
Democratic Arabic Center
Berlin - Germany

DEMOCRATIC ARABIC CENTER
Germany: Berlin 10315 Gensinger- Str: 112

http://democraticac.de
TEL: 0049-CODE

030-89005468/030-898999419/030-57348845
MOBILTELEFON: 0049174274278717

املركز الدميقراطي العربي
برلني - املانيا

الم
إلس

يف ا
عي 

تما
الج

ل ا
لعم

ا
بي

عر
ي ال

راط
دميق

ز ال
رك

امل
انيا

- امل
ني 

برل

VR . 3383 – 6609 B

العمل االجتماعي يف اإلسالم

2022

:�����
������ ������ ��� .�

Social Work in Islam

 Dr. Abdelkader Chait



  

 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

 :رـــــــــاشــــــــــــــنــال
 

 العربي الديمقراطي املركز

اتيجية للدراسات  واالقتصادية والسياسية االستر

 برلين / أملانيا
 

Democratic Arab Center 

For Strategic, Political & Economic Studies 

Berlin / Germany 

 

 تخزينه أو منه جزء أي أو الكتاب هذا إصدار بإعادة يسمح ال

 .الناشر من خطي مسبق إذن دون  األشكال، من شكل بأي نقله أو املعلومات استعادة نطاق في

 محفوظة الطبع حقوق  جميع
 

All rights reserved 

No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in 

any form or by any means, without the prior written permission of the publisher. 

 

 العربي الديمقراطي املركز

 برلين/أملانيا واالقتصادية والسياسية االستراتيجية للدراسات
 

Tel: 0049-code Germany 

030-54884375 

030-91499898 

030-86450098 
 

 اإللكتروني البريد

book@democraticac.de 

mailto:book@democraticac.de


  

 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 العمل االجتماعي في اإلسالم           : الكتاب     

 عبد القادر الشايطد.   :    تأليف     

 عمار شرعانرئيس املركز الديمقراطي العربي:   أ.      

 مدير النشر:   د. أحمد بوهكو     

 VR . 3383 – 6609. Bرقم تسجيل الكتاب:       

 الطبعة األولى    

 م 2022 فبراير /  شباط    

 

 

 

 ملركز الديمقراطي العربيا اآلراء الواردة أدناه تعّبر عن رأي الكاتب وال تعكس بالضرورة وجهة نظر 



1 

 شايط القادر عبد

 

 

 

 

 

 

 اإلسالم في االجتماعي العمل
 

 

  

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 



8 

 مقدمة
أعطى اإلسالم مسألة العمل االجتماعي أمهية ابلغة لتحقيق االجتماع 
واأللفة بني الناس، ونبذ التفرق واالختالف، وقد أمجع املسلمون يف كل مكان وزمان 

الذي سيظل واجهة على ضرورة التكافل والتضامن، ولزوم القيام ابلعمل االجتماعي 
  .عن دين األمة ومكانتها احلضارية مشرفة تعرب

ركيزة أساسية يف تنمية الشعوب  يعترب العمل االجتماعي ومن مث فإن
اإلنسانية، ملا له من دور يف بناء اجملتمع ونشر التماسك والرتابط االجتماعيني، وهو 
ممارسة إنسانية فطرية ارتبطت ارتباطا وثيقا بكل معاين اخلري والعمل الصاحل عند كل 

من اجملموعات البشرية منذ األزل، ولكنه خيتلف يف أقسامه وخصائصه ومقاصده 
ولعل قلة عناية طائفة كبرية من العلماء املسلمني . جمتمع إىل آخر ومن فرتة إىل أخرى

يف جوانب أخرى، كان أحد أسباب  -يف املقابل  –ابلبعد االجتماعي، واستغراقهم 
جتاهل الدور املهم الذي ميكن أن ينهض به العمل االجتماعي يف تقدمي رؤية دقيقة 

 . يد سبل عالجهاللمشكالت االجتماعية، وحتد
واملالحظ أن الدول العربية هنجت سياسة جديدة يف التعامل مع الشأن 

، بعد تفاقم األوضاع االجتماعية الناجم عن اإلجراءات املشددة اليت ياالجتماع
اختذهتا حملاصرة فريوس كوروان ومنع انتشاره، وراهنت على احلراك اجملتمعي، وقررت أن 

ات اجتماعية، وتكل إليهم القيام أبعمال موازية لعمل تدخل مع مواطنيها يف شراك
، الدولة، للتقليص من نسبة الوضع االجتماعي املزري الذي خلفته هذه اجلائحة

 .يف خدمة اجملتمع وتعزيز مكانة العمل االجتماعي التطوعي
ومن هنا، جند أن من األولوايت املهمة يف حبثنا هذا، هي اإلكباب على 
العمل االجتماعي يف اإلسالم ابلدراسة والتحليل؛ الستكشاف الصيغة املناسبة 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 



9 

للتنمية االجتماعية من املنظور اإلسالمي، وإبراز أثره البارز يف حل الكثري من 
 .املشاكل االجتماعية يف سائر اجملاالت

أن جنعل من دراستنا هذه مسامهة متواضعة يف جتلية الوعي أبمهية  وحْسبُنا
الرجوع إىل األصول والروافد األوىل لِقيمنا األصيلة، املستلَهمة من ديننا احلنيف؛ 
إلشاعة ثقافة املشاركة االجتماعية، والتجاوب مع املشاريع االجتماعية اليت رمسها 

 النهوض ابملشروع االجتماعي اإلسالمي،القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة، و 
خصوصا مع هنج بعض الدول  ووضع آليات فنية وعلمية ملمارسته ،ومأسسته وتقنينه

للحد من انتشار جائحة  ( احلجر الصحي)العربية لسياسة التباعد االجتماعي 
 كوروان، واليت تعيش ساكنتها فقرا مدقعا، بسبب ضعف اخلدمات االجتماعية

 .رنة مع نظريهتا األوروبيةمقا املقدَّمة
 خطة البحث

 .وهي مقدمة عامة حول أمهية العمل االجتماعي: املقدمة

 مفهوم العمل االجتماعي لغة واصطالحا: املطلب األول

 مشروعية العمل االجتماعي يف اإلسالم: املطلب الثاين

 جتليات العمل االجتماعي يف عصر النبوة واخلالفة الراشدة: املطلب الثالث

 أقسام العمل االجتماعي : املطلب الرابع

 خصائص العمل االجتماعي: املطلب اخلامس

 مسؤولية العمل االجتماعي ومقاصده : املطلب السادس

تضمنت أهم اخلالصات والنتائج املتوصل إليها يف الدراسة، عالوة على مجلة : خامتة
 .مقرتحات وتوصيات لتطوير العمل االجتماعي اإلسالمي
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 اختيار موضوع البحثدوافع 
 :وأخرى موضوعية ،وراء اختياري ملوضوع هذا البحث دوافع ذاتية تقبع

 :الدوافع الذاتية

 "العمل االجتماعي يف اإلسالم أتصيال وتطبيقا "انطلقت فكرة هذا البحث  -
اجملتمع ، ودورها يف بناء التكافلية القيم االجتماعية غرسمن اقتناعي الشخصي أبمهية 

 .الذي يستمد قوته وحضارته انطالقا من لبناته اليت أساسها األفراد ،املتضامن

 :األسباب املوضوعية
التأزم االقتصادي، واالحتقان االجتماعي، اللذان تعيشهما غالبية دول العامل العريب 

، وفرض احلجر الصحي، وما ميكن (كوروان) 91واإلسالمي، السيما بعد انتشار وابء كوفيد 
اجلائحة من انعكاسات اجتماعية خطرية، إذا مل يتحرك اجملتمع اإلسالمي، آبلياته أن ختلفه هذه 

 .التضامنية

 : إشكالية الدراسة وتساؤالهتا
حاجة الناس يف وقتنا احلاضر إىل معرفة العمل االجتماعي يف اإلسالم، ودوره يف ترسيخ 

ثري من املشاكل االجتماعية قيم التكافل والتضامن االجتماعي، الذي له أثره البارز يف حل الك
 اإلسالميةيف سائر اجملاالت، إلعادة الدور احلضاري ألمتنا اإلسالمية، يف ظل استرياد الدول 

 .املناهج االجتماعية الغربية، والتبعية املطلقة هلا

 :التالية اإلشكاليةوعلى ضوء ما سبق نطرح 

أْمَلتامها ظروف  استرياد املنهج االجتماعي الغريب، والتبعية املطلقة له، هل -
اترخيية وحضارية سبُبها عدم توفر املسلمني على منهج اجتماعي متكامل مستوحى من 

 ؟نصوص الشريعة اإلسالمية 

 :وتتفرع عن اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية
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 ؟ واإلمجاعالكتاب والسنة حجيته من ما مفهوم العمل االجتماعي وما  -

 ؟هل العمل االجتماعي حمصورا يف اجلوانب املادية  -

للعمل التكافلي  دورالتفعيل  اليت ميكنهااإلسالمية  املؤسساتما هي أهم  -
 االجتماعي؟

 ؟ما هي أهم مقاصد العمل االجتماعي -

 أمهية البحث وأهدافه
أمهيته وأدواره ومقاصده يف التصور يسهم يف التعريف ابلعمل االجتماعي وإبراز  -
 .اإلسالمي

يقدم تصورات وآراء عن كيفية توظيف العمل االجتماعي خلدمة قضااي  -
اإلنسان، وعمارة األرض على الوجه الذي حيفظ للمجتمع كرامته، ويصونه من مجيع 

 .اآلفات، اليت هتدد وحدته واستقراره

ية اإلحسانية خصوصا يف زمن حتفيز املسلمني على أداء وظيفتهم االجتماع -
 .النكبات حىت يصبح الفعل االجتماعي جليا يف سلوكياهتم

على أهم جماالته وأبرز تطبيقاته وأنواع  ملهتمني ابلعمل االجتماعيا يطلع -
 .املعاصر مؤسساته، بغية تطوير أساليب العمل االجتماعي يف الواقع االجتماعي

 منهج البحث
قاعدة التوفيق بني التوصيف واالستقراء والتحليل يقوم منهج البحث على 

 .واملقارنة
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 ومشروعيته وأقسامه في اإلسالم العمل االجتماعي مفهوم: المبحث األول

 وخصائصه

 مفهوم العمل االجتماعي لغة واصطالحا: المطلب األول

 مفهوم العمل االجتماعي : األول الفرع

 معىن العمل لغة واصطالحا -أ
العني وامليم والالم أصل واحد صحيح وهو عام يف كل فعل ": العمل لغة -9

ومعناه كذلك ممارسة نشاط ما أو ". (2)"املهنة والفعل واجلمع أعمال: والعمل"، (1)"يفعل
والعمل يف نظر الفقهاء أعم من احلرفة، ألن  .(3)"القيام جبهد للوصول إىل نتيجة انفعة 

 . العمل يطلق على احلرفة سواء حذق به اإلنسان أم مل حيذق

والعمل يعين القيام مبجهود ما من أجل إجناز شيء ما، وقد يكون فكراي كما 
كان عن فكر وروية وهلذا " وال يقال العمل مبعناه الدقيق املتقن إال ملا  .(4)"يكون عضليا 

 .(5)"ابلعلمقرن 

السابقة يتبني أن العمل هو كل نشاط أو جهد يبذله  ومن خالل هذه التعريفات
 .الفرد للحصول على منفعة أو فائدة حمددة

حيمل تعريفات عدة لكن يف جمملها تصب يف معني : االصطالحالعمل يف  -2

                                           
، 9لبنان، ط-معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، أمحد، حتقيق وضبط عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت - (1)

 .1/911ل، -م-م، مادة ع9119/ه9199
 .99/174ل، -م-هـ، مادة ع9191، 3لسان العرب، ابن منظور اإلفريقي املصري، دار صادر، بريوت، ط – (2)
م، حرف 2002/ه 9121، 9أمحد خمتار عبد احلميد، عامل الكتب، القاهرة، طمعجم اللغة العربية املعاصرة،  – (3)

 .2/9111ل، -م-ع: العني، مادة
 .9/220م، 9120علم االجتماع معجم موسوعي عاملي، رشدي فكار، دار النشر العاملية، ابريس،  – (4)
/ ه9132، 2حتقيق دمحم املصري وعدانن درويش، مؤسسة الرسالة، ط الكليات، أبو البقاء أيوب الكفوي، – (5)

 .191م، ص2099
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 كل جهد مشروع يبذله اإلنسان، ويعود عليه أو على غريه ابلفائدة"واحد، فهو 
 . (1)".واملنفعة

 : قسمان االصطالحوالعمل يف 

نفعه قاصر على فاعله، كأنواع الذكر من التكبري والتسبيح والتهليل "عمل 
 .وغريها من القرابت( 2)"، واملشي إىل املسجدواالستغفار

، وإعانة الرجل على دابته حيمله عليها، نفعه متعد كإصالح ذات البني"وعمل 
فيها السالم، وتشميت العاطس، وإزالة األذى عن الطريق،  والكلمة الطيبة، ويدخل

 .وغريها من املعامالت املشروعة (3)..."واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر

فالعمل إذن هو كل ما يقوم به الفرد أو تشرتك فيه مجاعة من الناس، قصد حتقيق 
يهدف إىل تقّدم " مصلحة معينة، دينية كانت أو دنيوية، وأيخذ أشكاال متنوعة، حبيث

وتطور الظروف االجتماعّية جملتمع ما وخاّصة اجملتمع احملروم، بتقدمي استشارات نفسّية، 
  (4)".ومساعدات اجتماعّية

إن هللا عز وجل خلق عباده وفضل بعضهم على بعض يف الرزق، لكي تستقيم 
َنحُْن قحسحْمنحا ﴿: تعاىلاحلياة الدنيا ويسخر الناس بعضهم بعضا، فتسعد حياهتم الدنيا، قال 

ن حُهم مَِّعيشحت حُهْم يف اْلْحيحاِة الدُّنْ يحا ف حْوقح ب حْعٍض دحرحجحاٍت ل ِي حتَِّخذح ب حْعُضُهم ب حْعًضا وحرحف حْعنحا ب حْعضحُهْم  ب حي ْ
ليستخدم بعضهم :" يف شرح هذه اآلية (ه436ت )قال البغوي  [32: الزخرف]﴾ُسْخِرّيً 

                                           
مفهوم العمل يف اإلسالم يف الرتبية اإلسالمية، دراسة ميدانية يف منطقة اخلليج، محيد انصر الزري، منشورات دار  – (1)

 .97م، ص9112، 9الثقافة واإلعالم،الشارقة، ط
شعيب األرانؤوط، : مخسني حديثا من جوامع الكلم، ابن رجب احلنبلي، احملقق جامع العلوم واحلكم يف شرح – (2)

 .2/44، ه9122، 7مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
 .24ص: املرجع نفسه– (3)
 .311، ص أمحد خمتار عبد احلميدمعجم اللغة العربية املعاصرة،  - (4)
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أبمواهلم األجراء الفقراء ابلعمل، فيكون بعضهم لبعض سبب بعضا فيسخر األغنياء 
  .(1)"املعاش، هذا مباله وهذا أبعماله فيلتئم قوام أمر العامل

إن القرآن الكرمي شجع على العمل واجلد والكسب احلالل، وبذل اإلنسان 
، وحتمل األمانة كما أمره تعاىل االستخالفطاقته من أجل عمارة األرض والقيام مبنهج 

مقرتان ابإلميان وأكدت هذه  (2)وهلذا جند أن العمل قد ذُكر يف ثالمثائة وتسع ومخسني آية
األخرية أن اإلميان الصادق البد وأن يرتجم إىل عمل صاحل، كما عملت على الرتغيب فيه 

، فينال خري جزاء (3)والرتهيب من استنكافه من أجل صالح اجملتمع اإلسالمي وتقدمه
 محْن عحِملح صحاِْلًا مِ ن ذحكحٍر أحْو أُنثحٰى وحُهوح ُمْؤِمٌن ف حلحُنْحِيي حنَُّه ححيحاًة طحي ِبحةً ﴿: الدنيا واآلخرة، قال تعاىل

 [17: النحل] ﴾وحلحنحْجزِي حن َُّهْم أحْجرحُهم ِبِحْحسحِن محا كحانُوا ي حْعمحُلونح 

 :وقد وضع اإلسالم شروطا لقبول العمل

أن يكون مطابقا لكتاب هللا وسنة رسوله، وكل عمل خمالف فهو رد على  -
ُكُم الرَُّسوُل فحُخُذوُه وحمحا ن حهحاُكْم عحْنُه فحانت حُهواو﴿ صاحبه،  [.7: احلشر]﴾محا آَتح

 :أن يكون خالصا لوجه هللا تعاىل ال يريد به مسعة وال شهرة قال هللا تعاىل -
ينح ُقْل ِإّن ِ أُِمْرُت أحْن ﴿  [.99: الزمر]﴾أحْعُبدح اَّللَّح ُُمِْلًصا لحُه الدِ 

يعين حسن أدائه واإِلتيان به على الوجه األكمل،  :وأن يكون العمل متقنا -

                                           
احلسني بن مسعود البغوي، حققه وخرج أحاديثه دمحم عبد معامل التنزيل يف تفسري القرآن تفسري البغوي، أبو دمحم  - (1)

، 1:الرايض، ط هللا النمر، عثمان مجعة ضمريية، سليمان مسلم احلرش، دار طيبة للنشر والتوزيع،
 .292م، ص9117/ه9197

، ه9341، 2املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، دمحم فؤاد عبد الباقي، دار الكتب املصرية، القاهرة، ط - (2)
 .123ص

م، 9112، 9مفهوم العمل يف اإلسالم، محيد انصر الزري، منشورات دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة، ط - (3)
 .91ص
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ُ تـََعاىَل هبا نـَْفَسُه بَِقْولِهِ   [.7: السجدة]﴾الَِّذي أحْحسحنح ُكلَّ شحْيٍء خحلحقحهُ ﴿ :وهي ميزة َمَدَح اَّللَّ

ال يعرف الطبقية إال "اجلد يف العمل ألنه سلم رقي األمم فهوفاإلسالم يدعو إىل 
، وهذا دليل على أن العامل له من الفضيلة ما ليس للجاهل؛ فاإلنسان (1)"يف إتقان العمل

إذا كان له علم أوىل أن يكون له فضل على سائر الناس، ال سيما إذا عمل مبا علم، وهذا  
لكل شيء قيمة وقيمة املرء ما : وجهه أنه قالكما روي عن علي بن أيب طالب كرم هللا 

 .(2)"حيسنه

 لغة واصطالحااالجتماعي  معىن -ب
اسم [: مفرد]اجتماعّي (: "ج م ع)مأخوذ من مادة  :لغة االجتماعي -9

مجلة االتفاقات األساسّية يف احلياة االجتماعّية : الَعْقد االجتماعيّ : منسوب إىل اجتماع
ما يّتصل : حياة اجتماعّية -نفَسه وقواه حتت إرادة اجملتمعومبقتضاها يضع اإلنساُن 

أعمال رمسية أو غري رمسية غايتها مساعدة : ِخْدمات اجتماعيَّة -ابلوضع االجتماعّي عامة
أي مزاول للحياة : رُجل اجتماعيّ  -املرضى والفقراء على القيام بنشاط طبيعيّ 

ميكن أن نشتق مرادفات دالة على الكثرة  ومنه (3) ."االجتماعّية، كثري املخالطة للنَّاس
اسم جلماعة الناس، واجلموع اسم جلماعة الناس واجملمع حيث "والتعدد واملخالطة، وكل 

  (4.)"جيمع الناس وهو أيضا اسم للناس، واجلماعة عدد كل شيء وكثرته 
كلمة منسوبة إىل االجتماع، وهي من الكلمات   :االجتماعي اصطالحا -2

                                           
ه 9192، 9، مطابع أخبار اليوم، القاهرة، ط(ه9192ت)، دمحم متويل الشعراوي "اخلواطر"تفسري الشعراوي  - (1)

 .1472م، ص9117/
اجلامع ألحكام القرآن، أليب عبد هللا دمحم بن أمحد األنصاري القرطيب، ضبطه دمحم إبراهيم احلفناوي، خرج أحاديثه  - (2)

 .7/393م، 2007/ه9122حممود حامد عثمان، دار احلديث، القاهرة، 
 .311معجم اللغة العربية املعاصرة، أمحد خمتار عبد احلميد عمر، ص - (3)
، احملقق مهدي خمزومي، إبراهيم السامورائي، دار (ه970ت)ليل ابن أمحد الفراهيدي البصريكتاب العني، اخل– (4)

 .210-9/231م، -ج-ت، مادة ع.مكتبة اهلالل، بريوت، د
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اليت يقصد هبا عيش اإلنسان داخل جمتمع تربطه به مجلة من االتفاقات األساسّية املعاصرة 
يف احلياة االجتماعّية ومبقتضاها يضع اإلنساُن نفَسه وقواه حتت إرادة اجملتمع، وقد عرفه 

فاإلنسان خملوق اجتماعي مييل . (1)"تقارب األجسام بعضها من بعض "اجلرجاين أبنه 
لعيش وسط اجلماعة أينس هبم، وحيقق مصاحله معهم، ويدرك بعقله بطبيعته البشرية إىل ا

مزااي هذه الوحدة والتالحم، فهو عاجز عن توفري حاجياته اليومية مبفرده من طعام وشراب 
فهو يتبادل املصاحل املادية واملعنوية استجابة للتفاعل ... ولباس وعالج ومسكن

عل اإلجيايب الذي هو وليد احلاجة، نشأت االجتماعي الذي مييز بيئته، وبفضل هذا التفا
 .احلضارة اإلنسانية وتطورت، وتداخلت فيها القيم اإلنسانية النبيلة

خالل القرن الثامن عشر وحتول إىل "وقد ظهر ما اصطلح عليه بعلم االجتماع 
مادة مقررة للدرس يف القرن التاسع عشر وهو علم يعتين بدراسة اجلماعات الستكشاف 

ليت تعمل هبا، وطبيعة العالقات بني األفراد ومدى أتثريها يف حياهتم، ودراسة الطريقة ا
التنظيمات االجتماعية ملعرفة طرق تطورها وأسباب ضعفها ودورها يف التغيري 

 (2)."االجتماعي

فإذا عدان إىل اتريخ اجملتمعات القدمية ودورها احلضاري، سنجد أن اجملتمع 
م االجتماع الذي شهدته احلياة االجتماعية ابملدينة املنورة اإلسالمي كان من املؤسسني لعل

، حيث كانت متميزة عن اجملتمعات اإلسالميةيف املراحل األوىل لتأسيس الدولة  سيما وال
فإن كثريا من الوصااي االجتماعية إمنا نزلت مبكة "األخرى يف السياق االجتماعي وأبعاده، 

أثناء الرتكيز القوي على بناء العقيدة يف نفوس املؤمنني، وعند بناء اللبنات األوىل يف صرح 
ويف ذلك دليل . تشريع يف املدينةاإلسالم وأتسيس القواعد األساسية اليت بين عليها ابقي ال

                                           
، احملقق مهدي ضبطه وصححه جمموعة من العلماء، دار الكتب (ه294ت)كتاب التعريفات، الشريف اجلرجاين– (1)

 .90م، ص9123/ه9103، 9لبنان، ط-العلمية، بريوت
م، 2002/ه9122، 1السلوك االجتماعي يف اإلسالم، حسن أيوب، دار السالم للطباعة،، القاهرة، ط – (2)

 .93-99ص
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على أن أسس وأصول التشريع االجتماعي، ورعاية حقوق اآلخرين إمنا كانت مبكة مرتبطة 
 .(1)... "اترخييا بنزول العقيدة

فالنظام االجتماعي يف اإلسالم يتمثل يف كل ما شرعه هللا تعاىل من قوانني حتكم  
يف اجملتمع املسلم جيب أن حتكمها الشريعة  فالرعاية االجتماعية"العالقات اإلنسانية، 

اإلسالمية، وبذلك دور اإلنسان هو التلقي والفهم والطاعة وحماولة الوصول إىل أفضل 
فاهلل رحيم بعباده مل . السبل والوسائل والربامج لتطبيق الشريعة على أكمل وجه ممكن

يف ذلك ضالهلم وفسادهم  يرتكهم يضعون األنظمة االجتماعية تبعا ألهوائهم املختلفة ألن
ال يرضى ذلك هلم، فأنزل على رسله الكتب واهلدى الذي ما إن متسكوا  -سبحانه-وهو

به لن يضلوا أبدا، فالعالقات بني الناس يف اجملتمع، جيب أن تتسم بطاعة هللا وتقواه حىت 
 .(2)"ميكن أن يعيش األفراد واجملتمع حياة طيبة

اهتماما خاصا للبناء االجتماعي، وجعله أساس وخالصة القول إن اإلسالم أوىل 
فهو . استخالف اإلنسان يف األرض وعمارهتا مما حيقق كرامته وسعادته يف الدنيا واآلخرة

منوذج للحياة البشرية املستقرة، حيدد العالئق بني أفراد اجملتمع ويطبق فيه القانون على 
الظلم والفساد وسيتبني ذلك من ، وحيارب والتآزرالقوي والضعيف، ويشجع على التعاون 

 .الحقا سيأيت خالل دراستنا لبعض النماذج املستقاة من الكتاب والسنة فيما

 عمل االجتماعي للالمعنى االصطالحي : الفرع الثاني

إن مصطلح العمل االجتماعي من املصطلحات الدخيلة على املعاجم اللغوية 
جم اللغوي العريب، ومت استرياده من خالل العربية حبيث ال جند له تعريفا حمددا يف املع

املناهج االجتماعية الغربية اليت اهتمت ابجلانب االجتماعي يف دراستها، ومع ذلك 

                                           
 .91السلوك االجتماعي يف اإلسالم، حسن أيوب، ص – (1)
، 9إسالمية املعرفة، عفاف بنت إبراهيم بن الدابغ، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، مكتبة املعهد ابلقاهرة، ط– (2)

 .47م، ص9114/ه9197
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استطاع اللغويون استرياد هذا املصطلح وترمجته للوقوف على دالالته وماهيته، من خالل 
فإذا حاولنا . عيالوقوف على جمموعة من التعريفات اليت هلا ارتباط ابلفعل االجتما

الوقوف على جممل هذه التعريفات فإننا سنجد أهنم اتفقوا على مدلول التعاون والتكافل 
وأن أي عمل يعود نفعه على اجملتمع فردا ومجاعة هو عمل اجتماعي، فرعاية الفقري ونصرة 

تالف املظلوم وإغاثة امللهوف، وتقدمي الرعاية الصحية والنفسية والرتبوية للبشرية على اخ
توجهاهتا الدينية واللغوية داخلة يف املفهوم الشمويل للعمل االجتماعي مهما اختلفت 
الوسائل املسخرة لذلك، أو اجلهة الساهرة على هذه اخلدمات االجتماعية سواء حكومية 

 .أو غري حكومية، واليت هتدف أساسا إىل حتقيق متطلبات اجملتمع الضرورية

هو ذلك األداء املناط  ": لعمل االجتماعي فقالوقد عرف الدكتور علي منلة ا
بكياانت إدارية، حكومية كانت أم غري حكومية، تعمل على حتقيق الرفاه االجتماعي 

وزارات الشؤون االجتماعية، واجلهات األخرى احلكومية وغري احلكومية اليت تقدم )
 (1)"اجملتمع األساسية ، واملقصود ابلرفاه االجتماعي حتقيق متطلبات (خدمات اجتماعية

نسق منظم من اخلدمات واملؤسسات االجتماعية يرمي إىل مساعدة األفراد "فهو 
واجلماعات للوصول إىل مستوايت مالئمة للمعيشة والصحة، كما يهدف إىل قيام 
عالقات اجتماعية سوية بني األفراد بتنمية قدراهتم وحتسني احلياة اإلنسانية مبا يتفق 

 .(2)"ع وحاجات اجملتم

                                           
، 2املواجهة، علي بن إبراهيم النملة، مكتبة امللك فهد للنشر، ط-التحدايت-العمل االجتماعي واخلريي، التنظيم – (1)

 .97، صه9131
طلحات الرعاية والتنمية االجتماعية، إنج فرجير، ترمجة أمحد زكي بدوي، دار الكتاب املصري، القاهرة، معجم مص – (2)

 .211م، ص9127، 9ط
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 مشروعية العمل االجتماعي : المطلب الثاني

 مشروعية العمل االجتماعي من القرآن الكريم: الفرع األول

اإلنسان اجتماعي بطبعه، يسعى لالجتماع مع أخيه اإلنسان والّتعاون معه 
: الستثمار خريات األرض وتطويعها خدمة ملصاحله ومصاحل مجاعته، كما يف قوله تعاىل

ِئفح اأْلحْرِض وحرحفحعح ب حْعضحُكْم ف حْوقح ب حْعٍض دحرحجحاتوحُهوح ﴿  ،[941: األنعام]﴾الَِّذي جحعحلحُكْم خحالح
فكّل إنساٍن خلقه هللا تعاىل وله من املّيزات ما ليس لآلخر، لذلك كان التفاضل بني 

ن حُهم ﴿: الناس يف املال والعلم والغىن كما قال تعاىل نْ يحاَْنُن قحسحْمنحا ب حي ْ  مَِّعيشحت حُهْم يف اْلْحيحاِة الدُّ
أي ملا قسم  [32: الزخرف]﴾وحرحف حْعنحا ب حْعضحُهْم ف حْوقح ب حْعٍض دحرحجحاٍت ل ِي حتَِّخذح ب حْعُضُهم ب حْعًضا ُسْخرّيً 

فسخر "هللا تعاىل بني الّناس معيشتهم، فجعل منهم أقوايء وضعفاء، وأغنياء وفقراء 
حساب دواعي حاجة احلياة، ورفع بذلك بعضهم فوق  بعضهم لبعض يف أشغاهلم على

فإذا كانوا هبذه املثابة يف تدبري املعيشة . بعض، وجعل بعضهم حمتاجاً إىل بعض وُمسّخراً به
الّدنيا، فكذلك احلال يف إقامة بعضهم دون بعض للتبليغ فإن ذلك أعظم شؤون 

وبذلك تنوعت أعماهلم إذ مل يكونوا يف درجة واحدة من تلك اهلبات،  ،(1)"البشر
ومكاسبهم، واحتاج بعضهم إىل ما عند البعض اآلخر، وأصبح كل فريق منهم متوقفا على 
خربة اآلخر ومعونته، مسخرا خلدمته، وذلك خلري اجملتمع كله، وخدمة الصاحل العام، وهذه 

سن وهذا ما يعرف حب ،(2)هي احلكمة اإلهلية من وراء التفاوت الذي جعله هللا بني خلقه
 . عمارة األرض وحسن االستخالف اللذين ال يِتَمان إال ابلعمل واجلد املتبادل املتكامل

هلذا جند القرآن ميجد العمل ويرفع قيمته، فقد ذُكر العمل يف ثالمثائة وتسع 
مقرتان ابإلميان وأكدت هذه األخرية أن اإلميان الصادق البد وأن يرتجم  (3)ومخسني آية

                                           
 .21/211م، 9117، التحرير والتنوير، دمحم الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس - (1)
، 9لبنان، ط-الناصري، دار الغرب اإلسالمي، بريوتالتيسري يف أحاديث التفسري، الشيخ دمحم املكي - (2)

 .1/171م، 9121/ه9101
 .123املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، دمحم فؤاد عبد الباقي،ـ ص - (3)
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عملت على الرتغيب فيه والرتهيب من استنكافه من أجل صالح  إىل عمل صاحل، كما
كما عملت آايت قرآنية عديدة على الرتغيب يف اإلنفاق، . (1)اجملتمع اإلسالمي وتقدمه

وعملت على غرسه يف قلوب الناس من خالل ...ويف االخنراط يف األعمال االجتماعية
ق الرمحة اليت على أساسه بنيت خلق يعترب من أعظم األخالق االجتماعية، أال وهو خل

، [907: األنبياء]﴾ وحمحا أحْرسحْلنحاكح ِإالَّ رحْْححًة ل ِْلعحالحِميح ﴿: دعائم الرسالة اإلسالمية، قال تعاىل
لنا القرآن  له مّثلما ، ومن األمثلة التطبيقية للعمل االجتماعي يف اتريخ األنبياء واملرسلني

 : الكرمي يف مواقف عديدة منها

قصة نيب هللا موسى هنع هللا يضر، الذي سخر جهده البدين، فقدم عمال جليال  -
للمرأتني اللتني كانتا تنتظران حىت تسقيا الغنم، فسقى هلما دون أن تسأاله ذلك، فقال 

قحالح محا  وحوحجحدح ِمن ُدوِِنُِم اْمرحأحت حْيِ تحُذودحانِ ﴿: احلق تعاىل وهو يصور هذا املشهد الرائع اجلميل
ْطُبُكمحا قحالحتحا الح نحسْ  َّ ت حوحََّّٰ ِإَّح الِِّ لِ  ف حقحالح وحأحبُونح  ِقي ححَّتَّٰ ُيْصِدرح الر ِعحاءُ خح ُمحا  َح ٌٌ كحِبٌر فحسحقحٰى   شحْي

قال اإلمام القرطيب [. 21-22: القصص]﴾رحبِ  ِإّن ِ ِلمحا أحنزحْلتح ِإَلحَّ ِمْن خحْرٍ فحِقرٌ 
متنعان غنمهما عن املاء لئال ختتلط بغنم الناس خوفا من  : "نيف معىن تذودا( ه479ت)

كانتا ضعيفتني ويف حاجة إىل من يتكفل "والشاهد يف اآلية أهنما . (2)"السقاة األقوايء
أبمرمها ويسقي هلما، فكان نيب هللا موسى عليه السالم صاحب النجدة واملروءة واخللق 

 .إلغاثة امللهوفني ونصرة املستضعفني ، ويف هذا بذل اجلهد(3)العظيم فسقى هلما

ْيِهْم ﴿: ما جاء يف كتاب هللا عن مرمي عليها السالم يف قوله تعاىل - وحمحا ُكنتح لحدح
محُهْم أحي ُُّهْم يحْكُفُل محْريح  فقد كانت مرمي يتيمة وكانت يف ، [11: آل عمران]﴾ِإْذ يُ ْلُقونح أحْقالح

وقد  .ا ترغيب واضح للتسابق إىل كفالة اليتيمحاجة إىل من يكفلها ويقوم بشؤوهنا، وهذ

                                           
 .91مفهوم العمل يف اإلسالم، محيد انصر الزري، ص - (1)
 .94/217القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، أيب عبد هللا دمحم بن أمحد األنصاري  - (2)
 .7/902البحر احمليط يف التفسري، دمحم بن يوسف أيب حيان األندلسي،  - (3)
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سلك القرآن الكرمي يف الدعوة إىل اإلنفاق الذي هو العمود الفقري لكل عمل اجتماعي 
مسالك عديدة، فرهب اإلنسان من كنز ماله، وعدم اإلنفاق منه، وبني أنه إن مل يفعل 

        ﴿ :سيندم يف يوم ال ينفع فيه الندم، قال تعاىل

            ﴾ 

زكاة املال أو صدقة : "يف اآلية( َوأَنِفُقواْ )طية يف معىن قوله قال ابن ع[ 90: املنافقون]
 .(1)"التطوع ومعونة املضطر

وقد سلك القرآن الكرمي يف الدعوة إىل اإلنفاق الذي هو العمود الفقري لكل  -
عمل اجتماعي مسالك عديدة، فرهب اإلنسان من كنز ماله، وعدم اإلنفاق منه، وبني 

     ﴿: يف يوم ال ينفع فيه الندم، قال تعاىلأنه إن مل يفعل سيندم 

               

﴾ [90: املنافقون ] زكاة املال : "يف اآلية( َوأَنِفُقواْ )قال ابن عطية يف معىن قوله
 .(2)"أو صدقة التطوع ومعونة املضطر

ونظرا ألمهية اإلنفاق يف سبيل هللا، ودوره يف تنشيط العمل االجتماعي، قُرن يف 
مة يف اإلسالم، فُقرِن ابلتقوى والسمع والطاعة، آايت كثرية ابلعبادات العظيمة واألمور امله

         ﴿ :قال تعاىل

             

      ﴾ [97-94: التغابن.] 

   ﴿ :وقُرن كذلك بعبادة عظيمة، أال وهي قيام الليل، قال تعاىل

             

                                           
 .1/391احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، عبد احلق ابن عطية،  -(1)
 .1/391احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، عبد احلق ابن عطية،  -(2)

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 



23 

         ﴾[97-94: السجدة] وجاء ،
       ﴿ :مقرتان ابلصالة يف قوله عز وجل أيضا

            

    ﴾[3-2: األنفال.] 

وغريها من اآلايت القرآنية الداعية إىل السعي يف تقدمي يد العون لكل حمتاج فقري 
وسد خصاصة املعدوم واليتيم، ورفع الضرر عن املبتلى املريض وسواه ممن يعيش حتت وطأة 
العوز االجتماعي، وما هذه الكثرة يف آايت اإلنفاق يف سبيل هللا، اليت تبني أمهيته وثوابه 

 تعاىل، إال دليال ساطعا على أتكيد أمهية العمل االجتماعي يف اإلسالم، اجلزيل عند هللا
وأتكيد أمهية اإلنفاق الذي يُعد أحد دعامات هذا العمل وركائزه الكربى، به يتحقق 

 . التعاون والتكافل بني أفراد اجملتمع

وما سيقت هذه الشواهد املشرقة من العمل االجتماعي يف القرآن، إال لتحّث  
سلمني على االلتزام والتحلي هبذه األخالق التكافلية الرحيمة، وهذا نوع من أنواع امل

الرتغيب يف اإلنفاق يف سبيل هللا، ابعتبار اإلنفاق وسيلة أساسية للعمل االجتماعي احملقق 
  .للتضامن والتعاون والتكافل بني أفراد اجملتمع اإلنساين عامة، واجملتمع اإلسالمي خاصة

 مشروعية العمل االجتماعي من السنة النبوية: ثانيالفرع ال 

القدوة احلسنة يف جماالت الرب كلها، حيث كان يقوم ملسو هيلع هللا ىلص لقد كان رسول هللا 
على حفظ حياة املسلمني، فقد  ملسو هيلع هللا ىلصبنفسه إبغاثة امللهوف وجندة املكروب، وكان يسهر 

يف حفر اخلندق بيده الشريفة مع املهاجرين واألنصار أتكيدا وتعزيزا ملنزلة العمل  ملسو هيلع هللا ىلصشارك 
رأيُت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يوم حفر اخلندق، وهو يَنقل »: اجلماعي، كما جاء يف حديث الرباء

اب، وهو يتمثل كلمة ابن رواحة ا وال تصدقن... اللهم لوال أنت ما اهتدينا: مع الناس الرتر
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وقد كانت ملشاركة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الفعلية يف مراحل العمل املختلفة أثر كبري  .(1)«وال صلينا
يف الروح اإلميانية العالية اليت سيطرت على املسلمني يف موقع العمل مما مكنهم من إجناز 

 .العمل يف أقصر مدة وأقل جهد

بط بني املؤمنني حيث شبههم يف حديث ابلبناء قوة الرتاملسو هيلع هللا ىلص على أّكد النيب 
َياِن »: أنه قالملسو هيلع هللا ىلص املتماسك، فعن أيب موسى األشعري عن النيب  اْلُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلبـُنـْ

مث "قال العالمة ابن حجر يف شرح احلديث . (2)وَشبََّك بني أصابعه« َيُشدر بـَْعُضُه بـَْعًضا
هو بيان لوجه التشبيه أيضا، أي يشد بعضهم بعضا مثل هذا "": شبك بني أصابعه

ونفهم حنن أن البنيان كما يشد بعضه بعضا، قد يهدم بعضه بعضا، فإنه إن . (3)"الشد
ضعف بعض البنيان يؤثر ويضعف بقيته، وال يبقى للجانب القوي نْفع إن هتدم اجلانب 

قط، ال تبقى له قيمة يف الضعيف، وكذلك املسلم مع أخيه إن ترك أخاه يضعف ويس
 .احلياة

املسلُم »:  قالملسو هيلع هللا ىلصويؤكد هذا املعىن ما رواه عبد هللا بن عمر هنع هللا يضر أن رسول هللا  
أخو املسلم، ال َيظلُمُه، وال ُيْسِلُمُه، وَمن كاَن يف حاَجِة أخيِه كان هللُا يف حاَجِتِه، َوَمْن 

رََّج هللاُ عنه هِبَا ُكْربَة من ُكَرِب يوِم القيامِة، َوَمن َستَـَر ُمسِلماً َستَـرَُه هللاُ فـَرََّج عن ُمسِلم ُكْربَة فَـ 

                                           
، ويف  4201أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه، كتاب التمين، قول الرجل لوال هللا ما اهتدينا، حديث رقم  - (1)

 .2701كتاب اجلهاد والسري، ابب حفر اخلندق، حديث رقم 
، ويف كتاب الصالة، ابب تشبيك 2114أخرجه اإلمام البخاري يف كتاب املظامل، ابب نصر املظلوم حديث رقم  - (2)

، 4024، ويف كتاب األدب، ابب تعاون املؤمنني بعضهم بعضاً، رقم 129األصابع يف املسجد حديث رقم 
، والرتمذي يف الرب 2121وأخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب الرب، ابب تراحم املؤمنني وتعاطفهم رقم 

 .9121والصلة، ابب ما جاء يف شفقة املسلم على املسلم رقم 
، رقم  9371شرح صحيح البخاري، ابن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، دار املعرفة، بريوت،  فتح الباري - (3)

حمب الدين اخلطيب، : دمحم فؤاد عبد الباقي، قام إبخراجه وصححه، وأشرف على طبعه: كتبه وأبوابه وأحاديثه
90/374. 
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يف هذا فضل إغاثة املسلم : "يف شرح احلديث (ه676ت)قال النووي . (1)«يوم القيامةِ 
وتفريج الكرب عنه، وسرت زالته، ويدخل يف كشف الكربة وتفرجيها من أزاهلا مباله أو 

 .(2)"مساعدته، والظاهر أنه يدخل فيه من أزاهلا إبشارته ورأيه وداللتهجاهه أو 

ومن أدلة مشروعية العمل االجتماعي يف السنة النبوية أيضا، ما جند من حث 
على التكافل والتعاون االجتماعي، ومدحه من قام بذلك يف كثري من ملسو هيلع هللا ىلص النيب 

َمَثُل اْلُمْؤِمِننَي يف »: ري عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أنه قالاألحاديث، منها رواية النعمان بن بش
ِهْم َوتـََعاطُِفِهْم، َمَثُل اجلََْسِد، ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو، َتَداَعى َلُه َسائُِر اجلََْسدِ   تـََوادِِّهْم َوتـَرَامحُِ

ما جاء يف حديث أيب موسى وهذا ما جتّسد فعال عند األشعريني ك (3)«اِبلسََّهِر َواحْلُمَّى
يف اْلَغْزو، أَو قل َطَعام  (4)ِإن اأْلَْشَعرِيني ِإذا أرملوا»: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : األشعري قال

ِعَياهلْم اِبْلَمِديَنِة، مجُعوا َما َكاَن ِعْندهم يف ثوٍب واحٍد مثَّ اقتسموه بَينهم يف ِإاَنء واحٍد 
ُهماِبلسَِّويَِّة، فه ، (6)"َأْي ُهْم ُمتَِّصُلوَن يب : "ابن حجر العسقالينقال . (5) «م مين، َوَأان ِمنـْ

وهذا منتهى الشرف للمسلم الذي يقوم بعمل اخلري، ويواسي ويعني امللهوف وذا احلاجة، 

                                           
يظلم املسلم املسلم وال يسلمه، حديث  أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه، كتاب املظامل والغضب، ابب ال - (1)

، 1201وأخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب حترمي الظلم، رقم احلديث . 2390رقم
 .1213وأخرجه أبو داوود يف سننه، كتاب اآلداب، ابب املؤاخاة، رقم احلديث 

 . 94/931طباعة والنشر والتوزيع، دار الفكر لل. م9129هـ، 9109، 2صحيح مسلم بشرح النووي، ط -(2)
أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم احلديث  - (3)

، كتاب األدب، ابب رمحة الناس والبهائم، "ترى املؤمنني "، وأخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه بلفظ 1293
 .1422حديث رقم

ويف  .1/941فتح الباري، . ، كأهنم لصقوا ابلرمل من القلة-بسكون امليم-فين زادهم، وأصله من الرمل: أرملوا - (4)
،  -بسكون امليم-وأصله من الرمل. نفد زادهم، وأرمل القوم والرجل، إذا ذهب زادهم: أرمل القوم"لسان العرب؛ 

 .217-214/ ص. فصل الراء -ابب الالم. 99/ ج" كأهنم لصقوا ابلرمل، كما قيل للفقري الرتب
، ومسلم يف كتاب فضائل 2329رواه البخاري يف الشركة، ابب الشركة يف الطعام والنهد والعروض رقم احلديث - (5)

 (.2100)الصحابة، ابب من فضائل األشعريني مهنع هللا يضر رقم 
  .2/930فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي،  - (6)
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 .أن يكون متصال ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلص قريبا منه متحليا أبخالقه ومهتداي هبديه

ورد أن إغاثة صاحب احلاجة وإعانته صدقة من اإلنسان على ويف حديث آخر 
ليس من نفس ابن آدم إال »: نفسه، حديث أيب ذر الغفاري هنع هللا يضر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال

عليها صدقة يف كل يوم طلعت فيه الشمس قيل، وما هي اي رسول هللا، ومن أين لنا 
ب اخلري لكثرية، التسبيح والتحميد والتكبري والتهليل إن أبوا: صدقة نتصدق هبا؟ فقال

وأتمر ابملعروف وتنهى عن املنكر ومتيط األذى عن الطريق، وتسمع األصم وهتدي 
األعمى وتدل املستدل عن حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان املستغيث وحتمل 

 .(1)«بشدة ذراعيك مع الضعيف فهذا كله صدقة منك على نفسك

واخلالصة أن هذا التوجيه النبوي يف التواد والرمحة واحملبة والتعاون، وتقدمي خدمة 
على إجياد اجملتمع ملسو هيلع هللا ىلص عملية جمانية ملن هو حمتاج إليها، يدل داللة واضحة على حرصه 

ني، املتعاون املتوازن، وعلى حتقيق التعاون الشامل بني أبناء اجملتمع الواحد حكاما وحمكوم
 .أفرادا ومجاعات صغارا وكبارا رجاال ونساء

علما أن هذه التوجيهات النبوية مل ينحصر صداها يف صفوف الرجال وحسب، 
بل طالت حىت النساء، حيث جند كثريا منهن قد أسهمن يف إمناء اجملتمع ابلتطوع يف 

يمة ممثلة جمموعة من األعمال االجتماعية، منذ فجر اإلسالم، ونقدم مشاهد إحسانية عظ
 : يف هذه النماذج

خدجية بنت خويلد أم املؤمنني اهنع هللا يضر، اليت كانت أول من احتضنت الدعوة يف  -
َوَواَسْتيِن مبَاهِلَا ِإْذ »: كما أخربان عنهاملسو هيلع هللا ىلص  مهدها، وبذلت كل جهدها وماهلا يف مؤازرة النيب 

                                           
، وقال الشيخ 2/979، 3377أخرجه ابن حبان يف صحيحه من حديث أيب ذر الغفاري هنع هللا يضر، حديث رقم  -(1)

وأخرجه البيهقي يف شعب اإلميان، الثالث واخلمسون من شعب . شعيب األرانووط إسناده صحيح على شرط مسلم
 . 90/19، 7292اإلميان، رقم 
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 .(1) «َحَرَميِن النَّاسُ 

َأْسَرعُكنَّ حلَاقًا »: ملسو هيلع هللا ىلصزينب بنت جحش اهنع هللا يضر، قال عنها رسول هللا أم املؤمنني  -
، واملقصود بطول اليد، كثرة مدها ابلعطاء للفقراء، فقد كانت اهنع هللا يضر (2)«يب َأْطَولُكنَّ يدا

َها َوملَْ : )تعمل بيدها وتتصدق على الفقراء، كما تقول عنها عائشة اهنع هللا يضر رًا ِمنـْ  َتُكِن اْمَرأٌَة َخيـْ
يف الدِّيِن، َوأَتْـَقى َّللَّ تـََعاىَل، َوَأْصَدَق َحِديثًا، َوأَْوَصَل لِلرَِّحِم، َوأَْعَظَم َصَدَقًة، َوَأَشدَّ تـََبذرال 

ُق بِِه َوتـَتَـَقرَُّب بِِه ِإىَل اَّللَِّ َعزَّ َوَجلَّ   .(3)(لِنَـْفِسَها يف اْلَعَمِل الَِّذي تـََتَصدَّ

 مشروعية العمل االجتماعي من اإلجماع: الفرع الثالث

لقد أمجع املسلمون يف كل مكان وزمان على ضرورة التكافل والتضامن، ولزوم  
القيام ابلعمل االجتماعي املعرب عن دين األمة ومكانتها احلضارية، الذي يهدف إىل حتقيق 
االجتماع واأللفة بني الناس، وجينبهم التفرق واالختالف، وقد جاء احلث عليه يف العديد 

النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وذلك ملا ينجم عنه من فوائد اجتماعية  وأحاديث النيب من آايت القرآن الكرمي
منها محاية الضعيف، وإغاثة امللهوف، ونصرة املظلوم، والتضامن الشامل يف ، عديدة

ودليل هذه الثقافة املبنية على التآزر والتعاون يف اتريخ األمة  ...حاليت الرخاء والشدة
النماذج العملية التطبيقية اليت زخرت هبا كتب السرية وكتب التاريخ  تتجسد يف اإلسالمية،

فعلى هذه  " .وكل ما ُكتب يف جمال العمل االجتماعي عرب اتريخ هذه األمة الطويل
األسس قامت حضارتنا، وهبا رأت الدنيا ألول مرة دينًا ينشئ حضارة فال يتعصب على 

ه من جمال العمل االجتماعي واملنزلة غريه من األداين، وال يطرد غري املؤمنني ب

                                           
كتاب مناقب األنصار، ابب تزويج النيب ملسو هيلع هللا ىلص خدجية اهنع هللا يضر وفضلها، حديث رقم   أخرجه البخاري يف صحيحه، -(1)

3407. 
أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، ابب فضائل زينب أم املؤمنني اهنع هللا يضر، حديث رقم  -(2)

2101. 
علي دمحم البجاوي، دار اجليل، بريوت، : هـ، احملقق143ملتوىف عام االستيعاب يف معرفة األصحاب، ابن عبد الرب ا -(3)

  .9219م، ص9112/ه9192، 9ط
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ألن العمل اجلماعي بال شّك أكثر إنتاجًا وأكثر حتقيقًا للفوائد من  (1)."االجتماعية
العمل الفردّي، فعقَل وجهد اجلماعة يَغلب عقل الفرد وجهده ُخصوصًا إذا كاَن العمل 

فكل مسلم  :"التوجيري كما قال دمحم. بروِح الفريِق الواحد مع استحضار املراقبة الذاتية
مسؤول سوف حياسبه هللا على العمل االنفرادي، وعلى العمل االجتماعي، وهو العبادة 
وسوف يسأل هللا كاًل من الداعي واملدعو يوم القيامة عما كانوا يعملون يف الدنيا، قال هللا 

ولزايدة كفاءة  (2)"[1: األعراف]﴾ ْلُمْرسحِليح ف حلحنحْسأحلحنَّ الَِّذينح أُْرِسلح ِإلحْيِهْم وحلحنحْسأحلحنَّ ا﴿: تعاىل
  .العمل اجلماعي ال بّد من االنضباط والتنظيم، واحلرص على االلتزام أبخالق العمل

  أقسام العمل االجتماعي وخصائصه: المطلب الثالث

 أقسام العمل االجتماعي: الفرع األول

على حتقيق األمور الضرورية ابلنسبة  اليس قاصر  اإلسالمنظام االجتماعي يف الإن 
على جوانب معينة من الرب والصدقة لفئات هشة من اجملتمع،  اللفرد واجملتمع، وليس مرتكز 

فهو يشمل تربية عقيدة الفرد وضمريه وتكوين شخصيته، "بل له معىن أمشل من هذا كله 
تنظيم العالقات وسلوكه االجتماعي ويشمل ارتباط األسرة وتنظيمها وتكافلها، ويشمل 

االجتماعية كربط الفرد ابلدولة، وربط الدولة ابجلماعة، وربط األسرة بذوي القراابت، 
ويشمل أيضا تنظيم املعامالت املالية، والعالقات االقتصادية . وربط الناس بعضهم ببعض

 أحوال الناس إصالحيف اإلسالم غايته النظام االجتماعي إن نظام . (3)"والضوابط اخللقية
، واندماج الناس يف جمتمعاهتم مطمئنني االستقراروتوفري أسباب العيش األفضل وحتقيق 

جتتمع حتت مفهوم العمل  ،على عقائدهم وأنفسهم وأمواهلم وأعراضهم، ومن هنا
                                           

، 9مقتطفات من كتاب من روائع حضارتنا، مصطفى السباعي، دار الوراق للنشر والتوزيع، بريوت، ط - (1)
 .933م، ص9111/ه9120

التوجيري، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والرتمجة، موسوعة الفقه اإلسالمي، دمحم بن إبراهيم بن عبد هللا  - (2)
 .310م، ص2001/ه9130، 9القاهرة، ط

 .92-97م، ص2007/ه9122، دار السالم، القاهرة، 7التكافل االجتماعي يف اإلسالم انصح علوان، ط – (3)
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االجتماعي مفاهيم ومصطلحات عدة متداولة يف كتب الفقه واألحكام والنوازل الفقهية 
وقريب من هذا ...العطاء والتطوع واإلنفاق وفعل اخلرياإلحسان والرب، التربع و : منها

العمل هو اجلهد املايل أو "العمل التطوعي يف ميزان اإلسالم  التعريف ورد يف كتاب
اجلسدي أو الفكري الذي يبذله الشخص من أجل جمتمعه بكامل إرادته لتحقيق 

إن املتأمل و  .(1)"دهاألهداف اإلنسانية، دون انتظار أي جزاء مادي أو معنوي مقابل جهو 
ومل يقتصر  ،أخذ أبعادا كثرية االجتماعي النظاميف الواقع االجتماعي للمسلمني سيجد أن 

فقط على اجلوانب املادية احملضة، فقد تعددت ميادينه حبسب احتياجات اخلالئق، فقد 
 ...واإلحسان وسع الكتاب والسنة معانيه إىل كل ما فيه سعي إىل اخلري والرب

 تكافلينِّام العمل االجتماعي  -أ
يتضامن أبناء اجملتمع ويتساندوا يف ما بينهم سواء  "أن هو  :التكافل االجتماعي

كانوا أفرادا أو مجاعات، حكاما أو حمكومني على اختاذ مواقف إجيابية، كرعاية اليتيم، أو 
سالمية، بدافع من شعور وجداين عميق ينبع من أصل العقيدة اإل االحتكارسلبية كتحرمي 

ليعيش الفرد يف كفالة اجلماعة وتعيش اجلماعة مبؤازرة الفرد، حيث يتعاون اجلميع 
 .(2)"ويتضامنون إلجياد اجملتمع األفضل ودفع الضرر عن أفراده 

ممارسة احلرية الفردية يف أمجل صورها "وقد عرف سيد قطب التكافل أبنه 
واملساواة اإلنسانية يف أدق معانيها، لكن دون فوضى، فللمجتمع حسابه ولإلنسانية 
اعتبارها، ولألهداف العليا للدين قيمتها، لذلك يقرر اإلسالم مبدأ التبعية الفردية يف 

التبعية اجلماعية، اليت تشمل الفرد واجلماعة بتكاليفها مقابل احلرية الفردية إىل جانبها 

                                           
م، 2001/ه9130، 9العمل التطوعي يف ميزان اإلسالم، أمحد دمحم عبد العظيم اجلمل، دار السالم، القاهرة، ط - (1)

 .97ص
 . 1التكافل االجتماعي، عبد هللا انصح علوان، ص – (2)
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 . (1)"وهذا ما ندعوه ابلتكافل االجتماعي

كنظام  "وقد وافق عبد العزيز اخلياط السيد قطب يف نظرته للتكافل االجتماعي 
كما تعين كلمة الضمان   -أاي كانت صورها-كامل، ألنه ال يعين جمرد املساعدات املالية

التأمني االجتماعي، ولكن املساعدات املالية نوع واحد من املساعدات االجتماعي، أو 
، فهو يعتين برتبية روح الفرد وضمريه وشخصيته وسلوكه اإلسالماليت يعنيها التكافل يف 

االجتماعي، وعين بتكوين األسرة وتنظيمها وتكافلها، وعين ابلعالقات االجتماعية مبا يف 
ابلدولة، كما عين ابملعامالت املالية والعالقات االقتصادية ذلك العالقات اليت تربط الفرد 

 .(2)"اإلسالمي عاجملتماليت تسود 

آحاد الشعب يف كفالة "هو أن يكون : وقد عرفه الشيخ دمحم أبو زهرة بقوله
مجاعتهم، وأن يكون كل قادر أو ذي سلطان كفيال يف جمتمعه ميد اخلري، ويدفع األضرار 

وأن يتكفل اجملتمع بشؤون كل فرد من أفراده من الناحية  (3)"عن البناء االجتماعي
 ...والصحية والثقافية واالجتماعية االقتصادية

إن التكافل مبعناه الشامل ليس حمصورا يف حتقيق املطالب املعيشية فقط للفئات 
عن  التضامن املتبادل بني أفراد اجملتمع، وإميان األفراد مبسؤولية بعضهم"احملرومة إمنا هو 

بعض ماداي ومعنواي، واعتقادهم أن كل واحد منهم حامل لتبعات أخيه، فإذا أساء كانت 
فهو يشمل مجيع ( 4)"إساءته عليه وعلى أخيه، وإذا ما أحسن كان إحسانه لنفسه وألخيه

 .مناحي احلياة

عن مفهومه يف النظم األخرى،  اإلسالموخيتلف مفهوم التكافل االجتماعي يف 

                                           
 .11م، ص9113/ه9193، 93العدالة االجتماعية يف اإلسالم، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط – (1)
 .21م، ص9122األردن، -تمع املتكافل يف اإلسالم، عبد العزيز اخلياط، مؤسسة الرسالة، عماناجمل – (2)
 .91م، ص9113/ه9193، 2التكافل االجتماعي، دمحم أبو زهرة، دار الفكر العريب، القاهرة، ط – (3)
 .9م، ص9142، 9اإلسالم والتكافل االجتماعي، دمحم شلتوت، مطبعة األزهر، القاهرة، ط – (4)
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علماء االجتماع عن مفهوم التكافل يقصدون به التكافل املادي الذي  فحينما يتحدث"
يربط بني أفراد اجملتمع، وهذا ليس مفهوما خاطئا ولكنه ال يعرب عن مفهوم التكافل تعبريا 
كامال، وحينما يتكلم اإلسالم عن مفهوم التكافل االجتماعي يقصد به التكافل يف مجيع 

فهو يف نظر الشريعة نظام متكامل يربط بني احلاجات املادية  .(1)"جماالته املادية واملعنوية
. والرغبات النفسية لإلنسان، ويقوم أيضا برتبية وهتذيب الفرد يف عالقته مبجتمعه

 كانوا أفرادا أو مجاعات، حكاما أو يتضامن أبناء اجملتمع، ويتساندوا يف ما بينهم سواء"و
بدافع من شعور وجداين ... األيتام ونشر العلمحمكومني على اختاذ مواقف اجيابية كرعاية 

عميق ينبع من أصل العقيدة، ليعيش الفرد يف كفالة اجلماعة، وتعيش اجلماعة مبؤازرة 
 .(2)"الفرد

وختاما ميكن القول إن التكافل االجتماعي من أعظم مقومات احلياة االجتماعية 
ه، حيث يشعر أفراده بروح الكرمية اليت تضمن للمجتمع متاسكه ووحدته وعزه وازدهار 

املسؤولية اجتاه أنفسهم وإخواهنم وأوطاهنم فال حيرم فقري، وال يبخس غين وال تنتهك فيه 
بعضهم مع بعض يف "حرمات، وال تسفك فيه دماء، وال تبذر فيه أموال، ليعيش الناس 

رق حالة تعاضد وترابط بني الفرد واجلماعة وبني كل إنسان مع أخيه اإلنسان، حبيث ي
غنيهم بفقريهم، ويرحم كبريهم صغريهم، وحيرتم صغريهم كبريهم، ويعول صحيحهم 
مريضهم، ويسد شبعاهنم حاجة جائعهم، وأن يهدي الرشيد الضال ويوقر اجلاهل العامل، 
ويعلم العامل اجلاهل، وأن تنظم أمور حياهتم وأمواهلم فتوجه إىل ما فيه خريهم حيث 

يف كل شؤون احلياة، ويرون أهنم يف جمموعهم يؤلفون قوة يشعرون حباجة بعضهم إىل بعض 
ومثلهم . متماسكة، ولن يتم إكماهلا وإحكام أمرها إال بقوة كل فرد من أفرادها وسعادته

يف ذلك مثل اجليش ال تتم له قوته كاملة إال إذا كان كل فرد فيه قواي يف جسمه 
                                           

، 3االجتاه اجلماعي يف التشريع االقتصادي اإلسالمي، دمحم فاروق النبهان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، ط – (1)
 .321م، ص9121

 .92-97م، ص2002، 9التكافل االجتماعي يف اإلسالم، أمحد عبد عوض، ألفا للنشر والتوزيع، القاهرة، ط –(2)
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 .(1)"ومعنوايته

التكافل أيخذ معىن عاما أوسع وأمشل مما أن  وقد ذكر سيد قطب رمحه هللا
والعطاء فحسب بل هو  أشارت إليه بعض التعريفات اليت اقتصرت على جانب البذل

نظام كامل بكل ما حتمله الكلمة من معىن هذا النظام قد تدخل يف عناصره مدلوالت "
ن حقيقته ولكن هذه بذاهتا ال تدخل على حقيقته أل... اإلحسان والصدقة والرب وما إليها

 .(2)"أوسع منها مجيعا

وخالصة القول فإن التكافل االجتماعي يف اإلسالم ليس جمرد وعض وإرشاد، 
وإمنا هو بناء تشريعي متكامل، ونظام اجتماعي شامل هدفه األمسى هو ضمان العيش 
الكرمي لكل فرد يف اجملتمع بضمان حقه يف املأكل وامللبس واملشرب واملسكن وحقه يف 

كلما طلبه، وحقه يف محاية دمه وماله وعرضه، بل إن هناك من الصور اجلميلة العمل  
فهو . فريد -حضاراي-املشرقة يف هذا التكافل االجتماعي اإلسالمي ما جيعله يف مستوى 

ال يكتفي بضمان احلاجات املادية لإلنسان فقط، بل يسمو فوق ذلك، يطمح إىل خلق 
وابلتايل فإن نظام التكافل ، (3)" ...اربة األميةالتكافل يف التعلم، وحمو اجلهل وحم

 :االجتماعي يف اإلسالم أيخذ أشكاال متعددة نذكر منها
 التكافل األخالقي -1

وهو أن يتكافل أفراد اجملتمع يف صيانة األخالق العامة، وذلك بغرس القيم 
الفاضلة، واألخذ على أيدي املخربني واملفسدين، ألن احلفاظ على مكارم األخالق يؤدي 

                                           
م، 9117/ه9192عبد العال أمحد عبد العال، الشركة العربية للنشر والتوزيع، التكافل االجتماعي يف اإلسالم،  –(1)

 .93ص
أسس النظام االجتماعي يف اإلسالم، عبد احلميد عيد عوض، روافد، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  –(2)

 .97ص م،2091/ه9131 ،9ط ،23 اإلصدار ٬الكويت
م، 9111، 9لكبري العلوي املدغري، منشورات وزارة األوقاف املغربية، طالتكافل االجتماعي يف اإلسالم، عبد ا – (3)

 . 22ص
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إىل االستقرار والسلم االجتماعي، أما إذا فقد هذا النوع من التكافل وأمهل فمصري اجملتمع 
اجملتمع مسؤوال عن صيانة األخالق  اإلسالماعترب "، لذلك االنكسار والقوط والدمار

العامة ألن هبا حفظه من الفوضى والفساد واالحنالل، وبذلك وجب أن ينكر اجملتمع على 
تدخال منه يف احلرايت الشخصية ألن  اإلسالممرتكيب املنكرات اخللقية وغريها، وال يعترب 

وهلذا جعل الشارع محاية اجلانب األخالقي ( 1)".الفساد واملنكر أييت على بنيان األمة
مسؤولية ملقاة على عاتق اجلميع، وليست منوطة بفئة معينة، ألن صالحها صالح اجملتمع 
وفسادها فساد للمجتمع، وهلذه الغاية أرسل هللا عز وجل رسوله مصلحا ألحوال الناس، 

َا بُِعْثُت ألمتَِّ »: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فعلى اجملتمع الناضج أن يقوم . (2)«َم َصاِلَح اأَلْخاَلقِ ِإمنَّ
نفسية أساسها الضمري وااخللق الفاضل، وقوامها التمسك مببادئ الدين وتعاليمه، "برقابة 

ومراقبة هللا تعاىل والشعور ابملسؤولية عن مستقبل األمة ووجود رأي عام فاضل يساعد 
مظهره يكون بنية صاحلة، ختتفي فيها الرذيلة  على اخلري ويدفع الشر، فإن اجملتمع يف

وترتعرع يف أغصاهنا الفضيلة، ألن الرأي العام رقابة نفسية للمجتمع تدفع الصاحل إىل 
واالختفاء، وحني يكون الرأي العام فاضال  االنزواءإعالن اخلري وفعله، وتدعو الفاسد إىل 

ي العام يسقط اجملتمع ويتحلل انضجا، يطهر اجملتمع ويتهذب أفراده، وحني يفسد الرأ
فيكثر الشر ويعم الفساد، وحيل عذاب هللا . (3)"أفراده وختتفي الفضيلة وترفع الرذيلة رأسها

          ﴿ :ابلعباد، قال هللا تعاىل

             

             

                                           
م، 2090/ه9130، 9لبنان، ط-التكافل االجتماعي يف اإلسالم، مصطفى السباعي، دار ابن حزم، بريوت – (1)

 . 919ص
 .2721، حديث رقم أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، مسند املكثرين من الصحابة، مسند أيب هريرة هنع هللا يضر - (2)
 .92التكافل االجتماعي يف اإلسالم، عبد العال أمحد عبد العال، ص - (3)
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            ﴾ [ املائدة
20-22.] 

العبادات اليت تسمو : "نظاما فذا متميزا، فهو يشمل"هلذا كان النظام اإلسالمي 
واآلداب ... واألخالق اليت تضبط الغرائز وتزكي األنفس... اإلنسان ابهلل ابلروح وتربط

والتشريعات اليت تبني احلالل من احلرام، وتُقيم ... اليت ترقى ابلسلوك، وجتمل احلياة
العدل، ومتنع التظامل والبغي، وتنظم عالقة الفرد ابلفرد والفرد ابألسرة والفرد ابألمة واألمة 

على قواعد من األخوة واملساواة والعدالة، وتبادل احلقوق والواجبات،   بغريها من األمم،
كما تقرر العقوابت اليت تؤدب املنحرف وتردع املتهاون، وحُتفظ هبا حدود هللا وحقوق 

 (1)."الناس
 التكافل اجلنائي -2

بناء اجملتمع الفاضل الذي تسوده احملبة واإلخاء، وتتعاون فيه كل "يقوم على 
القوى حبيث ال يطغى فريق على فريق، ويكون صاحلا نظيفا، فال تظهر فيه الرذائل وتسترت 
فيه اجلرائم، بل تنمحي منه أصال، وتبدل فيه النصيحة هلل ولكتابه ولرسوله وأئمة املسلمني 

بني احلقوق والواجبات وبني مصاحل الناس بعضهم مع بعض فال  تالفاالئوعامتهم، ويتم 
تتضارب احلقوق وال تتجاوز احلدود وال يعتدي أحد على أحد يف نفس أو عرض أو 

، ويكون أكرب رادع يف تطبيق القانون (2)"مال، بل يضع اجملتمع أساليبه ونظم حياته 
ينفي اخلوف والفزع عن اإلنسان فردا أو مجاعة، يف سائر "وحيقق األمن االجتماعي الذي 

ميادين العمران الدنيوي بل وأيضا يف املعاد األخروي فيما وراء هذه الدنيا، هلذه احلكمة  
ود الفرد، دون كان األمن يف اإلسالم اجتماعيا واستحال أن تقف آفاقه عند حد

                                           
م، 9111/ه9191، 9دور القيم واألخالق يف االقتصاد اإلسالمي، يوسف القرضاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط -(1)

 .39ص
 .99املرجع نفسه، ص - (2)
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ذلك أن اإلنسان كفرد مدين واجتماعي بطبعه ... االجتماع الشامل لألفراد ضمن اجلماعة
وحبكم حاجاته فأمنه احلقيقي ال يستقيم وال يتحقق إال إذا عمت آفاقه االجتماع 

 (1)"واجلماعة والعمران

ة فالغرض من التكافل االجتماعي حفظ اجملتمع من اجلرائم االجتماعية اخلطري 
إلجياد التوازن يف اجملتمع، وترسيخ دعائم التضامن والتكافل، وإزالة الفوارق بني أبناء الوطن 

 .الواحد، والقضاء على كل أسباب احلقد والكراهية اليت تكون عادة بني الفقراء واألغنياء

وكان اهلدف األمسى من هذا النوع من التكافل محاية مقصد أساسي من مقاصد 
مية أال وهو النفس، وذلك بتطبيق احلدود الشرعية لضمان حياة اإلنسان الشريعة اإلسال

فقد حرَمت الشريعة اإلسالمية االعتداء على األنفس بغري حق واعتربت هذا  ،واستمراريته
الفعل من أكرب الكبائر على ظهر األرض، بعد الكفر ابهلل، وجاء ذلك التحرمي يف آايت  

 : كر منهاكثرية وأحاديث عديدة ومتنوعة نذ 

نحا عحلحْيِهْم ِفيهحا أحنَّ الن َّْفسح ِِبلن َّْفِس وحاْلعحْيح ِِبْلعحْيِ وحاأْلحنفح ِِبأْلحنِف ﴿:قوله تعاىل ت حب ْ وحكح
وحلحُكْم يف ﴿: وقوله أيضا [.17: املائدة] ﴾ وحاأْلُُذنح ِِبأْلُُذِن وحالسِ نَّ ِِبلسِ نِ  وحاجْلُُروحح ِقصحاصٌ 

 [.972: البقرة] ﴾ ُأوَل اأْلحْلبحاِب لحعحلَُّكْم ت حت َُّقونح ّيح  اْلِقصحاِص ححيحاةٌ 
فقد وضعت الشريعة اإلسالمية نصوصا تبني حد القاتل وما يرتتب عنه من دية، 

فإذا جىن جان على إنسان ومل يعرف قاتله، ألزم الشارع أن ينظر إىل املكان الذي وجد "
من ذلك املكان، يقسمون أهنم ال يعرفون فيه القتيل فيختار أولياء الدم مخسني رجال 

القاتل وال يؤوونه عندهم، فإذا أقسموا حكم الشارع بدية القتيل تعطى ألوليائه، فإن عجز 
وكذلك احلكم على كل من قتل  ،(2)"احملكوم عليهم ابلدية عن دفعها دفعها بيت املال

 .ال يف إعطائها لذويهنفسا سواء عمدا أو خطأ وتعذر عليه دفع الدية فينوب عنه بيت امل
                                           

 . 93-92م، ص9112/ه9192، 9اإلسالم واألمن االجتماعي، دمحم عمارة، دار الشروق، القاهرة، ط – (1)
 .919-910التكافل االجتماعي يف اإلسالم، مصطفى السباعي، ص - (2)
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 التكافل املعيشي -3

الفقراء واملرضى ) التكافل املعيشي يتعلق بكفالة اجملتمع ملعيشة فئة هشة
، معيشة كرمية تليق بكرامة اإلنسان، والعمل على توفري حاجات احملرومني ...(واحملتاجني
وأموال وعقارات طعام وغذاء وكساء ومسكن "ومساعدهتم بكل ما حيتاجونه من  الضرورية

إىل غري ذلك مما ال يستغين عنه إنسان يف حياته ومعيشته، فال يصح يف شريعة اإلسالم، 
وال جيوز يف عرف الشهامة و املروءة أن يرى املسلم قريبه أو جاره، أو من يعلم جبوعه 
وحاجته يتلوى يف اجلوع و احلرمان وال يقدم له معونة من مال، أو مساعدة من طعام أو  

 .(1)"اءكس

فاإلسالم يفرض على اجلماعة املسلمة أن يكفل بعضها بعضا حبيث تكون " 
مسؤولية تضامنية يف اجملتمع املسلم، حىت يكتفي أهلها وال جيوز أن يكون هناك فضول 
أموال وال توفر طعاما لكل جائع، وكسوة لكل عار، ومأوى لكل مشرد، ودواء لكل 

 .(2)"حمتاج، وتعليم لكل جاهل

وقد ألزمت الشريعة اإلسالمية إنفاق الناس على ذوي احلاجات من الفقراء، قال  
وفرض على األغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا (: "ه114ت )ابن حزم األندلسي 

بفقرائهم، وجيربهم السلطان على ذلك إن مل تقم الزكوات هبم، وال يف سائر أموال املسلمني 
القوت الذي ال بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف، هبم، فيقام هلم مبا أيكلون من 

 .(3)"والشمس وعيون املارة  ومبسكن يسكنهم من املطر والصيف

وقد عزز اإلسالم التكافل املعيشي بوسائل عديدة تعمل على حتقيقه يف اجملتمع  

                                           
 .27أسس النظام االجتماعي يف اإلسالم، عبد احلميد عيد عوض، ص - (1)
 .91ف القرضاوي، صالتكافل االجتماعي يف ضوء الشريعة، يوس - (2)
احمللى، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي أبو دمحم عبد الغفار، حتقيق سليمان البنداري، دار الكتب  – (3)

 .4/914، 2003/ه9121، 3بريوت، ط -العلمية 
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فريضة الزكاة، : اإلسالمي، كي ال يكون املسلم عالة على غريه، ومن أهم هذه الوسائل
فجعل هللا عز وجل بعضها إلزاميا والبعض اآلخر ... الوقف، واهلبة، والوصية، واملنيحةو 

قحاُت لِْلُفقحرحاِء وحاْلمحسحاِكِي ﴿: قربة يتقرب العبد هبا إىل ربه لينال الدرجات، قال تعاىل إَّنَّحا الصَّدح
هحا وحاْلُمؤحلَّفحِة قُ ُلوبُ ُهْم وحيف  فحرِيضحًة مِ نح اَّللَِّ  الر ِقحاِب وحاْلغحارِِميح وحيف سحِبيِل اَّللَِّ وحاْبِن السَِّبيلِ وحاْلعحاِمِليح عحلحي ْ

ُ عحِليٌم ححِكيمٌ   [.40: التوبة] ﴾وحاَّللَّ
 التكافل االقتصادي -4

لقد أوىل اإلسالم عناية خاصة ابجلانب االقتصادي للمجتمع اإلسالمي، لكي 
الد، وال تظهر اهلوة بني الفقري والغين، حيث شجع على ينعم فيه مجيع املواطنني خبريات الب

التجارة والسعي حبثا عن الرزق، وهنى عن االحتكار والغش والتالعب ابألسعار يف 
املعامالت املادية، وعمل على حفظ ثروات الدولة من الضياع والتبذير، ولتحقيق ذلك 

هبا لتحقيق رخاء اقتصادي يكون فيه  االلتزامسن جمموعة من القوانني تلزم الفرد والدولة 
هتيئ "أبناء الوطن الواحد سواسية يف االستفادة من خرياته حيث أوجب على الدولة أن 

لإلنسان فرصة العمل، والتدرب عليه، فإذا كان العمل حيتاج إىل تعليم تعلمه، مث هتيئ 
سيلة األجنع لكل شخص من العمل ما يناسبه، وأن تعينهم على تسيري فرص العمل، فالو 

أما كفالة غري القادر على العمل، كالضرير  (1)"للتكافل أال وهي توفري العمل للناس
 .جتب على اجملتمع والدولة... واملقعد واملرأة العجوز والشيخ الكبري واليتيم

حتقيق الرفاه  إن التكافل االقتصادي هو أحد الدعائم القوية املسامهة يف
ويقود يف هناية  ،وبناء العدالة االجتماعية تمع اإلسالمي،االقتصادي واالجتماعي للمج

فقد استطاع أن يوجه السياسة املالية "، املطاف إما إىل ازدهار احلضارات أو إىل سقوطها
يف اإلسالم توجيها بلغ فيه مبلغا مل يبلغه أحد، ابلنور الذي غرسه يف القلوب وابلبصرية 

ساس من الرتاحم والتآلف األخوي واإليثار على النفس اخلرية اليت يتناول هبا األمور، على أ
                                           

 .21التكافل االجتماعي يف ضوء الشريعة، يوسف القرضاوي، ص – (1)
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 إنكارالل وال ذمن غري طغيان على حرية الفرد، وال إ ،يف سبيل النفع العام للجماعة
، فهو منظومة متكاملة قائمة على اعتبارات إنسانية وأخالقية واجتماعية، (1)"لذاتيته

 .وسعادهتم استقرارهمغايتها إصالح أحوال الناس ورعاية حقوقهم، مع حتقيق 

فإذا كان واجب على الدولة تقدمي املساعدة املادية ألفرادها فهذا ال مينعها من 
حتول دون االحتكار والغش وأن تضرب على "القيام بدورها الزجري للمخالفني، فهي 

أيدي احملتكرين بيد من حديد، بل أن تصادر بضائعهم احملتكرة وتوزعها على الشعب 
ة وربح معقول، كما أوجب على الدولة أيضا منع اجملانني واملعتوهني أبسعار معتدل

، وقد جاء ذلك (2)"والسفهاء من التصرف يف أمواهلم حىت يعقلوا أو يعودوا إىل الرشد
         ﴿ :تصرحيا يف قوله تعاىل

       ﴾ [ 1سورة النساء آية.] 

إن الفرد يف اجملتمع اإلسالمي يشعر أبنه فعال يف جمتمعه، له حقوق وعليه 
رتفيهية، مما واجبات، وله حاجات مادية كثرية ومتعددة، كاخلدمات الصحية والتعليمية وال

جيعله متماسكا مع بيئته، ألنه يدرك أن مصلحته ال تتم إال عن طريق العيش مع اجلماعة، 
خيالف الفلسفة الرأمسالية "فاإلسالم . وهذا ما يقوي صرح األمة ويزيد يف عزها وازدهارها

النفعية اليت تنظر إىل أن الفرد هو أساس اجملتمع تراعي مصلحته املادية على حساب 
لحة اجملتمع، حيث جعل اإلسالم مصلحة اجملتمع أمسى من مجيع املصاحل وفرض مص

حيث جاء بنظرة جديدة هلا أساسها أن اإلنسان مستخلف يف املال، ... منهج التكافل
فاملال ليس ماله وإمنا مال هللا يف يده وهو مستخلف فيه، وهذه فكرة حمورية يف االقتصاد 

      ﴿ .خريات األرض، لذلك وجب تقسيم (3)"اإلسالمي

                                           
 .21عبد العال أمحد عبد العال، ص التكافل االجتماعي يف اإلسالم، – (1)
 .913التكافل االجتماعي يف اإلسالم، مصطفى السباعي، ص -(2)
 .99التكافل االجتماعي يف ضوء الشريعة، يوسف القرضاوي، ص -(3)
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         ﴾ [ سورة
 [33:النور

ابعتباره نوع من فإذا كان التكافل املعيشي نشرتك فيه مع الغرب الذي يفتخر به، 
الدعم االجتماعي موجه للفقراء على وجه التطوع كتقدمي األطعمة، واألدوية، 

وكل احلاجات الضرورية، فإن التكافل االقتصادي أعم من ذلك، ويكون على ...واألدوية
وجه الوجوب، ألنه مرتبط ابلتوزيع العادل خلريات األرض خدمة ملصاحل الناس الذين 

جب على الدولة رقابة مالية حىت يتمتع اجلميع حبقوق مالية، فأوجب يعيشون فوقها، فأو 
اإلسالم حقا خاصا يف املال هو الزكاة، وندب إىل أداء حقوق أخرى؛ ِمن رعايِة 
احملتاجني، وتفقرد للمعوزين، وبذل شيء من املال هلم، وندب كذلك إىل حتقيق فرص 

 .شاشنيالعمل للعاطلني، الضرب على أيدي احملتكرين والغ
 التكافل العبادي -5

لقد خلق هللا تعاىل اإلنسان، وجعل من مقاصد الشريعة اإلسالمية احملافظة على 
دينه الذي هو أساس وجود هذا املخلوق، وبه تستقيم حياته الدنيوية واألخروية، وشرع له 

 لتهذيب النفوس وتربية روح املساواة وروح االجتماع الذي ال"جمموعة من العبادات، 
اعتداء فيه، وإذا كانت العبادات ال حتقق تلك األهداف التهذيبية فهي ليست عبادة 
خالصة يقبلها هللا تعاىل، فاحلج تعارف اجتماعي عام جيعل املؤمنني يتعارفون ويتكافلون 
حيث ما كانت أماكنهم، ومهما تتباعد أقطارهم، فهو ليس توجيها للتكافل االجتماعي 

د فقط، ولكنه توجيه هلذا التكافل يف عموم األقطار يف داخل اإلقليم الواح
، مث هكذا جند كل العبادات اإلسالمية تتجه إىل هتذيب ضمري املؤمن (1)"...اإلسالمية

 .ليكون متكافال مع جمتمعه لتحقيق غايته الفضلى

                                           
 ..91-93التكافل االجتماعي، دمحم أبو زهرة، ص – (1)
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اليت أوجبها الشرع احلنيف،  ظن كثري من الناس أن هذه العبادةوليس كما ي
قاصرة على الصلوات واألذكار اليت يقف فيها املسلم موقف اخلضوع واخلشوع واملناجات "

هلل تعاىل، ولكن املتأمل حلقيقة العبادة جيد هلا مفهوما آخر غري ما يفهمه بعض الناس، 
مي، وكل خري وهذا املفهوم يدخل فيه كل عمل صاحل يفعله اإلنسان خالصا لوجه هللا الكر 

، فاملسلم دائما يسخر  (1)"مرضاته  يفيد الفرد و اجملتمع يعمله املرء امتثاال ألمر ربه، وابتغاء
وحيرص كل احلرص على . كل أعماله يف سبيل خدمة نفسه وأسرته وجمتمعه لينال أجر ربه

لذي به وجيتهد يف السنن والنوافل لتزكية نفسه وحتصيل اإلميان ا إتقانالفرائض بكل  أداء
شعائر وطاعات جيب أن يقوم هبا "يرتقي العبد إىل درجات عليا من الصالح، فهناك 

اجملتمع وحيافظ عليها مبجموعه، وتسمى بفروض الكفاية يف العبادات، كصالة اجلنازة، 
فإن امليت إذا مات وجب على اجملتمع تكفينه والصالة عليه ودفنه، فإن مل يقم بذلك أحد 

، فتكافل (2)"ومثل ذلك اآلذان ألداء الصالة، وإقامة صالة اجلماعة أمث اجملتمع كله،
اجملتمع وحرصه يف إقامة هذه الشعائر الدينية على اختالف وجوهبا، حتقق سعادة روحية 

 . بني أفراده، وتضامنا بني مكوانته

وهذه الصورة من تكافل اجملتمع وتعاونه يف أداء العبادات هي مسة ابرزة من 
مع املسلم وهلا أثرها الكبري يف شد أواصر هذا اجملتمع وتالمحه، ومما ال شك فيه مسات اجملت

العبادات إمنا أراد هبا هللا تعاىل اجلانب اجلماعي والرتكيز على أمهية اجلماعة  هأن هذ
وإبرازها بصور عبادية خمتلفة ترسيخا ملفهوم التكافل العبادي وإحيائه، وأتسيسا جملتمع 

 .متكافل ومنسجم

وإن مقصد العبادة االجتماعية مبفهومها الشامل يتعدى النزعة الفردية، ليبين 
أسس تعامل اإلنسان مع واقعه االجتماعي جبوانبه املختلفة، وفق منهج رابين جمسد يف 

                                           
 .34-31التكافل االجتماعي، انصح علوان، ص – (1)
 .913التكافل االجتماعي يف اإلسالم، مصطفى السباعي، ص – (2)
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سرية النيب ملسو هيلع هللا ىلص وهديه الراشد، حيث تقدم مصلحة اجلماعة على مصلحة الفرد، وتراعى 
د ضمن مصلحة اجلماعة، داخل منظومة املقاصد بفرعيها العام واخلاص فيها مصلحة الفر 

وكل ذلك يف ترابط فريد، جيعل من الدين روح احلياة اإلنسانية وال يقتصر على العبادات 
أحب الناس إىل هللا عز وجل أنفعهم للناس، وأحب األعمال »: الفردية، يقول النيب ملسو هيلع هللا ىلص

على مسلم، وتكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه  إىل هللا سرور تدخله
جوعا، وألن أمشي مع أخي يل يف حاجة أحب إيل من أن أعتكف يف هذا املسجد 

 .(1)«شهرا

وعلى ذلك فإن العمل االجتماعي يف العصر النبوي مبقصده التعبدي يعد أساسا 
فردية فاقدة للفاعلية االجتماعية، ومعناها احلقيقي الفاصل بني عبادة  ،للحركة اإلنسانية

 وبني عبادة تكسب األفراد الدافعية لتأسيس جمتمع يساير حاجيات الفرد ضمن رحم
األمة، ألن مقصود الشريعة من الرب ال يقتصر على حتقيق العبادة الفردية بل جيعل من 

ة وقضاء حتقق العبادة االجتماعية شرط لتمامه واليت تتجلى يف إقامة مصاحل آحاد األم
ُِْ وحاْلُعْدوحان﴾ :حوائجهم، قال تعاىل  .﴿وحت حعحاوحنُوا عحلحى اْلِبِ  وحالت َّْقوحٰى وحالح ت حعحاوحنُوا عحلحى اإْلِ

ال ميكن أن ينهض ويقوم على أسس متينة بغري  التكافل العبادي وابلتايل فإن
اعتمده رسول هللا صلى التآخي املبين على وحدة اإلميان، هلذا كان األساس األول الذي 

هو التآخي الذي عقده بني املهاجرين  –بعد أتسيس العقيدة  –هللا عليه وسلم 
واألنصار، فكان اجملتمع املدين جمتمعا متماسكا ال خلل فيه وال اضطراب، وكان املسجد 

 .مبثابة الدعامة األساسية لبناء وحدة إسالمية

تعّد من أسس وقواعد التكافل نكر األمر ابملعروف والنهي عن املكما أن قاعدة 
خلق جمتمع نظيف حتكمه التوجيهات الرابنية، ال تشيع فيه  يفألهنا تسهم  ،العبادي

                                           
رواه الطرباين يف املعجم الكبري عن ابن عمر رضي هللا عنهما، وحسنة األلباين يف صحيح اجلامع الصغري، برقم  -(1)

 .104، والسلسلة الصحيحة، برقم 974
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الفاحشة، وال تروج فيه الفتنة، وال ينتشر فيه الظلم والعداوة، وال تنتهك فيه احلرمات، وال 
والتعاون واملودة والرتاحم، تسفك فيه الدماء، جمتمع يقوم على العدالة واملساواة، والنصح 

يضمن العيش الكرمي ألفراده فيأمن اجلميع على أنفسهم وأعراضهم وأمواهلم فيعيشون يف 
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر " إنعز وكرامة، فيخضعون ألحكام هللا وتشريعاته، و 

للمجتمع،  حيتل مرتبة أساسية يف سلم التكافل االجتماعي، فهذا املبدأ يهم السري العام
فبواسطته يوجد الرأي العام الفاضل الذي يشجع بوادر اخلري من األفراد واجملموعات 
ويقمع بوادر الشر، فال يستطيع الشر أن يوجد إال اندرا، وعلى استخفاء، فهو يزيل الظلم 
من اجملتمع، ويقضي عن االحنراف، فتكفل اجلماعة أفرادها، مبنع الظلم عنهم، ويكفل 

 .(1)"ماعة ابختفاء ما ميكن أن يصدر عنهم من مظاملاألفراد اجل
 (األديب والعلمي) التكافل اْلضاري -6

يتكافل الناس فيما بينهم على اختالف معتقداهتم الدينية حول قضااي  "ومعناه أن 
وحتقق السعادة . ، وتساهم يف تطور احلياة االجتماعية حنو األفضلاإلنسانيةكربى ختدم 

فتتشارك  ،(2)" (األدبية -العلمية -االقتصادية -السياسية)يف مجيع اجملاالت  لإلنسان
األمم والشعوب قضااي ومهوم ومشاكل بعضها البعض، حيث حتاول تشخيص أسباهبا 

للقضاء عليها واحلد  آلياتوتداعياهتا وانعكاساهتا على اجملتمع من الناحية الفكرية ووضع 
وحبه  جملتمع مبسؤوليته العظمى، ويشعر ابحرتام اآلخرينفيحس الفرد داخل ا. من خطورهتا

هلم، والتعاون معهم يف مجيع اجملاالت، فيفرح لفرحهم، وأيسى ملصاهبم ويتمىن هلم اخلري 
ويكره الشر أن ينزل هبم، فلقد حث اإلسالم على مشاركة الناس يف أحاسيسهم وشعورهم 

ففي األفراح دعا اإلسالم إىل مشاركة املسلمني ... سواء كان ذلك يف األفراح أو األحزان
                                           

ن االختياري، دمحم احلبيب التجكاين، دار النشر نظام التربعات يف الشريعة اإلسالمية دراسة أتصيلية عن اإلحسا -(1)
 .1م، ص9123/ه9103املغربية، 

، 9لبنان، ط -النظام االجتماعي يف اإلسالم، السيد هاشم املوسوي، دار الصفوة للطباعة والنشر، بريوت  – (2)
 .73م، ص9112
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، كما يف النكاح مثال أوجب إجابة دعوة الوليمة وبني أن عدم تلبية الدعوة يف أفراحهم
ويف األحزان حث اإلسالم على مشاركة املسلمني يف أحزاهنم . فيها عصيان هلل ورسوله

ترى املؤمنني يف ترامحهم »: ، وقد عرب النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك بتعبري دقيق فقال(1)"وآالمهم،
اطفهم كمثل اجلسد، إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده ابلسهر وتوادهم، وتع

 .(2)«واحلمى

يبين أفكاره ونظامه فيه على أساس اإلسالم، ويف ظل "فإن اجملتمع اإلسالمي 
اجملتمع اإلسالمي يعيش الفرد املسلم احلياة اإلسالمية، ويكتسب منها العادات واألفكار 

شخصيته ذلك ألن احمليط االجتماعي يؤثر يف أفكار والتقاليد واآلداب العامة، وتتكون 
الفرد وشخصيته وسلوكه وثقافته وإحساسه ومشاعره، ومسؤولية اإلنسان املسلم، هي 
احلفاظ على بنية اجملتمع اإلسالمي ونظام احلياة فيه، لتستمر احلياة واحلضارة 

نبوية الشريفة، الداعية اليت تستمد روحها من نصوص القرآن الكرمي والسنة ال (3)"اإلسالمية
أوجب الشرع على "  إىل العلم واملعرفة واالجتهاد يف اكتساب العلوم الدنيوية كذلك، وقد

العامل أن يعلم اجلاهل وعلى اجلاهل أن يتعلم من العامل وأن ال يضن العامل بعلمه على 
سة أو التميز الناس، وأن ال يكتم ما أدركه من أسرار الشريعة أو الكون لكي ينفرد ابلرائ

، ولقد أثىن هللا عز وجل على العلماء الرابنيني العاملني وجعل مكانتهم عظيمة (4)"العلمي
 ﴾ُقْل هحْل يحْستحِوي الَِّذينح ي حْعلحُمونح وحالَِّذينح الح ي حْعلحُمونح ِإَّنَّحا ي حتحذحكَُّر ُأوُلو اأْلحْلبحاب﴿: حيث قال

للعلماء والكتاب واألدابء والشعراء والفنانني واملفكرين األثر األكرب يف "ألن[ 90: الزمر]
                                           

 .317م، ص9171/ه9311منهج القرآن يف تربية اجملتمع، عبد الفتاح عاشور، مكتبة اخلاجني، مصر،  – (1)
وأخرجه مسلم يف  .1422أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األدب، ابب رمحة الناس والبهائم، حديث رقم  - (2)

ا اشتكى منه عضو تداعى سائر مثل املؤمنني يف توادهم، وترامحهم، وتعاطفهم، مثل اجلسد إذ»: صحيحه بلفظ
، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم احلديث «اجلسده ابلسهر واحلمى

2124. 
 .71النظام االجتماعي يف اإلسالم، السيد هاشم املوسوي، ص – (3)
 .922التكافل االجتماعي يف اإلسالم، مصطفى السباعي، ص – (4)
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اجملتمع اإلسالمي ومحايته من األفكار والنظرايت الغريبة على الفكر اإلسالمي أو املعادية 
له، ذلك ألن الفكر والثقافة واألدب هي من األدوات األساس اليت تبين شخصية الفرد 

لفكر والثقافة يصلح اجملتمع اإلنساين وعندما تفسد تلك األدوات واجملتمع، فعندما يصلح ا
يفسد اجملتمع، ويقوم علماء اإلسالم وخصوصا الفقهاء بدور ابرز يف محاية العقيدة 
اإلسالمية من التحريف والعبث وكشف النظرايت اليت حتاول أن تغزو عقول املسلمني، أو 

  .(1)"حتاول التأثري على ثقافتهم

 العمل اخلري -ب
املراد ابلعمل اخلريي النفع املادي أو املعنوي الذي يقدمه اإلنسان إىل غريه، من 
دون أن أيخذ عليه مقابال ماداي، ليحقق هدفا خاصا له أكرب من املقابل املادي، وقد 
يكون عند بعض الناس احلصول على الثناء والشهرة أو حنو ذلك من أعراض الدنيا، 

لك ألغراض تتعلق ابآلخرة، رجاء الثواب من هللا والدخول يف جنات واملؤمن يفعل ذ
النعيم، فضال عما يناله يف احلياة من بركة وحياة طيبة، وسكينة نفسية، وسعادة روحية ال 

فمفهوم اخلري يلزم األفراد القيام مبسؤولياهتم جتاه من هم يف . (2)"تقدر بثمن عند أهلها
احلصول على مقابل مادي للمتربع ال عاجال وال آجال،  حاجة إىل الدعم واملساعدة دون

إذ الغاية فقط هي ابتغاء الثواب عند هللا عرب اإلسهام الفعال يف مواجهة املشكالت 
وحِإن  ﴿: ، ألن اإلسالم أوصى ابملعسرين حيث قال(3)" واألزمات اليت يعاين منها اجملتمع

ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم ت حْعلحُمون كحانح ُذو ُعْسرحٍة ف حنحِِّرحٌة ِإَّحٰ محْيسحرحةٍ  ي ْ  .[271: البقرة]﴾ وحأحن تحصحدَُّقوا خح
كل ما "العمل اخلريي أبنه ( ه9331ت )وقد عرف العالمة الطاهر بن عاشور 

                                           
 .74نظام االجتماعي يف اإلسالم، السيد هاشم املوسوي، صال – (1)
 .29م، ص2002، 2أصول العمل اخلريي يف اإلسالم، يوسف القرضاوي، دار الشروق، القاهرة، ط – (2)
مقاصد العمل اخلريي واألصول اإلسالمية للمشاركة االجتماعية، إبراهيم البيومي غامن، مكتبة الشروق الدولية،  – (3)

 .991م، ص2090، 9القاهرة، ط
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يبذله املسلم من مال أو جهد على أساس املواساة بني أفراد األمة اخلادمة ملعىن األخوة، 
مجيل، فبها حصلت مساعدة املعوزين  إسالميوأثر خلق  فهذه مصلحة حاجية جليلة،

فاجملتمع اإلسالمي جمتمع إنساين . (1)"وإغناء املقرتين، وإقامة اجلم من مصاحل املسلمني
مأمور بتقدمي اخلري لنفسه ولغريه على أساس من العدل والرمحة والوسطية، وذلك لتحقيق 

أن العمل اخلريي مسؤولية ملقاة على املقصد األمسى من عمارته لألرض، وخالصة القول 
مجيع أفراد األمة جتاه احملتاجني واملعوزين لتحقيق حاجياهتم، فتتقوى روابط األلفة بني أفراد 

 .اجملتمع

كل األعمال اليت يقوم هبا األشخاص ملساعدة احملتاجني "العمل اخلريي إذن هو 
وز، وإما بتقدميها بشكل غري مباشر إىل إما بتقدمي املساعدة املادية املباشرة للمحتاج أو املع

اجلمعيات اخلريية، وأغلب األشخاص الذين يقومون أبعمال اخلري إمنا يقومون هبا بصورة 
، وقد يكون يف الغالب بشكل علين من أجل تشجيع الناس على القيام به، (2)"غري علنية

 .ودعمه ماداي ومعنواي

 العمل اإلحساّن -ج
وجعله عاما يشمل املؤمن والكافر، ويستوعب  حض اإلسالم على اإلحسان

اجملتمع البشري كافة، دون متييز لعرق أو دين أو طائفة معينة، فاإلنسان يف عقيدة اإلسالم 
هتذيب نفس "مكرم من حيث هو إنسان، وقد استهدفت املنظومة الرتبوية اإلسالمية 

. رمحة والشفقة واحلناناإلنسان مبا جيعلها مسحة ابلعطاء، سخية ابإلحسان، فياضة ابل
وتوسل اإلسالم إىل ذلك بوسائل تربوية انجعة، من شاهنا معاجلة التكافل يف عمقه 

العزائم حنو عمل اخلري، ويسمو به إىل قمم  ويشحذالقليب،  االستعدادالنفسي مبا خيلق 

                                           
دمحم احلبيب بن خوجة، وزارة األوقاف والشؤون : مقاصد الشريعة اإلسالمية، دمحم الطاهر بن عاشور، حتقيق – (1)

 .3/101م، 2001/ ه9121اإلسالمية القطرية، 
 .92-97التكافل االجتماعي يف اإلسالم، أمحد عبده عوض، ص– (2)
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 .(1)"العمل اإلنساين النقي ويعمق الشعور ابلرمحة

وقد حرص القرآن الكرمي يف آايت كثرية على التذكري ابلعمل اإلحساين وترسيخ  
خلق اإليثار وتطهري النفس من البخل والشح والرايء، وحثها على البذل واإلنفاق، 

والتوسط يف النفقات، لتحقيق سعادة اإلنسان يف الدنيا واآلخرة، وال شك أن  واالقتصاد
بني أفراد اجملتمع سيقضي على عوامل اجلفاء واحلقد  ءواإلخااإلحسان والتعاون "شيوع 

والقطيعة والبغضاء، ويعمر القلوب ابحلب والود والشفقة، مما جيعل احلياة طيبة يف هذا 
ذلك أن اجملتمع . (2)"اجملتمع الطيب، ألهنا تقوم على الود والرمحة ال على البغض والقسوة

 . واالستقرار االطمئنانو الذي يشيع فيه اإلحسان حيس أفراده ابألمن 
إن املفهوم العام لإلحسان يتجسم مضامني عملية يف خمتلف اجملاالت، تستهدف 

واالجتماعي حتقيق أهداف الشارع يف تنمية الذات، ويف صياغة  االقتصادييف اجملال 
اجملتمع املسلم بصيغة التآخي والتكافل، عن طريق تنفيذ أوامر هللا عز وجل ووصاايه، يف 

 .(3)"ها اجلمايل دون قصر النظر على املعادالت املادية العاجلةمستوا

 العمل التطوعي -د
العمل التطوعي هو ذلك اجملهود القائم على مهارة أو خربة معينة، والذي يبذل 

واجب اجتماعي دون توقع جزاء مايل ابلضرورة، والفعل  عن رغبة واختيار بغرض آداء
التطوعي يف إطاره االجتماعي والثقايف يشكل عامال رئيسيا لالستثمار االجتماعي يف 

مبساعدة الغري داخل النظام االجتماعي  وااللتزامالطاقات البشرية للمجتمع من جهة، 

                                           
 ،9ط ٬التكافل االجتماعي يف اإلسالم، عبد الكبري العلوي املدغري، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغرب – (1)

 .27م، ص9111/ ه9191
 .901م، ص2002، 1لبنان، ط-أصول الدعوة، عبد الكرمي زيدان، مؤسسة الرسالة، بريوت – (2)
اإلحسان اإللزامي يف اإلسالم وتطبيقاته يف املغرب، دمحم احلبيب التجكاين، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  – (3)

 .23م، ص9110/ه9190املغرب، 
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كر والقيم واألهداف الواحد من جهة أخرى، وهذا من خالل التمثيل الرمزي للف
االجتماعية لألفراد حيث يعترب التعاون ميزة أساسية يف إدارة العمل التطوعي وابلتايل فهو 
حيدد كفاءة وفعالية املتطوع ابعتبار أن العمل التطوعي جهاز مساعد لباقي أجهزة 

كل صور اجلهد املايل أو اجلسدي أو الفكري، الذي "ويشمل هذا املعىن . (1)"اجملتمع
يبذله الشخص من أجل جمتمعه بكامل إرادته أي طائعا خمتارا، لتحقيق األهداف 

  .(2)"اإلنسانية، دون انتظار أي مقابل مادي أو معنوي

يتبني من خالل هذا التعريف أن من شروط العمل التطوعي أن يكون مبحض و 
منه خدمة اجملتمع  يكون نفعيا ماداي، وإمنا املراداإلرادة لتحقيق مصلحة فئة معينة، وأن ال 

فصياغة املشاريع االجتماعية مل تبق حكرا على . وكسب األجر والثواب من هللا تعاىل
الدولة، بل أصبحت من أولوايت النسيج اجلمعوي للتخفيف من حدة املشاكل 

 . االجتماعية امللقاة على عاتق الدولة احلديثة واملسامهة يف أمن واستقرار البلدان

من مجعيات ونقاابت "شمل كل تنظيمات اجملتمع املدين فالعمل التطوعي ي
وهو  ،(3)"وأحزاب وأندية وتعاونيات، أي كل ما هو غري حكومي وكل ما هو غري عائلي

اجملال العام بني  إذن شبكة العالقات االجتماعية املسامهة يف االستقرار اجملتمعي، اليت متأل
يف ذلك مبجموعة من القيم االجتماعية،  األسرة والدولة لتحقيق مصاحل أفرادها، ملتزمة

كاملؤسسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت تعمل يف سياستها املختلفة "
على تقليص سلطة الدولة لتحقق أغراض متعددة منها أغراض سياسية، كاملشاركة يف صنع 

ها أغراض نقابية،  القرار على املستوى القومي، ومثال ذلك األحزاب السياسية، ومن
                                           

ي يف اجلزائر، عديلة أمال، حبث ماجستري يف علم االجتماع، جامعة الفعل التطوعي يف ظل التغري االجتماع – (1)
 .99م، ص2099قاصدي مرابح بورقلة، كلية اآلداب، 

 .97العمل االجتماعي التطوعي يف ميزان اإلسالم، أمحد عبد العظيم اجلمل، ص – (2)
إبراهيم، مركز خالدون للدراسات  الدولة، اجملتمع املدين والتحول الدميقراطي يف الوطن العريب، سعد الدين – (3)

 . 1م، ص9112دار األمني للنشر، القاهرة،  -اإلمنائية
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كالدفاع عن املصاحل االقتصادية ألعضاء النقابة، ومن أغراض ثقافية وفقا الجتاهات 
أعضاء كل مجعية، ومنها أغراض اجتماعية لإلسهام يف العمل االجتماعي وحتقيق التنمية 

ويتم ذلك من خالل هيئات منظمة تتميز ابلتنظيم والتخصص، وتنوع  ،(1)" املستدامة
أساليب عملها وفقا لألهداف املخطط هلا سلفا، وهذا ما يساهم يف جناعتها 

 . واستمراريتها

فالعمل التطوعي جيب أن يكون مالزما للمجتمع يف مجيع األوقات، وال يقتصر 
يلة وهدف أصيل حث عليه الشرع فعله عند حلول األزمات والنكبات، بل هو غاية نب

احلكيم، مع اإلشارة إىل عدم اخلروج عن النظام احملدد هلذه األعمال، وأن تكون يف إطارها 
الصحيح الذي حدده ويل األمر، حىت ال ينحرف العمل التطوعي عن منهجه، ومن مث 

س سلبا تتجاذبه األهواء والعواطف والتصرفات الشخصية الغري املسؤولة، وهذا كله ينعك
 .على مسعة ديننا ووطننا

واملالحظ أن العمل التطوعي أصبح يف تنامي مستمر، و أخذ أشكاال متعددة 
احلياة االجتماعية لشرحية  حبسب حاجات كل فئة وكل منطقة، مما انعكس إجيااب على 

حيث أصبحت الدولة تشجع على هذا النوع من العمل نظرا لفاعليته، . كربى من اجملتمع
أيضا عمال منظما ومكمال ملهام الدولة احلديثة، كما أنه خيفف من تدخالهتا يف ولكونه 

 .النسيج االجتماعي

وختاما ميكن القول أبن العمل االجتماعي التطوعي هو كل فعل أو سلوك أو 
نشاط اجتماعي أو اقتصادي يقوم به الفرد أو اجلماعة يكون القصد منه تقدمي العون 

دية أو معنوية لشرحية اجتماعية يف حاجة ملحة إىل الدعم واملساعدة سواء كانت ما
واملساندة، وال تكون الغاية من وراء هذا العمل حتقيق مصاحل شخصية كيفما كان نوعها، 

وإمنا يهدف إىل إصالح اجملتمع وبناء وحدته والسعي إىل ازدهاره وتقدمه، مث حتصيل 
                                           

 . 91م، ص2007، 9اجملتمع املدين الضرورات التحدايت واحملاذير، واصف منصور، دار النشر املغربية، ط– (1)
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 .األجر والثواب من هللا تعاىل

  ئص العمل االجتماعيخصا :الفرع الثاني

 الشمول -أ
نفعه عام، موجه إىل كل حمتاج سواء كان  إحساينالعمل االجتماعي عمل خريي 

مسلم أم غري مسلم، قريب أم بعيد، تربطنا به مصلحة أو ال تربطنا به مصلحة، حبيث 
يقدم املسلم اخلري والعون لكل من هو يف حاجة إليه، سواء كان قريبا أم بعيدا صديقا أم "

ه وبره على أقاربه وذوي عدوا مسلما أم كافرا، إنساان أم حيواان، فاملسلم ال يقتصر خري 
إن   إسالمهمرمحه أو أهل بلده، بل يرى اإلسالم أن للغرابء واألابعد حقوقا أيضا، حبكم 

، فال يقتصر إحسان املسلم (1)"كانوا مسلمني وحبكم إنسانيتهم إن مل يكونوا مسلمني
قة على أقاربه وأصحابه وحيرم خصومه وأعداءه ممن هم يف حاجة ماسة إىل الرمحة والشف

واخلري، وال يكف املسلم خريه وبره عمن خيالفه يف الدين، حبيث ال يقدم العون إال ملسلم  
 .كأن الكافر ال يستحق الرمحة والشفقة

 االستمرارية -ب 
فمن خصائص العمل االجتماعي اخلريي التطوعي أن ال يكون خالل فرتة معينة 

االستغناء عنه، لتحقيق الرفاه ويتم انقطاعه بعد ذلك، بل هو عمل مستمر ال ميكن 
االجتماعي لفئة عريضة من اجملتمع، وميكن أن منيز يف العمل االجتماعي املستمر بني 

 :ثالثة أصناف رئيسية وهي

أتيت سنواي ويف فرتات حمددة وفق تعاليم الشرع احلنيف واملسلم  :فريضة دورية -1
كان النصاب نقدا مثل عروض مطالب إبخراج حق هللا يف ماله عند حلول احلول، سواء  

فإن فعل اخلري عند املسلم إما فريضة دورية يلزمه " التجارة، أو عينا مثل زكاة الزروع، ومنه

                                           
 .34أصول العمل اخلريي يف اإلسالم، يوسف القرضاوي، ص – (1)
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مثل زكاة املال الواجبة يف كل حول أو عند كل حصاد، أو   وإسالمهآداؤها حبكم إميانه 
 .(1)"كزكاة الفطر الواجبة عند مقدم كل عيد للفطر من رمضان

وجتب حبسب املسؤوليات امللقاة على اإلنسان مثل احلقوق  :غر دوريةفريضة  -2
املالية للموصى عليهم شرعا من األقارب والضعفاء إذا مل يكن هلم من يعيلهم، فالضرورة 

نفقة املعسر، ملا توجبه صلة الرحم، : هنا تستدعي الوجوب يف القيام أبمورهم، مثل
جاع وهو جبانبه، ومثل قرى الضيف إذا مل وحقوق أويل القرىب، ومثل إطعام اجلار جلاره إذا 

 .(2)"ب الداريكن له مكان ينزل به، أو مل يكن لديه مال وهو غري

إن فعل اخلري جماله واسع حبذ إليه الشرع احلنيف وجعله من  :التطوع لوجه هللا -3
يف أعظم القرابت اليت يتقرب هبا العبد إىل ربه يف غري وجوب وال إلزام فينال مرتبة عظيمة 

ٌر لَُّه﴾ ﴿فحمحن تحطحوَّعح : اجلنة، قال تعاىل ي ْ ًرا ف حُهوح خح ي ْ  [.923: البقرة] خح

  

                                           
 .19اخلريي يف اإلسالم، يوسف القرضاوي، صأصول العمل  - (1)
 .19املرجع نفسه، ص – (2)
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 ه والفئات المستحقة لهشروطوالعمل االجتماعي  مقاصد: المبحث الثاني

 العمل االجتماعي  مقاصد: األولالمطلب 

 مقاصد العمل االجتماعي الدنيوية: األولالفرع 

إن عمل اخلري وتثبيته يعد من أهداف الرسالة احملمدية ومن مقاصد الشريعة 
اإلسالمية وإن مل يذكره األصوليون القدامى صراحة يف املقاصد الضرورية، فهو من أسس 
الشريعة وجوهرها ملا فيه من مصاحل عظمى للفرد واجلماعة، مما يعزز وحدهتا وازدهارها، 

وال بد من التوكيد . ة فيه وداعمة له بشىت الوسائللذلك جاءت النصوص صرحية مرغب
على أن من أهم املقاصد العظمى للعمل االجتماعي، هتذيب النفس اإلنسانية وتعويدها 
على قيم احملبة والرمحة والتعاون واإلحسان بني العباد حىت تسمو ابلعطاء وينغرس فيها 

ن واألذى والرايء والسمعة والشح اإلحساس ابملسؤولية الفردية واجلماعية، وتتطهر من امل
ِت وحُنُسِكي وحَمحْيحايح وحَمححاِت ﴿: والطمع وختلص العمل لوجه هللا تعاىل، قال تعاىل ُقْل ِإنَّ صحالح

، حبيث يسخر اإلنسان مجيع حركاته وسكناته هلل تعاىل [941: األنعام]﴾ َّلِلَِّ رحبِ  اْلعحالحِميح 
جب إمياين فيأخذ على ذلك األجر والثواب، ويعمر فيكون إنفاقه وبذله انبع من وا

األرض فيكون خليفة فيها يقوم بشؤوهنا املادية واملعنوية مبا يضمن سعادة البشرية دون 
متييز للون أو دين أو عرق، وحيافظ على أمانة االستخالف اليت وعد هللا اإلنسان هبا منذ 

 .هبا األمة اإلسالميةوتتحقق اخلريية املنشودة اليت امتدح هللا  ،خلق السماوات واألرض

يعترب العمل االجتماعي ركيزة أساسية يف تنمية الشعوب اإلنسانية، ملا له من دور 
يف بناء اجملتمع ونشر التماسك والرتابط االجتماعيني، وهو ممارسة إنسانية فطرية ارتبطت 

الصاحل عند كل اجملموعات البشرية منذ األزل،  ارتباطا وثيقا بكل معاين اخلري والعمل
ولكنه خيتلف يف أنواعه وحجمه ودوافعه من جمتمع إىل آخر ومن فرتة إىل أخرى، فمثال 
من حيث احلجم يقل يف فرتات االستقرار واهلدوء، ويزيد يف أوقات الكوارث والنكبات 

أو يدواي أو عقليا أو واحلروب، ومن حيث النوع قد يكون تربعا ماليا أو جهدا عضليا 
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 . غري ذلك، وقد تطور العمل االجتماعي مع تطور احلضارات، وتوايل الدايانت

ومما ال شك فيه أن العمل االجتماعي التكافلي ارتبط ارتباطا وثيقا ابإلسالم،  
كما تدل على ذلك النصوص الشرعية سواء من كتاب هللا عز وجل أو سنة نبيه صلى هللا 

تدعو إىل أعمال اخلري والرب والبذل والعطاء يف سبيل هللا بكل الطاقات  عليه وسلم، اليت
         ﴿ :املتاحة كما يف قوله تعاىل

      ﴾[2: املائدة] وقوله تعاىل: ﴿   

              

        ﴾ [991: النساء]،  وقوله
 ﴾           ﴿ :تعاىل

 [.99: احلديد]
االجتماعي ختتلف ابختالف األفراد واجملتمعات، كما أهنا وإن مقاصد العمل 

  :ختتلف ابختالف األزمنة واألمكنة، وسنحاول أن جنمل بعضا منها يف اآليت

 :مقاصد إنسانية اجتماعية -أ
اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه، ال ميكن أن يوفر كل احتياجاته بنفسه، فكان 

 :لتوفري حاجاته، كما اخربان تعاىل يف كتابهمن الضروري تكافله وتكاثفه مع بين جنسه 
﴿            

        ﴾ [32: الزخرف] 

يستخدم بعضهم بعضا يف السخرة، هم بنو آدم : قال( لِيَـتَِّخَذ بـَْعُضُهْم بـَْعًضا ُسْخرايً )"
هذا عبد هذا، ورفع هذا على هذا درجة، فهو يسخره ابلعمل، يستعمله به،  : مجيعا، قال
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فكما كان التفاضل بينهم ابملال كان منهم الفقراء  (1)."سخر فالن فالان :كما يقال
 .واألغنياء ومنهم املساكني واأليتام واألرامل واملعوزون

وقد فطر اإلنسان على حب اخلري كما أخربتنا خدجية اهنع هللا يضر عن أخالق الرسول  
، فإّنك تصل الّرحم، وحتمل الكّل، وتكسب ما خيزيك هللا أبدا! وهللا"ملسو هيلع هللا ىلص قبل البعثة 

املعدوم، وتنصر املظلوم، وتقري الّضيف، وتعني على نوائب احلّق، وهذا الذي ذكرته 
خدجية هو الذي يتحّلى به الّرسول من مكارم األخالق، وفضائل النفس قبل أن يوحى 

 . (2)"إليه
ا جيب علينا حاليا دفع فاإلنسان قد ُفطر وُجبل على فعل اخلري واالخنراط فيه، وم

جهد عضلي : الشباب للبحث عن أدوارهم يف خدمة جمتمعاهتم جبميع الوسائل املتاحة هلم
: كما يؤكد األستاذ دمحم عبده عوض عن ذلك بقوله... أو يدوي أو عقلي كنشر العلم

اما هو أن يتضامن أبناء اجملتمع، ويتساندوا فيما بينهم سواء كانوا أفرادا أو مجاعات، حك"
بدافع من شعور ... أو حمكومني على اختاذ مواقف إجيابية كرعاية األيتام، ونشر العلم

وجداين عميق ينبع من أصل العقيدة، ليعيش الفرد يف كفالة اجلماعة، وتعيش اجلماعة 
 .(3)"مبؤازرة الفرد

 :علمية مقاصد -ب

شرعيا أم  تتضافر جهود األفراد من ابب حفظ العلم من الضياع سواء، كان علما
حياتيا فاألمة اإلسالمية حمتاجة لكال النوعني، فإذا أتملنا السرية النبوية جند االهتماًم 

عندما طلب  من فداء أسرى بدر، الكبرًي الذي أواله الرسول ملسو هيلع هللا ىلص للعلم، كموقفه ملسو هيلع هللا ىلص

                                           
 .114مرجع سابق، ص ،جامع البيان يف أتويل القرآن - (1)
 9123 - 9: دمشق، ط –هـ، دار ابن كثري 9373: الرسالة احملمدية، السيد سليمان الندوي احلسيين املتوىف - (2)

 .910هـ، ص
 92-97م، ص 2002، 9/اإلسالم، دمحم عبده عوض، ألفا للنشر والتوزيع طالتكافل االجتماعي يف  –(3)
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داء نفسه من األسر، تعليم عشرة من املسلمني الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من األسري املشرك الذي يريد ف
القراءة والكتابة، وإذا نظران إىل ظروف املسلمني أايم بدر وجدان أهنم كانوا يف حاجة ماسة 

لكنه صلى هللا . إىل األموال وإىل االحتفاظ ابألسرى للضغط على قريش ولطلب الفدية
وقد حث النيب على تعلم :" تلعليه وسلم آثر العلم على املال، كما جاء يف تفسري مقا

القراءة والكتابة، وكان فداء بعض أسرى بدر تعليم عشرة من أبناء املسلمني القراءة 
ويف هذه احلادثة داللة واضحة وهامة على أمهية العلم يف حياة األمة، ومنذ " (1).والكتابة

التابعة هلا ذلك الوقت اهتم مفكرو وعلماء األمة بتأسيس املؤسسات العلمية واملنشآت 
الكتاتيب القرآنية، املدارس : والتحبيس عليها وتسبيل التربعات املتنوعة عليها مثل

النظامية، ومعاهد أطوار التعليم األساسي والعايل، كما اهتموا بتشييد املكتبات ومراكز 
وحمو  لتعزيز جمانية التعليم واستقاللية العلماء،... األحباث واملختربات العلمية، ودور الطلبة

األمية املتفشية بني الكبار وحماربة اهلدر املدرسي يف العامل القروي، وحماربة تدين مستوايت 
التعليم، والتخلف العلمي خبلق ثورة علمية حقيقية لالرتقاء ابملستوى املعريف لألمة حتقيقا 

 .للنهوض احلضاري

 :أمنية مقاصد -ج
خاطر عديدة ومتنوعة واإلنسان لضمان األمن واألمان جلميع أفراد اجملتمع، فامل

مبفرده ال ميكنه مواجهتها لوحده، لذلك دعت الضرورة للتعاون والتماسك لرد العدوان 
عند الضرورة، وقد سّجلت دواوين التاريخ بعض صور هذا التكافل يف العصر اجلاهلي  

 اجتمعت قبائل من قريش يف دار عبد هللا بن جدعان" كما جاء يف حلف الفضول عندما
لشرفه ونسبه فتعاقدوا وتعاهدوا على أال جيدوا مبكة مظلوما من أهلها أو غريهم إال قاموا 
معه حىت ترد عليه مظلمته، فسمت قريش ذلك احللف حلف الفضول، أي حلف 

                                           
 عبد: احملقق، هـ910: أبو احلسن مقاتل بن سليمان بن بشري األزدي البلخى املتوىف، تفسري مقاتل بن سليمان - (1)

 .42، صهـ 9123 - 9: بريوت، ط –الرتاث دار إحياء ، هللا حممود شحاته
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 .وقد حضره ملسو هيلع هللا ىلص وأشاد به (1)"الفضائل 

شجع اإلسالم على التكافل والتعاون لرد العدوان كما شجع على اإلنفاق  
خلدمة اجملاالت العسكرية وجند أمثلة عديدة يف السرية تدل على ذلك، كما جاء يف سرية 

عثمان بن عفان أنفق يف جيش العسرة يف غزوة تبوك ألف دينار، فقال " ابن هشام أن
  (2)".ارض عن عثمان، فإين عنه راض اللهم: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

والدعوة إىل اإلنفاق على اخلدمات العسكرية لتطويرها ونشر علمها أو لشراء  
واجبة وأكيدة وقد جعلها تعاىل من مصارف الغنائم كما فّصل .. العتاد أو لتجنيد اجليوش

 ﴾    ﴿ :"ابن حجر ذلك يف توضيحه لسهام الغنائم
نَـُهْم ُهَو  [19: األنفال] ، َوَسْهَم َرُسوِلِه َواِحًدا، َوَسْهَم ِذي اْلُقْرىَب بـَيـْ اآلية َفَجَعَل َسْهَم اَّللَِّ

اَلحِ  َلُه يف اخْلَْيِل َوالسِّ ، َوِلرَاِكِبِه َوَجَعَل اأْلَْربـََعَة َأْسُهٍم اْلَباِقَيَة لِْلَفَرِس َسْهَمانِ ... َواَلَِّذي قـَبـْ
خصصة للعتاد احلريب إال أتكيدا ألمهيته يف  (3)" .َسْهٌم، َولِلرَّاِجِل َسْهمٌ 

ُ
فما عدد السهام امل

الدولة املسلمة القوية، ملا للقوة العسكرية من أتثري يف ترهيب العدو ومنعه من الدخول يف 
 :حرب، وهو ما مساه الدكتور مصطفى السباعي ابلسلم املسلح كما جاء يف أمره تعاىل

﴿             

             

      ﴾ [40: األنفال] وهو ما فسره اإلمام ،
                                           

أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار : هـ، حتقيق479: أبو عبد هللا مشس الدين القرطيب املتوىفتفسري القرطيب،  - (1)
 .941م، ص 9141 -هـ 9321، 2: القاهرة، ط –الكتب املصرية 

مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ : حتقيق هـ،293: السرية النبوية البن هشام، ابن هشام املتوىف - (2)
 .192م، ص 9111 -هـ 9371، 2: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، ط الشليب،

، التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري،أبو الفضل أمحد بن علي بن دمحم بن أمحد بن حجر العسقالين - (3)
 .291م، ص9111/هـ9194، 9: ط مصر، –أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة : حتقيق
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( انفروا ِخَفافًا َوثَِقااًل وجاهدوا أِبَْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم يف َسِبيِل هللا: )الشعراوي يف قوله تعاىل
ذهب اجليش إىل القتال ال بد أن واملال هو الذي جيعلك تُعدر السالح للحرب، وحني ي

يكون ُمزوََّدًا ابلسالح، وابملركبات وهي مثل اخليل على زمن رسول هللا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه 
وأيضًا ال بد من الزاد الذي يكفي ألايم القتال، لذلك جاء هللا سبحانه وتعاىل . َوَسلَّم

ومن ميلك القوة واملال فعليه أن بذكر املال أواًل، مث بعد ذلك ذكر األنفس واألرواح، 
فإن كان . جياهد هبما، ومن ميلك عنصرًا من االثنني، القوة أو املال، فعليه أن جياهد به

ضعيفاً فعليه أن يعني مباله القوي القادر على القتال أبن يوفر له األسلحة واخليول والدروع 
وهو نفس ما دعا إليه إمام احلرمني يف كتابه غياث  (1)".وغري ذلك من وسائل القتال

َماَم يَُكلُِّف اأْلَْغِنَياَء ِمْن َبْذِل َفَضاَلِت اأْلَْمَواِل َما : األمم َوالَِّذي َأْخَتارُُه قَاِطًعا ِبِه َأنَّ اإْلِ
ْلِعَباِد، َوتـَْوِجيَه اأْلَْجَناِد َعَلى فَِإنَّ ِإقَاَمَة اجلَِْهاِد فـَْرٌض َعَلى ا; حَتُْصُل بِِه اْلِكَفايَُة َواْلِغَناُء 

ْمَكاِن َوااِلْجِتَهاِد يف اْلِباَلِد حَمُْتوٌم اَل َتَساُهَل ِفيهِ  ُهْم ِإىَل . أَْقَصى اإْلِ َوَما أَقْـَرَب تـََقاُعَداَن َعنـْ
َنا َنا َواْسِتْجرَائِِهْم َعَليـْ دوان ويسرع به،  فرتك االستعداد العسكري يُغري ابلع" (2)َمِسريِِهْم ِإلَيـْ

كما وقع يف بلدان العامل الثالث املتخلفة يف هذا اجملال، وكما شاهدان يف ملحمة الربيع 
هلذا وجب تكاثف جهود البلدان العربية وتوحيد قواها لتطوير هذا اجملال، فقوة . العريب

األمة اإلسالمية متوقفة على وحدهتا وتكامل قوى بلداهنا االقتصادية العسكرية 
 . ومن دوافع العمل االجتماعي جند دوافع دينية تتمثل يف اجلزاء األخروي... جتماعيةواال

 :لة االجتماعية ورفع الِّلمامقصد نشر العد -د
لقد جاء اإلسالم مببادئ سامية تكفل متاسك أفراد اجملتمع فيما بينهم، حيث 

دالة االجتماعية هي أكد على االلتزام مبنهج العدالة بني العباد، وهنى عن الظلم ألن الع

                                           
 .1931تفسري الشعراوي، دمحم متويل الشعراوي، مرجع سابق، ص - (1)
عبد العظيم : هـ، احملقق172: غياث األمم يف التياث الظلم، أبو املعايل، ركن الدين، امللقب إبمام، احلرمني املتوىف - (2)

 .249هـ، ص9109، 2: الديب، مكتبة إمام احلرمني، ط
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الدعامة احلقيقية لبناء جمتمع سليم، وهي أساس القوة والوحدة بني أفراده، وال يتصور 
فاجملتمع الذي يشيع فيه "صالح جمتمع، وال انتظام أمره إال على أساس من هذه العدالة، 

العدل حيس أفراده ابالطمئنان على حقوقهم، وبعكس ذلك إذا شاع الظلم، وندر العدل 
أحس األفراد ابلقلق الدائم على حقوقهم وزال عنهم االطمئنان واالستقرار، وكان ذلك 

 .(1)"إيذان بدمار هذا اجملتمع

من أهم املبادئ اليت أرساها اإلسالم واليت يقوم عليها اجملتمع  العدل وقيمة
املعيار اإلسالمي، واألساس الذي تتأسس عليه العالقات بني أفراد اجملتمع املسلم، وهو 

الذي يدرك من خالله مدى ثبات اجملتمع واستقراره، فاجملتمع الذي يتفشى فيه الظلم 
وتضيع فيه احلقوق وتغيب بني أفراده الواجبات، فهو جمتمع جاهلي فوضوي، حيث يتسم 
أفراده هبيجان النفس واضطراب القلب وشرود الفكر وذهاب العقل من جراء اخلوف 

ستقرار واألمن، فيسود بينهم النزاع والشقاق وتتفشى فيهم اجلرمية والظلم وعدم الشعور ابال
وكل ذلك من أمارات خراب اجملتمعات وذهاهبا، فما قامت الصراعات والثورات وتغريت 

 .عن العدل ااحلكومات واألنظمة السياسية واالجتماعية إال نفورا من الظلم وحبث

قوق وتؤدى فيه الواجبات فهو أما اجملتمع الذي يسود فيه العدل وتعرف فيه احل
جمتمع يتسم ابلثبات واالستقرار، حيث تسكن فيه النفوس، وتطمأن فيه القلوب فتهدأ فيه 
الضمائر وهتتدي فيه العقول، لشعورهم ابألمان واالستقرار، مما يؤدى إىل رخاء وازدهار 

استقرار إال  الأمن و  تقدم إال ابألمن واالستقرار، وال ثبات وال ذلك اجملتمع، ألنه ال
 .لذلك عىن اإلسالم ابلعدل، وجعله حقاً جلميع الطبقات والفئات واألشخاص. ابلعدل

إن العدالة االجتماعية هي مسة اإلسالم وهي ميزان االجتماع، وال يتصور صالح 
جمتمع، وال انتظام أمره إال على أساس من هذه العدالة، وكل نظام اجتماعي ال يقوم على 

فقد عين القرآن العدالة منهار، ألن العدالة هي الدعامة احلقيقية لكل بناء سليم، ولذلك 
                                           

 . 903أصول الدعوة، عبد الكرمي زيدان، ص -(1)
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حيث جعل إقامتها بني الناس هدف الرساالت السماوية والغاية من  ابلعدالة عناية ابلغة
       ﴿: إنزال الكتب املقدسة، قال تعاىل

           

          ﴾ [21 :احلديد.] 

علها ميزاان جتشأهنا و  منرفع تربز مكانة العدالة و كتاب هللا ت  وكانت أمجع آية يف
        ﴿ :قوله تعاىل حيكم به بني الناس

        ﴾ [النحل :
10.] 

فال حنسب أن نظاما من األنظمة احلديثة بل والقدمية، مهما بلغ من احلرص على 
أتمني العدالة يستطيع أن يؤمن هذه العدالة ويوفرها للمجتمع كما أمنها اإلسالم ووفرها 

تقوم  حىت (1)"موضع أساسي لنظامه الشاملذلك ألن اإلسالم قد وضع العدالة يف 
 .اجلامعة اإلسالمية على دعائم قوية اثبتة األركان

لقد كانت اجلماعات اإلنسانية قبل اإلسالم يف مجيع أحناء األرض، تسري يف 
بنائها وترابطها وتنظيم عالقاهتا على أسس وأنظمة من وضع البشر، ومن وحي الفكر 

املستمدة من احلياة املادية احملدودة، ومن العواطف الثائرة اإلسالمي والنزاعات اخلاصة 
واألحداث الطارئة، ال تستهدف صاحلا عاما، فكانت تكثر بني الناس اخلصومات 
واملنازعات، وتشتد فيهم العداوة والبغضاء، وتسود حياهتم الفوضى الصارخة، فيصبحون 

صغريهم، وكانت اجملتمعات  فيها كحيواانت الغاب يفتك قويهم ضعيفهم، وأيكل كبريهم
، وساد (2)"يف كل دولة قد فرق بينها نظام الطبقات تفريقا أذهب وحدهتا وأضعف قوهتا

                                           
 .79أسس النظام االجتماعي يف اإلسالم، عبد احلميد عيد عوض، ص -(1)
 .27التكافل االجتماعي يف اإلسالم، عبد العال أمحد عبد العال، ص -(2)
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الظلم طوال العصر اجلاهلي، وتنوعت ألوانه، حىت صار هدفا ملن أراد أن ال يستضعف أو 
 .يهان

هات وقد اهتم اإلسالم االهتمام الكبري بقضية العدل يف األحكام، ونبه التنبي
املتواصلة، على أن العدل احلقيقي هو الضامن لسعادة الشعوب واألفراد، وأنه ال استقرار 
وال أمان، إذا مل يسد العدل بني خمتلف طبقات الناس، كيفما كانت مكانتهم االجتماعية، 

 .وحيثياهتم السياسية

وإن املتأمل يف عوامل النهضة والسقوط يف التاريخ اإلسالمي يسجل لألمة اترخيا 
عظيما يبني عز األمة وجمدها يف العصور األوىل، مث جند اترخيا آخر مناقضا لسالفه، يعرتيه 
االحنطاط واالنكسار، ألن األمة تركت أسباب تقدمها، فحني ظهر اإلسالم يف جزيرة 

 العدل، وكان منوذًجا يف أعلى درجاته، وأنصف املظلومني ورد العرب أقام الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
احلقوق إليهم، وأقامه خلفاؤه من بعده، فانتشر األمن وعم الرخاء وساد اإلخاء، وذاق 

فنشأت حضارة جديدة، كأمنا ولدهتا كلمة إقرأ اليت "الناس حالوة احلكم اإلسالمي، 
وعليه العامل، فمن تلك اللحظة وثبت القبائل العربية أدهشت النيب األمي، وأاثرت معه 

على مسرح التاريخ، حيت ظلت قروان طواال حتمل للعامل حضارة جديدة، وتقود إىل 
، فأحدث اإلسالم إصالحا اجتماعيا وأخالقيا، عميق األثر، فقد سن (1)"التمدن والرقي

يدا، خيتلف كل االختالف نظاما جديدا وجهه للناس مجيعا ليبين به جمتمعا إنسانيا جد
  .عن اجملتمع اجلاهلي

ومن هنا ندرك سر القرآن الكرمي يف بناء احلضارات اإلنسانية، فقد شهد العامل 
اإلسالمي ثورة فكرية وثقافية واسعة، نقلت علوما إىل ابقي األمم، وأدخلت علوما جديدة 

اء قلوب املسلمني فتخلوا استفاد منها املسلمون يف بناء حضارهتم، لكن سرعان ما خنر الد
 .عن كتاب رهبم حىت أصاهبم اهلوان

                                           
 .17شروط النهضة، مالك بن نيب، ص -(1)
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وما ، وإن العامل اليوم يعج ابلفنت واالضطراابت والقلق والتنافس احملموم على الدنيا
نشاهده من الطغيان واجلور والظلم الذي ميارسه البعض حتت مربرات مفتعلة، إمنا كان 

سيئة عند بعض املظلومني واملضطهدين منشأه غياب العدل، وقد أوجد هذا ردود أفعال 
حيث استبيحت الدماء يف أماكن عديدة، وانتشر معها القلق واالضطراب، وأصبح العامل 

 .يعيش وضعا مزراي بسبب فقدان األمن، وهذه سنة حتمية ونتيجة الزمة لفقدان العدل

أكد  فالعدل من األسس والقيم اليت جاءت هبا مجيع الشرائع السماوية، وقد
إلسالم على ضرورة العدل وأمهيته يف استقامة حياة الناس، واعتربه األساس الذي أقام هللا ا

به السماوات واألرض وأنزل الشرائع وأرسل األنبياء، ألن العدل يقي اجملتمع من أخطار 
فاجملتمع الذي يتساوى فيه الناس أمام القانون، وينال كل ذي حق حقه "التمزق والفنت، 

فيه لفئة على أخرى، هذا اجملتمع تقل فيه دوافع العدوان، وأسباب اخلصومة  من دون متييز
والنزاع، أما إذا ضعف سلطان العدالة، وحدثت ممارسة الظلم واجلور وعاش البعض 
احلرمان والتمييز، وأتيحت الفرصة الستقواء طرف على آخر بغري حق، فهنا ال ميكن توفر 

اجملتمع هادئة مستقرة، فإنه استقرار كاذب، وهدوء السلم االجتماعي، حىت لو بدت أمور 
 .(1)"زائف، ال يلبثان أن ينكشفا عن فنت واضطراابت مدمرة

من هنا جاء أتكيد اإلسالم على ضرورة العدل واملساواة لتنعم الشعوب 
ابالستقرار والسلم والرقي، بينما تعاين الشعوب اليت ختلت عن العدل مرارة الفنت 

وب الداخلية فتضعف وتتخلف، وتنتج جمتمعا مضطراب وممزقا، ال يتوفر والصراعات واحلر 
األمن "على مقومات احلياة اهلادئة، وابلتايل ال يضمن احلقوق املشروعة لفئاته، ألن 

مطلب ضروري لنشوء احلضارات، والناس حينما أيمنون على أنفسهم وعلى ممتلكاهتم 

                                           
 . 11-11م، ص2002، 9لبنان، ط -دار الساقي، بريوتمقوماته ومحايته، حسن الصفار، : السلم االجتماعي -(1)
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 . (1)"يتفرغون لإلنتاج واإلعمار واالبتكار

وابلتايل فإن العدالة االجتماعية من أهم املبادئ اليت أرساها اإلسالم واليت يقوم 
عليها اجملتمع اإلسالمي، واألسس اليت تؤسس عليها العالقات بني أفراد اجملتمع املسلم، 
والعدل هو املعيار الذي يدرك من خالله مدى ثبات اجملتمع واستقراره، فاجملتمع الذي 

تضيع فيه احلقوق وتغيب بني أفراده الواجبات، فهو جمتمع جاهلي يتفشى فيه الظلم و 
فوضوي، حيث يتسم أفراده هبيجان النفس واضطراب القلب وشرود الفكر وذهاب العقل 
من جراء اخلوف والظلم وعدم الشعور ابالستقرار واألمن، فيسود بينهم النزاع والشقاق 

جملتمعات وذهاهبا، فما قامت وتتفشى فيهم اجلرمية وكل ذلك من أمارات خراب ا
الصراعات والثورات، وتغريت احلكومات واألنظمة السياسية واالجتماعية إال نفورا من 

 .الظلم وحبثا عن العدل

أما اجملتمع الذي يسود فيه العدل وتعرف فيه احلقوق وتؤدى فيه الواجبات فهو 
فيه القلوب فتهدأ فيه  جمتمع يتسم ابلثبات واالستقرار حيث تسكن فيه النفوس، وتطمأن

الضمائر وهتتدي فيه العقول لشعورهم ابألمان واالستقرار، وتنعم فيه البشرية برخاء 
 وازدهار، ألنه ال ثبات وال تقدم إال ابألمن واالستقرار، وال أمن وال استقرار إال ابلعدل

ت وقد أوجب هللا العدل وأمر به يف القرآن الكرمي، ألنه يسهم يف تنمية الثروا
االجتماعية واالقتصادية، ويقوي أواصر احملبة بني أفراد اجملتمع، ويشيع قيم األمن 

  ﴿ :واالطمئنان والسكينة، وبتضييع قيمة العدل تضيع قيم كثرية مرتبطة، قال هللا تعاىل

           

     ﴾[10: سورة النحل] الطاهر بن ، وقد ذكر
إعطاء احلق إىل صاحبه، وهو و " عاشور أن الفقهاء أمجعوا على وجوب إقامة العدل

                                           
 .20الوجيز يف تفسري آي الكتاب العزيز، مصطفى بن محزة، ص -(1)
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راجعة إىل الضروري واحلاجي من احلقوق املالية وحقوق األصل اجلامع للحقوق ال
املعامالت، إذ املسلم مأمور ابلعدل يف ذاته، ومأمور ابلعدل يف املعاملة مع خالقه آبداء 
حقوقه، ومعاملة مع املخلوقات من أصول املعاشرة العائلية واملخالطة االجتماعية وذلك يف 

تنبثق قيم وفضائل متعددة، وتتفرع شعب نظام ، ومن قيمة العدل (1)"األقوال واألفعال
 .املعامالت االجتماعية من آداب، وحقوق وأقضية، وشهادات، ومعاملة مع األمم

وبذلك يتأكد أن العدل واجب وفريضة وأن أوجهه متعددة، فخص هللا ابلذكر 
ن من بني جنس العدل إيتاء املال إىل ذي القرىب ألن القريب أحق ابإلحسان من غريه أل

اإلنسان تعود الغفلة والتساهل عن حقوق القريب، وقد انتهى الطاهر بن عاشور إىل 
ويف هذا التكوين ألواصر القرابة : "املظاهر االجتماعية لإلحسان إىل ذوي القرىب قائال

 .(2)"صالح عظيم لألمة تظهر آاثره يف مواساة بعضهم بعضا، ويف احتاد بعضهم مع بعض

يف نصوص كثرية من القرآن  غري املسلمنيوفري الكرامة لوقد حرص اإلسالم على ت
والسنة مل ترتك خلقا مجيال مما تتحقق به كرامة الفرد يف اجملتمع إال حثت عليه، وكررت 

   ﴿ :قال تعاىلالنهي عن اإلساءة إليه مبختلف مظاهر اإلساءة، 

            

            ﴾[1: ملائدةا.] 

 ومن مظاهر حتقيق مقصد العدل االجتماعي يف سياسة عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر
فقد . للعمل االجتماعي، ختصيصه قدرا من أموال الزكاة لضعاف الذميني وسد عوزهم

استكرهوين يف : رأى ذات يوم ذميا ضرير البصر على ابب املدينة، فسأله مالك؟ فقال
ما : حىت إذا كف بصري تركوين وليس يل أحد يعول علي بشيء فقال عمر هذه اجلزية،

                                           
 .211-91/211، 7التحرير والتنوير، دمحم الطاهر ابن عاشور، مج -(1)
 .91/71، 7التحرير والتنوير، دمحم الطاهر ابن عاشور، مج -(2)

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 



63 

 ﴿ :فيهمهذا من الذين قال هللا : أنصفت إذا، فأمر له بقوته وما يصلحه، مث قال

         

           ﴾ [الّتوبة :
فأدخل يف هذين الصنفني كل من حتققت فيه شروط احلاجة بغض النظر عن  .[40

ولفظ الفقراء ال يقتضي االختصاص ابملسلمني : أكان مسلما أو ذميا يقول القرطيب داينته
دون أهل الذمة، ولكن تظاهرت األخبار أن الصدقات تؤخذ من أغنياء املسلمني فرتد 

 .(1)"الفقراء فقراء املسلمني واملساكني فقراء أهل الكتاب: على فقرائهم وقال عكرمة

آايت هللا عز وجل وأحكامه جعله يراعي مصلحة ففقهه الواعي بعمق مقاصد 
له ذوق يف "ضعاف أهل الذمة وحاجياهتم وآاثر تطبيق هذا احلكم عليهم فهو هنع هللا يضر 

الشريعة وإطالع على كماهلا وتضمنها لغاية مصاحل العباد يف املعاش واملعاد وجميئها بغاية 
 .(2)العدل الذي يسع اخلالئق

الراشدة وما شهدته من فتوحات عظيمة ملختلف ومن خالل عصر اخلالفة 
تتبني أمهية قيمة العدل يف اجملتمع، وأنه  األمصار وانتظام جهاز القضاء يف املناطق املفتوحة

من أهم عوامل استقراره، وأساس صالح لبناته، فهو الركن األساسي إلقامة احلياة اآلمنة 
أو دولة من العناية به، وااللتفات إليه  املطمئنة، وأنه ال غىن ألي فرد أو أسرة أو مجاعة

وإعطائه املرتبة السامية اليت يستحقها يف سلم احلياة، وأن الشقاء سيظل يالحق كل 
منعطف يف احلياة ال ينال حظه من العدل والقسط، فال يهدر هذا الركن ويقوض أركانه 

 .إال من سفه نفسه وأراد هلا التعاسة يف الدنيا قبل اآلخرة

اإلسالم قواعد للعدل من أجل احرتام قيم اجملتمع وعدم  علماءوضع  ومن هنا
                                           

 971ص 2رطيب، جاجلامع ألحكام القرآن الق -(1) 
الطرق احلكيمة يف السياسة الشرعية، مشس الدين أيب عبد هللا دمحم ابن القيم اجلوزية، حتقيق بشري دمحم عيون، مكتبة  -(2) 

 ..بتصرف 1م، ص9121/هـ9190، 9املوحد، بريوت، لبنان، ط
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املساس هبا، حىت يكون التعاون وثيقا بني أفراد اجملتمع، ويعيش مجيع الناس يف اطمئنان 
على حياهتم، متمتعني جبميع حقوقهم، فال يتعدى فريق على فريق، وال يضر فرد مبجموع، 

 .وال جمموع بفرد

 العمل االجتماعي األخروية صدمقا: الفرع الثاني

تتمثل يف نيل مرضاة هللا، والفوز ابجلنة يوم الدين ذلك أن احلق هلالج لج أانط 
مضاعفة الثواب واجلزاء األوىف هبذا العمل النابع من قوة اإلميان، الذي يعد دافعا أساسيا 

ووضعيات  لإلحساس حبال الفقراء واملعوزين وذوي احلاجات اخلاصة، ممن يعيشون ظروفا
 .صعبة

ولقد وردت نصوص شرعية كثرية يف بيان الثواب الذي أعده هللا لتلك الفئة  
املؤمنة اليت سخرت كل ما أوتيت لتقدمي عمل إحساين خريي، يطول ذكرها هنا، وسأذكر 

 .أحدمها قرآين واآلخر حديث نبوي: منها نصني اثنني

      ﴿ :فمن القرآن الكرمي، يقول احلق تعاىل 

              

               

             ﴾ 

أمَّيَا ُمسلم كسا ُمسلما ثواب َعَلى ُعري  " :ومن السنة النبوية، يقول ملسو هيلع هللا ىلص ،[240: البقرة]
َكَساه هللا من خْضر اجْلنَّة، َوأمَّيَا ُمسلم أْطعم ُمسلما َعَلى جوع أْطعمُه هللا من مثار اجْلنَّة، 

 .(1)"َعزَّ َوَجلَّ من الرَِّحيق اْلَمْخُتومَوأمَّيَا ُمسلم َسَقى ُمسلما َعَلى ظمأ سَقاُه هللا 

                                           
وخرح أحاديثه حسني إمساعيل ـ، حقق نصوصه (ه702: املتوىف)اإلملام أبحاديث األحكام، ابن دقيق العيد  - (1)

-هـ 9123، 2: بريوت، ط –لبنان / الرايض  -السعودية  -دار ابن حزم  -اجلمل، دار املعراج الدولية 
 .331م، ص2002
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وتتمثل الدوافع األخروية يف رغبة اإلنسان يف احلصول على األجر واملثوبة،  
واملغفرة من الذنب وُعُلّو الدرجة عند الرب، فاهلل سبحانه وتعاىل دعا البشرية لطاعته، 

، وهو الثواب الذي يؤدي إىل وإتباع تعاليمه وأحكامه، ووضع هلا يف املقابل الدافع واحلافز
         ﴿ :اخللود يف اجلنة، قال تعاىل

             

            

     ﴾[39-30: الكهف.]  وهلذا الدافع
أمهية كربى يف ابب العمل االجتماعي، ألنه حيث الفرد ويشجعه على االستمرار يف العمل 

 :اخلريي، ويعمل على حتسينه وتطويره وذلك لعدة مقاصد منها

اإلحساس أبنه يؤدي عمله خدمة لدينه وأمته ابتغاء وجه هللا عز وجل، فهو يريد 
  ﴿ :من خالل العمل أإلحساين، نيل رضوان هللا وحمبته، مصداقا لقوله

             

  ﴾[1-2: اإلنسان] فاألجر والثواب هدف يسعى إليه كل مسلم يف ،
 ﴿: هذه الدنيا، وحيرص عليه رجاء النجاة من النار والفوز ابجلنة، كما قال تعاىل

 ﴾ [92: املزمل .] 
ويف الوقت ذاته يرجو املسلم ابلعمل االجتماعي الذي يقوم به مغفرة ذنوبه، ألن  

النفس اإلنسانية تصاب يف كثري من األحيان ابلغفلة عما أوجبه هللا على عباده، واإلنسان 
بطبعه كثري اخلطأ، لذلك فهو حباجة إلتباع هذا اخلطأ ابلعمل الصاحل، ومقابلة السيئة 

          ﴿ :حلسنة كما يف قوله تعاىلاب
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﴾ [901-903: التوبة]، ﴿        

     ﴾[991: هود]، ﴿  

      ﴾[14: املومنون.] 
وملا كان العمل االجتماعي يدخل يف إطار العمل اخلريي التعاوين الذي حث 
عليه اإلسالم، وأرشد إليه القرآن يف العديد من نصوصه، فإن ديننا احلنيف فتح هذا الباب 

اخلري يف النفس البشرية، ويستثمر طاقات اإلنسان املسلم يف على مصراعيه ليفجر ينابيع 
 .حسب إرادته واختياره خدمة جمتمعه، متطوعا بذلك

 شروط العمل االجتماعي في اإلسالم: الثاني المطلب

سية للمجتمع وأهم حمرك يعترب العمل االجتماعي إحدى الدعامات األسا 
لألعمال التكافلية الرتامحية فيه، فهو يقوم على التعاون املستمر بني أعضائه من أجل 

الفقر واهلشاشة االجتماعية أو التقليص حتقيق غاايت إنسانية نبيلة، كالتخفيف من شدة 
ولكن لنجاح أي عمل اجتماعي ال بد من توفر شروط أساسية .. من الفوارق الطبقية

 :منها

 اإلخالص والصدق في النية : الفرع األول

وهذا الشرط متعلق ابإلخالص والقصد والنية، ويعرب عنها ابإلرادة كما يف قوله 
، [912: آل عمران]﴾       ﴿ :تعاىل

: اإلسراء]﴾          ﴿ :وقوله تعاىل
          ﴿ :وقوله تعاىل ،[92

 ﴾ [91: اإلسراء]وقوله تعاىل ، :﴿     
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    ﴾ [91: هود]،  كما عرب عنها تعاىل بلفظ
 ﴿ :وقوله ،[20: الليل]﴾    ﴿ :االبتغاء، يف قوله تعاىل

 ﴾ [207: البقرة]وقوله ،: ﴿     ﴾[البقرة :
 [.991: النساء]﴾     ﴿: ، وقوله[272

فمن أهم خصائص العمل االجتماعي يف اإلسالم، استناده إىل قيمة دينية مهمة  
ص النية هلل تعاىل فيما يقوم به أال وهي قيمة الصدق واملصداقية، واملقصود به إخال

اإلنسان من أعمال اجتماعية مرتبط أساسا بقوة اإلميان ابهلل، واالتصال الدائم به كما 
        ﴿ :جاء يف قوله تعاىل

﴾[942: األنعام] " َبُع َقْصَد َصاِحِبِه َوِإرَاَدتَُه، فَِإَذا َكاَن َذِلَك اَتِبًعا فاْلَعَمُل يـَتـْ
ميَاِن، َكَما َأنَّ اْلَعَمَل ِإَذا َكاَن َعْن نِيٍَّة َصاحِلٍَة َكاَن َصاحِلًا ، فصدق (1)"ِلإْلِميَاِن َكاَن ِمَن اإْلِ

ألمر ابلنسبة للعمل النية وإخالصها هلل يف األعمال يؤدي إىل دوامها، وكذلك ا
 .االجتماعي فصدق وإميان فاعليه تكون دافعا الستمراريته

وإخالص النية يف العمل االجتماعي شرط يف قبوله عند هللا عز وجل، فقد جاء  
: مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: يف احلديث الشريف عن سيدان عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر قال

لنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله إمنا األعمال اب"
فهجرته إىل هللا ورسوله، ومن كانت هجرته إىل دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إىل 

فهذا أييت على  : )يف شرحه هلذا احلديث -رمحه هللا  -قال ابن رجب  ."(2)"ما هاجر إليه

                                           
أمحد شاكر، وزارة الشؤون اإلسالمية، : هـ، حتقيق712: شرح العقيدة الطحاوية، ابن أيب العز احلنفي املتوىف - (1)

 .131هـ، ص 9192 - 9: واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ط
اإلمارة  وصحيح مسلم، كتاب. 1، ص 9، ج 9رقم  ملسو هيلع هللا ىلصصحيح البخاري، كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا  - (2)

، 3ج . 1111رقم؛ . ، وأنه يدخل فيه الغزو وغريه من األعمال"إمنا األعمال ابلنية: "ملسو هيلع هللا ىلصابب قول النيب  –
 .734ص
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من عمله نيته، فإن كانت صاحلة فعمله صاحل فله حظ العامل ... كل أمر من األمور
أجره، وإن كانت فاسدة فعمله فاسد، فعليه وزره، فصالح األعمال وفسادها حبسب 

 .(1)("...إمنا األعمال ابخلواتيم:" صالح النية وفسادها، لقوله

إذن إخالص النية شرط يف قبول العمل ودوامه، وكم من أعمال اجتماعية ُشرع 
إىل الوجود لكن سرعان ما تعثرت واختفت، وملا حُبث عن سبب فشلها، فيها وظهرت 

ُوجد أن النوااي مل تكن خالصة هلل، بل كان املشرفون عليها يسعون من خالهلا إىل قضاء 
مآرب مادية، أو نيل مسعة أو شهرة دنيوية، كحب الظهور والذكر اجلميل لدى الناس، 

  ﴿ :ا كان لغري هللا فان، قال تعاىلونسوا أو تناسوا أن ما كان هلل دام، وم

    ﴾[47: األنفال]، ﴿      

         ﴾[20: الشورى ] فليست
 . العربة ابلعروض املادية الدنيوية، إمنا العربة بنزاهة العمل وصدق النية وثواب اآلخرة

 الموافقة للشرع : الفرع الثاني

ْؤِمِننَي مبا أَمَر "
ُ
بِِه املْرَسِلنَي فقاَل اَي إّن هللا طَيٌِّب اَل يـَْقَبُل إاّل طَّيبًا وإّن هللا أَمَر امل

وكذلك األمر ، (2)"أيرها الررسُل كُلوا ِمَن الطَّيِّباِت واعَمُلوا صاحِلًا ِإيّنِ مبا تـَْعَملوَن عِليمٌ 
ابلنسبة للعمل االجتماعي، فالتزامه ابلشرع اإلسالمي، من ضرورات جناحه، كما أكد 

العنان يف إنتاجه ألنواع الثروة أو اجملتمع املسلم ليس حرا طليق : "الدكتور القرضاوي
ثل األخالقية العليا، جبوار تقييده بقانون 

ُ
توزيعها أو تداوهلا، بل مقيد بقيود العقيدة وامل

ظل املشركون حيجون إىل البيت : اإلسالم وأحكامه التشريعية، ومن األمثلة على ذلك

                                           
: ابن أيب بكر بن غنام النجدي األحسائي املالكي املتوىف، العقد الثمني يف شرح أحاديث أصول الدين - (1)

 .79دمحم بن عبد هللا اهلبدان، ص: م، احملقق2003/هـ9123 9: الوطنية، طفهرسة مكتبة امللك فهد ، هـ9221
 .141مرجع سابق، ص ،الفتح الكبري يف ضم الزايدة إىل اجلامع الصغري - (2)
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ريبة، كطوافهم ابلبيت عرااي، احلرام مبكة إىل السنة التاسعة من اهلجرة، وكان هلم تقاليد غ
لكن النيب  -هكذا زعموا -لئال ميس أجسادهم شيء من املالبس اليت دّنسوها ابملعاصي

ملسو هيلع هللا ىلص أراد أن يطهر بيت هللا من أرجاس الوثنية وتقاليدها، فبعث عليا إىل أيب بكر الصديق 
أال حيج بعد العام : "األكرب أمري احلج يف السنة التاسعة، كي يعلن يف الناس يوم احلج

وال شك أن منع حج األلوف إىل الكعبة خسارة اقتصادية  " مشرك، وال يطوف عراين
ومن هذا يتبني لنا أنه ال حيل للمسلمني يف سبيل تنشيط السياحة .. كبرية على املسلمني

فجور وإن وكسب العملة الصعبة، أن يُبيحوا اخلمور، وحُيلوا احلرام ويقيموا دور الرقص وال
فال بُد أن يُعرض أي عمل من األعمال على مقاصد الشريعة اإلسالمية  (1)."خافوا َعْيلة

وأن توزن هبا، حىت ولو كانت هذه األعمال إحسانية تطوعية، فإن وافقته كانت مقبولة، 
مكارم األخالق ضرورة اجتماعية ال يستغين عنها جمتمع "وإن خالفته كانت مرفوضة، ف

ت، ومىت فقدت األخالق اليت هي الوسط الذي ال بد منه النسجام اإلنسان من اجملتمعا
مع أخيه اإلنسان تفكك أفراد اجملتمع وتصارعوا وتناهبوا مصاحلهم، مث أدى هبم ذلك إىل 

 . (2)"االهنيار مث إىل الدمار

ومن األخالق احلسنة الواجب التحلي هبا يف ابب العمل االجتماعي، عدم املن 
على أخيه الذي أحسن إليه، أو قدم له عمال  -احملسن  - اإلنسانواألذى من 

 .اجتماعيا

أما إظهار العمل االجتماعي للناس أو إخفاؤه فال أبس يف ذلك ما دامت النية  
  ﴿ :خالصة لوجه هللا ويف إطار شريعته، حتفيزا وترغيبا للناس فيه، لقوله تعاىل

                                           
م، 9111/ه9191، 9:القاهرة، ط -دور األخالق يف االقتصاد اإلسالمي، د يوسف القرضاوي، مكتبة وهيبة - (1)

 .12ص
دون . دراسة اترخيية وتربوية حتليلية، لألستاذ دمحم فيصل شيخاين-القيم واألعراف يف احلضارة العربية اإلسالمية - (2)

 .31/ ص. محص-مطبعة اليمامة. ذكر ط واتريخ الطبع
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        ﴾[270: البقرة.]  
هلدف فالعمل االجتماعي يف اإلسالم ال يرتبط ابجلانب املادي الرحبي فقط، بل ا

الرئيس منه هو حتقيق غاايت إنسانية تكافلية ترامحية ابملقام األول كمساعدة املعاقني وكبار 
دون جرح لشعورهم أو خدش .. السن، والضعفاء من األرامل واأليتام واملرضى

 .ألحاسيسهم

إن العمل االجتماعي يف اإلسالم مقيد مبجموعة من القيود والشروط الشرعية، إذ 
النية لوجه هللا سبحانه، وأبن ال خيرج العمل عن إطار الشريعة اإلسالمية، تبدأ إبخالص 

وأن يلتزم أبخالق العمل من صدق وإتقان وأمانة وعدل وتنتهي بشرعية الوسيلة ووضوح 
       ﴿ :كما قال تبارك وتعاىل.. الغاية

         ﴾[األنعام :
913.] 

 الكفاءة العملية : الفرع الثالث

التمكن املهاري للمسؤول أو املشرف على أي عمل اجتماعي ضرورة شرعية، 
فلتسيري وجناح أي عمل اجتماعي ال بد من ختطيط ودراسة قبلية، ووضع برانمج عملي 
وفق خطة مدروسة يتم فيها حتديد الفئة املستهدفة، ونوع التدخل املطلوب وجرد األهداف 
املرجو حتقيقها، واملدة الزمنية لتحقيقها وما يتطلبه إجنازها من موارد ونفقات ومصادر هذه 

ينبغي وضع برانمج شامل قابل للتطبيق وينبغي أن .... تدبريها وتسيريهاالنفقات وكيفية 
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تكون أهدافه واضحة وحُمفزة حىت يقبل احملسنون متويله ورعايته واالستمرارية فيه، كما جيب 
ولقد ذكرت ... على املسؤول على العمل عرض نتائج العمل بشفافية على املنخرطني

 .العمل ذلك يف املبحث السابق يف أخالقيات

 توفير مصادر للتمويل والتدبير المالي : الفرع الرابع

وتوفر موارد مالية قارة  إن العمل االجتماعي ال ميكن أن ينجح إال بتحديد
تساعد على ضمان تفعيله واستمراريته، لئال يتعثر يف بداايته وجيهض يف مهده، وهذا ما 

: ه موارد اثبتة قارة كالزكاة والنفقاتعين به اإلسالم أمت عناية عندما أقر له يف تشريعات
التشجيع على الوقف والوصية ...( النفقة على األقارب، والزوجة والرقيق، واحليوان)

 ...والنذور والكفارات وصدقة الفطر

تعترب الزكاة من أهم الواردات، فهي متثل ربع العشر من رأمسال األموال املتحركة 
صوص التشريعية املتعلقة هبذا اجلانب، وإذا وظفت يف واملتجمدة القارة والرائجة حسب الن

مواجهة اإلشكاليات املختلفة والعوارض واآلفات االجتماعية واالقتصادية توظيفا حمكما 
كالبطالة واألمراض والعجز : وعادال، ستتمكن من حل معظم االختالالت االجتماعية

لك من خالل مسامهتها يف حتريك وذ. واألزمات االقتصادية...واإلعاقة والفقر وحمو األمية
عجلة التنمية عن طريق إحداث فرص شغل وإنشاء مصانع ومعامل لتحريك األايدي 
املعطلة، وتكوين منشآت للعمل التعاوين االجتماعي، هبدف رفع مستوى املردودية، 
 والتكوين والتأهيل واإلنتاج واالستهالك املقنن واملدروس للتقليص من اهلشاشة االجتماعية

 .والفقر واإلقصاء االجتماعي

لقد اهتم اإلسالم ابجلانب املايل يف ابب العمل االجتماعي اهتماما كبريا، 
ابعتباره الركيزة األم الضامنة الستمراره، وبدونه حتبط كل املشاريع واألعمال االجتماعية 

ن يف وتتفاقم املشاكل وتعيش األمة األزمة احلقيقية فيتكالب عليها أعداؤها ويتدخلو 
لكن هل يتم فعال تفعيل هذا املورد يف .. شؤوهنا ويضعفون شوكتها ويتحكمون يف مصريها
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األعمال االجتماعية؟ ومن املسؤول على تفعيله؟ وكيف يتم ذلك؟ هذا ما سأبينه إن شاء 
 .هللا يف الفصل الثاين من هذا البحث

 ي إلزامية انخراط جميع الفئات في العمل االجتماع: الفرع الخامس

إنه من الضروري ترسيخ مبدأ التعاون والتكافل املستمر بني أعضاء اجملتمع من 
: ثالث ال يَِغلَّ عليهنَّ قلُب مسلٍم أبًدا:"أجل سد أنواع اخللل احلاصل فيه كما أمران ملسو هيلع هللا ىلص 

يُط من إخالُص العمل هلل، ومناصَحُة ُوالة األمر، ولزوُم مجاعة املسلمني، فإن دعوتـَُهم حتُ 
فاملشرف على العمل االجتماعي أو الراغب يف القيام به عليه أال ينفر الناس  (1)"ورائِهم

من أي عمل يقومون به، مادام يدخل يف عمل الطاعات وفعل اخلريات، بل جيب على 
املربني تعزيز الرغبة يف نفوس النشء والشباب بغية الرتغيب يف العمل التكافلي، وحتبيبه 

وة احلسنة هلم يف هذا الباب، عمال مبا فعله النيب ملسو هيلع هللا ىلص عند إليهم بشىت الوسائل وتقدمي القد
هجرته إىل املدينة، فكان أول عمل مّت هناك هو بناء املسجد، وقد شّيده الرسول وأصحابه 

والواقع أن كل امرئ اعترب هذا العمل التطّوعي فخرا له وشرفا، وكذلك األمر يف . أبيديهم
هكذا ...ألحزاب، إذ شارك الصحابة فيهما ابلعمل بيده الكرميتنيحفر اخلندق يف غزوة ا

 . بدأ العمل االجتماعي كل حسب استطاعته، وهكذا يُرجى أن يستمر

لكّن العمل االجتماعي إذا اعتىن به فقط متوسطو احلال والذين ال مال هلم وال 
بعض املساعدات  جاه، يبقى قاصرا حمدود النتائج، مما سيجعل أعماهلم ال تتجاوز تقدمي

االستهالكية اليسرية لذوي احلاجات وهلذا وجب تدخل ذوي الثراء يف رعاية الشأن 
االجتماعي، كما يتطلب من غريهم ترغيبهم وتشجيعهم بشىت الوسائل املمكنة يف الشأن 

 .االجتماعي

                                           
وصححه ابن حبان واحلافظ بن حجر وأخرجه احلافظ اهليثمي يف جممع ( 923/1)أخرجه أمحد يف املسند  - (1)

 (.931-937/9) الزوائد
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 المسؤولية االجتماعية والفئات المستحقة لها  :المطلب الثالث

 المسؤولية االجتماعية :الفرع األول

إن مسؤولية التكافل االجتماعي ليس كما يعتقد البعض أهنا من الواجبات اليت 
تتحملها الدولة مبفردها، بل هي من األمور اليت تشرتك فيها مجيع مكوانت اجملتمع املدين 
على اختالف توجهاهتم العرقية واملذهبية، فلقد جعلت الشريعة اإلسالمية االهتمام 

كافل االجتماعي مسؤولية يتحملها كل مسلم على حسب استطاعته وختصصه، ابلت
ويؤديها بكل أمانة، فاحلاكم مسؤول عن رعيته، واألب مسؤول عن رعاية أسرته، واجلار 
مسؤول عن جاره، والقوي مسؤول عن محاية الضعيف، والغين مسؤول عن إطعام الفقري، 

قال رسول هللا ... مسؤول عن عالج املرضىوالعامل مسؤول عن تعليم اجلاهل، والطبيب 
كلكم راٍع وكلكم مسؤول عن رعيته، اإلمام راٍع ومسؤول عن رعيته، والرجل راٍع »: ملسو هيلع هللا ىلص

يف أهله ومسؤول عن رعيته، واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، واخلادم راع 
راع يف أهله ومسؤول عن رعيته، ألنه هو فالرجل  ،(1)«يف مال سيده ومسؤول عن رعيته

القيم على امرأته، وهو الويل واملسؤول عن أسرته، فيجب أن يقوم عليهم مبا جيب، ومبا 
ينبغي من هتذيب أخالقهم وتربيتهم وتعليمهم مع النفقة عليهم وكفهم عما ال يليق، والنظر 

جها ومسؤولة عن رعيتها، يف مصاحلهم العامة، كما أن املرأة املسلمة راعية يف بيت زو 
ترعى أبناءها الرعاية املطلوبة شرعا، وتعني األب على الرتبية والتوجيه ألن دورها أساس يف 
تربية النشء، فهي تنمي فيهم اإلحساس آبالم الغري ومعاانهتم، وتعلمهم مساعدة احملتاج 

غرس فيهم قيم واملريض، وإغاثة اللهفان، وإرشاد الضال، والرمحة ابلصغري والضعيف، وت
أول "التكافل االجتماعي متأسية بذلك مبواقف الصحابيات اللوايت أسسن أبُسرهن 

اليت تقدم خمتلف أشكال الرعاية ألفرادها، فقد قامت  مؤسسات الرعاية االجتماعية
                                           

وأخرجه مسلم يف . 213أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلمعة، ابب اجلمعة والقرى واملدن، حديث رقم  - (1)
صحيحه، كتاب اإلمارة، ابب فضيلة اإلمام العادل، وعقوبة اجلائر، واحلث على الرفق ابلرعية، والنهي عن إدخال 

 .9221املشقة عليهم، حديث رقم 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 



74 

 .(1)"األسرة ابلدور الرئيس يف رعاية أفراد اجملتمع يف العصور األوىل

العضو يف اجلسم، وعليه أن " الذي هو مبثابة  ال ميكن إغفال دور اجملتمعكما 
يتكافل مع اآلخرين ويتعاطف معهم، ويشعر آبالمهم، ويشاركهم مشاعرهم يف السراء 
والضراء، ويف الفقر والغىن، ويهتم أبمورهم، ويسعى لقضاء حوائجهم، وقد أمر القرآن 

هتم بعضهم بشؤون بعضهم الكرمي املسلمني أبن يشعروا هبذا الشعور ويتعاطفوا ويتكافلوا وي
ُِْ وحاْلُعْدوحاِن﴾: ، قال تعاىل (2)"اآلخر ]  ﴿وحت حعحاوحنُوا عحلحى اْلِبِ  وحالت َّْقوحٰى وحالح ت حعحاوحنُوا عحلحى اإْلِ
 .[3: املائدة

وجدير ابلذكر أن هناك مسؤولية اجتماعية عامة يسأل عنها اجلميع وهم مكلفون 
وهي مسؤولية الدفاع عن مصاحل األمة اإلسالمية االقتصادية والسياسية  هبا تكليفا كفائيا،

والعسكرية وغريها، ومسؤولية الدفاع عن العقيدة والوطن اإلسالمي وسيادة األمة وتتحمل 
الدولة اإلسالمية بشكل أساسي هذه املسؤولية، وعلى أفراد األمة أن يؤازروها على القيام 

 .(3)"يهم أن يشعروا مبسؤولياهتم الفردية شعورا ذاتياهبذا الواجب املقدس، كما عل

إن اجملتمع القوي الفاضل الذي تسود أهله احملبة واإلخاء، وتتعاون فيه كل القوى 
حبيث ال يطغى فريق على فريق، ال ميكن لبنائه أن يقوم إال على العمل االجتماعي الذي 

فال تتضارب احلقوق، "بعض  أتتلف فيه احلقوق والواجبات، ومصاحل الناس بعضهم مع
وال تتجاوز احلدود، وال يعتدي أحد على أحد يف نفس أو عرض أو مال، بل يضع 

... اجملتمع أساليبه ونظم حياته، ومتتزج النفوس والعقليات، وتقوى الوحدة وتتآلف األرواح

                                           
، 34/النهوض ابلرعاية االجتماعية يف ضوء مقاصد الشريعة اإلسالمية، عبد الرحيم بن جلون، جملة اإلحياء،ع -(1)

 .934م، ص 2092/ه9133
 .24النظام االجتماعي يف اإلسالم، هاشم موسوي، ص – (2)
 34أصول العمل اخلريي يف اإلسالم، يوسف القرضاوي، ص – (3)
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 .(1)"ويشد بعضهم أزر بعض، ويقضي حاجة أخيه، خصوصا الضعيف والبائس واملسكني

ألمة خليقة أبن تعرف "إن أمة تنشأ على التخلق أبخالق التكافل والتضامن، 
مزية الوحدة فتكون متحدة متوافقة وتصبح كاجلسد الواحد تراه عديد األعضاء واملشاعر 
ولكنه متحد اإلحساس متحد العمل، فإن الناس إذا كانوا سواء متحابني انتفت عنهم 

 .(2)"منهم آلخر نظر التحقريدخايل الفساد بينهم، ومل ينظر أحد 

فالناس كلهم يف حاجة مشرتكة إىل بعضهم، وما من أحد إال له حقوق على 
غريه، ولغريه حقوق عليه، وهلذه احلاجة املشرتكة واحلقوق املمتزجة كان االجتماع والتعاون 

احلقوق ضروريني حلياة اجملتمع البشري واطراد نظامه، فإذا تواردت أفراد اجملتمع على أتدية 
سعدت وسعد جمتمعنا بنيله حاجيات احلياة ولوازم البقاء والتقدم والعمران، أما إذا تواىن 
األفراد يف القيام ابحلقوق، فإنه خيتل نظام االجتماع ويعود إىل االحنالل والتقهقر، وينحط 

 .(3)"أبفراده إىل أسفل الدركات

ة جديدة ومنط انتظام وضعية اجتماعي"لقد خلفت هجرة املسلمني إىل املدينة 
عمراين خيتلف اختالفا جوهراي عن منط االنتظام القبلي حيث نشأت طوائف اجتماعية 
جديدة، تتكون من أشخاص خمتلفني، فكان التأليف بينهم ابملؤاخاة أمرا تقتضيه ضرورة 
التوحيد النفسي والتآلف الروحي الذي يذهب أبحقاد اجلاهلية، ويفتح قلوب أهل 

تقوى من هللا ورضوان، وحمبة بعد البغضاء، ووائم بعد النزال، وإذن فاإلخاء   اإلسالم على
 .(4)"كان له ابعث وغاية، وال استغناء عنه

املؤانسة بني الصحابة، ولكن املراد منه وضع الدعامة لبناء فلم يكن اإلخاء جملرد 

                                           
 .21اإلسالم، عبد العال أمحد عبد العال، صالتكافل االجتماعي يف  -(1)
 .921أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم، دمحم الطاهر بن عاشور، ص -(2)
 .292-9/297جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري، عبد احلميد بن ابديس،  -(3)
 .12م، ص2099/ه9132، 9الوحدة اإلسالمية، دمحم أبو زهرة، دار الفكر العريب، القاهرة، ط -(4)
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ة بينهم، حىت وحدة إسالمية، وبث روح التعاون بني أولئك املؤتلفني، وتتم روح املساوا
 .اثبتةو تقوم هذه األخوة على دعائم قوية 

فنظام التكافل االجتماعي ابملدينة املنورة حاجة اجتماعية فرضتها الظروف 
فارقوا األهل والبلد، وكان الغرض منها حماولة  النفسية اليت عاشها املهاجرون بعد أن

التخفيف من غربتهم ووحشتهم، وحماولة لرتسيخ عالقات جديدة تقوم على أساس ديين، 
            ﴿ :قال تعاىل

      ﴾ [19: النحل]،  نظام التكافل ألن
أساس ضروري من األسس اليت جيب أن يبىن عليها اجملتمع اإلسالمي، وأفراد اجملتمع 

خصاص، وإذا كانت مسؤولون عن بعضهم بعضا، ليعيشوا عيشة ال حرمان فيها وال 
حكمة هللا اقتضت أن يكون يف اجملتمعات األغنياء والفقراء، فإن تعاليم اإلسالم فرضت 
نظاما اجتماعيا ملعاجلة آفة الفقر اليت ال خيلو منها جمتمع من اجملتمعات، فكانت الزكاة 

مني، قال حقا من احلقوق اجملتمعية، تؤخذ من أموال األغنياء وتعطى لطائفة الفقراء واحملرو 
-21: املعارج] ﴾        ﴿ :تعاىل
21.] 

إن القواعد اليت تسري حياة اجملتمع يف اجملاالت االقتصادية والثقافية والسياسية 
حبسب الزمان واملكان واألشخاص، واالجتماعية متغرية وغري جامدة تراعي التحوالت 

فلقد كان اإلسالم على مر العصور دافعا وحافزا للعقول على االخرتاع واإلبداع والتطور، 
فاإلجنازات اليت حققها العامل اإلسالمي أسهمت إىل حد بعيد يف إرساء األسس اليت "

ن التخلف لقد جاء اإلسالم فوجد العرب على درجة كبرية م. قامت عليها حضارة الغرب
السياسي واالقتصادي والفكري، متزقهم االنقسامات واملشاحنات، وتسيطر عليهم عقائد 
بدائية ال معىن هلا، ويعيشون يف جو األساطري واخلرافات واألمية، فوحدهم الدين اجلديد، 
وخلق منهم قوة هلا شأهنا، وهذب عاداهتم، وتقاليدهم وحثهم على اكتساب العلم، ووضع 
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 .(1)"اقتصادية هلم قواعد
ومن املعلوم أن البشرية عرب اترخيها الطويل حاولت أن حتل اإلشكال االجتماعي 

مما أوقع ... من خالل الرتاث الفلسفي ومن خالل العلوم النفسية والسلوكية وغريها
اجملتمعات اإلنسانية يف أزمة حقيقية، وهي األزمة اليت ما كان هلا أن تنجلي إال على هدي 

جعل الوحدة القياسية على "هللا سبحانه  ألنهلي املتمثل يف القرآن الكرمي، القبس اإل
املستوى االجتماعي تتمثل يف اجملتمع النبوي، حيث متكن النيب اخلامت ملسو هيلع هللا ىلص، من جعله 

 .(2)"هبداية هللا وتوفيقه ينث كله ابهلداية اليت هي أقوم، فضاء وعمراان وإنساان

العبادات اليت : نظاما فذا متميزا، فهو يشمل"النظام اإلسالمي للحياة وهلذا كان 
تسمو ابلروح، واألخالق اليت تضبط الغرائز وتزكي األنفس، واآلداب اليت ترقى ابلسلوك، 
والتشريعات اليت تبني احلالل من احلرام، وتقيم العدل، وتنظم عالقة الفرد ابلفرد، والفرد 

األمم، على قواعد من األخوة واملساواة والعدالة، وتبادل احلقوق  ابألمة، واألمة بغريها من
 .(3)"والواجبات

اإلسالم ينظر إىل اجملتمع البشري على أنه أمة واحدة وإن اختلفت أجناسهم 
وشعوهبم، وتباينت ألسنتهم ولغاهتم، وتباعدت أقطارهم، وأهنم متساوون أمام رهبم على 

رة احلكيمة، رفع اإلسالم حواجز العصبيات القائمة اختالف ألواهنم، ففي ظل هذه النظ
 .على األجناس واأللوان، وأمرهم ابلتعاون يف سبيل الرقي والتقدم

اجملتمع اإلسالمي ينبغي أن يكون بنياان مرصوصا وأن يكون املؤمنون مثل اجلسد ف
، يعمل كل عضو فيه عمله يف سبيل مصلحة اجلسد  ال يقبل االنفصال والتجزؤ الواحد

                                           
 .21م، ص9121، 9القرآن والنظم االجتماعية املعاصرة، راشد الرباوي، دار النهضة العربية، القاهرة، ط -(1)
، 2093، 9حنو استئناف التعامل املنهاجي مع الوحي، أمحد عبادي، مكتبة حرياء، القاهرة، ط: الوحي واإلنسان -(2)

 .992ص
 .37االقتصاد اإلسالمي، يوسف القرضاوي، صدور القيم واألخالق يف -(3)
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يب موسى األشعري عن النيب كله، وقد رسم النيب ملسو هيلع هللا ىلص هذه الصورة مبثال رائع يف حديث أل
َياِن َيُشدر بـَْعُضُه بـَْعًضا»: أنه قالملسو هيلع هللا ىلص  قال . (1)وَشبََّك بني أصابعه« اْلُمْؤِمُن لِْلُمْؤِمِن َكاْلبـُنـْ

هو بيان لوجه التشبيه "، "مث شبك بني أصابعه"العالمة ابن حجر يف شرحه هلذا احلديث 
فربط منفعته مبنفعة اجملتمع الذي يعيش . (2)"أيضا، أي يشد بعضهم بعضا مثل هذا الشد

فيه، وجعله مسئوال عن جمتمعه كما أن جمتمعه مسئول عنه، ورسم قواعدا لضمان التضامن 
 .ي يف هذا اجملتمع لرتفرف عليه السعادة اليت أيملها كل إنسانالروحي واملاد

ومن أجل أن يكون املؤمنون قوة واحدة، البد أن يتآلفوا ويتعارفوا وأن تسري روح 
الرتاحم والتعاطف فيما بينهم، ليصبحوا كاجلسد الواحد فيشعر كل واحد منهم بشعور 

النعمان بن بشري عن الرسول ، عن اآلخر، يفرح لفرحه وحيزن حلزنه، ويبادر مبساعدته
ترى املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم، وتعاطفهم كمثل اجلسد، إذا اشتكى »: ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال

ويف رواية عن َسْهِل ْبِن َسْعٍد . (3)«عضوا تداعى له سائر جسده ابلسهر واحلمى
ميَاِن، مبَْنزَِلِة »: قَالَ  -َوَسلََّم َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه  -، َعِن النَّيبِّ السَّاِعِديِّ  ِإنَّ اْلُمْؤِمَن ِمْن أَْهِل اإْلِ

ميَاِن َكَما أَيْملَُ اجلََْسُد ِلَما يف الرَّْأسِ  فما أسعد  .(4)«الرَّْأِس ِمَن اجلََْسِد، أَيْملَُ اْلُمْؤِمُن أِلَْهِل اإْلِ
هذا اجملتمع الذي صارت فيه األخوة يف دين هللا تعاىل أمسى وأرقى من أخوة الدم 
والنسب، ألن قوة املؤمنني يف وحدهتم ومتاسكهم، يسعى كل فرد فيه لسعادة إخوانه، يفرح 

                                           
، ويف كتاب الصالة، ابب تشبيك 2114أخرجه اإلمام البخاري يف كتاب املظامل، ابب نصر املظلوم حديث رقم  -(1)

، 4024، ويف كتاب األدب، ابب تعاون املؤمنني بعضهم بعضاً، رقم 129األصابع يف املسجد حديث رقم 
، والرتمذي يف الرب 2121ه، كتاب الرب، ابب تراحم املؤمنني وتعاطفهم رقم وأخرجه اإلمام مسلم يف صحيح

 .9121والصلة، ابب ما جاء يف شفقة املسلم على املسلم رقم 
 .112فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن علي بن حجر العسقالين، مرجع سابق، ص  -(2)
وأخرجه مسلم يف  .1422الناس والبهائم، حديث رقم أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب األدب، ابب رمحة  -(3)

 .2124صحيحه، كتاب الرب والصلة واآلداب، ابب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم، رقم احلديث 
أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، تتمة مسند األنصار، حديث أيب مالك سهل بن سعد الساعدي، رقم احلديث  -(4)

22277. 
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 .لفرحهم، وحيزن حلزهنم

اجملتمع، وابلتايل فإن لألخوة اإلسالمية آاثرا طيبة، ومنافع مجة يف حياة الفرد و 
تظهر من خالل القيام آبداء بعض شروط وواجبات هذه األخوة، والنظر يف بعض 

  ﴿ :أسرارها، ولعظمتها فقد أمر هللا تعاىل هبا يف حمكم كتابه، قال سبحانه

﴾ [90: احلجرات.] 

 الفئات المستحقة للرعاية االجتماعية :الفرع الثاني

قال  بنّي هللا سبحانه مستحّقوا الزكاة يف كتابه الكرمي، وهم مثانية أصناف،
        ﴿ :تعاىل

             

﴾ [40:لتوبةا.] الزكوات الواجبة، بدليل أن الصدقة املستحبة لكل : أي
إمنا الصدقات هلؤالء املذكورين دون من : أحد، ال خيص هبا أحد دون أحد، أي

دخل يف هذه األصناف كل من له أو  .ألنه حصرها فيهم، وهم مثانية أصناف عداهم،
 .حاجة ومل جيد من يعينه أو يعيله أبي ابب من أبواب اإلنفاق

 : الفقراء واملساكي -
جتمعهم احلاجة حلد الكفاية، وقد توسع الفقهاء يف بيان صفتهم يف حبث الزكاة 

البحث إذ الغرض هو بيان مصارف اإلنفاق ومصارفها بشكل يغين عن التوسع يف هذا 
بشكل موجز ال خيل مبرامي البحث وأهدافه، وعلى اجلملة يشمل وصف الفقراء 

اليتامى، ذوي االحتياجات اخلاصة، األرامل، املسنون، : واملساكني أصنافا كثرية منها
ضوابط املرضى، اللقطاء، املشردين، طلبة العلم احملتاجني، يعطى هؤالء كفايتهم وفق 

وشروط تراعى فيها املصلحة العامة ويستفاد من الطاقات البشرية حيث يقدم هلم الدعم 
املادي للقيام مبشاريع صغرى تضمن هلم حد الكفاية وتساهم يف جعلهم عنصرًا فاعال 
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داخل اجملتمع أتسيا مبنهج النيب ملسو هيلع هللا ىلص الذي جعل من العمل مبدأ أساسيا يغرس يف النفس 
 .هوم اإلنتاجية واالعتماد على النفسمف

 : العاملون عليها -
، ويف (1)القائمون أبخذها وجبايتها، واملقيمون بقسمتها وصرفها: وهم صنفان

التطبيق املعاصر يتمثل يف املؤسسات واإلدارات ومرافقها املنتدبة لتحصيل الزكاة من 
د بعث الرسول صلى هللا عليه األغنياء وتوزيعها على الفقراء وفق الضوابط الشرعية، وق

وسلم عمر بن اخلطاب وأاب موسى األشعري وابن الليثية وغريهم ألخذ الزكاة ودفعها إىل 
، إذ تعد الزكاة موردًا من موارد الدولة الواجب سياستها إداراي فال ترتك بيد (2)مستحقيها

هلا من يعمل األفراد، فهي وظيفة من وظائف الدولة تشرف عليها وتدبر أمرها وتعني 
عليها من جاب وخازن وحماسب ومراقب ومستثمر، وإن هلا ميزانية خاصة يعطى منها 

 .(3) رواتب الذين يعملون فيها

إن قصور أغلب الدول اإلسالمية عن تفعيل دور الزكاة يف دعم جماالت العمل 
هذا االجتماعي، جيعل هذا املصرف مغيبا وغري قابل للتنزيل على أرض الواقع، ويبقى 

املورد، موكوال إىل ضمائر األفراد ومدى إمياهنم وتطبيقهم للمنهج الرابين يف تعاملهم مع 
 .حميطهم االجتماعي

 :املؤلفة قلوهبم -
أحدمها الذين أسلموا وهم مطاعون يف قومهم، ويتم : وهم صنفان من األشراف

يتم ترغيبهم، أو الذين : أتليفهم إما ملعونة املسلمني، أو الكف عنهم والصنف الثاين
   .ترغيب قومهم وعشائرهم يف اإلسالم
                                           

 .923السلطانية، املاوردي، ص األحكام  -(1)
 .410، ص 2املغين، بن قدامة، ج  -(2)
 .171، ص 2فقه الزكاة، يوسف القرضاوي، ج  -(3)

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 



81 

والغاية من هذا التشريع يف عهد النيب ملسو هيلع هللا ىلص هو تقوية شوكة املسلمني وكف األذى 
ما »: عنهم واملسامهة يف إحالل السلم واألمان كمطلب اجتماعي عن أنس بن مالك قال

فجاءه رجل فأعطاه بني جبلني، فرجع إىل قومه : أعطاه، قال سئل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شيئا إال
 .(1)«اي قوم أسلموا، فإن دمحم يعطي عطاء ال خيشى الفاقة: فقال

وقد كان للمؤلفة قلوهبم مسامهة فعالة يف حماربة الفقر وضمان حد الكفاية 
ؤلفة بلغين أن حكيم من حزام أخرج ما كان أعطاه النيب يف امل: "قال مالك: ألقوامهم

 .(2)"قلوهبم فتصدق به بعد ذلك

فسهم املؤلفة قلوهبم دعوة وبر وصلة وآتزر من أجل اإلنفاق والبذل ومتكني الدولة 
الراعية من سياسة جماالت العمل االجتماعي وفق املبادئ اإلسالمية، رمحة للعاملني، مما 

ؤلفة قلوهبم ابق جيعله مصرفا ضروراي وجب على الدول اسالمية األخذ به، إذ أن حكم امل
 .(3)"إىل يوم القيامة فإن كان أحد حيتاج إىل أتليف من الكفار دفع إليه وإال ارتفع

 :يف الرقاب- 
 .4يدخل فيها إعانة املكاتبني على حتريرهم، وافتداء وشراء العبيد وحتريرهم 

وختصيص سهم يف الزكاة لفك الرقاب أول تشريع تعرفه اإلنسانية للقضاء على الرق 
االستعباد الذي حيرم اإلنسان من حقوقه املكفولة شرعا، وإن كان الرق قد ألغي يف و 

عصران احلايل، فإن احلروب الزالت قائمة والصراع بني احلق والباطل مل يزل مستمراً، لذا 
وجب نقل هذا السهم لتحرير الشعوب املستعمرة، من رق االستعمار الذي ميزق الشعوب 

                                           
ال، : رواه مسلم يف صحيحه عن أنس بن مالك هنع هللا يضر، كتاب الفضائل، ابب ما سئل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص شيئا قط فقال -(1)

 .192، ص2، ج2392وكثرة عطاءه برقم 
 .411، ص 2املغين ، ج  -(2)
 .111، ص 9حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، مشس الدين دمحم بن وعرفة الدسوقي املالكي، دار الفكر، ج -(3)
 .411، ص 2املغين،  -(4)
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سلطاهنا، وحريتها بل حىت يف أبنائها جيال بعد جيل فما أجدر هذا يف أفكارها وأمواهلا و 
وهبذا يتعني حماولة إحياء هذا السهم خدمة لإلنسانية املسلوبة  (1)"الرق من واملكافحة

 .احلقوق واستنقاذا لألمم املستضعفة من الفقر والعوز

 :الغارمون- 
تدان ملصلحته أو ملصلحة الغارم من عليه دين وال ميلك نصااب لدينه، وقد يكون اس

كمن استدان إلصالح ذات البني إمخادًا للفنت اليت تكون بني الناس، لدفع "املسلمني، 
دية القتل اخلطأ حني تعجز العاقلة، وال يفي بيت املال أبدائها، فمثل هؤالء يعطون الزكاة 

 .(2)"ولو كانوا أغنياء قادرين على السداد، تكرميا هلم وترغيبا يف فعلهم الطيب

، وهكذا (3)وقد حدد العلماء شروطا إلعطاء الغارم، جاءت مفصلة يف كتب الفقه
خيفف اإلسالم على الغارم عناء احلاجة وحيفظ له كرامته وإنسانيته، ويتحقق معه مفهوم 

 .التكامل بني الدولة الراعية ورعاايها وما يرتتب عليه من واجبات وحقوق

  :يف سبيل هللا -
وهم الغزاة فيعطون ما حيقق هلم متام الكفاية يف غزوهم سواء كانوا أغنياء أو فقراء، 
وظاهر يف سبيل هللا ال يقتصر على العزاة، فقد أجاز الفقهاء صرف الصدقات يف مجيع 

ويف سبيل هللا : "وجوه اخلري من تكفني املوتى وحتصني احلصون وعمارة املساجد ألن قوله
مصرف يف سبيل هللا يشمل كل أنواع الرب من املرافق، واملصاحل العامة ف. (4)"عام يف الكل

وأما قوله يف سبيل هللا فإنه ويف النفقة يف نصرة : "وما يتحقق به العمران، يقول الطربي

                                           
 .914، ص 2فقه الزكاة، يوسف القرضاوي، ج : أنظر - (1)
 .11: ، ص2فقه الزكاة، القرضاوي، ج -(2)
 .414/109: ، ص2مع املغين، ج : أنظر - (3)
، 94م، بدون اتريخ، ج9129-هـ9109، 9مفاتيح الغيت، التفسري الكبري، فخر الدين الرازي، دار الفكر، ط -(4)

 .11ص
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دين هللا وطريقه وشريعته اليت شرعها لعباده، فيشمل هذا إعداد اجملاهدين والدعاة وغريمها 
صون وعمارة املساجد ودواء الفقراء ألن الزكاة حق من حقوق من وجوه اخلري، كبناء احل

هللا واملراد هبا هو حق هللا ما كان حقا للمصلحة العامة وسبيل هللا يشمل كل مصاحل 
   .(1)"املسلمني اليت هبا قوام أمر الدين والدولة

 :ابن السبيل -

نفقته يُعطى من  املسافر الذي تنقطع به"وهو الغريب عن أهل البلدة، 
وقد كانت الزكاة يف عهد  .(3) اجملتاز من بلد إىل بلد .(2)"الصدقة ما يبلغه إىل بلده

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص جتمع من الوالايت وتوزع على مصارفها حسب حاجيات كل إقليم، وما 
فمن الذين أنفق عليهم  فضل يبعث به إىل املدينة املنورة حيث يقوم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بصرفه،

هذا وجيب وضع ". عينة بن حصني، األقرع بن حابس"رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من املؤلفة قلوهبم 
فقه األولوايت يف بعني االعتبار حني توزع مصارف الزكاة على مستحقيها فيقدم ما فيه 

تل املرتبة األوىل مصلحة عامة للمسلمني، وقد كان مصرف يف سبيل هللا ببعده اجلهادي حي
 .ملا له من أمهية يف الدفاع عن حوزة اإلسالم وضمان انتشاره

 

  

                                           
 .927-924، ص 1جامع البيان، أبو جعفر الطربي، ج -(1)

 .31، ص 2/9119ط السياسة الشرعية يف إصالح الراعي، والرعية أمحد ابن متيمة، القاهرة،
هـ، نسخه وعنى بتصحيحه 333: أدب الكتاب، أبو بكر دمحم بن يحى الصولي المتوفى - (2)

السيد محمود شكري اآللوسي، : دمحم بهحة األثري، ونظر فيه عالمة العراق: وتعليق حواشيه
 .403، ص 1331: ببغداد، عام النشر –بمصر، المكتبة العربية  -المطبعة السلفية 

 .927، ص 1جامع البيان الطربي، ج -(3)
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الزكاة والوقف ودورهما في التنمية االقتصادية : المبحث األول

 واالجتماعية

 الزكاة مفهومها، مشروعيتها ومقاصدها: األول المطلب

 مفهوم الزكاة وحكمها: الفرع األول

 يعاقب اليت األساسية فرائضه من وفريضة اإلسالم، أركان من ركناً  الزكاة تعد
 واالجتماعية، االقتصادية دعائمه أهم من وهي أدائها، على ويثاب تركها على املؤمن
 مأكل من األساسية حاجاته الفقري هبا ليقضي الفقراء، على لرُتدّ  األغنياء من تؤخذ

 سبااب تعترب كما  ...وتعليم زواج من واحليوية النفسية وحاجاته ومسكن وملبس ومشرب
 إذا هلا دافعاً  ذلك بعد يصبح قد الزكاة على حيصل فالذي والكفاف، الغىن أسباب من

 .استغالهلا أحسن

 عرفته اقتصادي-اجتماعي نظام أول وُعدت اإلسالم يف ُشرعت ذلك وألجل
 للمحتاجني، الرعاية حتقيق على ويعمل والتهميش، واإلقصاء الفقر حُيارب البشرية

 إعادة عربها يتم حيث أفراده، بني العدالة وإشاعة اجملتمع يف الطبقية الفوارق وتقليص
 .احملتاجة الطبقات على األغنياء ثروات من جزء توزيع

 تعريف الز كاة لغة واصطالحا -أ

 لغة الزكاة تعريف -1
 يف استعمل قد وكّله واملدح، والربكة والّنماء الّطهارة" :اللغة يف الزّكاة أصل

  .(1)"القرآن

 :الّتوبة] ﴾      ﴿ :تعاىل قال
903.]  

                                           
 .9211، ص 2لسان العرب، ابن منظور، مرجع سابق، مادة زكا، ج  - (1)
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 البخل ومن املال حبّ  من املزّكي نفس تطّهر فهي الّطهارة، معىن فيها" فالزّكاة
 .(1)"والعطاء البذل بتعّود إاّل  الّصفة هذه تزول وال والّشح،

 ﴾         ﴿ :تعاىل وقال
ْضِعُفونَ  ُهمُ ) [33 :الّروم]

ُ
 فالزّكاة (2)"والثواب األجر من الضعف هلم الذين هم (:امل

 وهبه اّلذي املال يف وتبارك تعاىل، هللا عند والّثواب األجر وتضاعف احلسنات، تنّمي مناء،
 .لإلنسان هللا

    ﴿ :الكرمية اآلية يف املدح مبعىن الزّكاة جاءت وقد

  ﴾ [32 :الّنجم.]  

 شرعاً  الز كاة تعريف -2
 :عرف الفقهاء الزكاة بتعاريف متعددة نذكر منها

الزََّكاُة اْسُم ُجْزٍء ِمْن اْلَماِل َشْرطُُه ِلُمْسَتِحقِِّه : اْبُن َعَرَفةَ "قال  :عريف املالكيةت
 .(3)"اْلَماِل ِنَصاابً  بِبـُُلوغِ 

ال مِعني شرع من َفقري ُمسلم غري : الزكاة" :تعريف اْلنفية
َ
ِهَي متِْليك ُجْزء من امل

َفَعة َعن اململك من كل َوجه هلل تـََعاىَل َوشرط ُوُجوهبَا اْلعقل  هامشي َواَل َمْواَلهُ  َمَع قطع اْلَمنـْ

                                           
، مطبوعات رابطة العامل (9191ذو احلّجة، )وأحكامها، دعوة احلّق علي حمّمد العّماري الزّكاة فلسفتها  - (1)

 .29، ص1اإلسالمي، ط
 .901، ص20:جامع البيان يف أتويل القرآن، ابن جرير الطربي، مرجع سابق، ج - (2)
: املتوىف)مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، دمحم بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب، املعروف ابحلطاب املالكي  - (3)

 .211م، ص9112 -هـ 9192، 3: ، دار الفكر، ط(هـ111
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ْساَلم َواحْلريَّة َوملك ِنصَ   .(1)"ابَواْلبـُُلوغ َواإْلِ

 .(2)"الزكاة يف الشريعة حق جيب يف املال: "قدامة قال ابن :تعريف اْلنابلة

اْسٌم والزكاة »: وآخرون" احلاوي"قال صاحب: قال النووي :تعريف الشافعية
َصرِيٌح أِلَْخِذ َشْيٍء خَمُْصوٍص، ِمْن مال خمصوص، على أوصافه خَمُْصوَصٍة ِلطَائَِفٍة 

 .(3)"خَمُْصوَصةٍ 

 شرعاً  املقّدر الّنصاب هو املخصوص واملال الزّكاة، مقدار هو املخصوص فالّشيء
 شروط هي املخصوصة واألوصاف ...الّسوائم أو الّتجارة عروض أو والفّضة الّذهب من

 ﴿ :اآلية ذكرهتم اّلذين من الزّكاة يستحقّ  من فهم املخصوصة الطّائفة أّما الزّكاة،

         

           ﴾ [الّتوبة: 
40].  

 وبيان تُزكى، اليت األموال وبيان نصاهبا، تقدير أما مكة، يف الزكاة فُرضت وقد
 .اهلجرة من الثانية السنة يف املدينة يف فكان مصارفها

                                           
: ، احملقق(هـ114: املتوىف)إبراهيم بن دمحم بن إبراهيم احلََليب احلنفي : جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر، املؤلف - (1)

م، 9112-هـ9191، 9: بريوت، ط/ لبنان-خرح آايته وأحاديثه خليل عمران املنصور، دار الكتب العلمية
 .212ص

عبد  -الدكتور عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي : ، حتقيق(هـ 422: املتوىف)الشرح الكبري، ابن قدامة املقدسي  - (2)
 -هـ  9191، 9: مجهورية مصر العربية، ط -الفتاح دمحم احللو، هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، القاهرة 

 .219م، ص  9111
علي : ، احملقق(هـ110: املتوىف)دي احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين، املاور  - (3)

م،  9111-هـ  9191، 9: لبنان، ط –عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت  -دمحم معوض 
 .79ص
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 الزكاة حكم -ب
 املسلمني مال لبيت أو ملستحقيها نصاهبا ميلك من يدفعها شرعية فريضة الزكاة

  .الكرمي القرآن يف وتعاىل سبحانه هللا أقرها اليت األوجه يف صرفها ليتم نفس، طيب عن

 ﴾   ﴿ :تعاىل قوله :الكتاب من وحجيتها

  آايت يف القرآن يف مستحقيها إىل وإخراجها بوجوهبا األمر تكرر وقد .[33:البقرة]
 .موضعاً  وثالثني اثنني يف ذكرها ورد إذ كثرية،

 ال أن شهادة :مخس على اإلسالم بين " -  - النيب قول :السنة من ودليلها
 .(1)"رمضان وصوم واحلج، الزكاة، وإيتاء الصالة، وإقام هللا، رسول دمحماً  وأن هللا إال إله

 عندما - هنع هللا يضر - ملعاذ خترجيه مر الذي ـ عليه املتفق احلديث يف - ملسو هيلع هللا ىلص - وقوله
 صدقة عليهم افرتض قد هللا أن فأعلمهم لذلك أطاعوا هم فإن "... :اليمن إىل أرسله
 .(2)"فقرائهم على فرتد أغنيائهم من تؤخذ

 تدور املعاين وهذه .واحلق والعفو، النفقة، :منها أخرى معانٍ  على الزكاة وتطلق
 .العام مبعناها الزكاة حول

 على هلل وحقّ  واحملتاجني، للفقراء يُؤّدى أن جيب األغنياء، أعناق يف دين وهي
 وعلمه الزّكاة، عليهم جتب اّلذين علمه واملقدار، الّنسبة حمّدد أي معلوم، حقّ " :عباده
  ﴿ :تعاىل قال ،(3)"تعاىل هللا هو وحّدده هذا قّرر واّلذي هلم، ُتصرف اّلذين

                                           
ابب أركان اإلسالم رقم : ومسلم فيه. 9/17ابب قول النيب بين اإلسالم على مخس : أخرجه البخاري يف اإلميان - (1)

ابب على كم بين اإلسالم : ، والنسائي فيه(2734)ب بين اإلسالم على مخس رقم اب: ، والرتمذي فيه(94)
 .207، ص 9جامع األصول يف أحاديث الرسول، دمحم ابن عبد الكرمي الشيباين، ج. 2/907

 .912سبق خترجيه ص  - (2)
 .21مشكلة الفقر كيف عاجلها اإلسالم، يوسف القرضاوي، مرجع سابق، ص  - (3)
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  ﴾ [91 :الّذارايت.] على األغنياء من تفّضالً  ليست فهي 
 بل :الّناس لتقدير يرتك مل املعلوم احلقّ  هذاو  األغنياء على للفقراء حقّ  كّنهاول الفقراء،
  .تفصيال الفقه وكتب السنة فصلته

 املال هذا ويكون والّزايدة، للّنماء تصلح اّليت أو :الّنامّية األموال من يُؤخذ وهو 
 أن يستطيع اتّماً، ملكاً  له مملوكاً  الّنصاب، هو معنّي  حدّ  إىل ويصل الغين، حاجة عن زائداً 

 .يشاء كما  به يتصّرف

 ال حبيث الغينّ  حلال مراعاة العام يف مرّة إجياهبا ويف :مرّة عام كلّ   يف جتب والزكاة 
 .معونة أو مساعدة دون طويلة فرتة يرتك فال الفقري، حلال ومراعاة تظلمه،

 ما ميلك ال فقري فمن حاجاهتم، تنّوعت أشخاص فهم :للزّكاة املستحّقون أّما 
 مقطوع إىل لالستدانة، يده مدّ  إىل الظّروف اضطرّته مدين إىل حاجته، سدّ  به يستطيع

 وغري هللا، سبيل يف دعوة إىل الزّكاة، جبمع يقوم موّظف إىل يواسيه، من جيد ال بلده عن
 الكرمية اآلية يف ذكرت اليت الثمانية األصناف من ..ومساندهتم مساعدهتم جتب ممن ذلك

﴿         

            

﴾[40 :التوبة.] 
 حىت الكفاف هلم يضمن مقدار فهو :األشخاص هلؤالء يُعطى ما مقدار أّما

 وَُكلر  " :الفقهاء بعض قال كما  أخرى، مرّة للزّكاة معه حيتاجوا فال حاجتهم، به يسّدوا
 املستحقّ  فُيعطى (1)""زايدة غري من َحاَجُتُه، ِبهِ  تـَْنَدِفعُ  َما إَلْيهِ  يُْدَفعُ  اأْلَْصَنافِ  ِمنْ  ِصْنفٍ 

 .وفاقته حاجته أسباب على يُقضى حىت يكفيه ما

                                           
 .100املغين، ابن قدامة، مرجع سابق، ص - (1)
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 جباية عليها جتب حيث الّدولة، مسؤولية فهي :وصرفها جبايتها على القائم أما
 للمنّ  يتعّرض فال واحملتاج، الفقري كرامة  وحيمي املزّكي، ذّمة يربّء مما وتوزيعها الزّكاة أموال

 .الحقا سأبني كما  ،واملهانة ابلّذل حيسّ  وال واألذى،

 أنظمته أهم وهي االقتصادية، اجملتمع دعائم من أساسية دعامة فالزّكاة
 بني والّتعاون واملوّدة احملّبة أواصر وتُدعم أإلحساين، التكافل خلق جُتسد اليت االجتماعية

 .أفراده

 مشروعية الزكاة في الكتاب والسنة  :الفرع الثاني

 وال مقدارا وال نصاابً  وال نوعاً  هلا حيدد مل جمملة مكة يف الزكاة تعاىل هللا فرض
 حيث والقيود، احلدود عن بعيدا مطلقا فرداي شأان املكية املرحلة طيلة ظلت إذ أصحاابً،

 الفقراء املعوزين إخواهنم حنو األخوة بواجب وشعورهم إمياهنم، درجة وإىل األفراد إىل وُكلت
       ﴿ :تعاىل قوله يف جاء كما  .احملرومني

﴾[21-21 :املعارج] تعاىل وقوله: ﴿    

              

 ﴾ [20:املزمل] ﴿   ﴾[1:املؤمنون.] واحلق 
 كالتجارة  والنماء لإلنتاج معد مال كل  على شرعا، املقدر النصيب إخراج هو املعلوم

 واملال" وجنسه، ووقته مقداره وبني احلكيم الشرع بينه مما واألنعام والزرع والذهب والفضة
 الشريعة، مصادر من استمدوه ضابطا املسلمون الفقهاء له وضع قد الزكاة، فيه جتب الذي
 النامي املال وهو هنجه، انتهجوا الذين صحابته، وعمل وعمله، ملسو هيلع هللا ىلص النيب لأقوا ومن

 احلاجة، لسد يكون الذي ال للنماء، يقتىن الذي املال أخرى بعبارة أو القوة، أو ابلفعل
 سواء "كالنقود  للنماء وضعه أصل يف كان  وإن ينمو، ومل أمهل أو ابلفعل للنماء اختذ سواء
 إذ الفرض سبيل على ميينه ملكت فيما الشروط هذه استوىف من كل  على بةواج فهي
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 يف احلق فيه ممثال األمر لويل جعل وسلم عليه هلل صلى فالرسول إذن .(1)مانعها يعاقب
 فهي "األمة لفقراء الكفاية حد حتقيق يف االجتماعي دورها لعظم مانعيها من عنوة أخذها

 قدرته تشل اليت واحلاجة العوز عن إببعاده البشري املال رأس وتنمية تكوين تستهدف
 .(2)اإلنتاجية إمكاانته وتعطل

ومل تفرض الزكاة ابملعىن االصطالحي التفصيلي حمددة النوع والنصاب واملقدار إال 
إىل املدينة، قـُبَـْيل فرض  -ملسو هيلع هللا ىلص  -يف املرحلة املدنية وذلك يف السنة الثانية من هجرة النيب 

: التوبة]﴾      ﴿ :قال تعاىل. وم رمضانص
اي دمحم، خذ من أموال " فاخلطاب يف اآلية جاء بصيغة األمر املفيد للوجوب [ 903
واملقصود ابلصدقة الزكاة يف عرف الشرع كما جاء تفصيل أصحاهبا يف قوله  .(3)"هؤالء
        ﴿ :تعاىل

             

﴾ [40: التوبة .] فاآلية بيّنت مستحقي الزكاة والقائمني على أمر جبايتها
إلزاميتها وصرفها ومسّتهم ابلعاملني عليها كبداية ملأسسة الشأن العام لنظام الزكاة وأتكيد 

اْعتَـَقَد بـَْعُض َمانِِعي الزََّكاِة ِمْن :" وإخضاعها لوازع السلطان، كما جاء يف تفسري ابن كثري
َا َكاَن َهَذا َخاًصا ِبَرُسوِل اَّللَِّ  َماِم اَل َيُكوُن، َوِإمنَّ ُ  َأْحَياِء اْلَعَرِب َأنَّ َدْفع الزََّكاِة ِإىَل اإْلِ َصلَّى اَّللَّ

      ﴿ :َم؛ َوهِلََذا اْحَتجروا بَِقْولِِه تـََعاىَل َعَلْيِه َوَسلَّ 

      ﴾  َاِسَد َوَقْد َردَّ َعَلْيِهْم َهَذا التَّْأِويَل َواْلَفْهَم اْلف
ؤدوهنا الصَِّديُق أَبُو َبْكٍر َوَسائُِر الصََّحابَِة، َوقَاتـَُلوُهْم َحىتَّ أَدَُّوا الزََّكاَة ِإىَل اخْلَِليَفِة، َكَما َكانُوا يُ 

دِّيقُ  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َحىتَّ قَاَل الصِّ : َويف رَِوايَةٍ -َواَّللَِّ َلْو َمنَـُعوين ِعقاال : ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
                                           

 .9أنظر موضوع الزكاة وفقهها مفصال يف كتاب فقه الزكاة للقرضاوي، ج -(1)
 . 231م ص 9121متويل التنمية يف االقتصاد اإلسالمي شوقي أمحد دنيا بريوت مؤسسة الرسالة  -(2)
 .111، ص 91سابق، ججامع البيان يف أتويل القرآن، ابن جرير الطربي، مرجع  -(3) 
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وهو ما يُؤكده " (1).يُؤدرونه ِإىَل َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم أَلُقَاتَِلنـَُّهْم َعَلى َمْنِعهِ -َعناقًا 
أُِمْرُت أن أقاِتل : " حديث ابن عمر يف الصحيحني أن رسول هللا صلى هللا عيه وسلم قال

إال هللا، وأنَّ حممًدا رسوُل هللا، ويقيموا الصالَة، ويُؤتوا الزكاَة،  الناَس حىت َيشهُدوا أن ال إله
فانتقلت  (2)"فإذا فـََعلوا ذِلَك َعصُموا مين ِدمائُهْم، إال حبق اإلسالم، وِحسابـُُهم على هللا

الزكاة بذلك من مستوى اإلحسان الفردي غري امللزم الذي كان يف العهد املكي، إىل 
اعي املنظم امللزم الذي تتوىل فيه الدولة اجلباية املنظمة والتوزيع مستوى الواجب االجتم

العادل من خالل جهاز إداري منظم وحمدد االختصاصات وهو ما نفتقده لألسف يف 
السامية، أغلب اجملتمعات اإلسالمية حاليا، حيث تعطّلت فيها هذه الفريضة االجتماعية 

 .ووُّكلت لضمائر األفراد

هو حرص النيب ملسو هيلع هللا ىلص على حتقيق  على إخراجها يف وقتها وسبب هذا التشديد
االكتفاء الذايت ألفراد األمة، فتارة جنده يشرك فقراء األمة مع أغنيائها يف اإلنتاج مع 
املشاركة يف العمل كما فعل مع فقراء املهاجرين واألنصار، واترة يشرك فقراء األمة مع 

شاركة يف العمل عرب فرض الزكاة تعاوان ومساندة بني أفراد األمة أغنيائها يف اإلنتاج دون امل
أسلوب : مهمة الزكاة إغناء الفقراء، وهذا ميكن أن حيدث أبسلوبني"الواحدة، فمعلوم أن 

القوة الشرائية أبن يقدم للفرد من النقود واألموال ما ميكنه من شراء ما حيتاجه، فيتحقق 
، واألسلوب الثاين (على مستوى الكفاية)حلاجات األصلية للفرد وضع الغىن، مبعىن أتمني ا

هو أسلوب القوة اإلنتاجية أبن يقدم للفرد موردا ورأمسال يتحول به الفرد من إنسان ال 
يعمل إىل إنسان منتج، ومن إنتاجه هذا يشبع حاجاته األصلية، ومعروف أن األسلوب 

، ولقد اعتمدت الزكاة األسلوب الثاين خري وأجدى للفرد واجملتمع من األسلوب األول
                                           

 .207، ص 1:تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، مرجع سابق، ج - (1)
، أخرجه مسلم ابب األمر بقتال الناس (79-9/70)ابب فإن اتبوا وأقاموا الصالة: أخرجه البخاري يف اإلميان - (2)

دمحم ابن عبد الكرمي الشيباين،  ، انظر جامع األصول يف أحاديث الرسول،(22)حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا رقم 
 .211، ص 9ج
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 .(1)الثاين منهجا هلا

وهبذا يتضح أن فريضة الزكاة ما شرعت إال لتعزيز الروابط االجتماعية اليت اقتضتها 
دعائم احلياة وقيمها، بشكل يتالءم مع مقاصد اإلسالم ومراميه، مما يوضح أمهيتها كباب 

 وطئة للنهج النبوي الرامي تزكيةفهي وسيلة م. من أهم أبواب متويل العمل االجتماعي
النفوس وإذابة جليد األاننية وحب الذات من قلوب أصحابه، وجعلهم إخوة أيخذ قويهم 

حنو النماء واإلنتاج والفعل والعطاء، وتلك حقيقة العمل االجتماعي كما  بيد ضعيفهم
بينا، وآايت القرآن الكرمي كثرية هي اليت تؤكد أمهية فضل اجلماعة ووجوب التزامها وتوثيق 
عراها برعاية أفرادها، وأتمني حد الكفاية هلم، ليخرجوا من ضيق العالة إىل فضاء املعيل، 

 .مقاصد العمل االجتماعيوهذا لعمري من أمسى 

، وتزكية (2)«ال جيتمع الشح واإلميان يف قلب عبد أبدا»: قال عليه الصالة والسالم
لألخذ القادر عرب حتقيق حد الكفاية له وجعله طرفا يف عملية اإلنتاج مما حيقق له اإلشباع 

وآتزر  الذايت، وهبذا تنمحي الفروق وال يبقى سبب لغل أو حقد إمنا هو تكافل وتعاون
 .فيما فيه حتقيق ملقاصد العمل االجتماعي

أميا أهل عرصة أصبح فيهم أمرؤ وجائع فقد برئت »: يقول عليه الصالة والسالم
، وقد فصلت الشريعة يف أحكام الزكاة وما خيص مقاديرها، ومصادرها (3)«منهم ذمة هللا

الجتماعي، ومدى ومستحقيها مما ال يتسع البحث لذكره، إذا اهلدف هو بيان دورها ا
حتقيقها ملقاصد العمل االجتماعي اخلريية، غري متازج حمكم بني التنظيم اإلداري ونزاهة 

                                           
 .229متويل التنمية يف االقتصاد اإلسالمي شوقي أمحد دنيا ص  -(1) 
، رواه النسائي يف سننه عن أـيب هريرة 229رواه البخاري يف األدب املفرد عن أيب هريرة هنع هللا يضر، ابب الشح برقم  -(2)

، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع 3990من عمل يف سبيل هللا على قمه برقم هنع هللا يضر، كتاب اجلهاد، ابب فضل 
 .7494الصغري، برقم 

، وصحح إسناده الشيخ أمحد 1220رواه أمحد بن حنبل يف مسنده عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما، برقم  -(3) 
 . شاكر رمحه هللا يف حتقيقه للمسند
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تطبيق أحكامها على أرض الواقع، فالزكاة وواجباهتا كانت من اختصاص الدولة الراعية إذ 
أن اإلسالم دين دولة، وقرآن وسلطان، وال بد لتلك الدولة بسلطاهنا من مال تقيم به 
نظامها وتنفذ به مشروعاهتا املشروعة، وال بد هلذا املال من موارد، والزكاة مورد هام دائم 

 .(1)لبيت املال يف اإلسالم

منوذجا  تطبيق نظام الزكاة يف عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص واخللفاء الراشدينوابلتايل يعترب 
مداخيل الدولة احلديثة وإشراك من أجل تعزيز جتماعية املعاصرة يف التجارب االحيتدى به 

مواطنيها يف شراكات اجتماعية، وتنمية قدرات فئة معوزة عريضة، ورد حقوقهم، وحفظ  
 .هيمنة املشروع الرأمسايل العامليكرامتهم أمام 

                                           
 .230: ، ص2ج  فقه الزكاة، يوسف القرضاوي، -(1) 
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 المقاصد االجتماعية واالقتصادية لفريضة الزكاة :الفرع الثالث

وقد فرضها هللا على "اجتماعية ، وهي فريضة تعد الزكاة من أعظم مصادر اإلنفاق 
أموال املسلمني، تطهريا وتزكية ألنفسهم وأمواهلم، وحتقيقا لتكافل اجملتمع املسلم، ومسامهة 

الركن الثالث من أركان اإلسالم، وقرهنا : أساسية يف عمل اخلري، واعتربها الرسول الكرمي
 .(1)"عايف مثانية وعشرين موض -عمود اإلسالم -القرآن الكرمي ابلصالة

الزكاة رابطة دينية بني املكلف وبني ربه من جهة، وبينه وبني اجملتمع  إن فريضة
من العبد هلل على ما أسبغ عليه من النعم،  االذي يؤويه من جهة أخرى، فُيعد أداؤها شكر 

هذا فضال على أن دافع الزكاة يدرك من خالل دفعه هلا أنه عضو يف اجملتمع يسعد 
بسعادته ويشقى بشقائه، أي مبثابة اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 

خذ خاصة، وعلى اجلسد ابلسهر واحلمى، فللزّكاة فوائد كثرية تعود على املزّكي، واآل
 . اجملتمع عامة

شرعها هللا وحث على أدائها ملا فيها من تطهري للنفس من رذيلة الشح والبخل، 
فجعلها تعاىل جسرا قواي يربط .. وترسيخ خللق اجلود والكرم، والعطف على ذوي احلاجة

م بني األغنياء والفقراء، حىت تصفو النفوس، وتطيب القلوب، وتنشرح الصدور هبا، وينع
 ..اجلميع ابألمن، واحملبة، واألخوة

وهي هبذه املعاين رسالة سامية أقرها اإلسالم لتحقيق أهداف عظيمة يلمس أثرها 
  :على الفرد واجملتمع على حد السواء، وأذكر من آاثرها

 آاثر الزكاة على املزك ي -أ 
 كما  العالية، واألخالق والسخاء السماحة ذوي الكرماء بركب املزكي تـُْلِحق هناإ 

                                           
وانظر أيضا  901أصول العمل اخلريي يف اإلسالم يف ضوء النصوص واملقاصد الشرعية، يوسف القرضاوي، ص  -(1)

 .40، ص9فقه الزكاة ليوسف القرضاوي ج
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 ما حبسب ُمكرماً  حمبوابً  وجتعله املعدومني، إخوانه على والعطف ابلرمحة اتصافه تستوجب
 .هللا يرمحهم والرامحون .إلخوانه النفع من يبذل

 هللا ألمر وطاعة انقيادا الزكاة دفع ميثل إذ :اإلميانية الناحّية من املزّكي الزّكاة تفيد
 من للفريضة فدفعه هللا، من وإمنا مستحقيها من والثواب األجر ينتظر ال فاملزكي وجل، عز
 من هللا مرضاة وابتغاء عقيدته ورسوخ إميانه عمق يعكس إمنا له، الشديد حبه مع ماله حر
   ﴿ :تعاىل قوله يف ابملنفقني املؤمنني تعاىل هللا يصف ولذا فعله

    ﴾ [3 :البقرة]، مصري يُقر أخرى سورة ويف 
      ﴿ تعاىل قوله يف كما  اجلزاء حبسن احملسنني، املتصدقني

   ﴾ [7-6-3 : الليل]. 
 ما أّدى ألنّه ابلّسعادة فيحسّ  ذّمته، تربء سبحانه هللا حقّ  يؤّدي عندما فاملسلم 

  ﴿ :تعاىل قوله يقرأ حني والّطمأنينة الّضمري براحة وحيسّ  عليه، هللا فرض

              

   ﴾[3 -1:املؤمنون]، هللا أثىن اّلذين املؤمنني مع أنّه فيشعر 
  .عليهم

: إذ من اخلبائث النفسية واألخالق الذميمة اليت ال جندها يف مؤمن كامل اإلميان
: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ : البخل والشح، فَعْن َأيب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِّ قَالَ 

وإذا تفطن املرء بوجود هذه  (1)«ِمَعاِن يف ُمْؤِمٍن، اْلُبْخُل، َوُسوُء اخْلُُلقِ َخْصَلَتاِن اَل جَتْتَ »

                                           
ط دار  -تعليق أمين صاحل شعبان (. ]9143)أخرجه الرتمذي يف الرب والصلة، ابب ما جاء يف البخل رقم  -(1)

 [يةالكتب العلم
. حدثنا مسلم: قال( 222)والبخاري يف األدب املفرد . حدثنا سليمان بن داود: قال( 114)أخرجه عبد بن محيد 

انظر جامع األصول يف أحاديث . أخربان أبو داود: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي، قال: قال( 9142)والرتمذي
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فإمنا :" اليت تقول-رمحه هللا  -الصفة وأراد التخلص منها فعليه إتباع وصية اإلمام الغزايل
تزول صفة البخل أبن تتعود بذل املال، فحب الشيء ال ينقطع إال بقهر النفس عن 

 .(1)"ذلك اعتياداً  مفارقته حىت يصري

  ﴿: فالزكاة تطّهر نفس املزكي من الّشح واألثرة، كما يف قوله تعاىل 

    ﴾ [103: الّتوبة] . فحّب املال واحلرص عليه
 :، وقال[40:الفجر] ﴾   ﴿ :خصلة يف اإلنسان، قال تعاىل

﴿  ﴾[100 :اإلسراء] وعالج هذا الّشح واحلرص هو الّتعّود ،
، [141: النساء] ﴾  ﴿ :على البذل والعطاء، قال تعاىل

   ﴿ :نفسه الشح وحيقق بذلك الفالح كما يف قوله تعاىل يقيفاملؤدي للزكاة 

   ﴾ [16:التغابن -3:احلشر] . 

فهي بذلك حتقق طهارة النفس وحتقق معىن عتقها من عبادة هوى النفس 
 ) :كما يف قوله تعاىل. ياع للهوىالشحيحة وحتريرها من ذل التعلق ابملال واالنص

   [ )33:الّروم] ويف قوله: ﴿  ﴾ 
، وهذا ما حرص اإلسالم عليه، أن يكون املسلم عبدا خلالقه ال لغريه من [16:طه]

خالل االرتقاء بنفس املزكي لدرجة التحرر من كل ما هو دنيوي شهوات الدنيا وذلك من 
ليس :" بقوله الكاتب عبد هللا التوجيري ذلك كما أكد. واخلضوع لرب العباد دون غريه

اهلدف من أخذ الزكاة مجع املال وإنفاقه على الفقراء واحملتاجني فحسب، بل اهلدف األول 

                                                                                                        
 .402، ص9الرسول، دمحم ابن عبد الكرمي الشيباين، ج

-عبد العال أمحد حممود، منشرورات املكتبة العصرية صيدا: أسرار الزكاة، حجة اإلسالم اإلمام الغزايل، حتقيق -(1)
 .92م، ص 9122/ه9،9102:بريوت، ط
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له ال عبدًا له، ومن هنا جاءت الزكاة لتزكي أن يعلو ابإلنسان عن املال، ليكون سيدًا 
 .(1)"املعطي واآلخذ وتطهرمها

فمن شأن الزكاة أن تعود املعطي على الكرم والبذل، وأن تقتلع من نفسه جذور "
الشح وعوامل البخل، وخصوصًا عندما يلمس بنفسه مثرات ذلك، ويتنبه إىل أن الزكاة 

ما نقصت : "إذ يقول -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا تزيد يف املال أكثر مما تنقص منه، وصدق 
وهللا سبحانه يبارك له بسبب الصدقة بدفع املضرة عنه ! وكيف تنقصه؟" صدقة من مال

وكف تطلع الناس إليه، وهتيئة سبل االنتفاع به وتكثريه، إىل جانب الثواب العظيم الذي 
  .(2)"يرتتب على اإلنفاق ابتغاء مرضاة هللا عز وجل

ومن األخالق االجتماعية اليت تنّميها الزكاة يف املزكي تقوية آصرة األخوة واحملبة  
بينه وبني اآلخرين، فإذا قام كل مسلم وجبت الزكاة يف ماله أبداء هذا احلق ملستحقيه، 

أواصر التكافل واأللفة اليت يتكامل نسيجها بني فئات املسلمني ومجاعاهتم وأفرادهم  تقوي
 .ألمةليمتد إىل ا

فهي السبيل الوحيد لتطهري القلوب من األحقاد واحلسد والضغائن، اليت تنتشر  
يف اجملتمع عندما ختتفي منه مظاهر الرتاحم والتعاون والتعاطف، وتعترب الضمانة األساسية 
حلماية اجملتمع من أخطار الفوارق االجتماعية الكبرية بني أفراده، من خالل القضاء على 

 .واحلاجة والتهميش واإلقصاءأسباب الفقر 

أهنا تساعد على تنمية األموال عن طريق : ومن اآلاثر االقتصادية للزكاة
                                           

دار أصداء : دمحم بن إبراهيم بن عبد هللا التوجيري، الناشر: خمتصر الفقه اإلسالمي يف ضوء القرآن والسنة، املؤلف - (1)
 .122م، ص  2090 -هـ  9139احلادية عشرة، : ململكة العربية السعودية، طاجملتمع، ا

الدكتور ُمصطفى : الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل، اشرتك يف أتليف هذه السلسلة - (2)
 يع، دمشقدار القلم للطباعة والنشر والتوز : اخِلْن، الدكتور ُمصطفى الُبغا، علي الّشْرجبي، الناشر

 .92، ص2:م، ج 9112 -هـ  9193، 1: ط
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االستثمار وعدم االكتناز فهي تنعش االقتصاد وتقضي على الركود واجلمود والكساد، فما 
مينع الفقري من الّشراء واالستهالك لسّد حاجاته هو عدم متّلكه للمال، فإذا حصل على 

فالغيّن . ال أقدم على سّد هذه احلاجات وعلى االستهالك وهذا ما يسمى تدوير املالامل
عند أتديته للزكاة حيّرك الّسوق وينّشطها، ويساهم يف زايدة الّتبادل االقتصادي، مما يلغي 

       ﴿ :يقول تعاىل. الرّكود ويعود ابلفائدة على اجلميع

              

﴾ [33:الّروم] . 

أسباب الكوارث فمن أهم : ومن آاثرها أيضا تفادي حدوث األزمات
االقتصادية واخللل يف البنيان االقتصادي هو نظام االحتكار والفائدة الربوية والربح 
الفاحش السائد حاليا، فكثرياً ما جند أن هناك العديد من املشروعات تفلس بسبب عدم 

وجند من مصارف الزكاة اليت دعت إليها الشريعة . توافر األموال السائلة، بسبب الديون
المية سهم الغارمني وهم الذين ركبتهم ديون ال يقدرون على الوفاء هبا سواء بسبب اإلس

اإلنتاج أو بسبب االستهالك وهنا تظهر أمهية االجتهاد ودور السلطان يف مساعدة هؤالء 
 .لتحقيق املناط من مقصد هذا السهم

 الزّكاة خالل من يُقيِّم فاملزّكي :تنظيمية عملية انحّية من املزكي الزكاة تفيد كما
 ومراجعة ملاله، جرد إجراء منه يتطّلب عام كلّ   للزّكاة إخراجه نّ إ حيث ضبطه، ويزيد عمله

 يتدارك حيث جّداً، مفيد العملية هبذه الغينّ  أو الّتاجر وقيام ..لفوائده وحسااب ملبادالته،
 وترشيده مهوتقيي عمله، تنظيم طريق عن وماله رحبه زايدة وحياول أخطاء، من فيه وقع ما

 .تدبريه وحسن

 آاثر الز كاة على مستحقها -ب
 ابلفقر ابتاله حني هللا أنّ  فيعرف :ابلظّلم اإلحساس الفقري نفس من الزكاة تلغي 
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 ويعرف حاجته، ليتدارك إليه يُعطى األغنياء، مال يف حّقاً  له فرض بل عون، دون يرتكه مل
 .إلميانه ميزاان وإمّنا لعبده، هللا من غضاً ب ليس الفقر وأنّ  لإلنسان، ميزة ليس الغىن أنّ 

 طاقة إىل وحتويلهم االقتصادية، حالتهم وتغيري لالرتقاء الفرصة للفقراء تعطي 
 البطالة عوامل من كثري  على تقضي فهي الطموح، نفوسهم يف وتغرس اجملتمع، يف إنتاجية

 مساعدهتم بل وقتية إعانة إعطائهم على األمر يقتصر فال الفقر، أسباهبا أهم من اليت
  .جذوره من الفقر الستئصال وكفاءهتم خرباهتم مع يتالءم مبشروع، للقيام الكايف ابلقدر

 احلاجة، وشدة الفقر إليها يدفعه اّليت اجلرائم، ارتكاب من الفقري الزّكاة متنع كما
 .إليه جهو حي وال ذلك من مينعه ما سيجد ألنّه هللا، يغضب ما يفعل وال يسرق، فال

 رأوا إذا الفقراء ألن واملعوزين، الفقراء صدور من واحلسد احلقد تلغي كذلك  وهي
 عداوة حيملون فرمبا بكثري وال بقليل ال منها، بشيء انتفاعهم وعدم ابألموال األغنياء مَتَترع

 األغنياء صرف فإذا حاجة، هلم يدفعوا ومل حقوقاً، هلم يراعوا مل الذين األغنياء على وحقداً 
 ألهّنم والوائم املودة وحصلت األحقاد هذه زالت حول كل  رأس على أمواهلم من شيئاً  هلم

 احلقد مكان والّطمأنينة احلبّ  فيحلّ  مههم، وحيملون يعينوهنم األغنياء أنّ  سيشعرون
 التكافلية لألخالق واقعي وتطبيق اإلسالم، أخوة عن عملي تعبري فهي .واحلسد

 .ضغينة أي من نفسه خالية مسلم جمتمع يف يعيش الفقري جتعل اليت االجتماعية،

 اآلاثر االقتصادية للزكاة -ج 
تساعد أموال الزكاة اليت حيصل عليها أصحاب احلاجة على خلق القوة الشرائية 
لديهم، وهذا من شأنه أن ينعكس ابإلجياب على املزكي كذلك، فكل زايدة يف الطلب 

لضرورة إىل زايدة يف كميات إنتاجها لتلبية على السلع واخلدمات الضرورية سوف يؤدي اب
الطلب املتزايد عليها واليت عادة ما يتم إنتاجها يف وحدات مملوكة لألغنياء، فضال عن أن 
انتقال جزء من أموال األغنياء للفقراء سيؤدي إىل زايدة منفعتها، فحيازهتا من طرف 
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هلا إىل الفقراء يزيد من دائرة األغنياء من شأنه أن خيفض منفعتها احلدية، بينما انتقا
نفعيتها، وهذا من شأنه زايدة االستهالك وارتفاع مستوى املعيشة للمجتمع الذي يؤدي 

 .فريضة الزكاة

 أدوات من الفقري متكني خالل من اجملتمع، يف الفقر مشكلة الزّكاة تعاجل 
 وسيلة هي وإمّنا قات،الّصد على تعيش فئة أو العمل، عن عاطلني تريّب  ال فالزّكاة اإلنتاج،

 مشاريع خلق خالل من العمل، من الفقري بتمكني وذلك اجملتمع، من الفقر الستئصال
 كالسرقة  اجملتمعات، منها تعاين اّليت الكثرية، ومشاكلها البطالة على تقضي جديدة

 .كثرياً   الّدولة تكّلف واليت العاطلني، األفراد لدى املسؤولّية وعدم واجلرمية،

 يف تركيزها وعدم الثّروة، توزيع خالل من وذلك :اجملتمع يف الفوارق لزكاةا تُقلص
 أفراده، على املال توزيع إعادة طريق عن اجملتمع، إىل الّتوازن بذلك فتعيد األغنياء، أيدي

 الدخل مراقبة هي شاملة كلية  نظرة يف الزكاة، وظيفة"ف فيه، الفقراء عدد يقّلص مما
 ألساس خاضعاً  منوه يظل وأن األفراد، بني العدالة ميزان على وهمن يف يطغى ال أن الفردي

 (1)."للجميع الذايت االكتفاء

  متحّداً  واحداً  جمتمعا وجتعله اجملتمع، أفراد بني واملوّدة احملّبة روابط الزكاة تنّمي
 على تقضي كما  وتكافلهم أفراده متاسك من فتزيد بعضاً، بعضه يشدّ  املرصوص كالبنيان

  ..وأخالقية واقتصادية اجتماعية مشاكل من به يرتبط وما الفقر

 تقوم متخصصة، مؤسسات من هلا بد ال املنشودة أهدافها الزكاة حتقق ولكي
 اخللفاء اعتمد وقد أمانة، بكل الشرعية مصارفها على وتوزيعها شؤوهنا إدارة على

 اخلاصة والتشريعات القوانني من جمموعة على وتوزيعاً  جباية الزكاة تنظيم يف الراشدون
 سجالتوال الدواوين حبيسة بقيت والتشريعات القوانني هذه أن غري الزكاة بفريضة

                                           
الفقه املنهجي على مذهب اإلمام الشافعي، الدكتور ُمصطفى اخِلْن، الدكتور ُمصطفى الُبغا، علي الّشْرجبي،  - (1)

 .90، ص 2:م، ج 9112 -هـ  9193، 1: دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط: الناشر
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 على الصحيح التنزيل خالل من الراهنة للمعضالت حلول إلجياد منها يستفد مل التارخيية
 .الواقع

 وينقص، يزيد العبادة هذه على اإلقبال فكذلك وينقص يزيد اإلميان أن فعلما
 مل وإن املؤمنني نفوس يف كثريا  العبادة هذه تقلصت احلايل الوقت يف لألسف نالحظه وما
 إىل املنربية واخلطب اإلعالمية املنابر عرب التنبيه وجب لذلك البعض، عند ياكل  غابت أقل
 اجملتمع شأن هبا لتصلح الفقراء، على لرتدها األغنياء من الدولة أتخذها الواجبة الزكاة" أن

 الدولة يف فرد كل  مسؤولية هي بل فقط، الدولة مسؤولية اجملتمع هذا صالح وليس
 منه، إلعفائه عليه يتحايل أن املسلم حياول َمالًِيا، َوِعْبًءا ريبةض الزكاة وليست .املسلمة

 طلبتها سواء وقتها، يف أدائها على وحيرص ربه، إىل املسلم هبا يتقرب عبادة هي بل
 الزكاة ملؤسسة اإلداري التنظيم تناسق من البد كان  هنا ومن ،(1)"ال أم احلاكمة السلطة

 .اجملتمع داخل والتوجيه اإلعالم مؤسسات خالل من اجملتمع ألفراد الذايت الوعي مع

والزكاة هبذا املعىن تباين الضريبة، وتفارقها وعلى املزّكي أن يـُتَـنَـزََّه نيته عن فكرة "
الضريبة والضرائب اليت تُعورف عليها يف النظم احلديثة الوضعية ألن هدفها مايل مادي 

لإللغاء واإلبطال على حسب تغري دنيوي من وضع البشر وصنعه تزيد وتنقص ومعرضة 
أما الزكاة فإهنا دين ُمتعّبد به ووضع إهلي مستقر ال يتغري وال . الظروف واألحوال واألهواء

 .(2)" يتبدل غري خاضع لألهواء البشرية تنتقل آاثره إىل احلياة اآلخرة

                                           
الفقهية عند أصحاب احلديث يف القرن الثالث اهلجري، عبد اجمليد حممود عبد اجمليد، مرجع سابق، االجتاهات  - (1)

 .121ص 
-عبد العال أمحد حممود، منشرورات املكتبة العصرية صيدا: أسرار الزكاة، حجة اإلسالم اإلمام الغزايل، حتقيق - (2)

 .92م، ص 9122/ه9،9102:بريوت، ط
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 مفهومهه، مشروعيته ومقاصده: الوقف: المطلب الثاني

 الوقف وحكمه مفهوم: الفرع األول

رسم الوقف اإلسالمي لوحات تكافلية زاخرة يف اتريخ احلضارة العربية اإلسالمية، 
من خالل مؤسساته التنموية التكافلية، اليت طرقت مجيع أوجه احلياة االجتماعية، جُمّسدة 
أمسى األخالق اإلسالمية من خالل نشر روح األخوة واحملبة والتعاون والتكافل بني 

   .قيقا ملستوى معيشي أفضل للفئات الفقرية واحملرومة وحتقيقا للعدالة االجتماعيةاجلميع، حت

 لغة واصطالحا : مفهوم الوقف -أ
 الوقف يف اللغة1- 

. أوقاف: وقفت الشيء أقفته وقًفا، واجلمع" أييت مصدر وقف يف اللغة مبعىن
وهو بقاء الشيء على  ،وقف الرجل وقوفًا، فهو واقف: وهذا ُمتعد، فإذا كان الزًما قلت

 ) احلبس(هيئته أي حبسته 

وقفت الدار وقًفا، إذا حبَّسها ومنع : ويطلق الوقف ويراد به احلبس واملنع، يقال
إن شئت حبست أصلها : "-هنع هللا يضر  -لعمر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ومنه قوله . من التصرف فيها

، إذا منعته عنه، وأطلق الوقف مبعىن وقفت الرجل عن الشيء وقًفا: ويقال ".وتصدقت هبا
هي : وقف، أما أوقف فقيل: واألصل. املنع، ألن الواقف ممنوع من التصرف يف املوقوف

 .(1)"هي لغة بين متيم، وأنكرها األصمعي: لغة رديئة، وقيل

ى َأْصٌل َواِحٌد يَُدلر َعلَ : اْلَواُو َواْلَقاُف َواْلَفاءُ :" وقال ابن الفارس يف مادة وقف
 .(2)."مَتَكرٍث يف َشْيٍء مُثَّ يـَُقاُس َعَلْيهِ 

وَوَقَف اأَلرض َعَلى اْلَمَساِكنِي، َويف :" وجاء يف لسان العرب مادة وقف 
                                           

 (.219/ 1)، هتذيب اللغة (147/ 21)، اتج العروس (219/ 2)الصحاح يف اللغة  - (1)
 .931وقف، ص: مقاييس اللغة، البن فارس، مرجع سابق، مادة  –(2) 

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 



114 

َحاِح لِْلَمَساِكنِي، َوْقفاً  حبَسها، وَوقـَْفُت الدابَة واأَلرَض وكلَّ َشْيٍء، فَأما أَْوَقَف يف : الصِّ
َم ِمَن  يِع َما تـََقدَّ  .(1)"الدََّوابِّ واأَلرضني َوَغرْيمِِهَا َفِهَي لغة رديئةمجَِ

 الوقف يف االصطالح 2- 
إىل التصدق ابألصل اململوك يف سبيل هللا  يف االصطالح الوقف يرجع معىن 

هكذا عرفه الفقهاء يف ، تعاىل تصدقا دائما، وينتفع مبنفعته عموم الناس أو فئة منهم
 :العموم

 :املالكي ة فقال

َة ُوُجوِدِه اَلزًِما بـََقاُؤُه يف ِمْلِك ُمْعِطيِه " - َفَعِة َشْيٍء ُمدَّ اْلَوْقُف َمْصَدرًا إْعطَاُء َمنـْ
ُ اِبْلَوْقِف َوُهَو ِعْنَدُهْم أَقْـَوى يف ... (2)َوَلْو تـَْقِديرًا ُ اِبحْلَْبِس َوبـَْعَضُهْم يـَُعربِّ مُثَّ إنَّ بـَْعَضُهْم يـَُعربِّ
َومُهَا يف اللرَغِة َلْفظَاِن ُمتَـرَاِدفَاِن َواحْلَْبُس يُْطَلُق َعَلى َما ُوِقَف َويُْطَلُق َعَلى اْلَمْصَدِر التَّْحِبيِس 

ْعطَاُء  َفَعٍة َأْخرََج ِبِه إْعطَاَء َذاٍت َكاهْلَِبةِ :َوُهَو اإْلِ اْلَعنْيُ : َوأَرَْكاُن اْلَوْقِف أَْربـََعةٌ ...إْعطَاُء َمنـْ
يَغُة، َواْلَواِقُف، َواْلَمْوُقوُف َعَلْيهِ اْلَمْوقُوَفةُ   .(3)." ، َوالصِّ

َحْبُس َماٍل مُيِْكُن ااِلنِْتَفاُع بِِه َمَع بـََقاِء َعْيِنِه بَِقْطِع التََّصررِف " :وعر فه الش افعي ة ِبن ه
 "(4).يف َرقـََبِتِه َعَلى َمْصَرٍف ُمَباٍح َمْوُجودٍ 

جامع ما يتربع به اإلنسان : كتاب الوقف: "الشافعيوجاء يف اللباب يف الفقه 
فأما . الوصّية، واهلبة، والصدقة، والُعمرى، والررقىب، والوقف: من ماله يقع على ستة أوجه
 :الوقف فإنه يتّم بثالثة شرائط

                                           
 .311لسان العرب، مرجع سابق، ص –(1) 
 .199شرح حدود ابن عرفة للرصاع، دمحم بن قاسم األنصاري، مرجع سابق، ص - (2)
، دار (هـ9909: املتوىف)دمحم بن عبد هللا اخلرشي املالكي أبو عبد هللا : املؤلفشرح خمتصر خليل للخرشي،  - (3)

 .72بدون طبعة وبدون اتريخ، ص: بريوت، ط –الفكر للطباعة 
 .122مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج دمحم بن أمحد اخلطيب الشربيين، مرجع سابق، ص - (4)

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 



115 

 .أن يكون املوقوف عليه موجودا حني الوقف: أحدها

مسّبلة، : إما أن يقول: خلمسةأحد األلفاظ ا( صدقة: )أن يقول بعد قوله: والثاين
 .أو حُمّبسة، أو حُمّرمة، أو موقوفة، أو مؤبّدة

 .(1)"أن خُيرجه عن ملكه على أحد الوجهني: والثالث 

  : وعرفه اْلنفية 
 " حبس العني على ملك الواقف والتصدق ابملنفعة: "أبنه -

ف منفعتها حبس العني على ملك هللا تعاىل وصر : "أيب حنيفة أبنه اوعرّفه صاحب
 :يف ملكية الوقف، ويف لزومه: والفرق بينهما يف مسألتني ".على من أحب

فأبو حنيفة يرى أن ملك الواقف ال يزول عن الوقف حىت حيكم به حاكم، أو 
 .يعلقه مبوته، وأن الوقف ليس عقًدا الزًما عنده فهو كالعارية يورث عنه

 (2)."الوقفبينما يرى أبو يوسف أن ملكه عنه يزول مبجرد 

إنه : حتبيس األصل، وتسبيل املنفعة، ولذلك قالوا: يف زاد املستقنع أبنه "وُعّرف 
إنه ال يصح الرجوع فيه، وال يصح بيعه إال إذا تعطلت منافعه، فيباع : عقد الزم، وقالوا

والواقف يقصد األجر، هذا هو األغلب على الواقف، وذلك ألن . ويصرف مثنه يف مثله
 (3)."بعد موت الواقف األجر يستمر

أحبست فرسي : ، يقال(احتبس: )احلبس: الوقف:"وقال صاحب جامع األصول

                                           
عبد الكرمي : ، احملقق(هـ191: املتوىف)أمحد، أبو احلسن ابن احملاملي الشافعّي : للباب يف الفقه الشافعي، املؤلف - (1)

 .211هـ، ص 9194، 9: بن صنيتان العمري، دار البخارى، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، ط
َالِيَُّة َأَصاَلة َوُمَعاصَ  - (2)

َعاَماَلُت امل
ُ
 .92رَة، مرجع سابق، صامل

دروس : عبد هللا بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن جربين، مصدر الكتاب : شرح أخصر املختصرات، املؤلف  - (3)
 .11، صhttp://www.islamweb.netصوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية 
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يف سبيل هللا واحتبسته، أي جعلته وقفًا على اجلهاد والغزاة، يركبه اجملاهدون، ويقاتلون 
 .(1)."عليه، وكذلك غريه

ا التعريف  ، ومما يقوي هذ(2)حتبيس األصل وتسبيل الثمرة" :وعر فه اْلنابلة ِبنه
له : كونه مأخوذا من كالم النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف قوله لعمر ابن اخلطاب حني استشاره يف أرض

 .(3)"احبس أصلها وسبل مثرهتا

منع التصرف يف رقبة العني اليت ميكن :" وأما أبو زهرة فيعرف الوقف أبنه 
وهذا  ...ري ابتدءا وانتهاءاالنتفاع هبا مع بقاء عينها، وجعل املنفعة جلهة من جهات اخل

هو أصدق تعريف مصور جامع لصور الوقف عند  -يقول أبو زهرة معلقا -التعريف
هو اصطفاء : "ويرى املفكر اإلسالمي دمحم عمارة أبن الوقف. (4)"الفقهاء والذين قدروه

مالكها الفرد أو األفراد ما يصطفون أمواهلم، فيخرجوهنا من ملكيتهم اخلاصة، اجملازية، إىل 
املستخلفة  –األمة  –هللا سبحانه وتعاىل لتكون حمبوسة وموقوفة على اجلماعة : احلقيقي

 . (5) "يف األموال، تنفق مثراهتا يف أتمني حاجات األمة وحتقيق العدل بني أبنائها

ومهما تعددت التعاريف، واختلفت املسميات فإن الوقف أو احلبس ابب من 
ي، اليت يستثمر هبا املسلم ثرواته يف اخلري، وتُبِقي له اخلري أعظم أبواب العمل االجتماع

  .جاراي إىل يوم القيامة

                                           
 .170، مرجع سابق، ص (هـ404: وىف املت)جامع األصول يف أحاديث الرسول، ابن عبد الكرمي الشيباين  - (1)
 .312املغين، مرجع سابق، ص  - (2)
 منشورات املنظمة االسالمية للرتبية والعلوم والثقافية–أمحد الريسوين  –جماالته وأبعاده : الوقف اإلسالمي  –(3) 

 .20م، ص 9132/2099
 .7، ص 9179، سنة 2:حماضرات يف الوقف، أبو زهرة، طبعة دار الفكر العريب، ط – (4)
 .979، ص 2090اإلسالم والتحدايت املعاصرة دمحم عمارة، هنضة مصر، سنة  – (5)
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 مشروعية الوقف : الفرع الثاني

توجد أدلة عديدة على مشروعيته يف اإلسالم، وفيما يلي بيان للموقف الشرعي 
 :من الوقف، ابألدلة التفصيلية للشريعة اإلسالمية

كتاب هللا عز وجل حيث جند آايت  كثرية ومتنوعة يفاألدلة الشرعية للوقف   
قرآنية عديدة تضافرت مع بعضها لتؤكد على فضل الصدقة وفعل اخلري واإلحسان 

 :للمسلمني، منها قوله تعاىل

- ﴿         

     ﴾[11:الصف.] 

- ﴿            

 ﴾ [410: البقرة]. 

- ﴿      ﴾ [16:هود]. 

- ﴿             

  ﴾ [ 34:عمرانآل]. 

ولقد كان الصحابة رضوان هللا تعاىل عنهم أسرع الناس استجابة لألوامر اإلهلية  
وأندى قلواب وأسخى يدا، فقد ابدر أبو طلحة ملا مسع هذه اآلية إىل حتبيس أحب أمواله 

كان أبو طلحة أكثر أنصاري جبوار املدينة ماال وكان أحب :" إليه، فعن أنس هنع هللا يضر أنه قال
أمواله بريحاء، وكانت مستقبلة املسجد، وكان الرسول صلى هللا عليه سلم، يدخل ويشرب 

إن هللا تعاىل : من ماء فيها طيب، فلما نزلت اآلية، قام أبو طلحة إىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فقال
وأن أحب أموايل إيل " ﴾      ﴿: يقول يف كتابه

بريحاء، وإهنا صدقة هلل أرجو برها وذخرها عند هللا، فضعها اي رسول هللا حيث شئت، 
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بخ ذلك مال رابح، ذلك مال رابح قد مسعت ما قلت فيها : فقال رسول هللا عليه وسلم
 . (1)"وإين أرى أن جتعلها يف األقربني فقسمها أبو طلحة يف أقاربه وبين عمه

تواترت أحاديث نبوية تبني أمهية الوقف وحتث عليه منها، ما روي عن أيب هريرة 
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث صدقة :" رضي هللا تعاىل عنه عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 .(2) "جارية أو علم ينتفع به أولد صاحل يدعو له

وقف ما روي عن عثمان بن عفان هنع هللا يضر ومن األدلة اخلاصة اليت تؤكد مشروعية ال
من يشرتي بئر ": قدم النيب ملسو هيلع هللا ىلص املدينة وليس هبا ماء يستعذب غري بئر رومة فقال"  :قال

فاشرتيتها من : رومة فيجعل فيها دلوه مع دالء املسلمني خبري منها يف اجلنة فقال عثمان
: والدين ما روي عن سعد بن عبادة هنع هللا يضر أنه قال، ويف جواز الوقف على ال(3) "صلب مايل

هذه ألم : املاء فحفر بئرا وقال: اي رسول هللا إن أم سعد ماتت فأي الصدقة أفضل قال" 
                                           

ضعه : ويف الوكالة ابب إلذا قال الرجل لوكيله( 3/217)أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، ابب الزكاة على األقارب –(1) 
وقف أو أوصى ألقاربه، وابب إذا وقف أرضا ومل يبني احلدود، فهو جائز،  حيث أراك هللا، ويف الوصااي، ابب إلذا

وابب يف تفسري سورة آل عمران، ابب لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون، ويف األشربة ابب استعذاب املاء، ومسلم 
لرتغيب يف الصدقةرقم واملوطأ يف الصدقة ابب ا( 112)يف الزكاة ابب النفقة والصدقة على األقربني والزوج رقم 

والرتمذي يف التفسريابب من سورة آل ( 9421)وأبو داود يف الزكاة ابب يف صلة الرحم رقم ( 2/111-114)
انظر جامع األصول (.232-4/239)، والنسائي يف اإلحباس ابب كيف يكتب احلبس رقم(3000)عمران رقم 

 .1473، ص4يف أحاديث الرسول، ج
، والبخاري يف األدب املفرد (9211/3)وصية، ابب ما يلحق اإلنسان من الثواب رقمأخرجه مسلم كتاب ال –(2) 

والرتمذي ( 939/2()2220)، وأبو داود كتاب الوصااي ابب ما جاء يف فضل الصدقة عن امليت حديث(32)رقم
والنسائي كتاب الوصااي ابب فضل الصدقة عن ( 9374)حديث( 440/3)كتاب األحكام ابب الوقف

، وابن (4117)رقم( 313/99)، وأبو يعلى (922/1)، وابن خزمية (372/2)، وأمحد(219/4)امليت
، والطحاوي يف مشكل اآلاثر (910/9)والدواليب يف الكىن واألمساء( 37)اجلارودي يف املنتقى رقم

 ،3انظر التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبريأ ابن حجر العسقالين، مرجع سابق، ج(.910/9)
 . 9399ص

، والنسائي يف األحباس ابب وقف (3703)رواه الرتمذي يف املناقب، ابب مناقب عثمان بن عفان هنع هللا يضر رقم –(3) 
 .4171، ص2أنظر جامع األصول يف أحاديث الرسول، ج. املساجد
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 .(1) "سعد

لقد كانت البداايت األوىل لألوقاف يف اجملتمع اإلسالمي األول تتم بشكل 
ى للصحابة رضوان هللا عليهم، بّينت فردي، ولقد متثلت يف مناذج من أوقاف نبوية وأخر 

لنا جبالء التنافسية الشريفة واملسارعة الصادقة يف فعل اخلري، وتسبيل الثروات لألقارب 
 :واحملتاجني، وخدمة الدعوة ونشر الدين وأذكر منها

حني وقف احلوائط السبعة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -كان أول وقف يف اإلسالم صدقة النيب "
وقاتل مع املسلمني  -ملسو هيلع هللا ىلص  -وكانت لرجل يهودي امسه خمرييق، وكان حمًبا للنيب ابملدينة، 

 -إن أصبت فأموايل حملمد يضعها حيث أراه هللا تعاىل، فقبض النيب : يوم أحد، وأوصى
 .(2) ."تلك احلوائط، وتصدق هبا، وقد ورد ذلك أبسانيد ال تقوم هبا حجة -ملسو هيلع هللا ىلص 

 -ملسو هيلع هللا ىلص  -أن أول وقف يف اإلسالم هو مسجد قباء الذي أسسه النيب"وقيل  
 -بناه النيب   مث املسجد النبوي يف املدينة الذي -ملسو هيلع هللا ىلص -حني قدومه مهاجرًا إىل النيب 

ومتقدم  عند مربك انقته، وكل هذا متقدم على صدقة خمرييق إن صحت القصة، -ملسو هيلع هللا ىلص 
 . (3)"على صدقة عمر، ألن ذلك كان بعد فتح خيرب

وقيل أول من حبس عمر ابن اخلطاب هنع هللا يضر، فقد روي عن ابن عمر رضي هللا 
اي :" عنهما أن عمر ابن اخلطاب أصاب أرضا خبيرب فأتى النيب ملسو هيلع هللا ىلص يستأمره فيها فقال

: ماال قط أنفس عندي منه فما أتمرين به قالرسول هللا إين أصبت أرضا خبيرب مل أصب 
، فتصدق هبا عمر أن ال يباع وال يوهب وال "إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا

                                           
يف الوصااي والنسائي ( 9420( )9471( )9429)أخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، ابب فضل الصدقة، رقم  –(1) 

، 4أنظر جامع األصول يف أحاديث الرسول، ج(. 211/4-211)ابب ذكر االختالف على سفيان برقم 
 .1410ص

بـَْياِن، ص  – (2) َالِيَُّة َأَصاَلة َوُمَعاَصَرة، أبو عمر ُدبـَْياِن بن دمحم الدر
َعاَماَلُت امل

ُ
 .27امل

 .21املرجع نفسه، ص  – (3)
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يورث، وتصدق هبا يف الفقراء ويف القرىب ويف الرقاب ويف سبيل هللا وابن السبيل والضيف، 
، وهو على (1) "ال جناح على من وليها أن أيكل منها ابملعروف ويطعم غري متمول فيه

 .املشهور أول وقف يف اإلسالم

فعلي هنع هللا يضر " يتضح مما سبق أن الصحابة شاركوا يف األوقاف كل حسب إمكاانته 
وقف عني ينبع على الفقراء واملساكني، وكانت األرض اليت بين عليها أول مسجد يف 

اجلليل الزبري أوقف دوره  كما أن الصحايب. ابملدينة املنورة لبين النجار جعلوها هلل تعاىل
الذين سبق  -وغريهم من الصحابة...للمردودة من بناته، فإن استغنت بزوج فال شيء هلا

الذي شهد هلم التاريخ سخائهم وترفعهم عن احلب املذموم للمال ما يثبت أن -ذكرهم
 .(2)"الصحابة مجيعا وقفوا 

اجملتمع اإلسالمي األول النقلة الكبرية يف الوقف إمنا جاءت من : وخالصة القول 
يف املدينة املنورة، حيث تعددت أغراضه، وتنوعت أهدافه وانتقل من الصعيد الديين إىل 
الصعيد اجملتمعي، حيث يتحسس النظام نفسه للحاجات االجتماعية، ويتحرك فاعلو 

ة اخلري لتلبيتها من خالل األوقاف وهو ما يؤكد أن امتداد فكرة الوقف من املؤسسة الديني
ل اخلدمات االجتماعية وتقدمي املنافع والسلع العامة، كان ابتكارا اإىل الرب العام، الذي يط

إسالميا، جاء به نيب اهلدى صلى هللا عليه تعاىل وسلم ابلنسبة للبيئة العربية، مث عال شأنه 
 .بعد ذلك على يد صحابته اهلداة املهتدين

ولقد قامت األوقاف أبدوار حضارية هائلة يف العامل اإلسالمي، إن على املستوى 
                                           

، ابب الوقف كيف يكتب، وابب الوقف للغين والفقري (71/1)الشروط يف الوقف ويف الوصاايرواه البخاري يف  –(1)
، وأبو داود يف الوصااي (9433()9432)والضعيف، وابب نفقة القيم للوقف، ومسلم يف الوصية ابب الوقف رقم 

، والنسائي يف (9371)، والرتمذي يف األحكام ابب يف الوقف رقم(2272)ابب ما جاء يف الرجل يوقف الوقف
، 4، انظر جامع األصول يف أحاديث الرسول، ج(239-4/230)االحتباس ابب كيف يكتب احلبس رقم

 .1421ص
 .7م، ص 9179، سنة 2حماضرات يف الوقف أبو زهرة طبعة دار الفكر العريب ط –(2)
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 الكاتب دمحم عمارة ذلك كما يؤكد.. املادي أو العمراين أو العلمي أو الديين أو الفكري
ضمنت األوقاف يف التاريخ اإلسالمي إىل جانب األمن املادي، وحتقيق مقادير " :بقوله

أمنا فكراي وروحيا متيزت  -ضمنت أيضا  ،والتكافل بني الناس طيبة من العدل االجتماعي
به احلضارة اإلسالمية عن غريها من احلضارات، وذلك عندما جعلت هذه األوقاف 
اإلنفاق على العلم والعلماء والكتب والوراقة واملكتبات ودور العبادة وتكااي الصوفية 

ومتوله األوقاف، وليس شأان حكوميا  جعلت كل ذلك شأان أهليا، تقوم به األمة...والزهاد
نه عرفت مؤسسات إتقوم به الدولة، فحررت الفكر والضمري من استبداد السالطني، حىت 

سالطني "و" سالطني العلماء"ومن " حججه"و" شيوخ اإلسالم"العلم اإلسالمي من 
 . (1) "من زاد سلطاهنم يف األمة على سلطان امللوك واألمراء" العارفني

د نظام الوقف يف اإلسالم من أهم الصيغ العملية املؤثرة يف توفري موارد يعلذلك 
النماء االقتصادي واالجتماعي على وجه التطوع، ملا يتميز به من خاصية اإلحسان 
املستدام، الذي ال ينقطع ثوابه مبوت صاحبه، وإمنا ميتد أثره إىل الدار اآلخرة كما سأوضح 

 .يف املطلب املوايل

 الدوافع الدينية واالجتماعية لنظام الوقف اإلسالمي :لثالفرع الثا

إن نظام الصدقات اجلارية واألوقاف يف عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص واخلالفة 
 فاملتتبع لتلك الوقفيات الراشدة يعد منوذجا رائعا يف سبيل حتقيق التنمية املستدامة

جبميع صورها وجماالهتا دون حصر يالحظ سعي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص احلثيث حتقيق قيم العدل 
واملساواة واحلرية يف واقع اجملتمع اإلسالمي عرب أتمني مورد اثبت أتبيدي ترتبط ملكيته 
ابهلل عز وجل، مما جعل الناس يتسابقون إىل الوقف ابتغاء ما عند هللا من ثواب، قال 

                                           
 .973اإلسالم والتحدايت املعاصرة، دمحم عمارة، ص  –(1)
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 .(1)"مل يكن أحد من أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص ذو مقدرة إال وقف: "هنع هللا يضر جابر

وجه الرب والصدقات مبيزة االستمرارية اليت هبا أوهبذا ميتاز الوقف عن غريه من "
حيفظ لكثري من جهات اخلري العامة دميومتها، كما يساعد كثريا من فعاليات اجملتمع اخلرية 

، مما يضمن لكثري من طبقات األمة لقمة العيش بكرامة عند انصراف على استمرارها
 .(2)الزمن، إذ يصرف على احملتاجني من منافع الوقف، ويبقى أصله

والوقف قادر اليوم على تلبية الكثري من احلاجات واخلدمات االجتماعية اليت 
الوقفية واخلريية حتتاجها اجملتمعات اإلنسانية، ومن خالل االطالع على تلكم املؤسسات 

املتنوعة يف احلضارة اإلسالمية تقف على الدور الكبري الذي قام به الوقف يف جماالت 
 .(3)الرعاية االجتماعية وتوفري األمن الغذائي وعالج مشاكل الفقر

لذا فإن إعادة إحياء دور الوقف يف اجملتمع اإلسالمي أمر يف غاية األمهية وضرورة  
ق مقاصد وغاايت العمل االجتماعي يف مجيع جماالته، فالوقف اجتماعية من أجل حتقي

ميكن من تنمية شاملة إبقامة املؤسسات االجتماعية لرعاية املسنني وذوي االحتياجات 
اخلاصة والفقراء، واأليتام واملعوزين، واملؤسسات التعليمية والرتبوية واملستشفيات، واملرافق 

شعب لتشمل أوجه احلياة جبوانبها املتعددة، فهو مرتبط العامة، وغريها من اجملاالت اليت تت
أساسا ابلتنمية املستدمية اليت اندت هبا األمم املتحدة يف بداية السبعينات يف القرن 
العشرين، واليت حتتضن كال من التنمية البشرية والتنمية االجتماعية والتنمية االقتصادية 

الشاملة أو التنمية املتواصلة، وال يقف مفهوم ومحاية البيئة، ويطلق عليها أيضا التنمية 
التنمية املستدمية عند محاية البيئة وتنمية الثروات بل يعين أيضا التوزيع العادل لتلك 

                                           
 .921، ص 4املغين ابن قدامة، ج - (1)
 .22الوقف اإلسالمي اقتصاد وإدارة وبناء حضارة عبد العزيز قاسم حمارب ص  - (2)
-هـ9/9121الوقف ودوره يف اجملتمع اإلسالمي املعاصر، سليم هاين منصور، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط  - (3)

 .940-911: م، ص2001
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 .(1)الثروات داخل اجملتمع، واتباع أصول احلكم الرشيد

تنمية إن نظام الوقف كما قدمه لنا الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف كل مفرداته يقوم على ال
املستدمية اليت تعتمد على مقدرات األمة البشرية وجتعلها أساسا للتنمية وهدفا هلا، فلم 
تكن موارد الدولة وحدها من أمدت العمل االجتماعي مبادة حياته واستمراريته، بل كان 
للوقف دور متفرد يف بناء هذا الصرخ االجتماعي اخلالد، وكتب السرية تضج بوقفيات 

بيت مال الدولة لام يف عصر النيب ملسو هيلع هللا ىلص، إذ شكلت أحد الروافد األساسية الصحابة الكر 
الراعية، وأثبتت قدرهتا على تقدمي حلول جذرية ملشكالت الفقر والبطالة وحتقيق التنمية 
املستدمية والتكافل االجتماعي، فالوقف عامل مهم لتحقيق التوزيع العادل ملقدرات األمة، 

 .املسؤولية اجلماعية وتعزيز روح

وبذلك يساهم الوقف يف حتقيق العدالة االجتماعية كأحد الفروض الكفائية "
املهمة، يعمل هو ومؤسسة الزكاة عمال كبريًا يف ضمان السلم االجتماعي والتقريب بني 

 .(2)"فئات اجملتمع مع التخفيف من األعباء االجتماعية للدولة
طُبعت النفوس اإلنسانية عليها، امليل إىل اخللـود، ومن الدوافع األخروية اليت 

يعد الوقف أحد وجوه العمل االجتماعي املستدامة املهمة، "إذ  وبقاء الذكـر بعد املوت
وهو من ، اليت متكن اإلنسان من إبقاء ابب استزادة األجر ابخلري مفتوحا إىل ما بعد املوت

أعمال الُقَرب والرب واإلحسان وأعّمها  أفضل الصدقات اليت حث هللا تعاىل عليها، وأجلّ 
وأكثرها فائدة، فهو من األعمال اليت ال تنقطع بعد املوت، ويصح بكل قول أو فعل يدل 

فاحلسنات يف الصحائف تكتب، والسيئات تكفر، والذكر احلسن خيلد على . (3)"عليه

                                           
 .4م، عبد العزيز قاسم حمارب، ص2004ئة، مركز اإلسكندرية للكتاب، اآلاثر االقتصادية لتلوث البي -(1)
 .11-12: الوقف ودوره اإلسالمي املعاصر، ص -(2)
دمحم بن إبراهيم بن عبد هللا التوجيري، دار أصداء اجملتمع، : خمتصر الفقه اإلسالمي يف ضوء القرآن والسنة، املؤلف -(3)

 .777م، ص 2090 -هـ  9139عشرة،  احلادية: اململكة العربية السعودية، ط
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 .األلسن مبرور األزمان إىل الوقوف بني يدي الرمحان

إيصال اخلري والنفع : ومن الدوافع االجتماعية اليت يسعى الوقف إىل حتقيقها
عوزين، فيستهـدف خدمة اجملتمع يف مجيع جماالته، كبناء مسجد للتعبد، 

ُ
لعموم احملتاجني امل

إذ يُعد من أعظم ...أو مدرسـة لتعليم العلم، أو مكتبة لنشره، أو مصنع إلنعاش االقتصاد
كما أنه من أعظـم ... ة اليت أثرت يف عمران البالد، وأخالق العباداآلليات االجتماعيـ

وأعـان ر، اهلياكـل، وأانر املناب شّيد منفكم .. سبل اخلري وأقدسهـا، وطرق الرب وأنفعهـا
إنه عمل اجتماعي : "بقوله املؤرخ عبد العزيز بن عبد هللا على املعارف واملفاخر، كما يؤكد

فاألوقاف اإلسالمية يف األصل ...دينية وأهدافه دائما اجتماعيةدوافعه يف أكثر األحيان 
عمل اجتماعي، وحماولة الفقهاء واملمولني املسلمني للحد من مشكلتني شائكتني مشكلة 

 . (1)"الفقر وكذا مشكلة املركزية الشديدة

ملا : الشعور النبيل والرتابط الكبري لصلة الرحم: ومن الدوافع االجتماعية األسرية
لقرابة الدم من قوة مستحكمة يف النفوس تعزز فيها روح الرتاحم والتكافل بني األفراد، 
حتقيقا لصلة األرحام، وحفظا للكرامة من أن هتان، وختفيفا للفوارق االجتماعية بني ذوي 

ملا فيه من بر األحباب، "األرحام لتبقى آصرة الرحم قوية منسجمة موحدة ومكرمة، 
والوقف الشرعي الصحيح هو ما   ،الدنيا، وحتصيل الثواب يف اآلخرة ومواساة الفقراء يف

وهو  .كان على جهة بر من قريب، أو فقري أو جهة خريية انفعة، فهو صدقة جارية دائمة
ألنه صدقة دائمة  -ملسو هيلع هللا ىلص  -من أفضل الصدقات اليت حث هللا عليها، ورغَّب فيها رسوله 

وهو من أجلِّ وأعظم أعمال الُقرب اليت ال تنقطع بعد . ساناثبتة يف وجوه الرب واإلح
لذلك استجاب له املسلمون على الدوام، أتسيا ابلتطبيقات العملية للرسول  (2)."املوت

                                           
عبد العزيز بن عبد هللا منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربية الوقف يف الفكر اإلسالمي،  – (1)

 .14ص م، 9114-هـ9194
 .421موسوعة الفقه اإلسالمي، دمحم بن إبراهيم بن عبد هللا التوجيري، مرجع سابق، ص - (2)
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ملسو هيلع هللا ىلص والصحابة الكرام، إذ مل يرتكوا اباب من أبواب اخلري إال وقفوا فيها، فنتج عن ذلك رواج 
 ...قتصادية واالجتماعيةعلى مجيع األصعدة اال
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 وأثرها االجتماعي  المعامالت المالية في اإلسالم: الثانيالمبحث 

 مفهومه، مشروعيته، شروطه ومقاصده: القرض: المطلب األول

 مفهوم القرض ومشروعيته: الفرع األول

 وبيان حكمه القرض اْلسن مفهوم -أ
يعد القرض احلسن أهم البدائل الشرعية عن الراب يف اإلسالم، وقد شرعه هللا 
للتخفيف عن املعسرين وضمان حقوقهم من جهة، ولنشر احملبة واأللفة بني املسلمني، 

كما أنه يقي . فهو عمل من األعمال التكافلية اليت شرعت من أجل التخفيف عليهم
ة للحصول على املال، واليت تعود ابلضرر عليه بصفة احملتاج شر االنزالق يف الطرق امللتوي

 . خاصة، وعلى اجملتمع بصفة عامة

ويعد القرض أفضل من الصدقة يف ديننا احلنيف، من منطلق أنه يصون كرامة 
َلَة أُْسرَِي يب َعَلى ابِب اجلَنَِّة " :املرء وعزة نفسه، يقول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : َمْكُتوابً َرأْيُت لَيـْ

َما اَبُل الَقْرِض أْفَضَل ِمَن : فـَُقْلُت اَي ِجرْبِيلُ . الصََّدَقُة بَِعْشِر أَْمثَاهِلا والَقْرُض بَِثمانَِيَة َعَشرَ 
ْستَـْقِرُض اَل َيْستَـْقِرُض ِإالَّ ِمْن حاَجةٍ : الصََّدَقِة قالَ 

ُ
 (1)."أَلنَّ السَّاِئَل َيسَأُل َوِعْنَدُه، وامل

  يف املسلمني عن التنفيس غايته وإنسانية، واقتصادية اجتماعية خدمة يعد كما
نـَْيا، ُكَربِ   ِمنْ  ُكْربَةً   ُمْسِلمٍ  َعنْ  نـَفَّسَ  َمنْ » :ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يقول كرهبم،   َعْنهُ  هللاُ  نـَفَّسَ  الدر

نـَْيا، يف  ُمْعِسرٍ  ىَعلَ  َيسَّرَ  َوَمنْ  اْلِقَياَمِة، يـَْومِ  ُكَربِ   ِمنْ  ُكْربَةً  نـَْيا يف  َعَلْيهِ  هللاُ  َيسَّرَ  الدر  الدر
نـَْيا، يف  ُمْسِلمٍ  َعَلى َستَـرَ  َوَمنْ  َواآلِخرَِة، نـَْيا يف  َعَلْيهِ  هللاُ  َستَـرَ  الدر  َعْونِ  يف  َوهللاُ  َواآلِخرَِة، الدر

                                           
: ، انظر كنز العمال يف سنن األقوال واألفعال، املؤلف(2139)رواه ابن ماجه كتاب الصدقات ابب القرض  - (1)

عالء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذيل اهلندي الربهانفوري مث املدين فاملكي الشهري 
، 1ط : قا، مؤسسة الرسالة، طصفوة الس -بكري حياين : هـ، احملقق171: املتوىف)ابملتقي اهلندي 

 .290م، ص9129/هـ9109
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 .(1) «َأِخيهِ  َعْونِ  يف  اْلَعْبدُ  َكانَ   َما اْلَعْبدِ 

 احلسن القرض تعريف -1

 لغة القرض :أوال
 ما والقرض قرضا، ابلكسر أقرضته الشيء، قرضت القطع، هو اللغة يف القرض

 فأقرضين، القرض منه طلبت أي فالن، من واستقرضت ،(2)"لتقضاه املال من تعطيه
 إساءة ومن إحسان من سلفت ما :أيضا والقرض القرض، منه أخذت أي :منه واقرتضت

 .قطَعه :وقرََّضه قـَْرضاً  اِبْلَكْسِر، يـَْقرُِضه، قـََرضه .الَقْطعُ  :الَقْرضُ  (3)"التشبيه على وهو

       ﴿ :تـََعاىَل  قـَْولِهِ  يف  اأَلخفش َوقَالَ 

  ﴾[433 :البقرة] ،اَّللَِّ  أَمر اتَِّباعِ  يف  َحَسًنا ِفْعاًل  يـَْفَعلُ  َأي يـُْقِرُض 
 قـَْرضاً  أَقْـَرْضَتين َوَقدْ  قـَْرِضي، َأْحَسْنتَ  َقدْ  :َخرْياً  إِلَيه فعلَ  َمن ِلُكلِّ  تـَُقولُ  والَعربُ  .َوطَاَعِتهِ 
 .(4)" فـَْقرِكَ  لِيَـْومِ  ِعْرِضكَ  ِمنْ  أَْقِرضْ  :احْلَِديثِ  َويف  .َحَسًنا

                                           
مستدرك  2120رقم )ومسلم  2112رقم )، وهو أيًضا عند البخاري 9124رقم )الرتمذي يف السنن رواه  – (1)

التمييز يف تلخيص ختريج أحاديث شرح الوجيز املشهور بـ التلخيص احلبري، ابن حجر  321 - 323/ 1)احلاكم 
هـ  9122، 9: الدكتور دمحم الثاين بن عمر بن موسى، دار أضواء السلف، ط: هـ، احملقق212: املتوىف)العسقالين 

 .2772م، ص 2007 -
دمحم : مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، إبشراف: هـ، حتقيق297: املتوىف)القاموس احمليط، الفريوزآابدى  - (2)

م،  2001 -هـ  9124الثامنة، : لبنان، ط –والنشر والتوزيع، بريوت نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة 
 412ص

 .297لسان العرب، ابن منظور، مرجع سابق، ص - (3)
دمحم عوض مرعب، دار إحياء الرتاث : هـ، احملقق370: املتوىف)هتذيب اللغة، ابن األزهري اهلروي، أبو منصور  - (4)

 .247م، ص 2009، 9: بريوت، ط –العريب 
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 لغة احلسن :اثنيا
 حسن، فهو مجيال كان  ما كل  حسنا، حسن، :منظور البن العرب لسان يف جاء

  (1)".ونقيضه القبح ضد وهو اإلساءة ضد احلسن، فعل وأحسن

 اصطالحا احلسن القرض تعريف :اثلثا
 استخدام دون القرض به يقصد معاصر، مصطلح عن عبارة هو احلسن القرض

 الذي القرض وبني بينه للتفريق احلسن كلمة  إدخال مت وقد هي،الفق ابملفهوم احلسن لفظ
 .حمرم راب أبنه شرعا مصنف وهو التقليدية، البنوك استثمارات أبرز يعد والذي بفائدة، يتم

 :منها نذكر تعاريف بعدة الفقهاء عرفه وقد 

 اَل  َلهُ  خُمَاِلفٍ  َغرْيِ  ِعَوضٍ  يف  ُمَتَموَّلٍ  َدْفعُ  " :بقوله عرفة، ابن حده :املالكية تعريف
 .(2)"السََّلفُ  ُهوَ  واْلَقْرضُ  " َعاِجاًل 

أي ما : إشارة هبذا القيد إىل أن القرض خاص ابألموال( دفع متمول: )فقوله
 .يتمول، وأما قرض ما ليس مبتمول إذا دفعه فال يعترب قرضاً عندهم

 ال حبيث التفضل، مبحض مالية قيمة له شيئا آلخر شخص يدفع أن هو"
 بشرط آجال، ابلذمة متعلقا عوضا أيخذ أن على حتل، ال عارية جوار الدفع ذلك يقتضي

  ليس ما به خرج قيمة، له ما :فقوله .دفعه ملا خمالفا العوض ذلك يكون ال أن
 املقرتض على عائدة القرض منفعة تكون أن :معناه التفضل، مبحض :وقوله...كذلك

 يقتضي ال :وقوله املقرض، على تعود منفعة نظري يف قرض ألنه الراب عقد به خرج :فقط
 يسمى ال وهو ابلعارية، املستعري انتفاع جييز ألنه العارية، عقد به خرج عارية، إمكان

                                           
 .1120لسان العرب البن منظور، مادة حسن، مرجع سابق، ص  - (1)
: املتوىف)دمحم بن قاسم األنصاري، أبو عبد هللا، الرصاع التونسي املالكي   : شرح حدود ابن عرفة، املؤلف - (2)

 .217هـ، ص9310، 9: ، املكتبة العلمية، ط(هـ211
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 ال أن بشرط بقوله وخرج عوض، بال اهلبة به خرج عوضه، أيخذ أن على وقوله قرض،
 رأس يكون أن يقتضي السلم عقد فإن والصرف، السلم دفعه، ملا خمالفا العوض يكون
 وقوله لآلخر، خمالف البدلني أحد فإن الصرف وكذلك فيه، للمسلم خمالفا السلم مال

 ال هذا فإن احلال يف مثله ويعطيه قمح إردب أيخذ كأن  املثلية املبادلة به خرج آجال،
 أو حيواان أو جتارة عرض كان  سواء فيه، يسلم أن ويصح مبادلة، بل قرضا يسمى

  (1)".مثليا

 ِمْثِلهِ  ِلَردِّ  ِمْثِليٍّ  َمالٍ  َدْفعِ  َعَلى يَرِدُ  خَمُْصوصٌ  َعْقدٌ  ُهوَ  اْلَقْرضُ " :اْلنفية تعريف
 .(2)."َغرْيِهِ  يف  اَل  ِمْثِليٍّ  يف  َوَصحَّ 

 أِلَنَّ  ِبَذِلَك؛ َومسُِّيَ  .َبَدلُهُ  يـَُردَّ  َأنْ  َعَلى الشَّْيءِ  مَتِْليكُ  َوُهوَ " :الشافعية تعريف
يهِ  َمالِِه، ِمنْ  ِقْطَعةً  لِْلُمْقرَتِضِ  يـَْقَطعُ  اْلُمْقِرضَ   (3)."َسَلًفا احلَِْجازِ  َأْهلُ  َوُتَسمِّ

 سلفال من نوع وهو بدله، ويرد به ينتفع ملن مال دفع القرض :اْلنابلة تعريف
 للمقرض فليس املقرتض، قبضه إذا الزم عقد وهو يقرتضه، الذي ابلشيء املقرتض النتفاع
 أن فله حقه، يف بالزم فليس املقرتض أما .سيأخذه بعوض ملكه أزال لكونه فيه الرجوع
  (4).القرض عن يعدل

 به يدين واجب عن عبارة القرض أبن القول ميكن السابقة التعريفات خالل ومن
 ذلك يشري ما وعادةً  الدائن؛ ُيسمى الذي اآلخر الطرف إىل (املدين) املعاملة طريف أحد
 عن عبارة تكون األحيان غالب يف واليت للمدين، أعطاها قد الدائن كان  اليت األصول إىل

                                           
هـ، دار الكتب العلمية، 9340: املتوىف)الرمحن بن دمحم عوض اجلزيري عبد : الفقه على املذاهب األربعة، املؤلف - (1)

 .303م، ص 2003 -هـ  9121، 2: لبنان، ط –بريوت 
 .22جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر،عبد الرمحن بن دمحم بن سليمان املدعو بشيخي زادمهرجع سابق، ص  - (2)
 .21اج، مشس الدين، دمحم بن أمحد اخلطيب الشربيين، مرجع سابق، صمغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنه - (3)
 .301الفقه على املذاهب األربعة،عبد الرمحن اجلزيري، مرجع سابق، ص  - (4)
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 سبيل على املصطلح هذا يستخدم أن ميكن الوقت نفس ويف نفعية، مالية معامالت
 القيمة على القائمة غري التفاعالت من وغريها األخالقية االلتزامات ليشمل االستعارة

 .االقتصادية

  احلسن القرض مبعىن عالقة ذات مصطلحات :رابعا
يءُ ″: جاء يف لسان العرب البن منظور: وهو من معاين القرض: السلف -  َوجيَِ

السََّلُف الَقْرُض والسََّلم، َوَمْصَدُر َسَلَف َسَلفًا َمَضى، والسََّلُف أَيضاً  : السََّلُف َعَلى َمَعانٍ 
  .(1)″ أَقْـَرضه: وَأْسَلَفه مااًل وَسلََّفه كلر عمٍل قدَّمه العبدُ 

يـَُقاُل َسلَّْفُت وَأْسَلْفُت َتْسِليفاً  ″: وقد جاء يف النهاية يف غريب احلديث واألثر
َعامالت َعَلى َوْجهني

ُ
أحُدمها الَقْرض الَِّذي اَل َمْنفعة : وِإْساَلفاً، واالسُم السََّلُف، َوُهَو يف امل

مي الَقرْ  ْقرِتض َردره َكَما أَخذه، َواْلَعَرُب ُتسِّ
ُ
ض ِفيِه للُمْقِرض غرَي اأْلَْجِر َوالشرْكِر، َوَعَلى امل

عر املوُجود ِعْنَد . َسَلفاً  َوالثَّاين ُهَو َأْن يـُْعطى َمااًل يف ِسْلعة ِإىَل أجٍل َمْعُلوٍم بزايدٍة يف السِّ
ِإنَُّه اْسَتْسَلَف »َوِمْنُه احْلَِديُث . َويـَُقاُل َلُه َسَلم ُدوَن اأْلَوَّلِ . السََّلِف، َوَذِلَك َمْنفعة لِْلُمْسِلفِ 

 (2").َأِي اْستَـْقرض« اِمْن أْعرايب َبْكر 
ومن هنا نستنتج أن مفهوم السلف أعم من القرض، ألن السلف يطلق على 

 .القرض وغريه كالسلم، لذا ميكن القول أبن القرض أحد فروع السلف

(: بضم الدال)أقرضته، ودنته : دينته: "والدين اييت مبعىن القرض، يقال: الدين -
        ): استقرضت منه، وقوله تعاىل

  ) [414: البقرة] . لم وغريه، فثبت ابآلية من سأي إذا تعاملتم بدين

                                           
 .912مادة سلف، مرجع سابق، ص: راجع لسان العرب، ابن منظور - (1)
 -هـ، املكتبة العلمية 404: املتوىف)زري ابن األثري النهاية يف غريب احلديث واألثر، ابن عبد الكرمي الشيباين اجل - (2)

 .310حممود دمحم الطناحي، ص -طاهر أمحد الزاوى : م، حتقيق9171 -هـ 9311بريوت، 
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″لغة هو القرض ومثن البيع: ومبا تقدم أن الدين
(1)  

  مشروعية القرض اْلسن - ب
 يستمد القرض احلسن مشروعيته من الكتاب والسنة واإلمجاع

 :الكتاب من مشروعيته -1

          ﴿ :قوله تعاىل -

     ﴾[433: البقرة.] 

         ﴿ :قوله تعاىل -

         

      ﴾[14:املائدة.] 

          ﴿ :قوله تعاىل -

 ﴾[11:احلديد.] 

       ﴿ :قوله تعاىل -

    ﴾[11: احلديد.] 

         ﴿ :تعاىلقوله  -

  ﴾[17: التغابن.] 

       ﴿ :قوله تعاىل -

            
                                           

 . 9114القاموس احمليط، الفريوز آابدي، مرجع سابق، ص  - (1)
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﴾[40:املزمل.] 

ومشتقاته، جيد أهنا مجيعا ( القرض)واملتأمل يف اآلايت السابقة اليت ورد فيها لفظ 
ا اشتق منه يف معاين نفع االخرين، والرب واإلحسان هبم، وخاصة استعملت هذا اللفظ وم

وأن هللا عز وجل قد "اإلرفاق ابحملتاج منهم، مع ابتغاء الثواب من عند هللا عز وجل، 
نسب القرض إىل نفسه وكىن عن الفقري بذاته العليا، وذلك ترغيبا يف الصدقة، لعلمه عز 

ضعيف يف  -ومنها تفريج الكرب عن الفقراء -وجل أبن دواعي البذل يف الصاحل العام
 (1)."نفوس كثري من الناس فاراد هللا أن يستفز النفوس هبذا التشبيه فسماه قرضا هلل

  السنة من مشروعيته -2
كمورد لسد املصاحل العامة الطارئة،   ثبت عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أنه اعتمد على اإلقرتاض

بعث رسول هللا صلى هللا : "فقد استقرض من عمه العباس زكاة سنتني، ويروي أبو عبيد
قد عجلت لرسول : عليه وسلم عمر على الصدقة، فأتى العباس يسأله صدقة ماله، فقال

صدق عمي، قد تعجلنا »: ، فقالهللا ملسو هيلع هللا ىلص صدقة سنتني، فرفعه عمر إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 .(2)«منه صدقة سنتني

به مصلحة  ىمما يثبت هديه ملسو هيلع هللا ىلص يف حالة حاجة الدولة ملوارد تسد به خلة أو تقض
 .عامة، فاإلقرتاض مورد من موارد اإلنفاق

السنة املطهرة على مشروعية القرض احلسن أبحاديث كثرية حثت عليه  دلت وقد
 :ورّغبت فيه، نذكر منها

َما ِمْن ُمْسِلٍم يـُْقِرُض ُمْسِلماً قـَْرضاً : "ما روى ابن مسعود من أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال -

                                           
، ص 9:9م، ط 9114 - هـ 9341تفسري املراغي، أمحد مصطفى املراغي، مصطفى البايب احلليب مبصر،  - (1)

292. 
 .121األموال، أبو عبيد القاسم بن سالم بن عبد هللا اهلروي، ص  -(2)
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 .(1)"َمرَّتـَنْيِ ِإالَّ كاَن َكَصَدقَِتَها َمرًَّة 

أَْمَوال النَّاس يُرِيد من َأخذ : "قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عن أيب هريرة هنع هللا يضر أنه قال -
 .(2)" أداءها أَدَّاَها هللا َعنُه، َومن َأخذَها يُرِيد إتالفها أْتلفه هللا

 "كل قرض صدقة: "ما روى عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال -
(3.) 

 اإلمجاع من مشروعيته -3
أمجعت األمة اإلسالمية على مشروعية القرض ومل ينكر أحد ذلك، وقد نُقل هذا 

 (4).كثري من الفقهاءعن  اإلمجاع 

 وشروطه القرض الحسن أركان :الفرع الثاني

 التزام بشرط اإلقراض طريف بني الكبري اإلنساين التبادل من نوعا القرض ينشئ
قرض بني اجتماعي ترابط سيتولد الشريعة حددته مبا االلتزام خالل ومن الشرع، شروط

ُ
 امل

ْقرتض،
ُ
 له فالبد العقد ذاھ حلقات تكتمل وحىت القرض، صيغة يف العقد طرفا ماھو وامل
 النبيلة، غايته حتقيق من ليتمكن سالكا طريقا له وتضع اتهھاجتا حتدد وشروط أركان من

ْقرضني يف املتمثلة اجملتمع أطراف جتاه إجيابية النتيجة تكون حىت
ُ
  .واملقرتضني امل

                                           
فتح الغفار اجلامع . 1/313)، البيهقي 1010) 99/192)، ابن حبان 2130) 2/292)ابن ماجه  - (1)

 .9229ألحكام سنة نبينا املختار، ابن أمحد الررابعي الصنعاين، مرجع سابق، ص
يف جامع ( 10/  1)اإلستقراض، ابب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتالفها،أخرجه البخاري يف كتاب  - (2)

 . 113، ص 1األصول يف أحاديث الرسول، ابن عبد الكرمي الشيباين، مرجع سابق، ج
" الكامل"، وهو عند ابن عدي يف (1/97" )األوسط"، و(102( )9/214" )الصغري"الطرباين يف  - (3)

، 3احلسن بن أمحد الررابعي الصنعاين، ج: فتح الغفار اجلامع ألحكام سنة نبينا املختار، املؤلف(. 2/913)
 .3794ص

، 3آن للقرطيب، مرجع سابق، ج، واجلامع ألحكام القر 234، ص1املغين البن قدامة، مرجع سابق، ج - (4)
 .221، ص1، ونيل األوطار للشوكاين، مرجع سابق، ج917ص
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 :الصيغة -أ
 صورة بوضوح وتعطي إنشائه، يف يف املتعاقدين رغبة ماهية يبني لفظ كل  
 واقرتضت كأقرضتك،  القرض، بتشكيل اخلاص بينهما حيصل الذي االتفاق عن متكاملة

 بني والقبول اإلجياب على تدل األلفاظ وهذه (1) ...وحنومها واستلفت وأسلفت، منك،
  .الطرفني

 : العاقدان -ب
  :فيهما ويشترط ،والمقترضاملقرض 

 مايشرتط يف املقرض

 يقرضه فيما املقرض يف التربع أهلية -

 أهل من يكون أن املقرض يف يشرتط أنه يف الفقهاء بني للخالف وجود ال
 واملكاتب كالصيب  التربع ميلك ال من ميلكه فال ذلك وعلى رشيدا، عاال حرا أي التربع،
 عقد صحة يف كشرط واالختيار الرشد صفات بعضهم وأظاف ،(2) وحنوهم املأذون والعبد

  (.املقرض) العاقد عند املعاوضة

 يشرتط يف املقرتض ما

 غري عاقال ابلغا يكون أبن املالية، للمعاملة أهال يكون أن املقرتض يف يشرتط
 .فيه التربع أهلية يشرتط ومل ،(3)عليه حمجور

                                           
 .61/2م، 9121، مطبعة دمشق، البغا، مصطفى فقه المعاوضات – (1)
 .4/191م، 9121هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، مشس الدين دمحم بن أيب العباس، دار الفكر، بريوت،  – (2)
 .2/301م، 2003الفقه على املذاهب األربعة، عبد الرمحن اجلزيري، دار الكتب العلمية، بريوت،  – (3)
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  :(املال املقرتض)احملل  -ج
 وسائر كالنقود  قيمتها، به ختتلف تفاوات تتفاوت ال اليت األموال هي املثليات -
  .ابملثل ارجاعها من أحجامها تفاوت مينع ال اليت (1)واملوزوانت املكيالت

 ال ألنه له، مثل ال ما قرض جيوز فال ابلتايل له مثل ال ابلوصف يضبط ال وما
 .القيمة الختالف املنازعة فتحصل القيمة رد إجياب إىل وال العني رد إجياب إىل سبيل

  .قيمة يضمنه املستقرض ألن له مثل ال ما قرض جواز إىل بعضهم وذهب

  .معهود غري ألنه املنافع إقراض صحة عدم ومعناه :عينا يكون أن -

 أو وزان أو كيال  املقرض املال قدر أو معلومية اشرتاط :معلوما القرض يكون أن -
 .(2)القرض عند العقد انعقاد ةلصح ضرورية عددا

 :القرض يف أركان الشروط اآلتيةعلى توفر ونالحظ مما سبق ذكره إمجاع الفقهاء 

 .والرفق الرب به يقصد وإمنا الربح منه يقصد ال ارتفاق عقد القرض يكون أن •

 .انتهاء مبادلة وعقد ابتداء تربع عقد يكون أن •

 النقد يف يقع أن أي) عدد أو وزن أو بكيل القرض قدر عرف يعرف أن •
  (.واملثليات واملوزوانت واملكيالت

 .حيواان كان  إن وسنه وصفه يعرف أن •

  .سفيه من وال ميلك، ال ممن يصح فال تربعه، يصح ممن القرض يكون أن •

 .سفيه من وال ميلك، ال ممن يصح فال تربعه، يصح ممن القرض يكون أن •

                                           
 .33، ص9119عقد القرض يف الشريعة اإلسالمية، محاد نزيه، دار القلم، دمشق،  – (1)
 .2/43م، 9121، مطبعة دمشق، البغا، مصطفى فقه المعاوضات – (2)
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 االجتماعية واالقتصادية للقرض الحسنالمقاصد  :الفرع الثالث

 :بينها من أجلها من شرع جليلة وفوائد عظيمة حكم احلسن للقرض

 فيه أن كما  منها، والبخل الشح بذور ونزع والعطاء، البدل على النفس تعويد -
 ) :تعاىل لقوله حتقيقا املسلم اجملتمع يف تسود أن ينبغي الذي األخوة ملبدإ اإبراز 

 ) [10 :احلجرات] يف املسلمني، بني التعاون وجوب تقتضي واألخوة 
  .الطمعو  اجلشع يُريب ابلراب التعامل حني

 غنيهم املؤمنني بني ينشأ أن ينبغي الذي اإلجتماعي التكافل مبدأ حتقيق -
 .[71:التوبة]﴾    ﴿ :تعاىل لقوله وفقريهم

قرض محاية -
ُ
 صلى هللا رسول يقول الكبرية، وعقوبته احملرم الراب اىل اللجوء من امل

 (1) (.زينة وثالثني ست من أشد يعلم وهو الرجل أيكله راب درهم) وسلم عليه هللا

 ويف وجل، عز هللا رضا على وحصول اآلخرة، لثواب حتصيل به التعامل يف -
 رسول لعن) :قال هنع هللا يضر هللا عبد بن جابر فعن الكبريين، واإلمث للعنة حتصيل ابلراب التعامل

 (.وشاهديه وكاتبه وموكله الراب آكل ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 ذلك ويف املؤمنني، بني واأللفة احملبة وزرع املسلمني، كرب  على تنفيس فيه -
 هللا نفس الدنيا كرب  من كربة  مسلم عن نفس من" :وسلم علي هللا صلى هللا رسول وليق

 الدنيا يف عليه هللا يسر الدنيا يف معسر على يسر ومن القيامة، يوم كرب  من كربة  عليه
  (2) ."أخيه عون يف العبد كان  ما العبد عون يف وهللا واآلخرة،

                                           
وهو عند ( 920/1)، والكبري كما يف اجملمع(921/3)يف األوسط والطربي( 221/1)رواه أمحد – (1)

 .3414، ص3، انظر فتح الغفار اجلامع ألحكام سنن نبينا املختار، مرجع سابق، ج(94/3)الدارقطين
/ 1)مستدرك احلاكم  2120رقم )ومسلم  2112رقم )، وهو أيًضا عند البخاري 9124رقم )سنن الرتمذي  - (2)

يف تلخيص ختريج أحاديث شرح الوجيز املشهور بـ التلخيص احلبري، ابن حجر العسقالين  التمييز 321 - 323
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 اجملاين، القرض به يقوم الذي احليوي الدور عن العاملية املالية األزمة كشفت  وقد
 عن عمليا ختتلف ال بفوائد قروض تقدمي يف واحلكومات املركزية البنوك تسابقت حيث
 جمرد وليس للمجتمع، املايل االستقرار على للحفاظ ضرورة أصبح اجملاين فالقرض ،الصفر
 فرضا كونه  من ميةاإلسال الشريعة موقف مع يتفق وهذا ،للبعض واإلعانة للدعم وسيلة

 فرد كل  حق يف كذلك  تكن مل وإن اجملتمع، مستوى على ضرورية أداة فهو الكفاية، على
 هذه من كبرية  نسبة قدمت أهنا هو األنظمة هذه فيه وقعت الذي اخلطأ لكن ،بعينه

 ذلك من واألسوأ املالية، املؤسسات كربى  وهي هلا، حاجة األقل للجهات اجملانية القروض
 اجملانية والقروض الدعم توجيه هو فالواجب .ابتداء الكارثة حصول يف سببا انتك  أهنا

 القطاع ميثلون الذين واملتوسطة، الصغرية واألعمال املؤسسات خاصة الكارثة، لضحااي
 اليت لألقلية الدعم توجيه من بدال االقتصاد، يف النمو لعجلة دعما واألكثر توظيفا األكرب

 بناء اجملتمع على حيتم هذا ولكن .النمو عجلة دعم يف تسهم وال اجملتمع تفيد ال
 الكوارث حصول حلني األمر يرتك وال اجملاين، القرض يف متخصصة وآليات مؤسسات
 .واألزمات

  

                                                                                                        
 -هـ  9122، 9: الدكتور دمحم الثاين بن عمر بن موسى، دار أضواء السلف، ط: هـ، احملقق212: املتوىف)

 .2772م، ص 2007
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 الربا وآثاره االجتماعية واالقتصادية: الثانيالمطلب 

 مفهوم الربا وأنواعه: األول الفرع

 تعريف الرِب لغة واصطالحا -أ 

  :الرِب لغة
 .اْسٌم َمْقُصوٌر َعَلى األشهر، َوُهَو ِمْن َراَب يـَْربُو َربـًْوا، ورُبـًُوا َوراَِبءً : الّراَِب يف اللرَغةِ  "

رِبَِويٌّ، ُويـُثـَىنَّ اِبْلَواِو َعَلى اأْلْصِل : َوأَِلُف الّراَِب بََدٌل َعْن َواٍو، َويـُْنَسُب إلَْيِه فـَيـَُقالُ 
َماَلِة السَّائَِغِة ِفيِه ِمْن َأْجِل اْلَكْسرَةِ  -اِبْلَياءِ -رِبـََياِن : اِن، َوَقْد يـَُقالُ رِبـَوَ : فـَيـَُقالُ   .ِلإْلِ

َراَب الشَّْيُء إَذا زَاَد، َوِمْن َذِلَك قـَْوُل هللِا تَباَرَك : الّزاَِيَدُة، يـَُقالُ : َواأْلْصُل يف َمْعَناهُ 
 .[476: البقرة]﴾    ﴿: َوتـََعاىَل 

 .أي زائدة [10: احلاقة]﴾   ﴿: ومنه قوله تعاىل

أي  [34: النحل]﴾      ﴿: ومنه قوله سبحانه
 .أكثر يف املال والعدد

فإن هللا يقبلها بيمينه مث يربيها لصاحبها  : )ويف احلديث عن الصدقة من الطيب
  .(1) (كما يريب أحدكم فلوه

ُهَو الّزاَِيَدُة َوالنََّماُء "التعريف اللغوي الذي كانت العرب تفهمه قبل اإلسالم 
ُته. زَاَد َومَنَا: الشيُء يـَْربُو رُبـُّوًا ورابءً َراب : يقال: "ويف لسان العرب (2)".َواْلُعُلور  . مَنَّيته: وأَْربـَيـْ

ُتْم ِمْن : قَاَل اَّللَُّ تـََعاىَل  ،َوِمْنُه ُأِخَذ الّراب احلَرام، َويـُْريب الصََّدقاتِ : َويف التـَّْنزِيِل اْلَعزِيزِ  َوما آتـَيـْ

                                           
االنظر كنز العمال، عالء ( 931/2)أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الزكاة، ابب ال يقبل هللا صدقة رقم  – (1)

 .94092، ص 4الدين ابن قاضي هندي، مرجع سابق، ج
 .123معجم مقاييس اللغة البن فارس، مرجع سابق، ص  - (2)
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 . (1)".ِعْنَد اَّللَِّ  رابً لِيَـْربـَُوا يف أَْمواِل النَّاِس َفال يـَْربُوا

ويقال فيه الرماء أيضا، أي ابمليم بدل الواو . الزايدة يف املال: والراب يف اللغة أيضا
 . (2)"واملد

 :حيث متعددة بتعاريف الفقهاء عرفه :اصطالحا الرِب

 .(3)"ُكلر زاَِيَدٍة ملَْ يـَُقابِْلَها ِعَوضٌ  :"أبنه :عر فه املالكي ة

أو الوزن، حمققة أو متومّهة الّتأخري، فال تدخل الّزايدة عندهم يف الّزايدة يف العدد "
الّزايدة : اجلنسني، إاّل يف الّنسيئة ال غري، ويدخل الّراب يف اجلنس الواحد من وجهني

 .(4)"والّنسيئة

َا اْلبَـْيُع ِمْثُل : َكاَنْت اجْلَاِهِليَُّةَ َتزِيُد زاَِيَدًة ملَْ يـَُقابِْلَها ِعَوٌض، وََكاَنْت تـَُقولُ  "فقد إمنَّ
ُ تـََعاىَل : الّراَِب َأيْ  َا الّزاَِيَدُة ِعْنَد ُحُلوِل اأْلََجِل آِخرًا ِمْثُل َأْصِل الثََّمِن يف أَوَِّل اْلَعْقِد؛ فـََردَّ اَّللَّ إمنَّ

َجَل إَذا َحلَّ َوملَْ َيُكْن ِعْنَدُه َعَلْيِهْم قـَْوهَلُْم، َوَحرََّم َما اْعتَـَقُدوُه َحاَلاًل َعَلْيِهْم، َوأُوِضَح َأنَّ اأْلَ 
 (5) ."َما يـَُؤدِّي أُْنِظَر إىَل اْلَمْيَسرَِة خَتِْفيًفا

                                           
 .301لسان العرب البن منظور، مادة راب، مرجع سابق، ص - (1)

 .هـ9191، 9: إبراهيم السامرائي، طانظر معجم العني للخليل بن أمحد، حتقيق الدكتور مهدي املخزومي والدكتور 
مشس الدين، دمحم بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي : مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، املؤلف - (2)

 .343م، 9111 -هـ 9191، 9: ، دار الكتب العلمية، ط(هـ177: املتوىف)
: ، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه(هـ113: املتوىف)املالكي أحكام القرآن، ابن العريب املعافري االشبيلي  - (3)

 .329م، ص 2003 -هـ  9121، 3: لبنان، ط –دمحم عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت 
ولد  دمحم دمحم أحيد: ،احملقق(هـ143: املتوىف)الكايف يف فقه أهل املدينة، ابن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب  - (4)

م، 9120/هـ9100، 2: ماديك املوريتاين، مكتبة الرايض احلديثة، الرايض، اململكة العربية السعودية، ط
 .431ص

 .329أحكام القرآن، ابن العريب، مرجع سابق، ص - (5)
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 ونساء أشياء، يف تفاضل" ،(1)"خمصوصة أشياء يف الّزايدة" :أبنه اْلنابلة عر فهو 
 .أبشياء خمتص أشياء، يف

جبنسها، وهي األموال الربوية من املكيالت ( تفاضل يف أشياء: )فقوهلم
 .واملوزوانت جبنسها

 .هي املكيالت ابملكيالت، ولو من غري جنسها( ونساء يف أشياء: )وقوهلم

 (2) ."وهي املكيالت واملوزوانت( خمتص أبشياء)

 معيار يف الّتماثل معلوم غري خمصوص عوض على عقد" :أبنّه الش افعي ة وعر فه
 املخصوص ابلعوض واملراد .(3)"دمهاأح أو البدلني يف أتخري مع أو العقد حالة الّشرع،
 جمهول أو اآلخر عن زائد العوضني أحد إنّ  أي الّتماثل معلوم وغري .الرّبويّة األموال

 يف الّتماثل علم لو فيما العقد حبالة وقّيدوا .الوزن أو الكيل الّشرع ومعيار .معه الّتساوي
 .(4)"العقد بعد البدلني

 ألحد َمْشُروط َشْرِعي مبعيار عوض َعن َخال فضل ُهوَ " ِبنه :األحناف وعر فه
املستحّق ألحد املتعاقدين يف املعاوضة،  الفضل"ب وُعّرف (5)."اْلُمَعارَضة يف  اْلُمتَـَعاقدين

                                           
 .3، ص1م، ج9109/9129املغين، البن قدامة، مكتبة الّرايض احلديثة، الّرايض، ه - (1)
َعاَماَلُت  - (2)

ُ
َالِيَُّة َأَصاَلة َوُمَعاَصَرة، املؤلفامل

بـَْياِن، تقدمي: امل َعْبُد . د: جمموعة من املشايخ: أبو عمر ُدبـَْياِن بن دمحم الدر
ْحِسن الرّتكي

ُ
ُد ْبُن اَنِصر الَعبروِدي-َصاِلُح بن َعبد هللا ْبن مَحيد. د -هللِا ْبن َعبد امل َصاِلُح ْبن َعْبد الَعزِيِز آَل،  -حُمَمَّ

 .91هـ، ص 9132، 2: ط -مكتبة امللك فهد الوطنية، الرايض 
 -ط أخرية : ، دار الفكر، بريوت، ط(هـ9001: املتوىف)هناية احملتاج إىل شرح املنهاج، شهاب الدين الرملي  - (3)

 .121م، ص 9121/هـ9101
 .1، 2مـ، ج9121/ه9101فقه املعاوضات مصطفى البغا، مطبعة جامعة دمشق، دمشق،  - (4)
 – 9107، 9: كراتشي، ط  –دمحم عميم اإلحسان اجملددي الربكيت، الصدف ببلشرز : قواعد الفقه، املؤلف - (5)

 .302، ص9124
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 . (1)"اخلايل عن عوض ُشرط فيه
 أنواع الرِب -ب

يعترب موضوع الراب يف الفقه قدميه وحديثه من أصعب املواضيع وأعقدها، كما 
وابب الراب من أشكل األبواب على كثري : "علماؤان القدامى، حيث يقول ابن كثري يؤكد 

 .(3)"من أغمض املسائل... مسألة الراب: "ويقول الغزايل. (2)."من أهل العلم

حَمَلر َنَظٍر خَيَْفى َوْجُهُه َعَلى اْلُمْجَتِهِديَن، َوُهَو ِمْن إن الراب : "ويقول الشاطيب
َها السرنَّةُ  َأْخَفى اأْلُُمورِ    .(4)" الَّيِت مَلْ يـَتَِّضْح َمْعَناَها ِإىَل اْليَـْوِم، فَِلَذِلَك بـَيـَّنَـتـْ

ثالث : "وقد سبقهم يف ذلك الصحايب اجلليل عمر بن اخلطاب، حيث قال
اجلد والكاللة، وأبواب من : وددت أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه

 . (5)"الرابأبواب 

تعدد آراء الفقهاء حول موضوع الراب ومباحثه واقسامه وفروعه،  وهذا ما يفسر
راب : "ومع ذلك كله فاملتصفح لكتب الفقه جيد ان مجهور الفقهاء قسموا الراب إىل قسمني

ميكن تعريف راب الفضل أبنه الزايدة احلاصلة يف أحد : الفضل، وراب النسيئة، وابجلملة
أما راب النسيئة، فيمكن تعريفه أبنه التأخري احلاصل يف . ويني املتحدين جنساً املالني الرب

                                           
طالل يوسف، دار : ، احملقق(هـ113: املتوىف)اهلداية يف شرح بداية املبتدي، أبو احلسن برهان الدين املرغيناين  - (1)

 .49، 2لبنان، ج -بريوت  -احياء الرتاث العريب 
 . 329تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، مرجع سابق، ص  - (2)
، (هـ101: املتوىف)شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل، أبو حامد دمحم بن دمحم الغزايل الطوسي    - (3)

 .311م، ص  9179 -هـ  9310، 9: بغداد، ط –محد الكبيسي، مطبعة اإلرشاد . د: احملقق
: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط: ، احملقق(هـ710: املتوىف)املوافقات، االشاطيب  - (4)

 .322م، ص 9117/ هـ9197، 9:ط
هـ،  932رواه ان وغريمها، جامع األصول البن األثري، حتقيق عبد القادر األرنؤوط، مكتبة دار البيان، ط، - (5)

 .901ص  9م، ج 9141
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 (1).قبض أحد املالني الربويني

ئَـنْيِ : " قال ابن رشد احلفيد  يف اْلبَـْيِع، : َواتَـَّفَق اْلُعَلَماُء َعَلى َأنَّ الّراَِب يُوَجُد يف َشيـْ
 :الراب نوعان. "َأْو َسَلٍف، أَْو َغرْيِ َذِلكَ  َوِفيَما تـََقرََّر يف الذِّمَِّة ِمْن بـَْيٍع،

 .راب القرض، وراب اجلاهلية: راب الديون، ويشمل نوعني: األول 

 (2)."راب البيوع، ويشمل راب النسيئة، وراب الفضل: الثاين

 للربا اآلثار االجتماعية واالقتصادية :الفرع الثاني

حرَّم اإلسالم ومعه كلر الشرائع السماوية الّراَِب ملا فيه من أضرار اجتماعية 
واقتصادية خطرية، هتدد أمن الفرد واجملتمع، وتعيق تنميته وتطوره، فهي تعمل على ختريب 
االقتصاد وتعميق الفقر واهلشاشة واإلقصاء االجتماعي، وتساهم يف انتشار السرقات 

عادة والعزّة يف اإلسالم وأعطى بدائل شرعية تنموية حتقق السلذلك حرمه ... واجلرائم
 .الدنيا واآلخرة

الّشريعة اإلسالمّية ال حتفل ابلّصور واألشكال، وإمّنا تنظر إىل ما وراء الّصور إّن  
فاخلمر ُحّرم ألنّه . واألشكال من آاثر، وعلى أساس هذه اآلاثر يكون الّتحليل والّتحرمي

واألمر كذلك ابلنسبة . (3)، فكان قليل اخلمر ككثريه يف الّتحرمييُذهب العقل وُيسكر
جتماعي للّراب، فهو حرام ملا له من آاثر وتداعيات على الصعيد األخالقي واال

 :قتصادي، وعموما ميكن امجال هذه اآلاثر يف كونهواال

ينّمي حّب املال يف نفس املرايب، وجيعله جشعًا ال يكتفي ابلقليل، وال يراعي  -
                                           

، 9الراب دراسة مقارنة وشاملة للتطبيقات املعاصرة، عبد العظيم جالل أبو زيد، بريوت، مؤسسة الرسالة   ط فقه - (1)
 .12م، ص 2001

بدون طبعة، اتريخ : القاهرة، ط –، دار احلديث (هـ111: املتوىف)بداية اجملتهد وهناية املقتصد، ابن رشد احلفيد  - (2)
 .912م، ص 2001 -هـ 9121: النشر

 .931م، ص 9311/9171الّسياسة املالّية يف اإلسالم، عبد الكرمي اخلطيب، دار املعرفة، بريوت، ه - (3)
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 .حرمات هللا، فيدوس على كّل شيء يف سبيل حتقيق رغباته

يقتل إحساس املرايب آبالم احملتاجني، ويسعى الستغالل حاجتهم، ويصبح  -
 .أاننّياً ال يهّمه سوى تكديس املال ولو على حساب اآلخرين

ي إىل إحساس الفقري ابلظّلم، وأبنّه وحيد ال جيد من يقف إىل جانبه، مما يؤدّ  -
 .يُدخل إىل نفسه احلقد والبغض لباقي الّناس

تعامل الفقري ابلّراب، مع قناعته حبرمته، جيعله يشعر بتأنيب الّضمري، ويشعره  -
وما  بعقدة الّذنب اّلذي ال يستطيع دفعه، خاصة مع تشجيع الدولة للقروض الصغرى

يؤّداين إىل تعطيل املواهب الّناشئة، ألّن هؤالء ال " نيختلفه من تعميق للفقر والقهر اللذ
جيدون املال، ولو حصلوا على رأس املال املتناسب مع قدرهتم الستطاعوا حتقيق أحالمهم 

 .(1)"واثبات جدارهتم، وملا أصبحوا حمبطني عاطلني

ته، جيعله يستهني حبرمات هللا، فيتجرّأ تعامل الفقري ابلّراب، مع معرفته حبرم -
  .عليها، ويربر لنفسه كّل حرام، على أساس احلاجة واإلضطرار

املرابون اّلذين ميلكون املال، واحملتاجون اّلذين : يقّسم الراب اجملتمع إىل قسمني -
 .ال ميلكون شيئاً 

ابلّراب " خيلق فئة خاملة من الّناس تعيش دون مشّقة أو بذل جهد، فالّتعامل -
يؤّدي إىل أن يستثمر أصحاب األموال أمواهلم دون مشّقة أو بذل جهد، ومن انحية 

 . (2) "أخرى تدعوهم إىل الرّكود وإىل الرّاحة

تنّمي الراب الّنظرة املاديّة يف اجملتمع، كما تقتل الّناحية الّروحّية، حبيث يصبح  -

                                           
 .13، 1املعامالت املصرفّية والّربويّة وعالجها يف اإلسالم، نور الّدين عرت، مؤسسة الّرسالة، بريوت، ط - (1)
عبد الّرحيم العّبادي املكتبة العصريّة، بريوت ـ صيدا،  موقف الّشريعة من املصارف اإلسالمّية املعاصرة، عبد هللا - (2)

 .997م، ص9129/ هـ9109
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 .ياة أفضلاملال غاية يف حّد ذاته، بعد أن كان وسيلة إىل ح

 : وذلك من انحيتني: الّراب يسّبب األزمات اإلقتصاديّة -

ما تصيبه طبقة املرابني من ثراء فاحش وغري مشروع بسبب حصوهلم : األوَّ"
 . على الفوائد املقّررة على املقرتضني دون املسامهة يف خماطر مشروعاهتم

ميل طبقة املرابني يف أوقات الّرخاء إىل الّتوّسع يف اإلقراض، وميلها إىل  :والث انية
تقنني اإلقراض يف أوقات الرّكود، أو منعه خوفًا من احتماالت اخلسارة، وعماًل على 

مما ُيسبب األزمات االقتصاديّة ، (1)"اسرتداد قروضها، وإرغامًا للمقرتضني على الّسداد
 . ويوّسع أضرارها

شه العامل اليوم خري دليل على ذلك، حيث يقول االقتصادي األمريكي يعي وما
هنري سيمونز يف صدد تعليقه على األزمة املالية اليت خيمت على أكثر الدول وابتدأت 

إن أكرب عامل يف األزمات االقتصادية املتعاقبة هو : لسنا نبالغ إذا قلنا: "1330سنة
من إسراف خبيث أو تغري مذموم يف هتيئة وسائل النشاط املصريف التجاري مبا يعمد إليه 

التداول النقدي، وال شك يف أن البنوك سوف تصاب أبزمات أشد وأقسى، ومن مث كان 
يف  -أي البنوك -على الدول أن تتدخل يف األمر لتعيد يف حكمة ومسؤولية وظيفتها 

 . (2)"ضبط أداة التداول

القتصاد، فتوسعها يف اإلقراض حال ومعىن هذا الكالم أن البنوك الربوية تضر اب
الرخاء على حنو يفوق رأمساهلا أضعافاً، مث ميلها إىل التضييق يف اإلقراض والعمل على 

 .اسرتداد قروضها حال الركود، مما يضر ابملشاريع اليت تعتمد على القروض لقيامها

                                           
موسوعة االقتصاد اإلسالمي، حمّمد عبد املنعم اجلّمال، دار الكتب اإلسالمّية، القاهرة، دار الكتاب املصري،  - (1)

 .109، ص 9104/9124، 2بريوت، ط
 .109نعم اجلّمال، مرجع سابق، ص موسوعة االقتصاد اإلسالمي، حمّمد عبد امل - (2)
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إن الراب هو سبب الكساد الذي : "االقتصادي اإلنكليزي الشهري (1)ويقول كينز 
عمَّ العامل، وإن اجملتمع لكي حيقق آماله يف التنمية عليه أن يصل يف تعامله االقتصادي إىل 

: (2)ويقول االقتصادي األملاين سيليفيو جيزل. الدرجة اليت تصبح فيها درجة الفائدة صفراً 
فائدة النقود، ولو أن هذه العقبة أزيلت، لتضاعف منو رأس  إن منو رأس املال يعوقه معدل

 (3)".املال يف العصر احلديث

كما إنه يؤدي إىل قيام الدول الغنية ابستغالل حاجات الدول الفقرية إىل  -
القروض بفرض سعر الفائدة الذي تريده، وهو األمر الذي غالبًا ما ينتهي بفوائد مركبة 

ويذكر يف هذا أن دولة مصر، كما قال الشيخ دمحم الغزايل . ةتستنزف خريات الدول الفقري 
رمحه هللا نقاًل عن رئيس الدولة، قد اقرتضت أربعة مليارات مت سدادها أبكثر من عشرين 

 .(4) ملياراً للمصارف األجنبية

( التبعية)والتعامل ابلراب يربط اقتصادايت الدول املقرتضة ابلدول املقرضة،  - 
ة إما أن تتدخل مباشرة يف النشاط االقتصادي للدول املدينة هلا حبجة أتثري فالدول األخري 

ذلك على قدرهتا على وفاء ديوهنا، أو أتثريه الضار على اقتصادايت الدول املقرضة، وإما 
أن جتعل من إعفائها عن فوائد الديون املستحقة هلا على تلك الدول ذريعة لنهب خريات 

تدخل الوالايت "ويُذكر يف هذا . شر عرب ربط اقتصادها هباتلك البالد بطريق غري مبا
املتحدة األمريكية يف فرض أسعار النفط على بعض دول اخلليج العريب بعد حرب اخلليج، 

ومما يؤكد استمرار هذه اهليمنة . حيث أصبحت هذه البلدان مدينة للمصارف األمريكية
ول اخلليج ما حدث مؤخرًا يف أوائل األمريكية على أسعار النفط وكمياته املصدرة من د

                                           
م، يعد من أكرب االقتصاديني يف القرن العشرين، له 9223جون مارينارد كينز، اقتصادي بريطاين، ولد عام : كينز  - (1)

 .2009معجم صناع احلضارة، دار احلسام، بريوت . م9114نظرية اقتصادية تنسب إليه، مات سنة 
 .سيلفيو جيزل، اقتصادي أملاين - (2)
 .91موقف الشريعة من املصارف اإلسالمية املعاصرة، عبد هللا العبادي، مرجع سابق، ص  - (3)
 . 20دور األخالق يف االقتصاد اإلسالمي، د يوسف القرضاوي، ص  - (4)
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دوالر للربميل  30للميالد من ارتفاع أسعار النفط إىل  4000شهر آذار من عام 
الواحد، حيث ضغطت أمريكا على بعض بلدان اخلليج العريب لزايدة إنتاجها من النفط 
بغية خفض تلك األسعار، وهو ما حتقق فعاًل، وكان ذلك إثر جولة قام هبا مسؤولون 
أمريكان إىل منطقة اخلليج العريب قبيل انعقاد اجللسة اليت كانت مقررة ملنظمة أوبك أوعزوا 
فيها إىل بلدان املنطقة بزايدة اإلنتاج خلفض األسعار، بغية حتقيق سعر عادل للنفط كما 

 .(1)"مت االدَّعاء

تج إىل فالفائدة اّليت يدفعها املن"انهيك عما يسببه من غالء واحنرافات مالّية  -
املقرض ُتضاف إىل تكاليف اإلنتاج، وما ذلك إاّل ألّن أّي مشروع ال يعطي أرابحه إاّل 
بعد سنة أو بضع سنوات، بينما تكون الفائدة مستحّقة يف فرتة ال عالقة هلا ابألرابح، مما 
يؤّدي إىل غالء األسعار، وحنن نعرف أّن اّلذي يستخدم هذا اإلنتاج هم أفراد الّشعب 

 .(2)"اء بشكل عامّ الفقر 

ّن ترّكز املال عند املرايب حيرم الّنشاط اإلقتصادي من هذا املال ومن أكما  -
ّن هذا املرايب ال يقوم أبّي إحيث . دخوله فيه، مما يؤّدي إىل الرّكود والّتأّخر اإلقتصادي

وحده، نشاط اقتصادي إاّل إذا جاء من يقرتض منه، ويتحّمل خماطر املشاريع اإلقتصاديّة 
 .أّما املرايب فهو يريد رحباً مضموانً، وليس على استعداد للّتعّرض ملخاطر أو خسارة

إّن مجيع املال يف األرض صائر إىل : "وهبذا الصدد يقول الدّكتور شاخت األملاين
عدد قليل من املرابني، وإّن قيام الّنظام اإلقتصادّي على األساس الرّبوّي جيعل العالقات 

األموال والعاملني يف الّتجارة والّصناعة عالقة مغامرة مستمرّة، مع أّن مصاحل بني أصحاب 
العامل ال تقوم إاّل ابلّتجارة واحلرف والّصناعات، واستثمار األموال من املشاريع العاّمة 

                                           
 . 21-22:فقه الراب، عبد العظيم جالل أبو زيد، مرجع سابق، ص - (1)
 .13جها يف اإلسالم، نور الّدين عرت، مرجع سابق، صاملعامالت املصرفّية والّربويّة وعال - (2)
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 .(1)"الّنافعة

واإلسالم دين العدل . فالراب له خماطر كبرية تلحق ابلفرد واجملتمع على حد سواء 
محة، ال يقّر الظّلم، والّراب ظلم للفرد بصفة خاصة، ولألّمة بصفة عامة، فاملرايب ال ينظر والرّ 

أبعد من أنفه، يسارع إىل الرّبح الّسريع واملضمون برأيه، وال يدري أنّه بذلك يساهم يف 
دمار اجملتمع، ويف دمار نفسه أيضاً، فال ميكن إلنسان أن يعيش يف جمتمع مدّمر منهك 

         ﴿: لك قال تعاىلمفلس، لذ

 ﴾[476: البقرة]. 

 التوجيهات القرآنية لالقتصاد اإلسالمي: الفرع الثالث

نص هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز على الكثري من األحكام اليت تتعلق 
ابملعامالت املالية سواء من انحية مكانة املال أو بطرق مجعه وكسبه أو تداوله 
وإنفاقه، وقد وردت شواهد عديدة تبني هذه األحكام كاآلايت املتعلقة ابلزكاة 

والرهن والكفالة والوصية وتقسيم اإلرث، والصدقات والنفقة وإابحة البيع واإلجارة 
واحلث على توثيق الديون ابلكتابة واإلشهاد ووجوب الوفاء ابلعهود والعقود وحفظ 
األماانت وأدائها ألصحاهبا ووجوب االهتمام أبموال اليتامى وتنميتها واحملافظة 

لباطل من رشوة وكذا اآلايت املتعلقة بتحرمي الراب وامليسر وأكل أموال الناس اب. عليها
 :   ومن األدلة على ذلك أذكر. وغريها.. وغش

 ﴿ :حثه تعاىل على كتابة الدين، وتوثيقه كما جاء يف قوله تعاىل -

           

                                           
، 9123-ه9103، 4حماضرات يف الثّقافة اإلسالمّية، أمحد حمّمد مجال، دار الكتاب العريب بريوت، ط - (1)

 .331ص
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         ﴾[222: البقرة-
223] . 

كما وردت يف القرآن الكرمي العديد من اآلايت املرتبطة ابملعامالت املالية،  
        ﴿: كما جاء سورة املطففني

      ﴾[3-9: املطففني]. 

      ﴿ :وجاء يف سورة هود

             

       ﴾[24-21: هود]. 
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كما ورد يف القرآن الكرمي العديد من القصص املرتبطة ابملال كقصة قوم 
يف )شعيب وقصة قارون الذي أغناه هللا فطغى وجترب فخسف هللا به وبداره األرض 

وقصة ( يف سورة الكهف)، وقصة أصحاب اجلنة وصاحب اجلنتني (سورة القصص
يته يف طريقة اإلنتاج سيدان يوسف الذي أعطى أهم درس يف االقتصاد من خالل نظر 

واالدخار والتوزيع، وغريها من القصص اليت تُعد دروسا يف األخالق واالقتصاد، واليت  
كانت موضوع دراسات إسالمية ضخمة ولكن مل تكن مناهج الباحثني فيها وثيقة 

فعلم التاريخ البشري : "الصلة ابهلداايت القرآنية، كما يقول املؤلف مصطفى مسلم
 سرد الوقائع واألحداث من غري تعرض لسنن هللا يف اجملتمعات أخذ منهًجا يف

اإلنسانية من حيث الرقي والتقدمي أو االحنطاط والتخلف علًما أن هداايت القرآن 
الكرمي قد أبرزت هذه السنن بشكل دقيق عند عرض قصص األمم السابقة مع 

 (1)".أنبيائها
النصوص املنظمة لالقتصاد وردت يف القرآن الكرمي يف غالب حاالهتا  وإن

جمملة، كاألمر ابلزكاة مثاًل جاء عاما، حبيث مل حيدد الشرع أنصبتها وشروطها 
ومقاديرها، وهنا أييت دور السنة لتوضيح اجململ وتفصيل العام وتقييد املطلق، فالسنة 

ا جاء فيه من أحكام عامة، أو مؤكدة ابلنسبة للقرآن الكرمي إما أن تكون مفصلة مل
لتلك األحكام ابلتطبيق، أو أتيت أبحكام جديدة مل ترد يف القرآن الكرمي، كما هو 

 .معلوم
وقد جاءت السنة املطهرة واليت تعترب اجلانب التطبيقي ملا يف القرآن الكرمي،  

مجع العلماء هذه آبالف األحاديث اليت تنظم املعامالت املالية يف مجيع حاالهتا، وقد 
                                           

 -هـ 31346: طدار القلم، ، مصطفى مسلم: مباحث في التفسير الموضوعي، المؤلف - (1)
 .33، ص1: م، عدد األجزاء4003
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األحاديث وصنفوها وفسروا معانيها وذلك يف أبواب الزكاة والبيوع كما يف كتب 
الصحاح والسنن كصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وأيب داود 
والرتمذي وابن ماجه، وكذلك بعض املؤلفات اخلاصة اليت اعتنت جبمع األحاديث 

( ه 221)أليب عبيد القاسم بن سالم " والاألم"النبوية املتعلقة ابملال ككتاب 
وسأقتصر على ذكر بعض األحاديث (. ه219)حلميد بن زجنويه " األموال"وكتاب 

 .اليت حتث على االقتصاد وتنظمه ألهنا كثرية ال يتسع اجملال حلصرها
من األحاديث اليت حتث على االقتصاد، ما أُثر عن عمرو بن شعيب عن  -

كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا يف غري : "رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصقال : أبيه عن جده قال
 (1)"إسراف وال خميلة

ومن األحاديث املنظمة للمعامالت، يف ابب الكسب وطلب احلالل ما  -
ٌ،: "قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌ، واحلَرَاُم بـَنيِّ نَـُهَما أُموٌر ُمْشَتِبَهاٌت ال يـَْعَلُمُهنَّ  احَلاَلُل بـَنيِّ وبـَيـْ

رََأ لِديِنِه وِعْرِضِه، وَمْن َوَقَع يف الشربُـَهاِت  كثرٌي ِمَن الناِس، َفَمْن اتَّقى الشرُبهاِت اْستَـبـْ
 .(2)" وَقَع يف احلَرامِ 

                                           

وهو حديث صحيح، ( 3/73)أخرجه النسائي في الزكاة باب االختيال في الصدقة رقم  – (1)
، وقال الحافظ وصله أبو داود الطيالسي (10/413)وأخرجه البخاري في           فاتحته 

 .3313ص  11انظر جامع األاصول في أحاديث الرسول، ج. والحارث في مسنديهما
،  عنه، أخرجه البخاري في الصحيحالنعمان بن بشير رضي ّللاَ متفق عليه من رواية  - (2)

، وفي كتاب (34)، الحديث (146/ 1) (33)، باب فضل من استبرأ لدينه (4)كتاب اإليمان 
، وأخرجه (4031)، الحديث (430/ 3) (4)، باب الحالل بين، والحرام بين (33)البيوع 

، باب أخذ الحالل وترك (44)المساقاة ، كتاب (1440 – 1413/ 3)مسلم في الصحيح 
         مصابيح السنة، ابن الفراء البغوي الشافعي انظر (. 1333/ 107)، الحديث (40)الشبهات 

الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي، دمحم سليم إبراهيم سمارة، : ، تحقيق(هـ 316: المتوفى)
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 .(1)"من غشنا فليس منا"وكذلك حديث زاجر للغشاشني  -

البَـيِّعان ِإذا صدقا َونصحا، بورك » للمعامالتومن األحاديث املنظمة  -
 (2).«هَلما يف بيعهَما، َوِإذا كتما وكذاب، نزعت برَكة بيعهَما

َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه -قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ : حديث رواه أََنس َرِضَي اَّللَُّ َعْنُه، قَالَ  -
وَمن . تَبايعوا الغَرر، َواَل يبع َحاِضٌر لبادٍ  اَل َتاَلَمُسوا، َواَل تـََناَجُشوا، َواَل : "-َوَسلَّمَ 

ٍم، فَِإْن َردََّها فـَْليَـُردَّ َمَعَها ِبَصاٍع ِمْن متر  .(3)"اْشتَـَرى حُمَفََّلًة فلَيْحِلْبها َثاَلثََة أايَّ
 (4).«التَّاِجر الصدوق حْيشر يـَْوم اْلِقَياَمة َمَع الصديقني َوالشرَهَداء»َحِديث  -

                                                                                                        

 1307، 1: طلبنان،  –توزيع، بيروت دار المعرفة للطباعة والنشر وال، جمال حمدي الذهبي
 .307م، ص 1317 -هـ 

، (101) رقم " من غشنا فليس منا"باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص  رواه مسلم في صحيحه في اإليمان - (1)
وأبو داود في  ،(1313)والترمذي في البيوع باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع رقم 

، وأخرجه ابن ماجة في التجارات باب في (3334)اإلجارة باب في النهي عن الغش رقم 
 .341ص  1انظر جامع األصول في أحاديث الرسول، ج (. 4443)النهي عن الغش رقم 

المغني عن حمل األسفار في األسفار، في متفق عليه من حديث حكيم بن حزام، انظر  – (2)
أبو الفضل بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي : حياء من األخبار، المؤلفتخريج ما في اإل

م،  4003 -هـ  1346، 1: ط        لبنان،  –دار ابن حزم، بيروت ، (هـ106: المتوفى)
 .340ص

انظر إتحاف الخيرة في (. 4776/1)رواه أبو يعلى الموصلي، في باب بيع المصراة رقم  – (3)
باب بيع  3العشرة، شهاب الدين البوصلي، الشافعي، مرجع سابق، جالمهرة بزوائد المسانيد 

 .4777-4776المصراة ص 
باب في التاجر الصدوق والترمذي ( 4/437)أخرجه الدارمي في السنن كتاب البيوع رقم  – (4)

باب ما جاء في التجار وتسمية النبي صلى ( 3/313)رقم ( 14)في السنن كتاب البيوع رقم
( 11)، والدرقطني في السنن كتاب البيوع الحديث (1403)إياهم، الحديث  هللا عليه وسلم
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رَاِء، َسْهَل اأْلَْخِذ، َسْهَل اْلَعطَاِء، رحم هللا " - امرءًا َسْهَل اْلبَـْيِع، َسْهَل الشِّ
  (1)."َسْهَل اْلَقَضاِء، َسْهَل التـََّقاِضي

من جاءه من أخيه معروف من غري إشراف، وال مسألة »: النيب ملسو هيلع هللا ىلص وقول -
 .(2)«فليقبله، وال يرده فإمنا هو رزق ساقه هللا إليه

 .(3)«هتادوا حتابوا»: أيضاهنع هللا يضر وقوله  -
وابلتدقيق يف نصوص السنة النبوية املطهرة، جند أن موارد اإلنفاق بشقيه التطوعي 

قد تنوعت بشكل جيعل من حصر تشعباهتا أمرا بعيد املنال، وهذا من رمحة هللا  واملفروض،
بعباده إذ جعلها موارد تتميز ابلشمول حبيث تستثمر من خالهلا املوارد البشرية روحا 
وجسدا، واملوارد املادية ماء وكأل وانرا، إىل أقصى ما ميكن أن يصل إليه اجلهد البشري من 

إجياد مورد عام لإلنفاق على مجاعة املسلمني بعد هجرة النيب  ثروات، وقد نشأت فكرة
ملسو هيلع هللا ىلص إىل املدينة املنورة، وعقده للمعاهدة بني األنصار واملهاجرين وموادعته لليهود، وهذه 

 (4)"يدةأهم ما قام به النيب ملسو هيلع هللا ىلص فيما يتعلق ابلقيمة الدستورية للدولة اجلد"الوثيقة واملعاهدة 

                                                                                                        

انظر مصابيح (. 4/6)، والحاكم في المستدرك  كتاب البيوع باب التاجر الصدوق (3/7)
 .4033ص  4السنن دمحم بن الفراء البغوي، مرجع سابق، ج

، (هـ134: المتوفى)الّثَماِنَيِة، ابن حجر العسقالني المَطالُب الَعالَيُة ِبَزَواِئِد المَسانيد  - (1)
سعد بن ناصر بن عبد . د: رسالة جامعية، تنسيق 17مجموعة من الباحثين في : المحقق

، من المجلد 1: طدار الغيث للنشر والتوزيع،  -دار العاصمة للنشر والتوزيع ، العزيز الَشثري 
 .443 م،  4000 -هـ  1340: 11 - 14جلد م، من الم 1331 -هـ  1313: 11 - 1

، وصححه اهليثمي يف جممع 97240رواه أمحد بن حنبل يف مسنده عن خالد بن عدي اجلهين هنع هللا يضر، برقم  -(2)
 .9001، واأللباين يف السلسلة الصحيحة برقم 1114الزوائد، برقم 

وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع . 111بول اهلدية، برقم رواه البخاري يف األدب املفرد عن أيب هريرة هنع هللا يضر، ابب ق -(3)
 .3001الصغري، برقم 

 .293فقه السرية، رمضان البوطي، ص  -(4)
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من خالهلا أصل وأسس للمصادر اليت جتمع منها بعض موارد الدولة واليت تنفق على 
برامج العمل االجتماعي مبا فيه من رعاية وتنمية ملقدرات األمة البشرية منها واملادية، 

ومن هنا تسقط دعاوي أولئك الذين يغمضون أبصارهم وبصائرهم عن هذه احلقيقة، مث "
م ليس إال دينا قوامه ما بني اإلنسان وربه، وليس له من مقومات يزعمون أن اإلسال

 .(1)"الدولة، والتنظيم الدستوري شيء

استكمل النيب ملسو هيلع هللا ىلص أتصيله هلذه املوارد بتدفق موارد أخرى للدولة وتنوع خصائصها و 
، فجاء الفيء مث وأسباهبا تبعا لتسلسل األحداث والتغريات اليت عرفتها تلك الفرتة املباركة

الغنائم مث اخلراج، فاإلنفاق التطوعي جبميع أصنافه، جاء كله مقواي لدور املوارد التطوعية 
اإللزامية، الفردية واجلماعية، وتشجيع جانب اخلري يف اإلنسان وحتثه للمسامهة يف دعم 

 .اإلنفاق العام على برامج العمل االجتماعي ليقوم بدوره البنيوي والتنموي

من رمحة هللا بعياله أن جعل موارد اإلنفاق اباب مفتوحا ال حصر له، فتنوعت  إنو 
بذلك مصادره فنجد اهلبة واهلدية، والنذر، وغريها كثري فالنذر أبحكامه املعروفة يف كتب 

 .الفقه يعد موردا تسد به احلاجات االجتماعية لفئات خمصوصة

القرآن الكرمي والسنة النبوية، كما فموارد اإلنفاق يف اإلسالم تستمد مشروعيتها من 
فعالقتها . تتميز ابلشمول، تشمل كل مورد ميكن أن جيلب مصلحة أو يدرأ مفسدة

مبقاصد الشريعة عالقة توافقية، فإن مل تستطع هذه املوارد حتقيق حد االكتفاء الذايت لألمة 
وحيفظ أفراده حبفظ جاز لويل األمر أن يفرض على أموال األغنياء ما يسد به خلة اجملتمع، 

ضرورايهتم اخلمس، ضماان لكفايتهم املادية واملعنوية، روى أبو سعيد أخلدري هنع هللا يضر عن 
من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له، ومن كان له »: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال

هللا من أصناف املال  فذكر رسول: قال أبو سعيد...فضل زاد فليعد به على من ال زاد له

                                           
 .291فقه السرية، رمضان البوطي، ص  -(1)
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ة أصبح صأميا أهل عر »: ويقول ملسو هيلع هللا ىلص (1)«ما ذكر حىت رأينا أنه ال حق ألحد منا يف فضل
فتوفري موارد إضافية من مهمات ويل األمر،  (2)«فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة هللا
أان أوىل بكل مسلم من نفسه، من ترك ماال »: وهي يف مرتبة الواجب، قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص

يل إف. ضائعني إذ ال مال هلم -أي أوالدا صغارا -فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا
 .(3)«وعلي

ت أفراد اجملتمع يلقى على عاتق ويل األمر فإجياد التوازن بني موارد اإلنفاق وحاجا
وأغنياء األمة، حىت يتم االستثمار اجليد هلا وتوظيفها توظيفا حيقق اكتفاء شامال لكل 

فقد ارتبط مبدأ اإلنفاق يف اإلسالم ، مة ال إله إال هللا ورعاايهاأنسمة من نسمات 
خالهلا معايري اإلنفاق، مبقاصد جليلة شكلت إطارا مرجعيا لإلنسانية مجعاء، حتددت من 

وأولوايته بشكل جعل من تلك املقاصد احللقة الوسيط بني املبادئ االجتماعية املؤصلة 
هبدي نبوي رشيد، وبني التطبيق العملي لتلك املبادئ، وقد أوجد الشرع احلكيم للموارد 

ممثلة يف  املالية مصارف حمددة وغري حمددة جعل من احملافظة عليها فريضة تلزم األمة كلها
الدولة، فكل مصرف منها فريضة بذاته، وصنف الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مصارف النفقة وجعل 
النفس أوىل هذه املصارف، مث األهل، مث ذوي القريب، مث الفقراء واملساكني يقول صلى هللا 

                                           
رواه مسلم يف صحيحه عن أيب سعيد اخلدري هنع هللا يضر، كتاب اللقطة، ابب استحباب املواساة بفضول املال، برقم  -(1)

 ..229، ص 2، ج9722
، وصححه األلباين 9443ورواه أبو داود يف سننه عن أيب سعيد اخلدري هنع هللا يضر، كتاب الزكاة، ابب يف حقوق املال، برقم 

 .4117يف صحيح اجلامع الصغري، برقم 
الشيخ أمحد ، وصحح إسناده 1220رواه أمحد بن حنبل يف مسنده عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما، برقم  -(2)

 .شاكر رمحه هللا يف حتقيقه للمسند
رواه أبو داود يف سننه عن املقدام بن معد يكرب هنع هللا يضر، كتاب الفرائض، ابب يف مرياث ذوي األرحام،  -(3) 

 .2100برقم
لصغري، برقم ، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ا1119ورواه أمحد بن حنبل يف مسنده عن أيب هريرة هنع هللا يضر برقم  

9104. 
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أبدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فألهلك، وإن فضل عن »: عليه وسلم
ذي قرابتك، وإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا، يقول فبني يديك، أهلك شيء فل

وال ينقطع مصرف املال على األقارب مبوت املنفق بل جعل  1«وعن ميينك وعن مشالك
    ﴿: يف ماله حقا معلوما لورثته، وفرضا الزما، يقول تعاىل

            

    ﴾[7:النساء] كما جعل من الوصية اباب لإلنفاق على
 .األقارب

وخصصت زكاه ( 2)فقد خصصت زكاة الفطر ملن يطلبها من احملتاجني أما الزكوات
    ﴿: املال لثمانية مصارف، وذلك يف قوله تعاىل

           

       ﴾  [ 60:التوبة.] 

أن املنهج القرآين يريب املؤمن على القيم االجتماعية، من خالل  وابلتايل جند
املمارسة العملية للعبادات بصفة عامة ومنها عبادة اإلنفاق والصدقة، اليت يتجلى هلا 
هذا األثر االزدواجي، الذي يستهدف به الباري تطهري النفس أخالقيا، من خالل 

وإبعاد رذائل البخل، والشح،  تنقيتها من شوائب احلرص الشديد على مجع املال،
والطمع، كما يعزز املنهج القرآين من خالل الزكاة قيم التكافل، ومؤازرة الفقراء 
ومواساهتم، وسد حاجة املعوزين والبؤساء، واحملرومني اجتماعيا، ومن مت العمل على 

العفة التضحية واإلخالص واملناصرة و : تقوية اجملتمع وتثبيته واستقراره، لتسود به قيم

                                           
رواه مسلم يف صحيحه عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما، كتاب الزكاة، ابب االبتداء ابلنفقة ابلنفس مث  -(1) 

 .121، ص 9، ج117األهل مث القرابة، برقم 
 .924املاوردي األحكام السلطانية، ص  -(2)

Democratic Arab Center For Strategic, Political & Economic Studies Berlin / Germany 



146 

وهذه القيم كفيلة إبزاحة كل الرذائل اليت تعشعش داخل اجملتمع الذي ... واإليثار
 .(1)"تتفاوت فيه الطبقية بني أفراده

فتكون هذه الروابط االجتماعية القوية، سببا يف تشارك أفراد اجملتمع املسلم 
هذا  بعضهم بعضا يف أفراحهم وأحزاهنم، واستشعار كل واحد منهم أن لكل فرد يف

اجملتمع حقا عليه، فينعكس ذلك على تقوية أواصر اجملتمع ويصونه من التشتت، 
 .وينمي فيه القيم الرتبوية األخالقية التضامنية، مما حيقق االطمئنان والسكينة

له أمهية عظيمة يف بناء اجملتمع الصاحل،  ومن هنا فإن اإلنفاق يف سبيل هللا 
إذ إن هناك ارتباطا وثيقا بني النظام  فهو أساس وحدة املسلمني ومتاسكهم،

بني األفرد، فكلما كانت قيمة البذل والكرم  االجتماعي وطبيعة املعامالت املالية
زاد أمن اجملتمع واستقراره، وحتققت الطمأنينة والرفاهية ألفراده، إذ اجملتمع  السخاء

ه، وااللتزام القوي حقا هو الذي يستمد قوته من التعامل الفاضل بني مجيع مكوانت
ابلواجبات االجتماعية اليت يعود ثواهبا على فاعلها كما يعود نفعها على اجملتمع من 

         ﴿ ::ل تعاىلاق ،حوله

   ﴾[ 467:البقرة]. 

وقد شرع هللا تعاىل جمموعة من األنظمة االجتماعية لتحقيق العدالة 
وإبرازا  ،...(اهلبة واهلدية الصدقة والوصية( يف توزيع الثروة بني عباده االجتماعية

 مناطا للعديد من احلقوق وااللتزامات، للدور االجتماعي للمال، جعله الشارع
وال . فأوجب فيه الزكاة وعدها ركنا من أركانه، وحقا من حقوق الفقراء واحملتاجني

شك أن يف فريضة الزكاة حترير لإلنسان من عبودية املال وسيطرته على النفس، فإذا 

                                           
 .241-241ص واالجتماعية، أمحد الزابخ،املنهج القرآين يف تربية القيم األخالقية  -(1)
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متكن اإلنسان من مقاومة سلطان املال والشح هان عليه اإلنفاق، وقام هبذه الفريضة 
والتعاطف والرتاحم  جتماعي بني الغين والفقري،اليت تكفل حتقيق التضامن اال

فاألثر النفسي الطيب الذي حتدثه " والتواصل، بدال من األاننية والتقاطع والتقاتل،
الصدقة يف نفس احملتاج، والشعور الذي توحي به إليه من التضامن والتكافل القائم 

ف اإلسالمي بينه وبني إخوته من املسلمني هو الغرض األساسي األول، واهلد
األمسى، املقصود من الصدقة واإلنفاق يف سبيل هللا واإلسالم حيافظ بكل ما يف 
اإلمكان على شعور املسلم، ويعمل بكل الوسائل على صيانة كرامته كيفما كانت 

     ﴿: ، وإىل هذه املعاين يشري قوله تعاىل(1)"الظروف

      ﴾ [262: البقرة.] 

حرصوا على تنفيذ نظام اإلسالم احملكم فيما يتعلق "واحلال أن املسلمني لو 
إبخراج الزكاة لساد بينهم التآلف والتعاون والرتاحم والتواصل مما يسعد حاهلم ويعلي 

مما يزيد بؤس "، وإن (2)"ن صدور فقرائهم غل البغضاء وأضغان الشرورشأهنم وينزع م
البائسني ويضاعف أمل احلرمان على احملرومني يف اجملتمع أن يروا الواجدين يسرفون يف 
االستمتاع بطيبات احلياة، وخصوصا إذا كان يف األمة من ال جيد ما ميسك الرمق، 
وإذا استمر هذا احلال أتججت قلوب احملرومني حقدا وضغنا على املرتفني املسرفني، 

 .(3)"اجملتمع إىل طبقات متناحرة متحاسدة وانقسم

وتوزيعا للثروة وضماان لتداوهلا شرع املرياث، مبا يكفل التوزيع العادل للثروة 
وتداوهلا حىت ال تتكدس األموال يف أايدي طبقة حمدودة، وبني احلق سبحانه وتعاىل 

                                           
 .9/974التيسري يف أحاديث التفسري، الشيخ دمحم املكي الناصري،  -(1)
 .70القيم الروحية يف اإلسالم، دمحم حلمي عبد الوهاب، ص -(2)
 .217دور القيم واألخالق يف االقتصاد اإلسالمي، يوسف القرضاوي، ص -(3)
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من يرث نصيب كل وارث، حىت ال تتدخل النوازع البشرية يف تقسيم الرتكة، فحدد 
من يرث ابلفرض أو التعصيب، مراعيا "ومن ال يرث وفّصل أنصبة كل واحد، فبني

، وذلك (1)."مستوى احلاجة، ونسبة القرب يف األسرة، ومدى نفع املستفيد للمجتمع
حتقيقا لتوزيع أحكم وأعدل للثروة بعد وفاة أصحاهبا، وحماربة لتكديسها يف أايدي 

ت الثروات وتوزيعها على أكرب نطاق حتقيقا للتكافل حمدودة، وهذا ما يؤدي إىل تفتي
وحتميال ملسؤولية التكافل من جهة أخرى، إذ أن هللا . االجتماعي الشامل من جهة

تعاىل بتشريعه آللية اإلرث االجتماعية مل يُورث األنصبة املالية بني املستحقني فقط، 
تجسدة يف العصبة

ُ
 .بل وّرث أيضا املسؤولية االجتماعية امل

زايدة -فاإلنفاق يف سبيل هللا والتصدق الذي أمر هللا به األغنياء وحثهم عليه "
كاإلحسان إىل الفقراء وذوي القرىب واليتامى واملساكني والضيف   -على ما كان واجبا منها

وأبناء السبيل، هي من خمتلف العطاءات اليت تبذل يف هذا السبيل قد تستهلك يف حينها، 
يكون عن طريق الوقف والذي يقتصر على املنفعة دون الذات يبقى  بينما العطاء الذي

  .(2)"مستمر النفع والفائدة ما شاء هللا له االستمرار
وحدد كتاب هللا املبادئ األساسية اليت جيب أن ترعاها الدولة اإلسالمية، 
لكي يكون اجملتمع اإلسالمي يف انسجام اتم مع التوجه اإلهلي العام، ومن بني هذه 

إيتاء الزكاة، وتوثيق رابط احملبة والتكافل بني عباد هللا، حبيث يكون اجملتمع : " املبادئ
ة على درجة كبرية من اإلنسانية والتعاطف والرتاحم اإلسالمي والدولة اإلسالمي

نفسي وأخي، بل )والتواصل، بدال من األاننية والتقاطع والتهارش والتقاتل، شعارمها 
، والزكاة هي دعامة اإلخاء والوائم بني اإلخوة (أخي قبل نفسي، ال نفسي نفسي

                                           
  .209محزة، صحبوث فقهية، مصطفى بن  -(1)
 .91 -92، ص 9هـ ط2001الوقف اخلريي يف اإلسالم وأبعاده التنموية، السعيد بوركبة، مطبعة أيب رقراق،  – (2)
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 .(1)"املؤمنني، واحلق األول من حقوق املعسرين على املوسرين

  ﴿: يف املقابل ذم اإلسالم البخل والبخالء، يف قوله جل شأنهو 

          

          

             

          

  ﴾ [37-36:النساء]،  وتوعدهم الباري عز وجل يف قوله
ُْم بحْل ﴿: سبحانه وتعاىل ََّ ًرا  ي ْ ُهُم اَّلل ُ ِمن فحْضِلِه ُهوح خح َّ الَِّذينح ي حْبخحُلونح ِبحا آَتح وحالح َيحْسحَبح

ُلوْا بِِه ي حْومح اْلِقيحامحةِ  ُْم سحُيطحوَُّقونح محا َبِح ََّ وقد نبه املكي  .[181 :آل عمران] ﴾ُهوح شحرٌّ 
كما أن هالك : "االجتماعي بقولهالناصري على عواقب التقصري يف القيام ابلواجب 

املسلمني يكون نتيجة للشح والبخل، على عكس ما يتوقعه بعض ضعفاء اإلميان، 
من أن اإلنفاق والبذل يف سبيل هللا مها اللذان يؤداين إىل الضياع واخلسران، إذ أنه 
 عندما تنقبض األيدي عن البذل يف وجوه الرب واخلري ينقلب اجملتمع إىل جمتمع ابئس
عاجز ضعيف منقسم على نفسه، بل ينقلب إىل جمتمع مشلول احلركة عدمي النفع 

إن املطلوب من املسلمني هو أن ال يتخلفوا : "وأردف قائال. (2)"من مجيع الوجوه
عن واجباهتم األساسية، وأن يبذلوا من أمواهلم يف سبيل حتقيقها والوفاء مبا هو 

املسلمني هلذا األمر اإلهلي يعود عليهم ضروري لذلك يف حدود املستطاع، وامتثال 
قبل غريهم ابلصالح والرشاد، وضمن هلم القوة واهليبة بني العباد، فإذا خبلوا أبمواهلم، 
وختلوا عن واجباهتم جنوا مثرة خبلهم ضعفا يف أنفسهم، وهواان على هللا وعلى 

                                           
 .1/929التيسري يف أحاديث التفسري، الشيخ دمحم املكي الناصري،  -(1)
 .9/921املرجع نفسه،  -(2)
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     ﴿: ، وإىل هذا املعىن يشري قوله تعاىل(1)"الناس

              

          ﴾ 
 [.39: دمحم]

للمال يف اإلسالم مكانة مهمَّة يف حياة الفرد واجلماعة، وله أتثريه الكبري يف 
وأخروية، فردية إذ يعتربه وسيلة هامَّة لتحقيق مقاصد شرعية دنيوية ، الدنيا واآلخرة

فال يستطيع املرء أن حيافظ على حياته املادية إال ابملال، وقد اتَّفق مجيع . واجتماعية
الفقهاء واألصوليني على أن احملافظة على املال من املقاصد أو املصاحل الكلية الضرورية 

 .اخلمس للشريعة، مثل الدين والنفس والنسل والعقل

إىل وجوب تداول األموال بني  تصادي يهدفإن مقصد الشرع يف اجلانب االق
يُعمق الفوارق ألن ذلك  ،فئة األغنياء تكديسها واحنصارها عندالناس مجيًعا، وعدم 

هلذا دعا ... أخرى، كما يثري احلقد والضغينةإعالء طبقة بعينها دون الطبقية، عن طريق 
 ﴿ :تعاىليف قوله  اإلسالم إىل تفتيت الثروة حىت ال تكون حمتكرة عند األغنياء كما

     ﴾ [7 :احلشر] فهذه اآلية كما يؤكد سيد ،
الثروة يف أيد قليلة يف اجلماعة،  كراهية احنباس"قطب تقرر مبدأ إسالميا عظيما، وهو

وضرورة تعديل األوضاع اليت تقع فيها هذه الظاهرة بتمليك الفقراء قسطا من املال، 
، ذلك أن تضخم "وكي ال يكون دولة بني األغنياء منكم"ليكون هناك نوع من التوازن، 

من أحقاد  املال يف جانب واحنساره يف اجلانب اآلخر مثار مفسدة عظيمة، فوق ما يثريه
فأقر اإلسالم لذلك نُظما وقواننَي كإقرار نظام الزكاة والصدقات، وأتسيس  (2)"وأضغان

                                           
 .4/19الناصري، التيسري يف أحاديث التفسري، الشيخ دمحم املكي  -(1)
 .13، صالعدالة االجتماعية يف اإلسالم، سيد قطب، مرجع سابق - (2)
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اإلسالم يكره تكدس الثروات، "والذي يقول عنه سيد قطب... بيت املال ونظام اإلرث
واحنصارها يف أيد قليلة، ونظام اإلرث اإلسالمي أداة لتفتيت الثروات املتضخمة على توايل 

، فامللكية الواحدة تنتقل إىل العديد من الذرية واألقارب مبجرد وفاة املالك األجيال
حىت يكون هناك نوع من التوازن والتكافل، . (1)"فتتحول إىل ثروات متوسطة وصغرية

، وحثه على خلق التكافل من أمواله ابلليل والنهار سراً وعالنية على اإلنفاقاملؤمن فَحفَّز 
 ،من املال دون أي منَّة ألحد عليه ىالمي يصل الفقري إىل ما يعطيف التكافل اإلس " ألن

وخصوًصا الزكاة اليت تؤخذ  ،إذ تعطيه الدولة القائمة من مصاريف بيت املال املشروعة له
قال صلى هللا عليه  ،من مال األغنياء بطريقة عادلة تنفع الفقري وال تضر الغين يف ماله

ويف ، (2)"وإايك وكرائم أمواهلم: "الزكاة ألهل اليمن قال بشرحبن جبل بعد أمره  ملعاذوسلم 
ألنه قدَّم نوًعا من أنواع  ،الوقت الذي يؤدي فيه الغين زكاة ماله يشعر برضى وسعادة

، وال يشعر أبهنا ضريبة دون مقابل تؤخذ جربًا عنه، فال يشعر ابحلقد على الفقراء ،العبادة
إذ  ،اجلزيل، وكذلك احلال ابلنسبة للفقري جتاه الغينبل هو عمل نبيل يثاب عليه الثواب 

خبالف األنظمة الوضعية اليت خلت عن  ،يشعر أبنه له يف مال الغين نصيب يصل إليه
وما ينشأ عن ذلك من  ،فقامت على الشَّرَه واستعباد الغين للفقري ،هذا املسلك الطيب

لوسيطة للمال يف اإلسالم تنتفي ويف ظل هذه النظرة ا (3)".األحقاد والبغضاء بني مجيعهم
أسباب الصراع بني الفقراء واألغنياء، وال يتكدس املال يف أيدي فئة قليلة تتخذه وسيلة 

 .فيشعر كل فرد أنه آمن على ماله ،لقهر غريها من أفراد اجملتمع

، وقد "بيت املال" الثروات وتداوهلا لتوزيعومن املؤسسات اليت أقرها اإلسالم  

                                           
 .900ص العدالة االجتماعية يف اإلسالم، سيد قطب، مرجع سابق،  - (1)
وابب وجوب الزكاة، وابب أخذ ( 3/211)رواه البخاري يف الزكاة، ابب ال تؤخذ كرائم أموال الناس يف الصدقة  – (2)

 .2411ص  1األغنياء وترد على الفقراء، انظر جامع األصول جالصدقة من 
غالب بن علي عواجي، املكتبة . د: املذاهب الفكرية املعاصرة ودورها يف اجملتمعات وموقف املسلم منها، املؤلف - (3)

 .9241م، ص2004-هـ9127 9: جدة، ط-العصرية الذهبية
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كل نوع من   يع اإلسالمي بيان موارده وطرق استيفاء احلقوق، ومقاديرها يفتوىل التشر 
موارده، كما بـَنيَّ آداب صرفها، واملستفيدين منها، وشروط ذلك يف أحكام مضبوطة 

يعترب دعامة قوية لبناء جمتمع إسالمي  تشكل مدونة كاملة للعمل االجتماعي، والذي
قادر على توجيه اجملاالت املالية كما رأينا ألنه   تنمحي فيه الطبقية االجتماعية أو تكاد،

توجيها منسجما مع تصور اإلسالم يف توزيع الثروات، ومقاصده السامية يف بناء الوحدة 
اإلسالمية اليت ال فضل فيها لغين على فقري، وال لقوي على ضعيف، بل هو جمتمع 

جماعة من غري طغيان على أساسه الرتاحم والتآلف األخوي واإليثار على النفع العام لل
حرايت األفراد إن اجملتمع القوي الفاضل الذي تسود أهله احملبة واإلخاء، وتتعاون فيه كل 

 . القوى

اعترب اإلسالم املال وسيلة ال غاية، وسيلة للعيش الكرمي فأمر أن ُيستخدم وينفق 
  ﴿: عوض أن يكتنز، فتوعد الذين يكتنزونه أبشد العذاب يقول تعاىل

             

            

    ﴾[33-33 :التوبة]  هنى اإلسالم بشدة عن
كي  ستثمرى ويُ نمّ األصل يف املال أن يُ ألن  اكتناز الثروة وحبسها عن اإلنتاج والتداول

 تنشط التجارةومنه يستفيد منه صاحب رأس املال، واملسلمون الذين حيتاجون إىل العمل، 
، لكن لو أن رجاًل ترك املال دون أن يستثمره فإن مل يؤد زكاته الصناعة والقدرة الشرائية
 أن عذابكم يف اآلخرة سيكون: أي( َفُذوقُوْا َما ُكنُتْم َتْكِنُزونَ ) "فإنه يستحق هذا الوعيد

بسبب كنزكم املال، فاملال الذي تفرحون بكنزه يف الدنيا كان جيب أن يكون سببًا يف 
ألنكم تكنزون عذااًب ألنفسكم يوم القيامة، ومهما أعطاكم كنز املال من تفاخر ، حزنكم
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 .(1)".وغرور يف احلياة الدنيا، فسوف يقابله يف اآلخرة عذاٌب، ُكلٌّ على قدر ما كنز

وحتقيقا للوظيفة االقتصادية للمال، نظم الشارع احلكيم القواعد العامة لرواج املال 
حث على االستثمار لتحقيق التوازن و وتداوله، وجعل الرواج أهم مقاصده يف األموال، 

ثروات وتوعد الوتعطيل ، حرم االحتكار واالكتنازو  ت احليوية،االمجيع اجملوالتكامل يف 
والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف :" فقال سبحانه وتعاىلاملكتنزين ابلعقاب، 

 إن: "بقولهولقد شرح ذلك اإلمام الشعراوي  .31التوبة ." سبيل هللا فبشرهم بعذاب أليم
نظرية عدم كنز املال رمبا ظهرت حديثًا يف االقتصاد العاملي ولكنها موجودة منذ نزول 

والرواج معناه إجياد .  تكنز حدث رواج يف السوقفأنت إن أنفقت ومل .القرآن الكرمي
وإجياد احلافز الذي يؤدي إىل ارتقاء البشرية، وأنت حني تشرتي . العمل ووسائل الرزق

ويف . لبيتك غسالة أو ثالجة أو بنيت بيتًا صغريًا فإنك تُوِجُد رواجًا اقتصاداًي يف اجملتمع
يدفع إىل اكتشاف األحسن الذي  والرواج. نفس الوقت ارتقيت بوسائل استخداماتك

  (2)."يفيد البشرية، ولكن إذا كنزت كل مالك ساد الكساد االقتصادي

إن تنمية العالقات االجتماعية بني أفراد اجملتمع وانتشار التكافل االجتماعي 
التوجيهات الرابنية الرئيسية يف موضوع االقتصاد  "والتآخي يف اجملتمع، ال يتم إال إبتباع 

اإلسالمي الذي يقوم على مبدأ الصدقات اإلجبارية والطوعية، والذي يقوم على أساس 
غري ربوي، والذي يقوم على ضبط التعامل بني الناس على مبادئ العدل واحلق، على 

لى أساس تربية الضمري هذا االقتصاد الذي يقوم ع. أساس االعرتاف هلل مبالكيته لكل شئ
مما يؤدي إىل اخنفاض يف معدالت اجلرمية ونقصان يف نسب عمليات ، (3)".والوجدان

السرقة والغش واالحتيال والسطو يف املعامالت، ويف القانون األخالقي االقتصادي وقاية 

                                           
 .1041اخلواطر، مرجع سابق، ص –تفسري الشعراوي  - (1)
 .1043اخلواطر، مرجع سابق، ص –تفسري الشعراوي  - (2)
 .411، صمرجع سابق، (هـ 9101املتوىف )األساس يف التفسري، سعيد حّوى  - (3)
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للمجتمع من التفكك واالحنالل، كوهنا أداة لنشر األمن والطمأنينة بني اآلخذ واملعطي 
وهلا دور فاعل يف القضاء على األحقاد والضغائن وهو ما يؤدي إىل انتشار األمن 

 . واالستقرار يف اجملتمع

 (اإلنفاق اإللزامي والتطوعي)ومن اآلّيت اليت دعت إَّ البذل والعطاء  -

 •﴿          

       ﴾ [39: احلج] حدد ، فقد
كتاب هللا املبادئ األساسية اليت جيب أن ترعاها الدولة اإلسالمية، لكي يكون 

: " مع التوجه اإلهلي العام، ومن بني هذه املبادئ اجملتمع اإلسالمي يف انسجام اتم
إيتاء الزكاة، وتوثيق رابط احملبة والتكافل بني عباد هللا، حبيث يكون اجملتمع اإلسالمي 
والدولة اإلسالمية على درجة كبرية من اإلنسانية والتعاطف والرتاحم والتواصل، بدال 

نفسي وأخي، بل أخي قبل )ا من األاننية والتقاطع والتهارش والتقاتل، شعارمه
، والزكاة هي دعامة اإلخاء والوائم بني اإلخوة املؤمنني، (نفسي، ال نفسي نفسي

 .(1)"واحلق األول من حقوق املعسرين على املوسرين
 •﴿         

       ﴾ [7: احلديد] ، قال ابن
هذه اآلية جتمع الزكاة والتطوع، فالزكاة واجبة، والتطوع مندوب عليه، وظاهر : "عطية

حترير لإلنسان  االنفاقوال شك أن يف ، (2)"هذه اآلية أهنا مراد هبا مجيع وجوه الرب
من عبودية املال وسيطرته على النفس، فإذا متكن اإلنسان من مقاومة سلطان املال 

                                           
 .1/929التيسري يف أحاديث التفسري، الشيخ دمحم املكي الناصري،  -(1)
 .2/277فسري الكتاب العزيز، أيب دمحم عبد احلق بن عطية األندلسي، احملرر الوجيز يف ت -(2)
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والشح هان عليه اإلنفاق، وقام هبذه الفريضة اليت تكفل حتقيق التضامن االجتماعي 
احملكم  واحلال أن املسلمني لو حرصوا على تنفيذ نظام اإلسالم"بني الغين والفقري، 

فيما يتعلق إبخراج الزكاة لساد بينهم التآلف والتعاون والرتاحم والتواصل مما يسعد 
 .(1)"حاهلم ويعلي شأهنم وينزع من صدور فقرائهم غل البغضاء وأضغان الشرور

 •﴿          

      ﴾ [29: فاطر] قرن هللا يف هذه اآلية ،
إقام الصالة واإلنفاق، كثريا ما يقرتانن يف ف"بعبادة االنفاق، - الصالة -أعظم عبادة 

حانه إبقام الصالة وإبيتاء الزكاة، والصالة والزكاة  آايت كثرية أيمر فيها احلق سب
كالمها طهرة لنفس املؤمن وتزكية هلا، فالصالة تصل العبد بربه وتسمو به فوق عامل 
املادة املألوف، والزكاة طهرة لنفس املزكي من داء البخل واحلرص، وهي طهرة للمال 

للمجتمع من داء  من تطلعات الناس إليه ومن حوائج الزمان، وهي أيضا طهرة
 .(2)"اخلصاص الذي ينشئ كثريا من اآلفات االجتماعية اليت يكون الفقر ابعثا عليها

سخاء لوجه هللا تعاىل، "واإلنفاق من املال احملبوب كما قرر ابن عاشور دليل على 
ويف ذلك تزكية للنفس من بقية ما فيها من شح، ويف ذلك صالح عظيم لألمة إذ 

فقرائها مبا تطمح إليه نفوسهم من نفائس األموال فتشتد بذلك  جتود أغنياؤها على
هالك "بينما اعترب املكي الناصري أن . (3)"أواصر األخوة ويهنأ عيش اجلميع

املسلمني يكون نتيجة للشح والبخل، وذلك عكس ما يتوقعه بعض ضعفاء اإلميان، 

                                           
يناير /ه9133، الكويت، صفر11القيم الروحية يف اإلسالم، دمحم حلمي عبد الوهاب، روافد، اإلصدار  -(1)

 .70م، ص2092
 .91مصطفى بن محزة، ص. الوجيز يف تفسري آي الكتاب العزيز، د -(2)
 .4-1دمحم الطاهر ابن عاشور، مجالتحرير والتنوير،  -(3)
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واخلسران، إذ أنه لضياع من أن اإلنفاق والبذل يف سبيل هللا مها اللذان يؤداين إىل ا
عندما تنقبض األيدي عن البذل يف وجوه الرب واخلري ينقلب اجملتمع إىل جمتمع ابئس 
عاجز ضعيف منقسم على نفسه، بل ينقلب إىل جمتمع مشلول احلركة عدمي النفع 

 . (1)"من مجيع الوجوه

 دةتجليات العمل االجتماعي في عصر النبوة والخالفة الراش: المطلب الثالث

 النبي ملسو هيلع هللا ىلص ة للعمل االجتماعي في حياةينماذج تطبيق :الفرع األول

العمل االجتماعي يف عصر النبوة واخلالفة الراشدة هي املقدمات األساسية اليت 
يقوم عليها النظام االجتماعي اإلسالمي، وهي يف جمملها مقيدة بنصوص القرآن الكرمي 

هذه النصوص مصدرا حيواي يف صياغة التوجه االجتماعي والسنة النبوية، وقد شكلت 
وضبطه بضوابط شرعية حافظت على أصالته، وأكسبته مرونة تشريعية أمام ما  ،العام

 .عرفته األمة اإلسالمية من أحداث ومستجدات

وميكن اعتبار الفرتة املكية مرحلة أساسية وجوهرية يف بناء صرح العمل االجتماعي، 
نظومتني العقدية والفكرية اليت تقوم عليها احلياة االجتماعية، اتركة حبيث اهتمت ابمل

اجلانب التشريعي، والتنظيمي واإلداري للفرتة املدنية، حيث مت تشكيل نظام الدولة مبدلوهلا 
اخلريي الشامل جلميع جماالت العمل االجتماعي، وكذا أداهتا يف حتقيق الرفاه االجتماعي 

 .ملدين، وذلك عرب تظافر جهود مؤسسات الدولة واجملتمع املدينجلميع مكوانت اجملتمع ا

لقد قام الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بتسيري العمل االجتماعي واإلشراف على إدارته، ومجع بني 
السلطات التشريعية، والتنظيمية، والتنفيذية، معتمدا يف ذلك على مبادئ العمل 

جتماعية ومحايتها، وبذلك وضع نواة النظام االجتماعي، وأدوات حتقيق مصاحل األمة اال
اإلداري للعمل االجتماعي الذي يرتكز على روح التعاون بني مؤسسات الدولة وابقي 

                                           
 .9/921التيسري يف أحاديث التفسري، الشيخ دمحم املكي الناصري،  -(1)
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 .مكوانت اجملتمع وأفراده

وكان من أولوايت النيب ملسو هيلع هللا ىلص إجياد الوسائل الكفيلة لضمان حق الكفاية لفقراء 
رص على تقدمي الرعاية هلذه الفئات بطرق خمتلفة ومساكني اجملتمع املدين، حيث ح

حسب مقدرات الدولة الراعية وكذا عطاءات أفراد اجملتمع، فرعاية الفقري من منظور 
إسالمي مسؤولية مشرتكة بني الدولة وأفراد اجملتمع، فكانت منهجيته ملعاجلة الفقر تتلخص 

ث حاول تغيري هذا الواقع عرب يف التفاعل مع الواقع املعيشي املسبب للفقر والعوز، حي
جتربة املؤاخاة اليت جنحت يفّ إعادة توزيع مقدارات الدولة، وجعلها إراث اجتماعيا لكل فرد 
من أفراد اجملتمع، مما يدل على مدى تشبع الرعيل األول مببادئ العمل االجتماعي وسرعة 

جارب االجتماعية أن الت"جتاوهبم معها وتنزيلهم إايها على أرض الواقع يف حني جند 
احلديثة اليت غلبت النزعة املادية واحتكمت للفردانية ماتت فيها الروح اإلنسانية، وذبلت 
فيها القيم الدينية، وأصبحت احلياة فيها جمرد حلبة سباق لتحقيق مزيد من الشره والرفاهية 

دمون لك واالستهالك دون رمحة للمستضعفني واحملتاجني، والناس يف ذلكم اجملتمع ال يق
خدمة إال مقابل مصلحة معينة، رمبا رأينا أمثلة لعطف أانس على أانس ودول على دول، 
ولكن ذلك العطاء يكون بثمن، قد ال يكون ماال، ولكن أغلى من املال، قد يتمثل يف 
تبعية يف أفكار وإيديولوجيات، وتطبيق برامج ومناهج إيديولوجية تفضي عن دين األمة 

 .(1)ومقوماهتا

جتربة املؤاخاة اليت أقامها النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف جمتمع املدينة جعلت من األفراد طاقات  إن
حيوية تتحرك حنو الصاحل العام للدولة الراعية، وحتقق مصاحلها ومقاصدها اخلريية الرامية 

ح إىل جعل ثروة اجملتمع املدين إراث مجاعيا، تنفى معه طغيان األان الفردية وتنقل الرو 
اجلماعية من حيز املمكن إىل فاعلية التمكني، وهذا ما جتلى بوضوح يف فعل األنصار جتاه 

                                           
هـ مايو 9129، صفر9مفهوم التكافل االجتماعي وخصوصيته، عبد احلليم عويس، جملة منار اإلسالم، عدد-(1)

 .12-14م، ص 2000
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فاألنصار كانوا حبق عباد هللا إخواان ولو كانوا عبيد أنفسهم وعبيد "إخواهنم املهاجرين، 
 .(1)"مصاحلهم وشهواهتم، ما أبقى بعضهم على بعض

وإشباعا حلاجة احملتاجني عمل  وحتقيقا حلد الكفاية لفقراء األمة ومساكينها،
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على تنمية موارد الدولة املالية، لدعم الربامج االجتماعية واالقتصادية اهلادفة 
إىل تطوير اإلنسان، واالرتفاع مبستواه املادي واالجتماعي، ومن أهم هذه املوارد، ابلزكاة  

وقد كان ... ، والغنيمة والفيء واخلراجكالوقف وعقود التربعات، والصدقات التطوعية
هلذه املسامهات األثر الكبري يف تعزيز قيم التكافل والتعاون االجتماعي، وإجناح مقاصد 

 .العمل االجتماعي اخلريية، وتلبية حاجات الفقراء واملساكني

وسار  االجتماعي،تطبيقا فريدا للعمل  ، مبنهجه الرابينلقد قدم لنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
اخللفاء الراشدون مهنع هللا يضر على هنجه ملسو هيلع هللا ىلص يف االهتمام ابلفقراء، ورعاية احملتاجني، واحلرص على 
التكافل االجتماعي بني أفراد اجملتمع كافة، وبذل ما يف وسعهم إلغاثة كلِّ ملهوٍف أو 

رسول ملسو هيلع هللا ىلص، وتعلَّموا من معينه الصايف حمتاج، وال عجب يف ذلك؛ فقد خَتَرَّجوا يف مدرسة ال
عملًيا ونظراًي، فكانت خالفتهم رمحًة للمسلمني، وأاتحت للمسلمني لواًن من احلياة تعجز 

  .عن بلوغه -اآلن-األمم املتحضرة 

استطاعوا من خالل استثمار املوارد املادية والبشرية للدولة اإلسالمية،  وقد 
اإلرتقاء ابملستوى شاريع اجتماعية كربى مساعدة الفقراء واملساكني و وحتويلها إىل م

وضربوا لنا أمثلة رائعة يف العمل االجتماعي،  ضمان حد الكفاية هلم،للمسلمني و  املعيشي
  :نذكر ومن مظاهر هذا التكافل والرتاحم والكرم

لقد كانت املؤاخاة من أبرز صور التعاون والرتاحم : املؤاخاةسن منهج  -
آتخوا يف هللا أخوين : "قال هلمفآخى ملسو هيلع هللا ىلص بني املهاجرين واألنصار، " اإلسالمي حيث

                                           
، 2009أبريل/ ه9122، حمرم 2منار اإلسالم، عدد ، عاطف شحاتة زهران، جملة"املؤاخاة دروس لن تغيب-(1)

 .29ص
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، فقد أراد ملسو هيلع هللا ىلص أن حيل هبا األزمة (1)."، ليتحقق الرتابط، والتكافل فيما بينهم"أخوين
يت اجتاحت املهاجرين بعد مغادرهتم مكة، وينظم عالقاهتم االجتماعية إبخواهنم املعاشية ال

األنصار، ريثما يستعيد املهاجرون مقدرهتم املالية ويتمكنوا من بلوغ مستوى الكفاية 
إبغاثة إخواهنم املهاجرين ، وهم أصحاب زراعة وصناعةر االجتماعية، حيث قام األنصا

أن يقسم ما ميلكون من خنيل بينهم وبني املهاجرين، وآثروهم على  ملسو هيلع هللا ىلصوعرضوا على النيب 
وقد مدح هللا تعاىل كرمهم أنفسهم وأعطوهم كل ما يلزمهم لبناء حياة جديدة يف املدينة، 

     ﴿: هذا وسّجله يف آايت كرميات قال فيها

           

            

             

        ﴾ [3-1 :احلشر] .
كانت هذه املؤاخاة فذة، وسياسة صائبة حكيمة، وحال رائعا لكثري من املشاكل "وقد 

 (2)."اليت كان يواجهها املسلمون
قام الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مبجموعة من اإلجراءات العملية اخلادمة جملاالت العمل  -

االجتماعي من حيث توفري اخلدمات العامة كاإلسكان، ملا شهد اجملتمع املدين تزايدا 
سكانيا ملحوظا بعد اهلجرة، أوجب ضرورة استثمار املوارد البشرية واملادية والتنظيمية من 

تمع املدين، وحتقيق الشعور املشرتك بني مجيع املؤمنني، وعلى هذا األساس أجل الرقي ابجمل
نزل املهاجرون الذين تركوا دايرهم وأمواهلم مبكة عند إخواهنم األنصار، الذين فتحوا قلوهبم 
قبل أبواهبم، وسامهوا يف حل مشكلة السكن مسامهة فعلية، فلم يكتفوا مبجرد إيوائهم، بل 

                                           
 .990، صمرجع سابق، أمحد أمحد غلوش، السرية النبوية والدعوة يف العهد املدين - (1)
 ،9127 –األول : دمشق، ط –هـ، دار العصماء 9127: الرمحن املباركفوري املتوىفصفي ، الرحيق املختوم - (2)

 .924ص
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 .حيتاجونه لتدبري أموره املعيشيةوهبوا هلم كل ما 

وضع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص خطة لإلصالح املايل واالقتصادي هبدف رفع مستوى  -
وسد حاجات أفراد اجملتمع املسلم،  إنتاج األمة اإلسالمية وحتقيق التنمية االقتصادية،

 للمسلمني سوقا يف االقتصادي بىن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص اإلصالحومجاعاته املعيشية، ولتحقيق 
املدينة بعد اهلجرة مباشرة، حىت ال يكون املسلمون عالة على غريهم، وال يتحكم فيهم 

 .سواهم من األمم األخرى، وبغري هذا االستغناء واالكتفاء، لن تتحقق هلم العزة والسيادة

دمات اخلجعل املسجد من أهم املؤسسات الدينية التشريعية اليت هتتم بتقدمي  -
ومتاسكه فقد أسدى املسجد النبوي اجملتمع  لتحقيق تضامن الشدةجتماعية يف وقت اال

خريية تكافلية جليلة، أخرى اليت كان يؤديها خدمات الدينية الرتبوية ابإلضافة للخدمات 
، وقد استمر يف هذا املعوزيناملتربعني ومأمن اخلائفني و  حيث كان حَمجَّ املصلني ومقصد

الفضيلة وحيارب  املسجديف الدور العظيم قرواًن طويلة من الزمن، وكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص ينشر 
 ،ويبث روح التعاون والتكافل والرتاحم يف مجاعة املسجد ،الرعيةالرذيلة، ويتفقد أحوال 

يف املسجد فيقسمها على ذوي احلاجات، فإن مل تكن هناك أتتيه األموال وهو  وكانت
أموال، وكان يف الناس حاجة، دعا األغنياء إىل البذل واإلنفاق إلخواهنم احملتاجني، وقام 

إيصاهلا إىل مستحقيها حتقيقًا لرسالة املسجد و بتوزيعها على الفقراء واملعوزين يف املسجد، 
اخلريية يف مجع الصدقات واملساعدات والتعاون مقام اجلمعيات "حيث كان يقوم السامية

، يلجأ إليها الفقراء ممن ال مال هلم وال دار، اخلري، وكانت تقوم مقام املالجىءعلى الرب و 
فيجد فيها املسكن واملأكل واملشرب، كما كان احلال يف أهل الّصّفة، أضياف هللا 

  (1) ."وأضياف اإلسالم

مأوى يف مؤخرة املسجد وأطلق عليه الصفة أو الظلة، كان أيوي  وضع النيب ملسو هيلع هللا ىلص -
إليها من فقراء املسلمني من ليس له أهل وال مكان أيوي إليه، ويستقبل فيه الوفود 

                                           
  .92السرية النبوية على ضوء القرآن والسنة، أبو ُشهبة، ص -(1)
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  .الطارقني الذين كانوا يقدمون إىل النيب معلنني إسالمهم وطاعتهم

حرصه ملسو هيلع هللا ىلص على حفظ حقوق املرأة، وإكرامها واإلحسان إليها، وحتريرها من  -
هبا من ضيق اجلهل إىل سعة العلم والطاعة واألخالق الفاضلة،  واالرتقاءقيود القهر، 

  .إىل نور العلم لذلك جعل من تعليم املرأة هدفا يزيل عنها ظلمة اجلهل وأيخذ بيدها
 ة للعمل االجتماعي في عصر الخالفة الراشدةياذج تطبيقنم: الثانيالفرع 

يف عهد أيب بكر الصديق هنع هللا يضر على الطريقة نفسها اليت سارت  (1)سارت احلسبة -
عليها يف عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وقد أوالها هنع هللا يضر عناية خاصة نظراً لعظم دورها يف ضبط مسار 
العمل االجتماعي وتقييد أفراد اجملتمع ابلضوابط الشرعية اليت تؤهلهم لتحمل مسؤوليتهم 

وكان من أهم أعماله االجتماعية، موقفه من  .اعية كما ارتضاها هلم خالقهماالجتم
املرتدين ومانعي الزكاة، قد صار هبم وألزمهم التقيد ابملنهج الرابين الذي ينظم أمور حياهتم 
حىت ال ينهدم البناء االجتماعي املتماسك والذي ميكن العمل االجتماعي من القيام بدوره 

دولة من حقوقهم التامة يف املساواة، والعدل، واألمن، وابقي حاجياهتم يف متكني رعااي ال
  .املكفولة شرعا بوحي مساوي عادل

عمل أبو بكر الصديق هنع هللا يضر على توفري احلياة الكرمية لذوي االحتياجات اخلاصة  -
فأزجل هلم العطاء، ومل متنعهم إعاقتهم من نيل حقوقهم كاملة مثلهم يف ذلك مثل 

سوايء، فالعناية ابملعاق فرض عني على من جتب عليه كفالته، وفرض كفاية على األمة األ
 .(2)إذا قام به بعضهم سقط اإلمث عن الباقني، وإذا مل يقم به أحد كان اجلميع آمثا

                                           
احلسبة والية دينية يقوم ويل األمر ء احلاكم ء مبقتضاها بتعيني من يتوىل مهمة األمر ابملعروف إذا أظهر الناس  - (1)

ضياع، وحتقيقا تركه، والنهي عن املنكر إذا أظهر الناس فعله، صيانة للمجتمع من االحنراف، ومحاية للدين من ال
انظر احلسبة يف اإلسالم أو وظيفة احلكومة اإلسالمية، أمحد . )ملصاحل الناس الدينية والدنيوية وفقا لشرع هللا تعاىل

 (99-90ت، ص.لبنان، د-بن عبد احلليم بن تيمية، دار الكتب العلمية، بريوت 
 .9ص ت، .املشوق يف أحكام املعوق، عبد الرمحان بن عبد اخلالق، د - (2)
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عرف العمل االجتماعي مرحلة النضج والتطور على يد عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر،  -
دة، والعادلة، مع اإلنسانية مجعاء، حيث انعكست مساهتا على بشخصيته القيادية املتفر 

أعماله يف مرحلة خالفته اليت دامت عشر سنوات أرسى فيها عدة إسهامات ابجتهاده يف 
تنظيم مكوانت النظام االجتماعي الذي توسعت جماالته ابتساع رقعة الدولة اإلسالمية، 

ء وفقا ملستجدات عصره، وما فرضته وتدفق األموال واخلريات، فعمد إىل تطوير القضا
فكان من أولوايته تتبع أحوال ، املتغريات االجتماعية اليت عرفتها الدولة اإلسالمية الراعية

الناس وحاجاهتم، ورعاية املصاحل العامة لألمة حبفظ نظامها، وتعزير وأتديب كل من خيرق 
 (....، الظلمالغش، االحتكار، السرقة، الزان) اإلسالميالنظام االجتماعي 

وقد ضرب أمثلة رائعة يف االنفاق يف أوجه اخلري، وساهم بشكل واضح يف إثراء 
قد أصاب »: قال -رضي هللا عنهما-عن عبد هللا بن عمر  ،جماالت العمل االجتماعي

اي رسول هللا، إين أصبت أرًضا : فقال. فيها يستأمره -ملسو هيلع هللا ىلص-فأتى النيب . عمر أرًضا خبيرب
إن ِشْئَت َحبَّْسَت : خبيرب، مل ُأِصْب مااًل َقطر هو أنفس عندي منه، فما أتمرين به؟ فقال

. فتصدق هبا، غري أنه ال يُباع أصلها، وال يوهب، وال يورث: قال. أصلها، وتصدقت هبا
اب، ويف سبيل هللا، وابن السبيل، فتصدق عمر يف الفقراء، ويف القرىب، ويف الرق: قال

ال جناح على من وليها أن أيكل منها ابملعروف، أو يطعم صديًقا، غري ُمَتَموٍِّل . والضيف
 (1)"«غري ُمَتأثِّلٍ »: ، ويف لفظ«فيه

عنه املالية املتوازنة جعلت من اخلراج حمفزًا للزايدة  هنع هللا يضرإن سياسة عمر بن اخلطاب 
 للنشاط الزراعي، حبيث خلق نوعا من املسؤولية االجتماعية لدى يف اإلنتاج وضماانً 

عمال اخلراج وأصحاب األراضي املزروعة وجعل منهم طاقة إنتاجية مهمة يف العملية 

                                           
رواه البخاري يف صحيحه عن ابن عمر رضي هللا عنهما، كتاب الوصااي، ابب كيف يكتب الوقف : متفق عليه -(1)

، ورواه مسلم يف صحيحه عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما، كتاب الوصية 471، ص 2، ج2772برقم 
 .911، ص 2، ج9432ابب الوقف، برقم 
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فلقد كان اهتمام عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر منصبا . التنموية، وشريكا يف التنمية االجتماعية
رتتب عنها من منافع على مالك األرض وعلى مجاعة على سياسة اإلنتاج الزراعي ملا ي

املسلمني، وعلى ابقي قطاعات اجملتمع املنتجة، فأمر قائده سعد بن أيب وقاص بتشجيع 
أصحاب األراضي عن طريق متليكهم إايها، ما يزيد من إنتاجيتها، وابلتايل ترتفع قيمة 

لناس عليك إىل العسكر من كراع أو وأنظر ما أجلب ا»: اخلراج احملصل منها، قال هنع هللا يضر
مال فأقسمه بني من حضر من املسلمني، وأترك األرض واألهنار بعماهلا ليكون ذلك يف 

 .(1)«أعطيات املسلمني

جند عناية عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر ابملسنني فقد أنشأ ديوان العطاء، واصفا  كما -
إحصائية شاملة لرعااي املسلمني ولبعض فيه وألول مرة يف اتريخ الدولة اإلسالمية، 

  .(2)"املستحقني من أهل الكتاب واألعاجم، وفرض هلم األعطيات واملرتبات الثابتة
ويف غزوة تبوك كانت األزمة كبرية والبالد متر أبزمات اقتصادية طاحنة، ومن مث  -

املسلمني إىل التعاون معا لتجهيز جيش العسرة العمالق، فتربع أبو ملسو هيلع هللا ىلص دعا رسول هللا 
بكر الصديق بكل ماله، وتربع عمر بنصف ماله، وشاركت النساء يف هذا الشرف فبذلن 
أمواهلن وحليهن لتجهيز اجليش، وكان عثمان أكثر الناس بذال، فبلغ جمموع ما تربع به ما 

. (3)"مرتني ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم: "ملسو هيلع هللا ىلصفقال عنه . يعادل ثلث جيش العسرة
 .(4)فجهزه عثمان" من جهز جيش العسرة فله اجلنة": وقال أيضا
اشرتى عثمان بن عفان هنع هللا يضر بئر رومة من رجل كان يبيع ماءها، وسبَّلها  -

                                           
 .21نفس املرجع، ص  -(1)
 .303-309أنظر مناقب عمر بن اخلطاب، ابن اجلوزي، ص  -(2)
( 3/43)، ورواه أمحد يف املسند (3709)أخرجه الرتمذي يف املناقب، ابب مناقب عثمان بن عفان هنع هللا يضر رقم  – (3)

 .4170ص  2وإسناده حسن، انظر جامع األصول ألحاديث الرسول، ج 
رقم . ابب إذا أوقف أرضا أو بئرا أو اشرتط لنفسه مثل دالء املسلمني -صحيح البخاري، كتاب الوصااي - (4)

 .91، ص 2، ج(2772)
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يشرتي بئر رومة فيجعل دلوه  من»: للمسلمني بدعوة من النيب ملسو هيلع هللا ىلص ومبباركة منه حيث قال
، وقام بتوسعة املسجد النبوي بطلب من النيب صلى (1)«مع دالء املسلمني خبري له يف اجلنة

. الذي ضاق أبهله (2)وحثه على شراء بقعة آل فالن ويزيدها يف املسجد ،هللا عليه وسلم
الصديق هنع هللا يضر، وعندما اشتدت أزمة املسلمني يف زمن قحط وجماعة على عهد أيب بكر 

ة ابلرب والطعام وكانت من أسعف عثمان بن عفان رضي هللا احملتاجني بقافلة له حممل
 .(3) له فجعلها قواما ملصاحل األمة وحتقيقا ألمنها الغذائيصلب ما

  

                                           
هـ، ابب املناقب، ابب مناقب عثمان بن عفان هنع هللا يضر، 1042رواه الرتمذي يف سننه عن عثمان بن عفان، برقم  -(1)

 .وحسنه الرتمذي واأللباين يف تعليقه
أخبار املدينة النبوية وهبامشه، الكلمات املفيدة على أخبار املدينة أبو زيد عمر بن شبه النمريي البصري، احملقق  -(2)

م، جمموعة مؤلفات الشيخ عبد هللا 9110-هـ 9199-9عبد هللا بن دمحم بن أمحد الدرويش، دار العليان، ط
 .17، ص 1، ج(اجمللد السادس)الدرويش 

 .201، ص 1الطربي، ج اتريخ  -(3)
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 خاتمة

إن اهتمام اإلسالم ابلعمل االجتماعي يؤكد أن اإلصالح االجتماعي منهج 
أي جمتمع، واحلياة اإلسالمية يف حاجة ماسة إليه، بوصفه ضرورة حياة، ال يستغين عنه 

هلذا، وجب أن تتجه الدراسات حنو إبراز ، ُملّحة إلقامة احلياة السعيدة يف كل جمتمع
 .التحضرو فعالية النظام االجتماعي اإلسالمي ألنه من ركائز النهضة 

أن أخرج منه  -بفضل هللا تعاىل  -ومن خالل رحليت مع هذا البحث، أستطيع 
 :هبذه اخلامتة، اليت تتضمن أهم النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها، وأذكرها يف اآليت

قدمية يف الرتاث اإلسالمي،  جذورهالعمل االجتماعي مصطلح حديث لكن  -
حيث جنده اترة مبعىن اإلحسان، واترة مبعىن التكافل، واترة أخرى يستخدم يف مجيع 

  ...أعمال الرب

العمل االجتماعي أخذ أشكاال متعددة، لضمان احلياة االجتماعية السعيدة  -
 .مكوانت اجملتمع، وليس مقتصرا على اجلوانب املادية فقط للك

ضرورة التوسع يف دراسة كل جمال من جماالت العمل االجتماعي يف عصر  -
على تطويرها وفق النبوة واخلالفة الراشدة، وحماولة استلهام الرشد املنهجي منها والعمل 

 .مستجدات العصر وما يفرضه واقع األمة اآلن

ترسيخ قيم العمل االجتماعي يف عقيدة املسلمني؛ لتحفيز اهلمم،  ضرورة -
االجتماعية، حىت يصبح الفعل االجتماعي جليا يف  يمقال وإيقاظ الضمائر، ونشر

 .سلوكياهتم

االجتماعية نتيجة عدم االلتزام بيان اآلاثر السلبية لتخلي املسلمني عن أدوارهم  -
 .بتعاليم رسالة اإلسالم السمحة

تقدمي تصورات وآراء عن كيفية توظيف العمل االجتماعي خلدمة قضااي  -
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اإلنسان، وعمارة األرض على الوجه الذي حيفظ للمجتمع كرامته، ويصونه من مجيع 
 .اآلفات، اليت هتدد وحدته واستقراره

االجتماعي وتنويع تطبيقاهتا املتجددة بتجدد الزمان ترشيد آليات العمل جيب  -
اإللزامي والتطوعي بني مجيع الفئات : واملكان من خالل تنويع املظاهر العملية يف اجلانبني

 .االجتماعية، وأتكيد أمهيتها التنموية واحلضارية

أتطري اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية، وتعزيز أدوارها التنموية يف حياتنا  -
اصة والعامة، لتشمل كل مناحي احلياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية، وغري ذلك اخل

 .من أوجه النفع وجماالت اخلدمة االجتماعية

إحياء ما اندثر من تطبيقات مؤسسات العمل االجتماعي يف احلضارة  -
الباحثني من االطالع على  نيتمكلاإلسالمية، وذلك إببرازها يف حبوث مستقلة، 

 .اإلجنازات الرائعة ألسالفنا يف اخلدمات االجتماعية املتعددة
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 المراجعالمصادر وقائمة 
 

 القرآن الكرمي
، عبد احلميد عيد عوض، روافد، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمأسس النظام االجتماعي يف  –

 .م2091/ه9131، 9، ط23اإلصدار  ٬، الكويتاإلسالمية

 .م2002، 1لبنان، ط-أصول الدعوة، عبد الكرمي زيدان، مؤسسة الرسالة، بريوت –
 .م2002، 2أصول العمل اخلريي يف اإلسالم، يوسف القرضاوي، دار الشروق، القاهرة، ط –
وزارة األوقاف والشؤون  اإلحسان اإللزامي يف اإلسالم وتطبيقاته يف املغرب، دمحم احلبيب التجكاين، –

 .م9110/ه9190اإلسالمية، املغرب، 

 .م9142، 9اإلسالم والتكافل االجتماعي، دمحم شلتوت، مطبعة األزهر، القاهرة، ط –
 .م9112/ه9192، 9ط اإلسالم واألمن االجتماعي، دمحم عمارة، دار الشروق، القاهرة، –

، دمحم فاروق النبهان، مؤسسة الرسالة للطباعة اإلسالمياالجتاه اجلماعي يف التشريع االقتصادي  –
  .م9121، 3والنشر، ط

إسالمية املعرفة، عفاف بنت إبراهيم بن الدابغ، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، مكتبة املعهد –
 .م9114/ه9197 ،9ابلقاهرة، ط

مجيل، دار الفكر، البحر احمليط يف التفسري، دمحم بن يوسف أيب حيان األندلسي، حتقيق صدقي دمحم  -
 .م2090/ه9139بريوت، 

 .م9117، التحرير والتنوير، دمحم الطاهر بن عاشور، دار سحنون للنشر والتوزيع، تونس -

، 9لبنان، ط-التيسري يف أحاديث التفسري، الشيخ دمحم املكي الناصري، دار الغرب اإلسالمي، بريوت-
 .م9121/ه9101

 ،9، مطابع أخبار اليوم، القاهرة، ط(ه9192ت)متويل الشعراوي ، دمحم "اخلواطر"تفسري الشعراوي  -
 .م9117/ه9192

 .م2002، 9، أمحد عبد عوض، ألفا للنشر والتوزيع، القاهرة، طاإلسالمالتكافل االجتماعي يف  –
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، عبد العال أمحد عبد العال، الشركة العربية للنشر والتوزيع، اإلسالمالتكافل االجتماعي يف  –
 .م9117/ه9192

، عبد الكبري العلوي املدغري، منشورات وزارة األوقاف املغربية، اإلسالمالتكافل االجتماعي يف  –
 .م9111، 9ط

، 9لبنان، ط-، مصطفى السباعي، دار ابن حزم، بريوتاإلسالمالتكافل االجتماعي يف  –
 .م2090/ه9130

 .م2007/ه9122القاهرة، ، دار السالم، 7التكافل االجتماعي يف اإلسالم انصح علوان، ط –
 .م9113/ه9193، 2التكافل االجتماعي، دمحم أبو زهرة، دار الفكر العريب، القاهرة، ط –
اجلامع ألحكام القرآن، أليب عبد هللا دمحم بن أمحد األنصاري القرطيب، ضبطه دمحم إبراهيم احلفناوي،  -

 .م2007/ه9122عثمان، دار احلديث، القاهرة،  خرج أحاديثه حممود حامد
شعيب : جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم، ابن رجب احلنبلي، احملقق –

  .ه9122، 7األرانؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
الدولة، اجملتمع املدين والتحول الدميقراطي يف الوطن العريب، سعد الدين إبراهيم، مركز خالدون  –

 .م9112مني للنشر، القاهرة، دار األ -للدراسات اإلمنائية
، 1السلوك االجتماعي يف اإلسالم، حسن أيوب، دار السالم للطباعة،، القاهرة، ط –

 .م2002/ه9122
 .م9120علم االجتماع معجم موسوعي عاملي، رشدي فكار، دار النشر العاملية، ابريس،  –
إبراهيم النملة، مكتبة امللك فهد املواجهة، علي بن -التحدايت-العمل االجتماعي واخلريي، التنظيم –

  .ه9131، 2للنشر، ط

، 9العمل التطوعي يف ميزان اإلسالم، أمحد دمحم عبد العظيم اجلمل، دار السالم، القاهرة، ط -
 .م2001/ه9130

 .م9113/ه9193، 93، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، طاإلسالمالعدالة االجتماعية يف  –

تغري االجتماعي يف اجلزائر، عديلة أمال، حبث ماجستري يف علم االجتماع، الفعل التطوعي يف ظل ال –
 .م2099بورقلة، كلية اآلداب،  جامعة قاصدي مرابح
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، 2الكليات، أبو البقاء أيوب الكفوي، حتقيق دمحم املصري وعدانن درويش، مؤسسة الرسالة، ط –
 .م2099/ ه9132

، احملقق مهدي خمزومي، إبراهيم (ه970ت)البصريكتاب العني، اخلليل ابن أمحد الفراهيدي –
 .ت.السامورائي، دار مكتبة اهلالل، بريوت، د

، احملقق مهدي ضبطه وصححه جمموعة من (ه294ت)كتاب التعريفات، الشريف اجلرجاين–
 .م9123/ه9103، 9لبنان، ط-العلماء، دار الكتب العلمية، بريوت

لبغوي، أبو دمحم احلسني بن مسعود البغوي، حققه وخرج تفسري ا معامل التنزيل يف تفسري القرآن -
 أحاديثه دمحم عبد هللا النمر، عثمان مجعة ضمريية، سليمان مسلم احلرش، دار طيبة للنشر والتوزيع،

 .م9117/ه9197، 1:الرايض، ط

، 2ط املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، دمحم فؤاد عبد الباقي، دار الكتب املصرية، القاهرة، -
 .ه9341

، 9مفهوم العمل يف اإلسالم، محيد انصر الزري، منشورات دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة، ط -
 .م9112

معجم مصطلحات الرعاية والتنمية االجتماعية، إنج فرجير، ترمجة أمحد زكي بدوي، دار الكتاب  –
 .م9127، 9طاملصري، القاهرة، 

مطبعة دار الكتب املصرية، القاهرة، كرمي، دمحم فؤاد عبد الباقي،ـ املعجم املفهرس أللفاظ القرآن ال - 
 .ه9341

منشورات دار الثقافة ، محيد انصر الزري، وأثره يف الرتبية اإلسالمية مفهوم العمل يف اإلسالم -
 .م9112واإلعالم، الشارقة، 

والتوزيع، بريوت، مقتطفات من كتاب من روائع حضارتنا، مصطفى السباعي، دار الوراق للنشر  -
 .933م، ص9111/ه9120، 9ط

-معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، أمحد، حتقيق وضبط عبد السالم هارون، دار اجليل، بريوت -
 .م9119/ه9199، 9لبنان، ط
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، 9معجم اللغة العربية املعاصرة، أمحد خمتار عبد احلميد، عامل الكتب، القاهرة، ط –
 .م2002/ه9121

اإلسالمي، دمحم بن إبراهيم بن عبد هللا التوجيري، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع موسوعة الفقه  -
 .م2001/ه9130، 9والرتمجة، القاهرة، ط

 .م9122األردن، -اجملتمع املتكافل يف اإلسالم، عبد العزيز اخلياط، مؤسسة الرسالة، عمان –
احمللى، علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي أبو دمحم عبد الغفار، حتقيق سليمان البنداري، دار  –

 .2003/ه9121، 3بريوت، ط -الكتب العلمية 
 .م9171/ه9311منهج القرآن يف تربية اجملتمع، عبد الفتاح عاشور، مكتبة اخلاجني، مصر،  –

لمشاركة االجتماعية، إبراهيم البيومي غامن، مكتبة مقاصد العمل اخلريي واألصول اإلسالمية ل –
 .م2090، 9وق الدولية، القاهرة، طالشر 

دمحم احلبيب بن خوجة، وزارة األوقاف : مقاصد الشريعة اإلسالمية، دمحم الطاهر بن عاشور، حتقيق –
 .م2001/ ه9121والشؤون اإلسالمية القطرية، 

، دراسة ميدانية يف منطقة اخلليج، محيد انصر الزري، اإلسالميةيف الرتبية  اإلسالممفهوم العمل يف  –
 .م9112، 9الشارقة، ط منشورات دار الثقافة واإلعالم،

 .م2007، 9اجملتمع املدين الضرورات التحدايت واحملاذير، واصف منصور، دار النشر املغربية، ط–

 -النشر، بريوت وة للطباعة و النظام االجتماعي يف اإلسالم، السيد هاشم املوسوي، دار الصف –
 .م9112، 9لبنان، ط
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