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بسم هللا الرحمن الرحيم
مقدمة الكتاب
ليست هذه الصحائف حديثًا عن النظاام اقتتصاا ف اإل اإلساالمن الك لاذل
مجا ً
اااق ب،حاااين وحاااديثًا بوسااالن يتنااااوم بالتفصااايي بحكاااام اإلساااالم وو ااااياه
الخا ااة بالنشااا اإلنسااانإلن يمااا يتبلاار بااالثروه وونتادهااا وتوا لهااان وت يبهااا
ض َل لذل من ت اعد وحدو بتام بها القسطن وحقر التا ا ك
واستهالكهان وما ُو ِ
بين حرية الفر ومصلحة المجتملن وبين ين الناس و نياهم.
وك الوحااف ااإل نظااام اإلسااالم اقتتصااا ف بحااف

يااي الااذي من تُااد َِ ،لااإل بك

بعمي يه منذ سن اتن بثناء بحثاإل اإل ري اة الةكااه اإلساالميةن وتاد بتممات
بحف الةكاه بحمد هللان ولم ب رغ ببد من الوحف اآلخارن ولباي هللا يبينناإل علا
وتمامه بمد من عندهن وما ت يقإل وق باهلل.
بما حديثإل هنان بن دةء خاص من هذا النظامن ه ما يتبلر بمشكلة الفقار
وعالدااهن و،عايااة حق ا ف الفقااراءن وضااماك حاداااتهمن و اايانة كاارامتهم ااإل
المجتمل المسلمن و إل ظي الشريبة اإلسالمية.
وتد عر ت اإلنسانية الفقر والفقراء منذ ب مناة ضاا،بة اإل برا ا ،التاا،ي ن
وحاولت األ ياك والفلسفات منذ القدم بك تحي مشكلة الفقرن وتخفف مان عاذاب
الفقراء ..حينًا عن رير ال

ايا والم اعظ والترريي والترهيين وتا،ه عان

رير التحلير النظرف إل عالم مثالإل ق تفاضي يه وق وقااتن وق قار وق
حرماك.
سم عل
وه عالم يُر َ

فحات الكتي ق إل واتال النااسن وببار مثاي لاذل

دمه ية ب ال كن تواي ب ابة تاروك مان مايال المساي سساًن و ا ً،ا عان
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رياار حركااات متطر ااة تريااد مبالجااة اقنحاارا ال اتاال بااانحرا ب ااد منااهن
كحركااة «مااة » ااإل ااا،س ببااد خمسااة تااروك ماان الماايال ن وتااد عااا ول ا
ي عية األم ام والنساء!
و اإل عصارنا هااذا احتلات مشااكلة الفقار  -والمشاكلة اقتتصااا ية علا ودااه
عام  -مكانًا سي ًحا اإل عقا م النااس وتلا بهمن واتاخاذها المخربا ك والهاداام ك
ب اه إلثااا،ه الجماااهيرن والتاالثير عليهااان وكسااوها ول ا دانااي مااذاهوهم الال ينيااة
الوا لةن بليهامهم بنها إل

ف ال بفاء و إل خدمة الفقراءن وساعد عل ذلا

سااخَت
ده ا ُي المساالمين بنظااام اإلسااالمن وتاالثرهم بالاادعايات الم االلة التااإل َم َ
ا ،تهن و ا ا هت دمالااهن مساات لة ااإل ذل ا ال اتاال الكليااي لحياااه المساالمينن
واأل هام الخا لة لوبض علمائهم إل عه اقنحطا .
ولهذا ودي عل كي من عنده علم من اإلسالم بك يوين للمسالمين حقيقاة ماا
ببااف هللا بااه محمادًا -

اال هللا عليااه وولااه وساالم  -ماان الهاادل والرحمااةن ومااا

اارهللا هللا علا يديااه ماان بحكااام تُبااال مشااكالت الفاار والمجتماال عال ًدااا يقتلاال
الداء من الجذو،ن ق مجر عالج سطحإل بمسكنات وتتيةن تخفاف األلام سااعة
من الةمنن وق تستل ي درث مة المرض.
وما عرضناه هناا مان عاالج اإلساالم لمشاكلة الفقار تاد  ،نااه ولا ب ا له
ومصا ،ه اإلساالمية الخالصاة مان الكتااب والسانةن وبتا ام األئماة المجتهادين
من قهاء اإلسالمن حت ق يتهمنا امرؤ متحية بو دامد بلننا نقدم للناس وساال ًما
ددياادًا لاايً هاا اإلسااالم الااذف عر ااه الصااحابةن و همااه بباا حنيفااة ومالااا
وريرهما من األئمةن كما عم ذل بباض المستشارتين يماا يكتواه الادعاه ولا
اإلسالم الي م.
وسيتوين للقا،ئ إل هذه الصحائف :بك نظره اإلسالم ول الفقر وعالده لاه
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ووسااائله ااإل عالدااهن و،عايتااه لحقاا ف الفقااراءن وكفالتااه لحاداااتهم الما يااة
واأل بيااة تجبلااه مااذهوًا متميا ًاةا عاان كااي مااذهي وخاار يُا َار ِو ُج لااه المرودا ك ااإل
بال نا ورير بال نا إل هذا الةمن.
اي اإلساالم ولا بحاد هاذه الماذاهين بو
س َ
ويتوين له بك من الخطل الوين بك يُن َ
يُنسااي بحاادها وليااهن يُقااام ما ً
اثال :وك اق ااتراكية ماان اإلسااالمن بو اإلسااالم ماان
اق تراكيةن بو يقام :وك اإلسالم ،بسمالإلن بو بك الربسمالية وسالمية!
وك لإلسالم نظره ول الحياهن وول اإلنساكن وول البمين وول المامن وولا
الفاار ن وولا المجتماالن تخااالف ااإل مجم عهااا نظااره المااذاهي األخاارل يمينيااة
ويسا،ية :ونها نظره متفر ه مستقلةن ق رتية وق رربياةن باي ،بانياة ونساانية:
لىََ وَُ ََُۡ يَ ۡه َيٓٱ هَّللُ ٓنََُۡ ٓ ٓمۦ َن َ
َ َۡ َ ُ َََا ََُّۡ ع َ
{يَ َك َادُ َز ۡيت ُ َهََا ي ُٓي َ و َُ َو ََ َۡۡ ََََۡ ه َ ۡ َ
شا و َُ}[الن .]35 :،
يَ َ

لندهللا لإلسالم ب الته و م لهن وعمقه واتةانهن وسوقه وتف تاهن ولايكن بكارم
هللا ولياااه وحااده -بكاااي يقاااين
علينااا مااان بك نخلطااه بفلسااافة بو كاااره بخاارلن ولناااد ُ
و جاعة  -عال ًدا لكي مشكالتنان وحاال لكاي عقادنان ها وحاده الادواء لكاي اءن
والمصااواف ااإل كااي ظلمااةن ومااا عااداه ماان الموااا ئ واألنظمااة التااإل يُا َار ِو ُج لهااا
الخا ع ك والمخدوع ك :وك هإل وق بوهام م للةن وب كا ،مت اا،بةن وتجاا،ب
ا لةن حسونا منها بنها -دلها بو كلها  -مان

انل اليها الخوثااءن وعماي الكفاا،

َبُ ُ ه
ظَۡ ُ
ان َنَاوَ َحت ه و وَُ ََِٓا َََا و ََۦُ
ب بٓ ٓقيعَة يَ ۡح َ
الماكرينَ { :و هذٓي َ َكفَ ُر وواْ أ َ ۡل و َ ىُهَُۡ َك َ
َ َرا ِۢ ٓ
ب  39أ َ ۡو ك ُ
َظىُ و َ َ ََٓ
ِ َٓري ُل ۡ ٓح َ
ََابَ َ ُ َو هَّللُ َ
ََۡ يَ ٓج ۡيۦُ ش َۡيا َو َو ََيَ هَّللَ ٓلنَيَۦُ ََ ََۡه وَٰ ُ ٓح َ
ََا ٓ
ِ َحاب ُ
ظىُ و َ ِۢ ُ َب ۡع ُ
ي َها ََ َََۡۡ َب ۡعَ إ ََِٓاو
َب ۡحر ُّ ٓج َي ۡغ َ
ش وٰ ُ َن ۡۡج ٓن ََ ۡۡ ٓقٓم َن ۡۡج ٓن ََ ۡۡ ٓقٓم َ
أ َ ۡخ َر َج يَيَۦُ ََۡ يَك َۡي يَ َر وٰ َه َا َو َن هَۡ يَ ۡجعَ ٓل هَّللُ َ ُ ُۡ ا ََ َ ا َ ُ ٓن ُّۡ إ } [الن 39 :،ن .]40

ي سف القرضاوف
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الدوحة إل بواك 1386هـ
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م اتف الناس بمام ُمشكلة الفقر
الناس من تديم الاةمن بماام مشاكلة الفقار م اتاف ات ن ضاحها يماا
وتف
ُ
يلإل:
م تف ال ُمقَدِسين للفقر:
ن

ماانهم ائفااة ماان المتةهاادينن والمتاارهونينن و عاااه التقشاافن والتص ا
عم ا بك الفقر ليً را يُطلَي الخالص منهن وق مشاكلة يُطلَاي لهاا الباالجن
بي ه نبمة مان هللا يسا تها لمان يُحاي مان عواا ه ليظاي تلواه مبلقًاا بااآلخرهن
،اروًا عان الادنيان م ا ًق بااهللن ،حي ًماا بالنااسن بخاال ال نا الاذف يُط اإل
ويُلهإلن ويؤ ف ول الوطر والو إل.
وماان هااؤقء َماان يقا م :وك هااذا البااالم كلااه سااا ن والاادنيا كلهااا اار وبااالءن
والخير كاي الخيار اإل التبجياي بفنااء هاذا الباالمن وتقصاير ماده بقائاهن بو علا
األتي مده وتامة اإلنساك يهن ولذا يجي عل البقالء التخفف مان بساواب الحيااه
و يواتهان وعدم المشا،كة يها وق بقد ،ما يمس عل اإلنساك الحياه.
وتااد ُو ِد ادَ ااإل األ ياااك ال ثنيااة واأل ياااك السااماوية َماان ياادع هااذه الاادع هن
ويمجد الفقر ويُقدسه ألنه وسيلة لتبذيي الجسدن وتبذيي الجساد وسايلة لترتياة
الروفن و اهللا هذا عند ببض متص ة المسلمين بتلثير الثقا اات األدنوياة التاإل
اااابت الثقا اااة اإلساااالمية األ ااايلةن وكاااد،ت

ااافاءهان كالصااا ية الهندياااةن

والمان يااة الفا،ساايةن والرهوانيااة المساايحيةن ونح هااا ماان النحااي الدخيلااة عل ا
حياه المسلمين.
وق لت بذكر نصا تربته إل ببض هاذه الكتاين ً
نقاال عان بحاد هاذه الكتاي
ً
مقاوال قاي :مرحوًاا
المنةلة السابقة يما عم ان يق م الان« ::وذا ،بيات الفقار
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ً
مقوال قي :ذني عجلت عق بته»!!
بشبا ،الصالحينن ووذا ،بيت ال ن
ومن البواف بك نُطالاي هاذا الصانف مان النااس الاذف ينظار ولا الفقار هاذه
النظره بك يُقدم لنا عال ًدا لمشكلة الفقرن وه ق يبتور الفقر مشكلة ب ًال.
م تف الجوريين:
وهناا

ائفااة ثانياة تُخااالف هاؤقء ااإل النظاره ولا الفقارن وتاارل ياه اارا

وبال ًءن ولكنها ترل بنه ت اء مان الساماء ق يُجادف مباه الطاي والادواءن فقار
الفقيرن ورن ال نإل بمشيلة هللا تباال وتاد،هن ولا

ااء هللا لجباي النااس كلهام

برنياءن ومن كال منهم كنة تاا،وكن ولكناه تباال

ااء بك ير ال بب اهم ا ف

ببااض ،داااتن يوسااط الاار ف لماان يشاااء ويقااد،ن ليول ا هم يمااا وتاااهمن ق ،ا ا
لق ااائهن وق مبقااي لحكمااه ..ول ا رياار ذل ا ماان الكااالم الحاار الااذف يُاارا بااه
الوا ي.
والبالج الذف يُقدمه هاؤقء لمشاكلة الفقار ينحصار اإل و ايتهم للفقاراء بك
يرضا ا بالق اااءن ويصااوروا علا الااوالءن ويقنبا ا بالبطاااءن القناعااة كنااة ق
يفن ن وثروه ق تنفد ..والقناعة عندهم هإل الرضا بال اتل عل بف حام.
وهذه الطائفة «الجورية» ق تهتم باألرنياء وما هم عليه مان سار

وتار ن

ت ده وليهم نصيحة مان ونما ت ده نصيحتها ول الفقراءن ونصيحتها :هاذا تسام
هللا لكم ا،ض ا بهن وق تطلو ا يلًا تهن وق تُحاول ا بك ت ُ يروه.
م تف عاه اإلحساك الفر ف:
وهنااا

ائفااة ثالثااة تشااا ،الطائفااة الثانيااة ااإل مجمااي نظرتهااا ولا الفقاارن

وترل يه را وبال ًء كذل ن وتبده مشكلة تتطلي الحي.
رياار بك حلاهااا ق يقتصاار عل ا و ااية الفقااراء بالرضااا والقناعااة كالطائفااة
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اإل األرنيااء بالواذم واإلحسااك والتصادف

عل الفقراءن وتبدهم بجميي المث بة عند هللا وذا استجاب ا لهاذه الادع ه الخيارهن
وتد تنذ،هم بس ء المصير وعذاب السبير وذا تس ا عل الفقير والمسكين.
اي علا األرنيااء للفقاراءن وق يفارض
وهذا الحي ق يُحد مقا ير مبيناة ت َِج ُ
هللا ماان األنظمااة مااا
شا ِار ُ
عق باةً خا اةً علا َماان يمتناال عاان هااذا ال ادااين وق يُ َ
ي اامن و ا م المب نااة المطل بااة ول ا ُمسااتحقيهان كااي اعتمااا ه عل ا تل ا ب
المؤمنينن وضمائر المحسنينن الذين يرد ك الث ابن ويخش ك البذاب :ثا اب
اآلخره لمن تصدف وبحسنن وعذاب اآلخره لمن بخي واست ن .
وهذه هإل النظره التإل ا تهرت بها األ ياك الساابقة علا اإلساالم :اقعتماا
عل اإلحسااك الفار فن والصادتات التط عياة اإل عاالج الفقارن ب اض النظار
عان األ كااا ،التقديساية والجوريااةن التااإل كانات سااائده لاادل الكثيارين ماان ،دااام
األ ياك وسدنتهان وهإل النظره التإل سا ت بو،وبا

ام القروك ال ساط ن لام

يكن للفقراء يها حر مبلا من وق نصايي مقاد ،محتا من وق ماا تجا باه بنفاً
الخيرين من عوا هللا الصالحين.
م تف الربسمالية:
وهنااا

ائف اة ،اببااة تاارل بك الفقاار اار ماان اارو ،الحياااهن ومشااكلة ماان

مشااكالتهان ولكاان المسااؤوم عنااه ه ا الفقياار نفسااهن بو الحااظن بو القااد،ن بو مااا
لت :ق األمةن وق الدولةن وق األرنياءن كي ر مسؤوم عن نفسهن حار اإل
تصر هن حر إل ماله.
و عيم هذه الطائفة ه تا،وك الذف كاك من ت م م س
هللا ماان الكنا

و ا علايهمن ووتااه

مااا وك مفاتحااه لتنا ء بالبصااوة بولااإل القا هن ولمااا نصااحه ت مااه
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َل
َنص َ ٓكَيبَ َ ٓنَ َ َيُّ ۡ يَ َلا َوأ َ ۡحََٓ
بق لهمَ { :و ۡبت َ ٓغ َٓي َ َا و ََاه َ وَٰ َ هَّللُ َيها َ ۡخو ٓخ ََروَ َو ََ ه َ َ
َل
ََََادَ ََََٓ ۡخ َ ۡ ٓ َل
ا ِٓ هن هَّللَ ََ ي ُٓحَََ ُّ ۡ ُ ۡفََََٓيٓي َ }
َََغ ۡ فَ َ
َك َ َََا و أ َ ۡح َ
ََََ َ هَّللُ ِٓ َ ۡيَََ َ َو ََ ه َ ۡب ٓ
لىَ وَُ ٓل ۡى إََ
[القص]77 ::ن كاك د ابه الصري ما حكاه القروك{ :قََا ََ ِٓ ه َ َا و أُوهٓيتَُ ُ َ

ٓٱ} [القص.]78 ::
ٓلني و
وكذل يرل بتوااهللا النظرياة القا،ونياة بك ماا دمبا ه مان الماام ونماا دمبا ه
بذكائهم وحدهمن وبك مال المام بحر بماله من س اهن وله حرية التصار
بما يرل ويشااءن الذا داا علا الفقيار بشاإلء مان مالاه ها

ياه

ااحي الف اين

وحسي المجتمل إل نظر هؤقء بك يُتي الحرية للجميل ليكسو ا وي تنا ان َمان
ً
مساؤوق عناهن ولايً األرنيااء
تخلاف منهم عن الكسي وال نا لايً المجتمال
مكلافين حمله واإلنفاف عليهن وق من باب البطف والشفقةن وابت اء المحماده اإل
الدنيان بو الث اب إل اآلخره لمن يؤمن بها.
وهذه النظره هإل نظره الربسمالية الخا اة التاإل ساا ت بو،وباا اإل مطاالل
البصر الحديفن وق

بك الفقراء إل مجتمال هاذا النه وتلا

لسافته بضايل

ماان األيتااام ااإل مل بااة الللااام ..ق حاار لهاام يُطااالو ك بااهن وق سااند لهاام يبتماادوك
عليه.
وق عجي بك تميةت هذه الربسامالية اإل بوم ظه ،هاا وعنف انهاا بالقسا ه
الوال اةن واألنانياة المفر ااةن التاإل ق تاارحم

يران وق تحنا علا بنثا ن وق
ا ً

تُش ِفر عل ضابيفن وق تنظار بباين البطاف ولا

مساكينن مماا بكاره
قيار بو
س
س

النساء والصوياك الص ا ،بك يذهو ا ول المصانل يبمل ك بل ن بدارن حتا ق
تسحقهم الرح الجوا،ه التإل ق ترحمن وق يدوساهم األت يااء اإل مجتمال ال اباة
الجديدن الذف تست تل ب بهله هإل كالحجا،ه بو ب د تس ه.
ولكااان هاااذه الربسااامالية المتجواااره تاااد اضاااطرت  -تحااات و اااله الظااارو
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والث ،ات والحروب وتط  ،األ كا ،والمذاهي اق تراكية إل الباالم كلاه  -بك
تبدم م تفهان اعتر ت للباادةين وال ابفاء والفقاراء بشاإلء مان الحارن ظاي
ينم

ايلًا شايلًا  -بتادخي الدولاة وتنظايم القاان ك  -حتا انتها ولا ماا يُسا ام

اآلك بااـ «التاالمين اقدتماااعإل»ن و«ال ااماك اقدتماااعإل»ن فااإل التاالمين يااد ل
الم ا ن مول ًا من خله إل مقابي تلمينه عند عجةه الادائم بو المؤتاتن ويكا ك
ما يُب َ
ط لكي ر بنسوة ما ل تلةً وكثارهًن ولهاذا يكا ك حاظ محادو ف الادخي
من التلمين بتي من ريرهم من ذوف الدخي الكويرن مل بنهم هم األكثر حادةً.
ب اما إل ال ماك :الدولة نفسها هإل التاإل تقا م بلعطااء البجاةه والمحتاادين
وعانات و،ية من ميةانيتها البامةن وك بك يك ن ا هم تد ا اترك ا بو سااهم ا
بد ل إلء من مالهم.
م تف اق تراكية الما،كسية:
الطائفة األخرل تق م :وك الق اء عل الفقر وونصاا
ياااتم وق بالق ااااء علااا

الفقاراء ق يمكان بك

وقاااة األرنيااااءن ومصاااا ،ه بمااا الهمن وحرماااانهم مااان

ثرواتهم من بف وده داءتن و إل سويي ذل يجي تلليي الطوقات األخرل اإل
المجتمااال علااايهمن ووثاااا،ه الحساااد والو

ااااء اااإل

ااادو،همن وتل،ياااف نياااراك

الصراهللا باين هاذه الطوقاات بب اها وبباضن حتا ينتصار اإل النهاياة بكثرهاا
عد ًان وهإل الطوقة الباملة الكا حة التإل يُسم نها «الوروليتا،يا».
يكتف عاه هذا الماذهي بتحطايم وقاة األرنيااءن ومصاا ،ه ماا ملكا ان
ولم
ِ
ذهو ا ول محا،بة مودب «الملكية» الخا ة نفسهن وتحاريم التملا علا النااس
بيااا كاااك مصااد،هن وبخا ااة األ،ض والمصااانل واآلقت ونح هااا ممااا يُس ا ام
«ثروات اإلنتاج».
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هؤقء هم عاه الشي عية واق تراكية الث ،ية ..هنا تد ،متفار علياه باين
النةعات اق تراكية كلها  -متطر ة ومبتدلاة  -ها ونكاا ،موادب الملكياة الفر ياة
ومحا،بتااهن واعتوااا،ه مصااد ،كااي ا سارن ووك اختلفاات وسااائلها ااإل محا،بتااهن
وب ها يتخذ الطرير الدسات ،ف الاديمقرا إلن وبب اها يتخاذ ريار الت ييار
الث ،ف.
يق م دا ،ج ب ،دااك وبياا، ،امويار اإل كتابهماا «هاذه هاإل اق اتراكية»:
«يق م الوبض :وك اق تراكية تبناإل حرياة الفار واحتراماهن يجياي وخاروك:
بااي ونهااا تملياا وسااائي اإلنتاااج للشاابين والساابإل لتثوياات كتات ،يااة الطوقااة
الباملة».
بما نحن لن نت تف

ً
يال عند هذه المناتشاات الحامياةن هاإل ليسات حديثاة

البهااادن وهاااذا ماااا قحظاااه مكسااايم لااا ،وا قاااام اااإل كتاباااه «،وا اق اااتراكية
الفرنساااية»« :ق ااا

اااإل بك هناااا ا اااتراكيات متباااد ه :ا اااتراكية بااااب

تختلااف بكواار اقخااتال عاان ا ااتراكية باارو وكن وا ااتراكيتا ساااك ساايم ك
وباارو وك تتميااةاك عاان ا ااتراكية بالنكااإل  -وهااذه كلهااا ق تتمش ا ماال ب كااا،
ل يً بالك وكاييه و ،ييه وبيك  .،وون ق تجد اخاي كاي رتاة بو ابوة وق
ً
عامال مشتر ًكا يُ ِحاد باين هاذه
خص مات عنيفة تحفي باألس والمرا،هن ولكن
اق تراكيات دميبًاان وهاد ًا واحادًا ينتظمهاا ويقارب بينهاان وها ول ااء الملكياة
الخا ة مصد ،كي ظلمن وكي د ،ن وكي حيف إل المجتمل»(.)1
بما اق تراكية «الث ،ية» بو «البلمياة» بو «الما،كساية» لايً بينهاا وباين
الشي عية وق روف ضليلةن كالهما يق م عل النظره الما ية للحيااه واإلنسااكن

(«)1هذه هإل اق تراكية»  -تردمة محمد عيتانإل (ص.)13
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11
ولاة علمانياة ق

ينيةن وكالهما يق م عل البنف والصراهللا الدم فن وتادمير األوضااهللا القائماة
بالق ه والقس ه.
يق م األستاذ محمد عود هللا عنااك« :والشاي عية تقصاد ولا نفاً ماا تقصاد
ولياااه اق اااتراكيةن واق اااتراكية الخا اااة ترماااإل اااإل النهاياااة ولااا الشاااي هللان
واق اااتراكية الث ،ياااة هاااإل اااي عية باااذاتهان ق تفتااارف عنهاااا وق اااإل بباااض
اإلدااراءات والتفا اايي الشااكليةن ولكاان الشااي عية مااذهي ث ا ،ف محااض ااإل
دا هرهن و ااإل وسااائلهن ق يباار

اايلًا ماان ال سااائي الساالمية والتط ،يااة التااإل

تؤثرها اق تراكية المبتدلةن ووذك الشي عية تبتماد علا الثا ،ه وك ريرهاا
لتحقير راياتها ومثلها»(.)2

(«)2المذاهي اقدتماعية الحديثة» (ص.)95
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نظره اإلسالم ول الفقر
اإلسالم ينكر النظره التقديسية للفقر:
ينكر اإلسالم عل الطائفاة األولا نظرتهاا ولا الفقار بصافة خا اةن وولا
الحياه الطيوة بصفة عامةن وينكر عل المتص ين توا لهم لف كاا ،التاإل و ادت
علاااا المساااالمين ماااان المان يااااة الفا،ساااايةن والصاااا ية الهنديااااةن والرهوانيااااة
النصرانيةن وما ابهها من النحي المتطر اةن ولايً اإل مادف الفقار وياة واحاده
من كتاب هللان وق حديف واحد يص عن ،س م هللا

ل هللا عليه وسلم.

األحا يف ال ا ،ه إل مدف الةهد اإل الادنيا ق تبناإل مادف الفقارن الك الةهاد
يقت إل مل

إلء يُةهَد يهن الةاهد حقاا مان ملا الادنيا جبلهاا اإل يادهن ولام

يجبلها إل تلوه.
واإلسالم يجبي ال ن نبمةً يماتن هللا بهاان ويطالاي بشاكرهان ويجباي الفقار
مشكلةن بي مصيوة يُستباذ باهلل منهان وي ل مختلف ال سائي لبالدها.
وحسونا بك نذكر هنا بك هللا امتن عل ،س له باال ن
َََََۡ َ َۡنَ وُ} [ال اااح

قاامَ { :و َو َََيَََ لََاوٗلٓ

]8 :ن ودباااي ويتااااء الماااام مااان عاداااي مث بتاااه تباااال لبواااا ه

المؤمنينََ { :قُ ۡى ُ ِۡت َ ۡغ ٓف ُرواْ َ به ُكَۡ ِٓ ه ُ كَانَ َ
لىَ َۡي ُكَ ٓن َۡي َ ا ا
َِ ٓل َهَ َ ا و ََ َ
َفهَا ا  10ي ُۡر ٓ
و
َ 11ويُ ۡ ي ۡٓد ُكَ ٓبۡ َ ۡن و ََۡ َوبَنٓي َ َويَ ۡج َعل ه ُكَۡ ََنه َويَ ۡج َعل ه ُكَۡ أ َ ۡ و َهرا} [ن ف.]12 - 10 :

وتام ص « :عَ ا اَ ا كا ح ى رَ ا كا ح»(.)3
وتام تبال لرس له إل لك بسرل بد { :،ويَوَۡيُّ َها نهبٓ ُّ قُل ٓ َ ََٓ و أ َ ۡيَيٓي ُكَ ٓنَ َ
ۡخ َ ِۡ َر و وى ِٓن يَ ۡعىَ َٓ هَّللُ َٓ قُىُۡبٓ ُكَۡ َخ ۡيرا يُ ۡؤهٓ ُكَۡ َخ ۡيرا ٓن ه ا و أ ُ ٓخذَ ٓنن ُكَۡ } [األنفام.]70 :
()3تاااام الحاااا ظ البراتاااإل اااإل «تخاااري بحا ياااف اإلحيااااء»،« :واه بحمااادن والطوراناااإل اااإل
«الكوير»ن و«األوسط»ن من حديف عمرو بن الباصن بسند حي ».
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جبي تب ي هم عما خسروا مان ماام داةاء لماا يبلام اإل تلا بهم مان خيار
وبر.
واألحا يف النو ياة تبتوار الفقار و اةً خطياره ً يُخشا سا ء بثرهاا علا الفار
وعلا المجتماال مبًااان علا البقيااده واإليماااكن وعلا الخلاار والساال ن وعل ا
الفكر والثقا ةن وعل األسره واألمة دميبًا .كما سيلتإل.
الفقر خطر عل البقيده:
ااال ا بك الفقاار ماان بخطاار اآل ااات علا البقيااده الدينيااةن وبخا ااة الفقاار
الماادتلن الااذف بجانوااه ثااراء اااحإن وباااألخ :وذا كاااك الفقياار هاا الساااعإل
الكا فن والمتر

ه المتوطي القاعد.

الفقر حينل سذ مادعاه للشا

اإل حكماة التنظايم اإللهاإل للكا كن ولال،تيااب اإل

اعرا تدي ًما يق م:
عدالة الت يل اإللهإل للر فن ومثي هذا ه الذف دبي
ً

كاام عااا ِل سم عااا ِل سم بَعيَاات َمذَا ِهوَااهُ ودا ِهااا سي دا ِهااا سي تلقَااااهُ مر ُ وتَاااا
ياار ِ ناادِيقَا
هااذا الاااذف تَا َار َ األلوا َ
حر َ
ااب حااائِ َره ً و ايار البااا ِل َم النِ ِ
لذا لم يؤ ِ األمر ول مثي هذا ال الم الوبيادن ب ال ولا نظاره دورياة تائماة
عل نح ما تام القائي:

ير وهذا َيشت َ ِهإل ال َم َ
ااااس هذا ر َِر ٌ
ط َارا
ااار ُف كال َياااا ِ
ف بااااينَ الناا ِ
الا ِ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ِي ُم ِه َحظاااا ويَح َ
اااد ٌة وم ِها ُ
ااين
سااب
يسا ُمابنقَ ِساالق ا ِ ف ااال ينااا ُم ب َ
ظااا عا ِ
هااذا اقنحاارا البقاادف الااذف نشاال ماان الفقاار النا ا ماان سا ء الت ياال ها
الاذف دباي بباض السالف يقا م :وذا ذهاي الفقار ولا بلا سد تاام لاه الكفار :خاذنإل
مب !! وتاام ذو النا ك المصارف الصا إل :بكفار النااس ذو اتا سة ق
صابر!
وت اي إل الناس ال ا

اور لاهن
َ
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ال عجي بك يُرول عن ،س م هللا ص« :كاد ا فقر أن يكۡن كفرا»(.)4
وق عجااي بك يسااتبيذ باااهلل ماان اار الفقاارن مقترنًااا بااالكفر ااإل سااياف واحاادن
وذل حيف يق م« :ا ىهَ ِ ألَۡ بَ نَ ا كفَر وا فقَر»()5ن ويقا م« :ا ىهََ
ِ ألَۡ ب ن ا فقر وا قىة وا ذ ة ،وألَۡ ب ن أن أظ ٓىَ أو أُظىَ»(.)6

الفقر خطر عل األخالف والسل :
خطاارا علاا الاادين باعتوااا،ه عقيااده ً وويمانًااان لاايً بلتاااي
ووذا كاااك الفقاار
ً
كثيرا ماا يد باه بؤساه
خط ،ه عليه باعتوا،ه خلقًا وسل ًكان لك الفقير المحروم ً
وحرمانه  -وخا ةً وذا كاك ول دا ا،ه الطااعم ك النااعم ك  -ولا سال ماا
ق ترضاااه الف اايلة والخلاار الكااريمن ولهااذا تااال ا:

اا ت المبااده بتاا ل ماان

ت ال ميرن و ر مان هاذا بك ياؤ ف ذلا الحرمااك ولا التشاك
األخالتية نفسهان وعدالة مقاييسها كما ب ال ول التشك
وتد بيان النوإل

إل القيم الدينية.

ل هللا عليه وسلم ده و له الفقر عل

سل كه« :خذوا ا عطاَ نا دام لطاََ ،إَا صا

اإل القايم

احوهن وبثره اإل

شَۡو لىَُ ا َيي ََ هۡخَذوۦ،

و َتَ بتا كي  ،ه نعكَ ا حاَة وا فقر»(.)7
و ااإل بياااك بثاار ال اداين علا المسااتدين تااام « :ه
ِن ا رَََل َِا َََرم -اََِتيان -

(، )4واه بب نبيم إل «الحلية» عن بنً.
تام البراتإل، :واه الويهقإل إل «الشبي»ن والطورانإل إل «األوسط»ن وسنده ضبيف.
(، )5واه بب او وريره.
(، )6واه بب او ن والنسائإلن وابن مادهن والحاكمن عن بباإل هريارهن و،ماة لاه اإل «الجاامل
الص ير» ببالمة الحسن .و«بظلم» :األول بفت األلفن والثانية ب مها.
(،)7واه بب نبيم إل «الحلية»ن والطورانإلن من حديف مباذن وسنده ضبيف.
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حيهث َكذب ،وولي َۡخىف»()8ن و إل و ا،ه ول عالتة الفقار وال نا بالف اائي
ادتته

والرذائي ذكر :حديف الردي الذف تصداف بالليي عل ،دين صاا ت
سااا،تًان تحاادن الناااس بااذل ن ثاام تص اداف مااره ً بخاارل عل ا امااربهسن صااا ت
دتته انيةًن ل و الناس يتحدث ك باذل  :تصاداف الليلاة علا انياةسن جااءه
إل المنام َمن تام له« :أنا صيقت لىَُ َِا َ َىعىَ أن يََتعف لَ َِرقت ،

وأنا صيقت لىُ زا ية َىعىها أن هَتعف ل ز اها»( .)9ظهر بهذا بثر ال ن
إل استبفا

الردي عن السرتةن واستبفا

المربه عن الفاحشة(.)10

الفقر خطر عل الفكر اإلنسانإل:
ولااايً باااالء الفقااار وخطاااره مقصااا ً،ا علااا الجاناااي الروحاااإل والخلقاااإل
لإلنسااااكن وونماااا يشااامي بي ً اااا الجاناااي الفكااارف مناااهن اااالفقير الاااذف ق يجاااد
تفكيارا
ضرو،ات الحياه وحاداتها لنفسه وبهله وولدهن كياف يساتطيل بك يفكار
ً
تيقًااان وق ساايما وذا كاااك هنااا بجاا ا،ه َماان ت اا :ا،ه بااالخيراتن وتماا ج
خةائنه بالذهي!
وتااد ،ووا عاان اإلمااام محمااد باان الحساان الشاايوانإل

اااحي ببااإل حنيفااة بك

الجا،يااة بخورتااه ي ًمااا ااإل مجلسااه بك الاادتير نفاادن قااام لهااا« :تاتل ا هللان لقااد
ت ماان ،بسااإل ب،ببااين مسااللةً ماان مسااائي الفقااه»ن ويُاارول عاان اإلمااام
بضااب ِ

()8الوخا،ف إل بابَ « :من استباذ من الداين» إل كتاب «اقستقراض والحجر والتفليً» مان
« حيحه».
()9الوخا،فن ومسالمن والنساائإلن مان حاديف بباإل هرياره «التررياي والترهياي» (. )28/1
المنيرية.
()10انظااار :بحااااف «هااااي للرذائااااي بسااااواب اتتصااااا ية» ماااان كتاااااب «اإلسااااالم واألوضاااااهللا
اقتتصا ية» للشي محمد ال ةالإل.
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األعظاام ببااإل حنيفااة بنااه تااام« :ق تستشاار َماان لاايً ااإل بيتااه تياار»ن بف :ألنااه
مشتت الفكرن مش م الوامن اال يكا ك حكماه ساديدًان وذلا بك اقنفباام الحاا
يؤثر عل سالمة اإل ،ا ن و حة الربف كما يقر ،علم الانفًن وكماا دااء باه
الحااديف الصااحي  َ« :يق َ ٓ ا قا َ وهََۡ َيََبان»ن وتاااس الفقهاااء عل ا
ال

ي :ده الج هللان و ده البطإن وريرهما من اقنفباقت الماؤثره  -و اإل

نح هذا تام الشاعر:

ضاهُ وسااماؤُه
وذا تاا اي مااا ُم
الماارء تاا اي بهااااؤُه وضاااتَت عليااه بُ ،
ِ
اااااار لاااااااه بم و،اؤُه
ااااد،ف ووك كااااااك بتُداا ُماااااااه خيا ٌ
وب اااااو ق َيا ِ
ًااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ا،ي
الفقر خطر عل األسره:
والفقااار خطااار علااا األساااره مااان نااا اف عدياااده :علااا تك ينهاااان وعلااا
اسااتمرا،هان وعل ا تماسااكهان فااإل تك ا ين األسااره نجااد الفقاار مانبًااا ماان بكواار
الم اناال التااإل تح ا م بااين الشااواب وبااين الااةواجن ومااا و،اءه ماان بعواااء المهاار
والنفقاااةن واقساااتقالم اقتتصاااا فن ولهاااذا بو ااا القاااروك بمثاااام هاااؤقء بك
ف هَذٓي َ
يبتصم ا بالبفا والصور حت ت اتيهم القد،ه اقتتصا يةَ { :و ۡ يَ ََۡت َ ۡع ٓف ٓ
ََ يَ ٓجيُونَ ٓكَاحا َحت ه وُ ي ُۡغنٓيَ ُه َُ هَّللُ ٓن ََ ۡ
ي ٓى ٓ } [الن .]33 :،

كما نرل بباض الفتياات وبوليااءهن َمان يُبرضا ك عان ،اراي الاةواج وذا
كاك ،تير الحامن تليي المامن وه اء تاديم عارض لاه القاروكن ونصا اآلبااء
بك يبدل ا م ا ينهم إل اختيا ،الردامن ويُق م هم بالصاالفن ق بالماام وحادهن
ك َ ٓى ٓحي َ ٓن َ ۡ ٓلبَََا ٓد ُكَۡ َوِٓ َن َاوٗلٓ ُكَۡ ِٓن يَ ُكۡ ََُۡاْ
تااام تبااال َ { :وأ َ ٓك ُحََۡاْ ۡخ َ ويَ َ َ وَُ ٓنََن ُكَۡ َو و ه
َُقَ َراو ََ ي ُۡغنٓ ٓه َُ هَّللُ ٓن ََ ۡ
ي ٓى َٓم َو هَّللُ و َو ِٓ عل َل ٓىيَ} [الن .]32 :،

و ااإل اسااتمرا ،األسااره ناارل ض ا ط الفقاار ،بمااا رلااي الاادوا ل األخالتيااةن
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فارف باين المارء و ودتاه علا كار سه مناهن و،بماا علا كار سه منهاان وهاذا بماار
اعتوره القان ك اإلسالمإل لدا للقاضاإل تطليار الماربه مان ودهاا إلعساا،ه
وعجااةه عاان النفقااة عليهااان  ،بًااا لل اار ،عنهااا و قًااا لقاعااده« :ق ضاار ،وق
ضرا.»،
كثيارا ماا يكاد ،افاءهان باي تاد
و إل البالتات بين ب را األسره نجد الفقار
ً
يمااةف بوا اار المحوااة بينهااان بااي نجااد القااروك الكااريم يُسااجي حقيق اةً تا،يخي اةً
،هيوةًن هإل بك بباض اآلبااء تتلا ا بوق هام و لاذات بكواا هم تحات و اله الفقار
ً
خجاالن
المدتلن بو خشية الفقر المت تلن وه دريماة ينادل لهاا دواين اإلنساانية
ويس ا َ لهااا ودااه الف اايلة حةنًااان ااال عجااي بك بنكرهااا القااروك ب ااد اإلنكااا،ن
وحذا ،منها ببلغ التحذيرن قام تبال َ { :و ََ ه َ ۡقتُىُ وۡاْ أ َ ۡو و َيَ ُكَ ٓنَ ۡ ِٓ ۡن وىََ ه ۡحَ ُ َ َۡر ُزقُ ُكَۡ
ََۡاْ أ َ ۡو و َََيَ ُكَۡ
َوِٓيهََا ُهَۡ } [األنبااام]151 :ن و ااإل س ا ،هس بخاارل تااام سااوحانهَ { :و ََ ه َ ۡقتُىُ و
َخ ۡشَََيَةَ ِٓ ۡن وىََََ َل ه ۡحَََ ُ ََ ََۡر ُزقُهَُۡ َوِٓيهَََا ُكَۡ ِٓ هن قََ ََۡتىَهَُۡ َكَََانَ ٓخ ۡطَََ ا َك ٓبيَََرا} [اإلساااراء]31 :ن

واإلمالف ه الفقر.
وونما تام إل اآلية األول ٓ { :ن ۡ ِٓ ۡن وىَ } للدقلة عل بك الفقار حا اي ً
باالن
وتام إل اآلية الثانيةَ { :خ ۡشيَةَ ِٓ ۡن وىَ } للدقلة عل بك الفقار هناا مخا
واتبًااا بالفبااين وساا اء بكاااك الفقاار واتبًااا بم مخ ًااا ق يجاا بك يكاا ك سااووًا
ن ولايً

قتترا

تل الجريمة الناكراءن وهذا الخاط الكويار الاذف دبلاه النواإل

ال هللا

عليه وسلم ببد الشر األكور.
قد سلي الرس م

ال هللا علياه وسالم :بف الاذني بعظامق تاام« :أن هجعَل

هلل َََيوا وهَََۡ خىقَََ »ن تاااام :ثااام بفق تاااام« :أن هقتَََل و َََيَ نناََََة أن يطعََََ
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نع »(.)11
واإلسالم بهذا يبتر
ونها لتط

بلثر الب امي اقتتصا ية اإل السال

الوشارفن حتا

اإل بباض األحيااكن وعناد بباض الوشار  -لفساف  -علا الادوا ل

ساا لكاي الوشار
الفطرية األ يلةن كبا فة األب هن لكن هؤقء الشا اذ ليسا ا مقيا ً
إل كي األتطا،ن و اإل مختلاف األعصاا،ن و اإل ات األحا امن هناا ق ا
ع اماي بخارل كثيااره تحكام ساال

النااس وعالتااتهم :ع امااي نفسايةن و ينيااةن

وبخالتيةن وادتماعيةن لها و نهان ولها تلثيرها ال اض الفبام إل كا ة الناس.
والذف يهمنا هنا إل بياك خطر الفقر بنه ل ببض الناس بك يقتل ا بوق هام
سف ًها ب ير علم.
الفقر خطر عل المجتمل واستقرا،ه:
و ااا ف ذلااا كلاااه اااالفقر خطااار علااا بمااان المجتمااال وساااالمته واساااتقرا،
ت اإل بيتاه:
بوضاعهن وتد ُ،وف عن ببإل ذ ،بنه تام« :عجوتُ لمن ق يجد الق َ
اهرا سيفهق!».
كيف ق يخرج عل الناس
ً
وتد يصور المرء وذا كاك الفقر نا لًا عن تلة الما ا ،وكثاره النااسن بماا وذا
نشل عن س ء ت يل الثروه وب إل ببض النااس علا بباضن وتار

بتلياة اإل

المجتماال عل ا حساااب األكثريااة هااذا ه ا الفقاار الااذف يثياار النف ا سن ويحاادن
الفتن واقضطرابن ويق ض ب،كاك المحوة واإلخاء بين الناس.
وما ام إل المجتمل بك اخ وتصا ،ن وساف ف وتمامن وتخماة و قار من الك
الحقااد والو

اا،ا تلكااي األخ اار واليااابًن وستتساال
اااء ي تااداك ااإل القل ا ب نا ً

الشقة بين ال اددين والمحرومينن ومن هنا تتخذ الموا ئ الهداامة بوكا،هاا باين
()11متفر عليه.
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ضحايا الفقر والحرماك وال ياهللا.
والفقر خطر بي ً ا عل سيا ه األمة وحريتها واساتقاللهان الواائً المحتااج
ق يجد اإل

اد،ه حماساة للاد اهللا عان و ناهن والاذو عان حرماات بمتاهن الك

و نه لم يطبمه من د هللان ولم يؤمنه مان خا

ن وبمتاه لام تماد ولياه ياد البا ك

لتنتشله من وهده الشقاء.
ونه ق يوباد بك ي ان بدماه اإل ساويي و ان تساا علياه وب ااف ب دهاه عناهن
ولماذا يك ك عليه ها واداي الاد اهللان وألنااس رياره حار اقساتمتاهللاق! وكياف
ع
يُد َ

إل ررم ال ن ويُنس

إل رنمهق!

ع
ااااااس الحا ُ
عااا لهاااا ووذا يُحا ُ
ااااايً يُااااااد َ
ووذا تكااا ك كريهاااةٌ ب ُ َ
هاذا وللفقار بخطااا ،سايلة بخاارل علا ُدن
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادعااُ
ُبقه ماان
الصاحة البامااة لماا يتوبااه
س ا ء الت ذيااةن وس ا ء الته يااةن وس ا ء السااكن ..وعل ا الصااحة النفسااية لمااا
يال مه عا ه من ال جر والتوارم والقلار والساخطن و اإل ذلا كاي خطار علا
اإلنتاج واقتتصا  ..ول رير ذل من األخطا ،واألضرا.،
اإلسالم ينكر النظره الجورية للفقر:
وكماااا بنكااار اإلساااالم علااا الطائفاااة األولااا نظرتهاااا «التقديساااية» للفقااار
والحرماااك المااا فن والبااذاب الواادنإل عل ا ودااه البم ا من ينكاار عل ا الطائفااة
الثانية نظرتها «الجورية» للفقرن و عمها بك ت ية الفقار وال نا بمار محتا من
وتد ،مقس من ق ،ا لهن وق حيلة إل بهن وبك رن ال نإل بمشايلة هللان و قار
الفقياار بمشاايلة هللان ومشاايلته تبنااإل ،ضاااهن ليرض ا كااي واحااد ب ضاابهن ق
ً
ييرا.
يطلي له
توديال وق ت ً
وك هذه النظاره تباد حجار عثاره اإل ساويي بف محاولاة إل االف األوضااهللا
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الفاسااادهن بو تباااديي المااا ا ين الجاااائرهن بو وتاماااة البدالاااة المردااا هن والتكا اااي
اإلنسانإل المنش .
وكاك عل اإلسالم ليتم ،سالته إل تحريار اإلنسااك مان ،ف الفقار والبا ن
ووتااارا ،حااار الفااار اااإل الحيااااه الحاااره الكريماااةن وو،سااااء عاااائم التكا اااي
اقدتماعإلن كاك علياه بك يحاا،ب تلا الفكاره الجورياة الخا لاةن التاإل ااعت
وبخذت ريقها ول البق م والقل ب من من تديم.
ومن البجي بك ي َُر ِو َج هذه الفكره األرنياء مكابره ً بو خوثًان ويتقولهاا الفقاراء
ً
عان وينساف إل تيا،ها ببض ،دام األ ياك رفلةً بو نفاتًا.
دهال بو انخدا ً
داء القروك دد هذه الفكره دعا األرنيااء القاا ،ين ولا اإلنفااف مان ِ ،ف
هللا عل ا عوااا هللان و اارض ااإل بم ا الهم حقااا مبل ًمااا للسااائي والمحاارومن لمااا
احتج ا بمشيلة هللا وتاد،ه  ،ا علايهم عمهامن و،مااهم بال االم المواينن و اإل
ذل داء تا م هللا تباال َ { :وََِٓا قٓيَ َل َهََُۡ أ َ ٓفقَُۡاْ ٓن هَا َ َزقَ ُكَ َُ هَّللُ قََا ََ هَذٓي َ َكفَ َُرواْ
شا و َُ هَّللُ أ َ ۡطعَ َ وُ ِٓ ۡن أ َ تَُۡ ِٓ هَ َٓ ََ وىَل ُّنبَٓي } [ياً]47 :ن
ٓىهذٓي َ ََا َننُ وۡاْ أ َ ُ ۡط ٓع َُ َن ه ۡۡ يَ َ

وبف ضالم ببين من بك يقيد هاؤقء مشايلة هللا باله ائهم البميااءن الذا ااء هللا
بك يطباام عا ً
اادةا بو محتا ًدااا ااإل ،بيهاام بنااةم لااه ماان السااماء خوا ًاةا وو ا ًمااان بو
ساامنًا وعسا ًاالق ول ا عقل ا ا وبنصااف ا لبلم ا ا بك هللا ياار ف الناااس بب ااهم ماان
ببضن وبك القا  ،حين يق م بكفاية البادة ونما يكفيه بمشيلة هللا.
لقد كاك من بعظم الموا ئ التإل ررسها اإلسالم :بك لكي مب لة اإل الكا ك
حالن ولكي اء واءن الك الاذف خلار الاداء خلار الادواءن والاذف تاد ،المارض
تااد ،البااالجن ااالمرض بقااد ،هللان والبااالج بقااد ،هللان والمااؤمن الصااا ف يااد ل
تد،ا بقد،ن كما يد ل تد ،الج هللا بقد ،ال ذاءن ويد ل تد ،البطإ بقاد ،الشاربن
ً
ولهذا تام عمر الفا،وف حين ،دل بمن مبه مان الشاام خشاية ال بااء وتياي لاه:

مشكلة الفقر وكيف عاللجها اإلسالم

21

را،ا من تاد ،هللا ياا بميار الماؤمنينق! تاام« :نبامن نفار مان تاد ،هللا ولا تاد،
ب ً
هللا»ن وتوي ذل سلي النوإل ل هللا عليه وسلم عن ب وي سة يتاداووك بهاان وتقااهس
يتق نها :هي تر من تد ،هللا يلًاق تام« :ه ن قي هللا»(.)12
تاد،ا مان هللا الك مقاومتاه
لذا كاك الفقر اء لك هللا دبي له واء ..وذا كاك ً
والتحر ،من ،بقته من تد ،هللا بي ً ا.
مبن القناعة والرضا بما تسم هللا:
بما ماا دااءت باه األحا ياف مان س
حاف علا القناعاةن والرضاا بماا تسام هللان
ليً مبناهاا ترضاية الفقاراء باالبيإ الادوكن والحيااه الها كن وق القبا عان
السبإل ول ال ن الحالمن والحياه الطيوةن والبايإ الرريادن وق تار األرنيااء
إل سر هم وتر هم يبوث ك ويبيث ك.
وك القناعة والرضا بما تسم هللا ق تبنإل يلًا مما ذكرنان لك الرس م

ال

هللا عليااه وساالم كاااك يساالم هللا ال ناا ن كمااا يساالله التقاا ()13ن و عااا لصاااحوه
وخا مه بنًن كاك مما تاله« :ا ىهَ أكثر نا »()14ن وبثنا علا

ااحوه بباإل

بكار الصادير قاام« :نَا فعنَ نَاَ ك َاَ أبَ بكَر»()15ن مااذا تبناإل القناعاة
وذكق
ِ ها هعن أنري :
أو ه ََا :بك اإلنساااك بطويبتااه ااديد الطماال والحاارص عل ا الاادنيان ق يكااا
يشااول منهااا بو يرت ا فن وتااد

ا  ،ذل ا الحااديف النو ا ف ََۡ « :كََان َب َ

(،)12واه بحمدن وابن ماده.
(،)13واه مسلمن ولفظه« :ا ىهَ ِ أِۡ ا هيى وا تقُ وا عفاف وا غنُ».
(،)14واه الوخا،ف.
(،)15واه بحمدن وابن مادهن عن ببإل هريرهن و،مة له السي إل ببالمة الحسن.

دم
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واديان ن َه َبتغُ ثا ثا ،وَ ي أل لي اب دم َِ ا تراب»(.)16
وكاك ق بد للادين بك يهدياه ولا اقعتادام اإل السابإل لل نا ن واإلدماام اإل
لي الر فن وبذل يقيم الت ا ك إل نفساه و اإل حياتاهن ويمنحاه الساكينة التاإل
هإل سر السبا هن ويجنوه اإل را وال ل ن الذف يرهر النفً والودك مبًاان ومان
ثاام تااام

اال هللا عليااه وساالمِ« :ن وح ا قََين فَ ََ

ولَ أن فَََا َ

ه ۡن حتُ هَتك ل زقهاَ ،اهقۡا هللا وأَ ىۡا َ ا طى ».
ولا تُا ِار َ اإلنساااك يستساالم لنةعااات حر ااه و مبااه أل ااو خطا ًارا علا
ومبااك
نفسهن وعلا دماعتاهن كااك ق باد مان ت دياه م حاه ولا تايم ب ،الن
س
بخلدن و ،ف ببق ن وذل ه وظيفة الدين مبهَ { :و ََ ه َ ُ يه هن ل َۡينَ ۡي َ ِٓ َ وَُ َنَا َنت ه ۡعنََا
َ َ بَٓ َ َ
بَٓ ٓ وم أ َ ۡز و َوََا ٓنَ َۡنهَُۡ َز ۡهَ ََروَ ۡ َحيََ وَۡ ٓو َيُّ ۡ يَا ٓنَ ۡفتَٓنَهَُۡ َٓيَ ٓ َو ٓ ۡز ُ
خ ۡيََر َوأ َ ۡبقَََُ} [ ااه:
َان ُح َ ُّ ه
َ َا و َٓ َو ۡ بَنََٓي َ َو ۡ قَ ونَ ٓطيَ َٓر ۡ ُ قَن َطَ ََر ٓو ٓن َ َ
ش َ َه و َۡ ٓ ٓن َ َ نٓ َ
]131ن { ُزيٓ َ َ ٓىنهَ ٓ
ََذه َه ٓ َو ۡ ٓف ه
َََۡه َن ٓة َو ۡخ َ ۡ وعََ ََٓ َو ۡ َحَ َۡر َ ٓ
ث وََ ٓ َ َ َن وت ََ ُل ۡ َحيََ وَۡ ٓو َيُّ ۡ يَ َلا َو هَّللُ
ي َ ٓة َو ۡ َن ۡي َ ٓل ۡ ُ َ
و
ٓلنيَۦُ ح ۡ
ب ۞ 14قُ ۡل أ َ ُؤ َبَُٓ ُ ُكَ بٓ َن ۡيَر ٓنَ وََ ٓ ُكَََۡل ٓىهَذٓي َ ه هقَ َۡۡاْ ٓلنَيَ َ بٓ ٓهََۡ ََنهَ
َُ ُ ۡ َ ا ٓ
ه َ ۡج ٓرٱ ٓن ه َ ۡحتٓ َها ۡخ َ ۡ و َه ُر و َخ ٓىيٓي َ َٓي َها َوأ َ ۡز و َوج ُّن َطه َهرو َو ٓ ۡ و ََۡن ٓنَ َ ه
َّللٓ} [وم عماراك:

14ن .]15
وظيفة اإليماك هنا بك يحد من سا ،ه الحارص والطمالن و يااك الشاراهة
والجشل علا الانفً الوشاريةن اال تساتود بهاان وتجبلهاا تحياا اإل تلار ائامن ق
تكتفإل بقليين وق تشول من كثيرن ق يطف رلة مبهاا ماا عنادهان تمتاد عينهاا
ول ماا عناد ريرهاان وق يشاوبها الحاالم يسايي لبابُهاا ولا الحارام ..مثاي هاذه
(،)16واه الوخا،ف وريرهن وتد حذ نا عوا،ه ۡ « :كان ثا َبتغُ ابعا» التإل كانات اإل
الخطوة األول من هذا الحديفن حيف لم نجد لها ب الةً كما نوه عل ذل الشاي األلواانإل
إل تخريجه لهذا الكتاب.
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النفً ق ترض وق تستري ن ونها كجهانم تلاتهم المالياين اإل د هاان ثام يُقاام
لها :هي امتفتق وتق م :هي من مةيدق
س ول ا القاايم المبن يااة الخالاادهن وول ا الاادا،
وظيفااة اإليماااك بك ي دااه النف ا َ
اآلخااره الواتيااةن وولا هللا الحااإل الااذف ق يما تن ويبلاام المااؤمن بك ال نا  -وك
كااك ينشااد ال نا  -لايً ااإل و ااره الماامن وكثااره المتاااهللان وونماا ها ااإل اخااي
النفً ب ًالن وبذل و ،الحديف « :يص ا غنُ ل كثَرو ا عَ ََراَ ِ ،ا ا غنَُ
َنُ ا نفص»(.)17
وثََا نَََا هعنيََ ا قنالَََة وا ر ََا ب َََا قََََ هللا :بك تفاضاااي الناااس اااإل
األ ،اف كتفاضلهم إل الم اهي والملكاات سانةً مطار هًن اتت اتها ويباة هاذه
واختيا،ن وما حفااه باه مان
الحياهن ووظيفة اإلنساك يها وما منحه هللا من و،ا هس
س
ابتالء واختوا.،
تام تبال َ { :و هَّللُ ََ ه
ي َل بَ ۡع َ
َ} [النحاي]71 :ن { ِٓ هن َ بهَ َ
ي ُكَۡ َ
لىَ وُ بَ ۡع َٓ ٓر ۡز ٓ
يَ ۡبَ ُ
يرا بَ ٓكيرا} [اإلساراء]30 :ن { َو ُه ََۡ
ُط ٓر ۡزََ ٓ َ يَ َ
شا و َُ َويَ ۡق ٓي ُ ِٓ ه ُ كَانَ بٓ ٓعبَا ٓدٓمۦ َخبٓ ِۢ َ
و
ا َو َ ََ َل بَ ۡع َ
ي ُكَۡ ََ ََۡۡ بَ ۡع دَ َ و ََ ٓيَ ۡبىُ َۡ ُكَۡ َٓ َنا و ََاه َ وٰ ُكََۡ }
ف ۡخ َ ۡ ٓ
هذٓٱ ََعَىَ ُكَۡ َخ وىَُٓ َ

[األنبام]165 :ن كماا بك اإل النااس القصاير والط ياين والادميم والجمياين ال واإل
ساال لااه والم ااير عليااه .هااذه
والااذكإلن وال اابيف والق ا فن كااذل ي دااد الم ا
ويبة الحياهن وهذه سانة هللا التاإل لام يساتطل الشاي عي ك بنفساهم بك ي يروهاان
،رم تشدتهم بالمساواهن ومح الف ا،ف اقتتصا ية بين الناس.
اإلسااالم يريااد ماان المساالم بك يكا ك واتبيااان يبتاار بالحياااه كمااا هااإلن وق
ين دريًا و،اء وهم كاذب.
ي وا
هم نا
س
ين وتب س
س
يبيإ حياته إل س

()17متفر عليه عن ببإل هريره.
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اإلسالم يريد من المسلم بق يك ك بكوار هماه النظار ولا ماا بوتياه اآلخاروك
ماان نبمااةن نظااره الباادو المتاارب :الااذف يلكااي تلوااه الحساادن وي لااإل
بالو

ااد،ه

اءن وتما ج نفساه باالطملن الك نظاره اإلنسااك ولا ماا بوتياه اآلخاروك

وما ُح ِر َمه ه ق يجلي عليه وق النكاد والشاقاءن وبولا مان ذلا بك ينظار ولا
ما بوتيه ه من نبام كثيارهن وينظار ولا مان وناه ممان ُح ِار َم مثاي هاذه الانبمن
يسبد ويرض ن ويطملن تلوه.
مبن ا القناعااة هنااا بك يرض ا اإلنساااك بمااا وهااي هللا لااه ممااا ق يسااتطيل
ت ييرهن المرء تحكمه م ا،يف دسمية وعقلية ونفسايةن وتحاده الويلاة والخواره
والظرو

القاهرهن و إل حدو ما تد ،له يجي بك يك ك نشا ه و م حهن اال

يبيإ متمنيًا ما ق يتيسر لهن متطلبًا ول ما ُوهاي ل ياره ولام يُ هاي لاهن وذلا
كتمنإل الشي بك يك ك له ت ه الشوابن وتطلال الماربه الداميماة ولا الحساناء اإل
ريرهس وحسدسن ونظره الشااب القصاير ولا الرداي الط ياي اإل حسارهس وتلهافس ن
ب،ض تفااراء بطويبتهااا ول ا  ،اهيااة الحياااه
و م ا ف الواادوف الااذف يباايإ ااإل
س
وبسواب النبيم.
وكمااا حاادن ااإل عهااد الرس ا م

اال هللا عليااه وساالم ماان تمنااإل النساااء بك

يك ك لهن ما للردامن لنةم هللاَ { :و ََ هَت َ َ نه ۡۡاْ َنا ََ ه
ي َل هَّللُ بٓ ٓم بَ ۡع َ
لىَ وَُ بَ ۡعَ
ي ُكَۡ َ
َل
َ َۡب َ َو َِۡىُۡاْ هَّللَ ٓنَ ََ ۡ
يَ ٓى }
ََا و َٓ َ ٓكَي ٓن هَا ۡكت َ َ
ََبُۡاْ َو ٓىنٓ َ
ٓ ٓىر ََا َٓ َ ٓكي ٓن هَا ۡكت َ َ

[النساء.]32 :
ااإل حالااة البساار وضااير الاار ف التااإل تحااي باااأل را ن وق تخل ا منهااا حياااه
ب بو مجاع ا سة بو
الناااس ..و ااإل األ مااات الطا،ئااة التااإل تحااي باااألمم نتيجااة حاار س
نح هااان و ااإل الااوال والاادوم التااإل تقااي م ا ،هااا الطويبيااة عاان تا ير الر اهيااة
ألهلهان وق يهتدف كثير منهم ً
سويال لتنمياة  ،تاهن بو للهجاره مان بلاده  -تكا ك
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القناعةُ بماا  ،ف هللا هاإل الادواء الناادلن والولسام الشاا إلن وتطلال مثاي هاؤقء
الذين ذكرنا ليً م ًحان وق عل همةسن ونه مال اإل ريار مطمالن وتمان لماا
ق يك كن وحرص ق ثمره له وق الهم والحةك.
وهؤقء إل حادة بك يبلم ا وي تنا ا بك السابا ه ليسات اإل و اره بعاراض
ا،ض بما تسم هللا لا تكان
الحياهن ولكنها إل اخي النفًن وبول ما يُقام لهم:
َ
برناا الناااس»()18ن «قََي أَىََح َنََ هََيٱ نََِ م وكََان زقََ كفاَََا ،وقنََل

ب »()19ن «نا قل وكفُ خير ن ا كثر وأ هُ».

ا
اا،ف المنا ِكااي حااا ِ
إل هاااا ال نااااإل بنف ِسااااه ولا بناااه عا ِ
وك ال ناااا ا
مااا كااي مااا ا ف ال َوسااي َ
ط ِة كا َيااا ووذا تنبا َ
ات ااوبض ااإلءس كااا ِ
وذكن القناعة بق تك ك دشابًا َِار ًهان وق حسا ًا وق متطلبًاا ولا ماا لايً
ل ن وق إل اتة مثل ن وبذل تستروف نسمات الحياه الطيواةن التاإل دبلهاا هللا
ص ٓىحا ٓن ََك إَر أ َ ۡو أ ُ ث َ وُ َو ُه َۡ ُن َۡؤ ٓن
دةاء للمؤمنين الباملين إل الدنياَ { :ن ۡ َ
ل ٓ َل و َ
سر علإل بن ببإل الاي ،ضاإل هللا عناه
ََىَنُ ۡحيٓيَنه ُ َحيَ وۡو َطيٓبَة} [النحاي]97 :ن وتد ا

الحياه الطيوة بالقناعة.
اإلسالم ينكر اقتتصا ،عل اإلحساك الفر ف والصدتات التط عية:
واإلسااالم ووك باادا م ا قًااا للطائفااة الثالثااة ااإل ع تهااا األرنياااء ولا الصاادتة
واإلحسااااك اااإل باااي الخيااارن وم اسااااه ال ااابفاءن وماااد ياااد المب ناااة والتوااارهللا
إلخ انهم الفقراء  -لنه ينكر اتتصا،ها عل هذا الجاني التطا عإلن ويارل بك
تر الفقراء وال بفاء إل المجتمل تحت ،حمة األرنياء وما تج بهام بياديهم

(،)18واه ابن ماده.
(،)19واه الترمذفن و ححه مسلم بنح ه.
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بو تفايض باه عا ا فهم  -وك ها وق م ايبة للفقاراء والمسااكينن وساائر ذوف
الحاداتن وخا ة وذا تست القل بن وضبف اإليمااكن ورلاي الشا واألنانياة
علا األنفااًن وراادا المااام عنااد ب،بابااه بحااي ولاايهم ماان هللا و،سا له ومث بتااهن
كذل المجتمل الجاهلإل الذف خا وه القروك بق لهَ { :ك ه َل بَل هَ ه ُ ۡك ٓر ُنۡنَ ۡ يَتَٓي ََ 17
َو ََ ه َ و َوح ُّ
لىَ وُ َط َع ٓام ۡ ٓ َۡ ٓكي ٓ َ 18وه َ َۡۡ ُكىُۡنَ ت ُّ ََر َ
اث أ َ ۡكَ ه َا َ 19وه ُ ٓحبَُّۡنَ ۡ َ َا ََ
يۡنَ َ

حُبا ََ ا} [الفجر.]20 - 17 :
والقص  ،إل مبالجة الفقر هنا ،ادل ول

ويبة كاره الصادتات التط عياة

نفسااهان و كااره اإلحساااك الفاار ف اقختيااا،ف ذاتااهن تلاا الفكااره التااإل يحللهااا
األستاذ الدكت  ،وبراهيم اللواك إل بحاف لاه عان حقا ف الفقاراء يقا م« :كانات
كره اإلحساك بتدم ال سائي التإل استخدمتها الديانات الساماوية لمبالجاة مشاكلة
الفقر إل المجتملن وتاد اعتمادت عليهاا اإلنساانية عصا ً،ا يلاةً اإل مكا حاة
مظاهر الوؤس والفاتةن ومباونة دماهير الفقراء والمساكينن ولكن هاذه الفكاره
عل داللتها وسم ها وحسن بثرها لم يكن إل مقدو،ها بك تستل ي الفقر مان
دااذو،هن وتاانهض بجمياال البجااةه والمب ا ين ول ا مساات ل الحياااه اإلنسااانية
الكريمةن ويردل هذا ول

ويبة الفكره نفسهان ومن ثم كاك ق بد لناا بك ناد،س

حقيقتهان ونبر خصائصهان ونحد م اضل الانق :والقصا  ،يهاا ليتسان
لناا بك ن ال ب ااببنا علا بساواب شالها اإل تنقياة المجتمال مان ارو ،الفقار
والفاتة.
لل ادوااات ااإل الحياااه عااا ه ودهاااك :هااإل ماان ناحيااة وادااين وماان الناحيااة
األخارل حاارن ااالثمن اإل الوياال يمثااي ماان ناحياة المشااترف وادوًااا يجااي ب اؤهن
ولكنه يمثي من ناحية الوائل حقا تائ ًمان له بك يتقاضااهن ويساتمد هاذا الحار ت تاه
من عاملين :البامي األوم :بك و،اءه مطالوًا يُطالي باه ويستق ايهن وق يتركاه

مشكلة الفقر وكيف عاللجها اإلسالم

27

لإلهمااام بو ال ااياهللان والثااانإل :بك الدولااة نفسااها تاارل ماان وادوهااا ويصااام هااذا
الحر ول ُمستحقيه.
ااك :بك البامااي األكواار ااإل نجاااف عمليااة
ونسااتطيل بك نقاار ،ااإل ثقا سة وا ملنا س
التوااا م ه ا ود ا

كااره الحاار ول ا دانااي كااره ال ادااين وبك كااره ال ادااي

وحدها ق يمكن بك تكفي النجاف لبملية التواا م اقتتصاا فن شاب  ،الواائل بالك
الثمن حر له ومطالوته الدائمة عنصر بساسإل لنجاف هذه البمليةن وق يقاي عان
هااذا وض ا ًحا بك تاادخي الدولااة ول ا دانااي
ليصي

اااحي الحاارن بماار ق رن ا عنااه

احي الحر ول حقهن ويق م َمن عليه ال ادي بل اء وادوه.

كاناات هااذه مقدمااة ق رنا عنهااا لفهاام كااره اإلحساااكن اإلحساااك يمثااي ااإل
برلي األذهاك وادوًا ق حقان ومن ثم لم يشبر الفقير إل البهاد الاذف ساا ت ياه
كره اإلحساك ا
بك له عل ال نإل حقا يجي بك يُطالواه باه ويلخاذه مناهن ومان ثام
استطاهللا األرنيااء بك يُهملا ا اإلحسااك وك بك يُطالاي الفقاراءن بو تقا م الدولاة
بتحصيله لهم و به وليهم.
و إل كره اإلحساك بي ً ا بم  ،حالت وك تدخي الدولاة ولا داناي الفقيارن
ويردل هذا ول بمرين هامين :ب اما األمر األوم :ه ،دة اإللةامن الك النااس
لاام يشاابروا و اء اإلحساااك بلنااه يتمتاال بد،د ا سة عالي ا سة ماان اإللااةام  -قااد عاار
الناس منذ القدم بك اإللاةام الخلقاإل وريار الخلقاإل تتفااوت ،داتاهن ولام يحادن
بك  ،ب ا اإلحساك ول

،د سة عالي سة إل سلم اإللةام.

ويجااي بك يُ ااا ول ا هااذا بك اإلحساااك يخل ا ماان الشاارو ال اارو،ية
لتدخي الدولةن الدولة يمكن بك تجوإل ضريوةً محدو ه َ المقا ير مويناة الشارو ن
ولكنهااا ق تسااتطيل بك تجوااإل اإلحساااك ألنااه خااا سم ماان هااذه المق ماااتن لاايً
هنا تحديد لمقا يرهن وق بياك واض

تيار لمان يجاي علياه اإلحسااكن ومتا
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يجي.
بقإل اإلحساك وذك مجر وادين و قاد ماا تاد كااك يتمتال باه مان تا هس لا بناه
عينت مقا يرهن تمكنات الدولاة مان دوايتاه وت يباهن
و ي ول مرتوة الحر و ُ
وتد كاك هذا ال ضل من بساواب عجاةه و شالهن قاد ب او األمار كلاه م كا ًق
ول األرنيااءن مترو ًكاا لادل اب ،هم با ادوهم و اء الفقاراء والمبا ينن وها
ب  ،يُ الوه الحي الطويبإل للمامن والنف  ،من بذله وونفاتهن كانت النتيجاة بك
ااس عاان اإلحساااك تااد،يجيان وسااقط الفقياار ااإل ه ا هس سااحيق سة ماان
انصاار النا ُ
الوؤس والب ن وك بك يجد له من نظام المجتمل ع نًا بو كا ًال.
وودمااام القا م :بك اإلحساااك مواادب ضاابيف ااإل ذاتااهن عااادة عاان بك يبااال
مشكلة الفقر عال ًدا ا يًان ه من ناحيةس :لم يحد المولغ المطل ب بماا يتناساي
وحادة الفقراء إل المجتملن ومن الناحية األخارل لام يتمتال بد،دا سة عاليا سة مان
اإللةام تكفي وامه وانتظامهن ومن ثم كانت حصيلته ضليلةً ورير مستقره.
و ا الطااين بِلاااة بنااه وادااي اار ف متاارو إل،ا ه الفاار ومشاايلتهن ولاايً
للدولة بك تتدخي إل دوايته مان الشابين وونفاتاه علا الفقاراء والمسااكينن لام
يكاان ثمااة مااا يكفااي ب اءه منظ ًمااان ولهااذا لاام يلوااف بك با وليااه بيااي ال اابف
واقضمحالم إل كي المجتمبات اإلنسانية»(.)20
اإلسالم ينكر النظره الربسمالية:
وكما ينكر اإلسالم كره اقتتصا ،عل اإلحساك الفر ف اقختياا،فن ينكار
بي ً ااا اعتوااا ،ال نااإل ه ا المال ا الحقيقااإل لمالااه وثروتااهن وه ا

اااحي الحاار

( )20ااافحة (242ن  )243مااان كتاااااب «مجمااال الوحاااا ن اإلساااالمية»ن «المااااؤتمر األوم»
القاهره.
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األوم واألخير يهان يتصاداف منهاا علا َمان يشااءن ويوخاي وك ااءن ويسار
عل

اه اته وك ااء كماا هاإل نظاره الربسامالية المطلقاةن نظاره تاا،وك الاذف

حار ت ماهن خساف
اي المام كله ول نفسهن ودحاد نبماة ،باهن وب ا علا
ِ
ون هَّللٓ َو َنَا كََانَ ٓنَ َ
هللا به وبدا،ه األ،ض َ ََ{ :ا كَانَ َ ُ ٓن َُٓ َة يَنك ُُرو َ ُ ٓنَ دُ ٓ
ۡ ُ نت َ ٓك ٓري َ } [القص.]81 ::
وك اإلسااالم ينكاار هااذه النظااره ماان بساسااهان وياارل بك المااام مااام هللان ه ا
خالقه وواهوهن وبك ال نإل ُمستخلف يهن وبمين عليهن ببوا،هس بخارل :ها نائاي
عن المال األ لإل إل ،عايتاه وتنميتاه وتصاريفهن و قًاا ألواماره ومرضااتهن
تام تباال َ { :وأ َ ٓفقَُۡاْ ٓن هَا ََعَ َى ُكََ ن ۡ
ََُّت َ ۡن َى ٓفي َ َٓيَ ٓ } [الحدياد]7 :ن وتاامَ { :و ََاهَُۡ ُهَ
ٓٱ ََاه َ وٰ ُكَۡ } [الن ]33 :،ن وتام{ :أ َ ٓفقَُۡاْ ٓن هَا َ َز ۡقَ ونَ ُكَ} [الوقاره]254 :ن
ٓن نها َٓ هَّللٓ هذ و

المام إل يد ال نإل ونما ه إل الحقيقة مام هللا عندهن و ،ف هللا لديه.
ومن هنا يُ دي هللا تبال خالر اإلنساكن وخالر الماامن وخاالر الكا ك كلاه
عل ا األرنياااء حقااا مبل ًمااا ااإل بم ا الهمن بااي ااإل بم ا ام هللا التااإل وتاااهم وياهااان
واستخلفهم عليهان وق يكتفإل اإلسالم هنا بمجر ال عظ والترريي والترهياين
والدع ه ول الواذم والتصادفن هاذا وحاده ق يكفاإل وذا تسات القلا بن وساقمت
ال مائرن وضبف اإليمااك ..ولكناه ي ام ولا ذلا تادخي الدولاة باسام الشارهللا
لتلخذ من األرنياءن وتر عل الفقراءن َمن بب بك يُطيل تان ك هللا ت تاي علا
ذل حت ينقا للحر

عا بو كر ًها.
ً

وبهذا يجمل اإلسالم بين الحسنيينن ويلخاذ بكاال ال سايلتين :وسايلة اإل ،اا
الاادينإلن والت ديااه األخالتااإلن ووساايلة التشااريل القااان نإلن واإللااةام الحك ا مإلن
لك هللا يةهللا بالسلطاك َمن لم يةعه القروكن وهذا ب

ي ما عند الطائفة الثالثاةن

وما انتهت ولياه الطائفاة الرابباة التاإل تارل ودا ب التادخي الحكا مإل لتحقيار
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التااالمين اقدتمااااعإل وال اااماك اقدتمااااعإلن الاااذف تطااا ،ت ولياااه الربسااامالية
المبدلةن وما اابهها مان األنظماة التاإل ت ُ افإل علا نفساها
ووك كانت إل بساسها ،بسماليةن كا تراكية الدولة ً
مثال.
ولكإل يظي لإلسالم

افة اق اتراكيةن

له الذف ق يُدان ن وتف ته الظاهر عل هذه األنظماة

المستحدثةن وذل لما ت ا ر له من مةايا ق تجتمل إل ريره.
بتر حق ف الفقراء وضمنهان وتاتي ونهاا مناذ
 - 1له مةية السور الةمنإلن قد ا
ب،ببة عشر ترنًان وتد تيي :الف ي للموتدئ ووك بحسن المقتدف.
 - 2وله مةية األ الةن ليست هذه الحق ف المفروضاةن والتشاريبات الملةماة
«ترتيبااات» ب خلاات عليااه تحاات ض ا ط الظاارو والمالبسااات والث ا ،ات
والحااروبن بااي هااإل موااا ئ بساسااية تاادخي ااإل

االي ااريبتهن وتبااد ماان

ب،كانه وموانيه البظام.
 - 3ولاه مةيااة الخلا والثواااتن ا
نظاام لظاارو س ا،ئا سة تااد
الك مااا ب خااي علا
س
اااريبة هللا الواتياااةن وكلمتاااه

ياااةوم بظااارو س م اااايرهسن ب اماااا اإلساااالم هااا
ً
األ،ض و َمن عليها.
توديالن حت يرن هللا
األخيره التإل ق تقوي نس ًخا وق
َ

 - 4ولااه مةيااة الكمااام والشاام م التااإل ق تتحقاار وق ااإل نظااام اارعه البلاايم
الحكاايمن نظااام باارفء ماان تصا  ،الوشاار الااذاتإلن وماان بها ائهم التااإل تااؤثر
حت ًما إل تقديرهم لفم ،ن وحكمهم عل األ اياءن وهاذا الكماام يظهار هناا
إل بمرين:
بولهمااا :بك التاالمين اقدتماااعإل الااذف بترتااه النظريااة ال ربيااة الحديثااة يق ا م
عل بساس وعطاء المؤمن له من التاب ي ات والمسااعدات بنساوة ماا ال مان
بتسا

ام سان ات عملاهن ق علا بسااس حادياتاه الحقيقياة التاإل تلا علياهن
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وتُطالوه بل واعهان َمن كاك ل بكثر بُعطإل بكثرن و َمان ال بتاي كااك نصايوُه
بت اين مهما تكاثرت عليه الحاداتن وذوو الدخي المحدو يد ب ك ائ ًما بتي.
بما التلمين اقدتماعإل الذف يُحققاه اإلساالم ألبنائاه :اال يقا م علا ا اترا
ل بتسا س سابقةسن وق يُبطإل المحتاج منهم عل تد ،ما الن باي علا تاد ،ماا
يُشول حاداتهن ويُةيي كربتهن ويُفرج ضائقته.
الثانإل :ا
بك ال ماك اقدتماعإل ال ربإل ما ام تا ًرا من دهتين:
األول  :عدم م له لكي ب را المحتادين.
واألخاارل :تص ا ،ه عاان تحقياار الكفايااة التامااة للفقااراء والمساااكينن عل ا
النح الذف يكفله اإلسالم بنظام الةكاه وريرهن كما سنُفصاي ببادن وونماا يكتفاإل
بلعطاء وعان سة محدو هس تد تكفإل وتد ق تكفإل.
اإلسالم يُنكر النظره الما،كسية:
وب امااا الطائفااة األخيااره الااذين ق يااروك عال ًدااا لمشااكلة الفقاار وق ااإل تحطاايم
وقااة األرنياااءن ومصااا ،ه مااا ملكاا ان وتحااريم مواادب الملكيااة نفسااهن وتلليااي
الطوقاااات األخااارل علااا األرنيااااءن وت ذياااة الصاااراهللا الطوقاااإل ب تااا الحقاااد
والبداوهن حت تنتصر الطوقات الكا حةن وتق م كتات ،ية «الوروليتا،يا».
ب اما هؤقء لك اإلسالم ينكر نظرتهم هذه مان بساساها ألنهاا تُنااتض موا ئاه
وب له منات ةً ريحةً.
 - 1لذا كاك إل األرنياء بنااس ب ااهم ال نا ن وب سادهم الماامن جاا،وا علا
ريرهمن وبكل ا حق ف ال بفاء والفقراءن لك هنا برنيااء وخارين اكروا
نبمة المامن وب وا حر هللان وحر النااس ياهن وق يجا

اإل نظار اإلساالم

بك تُباتَي وقة بلسرها باذني ب ارا س منهاان كاي ونسااك مسال ٌم عان نفساهن
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َََ َ َ ٓهََي } [الطاا ]21 :،ن { َو ََ
وع اماان يرعاااه حساايُ { :كََ ُّل ۡن ََٓر ِۢٱ ٓب َ ََا َك َ
ََر وى} [األنبااام]164 :ن بااي
ََص ِٓ هَ َ
ه َ ۡكَََٓ ُ ُكََ ُّل َ ۡف إ
لىَ ۡي َهََا َو ََ ه َ َََٓ ُ َو ٓاز َ و ٓو ۡز َ أ ُ ۡخ َ
يق :علينا القروك الكريم بك هذا المودب تد بترته األ ياك الساابقة بي ً اا{ :أَمۡ
ِ وَُ َ 36و ِٓ ۡب و ََر ٓهي ََ هَذٓٱ َوَه و و
ََۡ يُنَب ۡهۡ ٓب َ ا َٓ صَُح ٓ
ُف ُنۡ َ
َُ  37أ َ هَ ه َ ََٓ ُ َو ٓاز َ و ٓو ۡز َ

ِ َعُ} [النجم.]39 - 36 :
َ ٓ ِٓ هَ َنا َ
ن وَ
أ ُ ۡخ َر وى َ 38وأَن ه ۡي َ
ص ٓۡ ٓ
وه مودب يُقره كي عق سي سليمن وكي رهللا ت يم.
 - 2ثاام وك اإلسااالم يُقاار مواادب الملكيااة الخا ااة للمااام ا
عا لاادا ل
ألك يهااا و ااوا ً
طرف ونسانإل ب يي.
ونظارا لماا يترتاي عليهاا مان وثاا ،اإل تقادم المجتمالن وا هاا ،اقتتصاا
ً
ألنها ال ماك الما ف لوقاء الحرية المدنية والحرية السياسية.
بدين وك اإلساالم يحاد للتملا الفار ف حادو ًان وي ال لاه تيا ًان لايً هناا
م ضاال تفصاايلهان ولكنااه بصااف سة عاما سة يحتاارم مواادب الملكيااة ويصا نهن ويحميااه
سا لنظامه اقتتصا ف.
بق انينه وو اياهن ويجبله بسا ً
حارن ودا ،هم يهاان ق يقت اإل ساا موادب
واست الم بنااس لملكياتهم ب يار س
التمل ذاتهن لك الفسا إل بنفً الناسن الك الحت ب او الماام اإل بياديهم
ب اه خير وو الفن و إل هذا و ،الحديف الشريف « :عَ ا اَ ا كا ح ىرََل

ا كََا ح»()21ن ولهااذا تتجااه النظريااة اإلسااالمية ول ا و ااالف األنفااً وتربيااة
ال مائر ً
بوقن ولكنها ق تكتفإل بذل ن وق تقف عنده وحادهن ت ايف ولا ذلا
سلطاك التشريل والتنظيمن و،تابة الدولة.
 - 3هااذا ول ا بك اإلسااالم يُقاايم عالئقااه بااين األ اارا والجماعااات عل ا بساااس
()21مر تخريجه.
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اإلخاء والتباوكن وق يُقر البداوه بين األ را ن والصراهللا بين الطوقات.
واإلسالم يارل بك الحقاد والحساد والو

ااء و اات تلكاي األعماام الصاالحة

كما تلكي النا ،الحطاين وتحلار الادين كماا تحلار الم سا الشابرن وتاد ساماها
النوإل

ل هللا عليه وسلم« :داَ اخنَ» قلة عل خطرها وس ء بثرها.

لذا سدت ذات الوين لك اإلسالم يُ دي علا المجتمال التادخي لإل االفن
وو فاااء النااا،ن و،تاار النفا سن ويجبااي هااذا البمااي ب
والصيام والصدتةن وببد هذا مقت

ااي ماان ،دااة الصاااله

اإليمااك واألخا ه التاإل رضاها اإلساالم:

{ِٓ ه َ ا ۡ ُ ۡؤ ٓننُۡنَ ِٓ ۡخ َۡو ََۡ َ ۡ
ص ٓىحُۡاْ َب ۡي َ أ َ َخ َۡ ۡي ُكَۡ } [الحجرات.]10 :

ي يُنا ف بت ذية البداوه والصراهللا باين
ومن ثم ير ض اإلسالم بق هس ك اي مذه س
األرنياااء والفقااراءن بو بااين الطوقااات بب ااها وببااضن وكيااف ق واألخ ا ه يااه
ان اإليمااكن وثماره اإلساالمق االمؤمن ك وخا ه بان :القاروكن والبواا كلهام
وخ ه بن :حديف الرس م

ل هللا عليه وسلم(.)22

ولقد كاك عواد الارحمن بان عا

وعثمااك بان عفااك وريرهماا مان برنيااء

ي مل ببإل هريرهن وببإل ذ،ن وبالمن وريارهم مان قاراء
الصحابة دنوًا ول دن س
المهااادرينن ق يحقااد قياار عل ا رنااإلن وق يسااتبلإل رنااإل عل ا

قياارن ضاامهم

اإلسالم إل ،حابه  -كان ا كما بمر هللا  -وخ انًا.
 - 4ثاام وك اإلسااالم ق يقوااي عااالج مشااكل سة بخلاار مشااكل سة بخاارلن تااد تكا ك ب ااد
خطرا من األول .
ً
والشااااي عي ك واق ااااتراكي ك يحاااااول ك حااااي مشااااكلة الفقاااار والمشااااكلة
اقتتصااا ية عا امااة بخناار حريااة الشاابين و اارض كتات ،يااة عاتيااة مسااتودهن
()22حيف تام« :وكۡ ۡا لباد هللا ِخۡا ا» متفر عليه.
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تاااتحكم اااإل ب ،اتاااه وبت اتاااهن وق تااادهللا ر اااةً لحرياااة البماااي بو التملااا بو
التصر ن ومبن هذا ببوا،هس بخرل :رض عو ياة عا اماة علا الشابي كلاهن
عو ية يصو الم ا ن ك مبها ،تيقًان يملكهم سايد واحادن ها الجهاا الحةباإل
الحااااكم المسااايطر علااا النااااسن بو ليساااهن ود اسيساااهن وساااج نهن ومنا ياااهن
والناس بمام دوروته وو،هابه مكره ك عل السامل والطاعاةن باي علا التليياد
والتاصااافيرن عاااادةوك عااان تااا م« :لااامق» ا ً
ااال عااان تااا م« :ق» .وذ كياااف
يُبا،ض ا ك َماان يمل ا بت ا اتهم وبت ا ات بوق هاام ااإل تو ااتهن وهاام ق يملك ا ك
يلًا!
لىَ وَُ
ب هَّللُ َنث َ ل َۡبيا هن ۡ ىُۡكا هَ َي ۡقَ ٓي ُ َ
وق عجي وذا وددنا القروك يق مََ { :ر َ
ِرا َو ََ ۡهَر َلا َه َۡل يَ ۡ
ََتَُۡ نَ } [النحاي:
َ
َنا ََه َُۡ يُن ٓف ُ ٓن ۡن ُ ٓ
ش ۡ َ َو َن َهز ۡق ونَ ُ ٓننها ٓ ۡزقا َح َ
شَ ۡ َ} ألنااه ق
]75ن وونمااا و ااف القااروك البوااد المملا بلنااه { :هَ يَ ۡقَ ٓي ُ َ
لىََ وَُ َ

يملااا

ااايلًان ااالك الملكياااة تُبطاااإل

عاااا مااان القاااد،ه علااا الحركاااة
ااااحوها ن ً

والتصر ن بما السيد الحر اإل نظار القاروك ها َ { :نَ
ََه َُۡ يُن ٓف ُ ٓن ۡن ُ ِٓرا َو ََ ۡهَرا} بف :ها الاذف يملا ويتصار

ََنا
َهز ۡق ونََ ُ ٓننهَا ٓ ۡزقَا َح َ

اإل ملكاه باإلنفااف

ودهران و ر ما يُ حإل به ضميره وويمانه.
سرا
ً
 - 5ومل هذا لك الشي عيين واق اتراكيين الما،كسايين الاذين

اا ،وا حرياة

الشب ب وتحكم ا إل ُمقد،اتهان وبحص ا عليها بنفاساهان وبمما ا بمالكهاان
ووسائي اإلنتاج يها  -باسم مصلحة الشبي وسايطره الشابي  -لام تساتطل
مناهجهم الجدياده بك تحاي مشاكلة الفقارن وتر ال مان مسات ل الفقاراء علا
ال ده الذف كاك ينشده الناس يها بوم ،وادهان كي ما
األرنياء ول مست ل الفقراءن ولم ترتفل بالفقراء ول

انبته بنهاا بنةلات
،دة األرنياء.

خيارا يُسابَ ولياهن قاد حققتاه
لذا كاك تبميم الفقر وخفض مست ل المبيشة ً
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الشي عيةن و،بيوتها اق تراكية الث ،ية.
وانخفاض مست ل المبيشاة والحرمااك مان يواات الحيااه ها ماا يشابر باه
كااي َماان يااةو، ،وساايان بو الصااينن بو ريرهااا ماان الااوال الما،كساايةن وها مااا
ب اكدته األ،تام واإلحصاءات الرسمية(.)23
()23وتاد بذاهللا مكتااي اإلحصاااء التااابل لفمام المتحااده منااذ ساان ات تريواة وحصاااء ،سااميا عاان
مت سط الدخي السن ف للفر إل ببض وم البالم عل النح اآلتإل:
550
بف ح ا الإل
وق،ا
1453
ال قيااات المتحااده
ً
دني ًها
بف حاااااااااااااااااااا الإل
وق،ا
875
كناااااااااااااااااااادا
ً
 300دني ًها
بف حاااااااااااااااااااا الإل
وق،ا
749
س يساااااااااااااااااااارا
ً
 290دني ًها
الساااااااااااااااااااا يد
 260دني ًها
بريطانياااااااااااااااااااا
 255دني ًها
الااااااااااااااااااااادانمر
 240دني ًها
بسااااااااااااااااااااتراليا
 235دني ًها
بلجيكاااااااااااااااااااااا
 210دني ًها
ه لناااااااااااااااااااادا
 190دني ًها
رنساااااااااااااااااااا
 180دني ًها
تشاااااااااااااااااايك ساااااااااااااااااال اكيا

وق،ا
780
ً

بف حاااااااااااااااااااا الإل

وق،ا
773
ً

بف حااااااااااااااااااا الإل

وق،ا
689
ً

بف حااااااااااااااااااااا الإل

وق،ا
679
ً

بف حاااااااااااااااااااا الإل

وق،ا
582
ً

بف حااااااااااااااااااااا الإل

وق،ا
502
ً

بف حاااااااااااااااااااا الإل

وق،ا
482
ً

بف حااااااااااااااااااا الإل

وق،ا
371
ً

بف حاااااااااااااااااا الإل
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والسر إل هذا التخلف اإلنتادإل واقنخفاض المبيشاإل اإل باال اق اتراكية
ويباة النظاام

األم ليً ،ادبًا ول سا ء بو ساا اإل التطويارن باي يردال ولا
نفسه الذف يُحرم التاملا ن ويقتاي الطما ف والم اهاين ويُحطام اآلماام والاداوا ل
الفر يةن وق يجبي للفر تيمةً بو حريةً إل اإلنتاج بو اقستهال .
وهذا يؤ ف حت ًما ولا انحطاا عاام اإل اإلنتااج  -كماا وكيفًاا  -يجبلاه ائ ًماا
بن

،دة من اإلنتاج الربسمالإل الذف تماده الحرياة ب تا س ق ينطفا ن وراذاء

ق ينقطل.
وهذا التاخلف اإلنتادإل عن النظام الحر ه ما اعتر به عمااء الشاي عية
بنفسااهمن ويحاااول ك الااتخل :ماان وثااا،ه ي ًمااا ببااد ياا م باقبتبااا عاان حقيقااة
المذهي الما،كسإلن واقتتراب من األنظمة التإل بنكروها من توي.
 - 6وبخيا ًارا :ناارل الما،كسااية ااإل مصااا ،ها األ االية ق ت ُ دااه عنايتهااا ول ا
الفقااراء وال اابفاء والبااادةين ماان لااات المجتماال المحتادااة ول ا الرعايااة
والمب نةن ونما ت ده كي همهاا ولا

وقاة «الوروليتا،ياا»ن بف :ولا البماام

والفالحااين لتتخااذ ماانهم ب اه ً لقلااي نظااام المجتماالن وهااذه الفلااات األخاارلن
 140دني ًها
،وسااااااااااااااااااايا
 110دني ًها
ب لنااااااااااااااااااادا

وق،ا
308
ً

بف حااااااااااااااااااا الإل

وق،ا
300
ً

بف حااااااااااااااااااا الإل

 105دني ًها
وق،ا
269
المجااااااااااااااااار
ً
 100دنيه
وق،ا
27
الصاااااااااااااااااين
ً
 10دنيهات
نقي هذه اإلحصائية األستاذ ماهر نسيم إل كتابه «النظام الشي عإل».

بف حااااااااااااااااا الإل
بف حااااااااااااااااا الإل
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ولكاان مااا نصاايي البجااةهن واأل،امااين والشااي خن وذوف الباهااات الودنيااة
والبقلية إل المجتمل الما،كسإل الذف ق يُبطإل بحدًا وق بمقاب سين و اإل نظيار
عم سين ويسير و ر لسفةَ « :من ق يبمي ق يلكي»ق
وك نصااايي هاااؤقء  -وك كااااك لهااام نصااايي  -هااا الفُتاااات المماااةوج باااالمن
واألذل(.)24
الخال ة:
والخال ة مما ذكرنا :بك اإلسالم يبتور الفقر مشكلةً تتطلاي الحاين باي و اة
خطره تست دي المكا حة والبالجن ويُوين ا
بك عالده ُمستطاهللان وليً محا،باة
للقد ،وق لإل،ا ه اإللهية.
وه ير ض نظره الذين يُقدس ك الفقرن ويُرحوا ك بمقدماهن ويبادوك ال نا
ع ِجلت عق بته.
ذنوًا ُ
مفار مناهن وق عاال َج لاه
تد،ا محت ًمان ق ا
وير ض نظره الذين يبدوك الفقر ً
وق الرضا والقناعة.
وياار ض نظااره الااذين يقتصااروك ااإل عااالج الفقاار عل ا دانااي اإلحساااك
والتاصدف اقختيا،ف وحده.
وه ا كااذل يُنكاار نظااره الربساامالية المطلقااة ول ا الفقااراء وحق ا تهم علاا
األرنياااء وعلا الدولااةن ويتجاااو ببالدااه الترتيبااات التااإل ب خلتهااا الربساامالية
المبدلة وما ابهها من بنظمةس.

( )24لم نبارض هناا لم تاف اق اتراكية الما،كساية مان الادينن وونكا،هاا لاهن وساخريتها باهن
واضطها ها لكي ع هس وليهن بنا ًء عل لسفتها الما ية الجاحده الملحدهن واكتفيناا هناا قاط
بنقد نظرتها ول الفقر وعالدها لمشكلة الفقراء.
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عان والملكياة
كما ير ض بشده نظره الذين يحا،ب ك ال نا ووك كااك مشارو ً
ً
حالقن ويروك عالج الفقر اإل تحطايم وقاة األرنيااءن وويقاا تنا ،
ووك كانت
الصراهللا بينهم وبين الفقراءن وسائر الطوقات األخرل.
اإلسااالم ياار ض هااذه النظاارات المتطر ااة الحائااده عاان الصاارا المسااتقيمن
الجانحااة ول ا اإل اارا بو التفااريطن ويتقاادم ااإل عااالج مشااكلة الفقاار بخط ا ات
ويجابيةن ووسائي عملية واتبيةن ن ضحها يما يلإل من ص م هذا الكتاب.

***
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وسائي اإلسالم إل مبالجة الفقر
ا ع ل.
كفا ة ا ِۡري ن اخقا ب.
ا َكاو.
كفا ة ا نَا ة اإلِ نية.
ِيجاب حقَۡ َير ا َكاو.
ا كيقا اَختيا ية واإلحَان ا فردٱ.
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وسائي اإلسالم إل مبالجة الفقر
بعلاان اإلسااالم الحاارب علاا الفقاارن و ااد عليااه الحصااا،ن وتبااد لااه كااي
مر د ً ،ءا للخطر عن البقيادهن وعان األخاالف والسال ن وحف ً
ظاا لفسارهن
ً
وعماال علا اساتقرا،ه وتماساكهن وسايا ه ،وف اإلخااء باين
و يانةً للمجتملن
ببنائه.
ومن هنا بودي اإلسالم بك يتحقر لكي ار س يبايإ اإل مجتمباه ماا يحياا باه
حياااه ً ونسااانيةً قئق اةً بااهن يت ا ا ر لااه يهااا  -عل ا بتااي تقاادير  -حادااات المبيشااة
األ ليةن مان :ملكاي ومشارب ومساكنن وملاوً للصايفن ووخار للشاتاءن وماا
يحتاااج وليااه ماان كتااي ااإل نااهن بو ب وات لحر تااهن وبك يُااةوج وك كاااك تائقًااا
للةواج.
وعل البما من يجاي بك يتهيال لاه مسات ل مان المبيشاة مالئام لحالاهن يُبيناه
علا ب اء اارائض هللان وعل ا القيااام بلعواااء الحياااهن ويحميااه ماان بنياااب الفاتااة
والتشر وال ياهللا والحرماك.
وق يج

إل نظر اإلساالم بك يبايإ ار اإل مجتمال وساالمإل  -ولا كااك

ماان بهااي الذمااة  -دائبًااان بو عا،يًااان بو ُمشا اار ًا محرو ًمااا ماان الماالولن بو ماان
الةواج وتك ين األسره.
ولكاان مااا الااذف يحقاار لإلنساااك هااذه المبيشااة ااإل المجتماال اإلسااالمإلق ومااا
ال سائي التإل اتاخذها اإلسالم ل ماك ذل ق
والج اب :بك اإلسالم يحقر هذه المبيشةن ويكفلها ألبنائه بال سائي التالية:
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ال سيلة األول
البمي
ونسااك اإل مجتمال اإلساالم ُمطالاي بك يبماين مالم  ،بك يمشاإل اإل
وك كي
س
مناكااي األ،ضن ويلكااي ماان  ،ف هللان كمااا تااام تبااال ُ { :هَ ََۡ ه َذٓٱ ََعَ َ َل َ ُك َ َُ
ا ََ َُۡ ََ ۡٱن ُ
شۡاْ َٓ َننَا ٓكبٓ َها َو ُكىُۡاْ ٓن
ۡخ َ ۡ َ

ٓ ۡزقٓ ٓ } [المل

.]15 :

والماارا بالبمااي :المجه ا ال ا اعإل ال اذف يق ا م بااه اإلنساااك  -وحااده بو ماال
ريره  -إلنتاج سلب سة بو خدمةس.
وك هذا البمي ه السالف األوم لمحا،بة الفقرن وه السوي األوم إل دلاي
الثاااروهن وهااا البنصااار األوم اااإل عماااا،ه األ،ض التاااإل اساااتخلف هللا يهاااا
اإلنساكن وبمره بك يبمرهاان كماا تاام تباال علا لسااك

اال لق ماه { :ويَقَ َۡۡ ٓم

ۡلبُيُواْ هَّللَ َنا َ ُكَ ٓنَ ۡ ِٓ و ََ إ َ
ا َو ۡ
َِت َ ۡع َ َر ُكَۡ َٓي َهَا} [ها :
َ ۡي َُر َلۦُ ُه ََۡ أ َ شََۡ َ ُكَ ٓنَ َ ۡخ َ ۡ ٓ

.]61
 - 1وك اإلسااالم يفاات بب ا اب البمااي  -بمااام المساالم  -عل ا مصااراعيها ليختااا،
ً
عماال ُمبينًاا وق
منها ما تُؤهله له كفايته وخورته ومي لاهن وق يفارض علياه
وذا تبين ذل لمصلحة المجتمل.
كما ق يسد إل ودهه بب اب البمي وق وذا كااك مان و،ائاه ضار ،لشخصاهن
بو للمجتماال  -ما ياااا كااااك ال ااار ،بو مبن يااا  -وكاااي األعماااام المحرماااة اااإل
اإلسالم من هذا الن هللا.
 - 2وك هذا البمي سيد ،عل

بدارا يمكناه مان و اواهللا
ااحوه رلاةً بو ،ب ًحاا بو ً

حاداته األساسيةن وتحقير كفايته وكفاية بسارته  -ماا ام النظاام اإلساالمإل
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ه الذف يحكم الحيااه اقدتماعياة واقتتصاا ية والسياسايةن وي دههاا و قًاا
ألحكامه وو اياه.
فإل ظي هذا النظاام ق يحارم عاماي داةاء عملاهن وثماره دهادهن باي يُبطا
يجاف عرتااهن كمااا بمار اإلسااالمن ويُبطا بداره المناسااي لجهااده
بداره توااي بك
ا
وكً وق ططس ألنه وذا بُعطاإل بتاي مماا يساتحر قاد
وكفايته بالمبرو ن بال س
ُ
ظلمن والظلم من ب د المحرمات إل اإلسالم.
اا،ان بو
وق يحاارم ماان التمل ا وذا ت ا ا ر مبااه ماان النق ا مااا يشااترف بااه عقا ً
منق ًق ياد ،علياه ً
خاالن ير ال مان مسات ل مبيشاتهن بو ينفباه اإل مرضاهن بو
يخ ختهن بو ينتفل به ذ،يته وو،ثته من ببده.
وتااد عااال اإلسااالم كا ااة الو اعااف النفساايةن والمب تااات البمليااة التااإل تُثااوط
الناس عن البمي والسبإل والمشإل إل مناكي األ،ضن وبياك ذل

يما يلإل:

 - 3ماان الناااس َماان يُبا ِارض عاان البمااي والساابإل باادع ل الت كااي عل ا هللان
وانتظا ،الر ف من السماءن وهؤقء تد خطلهم اإلساالمن الك الت كاي علا
ال هللا

هللا ق يُنا إل البمي واتِخاذ األسوابن و با ،المسلم ماا تاام النواإل
عليه وسلم لفعرابإل الذف تر الناتاة ساائوةً  -مت كاي علا هللا  -قاام لاه:
«القىها وهۡ هكل»(.)25
با ،المسلم« :ابذ ،الحي واُ ،ج الثِما ،من الرب».
يروف الص ية بك قيقًا الولخإل  -بحد الصالحين  -ذهي إل ،حلا سة تجا،يا سة
ي رب إل األ،ضن ويوت اإل مان اي هللان وتواي سافره و اهللا اديقه الةاهاد
المبرو وبراهيم بن ب همن حيف يت تل بك يمكف إل ،حلته مده ً يلةًن ولكان
(،)25واه الترمذفن وابن مادهن وتام الترمذف :حسن

حي .
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ااقيرن و،وه وبااراهيم ااإل المسااجدن قااام لااه

متبجوًا :ما الاذف ع اجاي بب تا ق تاام اقير، :بياتُ اإل سافرف عجوًاان بادلت
ااك
عاان الرحلااةن تااام وبااراهيم :خيا ًاران ماااذا ،بيا َ
اتق تااام ااقير :بويااتُ ول ا مكا س
اائرا كسااي ًحا بعم ا ن وعجوااتُ وتلااتُ ااإل
َخا ِار س
ب ألسااتري يااهن داادتُ بااه ا ً
نفسااإل :كيااف يباايإ هااذا الطااائر ااإل هااذا المكاااك النااائإل وه ا ق يُوصاار وق
يتحر ق! ولم بلوف وق ً
اائر وخار يحماي لاه الطباام اإل اليا م
تلايال حتا بتواي
ٌ
مرات حت يكتفإلن قلتُ  :وك الذف  ،ف هذا الطير اإل هاذا المكااك تاا  ،علا
بك ير تنإلن وعدت من ساعتإل.
،ضايت لنفسا بك تكا ك الطاائر
قام وبراهيم :عجوًاا لا ياا اقيرن ولمااذا
َ
ارض لهااا بك تك ا ك
األعم ا الكسااي ن الااذف يباايإ عل ا مب ن ا ِة رياارهن ولاام تا َ
الطائر اآلخر الذف يسب عل نفسه وعل ريره من البميااك وال ُمق َبادِينق! ب اماا
علمت بك اليد البليا خير من الياد السافل ق! قاام اقير ولا وباراهيم وتوااي يادهن
َ
وتام :بنت بستاذنا يا ببا وسحافن وعا ول تجا،ته.
وتد استدم ببض القاعدين بحديف النوإل

ل هللا علياه وسالم َۡ « :هَۡكىتَ

لىُ هللا ح هۡكى رزقكَ ك ا يرزَ ا طير ،هغيو خ اصا وهروح بطا ا».
والحديف نفسه ير عليهم لناه لام ي امن لهاا الارواف ماف الوطا ك وق بباد
ردوهان ومبن ال دو ه الخروج إل ال دوه إل لي الر فن فيه تنوياه علا
السبإل واتخاذ األسواب.
وتيي ألحمد بن حنوي :ما تق م ي َمن دلً إل بيته بو اإل المساجد وتاام :ق
بعمي يلًا حت يلتينإل  ،تإلق
قام بحمد :هذا ،د ٌي دهي البلمن بما سمل ت م النوإل

ال هللا علياه وسالم:
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« َُ ٓع َل زق هح ظل نح »ق!(.)26
وت له حين ذكر الطير« :هغيو خ اصا وهروح بطا ا»ن ذكر بنهاا ت ادو اإل
لي الر فن وكاك ب حاب ،س م هللا ل هللا عليه وسلم يتاجروك إل الوار
والوحرن ويبمل ك إل نخيلهمن والقدوه بهم.
األ،ض بااا،
وك هللا -دااي االنه  -حااين خلاار
َ

يهااان وتاادا ،يهااا بت اتهااان

وبو هللا إل بطنها وعلا ظهرهاا مان الوركاات الماذخ ،ه والخيارات المنشا ،ه
و
ما يبيإ به عوا هللا إل ،ر سد من البيإن كما تاام هللا تباال َ { :و َقَ َۡي َن هكَنه ُكَۡ ََٓ
ي قَ ٓىََي نهََا ه َ ۡشََ ُك ُرونَ } [األعاارا ]10 :ن كمااا تااام
ۡخ َ ۡ ٓ
ا َو ََعَ ۡىنَََا َ ُكَََۡ َٓي َهََا َن وعَََيٓ َ َ
سااوحانه ممتنااا علا بنااإل و مَ { :و َقََ َۡي ك ۡ
َرهننَََا بَنَٓ و ََادَ َم َو َح َ ۡىَ ونَهَُۡ ََٓ
َو َ َز ۡق ونَهَُ ٓن َ هطيٓ وبَ ٓ } [اإلسراء.]70 :

ۡ بََ َٓر َو ۡ بَ ۡحَ َٓر

صَََۡه َ ُكَۡ
ََرا ا َو ه
ََََ َ ا و ََ بٓنََََاوَ َو َ
وتاااام تباااال  { :هَّللُ هَََذٓٱ ََعََََ َل َ ُكَََ َُ ۡخ َ ۡ َ
ا قََ َ
ََُۡ َ ُكَۡ َو َ َزقَ ُكَََ ٓنََ َ هطيٓ وبَ َ ٓ وََ ٓ ُكََ َُ هَّللُ َ بُّ ُكََََۡل ََتَبَََا َ ََ هَّللُ َ بُّ ۡ وعَىَ ٓ ََي َ }
ََۡ َ ۡح َ
ََ َ ص َ

[را ر.]64 :
اائن حااإل س ياادب علا هااذه
ضاامن هللا تبااال الاار ف لجمياال عوااا هن بااي لكااي كا س
لىَََُ ه
َّللٓ ٓ ۡزقُ َهََا} [ها
ا ِٓ هَ َ
ۡخ َ ۡ ٓ

األ،ضن تاام تبااال َ { :و َنََا ٓنَ دَاوبهََة ََٓ
{ ِٓ هن هَّللَ ُه َۡ ه
رهزا َُ َُو ۡ قُۡه ٓو ۡ َ تٓي ُ } [الذا،يات.]58 :

]6 :ن

ولكن اتت ت سنة هللا إل الخلار بك هاذه األ ،اف التاإل ضامنهان واألتا ات
ساارهان ق تُنااام وق بجه ا سد يُوااذمن وعم ا سي يااؤ فن
التااإل ت ادا،هان والمبااايإ التااإل ي ا
ولهذا ،تاي هللا عبال األكاي مان  ،تاه علا المشاإل اإل مناكاي ب،ضاهن قاام:
{ََ ۡٱن ُ
شۡاْ َٓ َننَا ٓك ٓب َها َو ُكىَُۡاْ ٓنَ

ٓ ۡزقَٓ ٓ } [الملا

(،)26واه بحمد من حديف ابن عمرن ووسنا ه

]15 :ن َمان مشا بكاين و َمان كااك

حي كما تام البراتإل.
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دديرا بق يلكي.
يمإ كاك
ً
تا ً،ا عل المشإل ولم ِ
ا َو ۡبتَغََُۡاْ ٓن َ ََ ۡ
وتااام تبااال ٓ َ ََ{ :إََا قُ ٓي َيَ ٓ ه
ي َ ٓل
ك َىَ وۡوُ ََٱ ت َ ٓ
شَ َُرواْ َٓ َ ۡخ َ ۡ ٓ

ااي هللا و ،تااه

هَّللٓ} [الجمبااة]10 :ن َماان سااب وانتشاار ااإل األ،ض ُموت يًااا
كاك ً
ُحرم.
بهال ألك ينام منهن و َمن تبد وتكاسي كاك
ً
دديرا بلك ي َ

وتااد ُ،وف بك عماار ،بل ببااد الصاااله ت ًمااا تاااببين ااإل المسااجد باادع ل
ا
يقبادك بحادُكم عان
الت كي علا هللان بالهام بد،تاهن وتاام كلمتاه الشاهيره« :ق
لااي الاار ف ويق ا م :اللهاام ا ،تنااإلن وتااد علاام ا
بك السااماء ق تُمطاار ذهوًااا وق
ا َو ۡبتَغَُۡاْ
ةًن ووك هللا تبال يق مٓ َََ{ :إََا قُ ٓيَيَ ٓ كهَىَ وۡوُ ََٱ تَش ُ
َٓرواْ ََٓ ۡخ َ ۡ ٓ
ٓن ََ ۡ
ي ٓل هَّللٓ}».

وك ،ه عمر ونما هإل ٌ
ا
،مة لسلطة القان كن و،تابة الحك مة وو ارا ها علا
تنفيذ بحكام اإلساالم وت ديهاتاهن َمان لام ير عاه ت دياه القاروك  ،عتاه عق باةُ
السلطاك.
هللا البمااي بحجااة التاوتااي لطاعااة هللا تبااال ن واقنقطاااهللا
 - 4وماان الناااس َماان يااد ُ
َص ِٓ هَ
الكامي لبوا ته التإل من بدلهاا خلار اإلنسااكَ { :و َنَا َخ َى ۡقَ ُ ۡ ٓجَ ه َو ۡ ٓإل َ
ون} [الذا،يات]56 :ن ال يج إل نظر هؤقء بك يشت ي اإلنساك بحاظ
ٓيَ ۡعبُيُ ٓ

نفسااه عاان عوااا ه ،بااهن وق بااد عناادهم أل اء حاار هللا ماان التفاارغ لبوا تااه
كالرهواك إل األ يرهن والبُواا إل الخل ات.
ال هللا علياه وسالم بك ق ،هوانياة اإل اإلسااالمن

وهاؤقء علمهام الرسا م
و،وعيات بحكاام اإلساالم ها
وبك البمي الدني ف وذا بُتقنن و احت ياه النياةن ُ

عوا ه إل نفسهن ووك سبإل اإلنساك عل مبا ه ليبف نفسهن بو يبا م بهلاهن بو
يُحسِن ول ب،حاماه وديراناهن بو ليُبااوك اإل عماي الخيار ونُصاره الحار ونماا
ذل ضارب مان الجهاا اإل ساويي هللان ولهاذا تارك هللا بينهماا اإل ت لاه تباال :
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ا يَ ۡبتَغََُۡنَ ٓن َ ََ ۡ
{ َو ََا َخَ َُرونَ يَ ۡ
ي َ ٓل هَّللٓ َو ََا َخَ َُرونَ يُ وقَتٓىََُۡنَ َٓ َ
يَ َٓربُۡنَ َٓ َ ۡخ َ ۡ ٓ
ِ ٓبي ٓل هَّللٓ} [المةمي.]20 :
َ

وعن عمر بن الخطاب تام« :ما من حا سم يلتينإل عليها الم ت  -ببد الجهاا
إل من بك يلتينإل وبنا بلتمً مان
إل سويي هللا  -بحي ول ا

اي هللا»ن ثام تاال هاذه

اآلية(َ { :)27و ََا َخ ُرونَ يَ ۡ
ي ٓربُۡنَ .}...

وتام

الحف عل التجا،ه« :ا تهاَر ا كيوَ اخنَي
ل هللا عليه وسلم إل
ِ

نل ا نبيي وا كييقي وا شهياَ»(.)28
اف علا الة،اعااة وال اارس« :نََا نَ نَََىَ يَََ
وتااام ااإل الحا ِ
ع
َان ،أو بهي ةع َِ كان ب صيقة»(.)29
طير ،أو ِ
يغرن َرِاَ ،يۡكل نن
ع

ز لََا ،أو

وتام إل الحف عل الصناعات والحر « :نا أكل أحي طعانا قط خيَرا نَ
أن يۡكََل ن َ ل ََل يََيۦ»()30ن « َن َ بََا كَ و
َاَ ن َ طى َ ا ح َ َ بََا نغفََۡ ا
»()31ن و إل ،وايةسَ « :ن أنَُ و
كاَ ن ل ل ييي أنَُ نغفۡ ا »(.)32

وساالي وبااراهيم النخبااإل  -بحااد بئمااة التاااببين  -عاان التااادر الصاادوف :به ا
بحي ولي بم المتفرغ للبوا هق
إل ألنه إل دهاا س :يلتياه الشايطاك مان ريار
قام :التادر الصدوف بحي ول ا
المكيام والميةاكن ومن تِوَي األخذ والبطاء يُجاهده.

(،)27واه سبيد بن منص  ،إل «سننه».
(،)28واه الترمذف والحاكم بلسنا س
حسن.
س
(،)29واه الوخا،ف.
(،)30واه الوخا،ف.
(،)31واه ابن عساكر عن بنًن و،مة له السي إل إل «الجامل الص ير» ببالمة الصحة.
(،)32واه الطورانإل إل «األوسط» عن ابن عواسن بسند ،مة له السي إل ببالمة ال بف.
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 يُف ِ اي الصاناهللا علانفبهااا لبا امااة

اااحوهان ب امااا الحاار
البُواااا ألك نفاال البوااا ه مقصاا  ،علاا
الناااس ..وكاااك يق ا م :مااا بدمااي بك يجبااي الخيااا ُ وبرتااه سااوحتهن وبك يجبااي
الناجا ،منشا،ه سوحته!
واحتقاا،ا لاهن كماا كااك الحاام عناد
هللا البمي استهانةً باهن
 - 5ومن الناس َمن يد ُ
ً
كثياار ماان الباارب الااذين يحتقااروك الحاار والبمااي الياادوفن حتا بك بحااد
الشبراء يهج رري َمه بلك بحد ددو ه كاك تينًا  -بف :حدا ًا  -كلنما وضال
اا ،ااإل دوااين القويلااة ول ا األباادن هااذا و،بمااا يُف ِ ااي بح ادُهم
بهااذا و اامةَ عا س
سؤام الناس عل بك يبمي بيده ً
ر بمثلاهن لماا
عمال يباده ممتهنًاا وريار قئا س
داء اإلساالم بادام هاذه المفااهيم الم ل اةن و ،ال مان تيماة البماي بياا كااك
ن عهن وحقار من الك الوطالاة واقتِكاام علا اآلخارينن وبايان لهام بك كاي
اض النااس نظااره
كسا س
ي حاال سم ها عماي اريف عظاايمن ووك نظار ولياه ببا ُ
انتقاص.
استهان سة بو
س
،ول الوخاا،ف عان الةبيار بان البا ام بك النواإل

ال هللا علياه وسالم تااام:

«خن يۡخذ أحيكَ حبىَ َيَۡه بحَنَة ا حطَ لىَُ ظهَرۦَ ،يبيعهَاَ ،يكَف هللا

خير ن أن يََۡ ا نان ،ألطۡۦ أو ننعۡۦ».
بها وَه  ،ع
ويان الحديف ا
بك مهنة اقحتطاب علا ماا يهاا مان مشاق سة وماا يح هاا مان
نظرات اق ،اءن وما يُرد

يها من ،ب س ضلي سين وخير مان الوطالاة وتكفاف

الناس.
يكتف بهذا الوياك النظرفن
ولم
ِ

رب لهم ً
مثال بنفسه وبالرسي الكارام مان

ات ياا ،سا م هللاق
تولاهن قاام« :نََا بعَ هللا بيوَا َِ و لََُ ا غَنَ»ن قاال ا :وبنا َ
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تام « :عَ ..كن ُ أ لاها لىُ قرا ي َط خهل نكة»(.)33
وتام« :نا أكل أحي طعانا قط خيرا ن أن يۡكل نَ ل َل يَيۦ ،وِن بَ هللا

داود كان يۡكل ن ل ل ييۦ»(.)34
وذكاار الحاااكم ماان حااديف اباان عواااس :بك او كاااك ،ا ًا  -يصاانل الااة،
نجاا،ان وكااك و ،ياً خيا ًاان وكااك
حراثًاان وكااك نا ف
والد،وهللا  -وكااك و م ا
ً
م س ،اعيًا(.)35
وق عجي بك ،بينا اإل بئماة اإلساالم وبكاابر علمائاه الاذين ساا،ت باذكرهم
الركواكن وخلدتهم وثا،هم ومؤلفااتهم البلمياة واأل بياة  -كثيارين لام ينساو ا ولا
وبااائهم وبداادا هم وتوااائلهمن بااي نُسااو ا ول ا حاار س و ااناعا س
ت كااان ا يتبياش ا ك
منهان بو عل بببد تقدير كاك يتبايإ منهاا وبااؤهمن ولام يجادوا هام كماا لام يجاد
ف ر اضا سة بو مهانا سة ااإل اقنتساااب
المجتماال اإلسااالمإل علا ماار األعصااا ،ب ا
ولااا تلااا الحااار والصاااناعاتن وق لناااا نقااارب بساااماء :الواااةا ن والقفاااامن
صاواكن والقطااكن
والةداجن والخرا ن والجصاصن والخ اصن والخياا ن وال ا
و..ن و..ن ريرهم من الفقهاء والمؤلفينن والبلمااء المتوحارين اإل ات د اناي
الثقا ة اإلسالمية والبربية.
 - 6وماان الناااس َماان ياادهللا البمااي ألنااه لاام يتيساار لااه ااإل بلاادهن ومسااقط ،بسااهن
وم ن بهله وعشيرتهن ومجمل بلفائاه وبحوائاهن ها يكاره ال رباةن وينفار
ماان الترحااامن ويت ا دً ماان الهجااره وال اارب ااإل األ،ضن وه ا يااؤثر
اإلتامااة ااإل م نااه ماال الوطالااة والفقاار عل ا الهجااره والساافر ماال الساابة
(،)33واه الوخا،ف.
(،)34واه الوخا،ف.
(،)35واه الحاكم.
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وال نا ن وهااؤقء تاد حااثاهم اإلساالم علا الهجارهن و ا اجبهم علا ال ُربااةن
اااكن وق
وباايان لهااام بك ب،ض هللا واسااابةن وبك  ،ف هللا رياار محااادو بمكا س
محص س ،إل دهاةن الذا ب  ،بحادهم الما ت ببيادًا عان بهلاهن رريوًاا عان
م نهن تيً له من م لده ول مد نه إل الجنة.
يق م الرس م

ل هللا عليه وسالمَِ« :اَروا هََتغنۡا»()36ن وتاام تباال :

ا ُن و َر َ
َِعَة} [النسااء]100 :ن
َ َا َكثٓيَرا َو َ
اَ ۡر َٓ َ
َِ ٓبي ٓل هَّللٓ يَ ٓج َۡي ََٓ ۡخ َ ۡ ٓ
{ َو َن يُ َه ٓ
ا يَ ۡبتَغُۡنَ ٓن ََ ۡ
وتامَ { :و ََا َخ ُرونَ يَ ۡ
ي ٓل هَّللٓ} [المةمي.]20 :
ي ٓربُۡنَ َٓ ۡخ َ ۡ ٓ

وعن عود هللا بن عمرو تام :ت إل ،داي بالمديناة ممان ولادوا يهاان صال
عليه ،س م هللا

ل هللا عليه وسلم وتام « :يت نا ََ َيَر نۡ َيۦ » قاام

،دي :ولم يا ،س م هللاق قامِ« :ن ا رَل َِا نَا َريبَا قَيص َ نَ نۡ َيۦ

ِ ُ ننقطل أثرۦ َ ا جنة»ن و إل ،وايةس :وتف ،س م هللا

ل هللا عليه وسلم

عل ا تواار ،د ا سي بالمدينااة قااام« :يََا َ ََۡ نََا َريبََا»ن هااي ،بت الوشاارية
ررض مشروهللاس ب،وهللا من هذا التاشجيلق
تشجيبًا عل السياحة والهجره لكي
س
وعلا هاادف هااذه األحا يااف وبمثالهااا انطلاار المساالم ك األولا ك ااإل جاااج
األ،ضن ينشروك الادينن ويلتمسا ك الار فن ويطلوا ك البلامن ويُجاهادوك اإل
سللت بم مسلمة عان تفارف بوق هاا اإل ارف األ،ض ورربهاا
سويي هللان وتد ُ
حتا ماات هاذا ااإل دهاةسن وبخا ه اإل دها سة بخارل ..قالات األم :باعادت بياانهم
الهم ُمق
 - 7ومن الناس َمن يدهللا البمي والسبإل إل مناكي األ،ض اعتماا ًا علا بخاذه
من الةكاه بو ريره من الصدتات والتورعات التإل تُجو ولياه مان اآلخارين

(،)36واه الطورانإل إل «األوسط»ن و،واته ثقات كما تام المنذ،ف إل «الترريي».
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ي وق عناءسن و إل سويي ذل يستوي مسللة ال ير ومد يده وليه علا
ب ير تب س
ما يها مان ذم الانفًن وو،اتاة مااء ال داهن هاذا مال بناه تا ف الونياةن ساليم
األع اااءن تااا  ،عل ا الكسااين كاالكثر الااذف نُشاااهدهم ااإل بااال اإلسااالم -
لفساااف  -مااان المتسااا لين وال ا
شاااحاذينن والاااذين نسااامل بهااام عناااد الملااا
واألماراء واألثريااء مان ال ُمسات َجدِين وال ُمادااحينن و االوإل المان والبطاياان
وهااؤقء تاااد بااايان لهااام اإلساااالم بناهااام ليسااا ا بها ً
ااال للةكااااه وق ل يرهاااا مااان
الصدتاتن ما ام ا بت ياء مكتسوين بو ُمستطيبين للكسي.
ومن هنا تام النوإل

ل هللا عليه وسلم لمن سلقه بك يُبطيهماا مان الةكااه:

«َ ه
حظ َيها غن  ،وَ قۡٱ نكتَ »(.)37
وتاااام -علياااه الصااااله والساااالم َ« :هحَََل ا كَََيقة غنَََ  ،وَ َََذٱ نَََر إو

ِۡٱ إ»()38ن ومبن المره :الق هن والس ف :السليم األع اء.
وبهااذا لاام يجبااي الرس ا م

اال هللا عليااه وساالم لمتوطااي كس ا م حقااا ااإل

دتات المسلمينن وذل ليد ل القا ،ين ولا البماي والكساي الحاالمن وسايلتإل
لذل مةيد وي اف عند حديثنا عن الةكاه.
كما بك اإلسالم بالغ إل النهإل عن مساللة النااسن والتحاذير منهاان قاد ،ول
ال ا
شاايخاك عاان اباان عماار بك ،س ا م هللا اال هللا عليااه وساالم تااام« :نََا يَََاَ
ا رَََل يََََۡ ا نََان حتََُ يََۡه يََۡم ا قيانََة و ََيص َ َ وَه َ نَلََةُ حَََ»ن
و،ول مسلم عن ببإل هريره عنه

ل هللا عليه وسالم تاامَ « :نَ ََِۡ ا نَان

أنۡا هَ هكثُّرا َإ ا يََۡ َ راَ ،ىيََتقل أو يََتكثر»ن ومبنا ساؤاله تكث ًارا:

(،)37واه بحمد وبب او والنسائإل.
(،)38واه الخمسة وحسنه الترمذف.
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بنه يسلم ليكثر مالهن ق ل رو،ه بلجلته ول السؤام.
ال هللا علياه وسالم تاام  -وها علا

و إل الصحيحين عن ابان عمار بناه
المنوااارن وتاااد ذكااار الصااادتة والتابفاااف والمساااللة« :ا يَََي ا عىيَََا خيَََر نَََ ا يَََي
ا َفىُ»ن اليد البليا هإل المنفقةن واليد السفل هإل السائلة.
و ااإل

ااحي مساالم عاان ببااإل هريااره تااام :تااام ،س ا م هللا

اال هللا عليااه

وساالم« :خن يغََيو أحََيكَ َيحتط َ لىََُ ظهََرۦ يتكََيَ ب َ و يَََتغن ل َ
ا نان؛ خير

ن أن يََۡ َ ألطاۦ أو ننع َ ،

بۡن ا يي ا عىيَا خيَر نَ

ا يي ا َفىُ».
و،ول بحمااد عاان ث باااك ،ضااإل هللا عنااه عاان النوااإل
« َن َِۡ نَۡ ة وهۡ لنها َن كا

بي ً ا مان حاديف عواد الارحمن بان عا

اال هللا عليااه وساالم:

شينا ََ وَهَ يَۡم ا قيانَة»ن و،ول
عناه

ال هللا علياه وسالم تاامَ« :

باب َقر».
يفتح لبيع باب نَۡ ة َِ َتح هللا لىي
َ
و،ول النسااائإل عاان عائااذ باان عماارو بك ،دا ًاال بت ا النوااإل
وسلم سلله لعطاهن لما وضل ِ،د َله عل بسكفة الوااب تاام ،سا م هللا

اال هللا عليااه
ال

هللا عليه وسلم ۡ « :يعى ۡن نا َ ا َۡ ة نا نشُ أحيع ِ ُ أح إي يَۡ شيُا».
و،ول بب او والنسائإل والترماذف عان النواإل

ال هللا علياه وسالم تاام:

«ا ََاٗلل أأٱَِ :ؤاَ ا نَاند كَيح أأٱ :خ َۡو وََروحد يكَيح بهَا ا رََل
وَهَ  َ َ ،شََاَ أبقََُ لىََُ وَه َ  ،ونَ شََاَ هََرَ َِ ،أن يََََۡ ا رَََل َا

ِىطان ،أو َ أنر َ يجي نن بُيوا».
وين بك السؤام يصيي اإلنساك إل بخ :مظهار لكرامتاه وونساانيتهن وها
تثن من ذم المسللة وق حالتين:
ودههن ولم يس ِ
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األول  :بك يسلم ولإل األمر الذف استرعاه هللا وياه.
الثانيااة :بك يساالم ااإل بما سار ق بااد منااهن ولحادااة تقهااره عل ا السااؤامن هااذا
م ضل ضرو،هن وال رو،ه تقد ،بقد،ها.
وونما كاك كي هذا التاحذير وكي هذا التاشاديد ألك مساللة النااس كماا تاام ابان
القيمُ :
ظلم إل حر الرب بيةن وظلم إل حر المسل من وظلم إل حر السائي.
قاره وذُلااه واساتبطاءه ل يار هللان وذلا نا هللا
بما األوم :فناه باذم ساؤالَه و َ
عو يةن ضل المسللة إل رير م ضبهان وبنةلها ب ير بهلهاان وظلام ت حياده
ووخال ه.
وبما الثانإل -وه ظلمه للمسل م :فنه عرضه لمشاقة الواذم بو لا م المنالن
لك بعطاه بعطاه عل كراهةسن ووك منبه منبه عل استحياء وورماض(.)39
وبما الثالف  -وه ظلماه لنفساه :فناه ب،اف مااء ودهاهن وذ ام ل يار خالقاهن
وبنةم نفساه ب نا المناةلتينن و،ضاإل لهاا بالبخً الحاالتينن و،ضاإل بلساقا
ر

نفسهن وعةه تبففهن وباهللا

وره و،ضاهن وت كله واست ناءه عان النااس

بسؤالهمن وهذا عين ظلمه لنفسه(.)40
احي تاا ،

وذا عر نا ذل من حر ولإل األمر إل اإلساالم بك ياؤ ب كاي
عل التكسي يريد بك يبيإ عالةً عل المجتملن ُمتاخذًا من سؤام النااس حر اةً
لهن بو مبتمدًا عل بك له حقا  -إل عماه  -مان الةكااهن الك الةكااه علا مثلاه
حاارامن ومسااللة الناااس ااإل حقااه مبصاايةن وكااي مبصااية ق حااد يهااا وق كفااا،ه

( )39هذا وذا سلله ما ليً عليهن بما وذا سلله حقا ه لاه عناده لام يادخي اإل ذلا ن ولام يظلماه
بسؤاله.
()40من «مدا،ج السالكين» قبن القيم ( )233/232/1بتصر .
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للحاكم المسالم بك يباة ،عليهاان وبك ياؤ ب َمان اتتر هاا بماا ياراه مالئ ًماا

من ب نا

البق بات.

ومما ينو اإل ذكاره هناا بك التسا م والشاحاذه لهاا

ا  ،وبسااليي ات ن تاد

تروج عند بباض النااسن وتاد يحساو نها ضاربًا مان البماي والسابإل للمبيشاةن
صاا مطلياا بطاالء كااذبن وق بداد
مل بنها  -عند التلمي  -ليست وق تس ًق ،خي ً
هنا ب

ي وق ب دف مما تالاه اإلماام ال ةالاإل اإل «وحيائاه» عان هاذه الحر اة

اللليمااة التااإل س ا اماها «الكديااة»ن بف :الشااحاذهن وبااد بك تحاادن عاان ضاارو،ه
الحر

عاا منهاان ذكار بك بباض هاذه
والصناعات قنتظام المبيشةن وعد بن ا ً

الحر ق يمكن موا رته وق ببد تبلم وتبي إل اقبتداءن و إل الناس َمان ي فاي
عاان ذل ا ااإل الصااوا ااال يشاات ي بااهن بو يمنبااه عنااه مااانلن يوق ا عا ً
اادةا عاان
اقكتساااب لبجااةه عاان الحاار ن يحتاااج ولا بك يلكااي ممااا يسااب
يحادن مان ذلا حر تااك خسيساتاك :اللص

يااه رياارهن

ايةن والكدياة (بف :الشااحاذه)ن وذ

يجمبهماااا بنهماااا يااالكالك مااان سااابإل ريرهماااان ثااام وك النااااس يحتااار وك مااان
ار

اللص ص والمكدينن ويحفظ ك عنهم بم الهمن ا تقرت الطائفتاك ولا
عق لهم إل استنوا الحيي والتاادابيرن ب اماا اللصا ص مانهم َمان يطلاي بع انًاان
ويك ك اإل ياده ا كة وتا هن يجتمبا ك ويتكااثروك ويقطبا ك الطريارن وب اماا
ال بفاء منهم يفةع ك ولا الحياين وماا بالناقاي بو التاسالر عناد انتهاا ر اة
ال فلااةن بو رياار ذل ا ماان بن ا اهللا التالصاا :الحا ثااة بحسااي مااا تُنتجااه األ كااا،
المصرو ة ول استنوا ها.
وبمااا المكاادف (ال ا
شااحاذ) لنااه وذا لااي مااا سااب

يااه ريااره وتيااي لااه :اتبااي

واعمي كما عمي رير ن مال والوطالةق ال يُبط ايلًا ..اا تقروا ولا حيلا سة
ااإل اسااتخراج األم ا امن وتمهيااد البااذ ،ألنفسااهم ااإل الوطالااةن احتااال ا للتابلااي
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بااالبجة :و امااا بالحقيقاااةن كجماعااة يبماا ك بوق هااام وبنفسااهم بالحيلااة ليباااذ،وا
بالبم يُب َ
طا كن ووماا بالتباامإل والتافاال والتاجاانن والتاماا،ضن ووظهاا ،ذلا
بلن اهللا من الحياين مال بيااك بك تلا محناة ب اابت مان ريار اساتحقاف ليكا ك
ذل سوي الرحمة ..ودماعة يلتمس ك بت ًاق وب ً
باق يتبجي الناس منهاان حتا
تنوسط تل بهم عناد مشااهدتهان يساخ بر ال الياد عان تلياي مان الماام اإل حاام
التبجاااين ثااام تاااد ينااادم بباااد وام التبجاااي وق ينفااال النااادمن وذلااا تاااد يكااا ك
بالتامسااخرن والمحاكاااهن والشااب ذهن واأل بااام الم ااحكةن وتااد يك ا ك باأل اابا،
ال ريوةن والكالم المنثا  ،المساجل مال حسان الصا تن والشابر الما وك ب اد
تلثيرا إل النفًن ق سيما وذا كاك يه تبصي يتبلر بالمذاهين بو الاذف يُحار
ً
اعيااة البشاار ماان بهااي المجانااةن كصاانبة الطواااالين ااإل األسا افن و اانبة مااا
ضن كوياال التب يااذات ونح هااا ممااا يُخيااي بائبااه بنهااا
يشااوه البا ض ولاايً ببا س
ب ويةن يخدهللا بذل الصوياك والجهام.
وكل حاب القرعة والفالم مان المنجماينن ويادخي اإل هاذا الجانً ال عااظ
والمكااادوك علااا ،ؤوس المناااابر وذا لااام يكااان و،اءهااام ائاااي علماااإلن وكااااك
ررضاهم اسااتمالة تلا ب البا امن وبخااذ بما الهم باالن اهللا الكديااةن وبن اعهااا تةيااد
عل بلف ن هللا وبلفين »...ا .هـ(.)41
وونهااا للفتااة ،ائبااة ماان حجااة اإلسااالم ال ةالااإل تلاا التااإل تاارك يهااا بااين
اللص

ية وبين التس م والشحاذه بمختلف

،ها وبن اعها التإل تةياد علا

األلااف واأللفااينن كمااا تااام :كاااال الحاار تين الخسيسااتين بكااي لثماارات عماااي
اآلخرين بالوا ين واحتياام ألخاذ بما الهم بالن اهللا مان الحياي وال ساائي التاإل ق

(« )41وحياء عل م الدين» (197/3ن  )198من كتاب «ذم الدنيا».
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يُقرها عقي وق ريبةن وق ريبة الشيا ين.
ولقد نواه عل بن اهللا مان الشاحاذات الخفياة تادم علا عمار كرتاهن وثقا ب
نظرتااه ول ا بمااراض المجتماالن حت ا ونااه ليجبااي ب ااحاب الكااالم المسااج هللا
المنمر وال عظ السطحإل المةخر الذف لايً و،اءه ائاي علماإل انفًا مان
المتس لين المذم مينن و دف حجة اإلسالم يما تام.
 - 8ومان النااس َماان يادهللا البمااي والسابإل ع ً
جاةا عاان تادبير عمااي لنفساه  -ماال
تد،تااه عل ا البمااي  -وذل ا لقلااة حيلتااهن وضااير مبر تااه ب سااائي الباايإن
و رائر الكسي.
و،بمااا كاااك به ا ك ااإلء عليااه بك يقبااد عاان الساابإل وي اال عاايء نفسااه
وبسرته عل الحاكم المسل من الذف عليه بك يُدبر له مب نةً تكفيه وت ُ نيه.
هذا ي دي اإلسالم بك ييسر له سويي البمي المالئام لمثلاهن يُباوناه اإل ذلا
ب را المجتمل عامةن وبول األمر خا ة.
،ول ب ااحاب الساانن عاان بنااً باان مال ا ،ضااإل هللا عنااه :بك ،دا ًاال ماان
األنصا ،بتا النواإل

ال هللا علياه وسالم قاام« :أنَا ََ بيتَ شَ َ » تاام:

بل ن ِحلً( )42نلوً بب ه ونوسط بب هن وتَباي( )43نشارب ياه المااءن تاام:
«اٗلتنَ به َا» ...لتااه بهماان لخاذهما ،سا م هللا

ال هللا علياه وسالم وتااام:

« َنَ يشََترٱ هََذي » تااام ،دااي :بنااا وخااذهما بااد،همن تااامَ « :ن َ يَيََي لىََُ

د هَََ » ماارتين بو ثالثًااان تااام ،دااي :بنااا وخااذهما بااد،همينن لعطاهمااا وياااهن
اشَتر بۡحَيه ا طعانَا وا بَذۦ
وبخذ الاد،همينن وبعطاهماا األنصاا،ف وتاامٓ « :

( )42الحلً :كساء ي ضل عل ظهر الدابةن بو يفرش ويجلً عليه.
( )43القبي :اإلناء.
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ِ ََُ أهىَ  ،واشََتر بََاًخر قََيونا َََاٗلتن بَ » ..شادا يااه ،سا م هللا

اال هللا

عليااه وساالم عا ًا بياادهن ثاام تااام لااه« :اَهَ َاحتطَ وبََل ..وَ أ ينَ خ َََة

لشر يۡنا».
اذهي الردااي يحتطااي ويوياالن جاااءه وتاد ب اااب عشااره ،اهاامن ا ااترل
بوب ها ث بًان وبوب اها با ًماان قاام ،سا م هللا

ال هللا علياه وسالم« :هَذا

خيََر َ ن َ أن هج َ َ ا َََۡ ة كتََة َ َ وَه َ يََۡم ا قيانََةِ ،ن ا َََۡ ة َ
هكََىح َِ ث ثَََةََ :ذٱ َقَََر نََيقل( ،)44أو َََذٱ َََرم نفظَََل( ،)45أو َََذٱ دم

نَۡل»(.)46
فإل هذا الحديف النا ل نجد النوإل

ل هللا علياه وسالم لام يار لفنصاا،ف

السائي بك يلخذ من الةكاهن وه تا ف علا الكساي ..وق يجا

لاه ذلا وق وذا

ضاتت بمامه المسال ن وبعيتاه الحياي ..وعلا ولاإل األمار بك يبيناه اإل وتاحاة
الفر ة للكسي الحالمن و ت باب البمي بمامه.
وك هذا الحديف يحت ف خط ات سواتةن سور بها اإلسالم كاي الانظم التاإل لام
تبر ها اإلنسانية وق ببد تروك

يلة من ظه  ،اإلسالم.

ونااه لاام يبااال مشااكلة السااائي المحتاااج بالمب نااة الما يااة ال تتيااة ..كمااا يفكاار
كثيااروك .ولاام يبالجهااا بااال عظ المجاار ن والتنفياار ماان المسااللة ..كمااا يصاانل
وخروك .ولكنه بخذ بيده إل حي مشكلته بنفسه وعالدها بطريقة نادبة.
علمااه بك يسااتخدم كااي مااا عنااده ماان اتااات ووك

ا رتن وبك يسااتنفد مااا

( )44المدتل :الشديدن وب له من القباء وه التراب.
( )45ال رم المفظل :الدين الثقيي.
( )46الدم الم دل :الدياة الواهظاة تلةماهن بو الحمالاة يتحملهاا اإل حقان الادماء وو االف ذات
الوينن والحديف بخرده ب حاب السنة األ،ببةن وحسنه الترمذف.
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يملا ماان حيااي ووك ضااؤلتن ااال يلجاال ول ا السااؤام وعنااده ااإلء يسااتطيل بك
ينتفل به إل تيسير عمي ي نيه.
ً
حاالق ها عماي اريف كاريمن ولا كااك
وعلمه بك كاي عماي يجلاي  ،تًاا
احتطاب حةمة يجتلوها يويبهان يكف هللا بهاا ودهاه بك يُاراف مااؤه اإل ساؤام
الناس.
وب ،ده ول البمي الذف يناسي خصهن وتد،تهن وظرو هن وبيلتاه ...وهيال
له ولةَ البمي الذف ب ،ده وليهن ولم يدعه تائ ًها حيراك.
وبعطاااه ر ااة خمسااة عشاار ي ًمااا يسااتطيل بك يباار منااه بباادها ماادل
مالءمة هذا البمي لهن وو اءه بمطالوه ..يُقره عليهن بو يُدبر له ً
عمال وخر.
وببد هذا الحي البملإل لمشكلته لقانه ذل الد،س النظرف الم دة الوليغن اإل
الةدر عن المساللة والترهياي منهاان والحادو التاإل تجا

اإل ائرتهااَ « :ذٱ

َقر نيقل ،أو ذٱ َرم نفظل ،أو ذٱ دم نَۡل».
وحوذا ل اتوبنا نحن هذه الطريقة النو ية الر يده ..قوي بك نوادئ ونُبياد اإل
محا،بة التس م بالكالم والم اعظن نودب ً
بوق بحي المشااكين وتهيلاة البماي لكاي
عا ي.

***
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الخال ة
وبهااذا الااذف ذكرنااا يتوااين لنااا :بك علاا كااي اار مساالم بك يسااب ويبمااي
س اا الاار ف ااإل خوايااا األ،ضن وتحاات ب ياام السااماءن كيفمااا كاااك
ويجتهاادن ملتم ً
اااناعة بو تجاااا،هن بو و ا،ه بو كتاباااةن بو

البماااي الاااذف يُةاولاااه، :اعاااة بو
احترا ًااا باالف حر ا سة ماان الحاار النا بااةن س ا اء بكاااك يبمااي لحساااب نفسااه بم
لحساب ريرهن ر ًا كاك ذل ال ير بو دماعة.
مفتقار
ه ببمله هذا يُ نإل نفسه بنفسهن ويساد حادتاه وحاداة بسارتهن ريار
س
ول مب ن سة من ر بو مؤسسة بو حك مة ..وه بهذا تد برنا نفساه مان الفقارن
وبسهم بنصيي ما إل ورناء المجتمل كله.
و َمن ضاف  ،ته إل بلده لقلة الم ا ،ن بو لكثره الخلر وانتشا ،الوطالة باين
الناااسن بليااه بك ي اارب ااإل األ،ض موت يًااا ماان

ااي هللان االك ب،ض هللا

واسبة.
وعل الجماعة المسالمة بك تبااوك المسالم القاا  ،علا البماي حتا يجاد ماا
لىََََُ ۡ ٓبَ ََٓر
ََاو ُۡاْ َ
يبااايإ باااه عيشاااةً كريماااةًن اساااتجابة لقااا م هللا تباااال َ { :وه َ َعَ َ
َو ت ه ۡق َۡ وى} [المائده.]2 :
ً
ساويالن الك
وعل الحاكم المسلم بك ييسر له سويي البماي ماا وداد ولا ذلا
هللا دبله ،اعيًا مسل ًق عن ،عيته.
ووذا كاااك الااي البمااي ااإل حادااة ولاا وعاادا خاااصن بو تااد،يي مهنااإل
يستطيل به بك يجد البمي المناسين من واداي الجماعاة والحك ماة بك تسااعد
عل ذل حت ينهض ببيء البمي وحدهن وك لي لمب نة بو

دتة.

عا نا بًاان بو
ووذا كاك إل حاداة ولا ،بس ماام ليفات باه
متجاران بو مشارو ً
ً
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ولااا مة،عاااةن بو تطباااة ب،ض ليبماااي بهاااان بو ولااا ب وات لصااانبتهن ووقت
لحر تااهن يجااي عل ا ولااإل األماار بك ي ا ر لااه ماان مااام الةكاااه بو ريرهااا ماان
م ا ،الدولة.
وعلا المجتماال اإلسااالمإل  -حكا ًمااا ومحكا مين  -بك يجناادوا كااي اتاااتهمن
ويست ل ا كي ما يحتاد ك وليه من ثرواتهمن ويستخدم ا كي ماا لاديهم مان تا ل
بشرية وما ية للت لي عل وحشية الفقرن وتحطيم بنيابه الكاسرهن وذ ق ا بك
يااا ه اإلنتاااج وتنميااة ما ا ،الثااروه ب دااه عااام لهااا بثرهااا الفبااام ااإل محا،بااة
الفقر.
وعلا ببناااء المجتماال المساالم بك يبملا ا مت اامنين علا سااد كااي ث ااره ااإل
بنياك مجتمبهمن وبك يوحث ا عن األعمام والمشروعات والحر

والصاناعات

التإل تفتقر وليهاا األماة اإل كاي مجاامن وبك يهيلا ا لهاا َمان يقا م بهاا ويُحسانهان
هذا رض كفاية علا األماة المسالمةن وك تاام باه الاوبض ساقط اإلثام والحارج
عان سااائرهان ووك لام يقاام بااه بحاد ا ف اإلثام األمااة عامااةن وبولاإل األماار يهااا
خا ة.

***
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ال سيلة الثانية
كفالة الم سرين من األتا،ب
هذا ه األ اي األ ايي اإل اريبة اإلساالم :بك يحاا،ب كاي امارئ الفقار
بسالحه ها ن وساالحه ها السابإل والبماين ولكان ماا ذناي الباادةين الاذين ق
يستطيب ك بك يبمل اق ما ذني األ،املة الالتاإل ماات عانهن ب وادهان وق ماام
لهنق ما ذني الصوياك الص ا ،والشي خ الهرمينق ما ذني الةمنا والمرضا
والمقبدينق وماا ذناي مان ب اابتهم الكا ا،ن لتبادتهم عان الكساين بيتركا ك
لبجلة الحياه تدوسهمن وتسحقهمن وتتركهم و،اءها هواء تذ،وه الريافق
قن وك اإلسالم تد عمي عل ونقااذهم مان مخالاي الفقار والحاداةن وورناائهم
عاان ذم السااؤامن وها بك التكفااف وبوم مااا اارعه لااذل ها ت ااامن بع اااء
األسااره ال احاادهن لقااد دبااي اإلسااالم ذوف القرب ا مت ااامنين متكااا لينن يشااد
بب هم ب  ،ببضن ويحماي تا يهم ضابيفهمن ويكفاي رنايهم قيارهمن ويانهض
تااا ،هم ببااادةهمن االك البالئاار بياانهم ب اد تا هن وب اعااف التبااا ف والتااراحم
والتساند بوثر عروهن وذل لما بيانهم مان الارحم ال ا الةن والقراباة الجامباةن
َام بَ ۡع ُ
يَهَُۡ
هذه هإل الحقيقة الك نيةن وتد بيدتها الحقيقة الشارعيةَ { :وأُوْ َُۡاْ ۡخ َ ۡ َح ٓ
أ َ ۡو َ وُ ٓببَ ۡع َٓ ٓك وت َ ٓ هَّللٓ} [األنفام.]75 :

تلكيد اإلسالم لحر القرابة و لة الرحم:
بكد اإلسالم حر ذوف القرب ن وحف إل ويات كتابه وبحا ياف ،سا له علا
برهم و لتهم واإلحساك بهمن وت عد من تطل ،حماه بو بسااء ولا ذوف تربااه
بالباااذاب الشاااديدن مااان اآلياااات ت لاااه تباااال  ِٓ { :هن هَّللَ يََ ََۡۡ ُن ُر ٓبٱ ۡ َعَ ََۡي َٓ َو ۡ ٓإل ۡح و َ
ََََ ٓ
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َو ِٓيتَاويَََذٓٱ ۡ قُ ۡربََََُ} [النحاااي]90 :ن { َو ۡلبَََُيُواْ هَّللَ َو ََ ه ُ ۡشَ ََٓر ُكۡاْ ٓبَََ ٓم َ
شَ ََۡي َلا َو ٓبٱ ۡ و َۡ َََٓي َۡي ٓ
ََُ َو ۡ َ و َ
ِٓ ۡح و َ
ََُ َو ۡ َجَََا ٓ ۡ ُجنَََُ ٓ
ََََ ٓكي ٓ َو ۡ َجَََا ٓ َٓٱ ۡ قُ ۡربََ و
ََُ َو ۡ يَ وت َ َ َ و
ََََنا َو ٓبَََذٓٱ ۡ قُ ۡربََ و
هاح ٓ ٓبٱ ۡ َج ِۢن ٓ َو ۡب ٓ َهَ ٓبي ٓل َو َنَا َنىَكََ ۡ أ َ ۡي و َ َنُ ُكََۡ ِٓ هن هَّللَ ََ ي ُٓحَ ُّ َنَ كََانَ ُن ۡنتََاَ
َو ك ٓ
ل َى َۡي ُكَۡ
ََا و ََ ُۡنَ ٓبَ ٓم َو ۡخ َ ۡ َحَا َم ِٓ هن هَّللَ كََانَ َ
ََ ُنۡ ا} [النساء]36 :ن { َو ههقَُۡاْ هَّللَ هَذٓٱ ه َ َ
ََذ ۡ
ََُ َحقهَََ ُ َو ۡ ٓ ََََۡ ٓكي َ َو ۡبَََ َ ه
ََََ ٓبي ٓل َو ََ هُبََ ٓ
َ قٓيبَََا} [النسااااء]1 :ن { َو ََا ٓ ََا ۡ قُ ۡربََ و

ه َ ۡب َذٓيرا} [اإلسااراء]26 :ن {ََ َا ٓ ََا ۡ قُ ۡربََ وَُ َحقه َ ُ َو ۡ ٓ َۡ َ ٓكي َ َو ۡب َ َ ه
َ َ ٓبي ٓل وََ ٓ َ َ َخ ۡيََر
ٓىهذٓي َ ي ُٓرييُونَ َو َۡ َ هَّللٓ} [الروم]38 :ن وتام سسًَ « :ن كان يَؤن بَاهلل وا يَۡم
اًخََر َىيكََل ح َ »()47ن «ا ََرحَ نعىقََة بَََاَ ا عََرو هقََََۡ :نَ وصََىن

وصى هللا ،و َن قطعن قطع هللا»()48ن وبودي النوإل

ل هللا عليه وسلم بار

ال الدين واألتا،ب وتام« :أن وأباَ ،وأخت وأخاَ ،ونَََۡ ا َذٱ يىَ َاَ،

ح واَ  ،و حَ نۡصۡ ة»(.)49
كي هذه النص ص الة عل بك للقريي عل تريوه حقا بكثر مان رياره مان
الناااس لمااا بينهمااا ماان ،وابااط النسااي والاارحمن مااا ها هااذا الحاار وك لاام تكاان
وعالته والنفقة عليه عند عجةهق!
ووذا كاك القريي تد يرن تريوه بباد م تاه ي انمن مان البادم بك ينفار علياه
عند عجةه ي رمن وال رم بال نم.
لك تام بب هم :المرا بهذه النصا ص الوار والصالة وك ال دا بن تياي:
ير هذا بك هللا تبال بمر بهن وسماه حقان وبضا ه ول القريي بقا مَ { :حقهَ ُ}ن
وبخور النوإل

ل هللا عليه وسالم بلناه حارن وبناه واداين وبباض هاذا يناا ف

( )47متفر عليه.
( )48متفر عليه.
(، )49واه بب او .
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دها،ا.
عل ال د ب
ً
ق مبن لصلة الرحم ب ير النفقة عل المحتاج:
لك تيي :المرا بحقاه :تار تطيبتاه! االج اب :كماا تاام ابان القايم( )50مان
ودهين:
أحََيه ا :بك يقااام :االف تطيبااة بعظاام ماان بك يااراه ا
عااا وعط ً
شااان
يتلظا د ً
ويتاالذل رايااة التاالذف بااالحر والواار ن وق يُطبمااه لقماةًن وق يسااقيه درعاةًن وق
يكس ه ما يستر ع ،تهن ويقيه الحار والوار ن ويساكنه تحات ساقف يظلاهق! هاذا
وه بخ ه وابن بمه وببيهن بو عمه

ن ببيهن بو خالتاه التاإل هاإل بماه! الك لام

تكن هذه تطيبة لنا ق ند،ف ماا هاإل القطيباة المحرماةن والصالة التاإل بمار هللا
بهاق!
ا ََََۡ ا ثَََا  :بك يقاااام :ماااا هاااذه الصااالة ال ادواااة التاااإل ناااا ت عليهاااا
تاد ،ائاد يهاا علا حار
النص صن وبال ت إل ويجابها وذ امت تا بهااق الف س
األدنوإل حت تبقله القل بن وتجرف به األلسنةن وتبمي به الج ا،فق
والنوإل

ل هللا عليه وسالم تاد تارك حار األخ واألخات بااألب واألم قاام:

«أن وأباَ ،وأخت وأخاَ ،ثَ أد َاَ أد َاَ»ن ماا الاذف نسا هاذاق وماا الاذف
دبي بوله لل د ب ووخره لالستحوابق!
هااذا وتااد بدماال قهاااء المساالمين عل ا بك الااةوج يُجوَاار عل ا نفقااة ودااهن
وال الد يجور عل نفقة ولده الصا ير واألنثا ن واقبان يُجوَار علا نفقاة بب ياهن
واختلفا ا بباد ذلا

اإل بقياة ااروهللا األتربااءن ومولاغ ساالطة القاضاإل اإل ودوااا،

القريي لينفر عل تريوهن ووك بودو ا عليه
( « )50ا المبا » (.)324/4

لته وبره ينًا باإلدماهللا.
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وبوسل المذاهي اإلسالمية إل ذل مذهي بباإل حنيفاةن وماذهي ابان حنواين
وتد انتصر لهما ابن القيمن وع د مذهوهما باأل لة من الكتاب والسنة.
الرس م يحكم بالنفقة لفتا،ب:
تااام ااإل «الهاادف»(، :)51ول بب ا او ااإل «سااننه» عاان كليااي باان منفبااة
الحنفإل عن ددهن بنه بت النوإل

ال هللا علياه وسالم قاام :ياا ،سا م هللان َمان

ببرق تاام« :أنَ وأبَاَ ،وأختَ وأخَاَ ،ونَََۡ ا َذٱ يىَ َاَ ،حَ واََ ،

و حَ نۡصۡ ة».
و،ول النسااائإل عاان ااا،ف المحااا،بإل تااام :تاادمتُ المدينااة االذا ،سا م هللا
النااسن وها يقا م« :يَي ا عطَ
ل هللا عليه وسلم تائم عل المنور يخطي
َ

ا عىيا ،وابيأ ب َ هعَۡ :أن وأباََۡ ،خت وأخاَ ،ثَ أد اَ أد اَ».
و إل الصحيحين عن ببإل هريره تاام :دااء ،داي ولا ،سا م هللا
عليه وسلم قام :يا ،س م هللان َمن بحر الناس ب ُحسن

ال هللا

حابتإلق تام« :أنَ »ن

تااام :ثاام َماانق تااام« :أن َ »ن تااام :ثاام َماانق تااام« :أن َ »ن تااام :ثاام َماانق تااام:
«أبَۡ ،ثَ أد اَ َۡد اَ».
وعن الترمذف عن مباوية القشيرف تام :تلت :يا ،س م هللان َمن ببرق تاام:
«أنَ »ن تلاات :ثاام َماانق تااام« :أنَ »ن تلاات :ثاام َماانق تااام« :أبََاَ ،ثَََ اخقََرب

َاخقرب».
وتاااد تاااام النواااإل

ااال هللا علياااه وسااالم لهناااد« :خَََذٱ نَََا يكفيَََ وو َََيَ

با عروف».
و إل سنن ببإل او من حديف عمرو بن ابيين عان ببياهن عان دادهن عان
( « )51ا المبا » ( 319/4وما ببدها) بتحقير محمد حامد الفقإل.
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اال هللا عليااه وساالم بنااه تااامِ« :ن أطي َ نََا أكىََتَ :ن َ كَََبكَ ،وِن

أوَدكَََ نَََ كََََبكَ ،وكىََۡۦ هنيَََُا نريَََُا»ن ،واه بي ً ااا مااان حاااديف عائشاااة
عا.
مر ً
و،ول النسائإل عن حديف دابر بن عود هللا تاام :تاام ،سا م هللا

ال هللا

عليه وسلم« :ابيأ بنفَ َتكَيهَ لىيهَاََ ،إن َيَل شَ عَ َألهىَ ََ ،إن َيَل
ل َ أهى َ شََ َ َىََذوٱ قرابتََ َََ ،إن َيََل ش َ َ لََ َوٱ قرابت َ َهكََذا

وهكذا».
هدف الرس م مطابر للقروك:
وهاذا كلااه تفساير لق لااه تبااال َ { :و ۡلبَُيُواْ هَّللَ َو ََ ه ُ ۡشَ َٓر ُكۡاْ ٓبَ ٓم َ
شَ َۡي َلا َو ٓبٱ ۡ و َۡ ٓ َي َۡي ٓ
َنا َو ٓبذٓٱ ۡ قُ ۡربَ وُ} [النسااء]36 :ن وت لهَ { :و ََا ٓ ََا ۡ قُ ۡربَ وُ َحقه ُ} [اإلساراء]26 :ن
ِٓ ۡح و َ

وت لهََ{ :ا ٓ ََا ۡ قُ ۡربَ وُ َحقه ُ} [الروم]38 :ن جبي هللا تبال حار ذف القربا يلاإل
اال هللا عليااه وساالم س ا اء بس ا اءن وبخواار

حاار ال الاادينن كمااا دبلااه النوااإل

سوحانه بك لذف القربا حقاا علا ترابتاهن وبمار بليتائاه ويااهن الك لام يكان ذلا
حر النفقة ال ند،ف بف حر ه ق
وبمر تبال باإلحساك ول ذف القرب ن ومان بعظام اإلسااءه بك ياراه يما ت
عا وعريا وه تا  ،عل ساد خلتاه بو ساتر ع ،تاهن وق يُطبماه لقماةًن وق
د ً
يستر له ع ،هًن وق بلك يُقرضه ذل
وهذا الحكم من النوإل
يق مَ { :و ۡ و َۡ ٓ ويَ ُ
ۡ َ ۡۡ ُۡ ٓد َ ُ ٓ ۡزقُ ُه

إل ذمته.

ٌ
مطاابر لكتااب هللا تباال ن حياف
ل هللا علياه وسالم

ي ُۡر ٓ ۡع َ أ َ ۡو و َيَ ُه ه
ه َو ٓك َۡ ََۡه ُ ُه ه بَٓٱ ۡ

لىَُ
بٓ َۡ َ ٓي َها َو ََ َن ۡۡ ُۡد ه ُ بٓ َۡ َ ٓيٓمۦ َو َ

لىََُ
َانىَ ۡي َل ٓ ٓ َ ۡ أ َ َ ادَ أَن يُتٓ هَ ره ََالَةَ َو َ
َح ۡۡ َ ۡي ٓ ك ٓ
َص ِٓ هَ وُ َِۡعَ َها ََ هُيََا و ه و َو َٓيَ ِۢوُ
وف ََ هُكَىهَفُ َ ۡف ع
َ ۡع ُر ٓ
ث ٓن ۡثَ ُل وََ َٓ َ } [الوقاره]233 :ن لوداي عبال
ۡ ََۡا ٓ ٓ
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عل ال ا،ن مثي ما بودي عل الم ل له.
حكم عمر و يد بن ثابت:
وبمثي هذا الحكم حكم بمير المؤمنين عمار بان الخطاابن ارول سافياك بان
عيينةن عن ابن دري ن عن عمرو بن بيين عن سبيد بان المسايي :بك عمار
حوً عصوة

وإل عل بك ينفق ا عليهن الردام وك النساء.

وذكر ابن ببإل يوة عان بباإل خالاد األحمارن عان حجااجن عان عمارون عان
سبيد بن المسيي تام :داء ولإل يتيم ول عمر بن الخطاب قام :بنفر عليهن ثام
تام :ل لم بدد وق بتص عشيرته لفرضتُ عليهم.
وحكم بمثي ذل بي ً ا يد بن ثابتن تام ابن ببإل يوة :حدثنا حميد بان عواد
الرحمنن عن حسانن عان مطار ن عان وساماعيين عان الحسانن عان ياد بان
ثابت تام :وذا كاك بم وعمن بلا األم بقاد ،ميراثهاان وعلا البام بقاد ،ميراثاه.
وق يبر

لبمر و يد مخالف من الصحابة الوتة.

،بف دمه  ،السلف:
ث ٓن ۡثَ ُل وََ َٓ َ } [الوقاره]233 :ن تاام:
وتام ابن دري  :تلت لبطاءَ { :و َ
لىَُ ۡ ََۡا ٓ ٓ
عل و،ثة اليتيم بك يُنفق ا عليه كما يرث نهن تلت له :بيحوً وا،ن الم لا وك
لم يكن للم ل مامق تام :ب يدعه يم تق!
ث ٓن ۡثَ ُل وََ ٓ َ َ } تاام :علا الرداي الاذف ياارن بك
وتاام الحسانَ { :و َ
لىََُ ۡ ََۡا ٓ ٓ
ينفر عليه حت يست نإل.
وبهذا سر اآلية دمه  ،السالفن مانهم :تتاا هن ومجاهادن وال احا ن و ياد
بن بسلمن و ري القاضإلن وتويصة بن ذؤيين وعود هللا بن عتواة بان مساب ن
ووبااراهيم النخبااإلن والشاابوإلن وب ااحاب اباان مسااب ن وماان بباادهم :ساافياك
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الث ،فن وعود الر افن وبب حنيفةن وب حابهن ومن ببادهم :بحمادن ووساحافن
و او وب حابه.
ثم ذكر ابن القيم مذاهي الفقهاء اإل النفقاة علا األتاا،بن وبضايقها ماذهي
مال ن وبوسل منه مذهي الشا بإلن وبوسل منهما مذهوا ببإل حنيفة وبحمد.
مذهي ببإل حنيفة إل النفقة عل األتا،ب:
بند ببإل حنيفة بك النفقة تجاي علا كاي ذف ،حام محارم لاذف ،حماهن الك
كاااك ماان األوق وبوق هاام بو اآلباااء واألداادا ودواات نفقااتهم ماال اتحااا الاادين
كفاا،ان ووك كااك ماان ريارهم لام تجااي وق مال اتِحااا
واختال اهن بف :ولا كااان ا
ً
الدينن ال يجي عل المسلم بك يُنفر عل ذف ،حمه الكا ر.
ثاام ونمااا تجااي النفقااة بشاار تااد،ه المنفاارن وحادااة المنفاار عليااهن االك كاااك
كويران لك كاك بنث
يرا اعتور قره قطن ووك كاك ً
ً
ال بد مل قره من عماه بو مانتهن لك كااك

ذكارا
كذل ن ووك كااك ً

موصارا لام تجاي نفقتاهن
احي ًحا
ً

وهإل مرتوة عناده علا الميارانن وق نفقاة ال لادن لنهاا علا ببياه خا اة علا
المشااه  ،ماان مذهوااهن و،وف عاان اباان يااا اللؤلااؤف بنهااا عل ا بب يااه بقااد،
ميراثهمان ر ًا للقياس.
مذهي ابن حنوي:
بما مذهي بحمد بن حنوي ه بك القريي وك كااك مان عما النساي ودوات
نفقته مطلقًان س اء كاك وا،ثًا بو رير وا،نن ووك كاك مان ريار عما النساي
ودوت نفقتهم بشر بك يك ك بينه وبينهم ت ا،نن لك كااك األتاا،ب مان ذوف
األ،حااام الااذين ق يرثا ك ااال نفقااة لهاام علا المنصا ص عنااهن وخاارج ببااض
ب حابه :ود بها عليهمن بناء عل مذهوه اإل تا ا،ثهمن والنفقاة ارهللا المياران
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عنده.
وق بد عنده من اتحا الدين باين المنفار والمنفار علياهن حياف ودوات النفقاة
وق إل عم ف النسي إل وحدل الروايتين.
ووذا لةمه نفقة ،دي لةمته نفقة ودتاه اإل ظااهر مذهواهن ويلةماه وعفاا
عم ف نسوه بتةويجهم وذا لو ا ذل ن تام القاضإل بب يبل « :وكاذل يجاإلء
إل كي من لةمته نفقة ابن بخ بو عم بو ريرهما يلةمه وعفا ه».
ووذا لةمه وعفا ،دي لةمه نفقاة ودتاه ألناه ق ياتمكن مان اإلعفاا وق
بذل .
هذا مذهي بحمدن وه بوسل مان ماذهي بباإل حنيفاةن ووك كااك ماذهي بباإل
حنيفااة بوساال ماان ود ا سه وخاارن حيااف ي دااي النفقااة عل ا ذوف األ،حااامن وه ا
الصااحي ااإل الاادليين وه ا الااذف تقت اايه ب ا م بحمااد ونص
الشارهللان و الة الارحم التاإل بمار هللا بك ت

ااهن وت اعااد

اين وحارم الجناة علا كاي تاا ل

،حمن النفقة تساتحر بشايلين :باالميران بكتااب هللان وباالرحم بسانة ،سا م هللا
ل هللا عليه وسلم(.)52
رو ود ب النفقة عل القريي:
ا تر الفقهاء ل د ب النفقة عل القريي ر ين بساسيين:
ي لام تجاي نفقتاه
بحدهما :قر َمن تجي له النفقةن لك است ن بما سم بو كسا س
ألنها تجي عل سويي المب نة والم اساهن ال تستحر مل ال ن عنها.
الثانإل :بك يكا ك للمنفار

اي ماام ينفار علايهم مناهن ائاد عان نفقاة نفساه

و ودته لما ،ول دابر بك النوإل

ل هللا علياه وسالم تاام« :ابَيأ بنفََ ثََ

(، )52ادل « :ا المبا » قبن القيم (.)325 - 319/4
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ب َ هعَۡ»()53ن وألك نفقة القريي م اسااهن يجاي بك تكا ك اإل الفاضاي عان
الحادة األ ليةن ونفقة نفسه من الحاداة األ اليةن ومثلهاا نفقاة ودتاه ألناهاا
تجي لحادته ه ن ل وهت نفقة نفسه(.)54
ماذا تشمي النفقةق
ولاام يقااد ،اإلسااالم لهااذه النفقااة التااإل رضااها عل ا القريااي حاادا مبل ًمااا ق
تتجاااو ه ماان المااامن االك الناااس تختلااف حاداااتهم باااختال المكاااك والةماااك
والحااام والباار ن والمنفق ا ك بنفسااهم تختلااف تااد،اتهم الماليااةن مااا بااين م ساار
موس

لاهن وباين مت ساط الحاامن كاي ماا لواه اإلساالم هناا بك تُراعا تاد،ه

المنفرن وحادة المنفر عليهن وبك تسد هذه الحادة بالمبرو ن والمبرو ها
ما تقره الفطره السليمةن والبق م الر يدهن وعر

الف الء من الناس.

لىَ ۡيَ ٓ ٓ ۡزقَُ ُ ََ ۡىيُن ٓفَ ۡ ٓن هَا و ََاه َ وَٰ ُ
َِ َعتٓ َلٓم َو َننقَُ ٓي َ َ
ِ َعة ٓنَ َ
تام تبال ٓ { :يُن ٓف ۡ َُو َ
هَّللُ ََ يُك َٓىََفُ هَّللُ َ ۡفَََا ِٓ هَ َن َا و ََاه َ وٰ َهََا} [الطااالف]7 :ن ويق ا م سااوحانهَ { :و َنتٓعََُۡ ُه ه
لىَََُ
وف} [الوقااره]236 :ن { َو َ
َل قََيَ ُ ۦُ َو َ
َ
لىَََُ ۡ ُ ۡ ٓ
لىَََُ ۡ ُ ۡقتَٓ َٓر قََيَ ُ ۦُ َن وت َ ِۢ َعََا ٓبََٱ ۡ َ ۡع ُر ٓ
َِ ٓ
وف} [الوقره ]233 :سٍ.
ۡ َ ۡۡ ُۡ ٓد َ ُ ٓ ۡزقُ ُه ه َو ٓك َۡ َۡه ُ ُه ه ٓبٱ ۡ َ ۡع ُر ٓ

وبمار النواإل

اال هللا علياه وساالم هنادًا وج ببااإل سافياك بك تلخااذ مان مااام

ودها ما يكفيها وولدها بالمبرو ()55ن وتد ن :الفقهاء عل بك النفقة تشامي
ما يلتإل:
 - 1ال ذاء والماء.

حي .

(، )53واه الترمذفن وتام :هذا حديف
( )54انظر« :الكا إل» (.)998/2
(، )55واه الوخا،ف إل كتاب النكاف إل بكثر من باب.
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 - 2الكس ه للشتاء والصيف بما يُناسي كال منهما.
 - 3المسكن وما يتوبه من بثان و راش.
 - 4الخا م لمن يبجة عن خدمة نفسه.
 - 5تةوي َمن يت ف ول الةواج.
 - 6نفقة ودته وعياله.
يقا م ااي اإلسااالم اباان تدامااة ااإل كتابااه «الكااا إل»« :وتجااي نفقااة القريااي
مقد،ه بالكفاياة ألنهاا تجاي للحاداةن يجاي ماا تناد ل باهن ووك احتااج ولا َمان
يخدمه ودوت نفقة خا مهن ووك كانت له وداة ودوات نفقاة ودتاه ألناه مان
تمام الكفاية».
ثم ذكر بنه يلةم تةوي ببيه ودده وابنه الاذين تلةماه نفقاتهم وذا لوا ا ذلا
ألنه يحتاج وليه وي ره قرهن ل وه النفقةن بف :الملكي والمشرب والكس ه.
كما ذكار بناه ق يكفاإل بك يُةوداه عجا ً ا بو تويحاة ألك القصاد اقساتمتاهللا
واألنًن وق يحصي ذل بهما.
تااام اباان تدامااة« :ويجااإلء عل ا تاا م ب ااحابنا :بنااه يلةمااه وعفااا (بف:
تةوي ) كي َمن تلةمه نفقته ألنه من تمام الكفاية»(.)56
ولم ين :الفقهااء علا ودا ب الباالج وها ماا عوااروا عناه« :ثمان الادواء
وبداره الطويااي» ألنااه كمااا ذكااروا لاايً مان النفقااة الراتوااةن وونمااا يحتاااج وليااه
لبا،ض.
س
ا
وألك الطي كاك عل ًما تخمينيا إل ال الين ولهذا لام يار كثياروك مان الفقهااء

( )56انظر« :الكا إل» قب تدامة (.)1032 - 1002/2
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عالج الشخ :لنفسه وادوًان بي مستحوا بو موا ًحان ووذا كاك ذل ق يجاي علا
المرء لنفسهن كيف يجي عليه ل يرهق
ب اما اآلك ال ضل يختلافن قاد ب او تشاخي :الاداء اإل مبظام األماراض
ً
سهالن وب و البالج مبرو ًان و ا ،تر المريض بال عالج يُبد تبذيوًا له.
صاحيحة« :يَا لبَاد
وود ب التاداوف ه الم ا ر لما داءت به األحا ياف ال ا
هللا هياووا َ ،ه
إن ا ذٱ خى ا ياَ خى ا يواَ».

النفقة عل األتا،ب من خصائ :اإلسالم:
لقد وضل اإلسالم  -بليجاا النفقاة للقرياي الفقيار علا تريواه ال ناإل  -اللوناة
األول

بمارا مساتحوان باي ها حار
إل بناء التكا اي اقدتمااعإلن ولام يكان ذلا
ً

بمر هللا بليتائه كما ذكرنان و صي الفقه اإلسالمإل بحكامه إل كتااب «النفقاات»
ااإل صااي «النفقااة عل ا القريااي» الااذف ق بظاان الشاارائل القديمااة بو الق ا انين
الحديثة ا تملت عل مثله.
ولهااذا كاااك حاار كااي قياار مساالم بك ير اال ع ا ل النفقااة عل ا األرنياااء ماان
بتا،بهن ومبه الشرهللا اإلسالمإلن والق اء اإلسالمإل الذف ق يةام بثار مناه اإل
المحاكم الشرعية ول الي م.
وهااذا الااذف نبااده نحاان بما ًارا ويبيااا وبااديهيا ااإل بال نااا ألننااا تبلمناااه ينًااان
ومثيارا للدهشاة عنااد ريرناا مان األماام
وت ا،ثنااه تقليادًان يُبااد ايلًا باالغ ال رابااة
ً
والشب ب التإل نبدها سابقة إل م ما ،الح ا،ه.
ذكاار بسااتاذنا الاادكت  ،محمااد ي سااف م سا ،-حمااه هللا تبااال  -ااإل كتابااه
«اإلسالم وحادة اإلنسانية وليه» بثناء حديثه عان عناياة اإلساالم باألساره تاام:
«ولبي من الخير بك بذكر هنا بنإل حين وتامتإل بفرنسا كانت تخدم األسره التاإل
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نةلت إل بيتها تره من الةمن تااه يظهار عليهاا مخاياي كارم األ اين ساللت
،بة الويت :لماذا تخدم هذه الفتاهق بليً لها تريي يُجنوها هاذا البماي ويُا ر لهاا
ما تقيم به حياتهاق
كاك د ابها :بنها من بسره يوة اإل الولادهن ولهاا عام رناإل م ا  ،ال نا ن
ولكنااه ق يُبن ا بهااان وق يهااتم بلمرهااان سااللت :لماااذا ق تر اال األماار للق اااء
لاايحكم لهااا عليااه بالنفقااةق دهشاات الساايده ماان هااذا القا من وعر تنااإل بك ذلا ق
يج

لها تان نًان وحينل سذ ب همتها حكم اإلسالم إل هذه الناحيةن قالات :و َمان لناا

بمثي هذا التشريلق ل بك هذا دائة تان نًا عندنا لما وددت تااه بو سايده تخارج
اك مااان واويااان
مااان بيتهاااا للبماااي اااإل ااارك سة بو مصااانلس بو مبمااا سي بو يااا س
الحك مة»(.)57

***

(« )57اإلسالم وحادة اإلنسانية وليه» (ص.)304
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ال سيلة الثالثة
الةكاه
لماذا رضت الةكاهق:
بماار اإلسااالم كااي تااا  ،بك يبمااي ويسااب

سااهن
ااإل لااي الاار ف ليكفااإل نف َ

وي نإل بسرتهن ويُسهم بالنفقة إل سويي هللان َمان لام يساتطل وعجاة عان البماي
ولم يكان لدياه مان الماام الما ،ون بو المادخر ماا يساد حادتاه كااك اإل كفالاة
بتا،به الم سرينن ينه

ك باه ويق ما ك بشالنهن ولكان لايً لكاي قيار ترياي

تا  ،م سر لينفر عليهن ماذا يصانل المساكين ال ابيف الاذف لايً لاه بتاا،ب
بت ياء يحمل نه من ذوف عصوته بو ذوف ،حمهق
ماااذا يصاانل المحتاااد ك البااادةوك بمثااام الصااوإل اليتاايمن والمااربه األ،ملااةن
واألم البجااا ن والشاااي الهااارمق مااااذا يصااانل المبتااا هن والا ا
ااة ِمنن واألعمااا ن
ً
عماال يرتاةف مناهق
والمريضن وذوف الباهةق وماذا يصنل القا  ،الذف لم يجد
والبامي الذف ودد ً
عمال ق يق م خله منه بكفايته ه وبسرتهق
ساااان
بيتااار كاااي هاااؤقء للفقااار القااااهرن والحاداااة القاسااايةن تفترساااهم ا ترا ً
والمجتمل ينظر وليهم و يه األرنياء الم سروك وق يُقدم لهم ع نًاق!
انً هااؤقءن لقااد اارض هللا لهاام ااإل بم ا ام األرنياااء حقااا
وك اإلسااالم لاام يا َ
مبل ًمااان و ري اةً مقاار،ه ً ثابت اةًن هااإل الةكاااهن الهااد األوم ماان الةكاااه ه ا :
ورناء الفقراء بها.
والفقراء والمساكين هم بوم َمن تُصار لهام الةكااهن حتا وك النواإل
هللا عليه وسلم لم ياذكر اإل بباض الم اتاف وق هاذا المصار

ال

ألناه المقصا
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ً
بوقن كلمره لمباذ  -وتد ببثه ول الايمن  -بك يلخاذها مان برنياائهم وير هاا اإل
قرائهمن وحت ذهي بب حنيفة وب حابه ول بك الةكاه ق تُصر

وق لفقير.

كاه األم ام م  ،ضخم لبالج الفقر:
والةكاااه ليساات م ا ً ،ا هينًااا بو ضا ً
اليالن ونهااا البشاار بو نصااف البشاار ماان
الحا الت الة،اعية من الحو ب والثما ،والف اكه والخ رواتن عل ب،دا
ا} [الوقاره]267 :ن
األت امن بخذًا ببم م ت له تبال َ { :و ٓن ه ا و أ َ ۡخ َر َۡنََا َ ُكََ ٓنَ َ ۡخ َ ۡ ٓ
وببم م ت لاه

ال هللا علياه وسالمَ« :ي َا َِق ا ََ اَ ا عُشَر ،وَي َا َُِق

بآ إة كف ا عُشر»(.)58
ويقاس عل األ،ض الة،اعية إل عصارنا :البماا،ات والمصاانل ونح هاا
من «المست الت» التإل تُادً ،
خاال منتظ ًماان وتكا ك ،ؤوس بما ام كوياره لباد
من الناس.
والةكاااه عشاار النااات ماان عسااي النحااين كمااا داااءت بااذل اآلثااا،ن وبيااادها
النظر واقعتوا.،
ويمكاان بك يقاااس عليهااا المنتجااات الحي انيااة ااإل عصاارنان كمنتجااات و ه
القةن ومةا،هللا الدوادنن وببقا ،األلواكن ونح ها.
والقياس  -إل ،بف دمه  ،األمة  -ب ي مان ب ا م الشاريبة التاإل بنةلهاا
هللا بالحر والبدمن ال تفرف بين متماثلينن كما ق تس ف بين مختلفين.
والةكاه بي ً ا ،بل عشر النق ن والثاروه التجا،ياة لفماة (بف )%2.5 :مان
نق ا بو تجااا،ه كااي مساالم مال ا للنصاااب الشاارعإلن وذا كاااك خاليًااا ماان ال ادا َينن
ً
اضال عن ح ائجه األ لية.
و
( )58الحديف متفر عليه عل اختال

إل بلفاظه.
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وهإل نح هذا المقدا ،تقريوًا من الثروه الحي انية التاإل تُقتنا للاد ،والناساين
اإل مبظام السانة

كاإلبين والوقرن وال نمن بشر بك تولاغ النصاابن وبك ترعا
اإل كاف مواافن خال ًاا لإلماام مالا الاذف بوداي الةكااه اإل الما ايةن ووك كااك
احوها يبلفها البام كله.
وبودااي ببااض الصااحابة والتاااببين الةكاااه ااإل الخيااي المبااده للنماااءن وه ا
مذهي ببإل حنيفة.
و إل الكن

اإل الثاروه

التإل يُبثار عليهاا مان وثاا ،القادماء الخماًن وكاذل

المبدنية عند المحققين من الفقهاءن ووك اختلفا ا :هاي تُصار مصار الةكااه
بم إل مصال الدولة البا امة كالفإلءق
كاه الفطر:
وهذا كله إل كاه األم امن وهنا

كاه بخارل تُفارض علا الارؤوسن ق

عل األم امن وهإل كااه الفطارن التاإل ارعها اإلساالم بمناساوة وكماام

ايام

،م اكن ووتوام عيد الفطرن وكاك من حكمة تشريبها بمراك:
األوم :دور ما عس بك يك ك تد اب

يام الصائم من ل

و ،ف.

والثانإل :وكرام الفقراء وو با،هم برعاياة المجتمال المسالم وبخ تاه اإل يا م
البيدن وو راكهم إل مسراته.
ل هللا عليه وسلم كاه الفطار ُهاره

تام ابن عواس « :رض ،س ُم هللا
للصائم من اللا والر فن و ُبمة للمساكين»(.)59

(، )59واه بب

او ن وابن مادهن والحاكمن وتام:

حي عل

ر الوخا،ف.
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وهذۦ ا فريية ا َنۡية ها خكاٗلص ن يَو:
 - 1هإل ضريوة عل الرؤوس واأل خاص كما بينا ق عل األم ام.
 - 2وهااإل ليساات ري ااة علا األرنياااء المااالكين للنصااابن كةكاااه المااامن بااي
رضها الرس م عل كي مسلم :حر بو عودن ذكار بو بنثا ن رناإل بو قيارن
مااا ام هااذا الفقياار يمل ا مقاادا،ها اضا ًاال عاان ت ا ت ي ا م البيااد وليلتااهن لااه
ولبياله.
وهااد اإلسااالم ماان ذل ا تااد،يي المساالم عل ا الوااذم واإلنفاااف ااإل السااراء
وال ا ااراءن وتب يااده عل ا اإلعطاااءن ولتك ا ك يااده اليااد البليااا حت ا ول ا كاااك
محتا ًدا ممن يساتحق ك كااه الفطارن ها يُبطاإل مان ناحياةسن ويلخاذ مان نا افس
عده.
داء إل الحديف« :أنا َنيكَ َيَُكيَ هللا ،وأنهَا َقيَركَ َيَرد هللا لىيَ أكثَر

ن ََا ألطََُ» .ولاام يخااالف ااإل ذلاا وق بباا حنيفااةن ا ااتر ل د بهااا ملاا
النصاب.
 - 3وهإل ق تجي عل المسلم المكلف عن نفسه حسين بي عان نفساه وولادهن
وكي َمن يم نه ويلإل عليه.
 - 4وتد تلي اإلسالم مقدا،ها بحياف تساتطيل األرلوياة السااحقة اإل األماة  -وك
لم نقي دميبها  -ب اءهان وهذا المقدا ،تد حد ه الرسا م بصااهللا مان تمار بو
بيي بو تم ن ومثي ذل رالي ت ت الولد الذف يبيإ يه المكلف.
والصاااهللا :ب،باال حفنااات بكفااإل الردااي المبتاادمن ويقااد ،بااال ك اآلك بنح ا
 2.176كيل درام ل ك القم .
و،وف عن عمر بن عود البةياةن والحسانن وعطااءن وريارهم :بنهام كاان ا
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دتة الفطر بقيمة الطبامن وهذا مذهي بباإل حنيفاةن ولباي

عا ورنااؤهن وها يتحقار باالنق
ذل بنفال للفقيار اإل عصارنان والمطلا ب ار ً
بكثر من ريرها.
عل كي حامن مجام الق م إل الةكاه ذو سبة :ود ب الةكاهن و َمان تجاي
عليااهن واألم ا ام التااإل تجااي يهااان ومقااا ير ال ادااي ااإل كااي منهااان وتحصاايي
الةكاه ووخرادهاان و َمان المسال م عنهاان ومصاا ،هان ومساتحق هان وبهادا هان
ووثا،هان والمقا،نة بين الةكاه وال ريوة.
و َمن ب،ا مبر تها مفصلة مقرونة بل لتها ليردل ول كتابناا « قاه الةكااه»ن
فيااه  -والحمااد هلل  -رناااء وكفايااةن حيااف اساات

بياااك بحكااام الةكاااه وحكمهااا

و لسفتها  -مل المقا،نة والتبليي  -إل ض ء القروك والسنة.
وحسوإل هنا بك بلقاإل بباض ال ا ء علا بباض الج اناي الخا ياة مان هاذه
الفري ااة المحكمااةن مثااي :بياااك مكانااة الةكاااه ااإل اإلسااالمن حقيقااة الةكاااه كمااا
رعها اإلسالمن مسل لية الدولة عن ل ك الةكاهن َمان هام الفقاراء والمسااكين
الااذين تُصاار لهاام الةكاااهن كاام يُصاار للفقااراء والمساااكين ماان مااام الةكاااهن
سياسة اإلسالم إل ت يل بم ام الةكاه.
مكانة الةكاه إل اإلسالم:
ماان مبجااةات هااذا الاادينن وماان الاادقئي عل ا بنااه ماان عنااد هللان وعل ا بنااه
الرسالة الخاتمة الخالده :بنه سور الةمنن وتخط القروكن بنإل ببالج مشاكلة
الفقاار و،عايااة الفقااراءن وك ث ا ،هس ماانهمن وق مطالوااة ماان اار بو ماان دماعااة
بحق ا تهمن ولاام تكاان عنايتااه هااذه عنايااة سااطحيةن بو عا،ضااةن بو ثان يااة ااإل
تباليمه وبحكامهن بي كانت من خا اة بسساهن و الي ب ا لهن اال عجاي بك
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كانت الةكاه  -التاإل ضامن هللا بهاا حقا ف الفقاراء والمسااكين اإل بما ام األماة
و ااإل عنااار الدولااة  -ثالثاااة عااائم اإلساااالمن وبحااد ب،كاناااه البظااامن و ااابائره
الكورلن وعوا اته األ،بل.
و إل حديف ابن عمر المشه  ،المتفار علياه بك النواإل

ال هللا علياه وسالم

تااام« :بُنَ اإلَِ م لىََُ خ ََص :شََهادو أن َ ِ َ َِ هللا ،وأن نح ََيا َََِۡ
هللا ،وِقانة ا ك و ،وِيتاَ ا َكاو ،وصۡم نيان ،وحَ ا بيَ

َ اَِتطا

ِ ي ِبي ».
وتاد دباي القاروك الةكااه  -مال الت بااة مان الشار ووتاماة الصااله  -عنا اك
الدخ م إل يان اإلساالمن واساتحقاف بخا ه المسالمينن واقنتمااء ولا المجتمال
اإلسااالمإلن تااام تبااال

ااإل االك المشااركين المحااا،بينٓ َ ََ{ :إن هََابُۡاْ َوأَقَََا ُنۡاْ

ََِبٓيىَهَُۡ ِٓ هن هَّللَ َ
َفََُۡ
كهََىَ وۡوَ َو ََاهَََُۡ اْ هَك وَََۡوَ ََ َنىََُّۡاْ َ
سوحانهٓ ََ{ :إن هََابُۡاْ َوأَقََا ُنۡاْ كهَىَ وۡوَ َو ََاهََُۡ اْ هَك وََۡوَ َََ ٓإ ۡخ و َۡ ُ ُكَۡ ََٓ

هحََيَ} [الت
ٓ

بااة]5 :ن وتااام
َيٓي ٓ } [الت باة:

.]11
ال يتحقار لكاا ر الادخ م اإل دماعاة المسالمينن وتثوات لاه بخا تهم الدينياة
التااإل تجبلااه اار ًا ماانهمن لااه مااا لهاامن وعليااه مااا علاايهمن وتربطااه بهاام ،با ًااا ق
عااراهن وق بالت بااة عاان الشااار وت اببااهن ووتامااة الصاااله التااإل هاااإل
تنفصاام ُ
الرابطااة الدينيااة اقدتماعيااة بااين المساالمينن وويتاااء الةكاااه التااإل هااإل الرابطااة
المالية اقدتماعية بينهم.
ومنه القروك الكريم والسنة المطهره بك يقرنا الصاله بالةكااه ائ ًماان قلاة
علا تا ه اقتصااام بينهمااان وبك وسااالم الماارء ق يااتم وق بهمااان الصاااله عما
اإلسالمن من بتامها قد بتام الدينن و َمن هادمها قاد هادم الادينن والةكااه تنطاره
اإلسالمن مان عوار عليهاا نجاان و َمان تجاو هاا هلا ن تاام عواد هللا بان مساب :
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اله له»(.)60

وتام دابر عن يد« :ا ترضت الصااله والةكااه دميبًاا لام يُفارف بينهماا»ن
وتربٓ ََ{ :إن هَابُۡاْ َوأَقَا ُنۡاْ كهَىَ وۡوَ َو ََاهََُۡ اْ هَك وََۡوَ َََ ٓإ ۡخ و َۡ ُ ُكَۡ ََٓ

َيٓي ٓ }ن وببا بك

يقوي الصاله وق بالةكاهن وتام،« :حم هللا ببا بكار ماا كااك ب قهاه»ن يبناإل باذل
ت له« :وهللا ألتاتلن َمن رف بين الصاله والةكاه».
لقد دباي القاروك ويتااء الةكااه مان بو اا الماؤمنين والمحسانين واألبارا،
المتقاااينن ودباااي منبهاااا مااان خصاااائ :المشاااركين والمناااا قينن هاااإل محااا
اإليماكن وبرهاك اإلخالصن كما داء إل الصحي « :ا كَيقة برهَان»ن وهاإل
يصااي التفرتااة بااين اإلسااالم والكفاارن وبااين اإليماااك والنفااافن وبااين التقاا ل
والفج .،
و ياار ويتاااء الةكاااه ق ينااتظم الماارء ااإل عقااد المااؤمنين الااذف كتااي هللا لهاام
الفالفن وضمن لهم ميران الفر وسن ودبي لهم الهدل والوشرلن تام تباال :
ل َ ٓ ىه ۡغ َ ٓۡ
ش َعُۡنَ َ 2و ه َذٓي َ ُهَََۡ َ
ص َ َ هٓ ٓهَۡ و َخ ٓ
{قََ َۡي أ َ َۡىَ َ َح ۡ ُ ۡؤ ٓننََُۡنَ  1ه َذٓي َ ُهَََۡ َٓ َ َ
ُن ۡع ٓر ُ ۡنَ َ 3و هذٓي َ ُهَۡ ٓ ه
ىَك وََۡ ٓو وََ ٓعىَُۡنَ } [المؤمنا ك]4 - 1 :ن وتاام ساوحانهُ { :هَيى
َوب ُۡش َر وى ٓ ۡى ُ ۡؤ ٓننٓي َ  2هذٓي َ يُ ٓقي ُ ۡنَ ه
كىَ وۡوَ َوي ُۡؤهُۡنَ هَك وَۡوَ} [النمي2 :ن .]3

وباادوك الةكاااه ق ياادخي ااإل مااره المحساانين المهتاادين بكتاااب هللا تبااال ن
ك َىَ وۡوَ َوي ُۡؤهََُۡنَ
َ َنٓي َ  3هَذٓي َ يُ ٓقي ُ ََۡنَ ه
والااذين تااام اايهمُ { :هََيى َو َ ۡح َ ََة ٓ ۡى ُ ۡح ٓ
هَك وَۡوَ َو ُهَ ٓب ۡٱخو ٓخ َر ٓو ُهَۡ يُۡقٓنُۡنَ } [لقماك3 :ن .]4
ص
وبدوك الةكااه ق يكا ك مان األبارا ،الصاا تين المتقاينن تاام تباال  { :ه َۡي َ
ۡ
ۡ
ب َو و َ ٓكَ ه ۡ ٓبَره َنَ ۡ ََا َنَ َ ٓب ه
َٱَّللٓ َو ۡ يَ َۡۡ ٓم
َ َو ۡ َ ۡغ َٓر ٓ
ٓبره أَن ه ُ َۡ َُّۡاْ وُ ََُۡ َه ُكَۡ قٓبََ َل َ ۡش َٓر ٓ
( )60تفسير الطورف ( . )153/14المبا. ،
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و
ََُ
ۡخو ٓخَ َٓر َو ۡ َ وىَُٓكَََ ٓة َو ۡ ٓك وت َ َ ٓ َو نه ٓب ََٓيۧ َ َو ََاهََُ ۡ َ ََا ََ َ
لىََ وَُ ح ُٓبََ ٓم ََ ٓوٱ ۡ قُ ۡربََ وَُ َو ۡ يَ وت َ َ و
ب َوأَقَََا َم ه
ََ ٓبي ٓل َو ه
ََ ٓكي َ َو ۡبَ َ ه
كَىَ وۡوَ َو ََاهََُ هَ َكَ وَۡوَ}ن
َو ۡ َ و َ
ََاوٗلٓ ٓىي َ َوََٓ ٓرقَََا ٓ
و
صيَقُۡ َلاْ َوأُوْ و َوُٓ َ ُه َُ ۡ ُ تهقُۡنَ } [الوقره.]177 :
ول بك تام{ :أُوْ و َُٓ َ هذٓي َ َ
وباادوك الةكاااه ق يفااا،ف المشااركين الااذف و اافهم القااروك بق لااهَ { :و َو ۡيََل
ٓ ۡى ُ ۡش ٓر ٓكي َ  6هذٓي َ ََ ي ُۡؤهُۡنَ هَك وَۡوَ َو ُهَ ٓب ۡٱخو ٓخ َر ٓو ُهَۡ و َك ٓف ُرونَ } [ صلت6 :ن .]7
وب ياار الةكاااه ق يتميااة م ان المنااا قين الااذين و اافهم هللا باالنهم{ :يَ ۡقبٓ ُ
يََۡنَ
أ َ ۡي َ ٓييَهَُۡ } [الت بااة]67 :ن بف :عاان اإلنفااافن وباالنهم ََ { :يُن ٓفقََُۡنَ ِٓ هَ َو ُهَََۡ و َك ٓر ُهََۡنَ }
[الت

بة.]54 :
وب ير الةكاه ق يستحر ،حمة هللا التإل بب بك يكتوها وق للماؤمنين المتقاينن

ََۡ َ ۡكتُبُ َها ٓىهَذٓي َ يَتهقَُۡنَ
المؤتين للةكاهن تام تبال َ { :و َ ۡح َ تَٓ َو ٓ
َِعَ ۡ ُكَ هل شََ ۡ َ ََ َ
َوي ُۡؤهََُۡنَ هَ َكَ وَۡوَ َو ه َذٓي َ ُهَََ بٓا ويَتٓنَََا ي ُۡؤ ٓننََُۡنَ } [األعاارا ]156 :ن وتااام عااة ودااي:
{ َو ۡ ُ ۡؤ ٓننََُۡنَ َو ۡ ُ ۡؤ ٓن ونََ ُ بَ ۡع ُ
وف َويَ ۡن َهَ َۡۡنَ َ
ي َهَُۡ أ َ ۡو ٓيََا و َُ بَ ۡع َ يََ َۡۡ ُن ُرونَ بََٓٱ ۡ َ ۡع ُر ٓ
لَ ٓ
و
ۡ ُ نك َٓر َويُ ٓقي ُ ۡنَ ه
َِيَ ۡر َح ُ ُه َُ
كىَ وۡوَ َوي ُۡؤهُۡنَ هَك وَۡوَ َوي ُٓطيعَُۡنَ هَّللَ َو َ َُِۡ َ وُ أُوْ و ََُٓ َ َ
ه
َّللُ} [الت

بة.]71 :

وباادوك الةكاااه ق يسااتحر وقيااة هللا وق ،سا له وق المااؤمنينن تااام تبااال :
كَىَ وۡوَ َوي ُۡؤهََُۡنَ هَ َكَ وَۡوَ
ََِۡ ُ ُ َو هَذٓي َ ََا َننََُۡاْ هَذٓي َ يُ ٓقي ُ ََۡنَ ه
{ ِٓ ه َ ََا َو ٓ َيُّ ُك َُ هَّللُ َو َ ُ
َو ُهَۡ و َ ٓكعُۡنَ } [المائده.]55 :

وبااادوك ويتااااء الةكااااه ق يساااتحر نصااار هللا الاااذف وعاااد باااه مااان نصاااره:
و
كَ ََر هن هَّللُ َن َ يَن ُ
{ َو َيَن ُ
ا
ٱ ل ََٓيَ عََ  40هَذٓي َ ِٓن هن هك َنههَُۡ َٓ َ ۡخ َ ۡ ٓ
كَ َُر وۦُ ِٓ هن هَّللَ َقَ َ ٓۡ ع
ل ٓقبَََةُ
أَقَََا ُنۡاْ ه
ل َ ٓ ۡ ُ ن َكَ ََٓر َو ٓ هَّللٓ و َ
وف َو َ َهَ َۡۡاْ َ
ك َىَ وۡوَ َو ََاهََُۡ اْ هَ َكَ وَۡوَ َوأ َ َنَ َُرواْ ٓبََٱ ۡ َ ۡع ُر ٓ
ۡخ ُ ُنۡ ٓ } [الح

40 :ن .]41
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ولقااد ت عااد اإلسااالم بالبق بااة الشااديده ااإل الاادنيا واآلخااره كااي ماان مناال هااذه
الةكاااهن فااإل عق بااة اآلخااره يق ا م هللا تبااال مهااد ًا الكااانةين للااذهي والف ااة
الذين ق يؤ وك منها حر هللاَ { :و هذٓي َ يَ ۡكنٓ َُونَ َذه َه َ َو ۡ ٓف ه
يَةَ َو ََ يُن ٓفقُۡ َ َهَا ََٓ
ل َى ۡي َهََا َٓ َ َََا ٓ ََ َه َنه ََ ََت ُ ۡكَ ََۡ وى ٓب َهََا
ب أ َ ََٓيَ  34يَ َ ۡۡ َم يُ ۡح َ َ وَُ َ
ِ َ ٓبي ٓل هَّللٓ ََبَ ٓ
َ
شَ َۡر ُهَ ٓب َع َذَا إ

َٓبَََا ُههَُۡ َو َُنََُۡبُهَُۡ َو ُظ ُهََۡ ُ ُهََۡل و َه َذَا َنََا َكنََ ََۡهَُۡ ٓخ َ فُ َٓ َ ُكَۡ ََََذُوقُۡاْ َنََا ُكن َتَُۡ ه َ ۡكنَٓ ََُونَ }
[الت

بة34 :ن .]35
ويروف الوخا،ف عن ببإل هريره عن النوإل

هاۦ هللا ناَ َىَ يؤ ٓد زكاه نثل

ل هللا عليه وسلم تاامَ « :نَ

يۡم ا قيانة شجالا أقر ،

زبيبتان يطۡقَ

يۡم ا قيانة ثَ يۡخذ بىهَنتي أيعن  :بشيقي د ،ثَ يقََۡ :أ َا نا َ  ،أ َا كنَََ،
ََبَ ه هَذٓي َ يَ ۡب َنىَُۡنَ ٓب َ َا و ََاه َ وٰهَُ َُ
{و ََ يَ ۡح َ
ثَ ه ا نب صىُ هللا لىي وِىَ اًيَةَ :
هَّللُ ٓن ََ ۡ
ِيُ َ
طۡه قُۡنَ َنا بَ ٓنىُۡاْ ٓبَ ٓم يَ َۡۡ َم ۡ ٓق ويَ َ َ ٓة [وم
ي ٓى ٓم ُه َۡ َخ ۡيرا ههََُل بَ ۡل ُه َۡ شَر ههََُۡل َ
عمراك.]180 :
وَ ا عقۡبة ا ي يۡية يقَۡ  -لىي ا ك و وا َ م« :نا ننل قۡم ا َكاو َِ
()61
ثااك« :و ََ
ابت هَ هللا با ََني » ن «بف :باالقحط والمجاعاة»ن و اإل حاديف س

ي نعََََۡا زكََََاو أنََََۡا هَ َِ ننعََََۡا ا قطََََر نََََ ا َََََ اَ ،و َََََۡ ا بهََََاٗلَ َََََ

يُ طروا»(.)62
و اااإل حااادي س
ف وخااار« :ونَََا خا طَََ ا كَََيقة -أو قَََاَ :ا َكَََاو  -نَََاَ َِ
أََيه »()63ن ومبن هذا :بك تتر الةكاه إل المام وق تُخرج منه تهلكه.
وهذا كله إل البق بة الك نية القد،يةن بف :التإل يت قها القد ،األعل .
(، )61واه الطورانإل إل «األوسط»ن و،واته ثقات.
(، )62واه ابن مادهن والوةا،ن والويهقإلن واللفظ له.
(، )63واه الوةا،ن والويهقإل.
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وهنااا عق بااة ني يااة بخاارلن وهااإل عق بااة اارعية تان نيااةن وهااإل التااإل
يت قها بول األمر إل المجتمل اإلسالمإلن و إل هذه البق بة دااء حديثاه

ال

هللا عليه وسلم إل الةكاهَ « :ن ألطاها ُنؤهجرا (بف :الوًا األدر) َى أَرهَا،
و َن ننعها َۡ َا خَذها وشَطر نا َ (بف :نصافه) لَنَة نَ لَنَا

بنَاَ ،

يحل ًَ نح إي ننها ش َ»(.)64
و إل الحديف الشريف يُجية ل لإل األمر مصا ،ه نصف مام َمن امتنل عان
ب اء كاتااهن وها نا هللا ماان البق بااة الماليااة التااإل يتخااذها الحاااكم عنااد الحادااة
ليؤ ب بها الممتنبين والمتهاربينن ولايً ذلا عق باة ق ماة وق ائماةن وونماا
ه ا ماان البق بااات التبةيريااة التااإل تخ اال لتقاادير بولااإل األماارن وادتهااا بهااي
الحي والبقد إل المجتمل المسلم.
ولم تقف عق بة ماانل الةكااه عناد ال راماة المالياة حساين باي يجا

لا لإل

األمااار بك يساااتبمي البق باااة الودنياااةن والحاااوً وريرهاااان حساااي المصااالحة
والحادة.
وبكثاار ماان ذلاا بك اإلسااالم يشاارهللا سااي السااي

ن ووعااالك القتااام علاا

الممتنباااين المتمااار ين عااان ب اء الةكااااهن ولهاااذا تاتاااي الخليفاااة األوم ببااا بكااار
الصاادير ،ضااإل هللا عنااهن ومبااه الصااحابة ،ضااإل هللا عنه ات مااانبإل الةكاااهن
وتام كلمته المشه ،ه« :وهللا ألتاتلن َمن رف بين الصاله والةكاهن لك الةكااه
ً
عقااق كاان ا يؤ وناه لرسا م هللا ال هللا علياه
حر الماامن وهللا لالن منبا نإل
وسلم لقاتلتهم عليه»(.)65

(، )64واه بحمدن وبب
(، )65واه الشيخاك.

او ن والنسائإل.
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تام ابن حةم« :وحكم مانل الةكاه ونما ه بك تُؤخاذ مناه بحاي بم كارهن الك
مانل ونها ه محا،بن لك كذب بها ه مرتادن الك رياوهاا ولام يماانل ونهاا
ها و س
ت منكا ًاران دااي تل يوااه بو ضااربه حت ا يح اارهان بو يم ا ت تتيااي هللا
تبال ول لبنة هللا»ن كما تام ،س م هللا

ل هللا عليه وسلمَ « :نَ

أى نَنكَ

ننكَرا َىيُغيََرۦ بيََيۦ ِن اَِتطا »ن وهااذا منكاارن فارض علا َماان اسااتطاهللا بك
ي يره(.)66
وكي هذه النص ص تؤكد لناا ،داة اإللاةام البالياة التاإل تتمتال بهاا الةكااهن
ليست مجر وادي عاا فن باي هاإل  -كماا بيناا  -وحادل الادعائم الخماً التاإل
تام عليها بنياك اإلسالمن وب و مبل ًما بال ارو،ه بنهاا بحاد ب،كااك اإلساالمن
وتناتي ذل الخاص والبامن ولام تباد رضايتها اإل حاداة ولا وتاماة لياين قاد
ثوااات ثو تًاااا مؤكااادًا باآلياااات القرونياااة الصاااريحة المتكااار،هن وبالسااانة النو ياااة
ً
وديال وثر ديي.
المت اترهن وبلدماهللا األمة كلها خلفًا عن سلفن
بي تام المحققا ك مان البلمااء :بك البقاي بي ً اا ام علا

رضايتهان كماا ام

الكتاب والسنة واإلدماهللان وذل من ود سه ذكرها الكاسانإل إل «الودائل»:
بحاادها :بك ب اء الةكاااه ماان باااب وعانااة ال اابيفن ووراثااة اللهياافن ووتاادا،
الباااادةن وتق يتاااه علااا ب اء ماااا ا تااارض هللا عاااة وداااي علياااه مااان الت حياااد
والبوا اتن وال سيلة ول ب اء المفروض مفروض.
والثانإل :بك الةكاه تطهر نفً المؤ ف من بنجاس الاذن بن وتُةكاإل بخالتاه
بتخلاار الج ا والكاارمن وتاار الش ا وال اانن وذ الاانفً مجو لااة عل ا ال اان
بالمااامن تتباا السااماحةن وترتاااض أل اء األماناااتن وويصااام الحقاا ف ولاا

(« )66المحل » قبن حةم (.)313/11
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صَيَقَة ه ُ َط ٓه َُر ُهَۡ
ُمستحقيهان وتد ت من ذلا كلاه ت لاه تباال ُ { :خ َۡذ ٓنَ ۡ أ َ ۡن و ََۡ ٓ ٓهَۡ َ
يهَ ٓب َها} [الت بة.]103 :
َوه ُ ََ ٓك ٓ

الثالااف :بك هللا تبااال تااد بنباام علاا األرنياااء و

ااالهم بصاان

النبمااةن

صاهم بهاان يتنبما ك ويساتمتب ك
واألم ام الفاضلة عن الح ائ األ ليةن وخ ا
بلذيذ البيإن و كر النبمة ارض ً
عان وب اء الةكااه ولا الفقيار مان
عقاال و ار ً
ضا(.)67
باب كر النبمةن كاك ر ً
ووذا كاك هذا ه مكاك ري ة الةكاه مان ارائل اإلساالم قاد تار ،البلمااء
بك من بنكرها ودحد ود بهان قد كفرن ومارف مان اإلساالم كماا يمارف الساهم
من الرمية.
ً
دهاال باهن وكااك ممان يجهاي ذلا ن و اماا
تام ابن تدامةَ « :مان بنكار ود بهاا
لحداثة عهده باإلسالمن بو ألنه نشل بوا ي سة نائية عن األمصاا،ن عار ود بهاان
وق يحكم بكفره ألنه مبذو.،
ووك كاك مسل ًما نا لًا بوال اإلسالم بين بهي البلمن ها مرتادن تجارف علياه
بحكام المرتادينن ويُساتتاب ثالثًاان الك تااب ووق تُتاي ألك ب لاة ودا ب الةكااه
ظاهره إل الكتاب والسنة وودمااهللا األماةن اال تكاا تخفا علا بحا سد ممان هاذه
حالهن لذا دحدها ال يك ك وق تكذيوه الكتاب والسنةن وكفره بهما»(.)68
الةكاه حر مبل م:
والةكاااه ااإل النظريااة اإلسااالمية حاارن بو ياان ااإل بعناااف األرنياااء للفلااات
ال اابيفة والمسااتحقةن وهااإل كااذل حاار مبل ا من بف :محااد النسااوة والمقاادا،ن
(« )67بدائل الصنائل» للكاسانإل (.)3/2
(« )68الم نإل» ( . )573/2ثالثة المنا.،
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علمه الذين تجي عليهم الةكاهن وعلمه الذين تصار لهام الةكااهن والاذف تار،
هذا الحر وحد ه ه هللا تبال الذف و ف المتقين المحسنين من عوا ه بق لاه:
{ َوَٓ و أ َ ۡن و َۡ ٓ ٓهَۡ َح ٓى ه
وم} [الذا،يات]19 :ن و إل س ،هس بخارل و اف
َاوٗلٓ ٓل َو ۡ َ ۡح ُر ٓ
األخيا ،من عوا ه الذين يستحق ك اإلكرام إل دناته قاامَ { :و هَذٓي َ ََٓ و أ َ ۡن و ََۡ ٓ ٓهَۡ
َح ن ۡهعىُۡم ٓ 24ى ه
وم} [المبا،ج24 :ن .]25
َاوٗلٓ ٓل َو ۡ َ ۡح ُر ٓ

ولقد ذهي اإلمام الشا بإل ول بك الةكاه حر يتبلار بباين الماامن اال يجا
للمال التصر

يهن ويصير الفقراء ركاء لارب الماام اإل تاد ،الةكااهن لا

باهللا مام الةكاه ببد ال َح م توي وخرادهاان بطاي الويال اإل تاد ،الةكااهن حتا لا
الفقير ببد ود ب الةكاه وتوي بك يقو ها يد ل نصيوه ول و،ثته.
مات
ُ
وق ررابااة ااإل تقرياار هااذا الحاار وتحديااده وذا عر نااا حقيقااة تمل ا اإلنساااك
عر ات بنظرياة «اقساتخال »ن والتاإل يادم
للمام إل النظرية اإلسالمية التاإل ُ
عليها ت له تبال َ { :وأ َ ٓفقُۡاْ ٓن ها ََعَىَ ُكَ ن َُّۡت َ ۡنىَ ٓفي َ َٓي ٓ } [الحدياد]7 :ن وريرهاا مان
اآليات.
ٌ
بماين علياه مان تواي مالكاه
اإلنساك ليً ه المال الحار للماامن وونماا ها
األ لإلن وها هللا تباال ن مالا الماام وواهواه وخالقاه و،ا تاه ..ومان واداي
حار اإل هاذا
اإلنساك بك يُذعن لما يلمر به هذا الخالر الارا فن وماا يُبيناه مان س
المام ت اي بو كثُر.
ووذا كاناات الةكاااه حقااا مبل ًمااا بودوااه هللا تبااال للفقااراء والمساااكين وسااائر
المستحقينن من مقت

ذل بق تسقط  -وتد ودوت ولةمت  -بمارو ،عاام بو

بكثر وك ب ائهان وويتائها بهلها.
و إل هذا يق م بب محمد ابن حةمَ « :من ادتمال اإل مالاه كاتااك صااعدًان
وه حإلن تؤ ل لكي سنة عل عد ما ودوته علياه اإل كاي عاامن وسا اء كااك
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ذل ا لهروبااه بمالااهن بو لتاالخر الساااعإل (محصااي الةكاااه ماان توااي الدولااة)ن بو
لجهلااهن بو ل ياار ذل ا ن وس ا اء ااإل ذل ا البااين (النق ا )ن والحاارنن والما اايةن
تن سا اء ،داال مالااه ببااد بخااذ
وسا اء بتاات الةكاااه علا دمياال مالااهن بو لاام تاال ِ
الةكاااه منااه ول ا مااا ق كاااه َ يااه بو لاام يرداالن وق يلخااذ ال ُرماااء اايلًا حت ا
تُست

الةكاه»(.)69
االذا كاناات ال ااريوة تسااقط بالتقااا م وماارو ،ساان ات تقااي بو تكثاار  -حسااي

تحديد القان ك  -لك الةكاه تظي ينًا إل عنر المسالمن ق توارب ذمتاهن وق يصا
وسااالمهن وق يصاادف ويمانااهن وق بل ائهااان ووك تكاااثرت األع ا امن وهااإل  -كمااا
يرل ابن حةم وريره َ -ي ٌن ممتا مقدم عل سائر الدي ك لماا ادتمال لهاا مان
اافاتن ومااا ت ا ا ر لهااا ماان خصااائ:ن هااإل حاار هللان وحاار الفقياارن وحاار
المجتمل دميبًا.
ص
وكذل ق تسقط الةكاه بم ت ،ب المامن وتخرج من تركتهن ووك لم يا ِ
بهان هذا ت م عطاءن والحسنن والةهرفن وتتا هن ومال ن والشاا بإلن وبحمادن
ووسحافن وببإل ث ،ن وابن المنذ.)70(،
وهذا الق م ها الصاحي

لقا م هللا تباال

اإل الم ا،يافٓ { :نَ ِۢ بَ ۡعَ ٓي َو ٓصَيهة

ُۡص بٓ َها و أ َ ۡو د َۡي إ } [النسااء]11 :ن بمم عبل الدي ك كلهان والةكاه (كماا تاام ابان
ي ٓ
حاااةم) يااان تاااائم هلل تباااال ن وللمسااااكينن والفقاااراءن وال اااا،مينن وساااائر َمااان
رضها تبال لهم إل ن :القروك.
واستدم ابن حةم علا تقاديم يان الةكااه علا

(« )69المحل » (.)87/6
(« )70الم نإل» قبن تدامة (.)683/2

يا ك النااس بماا ،واه مسالم

مشكلة الفقر وكيف عاللجها اإلسالم

إل

حيحه عن ابان عوااس تاام :دااء ،داي ولا النواإل

قام :وك بمإل ماتت وعليها

88
ال هللا علياه وسالم

ا م اهرن ب لت ايه عنهااق قاام َۡ « :كَان لىَُ

أن دَي أكن قا ي لنها » تام :نبمن تامَ« :يَ ْي هللا أح أن يُقيُ».
من هنا نتوين بك م ت المكلاف بالةكاه ق يُسقطها عنهن ولا كااك م تاه عان
رير القتام والشها ه إل سويي هللا لما ،ول مسلم عان ابان عمار :ا
بك ،سا م
هللا

ل هللا عليه وسلم تام« :يُغفر ىشهيي كل َ

ومن ذل

َِ ا يي ».

ين الةكاه وذا ب اخرها حت استشهد وهإل إل ذمتهن كما ذكار اي

اإلسالم ابن تيمية وريره من البلماء (.)71
وبهذا كله يتل اكد لنا بك الةكاه إل اإلسالم حر ب ايي ثاباتن ق يساقطه تقاا م
وق م تن وبنها تؤخذ من التركةن وتقدم  -إل ب،د األت ام  -علا كاي حارن
وكي ين س اهان وبذل يك ك اإلسالم تاد ساور التشاريبات ال اريوية الحديثاة
التإل تار،ت لخةاناة الدولاة امتياا ً ا علا بما ام المادين تساور باه ائنياه وذا ماا
تةاحم ان ويُمكنها من تبقي ماله وذا تصر

يه.

هذه ويباة الةكااه كماا ارعها اإلساالم (حار مبلا م)ن والاذف بحقاه وبثوتاه
وحد ه ه هللا تبال ن خالر اإلنساكن وواهي المامن وحينما بثاا ،اق اتراكي ك
هذه المشكلة تطر ا ل سدوان وتال ا للفقيار :بنات مساروفن والاذف سارت ها
بحار بو ب يار
ال نإلن لرروا الفقيار باال نإلن حقاد علياهن واساتطام علا مالاه
س
حرن وال اتل :بنه ليً كي قير مسروتًان وق كي رنإل سا،تًان ولايً كاي قيار
س
ذنواه اإل عناار ال ناإلن ماانهم َمان ذنوااه اإل عنار نفسااهن ووخار مااا و الت وليااه

(« )71منا ،السويي» (.)285/1
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نظريات المبتدلين منهم  -كماا يقا م الادكت  ،وباراهيم ساالمة ،حماه هللا (- )72
ي مما تر،ه اإلسالمن ولما يصل ا وليه.
بنهم ،دب ا ول تري س
يق ل ك :ا
وك بين ال نإل والفقيار عقادًا تقريوياان لايً مكت بًاا اإل و،فن ولكناه
مكت ب إل ويبة األ اياءن االفقير يبماين وال ناإل يكساين وكساي ال ناإل مان
عمااي الفقياارن وهمااا متاصااالك اتصااام ،بس المااام بااالمجه ن ووذا كاااك النظااام
اقدتماعإل مالح ً
ظا يه هذه الف ا،ف ال خمة باين ال ناإل والفقيارن افك األوم
لم يؤ ِ ماا علياه مان الادين لفخيارن وهاذا الادين تاد تاراكم بم اإل الاةمن حتا
بحً الفقير بالحادة ثا ،عل مدينه.
النظريااة  -كمااا تاارل  -يهااا ااإلء ماان الصا ابن ولكنهااا ُم همااة ُم االلةن
تسارا باسام هاذا
م رره د ،الفقير عل ال نإلن مهد ه لهذا ال نإل بلخذ بم الاه ً
البقد التقريوإل(.)73
ومقا،نااة بساايطة بااين النظريااة اإلسااالمية وبااين هااذه النظريااة اق تراضااية
يتوين منها ما يلتإل:
ً
بوق :حاظ الفقياار اإل النظريااة اإلسااالمية ثابات لد،دااة بناه «حاار» ق عقاادن
و«مبلاا م» مقااد،ن ق «مجهاا م» مفتاارضن اإلسااالم دبااي الةكاااه حقااا ماان
حق ف هللا عل عوا هن وحقا من حق ف اإلنساك عل بخيه اإلنساك.
هإل حر هللا با،ئ اإلنساك و،ا تهن وخالر المام وواهوهن ومساخر ماا اإل
الك ك لخدمة اإلنساك بلمره سوحانه.
وهااإل حاار الفقياار المحتاااج عل ا بخيااه ال نااإلن بمقت ا األخ ا ه المشااتركة

( )72إل كتابه «خي و ين» م ض هللا :األخالف الفر ية واقدتماعية.
( )73المردل السابر.
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بينهما إل اإلنسانية بو البقيده بو يهما.
وتد ذكر اإلمام الرا ف دملة ود ه إل تبلر حر الفقير بماام ال ناإل يحسان
ذكرها هنا:
األوم :بك اإلنساااك وذا حصااي لااه ماان المااام بقااد ،حادتااه كاااك هاا بولاا
بلمساكه ألنه يشا،كه ساائر المحتاادين اإل

افة الحاداةن وها ممتاا عانهم

بك نه ساعيًا إل تحصايي ذلا الماامن كااك اختصا اه باذل الماام بولا مان
اختصاص ريره.
ووذا

ٌ
ونساك وخر محتاج هاهنا حصاي
ي المام عل تد ،الحادة وح ر

سوواكن كي واحد منهماا يُ داي تملا ذلا الماام :بماا اإل حار المالا
سب

ها بناه

إل اكتسابه وتحصيلهن وبي ً ا ده تبلر تلواه باهن الك ذلا التبلار بي ً اا

ن هللا من بن اهللا الحادةن وب اما حر الفقير احتياداه ولا ذلا الماام يُ داي تبلقاه
بااهن لمااا ودااد هااذاك السااوواك المتاادا باكن اتت اات الحكمااة اإللهيااة ،عايااة كااي
واح سد من هاذين الساووين بقاد ،اإلمكااكن يُقاام :حصاي المالا حار اقكتساابن
وحاار تبلاار تلوااه بااهن وحصااي للفقياار حاار اقحتياااجن ردحنااا دانااي المال ا ن
يسايرا مناهن ت يقًاا باين الادقئي بقاد،
وببقينا عليه الكثيارن و ار نا ولا الفقيار
ً
اإلمكاك.
الثانإل :ا
ُ
اإلنسااك اإل بيتاه
بك المام الفاضي عن الحادات األ لية وذا بمسكه
ً
مبطال عن المقص الاذف ألدلاه ُخلار الماامن وذلا سابإل اإل المنال مان
بقإل
ظها  ،حكمااة هللا تبااال ن وها رياار دااائةن االمر هللا بصاار
الفقير حت ق تصير تل الحكمة مبطلةً بالكلية.

ائفا سة منااه ولا

الثالف :ا
بك الفقراء عيام هللان واألرنياء خةاك هللا ألك األم ام التإل بلياديهم
بم ام هللا ...ليً ب ُمستوب سد بك يق م المال لخا نه :ب ر

ائفة مما إل تلا
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الخةانة ول المحتادين من عيالإل(.)74
اديرا عااا ًقن ،اع ا
ثانيًااا :تااد ،اإلسااالم الةكاااه ااإل األم ا ام تقا ً

يااه مجه ا

ال نإل وحر الفقيرن لم يجحف بال نإلن ولم يهمي حادة الفقير.
تحدن ابن القيم عن هديه

ل هللا علياه وسالم اإل الةكااه اذكر بناه :بكماي

هدف إل وتتهاان وتاد،هان ونصاابهان و َمان تجاي علياهن ومصار هان تاد ،اعا
يهااا مصاالحة ب،باااب األما امن ومصاالحة المساااكينن ودبلهااا هللا عباال هااا،ه ً
للمامن ولصاحوهن وتيد النبمة بها عل األرنياءن ما الت النبماة بالماام علا
َمن ب ل كاتهن بي يحفظه عليهن ويُنميه لاهن وياد ل عناه بهاا اآل ااتن ويجبلهاا
سا له.
ً،ا عليهن وحصنًا لهن وحاً ،
ثاام ونااه بودوهااا مااره ً كااي عااامن ودبااي ح ا م الااة،وهللا والثمااا ،عنااد كمالهااا
واساات ائهان وهااذا بعاادم مااا يك ا كن وذ ود بهااا كااي ااهر بو كااي دمبااة ي اار
بل،باب األم امن وود بها إل البمر مره ً ي ر بالمساكينن لم يكان بعادم مان
ود بها كي عام مرهًن ثام وناه ااوت باين مقاا ير ال اداي بحساي سابإل ب،بااب
ااا ته

األماا ام وتحصاايلهان وسااه لة ذلاا ومشااقتهن لودااي الخمااً يمااا
ً
محصال من األم امن وه الركاا ن ولام يبتوار لاه حا ًقن باي
عا
اإلنساك مجم ً
بودااي يااه الخمااً متا ظفاار بااهن وبودااي نصاافه -وها البشاار  -يمااا كاناات
مشقة تحصيله وتبوه وكلفته ف ذل ن وذل

إل الثماا ،والاة،وهللا التاإل يوا ار

حاارن ب،ضااهان وسااقيهان وبااذ،هان ويتا ل هللا سااقيها ماان عناادهن بااال كلفااة ماان
البودن وق راء ماءن وق وثا،ه بلر و وقبن وبودي نصف البشر يما تا ل
البوااد سااقيه بالكلفااةن والاادوالإلن والن اض ا ن وريرهااان وبودااي نصااف ذل ا -

(« )74التفسير الكوير» للرا ف (.)103/16
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وه ا ،باال البشاار  -يمااا كاااك النماااء يااه م ت ًااا عل ا عمااي متصااي ماان ،ب
الماامن متتااابل بال ارب ااإل األ،ض تاا،هًن وباااإل ا،ه تاا،هًن وبااالترب :تااا،هًن
وق ،يي بك كلفة هذا بعظام مان كلفاة الاة،هللا والثماا،ن بي ً اا الك نما الاة،هللا
والثما ،بظهر وبكثر من نم التجا،هن كااك وادوهاا بكثار مان واداي التجاا،هن
وظهااا  ،النمااا يماااا يساااق بالساااماء واألنهاااا ،بكثااار مماااا يساااق بالااادوالإل
عااا كااالكنة بكثاار وبظهاار ماان
والن اض ا ن وظه ا ،ه يمااا ودااد محصا ًاال مجم ً
الجميل.
ثم ونه لما كاك ق يحتمي كي مام الم اساه ووك تا اي دباي للماام الاذف تحتملاه
الم اساااه نصاايوًان مقااد،ه الم اساااه يهاااان ق تجحااف بل،باااب األماا امن وتقااال
م تبها من المساكين.
والاارب عباال تا ل تساامة الصاادتة بنفسااهن ا
ودةبهااا ثمانيااة بدااةاءن يجمبهااا
نفاك من الناس:
بحاادهماَ :ماان يلخااذ لحاداةسن يلخااذ بحسااي ااده الحادااة وضاابفهان وكثرتهااا
وتلتهان وهم :الفقراءن والمساكينن و إل الرتابن وابن السويي.
والثاااانإلَ :مااان يلخاااذ لمنفبتاااهن وهااام :الباااامل ك عليهاااان والمؤلفاااة تلااا بهمن
وال ا،م ك إل الف ذات الوينن وال ةاه إل سويي هللا.
ااهم لاااه اااإل
ااالك لااام يكااان اآلخاااذ محتا ًداااا وق ياااه منفباااة للمسااالمين اااال سا َ
الةكاه(.)75
مسل لية الدولة عن ل ك الةكاه:
يََة ٓن َ َ ه
الةكاااه  -كمااا توااين لنااا  -حاار ثاباات مقاارٓ ََ{ :،ري َ
َّللٓ} [الت
( « )75ا المبا » (.)308 - 306/1

بااة]60 :ن
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ولكنااه لاايً حقااا م كا ًق لف اارا ن يؤ يااه ماانهم َماان يرد ا هللا والاادا ،اآلخاارهن
ويدعه َمن ضبف يقينه باآلخرهن وت اي نصيوه من خشية هللا.
كااالن ونهااا ليساات وحسااانًا ر يااان وونمااا هااإل تنظاايم ادتماااعإل تُشاار عليااه
الدولةن ويت قه دها و ا،ف منظمن يق م عل هذه الفري ة الفاذهن دواياةً ممان
تجي عليهمن و ر ًا ول َمن تجي لهم.
قلة القروك:
وببر لياي علا ذلا بك هللا تباال ذكار هاؤقء القاائمين علا بمار الةكااه
دمبًا وتفريقًان وسماهمَ { :و ۡ و َع ٓ ٓىي َ َلىَ ۡي َها}ن ودبي لهم سه ًما اإل بما ام الةكااه
ب وخار تلمينًاا لمبا اهمن وضامانًا
نفسهان ولم يُح دهم ول بخاذ ،واتاوهم مان باا س
لحسان تيااامهم ببملهاامن تاام تبااال  ِٓ { :ه َ ََا كهَيَ وقَ ُ ٓ ۡىفُقََ ََراو َٓ َو ۡ
ِ ٓبي ٓل هَّللٓ َو ۡب
َ
ب َو ۡ وغَ ٓر ٓني َ َوَٓ َ
لىَ ۡي َها َو ۡ ُ َؤ هفَ ٓة قُىُۡبُهَُۡ َوَٓ ٓرقَا ٓ

ََ ٓكي ٓ َو ۡ و َع ٓ ٓىََي َ
َ وَ
ٓ ه
َ ٓبي َل ٓل ََ ٓرييََة

ٓن َ ه َ
َّللٓ َو هَّللُ َل ٓىي عَ َح ٓكيَ} [الت بة]60 :ن وليً ببد هاذا الان :الصاري اإل كتااب
هللا مجام لترخ :مترخ:ن بو تلوم متلومن بو عم اعامن وخا اةً بباد بك
دبلاات اآليااة هااذه األ اانا وتحدياادها ري اةً ماان هللان و َماان ذا الااذف يجاارؤ

عل تبطيي ري ة رضها هللاق!
وتااام تبااال

ااإل نفااً الس ا ،ه التااإل ذكاار يهااا مصااا،

الةكاااهُ { :خَ َۡذ ٓن َ ۡ

َِ َك
ص َٓل َ
لىَ َۡي ٓهََۡل ِٓ هن َ
يهَ ٓب َهَا َو َ
أ َ ۡن و َۡ ٓ ٓهَۡ َ
صَىَ وۡه َ َ َ
صيَقَة ه ُ َط ٓه ُر ُهَۡ َوه ُ ََ ٓك ٓ

ههََُۡ } [الت باة:

]103ن وتد ذهي دمه  ،المسلمين من السلف والخلف ولا بك المارا بالصادتة
إل هذه اآلية الةكاهن والخطاب للنوإل
المسلمين من ببده.

ل هللا عليه وسالم ولكاي َمان يلاإل بمار
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السنة النو ية:
ال

و إل حديف ابن عواس المشه  ،إل الصحيحين وريرهما :بمر النوإل
هللا عليااه وساالم حااين ببااف مباااذًا ولا الاايمن تااام لااه« :ألى هَََ ه
أن هللا اَتََرا
لىَيهَ صَيقة هُؤخَذ نَ أَنيَاٗلهَ َتَرد لىَُ َقَراٗلهَََ ،إن هََ أطَالَۡ َذ
َإياَ وكراٗلَ أنۡا هَ ،واه ه ٓ دلۡو ا ظىۡم؛ َإ

يص بينها وبي هللا حجاب».

،واه الجماعة عن ابن عواس.
و اااهدنا ماان هااذا الحااديف ه ا ت لااه سسااً ااإل تل ا الصاادتة المفروضااة:
«هؤخََذ ن َ أَنيََاٗلهَ َتََرد لىََُ َقََراٗلهَ»ن وااين الحااديف بك الشاالك يهااا بك
يلخذها وخذٌن وير ها ،ا ٌّن ق بك تُتر قختياَ ،من ودوت عليه.
تام ي اإلساالم الحاا ظ ابان حجار« :اساتد ام باه علا بك اإلماام ها الاذف
يت ل توض الةكاه و ر هان وماا بنفساهن ووماا بنائواهن َمان امتنال مانهم بخاذت
تهرا»( .)76ونقلها الش كانإل بنصها إل «نيي األو ا.)77(»،
منه ً
وهذا الذف داءت باه السانة الق لياة ب اكدتاه السانة البملياةن وال اتال التاا،يخإل
الااذف داارل عليااه البمااي ااإل عهااد الرس ا م

اال هللا عليااه وساالم والخلفاااء

الرا دين من ببده.
ولهاذا تااام البلماااء :يجاي علا اإلمااام بك يوباف السااباه ألخااذ الصاادتة ألك
النوإل

ا
وألك اإل
ل هللا عليه وسالم والخلفااء مان بباده كاان ا يوبثا ك الساباه

الناس َمن يمل المام وق يبر ماا يجاي علياهن ومانهم َمان يوخاين داي بك
( « )76ت الوا،ف» للحا ظ ابن حجر ( )231/3اإل ارف حاديف و اية مبااذ مان « احي
الوخااا،ف»ن كتاااب «الةكاااه» باااب «بخااذ الصاادتة ماان األرنياااء وتاار ول ا الفقااراء حيااف
كان ا».
(« )77نيي األو ا . )124/4( »،مصطف الحلوإل  -ثانية.
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يوبف َمن يلخذ(.)78
بما ب،باب األم ام من الشبي يجي عليهم بك يساعدوا هؤقء الساباه علا
ب اء مهمااتهمن ويااؤ وا ولاايهم مااا ودااي علاايهمن وق يكتم ا هم اايلًا ماان بم ا ام
كاتهمن هذا ما بمر به ،س م هللا

ل هللا عليه وسلم وما بمر به ب حابه.

وعان داابر بان عتيا ،ضاإل هللا عناه بك ،سا م هللا

ال هللا علياه وساالم

تامِ« :يۡهيكَ ك نبغيۡنَ ،إَا أهۡكَ َرحبۡا بهََ ،وخىَۡا بيَنهَ وبَي نَا
يبتغۡنَ ،إن لَي ۡا َأل فََهَ ،وِن ظى َۡا َعىيهَاََ ،إن ه َام زكَاهكَ

و يََيلۡا كَََ»()79ن وونمااا كااان ا مو
حي به ه

َاهَ،

ااين ألنهاام يطلواا ك المااامن واإلنساااك

َ ُ قَتُۡ ا} [اإلسراء.]100 :
قير الروفَ { :وكَانَ ۡ ٓإل و َ

ً
،دال تام لرسا م هللا
وعن بنً ،ضإل هللا عنه :بك
وذا ب يتُ الةكاه ول ،س ل
أديتها ِ ُ ِۡ

ال هللا علياه وسالم:

قاد برئاتُ منهاا ولا هللا و،سا لهق تاام « :عَََِ ،ا

َقي برٗل َ ننها ِ ُ هللا و ِۡ  ،و َ أَرهَا ،وِث هَا لىَُ

َن بيه ها».
تاول الصحابة:
وعن سهي بن ببإل

اال ن عان ببياه تاام :ادتمال عنادف نفقاة يهاا

ادتة -

يبناإل :بل ات نصااب الةكاااه  -ساللت سابد بان ببااإل وتااصن وابان عمارن وببااا
هرياارهن وببااا ساابيد الخااد،ف :بك بتساامها بو ب بهااا ول ا الساالطاكق االمرونإل
إل مانهم بحادن و اإل ،واياةس :قلات
دميبًا بك ب بها ول السلطاكن ماا اختلاف علا ا
لهم :هذا السلطاك يفباي ماا تاروك «كااك هاذا اإل عهاد بناإل بمياة» ب ال ل ولايهم

(« )78المجم هللا» (.)168/6
(، )79واه بب او « -نيي األو ا . )155/4( »،البثمانية.
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كاااتإلق! قااال ا كلهاام :نباامن ا بهااا، .واهااا اإلمااام ساابيد باان منصاا  ،ااإل
«سننه»(.)80
وعاان اباان عماار ،ضااإل هللا عنهاي تااام :ا با ا

اادتاتكم ولا َماان وقه هللا

بمركمن َمن بر لنفسهن و َمن بثم بليها، .واه الويهقإل بلسنا س

حسن.
حي س بو
س

وعن الم يره بن بوة بنه تام لم ل له -وه عل بم الاه بالطاائف :كياف
تصنل إل

دتة مالإلق تام :منها ما بتصدف بهن ومنها ماا ب ال ولا السالطاكن

يم بنت مان ذلا ق «بنكار علياه بك يُفرتهاا بنفساه»ن قاام :ونهام يشاتروك
تام :و َ
بها األ،ضن ويتةود ك النساء! قام :ا بها ولايهمن الك ،سا م هللا

ال هللا

عليه وسلم بمرنا بك ند بها وليهم، .واه الويهقإل إل «السنن الكوير»(.)81
هاااذه األحا ياااف الصاااريحة عااان ،سااا م هللا
الفتاول الحاسمة عن

ااال هللا علياااه وسااالمن وهاااذه

احابته الكارام تجبلناا ناد ،ن باي نا تن بك األ اي اإل

ريبة اإلسالم بك تتا ل الحك ماة المسالمة بمار الةكااهن تجويهاا مان ب،بابهاان
وتصار ها علا مساتحقيهان ووك علا األمااة بك تبااوك بوليااء األمار اإل ذلا ن
وترا،ا للنظامن وو،سا ًء لدعائم اإلسالمن وتق يةً لويت مام المسلمين.
ً
من بسرا ،هذا التشريل:
و،بما تام تائي :وك الشلك إل األ يااك بك تُا تظ ال امائرن وتحياإل القلا بن
وت ل بمام بنظا ،الناس ً
ماثال بعلا ن ثام تحااوم بك تقا هم بةماام الشا ف ولا
مث بة هللان بو تس تهم بس

الخشية مان عقاباهن تا،كاةً أل احاب السالطاك بك

يُحد وا وينظم ا ويُبااتو ان هاذا مان الك السالطة السياسايةن ولايً مان مهماة

( )80نسوه إل «المنتق » ول بحمد.
( )81هذه األحا يف ذكرها اإلمام الن وف إل «المجم هللا» (.)164 - 162/6

مشكلة الفقر وكيف عاللجها اإلسالم

97

الت ديه الدينإل.
ااك بخاارلن ولكاان ق يص ا بباادًا ااإل
والج ا اب :بك هااذا تااد يصاا ااإل ب يا س
اإلسالمن لنه عقيده ونظامن وخلر وتان كن وتروك وسلطاك.
ليً اإلنساك مشط ً،ا إل اإلسالم طرين :طر مناه للادينن و اطر وخار
للاادنيان وليساات الحياااه مقس ا مةً تساامين :بب ااها لقيصاارن وبب ااها هللن وونمااا
الحياه كلهاا واإلنسااك كلاه والكا ك كلاه هلل ال احاد القهاا،ن دااء اإلساالم ،ساالةً
اااملةً ها ي اةًن جبلاات ماان هااد ها تحرياار الفاار وتكريمااهن وتر يااه المجتماال
ووساابا هن وت ديااه الشااب ب والحك مااات ول ا الحاار والخياارن و ع ا ه الوشاارية
كلها ول هللا بك يبودوه وق يشرك ا به يلًان وق يتخذ بب هم بب ً ا ب،بابًاا مان
وك هللا.
و ااإل هااذا اإل ااا ،داااء نظااام الةكاااهن لاام يجبلااه ماان اال ك الفاار ن بااي ماان
وظيفة الحك ماة اإلساالميةن كاي اإلساالم دوايتهاا وت يبهاا علا ُمساتحقيها
ساان
ب ق يح ُ
ول ا الدولااةن ق ول ا ضاامائر األ اارا وحاادهان وذل ا لجملااة بسااوا س
بشريبة اإلسالم بك تهملها:
كثيرا من األ را تد تما ت ضامائرهمن بو يُصايوها الساقم والهاةام
أوَ :بك ً
بسوي حي الدنيا بو حي الذاتن ال ضماك للفقير وذا تر حقه لمثي هؤقء.
ثا يََا :بك ااإل بخااذ الفقياار حقاااه ماان الحك مااة ق ماان الشااخ :ال نااإل حف ً
ظااا
لكرامته و يانةً لماء ودهه بك يراف بالساؤامن و،عاياة لمشااعره بك يجرحهاا
المن واألذل.
ثا ثا :بك تر هذا األمر لف را يجبي الت يل ض ن قاد ينتواه بكثار مان
رنإل إلعطاء قير واح سد عل حين ي فل ك عن وخرن ال يفطن لاه بحادٌن و،بماا
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قرا.
كاك ب د ً
ابعا :بك

ر

الةكاه ليً مقص ً،ا عل األ را من الفقاراء والمسااكين

وببناء السويين من الجهات التإل تُصر

يها الةكاه مصاال عاماة للمسالمينن

ق يقااد،ها األ اارا ن وونمااا يُقااد،ها بول ا األماارن وبهااي الش ا ،ل ااإل الجماعااة
المسلمةن مثاي :وعطااء المؤلفاة تلا بهمن ووعادا الباده والباد للجهاا اإل ساويي
هللان وتجهية الدعاه لتوليغ ،سالة اإلسالم إل البالمين.
خانَََا :بك اإلسااالم ياان و ولااةن وتااروك وساالطاكن وق بااد لهااذا الساالطاك
وتل الدولة من مام تُقيم به نظامهاان وتنفاذ باه مشاروعاتهان وق باد لهاذا الماام
من م ا ،ن والةكاه م  ،هام ائم لخةانة الدولة بو لويت المام إل اإلسالم.
بيت مام الةكاه:
وماان هنااا نبلاام بك األساااس ااإل النظااام اإلسااالمإل بك يك ا ك للةكاااه ميةانيااة
خا ااةن وحصاايلة تائمااة بااذاتهان يُنفاار منهااا عل ا مصااا ،ها المحاادو هن وهااإل
مصااا ،ونسااانية ووسااالمية خا ااةن وق ت اام ولاا ميةانيااة الدولااة البامااة
الكويره التإل تتسل لمشروعات مختلفةن وتصر

إل مصا،

ت .

ولقاد ب ااا،ت ويااة مصااا ،الةكااه ماان سا ،ه الت بااة ولا هااذا المواادبن حااين
تاار،ت بك الباااملين عليهااا يلخااذوك مرتواااتهم منهااان مبن ا هااذا بك يك ا ك لهااا
ميةانية مستقلةن وينفر عل و ا،تهاا منهاان وذلا ماا هماه المسالم ك مان بتادم
البصا ،ن قااد دبلا ا للةكاااه بيات مااام تائ ًمااا بذاتااهن وذ تسام ا بيا ت المااام ااإل
الدولة اإلسالمية ول ب،ببة بتسام:
أو ها :بيت المام الخاص بالةكاهن و يه تك ك حصيلتها ونظاام البماي علا
دمبها وت يبها عل مصا ،ها عل حسي ده الحادة.
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ا ثا  :بيت المام الخاص بحصيلة الجةياة والخاراجن والجةياة ماام يؤخاذ
ماان رياار المساالمين الااذين يقيما ك بااين المساالمينن علا بك يكا ك لهاام مااا لهاامن
وعليهم ما عليهمن وه يُؤخذ منهم إل مقابي ما يُؤخذ مان المسالمين اإل الةكااه
وريرها من الصدتات األخرلن كصدتة الفطرن وكفاا،ات الاذن بن والتقصاير
إل البوا اتن و إل مقابي حماايتهم والاد اهللا عانهم وك بك يُكلافا ا المشاا،كة اإل
الخدمة البسكرية .والخراج ضريوة سان ية تُفارض علا ،تواة األ،ض حساي
اتتهان كالذف رضه عمر عل س ا البراف وريره.
ا ثا  :بيت المام الخاص بال ناائم والركاا (عناد مان يقا م :وناه لايً مان
الةكاهن وق يُصر

إل مصا ،ها).

ا رابََل :بياات المااام الخاااص بال ا ا ائلن وهااإل األما ام التااإل ق يُباار لهااا
مال ن ومنها األم ام التإل ق وا،ن لها(.)82
والذف يبنينا هنا بك الةكاه إل اإلسالم ليست مان بااب اإلحسااك التطا عإلن
وق من باب ال ادوات الشخصاية الم ك لاة ولا ضامائر األ ارا وحادهمن ونماا
هإل ري اة تُشار

عليهاا الدولاةن وتُانظم دوايتهاا وت يبهاان هاإل عواا ه ٌ لهاا

فة ال ريوةن وضريوة يها ،وف البوا ه.
وبهذا يق م عل ،عايتها وويتائها حا،ساك:
حا،س خا،دإل :ه ،تابة الحك مة المسلمةن والمجتمل المسلم كله.
وحا،س اخلاإل :ينوال مان ضامير المسالمن وويماناه برباهن و،دااء ،حمتاهن
وخشية عذابه.
لذا لم ت دد الحك مة المسلمة التإل تنه نه الخليفة األوم اإل ،عاياة حار
( )82انظر« :الموس

» ()18/3ن و«الودائل» (68/2ن .)69
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الفقراء وانتةاعه بالق ه من براثن األ را،ن قاد بقاإل الفقيار اإل كفالاة ال امير
اإلسااالمإل الااذف يرد ا هللا ويخشاااهن والااذف ياالب عليااه ويمانااه بك يوياات اماارؤ
وباك ودا،ه ول دنوه دائل.
َمن هم الفقراء والمساكين الذين تُصر

لهم الةكاهق

عناإل بمصاا ،ها ووعائهاا
إل القروك الكريم بمصا ،الةكااه بكثار مماا ُ
ُ
عنِ َ
ألك دواية األم ام تد تك ك سهلةً عل ب حاب السلطاك ب ساائي ات ن ولكان
الصبي حقاا ها

ار ها اإل ود ههاان وويتاؤهاا بهلهاان ووضابها م ضابهان

ومن ثم لم يادهللا القاروك تحدياد مصاا ،الةكااه لاربف حااكم وها اهن وق لطمال
ااامل يريااد بك يُااةاحم المسااتحقين بالوا ااين نااةم كتاااب هللا يوااين األ ااخاص
والجهات التإل تصر

لهاا و يهاا الةكااهن كااك ذلا  ،ا علا المناا قين الاذين

سام لبابهم ار ًها ولا بما ام الةكااه ب يار حارن ولماةوا ،سا م هللا

ال هللا

عليه وسلم ألنه بهملهمن ولم يستجي أل ماعهم األ بويةن تام تبال َ { :و ٓن َۡنهَُ
َََََ َََٓ كهََيَ وقَ ٓ ََََ ٓإ ۡن أ ُ ۡل ُ
نهََ يَ ۡى ٓ ُ
طََۡاْ ٓن ۡن َهََا َ ُ ََۡاْ َوِٓن هَََۡ ي ُۡع َط ََۡۡاْ ٓن ۡن َهََا و ََِٓا ُهَََۡ
طۡنَ } ولااا بك تاااام ِ{ :ه َََا ه و
يَ ََََۡ َن ُ
لىَ ۡي َهَََا
ََََ ٓكي ٓ َو ۡ وعَ ٓ ٓىَََي َ َ
ََراو َٓ َو ۡ َ و َ
ٓ َ
كَََيَقَ ُ ٓ ۡىفُقََ َ
َِبٓي ٓل هَّللٓ َو ۡبَ ٓ َهَبٓي َل ٓل ََ ٓرييََة ٓنَ َ
ب َو ۡ وغَ َٓر ٓني َ َوََٓ َ
َو ۡ ُ َؤ هفَ ٓة قُىُۡبُهَُۡ َوَٓ ٓرقَا ٓ
هَ
ح ٓكيَ} [الت
َّللٓ َو هَّللُ َ
ل ٓىي عَ َ

بة.]60 - 58 :

ً
،دال داء ولا النواإل
وتد ،ول بب او بك

ال هللا علياه وسالم قاام لاه:

َرا بحكَََ ب َ وَ َيََرۦ َ َ
صاادتاتن قااام لااهِ« :ن هللا َََ يَ َ
بعطنااإل ماان ال ا
ا كيقة ،حتُ حكَ هۡ َيها ،ه
َجَأها ث ا ية أََاََ ،إن كنَ َ نَ هىَ اخَََاَ

ألطيت حقه ».
والااذف يبنينااا ااإل بحثنااا هااذا ماان تل ا األدااةاء بو المصااا ،الثمانيااة ه ا
الفقااراء والمساااكينن وهمااا بوم المصاااا ،التااإل دبلهااا هللا ً
بهااال قساااتحقاف
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الةكاه.
وتد اختلف الفقهاء والمفسروك إل تحديد مفها م الفقيار والمساكينن والفارف
بينهمان بيهما بس ب ً
حاقق وه خال ق يترتي عليه حكم إل بااب الةكااهن بباد
بك اتافر الجميل عل بنها

لجنً واح سد ه بهي الب
نفاك
س

والحادة.

والراد  :بك الفقير ها اسام للمحتااج الاذف ق يسالم النااسن والمساكين ها
الذف يسلم الناس ويط

عليها.

ويرل دمها  ،الفقهااء بك الفقيار بسا ب ً
حااق مان المساكينن وحاد ه بب ُ اهم
بق لااه :الفقياارَ :ماان ق يمل ا

اايلًان بو يمل ا

وك نصااف الكفايااة لنفسااه ول َماان

يب لااه .والمسااكينَ :ماان يمل ا نصااف الكفايااة بو مبظمهااان ولكاان ق يمل ا تمااام
الكفاية.
المست ،وك المتبفف ك بول بالةكاه:
ولقااد يظاان كثياار ماان الناااس  -ماان س ا ء الباارض لتباااليم اإلسااالمن وس ا ء
التطوير لها  -بك الفقراء والمساكين المستحقين للةكااه هام بوللا المتوطلا ك بو
المتسا ل ك الااذين احتر ا ا سااؤا َم الناااسن وتظاااهروا بااالفقر والمسااكنةن وماادوا
بيااديهم لل ااا ين والاارائحينن ااإل المجااامل واألس ا افن وعل ا بب ا اب المسااادد
كثيار مان النااس
وريرهان ولبي هذه الص ،ه للمساكين كانات ماثلاةً اإل بذهااك س
منذ من تديمن حت

إل من الرس م

ال هللا علياه وسالم مماا دبلاه سساً

بحارن
يُنوه الناس عل بهي الحادة الحقيقيينن الذين يساتحق ك مب ناة المجتمال
س
ووك لاام يفطاان لهاام الكثيااروكن قااام -عليااه الصاااله والسااالم  -ااإل ذلا ََ « :يص
ا َََكي ا ََذٱ هََردۦ ا ت ََرو وا ت رهََان ،وَ ا ىق ََة وا ىق تََانََ ِ ،ا ا َََكي
ان ِٓ ۡ َحاَا [الوقره.»]273 :
ا ذٱ يتعفف ،اقرأوا ِن شُتَ ََ { :يَ َۡىُۡنَ نه َ
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ان ِٓ ۡ َحاََا} :ق يُلحا ك اإل المساللةن وق يكلفا ك النااس
مبن { ََ يَ َۡىُۡنَ نه َ
ما ق يحتاد ك وليهن لك َمن سلم وعنده ما يُ نيه عن المسللة قد بلحف.
وهذا و ف لفقراء المهاادرين الاذين تاد انقطبا ا ولا هللا و،سا لهن ولايً
لهم مام وق كسي ير وك به عل بنفسهم ما يُ نيهم(.)83
تااام هللا تبااال ااإل و اافهم والتن يااه بشاالنهمۡ ٓ { :ىفُقََ ََراو َٓ ه َذٓي َ أ ُ ۡح ٓكَ َُرواْ َٓ َ
َف
َ َبُ ُه َُ ۡ َجا ٓه َ ُل أ َ َۡنٓيَ َا و ََ ٓن َ َ تهعَفَُّ ٓ
ا يَ ۡح َ
َ
ِ َبٓي ٓل هَّللٓ ََ يَ َۡ َت َ ٓطيعُۡنَ َ َ َۡربا َٓ َ ۡخ َ ۡ ٓ
ان ِٓ ۡ َحاَا} [الوقره.]273 :
ه َ ۡع ٓرَُهَُ بَٓٓي و َ هَُۡ ََ يَ َۡىُۡنَ نه َ

هؤقء وب واههم بحار النااس بك يُباان ان كماا ب ،ادنا ،سا م هللا

ال هللا

عليااه وساالم ااإل حديثااه المااذك  ...،و ااإل ،وايا سة بخاارلََ « :يص ا َََكي ا ََذٱ
يطۡف لىُ ا نان ،هردۦ ا ىق ة وا ىُّق تان ،وا ت رو وا ت رهان ،و ك ا َكي
ا َََذٱ َ يجَََي َنَََا يُغنيَََ  ،وَ يفطَََ

َََ َيتكَََيَ لىيَََ  ،وَ يقَََۡم َيَََََۡ

ا نان»()84ن ذل ه المسكين الجادير بالمب ناةن ووك كااك النااس ي فلا ك عناه
وق يفطن ك لهن ولكن ،س م اإلسالم لفت األنظا ،وليهن ونوااه البقا م والقلا ب
كثيرا من ب حاب الوي تاتن وب،باب األسر المتبففينن الاذين
وليهن وونه ليشمي ً
بخن عليهم الةمنن بو تباد بهام البجاةن بو تا اي ماالهم وكثارت عياالهمن بو كااك
خلهم من عملهم ق يُشول حاداتهم المبق لة.
سلي اإلمام الحسن الوصرف عن الردي تك ك لاه الادا ،والخاا من بيلخاذ
وتد ُ
من الةكاهق لداب بلنه يلخذ وك احتاج وق حر َج عليه(.)85
(« )83تفسير ابن كثير» (.)224/1
( )84الحديف بروايتيه متفر عليه.
(« )85األما ام» ألبااإل عويااد (ص)566ن واباان ببااإل اايوة ()40/4ن وعوااد الاار اف (111/4ن
.)112
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سلي اإلمام بحماد اإل الرداي وذا كااك لاه عقاا ،يسات لهن بو ضايبة تسااوف
و ُ
عشره وق

،همن بو بتي من ذلا بو بكثارن ولكنهاا ق تُقيماه  -يبناإل :ق تقا م

بكفايته  -قام :يلخذ من الةكاه(.)86
وتااام الشااا بية :وذا كاااك لااه عقااا ،وياانق :خلااه عاان كفايتااه ه ا قياار بو
مسكينن يُبط من الةكاه تمام كفايتهن وق يكلف بيبه(.)87
وتام المالكياة :يجا

ال الةكااه لمان يملا نصاابًا بو بكثار لكثاره عيالاهن

ول كاك له الخا م والدا ،التإل تُناسوه(.)88
وتام الحنفية :ق بلس بلك يُبط من الةكاه َمن له مسكنن وما يتلثف به اإل
منةلهن وخا من و رسن وسالفن وثياب الودكن وكتي البلمن وك كااك مان بهلاهن
واستدل ا بما ،وف عن الحسان الوصارف بناه تاام« :كاان ا يُبطا ك الةكااه لمان
يمل عشره وق

،هم من الفرس والسالف والخا م والدا.»،

وت له« :كان ا» كناية عن ب حاب ،س م هللا

ال هللا علياه وسالمن وهاذا

ألك هذه األ ياء من الح ائ الال مة التإل ق باد لإلنسااك منهاان كااك ود هاا
وعدمها س اء(.)89
ليً المقصا بالةكااه وذك وعطااء المبادم المتارب قاطن ذلا الاذف ق يجاد
اايلًان بو ق يمل ا

اايلًان وونمااا يقصااد بهااا بي ً ااا ورناااء ذل ا الااذف يجااد ببااض

الكفايةن ولكنه ق يجد كي ما يكفيه.

(« )86الم نإل .مل الشرف الكوير» (.)525/2
(« )87المجم هللا» (.)192/6
( « )88رف الخر إل وحا ية البدوف عل خليي» (.)215/2
(« )89بدائل الصنائل» للكاسانإل (.)48/2
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ق حظ إل الةكاه لق ف مكتسي:
ووذا كاك مدا ،اقستحقاف ها الحاداة  -حاداة الفار ولا كفاياة نفساه ومان
يبُ له  -هي يُبط المحتاج ووك كاك ُم ً
توطال يبيإ عالة عل المجتملن ويحياا
علا الصاادتات واإلعاناااتن وه ا ماال ذلا تا ف الونياااكن تااا  ،علا الكسااين
وورناء نفسه بكسوه وعملهق
ولقد هم ذل بباض النااس خطالن ظنا ا الةكااه وراراء بالوطالاةن وتشاجيبًا
للكسال والقاعدينن ولكن نص ص اإلسالم وموا ئه تق إل ب ير هذا:
ال ادااي عل ا كااي ت ا ف تااا  ،عل ا البمااي بك يبمااين وبك ييساار لااه سااويي
البمين وبذل يكفاإل نفساه بكاد يميناهن وعارف دويناهن و اإل الحاديف الصاحي :
«نا أكل أحي طعانا قط خيرا ن أن يۡكل ن ل ل ييۦ»(.)90
ومن بدي ذل ،بينا ،س م اإلسالم يقا م اإل

اراحة ووضا ف َ« :هحَل

ا كََيقة غن َ  ،وَ ََذٱ نََر إو ََِۡٱ»()91ن والمااره :الق ا ه والشاادهن والس ا ف:
المست ف السليم األع اء.
وق اعتدا بالقد،ه الجسمانية واللياتة الودنياةن ماا لام يكان مبهاا كساي يُ ناإل
عارفن وق تطبام مان دا هللان تاام
ي ق تكسا مان ُ
ويكفإل ألك القا ه ب يار كسا س
ب َمن يستبمله حلات له الةكاه ألنه عادة»(.)92
الن وف« :وذا لم يجد الكس ُ
لذا كاك الحديف المذك  ،تد اكتف باذكر« :ذف الماره السا ف»ن الك حاديثًا
وخر تيد هذا اإل الفن وبضا

ول «الق ه»« :اقكتسااب»ن بان عوياد هللا بان

(، )90واه الوخا،ف وريرهن «الترريي والترهيي» للمنذ،ف ج 2بوم كتاب الوي هللا.
(، )91واه الخمسةن وحسنه الترمذف.
(« )92المجم هللا» (.)191/6
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ال هللا علياه وسالم يسالقنه

عدف الخيا ،بك ،دلاين بخواراه بنهماا بتياا النواإل
ماان الصاادتةن قلاااي يهمااا الوصاارن و،وهمااا َدلادَين (تا يين) قااامِ« :ن شََُت ا
ألطيتك ا ،وَ ه
حظ َيها -أٱ َ :ا َكاو  -غن  ،وَ قۡٱ نكتَ »(.)93

وونما خيارهما الرس م

ل هللا علياه وسالم ألناه لام يكان علا علام بواا ن

بمرهمااان قااد يك ناااك ااإل الظاااهر دلاادين تااا ،ينن ويك ناااك ااإل ال اتاال رياار
مكتسوينن بو مكتسوين كسوًا ق يكفإل.
واستدم البلماء بالحديف عل بنه ينو إل ل لإل األمر  -بو ،ب المام  -وعاظ
وخذ الةكاه الذف ق يبر حقيقة حالاهن وتبريفاه بنهاا ق تحاي ل ناإلن وق لقاا ،
عل الكسين بس ه برس م هللا

ل هللا عليه وسلم(.)94

والماارا باقكتساااب :اكتساااب تااد ،الكفايااةن ووق كاااك ماان بهااي اقسااتحقافن
والبجة عن ب ي الكسي ليً بشر سن وق يص بك يقام ب تا

الةكااه علا

ا
الةمنَ والمرض والبجةه حسي.
تااام النا وف« :والمبتواار كسااي يلياار بحالااه ومروءتااهن وبمااا مااا ق يلياار بااه
كالمبدم»(.)95
عل ا بك حااديف تحااريم الةكاااه عل ا «ذف المااره الس ا ف» يبمااي بل التااه
بالنسااوة للقااا  ،الااذف يسااتمرئ الوطالااةن ماال تهيااؤ اارص الكسااي المالئاام لمثلااه
عر ًا.
(، )93واه بحمدن وبب او ن والنسائإلن وتام بحمد« :ماا بدا ه مان حاديف»ن وتاام النا وف:
«هااذا الحااديف ااحي »ن «المجم ا هللا» ()189/6ن وتااد سااكت عنااه بب ا او والمنااذ،فن
«مختصر السنن» (.)232/2
(« )94نيي األو ا.)170/4( »،
(« )95المجم هللا» (.)190/6
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عا بك يبماي ليكفاإل
والخال ة :بك كي تاا  ،علا الكساي مطلا ب مناه ار ً
ً
عادةا عان الكساي ل ابف ذاتاإل :كالصا رن واألن ثاةن
نفسه بنفسهن َمن كاك
والبتااهن والشاايخ خةن والباهااةن والماارضن بو كاااك تااا ً،ا ولاام يجااد بابًااا حا ً
االق
للكسااي يلياار بمثلااهن بو ودااد ولكاان كاااك خلااه ماان كسااوه ق يكفيااه وعائلتااهن بو
مكفيه ببض الكفايةن وك تمامهان قد ح اي له األخذ من الةكاهن وق حارج علياه
إل ين هللا.
هااذه هااإل تباااليم اإلسااالم النا اابة التااإل دمباات بااين الباادم واإلحساااكن بو
البدم والرحمةن ب اما مودب الماا يين القاائلينَ « :مان ق يبماي ق يلكاي»ن ها موادب
ريار ويباإلن وريار بخالتاإلن ورياار ونساانإلن باي وك اإل الطيا  ،والحي انااات
عا يحمي ت يها ضبيفهان ويق م تا ،ها ببادةهاان ب اال يولاغ اإلنسااك مرتواة
بن ا ً
هذه البجماواتق!
المتفرغ للبوا ه ق يلخذ من الةكاه:
ومن الرائل حقا ماا ذكاره هناا قهااء اإلساالمن قاال ا :وذا تفارغ ونسااك تاا ،
علااا الكساااي لبواااا ه اللهتباااال بالصااااله والصااايام ونح هماااان ق يُبطااا مااان
()96

الةكاه

ألنه ملم  ،بالبماي والمشاإل اإل مناكاي األ،ضن وق ،هوانياة اإل

اإلسالمن والبمي إل هذه الحام لكسي البايإ مان ب

اي البواا ات وذا

ادتت

يه النيةن والتةمت حدو هللا.
المتفرغ للبلم يلخذ من الةكاه:
تفرغ لطلي علام ناا لن وتباذا ،الجمال باين الكساي و لاي البلامن
ل اما وذا ما ا
لنه يُبط من الةكاه تد ،ما يُبينه عل ب اء مهمتهن وما يُشاول حاداتاهن ومنهاا
()96حا ية «الروض المربل» (.)400/1
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كتي البلم التإل ق بد منها لمصالحة يناه و نيااه()97ن وونماا ب ُعطاإل الاي البلام
ألنااه يق ا م بفاارض كفاي ا سةن وألك ائااده علمااه ليساات مقص ا ،ه ً عليااهن بااي هااإل
حقه بك يُباك من مام الةكاه ألنها ألحد ،دلاين :و اماا لمان
لمجم هللا األمةن من ِ
يحتااااج مااان المسااالمينن بو لمااان يحتااااج ولياااه المسااالم كن وهاااذا تاااد دمااال باااين
األمرين.
وا تر بب هم بك يك ك نجيوًاا يُر َدا تف تاهن ونفال المسالمين باهن ووق لام
يستحر األخذ من الةكاهن ما ام تا ً،ا عل الكسي()98ن وه ت م ودياهن وها
الذف تسير عليه الدوم الحديثةن حيف ت ُنفر عل النجوااء والمتفا تينن بالك تتاي
لهم ،اسات خا ةن بو ترسلهم إل ببثات خا،دية بو اخلية.
كم يُبط الفقير والمسكين من الةكاه:
ولكااإل تكمااي بمااام بعيننااا الص ا ،ه الس ا ية للةكاااه اإلسااالميةن وبثرهااا ااإل
مهامن ها  :كام يُبطا
محا،بة الفقر والمسكنةن ق باد بك نُجياي هناا عان ساؤا سم س
الفقير والمسكين من مام الةكاهق
سااائد ااإل بذهاااك عا امااة
وودااه األهميااة ااإل اإلدابااة علا هااذا السااؤام :بك ال ا
الناس  -مسلمين ورير مسلمين  -بك الفقير يلخذ من الةكااه ،اهام مبادو هن بو
خوةن يسد بها ،مقًان بو يكفإل بها حادته بيا ًماا
حفنات من حو س
بن بو ب،رفة من س
اهران بو ااهرين ..ثام يظاي الفقياار بباد ذلا علا
مبادو اتن بو
ً

قارهن

اافر

اليدينن ما ا يده بالسؤامن محتا ًدا ببدًا ولا المب ناةن وحينلا سذ تكا ك الةكااه ب اوه
باألتراص المساكنة لامقم ولا وتا س
ت محادو سن ق باأل وياة النادباة التاإل تجتاف

()97انظر :رف «راية المنته » ()137/2ن ول المكتي اإلسالمإل.
(«)98المجم هللا» (190/6ن .)191

مشكلة الفقر وكيف عاللجها اإلسالم

108

اآلقم من دذو،ها.
وسنتوين ببد ،اساة نصا ص اإلساالم وماذاهي قهائاه :بك هاذا الساائد اإل
عريض ق بساس له من ريبة اإلسالم.
ب هام الناس وه ٌم
ٌ
المذهي األوم :وعطاء الفقير كفاية البمر:
اه :بك يُبطا

وك بترب المذاهي إل هذا الشلك ول منطر اإلساالم ونص
الفقياار مااا يستل ااي اال ةَ قاارهن ويق اإل عل ا بسااواب ع ا ه و اتتااهن ويكفيااه
بصف سة ائم سةن وق يُح ده ول الةكاه مره ً بخرل.
تام اإلمام الن وف إل «المجما هللا»« :المساللة الثانياة :اإل تاد ،المصارو
ول ا الفقياار والمسااكين :تااام ب ااحابنا البراتي ا ك وكثيااروك ماان الخراسااانيين:
يُبطياك ما يُخردهما من الحاداة ولا ال نا ن وها ماا تحصاي باه الكفاياة علا
الاادوام .وهااذا ه ا ناا :الشااا بإل ،حمااه هللا نواسااتدم لااه األ ااحاب بحااديف
تويصااة باان المخااا،ف الهاللااإل ،ضااإل هللا عنااه :بك ،س ا م هللا

اال هللا عليااه

وسلم تام َ« :هحل ا َۡ ة َِ خحي ث ث إةَ :ل هح ه ل ح ا ة َحىه

ا َۡ ة

حتُ يُكيبها ثَ يُ َ  ،و َل أصابت َاٗلحة اَتاح نا َ ،حىه

َ ا ََۡ ة

لَيي  -و ََل أصَابت َاقَةع
لَيي-أو قَاََِ :يادا نَ
حتُ يُكي قۡانَا نَ
إ
إ
حتُ يقََۡ ث ثَةع نَ َوٱ ا حجَا نَ قۡنَ  :قَي أصَاب َ َا َاقَةعَ ،حىهَ َ
لَيي-أو قَاََِ :يادا نَ لَيي َ َ -ا َِۡاه
ا َۡ ة حتُ يُكي قۡانا ن
إ

نَََ ا ََََۡ ة يَََا قبيكَََة َََِحتا ،يۡكىهَََا صَََاحبها َََِحتا»، .واه مسااالم اااإل
« حيحه».
تام ب حابنا :لدا ،س م هللا
ما يسد حادتهن دم عل ما ذكرناه.

ل هللا علياه وسالم المساللة حتا يُصايي
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تااال ا :االك كاااك عا تااه اقحتاارا ب ُعط اإل مااا يشااترف بااه حر تااهن بو وقت
حر تهن تلات تيمة ذل بم كثرتن ويك ك تد،ه بحياف يحصاي لاه مان ،بحاه ماا
يفإل بكفايته رالوًا تقريوًان ويختلف ذل بااختال الحار ن والاوال ن واأل مااكن
واأل خاصن وتار،ت دماعاة مان ب احابنا ذلا قاال اَ :من يويال الوقا َي يُب َ
طا
خمسااة ،اهاام بو عشااره.و َمن حر تااه بياال الج ا هر يُب َ
ط ا عشااره وق ،هاام
تاادران بو خوااا ً ان بو ا
ً
مثالن وذا لم ا
ا،ان
يتلت له الكفاية بلتي منها .و َمن كااك
عطا ً
ً
ا،ان بو
اارا ًا ب ُعطااإل بنسااوة ذلاا  .و َماان كاااك خيا ًااان بو
بو
نجااا،ان بو ت ا
ا
صاا ً
ً
صابًان بو ريرهم من بهي الصانائل ب ُعطاإل ماا يشاترف باه اآلقت التاإل تصال
ت ا
لمثله.
ط ما يشاترف باه ضايبةًن بو حصاةً
ووك كاك من بهي ال ِ ياهللا (المةا،هللا) يُب َ
إل ضيب سة تكفيه رلتها عل الدوام.
انبةً ب ًاالن وق تجاا،ه ًن

تام ب احابنا :الك لام يكان محتر ًاان وق يُحسان
وق يلًا من بن اهللا المكاسي ب ُعطإل كفاية البمر ال الي ألمثاله اإل باال هن وق
اا،ا يكريااهن
يتقااد ،بكفايااة ساانة()99ن ومثالا ا لااذل باالك يُبطا مااا يشااترف بااه عقا ً
ويست ي منه كفايته».
هذا ما ذهي وليه اإلمام الشا بإل وب حابه و َمن ذهي مذهوه.
وتد ُ،وف عن اإلمام بحمد بي ً ا:بنه بدا بك يلخذ الفقير تماام كفايتاه ائ ًماان
اارن بو ولاااة
بمتجا س

ااانب سةن بو نحااا ذلااا ن واختاااا ،هاااذه الرواياااة بباااض علمااااء

مذهوه(.)100

(«)99المهذب و رحه»ن «المجم هللا» (.)195 - 193/6
(«)100اإلنصا » (.)338/3
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هذا كالم لم نقله من عند بنفسنان وونما تاله بئمة اإلساالم و قهااؤهن ُمساتندين
ول نص ص اإلسالم وت اعده و،وحاه الباماة .وها كاالم ِنيار يُاةاحم الشامً
ااإل وض ا حه وو ااراتهن ووبانتااه عاان هااد اإلسااالم ااإل الق اااء عل ا الفقاارن
وورناء الفقير بالةكاه.
وذا بعطيتم لرن ا:
وهذا المذهي ه الم ا ر لما داء عن الفاا،وف عمار ،ضاإل هللا عناهن لقاد
،بينا السياسة البمرية الرا ده تق م عل هذا المودب الحكيم الذف بعلناه الفاا،وف
،ضإل هللا عنه«:وذا بعطيتم لرن ا»(.)101
كاك عمر يبمي عل ورناء الفقير بالةكااهن ق مجار ساد د عتاه بلقيمااتن
بو وتامة عثرته بد،يهمات.
داء ،دي يشك وليه س ء الحامن لعطاه ثالثًا من اإلبين وما ذلا وق ليقياه
من البيلة -واإلبي كانت بنفل بم الهم وبنفساها حيناذا  -وتاام للما ظفين الاذين
يبملا ك اإل ت ياال الصاادتات علا ال ُمسااتحقين« :كاار،وا علاايهم الصادتة ووك
،ا َف عل بحدهم ملة من اإلبي».
تااام ُمبلنًااا عاان سياسااته تجاااه الفقااراء« :ألكا ا
ار،ك علاايهم الصاادتة ووك ،اف
عل بحدهم ملة من اإلبي»(.)102
وتام عطاء الفقيه التاببإل الجلياي« :وذا بعطا الرداي كااه مالاه بها َي بيا س
ت
إل»(.)103
من المسلمين جورهمن ه بحي ول ا

(« )101األم ام»ألبإل عويده (ص.)565
(«)102األم ام» (ص.)565
(«)103األم ام» (ص.)566
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وهذا المذهي ه الذف ،دحاه اإلماام الحجاة اإل الفقاه الماالإل اإل اإلساالم:
بب عويد القاسم بن سالم إل كتابه القيم «األم ام».
المذهي الثانإل :يُبط كفاية سنة:
ثاك تام به المالكيةن ودمه  ،الحنابلةن ووخروك من الفقهااء:
وهنا مذهي س
بك يُبط الفقير والمسكين من الةكاه ما تتم باه كفايتاهن وكفاياة َمان يب لاه لماده
سنة كاملة.
ير ب حاب هذا الربف ضرو،ه ً إلعطائه كفاية البمارن كماا لام ياروا بك
ولم َ
يُبط بتي من كفاية السنة.
وونمااا حااد ت الكفايااة بساان سة ألنهااا  -ااإل البااا ه  -بوسااط مااا يطلوااه الفاار ماان
ضماك البيإ له وألهلهن و

هادف الرسا م اإل ذلا بسا ه حسانةن قاد

ا ا

بنه ا اخر ألهله ت ت سنة(.)104
وألك بم ام الةكاه إل رالوها ح ليةن ال اعإل إلعطااء كفاياة البمارن و ا
كي عام تلتإل حصيلة دديده من م ا ،الةكاهن يُنفَر منها عل ال ُمستحقين.
ويرل القائل ك بهذا الماذهي بك كفاياة السانة لايً لهاا حادٌّ مبلا ٌمن ق تتباداه
من الد،اهم والدنانيرن بي يُصر لل ُمستحر كفاية سنته بال ةً ما بل ت.
ب مان
لذا كانت كفاية السنة ق تتم وق بلعطاء الفقير ال احاد بكثار مان نصاا س
نقدن بو حارنن بو ما ايةن ب ُعطاإل مان الةكااه ذلا القاد،ن ووك اا ،باه رنياا
قيرا ُمستحقا(.)105
ألنه حين الد ل وليه كاك ً

()104متفر عليه.
( )105رف الخر إل عل «متن خليي» (.)215/2
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الةواج من تمام الكفاية:
ومااان الرائااال حقاااا بك يلتفااات علمااااء اإلساااالم ولااا بك الطباااامن والشااارابن
واللوااس ليسات هااإل حاداات اإلنسااك حسااين باي اإل اإلنساااك ررائاة بخاارل
تدع هن وت ُل عليهن وت ُطالواه بحقهاا مان اإل اواهللان ومان ذلا  :ررياةه النا هللا بو
الجنًن التاإل دبلهاا هللا سا ًا يسا ف اإلنسااك ولا تحقيار اإل،ا ه اإللهياة اإل
عما،ه األ،ضن وبقاء هاذا النا هللا اإلنساانإل يهاا ولا ماا ااء هللان واإلساالم ق
يُصا  ،هذه ال ريةهن وونما يُنظمهان وي ل الحدو لسيرها و ر بمر هللا.
ووذا كاك اإلسالم تد نه عن التوتاين واقختصااءن وكاي لا سك مان مصاا ،ه
ال ريةهن وبمر بالةواج كي تا  ،عليهن ُمساتطيل لمؤونتاهَ « :نَ اَِتطا نَنكَ
ا باَوَ َىيتَوجَ ،إ أَ ُّ
يىىبكر ،وأحك ىفرج» .ال ررو بك يشرهللا مب ناة

الراري إل الةواج ممن عجةوا عن تكاليفه الما ية من المهر ونح ه.
وق عجي وذا تام البلماء :ا
ليتاةوج باه وذا
وك من تمام الكفاية ما يلخذه الفقير
ا
لم تكن له ودة واحتاج للنكاف(.)106
اهرا مان ماام
وتد ،ول بب عويد بك عمر اوج ابنه عا ًمان وبنفار علياه
ً
هللا(.)107
وتد بمر الخليفة الرا د عمر بن عود البةية َمن يُناا ف اإل النااس كاي يا م:
بين المساكينق بين ال ا،م كق بين الناكح كق (بف :الاذين يريادوك الاةواج)بين
اليتام ق حت برن كال من هؤقء(.)108

()106حا ية «الروض المربل»()400/1ن وانظر :هامإ «مطالي بول النهإل» (.)147/2
(«)107األم ام» (ص.)232
(«)108الوداية والنهاية» قبن كثير (.)200/9
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ال هللا علياه وسالم دااءه

تةودت امربه ً من األنصا،ن قام« :لىُ كَ هَوه َتهَا » تاام:
،د ٌي قام :ونإل ا
أواَ كۡ َا
فن قاام النواإل ال هللا علياه وسالم« :لىَُ أ بَل
عل ب،بال بوا س
إ
هنحتََۡن ا فيََةَ نَ لََرا هََذا ا جبََل نََا لنََي ا نََا ُعطيَ  ،و كَ لَََُ أن

بعث َ بع إ ه ُكي َي »(.)109
والحديف ليي عل بك وعطااء النواإل لهام اإل مثاي هاذه الحاام كااك مبرو ًاا
لهمن ولهذا تام له« :نا لني ا نا ُعطي »ن ومل هذا حاوم عاالج حالتاه ب سايل سة
بخرل.
كتي البلم من الكفاية:
واإلسااالم يا ٌ
ان يُكا ِارم البقااين وياادع ولا البلاامن وير اال ماان مكانااة البلماااءن
ويبااد البلاام مفتاااف اإليماااكن و ليااي البمااين وق يبتااد بليماااك المقلاادن وق ببوااا ه
الجاهااين ويق ا م القااروك ااإل

ااراح سةَ { :هَ َۡل يَ َۡ َت َ ٓۡٱ ه َذٓي َ يَ ۡعىَ ُ ََۡنَ َو ه َذٓي َ ََ

يَ ۡعىَ ُ ََۡنَ } [الةماار]9:ن ويق ا م ااإل الت افرياار بااين الجاهااي والبااالمن وبااين الجهااي
َير َ 19و ََ ُّ
ظىُ و َ َ ُ َو ََ نََُّۡ ُ } [ ااا ر19:ن
والبلاامَ { :و َنََا يَ َۡ َت َ ٓۡٱ ۡخ َ ۡل َ َ وَُ َو ۡ بَ ٓكَ ُ

]20ن ويق م الرس م سسً« :طى ا عىَ َريية لىُ كل نَىَ»(.)110
ولاايً البلاام المطل ا ب محص ا ً،ا ااإل علاام الاادين وحاادهن بااي كااي علاام نااا ل
يحتاااج وليااه المساالم ك ااإل نياااهم ا ا
الك تبلمااه اارض كفايااةن كمااا تاار ،ال ةالااإل
والشا وإل وريرهما من البلماء.
(« )109نياااي األو اااا)316/6(»،ن واألواف دمااال بوتياااةن وتاااد كانااات ت ُسااااوف حيناااذا 40
،ه ًمان وكانت الشاه خمسة ،اهم بو عشرهن هذا القد ،كثير عل مثي هاذا الرداي الاذف
داء يطلي المب نة إل مهره.
(،)110واه ابن عود الور إل «البلم»من عده رفن و،مة له السي إل ببالمة الصحة.
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ال عجي بك ،بينا قهاء اإلسالم يُقر،وك إل بحكاام الةكااه بك يُب َ
طا منهاا
المتفاارغ للبلاامن عل ا حااين يُحا َارم منهااا المتفاارغ للبوااا ه ذل ا بك البوااا ه ااإل
اإلسااالم ق تحتاااج لتفاارغ كمااا يحتاااج البلاام والتخصاا :يااهن كمااا بك عوااا ه
المتبود لنفسهن بما علم المتبلم له ولسائر الناس(.)111
اف اإلسااالم بااذل ن بااي تااام قهاااؤه :يجا
ولاام يكتا ِ

للفقياار األخااذ ماان الةكاااه

لشراء كتي يحتادها من كتي البلم التإل قبد منها لمصلحة ينه و نياه(.)112
بف المذهوين بول باقتواهللاق
وببد عرض هذين المذهوين من ماذاهي الفقاه اإلساالمإل :ماذهي َمان يارل
وعطاء الفقير كفايةَ البمر كله مره ً واحده ًن ومذهي َمن يرل وعطاءه كفاية سانة
كاملة حسي و،يةن الف هاذين الماذهوين بحار بك يُتوالن ولكاي منهماا ودهتاه
و ليلهنوخا ا ةً وذا ب ،نا بك تق م الحك مةُبلمر الةكاهق
والذف بختا،ه :بك لكي من المذهوين مجاله الذف يُب َمي به يه:
َ أن ا فقراَ وا َاكي

ۡلان:

صاانل والتااادر
نا هللا يسااتطيل بك يبمااين ويكتساين ويكفاإل نفسااه بنفساهن كال ا
والااةا،هللان ولكاان ينقصااه ب وات الصاانبةن بو ،بس مااام التجااا،هن بو ال اايبة
ووقت الحرن والسقإل ..ال ادي لمثي هذا بك يُبط من الةكااه ماا يُمكناه مان
اكتساب كفاية البمرن وعدم اقحتياج ول الةكاه مره ً بخرل.
و إل عصرنا هذا يمكن تنفيذ ذل عن رير بناء مصانل ومنشآت من ماام
الةكاهن ت ُ َملا للفقراء القا ،ين عل البمي.
(«)111المجم هللا» (.)190/6
( )112انظر«:اإلنصا » إل الفقه الحنولإل (15/3ن .)218
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والن ا هللا اآلخاار :عااادة عاان الكسااين كا ا
االة ِمنن واألعم ا ن والشااي الهاارمن
واأل،ملااةن والطفااين ونح ا همن هااؤقء ق باالس بك يُبط ا ال احااد ماانهم كفايااة
الساانةن بف :يُبط ا ،اتوًااا و،ي اا يتقاضاااه كااي عااامن بااي يص ا بك يُ ا هللا عل ا
ب ااهر البااام وك ِخيااف ماان المسااتحر اإلساارا ن وببثااره المااام ااإل رياار حادا سة
س سةن وهذا ها الاذف ينو اإل اتواعاه اإل عصارنان كماا ها الشالك اإل ،واتاي
ما ا
الم ظفين.
والبجيي بننإل ببد بك اخترت هذا التقسيم وددته منص

ً ا عليه إل بباض

كتي الحنابلةن قد تاام اإل «راياة المنتها » و ارحه-بباد بك ذكار تا م اإلماام
بحمد إل

ااحي البقاا ،وال ايبة التاإل ت اي عشاره وق بو بكثار وق تكفياه:

بك لاه بك يلخااذ ماان الةكاااه ماا يكفيااه  -تااام« :وعليااه يُبطا محتاار ثماان ولااة
حر ته ووك كثرتن وتادر يُبط ،بس مام يكفياهن ويُبطا ريرهماا مان قيار
ومسكين تمام كفايتهماا مال كفاياة عائلتهماا سانة لتكار ،الةكااه بتكار ،الحا من
يُبط ما يكفيه ول مثله(.)113
مست ل قئر للمبيشة:
ومن هنا يتوين لنا بك الهد من الةكاه ليً وعطااء الفقيار ،يهماتمبادو هن
وونما الهد

تحقير مست ل قئر للمبيشةن قئار باه ب

واساااتخلفه اااإل األ،ضن وقئااار باااه ب
واإلحساكن وينتمإل ول خير بمة ب ُخردت للناس.

كرماه هللان
افه ونساانًا ا

ااافه ُمسااال ًما ينتساااي ولااا

يااان البااادم

وب ن ا مااا يتحقاار بااه هااذا المساات ل اإلنسااانإل بك يتهيا ال لااه ولبائلتااه بااام
و راب مالئمن كس ه للشاتاء وللصايفن ومساكن يليار بحالاهن وهاذا ماا ذكاره
(«)113مطالي بولإل النه » (.)136/2
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ابن حةم إل «المحل »نوذكره الن وف اإل «المجما هللا»ن وذكاره كثياروك مان
البلماء.
ًال عان

قيرا -
تام الن وف -إل تحديد الكفاية التإل بدونها يُصو اإلنساك ً
المسااكين الااذف هاا عنااده بحساان ً
حاااق ماان الفقياار  -تااام :ال ُمبتواار ..المطباام
والملوً والمسكنن وسائر ما ق بد له منه عل ماا يليار بحالاهن ب يار وسارا س ن
وق وتتا،ن لنفً الشخ :ولمن ه إل نفقته(.)114
ومما قبد للمرء مناه اإل عصارنا :بك ياتبلم بوق ه مان بحكاام يانهم وثقا اة
عصاارهم مااا يةيااي عاانهم ظلمااات الجهااين وييساار لهاام سااويي الحياااه الكريمااةن
ويُبينهم عل ب اء وادواتهم الدينية والدني ية.
وتااد ذكاار الفقهاااء ااإل بحااف الحادااات األ االية للفاار المساالم بك منهااا :اال
الجهااي عنااهن لنااه م ا ت ب بااإلن وهااال مبن ا فن وممااا قبااد للماارء منااه ااإل
عصاارنا بك يتيساار لااه سااويي البااالج وذا ماارض ه ا بو بحااد ب اارا عائلتااهن وق
يُتر للمارض يفترساه ويفتا باهن هاذا تتاي للانفًن وولقااء بالياد ولا التهلكاةن
و

الحديف« :يَا لبَاد هللا ،هَياوواَ،إن ا َذٱ خىَ ا َياَ خىَ ا َيواَ»()115ن

ََ ُكَۡ ِٓ هن
وتام تبال َ { :و ََ ه ُ ۡىقُۡاْ بٓۡ َ ۡييٓي ُكَۡ ِٓ ََُ ت ه ۡهىُكََ ٓة}[الوقاره]195:ن { َو ََ ه َ ۡقتُىُ وَۡاْ أ َ فُ َ

هَّللَ كَانَ ٓب ُكَۡ َ ٓحي ا}[النساء.]29:
و ا الصااحي « :ا َََىَ أخََۡ ا َََىَ َ ،يظى َ  ،وَ يَََُى » .ووذا تاار
المسااالم بخااااهن بو تااار المجتمااال المسااالم ااار ًا مناااه ريساااةً للمااارض وك بك
يُبالجهن قد بسلمه وخذله بال

(«)114المجم هللا» (.)191/6
(، )115واه الوخا،ف.

.
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والااذف ينو ااإل اقلتفااات وليااه بك مساات ل المبيشااة للشااخ :ق يمكاان تحديااده
تحديادًا دامادًا اااً ،ما ألنااه يختلاف باااختال البصا  ،والويلاااتن وباااختال
ثروه كي بمةن ومقدا ،خلها الق مإل.
و،با إلءس يك ك كماليا إل عصر بو بمةن يصو حاديان بو ضارو،يا اإل
ُ
عصر وخر بو بمة بخرل.
مب نة ائمة منتظمة:
وذا عر نااا بك هااد اإلسااالم ماان الةكاااه -بالنسااوة للفقياار والمسااكين الااذف ق
يُحساان حر ااةًن وق يقااد ،علاا عماا سي -هاا كفالااة مساات ل مبيشااإل مالئاام لااه
ولبائلتهن وبنه يُبط تمام كفايته لمده سانة كاملاةن لنُ اف ولا ذلا بك الةكااه
بالنسوة لهذا الصانف مان المساتحقين مب ناة ائماة منتظماةن حتا ياةوم الفقار
بال ن ن ويةوم البجة بالقد،هن بو تةوم الوطالة بالكسين وهكذا.
ولنتلمي إل هذه القصة ال اتبية التإل حكاها لنا بب عويد بسنده:
«بينا عمر نصف النها ،تائي إل ظي جرهن ووذا بعرابية ت سامت النااس
جاءتهن قالت :وناإل اماربه مساكينةن ولاإل بنا كن ووك بميار الماؤمنين عمار بان
عاا للصادتة -
الخطاب كاك ببف محمد بان مسالمة سااعيًا  -تبناإل :دابيًاا وم ً
لاام يُبطنااان لبل ا -يرحم ا هللا  -بك تشاافل لنااا وليااهن تااام :صاااف ب اـ «ير اال»-
خا مه  -بك ا هللا لإل محمد بن مسلمةن قالات :وناه بنجا لحاادتإل بك تقا م مباإل
وليااه .قام :ونااه ساايفبي-وك اااء هللا .جاااءه «ير اال»ن قااام :بدااي ..جاااء قااام:
السالم عليكم ياا بميار الماؤمنينن اساتحيت الماربهن قاام عمار :وهللا ماا ولا بك
بختا ،خيا،كمن كياف بنات تائاي وذا سالل هللا عاة ودلبان هاذهق! ادمبت عاين
محماادن ثاام تااام عماار :وك هللا ببااف ولينااا نويااه

اال هللا عليااه وساالم صاادتناهن
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وات اوبناااهن بمااي بمااا بمااره هللا بااهن جبااي الصاادتة ألهلهااا ماان المساااكينن حت ا
تو ه هللا عل ذل ن ثم استخلف هللا ببا بكارن بماي بسانته حتا تو اه هللان ثام
دتة الباام وعاامن وق

استخلفنإلن لم وم بك بختا ،خيا،كمن وك ببثت ل ِ وليها
ب ،ف لبلإل ق بببث  .ثم عا لها بجم سي لعطاهاا تيقًاا و يتًاان وتاام :خاذف هاذا
حت تلحقينا بخيور لناا نُريادهان لتتاه بخيوارن ادعا لهاا بجملاين وخارين وتاام:
خذف هذان لك يه بال ً
را حتا يالتيكم محماد بان مسالمةن قاد بمرتاه بك يُبطيا
حق للبام وعام بوم»(.)116
عالم تدم هذه القصة بلحداثها وح ا،هاق
ااك كثياارهس وسااامي سة حقاان تاادم علا ماادل ااب ،
ونهااا تاادم علا موااا ئ ومبا س
الحاكم المسلم بمسل ليته عن كي ر س يبيإ إل ظي حكم اإلسالم.
وتدم عل مدل اب  ،األ ارا بنفساهم بحقهام اإل عيشا سة قئقا سةن ت ُهيلهاا لهام
الدولة المسلمة.
وتاادم عل ا بك الةكاااه كاناات الدعامااة األول ا لوناااء التكا ااي المبيشااإل ااإل
المجتمل.
وتدم عل بنها كانات مب ناةً منتظماةً مساتمره ًن وذا لام تصاي لصااحوها ا
الك
من حقه بك يتظلم ويشك .
وتدم علا بك السياساة البمرياة الرا اده هاإل وعطااء ماا يكفا ويُ نا ن قاد
بعط المربه بوقً ً
دمال مح ام ًال بالادتير والةياتن ثام بلحار باه دملاين وخارينن
ودبي هذا كله عطاء مؤتتًا حت يُبطيها محماد بان مسالمة حقاهاا عان الباامين:
الماضإل والحاضر.
(« )116األم ام»(ص .)599
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عان
وتدم ببد ذل كله :عل بك عمر ،ضاإل هللا عناه لام يكان اإل ذلا ُموتاد ً
بي كاك ُمت اوبًا لسنة ،سا م هللا ال هللا علياه وسالملولخليفته ببا بكار ،ضاإل
هللا عنه.
سياسة اإلسالم إل ت يل مام الةكاه:
لإلسالمفإل ت يل الةكاه سياسة حكيمة عا لةن تتفر وبحادن ماا ا،تقا ولياه
تط  ،األنظمة السياسية والمالية إل عصرنان الذف يخيي لوبض النااس بك كاي
ما يلتإل به مان الانظم والت اشاريبات ددياد ُموتكر .قاد عار النااس اإل عصا ،
الجاهلياةن و اإل عها الظالمفاإل بو،وباوريرهاانكيف كانات تجوا ال اارائي
والمك ا س ماان الفالحااينن والصااناهللان والمحتاار ينن والتجااا،ن ورياارهم مماان
يكسي  ،ته بكد اليمينن وعارف الجواينن وساهر اللياين وتباي النهاا،ن لتاذهي
هذه األم ام الممةوداة باالبرف والادم والادمل-ولا اإلمورا ا ،ن بو الملا ن بو
األميرن بو السلطاكن إل عا مته الةاهية يُنفقهاا اإل ت ياد عر اهن ومظااهر
ب ُبهتهن واإلرداف عل َمن ح له من الح ا إلن واألنصا،ن واألتواهللا .لك اي
لت سيل المدينة وتجميلهان واسترضاء بهلهاا .الك

اي اإلء فتارب المادك

ول دانواه الباالإل! وها اإل ذلا كلاه را اي عان تلا القارل الكا حاة المتبواةن
والديا ،الباملة النائية التإل منها ُدويت هذه المك سن وب ُخذت هذه األم ام.
لما داء اإلسالمن وبمر المسلمين بليتااء الةكااهن كماا بمار ولاإل األمار بلخاذ
هذه ال ريوة تطهي ًرا وتةكيةً أل حاب األم امن وونقااذًا للفلاات المحتاداة مان
ه انااالفقرن وذم الحادااةن حت ا يس ا التكا ااي والباادم ببناااء المجتماال المساالم
تا وةً.
وكما داء اإلسالم بذل ن و اده الرس م

ساباته
ل هللا علياه وسالم وقتَاه و ُ

ول األتاليم والولداك لجمل الةكاهن وبمارهم بك يلخاذوا الةكااه مان برنيااء الولادن
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قرائه.

ولقد مار بناا حاديف مبااذ بان دواي-المتفار علياه  -بك النواإل

ال هللا علياه

وساالم ب،سااله ول ا الاايمنن وبمااره بك يلخااذ الةكاااه ماان برنيااائهمن وير هااا عل ا
قرائهم.
وكااذل نفااذ مباااذ ،ضااإل هللا عنااه و ااية النويصاال هللا عليااه وساالمن فاارف
كااه بهااي الاايمن اإل المسااتحقين ماان بهااي الايمنن بااي ا اارف كااه كااي وتلاايم ااإل
المحتادين منه خا ةًنوكتي لهم كتابًا كاك يهَ :من انتقي من مخال عشيرتاـه
عشره إل مخال
(يبنإل :الذف يه ب،ضه وماله) صدتته و ُ

عشيرته(.)117

وعن ببإل دحيفة تام :تادم عليناا ُمصادِف ،سا م هللا

ال هللا علياه وسالمن

لخذ الصادتة مان برنيائناان جبلهاا اإل قرائناان كناتُ رال ًماا يتي ًماان لعطاانإل
منها تَلُ ً ا (ناتة).
و إل الصحي  :بك بعرابيا سلم ،س م هللا

ل هللا عليه وسلم عاده بساللةسن

منها« :باهلل الذف ب،سل ن وهلل بمر بك تلخذ الصدتة من برنيائنا تقسامها علا
قرائناق» تام « :عَ».
و،ول بب ا عويااد عاان عماار ،ضااإل هللا عنااه بناااه تااام ااإل و اايته :بو ااإل
خيارا النهم ب اي
الخليفة من ببدف بكاذان وبو ايه بكاذان وبو ايه بااألعراب ً
البربن وما ه اإلسالمن بك يلخذ من ح ا إل بم الهم ير ه إل قرائهم(.)118
فارف الماام حياف ُد ِما َلن ويبا الساباه
وكذل كاك البمي إل حياهعمر:بك يُ ا

(،)117واه عنه اووس بلسنا س
«نيي األو ا.)161/2( »،
(«)118األم ام» (ص.)595

احي سن بخرداه سابيد بان منصا ،ن وبخرداه نحا ه األثارم
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ول المدينة ق يحملا ك ايل ًا ريار بحال ِساهم التاإل يتلفابا ك بهاان وعصايهم التاإل
يت اكلوك عليها.
بن سبيد بن المسيي بك عمر ببف مباذًا ساعيًا عل بناإل كاالبن بو علا
بحل ِسه الاذف خارج
بنإل سبد بن ذبياكن قسم يهمن حت لم يدهللا يلًان حت داء ِ
به عل ،توته(.)119
وتام وخر من ب حاب يبل بن بميةن وممن استبملهم عمر إل الةكاه :كناا
صدتةن ما نردل وق بسيا نا(.)120
نخرج لنلخذ ال ا
وعل هذا النه الذف اختطه الرسا م وخلفااؤه الرا ادوك ساا ،بئماة البادم
من الح اكامن وبئمة الفت ل من قهاء الصحابة والتاببين.
ً
صادتة مان
بن عمراك بن حصاين ،ضاإل هللا عناه بنااه ُو ِلاإل
عاامال علا ال ا
توي يا ابن ببيهن بو ببض األمراء إل عهد بنإل بميةن لما ،دال تاام لاه :بيان
المامق تام :بوللمام ب،سلتنإلق!!بخذنا من حيف كنا نلخذه عل عهاد ،سا م هللا
ل هللا عليه وسلمن ووضبناه حيف كنا ن به(.)121
تااام ببا عويااد :كااي هااذهاألحا يف ت ُثواات بك كااي تا سم بولا بصاادتتهم حتا
وك ريرهمن ونما داءت به السنة ل ُحرماة

يست ن ا عنهان ونرل استحقاتهم ذل
الج ا،ن وتُرب ا،هم من ا ،األرنياء(.)122

صدتة من بل سد ول وخر سا اهن وبلهلهاا قار وليهاا
لك دهي المصدف حمي ال ا
 ،اهااا اإلمااام ولاايهمن كمااا بااي عماار باان عوااد البةيةنوكمااا ب ت ا بااه ساابيد باان
(«)119األم ام» (ص.)596
(«)120األم ام» (ص.)517
(،)121واه بب او ن وابن ماده .انظر« :نيي األو ا.)161/4( »،
(«)122األم ام» (ص.)598
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دوير(.)123
وق بك وبااراهيم الناخبااإل والحساان الوصاارف  ،اخصااا ااإل الردااي يُااؤثر بهااا
ترابته.
تام بب عويد :ووناما يج

هذا لإلنساك إل خا ا ة مالهن لما

ادتات البا ام

(دمه  ،األمة) التإل تليها األئمة (بول األمر) ال.
ومثي ت لهما حديف ببإل البالية بناه كااك يحماي كاتاه ولا المديناة .تاام ببا
خ :بها وق بتا،به بو م اليه(.)124
عويد :وق نراه
ا
فارف اإل بلااد الماام الاذف ودواات
ووذا كااك األ اي المتفار عليااه بك الةكااه ت ُ ا
يهن لك من المتفر عليه كذل بك بهي هذا الولد وذا است ن ا عن الةكااه كلهاا بو
بب ها قنبدام األ نا

المستحقةن بو لقلاة عاد ها وو اره ماام الةكااه داا

نقلها ول ريرهمنبو ولا اإلماام ليتصار

يهاا حساي الحاداةن بو ولا بتارب

الوال وليهم.
ويُبجونإل ما تاله اإلمام مال

إل هذا :ق يجا

نقاي الةكااه وق بك يقال بلهاي

بلد حادةن نقلها اإلمام عل سويي النظر واقدتها (.)125
عن سحن ك بنه تام«:ول بلغ اإلمام بك إل ببض الاوال حاداةً اديده ً داا
صدتة المستحقة ل يره وليهن لك الحادة وذا نةلت ودي تقاديمها
له نقي ببض ال ا
عل َمن ليً بمحتاجسن والمسلم بخ المسلمن ق يُسلمهن وق يظلمه»(.)126

(«)123األم ام» (ص.)598
()124المردل السابر.
(«)125األم ام» (ص.)595
(«)126المدونة الكورل» (.)246/1
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الةكاه بوم ضماك ادتماعإل إل البالم:
وك الةكاه بذل ت ُبد بوم تشريل منظم اإل ساويي ضاماك ادتمااعإلي ق يبتماد
علا الصاادتات الفر يااة التط عيااةي بااي يقا م علا مساااعدات حك ميااة و،يااة
منتظمااةي مساااعدات رايتهااا تحقياار الكفايااة لكااي محتاااج :الكفايااة ااإل المطباامن
والملوًن والمسكنن وساائر حاداات الحيااهي لانفً الشاخ :ولمان يب لاهي اإل
تقتير.
رير وسرا س وق س
ولم يكن ذل خا ا بالمسلمين وحدهمي بي مي َمن يبايإ اإل ظاي ولاتهم
من اليه والنصا،ل.
هذا ه ال ماك اقدتماعإل الذف لام ت ُفكار ياه الادوم ال ربياة وق مناذ وتا س
ت
ين ولاام تصااي بااه ول ا مساات ل ضااماك اإلسااالم ااإل اام له لكااي محتاااجن
تري ا س
وتحقير الكفاياة الكاملاة لاه وألسارته ..ومال هاذا لام تفكار ياه وخال ً اا هللن وق
،حم اةً بال اابفاءن ولكاان بتهااا وليااه الث ا ،اتن وم دااات المااذاهي الش اي عية
واق تراكيةن كما بتها وليه الحرب البالمية األخيرهن و،روتها إل استرضااء
ب بهان وحثهم عل استمرا ،الن ام.
وكاك بوم مظهر ،سمإل لهذا ال ماك إل سنة 1941ن حين ادتمبات كلماة
ونجلترا وال قيات المتحده األمريكية إل ميثاف األ لنطإل علا ودا ب تحقيار
ال ماك اقدتماعإل لف را (.)127
قااروك عدياادهس ااإل وتامااة ضااماك
والبجااي بك يسااور اإلسااالم هااذه الاادوم ب
س
ادتماعإل يفرضه الدينن وت ُنظمه الدولةن وتُقام من بدلاه الحاروب استخال ً اا
لحق ف الفقراء من براثن األرنياءن ومل هذا نجد من الكاتوين َمان يُردال
(«)127ال ماك اقدتماعإل» للدكت ،

ا ف مهدف (ص.)126

اي
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ال ماك اقدتماعإل ول بو،وبان بما تا،يخنا وت ُراثنا يُهام عليه التراب.
ومن ذل بك دامبة الدوم البربية عقادت حلقاةً للد،اساات اقدتماعياة سانة
صصاات هااذه الحلقااة لد،اس اات التكا ااي اقدتماااعإلن وتااد
 1952بدمشاارن وخ ا
بلقا ماادير الحلقااة المسااتر « انيااي س .دياارج» محاضااره ً عاان تطا  ،التكا ااي
اقدتماعإلن ذكر يها ا
بك المحتادين إل القروك ال اابره لام يكان بماامهم وسايلة
عااان وبك تااا،ي
وق اقسااتجداءن بو تلقااإل الصاادتات للااتخل :ماان الماا ت د ً
التدابير الحك مية إلعانة الفقاراء يردال ولا القارك الساابل عشارن وتاد ات اخاذت
الخط ات األول

اكي تنظايم المب ناة ولا الفقاراء مان تواي الهيلاات المحلياة..

ول (.)128
وهذا من بثر الجهي بتا،ي اإلسالم وحقيقة ري ة الةكاه التإل بياناا -بماا ق
يه  -بنها نظام تقا م علياه الحك ماة المسالمة دواياةً و ار ًان وبنهاا ليسات
من باب اإلحساك الفر فن بو الصدتات الت اط عيةن بي هإل حر ثابت و ري اة
من هللا  -بالنسوة لل ُمحتادين  -وهإل ضاريوة ولةامياة مقار،ه  -بالنساوة للادا بين
 وونمااا تتميااة عاان ال ااريوة بخل هااا وثواتهااان االذا بهملتهااا الحك ماااتن ولاامت ُطالي بها الك المسالم ق يصا وساالمه وق ياتم ويماناه وق بلخرادهاان و،ضاا ًء
لربااهن وتةكي اةً لنفسااهن وتطهيا ًارا لمالااهن و اارض عليااه بك يُخردهااا يو اةً بهااا
نفسهن خاليةً من المان واألذلن والمحتااج الاذف يلخاذها اإل هاذه الحاام يلخاذها
وتد علامه اإلسالم بنها حر له إل مام هللا الذف استخلف يه بباض عواا هن وبك
الجماعة مطالوةٌ بك ت ُقاتي من بدي هذا الحر المبل م.
ويقااا م المساااتر « انيااااي س .ديااارج» بي ً اااا ااااإل بيااااك ويباااة التكا ااااي

(« )128حلقة الد،اسات اقدتماعية»ن الدو،ه الثالثة (ص.)217
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اقدتمااااعإل الحاااديف« :وك الصااافات الممياااةه الرئيساااة لمشاااروعات التكا اااي
اقدتماااعإل الحااديف  -وذا مااا تُ ،ناات بتاادابير وراثااة الفقااراء القديمااة  -هااإل بك
اخ :اإل بياة
مشروعات التكا ي ق تُطور عل الفقراء حسين بي علا بف
س
ل ا سة خا ا سة تك ا ك م ا ،هااا بتااي ماان مساات ل مبااينن وبنهااا تميااي ول ا اعتوااا،
حر من الحق ف وذا ما است يت ببض الشارو المحادو هن وبك لهاا
المساعده ك س
مبدقت ثابتة للد لن و رتًا ثابتة للمن .
هذا ووك

افة الباا ،التاإل تتصاي بطلاي المسااعدهن والحصا م عليهاا و قًاا
قداك الحقا ف المدنياة الاذف كااك اإل

لتدابير وراثة الفقراء تد اختفتن كما بل
مبظم األح ام مرتو ً
طا بتلقإل المساعده الخا ة بالفقراء».

وهاااذه الممياااةات التاااإل ظناهاااا الكاتاااي مااان خصاااائ :التكا اااي اقدتمااااعإل
الحااديفن وبك البص ا  ،الماضااية لاام تباار هااذه المميااةات  -بماار ُمساالا ٌم بااه
باالنظر ولا بو،وبااا وتا،يخهاان ولكنااه ريار

ااحي باالنظر ولا تا،يخناا نحاان

المسلمين.
هذه المميةات وبكثر منها ُمتحققة ب ض ف إل نظام الةكااه اإلساالمإلن قاد
عر نااا بنهااا  -كمااا اارعها اإلسااالم  -حاار مبلاا من ق َم ٌّ
اان يااه وق بذلن وبك
الدولة تقا م علا دوايتاه و ار هن وبنهاا تصار لكاي َمان ق خاي لاهن بو لاه
خي ضبيف ق يكفيه تمام الكفاية ه و َمان يب لاهن وبكثار مان ذلا بنهاا تبماي
عل ا ورناااء الفقااراء ورنااا ًء ائ ًمااان وتح ا يلهم ول ا مااال ن وتقريااي الشااقة بااين
األرنياء والفقراء .وهاذا ماا لام يصاي ولياه عااه ال اماك اقدتمااعإل الحاديفن
ولم يحلم ا به مجر حلم.

***
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ال سيلة الراببة
كفالة الخةانة اإلسالمية بمختلف م ا ،ها
وذا كنا بيانا بك الةكاه هإل الم  ،المالإل الحك مإل األوم لمبالجة الفقرن
وسد ُخلاة الفقراء إل اإلسالمن لنُ ف ول ذل بك دميل الم ا ،الراتوة لويت
المام «الخةانة اإلسالمية» يها تد ،مشتر لبالج هذا الجاني.
فإل بمال

الدولة اإلسالميةن واألم ام البا امةن التإل ت ُديرها وت ُشر

عليهان و اما باست اللهانبو بليجا،هانبو بالمشا،كة عليهان وذل

كاألوتا

البا امةن والمنادم والمبا ك التإل ي دي اإلسالم إل ب،د مذاهوه بق يحتجةها
األ را ألنفسهمن بي تك ك إل يد الدولة ليك ك الناس كا اة ركاء إل اقنتفاهللا
بها إل ،يل هذه األمال ن وما ت ُد،ه من خ سي للخةانة اإلسالميةن م  ،للفقراء
والمساكين حين ت ير حصيلة الةكاه عن ال اء بحاداتهم.
و إل خمً ال نائمن و إل مام الفإلءن و إل الخراجن وكي بن اهللا ال رائين
حر لل ُمحتادين وال ُمب ينن تام تبال َ { :و ۡلىَ ُ وۡاْ أ َ ه َ ا َ
َنٓ ۡ تَُ ٓن َ
ش ۡ َ ََۡ َ هن ٓ هَّللٓ
َ ٓكي ٓ َو ۡبنٓٱ ه
َبٓي ٓل} [األنفام]41:ن
َ ُ َو ٓىره ُِۡ َٓ َو ٓذٓٱ ۡ قُ ۡربَ وُ َو ۡ َي وت َ َ وُ َو ۡ َ و َ
ُخ ُ َ
لىَ وُ َ ُِۡ ٓ ٓم ٓن ۡ أ َ ۡه ٓل ۡ قُ َر وى ََ ٓىىه ٓ َو ٓىره ُِۡ َٓ َو ٓذٓٱ ۡ قُ ۡربَ وُ
وتام { :هنا و أ َ ََا و ََ هَّللُ َ
َ ٓكي ٓ َو ۡب ٓنٱ ه
َبٓي ٓل َك ۡ ََ يَ ُكۡنَ دُو َ ِۢةَ بَ ۡي َ ۡخ َ َۡ ٓنيَا و َٓ ٓنن ُكَۡ [الحشر.]7:
َو ۡ يَ وت َ َ وُ َو ۡ َ و َ

ولقد بالغ كثير من قهاء المسلمين إل اقحتيا لحق ف الفقراء إل حصيلة
الةكاهن لم يُجيةوا

ر ها  -كلها بو بب ها  -ول المصال البا امةن كرواتي

الجيإ ونح ها  -ول كاك هنا عجة إل الميةانية البا امةن وسبة إل ميةانية
الةكاه  -وق بلك تك ك َينًا عل الميةانية البا امةن تد ل ببد السبة ول ميةانية
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الةكاه.
و إل هذا يق م اإلمام محمد بن الحسن احي ببإل حنيفة :بل اإلمام بك
قيرا وق بعطاه ح اقه من
يتقإل هللا إل ر األم ام ول المصا ،ن ال يدهللا ً
صدتات حت يُ نيه وعياله .ووك احتاج ببض المسلمين وليً إل بيت المام
ال ا
صدتات إلءن بعط اإلمام ما يحتاد ك وليه من بيت مام الخراجن وق
من ال ا
يك ك ذل
يُصر

ينًا عل بيت مام الصدتة لما بيانا بك الخراج وما إل مبناه
ول حادة المسلمين (بف :الفقراء منهم)ن بخال

ما وذا احتاج اإلمام

ول وعطاء المقاتلة (الجيإ)ن وق مام إل بيت مام الخراجن

ر

ذل من

بيت مام الصدتةن وكاك ينًا عل بيت مام الخراج ألك الصدتة حر الفقراء
والمساكينن لذا

ر

اإلمام منها ول رير ذل للحادة كاك ذل

عل ما ه حر المصرو

ينًا لهم

وليهمن وه مام الخراج»(.)129

وك بيت المام ه الم ئي األخير لكي قير وذف حادة ألنه مل الجميلن
وليً مل ًكا ألمير بو لة خا ة من الناس.
،ول الشيخاك عن النوإل
ن

ل هللا عليه وسلم بنه تام« :أ ا أو ُ بكل نَىَ

فَ َ ،ن هرَ ناَ َىۡ ثت  ،و َن هرَ دينا أو

يالا أبفتح ا ياد ،أٱ:

أوَدا صغا ا اٗلعي  َ َِ ،ناَ هَد َإ ولى ه »(.)130
و،ول اإلمام بحمد إل «مسنده» عن مال بن بوس تام« :كاك عمر
يحلف عل ويماك ثالثة:
 - 1وهللا مااا بحااد بحاار بهااذا المااام (يبنااإل :مااام الفااإلء والمصااال البا امااة) ماان

(«)129الموس » للسرخسإل (.)18/3
()130الحديف متفر عليه عن ببإل هريرهن واللفظ لمسلم.
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بحدن وما بنا بحر به من بحد.
 - 2ووهللا ما من المسلمين بحدٌ وق وله إل هذا المام نصيي.
 - 3ووهللا للن بقيات لهام ألوتاين الراعاإل بجواي

انباء ا
حظاه مان هاذا الماامن

وه يرع مكانه».
()131

فإل هذا األثر البمرف ليي-كما تام الش كانإل
كسائر الناسن ق

 -عل

بك اإلمام

ي له عل ريره إل تقديمن وق ت ير نصيين كما يدم
ر لنهن يجي

عل بك كي ونساك إل ظي ولة اإلسالمن مهما ببد مكانهن و
بك يُد ،نصيوَه من مام الجماعةن حسي حقه وحادته.
وليست هذه الكفالة مقص ،ه ً عل

قراء المسلمين حسين كالن لك بهي

الذمة من رير المسلمينن ممن يبيش ك إل ظي ولة اإلسالمن لهم حر الكفالة
والمب نة من بيت المام كالمسلمين.
،ول بب ي سف إل «الخراج»ن :المباهده التإل

ال

يها خالد بن

ال ليد بهي الحيره بالبراف-وهم من النصا،ل  -وتشتمي هذه ال ثيقة السياسية
عل ن:

ري يُقر ،تلمين هؤقء الق م ضد الفقر والمرض والشيخ خةن

وبك تت ل خةانة الدولة «بيت مام المسلمين» تم يي هذا التلمين الذف يُبد
بوم ضماك ادتماعإل من ن عه إل التا،ي ن يُقدمه تائد ُمظفر لجماع سة يطلو ك
الصل ن مل بقائهم عل خال

ينه.

يق م الن :بصري البوا،هن عل لساك سيف هللا خالد بن ال ليد:
«ودبلت لهم :بيما ي ضبف عن البمين بو ب ابته و ةٌ من اآل اتن بو كاك
رنيا ا تقرن و ا ،بهي ينه يتصدات ك عليه ُرحت دةيتهن و ِعيي من بيت
(«)131نيي األو ا.)79/8( »،
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مام المسلمين وعيالهن ما بتام بدا ،الهجره و ا ،اإلسالمن لك خرد ا ول
رير ا ،الهجرهن و ا ،اإلسالمن ليً عل

المسلمين النفقة عل

عيالهم»(.)132
وبتره عليه َمن كاك مبه من
هذا ما كتوه خالد إل خال ة ببإل بكرن
ا
بتره الخليفة األوم بب بكر الصدير و َمن مبه
الصحابة المجاهدينن وكذل
ا
من كوا ،الصحابةن ولم ينقي ونكا ،بحد منهم لما
هذا البمي الذف يفبله

نبه خالد إل ذل ن ومثي

حابإلن وينتشر إل الصحابةن وق يُنكره بحد

عا.
منهمنيبده كثير من الفقهاء ودما ً
و إل عهد الخليفة الثانإل عمر بن الخطاب س اجي التا،ي حا ثةً ها امةً إل
تقرير الكفالة المبيشية ل ير المسلمينن ب وحت بذل سنة يقتدف بهان ويهتدف
الرا دوك من السياسات البا لةن
الخلفاء البا ل ك بهديهان لك ما سناه الخلفاء ا
والق انين الر يدهن يُبد دة ًءا من هذا الدينن يجي عل المسلمين بك يحر
عليه ويتوب هن حر هم عل سنة نويهم

ا

ل هللا عليه وسلمن ه الذف

بو اهم بق له ِ« :هن َن يعي ننكَ ََيرى اخت َا كثيراَ ،عىيكَ بَنهت وِنهة
ل ُّ
يۡا لىيها با نهۡاَذ»(.)133
ا نىفاَ ا راشيي ا هييي ن بعيٱَ ،

كتي الخليفة الرا د عمر بن عود البةية ول عدف بن ب ،اه-حاكم الوصره
يه بوبض ال ادوات التإل يجي بك يرعاها إل وقيتهن وتد

من توله  -يُ
تُرئ الكتاب عل دمه  ،الناس بالوصره ألهميتهن وكاك مما داء يه:

«وانظر َمن تول من بهي الذمة تد كورت سنهن وضبُفت ت تهن وولات عنه

(« )132الخراج» (ص)144ن  .السلفية  -الثانية.
(، )133واه بب او ن والترمذف وتام :حديف حسن

حي .
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لدر عليه من بيت مام المسلمين ما يُصلحهن وذل بناه بل نإل :بك
المكاسين
ِ
مر بشي س من بهي الذمة يسلم عل بب اب الناسن قام :ما
بمير المؤمنين عمر ا
بنصفنا نوك كنا بخذنا من الجةية إل َ ِويوت ن ثم ضيابنا
ثملدرل عليه من بيت المام ما يُصلحه»(.)134اهـ.

إل كور !

عل بك الم ا ،الراتوة للخةانة اإلسالمية وذا ضاتت عن تحقير الكفاية
للفقراء والمساكينن ولم يقم ببناء المجتمل المسلم بكفاية قرائهم من تلقاء
بنفسهمن كما يُ دوه التباوك والتاراحم بين المسلمين  -كما سنُوين ببد  -ا
لك
عل بولإل األمر إل الدولة اإلسالمية بك يفرض ا إل بم ام األرنياء من
التكاليف المالية ما يكفإل لمب نة الفقراءن ويفإل بحادتهم األ لية.
ومن هنا نتوين ا
بك وظيفة الدولة إل اإلسالم وظيفة ويجابية ضخمة
و املةن وليست مجر حماية حرية األ را ن وملكيااتهم الخا ةن وبك كي
بحرا،ا ببد
عملها «ونتاج األمن»ن بف :منل السط واقعتداءن ثم تر الناس
ً
ذل

لما سم ه «الق انين الطويبية»ن وتر

ال بفاء والفقراء لبف ية هذه

الق انينن حت ينحر ا بو يهلك ا .كما ه المبرو

عن «و م سميف» وريره

من ُعاه المذهي الفر ف واقتتصا الحرن قد تال ا« :وك وظيفة الدولة
األول هإل حماية الذين يملك ك من الذين ق يملك ك».
كما بك ب را المجتمل ليس ا مجر عنا ر اتتصا ية  -ق تجمبهم ،ابطة
س ل ،ابطة اإلنتاج والمنفبة اقتتصا ية  -كما يق م بولل الفر ي كن كال..
لك المجتمل إل نظر اإلسالم بسره مترابطةن بين ب را ها و لاتها عالتة
بعمر وبت ل من عالتة اإلنتاج اقتتصا فن عالتة بساسها اإليماك واإلسالمن

(«)134األم ام» ألبإل عويد (ص.)46
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الذف ،بط الجميل ب اي سة واحدهسن ومنه واحدسن التق الجميل بف له عل وحده
البقيده والفكرن ووحده الشب  ،والبا فةن ووحده النظام والشريبةن ووحده
المودب والمصيرن ولهذا
بو ع

ا  ،اإلسالم هذا المجتمل بالجسد ال احدن كي دها

بو خلية إل هذا الجسد مرتوط باألدةاء األخرلن يمدها ويستمد

منهان ينفبها وينتفل بهان يؤثر يها ويتلثر بهان والدولة التإل يقف عل ت امتها
إل اإلسالم «اإلمام» هإل الربس من هذا الجسدن هإل الجها الذف يرع هذا
الترابط والت امن بين األ را حت يُؤت ثمراته إل واتل المجتمل.
سط
ليست مهمتها مقص ،ه ً عل حراسة الملكية والحرية الفر ية من ال ا
الداخلإلن بو ال ةو الخا،دإلن بي تمتد ول ما ه بعمر وب مين لك اإلمام إل
األمة ُمبتور إل اإلسالمن كاألب إل األسرهن ولهذا ترك بينهما الحديف النو ف
الذف ،واه ال ا
شيخاك« :كىكَ ا إ ،وكىكَ نََُۡ ل
نََُۡ ل

ليت  ،وا رَل َ أهل بيت

ليت َ ،اإلنام ا  ،وهۡ

ا  ،وهۡ نََُۡ ل

ليت ».

وكما ا
بك مهمة األب ليست حماية بسرته وبهي بيته حسين بي ه مسل م
عن وعالتهم وتربيتهم وكفايتهم بالمبرو ن ووتامة البدم بينهمن كذل اإلمام
إل األمة :ه مسل م ع امن استرعاه هللا وياهم مسل لية ال الد عن بوق هن حت
عا عل
وك عمر ،ضإل هللا عنه ليق م« :ل مات دمي ضيا ً

ِط الفرات

لخشيتُ بك يسللنإل هللا عنه»( .)135لذا كانت هذه مسل لية اإلمام عن الحي اكن
ما بال باإلنساكق!
و،ول المؤ،خ ك عن عمر بن عود البةية :بك ودته ا مة تالت:
« خلت ي ًما عليه وه دالً إل ُمصالهن واضبًا خداه عل يدهن و م عه

( « )135وقات ابن سبد» (.)305/3
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تسيي عل خديهن قلت :ما ل ق قام :ويح يا ا مةنلقد وليتُ من بمر هذه
األمة ما وليتُ ن فكرتُ إل الفقير الجائلن والمريض ال ا ائلن والبا،ف
المجه ن واليتيم المكس ،ن واأل،ملة ال حيدهن والمظل م المقه ،ن وال ريي
األسيرن والشي الكويرن وذف البيام الكثيرن والمام القليين وب واههم إل
بتطا ،األ،ض وب را

الوال ن بلمت بك ،بإل عة ودي سيسللنإل عنهم ي م

القيامةن ا
وبك خصمإل ونهم محمد ل هللا عليه وسلمن خشيت بك ق يثوت
لإل حجة عند خص متهن رحمتُ نفسإل وكيتُ »(.)136
وحين بايبه الناس واستقرت الخال ة باسمه انقلي ول بيتهن وه ُم ت ٌّم
مهم ٌمن قام له رالمه« :مال هكذا ُم ت َما مهم ًمان وليً هذا ب تت
هذاق قام :ويح ! وما لإل ق برتمن وليً من بهي المشا،ف والم ا،ب من هذه
إل إل ذل بو لم يكتين
األمة وق وه يُطالونإل ِ
بحقه بك بؤ يه وليهن كتي ول ا
لوه منإل بو لم يطلي»(.)137
هذا الخليفة الرا د يرل بنه مسل م عن كي ر إل األ امة إل مشرتها بو
م ربهان ا
وبك وادوًا عليه بك يُ ي وليه حقاهن ووك لم يُطالي به كتابةً وق
ُمشا هةًن وبخا ة الفقراء وال بفاء من المرض والشي خ واأل،امي
واليتام ونح هم من الفلات ال َم ِهي ة الجناف إل المجتمل.
وك بوم وادوات الدولة إل اإلسالم بك تُحقر البدمن وتدع ول الخيرن
وتلمر بالمبرو ن وتنه عن المنكرن وليً من البدمن وق من الخيرن وق
من المبرو

بك يج هللا ال بفاءن بو يُحرم الفقراء من الحادات األساسية

للحياهن من ملكي وملوً ومسكنن و إل المجتمل برنياء تا ،وك لديهم
(«)136الوداية والنهاية» قبن كثير (.)201/9
()137المردل السابر (ص.)198

م
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بم ام.
ووك عل الدولة إل اإلسالم بك تتخذ من ال سائي واألساليي ما يُبال
مشكلة الفقرن وي من الحياه ال ُمالئمة للفقراءن ويُحقر التكا ي إل المجتملن
وهذه ال سائي واألساليي تختلف باختال

األعصا ،والويلات واألح امن

وهإل مجام ،حي قدتها بهي الربفن وبولإل األمر إل األمة اإلسالمية.
وبكتفإل هنا بمث سي واح سد من األساليي التإل اتاخذها عمر الفا،وف بهذا
الصد :
يها واب

ضا ترب المدينة يُقام لها« :الربذه» لترع
حم عمر بً ،
المسلمينن ومبن حمايتهان بف :دبلها مل ًكا عامان و ركة بين الجميلن ولكنه
لمصلحة الطوقة الفقيرهن وذوف الدخي

لح َم
لم
يكتف بذل ن جبي هذا ا ِ
ِ
مصد،ا لةيا ه ثروتهم
المحدو توي كي إلء ليك ك هذا المرع المجانإل
ً
الحي انيةن و يا ه خلهم منها ليست ن ا بذل عن لي المب نة من الدولةن
وهذا الهد واض إل و ية عمر لـ«هنإل» الذف ا
وقه عل هذا الحم
ر ٍِ ع ه
لإل را عليهن قد تام له« :يا هنإلناضمم دناح عن الناسن وات ا ِ
صريمة :اإلبي القليلةن
صريمة وال نيمة (ال ا
المظل م لنها ُمجابةن وب خي ،ب ال ا
وال نيمة  -ب م ال ين  -ال نم القليلة)ن و عنإل من نبم ابن عفاكن ونبم ابن
ع

ن (بف :وبي األثرياء ورنمهم)ن لنهما وك هلكت ما يتهما ،دبا ول نخ سي

و ،هللاسن (بف :لهم ثروات ومصا  ،بخرل للدخي)ن ووك هذا المسكين (يبنإل:
صريمة وال نيمة)ن وك هلكت ما يته داءنإل بونيه يصرخ :يا بمير
،ب ال ا
إل من الذهي وال َ ِ،ف (النق
المؤمنينن ب تا،كهم بنا ق ببا ل ق! الكف بيسر عل ا
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الف ية)( .)138اهـ.
وهذۦ ا ۡصية ا ع رية هُقر وهؤكي َ ىة أحكام هانهة يُعنينا ننها هنا:
أوَ :ود ب عناية الدولة المسلمة بذوف المام القليين والدخي ال اليين
ووتاحة الفر ة لهم ليكسو ا ويُ ن ا بنفسهمن ول كاك ذل بالت ا يير عل ذوف
الثروات الكويرهن وتف يت ببض الفرص عليهمن وحرمانهم مما بُتي للفلات
ال ابيفة من وسائي الكسين وتنمية الدخين كما تجلا ذل واض ًحا إل ت م
صريمة وال نيمةن و عنإل من نبم ابن عفاكن
عمر لبامله« :وب خي ،با ال ا
ونبم ابن ع

».

ثا يا :بك كي ونساك يبيإ إل كنف الدولة اإلسالمية من حقه وك هل
مصد ،خلهن وضاهللا م  ، ،تهن بك يصرخ إل وده الحاكم المسل من
مطالوًا بحقه وحر بنيه إل مام المسلمين -بف :إل خةانة الدولة  -وبك
المسل م عن الدولة ق يسبه وق بك يُجيي لوهن ويكفيه حادته وحادة َمن
يب من و إل هذا يق م عمر« :ووك هذا المسكين وك هلكت ما يته داءنإل بونيه
يصرخ :يا بمير المؤمنين .ب تا،كهم بنا ق ببال ق!».
ثا ثا :بك السياسة الرا ده هإل التإل تبمي عل ت ير البمين وتيسيره
للقا ،ين من الفقراءن وتبمي عل
ليست نإل هؤقء وبولل

تنمية مصا  ،الدخي لص ا ،المال

بجهدهم الخاص عن

لي المب نة من الدولةن

وتكليفها عيء اإلنفاف عليهم من خةانتهان وهذا يظهر من ت م عمر « :الكف
إل من الذهي وال َ ِ،ف».
بيسر عل ا

***
(«)138األم ام» ألبإل عويد (ص.)299
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ال سيلة الخامسة
ويجاب حق ف رير الةكاه
وهنا حق ف مالية بخرل تجي عل المسلم بلسواب ومالبسات ت ن كلها
م ا ،إلعانة الفقراءن ومطا ،ه الفقر من ا ،اإلسالم.
ومن هذه الحق ف:
- 1ح ا جَۡا  :الاذف بمار هللا برعايتاه اإل كتاباهن وحاض علياه الرسا م اإل
سنتهن ودبي وكرام الجا ،من اإليماكن وويذاءه بو وهماله من قئاي الواراءه
ََنا
من اإلسالمن تاام تباال َ {:و ۡلبَُيُواْ هَّللَ َو ََ ه ُ ۡش َٓر ُكۡاْ بَٓ ٓم ش ََۡي َلا َوبٓٱ ۡ و َۡ َٓي َۡي ٓ ِٓ ۡح و َ
ََ ٓكي ٓ َو ۡ َجَا ٓ َٓٱ ۡ قُ ۡربَ وَُ َو ۡ َجا ٓ ۡ ُجنَُ ٓ َو ك ٓ
َوبٓذٓٱ ۡ قُ ۡربَ وُ َو ۡ يَ وت َ َ وُ َو ۡ َ و َ
هَاح ٓ

بٓٱ ۡ َج ِۢن ٓ [النساء ]36:اآلية .والجا ،الجنين بف :الوبيد.
وتام

ل

هللا عليه وسلمَ «:ن

كان يؤن

باهلل وا يۡم اًخر َىيُكرم

َا ۦ»()139ن«أحَ ِ ُ َا َ هك نَى ا»()140ن«نا زاَ َبريل يُۡصين
با جا حتُ ظنن

أ

ِيُۡ ث »()141ن« يص ب ؤن إ َن نا

شبعان وَا ۦ

ِ ُ َنب َاٗلل وهۡ يعىَ»()142ن «أيُّ ا أهل لرصة أصبح ننهَ انرؤ َاٗلل َقي
برٗل

ننهَ َنة هللا»(.)143
ومن دميي ما و ،إل ،عاية الجا ،ما داء إل األثر« :وق تؤذه بقتا،

()139متفر عليه.
(،)140واه ابن ماده.
()141متفر عليه.
(،)142واه الطورانإلن والويهقإلن ووسنا ه حسن.
(،)143واه الحاكم.
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له منهان ووذا ا تريت اكهةًن

اه ِد له منهان لك لم تفبي ل خلها سران وق يخرج بها ولد لي يظ بها ولده»
(.)144

وتام بب ذ :،بو انإل خليلإل
ا رَ ثَ ا ظر بع

ل

هللا عليه وسلمَِ« :ا طبن

َۡكثر

أهل بي إ ن َيرا َ ،اَرف هَ ننها»(.)145

وليً الجا ،ه المال ر كما يظن ببض الناسن قد ،وف إل اآلثا :،بك
سرها بب هم بل،ببين من كي دهة من الجهات
ا،ا دا)146(،ن و ا
ب،ببين ً
األ،بل .لهي كي حإل وذك ديراك بب هم لوبضن تالت عائشة« :تلت :يا
إل بوابهن واآلخر ناءس بوابه عنإلن
،س م هللان وك لإل دا،ينن بحدهما مقوي عل ا
و،بما الذف كاك عندف ق يسبهمان ليهما بعظم حقاق قام« :ا قبل لىي
بباب »»(.)147
اإلسالم يريد بك يجبي من كي حإل وحده متكا لةن متباونة إل السراء
وال راءن بحيف يحمل ك ضبيفهمن ويُطبم ك دائبهمن ويكس ك عا،يهمن
ووق برئت منهم ذمة هللا وذمة ،س لهن ولم يستحق ا اقنتماء ول مجتمل
المؤمنين.
ومن الجميي إل و اب اإلسالم بنه دبي للجا ،حقا ول كاك رير مسلم.
تام مجاهد :كنتُ عند عود هللا بن عمرن ورالم له يسل

اهًن قام :يا

مرا،ان قام له :كم
رالمن وذا سلخت ابدب بجا،نا اليه ف .حت تام ذل
ً
(،)144واه الخرائطإل إل «مكا،م األخالف»ن وابن عدف إل «الكامي».
(،)145واه مسلم.
(،)146واه بب او إل «المراسيي» عن الةهرف.
(،)147واه الوخا،ف.
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ينا بالجا،

حت خشينا بنه سيُ ،ثه(.)148
- 2اخ َََََحية ََََََ ليَََََي اخ َََََحُ :وهاااااإل -اااااإل ماااااذهي بباااااإل حنيفاااااة -
وادوةعلىالم سرلحديفَ «:ننكا عنيهَعةَى يُي َٓحف يقربن ك ا»(.)149
و
َط َنَا
 - 3ا حن َ ا ي ي  :تام تبال َ ََ{ :كفه َره ُ وُ ِٓ ۡطعَا ُم َ
ِ ٓ
ََ ٓكي َ ٓنَ ۡ أ َ ۡو َ
لش َََر ٓو َن و َ
ير َ قَبَة} [المائده.]89:
ه ُ ۡط ٓع ُ ۡنَ أ َ ۡه ٓىي ُكَۡ أ َ ۡو ٓك َۡ َۡهُهَُۡ أ َ ۡو ه َ ۡح ٓر ُ

إل كظهار بماإلنبو بختاإلنبو نحا
- 4كفا و ا ظها َ :من تاام لةودتاه :بنا ِ
ت علا ا
ذل

ُحرمت عليه ودته حتإل يُ َك ِفرن وكفا،ته :تحرير ،توةن َمن لم يجاد:

صيام هرين متتاببينن َمن لم يستطل :ل بام ستين مسكينًا.
- 5كفََا و ا ج ََا َ َ

هََا

الظهااا،ن وتااد داااء
نيََان :وه اإل مثااي كفااا،ه ِ

بليجابها الحديف الصحي .
َ - 6ييََة ا شََيك ا كبيََر ،وا ََرأو ا عجََۡز ،وا ََري

الااذف ق يُرد ا باارؤه

ممن يبجاةوك عان الصايامن هام يفادوك عان كاي يا سم اإل ،م ااك مقادا،
لىَُ هذٓي َ ي ُٓطيقُۡ ََ ُ َٓ ۡييََة َطعََا ُم
بام مسكينن كما داء إل القروك الكريمَ {:و َ

ٓن َۡ ٓكي [الوقره.]184:
ومبن {ي ُٓطيقُۡ َ ُ} عل هذا التفسير :يتكلاف نه بمشقا سة و دهس.
ومثلااه الحامااي وال ُمرضاال وذا خا تااا عل ا بنفسااهمان بو بوق همااان كمااا ه ا
مذهي ببض الفقهاء.
ورانمن
وبقار
 - 7ا هيٱ :وه ما يهديه الحاج بو المبتمار ولا الكبواة مان وبا سي
س
س
(،)148واه بب او ن والترمذفن وتام :حسن رريي.
(،)149واه بحمدن وابن ماده.
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كفا،ه ق،تكابه محظ ً،ا مان محظا ،ات اإلحارامن بو لتمتباه باالبمره ولا
الح ن بو لقرانه بينهمان بو ل ير ذل .
تام تبال  { :و َويَۡيُّ َها هذٓي َ ََا َننُۡاْ ََ ه َ ۡقتُىُۡاْ
ُّنتَعَ ٓ يا ََ َج ََاوَ ٓن ۡث ُل َنا قَت َ َل ٓن َ نه َع َٓ يَ ۡح ُك َُ ٓب ٓم
و
َ ٓكي َ } [المائده.]95:
َكفه َرو َط َعا ُم َن و َ
وتام تبال َ ََ{ :

ك ۡهييَ َوأ َ تَُۡ ح ُُرم َو َن قَتَىَ ُ ٓنن ُكَ
ََ َوا ل َۡيَ ٓنن ُكَۡ َه ۡي ِۢ َيا و َب ٓى َغ ۡ ك َۡعبَ ٓة أ َ ۡو

َ َر ٓن َ ۡ َه ۡيٱ ٓ [الوقره:
ه َ َ ت ه َل بٓٱ ۡ عُ ۡ َر ٓو ِٓ َُ ۡ َح ٓ ََ َ ا ِۡت َ ۡي َ

.]196
و إل هذا الهدف ر ة بودوها الشرهللا إل بام الفقير اللحم لحكمة يبلمها
الشا،هللا الذف ير ض التاصدف بثمن الهدف بو بلضبا ثمنه .تام تبال :
ير [الح ُ ََ{ ،]28 :كىُۡاْ ٓن ۡن َها َوأَ ۡط ٓع ُ ۡاْ ۡ َقا ٓ َل
{ََ ُكىُۡاْ ٓن ۡن َها َوأَ ۡط ٓع ُ ۡاْ ۡ َبا و ٓٗل َ
َٱ ۡ فَ ٓق َ
و
ِ هن ۡر و َ َها َ ُكَۡ َ َعىه ُكَۡ ه َ ۡش ُك ُرونَ [الح .]36:
َو ۡ ُ ۡعتَره َكذَ ٓ َ َ
و
شَ
ش َۡ َ ََنهَ ن ۡهع ُرو و َ
ٓٱ أ َ َ
 - 8ح َ ا َََ لنََي ا حكََاد :تااام تبااال َ { :و ُهَ ََۡ هَذ و
شَ ٓبها َو َ
َو َ
َ ۡي ََر
ش َو نه ۡن َل َو هَ ۡ َ ُن ۡنت َ ٓىفا أ ُ ُكىُ ُ َو هَ ۡيتُۡنَ َو رُّ هنانَ ُنت َ و َ
َ ۡي َر َن ۡع ُرو و َ

كَا ٓد ٓۦ} [األنباام]141:ن وتاد
ُنت َ و َ
ش ٓب ُكىُۡاْ ٓنَ ث َ َ َٓر ٓوۦم ََِٓاو أ َ ۡث َ ََر َو ََاهَُۡاْ َحقهَ ُ يَ َۡۡ َم َح َ
ذهي دماعة من الصحابة والتاببين ول ا
بك هاذا الحار اإلء ريار الةكااهن
وها حاار متاارو ل اامير

اااحي الااة،هللا والثماار وحادااة المساااكين ماان

ح له.
ولهذا داء عن ابن عمر إل تفسير هذا الحر« :كان ا يُبط ك يلًا س ل
الةكاه»(.)150

()150تفسير «ابن كثير» (181/2ن .)182
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سرن وليً بالةكاه»(.)151
وتام عطاء« :يُبطإل َمن ح ره ي مل سذ ما تي ا
وتام مجاهد« :وذا ح ر المساكين رحت لهم منه»(.)152
تام ابن كثير« :وتد ذم هللا الذين يصرم ك(بف :يقطف ك الثِما )،وق
يتصدات كنكما ذكر عن ب حاب الجنة إل س ،ه ك»(.)153
حار كاي ار س اإل
- 9ح ا كفاية ىفقير وا َكي :وه بهم الحق في الك مان ِ
المجتمل المسلم بك يُ ار له تماام الكفاياة مان مطالاي الحيااه األساسايةي ولاه
ولماان يب لااهن االذا كاااك ااإل مااام الةكاااه متاساال لتحقياار هااذه الكفايااة وهااا
ونبماتي وكفا هللا المااؤمنين بك يُطااالو ا بشاإلءس وخر .ووذا لاام يكاان ااإل مااام
الةكاااه وق ااإل الماا ا ،الراتوااة األخاارل لوياات المااام ساابة لتحقياار تلاا
الكفاية لك إل المام حقا وخر س ل الةكاه ..كما ،ول ذلا الترماذف عان
النوإل

ل هللا عليه وسلمن عن ا مة بنت تيً تالت :سللت  -بو :سالي -

النويصاال هللا علياااه وساالم عااان الةكااااه قااام « :ه
ِن ََََ ا ََاَ حقوَََا َََِۡى
ص ۡ بَٓره أَن ه ُ َۡ َُّۡاْ وُ ََُۡ َه ُكَۡ قٓبََ َل
ا َكاو»ن ثم تال هاذه اآلياة التاإل ياالوقره { :ه َۡي َ
ۡ
ب[ ...الوقره.]177 :
َ َو ۡ َ ۡغ ٓر ٓ
َ ۡش ٓر ٓ

ووده الدقلة :بك اآلية دبلت من ب،كاك الور ويتاء المام لذوف القرب ن
واليتام ن والمساكينن وريرهمن وعطفت عل ذل  :وتامة الصالهن وويتاء
الةكاهن دلات عل بك اإليتاء األوم رير الةكاهن وه من ب،كاك الور
وعنا ر التق لن وذل

ليي ال د ب.

عل بك األمر بوض من بك يستدم له بآي سة بو حديفسن لك األ لة عليه ُ
ببين
( )151تفسير «ابن كثير» (181/2ن .)182
( )152تفسير «ابن كثير» (181/2ن .)182
( )153تفسير «ابن كثير» (181/2ن .)182
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ا
ألك ويبة النظام اإلسالمإل كما ،سمته وياتُ القروك -مكية
من لر الصو
وحسانًا  -تجبي التكا ي إل المجتمل
ومدنية  -وبحا يف الرس م  -حا ًحا ِ
اإلسالمإل ري ة ق مةن والتباوك والم اساه وادوًا ق بد من ب ائهن ولهذا
 ،النوإل

ل هللا عليه وسلم هذا المجتمل قام« :ا ؤن

ي ُ
شيُّ بعي بعيا»()154ن وتام« :نثل ا ؤنني

َ

ى ؤن كا بنيان

هۡادٓهَ ،وهعاطفهَ،
ِاٗلر

وهراح هَ ،ك ثل ا جَي ا ۡاحيَِ ،ا اشتكُ نن ليۡ هيالُ

اخلياَ با ُح هُ وا َههر»(.)155
وتام« :ا َىَ أخۡ ا َىَ َ ،يظى  ،وَ يَُى »()156ن ومبن

«َ

يَُى » ق يخذله ويتركه يبانإل الخطر والشده وحدهن وك بك يُباونهن ويلخذ
بيده.
وتام« :أيُّ ا أهل لرص إة أصبح َيهَ انرؤ َاٗلل َقي برٗل

ننهَ َنة

هللا»(.)157
وتوي ذل

داءت ويات القروك ت ُنذ ،بال يين وتُهد بالبذاب إل الدنيا

واآلخره كي َمن يُهمي المسكينن بو يقس عل الفقير والمحروم.
فإل س ،ه المدثر -وهإل من بوائي ما نةم  -يبرض لنا القروك مشهدًا من
مشاهد اآلخرهن مشهد ب حاب اليمين من المؤمنين إل دناتهمن يتساءل ك عن
المجرمين من الكفره وال ُمكذِبينن وتد ب وقت عليهم النا،ن يسلل نهم عما بنةم
بهم هذا البذابن كاك من بسوابه وم دواته -حسي وترا،هم  -وضاعة حر
()154متفر عليه.
()155متفر عليه.
(،)156واه الوخا،ف.
(،)157واه الحاكم.
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المسكينن وتركه ألنياب الج هللا وال ُبرف تنهشهن وهم عنه مبرض كن إل ذل

و
َبَ ۡ َ ٓهينَةع  ِٓ 38ه وَ أَ ۡ
َا و ََ ُۡنَ
يق م تبال ُ { :ك ُّل َ ۡف ِۢ ٓ
ص و َح َبٱ ۡ يَ ٓ ي ٓ ََ َٓ 39نهتيَت َ َ
َ ٓب َ ا َك َ
ك ٓىي َ 43
َ 40
َقَ َر َ 42قا ُۡاْ َ ۡ نَ ُك ٓ َنٱ ۡ ُ َ
ِ َى َك ُك ۡ ٓفي َ
ل ٓ ۡ ُ ۡج ٓر ٓني َ َ 41نا َ
َو َ ۡ نَ ُكنُ ۡط ٓع ُ ٱ ۡ ٓ َۡ ٓكي َ [المدثر.]44 - 38:

ومثي و بام المسكين :كس تهن ووي اؤهن و،عاية (هنا كالم ساتط من
األ ي).
و إل س ،ه القلم يق :هللا علينا تصة ب حاب الجنةن الذين ت اعدوا بك
يقطف ا ثما،ها بلي سي ليحرم ا منها المساكين الذين اعتا وا بك يُصيو ا يلًا من
لىَ ۡي َها َطاوٗلٓف ٓن هبٓ َ
اف َ
خيرها ي م الحصا ن حلات بهم عق بة هللا البادلةَ ََ{ :ط َ
ص َب َح ۡتكَٱ ك ٓهر ٓيَ ََ 20ت َ َناد َۡواْ ُن ۡ
َو ُه ۡ نَاوٗلٓ ُ ۡنَ ۡ َ ََۡ 19
لىَ وُ
كبٓ ٓحي َ  21أ َ ٓن َۡيُواْ َ
يَتَ و َنفَتُۡنَ
ك ٓر ٓني َ
ََ 22ٱ َط َىقُۡاْ َو ُهَۡ
هَ
 23أَن
َح ۡرثٓ ُك ۡ ٓإ ُكنت ُ ۡ و َ
يَ ۡي ُخىَنه َها ۡ يَ ۡۡ َنعَىَ ۡي ُك ٓ َۡ ٓكي َ 24و َ
لىَ وٰ َح ۡرد وقَ ٓي ٓ ي َ ََ 25ىَ ها َ أ َ ۡو َهاقَا ُ وۡاْ ِٓ ها
َي َۡواْ َ
يا و ُّۡنَ  26بَ ۡىنَ ۡحنُ َ ۡح ُرو ُنۡنَ } ُ ِ ،أن قاََ { :ك وذَ ٓ َ ۡ عَذَ َل
َ َ
ابُ َو َ َعذَابُ ۡخو ٓخ َر ٓو أَ ۡكبَ ُر َ ۡۡ
كَا ُۡاْ َي ۡعىَ ُ ۡنَ [القلم.]33 - 19:

يكتف القروك بالدع ه ول و بام المسكين و،عايتهن والتحذير من
ولم
ِ
وهماله ووضاعتهن بي

ا عل

ذل ن جبي إل عنر كي مؤمن حقا

بحقهن ودبي تر هذا الحر
للمسكين بك يحض ريره عل و بامه والقيام ِ
ترين الكفر باهلل البظيمن وم دوًا لسخطه وعذابه إل اآلخره إل نا ،الجحيمن
يق م تبال
ٓك وت َ َب
ۡ َقا

إل لك ب

ش َ ا ٓ ٓم ََيَقُۡ َُ و َيىَ ۡيت َ ٓن
ُ بٓ ٓ
ٓ يَةَ َ 27نا و أ َ َۡنَ وُ لَنٓ

بحكم الحاكمين ت اءه

حاب الشمام من «س ،ه الحاتة»َ { :وأَنها َن ۡ أُوهٓ َ
َابٓيَ ۡ  26و َيىَ ۡيت َ َها كَا َ ٓ
ََۡ أُو َ ٓك وت َبٓيَ ۡ َ 25و ََۡ أ َ ۡد ٓ َنا ٓح َ
َنا ٓيَ ۡۜۡ َ 28ه َى َ لَنٓ ِ ُۡى و َطنٓيَ ۡ []29 - 25ن ثم يق إل يه
البا م بالبقاب الذف يستحقهُ { :خذُوۦُ ََغُىُّۡ ُۦ 30ث ُ هَ
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ِ ۡبعُۡنَ َٓ َ الا ََ ۡ
َىَة ََ ۡ ُ
ٱِىُ ُكۡۦُ [الحاتة.]32- 30:
ِ ۡى ٓ
صىُّۡ ُۦ  31ث ُ هَ َٓ ٓ
ۡ َج ٓحي ََ َ
ل َها َ

ثم يذكر بسواب هذا الحكم الصا،م

يق م ِٓ { :ه ُ كَانَ ََ ي ُۡؤ ٓن ُ

ٓبٱ ىه ٓهٱ ۡ عَ ٓظ ٓيََ 33و ََ يَ ُح ُّ َلىَ وُ َط َع ٓام ۡ ٓ َۡ ٓكي ٓ [الحاتة33:ن ]34ن بف :ق يحف ريره
من بع اء المجتمل عل و بامه وو واهللا حاداته.
وهذه اآليات التإل تردف لها القل بن وترتبد منها األبداكن هإل التإل دبلت
مثي ببإل الد ،اء ،ضإل هللا عنه يق م قمربته« :يا بم الد ،اءن وك هلل سلسلةً لم
تةم ت لإل بها مرادي النا ،منذ خلر هللا دهنمن ول بك ت ُلق

إل بعناف الناسن

وتد ن اجانا هللا من نصفها بليماننا باهلل البظيمن ُح ِ إل عل

بام المسكين يا بم

الد ،اء»(.)158
ولم تر الدنيا كتابًا توي القروك يجبي عدم الحض عل و بام المسكين من
م دوات

لإل الجحيمن والبذاب األليم.

و إل «س ،هالماع ك» دبي هللا من عالمات التكذيي بالدين :تهر اليتيمن
وعدم الحض عل و بام المسكينن قام تبال { :أ َ َ ََ ۡي َ هذٓٱ يُكَذٓبُ ٓبٱ يٓي ٓ 1
ََ وذَ ٓ َ هذٓٱ يَيُ ُّ ۡ يَتٓي َََ 2و ََ َي ُح ُّ َلىَ وُ َط َع ٓام ۡ ٓ َۡ ٓكي ٓ }[الماع ك.]3 - 1:
إل «س ،ه الفجر» خا ي هللا المجتمل الجاهليالمتظالم بق لهَ { :ك ه َل بَل هَ
ه ُ ۡك ٓر ُنۡنَ ۡ يَتٓي ََ َ 17و ََ ه َ و َوح ُّ
يۡنَ َلىَ وُ َط َع ٓام ۡ ٓ َۡ ٓكي ٓ [الفجر17:ن  ،]18والت احاض:
تفاعي من الحضن مبن { ََ ه َ و َوح ُّ
يۡنَ } :ق يحض بب ُ كم بب ً ان و يه ع ه
المجتمل كا اة ول الت امن والتباوك عل ،عاية المسكين.

بالدين ق يح
كذب ك ِ
ووذا كاك ب حاب الشمامن والجاهلي كن وال ُم ِ
عل

ك

بام المسكينن وق يبن ك بلمره لك وادي المؤمنين والمصدتين

(«)158األم ام» ألبإل عويد (ص.)322
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بالدين  -كما تدم اآليات  -بك يبمل ا عل وعانة الفقراء والمساكينن ول بجمل
المام من ريرهمن حت ق يقب ا تحت ائلة ال عيدن وهإل ريقة الجمبيات
الخيريةن والمؤسسات اقدتماعية التإل تنشل لمصلحة الفقراء .ل لها ثابت
إل القروك بهذه اآليات وبمثالهان كما تام الشي محمد عوده ،حمه هللا (.)159
أٱ اب حَم:
ض هذا الحر وبياده باأل لة ال يره من الكتاب الكريمن ومن
وببلغ َمن و ا
السنة المطهرهن ومن بت ام الصحابة والتاببين ه  :الفقيه ا
الظاهرف اإلمام بب
محمد ابن حةمن الذف يبتمد إل قهه عل ظ اهر النص ص وحدها وك
اعترا س بربف بو تياسن قد ودد هنا من النص ص الصحيحة إل ثو تهان
الصريحة إل قلتهان الكثيره إل عد هان ما دبله يقر - ،إل ت هس و راح سة -
ف وضا ي سة -س ل الةكاه  -عل األرنياء
بك من ال ادي الدينإل رض حق س
القا ،ين إل كي بل سد حت يكتفإل قراؤهن وتسد حاداتهم األ ليةن بحيف تتحقر
لهم بم  ،ثالثة:
 - 1ال ذاء الكا إل الذف يحتاج وليه الجسم ليحيا

حي ًحا تا ً،ا.

 - 2الملااوً المناسااي الساااتر للباا ،هن الاا اتإل ماان الحاار والواار ن وللصاايف
وللشتاء.
 - 3المسكن المالئم الذف يقإل من القيظ والمطر وعي ك الما،ه.
وناتإ ابن حةم الربف الذف توناه ببض الفقهاء من بك ق يج بك يُفرض
ً
مجاق لر س بو
إل المام حر س ل الةكاه مناتشة ا،مةن لم يدهللا ألح سد ببدها
اعتذا.،
س
( )159إل تفسيره س ،ه الماع ك من دةء «عم».

مشكلة الفقر وكيف عاللجها اإلسالم

144

تام إل «المحل »(« :)160و رض عل األرنياء من بهي كي بلد بك يق م ا
بفقرائهمن ويُجورهم السلطاك عل ذل نوك لم تقم الةكاه بهمن وق إل سائر
بم ام المسلمين بهمن يُقام لهم بما يلكل ك من الق ت الذف قبد منهن ومن
اللواس للشتاء والصيف بمثي ذل ن وبمسكن يكنهم من المطر والصيف
والشمً وعي ك الما،ه».
أد ت ن ا قر ن:
برهاك ذل ت م هللا تبال َ { :و ََا ٓ ََا ۡ قُ ۡربَ وُ َحقه ُ َو ۡ ٓ َۡ ٓكي َ َو ۡب َنٱ ه
َبٓي ٓل}
َنا َو ٓبذٓٱ ۡ قُ ۡربَ وُ َو ۡ يَ وت َ َ وُ َو ۡ َ و َ
[اإلسراء]26:ن وتام تبال َ { :وبٓٱ ۡ و َۡ ٓي َۡي ٓ ِٓ ۡح و َ
َ ٓكي ٓ
هاح ٓ ٓبٱ ۡ َج ِۢن ٓ َو ۡب ٓنٱ ه
َبٓي ٓل َو َنا َن َى َك ۡ أ َ ۡي و َ نُ ُكَ}
َو ۡ َجا ٓ َٓٱ ۡ قُ ۡربَ وُ َو ۡ َجا ٓ ۡ ُجنُ ٓ َو ك ٓ

[النساء.]36:
لودي تبال حر المساكين وابن السويي مل حر ذف القرب ن وا ترض
اإلحساك ول األب ينن وذف القرب ن والمساكينن والجا،ن وما ملكت اليمين.
واإلحساك يقت إل كي ما ذكرنان ومنبه وساءه بال

.

ك ٓىي َ َ 43و ََۡ َ ُ
ِقَ َر َ 42قا ُۡاْ ََۡ َ ُ ٓن َ ۡ ُ َ
ِىَ َك ُكَۡ َٓ َ
وتام تبال َ { :نا َ
ُ ۡط ٓع َُ ۡ ٓ َۡ ٓكي َ } [المدثر]44 - 42 :ن قرك هللا تبال و بام المسكين ب د ب

الصاله.
ن ا َنة:
وعن ،س م هللا

ف كثيرهس إل راية الصحة -
ل هللا عليه وسلم  -من ر س

بنه تامَ « :ن َ يرحَ ا نان َ يرح

هللا»()161نو َمن كاك عل

( )452/6()160وما ببدها  ..المسللة ،تم (.)725
()161الحديف متفر عليه.

لةن و،بل
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وعن عود الرحمن بن ببإل بكر الصدير( :)162بك ب حاب الصفة كان ا
سا قراءن وبك ،س م هللا
بنا ً
اثني

َىيذه

بثا إ  ،و َن

ل هللا عليه وسلم تامَ « :ن كان لنيۦ طعام
كان لنيۦ طعام أ بعة َىيذه

بنانص ،أو
إ

ِادن»()163ن بو كما تام .هذا ه نفً ت لنا.
إ
وعن عود هللا بن عمر :بك ،س م هللا

ل هللا عليه وسلم تام« :ا َىَ

أخۡ ا َىَ َ ،يظى  ،وَ يَُى »()164نتام بب محمدَ « :من تركه يج هللا
ويبرل وه تا ٌ ،عل و بامه وكس ته  -قد بسلمه».
وعن ببإل سبيد الخد،ف بك ،س م هللا

ل هللا عليه وسلم تامَ « :ن كان

نع َي ُل ظهرَ ،ىيَعُي ب لىُ َن َ ظهر  ،و َن كان

ب لىُ َن َ زادَ »ن تام « :ذكر من ب نا
ا
قحر ألح سد منا إل

َي عل ن زا إدَ ،ىيَعُي

المام ما ذكر حت ،بينا بنه

سي»(.)165

تام بب محمد« :وهذا ودماهللا الصحابة ،ضإل هللا عنهتن يُخور بذل بب
سبيدن وبكي ما إل هذا الخور نق م».
وعن ببإل م س ن عن النوإل

ل هللا عليه وسلم« :أطع ۡا ا جاٗل َل ،وَُ ُّكۡا

ا عا »(.)166
الصحاف إل هذا تكثر ددا.
والنص ص من القروك واألحا يف ِ
اختصا،ا.
()162حذ نا األسانيد التإل ذكرها ابن حةم وه يروف األحا يف واآلثا،
ً
(،)163واه الوخا،فن وابن حةم تد ،واه من ريقه.
(،)164واه الوخا،ف بي ًا.
(،)165واه مسلم.
(،)166واه الوخا،ف.
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ن اًثا :
وعن ببإل وائي قير ابن سلمة تام :تام عمر بن الخطاب ،ضإل هللا عنه:
«ل استقولتُ من بمرف ما استدبرتُ ن ألخذتُ
عل

َم بم ام األرنياءن قسمتها

قراء المهادرين».
وتام علإل بن ببإل الي« :وك هللا تبال

رض عل األرنياء إل بم الهم

بقد ،ما يكفإل قراءهمن لك داع ا بو عروا ودهدوا ومنل األريناءن وحر
عل هللا تبال بك يُحاسوهم ي م القيامةن ويُبذبهم عليه».
وعن ابن عمر بنه تام « :إل مال حر س ل الةكاه».
وعن عائشة بم المؤمنينن والحسن بن علإلن وابن عمر بنهم تال ا كلهم لمن
سللهم« :وك كنت تسلم إل م م دلن بو ررم مفظلن بو قر مدتلن قد ودي
حق ».
و

عن ببإل عويده ابن الجراف وثالثملة من الصحابة ،ضإل هللا عنهت

بك ا هم نإلن لمرهم بب عويده جمب ا ب وا هم إل مةو ينن ودبي يق تهم
وياها عل الس اء.
هذا ودماهللا مقط هللا به من الصحابة ،ضإل هللا عنهتن ق مخالف لهم
منهم.
و

عن الشبوإلن ومجاهدن و اوسن وريرهمن كلهم يق م « :إل المام

حر س ل الةكاه».
تام بب محمد« :وما نبلم عن بح سد منهم خال

هذان وق عن ال حا بن

حر إل المام».
مةاحمن لنه تام :نسخت الةكاه ُ ك اي س
تام بب محمد« :وما ،واية ال حا حجةن كيف ،بيهق!».
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تام« :والبجي بك المحت بهذا ابوم مخالفس له! يرل إل المام حق تًا
س ل الةكاهن منها :النفقات عل األب ين المحتا َدينن وعل الةودةن
والرتيرن وعل الحي اكن والدي كن واأل ُ ُ،وش()167ن ظهر تنات هم» .اهـ.

***

()167األ،ش :الديةن والخدش :ما نق :البيي من السلبة.
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ال سيلة السا سة
الصدتات اقختيا،ية واإلحساك الفر ف
و ف هذه الحق ف المفروضةن وتل الق انين الملةمةن عمي اإلسالم عل
تك ين النفً الخيرهن المبطية الواذلةن نفً اإلنساك الذييُبطإل بكثر مما يُط َلي
ي وق سؤا سمن ويُنفر إل
منهن ويُنفر بكثر مما يجي عليهن بي يُبطإل ب ير ل س
سراء وال ا راءن بالليي والنها،ن سرا وعالنيةن ذل الذف يُحي للناس ما
ال ا
يُحي لنفسهن بي يُؤثر عل نفسه ول كاك به خصا ةن ذل الذف يبد المام
وسيلةً ق رايةًي وسيلة لإلنفاف والور بالناسي يفيض تلوه بالخير ي ً اي ويوسط
يده بالبطاء بس ً
طاي ابت اء ،ضاء هللا ومث بتهي ق حوا إل دا سهي و لوًا لسمب سة بو
سلطاك.
هر سهي وق خشية من عق بة
س
والذين يظن ك ا
بك الق انين والقرا،ات والل ائ هإل كي ما تحتاج وليه الحياه
الوشرية ت م سطحي كن لم يبر ا حقيقة هذا اإلنساك :وك اإلنساك ليً ولةً
تُدا ،تدو،ن وق وقبًا يُ َح ار يتحر ن وي تف يت تفن ونه دها ُمبقادن
مركي من ما ه و،وفن من بدك ونفًن من عقي وعا فةن من بعصاب
ومشاعرن وب كا ،وبحاسيً ..ونه كائن يتص  ،ويحكمن ويحً ويشبرن
ُؤثرن ال بد من مراعاه خصائصه
ويختا ،ويُرد ن ويفبي ويتر ن ويتلثار وي ِ
كلهان وال رب عل بوتا،ه دميبًا لنجبي من بخالته وضميره ما يُجور
نق :الق انينن وتص  ،التانظيمات.
عل بك اإلسالم  -باعتوا،ه ينًا  -ق بد بك يُبنَ بهذا الجاني الخلقإل
الر يلن وق يكتفإل بالحق ف التإل تُنظمها الق انينن وتُنفذها الحك مات ألك هذا
الجاني إل نظره ليً مجر وسيلة لتحقير التكا ي بين الناسن بي ه بي ً ا
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راية من راياته إل تربية اإلنساك الصال ن الجدير برضاء هللان ومرا قة
النويين إل دنتهن ووك مح الفقر من ال د .
ومن هنا داءت ويات القروك البظيمن وبحا يف الرس م الكريمن موشره
الوذم واإلنفافن ُمحذِ،ه من الش

رهوةن اعية ول
رروة و ُم ِ
ومنذ،هن و ُم ِ
والوخين متاخذه ب،وهللا الص  ،الفنيةن وببلغ األساليي األ بية التإل يُذيي
ُحر وعدها األيدف الممسكةن تفيض بالخيرن
وعيدُها القل ب الجامدهن وي ِ
وتنوسط بالبطاءن وسنكتفإل بلمثل سة تليل سة من اآليات واألحا يفن وهإل كثيره
ددا:
َنا ََيُ و َ
يرو
َّلل قَ ۡر ا َح َ
ي ٓعفَ ُ َ وُ أ َ ۡ عَاَا َكثٓ َ
تام هللا تبال  { :هن ََا هذٓٱ ي ُۡق ٓراُ ه َ
َو هَّللُ يَ ۡقبٓ ُ َويَ ۡب ۜۡ ُ
ك ُط َوِٓ َ ۡي ٓ ه ُ ۡر ََعُۡنَ } [الوقره]245:ن وتام { :هنث َ ُل هذٓي َ يُن ٓفقُۡنَ
ِ َنابٓ َل َٓ ُك ٓل ِ ُِۢنبُىَة ٓناْٗل َةُ َحب َهة َو هَّللُ
ِ ۡب َل َ
ِبٓي ٓل هَّللٓ َك َ ث َ ٓل َحبه إة أ َ ِۢ بَت َ ۡ َ
أ َ ۡن و َۡ َهَُۡ َٓ َ
يُ و َ
ِبٓي ٓل هَّللٓ ث ُ هَ ََ
ِ عل َ
يعٓفُ ٓ َ يَ َ
شا و َُ َو هَّللُ و َو ٓ
ل ٓىي عَ 261هذٓي َ يُن ٓفقُۡنَ أ َ ۡن و َۡ َهَُۡ َٓ َ
لىَ ۡي ٓهَۡ َو ََ ُهَۡ
ي ُۡت ٓبعُۡنَ َنا و أ َ فَقُۡاْ َننا َو َ وَ أََى ههَُۡ أ َ َۡ ُر ُهَۡ ٓلنيَ َ بٓ ٓهَۡ َو ََ َخ ۡۡفع َ
يَ ۡح ََ ُۡنَ } [الوقره261:ن .]262
ا أ ُ ٓليه ۡ
ِا ٓ ُ
َ و َ و َۡ ُ َو ۡخ َ ۡ ُ
ل وۡاْ ِٓ َ وُ َن ۡغ ٓف َرو ٓن ٓهب ُكَۡ َو ََنه إة ل َۡر ُ َها ه
وتامَ { :و َ
َره او َٓ َو ه
ه
يره او َٓ} [وم عمراك133:ن .]134
ٓ ۡى ُ ت ه ٓقي َ  133هذٓي َ يُن ٓفقُۡنَ َٓ
وتام{ :قُ ۡل ِٓ هن َ ٓب يَ ۡبَ ُ
شا و َُ ٓن ۡ ٓلبَا ٓد ٓۦم َو َي ۡق ٓي ُ َ ُ َو َنا و أ َ فَ ۡقتَُ ٓن
ُط ٓر ۡزََ ٓ َ َي َ
ش ۡ َ ََه َُۡ ي ُۡن ٓىفُ َل ُ َو ُه َۡ َخ ۡي ُر وره ٓزقٓي َ } [سول.]39:
َ
َُّت َ ۡنىَ ٓفي َ َٓيَ َل ٓ ََٱ هَذٓي َ ََا َننَُۡاْ
ٱَّللٓ َو َ ُِۡ ٓ ٓم َوأ َ ٓفقُۡاْ ٓن ها ََعَىَ ُكَ ن ۡ
اننُۡاْ ٓب ه
وتامٓ ََ { :
ٓنن ُكَۡ َوأ َ فَقُۡاْ َهَُۡ أ َ َۡر َك ٓبير} [الحديد.]7:
صَة َو َنَ يَََُۡ ُ
شَ هح َ ۡفََٓ ٓم
وتامَ { :وي ُۡؤثٓ ُرونَ َ
كا َ
لىَ و وُ أ َ فَُ ٓٓهَۡ َو َ َۡۡ كََانَ بٓ ٓهََۡ َخ َ
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ََُۡوْ و َوُٓ َ ُه َُ ۡ ُ ۡف ٓىحُۡنَ } [الحشر.]9:
ب َ ۡۡ َ وَ
وتامَ { :وأ َ ٓفقُۡاْ ٓن نها َ َز ۡق ونَ ُكَ ٓن قَ ۡب ٓل أَن َي ۡۡ ٓه َ أ َ َحيَ ُك َُ ۡ َ ۡۡ ُ ََيَقُۡ ََ َ ٓ
صيهََ َوأ َ ُك ٓن َ و ه
أ َ هخ ۡرهَنٓ و ِٓ َ و وُ أَ ََل قَ ٓري ََۡ َ ه
ك ٓى ٓحي َ } [المنا ق ك.]10:

َّلل ُه َۡ َخ ۡيرا َوأ َ ۡل َظ ََ أ َ َۡرا}
وتامَ { :و َنا ه ُ َق ٓي ُنۡاْ ٓخ َ فُ ٓ
َ ُكَ ٓن ۡ َخ ۡير ه َ ٓجيُوۦُ ٓلنيَ ه ٓ
[المةمي.]20:
وتااامَ { :وي ُۡط ٓع ُ ََۡنَ ه
ََِيرا  ِٓ 8ه َ َا ُ ۡط ٓع ُ ُكَََۡ
طعَََا َم َ
لىََ وَُ حُبٓ َ ٓم ٓن َۡ َ ٓكينا َويَتٓي ََا َوأ َ ٓ
ٓ َۡ َََۡ ٓ هَّللٓ ََ ُ ٓريََيُ ٓنََن ُكَۡ ََ َ
َََاوَ َو ََ ُ
لبََُِۡا
شََ ُكۡ ا  ِٓ 9هََا َ َنََافُ ٓنََ هبٓنَََا يَ ۡۡنََا َ
قَ ۡ َط ٓريرا} [اإلنساك.]10 - 8:
وتامۡ َ ََ{ :قت َ َح َ ٱ ۡ َعقَبَةَ َ 11و َنا و أ َ ۡد َ وٰ َ َنا ۡ َعقَبَةُ  َ ُّ ََ 12قَبََ إة  13أ َ ۡو ِٓ ۡط و َعََ ََٓ
يَ ۡۡم َٓٱ َن َۡغَبَة  14يَتٓي ا ََا َن ۡق َربَ إة  15أ َ ۡو ٓن ََۡ ٓكينا ََا َن ۡت َربََة  16ثَُ هَ كََانَ ٓنَ َ هَذٓي َ
ص ۡۡاْ ٓبٱ ۡ َ ۡر َح َ ٓة  17أُوْ و َوُٓ َ أ َ ۡ
ح ُ ۡ َ ۡي َ َنَ ٓة} [الولاد11:
ص وَ
ص ۡۡاْ ٓبٱ ك ۡهب ٓر َوه َ َۡا َ
ََا َننُۡاْ َوه َ َۡا َ

 .]18وتام ،س م هللا

ل هللا عليه وسالم« :يقََۡ ا عبَي :نَا

نَا  ،وِ َا َ

ن نا ث ث :نا أكل ََۡنُ ،أو بص َۡبىُ ،أو ألطَُ ََۡقنُ ،ونَا َِۡى َ َ
َهۡ َاه ع وها ك ىنان»(.)168

وقاَ صىُ هللا لىي وِىَ« :أيكَ ناَ وا ث أح ُّ ِ ي ن نا » تال ا :يا
،س م هللان ما منا بحدٌ وق ماله بحي وليه .تام « :ا
لك ماله ما تدامن ومام وا،ثه
ما ب اخر»(.)169
وتام

ُكى
ل هللا عليه وسلم« :نا ننكَ ن أح إي َِ ِي ٓ

(،)168واه مسلم من حديف ببإل هريره.
(،)169واه الوخا،فن والنسائإل عن ابن مسب .

هللا يص بين
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نن أل ي ين د َ يرى َِ نا قيهمَ ،ينظر أشۡم

نن أل ش ا د َ يرى َِ نا قيهمَ ،ينظر بي ييي َ يرى َِ ا نا هىقاَ
وَه َ ،اههقۡا ا نا و ۡ بش ه ر إو»(.)170
ش ا ت رو :كفها ،أٱ :هكيهقۡا ب ا يتيَر كَ و ۡ قىي .
وقاَ صىُ هللا لىي وِىََ « :ن هكيهَ بعيَ ه ر إو أأٱ :قي ة ه رود ن
كَ إ طي إ -وَ يقبل هللا َِ ا طي َ -إن هللا يقبىها بي ين أدَ ة لىُ حَ
ا قبَۡد ،ثَ يُربيها كاحبها ك ا يُرب أحيُكَ َُىۡۦ أنهرۦد أوَ نا يُۡ َي ،حتُ

هكۡن نثل ا جبل»(.)171
وتام

ل

هللا عليه وسلم« :ا كهيقة هُطفئ ا نطيُة ك ا يُطفئ ا اَ

ا نا »(.)172
وتام

ظل صيقت حتُ يُقيُ بي
ل هللا عليه وسلم« :كل انرئ َ
ٓ

ا نان»(.)173
وتام

ل هللا عليه وسلمِ« :ب د ه عَ نُة أ ف د هَ»ن قام ،دي:

وكيف ذا يا ،س م هللاق تام َ « :عل
د هَ هكيهَ بها ،و َل يص

ناَ كثير ،أخذ ن لر

نُة أ ف

َِ د ه انَۡ ،خذ أحيَه ا َتكيهَ ب »(.)174

وق يحسون القا،لء بك هذه اآليات القرونيةن واألحا يف النو يةن كانت

(،)170واه الوخا،فن ومسلم من حديف عدف بن حاتم.
(،)171واه الشيخاك عن ببإل هريره.
(،)172واه بب يبل بلسنا حي عن دابر.
(،)173واه بحمدن وابن خةيمةن وابن حواك إل « حيحيهما»ن والحاكمن وتام:
ر مسلمن من حديف عقوة بن عامر.
(،)174واه النسائإلن وابن خةيمةن وابن حواكن والحاكمن عن ببإل هريره.

حي علا
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ضبيفة األثر إل ت ديه الحياه البملية للمسلمينن كالن قد كانت هإل المصابي
الها يةن والق ه الدا بة لتربية ب ك

المشاعرن وبنوي الب ا فن وب دف

البةائم الراروة إل عمي الخير وخير البمر.
ً
ليال عل ما
وبكتفإل هنا بسر ببض األمثلة ال اتبية من تا،يخنا الحا ي
نبته تل النص ص من وثا ،موا،كة إل األنفً والحياه.
،ول المفسروك عن عود هللا بن مسب س تام :لما نةلت { :هن ََا هذٓٱ
َنا ََيُ و َ
ي ٓعفَ ُ َ ُ}[الوقره]245:ن تام بب الدحداف األنصا،ف:
َّلل قَ ۡر ا َح َ
ي ُۡق ٓراُ ه َ

يا ،س م هللان ا
وك هللا عة ودي ليُريد منا القرضق تام « :عَ يا أبا ا يحياح».
تام :ب،نإل يد يا ،س م هللان ناوله يدهن تام :لنإل تد بترضتُ ،بإل عة ودي
حائطإلن تام ابن مسب  :وحائطه له يه ستملة نخلةن وبم الدحداف يه
وعيالها .تام :جاء بب الدحداف نا اها :يا بم الدحدافن تالت :لوي ن تام:
اخردإلن قد بترضته ،بإل عة ودي(.)175
لحة بكثر األنصا،

و،ول اإلمام بحمد عن بنً بن مال تام« :كاك بب
بالمدينة ً
ماقن وكاك بحي بم اله وليه «بيرحاء» (حديقة له)ن وكانت مستقولة
المسجدن وكاك النوإل

ل هللا عليه وسلم يدخلهان ويشرب من ماء يها يي.

تام بنً :لما نةلت َ { :هَنَا ُۡاْ ۡ بٓره َحت ه وُ هُن ٓفقُۡاْ ٓن ها ه ُ ٓحبُّۡنَ }[وم عمراك]92:ن
تام بب

لحة :يا ،س م هللان وك هللا يق م َ {:ه َ َنا ُۡاْ ۡ بٓره َحت ه وُ هُن ٓفقُۡاْ ٓن ها

إل بيرحاءن وونها
ه ُ ٓحبُّۡنَ }ن ووك بحي بم الإل ول ا
وذخرها عند هللا تبال ن بها يا،س م هللا حيف ب،ا هللا .قام النوإل

دتة هللن ب،د بها برها
ل

هللا عليه وسلم« :بكإ بكإَ ،اَ ناَ ابحَ ،اَ ناَ ابح ،وقي ِ ع  ،وأ ا أ ى

()175تفسير «ابن كثير» (.)299/1
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لحة :ب بي يا ،س م هللا .قسمها بب

لحة إل بتا،به وبنإل عمه»(.)176
سخاء إل سائر األعصا ،بد،دا س
ت متفاوت سةن و،بل
واستمر هذا الوذم وال ا
الناس إل كي عه سد من عه

التا،ي نماذج وبمثلة  ،يبةن كاك هللا و،س له

وابت اء ،ض انه بحي وليها من القنا ير المقنطره من الذهي والف ةن وكي
متاهللا الحياه الدنيا.
حك ا عن اإلمام الليف بن سبد :بك بم اله كانت ت ُد ،عليه كي ي م نح بلف
ينا،ن ومل هذا تال ا :ونه لم تكن تجي عليه يها كاه ألناه لم يكن يدعها
حت يح م عليها الح من بي يتصداف بكي ما داءه من ما سمن ويُنفقه إل سويي
هللان تال ا :وكاك الليف ق يتكلم كي ي م حت يتصداف عل ثالثملة وستين
مسكينًا .وحكإل بك امربه ً سللته عن عس سين لمر لها بر ف منهن قيي له :ونها
كانت تقنل بدوك هذا! قام :وناها سللت عل تد ،حادتهان ونحن نُبطيها عل
تد ،نبمة هللا علينا.
ً
سائال يسلله حادةًن
وكذل كاك عود هللا بن دبفر ،ضإل هللا عنهي ق ير
ببض دلسائه إل ذل ن قام :وك هللا ع ا نإل عا هًن وع ا تُ عوا َه
حت قمه
ُ
عا هًن ع ا نإل بك يُبطينإل وع ا تُ عوا ه بك بُعطيهمن لخش وذا تطبتُ
عا تإل عن عوا ه بك يقطل عا ته عنإل.
ال تف الخيرف:
عار باسام «الصادتة
صادتات ماا ُ
وكاك من بهام ماا ،راي ياه اإلساالم مان ال ا
ً
متمياةا عان ريرهاا مان
الجا،ية» -بف :الدائماة  -قاد دباي اإلساالم لهاا داةاء
()176تفسير «ابن كثير» (.)381/1
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صدتات لوقاء بثرهان و وام نفبهان كاك ث ابها ائ ًما باتيًا لصاحوها ببد م تاه
ال ا
ما بقإل نفبها.
و إل هذا ،ول بب هريره :بك النوإل

ل هللا عليه وسلم تامَِ« :ا نا

ُ
َان ا قطل ل ىُ َِ ن ث ثة أشياَ :صيقة َا ية ،أو لىَ يُنتفل ب  ،أو
اإل

و ي صا ح ييلۡ »(.)177
ضا من ب،ض خيورن قام :يا،س م
وعن ابن عمر« :بك عمر ب اب بً ،
ضا بخيور لم ب ُ ي ً
ماق تط بنفً عندف منهان ما تلمرنإلق
هللان ب وتُ بً ،
قام  -ل هللا عليه ووله وسلمِ«:ن شُ َ حبَ َ أصىها ،وهكيهق َ بها»ن
تصداف بها عمر عل بك ق ت ُواهللان وق ت ُ هين وق ت ُ ،نن إل الفقراء وذوف
سويين ق دناف عل َمن وليها بك يلكي
القرب ن والرتابن وال بيفن وابن ال ا
منها بالمبرو ن ويطبم رير ُمتم سمن و إل لفظ :رير متلثي ً
ماق»(.)178
وبهذا وضل الرس م ل هللا عليه وسلم األساس الشرعإل لل تف
الخيرف الذف كاك له بثره الملم س إل المجتمل اإلسالمإلن إل كا اة البه ن
عمر مبانإل الخير
والذف يُبتور من ببر األ لة عل ب الة ع ا ف الورن و ُ
إل نف س المسلمينن لنهم لم يدع ا حادةً من حادات المجتمل وق وتف عليها
الخيروك منهم دة ًءا من بم الهم.
وتد كانت هذه األوتا

من السبة وال اخامة والتان هللا بحيف

ا،ت

مفخره ً للنظام اإلسالمإلن وب و الفقراء والمحروم ك يجدوك من «تكاياها»
ما يقيهم الج هللا والبرفن ومن ُمستشفياتها المجانية ما يُبالج ك به األمراض

(،)177واه الجماعة وق الوخا،فن وابن ماده.
(،)178واه الجماعة.
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سوُلها و،بطها» ما يُبينهم عل األسفا ،وتطل المفاو
واألو ابن ومن « ُ
وال ِقفَا.،
ولقد تتول المسلم ك م اضل الحادات مهما تات وخفيتن تف ا لها كما
تلنان حت بنهم عيان ا بوتا ًا لبالج الحي انات المري ةن وبخرل إل بام
الكالب ال االة()179ن لذا كانت هذه نظرتهم للحي اك األعجمن كيف لإلنساك
ال ُم َك ارمق
ال عجي وك وددنا بوتا ًا ت ا لليتام ن واللقطاءن والبمياكن والمقبدينن
وسائر البجةهن وذوف الباهات من المحتادين.
ر من وثيقة تا،يخيةن تردل ول عهد
ونكتفإل إل هذا المقام بليرا س
ن :نا س
الممالي

إل مصرن وهذه ال ثيقة هإل « ُح اجة وتف مستشف

تالووك»ن

ُسجي يها ال اتف وتفهن وي ل يها
وال ُح اجة هإل :ال ،تة الرسمية التإل ي ِ
حدو ه و رو هن ويشهد عليها البدوم من المسلمين ليلتةم بها َمن يق م عل
،عاية ال تفن وكاك يُس ام «الناظر».
تق م هذه ال ُح اجة« :بُنش هذا «الويما،ستاك» ل ُمداواه مرض المسلمين
الردام والنساءن من األرنياء المثرينن والفقراء المحتادينن بالقاهره
وض احيهان من المقيمين بها وال ا ،ين عليهان عل اختال

بدناسهمن وتواين

عا ووحدانًان و يوًا و وانًان ويُقيم به
بمراضهم وبو ابهمن يدخل نه دم ً
المرض

الفقراء من الردام والنساء لمداواتهم لحين برئهم و فائهمن

ويُص َر

الوبيد والقرييي واألهي

ُفرف عل
ما ه ُمبد يه لل ُمداواهن وي ا

()179انظار :صااي «الرحمااة» مان كتابنااا «اإليماااك والحيااه»ن فيااه نماااذج وبمثلاة كثيااره لمااا
وتفه المسلم ك عل بن اهللا الخيرات.
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ض من األع اض.
وال ريين من رير ا ترا س لب س
الناظر من ِ،يل هذا ال تف ما تدع حادة المرض وليهن من:
ويصر
ُ
ر- ،دريد بو خشي عل ما يراه مصلحةً  -بو لحفس محش ه تطنًان
ُ
س س
مريض من ال ُفرش والسر ،عل حسي
و را،ي محش هبالقطنن يجبي لكي
س
كي منهم بتق ل هللا و اعتهن ً
ً
باذق
حالهن وما يقت يه مرضهن
حر س
عامال إل ِ
،اهللا مسل م عن ،عيته.
دهده وراية نصحهن هم ،عيتهن وكي س
للمرض

ويُوا ر المطو بهذا «الويما،ستاك» ما يُطه
مريض ما ُو له إل « بدية» خا ا ة بهن من
و را،ي ولحمن ويجبي لكي
س
رير مشا،ك سة
لمريض وخرن ويُ طيها ويُ
س

من داجن

لها لكي مريضن ول بك يتكامي

و با ُمهمن ويست إل ك ٌّي منهم رداءه وعشاءهن وما ُو ف له بكره ً وعشيا.
ويصر

الناظر من ،يل هذا ال تف ل َمن ينصوه من األ واء المسلمينن

الذين يُوا روك المرض مجتمبين ومتناوبينن ويسلل ك عن بح الهمن وما
يجد لكي منهم من يا ه مرض بو نق:ن ويكتو ك ما يصل لكي مريض من
ب ورذاءس بو ريره إل « ست  ،و،ف»ن ويلتةم ك المويت إل كي
را س
ليل سة«بالويما،ستاك» مجتمبين ومتناوبينن ويُوا روك المداواهن ويتلطف ك يها.
قيرن كاك للناظر بك يصر

وليه ما

و َمن كاك مري ً ا إل بيته وه
يحتاده من األ ربة واأل وية والمبادين وريرهان مل عدم الت يير إل
الصر .)180(»..
لبصر يُبد من عص ،
وونها ل ثيقة مشرتةن و فحة بي اء نا بةن
س

()180نقي هذا الن :من ال ُح اجة الرسمية الشي  :محمد ال ةالإل إل كتابه «ليً مان اإلساالم»
(ص24ن .)25
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التاخلف واقنحطا ن وذا تيً بالبص  ،الذاهوية ألمة اإلسالم و ولة اإلسالم.
***
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تلخي:
تل

هإل ال سائي الست التإل عال

اإلسالم بها مشكلة الفقرن والتإل

سابقةن ونستطيل بك ن م بب ها ول
رحناها إل الصحائف ال ا

ببضن
س

ونركةها إل ثالن وسائي ،ئيسة:
ال سيلة األول :
سر لهن وكاك
تخت :بشخ :الفقير نفسهن وهإل ود ب البمي مت تي ا
تا ً،ا عليهن وعل المجتمل والدولة مباونته بالمام بوبالت اد،يين حت يجد
البمي المالئم.
ال سيلة الثانية:
ً
نةوق عل
وتتبلر بالجماعة المسلمة التإل تق م بكفالة الفقراءن
ال ادين بو استجابةً لرروة المث بة عند هللان وتتخذ هذه الكفالة الص  ،اآلتية:

حكم

 - 1نفقات األتا،ب.
، - 2عاية حق ف الج ا.،
 - 3ويتاء الةكاه المفروضةن وذا لم تكن تجويها الدولة المسلمة.
 - 4ب اء الحقااا ف الطا،ئاااة اااإل الماااامن مااان :الكفاااا،اتن والناااذو،ن ووراثاااة
الم طرن وكفاية المحتاجن وريرها.
-5

دتات التط هللا المؤتتهن بو الدائمةن وهإل التإل تتمثي إل ال تف الخيرف.

ال سيلة الثالثة:
عا بك تق م بكفاية كي ذف
وتخت :بالدولة المسلمة التإل يجي عليها ر ً
حادة ليً له م  ،وق كا ي من ببناء المجتملن س اءبكاك مسل ًما بم ذميان ما
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ام يبيإ إل كنف ولة اإلسالمن وم ا ،هذه الكفالة هإل:
 - 1الةكاااه :وه اإل الم ا  ،األساس اإل الاادائم للخةانااة اإلسااالمية بشاالك مبالجااة
الفقر.
 - 2المااا ا ،الراتواااة األخااارل :كخماااً ال ناااائمن وماااام الفاااإلءن والخاااراجن
َ
قوا،ن لاهن ومات لاه بماال الدولاة مان
والجةيةن وال ا ائلن وميران َمن
ب،ضين وعقا ،ونح ها.
 - 3الم ا ا ،اإلضااا ية :ماان ال ا ارائي المكملااة الت اإل ت ُفاارض عل ا األرنياااء
تكف الةكاهن وق سائر الم ا ،األخرل.
لتحقير كفاية الفقراءن وذا لم ِ

***
ر ق بد منه
ق بد من نظام اإلسالم ومجتمل اإلسالم:
هذه ال سائي التإل رحناهان والتإل عال اإلسالم بها مشكلة الفقرن وضمن
بها تحقير الكفاية للفقراءن وسد حاداتهم األساسيةن و يانة كرامتهم
اإلنسانية ونما تحقر هد هان وتُؤتإل بُكلهان عل ال ده المرضإلن إل ظي
مجتمل وسالمإلن تق ه عقيده اإلسالمن ويحكمه نظام اإلسالمن ويستظي
سمحة إل حياته اقتتصا يةن واقدتماعيةن والسياسيةن والثقا ية.
بشريبته ال ا
بما بك يُطلي من اإلسالم عالج الفقر ومطا ،ته إل مجتمل تس ه كره
و لسفة رير اإلسالمن بو يحكمه نظام بدنوإلن مست  ،من الشرفن بو من
ال ربن بو من كليهمان ويُرا ترتيبه بلدةاء وسالمية ليً هذا من رعة
البدم واإلنصا ن وق من المنطر السليم الذف يُقره البقالء.
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وك نظام اإلسالم للحياه والمجتمل نظام متماس متكامين ق تصل تجةئتهن
ً
مكمال بو ر ًا للذف بخذن
وق بخذ بب ه وك ببضن قد يك ك الذف تر
ولذا بمر هللا تبال بالدخ م يهكلهن والبمي بشرائطه كا اةن قام { :و َويَۡيُّ َها هذٓي َ
ََا َننُۡ ْا ۡد ُخىُۡاْ َٓ

َ ۡٓى َٓ َكاوَهة} [الوقره]208:ن بف :إل رائل اإلسالم دملةًنق

كما ب،ا ببض اليه بك يدخل ا اإلسالم مل اقحتفاظ بوبض تقاليدهم القديمة.
وحذا ،هللا ،س لَه من بهي الكتاب بك يصر ه عن ببض بحكام هذا الدينن
ل ِۢ
قامَ { :وأ َ ٓن ۡح ُكَ بَ ۡينَهَُ ٓب َ ا و أَ ََ ََ هَّللُ َو ََ هَت ه ٓب ۡل أ َ ۡه َۡاو ََ ُهَۡ َو ۡحذَ ۡ ُهَۡ أَن َي ۡفتٓنََُۡ َ
بَ ۡع ٓ َنا و أ َ ََ ََ هَّللُ ِٓ َ ۡي َ } [المائده.]49:

ولهذا كاك األخذ بجةء من نظام اإلسالم خرو ًدا عل منطر اإلسالم نفسه
الذف ير ض التاجةئةن ثم ه بخذ ق يُجدف إل عالج بمراض المجتمل من
الجذو.،
الترتيل ق يُجدف:
لقد تلنا :وك البمي ه السالف األوم لمحا،بة الفقرن وبك عل اإلنساك بك
يبمي ليُ نإل نفسه بنفسهن ولكن هي يُحقر البمي ائدته المرد ه وذا كاك المرء
يبمي إل رير ما يُحسنهق بو يبمي يما يُحسنه ولكنه ق يُبط بدره البا مق
بو يُبط بدره ولكن ق ت ُتاف له ر ة للت ارتِإل بلظها ،م اهوه ووبداعهق وتد
يجتهد ويُودهللا ويُحسنن ولكنه ق يلق دةاء وحسانه من األدر والت اشجيلن بي
عا
يُؤ اخر عن مكانه انتقا ًما بو حسدًان ويُ َقدام َمن ق يستحر محاباه ًن بو اتِوا ً
لله لن وو،ضا ًء لوبض الرؤوس الكويرهن والنف س الص يره.
وتد يلخذ األدر المناسي لجهدهن ولكن ريقة الحياه التإل يفرضها عليه
خير يهن وق نف َل يه له
المجتمل من ح له تجبله يُنفر الكثير من خله يما ق َ
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وق للمجتملن بعنإل :إل الكماليات والمتل الرخيصةنبوالشه ات البفنة :إل
سجايرن والسينماتن والمالهإلن والمرات:ن وريرها
األ ياءنوالم اتن وال ا
حرمات التإل ق تُوقإل للحادات الحقيقية للفر وبسرته وق
منالمكروهات بو ال ُم ا
القليي.
وتد ق يك ك من هذا الصنف المنحر ن ولكنه يبيإ إل مجتمل سيطر
يهاقحتكا ،والربا واقست المن بو تحكم يه اقستودا ن وسرل يه الفسا ن ال
س اء ب بف ثمنهن وق يق إل ً
عمال وق بد ل
يشترف يل ًا وق من الس ف ال ا
ضا يحتاج وليه وق بالف ائد الرب ية.
 ،هسن وق يُبط تر ً
ووذا حلات به كا،ثة ينفسهن بو دائحة إل مالهن بجة عن البمي ببد
ً
القد،هن بو ذهي ،بس ماله الذف كاك يكسي من و،ائه ً
حالق ..اضطر
خال
ول اقستدانةن وب و من «ال ا،مين»ن ماذا يك ك م تفه وم تف المجتمل
منهق هي يلخذه بيدهن بم يدعه ي رف ويهل وحده كما ه الحا يق
كي هذا يُؤكد لنا بك البمي والسبإل إل مجتمل رير وسالمإلن و إل ولة
رير وسالمية :قيكفإل ل ماك المبيشة الطيوة لصاحوه.
ب اما حين يك ك هنا مجتمل وسالمإل ت ُنظمه وت ُشر

عليه ولة وسالمية

لك وضل البمي والبامي يك ك عل نح س وخر:
 - 1وك الدولة اإلسالمية ستق م باإلعدا ال ظيفإل والتد،يي المهنإل الال م لكاي
عامي حت يُنت بكور تدُ ،مستطاهللا.
 - 2تجتهد إل بك ت ل كي عامي إل مجام اختصا هن و يما يُحسانه ويتفا ا ف
يه من األعمام سبيًا ول ب

ي النتائ .

 - 3تُاا ر لاااه ماان اآلقت ماااا يُسااااعده علااإل ياااا ه اإلنتاااجن واتتصاااا الجهاااد
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والةمن.
 - 4تكفي له من األدر ما يُبا م دهده وكفايتهن مهما يولغ هذا األدرن كماا تتاي
له بك يمل ثمراتهن ويُ ،ثها لذ،يته من ببده.
 - 5وذا كاك بدر البامين بو ،بحهن بو ناتجه من البماي قيقا م بتماام كفايتاه لاه
وألسرتهن لك له إل خةانة الدولة حقا حتإل يكتفإلن بي حتإل تتم كفايته.
 - 6وذا حلات به كا،ثاةن بو دائحاة بلجلتاه ولا اقساتدانةن ا
الك لاه حقاا اإل ماام
الةكاه من سهم «ال ا،مين» وريرها من م ا ،الدولة.
 - 6هذا ول بك ريقاة الحيااه اإلساالمية الصاحيحة لايً يهاا خمار وقنسااءن
وق سهرات حمراءن وق تقر عوف األ ياءن وانتشاا ،الفساا والتحلاي الاذف
ابف مااا تحتاااج وليااه الحياااه
يُهلا الحاارن والنسااين والااذف يُ ِ
كلاف الناااس ضا َ
المستقيمة الصالحةن بو بضبا ها.
ونثاَ خر:
هي بك بحد المجتمبات التإل يبيإ اإلسالم يها رريوًا الي م ب،ا بك يلخذ
نظا ًما كنظام الةكاه وحدهن ويُطوِقهن ماذا تك ك النتيجةق
َ

أي ك ا يى :

 - 1دمااال حصااايل سة ضاااليل سة ق تكفاااإل لم ادهاااة الفقااار المنتشااارن والمشاااكالت
اقدتماعيااة البديااده النا االة ماان و،ائااهن وضااآلة الحصاايلة نُردبهااا لبااده
بسوابن بهمها:
أوَ :ضبف ال ا هللا الدينإل وال عإل اإلسالمإل لدل كثير من الناسن نتيجة
لل ةو الفكرف األدنوإل الكا رن بضف ول ذل تهرب الناس من ب اء الةكاه
للحك مة لكثره ما يرهقهم من ضرائي بخرلن ولبدم ثقتهم بالحك مات التإل
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تجوإل الةكاهن وهإل ق تحكم بما بنةم هللان وقعتقا هم بنها لن ت ُصر

إل

ال د ه المشروعةن كلكثر ال ا رائي التإل تبوف السياسة بمصا ،ها..
ثا يا :وك دمه  ،الشبي ق يمل ثروه ً وق ً
خال ذا تيمةن بحيف يك ك
م ً ،ا للةكاهن وذل بثر لطريقة الحياه التإل يحياها المسلم ك إل هذا البصرن
ورا بشورن
وهإل ريقة الكفا ،األداني الذين يتوبهم المسلم ك -لفسف ً -
ي لدخل هن وهإل ريقة تق م علإل
وذ،ا ً
ض س
عا بذ،اهللان حتإل ل خل ا ُدحر َ
اإلسرا إل الكماليات والمظاهر وبل اك الت ار والله الحرامن التإل تست ،
م ا ها من بال بدنوية تستنة

م ا ،نا و اتاتنا يما قيب

عل

يننا وق

نيانا بنفل.
 - 2هاااذه الحصااايلة ال ااااليلة سااايُنفر داااةء منهااااا علاااإل المكاتااااي واأل وات
والماا ظفين الااذين سيُخصصاا ك لهااذا البمااين نتيجااة للتابقياادات اإل ا،يااة
سطحيات التإل توتلل األما ام تواي بك تصاي
والت ا ظيفيةن والبناية باألبهة وال ا
ول الفقراء.
حرم كثيار مان المساتحقينن
 - 3عند الت ا يل يحدن اقضطراب والف ض ن ويُ َ
ويلخذ كثير ممناليستحر الةكاه وذل ل بف التربيةن وضام  ،اإليمااكن
وسقم ال ميرن س اء عند القائمين بلمر الةكاه بم عند الجمه .،
ااااااااااارا تكاااااااااااا ك النتيجااااااااااااة :عجااااااااااااة الةكاااااااااااااه -وحاااااااااااادها -
 - 4وبخيا
ً
بنتحققالكفايةللفقراءنماعدا لةتليلةت ُصيووب اإلعانات..ويبقوذلكولولةو ك ل
نوسخطبامبلىالةكاهوعدمجدواهانوهذايؤ ف ول التشاكيكفإل نظاام اإلساالم
كله.
وبهذين المثلين يت

لنا بك ترتيل األنظمة األدنوية الحاضره بوبض

بدةاءن بو «تطل ريا »،من تباليم اإلسالم وبحكامهن قتحي المشكلة من
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دذو،هان وق ت ُبال الداء من بساسه.
النظام اإلسالمإل يةيد اإلنتاج ويُقلي الفقراء:
وك ويبة النظام اإلسالمإل ت ُ دي يا ه اإلنتاج إل األمةن و يانة ثروتها
من الت اود وال ا ياهللا يما ق ينفل .اإلسالم يحفظ اتاتها وثروتهان وده
ببنائهان بك ت ُستهل

إل رب الخم  ،وال ُمسكراتن و إل الله والمج كن

سهر البابف الحرامن و إل الف احإ ما ظهر منها وما بطن .وك ما يتود من
وال ا
اتات األمة وبم الها إل ذل

البوف والفسا يص نه اإلسالم بق انينه

الملةمةن وو اياه الها يةن وتربيته البميقةن ويُ ره سلي ًما ت يا ليتجه ول
البمي والتنمية واإلنتاج.
وك الشبي الذف يستقوي ي مه من الصواف الواكر ُمت ضل ًانمصليًان يي
النفًن نشيط الجسمن ُمستقيم الخلرن سيف ف ونتاده -ق محالة  -ونتاج الشبي
الذف يق إل نصف ليله بو بكثره إل الخالعة والفج ،ن بو البوف والمج كن
لذا ب ،كه الصواف لم يقم من ن مه وق ُمكر ًهان ووذا ت ده ول عمله ت ده
َ
خويف النفًن كسالكن مهدو الق ل.
ويبة النظام اإلسالمإل-وذا ُ ِور بحذا يره  -تةيد من ثروه المجتملن وت ُقلي
نسوة الوطالةن وعد الفقراء يه .وكلما ت اي عد الفقراء إل بمةن و ا ت ثروتها
باضطرا س ن والتةم برنياؤها الطرير المستقيم إل اإلنفاف واقستهال

كانت

مشكلة الفقر والفقراء يها سهلة الحين ميس ،ه البالجن بي ق تكا تور هذه
خطرا يُهد المجتمباتن كما بر ذل
شكي
المشكلة تطن وق ت ُ ِ
ً

إل المجتمبات

بحر وب ير
اإلتطاعية والربسماليةن التإل تامت يها الث ،ات تسحر وت ُدمر
س
حرن لدت تل األنظمة الظالمةن بنظمة بظلم منها وب د سا ًا :هإل األنظمة
س
الشي عية السا ره والمقنبةن التإل عالجت الفقر القديم بفقر ددي سدن كي ما بحدثته
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من تجدي سد بنها رضت الفقر بالت اساوف عل الجميلن ما عدا لة تليلة من
المحظ ظين.
نظام اإلسالم ك ٌّي ق يتجةب:
وال اتل بك النظام اإلسالمإل  -بمختلف د انوه  -وحده ق تنفصمن وك ٌّي ق
يتجةب.
ً
مثال يُنمإل ح ا ة الفر ن ويد به ول
وك النظام اإلسالمإل إل اقتتصا
البمي واإلبداهللان وذ يُوي له الملكية الخا ا ة ويحميهان بشرو س وتي س تحد من
يانهان ويُقر ،حر الميران الذف يُطملنه عل ذ،يته من ببدهن يفس  -بهذا
وذا  -المجام لشخصية الفر ن حت يستطيل بك يُحقر ذاتهن ويُور م اهوهن
ويُظهر كفايتهن ينت وينظمن ويتقن ويتف فن يستفيد ويُفيد .وبذل يك ك المام
ونساك ـال  .وكي ذل نماء لثروه المجتملن ونفل
عنده ب اه ً الحةً إل يد
س
ألبنائه كا اةن و ،يد لمن يب ه الفقر بنابه منهم.
واإلسالم حين بتاف للفر ما بتاف من حرية التمل والبمي واإلبداهللان لم
ينً مصلحة المجتمل  -كما نسيته الربسمالية  -بي بتام الت ا ك المقسط بين
َ
الفر والمجتملن بحيف يلخذ ك ٌّي منهما حقاهن ويؤ ف وادوَهن بال و را س وق
تفريطس .
وك النظام اإلسالمإل يبتور المام -إل الحقيقة  -مام هللان ويبتور حائة المام
عر ًا
ومالكه-
بمنةلةال كيينبواألمينبلىهذاالمامن ه ريرمطلقالتصر فيهنبله ُمقيادبلوامرمالكال
مام
األ لي ت ديهاته.وهذاالمالكه ،بالبوا نبرنيائهم قرائهمنوه ب،حموهممنال ال
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هب لدهانولهذاكاك النظام الذف رعه ،ب البوا لحفظ المام وتثميرهن
وتداوله وت يبهن وونفاته واستهالكهن محققًا لمصلحة الجميلن قراء وبرنياء
عل الس اء.
وحرم اإلسرا
لقدحظر هذاالنظام وضاعة المام وتوديدهن
ا

والت اوذيرن ودبي

يكتف بهذه الت ديهات الر يدهن ا
سن
الموذ،ين وخ اك الشيا ينن ولم
ِ
وذ ،متال س َ { :و ََ ه ُ ۡؤهُۡاْ ُّ
َفَ َها و ََ أ َ ۡن و َۡ َ ُك َُ هتٓ ََعَ َل
تان نًابالحجر عل كي سفي سه ُم س
هَّللُ َ ُكَۡ ٓق ويَ ا} [النساء.]5:
وحرم هذا النظام الت ار
ا

الذف يُقسِم الشب ب ول

بتلية ُمنبمة مترهلة

عا لةن وبكثرية محرومة حانقة حاسدهن والذف يجبي من بهله حجر عثر سه إل
سويي الهدل واإل الفن با،هم ِٓ { :ها بٓ َ ا و أ ُ ۡ ِٓ ۡىتَُ بٓ ٓم و َك ٓف ُرونَ } [سول]34:ن والذف
يؤ ف انتشا،ه ول انحالم األمةن و ما،ها إل النهايةَ { :و ََِٓاو أ َ َ ۡد َا و أَن ُّ ۡه ٓى َ
َقُۡاْ َٓي َها ََ َح ه َلىَ ۡي َها ۡ قَ ۡۡ َُ ََيَن ۡهر و َ َها هَ ۡي ٓنيرا} [اإلسراء.]16:
قَ ۡريَة أ َ َن ۡر َا ُن ۡت َرَٓي َها ََفَ َ

حرم اإلسالم اتِخاذ بوانإل الذهي والف ةن وما ابه
وتطويقًا لهذا المودب ا
ذل من ت ُحفس وتماثيي ألنها من ب وات الت ار إل بي ت ال ُمستكورينن كما
الردام.
ا
حرم الذهي والحرير عل ِ
حرم نظام اإلسالم اقحتكا ،والربان وهما الساتاك
إل تنمية المام وتثميره :ا
اللتاك تق م عليهما الربسمالية الوارية .وبعلن الرس م

ل هللا عليه وسلم بك:

« َن احتكر ا طعا َم أ بعي يىة َقي برئ ن هللا ،وبرئ هللا نن »(.)181
كما بعلن القروك عل ال ُمرابين حرب هللا و،س له وذا لم يت ب ان ووك تاب ا

(،)181واه بحمدن والحاكمن وابن ببإل يوةن والوةا.،
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بك اقحتكا،

والربا ليسا وق امتصا ً ا من األت ياء لدماء ال بفاءن نتيجة بك ية ا ال نإل
قرا.
رن ن وية ا الفقير ً
كما دا اإلسالم إل تحريم كنة النق ن وتبطيلهان وت عد الكانةين بل د
احوُها بو لم

البذابن و رض الةكاه عل كي ثرو سه نقدي سة تولغ نصابًان ن اماها
ميداك
يُنمهان وبذل ساف ب حاب األم ام س تًا ول تثمير بم الهم إل كي
س
مشروهللان حت ق تلكلها الةكاه ُ بمرو ،األع ام .كما بمر األو ياء عل بم ام
س
اليتام خا ا ة بك يُنم ها ويُثمروها بالطرير التإل هإل بحسنن حت ق تلتهمها
النفقة والصدتة.
وبودي نظام اإلسالم :وتامة القسطن و،عاية البدم إل كا ة المبامالت بين
الناس بب هم وببضن ووضل ب ف األحكام وبعدم الق اعد لتنظيم البالتة
بين المال والمستلدرن بين البامي و احي البمين بين الوائل والمشترفن
حر حقاهن وق يط ر ٌ عل ر سن
بين المنت والمستهل ن حت يلخذ كي ذف س
بو ائفةٌ عل بخرل.
الفقراء ليس ا وقةً إل اإلسالم:
وك اإلسالم يطا ،الفقر بق انينه وبنظمته وت ديهاتهن ويبمي بشت ال سائي
عل ورناء الفقراءن لذا بقإل إل ظي نظام اإلسالم ببض الفقراءن هم  -عل
بية حام  -ق يك ن ا « وقة» تُس ام « وقة الفقراء»ن لك ر الطوقية بك
تدوم وتت ا،ن بحكم القان كن ومساعده التقاليد .وت انين اإلسالم وتقاليد بهله
إل مختلف البه

ق تفرض الفقر عل

()182يظلم ك :األول بفت الياءن والثانية ب مها.

ائف سة من المجتملن بحيف يت ا،ثه
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األبناء عن اآلباءن واألحفا عن األددا  ..كالن الفقر إل المجتمل اإلسالمإل
ليً دامدًا وق ثابتًا وق ائ ًمان بي ه  ،احالة ينتقي ويُهادرن وتد يختفإل
ويةوم نهائيا.
والفقراء ونما هم ب را ن تد يك ن ك قراء الي من برنياء ال دن لك بب اب
الفرص البا لة والطم ف المشروهللا مفت حة للجميلِٓ{ :ن يَ ُكۡ ُۡاْ َُقَ َراو ََ ي ُۡغنٓ ٓه َُ
هَّللُ ٓن ََ ۡ
ِيَ ۡجعَ ُل هَّللُ بَ ۡعيَ ُل َۡر ي َُۡرا} [الطالف.]7:
ي ٓى ٓ } [الن ]32:،ن { َ

كرامة الفقير مص نة:
والفقر عل كي حام ق ينق :من كرامة الفقير إل المجتمل المسلمن وق
ي يل من حق ته ذ،ه ً واحده ًن قد علام اإلسالم ببناء هذا المجتمل  -ومنهم
الفقير نفسه  -بك الكرامة والر بة يه ليست بالثروه وال ن ن وما يمل المرء
من عقا،ن ومنق من ومن

ين بي بالبلم واإليماكن والتق ل والبمي
ا سة وذه س

الصال .
تام تبال :
يَ ۡعىَ ُ ۡنَ َو هذٓي َ
ۡ ٓع ۡى ََ دَ َ و ََ }
ل ٓ ىُۡاْ و ه
ك ٓى و َح
َو َ

{ ِٓ هن أ َ ۡك َر َن ُكَۡ ٓلنيَ هَّللٓ أ َ ۡهقَ وٰ ُكَۡ } [الحجرات]13:ن { َه ۡل يَ َۡت َ ٓۡٱ هذٓي َ
ََ يَ ۡعىَ ُ ۡنَ }[الةمر]9:ن {يَ ۡر ََ ٓل ىههُٱ هذٓي َ ََا َننُۡاْ ٓنن ُكَۡ َو هذٓي َ أُوهُۡاْ
ير َو هذٓي َ ََا َننُۡاْ
[المجا لة]11:ن { َو َنا يَ َۡت َ ٓۡٱ ۡخَ ۡل َ وُ َو ۡ بَ ٓك ُ
ٓ َو ََ ۡ ُ َٓ و َُ} [را ر.]58:

ولقد كاك الناس إل المجتمل البربإل الجاهلإل يقيس ك بتدا ،الناس بمولغ ما
وسلطاك.
يملك ك من بم امن وما يصحوها من دا سه
س

الاد،هم الفار ِ ،ها ُم
،ب
وتيمةُ ِ
ِ

،ب األَلا ِ
ااف بلا ٌ
قيماااةُ ِ
اافن و ِ
حت تَاونهم ليبترض ك عل نو ه ُ
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااةمحمد

ل هللا عليه وسلم إل بوم األمر
ألنه قيرن تمن ا ل بك ال حإل كاك بُنةم عل بحد الردلين الثاريين ال ا
شهيرين
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إل مكة بو الطائف :ال ليد بن الم يره القر إلن وعروه بن مسب
{ َوقَا ُۡاْ َ ۡۡ ََ ُ َٓ ََ و َهذَا ۡ قُ ۡر ََ ُ
يَ}[الةخر
ان َ
لىَ وُ َ َُل ٓن َ ۡ قَ ۡريَت َ ۡي ٓ ل َٓظ إ

الثقفإل:

!]31:

لما داء اإلسالم ا
حطم هذه الم ا ين الجائرهن وبيان بك حقيقةاإلنساك إل
ويمانه وعملهن ق إل حمه ولحمهن بو

ا ته وذهوهن بو ملوسه و ينته .يق م

الرس م -عليه الصاله والسالم ُ « :به أشع أ َ َْبَر َٱ ط ري َ يُؤبَ

ۡ ،

أقََ لىُ هللا خبرۦ»()183ن و إل مقابي ذل يق م« :يۡه ا رَ ُل ا عظي َُ ا ه
َ ي
يۡم ا قيانة َ يَن لني هللا َنا َح بعۡ إة»()184ن واتربوا وك لتمٓ ُ َ ََ { :قي َُ
َهَُۡ يَ ۡۡ َم ۡ ٓق ويَ َ ٓة َو ۡز ا} [الكهف.]105:

***

(،)183ول بحمدن ومسلمن عن ببإل هريره مر عًا « :ب أشع نَيَۡلا بَاخبۡاب َۡ أقَََ
لىُ هللا خبرۦ» .و،ول الحاكمن وببا نبايم اإل «الحلياة» عناه بي ًاا ُ « :به أشَع أَبَر
َٱ ط ري هنبۡ لن ألي ا نان  ۡ ..أقََ لىُ هللا خبرۦ».
و،ول الوااةا ،عاان اباان مسااب مر ًع اا « :ب َٱ ط ََري َ يُؤب َ َ ََۡ أقََََ لىََُ هللا
خبرۦ»ن و،مة لهما السي إل ببالمة الصحة.
(،)184واه الوخا،ف.

مشكلة الفقر وكيف عاللجها اإلسالم

170

خاتمة
انتصا ،اإلسالم عل الفقر
ووذا كاك الناسيؤمن ك بال تائل البملية بكثر من ويمانهم بالموا ئ النظريةن
لننا نس ف هنا ببض األمثلة الحياة التإل س اجلهاالتا،ي قنتصا ،النظام
اإلسالمإل عل

الفقر والخ

ن وتحقيقه الرخاء واألماك ألهله إل ظي

الحريةنوتحت ،اية البدم.
والبجيي بك هذا الرخاءن واألمنن وسبة البيإن تد بخور به الرس م
ل هللا عليه وسلمن بف :توي وت عهن لقد عر

ل هللا عليه وسلم ب حإل

من ،به  -ويبة النظام الذف ببثه هللا به هدل و،حمة ونبمةن وما يمكن بك
يلتإل به من ب يي الثمراتن وب

الناس تطويقهن
ي النتائ ن وذا بحسن
ُ

واقنتفاهللا بلحكامه وو اياهن و ا
شر األمة بما يثمره هذا النظام من رن

ا رن

وبمن رامرن و ،اهية املةن حت وك الصدتة ق تجد إل الناس َمن يستحقها
بو يقولهان وذل حين يستقر نظام اإلسالمن وتت د عائمه إل األ،ض.
،ول اإلمام الوخا،ف إل « حيحه»ن عن عدف بن حاتم الطاائإل :بناه كااك
عندالنويصل هللا عليه وسالمن وذبتااه ،داي شاكا ولياه الفاتاةن ثام بتااه وخار شاكا
وليااه تطاال السااويين«وكانبديقااد و ااد عل ا النويصاال هللا عليااه وساالم لياادخي ااإل
اإلسالمن وخشإل النويصل هللا علياه وسالملك يفُ ا
ات اإل ع ادهن ويثاوط عناه ماا
يرل من ضبف بهله و قرهمن وعدم انتشا ،األمن إل ب،ضاهم حيناذا ن اللق
وليااه بالوشااا،ات المااذك ،ه ااإل الحااديف ترريوًااا وتثويتًااا» قااام« :يااا عاادفن هااي
،بيت الحيره()185ق تام« :لم ب،هان وتد ب ُنوِلتُ عنها»ن تامِ« :ن طا ب حيَاوع
َ
()185الحيره :بلد تديم مبرو

م تبه بل،ض البرافن كاك يحكمه المناذ،ه من البرب.
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تري ا ه
ظعينَة()186هرهحَل نَ ا حيَرو حتَُ هطَۡف با كعبَة َ ،هنَاف أحَيا َِ
هللا» .و إل ،وايةس« :أ ه َ يۡه لىي َِ قىيل حتُ هنَرج ا عيَر ِ َُ نكَة بغيَر

خفير».
إ
تام عدف ، -اوف الحديف :تلاتُ يماا بيناإل وباين نفساإل :الين ُعااا ،اإلء
الذين تد سباروا الوال ()187ن«يبنإل :بنه اساتوبد اإل وتتاه بك ينتشار األمااك ولا
الحد المذك ،ن وه يبر مان ُعااا ،تويلتاه وحادها وتُ ا
طااهللا الطريار منهاا َمان
خ ا ا البوا ن وبوتدوا نا ،الفتنة إل الوال ».
وبكمي النوإل

ال هللا علياه وسالم حديثَاه ولياه قاام«:و َُ طا َ ْ بَ حيَاوع

ت ُفتح ه كنۡز كَرى» .تام« :كسرل بن هرمةق!» .تام« :كََرى بَ هرنََ،
و ُ طا

كف ن َه إ أو َي إة ،يطى َن
ب حياو تري ا رَل يُ ْن ٓرج نل ََ ٓ

يقبى نن  َ ،يجي أحيا يقبى نن .»...
سن وسالمهن و،بل بنفسه ما ب ا
شره به النوإل
ولقد بسلم عدفنوح ُ
عليه وسلمن تام عدف « :ربيت ا
الظبينة ترتحي من الحيره حت
بالكبوة ق تخا

ل هللا
تط

وق هللان وكنت ي َمن ا تت كن كسرل بن هرمةن وللن

الت بكم حياه لتروك ما تام النوإل بب القاسم

ل هللا عليه وسلم».

«يُنرج نلَ كف »( )188يبنإل :ما ب ا
شر به من يض ال نإلن و قداك الفقراء.
وت م الرس م

ل

هللا عليه وسلم لبدف ُ « :طا

ب حياو تري

ا رَل يُنرج نلَ كف ن َه »...ول  :يدم عل بك هذا سيتحقر إل عهد
()186الظبينة :المربه إل اله جن يبنإل :المربه المسا ره.
()187الدعاا :،تطاهللا الطريرن وسباروا :بوتدوا النا.،
()188حااديف عاادف بخردااه الوخااا،ف ااإل باااب «عالمااات النواا ه ااإل اإلسااالم» ماان كتاااب
«المناتي»ن انظر« :عمده القا،ف» (.)134/16
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تريين بحيف يمكن بك يشهده َمن الت حياته من الصحابةن وهذا ما حدن
إل عهد الخليفة البا م عمر بن عود البةيةن كما سنذكره يما ببد.
بال ن

الذف سيفيض عل

وتد تتاببت األحا يف النو ية بكثره تنو

األمة ي ً ان حت ينبدم بينها َمن يستحر الصدتة .وق

بك الن :عل ذل

من ،س م مبص م ق ينطر عن اله ل بمر له قلته وويحاؤهن وبثره إل ل
ً
بمال إل مح ه والق اء عليه.عل خال ما
المسلمينلل مطا ،ه الفقر
نصت عليه الت ،اه من بك الفقر بمر ببدفن وبك الفقراء ق يفقدوك من
األ،ض(.)189
ولنسر ببض النص ص الدالة عل مح الفقر من مجتمل المسلمين:
،ول الوخا،ف وريره عن حا،ثة بن وهي الخةاعإلن تام :سمبت النوإل
ل هللا عليه وسلم يق م« :هكيهقۡاَ ،إ

يۡه لىيكَ زنان ي ش ا رَل

بكيقت َ يجي ن يقبىها يقَۡ ا رَل َ َُ ۡ :بها باخنص قبىتهاَۡ ،نها
ا يۡم َ حاَة

بها»(.)190

و،ول بي ً ا عن ببإل هريره تام :تام النوإل
ا َالة حتُ يكثر َيكَ ا اَ َيفي
وحتُ يعر

ل هللا عليه وسلم َ« :هقۡم

 ،حتُ يهَ ب ا اَ َن يقبل صيقت ،

َيقَۡ ا ذٱ يعرا لىي  َ :أ ب »(.)191

و،ول بي ً ا عن ببإل م س األ برف عن النوإل

ل هللا عليه وسلم تام:

« يۡهي لىُ ا نان زنان يطۡف ا رَل َي با كيقة ن ا ذه  ،ثَ َ يجي

(«)189سفر التثنية» (10/15ن .)11
()190انظر « :ت الوا،ف» ( )181/3باب «الصدتة توي الر » من كتاب «الةكاه».
( )191انظر « :ت الوا،ف» ( )181/3باب «الصدتة توي الر » من كتاب «الةكاه».
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أحيا يۡخذ نن »(.)192
كثيرا حت ب  ،المسلم ك هذا ال ن ن ولم ي دد إل
ولم يطي الةمن
ً
مجتمبهم من يستحر الصدتةن وذل حين استقر بهم األمرن وتهيل لهم حكم
عا من وخال ة ،ا دهن وذل

إل عهد عمر بن عود البةية ،ضإل هللا عنه.

،ول الويهقإل إل «الدقئي»ن عن عمر بن بسيد (ابن عود الرحمن بن يد
ثالثينشهران ق وهللا ما مات
بن الخطاب) تام :ونما ولإل عمر بن عود البةية
ً
حت دبي الردي يلتينا بالمام البظيم يق م« :ادبل ا هذا حيف تروك إل
الفقراءن ما يورف حتىيردل بمالهن يتذ اكر َمن ي به يه ال يجدهن تد برن
عمر الناس».
تام الويهقإل ببد ،واية هذا الخور « :يه تصديقما ،وينا من حديف عدف بن
حاتم ،ضإل هللا عنه» .اهـ(.)193
وتام يحي بن سبيد« :ببثنإل عمر بن عود البةية عل

دتات ب ريقيةن

قيران ولم نجد َمن يلخذها منان
اتت يتهان و لوت قراء نبطيهالهمن لم نجد ً
قد برن عمر بن عود البةية الناسن ا تريتُ بها ،تابًا لعتقتهم»(.)194
ولم يكن هذا ال ن والرخاء والسبة إل و ريقيةوحدهان كما ،ول يحي بن
سبدن بي الذف يودو من األخوا ،ال ا ،ه بك األتاليم اإلسالمية كلها كانت إل
مثي هذا الررد من البيإ.
،ول بب عويد :بك عمر بن عود البةية كتي ول عود الحميد بن عود

( )192انظر « :ت الوا،ف» ( )181/3باب «الصدتة توي الر » من كتاب «الةكاه».
()193انظر« :عمده القا،ف» للبينإل (.)135/16
(«)194سيره عمر بن عود البةية» قبن عود الحكم (ص.)59
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بالبراف  -بك بخردللناس بعطياتهمن «بف، :واتوهم

ومخصصاتهم الدو،ية»ن كتي وليه عود الحميد« :ونإل تد بخردت للناس
بعطياتهمن وتد بقإل إل بيتالمام مام « ائض إل الخةانة»»ن كتي وليه« :بك
اتض عنه» .كتي وليه« :ونإل تد
انظر كي َمن ب اك من رير سف سه وق سر س ن
ِ
ِبكر «بف:
ت يتُ عنهمن وبقإل إل بيت المام مام»ن كتي« :بك انظر كي س
ةوده وب دف عنه «بف :ا ل
عةب» ليً له مامن شاء بك تُةوده
ِ
داته»»ن كتي وليه« :ونإل تد اودت كي َمن وددتن وتد بقإل إل بيت مام
المسلمين مام»ن كتي وليه«:بك انظر َمن كانت عليه دةية (بف :خراج)ن
بف عن ب،ضهن لسلفه ما يق ل به عل عمي ب،ضهن لنا ق نريدهم لبام
وق عامين»(.)195
الرخاء وال ن  -إل ظي عدم اإلسالم  -حدا استطاهللا مبه كي
وهكذا بلغ ا
بالتظلمن وق ك لن وق
حقه من خةانة الدولةن
حر بك يحصي عل
ِ
س
ذف س
لي.
ين بك يجد من مام الدولة ما يُ إل منه ينهن ويُورئ
واستطاهللا كي ذف َ س
ذمته.
ب بك يجد من بيت مام المسلمين ما يتةوج به ويونإل به
واستطاهللا كي عة س
بسره.
لما و يت الحادات الال مة والبا،ضة و اده الخليفة الرا د عمر بن عود
البةية وليه ول

المساهمة بمام الدولة إل يا ه اإلنتاجن بمب نة

المةا،عين منل حاب األ،ض عل

(«)195األم ام» (ص.)256

ا،

،اعة ب،ضهم وتحسينهان وذل
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بتسليفهم من خةانة الدولة ما يق يهم عل هذهالمهمة.
وهذا توي بك تبر

الدنيا «بن

الت اسليف الة،اعإل» بملات السنينن وتد

بيان بمير المؤمنين بك حسن است اللهم أل،ضهم ليً ت ه ً لهم حسين بي ه
حقها من ال رائي إل
ت ه للدولة بي ً ان ووك عل الدولة التإل توحف عن ِ
ثروات المم لين بك تتذكر وادوها إل مب نتهم وومدا هم بما يق وك به عل
ب اء وادواتهم المالية بيسر وانتظام.
ولقد بل ت سبة النبمةن وكثره الطيواتن وتد ر الخيرات عل الناسن مول ًا
عظي ًمان يكفينا إل تص  ،مداه بن الإل عمر بن عود البةية عل الوصره كتي
وليه يق م« :ونه تد ب اب الناس من الخير خيرن حت

لقد خشيتُ بك

يوطروا»ن كتي وليه عمر« :وك هللا تتت حين ب خي بهي الجنة الجنةن وبهي
صيَقَ َنا َو ۡليَۦُ}
النا ،النا،ن،ضإل من بهي الجنة بلك تال اَ ۡ { :ح ۡ يُ ٓ هَّللٓ هذٓٱ َ
[الةمر]74:ن مر َمن تول بك يحمدوا هللا»(.)196
وبسور من عهد عمر بن عود البةية بك ببض األتاليم التإل سبدت بحكم
اإلسالم وعدله إل عهد عمر بن الخطاب ،ضإل هللا عنهن ب ،كت حظا
عظي ًما من هذا ال ن الذف ع امت بركته بهي اإلتليم كا اةن لم يجد مباذ بن
دوي موب ن ،س م هللا

بتره بب بكر
ل هللا عليه وسلم ولىاليمنن والذف ا

وعمر من ببده عل ما كاك عليه  -بت م :لم يجد مباذ باليمن ببد سن ا ست
تليلة من حكم اإلسالم بها واحدًا يلخذ منه الةكاهن مما دبله يوبف بها ول
عمر إل عا مةالخال ةن وحاضره الدولة اإلسالمية بالمدينة.
ولندهللا ببا عويد يروف لنا هذا الخور ع امن بسنده وليهن تام « :ا
وك مباذ بن

(«)196سيره ابن عود الحكم» (ص.)58
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ل هللا عليه وسلم ول اليمنن حت

مات النويصل هللا عليه وسلم وبب بكرن ثم تدم عل عمرن ر اه عل ما
كانبليهن وبف وليه مباذ بثلف

دتة الناسن لنكر ذل عمرن وتام« :لم بببث

دابيًان وق وخذ دةي سةن ولكن ببثت ُ

لتلخذ من برنياء الناسن تر ها

علىفقرائهم!!» قام مباذ« :ما ببثتُ ولي بشإلء وبنا بدد بحدًا يلخذه منإل»ن
لما كاك البام الثانإل ببف وليه طر الصدتة (نصفها)ن ترادبا بمثي ذل ن
لما كاك البام الثالف ببف وليه بها كلهان رادبه عمر بمثي ما ،ادبه توي
ذل ن قام مباذ« :ما وددتُ بحدًا يلخذ منإل يل ًا»(.)197
هللن ما بعظم هذا الخور وب،وعه!! هذا الخور الذف نمر عليه إل كتونا وق
نُبيره اهتما ًمان لقد بثمر نظا ُم اإلسالم وعدله إل بع ام تليل سة هذه الثمره من
ت الدنيا مث َي ذل ق وهي ،بت حاك ًما توي
ال ن واقكتفاء واقستقرا،ن هي ،ب ِ
عمر يُنكر عل واليه بك يُرسي وليه المام من األتاليم ول البا مةن ويُذَ ِكر
ال الإل بنه لم يوبثه لجواية ال ارائين وبخذ المك س الجائرهن كما كاك يفبي
المل

واألبا رهن ووناما مهمته بك يلخذ المام من برنياء اإلتليمن وير ه عل

قرائهق ل ق بك الصحابإل الفقيه الجليي مباذ بن دوي بتنل بمير المؤمنين عمر
بك الناس إل وتليمه تد بظلتهم الكفاية والبدمن وبنه لم يوبف وليه بشإلء وه
يجد بحدًا يلخذه منهن كيف وه الذف بمره ،س م هللا

ل هللا عليه وسلم

حين ببثه« :بك يلخذها من برنيائهمن وير ها إل قرائهم»ق
والمسلم ك إل كي األتاليم بمة واحدهن لذا است ن بهي بلدسن و

ي من

كاتهم ما ق حادة بهم وليهن ودي بك يُباك بهي بل سد وخرن بو تتصر

(«)197األم ام» (ص.)596

به
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حك متهم المركةية بما يه الخير لجماعتهم و ينهم.
تل ببض الثامرات التإل بنتجها تطوير نظام اإلسالمن حينما تهيالت له
الفر ة إل ببض الوال وببض البص ،ن ووك كاك س ء الحظ تد حرم األمة
حد كوير  -من بركات هذا النظام الفر ن وما ذا وق ا
س
ألك
اإلسالمية  -ول
بمرهم تد استود به الظلمةن وبم الهم تد استح ذ عليها السفهاءن و ينهم تد
ب سده الجهي واقبتداهللا.
ومن هذه األمثلة ال اتبية نبلم خطل الذين يظن ك الفقر اء ق واء لهن
ضا عل المجتمباتن ق مخل :منهن ونبلم خطل الذين يحسو ك
وبالء مفرو ً
،سمإل» ب رو،ه ود

بك تشريل الةكاه إل اإلسالم «اعترا

الفقر

والفقراء إل المجتمل اإلسالمإل.
بمرا حتميا إل المجتمل المسلمن
كالن وك الفقر ليً ضربةَ ق س
بن وليً ً
وونما ه بمر ا،ئ يبرض للمجتمل المسلم كما يبرض لكي مجتمل ريرهن
ال بد من م ادهة هذا األمر ال اتل بو المت تل بالتشريل والت ا يات الال مة.
ولكن تد يلتإل ي م تنسد يه مسا،ب الفقرن وتتفجر يه ينابيل الثروه
وال ن ن ويسبد الناس بحياهس ومن سة ُمطملنةسن يلتيهم  ،تهم يها ،ردًا من كي
مكاكن وتنقطل بسواب الشك ل من الب
س

والفاتةن والج هللا والخ

لما رمر

الناس  -إل الحرية والبدالة اإلسالمية  -من يا ه اإلنتاجن وعدالة الت يلن
حت ق ي دد إل المجتمل قير يستحر الةكاه.
وحينل سذ تتجه الةكاه ول المصا،

األخرل :من المؤلفة تل بهمن و إل

الرتاب وال ا،مينن و إل سويي هللان وابن السويي.

***
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