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 تقديم:
معظم حرص يف قد جتلى هذا اإلهتمام  اإلهتمام املتزايد بالقيم واملثل يف التعامالت اإلنسانية ويف العصر احلاضر ظهر بشكل واضح 

الباحثني الغربيني على الرتكيز على مبدأ األخالقيات واملثل. وعلى نفس املنوال فقد أبدى كثري من شىت العلوم واملعارف يف الدراسات الغربية 
اليت ميكن االخذ هبا للحلول  يف املعامالت والذي جتلى يف الرتكيز على دراسة التمويل اإلسالمي كمثالبالنظرية اإلسالمية إهتمامًا متزايدًا 

العلماء واملهتمني يف العامل حتظى باالمهية املتزايدة من . كما بدأت النظرية اإلدارية يف اإلسالم للكوارث املاليةوخباصًة يف ظل الظهور املتكرر 
يعة النظام اإلسالمي يف إدارة للوقوف على طبوال عجب أن أغلب املقاالت العلمية التعلقة باإلدارة اإلسالمية قام هبا علماء غري مسلمني 

 التعامالت البشرية مع الرتكيز على املبادئ األخالقية كأصل أساسي حيكم كل تلك التعامالت.
ومن خالل تتبع املنهج اإلداري الذي يدرس يف اجلامعات اإلسالمية عمومًا والعربية منها على وجه اخلصوص يتضح لنا ان الرتكيز 

ثل يف ينصب على تدريس النظرية الغربية يف اإلدارة وتطورها من تركيزها يف بادئ االمر على املادة وإغفال اإلنسان اىل إجتاهها احلديث املتم
واإلهتمام بالبيئة. هذا التوجه احلديث يف اإلدارة واليت تعمل عليه حاليًا اإلدارة احلديثة هو أصل أساسي يف املثل األخالقية تبار ضرورة إع

مساومة ليت ال النظرية اإلدارية يف اإلسالم اليت تعترب احلفاظ على حق الفرد يف احلياة ومحاية حقوقه يف احلياة الكرمية أصالً من أصوهلا الثابتة ا
ه يف فيها مهما كان مستواه يف العمل وموقعه يف املنظمة.كما تعطي األمهية للبيئة بإعتبارها حقًا عامًا للبشر ال جيوز املساس به او إيذائ

 سبيل تعظيم إستفادة جمموعة من البشر على حساب اآلخرين.
جمال اإلدارة العمل على دراسته وحتقيقه بالعودة اىل أصوله إن النظام اإلداري يف اإلسالم هو نظام فريد يتطلب من كل العاملني يف 

 يف القرآن والسنة والعمل على تدريسه يف مناهج اجلامعات العربية حىت تتعرف اليه أجيالنا لتعمل به مستقباًل بصورة تعكس أصالة املنهج
 اإلسالمي كمنهج متكامل للحياة بكل تفاصيلها.

ما تزال تفتقر اىل دراسات منظمة ودوريات رصينة تتناول نظرية اإلدارة يف اإلسالم وتقدميها  لعربية املالحظ أن املكتبة اكما أنه من 
كما ان اجلهود االكادميية للمهتمني هبذا اجملال ما تزال حباجة اىل مزيد من التنظيم كحل للمشكالت اإلدارية اليت يعاين منها العامل اليوم.  

النظرية اإلدارية يف اإلسالم أو النظرية اإلسالمية يف اإلدارة كنظام متكامل حيكم كل التعامالت اإلدارية  تستطيع توضيح مزاياوالتنسيق حىت 
 للبشر يف ظل القيم األخالقية السماوية مبا حيقق سعادة اإلنسان , كل اإلنسان.

"جملة اإلدارة والقيادة اإلسالمية " ليكون ملتقى املهتمني  ليحمل إسماألكادميي ومن هذا املنطلق فقد رأينا أمهية تأسيس هذا املنرب 
ة باإلدارة والقيادة اإلسالمية باللغة العربية من أجل تعميق الدراسات األكادميية وتأصيلها مبا يشجع على تدريس مبادئ اإلدارة والقياد

 اإلسالمية يف اجلامعات العربية.
 بعددين يف العام ....كما يسعدنا أن يتم إصدار هذه الدورية 

. احملور األول يتضمن مقاالت هتتم بتوضح مفهوم اإلدارة اإلسالمية يف السنة النبوية ودور حمورينقسمنا املقاالت العلمية اىل  يف العدد األول
فيهتم بضرورة الوحدة الشعورية اين اإلدارة اإلسالمية يف حتسني بيئة العمل من خالل مكافحة الفساد واإلهتمام باملوارد البشرية. اما احملور الث

 بني املسلمني وأمهية نظام التكافل اإلجتماعي كثمرة مباشرة لتطبيق نظرية اإلسالم يف اإلدارة.

  

 كما يسعدنا أن نستقبل املقاالت العلمية للباحثني واملهتمني وكذا املقرتحات على العناوين التالية
 swidi@qu.edu.qa  أوhgelaidan@qu.edu 

 دكتور عبد اهلل السويدي
 رئيس التحرير
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 83سورة الشوري اآلية  ينفقون ( قال تعالي ) والذين إستجابوا لربهم وأقاموا الصالة وأمرهم شوري بينهم وممارزقناهم

 فروض الدراسة :
 يوجد يف اإلسالم مرتكزات لنظرية إدارية إسالمية . -1
 تتفوق النظرية اإلدارية اإلسالمية علي النظريات احلديثة يف املبادئ والتطبيق . -2

 ملخص الدراسة :
 -إن من أهم نتائج هذا البحث اآلتي :

 وممارسة لإلدارة يتصف بالشمولية  عرب العصور واألزمنة.إن املنهج اإلسالمي يقدم مفهوما  *
 أن فرضي الدراسة أثبتا صحتهما . *
 أهم خصائص اإلدارة  يف اإلسالم أهنا هتتم باحلاجات النفسية والروحية واملادية لإلنسان .  - *
 .يف حس املوظف والعاملأهم ما مييز النظرية اإلدارية اإلسالمية تفعيل مفهوم الرقابة الذاتية وتقوية الضمري   - *
تلف اجملاالت، ومَينع التشتت والتشعب الذي وقعْت فيه املدارس الفكرية اإلداري * ة إنَّ الفكَر اإلداري اإلسالمي فكٌر شامل وكامل يف ُمخ

 .الغربية يف مناهجها الوصفية املختلفة التقليدية والسلوكية
 (:Recommendations)   التوصيات 

اإلختصاص ) ختصص إدارة أعمال  ،أعضاء هيئة تدريس ، طالب ،أرباب عمل ( يف نشر مبادئ  اإلدارة تضافر جهود كل ذوي  -1
 . يف العامل أمجع أينما وجدوا  اإلسالمية

 تدريس  نظرية اإلدارة اإلسالمية  ضمن مناهج كليات إدارة األعمال باجلامعات. -2
ية اإلدارة اإلسالمية وكلي أمل ان أجد التعاون من زمالئي يف جمال إدارة .إن ما قدمته يف حبثى هذا هو حجر أساس  يف بناء نظر -3

 األعمال يف إكمال بناء هده النظرية سواء بالنقد او اإلضافة أو التعديل  حيت تري النور وتصري بناء يشار له بالبنان  .
 على الطريقة الوصفية يف حتليل البيانات. املنهج التارخيي ، والوصفي التحليلي حيث إعتمدت الباحثة     -منهجية الدراسة:
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ABSTRACT 
We are dealing with a summary of research in the conclusion of this research, a summary of research, which 
includes the most important findings and recommendations of the study, through a series of four chapters 
comprising the structure, this search 
The most important results of this research are as follows :- 
The Islamic method the concept and practice of holistic management through the ages and times. The 
hypothetical study proved their health. The most important characteristics of the administration  in Islam 
that it is interested in psychological and spiritual and material needs of human beings. What distinguishes 
theory Islamic administrative activating the concept of self-censorship and strengthening of conscience in 
the sense of the employee and worker. The thought of Islamic thought of comprehensive and complete in 
various fields, and prevents the fragmentation and complexity of the school administrative intellectual West 
curricula in various descriptive and behavioral traditional. The theory of Islamic administration hands 
ethical framework that accompanies each item of its items. The concept of quality has been applied since 
the emergence of Islam, where the club of the Prophet (may Allah bless him and grant him salvation) by 
saying: " If any of you:) . 
Recommendations   ( recommendations): 
1-the concerted efforts of all professionals (for management of the work of, members of the teaching staff, 
students, employers of ) in the dissemination of the principles of Islamic administration in the world 
wherever they are . 
2-The teaching of the theory of Islamic administration  within the curricula of the faculties of business 
administration in universities. 
3- .that the research in this is the cornerstone of the building of the theory of Islamic administration, I hope 
that I find cooperation of my colleagues in the field of business administration in the completion of the 
construction of this theory, whether in cash or addendum or amendment to see the light of day and become 
building referred to stigmatized 

املتخصص يف علم اإلدارة يري يف التنظيم اإلداري  الذي وضعه الرسول صلي اهلل عليه وسلم وصحابته الكرام رضي اهلل عنهم  للدولة  المقدمة : 
بالتجنيد  اإلسالمية نظاماً كفؤا وفعاال , فلقد مارسوا وظيفة التخطيط والتنظيم من منظور عبقري ووضعوا ُمططاً للحرب وأنشأوا املعسكرات وأمروا

كذلك استخدموا الوظائف االستشارية باإلضافة .  حددوا شروطه , كما أنشأوا الدواوين وقاموا بالفتوحات ومحاية حدود الدولة اإلسالمية و 
ظموا القرارات , كما ن  و استخدموا مبدأ الشورى يف اختاذ. للوظائف التنفيذية, حينما زودوا اجليوش باملستشارين واملرشدين واألطباء واملرتمجني 

اليت عاشوا القضاء , وعملوا علي فصل السلطة التنفيذية مبا يضمن الرقابة , كذلك مارسوا الوظيفة الرقابية بإجراءات مبتكرة نسبة للحقبة الزمنية 
ملعلومات الواردة من فيها , إذ أسسوا نظامًا خاصًا  جلمع  املعلومات عن أحوال القادة والرعية واستخدموا التقارير املفصلة من قبل القادة , وا

التخطيط والتنظيم وتكوين اهليكل اإلداري للدولة  -الناس عن سلوك القادة معهم يف مجيع أحناء الدولة اإلسالمية , وطبقوا وظائف اإلدارة وهي :
 والتوجيه والرقابة بطريقة فعالة من املنظور القدمي واحلديث
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 -إن من أهم نتائج هذا البحث اآلتي :
 إلسالمي يقدم مفهوما وممارسة لإلدارة يتصف بالشمولية  عرب العصور واألزمنة.إن املنهج ا *
 أهم خصائص اإلدارة  يف اإلسالم أهنا هتتم باحلاجات النفسية والروحية واملادية لإلنسان .  - *
 .ف والعاملأهم ما مييز النظرية اإلدارية اإلسالمية تفعيل مفهوم الرقابة الذاتية وتقوية الضمري يف حس املوظ  - *
تلف اجملاالت، ومَينع التشتت والتشعب الذي وقعْت فيه املدارس الفكرية اإلداري * ة إنَّ الفكَر اإلداري اإلسالمي فكٌر شامل وكامل يف ُمخ

 .الغربية يف مناهجها الوصفية املختلفة التقليدية والسلوكية
بداية نزوِل القرآن الكرمي بأول سورة نزلت: ﴿ اقْ رَْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق * إن الفكر اإلداري اإلسالمي بدايته تتزاَمن مع   -مشكلة البحث:

ْنَساَن َما ملَْ  ْنَساَن ِمْن َعَلٍق * اقْ رَْأ َورَبَُّك اأْلَْكَرمخ * الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم * َعلََّم اإْلِ الذي ظهر  [. وهذا يثبتخ التاريخ5 - 1يَ ْعَلْم ﴾ ]العلق:  َخَلَق اإْلِ
ناعي يف هِنا ية النصف الثاين من فيه الفكر اإلداري اإلسالمي حبوايل مخسة عشر قرنًا ،بينما ََند الفكَر اإلداري الغرِبَّ يعود إىل ظهور اجملتمع الصِّ

د أنَّ الفكر اإلداري الغرِب هو الفكر السائد يف األمم اإلسالمية. دورنا كمسلمني  القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وبالرغم من ذلك، َنَِ
 متخصصني يف إدارة األعمال بناء نظريات إدارية إسالمية تتفوق علي النظريات الوضعية وهذا ما نقوم به من خالل هذه الدراسة.

 -:هتدف الدراسة لآليت:(  Objectives) أهداف البحث
 التأصيل  للعمل  اإلداري . -
األنشطة اإلدارية يف عهد الرسول صلي علية وسلم  صحابته  رضي اهلل عنهم ألخذ العرب والدروس يف كيفية تسليط الضوء  علي  ممارسة  -

 ممارسة العمل اإلداري املتقن واستخالص نظرية اإلدارة اإلسالمية  .
جودة ُمرجات املنشآت بأنواعها تنبع أمهية البحث ملا للعمل  اإلداري  اإلسالمي من دور مهم وأساسي ينعكس علي مستوي  -أهمية الدراسة:

 .  املختلفة سواء كانت صناعية أو خدمية أو جتارية
 فروض الدراسة :

 يوجد يف اإلسالم مرتكزات لنظرية إدارية إسالمية . -3
 تتفوق النظرية اإلدارية اإلسالمية علي النظريات احلديثة يف املبادئ والتطبيق . -4

 الوصفي التحليلي حيث إعتمدت الباحثة على الطريقة الوصفية يف حتليل البيانات.املنهج التارخيي ، و      -منهجية الدراسة:
 

 الفصل األول : اإلدارة  في عهد الرسول صلي اهلل عليه وسلم
 

 المبحث األول :عناصر  اإلدارة  في عهد الرسول صلي اهلل عليه وسلم
  عليه وسلمالمبحث الثاني : حل المشكالت اإلدارية    في عهد الرسول صلي اهلل

 
 :  الفصل األول : اإلدارة  يف عهد الرسول صلي اهلل عليه وسلمالفصل األول

 عناصر  اإلدارة  يف عهد الرسول صلي اهلل عليه وسلم المبحث األول : 
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الرئاسة العامة يف كان للرسول صّلى اهلل عليه وسلم اإلدارة يف عهد الرسول صلي اهلل عليه وسلم حيث   ريتناول هذا املبحث عناص
لقد شارك  .(، وسلطاته اإلدارية تشمل الدولة كلها فيما يتعلق بتحديد األهداف ورسم السياسات العامة1أمور الدين والدنيا )

الرسول صّلى اهلل عليه وسلم يف إدارة الدولة جمموعة من خرية الصحابة الذين يشهد هلم بالعقل والفضل والبصرية، واختري هؤالء 
ل من أولئك السابقني إىل اإلسالم والذين هلم نفوذ وقوة يف أقوامهم، وجاء يف مقدمة هؤالء العاملني يف امليدان اإلداري سبعة من الرجا

( ، يف حني أطلق عليهم بعض احملدثني اسم 2املهاجرين وسبعة من األنصار ، ويالحظ أن بعض املصادر أطلقت عليهم اسم النقباء )
( 4الغنيمة والفيء )»فكانت  بدأت األموال ترد على املسلمني بعد نشوء دولتهم يف املدينة (3لس النقباء )جم»أو « جملس الشورى»

 .من أوسع أبواب هذه اإليرادات

وفيما خيص النشاط الزراعي  فإن النيب صّلى اهلل عليه وسلم أقطع بعض أصحابه أرضا كي تستعمل يف الزراعة، فقد أقطع الزبري بن 
صناعة »من أوىل أمور الصناعة اليت اهتم هبا املسلمون   (5وأقطع علّيا عيونا بينبع، وعمل علي فيها بنفسه ) ا باملدينةالعوام أرض

إذ احتاج املهاجرون إىل مساكن يسكنوهنا يف املدينة، فخط هلم النيب صّلى اهلل عليه وسّلم اخلطط، وحدد هلم األماكن اليت « البناء
كانت األموال اليت ترد إىل بيت املال يف عصر الرسول صّلى اهلل عليه وسلم إما  فقد العامة األموال حفظ نظيمت  أما(.6يبنون عليها )

نقدية )ذهب، فضة، دينار، درهم( ، وإما عينية )مزروعات، مثار، حيوانات( . ولكل صنف من هذه األصناف مكان خاص حتفظ 
  .به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

( القاهرة، شركة 1ه ( ، )ط  454حممد بن حبيب )ت املاوردي، أبو احلسن  ،األحكام السلطانية والواليات الدينية (1)
 5م( ، )ص  1664مصطفى الباِب احلليب وأوالده، )

ما من نيب كان قبلي إال أعطي سبعة نقباء وزراء َنباء، »ه ( قول النيب صّلى اهلل عليه وسلم:  241روى اإلمام أمحد )ت   (2)
عمر وعثمان وابن مسعود وسلمان وعمار وحذيفة وأبو ذر وإين أعطيت أربعة عشر نقيبا محزة وجعفر وعلي وأبو بكر و 

 14، ص 1انظر: أمحد، املسند )ج « . واملقداد وبالل واحلسن واحلسني
( . 24شيباين، )ص ،( . نظام احلكم واإلدارة، 25عبد القادر مصطفى، )ص ،الوظيفة العامة يف النظام اإلسالمي  (3)

 .164، 186العدوي، نظم )ص 
 .(314، ص 5ج الصنعاين املصنف ) (4)
 (.316محيد اهلل، جمموعة الوثائق )ص   (5)
، 1( تاريخ املدنية ، عمر بن شبة، )ج 23ابن الفقيه، )ص  ،( . ُمتصر كتاب البلدان274، ص 1البالذري، أنساب )ج  (6)

 .246ص 
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 المبحث الثاني : حل المشكالت اإلدارية في عهد الرسول صلي اهلل عليه وسلم  
 (1كاآليت : )  حل اخلالفاملنهج النبوي يف كان 
 :االستماع الدقيق للرأي اآلخر وعدم تسفيهه أو الحكم عليه قبل سماعه .1

من سيدنا سعد بن عبادة القضية كاملة مث اختذ قراره جبمع الصحابة ليناقشهم فيما  -صلى اهلل عليه وسلم -فلقد استمع الرسول
 .قالوا

ومل يصفهم بأي صفة تخنقص من أمياهنم أو حىت  -اهلل عليه وسلم صلى -فلم يغضب رسول اهلل: سعة الصدر لالستماع .2
 "تشكك فيه ووضح بنفسه ما ميكن أن جيول خباطر أي منهم "أما لو شئتم لقلتم، فلصدقتكم ولصدقتكم

بعرض ملخص للقضية من وجهة نظر األنصار  -صلى اهلل عليه وسلم -حيث بدأ املصطفى :التزام أدب الخطاب والرقي فيه .3
يا معشر األنصار مقالة بلغتين عنكم..." مث ذكرهم بفضل اهلل عليهم "أمل آتكم ضالاًل فهداكم اهلل؟!" مث بدأ احلوار "أال جتيبوين يا "

صلى اهلل عليه  -معشر األنصار.." فما دام احلوار هبذا الرقي فال بد أن يكون الرد مناسًبا له "هلل ورسوله املن والفضل" فالرسول
بتذكريهم بفضلهم وذلك لنزع ما قد يكون يف صدورهم من بذور اخلالف. مث يأيت دور إبراز احلقيقة وجتليتها هلم. بدأ  -وسلم

 ."قسًما وحظًا -صلى اهلل عليه وسلم -فيكون الرد الطبيعي واملنطقي هلذه املقدمات "رضينا برسول اهلل
سلمات ونقاط االتفاق مث نقاط االختالف، حىت َند أرضيًة نبدأ أوىل خطوات احلل بامل: التذكير بالمسلمات كبداية للحل .4

 . مشرتكًة للتفاهم على احلل
لنأثر قلوب إخواننا ببعض حماسنهم ومناقبهم يف بداية احلل، حىت هنيئ النفوس لتقبل احلل : التذكير بالفضل وعدم نسيانه .5.

 . ، لتوسعت دائرة اخلالف وتباعدت الرؤىورسوخه يف ذات الوقت. فإذا بدأنا بالسلبيات سواء عامة أو شخصية
موعًدا يف احلال لالجتماع هبم ومناقشة األمر معهم،  -صلى اهلل عليه وسلم -فلقد حدد الرسول: سرعة الحل قبل التفاقم .6

يف بدايته وهذا ما ينبغي عمله جتاه أي مشكلة يف بدايتها وعدم متييعها أو االستهانة هبا. إنَّ التهاون يف سرعة حل اخلالف 
 . سيتسبب يف خلل قد يكون أكرب من اخلالف ذاته. أما سرعة اختاذ خطوات احلل فستئد أية فرصة لتصعيد اخلالف

ال بد من إجيابية اجلندي والقائد لسرعة احلل. كما يف موقفه عندما سأله :  اإليجابية والمصارحة من كل األطراف .5
من ذلك يا سعد" قال: "يا رسول اهلل ما أنا إال من قومي" أية روعة وعظمة يخسطرها "فأين أنت  -صلى اهلل عليه وسلم -الرسول

؟ ولكن املسألة هنا ليست جماملًة، -صلى اهلل عليه وسلم -التاريخ بأحرٍف من نور، فمن جيامل إذا مل جيامل الرسول املصطفى
دد اجلندي بالبو  مبا يف أغوار نفسه، ومل يرتدد القائد أو إهنا إجيابية وحتديد موقف ومصارحة ومكاشفة من اجلندي لقائده. فلم يرت 

صلى اهلل  -جيد يف نفسه من مساع رأي اجلندي واعتباره وعدم إمهاله، أو الضغط عليه لتغريه. ففي سرعة تبليغ سيدنا سعد للنيب
 ..ووحدتهبالوضع لدرس للجندي حيال املسئولية العظيمة امللقاة على عاتقه حلماية الصف  -عليه وسلم
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هلم. ولكن املصطفى صلى اهلل عليه فكل الشروط كانت ظاملة للمسلمني وغري منصفة : استقراء األحداث وبعد النظر .8
وسلم كان يرى بفراسته وبخعد نظره أمورًا أخرى تلو  يف األفق وميكن استغالهلا واالستفادة منها لنشر الدين. وهنا نزل قوله 

 . . ولفراسته -وسلم صلى اهلل عليه -فلقد مساه اهلل فتًحا ويف هذا تأييد ملوقف النيب ﴿ِإنَّا فَ َتْحَنا َلَك فَ ْتًحا مخِبيًنا﴾ تعاىل
وقال: يا رسول اهلل ألست رسول اهلل؟ قال: بلى. قال:  -رضي اهلل عنه -فعندما اعرتض سيدنا عمر:  احتواء الموقف .6

باملشركني؟ قال: بلى. قال: فعالم نخعطي الدنية يف ديننا؟ قال: أنا عبد اهلل ورسوله،  أولسنا باملسلمني؟ قال: بلى. قال: أوليسوا
على احتواء املوقف وعدم تصعيده، جعله جييب عن كل  -صلى اهلل عليه وسلم -حرص الرسول  لن أخالف أمره ولن يضيعين،

ها، وذلك حفاظًا على وحدة الصف وعدم تشعب أسئلة سيدنا عمر برحابة صدر، مث رده للثوابت واحلقائق اليت ال خالف علي
 .املواقف

باحلل أخذ به، فقالت "أخرج يا رسول اهلل وابدأهم مبا  -رضي اهلل عنها -عندما أشارت السيدة أم سلمة قبول المشورة:  .01
ا رآه املسلمون تواثبوا تريد فإذا رأوك فعلت اتبعوك". فقدم عليه الصالة والسالم إىل هديه فنحره ودعا احلالق فحلق رأسه فلم

استمع للمشورة وأخذ هبا دون أدىن غضاضة يف نفسه وكان يف  -صلى اهلل عليه وسلم -فالرسول   على اهلدي فنحروه وحلقوا،
هذه املشورة اخلري والفال . وهنا جتدر اإلشارة لعظم دور املرأة فال ينبغي أن نستصغر دورها فقد يكون عاماًل حيويًّا يف درء 

 ة. فلقد رفعت السيدة أم سلمة حرًجا عظيًما عن املسلمني مبشورهتا الصائبة احلكيمةالفتن
فعندما ذهب سيدنا عمر إىل سيدنا أىب بكر وقال له: أو ليس برسول : إيجابية المسلم في االستجابة ألمر اهلل ورسوله  .00

املشركني؟ قال: بلى. قال: فعالم نخعطي الدنية يف ديننا؟ قال اهلل؟ قال: بلى. ق ال: أولسنا ب املس لمني؟ قال: بلى؟ قال: أوليسوا ب
 .أبو بكر: يا عمر: الزم غرزه )أي أمره( فإين أشهد أنه رسول اهلل. قال عمر: وأنا أشهد أنه رسول اهلل

يف قضية سيدنا حاطب بن أِب  -صلى اهلل عليه وسلم -هو موقف الرسول: التحري الدقيق وعدم األخذ بالشبهات  .02
بلتعة عند فتح مكة. فلو صخنف هذا املوقف باصطالحات العصر احلديث لكان اخليانة العظمى وإفشاء أسرار عسكرية. وهاتان 
اكم عليه إنسان يف العصر احلديث وعليهما أقسى عقوبة. فلنرى كيف تعامل معها املصطفى  التهمتان مها أقصى ما ميكن أن حيخ

حني أرسل بعض الصحابة إلحضار اخلطاب من  -صلى اهلل عليه وسلم -أراده النيب وهذا ما صلى اهلل عليه وسلم -األمني
أن نتعلمه،  -صلى اهلل عليه وسلم -املرأة. فلقد أعلمه ربه باحلقيقة واجلميع على يقني من ذلك ولكنه الدرس الذي أرادنا الرسول

صلى  -ن ادعى، فإذا كان ذلك من الصادق املصدوقفال بد من التحري الدقيق وعدم األخذ بالشبهات وأن تكون البينة على م
 (1.)فإنه ممن دونه أوىل وأوجب -اهلل عليه وسلم
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من حاطب دفاعه كله وأعطاه الفرصة الكاملة  -صلى اهلل عليه وسلم -لقد مسع املصطفى: إبداء الرأي والدفاع عن النفس  .08
يرسم لنا الطريق. فلنستمع جيًدا  -عليه وسلمصلى اهلل  -يف حاجة لذلك ولكنه القدوة -صلى اهلل عليه وسلم -لذلك. وما كان

دون احلجر عليه. وهذا يف  -من وجهة نظره -من صاحب املشكلة وليقل كل ما يريد ليدافع عن نفسه ويربر ما قام به من عمل
 . الواقع واجب على القيادة، أن تطلب االستيضا  مث تنظر فيه وحتكم عليه بعد ذلك

ذا اعتذر فرد عن خطأ ما وأبدى عذرًا تقبله القيادة فليخفتح له باب الرجعة وال نوصد يف وجهه فإأخذ العذر مأخذ الجد:   .01
اعتذاره ورده للصف ردًّا مجياًل ورفض أن يعتربه من  -صلى اهلل عليه وسلم -األبواب. فخطأ حاطب جسيم ومع ذلك قبل الرسول

 . املنافقني
ن فال بد أن يقدر اخلطأ بقدره، وإذا كانت هناك أدىن فرصة إلعادته للصف فإذا أخطأ إنسا: عدم نسيان الفضل والسبق  .05

طئ وأن ننسى كل  وعدم إبعاده أو ابتعاده، فيكون ذلك أوىل خصوًصا إذا كان له فضل وسبق. ال نريد أن نقلب ظهر اجملن ملن خيخ
 (1).ما قدم وذلك ما دام اخلطأ مل يتكرر ومل يخصر عليه

عند تكوينه لدولة اإلسالم مل يفرق بني العبادات و املعامالت، بل أكد على مشولية اإلسالم على أنه  ه وسلمصلي اهلل علي و الرسول
اهلل عليه والصالة  نظام شامل لكل نواحي احلياة عبادات و معامالت، دين و دولة، مصحف و سيف. و لقد اهتم الرسول

هذا سوقكم ال “سجد باملدينة، أسس السوق اإلسالمية احلرة النظيفة، و قال: باجلوانب االقتصادية، فعندما فرغ من بناء امل والسالم 
يف تأسيسه و إدارته لدولة اإلسالم قابلته العديد من املشاكل:   صلي اهلل عليه وسلم  و الرسول”. تتحجروا و ال يضرب عليه اخلراج

يز يف معاجلة هذه املشاكل، و كان هذا املنهج يقوم على عقائدية و خلقية و اجتماعية و اقتصادية وسياسية، و كان له منهج متم
أساس أن اإلسالم نظام متكامل شامل يتكون من عدة نظم فرعية، و ال جيوز أن نعاجل مشكلة باالنعزال عن النظام األصلي، ألن 

و من مث عند معاجلته للمشاكل االقتصادية مل يعاجلها باالنفصال عن النظم    هناك عالقات تبادلية سببية بني نظم اإلسالم الفرعية.
ً هو النظام اإلسالمي الشامل. مث إن الرسول،االعتقادية و اخللقية و االجتماعية  صلي اهلل   و السياسية، ألن اجلميع ميثل كيانًا واحدا

د، فال بد للدعوة من قوة اقتصادية و ال بد لالقتصاد من قوة مل يفصل االقتصاد عن الدعوة، و ال الدعوة عن االقتصاعليه وسلم 
فعلى سبيل املثال تعترب الزكاة عبادة و يف نفس الوقت ركناً أساسيًا من أركان    عقائدية و قوة خلقية و قوة اجتماعية و قوة سياسية.

و من هذا املنطلق إذا أردنا أن  (2)اية حراسة العقيدة.االقتصاد و مصدراً رئيسياً من مصادر متويل اجلهاد لتحقيق العزة السياسية و مح
خنلص العامل اإلسالمي من مشاكله االقتصادية فيكون ذلك من منطلق املنهج الشامل و هو النظر إىل مجيع املشاكل سويًا و تطبيق 

 قدوتنا.صلي اهلل عليه وسلم  منهج رسول اهلل 
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على بعض احلاالت و بالرتكيز يف عالجه للمشكالت االقتصادية يف ظل اإلطار الشامل،   املنهج الذي انتهجه رسول اهللومن مناذج  
 هي:

 و الذين آمنوا معه قبل اهلجرة. مشكلة احلصار االقتصادي على رسول اهلل -

 متويل الغزوات وقت األزمات االقتصادية. ة. ومشكلةباملدينمشكلة التعامل مع اليهود و بناء السوق اإلسالمية  -

 بعد وفاته..  ماذا ترك رسول اهلل االقتصاديةيف أوقات األزمات  سلوكيات الرسول -

أسس ومبادئ اإلدارة وفن قيادة اآلخرين من خالل مواقفه مع أصحابه، فكل  -صلى اهلل عليه وسلم-ولقد رسخ الرسول الكرمي 
جديداً يف كيفية إَناز األعمال بنجا  ومتيز دون إهدار حقوق الغري، ودون التقليل من املهام املوكولة لآلخرين، موقف كان يرسخ مبدأً 

بل يصبح تقسيم العمل والتعاون واالستماع لآلخرين من الصفات اليت ينبغي أن نتحلى هبا يف تعاملنا حنن يف أعمالنا . وقد كان 
كرب األثر يف توجيه صحابته وحتفيزهم على العمل بكفاءة ،وبذلك فنجده صلى اهلل عليه وسلم أ -صلى اهلل عليه وسلم -لرسول اهلل 

 قد وضع هذه األسس قبل أن نكتب فيها بأربعة عشر قرناً فمن أوىل هذه املبادئ :

نني حيث ينقل قول  -صلى اهلل عليه وسلم -يصف الواقدي حتركات الرسول  :مهارة تحفيز وتشجيع فريق العمل جبيشه حنو حخ
إذ أقبل أنيس بن أِب مرثد الغنوي على فرسه فقال : أنا ذا  "أال فارس حيرسنا الليلة ؟" ألصحابه : -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

على جبل كذا وكذا فال تنزلن إال مصلياً أو قاضي حاجة ، وال تغرن من "انطلق حىت تقف  يا رسول اهلل، فقال صلى اهلل عليه وسلم :
" أأحسستم فارسكم  فقال: -صلى اهلل عليه وسلم-خلفك".قال : فبتنا حىت أضاء الفجر وحضرنا الصالة فخرج علينا رسول اهلل 

ينظر خالل الشجر، فقال  -ى اهلل عليه وسلمصل-قلنا ال واهلل، فأقيمت الصالة فصلى بنا ، فلما سّلم رأيت رسول اهلل  الليلة ؟".
وعندئذ جاء )أي الفارس( وقال : يا رسول اهلل إين وقفت على اجلبل كما أمرتين فلم أنزل عن فرسي إال  "أبشروا جاء فارسكم " :

فرسك وأقبل "انطلق فانزل عن  : -صلى اهلل عليه وسلم-مصليًا أو قاضي حاجة حىت أصبحت ، فلم أحس أحدًا قال رسول اهلل 
يف األداء أنه كان دائما ما يعمد إىل  -صلى اهلل عليه وسلم-علينا، فقال : ما عليه أن يعمل بعد هذا عماًل".كان من منهج النيب 

"أال فارس حيرسنا الليلة ؟".ويف هذا الثناء والتشجيع واإلشادة باملوقف ما يدعو كل   التخيري وبث رو  املنافسة بني فريق عمله:
 (1.)فريقه يف العمل  إىل تفاين أو مدير مشرف 

_____________________________________________ 
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اإلدارة الناجحة يف حقيقتها .. هي فن إدارة اآلخرين لتحقيق هدف : مهارة بناء العالقات مع اآلخرين .. والتعامل مع الناس 
من يتوىل مهمة اإلدارة أن جييد هذا الفن، حيث  وعلي تحقيق هذا اهلدف ل يالبشر العنصر َناحها هو التعامل األمثل مع  ومعني؛ 

ً من البشر ختتلف عن بعضها يف األمزجة وامليول واملشارب واالجتا صلى اهلل -هات، و هذه الصفة يف سيد األنبياء إنه سيواجه أصنافا
 جلية واضحة . -عليه وسلم

إن األكتاف القوية ال تنمو إال بالتدريب، واملساعدون األكفاء ال يولدون من فراغ، : مهارة التفويض الفعال وتوزيع المسؤوليات
وال تعتمد على مستوى إداري واحد حتسن إعداده  واملؤسسات القوية هي اليت حتسن إدارة عملية تفويض املسؤوليات واالختصاصات،

على التفويض، حىت ال مير يف أية مرحلة من مراحله مبنعطفات أو مشكالت تنبع من عدم وجود املستوى تعتمد  فحسب؛ وإمنا 
 لقيادة ، كما أن َنا  املدير أو املشرف يكمن يف إدراكه هلذا األمر يف مؤسسته أو إدارته .لاملؤهل 

أوجد لكل طاقة ما يناسبها من عمل، ووزع املسؤوليات، حيث  :  تفويض السلطة  -صلى اهلل عليه وسلم-الرسول  س مار ولقد 
وفرض املهام ومنح أجزاء متساوية من املسؤولية والسلطة ألصحابه رضي اهلل عنهم؛ ففي عهده صلى اهلل عليه وسلم توىل على بن أِب 

ما كان يقوم بذلك أيضاً أثناء غياهبما "أخِب بن كعب ، وزيد بن ثابت وكان الزبري بن العوام طالب وعثمان بن عفان كتابة الوحي ، ك
وجهيم بن الصلت يقومان بكتابة أموال الصدقات ، وكان حذيفة بن اليمان يعد تقديرات الدخل من النخيل، وكان املغرية بن شعبة 

املهام، إىل معاونيه،  ه صلي اهلل عليه وسلم . ويف هذا إشارة إىل تفويضواحلسن بن منر يكتبان امليزانيات واملعامالت بني الناس 
رٍض. وقد ظهر تفويض السلطة يف عهد اخللفاء الراشدين  امسلطة اختاذ القرارات الالزمة للنهوض هبذه املهم بإعطائهم  على وجه مخ

يقيدهم يف املسائل العامة، أي يفوضهم بعضًا من حينما كان سيدنا عمر بن اخلطاب يطلق احلرية لعماله يف الشؤون الوظيفية، و 
السلطات ويراقب عملهم يف حدود ذلك التفويض، وكان خيترب موظفيه بني احلني واآلخر ليتأكد من كفاءاهتم وقدرهتم. ويبدو ذلك 

ض بينهما فلما قضي جلًيا يف موقفه مع )كعب بن سور( حينما كان جالًسا عند عمر فجاءته امرأة تشكو زوجها فقال " لكعب : اق
قضاءه قال لكعب : "اذهب قاضًيا على البصرة" . وهنا ال ينبغي للمشرف أن ينظر إىل التفويض على أنه هترب من املسؤولية؛ ألنه 
املسؤول يف النهاية عن نتائج إدارته، ومن مث فهو يفوض طريقة العمل وال يفوض املسؤولية . كما أن التفويض ليس ختلصًا من املهام 

صورة غري املمتعة، بأن يعهد هبا املدير إىل أحد مرؤوسيه؛ إمنا ينبغي أن ننظر إىل التفويض على أنه إجياد البدائل القادرة على القيام بال
 (1.) املثلى يف املستقبل مستصحبة يف أدائها الفعال ما سبق هلا من جتربة ناضجة يف أدائه
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 الفصل الثاني : اإلدارة في عهد أبوبكر الصديق وعثمان بن عفان رضي اهلل عنهما 

 المبحث األول :  اإلدارة في عهد أبوبكر الصديق رضي اهلل عنه   

 الثاني :  اإلدارة في عهد عثمان بن عفان رضي اهلل عنهالمبحث 

 المبحث األول :  اإلدارة في عهد أبوبكر الصديق رضي اهلل عنه   
صلي اهلل عليه ومستشاره، وهو الذي خلف النيب  صلي اهلل عليه وسلمأبو بكر، يسمى أيضاً: "الصديق"، هو الصاحب األقرب للنيب 

 للرسول صلي اهلل عليه وسلم دارية، وبالتايل هو من أنشأ نظام اخلالفة. كان أبو بكر املستشار الرئيسي بوظائفه السياسية واإلوسلم ،
م، وإمامة الناس يف الصالة يف املدينة املنورة أثناء 631م(، ومن أبرز وظائفه آنذاك: إمارة احلج إىل مكة املكرمة سنة 632-م622)

م(، متكن من قمع االنتفاضات القبلية السياسية والدينية املعروفة 634-م632حكمه ). وخالل الرسول صلي اهلل عليه وسلم مرض 
كان . باسم "الردة"، وبالتايل إخضاع اجلزيرة العربية حتت احلكم اإلسالمي. وبعد ذلك، شرع بالفتوحات اإلسالمية يف العراق وسوريا

ية العامة يف اإلدارة واحلكم واإلمامة، وجباية الصدقات، وسائر أنواع أبو بكر يستعمل الوالة يف البلدان املختلفة ويعهد إليهم بالوال
الرسول الواليات، وكان ينظر إىل حسن اختيار الرسول لألمراء والوالة على البلدان فيقتدي به يف هذا العمل، وهلذا أقر مجيع عمال 

ت الوالة يف عهد أِب بكر الصديق ) بالدرجة األوىل مسؤوليا واليتهم. وكانتالذين تويف الرسول وهم على  صلي اهلل عليه وسلم 
 الصديق يف اآليت  وميكن تلخيص أهم مسئوليات الوالة يف عصر أِب بكر(  اهلل عليه وسلم صلي امتداداً لصالحياهتم يف عصر الرسول 

: 
إقامة الصالة وإمامة الناس وهي املهمة الرئيسية لدى الوالة نظرًا ملا حتمله من معان دينية ودنيوية سياسية واجتماعية حيث الوالة -

يؤمون الناس وعلى وجه اخلصوص يف صالة اجلمعة، واألمراء دائمًا كانت توكل إليهم الصالة سواء كانوا أمراء على البلدان أم أمراء 
 .على األجناد

يتولون أموره كتقسيم الغنائم أو احملافظة على األسرى، أو مفاوضة األعداء    اجلهاد كان يقوم به أمراء األجناد يف بالد الفتح، فكانوا-
  وعقود املصاحلة معهم وغريها

 .أِب بكرإدارة شؤون البالد املفتوحة وتعيني القضاة والعمال عليها من قبل األمراء أنفسهم، وبإقرار من اخلليفة -

أخذ البيعة للخليفة، فقد قام الوالة يف اليمن ويف مكة والطائف وغريها بأخذ البيعة ألِب بكر ) من أهل البالد اليت كانوا يتولون -
 .عليها

 كانت هناك أمور مالية توكل إىل الوالة إو إىل من يساعدهم ممن يعينهم اخلليفة أو الوايل ألخذ الزكاة من األغنياء-
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على الفقراء أو أخذ اجلزية من غري املسلمني وصرفها يف حملها الشرعي وهي امتداد ملا قام به والة الرسول يف هذا  وتوزيعها
جتديد العهود القائمة من أيام الرسول ) حيث قام وايل َنران بتجديد العهد الذي كان بني أهلها وبني الرسول ) بناء على و اخلصوص

أهم مسؤوليات الوالة إقامة احلدود وتأمني البالد وهم جيتهدون رأيهم فيما مل يكن فيه نص كانت من - (662طلب نصارى َنران)
شرعي، كما فعل املهاجر بن أِب أمية باملرأتني اللتني تغنتا بذم الرسول وفرحتا بوفاته وسيأيت بيان ذلك بإذن اهلل تعاىل يف جهاد 

الناس أمور دينهم ويف نشر اإلسالم يف البالد اليت يتولون عليها وكان الكثري كان للوالة دور رئيسي يف تعليم - .الصديق ألهل الردة
وهبذا التعليم   صلي اهلل عليه وسلم . من هؤالء الوالة جيلسون يف املساجد يعلمون الناس القرآن واألحكام وذلك عماًل بسنة الرسول

ا، وهبذا التعليم تثبت أقدام اإلسالم سواء يف البالد املفتوحة احلديثة كان للوالة دور كبري يف نشر اإلسالم يف ربوع البالد اليت يتولوهن
وكان أبو بكر ) يشاور الكثري من الصحابة قبل إختيار أحد من األمراء سواء على اجلند أو على البلدان، وَند يف  . عهد باإلسالم 

 (1) .مقدمة مستشاري أِب بكر يف هذا األمر عمر بن اخلطاب وعلي بن أِب طالب 

، أما أهم مسؤولياهتم صلي اهلل عليه وسلم كانت مسؤوليات الوالة يف عهد أِب بكر بالدرجة األوىل امتداداً لصالحياهتم يف عهد النيب   
 يف عهد أِب بكر فهي: إقامة الصالة وإمامة الناس، واجلهاد، وإدارة شئون البالد املفتوحة، وتعيني القضاة والعمال عليها، وأخذ البيعة

لبالد، وكان هلم دور يف تعليم الناس أمور دينهم، ويف نشر ، وإقامة احلدود، وتأمني اواجلزية كالزكاة لخليفة، وبعض األمور املاليةل
قد قخسمت م و اإلسالم يف البالد اليت يتولَّون عليها، وكان الكثري من هؤالء الوالة جيلسون يف املساجد يعلمون الناس القرآن واألحكا

 .الدولة اإلسالمية يف عهد أِب بكر إىل عدة واليات

 (2(:   عنه وضعت املبادئ اإلدارية التاليةيف عهد الصديق أِب بكر رضي اهلل

( كلقب ألِب بكر لكي يكون بعيدًا عن اهلل حتديد مسمى رئيس الدولة اإلسالمية فقد مت االتفاق على مسمى )خليفة رسول -
املسميات السائدة يف ذلك الوقت للدول اجملاورة اليت تدل على معىن التسلط والفوقية كالقيصرية يف بالد الرومان والكسروية يف بالد 

 الفرس.

ا الناس إين وليت عليكم ولست تأكيد مبدأ املسؤولية األوىل أمام األمة فبعد أن توىل أبو بكر اخلالفة خطب الناس قائال: )أيه -
خبريكم فإن رأيتموين على حق فأعينوين وإن أسأت فقوموين، الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حىت يرجع إليه 

 حقه والقوي فيكم ضعيف عندي حىت آخذ احلق منه(

لكل والية كما أنه شكل ما يعرف )باحلكومة( يف الوقت  قسيم الدولة اإلسالمية )اجلزيرة العربية( إىل عدة واليات وتعيني حاكمت -
احلاضر فقد قام بتكليف عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه باإلشراف على شؤون القضاء، كما كلف أبا عبيدة بن اجلرا  باإلشراف 

 على األمور املالية وحنو ذلك.

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%83%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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اخلالفة ملمارسة عمله يف التجارة فطلب منه عمر رضي اهلل تفرغ كرئيس للدولة فقد روي أن أبا بكر ذهب إىل السوق غداة توليه  -
 عنه وبعض الصحابة ترك عمله السابق والتفرغ للخالفة حيث خصص له راتب من بيت املال.

 (0)المبحث  الثاني :  اإلدارة في عهد عثمان بن عفان رضي اهلل عنه

املسائل يف خالفة أِب بكر، فقد كان عمر بن اخلطاب للحزامة كان عثمان من الصحابة وأهل الشورى الذين يؤخذ رأيهم يف كربى 
   والشدائد، وعثمان بن عفان للرفق واألناة. حيث كان عمر وزيراً للخالفة يف عهد الصديق، أما عثمان فكان أمينها

عثمان، وذلك أنه ملا مت  يف كتابة التاريخ فقد ذكرت بعض الروايات أن الذي أشار على عمر جبعل السنة اهلجرية تبدأ باحملرم هو
 االتفاق على جعل مبدأ التاريخ اإلسالمي من هجرة النيب، اختلفوا يف أي األشهر جيعل بداية للسنة، فقال عثمان

2)  «أرخوا من احملرم أول السنة، وهو شهر حرام، وأول الشهور يف العدة، وهو منصرف الناس من احلج»(

واستقر عليه األمر، وأصبح مبدأ تاريخ اإلسالم فرضي عمر ومن شهده من أصحابه رأي عثمان  

ملا توىل عثمان اخلالفة مل يغري من سياسة عمر املالية، وإن كان قد مسح للمسلمني باقتناء الثروات وتشييد القصور وامتالك املساحات 
وكتابا آخر إىل عمال اخلراج، وأذاع كتاباً كما أنه وجه كتاباً إىل الوالة  الكبرية من األراضي، فقد كان عهده عهد رخاء على املسلمني

 :على العامة، وكانت عناصر السياسة املالية العامة اليت أعلنها اخلليفة قد قامت على األسس العامة التالية

 .عدم إخالل اجلباية بالرعايةو  .تطبيق سياسة مالية عامة إسالمية -
 .ملسلمني ما هلم من بيت مال املسلمنيإعطاء ا و.أخذ ما على املسلمني باحلق لبيت مال املسلمني -
 .أخذ ما على أهل الذمة لبيت مال املسلمني باحلق، وإعطاؤهم ما هلم، وعدم ظلمهم  -
 (3)تفادي أية احنرافات مالية يسفر عنها تكامل النعم لدى العامة.و .ختلق عمال اخلراج باألمانة والوفاء  -

العراق، فأفزع  ثمان وكان يغازي أهل الشام يف فتح أرمينية وأذربيجان مع أهلأن حذيفة بن اليمان قدم على ع»عن أنس بن مالك: 
حذيفة اختالفهم يف القراءة، فقال حذيفة لعثمان: يا أمري املؤمنني، أدرك هذه األمة قبل أن خيتلفوا يف الكتاب اختالف اليهود 

صاحف مث نردها إليك، فأرسلت هبا حفصة إىل عثمان، والنصارى، فأرسل عثمان إىل حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها يف امل
 فأمر زيد بن ثابت، وعبد اهلل بن الزبري, وسعيد بن العاص، وعبد الرمحن بن احلارث بن هشام فنسخوها يف املصاحف، وقال عثمان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 .م2441 -ه  1422علي حممد الصَّالَِّب  ،شخصيته وعصرهأبوبكر الصديق رضي اهلل عنه :عصر اخللفاء الراشدين  (1)
 م.1688إبراهيم  ،اهليئة املصرية للكتاب ،، قطب ِب بكر الصديق السياسية املالية أل (2)
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للرهط القرشيني الثالثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت يف شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإمنا نزل بلساهنم، ففعلوا حىت إذا 
نسخوا الصحف يف املصاحف، رد عثمان الصحف إىل حفصة فأرسل إىل كل أفق مبصحف مما نسخوا، وأمر مبا سواه من القرآن يف  

   . كل صحيفة أو مصحف أن حيرق

يف خالفة عثمان فتحت العديد من البلدان وتوسعت الدولة اإلسالمية، ، كما أنه قد بذل ماله يف خدمة اإلسالم واملسلمني،)4(.  و 

 الفصل الثالث : اإلدارة في عهد عمر بن الخطاب    

 المبحث األول : عناصر اإلدارة في عهد عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه  
 تطور الدواوين    في عهد عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه   المبحث الثاني :     

 المبحث األول : عناصر اإلدارة في عهد عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه  
أمري املؤمنني وثاين اخللفاء الراشدين وواحدخ من أعظم الصحابة ومن العشرة املبشرين باجلنة , أمري املؤمنني عمر ابن اخلطاب وعن  هو 

عبقريته اليت اعرتف هبا الرسول الكرمي وهو الفاروق الذي كان إسالمه فتحا وهجرته نصرًا وإمارته عداًل ورمحة . َنح الفاروق يف 
رباطورية عرفها التاريخ فقامت دولة اإلسالم بعد سقوط إمرباطورييت الفرس والروم , لتمتد من بالد فارس وحدود الصني تأسيس أقوي إم

شرقا إيل مصر وأفريقيا غربًا ومن حبر قزوين مشااًل إيل السودان واليمن جنوبًا . فتح مصر والعراق والشام وفلسطني وفارس وخرسان 
ا وسجستان ) أفغانستان حاليا ( كما ضم القدس واملسجد األقصى حتت مظلة الدولة اإلسالمية ألول وشرق األناضول وجنوب أرميني

مرة وقضي علي الدولة الفارسية وأهني الوجود البيزنطي يف الشام ومصر . وكان عاداًل وحكيما ما جعله مؤهاًل حلمل هذه األمانة 
راف بال وسائل مواصالت حديثة وتكنولوجيا اتصاالت متقدمة وجامعات لتدريس العظيمة وهي إدارة الدولة اإلسالمية املرتامية األط

الدولة اإلسالمية  نظريات اإلدارة وفنون احلرب وتدريب اجليوش , ووضع االسرتاجتيات وإدارة األموال وغريها . فكيف كان عمر يدير 
 (5) ؟

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 346( , اخلراج وصناعة الكتابة، ص216/ 1الية على البلدان )الو  (1)
 61صم ،1686 عثمان، قطب إبراهيم، ل السياسية املالية  (2)
 ، حممد رضا األديب«حياة عثمان»كتاب عثمان بن عفان، الفصل األول   (3)
 .286 – 287/ 1السرية النبوية البن هشام، ) (4)
 .62عبدالرمحن الضحيان ، ص،الرقابة اإلدارية: املنظور اإلسالمي املعاصر، والتجربة السعودية  (5)
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قد وجدت جذورها يف النظام  اليتإن الدارسني لعلم اإلدارة واملتخصصني فيها يستطيعون استنتاج أسس اإلدارة احلديثة ومبادئها ,
تارخياً للمسلمني متخذاً التاريخ اهلجري أساساً لذلك  وهو أول من عقد هو أول من وضع و  اإلداري الذي وضعه عمر بن اخلطاب .

  املؤمترات السنوية ملناقشة القادة والوالة وحماسبتهم , واختذ موسم احلج موعداً لذلك , وهو أول من أنشأ املدن اجلديدة ومهد الطرق .
لفقراء وغري القادرين من أهل الكتاب , وأعطي احملتاجني منهم هو أول من أجلي اليهود عن اجلزيرة العربية وأسقط اجلزية عن اكذلك 

ولقد كان عمر ابن اخلطاب ،من بيت مال املسلمني وهو أول من نادي بعدم هدم الكنائس , وأخذ اجلزية حسب مستوي الدخل 
الناس يف الديوان منها أول من دون الدواوين , حيث أقتبس نظامها من الفرس ومنها ديوان العطاء , ووضع أسس ترتيب أمساء 

النسب للرسول , والسبق يف اإٌلسالم , وجهاد األعداء والشخص املؤهل للحرب والبعد والقرب عن أرض العدو , وديوان اجليش ومن 
فية , شروطه البلوغ واحلرية واإلسالم والسالمة من األمراض واإلقدام علي احلرب ومعرفة فنون القتال والنسب والسبق يف اإلسالم والكا

وديوان االستيفاء , الذي نظم اإلنفاق ويدير ثروة البالد . وقد قام عمر بتأسيس دار للتموين , فكان أول من أوقف الوقف يف 
اإلسالم , وأول من أحصي أموال عماله وقواده وطالبهم بتقدمي كشف حساب بأمواهلم , وهو أول من اختذ بيتًا ألموال املسلمني , 

م وقدر الدراهم وقدر وزهنا . وهو أول من مسح األراضي وحدد مساحتها واختذ دار للضيافة وأقرض الفائض وأول من ضرب الدراه
 (1)من بيت املال .

أما يف جمال احلرب , فقد أقام معسكرات دائمة يف األردن وفلسطني ودمشق , وكان أول من أمر بالتجنيد اإلجباري للشباب 
عن بيوهتم وأقام قوات احتياطية نظامية , وهو أول من طالب قواده بوضع تقارير مفصلة عن وحرسهم للحدود , وحدد مدة غياهبم 

كما    أحوال الرعية , وأول من أنشأ دواوين للجند لتسجيل أمسائهم وقضاة ومرشدين ملرافقة اجليوش , كما أنشأ ُمازن لألغذية والعتاد .
الناس ومحلها إليه ليعرف مطالبهم وشكاواهم وكان يعني املفتش العام للتأكد كان يرسل الربيد إيل الوالة ويأمر عماله جبمع شكاوي 

 (2)من الشكاوي اليت تأيت ضد الوالة وحماسبتهم .

اغتنم عمر فرص احلج لتلقي األخبار عن الوالة والرعية وجعل من هذا املوسم موعداً للحساب واملراجعة ومجعية عمومية من طراز فريد 
 جبوالت تفتيش حول األقاليم لالطمئنان علي أحوال الدولة املمتدة األطراف ., بل أنه قام 

 

________________________________________ 

 .246 – 245الرقابة اإلدارية يف النظام اإلداري اإلسالمي"،  حممد طاهر عبدالرمحن، ص (1)
 .128صاحل السلطان،  ، صفهد ،النموذج اإلسالمي يف اإلدارة: منظور مشويل لإلدارة العامة  (2)

 



 1026 شباط -العدد األول -مجلة اإلدارة والقيادة اإلسالمية                    المجلد األول

  
 - 21 - 

 
  

كذلك وضع شرط تعيني الوالة , ومنها القوة واألمانة والعلم , وأن يكون من أهل القوم وليس من الغرباء وال أن يويل أحداً من أقاربه 
ارسة صحيحة أو من طلب الوالية , ومنع الوالة من مزاولة التجارة وأحصي ثرواهتم عند تعيينهم , وهو نظام رقاِب من نوع فريد ومم

 (1)ألحد وظائف اإلدارة ابتكره أمري املؤمنني .

ولقد نظم القضاء وعزله عن الوالية , وعني والة يف البالد اليت قام بفتحها , وكان يتويل متابعتهم وإرشادهم , واتبع عمر أسلوب 
غبة منه يف االستحواذ ر ال ،ئن حلسن سريها مركزية السلطة يف الشؤون املدنية والعسكرية , وهو ما جعله يهيمن علي األمور حيت يطم

 (2)علي السلطة أو االستئثار هبا .

ًا وفعااًل , فلقد مارس ؤ واملتخصص يف علم اإلدارة يري يف التنظيم اإلداري الذي وضعه عمر بن اخلطاب للدولة اإلسالمية نظامًا كف
املعسكرات وأمر بالتجنيد وحدد شروطه , كما أنشأ الدواوين وظيفة التخطيط والتنظيم من منظور عبقري ووضع ُمططاً للحرب وأنشأ 

 وقام بالفتوحات ومحاية حدود الدولة اإلسالمية .

كذلك استخدم الوظائف االستشارية باإلضافة للوظائف التنفيذية , حينما زود اجليوش باملستشارين واملرشدين واألطباء واملرتمجني . 
ارات , كما نظم القضاء , وعمل علي فصل السلطة التنفيذية مبا يضمن الرقابة , كذلك مارس القر   استخدم مبدأ الشورى يف اختاذو 

مجع فيه املعلومات عن ،الوظيفة الرقابية بإجراءات مبتكرة نسبة للحقبة الزمنية اليت عاش فيها , إذ أسس نظامًا خاصًا للمعلومات 
القادة , واملعلومات الواردة من الناس عن سلوك القادة معهم يف مجيع أحناء  أحوال القادة والرعية واستخدم التقارير املفصلة من قبل

الدولة اإلسالمية , وحينما نظم القضاء , وعمل علي فصل السلطة التشريعية عن التنفيذية , وكان ذلك وسيلة قوية تضمن الرقابة مرة 
اهليكل اإلداري للدولة والتوجيه والرقابة بطريقة فعالة من التخطيط والتنظيم وتكوين  -لقد طبق عمر وظائف اإلدارة وهي :،أخري 

 (3)املنظور القدمي واحلديث .

 

____________________________________________________ 

 .23الفكر اإلداري يف اإلسالم، وانعكاساته على اإلدارة الرتبوية"، عبداهلل عبدالرمحن الفايز، ص (1)
 .144حممود عساف، ص عمال"،املنهج اإلسالمي يف إدارة األ (2)
 453حممد رضا األغبش، "، ص،مبادئ التخطيط اإلداري يف النظام اإلسالمي والنظم املعاصرة (3)

 

 



 1026 شباط -العدد األول -مجلة اإلدارة والقيادة اإلسالمية                    المجلد األول

  
 - 20 - 

 
  

 تطور الدواوين في عهد عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه   المبحث الثاني : 

مل يضن باجلهود الالزمة لتنظيم الدولة من الناحية  ، فإنه  بن اخلطاب  بالرغم من أن النشاط احلرِب قد استغرق معظم وقت عمر
املسلمني . وهلذا كان عمر  ةاجلهد احلرِب ، ويزيد يف منع والعناية مبرافقها العمرانية ، ألن ذلك كله كان من شأنه أن يدعم  املدنية ، 

الدواوين ،وقسم  أول من دون  فهو ة اإلسالمية فيما بعد . عرفتها الدول املؤسس ملعظم النظم املدنية ، واملشروعات العمرانية ، اليت  
  التايل : العربية ، وأقام املشروعات العمرانية العديدة ، وذلك على النحو  الدولة إىل واليات ، وأنشأ املدن خارج اجلزيرة 

اسم الديوان من باب اجملاز على املكان الذي أطلق  الديوان" كلمة فارسية معناها " السجل " أو" الدفرت" وقد "   : إنشاء الدواوين - 
اخلطاب، وذلك بعد أن غنم املسلمون كنوز فارس  واملعلوم أن أول من وضع الديوان يف اإلسالم هو عمر بن   الديوان . حيفظ فيه 

سواء من رجال   –سلمون وهكذا أنشي ))الديوان(( مبعىن السجل, فأحصى فيه امل  بيت املال. والروم . فأشار عليه املسلمون باختاذ 
بيت  ولقد كان يف املدينة سجل للمسلمني الذين يستحقون العطاء من  صاحبه .  وذكر إمام كل اسم عطاء  -اجليش أو من غريهم

روى أنه كان حيمل  عمر رضي اهلل عنه  حيرص اشد احلرص على أن يصل إىل  كل ذي حق حقه. فقد  املال املركزي.وكان 
  فرادها عطاءهم يف أيديهم.ابنفسه يف موطنها, ويعطى  من القبائل, ويذهب إليها  ))سجل((كل قبيلة

الرسول صلى اهلل  يكن مثة ديوان رمسي قبل أن ينشأه عمر : فقد كان  و مل  " حلفظ الوثائق الرمسية .  اإلنشاء"ديوان  جبوارهووضع  - 
حتفظ عنده يف املدينة  بعض املناسبات . وكانت هذه الكتب والردود عليها األجنبية يف  عليه وسلم يكتب إىل عماله وإىل رؤساء الدول 

هبا يف املدينة ويف غريها من  عمر، فقد كثرت الكتب بدرجة غري مألوفة، فأنشى الديوان اخلاص  . وصنع الصديق صنيعه . أما يف عهد 
ودواوين مصر اللغة القبطية. ومن مث فإن العاملني يف  فارسية، تكتب بالرومية، ودواوين العراق تكتب بال العواصم. وكانت دواوين الشام 

  الروم أو الفرس أو القبط.  الدواوين مل يكونوا من العرب، بل كانوا من البالد املفتوحة من  هذه 
اوين األخرى وتنوعت الدو  واليت أرسى عمر أساسها، كانت البذرة اليت تفرعت منها  اإلسالميةهذه الدواوين اليت كانت نواة الوزارات  

 (1) يف عهد األمويني والعباسني.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 (04،)صم 0969 ،جامعة عين شمس ،محمد الطماوي،, تدوين الدواوين في عهد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه (0)
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 الفصل الرابع :   مقارنة بين  اإلدارة الحديثة  مع اإلدارة في اإلسالم ومقترح بالنظرية اإلدارية اإلسالمية 

 واإلدارة الحديثة  مع اإلدارة في اإلسالمالمبحث األول :  مقارنة بين اإلدارة اليابانية 

 قترح النظرية اإلدارية اإلسالميةالمبحث الثاني :   م

 المبحث األول :  مقارنة بين اإلدارة اليابانية واإلدارة الحديثة  مع اإلدارة في اإلسالم

 )كنموذج  لإلدارة الحديثة ) المدرسة المعاصرة ( للمقارنة مع اإلدارة في اإلسالم ( اإلدارة اليابانية:أواًل: 
 في اإلدارة : أو النظرية اليابانية في اإلدارة الحديثة Z نظرية

وغريها هي أفضل وأحدث النظريات املطبقة حالياً يف كربى الشركات العاملية واليت أثبتت مدى فائدهتا للمنشئات واإلدارات احلكومية 
 .)الثقة الكاملة و.ةاملودو  األلفة) : ، وأساس النظرية هو ، أن العالقة بني اإلدارة والعاملني يسودها

ني ، ومل هتمل النظرية الفروق الفردية بني العاملني فبداًل من تنميطهم قامت النظرية على خلق بيئة اندماجية متكاملة بني اإلدارة والعامل
عمل ذات اختصاص واحد وحتت إشراف مدير اجملموعة ورمبا يكون أقل من حيث املرتبة واملنصب من فهي تقوم على بناء فرق 

شخص آخر يعمل ضمن نفس الفريق. هذا ما يسمى بالقائد ، وهناك فرق كبري بني القائد واملدير . فالقائد هو الذي يقوم بقيادة 
  .جيات ويبحث األهداف ويديرها ويوزع املهام بني موظفيهفريق حنو حتقيق هدف حمدد ، واملدير هو الذي يضع االسرتاتي

موافقة لنتاج فكري ثقايف مرتاكم يف اليابان ، ففي اليابان ، كان املعبود األول لديهم وإهلهم األوحد هو  Z وقد جاءت نظرية
بني اليابان وأمريكا ، قامت أمريكا هبدم  اإلمرباطور ، وكان اإلمرباطور هو اآلمر الناهي يف اإلمرباطورية اليابانية. وحني نشبت احلرب

 . م بدأ التحول يف طريقة اإلدارة يف اليابان1653مع مطلع و  !رصر  عظيم لدى اليابانيني وهو اإلمرباطو 
 . وركيزة النظرية عند اليابانيني هي : عبادة العمل وزيادة اإلنتاج ، فأصبحت العقوبة لدى اليابانيني ، منعهم من العمل

إلدارة اليابانية يف بداياهتا بتكوين فرق عمل ،. ففي اليابان ال يوجد َنا  فردي لشخص واحد إمنا يوجد َنا  جمموعة اجتهت ا
 ويدربوا على كيفية اختيار قائد الفريق ، تعطى ورقة امتحان واحدة للفريق بالكامل ويتم حلها بينهم مجيعاً  ! متكاملة

 . النجا  يسجل للجميع  والرسوب كذلك
 

، أو اخلطأ الصفري . وهو يعين أنه وعلى خط اإلنتاج فإن  ZeroError هذه البيئة العملية خلقت إنتاج يصل إىل ما يسمى
 . هي صفر باملائة املخرجات ذات العيب الصناعي

 
ات ، ال كما ظهر مفهوم ال يوجد اعتصام . TQM ملة أوشاويف هذه البيئة الصحية للعمل ، خرجت ما يسمى بإدارة اجلودة ال

يوجد أعياد رمسية ، يوجد عمل وعمل فقط ،وإنتاج يتزايد مع الوقت ، حىت توصلوا إىل ما يسمى ب التوريد اللحظي ، ليكون املخزون 
 يساوي صفرًا . فال حيتاجون لوجود ُمازن كبرية تأخذ أماكن واسعة من بلد يكتظ بالناس العاملني

ة اإلدارة باجلودة الشاملة ، أو مايسمى مبادئ دمينغ ، وهو اإلداري اإلقتصادي األمريكي إن أسلوب اإلدارة الياباين يعتمد على نظري
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 . الذي وضعها لليابانيني ، وهي منظومة من املبادئ واألدوات واملمارسات اليت هتدف إىل حتقيق الرضا عند الزبون
واألخطاء اليت قد ينطوي عليها املنتج أو اخلدمة، وإضفاء وتساعد اإلدارة باجلودة الشاملة على حتقيق اهلدف من خالل إلغاء العيوب 

تغيري  طابع القوة على التصميم الذي خيرج به املنتج، وتسريع اخلدمة، ختفيض التكلفة وتطوير جودة العمل كل ذلك من خالل
 .التنظيم ثقافة

رة النظام والتنظيم اليت جاء هبا اإلسالم، وتفرعت هذه إن قسطاً كبرياً من التقدم الذي أحرزه املسلمون األوائل يعود الفضل فيه إىل فك
وكانت إدارة البالد إحدى مفردات هذه الفكرة احلضارية وإحدى دعائم  الفكرة إىل شؤون احلياة من عسكرية وزراعية وصناعية وجتارية،

لنظام اإلسالمي مبختلف إشكاله المتلكنا التقدم احلضاري يف العصر اإلسالمي األول، فلو عدنا وأخذنا بتلك األسس اليت قام عليها ا
التقدم اهلائل الذي شهدته  ةويعزي كل دارس للتجربة الياباني .أحد أهم عوامل التقدم يف هذا القرن املتالطم باألفكار واالطروحات

اوكيتا( )التقدم يف اليابان بسبب يقول احد كبار املدراء اليابانيني وهو )سابورو  .اليابان بعد احلرب العاملية الثانية إىل حسن اإلدارة
ويف هذه الدراسة املقتضبة نستجلي سر املعجزة اليابانية والبحث يف اجلذور واألسس اليت قامت عليها اإلدارة اليابانية،  (عامل اإلدارة

 .ومن مث االنتقال إىل التجربة اإلسالمية ومقارنتها بالتجربة اليابانية
 

 اليابانية األسس التي قامت عليها اإلدارة
ذكر يف دراسته أربعة خصائص لإلدارة اليابانية هي سبب ،هناك دراسات كثرية كتبت عن التجربة اليابانية أبرزها دراسة )بيرت دراكر( 

 .التقدم الذي أحرزه اليابانيون
 

املستويات العليا ويتم ايضا مبشورة فخالفًا ملا هو موجود يف الغرب حيث ان القرار يتخذ يف : القرار بصورة جماعية أواًل: اتخاذ
فقبل  جمموعة صغرية من املنفذين، فإن مجيع األفراد يف اليابان يشرتكون يف عمل اإلدارة مبناقشة املشاريع واختاذ القرارات الالزمة بشأهنا،

يبحثون يف ، وا رأي اإلدارة فيهم العاملون بدراسة املشروع بصورة كاملة حىت بدون ان يعرفو أن تشرع الشركة على تنفيذ مشاريعها يق
املشاكل اليت قد تعيق تنفيذ املشروع وطرق معاجلتها فال يبدأون بالعمل إال بعد أن حييطوا باملشروع احاطة تامة وكاملة فعند التنفيذ 

ماالت ووضعوا سيجدون سهولة يف إَناز املشروع، وجيدون القدرة على حل أية معضلة قد تعرتض سبيلهم ألهنم قد درسوا كل االحت
 ..احللول الالزمة هلا

أغلب املوظفني والعاملني يف اليابان يعيّنون يف وظائفهم مدى العمر، كما وأّن مرتباهتم الشهرية تعطى  : مدى الحياة ثانيًا: التوظيف
ن اخلامسة واخلمسني من ( عاماً، كما واهنم يصلون سّن التقاعد عندما يبلغو 15هلم على اساس سنني اخلربة. فمرتباهتم تتضاعف كل )

العمر، وعندما تكون املؤسسة يف حاجة إىل خدماهتم فإهنم يبقون يف اخلدمة فيمنحون حينذاك ثلثي راتبهم الشهري فالوصول إىل 
 .سنة 45درجة املدير ال حيصل إال ملن بلغ سن 

إلدارية تأثري كبري على عمله وحياته يف داخل وعندما يدخل الوظيفة يشعر بأنه باق فيها إىل آخر حياته العملية، وهلذه احلالة ا
املؤسسة، فهي تزيل عنه ُماوف البطالة، كما وأّن جل تفكريه وعبقريته سيصبه يف عمله الذي سيستمر معه فينجم عن ذلك تفاعل 

مكان آخر إال يف النادر ألّن ما  فال حيدث مثاًل انتقال املدير إىل .العامل مع عمله وابداعه فيه وختزين جتربته يف امليدان الذي يعمل فيه
 .حيصل عليه يف املؤسسة من مكافآت يربر عدم انتقاله إىل مكان آخر
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يتلقى العاملون اليابانيون سواء كانوا موظفني أو عمااًل أو مدراء التعليم املتواصل والتدريب الالزم : المستمران ثالثاً: التعليم والتدريب
 .يف املؤسسة للعمل الذي ينجزونه طيلة بقائهم

 .فالتعليم والتدريب املتواصالن سريفعان من مستوى إداء العامل الياباين والذي سينجم عنه زيادة يف اإلنتاج وتقدم يف نوعية املنتوج
يد واملالحظ أن الدول االوربية تستعني بالتعليم والتدريب يف املؤسسة لكن حني انتقال املوظف من درجة إىل درجة أعلى، أو عندما ير 

 .االنتقال من وظيفة ألخرى
 

إحدى وظائف املدراء يف اليابان تربية واعداد مدراء املستقبل، فكل املدراء جيب أن يشرعوا يف املستويات الدنيا : األبّوية رابعًا: اإلدارة
العالية ال معىن هلا يف اليابان، مث يتسلقوا السالمل اإلدارية حىت يصلوا القمة ليصبحوا مدراء للمؤسسة هلذا فإن الشهادات اجلامعية 

في السنني ف .فالفرد يتعّلم يف اجلامعة، وال عجب أن يكون رئيس وزراء اليابان )تاناكا( حاصاًل على الشهادة القانونية العامة فقط
م بأعمال اإلدارة حتت العشرة األوىل من عمل املوظف يقوم باَناز االعمال اإلدارية غري الرمسية فيصبح مديرًا غري رمسي، أي أنه يقو 

املوظف درجة أعلى  بإعطاءاشراف املدير، فيسمع شكاوى املوظفني، وله صالحية نقل املوظف من مكان آلخر، كما وأنه يقوم 
 .ليصبح باملستوى الذي يناسبه

ل األب مع أبنائه فيشملهم ومن ابرز مسات )اإلدارة األبوية( التعامل األبوي للمدير مع عماله وموظفيه، فهو يتعامل معهم كما يتعام
 .بعطفه، حىت أنه يساهم يف حل مشكالهتم العائلية كالزواج وما شابه ذلك، ومشاركتهم يف اختيار الزوجة املناسبة

 1674ويشري )سابورو اوكيتا( إىل عامل التضحية عند املوظفني، ويذكر مثااًل على ذلك، وافق املوظفون واملدراء يف شركة )مزدا( عام 
م عند تعرضهما للخسارة، وافق العاملون على حتّمل قسط من هذه اخلسارة فقد تنازل موظفو شركة )مزدا( 1684برانيف عام  وشركة

 .% من رواتبهم لسد العجز يف الشركة64كما وافق موظفو شركة برانيف للطريان على اقتطاع   ومكافئاهتم% من رواتبهم 54عن 
ارة اليابانية وبالتايل للتقدم الياباين الذي أثار إعجاب الكثري. هذا ما يتعلق باملؤسسات هذه باختصار أهم عناصر الرقي يف اإلد

 واملصانع العامة، أما املعامل اخلاصة فأغلبها معامل صغرية تقتصر على أعضاء العائلة فقط، وتناط إدارة هذه املعامل برب العائلة الذي
  .أعضاء العائلة وهي عناصر مهمة لنجا  املؤسسة حىت لو كانت صغريةميتاز بطول اخلربة والكلمة املسموعة عند مجيع 

 
  تقوم اإلدارة اإلسالمية على األسس التالية :اإلدارة اإلسالمية

إذا ما أعدنا قراءة النصوص اليت حثت على املشورة لوجدنا أن الغاية من هذا احلث هو اجياد مقدار  :أواًل: المشاركة في صنع القرار
واحد يف صنع القرار سواء كان قائداً عسكرياً أو مالياً، أو مديراً أو مسؤواًل يف أي ميدان  ،فرد من املشاركة يف صنع القرار وان ال يتفرد

ؤدي إىل الصواب( ألهنا مشاركة مجع من العقول، وإضافة آراء ذوي اخلربة والتجربة، فالقرار الذي يأيت كة يف الرأي تا من امليادين ف )الشر 
 .عرب مناقشة مستفيضة ستجتمع عليه اآلراء فيكون أقرب إىل الصواب

مل يقوم به اإلنسان وتشتد أما َنا  العمل فاملشاورة تكفل هذا النجا ، ومل يستثن ميداناً من امليادين، وهذا يعين أهنا ضرورية لكل ع
 .الضرورة عندما يكون هذا العمل مناطاً مبجموعة من األشخاص وليس فرداً واحداً 
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اختيار املدير )أو أي موظف( فانه سيبقى مواصاًل لعمله، وهذا ما يفعله اليابانيون أيضا،   إذا أحسن :ثانيًا: حسن اختيار المدير

ً يف اختيار املوظف ألهنم سيختارونه مدى احلياة يف تلك الدائرة فحسن االختيار يسد الطريق امام املشاكل  فهم يصرفون جهداً واسعا
إىل مالك االشرت لوجدنا  علي و العام وإذا ما أمعنا النظر يف رسالة اإلماماليت قد تطرأ نتيجة ضعف املوظف أو عدم انسجامه مع اجل

، وال توهّلم حماباًة وأثرة فإهنما مجاٌع اختياراالشروط الصعبة اليت يضعها امامه عند اختياره لعماله: مث انظر يف أمور عمالك فاستعملهم 
ياء من أهل البيوتات الصاحلة، والقدم يف اإلسالم املتقدمة فاهنم اكرم أخالقاً، من شعب اجَلْوِر واخليانة، وتَوّخ منهم أهل التجربة واحل

شروط متعددة غري حمصورة بالكفاءة الالزمة يف  .وأصّح أعراضاً )أغراضاً( وأقّل يف املطامع اشراقا )اسرافاً( وابلغ يف عواقب األمور نظراً 
لنفسية واالجتماعية أيضا، حىت ال يأخذه الطمع وال تتغري نواياه وأغراضه  العمل فقط، بل البد من مالحظة )العامل( من النواحي ا

كما البد من مالحظة سلوكه االجتماعي وقدرته على التكّيف يف احمليط االجتماعي اجلديد، عند ذلك تبدأ مسؤولية املدير )مث اسبغ 
ناول ما حتت أيديهم، وح  جة عليهم إن خال   فوا أمرك أو عليهم االرزاق، فإّن ذلك قوة هلم على استص   ال  انفسهم وغىًن هلم عن ت

ثلموا أمانتك( فعندما جتتمع تلك اخلصال يف فرد من األفراد مث يقابل باملكافأة اجليدة فإن ذلك مدعاًة له ألن يستقيم يف عمله 
علته وتقّل معه حاجته إىل الناس، وإعطه  ويف مكان آخر يقول ملالك: وافسح له يف البذل ما يزيل .     ويواصل جهده لرتقية املؤسسة

وهذه عوامل حتصن املوظف من السقوط يف طريق الرشوة، أو تغيري موقعه من  من املنزلة لديك ما ال يطمع فيه غريه من خاصتك
 وعليه متتاز اإلدارة يف اإلسالم عن اإلدارة املعاصرة يف :.مؤسسة ألخرى

 .حىت يشعر بالغىن العامل البذل الواسع الذي يكفل مجيع حاجات -1
 .املنزلة املرموقة حىت يشعر باألمن والطمأنينة على وظيفته، وهذا ما يسمى باألمن الوظيفي  -2

فماذا يريد املوظف بعد كل ذلك إذا كانت حياته مؤمنة، ووضعه الوظيفي مستقراً، إهنا كفالة كاملة ال تضمنها للموظف افضل الشرائع 
اليابانية ال حتيط املوظف هبذا الشكل من الرخاء األمين واملعيشي، فاملوظف يأخذ راتبًا معيناً، وقد يكون هذا  االدارية، فحىت اإلدارة

 الراتب غري كاف لتغطية مجيع نفقاته، فماذا سيعمل حينذاك يا ترى؟

لة باألخالق اإلدارية. لكن يف املنهاج االداري ألمري امل جيب أن يؤّمن  علي رضي اهلل عنه،ؤمنني قد تدفعه احلاجة إىل أعمال مشينة ُمخ
املوظف حىت يصل حد الغىن، أي ال يتّم االكتفاء بالراتب الشهري فقط، بل املعيار هو تأمني حاجاته، ومن مّث توفري األمن الوظيفي 

  .له: واعطه من املنزلة لديك ماال يطمع فيه غريه من خاصتك

العنصر الثالث من عناصر اإلدارة اليابانية، وهو أول الكالم يف النظام اإلسالمي، فقد  وهو :المقرون بالعمل والتجربة مثالثًا: العل
 املؤمنني علي كرم اهلل وجههأنزل اهلل سبحانه وتعاىل أول كلمة على قلب رسول اهلل)ص( وهي حتمل تعاليم باحلث على العلم، أما أمري 

 .فليس هناك يف قاموس كلماته اليت استعملها اكثر من كلمة العلم وهي ترتدد على لسانه البليغ
على العامل أن يعمل مبا علم، مث يطلب تعّلم  ويقول كرم اهلل وجهه:ودائماً العلم إىل جانب العمل، فأحدمها بدون اآلخر يبقى ناقصاً، 
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ً جديدة لتطوير العمل داخل تلك ما مل يعلم وأحد مصاديق هذا القول الرجل اليا باين الذي يدخل املؤسسة ويتلقى يف كل يوم دروسا
 أي التدريب وتطوير الذات باملفهوم احلديث لإلدارة احلديثة ..املؤسسة، فهو يواصل العلم والعمل معًا وسوية

طباغ العمل بالعلم، واقرتانه به حىت يصبح عمله مجال العامل عمله بعلمه فالقاعدة اليت يضعها اإلمام هي: اص املؤمنني علي:يقول أمري 
 .قائماً على اسس متينة، وتكون مثرته اإلنتاج الوفري

 يقول أمري املؤمنني)ع(: ال خري يف العمل إال بالعلم فلو كان اليابانيون عرفوا هبذه احلكمة الستنسخوها ولوضعوها يف لوحة وعلقوها يف
الكثري حىت متكنوا أن حيققوا هذا الزواج الدائم الذي ال ينقطع بني العلم والعمل حىت داخل جدار مصانعهم ودوائرهم. الهنم بذلوا 

وإهنا النجا  الباهر:  .املصنع وإذا سألتهم ملاذا تصنعون ذلك؟ لقالوا لك.. باهنا السعادة اليت يطمحون إليها، اعملوا بالعلم تسعدوا
متام النعمة أما لو امتنع اإلنسان العامل عن أخذ العلم باستمرار فما هي نتيجة ذلك اعمل بالعلم تدرك غنماً. ألّن العمل بالعلم من 

 يا ترى؟

 .العمل بال علم ضالل
 وما هو دور كل واحد منهما؟

 .العلم يرشدك والعمل يبلغ بك الغاية
ع االثنني سار يف الطريق الصحيح: فالعلم هو الضوء الذي ينري الدرب اّما العمل فهو العجالت اليت حتمل اإلنسان إىل اهلدف فمن مج

 .العامل بالعلم كالسائر على الطريق الواضح
 

التدريب على اإلدارة يف داخل املصنع هو أحد مصاديق انتهاز الفرص. فرص التقدم تنمية القدرات الذاتية  :رابعًا: التقدم في العمل
 :كرة من أبعاد عديدة هيهذه الف علي لالرتفاع يف سلم التوظيف.. وقد دّعم أمري املؤمنني

إذا  علي فتوفري اجواء التقدم يف املصنع هو فرصة ذهبية جيب انتهازها قبل أن تفلت، يقول أمري املؤمنني :الفرص إغتنام ا  -0
أن يكون الفرد حساساً لكل حلظة من حلظاهتا ألهنا إذا مضت لن تعود بعد  غصة فيجبأمكنت الفرصة فانتهزها فإّن اضاعة الفرصة 

كفضيلة   علي سريعة الفوت بطيئة العود فال جمال للتباطؤ حىت التؤدة اليت امتدحها أمري املؤمنني علي: الفرصة ذلك يقول أمري املؤمنني
والفرصة متّر مّر  .نا؛ التؤدة م   مدوحة يف ك  ل شيء إال يف فرص اخلريمن الفضائل ال قيمة هلا يف مواجهة الفرصة، ب   ل ال معىن هل   ا ه

 (السحاب فكان البد من استثمارها قبل أن تذهب إىل مساء اآلخرين )انتهزوا فرص اخلري فإهنا متّر مّر السحاب
يئة، وهو الذي يستفيد من التجارب، من هو احلازم؟ هو الذي ينتهز تلك الفرص الذهبية اليت وفرهتا له الظروف والب :كن حازماً   -2

 .ويقول أيضا: احلزم حفظ التجربة .من جيّرب يزدد حزماً  علي:  يقول أمري املؤمنني

هي مصدر من مصادر املعرفة بل هي املعرفة احلقة ألهنا مطابقة متامًا للواقع، اّما العلم فهو حباجة إىل و فالتجربة هي علم مستأنف   
 .يته على الواقع. من هنا كان: اجملرب أحكم من الطبيب ألن معرفته بصغائر األمور أدق من معرفة الطبيبالتجربة ملعرفة مدى صدق
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لذا كان احلازم من حّنكته التجارب وهّذبته النوائب وقد أخذ اليابانيون هبذه احلكمة، وفضلوا صاحب التجربة على صاحب 
 .الشهادات العليا

املوت، والتقدم هو احلياة.. ومن يتقدم هو الكّيس والكّيس من كان يومه خريًا من أمسه فهو التوقف هو : التقدم المستمر -3
حساس للوقت تثريه كل حلظة متر على حياته، وهو يسأل نفسه ماذا استفدت خالل تلك اللحظة، وهذا هو شعار من يريد التقدم يف 

رب، واملعرفة ليزداد رقياً وتقدماً فإذا سنحت له الفرصة فإنه سيستفيد منها احلياة، عالمة التقدم أن يضيف شيئاً جديداً إىل ُمزون التجا
 .حىت اللحظة الواحدة

فذوو التجارب هم مصدر املعرفة الواقعية، ومن الطبيعي أن يستفيد املتعلم من أصحاب التجارب أكثر  :مرافقة ذوي التجارب  -1
ن هذه القاعدة عندما حّولوا معاملهم إىل جامعات يستفيد منها العامل اجلديد الذي ممن يتلقى العلوم النظرية، وقد استفاد اليابانيون م

خري  علي : يدخل املصنع لتّوه، فهو يتلقى اخلربة ممن سبقه، والذي سبقه ممن سبقه، وقد جاءت هذه القاعدة على لسان أمري املؤمنني
ويقول يف مصاحبة أصحاب العلم  .: أفضل من شاورت ذوو التجاربوأيضا قال .من شاورت ذوو النهى والعلم وأولوا التجارب واحلزم

والتجربة: خري من صاحبت ذوو العلم واحللم فهذه النصوص ما هي إال قواعد غايتها إعداد اإلنسان الناجح يف احلياة ومن مث بناء 
  .اجملتمع املتصف بالتقدم والرقي املستمر

أن يكون صاحب سلطة، وهو يتعامل مع موظفيه على أهنم أبناؤه، فمثلما يتحمل االب  املدير هو أب قبل :خامسًا: اإلدارة األبوية
إعداد املدراء، وهذا ما أخذت به التجربة اليابانية، والذي َند له مصداقًا يف عهد اإلمام أمري  يف تربية ابنائه كذلك يتحمل مسؤوليته

له: مث تفّقد من أمورهم ما يتفقد الوالدان من ولدمها . فيجب أن يتعامل  إىل مالك االشرت، إذ يوصيه مبوظفيه قائالً  علي : املؤمنني
 .وعندما يعاقبهم فعقوبته هي تربيته هلم يسيئوناملسؤول مع افراده معاملة الوالد لولده فريعاهم، ويعفو عنهم عندما 

خالصة القول يف التجربة اليابانية، أن هذه التجربة : اإلدارة الحديثة  مع اإلدارة في اإلسالمأي مقارنة اإلدارة اليابانية   نتيجة
فلو أن اليابانيني  .قامت على أسس أّكد عليها اإلسالم من قبل بل إن ما جاء يف اإلسالم هو أدق وأفضل مما دعت إليه هذه التجربة

قدمًا ورقيًا بدليل أن املسلمني تقدموا ت وازدادوالفاقوا وضعهم احلايل،  اإلسالم أخذوا بتلك التعاليم واألسس والقواعد اليت وضعها 
جاء هبا قليلة، ذلك التقدم الذي سطره التاريخ، كل ذلك بسبب حسن الرتبية واإلدارة اليت  وبإمكاناتخالل ومضة زمنية صغرية 

 (1).القران وأقرهتا السنة النبوية الشريفة 

___________________________________________________ 

 م.1682،إبراهيم أبو سن اإلسالم" أمحد اإلدارة يف (1)
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 المبحث الثاني :   مقترح النظرية اإلدارية اإلسالمية

كل الشواهد املادية وغري املادية لإلسالم تؤكد ممارسة فكر إداري إسالمي رشيد كما نقاشنا يف الفصول الثالث السابقة من هذا 
البحث واليت هي مناذج صغرية  من إرث يتسم بالرشد واحلضارة والرقي يف الفكر والتطبيق ، ما يقود ويؤكد للعامل أمجع أصالة وعراقة 

كر اإلداري اإلسالمي ، اليت مل تتعرض للنقد واملعاجلة بنظريات بديلة لوجود قصور وعيوب كما يف كل نظرية او نظريات ومدراس الف
مدرسة من مدارس الفكر اإلداري احلديث ، بداية نظرية ااإلدارة العلمية اليت عاملت اإلنسان كأنه آلة ومت عالجها بنظرية جديدة هي 

مهلت كل شئ وركزت علي اجلانب اإلنساين ، مث عاجلوا عيوهبا بنظرية ثالثة هي املدرسة التجريبية واليت نظرية العالقات اإلنسانية واليت أ
يت إهتمت مبجرد مفاهيم وتفريق بني مصطلح اإلدارة العلمية والعملية اإلدارية  مث املدرسة املعاصرة واليت تبنت إدارة اجلودة الكلية وال

سول صلي اهلل عليه وسلم : )إذا عمل أحدكم عماًل فليتقنه ( لقد سبقهم اإلسالم مبئات إستمدوها من اإلسالم ومن حديث الر 
السنني ...وهكذا كل النظريات احلديثة هبا عيوب وقصور ألن مبادئها من صنع البشر أما نظرية أو مدرسة اإلدارة اإلسالمية فهي من 

 تعاليم رب البشر .عليه نقرت  :

نَّة النبوية الشريفة، ومها مصدرا التشريع األساسيان يف  وهي مستمدة من :  ميةمبادئ نظرية اإلدارة اإلسال نصوص القرآن الكرمي والسخ
، وكذلك مما طبقه الرسول صلي اهلل عليه وسلم وصحابته الكرام رضي اهلل عنهم فكل نظرية لتبث صحتها  ديننا اإلسالمي احلنيف

وخصائصها ومن مث نتائجها ، ويكفي أن هذه املبادئ سبق تطبيقها من قبل نبينا الكرمي ووجودها البد من تطبيقها للتأكد من مبادئها 
 عليه أفضل الصالة والتسليم وهي كما يلي :

 ) املشاركة يف إختاذ القرارات (.  156قال تعايل : ) وشاورهم يف األمر( سورة آل عمران ،األية مبدأ الشوري . -1
)  مبدأ الرقابة باعتبارها وازًعا ديِنيًّا ال يوجد يف األنظمة الوضعية األخرى، اليت هي من وضع اإلنسان، وقابلة للتبديل والتغيري.  - 2

 يف اإلدارة اإلسالمية ميكن متييز أربعة من أنواع الرقابة، وهي:
 الرقابة الربَّانية. أواًل:

 الرقابة الذاتية. ثانًيا:
  بة الرئاسيةالرقا ثالثًا:

 رقابة احلسبة. رابًعا:
ميكن القول بأن اإلدارة اإلسالمية هبذه الشمولية، هي عقيدة وعلم وفن. فهي عقيدة ألن تلك املبادئ والقواعد والقوانني عليه 

نَّة النبوية الشريفة، وأن تلك املوهبة والقدرة على استخدا م هذه املبادئ والقوانني، اليت تعتمد عليها، مستندة إىل القرآن الكرمي والسخ
تضع نصب أعينها ُمافة اهلل تبارك وتعاىل، واحلرص على إتباع أوامره واجتن اب نواهيه، للوصول إىل النتائج اليت ترضي اهلل ورسوله 

عتماد واملؤمنني. وهي علم: ألهنا حتوي جمموعة من املبادئ والنظريات، اليت متثل يف مضموهنا حقائق جوهرية وأساسية ميكن اال
عليها. وهي فن: لكوهنا تعتمد على موهبة الشخص، وقدرته على استخدام ذكائه يف الطريقة املثلى، اليت يتم فيها إخضاع تلك 

 املبادئ والنظريات للوصول إىل أفضل النتائج:
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 مبدأ األخالق. -2
 مبدأ إتقان العمل ) اجلودة( . -3
 النشاط البشري اجلماعي . -4
 باجلانب الروحي واألنسايت .  مبدا اإلهتمام -5
 مبدأ املصلحة  اجملتمعية . -6

 :  خصائص نظرية اإلدارة اإلسالمية
، واليت ال يزال الفكر املعاصر  يرتكز الفكر اإلداري اإلسالمي على القيم اإلنسانية -0 ود اجملتمع اإلسالِميَّ الراقية، اليت تسخ

َيْطَمحخ إىل الوصول إليها، أنَّ العمليات اإلدارية، وما تتضمنه من االهتمام بشؤون النشاط البشري اجلماعي من حسن إدارة 
دية، وما تتطلبه هذه العمليات من ختطيط شؤون اجملتمع وخدمته، من أجل حتقيق ما يرمى إليه من أهداف اجتماعية واقتصا

كانت تخطبَّق يف   -وحتديٍد لألهداف، وتقديٍر لالحتياجات، وتوفري اإلمكانيَّات املادية والبشرية، ومن تنسيق ورقابة وقيادٍة 
الم  -عهد الرسول  الة والسَّ املنزل، ولو مل  والعهدين األموي والعباسي، مخستنًدا إىل توجيهات الفكر اإلسالمي -عليه الصَّ

ى بأمسائها العصرية.  تكن تخَسمَّ
ال تتغري، وقابلة للتطبيق يف أيِّ زمان ومكان، عكس  إنَّ مبادَئ وأنظمة الفكر اإلداري اإلسالمي قائمٌة على عقيدة ثابتة -2

تأثَّر باألنظمة السياسية، املبادئ والنظرِيَّات اليت طرحها الفكرخ اإلداري الغرِب، اليت خَتتلف باختالف قوانينه؛ حيث ََنده ي
واالجتماعية، واالقتصادية، فالفكر اإلداري يف املعسكر االشرتاكي خَيتلف عنه يف املعسكر الرأمسايل، بينما الفكر اإلداري يف 

 اإلسالم قابٌل للتطبيق وال يتغري؛ وذلك ألنَّ مصدره القرآن الكرمي والشريعة اإلسالمية، وهذا الفكر منهج حياة، وهو خري
 أداة للنهوض بالدول اإلسالمية إذا أخْحِسَن تطبيقخه.

 .مبعىن أن اإلسالم ال يعرف الفصل بني الدين والدنيا :تمتاز اإلدارة في اإلسالم بأنها ذات بعد روحي -3
الشرعية فهي تكرم اإلنسان وتعىن حباجاته وهتتم به وذلك ألهنا إدارة منضبطة باألحكام  :اإلدارة في اإلسالم ذات بعد إنساني -4

 .واإلنسان يف الشريعة اإلسالمية هو حمور اهتماماهتا
  :ففي اإلسالم يتعني على األفراد واجملتمع اإلسالمي مراعاة القيم التالية  :اإلدارة في اإلسالم ذات بعد قيمي -5

 القيمة الروحية (. –القيمة اخللقية  –القيمة اإلنسانية  –القيمة املادية  )
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 المصادر والمراجع 

 (1أمحد، املسند )ج  (1)

 
 الخاتمة 

يف خامتة هذا البحث ، خالصة البحث واليت تتضمن أهم النتائج والتوصيات اليت توصلت إليها ، الدراسة عرب سلسلة تتكون من أربعة نتناول 
 فصول مكونة هيكل ، هذا البحث

  -إن من أهم نتائج هذا البحث اآلتي :

 واألزمنة. إن املنهج اإلسالمي يقدم مفهوما وممارسة لإلدارة يتصف بالشمولية  عرب العصور *
 ومها : أن فرضي الدراسة أثبتا صحتهما 

 يوجد يف اإلسالم مرتكزات لنظرية إدارية إسالمية . -1
 تتفوق النظرية اإلدارية اإلسالمية علي النظريات احلديثة يف املبادئ والتطبيق .-2

  لإلنسان .أهم خصائص اإلدارة  يف اإلسالم أهنا هتتم باحلاجات النفسية والروحية واملادية   - *
 .أهم ما مييز النظرية اإلدارية اإلسالمية تفعيل مفهوم الرقابة الذاتية وتقوية الضمري يف حس املوظف والعامل  - *
تلف اجملاالت، ومَينع التشتت والتشعب *  صاحب  واإلنتقادات والقصور الذي  إنَّ الفكَر اإلداري اإلسالمي فكٌر شامل وكامل يف ُمخ

 .ارية الغربية يف مناهجها الوصفية املختلفة التقليدية والسلوكيةاملدارس الفكرية اإلد
 تتميز نظرية اإلدارة اإلسالمية خباصية اإلطار األخالقي الذي يصاحب كل  بند من بنودها . *
 طبق مفهوم اجلودة منذ ظهور اإلسالم حيث نادي الرسول صلي اهلل عليه وسلم بقوله : ) إذا أحدكم عماًل فليتقنه ( . *

 (:Recommendations)   التوصيات 

، مبختلف التخصصات ، رجال دين  تضافر جهود كل ذوي اإلختصاص ) ختصص إدارة أعمال  ،أعضاء هيئة تدريس -1
 . يف العامل أمجع أينما وجدوا  طالب ،أرباب عمل ( يف نشر مبادئ  اإلدارة اإلسالمية

 تدريس  نظرية اإلدارة اإلسالمية  ضمن مناهج كليات إدارة األعمال باجلامعات.  -2

والذي سبقين الكثري العلماء األفذاذ يف وضعه  .إن ما قدمته يف حبثى هذا هو حجر أساس  يف بناء نظرية اإلدارة اإلسالمية -3
وكلي أمل ان أجد التعاون من زمالئي يف جمال إدارة األعمال يف إكمال بناء هده النظرية سواء بالنقد او اإلضافة أو التعديل  حيت 

 تري النور وتصري بناء يشار له بالبنان  
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 ه .1417ة ،حزام املطريي ،سن 1اإلدارة اإلسالمية : املنهج واملمارسة ط (2)
 اإلدارة العامة: األسس والوظائف ،سعود بن حممد النمر وآخرون.  (3)
 اإلدارة: مبادئ، وظائف، تطبيقات، بشري عباس العالق.  (4)
 (.1( . ُمتصر كتاب البلدان، ابن الفقيه،  ،، تاريخ املدنية، عمر بن شبة )ج 1البالذري، أنساب )ج  (5)
 املنظور اإلسالمي املعاصر، والتجربة السعودية"،الرقابة اإلدارية عصر اخللفاء الراشدين:  (6)
 الرقابة اإلدارية يف النظام اإلداري اإلسالمي(،حممد طاهر عبدالرمحن.  (7)
 م.1688السياسية املالية ألِب بكر الصديق ، قطب إبراهيم  ،اهليئة املصرية للكتاب ، (8)
 م.1686السياسية املالية لعثمان، قطب إبراهيم  ،اهليئة املصرية للكتاب ، (6)
 م.1688السياسية املالية لعمر بن اخلطاب ، قطب إبراهيم  ،اهليئة املصرية للكتاب ، (14)
 م.1664السياسية املالية للرسول صلي اهلل عليه وسلم ، قطب إبراهيم  ،اهليئة املصرية للكتاب ، (11)
 .286 – 287/ 1السرية النبوية البن هشام، ) (12)
 (.5الصنعاين املصنف )ج  (13)
 أبوبكر الصديق رضي اهلل عنه شخصيته وعصره ،علي حممد الصَّالَِّب  عصر اخللفاء الراشدين (14)

 م.2441 -ه  1422
  الفكر اإلداري يف اإلسالم، وانعكاساته على اإلدارة الرتبوية،عبداهلل عبدالرمحن الفايز. (15)
  (نظام احلكم واإلدارة يف الدولة اإلسالمية،حممد عبداهلل الشيباين.16) (16)
  المي املقارن،محدي أمني عبداهلادي.(الفكر اإلداري واإلس17) (17)
 م.1682(اإلدارة يف اإلسالم،أمحد إبراهيم أبو سن،18) (18)
 (التنظيم اإلداري يف الفكر اإلسالمي،حسن أبو ركبة، عبداهلل أبو غنيمة، 16)  (16)
 ،حممد رضا األديب.«حياة عثمان»(كتاب عثمان بن عفان، الفصل األول 24) (24)
( القاهرة، شركة 1ه ( ، األحكام السلطانية والواليات الدينية )ط  454حبيب )ت (املاوردي، أبو احلسن حممد بن 21) (21)

 م( . 1664مصطفى احلليب وأوالده، )
 (مبادئ التخطيط اإلداري يف النظام اإلسالمي والنظم املعاصرة،حممد رضا األغبش، 22) (22)
 (جمموعة الوثائق ،محيد اهلل.23) (23)
 م6/8/2414ر من لندن ، (منتدي أدباء الشام ،وليد شليب  ، تصد24) (24)
 (املنهج اإلسالمي يف إدارة األعمال ،حممود عساف.25) (25)
 م 2413(موقع األطياف العربية ،عبدالوهاب الغامدي ، ، 26) (26)
 (النموذج اإلسالمي يف اإلدارة: منظور مشويل لإلدارة العامة ،فهد صاحل السلطان.27) (27)
 شيباين.  ،مصطفى،. نظام احلكم واإلدارة عبد القادر،الوظيفة العامة يف النظام اإلسالمي  (28) (28)
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 أثر السنة النبوية في مكافحة فساد المال
 
 األستاذ الدكتور: عثمان أحمد عثمان محمد              

 السودان -جامعة الرباط الوطنية                  

 مقدمة

وقد  -عزَّ وجلَّ  -إنَّ المال هو ِقوام الحياة، وهو من أهمِّ أساليب تعمير األرض؛ لُتعين اإلنسان على عبادة اهلل      
َفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعَل اللَُّه َلُكْم ِقَيا :-أَمَرنا ربُّنا بالمحافظة عليه وتنميته، بقوله سبحانه وتعالى  ًما ﴾ النساء: ﴿ َواَل تُ ْؤُتوا السُّ

 (5اآلية : )
  "1َمن قخِتل دون ماله، فهو شهيد" : اإلنساَن أن يخدافَع عن ماله؛ فقد صحَّ عنه   - -كما أمر َرُسوُل اللَِّه       

بعَض األفراد على املال، كما استخلَف الناس مجيًعا على بعض املال، وإذا كان الفردخ  -عزَّ وجلَّ  -وقد استخلَف اهلل      
ل مجيَع ما يف وسعه للمحافظة على هذا املال أيًضا، فإنَّ الناس مجيًعا مخَكلَّفون باحملاَفظة على املال العام؛ حيث إنَّ نْفعَ  ه يعود يَبذخ

 (1)مجيًعا دون أن يستأثَِر أحٌد به لنفسه  .عليهم 

مكانة ال ميكن جتاهلها يف حياة اإلنسان ، حيث يقوم بوظائف إقتصادية ، وإجتماعية عظيمة األثر ، و به حيقق  وللمال       
كما يعترب عصب احلياة ، ،  ، ويعترب خط الدفاع األول ضد داء الفقر الذي له آثار مدمرة يف حياة املسلميف الدنيااإلنسان طموحاته 

 وله أمهية يف عمران وتنمية  العباد  والبالد .

السنة النبوية ويهدف هذا البحث إيل توضيح أن ملكية املال مصانة يف السنة النبوية املطهرة، وفقًا للقواعد اليت  وضعتها      
، وذلك بتشريع العقاب علي من يعتدي عليه، ويناله بغري وجه حق كالسرقة ، والنهب ، واالختالس،  والغصب ، ملكافحة فساد املال

َريْ َرَة ، َعْن والربا ، وأكل األموال بالباطل ، والغش،  والرشوة ، وتطفيف الكيل وامليزان ولخ اللَِّه َأِب هخ لُّ  - -، قَاَل : قَاَل َرسخ : " كخ
هخ َوِعْرضخهخ َوَمالخهخ "  ْسِلِم َحرَاٌم َدمخ ْسِلِم َعَلى اْلمخ ولخ اللَِّه الكسب الباطل ؛ وذلك يف قول  ، وحرمت( 1)اْلمخ إن اهلل طيبخ ال  ":  - -َرسخ

احلالل بنّي واحلرام بنّي وبينهما أمور ":  -وضيح ضابط قاعدة احلالل واحلرام وما يتفرع منها قال . وت(1)  "يقبل إال طيباً 
من أصاب مااًل من إمث فوصل به رمحه ، أو تصدق  ". وعدم جتويز التصرف يف األموال غري املشروعة  احلديث : (1)  "متشاهبات..اخل 

وَل اهلِل  (1) قذف به يف نار جهنم " به ، أو أنفقه يف سبيل اهلل مجع ذلك مجعاً مث َع َرسخ  - -وأيضاً حديث َجابِِر ْبِن َعْبِد اهلِل، أَنَّهخ مسَِ
ةَ  َو مبَكَّ ، َعاَم اْلَفْتِح، َوهخ ولَهخ َحرََّم بَ ْيَع اخْلَْمِر َواْلَمْيَتِة َواخْلِْنزِيِر َواأَلْصَنامِ   :يَ قخولخ كما حتميه له من نفسه فتحرم (، 1).."  «"  ِإنَّ اهلَل َوَرسخ

أن أمر احملافظة علي املال  كما يكشف البحث  عليه إنفاقه يف احملرمات الضارة ، كتناول اخلمور ، واملخدرات ، والسموم وغريها ، 
ً دنيويًا فقط، وإمنا  يسأل  اإلنسان عن ماله يوم تقوم الساعة   آَدَم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن ِعْنِد  اْبنِ اَل تَ زخولخ َقَدمخ جاء يف احلديث " ليس أمرا

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4396
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رِِه ِفيَم أَفْ َناهخ ، َوَعْن َشَبابِِه ِفيمَ  َربِِّه َحىتَّ   " ِفيَما َعِلمَ  أَْباَلهخ ، َوَمالِِه ِمْن أَْيَن اْكَتَسَبهخ ، َوِفيَم أَنْ َفَقهخ ، َوَماَذا َعِملَ  يخْسَأَل َعْن مَخٍْس ؛ َعْن عخمخ
 يف مجلته إيل توضيح  كيفية  توظيف السنة يف مكافحة فساد املال  بصفتها أصالً تشريعياً .، كما يهدف البحث ( 1)" 

 الدراسات السابقة 
البشري على محد الرتاِب ، حبث منشور يف  مفهوم  الفساد وأنواعه يف ضوء القرآن الكرمي والسُّ نَّة النبوية املطهرة : أ.د -1

م تناول املفهوم اللغوي ملصطلح الفساد 2445 –ه 1426( 11جملة جامعة القران الكرمي والعلوم اإلسالمية العدد )
، مث مفهومه يف القرآن الكرمي وقد أورد نصوص اآليات القرآنية اليت وردت فيها كلمة الفساد ومشتقاهتا ، مث تناول 

 يف السنة النبوية من خالل مجلة من األحاديث من الصحا  والسنن. مفهومه 
احلفاظ على املال يف التشريع اإلسالمي : )مادة مرشحة للفوز مبسابقة كاتب األلوكة الثانية( تناول مفهوم املال يف اللغة 

حاديث النبوية الدالة علي ذلك ، كما تعرض واالصطال  الفقهي والقانون وقد أورد اآليات القرآنية اليت جاءت بلفظ املال وكذلك األ
ألمهية املال يف اإلسالم ، مث تعرض للحفاظ على املال يف اإلسالم ،حيث أوضح  التشريعات حلفظ املال  مبجموعة من األوامر 

 والنواهي ساقها الباحث يف حبثه .
 وقد قسم هذا البحث إيل مقدمة ، وثالثة مباحث وخامتة .     

 التعريف باملال والفساد . :المبحث األول

 : قواعد السنة النبوية يف صيانة ملكية املال بني العام واخلاص .المبحث الثاني 

 : املسؤولية األخخروية عن املال يف السنة وأثرها.المبحث الثالث

 اخلامتة وتشمل النتائج والتوصيات. 

 المبحث األول: التعريف بالمال والفساد .وفيه مطلبان .

 األول : التعريف باملال .املطلب 

 املطلب الثاين : التعريف بالفساد  . 

 املطلب األول : التعريف باملال .

 الفرع األول : تعريف املال .

: هو كل ما ميتلكه النَّاس من دراهم ، أو دنانري ، أو ذهب ، أو فضة ، أو حنطة ، أو شعري ،  أوال : تعريف المال في اللغة
هب والفضة مثَّ  :، وقال ابن األثري  (1) (أو ثياب ، أو سال  ، أو غري ذلك أو خبز ، أو حيوان ،  املال يف األصل: ما ميلك من الذَّ
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ا كانت أكثر أمواهلم ،  فهو عند  ) (1)أطلق على كلِّ ما يقتىن وميلك من األعيان وأكثر ما يطلق املال عند العرب على اإلبل؛ ألهنَّ
العرب يشمل كل ما يرغب الناس يف اقتنائه وامتالكه من اأِلشياء فاإلبل مال، والبقر مال، والغنم مال، والضياع مال، والنخيل مال، 

 ، وهو يذكر ويؤنث واجلمع أموال، قال ثعلب:( 1)والذهب والفضة مال، وهلذا قالت املعاجم العربية املال: ما ملكته من مجيع األشياء 
فكل ما يقتىن وحيوزه اإلنسان بالفعل، سواء (1)إن أقل املال عند العرب ما جتب فيه الزكاة وما نقص عن ذلك ال يقع عليه اسم مال( 

،أو نبات ، أو منافع الشيء ؛كالركوب ،  واللبس ،  والسكىن ، أما ما ال حيوزه اإلنسان  فضة، أو  كذهبأكان عينا ، أم منفعة ؛
 (1)فال يسمى ماال ؛ كالطري يف اهلواء ، والسمك يف املاء( 

متقاربة  نوعا ما ، ألنه مستخلص من املعىن اللغوي : عرف الفقهاء املال  بتعريفات  ثانيا : تعريف  المال في االصطالح 
غالبا، وإن تعددت يف بعض األحايني ألفاظهم، واختلفت عباراهتم. فقيل: املال هو ما مييل إليه طبع اإلنسان، وميكن ادخاره إىل وقت 

 .(1)،  وقيل: هو ما مييل إليه الطبع، وميكن ادخاره لوقت احلاجة (1)احلاجة 
ومها تعريفان متشاهبان، حيث إن جملة األحكام العدلية نقلت عن ابن عابدين تعريفه وهو تعريف خاص باألحناف. أما مجهور 

 الفقهاء : 

 أن يكون الشيء له قيمة بني الناس: وهذه القيمة تثبت بوجوب الضمان على من أتلفه سواء أكانت قليله أم كثرية. -1

الناس: وهذه القيمة تثبت بوجه أن يكون الشيء قد أبا  الشارع احلكيم االنتفاع به يف حال  أن يكون الشيء له قيمة بني -2
 اًل.السعة واالختيار، كاحليوانات ، والعقارات، أما إذا كان الشارع احلكيم قد حرم االنتفاع به كاخلمر واخلنزير وامليتة فإنه ال يكون ما

نافع، احلنفية ال يعتربون املنافع أمواال، ألنه ال ميكن حيازة املنفعة, إذ هي شيء بالنسبة للم -1مثرة اخلالف بني االجتاهني: 
معنوي ال يتصور وضع اليد عليه استقالال. بينما يرى اجلمهور أن املنافع من األموال؛ ألن املنافع أساس التقومي يف األموال كسكىن 

ده إىل صاحبه فإنه على رأى مجهور الفقهاء يضمن قيمة املنفعة ، وعلى الدار ، وركوب السيارة ، فمن غصب شيئا وانتفع به مده مث ر 
 رأى احلنفية ال ضمان عليه، غري أهنم  استثنوا حاالت معينة يوجبون فيها الضمان وهي:

 أن يكون املغصوب عيناً موقوفة. - أ
 أن يكون املغصوب مملوكاً ليتيم. - ب
 جيار.أن يكون املغصوب شيئاً معداً لالستغالل كعقار معد لإل - ت

اخلمر واخلنزير: يرى احلنفية أهنما أمواال، ألهنما مما يتعامل فيه غري املسلمني  ، أما مجهور الفقهاء فريون عدم اعتبارمها أمواال -2
سواء بالنسبة للمسلم أو غرية، لعدم إباحة اإلسالم االنتفاع هبما، وغري املسلم يف دولة اإلسالم حكمه كحكم املسلمني له ماهلم 

 . (1)ليهم( وعليه ما ع

 : ووردت لفظة املال  يف طائفة من األحاديث النبوية الشريفة ومن ذلك:  ثالثا : المال في السنة

ولخ اللَِّه أول ما حياسب عليه العبد يوم القيامة قال   -1 مَخٍْس  يخْسَأَل َعنْ  اَل تَ زخولخ َقَدمخ اْبِن آَدَم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِمْن ِعْنِد رَبِِّه َحىتَّ "  َرسخ

http://www.marefa.org/index.php/%D8%B0%D9%87%D8%A8
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D8%B6%D8%A9
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رِِه ِفيَم أَفْ َناهخ َوَعْن َشَبابِهِ   ( 1)"  ِفيَما َعِلم أَْباَلهخ َوَمالِِه ِمْن أَْيَن اْكَتَسَبهخ َوِفيَم أَنْ َفَقهخ َوَماَذا َعِملَ  ِفيمَ  َعْن عخمخ

ولخ اللَِّه أن الربكة فيه شريطة حل اكتسابه وحتصيله قال  -2 " إن الدنيا حلوة خضرة فمن أصاب منها شيئا من حله فذاك  -َرسخ
 (1)الذي يبارك له فيه وكم من متخوض يف مال اهلل ومال رسوله له النار يوم القيامة"  

ما " لو كان البن آدم واد من مال البتغى إليه ثانيا ولو كان له واديان البتغى هل - -إظهار الفطرة البشرية يف حب املال بقوله  -3
 (1) ثالثا وال ميأل جوف ابن آدم إال الرتاب ويتوب اهلل على من تاب" 

ولخ اللَِّه  الدور والعقارات تسمى  ماالً بقول -4 "من باع منكم دارا أو عقارا فليعلم أنه مال قمن أن ال يبارك له فيه إال أن   - -َرسخ
 (1)جيعله يف مثله" 

ولخ اللَّهِ املال مال اهلل بقول  -5 " من وجد لخقطة فليشهد ذوي عدل وال يكتم وال يعبث فإن وجد صاحبها فلريدها عليه   - - َرسخ
 (1)وإال فهو مال اهلل يؤتيه من يشاء" 

 - ، وقوله (1)" من كان له مال فلري عليه أثره"   - -املال ليس هدفا يف ذاته وإمنا لإلنفاق ودوران عجلة االستثمار بقوله    -6
-   "(1))يا معشر املهاجرين واألنصار ! إن من إخوانكم قوما ليس هلم مال وال عشرية فليضم أحدكم إليه الرجلني أو الثالثة . 

ولخ اللَِّه وقول  (1)تعظيم حرمة مال املسلم " ال حيل مال امرئ مسلم إال بطيب نفس منه"  -7 " من حلف على ميني   - -َرسخ
 .(1)قتطع  هبا مال أخيه املسلم فليتبوأ مقعده من النار" مصبورة كاذبًا متعمًدا لي

ولخ اللَِّه الصدقات وإن كانت بإخراج جزء من املال إال أهنا زيادة ومناء  قال  -8 "ما نقصت صدقة من مال وما زاد اهلل   - -َرسخ
 .      ( 1)عبدا بعفو إال عزا وما تواضع أحد هلل إال رفعه اهلل" 

 ( 1)"ال زكاة يف مال حىت حيول عليه احلول"  - -ة املال شروطاً بقوله إن إلخراج زكا -6

 (  1") "ما نفعين مال قط ما نفعين مال أِب بكر - - استخدم لنصرة اإلسالم بقوله -14

بيان خري مال املسلم وقت الفنت "يوشك أن يكون خري مال املسلم غنما يتبع هبا شعف اجلبال ومواقع القطر يفر بدينه من  -11
 وغري ذلك من أحاديث تناولت املال وتنظيمه يف اإلسالم.( 1)الفنت" 

 الفرع الثاني : التعريف بالفساد : 

َد فسادًا وفسودًا  ... املفَسَدة خالف أواًل: تعريف الفساد يف اللغة . الفسادخ:       د ويفِسد، وفسخ نقيض الصال ، َفَسَد يفسخ

.   41الروم: اآلية       املصلحة، واالستفسادخ خالف االستصال ، قال اهلل تعاىل 
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 .(1)والفساد هنا اجلدب يف الرب، والقحط يف البحر. يعين املدن اليت على ضفاف األهنار

الفساد بأنه خروج الشيء عن االعتدال، قلياًل كان اخلروج أو كثريًا  ويضاده الصال  ويستعمل ذلك يف النفس وأيضًا عرف 
 . (1)والبدن"

 .(1)وَفَسد كَعَصَر، والفساد: أخذ املال ظلماً، واملفسدة ضد املصلحة، وتفاسد القوم يعين تقاطعوا األرحام
ً : تعريف الفساد يف السنة:  إذا أردنا أن َند تعريفًا ملصطلح الفساد يف السنة  ، فإننا َند أن مصطلح الفساد جاء ليدل  ثانيا

لُّهخ,  - -قوله على عدة معاين  منها : تلف الشيء وذهاب نفعه ، ك : "...َأال َوِإنَّ يِف اجلََْسِد مخْضَغًة ِإَذا َصَلَحْت َصَلَح اجلََْسدخ كخ
لُّهخ  َا اأَلْعَمالخ َكاْلِوَعاِء ، ِإَذا طَاَب أَْعالهخ طَاَب  -  - . وجاء قوله (1), َأال َوِهَي اْلَقْلبخ "َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد اجلََْسدخ كخ أيضًا : " ِإمنَّ

"َأوَّل ما ُيَحاَسُب بِه العبُد يوَم القيامِة الصالة، فإْن َصلَحْت : - - وأيضًا  قوله(، 1)َأْسَفلخهخ ، َوِإَذا َفَسَد أَْعالهخ َفَسَد َأْسَفلخهخ  . "
ولخ اللَِّه من ذلك قول ،  (1)"  َصلَح َلُه َسائُِر َعَمِلِه، وِإْن فَسَدْت َفَسَد َسائُِر َعَمِلِه  :" بََدَأ اإِلسالمخ غريًبا مث يعودخ غريًبا   -  -َرسخ

وَن ِإَذا َفَسَد الناسخ "  َكَما بََدَأ فطوىَب لِْلغخَربَاِء قيل .ومنه اختالل الشيء وخروجه عن (1)يا رسوَل اهلِل ومِن الغخَربَاءخ قال الَّذيَن يخْصِلحخ
ولخ اللَِّه مألوفة ، ويف هذا املعىن جاء حديث عائشة   َرِضَي اللَّهخ َعْنها قالت: سألت  ً ال   - -َرسخ المرأة فسد حيضها وأهريقت دما

ولخ اللَِّه أمرين تدري كيف قالت ف " أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت حتيض يف كل شهر، وحيضها مستقيم، فستعتد )ويف  - -َرسخ
) بثوب مث  (1)، وتقدر ذلك من األيام والليايل، مث تدع الصالة فيهن بقدرهن، مث لتغتسل وحتسن طهرها، مث تستتثفر(1)رواية فلتعَتدَّ

 املرأة يف احليض بالفساد . ، فعربَّ عن اختالل طبيعة(1)تصلي" 
َرْيٍج كما جاء الفساد يف السُّ نَّة مبعىن البطالن وعدم اإلجزاء : َعِن  ، قَاَل : " ال يَ ْفَسدخ احلَْجُّ َحىتَّ يَ ْلَتِقَي َعطَاٍء ، َعْن اْبِن جخ

. ومعىن فساد احلج هنا (1)خلتانان فسد احلج ووجب الغرم" اخْلَِتانَاِن ، فَِإَذا اْلتَ َقى اخْلَِتانَاِن َبَطَل احلَْجُّ ، َوَوَجَب اْلغخْرمخ " . فإذا التقى ا
 بطالنه شرعاً.

ولخ اللَِّه عن أبو هريرة َرِضَي اللَّهخ َعْنهخ  قال: قال   - -كما جاء  مبعىن تغري احلال إىل غري الصال  : مثل حديثه        -َرسخ
-  : ُهو تغريها إىل غري صال .ففساد األمة  (1)َأْجُر َشِهيٍد "   " اْلُمْسَتْمِسُك ِبُسنَِّتي ِعْنَد َفَساِد ُأمَِّتي َله 

ولخ اللَِّه َرِضَي اللَّهخ َعْنهخ  قال عخَمرخ كما جاء معربًا عن فساد ذات البني : قَاَل  ٌر َعَلى   - -َرسخ : " َشرُّ النَّاِس َثاَلثٌَة : مخَتَكب ِّ
َها بَِغرْيِ احلَْقِّ َحىتَّ  ٍل َواْمرَأَتِِه يَ ْنصخرخهخ َعَلي ْ ٌل َسَعى يف َفَساٍد بَ نْيَ َرجخ َا ، َوَرجخ ٌل َسَعى يِف َواِلَدْيِه حَيِْقرخمهخ َما ، مثخَّ َخَلَف بَ ْعَدهخ ، َوَرجخ نَ هخ  فَ رََّق بَ ي ْ

 . ( 1)نْيَ النَّاِس بِاْلَكِذِب َحىتَّ تَ َعاَدْوا َوتَ َباَغضخوا "  َفَساٍد ب َ 
 المبحث الثاني:    قواعد السنة النبوية في حفظ ملكية المال بين العام والخاص .

ريعة        تفقت ا حفظ املال معناه : إمناؤه وإثراؤه وصيانته من التلف والضياع والنقصان ، وحفظ املال مقصد من مقاصد الشَّ
ين والنَّفس والنَّسل واملال والعقل... ومعىن كوهنا  روريَّات اخلمس وهي: الدِّ ريعة وضعت للمحافظة على الضَّ ة على أنَّ الشَّ ضروريٌَّة األمَّ

نيا على استقامٍة بل على فساد وهتا نيا حبيث إذا فقدت مل جتر مصاحل الدُّ ين ، والدُّ ا البد منها يف قيام مصاحل الدِّ رج )فنت وقتال( أهنَّ
ين ترتب اجلزاء املرجتى ، ولو عدم النَّس ل مل يكن وفوت حياة، ويف األخرى فوت النَّجاة والنَّعيم، والرَّجوع باخلسران املبني، فلو عدم الدِّ

وقطعيًا لداللة  واملال كما يقال قوام األعمال , لذلك عد مقصدًا شرعيًا كلياً (.  1)يف العادة بقاء، ولو عدم املال مل يبق عيش . 
ونتناول ذلك يف  ، النصوص واألحكام عليه .وقد وضعت السنة النبوية املطهرة عدة  قواعد يف حفظ ملكية املال بني العام واخلاص

  -أربعة مطالب كاأليت :

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5223
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5625
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5913
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 احلث علي العمل والضرب يف األرض , والبحث عن الرزق . -املطلب األول : 
 ر واإلسراف وتضمني املتلفات و منع اكتناز األموال وتكديسها .النهي عن التبذي -املطلب الثاين :

 حترمي السرقة , والغصب والغش والرشوة والربا .  -املطلب الثالث :
 معاقبة آكلي أموال الناس بالباطل باحلدود والتعزيرات ,  -املطلب الرابع :

 ق . احلث علي العمل والضرب يف األرض , والبحث عن الرز  -املطلب األول :
اعتربت السنة التحصل على املال من سبله املشروعة واجباً على كل مسلم قادر، وقد ارتفعت به إىل درجة اجلهاد يف سبيل     

."ما أكل أحدخ  -  -وكذلك قوله  (1)اهلل تعاىل ، ويف ذلك يقول الرسول الكرمي عليه أفضل الصالة والسالم :" طلب احلالل جهاد"
 . (1)أن يأكل من عمل يده، وأنَّ نيب اهلل داوود كان يأكل من عمل يده " طعاماً قط خرياً من

:  "ما من مؤمن   - -فقد حثت السنة املطهرة علي الغرس والزرع وإنه صدقه ملن غرسه ، أو زرعه ، وذلك يف قوله     
. كما روى البخاري عن رافع بن خديج قال: كنا (1)يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طري أو إنسان أو هبيمة إال كان له به صدقة"

أكثر أهل األرض " أي املدينة " مزدرعاً، كنا نكري األرض بالناحية منا تسمى لسيد األرض، فرمبا يصاب ذلك وتسلم األرض، ورمبا 
بالشفعة يف كل ما مل  - -رضي اهلل عنهما قال : قضى رسول اهلل جابر بن عبد اهلل . و عن ( 1)تصاب األرض ويسلم ذلك فنهينا"

. كما روي عنه أنه قال : "من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظامل (1)يقسم، "فإذا وقعت احلدود،وصرفت الطرق فال شفعة" 
" إذا قامت القيامة ويف يد أحدكم فسيلة فإن استطاع  - -، و قوله (1)يا األرض": "التمسوا الرزق يف خبا  - -. وقوله (1)حق "

،   وروى  (1")  "لئن مينح أحدكم أرضه خرٌي من أن يأخذ عليها خراجًا معلوماً     - - . وقوله(1)أال يقوم حىت يغرسها فليغرسها"
تصنعون مبحاقلكم، أي: املزارع قالوا: نؤاجرها على الربع وعلى األوسق من التمر والشعري، قال:  أنه قال:ما  - -البخاري عن النيب 

: "اإلبل عٌز ألهلها، والغنم بركة، واخلري معقوٌد يف نواصي اخليِل إىل   - -. وقوله (1)ال تفعلوا، ازرعوها، أو أزرِعوها، أو أمسكوها"
 .(1)يوم القيامة"

هي عن التبذير واإلسراف وتضمني املتلفات و منع اكتناز األموال وتكديسها .   أوال : النهي عن التبذير الن -املطلب الثاين :
ومن اإلسراف ترك اللقمة الساقطة من اليد ، يرفعها أوَّاًل ويأكلها قبل  (1)/  اإلسراف هو االستعمال فوق احلاجة1واإلسراف  : 

واإلسراف هو صرف الشيء فيما ينبغي زائداً على ما  (1)ويف اإلسراف تبذير (1)اشتهى ومن السرف أن يأكل اإلنسان كل ما (1)غريها
 ينبغي .

عن الشهرتني ، واملراد هبما أن يلبس هناية ما يكون من   - -. وهنى الرسول (1)/  التبذير هو صرف الشيء فيما ال ينبغي2
بس هناية ما يكون من الثياب اخلَِلق على وجه يشار إليه باألصابع، فإنَّ احلسن واجلودة يف الثياب على وجه يشار إليه باألصابع، أو يل

 . (1)أحدمها يرجع إىل اإلسراف واآلخر يرجع إىل التقتري
 تضمني املتلفات و منع اكتناز األموال وتكديسها .  -ثانيا :

همي أتقاضاه حقًّا يل جئت العاص بن وائ :قال -رضي اهلل عنه-/ تضمني املتلفات  وروى عن خباب بن األرت 1 ل السَّ
نعم، قال: إن يل هناك  :وعنده فقال: ال أعطيك حىت تكفر مبحمد، فقلت: ال حىت متوت مثَّ تبعث، قال: وإين مليت مث مبعوث، قلت

 ( 1)  77مرمي: اآلية  }َلًدا ِبآيَاتَِنا َوقَاَل أَلخوتَ نَيَّ َمااًل َووَ   أَْيَت الَِّذي َكَفرَ   أَفَ رَ {مااًل وولًدا فأقضيكه فنزلت هذه اآلية 

منع اكتناز األموال وتكديسها كي البسهم يف تعطيل تروجيها واالنتفاع هبا واالستفادة منها ، وإخراج احلقوق الواجبة يف  -2
دة ، عن أِب أيوب أنَّ رجاًل قال : يا رسول اهلل ، أخربين  املال من زكاٍة أو نذوٍر إىل غري ذلك ، مثَّ يف إنفاق املال يف وجوه اخلري املتعدِّ

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36
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وقد ، (1)بعمل يدخلين اجلنة ويباعدين من النار، فقال النيبُّ: " تعبد اهلل وال تشرك به شيئاً، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصل الرحم "
على أهله وتعطفًا على جاره جاء يوم القيامة ووجهه  ورد يف احلديث الشريف: "من طلب الدنيا حالاًل استعفافًا عن املسألة وسعيًا 

: " يا ابن آدم إن تبذل الفضل  - -قال  الرسول   ( 1)كالقمر ليلة البدر ومن طلب الدنيا حالالً مكاثراً لقي اهلل وهو عليه غضبان"
وذاك ما كان عليه  .(1)اليد السفلى "  خرٌي لك، وإن متسكه شٌر لك" وال تالمخ على كفاٍف، وأبدأ مبن تعول، واليد العليا خرٌي من

رضي اهلل -يعطى عطاء من ال خيشى الفقر.  وعن ابن عباس  - -، فقد كان -رضي اهلل عنهم-وأصحابه الكرام  - -رسول اهلل 
) ما سئل  :قال -رضي اهلل عنهما-وعن جابر بن عبد اهلل   ،(1) (  ) أجود النَّاس باخلري -  -" كان رسول اهلل   :قال -عنهما

  )1)شيًئا قط فقال: ال (   -  -رسول اهلل 
  ما قال: ال قط إال يف تشهده***لوال التَّشهد كانت الؤه نعم 

 .  (1).    "" لو  كان يل مثل أحد ذهًبا، لسرين أن ال متر عليَّ ثالث ليال وعندي منه شيء إال شيًئا أرصده لدين :- وقال  

  .علوم يف هذا الباب من السنة النبوية إىل غري ذلك مما هو مقرر وم

د  حبُّ املال فطرٌة بشريَّةٌ و أشارت السنة النبوية املطهرة أن  و أنَّ حبَّ املال طبيعٌة بشريٌَّة وأمٌر مركوٌز يف الفطرة اإلنسانيَّة ويؤكِّ
اب، واهلل يتوب على   :تلك احلقيقة بقوله - -النَّيبُّ  " لو كان البن آدم واد من ذهٍب أحبَّ أن له واديًا آخر، ولن ميأل فاه إال الرتُّ

 (1)من تاب " 

بالوسطية واالعتدال فهي ال متانع أن يكون املسلم من  -كما هو شأهنا دائًما  -يف موقفها من املال تتسم إن السنة النبوية      
 (1) " اللهمَّ إينِّ أسألك اهلدى والتُّقى والعفاف والغىن"  -   -عد من األموال وقد كان من دعاء الرَّسول أغىن األغنياء وميلك مااًل ي

،  بيد أهنا  تريد من  ( 1)"   " اللهمَّ إينِّ أعوذ بك من الكفر والفقر   :يف الصَّبا  واملساء يستعيذ باهلل ويقول -  -، وكان الرَّسول 
وسيلًة ال غايًة،  -كما خلقه اهلل وأراده  -املسلم أن يكون املال يف يده ال يف قلبه، وأن ميلك امللك ال ميلكه املال، وحينئذ يكون املال 

 ( (1 "  احل للمرء الصَّاحل"نعم املال الصَّ  رضي اهلل عنه-لعمرو بن العاص  - -وخادًما ال ُمدوًما،وحينئٍذ يكون املال كما قال النَّيبُّ 

ويف غياب املنهج اإلسالمي يتحول املال   :ومن مث فقد قررت السنة النبوية املطهرة  من الضوابط والتوجيهات ما حيقق ذلك     
ينار وال -  -عند بعض النَّاس إىل غايٍة ال وسيلٍة، ويصبح ُمدوًما ال خادًما كما قال النَّيبُّ  رهم والقطيفة : " تعس عبد الدِّ دِّ

قاء واهلالك على عبيد املال وقوله  (1)واخلميصة إن أعطي رضي، وإن مل يعط مل يرض "  ينار " أي طالبه "، فهذا دعاٌء بالشَّ عبد الدِّ
نيا وشه واهتا  احلريص على مجعه القائم على حفظه فكأنَّه لذلك خادًما وعبده، وخصَّ العبد بالذِّكر؛ ليؤذن بانغماسه يف حمبة الدُّ

ه إيَّاك نعبد فال يكون من اتصف بذلك صديًقا    . 1) )كاألسري الَّذي ال جيد خالًصا، ومن كان عبًدا هلواه مل يصدق يف حقِّ

 حترمي السرقة , والغصب والغش والرشوة والربا و أكل مال الغري بالباطل . -املطلب الثالث : 

، وبكون املسروق ماالً (1)، وأن يكون السارق مكلفاً ُمتاراً عاملاً بالسرقة(1): والسرقة هي أخذ مال معصوم خفية  أواًل تحريم السرقة 
، ومن ذلك  (1)فال قطع على منتهب ، وال ُمتلس، وال غاصب، وال خائن، وال جاحد وديعة (،1)، وإخراجه من حرز مثله(1)حمرتماً 

وقوله كذلك :ال " من اشرتى سرقًة، وهو  (1)م " لعَن اهلل السارق يسرق البيضة فتقطع يده"قول الرسول عليه أفضل الصالة والسال
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( وأمجعت األمة اإلسالمية 1: "إنَّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام ") - -.وقال (1)يعلم أهنا سرقة، فقد اشرتك يف إمثها، وعارها"
 على حترمي جرمية السرقة .

( أو هو أخذ ماٍل متقوَّم  حمرتم بال 1صب هو أخذ ماٍل متقوَّم حمرتم بغري إذن املالك، وبطريق التعدي)الغ  ثانيا : تحريم الغصب: 
( وقيل: هو إزالة اليد احملقَّة، أي: اليت هلا حٌق بإثبات اليد املبطلة يف مال متقوم حمرتم قابل للنقل بغري إذن 1إذن مالكه بال خفية)

 -.وقد بينت السنة املطهرة عقاب الغاصب وذلك يف  قول الرسول (1)ذ ماٍل قهراً، تعدياً، بال حرابة. وقيل: هو أخ(1)مالكه، ال خبفية
-  :  "ِسف به يوم القيامة إىل سبع أرضني وقوله عليه الصالة والسالم : " من ظلم ِقيَد  (1)"من أخذ شيئاً من األرض بغري حقه، خخ

: " اجملالس باألمانة إال ثالثة جمالس : سفك دم حرام، أو فرج حرام،  - -،  وقال  (1)شرٍب من األرض، طوقه من فوق سبع أرضني"
 . (1)أو اقتطاع مال بغري حق"

الرشوة كسب خبيث وأكٌل ألموال الناس بالباطل وإعانة على الظلم والعدوان وهدر لكرامة اإلنسان ملا يرتتب  ثالثا : تحريم الرشوة:
أكلة الرشوة واملتعاملني هبا بالطرد واإلبعاد عن مظاّن الرمحة     - -جملتمعات، وقد توعد رسول اهلل  عليها من ضياع احلقوق وفساد ا

الراشي    - - كما جاءت األحاديث مصرحة بذلك. فعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما قال: " لعن رسول اهلل
  .( 1)الراشي واملرتشي والرائش" : يعين الذي ميشي بينهما " "- -رسول اهلل . وعن ثوبان رضي اهلل عنه قال: )لعن  )1)واملرتشي" 

ولنتأمل موقف صحاِب جليل من صحابة النيب رضي عنهم حني عرض عليه اليهود حليا من حليهم على أن خيفف عنهم      
والبيهقي وأمحد وغريهم، فعن ابن شهاب عن سليمان بن « املوطأ»يف خرص النخيل وأرادوا رشوته، فقد أورد هذه القصة مالك يف 

اهلل بن رواحه إىل خيرب فيخرص بينه وبني يهود خيرب، قال: فجمعوا له حليا من حلي  كان يبعث عبد  -  -أن رسول اهلل »يسار: 
نسائهم فقالوا له: هذا لك  وخفف عنا وجتاوز يف القسم، فقال عبد اهلل بن رواحه: يا معشر اليهود واهلل إنكم ملن أبغض خلق اهلل 

لرشوة فإهنا سحت وإنا ال نأكلها، فقالوا: هبذا قامت السموات إيّل، وما ذاك حباملي على أن أحيف عليكم، فأما ما عرضتم من ا
 .(1) «واألرض

أو هو عقٌد  (1). الربا اصطالحًا عرف بأنَّه : زيادة أحد البدلني املتجانسني من غري أن يقابل هذه الزيادة عوض رابعا : تحريم الربا 
،  وقيل بأنَّه : فضٌل خاٍل عن  (1)أو مع تأخر يف أحد البدلنيعلى عوض ُمصوص غري معلوم التماثل يف معيار الشرع حالة العقد، 

رِط ألحد العاقدين ،  (1)وقال ابن الرفعة:  أخذ ماٍل ُمصوص بغري ماٍل بإزائه ،وال تقرب إىل اهلل تعاىل فيه، وال إىل اخللق (1)عوض شخ
: "لعن آكل الربا  - -، وروي عنه ايضًا  قوله(1)أنه قال :" اجتنبوا السبع املوبقات .....وآكل الربا " -  -فقد روي عن النيب 

، ويف رواية أخرى : "لعن اهلل (1): " لعن اهلل آكل الربا وموكله، وكاتبه، وشاهديه"  وقال:  " هم سواء" - -.، وقوله (1" ) وموكله
"درهم ربا يأكله الرجل  -.(1)، "الربا ثالثٌة وسبعون باباً، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه "( 1)ده"آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاه

يقول أهل العقيدة: من استحل الربا اجملمع  -الربا عند أهل العقيدة  -، الفرع الرابع (1)وهو يعلم أشد عند اهلل من سٍت وثالثني زنية" 
، قد يفعل اإلنسان املعصية وال يستحلها، فاملراِب إن غلبه ( 1)ل نَبوة حىت ظهر فيهم الزنا والربا، ما هلك أه(1)على حترميه فإنه يكفر

ًً من  الدين حب املال لكنه يعلم أن الربا حرام فيكون عاصياً، أمَّا إذا اعتقد أن الربا حالٌل فهذا ردٌة وكفر، ألنَّه يستحل أمراً معلومًا
 .(1)بالضرورة

. املغلوب (1): هو كلُّ لعٍب على ماٍل بني شخصني، أو فريقني، أو أكثر، يأخذه الفريق الغالب من  ر والميسرخامسا : تحريم القما
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. وكان ابن عمر يقول :" (1)وحرم القمار يف السنة املطهرة لقول الرسول عليه الصالة والسالم : " إنَّ اهلل حَرم عليكم اخلمر وامليسر"
 . (1)قولخه: "امليسر القمار كله، حىت اجلوز الذي يلعب به الصبيان". وعن جماهد (1)امليسر القمار"

 معاقبة أكلي أموال الناس بالباطل باحلدود والتعزيرات ,  -: المطلب الرابع
َا        كمعاقبة السارق بقطع يده , واحملارب أو قاطع الطريق بإحدى العقوبات املنصوص عليها حبد احلرابة يف قوله تعاىل )ِإمنَّ

وَلهخ( سورة املائدة اآلية )جَ  ويتضح للنَّاظر يف أصول  ( وتكون العقوبة ال زمه  إذا توافرت شروط ذلك.33زَاءخ الَِّذيَن حيخَارِبخوَن اللََّه َوَرسخ
ريعة بأدىن تأمُّل ما قررته السنة النبوية  من قواعَد وتشريعات للحفاظ على املال. فمن ذلك يريد أخذ  شرع للمسلم أن يقاتل من :الشَّ

، فعن أِب هريرة  يارسول اهلل أرأيت إن جاء رجٌل يريد  :فقال -  –قال جاء رجل إىل رسول اهلل   -رضي اهلل عنه-ماله بغري حقٍّ
) قاتله(  قال: أرأيت إن قتلين؟ قال: ) فأنت شهيد( ، قال:  :أخذ مايل؟ قال: ) فال تعطه مالك( ، قال: أرأيت إن قاتلين؟ قال

 .  (1)(  ) هو يف النَّار :تلته؟ قالأرأيت إن ق
رمة احلرابة ، وأهنا عظيمة اجلرم ، عن أنس بن مالك       )) قدم رهط من  –رضي اهلل عنه  -ووردت عخدة أحاديث يف بيان حخ

فقال " ما أجد لكم إال أن  (1) ، رسالً  (1) املدينة فقالوا يا رسول اهلل:  أبغنا   (1)كانوا يف الصفة فاجَتووخا   -  -على النيب  (1)عكل 
 -  –فأتوها فشربوا من ألباهنا وأبواهلا حىت صح وا ومسنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود فأتى النيب  -  –تلحقوا بإبل رسول اهلل 

أرجلهم ، وما النهار حىت أخيت هبم فأمر مبسامري فأمحيت فكحلهم وقطع أيديهم و  (1) الصريخ ، فبعث الطلب يف آثاره م فما ترّجل
. ويف رواية  (1)(يستسقون فما سقوا حىت ماتو"  قال أبو قالبة  :س رقوا وق تلوا وحاربوا اهلل ورسوله "  1( مث القوا يف احلرة)1حس مهم)

 (1)نفر من عرينة ، واللفظ للبخاري ، وملسلم : " ومّسل أعينهم " 
  -اليت سرقت فقالوا: ومن يكلم فيها رسول اهلل    (1)ة املخزومية وعن عائشة رضي اهلل عنها أن قريشا أمههم شأن املرأ     

:"أتشفع يف حد من - -فكلمه أسامة فقال رسول اهلل  -  -حب رسول اهلل  (1)فقالوا: ومن جيرتئ عليه إال أسامة بن زيد  -
الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا  حدود اهلل. مث قام فاختطب مث قال:" إمنا أهلك الذين قبلكم أهنم كانوا إذا سرق فيهم

 (1)بنت حممد سرقت لقطعت يدها".( 1)عليه احلد وأمي اهلل لو أن فاطمة 

ولقد اثبت التأريخ أن اجملتمع اإلسالمي عندما طبق احلدود عاش آمناً مطمئناً على أمواله وأعراضه ونظامه ،حىت أن اجملرم نفسه  
بة يف تطهري نفسه والتكفري عن ذنبه. وقد كانت احلجاز بل وسائر اجلزيرة العربية مرتعاً خصباً ألشنع كان يسعى إلقامة احلد عليه، رغ

جرائم السرقة وقطع الطريق،حىت على حجاج بيت اهلل احلرام رجااًل ونساءً ، فلم يكن يعود إىل بلده منهم إال النز اليسري فما أن 
ن حىت استنب األمن، وانقطعت السرقات، واهنارت عصابات قطع الطريق، حىت هذين احلدي  -الدولة السعودية–طبقت احلجاز 

أصبحت البالد مضرب املثل املستغرب يف انقطاع دابر جرمييت السرقة وقطع الطريق، بالرغم من أن ما قطع من األيدي منذ تطبيق 
رقاب األبرياء يف هجمة واحدة . ويذكر أن عدد األيدي احلدود ال ميثل إال عدداً ضئيالً جداً ال يوازي ما كان يقطعه قطاع الطريق من 

 .(1)اليت قطعت يف اململكة السعودية ست عشرة يداً خالل أربعة وعشرين عاماً 

 المبحث الثالث: المسؤولية اأُلخروية عن المال في السنة وأثرها.

وردت عدة نصوص  يف السنة النبوية املطهرة تبني خطورة  الكسب احلرام وأنه  يستوجب غضب اجلبار ودخول النار , فعن أِب 
:قال:  " من اقتطع حق امرئ مسلٍم بيمينه فقد أوجب اهلل له النار وحّرم عليه اجلنة  - -أمامة  احلارثي رضي اهلل عنه أن رسول اهلل 
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و عن أِب هريرة قال: مسعت النيب   (1)كان شيًئا يسريًا يا رسول اهلل؟ قال: "وإن           كان قضيًبا من أراك" "  فقال له رجل: وإن  
-  - "وعن أِب ذر الغفاري رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل   (1)يقول: "اليمني الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة   للكسب-   : 
مخ اللَّ " هخ يِهْم ، َوهَلخْم َعَذاٌب أَلِيٌم ، قَالَ َثالَثٌَة اَل يخَكلِّمخ ْم َخِسرخوا  : هخ ، َواَل يَ ْنظخرخ إِلَْيِهْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ، َواَل ي خزَكِّ وَل اهلِل ، َمْن هخ ق خْلتخ : يَا َرسخ

ولخ اهلِل  : "َوَخابخوا ؟ قَالَ  ْسِبلخ ، َوا :َثاَلَث َمرَّاٍت ، قَالَ  -   -َفَأَعاَدهخ َرسخ ْنِفقخ ِسْلَعَتهخ بِاحْلَِلِف اْلَكاِذِب ، أَِو اْلَفاِجِر ، َواْلَمنَّانخ " اْلمخ ) ْلمخ

إن رجااًل يتخوضون يف مال اهلل بغري حق فلهم النار يوم :"قال - -، وروى البخاري من حديث خولة األنصارية أن رسول اهلل   1)
. و روي عن ابن (1)قال : " ال يدخل اجلنة جسٌد غخذي باحلرام "  -  -وعن أِب بكر رضي اهلل عنه أن رسول اهلل (  ، 1) "القيامة

لخوا ممَّا يف اأَلْرِض َحالاًل طَيًِّبا{عباس رضي اهلل عنهما قال: تليت هذه اآلية عند رسول اهلل فقام سعد بن أِب وقاص . } يَا أَي َُّها النَّاسخ كخ
يا رسول اهلل ادع اهلل أن جيعلين مستجاب الدعوة فقال له النيب: " يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، والذي ) فقال: 

نفس حممد بيده إن العبد ليقذف اللقمة احلرام يف جوفه ما يتقبل منه عمل أربعني يوًما وأميا عبد نبت حلمه من سحت فالنار أوىل به"  
مل تستجاب دعوتك فقال ما رفعت إيل  : ب احلالل حىت يكون مستجاب الدعوة , لذا فقد قيل لهولقد حرص سعد على الكس ( 1) 

  . فمي لقمة إال وأنا أعلم من أين جاءت ومن أين خرجت

قة، رجاًل من األزد يخقال له: اْبن اللُّْتِبيَّة على الصَّدَ  -  -قال: "استعَمَل النيب   -رضي اهلل عنه  -وعن  أِب محيد الساعدي 
ا َقِدم، قال: هذا لكم وهذا أخْهِدي إيّل، قال رسول اهلل ه، فينظر ي خْهَدى له أم ال؟ -   -فلمَّ : " فهالَّ َجَلس يف بيت أبيه أو بيت أخمِّ

َوار، أو شاه  والذي نفسي بيده، ال يأخذ أحٌد منه شيًئا إالَّ جاء به يوَم القيامة حَيمله على رَقَبته؛ إن كان بعريًا له رخَغاء، أو بقرة هلا خخ
َعر" ، مث رَفَع يَده؛ حىت رأْينا عخْفرَة إبطَْيه: " اللهمَّ هل بلَّْغت، اللهم هل بلَّْغت ثالثًا  .   " (1) تَ ي ْ

 وهذا النموذج يتكرر يف عصرنا هذا يف استخدام وسائل العمل يف املال العام لغرض شخصي.
على والة أمور املسلمني يف األموال العامة: وليس لوالة األموال أْن يَ ْقسموها  يف بيان ما جيبخ  -قال شيخخ اإلسالم ابن تيميَّة 

ا هم أخَمناء ونوَّاب ووخكالء، ليسوا مخالًَّكا؛ كما قال رسول اهلل   : " إين واهلل، ال -   -حبسب أهوائهم، كما يَقسم املالك ِمْلَكه، فإمنَّ
عخ حيث أمرتأخعطي ، وال أمنعخ أحًدا، وإمنا أنا قاسٌم أضَ 

، مث قال: "فهذا رسول ربِّ العاملني، قد أْخبَ َر أنه ليس املْنعخ والعطاء "(1)
، ويف الصحيحني من حديث أِب هريرة قال: "خرْجنا مع  ((1بإرادته واختياره، كما يَفعل ذلك املالك الذي أخبيح له التصرُّف يف ماله

بن يوم "َخْيرَب"، فلم نَ ْغنْم ذهًبا وال ِفضَّة، إالَّ األموال والثياب واملتاع، فأْهَدى رجٌل من بين الضُّبَ ْيب يخقال له: رِفَاعة - -رسول اهلل 
ه رسولخ اهلل  -  -زيد لرسول اهلل   م" إىل وادي القخرى، حىت إذا كان بوادي القخرى، بينما "ِمْدعَ  -  -غالًما يخقال له: "ِمْدَعم" فوجَّ

كالَّ والذي نفسي بيده، إنَّ ": - -إذا َسْهٌم عائِر فَقَتله، فقال الناس: هنيًئا له اجلنة، فقال رسول اهلل -   -حيطُّ رْحالً لرسول اهلل 
ع ذلك ا مسَِ ْمَلة اليت أَخَذها يوَم "َخْيرَب" من املغامن مَل تخِصْبها املقاِسمخ، لَتْشَتِعلخ عليه نارًا " ، فلمَّ ، جاء رجٌل بِشرَاٍك أو ِشرَاكني  الشَّ الناسخ

ْمَلة اليت َغلَّها لَتشتِعلخ عليها نارًا"فقال:  -   -إىل النيب   " (1) ِشرَاٌك من ناٍر أو ِشرَاكان من نار الشَّ
اسخ أنَّه يف ِعَداد وحىت مَن قاَتَل وأبْ َلى بالًء حسًنا يف املعركة، ولكنَّه غلَّ من الغنيمة، فله عقوبة شديدة، حىت ولو ظنَّ الن

 .الشهداء، فاألمرخ ليس كذلك
ا كان يوم "َخْيرب" أقْ َبَل نفٌر من صحابة النيب " :- رضي اهلل عنه -ويف الصحيحني عن عمر  فقالوا: فالن شهيد،  -  -َلمَّ

يف النار يف ب خْرَدة َغلَّها أو َعَباَءة" ، مث : "كالَّ؛ إين رأيْ تخه -  -فالن شهيد، حىت مرُّوا على رجٍل، فقالوا: فالن شهيد، فقال رسول اهلل 
: أاَل إنَّه -  -قال رسول اهلل  ، فناديتخ : " يا ابن اخلطاب، اْذَهْب فناِد يف الناس، أنَّه ال يدخل اجلنة إال املؤمنون" ، قال: فخرجتخ
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 (1 ).ال يدخل اجلنة إال املؤمنون
طورة هذا األمر الشديدكان كثريًا ما يَِعظخ أص  -   -وقد ثبت أن النيب  ًنا هلم خخ الغخلخول والسرقة من الغنيمة، واليت  - حابَه، مبي ِّ

َفَظ من ِقَبل أفراده  .ت خَعدُّ مبثابة املال العام الذي يَنبغي أن حيخ
فذَكَر الغخلول، فعظَّمه وعظََّم أمَره، قال: " ال  -  -قال: " قام فينا النيب  -رضي اهلل عنه  -عن أِب هريرة  فقد روى الشيخان

ِلك لك شيًئا؛ ألِفنَيَّ أحدَكم يوَم القيامة على َرقبته شاة هلا ثخغاء، على رَقبته فرس له مَحَْحمة، يقول: يا رسول اهلل، أِغْثين، فأقول: ال أم
ِغْثين، فأقول: ال أمِلك لك شيًئا؛ قد أبلغتخك، وعلى رَقَبته صامٌت، فيقول: قد أبْ َلْغتخك، وعلى َرقَبته بعرٌي له رخغاء، يقول: يا رسول اهلل، أ

قول: ال أمِلك يا رسول اهلل، أِغْثين، فأقول: ال أمِلك لك شيًئا؛ قد أبلغتخك، أو على َرقَبته رِقَاٌع خَتِْفق، فيقول: يا رسول اهلل، أِغْثين، فأ
أال إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق   "أنه قال :  -  –عن النيب  -رضي اهلل عنه  -وعن أِب بكر . 1) )لك شيًئا؛ قد أبلغتخك 

مضر الذي  اهلل السموات واألرض ، السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ، ثالثة متوالي ات ذو القعدة وذو احلجة واحملرم ورجب شهر
بني مجادى وشعبان "، مث قال : " أي شهر هذا ؟ " قلنا اهلل ورسوله أعلم ! قال : فسكت حىت ظننّا أنه سيسميه بغري امسه ، قال : 
"أليس ذي احلجة ؟" قلنا بلى ! قال : "فأي بلد هذا ؟" قلنا اهلل ورسوله أعلم ! قال : فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري امسه  ، 

أليس البلدة ؟ " قلنا بلى ! قال :  " فأي يوم هذا ؟" قلنا اهلل ورسوله أعلم ! قال : فسكت حىت ظنّنا أنه سيسميه بغري امسه ، قال : "
قال : " أليس يوم النحر ؟ "قلنا : بلى يا رسول اهلل ! قال : " فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف 

؛ فإن  : " ردوا اخلياط واملخيطو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اهلل  ( 1)  "هذا .  بلدكم هذا يف شهركم
: " من استعملناه منكم على .وعن عدي بن عمرية الكندي قال: قال رسول اهلل (1)الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة"  

 به يوم القيامة" ، فقام رجل من األنصار أسود، كأين أنظر إليه، فقال: يا رسول اهلل، اقبل عمل فكتمنا ُميطاً فما فوقه فهو غلول يأيت
: " وأنا أقوله اآلن: أال من استعملناه على عمل عين عملك ، قال: " وما ذاك؟"، قال مسعتك تقول كذا وكذا، فقال رسول اهلل 

إذا صلى العصر رمبا ذهب  وعن أِب رافع قال: كان رسول اهلل (.  1)بقليله وكثريه، فما أعطى منه أخذ، وما هنى عنه انتهى"  فليجئ
فقال: "أخفٍّ لك" ، فلزقت يف درعي وتأخرت وظننت  (1)فيتحدث معهم حىت ينحدر إىل املغرب إذ مر بالبقيع (1)إىل بين عبد األشهل

ك؟ " ،فقلت: أحدثت حدثًا يا رسول اهلل؟ قال: " وما ذاك؟"  قلت: إنك قلت يل كذا. قال: " ال، ولكن أنه يريدين، فقال: "مال
رِّع اآلن مثلها من نار "  (1)بعثته ساعياً على آل فالن فغل منرة،( 1)هذا قرب فالن  .(1)فدخ

وضو  حترمي االعتداء على دماء يتجلى لنا ب -مما مل يذكر هنا  -من خالل هذه األحاديث الصحيحة والصرحية وغريها 
وأعراضهم وأمواهلم إال حبقها ، وهنت عن مضرهتم ، ومشاقتهم ، بل احملافظة على ذلك كلِّه من أوجب  -خاصة  -املسلمني 

 اهلل .الواجبات وأعظم الطاعات . وإيذاء املسلم يف ذلك من الفساد يف األرض ، وحماربة هلل ورسوله .وأنه يوجب دخول النار والعياذ ب
 الخاتمة

وبعد أْن َمنَّ علينا اهلل بالفراغ من هذا البحث ،  والذي جاء حتت عنوان أثر السنة النبوية يف مكافحة فساد املال ، ومن مسرية 
ح النصوص يف السُّ نَّة  وضعتها   وضح  لنا جليًا أن ملكية املال مصانة يف السنة النبوية املطهرة، وفقًا للقواعد اليت البحث  بعد تصفُّ

  -، ونذكر هنا النتائج والتوصيات اليت توصل اليها البحث : ، السنة النبوية ملكافحة فساد املال

  -أوال : النتائج :

http://www.alukah.net/sharia/0/29757/#_ftn38
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 إنَّ املاَل هو ِقوام احلياة، وهو من أهمِّ أساليب تعمري األرض . .1
 السنة النبوية ملكافحة فساد املال.إن ملكية املال مصانة يف السنة النبوية املطهرة، وفقاً للقواعد اليت  وضعتها  .2
 الكسب الباطل، ووضحت ضابط قاعدة احلالل واحلرام . إن السنة النبوية املطهرة حرمت .3
 وردت لفظة املال يف طائفة متعددة من األحاديث النبوية الشريفة وهلا دالالت ُمتلفة . .4
 عام واخلاص منها .وضعت السنة النبوية املطهرة عدة  قواعد يف حفظ ملكية املال بني ال .5

 احلث علي العمل والضرب يف األرض , والبحث عن الرزق  -أ              
 النهي عن التبذير واإلسراف وتضمني املتلفات و منع اكتناز األموال وتكديسها  -ب 

 حترمي السرقة , والغصب والغش والرشوة والربا . -ج 
 والتعزيرات ,معاقبة آكلي أموال الناس بالباطل باحلدود  -د 

 اعتربت السنة التحصل على املال من سبله املشروعة واجباً على كل مسلم قادر، و رفعته إىل درجة اجلهاد . .6
 وردت عدة نصوص  يف السنة تبني خطورة  الكسب احلرام وأنه  يستوجب غضب اجلبار ودخول النار.  .7
 مطمئناً على أمواله وأعراضه ونظامه اثبت التأريخ أن اجملتمع اإلسالمي عندما طبق احلدود عاش آمناً  .3

 - :ثانياً : التوصيات
 وخطباء اإلعالم املختلفة ، وسائل طريق عن الفساد ، وحماربة النزاهة على للحث املواطنني عموم لدى الديين الوازع تنمية .1

  وغريها ، التعليمية ،  ، واملؤسسات والعلماء املساجد ، 
 .الفساد ألفعال مناهض مسلم جمتمع بناء يف األساسي ودورها النشء تربية يف األسرة دور على التأكيد .2
 بصفة تثقيفية توعية  برامج بتنفيذ والقيام واجلامعي، العام التعليم مناهج يف مفردات وضع على التعليمية املؤسسات حث .3

 عن ماجاءت به السنة النبوية الشريفة من قواعد كسب املال واحملافظة عليه. دورية
 لألفراد. األخالقية املواقف تشكيل إعادة يف دورا  حيوياً  لتلعب املدين اجملتمع مؤسسات دور تفعيل .4
 وضع التشريعات السديدة حلفظ املال من االعتداء عليه  ، ومنها  التعزيرات املغلظة الرادعة. .5
 قيود .تفعيل أجهزة التوجيه واإلرشاد واملتابعة والرقابة للقيام بعملها حمررة من أي ضغوط أو  .6
 االهتمام بالرتبية الروحية واألخالقية على مستوى  الفرد ، والبيت ، واجملتمع ، والدولة. .7
 االهتمام بتوعية الناس مبا  جاءت به السنة املطهرة ملعرفة احلالل لألتباع ، ومعرفة احلرام لالجتناب . .8
 تغليظ العقوبات على املفسدين بالعدل لريتدع من حتدثه نفسه بالفساد. .6

:"كلكم راع و كلكم  - -بيان مسؤولية الوالدين يف تربية النشء على الصال :  وفقا  لوصية رسول اهلل  .14
مسؤول عن رعيته"ومن حماور تربية األوالد على مستوى األسرة ما يلي :الرتبية الروحية,الرتبية أال أخالقية .الرتبية 

 السلوكية.الرتبية االقتصادية اإلسالمية .
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 لمراجعالمصادر وا
 -مطبعة احلليب  : االختيار لتعليل املختار : عبد اهلل بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي، جمد الدين أبو الفضل احلنفي -1

 م . 1637 -ه   1356 :بريوت، وغريها -القاهرة صورهتا دار الكتب العلمية 
الدين بن بلبان ابن بدران ، حتقيق حممد بن  أخصر املختصرات يف الفقه علي مذهب اإلمام أمحد بن حنبل : حممد بن بدر -2

 ناصر العجمي .
دار البشائر اإلسالمية ، بريوت  حتقيق حممد فؤاد  -الناشر –األدب املفرد : حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي  -3

 م .1686 -ه 1446، 3عبد الباقي، ط
ه (، الناشر : املكتب اإلسالمي 1424ر الدين األلباين )املتوىف : إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل :  حممد ناص -4

 . 1685 – 1445 - 2بريوت ط –
سامل حممد عطا، حممد علي معوض ، دار الكتب  :أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب  حتقيق االستذكار : -5

 .2444 – 1421،  1بريوت ط  -العلمية 
ه  ،  القاهرة : 1323.  4 ، شهاب الدين أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد الكناين ، طاإلصابة : ابن حجر العسقالين -6

 شركة الكتب العلمية. 
دار الفكر  :إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني : أبو بكر املشهور بالبكري  عثمان بن حممد شطا الدمياطي الشافعي -7

 م. 1667 -ه   1418  ،1للطباعة والنشر والتوزيع ط 
 االقتصاد اإلسالمي أسس و مبادي وأهداف  : عبد اهلل عبد احملسن  الطريقي مؤسسة اجلريسي . -8
 : علي بن سليمان املرداوي عالء الدين أبو احلسن  اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف -6

القاهرة : )د.ن( ،  البحر الرائق : حافظ الدين عبد اهلل بن امحد بن حممود ،كنز الدقائق هبامش البحر الرائق / -14
 د.ت .  

 .أبو احلسن علي بن عبد السالم بن علي التسويلالبهجة يف شر  التحفة :  -11
تاريخ معامل املدينة املنورة قدميًا وحديثاً: السيد أمحد ياسني اخلياري ،حتقق: حممد حامد الفقي: مطبعة السنة  -12

 م .1656 –ه 1375احملمدية ، 
، لبنان،بريوت 1ي بن حممد اجلرجاين احلنفي ، حتقيق عبد الرمحن عمرية ،طالتعريفات : السيد الشريف عل -13

 م .1687،مطبعة عامل الكتب،  
 تقريب التهذيب : ابن حجر العسقالين ، شهاب الدين ابو الفضل امحد بن علي بن حممد الكناين.  -14
 قيق حممد ثالث سعيد الغاين.التلقني يف الفقه املالكي : عبد الوهاب البغدادي القاضي املالكي أبو حممد حت -15

http://www.book.feqhweb.com/?book_authors=%d8%a3%d8%a8%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a8%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b3%d9%88
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التوقيف على مهمات التعاريف : زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين  -16
 م.1664-ه 1414، 1عامل الكتب ، القاهرة ط  : احلدادي مث املناوي

صحيح البخاري : حممد بن إمساعيل أبو عبد اهلل البخاري اجلعفي طباعة دار  اجلامع الصحيح املختصر املسمي -17
 .حتقيق د/مصطفى ديب البغا   1687 – 1447ابن كثري اليمامة بريوت الطبعة الثالثة 

اجلامع الصحيح سنن الرتمذي : حممد بن عيسى أبو عيسى الرتمذي طباعة دار إحياء الرتاث العرِب    بريوت  -18
 شاكر وآخرون.حتقيق أمحد 

 اجلامع الكبري : السيوطي . -16
، 1املطبعة اخلريية ، ط  :اجلوهرة النرية : أبو بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي الزَّبِيِدّي اليمين احلنفي -24

 ه  .1322
 .   م1666دار الفكر،  ، 2حاشية رد احملتار : ابن عابدين،   ط -21
 -د اهلل أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري ط: دار الكتب العلمية احلاكم املستدرك على الصحيحني :  حممد بن عب -22

 ت: مصطفى عبد القادر عطا .  1664 - 1411بريوت الطبعة األوىل، 
سنن ابن ماجة : ابن ماجة ، حممد بن يزيد بن ماجة ، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، القاهرة :  عيسى الباِب  -23
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 وأهميتها في بناء الثروة البشرية فضل المهنة في ضوء السنة النبوية
 

محمد عارف  الثاني  أمير الدين محمد صبالي
 نظري

أحمد أسمادي  الثالث
 ساكت

 الرابع :لطيفة عبد المجيد

طالب مستوى الدكتوراة يف 
قسم دراسات القرآن والسنة 

 باجلامعة الوطنية املاليزية.

احملاضر املتقدم يف قسم 
دراسات القرآن والسنة 

 باجلامعة الوطنية املاليزية

احملاضر املتقدم يف قسم 
والسنة دراسات القرآن 

 باجلامعة الوطنية املاليزية.

 

  ماليزيا ماليزيا ماليزيا
  

 الملخص
ال تقام البالد يف العامل جيدًا مرتبة منظمة إال إذا كان سّكاهنا متفائلني يف احلماسة وجمتهدين يف العمل ومستعدين قبول اآلراء 
اجلديدة الرائعة يف بناء احلضارة. وأما الكسل والتكاسل والرضا حبالة الراحة وعدم اإلبداع والتفائل فهذه األشياء تسبب سقوط حضارة 

يارها. وإضافة إىل ذلك بعض العمال املسلمني ال يعرفون حقيقة العمل وهدفه الذي يشتغلون به حق املعرفة، لذا جيتهدون البالد واهن
يف الشغل لقضاء احلوائج الدنيوية فحسب مع أن له عالقة آلخرهتم وله عالقة مع الآلخرين من األمة. وال يعلم بعضهم أيضًا أن 

ة البالد وثقافتها ولو باختالف اجملاالت. وعلى هذا األساس تتحدث هذه الرسالة اليت تعترب حبثاً مهنهم هلا مسامهة يف بناء حضار 
 مكتبيًا عن حقيقة املهنة وفضلها ومفاسد تركها يف ضوء السنة النبوية املطهرة، وهتدف الرسالة أيضًا تفهيم الناس أن العمل واملهنة له

ة، وتبني هلم أن العمل ليس إشباع احلوائج الدنيوية فقط وإمنا يعترب جسراً للوصول إىل سعادة دور هام يف بناء الثروة البشرية لدى األم
اآلخرة، ومن اجلدير بالذكر يف هذه الرسالة مفاسد ترك العمل اليت ال بد من ذكرها مع بيان مفصل عن خطورهتا لكي جيتنبها الناس 

                ويبتعدون عنها بل يهتمون مبنهتهم باجلد.           
Abstract 
The great nation civilization would never be achieved by people until they are ready to accept 
new ideas and suggestions in order to civilize their country. Meanwhile the barrier of any 
civilization in the world is laziness among people. This attitude would cause the fall of civilization 
and its people. Many Muslims do not know the real purpose of their career where some of them 
are understand that their works are only to fulfill their desire of life without knowing that actually 
their careers could bring the happiness for them in hereafter. In the order hand some of them do 
not know that their careers also contribute the nation to develop and raise the civilization in many 
ways. Therefore, this article would try to explain to readers the reality of human careers, its 
benefits, and disadvantages of unemployment among Muslims in Sunnah perspective. This article 



 1026 شباط -العدد األول -مجلة اإلدارة والقيادة اإلسالمية                    المجلد األول

  
 - 51 - 

 
  

also aims to make people understand the true concept of career and its importance in Islam and its 
role to develop human civilization.  

                         
 المقدمة

ه ونستعينخه        ونستغفرخه، ونعوذخ باهلل من شروِر أنفِسنا ومن سيئاِت أعمِالنا، من يَ ْهِدِه اهللخ فال مخِضلَّ،  إن احلمَد هلل، حنمدخ
ه ورسولخه. اللهم صل على نبينا حم مد ومن يخْضِلْل فال هاَِدَي َله، أشهدخ أن ال إله إال اهلل وحَده ال شريك له، وأشهدخ أن حممدًا عبدخ

 . وعلى آله أصحابه وسلم تسليما كثريا
والذي نفسي بيده ألن يأخذ »لقد اهتمت السنة املباركة بالعمل يف شىت امليادين، قال صلى اهلل عليه وسلم:         

. والعمل خيتلف سعًة وتنوعاً من عصر إىل عصر 1«أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خري له من أن يأيت رجال فيسأله أعطاه أو منعه
هتم وقدراهتم. ويف عصرنا احلاضر بلغ العمل شأنا مل يبلغه من قبل، من حيث سعة جماالته حسب اختالف أحوال الناس واحتياجا

وتطور آالته ومعداته وعالج معوقاته. واألعمال اليت يقوم هبا اإلنسان ال خترج عن كوهنا أعمااًل إلشباع غرائزه وحاجاته العضوية، 
 كون أعماالً تقع على أشياء كالبيع واألكل.فمنها ما يكون أعماالً فقط كالصالة واملشي، ومنها ما ي

عليه فإن البحث سيكون بعرض األحاديث الواردة يف العمل وحتليلها، واليت من خالهلا ينجلي ما يتعلق باملهن واألعمال من 
النبوية الصحيحة لكي حقائق وفقه تسهم بدورها يف تقدم األمة، هذا مع بيان فضلها وأمهيتها املتعلقة مبمارسة املهن يف منظور السنة 

 يعرفها املسلمون مث يطبقوهنا يف احلياة حىت تتطور وتتقدم حياهتم.  
 

 المبحث األول: المراد بالمهنة وفقه المهن
مهنا، وميهنهم مهنا ومهنة أي خدمهم، واملاهن العبد ويف الصحا  اخلادم واألنثى ماهنة، وقيل املهنة -ميهن-من مهن لغة املهنة

. ويف معجم ُمتار 1اخلدمة، واملهنة هي اخلدمة ومهنهم أي خدمهم، وميتهن أي يداس ويبتذل من املهنة اخلدمة بفتح امليم هي
. واملهنة أيضا تعرف بالعمل، والعمل 1الصحا  املهنة من مهن أي خدم، واملهنة هي احلرفة أي الصناعة، يقال فالن حمرتف أي صانع

ملهنة. والعمل على الصدقة هو السعي يف مجعها، والعامل من يعمل يف مهنة وعامل عليها، . والعمل يأيت مبعىن ا1من عمل يعمل عمال
 .1ويف االقتصاد هو جمهود يبذله اإلنسان لتحصيل منفعة

 هلا تعريفات عديدة منها:  اصطالحاواملهنة 
و العقلي ما صغر منه وما كرب يف ، أو اجلهد البدين أو الفين أ1كل عمل مادي أو معنوي الذي ينفع الناس يف الدنيا واآلخرة

نظر الناس، فالعمل مدلوله واسع يشمل كل الواسائل املشروعة بشكل عام، والعمل يف اإلسالم ال يقتصر يف أداء العبادات أو الشعائر 
 . 1بل يتعداه إىل تناول مجيع وجوه النشاط واحلركة والفاعلية

عل احمللل غري واجب شرعا الذي يؤدي من قبل فرد حر التفكري قادرا ويعرف العمل أيضا باجملهود اإلداري الواعي، والف
 . 1جسميا وعقليا، إىل فرد أو جمموعة أفراد يعود باملنفعة وإشباع االحتياجات لكل الطرفني

والعمل له ميدان واسع متشعب متعدد األغراض، يصعب حصره يف تعريف جامع مانع. ولعل أمجع ما يقال فيه إنه كل ما 
يزاوله اإلنسان من أنشطة صناعية أو مهنية أو زراعية أو جتارية أو غريها بغية أي هدف. وال حدود ملعىن العمل، فقد يطلق العمل 

َوِجَفاٍن َكاجلََْواِب  يَ ْعَملخوَن َلهخ َما َيَشاءخ ِمن حمََّارِيَب َومَتَاثِيلَ ﴿ ال يدوية صغرية أو كبرية، قال اهلل تعاىل: ويراد به ما يزاوله اإلنسان من أفع
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ْكراً  وٍر رَّاِسَياٍت اْعَملخوا آَل َداوخوَد شخ ورخ  َوقخدخ كخ ْن ِعَباِدَي الشَّ  ﴾ وما تعملون واهلل خلقكم﴿ [، وقال أيضا: 13]سورة سبأ: ﴾  َوقَِليٌل مِّ
 . 1[67]سورة الصافات: 

.  ومما تقدم يتبني لنا أن العمل واملهنة 1وهبذا يتبني أن العمل عام شامل لكل ما يفعله اإلنسان ويأتيه بأي قصد أو غرض
كاحلرف سواء كان باملفهوم الشرعي أو االقتصادي يشمل كل جهد يبذله اإلنسان مقابل أجرة أو مال سواء كان هذا اجلهد عضليا  

ملفهوم اليدوية، أو ذهنيا كالتعليم والقضاء، أو مركبا منهما مما يعود عليه أو على غريه بالنفع والفائدة، إال أن املعىن الشرعي يقيد هذا ا
 . 1بأن يكون العمل مشروعا، وأن يبتغي به صاحبه األجر األخروي باإلضافة إىل األجر املادي والدنيوي

 
 شتغال بالمهن في ضوء السنة النبوية المطهرةالمبحث الثاني: فضل اال

قد أراد اهلل تعاىل للمسلمني أن يصنعوا حضارة ويؤسسوا أمة هي خري األمم وأعظمها، ولذلك ما من شيء له أثر يف تكوين 
للمهن واحلرف  احلضارات وتأسيسها إاّل أمر به وحث عليه، وما من شيء يؤدي إىل مسو اإلسالم ورفعه إاّل حثه عليه. وال خيفى ما

من أثر بالغ يف عمران البالد، وسد حاجة العباد، ويف بعضها رد للعادي والغاصب، وتقوية لشوكة املسلمني سواء ما كان منها له صفة 
عسكرية وما كان له صفة مدنية، بل إنه يف اآلونة األخرية أصبح للصناعات واملهن املدنية أثر كبري ال يقل أمهية أو خطرا عن 

 .1عات العسكريةالصنا
ولقد كان من هدي اإلسالم والتزم به السلف الصاحل من هذه األمة الذين فهموا دينهم وحفظوا حروفه وأقاموا حدوده أهنم  

ما وجدوا أمرا مدنيا أو عسكريا له عالقة بعزة اإلسالم واملسلمني وبسط سلطانه ورد الغزاة واملعتدين إال أتقنوه، فكان هلم من اجملد 
  كثريا من أنبيائه ورسله مجلة من احلرف والصنائع ليكونوا قدوة ألممهم. والسؤدد. ولقد علم اهلل

ْلَك بَِأْعيخِنَنا َوَوْحِيَنا ﴿ قال اهلل تعاىل:   َنا َداوخوَد ِمنَّا َفْضاًل يَا ِجَبالخ ﴿ [، وقال أيضا: 37]سورة هود: ﴾َواْصَنِع اْلفخ َوَلَقْد آتَ ي ْ
ِب  َر َوأَلَنَّ  أَوِّ ْرِد َواْعَملخواَمَعهخ َوالطَّي ْ ْر يف السَّ [. 11-14]سورة سبأ: ﴾ َصاحِلاً ِإينِّ مبَا تَ ْعَملخوَن َبِصرٌي  ا َلهخ احلَِْديَد * َأِن اْعَمْل َساِبَغاٍت َوَقدِّ

 . 1فكلمة السابغات مبعىن الدروع واملراد ب"وقدر يف السرد" هو أحكم الصنعة
رب يف اجلاهلية وخاصة ما يتعلق منها بالعمل واالشتغال باملهنة إذ كانوا وقد أبطل القرآن الكرمي كثريا من عادات الع 

َوقَالخوا ﴿ يعتقدون أن النيب املرسل ال يليق به أن يصفق يف األسواق ويعمل كما يعمل عامة الناس، وحيكي اهلل تعاىل قوهلم هذا بقوله: 
لخ الطََّعاَم َومَيِْشي وِل يَْأكخ وَن َمَعهخ يف اأْلَ  َماِل َهَذا الرَّسخ لخ  ْسَواِق َلْواَل أخنزَِل إِلَْيِه َمَلٌك فَ َيكخ ونخ َلهخ َجنٌَّة يَْأكخ  نَِذيرًا * أَْو ي خْلَقى إِلَْيِه َكنٌز أَْو َتكخ

ورًا  اًل مَّْسحخ وَن ِإن تَ تَِّبعخوَن ِإالَّ َرجخ َها َوقَاَل الظَّاِلمخ على هذا الفهم اخلاطئ [، وكان جواب القرآن الكرمي 8-7]سورة األحرزاب: ﴾ ِمن ْ
مْ ﴿  قوله تعاىل: ْرَسِلنَي ِإالَّ ِإن َّهخ َلَك ِمَن اْلمخ وَن يِف  اأْلَْسَواِق   َوما أَْرَسْلَنا قَ ب ْ لخوَن الطََّعاَم َومَيْشخ  . 1[24]سورة الفرقان: ﴾ لََيْأكخ

ملثال بنيب اهلل داود عليه السالم، ولقد جعل اإلسالم أفضل ما يأكل فرد أو أمة هو ما كان من عمل يده أو يدها ويضرب ا 
ال ألنه بدعا من الرسل فجميعه عليهم السالم ما كانوا عالة على أحد، ولكن ألن داود عليه السالم ما كان يف حاجة إىل عمل يده 

 حيث كان خليفة وملكا ومع ذلك كان يأكل من عمل يده، هذا أعظم تقدير وتكرمي لكل صاحب مهنة أو حرفة.
ا تقدم يف نظرة اإلسالم إىل املهن واحلرف بيانا نظريا، وليس له واقع يف حياة األمة إمنا كان منهج احلياة للنيب ومل يكن م 

. وباستقراء النصوص الشرعية من الكتاب والسنة يقف 1صلى اهلل عليه وسلم واخللفاء الراشدين ومجيع الصحابة رضوان اهلل عليهم
 على النحو التايل:الباحث على فضائل االنشغال باملهن 
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 إعمار لألرض وإصالحها مقصود شرعي: أوال
َو ﴿ إن إعمار األرض والقيام بواجب االستخالف فيها والعمل على إصالحها ملطلب ومقصد شرعي معترب، قال اهلل تعاىل:  هخ

ْم ِفيَها  َن اأَلْرِض َواْستَ ْعَمرَكخ م مِّ نصوص الشرعية تدعو وحتث على ما حيقق هذا [، وهناك مجلة أخرى من ال62]سورة هود: ﴾أَنَشَأكخ
العمران من تشريع النكا ، والعمل بالتجارة والزراعة والصناعة وحنو ذلك. وصال  الدنيا وعمارهتا فيه صال  للفرد وال يستقيم صال  

فيه اختالهلا ألن منها ما الفرد بفسادها. فمن صلحت حاله مع فساد الدنيا واختالل أمورها لن يعدم أن يعتدى إليه فسادها، ويقد  
يستمد وهلا يستعد. ومن فسدت حاله مع صال  الدنيا وانتظام أمورها مل جيد لصالحها لذة، وال الستقامتها أثرا ألن اإلنسان دنيا 

 . 1نفسه، فليس يرى اإلصال  إال إذا صلحت له وال جيد الفساد إال إذا فسدت عليه
ن يدعو إىل صال  الدنيا كما يدعو لصال  اآلخرة سواء بسواء، وقال رسول اهلل صلى والنيب صلى اهلل عليه وسلم كثريا ما كا

آخريت اليت فيها  يل دنياي اليت فيها معاشي، وأصلح يل وأصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري، أصلح اللهم»اهلل عليه وسلم يقول: 
 .  1«كل شرمن   يل يف كل خري، واجعل املوت راحة يل زيادة معادي، واجعل احلياة

ومن جوامع كلمه، وخالصة القول فيه أنه تضمن الدعاء خبريي  فإن هذا احلديث من أدعية النيب صلى اهلل عليه وسلم املأثورة
يعيش فيها وعليها يرتتب املصري  أواًل بصال  الدين الذي هو رأس األمر، مث دعا بصال  احلال يف الدنيا اليت الدنيا واآلخرة، فقد دعا

 واملعاد، مث دعا اهلل تعاىل أن تكون احلياة سبباً يف زيادة اخلري ورفع الدرجات، وأن اآلخرة، مث دعا بصال  اآلخرة اليت إليها املصرييف 
يعلمنا صلى اهلل عليه وسلم كيف ندعو إذا دعونا،  يكون املوت إذا حان األجل سبباً وخالصاً من شرور الدنيا وآفاهتا وأكدارها، وهبذا

نْ َيا َحَسَنًة َويِف اآلِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذابَ ﴿ قال تعاىل:  دعو خبريي الدنيا واآلخرة، كماوأن ن ]سورة   ﴾النَّاِر  رَب ََّنا آتَِنا يِف الدُّ
 .1[241البقرة:

يمة، إال كان منه طري، أو إنسان، أو هب غرسا أو يزرع زرعا، فيأكل يغرس ما من مسلم»وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
. فهذا احلديث فيه فضل الغرس والزرع واحلض على إمارة األرض. ويستنبط منه اختاذ الضيعة والقيام عليها. وفيه فساد 1«له به صدقة

 قول من أنكر ذلك من املتزهدة ومحل ما ورد يف التنفري عن ذلك على ما إذا شغل عن أمر الدين. 
وجيمع هذين احلديثني على االستكثار واالشتغال به من  1«الضيعة فرتغبوا يف الدنيا تتخذوا ال»فمنه وقوله صلى اهلل عليه وسلم 

    .1أمر الدين. ومحل احلديث األول على اختاذها للكفاف أو لنفع املسلمني هبا وحتصيل ثواهبا
 

 صدقة للمهني والمحترف على نفسه ومنفعة له في العاجل واآلجل: ثانيا
فمن مل جيد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه  صدقة، فقالوا: يا نيب اهلل، مسلم على كل»لى اهلل عليه وسلم: وقد قال رسول اهلل ص

 الشر، فإهنا له ويتصدق. قالوا: فإن مل جيد؟ قال: يعني ذا احلاجة امللهوف. قالوا: فإن مل جيد؟ قال: فليعمل باملعروف وليمسك عن
 .1«صدقة

اإلسالم. وقد اختلف أهل العلم معىن احلديث ألن بعضهم من قال بالوجوب، وذهب  فاحلديث يبني استحباب الصدقة يف
البعض إىل االستحباب. والصحابة رضوان اهلل عليهم كأهنم فهموا من لفظ الصدقة العطية، فسألوا عمن ليس له شيء، فبني النيب 

ف واألمر باملعروف. ولكن هل تلتحق هذه الصدقة بصدقة صلى اهلل عليه وسلم املراد بالصدقة ما هم أعم من ذلك ولو بإغاثة امللهو 
 . 1التطوع اليت حتسب يوم القيامة من الفرض الذي أخل به؟ ففيه نظر، الذي يظهر أهنا غريها ألهنا شرعت بسبب عتق املفاصل

اك عن الشر، ووقع وسؤال الصحابة للرسول صلى اهلل عليه وسلم عمن مل يفعل باملعروف، فأجاب صلى اهلل عليه وسلم باإلمس
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يف رواية األدب فإنه اإلمساك له أي للممسك. وحيمل ذلك للممسك عن الشر إذا نوى باإلمساك القربة، خبالف حمض الرتك. 
ويفهم من احلديث أن الصدقة يف حق القادر عليها وأفضل من األعمال القاصرة. وحمصل ال بد من الشفقة على خلق اهلل، وهي إما 

 .   1واملال إما حاصل أو مكتسب، وغري مال إما فعل وهو اإلغاثة وإما ترك وهو اإلمساك باملال أو غريه.
قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، قال:  صدقة ، قيل: أرأيت إن مل جيد؟ مسلم على كل»وقال صلى اهلل عليه وسلم: 

قال:  أرأيت إن مل يستطع؟ قال: يأمر باملعروف أو اخلري،ذا احلاجة امللهوف، قال: قيل له:  قيل: أرأيت إن مل يستطع؟ قال: يعني
 .1«صدقة أرأيت إن مل يفعل؟ قال: ميسك عن الشر، فإهنا

واحلديث فيه احلث على أن يشتغل املسلم بيده ما ينفعه مث يتصدق به، وال حيتقر من املعروف، وأنه ينبغي أن ال يبخل به بل 
إىل ثبوت حكم الصدقة يف كل فرد من أفراد األمر باملعروف والنهي عن املنكر، والثواب يف  ينبغي أن حيضره. واحلديث أيضا فيه إشارة

ذلك أكثر من التسبيح والتحميد والتهليل ألن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية، وقد يتعني وال يتصور وقوعه نفال. وأما 
رض أكثر من أجر النفل. وحيث املسلمني احلديثخ على أن يعينوا ذا احلاجة التسبيح والتحميد والتهليل نوافل، ومعلوم أن أجر الف

 .   1امللهوف أي املضطر أو املظلوم
 إميان باهلل، وجهاد يف سبيله. قلت: فأي»أفضل؟ قال:  وعن أِب ذر الغفاري قال: سألتخ النيب صلى اهلل عليه وسلم: أي العمل

فإن مل أفعل؟ قال: تعني صانعا، أو تصنع ألخرق. قال: فإن مل أفعل؟  عند أهلها. قلت:أفضل؟ قال: أغالها مثنا، وأنفسها  الرقاب
 .1«الناس من الشر، فإهنا صدقة تصدق هبا على نفسك قال: تدع

فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم بعد ذكر أمهية اإلميان باهلل تبارك وتعاىل، حث أمته على الكف عن الشر وهو داخل يف فعل 
كسبه حىت يؤجر عليه ويعاقب، غري أن الثواب ال حيصل مع الكف إال مع النية والقصد ال مع الغفلة والذهول. ويف احلديث اإلنسان و 

أيضا إشارة إىل أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غريه ألن غري الصانع مظنة اإلعانة، فكل واحد يعينه غالبا، خبالف الصانع فإنه 
 .  1ه، فهي من جنس الصدقة على املستورلشهرته بصنعته يغفل عن إعانت

صدقة، وما سرق له منه صدقة، وما  يغرس غرسا إال كان ما أكل منه له مسلم ما من»وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
 .1«له صدقة، وال يرزؤه أحد إال كان له صدقة أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكلت الطري فهو

س وفضيلة الزرع، وأن أجر فاعل ذلك مستمر ما دام الغراس، والزرع، وما تولد منه إىل يوم القيامة. ويف ففي احلديث فضيلة الغر 
رق من ماله، أو أتلفته دابة أو طائر،  احلديث أيضا بيان أن الثواب واألجر يف اآلخرة ُمتص باملسلمني، وأن اإلنسان يثاب على ما سخ

املهنة املذكورة فيها وأن القيام هبا من تصدق املرء على نفسه، ويكسب هبا صدقات وأجر . وهذه النصوص تظهر أمهية وفضل 1وحنومها
 .1وحسنات، وكلها عبارة عن مهن وصنائع وحرف يقوم الفرد املسلم جتاه غريه

 
 تفريج للكربات وقضاء للحوائج وتيسير على المعسرين: ثالثا

ومن كان يف حاجة أخيه كان اهلل يف  املسلم، ال يظلمه وال يسلمه،املسلم أخو »إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: 
 .  1«كربات يوم القيامة، ومن سرت مسلما سرته اهلل يوم القيامة من كربة فرّج اهلل عنه كربة حاجته، ومن فرّج عن مسلم

 شيئني يطلق بينهما اسم فهذا احلديث فيه دليل على أن املسلم أخو املسلم، وهذه هي أخوة اإلسالم. فإن كل اتفاق بني
األخوة، ويشرتك يف ذلك احلر والعبد والبالغ واملميز. وهذا احلديث أيضا يبني أن ظلم املسلم للمسلم حرام، وال ينبغي للمسلم أن يرتك 

كون مندوبا أخاه املسلم مع من يؤذيه وال فيما يؤذيه بل ينصره ويدافع عنه، وهذا أخص من ترك الظلم. وقد يكون هذا واجبا وقد ي
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 .1حبسب اختالف األحوال. واملسلم الذي أعان أخاه املسلم فاهلل يعينه وينصره
وإن الكرب هو الغم الذي يأخذ النفس. ومن راى أخاه املسلم على قبيح فلم يظهره للناس، وليس يف هذا ما يقتضي ترك 

على ما إذا أنكر عليه ونصحه فلم ينته عن قبيح مث جاهر به،   اإلنكار عليه فيما بينه وبينه، وحيمل األمر يف جواز الشهادة عليه بذلك
 كما أنه مأمور بأن يسترت إذا وقع منه شيء. فلو توجه إىل احلاكم وأقر ومل ميتنع ذلك. 

والذي يظهر أن السرت حمله يف معصية قد انقضت. واإلنكار يف معصية قد حصل التلبس هبا، فيجب اإلنكار عليه وإال رفعه إىل 
كم. وليس من الغيبة احملرمة بل من النصيحة الواجبة. وفيه إشارة إىل ترك الغيبة ألن من أظهر مساوئ أخيه مل يسرته. وفيه أيضا احلا 

 .  1حض على التعاون وحسن التعاشر واأللفة. وفيه أن اجملازاة تقع من جنس الطاعات
 ب الدنيا، نفس اهلل عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومنمن نفس عن مؤمن كربة من كر »قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

الدنيا واآلخرة، واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف  يسر على معسر، يسر اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة، ومن سرت مسلما سرته اهلل يف
مع قوم يف بيت من بيوت اهلل ، يتلون كتاب اجلنة، وما اجت طريقا إىل به يلتمس فيه علما، سهل اهلل له عون أخيه، ومن سلك طريقا

عمله، مل  به ومن بطّأ اهلل، ويتدارسونه بينهم إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرمحة وحفتهم املالئكة وذكرهم اهلل فيمن عنده،
 . 1«نسبه به يسرع

يقم به، ويف الوقت نفسه بيان فضل  ويف هذه األحاديث تكليف شرعي بالقيام بواجبات األخوة، وهو أمر يأمث املسلم إن مل
 وأثر شيوع رو  األخوة اإلميانية مبا يعود على املسلم وعلى اجملتمع بأسره باخلري.

 
 التعيش من المهنة والعمل من أطيب المعايش وأفضلها: رابعا

وإن نيب اهلل داود عليه يده،  عمل ما أكل أحد طعاما قط، خريا من أن يأكل من»إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: 
 .1«يده عمل السالم كان يأكل من

فاملراد هبذا احلديث الشريف هو ما أكل أحد من بين آدم طعاما قط خريا من أن يأكل من عمل يده، واملراد باخلريية ما يستلزم 
ه على ما يباشره بغريه، واحلكمة يف العمل باليد من الغىن عن الناس. واحلديث يبني فضل العمل باليد وتقدمي ما يباشره الشخص بنفس

ختصيص داود بالذكر أن اقتصاره يف أكله على ما قدمه من أن خري الكسب عمل اليد، وهذا بعد تقرير أن شرع من قبلنا شرع لنا، 
 .     1والسيما إذا ورد يف شرعنا مدحه وحتسينه

 . 1«كسبه وولده من كسبه  إن من أطيب ما أكل الرجل من»وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
إن هذا احلديث فيه من الفقه أن نفقة الوالدين واجبة على الولد إذا كان واجدا هلا، واختلفوا يف صفة من جيب هلم النفقة من 

له اآلباء واألمهات، فقال بعض الفقهاء إمنا جيب ذلك لألب الفقري الزمن، فإن كان له مال أو كان صحيح البدن غري زمن فال نفقة 
عليه. وقال سائر الفقهاء أن نفقة الوالدين واجبة على على الولد وال يخعرف أن أحدا منهم اشرتط الزمانة كما اشرتط البعض. ونفقة 

ئل أي الكسب 1الوالدين على الولد واجبة إذا كانا حتاجني عاجزين على السعي . وقد ثبت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه سخ
 .    1«مربور بيع ل الرجل بيده وكلعم»أفضل، قال: 

 
 المهنة فيها علو اليد وإغناء وإعفاف للمسلم ولمن يعول : خامسا

 السفلى، وابدأ مبن تعول، وخري الصدقة عن ظهر غىن، ومن اليد خري من العليا اليد»إن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: 
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حدث أنه ال صدقة إال عن ظهر غىن، ومن تصدق وهو حمتاج أو أهله أو . فاحلديث يت1«يستعفف يعفه اهلل، ومن يستغن يغنه اهلل
عليه َدين، فالَدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق واهلبة. وهو رد عليه وليس له أن يتلف أموال الناس. لذلك من أخذ أموال الناس 

ن به خصاصة كفعل أِب بكر رضي اهلل عنه حني تصدق يريد إتالفها أتلفه اهلل، وإال أن يكون معروفا بالصرب فيؤثر على نفسه ولو كا
 .1مباله. وكذلك آثر األنصارخ املهاجرين. وهنى النيب صلى اهلل عليه وسلم عن إضاعة املال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة

 املتصدق حمتاجا بعد صدقته واملختار أن معىن احلديث أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام حبقوق النفس والعيال حبيث ال يصري
إىل أحد. فمعىن الغىن يف احلديث حصول ما تدفع به احلاجة الضرورة كاألكل عند اجلوع املشوش الذي ال صرب عليه، وسرت العورة، 

أو اإلضرار واحلاجة إىل ما يدفع به عن نفسه األذى. وما هذا سبيله فال إيثار به بل حيرم. وذلك إذا آثر غريه أدى إىل إهالك النفس 
هبا أو كشف العورة. فمراعاة حقه أوىل على كل حال. فإذا سقطت هذه الواجبات صح اإليثار وكانت صدقته هي األفضل ألجل ما 

 .1يتحمل من مضض الفقر وشدة مشقته
السفلى، وابدأ  اليد خريا من العليا واليد الصدقة عن ظهر غىن، خري أفضل الصدقة أو»ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: 

 . 1«مبن تعول
فهذا احلديث يبني أن اليد العليا هي املنفقة، والسفلى هي السائلة، فاملنفقة أعلى من السائلة واملتعففة أعلى من السائلة، ويف 

العليا اآلخذة هذا احلديث احلث على اإلنفاق على وجوه الطاعات، وفيه دليل  ملذهب اجلمهور أن اليد العليا هي املنفقة، وقالوا أن 
 . 1والسفلى املانعة، واملراد بالعلو علو الفضل واجملد ونيل الثواب

واليد العليا هي اليت متتد باخلري للغري، فقد تكون يد طبيب أو يد مهندس أو َنار أو ميكانيكي سيارات وحنو ذلك، وال يلزم أن 
خيص الفرد العامل واليد العاملة، فإنه يصدق أيضا على األمة يكون اخلري باليد، فقد يكون العقل وحنو ذلك. وإذا كان ما تقدم 

 .1العاملة حيث تستغىن عن السؤال، وتقل البطالة فيها، وترتفع مكانته عاليًة بني األمم، ويتقرب إليها غريها
لة فيه وال وما يستفاد من احلديث أيضا أنه ينبغي لإلنسان أن يعتمد يف معيشته على جهده الشخصي، أو مورد شريف ال ذ

مهانة، وإن الدعاة الصادقني الشرفاء يرفضون أن يعيشوا من صدقات الناس، وذلك ألن الداعية إذا مد يده للناس مستجديا وال 
 .1يستطيع أن يدعو الناس إىل مكارم األخالق ألنه نفسه ال يكون قدوة هلم، فكيف يستطيع أن مينعهم من الشر والفساد؟

 جهاد في سبيل اهللسادسًا: العمل نوع من ال
َر ِمَن ﴿ ، يقول اهلل تعاىل  1إن اإلسالم يعترب العمال كاجملاهدين يف األجر بل رمبا فاقوهم وقدموا عليهم يف ذلك فَاقْ َرؤخوا َما تَ َيسَّ

م مَّْرَضى ونخ ِمنكخ ْرآِن َعِلَم أَن َسَيكخ ي خَقاتِلخوَن يف َسِبيِل اللَِّه فَاقْ َرؤخوا َما تَ َيسََّر  لَِّه َوآَخرخونَ َوآَخرخوَن َيْضرِبخوَن يف األرِض يَ ْبتَ غخوَن ِمن َفْضِل ال اْلقخ
 [.24]سورة املزمل: ﴾ ِمْنهخ 

فاآلية ترسم الصور املتنوعة يتمثلها اخليال للضرب يف األرض ابتغاء فضل اهلل، فهي تشمل ألوانا ال حتد للكد  والسعي طلبا 
القرآن هذا السعي وجيعل غايته فضل اهلل، فمن الذي حيول بني العباد وبني رهبم فهم  للخري وعمارة ألرض اهلل عز وجل. ويبارك

 يطلبونه. فيعلن بذلك أن العمل هو الوسيلة املباركة اليت جعل فيها اهلل تعاىل سر بقاء احلياة وسر عمارة األرض واستخراج كنوزها، وأن
 .      1بادة النافلة ليقدر عليه وميهر فيههذا العمل ضرب من اجلهاد يعان صاحبه وخيفف عنه من الع

وهي أيضا صورة متكاملة ترمسها اآلية للمسلم احلق الذي يوفق بني اإلخالص خلالقه وعبادته كان يليق به، وبني الضرب يف 
 أحناء األرض يستخرج منها اخلري وينجي منها النعمة اليت أودعها فيها خالق احلياة، فال تعارض وال اختالف. 

ن﴿ اإلسالم ال حيول بني املرء وبني العمل وابتغاء العبادة، يقول اهلل تعاىل:  إن َناٌ  أَن تَ ْبتَ غخوْا َفْضاًل مِّ ْم جخ ْم فَِإَذا  لَْيَس َعَلْيكخ رَّبِّكخ
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رخوْا الّلَه ِعندَ  ْن َعَرفَاٍت فَاذْكخ اآلية الكرمية تصريح باإلذن بالتجارة وحنوها يف [، ففي هذه 168]سورة البقرة: ﴾ اْلَمْشَعِر احلَْرَاِم  أََفْضتخم مِّ
. وفسرت اآلية أيضا "تبتغوا فضال من ربكم على أهنا 1حالة اإلحرام باحلج ألن املسلمني كانوا يتحرجون من ذلك يف صدر اإلسالم

 .   1النفع والربح والتجارة
 

 الصالح التأسي برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والرسل الكرام والسلف سابعًا:
فقد كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسائر األنبياء والرسل عليهم السالم مع علو منزلتهم يتخذون من العمل طريقا 

 إال ما بعث اهلل نبيا»ومسلكا هلم يف حياهتم، وهلذا رود يف احلديث عن أِب هريرة رضي اهلل عنه قال، قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: 
. واملراد هبذا احلديث أن فيه اتباع لبعض الرسل 1«ألهل مكة 1قراريط ل أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها علىالغنم، فقا رعى

. لقد عمل معظم األنبياء يف بداية حياهتم بالرعي، وقد كان سهال عل القدرة اإلهلية أن هتيء هلم أسباب الرفاهية 1الذين رعوا الغنم
لكد  ورعاية األغنام سعيا وراء القوت، ولكن احلكم اإلهلي يعلم أن خري مال اإلنسان ما اكتسبه بكد ووسائل العيش ما يغنيهم عن ا

 . 1ميينه لقاء ما يقدمه من خدمة للمجتمع
وينبغي لنا أن نعرف أن األنبياء عليهم السالم هم صفوة البشر، كان لكل واحد منهم حرفة يعمل فيها ويتمعش منها مع 

كون قدوة لبين قومه. فداود عليه السالم كان خيطب الناس على املنرب وأنه يعمل اخلوص بيده ويأكل مثنه، ونيب اهلل ضخامة مسؤوليته لي
إدريس عليه السالم كان خياطا ويتصدق من كسبه مبا فضل من قوته، وزكريا عليه السالم كان َنارا، وموسى عليه السالم كان أجريا، 

 . 1اهلل عليه وسلم كان يعمل يف التجارة ويرعى الغنم ألهل مكة وخامت النبيني حممد املصطفى صلى
وإن الصحابة رضي اهلل عنهم قد سلكوا سبيل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف العمل، وكسب معاشهم من كد أيديهم، 

ضي اهلل عنه مل جيد بأسا يف أن فوجدناهم مجيعا أو معظمهم يزاولون ما أتيح هلم من األعمال اليدوية الشريفة. فاخلليفة أبو بكر ر 
 . 1ميارس لتجارة بعد توليه اخلالفة حىت اضطره املسلمون إىل التخلي عن جتارته ليتفرغ ملصاحل اجلماعة

حرفيت مل تكن تعجز عن مؤونة  فعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: "ملا استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم قومي أن
   .1املال ، وحيرتف للمسلمني فيه" بكر من هذا أِب آل فسيأكل ،أهلي، وشغلت بأمر املسلمني

وقال العلماء أن أبا بكر كان يتجر قبل استخالفه، وقيل أنه كان تاجرا إىل بصرى يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم، وملا 
بن اخلطاب وأبو عبيدة اجلرا  رضي اهلل استخلف أبو بكر رضي اهلل عنه كان تاجرا يف السوق وعلى رأسه أثواب يتجر هبا. فلقيه عمر 

عنهما فقاال: كيف تصنع هذا وقد وليت أمر املسلمني؟ قال أبو بكر: من أين أطعم عيايل؟ قاال: نفرض لك. ففرضوا كل يوم شطر 
 .  1شاة

أروا "، أنفسهم، وكان يكون هلم  عمال وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت: "كان أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
 .1فقيل هلم: "لو اغتسلتم"

قال العلماء أن هذا األثر فيه ما كان عليه الصحابة من اختيارهم الكسب بأيديهم وما كانوا عليه من التواضع. واألروا  هو 
 .1مجع لكلمة الَرو ، واملقصود الرائحة الكريهة اليت تنبعث من األجسام نتيجة تصبب عرق العامل

 
 ية المهنية لألمةثامنًا: تحقيق الكفا

إن املراد بفرض الكفاية مما جاء يف تعريف الكفاية عند الفقهاء هو أمر مهم كلي تتعلق به مصاحل دينية ودنيوية، وال ينتظم 
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األمر إال حبصوهلا، قصد الشارع حصوهلا من جمموع املكلفني ال من مجيعهم، وليس من شخص معني، فإذا قام به من فيه كفاية سقط 
 . 1الباقني اجلر  عن

واعترب العلماء املهنة من فروض الكفاية اليت إن قام هبا البعض قياما يسد حاجة اجملتمع سقط اإلمث عن الباقني، وإال أمثت األمة  
كلها، وحتول فرض الكفاية إىل فرض عني على كل من يستطيع، قياسا على اجلهاد. قال بعض العلماء من أصحاب الشافعي وأمحد 

 . 1هم أن الصناعات فرض على الكفاية، فإنه ال تتم مصلحة الناس إال هبا كما أن اجلهاد فرض على الكفايةبن حنبل وغري 
وقالوا إن األعمال اليت هي فرض على الكفاية مىت مل يقم هبا غري اإلنسان صارت فرض عني عليه، ال سيما إن كان غريه عاجزا 

عمل كان، إذا كانت األمة حباجة إليه، وامتنع الناس عن القيام به ولكنه اشرتط أن عنها. ودولة اإلسالم هلا أن جترب الناس على أي 
يعطي العمال أجر املثل. وليس هذا فحسب بل ذهب العلماء إىل أن العمل الكتساب العيش وقضاء الدين على من يعول فرض عني 

 .   1على كل مسلم
ائم بفرض العني ألنه أسقط احلرج عن األمة، وقال البعض أن فرض وقد ذكر الفقهاء أن للقائم بفرض الكفاية مزية على الق

الكفاية أفضل من فرض العني من حيث إن فاعله يسد مسد األمة ويسقط احلرج عن األمة، وفرض العني قاصر عليه. ولكن العبارة 
ويفضله الفاضل بأمور. وذكروا أن إلمث ترك األوىل أدق وأقرب إىل الصواب ألهنا ال يلزم من املزية األفضلية، فقد خيتص املفضول بأمر 

فرض الكفاية شروطا حيث لو أطبقوا كلهم على تركه أمث كل من ال عذر له ممن علم ذلك، وأمكنه القيام به، أو مل يعلم، وهو قريب 
 .  1أمكنه العلم، حبيث ينسب إىل تقصري، وال يأمث من مل يتمكن لكونه غري أهل أو لعذر

 
 فاسد ترك العمل عند المسلمينالمبحث الثالث: م

 يؤدي ترك العمل عند املسلمني إىل مفاسد ال حدود هلا يف دينهم ودنياهم، ومن هذه املفاسد: 
 

 اختالل الدين والعقيدة أواًل:
. 1عندما يرتك املسلمون العمل فسيضطرون إىل استعمال فئات ُمتلفة من أجناس متعددة، ذات ملل وأديان شىت لتعمل لديهم

من األمثلة على ذلك ما تفعله كثري من اخلادمات غري املسلمات من أفعال شنيفة منكرة يف بيوت من خيدموهنم ويربون أطفاهلم،   وإن
كذلك ما يروج له وينشره بعض املتمكنني من العاملني التابعني هلذه املنظمات، من دعوة إىل التحلل والفجور، بل وإىل إظهار دينهم 

 . 1والدعوة إليه
سلم إذا ترك العمل سيقع يف الفقر، وال شك أن الفقر من أخطر اآلفات على العقيدة وخباصة الفقر املدقع الذي جبانبه ثراء وامل

فاحش، وباألخص إذا كان الفقري هو الساعي الكاد ، واملرتف هو املتبطل القاعد. والفقر حينئذ مدعاة للشك يف حكمة تنظيم إهلي 
 . 1لة التوزيع اإلهلي للرزقللكون، ولالرتياب يف العدا

 
 هيمنة أعداء المسلمين ثانيا:

إذا مل يعمل املسلمون ومل ميلكوا اآلالت والعمدات على اختالف أنواعها الالزمة مليامني احلياة كافة، فسيطلبوهنا من أعدائهم، 
زية، فلن يسمح العدو إال بآالت دون وأعداؤهم لن يوافقوا على إمدادهم بكل ما يطلبون وما يوافقون عليه سيكون بشروط مذلة ُم

آالت. فمثال اآلالت املخضة املتطورة اليت تنتج اآلالت لن يسمحوا هبا حبال، ولن يبوحوا بسر تصنيعها لكي يبقى املسلمون يف حاجة 
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فيما ينتجون  مستمرة هلم، وليضمنوا استمرارية استهالك ما تنتجه مصانعهم من آالت ومعدات ولكي تتم اهليمنة على املسلمني
 . 1ويستهلكون

وإن مما يشاهده الناس اليوم ويعرفه اجلميع أن الكفار حيجبون عن املسلمني سر أي تصنيع غري استهالكي فضال عن إمدادهم 
 به، أو مبا يلزم له فال يأذنون للمسلمني إال بآالت استهالكية، أو مبا يصون تلك اآلالت، لكي تستمر عملية االستغالل واالحتكار

 .1واهليمنة. فالذنب على املسلمني الذين تركوا العمل وأخلدوا إىل أعدائهم
 

 شيوع الجريمة في المسلمين: ثالثا
إن للجرمية أسباب متعددة، منها الفراغ واحلاجة وحب االنتقام غري ذلك، وإذا مل يعمل املسلمون فسيتيه شباهبم يف الفراغ الذي 

صة إذا احتاج الشباب يف عصر هيمنة اإلعالم العاملي الداعي إىل كل جرمية وفجور، والقاضي يتولد عنه التفكري يف كل جرمية، وخا
على كل فضيلة. وهذا من جانب املسلمني، وأما من جانب العمالة الكافرة على اختالف اعتقاداهتا فإهنا حتمل معها كل وسائل 

اعتادوه يف بالدهم. وبدافع من حب االنتقام ممن قد يوغر صدورهم من  ومغريات اجلرمية من السرقات والسحر والزنا واللواط وغريها مما
 .1املسلمني أو بدافع من الطمع يف املال أو غريه، يرتكبون يف حقه أبشع اجلرائم. وهذه من مفاسد ترك العمل واملهنة

كان الفقر ناشئا عن قلة املوارد وكثرة   وإن الفقر يؤدي إىل اخلطر على أمن اجملتمع وسالمته واستقرار أوضاعه، وقد يصرب املرء إذا
الناس. أما إذا انتشر سوء توزيع الثورة، وبغي بعض الناس على بعض، وترقت أقلية يف اجملتمع على حساب األكثرية، فهذا هو الفقر 

 . 1الذي يثري النفوس وحيدث الفنت واالضطراب ويقوض أركان احملبة اإلخياء بني الناس 
 

 المسلمينضعف اقتصاد  رابعا:
وإن طاقة املسلمني االقتصادية معطلة، فه م يعيش ون يف أه م ب الد اهلل موقع ا، وأطيبه ا بقع ة، وأخص بها أرض ا، وأحفله ا باملع ادن 

جة م ن املذخورة يف باطنها، والثروات املنشورة يف ظاهرها لكنهم مل يستغلوا ثوراهتم ومل يزرعوا أرضهم ومل يصنعوا املعادن واملواد  املستخر 
 . 1أرضهم، وما يزرعونه من أرضهم وهو قليل من كثري، وال يزالون يزرعونه بطريقة أجدادهم

وكث  ريا م  ا جي  ورون عل  ى األرض احلي  ة اخلض  راء فيحيلوهن  ا إىل منش  آت ويعج  زون عل  ى حتوي  ل األرض الب  ور إىل أرض مزروع  ة، إهن  م 
ِيتون األرض احلية وال حيييون األرض امليتة  . 1ميخ

الغالب عليهم أهنم يستهلكون وال ينتجون، ويستوردون وال يص نعون، وق د ينتج ون م ا ال حيت اجون إلي ه ويهمل ون فأصبح الطابع 
 إنتاج ما هم يف أشد احلاجة إليه، ويفتخرون باقتناء أفخر السيارات العاملية وهم  الحيسنون صناعة دراجة. 

وم ا دام وا ع اجزين ع ن حف ر بئ ر يف األرض، منتظ رين املط ر م ن فال غرو أن يهل ك املالي ني م ن املس لمني جوع ا وبالده م زراعي ة 
السماء وما داموا يهتمون مبظاهر الرفاهية ال مبصادر اإلنتاج، كالذي حكى اهلل تعاىل عنهم من أصحاب القرى الظاملة اليت دمرها على 

َعطَّلَ  ةٍ ﴿أهله  ا  [ وك  ان أوىل هب  م أن يهتم  وا باآلب  ار 45]س  ورة احل  ج: ﴾  َوَقْص  ٍر مَِّش  يدٍ  َوِه  َي ظَاِلَم  ٌة َفِه  َي َخاِويَ  ٌة َعلَ  ى عخرخوِش  َها َوبِْئ  ٍر مُّ
  .1ومصادر املياه قبل تشييد القصور

  
 ضعف العقل والجسم خامسا:

إن ترك املهنة والعمل يسبب الضعف يف العقل واجلسم، واملسلمون الذين ال يقومون بالعمل ظهر ضعفهم، ورأينا بعض الشباب 
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 جي  دون العم  ل وال يهتم  ون ب  ه، ف  ذهبت ط  اقتهم وأص  بحوا ض  عفاء. ف  إن ط  اقتهم العقلي  ة معطل  ة ألهن  م يقل  دون وال يف بع  ض ال  بالد ال
جيتهدون، حياكون وال يخبدعون، ينقلون وال بيتكرون، وحيفط ون وال يفك رون أي يس تخدمون تفك ري غ ريهم وال يفك رون ألنفس هم س واء 

 . 1من احلاضرينأكان ذلك الغري أسالفهم املاضيني أم غريهم 
إن نظ  م املس  لمني التعليمي  ة خت  رج امل  وظفني وال خت  رج املثقف  ني، وح  ىت الق  راءة فه  م ال حيبوهن  ا، وذل  ك ألهن  ا تتطل  ب م  نهم اجله   د 
والتفك  ري لك  ي يفهم  وا ويت  ابعوا، ولك  ن الكس  ل ع  دهم أحل  ى م  ن العس  ل!. والعج  ب م  ن األم  ة أن أول آي  ة نزل  ت يف كت  اب اهلل العزي  ز 

ية القراءة ولكن املسلمني ال يقرؤون، وإذا قرؤوا ال حيسنون الفهم، وإذا فهموا ال حيسنون العمل، وإذا عملوا ال حيس نون حتدثت عن أمه
 .  1االستمرار

إن اهلل تعاىل شاء أن جيعل معجزة اإلسالم معجزة عقلية أدبية ومل جيعلها معجزة حسية كما كان يف الرساالت السابقة إعالء 
الدين. فكثري من املسلمني يف هذه األيام ابتدعوا يف دين اهلل واالبتداع يف الدين ضاللة، ومجدوا يف شؤون الدنيا لشأن العقل يف 

واجلمود يف الدنيا جهالة، وكان األجدر هبم أن يعكسوا الوضع فيتبعون يف أمر الدين ويبتدعون يف أمر الدنيا. فرو  الدين االقتداء 
 .1ار واالبتداعواالتباع ورو  الدنيا االبتك

 
 نتائج البحث

إن املهنة يف عبارة أخرى مبعىن اخلدمة أو العمل، وأما املراد باملهنة أو العمل اصطالحاً فهو كل عمل مادي أو معنوي أو اجلهد 
 البدين أو العقلي ما صغر منه وما كرب يف نظر الناس، سواء كان فرداً أو جمموعة أفراد يعود باملنفعة وإشباع االحتياجات لكل الطرفني،

يف دنياهم آخرهتم. فالعمل مدلوله واسع يشمل كل الواسائل املشروعة بشكل عام، وال يقتصر يف أداء العبادات أو  اليت تنفعهم
 الشعائر بل يتعداه إىل تناول مجيع وجوه النشاط واحلركة والفاعلية. 

وإن للمهنة فضائلها يف ضوء السنة النبوية املطهرة وهي إعمار لألرض وإصالحها، وصدقة للعامل على نفسه، وتفريج للكربات 
وقضاء للحوائج، والتعيش من املهنة هو أطيب املع ايش وأفض لها، واملهن ة فيه ا عل و الي د وإعف اف للمس لم، والعم ل ن وع م ن اجله اد يف 

ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم واألنبياء وسلف األمة، وحتقيق الكفاية املهنية لألمة. ومن مفاسد ترك العمل عند سبيل اهلل، واالقتداء برسو 
املسلمني هي اختالل الدين والعقيدة، وهيمنة أعداء املسلمني، وشيوع اجلرمية عند املسلمني، وضعف اقتصاد املسلمني، وضعف العقل 

 واجلسم.
مها الشعب وطبقها يف جمال املنهة تتطور البالد واحلضارة وذلك ألهنم يتشجعون نفسيا وهذه فال شك أن هذه األمور إذا فه

الدافعية الداخلية تؤثر حركات العمل واجلهد إىل ما هو أفضل من قبل يف اإلنتاجات والتقدمات. وهذه كلها مأجورة عند اهلل عز وجل 
جل وعال. وهذا هو املراد احلقيقي حلياة املسلمني وهو كسب النجا  يف دينهم إذا كانت النية ُملصًا لوجهه الكرمي وابتغاء ملرضاته 

 ودنياهم.
                                                                                                     

 المصادر والمراجع
 )د.م، د.ن، د.ط، د.ت( المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى، أمحد الزيات، حامد عبد القادر، حممد النجار، 

 م( 2444ه /1421، 3)الرياض: دار السالم، ط العمل وأحكامهإبراهيم، سليمان، 
 ه   (1421، 1)عمان: مكتبة الرسالة احلديثية، ط حوافز العمل بين اإلسالم والنظريات الوضعيةاإلبراهيم، حممد عقلة، 
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 ه( 1418، 1)بريوت: مؤسسة الرين، ط اإلسالم الحسبة فيابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، 
 ، د.ت( 1)بريوت: دار صادر، ط  لسان العربابن منظور، حممد بن مكرم، 

 ه ( 1422، 1)بريوت: دار الفكر، طصحيح البخاري البخاري، حممد بن إمساعيل، 
 ه (  1414، 1املية، ط)األسكندرية: الدار الع اإلسالم في حل المشكالت االجتماعية المعاصرةالبهي، حممد، 

 ه ( 1441، 1)بريوت: دار الفكر، طمفاتيح الغيب الرازي، فخر الدين حممد بن عمر، 
 ه ( 1425)بريوت: املكتبة العصرية، د ط، مختار الصحاح الرازي، حممد بن أِب بكر، 

 م( 1682، 1)الكويت: مكتبة الفال ، طدراسات في الثقافة اإلسالمية السالوس، علي أمحد، 
 ه (1418، 2، )بريوت: دار الفكر،طالعمل: قدرة وإرادةسعيد، جودت، 

 ه ( 1422، 2)الرياض: دار السالم، ط التحديات المعاصرة في العالم اإلسالميسعيد، حممد، 
 ه ( 1426، 2)كواال ملفور: مركز البيان، طالسيرة النبوية سلمان، حيىي حممود، 

 م( 1677، 1)بريوت: دار اآلداب، طاإلسالم والمجتمع العصري صبحي الصاحل، 
 م( 1661، 1)بريوت: دار مكتبة احلياة، طمجمع البيان في تفسير القرآن الطربسي، أبو علي، 

 ه ( 1422، 3)بريوت: دار الكتب العلمية، طعمدة القاري شرح صحيح البخاري العيين، بدر الدين حممد بن أحد، 
 ه ( 1366، 2)القاهرة: دار الشروق، طموفق اإلسالم من األعمال اليدوية الغزايل، حرب، 

 ه ( 1413، 5)القاهرة: دار الصحوة، ط أين الخللالقرضاوي، يوسف، 
 ه ( 1447، 7)بريوت: مؤسسة الرسالة، طمشلكة الفقر وكيف عالجها اإلسالم _____، يوسف، 

 م( 2443ه /1424، 2)بريوت: مؤسسة الرسالة، طأدب الدنيا والدين املاوردي، أبو حسن علي، 
 ه ( 1423، 1)بريوت: دار الكتب العلمية، ط الترغيب والترهيب من الحديث الشريفاملنذري، أبو حممد عبد العظيم، 

 ه ( 2444، 3)بريوت: دار املعرفة، ط المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، حميي الدين شرف،  
 ه ( 1418، 1)الكويت: جامعة الكويت، ط م وطرق العملتنظيهاشم، حممود، 
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 وحدة أمة اإلسالم فريضة إيمانية وضرورة اجتماعية
 

 صالح محمد زكي محمد إبراهيم القادري  د. 

 املحاضر بقسم الدعوة والقيادة اإلسالمية

 بجامعة العلوم اإلسالمية املاليزية  كلية اإلدارة والقيادة اإلسالمية

 
 ملخص البحث

من األمور اليت جيب أن تبحث بعمق واستمرارية ]وحدة األمة اإلسالمية فريضة إميانية وضرورة اجتماعية[ وأسباب انقسام أمة 
اإلسالم إىل أمم متناحرة ، مع أن اهلل تعاىل قد أرسل هلا رسوال على خلق عظيم ، وجاء ليتمم مكارم األخالق ، وأرسله رمحة للعاملني 

ل إليه من ربه ، أعطى هذه األمة صفة اخلريية والوسطية ، ألهنا أمة واحدة يف الغاية واملنهج ، وقضية الوحدة وعدم ، والقرآن الذي أنز 
التفرق من قضايا اإلميان األصلية والعقيدة السمحة ، وليست من القضايا الفرعية اليت ختتلف فيها األمة حيث فهمها وقدرهتا على 

نسجل: ]أن احتاد األمة واجتماعها فريضة إميانية من صميم قضايا العقيدة اإلسالمية ، وضرورة التطبيق ، فهدف هذه الورقة أن 
عصرية حتتمها طبيعة املرحلة [ وأن اختالف األمة ومتزقها يدل على ضعف اإلميان بل رمبا يدل على زوال اإلميان بالكلية ، وذلك 

العوامل اإلميانية املرتتبة على احتاد  - 6لورقة أن ألقي الضوء على : حسب قضية االختالف نفسها ، وهلذا فسوف أحاول يف هذه ا
ونبني بإجياز  - 9مث نعرف كال من االختالف وأنواعه وأسبابه ونتائجه  - 2والعوامل اليت تنقض اإلميان بتفريق األمة .  - 3األمة 

ب والتعاون فيما بينها يف املتفق عليه ، ليكون عونا على الرب دور الدعاة املعاصرين يف املسامهة بلم مشل األمة وإقامتها على جادة احل
رجو والتقوى ، كما أمر اهلل تعاىل يف كتابه العزيز ، ويعذر بعضها بعضا فيما اختلفوا فيه . مث خنرج خبالصة وفيها بعض النتائج ، واليت ن

ف والشقاق ، حيث حنن اليوم أحوج ما نكون إىل الوحدة أن تكون لبنة يف التجميع لكوادر هذه األمة البناءة ، ونضيق مسارب اخلال
واالئتالف ، ألن األمم من حولنا تتجمع وتتحد وتتحالف ، وهذا سر قوهتا ومتكنها يف األرض ، وهم على باطل ، فكيف بأمة كل 

 ما نزل عليه حق ، وكل أهدافها حق ، وكل مقاصدها وغاياهتا ووسائلها حق جيمع وال يفرق .  
  

 مة المقد
احلمد هلل الواحد الذي قال يف حمكم كتابه : )) ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة (( والصالة والسالم على النيب اخلامت 

الذي أرسله ربه رمحة للعاملني ، وبعثه إىل الناس كافة بشريا ونذيرا ، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وسلم تسليما  
 كثريا، وبعد: 

لقد تسبب يف انقسام األمة اإلسالمية عوامل عديدة ، ظهرت يف أواخر عهد اخللفاء الراشدين ، وكان هلذه العوامل أثارا سلبية  
 كبرية ، على املستويني الفكري والديين ، ومرد هذا يف تقديري يرجع إىل عاملني رئيسيني ومها : 

 : الضعف الديين يف األمة . العامل األول
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 : الضعف اإلداري والسياسي والعلمي يف األمة . انيالعامل الث
فقد أثّرا هذين العاملني التأثري البالغ يف تشرذم األمة واضمحالل مورادها ونتاجها العلمي والقيادي ، وانتشار الفقر والفساد 

سمت األمة الواحدة إىل اإلداري سبب رئيسي يف ذلك ، وانتشار العداء والتعادي والضعف الديين سبب رئيسي فيه أيضا ، فتق
دويالت ، وكل دويلة تفرقت إىل عائالت وقبائل وعشائر ومقاطعات ، فتبعثرت اجلهود وانتشر الفقر واألنانية والبغضاء وفساد ذات 
البني فاستحكم الشيطان اإلنسان وتبعه يف كل شان ، وتربص العدو بنا وعّمق اخلالفات بيننا، وأحاهلا إىل أمراض يصعب على كل 
صاحب حكمة حلها، والوقوف يف وجهها ، ويف هذا تكلم العلماء كثريا وخري ما وصف هذه احلال ، ما قدم به الدكتور يوسف 

من دواعي ، لتتوج ما ذكرته بواقع معاصر تفاقمت فيه اخلالفات ، وتسببت يف كثري من  -فقه االختالف  –القرضاوي يف كتابه 
القدمية وعدم التفريق بني الطبيعي منها وغري الطبيعي ، وهو ما يلخصه الدكتور القرضاوي  العداوات ، وكل ذلك لرتاكم اخلالفات

فيقول : ] فال يزعجين أن يكون للصحوة اإلسالمية املعاصرة أعداء من خارجها يرتبصون هبا، ويكيدون هلا، فهذا أمر منطقي اقتضته 
، واليت أقام اهلل عليها هذا الكون الذي نعيش فيه [ د. يوسف سنة التدافع بني احلق والباطل، والصراع بني اخلري والشر

 م6494القرضاوي
ْجرِِمنَي وََكَفى بَِربَِّك َهاِديًا َوَنِصريًا ) وًّا ِمَن اْلمخ لِّ َنيبٍّ َعدخ  ( (( سورة الفرقان .26قال تعاىل : ))وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلكخ

ْم ِإِن اْسَتطَ  ْم َعْن ِديِنكخ ْم َحىتَّ يَ رخدُّوكخ ْم َعْن وقد قال تعاىل يف شأن أعداء امللة واألمة : ))َواَل يَ زَالخوَن ي خَقاتِلخوَنكخ اعخوا َوَمْن يَ ْرَتِدْد ِمْنكخ
نْ َيا َواآْلَِخرَ  َو َكاِفٌر فَأخولَِئَك َحِبَطْت أَْعَماهلخخْم يِف الدُّ ْت َوهخ وَن )ِديِنِه فَ َيمخ ْم ِفيَها َخاِلدخ ( (( من سورة البقرة 364ِة َوأخولَِئَك َأْصَحابخ النَّاِر هخ

 . 
ومن هنا جاء حديثي عن وحدة األمة وأمهية ذلك وكونه من الفرائض والواجبات العقائدية اليت ينبين عليها عقيدة الوالء والرباء ، 

اليت تساعد على اجتماع األمة ، ونبني التأصيل الشرعي يف هذه  وسوف نستعرض يف حبثنا هذا استعراضا مبسطا لبعض العوامل
القضية ومدى كوهنا ضرورة ماسة لنهوض األمة من كبوهتا لتتقلد ذروة سنام األمم مرة أخرى كما كانت زهاء ثالثة عشر قرنا من 

 التوفيق ملا حيبه ويرضاه . الزمان وهي رائدة األمم ال ينافسها يف الريادة أمة أخرى من األمم ، واهلل تعاىل أسأله
  

 المبحث األول 
 عوامل اتحاد األمة 

 العامل األول : العامل اإليماني .
جاء يف احلديث عن حيىي بن أِب كثري ، عن يعيش بن الوليد ، موىل ابن الزبري ، عن ابن الزبري ، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

قبلكم البغضاء واحلسد ، والبغضاء هي احلالقة ، ليس حالقة الشعر لكن حالقة  إليكم داء األمم -يعين سرى  –دب » وسلم قال : 
أفشوا السالم  -أظنه مبا يثبت لكم  -الدين ، والذي نفسي بيده ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا ، وال تؤمنوا حىت حتابوا ، أفال أنبئكم 

] http://www.alsunnah.co: موقع جامع احلديث   مصدر الكتاب -]الكتاب : البحر الزخار   مسند البزار « . بينكم 
 [. 339، ص 6الكتاب مرقم آليا غري موافق للمطبوع [. ج

ولخ اللَِّه صلى اهلل َدبَّ :»  عليه وسلم وقد جاء يف السنن الكربى للبيهقي : َعِن الزُّبَ رْيِ ْبِن اْلَعوَّاِم َرِضَى اللَّهخ َعْنهخ قَاَل: قَاَل َرسخ
ْم دَ  ْعِر َوالَِّذى نَ ْفسخ ِإلَْيكخ يِن اَل َحالَِقَة الشَّ مخ احلََْسدخ َواْلبَ ْغَضاءخ ِهَى احْلَالَِقةخ َحالَِقةخ الدِّ َلكخ ٍد بَِيِدِه اَل ت خْؤِمنخوا َحىتَّ حَتَابُّوا أََفالَ اءخ األخَمِم قَ ب ْ  حمخَمَّ

وا السَّ  وهخ حَتَابَ ْبتخْم أَْفشخ ْم بَِأْمٍر ِإَذا فَ َعْلتخمخ ْم أخنَ بِّئخكخ َنكخ ]السنن الكربى ويف ذيله اجلوهر النقي املؤلف : أبو بكر أمحد بن احلسني بن « . اَلَم بَ ي ْ
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 علي البيهقي مؤلف اجلوهر النقي: عالء الدين علي بن عثمان املارديين الشهري بابن الرتكماين _ الناشر : جملس دائرة املعارف النظامية
 [. 323، ص 61ج -ه   6299لطبعة : األوىل   ا -الكائنة يف اهلند ببلدة حيدر آباد 

لو نظرنا إىل مضمون احلديثني لتبني لنا أهنما يشريان إىل النوع الذي اختلف فيه األمم السابقة وجعل بأسها بينها شديد ، 
دين متاما ، وهو وتسبب يف حلول اللعنة عليهم ، وهو الضعف اإلمياين بظهور خلقي البغضاء واحلسد ، ومها خلقان كفيالن بنسف ال

وهذا هو ما يؤدي إىل االختالف احملرم الذي بدأ يسري يف هذه األمة  –حبالقة الدين  –ما أشار إليه النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم 
دب فلما انتشر اجلهل يف زماننا بالفقه يف أ -احلسد والبغضاء  –، بسبب حيادها عن منهج السلف الصاحل ، وانتشار الداء العضال 

ِذيَن االختالف تسرب إليهم نوع االختالف الذي سرى يف األمم قبلنا ، وهذا ما حذرنا منه اهلل تعاىل يف كتابه العزيز يف قوله : ))ِإنَّ الَّ 
ْم مبَِ  ْم ِإىَل اللَِّه مثخَّ ي خَنبِّئ خهخ َا أَْمرخهخ ْم يف َشْيٍء ِإمنَّ هخ ْم وََكانخوا ِشيَ ًعا َلْسَت ِمن ْ ( (( األنعام .وقوله تعاىل : ))قخْل 654ا َكانخوا يَ ْفَعلخوَن )فَ رَّقخوا ِدينَ هخ

ْم ِشيَ عً  ْم أَْو يَ ْلِبَسكخ ِلكخ ْم أَْو ِمْن حَتِْت أَْرجخ ْم َعَذابًا ِمْن فَ ْوِقكخ َعَث َعَلْيكخ َو اْلَقاِدرخ َعَلى أَْن يَ ب ْ ْم بَْأَس بَ ْعٍض اْنظخْر َكْيَف هخ ا َويخِذيَق بَ ْعَضكخ
وَن )نخَصرِّفخ اآْلَ  ْم يَ ْفَقهخ  ( (( األنعام .65يَاِت َلَعلَّهخ

ولذلك جيب أن يكون هدف الداعني إىل اإلسالم والعاملني له: االحتاد واأللفة ، واجتماع القلوب، والتئام الصفوف ، والبعد 
اطنة ، ويؤدي إىل فساد ذات عن االختالف والفرقة ، وكل ما ميزق اجلماعة أو يفرق الكلمة ، من العداوة الظاهرة ، أو البغضاء الب

 البني ، مما يوهن دين األمة ودنياها مجيعا  كما حدث يف األمم السابقة ، وما وقعوا فيه من حتريف لدينهم ، وزعموا أهنم اختلفوا باسم
تالف وفساد الدين ، والدين الصحيح منهم يف ذلك براء ، فكل الديانات السماوية دعت إىل اإلخوة واحلب يف اهلل وهنت عن االخ

ذات البني وخصوصا دين اإلسالم الذي جاء به الرسول اخلامت صلى اهلل عليه وسلم حيث ورد عن أِب هريرة ، عن النيب صلى اهلل عليه 
ألِب حممد عبد احلق  -يف كتاب : األحكام الشرعية الكربى  –وآله وسلم قال : ' إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق ' رواه البزار 

مكان النشر  -م 3116 -ه  6933سنة النشر  -الناشر مكتبة الرشد  -حتقيق أبو عبد اهلل حسني بن عكاشة -ي اإلشبيل
 . 219. ص  9السعودية / الرياض . ج

يقول الدكتور القرضاوي يف كتابه : ) فقه االختالف ( ما نصه : ] فال يوجد دين دعا إىل األخوة اليت تتجسد يف االحتاد 
اند والتآلف، والتعاون والتكاتف، وحذر من التفرق واالختالف والتعادي، مثل اإلسالم يف قرآنه وسنته [ د. يوسف والتضامن، والتس

 م.6494القرضاوي
ْم بَ ْعَد اْلِكَتاَب ي َ ومن ذلك قول اهلل تعاىل يف سورة آل عمران : ))  يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمنخوا ِإْن تخِطيعخوا َفرِيًقا ِمَن الَِّذيَن أخوتخوا  رخدُّوكخ

ْم َكاِفرِيَن ) ولخهخ َوَمْن يَ ْعَتِصْم بِاللَِّه فَ َقْد هخ 611ِإميَاِنكخ ْم َرسخ ْم َآيَاتخ اللَِّه َوِفيكخ َلى َعَلْيكخ رخوَن َوأَنْ تخْم ت خت ْ ِدَي ِإىَل ِصرَاٍط مخْسَتِقيٍم ( وََكْيَف َتْكفخ
وَن )( يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمنخوا ات َّقخوا اللَّ 616) رخوا 613َه َحقَّ ت خَقاتِِه َواَل مَتخوتخنَّ ِإالَّ َوأَنْ تخْم مخْسِلمخ يًعا َواَل تَ َفرَّقخوا َواذْكخ وا حِبَْبِل اللَِّه مجَِ ( َواْعَتِصمخ

ْم فََأْصَبْحتخْم بِِنْعَمِتِه ِإْخوَ  ْنتخْم أَْعَداًء فَأَلََّف بَ نْيَ ق خلخوِبكخ ْم ِإْذ كخ خ نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيكخ َها َكَذِلَك ي خبَ نيِّ ْم ِمن ْ ْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَنْ َقذَكخ ْنتخْم َعَلى َشَفا حخ انًا وَكخ
وَن ) ْم تَ ْهَتدخ ْم َآيَاتِِه َلَعلَّكخ نْ 612اللَّهخ َلكخ َهْوَن َعِن اْلمخ رخوَن بِاْلَمْعرخوِف َويَ ن ْ رْيِ َويَْأمخ ٌة يَْدعخوَن ِإىَل اخلَْ ْم أخمَّ ْن ِمْنكخ مخ ( َوْلَتكخ َكِر َوأخولَِئَك هخ

وَن ) ْفِلحخ َناتخ َوأخولَِئَك هَلخْم َعَذاٌب عَ 619اْلمخ مخ اْلبَ ي ِّ ونخوا َكالَِّذيَن تَ َفرَّقخوا َواْختَ َلفخوا ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءهخ وٌه 615ِظيٌم )( َواَل َتكخ َيضُّ وخجخ ( يَ ْوَم تَ ب ْ
وٌه فََأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت وخ  رخوَن )َوَتْسَودُّ وخجخ ْنتخْم َتْكفخ وقخوا اْلَعَذاَب مبَا كخ ْم َفذخ ْم َأَكَفْرمتخْ بَ ْعَد ِإميَاِنكخ هخ وهخ ْم 616جخ هخ وهخ ( َوأَمَّا الَِّذيَن ابْ َيضَّْت وخجخ

وَن ) ْم ِفيَها َخاِلدخ  ( (( 614َفِفي َرمْحَِة اللَِّه هخ
لة آثار عن بعض الصحابة والتابعني، أكثرها تفصيال: ما نقل احلافظ السيوطي يف "الدر املنثور" يف سبب نزول هذه اآليات مج

أخرجه ابن إسحاق وابن جرير وابن املنذر وابن أِب حامت وأبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال: مر شاس بن قيس   وكان شيخا قد عاش 
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اهلل صلى اهلل عليه وسلم من  يف اجلاهلية، عظيم الكفر، شديد الضغن على املسلمني شديد احلسد هلم   على نفر من أصحاب رسول
األوس واخلزرج يف جملس قد مجعهم، يتحدثون فيه، فغاظه ما رأى من ألفتهم ومجاعتهم وصال  ذات بينهم على اإلسالم، بعد الذي  

ن قرار، فأمر فتا كان بينهم من العداوة يف اجلاهلية فقال: قد اجتمع مأل بين قيلة هبذه البالد، واهلل ما لنا معهم إذا اجتمع ملؤهم هبا م
وبعاث اسم حلرب عظيمة كانت بني األوس واخلزرج  -شابا معه من يهود، فقال: اعمد إليهم فاجلس معهم، مثَّ ذكرهم يوم بعاث، 

وما كان قبله، وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من األشعار، وكان يوم بعاث يوما اقتتلت فيه  -قبل اإلسالم واستمرت أربعني سنة 
وس واخلزرج وكان الظفر فيه لألوس على اخلزرج، ففعل فتكلم القوم عند ذلك، وتنازعوا وتفاخروا، حىت تواثب رجالن من احليني األ

على الركب، أوس بن قيظي أحد بين حارثة من األوس، وجبار بن صخر أحد بين سلمة من اخلزرج، فتقاوال، مثَّ قال أحدمها لصاحبه: 
 –والظاهرة احلرة  –ن جذعة، وغضب الفريقان مجيعا، وقالوا: قد فعلنا، السال  السال ، موعدكم الظاهرة  إن شئتم واهلل رددناها اآل

فخرجوا إليها، وانضمت األوس بعضها إىل بعض، واخلزرج بعضها إىل بعض، على دعواهم اليت كانوا   -وهي اسم موضع باملدينة 
 عليها يف اجلاهلية. 

 عليه وسلم فخرج إليهم فيمن معه من املهاجرين من أصحابه حىت جاءهم فقال: يا معشر فبلغ ذلك رسول اهلل صلى اهلل
املسلمني اهلل اهلل، أبدعوى اجلاهلية وأنا بني أظهركم؟ أبعد إذ هداكم اهلل إىل اإلسالم، وأكرمكم به، وقطع به عنكم أمر اجلاهلية، 

نتم عليه كفارا، فعرف القوم أهنا نزغة من الشيطان، وكيد من عدوهم هلم، واستنقذكم به من الكفر، وألف به بينكم، ترجعون إىل ما ك
فألقوا السال ، وبكوا، وعانق الرجال بعضهم بعضا، مثَّ انصرفوا مع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ، سامعني مطيعني، قد أطفأ اهلل 

تعاىل من سورة آل عمران : )) قخْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب مِلَ عنهم كيد عدو اهلل شاس، وأنزل اهلل يف شأن شاس بن قيس، وما صنع قوله 
رخوَن بَِآيَاِت اللَِّه َواللَّهخ َشِهيٌد َعَلى َما تَ ْعَملخوَن ) غخونَ َها ِعَوًجا َوأَنْ تخْم 49َتْكفخ وَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َمْن َآَمَن تَ ب ْ ( قخْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب مِلَ َتصخدُّ

َهَداءخ َومَ  ا تَ ْعَملخوَن )شخ ( (( وأنزل يف أوس بن قيظي ، وجبار بن صخر ومن كان معهما، من قومهما الذين صنعوا 44ا اللَّهخ بَِغاِفٍل َعمَّ
ْم َكاِفرِيَن َتاَب يَ رخ ما صنعوا قوله تعاىل من سورة آل عمران ))  يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمنخوا ِإْن تخِطيعخوا َفرِيًقا ِمَن الَِّذيَن أخوتخوا اْلكِ  ْم بَ ْعَد ِإميَاِنكخ دُّوكخ

ولخهخ َوَمْن يَ ْعَتِصْم بِاللَِّه فَ َقْد هخ 611) ْم َرسخ ْم َآيَاتخ اللَِّه َوِفيكخ َلى َعَلْيكخ رخوَن َوأَنْ تخْم ت خت ْ ( يَا أَي َُّها 616ِدَي ِإىَل ِصرَاٍط مخْسَتِقيٍم )( وََكْيَف َتْكفخ
وَن )الَِّذيَن َآَمنخوا ات َّقخوا اللََّه  ْم ِإْذ  613َحقَّ ت خَقاتِِه َواَل مَتخوتخنَّ ِإالَّ َوأَنْ تخْم مخْسِلمخ رخوا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيكخ يًعا َواَل تَ َفرَّقخوا َواذْكخ وا حِبَْبِل اللَِّه مجَِ ( َواْعَتِصمخ

ْم فََأْصَبْحتخْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانً  ْنتخْم أَْعَداًء فَأَلََّف بَ نْيَ ق خلخوِبكخ ْم َآيَاتِِه كخ خ اللَّهخ َلكخ َها َكَذِلَك ي خبَ نيِّ ْم ِمن ْ ْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَنْ َقذَكخ ْنتخْم َعَلى َشَفا حخ ا وَكخ
وَن ) ْم تَ ْهَتدخ ْنكَ 612َلَعلَّكخ َهْوَن َعِن اْلمخ رخوَن بِاْلَمْعرخوِف َويَ ن ْ رْيِ َويَْأمخ ْم أخمٌَّة يَْدعخوَن ِإىَل اخلَْ ْن ِمْنكخ وَن )( َوْلَتكخ ْفِلحخ مخ اْلمخ ( َواَل 619ِر َوأخولَِئَك هخ

َناتخ َوأخولَِئَك هَلخْم َعَذاٌب َعِظيٌم ) مخ اْلبَ ي ِّ وا ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءهخ ونخوا َكالَِّذيَن تَ َفرَّقخوا َواْختَ َلفخ  ( (( .615َتكخ
نسانية يف كل زمان ومكان ، وسبب هذا انظر إىل أول خالف وقع يف األمة ما هو سببه ؟ إهنم اليهود املالعني ، أعداء اإل

االختالف سوء أخالق وقع فيه فريقان من املؤمنني ، بفعل وسوسة الشيطان اللعني اإلنسي واجلين الذي أثار نار الفتنة يف نفوس 
أطفأ نار العداوة اليت فريقني من املؤمنني ) األوس واخلزرج ( ومها األنصار هلذا الدين ، ولكن الرسول صلى اهلل عليه وسلم حبكمته ، 

سببها الغرور والكرب والتفاخر ودعوى اجلاهلية ، وتتلخص يف فساد ذات البني ، وكلها من أنواع االختالف احملرم الذي سببه سوء 
 األخالق املنبعث من شهوات النفس األمارة بالسوء .

ء باألمم السابقة ، وقد فشت يف هذه األمة األمراض هلذا كله وغريه من الوقائع اليت حدثت يف هذه األمة واليت سببها االقتدا
األخالقية اليت فشت يف األمم السابقة من حسد وعداوات بسبب الطمع وحب الدنيا واألنانية وقلة احلياء والدين ، والظلم واجلور 

يان هذه األمة ومتاسكها ، وما زالت والغيبة والنميمة وقطيعة األرحام ، وغريها من املوبقات وسوء األخالق ، واليت تسببت يف تصدع بن
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ا . وهذا يدفعنا إىل العوامل اإلميانية اليت ظهرت لنا آثارها يف اجتماع الكلمة ويظهر لنا أثرها يف تفرق الكلمة يف هذه األمة ، وهو م
 سوف نشري إليه يف العامل الثاين بإذن اهلل تعاىل .

  
 بتفرق األمة .العامل الثاني : األسباب التي تنقض اإليمان 

 كثرية هي أسباب نقض اإلميان بسبب االختالف احملرم ، ومن أمهها ما يلي : 
 الكرب . .6
 سوء الظن . .3
 التعصب األعمى . .2
 القتل وإحالل الدماء بغري حق . .9

ب حيتاج وكل هذه األسباب عاجلها القرآن الكرمي ، وعاجلتها السنة املشرفة ، ألهنا قواصم للعواصم ، وكل سبب من هذه االسبا
حبثا وحده ولكن لضرورة الورقة وغرضها احملدود سوف نلقي بعض الضوء على كل سبب من هذه األسباب على حدة ، ونبدأ هبا 

 حسب ترتيبها .
 أوال : الكبر . 

الكرب لغة : العظمة والتجرب كالكربياء ، وقد تكرب واستكرب وتكابر ، والتكرب واالستكبار التعظم، والكرب بالكسر اسم من التكرب 
 (  69، ص  9ج –للزبيدي  –. ) تاج العروس 

سلم : )) الكرب الكرب اصطالحا : جاء تعريف الكرب يف حديث الرسول الكرمي صلى اهلل عليه وسلم فقد قال صلى اهلل عليه و 
 . - 4164برقم  –بطر احلق وغمط الناس (( رواه مسلم 

 9ج –وقد الزبيدي : ) الكرب : حالة يتخصص هبا االنسان من إعجابه بنفسه ، وأن يرى نفسه أكرب من غريه ( ) تاج العروس 
 (  69، ص

، ومنه ما يكون صاحبه مرتكبا لكبرية من الكبائر إن من الكرب ما يكون كفرا أكرب ُمرجا من امللة ، يستحق صاحبه اخللود النار 
 يستحق العقوبة ، ومع ذلك هو حتت مشيئة اهلل تعاىل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له .

يقول أبو الفضل العباسي القرطيب: ) ملا تقرر أن الكرب يستدعي متكربا عليه، فاملتكرب عليه: إن كان هو اهلل تعاىل ، أو رسله 
 . فذلك الكرب كفر 

وإن كان غري ذلك فذلك الكرب معصية وكبرية ، خياف على املتلبس هبا املصر عليها أن تقضي به إىل الكفر ، فال يدخل اجلنة 
 أبدا .

فإن سلم من ذلك ونفذ عليه الوعيد ، عوقب باإلذالل والصغار ، أو مبا شاء اهلل من عذاب النار حىت ال يبقى يف قلبه من 
وخلص من خبث كربه حىت يصري كالذرة ، فحينئذ يتداركه اهلل تعاىل برمحته ، وخيلصه بإميانه وبركته ، وقد نص ذلك الكرب مثقال ذرة ، 

على هذا املعىن النيب صلى اهلل عليه وسلم بقوله يف احملبوسني على الصراط : عن أِب سعيد أن رسول اهلل }صلى اهلل عليه وسلم{ قال 
ى قنطرة بني اجلنة والنار فيقتص لبعضهم من بعٍض مظامل كانت بينهم يف الدنيا حىت إذا هذبوا خيلص املؤمنون من النار فيحبسون عل

ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة فوالذي نفس حممٍد بيده ألحدهم أهدى مبنزله يف اجلنة مبنزله كان يف الدنيا (( .] اجلمع بني الصحيحني 
 -لبنان/ بريوت  -: د. علي حسني البواب ، الطبعة: الثانية ، دار ابن حزم  البخاري ومسلم . حملمد بن فتو  احلميدي ، حتقيق
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 ( [. 399، ص 6للقرطيب ، ج –م ، وانظر :) املفهم 3113 -ه  6932
 ثانيا : سوء الظن .

اء ، معىن السوء لغة : أصل هذه املادة يدل على القبح ، يقال ساء الشيء إذا قبح ، والسوء : االسم اجلامع لآلفات والد
 والسوء أيضا مبعىن الفجور واملنكر .

 696، ص  6ج –سوء الظن اصطالحا : قال املاوردي : ) سوء الظن هو عدم الثقة مبن هو هلا أهل ( . أدب الدنيا والدين 
 . 

 –( الرو  وقال العالمة ابن القيم : ) سوء الظن هو امتالء القلب بالظنون السيئة بالناس ، حىت يطفح على اللسان واجلوار  
 .  329، ص  6ج

 سوء الظن احملرم . – 6وسوء الظن أنواع منها : 
 وهو على ثالث مراتب : 

املرتبة األوىل : سوء الظن باهلل تعاىل ، وهو كفر وحمرم بل هو من أعظم الذنوب، يقول ابن القيم : ) أعظم الذنوب عند اهلل 
 .  629، ص 6ج –إساءة الظن به ( الداء والدواء 

تبة الثانية : سوء الظن باملؤمنني ويشمل : سوء الظن باألنبياء وهو كفر ، قال اإلمام النووي : ) سوء الظن باألنبياء كفر املر 
 . 656، ص 69ج –باإلمجاع ( شر  النووي على صحيح مسلم 

 –ي من الكبائر . ) انظر : الزواجر املرتبة الثالثة : سوء الظن مبن ظاهره العدالة من املسلمني ، وهو حمرم أيضا ، وقد عّده اهليثم
 ( . 621، ص 6البن حجر ، ج

 سوء الظن اجلائز .  – 3
وهذا يشمل : سوء الظن مبن اشتهر بني الناس مبخالطة الريب ، واجملاهرة باملعصية ، فال حيرم سوء الظن فيه ألنه أهل لذلك ، 

أهل لذلك ومع ذلك فال ينبغي أن نتتبع عورات املسلمني ، ألن  وأما ما عرف بالفسوق والفجور فال حرج أن نسئ الظن هبم ، ألنه
 (  211، ص 5البن عثيمني ، ج –ذلك جتسسا . ) الشر  املمتع 

سوء الظن املستحب : وهو ما كان بني اإلنسان وعدوه ، قال أبو حامت البسيت يف سوء الظن املستحب : ) كمن بينه  – 2
، خياف على نفسه مكره فحينئذ يلزمه سوء الظن مبكائده ومكره ، لئال يصادفه على غرة مبكره  وبينه عداوة أو شحناء يف دين أو دنيا

 [ .  634، ص 6البن حبان البسيت ، ج –فيهلكه ( ] روضة العقالء 
، ص  6ج –سوء الظن الواجب : وهو ما احتيج لتحقيق مصلحة شرعية ، كاجلر  والتعديل . ] انظر : األذكار للنووي  – 9

296    . ] 
  

 ثالثا : التعصب لمذهب أو لشخص أو للنفس .
التعصب خلق ذميم يؤثر تأثريا مباشرا على سالمة القلب وصحة اإلميان ويبعث على الفرقة واالختالف املذموم الذي يصل 

بالباضل ، ومن تعاريفه : بصاحبه إىل الكفر أو تكفري اآلخر ، ومن مث يوقع اجملتمع املسلم يف دوائر التكفري واخلروج عن احلق 
 الَعَصبيَّة.

والعصبية االحنياز للشيء بسبب وبغري سبب ، والركون إليه دون النظر يف العواقب ، وهو خلق ليس سيء على اإلطالق ، 
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 وليس حسن على اإلطالق . 
آلراء األشخاص، وأقوال ومما يتمم اإلخالص هلل، والتجرد للحق ، ويبعث على كمال اإلميان : أن يتحرر املرء من التعصب 

 املذاهب، وانتحاالت الطوائف.
على معىن: أنه ال يقيد نفسه إال بالدليل، فإن ال  له الدليل بادر باالنقياد له، وإن كان ذلك على خالف املذهب الذي 

 يعتنقه، أو قول اإلمام الذي يعظمه، أو الطائفة اليت ينتسب إليها.
مرو من الناس، وما تعبدنا اهلل تعاىل بقول فالن أو فالن، من العلماء أو األئمة، إمنا فاحلق أحق أن يتبع من قول زيد أو ع

وَل فَِإْن تَ َولَّْوا فَِإنَّ  بُّ اْلَكاِفرِيَن تعبدنا مبا جاءنا يف كتابه وما صح عن نبيه صلى اهلل عليه وسلم : )) قخْل أَِطيعخوا اللََّه َوالرَّسخ  اللََّه اَل حيِخ
 ران .( (( آل عم23)

 التعصب للرأي الشخصي:
وأول ما ينبغي أن يتحرر املرء منه: تعصبه لرأيه الشخصي، حبيث ال ينزل عنه ولو ظهر له خطؤه، وهتاوت شبهاته أمام حجج 

أو  اآلخرين، بل يظل مصرا عليه، متمسكا به مدافعا عنه، انتصارا للنفس، ومكابرة للغري، واتباعا للهوى، وخوفا من االهتام بالقصور
 التقصري.

 ورضي اهلل عن اإلمام الشافعي الذي قال: واهلل ما أبايل أن يظهر احلق على لساين أو على لسان خصمي. 
 وهذا التعصب من دالئل اإلعجاب بالنفس، واتباع اهلوى، ومها من أشد )املهلكات( خطرا.

صه أينما ذهب مينة أو يسرة، وكذلك املتعصب ال واملتعصب أشبه بامرئ يعيش وحده يف بيت من املرايا، فال يرى فيها غري شخ
يرى   رغم كثرة اآلراء   غري رأيه، فهو مغلق على وجهة نظره وحدها، وال يفتح عقله لوجهة سواها، يزعم أنه األذكى عقال، واألوسع 

 علما، واألقوى دليال، وإن مل يكن لديه عقل يبدع، وال علم يشبع، وال دليل يقنع.
ر كثرية، يلجأ إليها إذا أعياه املنطق، وأعوزته احلجة وغلب أمام خصومه، فحينا يتشبث بتقليد اآلباء، وآونة وبعضهم له معاذي

 بطاعة الكرباء، وثالثة باتباع اجلمهور: أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت، وإن أساءوا أسأت.
رصة االطالع عليها   بالقراءة أو بالسماع   وبعض هؤالء املتعصبني يرفض مقدما وجهة النظر األخرى دون أن يتيح لنفسه ف

 اطالعا ميكنه من اإلحاطة هبا وإدراك حقيقتها.
 وقد حكى القرآن الكرمي لنا مناذج من املتعصبني منكرا عليهم، ومنددا مبسلكهم، حتذيرا للمسلمني أن حيذوا حذوهم.

ْم  فقال عن بين إسرائيل: َوِإَذا ِقيَل هَلخْم َآِمنخوا مبَا أَنْ َزلَ  قًا ِلَما َمَعهخ َصدِّ َو احلَْقُّ مخ رخوَن مبَا َورَاَءهخ َوهخ َنا َوَيْكفخ اللَّهخ قَالخوا ن خْؤِمنخ مبَا أخْنزَِل َعَلي ْ
ْنتخْم مخْؤِمِننَي ) لخوَن أَنِْبَياَء اللَِّه ِمْن قَ ْبلخ ِإْن كخ  ( البقرة .46قخْل فَِلَم تَ ْقت خ

َنا َعَلْيِه َآبَاَءنَا أََوَلْو َكاَن َآبَاؤخهخ َوِإَذا قِ  وقال تعاىل عن املشركني:  ْم اَل يَ ْعِقلخوَن َشْيئًا يَل هَلخمخ اتَِّبعخوا َما أَنْ َزَل اللَّهخ قَالخوا بَْل نَ تَِّبعخ َما أَْلَفي ْ
وَن ) ْم اَل يَ ْعِقلخوَن ) ( َوَمَثلخ الَِّذيَن َكَفرخوا َكَمَثِل الَِّذي يَ ْنِعقخ مبَا اَل َيْسَمعخ ِإالَّ 641َواَل يَ ْهَتدخ ( البقرة 646دخَعاًء َونَِداًء صخمٌّ بخْكٌم عخْمٌي فَ هخ

 م .[  6494.] د. يوسف القرضاوي 
 التعصب للمذهب:

ومن التعصب املذموم: التعصب للمذهب، شأن غالة املقلدين الذين يكادون يضفون على مذاهبهم العصمة، وعلى أئمتهم 
 القداسة.

 لى دعائم غري مسلمة هلم.وهم يبنون تعصبهم هذا ع
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 منها: أن التقليد واجب، وخصوصا تقليد املذاهب أو األئمة األربعة. كما قال صاحب )اجلوهرة( يف علم التوحيد:
 فواجب تقليد حرب منهمو       كما حكى القوم بلفظ يخفهم!

رسوله اتباع زيد أو عمرو من الناس بأعياهنما،  مع العلم املقطوع به: أنه ال واجب إال ما أوجبه اهلل ورسوله، ومل يوجب اهلل وال
 وإن بلغا يف العلم والفضل ما بلغا.

ومنها: أهنم مل جييزوا ملن اتبع مذهبا أن خيرج منه، ولو يف بعض املسائل اليت يتبني للمقلد فيها ضعف دليل مذهبه، حىت قد 
 يوصف بأنه مذبذب! وهذا إلزام آخر، مبا مل يلزمه اهلل تعاىل به.

يلزم من هنا اعتبار أصحاب املذاهب كأهنم شارعون واعتبار أقواهلم كأهنا أدلة شرعية حيتج هبا، وال حيتج هلا ! وهذا ُمالف و 
 هلدي األئمة أنفسهم، فإهنم هنوا الناس عن تقليدهم وتقليد غريهم.

  القرون، وأقرهبا إىل هدي النبوة.وُمالف ملا كان عليه سلف األمة: الصحابة ومن بعدهم، طيلة القرون األوىل اليت هي خري
وهلذا أنكر كبار علماء األمة وحمققيها هذا الغلو يف التقليد الذي كاد يشبه ما فعله أهل الكتاب من اختاذ أحبارهم ورهباهنم 

 أربابا من دون اهلل.
ما أخذ إمامه، حبيث ال يقول اإلمام عز الدين بن عبد السالم: "ومن العجب أن الفقهاء املقلدين يقف أحدهم على ضعف 

جيد لضعفه مدفعا، وهو مع ذلك يقلده فيه، ويرتك من شهد الكتاب والسنة واألقيسة الصحيحة، ملذهبهم، مجودا على تقليد إمامه، 
 بل يتحيل لدفع ظاهر الكتاب والسنة ويتأوهلا بالتأويالت البعيدة الباطلة، نضاال عن مقلده.

ق من العلماء من غري تقييد مبذهب وال إنكار على أحد من السائلني، إىل أن ظهرت هذه وقال: مل يزل الناس يسألون من اتف
املذاهب ومتعصبوها، من املقلدين، فإن أحدهم يتبع إمامه مع بعد مذهبه عن األدلة، مقلدا هلم فيما قال، كأنه نيب أرسل، وهذا نأي 

 عن احلق وبعد عن الصواب، ال يرضى به أحد من أويل األلباب.
وقال اإلمام أبو شامة: ينبغي ملن اشتغل بالفقه أن ال يقتصر على مذهب إمام، ويعتقد يف كل مسألة صحة ما كان أقرب إىل 
داللة الكتاب والسنة احملكمة، وذلك سهل عليه إذا كان أتقن معظم العلوم املتقدمة وليتجنب التعصب والنظر يف طرائق اخلالف 

ولصفوه مكدرة، فقد صح عن الشافعي أنه هنى عن تقليده وتقليد غريه، قال صاحبه املزين يف أول املتأخرة، فإهنا مضيعة للزمان، 
ُمتصره: اختصرت هذا من علم الشافعي، ومن معىن قوله ألقربه على من أراد مع إعالمه هنيه عن تقليد غريه، لينظر فيه لدينه، وحيتاط 

 شافعي عن تقليده وتقليد غريه.لنفسه، أي مع إعالمي من أراد علم الشافعي: هنى ال
وال عجب أن رأينا احملققني املنصفني من العلماء يدعون مذهبهم، ويرجحون غريه إذا تبني قوة دليل املخالف، وضعف حجة 

 املذهب.
 وهذا كان عند أصحاب األئمة املباشرين أظهر ممن بعدهم مثل ُمالفة أصحاب أِب حنيفة   أِب يوسف، وحممد وزفر   إلمامهم

 يف مسائل ال حتصى.
 وكذلك ُمالفة أصحاب األئمة: مالك والشافعي وأمحد، هلم يف مسائل كثرية على درجات متفاوتة.

 ومل ختل العصور التالية من أناس رجحوا غري مذهبهم.
ض، فنجد مثل اإلمام القاضي أِب بكر بن العرِب يرجح مذهب أِب حنيفة يف القول بوجوب الزكاة يف كل ما أخرجت األر 

 ويضعف مذهبه، مذهب مالك وغريه. ملا هداه الدليل إىل ذلك.
َو الَِّذي أَْنَشَأ َجنَّاٍت َمْعرخوَشاٍت 696ففي كتابه )أحكام القرآن( عند تفسريه لآلية ) (  من سورة األنعام، وهي قوله تعاىل: )) َوهخ
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َتَشا َر مخ َتَشاهِبًا َوَغي ْ لخهخ َوالزَّيْ تخوَن َوالرُّمَّاَن مخ َر َمْعرخوَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع ُمخَْتِلًفا أخكخ لخوا ِمْن مَثَرِِه ِإَذا أمَْثََر َوَآتخوا َحقَّهخ يَ ْوَم َحَصاِدِه َواَل َوَغي ْ بٍِه كخ
ْسرِِفنَي (( ا بُّ اْلمخ  ( 696ألنعام : )تخْسرِفخوا إِنَّهخ اَل حيِخ

 قال: أما أبو حنيفة فجعل اآلية مرآته فأبصر احلق.. ونصر هذا الرأي، وضعف مذهبه واملذاهب األخرى.
ويف شر  سنن الرتمذي عند حديث "فيما سقت السماء العشر" قال: وأقوى املذاهب يف املسألة مذهب أِب حنيفة، وأحوطها 

 عموم اآلية واحلديث.للمساكني، وأوالها بشكر النعمة وعليه يدل 
وكذلك َند اإلمام النووي يف شرحه ملسلم، أو شرحه للمهذب للشريازي يرجح أحيانا غري الراجح يف املذهب )الشافعي( 

 حسبما يلو  له من الدالئل.
 وكذلك مثل الكمال ابن اهلمام احلنفي.

ملذهب احلنبلي   معروف غري جمهول، وكثريا ما تركاه بل أما اإلمامان ابن تيمية وابن القيم فموقفهما من مذهبهما األصلي   وهو ا
 تركا املذاهب األربعة مجيعا واعتمدا على اجتهادمها املطلق يف مسائل غري قليلة.

وقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن رجل ترك مذهبه يف بعض املسائل   كرفع احلنفي يديه عند الركوع وعند القيام منه   فأنكر 
 ووصفوه بأنه مذبذب ال يستقر على مذهب! فأجاب إجابة مفصلة جاء فيها:عليه أصحابه 

إذا كان الرجل متبعا ألِب حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أمحد: ورأى يف بعض املسائل أن مذهب غريه أقوى فاتبعه كان قد 
ممن يتعصب لواحد  - -ىل رسول اهلل أحسن يف ذلك، ومل يقد  ذلك يف دينه، وال عدالته بال نزاع بل هذا أوىل باحلق، وأحب إ

معني، غري النيب صلى اهلل عليه وسلم ، كمن يتعصب ملالك أو الشافعي أو أمحد أو أِب حنيفة، ويرى أن قول هذا املعني هو الصواب 
 الذي ينبغي اتباعه دون قول اإلمام الذي خالفه.

قد أنه جيب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤالء األئمة فمن فعل هذا كان جاهال ضاال، بل قد يكون كافرا، فإنه مىت اعت
دون اإلمام اآلخر فإنه جيب أن يستتاب، فإن تاب وإال قتل. بل غاية ما يقال: إنه يسوغ أو ينبغي أو جيب على العامي أن يقلد 

 واحدا ال بعينه من غري تعيني زيد وال عمرو.
 الناس كافة( تقليد فالن أو فالن فهذا ال يقوله مسلم. وأما أن يقول قائل: إنه جيب على العامة )يعين:

ومن كان مواليا لألئمة حمبا هلم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو حمسن يف ذلك، بل هذا أحسن حاال 
، وال مع الكفار، بل يأيت من غريه، وال يقال ملثل هذا مذبذب على وجه الذم، وإمنا املذبذب املذموم الذي ال يكون مع املؤمنني

ِإىَل َهؤخاَلِء َوَمْن يخْضِلِل املؤمنني بوجه، ويأيت الكافرين بوجه، كما قال تعاىل يف حق املنافقني : )) مخَذْبَذِبنَي بَ نْيَ َذِلَك اَل ِإىَل َهؤخاَلِء َواَل 
َد َلهخ َسِبياًل(( النساء : )  (692اللَّهخ فَ َلْن جتَِ

 عليه وسلم : "مثل املنافق كمثل الشاة العائرة بني الغنمني: تعري إىل هؤالء مرة وإىل هؤالء مرة".وقال النيب صلى اهلل 
 فهؤالء املنافقون املذبذبون هم الذين ذمهم اهلل ورسوله.

ِذيَن َآَمنخوا ات َّقخوا اللََّه وقد أمر اهلل تعاىل املؤمنني باالجتماع واالئتالف، وهناهم عن االفرتاق واالختالف فقال تعاىل: )) يَا أَي َُّها الَّ 
وَن ) ْنتخْم أَْعَداًء فَ 613َحقَّ ت خَقاتِِه َواَل مَتخوتخنَّ ِإالَّ َوأَنْ تخْم مخْسِلمخ ْم ِإْذ كخ رخوا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيكخ يًعا َواَل تَ َفرَّقخوا َواذْكخ وا حِبَْبِل اللَِّه مجَِ أَلََّف بَ نْيَ ( َواْعَتِصمخ

ْم فَأَ  خ الق خلخوِبكخ َها َكَذِلَك ي خبَ نيِّ ْم ِمن ْ ْفرٍَة ِمَن النَّاِر فَأَنْ َقذَكخ ْنتخْم َعَلى َشَفا حخ وَن )ْصَبْحتخْم بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانًا وَكخ ْم تَ ْهَتدخ ْم َآيَاتِِه َلَعلَّكخ ( 612لَّهخ َلكخ
رخوَن بِاْلَمعْ  رْيِ َويَْأمخ ْم أخمٌَّة يَْدعخوَن ِإىَل اخلَْ ْن ِمْنكخ وَن )َوْلَتكخ ْفِلحخ مخ اْلمخ ْنَكِر َوأخولَِئَك هخ َهْوَن َعِن اْلمخ ونخوا َكالَِّذيَن تَ َفرَّقخوا 619رخوِف َويَ ن ْ ( َواَل َتكخ

َناتخ َوأخولَِئَك هَلخْم َعَذاٌب َعِظيٌم ) مخ اْلبَ ي ِّ وٌه فَ 615َواْختَ َلفخوا ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءهخ وٌه َوَتْسَودُّ وخجخ َيضُّ وخجخ ْم ( يَ ْوَم تَ ب ْ هخ وهخ َأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت وخجخ
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رخوَن ) ْنتخْم َتْكفخ وقخوا اْلَعَذاَب مبَا كخ ْم َفذخ وَن )616َأَكَفْرمتخْ بَ ْعَد ِإميَاِنكخ ْم ِفيَها َخاِلدخ ْم َفِفي َرمْحَِة اللَِّه هخ هخ وهخ ( 614( َوأَمَّا الَِّذيَن ابْ َيضَّْت وخجخ
لخوَها عَ   ( آل عمران .619َلْيَك بِاحلَْقِّ َوَما اللَّهخ يخرِيدخ ظخْلًما لِْلَعاَلِمنَي )تِْلَك َآيَاتخ اللَِّه نَ ت ْ

 قال ابن عباس رضي اهلل عنهما: تبيض وجوه أهل السنة واجلماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة.
وإن تنازعوا يف بعض فروع  فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة رضي اهلل عنهم أمجعني ، والصحابة كانوا مؤتلفني متفقني،

 الشريعة يف الطهارة أو الصالة أو احلج أو الطالق أو الفرائض أو غري ذلك فإمجاعهم حجة قاطعة.
ومن تعصب لواحد بعينه من األئمة دون الباقني فهو مبنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقني، كالرافضي الذي 

ومجهور الصحابة. وكاخلارجي الذي يقد  يف عثمان وعلي رضي اهلل عنهما. فهذه طرق أهل البدع  يتعصب لعلي دون اخللفاء الثالثة
واألهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة واإلمجاع أهنم مذمومون، خارجون عن الشريعة واملنهاج الذي بعث اهلل به رسول اهلل صلى اهلل 

من هؤالء، سواء تعصب ملالك أو الشافعي أو أِب حنيفة أو أمحد أو  عليه وسلم، فمن تعصب لواحد من األئمة بعينه ففيه شبه
 غريهم.

مث غاية املتعصب لواحد منهم أن يكون جاهال بقدره يف العلم والدين وبقدر اآلخرين، فيكون جاهال ظاملا، واهلل يأمر بالعلم 
َماَواِت َواأْلَْرِض َواجْلَِباِل فَأَبَ نْيَ أَْن والعدل، وينهى عن اجلهل والظلم، قال تعاىل يف سورة األحزاب )) إِنَّا َعَرضْ  َنا اأْلََمانََة َعَلى السَّ

واًل ) ْنَسانخ إِنَّهخ َكاَن ظَلخوًما َجهخ َها َومَحََلَها اإْلِ شْ 43حَيِْمْلنَ َها َوَأْشَفْقَن ِمن ْ ْشرِِكنَي َواْلمخ َناِفَقاِت َواْلمخ َناِفِقنَي َواْلمخ َب اللَّهخ اْلمخ َعذِّ رَِكاِت َويَ تخوَب ( لِي خ
ورًا َرِحيًما ) ْؤِمَناِت وََكاَن اللَّهخ َغفخ ْؤِمِننَي َواْلمخ  ( (( .42اللَّهخ َعَلى اْلمخ

 
وهذا أبو يوسف وحممد أتبع الناس ألِب حنيفة وأعلمهم بقوله، ومها قد خالفاه يف مسائل ال تكاد حتصى، ملا تبني هلما من 

ومها مع ذلك معظمان إلمامهما. ال يقال فيهما مذبذبان بل أبو حنيفة وغريه من األئمة يقول السنة واحلجة ما وجب عليهما اتباعه، 
ما  القول مث تتبني له احلجة يف خالفه فيقول هبا، وال يقال له مذبذب، فإن اإلنسان ال يزال يطلب العلم واإلميان فإذا تبني له من العلم 

ذا مهتد زاده اهلل هدى، وقد قال تعاىل يف سورة طه : )) َوقخْل َربِّ زِْدين ِعْلًما كان خافيا عليه اتبعه، وليس هذا مذبذبا، بل ه
( فالواجب على كل مؤمن مواالة املؤمنني، وعلماء املؤمنني، وأن يقصد احلق ويتبعه حيث وجده، ويعلم أن من اجتهد منهم 669)

ه مغفور له، وعلى املؤمنني أن يتبعوا إمامهم إذا فعل ما يسوغ، فأصاب فله أجران. ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر الجتهاده، وخطؤ 
 فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: "إمنا جعل اإلمام ليؤمت به" سواء رفع يديه أو مل يرفع يديه ال يقد  ذلك يف صالهتم، وال يبطلها،

أموم دون اإلمام مل يقد  ذلك يف صالة واحد منهما، ولو ال عند أِب حنيفة وال الشافعي وال مالك وال أمحد، ولو رفع اإلمام دون امل
رفع الرجل يف بعض األوقات دون بعض مل يقد  ذلك يف صالته، وليس ألحد أن يتخذ قول بعض العلماء شعارا يوجب اتباعه، 

الصحيحني عن النيب  وينهى عن غريه مما جاءت به السنة، بل كل ما جاءت به السنة فهو واسع مثل اآلذان واإلقامة، فقد ثبت يف
صلى اهلل عليه وسلم : "أنه أمر بالال أن يشفع األذان، ويوتر اإلقامة"، وثبت عنه يف الصحيحني "أنه علم أبا حمذورة اإلقامة شفعا  

كاألذان" فمن شفع اإلقامةفقد أحسن ومن أفردها فقد أحسن، ومن أوجب هذا دون هذا فهو ُمطئ ضال، ومن واىل من يفعل هذا 
 ذا مبجرد ذلك فهو ُمطئ ضال.دون ه

وبالد الشرق من أسباب تسليط اهلل الترت عليها كثرة التفرق والفنت بينهم يف املذاهب وغريها.. حىت جتد املنتسب إىل الشافعي 
يتعصب ملذهبه على مذهب أِب حنيفة حىت خيرج عن الدين، واملنتسب إىل أِب حنيفة يتعصب ملذهبه على مذهب الشافعي وغريه 

 خيرج عن الدين، واملنتسب إىل أمحد يتعصب ملذهبه على مذهب هذا أو هذا، ويف املغرب جتد املنتسب إىل مالك يتعصب ملذهبه حىت
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 على هذا أو هذا، وكل هذا من التفرق واالختالف الذي هنى اهلل ورسوله عنه.
وائهم بغري هدى من اهلل، مستحقون للذم والعقاب، وكل هؤالء املتعصبني بالباطل، املتبعني الظن، وما هتوى األنفس املتبعني أله

وهذا باب واسع ال حتتمل هذه الفتيا لبسطه، فإن االعتصام باجلماعة واالئتالف من أصول الدين، والفرع املتنازع فيه من الفروع 
 هاب .اخلفية، فكيف يقد  يف األصل حبفظ الفرع. شر  كتاب: أحاديث الفنت واحلوادث للشيخ حممد بن عبد الو 

 القتل وإحالل الدماء بغير حق . رابعاً:
وال نتحدث يف باب القتل وسفك الدماء بتوسع وتقصي لكل ما فيه ولكن نشري إليه كواحد من أهم ما آل إليه أمور الفتنة يف 

هذا فحسب بل تقاتلها زماننا هذا ، بسبب االختالف املذموم احملرم ، وما أنتجه هذا اخلالف يف األمة من تفككها ومتزقها ، وليس 
وتعاديها فيما بينها ، وليس هذا فحسب بل حتالف كثري من قادة وأفراد هذه األمة مع عدوها على بعض إخواهنم يف الدين من أهل 

ْسلِ  : ِإَذا اِْلتَ َقى اَْلمخ َفْيِهَما هذه امللة ، وسوف نبدأ حبكم املسلم الذي يشهر سيفه وآلة القتل يف وجه أخيه املسلم فنقول : بَابخ َماِن ِبَسي ْ
 ، جاء يف كتاب شر  أحاديث الفنت واحلوادث للعالمة حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل ، بشر  الرباك ما نصه :

َل فَ َلِقَييِن أَبخو َبْكرََة فَ َقاَل: أَْينَ  : أخرِيدخ نخْصَرَة اِْبِن َعمِّ   تخرِيدخ َولِْلبخَخارِيِّ َعْن َاأْلَْحَنِف قَاَل: َخَرْجتخ َوأَنَا أخرِيدخ َهَذا اَلرَّجخ يَا َأْحَنفخ فَ قخْلتخ
وِل  وَل اَللَِّه  -رضي اهلل عنه  -َعِليًّا  -يعين -صلى اهلل عليه وسلم  -اَلرَّسخ ْعتخ َرسخ صلى اهلل عليه  -فَ َقاَل يل: يَا َأْحَنفخ ِاْرِجْع, فَِإينِّ مسَِ

ْسِلَمانِ  -وسلم  : " ِإَذا تَ َواَجَه اَْلمخ وَل اَللَِّه َهَذا اَْلَقاِتلخ َفَما  يَ قخولخ , أَْو ِقيَل: يَا َرسخ ْلتخ َفْيِهَما فَاْلَقاِتلخ َواْلَمْقتخولخ يف اَلنَّاِر فَ قخ بَالخ ِبَسي ْ
 اَْلَمْقتخوِل؟ قَاَل: إِنَّهخ أَرَاَد قَ ْتَل َصاِحِبِه. " .

اهلل عنه ، ألنصره يف حربه خلصومه من أهل عليا رضي  -يعين-انظر : األحنف بن قيس يقول خرجت ألنصر هذا الرجل 
صلى اهلل  -إما يف وقعة اجلمل أو يف وقعة صفني يقول: فلقيين أبو بكرة فقال: ارجع فإين مسعت رسول اهلل  -يعين-الشام أو غريهم 

النار. " يقول: قيل: أو قلت: يقول: " إذا التقى املسلمان بسيفيهما، أو تواجه املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف  -عليه وسلم 
" هذا القاتل " أمره بني ظاهر " فما بال املقتول؟ " ما ذنب املقتول؟ " قال: إنه أراد قتل صاحبه. " ويف لفظ: " إنه كان حريصا على 

 قتل صاحبه. " فهذا يدل على حترمي القتال الذي مل يتبني وجهه الشرعي.
 ال قوة إال باهلل العلي العظيم .فما بال أمتنا وماذا حدث هلا ؟ ال حول و 

ظلم وعدوان  -يعين-فالقتال إما أن يكون ظاهر التحرمي، وإما أن يكون مشتبها ملتبسا فهذا ال جيوز الدخول فيه األول: قتال 
كلمة اهلل. " أمرت أن   وقتال الباطل والثاين: قتال فتنة قتال فتنة. أما القتال املشروع فهو قتال جهادا يف سبيل اهلل؛ قتال الكفار إلعالء

وا قَاتِلخوا الَِّذيَن أقاتل الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال اهلل. " فهذا واضح يف قتال الدفع للمشركني كما قال تعاىل : ))يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمنخ 
وا أَنَّ اللََّه مَ  ْم ِغْلظًَة َواْعَلمخ وا ِفيكخ اِر َوْلَيِجدخ فَّ ْم ِمَن اْلكخ تَِّقنَي )يَ لخوَنكخ  ( التوبة .632َع اْلمخ

 لكن هناك قتال بني املسلمني. ففي هذا وعيد شديد يدل على لفظ حترمي القتال بني املسلمني.
فإذا التقى املسلمان بسيفيهما وتقاتل املسلمان بسيفيهما فكل منهما سواء القاتل واملقتول؛ كالمها مستوجب لذلك الوعيد 

أما القاتل فقد قتل وأما اآلخر فإنه كان حريصا على؛ لو متكن لقتل صاحبه. " إنه كان حريصا على قتل القاتل واملقتول يف النار. 
صاحبه. " وهذا يدل على أن التصميم والعزم وفعل املقدور مبنزلة الفعل يف اخلري والشر. إذا اإلنسان عزم على فعل، وأراد وفعل ما 

 فاعل.يقدر عليه للوصول إىل مراده فإنه مبنزلة ال
فاملقتول هذا مثل القاتل كالمها متوعد بوعيد واحد؛ ألن ذاك قتل والثاين كان حريص ما منعه من القتل إال أن ذاك إنه غلب 

 غلبه اآلخر وإال هو يريد أن يقتل صاحبه. " إنه كان حريصا على قتل صاحبه. " .
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رَيْ َرَة ومن جنس ذلك حديث: ال تذهب الدنيا حىت يأيت على الناس يوم ال يدر  ْسِلٍم َعْن َأِب هخ رضي  -ي القاتل فيم قتل ، َوِلمخ
ولخ اَللَِّه  -اهلل عنه  نْ َيا َحىتَّ يَْأيتَ َعَلى اَلنَّاِس يَ ْوٌم, اَل يَْدرِي اَْلَقاتِلخ  -صلى اهلل عليه وسلم  -" قَاَل َرسخ َواَلَِّذي نَ ْفِسي بَِيِدِه اَل َتْذَهبخ اَلدُّ

ونخ َذِلَك قَاَل: اهَْلَرْجخ اَْلَقاتِلخ َواْلَمْقتخولخ يف اَلنَّاِر. " . ِفيَم قَ َتَل , َواَل   اَْلَمْقتخولخ ِفيَم قخِتَل َفِقيَل: َكْيَف َيكخ
هذا أيضا من جنس ما قبله يقسم الرسول يقول: " والذي نفسي بيده؛ ال يذهب الزمان حىت ال يدري القاتل فيما قتل وال 

 حىت يتقاتل الناس فال يدري القاتل واملقتول ملاذا قتل وهذا ملاذا قتل .  -يعين-املقتول فيما قتل. " 
فقتال هذا وصفه هو قتال عصبية وجهل وظلم قالوا: " وكيف ذلك يا رسول اهلل قال: اهلرج القاتل واملقتول يف النار " ألن كال 

حمرم بغري حجة؛فالذي يدخل يف قتال ال بد أن يعرف  منهما يعين القاتل سواء قتل أو قتل فهو قاتل بغري حجة وهو مقدم على أمر
 أنه سيقتل إىل أن يقتل ويغلب. فهو يقاتل ليقتل خصمه؛ كل طائفة تريد أن تقتل الطائفة األخرى.

وهذا وقع كثريا ويقع كثريا يف كل زمان ومكان وخصوصا اآلن كل ذلك جيري وهذا الوعيد يقال على اإلطالق وعلى العموم، 
يه على معني ال حيكم فيه على معني بل يذكر هذا على إطالقه أن املسلمني إذا اقتتلوا فإن القاتل واملقتول يف النار كما يف وال حيكم ف

 احلديث الصحيح املتقدم ويف هذا احلديث كذلك .
ون اخلالف ولذلك فهذا الباب كبري وواسع ، واخلوض فيه حيتاج إىل أحباث مستفيضة ومتخصصة ، واملهم أن يعلم هو : ك

الذي يؤدي إىل قتل بعض أفراد األمة بعضهم بعضا ، وإشاعة عوامل وأسباب إباحة الدم بون ضوابط ، هو منزلق كبري ، وقاصمة 
عظيمة من القواصم اليت تفرق الشمل وتضعف األمة ، بل وهتلكها بالكلية ، واهلل نسأله العصمة من كل قاصمة ، ومن كل سوء وبلية 

 اللهم آمني . 
  

 خاتمة البحث 
 ومن هذه اجلولة املختصره يف هذه الورقة اليت نشارك هبا يف هذا املؤمتر ، خنرج بعدد من النتائج والتوصيات أمهها : 

 أوال النتائج : 
 الفهم هو اخلري كله ومن أعطي الفهم يف الدين فقد أعطي مدد العصمة من كل قاصمة .  .6
كن أن يكون إال باإلخالص هلل تعاىل يف كل شيء ، واإلخالص يدفع إىل التوكل اإلميان الصادق بعد الفهم السديد ال مي  .3

 على اهلل ، وهذا من أهم العواصم من القواصم .
األمة حتتاج إىل تربية على اإلسالم واإلميان واإلحسان ، وهذه الرتبية حتتاج إىل قدوات ، والقدوات اخلرية موجودة ، وعلى   .2

 ع مشل هذه األمة ، ويف ذلك العواصم من القواصم .عموم األمة مساعدهتا يف مج
داء األمم قبلنا هو نفس الداء الذي جيب أن حنذر منه ، كما ذكر لنا الصادق األمني عليه أفضل الصالة وأمت التسليم ،   .9

))َواَل تَ تَِّبعخوا وذلك ألن اإلغواء سببه الشيطان الرجيم ، وخطوات الشيطان معلومة ومعدودة وبينة ، كما قال اهلل تعاىل : 
وٌّ مخِبنٌي ) ْم َعدخ ْيطَاِن إِنَّهخ َلكخ طخَواِت الشَّ  ( البقرة .669خخ

 ثانيا : ومن أهم التوصيات يف هذه الصفحات ما يلي : 
استمرارية البحث يف أسباب اخلالف املؤدي إىل متزيق الصف املسلم مهمة العلماء يف شىت اجملاالت ، وهي كينونة مالزمة  .6

 السموات واألرض . ما دامت
 جيب أن تسخر األمة موارد وإمكانات مناسبة ملعرفة كل اجلوانب اليت تؤدي إىل االختالف والتفرق والتمزق هلذه األمة . .3
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االهتمام مبراكز األحباث ودراسة الواقع وما حياك باألمة من كيد ومؤامرات لتظل مفككة وممزقة وضعيفة ، وتسلب منها   .2
ا ، بعد سلب كرامتها وإرادهتا ، هي مهمة األنظمة والدول ، وعلى احلكماء أن يتوجهوا إىل مراكز مصادر قوهتا وثرواهت

 القوة والثقل يف األمة ويطالبوهم حبماية مقدرات األمة وسالمة ممتلكاهتا ومقدراهتا املتنوعة واملتعددة .
ليت بنت حضارات األمم اليت تعى إىل تفريقنا احتواء علماء األمة والعمل على اسرتداد العقول املهاجرة من األمة وا  .9

وإضعافنا ، ومتكني هذه العقول من النهوض بأمتنا ، وهتيئة األجواء املناسبة واإلمكانات املتاحة هلم ليجمعوا مشل هذه 
 األمة يف الريادة كما كانت قبل ذلك .
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 االجتماعي للتكافل االسالمي الوقف تحقيق                    

 ) نموذجاً  المنورة بالمدينة البركة وقف) 
 

 ) أستاذ مساعد (د سلطان بن علي محمد شاهين 

 جامعة طيبة باملدينة املنورة .كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ب –قسم الدراسات اإلسالمية 

( شارع إسماعيل بن أبي  4830منزل رقم )   42332-7105املدينة املنورة ،  اململكة العربية السعودية 

 ( 2حكيم  وحدة رقم ) 

00966505311452 

  
 أهداف الدراسة :   تظهر أهداف الدراسة في النقاط التالية : 

 بيان حتقيق الوقف اإلسالمي للتكافل االجتماعي . -1
 املنورة .بيان دور وقف الربكة يف حتقيق التكافل االجتماعي يف جمتمع املدينة -2

لقد اعتمدت يف دراسيت على املنهج الوصفي االستنباطي واالستقرائي يف التعامل مع املادة العلمية اليت ختدم الدراسة   منهج البحث :
 وحتقق أهدافها .

 أهم النتائج :
اون والتعاضد بني أبناء البد أن نعيد للوقف اإلسالمي دوره يف حتقيق التكافل االجتماعي كما كان يف السابق ، حتقيقًا للتع-

 اجملتمع املسلم . 
 من األمثلة النموذجية لألوقاف اإلسالمية اليت حققت مبدأ التكافل االجتماعي مبعناه الشامل ، وقف الربكة باملدينة املنورة .-

 أهم التوصيات : 
إنشاء هيئة للزكاة لتنظيمها ورعايتها ملا هلا من دور عظيم يف حتقيق التكافل االجتماعي ، الذي قد يصل إىل حد أن يكتفي -

 الفقراء من أموال الزكاة 
 المقدمة : 

اْلربِّ َوالت َّْقَوى َواَل  لقد جاء اإلسالم مببدأ عظيم ، وهو دعوة الناس إىل التعاون على الرب والتقوى ، فقال تعاىل }َوتَ َعاَونخوا َعَلى
مثِْ َواْلعخْدَواِن َوات َّقخوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديدخ اْلِعَقاِب{]املائدة :  [ فمن هذا املبدأ الكرمي َند أهل اإلسالم يتعاونون فيما 2تَ َعاَونخوا َعَلى اإْلِ

وأهل احلاجات يف اجملتمع املسلم . والوقف : يكون  بينهم على الرب والتقوى ، ومن ذلك وقف األوقاف على الفقراء واملساكني
راء بتح ب ي س األص  ل وتسبيل املنفعة . وقد بني سبحانه وتعاىل أن يف املال حقا غري الزكاة يصل املسلم به قرابته ورمحه وغريهم من الفق

ْم ِقَبَل الْ  واملساكني  وَهكخ َمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلربَّ َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َواْلَماَلِئَكِة يف قوله تعاىل }لَْيَس اْلربَّ أَْن ت خَولُّوا وخجخ
ِبيِل  بِِّه َذِوي اْلقخْرىَب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنَي َواْبَن السَّ ائِِلنَي َويف الرِّقَاَواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّنَي َوآَتى اْلَماَل َعَلى حخ ِب َوأَقَاَم الصَّاَلَة َوآَتى الزََّكاَة َوالسَّ

رَّاِء َوِحنَي اْلَبْأِس أخولَِئَك الَِّذي وا َوالصَّاِبرِيَن يِف اْلَبْأَساِء َوالضَّ وفخوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهدخ ت َّقخوَن { ]البقرة : َواْلمخ مخ اْلمخ [ 177َن َصَدقخوا َوأخولَِئَك هخ
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ائِِل َواْلَمْحرخوِم{ ]الذاريات : وقال تعاىل }َويِف أَْمَواهلِِ   [16ْم َحقٌّ لِلسَّ
وهذا احلق يتمثل  يف تلبية حاجة احملتاجني والفقراء واملساكني يف اجملتمع املسلم بالتربع بشيء من املال ، ليكون صدقة جارية ، 

وغريهم من الفقراء واملساكني وأهل  يستمر أجرها على صاحبها يف حياته  وبعد مماته ، كما يستمر نفعها للمحتاجني من القرابة
 احلاجات يف اجملتمع املسلم . 

لذلك جاء تشريع الوقف اإلسالمي ، حسب شرط الواقف إما على أوالده وذريته ، وهو الوقف األهلي ، وإما على الفقراء 
حقق بذلك التكافل االجتماعي واملساكني وغريهم من اجلهات اليت يوقف عليهم ريع الوقف ، وهو ما يسمى بالوقف اخلريي ، فيت

 الذي يريده اإلسالم ألبنائه أن يعيشوا مجيعاً متعاونني متآلفني يف ظل العقيدة اإلسالمية العظيمة .     
إن اجملتمع املسلم جمتمع مرتاحم متعاطف ، متكافل ، يرحم الكبري فيه الصغري، ويعطف فيه الغينُّ على الفقري، ويأخذ القويُّ بيد 

وهو كما صوَّره الرسول الكرمي :   كاجلسد الواحد  وكالبنيان يشدُّ بعضه بعضا ، لذلك حرص النيب الكرمي صلى اهلل عليه الضعيف، 
 وسلم على حث املؤمنني على التوادد والرمحة والتعاون إلجياد جمتمع متكافل متوازن ، تسوده احملبة واإلخاء . 

ناس وأحبهم إىل اهلل تعاىل  ، وهذا ما يؤكده وجود نظام الوقف يف ديننا  ، حيث واملسلم الذي ينفع إخوانه باخلري من خري ال
 يوقف أهل الغىن واليسار بعض أمواهلم على الفقراء واملساكني ، واحملتاجني يف اجملتمع املسلم . 

ل التاريخ لكثري من أهل اخلري والثراء من املسلمني : أهنم وقفوا  قذفها اإلميان يف قلوهبم ، والرغبة  بدافع الرمحة اليت -ولقد سجَّ
أمواهلم كلَّها أو بعضها على إطعام اجلائع، وسقاية الظمآن، وكسوة العريان، وإعانة  -يف مثوبة اهلل هلم ، وأالَّ ينقطع عملهم بعد موهتم 

، بل أشركوا يف برِّهم احليوان مع اإلنسان احملروم، ومداواة املريض، وإيواء املشرَّد، وكفالة األرملة واليتيم، وعلى كلِّ غرض إنساين شريف
. 

لذلك رأيت من املهم أن نلقي الضوء على حتقيق الوقف اإلسالمي للتكافل االجتماعي من خالل مثل واقعي ، وهو وقف 
ينة ومكة وجدة ، الربكة اخلريي باملدينة املنورة ، وأن حناول أن نلمس ذلك الدور الذي يقوم به الوقف من خالل أنشطته املتنوعة باملد

لندرك من خالل ذلك الدور العظيم الذي حتققه مؤسسة الوقف اإلسالمي يف التكافل االجتماعي. وأسأل اهلل تعاىل التوفيق والسداد 
. 

 مشكلة الدراسة : 
 تظهر مشكلة الدراسة في التساؤالت التالية :  
 كيف حقق الوقف اإلسالمي التكافل االجتماعي . -1
 ما دور وقف الربكة يف حتقيق التكافل االجتماعي يف جمتمع املدينة املنورة . -2
 
 أهداف الدراسة : -
 تظهر أهداف الدراسة في النقاط التالية :   
 بيان حتقيق الوقف اإلسالمي للتكافل االجتماعي . -1
 رة . بيان دور وقف الربكة يف حتقيق التكافل االجتماعي يف جمتمع املدينة املنو -2
 

 أهمية الدراسة وسبب اختيارها : -
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 تظهر أهمية الدراسة وسبب اختيارها من خالل النقاط التالية :   
 تظهر أمهية الدراسة من أمهية الوقف يف اإلسالم . -1
 سوف تبني الدراسة أمهية الوقف اإلسالمي واحلاجة إليه يف حتقيق التكافل االجتماعي . -1
 رة املشرقة للوقف اإلسالمي يف حتقيق التكافل بذكر بعض النماذج لذلك. سوف تظهر الدراسة الصو -3
 سوف تقوم الدراسة ببيان حتقيق الوقف اإلسالمي للتكافل االجتماعي من خالل أنشطة وقف الربكة باملدينة املنورة . -4
 

 منهج البحث :  
يف التعامل مع املادة العلمية اليت ختدم الدراسة ( 1)لقد اعتمدت يف دراسيت على املنهج الوصفي االستنباطي واالستقرائي    

وحتقق أهدافها . وخرجت األحاديث ، وبينت حكمها إذا كانت يف غري الصحيحني ، وإذا مل تكن يف الصحيحني أوردت حكم 
 احملققني املعتربين يف احلديث .

 تتحدد الدراسة حبدود موضوع الدراسة ، كما تتحدد الدراسة مبنطقة املدينة املنورة .  لدراسة :حدود ا
 : لقد قسمت املوضوع إىل مقدمة ومبحثني وخامتة وهي : خطة البحث 

، املقدمة : تشتمل على : متهيد للموضوع ، ومشكلة الدراسة ، وأهدافها ، وأمهيتها ، ومنهج البحث ، وحدود الدراسة -
 وخطة البحث . 

 املبحث األول : الوقف اإلسالمي وحتقيقه للتكافل االجتماعي .-
 املبحث الثاين :دور وقف الربكة باملدينة املنورة يف حتقيق التكافل االجتماعي باملدينة املنورة.-
 أهم النتائج والتوصيات .  اخلامتة :-

 االجتماعي .المبحث األول : الوقف اإلسالمي وتحقيقه للتكافل 
يف هذا املبحث سوف يتم االجابة على السؤال األول يف الدراسة واملتعلق ببيان تعريف الوقف وأمهيته واحلاجة إليه ودوره يف     

 التكافل االجتماعي.
 التعريف بالوقف ، وأهمية ، والحاجة إليها . 

قال الليث : الَوْقف : مصدرخ قولك : وقفتخ الدابة  ( " 6/251م ، 2441الوقف لغة: هو ال ح ب س ، واملنع ، ) األزهري ، 
( أي جعلتها حمبوسة على ما وقفت عليه. واملنع يأيت مبعىن أن الواقف مينع  6/135ه  ، 1366ووقَ ْفتخ الكلمَة َوْقفاً  " )ابن فارس ،

 التصرف يف املوقوف . 
  الوقف اصطالحا :

املقنع بأنه : "  ه ( يف624التعاريف ملعىن الوقف ما ذكره ابن قدامة )ت فقد عخرِّف الوقف بتعاريف كثرية ، وأقرب تلك   
ويقصد بتحبيس األصل : أي أنه ال يباع ، وال يوهب ، وال   (8/184ه  ، 1417حت ب ي س األص  ل وتسبيل املنفعة ")ابن قدامة ، 

ربا هلل تعاىل . ومن ذلك الوقف على الذرية ، يورث .  ويقصد بتسبيل املنفعة : أي تصرف غلته يف سبل اخلري للموقوف عليه تق
 واملنافع اخلريية واالجتماعية . 

طَّاِب َأَصاَب أَْرًضا خِبَْيبَ رَ  فَأََتى  واألصل يف ذلك ما جاء يف احلديث الشريف الذي أخرجه البخاري ومسلم :   ) َأنَّ عخَمَر ْبَن اخلَْ
وَل اهلِل ِإينِّ َأَصْبتخ أَْرًضا خِبَْيبَ َر ملَْ أخِصْب َمااًل َقطُّ أَنْ َفَس ِعْنِدي ِمْنهخ َفَما تَأْ النَّيِبَّ صلى اهلل عليه وسلم َيْسَتْأِمرخهخ فِ  مخرخ بِِه قَاَل يَها فَ َقاَل يَا َرسخ



 1026 شباط -العدد األول -مجلة اإلدارة والقيادة اإلسالمية                    المجلد األول

  
 - 77 - 

 
  

َق هِبَا عخَمرخ أَنَّهخ الَ ي خَباعخ ، َواَل يخوهَ  ْقَت هِبَا قَاَل فَ َتَصدَّ َقرَاِء َويِف اْلقخْرىَب َويِف ِإْن ِشْئَت َحَبْسَت َأْصَلَها َوَتَصدَّ َق هِبَا يف اْلفخ بخ ، َوالَ يخوَرثخ َوَتَصدَّ
َها بِاْلَمعْ  َل ِمن ْ َناَ  َعَلى َمْن َولِيَ َها أَْن يَْأكخ ِبيِل َوالضَّْيِف اَل جخ َتَموٍِّل(الرِّقَاِب َويِف َسِبيِل اهلِل َواْبِن السَّ َر مخ قال ابن حجر   (1)رخوِف َويخْطِعَم َغي ْ

زاد الدار   (، وال تبتاع   ( زاد يف رواية مسلم من هذا الوجه ) فتصدق عمر أنه ال يباع أصلها وال يوهب وال يورث يف الفتح ؛ قوله : " 
( وقد  5/441ه  ، 1376" ) ابن حجر ،  حبيس ما دامت السماوات واألرض   ) قطين من طريق عبيد اهلل بن عمر عن نافع: 

يف األصناف التالية : يف سبيل اهلل ويف الرقاب واملساكني والضيف وابن  ر رضي اهلل عنه مصارف ريع تلك األرض الوقفية خصص عم
، ويف رواية البخاري : يف الفقراء، والقرىب، ويف سبيل اهلل، والضيف، وابن السبيل . على أن يأكل العمال عليها من ريعها،   السبيل

  : يزيد عن ماجرت به العادة بال إفراط وال تفريط، فليس له سوى ما ينفقه، بال جماوزة للمعتاد. قال القرطيبوليس من أصلها، وأن ال 
"جرت العادة بأن العامل يأكل من مثرة الوقف، حىت لو اشرتط الواقف أن العامل ال يأكل منه يستقبح ذلك منه، واملراد باملعروف 

)ابن حجر ،  الذي يدفع به الشهوة، وقيل املراد أن يأخذ منه بقدر عمله، واألوىل أوىل" القدر الذي جرت به العادة، وقيل القدر
1376  ،5/441) 

م (: فيه فضل الصدقة اجلارية وهي الوقف، وأهنا من اإلحسان املستمر، وأن الوقف 2411ويف احلديث فوائد مجة )القدومي ، 
يه بيان ملعىن الوقف ) حتبيس لألصل وتسبيل للمنفعة ( . وفيه أنه ينبغي أن من خصائص املسلمني، وأنه ُمالف لشوائب اجلاهلية. وف

ً يف ثواب اهلل تعاىل، حيث قاَل تعاىل:  بُّوَن َوَما ت خْنِفقخوا ِمْن يكون الوقف من أطيب املال وأحسنه؛ طمعا َلْن تَ َنالخوا اْلربَّ َحىتَّ ت خْنِفقخوا ممَّا حتِخ
[. وفيه فضيلة ظاهرة لعمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه حيث امتثل وتصدق بأطيب مال 62] سورة آل عمران: َعِليٌم َشْيٍء فَِإنَّ اللََّه بِِه 

َملكه يف حياته. وفيه أن ليس إلزام على املسلم لقوله صلى اهلل عليه وسلم: " إن شئت حبست أصلها وتصدقت هبا"، وفيه أن لفظ " 
اقف واتباعه فيها. وفيه صحة شروط الواقف ولزوم اتباعه فيها، وفيه جواز الوقف حبست" من صيغ الوقف. وفيه صحة شروط الو 

على الغين والفقري. وفيه بأن مصرف الوقف يكون يف وجوه الرب العام أو اخلاص؛ كالقرابة، والفقراء، وطخالب العلم ، واجملاهدين، وحنو 
قت بكذا أو جعلته صدقة حىت يضيف إليها شيئا آخر لرتدد الصدقة تصد  : ذلك. وفيه أنه ال يكفي يف الوقف لفظ الصدقة سواء قال

بني أن تكون متليك الرقبة أو وقف املنفعة فإذا أضاف إليها ما مييز أحد احملتملني صح، خبالف ما لو قال وقفت أو حبست فإنه 
 صريح يف ذلك على الراجح.
 حكم الوقف ومشروعيته : 

( وقد دل على مشروعيته وجوازه  8/184، 1417، وهو مستحب . ) ابن قدامة ، يرى مجهور العلماء أن الوقف جائز   
بُّوَن َوَما  )واستحبابه أدلة كثرية منها :  فعموم اآليات املرغبة يف اإلنفاق يف سبيل اهلل ، كقوله تعاىل َلْن تَ َنالخوا اْلربَّ َحىتَّ ت خْنِفقخوا ممَّا حتِخ

ْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلربَّ َمْن )[. و كقوله تعاىل62]آل عمران: (للََّه ِبِه َعِليٌم ت خْنِفقخوا ِمْن َشْيٍء فَِإنَّ ا وَهكخ لَْيَس اْلربَّ أَْن ت خَولُّوا وخجخ
ائِِلنَي َويف آَمَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآلِخِر َواْلَمالَِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّنَي َوآَتى اْلَماَل َعَلى حخ  ِبيِل َوالسَّ بِِّه َذِوي اْلقخْرىَب َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنَي َواْبَن السَّ

وا َوالصَّابِرِيَن يف اْلَبْأَساءِ  وفخوَن ِبَعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهدخ الََة َوآَتى الزََّكاَة َواْلمخ رَّاِء َوِحنَي اْلَبْأِس أخوْ  الرِّقَاِب َوأَقَاَم الصَّ لَِئَك الَِّذيَن َصَدقخوا َوأخْولَِئَك َوالضَّ
ت َّقخونَ  ْم اْلمخ َريْ رََة أَنَّ َرسخوَل اللَِّه 177]البقرة: (هخ  -صلى اهلل عليه وسلم-[   وأما السنة، فاألدلة من السنة كثرية منها ما يلي: فعن أِب هخ

.و عن أِب (1) الَثٍَة ِإالَّ ِمْن َصَدَقٍة َجارِيٍَة أَْو ِعْلٍم ي خْنتَ َفعخ بِِه أَْو َوَلٍد َصاِلٍح يَْدعخو َلهخ (قَاَل ) ِإَذا َماَت اإِلْنَسانخ انْ َقَطَع َعْنهخ َعَملخهخ ِإالَّ ِمْن ثَ 
هريرة رضي اهلل عنه قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )إن مما يلحق املؤمن من عمله و حسناته بعد موته علمًا علمه نشره و ولداً 

ً  أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله يف صحته و حياته صاحلًا تركه أو مصح ً بناه، أو بيتاً البن السبيل بناه، أو هنرا فًا ورثه أو مسجدا
عن أِب هريرة رضي اهلل عنه  عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  قال "من احتبس فرسًا يف سبيل اهلل إميانًا باهلل  (1)تلحقه من بعد موته(
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وغري ذلك من األدلة . وأما اإلمجاع فألنه مل ينقل يف مشروعية  (1)وريه وروثه وبوله حسنات يوم القيامة" وتصديقًا بوعده كان شبعه
قال الرتمذي عند روايته حلديث عمر رضي عنه السابق : " العمل على   (12/177،  1417الوقف خالف يعختد به.) ابن قدامة ، 

اهلل عليه وسلم و غريهم ال نعلم بني أحد من املتقدمني منهم يف ذلك اختالفاً هذا احلديث عند أهل العلم من أصحاب النيب  صلى 
وقد وقف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم و وقف أصحابه. وال يزال الناس يقفون من    ( 1)يف إجازة وقف األرضني وغري ذلك "

ذوو الغىن ، واملقدرة منهم كانوا يوقفون األوقاف اخلريية، أمواهلم اىل يومهم هذا. وكان الصحابة الكرام هم السباقني اىل اخلريات ، و 
 (1)قال جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنه : "مل يكن أحٌد  من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم ذو مقدرة إال وقف "

 أنواع الوقف:
 ينقسم الوقف بحسب الجهة األولى التي وقف عليها في االبتداء إلى ثالثة أقسام :   

وهو أن جيعل الواقف الوقف يف ذريته و أقاربه. ومن أمثلته وقف الزبري رضي اهلل عنه "فإنه جعل دوره  وقف الذري :ال-0
 (1) صدقة وقال: للمردودة من بناته أن تسكن غري مضرة وال مضر هبا، فإن استغنت بزوج فال شيء هلا.

املساكني و بناء املساجد واملستشفيات و دور األيتام  وهو ما يصرف ريعه على جهة خريية كالفقراء والوقف الخيري : -2
 ( 3/347،  1417وغريه.)سابق ، 

وهو الذي يوقف يف أول األمر على جهة خريية ولو ملدة معينة مث من بعدها إىل الذرية و األقارب ،   الوقف المشترك :-8
ى نفسي وأوالدي. أو العكس كأن يوقف على الذرية و كأن يقول الواقف أوقفت هذه الدار على الفقراء واملساكني مدة سنة مث عل

األقارب مدة معينة مث بعدهم على جهة خريية.  فهذا األنواع كلها صدقة جارية باقية للعبد بعد وفاته.  "ومدار الفرق بني الوقف 
اً، وإن كانت عامة كان الوقف اخلريي والذري هو اجلهة املوقوف عليها، فإن كانت خاصة بالواقف وقرابته كان الوقف أهليا أو ذري

خريياً. مع التأكيد على أن كاًل منهما يعترب قربة إىل اهلل وصدقة جارية لصاحبها ، كما أن الوقف الذري مآله يف الغالب إىل أن يكون 
مل يكن فيهم فقري  وقفًا خريياً، كأن يشرتط الواقف صرفه على أوالده من صلبه مث إىل الفقراء من بعدهم، أو على الفقري منهم، فإن

فيصرف لغريهم من الفقراء، أو انقراض املوقوف عليهم من الذرية والقرابة، أو يكثر األحفاد وينتشرون فال ينتفعون بالوقف فيصرف 
 ( 1434على جهات الرب العامة، إىل غري ذلك من األسباب")الفوزان ، 

وته بأي قول أو فعل دال عليه سواء حكم به قاض أم ال. إذا الوقف عقد الزم مبجرد ثب نوع عقد الوقف و حكم التصرف فيه :
 (             2/13)ضويان ، بدون ،  ثبت هذا فإنه ال جيوز التصرف يف الوقف ببيع  أو هبة أو حنومها ، كما أنه ال جيوز الرجوع فيه.

وقوف عليهم ، مهما طال الزمن وتغريت وهذا األمر الشك أنه جيعل للوقف الدوام واالستمرارية يف تقدمي النفع واخلري للم
 األحوال . 

 أهمية الوقف والحاجة إليه : 
قْ      َوى َواَل لقد جاء اإلسالم مببدأ عظيم ، وهو دعوة الناس إىل التعاون على الرب والتقوى ، فقال تعاىل }َوتَ َعاَونخوا َعَلى اْلربِّ َوالت َّ

مثِْ َواْلعخْدَواِن  [ أي "ليعن بعضكم بعضا على الرب. وهو: اسم جامع لكل 2َوات َّقخوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديدخ اْلِعَقاِب{]املائدة : تَ َعاَونخوا َعَلى اإْلِ
( فمن هذا املبدأ 218ه  ، 1424ما حيبه اهلل ويرضاه، من األعمال الظاهرة والباطنة، من حقوق اهلل وحقوق اآلدميني " )السعدي ،

تعاونون فيما بينهم على الرب والتقوى ، ومن ذلك وقف األوقاف على الفقراء واملساكني وأهل احلاجات يف الكرمي َند أهل اإلسالم ي
اجملتمع املسلم . كما بني سبحانه أن يف املال حقا غري الزكاة يصل املسلم به قرابته ورمحه وغريهم من الفقراء واملساكني )الطربي ، 

)لَْيَس اْلربَّ َأْن ت خَولُّوا ( ،  يف قوله تعاىل  2/241،  1423، والقرطيب ،  1/488 ، 1424، وابن كثري ،  23/274األوىل ، 
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ْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلربَّ َمْن آَمَن بِاللَِّه َواْليَ ْوِم اآلِخِر َواْلَمالَِئَكِة َوا وَهكخ بِِّه َذِوي اْلقخْرىَب  ْلِكَتاِب َوالنَِّبيِّنَي َوآَتى اْلَماَل َعَلىوخجخ حخ
ائِِلنَي َويِف الرِّقَاِب َوأَقَاَم الصَّالََة َوآَتى الزََّكاَة َوالْ  ِبيِل َوالسَّ وا َوالصَّابِرِيَن يف اْلَبْأَساِء َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِكنَي َواْبَن السَّ وفخوَن بَِعْهِدِهْم ِإَذا َعاَهدخ مخ

ت َّقخوَن( َوالضَّرَّاِء َوِحنَي اْلَبْأِس أخ  ْم اْلمخ اِئِل َواْلَمْحرخومِ  )[ وقال تعاىل177]البقرة :  ْولَِئَك الَِّذيَن َصَدقخوا َوأخْولَِئَك هخ  (َويف أَْمَواهلِِْم َحقٌّ لِلسَّ
 [16]الذاريات : 

اهلل تعاىل بشكل ولقد أكد الرسول صلى اهلل عليه  وسلم أمهية الوقف بالنسبة للمسلم الذي حيرص على األجر واملثوبة من 
مستمر حىت بعد وفاته ،حيث  أن الوقف نوع من الصدقة اجلارية اليت يستمر أجرها بعد موت اإلنسان كما جاء يف احلديث الصحيح 

وَل اللَِّه  َريْ رََة أَنَّ َرسخ لخهخ ِإالَّ ِمْن َثالَثٍَة ِإالَّ ِمْن قَاَل " ِإَذا َماَت اإِلْنَسانخ انْ َقَطَع َعْنهخ َعمَ  -صلى اهلل عليه وسلم-السابق ذكره عن أِب هخ
  (1) َصَدَقٍة َجارِيٍَة أَْو ِعْلٍم ي خْنتَ َفعخ بِِه أَْو َوَلٍد َصاِلٍح يَْدعخو َلهخ "

كما كان يف إشارة النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم إىل عمر رضي اهلل عنه ، أن يوقف هذا املال النفيس عنده ، بأن حيبس 
نفعة ويتصدق هبا على الفقراء واملساكني وقرابته ، وأهل احلاجات يف اجملتمع املسلم ، تأكيداً كبرياً على أمهية الوقف األصل ، ويسبل امل

يف حتقيق التكافل االجتماعي يف اجملتمع املسلم ، فما كان من عمر رضي اهلل عنه إال أن سارع إىل هذا العمل اجلليل فأوقف هذا املال 
 لى اهلل عليه وسلم يف صرفه .الذي استشار النيب ص

ومما يدل على أمهية الوقف أن الصحابة الكرام اهتموا ، وامتثلوا توجيه رسولنا الكرمي صلى اهلل عليه وسلم يف وقف األوقاف اليت 
رية القت تنوعت أصوهلا، وتعددت مصارف ريعها، ليعم النفع للمجتمع املسلم، فدعوة النيب عليه الصالة والسالم إىل الصدقة اجلا

 آذانًا صاغية، من عباد اهلل املخلصني، ال سيما الصحابة رضوان اهلل عليهم الذين عاصروا التن زيل وفهموا أسراره وعرفوا ما هتدف إليه
، الشريعة. فبادروا مستجيبني لنداء الرسول عليه الصالة والسالم فأوقفوا األراضي واحلدائق واألسلحة والدروع، مثَّ تتابعت األوقاف

واستمر القادرون على الوقف على مدى التاريخ اإلسالمي يوقفون أمواهلم، أوقافًا تتسم بالضخامة والتنوع، حيث صارت هذه 
ة إال أوقفوا فيه من أمواهلم، حىت مشلت هذه األوقاف اإلنسان  األوقاف من مفاخر املسلمني، فلم يدعوا جانبًا من اجلوانب اخلريَّ

 طر على بال إنسان أن يفعله يف شرق وال غرب.واحليوان. وبلغت ما ال خي
فقد كان الوقف سنة متبعة يف العهود اإلسالمية، دعا إليها العلماء، واجتهد يف فقهها الفقهاء، وتنافس يف إجيادها وجتديدها 

ها من بعد كبوة. وقد وعى أهل اهلمم والعطاء، فكان هلا الدور األكرب يف احلضارة اإلسالمية، ويف مناء اخلالفة واستمرارها، ووقوف
 2411.)القدومي ،  املسلمون منذ القرون األوىل ما للوقف من مقاصد سامية ومصاحل ملموسة يف احلفاظ على مكانة األمة وأمنها

 م(  

العاملية إن اجملتمعات اإلسالمية تعاين اليوم من أزمات مالية شديدة يف شىت أصقاع العامل اإلسالمي، وذلك لوجود االحتكارات 
وسيادة نظام الربا وإفالس أكثر األنظمة االقتصادية الوضعية، وسيطرة رأس املال على احلياة بأوجهها كلها السياسية واالجتماعية 
واالقتصادية. من هنا كانت حاجة الناس اليوم أشد ما تكون من أي وقت سبق إىل إحياء الوقف بنوعيه اخلريي والذري، واألول أكثر 

 أنواع الوقف بعمل اخلري وب  التكافل االجتماعي الذي وضعه اإلسالم. -الثاين ألنه ألصقأمهية من 
وإذا كان الوقف اخلريي ميثل مؤسسة اجتماعية ال تنتمي إىل قطاع عام وال قطاع خاص، بل هي قطاع قائم بذاته هو قطاع اخلري 

َوتَ َعاَونخوا َعَلى اْلربِّ َوالت َّْقَوى َواَل تَ َعاَونخوا َعَلى اإِلمثِْ َواْلعخْدَواِن َوات َّقخوا اللََّه ِإنَّ )والرب واملعروف والتعاون الذي نادى به اإلسالم بتشريعه اإلهلي:
[ إذا كان األمر كذلك فإن العامل اإلسالمي اليوم يئن حتت وطأة اجلوع والفقر والفاقة، ولديه ما يقارب 2]املائدة: (اللََّه َشِديدخ اْلِعَقابِ 

ريات األرض. "وهذا وحده كاف للرجوع إىل مؤسسة الوقف اخلريي الذي تنبه له الغربيون األوروبيون واألمريكيون، فأقاموا منه ثلث خ
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صرحا شاُما وطوروه حىت بات يليب حاجاهتم هناك بشكل مثايل يف كل مناحي احلياة، وما من دولة من دوهلم إال وهي ترتع يف 
وتنفق من عائداهتا على شعوهبا، فأكثر اجلوائز العلمية لديهم بل كلها وكثري من اجلامعات واملراكز العلمية حببوحة الوقف وتتنعم خبرياهتا 

(  وحنن اليوم حباجة 13/414هي مؤسسات وقفية حبتة ال عالقة للدولة هبا إال من حيث إصدار الرتخيص فقط" )قحف ، بدون ، 
 تخدام مداخيلها يف تنمية اجملتمعات وإحياء رسالة اإلسالم يف التعاون على اخلري .ماسة إلحياء دور األوقاف يف بالد املسلمني واس

فقد شرع اإلسالم الوقف ، واعتربوه من األسباب اليت تسهم يف التنمية الشاملة يف شىت اجملاالت الدينية واالجتماعية واألخالقية 
مما يدل على توجيه الوقف إىل كافة اجملاالت وامليادين ، ومنها جمال ( ، و 36ه ، 1425)أبو غدة ،   واملعيشية والثقافية والعلمية .

ولخ اهلِل َصلَّى اهلل َعلْيِه وَسلََّم : "ِإنَّ ممَّ  َريْ رََة ، قَاَل : قَاَل َرسخ ْؤِمَن ِمْن َعَمِلِه التنمية الثقافية والعلمية ، حديث َعْن َأِب هخ ا يَ ْلَحقخ اْلمخ
ِبيِل بَ َناهخ ، أَْو نَ ْهرًا َأْجرَاهخ ، ِه : ِعْلًما َنَشَرهخ ، َوَوَلًدا َصاحِلًا تَ رََكهخ ، َومخْصَحًفا َورَّثَهخ ، أَْو َمْسِجًدا بَ َناهخ ، أَْو بَ ْيًتا اِلْبِن اَوَحَسَناتِِه بَ ْعَد َمْوتِ  لسَّ

ِتِه َوَحَياتِِه ، تَ ْلَحقخهخ ِمْن ب َ    (1) ْعِد َمْوتِِه"أَْو َصَدَقًة َأْخَرَجَها ِمْن َمالِِه يف ِصحَّ
ومما أكد عليه بعض الباحثني اليوم ضرورة أن يكون للوقف دور يضاهي دور الوقف اإلسالمي السابق يف العصور الزاهرة  ، 

رعاية وخصوصا يف جماالت التنمية الثقافية والعلمية يف عصرنا احلايل . فهناك الكثري من اجملاالت التنموية الثقافية العلمية اليت تنتظر ال
ويل برامج إسالمية على شبكة االنرتنت للتعريف باإلسالم ، وإنشاء وكاالت أنباء إسالمية ، وإقامة قنوات إسالمية الوقفية ، مثل مت

ثقافية وعلمية تزود املسلمني باالخرتاعات واالبتكارات يف ُمتلف العلوم واملعارف املفيدة ،  وغري ذلك جماالت الكثرية اليت ال يعدم 
 (  81،  1425وقوف عليها يف سبيل املزيد من التنمية الثقافية والعلمية يف ظل الرعاية الوقفية .) أبو غدة ، املرء املخلص لدينه من ال

 مدى تحقيق الوقف اإلسالمي للتكافل االجتماعي : 
 سبق أن عرفنا معىن الوقف ، وهو حبس األصل وتسبيل املنفعة ، وعرفنا أن الوقف مشروع بنص الكتاب والسنة واالمجاع ،

وكما أن الوقف سنة متبعة حرص عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من السلف الصاحل إىل يومنا هذا ملا للوقف بنوعيه األهلي 
 واخلريي من األثر العظيم يف حتقيق التكافل االجتماعي يف اجملتمع املسلم . فما التكافل االجتماعي ؟ وما أثر الوقف يف حتقيقه ؟ 

، 2441مأخوذ من مادة كفل وهي تأيت على معاين متعددة من أكثر شيوعًا ما يأيت )اجلوهري ،  :التكافل في اللغة-
 ( :  14/144،  2441، واألزهري ،  2/116

ولِِه ي خ  )أ   تأيت مبعىن النصيب ومبعىن الضعف ومبعىن املثل .. قال تعاىل ْم ِكْفَلنْيِ ِمْن يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمنخوا ات َّقخوا اللََّه َوآِمنخوا بَِرسخ ْؤِتكخ
وٌر َرِحيمٌ  ْم َواللَّهخ َغفخ وَن بِِه َويَ ْغِفْر َلكخ ْم نخورًا مَتْشخ  [. قيل معناه نصيبني وقيل ضعفني وقيل مثلني. 28]احلديد :  (َرمْحَِتِه َوجَيَْعْل َلكخ

ْن َلهخ َنصِ )ب   تأيت مبعىن احلظ قال تعاىل َها وََكاَن َمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َحَسَنًة َيكخ ْن َلهخ ِكْفٌل ِمن ْ َها َوَمْن َيْشَفْع َشَفاَعًة َسيَِّئًة َيكخ يٌب ِمن ْ
لِّ َشْيٍء مخِقيًتا  [  85]النساء :  (اللَّهخ َعَلى كخ

َلَها زََكرِ  يَّا{ ]آل ج    تأيت مبعىن العائل قال يف لسان العرب )) الكافل العائل، كفله يكفله وكفله إياه ويف التنزيل العزيز }وََكفَّ
 (  11/588ه  1415) ابن منظور ،  [((37عمران : 

لخ َمرْ )د   تأيت مبعىن الضامن قال تعاىل:  ْم َيْكفخ ْم أَي ُّهخ ْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ ي خْلقخوَن أَْقاَلَمهخ مَيَ َوَما  َذِلَك ِمْن أنْ َباِء اْلَغْيِب نخوِحيِه إِلَْيَك َوَما كخ
ْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ خَيَْتصِ  ونَ كخ  [ أي أيهم يعوهلا ويضمن معيشتها.   44]آل عمران :  (مخ

 
 التكافل االجتماعي في االصطالح : 

عرف الشيخ أبو زهرة ، مفهوم التكافل بكفالة اجلماعة للفرد مع التعاون بني اجلميع ، فقال معرفًا التكافل يف االصطال     
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آحاد الشعب يف كفالة مجاعتهم وأن يكون كل قادر أو ذي سلطان كفيالً ))يقصد بالتكافل االجتماعي يف معناه اللفظي أن يكون 
ى يف جمتمعه ميده باخلري وأن تكون كل القوى اإلنسانية يف اجملتمع متالقية يف احملافظة على مصاحل اآلحاد ودفع األضرار مث احملافظة عل

  (7، بدون ،  )أبو زهرة دفع األضرار عن البناء االجتماعي وإقامته على أسس سليمة((
بينما يراه األستاذ عبد اهلل علوان نوع من الشراكة والتضامن بني أفراد اجملتمع الواحد فقال يف تعريف التكافل االجتماعي " أن 

ليتيم أو يتضامن أبناء اجملتمع ويتساندوا فيما بينهم سواء أكانوا أفراداً أو مجاعات حكاماً أو حمكومني على اختاذ مواقف إجيابية كرعاية ا
سلبية كتحرمي االحتكار بدافع من شعور وجداين عميق ينبع من أصل العقيدة اإلسالمية ليعيش الفرد يف كفالة اجلماعة وتعيش 

وال شك ( 6ه ، 1428)علوان ،  اجلماعة مبؤازرة الفرد حيث يتعاون اجلميع ويتضامنون إلجياد اجملتمع األفضل ودفع الضرر عن أفراده"
هو املعىن الذي يظهر فيه حقيقة التكافل االجتماعي بني أفراد اجملتمع املسلم .  وقد فرض االسالم نفقات معينة على  أن هذا املعىن

، وجاءت مؤسسة الوقف زيادة على ذلك لتهتم هبذا اجلانب اهتماما  (1)املوسرين ألقربائهم احملتاجني حتقيقا ملبادئ التكافل االجتماعي
لسلطان حسن الوقفية يف العهد اململوكي: خالص املسجونني، وتسبيل املاء العذب، والصدقة على الفقراء كبريا، فقد تضمنت وثيقة ا

واألرامل والعميان وأرباب العاهات، وكذلك رعاية النساء املطلقات، ويف عهد السلطان صال  الدين خصص وقف إلمداد األمهات 
ميزابا يسيل منه احلليب، وميزابا يسيل منه املاء املذاب بالسكر، ومن هذه باحلليب الالزم ، وجعل هذا يف أحد أبواب قلعة دمشق 

اخلدمات االجتماعية بناء اخلانات والفنادق للمسافرين املنقطعني، ومساعدة الفقراء على الزواج، واألوقاف اخلاصة بإنارة الدروب 
  م( 2412املظلمة، وإصال  الطرقات واجلسور .) العبدة ، 

سلم جمتمع مرتاحم متعاطف ، متكافل ، يرحم الكبري فيه الصغري، ويعطف فيه الغينُّ على الفقري، ويأخذ القويُّ بيد إن اجملتمع امل
الضعيف، وهو كما صوَّره الرسول الكرمي :   كاجلسد الواحد  وكالبنيان يشدُّ بعضه بعضا ، فعن أِب موسى رضي اهلل عنه عن النيب 

وحديث النعمان بن بشري يقول : قال  (1) ؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بني أصابعه (صلى اهلل عليه وسلم قال : ) امل
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : )ترى املؤمنني يف ترامحهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل اجلسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده 

 عليه وسلم على حث املؤمنني على التوادد والرمحة والتعاون إلجياد جمتمع لذلك حرص النيب الكرمي صلى اهلل  (1) بالسهر واحلمى(
َر َلهخ َوَمْن َكاَن َلهخ َفْضٌل متكافل متوازن ، تسوده احملبة واإلخاء ، قال صلى اهلل عليه )َمْن َكاَن َمَعهخ َفْضلخ َظْهٍر فَ ْليَ عخْد بِِه َعَلى َمْن اَل َظهْ 

واملسلم   (1)ا ىِف َفْضٍل(َعَلى َمْن اَل زَاَد َلهخ (. قَاَل َفذََكَر ِمْن َأْصَناِف اْلَماِل َما ذََكَر َحىتَّ رَأَيْ َنا أَنَّهخ اَل َحقَّ أَلَحٍد ِمنَّ ِمْن زَاٍد فَ ْليَ عخْد بِِه 
ال َجاَء إِ  وِل اللَِّه َصلَّى اللَّهخ َعَلْيِه َوَسلََّم ، الذي ينفع إخوانه باخلري من خري الناس وأحبهم إىل اهلل تعاىل ، فَعِن اْبِن عخَمَر ، أَنَّ َرجخ ىَل َرسخ

وَل اللَّه َأيُّ النَّاِس َأَحبُّ ِإىَل اللَِّه ؟ َوَأيُّ اأَلْعَماِل َأَحبُّ ِإىَل اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ؟ ولخ اللَِّه َصلَّى اللَّهخ َعَلْيِه َوَسلََّم :  فَ َقاَل : يَا َرسخ فَ َقاَل َرسخ
رخوٍر تخْدِخلخهخ َعَلى مخْسِلٍم ، أَْو َتْكشِ َأَحبُّ النَّا ْم لِلنَّاِس ، َوَأَحبُّ اأَلْعَماِل ِإىَل اللَِّه سخ ْربًَة ، أَْو تَ ْقِضي َعْنهخ ِديًنا ، ِس ِإىَل اللَِّه أَنْ َفَعهخ فخ َعْنهخ كخ

وًعا ، َوأَلْن أَْمِشَي َمَع َأٍخ يل يِف َحاَجٍة َأَحبُّ  ِإيَلَّ ِمْن َأْن أَْعَتِكَف يف َهَذا اْلَمْسِجِد ، يَ ْعيِن َمْسِجَد اْلَمِديَنِة ، َشْهرًا ، أَْو تخْطَردخ َعْنهخ جخ
يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ، َوَمْن َمَشى هخ َعزَّ َوَجلَّ قَ ْلَبهخ أَْمًنا َوَمْن َكفَّ َغَضَبهخ َستَ َر اللَّهخ َعْورَتَهخ ، َوَمْن َكَظَم َغْيظَهخ ، َوَلْو َشاَء أَْن ميخِْضَيهخ أَْمَضاهخ ، َمأَل اللَّ 

رَاِط يَ ْوَم تَزِلُّ فِ  يِه األَْقَدامخ . ملَْ يَ ْرِو َهَذا احلَِْديَث َعْن َعْمرِو بن َمَع َأِخيِه يِف َحاَجٍة َحىتَّ أَثْ َبتَ َها َلهخ ، أَثْ َبَت اللَّهخ َعزَّ َوَجلَّ َقَدَمهخ َعَلى الصِّ
َكنْيخ بن ِسرَاجٍ  وهذا ما يؤكده وجود نظام الوقف يف ديننا اإلسالمي ، حيث يوقف  (1) ، تَ َفرََّد بِِه : َعْبدخ الرَّمْحَِن بن قَ ْيٍس ( ِديَناٍر ِإال سخ

أهل الغىن واليسار بعض أمواهلم على الفقراء واملساكني ، واحملتاجني يف اجملتمع املسلم . فالوقف اإلسالمي ، يقوم على أساس حبس 
فيد من غلت وقفه ، مما يرى أن اإلنفاق عليها األصل ، وتسبيل املنفعة حسب ما يشرتط الواقف من فئات اجملتمع اليت يريد أن تست

ل التاريخ لكثري من أهل اخلري والثراء من املسلمني : أهنم وقفوا  بدافع  -من وجوه اخلري اليت يرجوا أجرها عند اهلل تعاىل ، فقد سجَّ
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أمواهلم كلَّها أو بعضها على إطعام  -موهتم الرمحة اليت قذفها اإلميان يف قلوهبم، والرغبة يف مثوبة اهلل هلم، وأالَّ ينقطع عملهم بعد 
إنساين اجلائع، وسقاية الظمآن، وكسوة العريان، وإعانة احملروم، ومداواة املريض، وإيواء املشرَّد، وكفالة األرملة واليتيم، وعلى كلِّ غرض 

 شريف، بل أشركوا يف برِّهم احليوان مع اإلنسان .
اف املصري الشيخ أمحد حسن الباقوري، الذي ألقاه يف جملس الشعب املصري، مبينا مآثر ولنقرأ هنا فقرات من بيان وزير األوق

َجج الواقفني  -" قال رمحه اهلل :   ولقد تأخذ أحدنا الفخر  الوقف اخلريي اإلسالمي . لريى القوم يف نبل نفوسهم  -وهو يستعرض حخ
ون األغراض الشريفة اليت يقفون هلا أمواهلم، ويرجون أن تنفق ، ويقظة ضمائرهم ، وعلوِّ إنسانيتهم ، بل سلطان دينهم عليه م : يتخريَّ

يف سبيل حتقيقها هذه األموال . ورمبا استشرفت النفوس إىل أمثلة من هذا الربِّ يعني ذكرها على تفصيل هذا اإلمجال ، فإىل هذه 
 األمثلة :

سرت آنيته، وتعرَّض لغضب ُمدومه له أن وهو وقف تخشرتي منه صحاف اخلزف الصيينوقف األواني المكسورة :   ، فكلُّ خادم كخ
 يذهب إىل إدارة الوقف فيرتك اإلناء املكسور، ويأخذ إناء صحيًحا بداًل منه ، وهبذا ينجو من غضب ُمدومه عليه .

ة جهات يخنفق من َريعه على إطعام الكالب اليت ليس هلا صاحب، استوقف الكالب الضالَّة : نقاًذا هلا من عذاب وهو وقف يف عدَّ
 اجلوع، حىت تسرتيح باملوت أو االقتناء .

وهو وقف إلعارة احلخلي والزينة يف األعراس واألفرا ، يستعري الفقراء منه ما يلزمهم يف أفراحهم وقف إعارة الحليِّ في األعراس :
ر للفقري أن يربز يو  لَّة رائقة، وأعراسهم، مث يعيدون ما استعاروه إىل مكانه ،   وهبذه يتيسَّ م عرسه حبخلَّة الئقة، ولعروسه أن جتلَّى يف حخ

 حىت يكتمل الشعور بالفر ، وتنجرب اخلواطر املكسورة .
س من رَيعه بيت، ويعدُّ فيه الطعام والشراب، وما حيتاج إليه الساكنون، تذهب إليه وقف الزوجات الغاضبات :  وهو وقف يؤسَّ

فور، وتظل آكلة شاربة إىل أن يذهب ما بينها وبني زوجها من جفاء، وتصفو النفوس، فتعود إىل الزوجة اليت يقع بينها وبني زوجها ن
 بيت الزوجية من جديد .

ة مؤذنني، من كلِّ رخيم الصوت، حسن األداء، فريتلون القصائد الدينية وقف مؤنس المرضى والغرباء : وهو وقف يخنفق منه على عدَّ
ف عنه، وإيناس طول الليل، حبيث يرتِّل كلٌّ من هم ساعة ، حىت مطلع الفجر، سعًيا وراء التخفيف عن املريض، الذي ليس له َمن خيفِّ

 الغريب الذي ليس له َمن يؤنسه .
وهو وقف فيه وظيفة من مجلة وظائف املعاجلة يف املستشفيات، وهي تكليف اثنني من املمرِّضني وقف اإليحاء إلى المريض بالشفاء :

املريض، حبيث يسمعهما وال يرامها، فيقول أحدمها لصاحبه :   ماذا قال الطبيب عن هذا املريض؟ فريدُّ عليه اآلخر :   يقفان قريًبا من 
ء، وال يوجد يف ِعلَّته ما يخقلق أو يزعج، ورمبا هنض من فراش مرضه بعد يومني أو  إن الطبيب يقول :   إنه على خري، فهو مرجو الربخ

ن اإلحياء النفسي للمريض يقرِّب الشفاء، واكتساب العافية  ، وقد ثبت علميا : أن هذا له أثره اإلجياِب يف فهذا لون م ثالثة أيام! 
 التعجيل بالشفاء بإذن اهلل .

ويف بالد املغرب : عخرفت أنواع أخرى من األوقاف، مثل : الوقف على وقف في بالد المغرب لمن عجز عن دفع أجرة الحمام : 
ام، فيأخذ من هذا الوقف ما ينظِّف به جسده، ويقضي وطره .َمن يريد دخول احل امات العامَّة وال جيد أجر احلمَّ  مَّ

، فوقف له بعض وقف على نوع مهاجر من الطير :  ويف مدينة فاس :   وخجد وقف على نوع من الطري، يأيت إىل فاس يف موسم معنيَّ
ل له العيش يف ين ما يعينه على البقاء، ويسهِّ ون من املسلمني : أن هذا الطري  اخلريِّ ة من الزمن ،   كأمنا شعر هؤالء اخلريِّ تلك املدَّ

 املهاجر الغريب له على أهل البلد حقَّ الضيافة واإليواء !!
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ومما ذكره األستاذ الدكتور السباعي يف كتابه اشرتاكية اإلسالم : وقف رعاية احليوانات األليفة الوقف على القطط التي ال مأوي لها : 
مثل  : بيت القطط ( الذي قال : إنه كان إىل عهد قريب  -وال سيما املصابة بالعمى منها  -اليت ال جتد َمن يطعمها، كالقطط 

بع مائة قطة من الفارهات السمان ( !! وهكذا سلك الواقفون كلَّ موجودا يف سوق ساروجة بدمشق، وكان فيه ما يزيد على أر 
 مسالك اخلري، فلم يدعوا جانًبا من جوانب احلياة دون أن يكون للخري نصيب فيه .

وهم هبذا إمنا يصدرون عن إحساسات إنسانية عميقة، تنفذ إىل مواطن احلاجة اليت تعرض للناس يف كلِّ زمان ومكان ، بل هي 
 على اإلنسان، حىت مشلت الطري واحليوان .مل تقتصر 

وال شكَّ أن العقيدة هي صاحبة الفضل يف خلق هذه األحاسيس الرقيقة، وإيقاظ تلك املشاعر السامية اليت تنبَّهت لتلك 
حياهتم القصرية، الدقائق، يف كلِّ زاوية من زوايا اجملتمع، وكلِّ منحى من مناحي احلياة ، ومل يكِفهم أن يكون برُّهم مقصورًا على 

 م( 2447فأرادوها صدقة جارية، وحسنة دائمة، يخكتب هلم أجرها ما بقيت احلياة، وبقي اإلنسان " )القرضاوي ، 
  ه  (1432م ، والطيار ، 2414: )ولد اإلمام ،  (1)أنواع التكافل االجتماعي 

ادية للفقراء واملساكني وغريهم من أهل احلاجات يف رمبا يظن البعض أن التكافل االجتماعي يقف عند حد توفري احلاجات امل   
اجملتمع املسلم ، وهو ما يسمى بالتكافل املعيشي ، واحلقيقة أنه من خالل تعريفنا للتكافل االجتماعي يظهر لنا أن التكافل 

فراد اجملتمع .. مما حيفظهم هلم االجتماعي يف اإلسالم ال يقتصر على توفري احلاجات املادية بل واحلاجات املعنوية اليت حيتاج هلا أ
 فمن أهم أنواع التكافل : عقيدهتم ودينهم وأخالقهم . 

: وهو التكافل الذي يتعاون فيه أفراد اجملتمع املسلم على حراسة الفضيلة ، ومحاية اجملتمع من الرذيلة التكافل األخالقي  -0
واملنكرات ، وهو من التكافل االجتماعي  ، حيث يقصد به  عند االطالق حراسة املبادئ األخالقية النابعة من عقيدة املؤمنني وحتمل  

هو متمثل يف شعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، الذي يعد مسؤولية كل مسلم ، كل فرد يف األمة املسؤولية أي احنراف. و 
ْرهخ بَِيِدِه فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَ  ْم مخْنَكرًا فَ ْلي خَغي ِّ ِبِلَسانِِه فَِإْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِبَقْلِبِه حسب استطاعته ، لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم "َمْن رََأى ِمْنكخ

 (1)ِلَك َأْضَعفخ اإِلميَان " َوذَ 
واإلسالم يعترب اجملتمع املسلم مسؤواًل عن صيانة األخالق العامة ألن هبا حفظه من الفوضى والفساد واالحنالل وحني أوجب 

، ذلك أن آثار  اإلسالم اإلنكار على مرتكيب املنكرات اخللقية واجلرائم املختلفة ، مل يعترب هذا تدخاًل من املنكر يف احلريات الشخصية
الفساد تأيت على بنيان األمة من القواعد والنصوص من القرآن والسنة كثرية متضافرة حتث على التكافل األخالقي وتدعو إليه من ذلك 

َهْوَن َعنْ )قوله تعاىل:  ْم أَْولَِياءخ بَ ْعٍض يَْأمخرخوَن بِاْلَمْعرخوِف َويَ ن ْ ْؤِمَناتخ بَ ْعضخهخ ْؤِمنخوَن َواْلمخ وَن الصَّاَلَة َوي خْؤتخوَن الزََّكاَة َويخِطيعخوَن  َواْلمخ نَكِر َويخِقيمخ اْلمخ
مخ اللَّهخ ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيٌم  وَلهخ أخْولَِئَك َسيَ ْرمَحخهخ [ واألمة اليت يشيع فيها الفساد وال تأخذ على يد اجملرمني والعابثني 71]التوبة : (اللََّه َوَرسخ

ً بعد عني يقول تعاىل:  تتزلزل أركاهنا ويسقط وا أَنَّ اللََّه َشِديدخ )بنياهنا وتصبح أثرا ْم َخاصًَّة َواْعَلمخ وا ِمْنكخ َنًة اَل تخِصيََبَّ الَِّذيَن ظََلمخ َوات َّقخوا ِفت ْ
 [ 25]األنفال :   (اْلِعَقابِ 

 
اس ، وهو من التكافل االجتماعي  ، وهو أن يتعاون أفراد اجملتمع يف طلب العلم ونشره وتبليغه للن التكافل العلمي  :-2

ن )حيث حيتل العلم يف اإلسالم مكانة رفيعة فقد كان أول خطاب للرسول صلى اهلل عليه وسلم حثاً على العلم وطلبه ، يقول تعاىل 
َر مَمْنخوٍن )َوِإنَّ َلَك أَلَْجرًا  (2ْجنخوٍن ) َما أَْنَت بِِنْعَمِة َربَِّك مبَِ ( 1) َوَما َيْسطخرخونَ  َواْلَقَلمِ  لخٍق َعِظيٍم ) (3َغي ْ َفَستخْبِصرخ  (4َوإِنََّك َلَعلى خخ

ً عن منزلة العلماء 5-1]القلم : َوي خْبِصرخونَ  [. والقرآن الكرمي أفصح عن مكانة العلم والعلماء مبا ال يدع جمااًل للشك يقول تعاىل منوها
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َو قَاِنٌت آنَاَء اللَّْيلِ  )ومكانتهم يف الوجود وَن َوالَِّذيَن الَ  أَمَّْن هخ و َرمْحََة رَبِِّه قخْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يَ ْعَلمخ َساِجًدا َوقَائًِما حَيَْذرخ اآلِخرََة َويَ ْرجخ
رخ أخْولخوا األَْلَبابِ  َا يَ َتذَكَّ وَن ِإمنَّ البهم بتأدية ضريبة [ وإذا كان اإلسالم قد رفع منزلة العلم والعلماء فإنه يف نفس الوقت يط6]الزمر: (يَ ْعَلمخ

العلم وهي تعليم اجلاهل وبذل العلم لطالبه على أوسع نطاق ويتوعد صفوة األمة وهم العلماء بكتمان العلم وعدم بذله لطالبيه ، 
نَّاهخ لِلنَّ  )يقول تعاىل َناِت َواهْلخَدى ِمْن بَ ْعِد َما بَ ي َّ وَن َما أَنزَْلَنا ِمْن اْلبَ ي ِّ ْم الالَِّعنخونَ ِإنَّ الَِّذيَن َيْكتخمخ ْم اللَّهخ َويَ ْلَعن خهخ  (اِس يف اْلِكَتاِب أخْولَِئَك يَ ْلَعن خهخ

 [156]البقرة : 
 
وهو من التكافل االجتماعي ، وهو ما يرتبط حبياة الناس ومعيشتهم من طعام وكساء ومسكن ودواء  التكافل المعيشي : -8

 طول حياهتم. وما يتصل هبا من حاجات اجتماعية وصحية حيتاجها الناس 
وكما هو شأن اإلسالم يف مواجهة مشاكل احلياة واالجتماع فإننا َنده يسلك نفس السلوك يف مشكلة الفقر ففي الوقت الذي 

 يفتح فيه فرص العمل أمام اجلميع ويزيل العقبات والعراقيل أمام الفقراء ليعملوا فإنه يفرض على اجملتمع املسؤولية الكاملة عن فقرائه
% من ثروة اجملتمع  2,5 جيدون عمال أو ال تتسع مواردهم للوفاء حباجتهم وذلك من خالل فريضة الزكاة اليت تتمثل يف قيمة الذين ال

َا )جتنيها الدولة كل سنة لرتدها على الفقراء واملساكني وغريهم من مصارف الزكاة الذين حددهم اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي بقوله :  ِإمنَّ
ْم َويِف الرِّقَاِب َواْلَغارِِمنَي َويِف سَ  الصََّدقَاتخ  َؤلََّفِة ق خلخوب خهخ َها َواْلمخ َقرَاِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلي ْ ِبيِل َفرِيَضًة ِمْن اللَِّه َواللَّهخ لِْلفخ ِبيِل اللَِّه َواِْبِن السَّ

 [64]التوبة : (َعِليٌم َحِكيمٌ 
:  لقد أرسى اإلسالم عددًا من وسائل التكافل االجتماعي اإللزامية اليت شرعها اإلسالم وسائل التكافل االجتماعي اإللزامية 

  :ه  (1432م ، والطيار ، 2414لتحقيق التكافل ، وهي كما يلي : ) ولد اإلمام ، 
اهلل على املسلم دينا وجعل للدولة احلق يف أخذها منه قهرا هي من أهم هذه الوسائل, وهي فريضة إلزامية فرضها  فريضة الزكاة : -0

 إذا هو امتنع عن أدائها .
وهي ما فرضه اإلسالم على املسلم الرتكابه بعض احملظورات أو تركه بعض الواجبات, ككفارة اليمني إذا نظام الكفارات :  -2

يف هنار رمضان وغريها . وهذه الكفارات يف بعض مصارفها حلف املسلم باهلل فحنث ، وكفارة الفطر عمدا بدون عذر مقبول شرعا 
ْم )إطعام لعدد من املساكني, ومن هنا كانت وسيلة لتحقيق التكافل قال اهلل تعاىل :  ْم َوَلِكْن ي خَؤاِخذخكخ ْم اللَّهخ بِاللَّْغِو يف أمَْيَاِنكخ اَل ي خَؤاِخذخكخ

ارَتخهخ ِإطْ  ْم أَْو حَتْرِيرخ َرقَ َبٍة َفَمْن ملَْ جيَِ مبَا َعقَّْدمتخْ اإِلمْيَاَن َفَكفَّ ْم أَْو ِكْسَوت خهخ وَن أَْهِليكخ ْد َفِصَيامخ َثالَثَِة أَيَّاٍم َعامخ َعَشَرِة َمَساِكنَي ِمْن أَْوَسِط َما تخْطِعمخ
خ اللَّ  ْم َكَذِلَك ي خبَ نيِّ ْم ِإَذا َحَلْفتخْم َواْحَفظخوا أمَْيَاَنكخ رخونَ َذِلَك َكفَّارَةخ أمَْيَاِنكخ ْم َتْشكخ ْم آيَاتِِه َلَعلَّكخ  [86]املائدة :  (هخ َلكخ

وهي صدقة جيب إخراجها يوم عيد الفطر بعد شهر رمضان ومقدارها ثالثة كيلو غرام تقريبا من غالب قوت البلد صدقة الفطر  -8
عليه وسلم " أغنوهم عن الطواف يف هذا  , وهي واجبة على كل مسلم : الرجل واملرأة , والصغري والكبري . وهدفها كما قال صلي اهلل

كما يلزم من علم بأن جاره جائع وال جيد ما يأكل ، أن ينقذه إذا كان ذلك يف استطاعته ، يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه    (1)اليوم "
إىل هذه الدرجة أن  واإلسالم يعطي احلق ملن وصل (1)وسلم : " ما آمن ِب من بات شبعان وجاره جائع إىل جنبه وهو يعلم به" 

  (1/421ه  ، 1417يأخذ ما يدفع عنه اجلوع من اآلخرين ولو بالقوة إن احتاج األمر لذلك .  )سابق ، 
 وسائل التكافل االجتماعي الفردية التطوعية :

لوسائل التكافل وإذا كان اإلسالم قد أرسى وسائل إلزامية للتكافل ، فإنه أيضا فتح الباب أمام التطوع وذلك من خالل تشريعه 
 الطوعية الفردية واليت منها :
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فقد شرع اإلسالم الوقف وجعله من أفضل األعمال ومعىن الوقف أن يتربع املسلم بعني تبقى ملدة من الزمن جلهة الوقف :  -0
زراعية أو غري ذلك معينة شريطة عدم التصرف يف العني مع االستفادة من منافعها وغالهتا وذلك كعمارة سكنية أو استثمار أو أرض 

. وقد عرف الوقف يف التاريخ اإلسالمي بكثرته وتنوع مصادره وتعدد أهدافه وجهاته حيث شكل مرفقا حيويا للمجتمع يقوم حىت 
 اليوم بالوظائف العامة واألمن والرعاية االجتماعية للفئات احملتاجة .

معني أو جهة معينة أو مجاعة من الناس بأعياهنم أو وهي أن يوصي الشخص عند موته بنسبة من ماله لشخص  الوصية : -2
ْم اْلَمْوتخ ِإْن )بأوصافهم أو أي جهة من جهات اخلري . وقد رغب اإلسالم يف الوصية ، قال اهلل تعاىل :  ْم ِإَذا َحَضَر َأَحدَكخ ِتَب َعَلْيكخ كخ

رًا اْلَوِصيَّةخ لِْلَواِلَدْيِن َواألَقْ رَِبنَي بِاْلَمْعرخ  تَِّقنيَ تَ َرَك َخي ْ [ وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : "إن اهلل 184]البقرة :  وِف َحقًّا َعَلى اْلمخ
 (1)تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم "

 الهدية والهبة : - 1
لقد حث اإلسالم على تبادل اهلدايا ذاكرا دورها يف تقوية النسيج االجتماعي وإشاعة رو  األلفة واملودة بني أفراد اجملتمع,      

  (1)قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : " هتادوا حتابوا "
 

 المبحث الثاني : دور وقف البركة في  تحقيق التكافل االجتماعي : 
بحث سوف تتم اإلجابة على السؤال الثاين من تساؤالت الدراسة ؛ واملتعلقة ببيان دور وقف الربكة يف حتقيق ويف هذا امل     

التكافل من خالل أنشطته املتنوعة  ، فمن األمثلة النموذجية لألوقاف اإلسالمية اليت حققت مبدأ التكافل االجتماعي مبعناه الشامل 
 عل من املهم أن أعرف به قبل أن أتناول دوره يف حتقيق التكافل االجتماعي.، وقف الربكة باملدينة املنورة . ول

هو وقف الربكة اخلريي خلدمة اجملتمع . فهو وقف اجتماعي ، صحي، تعليمي ، ثقايف يقوم  تعريف وقف البركة الخيري :-
 على جمموعة من العقارات مبكة املكرمة واملدينة املنورة وجدة . 

 ووالدته :نشأة الوقف -
لقد أكرم اهلل تعاىل اململكة العربية السعودية بنعمة األمن واألمان والرخاء فكثرت النعم وازدادت اخلريات ، فكان الفائض من 
هذه اخلريات يكون مصريها إىل مقالب القمامة ، فتنادت جمموعة من أهل اخلري إلنشاء مركز يقوم جبمع ما يزيد من هذه اخلريات من 

را  وأماكن الوالئم حلفظها وإعادة جتهيزها مث تقدميها للفقراء واملساكني يف األربطة واألحياء الفقرية .. مساعدة هلم ، قصور األف
 (1)وحفاظا على هذه النعمة وإكرامها . وقد قام على هذه العمل أحد املوفقني لعمل اخلري ، وهو الشيخ عبد العزيز بن عمر مكوار

ه  وتتابع أهل اخلري 1445احل هذا املشروع الرائد باملدينة املنورة . فكانت الوالدة املباركة لوقف الربكة عام بإيقاف عدد من عقاراته لص
املوفقون يف دعم مسرية هذا الوقف املبارك فسامهوا يف إنشائه ويف دعم نشاطاته ، فمنهم من أوقف عمارة ، ومنهم من شارك يف شراء 

ملواد الغذائية والعينية ، وقد لقي هذا الوقف كل الدعم واملؤازرة واملساندة من والة األمر حفظهم عقار وإيقافه ، ومنهم من دعمه با
وتيسري كل معامالته . وقد كانت بداية هذا الوقف املبارك ببيت شعيب صغري جبوار املسجد النبوي الشريف ، وعامل باكستاين يقتصر 

املنورة ، وتوزيعها على الفقراء واملساكني . مث توسع نطاق خدمات وقف الربكة اخلريي  عمله على جتميع بقايا طعام املناسبات باملدينة
خالل سنوات إنشائه ليشمل مكة املكرمة واملدينة املنورة وحمافظة جده ، فأصبح جممع وقف الربكة اخلريي قائم على خدمة اجملتمع 

)اخلريي ،   نية واالجتماعية واخلريية والطبية والثقافية والعلمية .بكل أطيافه وطبقاته وتعددت نشاطاته من تقدمي املساعدات العي
 (  18ه  ، 1426
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أتناول بشكل ُمتصر مرافق الوقف وهيكله التنظيمي ، حيث نصت الالئحة التنظيمية لوقف الربكة اخلريي  مرافقه وأقسامه :-
 (:  16ه  ، 1426خلدمة اجملتمع على أن تنظيم الوقف على النحو التايل  )اخلريي ، 

  مرافق الوقف في المدينة المنورة : -أ
ه  ، وتوسعت أعمال الوقف بافتتا  جممع وقف 1445كما سبق القول أن نشأة وقف الربكة اخلريي يف املدينة املنورة عام     

والندوات ، ومبىن  ه  و ليشمل على العديد من األنشطة خلدمة اجملتمع ، مثل قاعة إلقامة احملاضرات1421الربكة اخلريي عام 
الستضافة زوار املدينة املنورة ، وثالجة حلفظ اللحوم واملواد الغذائية ، ومطبخ ومطعم لتقدمي الوجبات للحجاج والزائرين والفقراء 

 واملساكني واحملتاجني. 
مراكز مساعدة مث توسع بإنشاء مركز الكشف املبكر عن السرطان ، ومركز غسيل الكلى ، ومركز مرضى الضغط والسكر ، و 

املدخنني للتخلص من التدخني ، مركز وقف الربكة اخلريي باحلرة الشرقية ، ومعهد اإلمام الشاطيب للقراءات وعلوم القرآن ، ومتحف 
 الرتاث واملقتنيات األثرية ، وجممع مكتبات وقف الربكة . 

  مرافق وقف البركة الخيري في مكة المكرمة : -ب
ه  والذي يضم مدرسة خريية ومدرسة لتحفيظ القرآن الكرمي ، باإلضافة إىل 1414ة اخلريي مبكة عام مت افتتا  وقف الربك    

مركز لتوزيع املساعدات العينية من املواد الغذائية ، وثالجة حلفظ اللحوم والدجاج ، وُمبز ، ومطبخ لتوزيع الوجبات كما يقوم املركز 
 يعها على الفقراء واملساكني . بتجميع خريات قصور األفرا  واملناسبات وتوز 

  مرافق وقف البركة في محافظة جده : -ج
ه  ، حيث يضم ثالجات حلفظ اللحوم واملواد الغذائية ، ومستودع لتخزين املواد 1426لقد مت إنشاء الوقف جبدة عام      

د اإلمام الشاطيب بإشراف اجلمعية اخلريية العينية والغذائية ، ومطعم وُمبز ومطبخ لعمل الوجبات ، ومركز توزيع الوجبات ، ومعه
 لتحفيظ القرآن الكرمي جبده .  

 
 أنشطة وقف البركة وتحقيقها للتكافل االجتماعي : -

تتنوع أنشطة وقف الربكة اخلريي لتشمل أنشطة االطعام والكسوة والرعاية االجتماعية ، وأنشطة خلدمة القرآن الكرمي والسنة      
الثقافية والعلمية ، واألنشطة الطبية اخلريية وخدمات الرعاية الصحية . وهي أنشطة متنوعة حتقق يف مجلتها ما حيتاج  النبوية ، واألنشطة

إليه الفرد من احلاجات الضرورية ؛ إذ ال ميكن أن يستغين عنها الفرد ، كالطعام والشراب والكسوة ، واملستلزمات املنزلية ، والرعاية 
 الصحية.

تستفيد من تلك اخلدمات شرحية متنوعة ، حيث تشمل األيتام واألرامل واملطلقات واملسنني والعجزة واملرضى  والشرحية اليت
واملعاقني ، وأسر املساجني ، وطالب العلم ، واألسر املنكوبة من الدول اجملاورة. والشك أن هذه الشرائح املتنوعة اليت تستفيد من 

ربكة اخلريية حيقق التكافل االجتماعي يف جمتمع املدينة ومكة وجدة . وبالنظر يف خدمات الوقف اخلريي ، تؤكد أن وقف ال
كة االحصائيات التوثيقية ألنشطة الربكة اخلريي مبكة املكرمة واملدينة املنورة وحمافظة جدة ، ندرك الدور الكبري الذي يقوم به وقف الرب 

( : فعدد األسر املستفيدة من 78، 1434العدد االمجايل هلا )الوثائقي ، اخلريي يف حتقيق التكافل االجتماعي . ولعلي أن استعرض 
سلة غذائية ( وكمية اللحوم املوزعة سنويًا تقدر  156444أسرة ( واألرزاق اليت توزع سنويا تقدر ب) 13444الوقف )

 ذبيحة (  78444ب)
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كرسي   42برادة مياه ( و )124جة ( و)ثال 68مكيف ( و) 122كما يوزع الوقف املساعدات العينية حيث تقدر سنويا )
بطانية (  ويصرف الوقف كميات من  2154قطة مالبس متنوعة( و )  12751بتوغاز ( و ) 27غسالة( و ) 34متحرك ( و )

ة واملآمت املواد الغذائية مثل األرز والسكر والشاهي واحلليب والزيت واللحم والدجاج ، على األسر املستفيدة يف مناسبات الزواج والعقيق
 واحتفاالت خترج طالب مدارس حتفيظ القرآن الكرمي وجمالس العلماء وطالب املدارس الدينية يف املدينة املنورة . 

كرتون ( من الرطب والتمور إلفطار   7444ويقوم الوقف بنشاط مميز يف شهر رمضان املبارك ، حيث يوزع ما يقرب من )
 وجبة (  34444رابة )سفرة ( ، ويوزع ق 25الصائمني ، وميون )

ذبيحة ( إلطعام القطط . ويقدم الوقف  24كيس حب ( ، و)  516كما يسهم الوقف يف إطعام محام احلرم النبوي قرابة )
كيس سدر مطحون ( و )   12كرتون صابون ( و)  64كرتون قطن ( و )12كفن ( و )  1244لقسم جتهيز املوتى يف بقيع الغرقد )

 كرتون ماء ورد (   64
ه  ، منها مساعدات نقدية لأليتام واألرامل ، ومساعدات 1433الوقف املساعدات النقدية املتنوعة يف املدينة املنورة لعام  ويقدم

عالج مستشفيات ، ومساعدات سداد فواتري الكهرباء ، ومساعدات تذاكر سفر ومصاريف طريق للمقطوعني عابري السبيل ، 
ين ، ومساعدات تشغيل مركز اإلعجاز العلمي للقرآن والسنة النبوية للسنة األوىل من ومساعدات سداد إجيار السكن لغري القادر 

افتتاحه ، ومساعدات مراكز وحلقات حتفيظ القرآن الكرمي ، ومساعدات للحج للمسلمني اجلدد ، وحج الفريضة لطالب العلم ، 
لدينية ، ومساعدات جتديد اإلقامة للعجزة واملرضى املسنني ومساعدات حفر اآلبار وحتلية املياه ، ومساعدات طباعة الكتب العلمية وا

 الغري قادرين ، ومساعدات وجبات اإلفطار للصائمني ، ومساعدات ألسر السجناء ، ومساعدات لألربطة األهلية واخلريية باملدينة . 
تلف الشرائح يف إجراء العمليات هذا باإلضافة إىل اخلدمات الطبية الصحية اليت يقدمها الوقف من مساعدة احملتاجني من ُم

( كما تقوم مراكز الربكة الصحية خبدمات 73-58، 1434واخلدمات الصحية يف املستشفيات احلكومية واخلاصة .) الوثائقي ، 
طور جليلة يف اجملال الصحي ، منها مركز طيبة للكشف املبكر عن السرطان ، وقام الوقف بشراء سيارة طبية مزودة جبهاز ماموجرام مت

متنقل ، وذلك للكشف املبكر عن السرطان ، وتقوم السيارة برفقة فريق متخصص بزيارة دورية لكافة أحياء املدينة بالتنسيق مع مراكز 
 الرعاية الصحية األولية ، وتشمل اجلوالت زيارة القرى واهلجر التابعة ملنطقة املدينة املنورة . 

على األربطة والعناية بسكاهنا ، وأنشأ مركز طب األسنان ، ومركز طب العيون ،  وقام الوقف بتعيني اخصائي اجتماعي للمرور
ومركز عالج ومتابعة وتثقيف مرضى السكري ، ومركز مكافحة التدخني ، وجممع الربكة الصحي الذي حيتوي على العديد من 

 العيادات الطبية املتخصصة ، وقاعة للمحاضرات التثقيفية . 
 أهم النتائج والتوصيات . و الخاتمة 

فهذه خامتة حبثي املتواضع حول )) حتقيق الوقف اإلسالمي للتكافل االجتماعي " وقف الربكة باملدينة املنورة منوذجا" ((  ،     
 ، والذي أسأل اهلل تعاىل أن أكون قد وفقت فيه ، فما كان من صواب فهو من فضل اهلل تعاىل وتوفيقه ، وما كان من خطأ وتقصري

فهو مين ومن الشيطان ، وألتمس من القارئ الكرمي النصح والتوجيه ، فاملؤمن مرآة أخيه . ولعلي أن أختم حبث برصد أهم النتائج 
 والتوصيات للبحث. 

 أهم النتائج : 
لنفع واخلري أن الوقف نظام إسالمي عظيم ، جاء تشريعه لضمان استمرار األجر واملثوبة من اهلل تعاىل للواقف ، واستمرار ا .1

 للموقوف عليهم . 
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 . لقد عمل الوقف على حتقيق التضامن بني أبناء اجملتمع بدافع من الشعور اإلمياين إلجياد اجملتمع أفضل ودفع الضرر عن أفراده .2
ل فخر لقد ظهر يف تارخينا العظيم من األمثلة الرائعة يف حتقيق التكافل االجتماعي من خالل مؤسسة الوقف اإلسالمي ، وهي حم .8

مثل وقف األواين املكسورة ، ووقف مؤانسة  –للمسلم ، هو يرى تلك األوقاف اليت مشلت األمور  اليت يغفل عنها اإلنسان 
حيث يرى أهنا من اختصاص مؤسسات أخرى  -املرضى ، واإلحياء للمرضى وأوقاف الستئجار الرجال ليقودوا العميان وغريها 

السعة والشمول اليت استوعبها الوقف اإلسالمي يف حتقيق التكافل ، حىت أنه مشل كل ما حيتاج  يف اجملتمع ، األمر الذي يؤكد لنا
مثل  –إليه اإلنسان لتحقيق العيش الكرمي والشعور بتضامن اجملتمع معه ووقوفه إىل جواره والشد من أزره ، بل مشل احليوان أيضاً 

 ته وسد حاجته ، فاحلمد هلل على تشريعه والشكر على نعمائه . وحفظ كرام -وقف الكالب الضالة ، ووقف القطط وغريها 
أن اإلسالم قد أرسى وسائل إلزامية للتكافل تتمثل يف الزكاة الواجبة ، والكفارات ، وصدقة الفطر ، كما إنه فتح الباب أمام  .4

ً عظيماً يف سد حاجات احملتاجني التطوع ؛ وذلك من خالل تشريعه لوسائل التكافل الطوعية واليت منها : الوقف ، ليكون راف دا
 ، وحتقيق النفع واخلري للمسلمني . 

االستفادة من أموال الوقف اخلريي ، حيث أن كثريا من الواقفني وقفوا األموال اخلريية ، لينفق ريعها على الضعفاء والعجزة  .5
فادة من هذه األموال ومواردها الكبرية ، واملستحقني ، وقصدوا من ذلك استمرار األجر والثواب ، فإذا أحسنت الدولة االست

دعائم التكافل ، وأمنت للفقراء والعجزة واأليتام واألرامل ما يسد عوزهم ، ويصون كرامتهم ،  –بإذن اهلل تعاىل  –ثبتت 
 وحيفظهم من الفاقة وذل السؤال . 

ن حيرص أهل الغىن واليسار يف اجملتمع املسلم أن البد أن نعيد للوقف دوره يف حتقيق التكافل االجتماعي كما كان يف السابق ، بأ .6
لنيب يوقفوا األوقاف واألحباس طلبًا لألجر واملثوبة من اهلل تعاىل ، وحتقيقًا للتعاون والتعاضد بني أبناء اجملتمع املسلم ، واقتداًء با

فاق بأعز ما ميلكون ، ووقفه على صلى اهلل عليه وسلم وصحابته الكرام والسلف الصاحل ، الذين حرصوا على املسارعة واالن
 ذرياهتم ، والفقراء واحملتاجني وغريهم . 

 إذا كان الوقف ، وهو من املوارد الفردية التطوعية يف حتقيق التكافل يف اجملتمع املسلم ، كان له هذا الدور العظيم واألثر الكبري يف .7
ها الشريعة كالزكاة والكفارات وصدقة الفطرية يف حتقيق التكافل حتقيق التكافل االجتماعي ، فكيف باملوارد اإللزامية اليت وضعت

االجتماعي ، فهذه املوارد اإللزامية لو مت تنظيمها ، فالشك أهنا سوف حتقق بشكل كبري التكافل االجتماعي والتنمية املستدامة 
 يف اجملتمع املسلم .

افل االجتماعي مبعناه الشامل ، وقف الربكة باملدينة املنورة ، من األمثلة النموذجية لألوقاف اإلسالمية اليت حققت مبدأ التك .8
وبالنظر يف االحصائيات التوثيقية ألنشطة الربكة اخلريي مبكة املكرمة واملدينة املنورة وحمافظة جدة ، ندرك الدور الكبري الذي يقوم 

وقف أهنا تقتصر على احلاجات الضرورية اليت به وقف الربكة اخلريي يف حتقيق التكافل االجتماعي ، ولكن نلحظ يف أنشطة ال
حيتاجها الفرد للعيش الكرمي ، وما ذلك إال بسبب تراجع دور الوقف يف اجملتمع املسلم ، بعكس ما كان عليه احلال يف السابق 

 الذي تعدى فيه الوقف لسد احلاجات غري الضرورية للفرد يف اجملتمع املسلم . 
 التوصيات والمقترحات : 

فل االجتماعي ال ميكن أن يتحقق بدون التعاون بني الدولة واجملتمع ، والذي ميثل اجملتمع ، هي األوقاف اخلريية ، لذا التكا .0
 اقرت  إنشاء هيئة لتنظيم أنشطة األوقاف يف الدولة ورعايتها ، والتنسيق بينها بني الدولة يف حتقيق التكافل االجتماعي . 

تشجيع أهل الغىن واليسار يف اجملتمع املسلم على وقف األوقاف خلدمات اإلطعام والكسوة والرعاية االجتماعية والعلمية  .2
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 والصحية مبا حيقق التكافل االجتماعي . 
كتفي إنشاء هيئة للزكاة لتنظيمها ورعايتها ملا هلا من دور عظيم يف حتقيق التكافل االجتماعي ، الذي قد يصل إىل حد أن ي .3

الفقراء من أموال الزكاة ، حيث أن األوقاف وهي من املوارد التطوعية يف الشريعة اإلسالمية ، واستطاعت أن حتقق التكافل عرب 
 تارخينا اإلسالمي العظيم ، فكيف لو مت تنظيم الزكاة وهي من املوارد اإللزامية يف الشريعة .

 المراجع والمصادر
دوره يف التنمية الثقافية والعلمية ، حبث يف جملة الشريعة والقانون ، العدد الثاين والعشرين ، ذو أبو غدة ، حسن ، حبث الوقف و  -

 م.2445ه  ، يناير  1425القعدة 
 -بريوت  -األزهري ، أبو منصور حممد بن أمحد ، هتذيب اللغة  ، ت: حممد عوض مرعب ، دار النشر : دار إحياء الرتاث العرِب  -

 م 2441
بريوت ،  –ي ، إمساعيل بن محاد ، الصحا  تاج اللغة وصحا  العربية ، ت/أمحد عبد الغفور عطار ، دار العلم للماليني اجلوهر  -

 م 1687 -  ه 1447الطبعة الرابعة 
بريوت ،  -ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ، فتح الباري شر  صحيح البخاري ، دار املعرفة -

 ه  . 1376
 -ه  1366ابن فارس ، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ، ت/عبد السالم حممد هارون ، دار الفكر ، -

 م.1676
ابن قدامة ، عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممد ، املغين يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين ، دار عامل الكتب الرياض -

 ه  . 1417، الطبعة الثالثة ، 
سامي بن حممد ه  [ تفسري القرآن العظيم ، ت/  774- 744ابن كثري ، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي ] -

 م . 1666 -ه  1424سالمة ، دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة الثانية 
 ه  . 1415بريوت ، الطبعة األوىل  –ابن منظور ، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ، لسان العرب ، دار صادر -
 بدون تاريخ طبعة .أبو زهرة ، حممد ، التكافل االجتماعي يف اإلسالم ، دار الفكر العرِب ، -
 -بريوت  -األزهري ، أبو منصور حممد بن أمحد األزهري ، هتذيب اللغة ، حتقيق : حممد عوض مرعب ، دار إحياء الرتاث العرِب -

 م . 2441
 ه  . 1426اخلريي ، وقف الربكة ، الدليل الوثائقي ، الطبعة الثانية -
 ه  .1434الدليل الوثائقي ، وقف الربكة اخلريي ، -
لة . الطبعة الثالثة   –سوريَّة  -الزحيلي ، وهبة ،  الِفْقهخ اإلسالميُّ وأدلَّتخهخ ، دار الفكر - دمشق ، الطَّبعة الرَّابعة املنقَّحة املعدَّ

 م ، ، دار الفكر دمشق .2412-ه 1433
الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ت/عبد ه ( ،  تيسري الكرمي 1376السعدي ، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي )املتوىف : -

 ه  .1424الرمحن بن معال اللوحيق مؤسسة الرسالة ، الطبعة األوىل 
( ، جامع البيان يف تفسري القرآن للطربي ، ت: مكتب التحقيق بدار 314 - 224الطربي ، أبو جعفر حممد بن جرير الطربي )-

 هجر ، دار هجر ، الطبعة : األوىل .
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هلل ،  التكافل االجتماعي يف الفقه اإلسالمي ، د عبداهلل الطيار ، على موقع د عبداهلل الطيار ، تاريخ اإلضافة : الطيار ، عبدا-
-http://www.mعلى الرابط :   PM 44:48 1432-حمرم

islam.com/articles.php?action=show&id=1050 
على  2412, 14العبدة ، حممد ،  مقال بعنوان )) الوقف يف احلضارة اإلسالمّية واحلاجة إليه اليوم ((تاريخ اإلضافة:ديسمرب -

-http://alabdah.com/2012/12/10/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81الرابط: 
%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%9

1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A9-
%D8%A5/ 

 ه 1427،  1العلي ، صاحل محيد ، معامل االقتصاد اإلسالمي ، اليمامة للطباعة دمشق ، ط-
 - 2413/48/28املوافق  1434/14/21، د الفوزان ، أضيف ىف مقال : )أنواع الوقف (الفوزان ، عبدالعزيز بن فوزان ، -

 http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=6863م ، على الرابط :  44:31
 2447أكتوير  15الوقف اخلريي وأثره يف تاريخ املسلمني ((  نشر بتاريخ اإلثنني, القرضاوي ، يوسف ، مقال بعنوان )) -

 http://www.qaradawi.net/new/2013-11-11-17-50-43/4487، على الرابط : 16:43
ه ( ،اجلامع  671ن أِب بكر بن فر  األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب )املتوىف : القرطيب ، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد ب-
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 http://shamela.ws/browse.php/book-8356/page-21058#page-21058الشاملة على النت : 
علي الرابط :   13-46-2411األربعون الوقفية ، جملة الفرقان الكويتية ، تاريخ اإلضافة :  قدومي ، عيس ، -
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ه يف حماربة آثار االسرتقاق ((  وذلك مبناسبة اليوم العامل ولد اإلمام ، ولد الزين  ، حماضرة بعنوان )) التكافل االجتماعي، ودور -

/ديسمرب 1كانون  44ملكافحة الرق، ضمن ندوة نظمتها وزارة الشؤون اإلسالمية مبدينة كيهيدي مبوريتانيا ، تاريخ اإلضافة : اخلميس, 
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