسوومى . م7716، 7ط

 .هو7116لتأويل، دار إ ياء ال تب ال ربية صيسى ال دبي، وشر اه، م اسن ا
، 7يدووي، م مووود بوون أ موود، الرأسوومالية وموقووف اإلسووالم منهووا، دار ال اصوومة، الريوواض، طر ال  .751

 .هو7475
 .م7767، 1أمين، أ مد،  جر اإلسالم، ط  .757
، ب وث مقودم "اصيالز واة وتمويول الت ا ول االجتمو"أنصاري، ظفر اس  ، وم مود أ مد غازي،   .752

 .م7774 ي ندوة الز اة والت ا ل االجتماصي صقدتها موسسة آل البيت، صمان 
أنوويا، إبووراهيم ور اقووه، صبوود ال دوويم منتصوور صطيووة الصوووال ي، م موود  دووف اهلل أ موود، الم جووم   .751

 .، دت، إدارة م مد م مد صبد الدطيف2الوسيط، دن، دم، ط
 .2، مطب ة المدينة، الرياض، دت، طبابدي، م مد م مود، المال  ي اإلسالم  .754
بووودوي، أ مووود ز وووي، م جوووم مصوووطد ات الرصايوووة والتنميوووة االجتماصيوووة، دار ال تووواب المصوووري،   .755

 .م7711، 7القاهرة، دار ال تاب الدبناني، بيروت، ط
 .م7711بدوي، أ مد ز ي، م جم مصطد ات ال دوم االجتماصية، م تبة لبنان، بيروت،   .756
الفتووووو م مووود، ال ريوووة االقتصوووادية  وووي اإلسوووالم وأقرهوووا  وووي التنميوووة، دار بسووويوني، سووو يد أبوووو   .751

 .م7711، 7الو اء، المنصورة، ط
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يمووان م موود م ووب ز ووي، مبووادت االقتصوواد ال دووي، موسسووة الشووباب الجام ووة،   .751 ب ووري،  اموول وا 
 .م7775اإلس ندرية، دط، 

ة الشووووباب، المنيوووورة، دط، بدتووواجي، م موووود، المد يووووة الفرديوووة ونظووووام االقتصوووواد اإلسوووالمي، م تبوووو  .757
 .م7711

 .بدتاجي، م مد، منهج صمر بن ال طاب  ي التشريع، دم، دط، دت  .761
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 رقم الصفحة الحديث

         14 .أطعموا الجائع و عودوا المريض و فكوا العإني 

         451 أعلمهم إن هللا افترض عليهم صدقة في أموالهم

أقطععع الرلععوى صععلي هللا عليععع ولععلم معععدن الملعع  العع   
 بمأرب 

41         

         14 أإلمام راع و ملؤوى عن رعيتع

         44 .حتكر ملعون ألجالب مرزوق و الم

       55 14 .ألمؤمن للمؤمن كالبنيإن المرصوص 

         84 .ألناس  لوالية كألنإن المشط

     415 54 14 ألناس شركاء في ثالث الماء والكأل و النار 

         454 أليد العليا  خير من اليد اللفلي 

     445 44 14 أيما أهى عرصة أصبحوا و فيهم امروء جائعا

أيما رجى مات جوعا بين قوم أغنياء فقد برئت معنهم  معة 
 .هللا و رلولع 

11 55       

         455 الصدقة اإتجروا في أمواى اليتامي كي ال تأكله

إحتجم  رلوى الع صلي هللا عليع وللم وأعطي من حجمع 
 صاع

84         

         81 إ ا أتاه فيء قلمع في يومع أعطي اآلهى حظين

         14 إ ا كإن أحدكم فقيرا

         405 إ ا مات ابن آدم إنقطع   عملع

        65 .إ ا أرملوا في الغزو آو قى طعام عيالهم  األشعريينإن 

         50 .إن هللا يثيب في اللهم الواحد 

         6 إن قامت القيامة وفي يد أحدكم فليلة 

         51 .ا و إن لجلدك عليك حقا إن لنفلك عليك حق

         14 تأتي اإلبى علي صاحبها

         VII تركتكم  علي المحجة البيضاء 

         40 تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم 

         51 ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة

جاء رجى إلي رلوى هللا صلي هللا عليع وللم فقاى لع إنعي 
 رأة من اإلنصارتزوجت ام

81         

جاء رجى إلي رلعوى هللا صعلي هللا عليعع ولعلم لينظعر فعي 
 أمره

14        

         44 خ وا عني قد جعى هللا لهن لبيال البكر بالبكر وجلد مئة

     14 15 18 خ   ما يكفيك وولدك بالمعروف 

         11 خرجت مع رلوى هللا نحو احد فقاى يا ابي  ر

         80 اد هللا تداووا فإن هللا لم يضع داء اال وضع لع شفاءعب

         55 فأيما مؤمن مات وترك ماال فلورثتع

         44 في كى كبد رطبة اجر 

        44 كى المللم علي المللم حرام 

   56 55 15 46 كلكم راع و كلكم ملؤوى عن رعيتع 

         415 ال أعطيكم و ال أمنعكم إنما أنا  قالم
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 رقم الصفحة الحديث

         18 ال إيمان لمن بات شبعان و جاره جوعان  و هو يعلم 

       454 84 ال تحى الصدقة لغني و ال ل   مرة لو  

ال تععزاى الملععألة بأحععدكم حتععي يععأتي يععوم القيامععة لععيس فععي 
 وجهع مزعة لحم

84         

         80 ال ضرر وال ضرار 

         84 ال فضى لعربي علي عجمي إال بالتقوى

         45 ال يؤمن أحدكم حتي يحب ألخيع ما يحب لنفلع

        44 ال يبيع حاضر لباد 

         44 ال يحتكر إال خاطيء

       55 14 ألن يحتطب أحدكم حزمة علي ظهره

         40 و موكلع و شاهديع و كاتبع  لعن رلوى هللا آكى الربا

         64 لو كإن ألبن آدم واديإن من ماى 

         45 ليس البن آدم حق في لوى  ه ه الخصاى بيت يلكنع 

         84 ما اكى احد قط خيرا من أن يأكى من عمى يده

       45 14 ما آمن بي من بات شبعان و جاره جائع إلي جنبع

         48 مللم يقرض مللما قرضا ما من 

       14 14 من أحق الناس بحلن الصحبة يا رلوى هللا قاى أمك

         41 من أحيا أرضا ميتة فهي لع

         45 من أصب  منكم آمنا في لربع معافي في جلده

         415 من لأى وعنده ما يغنيع 

         44 من غير دينع فاقتلوه

       400 64 ت لع ارض فليزرعها آو ليمنحها أخاهمن كان

     445 65 54 من كان عنده فضى ظهر فليعد علي من ال ظهر لع

         18 من كان يؤمن باهلل و اليوم اآلخر فليكرم ضيفع

         40 نعم الماى الصال  للرجى الصال  

         44 نهي رلوى هللا صلي هللا عليع و للم عن تلقي الركبان 

         415 يا قبيصة إن الملألة ال تحى

         64 يهرم ابن آدم و تشيب معع إثنتإن 

 


