 إبراهيم البطاينة.................................. دراسة اقتصادية ألوجه الضمان االجتماعي واالقتصادي في اإلسالم

دراسة اقتصادية ألوجه الضمان االجتماعي واالقتصادي في اإلسالم
* إبراهيم محمد البطاينة
م2006/2/12 :تاريخ قبول البحث

م2005/4/26 :تاريخ وصول البحث

ملخص
، ليؤسس مجتمعان أساسو التعاكف، كالعدؿ، كالظمـ إلى نكر الحؽ، كالطغياف،جاء اإلسبلـ ليخرج الناس مف ظممات الكفر

 كتحقيؽ، كاألحاديث النبكية الشريفة التي تحث عمى التعاكف، كقد كردت الكثير مف اآليات.  كالتناصر بيف أفراده،كالتكافؿ

 كاالنسجاـ كالتعاكف، كتعميؽ أسس الركابط، ؾذلؾ أخذت الدكلة باعتبارىا ممثمة لممجتمع عمى عاتقيا تنظيـ. كالتآزر،االنسجاـ
 فكما نعمـ فإف اإلنساف المسمـ في سمككو سكاء االقتصادم أك االجتماعي يأخذ بعيف. كاالجتماعي،كتحقيؽ الرفاه االقتصادم

 كبالتالي الفكز،االعتبار الجكانب الركحية إلى الجانب المادم فاإل نساف المسمـ ىدفو إرضاء اهلل سبحانو كتعالى في سمككو

 كال بد مف اإلشارة إلى أف مستكل المعيشة غالبا ما يتحدد بمقدار السمع كالخدمات التي يستطيع الفرد أك األسرة أك األمة،بالجنة
 لذا جاء اإلسبلـ كمعو حؿ ليذه. فاإلنساف لو رغبات يسعل دائما إلشباعيا.كميا الحصكؿ عميو كفؽ أحكاـ الشريعة اإلسبلمية

 كاالقتصادم في اإلسبلـ كالذم استند إلى ثبلثة،المعضبلت كعبر العديد مف القنكات فكاف ال بد مف دراسة الضماف االجتماعي

 كأصحاب رسكؿ، كالسنة اؿنبكية، كالكقؼ مستشيدا بما كرد بالقرآف الكريـ، كالصدقات،مرتكزات أساسية ىي التأميف االجتماعي
 كمكقؼ الدكلة منيا في ذلؾ الكقت فبل يخمك مجتمع مف، كما كقع آنذاؾ مف مشكبلت اقتصادية،اهلل رضكاف اهلل عمييـ

 كاجتماعية تحدث بيف الفينة كاألخرل فكانت ىذه الدراسة كالتي، كككارث اقتصادية،المجتمعات كعمى مر العصكر مف حكادث

.أسأؿ اهلل فييا األجر كالثكاب ىك نعـ المكلى كنعـ النصير

Abstract
This study is aiming to shed light on the ways of embodying forms of social and economical security
in Islam taking in consideration that the Islamic society is based on the principles of Islamic Sharia. Islam
came to save people from unenlightenment to the light of justice, equality, and tolerance to establish a
united, symbiosis, and strong society.
Muslim members in their economical behavior as well as their social one observe the spiritual aspects
along with the materialistic ones because his final aim is gaining the contentment of God in order to win
Paradise, which is promised by God for all believers. It is worth to mention here that the level of life is
determined by the amount of products and services bought by families and individuals or even by nations
according to the Islamic Sharia not other wise; humans have desires and they want to satiate them.
It was important to study three fundamental bases related to the security and social welfare which was
obvious in many ways and patterns showing the united and strong society. Those bases stated the super
and high spiritual standards of Islam.
We study the voluntary side of Muslims which aimed to gain the contentment of God in order to win
Paradise and to follow the rules of Quran and Sunna. Also there is an important related (WAQF) which
contributes in accomplishing many social and economical benefits from its side. Waqf was a charitable
foundation offering education, orphans services, and shelters for old people.
This Islamic behavior was due to the regulations of Quran and Sunna considering that Islam based its
relations upon the standard of justice at first, as well as sharing between people in order to accomplish
social and economical security.
Here, we can note the importance of this study, which took in consideration what had been applied at
early stages of the Islamic state.
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* أستاذ مساعد ،فسـ اقتصاديات الماؿ كاألعماؿ ،كمية إدارة الماؿ كاألعماؿ ،جامعة آؿ البيت.

المقدمة:

أقاـ اإلسبلـ العبلقات االقتصادية كالمالية في

فييا إرضاء اهلل سبحانو كتعالى كالفكز بالجنة مف صدقات

تطكعية.

تشريعو عمى العدؿ أكالن ،فأعطى كؿ إنساف حقو بحسب
ما بذؿ مف جيد في مجاؿ العمؿ في مختمؼ األنشطة

ككذلؾ األمر كاف الكقؼ في التاريخ اإلسبلمي،
مؤسسة اجتماعية خيرية ذات منافع عظيمة كمتعددة في

االقتصادية ككفؽ إط ار الشريعة اإلسبلمية  .كاذا كاف

شتى الخدمات التي تقدميا مثؿ التعميـ ،كالصحة كدكر

عيشة الكفاية عمى األقؿ ،بسبب عجز فريؽ منيـ عف

في سبؿ الخير الكثيرة كتحقيؽ الرعاية االجتماعية مف

أساس العدؿ ال يكفي كحده ليعيش جميع أفراد المجتمع

األيتاـ كالعجزة  .كنشر تعاليـ اإلسبلـ كمبادئو كلممساىمة

تحصيؿ ىذا الحد عج انز كميان أك جزئيان ،أك بسبب مصائب

خبلؿ ىذه الصدقات كنظ انر ألىمية ىذه المكاضيع فإنو

التكافؿ كبالتالي تحقيؽ التأميف كالرعاية االجتماعية في

األكلى لئلسبلـ ،إلعطاء صكرة حقيقية عف أىمية مثؿ

كككارث طارئة فإف اإلسبلـ أردؼ العدؿ بأساس آخر ىك

بناء المجتمع المسمـ كذلؾ مف خبلؿ إعادة التكزيع لمثركة

كالدخؿ كالتي قد تككف نتيجة سياسات مالية كاجتماعية

تتخذىا الدكلة ،أك نتيجة تصرفات طكعية لؤلفراد(كما في
الصدقات كالكقؼ كغيرىا ) كالتي ستككف مجاؿ لمدراسة
فيما سيأتي.
كىنا ال بد مف اإلشارة إلى أنو ال يشترط في إعادة

التكزيع لمدخؿ أف تككف مبنية عمى معيار الحاجة فقط،

بؿ قد تككف مبنية عمى معيار الصمة كالكد كاليدية مثبلن.
سنرل كذلؾ األمر أف اإلسبلـ لـ يقتصر عمى قضية

التكزيع بيف أبناء الجيؿ الكاحد فحسب ،بؿ ترؾ الباب

مفتكحان ليمتد إلى التكزيع بيف األجياؿ القادمة ،باعتبار أف
اإلسبلـ لـ يقصر اىتمامو عمى كازع الديف كقكة العقيدة،

سيتـ التطرؽ إلى أىـ ما تـ تطبيقو عبر الحقبة الزمنية

ىذه التط بيقات كمدل مساىمتيا في تأميف حاجات أبناء
المجتمع كرعاية المحتاجيف منيـ ليسكد المجتمع التكافؿ
كالطمأنينة.
كسيتـ تناكؿ المكضكعات التالية:
ووًال:

ااياًال:
ال اًال:

التأميف كالرعاية االجتماعية.
الصدقات.
الكقؼ.

والًال :التأمين والرعاية االجتماعية
يقصد بالتأمين اوجتماعي :تأميف يراد بو االحتياط

مف نتائج بعض المخاطر التي تستيدؼ فئة معينة مف
(ُ
الخاصة).
األشخاص بسبب حالتيـ المادية أك ظركفيـ

كتجسدت صكر الضماف االجتماعي كاالقتصادم

بؿ بني عمى أساس مكضكعي ،بكضعو القكاعد التشريعية

في الدكلة اإلسبلمية بأشكاؿ بارزة كاتخذت

كالتقكل ،باعتبار أف تنفيذ أحكاـ ىذا التنظيـ التطكعي مف

الركح اإلنسانية السامية التي تسعى إلى تحقيؽ العدالة

اإللزامية إلى جانب التنظيـ التطكعي يؤيده كازع اإليماف

نكع العبادات الخالصة ،التي يقصد بيا اكتساب رضا اهلل
سبحانو كتعالى ،كقد كانت الدكلة اإلسبلمية تتكلى رعاية
جميع المحتاجيف إلى اإلعالة مف رعاياىا عمى اختبلؼ
أديانيـ ما دامت ىذه الكفالة أك الرعاية ضركرية ليـ

ليتمكنكا مف الحصكؿ عمى أسباب العيش الكريـ ،إلى
جانب ما يؽكـ بو أبناء المجتمع مف كاجبات يككف الدافع
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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أنماطا

خاصة كمتعددة فانفردت مف بيف عالـ ذلؾ العصر بتمؾ
كالمساكاة بيف جميع فئات المجتمع الكاحد.
كىذا ما ميز أمة اإلسبلـ كجعميا نك ار كىاجا ينير

ظممة العالـ بشكؿ عاـ فمجتمع اإلسبلـ قاـ عمى أساس
ا لقكؿ
التعاكف كالتكافؿ كالتناصر بيف أفراده تجسيد
ًَّ
آمينكٍا الى تي ًحمُّكٍا ىش ىعآئًىر
البارم عز كجؿ   :ىيا أىيُّيىا الذ ى
يف ى
المٌ ًو كالى َّ
يف
م ىكالى ا ٍلقىآلئً ىد ىكال ِّ
آم ى
الش ٍي ىر ا ٍل ىح ىر ىاـ ىكالى ا ٍليى ٍد ى
ى
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ض ىك نانا ىكًا ىذا ىحمىٍمتي ٍـ
ضبلن ِّمف َّرِّب ًي ٍـ ىكًر ٍ
كف فى ٍ
ا ٍلىب ٍي ى
ت ا ٍل ىح ىر ىاـ ىي ٍبتى يغ ى
ص ُّدك يك ٍـ ىع ًف
اص ى
طي
ادكٍا ىكالى ىي ٍج ًرىمَّن يك ٍـ ىشىن ي
فى ٍ
آف قى ٍكوـ أىف ى
ا ٍل ىم ٍس ًج ًد ا ٍل ىح ىرًاـ أىف تى ٍعتى يدكٍا ىكتى ىع ىاكينكٍا ىعمىى ا ٍلبػ ِّر ىكالتَّ ٍق ىكل ىكالى
تى ىعاكينكٍا ىعمىى ً
اإلثًٍـ ىكا ٍل يع ٍد ىك ً
اف ىكاتَّقيكٍا
ى
ً
يد ا ٍل ًعقى ً
ً
َّ
اب :ِ[الـ ائدة ].
د
ش
و
م
ال
ف
إ
ٌى ى ي
المٌوى
كالدكلة باعتبارىا ممثمة لممجتمع أخذت عمى

عاتقيا تنظيـ كتعميؽ أسس الركابط كاالنسجاـ كالتعاكف

ككف مؤث انر كفعاالن.
اإلنساني بما يخدـ البشرية كم

كككف الرسكؿ  قائد ىذه األمة كمعمميا كقدكتيا
لو الكثير مف األحاديث التي تحث عمى التعاكف كتحقيؽ

كاتخذت صكر الضماف االجتماعي كاالقتصادم

بعدان أعمؽ كأث انر أكبر ،في عيد الخميفة عمر بف
الخطاب  ألف نتائج إرساء األساس القكم المتيف
المتمثؿ بالقرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة بدأت

تعطي ثمارىا اليانعة مع بداية انطبلؽ نكر اإلسبلـ إلى

شتى بقاع العاؿ ـ ،كمع اتساع رقعة الدكلة اإلسبلمية
تدفقت مكارد كخيرات تمؾ الببلد عمى العاصمة

الخميفة عمر بف الخطاب  ىك أكؿ مف حمؿ الطعاـ
في السفف مف مصر فأضحت المراكب ترسك في ميناء
(*) (َُ)

المدينة (الجار )

ألخيو أك قاؿ لجاره

"الساعي عمى األرممة كالمسكيف  ،كالمجاىد في سبيؿ
اهلل ،ككالذم يقكـ الميؿ كيصكـ النيار"(ّ).

كحديثو " :أيما رجؿ مات ضياعا بيف قكـ أغنياء

فقد برئت منيـ ذمة اهلل كذ

الغذائية ،لمكاجية عكادم الزمف مف قحط كمجاعة مف

ل إذ أعد
جية ،فضبل عف حاالت االحتكار مف جية أخر.

دك انر لتخزيف المكاد الغذائية التي كاف ليا دكر ميـ في إيكاء
ُُ).
المنقطعيف كالضعفاء ،كتكفير الماء كالغذاء (ليـ

مة رسكلو "(ْ) .كيؤثر عف

النبي  قكلو " :المؤمنكف تتكافأ دماؤىـ كيسعى بذمتيـ
أدناىـ ،كىـ يد عمى مف سكاىـ"(ٓ).

كحرر رسكؿ اهلل  كتابا جاء فيو  " :ىذا كتاب مف
محمد النبي رسكؿ اهلل  بيف المؤمنيف كالمسمميف مف
قريش كأىؿ يثرب كمف تبعيـ فمحؽ بيـ ،فحؿ معيـ

ربعاتىـ يتعاقمكف بينيـ معاقميـ األكلى ،كىـ يفككف عانييـ

(ٔ)
بالمعركؼ كالقسط بيف المؤمنيف"  .عد فؾ األسير كجيان
بدق أحد أفراد المجتمع ،بؿ
عٌ
مف أكجو الضماف االجتماعي ًى

كاتخذ المكضكع بعدان أكسع إذ سمح رسكؿ اهلل  بفداء
أسرل بدر ككف العرب تأنؼ فكرة الرؽ كالعبكدية

كتستيجنيا(ٕ) ،كشمؿ ضماف الرسكؿ  المشركيف أيضا.

ككاف الخميفة عمر بف الخطاب  يقكؿ" :أربع مف
أمر اإلسبلـ ؿست مضيعيف كال تاركيف لشمء أبدا :القكة
في ماؿ اهلل كجمعو حتى إذا جمعناه كضعناه حيث أمر

اهلل ،كقعدنا آؿ عمر ليس في أيدينا كال عندنا منو شيء ،
كالمياجركف الذيف تحت ظبلؿ السيكؼ  ،أال يحبسكا كال
يجمركا .كأف يكفر فئ اهلل عمييـ كعمى عياالتيـ كأككف
أنا لمعياؿ حتى يؽدمكا ،كاألنصار الذيف أعطكا اهلل عز

كجؿ نصيبا  ،كقاتمكا الناس كافة  ،كأف يقبؿ مف محسنيـ

كيتجاكز عف مسيئيـ ،كأف يشاكركا في األمر…"(ُِ).

تضمنت ىذه العبارات الكثير مف معاني الضماف

االجتماعي كاالقتصادم  ،فأمف لمجندم عطاء عيالو
(ُّ)

بقكلو" :إنا نفرض لكؿ مكلكد في اإلسبلـ"

إذ فدل طمحة بف عبيد اهلل كحده عشرة مف أسرل بدر

بمالو(ٖ) .كأرسى الرسكؿ  سنة مباركة أخرل لمضماف

تمثمت في قضاء ديف الغارميف فمف أحاديثو الشريفة 

بيذا الخصكص " :مف ترؾ ماال فمكرثتو ،كمف ترؾ دينا
فإلى اهلل كرسكلو"(ٗ).

المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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.

كاتسمت في ذلؾ نظرتو المستقبمية بتكفير المكاد

االنسجاـ كالتآزر كقكلو  " :ال يؤمف أحد حتى يحب

ما يحب لنفسو "(ِ) .كقكلو :

 .كأف

كأقر عطاء المنفكس

(**)

.

مائة درىـ  ، ،فإذا كبر

بمغ بعطائو مائتي درىـ فإذا بمغ زاده(ُْ).
"…أؼلحؽ عمر

ذرارم أىؿ البصرة في

العطاء…"(ُٓ) .كما مف مكلكد يكلد إال فرض لو رزقو ذك ار
(***)

كاف أك أنثى ،الذم ىك عبارة عف جريبيف
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كؿ شير مع ما مصمحو مف زيت كخؿ(ُٔ) .كلـ يغب عف
ذىنو المقطاء إذ فرض ليـ عطاء مقداره مائة درىـ كرزقا
يتسممو كليو كؿ شير بما يكفيو كيصمحو ،كأكصى بيـ

خي انر(ُٕ) .كأمر أف تككف نفقة مؤنتيـ كرضاعتيـ مف بيت
(
ليـُٖ).
الماؿ ،تمتزـ الدكلة بتكفيرىا

كما دمنا نتحدث عف أكجو الضماف اال

جتماعي

بؿ إف الخميفة عمر  … " :أجرل عمى السائؿ

الذمي رزقو مف بيت الماؿ ،فكيؼ يكمؼ

أداء الجزية،

كىك يرزؽ مف بيت ماؿ المسمميف "(ِّ) .إذ "مر عمر بف
الخطاب  بباب قكـ كعميو سائؿ يسأؿ ،شيخ كبير
ضرير البصر ،فضرب عضده مف خمفو ،كقاؿ  :مف أم

أىؿ الكتاب أنت؟ فقاؿ  :ييكدم .قاؿ :فما ألجأؾ إلى ما

كاالقتصادم الذم كفرتو الدكلة لممجاىديف فبل بد أف

أرل؟ قاؿ :أسأؿ الجزية كالحاجة كالسف .قاؿ :فأخذ عمر

عرج عمى قكؿ الخميفة عمر بف الخطاب  " :كؿ أسير
يف ٌ
كاف في أيدم المشركيف مف المسمميف ففكاكو مف بيت

بيده ك ذىب بو إلى منزلو فرضخ لو بشيء مف المنزؿ .

ماؿ المسمميف(ُٗ) .كىذا يدؿ عمى قكة العبلقة بيف الدكلة
كىؤالء المجاىديف في سبيؿ اهلل  ،فضبل عف ككنو تحمؿ
اإلجابة الكاقعية كالمنطقية لمتساؤالت التي طرحت عف
سر قكة الدكلة كانتصاراتيا المتحققة في زمف قياسي

،

ناىيؾ عف السرعة في انتشار مبادئ الرسالة اإلسبلمية.

ثـ أرسؿ إلى خاز ف بيت الماؿ فقاؿ

متو .ثـ
ا
كضربءق ،فكاهلل ما أنصفناه إف أكمنا مف شب ٌ
ات لً ٍمفيقىراء كا ٍلمس ً
اك ً
يف
نخذلو عند اليرـ  :إًَّن ىما َّ
الص ىدقى ي ى ى ى ى
َّ ً
ًً
الرقى ً
يف
كبيي ٍـ ىكًفي ِّ
يف ىعمىٍييىا ىكا ٍل يم ىؤلفىة يقمي ي
اب ىكا ٍل ىغ ًارًم ى
ىكا ٍل ىعامم ى
ً
ً
السبً ً
كًفي سبً ً
يـ
يؿ المٌ ًو ىك ٍاب ًف َّ
يؿ فى ًر ى
ى
يضةن ِّم ىف المٌو ىكالمٌوي ىعم ه
ى
ً
يـ :َٔ[التكبة] .كالفقراء ىـ المسممكف كىذا مف
ىحك ه
المساكيف مف أىؿ الكتاب ،ككضع عنو الجزية كعف

كعمى المستكل العاـ تتكافر لدينا نصكص كثيرة

(ِْ)

ضربائو…"

تفيد ما كانت تقكـ بو الدكلة مف رعاية كتكافؿ فقد كاف

الخميؼ عمر  يتعيد الناس كيتفقد أحكاليـ في الميؿ
ة
كالنيار ،فتعيد امرأة طاعنة في السف عمياء مقعدة
ففرض ليا ما يقضي عكزىا كيصمح حاليا(َِ).

،

كبينما ىك ذات ليمة يتجكؿ بغية االطمئناف عمى

أحكاؿ الناس كبيرىـ كصغيرىـ  ،نسائيـ كرجاليـ  ،كاذا
بامرأة كبصحبتيا صبياف صغار

يتضكركف جكعا كقد

منعيـ الجكع كالبرد مف النكـ كالسككف  ،كما أف عرؼ
بحاليـ حتى انطمؽ مسرعا لبيت الدقيؽ حامبل عمى

ظيره عدال مف دقيؽ ككبة مف شحـ  ،فجعؿ يطبخ ليـ
كيأمر األـ بإطعاـ صغارىا  ،حتى شبعكا كسكنكا فأخمدكا
ككاف ألىؿ الذ مة نصيب في الضماف االجتماعي

كاالقتصادم فبل جزية عمى فقير عاجز عف دفعيا

كأدائيا كال عمى شيخ كبير في السف ك اؿزمف كال أعمى
كال مريض بمرض ال يرجى شفاؤه كال عمى الذم ال عمؿ

المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
 1427ه 2006/م

.

ككسى الخميفة عمر  امرأة مف األنصار ،كانت قد

قدمت عميو تشكك إليو الحاجة كالعكز كتطمب كسكة ،فدخؿ

الخميفة إلى الخزائف كأخرج لو ا درعان أبيض قد خيط (ِٓ).

كما أمر بإجراء األقكات عمى المجذميف مف النصارل كأف
يعطكا مف ماؿ الصدقات

(ِٔ)

 .كبمغ مف حرص الخميفة

عمر  عمى ضركرة االىتماـ بأمر أىؿ الذمةكالعناية بيـ
أنو أكصى الخميفة مف بعده بيـ خي ار فجاء في كصيتو عند

مكتو "أكصي الخميفة مف بعدم بكذا ككذا .كأكصيو بذمة
اهلل كذمة رسكلو  خي ار :أف يقاتؿ مف كرائيـ كأف ال يكمفكا
(ِٕ)

فكؽ طاقتيـ"

لمنكـ ،كأخذت األـ تدعك لو(ُِ).

لو(ِِ).

 :انظر ىذا

.

الضماف إذ
.
ككاف لممماليؾ نصيب كافر مف الرعاية ك
الخميؼ عمر  أرزاقيـ أسكة باألحرار كىي
ة
أجرل ليـ
(ِٖ)

يبف في كؿ شير ال فضمى بيف رجؿ كامرأة
جر ا

 .فأخذ

ذات يكـ المدل بيد كالقسط بيد كقاؿ  " :إني قد فرضت
(*)

(**)

لكؿ نفس مسممة في كؿ شير مديي حنطة كقسطي
زيت كقسطي خؿ ،فقاؿ رجؿ

 :كالعبد ،قاؿ  " :نعـ

كالعبد"(ِٗ) .كبيذا اإلجراء أمف لمعبيد
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كركل أنو كاف لعمر  نخؿ بالحجاز تبمغ غمتو كؿ عاـ

حاؿ بركزىا  .فاتسمت أمة اإلسبلـ بتمؾ السمة بؿ

أربعكف ألفا يصرفيا في النكائب كالحقكؽ ،لفقراء كأرامؿ

كالتصقت بيا التصاقان ،كأضحت كاجية منيرة تشرفيا

كأيتاـ بني عدم بف كعب (َّ) .ككاف يحمـ– إف سممو اهلل

كتزيدىا بياء كتألقا  .كأخذ الخمفاء يترككف بصمات

كأبقاه -بتأميف معيشة األرامؿ ككفايتيـ بقكلو …" :ألدعف

كاضحة ترتبط بأسمائيـ الكاحد تمك اآلخر في ىذا

أرامؿ العراؽ ال يحتجف إلى

الميداف .فأقر الخميفة عثماف  رزؽ المكؿكد كعطائو ،إذ

رجؿ بعدم أبدان…"(ُّ).

أرسؿ المرأة كلدت غبلمان خمسيف درىما كشقيقة سنببل نيو

كما نقؿ كتكاتر مف أحبلـ الخميفة عمر  قكلو:

ثـ ػؽاؿ ليا " :ىذا عطػاء ابنؾ كىذه

(ّٔ)

"لئف عشت -إف شاء اهلل  -ألسيرف في الرعية حكالن

مرت بو سنة رفعناه إلى مائة"
كسكتو فإذا ٌ
كأدر الخميفة عثماف  األرزاؽ عمى الصبياف

يصمكف إلي  ،أما عماليـ فبل يرفعكنيا إلي فأسير إلى

كالمجانيف ككؿ شيخ فأم مختؿ ليس لو أحد يقكـ بخدمتو

فإني أعمـ أف لمناس حكائج تقطع عني أما ىـ فبل

الشاـ فأقيـ بيا شيريف ثـ

أسير إلى الككفة ؼأقيـ بيا

شيريف ثـ أسير إلى مصر فأقيـ بيا شيريف ثـ أسير
إلى البحريف فأقيـ بيا شيريف ثـ أسير إلى البصرة فأقيـ

بيا شيريف  .)ِّ("…،كقاؿ أيضا  " :لك استقبمت مف أمرم
ما استدبرت  ،ألخذت فضكؿ أمكاؿ األغنياء  ،فقسمتيا
عمى فقراء المياجريف"(ّّ).

شدد في األمكر
فتشدد عمر  إلى أقصى غايات الت
الخاصة بتحقيؽ التكافؿ كاالنسجاـ كالعدالة االجتماعية

كاالقتصادية ،كسرل األمر عمى عمالو ،فإذا قدـ عميو كؽد

سأليـ عف أميرىـ ،فمك قالكا فيو خي ار قاؿ ليـ سائبل…" :
ىؿ يعكد مرضاكـ؟ فيقكلكف نعـ ،فيقكؿ :ىؿ يعكد العبد؟
الضعيؼ؟ ىؿ يجمس
فيقكلكف :نعـ ،فيقكؿ :كيؼ صنيعو ب
(ّْ)

عمى بابو؟ فإف قالكا لخصمة منيا :ال ،عزلو"

كأعطت

عناية الدكلة كاىتماميا بشؤكف رعاياىا ثمارىا سريعا إذ
تيـ أرزاقيـ،
ا
"كتب عمر إلى حذيفة أف أعط الناس
أعطي ي
إف قد فعمنا كبقي شيء كثير ،فكتب إليو  :إنو
فكتب إليو ٌا
فيئيـ الذم أفاءه اهلل عمييـ ليس ىك لعمر كال آلؿ عمر

اؼقسمو بينيـ …"(ّٓ) .فبدأت خيرات الببلد تفيض عف
حاجة الناس كىذا يعني أف مدخكالت الدكلة فاقت
مصركفاتيا ،كذلؾ يكفر لمدكلة إمكانية التصرؼ بتمؾ

األمكاؿ في مجاالت التأميف كتحقيؽ الضماف االجتماعي

كاالقتصادم بيف الرعية كسد حاالت الفاقة كالعكز مباشرة
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(ّٕ)

 .كأثر عنو التزامو بإمفاء ديف الغارميف

كرحـ الضعفاء

كتزكيج مف ال ماؿ لو

(ّٖ)

 .ككاف "…مما زاد عثماف بف

عفاف الناس عمى يده أف رد عمى كؿ مممكؾ بالككفة مف
فضكؿ األمكاؿ ثبلثة في كؿ شير ،يتسعكف بيا مف غير

أف ينقص مكالييـ مف أرزاقيـ "(ّٗ) .كنيج الكليد بف عقبة
عامؿ الككفة نيج الخميفة عثماف

 فأدخؿ عمى أىؿ

(
العبيدَْ).
الككفة خي انر ،كجعؿ يقسـ لمكالئد ك

كأثبت اإلماـ عمي بف أبي طالب  عطاء الفطيـ

مائة ،كساكل بينو كبيف المنبكذ  ،إذ فرض لو أيضا
(ُْ)

عطاء في مائة

.

تجسدت أبعاد الضماف االجتماعي كاالقتصادم في

عيد اإلماـ عمي  لمالؾ بف األ شتر النخعي ،حيف كالق
مصر إذ جاء فيو …" :ثـ اهلل اهلل في الطبقة السفمى مف
الذيف ال حيمة ليـ كالمساكيف كالمحتاجيف كأىؿ البؤس
كالزمنى فإف في ىذه الطبقة قانعا كمعت ار كاحفظ اهلل ما

استحفظؾ مف حقو فييـ كاجعؿ ليـ قسما مف بيت الماؿ

كقسمان مف غبلت صكافي اإلسبلـ في كؿ بمد فإف لؤلقصى
منيـ مثؿ الذم لؤلدنى ككؿ قد استرعيت حقو فبل يشغمؾ

عنيـ نظر فإنؾ ال تعذر بتضييعؾ التافو ألحكامؾ الكثير
الميـ فبل تشخص ىمؾ عنيـ كال تصعر خدؾ ليـ كتفقد

أمكر مف ال يصؿ إليؾ منيـ فمف تقتحمو العيكف كتحتقره
الرجاؿ ،ففرغ ألكلئؾ ثقتؾ مف أىؿ الخشية كالتكاضع فميرفع
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إليؾ أمكرىـ ثـ اعمؿ فييـ باألعذار إلى اهلل سبحانو يكـ

كأكد اإلماـ عمي  عمى عمالو في ضركرة مراعاة

تمقاه فإف ىؤالء مف بيف الرعية أحكج إلى اإلنصاؼ مف

األمكر إذ جاء في كتابو إلى قتـ بف العباس عاممو عمى

غيرىـ ككؿ فاعذر إلى اهلل في تأدية حقو إليو كتعيد أىؿ

مكة " :كانظر إلى ما اجتمع عنؾ مف ماؿ اهلل فاصرفو

اليتـ كذكم الرقة في السف ممف ال حيمة لو كال ينصب

إلى مف قبمؾ مف ذكم العياؿ كالمجاعة

لممسألة نفسو كذلؾ عمى الكالة ثقيؿ كالحؽ كمو ثقيؿ كؽد

مكاضع المفاقر كالخبلت  ،كما فضؿ عف ذلؾ فاحممو

يخففو اهلل عمى أقكاـ طمبكا العافية فصبركا أنفسيـ ككثقكا

إلينا لنقسمو فيمف قبمنا"(ْٔ).

بصدؽ مكعد اهلل ليـ ،كاجعؿ لذكم الحاجات منؾ قسما
تفرغ ليـ فيو شخصؾ كتجمس ليـ مجمسا عاما فتتكاضع
فيو هلل الذم خمقؾ كتفقد عنيـ جندؾ كأعكانؾ مف أحراسؾ

كشرطتؾ حتى يكممؾ متكمميـ غير متتعتع فإني سمعت

رسكؿ اهلل  يقكؿ في غير مكطف "لف تقدس أمة ال يؤخذ

متتعتع(ِْ) .ثـ كاحتمؿ
"
لمضعيؼ فييا حقو مف القكم غير
الخرؽ منيـ كالعي كنح عنيـ الضيؽ كاألنؼ يبسط اهلل

عميؾ بذلؾ أكناؼ رحمتو كيكجب لؾ ثكاب طاعتو كاعط

…"(ّْ).
ما أعطيت ىنيئا كاضع في أجماؿ إعذار
كاف نص ىذا العيد

يعطي في الحقيقة صكرة

كاضحة كشاممة لمتكاتؼ كاالنسجاـ االجتماعي

 ،معيبان بو

كجاء في كصية اإلماـ عمي  لما حضرتو الكفاة:

"بسـ اهلل الرحمف الرحيـ  :ىذا ما أكصي بو عمي بف أبي
طالب… ،انظركا إلى ذكم أرحامكـ فصمكىـ ييكف اهلل

عميكـ الحساب ،اهلل اهلل في األيتاـ فبل تعنكا أفكاىيـ  ،كال
يضيعف بحضرتكـ  .اهلل اهلل في جيرانكـ  ،فإنيـ كصية
نبيكـ ،… اهلل اهلل في الفقراء كالمساكيف فأشرككىـ في

معايشكـ…"(ْٕ) .فمما تكفي اإلماـ كغسؿ
عمى كتفيو جمب

(*)

"… كجد

كجمب البعير فقيؿ ألىمو ما ىذه

اآلثار قالكا مف حممو الطعاـ في الميؿ يدكر عمى منازؿ

الفقراء…"(ْٖ).

ازدادت فضكؿ األمكاؿ في عيد معاكم ة بف أبي

كاالقتصادم تعجز األقبلـ أف تكتب فيو شارحا فحكاه ،

سفياف إذ بمغت األمكاؿ المحمكلة لمعاصمة بعد تفريؽ

مف المنبع الشريؼ المتمثؿ بالقرآف كالسنة النبكية  .كمف

التحرؾ في مجاؿ الضماف كالتأميف االجتماعي

لكف كؿ ما نستطيع قكلو أف كؿ ذلؾ إنما استقى أصكلو
كبلـ اإلماـ عمي بف أبي طالب  " :فمف أتاه اهلل ماال
فميصؿ بو القرابة كليحسف منو لمضيافة

 ،كليفؾ بو

العطاء ستمائة ألؼ (ْٗ) .ىذا األمر مكف معاكية مف
كاالقتصادم فجعؿ عمى كؿ قبيمة مف قبائؿ العرب رجبل
يدكر كؿ يكـ عمى المجالس يسأؿ ىؿ كلد الميمة كليد أـ

األسير كالعاني  ،كليعط منو الفقير كالغارـ  ،كليصبر

ىؿ نزؿ بأحد منيـ نازؿ ليكتب مف كلد لو كلد ذكر أـ

الخصاؿ شرؼ مكارـ الدنيا كدرؾ فضائؿ اآلخرة إف

يسجؿ مع عيالو ليفرض ليـ فيحمؿ بذلؾ عبء إقامتو

نفسو عمى الحقكؽ كالنكائب ابتغاء الثكاب  ،فإف فك از بيذه
شاء اهلل"(ْْ).

أنثى في الديكاف كيفرض ليـ ،كاذا نزؿ بأحدىـ نازؿ
عمف نزؿ عميو كثبت كؿ ذلؾ بالديكاف

(َٓ) .كخطب

كأكؿ مف أجرل عمى أىؿ السجكف ما يقك تيـ مف

معاكية يكما في الناس فقاؿ  " :إف في بيت مالكـ فضبل

طعاميـ كأدميـ ككسكتيـ في الصيؼ كالشتاء اإلماـ عمي

عف أعطياتكـ ،كأنا قاسـ بينكـ ذلؾ  ،فإف كاف فيو قابؿ

 ، إذ كاف يحبس الرجؿ الداعر في القبيمة أك القكـ ،فإذا

فضؿ قسمناه بينكـ ،كاال فبل عتيبة عمينا فيو ،فإنو ليس
(ُٓ)

كاف لو ماؿ أنفؽ عميو مف مالو ،كاذا لـ يكف لديو ماؿ

عميكـ
"
بمالنا ،كانما ىك فيء اهلل الذم أؼاءق

أجرل عميو نفقتو مف بيت ماؿ المسمميف ،فيحبس بذلؾ شره

مف ذلؾ أنو كمما زادت فضكؿ األمكاؿ كارتفعت إيرادات

(
ماليـْٓ).
عف المسمميف كينفؽ عميو مف بيت
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لمدكلة سيكلة نقدية تتمكف مف خبلليا التحرؾ كالعمؿ
ضمف ىذا السياؽ

كيتدبر أمره .ىذه الصيغة في اؿتعامؿ مع األمكر أعطت
ثمارىا سريعا ،فكاف عماؿ الكليد يكتبكف إليو  … " :إف

 .كألحؽ معاكية الفطيـ في

الفريضة(ِٓ) .كأجرل عمى أىؿ السجكف في الشاـ ما

بيكت األمكاؿ قد ضاقت مف ماؿ الخمس ،فكتب إلييـ أف

يقكتيـ مف طعاـ كأدـ ككسكة في الصيؼ كالشتاء ممف

ابنكا المساجد …"(ِٔ) .كىذه سمة مف سمات االنتعاش

ال ماؿ لو ينفؽ عمى نفسو ،ثـ فعؿ ذلؾ الخمفاء مف

كاالستقرار االجتماعي كاالقتصادم .أما أبرز عمؿ قاـ بو

بعده(ّٓ).

سميماف بف عبد الممؾ في ىذا المجاؿ فيك عتقو في يكـ

كاستعمؿ ـ عاكية عمى البصرة كخرساف كسجستاف

زياد بف أبي سفياف ثـ جمع لو اليند كالبحريف كعماف(ْٓ).
كلما قدـ البصرة خطب فييا خطبتو المعركفة بالبتراء التي
تحمؿ في ثناياىا شكبل مف أشكاؿ الضماف االجتماعي إذ
قاؿ" :أييا الناس :كاعممكا أني ميما قصرت عنو ال أقصر
عف ثبلث :لست محتجبا عف طالب حاجة منكـ كلك أتاني

طارؽ بميؿ ،كال حابسان رزقان كال عطاء عف إبانة ،كال محج ار
ان
لكـ بعثان …"(ٓٓ).

َٔىٕٔٗ/ـ

فاجتمع ا لناس بعد أف نكدم لصبلة جامعة كقاؿ

:

"…أما بعد  ،فإف أمير المؤمنيف أصمحو اهلل كالني
مصركـ كثغركـ كأمرني بإنصاؼ مظمكمكـ

 ،كاعطاء

محركمكـ ،كباإلحساف إلى سامعكـ كمطيعكـ…"

.

كارتبط اسـ الكليد بف عبد الممؾ ارتباطا كثيقا

بأعماؿ الضماف االجتماعي كاالقتصادم اؿ تي قاـ بيا
حتى ال يكاد يذكر اسمو إال كذكرت لو تمؾ الفعاؿ
كاألعماؿ العديدة في ىذا المجاؿ  .فيك "أكؿ مف اتخذ

البيمارستانات لممرضى كدكر الضيافة …"(ٕٓ) .كحبس
المجذميف مف الخركج عمى الناس

(ٖٓ)

كأجرل عمييـ

األرزاؽ(ٗٓ) .كأغناىـ كمنعيـ مف سؤاؿ الناس (َٔ) .بؿ
كسخر ليـ مف مخدميـ كيقكـ بأمكرىـ  .كالكليد بف عبد
الممؾ ىك أكؿ مف أجرل األرزاؽ كالكسكة عمى العمياف

كالمساكيف كالزمني (ُٔ) .كرغبة في إغناء العمياف

كالمقعديف عف سؤاؿ الناس ىيأ لكؿ مقعد خادما يخدمو
كلكؿ ضرير قائدا يقكده كأمر لكؿ زمني بخادـ يخدمو
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ككصميـ

 .كفيما يخص دكر الخميفة عمر بف عبد

العزيز في ىذا المجاؿ ينبغي التعريج مسبقا عمى رأم

الشاعر جرير الذم سئؿ بعد خركجو مف مجمس الخميفة
عمر بف عبد العزيز عما صنع بو الخميفة فأجاب قائبلن :

"خرجت مف عند رجؿ يقرب الفقراء كيباعد الشعراء كأنا
(ْٔ)

مع ذلؾ عنو راض …"

فكاف ديدف الخميفة عمر

ضماف حقكؽ الفقراء كاالىتماـ بشؤكنيـ كرد مظالـ الناس
االجتماعي كاالقتصادم ،فأمر أف يكتب كيرفع لو كؿ

ضركرة اإلحساف إلييـ كيتضح ذلؾ مف خطبة عبيد اهلل

(ٔٓ)

(ّٔ)

كتاميف سبؿ عيشيـ كتحقيؽ المساكاة كالتآلؼ كاالنسجاـ

كأكصى معاكية عمالو بالرعية خي ار كأكد عمى

بف زياد لما كاله معاكية البصرة سنة

كاحد لسبعيف ألؼ رقبة ما بيف مممكؾ كمممككة ككساىـ

منفكس ليفرض لو فر ضا ثابتا مف بيت الماؿ

(ٓٔ)

 .كعف

مركاف بف شجاع الجزرل قاؿ  " :اثبتني عمر بف عبد
(ٔٔ)

دنانير
"
العزيز كأنا فطيـ في عشرة

.

فاطمأف المجاىدكف بيذا اإلجراء عمى عكائميـ

كأىمييـ ،كفي ذات الكقت التزـ الخميفة المجاىديف كجعؿ
نفسو مسؤكالن عنيـ مسؤكلية كاممة إذا ما تعرضكا لعارض
ما .كسار عمى نيج جده ابف الخطاب فأمر بفداء المسمـ
كالذمي إذا ما أسركا .ففدل مسمما بعشرة رجاؿ مف الركـ.
(ٕٔ)

كأخر بمائة ألؼ درىـ .
كأمر كذلؾ بفداء أىؿ الذمة فيركل عنو

"… أنو

أتى بأسير أسره مسممة بف عبد الممؾ كأف أىمو سألكه أف
يفتدكه بمائة مثقاؿ

مثقاؿ…"(ٖٔ).

فرده عمر إلييـ كفداه بمائة

ككاف عمر بف عبد العزيز يعطي رجبل ماال
كيبعثو في فداء األسارل  ،فقاؿ الرجؿ لمخميفة عمر

سائبل إياه  " :يا أمير المؤمنيف  :إنا سنجد ناسا فركا إلى
العدك طكعا أفنفدييـ قاؿ نعـ قاؿ  :كعبيدان فركا طكعا
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ماء قاؿ  :افدكىـ ،ؽاؿ :كلـ يذكر لو صنؼ مف الناس
كإ ن
مف جند المسمميف يكمئذ إال أمر بفدائيـ"(ٗٔ).
كأقمؽ أسارل القسطنطينية مف المسمميف مضجع

الخميفة عمر بف عبد العزيز فاتخذ بحقيـ إجراء ينـ عف
سمك الركح اإلنسانية التي تكمف في جكىر اإلسبلـ
كديف كعقيدة فكتب إلييـ  " :أما بعد ،فإنكـ تعدكف أنفسكـ
أسارل معاذ اهلل ،بؿ أنتـ الحبساء في سبيؿ اهلل كاعممكا

أني لست أقسـ شيئا بيف رعيتي إال خصصت أىميكـ
بأكفر نصيب كأطيبو ،كاني قد بعثت إليكـ بخمسة دنانير
كلكال أني خشيت أف زدتكـ أف يحبسو طاغية الركـ عنكـ
لزدتكـ كقد بعثت إليكـ فبلف بف فبلف يفادل صغ

يركـ

ككبيركـ ،كذكركـ كأنثاكـ ،كحركـ كمممكككـ بما سأؿ بو

فأبشركا ثـ أبشركا كالسبلـ عميكـ "(َٕ) .ىذا ما يتعمؽ
بضماف المجاىديف كعكائميـ ،أما الجانب اآلخر الذم
صب فيو الخميفة عمر بف عبد العزيز جؿ اىتمامو

كرعايتو كإشرافو المباشر كالدقيؽ فيك االىتماـ بأمر
الرعية ك العامة بشكؿ عاـ دكف استثناء الذم نستطيع

مظممة أك أمر يصمح اهلل بو خاصا أك عاما مف أمر
الديف فمو ما بيف مائة دينار إلى ثبلثمائة دينار  ،يقدر ما
يرل مف الحسبة كبعد الشقة

رجؿ يشكك إليو عاممو عدل بف أرطأة في أرض لو  ،فرد
الخميفة ليذا الرجؿ أرضو بعد أف أظير لو البينة

قائبل لو … " :كـ أنفقت في مجيئؾ إلي؟ فقاؿ  :يا أمير
المؤمنيف تسألني عف نفقتي كأنت قد رددت عمي أرضي
كىي خير مف مائة ألؼ؟ فقاؿ عمر  :إنما رددت عميؾ

حقؾ ،اؼخبرني كـ أنفقت؟ قاؿ  :ما أدرم قاؿ  :أحزره
قاؿ :ستيف درىما فأمر لو بيا مف بيت الماؿ  ،فمما كلى
صاح بو عمر ،فرجع فقاؿ لو :خذ ىذه خمسة دراىـ مف
مالي فكؿ بيا لحما حتى ترجع إلى أىمؾ إف شاء

اهلل"(ٕٓ).

يحمل هذا الاص في ااياه العديد من اإلشارات التي و

بد من التعريج عميها:

ُ -التأكيد عمى إظيار البينة عمى مف ادعى  ،فبل تقبؿ

الدخكؿ عميو مف الباب الذم فتحو الخميفة عمر بف عبد
مظممة إال رددتيا…"(ُٕ).

األمراء.

ككقؼ بيف الناس خطيبان  … " :كما أحد منكـ

عمى

صدؽ ادعائو كرد لو ظبلمتو  ،ثـ سأؿ الخميفة الرجؿ

ظبلمة إال ببينة.

العزيز بقكلو … " :كاهلل لكددت أف ال تبقى في األرض

…"(ْٕ) .فقدـ عميو يكما

ِ -رد الظمـ عف الرعية حتى كاف كاف مصدره الكالة أك
ّ -إيفاء نفقة السفر عمى مف كقع عميو الظمـ كجاء إلى

يبمغني حاجة حرصت أف أؤمف حاجتو ما قدرت عميو

الخميفة طالبا إليو رد ظبلمتو بالغة ما بمغت دكف أف

كبمحمتي الذيف يمكنني حتى يستكل عيشنا كعيشكـ  .كأيـ

يسدد لو المبمغ الذم يذكره مف بيتالماؿ.

كما أح د ال يسعو ما عندم إال كددت أنو بدئ بي

اهلل لك أردت غير ىذا مف رخاء أك غضارة عيش لكاف

المساف بو مني ذلكالن…"(ِٕ) .ففتح بذلؾ الخميفة عمر بف

يطمب الخميفة منو ما يشير إلى صدؽ كبلمو كانما
ْ -يدفع الخميفة لصاحب المظممة مبمغا يعينو بو

يصرفو مف مالو الخاص مف بيت الماؿ  ،كربما في

عبد العزيز قمبو قبؿ أف يفتح بابو أماـ مظالـ الناس

كشكاكاىـ كأباح دخكؿ

ذلؾ بعد نظر يقضي بتشجيع الرعية عمى الكصكؿ

المظمكميف عميو دكف إذف أك

لمخميفة إف كقع عمييـ الظمـ أك تعرضكا لو  ،بغية

رخصة بقكلو ليـ  … " :أال فمف ظممو إمامو مظممة فبل

بتر أية حالة لمظمـ قد تتعرض ليا الرعية بؿ

إذف لو عمي…"(ّٕ) .لـ يقتصر تصرؼ الخميفة عمر بف

اجتثاثيا مف الجذكر.

عبد العزيز في مسألة رد المظالـ عمى ىذا اإلجراء
حسب كانما تعيد لمعامة بإيفائيـ نفقة سفرىـ إليو  ،جاء
ذلؾ في كتابو  " :أما بعد فأيما رجؿ قدـ
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عمينا في رد

،

ىذا ما يتعمؽ بعامة الناس ككيفية تعامؿ الخميفة

مع ظبلمتيـ كرد حقيـ إلييـ

 ،أما إذا اتجينا نحك

التخصيص بغية إلقاء الضكء عمى دقائؽ األمكر فبل بد
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أكال مف التعرض إلى مكقؼ الخميفة عمر بف عبد العزيز

أعطياتيـ ،كقد بقي في بيت الماؿ ماؿ  ،فكتب إليو  :أف

تجاه كبار السف كالفقراء  ،إذ قسـ "… في فقراء أىؿ

انظر كؿ مف أداف في غير سفو كال سرؼ فاقضي عنو ،

البصرة عمى كؿ إنساف

خمسيف خمسيف…"(ٕٔ).

ثبلثة دراىـ  ،فأعطى الزمني

المسمميف ماؿ  ،فكتب إليو أف انظر كؿ بكر ليس

ككاف إذا كثر عنده أرقاء الخمس  …" ،فرقو بيف
كؿ مقعديف كبيف كؿ زمنييف غبلمان

يخدموـ ا ،كلكؿ

أعمى غبلمان يقكده"(ٕٕ) .كجاءت غمة أرض الخميفة عمر
بف عبد العزيز بالسكيداء  ،فبمغت مائتي دينار كجراب

فيو تمر صيحاني كتمر عجكة  ،فأمر أف يخرج مف ىذه
الغمة ثمف قائد – ال كبير جدان كال صغير جدان -لرجؿ
ضرير ليس لو قائد  ،فأخرج لو مبمغ خمسة كثبلثيف

دينا انر(ٖٕ).

كتجمى مكقؼ الخميفة عمر بف عبد العزيز مف
أىؿ الذمة في كتابو الذم بعث بو لعدم بف أرطاة كقرل
عمى الناس في البصرة فجاء

فيو " :أما بعد  ،فإف اهلل

سبحانو كتعالى إنما أمر أف تؤخذ الجزية

(ممف رغب

عف اإلسبلـ  ،كاختار الكفر عتيا كخسرانا مبينا ) فضع
الجزية عمى مف أطاؽ حمميا  ،كخؿ بينيـ كبيف عمارة
األرض فإف في ذلؾ صبلحا لمعايش المسمميف كقكة

عمى عدكىـ  .كانظر مف قبمؾ مف أىؿ الذمة قد كبر ت
سنة ،كضعفت قكتو ككلت عنو المكاسب فاجر عميو مف
بيت ماؿ المسمميف ما يصمحو

فكتب إليو أني قد قضيت عنيـ كبقي قي بيت ماؿ

 .فمك أف رجبل مف

المسمميف كاف لو مممككا كبر سنو كضعفت قكتو ككلت
عنو المكاسب كاف مف الحؽ عميو أف يقكتو حتى يفرؽ

بينيما مكت أك عتؽ…"(ٕٗ).

ككاف مف نتيجة تمؾ اإلجراءات كميا كثرة

خي ارت

الببلد ازديادىا كانتعاش الكضع االقتصادم كالمعاشي
لمرعية بشكؿ عاـ  ،فازدادت عائدات الدكلة عمى
مصركفاتيا كأضحت أمكاؿ الصدقات ال طالب ليا كال
راغب فيو  ،ككثرت األمكاؿ كتكدست في بيكت أمكاؿ
المسمميف ،ككاف لمخميفة عمر بف عبد العزيز مكقفا

خاصا ازاء ذلؾ األمر فكتب إلى عبد الحميد بف عبد
الرحمف كىك بالعراؽ عاممو عمى الككفة "أف أخرج لمناس
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لو

ماؿ فشاء أف تزكجو فزكجو كاصدؽ عنو  ،فكتب إليو
أني قد زكجت كؿ مف كجدت كقد بقي في بيت ماؿ

المسمميف ماؿ  ،فكتب إليو بعد مخرج ىذا  :أف انظر مف
ؼسمفو ما يقكل بو
كانت عميو جزية فضعؼ عف أرضو أ
(َٖ)

عمى عمؿ أرضو  .فإنا ال نريدىـ لعاـ كال لعاميف "

.

ككتب لعبد الحميد بف ع بد الرحمف أيضا كتابا جاء فيو :
"… كانظر مف أراد مف الذرية الحج فعجؿ لو مائة
(ُٖ)

يتجيز بيا…"

.

فبعد أف أخرج لمناس أعطياتيـ اتجو نحك قضاء

ديف الغارميف ككاف الخميفة عمر بف عبد العزيز قد كتب
لعمالو " :أف اقضكا عف الغارميف  :فكتب إليو  :إنا نجد
الرجؿ لو المسكف كالخادـ ،كلو الفرس كلو األثاث في

بيتو ،فكتب عمر  :ال بد لمرجؿ مف المسمميف مف مسكف
يأكم إليو رأسو  ،كخادـ يكفيو مينتو كفرس يجاىد عميو
عدكه ،كأثاث في بيتو  ،كمع ذلؾ فيك غارـ فاقضكا عنو
(ِٖ)

ما عميو مف الديف "

 .كأخذ عمى عاتقو قضاء ديف

الغارميف مف بيت ماؿ المسمميف ؼكتب ابف أبي بكر بف

حزـ " :إف كؿ مف ىمؾ كعميو ديف لـ يكف دينو في خرقة
(ّٖ)

فاقضي عنو دينو مف بيت ماؿ المسمميف "

 .فأغنى

اهلل سبحانو كتعالى عمى يد عمر بف عبد العزيز الناس
فكفاىـ حرج السؤاؿ كالعكز.
كككجو آخر مف كجكه الضماف االجتماعي
كاالقتصادم ال بد مف إلقاء الضكء عمى تصرؼ الخميفة
عمر بف عبد العزيز مع السجناء فكتب فييـ

"ال تدعف

في سجكنكـ أحد ان مف المسمميف في كثاؽ ال يستطيع أف

يصمي قائمان  ،كال تبيتف في قيد إال رجبلن

مطمكبان بدـ،

كأجركا عمييـ مف الصدقة ما يصمحيـ في طعاميـ
(ْٖ)

كأدميـ كالسبلـ "

 .فأمف ليـ بيذا اإلجر اء طعاميـ

كأدميـ ككسكتيـ ،كعف أبي بكر بف حزـ قاؿ " :كنا نخرج
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ديكاف أىؿ السجكف فيخرجكف إلى أعطيتيـ بكتاب عمر
بف العزيز  .ككتب إلي مف كاف غائبا قريب الغيبة فاعط
أىؿ ديكانو كمف كاف منقطع الغيبة ؼ اعزؿ عطاءه إلى
أف يقدـ أك يأتي أك يككؿ نعيو أك يككؿ

ببينة عمى حياتو فادفعو إلى ككيمو"(ٖٓ).

عندؾ بككالة

كخطب يزيد بف عبد الممؾ الناس خط

بة يستدؿ

مف فحكاىا عمى رغبة الخميفة العارمة في تحقيؽ التكافؿ
االجتماعي كاالقتصادم كمساكاة الناس جميعا في
معيشتيـ ،بحيث يصبح أقصاىـ كأدناىـ حيث قاؿ

"أييا الناس … ،كاف لكـ أعطياتكـ عند م في كؿ سنة
كأرزاقكـ في كؿ شير

:

 ،حتى تستدر المعيشة بيف

حج ار عمى حجر  ،كال لبنة عمى لبنة  ،كال ينقؿ ماال مف
بمد إلى آخر حتى يسد فقر كخصاصة ذلؾ البمد بما
نقمو إلى البمد الذم يميو ،

كأعطى مف ىـ أحكج إليو مف غيرىـ  ،كأف ال يجمر ليـ

بعثا ،كال يغمؽ بابو أماـ طالب حاجة أك متعرض

عبكديتو لمخالؽ (ُٗ) .كالصدقة … أعـ مف الزكاة "(ِٗ).
الغاية منيا تحقيؽ أقصى درجات التماسؾ كالترابط
آخر مف أكجو الجياد
كالعدالة االجتماعية  .كىي كجو ػ
الذم غالبا ما يغفمو الباحثكف الغربيكف".
كعميو فإف ما سنتناكلو في البحث كالدراسة ىي

صب اإلسبلـ عنامتو الفائقة عمى المجتمع بشكؿ عاـ ،
عنى عناية خاصة كمركزة بالفئات الضعيفة  .نمحظ ذلؾ
بصكرة جمية في القرآف الكريـ مف خبلؿ كثرة الدعكة إلى
اإلحساف لميتامى كالمساكيف كأبناء السبيؿ كفي الرقاب.
مستحقي الصدقة:
ال بد مف التمييز بد اية بيف الزكاة الكاجبة كالصدقة

لظبلمة ،كأمف أىؿ الذمة عمى أنفسيـ كتعيد بعدـ

(
قٕٖ) .كىك في كؿ ذلؾ يرغب
تحميميـ ما ال طاقة ليـ ب

كالتكافؿ االجتماعي كاالقتصادم.

المثكبة مف اهلل سبحانو كتعالى  ،كالتي تعكس صدؽ

كرسكلو  ،كتحقيقا لمتكافؿ االجتماعي  .ففي الكقت الذم

كأخذ عيدا عمى نفسو أماـ الناس بأف ال يضع

بمساكاة المعيشة بيف الرعية كتحقيؽ سبؿ التضاـ

فالصدقة :ىي العطية التي يبتغي بيا المرء

الصدقة الطكعية التي يدفعيا المرء بغية كسب رضا اهلل

المسمميف ،فيككف أقصاىـ كأدناىـ….)ٖٔ(.

يعنييـ فإذا ما فضؿ ىذه

ً
ً
طيِّيريى ٍـ ىكتيىزِّكي ًيـ بًيىا
ص ىدقىةن تي ى
كجؿ   :يخ ٍذ م ٍف أ ٍىم ىكال ًي ٍـ ى
ً
ً
َّ
يـ 
صبلىتى ى
ص ِّؿ ىعمىٍي ًي ٍـ إً َّف ى
ىك ى
ؾ ىس ىك هف ليي ٍـ ىكالمٌوي ىسميعه ىعم ه
[ َُّ :التكبة ].

ف

ثانيا ًال :الصدقات
معاى الصدقة لغة:
تعني الصدقة كؿ ما أعطاه اإلنساف في ذات اهلل

تعالى لمفقراء كالمحتاجيف (ٖٖ) .ككؿ ما قدـ لمسكيف فيك
صدقة(ٖٗ) .فالمعطي لمصدقة إنما ىك متصدؽ.
معاى الصدقة اصطالحا:
الصدقة "ما يخرجو اإلنس اف مف مالو عمى كجو
القربة كالزكاة ،لكف الصدقة في األصؿ تقاؿ لممتطكع

:

التطكعية ،كقد تجمى ذلؾ كاضحان في اآلية الكريمة
كى يك ٍـ ًقىب ىؿ ا ٍل ىم ٍش ًر ً
ؽ ىكا ٍل ىم ٍغ ًر ًب ىكلى ًك َّف
لٍَّي ىس ا ٍلبًَّر أىف تيىكلُّكٍا يك يج ى
ا ٍلبًَّر م ٍف آمف بًالمٌ ًو كا ٍليكًـ ً
اآلخ ًر كا ٍلمآلئً ىك ًة كا ٍل ًكتى ً
اب
ى ىى
ى ى
ى ىٍ
ى
ً
ىك َّ
اؿ ىعمىى يح ِّ
امى
ِّيف ىكآتىى ا ٍل ىم ى
النبًي ى
ب ق ىذ ًكم ا ٍلقي ٍرىبى ىكا ٍلىيتى ى
ًً
ً
السبً ً
الرقى ً
اب ىكأىقى ىاـ
يف ىك ٍاب ىف َّ
يف ىكًفي ِّ
يؿ ىكالسَّآئم ى
ىكا ٍل ىم ىساك ى
الصَّبلةى كآتىى َّ
اى يدكٍا
كف بً ىع ٍي ًد ًى ٍـ إً ىذا ىع ى
الزىكاةى ىكا ٍل يمكفي ى
ى
ً
َّ
ً
ً
ً
يف ا ٍلىبأ ً
ٍساء ك َّ
يف
ىك َّ
ٍس أيكلىئ ى
ؾ الذ ى
الضَّراء ىكح ى
الصابً ًر ى
يف في ا ٍلىبأ ى
(ّٗ)
كف. 
ص ىدقيكا ىكأيكلىئً ى
ؾ يى يـ ا ٍل يمتَّقي ى
ى
كيبدك كاضحان مف اآلية أف إيتاء الماؿ الذم ذكر
أكالن ىك غير إيتاء الزكاة الذم كرد بعده معطكفان عميو.
الصدقة و رها في تحقيق التكافل اوجتماعي

واوقتصادي :

بو ،كالزكاة تقاؿ لمكاجب ،كقيؿ  :يسمى الكاجب صدقة

إذا تحرل صاحبو الصدؽ في فعمو …"(َٗ) .كقكلو عز
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كرد عف الرسكؿ الكريـ

 العديد مف األ حاديث

النبكية الشريفة في الحث عمى إعطاء الصدقة كفضؿ
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معطييا .فعنو  أنو قاؿ  " :اليد العميا خير مف اليد
السفمى"(ْٗ) .كيقصد باليد العميا اليد المعطية لمصدقة

كقاؿ المصطفى  " :إف اهلل تعالى في عكف العبد ما داـ
العبد في عكف أخيو المسمـ"(ٓٗ).

بيميفق ،كاف
ػ
يقبؿ اهلل إال الطيب ،إال أخذىا الرحـػف

كانت تمرة تربك في كؼ الرحمف حتى تككف أعظـ مف
الجبؿ ،كما يربي أحدكـ فمكه أك فصيمو"(ٔٗ).
 قاؿ " :تدارككا

اليمكـ كالغمكـ بالصدقات يدفع اهلل ضركـ كينصركـ عمى
عدككـ" .كعف النبي  " :أف اهلل فرض عمى األغنياء ما
يكفي الفقراء فإف جاع الفقراء ،كاف حقيقا عمى اهلل أف

يحاسب أغنياءىـ كيكبيـ في نار جينـ عمى

كجكىيـ…"(ٕٗ) .كقدـ رجؿ عمى رسكؿ اهلل  قائبل لو :
"يا رسكؿ اهلل ،عندم دينار قاؿ  :أنفقو عمى نفسؾ ،قاؿ :
عندم آخر ،قاؿ :أنفقو عمى أىمؾ ،قاؿ  :عندم آخر،

قاؿ :أنفقو عمى كلدؾ ،قاؿ :عندم آخر ،قاؿ :أنفقو عمى
خادمؾ ،قاؿ ،عندم آخر ،قاؿ :أنت أبصر"(ٖٗ).
إف أكؿ ماؿ تصدؽ بو رسكؿ اهلل

 في المدينة

ىك ماؿ مخيريؽ كىك أحد بني ثعمبة بف الفيطكف كىك

رجؿ مف الييكد آمف باهلل كرسكلو  ،كقاتؿ بيف يدم النبي
 في غزكة أحد حتى قتؿ ،كأكصى إف ىك قتؿ فإف مالو
لرسكؿ اهلل  فقبض الرسكؿ  الماؿ كتصدؽ بو(ٗٗ).

 مسكيف فدفع إليو بثبلث ة

كمر برسكؿ اهلل
ٌ
(ََُ)
دراىـ  .ككانت أمكاؿ بني النضير خالصة لرسكؿ اهلل
 يضعيا حيث يشاء فأعطى النبي  أكثرىا لممياجريف
إال رجميف مف األنصار كانا ذكم حاجة ىما سييؿ بف

حنيؼ كأبا دجانة سماؾ بف خرشة ،كلـ يقسـ لرجؿ مف

األنصار غيرىما لحاجتيـ كفقرىـ (َُُ) .فكاف الرسكؿ 
يعزؿ منيا نفقتو كنفقة أىمو ،كمف ثـ يجعؿ الباقي في

الكراع كالسبلح عدة في سبيؿ اهلل (َُِ) … " .كبقي منيا

صدقة رسكؿ اهلل  التي في يد كلد فاطمة "(َُّ) .ككانت
المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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اء
مفق في ػأبف
كيصرؼ الباقي ػ

(
الديفَُْ).
السبيؿ كنكائب المسمميف كحكادث أمر

كفي أثناء غزكة تبكؾ حض الرسكؿ الكريـ

كقاؿ  " :ما تصدؽ أحد بصدقة مف طيب  ،كال

كعف أبي ىريرة أف رسكؿ اهلل

فدؾ خالصة لرسكؿ اهلل  يأخذ منيا قكتو كقكت أىمو



األغنياء عمى النفقة كتقكية الضعفاء فقاؿ  … " :أفضؿ
(َُٓ)

الصدقة جيد المقؿ…"

.

الرسكؿ امرأة تعمؿ
ػ
ككانت زينب بفت جحش زكج

كتصنع بيدييا كتبيع ما تعممو فتتصدؽ بو  ،فكانت امرأة

كثير الصدقة  ،كبشرىا النبي  قائبل أل زكاجو ،كلكنو
(َُٔ)

عناىا" :أسرعكف بي لحاقا ،أطكلكف يدا"

.

كقيؿ إف فاطمة -رضي اهلل عنيا  -بنت النبي 
حمقت لمحسف كالحسيف يكـ سابعيما ككزنت شعرىما
(َُٕ)

فتصدقت بكزنو فضة

 .كشمؿ المصطفى  بالصدقة

أىؿ الذمة مف الييكد .فيركل أنو أجرل صدقةن عمى أىؿ

(
عمييـَُٖ).
بيت مف الييكد فما زالت تجرم

ك"إف صفية زكج النبي  تصدقت عمى ذكم قرابة

ليا ،فيما ييكدياف  ،فبيع ذلؾ بثبل ثيف ألفان "(َُٗ) .ككانت
ىنالؾ مبادرات فردية كأناس متطكعيف في تقديـ الصدقة

يشار إلييـ بالبناف  ،منيـ عبد الرحمف بف عكؼ فمما
رغب النبي  الناس في دفع الصدقة كحض عميو ا ،قاـ
عبد الرحمف بف عكؼ فتصدؽ بأربع ػة آالؼ درىـ

(َُُ)

.

كقيؿ إنو قاسػـ اهلل تعالى  -بتقديمو لمصدقة  -أربع
مرات ،إذ تصدؽ بشطر مالو "في المرة األكلى ككاف
مالو ثمانية آالؼ دينار  ،فتصدؽ بأربعة آالؼ  ،كفي
 ،فتصدؽ بأربعة

المرة الثانية كاف ثمانية آالؼ دينار

آالؼ ،كفي المرة الثالثة كاف ستة عشر ألؼ دينار

،

فتصدؽ بنصفيا  ،كفي المرة الرابعة كاف اثف تيف كثبلثيف
(ُُُ)

ألؼ دينار فتصدؽ بنصفيا…"

.

كممف عرؼ بتقديمو لمصدقة عاصـ بف عدم

الذم تصدؽ حيف دعا الرسكؿ  لتقديـ الصدقات بمائة
كسؽ مف تمر  ،كتصدؽ أبك عقيؿ أخك بني انيؼ بصاع
مف تمر  .كأخذت ركح اإلسبلـ تتجمى في تصرفات
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المسمميف .فيذا حذيفة يتصدؽ بديتو عمى المسمميف ،بعد
أف اشترؾ أبكه في غزكة أحد كاختمؼ فيو المسممكف كلـ

كأمر الخميفة عمر بف الخطاب  لرجؿ ليس معو

زاد كال نفقة ،ببعير أكقره طحينا (ُُٖ) .كاستأذف الخميفة

يعرفكه فقتؿ بسيكؼ المسمميف  ،كأبكه ىك حسيؿ بف جابر

عمر بف الخطاب  أناس مف أجؿ الطريؽ ليبنكا بيف

فأراد الرسكؿ  اف يديو فتصدؽ حذيفة بتمؾ الدية عمى

مكة كالمدينة فأذف ليـ كقاؿ  " :ابف السبيؿ أحؽ بالماء

المسمميف(ُُِ).

كالظؿ" .ككاف يرفض ما يقدمو لو الرسكؿ الكريـ  مف

كلما بعث النبي  كاف أبك بكر  تاج ار أغناه
اهلل في تجارتو  ،فكاف عنده أربعكف ألؼ درىـ  ،فأعتؽ

ـ نيا الرقاب كصرفيا فيما يقكل المسمميف كيشد مف

أزرىـ ،كلما تكلى أبك بكر  الخبلفة ازداد اىتمامو بمف
ىـ بحاجة لممساعدة كالعكف فاشترل

"…عاما قطائؼ

أتى بيا مف البادية ففرقيا في أرامؿ أىؿ المدينة في

الشتاء…" .ككاف "… يشترم اإلبؿ كالخيؿ كالسبلح
فيحمؿ في سبيؿ اهلل…"(ُُّ).

كفي خبلفة عمر بف الخطاب

 أخذت الصدقة

تؤدم اليدؼ المنشكد منيا في التغمب عمى ظاىرة العكز
كالفقر ،مع ازدياد كاردات الدكلة كاتساع رقعة الببلد
اإلسبلمية كتكافر سبؿ العيش  ،كأضحى التآزر كالتكافؿ
االجتماعي سمة الدكلة اإلسبلمية كاطارىا الزاىي الذم
فتعد الصدقة مف األسس

يزمنيا كيزيدىا بناء كتألقان

اليامة لبناء التكافؿ كالتضامف االجتماعي كاالقتصادم ،

إذ أخذ بنظر االعتبار ضـ عناصر جديدة لمدكلة
اإلسبلمية كاندماجيا في بك تقة المجتمع اإلسبلمي
الكاحد.

ككانت مقكلة الخميفة عمر

 المعيكدة " :إذا

أعطيتـ فأغنكا"(ُُْ) .فبمغت صدقتو لسعيد بف خذيـ ألؼ

دينار ،ليغنيو عف السؤاؿ (ُُٓ) .ككاف عمر  دائـ
اإلعطاء كالتصديؽ عمى المساكيف كذكم الحاجة (ُُٔ).

فيرل أنو كاف لو

"…نخؿ بالحجاز غمتو كؿ سنة

أربعكف ألفا ،يخرجيا في النكائب كالحقكؽ  ،كيصرفيا إلى

بني عدم بف كعب

كأيتاميـ…"(ُُٕ).

،

إلى فقرائيـ كأرامميـ
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عطاء لقاء عمؿ يقكـ بو كيطمب مف النبي  أف يؤثر بو

مف ىك أفقر حاال منو فيقكؿ لو الرسكؿ  " :خذه فتمكؿ
أك تصدؽ بو كما جاء مف ىذا الماؿ كأنت غير مشرؼ
(ُُٗ)

كال سائؿ فخذه كماال تتبعو نفسؾ …"

كاستعمؿ عمر

 كىك خميفة ابف الساعدم المالكي ،فمما فرغ مف العمؿ
الذم أ ككمو إليو الخميفة أمر لو بأجر لقاء عممو ،فرفض

ابف الساعدم ذلؾ األجر كقاؿ لمخميفة … " :إنما عممت
هلل كأجرم عمى اهلل فقاؿ  :خذ ما أعطيت فإني عممت

عمى عيد رسكؿ اهلل  فعممني فقمت مثؿ قكلؾ فقاؿ لي

رسكؿ اهلل  إذا أعطيت شيئا مف غير أف تسأؿ فكؿ

كتصدؽ"(َُِ) .فأخذت صفة اإليثار تتجمى لمعياف طبقا
لركح اإلسبلـ كمبادئ القرآف الكريـ كسنة رسكلو الكريـ.
فآثرت زينب بنت جحش زكج النبي

 أناسا مف

ذكم الحاجة كأيتاـ ان ،عمى نفسيا بالعطاء الذم دفعو

إلييا عمر بف الخطاب  فقسمتو جميعو حتى لـ تب ً
ؽ

لنفسيا منو شيئا

(ُُِ)

.

كلـ تقتصر الصدقة عمى المسمميف كحسب  ،إنما
كاف ألىؿ الذمة حظ كافر مف بركاتيا  ،فكانت الدكلة
اإلسبلمية تشعر بمسئكليتيا تجاه رعاياىا المسمـ منيـ

كغير المسمـ عمى السكاء في ضركرة تكفير أسباب
العيش الكريـ ليـ تحت كنؼ تعاليـ سماكية غاية في
اإلنسانية كالسماحة كالعدالة.
ككاف اإلماـ عمي بف أبي طالب  دائمان يردد" :إف

اهلل عز كجؿ فرض عمى األغنياء في أمكاليـ ما يكفي

الفقراء .فإف جاعكا أك عركا أك جيدكا فبمنع األغنياء ،
(ُِِ)

كحؽ عمى اهلل تبارؾ كتعالى أف يحاسبيـ كيعذبيـ"
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فكاف لئلماـ عمي  …" ارتفاع طا ئؿ مف أمبلكو

يخرجو جميعو عمى الفقراء كالضعفاء ك مقتنع ىك كعيالو
بالثكب الغميظ مف الكرباس كبالقرص مف خبز

الشعير"(ُِّ) .كأثر عنو أنو كاف يحمؿ الطعاـ عمى
ظيره ليبلن

ليدكر بو عمى منازؿ الفقراء فيكزعو

عمييـ(ُِْ) .كركل أنو أعتؽ عمى يده ألؼ عبد  ،أعتقيـ

مف كد يده كعممو(ُِٓ).

كؾاف يحث الرعية دائما عمى ضركرة إعطائيـ

الصدقة فجاء في كبلمو  ليـ " :فـ ػف أتاه اهلل ماال …

كليعظ منو الفقير كالغارـ.)ُِٔ("… ،

كأكصى بالمحتاجيف كالفقراء خي ار فجاء في

كصيتو …" :اهلل اهلل في الفقراء كالمساكيف فأشرككىـ في

معايشكـ…"(ُِٕ).

إذ جعؿ لمفقراء كالمساكيف نصيبا كاجبا مفركضا في

معاش األغنياء كالمتمكنيف ،مما يدلؿ عمى متانة الركابط
االجتماعية التي تربط المجتمع اإلسبلمي بأس.ره
كبرزت خبلؿ ىذه الفترة أسماء المعة اشترت

أنفسيا مف اهلل بما قدمتو مف صدقة لممحتاجيف مدفكعة
بركح اإلسبلـ كمبادئو السمحاء ،اؿذم لـ يكف ىدفو مف
الصدقة إعطاء الفقير لقيمات قميمة يقكت بيا جكعو كيسد
بيا رمقو ،إنما حمؿ بيف ثناياه ىدفا أسمى مف ذلؾ ،ىك

تحقيؽ مستكل أفضؿ كالئؽ لمعيشة اإلنساف المحتاج

بكصفو كائفان كرمو اهلل سبحانو كتعالى كاستخمفو في

األرض .فكاف طمحة بف عبيد اهلل ال يدع أحد ا مف بني

تيـ عميو ديف إال كفاه دينو (ُِٖ) .فباع ضيعة لو بخمسة
(
بثمنياُِٗ).
عشر ألؼ درىـ ،كتصدؽ

كيذكر أيضا أ نو باع لو بسبعمائة ألؼ ،فمـ يبؽ

عنده ذلؾ الماؿ إال ليمتو تمؾ ،كلما أصبح فر (قوَُّ) .كمف

جميرة المسمميف الذيف جسدكا نيج الرسكؿ الكريـ  في
باب الصدقة اؿكثير ،أشير إلى قسـ منيـ.
فركل عف الحسف بف صالح " :إذا جاءه سائؿ فإف

كاف عنده ذىب أك فضة أك طعاـ أعطاه  ،فإف لـ يكف
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عنده مف ذلؾ شيء أعطاه دىنا أك غيره مما ينتفع بو
فإف لـ يكف عنده شيء أعطاه كحبل أك إخراج إبرة
(ُُّ)

كخيطان فرقع بيا ثكب السائؿ "

ككقؼ يكما عمى بابو

سائؿ بميؿ  ،كلـ يكف عنده ما يعطيو  ،فخرج إليو بقصبة
في رأسيا شعمة  ،حتى يتبمغ بيا إلى أبكاب ناس

يعطكنو(ُِّ) .ككاف الربيع بف زياد الحارثي –

عامؿ

الخميفة عمر بف الخطاب  عمى البحريف -يتقكت ىك
كعيالو بما يخرج لو مف العطاء  ،كيعكد بالباقي منو عمى
(ُّّ)

أقاربو ،أما ـا فضؿ منو فعمى فقراء المسمميف

 .كباع

عبد اهلل بف عتبة بف مسعكد أرضا لو بثمانيف ألفا ،فقيؿ لو

أف يبقي ىذا الماؿ ذخ ار لكلده فأجابيـ قائبل  " :إنما أجعؿ
(ُّْ)

لكلدم
"
ىذا الماؿ ذخ انر لي عند اهلل ،كاجعؿ اهلل ذخ انر

.

المحتاجيف
.
فقسـ الماؿ في مستحقيو مف
كمف جكد

عبيد اهلل بف عباس ككثرة عطائو
:

لمصدقة أنو قدـ عميو سائؿ كىك ال يعرفو فقاؿ لو
"تصدؽ فإني نبئت أف عبيد اهلل بف عباس أعطى سائبل

ألؼ درىـ  ،كاعتذر إليو فقاؿ لو  :كأيف أنا مف عبيد اهلل .

قاؿ :أيف أنت منو في الحسب أـ كثرة الماؿ

 .قاؿ:

فييما .قاؿ :أما الحسب في الرجؿ فمرؤتو كفعمو كاذا
شئت فعمت كاذا فعمت كنت حسبيا  ،فأعطاه ألفي درىـ
كاعتذر إليو مف ضيؽ الماؿ  .فقاؿ لو السائؿ  :إف لـ
تكف عبيد اهلل بف عباس فأنت خير منو  .كاف كنت ىك
فأنت اليكـ خير منؾ أمس فأعطاه ألفا أخرل

السائؿ ىذه ىزة كريـ حسيب…"(ُّٓ).
ككاف ابف عمر

 .فقاؿ

يؤثر إعطاء المحتاجيف

كالمستحقيف لمصدقة عمى تقديـ األمكاؿ كالحمي كالجكىر
لمكعبة المشرفة  .فقدـ كفد مف أىؿ العراؽ حامبل حؿ يان
لمكعبة فقاؿ ابف عمر  " :أما فيكـ مسكيف أما فيكـ يتيـ

أما فيكـ فقير إف كعبة اهلل لغنية مف الذىب كالفضة كلك
(ُّٔ)

شاء اهلل لجعميا ذىبا كفضة …"

.

ككاف يزيد بف أبي مسمـ "… يتقمد لمحجاج ديكاف

الرسائؿ ككنيتو أبك العبلء ،ككاف الحجاج يجرم لو في
شير ثمثمائة درىـ … ،فإف فضؿ منيا شيء ابتاع بو
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ماء كسقاه لممساكيف أك ربما اب تاع فييا قطفا كفرقيا

ركم عف رج ؿ مف كلد زيد بف الخطاب " :إنما كلي

"…نظر إلى

مات جعؿ الرجؿ يأتينا بالماؿ العظيـ فيقكؿ  :اجعمكا ىذا

فييـ…"(ُّٕ).

كلما استخمؼ عمر بف عبد العزيز

عمر بف العزيز سنتيف كنصؼان ،فذلؾ ثبلثكف شي ار ؼؿما

ما كاف لو مف عبد  ،كالى لباسو كعطره كأشياء مف

حيث تركف في الفقراء  ،كما مبرح بمالو ،يتذكر مف
يضعو فييـ فما يجده فيرجع بمالو  ،قد أغنى اهلل عمى يد

الفضكؿ ،فباع كؿ ما كاف بو عنو غنى فبمغ ثبلثة

كعشريف ألؼ دينار فجعمو في السبيؿ "(ُّٖ) .إذ أدرؾ
الغاية مف الصدقة فسعى جاىدا النتشاؿ ذكم الحاجة

كالفقر كالعكز لمكصكؿ بيـ لمستكل الئؽ لممعيشة يكفر
ليـ ضركريات كمتطمبات الحياة اليكمية مف مأكؿ كممبس
كمسكف مبلئـ.

(ُْٔ)

عمر بف عبد العزيز الفاس"

.

فتحقؽ بذلؾ األماف لممجتمع مف غكائؿ الفقر

كالحرماف كالحاجة  .بؿ أضحى مف كانت تجرم عميو
(ُْٕ)

حر مالو
الصدقة يتصدؽ ىك مف ٌ

.

" كاذا كاف اإلسبلـ قد أقر التفاكت بيف الناس في

كيقدـ ابف سعد قسـان مف أرقاـ الديكف التي قضاىا

المعايش كاألرزاؽ ،أل نو – ببل شؾ -نتيجة لتفاكت

الخميفة عمر بف عبد العزيز عف الغارميف  .فقضى عف

فطرم في المكاىب كالممكات  ،كالقدرات كالطاقات  ،فمف

غارـ خمسة كسبعيف دينا ار  ،ككفد عميو عاصـ بف عمر

المقرر أف االعتراؼ بيذا التفاكت كالتفاضؿ ليس معناه

ربو فقضى عف كؿ كا حد منيما أربعمائة دينار  ،كقضى

فتتسع الشقة بيف الفريقيف  ،كيصبح األغنياء في المجتمع

عف القاسـ بف مخيمرة دينا مقداره تسعكف دينا ار  ،كقضى

(طبقة) كتب ليا أف تعيش في أبراج العاج تتكارث النعيـ

اف كخمسكف

كالغنى كيمسي الفقراء (طبقة) كتب عمييا أف (تمكت)

بف قتادة كبشير بف محمد بف عبد اهلل بف يزيد بف عبد

عف رجؿ كفد عميو دينا مقداره مائت

دينا انر(ُّٗ).

في أككاخ مف البؤس كالحرماف

ككتب عمر بف عبد العزيز ألبي بكر بف حزـ

:

"إف كؿ مف ىمؾ كعميو ديف لـ يكف دينو في خرقة

فاقضي منو دينو مف بيت ماؿ المسؿ ميف"(َُْ) .كيركل
أنو كزع في ببلد الشاـ عمى الغرباء أم

(ابف السبيؿ )

مائتي درىـ (ُُْ) .كما "… قسـ في فقراء أىؿ البصرة

كؿ إنساف ثبلثة آالؼ درىـ ،فأعطى الزمني خمسيف
خمسيف…"(ُِْ).

ككؿ مف كتب إليو مف عمالو في فضؿ أمكاؿ الخراج
بعد قسمة العطاء ،أمره أف يقسـ ذلؾ الؼ ضؿ في أىؿ
الحاجة .كأمر بصدقة فكتب  " :أف اجعمكىا في العرب

كالمكالي أكلي العتاقة"(ُّْ) .كما أمر بإجراء الصدقة عمى
أىؿ السجكف كأف يكفر ليـ طعاميـ كأدميـ (ُْْ) .كأجرل
عمى أىؿ الذمة مف كبر منيـ في السف كضعفت حالو

(
الماؿُْٓ).
كقكتو ما يصمحو كيكفيو مف بيت
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أف يدع اإلسبلـ الغني يزداد غنى كالفقير يزداد فق ار

،

 .بؿ تدخؿ اإلسبلـ

بتشريعاتو القانكنية  ،كتنظيماتو العممية  ،ككصاياه
الترغيبية كالترىيبية  ،لتقريب المسافة بيف ىؤالء كأكلئؾ .
فعمؿ عمى الحد مف طغياف األغنياء كالرفع مف مستكل

الفقراء"(ُْٖ).

ثالثا ًال :الوقف
معاى الوقف ل ة واصطالحاًال:

يقصد بالوقف لغة  :الحبس كالمنع (ُْٗ) .كيستخدـ

ىذا االصطبلح عند الفقياء ليعني  … " :حبس العيف
عمى ممؾ الكاقؼ كالتصدؽ بالمنفعة…"(َُٓ).

دور األوقاف في تحقيق التكافل

واوقتصادي:

والتأمين اوجتماعي

فاء
قاؿ اهلل سبحانو كتعالى في كتابو العزيز   :ىما اى ى
ً
ً ً
سكؿ كلً ًذل
اهللي ىعمى ىرسكلًو م ٍف اى ٍىؿ القيرل ىفممٌو ٌ
كلمر ي
ابف الس ً
كف
بيؿ ىك ٍي ال ىي يك ى
المساكيف ىك ً ى
القي ٍربى كاليتامى ك ى
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يدكلىةن ب ٍيف ٍ ً ً
كما
ى ى
كما آتي يكـ ى
سك يؿ فىخ يذكهي ى
األغنياء م ٍنكـ ى
الر ي
ً ً (ُُٓ)
يد العقىاب. 
اتقكا اهللى ًا َّف اهللى ىشد ي
يكا ىك ي
نيي يكـ ىع ٍنوي فى ٍانتى ي
كأثر عف رسكؿ اهلل  قكلو " :إذا مات ابف آدـ

انقطع عممو إال مف ثبلث  :صدقة جارية  ،أك عمـ ينتفع

بو مف بعده ،أك كلد صالح يدعك لو"(ُِٓ).

بالكىط كداره بمكة عمى كلده …" كما تصدؽ حكيـ بف
حزاـ بداره التي بمكة كالمدينة عمى كلده(ُُٔ).
ككاف الخميفة أبك بكر الصديؽ

اإلبؿ كالخيؿ كالسبلح فيحمؿ في سبيؿ اهلل
(ُّٔ)

كتصدؽ عمى كلده بداره

"…كقد حبس النبي  كالمسممكف بعده حتى صار
الحبس في اإلسبلـ مف أعظـ مصادر الماؿ لنفع

أىمو…"(ُّٓ).

أكؿ صدقة جرل كقفيا في اإلسبلـ ىي مف أمكاؿ
بني النضير ،لما أكصى مخيريؽ بحكائطو يكـ أحد
لرسكؿ اهلل
فحبسيا النبي
(ُْٓ)

اإلسبلـ

 ليضعو حيث أمره اهلل سبحانو كتعالى
 كىي بذلؾ تككف أكؿ حبس في
 :لما نزلت

كركل عف أنس بف مالؾ أنو قاؿ
َّ
رض اهللى قى ٍرضان ىح نسنان
اآليتاف الكريمتاف  :ىم ٍف ىذا الذل يي ٍق ي
فىي ً
ضاعفىوي لوي ىكلوي اى ٍجهر ىكريـ  .)ُٓٓ(قكلو عز كجؿ  :لى ٍف
ي
ً
ً
ً
إف
قكا ًم ىما تي ٌ
نفقكا م ٍف ىش وئ فى ى
حب يك ىف ىك ىما تي ي
نالكا البٌر ىحتٌى تيٍنف ي
تى ي
اهللى بً ًو ىعميـ.)ُٓٔ(
قدـ أبك طمحة عمى النبي

الذم بمكضع كذا ككذا هلل

 قائبل لو  " :حائطي

 ،كاهلل يا رسكؿ اهلل  ،لك

استطعت أف أسره ما أعمنتو  ،فقاؿ رسكؿ اهلل  اجعمو

في فقراء قكمؾ"(ُٕٓ).

كسي انر عمى نيج رسكؿ اهلل

 " :لـ يكف أحد مف

أصحاب النبي  ذا مقدرة إال كقؼ"(ُٖٓ) .فمف ثبت عنو
الكقؼ مف كبار الصحابة الزبير بف العكاـ فتصدؽ ع لى

كلده بداره بمكة كمصر كبأمكالو بالمدينة(ُٗٓ).

إذ "…أنو جعؿ دا انر لو حبسان عمى كؿ مردكده مف

بناتو…" .ككاف العباس عـ النبي  مف كبار الصحابة
الذيف أكقفكا أمبلكيـ(َُٔ).

كأكقؼ سعد بف أبي كقاص عمى كلده داره التي
بالمدينة كداره بمصر  .كتصدؽ عمرك بف العا ص "…
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 …" يشترم
(ُِٔ)

…"

.

.

كيعد الخميفة عمر بف الخطاب  أكؿ مف اح تبس

صدقة في اإلسبلـ(ُْٔ) .إذ أصاب أرضان بخيبر "…فأتى

النبي  فقاؿ :يا رسكؿ اهلل ما أصبت ماال أنفس منو

عندم ،فما تأمر؟ فقاؿ رسكؿ اهلل  إف شئت تصدقت
بيا ،كحبست أصميا ،فجعميا عمر صدقة ال تباع كال

تكىب ،كال تكرث ،كتصدؽ بيا عمى الفقراء كالمساكيف
كابف السبيؿ كالغزاة في سبيؿ اهلل كالضعيؼ كفي الرقاب
ال جناح عمى مف كلييا أف يأكؿ منيا كيطعـ صديقا غير
متمكؿ ماال قاؿ :كأكصي بيا إلى حفصة أـ المؤمنيف ،ثـ
إلى األكابر فاألكابر مف كلده "(ُٓٔ) .ككاف لمخميفة عمر

بف الخطاب  خيبل مكسكمة في أفخاذىا  " :حبيس في
سبيؿ اهلل"(ُٔٔ).

عطاء الرجؿ خفة أك كاف محتاج ان أعطاه الفرس

كقاؿ لو  :إف أعيمتو أك ضيعتو مف عمؼ أك شرب فأنت
ضامف كإف قاتمت عميو فأصيب أك أصبت فميس عميؾ
(ُٕٔ)

شيء

كلما أتـ اهلل سبحانو كتعالى لممسمميف نصرىـ

بتحرير الشاـ كالسكاد كمصر كلـ يقسـ الخميفة عمر بف
الخطاب  أرض ىذه الببلد كجعميا مادة لممسمميف كلما
(ُٖٔ)

يجيء بعد الغانـ كف

كيككف المأخكذ مف خراجيا

مصركفان في المصالح كال يككف فيئان مخمكسان ألنو قد

خمس كال يككف مقصك انر عمى الجيش ألنو كقؼ عمى

عامة المسمميف فصار مصرفو في عمكـ مصالحيـ التي

منيا أرزاؽ الجيش كتحصيف الثغكر

كبناء الجكامع

كالقناطر ككراء األنيار كأرزاؽ مف تعـ بيـ المصمحة

مف القضاة كالشيكد كالفقياء كالقراء كاألئمة
(ُٗٔ)

كالمؤذنيف
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كيعمؿ ابف سبلـ تصرؼ الخميفة ىذا بأنو أراد مف
ىذه الببلد "أف تككف فيئان مكقكفان لممسمميف ما تناسمكا
يرثو قرف بعد قرف فتككف قكة ليـ عمى عدكىـ

(َُٕ)

مغانميـ كما أفاء اهلل عمييـ فإذا أتاؾ كتابي ىذا فانظر
ما أجمب الناس عميؾ بو إلى العسكر مف كراع كماؿ

فمما

فاقسمو بيف مف حضر مف المسمميف ك أترؾ ا ألرضيف

قدـ الخميفة عمر بف الخطاب  كأراد قسمة األرض بيف

كاألنيار لعماليا ليككف ذلؾ في أعطيات المسمميف فأنؾ

المسمميف أشار عميو ـ عاذ بف جبؿ بيذا الرأم" :كاهلل ؿئف

أف قسمتيا بيف مف حضر لـ يكف لمف بعدىـ

القكـ ثـ يبدكف فيبقى ذلؾ لكاحد ثـ يأتي مف بعدىـ قكـ

في أصبلب الرجاؿ كأرحاـ النساء كجعميـ ذمة تؤخذ

قسمتيا ليككنف ما نكره كيصير الشيء الكثير في أيدم

يسع

يسدكف اإلسبلـ مسدان فبل يجدكف شيئان فانظ ار أم انر
أكليـ كآخرىـ(ُُٕ).

كىذا ىك الرأم الذم خرج بو الخميفة عمر  ألبي
عبيدة بف الجراح لما بعث أبك عبيدة لمخميفة كتابان بعثو

فيو بنصر المسمميف في الشاـ كبتحريرىـ لمببلد كيسألو

قسمة األرض بيف الغانميف فكاف رد الخميفة اآلتي" :كاني

(ُٕٓ)

شيء)

كعميو فقد (أقر عمر بف الخطاب السكاد لمف

منيـ الجزية كمف أرضيـ الخراج)(ُٕٔ).

كلما أتـ المسمـ كف تحرير مص ر طمب الزبير بف

العكاـ مف عمرك بف العاص أف يقسـ ما أفاء اهلل عمييـ مف
أرض مصر كما قسـ النبي  خيبر بيف الغانميف فكتب
عمر بف العاص بذلؾ لعمر بف الخطاب  فكتب إليو:
(ُٕٕ)

الحبمة
)
(أف دعيا حتى يغزك منيا حبؿ

نظرت فيما كتبت إلي في ق ذا ففرؽ رال فيما سألتني

.

فكانت كجية نظر الخميفة عمر بف الخط

ػاب 

عنو ،إال إني قد رأيت أف نقرىـ ،كأف أحمؿ الجزية عمييـ

تتجمى في رغبتو بأف يككف خراج مصر فيئان لممسمميف

بيا ،كأقكل عمييا مف غيرىـ(ُِٕ).

المعيكدة "لكال أخر الناس ما فتحت قرية إال قسمتيا كما

كتقسميا بيف المسمميف كيككنكا عمار األرض فيـ أعمـ
كقد سأؿ ببلؿ كعدد مف الصحابة الخميفة عمر 

كقكة ليـ عمى جيادىـ عدكىـ

قسـ رسكؿ اهلل  خيبر"(ُٕٗ).

قسمو ما أفاء اهلل عمييـ مف ببلد الشاـ كالعراؽ مثمماتقسـ
"قد

بقية الغنيمة بيف مستحقييا فكاف رد الخميفة عمييـ

أشرؾ اهلل الذيف يأتكف مف بعدكـ في ىذا الفيء فمك قسمتو
لـ يبؽ لمف بعدكـ شيء كلئف بقيت ليبمغف الراعي

(ُّٕ)

بصنعاء نصيبو مف ىذا الفيء كدمو في كجيو

.

فشاكر الخميفة عمر  أصحاب رسكؿ اهلل  في

(ُٖٕ)

فكانت مقكلتو

كحذل عبد اهلل بف عمر حذك الرسكؿ

 كبقية

الصحابة في رغبتو في اإليقاؼ كحبس األمبلؾ فجاء
في كتاب اإليقاؼ ":بسـ اهلل الرحمف الرحيـ ىذا ما

أكصى بو عبد اهلل بف عمر بف الخطاب أمير المؤمنيف

أف حدث بو حدث أف تمغان

كصرمة بف األ ككع كالعبد

الذم فيو كالمائة سيـ كر ؽيقو الذم فيو كالمائة الذم

أمر سكاد الككفة فكاف رأم بعضيـ القسمة بينما كاف

أطعمو رسكؿ اهلل  بالكادم تميو حفصة ما عاشت ثـ

رأم اإلماـ عمي " :إف قسمتيا اليكـ لـ يكف لمف يجيء

ذكم الرأم مف أىميا أف ال يباع كال يشترل ينفقو حيث

بعدنا فقاؿ :كفقؾ اهلل ،ىذا الرأم(ُْٕ).

كليو أف يأكؿ أك اشترل رقيقان منو(َُٖ).

بعدنا كلكف نقرىا في أيدييـ يعممكنيا فتككف لنا كلمف

كبعد أف تـ تحرير العراؽ طمب الغانمكف مف سعد

بف أبي كقاص أف يقسـ بينيـ ا

ألرض فكتب لمخميفة

رأل السائؿ كالمحركـ كذكم القربى كال حرج عمى مف

(ُُٖ)

ركمو

عمر  بذلؾ فجاءه رد الخميفة (أما بعد فقد بمغني كتابؾ
تذكر فيو لمخميفة أف الناس يسألكنؾ أف تقسـ بينيـ
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كسعد " :أف رسكؿ اهلل  قاؿ :مف يبتاع مربد بني فبلف

فجعمت الدكلة يدىيا بيد األفراد لمعمؿ سكية

غفر اهلل لو فابتعتو بعشريف ألفا كبخمسة كعشريف ألفا،

لتحقيؽ ىذا اليدؼ السامي النبيؿ الذم مف أجمو جاءت

فأتيت رسكؿ اهلل  فأخبرتو فقاؿ اجعميا في مسجدنا

تمؾ الرسالة السمحاء العظيمة لتتجاكز كتتقدـ عمى أمـ

كأجره لؾ…"(ُِٖ).

كشعكب الببلد التي كانت مكجكدة في تمؾ الفترة.

كيذكر أف قيمة األكقاؼ التي حبسيا الخميفة عثماف

 بمغت مائتي ألؼ دينار ببراديس ك

خيبر ككادم

القرل(ُّٖ) .كتصدؽ اإل ماـ عمي  بأرضو بينبع

(ُْٖ)

.

كقيؿ إف صدقة اإلماـ عمي بمغت أربعة آالؼ دينار كفي
(
دينارُٖٓ).
ركاية أخرل أنيا بمغت أربعيف ألؼ

كجاء عيد اإليقاؼ لضياع اإلماـ عمي " :بسـ اهلل

الرحمف ىذا ما تصدؽ بو عبد اهلل عمي أمير المؤمنيف،

تصدؽ بالضيعتيف المعركفتيف بعيف أبي نيزر كالبغيبغة،
عمى فقراء أىؿ المدينة كابف السبيؿ ليقي اهلل بيا كجيو حر
النار يكـ القيامة التباعا كال كتىبا حتى يرثيا اهلل كىك خير
الكارثيف ،إال أف يحتاج ليا الحسف أك الحسيف فيما طمؽ

ىما(ُٖٔ).
ليما ،كليس ألحد غير "

مما كاف لو األثر البالغ في اإلسراع بتحقيؽ

انتصارات أذىمت الجميع ككسبت لمديف اإلسبلمي شعكبا
مف مختمؼ الديانات كبرغبة حقيقية كنية صادقة ،لمعيش
ضمف مجتمع تسكده قيـ سامية عدت الضماف
االجتماعي كاالقتصادم ذا قيمة كأثر ال يقبلف عف

الجياد بالنفس.

أسيـ كؿ ذلؾ في خمؽ مجتمع إسبلمي ضـ بيف
صفكفو فئات كأجناس كديانات متعددة كضعت يدىا بيد
بعضيا اآلخر ،كسخرت إمكانيتيا كقدراتيا اإلنسانية

كالعممية كافة لتأتي النتيجة بالتالي إبداعا ليس كمثمو

إبداع  ،كنك ار كىاجا ينير ظممات الطريؽ أماـ األجياؿ
كينشئ مجتمع ان تسكده العدالة كالمساكاة إلى جانب
التكافؿ كالتعاكف بما يضمف العيش الكريـ ألفراد ىذا

"… ككانت أرض بغر لمس لمسممة بف عبدالممؾ

المجتمع كيحقؽ لو الرفاه االقتصادم كاالجتماعي .

فكقعيا في سبيؿ البر…"(ُٕٖ).

ككقؼ المغيرة بف عبد الرحمف بف الحارث بف

ىشاـ الدار التي نزؿ فييا الرسكؿ  في مقدمة المدينة

بعد أف اشتراىا مف أصحابيا(ُٖٖ).

النتائج :
-إف اإلسبلـ قد جسد صكر الضماف االجتماعي

كاالقتصادم كربط ذلؾ بإرضاء اهلل كالرغبة بالفكز

كأباح ابف قيـ الجكزية ألىؿ الذمة التمتع بمنافع

بالجنة ،فالمسمـ في سمككو االقتصاد م يأخذ الجانب

الكقؼ بقكلو  " :ال ريب أف الصدقة جائزة عمى مساكيف

الركحي بعيف االعتبار.

أىؿ الذمة كالكقؼ صدقة.)ُٖٗ("… ،

تجسدت صكرة الضماف االجتماعي كاالقتصادم فيالدكلة اإلسبلمية بأشكاؿ بارزة كاتخذت أنماطان خاصة

الخاتمة:

فتميزت عف غيرىا مف الدكؿ بتمؾ الركح اإلنسانية

أعظـ ما جاء بو الديف اإلسبلمي الحنيؼ كالسنة

السامية التي تسعى إلى تحقيؽ العدالة كالمساكاة بيف

النبكية الشريفة مجسدة بشخص المصطفى  ىي تمؾ
الركح السامية في األىداؼ كاألفعاؿ ،بغية خمؽ خمية
متجانسة كاحدة تطكقيا ىالة مف الكحدة كاالنسجا

ـ

جميع فئات المجتمع الكاحد.
اتخذت صكر الضماف االجتماعي كاالقتصادم فياإلسبلـ بعدان أعمؽ كأث انر أكبر مف خبلؿ النظرة

كالتكاتؼ مستثنيف كمستبعديف كؿ ما مف شأنو إحداث

المستقبمية كتكفير السمع كالخدمات خصكصان

تفرقة عرقية أك دينية.
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كمجاعة مف جية فضبلن عف حاالت االحتكار مف

جية أخرل كذلؾ مف خبلؿ إعداد دكر لتخزيف المكاد

(ُ) مجمع المغة العربية بالقاه

رةُُٕٗ ،ـ ،مجمكعة

المصطمحات العممية كالفنيةَُٖ ،جزء ،الييئة العربية

الغذائي كدكر إليكاء المنقطعيف كالضعفاء كتكفير
ة

لشؤكف المطابع األميرية (القاىرة ُُّٗىُُٕٗ /ـ)،

الماء كالغذاء ليـ.

صٗٗ.

-لما كاف المجتمع اإلسبلمي مبنيان عمى تفاكت قابميات

(ِ) ابف ماجة ،محمد بف يزيد بف ماجو (ت ِّٓىٖٖٖ /ـ)،

الثركة العينية كالقيمية في تحرؾ كتداكؿ مستمر بيف

التراث العربي( ،القاىرة ُّٓٗىٕٗٓ /ـ) ،صُٓ.

األفراد في التحصيؿ كبذؿ الجيد أكالن كلما كانت

سنف ابف ماجو ،جُ ،تحقيؽ فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء

األفراد ثانيان ؛ أصبح نشكء االختبلؼ في تممؾ الثركة

كبذليا أم انر حتميان كيدؿ ىذا االختبلؼ عمى تنكع

كتفاكت األدكار كالكظائؼ االجتماعية بيف األفراد

(ّ) البخاري ،محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل (ت ِٔٓى/

ٖٗٔـ) ،صحيح البخارم ،تحقيؽ الشيخ قاسـ الشماعي،

.

كلذلؾ فإف اإلسبلـ بضكابطو الشرعية الدقيقة قد
سعى إلى تضييؽ الفكارؽ مف خبلؿ الصدقات

جٖ ،طُ ،طبعة دار القمـ (بيركت َُْٖىُٖٕٗ /ـ)،

صِّٔ

(ْ) الشيباني ،محمد بف الحسف بف فرقد (ت ُٖٗىَْٖ /ـ)،
الكسب ،تحقيؽ كتقديـ كاستدراؾ فيو عمى الطبعة

اإلجبارية منيا كالطكعية محؿ اىتماـ البحث  ،كبذلؾ

تعامؿ اإلسبلـ مع صميـ المشكمة اال

جتماعية

كاالقتصادية بيدؼ إزالة أسباب الفقر ك

الحرماف

كتحقيؽ فكرة العدالة االجتماعية.

اؿمصرية ،د سييؿ زكار ،طُ ،نشر كتكزيع عبد اليادم
حرصكني( ،دمشؽ ََُْىَُٖٗ/ـ) ،صٖٗ.

(ٓ) ابن سالم ،أبك عبيد القاسـ بف سبلـ(ت ِْْىّٖٗ /ـ)،

األمكاؿ ،تحقيؽ محمد خميؿ ىراس ،ط ُ ،دار الشركؽ

إف اإلسبلـ لـ يقتصر بقضية التكزيع بيف أبناء الجيؿالكاحد فحسب بؿ ترؾ الباب مفتكحان ليمتد إلى التكزيع
بيف األجياؿ القادمة فيما يسمى"التنمية المستدامة".

لقد كاف لمكقؼ دكر ؾ بير في التاريخ اإلسبلميباعتباره مؤسسة اجتماعية متعددة األغراض لذلؾ ال
بد مف االىتماـ بمثؿ ىذه ا لمؤسسات كبما يؤدم إلى

لمطباعة (القاىرة ُّٖٖىُٖٗٔ/ـ) ،صُّٔ.

(ٔ) ابف سبلـ ،مصدر سابؽ ،صُْٖ.

(ٕ) أبك يكسؼ ،يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب األنصارم

(ُِٖىٕٖٗ/ـ) ،الخراج ،طبعة دار المعرفة لمطباعة

كالنشر ،لبناف( ،بيركت ُّٗٗىُٕٗٗ /ـ) ،صٕٔ.

(ٖ) الذىبي ،أبك عبد شمس أحمد بف محمد بف عثماف
ْٖٕىُّْٕ/ـ) ،سير أعبلـ النببلء ،ج

تحسيف أدا ئىا كرفع كفاءتيا في استخداـ مكارد الكقؼ

األفراد مف غير المسمميف كلذلؾ كاف ىذا النظاـ

جكىر العدالة االجتماعية بتكفير حياة كريمة  ،كرعاية

(بيركت َُِْىُُٖٗ/ـ) ،صُّ.

(ٗ) ابف سبلـ ،مصدر سابؽ ،صُّْ.

(*) الجار :اسـ ميناء في المدينة المنكرة عمى البحر األحمر
إليو ترسك مراكب التجار كغيرىا مف المراكب التي

غير المسمميف ممف يعيشكف في كنفو باعتبار أف
مادم فحسب بؿ ىك كياف مادم
ان
الفرد ليس كياف ان

كركحي كريـ.

تحمؿ الطعاـ مف مصر .اليعقكبي ،البمداف ،صّٕ.
(َُ) ابف الجكزم ،أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد
(تٕٗٓىََُِ/ـ) ،سيرة عمر بف الخطاب ،تحقيؽ
طاىر النعساف الحمكم كأحمد قدرم كيبلني ،مصر،

الهوامش:
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ُ ،تحقيؽ

شعيب األرنؤكط كحسيف األسد ،ط ُ ،مؤسسة الرسالة،

خدمة ألبناء المجتمع كتنميتو كتطكيره .
-لـ ييمؿ النظاـ االجتماعي كاالقتصادم في اإلسبلـ

(ت

صّٓ.
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(ُُ) ابف سعد ،أبك عبد اهلل محمد بف سعد

(ت َِّى/

(ِّ) ابف القيـ ،مصدر سابؽ ،صْٖ.

ْْٖـ) ،الطبقات الكبرل ،جزء ٖ ،أشرؼ عمي طبع ق

(ِْ) أبك يكسؼ ،مصدر سابؽ ،صٖٓ ،صْٔ.

صِّٖ.

(ِٔ) ارنكلد ،توماس ،الدعكة إلى اإلسبلـ ،ترجمة د  .حسف

إحساف عباس ،دار صادر (بيركت ُّٕٕى،)ُٕٗٓ/

(تَُّى/

(ُِ) الطبرم ،أبك جعؼر محمد بف جرير

ِِٗـ) ،اختبلؼ الفقياء ،صححو  :د.فردريؾ كرت
األلماني ،ط ِ ،لبناف،
صِِٕ.

(بيركت َُِّىَُِٗ/ـ)،

(ِٓ) ابف الجكزم ،مصدر سابؽ ،صٕٔ.

ّ( ،مصر َُّٗى/

إبراىيـ حسف ،كزميبله ،ط

َُٕٗـ) ،صٕٓ.

(ِٕ) ابف سبلـ ،مصدر سابؽ ،صُٕٖ.

(ِٖ) الماكردم ،أبك الحسف بف محمد بف حبيب البصرم

(ُّ) ابف سبلـ ،مصدر سابؽ ،صّّٖ.

البغدادم (ت َْٓىَُٖٓ /ـ) ،األحكاـ السمطانية

(ُْ) أبك بكسؼ ،مصدر سابؽ ،صْٔ.

ُٖٗٗـ) .الماكردم ،نصيحة الممكؾ ،تحقيؽ محمد

كالكاليات الدينية دار الحرية ؿ لطباعة (بغداد َُْٗى/

(**) المنفكس :المكلكد حديثان.

(ت ِٕٗى/

جاسـ الحديثي ،دار الحرم لمطباعة (بغداد َُْٔى/

ككلد عماه بركاية البوذري في اساب األشراف ،تحقيؽ

(*) المد :كحدة كيؿ تعادؿ (ٓ )ُِٖ.غـ ،ىانس  :المكاييؿ

(ُٓ) الببلذرم ،أحمد بف يحيى بف جابر

ِٖٗـ) ،ا لشيخاف أبك بكر الصديؽ كعمر بف الخطاب

د .إحساف صدقي العمد ،ط ُ ،مؤسسة الشراع العربي،

(الككيت َُْٗىُٖٗٗ/ـ) ،صُّٓ.

قياس تعادؿ (ُٕٓ )ِِ.كغـ.
(***) الجر ػمب :كح ػدة ػ
ىانس :المكاييؿ كاألكزاف ،صُٔ.

ُٖٔٗـ) ،صَُّ .
كاألكزاف ،صْٕ.

(**) القسط :كحدة كيؿ تعادؿ (ّّْٔ )ِ.لتر ،ىانس :
المكاييؿ كاألكزاف ،صٓٔ.

(ِٗ) الببلذرم ،مصدر سابؽ ،صْْٕ.

(َّ) ابف أبي الحديد ،مصدر سابؽ ،صِِٔ.

(ُٔ) أبك يكسؼ ،مصدر سابؽ ،صْٕ.

(ُّ) ابف الجكزم ،مصدر سابؽ ،صََُ.

(ُٕ) ابف سعد ،مصدر سابؽ.ِٖٗ ،

(ُٖ) اليعقكبي ،أحمد بف جعفر بف كىب الكاتب المعركؼ

(ِّ) ابف الجكزم ،مصدر سابؽ صَُٓ.

المطبعة الحيدرية (النجػؼ
ػ
 ،................. -البمداف ،ط ّ،

(ّْ) الطبرم ،مصدر سابؽ صِِٔ.

 ، ................. -تاريخ اليعقكبي ّ ،جزء ،مطبعة ا لغرل،

(ّٔ) ابف سبلـ ،مصدر سابؽ ،صّّٖ.

بابف كاضح األخبارم (ت ِْٖىٖٕٗ /ـ).
ُّٕٕىُٕٗٓ /ـ).

(النجؼ ُّٖٓىُّٗٗ /ـ).

(ّّ) الطبرم ،مصدر سابؽ ،صِِٔ.

(ّٓ) الببلذرم ،مصدر سابؽ ،صّْٗ.

(ّٕ) الرحبي ،عبد العزيز بف محمد الحنفي البغدادم

ُُْٖىَُٕٕ/ـ) ،فقو الممكؾ كمفتاح الرتاح المرصد

 ، ................. -مشكمة الناس لزمانيـ ،تحقيؽ كليـ ممكرد،

عمى خزانة كتاب الخراج ،تحقيؽ د

طِ( ،بيركت َُُْىَُٖٗ /ـ) ،صُِٕ.ُِٖ-

الكبيسي ،مطبعة اإلرشاد ،ج

(ُٗ) أبك يكسؼ ،مصدر سابؽ ،صُٔٗ.

(َِ) ابف أبي الحديد ،عبد الحميد بف ىبة اهلل بف محمد (ت
ٔٓٔىُِٖٓ/ـ) ،شرح نيج الببلغة ،جزء َِ ،تحقيؽ
محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،ط
العربية(القاىرة

ُٕٔٗـ) ،صٕٕ.

ُ ،دار إحياء الكتب

ُّٖٓىُٗٔٓ/ـ)،

(ُِ) ابف الجكزم ،مصدر سابؽ ،صٗٓ.َٔ-
(ِِ) أبك يكسؼ ،مصدر سابؽ ،صُِِ.

المجلة األردنية في الدراسات اإلسالمية
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(ت

 .أحمد عبيد

ُ( ،بغداد ُّّٗى/

ُّٕٗـ) ،جِ( ،بغداد ُّٓٗىُٕٗٓ/ـ) ،صُِٖ.

(ّٖ) ابن شبة  :أبك زيد عمرك بف شبة ا لنعيرم (تِِٔى/
ٕٖٓـ) ،تاريخ المدينة المنكرة ،جزء

(ُّٕٖى/

ْ ،تحقيؽ فييـ

محمد شمتكت ،دار األصفياني لمطباعة،

ُّّٗىُّٕٗ/ـ) ،صَُِِ.

(جدة

(ّٗ) الطبرم ،مصدر سابؽ ،صِْٕ.

(َْ) الطبرم ،مصدر سابؽ ،صِٕٕ.ِٕٖ-
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طُ ،منشكرات دار كمكتبة اليبلؿ (بيركت َُْٕى/

(ُْ) ابف سبلـ ،مصدر سابؽ ،صّّٗ.
(ِْ) اليندم ،عبلء الديف عمي المتقي حساـ الديف اليندم
البرىاف فكرم (ت ٕٓٗىُٕٓٔ /ـ) ،كنز العماؿ في
سنف األقكاؿ كاألفعاؿ ،جزء ُٔ ،تحقيؽ الشيخ بكرم
حياتي كالشيخ صفكة السقا ،مؤسسة الرسالة لمطباعة

كالنشر (بيركت َُِْىُُٖٗ/ـ) ،صّٖ.

(ّْ) ابف حمدكف ،أبك المعالي بياء الديف محمد بف أبي

سعد الحسف بف محمد بف ع لي بف حمدكف البغدادم

(ت ِٔٓىُُٔٔ/ـ) ،تذكرة ابف حمدكف السياسية
كاآلداب الممكية ،ط

ُ ،مكتبة الخانجي،

ُّْٓىُِٕٗ/ـ) ،صٖٓ.ٖٖ-

ُٖٔٗـ) ،صِْٕ.

(ٔٓ) الطبرم ،مصدر سابؽ ،صّٖٓ.

(ٕٓ) القمقشندم ،أحمد بف عمي (ت ُِٖىُُْٖ/ـ) مآثر
اإلنافة في معالـ الخبلفة ،ج ّ ،تحقيؽ عبد الستار

أحمد فراج (مطبعة الككيت ،)ُْٗٔ ،صُّٔ.

(ٖٓ) الطبرم ،ـ صدر سابؽ ،صّْٕ.

(ٗٓ) ابف األثير ،أبي الحسف عمي بف أبي الكرـ محمد بف
عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني

(القاىرة

(ْْ) ابف أبي الحديد ،مصدر سابؽ ،صْٕ.

ُِِّـ) ،الكامؿ في التاريخ ،جزء
الفداء عبد اهلل القاضي ،ط

(ُٔ) السيكطي ،عبد الرحمف بف أبي بكر جبلؿ الديف

ُُٗىَُٓٓ /ـ) ،االتفاؽ في عمكـ القرآف ،جزء

(ْٕ) الطبرم ،مصدر سابؽ ،صُْٕ.ُْٖ-

(*) الجمب  :ىي القشرة التي تعمك الجرح عند البرء

طّ ،مطبعة حجازم

 .ابف

ص ِّٔ.

(ْٖ) اليعقكبي ،أحمد بف جعفر بف كىب الكاتب المعركؼ
(ت ِْٖىػٖٕٗ /ـ) ،تاريخ

البمدان ،طّ ،مطبعة القرل ،النجؼُٕٗٓ ،ـ ،جّ،

صْٓ.ْٔ-

القاسـ عبد الرحمف بف عبد اهلل
ػ
(ْٗ) ابف عبد الحكـ ،أبك

(ت ِٕٓىَٖٕ-ـ) ،سيرة عمر بف عبد العزيز ،تحقيؽ
أحمد عبيد ط ِ( ،مصر) ،ابف عبد الحكـ ،فتكح مصر
كأخبارىا ،مطبعة بريؿ (ليدف ،)َُّٗ ،صَُِ.

(المسمى

التراتيب اإلدارية ) جزء ِ ،دار إحياء التراث العربي،

لبناف( ،بيركت) ،صِِٗ.

(ُٓ) ابف سبلـ ،مصدر سابؽ ،صّٖٓ.
(ِٓ) الببلذرم ،مصدر سابؽ ،صْْٓ.

(ّٓ) أبك يكسؼ ،مصدر سابؽ ،صُْٗ.َُٓ-
(ْٓ) الطبرم ،مصدر سابؽ ،صُِٕ.

(ٓٓ) ابف عبد ربو ،شياب الديف أحمد (ت ِّٖىّٗٗ/ـ)،
العقد الفريد ،جزء ٕ ،تقديـ ا ألستاذ خميؿ شرؼ الديف،

(ت
ِ،

(القاىرة َُّٔىُُْٗ/ـ).

السيكطي ،الكسائؿ إلى مسامرة األكائؿ ،تحقيؽ د .أسعد

منظكر ،لساف العرب ،ج ُ ،طبعة الدار المصرية،
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ُ ،دار الكتب العممية،

(َٔ) الطبرم ،مصدر سابؽ ،صّْٕ.

(ْٔ) ابف أبي الحديد ،مصدر سابؽ ،صَّ.

(َٓ) الكتاني ،عبد الحي ،نظاـ الحككمة النبكية

ُِ ،تحقيؽ أبي

(بيركت َُْٕىُٖٕٗ /ـ) ،صْْٔ.

(ْٓ) أبك يكسؼ ،مصدر سابؽ ،صُّٗ.

بابف كاضح اإلخبارم

(ت َّٔى/

طمي ،مطبعة النجاـ (بغداد ُّٗٔىَُٗٓ/ـ) ،صِٓ.

(ِٔ) ابف عبد الحكـ ،مصدر سابؽ ،صُٕٗ.
(ّٔ) ابف عبد ربو ،مصدر سابؽ ،صُٖٗ.

(ْٔ) األصفياني ،مصدر سابؽ ،صِٓ.ّٓ-
(ٓٔ) ابف سعد ،مصدر سابؽ ،صّْٔ.

(ٔٔ) ابف سبلـ ،مصدر سابؽ ،صّّٗ.
(ٕٔ) ابف سعد ،مصدر سابؽ ،صّْٓ.
(ٖٔ) ابف سعد ،مصدر سابؽ ،صّْٓ.

(ٗٔ) ابف سبلـ ،مصدر سابؽ ،صُٖٖ.

(َٕ) ابف عبد الحكـ ،مصدر سابؽ ،صَُْ.
(ُٕ) ابف عبد الحكـ ،مصدر سابؽ ،صُِٔ.
(ِٕ) ابف عبد الحكـ ،مصدر سابؽ ،صّٖ.
(ّٕ) ابف عبد الحكـ ،مصدر سابؽ ،صّٔ.

(ْٕ) ابف عبد الحكـ ،مصدر سابؽ ،صُُٕ.
(ٕٓ) ابف عبد الحكـ ،مصدر سابؽ ،صُِٓ.
(ٕٔ) الطبرم ،مصدر سابؽ ،جٔ ،صَٕٓ.

(ٕٕ) ابف عبد الحكـ ،مصدر سابؽ ،صْٖ.

(ٖٕ) ابف عبد الحكـ ،مصدر سابؽ ،صَْ.ُْ-
(ٕٗ) ابف سبلـ ،مصدر سابؽ ،صْٔ.

68

المجلد الثاني ،العدد (،)3

دراسة اقتصادية ألوجه الضمان االجتماعي واالقتصادي في اإلسالم  ..................................إبراهيم البطاينة
(َٖ) ابف سبلـ ،مصدر سابؽ ،صّٕٓ.ّٖٓ-

(ٕٗ) اليندم ،مصدر سابؽ ،صِٔ.

(ِٖ) ابف عبد الحكـ ،مصدر سابؽ ،صَُْ.

(ٗٗ) السيكطي ،مصدر سابؽ ،صْٓ.

(ْٖ) أبك يكسؼ ،مصدر سابؽ ،صَُٓ.

(َُُ) الطبرم ،مصدر سابؽ ،جِ ،صٓٓٓ.

(ٖٗ) ابف سبلـ ،مصدر سابؽ ،صّٕٔ.

(ُٖ) ابف سبلـ ،مصدر سابؽ ،صٓٔ.

(ّٖ) ابف عبد الحكـ ،مصدر سابؽ ،صٕٓ.
(ٖٓ) ابف سعد ،مصدر سابؽ ،صّْٖ.

(ٖٔ) الجاحظ ،أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ
ِٓٓىٖٔٗ/ـ) ،البياف كالتبييف ،جزء
السبلـ محمد بف ىاركف ،ط

(ََُ) ابف أبي الحديد ،مصدر سابؽ ،صِٗ.

(ت

ْ ،تحقيؽ عبد

ٓ ،مكتبة الخانجي

لمطباعة( ،القاىرة َُْٓىُٖٗٓ/ـ) ،صُِْ.

(ٕٖ) خميفة بن خياط ،أبك عمرك خميفة بف خياط العصفكرم
(تَِْى ،)ْٖٓ/تاريخ خميفة بف

خياط ،تحقيؽ،

د.أكرـ ضياء العمرم ،ط ِ ،مؤسسة الرسالة( ،بيركت

ُّٕٗىُٕٕٗ/ـ) ،صّٓٔ.

(ٖٖ) ابف سيده  ،عمي إسماعيؿ األندلسي (ت ْٖٓى/

(َُِ) النسائي ،مصدر سابؽ ،صُِّ.
(َُّ) الزىرم ،مصدر سابؽ ،صْٕ.

(َُْ) الماكردم ،مصدر سابؽ ،صْْٖ.
(َُٓ) اليعقكبي ،مصدر سابؽ ،صُٓ.

(َُٔ) الجاحظ ،مصدر سابؽ ،صُْٓ.

(َُٕ) ابف أبي الحديد ،مصدر سابؽ ،صَُ.
(َُٖ) ابف سبلـ ،مصدر سابؽ ،صَْٖ.
(َُٗ) ابف سبلـ ،مصدر سابؽ ،صَْٖ.

(َُُ) ابف ىشاـ  ،أبك محمد بف عبد الممؾ

ِٖٖـ) ،سيرة النبي  ْ ،جزء ،تحقيؽ محمد بف محي

َُٓٔـ) ،المحكـ كالمحيط األعظـ في المغة  ،طُ،

مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده  ،ج ٔ،

صُُٗ.

(ٖٗ) الصاحب ،إسماعيؿ بف عباد

(ت ّٖٓىٗٗٓ/ـ)،

المحيط في المغة  ،جزء ٖ ،تحقيؽ  :محمد حسف آؿ

ياسيف ،ط ُ ،عالـ الكتب،

الديف عبد الحميد ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع

(بيركت ُّٔٓىُّٕٗ/ـ) ،صَُِ.

(ُُُ) الشيباني ،مصدر سابؽ ،صِٓ.ِٓ-

(ُُِ) ابف ىشاـ ،مصدر سابؽ ،صُّ ،ّٕ-صَُِ.
(ُُّ) ابف سعد اؿطبقات ،مصدر سابؽ ،صُِّ.

(بيركت ُْْىُٗٗ/ـ)،

(ُُْ) ابف سبلـ ،مصدر سابؽ ،صْٖٕ.

(َٗ) الزبيدم ،محمد مرتضى الحسيني (َُِٓى،)َُٕٗ/

(ُُٔ) الببلذرم ،مصدر سابؽ ،صَُٕ.

الستار أحمد فراج ،مطبعة ك ازرة اإلرشاد كاألنبياء

(ُُٖ) ابف الجكزم ،مصدر سابؽ ،صٕٔ.

صِٖٓ.

تاج العركس مف جكاىر القامكس ،ج ِٔ ،تحقيؽ  :عبد

(الككيت ُّٖٓىُٗٔٓ/ـ) ،صُِ.

(ُٗ) الشرباصي ،أحمد ،المعجـ االقتصادم اإل سبلمي ،دار
الجيؿَُُْ( ،ىُُٖٗ /ـ) ،صُِٓ.

(ِٗ) التيانكم ،محمد بف عمي الفاركقي

(ت ُِٖى/

(ُُٓ) ابف عبد ربو ،مصدر سابؽ ،ص.

(ُُٕ) ابف أبي الحديد ،مصدر سابؽ ،صِِٔ.
(ُُٗ) ابف حنبؿ ،أحمد بف أحمد (تُِْىٖٓٓ/ـ) ،مسند
أحمد بف حنبؿ ،دار صادر ؿ لطباعة كالنشر( ،بيركت

ُٗٔٗـ) ،ج ُ ،ص ُٕ .الزىرم ،محمد بف مسمـ عبيد

(ت ُُٖٓى/

اهلل بف شياب

(ت ُِْىُْٕ/ـ) ،المغازي الابوية

ُْٕٓـ) ،مكسكعة اصطبلحات العمكـ اإلسبلمية

الابوية ،حققو كقدـ لو :د .سييؿ زكار ،طبع ىذا الكتاب

(بيركت ُِٖٕىُُٖٔ /ـ) ،صُٖٓ.

ُُٖٗـ) ،صُٕ.

المعركؼ بكشاؼ اصطبلحات الفنكف مكتبة خياط،

البرة ،اآلية ُٕٕ.
(ّٗ) سكرة ق

(ْٗ) الشيباني ،مصدر سابؽ ،صُٓ.

بطريقة األكفيست ،دار الفكر

(َُِ) مسمـ بف مسمـ  ،القشيرم النيسابكرم أبك ا لحسف (ت
ُِٔىْٖٕ/ـ) ،صحيح مسمـ

(ٓٗ) الشيباني ،مصدر سابؽ ،صُٓ.ٕٓ ،

(بشرح النككم )ٓ ،

مجمدات ،تحقيؽ عبد اهلل أحمد أبك زينة ،طبعة الشعب،

(ٔٗ) اليندم ،مصدر سابؽ ،صُّٓ.
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(دمشؽ َُُْى/

(القاىرة) ،مج ّ ،صٖٓ.ٓٔ-
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(ُْٕ) ابف سعد ،مصدر سابؽ ،جٓ ،صّْٕ.

(ُُِ) الببلذرم ،مصدر سابؽ ،صَْْ.

(ُِِ) ابف سبلـ ،مصدر سابؽ ،صْٖٕ.

(ُْٖ) القرضاكم ،يوسف ،آثار الزكاة في األؼ

كالمجتمعات ،ندكة مؤتمر الزكاة األكؿ في الككيت،

(ُِّ) ابف الطقطقي ،مصدر سابؽ ،صِْ.
(ُِْ) اليعقكبي ،مصدر سابؽ ،صْٓ.

(الككيت َُْْىُْٖٔ/ـ) ،صِٔ.

(ُِٓ) ابف أبي الحديد ،مصدر سابؽ ،صَُُ.

(ُْٗ) ابف دريد ،جّ ،صُٔٓ.

(ُِٕ) الطبرم ،مصدر سابؽ ،صُْٖٓ.

(ُُٓ) سكرة الحشر ،اآلية ٕ.

(ُِٔ) ابف أبي الحديد ،مصدر سابؽ ،صْٕ.

(َُٓ) التقانكل ،مصدر سابؽ ،جٔ ،صُْٕٗ.

(ُِٖ) الذىبي ،مصدر سابؽ ،جُ ،صّّ.

(ُِٓ) الترمذم ،جّ ،مصدر سابؽ ،صٔٔ.

(ُِٗ) المبرد ،مصدر سابؽ ،جُ ،صُِٓ.

(َُّ) األصبياني ،أبي نعيـ أحمد بف عبد اهلل

(تَّْى/

َُّٖـ) ،حمية األكلياء كطبقات األصفياء،جزء َُ ،طُ،
مطبعة السعادة(،مصر ُِّٓىُّّٗ/ـ) ،صٖٗ.

(ُّٓ) الكتاني ،جُ ،مصدر سابؽ ،صَُْ.

(ُْٓ) ابف منظكر ،جٕ ،مصدر سابؽ ،صِٕ.
(ُٓٓ) سكرة الحديد ،اآلية ُُ.

(ُٔٓ) سكرة آؿ عمراف ،آالية ِٗ.

(ُُّ) ابف أبي الحديد ،جَُ ،مصدر سابؽ ،صَُِ.

(ُٕٓ) ابف سبلـ ،مصدر سابؽ ،صّْٕ.

(ُّّ) ابف عبد ربو ،مصدر سابؽ ،جُ ،صِّ.

(ُٗٓ) ابف قدامة ،مصدر سابؽ ،جٓ ،صٗٗٓ.

(ُّٓ) ابف عبد ربو ،مصدر سابؽ ،جُ ،صَٔ.

(ُُٔ) ابف قدامة ،مصدر سابؽ ،جٓ ،صٗٗٓ.

(ُِّ) ابف أبي الحديد ،جُ ،مصدر سابؽ ،صَُِ.
(ُّْ) الجاحظ ،جّ ،مصدر سابؽ ،صُْٔ.

(ُّٔ) األزرقي ،أبي الكليد محمد ب عبد اهلل بف أحمد (ت

َِٓىْٖٔ /ـ) ،أخبار مكة المشرفة ،جزء ّ ،طبعة

(ُٖٓ) ابف قدامة ،مصدر سابؽ ،جٓ ،صٖٗٓ.
(َُٔ) الكتاني ،جُ ،مصدر سابؽ ،صَْٕ.

(ُِٔ) ابف سعد ،مصدر سابؽ ،جّ .صُِّ.
(ُّٔ) ابف قدامة ،مصدر سابؽ ،صٗٗٓ.

برككنياكس ( ،اليبزؾ ُِٕٓىُٖٖٓ /ـ) ،جُ،

(ُْٔ) العسكرم ،مصدر سابؽ ،صُّْ.

(ت ُّّى/

(ُٔٔ) أبك يكسؼ ،مصدر سابؽ ،صْٕ.

ص ُّٕ.

(ُّٕ) الجيشيارم ،ابك عبد اهلل بف عبدكس

راد

ّْٗـ) ،الكزراء كالكتاب ،تحقيؽ :عبداهلل بف إسماعيؿ
الصاكم ،طُ( ،القاىرة ُّٕٓىُّٖٗ/ـ) ،صِٔ.

(ُّٖ) ابف سعد ،مصدر سابؽ ،جٓ ،صّْٓ.
(ُّٗ) ابف سعد ،مصدر سابؽ ،جٓ ،صّْٗ.
(َُْ) ابف عبد الحكـ ،مصدر سابؽ ،صٕٓ.

(ُٓٔ) الببلذرم ،مصدر سابؽ ،صُْٖ.

(ُٕٔ) أبك يكسؼ ،مصدر سابؽ ،ص ْٕ.
(ُٖٔ) الحنبمي ،مصدر سابؽ ،صِْ.

(ُٗٔ) الماكردم ،مصدر سابؽ ،صَِٕ.
(َُٕ) ابف سبلـ ،مصدر سابؽ ،صِٖ.

(ُُٕ) الببلذرم ،مصدر سابؽ ،صُٔٓ.

(ُُْ) األصفياني ،أبك الفرج عمي بف حسي ف (ت ّٔٓى/

(ُِٕ) األزدم ،محمد بف عبد اهلل (ت في النصؼ الثاني

سمير جمبر ،ط ُ ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،

الشاـ ،تحقيؽ عبد المنعـ عبد اهلل عامر ،مطابع سجؿ

ٔٔٗـ) ،األغاني ،جزء ِْ ،تحقيؽ  :عبد عمي مينا،

مف القرف الثالث اليجرم /الثامف الميبلدم) ،تاريخ فتكح

(دمشؽَُْٕىُٖٗٔ/ـ) ،جٗ ،صَُّ.َِّ -

(ُِْ) الطبرم ،مصدر سابؽ ،جٔ ،صَٕٓ.
(ُّْ) ابف سبلـ ،مصدر سابؽ ،صّّٔ.

العرب (القاىرة َُّٗىُُٕٗ/ـ) ،ج ُ ،ص َُْ -

ُُْ.

(ُّٕ) أبك يكسؼ ،مصدر سابؽ ،صِّ.ِْ-

(ُْْ) أبك يكسؼ ،مصدر سابؽ ،صَُٓ.

(ُْٕ) اليعقكبي ،مصدر سابؽ ،جِ ،صُِٗ.

(ُْٔ) ابف عبد الحكـ ،مصدر سابؽ ،صٗٓ ،صَُٔ.

(ُٕٔ) الببلذرم ،مصدر سابؽ ،صِٓٔ.ِٔٔ-

(ُْٓ) ابف سبلـ ،مصدر سابؽ ،صْٔ.
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(ُٕٕ) ابف سبلـ ،مصدر سابؽ ،صِٖ.

(ُٖٕ) ابف عبد الحكـ ،مصدر سابؽ ،صُِِ.

(ُٕٗ) ابف آدـ ،يحيى القرشي (ت َِّىُٖٖ/ـ) ،الخراج،
تحقيؽ :أبك األشبؿ محمد شاكر  ،دار المعرفة لمطباعة
كالنشر( ،بيركت ُّٗٗىُٕٗٗ/ـ) ،صْْ.

(َُٖ) كتاني ،جُ ،مصدر سابؽ ،صَْٓ.

(ُُٖ) النسائي ،أحمد بف شعيب (ت َّّىُٗٓ/ـ) ،سنف
النسائي (بشرح السيكطي ) ،جزء ٖ ،ط ُ ،دار الفكر

لمطباعة كالنشر كالتكزيع( ،بيركت ُّْٖىَُّٗ /ـ)،

جٔ ،صْٕ.

(ُِٖ) النسائي ،المصدر نفسق ،جٔ ،صِّْ.
(ُّٖ) الكتاني ،جُ ،مصدر سابؽ ،صَْٕ.
(ُْٖ) ابف قدامة  ،أبك محمد عبد اهلل بف

أحمد بف محمد

المقدمي (تَِٔىُِِّ/ـ) ،المغني ،جزء ٗ ،مكتبة
الرياض الحديثة( ،السعكدية ََُْىَُٖٗ/ـ) ،ج ٓ،

صٗٗٓ.

(ُٖٓ) الكتاني ،جُ ،مصدر سابؽ ،صَْٕ.
(ُٖٔ) المبرد ،أبك العباس محمد بف يزيد

ٖٖٗـ) ،الكامؿ في المغة كاآلداب ،جزء

(ت ِٖٓى/

ْ ،تحقيؽ:

محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،دار نيضة مصر لمطباعة
كالنشر (القاىرة ُّٖٗىُٕٕٗ/ـ) ،جّ ،صَِٖ.

(ُٕٖ) الببلذرم ،مصدر سابؽ ،صُّٓ.

(ُٖٖ) ابف أبي الحديد ،مصدر سابؽ ،جُٖ ،صَّّ.

(ُٖٗ) ابف قيـ الجكزية شمس الديف أبي عبد اهلل ـ حمد بف

أبي بكر( ،تٕٓىَُّٓ/ـ) ،أحكاـ أىؿ الذمة ،قسـ ِ،

تحقيؽ د .صبحي ،طُ ،مطبعة جامعة دمشؽ( ،دمشؽ

ُُٔٗـ) ؽُ ،صََّ.
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