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 امللّخص

اجلمعيات اخلريية  :النبوية واستشراف املستقبل يف التكافل االجتماعيالسُّنَّة ) هذه الدراسة املوسومة بــ تتعرض

؛ هبدف كافل االجتماعياملستقبل يف التهدي النبوي يف استشراف للمنوذجاً ( يف اململكة العربية السعودية وتركيا 

شكلة مالقضاء على املشاكل االجتماعية اليت تعيق التكافل االجتماعي يف اجملتمعات اإلسالمية، ومن أمهها 

قبلية اليت أرستها إبراز القواعد املست ، وهتدف الدراسة يف ابهبا األول إىلتعصف ببعض سكان العامليت الفقر ال

 رات ـ الوصية ـ الوقففاعند تشريعها لوسائل الرعاية االجتماعية مثل )الزكاة ـ الصدقة ـ النذور ـ الك  النبوية  السُّنَّة

من التكافل االجتماعي   النبوية يف التعامل مع املستفيدين السُّنَّةإبراز القواعد املستقبلية اليت أرستها كذلك   (وغريها

من خالل استقراء أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم من  (ريهموغ كـ )اليتامى ـ األرامل ـ املطلقات ـ الفقراء

الكتب الستة، والوقوف على شروح هذه األحاديث، واستخالص أهم الفوائد والعرب، أما الباب الثاين فيهدف 

لثالث من اجلمعيات اخلريية  ةيدايياملالدراسة  بعض القواعد املستقبلية اليت مت إبرازها يف الباب األول منإىل تطبيق 

توزيع ب، وذجًا (من مدينة اسطنبول) يف تركيا ، وثالث من اجلمعيات اخلرييةمنوذجًا ( مدينة ينبع)يف السعودية 

ثاين: مقسمة على ثالثة حماور رئيسية: األول: حمور تطبيق القواعد املستقبلية، والاستبياانت على هذه اجلمعيات، 

 تكافل االجتماعي، والثالث: حمور تطبيق األهداف املستقبلية، أما فقرات االستبيان اليتحمور املستفيدين من ال

التحليل الوصفي  مث حتليل يتائج االستبيان عن طريق ،تندرج حتت هذه احملاور فهي بعض من القواعد املستقبلية

ومعامل   (Normality Test )( وقياس ثبات املقياس   Descriptive Analysiaلفقرات املقياس) 

الفاكرويباخ، مث حتليل الفقرات واملتوسطات، وحساب متوسطات فقرات االستبيان، للتعرف على مدى تطبيق 

تائج هذه ، وكايت من أبرز يهذه املؤسسات للهدي النبوي يف استشراف املستقبل يف التكافل االجتماعي

بوي فيما خيتص بوسائل الرعاية االجتماعية، ( حديث ي65)بعد دراسة ( قاعدة مستقبلية 55الدراسة: استخراج )

( حديث يبوي فيما خيتص ابملستفيدين من التكافل 106) بعد دراسة( قاعدة مستقبلية 87واستخراج )

االجتماعي، أما يتائج الدراسة امليدايية كايت على النحو اآليت: شك ل حمور تطبيق القواعد املستقبلية النسبة 
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يدين من التكافل االجتماعي، مث حمور األهداف املستقبلية، الذي شكل النسبة األقل، األكرب، يليه حمور املستف

مما يدل على أنَّ التخطيط املستقبلي للجمعيات اخلريية، ووضع أهداف وخطط للسنوات القادمة، يتسم ابلضعف 

 لدى اجلمعيات اخلريية، وحيتاج ملزيد من البذل واجلهد. 
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ABSTRAK 

Kajian ini menyentuh panduan daripada Hadith Nabi yang berkaitan dengan takaful sosial 

dengan harapan masa depan di bawah tajuk: “Sunah Nabi Dan Tanggapan Masa Depan 

Dalam Bidang Takaful Sosial : Kajian Kes Pada Badan-Badan Kebajikan Di Arab Saudi 

Dan Turki”. Kajian ini bertujuan untuk mencari jalan bagi menghapuskan masalah sosial 

yang boleh melemahkan pencapaian takaful sosial dalam masyarakat Islam. Antara 

masalah yang paling penting ialah kemiskinan yang yang melanda sebahagian daripada 

penduduk dunia. Bab pertama kajian menonjolkan perinsip masa depan yang diasaskan 

oleh Sunnah Nabi apabila ia mensyariatkan cara-cara penjagaan kebajikan sosial (seperti 

zakat, sedekah, nazar, kifarah, wasiat, waqaf dan lain-lain) dan juga menonjolkan 

peraturan masa depan yang diasaskan oleh Sunnah Nabi dalam berurusan dengan 

penerima manfaat dalam takaful (seperti anak yatim, ibu tunggal, janda, dan lain-lain) 

melalui pengamatan kepada Hadith Nabi SAW dalam kitab-kirab Sunnah, kitab syarah 

Hadith, dan mengeluarkan pengajaran penting daripadanya. Bab kedua adalah aplikasi 

kepada kaedah yang disebutkan dalam bab pertama dalam bentuk kajian lapangan 

terhadap tiga badan kebajikan di Arab Saudi, iaitu di bandar Yanbu‘, dan tiga badan amal 

di Turki, iaitu di bandar Istanbul. Kajian dijalankan dengan menggunakan soal selidik 

kepada semua badan kebajikan berkenaan yang dibahagi kepada tiga bahagian. Pertama 

bahagian berkaitan aplikasi kepada kaedah harapan masa depan. Kedua yang berkaitan 

dengan para penerima manfaat daripada takaful sosial. Ketiga ialah pelaksanaan kepada 

objetif masa depan. Analisis kepada soal selidik dijalankan melalui Descriptive Analysis 

dan Normality Test, serta Fakronabakh Lab. Kemudian dijalankan analisis perenggan dan 

purata, serta kiraan purata perenggan soal selidik, bagi mengetahui sejauh mana 

pertubuhan berkenaan akur kepada panduan daripada Sunah Nabi dalam urusan  takaful 

sosial. Antara hasil kajian yang menyerlah ialah: mengeluarkan 55 kaedah masa depan 

daripada 65 Hadith yang berkaitan dengan cara penjagaan sosial, mengeluarkan 87 
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kaedah masa depan daripada106 Hadith berkaitan dengan penerima manfaat takaful 

sosial. Adapun hasil kajian lapangan,  ia menunjukan bahawa aspek aplikasi kaedah masa 

depan mendapat nisbah terbesar, diikuti aspek penerima manfaat, dan seterusnya aspek 

objektif masa depan. Hal ini menunjukan bahawa perancangan masa depan dan objektif 

bagi badan-badan kebajikan tersebut masih lemah dan memerlukan usaha yang lebih kuat. 
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ABSTRACT 

The study entitled “The Sunnah and Foreseeing of the Future in Social Solidarity- 

Charities- as a Model” addresses the prophetic guidance in foreseeing the future in social 

solidarity, in order to eliminate the social problems that hinder social solidarity in Islamic 

societies, and on the top is the poverty problem that facing some of world population. The 

first section the study aims to highlight the future rules that the Sunnah has established 

when it legalized social welfare means such as (zakat, charity, vows, atonements, wakf 

will, etc.) as well as highlighting the future rules that Sunnah has established in dealing 

with the beneficiaries of social solidarity such as (orphans, widows, divorcees, poor 

people and others), this can be done through foreseeing the prophet Mohammed (PBUH) 

Hadith from the six books, and stand on the annotations of these Hadith, and extract the 

most important benefits and lessons. The second section is intended to apply the future 

rules that have been highlighted in section I of the study on field for three charities in 

Saudi Arabia, specifically in Yanbu’ city, and other three charities in Turkey, in Istanbul 

in specific. Questionnaires were given to these charities divided into three axes, the first 

is  the application on the future rules axis, and the second is the beneficiaries of social 

solidarity axis while the third one is the application on future goals axis. The parts of the 

questionnaire that fall under these axes are including some of the future rules. The data 

collected was analysed in various methods: Descriptive analysis, Normality test and 

Cronbach’s Alpha. The averages were calculated to know the extent of the application of 

these institutions to the guidance of the Prophet (PBUH) in foreseeing the future in social 

solidarity. The most significant results of this study: Extract (55) future rules of (65) 

prophetic Hadith regarding to means of social welfare, and extraction (87) future rules of 

(106) prophetic Hadith with regard to beneficiaries of social solidarity, The results of the 

field study were as follows: the  application of the future rules was the highest percentage 

followed by the beneficiaries of social solidarity while the future goals was the lowest 
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percentage, the results suggesting that the future planning of charities, and developing 

goals and plans for the coming years is weak among charities, and it needs more effort. 
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 اإلهــــــــداء

 .أمي احلبيبةمن علمتين الصمود مهما تبدلت الظروف  إىلهدي هذا اجلهد املتواضع أ

 .أيب الغايل ىل النور الذي ينري يل درب النجاحوإ

من كلمات،  فمهما قلت، عليميتربييت وتإليكما والدي الكرميني، براً بكما واعرتافاً بفضلكما يف 

ا ر بّـَي اينِّ اْرَح ُْهم ا ك  ُقْل ر ب ِّ و   ﴿ لكما، واليسعين إال الدعاء كماما حقكويسجت من عبارات، فلن أوفي م 

 .(24 اإلسراء:)سورة  ﴾ ص غِّريًا

فقد   التعليمية، طيلة مسرييت، الذي أحاطين جبميل رعايته، وعظيم اهتمامهزوجي العزيز؛ إىل رفيق دريب و 

كان يشحذ من مهيت إذا فرتت، ويقوى من عزمييت إذا ضعفت، ابرك هللا يف عمله، وأسال هللا أن جيعله 

 مباركاً أينماكان. 

لعاملني واملنشغلني من ا واأن يكوي أسأل هللا ن حتملوا الكثري فرتة ايشغايل عنهم،الذي أبنائي وبنايتإىل و 

 .احلكمة اليت من أوتيها فقد أويت خرياً كبرياً الرَحن أن يرزقهم و خبدمة هذا الدين، 

وسلم علمًا وعماًل ليه عواملقتدَّين هبدي خري الربية حممد صلى هللا و  ،طلبة العلم واملعرفة املهتدَّينإىل و 

 .ومنهجاً واتباعاً وامتثاالً 

 إليهم  مجيعاً أهدي هذا البحث.
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 شــكر وعرفان

بداية أشكر هللا سبحايه وتعاىل على إمتام هذا البحث، وأساله التوفيق والسداد والقبول، مث أشكر والدي 

ريُ  ﴿تعاىل: الكرميني، امتثااًل لقول هللا  صِّ
 
ْيك  إِّيل َّ امل   .(14ان: )لقم ﴾أ نِّ اْشُكْر يلِّ و لِّو الِّد 

لكرمي  ،الدراسة املشـرف على هذه فيصل أَحد شاه/ الفاضل  للدكتور مث أتوجه ابلشكر اجلزيل والثناء العاطر

ولتوجيهاته السديدة ومالحظاته القيمة، اليت كان هلا أكرب األثر يف ظهور البحث خلقه، وحسن معاملته، 

صلح ييته، وذريته، يأسال هللا أبمسائه احلسىن وصفاته الُعال أن جيزيه عين خري اجلزاء، وأن على هذه الصورة، 

ها، وتفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة، وتقوميكما أشكر األساتذة املمتحنني على جهدهم، ،  وشأيه كله

 فأجزل هللا هلم املثوبة، وأعظم هلم األجر.

ة جبامعة مالاي، كادميية الدراسات اإلسالميألأتقدم ابلشكر اجلزيل واالمتنان الوفري أن يف هذا املقام اليفوتين و 

علهم منرباً للخري هم، وجابرك هللا يف جهودوأساتذهتا الكرام، ذو الكفل يوسف، / ر الدكتو بعميدها داتو  ثلةمم

الدكتور زايد  ر ممثلة بسعادة امللحق/ األستاذبكواالملبو السعودية ، والشكر موصول للملحقية الثقافية والعطاء

  بن عجري احلارثي.

كثري من   كان سبباً بعد هللا تعاىل يف تذليلالذي   الدكتور ماجد املاجد،ومسك اخلتام شكري وامتناين ألخي 

 ، وبلغه من خريي الدييا واآلخرة.، وبذل من وقته وجهده الكثري، ابرك هللا يف عملهالصعوابت

أسأل هللا أن يوفقنا مجيعًا وإخواينا املسلمني للفقه يف دينه، واالعتصام بسنة يبيه صلى هللا عليه وسلم، إيه 

 مسيع قريب.
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 املقـدمـة

 لسماعها، وأماتاحلمد هلل الذي شرح صدور أهل اإلسالم للسنة فايقادت التباعها، واراتحت 

يفوس أهل الطغيان ابلبدعة بعد أن متادت يف يزاعها، وتغالت يف ابتداعها، وأشهد أن ال إله إال هللا وحده 

ال شريك له العامل ابيقياد األفئدة وامتناعها، املطلع على ضمائر القلوب يف حاليت افرتاقها واجتماعها، وأشهد 

كلمة الباطل بعد ارتفاعها، واتصلت إبرساله أيوار اهلدى   أن حممدًا عبده ورسوله الذي اخنفضت حبقه

وظهرت حجتها بعد ايقطاعها، صلى هللا عليه وسلم ما دامت السماء واألرض هذه يف مسوها، وهذه يف 

اتساعها، وعلى آله وصحبه الذين كسروا جيوش املردة وفتحوا حصون قالعها، وهجروا يف حمبة داعيهم إىل 

ان، ومل يعاودوها بعد وداعها، وحفظوا على أتباعهم أقواله وأفعاله وأحواله، حىت أمنت هللا األوطار واألوط

 .(1)هبم السنن الشريفة من ضياعها

 أما بعد

ستقبل، ورغبت يف استشراف امل إىلثاين للتشريع اإلسالمي، قد يدبت فإن السنة النبوية اليت تعد املصدر ال

قرار، وتطوير جوايب املستقبل يف صنع الشراف ة ما يبني أثر استالتخطيط للمستقبل، ويف األحاديث النبوي

وضعت السنة النبوية أصول وضوابط متعددة هلذا االستشراف، حىت ال يتعارض مع قد احلياة املختلفة، و 

ثوابت الدين، وال يتناقض مع مقاصد الشريعة اإلسالمية، مما جعل للمنهج اإلسالمي ميزة عن غريه من 

 ى.املناهج األخر 

                                                           
 . 3ص (ط السلفية ـ الطبعة الثالثة) هدي الساري فتح البارئ/ أو مقدمة ،ابن حجر (1)
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وقد ركزت يف هذا البحث علي االستشراف على املستقبل يف جايب التكافل االجتماعي؛ لكويه من أهم  

األسس اليت يقوم عليها اجملتمع اإلسالمي، ودليل على قوة اجملتمع ومتاسك الروابط بني أفراده مجيعاً، حيث 

 ات املختلفة.االجتماعي، مث إيل تكافل اجملتمعيبدأ املسلم بدائرته الذاتية، مث دائرته األسرية، مث حميطه 

 البحـث: أمهيةاثنياً: 

يتناول هذا املوضوع االستشراف على املستقبل يف جمال التكافل االجتماعي، وبيان العالقة بني االستشراف 

 على املستقبل، والتكافل االجتماعي يف ظل السنة النبوية.

كربى، اليت حتتاج إيل عناية واهتمام من املسلمني يف العصر ويعد هذا املوضوع من املوضوعات املهمة ال

احلاضر، حىت يتمكنوا من االستعداد للمستقبل، السيما وأيه يف منتصف القرن العشرين امليالدي تقريباً، 

  - كما يتبادر إىل الذهن ألول مرة -ظهرت دراسات تعين ابلدراسات املستقبلية، وهذه الدراسات ليست

 يب اجملرد، أو إدعاءات املنجمني اليت ال أساس هلا، بل هي ذات طابع علمي، تتناول القضية ضرابً من الغ

موضوع الدراسة ( بدراسة وافية ملاضيها، وحاضرها جبميع معطياته ومؤثراته، مث يفضي ذلك عن طريق (

ملخطط وواضع ا التحليل والتمحيص واملقارية إىل يتائج متثل مستقبل هذه القضية، مث أييت بعد ذلك دور

املنهج الذي سيحاول بدوره التأثري علي هذا املستقبل إجيااًب وسلباً، فاهلدف الرئيسي للدراسات املستقبلية 

 إانرة الطريق أمام واضعي اخلطط، واملناهج ومتخذي القرارات.

ه 1387م ) اوقد بلغ عدد املؤسسات اليت تعين بشؤون املستقبل يف الوالايت املتحدة األمريكية فقط يف ع

ستمائة مؤسسة، بل وأصبحت الدراسات املستقبلية ضمن مقررات عدد من اجلامعات واملدارس  م(1976ـ

 م(. 1973 هـ ـ1393فيها، وايفردت السويد إبيشاء وزارة للمستقبل )
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 ويف هذا اجلو املشحون ابألفكار واألغالط اخلاطئة عن اإلسالم واملسلمني، مل يقف البحث العلمي مكتوف 

األيدي، بل عليه أن يكشف للقاصي والداين عظمة هذا الدين وتعاليمه السمحة، اليت استظلت بظلها 

ويعمت أبمنها وأماهنا على مدى اتريخ كبري؛ ليظهر أن اإلسالم عقيدة وشريعة ومنهاج حياة، ويكون  ،األمم

يرباسًا حلياة املسلمني يف العامل للعودة إىل املنهج األصيل الذي أيخذ هبم إىل السعادة يف الدييا واآلخرة، 

 بعظمة هذا الدين. خاصًة أن الوضع احلضاري العام الذي يعيشه اليوم يكشف جهالً مطبقاً 

 أسباب اختيار املوضوعاثلثاً:

 من أهم األسباب اليت دفعت الباحثة إىل اختيار املوضوع، كاآليت:

السيما وأن ستقبلي، يف التخطيط امل والرتغيبستشراف املستقبل، ابالسنة النبوية املطهرة  إبراز اهتمام أواًل:

هدين املكي املستقبل الديين والدينوي، الفردي واجلماعي، يف العلفة الستشراف تقدمت صوراً خمالسنة النبوية 

السنة النبوية  رستهاأ واملدين، يف مجيع جوايب احلياة املختلفة، وسأركز يف هذا البحث على أهم القواعد اليت

 الشريفة يف استشراف املستقبل يف جايب التكافل االجتماعي.

الدعوية  حلياة املختلفة، الذي يغيب عن كثري من الدعاة واملؤسساتقلة الوعي املستقبلي يف جماالت ااثيياً: 

اإلسالمية، من حيث الفكر، ومن حيث التطبيق، لذا ميكن اعتبار موضوع استشراف املستقبل يف التكافل 

 االجتماعي من خالل استقراء األحاديث النبوية موضوع ابلغ األمهية.

 تعصف ابجملتمعات اإلسالمية. يتمشكلة الفقر الاثلثاً: احملاولة إلجياد احللول ملعاجلة 

ة النبوية يف جايب اليت أرستها السنرابعاً: معرفة مدى تطبيق اجلمعيات اخلريية لقواعد استشراف املستقبل 

 التكافل االجتماعي.
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 مشكلة البحث رابعاً:

ثية اليت والدوافع اليت دفعتين إىل دراسته، ميكن حتديد املشكلة البح ،يف ضوء ما ذكرته من أمهية هذا املوضوع

 يتصدى هلا هذا البحث يف:

عصف ببعض سكان العامل املعاصر عامة، وسكان العامل اإلسالمي ت يتمشكلة الفقر العالج اإلسهام يف 

مبستقبل غري مستقر، وقد نذر ت يت، وال(1)أكرب التحدايت اليت تواجه الوجود البشري السيما وأهنا ،خاصة

أوجد الوضع الراهن للمجتمع اإلسالمي، احتماالت مستقبلية وحتدايت مهمة وخطرية، ألقت على املهتمني 

ابلشؤون االجتماعية عامة، مسؤولية مواجهتها والتعامل معها يف احلاضر واملستقبل، خاصة مع التوقعات 

 بتزايد حدة الفقر.

إال أهنا مل تتبع ما  ،اد احللول املناسبة ملشكلة الفقرلسعي يف معاجلتها، وإجيوعلى الرغم من تلك األمهية وا

، وتشريعات املرياث، جبة، ويظام النفقات الوااخلالق للبشرية، كفريضة الزكاةأقره املنهج الرابين الذي وضعه 

ذه األمة ن مينح ه، وما ينتجه التكافل االجتماعي اإلسالمي القادر على أوالصدقات، والنذور، والكفارات

 مقو مات الصمود، ومساعدهتا على مواجهة خمتلف التحدايت اليت تواجهها.

من هذا املنطلق؛ حتددت مشكلة الدراسة يف استخرج تلك الثروة التشريعية الضخمة الساكنة يف بطون السنة 

سالمي، املتمثل يف إلالنبوية، وما يتعلق مبسألة االستشراف على املستقبل؛ لتقدمي صورة وضاءة للتشريع ا

السنة النبوية واليت هي املصدر الثاين بعد القرآن الكرمي، مما جيعلها من الدراسات امللحة يف الوقت احلاضر، 

                                                           
يوم ثالثة  لأوضحت جريدة الرايض ـ تصرحياً كالتايل )تزايد عدد الفقراء واتساع الفجوة بني األغنياء والفقراء، حىت بلغ  عدد الفقراء يف العامل ا (1)

 (. 16027م( العدد )2012مايو  11 -هـ  1433مجادى اآلخرة  20مليارات( عبدالرزاق الزهراين ) اجلمعة 
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وميكن هلا أن تكون لبنة ينطلق منها الباحثون يف هذا اجملال، وقاعدة ينطلق منها املهتمون ابلشؤون االجتماعية 

 قبلية اخلاصة ابجملتمع اإلسالمي.تيف بناء خططهم االجتماعية املس

 أهداف البحث:خامساً: 

 يضع البحث يف دراسته هلذه اإلشكالية العديد من األهداف، أمهها ما أييت: 

 : معرفة اهلدي النبوي يف استشراف املستقبل يف التكافل االجتماعي.أوالً 

الزكاة : )مثل الجتماعيةريعها لوسائل الرعاية اتشالسنة النبوية عند أرستها : إبراز القواعد املستقبلية اليت نياً اث

 ( ـ موارد أخرى الوصية ـ الوقفاألميان ـ ـ الصدقة ـ النذور ـ الكفارات ـ 

افل االجتماعي كـ السنة النبوية يف التعامل مع املستفيدين من التكأرستها : إبراز القواعد املستقبلية اليت اثلثاً 

 زةطالب العلم والعازبون من الشباب ـ الضعفاء ـ العج اليتامى ـ األرامل ـ املطلقات ـمصارف الزكاة الثمايية ـ )

: دراسة ميدايية للمؤسسات اخلريية للتعرف على مدى تطبيق هذه املؤسسات للهدي النبوي يف رابعاً 

 االستشراف على املستقبل يف التكافل االجتماعي.

واستطاع أن  ،درب سار فيه كثري من خملصي العلماء والباحثنيوهبذا يكون هذا البحث إسهاماً متواضعاً يف 

ها يربط ربطًا فعليًا بني استشراف املستقبل، وبني السنة النبوية املطهرة؛ حبيث يُنز ِّل األحكام اليت استنبط

الفقهاء من يصوص وقواعد الشرع احلنيف على جوايب هذا املوضوع وقضاايه املختلفة، اليت قد ي ُظن  البعض 

خطًأ أن فقهاءان مل يلتفتوا إليها، ومل حياولوا معاجلتها وبيان أحكامها، وذلك لتأكيد الرتاث الفقهي، ومدى 

طواعيته للتطبيق والتنزيل على مستجدات هذا العصر، وأن الشريعة اإلسالمية هي حبق ٍّ الديُن العاملي الذي 

 خمتلف البقع واأل راضني. أتى مبا يصلح اخلالئق مجيعها على مر السنني واألعوام، ويف
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 أسئلــة البحثسادساً: 

ليحقق البحث أهدافه السابقة، فإيه يطرح العديد من التساؤالت، اليت تكون اإلجابة عليها جممل  الدراسة، 

 ومن هذه األسئلة:

 ما مفهوم االستشراف على املستقبل؟ .1

 االجتماعي؟ما موقف السنة النبوية من مسألة استشراف املستقبل يف التكافل  .2

ما هي القواعد املستقبلية اليت أرستها السنة النبوية عند تشريعها لوسائل الرعاية االجتماعية مثل )الزكاة  .3

 ؟(ـ موارد أخرى الوصية ـ الوقفاألميان ـ ـ الصدقة ـ النذور ـ الكفارات ـ 

ن التكافل االجتماعي ين مما هي القواعد املستقبلية اليت أرستها السنة النبوية يف التعامل مع املستفيد .4

طالب العلم والعازبون من الشباب ـ الضعفاء ـ  اليتامى ـ األرامل ـ املطلقات ـمصارف الزكاة الثمايية ـ )

 ؟ (العجزة

 هل عنيت املؤسسات واجلمعيات اخلريية بتطبيق اهلدي النبوي يف االستشراف على املستقبل يف التكافل .5

 مستقبلي يف جمال عملها؟االجتماعي، وهل هلا ختطيط 

 سابعاً: حدود البحث.

 ايلي:مالبحث تتضمن حدود 

 التكافل االجتماعي فقط. استشراف املستقبل يف ـ أحاديث السنة النبوية يف1

 ـ أحاديث السنة النبوية من الكتب الستة فقط.2
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مدينة  ) يف اململكة العربية العربية السعودية مجعيات ، ثالثعيات خرييةمن اجلم دراسة ميدايية لستٍّ  ـ3

 منوذجاً(. اسطنبولمدينة  ) مجعيات يف تركيا وثالث منوذجاً ( ينبع

 منهجية البحث :اثمناً 

زمت يف حبثي هذا فقد الت ،إن من ضوابط البحث العلمي وضروراته أن تظهر فيه املنهجية، وإميااًن مين بذلك

 مبنهج تظهر معامله فيما يلي:

بعد اختياري للموضوع قمت ابإلعداد اجليد له، والذي متثل يف حتديد املصادر واملراجع اليت ختدمه مث  -1

ة، مث أجريت القلم حذفًا واختصارًا ملا توفر يل خالل البحث من مادة علمي ،أتبعتها مبرحلة القراءة املتأيية

 حىت تبقى بني يدي ما ال بد من إبقائه.

 : اآلتية هجالى املنـ اعتمدت  الدراسة ع2

ن الكتب م اآلايت القرآيية واألحاديث النبوية الشريفةبعض وذلك من خالل استقراء  :املنهج االستقرائيأ ( 

وجزة لتلك األحاديث مدراسة مث  ،اليت تتعلق مبوضوع استشرا ف املستقبل يف التكافل االجتماعي ،الستة

 من البحث. يف الباب األولكما ،  هبدف الوقوف على عناصرها

لك تعريف وسائل الرعاية االجتماعية، واملستفيدون من توذلك من خالل  وصفي التحليلي: املنهج الب ( 

يف كما   ،الوسائل، مث استخراج القواعد املستقبلية فيما خيص وسائل الرعاية االجتماعية، واملستفيدون منها

 الباب األول من البحث.
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ها مث فيه الباحثة على زايرة اجلمعيات اخلريية، مث اختيار عدد منمنهج الدراسة امليدايية: اليت اعتمدت ت ( 

ستخدام أيظمة التحليل اباالستبياانت  ، مث حتليلعلى املوظفني اإلداريني يف هذه اجلمعيات استبياانتتوزيع 

 اين من البحث.يف الباب الثكما ،  اإلحصائي، والوصول إىل يتائج هلذه الدراسة

 إجراءات الدراسة:

 ، مع ذكر أرقام اآلايت.املنتعزو اآلايت القرآيية إىل سورها يف  .1

ديث يف ، فإذا كان احلالكتب الستة واحلكم عليهااألحاديث اليت أوردهتا يف البحث من  ختريج .2

الل خ، وإن كان يف غريمها حاولت احلكم عليه من أو أحدمها اكتفيت ابلعزو إليهما الصحيحني

 أقوال أهل العلم ابحلديث قدر استطاعيت.

واملصطلحات الغامضة، مستعيًنة يف ذلك بكتب غريب احلديث، ومعاجم ، شرح املفردات الغريبة .3

 اللغة وحنوها.

 عند اإلحالة يف اهلامش، ملا هو منقول من املصادر واملراجع، تتبعت اآليت: .4

 ع يف البحث يفسه.)أ ( كلمة "ينظر": عند اإلحالة إىل موضوع أوس   

 .) ( )ب( عند النقل احلريف يتم وضع النص بني قوسني   

)ج ( إثبات املرجع كاماًل عند أول اقتباس منه أو االعتماد عليه أو اإلحالة إليه، وعند تكرار الرجوع إىل   

 يفس املرجع اكتفيت بذكر اسم املرجع واملؤلف فقط.
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 الدراسـات السابقـة :اتسعاً 

اجتهد الباحث يف هذا املوضوع والبحث عن الدراسات اليت ميكن أن تتصل هبذا املوضوع، سواء  بعد أن 

ا،  كايت كتباً مطبوعة أم رسائل علمية أكادميية، وجد الباحث أن الدراسات حول هذا املضمون قليلة جدًّ

استشراف  ) وال أقصد من ذلك قلة املصنفات بشكل مطلق، وإمنا أعين تلك اليت تكلمت وعاجلت قضية

 املستقبل( بشكل عصري حسب واقع الناس هذه األايم.

 ومن هذه الدراسات:

أواًل : رسالة بعنوان )استشراف املستقبل يف القرآن والسنة( للباحث فهمي إسالم جيوانتو. 

 املشرف: د. حيدر بن أَحد بن الصافح.

م(، 2004هـ /1425ابليمن، بتاريخ )أصل البحث: رسالة ماجستري، تقدم هبا الباحث إىل جامعة اإلميان 

 اشتملت الرسالة على أربعة عناصر رئيسية:

 جزء يتكلم عن القضااي، اليت تكون موقف املسلم من املستقبل، وتوجه خطواته حنوه. .1

 جزء يتحدث عن حكم استشراف املستقبل يف الشرع، ومدى اهتمام اإلسالم بقضااي املستقبل. .2

استشراف املستقبل، منها ماهو أساسي، ومنها مايكون وسائل مساعدة، ومنها وسائل حبث يف وسائل  .3

 حرمها الشرع.

أخريًا توج هذا البحث بتقدمي مثال للرؤية املستقبلية، اليت تستويف متطلبات األصالة والشمول، وتقدم  .4

 لصناعة املستقبل الطيب الذي ينشده كل إيسان. ؛إرشادات عملية يف طرق شرعية
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اثنياً: رسالة بعنوان ) استشراف املستقبل يف السنة النبوية ( للباحث عبد الرمحن عبد اللطيف 

 قشوع. 

 املشرف: أ. د شرف القضاة.

أصل البحث: رسالة ماجستري، تقدم هبا الباحث إىل اجلامعة األرديية، وقد انقش الرسالة كل من: أ. د 

 ) أجيزت الرسالة بتاريخ . د/ أمني القضاة، وقد/ابسم اجلوابرة، وأ. د/عبد الكرمي وريكات، وأ

 .)م13/1/2005

 اشتملت الرسالة على، و ( صفحة، واحتوت على مخس وستني حديثاً 136) بلغت عدد صفحات الرسالة 

 مقدمة ومتهيد وثالثة فصول، على النحو اآليت:

 الفصل األول: االستشراف يف اجملال التشريعي واالجتماعي.

 االستشراف يف اجملال الرتبوي والدعوي.الفصل الثاين: 

 الفصل الثالث: االستشراف يف اجملال العسكري والسياسي واالقتصادي.

 مث خامتة ويتائج وتوصيات.

 اثلثاً: رسالة بعنوان ) الدراسات املستقبلية وأمهيتها للدعوة اإلسالمية ( للباحث عبد هللا املديفر.

الباحث إىل كلية الدعوة بفرع جامعة اإلمام حممد بن سعود أصل البحث: رسالة ماجستري، تقدم هبا 

جامعة طيبة حالياً، وقد حصلت الرسالة على تقدير ممتاز، وقد انقش الرسالة   -سابقاً  -اإلسالمية ابملدينة 

 كل من: أ. د / صابر طعمية وأ. د/عبد الرَحن الزييدي.
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، وجملة جزءاً يسرياً منها يف مقالني يشرا يف جملة البيانال تزال هذه الرسالة غري مطبوعة، لكن يشر الباحث 

 احلرس الوطين.

( صفحة، كما جاءت مصادره يف مخسني صفحة، اشتمل البحث 1183) بلغت عدد صفحات الرسالة

 على متهيد وثالثة أبواب، على النحو اآليت:

 الباب األول: وصف الدراسات املستقبلية.

 ي للدراسات املستقبلية.الباب الثاين: التأصيل اإلسالم

خامتة ويتائج  راسات، مثالباب الثالث: ربط الدراسات املستقبلية ابلدعوة اإلسالمية، وبيان أمهية هذه الد

 وتوصيات.

 وكذل  لوجد مؤلفات حول هذا املوضوع، أغلبها أجنبية، والقلة منها عربية، على سبيل املثال:

 تيمية.استشراف املستقبل لشيخ اإلسالم ابن  .1

معامل االستشراف والتخطيط املستقبلي يف الدعوة يف ضوء السنة النبوية، حترير: د. حممد بن عدانن  .2

 السمان.

 وهذه الرسائل العلمية واملؤلفات بعيدة عن لناول موضوعي، فموضوع حبثي يتناول:

نبوية يف استشراف الدراسة يظرية يف الكتب الستة؛ الستخراج القواعد املستقبلية اليت وضعتها السنة .1

 املستقبل، يف جمال التكافل االجتماعي.

 دراسة ميدايية للجمعيات اخلريية، للتعرف على مدى تطبيقها هلذه القواعد..2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



13 
 

 : خطة البحثاً عاشر 

 مخسة فصول وخامتة، كاآليت:يندرج منها واببني  فصل متهيديشتمل البحث على ا

 يت:يف التكافل االجتماعي، ويتضمن ثالثة فصول، كاآل واستشراف املستقبل السُّنَّةالباب األول: 

 :النبوية من التكافل االجتماعي واستشراف املسقبل، وفيه ثالثة مباحث السُّنَّةالفصل األول: موقف 

 لبان:، وفيه مطتعريف التكافل االجتماعي ويشأته املبحث األول:  

 االصطالح.املطلب األول: معىن التكافل يف اللغة ويف     

 يشأة التكافل االجتماعي.املطلب الثاين:     

 :، وفيه مطلبانالسُّنَّةالقرآن و  من اإلعجاز يف يظام التكافل االجتماعي املبحث الثاين:  

 .القرآن من اإلعجاز يف يظام التكافل االجتماعياملطلب األول:   

 .السُّنَّة من االجتماعياإلعجاز يف يظام التكافل املطلب الثاين:          

 :مطلبان ، وفيهالنبوية واستشراف املستقبل يف التكافل االجتماعي السُّنَّة املبحث الثالث:  

 املطلب األول: مفهوم استشراف املستقبل وأمهيته.  

 النبوية من استشراف املستقبل. السُّنَّة املطلب الثاين: موقف  

، وفيه أربعة لوسائليف لل  ا املستقبلية والقواعد  االجتماعية يف اإلسالمالفصل الثاين: وسائل الرعاية 

 مباحث:
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 :، وفيه ثالثة مطالبالزكاة والصدقة املبحث األول:  

 املطلب األول: الفرق بني الزكاة والصدقة.          

 لزكاة.االنبوية عند تشريع  السُّنَّةاملطلب الثاين: القواعد املستقبلية اليت أرستها   

لصدقة.ا النبوية عند تشريع السُّنَّةالقواعد املستقبلية اليت أرستها  املطلب الثالث:          

 :، وفيه ثالثة مطالبالندوراألميان و الكفارات و  ملبحث الثاين:ا  

 يعها للكفارات.النبوية عند تشر  السُّنَّةاملطلب األول: الكفارات، والقواعد املستقبلية اليت أرستها   

 يعها لألميان.النبوية عند تشر  السُّنَّةاملطلب الثاين: األميان، والقواعد املستقبلية اليت أرستها   

 يعها للنذور.النبوية عند تشر  السُّنَّةاملطلب الثالث: النذور، والقواعد املستقبلية اليت أرستها   

  .، وفيه مطلبانالوصية والوقف املبحث الثالث:  

 ها للوصية.النبوية عند تشريع السُّنَّةاملطلب األول: الوصية، والقواعد املستقبلية اليت أرستها          

 يعها للوقف.النبوية عند تشر  السُّنَّةاملطلب الثاين: الوقف، والقواعد املستقبلية اليت أرستها   

 الب:، وفيه ثالثة مطخرىاألوارد امل املبحث الرابع:  

 شريعها لزكاة الفطر.النبوية عند ت السُّنَّةالفطر، والقواعد املستقبلية اليت أرستها  املطلب األول: زكاة  

النبوية عند  لسُّنَّةاوالعقيقة، والقواعد املستقبلية اليت أرستها  والفدية املطلب الثاين: األضحية واهلدي  

 تشريعها هلم.
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 يعها للهبة.النبوية عند تشر  السُّنَّة املطلب الثالث: اهلبة، والقواعد املستقبلية اليت أرستها  

 املستفيدون من التكافل اجلتماعي والقواعد املستقبلية اليت أرستها السنة النبوية يفالفصل الثالث:  

 ، وفيه مخسة مباحث:إلحسان اليهما

 :، وفيه مثايية مطالبمصارف الزكاة الثمايية املبحث األول:   

 صارف الزكاة الثماييةملالنبوية عند تشريعها  السُّنَّةاملطلب األول: القواعد املستقبلية اليت أرستها    

 .املستحقة للزكاة

نبوية عند تشريعها ال السُّنَّةاملطلب الثاين: الفقراء واملساكني، والقواعد املستقبلية اليت أرستها    

 اإلحسان هلم.

وية عند تشريعها النب السُّنَّةن عليها، والقواعد املستقبلية اليت أرستها و املطلب الثالث: العامل   

 اإلحسان هلم.

   وية عند تشريعها اإلحسان النب السُّنَّةاملطلب الرابع: املؤلفة قلوهبم، والقواعد املستقبلية اليت أرستها           

 هلم.

           ريعها اإلحسان هلم. النبوية عند تش السُّنَّةستها املطلب اخلامس: الرقاب، والقواعد املستقبلية اليت أر    

شريعها اإلحسان النبوية عند ت السُّنَّةاملطلب السادس: الغارمني، والقواعد املستقبلية اليت أرستها    

 هلم.

تشريعها  النبوية عند نَّةالسُّ سبيل هللا، والقواعد املستقبلية اليت أرستها اجملاهدون يف املطلب السابع:   

 اإلحسان هلم.
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ند تشريعها اإلحسان النبوية ع السُّنَّةابن السبيل، والقواعد املستقبلية اليت أرستها  املطلب الثامن:  

 له.

 :، وفيه مطلباناليتامى ومن يف حكمهم املبحث الثاين:   

 عها اإلحسان هلم.النبوية عند تشري السُّنَّةاملطلب األول: اليتامى، والقواعد املستقبلية اليت أرستها   

النبوية عند تشريعها  ةالسُّنَّ ، والقواعد املستقبلية اليت أرستها هم يف حكم اليتامى املطلب الثاين: من  

 اإلحسان هلم.

 :، وفيه مطلباناألرامل واملطلقات بحث الثالث:امل   

 ا اإلحسان هلم.النبوية عند تشريعه السُّنَّةاملطلب األول: األرامل، والقواعد املستقبلية اليت أرستها   

 شريعها اإلحسان هلم.النبوية عند ت السُّنَّةاملطلب الثاين: املطلقات، والقواعد املستقبلية اليت أرستها   

 :، وفيه مطلبانطالب العلم، والعازبون من الشباب :الرابعاملبحث     

شريعها اإلحسان النبوية عند ت السُّنَّةاملطلب األول: طالب العلم، والقواعد املستقبلية اليت أرستها  

 هلم.

نبوية عند تشريعها ال السُّنَّةاملطلب الثاين: العازبون من الشباب، والقواعد املستقبلية اليت أرستها 

 اإلحسان هلم.

 :مطلبان، وفيه الضعفاء والعجزة :اخلامسملبحث ا    

 عها اإلحسان هلم.النبوية عند تشري السُّنَّةاملطلب األول: الضعفاء، والقواعد املستقبلية اليت أرستها  
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 عها اإلحسان هلم.النبوية عند تشري السُّنَّةاملطلب الثاين: العجزة، والقواعد املستقبلية اليت أرستها  

ويتضمن فصلني،   ،املستقبل دراسة نظرية و ميدانيةدور اجلمعيات اخلريية يف استشراف الباب الثاين: 

 كاآليت:

 ثة مباحث:، وفيه ثال)دراسة نظرية( استشراف املسقبلودورها يف الفصل األول: اجلمعيات اخلريية 

، وفيه لودورها يف استشراف املستقب االجتاهات احلديثة يف إدارة اجلمعيات اخلريية املبحث األول:    

  :مطلبان

 املطلب األول: مفهوم اإلدارة.       

 . دارة اجلمعيات اخلرييةإ: األسس اخلمسة اليت تعتمد عليها املطلب الثاين       

 :ه ثالثة مطالب، وفياملساعدة للجمعيات اخلريية يف استشرافها للمستقبل العوامل املبحث الثاين:   

 التطوير والتغيري. املطلب األول:       

 املطلب الثاين: اإلعالم.        

 املطلب الثالث: االستقاللية.       

 وفيه مطلبان: ،الصعوابت اليت تواجه اجلمعيات اخلريية يف استشرافها للمستقبل املبحث الثالث:  

 املطلب األول: املعوقات.      

 . وكيفية التغلب عليها املطلب الثاين: األزمات      
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 ميدانية للجمعيات اخلريية، وفيه ثالثة مباحث:الفصل الثاين: دراسة 

 ، وفيه مطلبان:االستبيان عينة املبحث األول:   

 منوذجاً(. مدينة ينبع ) املطلب األول: اجلمعيات اخلريية يف اململكة العربية السعودية      

 منوذجاً(. مدينة اسطنبول ) املطلب الثاين: اجلمعيات اخلريية يف تركيا      

  ثالثة مطالب:بناء االستبيان، وفيه  املبحث الثاين:  

 املطلب األول: ملخص عن تصميم االستبيان.      

 املطلب الثاين: وصف عينة الدراسة.      

 .التحليل الوصفي للبياانتاملطلب الثالث:       

 :مطالب أربعة، وفيه حتليل بياانت االستبيان املبحث الثالث:  

.Descriptive Analysis املطلب األول: التحليل الوصفي لفقرات املقياس             

 .Normality Testقياس املطلب الثاين :       

 املطلب الثالث: حتليل الفقرات واملتوسطات.      

 املطلب الرابع: حساب متوسطات فقرات االستبيان مرتبة حبسب احملاور.      
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 والتوصيات.خامتة، ولشمل أهم النتائج 

 فهرس املصادر و املراجع

 املالحق.
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 لباب األول:ا

 املستقبل يف التكافل االجتماعي، واستشراف السُّنَّة

 كاآليت:  ويتضمن ثالثة فصول

 النبوية من التكافل االجتماعي السُّنَّةالفصل األول: موقف 

 .واستشراف املسقبل

 اإلسالم،الفصل الثاين: وسائل الرعاية االجتماعية يف 

 .واستشراف املسقبل يف تلك الوسائل

 ،من التكافل االجتماعي ونالفصل الثالث: املستفيد

 والقواعد املستقبلية اليت أرستها السنة النبوية

 .هلم عند اإلحسان
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 النبوية من التكافل السُّنَّة األول: موقفالفصل                       

 واستشراف املسقبل، وفيه ثالثة مباحث: ،االجتماعي                 

 .املبحث األول: تعريف التكافل االجتماعي ويشأته                 

 املبحث الثاين: اإلعجاز يف يظام التكافل االجتماعي                 

 .السُّنَّةمن القرآن                  

 النبوية واستشراف املستقبل يف السُّنَّةاملبحث الثالث:                  

 التكافل االجتماعي.                 

. 
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 .ملبحث األول: لعريف التكافل االجتماعي ونشألها

 املطلب األول: معىن التكافل يف اللغة ويف االصطالح

 املقصد األول: معىن التكافل يف اللغة

مأخوذ من مادة كفل: الكفل ابلتحريك: العجز، وقيل: ردف العجز، وقيل: القطن يكون لإليسان والدابة، 

ا لعجزاء الكفل، واجلمع أكفال، وال يشتق منه فعل وال صفة، والكفل: من مراكب الرجال، وهو كساء  وإِّهنَّ

دير يتخذ وقيل: هو شيء مست يؤخذ، فيعقد طرفاه، مث يلقى مقدمه على الكافل، ومؤخره مما يلي العجز،

من خرق أو غري ذلك، ويوضع على سنام البعري، ويف حديث أيب رافع قال: " ذاك كفل الشيطان "يعين 

، والكلف من قوهلم: كلف ابلشيء يكلف كلفاً، إذا أحبه فهو  (1)مقعده، واكتفل البعري: جعل عليه كفاًل 

 .(2) كالف: موضعكلف به، وتكلفت الشـيء تكلفاً، إذا جتشمته، وذو  

 :االصطالح املقصد الثاين: معىن التكافل يف

 يف االصطالح، للتكافل معاين متعددة، من أكثرها شيوعاً ما أييت:

ا الَّذِّين  آم ُنوا اتّـَُقوا اّلَّ  اي   :﴿أييت مبعىن الضعف، ومبعىن املثل، قال هللا تعاىل:  (أ ُنوا بِّر ُسولِّهِّ يـُْؤتُِّكْم   أ يّـُه   و آمِّ

يمٌ  ُ غ ُفوٌر رَّحِّ [ قيل 28]سورة احلديد: اآلية ﴾كِّْفل نْيِّ مِّن رََّْح تِّهِّ و جي ْع ل لَُّكْم يُوراً مت ُْشون  بِّهِّ و يـ ْغفِّْر ل ُكْم و اّلَّ

 ضعفني، وقيل مثلني.

 ﴿أييت مبعىن االيضمام، وهو ضم ذمة إىل ذمة؛ لتتقوى أحدامها هبذا الضم، كما قال هللا تعاىل:   (ب

                                                           
 . 589، ص11م ( ج1999هـ ـ 1419دارإحياء الرتاث العريب ـ  :بريوت ) لسان العرب مكرم،حممد بن  ابن منظور، (1)
 .40، ص 3ج (م1987 ـ دار العلم للماليني :بريوت )حتقيق: رمزي منري بعلبكي ، مجهرة اللغة،حممد بن احلسنابن دريد،  (2)

 
 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



23 
 

ْم إِّْذ يـُْلُقون أ ْقال م ُهْم أ يّـُُهْم ي ْكُفُل م ْرمي   و م ا  ذ لِّك   ْيهِّ يهِّ إِّل يك  و م ا ُكنت  ل د  ْم إِّْذ كُ مِّْن أ يب اء اْلغ ْيبِّ يُوحِّ ْيهِّ نت  ل د 

ُمون   ُنون   ﴿، وقال هللا تعاىل: (1)[ معىن يكفل يضم44]سورة آل عمران: اآلية ﴾ خي ْت صِّ ٌة إِّْخو  إِّمنَّ ا اْلُمْؤمِّ

 [.10]سورة احلجرات:اآلية ﴾ ف أ ْصلُِّحوا ب نْي  أ خ و ْيُكْم و اتّـَُقوا اّلَّ  ل ع لَُّكْم تـُْرَح ُون  

ا و م ن مَّن ي ْشف ْع ش ف اع ًة ح س ن ًة ي كُ  ﴿ :تعاىلهللا أييت مبعىن النصيب، ومبعىن احلظ، قال  ت( نـْه  يٌب م ِّ ن لَّهُ ي صِّ

ُ ع ل ى ُكل ِّ ش ْيءٍّ مُّقِّيتاً ي ْشف ْع ش ف اع ًة  نـْه ا و ك ان  اّل  [ ) يكن له  85]سورة النساء: اآلية ﴾س ي ِّئ ًة ي ُكن لَُّه كِّْفٌل م ِّ

 .(2)كفل ( مبعىن يكن له يصيب منها، الكفل: النصيب واحلظ

لفظ  فائدة لطيفة يف شرح الفرق بني الكفل والنصيب يف هذه اآلية:) ــــــ رَحه هللا تعاىل ـــــــ وذكر ابن القيم

الكفل ُيشعر ابحلمل والثقل، ولفظ النصيب ُيشعر ابحلظ الذي ينصُب طالبه يف حتصيله، وإْن كان كٌل 

منهما يستعمل يف األمرين عند االيفراد، ولكن لــم ا قرن بينهما؛ حصر اختصاص حظ اخلري ابلنصيب، 

 .(3)ابلكفل(وحصر الشر 

: )الكافل العائل، كفله يكفله، وكفله إايه( (4)أييت مبعىن العائل ومبعىن الضامن، قال يف لسان العرب ث(

ا ر هبُّ ا بِّق ُبولٍّ ح س نٍّ و أ يبـ تـ ه ا يـ ب ااتً ح   ﴿ويف التنزيل العزيز: قال هللا تعاىل:  ]سورة  ﴾  س ناً و ك فَّل ه ا ز ك رِّايَّ فـ تـ ق بـَّل ه 

[ وقد قرأت ابلتثقيل ويصب زكراي، وذكر األخفش أيَّه قرأ: وكفِّلها زكراي، بكسـر الفاء، 37آل عمران: اآلية

وذو الكفل:  ﴾وكفلها زكراي ﴿ وكفلت الرجل واملرأة فأان كافل، وهو مكفول، وهو مبعىن قوله جل ثناءه:

أان وكافل اليتيم   " :افل وكفيل، ويف احلديثإلياس النيب عليه السالم، والكفيل: الزعيم، ويقولون رجل ك

                                                           

 )1( الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير، جامع البيان عن أتويل آي القرآن )القاهرة: دار احلديث ( ج 6، ص407.
 .582ص، 8ج ،، مرجع سابقجامع البيان عن أتويل آي القرآن الطربي، (2)
ــــــــــــــــ كتب العلميةدار البريوت: )  احملبني ونزهة املشتاقني روضة احملبني حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا،ابن القيم،  (3) هـ 1412 ـ
 .430م( ص1992/
 .589ص  ،11ج  ،مرجع سابق ،لسان العرب ،ابن منظور (4)
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 .(1)" كهاتني يف اجلنة

ْعن اك  إىل أُم ِّك  ك يْ ﴿وقال هللا تعاىل:   ي ُأْخُتك  فـ تـ ُقوُل ه ْل أ ُدلُُّكْم ع ل ى م ن ي ْكُفُلُه فـ ر ج  نـُه ا و ال  إِّْذ مت ْشِّ  تـ ق رَّ ع يـْ

 .(2)[ أي: على امرأة ترضعه وتضمه إليها 40]سورة طه: اآلية ﴾ حت ْز ن ...

ةٌ ف قال أ ْكفِّْلنِّيه ا و ع  ﴿ وقال هللا تعاىل:  د  ا أخي ل هُ تِّْسٌع و تِّْسُعون  يـ ْعج ةً و يلِّ  يـ ْعج ةٌ و احِّ  ﴾زَّينِّ يفِّ اخلِّط ابِّ إِّنَّ ه ذ 

كفلها، وقال ابن عباس: اعطين إايها، [ ) فقال: أكفلنيها( أي ايزل يل عنها حىت أ23]سورة ص: اآلية

وعنه: حتول يل عنها، وقال ابن مسعود، وقال أبو العالية: ضمها إيل  حىت أكفلها، وقال ابن كيسان: اجعلها  

 .(3)كفلي ويصييب

 وللعلماء املعاصرين تعريفات عدة للتكافل االجتماعي، كاآليت:

 يكون ) يقصد ابلتكافل االجتماعي يف معناه اللفظي أنْ  يقول الشيخ  اإلمام حممد أبو زهرة معرفاً التكافل:

آحاد الشعب يف كفالة مجاعتهم، وأْن يكون كل قادر، أو ذي سلطان كفياًل يف جمتمعه، ميده ابخلري، وأْن 

 ةتكون كل القوى اإليسايية يف اجملتمع متالقية يف احملافظة على مصاحل اآلحاد، ودفع األضرار، مث احملافظ

 .(4) ألضرار عن البناء االجتماعي، وإقامته على أُسس سليمة(على دفع ا

عبد هللا علوان يف تعريف التكافل االجتماعي: )أْن يتضامن أبناء اجملتمع ويتسايدوا فيما  ويقول األستاذ

بينهم، سواء أكايوا أفرادًا أو مجاعات، حكامًا أو حمكومني، على اختاذ مواقف إجيابية، كرعاية اليتيم، أو 

لبية، كتحرمي االحتكار بدافع من شعور وجداين عميق ينبع من أصل العقيدة اإلسالمية؛ ليعيش الفرد يف  س

                                                           
( وأخرجه أيضاً ـ يف كتاب األدب ـ ابب فضل من 5304) كتاب الطالق ـ ابب اللعان  ـ رقم احلديثـ   يف صحيحهالبخاري أخرجه   (1)

رقم  ــ كتاب الزهد والرقائق ـ ابب اإلحسان اىل األرملة واملسكني واليتيم  مسلم يف صحيحه( وأخرجه 6005يعول يتيماً ـ رقم احلديث )
 (  .983احلديث )

 .40ص ،5ج ،مرجع سابق ،لفسري البغوي، مسعود بن احلسني ،البغوي (2)
قيق: أَحد الربدوين حت ،اجلامع ألحكام القرآن ،الدينأبو عبد هللا حممد بن أَحد بن أيب بكر بن فرح األيصاري اخلزرجي مشس  ،القرطيب (3)

 .454ص، 7م( ج 1964 /هـ 1384ـ  2دار الكتب املصرية ـ ط :القاهرة وإبراهيم أطفيش )
 .9صم( 1999) دار الفكر العريب ـ  لنظيم اإلسالم للمجتمع، حممد،  أبو زهرة  (4)
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كفالة اجلماعة، وتعيش اجلماعة  مبؤازرة الفرد حيث يتعاون اجلميع، ويتضامنوا إلجياد اجملتمع األفضل، ودفع 

 .(1)الضرر عن أفراده( 

ويقول الدكتور عبد العزيز اخلياط ) أْن يتسايد اجملتمع أفراده ومجاعته، حبيث ال تغطي مصلحة الفرد على 

ا يبقى للفرد كيايه، وإبداعه ومميزاته،  مصلحه اجلماعة، وال تذوب مصلحة الفرد يف مصلحة اجلماعة، وإِّمن 

صاحل اآلحاد، تكون اجلماعة متالقية يف موللجماعة هيأهتا وسيطرهتا، فيعيش الفرد يف كفالة اجلماعة، كما 

 .(2)ودفع الضرر عنهم( 

ولة، أنَّ كل فرد يف اجملتمع املسلم عليه واجب أْن يتكفل ابلفرد اآلخر بعيداً عن الد وخالصة هذه التعريفات:

سواء تكفلت الدولة أو مل تتكفل، فهذا واجب على الفرد، كل ذلك من خالل أيظمة اجتماعية أوجدها 

أو يظام اأُلسـرة، كل هذه األيظمة تلزم الشخص  ،الم، كنظام الرحم، أو يظام الصداقة، أو يظام اجلريةاإلس

 .على أْن يتكفل أبخيه املسلم أو غري املسلم، تكافالً اجتماعياً 

 

  

                                                           
 .9ص) دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع(  التكافل االجتماعي يف اإلسالم ،انصح عبد هللا ،علوان( 1)
 .12صم( 1986) دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ـ  ميف اإلسال اجملتمع املتكافل ،عبد العزيز ،اخلياط (2)
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 املطلب الثاين: نشأة التكافل االجتماعي

ن ثروات ممن ُسنن هللا تعاىل الكوييه استخالف اإليسان يف هذه األرض للقيام بعمارهتا، واستخراج ما فيها 

ُلوا الصَّاحلِّ اتِّ ل ي ْست ْخلِّف نـَُّهم يفِّ ا:وخريات، قال هللا تعاىل نُكْم و ع مِّ ُ الَّذِّين  آم ُنوا مِّ ا اْست ْخل ف  }و ع د  اّلَّ أْل ْرضِّ ك م 

ْم أ مْ الَّذِّين  مِّن  ْوفِّهِّ ُْم و ل يـُب د ِّل نـَُّهم م ِّن بـ ْعدِّ خ  ُْم دِّينـ ُهُم الَّذِّي اْرت ض ى هل  ْم و ل ُيم ك ِّن نَّ هل  [ 55نًا]]سورة النور: اآليةقـ ْبلِّهِّ

وهذا الدور ال يستطيع اإليسان القيام به مبفرده، بل حيتاج إىل ايضمام وتكافل أبناء اجملتمع سوايً للقيام هبذا 

منذ أقدم العصور اتضح مفهوم التكافل يف حياة املصـريني والرومان والفرس، مث يف ظل الكنيسة الدور، و 

عصوراً طويلة، ولكنه يف كل األحوال عند هؤالء كان يف حدود ضيقة، وعلى وجه اإلحسان والعطف، ويف 

ماعي، مبا ال تفرتات غري متصلة، حىت بزغت مشس اإلسالم، وجاء التنظيم الكامل الشامل للتكافل االج

يدع جمااًل للزايدة والنقص، فعاش اجملتمع اإلسالمي األول حياًة مليئًة بصور من التكافل والتعاون، وضرب 

الرعيل األول من الصحابة أروع األمثلة يف تالَحهم، وصربهم، وبلغوا يف تضحياهتم مبلغاً عظيماً وعجيباً، يف 

 يت كايوا يعيشوهنا، ومن األمثلة على ذلك:مجيع أحواهلم، ابلرغم من الظروف العصيبة ال

 أوال: املهاجرون واألنصار:

: " ل مَّا ق دُِّموا اْلم دِّين ة  آخ ى ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ  يُم ْبُن س ْعدٍّ، ع ْن أ بِّيهِّ، ع ْن ج د ِّهِّ، ق ال   ع ل ْيهِّ و س لَّم  عن إِّبـْر اهِّ

، ق ال  لِّع ْبدِّ الرََّْح نِّ: إِّين ِّ أ ْكثـ ُر اأْل ْيص ارِّ ب نْي  ع ْبدِّ الرََّْح نِّ ْبنِّ ع ْوفٍّ  ُم م ايلِّ يِّْصف نْيِّ و يلِّ و س ْعدِّ ْبنِّ الرَّبِّيعِّ  م ااًل ف أ ْقسِّ

: بـ ُهم ا إِّل ْيك  ف س م ِّه ا يلِّ أُط ل ِّْقه ا ف إِّذ ا ايـْق ض ْت عِّدَّهتُ ا فـ تـ ز وَّْجه ا، ق ال  نِّ ف اْيظُْر أ ْعج  ُ ل ك  يفِّ أ ْهلِّك  ر  اب   اْمر أ ات  ك  اّلَّ

ْن أ قِّطٍّ و مس ْ  ا ايـْق ل ب  إِّالَّ و م ع ُه ف ْضٌل مِّ نـُق اع  ف م  لُّوُه ع ل ى ُسوقِّ ب ينِّ قـ يـْ ب ع  اْلُغُدو  و م الِّك  أ ْين  ُسوُقُكْم؟ ف د   ،  نٍّ مُثَّ ات 

ُّ ص لَّى اّلَُّ  اء  يـ ْوًما و بِّهِّ أ ثـ ُر ُصْفر ةٍّ، فـ ق ال  النَّيبِّ ْم ُسْقت  إِّل يـْه ا،   ع ل ْيهِّ و س لَّم : " م ْهي مْ مُثَّ ج  : ك  : تـ ز وَّْجُت، ق ال  " ق ال 
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 " ْن ذ ه بٍّ ْن ذ ه بٍّ أ ْو و ْزن  يـ و اةٍّ مِّ : يـ و اًة مِّ  .(1)ق ال 

ُ تـ ع اىل  ع ْنهُ  ع ْن أ ي سٍّ  ي  اّلَّ ب ْت اأْل ْيص   :ر ضِّ رِّين  ق اُلوا: اي  ر ُسول  اّلَِّّ، ذ ه  : " أ نَّ اْلُمه اجِّ أْل ْجرِّ ُكل ِّهِّ، ق ال  اُر ابِّ

ْم " ُتْم ع ل ْيهِّ ُْم و أ ثـْنـ يـْ ، م ا د ع ْومُتُ اّلَّ  هل   .(2)ال 

رين كايوا ملهاجية، وأشـركوا املهاجرين يف الثمرة، ولعل اؤو األيصار قاموا ابمل أنَّ  فهذه األحاديث تفيد

يساعدوهنم يف العمل، ولكنَّ أكثر العمل عند األيصار، وقد شكر املهاجرين لأليصار فعلهم، ومواقفهم 

الرفيعة يف اإليثار والكرم، وقالوا: اي رسول هللا ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مؤاساة يف قليل، وال 

له، قال: ان يف املهنا، حىت لقد حسبنا أْن يذهبوا ابألجر كأحسن بداًل يف كثري، ولقد كفوان املئوية وأشـركو 

ُتْم ع ل ْيهِّمْ )ال،  ُْم و أ ثـْنـ يـْ  (.م ا د ع ْومُتُ اّلَّ  هل 

وهذه اأُلخوة اليت حرص عليها رسولنا الكرمي صلوات هللا عليه وسالمه كان هلا أهدافها ورؤيتها املستقبلية، 

للمهاجرين، ومؤايستهم عن مفارقة األهل والعشرية، وشد أزر بعضهم بعضاً، ومنها: ) إذهاب وحشة الغربة 

ومنها هنوض الدولة اجلديدة؛ ألنَّ أي دولة ال ميكن أْن تنهض، وتقوم إال  على أساس من وحدة األُمَّة 

اعة، ال وتسايدها، وال ميكن لكل من الوحدة والتسايد أْن يتما بغري عامل التآخي واحملبة املتبادلة، فكل مج

تؤلف بينها آصرة املودة والتآخي احلقيقتان، ال ميكن أْن تتحد حول مبدأ ما، وما مل يكن االحتاد حقيقة 

 .(3) (قائمة يف األُمَّة أو اجلماعة فال ميكن أْن تتألف منها دولة

: إبسناده إىل روى البخاري  ُ تـ ع اىل  ع ْنُه، ق ال  ي  اّلَّ إِّْن ُكْنُت أل ُشدُّ  ،  ال إِّل ه  إِّال ُهو و اّلَِّّ الَّذِّي" أ يبِّ ُهر يـْر ة  ر ضِّ

، و ل ق ْد قـ ع ْدُت يـ   ُد بِّي د يَّ ع ل ى األ ْرضِّ مِّن  اجْلُوعِّ ، و إِّْن ُكْنُت أل ْعت مِّ ُم وْ احلْ ج ر  ع ل ى ب ْطينِّ مِّن  اجْلُوعِّ ًما ع ل ى ط رِّيقِّهِّ

، ف م رَّ و مل ْ يـ ْفع ْل، ْكرٍّ ف س أ ْلُتهُ ع ْن آي ةٍّ مِّْن كِّت ابِّ اّلَِّّ م ا أ ْسأ لُهُ ع  الَّذِّي خي ُْرُجون  فِّيهِّ، ف م رَّ يبِّ أ بُو ب   ا إِّال لُِّيْشبِّع ينِّ نـْه 

                                                           
( 3780)حلديث اكتاب مناقب األيصار ـ ابب إخاء النيب صلى هللا عليه وسلم بني املهاجرين واأليصار. رقم  ـ  البخاري  يف صحيحه أخرجه (1)

 ( .576( حتفة األشراف ) 9632)احلديث ـ كتاب عشـرة النساء . أبواب املالعبة  ــ رقم  النسائي يف السنن الكربى  وأخرجه
 (.4812ب يف شكـر املعروف ـ رقم احلديث )كتاب األدب ـ ابأبو داوود يف سننه ـ  أخرجه (2)
 .102ص ،1ج (م2009) بريوت: مؤسسة الرسالة ـ عرض وقائع وحتليل أحداث  السرية النبوية ،علي حممد ،الصاليب (3)
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، ف م رَّ و ملْ  يـ ْفع ْل، مُثَّ  ُر ف س أ ْلُتُه ع ْن آي ةٍّ مِّْن كِّت ابِّ اّلَِّّ؛ ال أ ْسأ لُُه إِّال لُِّيْشبِّع ينِّ ُ  م رَّ أ  مُثَّ م رَّ ُعم  مِّ ص لَّى اّلَّ بُو اْلق اسِّ

: أ اب  هِّرَّ احلْ ْق، ف اتّـَبـ ْعُتُه ف   ي و م ا يفِّ و ْجهِّي، فـ تـ ب سَّم  و ق ال  د خ ل  ف اْست ْأذ ن  ف أ ذِّن  ع ل ْيهِّ و س لَّم ، فـ ع ر ف  م ا يفِّ يـ ْفسِّ

ا ال اُه ُفالٌن أ  يلِّ فـ و ج د  ل بـ ًنا يفِّ ق د حٍّ فـ ق ال  أل ْهلِّهِّ: أ َّنَّ ل ُكْم ه ذ  ُ؟ ق اُلوا: أ ْهد  : اي  أ اب  هِّرَّ لََّب  ، فـ ق ال  ْو آُل ُفالنٍّ

، و أ ْهُل الصُّفَّةِّ أ ْضي اُف اإلِّْسالمِّ ال ،اْيط لِّْق إِّىل  أ ْهلِّ الصُّفَّةِّ  : ف أ ْحز ي ينِّ ذ لِّك  ، ق ال   أي ُْوون  إِّىل  أ ْهلٍّ ف اْدُعُهْم يلِّ

اء ْتُه ص د   ، إِّذ ا ج  ًئا، و إِّذ ا ج اء ْتُه ه دِّيٌَّة أ ْرس ل  إِّ و ال م الٍّ يـْ نـْه ا ش  ُهْم فِّيه ا ق ٌة أ ْرس ل  هبِّ ا إِّل ْيهِّم و ملْ  يـ ْرز ْأ مِّ ْم و أ ْشر ك  ل ْيهِّ

ِّ ش ْرب ةً  ا اللََّب  ْن ه ذ  ي ، و قـُْلُت: ُكْنُت أ ْرُجو أ ْن أ ْشر ب  مِّ نـْه ا، ف أ ْحز ي ينِّ إِّْرس الُُه إِّايَّ ا أ ْغىن  أ   و أ ص اب  مِّ تـ غ دَّى هبِّ ا ف م 

ْن ط اع ةِّ اّلَِّّ و ط اع ةِّ ر ُسولِّهِّ بُدٌّ، ف ايْ  ُ يفِّ أ ْهلِّ الصُّفَّةِّ! و أ ان  الرَُّسوُل، و ملْ  ي ُكْن مِّ ا اللََّب  ْم ف د ع ْوهُتُْم ه ذ  ط ل ْقُت إِّل ْيهِّ

ُْم ف أ خ ُذوا جم ْلِّ  : أ اب  هِّرَّ قـُْلتُ ف أ قْـبـ ُلوا ف اْست ْأذ يُوا ف أ ذِّن  هل  ، و ق ال  : ُقْم س ُهْم يفِّ اْلبـ ْيتِّ : ل بـَّْيك  اي  ر ُسول  اّلَِّّ، ق ال 

 ، ْم، ف آُخُذ اْلق د ح  ف ُأْعطِّي الرَُّجل  ح ىتَّ يـ ْرو ى مُثَّ يـ ُردَُّه إِّيل َّ، ح ىتَّ ر وِّي  مج ِّيُع اْلق ْومِّ ْيُت إِّىل  ر ُسولِّ ف  ف أ ْعطِّهِّ ايـْتـ ه 

ُه فـ ن ظ ر  فـ تـ ب  اّلَِّّ ص   ْيهِّ مُثَّ ر ف ع  ر ْأس  : اقْـُعْد ف اْشر ْب لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، ف أ خ ذ  اْلق د ح  فـ و ض ع  ع ل ى ي د  سَّم ، ق ال 

: اْشر ْب ف م ا ز ال  يـ ُقوُل: اْشر بْ  ُد ل ُه بـ ع   و أ ْشر ُب ح ىتَّ قـُْلُت: و الَّذِّي ،فـ ق ع ْدُت و ش رِّْبُت، و ق ال  حلْ ق ِّ ال أ جِّ ث ك  ابِّ

ْنُه" ،م ْسل ًكا، ق ال  ف أ رِّينِّ  ء ، فـ تـ ب سَّم  و َح ِّد  اّلَّ  و ش رِّب  مِّ  .(1)فـ ر د ْدُت إِّل ْيهِّ اإلِّان 

ملعاين السامية ودرجة اإليثار اليت بلغت أعلى مراتبها عند األيصار، جعل رسول هللا صلى هللا عليه ذه اهل

 اإلميان، وبغضهم من الكفر، كما دل عليه احلديث اآليت:وسلم حبهم من 

ي  اّلَُّ تـ ع اىل  ع ْنهُ  مس ِّْعُت أ ي ًسا : " آي ةُ ر ضِّ مي انِّ ُحبُّ اأْل ْيص ارِّ، و آي ُة ، ع نِّ النَّيبِّ ِّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، ق ال   اإْلِّ

 .(2)الن ِّف اقِّ بـُْغُض اأْل ْيص ارِّ "

: )أنَّ من عرف مرتبة األيصار، وما كان منهم يف يصـرة اإلسالم، والسعي يف  شرح احلديثيف قال النووي

                                                           
-5153- 5072 39387-3781 2293ـ كتاب البيوع ـ ابب فإذا قضيت الصالة ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحهأخرجه  (1)

5148-5153-5155-5167-6082-6386.) 
 مسلم يف صحيحه ( وأخرجه3572كتاب مناقب األيصارـ ابب حب األيصار من اإلميان ـ رقم احلديث )البخاري يف صحيحه ـ  أخرجه ( 2)

رقم احلديث  ــ كتاب اإلميان ـ ابب الدليل على أنَّ حب األيصار وعلي رضي هللا عنه من اإلميان، وعالمته من اإلميان وبغضهم من النفاق 
(692.) 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



29 
 

إظهاره، وإيواء املسلمني، وقيامهم يف مهام دين اإلسالم حق القيام، وحبهم النيب صلى هللا عليه وسلم وحبه 

هم، وبذهلم أمواهلم وأيفسهم بني يديه، وقتاهلم ومعاداهتم، سائر الناس إي بن ارف من علي ثاراً لإلسالم، وعإاي 

أيب طالب رضي هللا عنه قربه من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم له، وحب النيب صلى هللا عليه وسلم له، 

وما كان منه يف يصرة اإلسالم وسوابقه فيه، مث أحب األيصار وعلياً هلذا، كان ذلك من دالئل صحة إميايه، 

 .(1) (وصدقه يف إسالمه

 اثنيا: األشعريون:

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : " إِّنَّ اأْل ْشع رِّي ِّني  إِّذ ا أ ْرم ُلوا يفِّ  ُّ ص لَّى اّلَّ : ق ال  النَّيبِّ ْلغ ْزوِّ أ ْو ق لَّ ط ع اُم عِّي اهلِِّّْم اع ْن أ يبِّ ُموس ى، ق ال 

دٍّ، مُثَّ اقْـت س مُ  ُهْم يفِّ ثـ ْوبٍّ و احِّ ْلم دِّين ةِّ مج  ُعوا م ا ك ان  عِّْند  ءٍّ و  ابِّ نـ ُهْم يفِّ إِّان  ُهْم" وُه بـ يـْ نـْ لسَّوِّيَّةِّ، فـ ُهْم مِّين ِّ و أ ان  مِّ دٍّ ابِّ احِّ

(2). 

بلغ األشعريون من إيثارهم ومواساهتم لبعضهم مبلغاً عظيماً، بشهادة سيدان رسول هللا صلى هللا عليه 

ُهْم(  نـْ منقبة عظيمة لألشعريني.وهذه وسلم، فقد شرفهم وكرمهم إبضافتهم إليه ) فـ ُهْم مِّين ِّ و أ ان  مِّ  

يف فضائل هذا احلديث الشريف:) ويف هذا احلديث فضيلة األشعريني، وفضيلة اإليثار ابن حجر ذكر 

 .(3) ( اإلقامةزاد يف السفر، ويفلخلط ا استحبابواملؤاساة، و 

ومن مث جند أنَّ هذه احلكمة التكافلية، اليت حققها اإلسالم يف الثروات واألموال، حتدث عنها الفاروق 

اخلطاب رضي هللا، عندما قال: ) والذي يفسي بيده، ما من أحد إال وله يف هذا املال حق أعطيه  بن عمر

                                                           
ريوت: دار حتقيق: الشيخ خليل مأمون شيحا ) باملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج،  النووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف، (1)

 .252، ص2ج م(2003ه/ 1423املعرفة، 
)2( أخرجه البخاري يف صحيحه ــ كتاب الشركة ـ ابب الشركة يف الطعام والنهد والعروض ـ  رقم احلديث )2486( وأخرجه مسلم يف 

(.6358رقم احلديث ) ــ كتاب فضائل الصحابة ـ ابب من فضائل األشعريني رضي هللا عنهم ـ صحيحه  
 .155، ص5م( ج1987ه/ 1407)دار الراين للثراث ـ  فتح الباري بشرح صحيح البخاريالعسقالين، أَحد بن علي بن حجر،  (3)
 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



30 
 

الؤه، والرجل وقدمه، والرجل أو ُمنعه، وما أحد أحق به من أحد، وما أان فيه إال كأحدهم، فالرجل وب

 .(1)وغناؤه، والرجل وحاجته(

 ومن أقواله رضي هللا عنه، يف حتقيق مبدأ التكافل االجتماعي:

إين حريص على أال أدع حاجة إال سددهتا ما اتسع بعضنا لبعض، فإذا عجزان آتسينا يف عيشنا حىت ) أ( 

 .(3) (إذا أعطيتم فأغنوا، وقوله : ) (2) (يستوي يف الكفاف

 أمواهلم بقدر هللا تعاىل فرض على األغنياء يف) إنَّ رضي هللا عنه فقال: ـ أيب طالب  بن علىـ  سيدانوحتدث 

ما يكفي فقراءهم ، فإن جاعوا أو عروا وجهدوا فمنع األغنياء ، وحق على هللا تعاىل أن حياسبهم يوم القيامة 

 بن احلسنو أم املؤمنني ، عائشة وعن  ،أيه قال : يف مالك حق سوى الزكاة عمر ابن، ويعذهبم عليه ؟ وعن 

أهنم قالوا كلهم ملن سأهلم : إن كنت تسأل يف دم موجع، أو غرم مفظع أو فقر مدقع فقد  عمر، وابن  علي

فأمرهم  ،من الصحابة رضي هللا عنهم أن زادهم فينوثالمثائة  اجلراح بن عبيدة أيبوصح عن  ،وجب حقك

فجمعوا أزوادهم يف مزودين، وجعل يقوهتم إايها على السواء ؟ فهذا إمجاع مقطوع به من الصحابة  عبيدة أبو

 .(4)( رضي هللا عنهم ، ال خمالف هلم منهم

كذلك كان شعور الصاحلني من أهل الضمائر احليَّة، الذين يزخر أبمثاهلم اتريخ سلف األُمَّة، مثلما يروى 

                                                           
 .(242عن عمر بن اخلطاب ـ رقم )احلديث ـ  أمحد يف مسنده رواه (1)
 )قق: كمال يوسف احلوت احمل ،األحاديث واآلاثراملصنف يف ، اسيت العبسيخو ابن أيب شيبة، عبد هللا بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن  (2)

مكتبة اخلاجني  :لقاهرةا ) سرية عمر بن اخلطاب، بن اجلوزيا كذلك  األثر ذكره ، وهذا403ص ،2ج (ه ـ1409مكتبة الرشد ـ  الرايض: 
 .127ص (م1997 /هـ 1417

، 46، ص 7( جم 1986ط دار الفكر،  البداية والنهاية ) ،الدمشقيابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث  (3)
 .226م( ص1981 ـ مؤسسة انصر للثقافةبريوت: )  ، األموالاألثر ذكره أبو عبيد القاسم بن سالم وهذا

ائهم) ،  مسألة على األغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقر الصدقة قسم، الزكاة كتاب،  ابآلاثر احمللىابن حزم، علي بن أَحد بن سعيد،  (4)
 .283دار الفكر( ص
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 فاطمة بنت عبد امللك دخلت عليه يوماً، وهو جالس يف مصاله واضعاً عبد العزيز: )أنَّ زوجته  بن عن عمر

مر ك اي فاطمة، قد وليت من أخده على يده، ودموعه تسيل على خديه، فقالت له: ما لك؟ فقال: وحي

هذه األُمَّة ما وليت، فتفكرت يف الفقري اجلائع، واملريض الضائع، والعاري اجملهود، واليتيم املكسور، واألرملة 

الوحيدة، واملظلوم املقهور، والغريب األسري، والشيخ الكبري، وذي العيال الكثري واملال القليل، وأشباههم يف 

البالد، فعلمت أنَّ ريب سيسألين عنهم يوم القيامة، وأنَّ خصمي دوهنم رسول هللا أقطار األرض وأطراف 

 .(1)صلى هللا عليه وسلم، فخشيت أْن ال تثبت يل حجه عند خصومته، فأشفقت على يفسي فبكيت(

 كذلك كان حال التابعني ومن تبعهم إبحسان من سلف اأُلمَّة الصاحلني، إىل أْن دار الزمان دورته، فأصبح

 ،املسلمون على ما هم عليه اليوم من ضياع مبدأ التعاون والتكافل، فضاعت وحدهتم، وضعفت قوهتم

وتالشت هيبتهم، وكثرت مشاكلهم، وايتشـرت فيهم اآلفات االجتماعية، إال يف حاالت حمدودة عند أهل 

  الضمري احلي  واأُلخوة الصادقة.

يف  املقررة ابتةهو من القواعد الثف ،لتكافل االجتماعيالذا ينبغي على اجملتمع اإلسالمي احلفاظ على مبدأ 

وليس   ،حق أساسي من حقوق اإليسان اليت كفلها هللا تعاىل لعبادهو  منذ أربعة عشـر قرانً، املنهج اإلسالمي،

غريب يف القتصادية، كما حدث يف العامل الفقط يتيجة جتارب إيسايية، ظهرت مع تقدم النظم السياسية وا

مبستقبل زاهر، وجمتمع قوي ومتماسك قادر على مواجهة مشكالت املسلمون نعم ي، حىت القرن العشـرين

 احلياة املختلفة.

  

                                                           

 )1(  ابن كثري،  البداية والنهاية، مرجع سابق، ص205.
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 بان:، وفيه مطلالسُّنَّةالقرآن و  من املبحث الثاين: اإلعجاز يف نظام التكافل االجتماعي

 يف يظام التكافل االجتماعي من القرآن املطلب األول: اإلعجاز   

وضح القرآن الكرمي أنَّ الكون كله مبن فيه هو ملك هلل تعاىل، وليس للبشـر، وكون املال هبة من هللا تعاىل، 

و آتُوُهم  ﴿فهو ليس ملكاً خاصاً به، بل أماية يف يد اإليسان إىل أْن يسأل عنه يوم القيامة، قال هللا تعاىل: 

ُكممَّالِّ  م ِّن [ لذلك هو مطالب إبيفاق املال يف سبيل هللا، قال هللا 33]سورة النور:اآلية  ﴾ اّلَِّّ الَّذِّي آات 

ْل ف إِّمنَّ ا يـ  ﴿تعاىل:  ء تُْدع ْون  لُِّتنفُِّقوا يفِّ س بِّيلِّ اّلَِّّ ف مِّنُكم مَّن يـ ْبخ ُل و م ن يـ ْبخ  ُ ه اأ يُتْم ه ُؤال  هِّ و اّلَّ ُل ع ن يّـَْفسِّ ْبخ 

ُّ و أ يُتُم اْلُفق ر اء و إِّن تـ تـ و لَّْوا ي ْستـ ْبدِّْل قـ ْوماً غ رْي ُكْم مُثَّ ال  ي ُكويُوا أ ْمث ال ُكمْ اْلغ   [ وقال هللا 38]سورة حممد: اآلية  ﴾ينِّ

ُْم ب ْل  ﴿تعاىل:  ُهُم اّل ُ مِّن ف ْضلِّهِّ ُهو  خ رْياً هلَّ َّ الَّذِّين  يـ ْبخ ُلون  مبِّ ا آات  ُيط وَّقُون  م ا خب ُِّلواْ هُ و ال  حي ْس َب  ُْم س  و  شـر هلَّ

ُ مبِّ ا تـ ْعم ُلون  خ بِّريٌ  ّلِّ ِّ مِّري اُث السَّم او اتِّ و األرض و اّل   .[180]سورة آل عمران: اآلية ﴾بِّهِّ يـ ْوم  اْلقِّي ام ةِّ و 

وإيفاق املال لألصناف اليت أمر هللا هبا، هو أحد مقومات التكافل االجتماعي، ذلك أنَّ غياب التكافل 

ز عين حلول "اخللل" حمل التوازن واالتزان، والتضامن بني اجلماعة اإليسايية يف اجملتمع، فيرتكياالجتماعي، إمنا 

جملتمع  مع )التكافل االجتماعي( هو البديلالثراء يف جايب، ويرتكز الفقر يف جايب آخر، ولذلك كان جمت

ف اء اّلَُّ ع ل ى مَّا أ   ﴿ دولة األغنياء، الذي حتدث عنه القرآن الكرمي يف كثري من اآلايت، منها قوله تعاىل:

ْن أهل اْلُقر ى ف لِّلَّهِّ و لِّلرَُّسولِّ و لِّذِّي اْلُقْرَب  و اْليـ ت ام ى و اْلم س اكِّنيِّ و اْبنِّ  لسَّبِّيلِّ ك ْي ال  ي ُكون  ُدول ًة ب نْي  ار ُسولِّهِّ مِّ

ُكُم الرَُّسوُل ف ُخُذوُه و م ا هن  اُكْم ع ْنُه ف ايتـ ُهوا و اتّـَُقوا اّلَّ  إِّنَّ اّلَّ   نُكْم و م ا آات  ]سورة  ﴾ ٌ دِّيُد اْلعِّق ابِّ ش  اأْل ْغنِّي اء مِّ

 [.7احلشر: اآلية

  القرآن الكرمي، ظهر واضحاً يف كثري من اآلايت:واإلعجاز يف أمهية يظام التكافل االجتماعي يف  
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ني، وابن ذوي القرىب واليتامى واملساكالوالدين و اقرتان عبادة هللا ولوحيده، ابإلحسان إىل .1

 السبيل ومل  اليمني.

ْينِّ إِّْحس اان  ﴿: قال هللا تعاىل ْلو الِّد  ْيئًا و ابِّ بِّذِّي اْلُقْرَب  و اْليـ ت ام ى و اْلم س اكِّنيِّ و  و اْعُبُدوْا اّل   و ال  ُتشـرُكوْا بِّهِّ ش 

ْت أ مْي ايُُكْم إِّنَّ ا جل نبِّ و اْبنِّ السَّبِّيلِّ و م ا م ل ك  بِّ ابِّ  ال  حيِّبُّ م ن  ّل   و اجلْ ارِّ ذِّي اْلُقْرَب  و اجلْ ارِّ اجْلُُنبِّ و الصَّاحِّ

 .[36]سورة النساء:اآلية  ﴾ك ان  خُمْت ااًل ف ُخورًا

عبادة هللا وتوحيده ابلرب إىل الوالدين واإلحسان إليهم، ورد يف أكثر من موضع يف القرآن الكرمي، أما اقرتان 

اقرتان عبادة هللا وتوحيده ابإلحسان إىل هؤالء األصناف، مل يظهر إال يف هذه اآلية الكرمية، وهذا يربز صورة 

 من صور اإلعجاز القرآين يف التكافل االجتماعي.

ية الكرمية على ضرورة اإلحسان إىل ذي القرَب، مث اليتامى، مث املساكني، مث اجلار ذي القرَب، فقد أكدت اآل

وهو الذي بينك وبينه قرابة، مث الصاحب ابجلنب، وصاحبك الذي يرافقك، سواء كان يف عمل أو دكان 

األميان من  مث ملك أو مدرسة، أو سفر أو حضر أو غريمها، مث ابن السبيل، وهو املسافر املنقطع عن بلده،

العبيد واإلماء، كل ذلك، متشيًا مع روحه العام يف توثيق صلة البشـر بعضهم مع بعض، ومجعهم يف رابط 

 الود واحلب والوائم.

ومناسبة ذلك مع األمر  ﴾ إِّنَّ اّل   ال  حيِّبُّ م ن ك ان  خُمْت اال ف ُخورًا ﴿وختمت اآلية الكرمية بقول هللا تعاىل

إىل األصناف املذكورة، أنَّ املختال الفخور، وهو املتعالِّ يف حركاته، والفخور بكالمه، ال يدرك ابإلحسان 

ذلك أبغض هللا ل ؛معىن عبادة هللا، وال يرى إال يفسه، فال حيسن إىل األصناف املذكورة يف اآلية الكرمية

 املتصف هبا.
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السبيل والرقاب، أنَّه من أعمال الرب ـ وصف اإلحسان إىل ذي القرىب واليتامى واملساكني وابن 2

 وجمامع اخلري.

َّ م ْن آم ن  ابِّ  ﴿قال هللا تعاىل:  َّ أ ن تـُو لُّواْ ُوُجوه ُكْم قِّب ل  اْلم شـرقِّ و اْلم ْغرِّبِّ و لـ كِّنَّ اْلربِّ رِّ لَّْيس  اْلربِّ ّل ِّ و اْليـ ْومِّ اآلخِّ

اكِّني  و اْبن  السَّبِّيلِّ و السَّآئِّلِّني  اْلم ال  ع ل ى ُحب ِّهِّ ذ وِّي اْلُقْرَب  و اْليـ ت ام ى و اْلم س  و اْلم آلئِّك ةِّ و اْلكِّت ابِّ و النَّبِّي ِّني  و آت ى 

ُدواْ و الصَّابِّرِّين  يفِّ اْلب ْأس   ْم إذا ع اه  اة  و اْلُموُفون  بِّع ْهدِّهِّ ني  الْ و يفِّ الر ِّق ابِّ و أ ق ام  الصَّالة  و آت ى الزَّك  ب ْأسِّ اء والضَّرَّاء و حِّ

ُقوا و أُولـ ئِّك  ُهُم اْلُمتـَُّقون    .[177]سورة البقرة: اآلية ﴾أُولـ ئِّك  الَّذِّين  ص د 

َّ م ْن  ﴿ اشتملت اآلية الكرمية على قواعد متينة، وعقيدة مستقيمة، قال الثوري يف قول هللا تعاىل: و لـ كِّنَّ اْلربِّ

ّل ِّ  بيني، الرب، اإلميان ابهلل، واليوم اآلخر، واملالئكة، والكتاب، والنومن أعمال ، : هذه أيواع الرب كلها﴾آم ن  ابِّ

مث عطف عليها القيام حبق ذوي القرَب، واليتامى، واملساكني، وابن السبيل، والسائلني، ويف الرقاب، وهذا 

إلميان ابهلل يؤكد عظم القيام حبقوقهم، ورعاية مصاحلهم، ومما يزيد األمر أتكيداً وأمهية، اقرتان هذه األعمال اب

 ،ةوأفعال اخلري اليت أمر هللا هبا يف هذه اآلية، وحضَّ على التعاون عليها، واقعة بني الرب يف بداية اآلي، تعاىل

وايتهاًء ابلتقوى يف هناية اآلية، والسبب يف ذلك؛ أنَّ كاًل منهما يفضي إىل اآلخر، فالرب: اسم جامع لكل 

ودييا،  األقوال واألفعال واألحوال الظاهرة والباطنة مما فيه خري هلم ديناً، ما حيب هللا تعاىل، ويرضى لعباده من

 . (1)وآخرة، والتقوى جامعة ملعاين اخلشية هلل تعاىل، وااليضباط أبوامره واالستقامة على شـرعه

 ـ جتاوز العقبة إبنفاق املال يف ف  الرقاب، واإلحسان إىل اليتامى واملساكني.3

 ] أ ْو إِّْطع اٌم يفِّ 13] ف كُّ ر قـ ب ةٍّ }12] و م ا أ ْدر اك  م ا اْلع ق ب ُة }11ف ال  اقْـت ح م  اْلع ق ب ة  } ﴿ قال هللا تعاىل:

 

                                                           

)1(  الرفاعي، حممد يسيب،  ليسري العلى القدير الختصار لفسري ابن كثري ) الرايض:مكتبة املعارف،1410هـ/ 1989م( ج1، ص 

135 .  
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-11]سورة البلد:اآلايت﴾]16] أ ْو مِّْسكِّينًا ذ ا م رْت ب ةٍّ }15] ي تِّيمًا ذ ا م ْقر ب ةٍّ }14يـ ْومٍّ ذِّي م ْسغ ب ةٍّ } 

16]. 

 إيفاق املال يف فك الرقاب، وإطعام اجلائع، واليتيم الفقري، واملسكني املعدم، كل وضَّحت اآلية الكرمية أبنَّ 

قال ابن جرير  ،هذه األعمال هي سبيل النجاة والفوز ابجلنة يوم القيامة، ويستطيع هبا اإليسان جتاوز العقبة

 .(1) (جبل يف جهنم) :قال ﴾ف ال  اقْـت ح م  اْلع ق ب ة   ﴿الطربي عن ابن عمر يف قوله 

زيد ومجاعة من املفسـرين : معىن الكالم االستفهام الذي معناه اإليكار تقديره، أفال اقتحم العقبة،  ابن قال

أو هال اقتحم العقبة، يقول: هال أيفق ماله يف فك الرقاب، وإطعام السغبان؛ ليجاوز به العقبة، فيكون خرياً 

 .(2)له من إيفاقه يف عداوة حممد صلى هللا عليه وسلم

 .إعطاء جزء من مال امليت إىل ُأويل القرىب، واليتامى، واملساكني، لوثيقاً للروابط العائلية واالجتماعيةـ 4

ْنُه و ُقوُلو  ﴿قال هللا تعاىل:  ة  أُْوُلواْ اْلُقْرَب  و اْليـ ت ام ى و اْلم س اكِّنُي ف اْرزُُقوُهم م ِّ ُْم قـ ْوالً و إذا ح ض ـر  اْلقِّْسم   ﴾مَّْعُروفاً اْ هل 

 [.8]سورة النساء: اآلية

أقارب امليت ن ميكمن اإلعجاز القرآين يف هذه اآلية، يف اهتمام اإلسالم بتسلية وتطييب أيفس هؤالء الفئة 

ممن ال حق هلم يف الرتكة، أو مات آابؤهم وهم صغار، وال مال هلم، أبهنم إذا حضروا قسمة املرياث، أمرهم 

ولوا طائهم شيئاً من املال على وجه االستحباب قبل تقسيم الرتكة على أصحاهبا، وقاملوىل تبارك وتعاىل إبع

 هلم قوالً فيه ود وجماملة وإحسان. 

املراد وإذا حضر قسمة املرياث ذوو القرَب، ممن ليس بوارث، ) قيل:  ﴾و إذا ح ض ـر  اْلقِّْسم ة  ﴿قوله تعاىل:

                                                           
قدم له وراجعه األستاذ مروان بن سوار) دمشق: دار الفجر اإلسالمي ـ  ،خمتصر لفسري اإلمام الطربيحيي حممد بن صمادح، ، التجييب (1)

 .594صم( 1992ه / 1412ـ 3ط
يق: أَحد الربدوين ، حتقاجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أَحد بن أيب بكر بن فرح األيصاري اخلزرجي مشس الدين (2)

 .406، ص 8جم(  1964 /هـ1384 ـ 2طدار الكتب املصرية ـ : القاهرة  وإبراهيم أطفيش )
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فلريضخ هلم من الرتكة يصيب، وإْن كان ذلك واجبًا يف ابتداء اإلسالم، وقيل  ﴾و اْليـ ت ام ى و اْلم س اكِّنيُ ﴿

يستحب، واختلفوا هل هو منسوخ أم ال؟ على قولني: فقال البخاري عن ابن عباس يف اآلية، قال: هي 

حمكمة وليست منسوخة، هي قائمة يعمل هبا، وعن جماهد، هي واجبه على أهل املرياث ما طابت هبا 

 .(1) (أيب بكر، ومجاعة من التابعني بن وهكذا روي عن ابن  مسعود، وأيب موسى، وعبد الرَحنأيفسهم، 

 لوزيع الغنائم لذي القرىب واليتامى واملساكني.ـ 5

اْليـ ت ام ى و اْلم س اكِّنيِّ و  و اعلموْا أ منَّ ا غ نِّْمُتم م ِّن ش ْيءٍّ ف أ نَّ ّلِّ ِّ مُخُس ُه و لِّلرَُّسولِّ و لِّذِّي اْلُقْرَب   ﴿قال هللا تعاىل: 

ّل ِّ و م ا أ يز ْلن ا ع ل ى ع ْبدِّان  يـ ْوم  اْلُفْرق انِّ يـ ْوم  اْلتـ ق ى اجلْ ْمع   نِّ و اّل ُ ع ل ى ُكل ِّ ش ْيءٍّ او ابن السَّبِّيلِّ إِّن ُكنُتْم آم نُتْم ابِّ

 [.41]سورة األيفال: اآلية ﴾ق دِّيرٌ 

، واعلموا أنَّ ما ظفرمت به من عدوكم ابجلهاد يف سبيل هللا :)ملؤمننييوجه هللا اخلطاب يف هذه اآلية إىل ا

وللرسول، فيجعل  ألول هللا فأربعة أمخاسه للمقاتلني الذين حضـروا املعركة، واخلمس الباقي جيزأُ مخسة أقسام:

بنو املطلب، و  يف مصاحل املسلمني العامة، والثاين لذوي قرابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وهم بنو هاشم

جعل هلم اخلمس مكان الصدقة، فإهنا ال حتل  هلم، والثالث لليتامى، والرابع للمساكني، واخلامس للمسافر، 

الذي ايقطعت به النفقة، إْن كنتم مقرين بتوحيد هللا مطيعني له، مؤمنني مبا أُيزل على عبده حممد صلى هللا 

ع ق بني احلق والباطل ببدر، يوم التقى مجع املؤمنني ومجعليه وسلم من اآلايت، واملدد والنصـر يوم فرَّ 

 .(2)(املشـركني، وهللا على كل شي قدير ال يعجزه شيء

ـ ارلباط أخذ العهد وامليثاق من بين إسـرائيل بعبادة هللا وحده، واإلحسان إىل الوالدين واألقربني 6

 واليتامى واملساكني.

                                                           

 )1( الرفاعي، ليسري العلى القدير الختصار لفسري ابن كثري، مرجع سابق، ج1، ص 355. 

 )2( الرفاعي، ليسري العلي القدير الختصار لفسري ابن كثري، مرجع سابق، ج2، ص250. 
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ْينِّ إِّْحس اان و  و إِّْذ أ خ ْذان   ﴿قال هللا تعاىل:   ْلو الِّد  يث اق  ب ينِّ إِّسـرائِّيل  ال  تـ ْعُبُدون  إال اّل   و ابِّ ذِّي اْلُقْرَب  و اْليـ ت ام ى مِّ

ُتْم إال ق لِّياًل م ِّ  اة  مُثَّ تـ و لَّيـْ ]سورة  ﴾ْعرُِّضون  ُكْم و أ يُتم م ِّ نو اْلم س اكِّنيِّ و ُقوُلواْ لِّلنَّاسِّ ُحْسناً و أ قِّيُمواْ الصَّال ة  و آتُواْ الزَّك 

 [.83البقرة: اآلية 

 ـ لصلية اجلحيم هو جزاء لكل من مل يؤمن ابهلل العظيم، ومل يطعم املسكني.7

يم  ص لُّوهُ }30ُخُذوهُ فـ ُغلُّوُه } ﴿قال هللا تعاىل:  بـُْعون  ذِّر اعاً ف اْسُلكُ 31] مُثَّ اجلْ حِّ ل ةٍّ ذ ْرُعه ا س  ْلسِّ وُه ] مُثَّ يفِّ سِّ

ّلَِّّ اْلع ظِّيمِّ }  ] إِّيَّهُ 32} فـ ل ْيس  ل ُه اْليـ ْوم  ه اُهن ا  ]34] و ال  حي ُضُّ ع ل ى ط ع امِّ اْلمِّْسكِّنيِّ }33ك ان  ال  يـُْؤمُِّن ابِّ

ْن غِّْسلِّنيٍّ }35َح ِّيٌم }  [.37-30]سورة احلاقة: اآلايت  ﴾] ال  أي ُْكُلُه إال اخلْ اطِّئون  36] و ال  ط ع اٌم إال مِّ

إيه قد خال قلبه من اإلميان، والرَحة ابلعباد، فلم يعد هذا  القلب يصلح إال ) يقول العالمة سيد قطب: 

 .(1) (هلذه النار وذلك العذاب

ـرية، بيان حلقيقة التصديق ابلدين، وأنَّه حتول يف القلب يدفع اإلنسان إىل اخلري والرب إبخوانه يف البش ـ 8

 واحلماية، بينما التكذيب ابلدين، يقوده لعكس ذل .احملتاجني إىل الرعاية 

لد ِّينِّ } ﴿قال هللا تعاىل:  لِّك  الَّذِّي ي دُعُّ اْلي تِّيم  }1أ ر أ ْيت  الَّذِّي يُك ذ ُِّب ابِّ ] و ال  حي ُضُّ ع ل ى ط ع امِّ 2] ف ذ 

 .[3-1]سورة املاعون: اآلايت  ﴾اْلمِّْسكِّنيِّ 

يزلت هذه اآلية الكرمية يف العاص بن وائل، أو الوليد بن املغرية، كما ذكر أهل العلم يف تفسري هذه اآلية : 

لد ِّينِّ ﴿  ﴾ذ لِّك  الَّذِّي ي دُعُّ اْلي تِّيم  ف   ﴿ابجلزاء واحلساب أي هل عرفته، وإْن مل تعرفه ﴾أ ر أ ْيت  الَّذِّي يُك ذ ُِّب ابِّ

أي  ﴾ كِّنيِّ و ال  حي ُضُّ ع ل ى ط ع امِّ اْلمِّسْ  ﴿ عن حقه؛ لقساوة قلبه  فذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة

 .(2)إطعامه 

                                                           
 .3676ص ، 6جم( 1990 /ه1410دار الشروق ـ الطبعة السادسة عشر ـ  :القاهرة ) يف ظالل القرآن، سيد، قطب (1)
: بريوت)  ان سوارحتقيق : األستاذ مرو  ،لفسرياإلمامني  اجلاللني  ،حممد بن أَحد،احمللىو ين عبدالرَحن بن أيب بكر، جالل الد ،السيوطي (2)
 .240( ص  ار املعرفةد

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



38 
 

اإلسالم. ـ التوجية إىل ضرورة التكافل يف اجلماعة؛ للنجاة من االبتالء، وهذه مسة9  

ر  عليه رِّْزق ُه فـ يـ ُقوُل ر يب ِّ أ ه اي نِّ  ﴿قال هللا تعاىل:   ه فـ ق د  ] ك الَّ ب ل الَّ ُتْكرُِّمون  16} و أ مَّا إذا م ا ابـْت ال 

 .[18-16]سورة الفجر اآلايت ﴾]18]و ال  حت  اضُّون  ع ل ى ط ع امِّ اْلمِّْسكِّنيِّ}17اْلي تِّيم }

بيَّنت اآلية الكرمية أنَّ هللا تعاىل قد يبتلي العبد ابملال، لكن ال يؤدي ما عليه من إكرام اليتيم، وإطعام 

ال وقد فسر سيد قطب هذه اآلية بقوله : ) إيكم ال تدركون معىن االبتالء، فاملسكني، فيسقط يف االبتالء، 

حتاولون النجاح إبكرام اليتيم، والتواصي على إطعام املسكني، بل أيتم على العكس أتكلون املرياث أكاًل 

كثرياً طاغياً، ال يستبقي يف يفوسكم أرحبية، واملكرمة مع احمل تاجني إىل اإلكرام شـرهاً جشعاً، وحتبون املال حبا ً

 .(1)والطعام(

ـ لوجيه القرآن الناس لاللتزام جبملة من األُمور، اليت لساعد يف بناء اجملتمع املسلم، واحلفاظ على 10

 لكافله، ومنها:

 أواًل: األخوة.

ُموْا حبِّ ْبلِّ اّل ِّ مج ِّيعًا و ال  تـ ف رَُّقوْا و اذُْكُروْا  ﴿قال هللا تعاىل:  اء ف أ لَّف  ب نْي  يِّْعم ت  او اْعت صِّ ّل ِّ ع ل ْيُكْم إِّْذ ُكنُتْم أ ْعد 

لِّ  نـْه ا ك ذ  تِّهِّ إِّْخو ااًن و ُكنُتْم ع ل ى  ش ف ا ُحْفر ةٍّ م ِّن  النَّارِّ ف أ يق ذ ُكم م ِّ تِّهِّ ك  قـُُلوبُِّكْم ف أ ْصب ْحُتم بِّنِّْعم  ُ اّل ُ ل ُكْم آاي   يـُب ني ِّ

ْت ُدون     [103ة آل عمران: اآلية]سور  ﴾ل ع لَُّكْم هت 

تطالب اآلية الكرمية أبمور مهمة، ال يقوم اجملتمع املسلم إال  هبا، وال ميكن للمسلمني أْن ميكنوا لدين هللا يف 

 األرض إال  هبا، وهي:

االعتصام والعصمة من كل شـر حببل هللا تعاىل، وهو الدين أو القرآن الكرمي، فهو عصمته ملن  -

                                                           

 )1( قطب، سيد، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، ج6، ص 3906.
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 متسك به من كل شـر.

االعتصام ابجلماعة من الفرقة واخلالف؛ ألنَّ الفرقة هلكة، واجلماعة جناة، قال العامل اجلليل ابن  -

 املبارك عليه رَحة هللا تعاىل، يصور ذلك يف بيت من الشعر:

ْبُل هللا فاعتصموا                 ْن د اان       إنَّ اجلماعة ح   (1) منه بُِّعْرو تِّهِّ الُوثـْق ى لِّم 

يبذ اخلالف ويبذ اتباع اهلوى، وأْن يكويوا يف دين هللا إخواانً، فيكون ذلك منعاً هلم عن ـــــ      

لتقاطع والتدابر.ا  

تذكر يعمة هللا عليهم، واملقصود هبا يعمة اإلسالم، واتباع حممد صلى هللا عليه وسلم، فإنَّ هبا  -

 زالت العداوة والفرقة، وكايت احملبة واأللفة.

ُنون  إِّمنَّ  ﴿أنَّ ابإلسالم صار املسلمون إخواانً يف الدين، وتلك يعمة كربى قال هللا تعاىل  - ا اْلُمْؤمِّ

 [.10جرات: اآلية]سورة احل ﴾إِّْخو ٌة ف أ ْصلُِّحوا ب نْي  أ خ و ْيُكْم و اتّـَُقوا اّلَّ  ل ع لَُّكْم تـُْرَح ُون  

عماًل  ا بناء العمل من أجل اإلسالم، فال يستطيع أْن يتصورفاألخوة يف اإلسالم هي ال لبِّنة اليت يقوم عليه

من أجل اإلسالم يقوم به واحد مبفرده، فيجدي تلك اجلدوى املرضية القادرة على حتقيق اهلدف األكرب من 

هذا العمل، وهو التمكني لدين هللا يف األرض، وكذلك ال ميكن أْن ينجح هذا العمل الذي يقوم به عدد 

أو مجاعة أو مجاعات، إال  أْن يكون بني هذه األعداد أُخوة يف اإلسالم، تعني على التفاهم  من املسلمني،

 .(2)والتعاون والتناصـر يف هذا اجملال

فاجملتمعات احلديثة اليت حققت هذا التقدم املادي اهلائل، عايت أثناء تطورها السـريع من غياب معايري 

املنظومة األخالقية، وفقدت حياهتا اليت كايت تتسم بنظام معني يقوم على التكافل أو التضامن االجتماعي، 

                                                           

)1( القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن العظيم، مرجع سابق، ج4، ص159، وينظر: ابن املبارك، عبدهللا، اجلهاد، حتقيق: يزيه َحاد ) تويس: 

  .125ص م(1972الدار التويسية للنشر ـ 

 )2( حممود، علي عبد احلليم، فقه األخوة يف اإلسالم ) دار التوزيع والنشر اإلسالمي ـ 2000م ( ص30 .
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 حاالت كتئاب والقلق واخلواء الروحي و مما قاد إىل شيوع بعض مظاهر االغرتاب كاليأس والوحدة واخلوف واال 

 االيتحار.

 اثنياً: التعاون على الرب والتقوى:

 ﴾نَّ اّل   ش دِّيُد اْلعِّق ابِّ و تـ ع او يُواْ ع ل ى اْلرب ِّ و التـَّْقو ى و ال  تـ ع او يُواْ ع ل ى اإلمث و اْلُعْدو انِّ و اتّـَُقواْ اّل   إِّ ﴿قال هللا تعاىل: 

 [.2ة]سورة املائدة: اآلي

التعاون من أيبل مقاصد اأُلخوة اإلسالمية، وهو من سنن هللا تعاىل الفطرية واالجتماعية اليت تشمل مجيع 

خملوقاته احلي ة على األرض، اإليس واجلن واحليوان والطري، وحىت عند أدق احلشـرات كالنمل والنحل من 

؛ لضمان أسباب وجودها وَحاية كياهنا، (1)خالل فطرة أرساها هللا تعاىل يف خملوقاته تسمى غريزة التجمع

لكن اإليسان أوىل ابلتعاون عن اقتناع وإرادة، ملا أكرمه هللا به، وميزه من العقل والتفكري، وإال فهو ضعيف 

[ ال يقوى وال يعيش إال ابجتماعه وتعاويه مع 28]سورة النساء، اآلية ﴾و ُخلِّق  اإليسان ض عِّيفاً ﴿ابيفراده 

ل ْقن  ﴿ري، مجاعات وجمتمعات وأمماً، قال هللا تعاىل: بين جنسه على اخل ا النَّاُس إان خ  اُكم م ِّن ذ ك رٍّ و أُيث ى اي  أ يّـُه 

[ 13]سورة احلجرات: اآلية ﴾و ج ع ْلن اُكْم ُشُعوابً و قـ ب ائِّل  لِّتـ ع ار ُفوا إِّنَّ أ ْكر م ُكْم عِّند  اّلَِّّ أ تْـق اُكْم إِّنَّ اّلَّ  ع لِّيٌم خ بِّريٌ 

واإلسالم يقرر هذه احلقيقة، ويـُر يب أتباعه على اعتمادها والعمل مبقتضاها، كما يبني  القرآن الكرمي والسُّنَّة 

النبوية، فلقد قص القرآن علينا أمثلة حي ة يف ذلك للعربة واالقتداء، كما يف حال موسى عليه السالم، يسأل 

] ه اُرون  أخي 29و اْجع ل يل ِّ و زِّيراً م ِّْن أهلي } ﴿تعاىل : ربة أْن يعينه، ويشد أزره أبخيه هارون، قال هللا 

فاستجاب هللا  [32-29]سورة طه: اآلايت  ﴾32] و أ شـرْكُه يفِّ أ ْمرِّي }31] اْشُدْد بِّهِّ أ ْزرِّي }30}

ا ﴿دعوته  ُلون  إِّل ْيُكم  ا ُسْلط اان ف ال  ي صِّ يك  و جن ْع ُل ل ُكم  ا و م نِّ اتّـَبـ ع ُكم ا بِّ  قال س ن ُشدُّ ع ُضد ك  أبِّ خِّ تِّن ا أ يُتم  اي 

 [.35]سورة القصص:اآلية  ﴾اْلغ الُِّبون  

ويف مثال ذي القريني الذي آاته هللا تعاىل واسع السلطان، وفتح البلدان، ومع ذلك يستعني مبن استنجدوا  

                                                           
  .423ص( م.1996ـ  30طـ  دار العلم للماليني :بريوت)  قاموس البعلبكي ، منري،البعلبكي (1)
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رْيٌ ف أ   ﴿به على ظلم أيجوج ومأجوج وإفسادهم:  نـ ُهْم عِّيُنوينِّ بِّ قال م ا م كَّين ِّ فِّيهِّ ر يب ِّ خ  ن ُكْم و بـ يـْ ُقوَّةٍّ أ ْجع ْل بـ يـْ

 .[95]سورة الكهف: اآلية ﴾ر ْدماً 

وال غرابة أْن يكون التعاون من آكد املبادئ اإلسالمية اليت تعددت اآلايت القرآيية يف الدعوة إليه، والرتغيب 

يية قد أدركت ضرورة جملتمعات اإليسايف مكاسبه وفضائله، والرتهيب من تركه والعمل مبا يناقضه، فإذا كايت ا

التعاون، وقي مت ذلك من خالل جتارب احلياة والتاريخ، فإنَّ اإلسالم، وهو تشـريع رابين حكيم، أقام اجملتمع 

اإلسالمي على هذا املبدأ، وأوىل له عظيم مزيد العناية وابلغ االهتمام ال ابعتباره ضرورة فحسب، بل أيضاً 

 لة، قاعدته اإلميان، وروحه األخوة اإلميايية، وحقيقته العملية يف الرب واإلحسان.ابعتباره واجباً وفضي

 الوصول إليه: اولنا يف معانٍّ قصيدة حممود غنيم ما يصبو 

 يكفيه شعب من األجداث أحياه              هل تطلبون من الـُمختار معجزة  

 (1)إذا رأى ولــــــــــد املـــــــــــــــوتور آخـــــــــــــــاه              من وحد الُعرب حىت صار واترهم 

ومبحافظة اجملتمع املسلم على حتقيق مبدأ اأُلخوة، ومبا فيها من معانٍّ سامية من التعارف والتآلف والتفاهم  

ها، مصداقاً لقول هللا أيفعوالرعاية والتعاون والتناصـر، مث التزامه أبفعال اخلري وأعمال الرب، يكون خري األُمَّم و 

ّل ِّ ﴿تعاىل:  ُنون  ابِّ ْلم ْعُروفِّ و تـ نـْه ْون  ع نِّ اْلُمنك رِّ و تـُْؤمِّ رْي  أُمَّةٍّ أُْخرِّج ْت لِّلنَّاسِّ أت ُْمُرون  ابِّ  و ل ْو آم ن  أهل ُكنُتْم خ 

ُنون  و أ ْكثـ ُرُهُم  ُهُم اْلُمْؤمِّ نـْ ُم م ِّ ُقون  اْلكِّت ابِّ ل ك ان  خ رْياً هلَّ  [.110ية ]سورة آل عمران: اآل ﴾اْلف اسِّ

 اثلثاً: عدم حتقيق املواالة إال ابإلميان ابهلل لعاىل.

ْعُروفِّ و يـ نـْه ْون  ع نِّ  ﴿قال هللا تعاىل  ْلم  ن اُت بـ ْعُضُهْم أ ْولِّي اء بـ ْعضٍّ أي ُْمُرون  ابِّ ُنون  و اْلُمْؤمِّ  اْلُمنك رِّ و يُقِّيُمون  و اْلُمْؤمِّ

ُ إِّنَّ اّل   ع زِّيٌز ح كِّيمٌ الصَّال ة   اة  و يُطِّيُعون  اّل   و ر ُسول هُ أُْولـ ئِّك  س ري َْح ُُهُم اّل   [.71]سورة التوبة: اآلية ﴾و يـُْؤتُون  الزَّك 

فاملؤمنون بعضهم أولياء بعض يف كل شيء، يف التعاون على اخلري؛ لتحقيق مصاحلهم املتبادلة، ومن أجل 

                                                           
 م (.22/9/2015اتريخ التص فح ) ، www.alrora.com ، حممود،غنيم (1)
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 لناس أمجعني، وهم كذلك يف التعاون على مقاومة الشـر والفساد.دينهم وأُمَّتهم، وا

وابحملافظة على مبادئ اأُلخوة والتعاون والوالء اليت فرضها املنهج القرآين والنبوي، يتحقق التكافل بني أفراد 

 اجملتمع اإلسالمي، ويستطيع املسلمني قيادة البشـرية .

 االجتماعي من السُّنَّة: اإلعجاز يف التكافل املطلب الثاين

وردت يف السُّنَّة النبوية املطهرة الكثري من األحاديث املعجزة يف بياهنا مدى اهتمام الدين اإلسالمي بتحقيق 

معىن التكافل االجتماعي بني أفراد اجملتمع املسلم، مبا اشتملت عليه من حوارات وتشبيهات بليغة، وأوامر 

املسلمني على التآخي واإليثار ويكران الذات من أجل اآلخرين، ومن  حكيمة، وإرساء قواعد عظيمة، حت ث

 ذلك:

 لشبيه لالحم ولعاضد املؤمنني بعضهم ببعض ابلبنيان الواحد.. 1

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  : " اْلُمْؤمُِّن لِّلْ  ه،ع ْن أ يبِّ ُموس ى رضي هللا عن ي انِّ ي ُشدُّ ق ال  : ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ اْلبـُنـْ ُمْؤمِّنِّ ك 

 .(1)بـ ْعُضُه بـ ْعًضا " 

 تشبيه الرسول صلى هللا عليه وسلم املؤمنني ابلبنيان، أبلغ يف تشخيص قوة التماسك والتكامل والتعاضد بني

 يقبل اخللل، وذلك األساس املتني للتعاون املطلوب يف حياة املسلم. املسلمني، مبا ال

 ويف بعض األحاديث لشبيه متاس  أفراد اجملتمع ابجلسد الواحد.

ريٍّ  ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  : "هرضي هللا عن ع ْن النـُّْعم انِّ ْبنِّ ب شِّ : ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ْم  ، ق ال  م ث ُل اْلُمْؤمِّنِّني  يفِّ تـ و اد ِّهِّ

                                                           
ـ كتاب  مسلم يف صحيحه( وأخرجه 481ـ كتاب الصالة ـ ابب تشبيك األصابع يف املسجد وغريه ـ رقم ) يف صحيحهالبخاري  أخرجه ( 1)

الرتمذي يف ( وأخرجه 2585الرب والصلة عن رسول هللا صلى هللا علية وسلم ـ ابب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم ـ رقم احلديث )
( ، 1933 ) كتاب الرب والصلة عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ـ ابب ما جاء يف شفقة املسلم على املسلم ـ رقم احلديثسننه ـ 

 (.2562) ـ كتاب الزكاة ـ ابب أجر اخلازن إذا تصدق إبذن مواله ـ رقم احلديث نسائي يف ) اجملتىب(الوأخرجه 
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لسَّه رِّ و   اع ى ل ُه س ائُِّر اجلْ س دِّ ابِّ ْنُه ُعْضٌو ت د  ْم، م ث ُل اجلْ س دِّ إِّذ ا اْشت ك ى مِّ  .(1)حْلُمَّى" او تـ ر اَحِّهِّْم و تـ ع اطُفِّهِّ

 عجاز النبوي يف التكافل االجتماعي جلياً يف هذا التشبيه البليغ، حيث ش به الرسول الكرمي صلواتيظهر اإل

هللا عليه وسلم، متاسك أفراد اجملتمع، وترابطهم، وتقارهبم مع بعضهم البعض، كأهنم يعيشون يف جسد واحد، 

؛ لتخفيف سواء كايت مادية أو معنوية إذا أتمل أي فرد من أفراد اجملتمع، أحس اآلخر أبمله، وسار بشىت الطرق

 األمل عنه.

وهذا من شأيه تقوية الرابطه األخوية، وتغذيتها بطاقات اإلميان، وزايدة حرارة القلوب املتآلفة على احملبة 

والتعاطف والرتاحم، وحتفيزها على البذل واإليثار والتضحية، حينها يشد القوي أزر الضعيف، وأيخذ الغين 

، ويرشد العامل اجلاهل، ويرحم الكبري الصغري، ويوقر الصغري الكبري، ويهب اجلميع خلدمة اجلميعبيد الفقري، 

خاصة جتاه ذوي احلاجات واألزمات والنكبات، وبذلك يكون اجملتمع اإلسالمي كما وصفه النيب صلى 

 هللا عليه وسلم.

عليه ابلقتل، يوجب لصاحبه دخول نَّ االعتداء أـ حترمي دم املسلم ابالنتصار له واحلفاظ عليه، و 2

 النار.

م، فـ  رضي هللا عنه ع ْن قـ ْيسِّ ْبنِّ ُعب ادٍّ  ي ٍّ ع ل ْيهِّ السَّال 
ُقْلن ا: ه ْل ع هِّد  إِّل ْيك  ، ق ال  : اْيط ل ْقُت أ ان  و اأْل ْشرت ُ إِّىل  ع لِّ

ْدُه  ًئا ملْ  يـ ْعه  يـْ : ال  إِّ ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ش  ٌد: إِّىل  النَّاسِّ ع امًَّة؟ ق ال  ا، ق ال  ُمس دَّ الَّ م ا يفِّ كِّت ايبِّ ه ذ 

ُنون  ت ك اف أُ دِّم ا ْن قِّر ابِّ س ْيفِّهِّ، ف إِّذ ا فِّيهِّ: " اْلُمْؤمِّ : ف أ ْخر ج  كِّت ااًب، و ق ال  أ َْح ُد: كِّت ااًب مِّ ُهْم و ُهْم ي ٌد ع ل ى م ْن ؤُ ق ال 

و اُهْم و ي ْسع   ُهْم أ ال  ال  يـُْقت ُل ُمْؤمٌِّن بِّك افِّرٍّ سِّ ْم أ ْدان  اًث فـ ع ل ى دِّهِّ و ال  ُذو ع ْهدٍّ يفِّ ع هْ  ى بِّذِّمَّتِّهِّ ، م ْن أ ْحد ث  ح د 

                                                           
وأخرجه  ،( ولفظ ) ترى( بداًل من )مثل(6011ـ كتاب األدب ـ ابب رَحة الناس والبهائم ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحهأخرجه  (1)

 ( حتفة األشـراف2586ـ كتاب الرب والصلة واآلداب ـ ابب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم. رقم احلديث ) مسلم يف صحيحه
  (11627 . ) 
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ئِّك ةِّ و النَّاسِّ أ مْج عِّني "  اًث أ ْو آو ى حُمْدِّاًث فـ ع ل ْيهِّ ل ْعن ُة اّلَِّّ و اْلم ال  هِّ و م ْن أ ْحد ث  ح د   .(1)يـ ْفسِّ

 .(2)ن وامللل ألداياقال أبو عبيدة: أي املسلمون ال يسعهم التخاذل، بل يعاون بعضهم بعضاً على مجيع 

ي  اّلَُّ ع ْنُه، يـ ُقوُل: ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم : " اْيُصرْ  خ اك  ظ الًِّما أ ْو أ   مس ِّع  أ ي س  ْبن  م الِّكٍّ ر ضِّ

 .(3)م ْظُلوًما" 

 ل.ـ عدم حتقق اإلميان التام لإلنسان، إال مبحبته ألخيه مثل حمبته لنفسه، حتقيقاً ألعلى مستوايت التكاف3

ي  اّلَُّ ع ْنُه،  يهِّ م ا حيِّبُّ ق ال  النَّيبِّ ِّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم :" ال  يـُْؤمُِّن أ ح دُُكْم ح ىتَّ حيِّ عن أيس ر ضِّ بَّ ألِّ خِّ

هِّ   .(4)"لِّنـ ْفسِّ

حقق الدين اإلسالمي ايطالقاً من هذا احلديث الشريف، مستوى من التكافل مل يسبق له مثيل، الشتماله 

 :(5)على عدة أيواع من التكافل

 العلمي: فإيَّه يتوجب على كل من تعلَّم أمراً أْن يعل مه لآلخرين. .1

 الفساد.األخالقي: ويشمل صياية الفضائل يف اجملتمع، وحماربة  .2

املادي: وهو إلزام اجملتمع بسد حاجات كل حمتاج، وهو يشمل ضمان الفقر، واملرض والعاهة  .3

                                                           
 ،( ـ بزايدة ) من أحدث حداثً فعلى يفسه4530ـ كتاب الدايت ـ ابب ايقاد املسلم ابلكافر؟ ـ رقم احلديث ) أبو داود يف سننه  أخرجه (1)

د بني األحرار ـ كتاب القسامة ـ ابب القو النسائي يف سننه ومن أحدث حداث أو أوى حمداثً فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني( وأخرجه 
 كتاب الدايت ـ ابب املسلمون تكافأ دمائهم ـابن ماجه يف سننه ـ  وأخرجه( ـ بلفظ ) تكافؤ( ـ 4736واملماليك يف النفس ـ رقم احلديث )

 ( .2683رقم احلديث )

، 2ج( 2ط ـ )دار إحياء الرتاث العريب عون املعبود شرح سنن أيب داود، أبو عبدالرَحن شرف احلق حممد أشرف ،العظيم اآلابدي (2)
  .139ص

ـ كتاب الرتمذي يف سننه ( وأخرجه 2443ـ كتاب املظامل ـ ابب أعن أخاك ظاملا أو مظلوماً ـ رقم احلديث) البخاري يف صحيحهأخرجه  (3)
 ( . 2260عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. رقم احلديث ) ـ  الفنت

مسلم يف ( وأخرجه 13) ـ كتاب اإلميان ـ ابب من اإلميان أْن حيب ألخيه ما حيب لنفسه ـ رقم احلديث البخاري يف صحيحهأخرجه  (4)
( وأخرجه  45 ) اإلميان أْن حيب ألخيه املسلم ما حيب لنفسه من اخلري ـ رقم احلديثـ كتاب اإلميان ـ ابب الدليل على أنَّ من خصال  صحيحه

ـ كتاب النسائي يف سننه ( وأخرجه  2515ـ كتاب صفة القيامة والرقائق عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ـ رقم احلديث ) الرتمذي يف سننه 
( وأخرجه  5041)  ( وأخرجه يف الكتاب يفسه ـ ابب عالمة املؤمن ـ رقم احلديث5018اإلميان وشـرائعه ـ ابب عالمة اإلميان رقم احلديث )

 ( .1239( حتفة األشـراف )  67ابب يف اإلميان ـ رقم احلديث)ابن ماجه يف املقدمة ـ 

 .142م ( ص1989هـ ـ 1409) دار اهلدى ـ  من هدي سورة النساء ،حنان،حلام  (5)
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 والعجز والشيخوخة واألداء عن الغارمني.

أي ال يؤمن اإلميان التام، وإال فأصل اإلميان حيصل ملن مل يكن هبذه الصفة، واملراد حيب ) : النوويقال 

الصالح: وهذا قد يعد من الصعب  بن ، قال الشيخ عمرواملباحاته من الطاعات واألشياء ألخي

املمتنع، وليس كذلك، إْذ معناه ال يكمل إميان أحدكم حىت حيب ألخيه يف اإلسالم مثل ما حيب 

لنفسه، والقيام بذلك حيصل أبْن حيب له حصول مثل ذلك من جهة ال يزاَحه فيها، حبيث ال تنقص 

نعمة عليه، وذلك سهل على القلب السليم، وإمنا يعسـر على القلب الدغل، النعمة على أخيه شيئاً من ال

 .(1) (عافاان هللا وإخواينا أمجعني، وهللا أعلم

ظاهر هذا احلديث طلب املساواة، وحقيقته تستلزم التفضيل؛ ألنَّ كل أحد حيب أْن ) : ابن حجر وقال 

اض مجلة املفضولني، قلت: أقر القاضي عييكون أفضل من غريه، فإذا أحب ألخيه مثله، فقد دخل يف 

هذا، وفيه يظر، إْذ املراد الزجر عن هذه اإلرادة؛ ألنَّ املقصود احلث  على التواضع، فال حيب أْن يكون أفضل 

ا لِّ  ﴿ من غريه، فهو مستلزم للمساواة، ويستفاد ذلك من قوله تعاىل: اُر اآلخرة جن ْع ُله  ون  لَّذِّين  ال  يُرِّيدُ تِّْلك  الدَّ

وال يتم ذلك إال برتك احلسد،  [83]سورة القصص: اآلية  ﴾ُعُلو ًا يفِّ األرض و ال  ف س ادًا و اْلع اقِّب ُة لِّْلُمتَّقِّني  

والغل، واحلقد، والغش، وكلها خصال مذمومة، قال الكرماين: ومن اإلميان أيضاً أْن يبغض ألخيه ما يبغض 

ه اكتفاء، وهللا التنصيص عليلنفسه من الشـر، ومل يذكره؛ ألنَّ حب الشـيء مستلزم لبغض يقيضه، فرتك 

 .(2)(أعلم

لمودة واحملبة بني املسلمني، وجعلها سبباً لدخول اجلنة.ـ لعظيمه لألسباب اجلالبة ل4  

: ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم : " و الَّذِّي يـ فْ رضي هللا عنه ع ْن أ يبِّ ُهر يـْر ة   ي بِّي دِّهِّ ال  ت ْدُخُلوا ، ق ال  سِّ

                                                           
 .206ص  ،1ج ، مرجع سابق، مسلم املنهاج بشـرح صحيح، النووي (1)
 .73، ص1ج م(1987ه ـ 1407دار الراين للثراث ـ  ) فتح البارئ بشرح صحيح البخاريالعسقالين، أَحد بن علي بن حجر،  (2)
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ُنوا ح ىتَّ حت  ابُّوا، أ ال  أ ُدلُُّكْم ع ل ى أ ْمرٍّ إِّذ ا أ يـُْتْم فـ ع ْلُتُموهُ  ُنوا، و ال  تـُْؤمِّ م  حت    اجلْ نَّة  ح ىتَّ تـُْؤمِّ ُتْم؟ أ ْفُشوا السَّال   ابـ بـْ

ن ُكْم"   .(1)بـ يـْ

هلا دور يف التكافل  اليتيبني احلديث الشريف األسباب اجلالبة للمودة واحملبة بني أفراد اجملتمع املسلم، و 

ث  العظيم على وفيه احلاالجتماعي يف احلاضر ويف املستقبل، ذكرها العظيم اآلابدي عند شرح احلديث: ) 

إفشاء السالم، وبذله للمسلمني كلهم، من عرفت ومن مل تعرف، والسالم أول أسباب التآلف، ومفتاح 

ل بعض، وإظهار شعارهم املميز عن غريهم من أهاستجالب املودة، ويف إفشائه متكن املسلمني بعضهم ل

 .(2) ( امللل، مع ما فيه من رايضة النفس، وإعظام حرمات املسلمني

 ـ وجوب بذل النصيحة لكل مسلم، وكوهنا شـرطاً يف املبايعة على اإلسالم.5

َّ ص لَّى، رضي هللا عنه ج رِّير  ْبن  ع ْبدِّ اّلَِّّ عن  يـ ْعُت النَّيبِّ ُ ع   يـ ُقوُل: " اب   ل ْيهِّ و س لَّم ، ع ل ى النُّْصحِّ لُِّكل ِّ اّلَّ

 .(3)"  ُمْسلِّمٍّ  

والنصيحة لعامة املسلمني الشفقة عليهم، والسعي فيما يعود يفعه عليهم، وتعليمهم ما ينفعهم، وكف وجوه 

 .(4)األذى عنهم، وأْن حيب هلم ما حيب لنفسه، ويكره هلم ما يكره لنفسه

                                                           
االستئذان ـ كتاب الرتمذي يف سننه ( وأخرجه 5193كتاب األدب ـ ابب يف إفشاء السالم ـ رقم احلديث )أبو داود يف سننه ـ أخرجه    (1)

ـ املقدمة ـ ابب ابن ماجه يف سننه ( وأخرجه 2693) ـ عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ـ ابب ما جاء يف إفشاء السالم ـ رقم احلديث
 (  .68يف اإلميان ـ رقم احلديث )

 .130، ص1ج، مرجع سابق، عون املعبود شرح سنن أيب داود ،العظيم اآلابدي  (2)
ـ كتاب اإلميان ـ ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم ) الدين النصيحة: هلل ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم(   يف صحيحهالبخاري أخرجه  ( 3)

( وأخرجه 2714رقم احلديث )ـ ( وأخرجه أيضاً يف كتاب الشـروط ـ ابب ما جيوز من الشـروط يف اإلسالم واألحكام واملبايعة 57رقم احلديث )
ـ كتاب البيعة ـ  ابب البيعة  النسائي يف سننه( وأخرجه 56كتاب اإلميان ـ ابب بيان أنَّ الدين النصيحة ـ رقم احلديث) ـ  مسلم يف صحيحه

 ( . 3210( حتفة األشـراف ) 4158على النصح لكل مسلم ـ رقم احلديث )
 .167، ص 1مرجع سابق، ج فتح البارئ بشرح صحيح البخاري،ابن حجر،  (4)
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 بني الناس مجيعاً، على مستوى اأُلسرة، واجلريان، واحلّي، واجملتمع.ـ الدعوة إىل الرتاحم 6

شبع الزبري، يقول مسعت النيب صلى هللا عليه وسلم يقول: )ليس املؤمن الذي ي ابن عباس، خيرب بنا روي عن

 .(1) وجاره جائع(

ه الشريعة، وداللة توجب علييفي كمال اإلميان ملن ال يقوم حبق اجلار؛ إلخالله مبا يب ه احلديث الشريف إىل 

 : على قسوة قلبه، وكثرة شحه وسقوط مروءته، ودانءة طبعه

ت  فِّيُهُم امْ  ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : " أ ميُّ ا أ ْهل ع ْرص ةٍّ اب  : ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ، ق ال  ائٌِّع، فـ ق ْد ب رِّئ ْت ع نِّ اْبنِّ ُعم ر  ُرٌؤ ج 

ُهْم ذِّمَُّة اّلَِّّ  نـْ  .(2) "مِّ

يف احلديث الشريف احلث على إطعام اجلائع واإلحسان إىل الفقري، ومسؤولية مجاعة احلي الواحد، عما 

 يصيب أايً منهم من الفقر واحلرمان.

نظار إـ قضاء حوائج املسلمني، ونفعهم مبا ليسـر من علم أو مال أو معونة، أو نصيحة، وفضل 7

 وأهنا طريق للجنة.املعسـر، واملشي يف طلب العلم، 

: ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم : " م ْن يـ فَّس  ع  رضي هللا عنه ع ْن أ يبِّ ُهر يـْر ة   ْن  ، ق ال  ْن ُمْؤمِّنٍّ ُكْرب ًة مِّ

رٍّ ي سَّر  اّلَُّ  ُ ع ْنُه ُكْرب ًة مِّْن ُكر بِّ يـ ْومِّ اْلقِّي ام ةِّ، و م ْن ي سَّر  ع ل ى ُمْعسِّ يـْي ا يـ فَّس  اّلَّ ر ةِّ،  ع ل ْيهِّ يفِّ الدُّ ُكر بِّ الدُّ يـْي ا و اآْلخِّ

                                                           
 4/184، كتاب الرب والصلة ) احلاكم يف املستدرك( و أخرجه 52/112، ابب ال يشبع دون جاره ) البخاري يف األدب املفردأخرجه  (1)

من طريق حممد بن املثىن عن أيب أَحد الزبريي به، وقال صحيح اإلسناد ومل خيرجاه وأقره الذهيب، وأخرجه ابن أيب شيبة: كتاب  7307( ـ ح 
 :والبيهقي يف السنن الكربىمن طريق أيب يعيم عن سفيان به،  12741ـ ح  154/  12: والطرباين يف الكبري 6/164اإلميان والرؤاي 

ـ ابب صاحب املال ال مينع املضطر فضاًل ـ من طريق أَحد بن الوليد الفحام عن أيب أَحد الزبريي به، ومن طريق ابن أيب مرمي الفراييب  10/3
 عن سفيان به بلفظه.

( وذكره 12، 11/ 2) واحلاكم( 5746( رقم )117 - 115/ 10) وأبو يعلى( 106/ 2)والبزار ( 33/ 2) أمحد يف مسندهأخرجه  (2) 
.ابب االحتكار، وقال: رواه أَحد وأبو يعلى والبزار والطرباين يف األوسط، وفيه أبو البشر األملوكي ضعفه 4/100اهليثمي يف جممع الزوائد ـ  ج

 ابن معني ـ 
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ر ةِّ، و اّلَُّ يفِّ ع ْونِّ اْلع ْبدِّ م ا ك ان  اْلع ْبُد يفِّ  يـْي ا و اآْلخِّ يهِّ، و م ْن س ل ك  ع  و م ْن س رت   ُمْسلًِّما س رت  ُه اّلَُّ يفِّ الدُّ ْونِّ أ خِّ

ُ ل ُه بِّهِّ ط رِّيًقا إِّىل  اجلْ نَّ  ُلون  كِّت اب  ةِّ، و م ا اْجت م ع  قـ  ط رِّيًقا يـ ْلت مُِّس فِّيهِّ عِّْلًما س هَّل  اّلَّ ْن بـُُيوتِّ اّلَِّّ يـ تـْ ْوٌم يفِّ بـ ْيتٍّ مِّ

ُهُم اْلم ال   ُهُم الرََّْح ةُ و ح فَّتـْ يـ تـْ ُم السَّكِّين ةُ و غ شِّ نـ ُهْم إِّالَّ يـ ز ل ْت ع ل ْيهِّ ار ُسوي هُ بـ يـْ ُه، اّلَِّّ و يـ ت د  ُ فِّيم ْن عِّْند  ئِّك ُة، و ذ ك ر ُهُم اّلَّ

ُبُه "و م   ُلُه مل ْ ُيْسرِّْع بِّهِّ ي س   . (1) ْن ب طَّأ  بِّهِّ ع م 

: اي  رضي هللا عنه ع نِّ اْبنِّ ُعم ر    ر ُسول  اّلَِّّ، أ يُّ ، أ نَّ ر ُجال ج اء  إِّىل  ر ُسولِّ اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، فـ ق ال 

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : " أ ح بُّ أ ح بُّ إِّىل  اّلَِّّ ع زَّ و ج لَّ؟ فـ ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى ا النَّاسِّ أ ح بُّ إِّىل  اّلَِّّ؟ و أ يُّ األ ْعم الِّ  ّلَّ

، أ ْو ت   ُلُه ع ل ى ُمْسلِّمٍّ ، و أ ح بُّ األ ْعم الِّ إِّىل  اّلَِّّ ُسُروٌر تُْدخِّ ُف ع ْنُه ُكْرب ًة،كْ النَّاسِّ إِّىل  اّلَِّّ أ يـْف ُعُهْم لِّلنَّاسِّ أ ْو  شِّ

ي  م ع  أ خٍّ يلِّ يفِّ ح اج ةٍّ، أ ح بُّ إِّيل َّ مِّْن أ ْن أ   ي ع ْنُه د يـًْنا، و أل ْن أ ْمشِّ ا عْ ت ْطُرُد ع ْنُه ُجوًعا، أ ْو تـ ْقضِّ ت كِّف  يفِّ ه ذ 

د  اْلم دِّين ةِّ ش ْهرًا، و م ْن ك فَّ غ ض ب ُه س رت   اّلَُّ ع ْور ت ُه، و م نْ  دِّ يـ ْعينِّ م ْسجِّ ي ُه ك    اْلم ْسجِّ ت م  غ ْيظ ُه، و ل ْو ش اء  أ ْن مُيْضِّ

يهِّ يفِّ ح اج ةٍّ ح ىتَّ يـُْثبِّتـ ه ا، أ ثـْب   ُ قـ ْلب هُ يـ ْوم  اْلقِّي ام ةِّ رًِّضا، و م ْن م ش ى م ع  أ خِّ ُ ق د م ْيهِّ يـ ْوم  تـ ُزوُل ت  أ ْمض اُه، م أل  اّلَّ  اّلَّ

اُم"   .(2)األ ْقد 

عروف جمال واسع يشمل كل األمور احلسيه، واملعنوية اليت يدب اإلسالم إنَّ قضاء احلوائج، واصطناع امل

إليها، وحثَّ اإلسالم  املؤمنني على البذل والتضحية فيها؛ ملا يف ذلك من تقوية لروابط اأُلخوة، وإحياء 

 هللا ضمري اإلحساس ابملسؤولية األخوية؛ لتتحرر النفوس من قيود األانييات، وتتحرك مسارعة إىل ييل رضا

 .لدييا واآلخرةتعاىل ، وكسب ثواب ا

 ـ لعظيم احلقوق الواجبة للمسلم جتاه أخيه املسلم. 8

                                                           
( 2699ديث )رقم احلـ ـ كتاب الذكر والدعاء واالستغفار ـ ابب فضل االجتماع على تالوة القرآن، وعلى الذكر  مسلم يف صحيحهأخرجه   (1)

ـ كتاب احلدود   الرتمذي يف سننهأخرجه و ( 4946)احلديث كتاب األدب ـ  ابب يف املعوية للمسلم ـ رقم أبو داود يف سننه ـ  وأخرجه
ـ  املقدمة ـ ابن ماجه يف سننه ( وأخرجه 1935رقم احلديث ) ـ صلى هللا عليه وسلم ـ ابب ما جاء يف السرتة على املسلمعن رسول هللا 

 ( .225) ابب فضل العلماء واحلثَّ على طلب العلم ـ رقم احلديث
: 2/608األلباين يف السلسلة الصحيحة ( وقال 36ـ ) أيب الدنيا يف قضاء احلوائجوابن ( 13468ـ  )الطرباين يف اجلامع الكبريأورده   (2)

 )وهذا إسناد ضعيف جداً سكني هذا اهتمه ابن حبان( وقال عن سند ابن أيب الدييا يف يفس الكتاب: )إسناد حسن ( . 
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ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : " مخ ٌْس جت ِّبُ رضي هللا عنه ع ْن أ يبِّ ُهر يـْر ة   : ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ يهِّ ر دُّ ، ق ال   لِّْلُمْسلِّمِّ ع ل ى أ خِّ

، و ات ِّب اُع اجلْ ن ائِّزِّ"  ، و إِّج اب ُة الدَّْعو ةِّ، و عِّي اد ُة اْلم رِّيضِّ ، و ت ْشمِّيُت اْلع اطِّسِّ مِّ  .(1)السَّال 

ن م ا حن ُْن يفِّ س ف رٍّ م ع  النَّيبِّ ِّ ص لَّى اّلَُّ  ،رضي هللا عنه اخْلُْدرِّي ِّ ع ْن أ يبِّ س عِّيدٍّ و  : بـ يـْ اء  ر ُجٌل ق ال   ع ل ْيهِّ و س لَّم ، إِّْذ ج 

ُ ع ل ْيهِّ  : ف ج ع ل  ي ْصرُِّف ب ص ر ُه مي ِّيًنا و مشِّ ااًل، فـ ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ل ةٍّ ل ُه، ق ال  س لَّم : " م ْن ك ان  م ع ُه و  ع ل ى ر احِّ

 .(2)اد  ل ُه" ز  ف ْضُل ظ ْهرٍّ فـ ْليـ ُعْد بِّهِّ ع ل ى م ْن ال  ظ ْهر  ل ُه، و م ْن ك ان  ل ُه ف ْضٌل مِّْن ز ادٍّ فـ ْليـ ُعْد بِّهِّ ع ل ى م ْن ال  

فهذه األحاديث وأمثاهلا توجيه من رسولنا الكرمي صلوات هللا وسالمه عليه، وهتدف إىل حتقيق التكافل 

 .(3)بني أفراد اجملتمع الواحدأبيواعه 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ـ  أبو داود يف سننه  ( وأخرجه 2162) ـ كتاب السالم ـ ابب من حق املسلم للمسلم رد السالم ـ رقم احلديثمسلم يف صحيحه  أخرجه ( 1)

 ( . 5030كتاب األدب ـ ابب يف العطاس ـ رقم احلديث )
ـ كتاب أبو داود يف سننه  ( ، وأخرجه 1728ـ كتاب اللقطة ـ ابب استحباب املواساة بفضول املال  ـ رقم )مسلم يف صحيحه أخرجه   (2)

 (  . 1663الزكاة ـ ابب يف حقوق املال ـ رقم احلديث)
يشي عشرة كاملة، وجعلها ابلتكافل املع -رَحه هللا -أخرى من التكافل، ذكرها العال مة الفقيه الداعية الدكتور مصطفى السباعي هناك أيواع (3)

الذي اختص  لعبادي، واحلضاري، واملعيشي،افشملت: التكافل األديب، والعلمي، والسياسي، والدفاعي، واجلنائي، واألخالقي، واالقتصادي، و 
 التكافل االجتماعي( ـ ينظر "املوقع اإلسالمي لسماحة الشيخ الدكتور حممد القرضاوي".اليوم ابسم ) 
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 يه مطلبان:وف ،يف التكافل االجتماعي نَّة النبوية واستشراف املستقبلاملبحث الثالث: السُّ 

مفهوم استشراف املستقبل وأمهيته، مث بيان موقف الُسنَّة النبوية من  أبدأ يف هذا املبحث ببيان تعريفس

 استشراف املستقبل، على النحو اآليت:

 املطلب األول: مفهوم استشراف املستقبل، وأمهيته.

مفهوم استشراف املستقبل : املقصد األول  

هو مصدر من استشرف الشيء رفع بصره إليه، وبسط كفه : (1)ستشرافمعىن اسأتطرق أواًل إىل بيان 

فوق حاجبه كاملستظل من الشمس، وأصله من الشرف العلو، كأيه ينظر إليه من موضع مرتفع فيكون 

أكثر إلدراكه، وتشرف الشيء، واستشرفه: وضع يده على حاجبه، كالذي يستظل من الشمس حىت 

 يبصره، ويستبينه. 

ما  "هللا عنه: قال لعمر رضي هللا عنه ملا قدم الشام، وخرج أهله يستقبلويه: ويف حديث أيب عبيدة رضي 

عليه يسرين أنَّ أهل هذا البلد استشرفوك، أي خرجوا إىل لقائك، وإمنا قال ذلك؛ ألنَّ عمر ما تزاي بزي 

 ".األمراء، فخشي أال يستعظموه

 :الشاعرومنه قول 

 يروا بعدي حمِّباً وال ق بلِّيفيا عجباً للناس يستشرفويين    كأن مل 

                                                           
 .169ص، 9ج، مرجع سابق، لسان العرب، ابن منظور  (1)
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يتفقدها، ويتأملها لئال ( 1)وحديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف األضحية" أمران أْن يستشرف األذن "

 يكون فيها يقص من عور أو جدع، أي يطلبهما شريفني ابلتمام. 

لى هللا عليه فه النيب صويف حديث أيب طلحة رضي هللا عنه: " أيَّه كان حسن الرمي فكان إذا رمى، استشر 

 .(2)وسلم؛ لينظر إىل مواقع يبله أي حيقق يظره ويطلع عليه" 

أفضل أو التشو ف  : هو التطلع حنو مستقبلالذي متيل إليه الباحثة مبفهومه العام املستقبل ستشرافمعىن او 

 الت احلياة املختلفة.جمايف مجيع ، خلطط منهجية واضحة والطموح لنظرة مستقبلية، حبسن االختيار وااليتقاء

 ىل رؤيةإ لسياسة الطموح والتط لع والتش وفوأُوُد أْن أزيد املفهوم توضيحًا فاالستشراف يعين عند أهل ا

 ، وعند أهل الدين يسمى الندب وسأوجز ذلك يف النقاط اآلتية:(3)طموحة الستلهام املستقبل

يه وسلم، اليت يدب إليها النيب صلى هللا عليعد من التطبيقات العملية لعدد من القيم اإلسالمية،  (أ

ومن ذلك: الرتغيب يف طلب العلم والعمل به، واحلثَّ على الشورى، والتعاون على اخلري، والعمل 

 بروح الفريق الواحد، واالستئناس برأي اآلخر؛ كما جيسده شاعرهم:

ال يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنجلي إال إبصــــــــــــــــباح   والرأي كاللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل والليل       

                                                           
ـ كتاب األضاحي الرتمذي يف سننه ( وأخرجه 2804. كتاب الضحااي ـ ابب ما يكره من الضحااي ـ رقم احلديث )أبو داود يف سننهأخرجه  (1)

كتاب الضحااي ـ ابب املقابلة ـ وهي ما قطع طرف أذهنا ـ ـ   النسائي يف سننه( وأخرجه 1498ـ  ابب ما يكره من األضاحي ـ رقم احلديث )
مة ( وقد دكر العال  3142كتاب األضاحي ـ ابب ما يكره أْن يضمن به ـ رقم احلديث )ـ   ابن ماجه يف سننه( وأخرجه 4372رقم احلديث )

 .672األلباين عند التعليق على هذا احلديث يف سنن النسائي ) طبعة مميزة بضبط يصها، ووضع احلكم على األحاديث ( ص
 (.2902كتاب اجلهاد ـ ابب اجملن ـ رقم احلديث )  البخاري يف صحيحه ـأخرجه  (2)
ام خطط طموحة الستله vision، وكذلك 43عريب، ص ،قاموس اجنليزي ،نظر البعلبكي، منريي ابإلجنليزي، ambitionمقابل التط لع  (3)

 .1033ص  ،املستقبل، املرجع يفسه
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 (1)فاضمم مصابيح آراء الرجال        إىل ضوء مصباحك تزدد ضوء مصباح

واالستكثار من اخلري، والتنافس فيه واألخذ ابألسباب، الذي ال ينايف ما جيب أْن يكون عليه املؤمن من 

تبارك وتعاىل. التوكل على ربه  

 االهتمام أبولوايت التخطيط السليم؛ لتحقيق األهداف والغاايت. (ب

 ، وهو ما يعرب عنه الفقهاء بقوهلم عن احلدود، إهنا:" زواجر وجوابر".(2)حتقيق األمن االجتماعي (ت

 تعزيز كفاءات املؤسسات املعنية بعملية التنمية، وإدارة األزمات، وتطوير املوارد البشرية.ث ( 

ُ ع ل ْيهِّ حلاحلذر من التقلبات الصحية واالقتصادية، وغريها، ج (   ع نِّ اْبنِّ ع بَّاسٍّ ديث رسول هللا ص لَّى اّلَّ

ُ ع ل ْيهِّ و آ لِّهِّ و س لَّم ، لِّر ُجلٍّ و ُهو  ي عِّظُُه:  : ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ُهم ا، ق ال  ُ ع نـْ ي  اّلَّ ْبل  اْغت نِّْم مخ ًْسا قـ   "ر ضِّ

، و فـ ر اغ ك  قـ ْبل  ُشْغلِّك   ، و غِّن اء ك  قـ ْبل  فـ ْقرِّك  ، و صِّحَّت ك  قـ ْبل  س ق مِّك  : ش ب اب ك  قـ ْبل  هِّر مِّك  ، مخ ْسٍّ

ْبل  م ْوتِّك  "  ي ات ك     ( .     3)و ح 

 الرتكيز على النظرة اإلجيابية للمستقبل، مما هلا أكرب األثر يف تقدم الفرد واجملتمع. (ح

التخطيط ملعاجلة األزمات االقتصادية واالجتماعية، وخباصة يف هذه الظروف اليت تتسم ابلتضخم،  (خ

 وارتفاع األسعار، وحمدودية الدخل.

تنمية املوارد البشرية؛ ل حيفل العامل بدعوات لتأسيس علوم مستقبلية استجابة ملتطلبات روح العصر وصوالً و 

                                                           
، وينظر: العمري، خري 60، ص1م( ج1983هـ ـ 1404) دار الكتب العلمية ـ  العقد الفريداأليدلسي، أَحد بن حممد بن عبد ربه،  (1)

 .43م( ص1976) العراق ـ مطبعة يينوى من كل واٍد حجرالدين، 
ية بديب ـ ، الندوة العلمية اخلامسة،كلية الدراسات اإلسالمية والعربحبث بعنوان فقه التخطيط يف ضوء السُّنَّة والسريةالعشماوي ،حممد،  (2)
 م(.2011إبريل ـ 20ـ19ه ـ 1432مجاد األول 16)
 ومل خيرجاه، وأخرجه ابن أيب شيبة( وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخني  7846ـ رقم احلديث )  احلاكم يف املستدركأخرجه ( 3)

ـ رقم احلديث )  األلباين يف صحيح اجلامع( وصححه 729( ودكره القضاعي يف مسند الشهاب ـ رقم احلديث )  34319رقم احلديث ) 
 ( . 3355، رقم احلديث ) الرتغيب والرتهيب( ويف صحيح  1077
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، (1)تجابة لتلك الدعوات من منطلق رؤية يف الواقع والتطلعاتومنها دعوة الدكتور سي ار الـج ميل اس

، وحنن كمسلمني اهتمامنا مبستقبل اإليسان سبق كل الدعوات (2)وكذلك فعل جريوم بندي وآخرون

( 3( خلق اإليسان)2( عل م القرآن)1الرَحن) ﴿السالفة الذكر من ذلك ما تشري إليه اآلايت الكرميات

[، وأنَّ إمهال العمل مببدأ من املبادئ اليت أرسى قواعدها 4-1]سورة الرَحن: اآلايت  ﴾علمه البيان

اإلسالم، وييب الرَحة ال يعين أبينا غري أهل للقيام أبعباء رعاية اإليسان ومستقبله إذا ما صحوان من 

 مة.لغفلتنا؛ لنساهم يف مسايرة الركب العاملي واأُلسرة الدولية يف تنمية جمتمعاتنا املس

ثاين: أمهية استشراف املستقبل.املقصد ال    

لقد اهتم ديننا احلنيف حبسن استغالل و استثمار الزمن يف آايت كثرية، وأحاديث يبوية عديدة، قال هللا 

ًئا مَّْذُكورًا ﴿تعاىل يـْ نٌي م ِّن  الدَّْهرِّ ملْ  ي ُكن ش  يس انِّ حِّ ْل أ ت ٰى ع ل ى اإْلِّ [ وقال تعاىل 1سان: اآلية]سورة اإلي ﴾ه 

ُ بـ ْعد  م ْوهتِّ   ﴿ ذِّهِّ اّلَّ ه ا ق ال  أ َّنَّٰ حُيْيِّي هٰ  ي  خ اوِّي ٌة ع ل ٰى ُعُروشِّ
ُ مِّائ ة  ع امٍّ   اأ ْو ك الَّذِّي م رَّ ع ل ٰى قـ ْري ةٍّ و هِّ ف أ م ات ُه اّلَّ

ْم ل بِّْثت  ق ال  ل بِّْثُت يـ ْوًما ائ ة  ع   مُثَّ بـ ع ث ُه  ق ال  ك  امٍّ ف ايظُْر إِّىل ٰ ط ع امِّك  و ش ر ابِّك  ملْ  أ ْو بـ ْعض  يـ ْومٍّ ق ال  ب ل لَّبِّْثت  مِّ

ا مُثَّ ي كْ  زُه  ًما  فـ ل مَّا تـ ب نيَّ  سُ يـ ت س نَّْه  و ايظُْر إِّىل ٰ َحِّ ارِّك  و لِّن ْجع ل ك  آي ًة ل ِّلنَّاسِّ و ايظُْر إِّىل  اْلعِّظ امِّ ك ْيف  يُنشِّ ل ُه  وه ا حلْ 

[ فاألزمان ثالثة، زمٌن ماض، وزمن حاضر، 259]سورة البقرة: اآلية  ﴾ق ال  أ ْعل ُم أ نَّ اّلَّ  ع ل ٰى ُكل ِّ ش ْيءٍّ ق دِّيرٌ 

وزمن مستقبل، ومن أهم القيم اليت دعا إليها ديننا احلنيف، النظر إىل الزمن املاضي واحلاضر لالعتبار، والنظر 

ا الَّذِّين  آم ُنوا اتّـَُقوا اّلَّ  و ْلتـ   ﴿د، قال هللا تعاىل للمستقبل للتخطيط واالستعدا ْنظُْر يـ ْفٌس م ا ق دَّم ْت لِّغ دٍّ اي  أ يّـُه 

ُلون   بِّرٌي مبِّ ا تـ ْعم  [ فأمر هللا اإليسان يف اآلية الكرمية ابلنظر لبناء 18]سورة احلشر: اآلية ﴾و اتّـَُقوا اّلَّ  إِّنَّ اّلَّ  خ 

الذي قد يكون قريباً، وقد ميتد إىل اليوم اآلخر، يف حركة مستقبلية موصولة، كما يف  مستقبله، ذلك الغد

                                                           
 م(.22/9/2015ـ اتريخ التص فح) .sayyaraljami.com wwwالدكتور، سي ار الـج ميل (1)
بيت  ـ اجملمع التويسي للعلوم واآلداب والفنون :) تويس ترمجة َحادي الساحل ،مفاليح القرن احلادي والعشرون  ،جريوم بندي وآخرون (2)

 .13م( ص2003 ـاحلكمة 
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يل ٌة، ف إِّْن اْست ط اع  أ ْن   يـ ُقوم  ح ىتَّ ال  حديث النيب ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم : "إِّْن ق ام ْت السَّاع ُة و بِّي دِّ أ ح دُِّكْم ف سِّ

وَّه يف هذا احلديث الشريف، أيَّه حىت عند قيام الساعة وايتهاء أجل اإليسان، لكن فن (1)يـ ْغرِّس ه ا، فـ ْليـ ْفع ْل"

يف يده ما ميكن أْن ينفع به غريه مستقباًل، أمره بفعله، وهذا خري دليل على ضرورة شعور املسلم ابملسؤولية 

بله، وامتداد فعله حىت بعد ل مستقجتاه حركة املستقبل، بل إنَّ السُّنَّة النبوية لتؤكد أنَّ املسلم قادر على تشكي

 عليه وسلم: " النيب صلى هللا حلديث املوت ابلولد الصاحل، والصدقة اجلارية، والعلم املستدام الدائم العطاء،

تـ ف ُع بِّهِّ، و و   ق ةٍّ ج ارِّي ةٍّ، و عِّْلمٍّ يـُنـْ ث ةٍّ مِّْن ص د  ُلُه إِّالَّ مِّْن ث ال  ْيس اُن ايـْق ط ع  ع م   .  (2)دٍّ ص الِّحٍّ ي ْدُعو ل ُه "ل  إِّذ ا م ات  اإْلِّ

واستشراف املستقبل امتداداً لالهتمام ابلزمن، فهو من القضااي امللحة، واملطالب العاجلة، اليت أكد عليها   

القرآن الكرمي والسنة النبوية؛ ألهنا أصبحت من متطلبات الدين اإلسالمي، الذي ال دين بعده، قال اإلمام 

ْن رِّج الُِّكْم و لٰ كِّْن ر ُسول  اّلَِّّ م ا ك ان  حُم مٌَّد  ﴿الرازي يف تفسريه لقول هللا تعاىل:   و خ امت   النَّبِّي ِّني  و ك ان  أ اب  أ ح دٍّ مِّ

ُ بُِّكل ِّ ش ْيءٍّ ع لِّيًما وذلك ألنَّ النيب الذي يكون بعده ييب، إْن ترك شيئاً ) [ 40]سورة األحزاب: اآلية ﴾اّلَّ

دى هلم وأجدى، ه يكون أشفق على أُمَّته، وأهمن النصيحة والبيان يستدركه من أييت بعده، وأما من الييب بعد

           . (3)(إْذ هو كوالد لولده الذي ليس له غريه من أحد 

تلفة  قبل احلنيف بوجه عام يف مجيع جوايب احلياة املخمما سبق تظهر أمهية استشراف املستقبل يف ديننا 

يف أورواب، وأمريكا Futurology) (4)(  ألف وأربعمائة عام، أما يف العامل الغريب فقد ظهر علم املستقبل 

ذا العلم ه الشمالية يف أواخر اخلمسينيات، بعد يقظتهم وتنب ههم لكوارث ومآسي احلربني العامليتني، ويتمثل

                                                           
 (.12736ـ مسند العشرة املبشرين ابجلنة ـ مسند اإلمام مالك بن أيس ـ رقم احلديث ) أمحد يف مسندهأخرجه  (1)
يَّةِّ ـ ابب ما يلحق اإليسان من الثواب بعد وفاته  مسلم يف صحيحه ـأخرجه  (2) الرتمذي يف سننه ( وأخرجه 4199رقم احلديث) ـ كِّت اب اْلو صِّ
كتاب الوصااي ـ ابب فضل الصدقة عن امليت ـ رقم   النسائي يف سننه ـ( وأخرجه 1376كتاب األحكام ـ ابب يف الوقف ـ رقم احلديث) ـ 

 (.13975) حتفة األشراف (3653احلديث)
 /م2004 ـ ميةدار الكتب العل :) بريوت التفسري الكبري ،أبو عبد هللا حممد بن عمر بن حسني القرشي الطربستاين األصل ،الرازي (3)

 .186ص هـ (1425
 . 319ص (م2006ـ  عريب ـ اجنليزي)  كسفورد احلديثأ  ـمعناه تط لع أو توقع علم املستقبل  (4)
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دراسات جادة تقوم على مناهج حبث وأدوات دراسة، وحتظى بقدر عال من االحرتام ىف األوساط يف 

العلمية، وتنهض هبا معاهد ومراكز حبثية، ومجعيات علمية، ذات مسعة راقية، وهذا العلم حركة اجتماعية، 

ستقبلي يف اجملتمع طور املومنذ ذلك التاريخ أخذ يف االيتشار يف العامل، وهو يعتمد على التك هن العلمي ابلت

 اعتماداً على الدراسة املتعمقة الجتاهات املاضي واحلاضر، وتتلخص أمهيته يف أمرين رئيسيني:

أنَّ الدراسات املستقبلية ابتت من احلتميات، أي أهنا صارت دراسات ضرورية ال ميكن االستغناء  أوهلما:

ىف الدول  ن ابب الرفاهية الثقافية، أو التسلية الذهنيةعنها، وهي ال جتري )كما كان يظن ىف فرتة سابقة ( م

ا ضرورية للدول كافة على اختالف حظوظها من الغىن أو الفقر، ومن التقدم أو  الغنية وحدها، بل إهنَّ

 التخلف. 

على والقدرة الذاتية  (1)أنَّ هذه الدراسات املستقبلية، وإْن كايت تتطلب ابلضرورة قدراً من اخليال اثييهما:

التصور املسبق ملا هو غري موجود أو غري معروف اآلن، إال  أنَّ أيشطتها ختتلف يوعياً عن األيشطة الىت تقع 

ىف حقل اخليال العلمي، أو ىف ميدان التنجيم والرجم ابلغيب، وتقرتب من األسلوب العلمي وتنتهجه يف 

 .(1) ممارساهتا

 

 

                                                           
 ـ ريطاييارئيس أكادميية أكسفورد للدراسات العليا ب، أَحد بس ام ، ساعي: نظر يهو الفضاء الذي يتجول العلم فيه حبرية وسعة،  :اخليال (1)

 www.swmsa.net مقال يف جملة العلوم االجتماعية ، جابر عباسد، حمم، و 17ص (م9971 مطبعة املنارة،سوراي:  ) كتاب الصورة

الدراسات املستقبلية ومشروع  ،براهيم، إالعيسوي ( م9/08/2009كلية اخلدمة ـ ،جامعة جنوب الوادي ،الجتماعية أبسوانت اكلية اخلدما)  
 م(.2020ـ  معهد التخطيط القوميالقاهرة: ) مصر
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 استشراف املستقبل.املطلب الثاين: موقف السُّنَّة النبوية من 

لقد أكدت السُّنَّة النبوية القولية والفعلية، على ضرورة استشراف املستقبل، والتخطيط له يف مجيع جماالت 

نَّة احلياة، يقول الدكتور العشماوي يف حبثه املوسوم: فقه التخطيط للمستقبل يف ضوء السُّنَّة والسرية: )إنَّ السُّ 

ا جاءت أبوامر ويواه، ورتبت عليها جزاءًا عاجاًل أو آجاًل، النبوية يف ُجل ها دعوة إىل  املستقبل، وذلك أهنَّ

فلفتت السُّنَّة النبوية هبذا األيظار إىل ضرورة النظر للمستقبل، والعمل له سواء أكان قريباً أم بعيداً، ومن مث 

ا  لمنع من اجلرمية قبل تدابري واقية لقيل: إنَّ التشريعات العقابية قائمة على النظرة املستقبلية من حيث إهنَّ

 .(1)  ( وهو ما يعرب عنه الفقهاء بقوهلم عن احلدود إهنا: " زواجر وجوابر " ،وقوعها

ا وضعت له ضوابط حىت ال يتعارض مع ثوابت  ومع اهتمام السُّنَّة النبوية الشريفة ابستشراف املستقبل، إال أهنَّ

سالمي، وهي ميزة متيز به املنهج اإلسالمي عن غريه، وجعل الدين، وال يتناقض مع مقاصد التشريع اإل

االستشراف يف التصور اإلسالمي معرفة منظمة، مبنية على ُأسس علمية ومنهجية واضحة، وليست خترصاً 

وال رمجًا ابلغيب، ويتائجها ظنية وليست قطعية، هتدف إىل جلب املصاحل ودرء املفاسد، ومن هذه 

 :  (2)الضوابط

االعتقاد اجلازم أيَّه ال يعلم الغيب إال هللا، وأنَّ العلم والقدرة له وحده، وليس لإليسان من ذلك إال ما  أواًل: 

اجتهاد حيتمل اخلطأ والصواب؛ ولذلك فإنَّ السُّنَّة النبوية قد حثت  كتب هللا له، وما االستشراف إال

ا، قال ابن مرين عند االحتياج إىل أحدمهاملستشرف على أْن يستخري هللا، ويطلب منه أْن يوفقه خلري األ

حجر رَحة هللا تعاىل: جيب على العبد رد األمور كلها إىل هللا، والتربؤ من احلول و القوة إليه وأْن يسال ربه 

                                                           
 ،عربية بديبكلية الدراسات اإلسالمية وال،لندوة العلمية اخلامسة ا ،فقه التخطيط يف ضوء السنة والسرية حبث بعنوان ،حممد ،العشماوي (1)
مقالة مفهوم األمن ذو الكفل حممد يعقوب&عبد الـُمحسن القيسي،  :نظريوأيضًا  م(2011إبريل ـ 20ـ19ه ـ 1432مجاد األول 16)

 .51ـ 50ص( م2011لسنة  147العدد  ـ جامعة بغداد :العراق) جملة اأُلستاذ الدولية احملك مة ، اإلسالمالفكري وأثره احلضاري يف 
ندوة العلمية اخلامسة كلية ال ،حبث بعنوان أمهية استشراف املستقبل وضوابطه دراسة أتصيلية يف ضوء السُّنَّة النبوية ،حممد، البشري (2)

 م(.   2011 /إبريل20ـ19ه ـ 1432مجاد األول 16) ديب، الدراسات اإلسالمية والعربيةـ
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 يف أموره. 

 اثيياً: عدم استشراف املستقبل مبحرم من احملرمات، وال مبا يتعارض مع العقيدة، فقد هنت السُّنَّة النبوية عن

الكهاية والعرافة والتنجيم، ومن أجل ذلك فإن الواجب على املستشرف أن ينطلق من تصور للحاضر جبوايبه 

املختلفة، أو استقراء معطيات املاضي واحلاضر معاً؛ ليخلص إىل حتديد اجتاهات املستقبل، قال ابن حجر: 

 خرى.من وكل أمره إىل هللا عز وجل، يسر هللا له ما هو األيفع له دييا وأ

و ال  تـ ُقول نَّ  ﴿اثلثاً: رد األمور إىل مشيئة هللا تعاىل، واالعتقاد اجلازم أبهنا التعارض وال متايع، قال تعاىل 

ُ...23لِّش ْيءٍّ إِّين ِّ ف اعٌِّل ذ لِّك  غ داً ) : (1)قال ابن كثري [24-23]سورة الكهف: اآليتان ﴾ ( إِّالَّ أ ن ي ش اء  اّلَّ

ل،  لرسوله صلى هللا عليه وسلم إىل األدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله يف املستقبهذا إرشاد من هللا تعاىل

أْن يرد ذلك إىل مشيئة هللا عز وجل عال م الغيوب، الذي يعلم ما كان وما يكون، وما مل يكن لو كان كيف 

 يكون.

ومن األمثلة على  ة،واألحاديث النبوية اليت تدعو الستشراف املستقبل بشكل مباشر أو غري مباشر كثري 

 ذلك:

ا هو يف حقيقته من وسائل التخطيط للمستقبل  أواًل: أحاديث السُّنَّة النبوية عن أخبار األُمَّم املاضية، ِإَّنَّ

 عن طريق االستفادة من جتارب لل  األُمَّم.

ْن ي يبِّ ٍّ بـ ع ث ُه اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س  ع ْبدِّ اّلَِّّ ْبنِّ م ْسُعودٍّ، أ ن ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى  إبسناده إىلمسلم  روى : " م ا مِّ لَّم ، ق ال 

ْن أُمَّتِّهِّ ح و ارِّيُّون   ُلُف ، و أ ْصح اٌب أي ُْخُذون  بُِّسنَّتِّهِّ و يـ ْقت ُدون  أبِّ ْمرِّهِّ، مُثَّ إِّهنَّ ا خت ْ (2)اّلَُّ يفِّ أُمَّةٍّ قـ ْبلِّي، إِّالَّ ك ان  ل ُه مِّ

                                                           
 .149ص ، 5جمرجع سابق،  ،لفسري القرآن العظيم ، ابن كثري (1)
اخْلُْلص ان الَّذِّين  يـُقُّوا مِّْن ُكل  ع ْيب، و ق ال  غ رْيهْم ُهْم، و  احلْ و ارِّيُّون  اْلم ْذُكوُرون  اْختُلِّف  فيهْم : فـ ق ال  اأْل ْزه رِّيُّ و غ رْيه: ُهْم ُخْلص ان اأْل يْبِّي اء و أ ْصفِّي اؤُ ( 2)

ف ةِّ بـ ْعدهْم ، ينظر : النووي أ ْيص ارهْم، و قِّيل : اْلُمج اهُِّدون ، و قِّيل : الَّذِّين  ي   ال   2ج،يح مسلم بن احلجاجاملنهاج يف شرح صح، ْصُلُحون  لِّْلخِّ
217. 
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ْم ُخُلوٌف،  ُهْم بِّي دِّهِّ فـ  مِّْن بـ ْعدِّهِّ ُهو  ُمْؤمٌِّن، و م ْن يـ ُقوُلون  م ا ال  يـ ْفع ُلون ، و يـ ْفع ُلون  م ا ال  يـُْؤم ُرون ، ف م ْن ج اه د 

مي ا ُهْم بِّق ْلبِّهِّ فـ ُهو  ُمْؤمٌِّن، و ل ْيس  و ر اء  ذ لِّك  مِّن  اإلِّ ُهْم بِّلِّس ايِّهِّ فـ ُهو  ُمْؤمٌِّن، و م ْن ج اه د  بَّةُ نِّ ج اه د   .(1)خ ْرد لٍّ "، ح 

يدعو احلديث الشريف إىل قاعدة عظيمة بعث هبا مجيع األيبياء عليهم الصالة والسالم، وهي الدعوة إىل 

 أ نِّ اْعُبُدوا اّلَّ  و اْجت نُِّبوا و ل ق ْد بـ ع ثْـن ا يفِّ ُكل ِّ أُمَّةٍّ ر ُسوالً  ﴿ تعاىل: هللا هللا ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، قال

يْ الطَّاغُ  ريُوا يفِّ اأْل ْرضِّ ف اْيظُُروا ك  ُهْم م ْن ح قَّْت ع ل ْيهِّ الضَّالل ُة ف سِّ نـْ ُهْم م ْن ه د ى اّلَُّ و مِّ نـْ ف  ك ان  ع اقِّب ُة وت  ف مِّ

[ كما بنيَّ النووي عاقبة ويتيجة ترك هذه القاعدة بقوله: )و اْعل ْم أ نَّ 36]سورة النحل: اآلية  ﴾اْلُمك ذ ِّبِّني  

ا ا ْلم عْ ه ذ  ب اأْل ْمر ابِّ ْنُه ق ْد ُضي ِّع  أ ْكث ره مِّْن أ زْ ر، ُروفِّ و النـَّْهي ع ْن اْلُمْنك  ْلب اب أ ْعينِّ اب  م انٍّ ُمت ط اوِّل ة، و ملْ  يـ ْبق  مِّ

ُكُه،  ب ع ظِّيم بِّهِّ قِّو ام اأْل ْمر و مِّال  ا، و ُهو  اب  دًّ ثـُر  أ وَّاًل ع م  اْلعِّق اُب و  يفِّ ه ذِّهِّ اأْل ْزم ان إِّالَّ ُرُسوم ق لِّيل ة جِّ إِّذ ا ك 

ُهْم اّلَّ تـ ع اىل  بِّعِّق ابِّهِّ، ق رِّ  ﴿ :ل هللا تعاىلاالصَّالِّح  و الطَّالِّح ، و إِّذ ا مل ْ أي ُْخُذوا ع ل ى ي د الظَّاملِّ أ ْوش ك  أ ْن يـ ُعمَّ فـ ْلي ْحذ 

ن ةٌ  يبـ ُهْم فِّتـْ اٌب أ لِّيم الَّذِّين  خُي الُِّفون  ع ْن أ ْمرِّهِّ أ ْن ُتصِّ يبـ ُهْم ع ذ  ب غِّي لِّط الِّبِّ 63سورة النور: اآلية ] ﴾أ ْو ُيصِّ [ فـ يـ نـْ

ا اْلب اب، ف إِّنَّ يـ ْفع ُه ع ظِّيم السي يل رِّض ا اّلَّ ع زَّ و ج لَّ أ ْن يـ ْعت ينِّ  هبِّ ذ  ر ة، و السَّاعِّي يفِّ حت ْصِّ ما، و ق ْد ذ ه ب  اآْلخِّ

ْرتِّف اعِّ م ْرتـ ب ته؛ ف إِّنَّ اّلَّ تـ ع اىل  ُمْعظ ُمُه، و خُيْلِّص يِّيَّته، و ال   :  يـُه ادِّن م ْن يـُْنكِّر ع ل ْيهِّ الِّ و ل يـ ْنُصر نَّ اّلَُّ م ْن  ﴿ ق ال 

:40]سورة احلج: اآلية ﴾يـ ْنُصرُهُ  ر اطٍّ ُمْست قِّي ﴿ [ ق ال  تـ ع اىل  ْم ابِّ ّلَِّّ فـ ق ْد ُهدِّي  إِّىل  صِّ ]سورة  ﴾مٍّ و م ْن يـ ْعت صِّ

 .(2) ([101: اآلية اآليةآل عمران

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم   إبسناده إىلمسلم  روى ، ع ْن ر ُسولِّ اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ، ع ْن ع ْبدِّ اّلَِّّ ْبنِّ ُعم ر  فِّعٍّ ن م ا ان  : " بـ يـْ ، أ يَُّه ق ال 

، ف احْن طَّْت ع ل ى ف مِّ غ ارِّهِّْم ص خْ  ُهُم اْلم ط ُر، ف أ و ْوا إِّىل  غ ارٍّ يفِّ ج ب لٍّ ث ُة يـ ف رٍّ يـ ت م شَّْون  أ خ ذ  ، ٌة مِّ ر  ث ال  ن  اجلْ ب لِّ

ْلُتُموه ا ص احلِّ ًة ّلَِِّّّ ف اْدُعوا اّلَّ   ااًل ع مِّ : اْيظُُروا أ ْعم  ْم، فـ ق ال  بـ ْعُضُهْم لِّبـ ْعضٍّ تـ ع اىل  هبِّ ا ل ع لَّ اّلَّ   ف اْيط بـ ق ْت ع ل ْيهِّ

انِّ ش   ُدُهُم اللَُّهمَّ إِّيَُّه ك ان  يلِّ و الِّد  : أ ح  ْم، ْيخ انِّ ك بِّري انِّ و اْمر أ  يـ ْفُرُجه ا ع ْنُكْم، فـ ق ال  غ اٌر أ ْرع ى ع ل ْيهِّ ي ةٌ صِّ بـْ يتِّ و يلِّ صِّ

                                                           
ـ كتاب اإلميان ـ ابب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان، وأنَّ اإلميان يزيد وينقص، وأنَّ األمر ابملعروف،  مسلم يف صحيحهايفرد به  (1)

 (.177والنهي عن املنكر واجبان ـ رقم احلديث )
 .214ص، 2ج، مرجع سابق، املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،النووي (2)
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َّ، و أ يَّهُ َن  ى يبِّ ذ ات  يـ ْومٍّ  تـُُهم ا قـ ْبل  ب ينِّ ْأُت بِّو الِّد يَّ، ف س ق يـْ ل ْبُت فـ ب د  ُر، فـ ل ْم آتِّ ح ىتَّ  ف إِّذ ا أ ر ْحُت ع ل ْيهِّْم ح  الشَّج 

بِّ فـ ُقْمُت عِّْند  ُرُءوسِّ أ ْمس ْيُت فـ و ج ْدهُتُم   حلِّال  ْئُت ابِّ م ا، ف ح ل ْبُت ك م ا ُكْنُت أ ْحُلُب، ف جِّ هِّم ا أ ْكر ُه أ ْن ا ق ْد ان 

ي ُة يـ ت ض اغ ْون  عِّْند  ق د م يَّ، بـْ ا و الص ِّ ل ُهم  ي ة  قـ بـْ بـْ ي  الص ِّ
ْن يـ ْومِّهِّم ا، و أ ْكر ُه أ ْن أ ْسقِّ لِّك  د ْأيبِّ ل ْم يـ ز ْل ذ  فـ   أُوقِّظ ُهم ا مِّ

ُْم ح ىتَّ ط ل ع  اْلف جْ  ، ف افْـرُْج ل  رُ و د ْأهب  ا ، ف إِّْن ُكْنت  تـ ْعل ُم أ ين ِّ فـ ع ْلُت ذ لِّك  ابْتِّغ اء  و ْجهِّك  نـْه  ًة يـ ر ى مِّ ا فـُْرج  نـْه  ن ا مِّ

نـْه ا السَّم اء ، إىل هناية  ًة فـ ر أ ْوا مِّ ا فـُْرج  نـْه  ُ مِّ  .)1)"احلديثالسَّم اء ، فـ ف ر ج  اّلَّ

يذكر احلديث الشريف قصة أصحاب الغار، وتوسلهم إىل هللا تعاىل بصاحل األعمال؛ لتفريج كرهبم، مما يدل 

ثْـق ال   ﴿على أنَّ العمل الصاحل جيلب النفع لصاحبه حاضراً ومستقباًل،  مصداقاً لقول هللا تعاىل ْل مِّ ْن يـ ْعم  ف م 

ثْـق ال  ذ رَّةٍّ ش رًّا يـ ر هُ ( و م ْن يـ عْ 7ذ رَّةٍّ خ رْيًا يـ ر ُه ) ْل مِّ " اْيظُُروا : ) [ قال النووي 8-7]سورة الزلزلة: اآليتان  ﴾م 

ْلُتُموه ا ص احلِّ ًة ّلَِِّّّ ف اْدُعوا اّلَّ  تـ ع اىل  هبِّ ا ل ع لَّ اّلَّ  يـ ْفُرُجه ا ع ْنُكْم " استدل أصح ااًل ع مِّ بنا هبذا على أيَّه اأ ْعم 

يدعو يف حال كربه، ويف دعاء االستسقاء وغريه بصاحل عمله، ويتوسل إىل هللا تعاىل يستحب لإليسان أْن 

به؛ ألنَّ هؤالء فعلوه فاستجيب هلم، وذكره النيب صلى هللا عليه وسلم يف معرض الثناء عليهم، ومجيل 

د والزوجة الفضائلهم، ويف هذا احلديث: فضل بر  الوالدين وفضل خدمتهما، وإيثارمها عم ن سوامها من األو 

وغريهم،  وفيه فضل العفاف، وااليكفاف عن احملرمات، السيما بعد القدرة عليها، واهلم بفعلها، وفيه جواز 

اإلجارة، وفضل حسن العهد، وأداء األماية، والسماحة يف املعاملة، وفيه إثبات كرامات األولياء، وهو مذهب 

 . (2)أهل احلق(

                                                           
(، وأخرجه أيضًا ـ كتاب 2215ـ كتاب البيوع ـ ابب إذا اشرتى شيئًا لغريه بغري إذيه فرضي ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحهأخرجه ( 1)

ب قِّصَّةِّ أ ْصح ابِّ  مسلم يف صحيحه وأخرجه ،( 2333ـ ابب إذا زرع مبال قوم بغري إذهنم ـ رقم احلديث) املزارعة واحلرث ـ كِّت اب التوبة ـ اب 
ث ةِّ، و    (.8461( حتفةاألشراف)6884التـَّو سُّلِّ بصاحل األعمال ـ رقم احلديث)اْلغ ارِّ الثَّال 

قاضي عياض : النظريبتصرف، وللتوسع .forumegpt.net wwwشرح قصة أصحاب الغار الثالثة والتوسل بصاحل األعمال،  (2)
ابز ظر: موقع ابن ينو ، املوسوعة الشاملة اإلصدار الثالث، 115/116ص، 8ج،  إكمال املعلم شرح صحيح مسلم
binbaz.org.mat.9836. www. م(.22/9/2015)اتريخ التص فح 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



60 
 

لى عن األمور اجلليلة، اليت وقعت يف األُمَّم السابقة، وأخرب عنها النيب صفهذه األحاديث وغريها من األخبار 

ل ق ْد ك ان   ﴿ هللا عليه وسلم، تضيف بُعداً وتصوراً جديداً، عند التخطيط للمستقبل، مصداقاً لقول هللا تعاىل 

ُويلِّ اأْل ْلب ابِّ م ا ك ان  ح دِّيثًا يـُْفرت  ٰى و   هِّْم عِّرْب ٌة أل ِّ يل  ُكل ِّ ش ْيءٍّ لٰ كِّن ت ْصدِّيق  الَّ يفِّ ق ص صِّ ْيهِّ و تـ ْفصِّ ذِّي ب نْي  ي د 

ُنون    [.  111]سورة يوسف: اآلية  ﴾و ُهًدى و ر َْح ًة ل ِّق ْومٍّ يـُْؤمِّ

قًا اثنياً: أحاديث السُّنَّة النبوية يف وضع لدابري وقائية؛ لتجنب املشاكل الصحية والبيئية، مبا يعد سب

 عملي.وما يسمى عند أهل السياسة لقدير املوقف ال ،جمال التخطيط املستقبليحضارايً وزمنياً يف 

، ع ْن أ بِّيهِّ، أ يَُّه مس ِّع ُه ي ْسأ ُل أُس ام ة  ْبن  ز   إبسناده إىلمسلم  روى  ْيد م اذ ا مس ِّْعت  ع امِّرِّ ْبنِّ س ْعدِّ ْبنِّ أ يبِّ و قَّاصٍّ

؟ فـ ق ال  أُس ام ُة: ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ  ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  يفِّ الطَّاُعونِّ و س لَّم  " الطَّاُعوُن  ع ل ْيهِّ مِّْن ر ُسولِّ اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ

ل ُكْم، ف إِّذ ا مس ِّْعُتْم بِّهِّ أبِّ ْرضٍّ ف ال   ل  ع ل ى ب ينِّ إِّْسر ائِّيل  أ ْو ع ل ى م ْن ك ان  قـ بـْ اٌب أُْرسِّ ُموا ع ل ْيهِّ، و إِّذ ا  رِّْجٌز أ ْو ع ذ  تـ ْقد 

ْنُه " وق ال  أ   ْنُه "بُو النَّْضرِّ : ال  خُيْرُِّجُكْم إِّ و ق ع  أبِّ ْرضٍّ و أ يـُْتْم هبِّ ا ف ال  خت ُْرُجوا فِّر ارًا مِّ  .(1)الَّ فِّر اٌر مِّ

 (2)من الدخول إىل البلد املصاب ابلطاعون حدد احلديث الشريف مبادئ احلجر الصحي، وهي منع الناس

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ،  ومنع أهل تلك البلدة من اخلروج منها، ومفهوم احلجر الصحي الذي يب ه إليه الرسول ص لَّى اّلَّ

من املفاهيم اليت هلا أمهيتها ودورها يف احلفاظ على سالمة البشر يف املستقبل من ايتشار األمراض الـُمعدية، 

م إعجاز علمي أشار إليه الدكتور حممد البار: )ومنع السلي وتقليص أعداد املصابني هبا، ويف هذا احلديث

من الدخول إىل أرض الوابء قد يكون مفهوماً، بدون احلاجة إىل معرفة دقيقة ابملرض، ولكن منع سكان 

                                                           
( وأخرجه أيضاً ـ كتاب احليل ـ ابب 3473) أربع ومخسون ـ رقم احلديث54ـ كتاب أحاديث األيبياء ـ ابب  البخاري يف صحيحهأخرجه  (1)

اي   مسلم يف صحيحه( وأخرجه 6974ما يكره من االحتيال يف الفرار من الطاعون ـ رقم احلديث) ب الطَّاُعونِّ و الط ِّري  ةِّ و اْلك ه  ةِّ ـ كِّت اب السالم ـ اب 
ا ـ رقم احلديث) ( 1065ب ما جاء يف كراهية الفرار من الطاعون ـ رقم احلديث)ـ كتاب اجلنائز ـ اب الرتمذي يف سننه( وأخرجه 5733و حن ْوِّه 

 (.92حتفة األشراف )
ار منها كالفار من والف حلديث عائشة مرفوعاً بسند حسن: " قلت اي رسول هللا فما الطاعون؟ قال غدة كغدة اإلبل، املقيم فيها كالشهيد، (2)

 رواه اإلمام أَحد يف مسنده عن عائشة، وقال السيوطي: إيه حديث حسن.  ،الزحف"
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البلدة املصابة ابلوابء من اخلروج، وخاصة منع األصحاء منهم يبدو عسرياً على الفهم، بدون معرفة واسعة 

لدة ية احلديثة، فاملنطق والعقل يفرض على السليم الذي يعيش يف بلدة الوابء أْن يفر منها إىل بابلعلوم الطب

سليمة حىت ال يصاب هو ابلوابء !! ولكن الطب احلديث يقول لك: إنَّ الشخص السليم يف منطقة الوابء 

جسمه  كل من دخلقد يكون حامالً للميكروب، وكثري من األوبئة تصيب العديد من الناس، و لكن ليس  

امليكروب يصبح مريضاً، فكم من شخص حيمل جراثيم املرض، دون أْن يبدو عليه أثر من آاثر املرض، 

وهناك أيضاً فرتة حضاية، وهي الفرتة الزمنية اليت تسبق ظهور األمراض منذ دخول امليكروب إىل اجلسم، ويف 

ة احلضاية ع ذلك فال يبدو على الشخص يف فرت هذه الفرتة يكون ايقسام امليكروب، وتكاثره على أشده، وم

هذه أيَّه يعاين من أي مرض، ولكنَّه بعد فرتة قد تطول أو قد تقصر على حسب يوع املكروب الذي حيمله، 

 (1)و من املعلوم أنَّ فرتة حضاية التهاب الكبد الوابئي الفريوسي، قد تطول ملدة ستة أشهر،كما أنَّ السُّل

قد يبقى كامناً يف اجلسم ملدة عدة سنوات، والشخص السليم احلامل للميكروب، أو الشخص املريض الذي 

ال يزال يف فرتة احلضاية يعرض اآلخرين، دون أْن يشعر هو أو يشعر اآلخرين، لذا جاء املنع الشديد، وكان 

 .(2) (الذيب كبرياً كاهلارب من الزحف

حية التخطيط املستقبلي االقتصادي، والتحذير من التقلبات الص اثلثاً: األحاديث يف احلّث على

 واالقتصادية.

: ق ال  ر ُسوُل هللاِّ ص لَّى هللاُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  لِّر ُجلٍّ و ُهو  ي عِّظُُه: "  روى النسائي إبسناده إىل ع ْمرو بن ميمون، ق ال 

، و فـ ر اغ  ك  قـ ْبل   ، و غِّن اك  قـ ْبل  فـ ْقرِّك  ، و صِّحَّت ك  قـ ْبل  س ق مِّك  : ش ب اب ك  قـ ْبل  ه ر مِّك  اْغت نِّْم مخ ًْسا قـ ْبل  مخ ْسٍّ

ي اتِّك  قـ ْبل  م ْوتِّك  ")3(. ، و ح   ُشْغلِّك 

                                                           
 مرض الُسل الرئوي الفتاك. tuberculosisمرض معدي من األمراض املتوطنة والسارية ـ  ويعرف ابإلجنليزي (1)
 .132ص ،العدوى بني الطب وأحاديث املصطفى ،حممد علي،البار  (2)
 (. 3610ـ كتاب الوصااي ـ فضل الصدقة عن امليت ـ رقم احلديث ) النسائي يف سننهأخرجه ( 3)
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هذه الوصية الكرمية من سيد األيبياء واملرسلني، وهي من أعلى الوصااي يف الدين؛ ألنَّ فيها ضرورة اغتنام 

له؛ ألنَّ اع أبوقات الفراغ، مبا يعود على اإليسان ابلنفع واخلري يف حاضره ومستقبالفرص، واملسارعة إىل االيتف

 األحوال تتغري، والظروف تتبدل، واألزمان تتجدد.

 اصنع مستقبلك قبل أْن يصنعه لك اآلخرون، فعندما ال تبادر األُمَّة إىل) يقول الدكتور إبراهيم العيسوي: 

عة األشياء أْن يسارع أصحاب املصلحة إىل ملء هذا الفراغ، ومن مث صنع مستقبلها، ينشأ فراغ، ومن طبي

 .(1)  (فإهنم سيصنعون لتلك األُمَّة مستقبلها، ولكن على هواهم، وحسبما تقضى به مصاحلهم

رابعاً: األحاديث النبوية اليت لضمنت أدعية وأذكار نبوية، يشعر فيها املؤمن بظالل األمل الفسيح يف 

 ، أْن يبين له مستقباًل خالياً من العوائق واملنغصات.رمحة هللا وكرمه

ُّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم  يُـ  إىل هإبسناد النسائي روى : ك ان  النَّيبِّ ي  اّلَُّ ع ْنُه، ق ال  ْستِّخ ار ة  يفِّ ج ابِّرٍّ ر ضِّ ع ل ُِّمن ا االِّ

: "إِّذ ا  ْع ر ْكع ت نْيِّ، مُثَّ يـ ُقوُل: اللَّ اأْلُُمورِّ ُكل ِّه ا، ك السُّور ةِّ مِّن  اْلُقْرآنِّ أْل ْمرِّ فـ ْلري ْك  ، ه مَّ ابِّ ريُك  بِّعِّْلمِّك  ُهمَّ إِّين ِّ أ ْست خِّ

، ف إِّيَّك  تـ ْقدُِّر و ال  أ ْقدُِّر، و تـ ْعل ُم و ال  أ عْ  ْن ف ْضلِّك  اْلع ظِّيمِّ ، و أ ْسأ ُلك  مِّ ُم و أ ْستـ ْقدُِّرك  بُِّقْدر تِّك  ل ُم، و أ ْيت  ع الَّ

ي و ع اقِّب ةِّ أ ْمرِّي، أ ْو ق االْ  ا اأْل ْمر  خ رْيٌ يلِّ يفِّ دِّيينِّ و م ع اشِّ ، اللَُّهمَّ إِّْن ُكْنت  تـ ْعل ُم أ نَّ ه ذ  لِّ أ ْمرِّي، ل  ُغُيوبِّ  يفِّ ع اجِّ

ي و   ا اأْل ْمر  ش رٌّ يلِّ يفِّ دِّيينِّ و م ع اشِّ ، و إِّْن ُكْنت  تـ ْعل ُم أ نَّ ه ذ  لِّهِّ، ف اْقُدْرُه يلِّ لِّ ع  و آجِّ اقِّب ةِّ أ ْمرِّي، أ ْو ق ال  يفِّ ع اجِّ

ينِّ بِّهِّ و ُيس   ْيُث ك ان ، مُثَّ ر ض ِّ لِّهِّ، ف اْصرِّْفُه ع ين ِّ و اْصرِّْفينِّ ع ْنُه، و اْقُدْر يلِّ اخلْ رْي  ح  ت ُه "م ِّ أ ْمرِّي ، و آجِّ  . (2)ي ح اج 

                                                           
 م(.2000ـ القاهرة  ) حبث يف منتدى العامل الثالث ابلقاهرة ،م 2020الدراسات املستقبلية ومشروع مصر ،إبراهيم ،لعيسويا (1)
ْستِّخ ار ةِّ ـ  البخاري يف صحيحهأخرجه  (2)  ب الدُّع اءِّ عِّْند  االِّ ـ كِّت اب  الرتمذي يف سننهوأخرجه ( 6382رقم احلديث ) ـ  كِّت اب الدَّع و اتِّ ـ اب 

ـــــــ رقم احلديث ) اْلوِّْتر ـــــــ ابب ماجاء يف صالة االستخارة ـ ـــــــ رقم احلديث النسائى يف سننهأخرجه و  (479ـ ار ُة ـ ْستِّخ  ـــــــ ك ْيف  االِّ ـــــــ كِّت اب الن ِّك احِّ ـ  ـ
(3255.) 
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يف هذا احلديث يعلمنا رسولنا الكرمي صلوات هللا عليه وسالمه دعاء االستخارة، وهو من األدعية اجلامعة  

لكمال يقينه ابختيار  ؛اليت توجه املسلم إىل طلب العون واالختيار، واملساعدة يف استشراف املستقبل القريب

 .هللا

 اإلسالمية، مثال ذلك:كذلك أدعيته صلى هللا عليه وسلم يف مستقبل الدعوة 

فِّع ع ن ابنِّ ُعم ر  أ ن  ر ُسول  اّل ِّ صلى هللا عليه وسلم قال   إىل هإبسناد الرتمذي روى الل ُهم  أعِّز  اإلْسال م  " :ان 

ْينِّ الر ُجل نْيِّ إل ْيك  أبِّ يب ج ْهلٍّ أْو بُِّعم ر  بنِّ اخلْ ط اب بـ ُهم  أبِّ ح ب  ه ذ   .(1)"إِّل ْيهِّ ُعم رُ ا ، قال  و كان  أح 

بل، ويف دعائه صلى هللا عليه وسلم لعمر، استشراف ملستقبل هذا الدين، فرمبا أطلع هللا تعاىل يبيه على املستق

وعلى الفتوحات اليت سيحققها عمر فدعا له؛ ليسرع عمر للدخول إىل اإلسالم، أو أيَّه عرف بفراسته 

 واستعداده فدعا له هبذا الدعاء.

نا كان إسالم عمر عزاً، وهجرته يصراً، وإمارته رَحة، وهللا ما استطع)  : رضي هللا عنه  بن مسعودقال عبد هللا

 .(2) (أْن يصلي حول البيت ظاهرين حىت أسلم عمر

                                                           
ُ ع ْنه ـ رقم احلديث الرتمذي يف سننهأخرجه  (1) ي  اّل  ( وصححه 3681  ) ـ كتاب املناقب ـ ابب يف مناقب أيب حفص عمر بن اخلطاب ر ضِّ

الطبقات   ،وكذا رواه ابن سعد  ،312ويف ) فضائل الصحابة ( برقم ،  95/  2ومن قبلهما أَحد يف ) املسند (  ،6881ابن حبان برقم 
: من حديث ابن عمر  4739برقم  ،املعجم األوسط  ،والطرباين، 216 ـ 215/  2 ،دالئل النبوة  ، ، والبيهقي 267/  3 ، الكربى

 رضي هللا عنهما مرفوعاً: ) اللهم أعز اإلسالم أبحب هذين الرجلني إليك: أبيب جهل أو بعمر بن اخلطاب( وإسناده حسن من أجل اخلالف
خارجة بن عبد هللا بن سليمان، لكن الراجح أنَّ حديثه يف مرتبة احلسن، وهلذا قال احلافظ: صدوق له أوهام  ) التقريب( رواته، وهو: يف أحد 
وإسناده حسن، وله شاهد آخر من حديث ابن مسعود رضي هللا عنه عند  267/  3 ، الطبقات، وله شاهد مرسل عند ابن سعد ،  1621
لكنه غمز سنده من أجل جمالد بن سعيد، وهو كما قال؛ إال أيه   83/  3 ،املستدرك ،وعند احلاكم  ،197ــ 196/ 10، الكبري ،الطرباين

واخلالصة هي أنَّ احلديث  ،6520 ،التقريب ، ينظر:إسناد ال أبس به يف الشواهد ؛ فإنَّ جمالد بن سعيد: ليس ابلقوي، وقد تغري يف آخر عمره
وذكر له ( 2907 ) صحيح الرتمذيالرتمذي: حسن صحيح، وصححه شيخنا األلباين يف  صحيح بشواهده بال ريب؛ وكأيه لذلك قال

مث قال عن اللفظ األول: )ال أصل له يف شيء من طرق احلديث   ،32رقم ، الدرر املنتثرة يف األحاديث املشتهرة ،السيوطي شواهد أخرى
 بعد الفحص البالغ( الشيخ علي رضا بن عبد هللا بن علي رضا. 

: جممع الزوائد ،، وقال اهليثمي115، صاتريخ اخللفاء ،، وعزاه إىل الطرباين وابن أيب شـــــــــيبة، وذكره الســـــــــيوطي7/48، فتح الباري ،ذكره ابن حجر (2)
 .3/79، البداية والنهايةظر: ين، و 9/62، رجاله رجال الصحيح إال أن القاسم مل يدرك جده ابن مسعود
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 صلى هللا عليه ملا تويف أبو طالب، خرج النيب :"عبد هللا بن جعفر رضي هللا عنه إبسناده إىل  الطرباين روى

وسلم إىل الطائف ماشياً على قدميه، فدعاهم إىل اإلسالم، فلم جييبوه، فايصرف، فأتى ظل شجرة، فصلى 

ركعتني مث قال:)اللهم إليك أشكو ضعف قويت، وقلة حيليت، وهواين على الناس، أيت أرحم الراَحني، إىل 

تك ، أو إىل قريب ملكته أمري، إْن مل تكن غضبان عليَّ فال أابيل، غري أنَّ عافيمن تكلين، إىل عدو يتجهمين

أوسع يل، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدييا واآلخرة، أْن تنزل يب غضبك، 

 .(1)"أو حتل علي سخطك، لك العتىب حىت ترضى، وال حول وال قوة إال بك 

 استشراف مستقبل األُمَّة اإلسالمية بتمام اإلسالم ومتكينه، والثقة بنصر هللا، خامساً: األحاديث يف

وقدرله سبحانه ولعاىل  على نصرة املؤمنني، إالَّ أنَّ األمر النبوي املباشر هو أال نستعجل، فلله حكمة 

 يف التأخري.

ٌد  ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  و ُهو  ُمتـ و  س ِّ : ش ك ْوان  إِّىل  ر ُسولِّ اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ، ق ال  روى البخاري إبسناده إىل خ بَّابِّ ْبنِّ اأْل ر ت ِّ

: ق ْد ك ان  م ْن قـ   ُر ل ن ا، أ ال  ت ْدُعو ل ن ا؟  فـ ق ال  ْعب ةِّ، فـ ُقْلن ا: " أ ال  ت ْستـ ْنصِّ خ ُذ الرَُّجُل ل ُكْم يـُؤْ بْـ بـُْرد ًة ل ُه يفِّ ظِّل ِّ اْلك 

هِّ، فـ ُيْجع ُل يِّْصف نْيِّ، و   ْلمِّْنش ارِّ فـ ُيوض ُع ع ل ى ر ْأسِّ ، فـ ُيْجع ُل فِّيه ا، فـ ُيج اُء ابِّ مُيْش ُط أبِّ ْمش اطِّ فـ ُيْحف ُر ل ُه يفِّ اأْل ْرضِّ

ُه ذ لِّك  ع ْن دِّينِّهِّ، و اّلَِّّ ل ي تِّ  مِّهِّ و ع ْظمِّهِّ، ف م ا ي ُصدُّ ا اأْل ْمُر ح ىتَّ احلْ دِّيدِّ م ا ُدون  حلْ  ري  الرَّاكُِّب مِّْن مَّنَّ ه ذ   ي سِّ

                                                           
( واللفظ له، وعزاه بعض أهل العلم إىل " املعجم الكبري " للطرباين، ومن طريقه الضياء املقدسي 315ـ )ص/ الطرباين يف " الدعاء "رواه  (1)

اخلطيب البغدادي يف " ( ورواه 49/152) ابن عساكر( ومن طريقه 6/111ـ ) ابن عدي يف " الكامل "(، ورواه 9/179يف " املختار " )
، مجيعا من طريق وهب بن جرير بن حازم قال: حدثنا أيب  عن حممد بن إسحاق، عن هشام ( وغريهم2/275ـ ) اجلامع ألخالق الراوي "

بن عروة، عن أبيه، عن عبد هللا بن جعفر رضي هللا عنه به، قلنا: وهذا اإلسناد ضعيف، بسبب عنعنة حممد بن إسحاق، فهو مدلس مكثر من 
( فمثله ال يقبل حديثه 51)ص/ ""مرالب املدلسني" البن حجرظر ينقطين،  عن الضعفاء واجملهولني كما وصفه بذلك أَحد والدار التدليس

 من اإلسناد، قال اهليثمي رَحه هللا: ضعيفاً  حىت يصرح ابلسماع، ملا خيشى أْن يكون أسقط شيخاً 
)اجملموعة  فتاوى اللجنة الدائمة "" (، وجاء يف 6/35ـ ) " جمموع الزوائد "" رواه الطرباين، وفيه ابن إسحاق وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات،

( " هذا احلديث ضعيف من جهة إسناده " ايتهى، عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، عبد هللا بن غداين، عبد العزيز آل الشيخ، 3/208الثايية: 
 (.2933ـ )رقم/ الشيخ األلباين يف " السلسلة الضعيفة "صاحل الفوزان، بكر أبو زيد، ولذلك ضعفه أيضا 
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ُلون  ")1( .  هِّ ، و ل كِّنَُّكْم ت ْستـ ْعجِّ  ص نـْع اء  إِّىل  ح ْضر م ْوت  ال  خي  اُف إِّالَّ اّلَّ  ، و الذ ِّْئب  ع ل ى غ ن مِّ

ند املسلمني العقدي عهذا احلديث يبني  احلكمة من عدم استعجال النصر والتمكني، وهو تثبيت اجلايب 

وهو الثقة ابهلل تعاىل، والتوكل عليه، والرضا بقضائه وقدره، مع األخذ ابألسباب، ويف هذا يقول الشيخ ابن 

عثيمني: )وفيه أيضاً دليل على وجوب الصرب على أذية أعداء املسلمني، وإذا صرب اإليسان ظفر، فالواجب 

ي فار ابلصرب واالحتساب، وايتظار الفرج، وال يظن األمر ينتهعلى اإليسان أْن يقابل ما حيصل من أذية الك

بسرعة وسهولة، فقد يبتلي هللا عز وجل املؤمنني ابلكفار يؤذهنم، ورمبا يقتلوهنم، كما قتلوا األيبياء اليهود من 

ر، جبين إسرائيل، الذين هم أعظم من الدعاة، وأعظم من املسلمني، فليصرب ولينتظر الفرج، وال ميل وال يض

بل يبقى راسياً كالصخرة، والعاقبة للمتقني، وهللا تعاىل مع الصابرين، فإذا صرب واثبر وسلك الطرق توصل 

إىل املقصود، ولكن بدون فوضى، وبدون استنفار، وبدون إاثرة بطريق منظمة؛ ألنَّ أعداء املسلمني من 

 . (2)املنافقني والكفار ميشون على خطا اثبتة منظمة وحيصلون مقصودهم(

سادساً: األحاديث يف التخطيط االسرتاليجي للمستقبل، بتعويد املسلم على العمل، وسلوك طريق 

 الكسب يف احلاضر، وانتظار احلصاد يف الغد.

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم :      روى اإلمام أمحد إبسناده إىل أيس بن مالك رضي هللا عنه قال، قال ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ

يل ٌة، ف إِّْن اْست ط اع  أ ْن ال  يـ ُقوم  ح ىتَّ يـ ْغرِّس ه ا، فـ ْليـ ْفع ْل ")3( .  "إِّ ْن ق ام ْت السَّاع ُة و بِّي دِّ أ ح دُِّكْم ف سِّ

                                                           
ن اقِّبِّ  كِّت ابـ   البخاري يف صحيحهأخرجه ( 1) مِّ ـ رقم احلديث)ـ  اْلم  ْسال  م اتِّ النـُّبـُوَّةِّ يفِّ اإْلِّ ب ع ال  ـ  اإْلِّْكر اهِّ  كِّت اب( وأخرجه أيضاً ـ  3612اب 

ب م نِّ اْخت ار  الضَّْرب  و اْلق ْتل  و اهْل و ان  على الكفر ـ رقم احلديث ) ظ ةِّ ـ اْلغ ض ُب عِّْند  اْلم ْوعِّ  اْلعِّْلمِّ  كِّت ابُ يف سننه ـ   لنسائياوأخرجه   (6943اب 
 (.5690و التـَّْعلِّيمِّ إِّذ ا رأى العامل مايكره ـ رقم احلدييث )

 .123ص هـ(1426)ط دار الوطن للنشر، الرايض،  شرح رايض الصاحلنيالعثيمني، حممد بن صاحل بن حممد،   (2)

( ذكره 12736ـ مسند العشرة املبشرين ابجلنة ـ مسند اإلمام أيس بن مالك رضي هللا عنه ـ  رقم احلديث ) اإلمام أمحد يف مسندهأخرجه  (3)
( قال "إسناده صحيٌح" ـ 20/251الشيخ شعيب يف "مسند اإلمام أَحد" ـ ج )وحكم عليه  ، 168ص، 1ج ،البخاري يف  األدب املفرد

 م(.2001/هـ1421مؤسسة الرسالة،  ) اف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتكياحملقق: شعيب األرانؤوط وعادل مرشد وآخرون، إشر 
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 فهذا تطبيق عملي الستشراف املستقبل، لبعض القيم اليت دعا إليها النيب صلى هللا عليه وسلم، مثل التعاون

 على اخلري، والعمل لنفع الغري.

ْيس اُن ايـْق ط  ع   : " إِّذ ا م ات  اإْلِّ ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ق ال  روى مسلم إبسناده إىل أ يبِّ ُهر يـْر ة  ، أ ن  ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ

تـ ف ُع بِّه، و و ل دٍّ ص الِّحٍّ ي ْدُعو ل ُه ")1( . ق ةٍّ ج ارِّي ةٍّ، و عِّْلمٍّ يـُنـْ ث ةٍّ مِّْن ص د  ْن ث ال  ُلُه إِّالَّ مِّ  ع م 

هذا احلديث يؤكد على أنَّ املسلم قادر على تشكيل مستقبله، وامتداد فعله حىت بعد املوت، وذلك ابلولد 

 الصاحل، والصدقة اجلارية، والعلم املستدام الدائم العطاء.

جلْ و اب ل ُه، إِّالَّ يفِّ ه ذِّهِّ اأْل ْشي اء ام ْعىن  احلْ دِّيث أ نَّ ع م ل اْلم ي ِّت يـ نـْق طِّع مبِّ ْوتِّهِّ، و يـ نـْق طِّع جت  دُّد ) ق ال  اْلُعل م اء: 

ْن تـ ْعلِّيم أ وْ  ْويِّهِّ ك ان  س ب به ا؛ ف إِّنَّ اْلو ل د مِّْن ك ْسبه، و ك ذ لِّك  اْلعِّْلم الَّذِّي خ لَّف ُه مِّ ث ة؛ لِّك  ت ْصنِّيف، و ك ذ لِّك   الثَّال 

ي  اْلو ْقف
ق ة اجلْ ارِّي ة، و هِّ  .(2)(الصَّد 

ط اليت لوضح السياسة احلكيمة اليت كان يتميز هبا صلى هللا عليه وسلم يف التخطيسابعاً: األحاديث 

 السليم للحروب، واملعارك مع غري املسلمني.

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : " احلْ ْرُب خ ْدع ةٌ  إبسناده إىلمسلم  روى ابِّر يـ ُقوُل: ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ  .(4)" (3)ج 

                                                           
 (.57تقدم خترجيه يف ص ) (1)
 .87ص ، 11 جمرجع سابق،  ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،النووي (2)
ث لُغ ات م ْشُهور ات اِّتّـَف ُقوا ع ل ى أ نَّ أ ْفص حهنَّ )خ ْدع ة(   (3) ال، ق ال  ثـ  كلمة خدعة ـ فيها ث ال  ي  لُغ ة النَّيبِّ  بِّف ْتحِّ اخلْ اء و إِّْسك ان الدَّ

ْعل ب و غ رْيه: و هِّ
ال، و الثَّالِّث ة: بِّض م ِّ اخلْ اء و فـ ْتح الدَّ  ج  ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج :رال، ينظص لَّى اّلَّ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، والثَّايِّي ة بِّض م ِّ اخلْ اء و إِّْسك ان الدَّ

 .272ص ، 11
ـ كِّت اب  مسلم يف صحيحه( وأخرجه  3030) ـ كتاب اجلهاد والسري ـ ابب احلرب خدعة ـ رقم احلديث البخاري يف صحيحهأخرجه  (4)

اعِّ يفِّ احلْ ْربِّ ـ رقم احلديث) ب ج و ازِّ اخلِّد  ري ِّ ـ اب  ر يف احلرب ـ رقم ـ كتاب اجلهاد ـ ابب املك أبو داود يف سننه( وأخرجه 4514اجلِّه اد و الس ِّ
( 1675ـ كتاب اجلهاد ـ ابب ما جاء يف الرخصة يف الكذب واخلديعة يف احلرب ـ رقم احلديث )  الرتمذي يف سننه( وأخرجه 2636) احلديث

 (.2523حتفة األشراف)
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هذا احلديث يوضح جواز اخلداع يف احلرب؛ ملصلحة تقتضي ذلك، وقد بني ذلك النووي عند شرحه 

اع؛ إِّالَّ أ ْن ي   اع اْلُكفَّار يفِّ احلْ ْرب، و ك ْيف أ ْمك ن  اخلِّد  د  ُكون للحديث، بقوله:) و اتّـَف ق  اْلُعل م اء ع ل ى ج و از خِّ

ث ة أ ْشي اء: أ ح  فيه يـ ْقُض ع ْهد أ ْو أ م ان ف ال  حي ِّل   ده ا يفِّ احلْ ْرب، ، و ق ْد ص حَّ يفِّ احلْ دِّيث ج و از اْلك ذِّب يفِّ ث ال 

ْن اْلك ذِّب يفِّ احلْ ْرب اْلم ع ارِّيض ُدون ح قِّيق ة اْلك ذِّب، ف إِّيَُّه ال  حي ِّل ، ه ذ   مه، ق ال  الطَّرب ِّيُّ: إِّمنَّ ا جي ُوز مِّ ا ك ال 

ح ة ح قِّيق   ْقتِّص ار ع ل ى التـَّْعرِّيض أ ْفض ل، و ا ّلَّ أ ْعل م( و الظَّاهِّر إِّاب   .(1)ة يـ ْفس اْلك ذِّب ل كِّْن االِّ

: مس ِّْعُت ك  ْعب   ْن ب نِّيهِّ، ق ال  ُ ع ْنُه، و ك ان  ق ائِّد  ك ْعبٍّ مِّ ي  اّلَّ روى البخاري إبسناده إىل ع ْبد  اّلَِّّ ْبن  ك ْعبٍّ ر ضِّ

ُ ع  ل ْيهِّ و س لَّم  يُرِّيُد  ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  " و مل ْ ي ُكْن ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ني  خت  لَّف  ع ْن ر ُسولِّ اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ْبن  م الِّكٍّ حِّ

ا ")3(.  غ ْزو ًة إِّالَّ و رَّى )2( بِّغ رْيِّه 

سبب يف إمتام  ليرشد احلديث الشريف إىل أمهية االلتزام مببدأ السري ة والكتمان، وعدم تسريب األيباء، وهو ا

 كثري من املشاريع املستقبلية، على املستوى الفردي واجلماعي يف السلم أو احلرب.

، اثمنًا: األحاديث النبوية اليت حتوي اخلطاب النبوي املستقبلي، فاخلطاب النبوي املستقبلي ثالثة أقسام

 :(4)ولكل قسم مقاصده، على النحو اآليت

 التحذير من الشرور املستقبلية.اخلطاب املنذر الذي من مقاصده  (أ

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : " س ي ْأيتِّ ع ل ى النَّاسِّ  : ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ روى ابن ماجه إبسناده إىل أ يبِّ ُهر يـْر ة  ، ق ال 

                                                           
 . 272ص ،11ج ، مرجع سابق، املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج  ،النووي (1)
سرت، وتستعمل يف إظهار شيء مع إرادة غريه، وأصله من الوري بفتح مث سكون، وهو ما جيعل وراء اإليسان ألنَّ من ورى  "ورى  "معىن  (2)

 .130ص ،6ج فتح البارئ بشرح صحيح البخاري"بشيء كأيه جعله وراءه، وقيل هو يف احلرب أخذ العدو على غرة ينظر" 
ب م ْن أ ر اد  غ ْزو ًة فـ و رَّى بِّغ رْيِّه ا و م ْن أحب اخلروج يوم اخلميس ـ رقم احلديثـالبخاري يف صحيحه  أخرجه (3) ري ِّ ـ اب   كِّت اب اجلِّه ادِّ و الس ِّ
  (2947.) 
دوة العلمية اخلامسة ـ كلية الن ،حبث بعنوان االستشراف اإلجيايب للمستقبل يف ضوء السنة النبوية الدكتور، ،لذاودي بن خبوشا ،قوميدي (4)

 م(.2011إبريل ـ 20ـ19ه ـ 1432مجادى األول  16ديب )  ،الدراسات اإلسالمية والعربية
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ُق فِّيه ا اْلك اذُِّب، و يُك ذَُّب فِّيه ا الصَّادُِّق،  نـ و اٌت خ دَّاع اُت، ُيص دَّ  خُي وَُّن فِّيه ا اأْل مِّنُي،و يـُْؤمت  ُن فِّيه ا اخلْ ائُِّن، و  س 

: الرَُّجُل التَّافُِّه يفِّ أ ْمرِّ اْلع امَّةِّ ")1(.  و يـ ْنطُِّق فِّيه ا الرُّو يْبِّض ُة، قِّيل : و م ا الرُّو يْبِّض ُة؟ ق ال 

ُ ع ل ْيهِّ  و س لَّم : " إِّذ ا  : ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ُ ع ْنُه، ق ال  ي  اّلَّ روى البخاري إبسناده إىل أ يبِّ ُهر يـْر ة  ر ضِّ

: " إِّذ ا أُْسنِّد  اأْل  ْمُر إِّىل  غ رْيِّ أ ْهلِّهِّ  : ك ْيف  إِّض اع تـُه ا اي  ر ُسول  اّلَِّّ؟ ق ال  ُضي ِّع تِّ اأْل م اي ُة، ف ايـْت ظِّرِّ السَّاع ة  "، ق ال 

 ف ايـْت ظِّرِّ السَّاع ة  ")2(.

بطال : ) معىن " أسند األمر إىل غري أهله " أن األئمة قد ائتمنهم هللا على عباده، وفرض عليهم قال ابن 

النصيحة هلم، فينبغي هلم تولية أهل الدين، فإذا قلدوا غري أهل الدين فقد ضيعوا األماية اليت قلدهم هللا 

 .(3)تعاىل(

 .العزائم؛ لتحقيق االيتصارات الكربىاخلطاب املبشر الذي من شأيه زرع روح التفاؤل، وشحذ  (ب

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : " إِّنَّ اّلَّ  ز و ى يلِّ  إبسناده إىلمسلم  روى : ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ن ، ق ال  ، فـ ر أ ْيُت ثـ ْواب   اأْل ْرض 

نـْز ْينِّ اأْل َْح   نـْه ا، و أُْعطِّيُت اْلك  ا م ا ُزوِّي  يلِّ مِّ ُلُغ ُمْلُكه  يـ بـْ ، و إِّين ِّ س أ ْلُت ر  و ام ش ارِّقـ ه ا و م غ ارِّهب  ا، و إِّنَّ أُمَّيتِّ س  أْل بـْي ض 

ْم فـ   هِّ و ى أ يـُْفسِّ ُمَّيتِّ أ ْن ال  يـُْهلِّك ه ا بِّس ن ةٍّ ع امَّةٍّ، و أ ْن ال  ُيس ل ِّط  ع ل ْيهِّْم ع ُدوًّا مِّْن سِّ ْست بِّيح  بـ ْيض تـ ُهْم، و إِّنَّ ي  ر يب ِّ ألِّ

ُمَّتِّك   ر يب ِّ ق ال  اي  حُم مَُّد: إِّين ِّ إِّذ ا ق ض ْيُت ق ض اًء، ف إِّيَّهُ  ُهْم بِّس ن ةٍّ ع امَّةٍّ، و أ ْن ال  يـُر دُّ و إِّين ِّ أ ْعط يـُْتك  ألِّ  أ ْن ال  أُْهلِّك 

ْم م ْن أبِّ ْقط   ْم ي ْست بِّيُح بـ ْيض تـ ُهْم، و ل وِّ اْجت م ع  ع ل ْيهِّ هِّ و ى أ يـُْفسِّ : م ْن ب نْي  اال  أُس ل ِّط  ع ل ْيهِّْم ع ُدوًّا مِّْن سِّ رِّه ا، أ و  ق ال 

 .(4)ط ارِّه ا ح ىتَّ ي ُكون  بـ ْعُضُهْم يـُْهلُِّك بـ ْعًضا و ي ْسيبِّ بـ ْعُضُهْم بـ ْعًضا "أ قْ 

                                                           
ةِّ الزَّم انِّ ـ رقم احلديث)   ابن ماجه يف سننه ـأخرجه  (1) دَّ ب شِّ ِّ ـ اب   واحلاكم ىف املستدرك (،2/291) وأمحد يف  مسنده(، 436كِّت اب اْلفِّنت 

صححه الشيخ األلباين  ، ووصححه احلاكم ووافقه الذهىب، 4/512ـ كتاب الفنت واملالحم، ابب ال تقوم الساعة حىت يظهر الفحش والتفحش 
 (.3650يف صحيح اجلامع رقم )

 .( 59 ) ـ كتاب العلم ـ الباب الثاين ـ رقم احلديث البخاري يف صحيحهأخرجه  (2)
 .342ص ، 3، مرجع سابق، جشرح صحيح البخاري ،ابن بطال (3)
أبو داود ( وأخرجه 7187)  ـ كتاب الفنت وأشراط الساعة ـ ابب هالك هذه األُمَّة بعضهم ببعض ـ رقم احلديث مسلم يف صحيحهأخرجه  (4)

ـ كتاب الفنت ـ ابب ما جاء يف سؤال النيب  الرتمذي يف سننهوأخرجه  (4252) ـ كتاب الفنت ـ ابب ذكر الفنت ودالئلها ـ رقم احلديث يف سننه
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 خطاب التأسيس للتخطيط االقتصادي للمستقبل. (ت

ُ ع ْنُه:" إِّيَّك  أ ْن ت د ع  و ر ثـ ت ك  أ ْغنِّي اء  خ رْيٌ  ي  اّلَّ ْن  مِّْن أ  قول النيب صلى هللا عليه وسلم لسعد بن أيب وقاص ر ضِّ

ْم "  .(1)ت د ع ُهْم ع ال ًة يـ ت ك فَُّفون  النَّاس  يفِّ أ ْيدِّيهِّ

اتسعاً: األحاديث اليت لبني روعة املنهج النبوي يف إدارة املوارد البشرية؛ الستشراف مستقبل هذا 

 الدين.

: " قـُْلُت: اي  ر ُسول  اّلَِّّ، أ ال   إبسناده إىلمسلم  روى : ف  أ يبِّ ذ ر ٍّ، ق ال  ، ق ال  ُلينِّ ض ر ب  بِّي دِّهِّ ع ل ى م ْنكِّيبِّ ت ْستـ ْعمِّ

ه   :"مُث  ق ال   ام ٌة، إِّالَّ م ْن أ خ ذ  ْزٌي و ي د  ا و أ دَّى اي  أ اب  ذ ر ٍّ: إِّيَّك  ض عِّيٌف، و إِّهنَّ ا أ م اي ُة و إِّهنَّ ا يـ ْوم  اْلقِّي ام ةِّ خِّ ا حبِّ ق ِّه 

 .(2)الَّذِّي ع ل ْيهِّ فِّيه ا "

احلديث بيان عملي لشخصية الرسول الكرمي القائد صلى هللا عليه وسلم، يف اختياره أمري القوم القو ي  هذا

القادر على حتمل أعباء اإلمارة؛ ليثبت للعامل أيه ال جمال البتة للعشوائية، والصدفة يف هذا الدين، وأنَّ كل 

 شيء يسري بقدر وختطيط حمكم دقيق.

اف املستقبل،  عليه وسلم، جيد أروع األمثلة يف متيزه يف إدارة املوارد البشرية؛ الستشر واملتأمل يف سريته صلى هللا

                                                           

( حتفة 3952ـ كتاب الفنت ـ ابب ما يكون من الفنت ـ رقم احلديث ) ابن ماجه يف سننه( وأخرجه 2176صلى هللا عليه وسلم ـ رقم احلديث)
 (. 2100األشراف)

األعمال ابلني ة واحلسبة، ولكل امرئ ما يوى ـ رقم ـ كتاب اإلميان ـ ابب ما جاء إنَّ البخاري يف صحيحه هذا جزء من حديث أخرجه  (1)
( وأخرجه يف كتاب مناقب األيصار ابب 1295( وأخرجه أيضاً ـ كتاب اجلنائز ـ ابب راثء النيب سعد بن خولة ـ رقم احلديث )56احلديث )

ضاً كتاب املغازي ـ ابب حجة الوداع ـ رقم ( وأخرجه أي3936قول النيب )اللهم امض ألصحايب هجرهتم ومرثيهم ملن مات مبكة ـ رقم احلديث )
( وأخرجه أيضاً يف كتاب املرضى ـ ابب ما رخص للمريض أْن يقول: إين وجع أو وا رأساه أو اشتد يب الوجع ـ رقم احلديث 4409احلديث )

وأخرجه أيضاً  يف كتاب الفرائض ـ ( 6373( خمتصراً، وأخرجه أيضاً كتاب الدعوات ـ ابب الدعاء برفع الوابء والوجع ـ رقم احلديث )5668)
( 2116ـ كتاب الوصااي ـ ابب ما جاء يف الوصية ابلثلث ـ رقم احلديث ) أبو داود يف سننه( وأخرجه 6733ابب مرياث البنات ـ رقم احلديث )

ـ كتاب الوصااي ـ ابب  نهابن ماجه يف سن( وأخرجه 3628ـ كتاب الوصااي ابب الوصية ابلثلث ـ رقم ا حلديث ) النسائي يف سننهوأخرجه 
 (.3890( خمتصراً  حتفة األشراف )2708الوصية ابلثلث ـ رقم احلديث )

 (.527ـ  كتاب اإلمارة ـ ابب كراهة اإلمام بغري ضرورة . رقم احلديث ) مسلم يف صحيحهأخرجه  (2)
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من خالل صناعة الرجال، وتعليم الكفاءات، وتوجيه القدرات، واختيار القادة، واالهتمام مبستقبل الدعوة 

 اإلسالمية. 

 عاشراً: األحاديث يف الرؤاي الصادقة.

: " ك ش ف  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س  اْبنِّ  إبسناده إىلمسلم  روى ت ار ة ، ع بَّاسٍّ رضي هللا عنه، ق ال  لَّم  الس ِّ

ر اتِّ النـُّبـُوَّةِّ، إِّالَّ  : أ يّـُه ا النَّاُس، إِّيَُّه مل ْ يـ ْبق  مِّْن ُمب ش ِّ ا الرُّْؤاي  الصَّاحلِّ ُة، يـ   و النَّاُس ُصُفوٌف خ ْلف  أ يبِّ ب ْكرٍّ، فـ ق ال  ر اه 

ًدا، ف أ مَّا الرُُّكوُع، فـ   ع ظ ُِّموا فِّيهِّ الرَّبَّ ع زَّ اْلُمْسلُِّم، أ ْو تـُر ى ل ُه، أ ال  و إِّين ِّ هنِّيُت أ ْن أ قْـر أ  اْلُقْرآن  ر اكًِّعا، أ ْو س اجِّ

 . (1)" و ج لَّ، و أ مَّا السُُّجوُد، ف اْجت هُِّدوا يفِّ الدُّع اءِّ، فـ ق مٌِّن أ ْن ُيْست ج اب  ل ُكمْ 

ُُم اْلبُ ﴿عرب احلديث الشريف عن الرؤاي الصاحلة أبهنا من مبشرات النبوة، قال تعاىل :  يـْي ا هل  ْشر ى يفِّ احلْ ي اةِّ الدُّ

لِّم اتِّ اّلَِّّ ذ لِّك  ُهو  اْلف ْوُز اْلع ظِّيمُ  ر ةِّ ال  تـ ْبدِّيل  لِّك  وهي من الغيبيات،  [64ة ]سورة يويس: اآلي ﴾و يفِّ اآلخِّ

وقد متيـَّز  ابن تيمية عن املستقبليني املعاصرين إبِّعمال الرؤاي كأسـلوب من أسـاليب االسـتشراف كالتحديث، 

عن أيب  ،(2)وغريمها، ومل أتخذ حقها من الواقع النظري أو العملي، سوى دعوات حمدودة من بعضهم

ال: لقد ، فق﴾هلم البشرى يف احلياة الدييا ويف اآلخرة  ﴿سأل رجل أاب الدرداء عن هذه اآلية)الدرداء: 

سألتين عن شيء ما مسعت أحدًا سأل عنه، فقال صلى هللا عليه وسلم: هي الرؤاي الصاحلة يراها الرجل 

 . (3) (املسلم أو ترى له، بشراه يف احلياة الدييا، وبشراه يف اآلخرة اجلنة

ا جزء ابق من النبوة)  :قال اخلطَّايب املعىن إهنا جزء  :وقيل ،قيل معناه إنَّ الرؤاي جتيء على موافقة النبوة، ألهنَّ

                                                           
أبو داود يف ( وأخرجه 1074ـ كتاب الصالة ـ ابب النهي عن قراءة القرآن يف الركوع والسجود . رقم احلديث ) مسلم يف صحيحهأخرجه  (1)

ب األمر  النسائي يف سننه( وأخرجه 876ـ كتاب الصالة ـ ابب يف الدعاء يف الركوع والسجود ـ رقم احلديث ) سننه ـ كِّت اب التطبيق ـ  اب 
( 1044) ( وأخرجه أيضاً يف الكتاب يفسه ـ ابب تعظيم الرب يف الركوع ـ رقم احلديث1119) ـ رقم احلديث ابالجتهاد يف الدعاء يف السجود 

 (.5812) (  حتفة األشراف3899) ـ كتاب تعبري الرؤاي ـ ابب الرؤاي الصاحلة يراها املسلم أو ترى له ـ رقم احلديث ابن ماجه يف سننهوأخرجه 
 .56، صاملستقبل عند ابن ليميةاستشراف ابن تيمية،  (2)
 .279، ص4، مرجع سابق، جالقرآن العظيم ابن كثري، تفسري، (3)
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ه سئل ، وتعقب بقول مالك فيما حكاه ابن عبد الرب أيمن علم النبوة؛ ألنَّ النبوة وإْن ايقطعت، فعلمها ابق

واجلواب أيَّه  ،الرؤاي جزء من النبوة فال يلعب ابلنبوة :مث قال ؟أبِّ النبوة يلعب :فقال ؟أيعرب الرؤاي كل أحد

ا ملا اشتبهت النبوة من جهة االطالع على بعض الغيب ال ينبغي أْن يتكلم  ا يبوة ابقية، وإمنا أراد أهنَّ مل يرد أهنَّ

وة ال تكون بوال حرج يف األخذ بظاهره فإنَّ أجزاء الن :وقال صاحب جممع البحار فيها بغري علم؛ ايتهى،

 . (1)( يبوة، فال ينايف حديث ذهب النبوة ايتهى

 إحدى عشر: أحاديث الفنت واملالحم وأشراط الساعة.

يـْف ة  ْبن  اْلي م انِّ رضي هللا عنه، يـ ُقوُل: " ك ان  النَّاُس ي ْسأ ُلون  ر ُسول  اّلَِّّ  إبسناده إىل البخاري روى  ص لَّى ُحذ 

، فـ ُقْلُت: اي  ر ُسول   ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ع نِّ اخلْ رْيِّ، و ُكْنُت أ ْسأ لُُه ع نِّ الشَّر ِّ خم  اف ة  أ ْن يُْدرِّك ينِّ لِّيَّةٍّ  اّلَِّّ، إِّانَّ ُكنَّا يفِّ  اّلَّ ج اهِّ

ْل بـ ْعد   : يـ ع ْم، قـُْلُت: و ه  ا اخلْ رْيِّ مِّْن ش ر ٍّ؟  ق ال  ا اخلْ رْيِّ فـ ه ْل بـ ْعد  ه ذ  ُ هبِّ ذ  لِّك  الشَّر ِّ مِّْن خ رْيٍّ؟ ذ   و ش ر ٍّ، ف ج اء ان  اّلَّ

: قـ ْوٌم يـ ْهُدون  بِّغ رْيِّ  ُنُه؟  ق ال  : يـ ع ْم، و فِّيهِّ د خ ٌن، قـُْلُت: و م ا د خ  ْديِّي تـ ْعرِّ  ق ال  ْل ه  ُهْم و تـُْنكُِّر، قـُْلُت: فـ ه  نـْ ُف مِّ

ُفوُه فِّي ا ق ذ  ُْم إِّل يـْه  نَّم  م ْن أ ج اهب  : يـ ع ْم، ُدع اٌة ع ل ى أ بـْو ابِّ ج ه  ا، قـُْلُت: اي  ر ُسول  ه  بـ ْعد  ذ لِّك  اخلْ رْيِّ مِّْن ش ر ٍّ؟ ق ال 

تِّن   ْلد  : ُهْم مِّْن جِّ ْفُهْم ل ن ا، ق ال  ا أت ُْمُرينِّ إِّ اّلَِّّ، صِّ ن تِّن ا، قـُْلُت: ف م  : تـ ْلز ُم ا، و يـ ت ك لَُّمون  أبِّ ْلسِّ ، ق ال  ْن أ ْدر ك ينِّ ذ لِّك 

: ف اْعت زِّْل تِّْلك   ُْم مج  اع ٌة و ال  إِّم اٌم؟ ق ال  أ ْن  ْلفِّر ق  ُكلَّه ا، و ل وْ امج  اع ة  اْلُمْسلِّمِّني  و إِّم ام ُهْم، قـُْلُت: ف إِّْن ملْ  ي ُكْن هل 

 .(2)تـ ع ضَّ أبِّ ْصلِّ ش ج ر ةٍّ ح ىتَّ يُْدرِّك ك  اْلم ْوُت و أ ْيت  ع ل ى ذ لِّك  "

واألحاديث النبوية يف الفنت اليت تظهر آخر الزمان كثرية جداً، حىت أينا جند يف معظم كتب السُّنَّة كتباً، 

وأبواابً خاصة أبحاديث الفنت، واملالحم وأشراط الساعة، وهي من األحاديث اليت تنبأ عن املستقبل؛ لتوجيه 

                                                           
ار إحياء الرتاث دبريوت : ، اعتىن هبا: علي حممد معوض وعادل أَحد عبد املوجود ) حتفة األحوذي بشرح سنن الرتمذياملباركفوري،  (1)

 .547، ص 6ج( العريب
ب  3606) كتاب املناقب ـ ابب عالمات النبوة يف اإلسالم ـ رقم احلديثالبخاري يف صحيحه ـ أخرجه  (2) ِّ ـ  اب  ( وأخرجه أيضاً كِّت اب اْلفِّنت 

م ار ةِّ ـ ابب وجوب مالزمة مجاعة امل  مسلم يف صحيحه ـ( وأخرجه 7084) ك ْيف  اأْل ْمُر إِّذ ا ملْ  ت ُكْن مج  اع ٌة ـ رقم احلديث د سلمني عنكِّت اب اإْلِّ
ـ كتاب الفنت ـ ابب  ابن ماجه يف سننه( وأخرجه 4761) ظهور الفنت، ويف كل حال وحترمي اخلروج على الطاعة ومفارقة اجلماعة ـ رقم احلديث

 (.3362) ( حتفة األشراف3979) العزلة ـ رقم احلديث
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رسول قد تكثر الفنت، وتنغلق الطرق، وأنَّ الالناس إىل اختاذ التدابري، والبحث عن املسلك السليم، حني 

ْدرِّك ك  اْلم ْوُت ف اْعت زِّْل تِّْلك  اْلفِّر ق  ُكلَّه ا، و ل ْو أ ْن تـ ع ضَّ أبِّ ْصلِّ ش ج ر ةٍّ ح ىتَّ يُ قائاًل ) أجاب عن تساؤالهتم 

 فقدم هلم الرسول إجابتني للخروج من هذا املأزق، على التوايل: (و أ ْيت  ع ل ى ذ لِّك  

ة، وااليضمام إليها ملقاومة الشر. .1  البحث عن اجلماعة اخلري 

اي  أ يّـُه ا الَّذِّين  ﴿تعاىل  هللا  االعتزال، ويكون إما جتنباً للذوابن، أو اخلضوع ملبدأ اإلمعية، قال .2

عُ  يـُْتْم إِّىل  اّلَِّّ م ْرجِّ ْم مج ِّيًعا فـ يـُنـ ب ُِّئُكْم مبِّ ا ُكنُتْم كُ آم ُنوا ع ل ْيُكْم أ يُفس ُكْم ال  ي ُضرُُّكْم م ْن ض لَّ إِّذ ا اْهت د 

 [.105]سورة املائدة: اآلية  ﴾تـ ْعم ُلون  

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : "إبسناده إىل أبو داود  روى : ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ن  رضي هللا عنه، ق ال  ُك اأْلُم ُم  ثـ ْواب  يُوشِّ

اع ى ع ل ْيُكْم ك م ا  ل ُة إِّىل  ق ْصع تِّه ا، فـ ق ال  ق ائٌِّل: و مِّْن قِّلَّةٍّ حن ُْن يـ ْوم ئِّذٍّ؟ ق  أ ْن ت د  اع ى اأْل ك  : ب ْل أ يـُْتْم يـ ْوم ئِّذٍّ  ت د  ال 

ْنُكْم و ل   اب ة  مِّ ْن ُصُدورِّ ع ُدو ُِّكُم اْلم ه  ُ مِّ ُغث اءِّ السَّْيلِّ و ل يـ نـْز ع نَّ اّلَّ ُ يفِّ قـُُلوبُِّكُم اْلو ْهن  ْقذِّف  يـ  ك ثِّريٌ و ل كِّنَُّكْم ُغث اءٌ ك   ،نَّ اّلَّ

" ي ُة اْلم ْوتِّ يـْي ا و ك ر اهِّ  .(1)فـ ق ال  ق ائٌِّل اي  ر ُسول  اّلَِّّ و م ا اْلو ْهُن؟ ق ال  ُحبُّ الدُّ

حذ ر احلديث الشريف من عاقبة الوهن يف املستقبل، وهو تكالب العدو على املسلمني؛ هذا الوهن ينزع من 

ابة، وهو الواقع الذي تعيشه أغلب الشعوب اإلسالمية يف عصران احلاضر، ولكن ثقتنا قلوب األعداء امله

و ك ان  ح قًّا  ﴿ إذا متسكنا بقوة على ديننا، قال تعاىليصل إىل حتقيق أهدافنا، بنصر هللا كبرية، ويستطيع أْن 

ن ا ي ْصُر اْلُمْؤمِّنِّني   هللا: )أي أوجبنا ذلك على أيفسنا، [ قال السعدي رَحه 47]سورة الروم: اآلية  ﴾ ع ل يـْ

قق اإلميان على فاعلم رَحك هللا أيَّه مىت حت وجعلناه من مجلة احلقوق املتعينة، ووعدانهم به فال بد من وقوعه(

الوجه املطلوب، جاء الوعد وحتقق النصر الذي وعد هللا سبحايه وتعاىل به، قال العال مة ابن القيم يف إغاثة 

ُّ  ﴿ية هللا تعاىل لعبده هي حبسب إميايه، قال هللا تعاىل: اللهفان: وكذلك وال ]سورة  ﴾  الَّذِّين  آم ُنواْ اّلَُّ و يلِّ

                                                           
مِّ ـ رقم احلديث أبو داود يف سننهأخرجه  (1) ْسال  اعِّي اأْلُم مِّ ع ل ى اإْلِّ ب يفِّ ت د  مِّ ـ اب  حِّ  .( 4297) ـ كِّت اب اْلم ال 
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نِّ  ﴿وكذلك معيته اخلاصة هي ألهل اإلميان كما قال تعاىل: [  257البقرة: اآلية  ﴾ني  و أ نَّ اّلَّ  م ع  اْلُمْؤمِّ

حظ العبد من والية هللا له، ومعيته اخلاصة بقدر  فإذا يقص اإلميان وضعف، كان [19]سورة األيفال: اآلية

ا هو ألهل اإلميان الكامل، قال تعاىل:  ل ن نُصُر إِّانَّ  ﴿ حظه من اإلميان، وكذلك النصر والتأييد الكامل، إمنَّ

يـْي ا و يـ ْوم  يـ ُقوُم اأْل ْشه ادُ  ف أ يَّْدان   ﴿[ وقال تعاىل: 51 ة]سورة غافر: اآلي ﴾ُرُسل ن ا و الَّذِّين  آم ُنوا يفِّ احلْ ي اةِّ الدُّ

ْم ف أ ْصب ُحوا ظ اهِّرِّين    .(1) ( [14]سورة الصف: اآلية  ﴾الَّذِّين  آ م ُنوا ع ل ى ع ُدو ِّهِّ

سائل الرعاية و يف ، وفيما أييت الفصل الثاين منه، الذي يبحث البحثهبذا ينتهي الفصل األول من 

ضعتها االجتماعي يف اجملتمعات احلديثة، والقواعد املستقبلية اليت و االجتماعية، الذي يقوم عليها التكافل 

 السُّنَّة النبوية عند تشريعها لتلك الوسائل.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .107م ( ص1999/هـ 1419)دار املغين ـ  ليسري الكرمي الرمحن يف لفسري كالم املنان ،عبد الرَحن بن انصر ،السعدي (1)
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 الفصل الثاين

وسائل الرعاية االجتماعية يف اإلسالم، والقواعد املستقبلية 

 يف لل  الوسائل،وفيه أربعة مباحث:

 املبحث األول: الزكاة والصدقة.

       املبحث الثاين: الكفارات واألميان والنذور.

 املبحث الثالث: الوصية والوقف.

 املبحث الرابع: موارد أخرى
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 املبحث األول: الزكاة والصدقة.

 املطلب األول: الفرق بني الزكاة والصدقة.

د هللا تعاىل، ال يرى، وقيل ينمي أجرها عنالزكاة لغة: النماء، والريع، والربكة، والتطهري، فاملال ينمي من حيث 

ا تزكي صاحبها، وتشهد بصحة إميايه بظاهره  ومسيت يف الشـرع زكاة؛ لوجود املعىن اللغوي فيها، وقيل ألهنَّ

 .(2) والصدقة لغة: مأخوذة من الصدق، إْذ هي دليل على صدق خمرجها يف إميايه (1)وابطنه

 التعبد هلل عز وجل إبعطاء ما أوجبه من أيواع الزكوات إىل مستحقيها علىوأما تعريفهما شـرعاً:فالزكاة: هي 

حسب ما بي نه الشـرع، والصدقة: هي التعبد هلل عز وجل ابإليفاق من املال من غري  إجياب من الشـرع، وقد 

 تطلق الصدقة على الزكاة الواجبة.

 : بعد تعريف كل من الزكاة والصدقة، يتضح الفرق بينهما يف اآليت

أوجبها اإلسالم يف املال ويف أشياء معينة، وهي: الذهب والفضة والزروع والثمار وعروض  الزكاة .1

قد أفهم  )التجارة، وهبيمة األيعام وهي اإلبل والبقر والغنم، قال القاضي عياض: قال املازري رَحه هللا: 

 مال له ابل وهو النصاب، مث جعلها يفالشـرع أنَّ الزكاة وجبت للمواساة، وأنَّ املواساة ال تكون إال  يف 

األموال الثابتة، وهي العني والزرع واملاشية، وأمجعوا على وجوب الزكاة يف هذه األيواع، واختلفوا فيما سواها  

كالعروض، فاجلمهور يوجبون زكاة العروض، وداود مينعها تعلقًا بقوله صلى هللا عليه وسلم : " ليس على 

ق ٌة "اْلُمْسلِّمِّ يفِّ ع ْبدِّ  هِّ ص د  وَحله اجلمهور ما كان للقنية، وحدد الشـرع يصاب كل جنس مبا ( 3)هِّ و ال  فـ ر سِّ

                                                           
 .358ص ، 14ج ،مرجع سابق ،لسان العرب ،ابن منظور (1)
 (م1998 ـ2ـ ط ار الوفاءد ، حتقيق عبد الرَحن عمرية )فتح القدير اجلامع بني فين الدراية والرواية يف التفسري ،الشوكاين، حممد بن علي (2)

 . 399، ص 2ج
( وأخرجه أيضاً يف الكتاب يفسه 1463) ـ كتاب الزكاة ـ ابب ليس على املسلم يف فرسه صدقة ـ رقم احلديث البخاري يف صحيحه أخرجه (3)

كتاب الزكاة ـ ابب ال زكاة على املسلم يف عبده   مسلم يف صحيحه ـ( وأخرجه 1464ـ ابب ليس على املسلم يف عبده صدقة ـ رقم احلديث )
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 .(1) (حيتمل املواساة، فنصاب الفضة مخس أواق، وهي مائتا درهم بنص احلديث واإلمجاع

 : فال جتب يف شيء معني، بل مبا جيود به اإليسان من غري حتديد.الصدقةوأما 

فال يشرتط  :الصدقة شـروط مثل احلول والنصاب، وهلا مقدار حمدد يف املال، وأما : يشرتط هلاالزكاة .2

 هلا شـروط، فتعطى يف أي وقت وعلى أي مقدار.

: أوجب هللا أْن تعطى ألصناف معي نة، فال جيوز أْن تعطى لغريهم، وهم املذكورون يف قوله الزكاة .3

ق اُت لِّْلُفق ر اء و الْ  ﴿ تعاىل: ا و اْلُمؤ لَّف ةِّ قـُُلوهبُُ إِّمنَّ ا الصَّد  ْم و يفِّ الر ِّق ابِّ و اْلغ ارِّمِّني  و يفِّ م س اكِّنيِّ و اْلع امِّلِّني  ع ل يـْه 

: فال الصدقة[ وأما 60توبة: اآلية ]سورة ال ﴾س بِّيلِّ اّل ِّ و اْبنِّ السَّبِّيلِّ ف رِّيض ًة م ِّن  اّل ِّ و اّل ُ ع لِّيٌم ح كِّيمٌ 

 جيب فيها شيء من ذلك.

ُ ع ل ْيهِّ و   الزكاة مايع .4 : ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ س لَّم : " يعذب، حلديث أ يبِّ ُهر يـْر ة  رضي هللا عنه، ق ال 

نَّم ، فـ ُيْجع ُل ص ف ائِّح  فـ ُيْكو ى رِّ ج ه  ْنزٍّ ال  يـُؤ د ِّي ز ك ات ُه، إِّالَّ ُأَحِّي  ع ل ْيهِّ يفِّ ان  بِّ ك  ب اهُ  م ا مِّْن ص احِّ نـْ  هبِّ ا ج 

ني  أ ْلف  س ن ةٍّ، مُثَّ يـ ر ى س   ارُُه مخ ْسِّ ْقد  ُ ب نْي  عِّب ادِّهِّ يفِّ يـ ْومٍّ ك ان  مِّ بِّيُنُه، ح ىتَّ حي ُْكم  اّلَّ بِّيل هُ إِّمَّا إِّىل  اجلْ نَّةِّ و إِّمَّا و ج 

بِّ إِّبِّلٍّ ال  يـُؤ د ِّي ز ك اهت  ا  : فال يعذب اتركها.لصدقةا وأما (2)"إىل آخر احلديث ،إِّىل  النَّار، و م ا مِّْن ص احِّ

على املذاهب األربعة ال جيوز إعطاؤها لألصول والفروع، واألصول هم اأُلم واألب واألجداد  الزكاة: .5

 واجلدات، والفروع هم األوالد وأوالدهم، وأما الصدقة: فيجوز أْن تعطى للفروع واألصول.

: اّلَِّّ ْبنِّ ع دِّي ِّ ْبنِّ ا ال جيوز إعطاؤها لغين وال لقوي مكتسب، حلديث ُعبـ ْيدِّ  الزكاة: .6 خلِّي ارِّ، ق ال 

مُ  ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  يفِّ ح جَّةِّ اْلو د اعِّ و ُهو  يـُق س ِّ َّ ص لَّى اّلَّ ُم ا أ تـ ي ا النَّيبِّ ، أ هنَّ نِّ نـْه ا،  أ ْخرب  ينِّ ر ُجال  ُه مِّ ق ة ، ف س أ ال  الصَّد 

                                                           

الرتمذي ( وأخرجه 1595ـ 1594كتاب الزكاة ـ ابب صدقة الرقيق ـ رقم احلديث )   ـ أبو داود يف سننه( وأخرجه 2270وفرسه ـ رقم احلديث )
ـ كتاب الزكاة ـ ابب زكاة  النسائي يف سننه( وأخرجه  628)  ـ كتاب الزكاة ـ ابب ما جاء ليس يف اخليل والرقيق صدقة ـ رقم احلديث يف سننه

( 2471ـ2470يف الكتاب يفسه ـ ابب زكاة الرقيق ـ رقم احلديث )( وأخرجه أيضًا 2469ـ2468ـ2467ـ2466اخليل ـ رقم احلديث )
 (.14153) ( حتفة األشراف1812كتاب الزكاة ـ ابب صدقة اخليل والرقيق ـ رقم احلديث)  ابن ماجه يف سننه ـوأخرجه 

 83ص، 7ج  ،مرجع سابق ،املنهاج شـرح مسلم ابن احلجاج ،النووي (1)
كتاب اجلهاد ـ ابب   ابن ماجه يف سننه ـ( وأخرجه 2289كتاب الزكاة ـ  ابب إمث مايع الزكاة ـ رقم احلديث )  ـ  مسلم يف صحيحه أخرجه (2)

 ( . 12725( حتفة األشـراف )2289ارتباط اخليل يف سبيل هللا ـ رقم  احلديث )
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ُتُكم ا و ال  فـ ر ف ع  فِّين ا اْلب ص ر  و خ ف ض ُه فـ ر آان  ج   ُتم ا أ ْعط يـْ ئـْ : "إِّنَّ شِّ ْينِّ، فـ ق ال   ح ظَّ فِّيه ا لِّغ ينِّ ٍّ و ال  لِّق وِّي ٍّ ْلد 

 " بٍّ  وأما الصدقة: فيجوز إعطاؤها للغين و القوي املكتسب.(1)ُمْكت سِّ

أْن تؤخذ من أغنياء البلد فرتد على فقرائهم، بل ذهب كثري من أهل العلم أيَّه ال الزكاة األفضل يف  .7

 : فتصـرف إىل القريب والبعيد.الصدقةجيوز يقلها إىل بلد آخر إال ملصلحة، وأما 

ما : فيجوز إعطاؤها للكفار واملشـركني، كالصدقة: ال جيوز إعطاؤها للكفار واملشـركني، وأما الزكاة .8

ريًا﴾﴿و يُْطعُِّمون  الطَّع ام  ع ل ى ُحب ِّهِّ مِّْسكِّينًا و ي تِّيمًا : قال هللا تعاىل [ قال: 8سورة اإليسان: اآلية ] و أ سِّ

 .(2)القرطيب: واألسري يف دار اإلسالم ال يكون إال مشـركاً 

ال جيوز للمسلم أْن يعطي الزكاة لزوجته، وقد يقل ابن املنذر اإلمجاع على ذلك، أما الصدقة: فيجوز  .9

 أن تعطى للزوجة.

 السنة النبوية عند لشـريع الزكاة. أرستهااملطلب الثاين: القواعد املستقبلية اليت 

حتقيق التوازن واالعتدال بني مجيع أفراد اجملتمع، وعدم استعالء فرد على آخر، ونشـر الرتاحم  .1

 والتعاطف بني اجلميع.

ُ ع ل ْيهِّ  إبسناده إىلالبخاري  روى : بـ ع ث ينِّ ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ، أ نَّ ُمع اًذا، ق ال  : " إِّيَّك  و  اْبنِّ ع بَّاسٍّ س لَّم ، ق ال 

، ف اْدُعُهْم إِّىل  ش ه اد ةِّ أ ْن ال  إِّل ه  إِّالَّ اّلَُّ و أ ين ِّ ر ُسوُل اّلَِّّ،  ، ف  أت ْيتِّ قـ ْوًما مِّْن أ ْهلِّ اْلكِّت ابِّ لِّك  إِّْن ُهْم أ ط اُعوا لِّذ 

ل ةٍّ، ف إِّْن ُهمْ ف أ ْعلِّْمُهْم أ نَّ اّلَّ  اْفرت  ض  ع ل ْيهِّْم مخ ْس  ص ل و اتٍّ يفِّ   ، ُكل ِّ يـ ْومٍّ و ل يـْ لِّك  ف أ ْعلِّْمُهْم أ نَّ اّلَّ   أ ط اُعوا لِّذ 

ْم،  ْم ، ف رُت دُّ يفِّ فـُق ر ائِّهِّ ْن أ ْغنِّي ائِّهِّ ق ًة ، تـُْؤخ ُذ مِّ ك  و ك ر ائِّم  أ ْمو اهلِِّّْم، ف إِّ اْفرت  ض  ع ل ْيهِّْم ص د  ، ف إِّايَّ لِّك  ْن ُهْم أ ط اُعوا لِّذ 

                                                           
ـ  النسائي يف سننه   (، وأخرجه1394حلديث ) ـ كتاب الزكاة ـ ابب من يعطي من الصدقة وحد الغين ـ رقم اأبو داوود يف سننه  أخرجه (1)

ـ 3نظر " تلخيص احلبري" ـ جي( واحلديث: صححه اإلمام أَحد وغريه، 2365) كتاب الزكاة ـ ابب مسألة القوي املكتسب ـ رقم احلديث
 .  108ص

 .307، ص3، مرجع سابق، جاجلامع ألحكام القرآنالقرطيب،  (2)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



78 
 

ج اٌب" و اتَّقِّ  نـ ه ا و ب نْي  اّلَِّّ حِّ ، ف إِّيَُّه ل ْيس  بـ يـْ  .(1)د ْعو ة  اْلم ْظُلومِّ

ُذ مِّْن أ ْغنِّي ائِّ  )قوله  صلى هللا عليه وسلم: ق ًة، تـُْؤخ  ْم، ف رُت دُّ يفِّ فـُق ر ائِّهِّمْ " ف أ ْعلِّْمُهْم أ نَّ اّلَّ  اْفرت  ض  ع ل ْيهِّْم ص د   هِّ

ا تؤخذ من األغنياء وتصـرف إىل الفقراء،  (2)" فيه دليل على أنَّ الزكاة أوجب األركان بعد الصلوات، وأهنَّ

ا خص النيب صلى هللا عليه وسلم الفقراء؛ ألنَّ حقهم يف الزكاة آكد من حق بقية األصناف الثمايية(   (3)وإمنَّ

، وُمؤازرة الفقري من احلقد والغل على الغينكذلك يف مسألة األخذ من الغين واإلعطاء للفقري، تطهري لنفس 

 من األغنياء للفقراء، وحتقيق التوازن، وإلغاء الطبقية، وجعل أفراد اجملتمع كاجلسد الواحد. 

 وجوب الزكاة يف مجيع ما ميتلكه اإلنسان من مال، سواء ذهب أو فضة، أو إبل أو بقر، أو غنم. .2

ْن م : " أيب ُهر يـْر ة  رضي هللا عنه قال، ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّ  إبسناده إىلالبخاري  روى م ا مِّ

نـْه ا ح قَّه ا بِّ ذ ه بٍّ و ال  فِّضَّةٍّ ال  يـُؤ د ِّي مِّ رٍّ، ف ُأَحِّي  ، إِّالَّ إِّذ ا ك ان  يـ ْوُم اْلقِّي ام ةِّ ُصف ِّح ْت ل ُه ص  ص احِّ ف ائُِّح مِّْن ان 

ْت ل ُه يفِّ يـ ْومٍّ ع ل يـْه   ا بـ ر د ْت أُعِّيد  بِّيُنُه و ظ ْهرُُه، ُكلَّم  ُبُه و ج  نـْ نَّم ، فـ ُيْكو ى هبِّ ا ج  رِّ ج ه  ني  ا يفِّ ان  ارُُه مخ ْسِّ ْقد   ك ان  مِّ

بُِّل؟  اأ ْلف  س ن ةٍّ، ح ىتَّ يـُْقض ى ب نْي  اْلعِّب ادِّ، ف ري  ى س بِّيل ُه إِّمَّا إِّىل  اجلْ نَّةِّ، و إِّمَّا إِّىل  النَّ  رِّ، قِّيل  : اي  ر ُسول  اّلَِّّ ف اإْلِّ

 : نـْه ا ح قَّه اق ال  ُب إِّبِّلٍّ ال  يـُؤ د ِّي مِّ ل بـُه ا يـ ْوم  وِّْردِّه ا، إِّالَّ إِّذ ا ك ان  يـ  و ال  ص احِّ ْوُم اْلقِّي ام ةِّ بُطِّح  هل  ا ، و مِّْن ح ق ِّه ا ح 

ًدا، ت ط ُؤهُ أبِّ ْخف افِّه ا و تـ ع ضُّهُ بِّق اعٍّ قـ ْرق رٍّ أ ْوفـ ر  م ا ك اي ْت، ال  يـ ْفقُِّد مِّ  ياًل و احِّ ا نـْه ا ف صِّ ه  ا م رَّ ع ل ْيهِّ أُوال   أبِّ فْـو اهِّه ا، ُكلَّم 

                                                           
( وأخرجه أيضاً ـ كتاب الزكاة ـ ابب أخذ الصدقة 1395الزكاة ـ ابب وجوب الزكاة ـ رقم احلديث )  كتابالبخاري يف صحيحه ـ  أخرجه (1)

( وأخرجه أيضاً ـ ابب ال تؤخذ كرائم أموال الناس يف الصدقة ـ رقم احلديث 1496من األغنياء، وترد على الفقراء حيث كايوا ـ رقم احلديث )
( وأخرجه أيضًا ـ كتاب املغازي ـ ابب 2448ابب االتقاء واحلذر من دعوة املظلوم ـ رقم احلديث )( وأخرجه أيضًا ـ كتاب املظامل ـ 1458)

( وأخرجه أيضاً ـ كتاب التوحيد ـ ابب ما جاء 4347بعث أيب موسى ومعاذ بن جبل رضي هللا عنه إىل اليمن قبل حجة الوداع ـ رقم احلديث )
كتاب اإلميان ـ ابب . مسلم يف صحيحه ( وأخرجه7371ىل توحيد هللا تبارك وتعاىل ـ رقم احلديث )يف دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم أُمَّته إ

ـ كتاب الزكاة ـ ابب يف زكاة السائمة ـ رقم احلديث أبو داود يف سننه  ( وأخرجه121الدعاء إىل الشهادتني وشـرائع اإلسالم ــ رقم احلديث )
( وأخرجه أيضاً 625لزكاة ـ ابب ما جاء يف كراهية أخذ خيار املال يف الصدقة ـ رقم احلديث ) ـ كتاب االرتمذي يف سننه  ( وأخرجه1584)

النسائي يف سننه  ( وأخرجه2014ـ كتاب الرب والصلة ـ ابب ما جاء يف دعوة املظلوم خمتصراً وقال: هذا حديث حسن صحيح ـ رقم احلديث )
( وأخرجه أيضاً ـ كتاب الزكاة ـ ابب إخراج الزكاة من بلد إىل بلد آخر ـ رقم احلديث) 2434)ـ كتاب الزكاة ـ ابب وجوب  الزكاة ـ رقم احلديث 

 (  6511( حتفة األشراف )1783ـ كتاب الزكاة ـ ابب فرض الزكاة ـ رقم احلديث )ابن ماجه يف سننه  وأخرجه( 2521
 .73م ( ص1999 /هـ1420ـ)دار ابن حزم  فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد ،عبد الوهاب (2)
 .73ص ،مرجع سابق ،فتح اجمليد شرح كتاب التوحيد ،عبد الوهاب (3)
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ني  أ ْلف  س ن ةٍّ، ح ىتَّ يـُْقض ى ب نْي  اْلعِّب ادِّ، ف ري  ى س بِّ  ارُُه مخ ْسِّ ْقد  اجلْ نَّةِّ ،  يل ُه إِّمَّا إِّىل  ُردَّ ع ل ْيهِّ أُْخر اه ا يفِّ يـ ْومٍّ ك ان  مِّ

 : ُب بـ ق رٍّ و ال  و إِّمَّا إِّىل  النَّارِّ، قِّيل : اي  ر ُسول  اّلَِّّ ف اْلبـ ق ُر و اْلغ ن ُم؟  ق ال  نـْه ا ح قَّه ا،و ال  ص احِّ إِّالَّ   غ ن مٍّ ال  يـُؤ د ِّي مِّ

نـْه ا ش   ًئا ل ْيس  فِّيه ا ع  إِّذ ا ك ان  يـ ْوُم اْلقِّي ام ةِّ بُطِّح  هل  ا بِّق اعٍّ قـ ْرق رٍّ، ال  يـ ْفقُِّد مِّ اءُ و ال  ع ْضب اُء، تـ ْنط ُحُه يـْ ْقص اءُ و ال  ج ْلح 

ارُ  ْقد  ا ُردَّ ع ل ْيهِّ أُْخر اه ا يفِّ يـ ْومٍّ ك ان  مِّ ه  ا م رَّ ع ل ْيهِّ أُوال  فِّه ا، ُكلَّم  ني  أ ْلف  س ن ةٍّ، ح ىتَّ بُِّقُروهنِّ ا و ت ط ُؤُه أبِّ ْظال  ُه مخ ْسِّ

ْثقال ذ رَّةٍّ خ رْياً يـ ر ُه }...}ف م  ةِّ، و إِّمَّا إِّىل  النَّارِّ، ب ادِّ، ف ري  ى س بِّيل ُه إِّمَّا إِّىل  اجلْ نَّ يـُْقض ى ب نْي  اْلعِّ  ْل مِّ ] و م ن 7ن يـ ْعم 

ْثقال: ذ رَّةٍّ شـراً يـ ر ُه }  . (1)"  [8-7]]سورة الزلزلة: اآليتان8يـ ْعم ْل مِّ

، هذا  "وال فضة ال يؤدي منها حقها إىل آخر احلديثما من صاحب ذهب " قوله صلى هللا عليه وسلم:) 

احلديث صـريح يف وجوب الزكاة يف الذهب والفضة، وال خالف فيه، وكذا ابقي املذكورات من اإلبل والبقر 

 .(2)والغنم(

ر التكافل أحد صو  ويتحققشيئاً فشيئا، وبوجوب الزكاة حتل بعض املشكالت االجتماعية كالفقر والبطالة، 

 ، وتنعم اجملتمعات مبستقبل مشرق.االجتماعي

ا ركن من أركان اإلسالم، والتسوية بينها وبني شعائر  .3 قتال مانع الزكاة، لعظيمًا لوجوهبا؛ وألهنَّ

 اإلسالم األخرى، كالصالة.

: ل مَّا تـُُويف ِّ  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّىرضي هللا عنه أ يبِّ ُهر يـْر ة   إبسناده إىلالبخاري  روى ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، و اْسُتْخلِّف   ، ق ال  اّلَّ

                                                           
( وأخرجه أيضاً ـ كتاب 2371ـ كتاب املساقاة ـ ابب شـرب الناس وسقي الدواب من األهنار. رقم احلديث ) البخاري يف صحيحهأخرجه  (1)

( وأخرجه أيضًا ـ كتاب 3646ـ رقم احلديث )28( وأخرجه أيضًا ـ كتاب املناقب ـ ابب 2860) اجلهاد ـ ابب اخليل لثالثة ـ رقم احلديث
ْثقال ذ رَّةٍّ خ رْياً يـ ر ُه( ـ رقم احلديث ) ْثقال ذ رَّةٍّ شـراً 4962التفسري. ابب قوله )ف م ن يـ ْعم ْل مِّ ( وأخرجه أيضاً يف الكتاب يفسه ـ ابب )و م ن يـ ْعم ْل مِّ

( 7356(  وأخرجه أيضاً ـ كتاب االعتصام ابلكتاب والسُّنَّة ـ ابب األحكام اليت تعرف ابلدالئل ـ رقم احلديث )4963احلديث)يـ ر ُه ( ـ رقم 
ـ رقم  1. كتاب اخليل ـ ابب النسائي يف سننه( وأخرجه 2287كتاب الزكاة ـ ابب إمث مايع الزكاة ـ رقم احلديث )  مسلم يف صحيحهوأخرجه 

 ( .12316فة األشـراف )( حت3565احلديث ) 
 .67ص ، 7ج ،مرجع سابق ،املنهاج شـرح صحيح مسلم بن احلجاج ،النووي (2)
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ُر ْبُن اخلْ طَّابِّ ألِّ يبِّ ب ْكرٍّ: ك ْيف  تـُق اتُِّل النَّ  ، ق ال  ُعم  ُه، و ك ف ر  م ْن ك ف ر  مِّن  اْلع ر بِّ ؟ و ق ْد ق ال  أ بُو ب ْكر بـ ْعد  اس 

، ح ىتَّ يـ ُقوُلوا، ال  إِّل ه  إِّالَّ اّلَُّ ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّ  : ال  إِّل ه  إِّالَّ ى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم : " أُمِّْرُت أ ْن أُق اتِّل  النَّاس  ْن ق ال  ، ف م 

س ابُُه ع ل ى اّلَِّّ"  فـ ق ال  أ بُو ب   ، م ال ُه، و يـ ْفس ُه إِّالَّ حبِّ ق ِّهِّ، و حِّ ُ، فـ ق ْد ع ص م  مِّين ِّ ُق اتِّل نَّ م ْن فـ رَّق  ب نْي  رٍّ كْ اّلَّ : و اّلَِّّ أل 

، اةِّ، ف إِّنَّ الزَّك اة  ح قُّ اْلم الِّ ةِّ و الزَّك  ايُوا يـُؤ دُّوي ُه إِّىل  ر   الصَّال  ُسولِّ اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و اّلَِّّ ل ْو م نـ ُعوينِّ عِّق ااًل، ك 

: فـ و اّلَِّّ، م ا ُهو  إِّالَّ أ ْن ر أ ْيُت اّلَّ   و س لَّم  ل ق اتـ ْلتـُُهْم ع ل ى م ْنعِّهِّ، ُر ْبُن اخلْ طَّابِّ  ع زَّ و ج لَّ، ق ْد ش ر ح  ص ْدر  فـ ق ال  ُعم 

، فـ ع ر ْفُت أ يَُّه احلْ قُّ"  .(1)أ يبِّ ب ْكرٍّ لِّْلقِّت الِّ

أنَّ الكافر عند و  ة الزكاة، بعطفها على الشهادتني، وإقامة الصالة،فريضحيث احلديث الشريف على تعظيم 

دخوله اإلسالم، مطالب حبق الشهادتني، وأعظم حقوقها الظاهرة إقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، حىت يكون 

بُوْا و أ ق اُموْا الصَّال ة  و آتـ ُوْا الزَّك اة  ف إِّْخو ايُُكْم يفِّ ﴿ دخل يف الدين بصدق، كما قال جل وعال   الد ِّينِّ ف إِّن ات 

ُل اآلاي  [.11]سورة التوبة: اآلية  ﴾ ت لِّق ْومٍّ يـ ْعل ُمون  و يـُف ص ِّ

 )ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة، أي يلتزموا هبا، يعين: أْن يقول ال إله إال هللا:قال أهل العلم إنَّ املقصود هنا 

 هوو  حممد رسول هللا، ويلتزم جبميع شعائر اإلسالم، وأعظمها حق البدن وحق هللا جل وعال املتعلق ابلبدن

 .(2) الصالة، وحق هللا جل وعال املتعلق ابملال، وهو الزكاة(

الوعيد األخروي ملانع الزكاة؛ لطهرياً للمجتمع املسلم من داء البخل واحلرص على املال، ولقوية  .4

 لإلسالم واملسلمني.

ُ ع ل ْيهِّ و  س لَّم  : " م ْن  ُ ع ْنهُ ، ق ال  : ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ي  اّلَّ روى البخاري إبسناده إىل أ يبِّ ُهر يـْر ة  ر ضِّ

                                                           
كتاب اإلميان ـ   مسلم يف صحيحه ـ( وأخرجه 4347كتاب املغازي ـ ابب بعث أيب موسى ـ رقم احلديث ) ـ  يف صحيحهالبخاري أخرجه  (1)

ـ كتاب الزكاة ـ ابب النسائي يف سننه  ( وأخرجه 19ابب األمر بقتال الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا وأن حممداً رسول هللا. رقم احلديث )
 ( . 2445مايع الزكاة ـ رقم احلديث )

 . 25ص ، شـرح األربعني النووية ،العزيز عبد بن صاحل ،آل الشيخ (2)
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ُ م ااًل فـ ل ْم يـُؤ د ِّ ز ك ات ُه ، ُمث ِّل  ل ُه م الُُه يـ ْوم  اْلقِّي ام ةِّ ُشج اًعا أ قْـر ع  ل ُه ز بِّيبـ ت انِّ  يُ ط وَّقُُه يـ ْوم  اْلقِّي ام ةِّ ، مُثَّ أي ُْخُذ  ُه اّلَّ آات 

نـُْزك  ، مُثَّ ت ال  بِّلِّْهزِّ  ْدقـ ْيهِّ، مُثَّ يـ ُقوُل أ ان  م اُلك  أ ان  ك  َّ الَّذِّ  ﴿م تـ ْيهِّ يـ ْعينِّ شِّ ُ مِّن و ال  حي ْس َب  ُهُم اّل  ين  يـ ْبخ ُلون  مبِّ ا آات 

 ف ْضلِّهِّ... ﴾ ] سورة آل عمران: اآلية 180[")1(.

بني  احلديث الشريف التغليظ والتشديد يف عقوبة مايع الزكاة؛ حىت ينتزع من النفس البشرية داء احلرص على 

ُ مِّن ف   ﴿املال، مصداقاً لتفسري قول هللا تعاىل:  ُهُم اّل  َّ الَّذِّين  يـ ْبخ ُلون  مبِّ ا آات  ي : ال حيسَب أ ﴾ْضلِّهِّ و ال  حي ْس َب 

كما يف حديث ( 2) ه، بل هو مضرة عليه يف دينه ورمبا كان يف ديياهالبخيل أنَّ مجعه املال ينفع

اء  قـ ْيسٍّ  بن اأْل ْحن فِّ  ، إِّْذ ج  ٌ مِّْن قـُر ْيشٍّ ْلق ةٍّ فِّيه ا م أل  ن ا أان يفِّ ح  ، ُجٌل ر  ، قال: ق دِّْمُت اْلم دِّين ة  فـ بـ يـْ أ ْخش ُن الث ِّي ابِّ

ْم، ف قال: أ ْخش ُن اجلْ س دِّ، أ ْخش ُن اْلو   نَّم ، فـ ُيوض ُع  (3)ب شـر اْلك ايِّزِّين  بِّر ْضفٍّ ْجهِّ فـ ق ام  ع ل ْيهِّ رِّ ج ه  حُيْم ى عليه يفِّ ان 

تِّف ْيهِّ  ل م ةِّ ث ْديِّ أ ح دِّهِّْم، ح ىتَّ خي ْرُج  مِّْن يـُْغضِّ ك  تِّف ْيهِّ، ح ىتَّ خي ْرُج  مِّْن ح ل م  (4)ع ل ى ح  ةِّ ، و يُوض ُع ع ل ى يـُْغضِّ ك 

ًئا، قال: ْيهِّ يـ تـ ز ْلز ُل،ث ْديـ   يـْ ُهْم ر ج ع  إِّل ْيهِّ ش  نـْ ًدا مِّ ، و اتّـَبـ ْعُتُه ح ىتَّ  قال: فـ و ض ع  اْلق ْوُم ُرُؤوس ُهْم، ف م ا ر أ ْيُت أ ح  ف أ ْدبـ ر 

ءِّ  ُْم، قال: إِّنَّ ه ُؤال  رُِّهوا قـُْلت  هل  ءِّ إال ك  لِّيلِّي ال   ج ل س  إىل س ارِّي ةٍّ، فـ ُقْلُت: م ا ر أ ْيُت ه ُؤال  ًئا، إِّنَّ خ  يـْ  يـ ْعقُِّلون  ش 

ُتُه، ف قال: " أ تـ ر ى ُأُحًدا بـْ مِّ ص لَّى اّلَُّ عليه و س لَّم  د ع اينِّ ف أ ج  ، و أان  ،"أ اب  اْلق اسِّ فـ ن ظ ْرُت م ا ع ل يَّ مِّن  الشَّْمسِّ

ث ة  د ان  "أ ُظنُّ أ يَُّه يـ بـْع ُثينِّ يفِّ ح اج ةٍّ ل ُه، فـ ُقْلُت: أ ر اُه، ف قال:  ًبا أُْيفُِّقُه ُكلَُّه، إال ث ال  ثْـل ُه ذ ه  يِّري ، م ا ي سـرينِّ أ نَّ يلِّ مِّ

، ال  تـ ْعرت ِّ  ْن قـُر ْيشٍّ ْخو تِّك  مِّ ًئا" قال: قـُْلُت: م ا ل ك  و إلِِّّ يـْ يـْي ا ال  يـ ْعقُِّلون  ش  ءِّ جي ْم ُعون  الدُّ يُب مُثَّ ه ُؤال  يهِّْم و ُتصِّ

                                                           
كتاب الزكاة ـ ابب   النسائي يف سننه ـ ( وأخرجه1320ـ كتاب الزكاة ـ ابب إمث مايع الزكاة ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحه أخرجه( 1)

 (.2445مايع الزكاة ـ رقم احلديث )
 .73ص، 1 ج ،مرجع سابق، لفسري القرآن العظيم ـابن كثري (2)
مرجع  ،عربلسان ال ،ابن منظور ينظر: )الرضف( بفتح الراء وسكون الضاد، هي احلجارة اليت َحيت ابلشمس أو النار واحدهتا رضفة، (3)

 . 233ص، 5ج ،سابق
يغض كتفيه(  هو بضم النون وإسكان الغني املعجمة، وبعدها ضاد معجمة، ويغض الكتف هو العظم الرقيق على طرفها، ويف احلديث ) (4)

الشريف )بشر الكنازين برضفة يف الناغض، أي حبجر حممى فيوضع على انغضه وهو فرع الكتف( قيل له انغض لتحركه،  وأصل النغض 
 .  220ص، 8ج ،مرجع سابق ،لسان العرب، ابن منظور ، ينظر:احلركة
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ُهْم، قال: ال  و ر ب ِّ  نـْ ّلَِّّ و ر سُ مِّ  .(1)ولِّهِّ"ك  ال  أ ْسأ هُلُْم ع ْن ُديـْي ا، و ال  أ ْستـ ْفتِّيهِّْم ع ْن دِّينٍّ ح ىتَّ أ حلْ ق  ابِّ

بشـر الكايزين " فظاهره أيَّه أراد االحتجاج ملذهبه يف أنَّ الكنز، كل ما فضل عن "  أما قوله )قال النووي: 

، وروي عنه غريه، والصحيح الذي  عليه اجلمهور، أنَّ حاجة اإليسان، هذا هو املعروف من مذهب أيب ذر

الكنز هو املال مل تؤد زكاته، فأما إذا أُدِّيت زكاته، فليس بكنز، سواء كثر أم قل، وقال القاضي: الصحيح 

ا هو على السالطني الذين أيخذون أليفسهم من بيت املال، وال ينفقويه يف وجوهه، وهذا  أنَّ إيكاره إمنَّ

القاضي ابطل؛ ألن السالطني يف زمنه مل تكن هذه صفتهم، ومل خيويوا يف بيت املال، إمنا كان الذي قاله 

 .(2)الذي يف زمنه أبو بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنهم، وتويف يف زمن عثمان سنة اثنتني وثالثني(

ية عند اإلسالمواحلاجة، وهو أحد األهداف السامية اليت وضعتها الشـريعة  القضاء على الفقر .5

  لشـريعها الزكاة، بدليل عدم وجود الفقراء واملساكني يف آخر الزمان، وقبل قيام الساعة.

: " ال  تـ ُقومُ إبسناده إىل البخاري  روى ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، ق ال   السَّاع ةُ ح ىتَّ ي ْكثـُر  أ يبِّ ُهر يـْر ة ، أ ن  ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ

، اْلم اُل و ي   ْنهُ فِّيض  ُد أ ح ًدا يـ ْقبـ ُله ا مِّ و ح ىتَّ تـ ُعود  أ ْرُض اْلع ر بِّ ُمُروًجا و أ هْن ارًا"  ،ح ىتَّ خي ْرُج  الرَُّجلُ بِّز ك اةِّ م الِّهِّ، ف ال  جي ِّ

(3). 

يوضح احلديث الشريف أهم القواعد املستقبلية اليت شرعت من أجلها الزكاة، وهي القضاء على الفقر، الذي 

يعد من أخطر املشكالت االجتماعية يف اجملتمعات املسلمة، ويؤيد ذلك حديث رسول هللا صلى هللا عليه 

ق تِّهِّ،  ي بِّص د  ُك الرَُّجُل مي ْشِّ ُقوا فـ ُيوشِّ ا ل  وسلم يقول: " ت ص دَّ أْل ْمسِّ ق بِّْلتـُه ا، فـ يـ ُقوُل الَّذِّي أُْعطِّيـ ه  تـ ن ا هبِّ ا ابِّ ئـْ ْو جِّ

                                                           
ـ كتاب  مسلم يف صحيحه( وأخرجه 1407ـ ابب ما أدى زكاته فليس بكنز ـ رقم احلديث ) ـ كتاب الزكاةالبخاري يف صحيحه  أخرجه (1)

 (. 11900( حتفة األشـراف )2303الزكاة ـ ابب يف الكنازين لألموال والتغليظ عليهم ـ رقم احلديث )
  .79ص ،7ج ،مرجع سابق ،احلجاج بن املنهاج شـرح صحيح مسلمـ ،النووي (2)
 ( . 2336ـ كتاب الزكاة ـ ابب الرتغيب يف الصدقة قبل أْن ال يوجد من يقبلها ـ رقم احلديث ) يف صحيحهمسلم ايفرد به  (3)
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ُد م ْن يـ ْقبـ ُله ا"   .(1)ف أ مَّا اآْلن  ف ال  ح اج ة  يلِّ هبِّ ا، ف ال  جي ِّ

وقد بني  النووي يف شرحه هلذا احلديث سبب عدم قبوهلم الزكاة: )وسبب عدم قبوهلم الصدقة يف آخر الزمان؛ 

األموال، وظهور الربكات فيها، كما ثبت يف الصحيح بعد هالل أيجوج ومأجوج، وقلة آماهلم، وقرب  لكثرة

 .(2)الساعة، وعدم ادخارهم املال، وكثرة الصدقات، وهللا أعلم(

حترمي إعطاء الرسول صلى هللا عليه وسلم وأهله وأقاربه من أموال الزكاة، حفظًا ملكانتهم من أن  .6

 أدىن منه بصدقة أو زكاة.يرلفع عليهم من هو 

: اْجت م ع  ر بِّيع ُة ْبُن ا إبسناده إىل مسلم روى ث ُه، ق ال  ، و اْلع بَّاُس ع ْبد  اْلُمطَّلِّبِّ ْبن  ر بِّيع ة  ْبنِّ احلْ ارِّثِّ ح دَّ حلْ ارِّثِّ

: : و لِّْلف ْضلِّ ْبنِّ ع بَّاسٍّ م نْيِّ، ق اال  يلِّ ْينِّ اْلُغال  : و اّلَِّّ ل ْو بـ ع ثْـن ا ه ذ  ، فـ ق اال  ولِّ اّلَِّّ ص لَّى ىل  ر سُ إِّ  ْبُن ع ْبدِّ اْلُمطَّلِّبِّ

، ف أ دَّاي  م ا يـُؤ د ِّي النَّاُس، و أ ص ااب   ق اتِّ لَّم اُه ف أ مَّر مهُ ا ع ل ى ه ذِّهِّ الصَّد  ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، ف ك  يُب النَّاُس، اّلَّ  ... ممَِّّا ُيصِّ

: و ج ع ل ْت ز   ُه، ق ال  : ف س ك ت  ط وِّياًل ح ىتَّ أ ر ْدان  أ ْن يُك ل ِّم  ن اق ال  ُع ع ل يـْ اُه،  يـْن ُب تـُْلمِّ ْن و ر اءِّ احلِّج ابِّ أ ْن ال  ُتك ل ِّم  مِّ

 " : : مُثَّ ق ال  ي  أ ْوس اُخ النَّاسِّ ق ال 
لِّ حُم مَّدٍّ، إِّمنَّ ا هِّ ب غِّي آلِّ ق ة  ال  تـ نـْ ، ، ادْ إِّنَّ الصَّد  ان  ع ل ى اخْلُُمسِّ ي ة ، و ك  ُعو ا يلِّ حم ْمِّ

 .(3)احلديث " ...ْبنِّ ع ْبدِّ اْلُمطَّلِّبِّ و يـ ْوف ل  ْبن  احلْ ارِّثِّ 

: أ ْهد ْت ب رِّير ُة إِّىل  النَّيبِّ ِّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم  حل ْ و  ، ق ال  ا ُتُصد ِّق  بِّهِّ ع ل يـْه ا، مً ع ْن قـ ت اد ة ، مس ِّع  أ ي س  ْبن  م الِّكٍّ

                                                           
( وأخرجه أيضاً يف الكتاب يفسه ـ ابب الصدق 1411ـ كتاب الزكاة ـ ابب الصدقة قبل الرد. رقم احلديث ) البخاري يف صحيحهأخرجه  (1)

ـ كتاب الزكاة.ابب  مسلم يف صحيحه( وأخرجه 7120ـ رقم احلديث ) 25اً ـ كتاب الفنت ـ ابب ( وأخرجه أيض1424ابليمني ـ رقم احلديث )
ـ كتاب الزكاة ـ ابب التحريض على الصدقة.  النسائي يف سننه( وأخرجه 2334الرتغيب يف الصدقة قبل أن ال يوجد من يقبلها. رقم احلديث )

 (  3286(  حتفة األشـراف )2554رقم احلديث )
 . 98ص ،  7ج ،احلجاج بن املنهاج شـرح صحيح مسلم ،لنوويا( 2)
أبو داوود يف سننه  (   وأخرجه2478كتاب الزكاة ـ ابب ترك استعمال آل النيب على الصدقة ـ رقم احلديث )مسلم يف صحيحه ـ أخرجه (3)

ـ كتاب الزكاة  النسائي يف سننه ( وأخرجه2985احلديث )ـ كتاب اخلراج واإلمارة والفيء ـ ابب يف بيان مواضع اخلمس وسهم ذي القرَب ـ رقم 
 ( . 9737(  خمتصـراً، حتفة األشـراف )2608ـ ابب استعمال آل النيب صلى هللا عليه وسلم على الصدقة ـ رقم احلديث )
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ق ٌة و ل ن ا ه دِّيَّةٌ فـ ق ال: "   .(1)"  ُهو  هل  ا ص د 

توضح األحاديث الشريفة حكم شرعي، وهو حترمي الصدقة على حممد وآله عليهم الصالة والسالم لِـّحك مٍّ  

كثريةٍّ، منها: شرف النبوة، وارتفاع مقام النيب صلى هللا عليه وسلم على سائر اخللق، مصداقاً لقول هللا تعاىل 

ُقْل م ا أ ْسأ ُلُكْم  ﴿[ وقوله تعاىل: 23]سورة الشورى: اآلية ﴾يفِّ اْلُقْرَب   ُقْل ال أ ْسأ ُلُكْم ع ل ْيهِّ أ ْجراً إِّالَّ اْلم و دَّة   ﴿

[ ففي هذه اآلايت الكرميات خياطب هللا تعاىل 86]سورة ص:اآلية ﴾ع ل ْيهِّ مِّْن أ ْجرٍّ و م ا أ ان  مِّن  اْلُمت ك ل ِّفِّني  

 أسألكم أيها ميارويك يف الساعة من مشركي قومك: اليبيه حممد ص لَّى هللا ع ل ْيهِّ و س لَّم: ) قل اي حممد للذين 

 ،القوم على دعايتكم إىل ما أدعوكم إليه من احلق الذي جئتكم به والنصيحة اليت أيصحكم ثوااًب وجزاءً 

وعوضاً من أموالكم تعطوييه( فلو أنَّ هللا عز وجل أحل له وآلله الصدقات ألوشك املشركون أن يطعنوا فيه، 

ىل ابب طعنهم من هذه الناحية بتحرمي الصدقات عليه، وعلى آله عليهم الصالة والسالم،  فأغلق هللا تعا

كذلك ذكر العظيم آابدي عند شرحه هلذا احلديث من حكم حترمي الصدقة على حممد وآله عليهم الصالة 

وقيل؛  ،والسالم )ففي الصدقة يوع ذل لآلخذ، فلذلك حرمت الصدقة عليه صلى هللا عليه وسلم دون اهلدية

 ألنَّ اهلدية يثاب عليها يف الدييا فتزول املن ة، والصدقة يراد هبا ثواب اآلخرة فتبقى املن ة، وال ينبغي لنيب أنْ 

 .(2)مينَّ عليه غري هللا(

 

 

                                                           
(، وأخرجه أيضاً ـ كتاب اهلبة ـ ابب قبول اهلدية 1495ـ كتاب الزكاة ـ ابب إذا حتولت الصدقة ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحهأخرجه  (1)

ـ كتاب الزكاة  ـ ابب إابحة اهلدية للنيب صلى هللا عليه وسلم، ولبين هاشم وبين املطلب، مسلم يف صحيحه  ( وأخرجه2577ـ رقم احلديث ) 
الصدقة، وبيان أن الصدقة، إذا قبضها املتصدق عليه، زال عنها وصف الصدقة، وحلت لكل أحد ممن كايت وإن كان املهدي ملكها بطريق 

ـ كتاب الزكاة ـ ابب الفقري يهدي للغين من الصدقة . رقم  أبو داود يف سننه( ـ وأخرجه 2482الصدقة حمرمة عليه ـ رقم احلديث )
 (. 1242) ( حتفة األشراف3769مري ــ ابب عطية املرأة بغري إذن زوجها ـ رقم احلديث)ـ كتاب الع النسائي يف سننه( وأخرجه 1655احلديث)

 .45ص  ،5ج،مرجع سابق  ،عون املعبودـ شـرح سنن أيب داوود ،العظيم آابدي( 2)
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 املطلب الثالث: القواعد املستقبلية اليت أرستها السُّنَّة النبوية عند لشـريع الصدقة. 

ا نور لصاحبها، وبرهان، ودليل على إميانه.. احلرص على املسارعة 1 واملداومة على أداء الصدقة؛ ألهنَّ  

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : " الطُُّهوُر ش ْطُر  : ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ، ق ال  روى مسلم إبسناده إىل أ يبِّ م الِّكٍّ األ ْشع رِّي ِّ

ُة  ،   الصَّال  ُ م ا ب  نْي   السَّم او اتِّ  و األ ْرضِّ ُ اْلمِّيز ان ، و ُسْبح ان  اّلَِّّ و احلْ ْمُد ّلَِِّّّ مت ْآل  نِّ أ ْو مت ْأل  ، و احلْ ْمُد ّلَِِّّّ مت ْأل  مي انِّ اإلِّ

، ُكلُّ النَّاسِّ يـ ْغُدو، فـ ب ائٌِّع يـ فْ س ُه ف ُمْعتُِّقه ا  ي اءٌ ، و اْلُقْرآُن ُحجٌَّة ل ك  أ ْو ع ل ْيك  اٌن، و الصَّرْبُ ضِّ ق ُة بـُْره  يُوٌر، و الصَّد 

 أ ْو ُموبُِّقه ا" )1(.

، والضياء، بثالثة أيواع من الضوء: )النور يف هذا احلديث الشريف إعجاز يف اقرتان الصالة والصدقة والصرب

والربهان(: )فدرجات النور، يعين: درجات ما حتسه العني من األيوار ثالثة: يور وبرهان وضياء، فأوهلا النور، 

 ﴾الشَّْمس  سـراجاً ج ع ل  و ج ع ل  اْلق م ر  فِّيهِّنَّ يُوراً و   ﴿ويليها الربهان، والثالث الضياء، فالقمر يور، قال هللا تعاىل 

[ فالقمر يوصف أبيَّه يور، وهو الذي يعطي اإلضاءة بال إشعاع حمسوس، والربهان 16]سورة يوح: اآلية 

أشعة بال حرارة، أعظم درجة من النور، وأقل درجة من الضياء، وأما الضياء فهو النور الشديد، يور مسلط 

"  : ) ـ ضواء، يف قوله ـ عليه الصالة والسالمشديد يكون معه حرارة، فهذه ثالث مراتب من أيواع األ

 على أمجل ما يكون من الرتتيب، فإنَّ الصالة سبقتًة مرتب "والصالة يور والصدقة برهان والصرب ضياء

الصدقة، وهلذا سبق النور برهان، والصرب ال بد منه للصالة، وللصدقة ولكل الطاعات، ولكنَّ الصرب حمرق  

ضياء يور قوي فيه حرارة ويوع إحراق، فلهذا جعل الصرب ضياء، ومل جيعل الصالة كشدة حرارة الضياء، فال

ضياء لكنَّ الصالة يور؛ ألنَّ فيها إعطاء ما حتتاجه براحة وطمأيينة، والصدقة جعلها برهاانً؛ ألنَّ الربهان ـ 

للنفس، وهذا  بوبوهو الضياء الذي يكون معه أشعة تنعكس يف العني، والصدقة فيها إخراج املال، وهو حم

                                                           
كتاب الدعوات ـ ابب   الرتمذي يف سننه( وأخرجه 333) ـ كتاب الطهارة ـ ابب فضل الوضوء ـ رقم احلديث مسلم يف صحيحهأخرجه ( 1)
 (.12167( وقال هذا حديث صحيح، حتفة األشـراف )3517( ـ رقم احلديث )86)
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حيتاج إىل شيء من املعاانة، وهذه الثالثة أيت حمتاج إليها يوم القيامة أشد احلاجة، حني تكون الظلمة دون 

اجلسـر، ويعرب الناس على الصـراط، حيث اليوم العصيب واألمر املخيف، فمعك الصالة وهي يور، ومعك 

لى  رؤية األمكنة البعيدة، أعاينا هللا جل وعال ع الصدقة وهي برهان، ومعك الصرب وهو ضياء تنفذ به إىل

 .(1)( كرابت يوم القيامة

ـ الرتغيب يف النفقة، ولبشري املنفق ابخللف، ولوايل النعم، مما يزيد يف رغبة املسلم ابإلنفاق، وعدم 2 

 خوفه من الفقر.

: " ق ا إبسناده إىلالبخاري  روى َّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، ق ال  ُلُغ بِّهِّ النَّيبِّ ل  اّلَُّ تـ ب ار ك  و تـ ع اىل  اي  أ يبِّ ُهر يـْر ة ، يـ بـْ

ش ْيٌء  (3)يُضه اال  ي غِّ  (2)اْبن  آد م  أ ْيفِّْق أُْيفِّْق ع ل ْيك  "، و ق ال  : مي ِّنُي اّلَِّّ م أْل ى، و ق ال  اْبُن منُ رْيٍّ : م آْلُن س حَّاءُ 

 .(4) اللَّْيل  و النـَّه ار  "

قوله صلى هللا عليه وسلم: )"ميني هللا مألى، ال يغيضها سحاء الليل والنهار" قال القاضي: قال اإلمام 

املازري: هذا مما يتأمل؛ ألنَّ اليمني إذا كايت مبعىن املناسبة للشمال ال يوصف هبا البارئ سبحايه وتعاىل؛ 

ا تتضمن إثبات الشمال، وهذا يتضمن التحديد، ويتقدس هللا ا خاطبهم   سبحايه عن التجسيم واحلد،ألهنَّ وإمنَّ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبا يفهمويه، وأرادوا اإلخبار أبنَّ هللا تعاىل ال ينقصه اإليفاق، وال ميسك 

خشية اإلمالق، جل هللا عن ذلك، وعرب  صلى هللا عليه وسلم، عن توايل النِّعم بسح اليمني؛ ألنَّ الباذل من ا 

                                                           
 .103ص  ،مرجع سابق ،شـرح األربعني النووية ،ابن عثيمني (1)
ضبطوا سحاء بوجهني، أحدمها سحاء ابلتنوين على املصدر، وهذا هو األصح واألشهر،  والثاين حكاه القاضي سحاء ابملد على الوصف،  (2)

 .188ص، 6ج ، لسان العرب : ابن منظور،ووزيه فعالء صفة لليد، والسح الصب الدائم، ينظر
املصباح  ،234ص، 6ج ، لسان العرب: ابن منظور ، ينظر، غاضه هللاومعىن ال يغيضها شيء، أي ال ينقصها، يقال: غاض املاء و  (3)

 .251ص  ،املنري
( وأخرجه 7419ـ كتاب التوحيد ـ ابب ) وكان عرشه على املاء(  )وهو رب العرش العظيم( رقم احلديث ) البخاري يف صحيحهأخرجه  (4)

 ( . 14711حتفة األشـراف ) (993)  ـ كتاب الزكاة ـ ابب احلث  على النفقة وتيسري املنفق ابخللف ـ رقم احلديث مسلم يف صحيحه
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يمينه، قال: وحيتمل أْن يريد بذلك أنَّ قدرة هللا سبحايه وتعاىل على األشياء على وجه واحد ال يفعل ذلك ب

خيتلف ضعفًا وقوة، وأنَّ املقدورات تقع هبا على جهة واحدة، وال خيتلف قوة وضعفاً، كما فعلنا ابليمني، 

حديث أ يبِّ ُهر يـْر ة  رضي هللا عنه،  ويؤيد ذلك (1)والشمال تعاىل هللا عن صفات املخلوقني، ومشاهبة احملدثني(

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : "م ا مِّْن يـ ْومٍّ ُيْصبُِّح اْلعِّب اُد فِّيهِّ، إِّالَّ م ل ك انِّ  : ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ، فـ يـ ُقوُل أ ح ُدمهُ ا: يـ  ق ال  نِّ ْنزِّال 

ُر ال ل ًفا، و يـ ُقوُل اآْلخ  ًكا تـ ل ًفا "اللَُّهمَّ أ ْعطِّ ُمْنفًِّقا خ   .(2)لَُّهمَّ: أ ْعطِّ ممُْسِّ

ـ ضرب األمثلة يف بيان فضل املتصدق، زايدة يف الرتغيب يف الصدقة، واإلنفاق يف سبيل هللا.3  

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  م ث ل  اْلب خِّ يلِّ   : " ض ر ب  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ روى البخاري إبسناده إىل أ يبِّ ُهر يـْر ة ، ق ال 

ا إِّىل  ثُدِّي ِّهِّم ا و تـ ر اقِّيهِّم ا، ف  ج ع ل   و اْلُمت ص د ِّقِّ ، ك م ث لِّ ر ُجل نْيِّ ع ل ْيهِّم ا ُجبـَّت انِّ مِّْن ح دِّيدٍّ، ق دِّ اْضطُرَّْت أ ْيدِّيهِّم 

ل ُه، و تـ ْعُفو  أ ثـ   مِّ ق ةٍّ ايـْب س ط ْت ع ْنُه ح ىتَّ تـ ْغش ى أ ان  ا ت ص دَّق  بِّص د  يُل ُكلَّم ا ه مَّ ر  اْلُمت ص د ُِّق ُكلَّم  ُه، و ج ع ل  اْلب خِّ

ْلق ةٍّ مبِّ ك اهنِّ ا " ق ال  أ بُو ُهر يـْر ة : ف أ ان  ر أ ْيُت ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى  ق ةٍّ قـ ل ص ْت و أ خ ذ ْت ُكلُّ ح  ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، ابِّص د  ّلَّ

ُعه ا و ال  تـ تـ و سَُّع ")3(. ْيبِّهِّ فـ ل ْو ر أ يـْت ُه يُـ و س ِّ ا يفِّ ج   يـ ُقوُل: إبِِّّْصب عِّهِّ ه ك ذ 

قال النووي: )واحلديث جاء على التمثيل على اخلرب عن كائن، وقيل ضرب املثل هبما؛ ألنَّ املنفق يسرته هللا 

 تعاىل بنفقته، ويسرت عوراته يف الدييا واآلخرة، كسرت هذه اجلبة البسها، والبخيل كمن لبس جبة إىل ثدييه،

 .(4)( العورة مفتضحاً يف الدييا واآلخرةفيبقى مكشوفاً ابدي 

ـ اشرتاط أْن لكون الصدقة من الكسب الطيب، وضرب املثل يف كيفية لربيتها وَّنائها وزايدهتا، 4

                                                           
 . 82 ص ،7ج ،مرجع سابق، احلجاج بن املنهاج شـرح صحيح مسلم، النووي (1)

( 1442ـ كتاب الزكاة ـ ابب قول هللا تعاىل )فأما من أعطى واتقى، وصدق ابحلسىن. . .(  رقم احلديث )  البخاري يف صحيحهأخرجه  (2)
 ( . 13381( حتفة األشـراف )2333ـ كتاب الزكاة ـ ابب املنفق واملمسك ـ رقم احلديث )مسلم يف صحيحه وأخرجه 

النسائي يف (  وأخرجه 5797كتاب اللباس ـ ابب جيب القميص من عند الصدر وغريه ـ رقم احلديث )ـ   البخاري يف صحيحهأخرجه  (3)
 (. 13684( و )13517( حتفة األشـراف )2546كتاب الزكاة ـ ابب صدقة البخيل ـ رقم احلديث )   سننه ـ

 . 111ص ، 7ج،احلجاج بن املنهاج شـرح صحيح مسلم ،النووي (4)
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 .لرغيباً وحتفيزاً لإلنسان يف الصدقة

ق ةٍّ  ص د  ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : " م ا ت  ص دَّق  أ ح ٌد ِّ روى البخاري إبسناده إىل أ يب  ُهر يـْر ة ، قال: ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ

ْر ًة، ف رت ْ  اي ْت مت  ينِّهِّ و إِّْن ك  ا الرََّْح ُن بِّي مِّ ه  ، إِّالَّ أ خ ذ  ُ إِّالَّ الطَّي ِّب  ، و ال  يـ ْقب ُل اّلَّ بُو يفِّ ك ف ِّ الرََّْح نِّ ح ىتَّ مِّْن ط ي ِّبٍّ

يل هُ )2( " )3(. ا يـُر يب ِّ أ ح دُُكْم فـ ُلوَّهُ )1( أ ْو ف صِّ ، ك م   ت ُكون  أ ْعظ م  مِّن   اجلْ ب لِّ

كون أ عظم ت قوله صلى هللا عليه وسلم: )إال أخذها الرَحن بيمينه وإْن كايت مترة، فرتبو يف كف الرَحن حىت

وقيل عرب  ابليمني هنا عن جهة القبول والرضا إْذ الشمال بضده يف هذا، قال: وقيل املراد  (... من اجلبل

ن هنا، وميينه الكف الذي تدفع إليه الصدقة، وإضافتها إىل هللا تعاىل، إضافة ملك واختصاص؛ بكف الرَح

لوضع هذه الصدقة فيها هلل عز وجل، وهو قول خطأ، وقد قيل يف تربيتها وتعظيمها حىت تكون أعظم من 

أْن تعظم ذاهتا، و  اجلبل، أنَّ املراد بذلك تعظيم أجرها وتضعيف ثواهبا قال: ويصح أْن يكون على ظاهره،

ُ  ﴿ ويبارك هللا تعاىل فيها ويزيدها من فضله حىت تثقل يف امليزان، وهذا احلديث حنو قول هللا تعاىل: ُق اّل  مي ْح 

ُ ال  حيِّبُّ ُكلَّ ك فَّارٍّ أ ثِّيمٍّ  ق اتِّ و اّل  وهذا احلديث أحد اأْل ح ادِّيث  ،[276]سورة البقرة: اآلية  ﴾اْلر ِّاب  و يـُْريبِّ الصَّد 

ا أ ْرب عِّني  ح دِّيثًا يفِّ ُجْزء، و فيه: احلْ   نـْه  م و م ب اينِّ اأْل ْحك ام، و ق ْد مج  ْعت مِّ ْسال  ي  قـ و اعِّد اإْلِّ
يـْف اق ث  الَّيتِّ هِّ  ع ل ى اإْلِّ

ْن غ رْيه، و فيه: أ نَّ اْلم ْشُرو  يـْف اق مِّ ل، و النـَّْهي ع ْن اإْلِّ ْلُبوسمِّْن احلْ ال  ب غِّي أ ْن  ب و اْلم ْأُكول و اْلم  و حن ْو ذ لِّك  يـ نـْ

لِّك  مِّْن غ رْيه( ْعتِّن اءِّ بِّذ  الِّ الًِّصا ال  ُشبـْه ة فيه، و أ نَّ م ْن أ ر اد  الدُّع اء ك ان  أ ْوىل  ابِّ اًل خ   .(4)ي ُكون ح ال 

                                                           
ابن ينظر: ، 276ص، 6ج ،لسان العرب : ابن منظور،ينظر، قال أهل اللغة: )الفلو( املهر مسي بذلك أليَّه فلي عن أُم ه، أي فصل وعزل (1)

 (.م1979 /ه 1399ـ املكتبة العلمية ) بريوت:  ،926ص ، 3ج،النهاية يف غريب األثر ،األثري
 ، لسان العرب ن منظور،: ابينظر ،والفصيل: ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أُم ه، فعيل مبعىن مفعول كجريح، وقتيل: مبعىن جمروح ومقتول (2)

 .251ص  ،املصباح املنريينظر: ، 278ص، 6ج
(  تعليقاً، وأخرجه أيضاً ـ كتاب التوحيد ـ 1410ـ كتاب لزكاة ـ ابب الصدقة من كسب طيباً ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحهأخرجه ( 3)

ـ  مسلم يف صحيحه( وأخرجه 7430ابب قول هللا تعاىل )تعرج املالئكة والروح إليه( وقوله جل ذكره )إليه يصعد الكلم الطيب( رقم احلديث )
ـ كتاب الزكاة ـ ابب ما جاء يف فضل  الرتمذي يف سننه( وأخرجه 2339رقم احلديث )ـ ن الكسب الطيب كتاب الزكاة ـ ابب قبول الصدقة م

ابن ماجه وأخرجه ( 2524ـ كتاب الزكاة ـ ابب الصدقة من غلول ـ رقم احلديث )   النسائي يف سننه( وأخرجه 661الصدقة ـ رقم احلديث )
 ( .13379) ( حتفة األشـراف1842م احلديث )ـ كتاب الزكاة ـ ابب فضل الصدقة ـ رق سننه يف
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لداللتها على صدق ابذهلا، ومن دالئل الصدق أْن خيرج اإليسان أحب أمواله، كما  ؛ومسيت الصدقة صدقة

[ وأتسيًا ابلرسول الكرمي 92ةسورة آل عمران: اآلي] ﴾ل ْن تـ ن اُلوا اْلربَِّّ ح ىتَّ تـُْنفُِّقوا ممَِّّا حتِّبُّون   ﴿قال هللا تعاىل

ي  اّلَُّ ع ْنهُ وصحابته الكرام، الذين ضربوا أروع األمثلة يف ذلك، حلديث أ    يـ ُقوُل: " ك ان  ي س  ْبن  م الِّكٍّ ر ضِّ

، و ك ان  أ ح بُّ أ ْمو الِّهِّ إِّل ْيهِّ ب رْيُح اء ، و ك   ْلم دِّين ةِّ م ااًل مِّْن خن ْلٍّ دِّ، أ بُو ط ْلح ة  أ ْكثـ ر  اأْل ْيص ارِّ ابِّ اي ْت ُمْستـ ْقبِّل ة  اْلم ْسجِّ

، ق ال  أ ي سٌ  و ك ان  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ  ْن م اءٍّ فِّيه ا ط ي ِّبٍّ ا و ي ْشر ُب مِّ ا أُْيزِّل ْت ه ذِّهِّ اآْلي ُة ع ل ْيهِّ و س لَّم  ي ْدُخُله  : فـ ل مَّ

ة  إِّىل  ر ُسولِّ اّلَِّّ ص لَّى 92]سورة آل عمران:آية  ﴾ل ْن تـ ن اُلوا اْلربَِّّ ح ىتَّ تـُْنفُِّقوا ممَِّّا حتِّبُّون   ﴿ ُ ا[ ق ام  أ بُو ط ْلح  ّلَّ

: اي  ر ُسول  اّلَِّّ، إِّنَّ اّلَّ  تـ ب ار ك  و تـ ع اىل  يـ ُقوُل:  ]سورة  ﴾ تـ ن اُلوا اْلربَِّّ ح ىتَّ تـُْنفُِّقوا ممَِّّا حتِّبُّون  ل نْ  ﴿ع ل ْيهِّ و س لَّم ، فـ ق ال 

ق ٌة 92آل عمران: آية ا، و ذُ [ و إِّنَّ أ ح بَّ أ ْمو ايلِّ إِّيل َّ ب رْيُح اء ، و إِّهنَّ ا ص د  ا عِّْند  اّلَِّّ ف ض ْعه ا اي  ّلَِِّّّ أ ْرُجو بِّرَّه  ْخر ه 

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : ب خٍّ ذ لِّك  م اٌل ر   : فـ ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ُ  ق ال  ْيُث أ ر اك  اّلَّ  ابِّحٌ ر ُسول  اّلَِّّ ح 

ة :  : و إِّين ِّ أ ر ى أ ْن جت ْع ل ه ا يفِّ اأْل قْـر بِّني ، فـ ق ال  أ بُو ط ْلح  فْـع ُل اي  ر ُسول  أ   ذ لِّك  م اٌل ر ابٌِّح، و ق ْد مس ِّْعُت م ا قـُْلت 

هِّ " ا أ بُو ط ْلح ة  يفِّ أ ق ارِّبِّهِّ و ب ينِّ ع م ِّ  .(1)اّلَِّّ، فـ ق س م ه 

يف أفضل  فقةداللة على عظيم أجر الن ابب اإليفاق مما جيب ومن اجليد()بـ النووي هلذا احلديث يف تبويب و  

ذكر الشيخ ابن عثيمني عند شرحه للحديث يف رايض الصاحلني:)ملا ذكر  مال اإليسان وأحبه إليه، وقد

رَحه هللا وجوب اإليفاق على الزوجة وعلى األقارب، ذكر أيَّه ينبغي لإليسان أْن يكون ذا مهة عالية، وأْن 

ينفق من أطيب ماله ومما حيب من ماله، وهناك فرق بني األطيب وبني الذي حيب، الغالب أنَّ اإليسان ال 

                                                           
(  وأخرجه أيضًا يف كتاب احلرث واملزارعة. 1461ـ كتاب الزكاة ـ ابب الزكاة على األقارب ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحهأخرجه  (2)

( وأخرجه أيضًا يف كتاب الوصااي، 2318ابب إذا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك هللا، وقال الوكيل: قد مسعت ما قلت: رقم احلديث )
( وأخرجه أيضاً يف الكتاب يفسه ـ ابب إذا وقف أرضاً ومل يبني  احلدود 2752ألقارب ـ رقم احلديث )ابب إذا أوقف أو أوصى ألقاربه، ومن ا

( وأخرجه 5611(  وأخرجه أيضًا ـ كتاب األشـربة. ابب استعذاب املاء. رقم  احلديث )2769فهو جائز، وكذلك الصدقة ـ رقم احلديث )
( وأخرجه أيضاً ـ كتاب األشربة 4554 )لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون( . رقم احلديث )أيضاً يف كتاب تفسري القرآن. ابب قول هللا تعاىل

.كتاب الزكاة ـ ابب فضل النفقة والصدقة على األقربني والزوج  مسلم يف صحيحه( وأخرجه 5611ـ ابب استعذاب املاء ـ رقم احلديث )
 ( .204( حتفة األشراف )2312) واألوالد، والوالدين، ولو كاان مشركني ـ رقم احلديث
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حيب إال أطيب ماله، لكْن أحياانً يتعلق قلبه بشيء من ماله وليس أطيب ماله، فإذا أيفق من الطيب الذي 

ادق فيما ان ذلك دليالً على أيَّه صهو حمبوب لعامة الناس، ومما حيبه هو بنفسه، وإْن مل يكن من الطيب؛ ك

 .(1)(عامل هللا به

ـ اإلكثار من الصدقة، من أجَّل وأفضل األعمال اليت لسـرع يف دخول اإلنسان اجلنة، ومرافقة النيب 5

 صلى هللا عليه وسلم يف اجلنة، ويف هذا لرغيب للمسلم وحتفيز له على الصدقة.

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : ، ق ال ْت: ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص  رضي هللا عنها اْلُمْؤمِّنِّني   ع ائِّش ة  أُم ِّ إبسناده إىل البخاري  روى لَّى اّلَّ

ْت أ ْطو ل ن ا ي ًدا ز يـْن ُب، " أ ْسر ُعُكنَّ حل  اقًا يبِّ أ ْطو ُلُكنَّ ي ًدا، ق ال ْت: ف ُكنَّ يـ ت ط او ْلن  أ يّـَتـُُهنَّ أ ْطو ُل ي ًدا، ق ال ْت: ف ك اي  

ا و ت ص دَُّق " ألِّ   ُل بِّي دِّه   .(2)هنَّ ا ك اي ْت تـ ْعم 

ي  اجلْ  
ُنَّ ظ ن نَّ أ نَّ اْلُمر اد بِّطُولِّ اْلي د طُول اْلي د احلْ قِّيقِّيَّة، و هِّ ارِّح ة، ف ُكنَّ ذكر النووي م ْعىن  احلْ دِّيث بقوله: )أ هنَّ

اي ْت ز يـْن ب أ ْطو هلنَّ ي ًدا يفِّ ي ْذر ْعن  أ ْيدِّيهنَّ بِّق ص ب ةٍّ، ف ك اي ْت س ْود ُة  ق ة و فِّْعل اخلْ رْي، أ ْطو هلنَّ ج ارِّح ة، و ك   الصَّد 

ق ةِّ و اجْلُودِّ(  .(3)ف م ات ْت ز يـْن ب أ وَّهلنَّ، فـ ع لُِّموا أ نَّ اْلُمر اد طُول اْلي د يفِّ الصَّد 

 ن النار. ن حجاب لصاحبه ماحلّث على الصدقة ولو ابلقليل، كشق مترة، وأنَّ هذا القليل يكو  ـ 6

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : " م ا مِّ  إبسناده إىلالبخاري  روى : ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ، ق ال  دٍّ ع دِّي ِّ ْبنِّ ح امتٍِّّ ْنُكْم مِّْن أ ح 

ْنُه ف ال  يـ ر ى إِّالَّ م ا ق دَّم   ن ُه تـُْرمُج اٌن، فـ يـ ْنظُُر أ مْي ن  مِّ ن ُه و بـ يـْ ُ ل ْيس  بـ يـْ ل ُِّمُه اّلَّ ْنُه ف ال  يـ ر ى إِّالَّ ، و يـ ْنظُُر أ شْ إِّالَّ س ُيك  أ م  مِّ

ْيهِّ ف ال  يـ ر ى إِّالَّ النَّار  تِّْلق اء  و ْجهِّهِّ،  ْر ةٍّ "ف اتّـَُقوا النَّار  و  م ا ق دَّم ، و يـ ْنظُُر ب نْي  ي د  ق ِّ مت  ز اد  اْبُن ُحْجرٍّ، ق ال   ل ْو بِّشِّ

                                                           
 ،فتح البارئ بشرح صحيح البخاري، ينظر: ابن حجر، 123ص، 3جمرجع سابق،  ،شرح األربعني النووية ،حممد بن صاحل ،ابن عثيمني (1)

 .91، ص3ج
ـ كتاب فضائل  صحيحهمسلم يف ( وأخرجه 1337) ـ كتاب اجلمعة ـ أبواب العمل يف الصالة ـ رقم احلديث البخاري يف صحيحهأخرجه  (2)

كتاب املساجد ـ ابب يف سجود القرآن ـ النسائي يف سننه ـ ( وأخرجه 4497الصحابة ـ ابب من فضائل زينب رضي هللا عنهاـ رقم احلديث )
 ( .2307) رقم احلديث

 .227ص ، 15ج ،مرجع سابق ،املنهاج شـرح صحيح مسلم بن احلجاج ، النووي (3)
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ة   ث م  يـْ ثْـل ُه، و ز اد  فِّيهِّ: " و ل ْو بِّك لِّم ةٍّ ط ي ِّب  اأْل ْعم ُش: و ح دَّث ينِّ ع ْمُرو ْبُن ُمرَّة ، ع ْن خ   .(1) ةٍّ "مِّ

ٌس مِّن  اأْل ْعر ابِّ إِّىل  رضي هللا عنه ج رِّيرِّ ْبنِّ ع ْبدِّ اّلَِّّ  إبسناده إىلروى مسلم  اء  ان  : ج   ر ُسولِّ اّلَِّّ ص لَّى ، ق ال 

ُم الصُّوُف،  ٌة، ف ح ثَّ افـ ر أ ى ُسوء  اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ع ل ْيهِّ ُهْم ح اج  ق ةِّ، ف أ ْبط ُئوا ح اهلِِّّْم ق ْد أ ص ابـ تـْ لنَّاس  ع ل ى الصَّد 

ا ، مُثَّ ج  : مُثَّ إِّنَّ ر ُجاًل مِّن  اأْل ْيص ارِّ ج اء  بُِّصرَّةٍّ مِّْن و رِّقٍّ ُر، مُثَّ تـ ت ابـ ُعوا ء  ع ْنُه ح ىتَّ رُئِّي  ذ لِّك  يفِّ و ْجهِّهِّ، ق ال   آخ 

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : " م ْن س نَّ يفِّ سُُّروُر يفِّ و ْجهِّهِّ ح ىتَّ ُعرِّف  ال مِّ ُسنًَّة ح س ن ًة فـ ُعمِّل  ، فـ ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ْسال   اإْلِّ

ْثُل أ ْجرِّ م ْن ع مِّل  هبِّ ا، و ال  يـ نـُْقُص مِّْن ُأُجورِّهِّْم ش ْيٌء، و م ْن س نَّ يفِّ  ُه ُكتِّب  ل ُه مِّ مِّ ُسنًَّة س ي ِّئ ًة اهبِّ ا، بـ ْعد  ْسال  إْلِّ

ْن أ ْوز ارِّهِّْم ش ْيٌء"  ُقُص مِّ ْثُل وِّْزرِّ م ْن ع مِّل  هبِّ ا، و ال  يـ نـْ ُه ُكتِّب  ع ل ْيهِّ مِّ  .(2)فـ ُعمِّل  هبِّ ا، بـ ْعد 

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ك ان  يـ ُقوُل: " اي  يِّس ا ار ٌة جلِّ ار هتِّ ا،  اْلُمْسلِّم اتِّ ء  ع ْن أ يبِّ ُهر يـْر ة ، أ ن  ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ، ال  حت ْقِّر نَّ ج 

ن    .(4)"  ش اةٍّ (3)و ل ْو فِّْرسِّ

حتث  األحاديث الشريفة على املبادرة واإلسراع يف الصدقة ولو ابلقليل؛ وعدم االستهاية ابلقليل واحتقاره، 

ْحتِّق ار هن ْي لِّْلُمْعطِّي ةِّ اْلُمهْ  ا النـَّْهي ع ْن االِّ دِّي ة، زايدة يف الرتغيب والتحفيز على البذل والعطاء، قال النووي )و ه ذ 

ْت نِّع ج   ا اْلم ْوُجود عِّْندو م ْعن اُه: ال  مت  هلِّ ا و اْحتِّق اره  ْستِّْقال  ق ة و اهْل دِّيَّة جلِّ ار هتِّ ا الِّ ْن الصَّد  ا، ب ْل جت ُود مبِّ ا تـ ي سَّر  ار ة مِّ ه 

                                                           
أيضًا ـ كتاب التوحيد ـ ـ(، وأخرجه 6539ـ ابب من يوقش احلساب عذاب ـ رقم احلديث )  ـ كتاب الرقاق صحيحهالبخاري يف أخرجه  (1)

يفسه ـ ابب كالم الرب عز وجل يوم القيامة  ( خمتصراً وأخرجه أيضاً ـ يف الكتاب7443ابب قول هللا تعاىل )وجوه يومئذ انضرة( ـ رقم احلديث )
ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ابب من فضائل زينب رضي هللا عنهاـ رقم  مسلم يف صحيحه( وأخرجه 7512حلديث )مع األيبياء وغريهم ـ رقم ا

ـ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ـ ابب يف القيامة ـ رقم  الرتمذي يف سننه( وأخرجه 2345اجلديث )
( وأخرجه أيضاً  كتاب الزكاة ـ  ابب فضل 185ـ ابب فيما أيكرت اجلهمية ـ رقم احلديث ) قدمةابن ماجه يف امل( و أخرجه 2415احلديث)

 ( .9852( حتفة األشراف )1843الصدقة ـ رقم احلديث)
(  6744ـ كتاب العلم ـ ابب من سنَّ سُّنَّة حسنة أو سيئة، ومن دعا إىل هدى أو ضاللة ـ رقم احلديث ) مسلم  يف صحيحهأخرجه  (2)

ـ ابب من  ماجه يف املقدمة ابن( وأخرجه 2553ـ كتاب الزكاة ـ ابب التحريض على الصدقة رقم احلديث ) النسائي يف سننهخمتصـراً، وأخرجه 
 (. 3232) ( حتفة األشـراف203ديث )سنَّ سُّنَّة حسنة أو سيئة ـ رقم احل

ْثل اْلق   (3) بِّل، و ُهو  فيها مِّ ني و ُهو  الظ ِّْلف، ق اُلوا: و أ ْصله يفِّ اإْلِّ بِّل، د  ق ال  أ ْهل اللُّغ ة: ُهو  بِّك ْسرِّ اْلف اء و الس ِّ ْيس ان، ق اُلوا: و ال  يـُق ال إِّالَّ يفِّ اإْلِّ م يفِّ اإْلِّ
، و يُْطل ق ع ل ى اْلغ ن م اِّْستِّع ار ةو ُمر ادهْم أ ْصله خُمْت ص   بِّلِّ إْلِّ  .289ص، 6ج ، لسان العرب ،: ابن منظورينظر، ابِّ

ـ كتاب الزكاة  مسلم يف صحيحه( وأخرجه 6017ـ كتاب األدب ـ ابب ال حتقرن جارة جلارهتاـ رقم احلديث ) يف صحيحهالبخاري أخرجه ( 4)
 (. 14315( حتفة األشـراف )2376ـ ابب احلث  على الصدقة ولو ابلقليل، وال متتنع من القليل الحتقاره ـ رقم احلديث )
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 : ْن اْلع د م، و ق ْد ق ال  اّلَّ تـ ع اىل  رْي مِّ نِّ ش اة، و ُهو  خ  ثْـق ال  ف م   ﴿و إِّْن ك ان  ق لِّياًل ك فِّْرسِّ ْل مِّ  ﴾ذ رَّةٍّ خ رْيًا يـ ر هُ ْن يـ ْعم 

 .(1)[7]سورة الزلزلة: اآلية

 النهي الشديد عن لنقيص املتصدق ابلقليل،  والوعيد األخروي لفاعل ذل . .7

: فـ ت ص دَّق  أ بُو ع قِّيلٍّ  : ُكنَّا حُن امُِّل، ق ال  ق ةِّ، ق ال  لصَّد  : " أُمِّْران  ابِّ روى مسلم إبسناده إىل أ يبِّ م ْسُعودٍّ، ق ال 

ْنُه، فـ ق ال  اْلُمن افُِّقون : " إِّنَّ اّلَّ  ل غ ينٌِّّ ع ْن ص   : و ج اء  إِّْيس اٌن بِّش ْيءٍّ أ ْكثـ ر  مِّ ، ق ال  ا و م ا د  بِّنِّْصفِّ ص اعٍّ ق ةِّ ه ذ 

ُدون   ق اتِّ و الَّذِّين  ال  جي ِّ ًء، فـ نـ ز ل ْت ﴿ الَّذِّين  يـ ْلمُِّزون  اْلُمطَّو ِّعِّني  مِّن  اْلُمْؤمِّنِّني  يفِّ الصَّد  ُر إِّالَّ رِّاي  ا اآْلخ  فـ ع  ل  ه ذ 

ُهمْ ﴾ ]سورة التوبة: اآلية 79[ )2(.  إال ُجْهد 

دق معناه حنمل على ظهوران ابألجرة، ويتصقوله: )"كنا حنامل" ويف رواية أخرى" كنا حنامل على ظهوران " 

بتلك األجرة، أو يتصدق هبا كلياً، ففيه التحريض على االعتناء ابلصدقة، وأيَّه إذا مل يكن له مال يتوصل 

 .(3)(إىل حتصيل ما يتصدق به، من َحل ابألجرة أو غريه من األسباب املباحة

واملعروف، الذي يفعلها اإلنسان، وعدم  ـ حتقق الصدقة، وحصول ثواهبا، يف مجيع أعمال الرب 8

 اقتصارها على املال.

: " م  ْن أ يـْف ق   ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، ق ال  ُ ع ْنُه، أ نَّ ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ي  اّلَّ روى البخاري إبسناده إىل أ يبِّ ُهر يـْر ة  ر ضِّ

                                                           
 .121ص ، 7ج ،مرجع سابق ،املنهاج شـرح صحيح مسلم بن احلجاج ،النووي (1)
( وأخرجه 1416( )1415ـ كتاب الزكاة ـ ابب اتقوا النار، ولو بشق مترة، والقليل من الصدقة ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحهأخرجه ( 2)

( وأخرجه أيضًا ـ كتاب 2273أيضًا ـ كتاب اإلجارة ـ ابب من آجر يفسه ليحمل على ظهره مث تصدق به، وأجر احلمال ـ رقم احلديث )
( وأخرجه 4669( )4668املؤمنني يف الصدقات والذين ال جيدون إال  جهدهم( ـ رقم احلديث ) التفسري، ابب )الذين يلمزون املطوعني من

( وأخرجه 2352ـ كتاب الزكاة ـ ابب احلمل أجرة يتصدق هبا، والنهي الشديد عن تنقيص املتصدق بقليل ـ رقم احلديث ) مسلم يف صحيحه
ـ كتاب الزهد ـ  ابن ماجه يف سننه(. وأخرجه 2529(  بنحوه، )2528احلديث )ـ كتاب الزكاة ـ ابب جهد املقل ـ رقم   النسائي يف سننه

 ( . 9991(  حتفة األشـراف )4155ابب معيشة أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم. رقم احلديث )
 . 107ص، 7ج  ،مرجع سابق ،احلجاج بن املنهاج شـرح صحيح مسلم ، النووي( 3)
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ْن  ةِّ ُدعِّي  مِّ ْن أ ْهلِّ الصَّ ال  ا خ رْيٌ، ف م ْن ك ان  مِّ ْن أ بـْو ابِّ اجلْ نَّةِّ : اي  ع ْبد  اّلَِّّ، ه ذ  ز ْوج نْيِّ يفِّ س بِّيلِّ اّلَِّّ يُودِّي  مِّ

ي امِّ ُدعِّي   ْن أ ْهلِّ الص ِّ بِّ اجلِّه ادِّ، و م ْن ك ان  مِّ ةِّ، و م ْن ك ان  مِّْن أ ْهلِّ اجلِّه ادِّ ُدعِّي  مِّْن اب  بِّ الصَّال  بِّ  اب  مِّْن اب 

، و م ْن ك ان   نِّ ُ ع ْنُه: أبِّ يبِّ أ ْيت  و أُ  الرَّايَّ ي  اّلَّ ق ةِّ" فـ ق ال  أ بُو ب ْكرٍّ ر ضِّ بِّ الصَّد  ق ةِّ ُدعِّي  مِّْن اب  م ِّي اي  مِّْن أ ْهلِّ الصَّد 

 : ْن تِّْلك  اأْل بـْو ابِّ   ُكل ِّه ا، ق ال  ٌد مِّ ْن تِّْلك  اأْل بـْو ابِّ مِّْن ض ُرور ةٍّ، فـ ه ْل يُْدع ى أ ح  ر ُسول  اّلَِّّ، م ا ع ل ى م ْن ُدعِّي  مِّ

ُهم")1(. نـْ  يـ ع ْم، و أ ْرُجو أ ْن ت ُكون  مِّ

: " كُ لُّ م ْعُروفٍّ  ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، ق ال  ب ة   رضي هللا عنه، ع نِّ النَّيبِّ ِّ ص لَّى اّلَّ يـْ روى مسلم إبسناده إىل اْبُن أ يبِّ ش 

ق ٌة" )2(.  ص د 

: " إِّ يَُّه  ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، ق ال  روى مسلم إبسناده إىل ع ائِّش ة   رضي هللا عنها، تـ ُقوُل: إِّنَّ ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ

، ف م ْن ك ربَّ  اّلَّ ، و َح ِّد  اّلَّ ،  لٍّ ائ ةِّ م ْفصِّ ثِّ مِّ ت ِّني  و ث ال  لَّل  اّلَّ ، و س بَّح  و  ُخلِّق  ُكلُّ إِّْيس انٍّ مِّْن ب ينِّ آد م  ع ل ى سِّ ه 

، أ ْو  ًة، أ ْو ع ْظًما ع ْن ط رِّيقِّ النَّاسِّ ، و أ م ر  مبِّ ْعُروفٍّ ، أ ْو ش وْك  اّلَّ ، و اْستـ غْ ف ر  اّلَّ ، و ع ز ل  ح ج رًا ع ْن ط رِّيقِّ النَّاسِّ

ي يـ ْوم ئِّذٍّ و ق ْد  م ى، ف إِّيَُّه مي ْشِّ ائ ةِّ السُّال  ثِّ مِّ ت ِّني  و الثَّال  د  تِّْلك  الس ِّ ْحز ح  يـ ْفس ُه ع نِّ ز  هن  ى ع ْن ُمْنك رٍّ ع د   

  النَّار" )3(. 

ُ عليه و س  لَّم ، قال:  روى البخاري إبسناده إىل س عِّيدِّ  بن أيب بـُْرد ة  ، ع ْن أبيه، ع ْن ج د ِّهِّ ، ع نِّ النَّيبِّ ِّ ص لَّى اّلَّ

ُه و يـ ت ص دَّقُ ، قال: قِّيل :  ْيهِّ، فـ يـ نـْف ُع يـ ْفس  ُل بِّي د  ْد؟  قال: يـ ْعت مِّ ق ٌة " قِّيل  : أ ر أ ْيت  إِّْن ملْ  جي ِّ ع ل ى ُكل ِّ ُمْسلِّمٍّ ص د 

"، قال: قِّيل  ل ُه: أ ر أ   ْلُهوف  ةِّ اْلم  طِّْع؟ قال: أي ُْمُر ْيت  إِّْن ملْ  ي ْست  أ ر أ ْيت  إِّْن مل ْ ي ْست طِّْع؟  قال: يُعِّنُي ذ ا احلْ اج 

                                                           
ن للصائمني ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحهأخرجه ( 1) ( وأخرجه أيضاً يف كتاب فضائل الصحابة ـ ابب 1897ـ كتاب الصوم ـ ابب الراي 

ـ كتاب املناقب ـ ابب يف مناقب  الرتمذي يف سننه( وأخرجه 3666قول النيب صلى هللا عليه وسلم )لو كنت متخذاً خلياًل( ـ رقم احلديث )
( 2348( وأخرجه أيضًا ـ كتاب الزكاة ـ ابب وجوب الزكاة ـ رقم احلديث )3674ما ـ رقم احلديث )أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما  كليه

   .(12279( حتفة األشـراف )3135وأخرجه أيضاً ـ كتاب اجلهاد ابب فضل من أيفق زوجني يف سبيل هللا عز وجل ـ رقم احلديث )

أبو ( وأخرجه 2325) ـ كتاب الزكاة ـ ابب بيان أنَّ اسم الصدقة يقع على كل يوع من املعروف ـ رقم احلديث مسلم يف صحيحهأخرجه ( 2)
 ( . 3313( حتفة األشـراف )4947كتاب األدب ـ ابب يف املعوية للمسلم ـ رقم احلديث)داود يف سننه ـ 

( حتفة األشـراف 2327) ـ كتاب الزكاة ـ ابب بيان أنَّ اسم الصدقة يقع على كل يوع من املعروف ـ رقم احلديث مسلم يف صحيحهايفرد به ( 3)
(16276 . ) 
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ق ةٌ  " )1(. ُك ع نِّ الشـر ف إِّهنَّ ا ص د  ْلم ْعُروفِّ أ وِّ اخلْ رْيِّ، قال: أ ر أ ْيت  إِّْن ملْ  يـ ْفع ْل؟ قال: مُيْسِّ   ابِّ

ُ عليه و س لَّم :قال   : قالأيب ُهر يـْر ة  إبسناده إىل البخاري  روى ُكلُّ ُسالم ى مِّن  النَّاسِّ   "ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ

ق ٌة ُكلَّ يـ ْومٍّ ت ْطُلُع فِّيهِّ الشَّْمُس قال:   ق ٌة، و تُعِّنيُ عليه ص د  ثـْن نْيِّ ص د  ُلُه تـ ْعدُِّل ب نْي  االِّ  الرَُّجل  يفِّ د ابَّتِّهِّ فـ ت ْحمِّ

ُة ال ق ٌة، قال: و اْلك لِّم  ا م ت اع ُه ص د  ق ٌة، و ُكلُّ ع ل يـْه ا، أ ْو تـ ْرف ُع ل ُه ع ل يـْه  ق ٌة، طَّي ِّب ُة ص د  يه ا إىل الصَّالةِّ ص د   ُخْطو ةٍّ مت ْشِّ

ق ةٌ   .(2)"و متِّيُط األذى ع نِّ الطَّرِّيقِّ ص د 

سان على يتبني  األحاديث الشريفة سعة ومشول ديننا احلنيف يف تعدد أيواع الصدقة، اليت حيصل هبا اإل

الكلمة ك  املعوية املادية، فمنها: أداء حقوق املسلم على املسلم،، وعدم اقتصارها على األجر واملثوبة من هللا

الطيبة، واالصالح بني اإلثنني، وإعاية احملتاج، وغريها من الصدقات املعنوية الذي يستطيع القيام هبا أي فرد 

داقاً لقول صوهذا من صور التكافل االجتماعي اليت هلا آاثرها يف املستقبل، م يف اجملتمع، غنياً كان أوفقرياً،

ق ةٍّ أ ْو م ْعُروفٍّ أ ْو إِّْصالحٍّ ب نْي  النَّاسِّ و   ﴿هللا تعاىل  ْن جن ْو اُهْم إِّال م ْن أ م ر  بِّص د  ثِّريٍّ مِّ رْي  يفِّ ك  م ْن يـ ْفع ْل ذ لِّك  ال خ 

بن بطال: )دل هذا احلديث قال ا، [114]سورة النساء: اآلية ﴾ابْتِّغ اء  م ْرض اةِّ اّلَِّّ ف س ْوف  يـُْؤتِّيهِّ أ ْجرًا ع ظِّيًما

، وقال النووي: قوله صلى هللا عليه (3) على أنَّ كل شيء يفعله املرء، أو يقوله من اخلري يكتب له به صدقة

 .(4) أي: له حكمها يف الثواب، وهللا أعلم( "كل معروف صدقة"  وسلم: 

ـ التأدب آبداب اإلسالم، عند إخراج الصدقة، كإخفائها مثاًل، لقديرًا للمتصدق عليه، وعدم  9  

 إظهار حاجته أمام الناس.

                                                           
( وأخرجه أيضًا ـ كتاب األدب ـ ابب كل معروف 1445ـ كتاب الزكاةـ ابب صدقة العيدـ ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحهأخرجه  (1)

ـ كتاب الزكاة ـ ابب بيان أنَّ اسم الصدقة يقع على كل يوع من املعروف ـ  رقم  مسلم يف صحيحهوأخرجه  (6022صدقة ـ رقم احلديث )
 ( . 9087( حتفة األشـراف)2537ـ كتاب الزكاة ـ ابب صدقة العيد ـ رقم احلديث )النسائي يف سننه ( وأخرجه 2330احلديث )

( وأخرجه أيضًا يف 2707ـ كتاب الصلح ـ ابب فضل اإلصالح بني الناس والعدل بينهم ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحهأخرجه  (2)
 ( . 2989) الكتاب يفسه ـ ابب من أخذ ابلركاب وحنوه ـ رقم احلديث

 .462ـ ص1م ( ـ ج1986هـ / 1407) دار الراين للرتاث ـ  فتح البارئ شرح صحيح البخاريالعسقالين ـ أَحد بن علي بن حجر ـ  (3)
 .92ص، 7ج ،مرجع سابق ،املنهاج بشرح مسلم بن احلجاج ،النووي (4)
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ع ٌة يُظِّلُُّهمْ  إبسناده إىلالبخاري  روى بـْ ُ عليه و س لَّم  قال:" س  ُ يفِّ ظِّل ِّهِّ  أيب ُهر يـْر ة  ع ْن النَّيبِّ ِّ ص لَّى اّلَّ يـ ْوم  ال   اّلَّ

دِّ و ر ُجال   نِّ حت  اابَّ يفِّ اّلَِّّ اْجت م ع ا ظِّلَّ إال ظِّلُّهُ اإلمام اْلع ادُِّل و ش ابٌّ ي ش أ  بِّعِّب اد ةِّ اّلَِّّ و ر ُجٌل قـ ْلُبُه ُمع لٌَّق يفِّ اْلم س اجِّ

ا  إِّين ِّ أ خ اُف اّلَّ  عليه و تـ ف رَّق ا عليه و ر ُجٌل د ع ْتُه اْمر أ ٌة ذ اُت م ْنصِّبٍّ و مج  الٍّ ف قال:  ق ةٍّ ف أ ْخف اه  و ر ُجٌل ت ص دَّق  بِّص د 

ن اُه"  ر ُجٌل ذ ك ر  اّلَّ  خ الًِّيا ح ىتَّ ال  تـ ْعل م  مي ِّيُنُه م ا تـُْنفُِّق مشِّ الُُه و    .(1)فـ ف اض ْت ع يـْ

لناس، ملا لذلك افائها عن أعني بني احلديث الشريف أدب عظيم، وخلق كرمي عند الصدقة للفقري، وهي إخ

 ه للحديثذكر النووي عند شرحمن أثر إجيايب يف يفسية الفقري، وعدم إظهار حاجته وايكساره أمام الناس، 

أنَّ إخفاء الزكاة يف زمن النيب صلى هللا عليه وسلم كان أفضل، فأما بعده فإنَّ الظن يساء مبن أخفاها،  )

 ابن عطية: ويشبه يف زماينا أْن يكون اإلخفاء بصدقة الفرضفلهذا كان إظهار الزكاة املفروضة أفضل، قال 

أفضل، فقد كثر املايع هلا، وصار إخراجها عرضة للرايء، وأيضًا فقد كان السلف يعطون زكاهتم للسعاة، 

وكان من أخفاها اهتم بعدم اإلخراج، وأما اليوم فصار كل أحد خيرج زكاته بنفسه، فصار إخفاؤها أفضل 

املنري: لو قيل إنَّ ذلك خيتلف ابختالف األحوال ملا كان بعيداً، فإذا كان اإلمام  بن ال الزبريوهللا أعلم، وق

مثاًل جائراً، ومال من وجبت عليه خمفياً، فاإلسـرار أوىل، وإْن كان املتطوع ممن يقتدى به، ويتبع وتنبعث 

 .(2)اهلمم على التطوع ابإليفاق، وسلم قصده، فاإلظهار أوىل، وهللا أعلم(

ـ لفضيل اإلسالم صدقة الغين والصحيح الشحيح عن غريها، لطهرياً له من داء البخل 10

 واحلرص على املال.

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ر ُجٌل، فـ   إبسناده إىلالبخاري  روى : أ ت ى ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ : اي  ر ُسول  أ يبِّ ُهر يـْر ة ، ق ال  ق ال 

                                                           
( خمتصـراً، 6479لس يف املسجد ينتظر الصالة، وفضل املساجد ـ رقم احلديث )ـ كتاب اآلذان ـ ابب من ج البخاري يف صحيحهأخرجه ( 1)

ـ كتاب الزكاة ـ ابب فضل  مسلم يف صحيحه( . وأخرجه 6806) دود ـ ابب فضل من ترك الفواحش ـ رقم احلديثوأخرجه أيضاً ـ كتاب احل
( 2391) كتاب الزهد ـ ابب ما جاء يف احلب يف هللا ـ رقم احلديث  الرتمذي يف سننه ـ( وأخرجه 2377إخفاء الصدقة ـ رقم احلديث)

 ( . 12264( تعليقاً، حتفة األشـراف )2391)
 .331ص  ،7ج  ،مرجع سابق، املنهاج شـرح صحيح مسلم ،النووي (2)
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ق ةِّ أ ْعظ ُم؟  فـ ق ال   : اّلَِّّ  يحٌ أ يُّ الصَّد  يٌح ش حِّ ، و ال  مُتْهِّل  ، خت ْش ى ا: " أ ْن ت ص دَّق  و أ ْيت  ص حِّ أت ُْمُل اْلغِّىن  ْلف ْقر  و 

 " نٍّ ا، أ ال  و ق ْد ك ان  لُِّفال  نٍّ ك ذ  ا، و لُِّفال  : ك ذ  نٍّ  .(1)ح ىتَّ إِّذ ا بـ ل غ تِّ احْلُْلُقوم "  قـُْلت  لُِّفال 

: " أ   إبسناده إىلمسلم  روى ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ق ال  ث ُه، أ نَّ ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ز امٍّ ح دَّ ق ةِّ ح كِّيم  ْبن  حِّ ْفض ُل الصَّد 

أْ مبِّ ْن تـ ُعولُ  رْيٌ مِّن  اْلي دِّ السُّْفل ى، و اْبد  ق ةِّ ع ْن ظ ْهرِّ غِّىًن، و اْلي ُد اْلُعْلي ا خ  رْيُ الصَّد   .(2) "أ ْو خ 

تظهر األحاديث الشريفة أمهية الصدقة يف عالجها للبخل والطمع واحلرص على املال، ألهنا من األمراض 

 هذا احلديث احلث  على قال النووي: )يفاخلطرية يف اجملتمع املسلم، واليت تعيق الرتابط والتكاثف بني أفراده، 

: املتعففة  اليد العليا هي املنفقة، وقال اخلطَّايب اإليفاق يف وجوه الطاعات، وفيه دليل ملذهب اجلمهور أنَّ 

كما سبق، وقال غريه: اليد العليا اآلخذة، والسفلى املايعة، حكاه القاضي وهللا أعلم، واملراد ابلعلو علو 

 . (3)الفضل واجملد وييل الثواب(

ابلبذل والعطاء.ـ الدعاء للمتصدق والشكر له، جزاء إحسانه، لعظيماً لعمله، ولرغيباً له 11  

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  إِّذ ا أ ات  ُه قـ ْوٌم  : ك ان  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ، ق ال  روى البخاري إبسناده إىل ع ْبُد اّلَِّّ ْبُن أ يبِّ أ ْوىف 

.)4(" : اللَّ ُهمَّ ص ل ِّ ع ل ى آلِّ أ يبِّ أ ْوىف  ق تِّهِّ، فـ ق ال  ُه أ يبِّ أ بُو أ ْوىف  بِّص د  ْم، ف أ ات  : " اللَُّهمَّ ص ل ِّ ع ل ْيهِّ ْم، ق ال  ق تِّهِّ  بِّص د 

                                                           
( وأخرجه أيضاً ـ كتاب الوصااي ـ 1419. كتاب الزكاة ـ ابب فضل صدقة الشحيح الصحيح ـ رقم احلديث )البخاري يف صحيحهأخرجه ( 1)

ابب بيان أنَّ أفضل الصدقة، صدقة الشحيح ـ رقم  ـ كتاب الزكاة ـ مسلم يف صحيحه( وأخرجه 2784ابب الصدقة عند املوت ـ رقم احلديث)
( وأخرجه 2865ـ كتاب الوصااي ـ ابب ما جاء يف كراهية اإلضرار يف الوصية ـ رقم احلديث) أبو داود يف سننه( وأخرجه 2379احلديث)

وصااي ـ ابب الكراهية يف أتخري الوصية ( وأخرجه أيضاً كتاب ال2541ـ كتاب الزكاة ـ ابب أي الصدقة أفضل ـ رقم احلديث ) النسائي يف سننه
 ( . 14900( حتفة األشـراف )3613ـ رقم احلديث )

ـ كتاب الزكاة ـ بيان أنَّ اليد العليا خري من اليد السفلى، وأنَّ اليد العليا هي املنفقة، وأنَّ السفلى هي اآلخذة ـ  مسلم يف صحيحهأخرجه ( 2)
  .(3435( حتفة األشـراف )2524كتاب الزكاة ــ ابب أي الصدقة أفضل. رقم احلديث )النسائي يف سننه ـ ( وأخرجه 2383رقم احلديث )

  .126ص  ،7ج  ،مرجع سابق، املنهاج شـرح صحيح مسلم ،النووي( 3)
( وأخرجه أيضًا ـ كتاب 1497ـ كتاب الزكاة ـ ابب صالة اإلمام ودعائه لصاحب الصدقة ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحهأخرجه ( 4)

( 6332( وأخرجه أيضاً ـ كتاب الدعوات ـ ابب قول هللا تعاىل )وصل عليهم( رقم احلديث )4166املغازي ـ ابب غزوة احلديبية ـ رقم احلديث )
ـ   مسلم يف صحيحه( وأخرجه 6359) يصلي على غري النيب صلى هللا عليه وسلم ـ رقم احلديث وأخرجه أيضًا يف الكتاب يفسه ـ ابب هل

ـ كتاب الزكاة ـ ابب دعاء املصدق ألهل الصدقة أبو داوود يف سننه ( وأخرجه 2489كتاب الزكاة ـ ابب الدعاء ملن أتى بصدقة ـ رقم احلديث)
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يعلمنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أدب رفيع وخلق عظيم، عند أخذ الصدقة، وهو الدعاء للمتصدق، 

 وتقديراً لصنعه، وإبقاءاً للمعروف والود بني أفراد اجملتمع، قال العظيم آابدي: )" اللَُّهمَّ  ،إظهاراً جلليل عمله

ص ل ِّ ع ل ى آلِّ أ يبِّ أ ْوىف  " يريد أاب أوىف يفسه، ألنَّ اآلل يطلق على ذات الشـيء، كقوله يف قصة أيب موسى 

ة ق الرجل اجلليل القدر، واسم أيب أوىف علقملقد أُويت مزماراً من مزامري آل داود، وقيل ال يقال: إال يف ح

ث هللا بيعة الرضوان حتت الشجرة، واستدل هبذا احلدي احلارث األسلمي، شهد هو وابنه عبد بن خالد بن

على جواز الصالة على غري األيبياء وكرهه مالك، وأكثر العلماء، قال ابن التني: وهذا احلديث يعكر عليه، 

اء يدعو آخذ الصدقة للمصدق، هبذا الدعاء هلذا احلديث، وأجيب عنه أبنَّ أصل وقد قال: مجاعة من العلم

، الصالة الدعاء إال أيَّه خيتلف حبسب املدعو له، فصالة النيب صلى هللا عليه وسلم على أُمَّته دعاء هلم ابملغفرة

أيَّه يستحب الدعاء  ل علىوصالة أُمَّته دعاء بزايدة القرَب والزلفى، ولذلك كايت ال تليق بغريه، وفيه دلي

عند أخذ الزكاة ملعطيها، وأوجبه بعض أهل الظاهر، وحكاه احلناطي وجهاً لبعض الشافعية، وأجيب أبيَّه لو  

كان واجبًا لعلمه النيب صلى هللا عليه وسلم السعاة، وألنَّ سائر ما أيخذه اإلمام من الكفارات والديوان 

ذلك الزكاة، وأما اآلية فيحتمل أْن يكون الوجوب خاصًا به، لكون وغريها، ال جيب عليه فيه الدعاء، فك

 .(1)صالته صلى هللا عليه وسلم سكناً هلم خبالف غريه(

ـ حترمي الرجوع يف الصدقة، واهلبة بعد القبض إال ما وهبه لولده وإن سفل، ملا له من آاثر سيئة 21

 على الفرد.

: " َح  ْلُت ع ل ى فـ ر سٍّ ع تِّيقٍّ يفِّ س بِّ يلِّ اّلَِّّ،  ر  ْبن  اخلْ طَّابِّ  رضي هللا عنه، ق ال  روى البخاري إبسناده إىل ُعم 

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ع   ، ف س أ ْلُت ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ئُِّعُه بُِّرْخصٍّ ُبُه، ف ظ نـ ْنُت أ يَُّه اب  ، فـ ق ال  : ال  نْ ف أ ض اع ُه ص احِّ  ذ لِّك 

                                                           

( حتفة األشـراف 1796) ب الزكاة ـ ابب ما يقال عند إخراج الزكاة ـ رقم احلديثكتاه ـالنسائي يف سنن( وأخرجه 1587) ـ رقم احلديث
(5176 . ) 

 . 277ص  ،4ج،مرجع سابق، عون املعبود شـرح سنن أيب داود ،العظيم آابدي( 1)
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اْلك ْلبِّ يـ ُعوُد يفِّ قـ ْيئِّهِّ " )1(. ق تِّهِّ ك  ، ف إِّنَّ اْلع ائِّد  يفِّ ص د  ق تِّك  تـ عْ ُه و ال  تـ ُعْد يفِّ ص د   تـ بـْ

  .ـ جواز لوريث الصدقة31

ن ا أ ان  ج الٌِّس عِّْند  ر ُسولِّ اّلَِّّ   : بـ يـْ ُ ع ْنُه، ق ال  ي  اّلَّ ة ، ع ْن أ بِّيهِّ ر ضِّ روى مسلم إبسناده إىل ع ْبدِّ اّلَِّّ ْبنِّ بـُر ْيد 

ْقُت ع ل ى أُم ِّي جبِّ ارِّي ةٍّ، و إِّهنَّ   ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، إِّْذ أ تـ ْتُه اْمر أ ٌة، فـ ق ال ْت: إِّين ِّ ت ص دَّ : " م ات ْت،  اص لَّى اّلَّ : فـ ق ال  ق ال 

ا ع ل ْيكِّ اْلمِّري اُث"  ق ال ْت " اي  ر ُسول  اّلَِّّ، إِّيَُّه ك ان  ع ل يـْه ا ص ْوُم ش ْهرٍّ، أ ف أ   ُصوُم ع نـْه ا؟ ، و ج ب  أ ْجُركِّ و ر دَّه 

ا " )2(. ي ع نـْه  : " ُحج ِّ ، أ ف أ ُحجُّ ع نـْه ا، ق ال  : " ُصومِّي ع نـْه ا "  ق ال ْت: إِّهنَّ ا ملْ  حت ُجَّ ق طُّ  ق ال 

بني  العظيم آابدي معىن هذا احلديث:)"بوليدة " أي اجلارية احلديثة السن، " وإهنا " أي أُم ي "تلك الوليدة" 

فهل آخذها وتعود يف ملكي أم ال " وجب أجرك "  أي ثبت " ورجعت إليك يف املرياث" أي ردها هللا 

ابإلرث، وعادت  إليك ابلوجه احلالل، واملعىن: أنَّ هذا ليس من عليك ابملرياث، وصارت اجلارية ملكاً لك 

ابب العود يف الصدقة؛ أليَّه ليس  أمراً اختيارايً، قال ابن امللك: أكثر العلماء على أنَّ الشخص إذا تصدق 

ا صارت حقاً هلل تعاىل(  .(3)بصدقة قريبة، مث ورثها حلت له، وقيل جيب صـرفها إىل فقري؛ ألهنَّ

                                                           
مسلم يف ( بنحوه، وأخرجه 2621كتاب اهلبةـ ابب ال حيل ألحد أْن يرجع يف هبته وصدقته ـ رقم احلديث)  البخاري يف صحيحه ـأخرجه ( 1)

أبو  ( وأخرجه4146كتاب اهلبات ـ ابب حترمي الرجوع يف الصدقة، واهلبة بعد القبض إال ما وهبه لولده وإْن سفل ـ رقم احلديث )صحيحه ـ 
ـ كتاب اهلبة ـ ابب النسائي يف سننه ( بنحوه، وأخرجه 3538ـ ابب الرجوع يف اهلبة ـ رقم احلديث )ـ كتاب البيوع واإلجارات داود يف سننه 

كتاب   ابن ماجه يف سننه ـ( وأخرجه 3699( )3698( )3697( )3696( )3695عباس ـ رقم احلديث) بن هللا ذكر االختالف خلرب عبد
حوه، وأخرجه أيضًا ـ كتاب الصدقات ـ ابب الرجوع يف الصدقة ـ رقم احلديث (  بن2385اهلبات ـ ابب الرجوع يف اهلبة ـ رقم احلديث )

 ( . 5662) ( حتفة األشـراف2391)

ـ كتاب الرتمذي يف سننه  ( وأخرجه 158-157ـ كتاب الصيام ـ ابب قضاء الصيام عن امليت ـ رقم احلديث ) مسلم يف صحيحهأخرجه ( 2)
كتاب الزكاة ـ ابب من تصدق بصدقة مث   أبو داوود يف سننه  ـ( وأخرجه 667) قته ـ رقم احلديثالزكاة ـ ابب ما جاء يف املتصدق يرث صد

( ويف  2877( ويف كتاب الوصااي ـ ابب ما جاء يف الرجل يهب اهلبة ـ مث يوصي له هبا أو يورثها ـ رقم احلديث ) 1415ورثها ـ رقم احلديث )
ـ كتاب الصيام ـ ابب من مات ابن ماجه يف سننه ( وأخرجه 3309امليت ـ رقم احلديث ) كتاب األميان والنذور ـ ابب يف قضاء النذر عن

( وأخرجه أيضاً ـ كتاب الصيام ـ ابب من مات وعليه صيام يذر ـ رقم 3309وعليه صيام يذر ـ ابب يف قضاء النذر عن امليت ـ رقم احلديث )
 ( . 6108أبواب على العتق ـ رقم احلديث ) ـ كتاب النكاح ـالنسائي يف سننه  ( وأخرجه 1759احلديث )

 . 45ص ،5ج ،مرجع سابق ،عون املعبود شـرح سنن أيب داود ،العظيم آابدي( 3)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



99 
 

 سـراع يف الصدقة، عند وجود املال، وعدم أتخريها؛ سداً حلاجة املسكني.اإل.14

: " ص لَّى بِّن  ا  ث ُه، ق ال  ُ ع ْنُه ح دَّ ي  اّلَّ روى البخاري إبسناده إىل اْبنِّ أ يبِّ ُمل ْيك ة ، أ نَّ ُعْقب ة  ْبن  احلْ ارِّثِّ ر ضِّ

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  اْلع ْصر  ف أ ْسر ع ، مُثَّ د خ ل  اْلبـ ْيت  فـ ل ْم يـ ْلب ْث أ ْن خ ر ج  فـ ُقْلتُ  ُّ ص لَّى اّلَّ :  أ ْو قِّيل  ل ُه: فـ   النَّيبِّ ق ال 

ق ةِّ ف ك رِّْهُت أ ْن أُبـ ي ِّت ُه فـ ق س ْمُتُه " )1(.  ُكْنُت خ لَّْفُت يفِّ اْلبـ ْيتِّ تِّرْبًا مِّن  الصَّد 

يبني  احلديث الشريف أهم القواعد املستقبلية اليت شرعت من أجلها الصدقة، وهي سد حاجة املسكني،  

والثاين:  أحدمها: سد خل ة املسلمني، معنيني: كما أوضح ذلك ابن تيمية )والصواب أْن جعل هللا الصدقة يف

معوية اإلسالم وتقويته، فما كان من معوية لإلسالم يعطى منه الغين والفقري، كاجملاهد، وحنوه، ومن هذا 

 .(2)(الباب يعطى املؤلفة، وما كان يف سد خل ة املسلمني

لم أبمته رمحة منه صلى هللا عليه وسإجياب الشفاعة يف الصدقة، وكوهنا من أعمال الرب و التقوى، .15

 يف حصوهلا على اخلري بكل الطرق.

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، ق  إبسناده إىل البخاري  روى ُ ع ْنُه، ع نِّ النَّيبِّ ِّ ص لَّى اّلَّ ي  اّلَّ : " اْشف ُعوا،أ يبِّ ُموس ى ر ضِّ  ال 

ُ ع ل ى لِّس انِّ ي بِّي ِّهِّ م ا ش اء  " لو   فلتؤجروا،  .(3)يـ ْقضِّ اّلَّ

بو ب العسقالين هلذا احلديث الشـريف ـ كتاب األدب ـ ابب تعاون املسلمني بعضهم مع بعض، مما يؤكد أنَّ 

الشفاعة احلسنة، اليت هي أحد أيواع الشفاعة يف أمور اخلري كالصدقة مثاًل، صورة من صور التكافل بني 

                                                           
النسائي يف سننه  ( وأخرجه 1346ـ كتاب الزكاة ـ ابب من أحب تعجيل الصدقة من يومها ـ رقم احلديث )البخاري يف صحيحه أخرجه  (1)

 ( . 1217ـ كتاب املساجد ـ ابب يف سجود القرآن ـ رقم احلديث )
، 13جم ( 1998/هـ 1419كان ـ مكتبة العبياململكة العربية السعودية:  ) جمموعة الفتاوي، أَحد بن تيميةتقي الدين  ،ابن تيمية (2)

 .27ص
ـ  أبو داود يف سننه  أخرجه و  (6027ـ كتاب األدب ـ ابب تعاون املؤمنني بعضهم بعضًا ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحه أخرجه( 3)

كتاب الزكاة ـ ابب الشفاعة يف الصدقة ـ رقم احلديث   سننه ـ النسائي يف( وأخرجه 4470كتاب األدب ـ ابب يف الشفاعة ـ رقم احلديث )
(2558).   
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 تمع املسلم، لذا رغبت السُّنَّة الشـريفة فيها، ويدبت إليها. أفراد اجمل

تؤجروا " الفاء والالم زائداتن للتأكيد؛ أليَّه لو قيل اشفعوا تؤجروا صح؛ أي إذا فلقال الطييب: )"اشفعوا 

عرض احملتاج حاجته عليَّ، فاشفعوا له إيل ، فإيكم إْن شفعتم حصل لكم األجر سواء قبلت شفاعتكم أم 

ال، وجيري هللا على لسان يبيه ما شاء، أي من موجبات قضاء احلاجة أو عدمها، أي إْن قضيتها، أو مل 

 .(1)أقضها فهو بتقدير هللا ـ تعاىل ـ وقضائه(

اإلسهام ة، عن طريق اإلسالميستقبل األمة استشراف ميتضح مما سبق أن  لتشريع الزكاة والصدقة دور كبري يف 

 السالفة اإلسالمية لعصورا يف طبق حني الزكاة مبدأ أن خيفى ال إذْ  التنمية االقتصادية،بشكل كبري يف حتقيق 

 املؤمنني وعوَّد ،اءاألغني على الفقراء حقد القلوب من ويزع االجتماعي، التكافل وأقام الفقر، حماربة يف جنح

 .حقق العدل االجتماعي، وهو أحد مسات ديننا احلنيفو  والسخاء البذل على

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .465ص  ،2، مرجع سابق، جفتح الباري بشـرح صحيح البخاري أَحد بن علي، ،العسقالين( 1)
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 بحث الثاين: الكّفارات واألميان والنذورامل

 فاراتستها السنة النبوية عند لشريعها للكوالقواعد املستقبلية اليت أر  املطلب األول: الكّفارات

 يواعها:املقصد األول: تعريف الكفارات وأ

ضاً: جحود النعمة، أيمشتقة من ك فَّر  مبعىن غطى وسرت، والكفر ضد اإلميان، والُكفُر :تعريف الكف ارة لغة

وهو ضد الشكر، والكسـر ابلفتح التغطية، وقد كفرت الشـيء أكفره ابلكسـر كفراً، أي سرتته، والكافر الليل 

املظلم؛ أليَّه سرت كل شي بظلمته، والكافر الزارع؛ أليَّه يغطي البذر ابلرتاب، والكف ارة ما كفر به من صدقه 

، ه غطي عليه ابلكف ارة، وتكفري اليمني فعل ما جيب ابحلنث فيهاأو صوم أو حنو ذلك، قال بعضهم:كأيَّ 

ا تكف ر الذيوب أي تسرتها، مثل كف ارات األميان، وكف ارة  واالسم الكف ارة، ومسيت الكف ارات كف ارات؛ ألهنَّ

 .(1)الظهار، والقتل اخلطأ، وقد بي نها هللا يف كتابه وأمر هبا عباده

 أنَّ الكف ارة يف اللغة تدل على أمرين، أحدمها: تغطية املعصية وسرتها، وحمو ومن املعاين السابقة يستنتج

 أثرها، والثاين: ما يؤديه املكفر مما أوجب هللا عليه من العتق أو الصيام أو اإلطعام.

ىل اعر فها الكاساين بقوله: الكف ارة يف عرف الشـرع اسم للواجب، أي: ما أوجبه هللا تع:تعريف الكف ارة شـرعاً 

 .(2)على من أتى شيئاً منهيا عنه، أو قصـر يف مأمور به

والكف ارات هي العقوابت اليت قدرها الشـرع على كل مسلم يرتكب ذيباً أو خمالفه شـرعية، عقوبة له، وزجراً  

صفة بلغريه، وتعترب أحد املوارد اهلامة لتمويل التكافل االجتماعي، حيث أنَّ تكفري املخالفات الشـرعية يتمثل 

أساسية يف إشباع حاجات الطعام والكساء للمحتاجني، ولذلك فإنَّ هلا دوراً هاماً يف التكافل االجتماعي، 

                                                           
 . 144، 149ص ،5ج ،بلسان العر  ابن منظور، ،807، 808ص، 2ج ،الصحاح اتج اللغه وصحاح العربيه ،إمساعيل اجلوهري (1)

 .95ص ، 5ج ،بدائع الصنائع يف لرليب الشـرائع ،مسعود بن عالء الدين أبو بكر ،الكاساين (2)
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 حيث قد ال تكفي املوارد األخرى لتأمني حاجات احملتاجني يف مجيع األوقات.

 االيت:، كولتنوع هذه الكّفارات حسب الفعل املخالف لشـرع هللا، وحسب الفعل املوجب هلا

 أوالً :كّفارة األميان.

 أوجب الشارع احلكيم على من حلف ابهلل، مث حنث كف ارة ميني، خيري فيها بني:

 إطعام عشـرة مساكني يصف صاع من قوت البلد..1

 كسوة عشـرة مساكني ما جتزئ يف الصالة..2

عتق رقبة مؤمنة، فإْن مل جيد صيام ثالثة أايم، وال جيوز الصيام إال عند العجز عن الثالثة السابقة، لقول  .3

ذُُكم مبِّ ا ع قَّدمتُُّ األ مْي ان  ف ك فَّ ال  ﴿هللا تعاىل  للَّْغوِّ يفِّ أ مْي ايُِّكْم و لـ كِّن يـُؤ اخِّ ذُُكُم اّل ُ ابِّ ار تُُه إِّْطع اُم ع شـرةِّ يـُؤ اخِّ

ي اُم ث ال   ْد ف صِّ ْن أ ْوس طِّ م ا ُتْطعُِّمون  أهليُكْم أ ْو كِّْسو هُتُْم أ ْو حت ْرِّيُر ر قـ ب ةٍّ ف م ن ملَّْ جي ِّ مٍّ ذ لِّك  ك فَّار ُة م س اكِّني  مِّ ث ةِّ أ ايَّ

تِّهِّ  ُ ل ُكْم آاي  ُ اّل  ل ْفُتْم و اْحف ظُواْ أ مْي اي ُكْم ك ذ لِّك  يـُب ني ِّ   .[89]سورة املائدة: اآلية  ﴾ُكْم ت ْشُكُرون  ل ع لَّ  أ مْي ايُِّكْم إِّذ ا ح 

 وقد بني  الشيخ جالل الدين عند تفسريه هلذه اآلية، مىت تنعقد اليمني املوجبة للكف ارة، مث فص ل هذه الكف ارة

للَّْغو) "بقوله:  ُ ابِّ ذُُكُم اّل  ن غري قصد احللف، كقول مهو ما يسبق إليه اإليسان  "يفِّ أ مْي ايُِّكمْ "الكائن "ال  يـُؤ اخِّ

ذُُكم مبِّ ا ع قَّدمتُُّ " اإليسان: ال وهللا، وبال وهللا  ُ األ مْي ان  "قراءة  ابلتخفيف و التشديد، ويف"  و لـ كِّن يـُؤ اخِّ  "ع قَّدمتُّ

ْن "  لكل مسكني " إِّْطع اُم ع شـرةِّ م س اكِّني  " أي اليمني إذا حنثتم فيه  "ك فَّار تُه"عليه أبْن حلفتم عن قصد  مِّ

مبا يسمى كسوة   " أ ْو كِّْسو هُتُمْ  "( أي أقصده وأغلبه ال أعاله، وال أدانه أهليُكمْ ) " منه أ ْوس طِّ م ا ُتْطعُِّمون  

عتق أي  "أ ْو حت ْرِّيرُ "  كقميص وعمامة وإزار، وال يكفي دفع ما ذكر إىل مسكني واحد، وعليه الشافعي 

دْ " مؤمنة، كما يف كف ارة القتل والظهار، َحاًل للمطلق على املقيد ي اُم ث ال ث ةِّ " ر واحداً مما ذك " ف م ن ملَّْ جي ِّ ف صِّ
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مٍّ   . (1)كفارته، وظاهره أي ه ال يشرتط التتابع، وعليه الشافعي(  " أ ايَّ

 اثنياً: كّفارة النذر: 

مساكني  كف ارة النذر ككف ارة اليمني، خيري فيها صاحبها بني إطعام عشـرةورد يف احلديث الشـريف ما يبني  أنَّ  

 .أو كسوهتم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإْن مل جيد صام ثالثة أايم

: "  ، ع ْن ر ُسولِّ اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ رضي هللا عنه ُعْقب ة  ْبنِّ ع امِّرٍّ إبسناده إىل مسلم  روى  ك فَّار ةُ  و س لَّم ، ق ال 

 .(2) "النَّْذرِّ ك فَّار ُة اْلي مِّني

أوضح اإلمام النووي أنَّ هناك أيواعاً للنذر، لكن على اختالف هذه األيواع، فإنَّ الكف ارة الواجبة يف مجيعها  

 كف ارة اليمني، بقوله: )"كف ارة النذر كف ارة اليمني" اختلف العلماء يف املراد به، فحمله مجهور أصحابنا على

يذر اللجاج، وهو أْن يقول إيسان يريد االمتناع من كالم زيد مثاًل: إْن كلمت زيداً مثاًل، فلله عليَّ حجه 

أو غريها فيكلمه، فهو ابخليار بني كف ارة ميني، وبني ما التزمه، وهو الصحيح من مذهبنا، وَحله مالك 

عصية،  أَحد، وبعض أصحابنا على يذر امل يذر، وَحله يوكثريون أو األكثرون على النذر املطلق، كقوله: عل

كمن يذر أْن يشـرب اخلمر، وَحله مجاعة من فقهاء أصحاب احلديث على مجيع أيواع النذور، وقالوا: هو 

 .(3)خمري يف مجيع النذورات بني الوفاء ومبا التزم، وبني كفارة ميني، وهللا أعلم(

 

                                                           
 .123ص ، 2جمرجع سابق،  ،الدر املنثور للتفسري ابملأثور ،جالل الدين ،السيوطي (1)

)2(  أخرجه مسلم يف صحيحه ـ كتاب النذرـ ابب يف كفارة النذرـ رقم احلديث )4229( وأخرجه أبو داوود يف سننه ـ  كتاب األميان والنذور 

ـ كتاب النذور واألميان ـ  ابب ما جاء  الرتمذي يف صحيحه(  وأخرجه 3234(  )3223ـ ابب من يذر يذرا  مل يسمه ـ رقم احلديث )
.(9660( حتفة األشـراف )1528يف كف ارة النذر إذا مل يسم ـ رقم احلديث )  

 )3(  النووي، املنهاج شـرح مسلم بن احلجاج، مرجع سابق11، ص106. 
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 اثلثاً :كّفارة القتل. 

واحلديث الصحيح على حرمة دم املسلم، وأيَّه ليس ملؤمن أْن يقتل أخاه بوجه من الوجوه، أكد القرآن الكرمي 

اً آخ ر  و ال  يـ ْقتـُُلون  و الَّذِّين  ال  ي ْدُعون  م ع  اّلَِّّ ﴿  بدليل اقرتان هذا الذيب العظيم ابلشـرك ابهلل، لقوله تعاىل:  إِّهل 

حلْ   ُ إال ابِّ ماً النـَّْفس  الَّيتِّ ح رَّم  اّلَّ يقع  وأنَّ من [68]سورة الفرقان: اآلية ﴾ق ِّ و ال  يـ ْزيُون  و م ن يـ ْفع ْل ذ لِّك  يـ ْلق  أ اث 

نًا مُّتـ   ﴿ يف هذا الذيب العظيم، فإنَّ جزاؤه اخللود يف النار، كما قال: تعاىل: ع م ِّدًا ف ج ز آُؤُه و م ن يـ ْقُتْل ُمْؤمِّ

نَُّم خ الِّدًا فِّيه ا و غ ضِّب  اّل ُ  ااًب ع ظِّيماً ج ه  هذا يف القتل [93نساء: اآلية]سورةال ﴾ عليه و ل ع ن ُه و أ ع دَّ ل ُه ع ذ 

 ﴿العمد، أما يف القتل اخلطأ، فقد شـرع اإلسالم كف ارة؛ لتطهري اإليسان من هذا الذيب، قال هللا تعاىل: 

ناً إال خ ط ئاً و م ن قـ ت ل   ناً خ ط ئاً فـ ت ْحرِّيُر ر قـ ب ةٍّ مُّؤْ  و م ا ك ان  لُِّمْؤمِّنٍّ أ ن يـ ْقُتل  ُمْؤمِّ ٌة إىل أهلهِّ إال ُمْؤمِّ ن ةٍّ و دِّي ٌة مُّس لَّم  مِّ

ن ةٍّ و إِّن ك ان  مِّن قـ وْ  ُقواْ ف إِّن ك ان  مِّن قـ ْومٍّ ع ُدو ٍّ لَُّكْم و ُهو  ْمْؤمٌِّن فـ ت ْحرِّيُر ر قـ ب ةٍّ مُّْؤمِّ يث اٌق أ ن ي صَّدَّ نـ ُهْم م ِّ ن ُكْم و بـ يـْ مٍّ بـ يـْ

ن ةً ف دِّي   ٌة إىل أهلهِّ و حت ْرِّيُر ر قـ ب ةٍّ مُّْؤمِّ ي اُم ش ْهر ْينِّ ُمتـ ت ابِّع نْيِّ تـ ْوب ًة م ِّن  اّل ِّ و ك ان   ٌة مُّس لَّم  ْد ف صِّ اّل ُ ع لِّيماً  ف م ن ملَّْ جي ِّ

هرين شوالكف ارة كما وضحتها اآلية: عتق رقبة، فإْن مل جيد فصيام ، [92]سورة النساء: اآلية ﴾ح كِّيماً 

متتابعني، فإْن مل يستطع الصوم، فحينئذ ليس عليه شيء؛ ألنَّ كف ارة اخلطأ ليس فيها إطعام، والواجبات 

 .تسقط ابلعجز

 رابعاً: كفارة الفطر.

أوجب اإلسالم الكف ارة ملن أفطر يف هنار رمضان بسبب اجلماع عمدًا أو بغري عمد، وهي عتق رقبة، أو 

 إطعام ستني مسكيناً، للحديث اآليت:صيام شهرين متتابعني، أو 

ُ ع   إبسناده إىلروى البخاري  اء  ر ُجٌل إِّىل  النَّيبِّ ِّ ص لَّى اّلَّ : ج  ُ ع ْنُه، ق ال  ي  اّلَّ : أ يبِّ ُهر يـْر ة  ر ضِّ ل ْيهِّ و س لَّم ، فـ ق ال 

ْل جت ِّ  : " ه  : و قـ ْعُت ع ل ى اْمر أ يتِّ يفِّ ر م ض ان ، ق ال  ؟ " ق ال  : " و م ا أ ْهل ك ك  ْعتُِّق  م ا تُـ دُ ه ل ْكُت اي  ر ُسول  اّلَِّّ، ق ال 
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: " فـ ه ْل جت ِّ  ؟ر قـ ب ةً  : ال   ق ال  ْل ت ْست طِّيُع أ ْن ت ُصوم  ش ْهر ْينِّ ُمتـ ت ابِّع نْيِّ؟ " ق ال  : " فـ ه  ، ق ال  : ال  ت ِّني  ق ال  ُد م ا ُتْطعُِّم سِّ

ُّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّ  ، " ف ُأيتِّ  النَّيبِّ : مُثَّ ج ل س  ، ق ال  : ال  : " ت ص دَّْق م  مِّْسكِّيًنا؟ " ق ال  ٌْر "  فـ ق ال   بِّع ر قٍّ فِّيهِّ مت 

ُّ ص لَّ  ك  النَّيبِّ نَّا، " ف ض حِّ بـ تـ يـْه ا أ ْهُل بـ ْيتٍّ أ ْحو ُج إِّل ْيهِّ مِّ ا ب نْي  ال  نَّا ف م  : أ فْـق ر  مِّ ا"  ق ال  ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، ح ىتَّ هبِّ ذ  ى اّلَّ

: " اْذه بْ   .(1)ف أ ْطعِّْمُه أ ْهل ك  "  ب د ْت أ يـْي ابُُه "  مُثَّ ق ال 

أورد النووي رَحه هللا عند شـرحه هلذا احلديث اخلالف املذهيب يف من عجز عن الكف ارة، بقوله: )مذهبنا 

ومذهب العلماء كافة، وجوب الكف ارة عليه إذا جامع عامداً أفسد به صوم يوم من رمضان، والكف ارة عتق 

فإْن  ضر ابلعمل إضرارًا بي ناً، فإْن عجز عنها فصوم شهرين متتابعني،رقبة مؤمنة سليمة من العيوب اليت ت

عجز فإطعام ستني مسكيناً، كل مسكني مد من طعام، وهو رطل وثلث ابلبغدادي، فإْن عجز عن اخلصال 

الثالث، للشافعي قوالن: أحدمها: الشيء عليه، وإْن استطاع بعد ذلك، فال شيء عليه: واحتج هلذا القول 

حديث هذا اجملامع ظاهر أبيَّه مل يستقر يف ذمته شيء؛ أليَّه  أخرب بعجزه، ومل يقل له رسول هللا صلى أبنَّ 

وهو الصحيح عن  -هللا عليه وسلم أنَّ الكف ارة اثبتة يف ذمته، بل أذن له يف إطعام عياله، والقول الثاين

ائر الديون ه، حىت ميكن قياسًا على س: أنَّ الكف ارة ال تسقط، بل تستقر يف ذمت-أصحابنا وهو املختار 

واحلقوق واملؤاخذات، كجزاء الصيد وغريه، وأما احلديث فليس فيه يفي استقرار الكف ارة، بل فيه دليل 

                                                           
( 1936) حلديثرقم ا ــ كتاب الصوم ـ ابب إذا جامع يف رمضان ومل يكن له شيء فتصدق عليه فليكف ر  البخاري يف صحيحهأخرجه   (1)

أيضًا ـ  ( وأخرجه 1937 وأخرجه أيضًا يف الكتاب يفسه ـ ابب اجملامع يف رمضان هل يطعم أهله من الكف ارة إذا كايوا حماويج ـ رقم احلديث
( وأخرجه أيضاً ـ كتاب النفقات ـ ابب يفقة املعسر على 2600كتاب اهلبة ـ ابب إذا وهب هبة فقبضها اآلخر، ومل يقل قبلت رقم احلديث)

( وأخرجه أيضاً يف الكتاب يفسه ـ 6078) ( وأخرجه أيضاً ـ كتاب األدب ـ ابب التبسم والضحك ـ رقم احلديث5368أهله ـ رقم احلديث)
( وأخرجه أيضاً ـ كتاب كف ارات األميان ـ ابب قول هللا تعاىل )قد فرض هللا لكم حتلة 6164) ا جاء يف قول الرجل ويلك ـ رقم احلديثابب م

( وأخرجه أيضاً يف الكتاب يفسه ـ ابب يعطي يف الكف ارة عشرة مساكني 6709) أميايكم( مىت جتب الكف ارة على الغين والفقريـ رقم احلديث
( وأخرجه أيضًا ـ كتاب احلدود ـ ابب من أصاب ذيبًا دون احلد فأخرب اإلمام فال عقوبة عليه بعد 6711رقم احلديث ) ـ ان أو بعيداً قريبا ك

ـ كتاب الصيام ـ ابب تغليظ حترمي اجلماع يف هنار رمضان على  مسلم يف صحيحه( وأخرجه 6821التوبة إذا جاء مستفتيًا ـ رقم احلديث )
ا جتب على املوسر واملعسر، وتثبت يف ذمة املعسر حىت يستطيع ـ رقم احلديث الصائم، ووجوب ( 2590) الكف ارة الكربى فيه وبياهنا، وأهنَّ

الرتمذي ( وأخرجه 2392() 2391()2390) كتاب الصوم ـ ابب كف ارة من أتى أهله يف رمضان ـ رقم احلديث  أبو داود يف سننه ـوأخرجه 
ـ كتاب الصيام ـ ابب ما  ابن ماجه يف سننه( وأخرجه 724ب ما جاء يف كف ارة الفطر يف رمضان ـ رقم احلديث )ـ كتاب الصوم ـ اب يف سننه

 (.12275( حتفة األشراف )1671) جاء يف كف ارة من أفطر يوماً من رمضان ـ رقم احلديث
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الستقرارها، أليَّه  أخرب النيب صلى هللا عليه وسلم يف الكف ارة، أبيَّه عاجز عن اخلصال الثالث، مث أتى النيب 

رق التمر، فأمره إبخراجه، فلو كايت تسقط ابلعجز مل يكن عليه شيء، ومل أيمره صلى هللا عليه وسلم بع

إبخراجه، فدل على ثبوهتا يف ذمته، وإمنا أذن له يف إطعام عياله، أليَّه  كان حمتاجاً، ومضطراً إىل اإليفاق 

ا لعلى عياله يف احلال، والكف ارة على الرتاخي، فأذن له يف أكله وإطعام عياله، وبقيت ا كف ارة يف ذمته، وإمن 

مل يبني  له بقاءها يف ذمته؛ ألنَّ أتخري البيان إىل وقت احلاجة جائز عند مجاهري األصوليني، وهذا هو الصواب 

 .(1)يف معىن احلديث وحكم املسألة، وفيها أقوال وأتويالت أخر ضعيفة(

 خامساً:كّفارة الظهار.

ا خصوا  الظهر دون البطن والفخذ والفرج، وهذه أوىل ابلتحرمي؛ ألنَّ الظهار: أصله مأخوذ من الظهر، وإمن 

الظهر موضع الركوب، وظاهر الرجل امرأته، ومنها مظاهرة وظهاراً، إذا قال: هي عليَّ كظهر ذات رحم، 

حلصول  ؛وكل مركوب يسمى ظهراً  (2)وقد تظهر منها، وتظاهر، وظهر من امرأته تظهرياً، كله مبعىن واحد

 ره يف األغلب، فشبهوا الزوجة بذلك.الركوب على ظه

هو أْن يقول الرجل المرأته: أيتِّ عليَّ كظهر أُم ي، أو من حترم عليه على التأبيد، أو  أما الظهار يف الشـرع:

 .(3)أيتِّ عليَّ كأيب يريد حترميها به، فال حتل له حىت يكف ر

ُْم ...﴿وحكم الظهار حمرم، لقوله تعاىل:  ]سورة  ﴾وٌّ غ ُفورٌ ل يـ ُقوُلون  ُمنك رًا م ِّن  اْلق ْولِّ و ُزورًا و إِّنَّ اّلَّ  ل ع فُ و إِّهنَّ

وهو موجب للذيب واإلساءة من قائله، بدليل أنَّ النيب صلى هللا عليه وسلم أيكر على  [2اجملادلة: اآلية 

ذِّين  يُظ اهُِّرون  مِّن و الَّ  ﴿اىل: أوس رضي هللا عنه وأرضاه ظهاره المرأته، وأوجب عليه التكفري لقول هللا تع

ا ق اُلوا فـ ت ْحرِّيُر ر قـ ب ةٍّ م ِّن قـ ْبلِّ أ ن يـ ت م اسَّا ذ لُِّكْم تُوع ظُون  بِّهِّ و اّلَُّ  ْم مُثَّ يـ ُعوُدون  لِّم  بِّرٌي }ي ِّس ائِّهِّ ُلون  خ  ] 3 مبِّ ا تـ ْعم 

                                                           
 .224ص، 7ج،مرجع سابق ،املنهاج شـرح مسلم بن احلجاج ،النووي (1)
 .280ص  ،8ج،مرجع سابق ،لسان العرب ،ابن منظور (2)

ص ، م(2005 / هـ1425ـ كتاب العريب دار ال ) بريوت:حتقيق عبد الرزاق املهدي، العدة شـرح العمدة، هباء الدين املقدسياملقدسي،  (3)
507. 
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ي اُم ش ْهر ْينِّ ُمتـ ت ابِّع نْيِّ مِّن قـ   ْد ف صِّ ُنوا ْبلِّ أ ن يـ ت م اسَّا ف م ن ملَّْ ي ْست طِّعْ ف م ن ملَّْ جي ِّ ت ِّني  مِّْسكِّيناً ذ لِّك  لِّتـُْؤمِّ  ف إِّْطع اُم سِّ

اٌب أ لِّيمٌ  ّلَِّّ و ر ُسولِّهِّ و تِّْلك  ُحُدوُد اّلَِّّ و لِّْلك افِّرِّين  ع ذ   .[4-3ان]سورة اجملادلة: اآليت ﴾ابِّ

 الشـريف: احلديثو ن، كما دلت عليه اآلية السابقة، وكف ارة الظهار ككف ارة اجملامع امرأته يف هنار رمضا

الصامت،  نب الصامت أخي عبادة بن خولة بنت ثعلبة، قالت: كنت عند أوس إبسناده إىلأبو داود  روى

مث  ،فدخل عليَّ ذات يوم، فكلمين بشيء هو فيه كالضجر، فراددته فغضب، فقال: أيتِّ عليَّ كظهر أُم ي

خرج فجلس يف اندي قومه، مث رجع علي ، فأرادين على يفسي فامتنعت منه، فشاددته، فغلبته مبا تغلب به 

املرأة الرجل الضعيف، فقلت: كال والذي يفس خولة بيده، ال تصل إليها حىت حيكم هللا عز وجل يفَّ وفيك 

هللا عليه وسلم:  ت منه، فقال النيب صلىُحكم ُه، مث أتيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أشكو اليه ما لقي

ُ قـ ْول  الَّيتِّ جُت ادُِّلك  يفِّ  ﴿زوجك وابن عمك، فأحسين صحبته، حىت يزل القرآن:  ه ا و ت ْشت كِّي ق ْد مس ِّع  اّلَّ  ز ْوجِّ

لُيعتِّق رقبة، قالت: ف  [ حىت بلغ الكف ارة فقال النيب صلى هللا عليه وسلم: ُمرِّيهِّ 1]سورة اجملادلة:اآلية ﴾إىل اّلَِّّ 

 اي رسول هللا، ما عنده رقبة يُعتقها، قال: ُمرِّيه فليصم شهرين متتابعني، قالت: شيخ كبري اي رسول هللا، وهللا

ما به صيام، قال: فليطعم ستني مسكيناً قالت: وهللا ما عنده ما يطعم، قال: بل، أان  سنعينه بعرق من متر 

 .(1) "قلت: وأان أعينه مبكتل آخر، قال: قد أحسنت إْذ فعلتِّ والعرق مكتل يسع ثالثني صاعاً، 

 سادساً: كّفارة اإليالء.

: من الفعل آيل يؤيل إيالء: حلف، يقال: واإللية على وزن فعلية، واإلليات، كله: اليمني، (2)اإليالء يف اللغة

 واجلمع أالاي، قال: الشاعر:

 إذا صدرت منه اإلليه برت.                  قليل األالاي حافٌظ ليمينه        

ْم تـ ر بُُّص أ ْربـ ع ةِّ أ ْشُهرٍّ ف إِّْن ف آُؤو  ﴿واألصل فيه قول هللا تعاىل:  يمٌ ل ِّلَّذِّين  يـُْؤُلون  مِّن ي ِّس آئِّهِّ  ﴾ا ف إِّنَّ اّل   غ ُفوٌر رَّحِّ

                                                           
 .( ، وهو حديث صحيح2213كتاب الطالق ـ ابب يف الظهار ـ رقم احلديث )أبو داود يف سننه ـ أخرجه  (1)

 .193ص، 1ج ، مرجع سابق،لسان العرب ،ابن منظور (2)
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كعب، وابن عباس رضي هللا عنهم، يقرأن: يقسمون اآلية، وقال  بن وكان ُأيب   [226]سورة البقرة: اآلية 

الذين يؤولون  حيلفون، حكاه عن أَحد، وكان أهل اجلاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئاً، ) ابن عباس: 

ا كان اإلسالم مفأبت أْن تعطيه حلف أْن ال يقرهبا السنة والسنتني والثالث، فيدعها ال أمياً، وال ذات بعل، فل

جعل هللا ذلك للمسلمني أربعة أشهر، وهو حمرم يف ظاهر كالم مجاعة؛ أليَّه  ميني على ترك واجب، وكان 

 .(1)( اإليالء والظهار طالقاً يف اجلاهلية

 واإليالء يف الشـرع: هو احللف على ترك وطء املرأة.

ة مساكني أو  رتتيب، هي عتق رقبة، أو إطعام عشـر وكف ارة اإليالء: مثل كفارة اليمني اجتمع فيها التخيري وال

 كسوهتم، فإن عجز صام ثالث أايم متواليات.

، من ذلك ما جاء يف احلديث الشـريف:سابعاً: كفارات لبعض الذنوب واآلاثم  

: ف أ خ ذ  مِّن  اأْل ْرضِّ  ُْلوًكا، ق ال  : " أ تـ ْيُت اْبن  ُعم ر  و ق ْد أ ْعت ق  مم  ، ق ال  روى مسلم إبسناده إىل ز اذ ان  أ يبِّ ُعم ر 

ا إِّالَّ أ ين ِّ مس ِّْعُت ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ  : م ا فِّيهِّ مِّن  اأْل ْجرِّ م ا ي ْسو ى ه ذ  ًئا، فـ ق ال  يـْ م ، ع ل ْيهِّ و س لَّ  ُعوًدا أ ْو ش 

ُه أ ْو ض ر ب ُه ف ك فَّار تُُه أ ْن يـُْعتِّق ُه " )2(. ُْلوك   يـ ُقوُل: م ْن ل ط م  مم 

تظهر لطيفة يف تسمية ابب هذا احلديث بـ )صحبة املماليك وكف ارة من لطم عبده( أوضحها النووي بقوله: 

ملماليك لفظ فظ صحبة ا)ما يشعر ابلود والرتاحم بني املسلمني حىت مع اختالف درجاهتم وطبقاهتم، ول

لطيف جداً، فكان السيد صاحب لعبده، وكان العبد صاحب لسيده، وليس خادماً وال موىل وال عبداً وال 

قال العلماء: يف  "من لطم مملوكه أو ضربه فكف ارته أْن يعتق"رقيقًا عنده، أما قوله صلى هللا عليه وسلم: )

احلديث الرفق ابملماليك، وحسن صحبتهم، وكف األذى عنهم وكذلك يف األحاديث بعده، وأمجع املسلمون 

على أنَّ عتقه هبذا ليس واجباً، وإمنا هو مندوب رجاء كفارة ذيبه، فيه إزالة إمث ظلمه، ومما استدلوا به لعدم 

                                                           
 .3م ( ص2000هـ / 1421 ـ)املكتب اإلسالمي املبدع يف شـرح املقنع  ،عبد هللا بن حممد بن أبو اسحاق برهان الدين ،احلنبلي (1)
أبو داود يف سننه ( وأخرجه 4274ـ كتاب األميان ـ ابب صحبة املماليك وكف ارة من لطم عبده ـ رقم احلديث ) مسلم يف صحيحهأخرجه  (2)

 (  6717( حتفة األشـراف )5168كتاب األدب ـ ابب يف حق اململوك ـ رقم احلديث )ـ 
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هم نيب صلى هللا عليه وسلم أمرهم حني لطم أحدهم خادممقرن بعده: أنَّ ال بن وجوب إعتاقه: حديث سويد

 .(1)بعتقها، قالوا: ليس لنا خادم غريها، قال: فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها( 

 املقصد الثاين: القواعد املستقبلية اليت أرستها السنة النبوية عند لشـريع الكّفارات

قق يف ناية مبصلحة الفرد، فلم يشـرع شيئاً يف املاضي إال له مصلحة تتحلقد أظهر التشـريع اإلسالمي مزيد ع

احلاضر ويف املستقبل، واألصل العام يف الشـريعة تقرير إثبات املصاحل للمكلفني يف احلاضر واملستقبل، كما 

ا هو ملصاحل العباد يف العاجل واآلجل معاً( ويقول ــ رَحه هللا يف أمهية قي ول الشاطيب: )أنَّ وضع الشـرائع إمن 

اعتبار هذه القاعدة عند النظر واالجتهاد )النظر يف مآالت األفعال معترب مقصود شـرعاً،كايت األفعال 

حجام، ألفعال الصادرة عن املكلفني ابإلقدام أو اإلموافقة أو خمالفة، وذلك أنَّ اجملتهد ال حيكم على فعل من ا

إال بعد يظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل، فقد يكون مشـروعاً ملصلحة قد تستجلب أو ملفسدة قد تدرأ، 

ولكن له مآل على خالف ما قصد فيه، وقد يكون غري مشـروع ملفسدة تنشأ عنه، أو مصلحة تندفع به، 

، فإذا أطلق القول يف األول ابملشـروعية، فرمبا أدى استجالب املصلحة فية ولكن له مآل على خالف ذلك

إىل مفسدة تساوي املصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مايعًا من ايطالق القول ابملشـروعية، وكذلك إذا 

مود أطلق القول يف الثاين بعدم املشـروعية، وهو جمال للمجتهد، صعب املورد، إال أيَّه عذب املذاق، حم

 .(2)الغب، جار على مقاصد الشـريعة( 

ولعد الكّفارات يف اإلسالم من إحدى التشـريعات اإلسالمية اليت هلا مجلة من القواعد املستقبلية اليت 

 ، على النحو اآليت:حتقق مصلحة للفرد وللجماعة يف احلاضر ويف املستقبل

لنظيم العالقات اإلنسانية بني أفراد اجملتمع، واملعامالت اجلاريه بينهم، وفق قوانني عادلة  .1

                                                           
 .121ص ،  7ج ،مرجع سابق ،املنهاج شـرح مسلم بن احلجاج ،النووي (1)

)2( الشاطيب، إبراهيم بن موسى، املوافقات، حتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ) دار ابن عفان ـ 1417ه / 1997م( ج1،  

.176ص   
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 وصارمة من خالل فرض مبدأ املساواة يف لنفيذ العقوابت.

يَّةِّ الَّ  رضي هللا عنها: ع ائِّش ة   إبسناده إىلمسلم  روى ْرأ ةِّ اْلم ْخُزومِّ يتِّ س ر ق ْت، فـ ق اُلوا: " أ نَّ قـُر ْيًشا أ مه َُّهْم ش ْأُن اْلم 

ا ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم ؟  فـ ق اُلوا: و م ْن جي ْرت ُِّئ ع ل ْيهِّ إِّالَّ أُس ام   بُّ ر ُسولِّ اّلَِّّ ص لَّى م ْن يُك ل ُِّم فِّيه  ُة حِّ

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : " أ ت ْشف ُع يفِّ ا ُه أُس ام ُة، فـ ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، ف ك لَّم  ْن ُحُدودِّ اّلَِّّ؟  مُثَّ ح   ّلَّ د ٍّ مِّ

ُْم   ل ُكْم أ هنَّ ا النَّاُس إِّمنَّ ا أ ْهل ك  الَّذِّين  قـ بـْ : أ يّـُه  ُم الشَّرِّيُف، تـ ر ُكوُه، و إِّذ ا ك ايُوا إِّذ ا س  ق ام ، ف اْخت ط ب  فـ ق ال  ر ق  فِّيهِّ

ة  بِّْنت  حُم مَّدٍّ س ر ق ْت، ل ق ط   ُم الضَّعِّيُف، أ ق اُموا ع ل ْيهِّ احلْ دَّ، و أمْيُ اّلَِّّ ل ْو أ نَّ ف اطِّم  ه ا " س ر ق  فِّيهِّ  . (1)ْعُت ي د 

العقوابت،  اإلسالمي بتطبيقه مبدأ املساواة يف تنفيذيتبني لنا من هذا احلديث الشـريف عمومية التشـريع 

 ،فالكف ارة مثل العقوبة تنفذ على الناس مجيعًا ال فرق بني جنس وجنس، أو لون ولون، وال طائفة وطائفة

 أنَّ الدين اإلسالمي عام يف تطبيقه، كذلك له يظرة مستقبلية يف تشـريعه، إذ لو مل تنفذ التشـريعات يف فكما

 لى الناس عامة بال استثناء، اليتشـر الظلم والبغي والفساد والطبقية بني الناس يف املستقبل، وأصبحاحلاضر ع

 التجرؤ على ايتهاك احلدود والتشـريعات أمراً يسرياً.

 

 

                                                           
( وأخرجه أيضاً ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ابب 3475( ـ رقم احلديث )54ـ كتاب أحاديث األيبياء ـ ابب ) يف صحيحهالبخاري أخرجه  (1)

خمتصراً، وأخرجه أيضًا ـ كتاب احلدود ـ ابب إقامة احلدود على الشريف والوضيع ـ رقم احلديث  (3732ذكر أسامة بن زيد ـ رقم احلديث )
مسلم وأخرجه (  6788) ب يفسه ـ ابب كراهية الشفاعة يف احلد إذا رفع السلطان ـ رقم احلديثخمتصراً، وأخرجه أيضا  يف الكتا (6787)

أبو داود يف ( وأخرجه 4386) ـ كتاب احلدود ـ ابب قطع السارق الشريف وغريه، والنهي عن الشفاعة يف احلدود ـ رقم احلديث يف صحيحه
ـ كتاب احلدود ـ ابب ما جاء يف كراهية أْن  الرتمذي يف سننه( وأخرجه 4373ديث )ـ كتاب احلدود ـ ابب يف احلد يشفع فيه ـ رقم احل سننه

ـ كتاب قطع السارق ـ ابب ذكر اختالف ألفاظ الناقلني خلرب الزهري يف  النسائي يف سننه( وأخرجه 1430) يشفع يف احلدود ـ رقم احلديث
( 2547ـ كتاب احلدود ـ ابب الشفاعة يف احلدود ـ رقم احلديث ) يف سننهابن ماجه ( وأخرجه 4914) املخزومية اليت سرقت ـ رقم احلديث

 (.16578) حتفة األشراف
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الكّفارة شكل من أشكال العقوبة اإلجيابية، اليت حتقق مصلحة الفرد ومصلحة اجملتمع، ولتجلى  .2

  فمثاًل: لمستقبل،فيها نظرة واضحة وجلية ل

كف ارة العتق هي إحدى الطرق الناجحة يف إهناء ظاهرة الرق، والقضاء عليه عالوة على ذلك، إثبات  (أ

ْحرِّ و ر ز قْـن اُهم م ِّن  و ل ق ْد ك رَّْمن ا ب ينِّ آد م  و َح  ْلن اُهْم يفِّ اْلرب  ِّ و اْلب   ﴿حرية اإليسان وكرامته، قال هللا تعاىل: 

يالً الطَّي ِّب اتِّ  ل ْقن ا تـ ْفضِّ ثِّريٍّ مم َِّّْن خ   .[70ة]سورة اإلسراء: اآلي ﴾و ف ضَّْلن اُهْم ع ل ى ك 

ا  (ب كف ارة اإلطعام والكسوة، هي إحدى الطرق الواضحة يف إهناء ظاهرة الفقر واحلاجة، عالوة على أهنَّ

 عبادات مالية حتقق التكافل واملودة، واحملبة بني أفراد اجملتمع.

 فيها تربية النفس البشـرية على الصرب، وإعداد أُمَّة صابرة ملتزمة ابلتكاليف، قادرة على كف ارة الصيام، (ت

 مواجهه حتدايت العصـر، عالوة على أنَّ الصيام طاعة وعبادة وقربة هلل تعاىل.

 كف ارة اإليالء، فيها احلفاظ على بقاء اأُلسـرة وعدم اهنيارها؛ ملا يف اإليالء من هجران، وإيذاء لنفس (ث

 الزوجة، واإلضرار هبا يفسياً وعصبياً، وإهدار لكرامتها كأيثى، وتعطيل للحياة الزوجية.

ـ دفع أوهام املشككني يف الدين اإلسالمي، فليس الغاية من لشـريع الكّفارة التشفي واالنتقام، 3

 بل االهتمام ابلتكوين العقلي والنفسـي واالجتماعي للفرد. 

 .(1)وكفارة اإليالءمثال: كف ارة الظهار، 

اآلايت الشريفة، واألحاديث النبوية الذي سبق ذكرها يف كفارة الظهار واإليالء، توضح أن الغاية من 

الك قدرة أكرب ن خالل امتم، تشريع الكفارة، هو االهتمام ابلتكوين العقلي والنفسـي واالجتماعي للفرد

قبل؛ ألنَّ ة، ويكو ن يظرة إجيابية للمستالسلوكيات اخلاطئة، وجعله يفكر بطريقة صحيح على ضبط

                                                           
 ".93ينظر " ص( 1)
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 صنع املستقبل وإعمار األرض من صنع يده.

  ، لرغيباً للعتق، وإهناءاً لظاهرة الرق.الفضل العظيم، واألجر الكبري للمعتق. 4

: " م ْن أ ْعت ق  ، ع ْن ر ُسولِّ اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّ رضي هللا عنه ُهر يـْر ة   أ يبِّ  إبسناده إىلمسلم  روى م ، ق ال 

هِّ"  ُه بِّف ْرجِّ ْن أ ْعض ائِّهِّ مِّن  النَّارِّ، ح ىتَّ فـ ْرج  ا ُعْضًوا مِّ ه  نـْ ُ بُِّكل ِّ ُعْضوٍّ مِّ  . (1)ر قـ ب ًة، أ ْعت ق  اّلَّ

و  ر الذيب، وسد حاجات اإلخوان الفقراءمن آاثفضل العتق، وهو تطهري النفس بني  احلديث الشريف 

 . الرق، واستئصاهلا يف املستقبل إهناء ظاهرة على تعمل اليت الطرق وهو من املساكني يف اجملتمع،

: ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّ  ى ويتأكد فضل العتق، ويعظم أجره يف حق الوالد، حلديث أ يبِّ ُهر يـْر ة  رضي هللا عنه، ق ال 

 ُ ُْلوكً اّلَّ ُه مم  د   .(2) "يـُْعتِّق هُ ا، فـ ي ْشرت ِّي ُه فـ  ع ل ْيهِّ و س لَّم : " ال  جي ْزِّي و ل ٌد و الًِّدا، إِّالَّ أ ْن جي ِّ

ق ال  و  ومعىن: "ال  جي ْزِّي" أي ال يكافئه إبحسايه، وقضاء حقه إال أْن يعتقه، قاله النووي، وأضاف بقوله: ) 

اد و اجلْ دَّات و إِّْن ع ل ْوا و ع ل ْون ، و يفِّ اأْل  مجهور اْلُعل م اء: حي ُْصل  ء و اأْلُمَّه ات و اأْل ْجد  بـْن اء و اْلبـ ن ات اْلعِّْتق يفِّ اآْلاب 

ُج رَّدِّ اْلمِّْلك س و اء اْلُمْسلِّم و اْلك افِّر و اْلق رِّيب و اْلب عِّي دهْم الذُُّكور و اإْلِّان ث و إِّْن س ف ُلوا مبِّ   .(3)رِّث و غ رْيه(و اْلو ا دو أ ْوال 

 

 

 

                                                           
وأخرجه أيضاً ـ كتاب كف ارات األميان ـ ابب قول ( 2517ـ كتاب العتق ـ ابب يف العتق وفضله ـ رقم احلديث) البخاري يف صحيحهأخرجه   (1)

ـ كتاب العتق ـ ابب فضل العتق ـرقم احلديث  مسلم يف صحيحه( وأخرجه 6715) رقبة( وأي رقبة أزكى ـ رقم احلديثحترير و هللا تعاىل)أ
( حتفة 1541ـ كتاب النذور واألميان ـ ابب ما جاء يف ثواب من أعتق رقبة ـ رقم احلديث) الرتمذي يف سننه( وأخرجه 3775)

 (.13088األشراف)
كتاب الرب والصلة ـ   الرتمذي يف سننه ـ( أخرجه 3778تاب العتق ـ ابب فضل عتق الوالد. رقم احلديث )كمسلم يف صحيحه ـ أخرجه  (2)

( 3657لوالدين ـ رقم احلديث )اـ كتاب األدب ـ ابب بر  ابن ماجه يف سننه( وأخرجه 1906ابب ما جاء يف حق الوالدين ـ رقم احلديث )
 .  (.12595حتفة األشراف)

 .392ص، 10جمرجع سابق،  ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،النووي (3)
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 املطلب الثاين : األميان والقواعد املستقبلية اليت أرستها السنة النبوية عند لشريعها لألميان

 مياناملقصد األول: لعريف األ

م كايوا يتماسحون أبمياهنم، فيتحالفون، واجلمع: أمين وأميان،  األميان مجع ميني، واليمني يف اللغة القسم؛ ألهنَّ

لِّغ ةٌ ﴿قال هللا تعاىل:  ن ا اب  وهي مؤقتة، وأمين هللا )بضم امليم  [39]سورة القلم: اآلية ﴾أ ْم ل ُكْم أ مْي اٌن ع ل يـْ

وفتحها، واهلمزة تفتح وتكسـر( اسم وضع للقسم، وأمي هللا بفتح اهلمزة وكسـرها، وإذا كسـرت فاأللف ألف 

قطع، كل ذلك مبعىن اسم وضع للقسم، والتقدير أمين هللا قسمي، ومهزة أمين مهزة وصل عند سيبويه، قال 

 .(1)قطع، وحيذفون النون؛ لكثرة االستعمالالفر اء: مجع ميني، ومهزته مهزة 

م كايوا إذا حتالفوا، أخذ كل ِّ بيمني ) :قال ابن حجر وأصل اليمني يف اللغة اليد، وأطلقت على احللف؛ ألهنَّ

صاحبه، وقيل ألنَّ اليد اليمىن من شأهنا حفظ الشـيء، فسم ي احللف بذلك حلفظ احمللوف عليه، ومس ي 

يد تلب سه هبا، وجيمع اليمني أيضًا على أمين كرغيف وأرغف، واليمني اصطالحاً: توكاحمللوف عليه مييناً؛ ل

 .(2) (الشـيء بذكر اسم أو صفة هلل

 ذكر اليمني يف الشـرع تقو ية أحد طريف اخلري بذكر هللا تعاىل، أو التعليق، فإنَّ اليمني بغري هللا) قال اجلرجاين: 

  لف، وقال: إْن دخلت الدار فعبدي حر حينث، فتحرمي احلالل ميني،للشـرط، واجلزاء حىت لو حلف أْن ال حي

لِّغ ةٌ ﴿كقوله تعاىل ن ا اب  ُّ ملِّ  حُت ر ُِّم م ا أ ح لَّ اّلَُّ  ﴿ ﴾أ ْم ل ُكْم أ مْي اٌن ع ل يـْ ا النَّيبِّ ق ْد  ﴿إىل قوله تعاىل ﴾  ... ل ك  اي  أ يّـُه 

ُ ل ُكْم حت ِّلَّة  أ مْي ايُِّكمْ   .(3) ([2-1]سورة التحرمي: اآليتان ﴾فـ ر ض  اّلَّ

هو ضبط احمللوف عليه يف النفس فال حينث، وإذا حنث كفر، وقد  ،وعلى هذا يكون معىن حفظ األميان

                                                           

 )1( ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج13، ص 462،463.
 )2( العسقالين، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج11، ص525.

 .333( صهـ  1405 ـ دار الكتاب العريببريوت :  )  التعريفات ،علي بن حممد بن علي ،اجلرجاين (3)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



114 
 

 وردت آايت كثرية يف كتاب هللا، تؤكد مشـروعية اليمني وثبوت حكمها، منها:

للَّْغوِّ يفِّ  ﴿قول هللا تعاىل:  ُ ابِّ ذُُكُم اّل  ذُُكم مبِّ ا ع قَّدمتُُّ ال  يـُؤ اخِّ ]سورة املائدة: اآلية  ﴾ األميانأ مْي ايُِّكْم و لـ كِّن يـُؤ اخِّ

ُه حل  قٌّ و م ا أ يُتْم و ي ْست نبُِّئوي ك  أ ح قٌّ ُهو  ُقْل إِّي و ر يب ِّ إِّيَّ  ﴿ وقد وردت يف ثالثة مواضع، وقوله تعاىل: [89

زِّين   ُْعجِّ  [.3]سورة سبأ: اآلية ﴾ل ت ْأتِّيـ نَُّكمْ  ﴿وقال تعاىل:  [53]سورة يويس: اآلية ﴾مبِّ

  النبوية عند لشريعها األميان: نَّةالسُّ اليت أرستها  القواعد املستقبليةاملقصد الثاين:  

أْن لكون اليمني ابهلل وحده دون سواه، والزجر عن احللف بغريه؛ ألنَّ حقيقة العظمة خمتصة  .1

  .ابهلل لعاىل، فال يضاهى هبا غريه

، ع ْن ع ْبدِّ اّلَِّّ، ع ْن ر ُسولِّ اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم  " أ يَّ إبسناده إىل البخاري  روى فِّعٍّ ْبن  اُه أ ْدر ك  ُعم ر  ان 

اُكْم  اخلْ طَّابِّ يفِّ ر ْكبٍّ و ُعم ُر حي ْلُِّف أبِّ بِّيهِّ، فـ ن اد اُهْم ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم :أ ال  إِّنَّ  اّلَّ  ع زَّ و ج لَّ يـ نـْه 

ّلَِّّ أ ْو لِّي ْصُمتْ  ئُِّكْم، ف م ْن ك ان  ح الًِّفا، فـ ْلي ْحلِّْف ابِّ اب   .(1)" أ ْن حت ْلُِّفوا بِّ

يرشد احلديث إىل أدب من اآلداب اإلسالمية اليت جيب على املسلم االلتزام هبا مع ربه سبحايه وتعاىل، وهو 

احللف به وحده؛ ألنَّ أثر التزامه هبذا األدب، ينعكس على خلقه يف معاملته ألبناء جمتمعه، وابلتايل يقو ى 

ة يف املستقبل، األمر الذي يؤثر يف بناء اجملتمعات القوي أواصـر التكافل والتعاون واحملبة بني بعضهم البعض،

وقد أُثر عن الصحابة رضوان هللا عليهم، التشديد يف النهي عن احللف بغري هللا؛ أليَّه  شـرك ابهلل تبارك 

ر  ْبن  اخلْ طَّابِّ يـ قُ  : مس ِّْعُت ُعم  ُ و وتعاىل، حلديث س املِِّّ ْبنِّ ع ْبدِّ اّلَِّّ، ع ْن أ بِّيهِّ، ق ال  ُل: ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ

                                                           
 مسلم يف صحيحه( تعليقاً، وأخرجه  6647) ـ كتاب األميان والنذور ــ ابب ال حتلفوا بابئكم ـ رقم احلديث البخاري يف صحيحهأخرجه  (1)

ـ كتاب النذور واألميان ـ ابب ما جاء  الرتمذي يف سننه( وأخرجه 4233ـ كتاب األميان ـ ابب النهي عن احللف بغري هللا تعاىل ـ رقم احلديث )
ـ كتاب األميان والنذور ـ ابب احللف ابآلابء ـ رقم احلديث  النسائي يف سننه( وأخرجه 1533يف كراهية احللف بغري هللا ـ رقم احلديث )

 (.6818( حتفة األشراف)3775)
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ل فْ ع ل ْيهِّ و س لَّم  : "  ُر: فـ و اّلَِّّ م ا ح  ئُِّكْم، ق ال  ُعم  اب  ُت هبِّ ا ُمْنُذ مس ِّْعُت ر ُسول  إِّنَّ اّلَّ  ع زَّ و ج لَّ يـ نـْه اُكْم أ ْن حت ْلُِّفوا بِّ

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  هن  ى ع نْـ  معىن ذاكراً قائاًل هلا من قبل يفسي، وال آثراً ابملد أي  (1)"ه ا ذ اكِّرًا و ال  آثِّرًا اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ

 حالفاً عن غريى.

وقد ذكر النووي قول العلماء يف احللف بغري هللا تعاىل: )احلكمة يف النهي عن احللف بغري هللا تعاىل؛ ألنَّ 

لئن أحلف  "اس هلل تعاىل، وقد جاء عن ابن عباحللف يقتضي تعظيم احمللوف به، وحقيقة العظمة خمتصة اب

عليه وسلم:  ، فإْن قيل: احلديث خمالف لقوله صلى هللا" ابهلل مائة مره فآمث، خرياً من أْن أحلف بغريه فأبر

" أفلح وأبيه إْن صدق " فجوابه: إنَّ هذه كلمة جتري على اللسان ال تقصد هبا ميني، فإْن قيل فقد أقسم 

ا مبخلوقاته، كقوله تعاىل: )والصافات، والذارايت، والطور، والنجم( فاجلواب أنَّ هللا تعاىل يقسم مبهللا تعاىل 

شاء من خملوقاته تنبيهًا على شـرفه، ويف هذا احلديث إابحة احللف ابهلل تعاىل وصفاته كلها، وهذا جممع 

 .(2)روه  ليس حبرام(عند أصحابنا مكعليه، وفيه النهي عن احللف بغري أمسائه سبحايه وتعاىل وصفاته، وهو 

أنَّ التقدير واحلذف من أساليب القرآن الكرمي الذي جاء مسايراً لعادات  ) ويقول الشيخ قاسم القيسي: 

العرب يف كالمهم، والتقدير هو حذف وإضمار الذات اإلهلية )ورب الصافات، ورب الذارايت، ورب الطور، 

 .(3) اردة يف القرآن الكرمي(ورب النجم، وهكذا بقية األميان الو 

لنظيم اإلسالم لعالقة اإلنسان مع ربه، ومع غرية من أبناء جمتمعه، من خالل عدم انعقاد اليمني أو .1

النذر، إذا كان مؤداها االمتناع عن فعل خري، أو اإلقدام على فعل شـر، والعدول عن ذل  إىل ما فيه 

                                                           
ـ كتاب  مسلم يف صحيحه( وأخرجه 6647ـ كتاب األميان والنذور ــ ابب ال حتلفوا بابئكم ـ رقم احلديث) البخاري يف صحيحهأخرجه  (1)

كتاب األميان والنذورـ ابب يف كراهية احللف   أبو داود يف سننه ـ( وأخرجه 4230األميان ـ ابب النهي عن احللف بغري هللا تعاىل ـ رقم احلديث )
( 3777( )3776) ـ كتاب األميان والنذور ـ ابب احللف ابآلابء ـ رقم احلديث النسائي يف سننهوأخرجه  (3250ابآلابء ـ رقم احلديث )

 (.10518) ( حتفة األشراف2094) ـ كتاب الكف ارات ـ ابب النهي أْن حيلف بغري هللا ـ رقم احلديثابن ماجه يف سننه وأخرجه 
 )2( النووي، املنهاج شـرج مسلم بن احلجا ج ،ج 11، ص108.

 .67ص )طبع اجملمع العلمي العراقي(، اتريخ التفسري ،قاسم  ،القيسي (3)
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 الرب واخلري.

نـ ُهم ا مِّري اٌث، ف س  إبسناده إىل  أبو داود روى : أ نَّ أ خ و ْينِّ مِّن  اأْل ْيص ارِّ ك ان  بـ يـْ أ ل  أ ح ُدمهُ ا س عِّيدِّ ْبنِّ اْلُمس ي ِّبِّ

ْعب ةِّ، فـ ق ال   جِّ اْلك  : إِّْن ُعْدت  ت ْسأ ُلينِّ ع نِّ اْلقِّْسم ةِّ، ف ُكلُّ م الٍّ يلِّ يفِّ رِّات  ب ُه اْلقِّْسم ة ، فـ ق ال  ُر: إِّنَّ ل  ص احِّ ُه ُعم 

، مس ِّْعُت ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ ا ، و ك ل ِّْم أ خ اك  ، ك ف ِّْر ع ْن مي ِّينِّك  ْعب ة  غ نِّيٌَّة ع ْن م الِّك  ال  " و س لَّم ، يـ ُقوُل:  ْلك 

ْلِّكُ  ، و فِّيم ا ال  مت  مِّ ، و يفِّ ق طِّيع ةِّ الرَّحِّ ي ةِّ الرَّب ِّ ، و ال  ي ْذر  يفِّ م ْعصِّ  .(1) " مي ِّني  ع ل ْيك 

يبني  احلديث الشـريف أنَّ اليمني والنذر ال ينعقد، وال جيب الوفاء مبا التزم به، إذا كان املقصد منهما معصية 

هللا، أو ما يؤدي إىل املعصية من قطيعة الرحم وغريها؛ ألنَّ املقصد الشـرعي هو طاعة هللا، وفعل ما يدخل 

 النذر إذا خرج خمرج اليمني، ويف شـرح السُّنَّة )اختلفوا يفيف هذه الطاعة، كذلك ذكر احلديث اخلالف يف 

النذر إذا خرج خمرج اليمني مثل قول: إْن كلمت فالانً فلله عليَّ عتق رقبة، وإْن دخلت الدار فلله عليَّ صوم 

أو صالة، فهذا يذر خرج خمرج اليمني؛ أليَّه  قصد به منع يفسه عن الفعل، كاحلالف يقصد بيمينه منع 

سه عن الفعل، فذهب أكثر الصحابة ومن جاء بعدهم إىل أيَّه إذا فعل ذلك الفعل، جيب عليه كفارة يف

اليمني كما حنث يف ميينه، وإليه ذهب الشافعي، ويدل عليه هذا احلديث وغريه، وقيل عليه الوفاء مبا التزمه 

 .(2)قياساً على سائر النذور، ايتهى(

لصادقة، واحلذر من اليمني الكاذبة، والتشديد على من إثبات احلقوق بني الناس ابليمني ا .2

حلف ابطاًل؛ ألنَّ فيها ظلم وإجحاف حبقوق اآلخرين يف الدنيا، وغضب ووعيد من هللا لعاىل 

 يف اآلخرة.

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ، يـ ُقوُل : " م ْن  روى البخاري إبسناده إىل م ْسُعودٍّ رضي هللا عنه، مس ِّْعُت ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ

                                                           

 )1( أخرجه أبو داود يف سننه ـ  كتاب األميان والنذور ـ ابب اليمني يف قطيعة الرحم ـ رقم احلديث )3318( .

 )2( العظيم آابدي، عون املعبود شـرح سنن أيب داود ) بريوت: دار إحياء الرتاث العريب ـ 1421ه/ 2001م (  ج9، ص 88. 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



117 
 

ي  اّلَّ  و ُهو  ع ل ْيهِّ غ ْضب اُن " ، ق ال  ع ْبُد اّلَِّّ : مُثَّ 
ن ا ر ُسوُل ح ل ف  ع ل ى م الِّ اْمرِّئٍّ ُمْسلِّمٍّ بِّغ رْيِّ ح ق ِّهِّ، ل قِّ  قـ ر أ  ع ل يـْ

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ، ا اق ُه مِّْن كِّت ابِّ اّلَِّّ ّلَِّّ ص لَّى اّلَّ َناً قَِليالً ُأْولَـِئَ  ﴿ِإنَّ الَِّذيَن َيْشرَتُوَن بَِعْهِد اللِّ مِّْصد  ََ  َوَأمْيَاهِنِْم 

رِّ اآلي ةِّ  )1(.  الَ َخاَلَق هَلُْم يف اآلخرة﴾ سورة آل عمران آية 77 إِّىل  آخِّ

واحلديث الشـريف التغليظ و التشديد على اليمني الكاذبة؛ ألنَّ فيها ظلماً القرآيية  اآليةيتضح لنا من 

لآلخرين، وتعدي على حقوقهم، مما يؤثر على عالقة املسلم أبخيه مستقباًل، وإحالل الظلم بدالً من العدل، 

 وتفكك األواصـر بني املسلمني بعضهم البعض يف اجملتمع الواحد.

يها يفسه على )هي اليت يصرب ف: وقد عرب  عن اليمني الكاذبة يف هذا احلديث، بيمني الصرب، واملراد هبا 

ويقال:  على هذا األمر العظيم وهي اليمني الكاذبة، )الصرب( احلبس، فكأيه حيبس يفسه اجلزم ابليمني، و

ال ، وذلك ملا فيها من أكل اململثل هذه اليمني )الغموس( أيضاً؛ ويف احلديث: وعيد شديد لفاعل ذلك

 .(2)ابلباطل وعدواانً، واالستخفاف حبرمة اليمني ابهلل(

ذه اآلية وهبذا )هب: أما من حيث وجوب الكف ارة يف اليمني الغموس، فقد أشار اإلمام العيين إىل ذلك بقوله 

                                                           
( وأخرجه أيضاً ـ  2356ـ كتاب املساقات )الشرب ( ـ ابب اخلصومة يف البئر والقضاء فيها ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحهأخرجه  (1)

كتاب   يف  ( وأخرجه2515)كتاب الرهن ـ ابب إذا اختلف الراهن واملرهتن وحنوه فالبي نة على املدعي واليمني على املدعى عليه ـ رقم احلديث 
( وأخرجه أيضاً يف الكتاب يفسه ـ ابب قول هللا تعاىل 2666الشهادات ـ ابب سؤال احلاكم املدعي: هل لك بي نة؟ قبل اليمني. رقم احلديث )

ُون  بِّع ْهدِّ اّلَِّّ و أ مْي اهنِِّّْم مث  ًنا ق لِّياًل( ـ رقم احلديث ) راً، وأخرجه أيضاً ـ ابب حيلف املدعى عليه حيثما وجبت اليمني (  خمتصـ2676)إِّنَّ الَّذِّين  ي ْشرت 
( وأخرجه أيضاً يف  2416( وأخرجه أيضاً ـ كتاب اخلصومات ـ ابب كالم اخلصوم بعضهم على بعض ـ رقم احلديث )2673) ـ رقم احلديث

ُون  )كتاب التفسري)سورة آل عمران( ـ ابب قول هللا تعاىل:  ـ   ( وأخرجه أيضاً 4549ديث )بِّع ْهدِّ اّلَِّّ و أ مْي اهنِِّّْم مث  ًنا ق لِّياًل( رقم احلإِّنَّ الَّذِّين  ي ْشرت 
ُون  6659كتاب األميان والنذور ـ ابب عهد هللا عز  وجل ـ احلديث ) ( وأخرجه أيضا يف الكتاب يفسه ـ ابب قول هللا تعاىل )إِّنَّ الَّذِّين  ي ْشرت 

( 7183( وأخرجه أيضًا ـ كتاب األحكام ـ ابب احلكم يف البئر وحنوها ـ رقم احلديث ) 6676ًنا ق لِّياًل( ـ رقم احلديث )بِّع ْهدِّ اّلَِّّ و أ مْي اهنِِّّْم مث   
 ( وأخرجه353ابب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمني فاجرة من انر ـ رقم احلديث ) ــ كتاب اإلميان  يف صحيحهمسلم  (  وأخرجه7184)

ـ   الرتمذي يف سننه( وأخرجه 3243ميان والنذور. ابب يف من حلف مييناً ليقتطع هبا ماالً ألحد. رقم احلديث ) . كتاب األأبو داود يف سننه
( 1269كتاب البيوع؟ـ ابب ما جاء يف اليمني الفاجرة يقتطع هبا مال املسلم ـ وقال حديث ابن مسعود: حديث حسن صحيح ـ رقم احلديث )

 ابن ماجه يف سننه( وأخرجه 2996ـ ومن سورة آل عمران ـ وقال: هذا حديث صحيح ـ رقم احلديث ) 4وأخرجه أيضا ـ كتاب التفسري ـ ابب 
( وأخرجه فيه أيضاً ـ ابب من حلف على ميني فاجرة 2322ـ كتاب األحكام ـ ابب البي نة على املدعي واليمني على املدعي عليه ـ رقم احلديث )

 (.158( )9244( حتفة األشراف)2323ليقتطع هبا ماالً خمتصراً ـ رقم احلديث)
 . 639م( ص 1995/هـ 1416)دار اجليل،  إحكام األحكام شـرح عمدة األحكام ،ابن دقيق العيد (2)
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هذه اليمني  وسلم ذكر يفاحلديث احتج اجلمهور، على أنَّ الغموس ال كف ارة فيها؛ أليَّه صلى هللا عليه 

املقصود هبا احلنث والعصيان والعقوبة واإلمث، ومل يذكر فيها كف ارة، ولو كايت لذكرت، كما ذكرت يف اليمني 

 .(1)املعقودة(

وجوب احلنث ابليمني، إذا كان يف االستمرار فيها، إحلاق اإلنسان األذى والضرر بغريه، واملنع من .3

 أبناء جمتمعه، ابستثناء حنث املعصيةحتقيق الرب والتقوى بني 

ينِّهِّ يفِّ أ ْهلِّهِّ آمث ُ ل ُه ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم : " و اّلَِّّ أل  ْن يـ ل جَّ أ ح دُُكْم بِّي  إبسناده إىل البخاري  روى مِّ

 " ُ ْن أ ْن يـُْعطِّي  ك فَّار ت ُه الَّيتِّ فـ ر ض  اّلَّ  .(2)عِّْند  اّلَِّّ مِّ

وض ح ابن حجر يف الفتح معىن اللجاج يف اليمني: )" وهللا ألن يل ج" بفتح الالم، وهي الالم املؤكدة للقسم، 

ويل ِّج بكسـر الالم، وجيوز فتحها بعدها جيم من اللجاج، وهو أْن يتمادى يف األمر، ولو تبني له خطؤه، 

  جت، ألــ ِّج بكسـر اجليم يف املاضي،وأصل اللجاج يف اللغة هو اإلصـرار على الشـيء مطلقاً، يقال: جل

وفتحها يف املضارع، وجيوز العكس، وأما قوله آمث بصيغة أفعل التفضيل، فهو لقصد مقابلة اللفظ على زعم 

 احلالف أو تومهه، فإيَّه يتوهم أنَّ عليه إمثاً يف احلنث مع أيَّه ال إمث عليه، فيقال له: اإلمث يف اللجاج أكثر من

 املراد أنَّ الرجل إذا حلف على شيء يتعلق أبهله، وأص ـر عليه كان أدخل)نث، وقال البيضاوي: اإلمث يف احل

يف الوزر، وأفضى إىل اإلمث من احلنث؛ أليَّه جعل هللا عرضة ليمينه، وقد هنى عن ذلك، قال: وآمث اسم 

قيل معناه أيَّه كان ، قال: و تفضيل، وأصله أْن يطلق لالج يف اإلمث، فأطلق ملن يل ِّج يف موجب اإلمث اتساعاً 

 .(3)يتحرج من احلنث خشية اإلمث ويرى ذلك، فاللجاج أيضاً إمث على زعمه وحسبايه(

                                                           

 )1( العظيم آابدي، عون املعبود شـرح سنن أبو داوود، مرجع سابق، ج9، ص 37  . 
ابب قول هللا تعاىل )ال يؤاخذكم هللا ابللغو يف أميايكم ولكن يؤاخذكم مبا عقدمت ـ ـ كتاب األميان والنذور  البخاري يف صحيحهأخرجه  (2)

ـ كتاب األميان ـ ابب النهي عن اإلصـرار على اليمني ـ  مسلم يف صحيحه( وأخرجه 6625( ـ رقم احلديث )89األميان( سورة املائدة )
 (. 14712( حتفة األشـراف )4267) رقم احلديث

 . 528ص ،11جمرجع سابق،  ،فتح الباري بشـرح صحيح البخاري ،العسقالين (3)
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: " م نْ  ح ل ف   ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، ق ال  روى مسلم إبسناده إىل أ يبِّ ُهر يـْر ة   رضي هللا عنه، أ نَّ ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ

ه ا، فـ ْلُيك ف ِّْر ع ْن مي ِّينِّهِّ و ْليـ ْفع ْل ")1(.  نـْ ، فـ ر أ ى غ رْي ه ا خ رْيًا مِّ  ع ل ى مي ِّنيٍّ

مرار على حلفه، ستتد ل األحاديث السابقة على من حلف على شيء، مث تبني  له أنَّ احلنث خرٌي له من اال

استحب له احلنث وتلزمه الكف ارة، وهذا متفق عليه، لكنَّ االختالف يف جواز الكف ارة بعد اليمني، وقبل 

احلنث، وقد بني  اإلمام النووي هذا االختالف: )وأمجعوا على أيَّه ال جتب عليه الكف ارة قبل احلنث، وعلى 

ني وقبل  جيوز تقدميها على اليمني، واختلفوا يف جوازها بعد اليمأيَّه جيوز أتخريها عن احلنث، وعلى أيَّه ال

احلنث، فجوَّزها مالك واألوزاعي والثوري والشافعي وأربعة عشـر صحابياً ومجاعات من التابعني، وهو قول 

وز  مجاهري العلماء، لكنَّهم قالوا: ويستحب كوهنا بعد احلنث، واستثىن الشافعي  التكفري ابلصوم فقال: ال جي

قبل احلنث؛ أليَّه عبادة بديية، فال جيوز تقدميها على وقتها كالصالة وصوم رمضان، وأما التكفري ابملال، 

فيجوز تقدميه كما جيوز تعجيل الزكاة، واستثىن بعض أصحابنا حنث املعصية، فقال: ال جيوز تقدمي كف ارته؛ 

هب املعصية، وقال: أبو حنيفة وأصحابه وأش ألنَّ فيه إعاية على املعصية، واجلمهور على إجزائها كغري

 بل ودليل اجلمهور ظواهر األحاديث والقياس على تعجيل ،املالكي: ال جيوز  تقدمي الكف ارة على احلنث

 .(2)الزكاة(

 

 

 

 

                                                           
ـ كتاب األميان ـ ابب يدب من حلف مييناً، فرأى غريها خرياً منها، أْن أييت الذي هو خري ويكف ر عن ميينه ـ رقم  مسلم يف صحيحهأخرجه  (1)

( حتفة 2530ـ كتاب النذور واألميان ـ ابب ما جاء يف الكف ارة قبل احلنث ـ رقم احلديث ) الرتمذي يف سننه( وأخرجه 4248احلديث )
 (.12738األشراف )

 )3( النووي، املنهاج شـرح صحيح مسلم بن احلجاج، مرجع سابق، ج6، ص 111.
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 املطلب الثالث: النذور والقواعد املستقبلية اليت أرستها السنة النبوية عند لشريعها للنذور

 املقصد األول: لعريف النذور

النذور: مجع يذر، بذال معجمة ساكنة وحكى فتحها، وهو ما ينذره اإليسان، فيجعله على يفسه خنباً، 

ْرُت ل ك  م ا يفِّ ب ْطينِّ حُم رَّراً ﴿ ومجعه يذور، ويف التنزيل  قالته زوجة  [35]سورة آل عمران:اآلية  ﴾إِّين ِّ ي ذ 

عمران أُم  مرمي، قال األخفش: تقول العرب: يذر على يفسه يذراً، ويذرت مايل، فأان أيذره يذراً، رواه عن 

يويس عن العرب، ويف احلديث ذكر النذر مكرراً، تقول يذرت أيذر يذراً، إذا أوجبت على يفسك شيئاً 

ره، أحاديثه ذكر النهي عنه، وهو أتكيد ألم تربعًا من صدقة أو غري ذلك، قال ابن األثري: وقد تكرر يف

 .(1)وحتذير عن التهاون به بعد إجيابه 

 .(2)وعرَّفه الراغب: أبيَّه إجياب ما ليس بواجب حلدوث أمر

 ﴿ ويعد النذر من الشعائر التعبدية اليت أمر اإلسالم بوفائها مطلقاً إال ما كان معصية، كما قال هللا تعاىل:

لنَّْذرِّ و خي  اُفون  يـ ْوماً ك ان  ش رُُّه ُمْست طِّرياً يُوفُون    مُثَّ ْليـ ْقُضوا تـ ف ثـ ُهمْ  ﴿وقال تعاىل [7]سورة اإليسان: اآلية  ﴾ابِّ

ْلبـ ْيتِّ اْلع تِّيقِّ  وبني  سبحايه أنَّ املوفني ابلنذور هلم اجلزاء [29]سورة احلج:اآلية  ﴾و ْلُيوُفوا يُُذور ُهْم و ْلي طَّوَُّفوا ابِّ

ْرمُت م ِّن يَّْذرٍّ ف إِّنَّ اّل   يـ عْ  ﴿ من هللا على فعلهم، كما قال تعاىل: ل ُمُه و م ا لِّلظَّالِّمِّني  و م ا أ يف ْقُتم م ِّن يّـَف ق ةٍّ أ ْو ي ذ 

 .[ 270]سورة البقرة: اآلية  ﴾مِّْن أ يص ارٍّ 

  النبوية عند لشريعها النذور: نَّةالسُّ اليت أرستها القواعد املستقبلية املقصد الثاين: 

االلتزام الفردي أساس لطبيق التشـريع اإلسالمي، والنذور التزام فردي يف حياة اإلنسان وبعد  .1

                                                           

 )1( ابن منظور،  لسان العرب، مرجع سابق، ج14،  ص100.

 )2( العسقالين، فتح الباري بشـرح صحيح البخاري، مرجع سابق، ج11، ص525.
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 موله، يلزم قرابته الوفاء هبا.

ْعُد ْبُن ُعب اد ة  ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اإبسناده إىل  البخاري روى : " اْستـ ْفىت  س  ، أ يَُّه ق ال  ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  يفِّ اْبنِّ ع بَّاسٍّ ّلَّ

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم :  ي ُه، ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ هِّ ع نـْه  ف  ي ْذرٍّ، ك ان  ع ل ى أُم ِّهِّ تـُُوف ِّي ْت قـ ْبل  أ ْن تـ ْقضِّ  .(1)"  ااْقضِّ

ذكر النووي ـ رَحه هللا ـ عند شـرحه هلذا احلديث تفصيل للحقوق الواجبة على امليت: )" فاقضه عنها " دليل 

لقضاء احلقوق الواجبة على امليت، فأما احلقوق املالية فمجمع عليها، وأما البديية ففيها خالف معروف 

ر املالية الواجبة على امليت من زكاة وكف ارة، ويذعند أهل العلم، مث مذهب الشافعي وطائفة، أنَّ احلقوق 

جيب قضاؤها، سواء أوصى هبا أم ال؛كديون اآلدمي، وقال مالك وأبو حنيفة وأصحاهبما: ال جيب قضاء 

 .(2)شيء من ذلك، إالَّ أْن يوصي به، وألصحاب مالك خالف يف الزكاة إذا مل يوص هبا، وهللا أعلم(

، ملصاحل ودفع املضار بيد هللا، وأنَّ الذرائع والوسائل كالنذور مثالً االعتقاد اجلازم أبنَّ جلب ا .2

 ليس هلا عالقة ابلقضاء والقدر، وإَّّنا شـرعت ليستخرج هبا من مال البخيل.

: " أ خ ذ  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم  يـ وْ إبسناده إىل  مسلم روى ، ق ال  ًما يـ نـْه اان  ع نِّ ع ْبدِّ اّلَِّّ ْبنِّ ُعم ر 

يحِّ "  ًئا و إِّمنَّ ا ُيْست ْخر ُج بِّهِّ مِّن  الشَّحِّ يـْ  .(3)النَّْذرِّ و يـ ُقوُل: إِّيَُّه ال  يـ ُردُّ ش 

                                                           
 ـ كتاب الوصااي ـ ابب ما يستحب ملن تويف فجأة أْن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن امليت ـ رقم احلديث البخاري يف صحيحهأخرجه  (1)
كتاب احليل ـ ابب يف الزكاة ( وأخرجه أيضاً ـ  6698) ( وأخرجه أيضاً ـ كتاب األميان والنذور ـ ابب من مات وعليه يذر ـ رقم احلديث2761)

ـ كتاب النذر ـ ابب األمر  مسلم يف صحيحه( وأخرجه 6959) وأْن ال يفرق بني جمتمع، وال جيمع بني متفرق خشية الصدقة ـ رقم احلديث
 (3307) رقم احلديث ـ كتاب األميان والنذور ـ ابب يف قضاء النذر عن امليت ـ أبو داود يف سننه( وأخرجه 4211) بقضاء النذرـ رقم احلديث

 النسائي يف سننه( وأخرجه 1546) ـ كتاب النذور واألميان ـ ابب ما جاء يف قضاء النذور عن امليت ـ رقم احلديث  الرتمذي يف سننهوأخرجه 
م فيان رقوأخرجه أيضا يف الكتاب يفسه ابب ذكر االختالف على س (3661ـ كتاب الوصااي ـ ابب فضل الصدقة عن امليت ـ رقم احلديث )

( 3827( )3826) ( وأخرجه أيضاً كتاب األميان والنذورـ ابب من مات وعليه يذرـ رقم احلديث3665( )3664( )3662احلديث)
 (.5835) ( حتفة األشراف2132) كتاب الكفـ ارات ـ ابب من مات وعليه يذر ـ رقم احلديث  ابن ماجه يف سننه( وأخرجه 3828)

 .99ص ، 11ج ،مرجع سابق ،مسلم بن احلجاجاملنهاج شـرح   ،النووي  (2)

( وأخرجه أيضاً ـ كتاب األميان والنذور 6608ـ كتاب القدر ـ ابب إلقاء العبد النذر إىل القدر ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحهأخرجه  (3)
( 4212ـ كتاب النذر ـ ابب األمر بقضاء النذر ـ رقم احلديث ) مسلم يف صحيحه( وأخرجه 6693ـ ابب الوفاء ابلنذر ـ رقم احلديث )

ـ كتاب األميان   النسائي يف سننه( وأخرجه 3287ـ كتاب األميان والنذور ـ ابب النهي عن النذور ـ رقم احلديث ) أبو داود يف سننهوأخرجه 
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 العاجل سان ال يدرك ابلنذر شيئاً مل يقد ره هللا تعاىل، وال جيلب له يفيتبني لنا من احلديث الشـريف أنَّ اإلي

 ذلك بقوله: )عادة إىل باركفورييفعاً، وال يدفع عنه ضرراً، وال يرد قضاء هللا وقدره على العبد، وقد أشار امل

الناس تعليق النذور على حصول املنافع ودفع املضار، فنهي عنه فإنَّ ذلك فعل البخالء، إذ السخي إذا أراد 

ج شيء من يده إال ل، والبخيل ال تطاوعه يفسه إبخرا اأْن يتقرب إىل هللا تعاىل استعجل فيه، وأيت به يف احل

ضر، وذلك  يف مقابلة ما سيحصل له، ويعلقه على جلب يفع أو دفع يف مقابلة عوض يستويف أواًل، فيلتزمه

ال يغين عن القدر شيئاً، أي يذر ال يسوق إليه خرياً مل يقدر له، وال يرد شـراً قضى عليه، ولكن النذر قد 

ا هو ، إرن النذقال اخلط ايب: معىن هنيه عيوافق القدر، فيخرج من البخيل ما لواله مل يكن يريد أْن خيرجه، و  من 

التأكد ألمره، وحتذير من التهاون به بعد إجيابه، ولو كان معناه الزجر عنه حىت يفعل لكان يف ذلك إبطال 

 .(1)حكمه، وإسقاط لزوم الوفاء به، إْذ صار معصية(

التوقف عن الوفاء ابلنذر إذا لعارض مع نص صـريح فيه أمر، أو فيه هني، ويكّفر عنه بكّفارة  .3

 ر يقتضي الوجوب.ميني؛ ألنَّ األم

ْرُت  : إِّين ِّ ي ذ  ا، فـ ق ال  ُهم  ُ ع نـْ ي  اّلَّ : ج اء  ر ُجٌل إِّىل  اْبنِّ ُعم ر  ر ضِّ دِّ ْبنِّ ُجب رْيٍّ، ق ال  روى مسلم إبسناده إىل زِّاي 

ُ تـ   ا: " أ م ر  اّلَّ ُهم  ُ ع نـْ ي  اّلَّ النَّْذرِّ، ع اىل  بِّو ف اءِّ أ ْن أ ُصوم  يـ ْوًما، فـ و اف ق  يـ ْوم  أ ْضح ى أ ْو فِّْطرٍّ، فـ ق ال  اْبُن ُعم ر  ر ضِّ

.)2( " ا اْليـ ْومِّ ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ع ْن ص ْومِّ ه ذ   و هن  ى ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ

يتبني لنا من احلديث الشـريف، أنَّ من يذر أْن يصوم أايماً، فوافقت هذه األايم يوم النحر أو يوم الفطر، 

                                                           

( وأخرجه أيضا يف الكتاب يفسه ـ ابب النذر ال يقدم شيئاً وال يؤخره ـ رقم 3811( )3810والنذور ـ ابب النهي عن النذر ـ رقم احلديث )
 . (7287( حتفة األشراف)2122ـ كتاب الكف ارات ـ ابب النهي عن النذر ـ رقم احلديث )ه ابن ماجه يف سنن( وأخرجه 3812احلديث )

مرقاة املفاليح شرح ـ القاري، علي بن سلطان حممد، 126ص   ،5ج ،مرجع سابق ،حتفة األحوذي بشـرح جامع الرتمذي ،املباركفوري (1)
 .2246م( ص2002هـ ـ 1422) دار الفكر  مشكاة املصابيح

( وأخرجه أيضاً ـ كتاب األميان والنذورـ ابب من 1994ـ كتاب الصوم ـ ابب صوم يوم النحر ـ رقم احلديث )  البخاري يف صحيحهأخرجه  (2)
ـ كتاب الصيام ـ ابب النهي عن صوم يوم الفطر  مسلم يف صحيحه( وأخرجه 6706يذر أْن يصوم أايماً فوافق النحر أو الفطر ـ رقم احلديث )

 (.6723حتفة األشراف )( 4212ويوم األضحى ـ رقم احلديث )
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)وعند احلنابلة  حجر يف الفتح ابن إجياب القضاء، فقد ذكرفال جيوز له أْن يصوم ال تطوعاً وال يذراً، أما يف 

 .(1)روايتان يف وجوب القضاء، وخالف أبو حنيفة، فقال: لو أقدم فصام، وقع ذلك عن يذره(

وجوب الوفاء بنذر الطاعة؛ ألنَّه التزام جيب على العبد الوفاء به، أما نذر املعصية ال جيوز   .4

الح فعل الطاعات، واجتناب املعاصي، من أقوى الدعائم يف ص الوفاء به، وفيه كفارة ميني؛ ألنَّ 

  اجملتمع.

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، ق ال  إبسناده إىل  البخاري روى ُ ع نـْه ا، ع نِّ النَّيبِّ ِّ ص لَّى اّلَّ ي  اّلَّ ر  أ ْن يُطِّيع  ع ائِّش ة  ر ضِّ : " م ْن ي ذ 

هِّ"  ي ُه، ف ال  يـ ْعصِّ ر  أ ْن يـ ْعصِّ  .(2)اّلَّ ، فـ ْلُيطِّْعُه، و م ْن ي ذ 

عم من أْن تكون )الطاعة أ :حلديث الشـريفبني  ابن حجر رَحه هللا يف الفتح املراد من الطاعة املذكورة يف ا

يف واجب أو مستحب، ويتصور النذر يف فعل الواجب أبْن يؤقته، كمن يذر أْن يصلي الصالة يف أول وقتها، 

فيجب عليه ذلك بقدر ما أق ته، وأما املستحب من مجيع العبادات املالية والبديية، فينقلب ابلنذر واجباً 

يف هذا بيان أنَّ النذر يف املعصية غري الزم، وأنَّ صاحبه منهي ) قال اخلط ايب: و  (3)ذر(ويتقيد مبا قي ده به النا

عن الوفاء به، وإذا كان كذلك مل جيب فيه كف ارة، ولو كان فيه كف ارة ألشبه أْن جيري ذكرها يف احلديث، 

 .(4)(وأْن يوجد بياهنا مقروانً به، وهذا على مذهب مالك والشافعي

كد أالقواعد املستقبلية اليت وضعتها السنة النبوية الشريفة يف تشريع الكفات واألميان والنذور، يتبعد عرض 

املوارد اهلامة  ا أحديف اجملتمع، واعتبارهدورها وأمهيتها يف استشراف املستقبل االجتماعي للفئات احملتاجة 

                                                           
 .598ص ، 11ج،مرجع سابق  ،فتح الباري بشـرح صحيح البخاري ،العسقالين (1)
ـ كتاب وأخرجه أبو داود يف سننه (  6696كتاب األميان والنذور ـ ابب النذر يف الطاعة ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحه ـأخرجه  ( 2)

ـ كتاب النذور واألميان ـ ابب من يذر أْن يُطْع هللا  الرتمذي يف سننه( وأخرجه 3279األميان والنذور ـ ابب النذر يف املعصية ـ رقم احلديث )
ابن رجه ( وأخ3769ـ  كتاب األميان والنذور ابب النذر يف الطاعة ـ رقم احلديث) النسائي يف سننه( وأخرجه 1444ـ رقم احلديث ) فليطعه

 (.2126ـ كتاب الكف ارات ـ ابب النذر يف املعصية ـ رقم احلديث) ماجه يف سننه
 .590ص  ،11ج،مرجع سابق ، فتح الباري بشـرح صحيح البخاري ،العسقالين  (3)

 .54ص  ،4ج ،مرجع سابق معامل السنن، اخلطايب،  (4)
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ة الفقر اليت ، وتقليل يسبة مشكلفئاتذه الإشباع حاجات الطعام والكساء هل، و لتمويل التكافل االجتماعي

 هتدد العامل اإلسالمي وتنذر مبستقبل غري مستقر.
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 املبحث الثالث: الوصية والوقف

الوصية والوقف مها وسيلتان من وسائل الرعاية االجتماعية، اليت وضعها اإلسالم للمسامهة يف التكافل بني 

ان يف أنَّ يف أنَّ كاًل منهما ينتفع منها اجملتمع بعد وفاة صاحبها، لكنهما ختتلفأفراد اجملتمع املسلم، تتفقان 

 لكل واحدةٍّ منهما فقهاً خيتلف عن اآلخر، وسأبدأ أواًل ابلوصية، ومن مث الوقف.

 والقواعد املستقبلية اليت أرستها السنة النبوية عند لشريعها للوصية املطلب األول: الوصية

 معىن الوصية املقصد األول: 

 تطلق الوصية يف اللغة على عدة معاين منها:

العهد إىل الغري: أوصى الرجل، ووصاه: عهد إليه، وأوصيت إليه، وأوصيت له بشيء، وأوصيت إليه إذا ( أ

 .(1)جعلته وصيتك، وأوصيت ووصيته إيصاء وتوصية

الوصل: وصى الشـيء وصياً، اتصل، وأرض واصية، متصلة ابلنبات، وقد وصت األرض إذا اتصل  ب(

 .(2)يباهتا

إال  ﴿ التقدم إىل الغري مبا يعمل مقرانً بوعظ، وتواصى القوم إذا أوصى بعضهم بعضاً، قال هللا تعاىل: (ج

حلْ ق ِّ  ُلوا الصَّاحلِّ اتِّ و تـ و اص ْوا ابِّ لصَّرْبِّ الَّذِّين  آم ُنوا و ع مِّ  [ وقال هللا تعاىل:3ورة العصر: اآلية]س ﴾و تـ و اص ْوا ابِّ

 [.53]سورة الذارايت: اآلية  ﴾أ تـ و اص ْوا بِّهِّ ب ْل ُهْم قـ ْوٌم ط اُغون   ﴿

 أما تعريف الوصية يف الشـرع، فقد عر فها الفقهاء بتعريفات عد ة:

                                                           
 . 394ص ،15ج،مرجع سابق ، لسان العرب، ابن منظور( 1)

  .1731ص ،مرجع سابق، القاموس احمليط ،الفريوزآابدي( 2)
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 أواًل: لعريفها عند فقهاء املالكية:

 .(1)املوت على سبيل التربع عيناً كان أو منفعة متليك مضاف إىل ما بعد .1

هي هبة الرجل ماله لشخص آخر، أو ألشخاص بعد موته أو عتق غالمه، سواء صـرح بلفظ  .2

 .(2)الوصية، أو مل يصـرح به

 .(3)هي عقد يوجب حقاً يف ثلث مال عاقده، يلزمه مبوته .3

 .(4)هي تربع حبق مضاف ملا بعد املوت .4

 فقهاء الشافعية واحلنابلة:اثنياً: لعريفها عند 

 .(5)هي التربع ابملال بعد املوت .1

 .(6)هي التربع مبال يقف يفوذه على خروجه من الثلث .2

 .(7)املوصي به إىل املوصى له بعد املوتمال هي حتو ل  .3

                                                           
 أليب الربكات سيدي أَحد الدردير هبامش الشـرح املذكور مع ،حاشية الدسوقي على الشـرح الكبري ،مشس الدين حممد عرفة ،الدسوقي (1)

 .422ص ،4)دار إحياء الرتاث العريب( ج ،تقرير حممد عليش
هـ 1406امنة ـ دار املعرفة ـ ط الثبريوت:  ) بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،رشد بن أَحد بن حممد بن أَحدأبو الوليد حممد ، القرطيب (2)
 . 336ص ،2م( ج1986/

دون( املكتبة التجارية ـ ط الثايية ـ ببريوت: ) أسهل املدارك شـرح إرشاد السال  يف فقه اإلمام مال ، حسن بن أبو بكر ،الكشناوي (3)
 . 271ص، 3ج

 .  474ص ،4هـ ( ج1988/ هـ 1408)دار الكتاب العريب ـ  املغين ،أَحد بن هللا موفق الدين أبو حممد عبد ،ابن قدامة (4)

 .474ص ،4ج ،مرجع سابق ،املغين، ابن قدامة ( 5)

هللا  عبد على مذهب أيبالشـرح الكبري على منت املقنع  ،أيب عمر أَحد بن الرَحن مشس الدين أبو الفرج عبد ،ابن قدامة املقدسي( 6)
واإلنصاف  ـ والشرح الكبري للشمس ابن قدامة ـ ابن قدامة )املقنع للموفقوضمن طبعة فيها ثالث كتب  ،حنبل الشيباين بن أمحد

هـ 1414 ) طبعة على يفقة خادم احلرمني الشريفني، جملد 32يف  حتقيق : عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي وعبد الفتاح حممد احللو للمرداوي(
 . 514ص، 3ج( م1993 /

 ) حاشية البجريمي بتحفة احلبيب على شـرح اخلطيب املسمى ابإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع بن حممد بن عمر، سليمان ،البجريمي (7)
 . 296ص ،3ج م(1995ه/1415دار الفكرـ 
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 : لعريفها عند فقهاء احلنفية:اثلثا

شيئاً من ذلك  البيع، واإلجازة، واهلبة؛ ألنَّ اسم ملا أوجبه املوصي يف ماله بعد موته، وبه ينفصل عن  .1

 .( 1)ال حيتمل اإلجياب بعد املوت

 .( 2)متليك مضاف إىل ما بعد املوت .2

ومشـروعية  ،هو تعريف فقهاء الشافعية واحلنابلة، وهو تربع حبق مضاف ملا بعد املوتوالتعريف املختار: 

ْم إِّذ ا ح ض ر  أ ح د ُكُم اْلم ْوُت إِّن ﴿ُكتِّب  ع ل ْيكُ النبوية، لقول هللا تعاىلالوصية اثبتة يف القرآن الكرمي، ويف السُّنَّة 

ْلم ْعُروفِّ ح ق اً ع ل ى اْلُمتَّقِّني ﴾ ْينِّ و األقْـر بِّني  ابِّ يَُّة لِّْلو الِّد   [.180سورة البقرة: اآلية ] تـ ر ك  خ رْياً اْلو صِّ

ه مال، بتداء اإلسالم للوالدين واألقربني على من مات ولاشتملت اآلية الكرمية على أنَّ الوصية فريضة يف ا

، مس ِّع ُه يـ ُقوُل: مس ِّْعُت أ اب  أُم ام ة  اْلب اهل بن مث يسخت بية املرياث، حلديث شـرْحبِّيل   يَّ يـ ُقوُل: مس ِّْعُت ُمْسلِّمٍّ

ُ عليه و س لَّم  يـ ُقوُل يفِّ ُخْطب تِّهِّ: " إِّنَّ  " اّلَّ  ق ْد أ ْعط ى كُ ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ يَّة  لِّو ارِّثٍّ لَّ ذِّي ح ق ٍّ ح قَُّه، ف ال و صِّ

فذهب مجاعة إىل أنَّ وجوهبا صار منسوخًا يف حق األقارب الذين يرثون، وبقي وجوهبا يف حق الذين ال 

يرثون من الوالدين واألقارب، وهو قول ابن عباس وطاووس وقتادة واحلسن، قال طاووس: من أوصى لقوم 

مس اهم، وترك ذوي قرابته حمتاجني، ايتزعت منهم، وردت إىل ذوي قرابته، وذهب األكثرون إىل أنَّ الوجوب 

 .(3)صار منسوخاً يف حق الكافة، وهي حتمية يف حق الذين ال يرثون

ويعد يظام الوصية يف اإلسالم يظامًا عاداًل، يكفل لكل ذي حقٍّ حقه، بال إفراط وال تفريط، منذ زمن 

                                                           
الثايية ـ  دار الكتب العلمية ـ طبريوت:  ) لرليب الشـرائعبدائع الصنائع يف  ،عالء الدين أبو بكر بن مسعود احلنفي ،الكاساين (2)

 (  333ـ 332ص ) ،7م( ج1986هـ ـ 1406
دار الكتب العلمية  بريوت:) اللباب يف شـرح الكتاب ،أبو احلسن أَحد بن َحد القدوري البغدادي عبد الغين الغنيمي الدمشقي ،امليداين (3)

 . 168ص، 4ـ بدون( ج
 . 193ص ،مرجع سابق ،البغوي لفسري، البغوي ( 3)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



128 
 

ا الكرمي صلوات هللا عليه  وسالمه إىل يومنا هذا، وهو من املصادر اليت متو ل العمل اخلريي يف البالد رسولن

 العربية واإلسالمية، وله دور كبري وعظيم يف املستقبل.

إنَّ يسبة مهمة من املسلمني يوصون شـرعًا جبزء من ثروهتم للمشاريع اخلريية ولألفراد، وكثريًا ما يوصى 

للعلم ولسبل املاء وغريها، وكايت أول وصية لدار األيتام يف أواخر العشـرينات من القرن العشـرين للمساجد و 

يف لبنان، وأوائل الثالثينات، إْذ أوصت سيدة فاضلة مبنزل لدار األيتام بعد وفاهتا، وقد حتو ل املنزل إىل مركز 

 .(1)رأس النبع للتنمية الفكرية بذوي االحتياجات اخلاصة

ية الوصية ودورها يف االستشـراف والتخطيط املستقبلي، وردت يصوص كثرية يف السُّنَّة النبوية، تؤكد وألمه

 النحو اآليت. على هذا الدور

 النبوية عند لشـريعها الوصية السُّنَّة أرستها القواعد املستقبلية اليتاملقصد الثاين: 

 اله.إىل ذل ، حفظاً حلق الورثة بعد ممالندب إىل كتابة الوصية يف حياة اإلنسان، واملبادرة  .1

ُ عليه و س لَّم ، قال: "  روى البخاري إبسناده إىل عبد اّلَِّّ  بن ُعم ر  رضي هللا عنه، أ ن  ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ

ُه م ْكُتو ب ٌة ")2(. يـَُّتُه عِّْند  ل ت نْيِّ، إال و و صِّ  م اح قُّ اْمرِّئٍّ ُمْسلِّمٍّ ل ُه ش ْيٌء يُوص ى فِّيهِّ ي بِّيُت ل يـْ

يَّةٍّ، فِّ )  قال َماِل : هِّ بِّو صِّ حَّتِّهِّ أ ْو م ر ضِّ ي  إِّذ ا أ ْوص ى يفِّ صِّ ، أ نَّ اْلُموصِّ ان  يه ا ع ت اق ُة اأْل ْمُر اْلُمْجت م ُع عليه عِّْند 

ْن ذ لِّك  م اش اء ح ىتَّ  ال ُه، و ي ْصن ُع مِّ ُ مِّْن ذ لِّك  م ا ب د  ، ف إِّيَُّه يـُغ ري ِّ ، و إِّْن أ ح بَّ  ر قِّيقٍّ مِّْن ر قِّيقِّهِّ أ ْو غ رْيُ ذ لِّك  ُوت  مي 

                                                           
 . 8ص ،( شؤون لبنايية2087العدد )،  2005تشـرين الثاين 1 ،الثالاثء)   جريدة املستقبل( 1)

كتاب ـ أبوداود يف سننه   ( وأخرجه4180ـ كتاب الوصية ـ ابب وصية الرجل مكتوبة عنده ـ رقم احلديث ) مسلم يف صحيحه أخرجه( 2)
كتاب الوصااي ـ ابب الكراهية يف أتخري ـ  الرتمذي يف سننه ( وأخرجه 2862الوصااي ـ ابب ما جاء يف ما يؤمر به  من الوصية ـ رقم احلديث )

 ( وأخرجه3618كتاب الوصااي ـ ابب الكراهية يف أتخري الوصية ـ رقم احلديث ) ـ يف سننه النسائي  ( وأخرجه3646الوصية ـ رقم احلديث )
 ( . 8176( حتفة األشـراف )2699ـ كتاب الوصااي ـ ابب احلث على الوصية ـ رقم احلديث ) ابن ماجه يف سننه
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ُْلوًكا، ف إِّْن د بّـَر   ب ِّر  مم  يَّة  و يـُْبدِّهل  ا فـ ع ل ، إال أ ْن يُد   .(2)(  ، ف ال  س بِّيل  إىل تـ ْغيِّريِّ م ا د بَّر(1)أ ْن ي ْطر ح  تِّْلك  اْلو صِّ

 :أحكامتطرق احلديث الشـريف إىل 

 ي مندوبة أو واجبة؟.: األمر بكتابة الوصية، لكنَّ االختالف: هل هاألول 

 : اإلشهاد على الوصية، وال يعمل وال ينتفع هبا إال إذا كان أشهد عليها، وهذا مذهب اجلمهور. الثاين

يَّةِّ اثْـ  ﴿قول هللا تعاىل:  ني  اْلو صِّ ا الَّذِّين  آم ُنوْا ش ه اد ُة بـ ْينُِّكْم إِّذ ا ح ض ر  أ ح د ُكُم اْلم ْوُت حِّ ع ْدلٍّ ن انِّ ذ و ا ايِّ أ يّـُه 

ُم ا يب ُة اْلم ْوتِّ حت ْبُِّسوهن  نُكْم أ ْو آخ ر انِّ مِّْن غ رْيُِّكْم إِّْن أ يُتْم ض ر بـُْتْم يفِّ األرض ف أ ص ابـ ْتُكم مُّصِّ ن بـ ْعدِّ الصَّال ةِّ مِّ  م ِّ

ُتْم ال  ي ْشرت ِّي بِّهِّ مث  ناً و ل ْو ك ان  ذ ا قـُْرَب  و ال  ي كْ  ّل ِّ إِّنِّ اْرتـ بـْ م انِّ ابِّ ]سورة  ﴾ُم ش ه اد ة  اّل ِّ إِّانَّ إِّذاً لَّمِّن  اآلمثِِّّني  تُ فـ يـُْقسِّ

 [.106املائدة: اآلية 

 .(3)قال ابن دقيق العيد: الرتخيص يف الليلتني والثالث دفع للحرج والعسـر، : حتديد الليلتنيالثالث

ال لنقص و ـ مراعاة العدل بني الورثة واملوصى هلم، ابقتصار الوصية على الثلث فقط، وال لزيد 2

 عن ذل ، حىت يتمكن الورثة من االنتفاع مبال املوروث.

ُّ ص لَّى هللاُ  بن س ْعدِّ  إبسناده إىلالبخاري  روى : ج اء  النَّيبِّ ُ ع ْنُه، ق ال  ي  اّلَّ عليه و س لَّم  يـ ُعوُدينِّ  أ يبِّ و قَّاصٍّ ر ضِّ

 : نـْه ا، ق ال  ُوت  ابِّألرض الَّيتِّ ه اج ر  مِّ ُ ابْ »و أ ان  مبِّ كَّة ، و ُهو  ي ْكر ُه أ ْن مي  ُم اّلَّ اّلَِّّ، ، قـُْلُت: اي  ر ُسول  « ن  ع ْفر اء  يـ ْرح 

 : : « ال  »أُوصِّي مبِّ ايلِّ ُكل ِّهِّ؟ ق ال  : « ال  »، قـُْلُت: ف الشَّْطُر، ق ال  ثِّرٌي، »، قـُْلُت: الثّـُُلُث، ق ال  ف الثّـُُلُث، و الثّـُُلُث ك 

                                                           
نري يف غريب الشرح " املصباح امل: الفيومي، حممد بن علي املقري، قال يف املصباح: دبر الرجل عبده تدبرياً، إذا أعتقه بعد موته، ينظر (1)

 .188ص، 1( ج املكتبة العلميةبريوت: ) الكبري للرافعي" 
 . 361ص، ابب األمر ابلوصية، كتاب األقضية   ،املوطأ ،أيس بن مالك ( 2)
 .545م ( ص1995هـ /  14161) إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام ،تقي الدين ابن دقيق العيد ،العيد (3)
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ع ُهْم ع ال ًة يـ ت ك فَُّفون  النَّاس  يفِّ أ يْ  ْن أ ْن ت د  رْيٌ مِّ ْن دِّ إِّيَّك  أ ْن ت د ع  و ر ثـ ت ك  أ ْغنِّي اء  خ  ا أ يـْف ْقت  مِّ يهِّْم، و إِّيَّك  م ْهم 

، فـ   ُ أ ْن يـ ْرفـ ع ك  ، و ع س ى اّلَّ ُة الَّيتِّ تـ ْرفـ ُعه ا إىل يفِّ اْمر أ تِّك  ق ٌة، ح ىتَّ اللُّْقم  ٌس و ُيض رَّ يـ ف ق ةٍّ، ف إِّهنَّ ا ص د  ت فِّع  بِّك  ان  يـ نـْ

 .(1)ن ٌة"، و مل ْ ي ُكْن ل ُه يـ ْوم ئِّذٍّ إال ابْـ « بِّك  آخ ُرون  

تتضح رؤية الرسول الكرمي صلوات هللا وسالمه عليه املستقبلية يف هذا احلديث، حيث إيه يدب إىل ترك ورثة 

اإليسان أغنياء، أفضل من تركهم فقراء؛ لكي ال يتعرضوا لسؤال الناس، واحلاجة إليهم  يف املستقبل، بعد 

عد سب الطيب احلالل، كي ينتفع به الورثة بموت والدهم، وهذا يقتضي احلث  على العمل، وابتغاء الك

املوت، كذلك تظهر حكمة الشارع يف أْن ال تزيد الوصية عن الثلث إال إذا أجازها الورثة، حفاظاً على حق 

الورثة، وحتقيق يفع الورثة، واملوصى هلم من األرحام واألقارب، وهذه من أجنح وأفضل الطرق يف التكافل 

 االجتماعي.

 :(2) يخ البس ام عند شـرحه هلذا احلديث فوائدمنهاكذلك ذكر الش

مذمة مسألة الناس أمواهلم، وإظهار احلاجة إليهم، وأيَّه على اإليسان أْن يسعى أبي عمل يغنيه  .1

 عنهم، وعم ا يف أيديهم.

حسن مجع املال من حله لالستغناء به عن احلاجة إىل الناس، ومن حسن توفري املال االقتصاد يف  .2

 النفقات.

                                                           
( وأخرجه 56ـ كتاب اإلميان ـ ابب ما جاء إنَّ االعمال ابلني ة واحلسبة ولكل امرئ ما يوى ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحه أخرجه (1)

ه صلى هللا علي( وأخرجه يف كتاب مناقب األيصار ـ ابب قول النيب 1295خولة ـ رقم احلديث ) بن أيضاً ـ كتاب اجلنائز ـ ابب راثء النيب سعد
( وأخرجه أيضاً ـ كتاب املغازي ـ ابب حجة الوداع ـ رقم 3936هتم ومرثيهم ملن مات مبكة( ـ رقم احلديث ))اللهم امض ألصحايب هجر وسلم 

( وأخرجه أيضًا ـ كتاب املرضى ـ ابب ما رخص للمريض أْن يقول: إين وجع أو وا رأساه أو اشتد يب الوجع ـ رقم احلديث 4409احلديث )
( وأخرجه أيضًا ـ كتاب الفرائض ـ 6373عوات ـ ابب الدعاء برفع الوابء والوجع ـ رقم احلديث )( خمتصـراً، وأخرجه أيضاً كتاب الد5668)

( 2116ـ كتاب الوصااي ـ ابب ما جاء يف الوصية ابلثلث ـ رقم احلديث ) أبو داود يف سننه ( وأخرجه6733ابب مرياث البنات ـ رقم احلديث )
ـ كتاب الوصااي ـ ابب  ابن ماجه يف سننه ( وأخرجه3628الوصية ابلثلث ـ رقم احلديث ) ـ كتاب الوصااي ـ اببالنسائي يف سننه  وأخرجه

 ( . 3890( خمتصـراً، حتفة األشـراف )2708الوصية ابلثلث ـ رقم احلديث )
  .311،310ص ،٢ج ،لوضيح األحكام شـرح بلوغ املرام ،الرَحن عبد بن هللا عبد ،البس ام (2)
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حق الورثة متعلق مبال قريبهم الذي يورثويه، حىت يف حال حياته، فال حيل له أْن حيتال على إيفاقه،  .3

 أو التصـرف فيه تصـرفات يقصد هبا حرماهنم من املرياث.

ـ اإلحسان لليتامى والفقراء واملساكني، الذين ال يرثون إبعطائهم جزء من اإلرث إْن أمكن، سداً 3

 ولكافاًل معهم.لثغرة احلاجة عندهم، 

خ ْت،  ًسا يـ ْزُعُمون  أ نَّ ه ذِّهِّ اآلية ُيسِّ : " إِّنَّ ان  ا، ق ال  ُهم  ُ ع نـْ ي  اّلَّ روى البخاري إبسناده إىل اْبنِّ ع بَّاسٍّ ر ضِّ

، و الٍّ ي رُِّث و ذ اك  الَّذِّي يـ ْرُزقُ  خ ْت، و ل كِّنـَّه ا ممَِّّا هت  او ن  النَّاُس، مهُ ا و الِّي انِّ اك  و و الٍّ ال  ي رُِّث، ف ذ   ،و ال  و اّلَِّّ م ا ُيسِّ

، يـ ُقوُل: ال  أ ْملُِّك ل ك  أ ْن أُْعطِّي ك  ")1(. ْعُروفِّ ْلم   الَّذِّي يـ ُقوُل ابِّ

ة  أُْوُلوْا اْلقُ اآلية املقصودة يف هذا احلديث الشـريف هي قول هللا تعاىل:  ْرَب  و اْليـ ت ام ى ﴿ و إِّذ ا ح ض ر  اْلقِّْسم 

ْنُه و ُقوُلواْ هل ُ   [.8لنساء: اآلية ا]سورة  ْم قـ ْواًل مَّْعُروفاً ﴾و اْلم س اكِّنُي ف اْرزُُقوُهم م ِّ

ى بني  اّل  تعاىل أنَّ م ْن مل يستحق  إراثً، وحضر القسمة، وكان من األقارب أو اليتام) قال القرطيب رَحه هللا:

قاراً أو قلياًل، عأو الفقراء الذين ال يرثون؛ أْن يكرموا، وال حيرموا إْن كان املال كثرياً، واالعتذار إليهم إن كان 

ال يقبل الرضخ )العطاء القليل( وإْن كان العطاء من القليل، ففيه أجر عظيم؛ فاآلية على هذا القول 

 .(2)(حمكمة

)وأجاب القائلون ابلوجوب أبنَّ الذي يسخ الوصية للوالدين واألقارب اللذين يرثون، وأما  عسقالينوقال ال

 .(3)من ال يرث فليس له يف اآلية، وال يف تفسري ابن عباس ما يقتضي النسخ يف حقه(

                                                           
ْنُه و إِّذ ا ح ض ر  اْلقِّْسم ة  أُْوُلوْا اْلُقْرَب  و اْليـ ت ام ى و اْلم س اكِّ  ﴿ـ كتاب الوصااي ـ ابب قول هللا عز وجل صحيحهالبخاري يف أخرجه ( 1) نُي ف اْرزُُقوُهم م ِّ

ُْم قـ ْوالً مَّْعُروفاً   ( . 2759ـ رقم احلديث ) ﴾و ُقوُلواْ هل 
 . 123ص، 2جمرجع سابق،  ،اجلامع ألحكام القرآن ،رطيبالق( 2)
 . 234ص ،3جمرجع سابق،  ،فتح البارئ بشـرح صحيح البخاري ،العسقالين (3)
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ه اإنَّ الويل الذي ليس له حق يف مرياث، ومل يوص له بشيء، يقال: له قواًل معروفاً، فإن أعط ) واملعىن:

 .(1)(الوارث من عنده على سبيل اإلحسان وفعل اخلري فهو مستحب، وهذا أحد أقوال أهل العلم يف اآلية

ا أحد األسباب املوجبة لدخول اإلنسان اجلنة، وعدم 4 ـ العدل واإلحسان عند كتابة الوصية، ألهنَّ

 اإلضرار، ألنَّه أحد األسباب املوجبة لدخول النار.

ث ُه، أ نَّ ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى هللُا عليرضي هللا عنه أ اب  ُهر يـْر ة  إبسناده إىل  أبو داودروى  : ه و س لَّم  ق  ح دَّ إِّنَّ " ال 

يَّ  ت ِّني  س ن ةً مُثَّ حي ُْضُرمهُ ا اْلم ْوُت فـ ُيض ارَّانِّ يفِّ اْلو صِّ ْرأ ةُ بِّط اع ةِّ اّلَِّّ سِّ ا النَّاُر"ةِّ الرَُّجل  ل يـ ْعم ُل و اْلم  ُم  ُب هل  :  ( 2)فـ ت جِّ ق ال 

يَّةٍّ يُوص ى هبِّ ا أ ْو د ْينٍّ غ رْي  ُمض ار   ﴿و قـ ر أ  ع ل يَّ أ بُو ُهر يـْر ة  مِّْن ه ا ُهن ا  [. 12]سورة النساء: اآلية  ﴾مِّْن بـ ْعدِّ و صِّ

ا يـ ْعينِّ اأْل ْشع ث  »و د اُود : [ ق ال  أ بُ 13]سورة النساء: اآلية  ﴾ذ لِّك  اْلف ْوُز اْلع ظِّيمُ ﴿ح ىتَّ بـ ل غ :  ج ابِّرٍّ  بن ه ذ 

ي ٍّ  بن ج دَّ ي ْصرِّ 
 «.ع لِّ

د ذلك قوله تعاىل يف الوصية، ويؤي هنى الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم يف احلديث الشـريف عن اإلضرار

 )وهذه اآلية يف سورة النساء، :اآلابدي عند شـرحه هلذا احلديثالعظيم وإىل ذلك أشار  ﴾غري مضار ﴿

م وقراءة أيب هريرة لآلية أتييد ملعىن احلديث وتقويته؛ ألنَّ هللا سبحايه وتعاىل قد قيد ما شـرعه من الوصية بعد

اإلضرار، فتكون الوصية املشتملة على الضرر خمالفة ملا شـرعه هللا تعاىل، وما كان كذلك فهو معصية، ويف 

 .(3)بليغ للمضار يف الوصية كما ال خيفى( احلديث وعيد شديد، وزجر

 

                                                           
 . 100ص، أحكام الفقري واملسكني يف الكتاب والسُنة ،مد عمرحم ،ابزمول( 1)
ـ  يف سننه  الرتمذي ( وأخرجه 2864ـ كتاب الوصااي ـ ابب ما جاء يف كراهية اإلضرار ابلوصية ـ رقم احلديث ) يف سننه أبو داود  أخرجه( 2)

 ( . 2122كتاب الوصااي ـ ابب ما جاء يف اإلضرار يف الوصية ـ رقم احلديث )
 . 40ص ،8ج ،مرجع سابق ،عون املعبود بشـرح سنن أيب داود ،اآلابدي (3)
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ـ لطهري اإلنسان من الذنوب واملعاصي، فقد لعرتيه حلظات من الغفلة عن اآلخرة، وينسى العمل 5

 لآلخرة، فالوصية من الطاعات والقرابت اليت لكون لعويض لإلنسان عّما فاله من أعمال اخلري.

: ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى هللاُ عليه و   بن ُمع اوِّي ة   إبسناده إىلابن ماجه روى  م ْن ح ض ر ْتُه "س لَّم : قـُرَّة ، ع ْن أبيه ق ال 

ي اتِّ  ْن ز ك اتِّهِّ يفِّ ح  اي ْت ك فَّار ًة لِّم ا تـ ر ك  مِّ يـَُّتُه ع ل ى كِّت ابِّ اّلَِّّ، ك   .(2) هِّ "اْلو ف اُة ف أ ْوص ى، ف ك اي ْت و صِّ

، ـريف حيث على االلتزام أبن تكون الوصية على كتاب هللا، وأهنا سبب لتكفري الذيوب واملعاصيفاحلديث الش

ف م ْن خ اف  مِّن  ﴿ضرار املنهي عنه، لقول هللا تعاىل: وينهى عن خمالفة الوصية لكتاب هللا، وأن ذلك من اإل

نـ ُهْم ف ال  إِّمْث  عليه ن فاً أ ْو إِّمْثاً ف أ ْصل ح  بـ يـْ يمٌ  مُّوصٍّ ج   [.182]سورة البقرة: اآلية ﴾إِّنَّ اّل   غ ُفوٌر رَّحِّ

ويؤيد ذلك ماذكره القرطيب عند شـرحه هلذه اآلية:) أي إن خفتم من موصٍّ مياًل يف الوصية، وعدواًل عن 

احلق، ووقوعًا يف إمث، ومل خيرجها ابملعروف، وذلك أبْن يوصي ابملال إىل زوج ابنته، أو لولد ابنته لينصـرف 

ال إىل ابنته، أو إىل ابنه، والغرض أْن ينصـرف املال إىل ابنه، أو أوصى لبعيد وترك القريب، فبادروا إىل امل

السعي يف اإلصالح بينهم، فإذا وقع الصلح سقط اإلمث عن املصلح، واإلصالح فرض على الكفاية، فإذا 

 .(1)قام أحدهم به سقط اإلمث عن الباقني، وإْن مل يفعلوا أمث الكل(

 ـ عدم إجياب ورثة الكافر املسلمني لنفيذ وصيته؛ لعدم انتفاعه بذل ، بسبب الكفر.6

، ع ْن أبيه، ع ْن ج د ِّهِّ، أ نَّ اْلع اص   بن ع ْمرِّو إبسناده إىل أبو داودروى  لٍّ أ ْوص ى أ ْن يـُْعتِّق  ع ْنُه و ائِّ  بن ُشع ْيبٍّ

ني   ني  ر قـ ب ًة، ف أ ر اد  ابـُْنُه ع ْمٌرو أ ْن يـُْعتِّق  ع ْنُه اخلْ ْمسِّ : ح ىتَّ امِّائ ُة ر قـ ب ةٍّ، ف أ ْعت ق  ابـُْنُه هِّش اٌم مخ ْسِّ أ ْسأ ل   ْلب اقِّي ة ، فـ ق ال 

: اي  ر ُسول  اّلَِّّ إِّ  َّ ص لَّى هللُا عليه و س لَّم ، فـ ق ال  نَّ أ يبِّ أ ْوص ى بِّع ْتقِّ ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى هللُا عليه و س لَّم ، ف أ ت ى النَّيبِّ

ني  و ب قِّي ْت عليه مخ ُْسون  ر قـ ب ةً  ف ُأْعتُِّق ع ْنُه؟ فـ ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى هللُا ، أ  مِّائ ةِّ ر قـ ب ةٍّ، و إِّنَّ هِّش اًما أ ْعت ق  ع ْنُه مخ ْسِّ

                                                           
 . 252ص ، 2 ج ،مرجع سابق ،اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب (1)
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ْجُتْم ع ْنُه بـ ل غ  " عليه و س لَّم :  قْـُتْم ع ْنُه أ ْو ح ج   .(1) "ُه ذ لِّك  إِّيَُّه ل ْو ك ان  ُمْسلًِّما ف أ ْعتـ ْقُتْم ع ْنُه أ ْو ت ص دَّ

وائل  بن على ورثته تنفيذ وصيته، فالعاصيدل احلديث الشـريف على أنَّ امليت إذا كان كافرًا ال جيب 

السهمي قرشي أدرك زمن اإلسالم، ومل يسلم، ومل أيمر الرسول صلى هللا عليه وسلم ابنه بتنفيذ وصيته، أما 

إذا كان مسلماً، فإيفاذ وصيته واجب، واإلسـراع ابلتنفيذ، إبراءاً لذمته، هذا إْن كايت وصيته يف واجب، أما 

 في اإلسـراع أجٌر له.إْن كايت يف تطوع ف

كذلك احلديث صـريح يف أنَّ امليت املسلم إذا ُتصد ِّق عنه، أو أُعتِّق عنه، أو ُحج  عنه، بل غ ه ذلك، أي 

 وص ل ه يف قربه، ويفعه إبذن هللا تعاىل.

 عباد.لـ لقدمي لنفيذ احلقوق املتعلقة ابلعباد، كتقدمي الدين على الوصية؛ جتنباً لضياع احلقوق املتعلقة اب7

ي ٍّ  إبسناده إىلالرتمذي روى 
ُ عليه و س لَّم  ق ض ى ابِّ رضي هللا عنه ع لِّ َّ ص لَّى اّلَّ يَّةِّ "، أ نَّ النَّيبِّ ْينِّ قـ ْبل  الو صِّ ، (2)لدَّ

ا عِّْند  ع امَّةِّ أهل العِّْلمِّ أ يَُّه  ُل ع ل ى ه ذ  ْينِّ، و الع م  يَّة  قـ ْبل  الدَّ يَّةِّ.يُـ و أ يـُْتْم تـ ْقر ُءون  الو صِّ ْينِّ قـ ْبل  الو صِّ لدَّ أُ ابِّ  ْبد 

بني  احلديث الشـريف أنَّ النيب صلى هللا عليه وسلم قضى ابلدين قبل الوصية، والعمل على هذا عند عامة 

يَّةٍّ يُوص ى هبِّ ا أ ْو د ْينٍّ غ   ﴿أهل العلم أيَّه يبدأ ابلدين قبل الوصية، قال تعاىل يَّ من بـ ْعدِّ و صِّ ًة م ِّن  رْي  ُمض آر ٍّ و صِّ

ْلُه ج نَّاتٍّ جت ْرِّي مِّن حت ْتِّه ا األ  12اّل ِّ و اّل ُ ع لِّيٌم ح لِّيٌم } هْن اُر ] تِّْلك  ُحُدوُد اّل ِّ و م ن يُطِّعِّ اّل   و ر ُسول ُه يُْدخِّ

ا و ذ لِّك  اْلف ْوُز اْلع ظِّيم قدمي ذكر : ما احلكمة يف ت[ فإْن قيل13-12]سورة النساء: اآليتان ﴾خ الِّدِّين  فِّيه 

 وجوه:سبعة فاجلواب من ، الوصية على ذكر الدين، والدين مقدم عليها إبمجاع

                                                           
 ( . 2880ـ كتاب الوصااي ـ ابب ما جاء يف وصية احلريب يسلم وليه أيلزمه أْن ينفذها ـ رقم احلديث )أبو داود يف سننهأخرجه  (1)
ـ ابب النسائي يف سننه ( وأخرجه 2127رقم احلديث )  ـ ما جاء: يبدأ ابلدين قبل الوصية ـ كتاب الوصااي ـ اببالرتمذي يف سننه  أخرجه( 2)

( وقد حكم عليه 2715ـ كتاب الوصااي ـ ابب الدين قبل الوصية ـ رقم احلديث )ابن ماجه يف سننه  ما جاء يف الدين قبل الوصية، وأخرجه
 (.  1667) رقم احلديث ،) اإلرواء(ظر ين ،األلباين أبيَّه حديث حسن
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ا قصد تقدمي هذين الفصلني على املرياث، ومل يقصد ترتيبهما يف يفسيهما؛ فلذلك تقدمت: األولالوجه   إمن 

 الوصية.

غادر صغرية ال ي ﴿ هبا؛ كما قال تعاىل:ملا كايت الوصية أقل لزوماً من الدين قدمها اهتماماً : الوجه الثاين

 [.49]سورة الكهف: اآلية  ﴾إال أحصاها وال كبرية

قدمها لكثرة وجودها ووقوعها؛ فصارت كالالزم لكل ميت مع يص الشـرع عليها، وأخ ر  :الوجه الثالث

، قع أحيأانً قد ي ، فبدأ بذكر الذي ال بد منه، وعطف ابلذيالدين لشذوذه، فإيَّه قد يكون وقد ال يكون

 .: العطف أبو، ولو كان الدين راتباً، لكان العطف ابلواوويقو ي هذا

ا ُقدِّ مت الوصية إْذ هي حظ مساكني وضعفاء، وأ خ ر الدين إْذ هو حظ غرمي يطلبه بقوة  :الوجه الرابع إمن 

 وسلطان، وله فيه مقال.

. (1)ه قدَّمها، والدين اثبت مؤدى ذكره، أو مل يذكرهكايت الوصية ينشئها من قبل يفس  ملا: الوجه اخلامس

 وزاد بعض العلماء وجهني آخرين:

ا تقع على سبيل الرب والصلة خبالسادسالوجه ال ا ُقدِّ مت الوصي ة على الدَّين يف الذكر؛ ألنَّ الوصية إمن  ف : إمن 

ا يقع غالباً بنوع تفريط، فوقعت البداءة ابلوصية لكوهنا أفضل.   الدَّين؛ فإيَّه إمن 

ا شيٌء يؤخذ بغري عوض، والدَّين يؤخذ بعو سابعالوجه ال ، فكان إخراج ض: وقيل ُقد ِّمت الوصية؛ ألهن 

الوصية أشقُّ على الوارث من إخراج الدَّْين، وكان أداؤها مظن ة للتفريط خبالف الدَّْين، فإنَّ الوارث مطمئن 

                                                           
 . 74ص ،5ج ،مرجع سابق ،اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب( 1)
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 .(1)إبخراجه، فُقد ِّمت الوصية لذلك

وقد اشرتط الفقهاء لنفاذ الوصية أْن ال يكون على املوصي دين مستغرق لرتكته؛ ألنَّ الدين مقدم يف وجوب 

يَّةٍّ يُوصِّي  ...﴿ به على الوصية؛ لكويه فرضاً، والوصية بغري الواجب تربع، لقوله تعاىل  الوفاء مِّن بـ ْعدِّ و صِّ

ؤُُكْم و أ بناؤُُكْم ال  ت ْدُرون  أ يّـُُهْم أ قْـر ُب ل ُكْم يـ ْفعاً ف رِّيض ًة م ِّن  اّل ِّ إِّنَّ اّل    ة ]سور  ﴾ك ان  ع لِّيما ح كِّيماً   هبِّ ا أ ْو د ْينٍّ آب 

 [.11النساء: اآلية 

صلة الرحم، واآلاثر املرتلبة على ذل  من البسط يف الرزق، واإلطالة يف العمر، وهذا عند الوصية ـ  8

 لألقارب.

ي  اّلَُّ ع ْنُه، قال: مس ِّْعُت ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ  بن أ ي سِّ  إبسناده إىلالبخاري روى  عليه و س لَّم ،  م الِّكٍّ ر ضِّ

ْل ر َحِّ ُه"  .(2)يـ ُقوُل: " م ْن سـرُه أ ْن يـُْبس ط  ل ُه يفِّ رِّْزقِّهِّ، أ ْو يـُْنس أ  ل ُه يفِّ أ ث رِّهِّ، فـ ْلي صِّ

تتضح النظرة املستقبلية هلذا احلديث، يف أنَّ هللا سبحايه وتعاىل أمر العباد ابإلحسان إىل األقرابء، ووجوه 

إليهم  جبزء من املرياث، ولو كان يسرياً، وهذا من أكرب األسباب اإلحسان إىل األقرابء كثرية، منها الوصية 

يف تقو ية أواصـر التكافل االجتماعي بني أفراد اجملتمع، ووعدهم مقابل ذلك ابخلري الكثري يف املستقبل من 

 :ثالزايدة يف العمر، والربكة يف الرزق، وفيما أييت استعرض مجلة ألقوال العلماء عند شـرحهم هلذا احلدي

قال الشيخ األلباين رَحه هللا: )احلديث على ظاهره، أي: أنَّ هللا جعل حبكمته صلة الرحم سبباً شرعياً؛ لطول 

العمر، وكذلك حسن اخللق، وحسن اجلوار، كما يف بعض األحاديث الصحيحة، وال ينايف ذلك ما هو 

هما خامتة، متاماً كالسعادة والشقاوة، فمعلوم من الدين ابلضرورة أنَّ العمر مقطوع به؛ ألنَّ هذا ابلنظر لل

مقطوعتان ابلنسبة لألفراد فشقي أو سعيد، فمن املقطوع به أنَّ السعادة والشقاوة منوطتان ابألسباب شرعاً،  

                                                           
 .27ص )مكتبة دار املعارف( املباحث الفرضيةالتحقيقات املرضية يف الفوزان،صاحل فوزان،  (1)
 ( . 2067) ، كتاب البيوع ـ ابب من أحب البسط يف الرزق ـ رقم احلديثالبخاري يف صحيحهأخرجه  (2)
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كما قال صلى هللا عليه وسلم :"اعملوا فكل ميسر ملا خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسُييسر لعمل 

ف أ مَّا  ﴿هل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة" مث قرأ صلى هللا عليه وسلم أهل السعادة، ومن كان من أ

حْلُْسىن  )5م ْن أ ْعط ى و اتّـَق ى ) رُُه لِّْلُيْسر ى )6( و ص دَّق  ابِّ ( و ك ذَّب  8( و أ مَّا م ْن خب ِّل  و اْستـ ْغىن  )7( ف س نـُي س ِّ

حْلُْسىن  ) رُُه لِّْلُعْسر ى )9ابِّ [ فكما أنَّ اإلميان يزيد وينقص، 10-5]سورة الليل: اآلايت  ﴾ (10( ف س نـُي س ِّ

وزايدته الطاعة ويقصايه املعصية، وأنَّ ذلك ال ينايف ما كتب يف اللوح احملفوظ، فكذلك العمر يزيد وينقص 

 .(1) ابلنظر إىل األسباب(

نِّ  " ) :قال العسقالين  ٌل ُمْطل قٌ  " اأْل ج ُل أ ج ال  ُ م ْعىن  قـ ْولِّه ص لَّى" و أ ج ٌل ُمق يَّدٌ   اّلَُّ يـ ْعل ُمُه  " أ ج  ا يـ تـ ب نيَّ  و هبِّ ذ 

ْل ر َحِّ هُ : "اّلَُّ عليه و س لَّم ف إِّنَّ اّلَّ  أ م ر  اْلم ل ك  أ ْن    "م ْن سـرُه أ ن يـُْبس ط  ل ه يفِّ رِّْزقِّهِّ و يـُْنس أ  ل ُه يفِّ أ ث رِّهِّ فـ ْلي صِّ

ا": ي ْكُتب  ل ُه أ ج اًل و قال ا و ك ذ  ؛ ل كِّنَّ اّلَّ  يـ ْعل ُم م ا ي سْ   إْن و ص ل  ر َحِّ ُه زِّْدتُُه ك ذ  ت قِّرُّ و اْلم ل ُك ال  يـ ْعل ُم أ يـ ْزد اُد أ ْمال 

ُم و ال  يـ ت أ خَّرعليه اأْل ْمُر ف إِّذ ا ج اء  ذ لِّك  ال    . )2(( يـ تـ ق دَّ

مره، معناه: أنَّ هللا سبحايه وتعاىل وعد من يصل رَحه أْن يثيبه وأْن جيزيه أبْن يطيل يف ع) : ابن تيميةوقال 

وأْن يوسع له يف رزقه جزاًء له على إحسايه، وال تعارض بني هذا احلديث، وبني احلديث الذي فيه أنَّ كل 

ر وأسبااًب للرزق،  أسبااًب لطول العمإيسان قد ُقد ِّر أجله ورزقه، وهو يف بطن أُم ه؛ ألنَّ هناك أسبااًب جعلها هللا

فهذا احلديث يدل على أنَّ اإلحسان وصلة الرحم؛ سبب لطول األجل وسبب لسعة الرزق، وهللا جل وعال 

هو ُمقد ِّر املقادير ومسبب األسباب، هناك أشياء قدَّرها هللا سبحايه وتعاىل على أسباب ربطها هبا ورتبها 

روطها خالية من موايعها ترتبت عليها مسبباهتا قضاًء وقدرًا وجزاًء من هللا عليها إذا حصلت مستوفية لشـ

                                                           
 . 24ص ، 1ج ،مرجع سابق ،صحيح األدب املفرد، البخاري ( 1)
 . 234ص ،4ج ،مرجع سابق ،فتح البارئ بشـرح صحيح البخاري ،العسقالين (2)
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 .(1) (سبحايه وتعاىل

 والقواعد املستقبلية اليت أرستها السنة النبوية عند لشريعها للوقف املطلب الثاين: الوقف

 معىن الوقف  :املقصد األول

ا كان الدابة، ووقفت الكلمة وقفاً، وهذا جماوز، فإذالوقف يف اللغة: احلبس واملنع، وهو مصدر قولك وقفت 

الزماً، قلت وقفت وقوفاً، وإذا وقفت الرجل على كلمة، قلت: وقفته توقيفاً، ووقف األرض على املساكني، 

ُْم م ْسُئوُلون   ﴿ومنه قوله تعاىل: (2)ويف الصحاح للمساكني، وقفها: حبسها ة الصافات: ]سور  ﴾و قُِّفوُهْم إِّهنَّ

 [.24 اآلية

أما تعريف الوقف يف الشـرع، فقد تعددت عبارات الفقهاء يف تعريفه بناء على اختالف آرائهم يف لزومه، 

 وأتبيده، وملكيته.

 .(3)عر فه املالكية أبيَّه: )هو حتبيس األصل وتسبيل املنفعة( -

 .(4)باح(موعر فه الشافعية أبيَّه: )حبس مال ميكن االيتفاع به مع بقاء عينه، على مصـرف  -

 .(5)وعر فه بعض فقهاء احلنابلة أبيَّه: )حتبيس األصل وتسبيل الثمرة( -

                                                           
 ،٨م ( ج1998 /هـ1419)  مكتبة العبيكان اململكة العربية السعودية:)  جمموع الفتاوي، تقي الدين أَحد بن تيمية ،ابن تيمية احلراين( 1)

 . ٥١٧ص
 . 274ص ،15ج ،مرجع سابق ،لسان العرب ،ابن منظور (2)
) املعهد العاملي  معجم املصطلحات االقتصادية، و د. َحاد، يزيه، 268، ص4، مرجع سابق، ج شـرح خمتصـر اخلرقيالزركشي،  (3)

 . 353م( ص1993 /هـ 1414للفكر اإلسالمي، 
 . 235، ص6مرجع سابق، ج  ،حتفة احملتاج بشـرح املنهاجاهليثمي،  (4)
 . 597، ص5مرجع سابق، ج املغين،ابن قدامه،  (5)
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 .(1)وعر فه بعض فقهاء األحناف أبيَّه: )حبس اململوك عن التمليك من الغري(  -

وهو عند مجهور الفقهاء: حبس العني على حكم ملك اّل  تعاىل، والت صد ق ابملنفعة على جهة من جهات 

 ايتهاء. الرب  ابتداء أو

ة العني اليت يدوم : " قطع التصـرف يف رقبوالتعريف املختار، لعريف ابن حجر العسقالين يف فتح الباري

االيتفاع هبا وصـرف املنفعة" فقوام الوقف يف هذه التعريفات حبس العني فال يتصـرف فيها ابلبيع أو الرهن 

 أو اهلبة، وال تنتقل ابملرياث. 

ا أ ْيفُِّقوا مِّْن ط ي ِّب اتِّ اي  أ يّـُه ا الَّذِّين  آم ُنو  ﴿كتاب والسُّنَّة واإلمجاع، لقول هللا تعاىل وحكم الوقف اثبٌت يف ال

ذِّيهِّ إال خِّ ْنُه تـُْنفُِّقون  و ل ْسُتْم بِّ ُتْم و ممَِّّا أ ْخر ْجن ا ل ُكْم مِّن  األرض و ال تـ ي مَُّموا اخلْ بِّيث  مِّ بـْ أ ْن تـُْغمُِّضوا فِّيهِّ  م ا ك س 

 اّلَُّ  لَّىص   اّلَِّّ  ر ُسول   أ نَّ [ عن أيب هريرة رضي هللا عنه، 267]سورة البقرة: اآلية  ﴾موا أ نَّ اّلَّ  غ ينٌِّّ َح ِّيدٌ و اعل

ُلهُ  ايـْق ط ع   اإليسان م ات   إذا " قال: و س لَّم ، عليه ، مِّنْ  إال ع م  ثٍّ ق ةٌ  ث ال  ارِّي ٌة، ص د  تـ ف عُ  ْلمٌ و عِّ  ج   ص الِّحٌ  و و ل دٌ  بِّهِّ، يـُنـْ

  .(2)" ل هُ  ي ْدُعو

فهو يعترب من الصدقات اجلارية، اليت يدوم ثواهبا بعد موت صاحبها، والوقف من التشـريعات اليت ايفرد هبا 

اإلسالم، ودعا إىل تطبيقها حرصاً منه على زايدة أعمال الرب واإلحسان للمسلمني، وتوثيقاً للعالقات فيما 

داخل اجملتمع اإلسالمي، فأجاز الوقف على الفقراء واألغنياء، واألقرابء والغرابء، واملسلمني  بني الناس مجيعاً 

 وغريهم من أهل الذمة، الذين يعيشون داخل اجملتمع اإلسالمي.

                                                           
 الفكر مليس ) بريوت: دارا الدين حمي خليل: وحتقيق دراسةاملبسوط يف الفقه احلنفي،  مشس الدين أبوبكر حممد بن أيب سهل، السـرخسي، (1)

 . 27، ص12ج م(2000 هـ/1421 والتوزيع، والنشر للطباعة
يف الرتمذي ( وأخرجه 4199كتاب الوصية ـ ابب ما يلحق اإليسان من الثواب بعد الصدقة ـ رقم احلديث )ـ  مسلم يف صحيحه أخرجه (2)

ـ كتاب الوصااي ـ ابب فضل الصدقة عن امليت ـ رقم النسائي يف سننه ( وأخرجه 1376كتاب األحكام ـ ابب يف الوقف ـ رقم احلديث ) ـ  سننه
 ( . 13975(  حتفة األشـراف )3653احلديث )
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وقد وقف يبينا صلوات هللا عليه وسالمه، وأزواجه وأصحابه األخيار، وكان وقف أبو طلحة، أول وقف يف 

َّ  تـ ن اُلوا ل نْ ﴿  قول هللا تعاىل:اإلسالم استجابة ل   [92 اآلية عمران: آل ]سورة ﴾حتِّبُّون   ممَِّّا تـُْنفُِّقوا ح ىتَّ  اْلربِّ

عفان رضي هللا عنه بشـراء بئر رومة، وجعله وقفًا للمسلمني عامة، كذلك وقف عمر  بن كما قام عثمان

صحاب رسول هللا  أعبد هللا رضي هللا عنه:) ما بقي أحد من  بن رضي هللا عنه أرضًا خبيرب، حلديث جابر

 .(1) له مقدرة إال  وقف(

ا، يهم، والتابعني، وتطورت أحجامها، وتعددت جماالهتوتتابعت األوقاف يف زمن الصحابة رضوان هللا عل

 والتاريخ اإلسالمي شاهٌد على الدور التارخيي للوقف منذ زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم، إىل يومنا هذا.

قد وقف أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ووقوفهم ابملدينة ظاهرة، فمن  (يقول اإلمام أَحد رَحه هللا: 

ا ردَّ السُّنَّة(  .(2)رد الوقف فإمن 

يباً لفتح الباب لكل الناس أْن يُوقفوا من أمواهلم يص ؛وللوقف شـروط وأركاٌن وأيواٌع ذكرها فقهاء املسلمني

السُّنَّة أرستها  القواعد املستقبلية اليت: فما يود إيضاحه؛ يُنفق يف وجوه اخلري، ولكن ليس هذا جمال الدراسة

 .النبوية يف تشـريعها للوقف

 

 

 

                                                           
 م(.24/9/2015اتريخ التص فح  shamela.ws)يقالً عن الشاملة  29ص ،6ج ،ءاأللباين يف اإلرواذكره  (1)
 . 270ص، 4جمرجع سابق،  ،شـرح خمتصـر اخلرقي  ،الزركشي (2)
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 .السُّنَّة النبوية يف لشـريعها للوقف أرستها القواعد املستقبلية اليت: املقصد الثاين

مغايرة معىن الوقف للفهم املعروف من اإلنفاق، واحملصور ابلصدقات على الفقراء واملساكني  .1

فقط، فالوقف معناه وقف األموال، مع بقاء عينها ملصاحل خريية دائمة يبنّي حكمة اإلسالم يف 

 لشريع الوقف.

ة ، أبو ك ان    يـ ُقوُل: ،رضي هللا عنهم الِّكٍّ  بن أ ي س  إبسناده إىل  البخاري روى ْلم دِّين ةِّ، ْيص ارِّي ٍّ أ   أكثر ط ْلح   ابِّ

، مِّنْ  م اال ٌر، إِّل ْيهِّ  أ ْمو الِّهِّ  أ ح بَّ  و ك اي تْ  خن ْلٍّ دِّ، ُمْستـ ْقبِّل ة   و ك اي تْ  ،(1)ب رْيُح اء   ُتس مَّى: بِّئـْ  اّلَِّّ  ُسولُ ر   و ك ان   اْلم ْسجِّ

، فِّيه ا ك ان    م اءٍّ، مِّنْ  و ي شـربُ  ه ا،ي ْدُخلُ  و س لَّم ، عليه اّلَُّ  ص لَّى  ل نْ  ﴿ اآلية: ه ذِّهِّ  يـ ز ل تْ  فـ ل مَّا :أ ي سٌ  قال: ط ي ِّبٍّ

َّ  تـ ن اُلوا  لَّىص   اّلَِّّ  ر ُسولِّ  إىل ط ْلح ة ، أبو ق ام   قال: [92 آية عمران: آل ]سورة ﴾ حتِّبُّون   ممَِّّا تـُْنفُِّقوا ح ىتَّ  اْلربِّ

َّ  تـ ن اُلوا ل نْ  ﴿ يـ ُقوُل: اّلَّ   إِّنَّ  اّلَِّّ، ر ُسول   اي   " ف قال: ،و س لَّم   عليه اّلَُّ   آل ]سورة ﴾حتِّبُّون   ممَِّّا تـُْنفُِّقوا ح ىتَّ  اْلربِّ

َّ  م ايلِّ  أ ح بَّ  و إِّنَّ  [92 آية عمران: ق ةٌ  و إِّهنَّ ا ب رْيُح اُء، إِّيلِّ ا، أرجو ّلَِّّ، ص د  ا اّلَِّّ  عِّْند   ْخر ه او ذُ  بِّرَّه   ر ُسول   اي   ف ض ْعه 

ُ، أ ر اك   ح ْيثُ  اّلَِّّ  ، م ا مس ِّْعتُ  و ق دْ  ر ائٌِّح، م الٌ  ذ لِّك   " و س لَّم : عليه اّلَُّ  ص لَّى اّلَِّّ  ر ُسولُ  ف قال: اّلَّ  و إِّين ِّ  قـُْلت 

ا أ نْ  أ ر ى افـ ق س م   ،اّلَِّّ  ر ُسول   اي   أ فْـع لُ  ط ْلح ة : أبو "قال: األ قْـر بِّني   يفِّ  جت ْع ل ه   ع م ِّهِّ، ب ينِّ  أ وْ  أ ق ارِّبِّهِّ، يفِّ  ط ْلح ة   أبو ه 

ْلم الِّ  يـ ْعينِّ   إمساعيل قال:  .(2)" خبِّ رْيٍّ  و يـ ُروحُ  خبِّ رْيٍّ، يـ ْغُدو الَّذِّي الرَّائِّحِّ  ابِّ

                                                           
ء ااختلفوا يف ضبط هذه اللفظة على أوجه، قال القاضي رَحه هللا روينا هذه اللفظة عن شيوخنا بفتح الراء وضمها مع كسـر الباء، وبفتح الب (1)

ال يل حال، قال:وعليه أدركت أهل العلم واحلفظ ابملشـرق، وقوالراء، قال الباجى قرأت هذه اللفظة على أيب ذر الربوى بفتح الراء على كل 
 عالصورى هي ابلفتح، واتفقا على أن من رفع الراء وألزمها حكم اإلعراب فقد أخطأ، قال وابلرفع قرأانه على شيوخنا ابأليدلس، وهذا املوض

ن أيب حبر عن بفتح الباء وكسـر الراء، وكذا مسعناه مبرحياء سلمة هذا احلرف  بن يعرف بقصـر بىن جديلة قبلي املسجد، وذكر مسلم رواية َحاد
سعيد عن البحرى من رواية َحاد بريحاء بكسـر الباء وفتح الراء، وضبطه احلميدى من رواية َحاد بريحاء  بن العذري والسمرقندي، وكان عند

شيوخنا ابلوجهني،  ايهتم يف هذا احلرف ابلقصـر، ورويناه عن بعضبفتح الباء والراء، ووقع يف كتاب أيب داود جعلت أرضى بريحياء هلل، وأكثر روا
 نظر:يوابملد وجدته خبط األصيلى، وهو حائط يسمى هبذا االسم، وليس اسم بئر، واحلديث يدل عليه وهللا أعلم هذا آخر كالم القاضي، 

 . 85ص ،7ج، املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،النووي

( وأخرجه أيضاً يف كتاب الوكالة ـ ابب إذا 1461ـ كتاب الزكاة ـ ابب الزكاة على األقارب ـ رقم احلديث )  صحيحهيف أخرجه البخاري ( 2)
( وأخرجه أيضاً ـ كتاب الوصااي ـ ابب إذا وقف أو أوصى ألقاربه ومن األقارب 2318قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك هللا ـ رقم احلديث )

وأخرجه أيضًا يف الكتاب يفسه ـ ابب إذا وقف أرضاً، ومل يبني احلدود فهو جائز وكذلك الصدقة ـ رقم احلديث ( 2752) ـ رقم احلديث
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بني  هذا احلديث وقف أبو طلحة، وهو أول وقف يف اإلسالم، وهو حائط جعله صدقة لذوي القرَب، وهذا 

على أنَّ مفهوم الوقف أوسع وأمشل من مفهوم الصدقة، كذلك يدل احلديث على أنَّ ما جعله وقفاً يدل 

لصدقة أو ا تعليم منه صلى هللا عليه وسلم أْن تكون اذ  رضي هللا عنه أفضل ماله، وأحبه إىل قلبه، ويف ه

صدقة احلديث )مسيت ال الوقف من اجليد، ومما حيب، وقد وض ح اإلمام ابن عثيمني ذلك عند شـرحه هلذا

صدقة لداللتها على صدق ابذهلا، فاإليسان ينبغي له أْن ينفق الطيب من ماله، وينبغي له أْن ينفق مما حيب، 

 .(1)حىت يصدق يف تقدمي ما حيبه هللا عز وجل على ما هتواه يفسه(

ـ منع اإلنسان من التصدق واإلنفاق، إذا كانت هذا النفقة أو الصدقة لؤثر سلبًا على حياة 2

اإلنسان يف املستقبل، وهذا من رمحته صلى هللا عليه وسلم، أنه يضبط حب املسلم لإلنفاق بضوابط 

 الرمحة والرأفة واليسـر. 

ي  م الِّكٍّ  بن ك ْعب    مس ِّْعتُ  قال: ،ك ْعبٍّ  بن ع ْبد  اّلَِّّ  إبسناده إىل البخاري روى  ر ُسول   اي   قـُْلُت: ع ْنُه، ّلَُّ ا ر ضِّ

ق ةً  م ايلِّ  مِّنْ  أ خْن لِّع   أ نْ  تـ ْوب يتِّ  مِّنْ  إِّنَّ  اّلَِّّ، كْ  " قال: و س لَّم   عليه ّلَُّ ا ص لَّى ر ُسولِّهِّ  و إىل اّلَِّّ  إىل ص د   ع ل ْيك   أ ْمسِّ

رْيٌ  فـ ُهو   م الِّك   بـ ْعض   ، خ  كُ  ف إِّين ِّ  قـُْلُت: ل ك   .(2) خبِّ ْيرب  " الَّذِّي س ْهمِّي أُْمسِّ

                                                           

احلديث  م( وأخرجه أيضاً يف كتاب التفسري ـ ابب قول هللا تعاىل: ) لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون ـ إىل قوله تعاىل ـ به عليم (  ـ رق2769)
كتاب الزكاة ـ ابب فضل  ـ  يف صحيحهمسلم  ( وأخرجه5611اً ـ كتاب األشـربة ـ ابب استعذاب املاء ـ رقم احلديث )( وأخرجه أيض4554)

 ( . 204( حتفة األشـراف )998النفقة والصدقة على األقربني والزوج واألوالد والوالدين، ولو كايوا مشـركني ـ رقم احلديث )

 . 297ص ،1م( ج2004/هـ 1425ـ )مكتبة الرتاث اإلسالمي  تقني شـرح رايض الصاحلنيزاد امل ،حممد بن صاحل ،ابن عثيمني ( 1)
( وأخرجه أيضاً يف الكتاب يفسه ـ ابب 4418مالك ـ رقم احلديث ) بن كتاب املغازي ـ ابب حديث كعب ـ البخاري يف صحيحه  أخرجه( 2)

( 2757( كتاب الوصااي ـ ابب إذا تصدق أو وقف بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز ـ رقم احلديث )3951قصة غزوة بدر ـ رقم احلديث ) 
( وأخرجه أيضًا يف  2947ورى بغريها ومن أحب اخلروج يوم اخلميس ـ رقم احلديث ) وأخرجه أيضًا يف كتاب اجلهاد ـ ابب من أراد غزوة ف

( وأخرجه أيضاً يف كتاب مناقب األيصار ـ ابب وفود األيصار إىل النيب مبكة وبيعة العقبة 3556كتاب املناقب ـ ابب صفة النيب ـ رقم احلديث )
نهم سيحلفون ابهلل لكم إذا ايقلبتم إليهم لتعرضوا عب التفسري ـ قال هللا تعاىل ) ( وأخرجه أيضًا ـ كتا3889ـ رقم احلديث ـ رقم احلديث )

( وأخرجه أيضاً يف الكتاب يفسه ـ ابب ) لقد اتب 4673فأعرضوا عنهم إهنم رجس ومأواهم جهنم جزاء مبا كايوا يكسبون(  ـ رقم احلديث )
 الذين اتبعوه يف ساعة العسـرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم مث اتب عليهم إيه هبم رءوف رحيم(  ـواأليصار واملهاجرين هللا على النيب 
(  همإذا ضاقت عليهم األرض مبا رحبت وضاقت عليهم أيفس ة الذين خلفوا حىت( وأخرجه أيضاً فيه ـ ابب )وعلى الثالث4676رقم احلديث ) 
( وأخرجه أيضاً يف  4678اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وكويوا مع الصادقني( ـ رقم احلديث ))( وأخرجه فيه أيضاً ـ ابب: 4667ـ رقم احلديث )
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ومع كون أمر الصدقات أمرًا حمموًدا ال شك يف ذلك، إال أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان من رَحته 

أيَّه يضبط حب املسلم املؤمن لإليفاق بضوابط الرَحة والرأفة واليسـر، حىت يكاد مينع بعض الناس من 

م قد أفرطوا يف ذلك، وهذا ما ال أعتقد أبًدا   .(1)العامل أيه موجود يف أي قايون من قواينيالتصدق؛ لشعوره أهنَّ

مالك رضي هللا عنه بتخلفه عن جيش املسلمني اخلارج إىل تبوك، أراد أن يُكف ِّر عن  بن فعندما أخطأ كعب

ول مالك رضي هللا عنه لرسول هللا صلى هللا عليه سلم: "اي رس بن ذيبه أبن يتصدق بكل ماله، قال كعب

ق ًة إىل اّلَِّّ و إىل ر ُسولِّهِّ هللا إِّنَّ مِّْن  ْن م ايلِّ ص د  ْك ع ل ْيك  بـ  أ مْ » قال: تـ ْوب يتِّ أ ْن أ خْن لِّع  مِّ رْيٌ سِّ ْعض  م الِّك  فـ ُهو  خ 

ُك س ْهمِّي الَّذِّي  «ل ك ف أرحم خبِّ ْيرب  "، ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف هذا املوققـُْلُت: ف إِّين ِّ أُْمسِّ

ن كعب يفسه، وأرحم بعيال كعب من رَحته هو بعياله، إيه يعلم أن هذا ايدفاع عاطفي مالك م بن بكعب

قد يتيجة أتثره بتوبة هللا عليه، ولذلك مينعه من أخذ قرار قد يؤثر عليه سلًبا مستقباًل، وقد يقوده إىل الندم، و 

لواسعة يدرك  سلم برَحته ايؤدي به إىل العوز واحلاجة، وهذا كله مرفوض ومنكر، والرسول صلى هللا عليه و 

 كل هذه األبعاد، ولذلك منعه.

 ـ حتقيق األمن الغذائي للمجتمع املسلم. 3

ني   ح صـروُه، ف قال: "  روى النسائي إبسناده إىل أيب س ل م ة   بن ع ْبدِّ الرََّْح نِّ ، أ نَّ  ُعْثم ان  أ شـرف   ع ل ْيهِّمْ  حِّ

ل هُ  بِّرِّْجلِّهِّ،  ، فـ ر ك  ني   اْهتـ زَّ ّلَِّّ  ر ُجال مس ِّع   مِّنْ  ر ُسولِّ  اّلَِّّ  ص لَّى اّلَُّ  عليه و س لَّم ، يـ ُقولُ  يـ ْوم   اجلْ ب لِّ  حِّ أ ْيُشدُُكمْ  ابِّ

يدٌ  "و أان م ع ُه، قال: ف ايـْت ش  د   ل هُ  رِّج اٌل، مُثَّ  قال:  د ِّيٌق، أ وْ  ش هِّ ٌّ، أ وْ  صِّ و قال: " اْسُكْن، ف إِّيَّهُ  ل ْيس   ع ل ْيك   إال ي يبِّ

                                                           

( 6255ديث )مل يرد سالمه حىت تتبني توبته وإىل مىت تتبني توبة العاصي ـ رقم احلكتاب االستئذان ـ ابب من مل يسلم على من اقرتف ذيباً ومن 
( وأخرجه أيضاً يف كتاب األحكام 6690) وأخرجه أيضاً يف كتاب األميان والنذور ـ ابب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة ـ رقم احلديث

ـ كتاب التوبة  مسلم يف صحيحه وأخرجه( 7225الم معه والزايرة وحنوه ـ رقم احلديث )ـ ابب هل لإلمام أن مينع اجملرمني وأهل املعصية من الك
ـ كتاب الطالق ـ ابب فيما عين به الطالق أبو داود يف سننه  ( وأخرجه6947مالك وصاحبيه ـ رقم احلديث ) بن ـ ابب حديث توبة كعب

( 3424( واحلديث ) 3423لطالق ـ ابب احلقي أبهلك ـ رقم احلديث )كتاب ا ـ  النسائي يف سننه ( وأخرجه2202والنيات ـ رقم احلديث )
 ( . 11131( حتفة األشـراف )3425واحلديث )

اتريخ التص فح  (م 2014ه/ 1435مجادى اآلخرة  7)اإلسالم  قصة موقع ،مقال يف الزهد والرقائق، راغب ،لسـرجاينا ( 1)
  م(.24/9/2015
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، يـ  ُقوُل: " ه ذِّهِّ  ي دُ  اّلَِّّ، و ه ذِّهِّ  ي دُ   ّلَِّّ  ر ُجال ش هِّد   ر ُسول   اّلَِّّ  ص لَّى اّلَُّ  عليه و س لَّم   يـ ْوم   بِّيع ةِّ  الر ِّْضو انِّ أ ْيُشدُ  ابِّ

ّلَِّّ  ر ُجال مس ِّع   ر ُسول   اّلَِّّ  ص لَّى اّلَُّ  عليه و س لَّم   يـ ْوم   ج ْيشِّ   ُعْثم ان   " ف ايـْت ش د   ل هُ  رِّج اٌل، مُثَّ  قال: أ ْيُشدُ  ابِّ

اْلُعسـرةِّ، يـ قُ وُل: " م نْ  يـُْنفِّقُ  يـ ف ق ةً  ُمتـ ق بـَّل ًة؟ ف ج هَّْزتُ  يِّْصف   اجلْ ْيشِّ  مِّنْ  م ايلِّ  " ف أ يْ ش د   ل هُ  رِّج اٌل، مُثَّ  قال: 

دِّ  بِّبـ يْ تٍّ  يفِّ  اجلْ نَّةِّ؟  ا اْلم ْسجِّ ّلَِّّ  ر ُجال مس ِّع   ر ُسول   اّلَِّّ  ص لَّى اّلَُّ  عليه و س لَّم ، يـ ُقوُل: " م نْ  ي زِّيدُ  يفِّ  ه  ذ  أ ْيُشدُ  ابِّ

 ، ّلَِّّ  ر ُجال ش هِّد   ُروم ة   تـُب  اُع، ف اْشرت  يـْتُـه ا مِّنْ  م ايلِّ ، ف ايـْت ش د   ل هُ  رِّج اٌل، مُثَّ  قال: أ ْيُشدُ  ابِّ " ف اْشرت  يـُْتهُ  مِّنْ  م ايلِّ

، ف ايـْت ش د   ل هُ  رِّج اٌل" )1(.  ف أ حب ْتـُه ا الْبنِّ  السَّبِّيلِّ

 والعالج عناصـر ومقومات ضرورية حيتاجها الفرد حىت حييا حياة كرمية، ولقد عمليعد توفري الغذاء واملسكن 

الوقف على االهتمام هبذه العناصـر؛ مما كان له األثر الكبري يف التقدم االقتصادي، و يتضح هذا اجلايب يف 

ملسلمني،  اعفان رضي هللا عنه بئر رومه بعد شـرائه من أصحابه، وجعله صدقة عامة على  بن وقف عثمان

كذلك وقف أيب طلحة رضي هللا عنه، ومن خالل األوقاف اليت جعلها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

صدقة على بين هاشم وبين املطلب، وهي سبع حيطان، من أموال خمرييق، أوصى إْن هو قتل يوم ُأحد فهي 

النيب عليه  ته فقالحد وهو على يهوديحملمد صلى هللا عليه وسلم يضعها حيث أراه هللا تعاىل، وقد قتل يوم أُ 

)خمرييق خري يهود( وقبض النيب صلى هللا عليه وسلم تلك احلوائط السبعة، وجعلها أوقافاً  :الصالة والسالم

 ابملدينة هلل، وكايت أول وقف ابملدينة.

، لالوقف وسيلة لنمية اجتماعية حقيقية للمجتمع، لؤدي دورها يف حتقيق مرضاة هللا عّز وج .4

 وخدمة العباد، من خالل اهتمام السلف الصاحل بتوزيع األوقاف اإلسالمية يف موارد خمتلفة.

                                                           
( وللحديث شاهد يف البخاري ـ كتاب احلج ـ ابب 3611كتاب األحباس ـ ابب وقف املساجد ـ رقم احلديث ) ـ  النسائي يف سننه أخرجه( 1)

ثـ  3447أبواب احملصـر وجزاء الصيد ـ رقم احلديث )  ُ ع ْنُه ح دَّ ي  اّلَّ ، ع ْن س عِّيدٍّ، ع ْن قـ ت اد ة ، أ نَّ أ ي ًسا ر ضِّ ثـ ن ا حي ْىي  ٌد، ح دَّ ثـ ن ا ُمس دَّ : هُ ( ح دَّ ْم، ق ال 
: " اْسكُ  ، و ق ال  اُن فـ ر ج ف  ُّ ص لَّى اّلَُّ عليه و س لَّم  ُأُحًدا و م ع ُه أبو ب ْكرٍّ، و ُعم ُر، و ُعْثم  ٌّ ْن ُأُحدُ ص عِّد  النَّيبِّ  أ ظُنُُّه ض ر ب ُه بِّرِّْجلِّهِّ فـ ل ْيس  ع ل ْيك  إِّالَّ ي يبِّ

انِّ ".  د ِّيٌق و ش هِّيد   و صِّ
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ي  أيب ُهر يـْر ة  إبسناده إىل البخاري روى  مُ  ال   " قال: و س لَّم   عليه اّلَُّ  ص لَّى اّلَِّّ  ر ُسول   أ نَّ  ع ْنُه، اّلَُّ  ر ضِّ  يـ ْقت سِّ

ًا و ال   دِّين ارًا، و ر ث يتِّ  ق ةٌ  و  فـ هُ  ع امِّلِّي و م ُئوي ةِّ  يِّس ائِّي، يـ ف ق ةِّ  بـ ْعد   تـ ر ْكتُ  م ا دِّْرمه   .(1)" ص د 

 العامل لكذب ديري وقيل املعتمد، هو اذوه اخلليفة، فقيل" عاملي" بقوله املراد يف اختلف ) : احلافظ قال

 العامل قيلو  الصدقة، على العامل وقيل خادمه، به املراد وقيل بطال، وابن الطربي جزم وبه النخل، على

 .(2)كاألجري(  فيها

 كايوا  أقارب عليهم فللموقو  توفر وقفية، صدقة برتك وسلم عليه هللا صلى اهتمامه الشـريف احلديث يبني  

 يف ابيباإلجي دوره له اذوه مبلغاً، هلم وتؤمن احتياجاهتم، سد من متكنهم منتظمة دورية غلة أرحاماً، أم

ا املسلمون، فلقد كان املسجد أهم األوقاف اليت عين هب اجملتمع، احتياجات من ابلكثري النهوض يف املستقبل

 عليه هللا صلى هللابل هو أول وقف يف اإلسالم، كما هو معلوم يف قصة بناء مسجد قباء أول مقدم رسول 

 الرعاية مؤسسات دعم طريق عن ،(3) االجتماعية التنمية يف فع ال دوروسلم إىل املدينة املنورة، كذلك له 

 .كذلك دوره البارز يف إحداث هنضة علمية شاملة  الصحية،

لعديد من اـ حفظ كيان األُمَّة اإلسالمية، وامتدادها التارخيي، عن طريق مسامهة الوقف يف إنقاذ 5

 اليتامى والعجزة والضعفاء والفارين من احلاجة.

ي  اْبنِّ ُعم ر   إىل إبسناده البخاري روى ُهم ا: اّلَُّ  ر ضِّ َّ  ف أ ت ى خبِّ ْيرب  ، أ ْرًضا ب  أ ص ا اخلْ طَّابِّ  بن ُعم ر   أ نْ  " ع نـْ  النَّيبِّ

                                                           
( وأخرجه أيضاً ـ كتاب فرض اخلمس ـ ابب 2776ـ ابب يفقة القيم للوقف ـ رقم احلديث ) ـ كتاب الوصااي يف صحيحه البخاري أخرجه (1)

ركنا فهو )ال يورث ما تصلى هللا عليه وسلم قول النيب  ( وأخرجه أيضاً ـ كتاب الفرائض ـ ابب3096يفقة يساء النيب بعد وفاته ـ رقم احلديث )
ال يورث ما )صلى هللا عليه وسلم النيب كتاب اجلهاد والسري ـ ابب قول النيب ـ  مسلم يف صحيحه( وأخرجه 6729ـ رقم احلديث )صدقة ( 

ليه ابب يف صفااي رسول هللا صلى هللا عـ  كتاب اخلراج واإلمارة والفيءـ أبو داود يف سننه  ( وأخرجه4558رقم احلديث )ـ تركنا فهو صدقة( 
 ( . 13805( حتفة األشـراف )2974يث )وسلم من األموال ـ رقم احلد

 .9ص ،12ج مرجع سابق،  ،فتح البارئ بشرح صحيح البخاري ابن حجر، (2)
 أثر الوقف يف إجناز التنمية الشاملةأَحد دييا،  ،شوقي، و م(2010/هـ1431) إحياء الوقف لتحقيق التنمية ،عبد اجمليدبن أسامة العاين،  (3)
 (.م1995هـ / 1415/ السنة السادسة  24املعاصـر، عدد ضمن جملة البحوث الفقهية ) ـ 
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 أ يـْف س   ق طُّ  ماالً  ُأصِّبْ  مل ْ  خبِّ ْيرب    أ ْرًضا أ ص ْبتُ  إِّين ِّ  اّلَِّّ، ر ُسول   اي   ف قال: فِّيه ا، ي ْست ْأمِّرُهُ  و س لَّم   عليه اّلَُّ  ص لَّى

ْنُه، يعِّْندِّ  ْئت   إِّنْ  قال: بِّهِّ؟ أت ُْمرُ  ف م ا مِّ  يـُب اعُ  ال   أ يَّهُ  ُعم ُر، هبِّ ا فـ ت ص دَّق   ل:قا هبِّ ا، و ت ص دَّْقت   أ ْصل ه ا ح ب ْست   شِّ

، و يفِّ  اْلُفق ر اءِّ، يفِّ  هبِّ ا و ت ص دَّق   يُور ُث، و ال   يُوه بُ  و ال   ،الر ِّق   و يفِّ  اْلُقْرَب  ، و اْبنِّ  ّلَِّّ ا س بِّيلِّ  و يفِّ  ابِّ  ْيفِّ و الضَّ  السَّبِّيلِّ

ا أي ُْكل   أ نْ  و لِّيـ ه ا م نْ  ع ل ى ُجن اح   ال   نـْه  ، مِّ ْعُروفِّ ْلم  ، اْبن   بِّهِّ  ف ح دَّْثتُ  ال:ق " ُمت م و ِّلٍّ  غ رْي   و يُْطعِّم   ابِّ ريِّين   ف قال: سِّ

 .(1)" م االً  ُمت أ ث ِّلٍّ  غ رْي  

"هو أيفس" فمعناه: أجود، والنفيس اجليد، وقد يفس بفتح النون وضم الفاء يفاسة، واسم هذا املال  قوله: )

الذي وقفه عمر ) مثغ ( بثاء مثلثة مفتوحة، مث ميم ساكنة مث غني معجمة، وأما قوله: " غري متأثل "  فمعناه: 

مي، وأثلة ومنه جمد مؤثل أي قدغري جامع، وكل شيء له أصل قدمي، أو مجع حىت يصري له أصل فهو مؤثل، 

ا  الشـيء: أصله، ويف هذا صحة وقف املساجد والسقاايت، وفيه أنَّ الوقف ال يباع وال يوهب وال يورث، إمن 

يتبع فيه شـرط احلديث: دليل على صحة أصل الوقف، وأيَّه خمالف لشوائب اجلاهلية ويدل عليه أيضا إمجاع 

 . (2)املسلمني على الواقف. . . ( 

ا م نْ  ع ل ى ُجن اح   ال   كذلك أشار الشيخ البس ام إىل فائدة تؤخذ من قوله "   ه ا أي ُْكل   أ نْ  و لِّيـ ه  نـْ ْلم ْعُروفِّ  مِّ  ":ابِّ

 مشـروعية وجود انظر للوقف ينفذ شـرط الوقف، ويصلح الوقف ويصـرفه يف مصارفه.  .1

سه على مقابل عمله، ومقابل حبسه يف بيان أنَّ الناظر له قدر يفقته من الوقف ابملعروف، وذلك  .2

 .(3)إصالحه وأعماله

                                                           
( وأخرجه أيضاً كتاب الوصااي ـ ابب الوقف  2732ـ كتاب الشـروط ـ ابب الشـروط يف الوقف ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحه أخرجه (1)

(  خمتصـراً، 2773والضعيف ـ رقم احلديث )( وأخرجه أيضاً يف الكتاب يفسه ـ ابب الوقف للغين والفقري 2772كيف يكتب ـ رقم احلديث )
ـ كتاب الوصااي ـ ابب ما جاء يف أبو داود يف سننه  ( وأخرجه4200ـ كتاب الوصية ـ ابب الوقف ـ رقم احلديث ) مسلم يف صحيحهوأخرجه 

 ( وأخرجه1375احلديث ) ـ كتاب األحكام ـ ابب يف الوقف ـ رقمالرتمذي يف سننه  ( وأخرجه2878الرجل يوقف وقفًا ـ رقم احلديث )
ـ كتاب  ابن ماجه يف سننه ( وأخرجه3622ـ كتاب الوصااي ـ ابب هل أوصى النيب صلى هللا عليه وسلم ـ رقم احلديث )النسائي يف سننه  

 ( . 5170( حتفة األشـراف )2696الوصااي ـ ابب هل أوصى النيب صلى هللا عليه وسلم ـ رقم احلديث )
 .88ص ، 11جمرجع سابق،  ،شـرح مسلم بن احلجاجاملنهاج  ،النووي (2)
 . 241ص ،4جمرجع سابق،  ،لوضيح األحكام ،البسام (3)
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هبم  وبني من لربط  ،.إجياد اجملتمعات املرتامحة، ولقّوية روح التكافل والتواصل بني الناس عامة6

 صلة قرىب من خالل الوقف على األرحام.

ي   ُعب اد ة   بن س ْعد   أ نَّ  ،عنه هللا رضي اْبُن ع بَّاسٍّ  إىل إبسناده البخاري روى ُهمْ  اّلَُّ  ر ضِّ ا ع نـْ ة   ب ينِّ  أ خ   س اعِّد 

َّ  ف أ ت ى ع نـْه ا، غ ائِّبٌ  و ُهو   أُمُّهُ  تـُُوف ِّي تْ   و أان تُوف ِّي تْ  أُم ِّي إِّنَّ  اّلَِّّ، ر ُسول   اي   قال:ف   و س لَّم ، عليه اّلَُّ  ص لَّى النَّيبِّ

ا فـ ه لْ  ع نـْه ا، غ ائِّبٌ  ائِّطِّي   أ نَّ  أُْشهُِّدك   إِّين ِّ ف   قال: يـ ع ْم، " قال: ع نـْه ا؟ بِّهِّ  ت ص دَّْقتُ  إِّنْ  ش ْيءٌ  يـ نـْف ُعه   اْلمِّْخر اف   ح 

ق ةٌ   .(1)" ع ل يـْه ا ص د 

 فبني   اؤه،إخف فيندب الرب أعمال من الوقف أنَّ  يظن عم ن: )كأنَّ البخاري أراد دفع التوهم حجرقال ابن 

 .(2)الورثة( من والسيما فيه ينازع أنْ  بصدد أليَّه إظهاره؛ يشـرع أيَّه

 من برابط الواحد تمعاجمل أفراد ربط وهي الوقف، تشـريع يف املستقبلية القواعد أحد الشـريف احلديث يبني  

 اجملتمع، اذه إيتاجية ىعل إجياابً  تؤثر واليت والعالقات األواصـر تقو ية يف كبري  أثر هلا اليت واألخوة، احملبة

 مماهتم. وبعد حياهتم يف عليهم تعود الصدقة هذه فربكة أكرب، الوالدين على وأتثريها

هلذا النوع من الصدقات، مبعىن أْن لكون  ـ االستمرارية والدميومة اليت وضعتها السُّنَّة النبوية7

 أموال الوقف، وعوائده مستمرة غري منقطعة.

دِّ،  ُّ  ص لَّى اّلَُّ  عليه و س لَّ م   بِّبِّن اءِّ  اْلم ْسجِّ ي   اّلَُّ  ع ْنُه، قال: " أ م ر   النَّيبِّ روى البخاري إبسناده إىل أ ي سٍّ ر ضِّ

، و اّلَِّّ  ال   ي ْطُلبُ  مث  ن هُ  إال إىل اّلَِّّ  ")3(. ا، قالوا: ال  مُِّنوينِّ  حبِّ ائِّطُِّكمْ  ه ذ   ف قال: اي   ب ينِّ  النَّجَّارِّ  اث 

                                                           
 (. 2762ـ كتاب الوصااي ـ ابب اإلشهاد يف الوقف والصدقة ـ رقم احلديث ) يف صحيحهالبخاري  أخرجه( 1)
 . 459ص ،3ج ،فتح البارئ بشـرح صحيح البخاري، العسقالين (2)
وأخرجه مسلم مطوالً ( 2771كتاب الوصااي ـ ابب إذا وقف مجاعة أرضاً مشاعاً فهو جائز ـ رقم احلديث ) ـ  يف صحيحهأخرجه البخاري ( 3)

 ( . 524كتاب الوصااي ـ ابب ابتناء مسجد النيب صلى هللا عليه وسلم ـ رقم احلديث )
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والدميومة هي أحد اخلصائص الشـرعية للوقف، املتفردة يف ضمان توفري الدخل للفئات احملتاجة  واالستمرار

 من اجملتمع يف املستقبل.

ما ال يتم الواجب  ) وقد اعتمد الفقهاء القول بضرورة إعمار الوقف ودميومة استغالل منفعته، تطبيقاً للقاعدة

البد من ومؤبداً، وال يتحقق ذلك إال بصيايته، ف مستمراً فما دام الوقف ينبغي أْن يكون  (إال به فهو واجب

 .(1)هذه الصياية

اإلسالمي له دور مهم يف عملية التنمية االقتصادية يف كل بلدان العامل اإلسالمي، ألنَّ الوقف الوقف .8

 .لتحقيق القرابت واألعمال الصاحلة ابتغاء مرضاة هللا لعاىل ؛ابب خريي انتهجته األُمَّة اإلسالمية

ُق  أيب هريرة رضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا عليه وسلم، أيَّه قال: ) إِّنَّ ممَِّّاإبسناده إىل  ابن ماجه روى يـ ْلح 

لِّهِّ و ح س ن اتِّهِّ بـ ْعد  م ْوتِّهِّ: عِّْلًما ْن ع م  ُه و ي شـرُه، اْلُمْؤمِّن  مِّ ًفا و رَّث ُه، أوْ  ع لَّم  ًا تـ ر ك ُه، و ُمْصح  ًدا  و و ل ًدا ص احلِّ م ْسجِّ

ْرًا ْبنِّ السَّبِّيلِّ بـ ن اُه، أ ْو هن  ًتا الِّ ي اتِّهِّ  بـ ن اُه، أ ْو بـ يـْ ْن م الِّهِّ يفِّ صِّحَّتِّهِّ و ح  ق ًة أ ْخر ج ه ا مِّ ُقُه مِّْن بعد  أ ْجر اُه، أ ْو ص د  يـ ْلح 

  .(2)موته(

ديث الشـريف أن استثمار الوقف من جماالت حتريك األموال، وعدم تركزها يف انحية يتضح لنا من هذا احل

معينة، وذلك بتداوهلا وإعادة توزيعها بني أفراد اجملتمع ممن حيسنون استغالهلا، األمر الذي يعود يفعه على 

ا هي يل الطاعات من سب اجملتمع، وحيقق له النمو االقتصادي، وهكذا يلحظ أن مجيع األشياء املوقوفة، إمن 

والرب، أو مما يعد  من املقومات األساسية اليت تبىن عليها اجملتمعات املتحضرة، ومما له أتثري ابلغ يف تطور 

 اقتصاد الدولة.

                                                           
 . 48ص م(1997ه/1418) الوقف ودوره يف التنمية ،عبد الستار إبراهيم رحيم ،اهلييت (1)
 (1/157)والرتهيب الرتغيب يف :قال املنذري (242ـ املقدمة ـ ابب ثواب معل م الناس اخلري ـ رقم احلديث )ابن ماجه يف سُننه أخرجه  (2)

  .(200) هصحيح ابن ماجوحسنه األلباين يف  (2/409) كشف اخلفاء، والعجلوين، إسناده حسن
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وبذلك يكون اإلسالم قد أوجد وسيلة لعالج مشكلة من املشاكل االقتصادية اليت تواجه العامل، وهي مشكلة 

 ف بذلك حلقة من حلقات التكافل والتضامن، السيما وأيه يتميز بدوره املستمر يفالفقر والبطالة، فشكل الوق

العطاء واإليفاق، حيث إنَّ عينه ال تستهلك، وهذا بدوره يوفر لنا ضمن الظروف الطبيعية دواماً يف إمكايية سد 

 .(1)احلاجات املل حة للمجتمع

؛ فإن استنبط الوقف ملصاحل ال توجد يف سائر الصدقاتإنَّ الرسول صلى هللا عليه وسلم )يقول الدهلوي: 

اإليسان رمبا يصـرف يف سبيل هللا مااًل كثرياً مث يفىن، فيحتاج أولئك الفقراء اترة أخرى، وجتيء أقوام آخرون 

من الفقراء فيبقون حمرومني، فال أحسن وال أيفع للعامة من أن يكون شيء حبسًا للفقراء وابن السبيل 

 .(2)(م منافعه ويبقى أصلهيصـرف عليه

 جواز جعل األعيان املنقولة وقفاً هلل لعاىل، كوقف بعض الرقيق أو الدواب.. 9

فِّعٌ  إبسناده إىلالبخاري  روى ُهم ا: أ نَّ عمران  ُ ع نـْ ي  اّلَّ اب َح  ل  عل ى فـ ر سٍّ ل ُه يفِّ اخلط بن ، ع ْن اْبنِّ ُعم ر  ر ضِّ

تـ ْعه ، و ال  ت عد أْن يبتاعه، ف س أ ل  ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ عليه و س لَّم  فقال س بِّيلِّ اّلَِّّ فوجده يباع، فأراد : " ال  تـ بـْ

ق تِّك  "  .(3)يفِّ ص د 

وقد بني  العظيم آابدي عند شـرحه هلذا احلديث ما يدل عليه بقوله )وفيه دالله على أنَّ فرس الصدقة ما كان 

 .(4)عليه، إْذ لو وقف ملا صح أْن يبتاعه( على سبيل الوقف بل ملكه له ليغزو

                                                           
 . 26ص ) دار البشائر اإلسالمية( الوقف ودوره يف التنمية االقتصادية، حممدبن أمين ، العمر (1)

 116ص ،2جدار املعرفة للطباعة والنشـر( بريوت:  ) حـجة هللا البالغة ،عبد الرحيم العمري بن أَحد، الدهلوي (2)

كتاب وأخرجه أيضاً ـ ( 2971كتاب اجلهاد والسريـ ابب اجلعائل واحلمالن يف السبيل ـ رقم احلديث )ـ  يف صحيحهأخرجه البخاري ( 3)
كتاب الـهبات ـ ابب كراهة شـراء ـ  يف صحيحهمسلم  ( وأخرجه 3002رقم احلديث )ـ  ابب إذا َحل على فرس فرآها تباعـ اجلهاد والسري 

كتاب الـزكاة ـ ابب الرجل يبتاع صدقته ـ رقم ـ يف سننه أبو داود  ( وأخرجه4143يث )اإليسان ما تصدق به ممن تصدق عليه ـ رقم احلد
 ( . 8351( حتفة األشـراف )1593احلديث )

 . 282، ص4، مرجع سابق،جعون املعبود شـرح سنن أيب داودالعظيم آابدي،  (4)
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واحليوان من اململوك املنقول الذي تبقى  (1)يقول اإلمام الشوكاين: )فيه دليل على أيه جيوز وقف احليوان(

 عينه بعد االيتفاع به غالباً، ولو مل جيز وقفه، ملا رتب عليه النيب صلى هللا عليه وسلم ذلك األجر العظيم.

قف على الدواب إىل الوقف على حاجات الدواب واحليوان، ولعل أقرب األمثلة إىل ذلك وجتاوز أمر الو 

ساحة الشهداء بدمشق )املرجة( اليت كايت يف احلقيقة وقفاً للدواب، أتكل منها، وترعى فيها سائر  األوقات، 

رساً يف سبيل هللا ف حلديث أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال: رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " من احتبس

 .(2)إمياانً واحتساابً، فإنَّ شبعه وروثه وبوله يف ميزايه يوم القيامة حسنات "

إمكانية لنوع ولزايد األشياء املوقوفة، مما جيعل إمكانية جتدد الوقف يف املستقبل، ضمن الضوابط . 10

 :(3)ى ذل الصحيحة، ومن األمثلة علالشـرعية، إذا حتققت النّية الطيبة، والتخطيط السليم، والرعاية 

 وقفيات خاصة ملساعدة املسلمني على بعض العبادات كاحلج واجلهاد يف سبيل هللا تعاىل.أ. 

الوقف على اخلاانت يف طرق السفر، حيث كايت اخلاانت تنتشـر على سائر طرق السفر، وكان املسافر  ب.

تني أو لف دابته، فيقيم يف اخلان ما شاء، ليلة أو اثنجيد يف هذه اخلاانت طعامه وشـرابه وفراشه وزاده وع

 ثالث، ويتزود لسفره، مث يتابع السفر، دون أْن يكلَّف املسافر بشيء، وذلك كله من األوقاف اإلسالمية.

الوقف على احلاجات الكمالية، مثل وقف خاص لشـراء الفستق لطلبة العلم، كما يف الشام، ووقف ـ  ت

اليت تنكسـر أبيدي األوالد، ووقف احللي للبس واالستعارة، كما فعلت السيدة حفصة خاص لشـراء الزابدي 

 رضي هللا عنها.

                                                           
 . 25، ص6، مرجع سابق،جنيل األوطارالشوكاين،  (1)
 ( . 2698ـ كتاب اجلهاد والسري. ابب من احتبس فرساً ـ رقم احلديث )  صحيحهالبخاري يف أخرجه  (2)
، حوار مع مساحة الشيخ أمني كفتار، أجراه مراسل جريدة املستقلة اللنديية دمشق يف  الوقف اإلسالمي والتنمية االقتصاديةينظر:  (3)

 ه .                                                     1437/ 7/10اتريخ التصفح: ،  http://www.abunour.net/Arabicم  28/3/1998
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وهكذا جند تفرد هذا النوع من الصدقات ابلدميومة، والتجدد، والتنوع، الذي جيعلها من أكثر وسائل الرعاية 

 االجتماعية فع الية يف املستقبل.
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 ُأخرى:موارد الرابع:  حثاملب

شرع اإلسالم موارد ُأخرى ـ غري اليت سبق ذكرها ـ هلا دور يف الرعاية اجتماعية، ولكنها ختتلف عن املوارد 

 .اليت سبق ذ كرها يف كوهنا دورية، تتكرر يف مواسم معينة

اة والقواعد املستقبلية اليت أرستها السنة النبوية عند لشريعها لزك : زكاة الفطرلو املطلب األ

 الفطر

 زكاة الفطر املقصد األول: أحكام متعلقة ب

شهر  ومص، تدفع قبل ايقضاء املسلمنيالواجبة على  الزكواتهي أحد أيواع  زكاة األبدان،أو  زكاة الفطر

ا سبب وجوهبا، ومتتاز عن رمضان ، وهي واجبة على كل مسلم قادر عليها، وأضيفت الزكاة إىل الفطر؛ ألهنَّ

ا فرضت لتطهري يفوس الصائمني،  ا مفروضة على األشخاص ال على األموال، مبعىن أهنَّ الزكوات اأُلخرى أبهنَّ

ال كما يف زكاة املال مثاًل، وجتب على كل مسلم يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت وليس لتطهري األمو 

 عياله، وعن حاجاته األصلية يف يوم العيد وليلته.

واجلمهور على أن زكاة الفطر فرض، وذهب بعض أصحاب مالك إىل أهنا سنة، وبه قال أهل العراق، وقال 

 ، والصحيح: أهنا واجبة، على(1)رض اآلاثر يف ذلكقوم: هي منسوخة ابلزكاة، وسبب اختالفهم: تعا

                                                           
، 40ص ،2ج ( م 2004/ هـ 1425ـ دار احلديث القاهرة:  ) بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،أبو الوليد حممد بن أَحد بن رشد ،القرطيب (1)
 (م1994/هـ 1416دار الكتب العلمية ـ  ) بريوت:  التاج واإلكليل ملختصر خليل، حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدرياملالكي، ينظر: و 

 .255ص  ،3ج 
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ْن ر م ض ان  ع   : عنه هللا رضي عمر ابنعن ملا روى  ،(1)من وجدها فاضلة عن قوته  ل ى " فـ ر ض  ز ك اة  اْلفِّْطرِّ مِّ

ْن  ، أ ْو ع ْبدٍّ ذ ك رٍّ، أ ْو أُيـْث ى مِّن  اْلُمْسلِّمِّني  "النَّاسِّ ص اًعا مِّ ْرٍّ، أ ْو ص اًعا مِّْن ش عِّريٍّ ع ل ى ُكل ِّ ُحر   .(2)مت 

يلزم املسلم أْن خيرج زكاة الفطر عن يفسه، وزوجته وعن كل من تلزمه يفقته، ويستحب إخراجها عن  كما

 .الروحالذي أمت أربعني يوماً يف بطن أُم ه، أي يُفخت فيه  اجلنني

من قوت يتقوت به ) قوت، وحنو ذلك مما يعترب شعريأو  قمحأو  أرزمن  صاعزكاة الفطر أما الواجب يف 

 .ردها العلماء يف كتب الفقه، ولكنها ليست جمال البحث، ولزكاة الفطر أحكام أو البلد(

 رالسُّنَّة النبوية عند لشريعها لزكاة الفط أرستهاالقواعد املستقبلية اليت املقصد الثاين:  

هم لذل  شرعت على الكل مبا في ؛مالزمة العبد شكر هللا عز وجل على نعمة احلياة والصحة .1

 الصغري والكبري، واحلر والعبد، وشكر النعم سبب يف استدامتها.

ر   اْبنِّ ع ْن إبسناده إىل مسلم  روى ُ ع ل ْيهِّ و  ، أ ن  ر ُسول  عنه هللا رضي ُعم  اة  اْلفِّْطرِّ اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ س لَّم : " فـ ر ض  ز ك 

، أ ْو ع ْبدٍّ ذ ك رٍّ، أ ْو أُ  ْرٍّ، أ ْو ص اًعا مِّْن ش عِّريٍّ ع ل ى ُكل ِّ ُحر  يقولٍّ يـْث ى مِّن  مِّْن ر م ض ان  ع ل ى النَّاسِّ ص اًعا مِّْن مت 

 .)3)اْلُمْسلِّمِّني  "

                                                           
دار عامل الكتب ريوت: ب ) حتقيق: مهدي حسن الكيالين القادري، احلجة على أهل املدينة ،أبو عبد هللا حممد بن احلسن بن فرقد، احلنفي (1)

احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام  ،أبو احلسن علي بن حممد بن حممد ،، وينظر: املاوردي519ص  ،1ج( هـ 1403الثالثة ـ  ـ الطبعة
 ،، وينظر: الزركشي494ص  ،2ج  (م1999هـ ـ 1419ار الكتب العلمية ـ ، ) بريوت: دحتقيق: علي معوض وعادل عبد املوجود ،الشافعي

ص   ،2ج  (م 1993هـ ـ   1413ـدار العبيكان ـ) الرايض:  احلنبلياخلرقي شرح الزركشي على خمتصر ،مشس الدين حممد بن عبد هللا
526. 

ب صدقة الفطر على العبد وغريه من املسلمني ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحهأخرجه ( 2) مسلم يف  ( وأخرجه1504ـ كتاب الزكاة ــ اب 
كتاب الزكاة ـ   أبو داود يف سننه ـ ( وأخرجه2275ـ كتاب الزكاة ـ ابب زكاة الفطر على املسلمني من التمر والشعري ـ رقم احلديث ) صحيحه

ـ كتاب الزكاة ـ ابب ما جاء يف صدقة الفطر ـ رقم احلديث  الرتمذي يف سننه( وأخرجه 1611ابب كم يؤدى يف صدقة الفطرـ رقم احلديث )
( وأخرجه أيضاً يف الكتاب يفسه 2501ـ كتاب الزكاة ـ ابب فرض زكاة رمضان على الصغري ـ رقم احلديث ) النسائي يف سننه ( وأخرجه676)

كتاب الزكاة ـ ابب صدقة الفطر  ابن ماجه يف سننه ـ( وأخرجه 2502ـ ابب فرض زكاة رمضان على املسلمني دون املعاهدين ـ رقم احلديث )
 (.8321فة األشراف )( حت1826ـ رقم احلديث )

 .155صتقدم خترجيه يف  (3)
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يؤكد احلديث الشريف على القاعدة املستقبلية اليت ُشرِّ عت من أجلها زكاة الفطر يف قوله صلى هللا عليه 

، أ ْو ع ْبدٍّ ذ ك رٍّ، أ ْو أُيـْث ى مِّن  اْلُمْسلِّمِّني "  وهي فرضيتها على مجيع أفراد اجملتمع احلر  وسلم  " ع ل ى ُكل ِّ ُحر 

ي العظيم لناس شكر هللا على يعمه، فيفيض هللا عليهم ابلكرم اإلهلوالعبد، وال ذكر واأليثى، حىت يريب يف ا

وإِّْذ أت  ذَّن   ﴿الالمتناهي، ويبارك هللا هلم فيما عندهم، ويكون حاهلم من أفضل ألفضل، لقول هللا تعاىل: 

ايبِّ ل ش دِّيدٌ  يَُّكْم * و ل ئِّن ك ف ْرمُتْ إِّنَّ ع ذ  ْرمُتْ أل  زِّيد   [.13أ: اآلية سورة سب ﴾ ر بُُّكْم ل ئِّن ش ك 

 "من املسلمني" ) وأما قوله صلى هللا وسلم " مِّن  اْلُمْسلِّمِّني  " فقد ذكر النووي يف شرحه هلذا احلديث:

ا ال خترج إال عن مسلم، فال يلزمه عن عبده وزوجته وولده ووالده الكفار، وإْن وجبت عليه  فصريح يف أهنَّ

 .(1)( يفقتهم

 ليكونو ؛ سرجربًا للك الصيام؛إمتام أجر املسلم يف لشريع هللا عز وجل زكاة الفطر بعد شهر  .2

 .صيامه اتم األجر، و يفرح به فرحاً اتماً يوم القيامة

ُ ع ل  رضي هللا عنها اْبنِّ ع بَّاسٍّ إبسناده إىل مسلم  روى  : " فـ ر ض  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ اة  اْلفِّْطرِّ ، ق ال  ْيهِّ و س لَّم  ز ك 

اٌة م   ةِّ ف هِّي  ز ك  ًة لِّْلم س اكِّنيِّ، م ْن أ دَّاه ا قـ ْبل  الصَّال  ا بـ ْعد  قْ طُْهر ًة لِّلصَّائِّمِّ مِّن  اللَّْغوِّ و الرَّف ثِّ و طُْعم  ُبول ٌة، و م ْن أ دَّاه 

ةِّ  "  الصَّال  ق اتِّ ق ٌة مِّن  الصَّد   قال النووي: ر و اُه أ بُو د أُود مِّْن رِّو اي ةِّ اْبنِّ ع بَّاسٍّ إبِِّّْسن ادٍّ ح س نٍّ. (2)ف هِّي  ص د 

يو ضح احلديث الشريف عظمة هذا الدين يف حرصه واهتمامه، على كل ما من شأيه مصلحة اإليسان، 

؛ أليَّه قد يقع ليت بدورها تقوم جبرب النقصان يف الصيامويتجلى ذلك يف تشريعه زكاة الفطر، وهذه العبادة ا

من الصائم يف شهر رمضان بعض املخالفات اليت ختدش كمال الصوم من لغو ورفث وصخب وسباب، 

ويظر حمرم، فشرع هللا عز وجل هذه الصدقة؛ لكي تصلح له ذلك اخللل الذي حصل فيه؛ وليكون صيامه 

                                                           
 .60ص ،7جمرجع سابق، ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، النووي (1)
كتاب الزكاة ـ ابب صدقة ـ  ابن ماجه يف سننه ( وأخرجه1373ـ كتاب الزكاة ـ ابب زكاة الفطر ـ رقم احلديث ) أبو داود يف سننه أخرجه (2)

 (.1817)الفطر ـ رقم احلديث 
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طاهراً من الذيوب واآلاثم، وقد أوضح ذلك املازري عند شرحه لقوله: )"  مقبواًل، وحىت يلقى هللا عزو جل،

الفطر من رمضان" دليل ملن يقول ال جتب إال على من صام من رمضان ولو يوماً واحداً، قال: وكان سبب 

ل دهذا، أنَّ العبادات اليت تطول ويشق التحرز منها من أمور تفوت كماهلا، جعل الشرع فيها كف ارة مالية ب

ْن ل ْغو و غ رْيه( ا ي ُكون يفِّ الصَّْوم مِّ ا اْلفِّْطر ة لِّم   . (1) النقص، كاهلدي و اْلُعْمر ة، و ك ذ 

ـ لوفري القوت والطعام يف يوم العيد للفقراء واملساكني واحملتاجني؛ لتشمل الفرحة كل املسلمني، 3

 وحىت ال يبقى أحد حمتاجاً يف ذل  اليوم.

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : "إبسناده إىل الدار قطين  روى أغنوهم  انفع بن عمر رضي هللا عنهما، قال رسول هللا ص لَّى اّلَّ

 .(2)عن طواف هذا اليوم"

ْكمةٍّ من حكم زكاة الفطر، وهي إغناء الفقراء واحملتاجني يف يوم العيد، فال  يوضح احلديث الشريف حِّ

 الجتماعي الذي حثَّ عليه ديننا احلنيف، اليت هلا أثر كبرييسألون الناس، وهذا مظهر من مظاهر التكافل ا

 يف املستقبل. 

                                                           
 .60ص ،7جمرجع سابق، ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،لنوويا (1)
وابن ( 175ـ رقم احلديث ) 4ج ـ والبيهقي يف السنن الكربى( 167، 152،153ـ رقم احلديث ) 2ـ ج الدارقطين يف سننهأخرجه  (2)

ـ  احمللى وابن حزم ـ ،2397ـ ص  ـ األموال ابن زجنويهوَحيد ، 410ـ ص 1ج  ـ واحلاكم  يف املستدرك،  55ـ ص 7ـ ج عدي يف الكامل
مجيعهم من طريق أيب معشر عن انفع عن ابن عمر ـ رضي هللا عنهما ـ بنفس حديث ابن عمر السابق ويف آخره " أغنوهم يف  121ـ ص 6ج

دي، لى أيب معشر جنيح بن عبد الرَحن السنهذا اليوم "  أو "أغنوهم من طواف هذا اليوم " كما هو لفظ احلاكم والبيهقي، واحلديث مداره ع
وقد ضعفه غري واحد؛ فقال أَحد: حديثه عندي مضطرب اإلسناد، ولكن أكتب حديثه أعترب به، وقال حيىي بن معني: كان أُميًّا ليس بشيء، 

ـ  7ـ ج الكامل، 308ـ ص4جـ  الضعفاء يف الكبريوقال البخاري: منكر احلديث، وقال النسائي وأبو داود: ضعيف احلديث، ترمجته يف 
 ،وابلغ ابن حزم فقال: أبو معشر هذا جنيح مط رح احلديث حيد ث ابملوضوعات عن انفع وغريه، 114صـ  8 التاريخ الكبري ـ ج   52ص

عبد ، فقال: أخربان حممد بن عمر الواقدي حدثنا عبدهللا بن 284ـ ص  1بن سعد يف  الطبقات ـ جوللحديث شاهد، وطريق آخر أخرجه ا
بد عالرَحن اجلمحي، عن الزهري، عن عروة عن عائشة ـ رضي هللا عنها ـ قال: وأخربان عبد هللا بن عمر، عن انفع، عن ابن عمر، قال: وأخربان 
ىل إ العزيز بن حممد ربيح بن عبد الرَحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه عن جده، قالوا: " فرض ... " احلديث وفيه وأمر إبخراجها قبل الغدو

،  107ص،4ج ،الضعفاء :ترمجتهينظر يف  ،عن طواف هذا اليوم " والواقدي مرتوك متهم ابلوضع -يعين املساكني-الصالة، وقال " أغنوهم 
 . 290ص،3ج  ،روحنياجمل ،318ـ ص4ـ ج الكامل

، وابن حجر يف 126ص   6،ج :النووي يف اجملموعفاحلديث ـ بطريقيه ـ واحلالة هذه ال يرتقي إىل درجة احلسن لغريه والعلم عند هللا، وضعفُه 
 .177ص، بلوغ املرام 
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وقد استدل أهل العلم هبذا احلديث، على جواز إخراج القيمة بدالً عن الطعام يف زكاة الفطر، ووجه الداللة 

 .(1)من احلديث، أنَّ اإلغناء يتحقق ابلقيمة كما يتحقق ابلطعام ورمبا كايت القيمة أفضل

لسنة والعقيقة، والقواعد املستقبلية اليت أرستها اوالفدية ة واهلدي اين: األضحيثاملطلب ال

 .هلم النبوية عند لشريعها

  اأُلْضِحيَّة املقصد األول:

: شاة تذبح يوم األضحى،  وهي مشتقة من الضحوة، مسيت أبول زمان فعلها،  وفيها أربع لغــةأُلْضِحيَّة ا

، وأْضحا ة واجلمع أْضحَّىلغات ُأْضحيِّ ة  يَّة واجلمع ض ح ااي  يُّ، وض حِّ  . (2)وإِّْضحيَّة واجلمع أض احِّ

قال عبد الرَحن بن حممد ،(3)أما تعريفها شرعاً: اسٌم ملا يذبح، أو ينحر من النعم تقرابً هلل تعاىل يف أايم النحر

ا اء واملساكني، ومسيت بالبغدادي املالكي: األضحية ما يذبح يوم النحر للتصدق به على الفقر  ذلك؛ ألهنَّ

واألضحية مشروعة ابلكتاب والسُّنَّة واإلمجاع، أما الكتاب فقوله  ،(4)تذبح يوم األضحى ووقت الضحى

[ يقول بعض العلماء أنَّ املراد ابآلية هو حنر البدن 2]سورة الكوثر:اآلية  ﴾فصل لربك واحنر ﴿تعاىل

 . (5)والضحااي

                                                           
 .949ص، 2ج ، مرجع سابق،فقه الزكاة ،القرضاوي (1)
 .476،477ص ،14ج ، مرجع سابق، لسان العرب ،ابن منظور (2)
 .288ص ، 1ج، مرجع سابق، الروض املربع ،، البهويت205ص  ،1ج، مرجع سابق، فقه العبادات ،حنفي (3)
مصر :  ) إرَْشادُ السَّاِل  إىلَ َأشرَِف املَسَاِلِ  يف فقِه اإلمَاِم مَاِل  ،عبد الرَحن بن حممد بن عسكر البغدادي ،شهاب الدين املالكي (4) 

 .121ص، 1ج  الطبعة الثالثة ( ـشركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده 
 .  319ص، 2ج، مرجع سابق، زاد املعاد ،ابن قيم اجلوزية (5)
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: ،أ ي سٍّ  ع نْ وأما السُّنَّة فما ورد  ُّ  "ض حَّى ق ال  ا أ قْـر ي نْيِّ  أ ْمل ح نْيِّ  ك ْبش نْيِّ بِّ  و س لَّم   ع ل ْيهِّ  اّلَُّ  ص لَّى النَّيبِّ  ي دِّهِّ بِّ  ذ حب  ُهم 

ا ع ل ى رِّْجل هُ  و و ض ع   و ك ربَّ   مس َّىو   هِّم  ف احِّ  .(1)" صِّ

 .(2)وأما اإلمجاع: فقد أمجع املسلمون على مشروعية األضحية

 حكم األضحية:اختلف الفقهاء يف حكم األضحية، هل هي واجبة أو هي سنة؟

 .(3)األمصارفقال أبو حنيفة وأصحابه: إهنا واجبة مرة يف كل عام على املقيمني من أهل 

واألكمل للقادر أن يضحي ، (4) وقال غري احلنفية: إهنا سنة مؤكدة غري واجبة، ويكره تركها للقادر عليها

 عن كل شخص عنده أضحية. 

واألصل يف األضحية أْن تكون من األيعام، وهي: اإلبل، والبقر، والغنم، ضأان كايت أو معزًا، فمن ضحى 

ن ا م ْنس ًكا لِّي ْذُكُروا ولكل أُمَّةٍّ ج ع لْ  ﴿ أو الطيور، مل تصح أضحيته؛ لقوله تعاىل:حبيوان غري األيعام من الدواب 

رِّ اْلُمخْ  ٌد فـ ل ُه أ ْسلُِّموا و ب ش ِّ ُُكْم إِّل ٌه و احِّ ْن هب ِّيم ةِّ اأْل يـْع امِّ ف إِّهل  ]سورة احلج: اآلية  ﴾بِّتِّني  اْسم  اّلَِّّ ع ل ى م ا ر ز قـ ُهْم مِّ

34]. 

                                                           
مسلم يف  ( و أخرجه5558( )131كتاب األضاحي ـ ابب من ذبح األضاحي بيده ـ رقم احلديث )  البخاري يف صحيحه ـأخرجه  (1)

 ( واللفظ له.1966( )1556كتاب األضاحي ـ ابب استحباب الضحية ـ رقم احلديث )  صحيحه ـ
 .176،ص8، مرجع سابق، ج  املغينابن قدامة،  (2)
، وينظر : العيين، أبو حممد حممود بن 186، ص2هـ ( ج1322)املطبعة اخلريية ـ  ، اجلوهرة النريةالزبيدي، أبو بكر بن علي بن حممد  (3)

 . 4، ص 12م( ج 2000هـ/  1420) بريوت: دار الكتب العلمية ـ  ، البناية شرح اهلدايةأَحد 
، 80مـ( ص 2005هـ/1426، حتقيق: أَحد جاد ) القاهرة: دار احلديث ـ العالمة خليلخمتصر املالكي، خليل بن إسحاق بن موسى، ( 4)

وعادل عبد  يق: علي معوض،، حتقاحلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعيوينظر:  املاوردي،  أبو احلسن علي بن حممد بن حممد، 
، ص 9، مرجع سابق،  ج املغينوينظر: ابن قدامة املقدسي ـ  ،71، ص15م( ج 1999هـ/ 1419) بريوت: دار الكتب العلمية ـ  املوجود
435 . 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720


158 
 

وأليَّه مل ينقل عن النيب صلى هللا عليه وسلم  أيَّه ضحى بغري األيعام، والثابت أنَّ الشاة من الغنم جتزئ عن  

ابِّرِّ  ع نْ الواحد وأهل بيته، والبدية والبقرة كل منهما جيزئ عن سبعة؛  : ،اّلَِّّ  ع ْبدِّ  ْبنِّ  ج   ر ُسولِّ  م ع   حن  ْران   " ق ال 

يْبِّي ةِّ  ع ام   و س لَّم   ع ل ْيهِّ  اّلَُّ  ص لَّى اّلَِّّ  ي ة   احْلُد  بـْع ةٍّ، ع نْ  اْلب د  بـْع ةٍّ  ع نْ  و اْلبـ ق ر ة   س    . (1)" س 

 .(2)وهذا قول أكثر أهل العلم من احلنفية، والشافعية، احلنابلة 

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  حنر هبا، وحيث حنر من احلرم أجزأه  لقول الرسول ص لَّى ( 3)والسُّنَّة النحر مبىن؛ ألنَّ النيب ص لَّى اّلَّ

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  )كل مىن منحر، وكل فجاج مكة منحر، وطريق (  .(4)اّلَّ

نقله أيَّه جيوز ذحبه خارج احلرم، بشرط أْن يوهذا مذهب مجهور أهل العلم، ويف قول حكاه النووي ورجحه:) 

ويفرقه يف احلرم قبل تغيري اللحم، وسواء يف هذا كله دم التمتع، أو القران، وسائر ما جيب بسبب يف احلل 

 .(5)أو احلرم، أو بسبب مباح، كاحللق لألذى أو بسبب حمرم(

                                                           
( من طريق أيب الزبري عن جابر بن عبد 350/1318كتاب احلج ـ ابب االشرتاك يف اهلدي ـ رقم احلديث )   ـ مسلم يف صحيحه خرجهأ (1)

ـ   الرتمذي يف سننه( وأخرجه 8209ـ كتاب الضحااي ـ ابب يف البقر واجلزور عن كم جتزئ ـ رقم احلديث ) أبو داود يف سننههللا به، وأخرجه 
كتاب األضاحي ـ ابب عن كم   ابن ماجه يف سننه ـ ( وأخرجه1502كتاب األضاحي ـ ابب ما جاء يف االشرتاك يف األضحية ـ رقم احلديث )

 (.3132جتزئ البدية والبقرة ـ رقم احلديث )
 69ـ ص5م( ج1986 /هـ1406دار الكتب العلمية ـ بريوت:  ،)بدائع الصنائع يف لرليب الشرائع ،أبو بكر مسعود بن أَحد ،الكاساين (2)

بريوت: )  الفروع ،ابن مفلح املقدسي ،11ص، 12جم( 1993 /ه1414دار املعرفة ـ بريوت: )  املبسوط، مشس الدين ،السرخسيو ، 
)دار الفكر ـ الطبعة األخرية ـ  هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ،، الشهاب الرملي 541ص، 3جم ( 1985/ 1405 ـ 4طعامل الكتب ـ 

ه 1418عرفة ـ دار املبريوت:  ) مغين احملتاج إىل معرفة ألفاظ املنهاج، حممد بن اخلطيب،، الشربيين  133ص ،8م ( ج1984 /هـ1404
 .126ص، 6جم( 1997ـ 
 .  238ص  ،2ج مرجع سابق،   ،السيل اجلرار ،، الشوكاين 302ص، 5ج مرجع سابق،  ،ملغينا ،ابن  قدامة  (3)
ـ كتاب املناسك   ابن ماجه يف سننه( وأخرجه 2324ـ كتاب الصوم ـ ابب إذا أخطأ القوم اهلالل ـ رقم احلديث ) أبو داود يف سننه أخرجه (4)

( من مسند جابر رضي هللا عنه ، 14538ـ رقم احلديث ) 326ـ ص3ج ـ  أمحد يف مسندهورواه ( 3048ـ ابب الذبح ـ رقم احلديث )
ـ كتاب صالة العيدين ـ ابب  والبيهقي يف سننه الكربى( 1879كتاب املناسك ـ ابب عرفة كلها موقف ـ رقم احلديث )ـ والدارمي يف سننه

 3 ج،نصب الراية ،( وحس نه الزيلعي31ـ كتاب الصيام ـ رقم احلديث ) والدار قطين يف سننه، ( 6079القوم خيطئون اهلالل ـ رقم احلديث )
 . 11ص ،4ج  ،إرواء الغليل ،وصححه األلباين ،162ــ ص

 . 457ص، 2جمرجع سابق،  ، روضة الطالبني، النووي، 482ص ،7جمرجع سابق،  ،اجملموع ،النووي (5)
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 اهلَْدي يف احلجين: ثااملقصد ال

هو الذي بصر عباده وعرفهم طريق : قال ابن األثري تعاىل سبحايه: اهلادي، اهلدي لغًة: هدي من أمساء هللا

اهلدي ضد  معرفته حىت أقروا بربوبيته، وهدى كل خملوق إىل ما ال بد له منه يف بقائه ودوام وجوده، وقال

 . (1)الضالل، وهو الرشاد

ما يهدى إىل احلرم من اإلبل والبقر والغنم واملاعز خاصة، أو ما يهديه احلاجُّ أما لعريف اهلدي اصطالًحا: 

 .(2)واملعتمر إىل الكعبة يف احلج ِّ والعمرة 

ا و أ ْطعُِّموا اْلب ائِّس  اْلف قِّري   ﴿قال تعاىل:   نـْه  ا  ﴿[ قال تعاىل 28]سورة احلج:اآلية  ﴾ف ُكُلوا مِّ و اْلُبْدن  ج ع ْلن اه 

ب ْت ُجُنوهُب ا ف  ل ُكْم مِّْن ش   رْيٌ ف اذُْكُروا اْسم  اّلَِّّ ع ل يـْه ا ص و افَّ ف إِّذ ا و ج  نـْه ا و أ ْطعُِّموا ع ائِّرِّ اّلَِّّ ل ُكْم فِّيه ا خ  ُكُلوا مِّ

ا ل ُكْم ل ع لَُّكْم ت ْشُكُرون   ه  ف م ْن مت  تَّع   ﴿ [ وقال سبحايه:36]سورة احلج: اآلية  ﴾اْلق ايِّع  و اْلُمْعرت َّ ك ذ لِّك  س خَّْران 

ا اْستـ ْيس ر  مِّن  اهْل ْديِّ  ْلُعْمر ةِّ إِّىل  احلْ ج ِّ ف م   [.196]سورة البقرة: اآلية  ﴾ابِّ

 : (3) واهلدي ينقسم إىل ثالثة أقسام

وهو غري الواجب، وهو ما يتقرب به احلاج واملعتمر وغريمها إىل هللا تبارك وتعاىل،  هدي التطوع القسم األول:

قد أكثر النيب صلى هللا عليه وسلم من هدي التطوع جداً، حىت بلغ جمموع هديه يف ، و شيءويكون أبي 

 .ن اإلبلحجته مائة م

هدي احملصر: وهو اهلدي الذي جيب على من أحصر عن املسجد احلرام بعدو أو مرض، أو  القسم الثاين:

                                                           
  . 41ص، 15جمرجع سابق،  ،لسان العرب، ابن منظور (1)
 (.269ـ268ص)، 8جمرجع سابق،  ،اجملموع، ، النووي 254ص  ،5جمرجع سابق،  ،النهاية ،ابن األثري (2)
 .269ص، 8جمرجع سابق،  ،اجملموع، النووي (3)
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يف املكان  ل، فعليه أْن يذبح اهلديحيوان مفرتس، أو سيل عارم، أو ما شابه ذلك، فهذا إْن مل يشرتط من قب

الذي ُأحصر فيه، سواء كان يف احلل أو يف احلرم، وهو مذهب املالكية، والشافعية، ورواية عند احلنابلة، وهو 

 اّلَِّّ  ر ُسول   أ نَّ واستدلوا بذلك على )1) قول أكثر أهل العلم، واختيار الشيخ ابن ابز، والشيخ ابن عثيمني

ن هُ  قـُر ْيشٍّ  ُكفَّارُ   ف ح ال   ُمْعت مِّرًا، خ ر ج   " و س لَّم   ل ْيهِّ ع   اّلَُّ  ص لَّى ، و ب نْي   بـ يـْ ر   اْلبـ ْيتِّ حلُْ  ر ْأس هُ  و ح ل ق   ه ْدي ُه، فـ ن ح  يْبِّي ةِّ،ابِّ  د 

ًحا حي ْمِّل   و ال   اْلُمْقبِّل ، اْلع ام   يـ ْعت مِّر   أ نْ  ع ل ى و ق اض اُهمْ  ال  بُّوا، م ا إِّالَّ  هبِّ ا يُقِّيم   و ال    اُسُيوفً  إِّالَّ  ع ل ْيهِّمْ  سِّ  ف اْعت م ر   أ ح 

ا اْلُمْقبِّلِّ  اْلع امِّ  مِّن   اثً  هبِّ ا أ ق ام   فـ ل مَّا ص احل  ُهْم، ك ان    ك م ا  ف د خ ل ه   .(2)" ف خ ر ج   خي ْرُج ، نْ أ   أ م ُروهُ  ث ال 

 القسم الثالث: هدي الواجب، وينقسم إىل قسمني:

وهو اهلدي الواجب على املتمتع والقارن، فهذا أيكل منه ويهدي ويتصدق، ووقت  ،هدي الشكر األول:

ك واجب، وهو اهلدي الواجب بسبب تر  ،هدي اجلربان الثاين :  ،ذحبه، بعد صالة العيد، ومكان ذحبه احلرم

أو فعل حمظور من حمظورات اإلحرام، وهذا ال أيكل منه شيئاً، بل جيعله للفقراء، ويذحبه يف مكان فعل 

 احملظور.

 وأدخل الفدية من أيواع اهلدي، كاآليت: وقد قسَّم ابن ليمية اهلدي إىل عشرة أنواع،

امس: ما واخل،والرابع: فدية األذى، والثالث: جزاء الصيد ،والثاين: هدي املتمتع، هدي الـمحصر األول:

الثامن: و ، والسابع: هدي الفوات وما يف معناه، هدي اإلفساد وما يف معناهالسادس:، و وجب لرتك واجب

كلها ال تذبح   وهذه، اً اهلدي املعني تطوع، والعاشر: والتاسع: اهلدي املعني واجباً ، اهلدي املنذور يف الذمة

                                                           
 .327ص، 3جمرجع سابق،  ،املغين ،ابن قدامة (1)
 (.2701مع املشركني ـ رقم احلديث ) الصلحـ كتاب الصلح ـ ابب  البخاري يف صحيحه أخرجه (2)
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ابحلرم، وكل ما ذبح ابحلرم فإيَّه ال يفرق إال يف احلرم للمساكني الذين به؛ من املستوطنني واملقيمني إال 

 .(1)والواردين وغريهم، حىت لو جاء رجل من أهل احلل أحد يف احلرم جاز إال ما استثنيناه(

 الفدية  :ثالثاملقصد ال

خذ فديته فدى، وفداء ، وافتديته .... وإيَّه حلسن الفدية واملفاداة، أْن تدفع رجاًل، و أت لغة: لعريف الفدية

 .(2)رجاًل، والفداء أْن تشرتيه، فديته مبايل فداًء وفديته بنفسي

 .(3): البدل الذي يتخلص به املكلف عن مكروه توجه إليهأما لعريف الفدية اصطالحاً 

 اهلدي الوارد ذكره سابقاً،  أما فدية احملظورات، فهي بسبب:والفدية يف احلج هي أحد أيواع 

حلق الشعر، وتقليم األظافر، ولبس املخيط، والطيب، وتغطية الرأس، واإلمناء بنظرة، واملباشرة بغري إيزال 

 :(4) املين، والفدية فيها على التخيري بني أصناف ثالثة

 صيام ثالثة أايم. -1

 أو إطعام ستة مساكني. -2

 أو ذبح شاة. -3

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  لكعب بن عجرة حني آذاه هوام رأسه: " احلق رأسك، وصم ثالثة أايم، أو  لقوله ص لَّى اّلَّ

ا حمرمة ابإلحرام، وال تفسد احلج ؛، وقيست عليه بقية األفعال(5)أطعم ستة مساكني، أو ايسك شاة"  .ألهنَّ

                                                           
 .406ـ540ص مسألة أيواع اهلدي،، ابب الفدية ، كتاب احلج، شرح العمدة يف الفقهابن تيمية، أَحد بن عبد احلليم،  (1)
 . 1952، ص5،مرجع سابق، ج الصحاح، الفارايب،   150، ص15، مرجع سابق، جلسان العربابن منظور،  (2)
 . 167( ص1343، مرجع سابق، رقم ) التعريفاتاجلرجاين ،  (3)
 .406ـ 405مرجع سابق، ص ،دة يف الفقهشرح العمابن تيمية،  (4)
ـ كتاب احملصرـ ابب قول هللا تعاىل )فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو  البخاري يف صحيحه أخرجه (5)

( وأخرجه فيه 1815وأخرجه أيضاً يف الكتاب يفسه ـ ابب قول هللا تعاىل )أو صدقة( ـ رقم احلديث ) ( خمتصراً 1814يسك ـ رقم احلديث )
( 4159( وأخرجه أيضًا يف كتاب املغازي ـ ابب غزوة احلديبية ـ رقم احلديث )1818ـ 1817أيضا ـ ابب النسك شاة ـ رقم احلديث )
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وأما ابلنسبة لقتل الصيد: فيخري قاتل الصيد بني ذبح املثل من النعم، أو تقومي املثل مبحل التلف،  -

بـُر ٍّ، أو يصف صاع من غريه، كتمر أو  ويشرتي بقيمته طعاماً جيزئ يف الفطرة، فيطعم كل مسكني مد 

ًدا ف  و م ْن قـ تـ ل ُه مِّ  ﴿شعري، أو يصوم عن إطعام كل مسكني يوماً؛ لقوله تعاىل:  ْثُل م ا قـ ت ل  ْنُكْم ُمتـ ع م ِّ ج ز اٌء مِّ

ْعب ةِّ أ ْو ك فَّار ٌة ط ع اُم م س اكِّني  أ ْو ع ْدلُ  لِّغ  اْلك  ْنُكْم ه ْداًي اب  ي اًماذ   مِّن  النـَّع مِّ حي ُْكُم بِّهِّ ذ و ا ع ْدلٍّ مِّ ]سورة  ﴾لِّك  صِّ

 [.95املائدة: اآلية 

 ل األول، وإيزال املين مبباشرة، أو استمناء، أو تقبيل، أو ملسوأما ابلنسبة للوطء يف احلج قبل التحل -

بشهوة، أو تكرار يظر، فإيَّه يفسد احلج، حىت وإْن كان اجملامع ساهياً أو جاهاًل أو مكرهاً، وجيب يف ذلك 

 بدية، وقضاء احلج  والتوبة.

 وأما بعد التحلل األول، فإيَّه ال يفسد احلج، وجيب يف ذلك شاة.

ا يكون العقد فاسداً وأما اب -  .(1) لنسبة لعقد النكاح: فال جيب يف ذلك فدية، وإمن 

وأما ابلنسبة لقطع شجر احلرم ويباته الذي مل يزرعه اآلدمي، فتضمن الشجرة الصغرية عرفاً بشاة، وما  -

 فوقها ببقرة، ويضمن النبات والورق بقيمته ألي ه متقوم.

 .(2)أما اجلاهل والناسي فال شيء عليهماهذا إذا كان مرتكب احملظور متعمداً، 

                                                           

( 5655رخص للمريض أْن يقول وجع أو وارسأه، أو اشتد يب الوجع ـ رقم احلديث )ـ ابب ما  ( وأخرجه أيضاً ـ كتاب املرضى4191()4190)
( وأخرجه أيضاً يف كتاب كفارات األميان ـ ابب قول هللا تعاىل )فكفارته 5703وأخرجه يف كتاب الطب ـ ابب احللق من األذى ـ رقم احلديث )

ـ كتاب احلج ـ ابب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به  يف صحيحهمسلم  ( خمتصراً وأخرجه6708إطعام عشرة مساكني( رقم احلديث )
ـ كتاب املناسك ـ ابب يف الفدية ـ رقم احلديث  أبو داود يف صحيحه ( وأخرجه2869أذى، ووجوب الفدية حللقه وبيان قدرها ـ رقم احلديث )

احلج ـ ابب ما جاء يف احملرم حيلق رأسه  ـ كتاب الرتمذي يف سننه( وأخرجه 1861( )1860( )1859( )1858( )1857( )1856)
( 2974( و)2973( وأخرجه أيضًا ـ كتاب تفسري القرآن ـ ابب ومن سور القرآن ـ رقم احلديث )953يف إحرامه ما عليه ـ رقم احلديث )

 (.11114فة األشراف )( حت2851كتاب مناسك احلج ـ ابب يف احملرم يؤذيه القمل يف رأسه ـ رقم احلديث )  النسائي يف سننه ـوأخرجه 
ه / 1425، حتقيق: عبدالرزاق املهدي ) بريوت: دار الكتاب العريب ـ العدة شرح العمدةاملقدسي، هباء الدين عبدالرَحن بن إبراهيم،  (1)

 .234م( ص2005
ص ، 1ج (م 2003 /هـ  1424دار الكتب العلمية ـ الطبعةالثانية ـ ) بيروت:  الفقه على المذاهب األربعة ،الجزيري (2)

د بن إبراهيمو،  626  ،ينظر : الطيار ـ أ. د. َعبد هللا بن محمد ، المطلق ـ أ. د. عبد هللا بن محّمد المطلق، الموسى ـ د. محمَّ

آل  ، وينظر :77ـ 76ص ، 4ج (َمَداُر الَوطن للنَّشر ـ الرياض ـ المملكة العربية السعودية ـ الطبعة الثانية. )  الِفقهُ الميَسَّر
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وسواء أدخلت الفدية كنوع من أيواع اهلدي، أو اعتربت مستقلًة بذاهتا، فالذي يعنينا يف هذه الدراسة هو 

 ذكر القواعد املستقبلية.

 العقيقةبع: ااملقصد الر 

العقيقة لغة: عق: عقه يعقه عقاً، فهو معقوق، والعقيق: واد ابحلجاز، كأيه عق أي: شق، غلبت الصفة 

ألمساء األعالم اعليه غلبة االسم، ولزمته األلف والالم؛ أليَّه جعل الشيء بعينه على ما ذهب إليه اخلليل يف 

ا رأيت هذه  عامر من انحية اليمن، فإذاليت أصلها الصفة كاحلارث والعباس، والعقيقان: بلدان يف بالد بين

ا يعىن هبا ذايك البلدان، وإذا رأيتها مفردة، فقد جيوز أْن يعىن هبا العقيق الذي هو واد  اللفظة مثناة، فإمن 

 .(1)ابحلجاز

ا ومُسيت عقيقة؛ ، (2)أما املراد ابلعقيقة شرعاً: الذبيحة اليت تذبح عن املولود، سواء كان ذكرًا أو أيثى ألهن 

التسمية ال تشمل كل شيء ...  فما مُسي ملعىن من املعاين، فإي ه ال يقاس  تُقطع عروقها عند الذبح، وهذه

عقيقة، وال ي وال اهلديف هذا املعىن، فيسمى هبذه التسمية؛ وهلذا ال يقول األضحية عقيقة،  عليه ما شاركه

وتسمى العقيقة متيمة،  ود يف هذه، وعند العامةذبيحة األكل عقيقة مع أنَّ سبب تسمية العقيقة بذلك موج

ا تتمم أخالق املولود  .(3)يقولون: ألهن 

                                                           

هد ) وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ـ جممع امللك ف الفقه امليسر يف ضوء الكتاب السنة الشيخ ، صاحل بن عبد العزيز، 
 .181لطباعة املصحف الشريف ـ األماية العلمية ـ الشؤون العلمية( ص

 . 229، ص 10، مرجع سابق، جلسان العربابن منظور،  (1)
، وينظر: النووي ـ أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف ـ 276، ص3ج النهاية يف غريب األثر، اجلزري، أبو السعادات املبارك بن حممد،  (2)

 .162ه ( ـ ص1408ـ احملقق: عبد الغين الدقر )  دمشق: دار القلم ـ  حترير ألفاظ التنبيه
 . 490، ص7، مرجع سابق، جالشرح املمتعابن عثيمني،  (3)
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واألصل يف العقيقة: الشعر الذي على رأس املولود، فسميت الذبيحة عند حلق الشعر عقيقة، فاشتهر حىت 

 صار من األمساء العرفية حبيث ال يفهم من العقيقة عند اإلطالق إال الذبيحة. 

بح يف اليوم والسُّنَّة أْن تُذ العقيقة: سُّنَّة مؤكدة وليست واجبة، عن الذكر شااتن وعن األُيثى واحدة،وحكم 

 .(1) مُس ِّي يف اليوم األول فال أبس وإْن  ،اليوم السابع وحيلق رأسه السابع، ولو سقط مي ِّتاً، والسُّنة أن ُيسمى

ا يسيكة وسُّنَّة مشروعة؛ بسبب جتدد يعمة هللاوقال ابن القيم: ذحبها أفضل من الصدقة بثمنها؛ أل   تعاىل هن 

على الوالدين، ففيها معىن القرابن والشكر والصدقة والفداء، وإطعام الطعام عند السرور، فإذا شرع عند 

النكاح، فألن يشرع عند الغاية املطلوبة منه، وهو وجود النسل فيكون أوىل، وملا كايت النعمة ابلذكر على 

أمت، والسرور به والفرحة به أكمل، كان الشكران عليه أكثر، بذبح شاتني له بدل شاة واحدة عن الوالد 

: " ج د ِّهِّ ، ع ْن يهِّ أ بِّ ع ْن  ُشع ْيبٍّ  ْبنِّ  ع ْمرِّواأليثى، فإيَّه كلما كايت النعمة أمت كان شكرها أكثر، حلديث  ، ق ال 

ُ ع زَّ و ج لَّ اْلُعُقوق  ُسئِّل   : ال حيِّبُّ اّلَّ ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ع نِّ اْلع قِّيق ة، فـ ق ال  أ يَُّه ك رِّه  االْسم  ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ، و ك 

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  : إِّمنَّ ا ي ْسأ ُلك  أ ح ُدان  يُول ُد ل ُه ق ال   م ْن أ ح بَّ أ ْن يـ ْنُسك  ع ْن و ل دِّهِّ فـ ْليـ ْنُسْك  : لِّر ُسولِّ اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ

، و ع نِّ اجلْ ارِّي ةِّ ش اٌة " نِّ ُمك افِّئـ ت انِّ  .(2)ع ْنُه، ع نِّ اْلُغالمِّ ش اات 

                                                           
 .48ـ ص18جمرجع سابق،  ،فتاوي ابن ابز، ابن ابز (1)
(، 194، 2/182) يف مسنده أخرجه أَحدو  ،(4419كتاب العقيقة ــــــ ابب استحباب العقيقة ــــــ رقم احلديث )  النسائي يف سننهأخرجه  (2)

(، واحلاكم   462، 1/461مشكل اآلاثر )(، والطحاوي يف 28432ديث )رقم احلـ  ابب: يف العقيقة ـ كتاب األضاحييف سننه ـ   وأبو داود 
ابب: ما يستدل به على أن العقيقة على  ـــــ والبيهقي كتاب الضحااي، (4/238) ـــــ ابب: عن الغالم شااتن وعن اجلارية شاة ح ـــــكتاب الذابئ

 ( وقال احلاكم: صحيح اإلسناد ووافقه الذهيب.9/300) االختيار
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ار مجع ألهنا مشروعة يف حق األب فال يفعلها غريه، واخت ؛وال يعق املولود عن يفسه إذا كرب) :البهويتقال 

ا مشروعة عنه؛ وأليه ابلنيب صلى هللا عليه وسلم وألهن أيه يعق عن يفسه استحباابً إذا مل يعق عنه أبوه، أتسياً 

 .(1)(مرهتن هبا، فينبغي أن يشرع له فكاك يفسه

 .ا جمتمعةفلذا سأذكر القواعد املستقبلية هل، وتشرتك األضحية واهلدي والفدية والعقيقة يف أكثر األحكام

 والفدية هلديالسُّنَّة النبوية عند لشريعها لألضحية وا أرستهاالقواعد املستقبلية اليت : امساخل قصدامل

 والعقيقة:

االهتمام بقوة األواصر األخوية بني املسلمني أغنيائهم وفقرائهم، وإحساس الفقري مبكانته، وأنَّ أخاه .1

له ما حيبه لنفسه، وذل  أبْن لكون األضحية واهلدي والعقيقة على أحسن الصفات، وأمجل حيب 

 اهليئات.

: ،عنه هللا رضي ف رْيُوز   ْبنِّ  ُعبـ ْيدِّ إبسناده إىل الرتمذي روى   يفِّ  جي ُوزُ  ال   م ا ع ازِّبٍّ  ن  بْ  اْلرب  اء   س أ ْلتُ  ق ال 

، ي ِّ : األ ض احِّ مِّلِّي أ ص ابِّعِّهِّ، مِّنْ  أ ْقص رُ  يعِّ و أ ص ابِّ  و س لَّم ، ع ل ْيهِّ  اّلَُّ  ص لَّى اّلَِّّ  ر ُسولُ  فِّين ا ق ام   فـ ق ال   مِّنْ  أ ْقص رُ  و أ ان 

مِّلِّهِّ، : أ ان  ي ِّ  يفِّ  جت ُوزُ  ال   أ ْرب عٌ  " فـ ق ال  ٌ  اْلع ْور اءُ  األ ض احِّ ا، ب ني ِّ ٌ  ةُ و اْلم رِّيض   ع و رُه  ٌ  و اْلع ْرج اءُ  م ر ُضه ا، ب ني ِّ  ا،ظ ْلُعه   ب ني ِّ

ريُ  :ق   تـ نـْق ى" ال   الَّيتِّ  و اْلك سِّ ن ِّ  يفِّ  ي ُكون   أ نْ  أ ْكر هُ  ف إِّين ِّ  قـُْلُت: ال  : ،يـ ْقصٌ  الس ِّ ْعُه، ك رِّْهت    م ا ق ال   حُت ر ِّْمهُ  و ال   ف د 

  .(2) ُمخٌّ  هل  ا ل ْيس   : د اُود أ بُو ق ال   أ ح دٍّ، ع ل ى

                                                           
ـ  3لمية( ج دار الكتب العبريوت: )  كشاف القناع عن منت اإلقناع ،منصور بن يويس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس ،البهويت (1)

زهرات لشرح كشف املخدرات والرايض امل ،عبد الرَحن بن عبد هللا بن أَحد البعلي احلنبلي ،اخللويتوينظر يف يفس املوضوع : ، 25ص
  .341ص ،1م ( ج2002 /هـ 1423دار البشائر اإلسالمية ـ  بريوت: انصر العجمي ) حتقيق: حممد بن ،أخصر املختصرات

ب م ا ُيْكر ُه مِّن  ـ  كتاب الضحااي سننه ـأبو داود يف أخرجه  (2) كتاب الضحااي  النسائي يف سننه ـ ( وأخرجه2423ـ رقم احلديث ) الضَّح ااي  اب 
( 3143ـ كتاب األضاحي ـ ابب ما يكره أْن يضحى به ـ رقم احلديث ) ابن ماجه يف سننه ( وأخرجه2423ـ ابب العرجاء ـ رقم احلديث ) 

ثـ ن ا  ثـ ن ا  ح ْفُص ْبُن ُعم ر  النَّم رِّيُّ وسند احلديث ح دَّ : وز  دِّ ْبنِّ ف ريُْ ُعبـ يْ ع ْن  ُسل ْيم ان  ْبنِّ ع ْبدِّ الرََّْح نِّ ، ع ْن ُشْعب ةُ ح دَّ م ا س أ ْلُت اْلرب  اء  ْبن  ع ازِّبٍّ ، ق ال 
......احلديث . ي ِّ  ال  جي ُوُز يفِّ األ ض احِّ
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 كان  ما اذوك هبا، يةالتضح جتزئ ال الرباء حديث يف املذكورة العيوب فيها اليت أنَّ  على أمجعوا النووي: قال

 .(1)وحنوه الرجل وقطع كالعمى،  منها أقبح أو معناها يف

 استحساهنا يف غبةر  جمزئة، غري معه تكون عيب كل  عن بعيدة والعقيقة، واهلدي األضحية تكون أنْ  البد اذل

ا ومجاهلا؛ ُتْم و ممَِّّا أ ْخر ْجن ا ل ُكْم مِّْن ط ي ِّب اتِّ م   اي أ يّـُه ا الَّذِّين  آ م ُنوا أ ْيفُِّقوا ﴿تعاىل قال وقربة، عبادة ألهنَّ بـْ ا ك س 

ذِّيهِّ إِّالَّ أ ْن تـُْغمُِّضوا فِّيهِّ و اْعل ُمو  ْنُه تـُْنفُِّقون  و ل ْسُتْم بِّ خِّ  ﴾أ نَّ اّلَّ  غ ينٌِّّ َح ٌِّيد امِّن  اأْل ْرضِّ و ال  تـ ي مَُّموا اخلْ بِّيث  مِّ

ْن ش ْيءٍّ ف إِّنَّ اّلَّ  بِّهِّ تـ ن اُلوا اْلربَِّّ ح ىتَّ تـُْنفُِّقوا ممَِّّا حتِّبُّون  و م ا تـُْنفُِّقوا مِّ  ل نْ  ﴿[ وقال تعاىل267]سورة البقرة:اآلية

 ىلإ ويهدى منها، أيكل أنْ  والعقيقة واهلدي األضحية يف واألفضل [92]سورة آل عمران: اآلية  ﴾ع لِّيمٌ 

لِّي ْشه ُدوا  ﴿ عاىل:ت قال ومسكني، فقري على قويتصد وحنومها، جوار أو قرابة، عالقة وبينه بينه ممن غين

ةِّ اأْل يـْع امِّ ف ُكلُ  ْن هب ِّيم  مٍّ م ْعُلوم اتٍّ ع ل ى م ا ر ز قـ ُهْم مِّ ُْم و ي ْذُكُروا اْسم  اّلَِّّ يفِّ أ ايَّ نـْه ا و أ ْطعُِّموا اْلب ائِّس  و م ن افِّع  هل  ا مِّ

 [.28]سورة احلج: اآلية  ﴾اْلف قِّري  

ا األعمال؛ سائر يف اإلخالص ـ2  وعدم ،واستمراره وقوله، العمل، جناح يف األساسي السبب ألهنَّ

  األداء. عند والضعف والوهن، ابلتعب الشعور

[ أي: ليس املقصود منها 37]سورة احلج: اآلية  ﴾ل ن يـ ن ال  هللا  حُلُوُمه ا و ال  دماؤها ﴿:معىن قوله تعاىل

ا يناله اإلخالص فيها ذحبها فقط، وال ينال هللا من حلومها و  ال دمائها شيء؛ لكويه الغين احلميد، وإمن 

نُكمْ ﴿ واالحتساب، والني ة الصاحلة، وهلذا قال تعاىل  [37]سورة احلج: اآلية   ﴾و لـ كِّن يـ ن الُُه الـتَّـْقو ى مِّ

حث وترغيب على اإلخالص يف النحر، وأْن يكون القصد وجه ﴾ولكن يناله التقوى منكم﴿ففي هذا 

                                                           
 .105، ص14ج ، مرجع سابق،املنهاج شرح مسلم بن احلجاج النووي،  (1)
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وال مـجـرد عـادة ، وهكذا سائر العبادات، إن مل يقرتن هبا  هللا وحده، ال فخراً، وال رايًء، وال مسعة،

 . (1)اإلخالص وتقوى هللا كايت كالقشور الذي ال لب فيه، واجلسد الذي ال روح فيه

 3ـ لعظيم شعائر هللا؛ ألهنا سبب يف لقوى القلب وخمافته من هللا لعاىل، وابلتايل استقامة أحوال العبد.

ب ُة ْبُن س عِّيدٍّ  إىل إبسناده البخاري روى ثـ ن اقـُتـ يـْ : ،أ ي سٍّ  نْ ع   ،قـ ت اد ة   ع نْ  ،أ بُو ع و اي ة   ح دَّ ُّ  ض حَّى " ق ال   النَّيبِّ

ا أ قْـر ي نْيِّ  أ ْمل ح نْيِّ  بِّك ْبش نْيِّ  و س لَّم   ع ل ْيهِّ  اّلَُّ  ص لَّى هِّ  ع ل ى رِّْجل هُ  و و ض ع   و ك ربَّ   ىو مس َّ  بِّي دِّهِّ  ذ حب  ُهم  ف احِّ  .(2)" م اصِّ

ذ لِّك   ﴿تعاىل هللا قال هللا، شعائر تعظيم من هو وطيبة كرمية  األضحية اختيار أنَّ  احلكيم الشارع بني   وقد

ْن تـ ْقو ى اْلُقُلوبِّ  [ قال ابن عباس : تعظيمها يعين 32]سورة احلج: اآلية  ﴾و م ْن يـُع ظ ِّْم ش ع ائِّر  اّلَِّّ ف إِّهنَّ ا مِّ

 لك:  ذاستسماهنا واستحساهنا، ومن 

 بياضها وأ بيضاء، تكون وأنْ  منها، الذكور يوع ومن الغنم، جنس من فتكون األلوان أبحسن تكون أنْ  أواًل:

 هذا. خالف ما فيجزئ وإال األفضل، هو فهذا القوة دليل ذلك ألنَّ  قرانء؛ تكون وأنْ  سوادها، من أكثر

 أبيض، بقيتهو  أسود، عينيه حول وما وبطنه قوائمه تكون أنْ  األضاحي يف املستحسنة األلوان ومن اثيياً:

 ابمللح. شبيه لويه الذي األملح هو واألبيض

 ةمنفع أكثر األهنَّ  مسينة تكون وأنْ  وحسنها، يفاستها دليل هذا ألنَّ  غايل؛ ومثن قدر ذات تكون أنْ  اثلثاً:

 . (3)ومعنوية مادية واستفادة

                                                           
 .399ص، 4، مرجع سابق، جعون املعبود بشرح سنن أيب داود ،العظيم آابدي (1)
  .159ص تقدم خترجيه يف (2)
 .367ص ،4ج ،مرجع سابق ،لوضيح األحكام من بلوغ املرام ، عبد هللا بن عبد الرَحن ،البس ام (3)
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ـ لطبيق مبدأ اإلحسان يف كل شيء، حىت يف أقل األمور شأانً وهي ذبح احليوان، فتصبح أعمال العبد 4

 يف أعلى صور اإللقان.

 و يـ ْنظُرُ  س و ادٍّ، يفِّ  ي ط أُ  أ قْـر ن   ك ْبشٍّ بِّ  أ م ر   " و س لَّم   ع ل ْيهِّ  اّلَُّ  ص لَّى اّلَِّّ  ر ُسول   أ ن   ع ائِّش ة  إبسناده إىل  روى مسلم

ي   بِّهِّ  ف أ ت ى و ادٍّ،س   يف فِّحسان و ي رْبُكُ  س و ادٍّ، يفِّ  : بِّهِّ، لُِّيض ح ِّ ُلم ِّي ائِّش ةُ ع   اي   " فـ ق ال  : مُثَّ   اْلُمْدي ة " ه  ا ق ال   اْشح ذِّيه 

ا فـ ف ع ْلتُ   حبِّ ج رٍّ" ه  : و ذ حب  هُ  و أ ْضج ع هُ  اْلك ْبش   و أ خ ذ   ف أ خ ذ   مَّدٍّ حُم   آلِّ  و مِّنْ  حُم مَّدٍّ  مِّنْ  تـ ق بَّلْ  اللَُّهمَّ  اّلَِّّ  بِّْسمِّ  " و ق ال 

 . (1 )بِّهِّ  ض حَّى مُثَّ  " حُم مَّدٍّ  أُمَّةِّ  و مِّنْ 

 ذبح وهي أانً،ش األمور أقل يف ابإلحسان أمران حيث احلنيف ديننا عظمة الشريف احلديث هذا يف يتضح

 بسرعة ةللذبيح راحة هذا ففي احليوان، يعذب لئال حادة، بلة إال يذبح أال اإلحسان صور ومن احليوان،

ا يراه، وأليفه الطري، أو احليوان يذبح ال أنْ  كذلك  روحها، إزهاق  عذاب هلا يحصلف فرتاتع، بذلك حتس فإهن 

 واحدة يذبح ال وأنْ  الذبيحة، حبضرة السكني حيد ال أنْ  يستحب :)البسام شيخال قال قليب، وأمل يفسي

 .(2)(أخرى حبضور

 متعاون جمتمع يكونف أوىل، ابب من الناس مع التعامل يف تطبيقه أصبح احليوان، يف اإلحسان مبدأ طبق فإذا

 اليت ملستقبليةا القواعد أهم من احلنيف ديننا إليها دعا اليت اإلحسان وقاعدة لبعض، بعضهم أفراده حمسن

 واجملتمع. الفرد حياة يف ملموس أثر هلا

من املسلمني أْن  الشعرية، وكثريا ما خيتار كثريإفادة البالد الفقرية، والبالد املتضرِّرة من هذه السُّنَّة أو ـ 5

 جيعلوا أضحيتهم يف بعض البالد الفقرية يف إفريقيا وآسيا.

                                                           
يَّةِّ و ذ حْبِّه ا ُمب اش ر ًة ـ رقم احلديث ) مسلم يف صحيحه أخرجه (1) ب اْستِّْحب ابِّ الضَّحِّ  أبو داود يف سننه( وأخرجه 5604ـ كتاب األضاحي ــ اب 
 (. 17363( حتفة األشراف )2792كتاب األضاحي ـ ابب ما يستحب من الضحااي ـ رقم احلديث ) ـ 
 .359ص ،4ج ،مرجع سابق ،بلوغ املرام لوضيح األحكام من ، عبد هللا بن عبد الرَحن ،البس ام (2)
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: و س لَّم   ل ْيهِّ ع   اّلَُّ  ص لَّى اّلَِّّ  ر ُسول   أ ن   عنه، هللا رضي ُهر يـْر ة   أ يبِّ  إبسناده إىل ماجهابن  روى  ل هُ  ك ان    م نْ  " ق ال 

، و مل ْ  (1)س ع ةٌ  " يـ ْقر ب نَّ  ف ال   ُيض ح ِّ ان   .(2)ُمص الَّ

، وذهب األئمة (3)دل احلديث الشريف على وجوب األضحية مع القدرة والسعة ، وهو مذهب أيب حنيفةي

ولضعف ) ، قال شارح البلوغ: (4)إىل أن األضحية سنة مؤكدة وليست بواجبةالثالثة وصاحبا أيب حنيفة 

 .(5)(أدلة الوجوب، ذهب اجلمهور من الصحابة والتابعني إىل أهنا سنة مؤكدة

وبوجوب األضحية ، يتعني على كل فرد من أفراد اجملتمع أداءها؛ لذا أجاز الشرع أن جيعل اإليسان أضحيته 

ي بقرة يف أفريقيا وآسيا بثمن خروف يف بخارج بلده، ومثن األضحي الد ة فيها عادة أرخص، فقد يشرتي املضح ِّ

 اخلليج.

بج، يدل على أمهية االستشراف والتخطيط للمستقبل يف مجيع شؤون ذال قبل األمر ابالستشراف ـ6

  احلياة، حلياة أفضل.  

                                                           
سان لسعة: بفتحتني، يقال: وسع يسع سعة، والسعة: االتساع، واجلدة، والطاقة، واهلاء يف السعة عوض عن الواو، ينظر: ابن منظور ،  (1)

 .227، ص 7، مرجع سابق، جالعرب
ي ِّ كِّت اب اأْل  ـ   يف سننه ابن ماجه أخرجه (2) ي  أ ْم ال  ـ رقم احلديث )  ض احِّ

ب ٌة هِّ ي ِّ و اجِّ ب اأْل ض احِّ أمحد يف ( احلديث حسن ، و أخرجه 3123ـ اب 
( ينظر: ابن 6490( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع ـ رقم )258ـ رقم ) 4( و  أخرجه احلاكم يف املستدرك ـ ج24ـ رقم ) 14ـ ج مسنده
 .68ـ ص 3ـ جاهلداية   الدراية يف ختريج أحاديثحجرـ 

 . 5، ص12، مرجع سابق، ج البناية شرح اهلداية، العيين، 372، ص 7، مرجع سابق، جبدائع الصنائع يف لرليب الشرائعالكاساين،   (3)
 . 418، ص 1، مرجع سابق،ج الكايف يف فقه أهل املدينةالقرطيب،    (4)
، ص 2م( ج1992ه /1411) مكة املكرمة : املكتبة التجارية ـ مصطفى أَحد البازـ شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام الصنعاين،  (5)

 .370، ص4، مرجع سابق، جلوضيح األحكام من بلوغ املرام، وينظر :  البسام ـ 532
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: " هن  ى ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى ا إبسناده إىل الرتمذي وىر  ي  اّلَُّ ع ْنُه، ق ال  ي ِّ ْبنِّ أ يبِّ ط الِّبٍّ ر ضِّ
ّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ع لِّ

ُق ابـ ل ةٍّ  ي  مبِّ ابـ ر ةٍّ (1)أ ْن ُيض ح ِّ ْرق اء  (3)، أ ْو ش ْرق اء  (2)، أ ْو ُمد   .  ( 5)، أ ْو ج ْدع اء" ( 4)، أ ْو خ 

يدل احلديث الشريف على أمهية االستشراف قبل ذبح األضحية، وذلك ابختيار السليمة واخلالية من 

العيوب، حىت يتم االيتفاع هبا على الوجه األكمل، كما ذكر الشيخ البسام عند شرح هذا احلديث" أنَّ من  

ال قطوعة وال خمروقة و كمال األضحية وحسنها أْن تكون سليمة األذن والعني والقرن، فال تكون أذهنا م

 ، كذلك(6)مشقوقة، وأْن يكون قرهنا سليماً من الكسر، وأْن تكون عينها سليمة من البياض والغشاء" 

                                                           
 .(2/231)الفائق يف غريب احلديث ينظر: ، مقابلة: بفتح الباء ـ أي اليت قطع من قبل أدهنا شئ ، مث ترك معلقاً  (1)
 .(2/231) الفائق يف غريب احلديثينظر: ، مدابرة: وهي اليت قطع من دبرها : وترك معلقاً من مؤخرها (2)
الفائق يف ينظر:  ،فإنَّ فيها تشرق حلوم القرابني شرقاء: ابملد، أي مشقوقة األذن طواًل، من الشرق، وهو الشق، ومنه أيضًا أايم التشريق، (3)

 .(2/231)غريب احلديث 
 ،5ج مرجع سابق ،حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ،املباركفوري:  خرقاء: أي مثقوبة األذن ثقباً مستديراً، مجيع هذه التعريفات ينظر (4)

 .62ص
( 4293كتاب الضحااي ـ رقم احلديث )  النسائي يف سننه ـ( وأخرجه 1497ـ كتاب األضاحي ـ رقم احلديث )الرتمذي يف سننه  أخرجه (5)

( قال الرتمذي: حديث حسن صحيح ورواه 3143ـ كتاب األضاحي ـ ابب ما يكره أْن يضحى به ـ رقم احلديث ) ابن ماجه يف سننه وأخرجه
ه، وقال بنحو  إال أاب داود عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي   وقال: إسناده صحيح، ورووه أيضاً  احلاكم يف " املستدرك "

 النوع السادس والثمايني، وقال: مل حيتج الشيخان حبجية بن عدي، وهو يفحه، صحي  ابن حبان يفالرتمذي: حديث حسن صحيح، ورواه 
، ينظر: الزيلعي ـ  رجاء ـ ـ كتاب األضحية ـ وال يضحى ابلعمياء والعوراء والع نصب الراية يف ختريج أحاديث اهلدايةمن كبار أصحاب علي 

 .87ص
 .376ص، 4جمرجع سابق،  رام ،لوضيح األحكام من بلوغ امل ،البس ام (6) 
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، قال الطييب : وقيل: هو من ( 1)الرسول صلى هللا عليه وسلم " أمران أْن يستشرف األذن" ه حديث ؤيدي

 . (2)أي: خنتار العني واألذن الكاملتنيالشرفة، وهي خيار املال، أي أمران أْن يتخريمها، 

التخفيف على املسلمني، وبيان نعمة هللا لعاىل عليهم، هي أحد املصاحل العامة للعباد يف نسخ ـ 7

 األحكام. 

ٌس مِّْن  إبسناده إىل مسلم روى ْهلِّ اْلب ادِّي ةِّ أ  ع ْمر ة  بِّْنتِّ ع ْبدِّ الرََّْح نِّ، ق ال ْت : مس ِّْعُت ع ائِّش ة  تـ ُقوُل : د فَّ ان 

ُ ع ل   ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ، فـ ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ُروا ح ْضر ة  األ ْضح ى يفِّ ز م انِّ ر ُسولِّ اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ْيهِّ و س لَّم : " ادَّخِّ

، قِّ  ي  ق ال ْت : فـ ل مَّا ك ان  بـ ْعُد ذ لِّك 
ُقوا مبِّ ا ب قِّ ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  : اي  ر ُسول  اّلَِّّ يل  لِّر ُسولِّ اّلَِّّ ص  الثّـُُلث  ، و ت ص دَّ لَّى اّلَّ

ا اْلو د ك   نـْه  ُهْم و جي ُْمُلون  مِّ ت فُِّعون  مِّْن ض ح ااي  نـْه ا األ ْسقِّي ة ، فـ ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ (3)ل ق ْد ك ان  النَّاُس يـ نـْ ُذون  مِّ ، و يـ تَّخِّ

ا ق ال  ق اُلوا: اي  ر ُسول  اّلَِّّ هن  ْيت  ع ْن إِّْمس اكِّ حُلُومِّ الضَّ وس ع ل ْيهِّ  ص لَّى اّلَُّ  ، أ ْو ك م   دح ااي  ب علَّم : و م ا ذ اك 

                                                           
كتاب األضاحي   الرتمذي يف سننه ـ ( وأخرجه2804كتاب الضحااي ـ ابب ما يكره من الضحااي ـ رقم احلديث )  . أبو داود يف سننه أخرجه (1)

كتاب الضحااي ـ  ابب املقابلة  ـ وهي ما قطع طرف أذهنا    النسائي يف سننه ـ (  وأخرجه1498ـ  ابب ما يكره من األضاحي ـ رقم احلديث )
ال مة ( وقد ذكر الع3142كتاب األضاحي ـ ابب ما يكره أن يضمن به ـ رقم احلديث )   ـابن ماجه يف سننه ( وأخرجه 4372ـ رقم احلديث )

، 672يف سنن النسائي )طبعة مميزة بضبط يصها، ووضع احلكم على األحاديث( ـ صصحة هذا احلديث األلباين عند التعليق على هذا احلديث 
( ابب ما جاء يف 303وابن اجلارود ص ) ،ابب ما ال جيوز يف األضاحي ـ ( كتاب األضاحي2/77والدارمي ) ،(1/128أخرجه أَحد )و 

( كتاب 9/275ابب معىن املقابلة واملدابرة والشرقاء واخلرقاء، والبيهقي )ـ ـ( كتاب األضاحي 4/224(، واحلاكم )906الضحااي حديث )
قال ، ن شريح عن علي( من طرق عن أيب إسحق ع4/169شرح معاين اآلاثر )، ابب ما ورد النهي عن التضحية به، والطحاوي ـالضحااي 

 الرتمذي: حديث حسن صحيح، وقال احلاكم: صحيح اإلسناد ووافقه الذهيب.
 .62ص ،5جمرجع سابق،  ،حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ،املباركفوري (2)
ويستعمل إهالة حلرب  ،أو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه وشحم األلية واجلنبني يف اخلروف والعجل يسأل ،الشَّْحُم اْلُمذ ابُ  :و اْلو د كُ  (3)

 .(860) القاموس احمليط( 169/ 5) النهاية (2/967) املعجم الوسيطينظر: ، الطباعة
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افَّةِّ  ُتُكْم مِّْن أ ْجلِّ الدَّ ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : إِّمنَّ ا هن  يـْ ، فـ ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ثٍّ ُقوا  (1)ث ال  الَّيتِّ د فَّْت ع ل ْيُكْم ف ُكُلوا و ت ص دَّ

ُروا "  .(2)و ادَّخِّ

عن ادخار حلوم األضاحي يف أول األمر حلكمة جليلة، وهي سد حاجة  مهني النيب صلى هللا عليه وسل

الفقراء من األعراب ابلتصدق عليهم من حلوم األضاحي، وهذا ما أوضحته السيدة عائشة  رضي هللا عنها، 

افة،  وأنَّ العلة قد زالت، فدل عند ما سأهلا ابن عباس رضي هللا عنهما، فأجابت أبنَّ النهي كان بسبب الد 

ذلك على أنَّ أحاديث إابحة ادخار حلوم األضاحي فوق ثالث يسخت أحاديث النهي عن االدخار فوق 

 .(3)ثالث، وإليه ذهب اجلمهور من علماء األمصار من الصحابة والتابعني فمن بعدهم

ويقل ابن عبد الرب قوله: ال خالف بني فقهاء املسلمني يف إجازة أكل حلوم األضاحي بعد ثالث، وأن النهي 

 .(4)عن ذلك منسوخ

 والقرابت لعباداتا ألنَّ  معني؛ بوقت العبادة لوقيتكمال العبودية والتضرع هلل لعاىل يف  ـ  8

 املعاين. هلذه جتب إَّنا

                                                           

ريُون  مج ِّيًعا س رْيًا خ فِّيًفاً، و د افَُّة اأْل   (1)  افَُّة بِّت ْشدِّيدِّ اْلف اءِّ قـ ْوٌم ي سِّ ْن ْعر ابِّ الدافة: ق ال  أ ْهُل اللُّغ ةِّ الدَّ نـُْهُم اْلمِّْصر  و اْلُمر اُد ُهن ا م ْن و ر د  مِّ  م ْن يُرِّيُد مِّ
ْندِّيُّ أ ْي أ قْـبـ ُلوا مِّن  اْلب ادِّي ةِّ ُضع ف اءِّ اأْل ْعر ابِّ لِّْلُمو اس اةِّ ق ال هُ يفِّ النـَّ  ، و ق ال  الس ِّ عون املعبود : يٌع و تـ ق اُرٌب يفِّ اخْلُط ى ايـْتـ ه ى، ينظرس رْيٌ س رِّ  :و الدَّفُّ  ،ْيلِّ

ن والعمران دويف السياسة النازحني الغري شرعيني أيضا هم: دَّافة، واإلسالم حارب التصحر وشجع على التم ،7ص ،8ج،بشرح سنن أيب داود 
ها من لوازم لوالبناء واحلضارة، إْذ اختذ اإلسالم موقفًا من البداوة، فوج ه العرب إىل االستقرار واحلياة املديية وحث  على القراءة والتعل م وجع

حدة العربية، بريوت، ات الو دراس زالدكتور عبد العزيز الدوري ) مرك ،التكوين التارخيي لألُمَّة العربية ـ دراسة يف اهلوية والوعيالعقيدة، ينظر: 
 . 38ص م( 1986، 3ط

ـ كتاب األضاحي ـ ابب ما كان النهي عن أكل حلوم األضاحي بعد ثالث يف اإلسالم وبيان يسخه وإابحته إىل  مسلم يف صحيحه أخرجه (2)
( 2812األضاحي ـ رقم احلديث )كتاب األضاحي ـ ابب يف حبس حلوم ـ  أبو داود يف سننه ( وأخرجه5706مىت شاء ـ رقم احلديث )

 (.17901( حتفة األشراف )4443ـ كتاب الضحااي ـ ابب االدخار من األضاحي ـ رقم احلديث ) النسائي يف سننه وأخرجه
م ( 2001هـ/  1421 ـ مكتبة يزار مصطفى الباز ) الرايض: حتقيق : عبد املنعم إبراهيم ،نيل األوطار شرح منتقى األخبار ،الشوكاين (3)

 .2672ص ،6ج
م ( 1982هـ/ 1402، 2، ط ـ مطبعة فضالة :املغرب)  حتقيق : حممد الفالح، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،ابن عبد الرب (4)

 .216ص ،3ـ ج
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 و س لَّم ، ع ل ْيهِّ  اّلَُّ  ص لَّى اّلَِّّ  ر ُسولِّ  م ع اأْل ْضح ى ش هِّْدتُ  : ق ال   ،ُسْفي ان   ْبنُ  ُجْند بُ  إىل إبسناده البخاري روى

تِّهِّ  مِّنْ  و فـ ر غ   ص لَّى أ نْ  يـ ْعدُ  فـ ل مْ  م   يـ ر ى ُهو   ف إِّذ ا لَّم ،س   ص ال  يَّ  حلْ  تِّهِّ، مِّنْ  يـ ْفرُغ   أ نْ  قـ ْبل   ُذحبِّ تْ  ق دْ  أ ض احِّ  ص ال 

: يـَّت هُ  ذ ب ح   ك ان    م نْ  " فـ ق ال  ي   أ نْ  قـ ْبل   ُأْضحِّ
، أ وْ  ُيص ل ِّ ي 

 فـ ْلي ْذب حْ  ي ْذب حْ  مل ْ  ك ان    و م نْ  ُأْخر ى، اهن  ام ك   فـ ْلي ْذب حْ  ُيص ل ِّ

ْسمِّ   .(1)" اّلَِّّ  ابِّ

 فاألضحية ذرٍّ(ع من إال وقتها بفوات تفوت بوقتٍّ  املؤقتة )العبادات الفقهية القاعدة يؤكد احلديث هذا

 إيقاعها ألنَّ  إال   لعبادةا هبذه الوقت هذا ختص مل فالشريعة فيه، شرعت الذي وقتها بغري تصح ال مؤقتة عبادة

 منها تتحقق ال هفإيَّ  الوقت، هذا غري يف فعلت فإذا غريه، يف تكون ال ابلغة وحكمة مصلحة، فيه فيه،

 .(2)(وقتها يف فعلها من املرجوة املصلحة

اء أضحيته ، وإمنا هي شاة حلم، ووقت ابتدفمن ذبح أضحيته يف غري وقتها مل تقع أضحيةقال الكاساين: ) 

ق من ال بعد دخول وقتها يف حيوم العيد بعد الصالة، ولو كان قبل اخلطبة أو بعد مضي مدة قدر الصالة 

صالة عليه يف موضعه، كأهل البوادي، وظاهر احلديث أن الذبح قبل الوقت ال جيزئ مطلقاً، سواء أكان 

 .(3)(الذابح عامداً أو جاهاًل أو انسياً، كمن صلى الصالة قبل دخول وقتها

                                                           

ب كالم اإلمام والناس يف خطبة العيد ـ رقم احلديث ) ـ  البخاري يف صحيحهأخرجه  (1)  ( وأخرجه أيضُا ـ كتاب 985كتاب العيدين ــ اب 
ـ كتاب األضاحي   اً ( بنحوه، وأخرجه أيض550الذابئح والصيد ـ ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم " فليذبح على اسم هللا " ـ رقم احلديث )

( خمتصراً ، وأخرجه أيضاً ـ كتاب األميان والنذور ـ ابب إذا حدث انسياً يف األميان ـ رقم 5562احلديث )ابب من ذبح قبل الصالة أعاد ـ رقم 
 ـ  مسلم يف صحيحه ( وأخرجه7400( وأخرجه أيضاُ ـ كتاب التوحيد ـ ابب السؤال أبمساء هللا واالستعاذة هباـ رقم احلديث )6674احلديث )

ـ كتاب الضحااي ـ ابب ذبح الناس ابملصلى ـ رقم احلديث  النسائي  يف سننهوأخرجه ( 5037ديث ) رقم احل كتاب األضاحي ـ ابب وقتها ـ
كتاب األضاحي   ابن ماجه يف سننه وأخرجه (4410( وأخرجه أيضاً يف الكتاب يفسه ـ ابب ذبح الضحية قبل اإلمام ـ رقم احلديث )4380)

 (.3251حتفة األشراف ـ رقم احلديث ) (152ابب النهي عن ذبح األضحية قبل الصالةـ برقم  )
ه ـ 1414راجعه وعلق عليه الشيخ سليمان بن فهد العودة ) ،للقيح األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية، وليد بن راشد ،السعيدان (2)

 .100ص، 1ج م(1993
بداية اجملتهد وهناية  ،القرطيبوينظر يف يفس املوضوع : ، 74ص ،5ج ،مرجع سابق ،بدائع الصنائع يف لرليب الشرائع ،الكاساين (3)

الفواكه ، أَحد بن غامن  ،النفراويو ، 544ص  ،1ج ،مرجع سابق  ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد ،ابن قدامةو ،  198ص ، 2ج  ،املقتصد
 املعروف حباشية اجلملفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب  ،اجلملو ،  380ص ،1ج ،الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين
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 ـ كمال التقرب هلل عز وجل، ابلنهي عن املعاوضة يف األضحية.9

َّ ص لَّى هللُا ع ل ْيهِّ و س لَّ  ع لِّيإبسناده إىل البخاري  روى ي  اّلَُّ ع ْنُه أ ْخرب  ُه: "أ نَّ النَّيبِّ م  أ م ر ُه أ ْن يـ ُقوم  ع ل ى ر ضِّ

ًئا" يـْ ز ار هتِّ ا ش  ال هل  ا، و ال  يـُْعطِّي  يفِّ جِّ ا، حُلُوم ه ا و ُجُلود ه ا و جِّ م  بُْدي ُه ُكلَّه   .(1)بُْديِّهِّ، و أ ْن يـ ْقسِّ

املراد بقوله يقسمها كلها على املساكني إال ما أمر به من كل بدية ببضعة فطبخت كما يف  )قال ابن خزمية:

حديث جابر يعين الطويل عند مسلم كما تقدم التنبيه عليه، قال: والنهي عن إعطاء اجلزار املراد به أن ال 

أجرته كاملة مث تصدق وأما إذا أعطي ) وكذا قال البغوي يف شرح السنة قال:  (2)(يعطى منها عن أجرته

 .(3) (عليه إذا كان فقرياً كما يتصدق على الفقراء فال أبس بذلك

ومل يرخص يف إعطاء اجلزار منها يف أجرته إال احلسن البصري، وعبد هللا  قال ابن حجر يف شرح احلديث: )

د اهلدي وجالهلا ال و بن عبيد بن عمري، واستدل به على منع بيع اجللد، قال القرطيب: فيه دليل على أنَّ جل

تباع لعطفها على اللحم وإعطائها حكمه، وقد اتفقوا على أن حلمها ال يباع، فكذلك اجللود واجلالل، 

وأجازه األوزاعي، وأَحد، وإسحاق، وأبو ثور، وهو وجه عند الشافعية قالوا : ويصرف مثنه مصرف األضحية، 

                                                           

البسام و ،  261ص ،5ج ،)منهج الطالب اختصره زكراي األيصاري من منهاج الطالبني للنووي مث شرحه يف شرح منهج الطالب( مرجع سابق
 . 363ص ،4ج ،مرجع سابق ،لوضيح األحكام من بلوغ املرامـ 
كتاب احلج ـ  ـ مسلم يف صحيحه  ( وأخرجه1717ـ كتاب احلج ـ ابب يتصدق جبلود اهلدي ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحه أخرجه (1)

 (.1715ابب يف الصدقة بلحوم اهلدي ـ رقم احلديث )
 أن يتصدق من القال رَحه هللا: )والدليل على أن النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا زجر عن إعطاء اجلازر من حلوم هديه على جزارهتا شيئاً،  (2)

اديثه ح ققُه وع ل ق ع ل   ،صحيحُ ابن ُخزمية ،أبو بكر حممد بن إسحاق، حلومها على اجلاز، لو كان اجلازر مسكيناً( ينظر: ابن خزمية يه و خ ر ج  أح 
م له: الدكتور حممد مصطفى األعظمي ) املكتب اإلسالمي ـ  الطبعة الثالثة ـ    .1373ص ،2م ( ج  2003هـ ـ  1424و قدَّ

قال رَحه هللا: )وهذا إذا أعطاه على معىن األجرة، فأما أن يتصدق عليه بشيء منه، فال أبس به، هذا قول أكثر أهل العلم، وقال احلسن  (3)
فسدها الدم، يالبصري: ال أبس أن يعطي اجلازر اجللد، وكان ابن عمر ال يشق من اجلالل إال موضع السنام، وإذا حنرها، يزع جالهلا خمافة أن 

أل سمث يتصدق هبا، وقال مالك: عن انفع، عن ابن عمر، إيه كان جيلل بديه القباطي، واألمناط، واحللل، مث يبعث هبا إىل الكعبة، فيكسوها، و 
البغوي  ر:ظمالك عبد هللا بن دينار: ما كان عبد هللا بن عمر يصنع جبالل بديه حني كسيت الكعبة هذه الكسوة؟ فقال: كان يتصدق هبا، ين

 ـتب اإلسالمي املك ) دمشق: حتقيق: شعيب األريؤوط ـ حممد زهري الشاويش، شرح السنة ،ـ أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء
 . 188ص، 7ج م( 1983هـ ـ 1403الطبعة الثايية ـ 
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ابتفاقهم  به، وكل ما جاز االيتفاع به جاز بيعه، وعورض واستدل أبو ثور على أهنم اتفقوا على جواز االيتفاع

على جواز األكل من حلم هدي التطوع، وال يلزم من جواز أكله جواز بيعه، وسيأيت الكالم على األكل 

 .(1)منها يف الباب الذي بعده( 

 املطلب الثالث: اهلبة والقواعد املستقبلية اليت أرستها السنة النبوية عند لشريعها للهبة

 املقصد األول: تعريف اهلبة

ًبا وهِّبة، واالسم: املوهب واملوهبة، وال يقال:  ، يقال : وهب يـ ه ُب وْهًبا ووه  اهلبة لغة: مأخوذة من و ه ب 

معي أهبك  أيَّه مسع أعرابًيا يقول آلخر: ايطلق  وهبكه، هذا قول سيبويه، وحكى السَّرْي ايف عن أيب ع ْمرٍّو

يباًل، ووهبت له هبة وموهبة ووهًبا إذا أعطيته، ووهب هللا له الشيء، فهو يـ ه ُب هبًة، وتواهب الناس بينهم، 

أي: ي هب بعضهم بعًضا، وهي يف األصل مصدر حمذوف األول عوض عنه هاء التأييث، فأصلها : وهب 

ُ يل أهنا ُتْطل ُق يف اللغة على التبتسكني اهلاء وحتريكها ربع والتفضُّل ، ومما تقدم من اشتقاق للفظ اهلبة، يتبنيَّ

مبا ينفع املوهوب له مطلًقا، سواء أكان مااًل أم غري مال، فاهلبة: الع طِّيَُّة اخلالية عن األعواض واألغراض، 

 .(2)فإذا كثرت مسي صاحبها وهاابً 

 :ولعريفها اصطالًحا

ا: متليٌك جائز التصرُّف مااًل معلوًما أو جمهواًل، تعذر علمهعر فها احل  .(3)نابلة أبهنَّ

                                                           
 .651ص، 8، مرجع سابق، جفتح البارئ شرح صحيح البخاري ،العسقالين (1)
 .4929ص، 6ج ،مرجع سابق ،لسان العرب، منظورابن  (2)
 . 517ص ،مرجع سابق ،شرح منتهى اإلرادات ،البهويت، 246ص  ،6ج ،مرجع سابق ،املغين ،ابن قدامة (3)
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وهناك فرق بينها وبني اهلدية، فاهلبة واهلدية وصدقة التطوع، أيواع من الرب جيمعها متليك العني بال عوض،فإْن 

هدي إليه  إعظاًما امل متحض فيها طلب الثواب من هللا تعاىل إلعطاء حمتاج فهي صدقة، وإْن َحلت إىل مكان

 وإكراًما وتودًدا فهي هدية، وإال فهبة.

اثً  هللا قال، وعلى هذا: فكل هدية وصدقة تطوع، هبة، وال ينعكس ْن ي ش اء إِّان   و يـ ه ُب تعاىل: ﴿يـ ه ُب لِّم 

﴾ فت ذا وصفاآلية املباركة جاءت لتصحيح هذه الثقافة، وهل  [49]سورة الشورى: اآلية لِّم ن ي ش اء الذُُّكور 

عطى حينما يكون شرًا وسوءً 
ُ
فإيَّه ال  ،األيثى ابهلبة، واهلبُة تستبطن يف مدلوهلا اللغوي معىن اخلري، فالشيء امل

لُمعطي، وهلذا إمنا هو العطيَّة اليت يرتتب عليها خرٌي ويفٌع ل ،يُوصف ابهلبة، إذ أن ما يصح توصيفه ابهلبة

عطي هو الرضا واالرتياح والشعور ابالمتنان للُمعطي، ذلك أليَّه أسدى له مجياًل 
ُ
يكون أثرها على يفس امل

ق عليه الثناء،  : آل عمران]سورة  الدُّع اءِّ ﴾عُ قوله تعاىل ﴿ر ب ِّ ه ْب يلِّ مِّْن ل ُدْيك  ُذر ِّيًَّة ط ي ِّب ًة إِّيَّك  مس ِّيليستحِّ

 .[38اآلية 

ية، تربع اإليسان مباله على غريه ينقسم إىل معلق ابملوت وهو الوص) فقال :  وذكر النووي تقسيم العطااي 

وإىل منجز يف احلياة، وهو ضرابن: أحدمها: الوقف، والثاين : التمليك احملض، وهو ثالثة أيواع : اهلبة، 

وسبيل ضبطها أن يقول: التمليك ال بعوض هبة، فإن ايضم إليه َحل املوهوب من  ،التطوعواهلدية، وصدقة 

 فهو هدية، وإن ايضم إليه كون التمليك للمحتاج تقرابً  له، أو إكراماً  مكان إىل مكان املوهوب له إعظاماً 

ل من موضع إىل موضع، واحلمإىل هللا تعاىل، وطلباً لثواب اآلخرة، فهو صدقة، فامتياز اهلدية عن اهلبة ابلنقل 

ومنه إهداء النعم إىل احلرم، ولذلك ال يدخل لفظ اهلدية يف العقار حبال، فال يقال: أهدى إليه داراً، وال 

 .(1) أرضاً، وإمنا يطلق ذلك يف املنقوالت كالثياب، والعبيد(

                                                           
ملكتب اإلسالمي ـ الطبعة ابريوت :   )حتقيق: زهري الشاويش  ،روضة الطالبني وعمدة املفتني ،الـنووي، أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف (1)

 . 364، ص 5م ( ج 1991هـ / 1412الثالثة ـ 
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 املقصد الثاين: القواعد املستقبلية اليت أرستها السُّنَّة النبوية عند لشريعها للهبة:

 إجياد جمتمع مرتاحم كالبنيان املرصوص، بتأليف القلوب، ولوثيق ُعرى احملبة بني مجيع أفراده..1

 روى الرتمذي إبسناده إىل

 و ال   الصَّْدرِّ، و ح ر   تُْذهِّبُ  اهْل دِّيَّة   ف إِّنَّ  هت  اد ْوا" : ق ال   و س لم ع ل ْيهِّ  اّلَُّ  ص لَّى النَّيبِّ ِّ  ع نِّ  رضي هللا عنه، ُهر يـْر ة أ يبِّ 

ار ةٌ  حت ْقِّر نَّ  قَّ  و ل وْ  جلِّ ار هتِّ ا، ج  نِّ  شِّ  .)1( "ش اةٍّ  فِّْرسِّ

رتلَّب عليها ولنوع وجوه اإلكرام للجريان، ملا يفتح أبواب الرب والتواصل بني أفراد اجملتمع، بتعدد .2

 من لوثيق احملبَّة، وُحسن العشرة واستالل السَّخيمة والّنفرة.

ا  ار ْينِّ، إِّىل  أ ي ِّ هِّم  روى اإلمام أمحد إبسناده إىل ع ائِّش ة  رضي هللا عنها، قـُْلُت:" اي  ر ُسول  اّلَِّّ، إِّنَّ يلِّ ج 

اًب مِّْنك")2(. ا اب  : " إِّىل  أ قْـر هبِِّّم    أُْهدِّي، ق ال 

يدعوا احلديث النبوي الشريف إىل خلق كرمي، له أثر كبري يف تكافل وترابط أفراد اجملتمع حاضراً ومستقباًل، 

، اليت هي أحد وجوه اإلكرام له، الذي يشمل راهلدية للجاص يف احلديث الشريف، وهو التهادي، وخي

ـيَّـًا كان  وجوهاً متعددة، منها األمر ابملعروف، واملوعظة ابحلسىن، والدعاء له ابهلداية، وترك اإلضرار به حس ِّ

ْن ل ُدْيك  ُذر ِّيًَّة ط ي ِّب ًة إِّيَّك  مس ِّيُع الدُّ قال هللا تعاىلأو معنواًي،  وعدم إيذائه ابملخالفات اءِّ ﴾ع  ﴿ر ب ِّ ه ْب يلِّ مِّ

ْينِّ إِّحْ  ﴿ واملنكرات، أتكيداً لقول هللا تعاىل: ْلو الِّد  ْيئاً و ابِّ س اانً و بِّذِّي اْلُقْرَب  و اْليـ ت ام ى و اْعُبُدواْ اّل   و ال  ُتْشرُِّكواْ بِّهِّ ش 

جل نبِّ و اْبنِّ السَّبِّيلِّ و  و اْلم س اكِّنيِّ و اجلْ ارِّ ذِّي اْلُقْرَب  و اجلْ ارِّ اجْلُُنبِّ و الصَّاحِّ  م ا م ل ك ْت أ مْي ايُُكْم إِّنَّ اّل   ال  بِّ ابِّ

                                                           
 (2506ـ كتاب الوالء واهلبة ـ ابب ماجاء يف حث النيب صلى هللا عليه وسلم على التهادي ـ رقم احلديث ) الرتمذي يف صحيحه أخرجه (1)
أبو معشر املدَّن، تفرد به وهو ضعيف،وقال الزيلعى ىف  ( وقال: وىف إسناده3/152( وذكره احلافظ ىف التلخيص )2/405أخرجه أَحد )و 

 .(: قال ابن القطان ىف كتابه: وأبو معشر هذا خمتلف فيه: فمنهم من يضعفه، ومنهم من يوثقه؛ فاحلديث من أجله حسن4/121يصب الراية )

 (.24966ـ مسند العشرة املبشرين ابجلنة ـ سادس عشر األيصار ـ رقم احلديث ) اإلمام أمحد يف مسندهأخرجه   (2)
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[ وقول رسوله الكرمي  صلى هللا عليه وسلم: " ما زال 36]سورة النساء: اآلية  ﴾حيِّبُّ م ن ك ان  خُمْت االً ف ُخوراً 

 .  ( 1)جربيل يوصي ابجلار حىت ظننت أيه سيور ثه "

اجلار األقرب؛ أليَّه األقرب إجابًة ملا يقع جلاره من املخاطر، خاصًَّة يف أوقات الغ ْفلة  ويتأكد هذا احلق يف

والغِّرَّة،كذلك الوصيَُّة ببذلِّ اهلديَّة إىل أقرب اجلريان منزلة، وتفضيل اجلار اجلنب على غريه؛ أليَّه قد يتأذى 

شو ف هلا، جاره من هديَّة وطعام حنوه، فيتبق تار قدر جاره أو بضجيج أطفاله، كما أيَّه يرى ما يدخل بيت 

 خبالف األبعد.

أ به على من بـ ُعد اببه، إذ ال يقدر على مشول مجيعهم ابهلدية، وأمَّا مع السَّعةِّ وكثرة ما يهدي  فلذلك ب د 

قال بعض العلماء: اإلهداء إىل األقرب مندوب إليه؛ ألنَّ اهلديَّة يف األصل ، (2)فيصلهم ويعمهم مبواهبه

 .(3)ليست واجبة، فال يكون الرتتيب فيها واجًبا

 لعليم األدب يف التعامل مع أفراد اجملتمع، بقبول اهلدية، وعدم اعتبار قيمتها. .3

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  : " ل ْو أُ  إبسناده إىلالرتمذي روى  : ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ، ق ال  ُكر اٌع ْهدِّي  إِّيل َّ  أ ي سِّ ْبنِّ م الِّكٍّ

ْبُت "  . (1)، ل ق بِّْلُت، و ل ْو ُدعِّيُت ع ل ْيهِّ، أل  ج 

                                                           
ـ كتاب الرب والصلة  مسلم يف صحيحه ( وأخرجه5582رقم احلديث ) ابب الوصية ابجلار ــ كتاب األدب ـ  البخاري يف صحيحهأخرجه  (1)

كتاب الرب والصلة ـ ابب ما جاء يف حق  ـ  الرتمذي يف سننه وأخرجه( 4762واآلداب ـ ابب الوصية ابجلار واإلحسان إليه ـ رقم احلديث )
ابن ماجه يف  ( وأخرجه4486كتاب األدب ـ ابب يف حق اجلوار ـ رقم احلديث ) ـ  أبو داود يف سننه ( وأخرجه1861اجلوار ـ رقم احلديث )

يين ابجلار حىتَّ ظننُت أ يَُّه ل يـُو ر ثـ نَّه ".( بلفظ: " م ا ز ال  ج3671كتاب األدب ـ ابب حق اجلوار ـ رقم احلديث ) ـ  سننه  ربيُل يُوصِّ
 .166ص ، 4ج ، مرجع سابق،سبل السالم ،، الصنعاين186ص، 5جمرجع سابق،  ،لفسري القرآن الكرمي ،القرطيب (2) 
 .548ص، 10جمرجع سابق،  ،فتح البارئ بشرح صحيح البخاري ،العسقالين (3) 
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يدعو احلديث الشريف إىل قبول اهلدية، والشكر عليها، حلديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ع ْن ع ائِّش ة  

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم   ُ ع نـْه ا، ق ال ْت: " ك ان  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ي  اّلَّ ويف يفس الوقت  (1)"هْل دِّيَّة ، و يُثِّيُب عليهايـ ْقب لُ ا ر ضِّ

رح هذا احلديث: ش يفحقرياً من كراع أو ذراع، كما جاء  ينبه إىل عدم اعتبار قيمتها، حىت ولو كايت شيئاً 

الكراع هو ما دون الكعب من الدابة، وقيل: اسم مكان، وخص  الكراع والذراع ابلذكر  "إىل كراع")وقوله 

ليجمع بني احلقري واخلطري؛ ألنَّ الذراع كايت أحب إليه من غريها، والكراع ال قيمة له، والظاهر أنَّ مراده 

لى قبول راع، وعصلى هللا عليه وسلم احلض على إجابة الدعوة، ولو كايت إىل شيء حقري كالكراع والذ

اهلدية، ولو كايت شيئًا حقريًا من كراع أو ذراع، وليس املراد اجلمع بني حقري وخطري، فإنَّ الذراع ال يعد 

على االيفراد خطرياً، ومل جتر عادة ابلدعوة إليه، وال إبهدائه، فالكالم من ابب اجلمع بني حقريين، وكون 

فسها ته صلى هللا عليه وسلم للذراع ال تستلزم أْن تكون يف يأحدمها أحقر من اآلخر ال يقدح يف ذلك، وحمب

خطرية، والسيما يف خصوص هذا املقام، ولو كان ذلك مرادًا له صلى هللا عليه وسلم لقابل الكراع الذي 

هو أحقر ما يهدى، ويدعى إليه أبخطر ما يهدى ويدعى إليه كالشاة وما فوقها، وال شك أنَّ مراده صلى 

 .(2)(لم الرتغيب يف إجابة الدعوة، وقبول اهلدية وإْن كايت إىل أمر حقري ويف شيء يسريهللا عليه وس

يتبني  ،وبعرض القواعد املستقبلية اليت أرستها السُّنَّة النبوية عند تشريعها لألضحية واهلدي والفدية والعقيقة

وحتقيق أقصى ق ْدر  ،يسانرفع مستوى اإليف البعد الديين يف تشريع تلك الوسائل، والنظرة املستقبلية املتمثلة 

 . ممكن من إشباع االحتياجات الضروريَّة لألفراد داخل اجملتمع

 

                                                           
الرتمذي يف  ( وأخرجه2408ـ كتاب اهلبة وفضلها والتحريض عليها ـ ابب يف املكافأة عليها ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحه أخرجه (1)

ـ كتاب اإلجارة ـ  أبو داود يف سننه ( وأخرجه1872كتاب الرب والصلة ـ ابب ما جاء يف قبول اهلدية واملكافأة عليها ـ رقم احلديث )  سننه ـ
 (.3072) ابب قبول اهلدااي ـ رقم احلديث

كتاب اهلبة واهلدية ـ ابب افتقارها إىل القبول والقبض وأيَّه على ما يتعارفه الناس ـ رقم احلديث   ،نيل األوطار ،حممد بن علي، الشوكاين (2)
 .413( ص  1993هـ/1413 ـ ( ) دار احلديث 2476)
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: 

          

 تبالب

 

 

: املستفيدون من التكافل االجتماعي، لثالفصل الثا

والقواعد املستقبلية اليت أرستها السنة النبوية يف اإلحسان 

  :، وفيه مخسة مباحثإليهم

 .الثماييةمصارف الزكاة املبحث األول: 

 املبحث الثاين: اليتامى وم ْن يف حكمهم.               

 املبحث الثالث: األرامل واملطلقات.               

 املبحث الرابع: طالب العلم والعازبون من الشباب.          

 املبحث اخلامس: الضعفاء والعج زة.
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  .الثمانيةاملبحث األول: مصارف الزكاة يبل

ة عند إرسائها لقواعد السُّنَّة النبوية الشريف شرعتهابعد أْن ذكرت القواعد املستقبلية يف الفصل السابق اليت 

ها الرعاية االجتماعية، سأذكر يف هذا الفصل القواعد املستقبلية اليت شرعتها السُّنَّة النبوية الشريفة عند تشريع

ل، على مخسة مباحث، مبتدئًة يف هذا املبحث ابألصناف املستحقة اإلحسان للمستفيدين من هذه الوسائ

ق اُت لِّْلُفق ر اءِّ و اْلم س اكِّنيِّ و اْلع امِّلِّني  ع ل يـْه ا و اْلُمؤ  ﴿للزكاة، عمالً بقول هللا تعاىل:  لَّف ةِّ قـُُلوهُبُْم و يفِّ الر ِّق ابِّ إ من ا الصَّد 

وقد ذكر ابن كثري سبب يزول هذه اآلية )ملا  [60﴾]سورة التوبة: اآلية نِّ السَّبِّيلِّ و اْلغ ارِّمِّني  و يفِّ س بِّيلِّ اّلَِّّ و ابْ 

ه يف ق ْسمِّ الصدقات، بني    ذكر هللا تعاىل اعرتاض املنافقني اجلهلة على النيب صلى هللا عليه وسلم، وملزهم إاي ِّ

، فجز أها هلؤالء ي كِّْل ق ْسمها إىل أحد غريهتعاىل أيَّه هو الذي ق ْسمها، وبني  حكمها، وتوىل أمرها بنفسه، ومل 

وقد اختلف العلماء يف هذه األصناف الثمايية: هل جيب استيعاب الدفع إليها أو إىل ما (1) املذكورين....(

 أمكن منها ؟ على قولني: 

 أوهلما: أيَّه جيب ذلك، وهو قول الشافعي ومجاعة.

، وهو دفع إىل واحد منها، ويعطى مجيع الصدقة مع وجود الباقنياثييهما: أيَّه ال جيب استيعاهبا، بل جيوز ال

قول مالك ومجاعة من السلف واخللف، منهم: عمر، وحذيفة، وابن عباس، وأبو العالية، وسعيد بن جبري، 

وميمون بن مهران، قال ابن جرير: وهو قول عامة أهل العلم، وعلى هذا فإمنا ذكرت األصناف ها هنا؛ 

 . (2) لوجوب استيعاب اإلعطاء( لبيان املصرف ال

                                                           
 .65ص  ،4م( ج2002هـ / 1422)دار طيبة ـ  لفسري ابن كثري ،إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي ،ابن كثري (1)
 . 165ص ،4ج ،مرجع سابق ،لفسري ابن كثري ،ابن كثري (2)
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صارف الزكاة ملاملطلب األول:القواعد املستقبلية اليت أرستها السنة النبوية عند لشريعها اإلحسان 

  الثمانية

تشرتك األصناف الثمايية اآليف ذكرها يف عدد من القواعد املستقبلية اليت وضعتها السُّنَّة النبوية عند اإلحسان 

 إليهم، كاآليت: 

حتقيق مبدأ العدالة االجتماعية واالقتصادية، والقيام بواجب التكافل االجتماعي جتاه أفراد  .1

 اجملتمع.

ن م ا حن ُْن يفِّ س ف رٍّ م ع  ر ُسولِّ اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ إبسناده إىل مسلم  روى : بـ يـْ ، ق ال   ع ل ْيهِّ و س لَّم  إِّْذ أ يبِّ س عِّيدٍّ اخْلُْدرِّي ِّ

ُ ع ل يْ ج اء  ر ُجٌل ع ل   ل ةٍّ ع ْجف اء ، ف ج ع ل  ي ْصرُِّف مي ِّيًنا و مشِّ ااًل، فـ ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ م ْن ك ان  هِّ و س لَّم : "ى ر احِّ

، (1)"  ز اد  ل هُ ال م ع ُه ف ْضُل ظ ْهرٍّ فـ ْليـ ُعْد بِّهِّ ع ل ى م ْن ال ظ ْهر  ل ُه، و م ْن ك ان  م ع ُه ف ْضُل ز ادٍّ فـ ْليـ ُعْد بِّهِّ ع ل ى م نْ 

نَّا يفِّ ف ْضلٍّ  ، ح ىتَّ ر ؤيـْن ا أ يَُّه ال ح قَّ أل ح دٍّ مِّ  .ح ىتَّ ذ ك ر  أ ْصن اف  اْلم الِّ

 :(2)يشري احلديث الشريف إىل عدد من الفوائد

 ـ فضيلة الصحابة رضوان هللا عليهم، من املهاجرين واأليصار يف تفض لهم على إخواهنم الفقراء.1

 على اأُلخوة، وعون الرفيق من اآلداب النبوية يف احلضر والسفر. ـ اإليعام2

ر لرتبية الناس فعليه أْن يرفق هبم، ويالحظ ضعيفهم وعاجزهم.3   ـ من تص د 

                                                           
ـ   أبو داود يف سننه( وأخرجه 4492ـ ابب استحباب املؤاساة بفضول املال ـ رقم احلديث )ي ـكتاب املغاز  ـ مسلم يف صحيحهأخرجه  (1)

 (.4310( حتفة األشراف )1663كتاب الزكاة ـ ابب يف حقوق املال ـ رقم احلديث )
 .596م ( ص 2005ه 1424)دار الكوثر ـ  روح ورايحني شرح رايض الصاحلني ،البستاين عبد اهلادي بن سعيد وحممد ـ زايد بن حممد (2)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



183 
 

وقد اعرتف ابحث فريسي اعتنق اإلسالم بعد دراسة واقتناع، وهو )ليون روييت( يف كتابه "ثالثون عاماً يف  

اإلسالمي بتحقيق العدالة االجتماعية واالقتصادية بشكل معجز، يقول هذا الباحث: اإلسالم" ابيفراد الدين 

إىل قوله،  ،ه، فهو دين طبيعي واقتصادي وأديب)إنَّ هذا الدين الذي يعيبه الكثريون هو أفضل دين عرفت

 ولقد وجدُت فيه حل املسألتني االجتماعية واالقتصادية اللتني تشغالن ابل العامل، طرأ:

ُنون  إِّْخو ةٌ ﴿ىل: يف قول القرآن الكرمي األو  فهذه من أمجل مبادئ  [10﴾]سورة احلجرات: اآليةإِّمنَّ ا اْلُمْؤمِّ

 التعاون االجتماعي.

والثايية: إبجياب فريضة الزكاة يف مال كل ذي مال حبيث حيق للدولة اإلسالمية أْن تستوفيها عنوًة، إذا امتنع 

 .(1) األغنياء عن دفعها طوعاً(

 صرف املال لألصناف الثمانية، سبب يف َّناء املال وبركته يف الدنيا، واألجر العظيم يف اآلخرة. .2

ُ ع ل ْيهِّ  أ يبِّ  إىلإبسناده البخاري  روى ُ ع ْنُه ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ي  اّلَّ ْنرب،ِّ س عِّيدٍّ اخْلُْدرِّي ِّ ر ضِّ  و س لَّم  ق ام  ع ل ى اْلمِّ

: "إِّمنَّ ا أ   ْن بـ ْعدِّي م ا يـُْفت ُح ع ل يْ فـ ق ال  ،ْخش ى ع ل ْيُكْم مِّ امهُ ا، مُثَّ  ُكْم مِّْن بـ ر ك اتِّ اأْل ْرضِّ أ  إبِِّّْحد  يـْي ا فـ ب د   ذ ك ر  ز ْهر ة  الدُّ

 ُّ لشَّر ِّ، ف س ك ت  ع ْنهُ النَّيبِّ أي ْيتِّ اخلْ رْيُ ابِّ : اي  ر ُسول  اّلَِّّ، أ و  أْلُْخر ى، فـ ق ام  ر ُجٌل، فـ ق ال  ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، و ث ىنَّ ابِّ  ص لَّى اّلَّ

ُم الطَّرْي ، مُثَّ إِّيَّهُ م س ح  ع ْن و ْجهِّهِّ الرُّح ض   قـُْلن ا يُوح ى إِّل ْيهِّ و س ك ت   هِّ : أ ْين  السَّائُِّل النَّاُس ك أ نَّ ع ل ى رُءوسِّ اء، فـ ق ال 

ا يـُْنبُِّت الرَّبِّيُع م ا يـ   خلْ رْيِّ، و إِّيَُّه ُكلَّم  اًث، إِّنَّ اخلْ رْي  ال  أي ْيتِّ إِّالَّ ابِّ ب طًا، أ ْو يُلِّمُّ، إال آكلة  ْقُتُل ح  آيًِّفا أ و خ رْيٌ ُهو  ث ال 

، فـ ثـ ل ط تْ  ضراخلُ  ا اْستـ ْقبـ ل تِّ الشَّْمس  ه  ر ات  ا اْلم ال  (2)أ ك ل ْت ح ىتَّ إِّذ ا اْمت أل  ْت خ اصِّ ل ْت مُثَّ ر تـ ع ْت، و إِّنَّ ه ذ  ، و اب 

                                                           
 .248ه( ص 1426 /م2005ـ  4لشروق ـ طدار اجدة:  ) بناء اجملتمع اإلسالمي ونظمه ،السمالوطي، يبيل (1)
ـ )دار إحياء  العرب سانل ،ابن منظور: بفتح الثاء املهملة، أي ألقت الث لط، وهو الرجيع الرقيق، وأكثر مايقال لإلبل والبقر والفيلة، ينظر (2)

 .122ص ،2م ( ج1999م ـ 1419ـ 3الرتاث العريب ـ ط

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



184 
 

ر ٌة ُحْلو ٌة،  ُه حبِّ ق ِّهِّ، ف ج ع  خ ضِّ ْن أ خ ذ  ُب اْلُمْسلِّمِّ لِّم  ، و اْليـ ت ام ى، و اْلم س اكِّنيِّ، و م ْن ملْ  ل ُه يفِّ س بِّيلِّ اّلَِّّ و يِّْعم  ص احِّ

يًدا يـ ْوم  اْلقِّي ام ةِّ"   .(1)أي ُْخْذُه حبِّ ق ِّهِّ فـ ُهو  ك اآْلكِّلِّ الَّذِّي ال  ي ْشب ُع، و ي ُكوُن ع ل ْيهِّ ش هِّ

يه،  وضرب املثل ملستحق حذر احلديث الشريف من االفتتان ابلدييا وزينتها، ويب ه على وجوب صرف املال

قال ضرب صلى هللا عليه وسلم هلم مثالً حباليت املقتصد واملكثر، ف على ذلك، كما ذكر النووي يف شرحه: )

صلى هللا عليه وسلم: أيتم تقولون إنَّ يبات الربيع خري، وبه قوام احليوان، وليس هو كذلك مطلقاً، بل منه 

لى ن املتخوم، كحالة من جيمع املال، وال يصرفه يف وجوهه، فأشار صما يقتل أو يقارب القتل، فحالة املبطو 

هللا عليه وسلم إىل أنَّ االعتدال والتوسط يف اجلمع أحسن، مث ضرب مثاًل ملن ينفعه إكثاره، وهو التشبيه 

 ىتبكلة اخلضر، وهذا التشبيه ملن صرفه يف وجوهه الشرعية، ووجه الشبه أنَّ هذه الدابة أتكل من اخلضر ح

 . (2)متتلئ خاصرهتا مث تثلط، وهكذا من جيمعه مث يصرفه، وهللا أعلم( 

عدم ختصيص صنف من األصناف الثمانية دون آخر، عند صرف الزكاة، سدًا الحتياجات مجيع  .3

 أفراد اجملتمع .

: أ تـ ْيُت ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم  فـ ب ايـ عْ  إىلإبسناده أبو داود  روى ائِّيَّ، ق ال  ُتُه، ف ذ ك ر  ح دِّيثًا الصُّد 

ُ ع ل ْيهِّ  ق ةِّ، فـ ق ال  ل ُه ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ : أ ْعطِّينِّ مِّن  الصَّد  ُه ر ُجٌل، فـ ق ال  : ف أ ات  اّلَّ  تـ ع اىل   إِّنَّ س لَّم : "و  ط وِّياًل، ق ال 

                                                           
ـ كتاب اجلهاد ـ ابب فضل وأخرجه أيضاً  ( 1465ـ كتاب الزكاة ابب الصدقة على اليتامى ـ رقم احلديث )البخاري يف صحيحه  أخرجه (1)

ابب يستقبل اإلمام القوم واستقبال الناس اإلمام  إذا خطب ـ رقم ـ ـ كتاب اجلمعة  وأخرجه أيضاً (  2842النفقة يف سبيل هللا ـ رقم احلديث ) 
ـ كتاب الرقاق ـ  وأخرجه أيضاً ( 2842تاب اجلهاد والسري ـ ابب فضل النفقة يف سبيل هللا ـ رقم احلديث )ـ ك وأخرجه أيضاً ( 921احلديث )

ـ كتاب الزكاة ـ ابب ختوف ماخيرج من زهرة  مسلم يف صحيحه وأخرجه( 6427ابب ما حيذر من زهرة الدييا والتنافس فيها ـ رقم احلديث )
حتفة ( 2580ـ كتاب الزكاة ـ ابب الصدقة على اليتيم ـ رقم احلديث ) النسائي يف سننه ( وأخرجه2419الدييا والتنافس فيها ـ رقم احلديث )

 .(4166)األشراف 
 .144ص، 7ج  ،مرجع سابق،املنهاج بشرح صحيح مسلم بن احلجاج ،النووي (2)
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ا مث  ايِّي ة  أ ْجز اءٍّ  ق اتِّ ح ىتَّ ح ك م  فِّيه ا ُهو  ف ج زَّأ ه  ُْكمِّ ي يبِّ ٍّ و ال  غ رْيِّهِّ يفِّ الصَّد  ْن تِّْلك  اأْل ْجز اءِّ ف  مل ْ يـ ْرض  حبِّ إِّْن ُكْنت  مِّ

"  .(1)أ ْعط يـُْتك  ح قَّك 

ص منهم لألصناف الثمايية املستحقة: )ال جيوز أْن خيبني   احلديث الشريف، حكم فقهي عند توزيع الزكاة 

صنف دون صنف؟ فذهب مالك وأبو حنيفة، إىل أيَّه جيوز لإلمام أْن يصرفها يف صنف واحد، أو أكثر من 

صنف واحد إذا رأى ذلك حبسب احلاجة، وقال الشافعي: ال جيوز ذلك، بل يقسم على األصناف الثمايية  

سمة يث السابق، وسبب اختالفهم: معارضة اللفظ للمعىن، فإنَّ اللفظ يقتضي القكما مسى هللا تعاىل ـ للحد

بني مجيع األصناف، واملعىن يقتضي أْن يؤثر هبا أهل احلاجة إْذ كان املقصود به سد اخللة، فكان تعديدهم 

ا ورد لتمييز اجلنس ول أظهر ألال تشريكهم يف الصدقة، فا -أعين أهل الصدقات -يف اآلية عند هؤالء، إمن 

 . (2)من جهة اللفظ، وهذا أظهر من جهة املعىن(

ء لضمان عائد مايل يساعدهم على قضا ؛ألصناف الثمانية املستحقة للزكاةاعلى ضرورة الوقف  .4

 حوائجهم.

ُر أ ْرًضا خبِّ ْيرب  ،  إىلإبسناده البخاري  روى : أ ص اب  ُعم  ، ع نِّ اْبنِّ ُعم ر، رضي هللا عنهما، ق ال  فِّعٍّ َّ ف  ان  أ ت ى النَّيبِّ

ْنُه، ف ك ْيف  أت ْمُ  ْب م اال ق طُّ أ يـْف س  عِّْندِّي مِّ : أ ص ْبُت أ ْرًضا ملْ  ُأصِّ ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، فـ ق ال  : "إِّْن رُ ص لَّى اّلَّ  بِّهِّ؟ ق ال 

ُر ع ل ى أ ْن ال يُـ  ْئت  ح بَّْست  أ ْصل ه ا، و ت ص دَّْقت  هبِّ ا، فـ ت ص دَّق  هبِّ ا ُعم  ،ب ا شِّ ، و ال يُور ث  يفِّ  ع  أ ْصُله ا، و ال يُوه ب 

                                                           
الغين ـ رقم احلديث ) أبو داود يف سننهأخرجه  (1) البيهقي يف السنن ( وأخرجه 1630ـ كتاب الزكاة ـ ابب من يعطى من الصدقة، وحد ُّ

(: )فيه عبد الرَحن بن زايد بن أيعم 5/207(، وهذا احلديث ضعيف،  قال عنه اهليثمي يف جممع الزائد )7733( برقم: )4/290) الكربى
 (. 1630من تكلم فيه ، وبقية رجاله ثقات( وضعفه األلباين يف ضعيف أيب داود )وقد وثقه أَحد بن صاحل ورد على  ،وهو ضعيف

 .249ص ،1م( ج2003ه/1424 ـ )دار ابن حزم اجلامع ألحكام القرآن العظيم ،حممد بن أَحد بن رشد ،القرطيب (2)
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، ال ُجن اح  ع ل ى م ْن و لِّيـ   ، و اْبنِّ السَّبِّيلِّ ، و يفِّ س بِّيلِّ اّلَِّّ، و الضَّْيفِّ ، و الر ِّق ابِّ ا اْلُفق ر اءِّ، و اْلُقْرَب  نـْه  ا أ ْن أي ُْكل  مِّ ه 

، و يُْطعِّم  ص دِّيًقا، غ رْي  ُمت م و ِّلٍّ  ْلم ْعُروفِّ  .(1)"فِّيهِّ  ابِّ

يرشد احلديث الشريف إىل أمهية الوقف على األصناف الثمايية املستحقة للزكاة؛ لتوفري الكسب املادي هلم، 

رب يعينهم يف املستقبل على تصريف أُمور حياهتم، وينفع الواقفني يف آخرهتم؛ أليَّه فعل من أفعال الرب والتق

بقوله: )احلديث دليل على صحة أصل الوقف، وأيَّه خمالف إىل هللا تعاىل، وقد أشار اإلمام النووي لذلك 

إمجاع املسلمني على صحة وقف  لشوائب اجلاهلية، وهذا مذهبنا ومذهب اجلماهري، ويدل عليه أيضاً 

ا يتبع فيه شرط الواقف، وفيه صحة  املساجد والسقاايت، وفيه أنَّ الوقف ال يباع وال يوهب وال يورث إمن 

رة ضيلة الوقف وهي الصدقة اجلارية، وفيه فضيلة اإليفاق مما حيب، وفيه فضيلة ظاهشروط الواقف، وفيه ف

 .(2) ( لعمر رضي هللا عنه

نزع حب التمل  من النفس البشرية، وأنَّ املال مال هللا، و للمسلمني حق يف هذا املال، مبا دل  .5

 عليه القرآن الكرمي واألحاديث النبوية الشريفة.

:  إىلإبسناده البخاري  روى ، ق ال  نِّ ، و ع بَّاسٍّ إىل ... "م الِّكِّ ْبنِّ أ ْوسِّ ْبنِّ احلْ د اث  ي ٍّ
عمر خيتصمان،  جاء ع لِّ

ُ ع ل ى ا أ ف اء  اّلَّ م انِّ فِّيم  ا، و مهُ ا خي ْت صِّ ْؤمِّنِّني ، اْقضِّ بـ ْيينِّ و ب نْي  ه ذ 
ُ
ُسولِّهِّ ص لَّى هللاُ ع ل ْيهِّ ر   فـ ق ال  ع بَّاٌس: اي  أ مِّري  امل

نـ ُهم ا،و   ْؤمِّنِّني  اْقضِّ بـ يـْ
ُ
اُن و أ ْصح ابُُه: اي  أ مِّري  امل ريِّ، فـ ق ال  الرَّْهُط، ُعْثم  أ رِّْح أ ح د مهُ ا مِّن  و   س لَّم  مِّْن م الِّ ب ينِّ النَّضِّ

ّلَِّّ الَّذِّي إبِِّّْذيِّهِّ تـ ُقوُم السَّم اُء و األ رْ  ُر: تـ ْيد ُكْم أ ْيُشدُُكْم ابِّ ْل تـ ْعل ُمون  أ نَّ ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى ضُ اآلخ رِّ، ق ال  ُعم  ، ه 

                                                           
كتاب الوصية  مسلم يف صحيحه ـ ( وأخرجه2737ـ كتاب الشروطـ ـ ابب الشروط يف الوقف ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحه أخرجه (1)

 (2773) ( وأخرجه أيضاً يف الكتاب يفسه ـ ابب الوقف للغين والفقري والضيف ـ رقم احلديث2772) ـ ابب الوقف كيف يكتب ـ رقم احلديث
 ـ  الرتمذي يف سننه ( وأخرجه2878لوصااي ـ ابب ما جاء يف الرجل يوقف الوقف ـ رقم احلديث )ـ كتاب ا أبو داود يف سننه خمتصراً، وأخرجه

كتاب األحباس ـ ابب اإلحباس كيف يكتب احلبس ـ  ـ  النسائي يف سننه ( وأخرجه1375كتاب األحكام ـ ابب يف الوقف ـ رقم احلديث )
كتاب الصدقات ـ ابب من وقف ـ رقم احلديث   ماجه يف سننه. ابن( كيف يكتب احلبس، وأخرجه 3602،3603، 3601رقم احلديث)

 (.7742) (، حتفة األشراف2396)
 . 86ص، 11ج  ،مرجع سابق، املنهاج بشرح صحيح مسلم بن احلجاج ،النووي (2) 
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 : ق ةٌ »هللُا ع ل ْيهِّ و س لَّم ، ق ال  ل ْيهِّ و س لَّم  يـ ْفس ُه؟ ق ال  الرَّْهُط: يُرِّيُد ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى هللُا ع  « ال  يُور ُث م ا تـ ر ْكن ا ص د 

 ، ي ٍّ
ُر ع ل ى ع لِّ ، ف أ قْـب ل  ُعم  : ذ لِّك  ا اّلَّ ، أ تـ ْعل م انِّ أ نَّ ر  ق ْد ق ال  : أ ْيُشدُُكم  ، فـ ق ال  ُسول  اّلَِّّ ص لَّى هللاُ ع ل ْيهِّ و ع بَّاسٍّ

ا األ ْمرِّ، إِّنَّ اّلَّ   ُر: ف إِّين ِّ ُأح د ِّثُُكْم ع ْن ه ذ  ، ق ال  ُعم  ؟ ق اال : ق ْد ق ال  ذ لِّك   ق ْد خ صَّ ر ُسول ُه و س لَّم  ق ْد ق ال  ذ لِّك 

ا الف ْيءِّ بِّش ْيءٍّ ملْ  يـُْعطِّهِّ أ ح ًدا غ رْي ُه، مُثَّ قـ ر أ : }و م ا أ ف اء  اّلَُّ ع  ص لَّ  ُهْم] ى هللُا ع ل ْيهِّ و س لَّم  يفِّ ه ذ  نـْ ل ى ر ُسولِّهِّ مِّ

 ع ل ْيهِّ و س لَّم ، [، ف ك اي ْت ه ذِّهِّ خ الِّص ًة لِّر ُسولِّ اّلَِّّ ص لَّى هللاُ 6}ق دِّيٌر] ]احلشر:  -إِّىل  قـ ْولِّهِّ  -[6]احلشر: 

ا و بـ ثّـَه ا فِّيُكْم، ح ىتَّ ب قِّ  اُل، ف ك ان  ي  و اّلَِّّ م ا اْحت از ه ا ُدوي ُكْم، و ال  اْست ْأثـ ر  هبِّ ا ع ل ْيُكْم، ق ْد أ ْعط اُكُموه 
 
ا امل نـْه ا ه ذ   مِّ

ا ار ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى هللاُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  يـُْنفُِّق ع ل ى أ ْهلِّهِّ يـ   ْم مِّْن ه ذ  ، فـ ي ْجع ُلُه جم ْع ل  ف ق ة  س ن تِّهِّ ي 
، مُثَّ أي ُْخُذ م ا ب قِّ الِّ

 
مل

ي ات ُه،  ، قوله  ....إىلم الِّ اّلَِّّ، فـ ع مِّل  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى هللُا ع ل ْيهِّ و س لَّم  بِّذ لِّك  ح  ، و ع بَّاسٍّ ي ٍّ
مُثَّ أ قْـب ل  ع ل ى ع لِّ

ا : أ ْيُشدُُكم  : فـ تـ ْلت مِّس انِّ مِّين ِّ ق ض ا فـ ق ال  ؟ ق اال : يـ ع ْم، ق ال  ّلَِّّ، ه ْل د فـ ْعتـُه ا إِّل ْيُكم ا بِّذ لِّك  ، فـ و اّلَِّّ ابِّ ًء غ رْي  ذ لِّك 

ْزمتُ ا ع نـْه ا ف ادْ  ، ف إِّْن ع ج  ي فِّيه ا ق ض اًء غ رْي  ذ لِّك  ا إِّيل َّ، ف إِّين ِّ فـ  الَّذِّي إبِِّّْذيِّهِّ تـ ُقوُم السَّم اُء و األ ْرُض، ال  أ ْقضِّ ع اه 

 . (1) (أ ْكفِّيُكم اه ا

 أ يب سعيدٍّ اخلُْدري ِّ رضي هللا عنه قال: قال رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: "ال إىلإبسناده أبو داود  روى

، أ ْو غازٍّ يف بيل هللا، أ ْو مسكنيٍّ س حتِّلُّ الصَّدق ةُ لغ ين  إال خلمسةٍّ: لعاملٍّ عليها، أ ْو رجل اشرتاها مبالِّهِّ، أ ْو غارِّمٍّ

 .(2)ُتُصد ِّق عليه منها، ف أ ْهدى منها لغين  ٍّ "رواُه أَحد وأبو داود وابن ماجه وصحَّحه احلاكم و أُعِّل  ابإلرسال

                                                           
 حديث بين و يف كتاب املغازي، ابب(، 3094ـ كتاب فرض اخلمس ـ ابب فرض اخلمس ـ رقم احلديث) البخاري يف صحيحه أخرجه  (1)

كتاب النفقات ـ ابب حبس يفقة الرجل قوت سنة على ـ   وأخرجه أيضاً ( 4033النضري وخمرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ـ  رقم احلديث )
 اكتاب الفرائض، ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )ال يورث ما تركنـ   وأخرجه أيضاً ( 5358أهله وكيف يفقات العيال ـ رقم احلديث )

كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة، ابب ما يكره من التعمق والتنازع يف العلم والغلو يف الدين ـ   وأخرجه أيضاً ( 6728) صدقة( ـ رقم احلديث
 (.  1757كتاب اجلهاد والسريـ  ابب حكم الفيء ـ رقم احلديث )ـ   مسلم يف صحيحه( وأخرجه 7305) والبدع ـ رقم احلديث

 ـ  ابن ماجه يف سننه( وأخرجه 1632كتاب الزكاة ابب من جيوز له أخذ الصدقة وهو غين ـ رقم احلديث ) ـ  يف سننه أبو داوودأخرجه  (2)
( برقم: 1/566(، واحلاكم يف املستدرك )18/97أخرجه أَحد يف مسنده ) (1841كتاب الزكاة ـ ابب من حتل له الصدقة ـ رقم احلديث )

(: وسألت أيب وأاب زرعة عن حديث رواه عبد 642بن أيب حامت يف علله )ص اقال  مل خيرجاه،( وقال: صحيح على شرط الشيخني و 1480)
الرزاق، عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أيب سعيد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:)ال حتل الصدقة إال خلمسة رجل 

بيل هللا تعاىل، أو رجل له جار فيتصدق عليه فيهدي له( فقاال: )هذا خطأ: رواه اشرتاها مباله، أو رجل عامل عليها، أو غارم، أو غاز يف س
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احلديث الشريف دليل على حترمي الصدقة على الغين إال إذا كان من اخلمسة املذكورين يف احلديث، قال 

أي ال حتل له أْن يتملكها، وليس املراد ال حيل له أْن أيخذه، إْذ الكالم  "ُة لغ ين  ال حتِّلُّ الصَّدق  السندي: )"

ا حصلت له بسبب آخر غري  اآليت ليس يف األخذ فقط بل يف التملك مطلقاً،" أو غين اشرتاها" املراد إمن 

طاها للسيد يف ة وأعالتصدق، كالشراء واهلدية فشمل اإلرث، وبدل الكتابة، أبْن ك ات ب  عبداً، فأخ ذ  صدق

بدل الكتابة واملهر وغري ذلك، وأما قوله: "أو فقري" فعطفه على ما قبله حبسب املعىن، كأيَّه قيل أو غين 

أي مدين " أهدى له فقري ما تصدق عليه، واألقرب أيَّه إبضمار مضاف تقديره "أي صاحب فقري" أو غارم

كر ابن السبيل؛ أليَّه ال أيخذه إال حال احلاجة، فهو ال يبقى عنده بعد أداء الدين قدر النصاب، ومل يذ 

ابلنظر إىل تلك احلاجة فقري، وإْن كان غنياً يف بلده، مث احلديث دليل على أنَّ الفقر الزم يف مصارف الزكاة  

 . (1)كلها، وهللا أعلم(

، بشئ صدقة لغينال فيهاكذلك بني  الشيخ عبداحملسن الزامل، اخلمسة أحوال املذكورة يف احلديث الذي حتل 

 :(2)من التفصيل ،على النحو اآليت

أْن يكون عاماًل، أو لرجل اشرتاها مباله، فالذي اشرتاها مباله ـ الرجل ـ معناه: أْن يكون غنياً وله زكاة، أواًل: 

 وأراد أْن يشرتيها، مبعىن أْن تكون الزكاة يف غريه.

 كايت الزكاة له، أو الزكاة لغريه.  أْن تكون الزكاة لفقري، وهذا يشمل ما إذااثيياً: 

                                                           

؟ والثوري، عن زيد بن  أسلم قال: حدثين الثبت قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وهو أشبه( وقال أيب: )فإْن قال قائل: الثبت من ه
يكن عنه( قلت أليب زرعة: أليس الثبت هو عطاء؟ قال: )ال لو كان عطاء ما أليس هو عطاء بن يسار؟ قيل له: )لو كان عطاء بن يسار مل 

ه النووي يف اجملموع وحسن ،يكىن عنه( وقد رواه ابن عيينة: عن زيد عن عطاء عن النيب صلى هللا عليه وسلم مرساًل، قال أيب والثوري أحفظ
 (. 1503وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه )(: أعل ابإلرسال، 181( وقال عنه ابن حجر يف بلوغ املرام )6/205)

 )1( السندي، أبو احلسن احلنفي، حاشية السندي على ابن ماجه، مرجع سابق، ص565. 
 .97ص  سابق،مرجع ،شـرح بلوغ املرام ،الزامل (2)
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لغارم ملن يغرم يف إصالح ذات البني، فإذا عزم إيسان إلصالح ذات البني، يف قتال بني طائفتني أو اثلثاً: 

بني مجاعتني، وغرم شيئاً من املال، فإنَّ هذه من املصاحل العظيمة، ومن األخالق احلسنة، من جهة من دفع 

 الزكاة.  هذا املال، فيعان ويعطى من

 غازٍّ يف سبيل هللا، يعطي الغازي شيئاً من املال، ولو كان غنياً، فنعطيه مثالً لشـراء حاجاته اليت حيتاجابعاً: ر 

إليها، ويعطيه ماالً آخر يستعني به على أموره ألهله وأوالده؛ ألنَّ الغازي يف سبيل هللا قد حيتاج، خاصة إذا 

اد يف يئًا من املال مما يعينه يف أُمور حياته من جهة أيَّه تفر غ للجهجاهد، أو لنفسه، أو لغريه، فيحتاج ش

 سبيل هللا، فُيعطى شيئاً من املال، ولو كان  غنياً.

وكذلك إذا أُهدِّي  إليه، فأهدى له الفقري؛ ألنَّ الفقري ملكها، فإذا ملكها جاز له أْن يبيعها، وجاز خامساً: 

اخلمسة هم الذين حتل هلم الزكاة، أليَّه ال أبس أْن أيخذ هذه الزكاة، ولو  له أْن يهديها، املقصود أنَّ هؤالء 

 كان غنياً.
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ريعها اإلحسان املستقبلية اليت أرستها السُّنَّة النبوية عند لش والقواعد الفقراء واملساكنياملطلب الثاين: 

  مهل

 الفقراء واملساكنيول:املقصد األ

ضم، مبعىن فاعل، يقال فقر يفقر، من ابب تعب، إذا قل ماله، ومل يقولوا: فقر ابلمفهوم الفقري لغًة: فعيل 

 .( 2)، فالفقري ابلكسر: مجعه: فقراء، والفقري احملتاج ضد الغين( 1)استغنوا عنه: ابفتقر

أما مفهوم الفقري اصطالحاً: هو م ْن المال له، والكسب أصاًل، أو م ْن له مال أو كسب أقل من يصف 

 .(3)يه لنفسه، وم ْن جتب عليه يفقته، مِّْن غري إسراف والتقتريمايكف

ومفهوم املسكني لغًة: سكن املتحرك سكوانً، أي ذهبت حركته، ويتعدى ابلتضعيف، فيقال: سكنته، 

واملسكني مأخود من هذا، لسكويه إىل الناس، وهو بفتح امليم يف لغة بين أسد، وبكسرها عند غريهم، 

ُم الذلة واْلم   ﴿ذليل املقهور وإْن كان غنياً، قال هللا تعاىل واملسكني أيضاً: ال ن ةُ و ُضرِّب ْت ع ل ْيهِّ ﴾]سورة ْسك 

 .[79البقرة: اآلية 

ا السفينة أم ﴿ أما مفهوم املساكني اصطالحاً: هم الذين جيدون معظم الكفاية أو يصفها؛ لقوله تعاىل: 

فسماهم مساكني، وهلم سفينة، فعلم بذلك  [79اآلية ﴾]سورة الكهف: فكايت ملساكني يعملون يف البحر

أن املسكني من له مال يبلغ يصف كفايته فأكثر، لكنه اليكفيه لنفسه، ومن جتب عليه يفقته من غري 

إسراف وال تقتري، واملسكني أحسن حااًل من الفقري، قال اإلمام ابن األثري: )قد تكرر ذكر الفقراء يف 

فيه، ويف املسكني، فقيل الفقري الذي الشيء له، واملسكني الذي له بعض احلديث، وقد اختلف الناس 

                                                           
 .478ص  ،1ج  ،مرجع سابق ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، الفيومي (1)
  .317ص م( 1988هـ ـ 1408) دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع )مادة فقري ،معجم لغة الفقهاءقلعجي، حممد رواس،  (2)
 .127ـ 123ص ، 4ج ،مرجع سابق، املغين ،ابن قدامة (3)
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، قال النووي: )املسكني (1)مايكفيه، وإليه ذهب الشافعي، وقيل فيهما: ابلعكس، وإليه ذهب أبو حنيفة(

ناه، عهو الذي ميلك ما يقع موقعاً من كفايته وال يكفيه، أبْن احتاج إىل عشرة، وعنده سبعة أو مثايية، ويف م

من يقدر على كسب ما يقع موقعاً، وال يكفي، وسواء كان ما ميلكه من املال يصاابً أو أقل، أو أكثر، وال 

يعترب يف املسكني السؤال، قطع به أكثر األصحاب، ومنهم من يقل عن القدمي اعتباره، وإذا عرفت الفقري 

 . (2) صحيح ، وعكسه أبو إسحاق املروزي(واملسكني، عرفت أنَّ الفقري أشد حاالً من املسكني، هذا هو ال

 فقراء واملساكني.السُّنَّة النبوية عند لشريعها اإلحسان للأرستها القواعد املستقبلية اليت  املقصد الثاين:

النهي عن الرتفع على الفقراء واملساكني، وبيان أنَّ القيمة احلقيقية لإلنسان هي قيمته عند  .1

 املوىل لبارك ولعاىل. 

لٍّ يفِّ يـ  إبسناده إىل مسلم  روى ، و بِّال  ف رٍّ، فـ ق اُلوا: ع ائِّذِّ ْبنِّ ع ْمرٍّو: "أ نَّ أ اب  ُسْفي ان  أ ت ى ع ل ى س ْلم ان  و ُصه ْيبٍّ

: فـ ق ال  أ بُو ب ْكرٍّ: أ تـ ُقوُلون  ه ذ   ا، ق ال  ْن ُعُنقِّ ع ُدو ِّ اّلَِّّ م ْأخ ذ ه  ْت ُسُيوُف اّلَِّّ مِّ ا لِّش ْيخِّ قـُر ْيشٍّ و اّلَِّّ م ا أ خ ذ 

: اي  أ اب  ب ْكرٍّ: ل ع لَّك  أ ْغض  و س ي ِّدِّهِّْم؟  َّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ف أ ْخرب  ُه، فـ ق ال  تـ ُهْم ف أ ت ى النَّيبِّ تـ ُهْم ل ئِّْن ُكْنت  أ ْغض بـْ بـْ

، : اي  إِّْخو ات   ل ق ْد أ ْغض ْبت  ر بَّك  ُهْم أ بُو ب ْكرٍّ، فـ ق ال  ُتُكْم؟ ق اُلوا: ال  ف أ ات  ي"ْه أ ْغض بـْ ُ ل ك  اي  أ خِّ  .(3)، يـ ْغفُِّر اّلَّ

ذكر النووي يف كتاب رايض الصاحلني هذا احلديث يف ابب )مالطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة  

واملساكني، واملنكسرين، واإلحسان إليهم، والشفقة عليهم، والتواضع معهم، وخفض اجلناح هلم( مث بني  شارح 

رايض الصاحلني مناسبة احلديث يف هذا الباب،  أنَّ سلمان وصهيب وبالل رضي هللا  عنهم كلهم من 

                                                           
حممود حممد  ـلزاوى حتقيق: طاهر أَحد ا ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن اجلزري ،ابن األثري (1)

 .462ص، 3ج ،( مادة فقرم1979/هـ1399املكتبة العلمية بريوت: )  الطناحي
م( كتاب الزكاة ـ ابب قسم 1991 /ه1412)املكتب اإلسالمي ـ  روضة الطالبني وعمدة املفتني ،أبو زكراي حيىي بن شرف ،النووي (2)

 .312ـ ص2الصدقات ـ أصناف الزكاة الثمايية ـ الصنف الثاين املسكني ـ ج
( 6361ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ابب فضائل سلمان وصهيب وبالل، رضي هللا تعاىل عنهم ـ رقم احلديث )  مسلم  يف صحيحهبه  ايفرد (3)

 (.5057حتفة األشراف )
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 بكرقوله: )ايأاب  عليه وسلم باملوايل، فيجب الرفق هبم واإلحسان إليهم، ولذلك دافع عنهم النيب صلى هللا

 . (1)لعلك أغضبتهم(

ويف شرح صحيح مسلم )وهذا اإلتيان أليب سفيان كان، وهو كافر يف اهلدية بعد صلح احلديبية، ويف هذا  

 .(2)فضيلة ظاهرة لسلمان، ورفقته هؤالء، وفيه مراعاة قلوب الضعفاء، وأهل الدين، وإكرامهم، ومالطفتهم(

هلي يف أدق صوره؛ وذل  بسبق الفقراء واملساكني لألغنياء يف دخول اجلنة حتقيق العدل اإل .2

 أبعوام عديدة، وهذا التشريف حيمل الناس على إسداء العناية، واالهتمام بشؤوهنم.

ْدُخُل اْلُفق ر اُء اجلْ نَّة  قـ ْبل  ي  أ يبِّ ُهر يـْر ة  ق ال  ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم : "إبسناده إىل الرتمذي  روى

 .(3)" اأْل ْغنِّي اءِّ خبِّ ْمسِّ مِّائ ةِّ ع امٍّ يِّْصفِّ يـ ْومٍّ 

أيب رجاء العطاردي، قال مسعت ابن عباس يقول:  ق ال  حممد صلى هللا عليه إبسناده إىل البخاري  روى

ا الن ِّس اء "و اطَّل ْعُت يفِّ النَّارِّ فـ ر   اْلُفق ر اء ،"اطَّل ْعُت يفِّ اجلْ نَّةِّ فـ ر أ ْيُت أ ْكثـ ر  أ ْهلِّه ا وسلم:   .(4)أ ْيُت أ ْكثـ ر  أ ْهلِّه 

                                                           
 . 195م ( ـ ص 2005 مه1424) دار الكوثر ـ  روح ورايحني شرح رايض الصاحلنيد، عبد اهلادي بن سعيد ـ زاي ،حممدالبستاين و  (1)
 .282ص، 16ج  ،مرجع سابق ،املنهاج بشرح صحيح مسلم بن احلجاج ،النووي (2)
( قال الرتمذي: 2602ابب ما جاء أنَّ فقراء املهاجرين يدخلون اجلنة قبل أغنيائهم ـ رقم احلديث ) د ــ كتاب الزه الرتمذي يف سننهأخرجه  (3)

 .40ـ ص 4جـ  الرتغيب والرتهيب ينظر: حسن صحيح، قال: ورواته حمتج هبم يف الصحيح، 
كتاب الرقاق ه ـمسلم يف صحيحوأخرجه ( تعليقاً، 6449كتاب الرقاق ـ  ابب فضل الفقر، رقم احلديث )ـ  البخاري يف صحيحه أخرجه (4)

كتاب صفة  ـ الرتمذي يف سننه وأخرجه (6873ـ ابب أكثر أهل اجلنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة ابلنساء ـ رقم احلديث )
 (. 6317( حتفة األشراف )2602جهنم ابب ما جاء أنَّ أكثر أهل النار النساء، رقم احلديث )
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: "قُ  بِّ اجلْ نَّةِّ ف ك  ع ْن أُس ام ة  ع ْن النَّيبِّ ِّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ق ال  ل ه ا اْلم س اكِّنُي،ْمُت ع ل ى اب   ان  ع امَّة  م ْن د خ 

بِّ النَّ  ارِّ ف إِّذ ا ع امَُّة م ْن و أ ْصح اُب اجلْ د ِّ حم ُْبوُسون  غ رْي  أ نَّ أ ْصح اب  النَّارِّ ق ْد أُمِّر  هبِِّّْم إِّىل  النَّارِّ، و ُقْمُت ع ل ى اب 

 .(1)د خ ل ه ا الن ِّس اُء"

اء، وتلك املنقبة هي غنيتشري األحاديث الشريفة إىل منقبة وفضل عظيم للفقراء واملساكني امتازوا به عن األ

دخوهلم اجلنة قبل األغنياء أبعوام، كذلك غالبية أهل اجلنة من الفقراء واملساكني، وسبب ذلك ذكره ابن 

ا معناه أنَّ الفقراء ىف الدييا أكثر من األغنياء،  بطال عند شرحه هلذا احلديث: )يوجب فضل الفقراء، وإمن 

ا هو إخبار عن احلال، وليس فأخرب عن ذلك كما يقول أكثر أهل الديي ا الفقراء، ال من جهة التفضيل، وإمن 

ا أدخلهم هللا اجلنة بصالحهم مع الفقر؛ أرأيت  الفقري إذا مل يكن صاحلًا فال فضل له  الفقر أدخلهم اجلنة، إمن 

 .(2)يف الفقر(

لفون فيه، مستخإشعار األغنياء حبق الفقراء يف أمواهلم؛ ألنَّ املال هو مال هللا لعاىل، وهم  .3

  فينشأ جمتمع بعيد عن األاننية، لسوده الرمحة والشفقة على غريه.

: "ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل يْ إبسناده إىل البخاري  روى ا، ق ال  ُهم  ي  اّلَُّ ع نـْ هِّ و س لَّم  لُِّمع اذِّ اْبنِّ ع بَّاسٍّ ر ضِّ

ني  بـ ع ث ُه إِّىل  اْلي م نِّ:  تـ ُهْم ف اْدعُ " ْبنِّ ج ب لٍّ حِّ ئـْ ، ف إِّذ ا جِّ أ ْن ال  إِّل ه  ُهْم إِّىل  أ ْن ي ْشه ُدوا إِّيَّك  س ت ْأيتِّ قـ ْوًما أ ْهل  كِّت ابٍّ

ُْهْم أ نَّ اّلَّ  ق ْد فـ ر   لِّك  ف أ ْخربِّ ُ و أ نَّ حُم مًَّدا ر ُسوُل اّلَِّّ، ف إِّْن ُهْم أ ط اُعوا ل ك  بِّذ   ع ل ْيهِّْم مخ ْس  ص ل و اتٍّ يفِّ  ض  إِّالَّ اّلَّ

لِّك   ل ةٍّ، ف إِّْن ُهْم أ ط اُعوا ل ك  بِّذ  ُْهْم أ نَّ ُكل ِّ يـ ْومٍّ و ل يـْ ْم ف رُت دُّ اّلَّ  ق ْد فـ ر ض  ع ل ْيهِّ  ف أ ْخربِّ ْن أ ْغنِّي ائِّهِّ ق ًة تـُْؤخ ُذ مِّ ْم ص د 

                                                           
كتاب الرقاق ابب أكثر ـ   مسلم يف صحيحه ( وأخرجه5196ـ رقم احلديث ) 87ابب  ـ كتاب النكاح ـ البخاري يف صحيحه أخرجه (1)

 (.100( حتفة األشراف )6872رقم احلديث) أهل اجلنة الفقراء، وأكثر أهل النار النساء، وبيان الفتنة ابلنساء ـ
 .173ـ ص10م( ج2003العلمية ـ دار الكتب  ) شرح صحيح البخاري ،ابن بطال( 2)
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ك  و ك ر ائِّم  أ ْمو اهلِِّّْم و اتَّقِّ د ْعو ة  اْلم ْظُلومِّ  ْم، ف إِّْن ُهْم أ ط اُعوا ل ك  بِّذ لِّك  ف إِّايَّ ن ُه و ب نْي  اّلَِّّ ف  ع ل ى فـُق ر ائِّهِّ إِّيَُّه ل ْيس  بـ يـْ

ج ابٌ   .(1)"حِّ

فرض رسولنا الكرمي صلوات هللا عليه وسالمه، يف هذا احلديث الشريف صدقة من األغنياء ترد على الفقراء، 

وهي واجبة عليهم، إحساساً منهم حباجة إخواهنم الفقراء، لعالج ظاهرة الفقر، يف اجملتمع اإلسالمي مستقباًل، 

لنووي ذلك بقوله )قد يستدل من لفظة أمواهلم أما لفظة )أمواهلم( فهي أتكيد على الوجوب، وقد ذكر ا

 . (2)على أيَّه إذا امتنع من الزكاة أخدت من ماله بغري اختياره، وهذا احلكم ال خالف فيه(

أولوية الصدقة على الفقري القريب من الفقري البعيد؛ ألنَّ كسب وده وحبه أوىل من غريه؛   .4

 فيكون ِصلة رَِحم وصدقة.

لَّم : "ت ص دَّْقن  اي  ز يـْن ب  اْمر أ ةِّ ع ْبدِّ اّلَِّّ، ق ال ْت: ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س  إبسناده إىل البخاري  روى

ْن ُحلِّي ُِّكنَّ" ق ال ْت: فـ ر ج ْعُت إِّىل  ع ْبدِّ اّلَِّّ، فـ ُقْلُت: إِّيَّك  ر ُجٌل خ فِّيُف ذ ا  اْلي دِّ، و إِّنَّ تِّ م ْعش ر  الن ِّس اءِّ، و ل ْو مِّ

ق ةِّ، ف ْأتِّهِّ ف اْسأ ْلُه ف إِّْن ك ان  ذ لِّك  جي ْ  لصَّد  ، و إِّالَّ ص ر فْـتـُه ا إِّىل  زِّ ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ق ْد أ م ر ان  ابِّ ي ع ين ِّ

، ق   ر أ ٌة مِّْن اأْل ْيص ارِّ بِّب ابِّ ر ُسولِّ اّلَِّّ ال ْت: ف اْيط ل ْقُت ف إِّذ ا امْ غ رْيُِّكْم، ق ال ْت: فـ ق ال  يلِّ ع ْبُد اّلَِّّ: ب لِّ اْئتِّيهِّ أ ْيتِّ

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، ُ ع ل ْيهِّ و  ح   ص لَّى اّلَّ تـُه ا، ق ال ْت: و ك ان  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ س لَّم  ق ْد أُْلقِّي ْت ع ل ْيهِّ اْلم ه اب ُة، اج يتِّ ح اج 

                                                           
كتاب الزكاة ـ ابب أخد الصدقة  ( وأخرجه أيضاً ـ1395ـ كتاب الزكاة ـ ابب وجوب الزكاة ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحه أخرجه( 1)

 (1458ـــ رقم احلديث ) ابب التؤخذ كرائم أموال الناس يف الصدقةـــ وأخرجه أيضاً فيه  (1496رقم احلديث )ـــ   من األغنياء ، وترد الفقراء
ـــــــ كتاب املظامل  ـــــــ وأخرجه أيضاً ـ ـــــــ ابب بعث أيب  وأخرجه أيضاً   (2448ابب االتقاء واحلذر من دعوة املظلوم رقم احلديث )ـ كتاب املغازي ـ

ـــ  (4347موسى ومعاذ بن جبل رضي هللا عنه إىل اليمن حجة الوداع ـــــ رقم احلديث ) ــــوأخرجه أيضاً ـ يف دعاء  ابب ماجاء كتاب التوحيد ـ
ـــــــــــ رقم احلديث ) كتاب اإلميان ابب الدعاء  مسلم يف صحيحه وأخرجه (7371النيب صلى هللا عليه وسلم أُمَّته إىل توحيد هللا تبارك وتعاىل ـ

ـــــــــــــــ ابب يف زكاة السائمة أبو داود يف سننه (  وأخرجه121إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم رقم احلديث ) ـــــــــــــــ كتاب الزكاة ـ ـــــــــــــــ  ـ رقم احلديث ـ
أخرجه  ( و625)كتاب الزكاة ــــــ ابب ما جاء يف كراهية أخذ خيار املال يف الصدقة ــــــ رقم احلديث    الرتمذي يف سننه ـــــ ( وأخرجه1584)

ـ كتاب الزكاة ـ ابب وجوب الزكاة  النسائي يف سننه( وأخرجه 2014ابب ماجاء يف دعوة املظلوم رقم احلديث ) ـ ـ كتاب الرب والصلةأيضا  
ـــــــ رقم  ـــــ وأخرجه أيضاً  (2434احلديث )ـ ـــــــ رقم احلديث )ـ ـــــــ ابب إخراج الزكاة من بلد إىل بلد ـ ابن ماجه يف  وأخرجه (2521كتاب الزكاة ـ
 (.6511) حتفة األشراف( 1783ـ كتاب الزكاة ـ ابب فرض الزكاة ـ رقم احلديث ) سننه

 . 149ص، 1ج  ،مرجع سابق ،املنهاج بشرح صحيح مسلم، النووي  (2(
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ُْه أ نَّ  ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ف أ ْخربِّ ٌل، فـ ُقْلن ا ل ُه: اْئتِّ ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ن ا بِّال  يِّك  ق ال ْت: ف خ ر ج  ع ل يـْ ْلب ابِّ ت ْسأ ال   اْمر أ ت نْيِّ ابِّ

هِّم ا، و ع ل ى أ يـْت امٍّ يفِّ ُحُجورِّمهِّ ا ا ع ل ى أ ْزو اجِّ ُهم  ق ُة ع نـْ ٌل ؟، و ال  خُتْربِّْ أ جُتْزُِّئ الصَّد  ُه م ْن حن ُْن، ق ال ْت: ف د خ ل  بِّال 

: لَّ ع ل ى ر ُسولِّ اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ف س أ ل ُه، فـ ق ال  ل ُه ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س   م : " م ْن مهُ ا؟ "فـ ق ال 

؟"، ق  اْمر أ ةٌ مِّْن اأْل ْيص ارِّ، و ز يـْن ُب،  يِّبِّ ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : "أ يُّ الزَّاي  : اْمر أ ةُ ع ْبدِّ اّلَِّّ، فـ ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ فـ ق ال  ال 

ق ةِّ  : أ ْجُر اْلق ر اب ةِّ، و أ ْجُر الصَّد  ا أ ْجر انِّ ُم  ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : " هل   .(1)"ل ُه ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ

، ويؤيد (2)احلديث الشريف أنَّ الصدقة على األقارب وصلة األرحام أوىل من غريمها، وأنَّ فيها أجرانيوضح 

أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه بلفظ خمتصر، أنَّ زينت امرأة ابن مسعود رضي هللا عنه وعنها، ذلك حديث 

أردُت ْأن أتصدق  به، فزعم ابن مسعود عندي ُحلي يل، ف قالت: اي ييب هللا، إيَّك أمرت  اليوم ابلصدقة، وكان

، زوجك صدق ابن مسعود"ُتُصد ِّق به عليهم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  أيه وولده أحق م نْ 

لمان س، كما تعد الصدقة على الفقري ذي القريب صدقتان، حلديث (3)"وولدك أحق من ُتصد ِّق به عليهم

ق ٌة، و هِّ عن النيب ص رضي هللا عنه، بن عامر  ق ُة ع ل ى اْلمِّْسكِّنيِّ ص د  ي  ع ل ى لى هللا عليه وسلم قال: "الصَّد 

ل ٌة" ق ٌة و صِّ ت انِّ ص د  مِّ ثِّنـْ  .(4)ذِّي الرَّحِّ

                                                           
 مسلم يف صحيحه( وأخرجه 1466ـ كتاب الزكاة ـ ابب الزكاة على الزوج واأليتام يف احلجر ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحه أخرجه (1)

الرتمذي  ( وأخرجه2315ـ كتاب الزكاة ـ ابب فضل النفقة والصدقة على األقربني والزوج واألوالد والوالدين ـ ولو كايوا مشركني ـ رقم احلديث )
كتاب الزكاة ابب الصدقة علي وأخرجه النسائي يف سننه ـ ( 635،636رقم احلديث )ـ ـ كتاب الزكاة ـ ابب ما جاء يف زكاة احللي  سننهيف 

( حتفة األشراف 1834كتاب الزكاة ـ ابب الصدقة على ذي قرابة ـ رقم احلديث )   ابن ماجه يف سننه ـ ( وأخرجه2583األقارب ـ رقم احلديث )
 (15887 ). 

 . 88ص، 7ج  ،مرجع سابق ،املنهاج بشرح صحيح مسلم، النووي (2)
كتاب اإلميان ـ ـ   مسلم يف سُنَِنهِ  وأخرجه (1462ـ كتاب الزكاة ـ ابب الزكاة على األقارب ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحه أخرجه (3)

 (.80ابب بيان يقصان اإلميان بنقص الطاعات ـ رقم احلديث )
كتاب  ـ  النسائي يف سننه( وأخرجه 658كتاب الزكاة ابب ما جاء يف الصدقة على ذي القرابة، رقم احلديث )  الرتمذي يف سننه أخرجه (4)

( 1844ـ كتاب الزكاة ـ ابب فضل الصدقة ـ رقم احلديث ) ابن ماجه يف سُنَِنهِ  ( وأخرجه2363الزكاة ـ ابب الصدقة على األقارب رقم احلديث )
 (.3515( وابن حبان )2067من حديث سلمان بن عامر، وقال الرتمذي: حسن صحيح، وصححه ابن خزمية )
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قال احلافظ ابن حجر: لكْن ال يلزم من ذلك أْن تكون هبة ذي الرحم أفضل مطلقاً؛ الحتمال أْن يكون 

 واآلخر ابلعكس، وقد وقع يف رواية النسائي املذكورة فقال: "أفالاملسكني حمتاجًا ويفعه بذلك متعدايً، 

فديت هبا بنت أخيك من رعاية الغنم"، فبني  الوجه يف األولوية املذكورة، وهو احتياج قرابتها إىل من خيدمها، 

ا واقعة عني، واحلق أنَّ ذلك تلف خي وليس يف احلديث أيضاً حجة على أنَّ صلة الرحم أفضل من العتق؛ ألهنَّ

 .(1)ابختالف األحوال

املساواة بني األغنياء والفقراء، وذل  بتعليم النيب صلى هللا عليه وسلم الفقراء ما يدركون به  .5

 عمل األغنياء.

اء  اْلُفق ر اُء إِّىل  النَّيبِّ ِّ ص لَّى اّلَُّ  إبسناده إىلالبخاري روى  : ج  ُ ع ْنُه، ق ال  ي  اّلَّ ْيهِّ و س لَّم  فـ ق اُلوا:  ع ل  أ يبِّ ُهر يـْر ة  ر ضِّ

ا  ا ُيص ل ِّي و ي ُصوُمون  ك م  لدَّر ج اتِّ اْلُعال  و النَّعِّيمِّ ُيص لُّون  ك م  ْن اأْل ْمو الِّ ابِّ ثُورِّ مِّ ُْم ف ْضٌل ي  ذ ه ب  أ ْهُل الدُّ ُصوُم و هل 

: "أ ال  ُأح د ِّثُُكْم إِّ  مِّْن أ  ْمو الٍّ حي ُجُّون  هبِّ ا و يـ ْعت مُِّرون  و جُي اهُِّدون  و يـ ت ص دَُّقون   بـ ق ُكْم و ملْ  ق ال  ْذمُتْ أ ْدر ْكُتْم م ْن س  ْن أ خ 

رْي  م ْن أ يـُْتْم ب نْي  ظ ْهر ايـ ْيهِّ إِّالَّ م ْن ع مِّل   ُتْم خ  ٌد بـ ْعد ُكْم و ُكنـْ ثْـ يُْدرِّْكُكْم أ ح  ُون  خ ْلف   مِّ ل ُه ُتس ب ُِّحون  و حت ْم ُدون  و ُتك رب ِّ

ةٍّ  ثِّني  و حن ْم  ُكل ِّ ص ال  اًث و ث ال  نـ ن ا فـ ق ال  بـ ْعُضن ا ُيس ب ُِّح ث ال  ثِّني  ف اْختـ ل ْفن ا بـ يـْ اًث و ث ال  ُ أ ْربـ ًعا ث ال  ثِّني  و يُك رب ِّ اًث و ث ال  ُد ث ال 

ُ أ ْكرب ُ  ثِّني  فـ ر ج ْعُت إِّل ْيهِّ فـ ق ال  تـ ُقوُل ُسْبح ان  اّلَِّّ و احلْ ْمُد ّلَِِّّّ و اّلَّ ثِّني "ح   و ث ال  اًث و ث ال  ُهنَّ ُكل ِّهِّنَّ ث ال  نـْ  .(2)ىتَّ ي ُكون  مِّ

يـُن بِّ ُه احلديُث الشريف إىل بعد تفكري الصحابة رضوان هللا عليهم، ابهتمامهم بكل عمل ينفعهم يف آخرهتم 

وسلم،  همستقباًل، و يقرهبم من هللا تعاىل يف الدييا، ومن ذلك حرص الفقراء على سؤال النيب صلى هللا علي

                                                           
 .219ص ،5ج ، مرجع سابق،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،العسقالين( 1)
أبواب الصالة ـ ابب ـ  الرتمذي يف سُنَِنهِ  ( وأخرجه843رقم احلديث )ـ ـ كتاب األذان ابب الذكر بعد الصالة  البخاري يف صحيحهأخرجه  (2)

ـ كتاب السهو ـ ابب يوع آخر من التسبيح ـ رقم احلديث  النسائي يف سُنَِنهِ  ( وأخرجه410ما جاء يف التسبيح يف أدابر الصالة ـ رقم احلديث )
(1353.) 
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على العمل الذي يوازي الصدقة يف األجر والثواب؛ ليكويوا يف مرتبة األغنياء، فأرشدهم النيب صلى هللا عليه 

 وسلم إىل التسبيح والتحميد والتكبري، دبر كل صالة ثالاثً وثالثني مرة.

شرف وليس و التنبيه إىل علو درجة الفقراء واملساكني وقرهبم من هللا لعاىل، وأنَّ الفقر منقبة  .6

 مثلبة وعيباً، بدليل نسبته إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم يف أغلب األدعية.

ي  اّلَُّ ع نـْه ا: "ق ال ْت ش ك ا النَّاُس إِّىل  ر ُسولِّ اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ  إبسناده إىل روى أبوداود  ع ل ْيهِّ و س لَّم  ع ائِّش ة  ر ضِّ

ع  ل ُه يفِّ اْلُمص لَّى و و ع د  النَّاس  يـ ْوًما خي ُْرُجون  فِّيهِّ، قال ْت ع ائِّ  ُسوُل اّلَِّّ ُة ف خ ر ج  ر  ش  ُقُحوط  اْلم ط رِّ ف أ م ر  مبِِّّْنرب ٍّ فـ ُوضِّ

ْنرب ِّ ف ك ربَّ  ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ  ، فـ ق ع د  ع ل ى اْلمِّ ُب الشَّْمسِّ ا ح اجِّ ني  ب د  و س لَّم  و َح ِّد  اّلَّ  ع زَّ  ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم  حِّ

رُِّكْم و اْستِّْئخ ار  اْلم ط   ْومُتْ ج ْدب  دِّاي  : إِّيَُّكْم ش ك  نِّ ز م ايِّهِّ ع  و ج لَّ، مُثَّ ق ال  ُ ع زَّ و ج لَّ أ ْن رِّ ع ْن إِّابَّ ْنُكْم و ق ْد أ م ر ُكْم اّلَّ

يب  ل ُكْم،  يت ْدُعوُه، و و ع د ُكْم أ ْن ي ْست جِّ مِّ م لِّكِّ يـ ْومِّ الد ِّينِّ ال  إِّل ه  إِّالَّ مُثَّ ق ال  احلْ ْمُد ّلَِِّّّ ر ب ِّ اْلع ال مِّني  الرََّْح نِّ الرَّحِّ

ُ يـ فْ  ُّ و حن ُْن اْلُفق ر اءُ اّلَّ ُ ال  إِّل ه  إِّالَّ أ ْيت  اْلغ ينِّ ن ا اْلغ ْيث  و اْجع ْل م ا أ يـْز ْلت  ل ن ا قـُوًَّة أ   ع ُل م ا يُرِّيُد اللَُّهمَّ أ ْيت  اّلَّ ْيزِّْل ع ل يـْ

نيٍّ  ًغا إِّىل  حِّ ا ،و ب ال  ْيهِّ فـ ل ْم يـ ز ْل يفِّ الرَّْفعِّ ح ىتَّ ب د  ط ْيهِّ، مُثَّ ح وَّل  إِّىل  النَّاسِّ ظ ْهر ُه و قـ ل ب  أ ْو بـ ي اُض إِّبِّ  مُثَّ ر ف ع  ي د 

ْيهِّ، مُثَّ أ قْـب ل  ع ل ى النَّاسِّ و يـ ز ل  ف ص لَّى ر ْكع ت نْيِّ، ف أ ْيش أ  اّلَُّ س   ح اب ًة فـ ر ع د ْت و بـ ر ق ْت، مُثَّ ح وَّل  رِّد اء ُه و ُهو  ر افٌِّع ي د 

ُه ح ىتَّ س ال ْت السُُّيوُل فـ ل مَّا ر أ ى ُسْرع تـ ُهْم إِّىل  اْلكِّن ِّ ض حِّ أ ْمط ر ْت إبِِّّْذنِّ  د  ُ ع ل ْيهِّ اّلَِّّ فـ ل ْم أي ْتِّ م ْسجِّ ك  ص لَّى اّلَّ

ُد أ نَّ اّلَّ  ع ل ى ُكل ِّ ش ْيءٍّ ق دِّيٌر و أ ين ِّ ع ْبُد اّلَِّّ و ر سُ  ُذُه فـ ق ال  أ ْشه  ْت يـ و اجِّ  .(1)لُُه"و و س لَّم  ح ىتَّ ب د 

                                                           
، 328ـ ص1( واحلاكم يف املستدرك ـ ج1168كتاب الصالة ـ ابب رفع اليدين يف االستسقاء ـ رقم احلديث ) داود يف سننه أبو أخرجه( 1) 

ة ـ كتاب صال البيهقي يف سننه ـ ابب االستسقاء كيف هو؟ وأخرجه 325ـ ص1موارد( والطحاوي ـ شرح معاين اآلاثرـ  ج 604وابن حبان )
( وقال أبو داود: حديث غريب وإسناده جيد ، وقال احلاكم: صحيح 349الة االستسقاء ـ رقم احلديث )االستسقاء ـ ابب الدعاء قبل ص

 على شرط الشيخني، وصححه ابن حبان.
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أ ْيت  ﴿يُعل ِّمنا رسولُنا الكرمي عليه الصالة والسالم التخل ق خبلق التواضع واالحرتاز عن الكرب، بنسبة الفقر إليه 

ُّ و حن ُْن اْلُفق ر اءُ  هللا تعاىل  كذلك إرشاداً منه صلى هللا عليه وسلم ألُمَّته إىل إظهار االفتقار، واحلاجة إىل  ﴾اْلغ ينِّ

 يف مجيع األحوال، وهذا حال العبد املؤمن.

الدعوة إىل التواصل االجتماعي، وإلغاء الطبقية املقيتة، بتأكيد مشاركة الفقراء األغنياء يف  .7

ا طاعة هلل   ورسوله.املناسبات االجتماعية، وأهنَّ

رُّ ش  أ يبِّ ُهر يـْر ة  رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "ق ال   إبسناده إىلالبخاري روى 

ْب فـ ق ْد ع ص ى اّلَّ    .(1)"ر ُسول هُ و  الطَّع امِّ ط ع اُم اْلو لِّيم ةِّ يُْدع ى هل  ا اأْل ْغنِّي اُء و يرُْت ُك اْلُفق ر اُء و م ْن ملْ  جيِّ

ا شر الطعام، وأنَّ فيها كذلك عصيان  وصف رسولنا الكرمي الوليمة اليت يدعى هلا األغنياء ويرتك الفقراء، أبهنَّ

هلل ورسوله، وقد فسر ابن عثيمني عند شرحه هلذا احلديث معىن شر الطعام، بقوله )فسر هذه الوليمة اليت 

الغين ال من أيتيها، يعين يدعى إليها األغنياء، و  طعامها شر الطعام، وهي اليت يدعي إليها من أيابها ومينعها

حيرص على احلضور إذا دعي؛ أليَّه مستغن مباله ومينع منها الفقراء، والفقري هو الذي إذا دعي أجاب، فهذه 

الوليمة ليست وليمة مقربة إىل هللا؛ أليه ال يدعى إليها من هم أحق هبا وهم الفقراء، بل يدعى إليها 

 .(2)األغنياء(

 .(3)وذلك ألن الغالب علي الوالئم منع الفقراء احملتاجني ، ومجع األغنياء عليهاقلت : 

                                                           
مسلم يف  ( وأخرجه5177كتاب النكاح ـ ابب من ترك الدعوة فقد عصى هللا ورسوله ـ رقم احلديث ) ـ  البخاري يف صحيحه أخرجه( 1)

كتاب األطعمة ـ ابب ما ـ  أبو داود يف سننه ( وأخرجه3511ـ كتاب النكاح ـ ابب األمر إبجابة الداعي إىل دعوة ـ رقم احلديث) صحيحه
( حتفة 1913ـ كتاب النكاح ـ ابب إجابة الداعي، رقم احلديث ) ابن ماجه يف سُنَِنهِ  ( وأخرجه3742جاء يف إجابة الدعوة ـ رقم احلديث )

 (.12229األشراف )
 . 657ص، 1( جم 2004/هـ1425)مكتبة الرتاث اإلسالمي ـ  زاد املتقني من شرح رايض الصاحلني، حممد بن صاحل، ابن عثيمني( 2)
)  وابحتقيق : علي حسن الب ،كشف املشكل من أحاديث الصحيحني، مجال الدين أبوالفرج عبدالرَحن بن علي بن حممد ،اجلوزي (3)

 .418ص ،3(ج دار الوطن بريوت:
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أتكيد أنَّ التمايز والعلو يف لقوى هللا فقط وخشيته، وهذا الذي يدعو إليه الدين اإلسالمي،  .8

 فلم يكن الدين يرى لألغنياء أي ميزة على الفقراء.

ْعُرورِّ  إبسناده إىلالبخاري روى  لرَّب ذ ةِّ و ع ل ْيهِّ بـُْرٌد،اْلم  : م ر ْران  أبِّ يبِّ ذ ر ٍّ ابِّ ثْـُلُه،  ْبنِّ ُسو ْيدٍّ، ق ال  مِّهِّ مِّ و ع ل ى ُغال 

ان  بـ ْيينِّ و ب نْي  ر ُجلٍّ مِّْن إِّخْ  : إِّيَُّه ك  نـ ُهم ا ك اي ْت ُحلًَّة، فـ ق ال  ٌم و ك اي تْ فـ ُقْلن ا اي  أ اب  ذ ر ٍّ: ل ْو مج  ْعت  بـ يـْ أُمُُّه  و اينِّ ك ال 

َّ ص   ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، فـ ل قِّيُت النَّيبِّ هِّ ف ش ك اينِّ إِّىل  النَّيبِّ ِّ ص لَّى اّلَّ ُم ِّ ْتُُه أبِّ يًَّة، فـ ع ريَّ : "اي  أ ْعج مِّ ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، فـ ق ال  لَّى اّلَّ

لِّيٌَّة، قـُْلُت: اي  ر ُسول  اّلَِّّ  هُ أ اب  ذ ر ٍّ إِّيَّك  اْمُرٌؤ فِّيك  ج اهِّ : اي  أ اب  ذ ر ٍّ إِّيَّك   و أُمَُّه، ق ال  ، م ْن س بَّ الر ِّج ال  س بُّوا أ اب 

ُ حت ْت  أ ْيدِّيُكْم، ف أ ْطعُِّموُهْم ممَِّّا أت ُْكُلون ، و أ   لِّيٌَّة ُهْم إِّْخو ايُُكْم ج ع ل ُهُم اّلَّ بُِّسوُهْم ممَِّّا تـ ْلب ُسون ، و ال  لْ اْمُرٌؤ فِّيك  ج اهِّ

لَّْفُتُموُهْم ف أ عِّيُنوُهْم"ُتك ل ُِّفو   .(1)ُهْم م ا يـ ْغلِّبـُُهْم ف إِّْن ك 

يبني  احلديُث الشريف علو ومكاية هذا الدين العظيم، فال فضل ألحد على أحد إال ابلتقوى، وذلك عندما 

ه أبُمِّ ه قائاًل له: "اياب  نقال أليب ذر الغفاري: "إيك امرؤ فيك جاهلية"، حينما غضب على بالل وع ري 

 السوداء"، فقال له النيب صلى هللا عليه وسلم انصحاً ومرشداً: "إِّنَّ إِّْخو اي ُكْم خ و ُلُكْم..." احلديث.

إظهار أنَّ الفقر والعبودية يف النظام اإلسالمي ليس عيبًا وال نقيصة، وإَّّنا هو فخر وشرف،  .9

 لسه.جمويتجلى ذل  بتقريب الرسول صلى هللا عليه وسلم للفقراء، والعبيد من 

: "ُكنَّا م ع  النَّيبِّ ِّ ص لَّى اّلَُّ إبسناده إىل مسلم  روى ، ع ْن أ بِّيهِّ، ع ْن س ْعدٍّ، ق ال  امِّ ْبنِّ ُشر ْيحٍّ ْقد   ع ل ْيهِّ و س لَّم  اْلمِّ

ءِّ ال  جي ْرت ِّئُون  ع ل   تَّة  يـ ف رٍّ، فـ ق ال  اْلُمْشرُِّكون  لِّلنَّيبِّ ِّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم : اْطُرْد ه ُؤال  ن ا، ق اسِّ ، و اْبُن يـْ : و ُكْنُت أ ان  ل 

                                                           
( 30ـ كتاب اإلميان  ـ ابب املعاصي من أمر اجلاهلية، واليكفر صاحبها ابرتكاهبا إال ابلشرك ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحه أخرجه( 1) 

( وأخرجه 2545وأخرجه أيضًا ـ كتاب العتق ـ ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم )العبيد إخوايكم فأطعموهم مما أتكلون( ـ رقم احلديث )
كتاب األميان ـ ابب إطعام اململوك ـ  مسلم يف صحيحهوأخرجه  (6050هى عن السباب واللعن ـ رقم احلديث )أيضاً ـ كتاب األدب ـ ابب ماين

كتاب األدب ـ ابب يف حق اململوك ـ رقم ـ  أبو داود يف سننه ( وأخرجه4289مما أيكل، وإلباسه ممايلبس، وال يكلفه مايغلبه ـ رقم احلديث ) 
( 1946رقم احلديث ) ـابب ماجاء يف اإلحسان إىل اخلدم ـ  كتاب الرب والصلةـ يف سننه  لرتمذيا( وأخرجه  5158(  )5157احلديث )

 (.11980حتفة األشراف ) (3690ـ كتاب األدب ـ ابب ماجاء يف اإلحسان إىل اململوك، رقم احلديث ) ابن ماجه يف سننه وأخرجه
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نِّ ل ْسُت ُأمس  ِّيهِّم ا، فـ و ق ع  يفِّ يـ ْفسِّ ر ُسولِّ اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ  ٌل، و ر ُجال  ، و بِّال  ْيلٍّ ْن ُهذ   ع ل ْيهِّ و س لَّم ، م ْسُعودٍّ، و ر ُجٌل مِّ

ُ ع زَّ و   ُ أ ْن يـ ق ع  ف ح دَّث  يـ ْفس ُه، ف أ يـْز ل  اّلَّ ي ِّ يُرِّيُدون  و ال ت ْطُردِّ الَّذِّين  ﴿ج لَّ م ا ش اء  اّلَّ اةِّ و اْلع شِّ ْلغ د  ُْم ابِّ  ي ْدُعون  ر هبَّ

ُه   . (1)["52]سورة األيعام:اآلية ﴾و ْجه 

ينبه احلديث الشريف واآلية الكرمية، على أيه الجيوز طرد العبيد والفقراء من جملسه صلى هللا عليه وسلم، 

فقد يزلت اآلية عندما أرادت قريش من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طرد خباب بن األرت وصهيب 

هف بنفس ك آية أخرى يف سورة الكوبالل وعمار، من جملسه، فأيزل هللا اآلية السابقة يف سورة األيعام، وهنا

ي ِّ يُرِّيُدون  ﴿املعىن، وهي قوله تعاىل  اةِّ و اْلع شِّ ْلغ د  ُْم ابِّ ْ يـ ْفس ك  م ع  الَّذِّين  ي ْدُعون  ر هبَّ ن اك  و اْصربِّ هُ و ال  تـ ْعُد ع يـْ  و ْجه 

يـْي ا و ال  ُتطِّْع م ْن أ ْغف ْلن ا قـ   ُهْم تُرِّيُد زِّين ة  احلْ ي اةِّ الدُّ ﴾]سورة الكهف:  ه و اُه و ك ان  أ ْمرُُه فـُُرطًاْلب ُه ع ْن ذِّْكرِّان  و اتّـَب ع  ع نـْ

كل ذلك يبني  تواضعه صلى هللا عليه وسلم يدخل اجلميع إىل جملسه، وكان هذا من طبيعة دينه،   [28اآلية 

هون إىل املسجد يتوج فجميع املؤمنني، الغين منهم والفقري، والسيد منهم والعبد، اآلمر منهم واخلادم، كايوا

يفسه، ويقفون جنبًا إىل جنب يف الصالة ليؤدوا شعائر العبودية، وهذا اخللق الذي أمران به صلى هللا عليه 

 وسلم منجاة للمسلمني من االفتتان ابلدييا وزينتها الفايية.

 الرسل.و  إظهار أنَّ للفقري مكانة يف اجملتمع، ولعزيز قيمته، فالفقراء هم ألباع األنبياء. 10

ب اعِّ النَّيبِّ ِّ ابنِّ ع بَّاسٍّ رضي هللاُ عنهما: "أنَّ هِّر قل  م لِّك  الرُّومِّ س أ ل  أ اب  ُسفي ان  ع ن أ ت إبسناده إىلالبخاري  روى

: ُهْم أ تْـب اعُ الرُّ  : ب ل ُضع ف اُؤُهْم، فـ ق ال  ، أ و ُضع ف اُؤُهْم؟ فـ ق ال  "صلى هللاُ عليه وسلم ه ل ُهم أ ْشر اُف النَّاسِّ  .(2)ُسلِّ

                                                           
ابن  ( وأخرجه6191رقم احلديث )ـ ابب يف فضل سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه  ـ كتاب فضائل الصحابة ـ  مسلم يف صحيحه أخرجه( 1)

 (.3865( حتفة األشراف )4128كتاب الزهد ـ ابب جمالسة الفقراء ، رقم احلديث ) ـ  ماجه يف سننه
( 51ـ رقم احلديث )38ـ كتاب اإلميان ـ ابب  وأخرجه أيضاً  (7)ـ رقم احلديث 6ـ كتاب بدء الوحي ـ ابب البخاري يف صحيحه أخرجه (2)

ـ كتاب اجلهاد والسري ـ ابب قول  وأخرجه أيضاً ( 2681ـ كتاب الشهادات ـ ابب من أمر إبجناز الوعد ـ رقم احلديث ) وأخرجه أيضاً خمتصراً، 
يف الكتاب يفسه ـ دعاء النيب صلى هللا عليه  وأخرجه أيضاً ( خمتصراً، 22408هللا تعاىل )هل تربصون بنا إال إحدى احلسنني( ـ رقم احلديث )

ـ ابب قول النيب وأخرجه أيضًا فيه( 2941وسلم الناس إىل اإلسالم والنبوة، وأْن اليتخذ بعضهم بعضًا أراباًب من دون هللا، رقم احلديث )
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: م رَّ ر ُجٌل ع ل ى ر ُسولِّ هللاِّ صلى هللاُ سناده إىل إبالبخاري  روى  عليه س ْهلٍّ السَّاعِّدِّي ِّ رضي هللُا عنه أ يَُّه ق ال 

هللاِّ ح رِّ  ا و  ، ه ذ  : ر ُجٌل مِّْن أ ْشر افِّ النَّاسِّ ا؟" فـ ق ال  ُه ج الٌِّس: "م ا ر أُْيك  يفِّ ه ذ   إِّْن يٌّ وسلم فـ ق ال  لِّر ُجلٍّ عِّْند 

: ف س ك ت  ر ُسوُل هللاِّ صلى هللاُ عليه وسلم، مُثَّ م رَّ ر جُ خ ط ب  أ ْن يُـ  ٌل، فـ ق ال  ل ُه ْنك ح ، و إِّْن ش ف ع  أ ْن ُيش فَّع ، ق ال 

ا ر ُجٌل مِّْن فـُق ر اءِّ الــُمْسلِّ  : اي  ر ُسول  هللاِّ، ه ذ  ا؟" فـ ق ال  مِّني ، ر ُسوُل هللاِّ صلى هللُا عليه وسلم: "م ا ر أُيك  يفِّ ه ذ 

ا ح رِّيٌّ إِّْن خ ط ب  أ ْن ال  يـُْنك ح ، و إِّْن ش ف ع  أ ْن ال  ُيش فَّع ، و إِّْن ق ال  أ ْن ال  ُيْسم ع  لِّق ولِّهِّ، فـ ق ال  ه   ر ُسوُل هللاِّ  ذ 

ا"صلى هللاُ عليه وسلم:  ا خ رٌي مِّْن مِّلءِّ األ رضِّ مِّثلِّ ه ذ   .(1)"ه ذ 

ل الن يب  صل ى هللا عليه وسل م يف هذه األحاديث الشريفة، املقياس احلقيقي يف القرب والُبعد من هللا ع ز  يُؤص ِّ

ا ذلك من قوله تعاىل:  إِّنَّ أ ْكر م ُكْم عِّْند  ﴿وجل ، أال  وهو الت قوى، وااللتزام حبدود الش رع أمًرا وهنًيا، مستمدًّ

وهذا هو امليزان احلق  ال ذي يتفاضل به الن اس، وامليزان الس ماوي  [13اآلية  ﴾]سورة احلجرات:هللاِّ أ تْـق اُكْم 

  ال ذي ُيسقط كل  املقو مات األرضي ة وال جيعل هلا اعتبارًا.

ا" الرجل املقصود هبيف  أما قوله صلى هللا عليه وسلم  ْن مِّلءِّ األ رضِّ مِّثلِّ ه ذ  ا خ رٌي مِّ ذا  احلديث الثاين "ه ذ 

سقالين يف شرح هذا احلديث )بيان فضل جعيل املذكور، وأنَّ السيادة مبجرد الدييا ال أثر هلا،  كما ذكره الع

ا االعتبار يف ذلك ابآلخرة كما تقدم  يا، يعاض وأنَّ الذي يفوته احلظ من الدي "أنَّ العيش عيش اآلخرة "وإمن 

ابن  فيه فضيلة للفقر كما ترجم به، لكْن ال حجة فيه لتفضيل الفقري على الغين، قالو عنه حبسنة اآلخرة، 

                                                           

دعة ـ ابب فضل الوفاء ابلعهد ـ رقم احلديث ـ كتاب اجلزية واملوا وأخرجه أيضاً ( خمتصراً، 2978)يصرت ابلرعب مسرية شهر( ـ رقم احلديث )
نـ ن ا و بـ يـْن ُكمْ ﴿ـ كتاب التفسريـ ابب قول هللا تعاىل  وأخرجه أيضاً ( 3174) ( 4553ـ رقم احلديث ) ﴾ُقْل اي  أ ْهل  اْلكِّت ابِّ تـ ع ال ْوا إِّىل  ك لِّم ةٍّ س و اءٍّ بـ يـْ

ابب كيف  ـ كتاب االستئذانـ  وأخرجه أيضاً ( خمتصراً، 5980زوج ـ رقم احلديث )ـ كتاب األدب ابب صلة املرأة أُمَّها وهلا  وأخرجه أيضاً 
ه وسلم صلى هللا علي ـ كتاب اجلهاد ـ ابب كتاب النيب مسلم يف صحيحه ( خمتصراً، وأخرجه6260يكتب إىل أهل الكتاب ـ رقم احلديث )

ـ كتاب األدب ـ ابب كيف يكتب إىل الذمي ـ رقم احلديث  يف سننهأبو داود ( وأخرجه 4583إىل هرقل يدعوه إىل اإلسالم ـ رقم احلديث )
( خمتصراً، حتفة 2718كتاب االستئذان ابب ماجاء يف كيف يكتب ألهل الشرك ـ رقم احلديث )ـ   هالرتمذي يف سنن ( وأخرجه5136)

 (.4850األشراف )
كتاب الزهد ـ ابب ـ  ابن ماجه يف سننه وأخرجه( 6082كتاب الرقاق ـ ابب فضل الفقر ـ رقم احلديث ) ـ  البخاري يف صحيحه أخرجه (1) 

 . (4120فضل الفقراء ـ رقم احلديث )
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ني   من سياق طرق خري واحليثية مرعية، لكْن تـ ب   :بطال: أليَّه إْن كان فضل عليه لفقره، فكان ينبغي أْن يقول

ا هي لفضله ابلتقوى، وليست املسألة مفروضة يف فق ، بل  ريٍّ القصة أنَّ جهة تفضيله إمن  ، وغين غريِّ متقٍّ متقٍّ

ال بد من استوائهما أواًل يف التقوى، وأيضاً فما يف الرتمجة تصريح بتفضيل الفقري على الغين، إْذ ال يلزم من 

 (ثبوت فضيلة الفقر أفضليته، وكذلك ال يلزم من ثبوت أفضلية فقري على غين أفضلية كل فقري على كل غين

(1).  

 : (2)عليها األحاديث الشريفة ومن الفوائد اليت دلت

 ـ الرجل قد تكون له املنزلة العالية يف الدييا، ولكن ه ليس له قدر عند هللا تعاىل.1

 ـ العربة حبقائق األعمال، ومبا يف القلوب من اإلميان، وليس بصور األجسام.2

 ية لغريه.لنفسه، وأذإعفاف املسكني بكفايته مسألة الناس؛ ألنَّه منهي عنها، ملا فيه مذلة . 11

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّ  أ يب  إبسناده إىل البخاري  روى ي  اّلَُّ ع ْنُه، ع نِّ النَّيبِّ ِّ ص لَّى اّلَّ : "ل ْيس  اْلمِّْسكِّنُي ُهر يـْر ة  ر ضِّ م ، ق ال 

، و ل كِّْن اْلمِّْسكِّنُي الَّذِّي ل ْيس  ل ُه غِّىًن   .(3)ْحيِّي أ ْو ال  ي ْسأ ُل النَّاس  إِّحلْ افًا"، و ي ْست  الَّذِّي تـ ُردُُّه اأْلُْكل ة  و اأْلُْكل ت انِّ

 بني   احلديُث الشريُف أمرين:

                                                           
 .282ص  ،11ج  ،مرجع سابق ،فتح البارئ بشرح صحيح البخاري ،العسقالين (1)
  .189ص  ،مرجع سابق ،ورايحني شرح رايض الصاحلنيروح  ،حممد ـ زايد بن حممد، و البستاين ـ عبد اهلادي بن سعيد (2)
ـ كتاب  مسلم يف صحيحه ( وأخرجه4539ـ رقم احلديث ) ﴾ال يسألون الناس إحلافًا﴿كتاب التفسري ـ ابب   البخاري يف صحيحه أخرجه (3)

كتاب الزكاة ـ ابب من  ـ أبو داود يف سننه  ( وأخرجه2391رقم احلديث ) ـ الزكاة ـ ابب املسكني الذي ال جيد غىن وال يفطن له فيتصدق عليه
( 2571ـ كتاب الزكاة ـ ابب تفسري املسكني ـ رقم احلديث ) النسائي يف سننه ( وأخرجه1631يعطي من الصدقة، وحد الغىن ـ رقم احلديث )

 (.14221حتفة األشراف )
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 قال العلماء معىن احلديث أنَّ املسكني الكاملقال احلافظ العراقي: األمر األول: املراد من لفظة املسكني، 

أصل  حلاله، وليس معناه يفياملسكنة، هو املتعفف الذي ال يطوف على الناس، وال يسأهلم وال يفطن 

ا معناه يفي كماهلا  .(1)املسكنة عن الطواف، وإمن 

ْن أ بِّيهِّ، ، حلديث َح ْز ة  ْبنِّ ع ْبدِّ اّلَِّّ، ع  شرعي، وهو النهي عن مسألة الناس، وكراهة ذلك األمر الثاين: حكم

: "ال  تـ ز اُل اْلم ْسأ ل ُة أبِّ ح دُِّكْم ح ىتَّ يـ ْلق ى اّلَّ ، و ل   َّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، ق ال  " أ ن  النَّيبِّ مٍّ ْيس  يفِّ و ْجهِّهِّ ُمْزع ُة حلْ 

 قيل معناه: أييت يوم القيامة ذلياًل ساقطًا ال النووي: ) ال و)ُمْزعة( بضم امليم وإسكان الزاي أي قطعة، ق

وجه له عند هللا، وقيل: هو على ظاهره، فيحشر ووجهه عظم ال حلم عليه عقوبة له، وعالمة له بذيبه حني 

طلب وسأل بوجهه، كما جاءْت األحاديُث اأُلخر ابلعقوابتِّ يف األعضاء اليت كايت هبا املعاصي، وهذا 

 . (2)(ااًل منهياً عنه وأكثر منه، كما يف الرواية اأُلخرى من سأل تكثراً، وهللا أعلمفيمن سأل لغري ضرورة سؤ 

 ـ جواز مسألة الناس بشروط وضوابط؛ ويف حاالت معينة حددها الشارع احلكيم.12

: حت  مَّْلُت َح  ال ًة ف أ تـ ْيُت ر  إبسناده إىل مسلم  روى ، ق ال  يلِّ ِّ ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  سُ ق بِّيص ة  ْبنِّ خُم ارِّقٍّ اهلِّال  ول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ

" : : مُثَّ ق ال  اي  ق بِّي أ ْسأ لُُه فِّيه ا، فـ ق ال  ق ُة ، فـ ن ْأُمر  ل ك  هبِّ ا" ق ال  ْتِّيـ ن ا الصَّد  ْسأ ل ة  ال  حت ِّلُّ إِّالَّ أ قِّْم ح ىتَّ أت  ص ُة: إِّنَّ اْلم 

ث ةٍّ:  ُك، و ر ُجٌل أ ص  ألِّ ح دِّ ث ال  يبـ ه ا مُثَّ مُيْسِّ ٌة اْجت اح ْت ر ُجلٍّ حت  مَّل  َح  ال ًة ف ح لَّْت ل ُه اْلم ْسأ ل ُة ح ىتَّ ُيصِّ ائِّح  ابـ ْتُه ج 

، و ر ُجٌل أ ص ابـ   ْن ع ْيشٍّ اًدا مِّ د  : سِّ ، أ و  ق ال  ْن ع ْيشٍّ يب  قِّو اًما مِّ ُه ف اق ٌة ح ىتَّ تْ م ال ُه ف ح لَّْت ل ُه اْلم ْسأ ل ُة ح ىتَّ ُيصِّ

                                                           
 .32ص ،7ـ دار إحياء الرتاث العريب( ج )الطبعة املصرية طرح التثريب يف شرح التقريب ،عبد الرحيم بن زين ،العراقي (1)
 .131ص ، 7ج  ،مرجع سابق ،املنهاج بشرح صحيح مسلم بن احلجاج ،النووي( 2)
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اًن ف اق ٌة ف ح لَّْت ل ُه اْلم ْسأ ل ةُ  ْن قـ ْومِّهِّ ل ق ْد أ ص اب ْت ُفال  ا مِّ ث ٌة مِّْن ذ وِّي احلِّج  ْن ع ْيشٍّ ح   يـ ُقوم  ث ال  يب  قِّو اًما مِّ ىتَّ ُيصِّ

و اُهنَّ مِّن  اْلم ْسأ ل ةِّ اي  ق بِّيص ةُ  ، ف م ا سِّ اًدا مِّْن ع ْيشٍّ د  : سِّ ا ُسْحًتا"ُسْحًتا، أي ُْكُله ا ص   ، أ و  ق ال  بـُه   .(1)احِّ

شهاد احلنيف، حيث أجاز مسألة الناس يف ثالثة أحوال فقط، وإب ايتضح يف هذا احلديث الشريف عدالة دينن

ْن قـ ْومِّهِّ ل ق ْد أ ص اب ْت ُفال   ا مِّ ْن ذ وِّي احلِّج  ث ٌة مِّ  ف اق ٌة" انً ثالثة من ذوي احلجا، قال النووي: )"ح ىتَّ يـ ُقوم  ث ال 

ا قال صلى هللا عليه وسلم من قومه يقومون هبذا األمر فيقولون: لقد أصابته  واحلِّجا مقصور وهو العقل، وإمن 

ا شرط  م من أهل اخلربة بباطنه، واملال مما خيفى يف العادة فال يعلمه إال من كان خبرياً بصاحبه، وإمن  فاقة؛ ألهنَّ

عض الشاهد التيقظ، فال تقبل من مغفل، وأما اشرتاط الثالثة فقال ب احلِّجا تنبيهًا على أيَّه يشرتط يف

أصحابنا: هو شرط يف بي نة اإلعسار فال يقبل إال  من ثالثة؛ لظاهر هذا احلديث، وقال اجلمهور: يقبل من 

عدلني كسائر الشهادات غري الزان، وَحلوا احلديث على االستحباب، وهذا حممول على من عرف له مال، 

ومثة فوائد  (2)قبل قوله يف تلفه واإلعسار إال ببي نة، وأما من مل يعرف له مال، فالقول قوله يف عدم املال(فال ي

 دل عليها احلديث الشريف؛ ومنها:

 ـ بيان صفة املسكني احملتاج حقيقة، وهو من ينتظر فرج هللا تعاىل دون مسألة.1

ق كفاه هللا تعاىل؛ ألنَّ العبد إذا عل ق رجاءه ابخلال الواجب على العبد الفقري الصرب حىت أييت رزق هللا.2

 حاجته، وإذا عل ق رجاءه ابملخلوقني مل يزد إال فقراً وحاجة.

ـــــــــــخُلوقٍّ قِّناع ه          وقالت العرُب: عزيُز النفسِّ م ْن ل زم الق ناعة    ومل يكشف لـــم 

                                                           
ـ ابب  ـ كتاب الزكاة أبو داود يف سننه ( وأخرجه2401كتاب الزكاة ـ ابب من حتل له املسألة ـ رقم احلديث )ـ  مسلم يف صحيحه أخرجه (1)

ـ كتاب الزكاة ـ ابب الصدقة ملن حتمل حبمالة ـ رقم احلديث   النسائي يف سننه( وأخرجه 1640ماحتوز فيه املسألة، وحد الغىن ـ رقم احلديث )
 (.11068( حتفة األشراف )2590يف الكتاب يفسه ـ ابب فضل من اليسأل الناس شيئاً ـ رقم احلديث ) اً ( وأخرجه أيض2579و 2578)
  .134ص ، 7ج  ،مرجع سابق ،املنهاج بشرح صحيح مسلم ،لنوويا( 2)
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 اجاهتم.رة املساكني ولفقد أحواهلم، والوقوف على احتيـ لعليم األُمَّة احملمدية الرمحة والشفقة، بزاي13

وُل أيب أمامة بن سهل بن حنيف، أيَّه أخربه: "أ نَّ مِّْسكِّين ًة م رِّض ْت، ف ُأْخربِّ  ر سُ  إبسناده إىلالنسائي  روى

ه ا،  ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، مبِّ ر ضِّ  . (1)"مُ و ي ْسأ ُل ع نـْهُ و ك ان  يـ ُعوُد اْلم س اكِّني  اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ

يبني  احلديُث الشريف هديه صلى هللا عليه وسلم يف التعامل مع املساكني، ابإلحسان إليهم يف احلياة، وتفقد 

أحواهلم، مث اتباع جنائزهم بعد مماهتهم؛ ليعلم األُمَّة احملمدية ضرورة الرتاحم يف اجملتمع اإلسالمي؛ لينشأ جمتمع 

 فل بني أفراده على اختالف طبقاهتم يف املستقبل.يتمتع ابلقوة والتكا

ومن فقه هذا احلديث: )عيادة املريض وعيادة الرجال النساء املتجاالت، وعيادة األشراف واخللفاء املهتدين 

هبدي األيبياء للفقراء، وما كان عليه ُخلُق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من التواضع يف عيادة الفقراء 

 .(2)واملساكني(

النهي عن رد املسكني، والصدقة عليه ولو ابليسري؛ ملا يرتكه رده من أثر نفسي سيء عليه، ولربية . 14

 لشعور االهتمام واإلحسان، وعدم اإليذاء لآلخرين مستقباًل.

                                                           
( وهذا حديث مسند متصل من وجوه، قد ذكرت 1907كتاب اجلنائز ـ ابب اإلذن ابجلنازة ـ رقم احلديث )ه ـالنسائي يف سنن أخرجه( 1)

يٌح. أكثرها يف )التمهيد(   ق ال  أ بُو عِّيس ى الرتمذي: ح دِّيُث أُم ِّ جُب ْيدٍّ ح دِّيٌث ح س ٌن ص حِّ
هـ / 1414ــ دار الوعي  )دار قتيبة االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد ،ابن عبد الرب (2)

 .244ص ،8ج، تكرب أربع تكبرياابب التكبري على اجلنائز ـ حديث أيب أمامة يف صالة النيب على مسكينة ف ،م( كتاب اجلنائز1993
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تِّهِّ أُم ِّ جُب ْيدٍّ، و ك اي ْت  إبسناده إىلأبو داود  روى ُ ممَِّّ ع ْبدِّ الرََّْح نِّ ْبنِّ جُب ْيدٍّ، ع ْن ج دَّ ي ع  ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ْن اب 

ًئا يـْ ُد ل ُه ش  ا أ جِّ يب ف م  ُه، فـ ق ال  هل  ا أُ  ع ل ْيهِّ و س لَّم ، أ هنَّ ا ق ال ْت: اي  ر ُسول  اّلَِّّ، إِّنَّ اْلمِّْسكِّني  ل يـ ُقوُم ع ل ى اب  ْعطِّيهِّ إِّايَّ

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم   ُه إِّالَّ ظِّْلًفا حمُْ : "ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ًئا تـُْعطِّين ُه إِّايَّ يـْ  .(1)"ر قًا ف اْدف عِّيهِّ إِّل ْيهِّ يفِّ ي دِّهِّ إِّْن ملْ  جت ِّدِّي ش 

ومعىن )ظِّلفاً( ابلكسر أي ولو كان مايدفع به ظلفاً، وهو للبقر والشاة والظيب، وشبهه مبنزلة القدم منا  

السائل أبدَّن  يسرياً )حمرقاً( من اإلحراق أراد املبالغة يف رد كاحلافر للفرس والبغل، واخلف للبعري يعين شيئاً 

ماتيسر، ومل يرد صدور هذا الفعل من املسؤول منه، فإنَّ الظلف احملرق غري منتفع به، إال إذا كان الوقت 

 . (2)زمن القحط

 .(3)ق ال ينتفع بهظلف احملر أراد املبالغة يف رد السائل مبا تيسر، وإْن كان قليالً حقرياً، فإنَّ القال املناوي: 

: ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س   ْل ويؤيد احلديث السابق، حديث ع ْبدِّ الرََّْح نِّ ْبنِّ أ يبِّ ب ْكرٍّ، ق ال  لَّم : "ه 

ي  اّلَُّ ع ْنُه: د   ٌد أ ْطع م  اْليـ ْوم  مِّْسكِّيًنا؟ " فـ ق ال  أ بُو ب ْكرٍّ ر ضِّ ْنُكْم أ ح  ْلُت الْ مِّ د  ف إِّذ ا أ ان  بِّس ائِّلٍّ ي ْسأ ُل خ  م ْسجِّ

ا إِّل ْيهِّ" فـ ْعتـُه  ْنُه ف د   .(4)فـ و ج ْدُت كِّْسر ة  ُخْبزٍّ يفِّ ي دِّ ع ْبدِّ الرََّْح نِّ ف أ خ ْذهتُ ا مِّ

 وللعلماء خالف حول حكم السؤال يف اجلامع، وأذكر رأي اإلمام ابن تيمية حني سئل عن ذلك بقوله:

                                                           
ـ كتاب الزكاة ابب ما جاء  الرتمذي يف سننه ( وأخرجه1664ـ كتاب الزكاة ابب حق السائل ـ  رقم احلديث ) أبو داود يف سننه أخرجه (1)

( وقال الرتمذي : حسن 2565ـ كتاب الزكاة ـ ابب رد السائل ـ رقم احلديث )النسائي يف سننه ( وأخرجه 665يف حق املسائل ـ رقم احلديث )
 صحيح.

 .52ص ،5ج، مرجع سابق، عون املعبود شرح سنن أيب داود ،العظيم اآلابدي (2) 
 ،2م ( ج1988/هـ 1408ـ 3ط ـ مكتبة اإلمام الشافعي الرايض:)  التيسري بشرح اجلامع الصغري ،لرؤوفزين الدين عبد ا ،املناوي( 3)

 .111ص
( ويف سنده املبارك بن فضالة صدوق يدلس 1667كتاب الزكاة ـ ابب املسألة يف املساجد ـ رقم احلديث ) ـ  أبو داود يف سننه أخرجه (4)

 (.3/654)السلسة الضعيفة واملوضوعةينظر: األلباين،  (6464ويسوي ـ كما قال احلافظ يف التقريب )
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أصل السؤال حمرم ىف املسجد، وخارج املسجد إال لضرورة، ،فإْن كان به ضرورة، وسأل ىف املسجد )احلمد هلل 

ومل يؤذ أحداً بتخطيه رقاب الناس وال غري ختطيه، ومل يكذب فيما يرويه، ويذكر من حاله، ومل جيهر جهراً 

هللا و ذلك جاز، ويضر الناس، مثل أْن يسأل واخلطيب خيطب، أو وهم يسمعون علمًا يشغلهم به وحن

 .(1)أعلم(

استمرار اإلحسان إىل املساكني حىت عند صدور اإلساءة منهم، والعفو والصفح مقابل اإلساءة، . 15

  وعدم رد اإلساءة مبثلها.

ْنُكْم و السَّع ةِّ أ ْن يـُْؤتُوا أُويلِّ اْلُقْرَب  ﴿ قال هللا تعاىل: ْت لِّ أُوُلو اْلف ْضلِّ مِّ رِّين  يفِّ س بِّيلِّ و  و ال  أي  اجِّ اْلم س اكِّني  و اْلُمه 

يمٌ  ُ غ ُفوٌر ر حِّ ُ ل ُكْم و اّلَّ قال أبو بكر:  [22]سورة النور: اآلية ﴾اّلَِّّ و ْليـ ْعُفوا و ْلي ْصف ُحوا أ ال  حتِّبُّون  أ ْن يـ ْغفِّر  اّلَّ

ا  ْنُه أ ب ًدابلى وهللا إين ِّ ُأحب أْن يغفر هللا يل و ق ال  ال  أ يـْز ُعه   .(2) مِّ

ُ ع ْنُه يفِّ ح لِّ  ي  اّلَّ د ِّيُق ر ضِّ ،ِّ  ال  وقد ذكر ابن جرير يف تفسري هذه اآلية )و إِّمنَّ ا ُعينِّ  بِّذ لِّك  أ بُو ب ْكرٍّ الص ِّ ّلَّ فِّهِّ ابِّ

ْنُكْم  ع ةٍّ مِّ ْن م الٍّ و سِّ ، فـ ق ال  ج لَّ ثـ ن اُؤُه: و ال  حي ْلِّْف م ْن ك ان  ذ ا ف ْضلٍّ مِّ ّلَِّّ، أ  يـُْنفُِّق ع ل ى مِّْسط حٍّ ُنون  ابِّ ا اْلُمْؤمِّ يّـُه 

، و ُهو  اْبُن خال ةِّ أ يبِّ ب ْكرٍّ و اْلم س اكِّني   ُلوا بِّهِّ أ ْرح ام ُهْم، ك مِّْسط حٍّ ْم فـ ي صِّ  يـ ُقوُل: و ذ وِّي خ لَّةِّ أ الَّ يـُْعطُوا ذ وِّي قـ ر اب تِّهِّ

ُهْم؛ ألِّ يَُّه ك ان  ف قِّريًا حمُْ  نـْ رِّين  يفِّ س بِّيلِّ اّلَِّّ ﴿ت اًجا، احلْ اج ةِّ، و ك ان  مِّْسط ٌح مِّ و ُهُم الَّذِّين  ه اج ُروا مِّْن  ﴾و اْلُمه اجِّ

ْن م   ُهْم؛ ألِّ يَُّه ك ان  ممَِّّْن ه اج ر  مِّ نـْ اءِّ اّلَِّّ، و ك ان  مِّْسط ٌح مِّ ادِّ أ ْعد  ه  ْم و أ ْمو اهلِِّّْم يفِّ جِّ رِّهِّ ة  إِّىل  اْلم دِّين ةِّ، و ش هِّد  كَّ دِّاي 

، و ذ لِّك   يـ ُقوُل: و ْليـ ْعُفوا ع مَّ  ﴾و ْليـ ْعُفوا ﴿ ص لَّى هللُا ع ل ْيهِّ و س لَّم  ب ْدرًام ع  ر ُسولِّ اّلَِّّ  ْن ُجْرمٍّ ْم مِّ ُهْم إِّل ْيهِّ نـْ ا ك ان  مِّ

ْفكِّ  يـ ُقوُل: و ْلي رْتُُكوا  ﴾واو ْلي ْصف حُ  ﴿ك ُجْرمِّ مِّْسط حٍّ إِّىل  أ يبِّ ب ْكرٍّ يفِّ إِّش اع تِّهِّ ع ل ى ابـْنـ ت هِّ ع ائِّش ة  م ا أ ش اع  مِّن  اإْلِّ

                                                           
 .206، ص22م( ج1995ه/1416) جممع امللك فهد ـ  جمموعة الفتاوىابن تيميه، ( 1)
ابب: تعديل النساء بعضهن بعضا ـ رقم احلديث ـ  كتاب الشهادات ـ  البخاري يف صحيحه أخرجهاحلديث جزء من حديث اإلفك، ( 2)
ـ كتاب التوبة ـ ابب: يف حديث اإلفك وقبول توبة القاذف ـ رقم ـ مسلم يف صحيحه( وأخرجه 322، 321، 320، 5/319) (2661)
(2770.) 
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ْثلِّ  ُْم إِّىل  مِّ ، و ل كِّْن لِّيـ ُعوُدوا هل  ُْم قـ ْبل  ذ لِّك  ، حبِِّّْرم اهنِِّّْم م ا ك ايُوا يـُْؤتُوهن  ُْم ع ل ْيهِّ مِّن  ا ُعُقوبـ تـ ُهْم ع ل ى ذ لِّك  ايُوا هل  لَّذِّي ك 

ْم( ْفض الِّ ع ل ْيهِّ  .(1)اإْلِّ

 ويف هذه اآلية عدد من الفوائد:

يف اآلية أدب عظيم لألُمَّة، وحث على مكارم األخالق والتسامح، وشهادة طيبة بدين أيب بكر :  أوالً 

 وحسن خلقه.

وفيها أيضاً داللة على أنَّ العمل الصاحل الحتبطه املعصية، إْذ أنَّ هللا تعاىل أبقى على مسطح وصف اثيياً: 

 اهلجرة، على رغم ما كان منه يف حادثة اإلفك.

 ويستفاد من اآلية أيضاً أيَّه الجيوز احللف على ترك عمل الرب؛ ألنَّ هللا تعاىل هنى عن ذلك.اثلثاً: 

أنَّ م ْن حلف على ترك طاعة، وجب عليه أْن يفعل وحينث، ويفعل احمللوف على تركه؛ ألنَّ هللا أمر رابعاً: 

 احلالفني على ذلك ابلعفو والصفح، وذلك يقضي وجوب احلنث.

ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف قضائه حلاجة املسكني واألرملة؛ فهي من أعمال الرب االقتداء . 16

 لنفعها للعبد يف الدنيا واآلخرة. ؛اليت كان يداوم عليها صلى هللا عليه وسلم

، قال: مس ِّْعُت ع ْبد  اّلَِّّ ْبن  أ يبِّ أ ْوىف  يـ ُقوُل: "ك ان  إبسناده إىل النسائي  روى  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى حي ْىي  ْبُن ُعق ْيلٍّ

ُر اخْلُْطب ة ،  ة  و يـُق ص ِّ ي  م ع  و  اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم  يُْكثُِّر الذ ِّْكر  و يُقِّلُّ اللَّْغو  و يُطِّيُل الصَّال  ْي ُف أ ْن مي ْشِّ اأْل ْرم ل ةِّ ال  أي 

ي  ل ُه احلْ اج ة    . (2)"و اْلمِّْسكِّنيِّ فـ يـ ْقضِّ

                                                           
 .223ص ،17ج ، مرجع سابق،البيان يف لفسري آي القرآنجامع  ،الطربي (1) 
( وابن حبان 2/614( وصححه احلاكم )1414كتاب اجلمعة ـ ابب ما يستحب من تقصري اخلطبة حديث ) ـ النسائي يف سننه أخرجه  (2)
 . 371ص ، "الروض النظري :وقد حكم الشيخ األلباين على هذا احلديث أبي ه صحيح، ينظر (6423)
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يبني  احلديُث الشريف مجلة من أعمال الرب واخلري كان صلى هللا عليه وسلم يداوم على فعلها؛ ملا هلا من أثر 

ين ارٍّ، ع ْن دِّ  عظيم، ويفع عميم، يف يشر الرَحة بني أفراد اجملتمع املسلم،  ويؤيد ذلك حديث ع ْبدِّ اّلَِّّ ْبنِّ 

 : : قِّيل : اي  ر ُسول  اّلَِّّ، م ْن أ  " بـ ْعضِّ أ ْصح ابِّ النَّيبِّ ِّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، ق ال  ح بُّ النَّاسِّ إِّىل  اّلَِّّ؟ ق ال 

ُلُه ع ل ى ُمؤْ  ، و إِّنَّ أ ح بَّ األ ْعم الِّ إِّىل  اّلَِّّ ُسُروٌر ت ْدخِّ ْراًب، أ ْو تـ ْقضِّي ع ْنُه مِّنٍّ: ت كْ "أ يـْف ُعُهْم لِّلنَّاسِّ ُف ع ْنُه ك  شِّ

ْن أ ْن أ ْعت كِّ  ي اْلُمْسلِّمِّ يفِّ ح اج ةٍّ، أ ح بُّ إِّيل َّ مِّ ي  م ع  أ خِّ  ش ْهر ْينِّ يفِّ ف  د يـًْنا، أ ْو ت ْطُرُد ع ْنُه ُجوًعا، و أل ْن أ ْمشِّ

ُ ع ْور ت ُه، و م   دٍّ، و م ْن ك فَّ غ ض ب ُه س رت   اّلَّ ي هُ م ْسجِّ ُ قـ ْلب ُه رًِّضى، ْن ك ظ م  غ ْيظ ُه، ل ْو ش اء  أ ْن مُيْضِّ  أ ْمض اُه،  م أل  اّلَّ

امُ  ْمهِّ يـ ْوم  ت زِّلُّ األ ْقد  يهِّ اْلُمْسلِّمِّ يفِّ ح اج ةٍّ ح ىتَّ يـُْثبِّتـ ه ا ل ُه، ثـ بَّت  اّلَُّ ق د  ، و إِّنَّ ُسوء  اخْلُُلقِّ و م ْن م ش ى م ع  أ خِّ

ُد الْ  ُد اخلْ لُّ اْلع س ل "ل يـُْفسِّ ا يـُْفسِّ  . (1)ع م ل ، ك م 

كني، ومساواله أبجور أفضل األعمال كاجلهاد، والصوم، والصالة، ا لعظيم أجر الساعي على املس. 17

 لربية لروح املسارعة لالهتمام بشؤوهنم.

: "اّلَُّ ع ل يْ ، ع نِّ النَّيبِّ ِّ ص لَّى رضي هللا عنه أ يبِّ ُهر يـْر ة  إبسناده إىل  روى البخاري السَّاعِّي ع ل ى هِّ و س لَّم ، ق ال 

اْلق ائِّمِّ ال  يـ ْفرُتُ و ك الصَّائِّ  : و ك  ُبُه ق ال  اْلُمج اهِّدِّ يفِّ س بِّيلِّ اّلَِّّ، و أ ْحسِّ  . (2)" ال  يـُْفطِّرُ مِّ اأْل ْرم ل ةِّ و اْلمِّْسكِّنيِّ ك 

اخلري، كالسعي على الكثري من أعمال الرب و  تتجلى عظمة ديننا احلنيف يف التوسيع على املسلمني، يف تشريع

األرملة، واملسكني، عند عدم قدرهتم على فعل بعض العبادات التطوعية، حرصًا على عدم تفويت األجر 

)من عجز عن اجلهاد ىف سبيل هللا، وعن قيام الليل وصيام  :قال ابن بطال يف شرح هذا احلديث، عليهم

                                                           
األلباين يف صحيح ( وحسنه 36ـ رقم احلديث ) وابن أيب الدنيا يف قضاء احلوائج( ، 13646ـ رقم احلديث ) الطرباين يف الكبريأخرجه ( 1)

 (.176ـ رقم احلديث ) اجلامع
كتاب  ـ  مسلم يف صحيحه ( وأخرجه6007كتاب األدب ـ ابب: الساعي على املسكني ـ رقم احلديث ) ـ  البخاري يف صحيحهأخرجه ( 2)

كتاب الرب والصلة ـ ابب ما جاء يف السعي على األرملة ـ  الرتمذي يف سننه ( وأخرجه5299الزهد ـ ابب اإلحسان إىل األرملة ـ رقم احلديث ) 
ابن  ( وأخرجه2577كتاب الزكاة ـ ابب فضل الساعي على األرملة ـ رقم احلديث ) ـ  النسائي يف سننه ( وأخرجه1969واليتيم ـ رقم احلديث )

 (.2140ـ كتاب التجارات ـ ابب: احلث على املكاسب ـ رقم احلديث ) ماجه يف سننه
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بيل يسع على الرامل واملساكني؛ ليحشر يوم القيامة ىف مجلة اجملاهدين ىف سالنهار، فليعمل هبذا احلديث، ول

هللا دون أن خيطو ىف ذلك خطوة، أو ينفق درمهًا، أو يلقى عدًوا يراتع بلقائه، أو ليحشر ىف زمرة الصائمني 

على هذه  صأايم حياته، فينبغى لكل مؤمن أْن حير  هوالقائمني، وينال درجتهم، وهو طاعم هناره، انئم ليل

التجارة اليت التبور، ويسعى على أرملة أو مسكني لوجه هللا تعاىل، فريبح ىف جتارته درجات اجملاهدين 

  .(1)والصائمني والقائمني من غري تعب واليصب، ذلك فضل هللا يوتيه من يشاء(

نا الكرمي صلى هللا برسولاملساكني، والدعاء حببهم، واحلشر معهم، أتسياً و الوصية بتقريب الفقراء. 18

 عليه وسلم.

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ق ال  رضي هللا عنه، أ ي سٍّ إبسناده إىل  رتمذيروى ال "اللَُّهمَّ أ ْحيِّينِّ مِّْسكِّيًنا : أ نَّ ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ

ُْم ي ْدُخُلون  اجلْ نَّة  فـ ق ال ْت ع ائِّش ةُ ملِّ  و أ مِّْتينِّ مِّْسكِّيًنا و اْحُشْرينِّ يفِّ ُزْمر ةِّ اْلم س اكِّنيِّ يـ ْوم  اْلقِّي ام ةِّ   اي  ر ُسول  اّلَِّّ ق ال  إِّهنَّ

ْر ةٍّ اي  قـ ْبل  أ ْغنِّي ائِّهِّْم أبِّ ْرب عِّني  خ رِّيًفا اي   ق ِّ مت  يب ِّ اْلم س اكِّني  و قـ ر ِّبِّيهِّْم ع ائِّش ُة ال  تـ ُرد ِّي اْلمِّْسكِّني  و ل ْو بِّشِّ  ع ائِّش ُة أ حِّ

ع ْن ُمع اذِّ ْبنِّ ج ب لٍّ رضي هللا عنه يف أثناء ذكر حديث اختصام املأل األعلى، ، و (2)ف إِّنَّ اّلَّ  يـُق ر ُِّبكِّ يـ ْوم  اْلقِّي ام ةِّ"

، و تـ ْرك  اْلُمْنك ر اتِّ وفيه: "اللَّهُ  ، و إِّذ ا أ ر ْدت  و   ، و ُحبَّ اْلم س اكِّنيِّ،مَّ إِّين ِّ أ ْسأ ُلك  فِّْعل  اخلْ رْي اتِّ أ ْن تـ ْغفِّر  يلِّ و تـ ْرَح  ينِّ

، و ُحبَّ ع م لٍّ يـُق ر ِّ  ، و ُحبَّ م ْن حيِّبُّك  ، أ ْسأ ُلك  ُحبَّك  ن ة  قـ ْومٍّ فـ تـ و فَّينِّ غ رْي  م ْفُتونٍّ " ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ بُ فِّتـْ  إِّىل  ُحب ِّك 

ا" ا مُثَّ تـ ع لَُّموه   .(3)صلى هللا عليه وسلم: "إِّهنَّ ا ح قٌّ ف اْدُرُسوه 

                                                           
 .96ص ،3مرجع سابق، ج، صحيح البخاري شرح ،ابن بطال( 1)
( وقال: غريب، 2352كتاب الزهد ـ ابب ما جاء أنَّ فقراء املهاجرين يدخلون اجلنة قبل أغنيائهمـ رقم احلديث ) ـ  الرتمذي يف سننه أخرجه (2)

الشيخ ( ، وللحديث شواهد كثرية صححه هبا 1059)ـ رقم احلديثضعيف  ":"التقريبويف إسناده احلارث بن النعمان الليثي، قال احلافظ يف 
 .358ـ ص 3ـ ج األلباين يف اإلرواء

( 22109ـ بلفظه ـ برقم )  أمحد يف مسنده( وأخرجه 3235ـ كتاب التفسري ـ ابب ومن سورة ص ـ رقم احلديث ) الرتمذي يف سننه أخرجه (3)
األلباين ( وصححه 736ـ برقم ) مال  يف املوطأوقال: سألت حممد بن إمساعيل ـ يعين البخاري، فقال: )هذا حديث حسن صحيح(  وأخرجه 

 . 318ـ ص  3ـ ج الرتمذييف صحيح 
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يعلمنا الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم يف هذه األحاديث الشريفة أدعية فيها احلث على تقريب املساكني 

ا أفرده ابلذكر، وهو ما ُيسم ى بعطف اخلاص على العام؛ وحبهم، وهو يدخل من مجلة فعل اخلريات، وإمن  

لشرفه وقوة العناية واالهتمام به، قال احلافظ ابن رجب: )وحب املساكني مستلزم إلخالص العمل هلل تعاىل، 

واإلخالص هو أساس األعمال الذي ال تثبت األعمال إال عليه، فإنَّ حب املساكني يقتضي إسداء النفع 

ن من منافع الدين والدييا، فإذا حصل إسداء للنفع إليهم حبًا هلم واإلحسان إليهم كان هذا إليهم مبا ميك

يًما و يُْطعُِّمون  الطَّع ام  ع ل ى ُحب ِّهِّ مِّْسكِّيًنا و ي تِّ  ﴿وقد دل القرآن على ذلك، قال عز وجل( 1)العمل خالصاً(

نُكْم ج ز اء و ال ُشُكورًا ريًا إِّمنَّ ا يُْطعُِّمُكْم لِّو ْجهِّ اّلَِّّ ال يُرِّيُد مِّ  [.9-8تان ﴾]سورة اإليسان: اآليو أ سِّ

من ذوي  الغري حترمي مسألة الناس ملن عنده ما يكفيه، طردًا لداء الطمع من النفس، وانتفاع. 19

 احلاجة.

ُ ع ل يْ  عنه، هللا رضي اّلَِّّ  ع ْبدِّ إبسناده إىل أبو داود  روى : ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ م ْن س أ ل  و ل ُه هِّ و س لَّم : "ق ال 

: اي  ر  م ا يـُْغنِّيهِّ ج اء ْت يـ ْوم  اْلقِّي ام ةِّ مُخُوٌش أ ْو ُخُدوٌش أ ْو ُكُدوٌح يفِّ و ْجهِّهِّ"  : فـ ق ال  ؟ ق ال  ُسول  اّلَِّّ، و م ا اْلغِّىن 

تـُه ا مِّن  الذَّه بِّ  ًا أ ْو قِّيم   .(2)""مخ ُْسون  دِّْرمه 

قال العظيم آابدي يف شرح احلديث: )"وله ما يغنيه" أي عن السؤال، ويكفيه بقدر احلال" مخوش"، أو 

"كدوح" بضم أوائلها ألفاظ متقاربة املعاين مجع مخش، وخدش، وكدح، قال اخلط ايب: اخلموش هي اخلدوش، 

اآلاثر من اخلدوش يقال: مخشت املرأة وجهها، إذا خدشته بظفر أو حديدة أو حنوها، والكدوح هي: 

                                                           
 . 96ص  ،اختيار األوىل يف شرح حديث اختصام املأل األعلى ،ابن رجب ،احلنبلي (1)
ـ كتاب   الرتمذي يف سننه( وأخرجه 1388ـ كتاب الزكاة ـ ابب من يعطي من الصدقة وحد الغين ـ رقم احلديث)ه أبو داود يف سننأخرجه  (2)

( وأخرجه 2592ـ كتاب الزكاة ـ ابب حد الغين ـ رقم احلديث )  النسائي يف سننه( وأخرجه 650الزكاة ـ ابب من حتل له الزكاة ـ رقم احلديث )
(" حديث ابن مسعود 3/400) صححه ابن حبانو (1840ـ كتاب الزكاة ـ ابب من سأل عن ظهر غىن. رقم احلديث ) هابن ماجة يف سنن

(  عن حكيم بن جبري عن حممدبن عبد الرَحن 1/386) ـ يف سننه الدارمي( و441ـ1/388ـ ) أمحد يف مسندهحسن"، وأخرجه حديث 
 بن يزيد عن أبيه، فذكره. 
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ا قيل للحمار مكدح ملا به من آاثر العضاض، )فأو( هنا إما لشك الراوي، إْذ الكل  والعض وحنوه، وإمن 

يعرب عن أثر ما يظهر عن اجللد واللحم من مالقة اجلسد ما يقشـر أو جيرح، ولعل املراد هبا إمارات مستنكرة 

أو  أهل املوقف، أو لتقسيم منازل السائل فإي ه مقليف وجهه حقيقة أو إمارات ليعرف ويشهر بذلك بني 

 .(1( )مكثر أو مفرط يف املسألة، فذكر األقسام على حسب ذلك

 االستعفاف عن سؤال الناس، والصرب على ضيق العيش، وغريه من مكارم الدنيا.. 20

ًسا مِّْن اأْل ْيص ارِّ س أ لُ  اخْلُْدرِّي ِّ  س عِّيدٍّ  أ يبِّ  إبسناده إىلالبخاري  روى ي  اّلَُّ ع ْنُه، إِّنَّ ان  وا ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى ر ضِّ

:" م ا ي ُكوُن ح   س أ ُلوُه ف أ ْعط اُهْم، مُثَّ س أ ُلوُه ف أ ْعط اُهْم، اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ف أ ْعط اُهْم، مُثَّ  ُه، فـ ق ال  ىتَّ ي فِّد  م ا عِّْند 

، و   ُ، و م ْن ي ْستـ ْغنِّ يـُْغنِّهِّ اّلَّ ر ُه ع ْنُكْم، و م ْن ي ْستـ ْعفِّْف يُعِّفَُّه اّلَّ رْيٍّ فـ ل ْن أ دَّخِّ ُ، ْن يـ ت ص ربَّْ ُيص رب ِّْ م  عِّْندِّي مِّْن خ  ُه اّلَّ

رْيًا و أ ْوس ع  مِّن  الصَّرْبِّ"  .(2)و م ا أُْعطِّي  أ ح ٌد ع ط اًء خ 

وأختم احلديث عن القواعد املستقبلية اليت شرعتها السُّنَّة النبوية عند اإلحسان للفقراء واملساكني بقاعدة 

عواقبه وآاثره و التعفف والصرب، فالصرب يف مجيع األحوال أعلى املقامات، وجامع ملكارم الصفات واألحوال، 

 من صرب عن ل:) أرفع الصابرين منزلة عند هللاقال ابن بطاعظيمة يف مستقبل مجيع أفراد اجملتمع اإلسالمي، 

حمارم هللا، وصرب على العمل بطاعة هللا، ومن فعل ذلك فهو من خالص عباد هللا وصفوته، أال ترى قوله 

ٌد ع ط اًء خ رْيًا و أ ْوس ع  مِّن  الصَّرْبِّ"(  .(3)صلى هللا عليه وسلم: "و م ا أُْعطِّي  أ ح 

 

                                                           
 . 20ص ،  5ج مرجع سابق،، عون املعبود شـرح سنن أيب داود ،العظيم آابدي (1)
( وأخرجه أيضاً ـ كتاب الرقاق ـ ابب الصرب 1469ـ كتاب الزكاة ـ ابب االستعفاف عن املسألة ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحهأخرجه  (2)

الرتمذي ( وأخرجه 1644كتاب الزكاة ـ ابب يف االستعفاف ـ رقم احلديث )ـ   أبو داود يف سننه( وأخرجه 6470عن حمارم هللا ـ رقم احلديث )
ـ كتاب الزكاة ـ ابب االستعفاف عن  النسائي يف سننه( وأخرجه 2024ب ما جاء  يف الصربـ رقم احلديث )ـ كتاب الرب والصلة اب  يف سننه

 ( . 4152( حتفة األشـراف )2587املسألة ـ رقم احلديث )
 .182ص، 10جمرجع سابق، ،شرح صحيح البخاري ،ابن بطال (3)
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حسان والقواعد املستقبلية اليت أرستها السنة النبوية عند لشريعها اإل عليها ون: العامل لثاملطلب الثا

 هلم.

 عليهامفهوم العاملني  :املقصد األول

لغًة: مجع عامل، فعلها عمل، من ابب طرب، وأعمله، واستعمله، مبعىن طلب إليه العاملني عليها  مفهوم

زق ر  العمل، يقال: عامله على البصرة، والعمالةالعمل، واعتمل، اضطرب يف العمل، والتعميل: تولية 

، ويقال: عملته أعمله عماًل: صنعته، وعملت على الصدقة: سعيت يف مجعها، والفاعل عامل، (1)العامل

واجلمع: عمال، وعاملون، ويتعدى إىل اثن ابهلمزة، فيقال: أعملته كذا، واستعملته: أي جعلته عاماًل، 

 .(2)واستعملته: سألته أْن يعمل

، وقال الشيخ (3)أي الُسعاة والــُجباة الذين يبعثهم اإلمام لتحصيل الزكاة( مفهوم العاملني عليها اصطالحاً: )

 أما العاملون عليها: فهم العمال الذين يوكلهم ويُل األمر يف جبايتها، والسفر إىل البلدان ابن ابز رَحه هللا: )

ملهم، هم ُجباهتا وُحفاظها، والقائمون عليها يعطون منها بقدر عاليت عليها أهل األموال حىت جيبوها منهم، ف

 .(4) وتعبهم على ما يراه ويُل األمر(

وقال الشيخ حممد بن عثيمني رَحه هللا ) العاملون عليها: أي الذين هلم والية عليها من قبل أويل األمر، 

اهتا الذين ارة إىل أنَّ هلم يوع والية، وهم جبوهلذا قال تعاىل: "والعاملني عليها"، ومل يقل: العاملون فيها، إش

                                                           
 . 191ص  ، مرجع سابق،خمتار الصحاح ، الرازي (1)
 .430ص  ،2ج، مرجع سابق، املصباح املنري ،الفيومي (2)
 .234ص ، 3ج ، مرجع سابق،فتح القدير ،الشوكاين (3)
  ـ م ( 16/3/2010هـ ، 1431ربيع األول  30(. )الثالاثء 133254ـ رقم الفتوى ) جمموع فتاوى ومقاالت الشيخ، ابن تيمية  (4)

 ه(.11/12/1436اتريخ التص فح ) ، islamweb.netإسالم ويب 
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جيبوهنا من أهلها،  وقسامها الذين يقسموهنا يف أهلها، وكتابتها وحنوهم،  وهؤالء عاملون عليها يعطون من 

 .(1) الزكاة(

 تعريف الذي متيل إلبه الباحثة.، وهو الجلميع هذه التعريفات وتعريف الشوكاين جامع

حسان للعاملني اإل لشريعهاالسُّنَّة النبوية عند  أرستها القواعد املستقبلية اليت املقصد الثاين:

 عليها،كاآليت:

 أتليف قلوب العاملني على الزكاة، إبعطائهم جزء منها. .1

ف تِّهِّ، إبسناده إىلالبخاري  روى ال  ُر: " ...فـ   ع ْبد  اّلَِّّ ْبن  السَّْعدِّي ِّ أ ْخرب  ه، أ يَُّه ق دِّم  ع ل ى ُعم ر  يفِّ خِّ  ق ال  ل ُه ُعم 

ا اْلم الِّ  ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : ُخْذُه فـ ت م وَّْلُه و ت ص دَّْق بِّهِّ، ف م ا ج اء ك  مِّْن ه ذ  ُّ ص لَّى اّلَّ و أ ْيت  غ رْيُ ُمْشرِّفٍّ و ال   فـ ق ال  النَّيبِّ

 ،  . (2)"ف ُخْذُه و إِّالَّ ف ال  تـُْتبِّْعُه يـ ْفس ك  س ائِّلٍّ

بطال: )قال بعضهم: هو يدب من النىب صلى هللا عليه وسلم، لكل من أعطى عطية إىل قبوهلا  قال ابن 

 .(3) كائًنا من كان معطيها، سلطااًن أو عامًيا، صاحلًا أو فاسًقا، بعد أْن يكون ممن جتوز عطيته(

الصدقة األكل  يؤكد احلديث الشريف على استحقاق العاملني على الزكاة جزءاً منها، فال جناح على من ويل

منها، لآلية واحلديث، كذلك خصص البخاري يف صحيحه ابابً بذلك )رزق احلكام والعاملني عليها، وكان 

شريح القاضي أيخذ على القضاء أجراً، وقالت عائشة أيكل الوصي بقدر عمالته، وأكل أبو بكر وعمر( 

صاحل رتبه اإلمام من بيت املال ملن يقوم مبقال العسقالين: )هو من إضافة املصدر إىل املفعول، والرزق ما ي

                                                           
 .(18332رقم الفتوى )، مرجع سابق، جمموع فتاوى ومقاالت الشيخ ،ابن تيمية (1)
( وأخرجه 14739) ـ كتاب الزكاة ـ ابب من أعطاه هللا شيئاً من غري مسألة وال إشراف يفس ـ  رقم احلديث البخاري يف صحيحه أخرجه  (2)

 (.7163عليها ـ رقم احلديث )أيضاً ـ كتاب األحكام ـ ابب رزق احلاكم والعاملني 
 .507ص، 3ج، مرجع سابق، شرح صحيح البخارى ،ابن بطال (3)
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املسلمني، وقال املطرزي: الرزق ما خيرجه اإلمام كل شهر للمرتزقة من بيت املال، والعطاء ما خيرجه عام، 

وحيتمل أْن يكون قوله "والعاملني عليها" عطفاً على احلاكم، أي ورزق العاملني عليها أي على احلكومات، 

اجلملة على احلكاية يريد االستدالل على جواز أخذ الرزق بية الصدقات، وهم من يكون أورد  وحيتمل أن

لطربي : ىف هذا قال ا، مجلة املستحقني هلا؛ لعطفهم على الفقراء واملساكني بعد قوله ) إمنا الصدقات....(

الوالة كاحلديث الدليل الواضح على أن من ُشغل بشىء من أعمال املسلمني أخذ الرزق على عمله ذلك،  

 .(1)والقضاة وجباة الفئ، وعمال الصدقة وشبههم( 

قوله صلى هللا عليه وسلم: )"فإايك وكرائم أمواهلم "، بنصب " كرائم" على التحذير، مجع كرمية، قال صاحب 

املطالع: هي اجلامعه للكمال املمكن يف حقها: من غزارة لَب، ومجال صورة، وكثرة حلم وصوف، ذكره 

هي خيار املال وأيفسه وأكثره مثناً، وفيه: أيه حيرم على العامل يف الزكاة أخذ كرائم املال، النووي، قلت: و 

 .(2)وحيرم على صاحب املال إخراج شـرار املال، بل خيرج الوسط، فإن طابت يفسه ابلكرمية جاز(

حتقيق جانب من جوانب العدل، وهو عدم استغالل اجملتمع ألي عامل فيه، حبيث ال يؤدي  .2

 إنسان عماًل إال وحيصل على أجره.أي 

، ْبنِّ  ر بِّيع ة   ْبن   اْلُمطَّلِّبِّ  ع ْبد   إبسناده إىلمسلم  روى : اْجت م ع  ر بِّيع ةُ  احلْ ارِّثِّ ، و اْلع بَّاُس ْبُن ع ْبدِّ  ق ال  ْبُن احلْ ارِّثِّ

: إِّىل  ر ُسو  : و لِّْلف ْضلِّ ْبنِّ ع بَّاسٍّ م نْيِّ، ق اال  يلِّ ْينِّ اْلُغال  : و اّلَِّّ ل ْو بـ ع ثْـن ا ه ذ  ، فـ ق اال   اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ لِّ اْلُمطَّلِّبِّ

يُب او س لَّم، ف ك لَّم اُه ف أ   ، ف أ دَّاي  م ا يـُؤ د ِّي النَّاُس، و أ ص ااب  ممَِّّا ُيصِّ ق اتِّ ن م ا مَّر مهُ ا ع ل ى ه ذِّهِّ الصَّد  : فـ بـ يـْ لنَّاُس، ق ال 

، فـ ق ال  ع لِّيُّ ْبُن أ يبِّ ط ا ، فـ و ق ف  ع ل ْيهِّم ا ف ذ ك ر ا ل ُه ذ لِّك  اء  ع لِّيُّ ْبُن أ يبِّ ط الِّبٍّ : ال  تـ ْفع ال  بٍّ لِّ مهُ ا يفِّ ذ لِّك  ج 

ا إِّالَّ يـ ف اس ةً  : و اّلَِّّ م ا ت ْصن ُع ه ذ  ، فـ ق ال  اُه ر بِّيع ُة ْبُن احلْ ارِّثِّ ، ف ايـْت ح  ن ا، فـ و اّلَِّّ ل ق ْد  فـ و اّلَِّّ م ا ُهو  بِّف اعِّلٍّ مِّْنك  ع ل يـْ

                                                           
 .160ص ،13ج، مرجع سابق، فتح البارئ بشرح صحيح البخاري ،العسقالين (1)
 .74ص ،مرجع سابق، فتح اجمليد لشـرح كتاب التوحيد  ،عبدالوهاب (2)
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ا ي فِّسْ  ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ف م  ْهر  ر ُسولِّ اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ، ق ال  ع لِّيٌّ يِّْلت  صِّ ُلومهُ ا ف اْيط ل ق ا و اْضط ج ع  ع لِّيٌّ، ن اُه ع ل ْيك  : أ ْرسِّ

بـ ْقن اُه إِّىل  احْلُْجر ةِّ، فـ ُقْمن ا عِّ  ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  الظُّْهر  س  : فـ ل مَّا ص لَّى ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ذ  ق ال  اء ، ف أ خ  ْند ه ا ح ىتَّ ج 

ذ ايِّن ا، مُثَّ  ْلن ا ع ل ْيهِّ، و ُهو  يـ ْوم ئِّذٍّ عِّْند  ز يـْن ب  بِّْنتِّ  بِّ "، مُثَّ د خ ل  و د خ  ا م ا ُتص ر ِّر انِّ : " أ ْخرِّج  : ق ال  ، ق ال   ج ْحشٍّ

 ، م ، مُثَّ ت ك لَّم  أ ح ُدان  ْلن ا اْلك ال  : اي  ر ُسول  اّلَِّّ أ ْيت  أ بـ رُّ النَّاسِّ و أ ْوص ُل الفـ تـ و اك  ن ا نَّاسِّ فـ ق ال  ئـْ ، و ق ْد بـ ل ْغن ا الن ِّك اح  ف جِّ

يُبون ،  ا ُيصِّ يب  ك م  ا يـُؤ د ِّي النَّاُس و ُيصِّ ، فـ نـُؤ د ِّي  إِّل ْيك  ك م  ق اتِّ : ف س ك ت  ق  لِّتـُؤ م ِّر ان  ع ل ى بـ ْعضِّ ه ذِّهِّ الصَّد  ال 

: و ج ع ل ْت ز يـْن ُب تـُْلمِّعُ  ُه، ق ال  ن ا مِّْن و ر اءِّ احلِّج   ط وِّياًل ح ىتَّ أ ر ْدان  أ ْن يُك ل ِّم  : ع ل يـْ : مُثَّ ق ال  اُه، ق ال  ابِّ أ ْن ال  ُتك ل ِّم 

ي ة ،  و ك ان  ع ل ى اخلُْ  ي  أ ْوس اُخ النَّاس، اْدُعو ا يلِّ حم ْمِّ
لِّ حُم مَّدٍّ، إِّمنَّ ا هِّ ب غِّي آلِّ ق ة  ال  تـ نـْ ، و يـ ْوف ل  ْبن  "إِّنَّ الصَّد  ُمسِّ

م  ابـْنـ ت ك  لِّْلف ضْ احلْ ارِّثِّ ْبنِّ ع ْبدِّ اْلمُ  ا اْلُغال  ي ة : "أ ْيكِّْح ه ذ  : ف ج اء اُه، فـ ق ال  لِّم ْحمِّ "، ق ال  "، طَّلِّبِّ لِّ ْبنِّ ع بَّاسٍّ

، و ق ال  لِّم ْحمِّ  " ، ف أ ْيك ح ينِّ م  ابـْنـ ت ك  يلِّ ا اْلُغال  : " أ ْيكِّْح ه ذ   ي ة : "أ ْصدِّقْ ف أ ْيك ح ُه، و ق ال  لِّنـ ْوف لِّ ْبنِّ احلْ ارِّثِّ

ا" ا و ك ذ  ُهم ا مِّن  اخْلُُمسِّ ك ذ   .(1)ع نـْ

يبني  احلديُث الشريف أنَّ أخذ العمال من الزكاة جائز، كذلك عدم اشرتاط أْن يكون العاملون على الزكاة 

ومن انحية ُأخرى فإنَّ هذا كله دليل على أنَّ الزكاة يف اإلسالم وظيفة من وظائف الدولة تشرف من الفقراء، 

 هلا املسلم القوي األمني العامل أبحكام الزكاة. عليها وتعني

 إرضاء الُسعاة، وبذل الواجب هلم، ولرك مشاقتهم، مع ظلمهم، ضمان الستمرارية الصدقة. .3

                                                           
 ( وأخرجه2478ترك استعمال آل النيب صلى هللا عليه وسلم على الصدقة ـ رقم احلديث ) ـ كتاب الزكاة ـ ابب  مسلم يف صحيحه أخرجه (1)

 ( وأخرجه 2985كتاب اخلراج واإلمارة والفئ ـ ابب يف بيان مواضع قسم اخلمس وسهم ذوي القرَب ـ رقم احلديث ) ـ  أبو داود يف سننه
فة األشراف حت( خمتصراً،  2608رقم احلديث )ـ كتاب الزكاة ابب استعمال آل النيب صلى هللا عليه وسلم على الصدقة ـ   النسائي يف سننه

(9737.) 
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: ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّىرضي هللا عنه اّلَِّّ  ع ْبدِّ  ْبنِّ  ج رِّيرِّ  إبسناده إىلمسلم  روى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم : "إِّذ ا  ، ق ال 

" ُكُم اْلُمص د ِّق، فـ ْلي ْصُدْر ع ْنُكْم و ُهو  ع ْنُكْم ر اضٍّ  .(1)أ ات 

ُكُم اْلُمص د ِّق، فـ ْلي ْصُدْر ع ْنكُ قال النووي يف شرح احلديث :) "   " املصدق الساعي،  ْم و ُهو  ع ْنُكْم ر اضٍّ إِّذ ا أ ات 

ومقصود احلديث الوصاية ابلسعاة وطاعة والة األمور، ومالطفتهم، ومجع كلمة املسلمني، وصالح ذات 

 . (2) ( البني، وهذا كله ما مل يطلب جوراً، فإذا طلب جوراً فال موافقة وال طاعة

 املشقة على العامل عليها.النهي عن َجَلَب الصدقة إىل املصدق، ملا فيه من  .4

ُ ع ل يْ  ، ع نِّ النَّيبِّ ِّ ص لَّىج د ِّهِّ ، ع ْن أ بِّيهِّ ، ع ْن ُشع ْيبٍّ  ْبنِّ  ع ْمرِّو إبسناده إىلأبو داود  روى : "ال  اّلَّ هِّ و س لَّم ، ق ال 

ق اهُتُْم إِّالَّ يفِّ ُدورِّهِّْم" ، و ال  تـُْؤخ ُذ ص د  ، و ال  ج ن ب   . (3) ج ل ب 

"قال العظيم آابدي يف شرح مفردات احلديث: )" ال الناس : أي بفتحتني مبعىن ال يقرب العامل أمو ال  ج ل ب 

ي له أْن ينزل بعيداً عن املاشية، مث حيضرها، وإمنا ينبغإليه، ملا فيه من املشقة عليهم أبْن ينزل الساعي حماًل 

على مياههم أمكنة مواشيهم؛ لسهولة اآلخذ حينئذ، ويطلب اجللب أيضاً  على حث فرس السابق على قوة 

أي ال يبعد صاحب  " بفتحتنيو ال  ج ن ب  اجلري مبزيد من الصياح عليه، ملا يرتتب عليه من أضرار الفرس، "

: أي منازهلم ْم "إِّالَّ يفِّ ُدورِّهِّ  : ابلتأييث، وتذكر"و ال  تـُْؤخ ُذ"حبيث تكون مشقة على العامل، "املال املال، 

                                                           
ـ    الرتمذي  يف سننه( وأخرجه 2491ـ كتاب الزكاة ـ ابب إرضاء الساعي مامل يطلب حرامًا ـ رقم احلديث ) مسلم يف صحيحهأخرجه  (1)

ـ كتاب الزكاة ـ ابب إذا جاوز يف الصدقة  النسائي يف سننه( وأخرجه 648و647كتاب الزكاة ـ ابب ما جاء يف رضا املصدق ـ رقم احلديث )
(  بنحوه، حتفة 1802ـ كتاب الزكاة ـ ابب ما أيخذ املصدق من اإلبل ـ رقم احلديث ) يف سننه ةابن ماج( وأخرجه 2460ـ رقم احلديث )

 ( . 3215) فاألشـرا
 .185ص  ، 7جمرجع سابق،  ، املنهاج شـرح صحيح مسلم بن احلجاج ،النووي (2)
( وأما قول ابن حجر عن جده أي جد أبيه وهو 1558ـ كتاب الزكاة ـ ابب أين تصدق األموال ـ رقم احلديث)  أبو داود يف سننهأخرجه  (3)

عبد هللا أوجد عمرو، فيكون احلديث مرساًل وكل حمتمل، لكن األصح فمبين على القول الضعيف الذي يفيد اإليصال، وإال فالصحيح أن 
 . 529ص، 5جمرجع سابق،  ،للخيص احلبري يف ختريج الرافعي الكبريـ ،العسقالين: ديثه حيمل عليه اباليقطاع، ينظرح
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وأماكنهم ومياههم وقبائلهم على سبيل احلصـر، ألي ه كىن هبا عنه، فإْن أخذ الصدقة يف دورهم، الزم لعدم 

 . (1)عنها مل يؤخذ فيها(بعد الساعي عنها فيجلب إليه، ولعدم بعد املزكي، فإي ه إذا بعد 

 هلمحسان والقواعد املستقبلية اليت أرستها السنة النبوية عند لشريعها اإل املؤلفة قلوهبم املطلب الرابع:

  املؤلفة قلوهبممفهوم املقصد األول:

ليه عقال صاحب التهذيب يف معىن املؤلفة قلوهبم: )هم قوم من سادات العرب، أمر هللا تعاىل يبيه صلى هللا 

وسلم يف أول االسالم بتآلفهم، أي مبقاربتهم، وإعطائهم لريغبوا من وراءهم يف اإلسالم، فال حتملهم احلمية 

 .(2) مع ضعف يياهتم على أْن يكويوا مع الكفار على املسلمني ..... (

ق اُت لِّْلُفق ر اء ﴿مرة واحدة يف القرآن الكرمي، يف قوله تعاىل: (  و اْلُمؤ لَّف ةِّ قـُُلوهُبُمْ ) وردت هذه الكلمة  إِّمنَّ ا الصَّد 

ا و اْلُمؤ لَّف ةِّ قـُُلوهُبُْم و يفِّ الر ِّق ابِّ و اْلغ ارِّمِّني  و يفِّ س بِّيلِّ اّل ِّ  اْبنِّ السَّبِّيلِّ ف رِّيض ًة م ِّن  اّل ِّ و  و اْلم س اكِّنيِّ و اْلع امِّلِّني  ع ل يـْه 

ُ ع   م  [60﴾]سورة التوبة: اآليةلِّيٌم ح كِّيمٌ و اّل  يقول الطربي يف تفسري هذه اآلية: )وأما "املؤلفة قلوهبم"، فإهن 

م،كأيب سفيان بن  قوم كايوا يـُت ألَّفون على اإلسالم، ممن مل تصح  يصرهتم، استصالًحا به يفس هم وعشريهت 

ن لقبائل...... (، مث روى بسنده عن ابواألقرع بن حابس، ويظرائهم من رؤساء ا حرب، وعيينة بن بدر،

عباس قال: )واملؤلفة قلوهبم( وهم قوم كايوا أيتون رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد أسلموا، وكان رسول 

هللا صلى هللا عليه وسلم يرض خ هلم من الصدقات، فإذا أعطاهم من الصدقات فأصابوا منها خريًا قالوا: هذا 

 لفة قلوهبم ضرابن: مسلمون وكفار،: املؤ (4)قال العلماء (3)ذلك، عابوه وتركوه(دين صاحل! وإْن كان غري 

                                                           
 .281ص  ،4جمرجع سابق،  ،عون املعبود شـرح سنن أيب داود ،العظيم آابدي (1)
 . 109ـ 108ص، 1جمرجع سابق،  ،لسان العرب، ابن منظور (2)
 .112ص، 10ج ، مرجع سابق، جامع البيان عن لفسري آي القرآن ،الطربي (3)
 .63ص  ،2م ( ج 2006 /ه1427)  لفسري آايت األحكام ، عبدالقادر،شيبة احلمد (4)
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فأما الكفار، فقد كايوا يتألفون الستمالة قلوهبم إىل الدخول يف اإلسالم، ولكف أذيتهم عن املسلمني، وأما 

 املسلمون من املؤلفة قلوهبم؟، فهم أصناف:

 إسالم يظائرهم .صنف هلم شرف يف قومهم، يطلب بتألفهم، أ ـ 

 صنف أسلموا، وييتهم يف اإلسالم ضعيفة، فيتألفون لتقوى ييتهم ويثبتون.ب ـ 

 صنف اثلث: وهم قوم يليهم مجاعة من الكفار، إْن أعطوا قاتلوهم.ـ  ت

صنف رابع: وهم قوم يليهم قوم من أهل الزكاة، إْن أعطوا جبوها منهم، وقد ثبت أنَّ أاب بكر أعطى ـ  ث

  حني قدم عليه بزكاته، وزكاة قومه عام الردة.عدي بن حامت

حسان للمؤلفة قلوهبم،فهي  اإل لشريعها السُّنَّة النبوية عندأرستها القواعد املستقبلية اليت  املقصد الثاين:

 :كاآليت

مداراة أهل اجلهالة والقسوة وأتلفهم إذا كان فيهم مصلحة، وجواز دفع املال إليهم هلذه  .1

 املصلحة.

ْلي م نِّ إبسناده إىل البخاري  روى ُ ع ْنُه و ُهو  ابِّ ي  اّلَّ : بـ ع ث  ع لِّيٌّ ر ضِّ ، ق ال  ب ةٍّ يفِّ تـُْرب تِّه ا أ يبِّ س عِّيدٍّ اخْلُْدرِّي ِّ ، بِّذ ه 

م  ب نْي  أ ْربـ ع ةِّ يـ ف رٍّ: اأْل قْـر ُع ْبُن س لَّ فـ ق س م ه ا ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و  إِّىل  ر ُسولِّ اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، 

ُد ب ينِّ   ث ة  اْلع امِّرِّيُّ، مُثَّ أ ح  ةُ ْبُن ُعال  ن ةُ ْبُن ب ْدرٍّ اْلف ز ارِّيُّ، و ع ْلق م  ، و ُعيـ يـْ ي 
، و ز ْيُد اخلْ رْيِّ الطَّائِّي، كِّ ح ابِّسٍّ احلْ ْنظ لِّ بٍّ ال 

ب تْ  : فـ غ ضِّ ُد ب ينِّ يـ بـْه ان ، ق ال  ُ فـ ق اُلوا: أ تـُْعطِّي ص ن ادِّيد  جن ْدٍّ و ت د عُ  قـُر ْيٌش، مُثَّ أ ح  ن ا، فـ ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ

ن نْيِّ ع ل ْيهِّ و س لَّم : "إِّين ِّ إِّمنَّ ا فـ ع ْلُت ذ لِّك  ألِّ أت  لَّف ُهْم"، ف ج اء  ر ُجٌل ك ثُّ الل ِّْحي ةِّ ُمْشرُِّف اْلو ْجنـ ت   تُِّئ نْيِّ غ ائُِّر اْلع يـْ ان 

ُ ع ل ْيهِّ  : فـ ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ : اتَّقِّ اّلَّ  اي  حُم مَُّد، ق ال  ، فـ ق ال  س لَّم : "ف م ْن يُطِّعِّ اّلَّ  إِّْن و   اجلْ بِّنيِّ حم ُْلوُق الرَّْأسِّ
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: مُثَّ أ   "، ق ال  ُتُه أ أي ْم ُنينِّ ع ل ى أ ْهلِّ اأْل ْرضِّ و ال  أت ْم ُنوينِّ ْأذ ن  ر ُجٌل مِّن  اْلق ْومِّ يفِّ قـ ْتلِّه، يـُر ْون  ْدبـ ر  الرَُّجُل ف اْست  ع ص يـْ

الُِّد ْبُن اْلو لِّيدِّ، فـ ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم : " ا، قـ ْوًما يـ ْقر ُءون  اْلُقْرآن  ال  إِّنَّ مِّْن ضِّ أ يَُّه خ  ئِّ ه ذ  ْئضِّ

ر ُهْم،  ن اجِّ ُْرقُ جُي اوُِّز ح  ا مي  مِّ ك م  ْسال  ْرُُقون  مِّن  اإْلِّ ، مي  مِّ و ي د ُعون  أ ْهل  اأْل ْواث نِّ ْسال  يَّةِّ، يـ ْقتـُُلون  أ ْهل  اإْلِّ  السَّْهُم مِّن  الرَّمِّ

 .(1)ل ئِّْن أ ْدر ْكتـُُهْم أل  قْـتـُل نـَُّهْم قـ ْتل  ع ادٍّ"

 حاضراً وخري وفالح لإلسالم واملسلمنييوضح احلديث الشريف اهتمام ديننا احلنيف بكل ما فيه مصلحة 

ومستقباًل، جبعل سهم من أسهم الصدقات للمؤلفة قلوهبم، وأتكيدًا ألمهيتهم وإبرازًا لدورهم يف التكافل 

عقد اإلمام مسلم يف صحيحه اببني هبذا اخلصوص، ابب: إعطاء من خياف على إميايه، وابب:  ،االجتماعي

 م، وتصرب من قوي إميايه.إعطاء املؤلفة قلوهبم على اإلسال

ا قـ ْوًما" هو بضادين معجمتني مكسورتني، وآخره مهموز،  ئِّ ه ذ  ْئضِّ قوله صلى هللا عليه وسلم: )"إِّنَّ مِّْن ضِّ

وهو أصل الشيء، وهكذا هو يف مجيع يسخ بالدان، وحكاه القاضي عن اجلمهور، وعن بعضهم أيَّه ضبطه 

ئ يف اللغة، قالوا: وألصل الشيء أمساء كثرية منها" الضئض ابملعجمتني واملهملتني مجيعاً، وهذا صحيح

"ابملعجمتني واملهملتني" والنجار "بكسر النون" والنحاس"، و "السنخ" بكسر السني، وإسكان النون وخباء 

 .(2)معجمة، و "العنصر" و"الغض" و "األرومة" (

                                                           
اُهْم ُهوًدا ﴿ـ كتاب أحاديث األيبياء ـ ابب: قول هللا تعاىل  البخاري يف صحيحه أخرجه (1) ( وأخرجه 3344ـ رقم احلديث ) ﴾ و إِّىل  ع ادٍّ أ خ 

( أخرجه أيضًا يف  4351أيضًا ـ كتاب املغازي ـ ابب: بعث علي بن أيب طالب وخالد بن الوليد إىل اليمن قبل حجة الوداع ـ رقم احلديث )
ئِّك ةُ  ﴿( وأخرجه أيضًا يف كتاب التوحيد ـ ابب قول هللا تعاىل 4667كتاب التفسري ـ ابب املؤلفة قلوهبم ـ رقم احلديث ) و الرُّوُح  تـ ْعرُُج اْلم ال 

أبو داود  ( وأخرجه2449ذكر اخلوارج وصفاهتم ـ رقم احلديث ) ـ كتاب الزكاة ـ ابب مسلم يف صحيحه ( وأخرجه7432ـ رقم احلديث) ﴾إِّل ْيهِّ 
  ابب املؤلفة قلوهبم رقم احلديثـ كاة كتاب الز ـ   النسائي يف سننه ( وأخرجه4764كتاب السنة ـ ابب يف قتال اخلوارج رقم احلديث ) ـ  يف سننه

 (.4132( حتفة األشراف )4112(  وأخرجه أيضاً ـ كتاب حترمي الدم ـ ابب من شهر سيفه مث وضعه يف الناس ـ رقم احلديث )2577)
 .162ص  ،7ج، مرجع سابق،  املنهاج شـرح صحيح مسلم بن احلجاج ،النووي (2)
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وب أتباعهم ة؛ ألنَّ فيه استجالب قلقال احلافظ ابن حجر: )قال يف بيان سبب تقسيم األموال على املؤلف

الذين كايوا يرضون إذا رضي رئيسهم، فلما كان ذلك العطاء سببًا لدخوهلم يف االسالم، ولتقوية قلب من 

 . (1) دخل فيه قبل تبعهم من دوهنم يف الدخول، فكان يف ذلك عظيم املصلحة(

 عقوهلم.الُبعد الديين يف التعامل مع الناس، وخماطبة الناس على قدر  .2

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  إبسناده إىل  البخاريروى  ًنا ق س م  اْلغ ن ائِّم،  ل  ع ْبدِّ اّلَِّّ ْبنِّ ز ْيدٍّ ، أ ن  ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ مَّا فـ ت ح  ُحنـ يـْ

يُبوا م ا أ ص اب  النَّاُس، فـ   ف أ ْعط ى اْلُمؤ لَّف ة  قـُُلوهُبُْم، ُ ع ل ْيهِّ فـ بـ ل غ ُه أ نَّ اأْل ْيص ار  حيِّبُّون  أ ْن ُيصِّ ق ام  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ

ْدُكْم ُضالَّ  : "اي  م ْعش ر  اأْل ْيص ارِّ أ مل ْ أ جِّ ، و ع ال ًة  اًل و س لَّم  ف خ ط بـ ُهْم، ف ح مِّد  اّلَّ  و أ ْثىن  ع ل ْيهِّ، مُثَّ ق ال  ُ يبِّ اُكُم اّلَّ فـ ه د 

: أ ال   ، و ُمتـ ف ر ِّقِّني  ف ج م ع ُكُم اّلَُّ يب، و يـ ُقوُلون : اّلَُّ و ر ُسولُُه أ م نُّ، فـ ق ال  "، فـ ق اُلوا: اّلَُّ  ف أ ْغن اُكُم اّلَُّ يبِّ جتِّيُبوينِّ

ُتْم أ   ئـْ : أ م ا إِّيَُّكْم ل ْو شِّ او ر ُسولُُه أ م نُّ، فـ ق ال  ا و ك ذ  ا، و ك ان  مِّن  اأْل ْمرِّ ك ذ  ا و ك ذ  ا "ز ع م   ْن تـ ُقوُلوا ك ذ  ألِّ ْشي اء  ع دَّد ه 

ُبون  بِّر سُ  ، و ت ْذه  بِّلِّ لشَّاءِّ و اإْلِّ : "أ ال  تـ ْرض ْون  أ ْن ي ْذه ب  النَّاُس ابِّ الُِّكْم و ع ْمٌر و أ ْن ال  حي ْف ظُه ا، فـ ق ال  لِّ اّلَِّّ إِّىل  رِّح 

ٌر و ل ْوال  اهلِّْجر ُة ل ُكْنُت اْمر ًأ مِّْن اأْل ْيص ارِّ، و ل ْو س ل ك  النَّاُس و ادِّايً اأْل   ع اٌر، و النَّاُس دِّاث  ْعًبا، ل س ل ْكُت و   ْيص اُر شِّ شِّ

ُوا ح ىتَّ تـ ْلق ْوينِّ  تـ ْلق ْون  بـ ْعدِّي أ ثـ ر ًة، ف اْصربِّ ْعبـ ُهْم، إِّيَُّكْم س  "ع  و ادِّي  اأْل ْيص ارِّ و شِّ   .(2)ل ى احلْ ْوضِّ

: "عنه هللا رضي خ دِّيجٍّ  ْبنِّ  ر افِّعِّ إبسناده إىل مسلم روى  لَّم  أ اب  أْعط ى ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س   ، ق ال 

نـْهُ  ، ُكلَّ إِّْيس انٍّ مِّ ْصنٍّ، و اأْل قْـر ع  ْبن  ح ابِّسٍّ ن ة  ْبن  حِّ ، ُسْفي ان  ْبن  ح ْرب، و ص ْفو ان  ْبن  أُم يَّة ، و ُعيـ يـْ بِّلِّ ْم مِّائ ًة مِّن  اإْلِّ

: و أ ْعط ى ع بَّاس  ْبن  مِّْرد اسٍّ ُدون   ، فـ ق ال  ع بَّاُس ْبُن مِّْرد اسٍّ  ذ لِّك 

                                                           
  .49ـ 48ص ، 8جمرجع سابق،  ،البخاري فتح البارئ بشرح صحيح، العسقالين (1)
( وأخرجه أيضاً ـ كتاب التمين 4330ـ كتاب املغازي ـ ابب غزوة الطائف يف شوال سنة مثان ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحه أخرجه (2)

مسلم يف صحيحه ( خمتصراً، وأخرجه 7245ـ رقم احلديث )﴾ش دِّيد ل ْو أ نَّ يلِّ بُِّكْم قـُوًَّة أ ْو آوِّي إِّىل  رُْكنٍّ  ﴿ـ ابب ما جيوز من اللو، وقوله تعاىل 
 ( . 2443ـ كتاب الزكاة ـ ابب إعطاء املؤلفة قلوهبم على اإلسالم وتصرب من قوي إميايه ـ رقم احلديث )
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ــــــــــــــــــــْب  اْلُعيب ْ             دِّ ب نْي  ُعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              ن ة  و اأْل قْـر عِّ  أجْنع ُل هن ْيبِّ و هن   ــــــــ يـْ

ـــــــــــــــان  ب ْدرٌ               ا ك   و ال  ح ابٌِّس           يـ ُفـــــــــــــوق انِّ مِّْرد اس  يفِّ اْلم ْجم عِّ  فم 

ْـــــــــــــفِّْض اْليـ ْوم  ال  يـُْرف عِّ                ا            و م ْن خت  ُهم  نـْ  و م ا ُكْنُت ُدون  اْمرِّئٍّ مِّ

ُ ع ل ْيهِّ  : ف أ مت َّ ل ُه ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ  .(1")و س لَّم  مِّائ ةً ق ال 

والوقوف  ،الدعوة إىل هللا لعاىل، وحتقيق مصلحة دنيوية للمؤلفة قلوهبم، بدفع األذى عنهم .3

 جانبهم، الجتياز الضغوط املالية والنفسية، ومصلحة أخروية وهي النجاة من النار.

ُ ع ْنُه، أ نَّ ر ُسول  إبسناده إىل البخاري روى      ي  اّلَّ  و س لَّم  أ ْعط ى ر ْهطًا و س ْعٌد اّلَِّّ ص لَّى هللاُ ع ل ْيهِّ س ْعدٍّ ر ضِّ

بـُُهْم إِّيل َّ، فـ ُقْلُت: اي  ر ُسول  اّلَِّّ   م ا ل ك  ع ْن ُفال نٍّ ج الٌِّس، ف رت  ك  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى هللاُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ر ُجاًل ُهو  أ ْعج 

ًنا : فـ و اّلَِّّ إِّين ِّ أل  ر اُه ُمْؤمِّ ، فـ ُقْلُت: ف س ك تُّ ق لِّياًل، مُثَّ غ ل ب ينِّ م ا أ ْعل ُم مِّ « أ ْو ُمْسلًِّما»، فـ ق ال  ْنُه، فـ ُعْدُت لِّم ق ال يتِّ

 : ًنا، فـ ق ال  ؟ فـ و اّلَِّّ إِّين ِّ أل  ر اُه ُمْؤمِّ ْنُه فـ ُعْدُت لِّم  ، مُثَّ غ ل ب ينِّ م ا أ  «أ ْو ُمْسلًِّما»م ا ل ك  ع ْن ُفال نٍّ ، و ع اد  ْعل ُم مِّ ق ال يتِّ

" : ُْعطِّي الرَُّجل ، و غ ريُْ ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى هللاُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ، مُثَّ ق ال  ْعُد إِّين ِّ أل  ْنُه، خ ْشي ة  أ ْن ي ُكبَُّه اي  س  ُه أ ح بُّ إِّيل َّ مِّ

ُ يفِّ النَّار"   .(2)اّلَّ

                                                           
( حتفة 2440حلديث )اكتاب الزكاة ـ ابب إعطاء املؤلفة قلوهبم على اإلسالم وتصرب من قوي يف إميايه ـ رقم  ـ مسلم يف صحيحه  ايفرد به (1)

 (.3563األشراف )
كتاب اإلميان ابب إذا مل يكن اإلسالم على احلقيقة ، وكان على االستسالم أو اخلوف من القتل ـ رقم ـ  البخاري يف صحيحه أخرجه (2)

إلميان من غري القطع اب كتاب اإلميان ـ ابب أتلف قلب من خياف على إميايه لضعفه ، والنهي عن ـ  مسلم يف صحيحه ( وأخرجه27احلديث )
كتاب السُّنَّة ـ ابب الدليل على زايدة اإلميان ويقصايه ـ رقم ه ـأبو داود يف سنن ( وأخرجه237/150، 236رقم  احلديث ) ـ دليل قاطع
ؤمنوا ولكن قولوا ت قالت األعراب آمنا قل مل﴿كتاب اإلميان وشرائعه ـ ابب أتويل قوله عز وجل:  ـ  النسائي يف سننه ( وأخرجه4683احلديث )

 (.4992رقم احلديث ) ﴾أسلمنا
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يبني  احلديُث الشريف أسلوب من أساليب الدعوة إىل هللا، والتمكني هلا فيها األرض، وهو أتليف قلوب   

 حديثي اإلسالم، حىت يتمكن اإلسالم من قلوهبمم، ويظهر االلتزام والتطبيق ألحكامه على جوارحهم،

ُنوا و لٰ كِّن ُقوُلوا أ ْسل ْمن ا و ل مَّ مصداقاً لقول هللا تعاىل ﴿ق ال تِّ اأْل ْعر اُب آم نَّا ۖ ُقل ملَّْ تـُؤْ  مي اُن يفِّ قـُُلوبُِّكْمۖ  مِّ ا ي ْدُخلِّ اإْلِّ

يٌم ﴾]سورة احلجرات ًئاۚ  إِّنَّ اّلَّ  غ ُفوٌر رَّحِّ يـْ الُِّكْم ش  قال  [14اآلية :و إِّن ُتطِّيُعوا اّلَّ  و ر ُسول ُه ال  ي لِّْتُكم م ِّْن أ ْعم 

نيب صلى هللا عليه وسلم يعطي انساً، ويرتك من هو أفضل منهم يف الدين، )معناه أنَّ سعداً رأى ال النووي:

فظن أنَّ العطاء حبسب الفضائل يف الدين، وظن أيَّه صلى هللا عليه وسلم مل يعلم حال هذا اإليسان، فأعلمه 

نَّ العطاء أ فيه عن الشفاعة مكرراً، فأعلمه النيب صلى هللا عليه وسلم به، ومل يفهم سعد من قوله "مسلماً "

اً إىل غري ذلك، واملعىن إين أعطي أانس ليس على حسب الفضائل يف الدين، وقال: "إين ألعطي الرجل"

تركهم احتقاراً أ لو مل أعطهم لكفروا، وأترك قوماً هم أحب إيل من الذين أعطيهم، وال ،مؤلفة يف إمياهنم ضعف

ذا ختلق  يف قلوهبم من النور واإلميان التام، قلت: وههلم، وال لنقص دينهم، بل أكلهم إىل ما جعل هللا تعاىل

 .(1)أبخالق هللا تعاىل، حيث هكذا فعل أبيبيائه وأوليائه من حسن بالئه، وأعطى الدييا ألعدائه(

ف يف عصران من صور التألي أما ،صور التأليف يف عهد رسولنا الكرمي صلوات هللا عليه وسالمهبعض  ههذ

إعطاء الصدقات للمؤسسات واجلمعيات اخلريية؛ لتأليف املسلمني حديثي العهد ابالسالم، يف  راحلاض

مقابل احلركات اهلدامة اليت تعمل سراً وجهاراً؛ ليالً وهناراً، ودور الغزو الثقايف والفكري يف عقول شباب األُمَّة 

غريهم للمسيحية، بتأليف قلوب املسلمني و  ومثقفيها دوراً خطرياً، بل إنَّ حركات التنصري هي اليت بدأت اآلن

 وتشرتي ذممهم مبختلف الوسائل، وتستغل الثالوث اخلطري )الفقر واجلهل واملرض( للوصول إىل أهدافها.

وما املؤسسات إال  تنظيم هلذه العملية حىت تؤدي غرضها بشكل أفضل وأحسن، ويكون دورها دور الوكيل  

عصران احلاضر، يقول صاحب املنار: )وأوىل منهم ابلتأليف يف زماينا قوم يف أداء هذه األماية والسيما يف 

                                                           
 .149ص ، 7ج  ،مرجع سابق ،املنهاج بشرح صحيح مسلم بن احلجاج، النووي (1)
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من املسلمني يتآلفهم الكفار ليدخلوهم حتت َحايتهم، أو يف دينهم، فإينا جند دول االستعمار الطامعة يف 

ني، ماستعباد مجيع املسلمني، ويف ردهم عن دينهم خيصصون من أموال دوهلم سهماً للمؤلفة قلوهبم من املسل

فمنهم من يؤلفويه ألجل تنصريه، وإخراجه من حظرية االسالم، ومنهم من يؤلفويه ألجل الدخول يف َحايتهم 

 .(1) أفليس املسلمون أوىل هبذا منهم؟( ،ل االسالمية أو الوحدة االسالميةومشاقة الدو 

الرسول صلى هللا عليه وسلم واخللفاء يؤيده قيام  (2)قول ابن حزم: )و أمر املؤلفة إىل اإلمام ال إىل غريه(و   

الراشدين على هذا األمر، ولكنه عند إمهال احلكومات يف الغالب هذا األمر يف عصران احلاضر، فإنَّ 

 .(3)يف هذا الشأنم سالمية هي اليت تقوم مقامهاجلمعيات واملؤسسات اإل

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .427ص، 10م(ج  1990تاب ـ ) اهليئة املصرية العامة للك لفسري املنار ،حممد رشيد ،رضا (1)
 .206ص ، 6ج ( بيت األفكار الدولية ) ابحلجج واآلاثراحمللى يف شرح اجمللى  ،علي بن أَحد بن سعيد ،ابن حزم (2)
 .608ص ، 2ج  ،مرجع سابق، فقه الزكاة، القرضاوي (3)
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 مهلوالقواعد املستقبلية اليت أرستها السنة النبوية عند لشريعها اإلحسان  امس: الّرِقابِ املطلب اخل

 املقصد األول: مفهوم الرقاب.

والرقبة: اململوك، وأعتق رقبة أي: يسمة، وفك رقبة: أطلق أسرياً، مسيت اجلملة معىن الرقاب: )مجع رقبة، 

م  : الرقابقال أهل التفسري يف ﴾الر ِّق ابِّ و يفِّ ﴿ابسم العضو لشرفها، وقوله تعاىل يف آية الصدقات  إهن 

املكاتبون، وال يبتدأ منه مملوك فيعتق، ويف حديث قسم الصدقات: ويف الرقاب، يريد املكاتبني من العبيد، 

 .(1) من الزكاة، يفكون به رقاهبم، ويدفعويه إىل مواليهم( يعطون يصيباً 

ة عن ومعناها: وتصرف الصدقات يف فك الرقاب، وهو كناي ﴾و يفِّ الر ِّق ابِّ  ﴿وىف آية املصارف قال تعاىل: 

 حترير العبيد واإلماء من يري الرق والعبودية، ويكون ذلك بطريقتني:

أْن يُعان املكاتب، وهو العبد الذي كاتبه سيده، واتفق معه على أْن يقدم له مبلًغا معيًنا من املال يسعى  -1

كل من أراد   ه وحريته، وقد أمر هللا املسلمني أْن يكاتبوا من رقيقهميف حتصيله، فإذا أداه إليه حصل على عتق

هنم ابملال على يعاويو و وحيطون عنهم،  ،ذلك وعلموا فيه خريًا،كما أمرهم مبساعدهتم على وفاء ما التزموا به

تـ ُغون  اْلكِّت اب  ممَِّّا ﴿اخلالص من الرق، وىف هذا يقول هللا تعاىل:  أ مْي ايُُكْم ف ك اتُِّبوُهْم إِّْن ع لِّْمُتْم  م ل ك تْ و الَّذِّين  يـ بـْ

ُكمْ   .(2) [33]سورة النور: اآلية ﴾فِّيهِّْم خ رْياً و آتُوُهم م ِّن مَّالِّ اّلَِّّ الَّذِّي آات 

مث فرض هلم يف مال الزكاة سهًما يعطون منه ما يعينهم على حترير رقاهبم أبداء ما التزموا به، وإىل هذه الطريقة 

الرقاب، ذهب أبو حنيفة والشافعي وأصحاهبما والليث بن سعد، واحتجوا مبا روى عن ابن عباس  يف فك

                                                           
 .201ص ، 5ج،مرجع سابق، لسان العرب ،ابن منظور (1)
 .17ص، 2ج ،مرجع سابق، فتح القدير ،، الشوكاين112ـ ص 16ج ،مرجع سابق، التفسري الكبري، الرازي (2)
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م ِّن مَّالِّ اّلَِّّ الَّذِّي  و آتُوُهم﴿يريد املكاتب، وأتكد هذا بقوله تعاىل:  ﴾ و يفِّ الر ِّق ابِّ ﴿قوله: يف أي ه قال: 

ُكمْ   . (1) [33]سورة النور اآلية ﴾آات 

أْن يشرتى الرجل من زكاة ماله عبًدا أو أمة فيعتقها، أو يشرتك هو وآخرون يف شرائها وعتقها، أو يشرتى  .2

ويل األمر مما جيبيه من مال الزكاة عبيًدا وإماء فيعتقهم، وهذا هو املشهور عن مالك، وأَحد وإسحاق، وقال 

ا هو ن، فإنَّ هللا حيث ذكر الرقبة يف كتإْن ذلك هو الصحيح، وأيده أبي ه هو ظاهر القرآ) ابن العريب:  ابه إمن 

العتق، ولو أراد املكاتبني لذكرهم ابمسهم األخص، فلما عدل إىل الرقبة دل على أي ه أراد العتق، وحتقيقه أنَّ 

املكاتب قد دخل يف مجلة الغارمني مبا عليه من دين الكتابة، فال يدخل يف الرقاب،  ورمبا دخل فيه املكاتب 

 .(2)(وم، ولكن يف آخر جنم يعتق بهابلعم

 واحلق أنَّ عبارة اآلية تشمل األمرين مجيًعا: معوية املكاتبني، وعتق الرقاب. 

ك به أي: يف فك الرقاب، وهم املكاتبون يدفع إليهم شيء من الوقف تف  ﴾و يفِّ الر ِّق ابِّ ﴿قال العيين: قوله 

 .(3)رقاهبم،  وكذلك هلم يصيب يف الزكاة

  القواعد املستقبلية اليت أرستها السُّنَّة النبوية عند لشريعها اإلحسان للرقاب، فهياملقصد الثاين: 

 كاآليت:

رد على الطاعنني يف نظام الرق يف اإلسالم، الذين يتهمون اإلسالم ابلظلم يف االسرتقاق، ابلرتغيب  .1

 يف العتق، وبيان فضله.

                                                           

 )1( ابن العريب، حممد بن عبدهللا،  أحكام القرآن ) دار الكتب العلمية (ج2، ص955.
 )2( ابن العريب، حممد بن عبدهللا،  أحكام القرآن، مرجع سابق، ج2، ص955.

 .24ص، 14ج، مرجع سابق، عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، بدر الدين ،العيين (3)
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: قـُْلُت: اي  ر ُسول  اّلَِّّ، "أ يُّ األ ْعم الِّ أ فْ رضي هللا عنه أ يبِّ ذ ر ٍّ إبسناده إىل البخاري  روى : ، ق ال  ض ُل؟ ق ال 

: قـُْلتُ  ّلَِّّ و اجلِّه اُد يفِّ س بِّيلِّهِّ، ق ال  مي اُن ابِّ : أ يـْف ُسه ا عِّ اإلِّ :  ْند  أ ْهلِّه ا، و أ ْكثـ رُه ا مث  ًنا،: أ يُّ الر ِّق ابِّ أ ْفض ُل؟ ق ال  ق ال 

 : ،قـُْلُت: ف إِّْن ملْ  أ فْـع ْل؟ ق ال  : قـُْلُت: اي  ر ُسول   تُعِّنُي ص ايًِّعا أ ْو ت ْصن ُع أل ْخر ق   اّلَِّّ، أ ر أ ْيت  إِّْن ض ُعْفُت ع ْن ق ال 

" ك  ق ٌة مِّْنك  ع ل ى يـ ْفسِّ ، ف إِّهنَّ ا ص د  : ت ُكفُّ ش رَّك  ع نِّ النَّاسِّ ؟ ق ال   . (1)بـ ْعضِّ اْلع م لِّ

 :(2)لعتقابمن الفوائد اليت ذكرها احلديث فيما خيص 

عتق الرقاب النفيسة والغالية من أفضل األعمال عند هللا سبحايه وتعاىل؛ ألنَّ ذلك اليكون إال من  .1

 عبد صادق اإلميان خيرج أحب ما لديه ملرضاة ربه تعاىل.

 الشح والبخل.إخراج ما هتواه األيفس سبيل لتزكية النفوس، وتطهريها من . 2

كذلك يشري احلديث إىل قاعدة أخرى هلا أثر مستقبلي وهي) تُعِّنُي ص ايًِّعا أ ْو ت ْصن ُع أل ْخر ق  ( وهو متكني  

كتفياً مبا عنده، ، حىت يكون يف املستقبل مستغنياً عن غريه، ما، وتنمية قدرهتاكل موهبة من االيتفاع مبوهبته

 . كاملوهذه أحد أُسس النظام اإلسالمي املت

يقول الدكتور يبيل السمالوطي )وهنا تربز وظيفة الدولة يف أتهيل أبناء اجملتمع أتهياًل حرفيًا ومهنياً، وإذا 

تركت األُمَّة هذا الواجب تكون قد ابءت ابإلمث وحتملت الوزر، ومل ينج منه حاكم وال رعية؛ ألنَّ الفرض 

فقات، به، وقد ذكر اإلمام الشاطيب رَحه هللا تعاىل يف املواالكفائي مطلوب من األُمَّة جبميع أفرادها القيام 

                                                           
ـ كتاب اإلميان ـ  مسلم يف صحيحه( وأخرجه 2518ـ كتاب العتق ـ ابب أي الرقاب أفضل ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحه أخرجه (1)

كتاب اجلهاد ـ ابب مايعدل اجلهاد يف النسائي يف سننه ـ  ( وأخرجه246ابب بيان كون اإلميان ابهلل تعاىل أفضل األعمال ـ رقم احلديث )
 ( حتفة األشراف2523ـ كتاب العتق ـ ابب العتق ـ رقم احلديث ) يف سننه ةماجابن  وأخرجه صراً،( خمت3129سبيل هللا عزوجل ـ رقم احلديث )

(12004.) 
 . 771ص ، مرجع سابق،  روح ورايحني شرح رايض الصاحلني ،البستاين وحممد ـ عبد اهلادي بن سعيد ـ زايد (2)
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أنَّ القيام بذلك الفرض قيام مبصلحة عامة، فهم مطالبون بسدها على اجلملة، فبعضهم هو قادر عليها 

 .(1)مباشرة، وذلك من كان أهل هلا، والباقون وإْن مل يقدروا عليها قادرون على إقامة القادرين(

عالء على اآلخر، وحتقيق نظرية العدل واملساواة بني اجلميع، ابلدعوة إىل لغيري نظرية االست .2

 عتق الرقاب؛ لضمان األمن واالستقرار ألفراد اجملتمع.

، ق ال  إبسناده إىل البخاري  روى فٌِّع، ع ْن اْبنِّ ُعم ر  : ح دَّث ك  ان  : قـُْلُت لِّم الِّكٍّ ، ق ال  : ق ال  ر ُسوُل حي ْىي  ْبُن حي ْىي 

ُلُغ مث  ن  اْلع بْ  رًْكا ل ُه يفِّ ع ْبدٍّ، ف ك ان  ل ُه م اٌل يـ بـْ ، دِّ اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم : "م ْن أ ْعت ق  شِّ ة  اْلع ْدلِّ  قـُو ِّم  ع ل ْيهِّ قِّيم 

ْنُه  ص ص ُهْم و ع ت ق  ع ل ْيهِّ اْلع ْبُد، و إِّالَّ فـ ق ْد ع ت ق  مِّ "م ا ع ت  ف أ ْعط ى ُشر ك اء ُه حِّ  .(2)ق 

يبني  احلديُث الشريف ما عليه ديننا اإلسالمي من اليسر والتخفيف على العباد، وعدم تكليفهم ما اليطقون،  

ثلثه  )واألمر اجملتمع عليه عندان يف العبد يعتق سيده منه شقصاً  :قال مالكاالشرتاك يف عتق عبد،  فأجاز

من األسهم بعد موته، أي ه ال يعتق منه إال ما أعتق سيده، ومسى من ذلك  أو ربعه أو يصفه أو سهماً 

ا وجبت وكايت بعد وفاة امليت، وأنَّ سيده كان خمريًا يف ذلك  الشقص، وذلك أنَّ عتاقة ذلك الشقص إمن 

ي قما عاش، فلما وقع العتق للعبد على سيده املوصي، مل يكن للموصي إال ما أخذ من ماله، ومل يعتق ما ب

من العبد؛ ألنَّ ماله قد صار لغريه، فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين ليسوا هم ابتدأوا العتاقة 

ا صنع ذلك امليت هو الذي أعتق وأثبت له الوالء، فال حيمل  وال أثبتوها وال هلم الوالء وال يثبت هلم، وإمن 

ليس لشركائه ماله، فإنَّ ذلك الزم لشركائه وورثته، و  ذلك يف مال غريه إال أْن يوصي أبْن يعتق ما بقي منه يف

أْن أيبوا ذلك عليه وهو يف ثلث مال امليت؛ ألي ه ليس على ورثته يف ذلك ضرر، قال مالك ولو أعتق رجل 

                                                           
 .251ص ،مرجع سابق ،بناء اجملتمع اإلسالمي ونظمه ،السمالوطي (1)
مسلم يف  ( وأخرجه2522ـ كتاب العتق ـ ابب إذا أعتق عبداً بني اثنني، أو أ م ة بني الشركاء ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحه أخرجه (2)

ـ كتاب العتق ـ ابب من أعتق  مسلم أيضاً وأخرجه (  4301) ـ كتاب األميان والنذور ـ ابب من أعتق شركاً له يف عبد  ـ رقم احلديث صحيحه
( 3940ـ كتاب العتق ـ ابب فيمن روى أيه اليستسعي ـ رقم احلديث ) أبو داود يف سننه ( وأخرجه3749شركًا له يف عبد ـ رقم احلديث )

 (. 8328( حتفة األشراف )2528) ـ كتاب العتق ـ ابب من أعتق عبداً واشرتط خدمته ـ رقم احلديث ابن ماجه يف سننهوأخرجه 
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د ثلث عبده وهو مريض، فبت عتقه عتق عليه كله يف ثلثه، وذلك أي ه ليس مبنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بع

ي يعتق ثلث عبده بعد موته لو عاش رجع فيه، ومل ينفذ عتقه، وأنَّ العبد الذي يبت سيده موته؛ ألنَّ الذ

  عتق ثلثه يف مرضه يعتق عليه كله إْن عاش، وإْن مات عتق عليه يف ثلثه، وذلك أنَّ أمر امليت جائز يف ثلثه

 .(1) ( كما أنَّ أمر الصحيح جائز يف ماله كله

 ذا من صور الرتغيب يف العتق. نسبة الوالء وأحكامه للعالق، وه .3

ا، ف أ َب  إبسناده إىل البخاري  روى : أ ر اد ْت ع ائِّش ةُ أ ْن ت ْشرت ِّي  ج ارِّي ًة تـُْعتُِّقه  ا إِّالَّ أ ْن ي ُكون   أ يبِّ ُهر يـْر ة ، ق ال  أ ْهُله 

 ، ْنـ ُعكِّ ذ لِّكِّ : "ال  مي  ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  فـ ق ال  ُء، ف ذ ك ر ْت ذ لِّك  لِّر ُسولِّ اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ُُم اْلو ال  ْن أ ْعت ق  إِّمنَّ ا اف  هل  ءُ لِّم   .(2)"ْلو ال 

ْم ُهو  أ ْقس ُط عِّند  اْدُعوُهْم آلِّ ﴿ :يبني  احلديُث الشريف إىل حكم متعلق ابلعتق وهو الوالء، قال هللا تعاىل ئِّهِّ اب 

ءُهْم ف إِّْخو ايُُكْم يفِّ الد ِّينِّ و م و الِّيُكْم  والوالء ابلفتح واملد املراد  [5آليةا]سورة األحزاب: ﴾اّلَِّّ ف إِّن ملَّْ تـ ْعل ُموا آاب 

به هنا والء العتاقة الذي هو عصوبة سببها يعمة املعتق على رقيقه ابلعتق، سواء كان العتق منجزاً أو معلقاً، 

 . (3)تطوعاً أو واجباً ولو ابلكتابة

، يفِّ نَّ أ ْهلِّي ك  وسبب هذا احلديث: ع ْن ع ائِّش ة ، ق ال ْت: د خ ل ْت ع ل يَّ ب رِّير ُة، فـ ق ال ْت: إِّ  اتـ ُبوينِّ ع ل ى تِّْسعِّ أ و اقٍّ

ةً  ُْم ع دَّ ا هل  ، فـ ُقْلُت هل  ا: إِّْن ش اء  أ ْهُلكِّ أ ْن أ ُعدَّه  نِّني  يفِّ ُكل ِّ س ن ةٍّ أُوقِّيٌَّة، ف أ عِّينِّيينِّ ةً،  و أُْعتِّق كِّ و   تِّْسعِّ سِّ د  احِّ

، فف ع ْلُت ف ذ ك ر ْت ذ لِّك   ُء يلِّ ُْم، ف  و ي ُكون  اْلو ال  ُء هل  ، ق ال ْت: ألِّ ْهلِّه ا، ف أ بـ ْوا إِّالَّ أ ْن ي ُكون  اْلو ال  أ تـ ْتينِّ ف ذ ك ر ْت ذ لِّك 

ا اّلَِّّ إِّذ ا ق ال ْت، ف س مِّع  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ف س أ   ْتُُه، فـ ق ال  ل  ف ايـْتـ ه ْرهتُ ا، فـ ق ال ْت: ال  ه  ، ف أ ْخرب  : ينِّ

                                                           

 )1( األصبحي، مالك بن أيس، املوطأ، مرجع سابق، ج2، ص772، وينظر: الزرقاين، حممد بن عبد الباقي بن يوسف، شرح الزرقاين على 

.                                                                   135م( ص2003هـ/ 1424)مكتبة الثقافة الدينية ـ  موطأ مال   
 مسلم يف صحيحه( وأخرجه 2563ـ كتاب املكاتب ـ ابب استعاية املكاتب وسؤاله الناس ـ رقم احلديث )  البخاري يف صحيحهأخرجه  (2)

 (.16813( حتفة األشراف )3758ـ ابب إمنا الوالء ملن أعتق ـ رقم احلديث )ـ كتاب األميان والندور 
 .464، ص  3، مرجع سابق، جلوضيح األحكام من بلوغ املرامالبسام، عبد هللا بن عبد الرَحن،  (3)
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"، فـ ف ع ْلت، ق ال ْت: مُثَّ خ   ْن أ ْعت ق  ء  لِّم  ء ، ف إِّنَّ اْلو ال  ُُم اْلو ال  ط ب  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى "اْشرت ِّيه ا و أ ْعتِّقِّيه ا، و اْشرت ِّطِّي هل 

يًَّة، ف ح مِّد  اّلَّ  و أ ْثىن  ع ل ْيهِّ مبِّ ا ُهو  أ ْهُلُه، مُثَّ  ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ع شِّ ُل أ قْـو امٍّ ي ْشرت ِّطُون  ُشُروطًا ق   اّلَّ ا اب  : "أ مَّا بـ ْعُد ف م  ال 

طٌِّل، و إِّْن ك ان  مِّ  ئ ة  ش ْرطٍّ كِّت اُب ال ْيس ْت يفِّ كِّت ابِّ اّلَِّّ، م ا ك ان  مِّْن ش ْرطٍّ ل ْيس  يفِّ كِّت ابِّ اّلَِّّ ع زَّ و ج لَّ، فـ ُهو  اب 

، إِّ اّلَِّّ أ ح قُّ و ش ْرُط اّلَِّّ أ ْوث قُ  ءُ يلِّ اًن و اْلو ال  ُدُهْم أ ْعتِّْق ُفال  ْنُكْم يـ ُقوُل أ ح  ُل رِّج الٍّ مِّ "، م ا اب  ْن أ ْعت ق  ءُ لِّم   .(1)منَّ ا اْلو ال 

سه )وقد أمجع املسلمون على ثبوت الوالء ملن أعتق عبده أو أ م ت ه عن يفوقد شرح النووي هذا احلديث بقوله 

رث سيده عند اجلماهري، .............، ويثبت الوالء للمسلم على الكافر وأي ه يرث به، وأما العتيق فال ي

 .(2) وعكسه، وإْن كاان ال يتواراثن يف احلال لعموم احلديث(

: ق ال  ر ُسولُ أنَّ الوالء اليباع واليوهب،  ومن أحكام الوالء: ا ق ال  ُهم  ُ ع نـْ ي  اّلَّ اّلَِّّ ص لَّى  حلديث اْبنِّ ُعم ر  ر ضِّ

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم :  ب تِّهِّ"اّلَّ ءِّ و ع ْن هِّ  .(3)"هن  ى ع ْن بـ ْيعِّ اْلو ال 

: ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ  اْبنِّ ُعم ر   نع  و  ا ق ال  ُهم  ُ ع نـْ ي  اّلَّ ُ ع ل ْيهِّ و   ر ضِّ ُلْحم ةِّ  "اْلو الءُ  س لَّم  ص لَّى اّلَّ ، حلُْم ٌة ك   ال النَّس بِّ

 .(4)"يُوه بُ  يـُب اُع، و ال

": )معىن تشبيهه بُلحمة النسب أي ه جيرى الوالء ةِّ النَّس بِّ ُلْحم   ويشرح الصنعاَّن املراد بقوله: "اْلو الُء حلُْم ٌة ك 

جمرى النسب ىف املرياث، كما ختالط الُلحمة سدى الثوب حىت يصريان كالشيئ الواحد، واحلديث دليل على 

أتى ى، كالنسب ال يتأتى ايتقاله كاألبوة واألخوة ال يتعدم صحة بيع الوالء وال هبته، فإنَّ ذلك أمر معنو 

                                                           
 .120سبق خترجيه ص (1)
 .380ص ، 1ج ،مرجع سابق ،املنهاج بشرح صحيح مسلم ، النووي (2)
 (.7186( حتفة األشراف )3767كتاب العتق ـ ابب النهي عن بيع الوالء وهبته ـ رقم احلديث )  يف صحيحه ـمسلم  ايفرد به (3)
احل س ُن  قال  النـَّْيس ابُورِّيُّ: ر و اهُ  األلباينُّ: ـ قال  292ـ ص10ج والبيهقي، 231ـ ص4ـ جاحلاكم ( وأخرجه 1232) الشافعيأخرجه  (4) 

؛ فإنَّ  صحيٌح، وهو ممَِّّا الــُمْرس لِّ وإسناُد هذا  قلتُ ، ُمْرس الً  ، ينظرـ  طريقِّ  غريُ  املوصولِّ  طريق   يـُق و ِّي املوصول  ْرس لِّ
ُ
 (.1668ـ ) إرواء الغليلامل
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 ايتقاهلما، وكايوا ىف اجلاهلية ينقلون الوالء ابلبيع وغريه، فنهى الشرع عن ذلك، وعليه مجاهري العلماء ايتهى(

(1  ) . 

 .املتفضلحترمي لويل العتيق غري مواليه، اعرتافاً ابلفضل، وعدم إنكار  .4

: "م ْن تـ و ىلَّ قـ ْوًما أ يبِّ ُهر يـْر ة  رضي هللا عنه، ع نِّ النَّيبِّ ِّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، ق ال   إبسناده إىلالبخاري  روى

ْنُه يـ ْوم   ئِّك ةِّ، و النَّاسِّ أ مْج عِّني ، ال  يـُْقب ُل مِّ  .(2)ٌل، و ال  ص ْرٌف"ْلقِّي ام ةِّ ع دْ ا بِّغ رْيِّ إِّْذنِّ م و الِّيهِّ، فـ ع ل ْيهِّ ل ْعن ُة اّلَِّّ، و اْلم ال 

احلقوق والواجبات، ري من كثأثبتت مجيع النصوص من الكتاب والسُّنَّة أنَّ العبيد بشر متساوون مع سادهتم يف  

وهبذا رد اإلسالم العظيم إليهم اعتبارهم وآدميتهم املهدرة، ففي احلديث الشريف هنيه صلى هللا عليه وسلم 

ا حرام لعن فاعل ذلك، ومعناه أن ينتمي العتيق إىل والء غري معتقه،  وهذ وأيه، أْن يتوىل العتيق غري مواليه

لتفويته حق املنعم عليه؛ ألن الوالء كالنسب، فيحرم تضييعه كما حيرم تضييع النسب، وايتساب اإليسان إىل 

جواز التويل  ىوأما قوله صلى هللا عليه وسلم: "من توىل قوما بغري إذن مواليه" فقد احتج به قوم عل، غري أبيه

إبذن مواليه، والصحيح الذي عليه اجلمهور أيه ال جيوز وإن أذيوا، كما ال جيوز االيتساب إىل غري أبيه، وإْن 

أذن أبوه فيه، وَحلوا التقييد يف احلديث على الغالب؛ ألنَّ غالب ما يقع هذا بغري إذن املوايل، فال يكون له 

ئُِّبُكُم الالَّيتِّ يفِّ ُحُجورُِّكم م ِّن ي ِّس آئُِّكُم الالَّيتِّ و  ﴿: مفهوم يعمل به، ويظريه قوله تعاىل ْلُتم هبِِّّنَّ ر اب    د خ 

قٍّ ﴿وقوله تعاىل:  [23]سورة النساء: اآلية ﴾ُحُجورُِّكمْ  ْن إِّْمال  د ُكْم مِّ يعام: اآلية ]سورة األ﴾و ال  تـ ْقتـُُلوا أ ْوال 

 .(3)ا مفهوم يعمل به(وغري ذلك من اآلايت اليت قيد فيها ابلغالب، وليس هل [151

                                                           
 .1348ص، 12ج ،مرجع سابق، سبل السالم شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام، الصنعاين (1)
ـ   أبو داود يف سننه ( بنحوه، وأخرجه3771حترمي تويل العتيق غري مواليه ـ رقم احلديث )ـ كتاب العتق ـ ابب:  مسلم يف صحيحه أخرجه (2)

 (.12376( بنحوه، حتفة األشراف )5114كتاب األدب ـ ابب: يف الرجل ينتمي إىل غري مواليه ـ رقم احلديث )
 .388ص ،10ج ، مرجع سابق، املنهاج بشرح مسلم بن احلجاج ،النووي (3)
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القضاء على االستعباد املوجود يف األرض، بتعظيم أجر العتق، فهو من العبادات الشاقة على  .5

 النفوس؛ ألنَّ فيه إخراج اململوك عن ملكه.

: "لَّم ، ، ع نِّ النَّيبِّ ِّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س  رضي هللا عنه أ يبِّ ُهر يـْر ة   إبسناده إىلالبخاري  روى م ْن أ ْعت ق  ر قـ ب ًة  ق ال 

ْنُه مِّن  النَّارِّ" ه ا إِّْراًب مِّ نـْ ُ بُِّكل ِّ إِّْربٍّ مِّ ن ًة، أ ْعت ق  اّلَّ  . (1)ُمْؤمِّ

يوضح احلديث الشريف الفضل العظيم للعاتق بتحرمي جسده على النار، قال اإلمام النووي: )ويف هذا 

 ومما حيصل به العتق من النار ودخول اجلنة، وفيهاحلديث بيان فضل العتق، وأيَّه من أفضل األعمال، 

استحباب عتق كامل األعضاء، فال يكون خصي اً وال فاقد غريه من األعضاء، ويف اخلصي وغريه أيضاً الفضل 

 . (2)العظيم، لكن الكامل أوىل، وأفضله أعاله مثناً وأيفسه(

رمية الىت من الصدقة، مستداًل هبذه اآلية الك وقد ذهب اإلمام أبو حنيفة رضى هللا عنه إىل أنَّ العتق أفضل

( 12( و م ا أ ْدر اك  م ا اْلع ق ب ةُ )11ف ال  اقْـت ح م  اْلع ق ب ة  ) ﴿جاء ذكر فك الرقبة فيها قبل ابقى احلسنات األخرى 

]سورة ﴾( 16أ ْو مِّْسكِّيًنا ذ ا م رْت ب ةٍّ)( 15( ي تِّيًما ذ ا م ْقر ب ةٍّ)14( أ ْو إِّْطع اٌم يفِّ يـ ْومٍّ ذِّي م ْسغ ب ةٍّ)13ف كُّ ر قـ ب ةٍّ )

وهو رأٌي عبقرٌي يدل على سعة أُفق اإلمام وإدراكه للقيمة العظمى للحرية ىف  [16-11البلد: اآلايت 

أورد اإلمام و  ني، بل واأليتام من ذوى األرحام،اإلسالم، حىت أنَّ هللا تعاىل قدمها على إطعام الفقراء واملساك

 القرطىب رضى هللا عنه ىف تفسري اآلية )أنَّ رجاًل سأل الش ْعيب: أين يضع فضل النفقة، ىف ذى قرابة أم يعتق

 .(3) رقبة؟ فقال الش عيب: عتق الرقبة أفضل، مستداًل ابحلديث السابق(

                                                           
( وأخرجه أيضًا ـ كتاب كفارات اإلميان ـ ابب 2517) كتاب العتق ـ ابب يف العتق وفضله ـ رقم احلديث  البخاري يف صحيحه ـ أخرجه (1)

كتاب العتق ـ ابب فضل العتق ـ رقم ـ  مسلم يف صحيحه ( وأخرجه6715) وأي رقبة أزكى ـ رقم احلديث ﴾أو حترير رقبة ﴿قول هللا تعاىل 
 ( حتفة األشراف1541) ـ كتاب النذور واألميان ـ ابب ماجاء يف ثواب من أعتق رقبة ـ رقم احلديث الرتمذي يف سننه ( وأخرجه3774احلديث)

(13088 .) 
 .391ص ، 10ج ، مرجع سابق  ،املنهاج بشرح مسلم بن احلجاج ،النووي (2)
 .61ص ،10ج  ،مرجع سابق ،اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب (3)
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 وأفضل العتق أْن يعتق الولد والده، وإىل هذا يشري احلديث اآليت:

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : "ال  جي ْزِّي و ل ٌد و الًِّدا، إِّالَّ أ ْن جي ِّ ع ْن أ يبِّ هُ  : ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ُْلوًكا، فـ ي ْشرت ِّي ُه ر يـْر ة ، ق ال  ُه مم  د 

 .(1)فـ يـُْعتِّق ُه"

قه، وقال ت)ومعىن جيزئ: بفتح أوله، أي: اليكافئه إبحسايه، وقضاء حقه إال أْن يع :قال اإلمام النووي

مجاهري العلماء: حيصل العتق يف اآلابء واألمهات واألجداد وإْن علوا وعلون، ويف األبناء وأوالدهم الذكور 

 .(2)واإلانث وإْن سفلوا، مبجرد امللك سواء املسلم والكافر والقريب والبعيد والوارث وغريه(

 فائدة:

قائه،  وضرب يف ذلك أروع األمثلة، حيث كثر عتاشتهر عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما بعتق الرقاب، 

)ما مات ابن عمر  :وانل شهرة عظيمة يف ذلك، فبإسناد صحيح روى عمر بن حممد العمري عن انفع قال

ويف كل حالة عتق له رضي هللا عنه قصة تربوية مبهرة، تُعلِّ ُم األُمَّة  كيف  (3)حىت أعتق ألف إيسان أو زاد(

وكيف ينظر أرابب األعمال يف أحوال عماهلم، وكيف تكون الرَحة هبم، قال عبد الرزاق تكون معايري التقييم، 

ْل بِّ  ُعم ر   نُ ابْ م رَّ أيبأان معمر عن الزهري عن َحزة بن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما قال: " : ه  ، فـ ق ال  ر اعٍّ

: فـ ر ف ع  ر أْ  ا الذ ِّْئُب، ق ال  : تـ ُقوُل ل ُه: أ ك ل ه  اُهن ا ر هبُّ ا، ق ال  اْبُن ُعم ر  : ل ْيس  ه  اءِّ، س  مِّْن ج ز ر ةٍّ؟ فـ ق ال  ُه إِّىل  السَّم 

                                                           
ـ كتاب الربوالصلة ـ  الرتمذي يف سننه ( وأخرجه3778كتاب العتق ـ ابب فضل عتق الوالد ـ رقم احلديث ) ـ  صحيحهمسلم يف  أخرجه (1)

( 3657كتاب األدب ـ ابب بر الوالدين ـ رقم احلديث ) يف سننه ـ ةابن ماج( وأخرجه 1906) ابب ماجاء يف حق الوالدين ـ رقم احلديث
 (.12595) حتفة األشراف

 .392ص  ،10ج  ،مرجع سابق ،املنهاج بشرح مسلم بن احلجاجـ النووي  (2)
 .218ص، 3ج ،مرجع سابق ،سريأعالم النبالء، الذهيب (3)
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: أ ان  و اّلَِّّ، أ ح قُّ  ُ؟ فـ ق ال  اْبُن ُعم ر  : ف أ ْين  اّلَّ ُ، و اْشرت  ى او ق ال  : أ ْين  اّلَّ لرَّاعِّي  و اْلغ ن م ، ف أ ْعتـ ق ُه و أ ْعط اُه أ ْن أ ُقول 

 . (1)اْلغ ن م "

وهذا يبني  أنَّ كل إيسان إذا كان بداخله شعور الرقابة واملعي ة اإلهلية، وأنَّ هللا مطلع عليه، وعلى أعماله يف 

ذب وغريه من األخالق الذميمة ـ كما فعل الراعي ـ والتخلق السر واخلفاء، قاده ذلك إىل االبتعاد عن الك

 ابألخالق الراقية اليت هلا أكرب األثر يف إجياد جمتمع تربوي صاحل لقيادة البشرية يف املستقبل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( 15866رقم ) ـ ابب ما جاء يف عبد هللا بن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما ـ املناقب كتابـ  الفوائد ومنبع الزوائد جممعاهليثمي ـ  (1)
 البيهقي من طريق زيد بن أسلم.هذا حديث موقوف، وهذه الرواية أيضاً عند و 
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 م.هلون والقواعد املستقبلية اليت أرستها السنة النبوية عند لشريعها اإلحسان الغارم:  سادساملطلب ال

 ونمفهوم الغارماملقصد األول: 

]سورة التوبة: ﴾مِّني  و اْلغ ارِّ  ﴿ لغًة: غ رِّم يغرم غرماً، والغرم: الدين، ورجل غارم: عليه دين وقوله تعاىلالغارمون  

قال الزجاج: الغارمون الذين لزمهم الدين يف احلمالة، وقيل: هم الذين لزمهم الدين يف غري  [60اآلية 

 . (1)معصية، والغرمي الذي له الدين، والذي عليه الدين مجيعاً، واجلمع غرماء

لى الدائن ع والغارمون مجع غارم، إذن: الغرم يف اللغة اللزم، ومسي الغارم غارماً؛ ألنَّ الدين لزمه، ويطلق الغرمي

 . (2)ملالزمته املدين

 .(3)مفهوم الغارمني اصطالحاً: الغارمون: هم املدينون العاجزون عن وفاء ديوهنم

وقيل الغارمون: هم الذين تدينوا لإلصالح بني الناس، أو تديَّنوا أليفسهم وأعسروا؛ لدخوهلم يف قوله تعاىل: 

 .(4) ﴾و اْلغ ارِّمِّني   ﴿

 املستقبلية اليت أرستها السُّنَّة النبوية عند لشريعها اإلحسان للغارمني. القواعداملقصد الثاين: 

استثناء املديون يف جواز املسألة، والوقوف جبانب أصحاب الديون يف قضاء ديوهنم، رعايًة  .1

 .التعاون بني أفراد اجملتمعواهتماماً هبم، ولقويًة ألواصر 

                                                           
خمتار ، الرازي ـ  446ص ،2ج ،مرجع سابق ،املصباح املنريالفيومي ـ و  ،436ص،  12 ،مرجع سابق ،لسان العرب ،ابن منظور (1)

 .198ص ،مرجع سابق ،الصحاح
) انن الداودي حتقيق :صفوان عد ،القرآن املفردات يف غريب  ،أبوالقاسم احلسني بن حممد املعروف ابلراغب األصفهاين ،األصفهاين (2)

 .606صه ( 1412ـ 1الدار الشامية ـ ط بريوت: 
 .323ص، 9ج ،مرجع سابق،  املغين، ابن قدامه  (3)
 .268ص، 1ج ،مرجع سابق ،منار السبيل يف شرح الدليل ،ابن ضواين( 4)
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: حت  مَّْلُت َح  ال ًة ف أ تـ ْيُت ر ُسول  اّلَِّّ إبسناده إىل مسلم  روى ، ق ال  يلِّ ِّ ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم   ق بِّيص ة  ْبنِّ خُم ارِّقٍّ اهلِّال  ص لَّى اّلَّ

: مُثَّ ق ال  اي  ق بِّيص ُة: ق ُة، فـ ن ْأُمر  ل ك  هبِّ ا"، ق ال  ْتِّيـ ن ا الصَّد  : "أ قِّْم ح ىتَّ أت  ْسأ ل ة  ال  حت ِّلُّ إِّالَّ إِّ  أ ْسأ لُُه فِّيه ا، فـ ق ال  نَّ اْلم 

ث ةٍّ:  كُ ألِّ ح دِّ ث ال  يبـ ه ا مُثَّ مُيْسِّ ٌة اْجت اح ْت  ،ر ُجلٍّ حت  مَّل  َح  ال ًة ف ح لَّْت ل ُه اْلم ْسأ ل ُة ح ىتَّ ُيصِّ ائِّح  و ر ُجٌل أ ص ابـ ْتُه ج 

يب  قِّو اًما مِّنْ  ْن ع ْيش، و ر جُ  م ال ُه ف ح لَّْت ل ُه اْلم ْسأ ل ُة ح ىتَّ ُيصِّ اًدا مِّ د  : سِّ ، أ و  ق ال  ٌل أ ص ابـ ْتُه ف اق ٌة ح ىتَّ ع ْيشٍّ

اًن ف اق ةٌ ف ح لَّْت ل ُه اْلم ْسأ ل ُة ح ىتَّ ُيصِّ  ا مِّْن قـ ْومِّهِّ ل ق ْد أ ص اب ْت ُفال  ث ٌة مِّْن ذ وِّي احلِّج  ، يـ ُقوم  ث ال  ْن ع ْيشٍّ يب  قِّو اًما مِّ

ْن  اًدا مِّ د  : سِّ ا ُسْحًتا"أ و  ق ال  بـُه  و اُهنَّ مِّن  اْلم ْسأ ل ةِّ اي  ق بِّيص ُة ُسْحًتا، أي ُْكُله ا ص احِّ ، ف م ا سِّ  .(1)ع ْيشٍّ

ا حترم املسألة إال لثالثة: األول ملن حتمل  قال العظيم آابدي يف شرح احلديث: )واحلديث فيه دليل على أهن 

ا حتل له امل َحالة، وذلك أْن يتحمل اإليسان عن غريه دينا أو دية، أو سألة، يصاحل مبال بني طائفتني فإهن 

وظاهره وإْن كان غنيًا فإي ه ال يلزمه تسليمه من ماله، والثاين من أصاب ماله آفة مساوية، أو أرضية كالربد 

والغرق وحنوه، حبيث مل يبق له ما يقوم بعيشه حلت له املسألة حىت حيصل له ما يقوم حباله ويسد خلته،  

م أخرب حبالهأل -أصابته فاقة، ولكن ال حتل له املسألة إال بشرط أْن يشهد له من أهل بلده والثالث من   -هن 

 . (2)ثالثة من ذوي العقول ال من غلب عليه الغباوة والتغفيل(

مني مواالة الرسول صلى هللا عليه وسلم ألُمَّته يف احلياة ويف املوت، حتقيقاً ملعىن املواالة بني املسل .2

 عض، وهذا سبب لعاضد أفراد اجملتمعات اإلسالمية.بعضهم الب

                                                           
ـ كتاب الزكاة  أبو داود يف سننه ( وأخرجه109/1044كتاب الزكاة ـ ابب من حتل له املسألة، رقم احلديث ) ـ  مسلم يف صحيحهأخرجه  (1)

ـ كتاب الزكاة ـ ابب الصدقة ملن حتمل حبمالة ـ رقم احلديث  النسائي يف سننه ( وأخرجه1640ـ ابب ما جتوز فيه املسألة ـ رقم احلديث )
(2579 ،2580.) 
 .40ص،  5ج ،رجع سابق، ماملعبود شرح سنن أيب داودعون  ،اآلابدي (2)
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ُ ع ل ْيهِّ رضي هللا عنه أ يبِّ ُهر يـْر ة  إبسناده إىل مسلم  روى : ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ والَّذِّي يـ ْفُس  : " و س لَّم  ، ق ال 

ُه، و أ يُُّكْم  ف أ يُُّكْم ما تـ ر ك  د يـًْنا أو ض ي اًعاحُم مَّدٍّ بيده إْن على األرض من ُمْؤمِّنٍّ إال أان أ ْوىل  الناس بِّهِّ،  ف أ ان  م ْوال 

 .(1)تـ ر ك  م ااًل ف إِّىل  اْلع ص ب ةِّ من كان"

يعلمنا رسولنا الكرمي يف هذا احلديث الشريف خلق عظيم، وهو أْن يكون املؤمنون بعضهم أولياء، مصداقاً 

ُنون  ﴿لقول هللا تعاىل:  ن اُت بـ ْعُضُهْم أ ْولِّي اُء بـ ْعضٍّ اْلُمْؤمِّ قال ابن كثري يف  [71ة ]سورة التوبة: اآلي﴾و اْلُمْؤمِّ

، ومبعىن أوضح أنَّ كل واحد ويل أخيه وأخته يف (2)أي يتناصرون ويتعاضدون ﴾بْعُضُهْم أ ْولِّي اءُ بـ ْعضٍّ ﴿معىن 

 يفسه وال يف ه ابلزور، وال يظلمه ال يفهللا يؤدي حقه، وال يغتابه، وال ينم عليه، وال خيويه، وال يشهد علي

نِّني  و اْلُمْؤمِّن اتِّ و ع د  اّلَُّ ا﴿قال هللا تعاىل: وبذلك يفوز مبا وعد هللا به املؤمنني، وال يف عرضه، ماله  ْلُمْؤمِّ

نٍّ و رِّْضو اٌن مِّن  اّلَِّّ أ ْكرب ُ ذ لِّك  ُهو  دْ ج نَّاتٍّ جت ْرِّي مِّْن حت ْتِّه ا اأْل هْن اُر خ الِّدِّين  فِّيه ا و م س اكِّن  ط يِّ ب ًة يفِّ ج نَّاتِّ ع  

 .[72]سورة التوبة: اآلية ﴾اْلف ْوُز اْلع ظِّيمُ 

ومن بعض حقوق املواالة مساعدته يف أداء ديويه، عند عجزه عن أدائها، كما يف احلديث، وهذا أحد  

 األسباب يف تكافل أبناء اجملتمع كاجلسدالواحد يف املستقبل.

 

 

 

 

 

                                                           
 (.13926( حتفة األشراف  )4135كتاب الفرائض ـ ابب من ترك ماالً فلورثته ـ رقم احلديث )  مسلم يف صحيحه ـ ايفرد به (1)
 .175ص، 4جمرجع سابق،  ،لفسريابن كثري، بن كثري ا (2)
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 هلم. إلحسانوالقواعد املستقبلية اليت أرستها السنة النبوية عند لشريعها ا : يف سبيل هللاسابعال املطلب

 مفهوم يف سبيل هللااملقصد األول: 

لغًة: السبيل يف األصل الطريق، ويذكر ويؤيث، والتأييث فيها أغلب، وسبيل هللا عام يقع على كل عمل  

خالص، سلك به طريق التقرب إىل هللا تعاىل: أبداء الفرائض، والنوافل، وأيواع التطوعات، وإذا أطلق فهو 

 .(1)ليهيف الغالب واقع على اجلهاد، حىت صار لكثرة االستعمال كأي ه مقصوٌر ع

ال اصطالحاً: )ويف سبيل هللا( يعين: ويف النفقة يف يصرة دين هللا، وطريقه، وشريعته اليت شرعها لعباده بقت

، (3)، فاملقصود: الغزاة املتطوعة الذين الديوان هلم، أوهلم ديوان اليكفيهم(2)أعدائه، وذلك هو غزو الكفار

ين الحق هلم يف الديون، إذا يشطوا غزوا، ويعطون قدر ما قال اإلمام ابن قدامه رَحه هللا: )هم الغزاة الذ

حيتاجون إليه لغزوهم، من يفقة طريقهم وإقامتهم، ومثن السالح واخليل إْن كايوا فرساانً، ومايعطون السايس 

م أيخذون ملصلحة املسلمني(  .(4)وَحولتهم إْن كايوا رجااًل مع الغىن، ألهن 

سبيل يف لمجاهدين لة اليت أرستها السُّنَّة النبوية عند لشريعها اإلحسان القواعد املستقبلياملقصد الثاين: 

 هللا.

 الرتغيب يف الوقف يف سبيل هللا، إعالًء لكلمة هللا، ولبليغ دعوله للناس كافة. .1

: أ م ر  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى هللُا ع ل ْيهِّ  إبسناده إىلالبخاري  روى ي  اّلَُّ ع ْنُه، ق ال  ق ةِّ،  أ يبِّ ُهر يـْر ة  ر ضِّ لصَّد  و س لَّم  ابِّ

ُّ ص لَّى هللُا اع   طَّلِّبِّ فـ ق ال  النَّيبِّ
ُ
، و خ الُِّد ْبُن الو لِّيدِّ، و ع بَّاُس ْبُن ع ْبدِّ امل م : "م ا ل ْيهِّ و س لَّ ف قِّيل  م ن ع  اْبُن مج ِّيلٍّ

                                                           
 .162ص، 6ج ،مرجع سابق ،لسان العرب ،ابن منظور (1)
 .319ص، 14ج ،مرجع سابق ،نجامع البيان يف لفسري آي القرآ ،الطربي (2)
 .326ص، 9ج،مرجع سابق ،املغين ،ابن قدامه (3)
 .335ص، 1م ( ج1988ـ  /هـ1408املكتب اإلسالمي ـ بريوت: )  الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل ،ابن قدامه (4)
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الٌِّد: ف إِّيَُّكْم ت ْظلُِّمون  خ الِّ (1)يـ ْنقِّمُ  ق دِّ اْحتـ ب س  ا، دً اْبُن مج ِّيلٍّ إِّالَّ أ يَُّه ك ان  ف قِّريًا، ف أ ْغن اُه اّلَُّ و ر ُسولُُه، و أ مَّا خ 

 . (4)"يفِّ س بِّيلِّ اّلَِّّ (3)و أ ْعتُاد هُ (2)أ ْدر اع هُ 

يف سبيل  جملاهدا؛ ألنَّ وهو من أفضل األعمال ،الوقف يف سبيل هللايوجه احلديث الشريف إىل استحباب 

ْؤمِّنِّني  أ يُفس ُهْم إِّنَّ اّل   اْشرت  ى مِّن  اْلمُ ﴿لقول هللا تعاىل:  أحد األصناف الثمايية املستحقة للزكاة،هو هللا، 

ُُم اجل نَّة  يـُق اتُِّلون  يفِّ س بِّيلِّ اّل ِّ فـ   ُم أبِّ نَّ هل  يلِّ و اْلُقْرآنِّ و م ْن  داً ع ل ْيهِّ يـ ْقتـُُلون  و يـُْقتـ ُلون  و عْ و أ ْمو اهل  ح ق اً يفِّ التـَّْور اةِّ و اإلِّجنِّ

يـ ْعُتم بِّهِّ و ذ لِّك  ُهو  اْلف ْوُز اْلع ظِّيمُ  ُرواْ بِّبـ ْيعُِّكُم الَّذِّي اب   [.111]سورة التوبة: اآلية ﴾أ ْوىف  بِّع ْهدِّهِّ مِّن  اّل ِّ ف اْستـ ْبشِّ

 :(5)الشيُخ البسام عدداً من الفوائد عند شرح احلديث، ومن ذلكوقد بني  

إنَّ احلقيقة الشرعية يف "سبيل هللا" هي الغزو وقتال الكفار، ال مجيع املرافق اليت تنفع املسلمني، كما أواًل: 

 أدخلها بعضهم.

 لنافعة.ا وفيه فضيلة الوقف والتحبيس على اجلهاد يف سبيله، وأنَّ هذا من جهات الرباثيياً: 

اجلهاد الغرض منه يشر الدعوة، وإعالء كلمة هللا تعاىل، وهذا كما يكون ابلقتال، يكون أيضاً ابلدعوة اثلثاً: 

 إىل هللا تعاىل، وما يعني عليها.

                                                           
 نظر:ي" بكسر القاف، أي ما ينكر أو يكره، أي ما ينقم شيئاً من منع الزكاة إال بكفر النعمة، فكأن غناه أداه إىل كفر يعمة هللا، م ا يـ ْنقِّمُ " (1)

 34ص، 4ج ،مرجع سابق ،السندي وحاشية النسائي سنن شرح ،السيوطي
 .34ص، 4ج ،مرجع سابق ، السندي وحاشية النسائي سنن شرح ،السيوطي"أدراعه" مبهمالت: مجع درع، وهي الزردية، ينظر:  (2)
 النسائي سنن رحش ،السيوطي ينظر: ده"بضم املثناة: مجع عتد، بفتحتني قيل: ما يعد الرجل من الدواب والسالح، وقيل: اخليل،ا"وأعت (3)

  .34ـص4ج ،مرجع سابق ، السندي وحاشية
( 1468[ ـ رقم احلديث )60]التوبة:  ﴾ويف الرقاب ويف سبيل هللا﴿ـ كتاب الزكاة ـ ابب قول هللا تعاىل:  البخاري يف صحيحهأخرجه  (4)

كتاب الزكاة ـ ابب   أبو داود يف سننه ـ( وأخرجه 983ـ  كتاب الزكاة ـ ابب يف تقدمي الزكاة ومنعها ـ رقم احلديث ) مسلم يف صحيحهوأخرجه 
ـ كتاب الزكاة ـ ابب إعطاء السيد املال بغري اختيار املصدق ـ رقم احلديث النسائي يف سننه ( وأخرجه 1623يف تعجيل الزكاة ـ رقم احلديث )

(2464.) 
 .418ص، 3ج ،مرجع سابق ،لوضيح األحكام من بلوغ املرام  ،البسام (5)
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التعاون بني املسلمني على جتهيز جيوش اجلهاد يف سبيل هللا، والقيام برعاية ُأسر اجملاهدين،  .2

 حيصل به أجر اجلهاد.

من جهَّز   " ز يدِّ بنِّ خ الدٍّ، رضِّي اّلَّ ع ْنه، أنَّ رُسول  اّلَِّّ ص ل ى هللاُ ع ل ْيهِّ وس لَّم ق ال: إبسناده إىل مسلم روى

 .(1)ومْن خ ل ف  غ ازايً يف أ ْهلِّهِّ خب رْي فـ ق ْد غز ا" غ ازِّايً يف سبيلِّ اّلَِّّ فـ ق ْد غ ز ا،

اركه يف أ ْهلِّهِّ خب رْي فـ ق ْد غز ا":)وانب منابه يف مراعاة أهله زمان غيبته شواملراد بقوله:"مْن خ ل ف  غ ازاًي يف 

 .(2)(الثواب؛ ألنَّ فراغ الغازي له، واشتغاله به بسبب قيامه أبمر عياله، فكأيه مسبب عن فعله

 مضاعفة النفقة يف سبيل اجلهاد، إىل سبعمائة ضعف؛ لعظيماً ألجر اجلهاد يف سبيل هللا. .3

، رضي اّلَّ ع ْنه، قال: قال ر ُسوُل اّلَّ ص ل ى هللاُ  إبسناده إىلي الرتمذ روى  ع ل ْيهِّ أيب حيىي ُخرمي بن فاتِّكٍّ

" وس لَّم: " ائِّة ضِّعفٍّ ُعمِّ  .( 3)م ْن أ يـْف ق  يـ ف ق ًة يف سبيلِّ اّلَِّّ ُكتِّب  ل ُه سبـْ

، م ْسُعودٍّ  أ يبِّ  إبسناده إىل مسلم روى : ه ذِّهِّ  اأْل ْيص ارِّي ِّ : ج اء  ر ُجٌل بِّن اق ةٍّ خم ْطُوم ةٍّ، فـ ق ال  ،ِّ ق ال   يفِّ س بِّيلِّ اّلَّ

ُ ع ل ْيهِّ  ق ةٍّ كُ  فـ ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ائ ةِّ ان  ْبُع مِّ  .(4)لُّه ا خم ْطُوم ٌة"و س لَّم : "ل ك  هبِّ ا يـ ْوم  اْلقِّي ام ةِّ س 

                                                           
مسلم يف ( وأخرجه 2843ـ كتاب اجلهاد والسري ـ ابب: فضل من جهز غازايً أو خلفه خبري ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحهأخرجه  (1)

أبو داود ( وأخرجه 4879ـ كتاب اجلهاد ـ ابب:فضل إعاية الغازي يف سبيل هللا مبركوب وغريه، وخالفته يف أهله خبري ـ رقم احلديث ) صحيحه
ـ كتاب اجلهاد ـ ابب: فضل من جهز غازايً  الرتمذي يف سننه( وأخرجه 2509) من الغزوـ رقم احلديث ـ كتاب اجلهاد ـ ابب:ماجيزئ يف سننه

( واحلديث 3180كتاب اجلهاد ـ ابب: فضل من جهز غازاًي ـ رقم احلديث )  النسائي يف سننه( وأخرجه 1631و 1628ـ رقم احلديث)
 (.3747( حتفة األشراف )3181)
 .                                                                                                 2461صم( 2002هـ / 1422دار الفكرـ ) املصابيح مشكاة شرح املفاليح مرقاة، حممد علي بن سلطان ،القاري (2)
 ـ كتاب فضائل اجلهاد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ـ ابب ماجاء يف فضل النفقة يف سبيل هللا ـ رقم احلديث الرتمذي يف سننهأخرجه  (3)
احلاكم يف املستدرك على ( وأخرجه 3180) ـ كتاب اجلهاد ـ ابب: فضل من جهز غازايً ـ رقم احلديث يف سننهالنسائي ( وأخرجه 1625)

( وقد حكم عليه احلاكم:  هذا 2486) ـ ابب من أيفق يفقة يف سبيل هللا كتبت بسبعمائة ضعف ـ رقم احلديث اجلهاد كتابـ   الصحيحني
 حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، وقد احتج مسلم ابلركني بن الربيع، وهو كويف عزيز احلديث، ويسري بن عميلة عمه.

 النسائي يف سننه( وأخرجه 4874يف سبيل هللا، وتضعيفها ـ رقم احلديث ) ـ كتاب اجلهاد ـ ابب:فضل الصدقة مسلم يف صحيحهأخرجه  (4)
 (.132) ( حتفة األشراف3187ـ كتاب اجلهاد ـ ابب فضل الصدقة يف سبيل هللا عزوجل ـ رقم احلديث )
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أي: فيها خطام، وهو قريب من الزمام، وقيل: حيتمل أنَّ املراد له  )يف احلديث الشريف: "خمطومة"ومعىن 

هن خمطومة سبعمائة كل واحدة من ، ويكون له يف اجلنة هباهأجر سبعمائة انقة، وحيتمل أْن يكون على ظاهر 

 .(1) (يركبهن حيث شاء للتنزه،كما جاء يف خيل اجلنة وجنبها وهذا االحتمال أظهر، وهللا أعلم

عظم أجر اجملاهد يف سبيل هللا؛ ألنَّ نفع العمل الذي يقوم به عام لألُمَّة، أما العبادة فنفعها  .4

 قاصر على العبد.

ُ ع ل ْيهِّ و  رضي هللا عنه ُهر يـْر ة   أ يبِّ  إبسناده إىل مسلم روى : قِّيل  لِّلنَّيبِّ ِّ ص لَّى اّلَّ س لَّم : م ا يـ ْعدُِّل اجلِّه اد  يفِّ ، ق ال 

: ال   اًث كُ س بِّيلِّ اّلَِّّ ع زَّ و ج لَّ؟، ق ال  ، يـ ُقوُل: "ال   ت ْست طِّيُعوي ُه"، ق ال: ف أ ع اُدوا ع ل ْيهِّ م رَّت نْيِّ أ ْو ث ال  لُّ ذ لِّك 

تِّ اّلَِّّ، ال  يـ فْ م ث ُل اْلُمج اهِّدِّ يفِّ س بِّيلِّ اّلَِّّ، ك م ث لِّ الصَّائِّمِّ الْ ت ْست طِّيُعوي ُه"، و ق ال  يفِّ الثَّالِّث ة: " اي   رُتُ ق ائِّمِّ اْلق ايِّتِّ بِّ

ةٍّ  ي امٍّ و ال  ص ال  "مِّْن صِّ ُد يفِّ س بِّيلِّ اّلَِّّ تـ ع اىل  ع  اْلُمج اهِّ  .                                       (2)، ح ىتَّ يـ ْرجِّ

تِّ اّلَِّّ إىل بِّ قال النووي يف شرح هذا احلديث:)"م ث ُل اْلُمج اهِّدِّ يفِّ س بِّيلِّ اّلَِّّ، ك م ث لِّ الصَّائِّمِّ اْلق ائِّمِّ اْلق ايِّتِّ  اي 

آخره" معىن القايت: املطيع، ويف هذا احلديث عظيم فضل اجلهاد؛ ألنَّ الصالة والصيام والقيام بايت هللا 

أفضل األعمال، وقد جعل اجملاهد مثل من ال يفرت عن ذلك يف حلظة من اللحظات، ومعلوم أن هذا ال 

 .                                           (3)تستطيعويه "وهللا أعلم( يتأتى ألحد، وهلذا قال صلى هللا عليه وسلم : " ال

يش بُِّه احلديُث الشريُف اجملاهد  يف سبيل هللا ابلصائم القائم، الذي ال يصيبه تعب وال وهن من أداء هذه 

لشريف إىل االعبادة، وهذا يدل على عظيم أجره ورفعة منزلته؛ لذلك وج ه القرآن الكرمي واحلديث النبوي 

ط اءِّ ع   وجوب الصدقة على هذه الفئة، جملتمع متماسك يستطيع الوقوف أمام الباطل يف املستقبل، حلديث

                                                           
 .40ص ،13ج ،مرجع سابق ،املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،النووي (1)
 (.4846كتاب اجلهاد ـ ابب:فضل الشهادة يف سبيل هللا ـ رقم احلديث ) ـ  مسلم يف صحيحهايفردبه  (2)
 .29ص، 13ج ،مرجع سابق ،املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،النووي (3)
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" : ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، ق ال  ق ُة لِّغ   ْبنِّ ي س ارٍّ، أ ن  ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ، اّلَِّّ  لِّغ ازٍّ يفِّ س بِّيلِّ ينِّ ٍّ إِّالَّ خلِّ ْمس ةٍّ: ال  حت ِّلُّ الصَّد 

، أ ْو لِّر ُجلٍّ اْشرت  اه ا مبِّ الِّهِّ، أ ْو لِّر ُجلٍّ ك ان  ل ُه ج اٌر مِّْسكِّنٌي فـ ُتصُ 
، أ ْو لِّع امِّلٍّ ع ل يـْه ا، أ ْو لِّغ ارِّمٍّ د ِّق  ع ل ى اْلمِّْسكِّنيِّ

 " اه ا اْلمِّْسكِّنُي لِّْلغ ينِّ ِّ  .(1)ف أ ْهد 

 .(2)قال ابن دقيق العيد:  ويف سبيل هللا: اجلهاد عند األكثرين، ومنهم من عده إىل احلج 

: اخْلُْدرِّي ِّ  يبِّ س عِّيدٍّ أ اجملاهد يف سبيل هللا أفضل الناس، حلديث وعد رسولنا الكرمي صلوات هللا وسالمه عليه

َّ  أ ت ى ر ُجاًل  أ نَّ "  : و س لَّم   ل ْيهِّ ع   اّلَُّ  ص لَّى النَّيبِّ  هِّ مبِّ الِّ  اّلَِّّ  س بِّيلِّ  يفِّ  جُي اهِّدُ  ر ُجلٌ  فـ ق ال   ؟ أ ْفض لُ  النَّاسِّ  أ يُّ  فـ ق ال 

هِّ، : م ْن، مُثَّ  ق ال   و يـ ْفسِّ ْعبٍّ  يفِّ  ُمْؤمِّنٌ  ق ال  ع ابِّ  مِّنْ  شِّ              . (3)"ش ر ِّهِّ  مِّنْ  النَّاس   ي د عُ و   ر بَّهُ  اّلَّ   يـ ْعُبدُ  الش ِّ

واألحاديث الشريفة يف فضل اجلهاد كثرية جداً، ولكن األحاديث اليت بصدد ذكرها يف هذا املبحث، هي 

 اليت تشري إىل أمهية اإليفاق يف اجلهاد يف سبيل هللا. 

 

 

                                                           
 إسناده عطية العويف وهو ( ويف1637ـ كتاب الزكاة ـ ابب من جيوز له أخذ الصدقة وهو غين ـ رقم احلديث ) أبو داود يف سننه أخرجه (1)

( برقم: 1/566(، واحلاكم يف املستدرك )1841( برقم: )1/590) ابن ماجه يف سننهأخرجه ( و 18/97أخرجه أَحد يف مسنده )ضعيف، 
(: 181( وقال عنه ابن حجر يف بلوغ املرام )6/205( وقال: صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه. وحسنه النووي يف اجملموع )1480)

  (.1503أعل ابإلرسال، وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجه )
 .152ص ، 2جم( 1995ه ـ 1416)دار اجليل ـ  إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام، ابن دقيق العيد (2) 
(، 2786ـ كتاب الـجهاد والسري ـ ابب أفضل الناس مؤمن جماهد بنفسه وماله يف سبيل هللا ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحهأخرجه  (3)

ـ كتاب اجلهاد ـ ابب يف  مسلم يف صحيحه( وأخرجه 6494وأخرجه أيضاً ـ كتاب الرقاق ـ ابب العزلة راحة من أخالط الناس ـ رقم احلديث )
الرتمذي ( وأخرجه 2485) احلديثم ـ كتاب اجلهاد ـ ابب يف ثواب اجلهاد ـ رق أبو داود يف سننه رجه( وأخ4836ثواب اجلهاد ـ رقم احلديث )

ابب فضل  ـ كتاب اجلهاد ـ  النسائي يف سننه( وأخرجه 1660ـ كتاب فضائل اجلهاد ـ ابب ماجاء أي الناس أفضل ـ رقم احلديث ) يف سننه
( حتفة األشراف 3978ـ كتاب الفنت ـ ابب العزلة ـ رقم احلديث )يف سننه  ةابن ماجخرجه ( وأ3105من جياهد يف سبيل هللا ـ رقم احلديث )

(4151.) 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3573&idto=3575&bk_no=1&ID=894#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3573&idto=3575&bk_no=1&ID=894#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3054&idto=3054&bk_no=3&ID=1594#docu


243 
 

 له.عها اإلحسان أرستها السُّنَّة النبوية عند لشريوالقواعد املستقبلية اليت  : ابن السبيلثامناملطلب ال

 مفهوم ابن السبيلاملقصد األول: 

يد عن منزله، ، مسي ابناً هلا ملالزمته إايها، وابن السبيل املسافر البعرهو املسافر كثري السفلغًة:  ابن السبيل

ان أو شراً، وهو الذي رياً كخيء يسب إىل السبيل ملمارسته إايه، ويستعمل السبيل لكل مايتوصل به إىل الش

 .(1)إىل بلد بعيد عن بلدهيسافر فيجتاز من بلد 

واصطالحاً: ابن السبيل هو املسافر الغريب املنقطع به يف سفره عن أهله وماله، وليس له ما يرجع به إىل 

 . (2)يقللسفر من بلده فليس اببن سبيل؛ ألنَّ السبيل: الطر  يءبلده، ولو كان غنياً يف بلده، فأما املنش

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 504ص، 8ج ،مرجع سابق ،الـُمحكم ،، وابن سيده143ص، 4ج ،مرجع سابق، لسان العرب ،ابن منظور (1)
هـ 1402ـ  املكتب اإلسالمي ) الدليلمنار السبيل يف شرح  ،ابن ضواين، 230ص، 9ج ،مرجع سابق ،املغين، ابن قدامه  (2)
 .296ص، 1جم( 1982/
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 بن السبيل.الأرستها السُّنَّة النبوية عند لشريعها اإلحسان القواعد املستقبلية اليت املقصد الثاين: 

 فضل الصدقة البن السبيل، ولرلب جزاء أخروي على هذا العمل الدنيوي..1

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ،رضي هللا عنه أ يبِّ ُهر يـْر ة  إبسناده إىل مسلم  روى ةٍّ مِّن   ، ع نِّ النَّيبِّ ِّ ص لَّى اّلَّ ن ا ر ُجٌل بِّف ال  : "بـ يـْ ق ال 

، فـ تـ ن حَّى ذ لِّك  السَّح اُب، ف أ فْـر غ  م اء ُه يفِّ ح رَّ  نٍّ ، ف س مِّع  ص ْواًت يفِّ س ح اب ةٍّ اْسقِّ ح دِّيق ة  ُفال  ٌة اأْل ْرضِّ ةٍّ، ف إِّذ ا ش ْرج 

ر   اء  ُكلَُّه، فـ تـ تـ بَّع  اْلم اء ، ف إِّذ ا ر ُجٌل ق ائٌِّم يفِّ ح دِّيق تِّ مِّْن تِّْلك  الش ِّ هِّ حُي و ُِّل اْلم اء  مبِِّّْسح اتِّهِّ، اجِّ ق دِّ اْستـ ْوع ب ْت ذ لِّك  اْلم 

ْسمِّ الَّذِّي مس ِّع  يفِّ السَّح اب ةِّ، فـ ق ال  ل   ٌن لِّالِّ : ُفال  ، ق ال  : اي  ع ْبد  اّلَِّّ ملِّ  ت ْسأ ُلينِّ هُ فـ ق ال  ل ُه: اي  ع ْبد  اّلَِّّ م ا امْسُك 

مسِّ  نٍّ الِّ ا م اُؤُه، يـ ُقوُل: اْسقِّ ح دِّيق ة  ُفال  : إِّين ِّ مس ِّْعُت ص ْواًت يفِّ السَّح ابِّ الَّذِّي ه ذ   ف م ا ك  ع نِّ امسِّي؟، فـ ق ال 

ا، ف إِّين ِّ أ ْيظُُر إِّىل  م ا خي ْ  : أ مَّا إِّْذ قـُْلت  ه ذ  ه ا ف أ ت ص دَُّق بِّ ت ْصن ُع فِّيه ا، ق ال  نـْ ثـُُلثِّهِّ، و آُكُل أ ان  و عِّي ايلِّ ثـُُلثًا، و أ ُردُّ رُُج مِّ

ثـ ن ا ع ْبُد اْلع زِّيزِّ بْ فِّيه ا ثـُُلث ُه  ُّ، أ ْخرب  ان  أ بُو د اُود ، ح دَّ ة  الضَّيب ِّ ثـ ن اه أ َْح ُد ْبُن ع ْبد  ثـ ن ا و ْهُب " وح دَّ ُن أ يبِّ س ل م ة ، ح دَّ

ْسن ادِّ، غ رْي  أ يَُّه ، ق ال  ْبُن ك ْيس   ا اإْلِّ ":"و أ ْجع ُل ثـُُلث ُه يفِّ اْلم س اكِّنيِّ و السَّائِّلِّني  ان  هبِّ ذ   .(1) و اْبنِّ السَّبِّيلِّ

السبيل، تطبيقًا للنصوص  ابن ، هووالزكاة للخمسمن األصناف املستحق ة يوضح احلديث الشريف أنَّ 

ا غ نِّْمُتْم مِّْن ش يْ  و اْعل ُموا ﴿ تعاىل يف آية اخلمس: اّلَّ  ، قالالقرآيية الواردة يف القرآن الكرمي ُه ءٍّ ف أ نَّ ّلَِِّّّ أ منَّ  مُخُس 

 وقال سبحايه [41]سورة األيفال: اآلية ﴾السَّبِّيل و  اْلم ساكِّنيِّ و  اْبنِّ  اْلي تامى و   اْلُقْرَب لِّلرَُّسولِّ و  لِّذِّي و  

قاُت لِّْلُفق راءِّ و  اْلم س﴿يف آية الزكاة:   و   الر ِّقابِّ  قـُُلوهُبُْم و  يفِّ  اْلُمؤ لَّف ةِّ  ع ل ْيها و   اْلعامِّلِّني   اكِّنيِّ و  إِّمنَّ ا الصَّد 

وكذلك  [60]سورة التوبة: اآلية ﴾ح كِّيمٌ  ع لِّيمٌ  مِّن  اّلَِّّ و  اّلَُّ  ف رِّيض ةً  اْبنِّ السَّبِّيلِّ  و  يفِّ س بِّيلِّ اّلَِّّ و   اْلغارِّمِّني  

                                                           
 (.14131( حتفة األشراف)7399ـ كتاب الزهد والرقائق ـ ابب الصدقة يف املساكني ـ رقم احلديث ) مسلم يف صحيحه ايفرد به (1)
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يف معرض العطف واإلحسان، وإسداء العناية واالهتمام (1)ورد ذكر ابن السبيل يف مواضع أخرى يف القرآن

 هبذه الفئة من اجملتمع؛ للمصلحة العامة.

الرتخيص البن السبيل إذا كان حمتاجًا أْن أيكل من التمر، ويشرب من اللنب إذا مر به، عواًن له .2

 ملواصلة سفره، والوصول لداره. 

َّ  أ نَّ  ُجْنُدبٍّ  ْبنِّ  مس ُر ة  إبسناده إىل أبو داود  روى : س لَّم  و   ع ل ْيهِّ  اّلَُّ  ص لَّى اّلَِّّ  ي يبِّ  ع ل ى أ ح دُُكمْ  أ ت ى "إِّذ ا ق ال 

ي ةٍّ  ا فِّيه ا ك ان    ف إِّنْ  م اشِّ بـُه  اثً ث   فـ ْلُيص و ِّتْ  فِّيه ا ي ُكنْ  مل ْ  ف إِّنْ  ي ْشر بْ و لْ  فـ ْلي ْحت لِّبْ  ل هُ  أ ذِّن   ف إِّنْ  ْست ْأذِّْيهُ فـ ْلي   ص احِّ  ف إِّنْ  ال 

 .(2)"حي ْمِّلْ  و ال   و ْلي ْشر بْ  فـ ْلي ْحت لِّبْ  و إِّالَّ  فـ ْلي ْست ْأذِّْيهُ  أ ج اب هُ 

نمِّهم دون األلبانِّ من أبقارِّ املسلمني وإبلِّهم وغ يبني  احلديُث الشريف حكم شرعي وهو أيَّه ال جيوُز شربُ 

)كابن السبيل مثاًل( لشيء من أموال غريه من ُشربٍّ أو أكلٍّ فليستأذْيه، فإْن مل  إذهنم، إال إذا احتاج املسلم

ْد، وهذا يؤكد مشولية ديننا  جيده، اندى ثالاًث بصوت مرتفع، وليأخْذ حاجت ه، وال حيمْل وال يبِّع، وال يُفسِّ

 احلنيف لوضع األحكام الشرعية يف كل صغرية وكبرية حيتاجه املسلم يف حياته اليومية، لكي يستطيع أْن ميضي

 قدماً لبناء مستقبل مشرق.

 العقاب الشديد ملن منع فضل املاء عن ابن السبيل، فعظم العقوبة على عظم الذنب. .3

: ق ال  ر ُسوُل ا عنه، هللا رضي ة  ُهر يـْر   أ يبِّ إبسناده إىل  مسلم روى ا ح دِّيُث أ يبِّ ب ْكرٍّ، ق ال  ُ ع ل ْيهِّ و ه ذ  ّلَِّّ ص لَّى اّلَّ

ُْم ع ذ   ل ُِّمُهُم اّلَُّ يـ ْوم  اْلقِّي ام ةِّ، و ال  يـ ْنظُُر إِّل ْيهِّْم، و ال  يـُز ك ِّيهِّْم و هل  ٌث ال  يُك  ر ُجٌل ع ل ى ف ْضلِّ اٌب أ لِّيٌم، و س لَّم : "ث ال 

                                                           
)البقرة:  (7)احلشر:  (41)األيفال:  (.36)النساء  (.215)البقرة:  (.38)الروم:  (.26)اإلسراء: املواضع اليت ذكر فيها ابن السبيل:  (1)

177.) 
( وأخرجه 2619ـ كتاب اجلهاد ـ ابب يف ابن السبيل أيكل من التمر ويشرب من اللَب إذا مر به ـ رقم احلديث ) أبو داود يف سننهأخرجه  (2)

ث ـ ابب ما جاء يف احتالب املواشي بغري إذن األرابب ـ رقم احلدي وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عن البيوع كتابـ   الرتمذي يف سننه
(1296 .)  
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ْلف ال   ،م اءٍّ ابِّ ْنـ ُعُه مِّنِّ اْبنِّ السَّبِّيلِّ ْلع ةٍّ بـ ْعد  اْلع ْصرِّ، ف ح ل   ةِّ مي  ي ع  ر ُجاًل بِّسِّ ا، و ر ُجٌل اب  ا و ك ذ  ّلَِّّ أل  خ ذ ه ا بِّك ذ  ف  ل ُه ابِّ

ي ع  إِّم اًما، ال  يـُب ايُِّعُه إِّالَّ لُِّديـْي ا، ف إِّْن أ   ، و ر ُجٌل اب  ق ُه و ُهو  ع ل ى غ رْيِّ ذ لِّك  ا عْ ف ص دَّ نـْه  نـْه ا، و ىف  و إِّْن مل ْ يـُْعطِّهِّ مِّ ط اُه مِّ

"   .(1)مل ْ ي فِّ

يتوعد رسولنا الكرمي يف هذا احلديث الشريف من مينع الناس يف الطريق من سقي املاء، أبشد العقوبة، وهي 

لى الرتغيب ويف هذا داللة واضحة عـ أْن الينظر هللا له يوم القيامة، وحيجب عن ذاته العلية ـ تبارك وتعاىل 

 يف سقي املاء، للعقوبة األخروية املرتتبة على ذلك.

ومن فوائد احلديث أيضاً، تربية اإليسان على حب العطاء والبذل، أبقل ما ميلك؛ إلجياد روح التعاون 

 والتكاثف بني أفراد اجملتمع. 

و األيتام، أ فضل بناء الدور ووقفها؛ لينتفع هبا املسلمون سواًء ابن السبيل أو طالب العلم، .4

 أو األرامل، أو الفقراء واملساكني، وكم يف هذا من اخلري واإلحسان.

: ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ، رضي هللا عنه أ يبِّ ُهر يـْر ة  إبسناده إىل ابن ماجه  روى ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم :" ص لَّى ق ال  إِّنَّ ممَِّّا اّلَّ

ْن ع م لِّهِّ و ح س   ًا تـ ر ك هُ يـ ْلح ُق اْلُمْؤمِّن  مِّ ُه و ي ش ر ُه و و ل ًدا ص احلِّ ًدا  ن اتِّهِّ بـ ْعد  م ْوتِّهِّ عِّْلًما ع لَّم  ًفا و رَّث ُه أ ْو م ْسجِّ و ُمْصح 

ْبنِّ بـ ن اُه  ًتا الِّ حَّ  لسَّبِّيلِّ بـ ن اهُ اأ ْو بـ يـْ ْن م الِّهِّ يفِّ صِّ ا مِّ ق ًة أ ْخر ج ه  ْرًا أ ْجر اُه أ ْو ص د  ْن بـ ْعدِّ أ ْو هن  ُقُه مِّ ي اتِّهِّ يـ ْلح  تِّهِّ و ح 

 .(2)م ْوتِّهِّ"

                                                           
ز ارِّ واملن ابلعطية، وتنفيق السلعة ابحللف، وبيان الثالثة مسلم يف صحيحهأخرجه  (1) ب بـ ي انِّ غِّل ظِّ حت ْرِّميِّ إِّْسب الِّ اإلِّ الذين  ـ كتاب اإلميان اب 

ـ كتاب التجارات ـ  يف سننه ةابن ماج( وأخرجه 293) اليكلمهم هللا يوم القيامة، والينظر إليهم، واليزكيهم، وهلم عذاب أليم ـ رقم احلديث
( 2870( وأخرجه أيضاً كتاب اجلهاد ـ ابب الوفاء ابلبيعة ـ رقم احلديث)2207) ماجاء يف كراهية األميان يف الشراء والبيع ـ رقم احلديثابب 

 (.12522) حتفة األشراف
( قال املنذري 242) احلديثكتاب ابن ماجه ـ  أبواب يف فضائل صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ـ   ـ  ابن ماجه يف سننهأخرجه  (2)
( 3448، رقم  3/247ـ ) والبيهقى ىف شعب اإلميان( ، 2490، رقم  4/121(: إسناده حسن، وأخرجه أيًضا: ابن خزمية )1/55)

 (. 29/  6وحسنه ـ ) 
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 بني احلديث الشريف سعة فضل هللا ورَحته بعباده، أبْن فتح هلم ابب ثواب لبعض األعمال جيري بعد

 .ر احلديث ـ ، وهو مايعرب عنه ابلصدقة اجلاريةموهتم، مثل بناء بيت البن السبيل ـ كما ذك

  بفائدة ذكرها ابن بطال: )أبنَّ هللا ذكر األصناف الثمايية، ومجع بني صناف الثمايية،وأختم احلديث عن األ 

ما  كل صنفني متقاربني ىف املعىن، فجمع بني الفقراء واملساكني، ومجع بني العاملني واملؤلفة قلوهبم؛ ألهن 

 هبما إما ىف جباية الصدقة، وإما ىف معاوية املسلمني، ومجع بني ابن السبيل وسبيل هللا؛ لتقارهبما ىفيستعان 

  .(1)(املعىن وهو قطع املسافة ومجع بني الرقاب والغارمني فأخذ املكاتب لغرم كتابته، كأخذ الغارمني للديون

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .38ص، 6ج ، مرجع سابق،شرح صحيح البخاري ،ابن بطال (1)
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 ملبحث الثاين: اليتامى وَمْن يف حكمهم.ا

 م.هلوالقواعد املستقبلية اليت أرستها السنة النبوية عند لشريعها اإلحسان  : اليتامىلو املطلب األ

 املقصد األول: مفهوم اليتامى.

م، بضم الياء، وسكون التاء اليـُتْ األب، وقال ابن السِّ كِّ يت:  قدام فيتعريف اليتامى لغًة: مجع مفرده يتيم، واليت

 .(1)من قبل األب، ويف البهائم من قبل األُم، واليقال ملن فقد األُم من الناس يتيم، ولكن منقطع ،يف الناس

ُلْغ( تعريف اليتامى اصطالحاً: جاء يف كشاف القناع: ُ ع ل ْيهِّ  (2))و اْلي تِّيُم م ْن ال  أ ب  ل ُه ، و مل ْ يـ بـْ لِّق ْولِّهِّ ص لَّى اّلَّ

"و س لَّم : "ال  يـُْتم  بـ ْعد   مٍّ  .(3)اْحتِّال 

 القواعد املستقبلية اليت أرستها السُّنَّة النبوية عند لشريعها اإلحسان لليتامى.املقصد الثاين: 

حترمي أكل مال اليتيم، وأنَّه من املوبقات املهلكة، اليت هي من أسباب الضالل واالحنراف،  .1

 واالختالفات يف اجملتمعات اإلسالمية.

                                                           
 .435ص، 15،مرجع سابق ،  لسان العرب، ابن منظور  (1)
 .13ص، 3م( ج1982/هـ11402 ـدار الفكر ) كشاف القناع عن منت اإلقناع، منصور بن يويس، البهويت  (2)
ـ  1ـ اجلامع الصغري ـ ج الطرباين( وأخرجه 2873ـ كتاب الوصااي ـ ابب ماجاء مىت ينقطع اليتم ـ رقم احلديث ) أبو داود يف سننهأخرجه  (3)

، كلهم من حديث علي بن أيب طالب رضي هللا عنه مرفوعاً، ورواه بعضهم موقوفاً، 57ـ ص6ـ ج السنن الكربى، وأخرجه البيهقي ـ 96ص
ي   امِّ و ال ص ْمت  يـ ْومٍّ إِّىل  اللَّْيلِّ (، وهي وعند بعضهم زايدة )ال ط الق  إِّال بـ ْعد  يِّك احٍّ و ال عِّْتق  قـ ْبل  مِّْلكٍّ و ال ر ض اع  بـ ْعد  فِّص الٍّ و ال وِّص ال  يفِّ الص ِّ

( بشواهداها 2070، 1751، 1244ـ رقم احلديث )  إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلزايدة صحيحة كمابني الشيخ األلباين ـ 
 اليت أوردها هناك رَحه هللا.
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ي  اّلَُّ ع ْنهُ  أ يبِّ  إبسناده إىلالبخاري روى  : "ع ْن النَّيبِّ ِّ ص لَّى اّلَُّ ع ل يْ  ،ُهر يـْر ة  ر ضِّ اْجت نُِّبوا السَّْبع   هِّ و س لَّم  ق ال 

ْحُر و قـ ْتُل النـَّْفسِّ الَّيتِّ ح رَّ  ّلَِّّ و الس ِّ ْرُك ابِّ حلْ ق ِّ و أ ْكُل م  اْلُموبِّق اتِّ ق اُلوا اي  ر ُسول  اّلَِّّ و م ا ُهنَّ؟ ق ال  الش ِّ  اّلَُّ إِّالَّ ابِّ

"ُف اْلُمْحص ن اتِّ اْلُمْؤمِّن اتِّ اْلغ افِّ و التـَّو يل ِّ يـ ْوم  الزَّْحفِّ و ق ذْ  و أ ْكُل م الِّ اْلي تِّيمِّ الر ِّاب   تِّ  .(1)ال 

م يف القرآن الكرمي فقد ذكر لفظ اليتياهتم ديننا احلنيف ابإلحسان إىل اليتامى، ورعايتهم، والقيام بشؤوهنم، 

لضعيفة اثالاًث وعشرين مرة، ويف ذلك إشارة واضحة للمسلمني لاليتباه، والوقوف وقفة جادة أمام هذه الفئة 

ولتأكيد هذا االهتمام  ، اجملتمع، اليت التستطيع القيام بدورها، إال مبسايدة ومساعدة غريها من أفراد اجملتمعيف

ْينِّ و اْعُبُدوْا اّل   و ال  ُتْشرُِّكوْا بِّهِّ ش  ﴿ قرن اإلحسان إليهما ابإلحسان إىل الوالدين، قال هللا تعاىل ْلو الِّد  ْيئًا و ابِّ

حذر من أكل مال اليتيم، وعد [ ويف مقابل ذلك 36]سورة النساء: اآلية ﴾اْلُقْرَب  و اْليـ ت ام ىإِّْحس اانً و بِّذِّي 

إِّنَّ الَّذِّين  ﴿ذلك من املهلكات، كالشرك ابهلل، وغريها، اليت توجب لصاحبها دخول النار،  قال هللا تعاىل: 

راً و س ي ْصل ْون  س عِّرياً أي ُْكُلون  أ ْمو ال  اْليـ ت ام ى ظُْلماً إِّمنَّ ا أي ُْكُلون   قال اإلمام  [10]سورة النساء:اآلية﴾يفِّ بُطُوهنِِّّْم ان 

شر آكل مال اليتيم ظلماً يوم القيامة، وهلب النار خيرج من فيه، ومن مسامعه، وأيفه، حي هللا )الذهيب رَحه 

 .(2) (...وعينه، كل من رآه يعرفه أي ه آكل مال اليتيم

 حق اليتيم واملرأة، وهذا مظهر من مظاهر محاية اإلسالم حلقوقهم.التحريج العام يف إضاعة  .2

                                                           
رًا ام ى ظُْلًما إِّمنَّ  إِّنَّ الَّذِّين  أي ُْكُلون  أ ْمو ال  اْليـ ت  ﴿ـ كتاب الوصااي ـ ابب قول هللا تعاىل البخاري يف صحيحه  أخرجه (1) ا أي ُْكُلون  يفِّ بُُطوهنِِّّْم ان 

( 5764( وأخرجه أيضًا ـ كتاب الطب ـ ابب الشرك والسحر من املوبقات خمتصراً ـ رقم احلديث ) 2766رقم احلديث ) ﴾و س ي ْصل ْون  س عِّريًا
ـ كتاب اإلميان ـ ابب بيان الكبائر  مسلم يف صحيحهجه ( وأخر 6857وأخرجه أيضًا ـ كتاب احلدود ـ ابب رمي احملصنات ـ رقم احلديث )

( 2874كتاب الوصااي ـ ابب ماجاء يف التشديد يف أكل مال اليتيم ـ رقم احلديث ) ـ  أبو داود يف سننه( وأخرجه 258وأكربها ـ رقم احلديث )
 (.12915( حتفة األشراف )3673ـ كتاب الوصااي ـ ابب اجتناب أكل مال اليتيم ـ رقم احلديث ) النسائي يف سننهوأخرجه 

 .  65ص، 1جمرجع سابق،  ،الكبائر ،الذهيب (2)
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وسلم: "اللَُّهمَّ إِّين ِّ  ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ صلى هللا عليه ،قال رضي هللا عنه أ يبِّ ُهر يـْر ة   إبسناده إىلالنسائي روى 

ْرأ ةِّ"  .(1)أُح ر ُِّج ح قَّ الضَّعِّيف نْيِّ: اْلي تِّيمِّ و اْلم 

ومعىن أحرج : أحلق احلرج، وهو اإلمث مبن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك حتذيراً بليغاً،  وأزجر  قال النووي: )

 .   (2) عنه زجرا أكيداً(

يشدد احلديث الشريف على الوعيد الشديد ملن أضاع حق اليتيم، فعن ابن عباس رضي هللا عنه، قال: ملا 

لَّ ﴿يزلت:  ي  أ ْحس نُ و ال تـ ْقر بُوا م ال  اْلي تِّيمِّ إِّال ابِّ
إِّنَّ الَّذِّين  أي ُْكُلون  أ ْمو ال  ﴿و [152﴾]سورة األيعام: اآليةيتِّ هِّ

ًرا و س ي ْصل ْون  س عِّريًا ايطلق من كان عنده  [10آلية﴾]سورة النساء: ااْليـ ت ام ى ظُْلًما إِّمنَّ ا أي ُْكُلون  يفِّ بُطُوهنِِّّْم ان 

كله أو فجعل يفُضل الشيء من طعامه، فُيحبس له حىت أي يتيٌم فعزل طعام ه من طعامه، وشرابه من شرابه،

و ي ْسأ ُلوي ك  ﴿يفُسد، فاشتدَّ ذلك عليهم،  فذكروا ذلك لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأيزل هللا عز وجل: 

ُْم خ رْيٌ و إِّْن خُت الِّطُوُهْم ف إِّْخو ايُُكمْ  فخلطوا طعامهم  [220آلية ا]سورة البقرة: ﴾ع نِّ اْليـ ت ام ى ُقْل إِّْصال ٌح هلَّ

 بطعامهم، وشراهبم بشراهبم.

عظم فعلهم، وكرمي ل اإلحسان لليتامى، سبب يف مرافقة النيب صلى هللا عليه وسلم يف اجلنة، .3

 .صنعهم

ُ ع ل  رضي هللا عنه أ يبِّ ُهر يـْر ة   إبسناده إىلالبخاري روى  : ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ و س لَّم  : "ك افُِّل اْلي تِّيمِّ ْيهِّ ق ال 

لسَّبَّاب ةِّ و اْلُوْسط ى"  .( 3)ل ُه أ ْو لِّغ رْيِّهِّ أ ان  و ُهو  ك ه ات نْيِّ يفِّ اجلْ نَّةِّ و أ ش ار  م الٌِّك ابِّ

                                                           
ا ـ رقم احلديث  ) أ بـْو اُب اْلُمالعِّب ةِّ ـ  كِّت ابِّ عِّْشر ةِّ الن ِّس اءِّ   نه ـالنسائي يف سنأخرجه  (1) ه  ابن ماجه يف ( وأخرجه 8808ـ ح قُّ اْلم ْرأ ةِّ ع ل ى ز ْوجِّ

 (. 3676ب ح ق ِّ اْلي تِّيمِّ ـ رقم احلديث )ـ اب   كِّت اب اأْل د بِّ ـ  سننه 
 .317ص، 1جمرجع سابق، ،شرح رايض الصاحلني ابن عثيمني، (2)
( وأخرجه أيضاً ـ كتاب األدب ـ ابب 5353ـ كتاب النفقات ـ ابب فضل النفقة على األهل ـ رقم احلديث )البخاري يف صحيحه أخرجه ( 3)

( وأخرجه 6007م( وأخرجه أيضاً يف الكتاب يفسه ـ ابب الساعي على املسكني ـ رقم احلديث )6006الساعي على األرملة ـ رقم احلديث )

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya

https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=315&pid=144645
https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=315&pid=144645
https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=315&pid=144675
https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=315&pid=144675
https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=173&pid=111817
https://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=173&pid=111817


251 
 

تبني  األحاديُث الشريفة جزاء اإلحسان إيل اليتامى، وهو دخول اجلنة، وزايدة على ذلك مرافقة النيب صلى 

ن خري النساء؛ لعظم هللا عليه وس لم، وقد وصف رسولنا الكرمي صلوات هللا وسالمه عليه يساء قريش أبهن 

للحديث  ،منزلة العمل الذي يقمن به، من إحسان ورعاية إىل اليتامى، وإسداء العطف واحلنان والرعاية هلم

  اآليت:

: ق ال  ر ُسوُل  إبسناده إىلالبخاري روى  بِّل ، اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم  أ يبِّ ُهر يـْر ة ، ق ال  رْيُ يِّس اءٍّ ر كَِّْب  اإْلِّ : "خ 

غ رِّهِّ و أ ْرع ا ُر: يِّس اُء قـُر ْيشٍّ أ ْحن اُه ع ل ى ي تِّيمٍّ يفِّ صِّ ، وق ال  اآْلخ   ع ل ى ز ْوجٍّ يفِّ هُ ق ال  أ ح ُدمهُ ا: ص الُِّح يِّس اءِّ قـُر ْيشٍّ

 .(1)"ذ اتِّ ي دِّهِّ 

عليه وسلم : )خري يساء ركَب اإلبل يساء قريش أحناه على ولد يف صغره، وأرعاه على زوج قوله صلى هللا 

يف ذات يده( فيه فضيلة يساء قريش، وفضل هذه اخلصال، وهي احلنوة على األوالد، والشفقة عليهم، 

ة فيه، وحسن يوحسن تربيتهم، والقيام عليهم إذا كايوا يتامى، وحنو ذلك، مراعاة حق الزوج يف ماله، واألما

 .(2)تدبريه يف النفقة وغريها، وصيايته،  وحنو ذلك(

 مشاركة اليتامى حسياً ومعنواًي، ولفقد أحواهلم، هلا آاثر كبرية دنيوايً.  .4

 

 

 

 

 

                                                           

ـ كتاب الرب  الرتمذي يف سننه( وأخرجه 7394ىل األرملة واملسكني واليتيم ـ رقم احلديث )ـ كتاب الزهد ـ ابب اإلحسان إ مسلم يف صحيحه
ـ كتاب الزكاة ـ ابب فضل الساعي على  النسائي يف سننهم( وأخرجه 1969والصلة ـ ابب ماجاء يف السعي على األرملة واليتيم ـ رقم احلديث)

( حتفة 2140التجارات ابب احلث على املكاسب رقم احلديث) كتابسننه ـ ابن ماجه يف ( وأخرجه 2576األرملة ـ رقم احلديث )
 (.12914األشراف)

 ـ  مسلم يف صحيحه( وأخرجه 5082ـ كتاب النكاح ـ ابب إىل من ينكح، وأي النساء خري ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحه أخرجه (1)
 (.2527ـــــ200كتاب فضائل الصحابة ـ ابب من فضائل يساء قريش ـ رقم احلديث )

 .64ص ، 12ج مرجع سابق، ،املنهاج بشرح مسلم بن احلجاج ،النووي (2)
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،  فـ ن ض ْحتُ  إبسناده إىلالبخاري روى  ريٍّ ل ن ا، ق دِّ اْسو دَّ مِّْن طُولِّ م ا لُبِّس  ُه أ ي ُس ْبُن م الِّكٍّ : فـ ُقْمُت إِّىل  ح صِّ

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ،  ْن و ر ائِّن ا، ف ص لَّى ل ن ا  يُم و ر اء ُه،و ص ف ْفُت أ ان  و اْلي تِّ مبِّ اء،ٍّ  فـ ق ام  ع ل ْيهِّ ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ و اْلع ُجوُز مِّ

" ، مُثَّ اْيص ر ف  ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ر ْكع ت نْيِّ   .  ( 1) ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ

هِّ، ، ع نْ  ُسل ْيمٍّ ل ْيثِّ ْبنِّ أ يبِّ  عنْ و  : بـ ل غ  أ اب  الدَّْرد اءِّ أ نَّ  بـ ْعضِّ أ ْشي اخِّ يَّ س لْ  ق ال  ُ تـ ع اىل  ع ْنُه  م ان  اْلف ارِّسِّ ي  اّلَّ ر ضِّ

ي تـ ف رَّْغ لِّْلعِّب اد ةِّ قـ بْ  ، ف ك ان  يفِّ كِّت ابِّهِّ: اي  أ خِّ ل  أ ْن يـ ْنزِّل  بِّك  مِّن  اْشرت  ى خ ادًِّما، ف ك ت ب  إِّل ْيهِّ يـُع اتُِّبُه يفِّ ذ لِّك 

ءِّ م ا ال  ت ْست طِّيُع  ت لِّي اْلب ال  هِّ، و  فِّيهِّ اْلعِّب اد ة ، و اْغت نِّْم د ْعو ة  اْلُمْؤمِّنِّ مِّن  اْلُمبـْ و أ ْطعِّْمُه اْرح مِّ اْلي تِّيم  ، و اْمس ْح بِّر ْأسِّ

ُ ع ل ْيهِّ  َّ ص لَّى اّلَّ ، ف إِّين ِّ ش هِّْدتُُه يـ ْوًما يـ ْعينِّ النَّيبِّ ، و تُْدرِّْك ح اج ت ك  ُه ر ُجٌل و  مِّْن ط ع امِّك  ي لِّْن قـ ْلُبك  س لَّم،  و أ ات 

ق ال  : " اْرح مِّ اْلي تِّيم   ،ق ال  : يـ ع ْم  أ حتِّبُّ أ ْن ي لِّني  قـ ْلُبك  و تُْدرِّك  ح اج ت ك  " :  "ي ْشُكو إِّل ْيهِّ ق س او ة  قـ ْلبِّهِّ، فـ ق ال  

" ت ك  هِّ و أ ْطعِّْمُه مِّْن ط ع امِّك  ي لِّْن قـ ْلُبك  و تُْدرِّْك ح اج    .(2) و اْمس ْح بِّر ْأسِّ

"، أي فإيَّك إْن أحسنت إليه، وفعلت ما ذكر  قال املناوي: )قوله صلى هللا عليه وسلم: "و تُْدرِّْك ح اج ت ك 

التعظيم ، وفيه حث على اإلحسان إىل اليتيم، ومعاملته مبزيد الرعاية و حيصل لك لني القلب وتظفر ابلبغية

وإكرامه خالصاً هلل تعاىل، قال الطييب: وهو عام يف كل يتيم سواء كان عنده أو ال فيكرمه، وهو كافله، أما 

أتديب،  نإذا كان عنده فيلزمه أْن يربيه تربية أبيه، وال يقتصر على الشفقة عليه والتلطف به، ويؤدبه أحس

من قسوة القلب  سبب خملص ،ويعلمه أحسن تعليم، ويراعي غبطته يف ماله وتزوجيه، وفيه أن مسح رأسه

: لكن كما ورد يف عدة أخبار، قال الزين العراقي  ،املبعدة عن الرب، فإن أبعد القلوب من هللا القلب القاسي

د يقع يف تقييد إطالق املسح به؛ أليَّه ق قيده يف حديث أيب أمامة أبْن ال ميسحه إال هلل، قال: وال شك

                                                           
كتاب املساجد ـ   مسلم يف صحيحه ـ ( وأخرجه861كتاب األذان ـ ابب وضوء الصبيان ، رقم احلديث ) البخارى يف صحيحه أخرجه (1)

كتاب الصالة ـ ابب إذا كايوا ثالثة ـ رقم احلديث   أبو داود يف سننه ـ ( وأخرجه266/658ابب جواز اجلماعة يف النافلة ـ رقم احلديث )
ـ  ننهالنسائي يف س ( وأخرجه234كتاب الصالة ابب الرجل يصلى ومعه الرجال والنساء ـ رقم احلديث )  الرتمذي يف سننه ـ ( وأخرجه612)

 (.801كتاب اإلمامة ـ ابب إذا كايوا ثالثة ـ رقم احلديث )
ينظر ، وحكم عليه األلباين ابلصحة ـ 120ـ ص 1ـ خمتصر مكارم األخالق ـ ج الطرباين، وأخرجه 263ـ ص2ـ ج أمحد يف مسندهأخرجه  (2)

 .533ص  ،2جة،سلسلة األحاديث الصحيحاأللباين، 
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مسحه لريبة كأمر مجيل يريد مؤايسته بذلك لريبة كشهوة، وإن مل يكن مسح الشعر مفضياً إىل الشهوة فرمبا 

دعي إىل ذلك، وفيه أن من ابتلي بداء من األخالق الذميمة يكون تداركه مبا يضاده من الدواء، فالتكرب 

 . (1)لسماحة، وقسوة القلب ابلتعطف والرقة(يداوى ابلتواضع، والبخل اب

 جواز أكل الوايل من مال اليتيم إذا كان حمتاجاً، مقيداً بشروط.  .5

ْعُروفِّ و م ْن ك ان  ف قِّريًا فـ   ﴿ تعاىل:  يفِّ قـ ْولهرضي هللا عنه ع ائِّش ة   إبسناده إىلالبخاري روى  ْلم   ﴾ْلي ْأُكْل ابِّ

  (2)ْنُه"ق ال ْت: "أُْيزِّل ْت يفِّ و ايلِّ م الِّ اْلي تِّيمِّ الَّذِّي يـ ُقوُم ع ل ْيهِّ و ُيْصلُِّحُه إِّذ ا ك ان  حُمْت اًجا أ ْن أي ُْكل  مِّ 

ْلم  و م ْن ك ان  غ نِّيًّا فـ ْلي ْستـ ْعفِّْف و م ْن ك ان  ف قِّريًا فـ ْلي أْ ﴿ :ويف رواية ع ْنها يفِّ قـ ْوله تـ ع اىل   ]سورة النساء: ﴾ْعُروفِّ ُكْل ابِّ

ْعُروفِّ  [6اآلية ْلم  ْن م الِّهِّ إِّذ ا ك ان  حُمْت اًجا بِّق ْدرِّ م الِّهِّ ابِّ يب  مِّ  . (3)"ق ال ْت " أُْيزِّل ْت يفِّ و يلِّ ِّ اْلي تِّيمِّ أ ْن ُيصِّ

َّ ص لَّىو  ، ع ْن أ بِّيهِّ، ع ْن ج د ِّهِّ، أ نَّ ر ُجاًل أ ت ى النَّيبِّ : إِّين ِّ ف قِّرٌي ل ْيس  اّلَُّ  ع ْن ع ْمرِّو ْبنِّ ُشع ْيبٍّ  ع ل ْيهِّ و س لَّم  فـ ق ال 

" ْن م الِّ ي تِّيمِّك  غ رْي  ُمْسرِّفٍّ و ال  ُمب ادِّرٍّ و ال  ُمت أ ث ِّلٍّ : "ُكْل مِّ : فـ ق ال   .(4)يلِّ ش ْيٌء و يلِّ ي تِّيٌم، ق ال 

أمواهلم دون  دوان علىأحاط النظام اإلسالمي أوصياء اليتامى بقيود ثقيلة، حىت ال تستمرئ يفوسهم الع

مام الذهيب قال اإل بشروط، فنبهت األحاديث الشريفة إىل جواز أكل الوايل من مال اليتيم، رابط وال وازع

فكل ويل ليتيم إذا كان فقرياً، فأكل من ماله ابملعروف، بقدر قيامه عليه يف مصاحله، وتنمية  ) (5)رَحه هللا

                                                           
 . 456ص، 2ج سابق،مرجع ر،فيض القدي  ،املناوي (1)
ْعُروفِّ ﴿ـ كتاب التفسري ـ ابب: البخاري يف صحيحه  أخرجه (2) ْلم  مسلم يف  ( وأخرجه4575ـ رقم احلديث ) ﴾و م ْن ك ان  ف قِّريًا فـ ْلي ْأُكْل ابِّ

 (.3019ـ كتاب التفسري ـ رقم احلديث ) صحيحه
( 2765كتاب الوصااي ـ ابب: وما للوصي أن يعمل يف مال اليتيم وما أيكل منه بقدر عمالته ـ رقم احلديث )  البخاري يف صحيحه ـأخرجه  (3)

 (.3019كتاب التفسري ـ رقم احلديث )   مسلم يف صحيحه ـوأخرجه 
النسائي  ( وأخرجه2872احلديث) كتاب الوصااي ـ ابب: ما جاء يف ما لويل اليتيم أْن ينال من مال اليتيم رقم  أبو داود يف سننه ـ أخرجه( 4)

كتاب الوصااي ـ ـ  ابن ماجه يف سننه ( وأخرجه1345ـ كتاب الوصااي ـ ابب: ما للوصي من مال اليتيم إذا قام عليه ـ رقم احلديث)  يف سننه
ْعُروفِّ  ﴿ ابب قوله: ْلم   ( وسنده حسن.2718احلديث  ) ومن كان فقرياً فليأكل ابملعروف ـ رقم﴾ و م ْن ك ان  ف قِّريًا فـ ْلي ْأُكْل ابِّ

 . 65ص، 1جمرجع سابق،  ،الكبائر، الذهيب  (5)
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 فـ ْلي ْستـ ْعفِّْف وم ن ك ان  غ نِّي اً : ﴿  املعروف، فسحت حرام، لقول هللا تعاىلماله، فال أبس عليه، وما زاد على 

ْلم ْعُروفِّ  أيَّه األخذ ( 1 ويف األكل ابملعروف أربعة أقوال: [6﴾]سورة النساء: اآليةو م ن ك ان  ف قِّرياً فـ ْلي ْأُكْل ابِّ

( 4، بقدر إذا عمل لليتيم عمالً  أيَّه أخذ( 3، األكل بقدر احلاجة من غري إسراف( 2، على وجه القرض

 (.أيَّه األخذ عند الضرورة؛ فإنَّ أيسر قضاه، وإْن مل يوسر فهو يف حل

" قيل  " وال مبادركمابني احلديث الشريف شروط األكل من مال اليتيم إذا كان حمتاجاً، ذكرها اآلابدي: )

ثل" قال اليتيم إبيفاق ماله "وال متأمعناه وال مسرف، فهو أتكيد وتكرار وال يبعد، وقيل المبادر بلوغ 

متخذ منه أصل مال، وأثلة الشيء أصله ووجه إابحته له األكل من مال اليتيم، أن يكون : أي غري اخلط ايب

 ذلك على معىن ما يستحقه من العمل فيه، واالستصالح له، وأن أيخذ منه ابملعروف على قدر مثل 

 .(1) (عمله

ياة كرمية ومستقبل هلذا حوهذا يبني  اهتمام ديننا احلنيف مبال اليتيم مستقباًل، حفظاً له من الضياع؛ لضمان 

 اليتيم.

 وضع أحكاماً خاصة ابليتامى؛ نظراً لعواقب األمور، وحفاظاً على حقوقهم وأمواهلم. .6

 هني الضعيف عن والية مال اليتيم. (أ

: "قـُْلُت: اي  ر ُسول  اّلَِّّ، أ ال  ت ْستـ ْعمُِّلينِّ رضي هللا عنه أ يبِّ ذ ر ٍّ  إبسناده إىل روى مسلم : ، ق ال  ف ض ر ب  بِّي دِّهِّ ، ق ال 

ْزٌي و ي   ا ع ل ى م ْنكِّيبِّ مُثَّ، ق ال  اي  أ اب  ذ ر ٍّ: إِّيَّك  ض عِّيٌف، و إِّهنَّ ا أ م اي ةُ و إِّهنَّ ا يـ ْوم  اْلقِّي ام ةِّ خِّ ه ا حبِّ ق ِّه  ام ٌة، إِّالَّ م ْن أ خ ذ  د 

 .(2)و أ دَّى الَّذِّي ع ل ْيهِّ فِّيه ا"

                                                           
 .60ص مرجع سابق،  ،عون املعبود شرح سنن أيب داوداآلابدي ـ  (1)
 ( .  11961( حتفة األشراف )4696كتاب اإلمارة ـ ابب كراهة اإلمارة بغري ضرورة ـ رقم احلديث ) ـ  مسلم يف صحيحه ايفرد به( 2)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya

javascript:void(window.open('/services.aspx?pageid=303&SearID=14228&IndexItemID=19196',null,'scrollbars=yes,height=600,width=500,status=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no'))


255 
 

: "اي  أ اب  ذ ر ٍّ، إِّين ِّ ، أ ن  ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ، ق  رضي هللا عنهأ يبِّ ذ ر ٍّ  إبسناده إىل روى مسلم ال 

َّ م ال  ي تِّيمٍّ  ي ال  أت  مَّر نَّ ع ل ى اثـْن نْيِّ و ال  تـ و لَّني  بُّ لِّنـ ْفسِّ بُّ ل ك  م ا ُأحِّ  . (1)"أ ر اك  ض عِّيًفا و إِّين ِّ ُأحِّ

ت، السيما لِّم ْن ك ان  فيه ض ْعف ع ْن اْلقِّي ام بِّو ظ   اي  ا احلْ دِّيث أ ْصل ع ظِّيم يفِّ اِّْجتِّن اب اْلوِّال  ائِّفِّ قال النووي: )ه ذ 

ام ة فـ ُهو  ح ق  م ْن مل ْ ي ُكْن أ ْهاًل هل  ا، أ ْو ك ان  أ ْهاًل و مل ْ يـ عْ  ي ة، و أ مَّا اخلِّْزي و النَّد  ل فيها فـ ُيْخزِّيه اّلَّ تـ ع اىل  دِّ تِّْلك  اْلوِّال 

ي ةِّ، و ع د ل  فيها، فـ ل هُ  ْضل ع ظِّيم، ت ظ اه ر ْت ف  يـ ْوم اْلقِّي ام ة و يـ ْفض حُه، و يـ ْند م ع ل ى م ا فـ رَّط ، و أ مَّا م ْن ك ان  أ ْهاًل لِّْلوِّال 

" و   ع ة يُظِّل ُهْم اّلَّ بـْ : "س  يح ة ك ح دِّيثِّ ا: احلْ دِّيث اْلم ْذُكور ُهن ا ع قِّ بِّهِّ اأْل ح ادِّيث الصَّحِّ طِّني  "ب ه ذ  أ نَّ اْلُمْقسِّ

ثْـر ةِّ اخلْ ط ر فيها ح ذَّ و  (2 )ع ل ى م ن ابِّر  مِّْن يُور" ا ف لِّك  ع قِّد ع ل ْيهِّ، و م ع  ه ذ  ، و إِّمْج اع اْلُمْسلِّمِّني  ُمنـْ ر ُه ص لَّى غ رْي ذ لِّك 

ا ح   نـْه ا، و ك ذ  ُوا ع ل  اّلَّ ع ل ْيهِّ و س لَّم  مِّ ئِّق مِّْن السَّل ف، و ص رب  نـْه ا خ ال  ني ذَّر  اْلُعل م اء، و اْمتـ ن ع  مِّ ى اأْل ذ ى حِّ

 .(3)اِّْمتـ نـ ُعو(

 القسط يف صداق اليتيمة، إذا أراد وليها أْن يتزوجها. (ب

ي  اّلَُّ ع نـْه ا، ع ْن قـ ْولِّ اّلَِّّ  إبسناده إىلالبخاري روى  : ُعْرو ُة ْبُن الزُّب رْيِّ، أ يَُّه س أ ل  ع ائِّش ة  ر ضِّ و إِّْن  ﴿   تـ ع اىل 

طُوا ْفُتْم أ الَّ تـُْقسِّ ع ] ]النساء: 3]سورة النساء:اآلية  ﴾خِّ ي  الي تِّيم  »[، فـ ق ال ْت: 3[ إِّىل  }و ُراب 
ُة اي  اْبن  ُأْخيتِّ هِّ

ُبُه م اهلُ ا و مج  اهلُ ا، ف رُيِّيُد و لِّيـُّه ا أ ْن يـ تـ ز  ت ُكوُن يفِّ  ط  يفِّ ح ْجرِّ و لِّي ِّه ا ُتش ارُِّكُه يفِّ م الِّهِّ، فـ يـُْعجِّ وَّج ه ا، بِّغ رْيِّ أ ْن يـُْقسِّ

طُوا ْثل  م ا يـُْعطِّيه ا غ رْيُُه، فـ نـُُهوا أ ْن يـُْنكُِّحوُهنَّ إِّالَّ أ ْن يـُْقسِّ اقِّه ا، فـ يـُْعطِّيه ا مِّ ُلُغوا هبِِّّنَّ أ ْعل ى ُسنَّتِّهِّنَّ هل ُ  ص د  نَّ، و يـ بـْ

و اُهنَّ  ُْم مِّن  الن ِّس اءِّ سِّ ُروا أ ْن يـ ْنكُِّحوا م ا ط اب  هل  ، و أُمِّ اقِّ ُة: مُثَّ إِّنَّ النَّاس  ق ال  ُعْرو ُة: ق ال ْت ع  « مِّن  الصَّد  ائِّش 

                                                           
كتاب    ـأبو داود يف سننه  ( وأخرجه4697كتاب اإلمارة ـ ابب كراهة اإلمارة بغري ضرورة ـ رقم احلديث ) ـ  مسلم يف صحيحهأخرجه  (1)

ـ كتاب الوصااي ـ ابب النهي عن الوالية على   النسائي يف سننه ( وأخرجه2868الوصااي ـ ابب ما جاء يف الدخول يف الوصااي ـ رقم احلديث )
 ( .  11919(  حتفة األشراف )3669م ـ رقم احلديث )مال اليتي

: ق ال  ر ُسوُل هللاِّ ص لَّى هللاُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : واحلديث بتمامه:   (2) طِّني  عِّْند  هللاِّ ع  »ح دِّيثِّ ُزه رْيٍّ: ق ال  ل ى م ن ابِّر  مِّْن يُورٍّ، ع ْن مي ِّنيِّ الرََّْح نِّ ع زَّ إِّنَّ اْلُمْقسِّ
ْيهِّ مي ِّنٌي، الَّذِّين  يـ ْعدُِّلون  يفِّ ُحْكمِّهِّْم و أ ْهلِّيهِّْم و م ا و ُلواو ج لَّ، و كِّلْ  كتاب اإلمارة، ابب فضيلة اإلمام العادل، ـ    مسلم يف صحيحهأخرجه  (2)«ت ا ي د 

 .(1827) احلديث قمـ ر  وعقوبة اجلائر، واحلث على الرفق ابلرعية، والنهي عن إدخال املشقة عليهم

 .114ص  ،12ج ، املنهاج بشرح مسلم بن احلجاج،النووي (3)
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ُ:"  اْستـ ْفتـ ْوا ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى هللُا ع ل ْيهِّ و س لَّم   ]سورة  ﴾ و ي ْستـ ْفُتوي ك  يفِّ الن ِّس اءِّ ﴿  بـ ْعد  ه ذِّهِّ اآلي ةِّ، ف أ يـْز ل  اّلَّ

ُ أ يَُّه 127]سورة النساء: اآلية  ﴾و تـ ْرغ ُبون  أ ْن تـ ْنكُِّحوُهنَّ  ﴿  [ إِّىل  قـ ْولِّهِّ 127النساء:اآلية  [ "و الَّذِّي ذ ك ر  اّلَّ

، الَّيتِّ ق ال  فِّيه ا: يـُتـْل ى ع ل ْيُكْم يفِّ الكِّت ابِّ اآلي   ْفُتْم أ الَّ تـُقْ  ﴿  ةُ اأُلوىل  طُوا يفِّ اليـ ت ام ى، ف اْيكُِّحوا م ا ط اب  و إِّْن خِّ سِّ

ْرغ ُبون  أ ْن و تـ   ﴿  [ ق ال ْت ع ائِّش ُة: و قـ ْوُل اّلَِّّ يفِّ اآلي ةِّ اأُلْخر ى: 3]سورة النساء: اآلية  ﴾ل ُكْم مِّن  الن ِّس اءِّ 

ني  127سورة النساء: اآلية ] ﴾تـ ْنكُِّحوُهنَّ  تِّهِّ الَّيتِّ ت ُكوُن يفِّ ح ْجرِّهِّ، حِّ ي  ر ْغب ُة أ ح دُِّكْم لِّي تِّيم 
 ت ُكوُن [ يـ ْعينِّ هِّ

ْن يـ ت ام ى الن ِّس اءِّ إِّالَّ  ، فـ نـُُهوا أ ْن يـ ْنكُِّحوا م ا ر غُِّبوا يفِّ م اهلِّ ا و مج  اهلِّ ا مِّ الِّ و اجل م الِّ
 
، مِّ  ق لِّيل ة  امل لقِّْسطِّ ْن أ ْجلِّ ابِّ

ْم ع نـُْهنَّ"  .(1)ر ْغب تِّهِّ

 عدم إنفاد عقد نكاح اليتيمة إال إبذهنا. (ت

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  أ يَّهُ ق ال  : " ل ْيس  لِّ  إبسناده إىلداود  أبو روى ، ع نِّ النَّيبِّ ِّ ص لَّى اّلَّ لويل  ٍّ م ع  الثّـَي ِّبِّ أ ْمٌر، اْبنِّ ع بَّاسٍّ

ُة ُتْست ْأم ُر،   .(2) و ص ْمتـُه ا إِّقْـر ارُه ا" و اْلي تِّيم 

وللمنفعة  ،التجارة يف مال اليتيم، حرصًا على لنميتها وزايدهتا حىت الأتكلها الصدقة جواز .7

 املرتلبة على ذل  مستقباًل.

                                                           
ـ كتاب  مسلم يف صحيحه ( وأخرجه2494ـ كتاب الشركة ـ ابب شركة اليتيم وأهل املرياث ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحهأخرجه  (1)

( 2068من النساء ـ رقم احلديث )ـ كتاب النكاح ـ ابب ما يكره أن جيمع بينهن  أبو داود يف سننه( وأخرجه 3018التفسري ـ رقم احلديث )
 (.3346كتاب النكاح ـ ابب القسط يف األصدقة ـ رقم احلديث ) ـ  النسائى يف سننهوأخرجه 

كتاب النكاح ـ ابب  ـ  النسائى يف سننه ( وأخرجه2100ـ كتاب النكاح ـ ابب : يف الثيب ـ رقم احلديث ) أبو داود يف سننه أخرجه (2)
( 5/206) وأمحد يف مسنده( 10299( برقم: )6/145) عبد الرزاق يف مصنفهأخرجه ( 3265استئذان البكر ىف يفسها ـ رقم احلديث )

( 3/331) وابن حجر يف التلخيص احلبري( 14/434، صححه الطحاوي يف شرح مشكل اآلاثر )صحيحوهذا احلديث ( 3087برقم: )
 (.2100) لباين يف صحيح أيب داودواأل( 1611برقم )
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َّ ص لَّى اّلَُّ  إبسناده إىل الرتمذي روى ، ع ْن أ بِّيهِّ، ع ْن ج د ِّهِّ، أ نَّ النَّيبِّ ل ْيهِّ و س لَّم  خ ط ب  ع  ع ْمرِّو ْبنِّ ُشع ْيبٍّ

ق ةُ  ْر فِّيهِّ، و ال  ي رْتُْكُه ح ىتَّ أت ُْكل ُه الصَّد  : "أ ال  م ْن و يلِّ  ي تِّيًما ل ُه م اٌل، فـ ْليـ تَّجِّ ، فـ ق ال   .(1)"النَّاس 

يؤكد احلديث الشريف حكم شرعي يرتتب عليه منفعة، لليتيم حاضرًا ومستقباًل، قال ابن امللك يف شرح 

ق ُة": أي أيخذ الزكاة منها فينقص شيئاً فشاحلديث ْر فِّيهِّ، و ال  ي رْتُْكهُ ح ىتَّ أت ُْكل هُ الصَّد  يئاً، وهذا يدل : )"فـ ْليـ تَّجِّ

 .(2)على وجوب الزكاة يف مال الصيب، وبه قال الشافعي وأَحد ومالك، وعند أيب حنيفة ال زكاة فيه ، ايتهى(

 م يف هذه الفرتة إىل الرعاية واالهتمام.للتنبيه إىل حاجتهحتديد مدة اليتم،  .8

ل إبسناده إىل روى مسلم ال  ة  ك ت ب  إِّىل  اْبنِّ ع بَّاسٍّ ي ْسأ لُُه ع ْن مخ ْسِّ خِّ ، " أ نَّ جن ْد  ، فـ ق ال  اْبُن ي زِّيد  ْبنِّ ُهْرُمز 

ْينِّ ه ْل ك   ُة أ مَّا بـ ْعدُ، ف أ ْخربِّ تـ ْبُت إِّل ْيهِّ ك ت ب  إِّل ْيهِّ، جن ْد  ُ  ن  ر ُسوُل اّلَِّّ اع بَّاسٍّ " ل ْوال  أ ْن أ ْكُتم  عِّْلًما م ا ك  ص لَّى اّلَّ

م ىت   ي ان  ؟   بـْ ُنَّ بِّس ْهمٍّ ؟و ه ْل ك ان  يـ ْقُتُل الص ِّ لن ِّس اءِّ؟، و ه ْل ك ان  ي ْضرُِّب هل  ي يـُْتُم اْلي تِّيمِّ يـ   ع ل ْيهِّ و س لَّم  يـ ْغُزو ابِّ نـْق ضِّ

تـ ْبت  ت ْسأ ُلينِّ  ، ك  ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ، ه ْل ك ان  ر  ؟ و ع نِّ اخْلُْمسِّ لِّم ْن ُهو  ف ك ت ب  إِّل ْيهِّ اْبُن ع بَّاسٍّ

ْين  مِّن  اْلغ نِّيم ةِّ، و أ مَّا بِّس ْهمٍّ  اوِّين  اجلْ ْرح ى و حُيْذ  لن ِّس اءِّ، و ق ْد ك ان  يـ ْغُزو هبِِّّنَّ فـ ُيد  ُنَّ،  و إِّنَّ فـ  يـ ْغُزو ابِّ ل ْم ي ْضرِّْب هل 

ُ ع ل   ي ان ،ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ بـْ ي ان ، ف ال  تـ ْقُتلِّ الص ِّ بـْ ي يـُْتُم  ْيهِّ و س لَّم ، مل ْ ي ُكْن يـ ْقُتُل الص ِّ تـ ْبت  ت ْسأ ُلينِّ م ىت  يـ نـْق ضِّ و ك 

هِّ ض عِّيُف اْلع ط اءِّ مِّ  ْيـ ُتُه، و إِّيَُّه ل ض عِّيُف اأْل ْخذِّ لِّنـ ْفسِّ ُبُت حلِّ ، فـ ل ع ْمرِّي إِّنَّ الرَُّجل  ل تـ نـْ هِّ نـْه  اْلي تِّيمِّ ا، ف إِّذ ا أ خ ذ  لِّنـ ْفسِّ

تـ ْبت  ت ْسأ ُلينِّ ع نِّ اخْلُْمسِّ لِّم  مِّْن ص الِّحِّ م ا أي ُْخُذ النَّاُس، فـ ق ْد ذ ه ب  ع ْنهُ اْليـُْتُم،  ، و إِّانَّ ُكنَّا، يـ ُقوُل : ُهو  و ك  ْن ُهو 

" ن ا قـ ْوُمن ا ذ اك   .(3)ل ن ا، ف أ َب  ع ل يـْ

                                                           
ألن املثىن بن الصباح  ( وقال الرتمذي: ويف إسناده مقال؛641ـ كتاب الزكاة ـ ابب ما جاء يف زكاة مال اليتيم ) الرتمذي يف سننه أخرجه( 1)

 .يضعف يف احلديث
 .238ص ،3جبشرح جامع الرتمذي،  حتفة األحوذي ،املباركفوري (2)
ـ كتاب اجلهاد والسري ـ ابب النساء الغازايت يرضخ هلن واليسهم، والنهي عن قتل صبيان أهل احلرب ـ رقم احلديث  سننهمسلم يف أخرجه  (3)
( وأخرجه 2728،  2727)  ـ كتاب اجلهاد ـ ابب: يف املرأة والعبد حيذاين يف الغنيمة ـ رقم احلديث أبو داود يف سننه( وأخرجه 4661)
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د رد الصحابة رضوان هللا عليهم، ومنها ميت ينقضي يتم اليتيم؟ وق جييب احلديث الشريف على تساؤالت

ي  أ ْحس ُن ح ىتَّ يـ  القرآن على هذا السؤال يف قوله تعاىل
لَّيتِّ هِّ ُلغ  أ ُشدَُّه ﴾]سورة :﴿و ال  تـ ْقر بُوا م ال  اْلي تِّيمِّ إال ابِّ بـْ

 [. 152األيعام: اآلية 

فظ حقوقهم ريعتنا الغراء يف اإلحسان لليتامى، واالهتمام حببعد عرض القواعد املستقبلية اليت وضعتها ش

 اجلنة يفمصاحبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املرتتب على ذلك ، و واألجر العظيم ، ورعاية مصاحلهم

راد يدل على اسشراف هذا الدين العظيم لتحقيق التكافل االجتماعي جلميع أف لكافل هذه الفئة يف اجملتمع،

   املستقبل.يف اجملتمع

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

الرتمذي ( خمتصراً، وأخرجه 2982ارة والفئ ـ ابب: يف بيان مواضع قسم اخلمس، وسهم ذي القرَب ـ رقم احلديث )أيضاً ـ كتاب اخلراج واإلم
 (. 6557(، حتفة األشراف)1556ـ كتاب السري ـ ابب : من يعطى الفئ ـ رقم احلديث )يف سننه 
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ريعها والقواعد املستقبلية اليت أرستها السنة النبوية عند لشامى كم اليتيف حثاين: َمن هم املطلب ال

 هلماإلحسان 

 األول: مفهوم من هم يف حكم اليتامى املقصد

كم اليتيم )اللقيط( ومعناه يف اللغة: فعيل مبعىن مفعول، أي ملقوط كقتيل ا جريح وطريح، و ملقصود م ْن هم حبِّ

 ف اْلتـ ق ط ُه آلُ ﴿األرض، والتقط الشيء لقطه، كما يف قوله  من مشتق من اللقط، وهو أخذ شيء

واللقيط اسم للطفل امللقى، أو الطفل املأخوذ واملرفوع عادة، فكايت  [8﴾]سورة القصص: اآليةفِّْرع ْون  

 .(1)فعتسميته لقيطاً ابعتبار العاقبة؛ أليَّه يلقط عادة، أي يؤخذ وير 

 هو الطفل املنبوذ، وهو حر ينفق عليه من بيت املال إْن مل يكن معه ما ينفق عليه،واللقيط يف االصطالح: 

 .(2) وحيكم إبسالمه، إال أْن يوجد يف بلد الكفار وال مسلم فيه، فيكون كافراً 

ليست دون كفالة اليتيم يف ؛ إْذ كفالته (3)ولكافل اللقيط األجر العظيم عند هللا إذا أحسن معاملته وتربيته

منه، وقد جاء يف فتوى اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء:  اً األجر إْن مل تكن أعظم، وذلك أليَّه أسوأ وضع

)إنَّ جمهويل النسب يف حكم اليتيم لفقدهم لوالديهم، بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية من معرويف النسب؛ 

خل لضرورة، وعلى ذلك فإنَّ من يكفل طفالً من جمهويل النسب فإيَّه يدلعدم معرفة قريب يلجأون إليه عند ا

 .(4)يف األجر املرتتب على كفالة اليتيم(

                                                           
 .483 ،2جمرجع سابق،  ،معجم مقاييس اللغة، الرازي( 1)
 .294ص، 5( ـ جم2000هـ / 1421)املكتب اإلسالمي ـ  املبدع يف شرح املقنع ،أبو إسحاق برهان الدين بن حممد بن عبد هللا ،احلنبلي( 2)
ـ  نامإعداد علي بن حممد آل كليب ـ إشراف زيد بن سعد الغ ،" كفالة اللقيط وأثرها يف الوقاية من اجلرمية " نظر رسالة علمية بعنواني (3)

 م(. 2011ـ ) كلية الدراسات العليا ـ قسم العدالة اجلنائية،  بية للعلوم األمنية جامعة انيف العر 
ه 1412الطبعة الثايية ــ  مكتبة العبيكان:  )اململكة العربية السعودية فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء ،أَحد بن عبدالرزاق ،الدويش( 4)

 هـ(.24/12/1419( ـ بتاريخ يف)  20711برقم ) ( ـ 
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 القواعد املستقبلية اليت أرستها السُّنَّة النبوية عند لشريعها اإلحسان للقطاء.املقصد الثاين: 

ت األصلية من حفظ الضرورايإنقاذ النفوس من اهلالك، وهذا مما يتوافق مع مقاصد الشريعة  .1

 اخلمس ومن أمهها النفس.

ابن شهاب عن ُسن نْي أيب مجيلة رجل من بين سليم، أيَّه و ج د  منبوًذا زمان  إبسناده إىل اإلمام مال   روى

ا، فقال قال: وجدهتا ضائعة فأخذهت "ما َحلك على هذه النسمة؟ُعم ر  فجاء به إىل عمر بن اخلطاب فقال: 

 .(1)"اذهب فهو حر، ولك والؤه، وعلينا يفقته قال: يعم، قال عمر: كذلك؟له عريفي: إيَّه رجل صاحل، قال:  

ضمااًن و ة، قوق اللقيط املادية واملعنوية كالدين والنسب واحلريحلالتدابري الوقائية، حفظاً  لشريع .2

 له من الوقوع يف اجلرمية. لسالمة اللقيط، ومحايةً 

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، يـ ُقولُ رضي هللا عنه ذ ر ٍّ  أ يبِّ  إبسناده إىلمسلم  روى ْن ل ْيس   : "، أ يَُّه مس ِّع  ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ مِّ

نَّا، و ْليـ تـ بـ وَّ  ُه مِّن  النَّارِّ، و م ْن ر ُجلٍّ ادَّع ى لِّغ رْيِّ أ بِّيهِّ و ُهو  يـ ْعل ُمُه، إِّالَّ ك ف ر، و م نِّ ادَّع ى م ا ل ْيس  ل ُه فـ ل ْيس  مِّ ْأ م ْقع د 

، إِّالَّ ح ار  ع   : ع ُدوَّ اّلَِّّ، و ل ْيس  ك ذ لِّك  ْلُكْفرِّ، أ و  ق ال   .(2)ل ْيهِّ"د ع ا ر ُجاًل ابِّ

عزيزاً يبني  احلديُث الشريف أحد  التدابري الوقائية، اليت شرعتها السُّنَّة النبوية الشريفة، يف االهتمام ابللقيط، ت

 ملكايته يف اجملتمع املسلم، ومن ذلك:

هول  النَّسب، جمأْن حُيفظ له يسبه إْن كان معروفًا، وال يُدع ى إىل غري أبيه، وأْن حُيفظ له قدره إْن كان أ( 

 فهو موىل للمسلمني، يتمتع مبحبَّتهم ورعايتهم ويصرهتم، ويبادهلم كل ذلك.

                                                           
 . (19/ 738/ 2) ،املوطأ ،مالك بن أيساألصبحي،  (1)
ـ كتاب  مسلم يف صحيحه( وأخرجه 6386ـ كتاب الفرائض ـ ابب : من ادعى إىل غري أبيه ـ رقم احلديث )  البخاري يف صحيحهأخرجه ( 2)

 (.14154( حتفة األشراف )215اإلميان ـ ابب : بيان حال من رغب عن أبيه ـ رقم احلديث )
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فكان واجباً،   وألنَّ فيه إحياء يفس،، يف اللقيط إحياء للنفسوقد ذكر ابن قدامة يف املغين حكم اللقيط:) 

إْن تركه سقط عن الباقني، ف كإطعامه إذا اضطر، وإجنائه من الغرق، ووجوبه على الكفاية، إذا قام به واحد

 .(1)اجلماعة، أمثوا كلهم، إذا علموا فرتكوه مع إمكان أخذه(

كما ذكر الفقهاء شروطًا عديدة للملتقط احتياطًا ملصلحة اللقيط ودفعًا للضرر عنه، ليست هي جمال 

البحث، ألن مايهمنا ذكره، هو اهتمام السنة النبوية ابللقيط، وكفالته، وأثر ذلك مستقباًل، وما فيه من 

مظاهر االعتداء  بني أفراده، فتزولإحياء اجملتمع ملبدأ التكافل والتعاون الذي يقو ي جوايب اخلري واحملبة 

 .بينهم

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .135ص، 6ج ، مرجع سابق،املغين ،ابن قدامه( 1)
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 املبحث الثالث: األرامل واملطلقات.

اهتم ديننا احلنيف ابملرأة منذ زمن الرسول صلى هللا عليه وسلم، حيث كايت ملكة وقاضية وشاعرة وأديبة  

المية تكد يف اجملتمعات اإلس املرأةوفقيهة وحماربة وراوية لألحاديث النبوية الشريفة، وإىل اآلن ما زالت 

وتكدح وتسهم بكل طاقاهتا يف رعاية بيتها وأفراد أسرهتا، فهي األُم اليت تقع على عاتقها مسؤولية تربية 

ر البيت، وتوجه اقتصادايته، وهي بنت أو أخت أو زوجة، وهذا جيعل األجيال القادمة، وهي الزوجة اليت تدي

 ، أو التقليل منه، لذا  جند كثري من اآلايتإغفالهيف بناء اجملتمع دورًا الميكن  املرأةالدور الذي تقوم به 

 ُهر يـْر ة   أ يبِّ ديث حل القرآيية، واألحاديث النبوية الشريفة توصي ابالهتمام ابملرأة حىت تستطيع القيام هبذا الدور،

ل عِّ إِّذ ا ذ ه ْبت  تُ عنه هللا رضي ْرأ ة  ك الض ِّ ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : "إِّنَّ اْلم  : ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ قِّيُمه ا ك س ْرهت  ا، و إِّْن ، ق ال 

هذا فيما خيتص ابملرأة عموماً، وإذا كايت املرأة أرملة أو مطلقة، فهي  (1)تـ ر ْكتـ ه ا اْست ْمتـ ْعت  هبِّ ا و فِّيه ا عِّو ٌج"

تها، لضعفها، وفقدان الرجل الذي يقوم حبمايتها ورعاي ؛حباجة إىل مزيد من االهتمام والعناية هبا عن غريها

 رامل واملطلقات.ألوسأقوم يف هذا املبحث ببيان القواعد املستقبلية اليت أرستها السُّنَّة النبوية يف اإلحسان ل

 .اإلحسان هلم اوالقواعد املستقبلية اليت أرستها السنة النبوية عند لشريعه : األراملولاملطلب األ

 األراملمفهوم املقصد األول: 

 األرملة لغًة: من الفعل أرمل مبعىن افتقر، واألرملة من مات زوجها، ومسيت أرملة الفتقارها إىل من يعيلها،

مسيت أرملة، لذهاب زادها، وفقدها كاسبها، ومن كان عيشها صاحلاً به، ومن قول العرب: قد أرمل الرجل: 

                                                           
لن ِّس اءِّ ـ رقم احلديث )ـ  الر ِّض اعِّ  كِّت ابه ـمسلم يف صحيحايفرد به ( 1) يَّةِّ ابِّ ب: اْلو صِّ  (.13363( حتفة األشراف )3629اب 
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ويقال للرجل أرمل، وللمرأة أرملة، واجلمع أرامل،  ،( 1)إذا ذهب زاده، وكذلك: أقرت وأيفض، وأقوى

 .(2)ورمالوات

 وحاجتها،ألنَّ  فقرها مع بعده تتزوج وملزوجها،  عنها مات امرأة كل يف االصطالح: لفٌظ على واألرملة

 فقدت إذا أكثر، واملرأة النساء يف استخدم لكنه ويساء، رجال من املساكني على أيًضا يطلق أرامل لفظ

 من يزيد صغار، مما أوالد ذات األرملة تكون وقد الوصف، فناسبها ينفق عليها من فقدت فقد زوجها

ا أهم عليها والشفقة فالعطف أليتام، وأًما فتكون أرملة عنائها، عجزها  مع لوحدها املسؤولية حتملت ألهنَّ

 وضعفها.

 القواعد املستقبلية اليت أرستها السُّنَّة النبوية عند لشريعها اإلحسان لألرامل.املقصد الثاين: 

معادلة أجر القائمني على األرامل واحملتاجني، أجر العبادات العظيمة يف اإلسالم كاجلهاد يف  .1

 سبيل هللا.

لساعي على ا ، قال: قال النيب صلى هللا عليه وسلم:"رضي هللا عنه أيب هريرة إبسناده إىلالبخاري  روى

 .(3)واملسكني كاجملاهد يف سبيل هللا، كالقائم ال يفرت، وكالصائم ال يفطر" األرملة

يظهر احلديث الشريف ما متيزت به الشريعة اإلسالمية عن مجيع الشرائع، وهي حفظ حقوق اليتامى 

؛ حيث  واملساكني واألرامل، وجعلهم يف أمان ورعاية، ووجهت اجملتمع إىل ضرورة التكافل معهم معنوايًّ ومادِّ ايًّ

                                                           
م( 1992ه ـ 1412ـ ة الرسالة مؤسس بريوت:احملقق: د.حامت صاحل الضامن )  ،الناسالزاهر يف معاين كالم  ،حممد بن القاسم ،األيباري (1)

 (م2001دارإحياء الرتاث العريب ـ بريوت:  ـ احملقق : حممد عوض مرعب ) هتذيب اللغة ،حممد بن أَحد ،، وينظر : اهلروي302ـ ص  2ج
 .22م ( ص2003ه ـ 1424العلمية ـ دار الكنب  ) التعريفات الفقهية، حممد عميم، ، الربكيت 148ص، 15ج

 .184ص، 1 ج، مرجع سابق، ساس البالغةأ ،الزخمشري( 2)
 . 213تقدم خترجيه ص (3)
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يف  لمجاهد من مكاية عظيمةجعلت الساعي على حوائجهم مبثابة اجملاهد يف سبيل هللا، ومعلوم ما ل

 اإلسالم.

 االقتداء برسولنا الكرمي صلى هللا عليه وسلم يف قضائه حلاجة األرملة. .2

ان  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و   إبسناده إىل النسائي روى : "ك  ، ق ال  ، ع ْبدِّ اّلَِّّ ْبنِّ أ يبِّ أ ْوىف  س لَّم  يُْكثُِّر الذ ِّْكر 

ُر اخْلُْطب ة ،  ة ، و يـُق ص ِّ ، و يُطِّيُل الصَّال  ي  م ع  اأْل ْرم ل  و يُقِّلُّ اللَّْغو  ْي ُف أ ْن مي ْشِّ ي  ، ةِّ أ وِّ اْلمِّْسكِّنيِّ و ال  أي  فـ يـ ْقضِّ

ت ُه"  .(1)ح اج 

يبنيَّ احلديُث الشريف مجلًة من أعمال اخلري حيرص على فعلها رسولنا الكرمي صلوات هللا وسالمه عليه، 

ومنها "وال أييف أْن ميشى مع األرملة واملسكني فيقضى له احلاجة"؛ ألنَّ املرأة أضعف ما تكون عند فقد 

ب سكنها، فتصبح أسرية اإلرمال، وهو احلرمان من الرعاية هلا زوجها وغياب عزيزها، وفقدان سندها وذها

 وألوالدها.

 النعيم. من أجل الفوز جبنات والقيام بشؤوهنم،، يف اهتمامها برعاية أيتامهاعظم دور األرملة،  .3

سلم أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه و  ،عوف بن مالك األشجعي رضي هللا عنهإبسناده إىل أبو داود  روى

اْمر أ ةٌ ذ اُت م ْنصِّبٍّ  ـــــ سَّبَّاب ةِّ و اْلُوْسط ىو مج  ع  ب نْي  ُأْصبـُع ْيهِّ ال ـــــقال: "أ ان  و اْمر أ ةٌ س ْفع اءُ اخلْ دَّْينِّ ك ه ات نْيِّ يـ ْوم  اْلقِّي ام ةِّ 

ه ا،  ْن ز ْوجِّ يُوا أ ْو م اتُواح ب س ْت يـ ْفس ه  و مج  الٍّ آم ْت مِّ  . (2) "ا ع ل ى أ يـْت امِّه ا ح ىتَّ اب 

ُر احلديُث الشريف أحد  صور العدالة اليت متيز هبا ديننا احلنيف، فاملرأة اليت حرمت يفسها من الزواج  يُْظهِّ

بعد موت زوجها، عوضها أبجر عظيم ومقام رفيع، وهو مرافقته صلى هللا عليه وسلم يف اجلنة، فهذا يدعوها 

                                                           
 .212ص ه يف تقدم خترجي (1) 
 (.5149ـ كتاب األدب ـ ابب: يف فضل من عال يتيماً ـ رقم احلديث ) أبو داود يف سننهأخرجه  (2)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



265 
 

إىل مواصة عطاءها، وأْن جتعل من صربها وقوة إمياهنا طاقة جياشة على أُسرهتا، حتسن تربيتهم ورعايتهم، 

 وتعدهم ألْن يكويوا َُحاة هذا الدين، وُقواد املستتقبل.

وقد ذكر اخلط ايب شرحًا موجزاً هلذا احلديث: )السفعاء هي اليت تغري لوهنا إىل الكمودة والسواد من طول  

كأي ه مأخوذ من سفع النار، وهو أْن يصيب لفحها شيئاً، فيسود مكايه يريد بذلك عليه السالم أنَّ   ،األمية

 .(1)هذه املرأة قد حبست يفسها على أوالدها، ومل تتزوج فتحتاج إىل أْن تتزين، وتصنع يفسها لزوجها ايتهى(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .231ص، 3ج ،مرجع سابق ،معامل السنن ،اخلط ايب (1)
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 م.هلوالقواعد املستقبلية اليت أرستها السنة النبوية عند لشريعها اإلحسان ثاين: املطلقات املطلب ال

 مفهوم الطالقاملقصد األول:  

؛ منها التخلية واإلرسال، يُقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، وحبس  الطالق يف اللغة له عدة معانٍّ

، وقال اجلوهري، يف الصحاح، (1)املعروففالن يف السجن طلقاً بغري قيد، وأطلقه فهو مطلق، ومنه الطالق 

ويف الشرع: الطالق: حل ، (2)وطلق الرجل امرأته تطليقاً، وطلقت ابلفتح تطلق طالقًا فهي طالق وطالقة

، أما الكتاب فقول هللا تعاىل: (3)قيد النكاح، وهو مشروع، واألصل يف مشروعيته الكتاب والسنة واإلمجاع

نِّ ﴿ ُّ ﴿ :وقال تعاىل [229﴾]سور البقرة: اآليةف إِّْمس اٌك مبِّ ْعُروفٍّ أ ْو ت ْسرِّيٌح إبِِّّْحس انٍّ الطَّال ُق م رَّات  ا النَّيبِّ  اي  أ يّـُه 

روي عن اْبنِّ وأما السُّنَّة فما  [1﴾]سورة الطالق: اآلية إِّذ ا ط لَّْقُتُم الن ِّس اء ف ط ل ُِّقوُهنَّ لِّعِّدَّهتِِّّنَّ و أ ْحُصوا اْلعِّدَّة  

: ط   ُر ْبُن اُعم ر  ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم، ف س أ ل  ُعم  ي  ح ائٌِّض يفِّ ع ْهدِّ ر ُسولِّ اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ
خلْ طَّابِّ ر ُسول  اّلَِّّ لَّق  اْمر أ ت ُه و هِّ

، فق ال  ل ُه ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم : "مُ  ْعه ا، مُثَّ لِّي رْتُْكه ا ح ىتَّ رْ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ع ْن ذ لِّك  ُه فـ ْلرُي اجِّ

، ف تِّْلك   ، قـ ْبل  أ ْن مي  سَّ ، مُثَّ إِّْن ش اء  أ ْمس ك  بـ ْعد، و إِّْن ش اء  ط لَّق  ، مُثَّ ت ْطُهر  ، مُثَّ حت ِّيض  ُ ا ت ْطُهر  ُة الَّيتِّ أ م ر  اّلَّ ْلعِّدَّ

 . (4)"ع زَّ و ج لَّ أ ْن يُط لَّق  هل  ا الن ِّس اءُ 

 لمطلقات.لالقواعد املستقبلية اليت أرستها السُّنَّة النبوية عند لشريعها اإلحسان املقصد الثاين: 

 إابحة الطالق إحساانً ابملرأة، عند انتفاء املعروف بني الزوجني، ووصفه أببغض احلالل.                .1

                                                           
 .95ص، 12ج ،مرجع سابق ،لسان العرب، ابن منظور (1)
 .429ص ،1ج،  مرجع سابق ،الصحاح ،اجلوهري( 2)
 .231ص ،3ج ،مرجع سابق ،معامل السنن ،اخلط ايب (3)
ـ كتاب الطالق ـ ابب حترمي طالق احلائض بغري رضاها، وأيه لو خالف وقع الطالق ويؤمر برجعتها ـ رقم احلديث  مسلم يف صحيحهأخرجه ( 4)
 (.7544حتفة األشراف ) ،( خمتصراً 3559كتاب الطالق ـ ابب الرجعة ـ رقم احلديث ) ـ  النسائي يف سننهوأخرجه ( 3641)
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: "أ بْـ  إبسناده إىلأبو داود  روى لِّ اْبنِّ ُعم ر  رضي هللا عنه، ع نِّ النَّيبِّ ِّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، ق ال  غ ُض احلْ ال 

ُق"  .(1)إِّىل  اّلَِّّ تـ ع اىل  الطَّال 

، أبيَّه أبغض احلالل، كراهيًة له، وملا يرتتب عليه من تفكك واهنيار، وتشتت  يصُف احلديُث الشريف الطالق 

كما أنَّ احلديث : (املسلمة، ومع ذلك فهو جائز عند استحالة العشرة بني الزوجني، قال الصنعاينلأُلسر 

فيه دليل على أنَّ يف احلالل أشياء مبغوضة إىل هللا تعاىل، وأنَّ أبغضها الطالق، فيكون جمازًا عن كويه ال 

 غري املسجد لغري لصالة املكتوبة يفثواب فيه، وال قربة يف فعله، ومثل بعض العلماء املبغوض من احلالل اب

 .(2)(عذر

 :(3)احلديث، تبني  خماطر الطالق يف املستقبلهذا وقد أوضح الشيخ البسام يف كتابه عدة فوائد من 

 الطالق إبطال ملصاحل النكاح املتعددة من تكوين اأُلسرة، وحصول األوالد، وتكثري سواد املسلمني.أواًل: 

 العداوة والبغضاء بني الزوجني، وبني اأُلسرتني بعد التقارب والتآلف والتعارف.الطالق يسبب اثيياً: 

الطالق هو أبغض احلالل إىل هللا تعاىل، ملا جيره من الويالت، وملا يعقبه من النكبات، وملا يسببه من اثلثاً: 
 املصاعب واملفاسد.

ا املوافقة لل  العامة عقل الصحيح، ومتمشية مع املصاحلوهبذا يعرف جالل هذا الدين ومسو تشريعاته، وأهن 
 واخلاصة.

 حترمي الطالق أثناء احليض، ختفيفاً على املرأة، بعدم لطويل عدهتا. .2

                                                           
 ـ كتاب الطالقـ   ابن ماجه يف سننه ( وأخرجه2178كتاب الطالق ـ ابب يف كراهية الطالق ـ رقم احلديث )  أبو داود يف سننه ـأخرجه  (1)

 (.2018رقم احلديث )
 .323ص، 3ج ،مرجع سابق ،سبل السالم شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام ،الصنعاين (2)
 .667ص، 3ج،مرجع سابق ،لوضيح األحكام شرح بلوغ املرام ،البسام (3)
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ائٌِّض يفِّ ع ْهدِّ ر ُسولِّ اّلَِّّ ص لَّىإبسناده إىل  مسلم روى ي  ح 
: ط لَّق  اْمر أ ت ُه و هِّ ، أنَّ اْبنِّ ُعم ر  فِّعٍّ اّلَُّ ع ل ْيهِّ  ان 

، فق ال  ل ُه ر ُسوُل او س لَّم،  ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ع ْن ذ لِّك  ُر ْبُن اخلْ طَّابِّ ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ُ ع ل ْيهِّ ف س أ ل  ُعم  ّلَِّّ ص لَّى اّلَّ

، مُثَّ  ، مُثَّ ت ْطُهر  ، مُثَّ حت ِّيض  ْعه ا، مُثَّ لِّي رْتُْكه ا ح ىتَّ ت ْطُهر  ، إِّ  و س لَّم : "ُمْرُه فـ ْلرُي اجِّ ْن ش اء  أ ْمس ك  بـ ْعد، و إِّْن ش اء  ط لَّق 

ُ ع زَّ و ج لَّ أ ْن يُط لَّق  هل  ا الن ِّس اُء" ُة الَّيتِّ أ م ر  اّلَّ ، ف تِّْلك  اْلعِّدَّ  .(1)قـ ْبل  أ ْن مي  سَّ

لطالق امسلم هلذا احلديث: )"ابب حترمي طالق احلائض بغري رضاها، وأيَّه لو خالف وقع شراح صحيح بوب 

ويؤمر برجعتها"، وذكر النووي بعد الباب: أمجعت األُمَّة على حترمي طالق احلائض احلائل بغري رضاها، فلو 

طلقها أمث، ووقع طالقه ويؤمر ابلرجعة، حلديث ابن عمر املذكور يف الباب، وشذ بعض أهل الظاهر، فقال: 

ة، ودليلهم ة، والصواب األول، وبه قال العلماء كافال يقع طالق؛ أليَّه غري مأذون له فيه فأشبه طالق األجنبي

اهلا األول، ح أمره مبراجعتها، ولو مل يقع مل تكن رجعة، فإْن قيل املراد ابلرجعة الرجعة اللغوية، وهي الرد إىل

ال أي ه حتسب عليه طلقة، قلنا هذا غلط لوجهني: أحدمها أنَّ َحل اللفظ على احلقيقة الشرعية يقدم على 

لى احلقيقة اللغوية كما تقرر يف أصول الفقه، الثاين أنَّ ابن عمر صرح يف رواايت مسلم وغريه أبي ه َحله ع

 .(2)حسبها عليه طلقة، وهللا أعلم(

يوضح احلديث الشريف احلكمة من حترمي الطالق يف احليض، وهو التخفيف على املرأة بعدم تطويل عدهتا، 

إْذ لوطلقت أثناء احليض، فإنَّ املرأة ستظل ثالثة أطهار، وبعض أايم حيضها اليت وقع الطالق فيها، قال 

 أهل العلم؛ عدهتا بغري خالف بني اإلمام ابن قدامة يف املغين: )إنَّ احليضة اليت تطلق فيها ال حتسب من

كاملة،   ألنَّ هللا تعاىل أمر بثالثة قروء فتناول ثالثة كاملة، واليت طلق فيها مل يبق منها ما تتم به مع اثنتني ثالثة

                                                           
 .270تقدم خترجيه يف ص( 1)
 .302ص، 10ج  ،مرجع سابق ،املنهاج بشرح صحيح مسلم بن احلجاج ،النووي (2)
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ا حرم يف احليض؛ ملا فيه من تطويل العدة عليها، فلو احتسبت بتلك احليضة  فال يعتد هبا، وألنَّ الطالق إمن 

 .(1)أقصر لعدهتا وأيفع هلا، فلم يكن حمرماً، ايتهى(قرءاً،كان 

عدم وجوب النفقة على املطلقة ثالاًث، والرتغيب يف اختيارها الزوج املناسب بعد انقضاء عدهتا،  .3

 . ومساعدهتا يف إبداء النصح هلا

ا اْلبـ تَّة  و ُهو  غ ائٌِّب، ف   إبسناده إىل مسلم روى : أ نَّ أ اب  ع ْمرِّو ْبن  ح ْفصٍّ ط لَّق ه  ة  بِّْنتِّ قـ ْيسٍّ ا ف اطِّم  أ ْرس ل  إِّل يـْه 

ن ا مِّْن ش ْيءٍّ ، ف ج اء ْت ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ  : و اّلَِّّ م ا ل كِّ ع ل يـْ ط ْتُه، فق ال  لَّم ، ع ل ْيهِّ و س   و كِّيُلُه بِّش عِّريٍّ ف س خِّ

 : ا أ ْن تـ ْعت دَّ يفِّ بـ ْيتِّ أُم ِّ "ل ْيس  ل كِّ ع ل ْيهِّ يـ ف ق ٌة"ف ذ ك ر ْت ذ لِّك  ل ُه، فق ال  : "تِّْلكِّ اْمر أ ٌة ، ف أ م ر ه  ، مُثَّ ق ال   ش رِّيكٍّ

، ف إِّيَّهُ ر ُجٌل أ ْعم ى ت ض عِّني  ثِّ  ، اْعت د ِّي ع ْند  اْبنِّ أُم ِّ م ْكُتومٍّ ا أ ْصح ايبِّ "، ق ال ت: ي  يـ ْغش اه  ل ْلتِّ ف آذِّيِّيينِّ ، ف إِّذ ا ح  اب كِّ

، فق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّ  ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : فـ ل مَّا ح ل ْلُت ذ ك ْرُت ل ُه أ نَّ ُمع اوِّي ة  ْبن  أ يبِّ ُسْفي ان ، و أ اب  ج ْهمٍّ خ ط ب اينِّ ى اّلَّ

، ف ال  ي ض ُع ع ص اهُ ع ْن ع ا ي"أ مَّا أ بُو ج ْهمٍّ أُس ام ة  ْبن  ز ْيدٍّ، ف ك رِّْهُتُه،  تِّقِّهِّ، و أ مَّا ُمع اوِّي ُة، ف ُصْعُلوٌك ال  م ال  ل ُه، اْيكِّحِّ

رْيًا و اْغتـ ب ْطُت بِّهِّ مُثَّ  ُ فِّيهِّ خ  ْحُتُه، ف ج ع ل  اّلَّ ي أُس ام ة ، فـ ن ك  : اْيكِّحِّ  .(2)" ق ال 

: د خ ْلتُ إبسناده إىل  مسلم روى ، ق ال  اءِّ ر ُسولِّ هللاِّ ص لَّى ع ل ى ف اطِّم ة  بِّْنتِّ قـ ْيسٍّ ف س أ ْلتـُه ا ع ْن ق ض   الشَّْعيبِّ ِّ

ا اْلبـ تَّة ، فـ ق ال ْت: ف خ اص ْمُتُه إِّىل  ر ُسولِّ هللاِّ  لَّى هللُا ع ل ْيهِّ و س لَّم  ص  هللُا ع ل ْيهِّ و س لَّم  ع ل يـْه ا، فـ ق ال ْت: ط لَّق ه ا ز ْوُجه 

، و ال  يـ ف ق ًة، »ف ق ةِّ، ق ال ْت: يفِّ السُّْكىن  و النـَّ   .)3(« أ ْعت دَّ يفِّ بـ ْيتِّ اْبنِّ أُم ِّ م ْكُتومٍّ و أ م ر ينِّ أ نْ فـ ل ْم جي ْع ْل يلِّ ُسْكىن 

                                                           
 .83ص ،8ج ،مرجع سابق ،املغين، ابن قدامة (1)
ـ كتاب  سننهأبو داود يف ( وأخرجه 3681ـ ابب املطلقة ثالاًث ال يفقة هلا ـ رقم احلديث )ـ كتاب الطالق  مسلم يف صحيحهأخرجه  (2)

ـ ابب كتاب النكاح ـ  النسائي يف سننه( أخرجه 2289ـ 2287ـ. .2286ـ. 2285ـ.2284ـ ابب يف يفقة املبتوتة ـ رقم احلديث )الطالق 
طبها فيمن خي ( وأخرجه أيضاً يف الكتاب يفسه ـ ابب إذا استشارت املرأة رجالً 3244خطبة الرجل إذا ترك اخلاطب أو أذن له ـ رقم احلديث )

( وأخرجه أيضاً يف 3405( وأخرجه أيضًا ـ كتاب الطالق ـ ابب الرخصة يف ذلك ـ رقم احلديث )3245هل خيربها مبا يعلم ـ رقم احلديث )
 (.18038( حتفة األشراف )3548الكتاب يفسه ـ ابب الرخصة يف خروج املبتوتة من بيتها يف عدهتا لسكناها ـ رقم احلديث )

 ( .1480ـ رقم احلديث ) ابب املطلقة ثالاث ال يفقة هلاـ  كتاب الطالق ـ  حيحهمسلم يف صأخرجه  (3)
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يبني  احلديُث الشريف حكمًا شرعياً، وهو أنَّ املطلقة ثالاًث ال سكىن هلا وال يفقة، كما يرغب يف تزويج 

تمع، ومساعدهتا يف اختيار الزوج املناسب هلا، حىت تستطيع القيام بدورها يف اجملاملطلقة، بعد ايتهاء عدهتا، 

 وبناء مستقبل جديد مع زوج آخر، وعدم ايتهاء احلياة ابلطالق من الزوج األول.

  لقة أنَّ يظرة جمتمعاتنا اآلن للمرأة املط ولألسف الشديد على الرغم من تكرمي اإلسالم للمرأة املطلقة، إال  

ا أصبحت مصدر للمتاعب ،  ة قاسية دوييةيظر  ا غري صاحلة للتزويج، وأهن  كأهنا ارتكبت ذيباً أو خطيئة، وأهن 

 واملشاق، وفقدت دورها يف احلياة.

جواز النيب صلى هللا عليه وسلم للمطلقة ابخلروج للضرورة؛ ملباشرة عملها مبا يعود عليها  .4

 ابلنفع.

:إبسناده إىل مسلم  روى ، أ ْخرب  ينِّ أ بُو الزُّب رْيِّ، أ يَُّه مس ِّع  ج ابِّر  ْبن  ع ْبدِّ هللاِّ يـ قُ  اْبُن ُجر ْيجٍّ ال يتِّ وُل: طُل ِّق ْت خ 

َّ ص لَّى هللاُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، فـ   ا، فـ ز ج ر ه ا ر ُجٌل أ ْن خت ْرُج ، ف أ ت تِّ النَّيبِّ : " بـ ل ى ف ُجد ِّي خن ْل  ق  ف أ ر اد ْت أ ْن جت ُدَّ خن ْل ه  ، ال  كِّ

 .(1)ف إِّيَّكِّ ع س ى أ ْن ت ص دَّقِّي، أ ْو تـ ْفع لِّي م ْعُروفًا"

قال النووي: )هذا احلديث دليل خلروج املعتدة البائن للحاجة، وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده، 

 .(2)واهلدية، واستحباب التعريض لصاحب التمر بفعل ذلك، وتذكري املعروف والرب(

                                                           
كتاب ـ  أبو داود يف سننه ( وأخرجه3705ـ كتاب الطالق ـ ابب جواز خروج املعتدة البائن ـ رقم احلديث ) مسلم يف صحيحه خرجهأ (1)

ـ كتاب الطالق ابب خروج املتوىف عنها زوجها ابلنهار  النسائي يف سننه أخرجهو( 2297الطالق ـ ابب يف املبتوتة خترج ابلنهار ـ رقم احلديث )
( حتفة األشراف 2034كتاب الطالق ـ ابب هل خترج املرأة يف عدهتا ـ رقم احلدبث ) ابن ماجه يف سننه ـ ( وأخرجه3550ـ رقم احلديث )

(2799.) 
 .108ص، 10ج  ،مرجع سابق ،املنهاج بشرح صحيح مسلم بن احلجاج ،النووي (2)
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صلحة أعظم من ، ملهللا عليه وسلم اخللع للمرأة اليت رفض زوجها لطليقها إابحة النيب صلى .5

 استمرار احلياة الزوجيه .

بِّتِّ ْبنِّ قـ ْيسٍّ  اْمر أ ة   ابن عباس رضي هللا عنهما أ نَّ إبسناده إىل  البخاري روى َّ أ ت   اث  ُ ع ل ْيهِّ  ْت النَّيبِّ ص لَّى اّلَّ

بُِّت ْبُن قـ ْيسٍّ  اي  ر ُسول  اّلَِّّ  :فـ ق ال تْ  و س لَّم   مِّ م ا أ ْعتُِّب ع ل ْيهِّ يفِّ ُخُلقٍّ و ال  دِّي اث  ْسال  نٍّ و ل كِّين ِّ أ ْكر ُه اْلُكْفر  يفِّ اإْلِّ

ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ  ل  ر ُسوُل اّلَِّّ ْم، ق اأ تـ ُرد ِّين  ع ل ْيهِّ ح دِّيق ت ُه، ق ال ْت: يـ ع   ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم   فـ ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ 

ا ت ْطلِّيق ةً "و س لَّم :   .(1)"أقْـب ْل احلْ دِّيق ة  و ط ل ِّْقه 

سالم ، (2)يشري احلديث الشريف إىل الُبعد الديين يف جواز اخللع عند رفض الزوج الطالق، وهو الكفر بعد اإلٍّ

السكن والرَحة والطمأيينة اليت من أجلها شرع الزواج؛ وخطورته العظيمة، إضافًة لذلك من عدم حصول 

 وسيحصل النفور بدل األلفة اليت من أجلها يسعى الناس للزواج.

ومع داللة احلديث على شرعية اخللع وصحته، وأيَّه حيل أخذ العوض من املرأة، لكن اختلف العلماء هل 

 يشرتط يف صحته أْن تكون املرأة انشز أم ال؟ 

دي والظاهريه، واختاره ابن املنذر، مستدلني بقصة اثبت هذه، فإنَّ طلب الطالق يشوز، وبقوله اهلا األول:

ا ُحُدود  اّل ِّ ﴿تعاىل  وذهب أبو حنيفة والشافعي واملؤيد،  [229﴾]سورة البقرة: اآلية إِّالَّ أ ن خي  اف ا أ الَّ يُقِّيم 

بينهما،  ضي بني الزوجني، وإْن كايت احلال مستقيمةوأكثر أهل العلم إىل الثاين، وقالوا يصح اخللع مع الرتا

نِّيًئا مَّرِّيًئا﴿وحيل العوض لقول هللا تعاىل  ْنهُ يـ ْفًسا ف ُكُلوُه ه   [4]سورة النساء: اآلية﴾ف إِّن طَِّْب  ل ُكْم ع ن ش ْيءٍّ م ِّ

                                                           
قِّ  كِّت ابـ كتاب   النسائي يف سننه( وأخرجه 5273ـ كتاب الطالق ـ ابب اخللع ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحهأخرجه ( 1) ب ـ اب   الطَّال 

قِّ ـ كتاب ابن ماجه يف سننه  ( وأخرجه3427) ـ رقم احلديث : م ا ج اء  يفِّ اخْلُْلعِّ  ا  الطَّال  ب اْلُمْخت لِّع ةِّ أت ُْخُذ م ا أ ْعط اه  قم احلديث ـ ر ـ اب 
(2046 ) 
 مبعىن أكره من اإلقامة عنده أن أقع فيما يقتضي الكفر، واملراد مايضاد اإلسالم من النشوز، وبغض الزوج، وغري ذلك، أطلقت على ماينايف (2)

 .318ص، 3ج ،" األحكامسبل السالم شرح بلوغ املرام من مجع أدلة  ،ليحممد بن إمساع ،الصنعاين خلق اإلسالم الكفر مبالغة، ينظر: "
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وهو الظن واحلسبان  ،وقالوا : إي ه ليس يف حدود اثبت هذا دليل على االشرتاط، واآلية حتتمل أنَّ اخلوف فيها

يكون يف املستقبل، فيدل على جوازه، وإْن كان احلال مستقيمًا بينهما، ومها مقيمان حلدود هللا يف احلال، 

وحيتمل أْن يراد أْن يعلما أال يقيما حدود هللا، وال يكون العلم إال لتحققه يف احلال كذا، قيل وقد يقال إنَّ 

ستقباًل، واملراد إين أعلم يف احلال، أين ال أحتمل معه إقامة حدود هللا يف العلم ال ينايف أْن يكون النشوز م

 .(1)االستقبال، وحينئذ فال دليل على اشرتاط النشوز يف اآلية على التقديرين

لشريع متعة الطالق للمرأة يف النظام االجتماعي اإلسالمي، احرتاماً لكرامتها، ولقديراً ملكانتها،  .6

 نفسية الناجتة عن الطالق. وختفيفاً للمتاعب ال

ْن ر ُسولِّ ارضي هللا عنه ع ائِّش ة  إبسناده إىل ابن ماجه  روى ُ  ، أ نَّ ع ْمر ة  بِّْنت  اجلْ ْونِّ تـ ع وَّذ ْت مِّ اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ

ُع اذٍّ، ف ط لَّق ه ا، و أ م ر  أُس ام ة ، أ ْو أ ي سً  : "ل ق ْد ُعْذتِّ مبِّ ل ْت ع ل ْيهِّ، فـ ق ال  ني  أُْدخِّ ث ةِّ أ ثـْو ابٍّ ا ع ل ْيهِّ و س لَّم  حِّ تـَّع ه ا بِّث ال  ف م 

 .(2)"ر ازِّقِّيَّةٍّ 

بارها عالة على وعدم اعتتبني  األحاديُث الشريفة مدى اهتمام شريعتنا السمحة حبفظ كرامة املرأة املطلقة، 

 اً من قبل ذلك الزوج الذي اختذ قرار إيقاف العالقة بينه وبني زوجته، جرب  من خالل فرض )املتعة( اجملتمع،

فس ومؤمل على قلب املرأة، وبوجود تلك املتعة، يقل ذلك للخاطر، فإنَّ الطالق ذو وقع قاس على الن

 اإلحساس وخيف أثره النفسي عليها، وتستطيع القيام بدورها يف اجملتمع، وبناء مستقبلها.

  وقد اختلف الفقهاء هل املتعة واجبة لكل مطلقة؟

ا واجبة لكل مطل قة، للعموم يف قوله تعاىل:  تِّ م ت اٌع ابملعروف ح قًّا ط لَّق او لِّْلمُ  ﴿ذهب احلسن البصري إىل أهن 

                                                           
، 319ص،  3م( ج1991/هـ  ـ1411 ـ ) دار الفكر سبل السالم شرح بلوغ املرام من مجع أدلة األحكام ،ليحممد بن إمساع ،الصنعاين( 1)

 بتصرف.
قِّ  كِّت ابـ  يف سننه  ماجه ابنأخرجه  (2) قِّ ـ رقم احلديث)  الطَّال  ب ُمتـْع ةِّ الطَّال  ( وصححه 25/461وأخرجه أَحد يف مسنده ) (2027ـ اب 

 (.1670األلباين يف صحيح ابن ماجه برقم )
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  .[241﴾]سورة البقرة: اآلية ع ل ى املتقني

ا مستحبة للجميع، وليست واجبة لقوله تعاىل:  : اآلية قرةورة الب﴾]سح قًّا ع ل ى املتقني﴿وقال مالك: إهن 

ولو كايت واجبة ألطلقها على اخللق  [236﴾]سورة البقرة: اآلية ح قًّا ع ل ى احملسنني﴿وقوله تعاىل، [241

 أمجعني.

ا واجبة للمطل قة اليت مل يفرض هلا مهر، وأم ا اليت فرض هلا  وذهب اجلمهور احلنفية والشافعية واحلنابلة إىل أهن 

مهر، فتكون املتعة هلا مستحبة، وهذا مروي عن ابن عمر وابن عباس وعلي وغريهم، ولعله يكون األرجح 

 .(1)ة وهللا أعلممجًعا بني األدل

ااي واهلبات، ولشريع الزكاة، والوص لوفري املصادر املالية املتعددة لألرامل واملطلقات، كاملرياث، .7

 والعطااي والوقف، وصدقات التطوع وغري ذل .

ْنُكْم و ي ذ ُرون   ﴿ : "عنه رضي هللا ع بَّاسٍّ  ابنإبسناده إىل أبو داود  روى يًَّة و الَّذِّين  يـُتـ و فّـَْون  مِّ  أ ْزو اًجا و صِّ

ْم م ت اًعا إِّىل  احلْ ْولِّ غ رْي  إِّْخر اجٍّ  هِّ ُنَّ [ 240البقرة: اآلية ﴾]سورة أل ْزو اجِّ ي ةِّ اْلمِّري اثِّ مبِّ ا فـُر ض  هل  خ  ذ لِّك  بِّ  فـ ُنسِّ

ُله ا أ ْربـ ع ة  أ ْشُهرٍّ و ع ْشرًامِّن  الرُّبُعِّ و الثُُّمنِّ  خ  أ ج ُل احلْ ْولِّ أبِّ ْن ُجعِّل  أ ج   .(2)" ، و ُيسِّ

 بني  احلديُث الشريف قضيتني:

                                                           
 ) اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، واملرداوي، عالء الدين بن احلسن بن علي، 49ص ،8، مرجع سابق، جاملغينابن قدامة،  (1)

(، ابن 10/3) (دار الفكربريوت:  ) احمللى ابآلاثر ،( وابن حزم، أبوحممد علي بن أَحد بن سعيد8/302) (ء الرتاث العريبدار إحيابريوت: 
( مصنف 6/364( هناية احملتاج )3/241ينظر: مغين احملتاج )و ( 32/22)(م 1997دار الوفاء ) جمموعة الفتاوي ،الدين أَحد  قيت تيمية

 (.5/82) (هـ1406دار املعرفة للسرخسي)( املبسوط 4/140( مصنف ابن أيب شيبة )69-7/68عبدالرزاق، ابب متعة الطالق )
قِّ  كِّت ابـ   يف سُنَِنهِ  داود أبو أخرجه (2) ا ـ رقم احلديث ) الطَّال  ا ز ْوُجه  ب ي ْسخِّ م ت اعِّ اْلُمتـ و ىفَّ ع نـْه  ـ 107ـ ص 7ج ـ والبيهقي يف سننه( 1956ـ اب 

 (.2298) ـ رقم احلديث وصححه األلباين يف صحيح أيب داود( 15461رقم احلديث )
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أة املتوىف عنها زوجها، أبْن جعل مدة العدة من حول كامل، إىل أربعة القضية األوىل: التخفيف على املر 

 أشهر وعشرة.

القضية الثايية: ما متيز به ديننا عن ابقي األداين بفرض املرياث للمرأة األرملة املتوىف عنها زوجها، إبعطائها 

ُنَّ و ل ٌد ف إِّْن ك ان  و اُجُكْم إِّْن مل ْ ي  و ل ُكْم يِّْصُف م ا تـ ر ك  أ زْ ﴿يصف يصيب زوجها، امتثاالً لقول هللا تعاىل:  ُكْن هل 

ُنَّ الرُّبُُع ممَِّّا يَّةٍّ يُوصِّني  هبِّ ا أ ْو د ْينٍّ و هل  ْن بـ ْعدِّ و صِّ ُنَّ و ل ٌد فـ ل ُكُم الرُّبُُع ممَِّّا تـ ر ْكن  مِّ ر ْكُتْم إِّْن ملْ  ي ُكْن ل ُكْم و ل ٌد ف إِّْن  تـ   هل 

يَّةٍّ تُوُصون  هبِّ ا أ ْو د ْينٍّ و إِّْن ك ان  ر ُجٌل يُ ك ان  ل ُكْم و ل ٌد فـ ل هُ  ْن بـ ْعدِّ و صِّ ور ُث ك الل ًة أ وِّ اْمر أ ٌة نَّ الثُُّمُن ممَِّّا تـ ر ْكُتْم مِّ

ُهم ا السُُّدُس ف إِّْن ك ايُوا أ ْكثـ ر  مِّْن ذ لِّك  فـ ُهْم ُشر ك اُء يفِّ الثّـُ  نـْ دٍّ مِّ يَّةٍّ لُ و ل ُه أ ٌخ أ ْو ُأْخٌت ف لُِّكل ِّ و احِّ ثِّ مِّْن بـ ْعدِّ و صِّ

ُ ع لِّيٌم ح لِّيمٌ  يًَّة مِّن  اّلَِّّ و اّلَّ  . [12اء: اآلية ﴾]سورة النسيُوص ى هبِّ ا أ ْو د ْينٍّ غ رْي  ُمض ار ٍّ و صِّ

وقد حاول أعداء اإلسالم الطعن فيه والقول أبي ه هضم املرأة حقها من خالل هذه اآلية، بفرض يصف ما 

 :(1)عليهم أبمرينأعطاه الذكر، ويرد 

ألول: أنَّ هذا احلق الذي أثبته القرآن للمرأة منذ أكثر من أربعة عشر قراًن اثبت ثبات الدين؛ فال ااألمر 

ميلك أحد أن يضيف إليه أو أن ينقص منه، بينما جند من يهاجم يظام املواريث يف اإلسالم كأهل الكتاب 

يل من يص  لتوراة وكذلك اإلجنوالعلماييني وغريهم، يفتقدون لوجوه مثل هذا القايون اإلهلي؛ حيث ختلو ا

حيدد املواريث، ومن الذي له حق يف املرياث، ومن الذي ليس له حق فيه، وال يوجد يف القوايني الوضعية 

قايون ـ يف املواريث ـ مر  عليه يصف قرن دون أن يطرأ عليه يقٌد أو يقض أو تعديل، فهذه القوايني دائمة 

 ة. التغيري؛ كوهنا تصدر عن أيظمة ُمتغري 

                                                           
 .هـ(1437/ 11/1)  اتريخ التص فح (هـ ـ ) مفكرة اإلسالم 1428صفر، 26العدد ،جملة الفرقان ،مرياث الزوجة ،علي ،شهوان (1)
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األمر الثاين: أنَّ القرآن العظيم أيصف املرأة زوجًة كما أيصفها أًُما وبنًتا وأخًتا؛ فحني أعطاها يصف يصيب 

زوجها، أراد أْن يكون هذا النصف مبثابة املال املدَّخر الذي ال حتتاجه إال يف حال عدم وجود من يُنفق 

 عليها، وهذا ينطبق على املرأة عموًما.

ا أيص) وأختم الكالم يف الرد على الشبهة مبا قاله الشعراوي رَحه هللا:  فها؛ ألنَّ اإلسالم مل يظلم املرأة وإمن 

اإلسالم أراد أْن يعصمها من أْن تستغل سالح األيوثة يف حياهتا فأعطاها هذا النصف، حىت إذا ما ظلت 

رجل فعلى أما ال ،عيل يكون هذا اجلزء وفرًا هلابال معيل فإنَّ النصف ميكن أْن يكفيها، وإذا ما جاء هلا م

 .(1)(العكس من ذلك، سالحه رجولته وكفاحه يف احلياة

ومن سعة ديننا العظيم ورَحته مل يكتف بفرض املرياث للمرأة عموماً، بل وف ر مصادر مالية لألرملة واملطلقة 

 لوقف، والصدقة وغري ذلك.كالزكاة، والوصااي واهلبات، والعطااي واخصوصاً إْن كايت حمتاجة،

وضعت شريعتنا الغراء أحكامًا للطالق يرجع إليها كل من الزوجني عند استحالة العشرة وابإلضافة لذلك 

بينهما، ضبطاً للمشاكل االجتماعية، وتقليالً لآلاثر النفسية الناجتة عن الطالق، وخصصت هلا أبواابً مستقلة 

 هذه الصفحات يف يف كتب احلديث والفقه، لسنا بصدد ذكرها، واستيعاهبا يف هذا املبحث؛ ألينا يسعى

، املعدودة إىل إظهار القواعد املستقبلية اليت أرستها السُّنَّة النبوية الشريفة، يف اإلحسان هلذه الفئة من اجملتمع

 مما له دور كبري يف تقوية أواصر التكافل االجتماعي بني أفراد اجملتمع يف املستقبل. 

 

 

 

                                                           
 . 56ص )دار القلم ـ سلسلة إمام الدعاة (  املسلمةدروس يف بناء األسرة  ،الشعراوي( 1)
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 من الشباب.زاب املبحث الرابع: طالب العلم، والع

 املطلب األول: طالب العلم والقواعد املستقبلية اليت أرستها السنة النبوية عند لشريعها اإلحسان هلم.

 : طالب العلم.املقصد األول

  (.1) : يقيض اجلهل، وهو: إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً العلم لغةً 

لعقائد، ويطلق العلم على معانٍّ كثرية كالعلم اب: قال بعض أهل العلم: هو املعرفة وهو ضد اجلهل، اصطالحاً 

لوم احلديثة  لعا وعلم اللغات، والرتاجم، واأليساب، وعلوم الطبيعة كالرايضيات والكيمياء والفيزايء، أو

كاحلاسب اآليل واإليرتيت، وأي علم آخر جيتهد اإليسان ملعرفته، قال اإلمام البيضاوي رَحه هللا: )املراد من 

مندوحة للعبد عن تعلمه، كمعرفة الصايع، والعلم بواحدييته، ويبوة رسوله صلى هللا عليه وسلم، العلم ما ال 

وكيفية الصالة، فإنَّ تعلمها فرض عني على كل مسلم أي مكلف؛ ليخرج غري املكلف من الصيب واجملنون، 

 . وموضوعه الشخص فيشمل الذكر واأليثى(

: طلب: الطلب: حماولة وجدان الشيء وأخذه، وطلب الشيء: طلبه يف مهلة وأما لعريف كلمة طالب لغةً 

على ما جييء عليه هذا النحو ابألغلب، وطالبه بكذا مطالبًة وطالابً، واالسم منه: الطلب والطلبة، الطلب 

  : الرمة: ذومجع طالب:  قال 

                          (2)فايصاع جايبه الوحشي وايكدرت         يلحَب ال أيتلي املطلوب والطلب 

 : الطالُِّب: الذي يطُلب العلم ، ويُطلُق ُعرفًا على التلميذ يف مرحليتولعريف كلمة طالب يف االصطالح

 .(3)التعليم الثايوية والعالية، واجلمع: ُطالب، وط ل ب ة

: هو الراغب يف حتصيل العلم، وإذا أطلق من غري حتديد فرياد به العلوم عامًة، أما طالب العلم الِعْلمِ طَاِلُب و 

                                                           
 .67ص، 1جمرجع سابق،  ،لسان العرب ،ابن منظور (1)
 .57ص ،2ج،املرجع يفسه (  2)
 .254ص ـ ) جممع اللغة العربية ابلقاهرة ـ دار الدعوة( املعجم الوسيطالزايت ـ أَحد ، مصطفى ـ إبراهيم، عبدالقادرـ أَحد، النجار ـ حممد ـ   (3)
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برهبم ومعبودهم، ويهديهم إىل صراطه املستقيم، و به يعرف  الشرعي: هو الذي يبصر الناس بدينهم، ويعرفهم

 واحلق من الباطل، واحلالل من احلرام.  اهلدى من الضالل،

 قواعد املستقبلية اليت أرستها السُّنَّة النبوية عند لشريعها اإلحسان لطالب العلم.الاملقصد الثاين: 

مَّة حلاجة األُ  ؛لرغيب طالب العلم يف طلب العلم الشرعي خاصة، والعلوم اأُلخرى عامة .1

دمة اإلسالم، والذب عن حياض األمة اإلسالمية لكل علم انفع يف حاضرها ومستقبلها؛ خل

 املسلمة.   

ْسمِّ ر ب ِّك  الَّذِّي خ ل ق  }﴿ قال هللا تعاىل:  يس ان  مِّْن ع ل قٍّ }1اقْـر ْأ ابِّ ] 3] اقْـر ْأ و ر بُّك  اأْل ْكر ُم }2] خ ل ق  اإْلِّ

يس ان  م ا ملْ  يـ ْعل ْم }4ْلق ل مِّ }الَّذِّي ع لَّم  ابِّ   .[5-1﴾]سورة القلم: اآلايت ]5] ع لَّم  اإْلِّ

ُبون  بِّهِّ ع ْدوَّ اّل ِّ و ع   ﴿قال تعاىل : و  طِّ اخلْ ْيلِّ تـُْرهِّ ُم مَّا اْست ط ْعُتم م ِّن قـُوَّةٍّ و مِّن ر ِّاب  ُدوَُّكْم و آخ رِّين  مِّن و أ عِّدُّواْ هل 

]سورة ﴾ُتْم ال  ُتْظل ُمون  ُم اّل ُ يـ ْعل ُمُهْم و م ا تُنفُِّقوْا مِّن ش ْيءٍّ يفِّ س بِّيلِّ اّل ِّ يـُو فَّ إِّل ْيُكْم و أ يُدوهنِِّّْم ال  تـ ْعل ُموهن ُ 

  .[60األيفال: اآلية

أول اآلايت القرآيية يزواًل، فيها أمر لإليسان ابلعلم؛ ألنَّ به حتصل املعرفة، وال حتصل املعرفة ابلعلم الشرعي 

بل متتد ابلضرورة إىل حاجتها لعلوم ومعارف ُأخرى كعلم احلاسب، والطب، وعلم صناعة األسلحة فقط، 

علْت العامل أريكة وتكنولوجيا املعلومات اليت ج ،وغريها من العلوم املختلفة يف عاملنا اليوم عصر الثورة الرقمية

 واحدة جيلس عليها اجلميع.

ا مل تعد جمرد حاجة بل أصبحت ضرورة   وكل تلكم العلوم حمل عناية املسلم واهتمامه يف عصران احلاضر؛ ألهن 

قصوى يف وقت ختلَّف فيها املسلمون عن غريهم من األُمم، فاملسلم جيب أْن يعرف أنَّ كل ما يتعل مه من 

شجعاً وقواعدها يعد أمرًا ال بد منه، ومالعلوم واملعارف والفنون، اليت ال تتعارض مع الشريعة اإلسالمية 
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عليه، وله أجر عند هللا تعاىل، فمن يتعلَّم صناعة األسلحة؛ لتدافع هبا الشعوب املسلمة عن دينها وأوطاهنا 

أفضل ممن ال يعرفها، والذي يتعلم علم الطب، ويعاجل مرضى املسلمني أرفع درجة ممن ال يقدم شيئاً لألُمَّة، 

ب عرفة بتقنية العصر )الكمبيوتر واإليرتيت( وجييد فن استخدامها، واالستفادة منها يف الذومن لديه خربة وم

 . (1)عن اإلسالم، ويسهم يف إيصال كلمة احلق إىل اآلفاق يف عصر العوملة، خري من غريه وهكذا

 ضرب األمثلة يف بيان أنَّ العلم حياة القلوب والشعوب؛ وسبب يف لقدم األُمَّة اإلسالمية يف .2

 ويف مجيع اجملاالت.، التنمية االقتصادية والتجارية والزراعية

: "م ث ُل م ا بـ ع ث ينِّ و  ، ع نِّ النَّيبِّ ِّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ رضي هللا عنه ُموس ى أ يبِّ إبسناده إىل البخاري  روى س لَّم ، ق ال 

ا ي قِّيٌَّة ق بِّل تِّ اْلم   نـْه  ، ك م ث لِّ اْلغ ْيثِّ اْلك ثِّريِّ أ ص اب  أ ْرًضا ف ك ان  مِّ اء ، ف أ يـْبـ ت تِّ اْلك أل   اّلَُّ بِّهِّ مِّن  اهْلُد ى و اْلعِّْلمِّ

ا أ ج ادُِّب أ ْمس ك تِّ  نـْه  ، و ك اي ْت مِّ اء ، فـ نـ ف ع  اّلَُّ هبِّ ا النَّاس  ف ش رِّبُ  و اْلُعْشب  اْلك ثِّري  وا و س ق ْوا و ز ر ُعوا، و أ ص اب ْت اْلم 

ً، ف ذ لِّك  م ث ُل م ْن فـ ُقه  يفِّ دِّ  ُك م اًء و ال  تـُْنبُِّت ك أل  ي  قِّيع اٌن ال  مُتْسِّ
نـْه ا ط ائِّف ًة أُْخر ى إِّمنَّ ا هِّ نِّ اّلَِّّ و يـ ف ع ُه م ا يمِّ

ْلُت بِّهِّ" بِّهِّ فـ ع لِّم  و ع لَّم ، و م ث ُل م ْن ملْ  يـ ْرف ْع بِّذ لِّك  ر ْأًسا و مل ْ يـ ْقب ْل ُهد ى اّلَِّّ الَّذِّي بـ ع ث ينِّ اّلَُّ   .(2)أُْرسِّ

بن حجر يف الفتح عند ايبني  احلديُث الشريف أمهية طلب العلم، بتشيبهه ابلغيث الذي حييي األرض، قال 

: )ضرب النيب صلى هللا عليه وسلم مثل ما جاء به من الدين، ابلغيث العام الذي أييت يف شرحه للحديث

حال حاجتهم إليه، وكذا كان الناس قبل مبعثه، فكما أنَّ الغيث حييي البلد امليت، فكذا علوم الدين حتيي 

عامل العامل املعلم، فهو لالقلب امليت، مث شبه السامعني له ابألرض املختلفة اليت ينزل هبا الغيث، فمنهم ا

ه مبنزلة األرض الطيبة شربت، فايتفعت يف يفسها، وأيبتت فنفعت غريها، ومنهم اجلامع للعلم املستغرق لزماي

ملاء فيه غري أيه مل يعمل بنوافله، أو مل يتفقه فيما مجع لكنه أداه لغريه، فهو مبنزلة األرض اليت يستقر فيها ا

                                                           
 هـ (.5/1/1436اتريخ التص فح ) islamweb.net))موقع املقاالت ـ  مقال بعنوان " فضل العلم" ، فضل هللا حمرر، ممتاز (1)
ب ف ْضلِّ م ْن ع لِّم  و ع لَّم   اْلعِّْلمِّ  كِّت ابـ   البخاري يف صحيحهأخرجه  (2) ـ كتاب الفضائل ـ  مسلم يف صحيحه( وأخرجه 79ـ رقم احلديث ) ـ اب 

ب بـ ي انِّ م ث لِّ م ا بُعِّث  بِّهِّ ال ُّ ص لَّى هللا عليه وسلم ـ رقم احلديث اب   (.9044( حتفة األشراف )5912)نَّيبِّ
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ع ر إليه بقوله: "يضر هللا امرءاً مسع مقاليت فأداها كما مسعها"، ومنهم من يسمفينتفع الناس به، وهو املشا

العلم، فال حيفظه وال يعمل به وال ينقله لغريه، فهو مبنزلة األرض السبخة أو امللساء، اليت ال تقبل املاء أو 

ا مجع املثل بني الطائفتني األوليني احملمودتني؛ الشرتاكه ا يف االيتفاع هبما، وأفرد متفسده على غريها، وإمن 

 . (1)الطائفة الثالثة املذمومة لعدم النفع هبا، وهللا أعلم(

أيَّه بلغه أنَّ لقمان احلكيم أوصى ابنه فقال: اي بين جالس العلماء وزاَحهم  )إبسناده اإلمام مال   روى

ويف وصية لقمان   ،(2) كما حييي هللا األرض امليتة بوابل السماء(  فإن هللا حييي القلوب بنور احلكمةبركبتيك، 

هي حتقيق  : البنه بطلب العلم، وتشبيه العلم أبيه حياة القلوب: )" فإن هللا حييي القلوب بنور احلكمة"

لقمان: اآلية ﴾]سور ولقد آتينا لقمان احلكمة ﴿  :العلم وإتقان العمل، وروي عن قتادة يف قوله تعاىل

ا العلم املشتمل على املعرفة ابهلل، مع 12 [ قال: التفقه يف الدين، قال األزهري: )فيها أقوال كثرية منها أهن 

احلق للعمل، والكف عن ضده، واحلكيم ما حاز ذلك، ايتهى  يفاذ البصرية، وهتذيب النفس، وحتقيق

 . (3)ملخصا(

اأُلمَّم اليت تقدمت ف والشواهد السابقة يف ضرب األمثال تبني  ضرورة طلب العلم؛ لنفعه يف بناء املستقبل، 

توفري و يف ميادين التنمية املختلفة، مل تصل لذلك إال بعد جناحها يف توجيه مجيع أفراد جمتمعها للعلم، 

 الفرص واإلمكاييات، وتذليل الصعوابت، وتسهيل العقبات، يف طلب العلم.

 لساعة.وظهور اجلهل، من أشراط األن رفع العلم  ؛احلرص على طلب العلم والسعي يف أسبابه .3

                                                           
 .345ص، 3ج ،فتح البارئ بشرح صحيح البخاري ،العسقالين (1)
وأمحد يف (، 1378ـ برقم: ) وابن املبارك يف الزهد، 2463ـ كتاب العلم ـ ابب ماجاء يف فضل العلم ـ رقم  اإلمام مال  يف املوطأرواه ( 2)

األلباين يف املدخل إىل السنن (، وضعفه 674ـ برقم: ) 348ـ ص1ـ ج وابن عبد الرب يف جامع بيان العلم وفضله(، 552ـ برقم: )  الزهد
 (.23ـ رقم ) 2ج ـ الكربى

هـ  1424ـ )مكتبة الثقافة الدينية شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مال  ،حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين املصري ،األزهري (3)
 .683م( ص2003/

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3913&idto=3914&bk_no=77&ID=761#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3913&idto=3914&bk_no=77&ID=761#docu


280 
 

 ع ل ْيهِّ و س لَّم  : "إِّنَّ ، ق ال  : ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ رضي هللا عنه م الِّكٍّ  ْبنِّ  أ ي سِّ  إبسناده إىلالبخاري  روى

"مِّْن أ ْشر اطِّ السَّاع ةِّ أ ْن يـُْرف ع  اْلعِّْلُم، و    .(1)يـ ثْـُبت  اجلْ ْهُل، و ُيْشر ب  اخلْ ْمُر، و ي ْظه ر  الز ِّان 

ئِّْلُه ، ف إِّيَُّه ق ْد َح  ل  ع نِّ النَّيبِّ ِّ ص لَّى ف س ا ، ف اْلق هُ م ارٌّ بِّن ا إِّىل  احلْ ج ِّ  ع ْمرٍّو ْبن   اّلَِّّ  ع ْبد   إبسناده إىلالبخاري  روى

ثِّريًا، ق ال  : فـ ل قِّيُتُه ف س   ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  عِّْلًما ك  ا ع  أاّلَّ ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، ق ال  ْلُتُه ع ْن أ ْشي اء  ي ْذُكرُه  ْن ر ُسولِّ اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ

ا ذ ك   ت زُِّع الْ ُعْرو ُة : ف ك ان  فِّيم  : " إِّنَّ اّلَّ  ال  يـ نـْ ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، ق ال  َّ ص لَّى اّلَّ عِّْلم  مِّن  النَّاسِّ ايْتِّز اًعا، و ل كِّْن ر  أ نَّ النَّيبِّ

ُْم بِّغ رْيِّ  ْف ُع اْلعِّْلم  م ع ُهْم و يـُْبقِّي يفِّ النَّاسِّ ُرُءوًسا ُجهَّااًل يـُْفُتوهن  لُّون "عِّ  يـ ْقبُِّض اْلُعل م اء ، ف ري  لُّون  و ُيضِّ ، فـ ي ضِّ  .(2)ْلمٍّ

حتذر األحاديث الشريفة من الفنت اليت تظهر آخر الزمان، وهي من عالمات يوم القيامة، ورفع العلم هو 

، قال ابن مسعود رضي هللا عنه: )عليكم ابلعلم قبل أْن يرفع، ورفعه موت رواته، أحد األسباب يف ذلك

فإنَّ  قتلوا يف سبيل هللا شهداء أْن يبعثهم هللا علماء ملا يرون من كرامتهم،فوالذي يفسي بيده ليودن رجال 

ا العلم ابلتعلم( أحداً    .(3) مل يولد عاملاً، وإمن 

 :(4)ومن فوائد هذه األحاديث

صفة قبض العلم، يكون مبوت أهله، وهم العلماء الذين يستضاء هبم يف ظلمات اجلهل، فليحرص أواًل: 

 تفادة من العلماء قبل موهتم.املؤمن على االس

                                                           
ب رفع العلم وظهور اجلهل اْلعِّْلمِّ  كِّت ابـ   البخاري يف صحيحهأخرجه  (1) ـ كتاب العلم ـ  مسلم يف صحيحه( وأخرجه 80، رقم احلديث )ـ اب 

هِّ و ُظُهورِّ اجلْ ْهلِّ ـ رقم احلديث ) ب ر ْفعِّ اْلعِّْلمِّ و قـ ْبضِّ  (1696) حتفة األشراف( 6727اب 
ب كيف يقبض العلم اْلعِّْلمِّ  كِّت ابـ   البخاري يف صحيحهأخرجه  (2) ( وأخرجه أيضاً ـ كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة 100، رقم احلديث )ـ اب 

ب ر ْفعِّ اْلعِّْلمِّ ـ كتاب العلم ـ  مسلم يف صحيحه( مطواًل، وأخرجه 7307ـ ابب مايذكر من ذم الرأي وتكلف القياس ـ رقم احلديث ) هِّ، و  اب  قـ ْبضِّ
ـ كتاب العلم ـ ابب ماجاء يف ذهاب العلم ـ رقم احلديث  الرتمذي يف سننهوأخرجه  (6740و ُظُهورِّ اجلْ ْهلِّ والفنت يف آخر الزمان ـ رقم احلديث )

 (.8883( حتفة األشراف )52) ـ ابب اجتناب الرأي والقياس ـ رقم احلديث ابن ماجه يف املقدمة( وأخرجه 2652)
 .8ص ،1(ج دار املعرفةبريوت: ) إحياء علوم الدين   ،أبو حامد حممد بن حممد ،ايلالغز  (3)
 .789ص، مرجع سابق ،روح ورايحني شرح رايض الصاحلني ،البستاين( 4)
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احلث على طلب العلم، فقد أخربان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هبذا اخلرب لنحذره؛ ألنَّ اإلخبار اثيياً: 

 ابلواقع ال يعين إقراره، بل من أجل التحذير منه، فهو إخبار حتذير ال إخبار تقرير.

 ثواهبا بعد موت صاحبها.أنَّ العلم هو أحد الصدقات اجلارية اليت يستمر  .4

ْيس اُن ايـْق ط  " ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم :  رسول هللا إبسناده إىلالبخاري  روى ْن إِّذ ا م ات  اإْلِّ ُلُه إِّال مِّ ع  ع ْنُه ع م 

تـ ف ُع بِّه، أ ْو و ل دٍّ ص الِّحٍّ ي ْدُعو ل هُ  ارِّي ةٍّ، أ ْو عِّْلمٍّ يـُنـْ ق ةٍّ ج   . (1) "ث الث ةٍّ: إِّال مِّْن ص د 

يبني  احلديُث الشريف أنَّ تعلم العلم هو املرياث الدائم بعد موت اإليسان، قال اإلمام ابن حزم رَحه هللا 

تعاىل: )لو مل يكن من فضل العلم إال أنَّ اجلهال يهابويك وجيلويك، وأنَّ العلماء حيبويك ويكرمويك لكان 

ل إال أنَّ ييا واآلخرة، ولو مل يكن من يقص اجلهذلك سببًا إىل وجوب طلبه، فكيف بسائر فضائله يف الد

صاحبه حيسد العلماء ويغبط يظراءه من اجلهال، لكان ذلك سببًا إىل وجوب الفرار عنه، فكيف بسائر 

مل يكن من فائدة العلم واالشتغال به إال أي ه يقطع املشتغل به عن الوساوس  لوو رذائله يف الدييا واآلخرة، 

مال اليت ال تفيد غري اهلم، وكفاية األفكار املؤملة للنفس لكان ذلك أعظم داع إليه فكيف املضنية، ومطارح اآل

  .(2) وله من الفضائل ما يطول ذكره(

                                                           
 .54صتقدم خترجيه  (1)
( ص م1979 /هـ1399اجلديدة ـ دار اآلفاق بريوت:  )  األخالق والسري يف مداواة النفوس ،حممد علي بن أَحد بن سعيد ،ابن حزم (2)

 .25ـ  21
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 الوصية بطالب العلم خرياً؛ ألنَّ العلم أساس الدعوة إىل هللا على بصرية.  .5

: ُكنَّا َن ْيتِّ اْلع ْبدِّي ِّ  ه اُرون   أ يبِّ إبسناده إىل الرتمذي روى  يَّةِّ ر ُسولِّ اّلَِّّ ص لَّى فـ يـ قُ  يدٍّ س عِّ  أ اب  ، ق ال  ًبا بِّو صِّ وُل: م ْرح 

" : ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ق ال  ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، إِّنَّ ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ااًل أي ُْتوي ُكْم مِّْن أ ْقط ارِّ إِّنَّ النَّاس  اّلَّ  ل ُكْم تـ ب ٌع و إِّنَّ رِّج 

 .(1)"يفِّ الد ِّينِّ ف إِّذ ا أ تـ وُْكْم ف اْستـ ْوُصوا هبِِّّْم خ رْيًااأْل ر ضِّني  يـ تـ ف قَُّهون  

قهم اطلبوا الوصية أي يف تعليمهم علوم الدين، وحتقي "فاستوصوا هبم خرياً قال املباركفوري يف شرح احلديث: )"

ن موالنصيحة هبم من أيفسكم، فالسني للطلب، والكالم من ابب التجريد، أي ليجرد كل منكم شخصًا 

يفسه ويطلب منه التوصية يف حق الطالبني ومراعاة أحواهلم، وقيل االستصياء طلب الوصية من يفسه أو من 

  .(2)غريه، أبحد أو بشيء(

يوصي احلديث الشريف إىل العناية واإلحسان بطالب العلم، لعظم الدور املنوط به، وهو تبصري الناس أبمور 

 عنها.دينهم، وَحاية شريعة هللا، والدفاع 

يف  للدور الكبري املنوط هبملفضيل ولشريف العلماء ومكانتهم يف الدنيا واآلخرة،  .6

 االستخالف يف األرض وعمارهتا.

كم عظيمة، منها:  وردت آايت كثرية جداً يف فضل العلم، وتشريف طالبه، ومكايته، ألسباب كثرية، وحِّ

ْلنـ  إِّانَّ ع ر ْضن ا اأْل م اي ة  ع ل ى اقال هللا تعاىل:﴿ ا لسَّم او اتِّ و اأْل ْرضِّ و اجلِّب الِّ ف أ ب نْي  أ ْن حي ْمِّ نـْه ا و َح  ل ه  ه ا و أ ْشف ْقن  مِّ

يس اُن إِّيَُّه ك ان  ظ ُلوماً ج ُهواًل   .[72﴾]سورة األحزاب: اآلية اإْلِّ

                                                           
ْستِّيص اءِّ مبِّ ْن ط ل ب  اْلعِّْلم  ـ رقم احلديث ) اْلعِّْلمِّ  كِّت ابـ   يف سننه الرتمذيأخرجه ( 1) ب م ا ج اء  يفِّ االِّ ـ   يف سننه ماجه ابن ( وأخرجه 2593ـ اب 

ا م اج هْ  اْبنُ  كِّت اب  (. 243ب ر ُسولِّ اّلَِّّ ـ رقم احلديث)ـ أ بـْو اُب يفِّ ف ض ائِّلِّ أ ص ح 
 .134 ،5ج ،مرجع سابق ،حتفة األحوذي شرح سنن الرتمذي ،املباركفوري (2)
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ْن عِّب ادِّهِّ اْلُعل م اءقال تعاىل:﴿و  وسبب هذا الفضل أنَّ العلم هو  [28﴾]سورة فاطر: اآلية إِّمنَّ ا خي ْش ى اّلَّ  مِّ

 الطريق املوصل خلشية هللا تعاىل.

ذكر على وجه االختصار األحاديث الذي وضحت فضل أواألحاديث النبوية كذل  عديدة، لكن س 

 :طالب العلم والعلماء

 العلماء ورثة األنبياء، وهم الذين يقومون مقام األنبياء يف لبليغ الرسالة.  أواًل:

ْن اْلم دِّين ةِّ ع ل ى ك ثِّريٍّ   ْبنِّ  قـ ْيسِّ إبسناده إىل أبوداود  روى : ق دِّم  ر ُجٌل مِّ :  لدَّْرد اءِّ ا أ يبِّ ، ق ال  ، فـ ق ال  و ُهو  بِّدِّم ْشق 

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّ  : ح دِّيٌث بـ ل غ ينِّ أ يَّك  حُت د ِّثُُه ع ْن ر ُسولِّ اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ي ؟ فـ ق ال  ْئت  م ا أ ْقد م ك  اي  أ خِّ : أ م ا جِّ م ، ق ال 

: ، ق ال  : ال  ؟ ق ا حلِّ اج ةٍّ؟، ق ال  ا احلْ دِّيثِّ ْئُت إِّالَّ يفِّ ط ل بِّ ه ذ  : م ا جِّ ، ق ال  : ال  : ف إِّين ِّ أ م ا ق دِّْمت  لِّتِّج ار ةٍّ؟ ق ال  ل 

ت غِّي فِّيهِّ عِّْلًما س ل ك  اّلَُّ  ىل   بِّهِّ ط رِّيًقا إِّ مس ِّْعُت ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم  يـ ُقوُل: "م ْن س ل ك  ط رِّيًقا يـ بـْ

، و إِّنَّ اْلع املِّ  ل ي ْستـ ْغفُِّر ل ُه  تـ ه ا رِّض اًء لِّط الِّبِّ اْلعِّْلمِّ ئِّك ة  ل ت ض ُع أ ْجنِّح  ْن يفِّ السَّم و اتِّ و م ْن يفِّ م  اجلْ نَّةِّ،و إِّنَّ اْلم ال 

رِّ اأْل ْرضِّ ح ىتَّ احلِّيت اُن يفِّ اْلم اءِّ، و ف ْضُل اْلع املِِّّ ع ل ى اْلع ابِّدِّ ك ف ْضلِّ اْلق   ، إِّنَّ اْلُعل م اء  و ر ث ُة  م  ع ل ى س ائِّرِّ اْلك و اكِّبِّ

ًا إِّمنَّ ا و رَّثُوا اْلعِّْلم  ف م ْن أ خ ذ  بِّ  هذا احلديث ،(1) أ خ ذ  حبِّ ظ ٍّ و افِّرٍّ"هِّ اأْل يْبِّي اءِّ، إِّنَّ اأْل يْبِّي اء  ملْ  يـُو ر ِّثُوا دِّين ارًا و ال  دِّْرمه 

ية اجلامعة يف فضل طلب العلم، ومكاية العلماء، يستلخص منه فوائد الشريف من أعظم األحاديث النبو 

 : (2)عظيمة، منها

 كلما ازداد العبد حرصاً يف سلوك طريق العمل النافع، وفقه هللا تعاىل يف طريقه إىل اجلنة.أواًل:  

                                                           
ـ كتاب العلم ـ ابب  الرتمذي ىف سننه( أخرجه 3159ـ كتاب العلم ـ ابب احلث على طلب العلم ـ رقم احلديث )أبو داود يف سننه أخرجه  (1)

ب ف ْضلِّ  ـ اّلَِّّ  ر ُسولِّ  أ ص ح ابِّ  ف ض ائِّلِّ  يفِّ  أ بـْو ابُ ـ  ابن ماجه ىف سننه( أخرجه 2625ماجاء يف فضل الفقه على العبادة ـ رقم احلديث ) اب 
 ( وصححه األلباين ىف صحيح سنن الرتمذي. 219اْلُعل م اءِّ و احلْ ث ِّ ع ل ى ط ل بِّ اْلعِّْلمِّ ـ رقم احلديث )

 .784ص ،مرجع سابق ،روح ورايحني شرح رايض الصاحلني ،البستاين (2) 
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 الطريق املسلوك يشمل يوعني: اثيياً: 

الطريق احلسي الذي تقرعه األقدام مثل: أْن أييت اإليسان إىل مكان العلم، أو يرحتل من بلده إىل بلد  أ(

 آخر لطلب العلم.

الطريق املعنوي: كأن يسأل العلماء ابهلاتف مثاًل، أو يراجع الكتب، فإي ه سلك طريقاً ولو كان جالساً ب( 

 يف بيته. 

ذا من أعظم املناقب ألهل العلم، فإنَّ األيبياء خري خلق هللا، فورثتهم خري )ه قال اإلمام ابن القيم رَحه هللا: 

اخللق بعدهم، وملا كان كل موروث ينتقل مرياثه إىل ورثته، إْذ هم الذين يقومون مقامه من بعده، ومل يكن 

 .(1) بعد الرسل من يقوم مقامهم ىف تبليغ ما أرسلوا به إال العلماء، كايوا أحق الناس مبرياثهم(

قال اإلمام ابن اجلوزي رَحه هللا: )من أحب أْن يكون لأليبياء واراثً، ويف مزارعهم حاراثً، فليتعلم العلم النافع 

 .(2) وهو علم الدين، وليحضر جمالس العلماء فإهنا رايض اجلنة(

صالة هللا ومالئكته وأهل السموات واألرض على العلماء؛ ألنَّ العامل نفعه عام لكل اثنياً: 

 املخلوقات. 

ي ِّ  أُم ام ة   أ يبِّ إبسناده إىل الرتمذي  روى
: ذُكِّر  لِّر ُسولِّ اّلَِّّ ص   ،رضي هللا عنه اْلب اهِّلِّ لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ق ال 

ُر ع ابٌِّد، فـ ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم : "ف ْضُل اْلع املِِّّ  ٌ و اآلخ  ل ى اْلع ابِّدِّ ك ف ْضلِّي ع   ر ُجالنِّ أ ح ُدمهُ ا ع املِّ

                                                           
  .73م ( ص1994) دار اجليل للطباعة والنشر ـ  مفتاح دار السعادة، ابن قيم اجلوزية (1)
دار املعرفة ـ  ريوت:) ب حتقيق: أَحد عبدالوهاب فتيح ،التذكرة ىف الوعظ ،مجال الدين أبو الفرج عبدالرَحن بن علي بن حممد ،اجلوزي (2) 

 .55ه ( ص1406
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" : ُكْم" مُثَّ ق ال  ت ُه و أ ْهل  السَّم و اتِّ و األ ْرضِّ ح ىتَّ النَّْمل ة  يفِّ ُجْحرِّه   ع ل ى أ ْدان  ا ُيص لُّون  ع ل ى ُمع ل ِّمِّ إِّنَّ اّلَّ  و م الئِّك 

  .(1)النَّاسِّ اخلْ رْي "

قال يف مرقاة املفاتيح : ) "إن هللا" : استئناف فيه تعليل، "ومالئكته" أي: َحلة العرش "وأهل السماوات": 

ختصيص "واألرض" أي: أهل األرض من اإليس واجلن ومجيع احليواانت "حىت النملة": ابلنصب  تعميم بعد

على أن حىت عاطفة، وابجلر على أهنا جارة، وابلرفع على أهنا ابتدائية واألول أصح "يف جحرها" : بضم 

ىت احلوت" :  "وحاجليم وسكون احلاء، أي: ثقبها، قال الطييب: وصالته حبصول الربكة النازلة من السماء 

كما تقدم، ومها غايتان مستوعبتان لدواب الرب والبحر، وخصت النملة من دواب الرب؛ ألهنا أكثر احليواانت 

للقوت يف جحرها فهي أحوج إىل بركتهم من غريها، وتقدم وجه ختصيص احلوت من دواب البحر،  ادخاراً 

وغريه  رام، وقيل: إىل اجلنس املنهي عنه القتلوقيل: وجه ختصيصهما ابلذكر اإلشارة إىل جنس احلالل واحل

"يصلون" : فيه تغليب للعقالء على غريهم، أي: يدعون ابخلري "على معلم الناس اخلري" : قيل: أراد ابخلري 

هنا علم الدين وما به جناة الرجل، ومل يطلق املعلم ليعلم أن استحقاق الدعاء ألجل تعليم علم موصل إىل 

إىل وجه األفضلية أبن يفع العلم متعد ويفع العبادة قاصر، مع أن العلم يف يفسه فرض،  اخلري، وفيه إشارة

 .(2) (وزايدة العبادة انفلة، وهللا أعلم

قال اإلمام ابن القيم رَحه هللا: )ملا كان تعليمه للناس اخلري سبباً لنجاهتم وسعادهتم وزكاة يفوسهم، جازاه هللا 

من جنس عمله، أبْن جعل عليه من صالته، وصالة مالئكته، وأهل األرض ما يكون سبباً لنجاته سعادته 

ه جعل لرب وأحكامه، ومعرفاً هلم أبمسائه وصفاتوفالحه، وأيضاً فإن معلم الناس اخلري ملا كان مظهراً لدين ا

                                                           
 الطرباين يف املعجم الكبري( ورواه 2628ـ كتاب العلم ـ ابب ماجاء يف فضل الفقه على العبادة ـ رقم احلديث ) الرتمذي ىف سننهأخرجه  (1) 

 (.7833ـ رقم احلديث )
 (. 213) رقم احلديث، 298ص 1،ج ، مرجع سابق،مرقاة املفاليحاهلروي،  (2)
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وإظهاراً للثناء عليه بني أهل  ،وتشريفاً له هللا من صالته وصالة أهل مسواته وأرضه عليه، ما يكون تنويهاً به

 .(1)السماء واألرض(

غريهم ابالستغفار و  وقال اإلمام بدر الدين بن مجاعة رَحه هللا: )واعلم أيَّه ال رتبة فوق رتبة من تشتغل املالئكة

والدعاء له، وتضع له أجنحتها، وإيه لينافس ىف دعاء الرجل الصاحل أو من يظن صالحه، فكيف بدعاء 

املالئكة وقد اختلف ىف معىن وضع أجنحتها، فقيل التواضع له، وقيل النزول عنده، واحلضور معه، وقيل 

اانت ابالستغفار هلم ى بلوغ مقاصده، وأما إهلام احليو التوقري والتعظيم له، وقيل معناه حتمله عليها، فتعينه عل

ا خلقت ملصاحل العباد ومنافعهم، والعلماء هم الذين يبينون ما حيل منها وما حيرم، ويوصون  فقيل؛ ألهن 

 ( . 2) ابإلحسان إليها ويفى الضرر عنها(

 هم العلم ونشره.محل دعاء النيب صلى هللا عليه وسلم للعلماء ابلنضارة يف وجوههم، لقاء: اً اثلث

بِّتٍّ  ْبنِّ  ز ْيدِّ سناده إىل إبأبوداود  روى : مس ِّْعُت ر ُسول  اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّ اث  ُ م  ، يـ ُقوُل: "ي ضَّر  ، ق ال  اّلَّ

ْنُه، و ُربَّ  نَّا ح دِّيثًا ف ح فِّظ ُه ح ىتَّ يـُبـ ل ِّغ ُه، فـ ُربَّ ح امِّلِّ فِّْقهٍّ إِّىل  م ْن ُهو  أ فْـق ُه مِّ امِّلِّ فِّْقهٍّ ل ْيس  ح   اْمر ًأ مس ِّع  مِّ

كون ي)معناه الدعاء له ابلنضارة، وهى النعمة والبهجة واحلسن، ف :قال اإلمام املنذري رَحه هللا، (3)بِّف قِّيهٍّ"

له هللا وزي نه، وقيل غري ذلك(      .(4)تقديره: مج 

                                                           
     .73ص ، مرجع سابق،مفتاح دار السعادة ،بن قيم اجلوزيةا (1) 
شائر اإلسالمية( )دار الب لذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم ،حممد بن إبراهيم بن سعد هللا ،ابن مجاعة( 2) 

 .55ـ  52ص
(، 2656ـ رقم احلديث) الرتمذي يف سننهأخرجه و ( 3177ـ كتاب العلم ـ ابب فضل يشر العلم ـ رقم احلديث )أبو داود يف سننه أخرجه  (3) 

ابن عبد الرب يف (، وصححه 21590( ـ برقم: )35/467) وأمحد يف مسنده(، 680( ـ برقم: )2/454) يف صحيحهوابن حبان 
 (.  188ـ رقم احلديث ) واأللباين يف صحيح ابن ماجه(، 5/327) وابن العريب يف عارضة األحوذي(، 21/276) التمهيد

 .108ص ،1ج  ،مرجع سابق ،الرتغيب والرتهيب ،املنذري( 4) 
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كذلك ورد عن سلفنا الصاحل رضوان هللا عليهم آاثر كثرية تبني لنا فضل العلم وشرفه، وعلو منزلته ىف الدييا 

 : واآلخرة، ومنها

ملال حترسه، ا العلم خري من املال؛ ألن»علي  بن أيب طالب رضي اّل  عنه لرجل من أصحابه: اي كميل:  قول

والعلم حيرسك، واملال تفنيه النفقة، والعلم يزكو على اإليفاق، والعلم حاكم، واملال حمكوم عليه، مات خزان 

 .(1)«املال وهم أحياء، والعلماء ابقون ما بقي الدهر أعياهنم مفقودة، وآاثرهم يف القلوب موجودة

السلف  والسُّنَّة النبوية املطهرة، وبعض من أقوال كايت هذه بعض فضائل العلم والعلماء ىف القرآن الكرمي

والقواعد  ،الصاحل رضوان هللا عليهم، والعلماء الرابييني ىف عظيم مكاية العلم، وعلو مكاية أهله العاملني به

الب العلم مما يدل على أن اإلحسان لط؛ املستقبلية اليت أرستها السنة النبوية عند تشريعها اإلحسان هلم

واجب ديين، يتحتم على كل فرد من اجملتمع املسلم القيام به، حىت تستطيع األمة اإلسالمية النهوض والعلماء 

كمحبضارهتا والتقدم مبستواها العلمي يف املستقبل،  العلم النافع والعمل  ويسأل هللا تبارك وتعاىل أْن يرزقنا وإاي ِّ

  .الصاحل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 79ص ،1ج ،وأبو نعيم يف حلية األولياء(، 275ـ برقم: ) 244ص ،1ج ،ابن عبد الرب يف جامع بيان العلمأخرجه  (1)
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ا اإلحسان والقواعد املستقبلية اليت أرستها السنة النبوية عند لشريعه : العزاب من الشبابالثاين املطلب

 هلم.

اج لُعزَّاُب ابلضم والتشديد، الذين ال أزو امعىن عزب )ع ز ب(  معىن العزاب يف اللغة:املقصد األول : 

ضاً، و واملرأة ع ز بٌة، واالسم الُعْزبُة كالعزلة والُعُزوبُة أيهلم من الرجال والنساء، قال الكسائي: الرجل ع ز ٌب، 

 .(1)ع ز ب  بـ ُعد وغاب

اث ُة، و   معىن الشباب يف اللغة:أما  ا )الشُّبَّاُن( و  )الشَّب اُب( أ ْيًضا احلْ د  ا )الشَّبِّيب ُة( )الشَّب اُب( مج ُْع ش اب ٍّ و ك ذ  ك ذ 

، تـ ُقوُل:  ُف الشَّْيبِّ ال  ْلك ْسرِّ )ش ب ااًب( و  )ش بِّيب ًة( و اْمر أ ٌة )ش ابَّ و ُهو  خِّ بُّ ابِّ ُم ي شِّ ( اْلُغال  ٌة( و  )ش بٌَّة( مبِّ ْعىًن، )ش بَّ

ْلك ْسرِّ )ش   بُّ ابِّ ( اْلف ر ُس ي شِّ ْيهِّ مج ِّيًعا، تـ ُقوُل: )ش بَّ ْلك ْسرِّ ي ش اُط اْلف ر سِّ و ر ْفُع ي د  ب اُب( ابِّ بِّيًبا(، و ي ُشبُّ و  )الش ِّ

بُُه ر دَّ، و  )ُشُبوابً ابِّ  ا و اب  ( النَّار  و احلْ ْرب  أ ْوق د ه  ، و  )ش بَّ ْلك ْسرِّ أ ْي ق م ص  و ل عِّب  ب ااًب( ابِّ ( أ ْيًضا بِّض م ِّ لضَّم ِّ )شِّ

ْلف ْتحِّ م ا تُوق ُد بِّهِّ النَّارُ  نيِّ، و  )الشَُّبوُب( ابِّ  .(2)الش ِّ

م مصدر ؛وقد اهتم ديننا احلنيف ابلشباب ثرية اخلري والعطاء والبناء لألُمَّة اإلسالمية، لذا وردت آايت ك ألهن 

يف القرآن، للفت يظر الشباب وأخذ القدوة من يبينا حممد صلى هللا عليه وسلم واأليبياء صلوات هللا عليهم 

 وسالمهم من بعده، يف العفة والطهر، وإيثار مرضاة هللا، يف إمياهنم ودعوهتم وصربهم، ومن ذلك:

 .[4ة املمتحنة: اآلية ﴾]سور ق ْد ك اي ْت ل ُكْم أُْسو ٌة ح س ن ٌة يفِّ إِّبـْر اهِّيم  و الَّذِّين  م ع هُ ﴿قال تعاىل:   أ ـ

يمُ  ق اُلوا مس ِّْعن ا ف ىًت ي ْذُكرُُهْم يـُق اُل ل هُ  ﴿ قوله تعاىل يف قصة إبراهيم عليه السالم:ب ـ  ﴾]سورة  إِّبـْر اهِّ

قال ابن كثري: أي شاابً، وقد قال ابن عباس رضي هللا عنهما: )ما بعث هللا يبيناً  [60األيبياء: اآلية 

                                                           
ية ـ الطبعة اخلامسة املكتبة العصرية ـ الدار النموذجبريوت: )  خمتار الصحاح ،زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر ،لرازيا (1)
 .198(  ص م1999هـ / 1420ــ
 .435ص، 6جمرجع سابق،  ،لسان العرب ،ابن منظور (2)
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 .(1)إال شاابً، وال أوتى العلم عامل إال وهو شاب( 

قصة يوسف عليه السالم بتفاصيلها، وفيها من العرب والفوائد الشيء الكثري، وهو أحسن قدوة ـ  ت

 عناء. للشاب، وإن انله ما انله يف الدييا من تعب و 

ي ٌة آم ُنوا بِّر   ﴿قصة الفتية يف سورة الكهف: ـ  ث ُْم فِّتـْ حلْ ق ِّ إِّهنَّ ُهْم حن ُْن يـ ُقصُّ ع ل ْيك  يـ ب أ ُهم ابِّ هب ِِّّْم و زِّْدان 

ومن مواضع االقتداء فيها: االعتزاز ابلدين، والدعوة إليه، واالستعاية ابهلل،  [13]سورة الكهف: اآلية﴾ُهًدى

  ودعاؤه، واعتزال أهل الباطل عند العجز عن إصالحهم ، وغري ذلك. 

قال ابن كثري رَحه هللا تعاىل: )فذكر هللا تعاىل أهنم فتية، وهم الشباب، وهم أقبل للحق، وأهدى للسبيل من 

 ا، وايغمسوا يف دين الباطل، وهلذا كان أكثر املستجيبني هلل تعاىل ولرسوله صلى هللاالشيوخ الذي قد عتو 

  .(2)عليه وسلم شباابً، وأما الشيوخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم، ومل يسلم منهم إال القليل(

ذكر ن مهذه بعض اآلايت القرآيية اليت ذكرت الشباب يف القرآن، أما األحاديث النبوية فسأذكرها ض

 القواعد املستقبلية اليت أرستها السُّنَّة لإلحسان ابلشباب عموماً، على النحو اآليت:

االهتمام إبصالح الشباب؛ ألنَّ يف صالحهم أتثري على صالح اآلخرين من حوهلم، وصالح  .1

 للبشرية؛ ليكونوا دعاة خري إىل دين هللا، ولسخري قواهتم وطاقاهتم يف خدمة الدين.

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم ،عنه هللا رضي ُهر يـْر ة   أ يبِّ  إبسناده إىلمسلم  روى : " ، ع نِّ النَّيبِّ ِّ ص لَّى اّلَّ ُ يفِّ ق ال  ع ٌة يُظِّلُُّهُم اّلَّ بـْ س 

م اُم اْلع ادُِّل، و ش ابٌّ ي ش أ  بِّعِّب اد ةِّ اّلَِّّ ظِّل ِّهِّ يـ ْوم  ال   نِّ ، و ر ُجٌل قـ  ظِّلَّ إِّالَّ ظِّلُُّه: اإْلِّ د، و ر ُجال  ْلُبُه ُمع لٌَّق يفِّ اْلم س اجِّ

: إِّين ِّ أ خ اُف اّلَّ ، و ر ُجٌل فـ   حت  اابَّ يفِّ اّلَِّّ اْجت م ع ا ع ل ْيهِّ و تـ ف رَّق ا ع ل ْيهِّ، و ر ُجٌل د ع ْتُه اْمر أ ٌة ذ اُت م ْنصِّبٍّ و مج  ال، ق ال 

                                                           
القرطيب يف ( وذكره 10/15)والضياء املقدسي يف األحاديث املختارة ( 13671( برقم: )8/2455) ابن أيب حامت يف لفسريهأخرجه ( 1)

 (.5/349( وابن كثري )11/299)التفسري 
 .98ص ، 3جمرجع سابق،  ،لفسري ابن كثري ،ابن كثري (2)
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الًِّيا، فـ ف   ق ةٍّ ف أ ْخف اه ا ح ىتَّ ال  تـ ْعل م  مي ِّيُنُه م ا تـُْنفُِّق مشِّ الُُه، و ر ُجٌل ذ ك ر  اّلَّ  خ  ن اُه"ت ص دَّق  بِّص د   .(1)اض ْت ع يـْ

م العرض عليه  يوم القيامة، ويو يبني  احلديث الشريف أنَّ هناك سبعة أصناف من العباد يظلهم هللا تعاىل

تبارك وتعاىل، فال ظل يوم القيامة ويوم العرض إال ظل هللا، وال يفء إال فيئه تعاىل، وال كنف إال كنفه، ومن 

شاب الذي فهو ال) هؤالء شاب يشأ بعبادة هللا وحده، يقول الشيخ عائض القرين يف شرح هذا احلديث:

ف إال القرآن، وذكر هللا عز وجل، وهذا األمر عزيز واندر، حىت يقول يشأ يف طاعة هللا وعبادته، ال يعر 

احلديث:  هللا يشأة حسنة ويربيه على طاعته، ويف : إيَّه اندر جداً يف األُمَّة، لكن من الناس من ينشأهالغزايل

ي ُه و تـ ع اىل يتعجب  ُسبح ا"، معىن احلديث: أنَّ هللايعجب ربك ُسبح اي ُه و تـ ع اىل من الشاب ليس له صبوة"

فوق سبع مساوات من شاب ال يعصي هللا عز وجل، يتعجب أنَّ هذا الشاب عنده قدرات وطموح وقوة 

إنَّ م أي ه قال: "ويروى عنه صلى هللا عليه وسلوفتوة، مث ال يعصي هللا عز وجل، فيتعجب هللا عز وجل منه، 

، فإذا كان هللا يستحي من فوق سبع مسوات أْن يعذب شاابً يف (2)"هللا يستحي أْن يعذب شاابً يف اإلسالم

: ُكنْ  عنه هللا رضي ع بَّاسٍّ  اْبنِّ ع نِّ و ، (3)(اإلسالم؛ فما ابلك ابلذين ال يستحون من هللا عز وجل؟! ُت ق ال 

                                                           
 . 231تقدم خترجيه ص  (1)
ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : "يـ  ( 2)  : ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ُ تـ ب ار ك  قُ احلديث ليس هبذا النص، وإمنا احلديث الوارد هو: ع ْن أ ي سٍّ ق ال  وُل اّلَّ

ْي ُة ع ْبدِّي و   يُب حلِّ يب انِّ يفِّ اإلِّْسالمِّ فـ ت شِّ ي مِّْن ع ْبدِّي و أ م يتِّ ي شِّ : إِّين ِّ أل ْست حِّ ُم ا بـ ْعد  ر  و تـ ع اىل  ْأُس أ م يتِّ يفِّ اإلِّْسالمِّ أ ْن أُع ذ ِّهب 
"، ذكره  (، ومما يقرب من معناه ولفظه: " إن هللا 1769( برقم: )4/381) اهليثمي يف زوائد أيب يعلى املوصليذ لِّك 

ول هللا ؟ قال سليستحي أن يعذب ذا شيبة يف اإلسالم" مث بكى الرسول عليه الصالة والسالم، فقيل له: ما يبكيك اي ر 
أبكي ممن يستحي هللا منه وهو ال يستحي من هللا، وهذا األثر رواه أَحد يف كتاب الزهد وذكره ابن اجلوزي يف املوضوعات، 
ورواه البيهقي من حديث أيس مرفوعا بلفظ: يقول هللا: " إين ألستحي من عبدي وأميت يشيبان يف اإلسالم مث أعذهبما" 

منه يف كشف اخلفاء ومزيل اإللباس فيما اشتهر من احلديث على ألسنة الناس وهو: " إن  آخر قريباً  ورد العجلوين أثراً أوقد 
هللا يستحي أن يعذب شيبة شابت يف اإلسالم" مث قال عقبه: هكذا ذكره الغزايل يف الدرة الفاخرة، ورواه السيوطي يف 

 اإلسالم : " إن هللا ليستحي من عبده وأمته يشيبان يفاجلامع الكبري عن ابن النجار بسند ضعيف بلفظني آخرين أحدمها
 يعذهبما" اثييهما: " إن هللا عز وجل يستحيي من ذي الشيبة إذا كان مسددا كروما للسنة أن يسأله فال يعطه".

ـ ) حماضرات مقروءة ـ إسالم ويب ـ  سبعة يظلهم هللا لعاىلحماضرة بعنوان القرين ـ عائض ـ  (3) 
ISLAMWEB.NET ) (10/1/1437اتريخ التص فح.)ه 
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ُم، إِّين ِّ أُع ل ُِّمك  ك لِّم ا : "اي  ُغال  : "اْحف ْظ اّلَّ  حي ْف ْظك  تٍّ خ ْلف  ر ُسولِّ اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم  يـ ْوًما، فـ ق ال 

ّلَِّّ، و اْعل ْم أ نَّ  اأْلُمَّة  ل وِّ اْجت م ع ْت ع ل ى  اْحف ْظ اّلَّ  جت ِّْدُه جُت اه ك  إِّذ ا س أ ْلت  ف اْسأ لِّ اّلَّ  و إِّذ ا اْستـ ع ْنت  ف اْست عِّْن ابِّ

ف ُعوك  إِّالَّ بِّش ْيءٍّ ق دْ  ، و ل وِّ اْجت م ُعوا ع    أ ْن يـ نـْف ُعوك  بِّش ْيءٍّ مل ْ يـ نـْ ُ ل ك  تـ ب ُه اّلَّ ل ى أ ْن ي ُضرُّوك  بِّش ْيءٍّ مل ْ ي ُضرُّوك  إِّالَّ ك 

ُم و ج فَّتِّ الصُُّحُف"  ، رُفِّع تِّ اأْل ْقال  ُ ع ل ْيك  تـ ب ُه اّلَّ يحٌ و  ،(1)بِّش ْيءٍّ ق ْد ك  ا ح دِّيٌث ح س ٌن ص حِّ : ه ذ   .  ق ال 

هذا احلديث: ) هذا احلديث يتضمن وصااي عظيمة، وقواعد كلية من أهم ِّ قال العالمة ابن رجب يف أمهية 

، فأدهشين وكِّدُت أطيُش؛ فوا أسفى من اجلهل  أمور الدين، حىت قال بعض العلماء: تدبرُت هذا احلديث 

لنيب ا؛ وقد أفرده ابن رجب بشرح مساه: )يور االقتباس يف مشكاة وصية (2)هبذا احلديث، وقِّلَّةِّ التفهم ملعناه(

 صلى هللا عليه وسلم البن عباس( .

 واحلديث حيمل يف طياته مجلة من الفوائد، سأركز على ذكر ماخيتص مبوضوع الشباب، وهي وكاآليت:

( غالم...ب مثاًل، بعبارة )ايبدء هذا احلديث الشريف، وأحاديث أُخرى كثرية يف آداب الطعام والشراأواًل: 

 مجيع جوايب يفهللا عليه وسلم مبجالسة وخمالطة النشء؛ لتعليمهم األدب مما يلفت النظر إىل اهتمامه صلى 

 احلياة املختلفة، فبالتايل ينعكس كل ذلك على شخصه يف املستقبل.  

عه من حفظ هللا يف صباه وقوته، حفظه هللا يف حال كربه وضعف قوته، ومتعه بسم) قال ابن رجب: اثيياً: 

ثبة بعض العلماء قد جاوز املئة سنة، وهو ممتع بقوته وعقله، فوثب يوماً و وبصره وحوله وقوته وعقله، كان 

شديدة، فعوتب يف ذلك، فقال: هذه جوارح حفظناها عن املعاصي يف الصغر، فحفظها هللا علينا يف الكرب، 

 ( وعكس هذا أنَّ بعض السلف رأى شيخًا يسأل الناس، إنَّ هذا ضيع هللا يف صغره، فضيعه هللا يف كربه

                                                           
ف ةِّ اْلقِّي ام ةِّ و الرَّق ائِّقِّ و اْلو ر عِّ ــ   يف سننه الرتمذي أخرجه( 1) ف ةِّ أ و اينِّ احلْ ْوضِّ ـ رقم احل كِّت اب صِّ ب م ا ج اء  يفِّ صِّ  (. 2341ديث )اب 
مؤسسة  )جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثاً من جوامع الكلم  ،أبو الفرج عبد الرَحن بن شهاب الدين البغدادي ،ابن رجب (2) 

 .466ص ،1ج م(1993/هـ 1413الرسالة ـ الطبعة الرابعة ـ 
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(1). 

الشباب مسؤولية وأمانة مسؤول عنها اإلنسان، وحماسب عليها، لتطلب منهم الباع سنة نبينا  .2

احلذر من األفكار اهلدامة، والتقليد األعمى الذي يفقد الشخصية و  حممد صلى هللا عليه وسلم،

 واهلوية.

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : أيب برزة األسلمي  إبسناده إىلالرتمذي  روى : ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ال  تـ ُزوُل ق د م ا ع ْبدٍّ  "ق ال 

ْن أ ْين  ا  ا أ فْـن اُه، و ع ْن عِّْلمِّهِّ فِّيم  فـ ع ل ، و ع ْن م الِّهِّ مِّ ت س ب ُه و فِّيم  أ يـْف ق ُه، كْ يـ ْوم  القِّي ام ةِّ ح ىتَّ ُيْسأ ل  ع ْن ُعُمرِّهِّ فِّيم 

ْسمِّهِّ فِّيم  أ ْبال هُ و ع ْن   .(2)" جِّ

ا الفرتة العمرية من حياة اإليسان  حيث احلديث الشريف على استغالل فرتة الشباب من عمر اإليسان؛ ألهن 

 يف شدة قوته ويشاطه وقدرته يف اكتساب املهارات واملعارف، والتأثري على مستقبله، ويف االيت يكون فيه

يفس الوقت البد أْن يكون هذا االستغالل صحيحاً، وخاصًة يف عصران احلاضر، ابتباع سنة يبينا حممد 

 يقبلوا فكرة فال صلى هللا عليه وسلم واحلذر من األفكار اهلدامة، حىت ولو كان ظاهرهاً الصالح واإلصالح،

شيخ السديس كما دعا ال،  إال بعد عرضها على العلماء واألساتذة، حىت ال يقعوا فريسة يف أيدي دعاة الباطل

أال : )يف أحد خطب يوم اجلمعة ابحلرم املكي بقوله الشباب  إىل احلفاظ على سالمة املنهج وصحة العقيدة

غرير بكم، والزج رات الزائفة، واملناهج الضالة، ولتحذروا ممن يريد التفلُتفيقوا اي شباب األُمَّة، وال تغرتوا ابلشعا

بكم يف مواطن الصراع، وليسعكم ما وسع العلماء الصاحلني"، وحث الشيخ السديس العلماء واملفكرين 

 هللاواملربني على استنهاض اهلمم، ليقولوا كلمة احلق دون مواربة ال خيشون يف هللا لومة الئم؛ لينفوا عن دين 

                                                           
 . 466ص، 1ج ،املرجع السابق (1) 
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ـ ابب ماجاء يف شأن احلساب والقصاص   الرتمذي يف سننه ـأخرجه  (2)
مفلح يف اآلداب (، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وحسنه ابن 554رقم احلديث ) الدارمي يف سننه ـ(، وأخرجه 2417) احلديث رقمـ 

 (.2417) مذياأللباين يف صحيح الرت وصححه  ،(2/41) الشرعية
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 .(1) حتريف الغالني وأتويل اجلاهلني(

ضرورة التزام الشباب بشعائر الدين احلنيف، والتسلح ابلعلم واألدب، فهم آابء املستقبل  .3

 واملربني لألجيال القادمة.

، اْبنِّ ع نِّ  ي ْضر ة ، أ يبِّ ع ْن  : ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم   ع بَّاسٍّ ، ال  تـ ْزيُوا؛ ف إِّيَُّه  :ق ال  ي ان  قـُر ْيشٍّ " اي  فِّتـْ

ُ ش ب اب ُه د خ ل  اجلْ نَّة " م ْن س    .(2)لَّم  اّلَّ

ذكران يف احلديث السابق أن الشباب مسؤولية وأماية حماسب عليها اإليسان يوم القيامة، وحىت يقوم هبذا 

الواجب على أكمل وجه، وجب عليه االلتزام بشعائر الدين احلنيف، واحلذر من كبائر الذيوب، ومن أكثر  

يقع فيها الشباب الزَّن، لذا جند كثري من األحاديث النبوية حتذر الشباب على وجه كبائر الذيوب اليت 

و ال تـ ْقر بُوا الز ِّان   ﴿ اخلصوص من الوقوع فيها، كذلك وردت الكثري من اآلايت القرآيية بتحرميه، قال تعاىل :

ش ًة و س اء  س بِّيال أسباب التحرمي يف الكتاب والسُّنَّة، هو وأحد [ 32﴾]سورة اإلسراء: اآلية إِّيَُّه ك ان  ف احِّ

  اآلاثر املستقبلية الناجتة عنه، سواًء العضوية أو النفسية أو االجتماعية، ومن ذلك:

الزان يسبب أمراضًا خطرية وفتاكة ابجلسم، ويؤدي إىل اضطراب اجملتمعات، وتفكك اأُلسر، وال أدل على 

، انسر الغربية، واحنالل احلياء بسبب اقرتاف فاحشة الز ذلك من التفكك والضياع الذي تعيشه معظم األُ 

 اختالط األيساب، الذي يبطل بسببه التعارف، والتآلف، والتعاون.و 

 

                                                           
 ه(.10/1/1437) ( اتريخ التص فحم15/8/2014ه 1435شوال ـ  9ـ ) خطبة يوم اجلمعةصحيفة سبق االلكرتويية ـ  (1)
وأيب يعلى ( 1853( ـ رقم )9/43) وابن حجر يف املطالب العالية( 5043( ـ رقم )7/302) البيهقي يف شعب اإلميانأخرجه  (2)

 على صحيح حديث وقال: هذا (،8062( برقم: )4/398)احلاكم يف املستدرك ( هذه الرواية أخرجها 1427( ـ رقم )3/18) املوصلي
 خيرجاه. ومل مسلم شرط
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حث الشباب على النكاح، واستحباب الصوم عند عدم القدرة، صيانة للشباب وحفاظاً عليهم  .4

 من الوقوع يف احلرام.

اُن، فـ   ع ْلق م ة ،إبسناده إىل البخاري  روى ي م ع  ع ْبدِّ اّلَِّّ مبِِّّىًن، فـ ل قِّي هُ ُعْثم  : ُكْنُت أ ْمشِّ  ق ام  م ع هُ حُي د ِّثُُه، فق ال  ق ال 

اُن: اي  أ اب  ع ْبدِّ الرََّْح   ا ُتذ ك ُِّرك  بـ ْعض  م ا م ض ىل ُه ُعْثم  ارِّي ًة ش ابًَّة ل ع لَّه  : فق ال   نِّ، أ ال  يـُز و ُِّجك  ج  ْن ز م ايِّك  ، ق ال  مِّ

، ل ق دْ اّلَِّّ  ع ْبدُ  ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : " : ل ئِّْن قـُْلت  ذ اك  ْنُكُم اي  ق ال  ل ن ا ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ، م نِّ اْست ط اع  مِّ  م ْعش ر  الشَّب ابِّ

لصَّوْ  ، و م ْن ملْ  ي ْست طِّْع، فـ ع ل ْيهِّ ابِّ  .(1)"ُه وِّج اءٌ ، ف إِّيَُّه ل  مِّ اْلب اء ة ، فـ ْليـ تـ ز وَّْج، ف إِّيَُّه أ غ ضُّ لِّْلب ص ر، و أ ْحص ُن لِّْلف رْجِّ

قال النووي يف شرح احلديث: )واختلف العلماء يف املراد ابلباءة هنا على قولني يرجعان إىل معىن واحد 

 أصحهما:

أنَّ املراد معناها اللغوي، وهو اجلماع فتقديره: من استطاع منكم اجلماع لقدرته على مؤيه،  القول األول:

قطع اجلماع؛ لعجزه عن مؤيه، فعليه ابلصوم؛ ليدفع شهوته، ويوهي مؤن النكاح فليتزوج، ومن مل يستطع 

شر منيه كما يقطعه الوجاء، وعلى هذا القول، ومع اخلطاب مع الشبان الذين هم مظنة شهوة النساء، وال 

 ينفكون عنها غالباً.

اع منكم مؤن استطأنَّ املراد هنا ابلباءة مؤن النكاح، مسيت ابسم ما يالزمها، وتقديره: من  والقول الثاين: 

م قالوا: قوله صلى هللا  النكاح فليتزوج، ومن مل يستطعها فليصم؛ ليدفع شهوته، والذي َحل القائلني هبذا أهن 

                                                           
( خمتصراً، وأخرجه أيضاً 1905ـ  كتاب الصوم ـ ابب:  الصوم  ملن خاف على يفسه العزبة ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحهأخرجه  (1) 

ـ  مسلم  يف صحيحه (  وأخرجه 5065ـ كتاب النكاح ـ ابب: قول النيب صلى هللا عليه وسلم "من استطاع الباءة فليتزوج" ـ رقم احلديث )
( وأخرجه 3384قت يفسه إليه ووجد مؤية واشتغال من عجز عن املؤن ابلصوم ـ رقم احلديث )كتاب النكاح ـ ابب استحباب النكاح ملن ات

ـ كتاب النكاح ـ ابب ما  الرتمذي يف سننه( وأخرجه 2046كتاب النكاح ـ ابب التحريض على النكاح ـ رقم احلديث )  أبو داود يف سُنَِنِه ـ
ـ كتاب الصيام ابب ذكر االختالف على حممد  النسائي يف سُنَِنهِ ( تعليقاً، وأخرجه 1081جاء يف فضل التزويج واحلث عليه ـ رقم احلديث )

( وأخرجه أيضاً ـ كتاب 2241( واحلديث )2240( واحلديث )2239بن أيب يعقوب يف حديث أيب أمامة يف فضل الصائم ـ رقم احلديث )
ـ كتاب  ابن ماجه يف سننه( وأخرجه 3211( و )احلديث  2308( و) احلديث3207النكاح ـ ابب احلث على النكاح ـ رقم احلديث )

 (. 9417( حتفة األشراف )1845النكاح ـ ابب ماجاء يف فضل النكاح ـ رقم احلديث )
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وة، قالوا: والعاجز عن اجلماع ال حيتاج إىل الصوم لدفع الشه "ومن مل يستطع فعليه ابلصوم"عليه وسلم: 

فوجب أتويل الباءة على املؤن، وأجاب األولون مبا قدمناه يف القول األول، وهو أنَّ تقديره: من مل يستطع 

د ملاجلماع لعجزه عن مؤيه، وهو حمتاج إىل اجلماع فعليه ابلصوم، وهللا أعلم، وأما )الوِّجاء( فبكسر الواو واب

 .(1)وهو رض اخلصيتني، واملراد هنا: أنَّ الصوم يقطع الشهوة، ويقطع شر املين كما يفعله الوِّجاء(

ير غُب احلديُث الشريف يف النكاح، استجابة للفطرة اإليسايية، وامتداداً للجنس البشري، وهو سُّنَّة األيبياء 

 لوجود املستدام من لدن وجود آدم عليهوالرسل، يقول الدكتور القيسي )فاملمتنع عن النكاح قد حسم ا

السالم على يفسه، فمات أبرت ال عقب له، ولو كان الباعث على النكاح جمرد دفع الشهوة، ملا قال معاذ 

 .(3)((2)يف الطاعون: "زوجوين أكره ألقى هللا عزابً " 

ًا للشهوة، والباعث دفع ابلصوم، ويف يفس الوقت يبني  الطريق األمثل ملن مل يستطع الزواج والقدرة عليه

 عليها.

ذكرُت بعض األحاديث النبوية الشريفة، اليت تشتمل على قواعد مستقبلية لإلحسان واالهتمام ابلشباب 

عموماً، والعزاب منهم خصوصاً، الذين اليستطيعون الزواج واالستقرار وبناء أُسرة، مبساعدهتم مادايً ومعنوايً، 

ن اجلمعيات واملؤسسات اخلريية، تقوم بدعم الشباب واالهتمام هبم، ويف عصران احلاضر هناك العديد م

، ووظيفتها (4)وتوجيههم من خالل األيشطة الثقافية املختلفة، وعلى رأسها الندوة العاملية للشباب اإلسالمي

)تقوم عقيدة الشباب اإلسالمي وفكره وسلوكه، وتتبىن قضاايه، وتعرف بماله وآالمه، وتدعمه وتؤازره، 

                                                           
 .177ص، 9ج سابق،مرجع  ،املنهاج بشرح صحيح مسلم بن احلجاج ،النووي (1)
 .95ص،  3ج سابق،مرجع  ،للخيص احلبري، 453ص ،3ج سابق،مرجع  ، مصنف ابن أيب شيبة ( 2)
م( 2008هـ ـ 1429) دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي بديب ـ  الذرية الصاحلة وأثرها يف مستقبل األمة ،كامل صكر  ،القيسي( 3)

 . 113ص
 هذا البحث.سيأيت احلديث عن هذه اجلمعية يف الباب الثاين من  (4) 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



296 
 

وأتخذ على عاتقها إحياء املعاين السامية للتضامن اإلسالمي، وتسعى إىل توثيق الروابط بني منظمات العمل 

 .(1) اإلسالمي عموًما، ومنظمات العمل الشبايب خصوًصا(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ه(.5/1/1437م( اتريخ التص فح)2010/م22/10اجلمعة ) بتاريخ  العاملية للشباب اإلسالمي "" الندوة مقال يف جريدة املدينةـ بعنوان ( 1)
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 والعجزةاملبحث اخلامس: الضعفاء 

أحد فئات اجملتمع الذي أحاطها الدين اإلسالمي مبزيد من الرعاية واالهتمام، وأوجب هم جزة الضعفاء والع 

ة سُّنَّ ومن أهم القواعد املستقبلية اليت أرستها الاإلحسان إليها كضرورة من ضرورات التكافل االجتماعي، 

 :معاً، هي النبوية لإلحسان للضعفاء والعجزة

ختفيف بعض األحكام الشرعية على الضعفاء والعاجزين، رمحًة هبم، ورفع احلرج واإلمث عنهم، لقول  

ُدون  م ا يُنفُِّقون  ح ر جٌ هللا لعاىل:  إِّذ ا ي ص ُحوا ّلَِِّّّ ﴿ لَّْيس  ع ل ى الضُّع ف اءِّ و ال  ع ل ى اْلم ْرض ٰى و ال  ع ل ى الَّذِّين  ال  جي ِّ

يٌم﴾]سورة التوبة: اآليةو ر ُسولِّهِّ ۚ م ا ع ل   ُ غ ُفوٌر رَّحِّ نِّني  مِّن س بِّيلٍّ ۚ و اّلَّ  [.91ى اْلُمْحسِّ

 :سبب نزول هذه اآليةو 

ُدوا م ا يـُْنفُِّقون  ح ز اًن أ  ﴿إىل قوله: ﴿لَّْيس  ع ل ى الضُّع ف اءِّ و ال  ع ل ى اْلم ْرض ٰى﴾ عن ابن عباس قوله:  وذلك  ﴾ال جي ِّ

عبد "أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أمر الناس أْن ينبعثوا غازين معه، فجاءته عصابة من أصحابه، فيهم 

 ، فقالوا: اي رسول هللا، اَحلنا، فقال هلم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )وهللا ما أجدهللا بن مغفل املزين"

لما رأى هم أْن جيلسوا عن اجلهاد، وال جيدون يفقًة وال حمماًل، فما أَحلكم عليه( فتولوا وهلم بكاءٌ وعزيٌز علي

لَّْيس  ع ل ى الضُّع ف اءِّ  ﴿هللا حرص هم على حمبته، وحمبة رسوله صلى هللا عليه وسلم أيـزل عذرهم يف كتابه فقال: 

ُدون  م ا يُنفُِّقون  ح ر ٌج﴾  .﴾ُهْم ال يـ ْعل ُمون  فـ   ﴿ىل قوله: إ و ال  ع ل ى اْلم ْرض ٰى و ال  ع ل ى الَّذِّين  ال  جي ِّ

 .والقواعد املستقبلية اليت أرستها السنة النبوية عند لشريعها اإلحسان هلم : الضعفاءاألول طلبامل

 املقصد األول: معىن الضعفاء.

الضعفاء: مجٌع ومفرده ضعيٌف، وأصلها ضعف: والضعف: خالف القوة، وقيل: الُضعف، ابلضم، يف 

اجلسد، والض عف، ابلفتح، يف الرأي والعقل، وقيل: مها معا جائزان يف كل وجه، وخص  األزهري بذلك أهل 

اّلَُّ ﴿يف التنزيل و  البصرة، فقال: مها عند أهل البصرة سيان، يستعمالن معاً يف ضعف البدن وضعف الرأي،

ب ًة خي ْ  يـْ ع ل  مِّْن بـ ْعدِّ قـُوَّةٍّ ض ْعًفا و ش  ل ق ُكْم مِّْن ض ْعفٍّ مُثَّ ج ع ل  مِّْن بـ ْعدِّ ض ْعفٍّ قـُوًَّة مُثَّ ج  ُلُق م ا ي ش اءُ و ُهو  الَّذِّي خ 
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 ﴿ل: من النطفة أي من املين قا ﴾خ ل ق ُكْم مِّْن ض ْعفٍّ ﴿قال قتادة:  [54﴾]سورة الروم: اآلية اْلع لِّيُم اْلق دِّيرُ 

ْن بـ ْعدِّ قـُوَّةٍّ ض ْعًفا  .(1)قال: اهلرم ﴾مُثَّ ج ع ل  مِّ

واآلية الكرمية تبني  أنَّ أول اخللق من ضعف، وآخر اخللق ضعفاً، لذلك فإنَّ التكاليف الشرعية إما أْن ختفف، 

اع عن دم القدرة على الدفوإما أْن تسقط يف مرحلة الطفولة، كذلك ورد معىن الضعف: مبعىن القهر، وع

يعين ُكن ا  [97ورة النساء: اآلية ﴾]سق اُلوْا فِّيم  ُكنُتْم ق اُلواْ ُكنَّا ُمْست ْضع فِّني  يفِّ األرض﴿لقوله تعاىل: النفس، 

 مقهورين يف أرض مكة.

 ويشمل لفظ الضعفاء، عدد كبري من أفراد اجملتمع، على النحو اآليت:

ق اُت لِّْلُفق ر اء و اْلم س اكِّنيِّ  تعاىل ﴿  لقول هللا الفقراء،    (أ  . [60بة: اآلية .. ﴾]سورة التو إِّمنَّ ا الصَّد 

ُكْم فِّيهِّنَّ و م ا يـُتـْل ى وي ْستـ ْفُتوي ك  يفِّ الن ِّس اءِّ ُقلِّ اّلَُّ يـُْفتِّي﴿  هللا تعاىل يف سورة النساء:  لقول النساء،  (ب

ُنَّ و تـ ْرغ ُبون  ع ل ْيُكْم يفِّ اْلكِّت ابِّ يفِّ يـ ت ام ى  ُنَّ م ا ُكتِّب  هل  يتِّ ال  تـُْؤتُوهن  أ ْن تـ ْنكُِّحوُهنَّ و اْلُمْست ْضع فِّني  مِّن   الن ِّس اءِّ الالَّ

رْيٍّ ف إِّنَّ اّلَّ  ك ان  بِّهِّ ع لِّيًما ْلقِّْسطِّ و م ا تـ ْفع ُلوا مِّْن خ  انِّ و أ ْن تـ ُقوُموا لِّْليـ ت ام ى ابِّ  [23ية ]سورة النساء: اآل﴾اْلوِّْلد 

والنساء هلن يصيب كبري يف الكالم عن االستضعاف واعتىن هبن اإلسالم أميا عناية، فسورة كاملة يف القرآن 

تسمى ابمسهن، وتتكلم عن حقوقهن وواجباهتن، بل إنَّ وصية النيب صلى عليه وسلم ابلنساء واضحة يف 

 حجة الوداع، وعند موته.

ُه و ق ض ى ر بُّك  أ الَّ تـ ْعبُ ﴿  قال هللا تعاىل: الوالدين عند املرض أو لقدم السن أو كالمها،   (ت ُدوا إِّالَّ إِّايَّ

ْينِّ إِّْحس اانً  ْلو الِّد  هذا يف حق الوالدين عامة، فإذا كاان مريضني، فكان  [24﴾]سورة اإلسراء: اآلية و ابِّ

لنيب صلى ما، كذلك وهن األُم  سببًا أصياًل يف أْن يوصي هبا اضعفهما، سببًا يف الرأفة هبما، ووصية هللا هب

                                                           
 .45ص، 9ج ،مرجع سابق ،لسان العرب، ابن منظور (1) 
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ُ ع ْنُه ق ال   ُهر يـْر ة   أ يبِّ حلديث هللا عليه وسلم  ي  اّلَّ : و س لَّم ، ع ل ْيهِّ  اّلَُّ  ص لَّى ّلَِّّ ا ر ُسولِّ  إِّىل   ر ُجلٌ  ج اء  ر ضِّ  اي   فـ ق ال 

ُْسنِّ  النَّاسِّ  أ ح قُّ  م نْ  اّلَِّّ  ر ُسول   ؟ حبِّ : ص ح اب يتِّ ، ق ال  : م ْن؟ مُثَّ  ق ال   أُمُّك  ،أُمُّ  ق ال  : ك  : م ْن؟ مُثَّ  ق ال  ، ق ال   أُمُّك 

: : م ْن؟ مُثَّ  ق ال  " ق ال     . (1)أ بُوك 

: ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم : "إِّخْ  رضي أ يبِّ ذ ر ٍّ  حلديث ،اخلدم  (ث و ايُُكْم ج ع ل ُهُم             هللا عنه ق ال 

ْن لِّب   ْن ط ع امِّه، و ْليـُْلبِّْسُه مِّ ي ًة حت ْت  أ ْيدِّيُكْم، ف م ْن ك ان  أ ُخوُه حت ْت  ي دِّهِّ فـ ْلُيْطعِّْمُه مِّ ه،ِّ و ال  يُك ل ِّ اّلَُّ فِّتـْ ْفُه م ا اسِّ

 .(2)يـ ْغلُِّبُه، ف إِّْن ك لَّف ُه م ا يـ ْغلُِّبُه فـ ْلُيعِّْنُه"

فهم بطبيعة احلال ضعفاء حيتاجون إىل رأفة ورَحة وشفقة يف  األوالد الصغار من الذكور واإلانث،  (ج

انِّ ال  و   إِّالَّ اْلُمْست ْضع فِّني  مِّن  الر ِّج الِّ ﴿  التعامل معهم على ما يكون منهم، لقول هللا تعاىل  الن ِّس اءِّ و اْلوِّْلد 

ُ ع ُفوًّا ُهْم و ك ان  اّلَّ ُ أ ْن يـ ْعُفو  ع نـْ فُأول ئِّك  ع س ى اّلَّ بِّياًل *   يل ًة و ال  يـ ْهت ُدون  س  ﴾]سورة النساء: غ ُفورًا ي ْست طِّيُعون  حِّ

 .  [98اآلية 

 فاء.النبوية عند اإلحسان للضعالقواعد املستقبلية اليت أرستها السُّنَّة املقصد الثاين: 

وجوب الرمحة ابلضعفاء، ومد يد العون ومساعدهتم يف ختطي فرتة الضعف، أتسياً برسولنا الكرمي  .1

 صلوات هللا وسالمه، إلجياد جمتمع لسوده الرمحة بني أفراده. 

                                                           
  مسلم يف صحيحه( وأخرجه 5971ـ كتاب األدب ـ ابب: من أحق الناس حبسن الصحبة ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحهأخرجه  (1) 

ـ كتاب  الوصااي ـ ابب: ابن ماجه يف سننه ( وأخرجه 6447كتاب الربوالصلة واآلداب ـ ابب: برالوالدين، وأهنما أحق به ـ رقم  احلديث )
 (.14905( حتفة األشراف )2706النهي عن اإلمساك يف احلياة والتبذير عند املوت ـ رقم احلديث )

( وأخرجه 30ـ ابب املعاصي من أمر اجلاهلية، واليكفر صاحبها إال ابلشرك ـ رقم احلديث ) ـ كتاب اإلميان البخاري يف صحيحهأخرجه  (2) 
( وأخرجه أيضاً ـ كتاب 2545) أيضاً ـ كتاب العتق ـ ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم:"العبيد إخوايكم فأطعموهم مماأتكلون" ـ رقم احلديث

ـ كتاب األدب ـ ابب يف حق اململوك ـ رقم احلديث  أبوداود يف سننه( وأخرجه 6050حلديث )األدب ـ ابب ماينهى عن السباب واللعن ـ رقم ا
( 1946ـ كتاب الرب والصلة ـ ابب ماجاء يف اإلحسان للخدم ـ رقم احلديث )الرتمذي يف سُنَِنِه ( وأخرجه 5158( ورقم احلديث )5157)

 (. 11980( خمتصراً، حتفة األشراف )3690ـ كتاب األدب ـ ابب  ما جاء يف اإلحسان إىل اململوك ـ رقم احلديث ) ابن ماجه يف سُنَِنهِ وأخرجه 
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َّ ص لَّىعنه هللا رضي ُهر يـْر ة   أ يبِّ  إبسناده إىل مسلم روى ، أ ْبص ر  النَّيبِّ اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم ،  : أ نَّ اأْل قْـر ع  ْبن  ح ابِّسٍّ

ُهْم، فـ ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّ  نـْ ًدا مِّ : إِّنَّ يلِّ ع ْشر ًة مِّن  اْلو ل دِّ م ا قـ بـَّْلُت و احِّ ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم : يـُق ب ُِّل احلْ س ن ، فـ ق ال  " ى اّلَّ

 ( .1)"ْن ال  يـ ْرح ْم، ال  يـُْرح مْ إِّيَُّه م  

يبني  احلديُث الشريف من الصفات اليت اتصف هبا هللا تعاىل، واتصف هبا رسوله الكرمي صلوات هللا وسالمه 

عليه، صفة الرَحة، وخص يف هذا احلديث الرَحة ابلصغار، فالتعامل معهم ابلرَحة والشفقة يف الصغر، له 

من الشباب ومن  وا يف االحنرافاتأتثري كبري وعظيم يف مستقبل هؤالء الصغار، فأكثر الشباب الذين وقع

وزة، اليثقون فالقسوة خترج شخصيات مهز الفتيات، بسبب القسوة والغلظة اليت يف بيوهتم منذ الصغر، 

 جملالس الرجال، واجللوس معهم . معلى الكالم يف املنزل، وعدم حضوره ملعدم تعودهأبيفسهم؛ 

م من أهل اجلنة، وجمايب الدعوة عند هللاعلو منزلة الفقراء وكرامتهم عند هللا، بوصفهم  .2  .أهنَّ

امِّ  إىلإبسناده  مسلم روى ْقد  ، ْبنِّ  اْلمِّ َّ يـ ز ل ْت:س ْعدٍّ ع ْن  ،أ بِّيهِّ ع ْن  ُشر ْيحٍّ ُْم ال ت ْطُردِّ الَّذِّ و  ﴿   ، يفِّ ين  ي ْدُعون  ر هبَّ

ي ِّ  اةِّ و اْلع شِّ ْلغ د  ُهْم، 52سورة األيعام: اآلية ﴾]ابِّ نـْ ، و اْبُن م ْسُعودٍّ مِّ تَّةٍّ أ ان  : "يـ ز ل ْت يفِّ سِّ ك ان  اْلُمْشرُِّكون  و  [ ق ال 

ءِّ    .(2)"ق اُلوا ل ُه ُتْدينِّ ه ُؤال 

لْ و ال ﴿  يبني  احلديُث الشريف سبب يزول قول هللا تعاىل  ُْم ابِّ ي ِّ ت ْطُردِّ الَّذِّين  ي ْدُعون  ر هبَّ اةِّ و اْلع شِّ ﴾ وهو تقريب غ د 

 صلى هللا هذه اآلية يـزلت على رسول هللاالضعفاء جمللسه صلى هللا عليه وسلم، قال أبو جعفر الطربي: )

ك اعليه وسلم، يف سبب مجاعة من ضعفاء املسلمني، قال املشركون له: لو طردت هؤالء عنك، لغشين

                                                           
رقم احلديث  ــ كتاب الفضائل ـ ابب رَحته صلى هللا عليه وسلم الصبيان والعيال، وتواضعه، وفضل ذلك  مسلم يف صحيحهأخرجه  (1) 
ـ كتاب الرب  الرتمذي يف سننه( وأخرجه 5218تاب األدب ـ ابب يف قبلة الرجل ولده ـ رقم احلديث )ـ ك أبو داود يف سننه( وأخرجه 5982)

 (.15146( حتفة األشراف )1911والصلة ـ ابب ماجاء يف رَحة الولد ـ رقم احلديث )
ابن ( وأخرجه 6190م احلديث )ـ كتاب فضائل الصحابة ـ ابب يف فضل سعد بن أيب وقاص رضي هللا عنه ـرق مسلم يف صحيحهأخرجه  (2) 

 (.3865( حتفة األشراف )4128ـ كتاب الزهد ـ ابب يف جمالسة الفقراء ـ رقم احلديث ) ماجه يف سننه
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 .(1) وحضران جملسك!(

ارِّث ة   إىلإبسناده البخاري  روى َّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم ، ق  و ْهبٍّ  ْبن   ح  : "أ ال  ُأْخربُُِّكمْ ، أ يَُّه مس ِّع  النَّيبِّ أبِّ ْهلِّ   ال 

 أل  بـ رَّه"، مُثَّ ّلَِّّ اجلْ نَّةِّ ؟ "، ق اُلوا : بـ ل ى ، ق ال  ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم  : " ُكلُّ ض عِّيفٍّ ُمت ض ع ِّفٍّ ل ْو أ ْقس م  ع ل ى ا

: "ُكلُّ ُعُتل ٍّ ج وَّاظٍّ مُ  :" أ ال  أُْخربُُِّكْم أبِّ ْهلِّ النَّارِّ؟ ق اُلوا: بـ ل ى، ق ال   . (2) ْست ْكربٍِّّ"ق ال 

: ضعيف: يفسه ضعيفة؛ لتواضعه، وضعف حاله يف الدييا، متضعف: يستضعفه الناس غريب احلديث

 وحيقرويه ويفتخرون به.

 : الغليظ اجلايف.العتل

: بفتح اجليم، وتشديد الواو، وابلظاء املعجمة: وهواجلموع املنوع، وقيل الضخم املختال يف مشيته، اجل و اظ

 .(3)البطني وقيل القصري

حيث احلديث الشريف على استحباب التواضع، وخفض اجلناح للفقراء، ألهنم من أهل اجلنة، وممن وعد 

 .هللا إبعطائهم مايريدون، وإجابة دعوهتم، وحتقيق قسمهم

محاية اإلسالم للضعفاء، والدفاع عن حقوقهم، فدعاءهم وصالهتم وإخالصهم، سبب يف نصرة  .3

 املسلمني.

                                                           
 .  156ص  ،2ج ،مرجع سابق ،جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،الطربي( 1) 
وأخرجه أيضاً ـ كتاب األدب ـ ابب:   (4918ـ كتاب التفسري  ـ ابب: ) عتل بعد ذلك زييم( ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحهأخرجه ( 2)

( 6657والنذور ـ ابب: قول هللا تعاىل )وأقسموا ابهلل جهد أمياهنم( ـ رقم احلديث ) ( وأخرجه أيضاً ـ كتاب األميان6071الكرب ـ رقم احلديث )
الرتمذي ( وأخرجه 7116ـ كتاب اجلنة ويعيمها ـ ابب النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها الضعفاء ـ رقم احلديث ) مسلم يف صحيحهوأخرجه 
ـ كتاب الزهد ـ ابب: من اليؤبه له ـ رقم احلديث ابن ماجه يف سننه ( وأخرجه 2605( ـ رقم احلديث )13كتاب صفة جهنم ـ ابب: )ـ   يف سننه

 (.3285( حتفة األشراف )4116)
 .340ص، 1ج ،مرجع سابق، هبجة الناظرين شرح رايض الصاحلني، اهلاليل (3)
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ي   س ْعدٌ  ر أ ى ق ال  رضي هللا عنه  س ْعدٍّ  ْبنِّ  ُمْصع بِّ  إىلإبسناده البخاري  روى  ع ل ى ف ْضاًل  ل هُ  أ نَّ  ع ْنهُ  اّلَُّ  ر ضِّ

ُّ  فـ ق ال   ُدوي هُ  م نْ   .(1)" بُِّضع ف ائُِّكمْ  الَّ إِّ  و تـُْرز ُقون   تـُْنص ُرون   ه لْ  "و س لَّم : ع ل ْيهِّ  اّلَُّ  ص لَّى النَّيبِّ

، يـُف رْيٍّ  ْبنِّ  ُجب رْيِّ  إىلإبسناده أبو داود  روى ْرد اءِّ  أ اب  أ يَُّه مس ِّع   احلْ ْضر مِّي ِّ  اّلَُّ  ص لَّى اّلَِّّ  ر ُسول   مس ِّْعتُ ُقوُل: يـ   الدَّ

 .(2)"ائُِّكمْ بُِّضع ف   و تـُْنص ُرون   تـُْرز ُقون   ف إِّمنَّ ا الضُّع ف اء   ابـُْغوينِّ  " يـ ُقولُ  و س لَّم   ع ل ْيهِّ 

تبني  األحاديُث عظيم مكاية الضعفاء، ويفعهم للمسلمني مع قلة ذات أيديهم، قال اهلاليل:)الضعفاء مصدر 

م أقوايء إبمياهنم وثقتهم برهبم، وجتردهم من حظوظ  م وإْن كايوا ضعفاء يف أجسامهم، فإهن  خري لألُمَّة، فإهن 

 .(3)رزق األُمَّة بسببهم(تهلم، وكذلك النفس، وأعراض الدييا، فلذلك إذا دعوا هللا إبخالص استجاب 

الضعيف يدعو فهم أول املستجيبني، واملالحظ يف قصص األيبياء واملرسلني أكثر أتباعهم من الضعفاء، ف

فيستجاب له، ويستغفر فيغفر له، ويستنصر فينصر؛ ألي ه صاحب قلب منكسر، وصاحب عني دامعة، 

ر الذي ، وبعيدة عن الكربايء والتعاظم واجلربوت والغرو وصاحب يفس بعيدة عن التكلف، وبعيدة عن الغلو

 .يصيب أهل املنازل العالية من الدييا عادة، فالضعيف سامل انجٍّ من هذه األشياء إال ما يدر

وجوب اإلحسان للمرأة لضعفها، وحلاجتها هلذا اإلحسان؛ ألهّنا مربية األجيال، ومدرسة  .4

 األبطال.

                                                           
( وأخرجه 2739ـ  كتاب اجلهاد والسري ـ ابب: من استعان ابلضعفاء والصاحلني يف احلرب ـ رقم احلديث ) البخاري يف صحيحهأخرجه  (1) 

 (.3178ـ كتاب اجلهاد ـ ابب االستنصار ابلضعيف ـ رقم احلديث ) النسائي يف سننه
الرتمذي يف ( وأخرجه 2594ـ  كتاب اجلهاد والسري ـ ابب: يف االيتصار برذل اخليل والضعفة ـ رقم احلديث ) أبو داود يف سننهأخرجه  (2) 

( 1702ـ كتاب اجلهاد عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ـ ابب: ابب ما جاء يف االستفتاح بصعاليك املسلمني ـ رقم احلديث )سُنَِنِه 
  (.3178اجلهاد ـ ابب االستنصار ابلضعيف ـ رقم احلديث )ـ كتاب  النسائي يف سُنَِنهِ وأخرجه 

 . 355ص، 1جمرجع سابق،  ،هبجة الناظرين شرح رايض الصاحلني ،اهلاليل (3)
 
 
 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17092
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2742&idto=2743&bk_no=0&ID=1848#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2742&idto=2743&bk_no=0&ID=1848#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15622
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=4
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2228&idto=2228&bk_no=4&ID=930#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2228&idto=2228&bk_no=4&ID=930#docu


303 
 

: إبسناده إىل مسلم  روى اللُهمَّ إِّين ِّ ُأح ر ُِّج ح قَّ "أ يبِّ ُهر يـْر ة  رضي هللا عنه، ع نِّ النَّيبِّ ِّ صلى هللا عليه وسلم ق ال 

ْرأ ةِّ  : اْلي تِّيمِّ و اْلم   .(1)"الضَّعِّيف نْيِّ

: ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ و س لَّم : "إِّنَّ اعنه هللا رضي ُهر يـْر ة   أ يبِّ  إبسناده إىلمسلم  روى ْرأ ة   ، ق ال  ْلم 

ل عِّ إِّذ ا ذ ه ْبت  تُقِّيُمه ا ك س ْرهت    ا اْست ْمتـ ْعت  هبِّ ا و فِّيه ا عِّو ٌج" ك الض ِّ  .(2)ا، و إِّْن تـ ر ْكتـ ه 

بني  النووي فقه هذا احلديث: )ويف هذا احلديث وجوب مالطفة النساء، واإلحسان إليهن، والصرب على 

عوج أخالقهن واحتمال ضعف عقوهلن، وكراهة طالقهن بال سبب، وأي ه ال يطمع ابستقامتها، وهللا 

  .(3)أعلم(

 اإلحسان إىل اخلدم، وحسن معاملتهم، إقامًة للعدالة االجتماعية بني مجيع أفراد اجملتمع. .5

: ق ال  ر ُسوُل  أ يبِّ ذ ر ٍّ  إبسناده إىلالبخاري  روى ُ ع ل  رضي هللا عنه ق ال  ْيهِّ و س لَّم : "إِّْخو ايُُكْم ج ع ل ُهُم اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ

ْن لِّب   ْن ط ع امِّه، و ْليـُْلبِّْسُه مِّ ي ًة حت ْت  أ ْيدِّيُكْم، ف م ْن ك ان  أ ُخوُه حت ْت  ي دِّهِّ فـ ْلُيْطعِّْمُه مِّ ل ِّْفُه م ا اّلَُّ فِّتـْ ه،ِّ و ال  يُك  اسِّ

 .(4)يـ ْغلُِّبُه فـ ْلُيعِّْنُه" يـ ْغلُِّبُه، ف إِّْن ك لَّف ُه م ا

بفتح أوله املعجم والواو، أي خدمكم أو عبيدكم الذين يتخولون  :قال القسطالين إخوايكم خولكم"" قوله: )

 .(5)األُمور، أي يصلحوهنا ايتهى(

                                                           
 .254يف ص تقدم خترجيه (1) 
 (.13363( حتفة األشراف )3629ـ كتاب الرضاع ـ ابب الوصية ابلنساء ـ رقم احلديث ) مسلم يف صحيحهايفرد به ( 2) 
 .298ـ ص10جمرجع سابق،  ،املنهاج بشرح صحيح مسلم بن احلجاج، النووي ( 3) 
 .تقدم خترجيه (4) 
 .206ص ،5جمرجع سابق، ،فتح البارئ بشرح صحيح البخاري العسقالين، (5) 
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: ج اء  ر ُجٌل إِّىل  النَّيبِّ ِّ ص لَّى اّلَُّ ع ل ْيهِّ رضي هللا عنه  ع ْبدِّ اّلَِّّ ْبنِّ ُعم ر   إبسناده إىل الرتمذي روى و س لَّم ،  ق ال 

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم  ، مُثَّ  ؟ ف ص م ت  ر ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى اّلَّ ْم أ ْعُفو ع نِّ اخلْ ادِّمِّ : اي  ر ُسول  اّلَِّّ، ك  : اي  ر ُسول  اّلَِّّ،   فـ ق ال  ق ال 

؟ ْم أ ْعُفو ع نِّ اخلْ ادِّمِّ : " ُكلَّ يـ ْومٍّ س ْبعِّني  م رًَّة " ك   .(1)فـ ق ال 

قال املباركفوي يف مدة العفو: )فإنَّ العفو مندوب إليه مطلقًا دائمًا ال حاجة فيه إىل تعيني عدد خمصوص 

ني على أي أعف عنه كل يوم سبعني عفوة، فنصب سبع وهللا تعاىل أعلم، قال: "ُكلَّ يـ ْومٍّ س ْبعِّني  م رًَّة"

 . (2) واملراد به الكثرة دون التحديد، كذا قيل وهللا أعلم( املصدر،

ترشد األحاديث الشريفة إىل ضرورة مراقبة هللا تعاىل يف معاملة اخلدم، وعدم االستهاية هبم لضعفهم، فاجلزاء 

 رَحه.من ال خيافه وال ي همن جنس العمل، فمن ال يرحم اخلدم فسوف يسلط هللا سبحايه وتعاىل علي

 والقواعد املستقبلية اليت أرستها السنة النبوية عند لشريعها اإلحسان هلم. العجزة الثاين:طلب امل

 املقصد األول: معىن العجزة.

أي: ال تقيموا ( 3)"وال تلثوا بدار معجزة"   العجز: الضعف تقول: عجزت عن كذا أعجز، ويف حديث عمر

 .(4)ببلدة، تعجزون فيها عن االكتساب والتعيش

 يندرج لفظ العاجزين حتت لفظ الضعفاء، وقد يكون مستقالً عنهم، ويراد به املريض أو املعاق.وقد 

                                                           
( 7117حتفة األشراف ) (1950ـ كتاب الرب والصلة ـ ابب ما جاء يف العفو عن اخلادم ـ رقم احلديث ) الرتمذي يف سُنَِنهِ ايفرد به  (1) 

 (.488) واحلديث يف السلسة الصحيحة
 .96ص ،6جمرجع سابق،  ،حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي ،املباركفوري (2) 
ارٍّ مُعجِّ  (3)  نِّيَّةِّ و اْجع ُلوا الرَّْأس  ر ْأس نْيِّ، و ال  تُلِّثُّوا بِّد  : " فـ ر ُِّقوا ع نِّ اْلم  ُر ْبُن اخلْ طَّابِّ يُفوا احلْ يَّاتِّ قـ ْبل  أ ْن ز ةٍّ، و أ صْ يص قول ُعم  لُِّحوا مث اوِّي ُكْم، و أ خِّ

( 5/304) وابن أيب شيبة يف مصنفه( 19618( برقم: )10/435لرزاق( ))امللحق مبصنف عبد ا معمر بن راشد يف اجلامعختِّيف ُكْم"، أخرجه 
 (. 1/216) وابن كثري يف مسند الفاروق( 26328برقم: )

 .58ص، 9ج ،مرجع سابق ،لسان العرب ،ابن منظور ( 4) 
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دثة ايزعاجاً، حم العقل البشريهو الشخص املصاب حبالة غري طبيعية تصيب اجلسد البشري، أو  فاملريض

فهو الشخص املصاب بعجز كلي، أو جزئي خلقي أو غري خلقي، : أما املعاق أوضعفًا يف الوظائف،

وكف البصر  كالشلل وبرت األطرافوبشكل دائم يف أي من حواسه أو قدراته اجلسدية أو النفسية أو العقلية،  

ملدى الذي حيد إىل ااقة السلوكية والعاطفية، أو غري ظاهرة كما هو احلال يف التخلف العقلي والصمم أو اإلع

من إمكايية تلبية متطلبات حياته العادية يف ظروف أمثاله من غري املعاقني، ويطلق عليهم مسمى )ذوي 

 .(1)االحتياجات اخلاصة( بداًل من مصطلح )معوقني( ملا للمصطلح الثاين من آاثر يفسية سلبية على الفرد

رتات ف، أما اإلعاقة فهي حالة دائمة يولد هبا الشخص، أو قد تصيبه يف فرتة من واملرض حالة مؤقتة غالباً 

 حياته، فتالزمه طوال حياته.

 

 

 

 

 

 

                                                           
م ( ـ َحلة إلكرتويية تطو عية مستقلة حتت إشراف وزارة الشؤون 2013مارس ـ  28بتاريخ ) ،من هو املعاقمقال بعنوان:  ،موقع السكينة( 1) 

 اتريخ التص فح( (http://www.assakina.comرابط املوضوع: ، اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد يف اململكة العربية السعودية
 ه(.5/1/1436)
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 :جزةحسان للعإلعند لشريعها االقواعد املستقبلية اليت أرستها السُّنَّة النبوية املقصد الثاين: 

 تمع املسلم.وإظهاراً ملكانته يف اجملاحلث على عيادة املريض، جرباً لكسره، ورفعاً ملعنوايله،  .1

: ق ال  ر ُسوُل اّلَِّّ صلى هللا عليه وسلم: "إِّنَّ هللا إبسناده إىلمسلم روى   عز أ يبِّ ُهر يـْر ة  رضي هللا عنه، ق ال 

: اي  ر ب ِّ ك ْيف  أ ُعوُدك  و أ ْيت  ر بُّ ا : لْ وجل يـ ُقوُل يـ ْوم  اْلقِّي ام ةِّ: اي  اْبن  آد م  م رِّْضُت فـ ل ْم تـ ُعْدينِّ ق ال  ع ال مِّني ؟ ق ال 

ُه؟ اي  ابْ  أ مَّا ع لِّْمت   ْدت ينِّ عِّْند  اًن م رِّض  فـ ل ْم تـ ُعْدُه؟ أ م ا ع لِّْمت  أ يَّك  ل ْو ُعْدت هُ ل و ج  ن  آد م  اْست ْطع ْمُتك  أ نَّ ع ْبدِّي ُفال 

: أ م ا ع لِّْمت  أ يَُّه  : اي  ر ب ِّ ك ْيف  أُْطعُِّمك  و أ ْيت  ر بُّ اْلع ال مِّني ؟ ق ال  ٌن افـ ل ْم ُتْطعِّْمينِّ ق ال  ْست ْطع م ك  ع ْبدِّي ُفال 

: اي  ت   فـ ل ْم ُتْطعِّْمُه؟ أ م ا ع لِّْمت  أ يَّك  ل ْو أ ْطع ْمت ُه ل و ج ْدت  ذ لِّك  عِّْندِّي؟ اي  اْبن  آد م  اْست ْسق يـُْتك  فـ ل مْ  ْسقِّينِّ ق ال 

: اْست ْسق اك  ع ْبدِّ  ٌن فـ ل ْم ت ْسقِّ ر ب ِّ ك ْيف  أ ْسقِّيك  و أ ْيت  ر بُّ اْلع ال مِّني ؟ ق ال  هِّ أما إِّيَّك ل و سقيته لوجدت ي ُفال 

 .(1)ذ لِّك عِّْندِّي"

حيث احلديث الشريف على زايرة املريض، فهي فرض كفاية، ومن حقوق املسلم على أخيه املسلم، قال 

ه، قالوا  ل العلماء يف شرح احلديث: )إمنا أضاف املرض إليه سبحايه وتعاىل، واملراد العبد تشريفاً للعبد وتقريباً 

هُ ومعىن "  .(2)أي وجدت ثوايب وكراميت( " ل و ج ْدت ينِّ عِّْند 

 ومن فوائد احلديث:

ُه" وهلذا كان املريض حرايً إبجابة الدعاء، إذا دعا أواًل:  قرب املريض من هللا عز وجل يف قوله "ل و ج ْدت ينِّ عِّْند 

 لنفسه أو لغريه.

 وإسقاء من طلب السقيا؛ ألنَّ أجر ذلك مدخر عند هللا تعاىل.فضل استحباب إطعام اجلائع، اثيياً: 

                                                           
 (.14657( حتفة األشراف )6501ـ كتاب الرب والصلة واآلداب ـ ابب فضل عيادة املريض ـ رقم احلديث ) مسلم يف صحيحهايفرد به ( 1) 
 .341ص، 16ج ،مرجع سابق، املنهاج بشرح صحيح مسلم بن احلجاج ،النووي( 2) 
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عما  سبحان ربك رب العزة﴿تنزيه هللا تعاىل عن صفات النقص، ووصفه بصفات الكمال اثلثاً: 

 .(1) [180﴾]سورة  الصافات: اآليةيصفون

 جملتمع اإلسالمي.اوملكانتهم يف  لعزيزاً لثقتهم، فضل هللا ألهل األعذار مبساواة أجورهم بغريهم، .2

دِّ ج   احلْ ك مِّ  ْبن   م ْرو ان  أ يَُّه ق ال  ر أ ْيُت  السَّاعِّدِّي ِّ  س ْعدٍّ  ْبنِّ  س ْهلِّ  إبسناده إىل البخاريروى  الًِّسا يفِّ اْلم ْسجِّ

ْنبِّهِّ، ف أ ْخرب  ان  أ نَّ  بِّتٍّ  ْبن   ز ْيد  ف أ قْـبـ ْلُت ح ىتَّ ج ل ْسُت إِّىل  ج   ل ىأ مْ  و س لَّم   ع ل ْيهِّ  اّلَُّ  ص لَّى اّلَِّّ  ر ُسول   نَّ أ  أ ْخرب  ُه  اث 

ء ُه اْبُن أُم ِّ ق ال  ف ج ا﴾  اّلَِّّ  س بِّيلِّ  يفِّ  و اْلُمج اهُِّدون   الضَّر رِّ  أُويلِّ  غ رْيُ  اْلُمْؤمِّنِّني   مِّنْ  اْلق اعُِّدون   ي ْست وِّي ال   ﴿ ع ل ْيهِّ 

ا ع ل   ُ يَّ، فـ ق ال  اي  ر ُسول  اّلَِّّ:" ل ْو أ ْست طِّيُع اجلِّه اد  جل  اه ْدُت، و ك ان  ر ُجاًل أ  م ْكُتومٍّ و ُهو  ميِّلُّه  ْعم ى، ف أ يـْز ل  اّلَّ

ذِّي فـ ثـ ُقل ْت ع  صلى هللا عليه وسلمتـ ب ار ك  و تـ ع اىل  ع ل ى ر ُسولِّهِّ  ُذُه ع ل ى ف خِّ ْفُت أ نَّ تـ ُرضَّ ، و ف خِّ ل يَّ ح ىتَّ خِّ

ذِّي ُ ع زَّ و ج لَّ: ﴿ ف خِّ  .(2" )﴾الضَّر رِّ  أُويلِّ  غ رْيُ ، مُثَّ ُسر ِّي  ع ْنُه، ف أ يـْز ل  اّلَّ

اآلية: )أهل الضرر هم أهل األعذار، إذ قد أضرت هبم، حىت منعتهم اجلهاد، وصح قال العلماء يف تفسري 

طعتم وادايً وال سرمت ما ق وثبت يف اخلرب أيه عليه السالم قال: وقد قفل من بعض غزواته :"إنَّ ابملدينة رجاالً 

ازي؛ فقيل: جر الغمسرياً إال كايوا معكم أولئك قوم حبسهم العذر" فهذا يقتضي أنَّ صاحب العذر يعطى أ

حيتمل أْن يكون أجره مساوايً، ويف فضل هللا متسع، وثوابه فضل ال استحقاق؛ فيثيب على النية الصادقة ما 

ال يثيب على الفعل، وقيل: يعطى أجره من غري تضعيف، فيفضله الغازي ابلتضعيف للمباشرة، وهللا 

 .(3)أعلم(

 

                                                           
 .554ص ،مرجع سابق ،روح ورايحني شرح رايض الصاحلني ،البستاين( 1) 
ـ رقم  ﴾الضَّر رِّ  أُويلِّ  رْيُ غ    اْلُمْؤمِّنِّني   مِّنْ  اْلق اعُِّدون   ي ْست وِّي ال  ﴿كتاب اجلهاد والسري ـ ابب قول هللا تعاىل: ـ   البخاري يف صحيحهأخرجه  (2) 

 ( وأخرجه4593رقم احلديث ) ﴾الضَّر رِّ  أُويلِّ  غ رْيُ   اْلُمْؤمِّنِّني   مِّنْ  اْلق اعُِّدون   ي ْست وِّي ال  ﴿ رجه أيضاً ـ كتاب التفسري ـ ابب:( وأخ2831احلديث )
 (.          1877( حتفة األشراف )4888ـ كتاب اإلمارة ـ ابب: سقوط فرض اجلهاد عن املعذروين ـ رقم احلديث) مسلم يف صحيحه

 .94ص، 2ج ،مرجع سابق، اجلامع ألحكام القرآن ،القرطيب( 3) 
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http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=0&ID=1804&idfrom=2680&idto=2681&bookid=0&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=0&ID=1804&idfrom=2680&idto=2681&bookid=0&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=0&ID=1804&idfrom=2680&idto=2681&bookid=0&startno=1#docu
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 ، إلثبات منهج التيسري يف الدين اإلسالمي. نفي احلرج واإلمث عن الضعفاء، والعاجزين. 3 

اهتمام اإلسالم ابلضعفاء والعاجزين يف مواضع كثرية من القرآن الكرمي، والسُّنَّة النبوية املطهرة، وأحد مظاهر 

 االهتمام رفع اإلمث واحلرج عنهم يف كثري من العبادات واملعامالت، رَحًة هبم، وختفيفاً عليهم، ومن ذلك: 

 يف سبيل هللا.اجلهاد   (أ

ُدون  م ا يُنفُِّقون  ح  قال هللا تعاىل ﴿ ر ٌج إِّذ ا ي ص ُحواْ لَّْيس  ع ل ى الضُّع ف اء و ال  ع ل ى اْلم ْرض ى و ال  ع ل ى الَّذِّين  ال  جي ِّ

يٌم﴾]سورة التوبة: اآلية  ُ غ ُفوٌر رَّحِّ نِّني  مِّن س بِّيلٍّ و اّل  [ قال أبو جعفر الطربي 91ّلِّ ِّ و ر ُسولِّهِّ م ا ع ل ى اْلُمْحسِّ

يف تفسري اآلية: )ليس على أهل الزماية وأهل العجز عن السفر والغزو، وال على املرضى، وال على من ال 

جيد يفقة يتبلَّغ هبا إىل مغزاه  حرج وهو اإلمث، يقول: ليس عليهم إمث، إذا يصحوا هلل ولرسوله يف مغيبهم عن 

أحسن،  يقول: ليس على من ﴾ما على احملسنني من سبيل ﴿سلم اجلهاد مع رسول هللا صلى هللا عليه و 

ق فنصح هلل ولرسوله يف ختل فه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن اجلهاد معه، لعذر يعذر به، طريٌق يتطرَّ 

 .(1)(عليه فيعاقب من قبله

 األكل من بيوت أهلهم وأقارهبم وأصحاهبم.   (ب

ُكْم أ ن لَّْيس  ع ل ى اأْل ْعم ٰى ح ر ٌج و ال  ع ل ى اأْل ْعر جِّ ح ر ٌج و ال  ع ل ى اْلم رِّيضِّ ح ر ٌج و ال  ع ل ىٰ  قال هللا تعاىل ﴿  أ يُفسِّ

 [. 61﴾]سورة النور: اآلية ...بـُُيوتُِّكْم  أت ُْكُلوا مِّن

، : )كايوا قبل املبعث يتحرجون من األكل مع هؤالء تقذرًا وتقززاً ابن كثري يف بيان سبب يزول اآليةقال 

 رفعت اآلايت السابقة احلرج واإلمث عن الضعفاء والعاجزين، (2)ولئال يتفضلوا عليهم، فأيزل هللا هذه اآلية( 

ة ييف اجلهاد يف سبيل هللا، ويف األكل من بيوت أهليهم، إلثبات منهج التيسري والتخفيف، وإيضاح الكيف

                                                           
 .94ص، 2ج ،مرجع سابق ،جامع التأويل يف آي القرآن الكرمي، الطربي( 1) 
 .385ص ،3ج ،مرجع سابق، لفسري القرآن العظيم، ابن كثري (2) 
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ذا له على حسب حالته، ووضعه، فال يكلفه مااليطيق، وهاجملتمع، كل د افر أ معاليت يتعامل معها اإلسالم 

 أكرب األثر يف ترغيب الكثري يف الدخول يف اإلسالم، وزايدة كثافة املسلمني يف املستقبل. 

يف اإلسالم(  جتماعيكان هذا املبحث هو آخر مبحث يف الفصل الثالث وهو )املستفيدون من التكافل اال

 أنَّ رسولنا الكرمي صلوات هللا عليه وسالمه، مل يرتك شرحية من شرائح اجملتمع اإلسالمي، حتتاج إىل تبني فيه

إحسان وعناية إال وج ه أفراد اجملتمع لذلك، إلجياد جمتمع متكافل متعاون مرتاحم، قادر على مواجهة 

 املشكالت االجتماعية، ينعم ابألمن والرخاء يف املستقبل.
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 الباب الثاين
 يف استشراف املستقبل اجلمعيات اخلرييةدور 

 وفيه فصالن:)دراسة نظرية وميدانية( 

اجلمعيات اخلريية ودورها يف استشراف الفصل األول:        
 ) دراسة يظرية(.املستقبل

 : دراسة ميدايية للجمعيات اخلريية. الفصل الثاين  
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اجلمعيات اخلريية ودورها يف استشراف الفصل األول: 
 ) دراسة نظرية(، وفيه مبحثان:املستقبل

االجتاهات احلديثة يف إدارة اجلمعيات اخلريية، : األول املبحث
 ودورها يف استشراف املستقبل.

بحث الثاين: العوامل املساعدة للجمعيات اخلريية يف استشرافها امل
 للمستقبل.

الثالث: الصعوابت اليت تواجه اجلمعيات اخلريية يف املبحث 
 استشرافها للمستقبل.
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 املبحث األول: االجتاهات احلديثة يف إدارة اجلمعيات اخلريية، ودورها يف استشراف املستقبل.

أذكر تعريف موجز سستقبل، قبل ذكر االجتاهات احلديثة يف إدارة اجلمعيات اخلريية، ودورها يف استشراف امل

 .لإلدارة

 املطلب األول: مفهوم اإلدارة.

اإلدارة يف أي عمل هي األساس لتنظيم هذا العمل، فقد جاء ذكرها يف القرآن الكرمي هبذا اللفظ يف موضعٍّ 

ن ُكمْ واحد يف قوله تعاىل﴿إِّالَّ أ ْن ت ُكون  جتِّ ار ًة ح ا ر ًة تُدِّيُروهن  ا بـ يـْ فهي مشتقة  [282 رة: اآلية﴾ ]سورة البقضِّ

واللفظ الذي استخدمه املسلمون للداللة على معىن اإلدارة هو لفظ )التدبري( كما ورد  من الفعل )أدار(

ب ُِّر اأْل ْمر  مِّن  السَّم اءِّ إِّىل  اأْل ْرضِّ مُثَّ يـ ْعرُُج إِّل ْيهِّ يفِّ ﴿لفُظ التدبري يف آايتٍّ كثرية، منها  ارُُه يُد  ْقد   أ ْلف   يـ ْومٍّ ك ان  مِّ

ولقد ذكر الدكتور حزام املطريي أنَّ لفظ )تدبري( أكثُر مشواًل  [5اآلية :سورة السجدةس ن ةٍّ ممَِّّا تـ ُعدُّون ﴾]

ألعمال، اوعمقاً، ويشتمل على ضرورة التمعن والتفكري يف األمور، واحلرص على اختيارِّ أفضل الطُّرق لتأدية 

 : ولإلدارة تعريفات كثرية، منها

كامل املغريب )اإلدارة هي عملية التنسيق بني مجيع عوامل اإليتاج البشرية وغري البشرية، تعريف الدكتور  

ابستعمال وظائف التخطيط، والتنظيم، والقيادة، واإلشراف، والرقابة؛ حىت مُيكن التوصل إىل اهلدف 

 .(1)املطلوب، وأبقصى كفاية ممكنة(

 ،التخطيط ل روح التخطيط بل هو الركن الركني من عناصرمعىن االستشراف الذي اخرتته لدراسيت حيم ومبا أنَّ 

 قبلوعلوم اإلدارة احلديثة تعتمد استشراف أو استقراء املست التخطيط، هي الركيزة األساسية لنجاح واإلدارة

ن وضع اخلطط املستقبلية د مناهج يف املؤسسات والشركات واهليئات كأح من خالل التوقع أو التخمني إاب 

                                                           
ح ، اتريخ التصف  http://www.alukah.net/Culture/0/25987 ،3ص ،إدارة الذات، الفريق عبد العزيز بن حممد ،هنيدي( 1)
 .ه(7/10/1436)
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اليت  (1)سأتناول ابلبحث االجتاهات احلديثة يف إدارة اجلمعيات اخلريية ل، لذلكعاح واألداء الفالعمل الناج

 .هلا دور يف استشراف املستقبل، وهي تعتمد على أسس مخسة

 : كاآليتاملطلب الثاين: األسس اخلمسة اليت لعتمد عليها إدارة اجلمعيات اخلريية،  

 (2)أواًل: التخطيط

للوصول إىل  عيدة املدى ب، وتقدمي رؤية مركزة مع ومتطلباته املستقبليةتدراسة حاجات اجملابلتخطيط ويعين 

ٰى أ مَّن  (3)يتائج معينة وأهداف مرسومةحتقيق  ي ُمكِّب ًا ع ل ٰى و ْجهِّهِّ أ ْهد  أتكيدًا لقول هللا تعاىل ﴿أ ف م ن مي ْشِّ

ر اطٍّ مُّْست قِّيمٍّ﴾]سورة امللك ً ع ل ى صِّ ي س وِّاي  هي اليت تقوم دائماً ابلتخطيط؛  الناشطة[ فاجلمعية 22اآلية :مي ْشِّ

ألجل تطوير أدائها وكفاءهتا، ومراجعة هذا األداء، سوف يغذي عملية التخطيط لديها، ويؤثر على اجتاهات 

 مستقبلها. 

وقدوتنا يف ذلك رسولنا الكرمي، حيث أيه كان يهتم ابلتخطيط الدقيق، وحيسب لكل خطوة حساهبا، ومن 

ذلك استشراف مستقبل الدعوة اإلسالمية عند اختياره دار األرقم أثناء املرحلة السرية لالجتماع أبصحابه، 

والتخطيط للكيفية اليت ستكون فيها الدعوة اإلسالمية جهراً، وتعليم أصحابه وتربيتهم، وشحذ مههم، 

                                                           
ية تطبيق هذه االجتاهات احلديثة يف القطاع النسائي اخلريي ابململكة العرب ورقة عمل قدمت عددًا من املقرتحات بكيفية االستفادة من (1)

جهود لالسعودية،كان  اهلدف األكرب منها حتفيز اجلمعيات اخلريية على إيشاء مثل هذه اإلدارة، وذلك مواكبة لالجتاهات احلديثة يف العامل، ول
 ورشة عمل يف مجعية احلائط ه الورقة يفذ، وغرس قيمه يف اجملتمع السعودي، قدمت هالعمل التطوعي بني املواطنني نشيطاملتنوعة اليت تبذل يف ت

 )حائل ييوز صحيفة إخبارية برؤية احرتافية(. ه( تقرير: عيد بن عبيد  1432مجادى الثاين  17عقدت )
، متدرب 50على  ا يربوها مفياخلريية " شارك  التخطيط الفعال يف اجلمعياتورشة عمل بعنوان " ،عية الرب اخلريية مبدينة احلائطأقامت مج( 2)

يسى، ان حممد العواألستاذ سلط، ماعيللسا دار هذه الورشة سعادة الدكتور إبراهيم بن حممدأومشرف مستودع، وقد ، مابني إداري مجعية
ة وتنفيذها وتقوميها، تصميم اخلطة التنفيذيسرتاتيجية يف اجلمعيات اخلريية، وكذلك إتقان املتدرب صياغة أهداف اخلطط اال وهتدف الدورة إىل

ية التخطيط، مهرفع مستوى الوعي لدى العاملني ابجلمعيات واملستودعات اخلريية أب، الغرض من الدورة أنَّ  وقد أوضح الدكتور السماعيل إىل
 وأضاف السماعيل إنَّ ، ةخطط تنفيذي إىل ومن مث ترمجته ،لبيان آليات بناء التخطيط وتنفيذه؛ وعمل ورش عمل مجاعية، ويشر ثقافته بينهم

مستفيدين من هذه راقية للو ويرتقي أبدائها مبا يضمن تقدمي خدمات متميزة ، على أداء اجلمعيات وفروعها هذه الورش سينعكس اجيابياً دور 
 اجلمعيات .

 ية.تقوم من أجلها اجلمعيات واملؤسسات اخلري األهداف هي األغراض اخلريية القايويية اليت ( 3)
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م اخلرائط التخطيط واإلعداد لرسحتتاجه اجلمعيات اخلريية، أخذ فرصة كافية من  لاليطالق بقوة، وهذا ما

ملكان املناسب ديد ااالعتبار حت بنظرالتفصيلية اخلاصة ابلتطورات املستقبلية القادمة واملتوقعة، مع األخذ 

 .لالجتماع والتخطيط

ويف الوقت احلايل جند كثرياً من اجلمعيات اخلريية هتتم بعملية التخطيط يف إداراهتا، وتعقد املنتدايت لذلك، 

 أمثلة ذلك: ومن

 توضيح األمني العام جمللس التنسيق بني اجلمعيات اخلريية يف منطقة املدينة املنورة عبد البارئ الثبييت أنَّ  (أ

جملس التنسيق بني اجلمعيات اخلريية يعمل على استشراف املستقبل، من خالل دراسة حاجات اجملتمع، 

ى بني اجلمعيات املمثل للجمعيات اخلريية أييت هذا املنتد قائاًل )إميااًن بدور تنسيق ومتطلباته املستقبلية،

اخلريية مببادراته الثالث، األوىل وضع خطة اسرتاتيجية موزوية بقدر ملعاجلة الفقر، والثايية ستعمل على بناء 

قدرات اجلمعيات اخلريية، حىت تكون قادرة على صياغة أهدافها ومشاريعها وبراجمها مبا يتوافق مع هذه 

؛ ليحقق بتكاتف ية، حىت يعمل اجملتمع كلهضة والتطور الكبري، والثالثة إشاعة مفهوم املسؤولية اجملتمعالنه

 .(1) أهدافه يف خدمة مجيع أفراده(

بتقدمي حبث (2)الدكتور علي احلمادي مدير مركز اإلبداع الفكري بدولة اإلمارات العربية املتحدة قيام ب(

للجمعيات؛ لكي تكون مستعدة ملواجهة األزمات اإليسايية اليت حاول فيه تقدمي خطة عمل واضحة 

 تواجهها.

                                                           
اخلريية مبنطقة  تنظيم جملس التنسيق بني اجلمعيات )التكامل يف العمل التنموي واخلريي " ولعاونوا "(مقال ضمن فعاليات املنتدى األول  (1)

 م( .2014إبريل /  24املدينة املنورة " تنسيق"  ) 
ز كد.علي حسني أَحـد احلمـادي  ـ مؤسس ورئيس جملس إدارة مركز التفكري اإلبداعي اإلمارات العربية املتحدة  ـ مؤسس ورئيس جملس إدارة مر  (2)

                                   .الدقيقة الواحدة ـ  املشرف العام على موقع إسالم اتمي ـ تقلد مناصب عدة داخل وخارج اإلمارات
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ق ي حقرغم أن العمل اخلريي اإلسالمأتكيد الدكتور حسني علي حيىي، على ضرورة التخطيط قائاًل ) ت(

، إال أيه مازال حباجة إىل مزيد من التطور من خالل تبين مؤسساته ملبدأ تطورًا ملموسًا على مجيع الصعد

تخطيط االسرتاتيجي من منظور جمموعة من اخلرباء واملهتمني، إذ أكدوا أن آاثر غياب أو قصور هذا النهج ال

احليوي بدت جلية يف غموض رؤية ورساالت بعض املؤسسات اخلريية، وفقداهنا لبوصلتها، وتشابك غاايهتا 

لقايويية؛ إىل اجلهات النظامية وا ووسائل أهدافها مع مؤسسات مثيلة حملية، ودعا اخلرباء إىل ضرورة الرجوع

لضبط العمل اخلريي، والعمل على َحايته، حىت يكون يف اإلطار القايوين السليم، وال يتعرض ألي هزات أو 

 .(1) حماوالت لتحجيمه(

التخطيط االسرتاتيجي هو السبيل األمثل والوسيلة الناجعة، لضرورة مواكبة املتغريات، ومواجهة  واعترب أنَّ 

ايت، سواء احلالية أم املستقبلية، وذلك عن طريق وضع اسرتاتيجيات حمددة للتعامل مع األحداث التحد

وفق املتغريات البيئية احمللية، والدولية املتسارعة يف جماالت احلياة املختلفة، إال أيه شدد على أن ايتهاج 

يدرأ عنها أية و تقلبات أو سالتخطيط االسرتاتيجي لن جيعل املؤسسات اخلريية مبنأى عن أية حتدايت أ

هتديد أو خطر بصورة مطلقة، ولكنه عملية حتديد وحتييد التهديدات، واملخاطر اخلارجية من خالل استشراف 

 املستقبل، وهذه األمور من أهم خصائص التخطيط االسرتاتيجي.

 .اثنياً:االنضمام

ويعين اباليضمام، التعاون أو الشراكة أو االحتاد، وهذا من مبادئ ديننا احلنيف اليت دعا إليها، قال هللا   

مثِّ و اْلُعْدو انِّ و اتّـَُقواْ اّلَّ  إِّنَّ  ﴾اتعاىل ﴿و تـ ع او يُواْ ع ل ى اْلرب  ِّ و التـَّْقو ى و ال  تـ ع او يُواْ ع ل ى اإلِّ سورة ] ّلَّ  ش دِّيُد اْلعِّق ابِّ

و تعاون ه الذي يو هت به يف رساليت ضمن التصور املنهجي[ ومفهوم التعاون الذي 2املائدة: رقم اآلية 

مع بعضها البعض، عن طريق إحلاقها هبيكليات جديدة تفعيالً لعملها املشرتك يف حتقيق األهداف  اجلمعيات

                                                           
 كما هو موضح يف أوراقها الرمسية.  للجمعيات واملؤسسات اخلريية، اخلريية القايوييةاألهداف هي األغراض  (1)

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



316 
 

ون ومفهوم االيضمام أو التعا وتقدمي خدمات أفضل للمستفيدين،من خالل توظيف األموال  املتوخاة،

كان مفهوم الفزعة، ومفهوم مساعدة اآلخرين موجود وبقوة، فكل مجعية   والشراكات ضعيف يف جمتمعنا، وإنْ 

هذه مج دا مل تكن هناك من اجلهات املختصة جمالس تنسيقية هلا يظامها املتكامل، فتذتعمل مبفردها، فإ

عادية، دمات اليت تقدمها للمجتمع سواء كان ذلك يف األوقات الاجلمعيات، ويتم التنسيق فيما بينها يف اخل

لكن ضمن مقاييس وأبعاد منظمة حتاشيًا لالزدواجية وهدر القدرات  أو يف أوقات األزمات والكوارث،

 ومن تلك الضوابط الواجب االلتزام هبا: والطاقات يف غري حملها،

ل املؤسسات اخلريية املختلفة، وهذا موجود يف كيشاطات اجلمعيات و  ملتابعةإيشاء احتادات، وجمالس  .1

دول العامل، وهو الذي حنتاجه حىت ينضبط العمل ويكون هناك تنسيقاً، منعًا لالزدواجية يف العمل 

 اخلريي.

 وضع أيظمة وقوايني للكيفية اليت يتم هبا التعاون، أو الشراكة مع املؤسسات األخرى. .2

 مؤسسات العمل اخلريي العربية واإلسالمية إىل آلياتر يف ألينا يفتق ؛ضرورة وضع آليات التواصل .3

التواصل، والتعاون الفعلي بينها مما جيعل االستفادة املتبادلة للخربات، واإلمكاانت املتاحة قليلة، ويؤدي 

 .وهدر األموال والطاقات يف كثري من األحيان إىل تكرار األعمال والربامج، وتشتيت اجلهود

 والتوجيه.اثلثاً: التدريب 

جند أغلب العاملني أو املشاركني يف اجلمعيات اخلريية من املتطوعني، الذين لديهم أعمال أساسية، وحىت يتم 

جذب هؤالء املتطوعني، وكسب خرباهتم، واالستفادة من جتارهبم، جيب على اجلمعيات اخلريية عمل دورات 

ة واملتنوعة،  رفع مستواها ملواجهة التحدايت الصعبتدريبية دورية، للنهوض مبستواهم، واالرتقاء خبدماهتم، و 
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للتدريب املنظم و كذلك توجيهم حلضور ملتقيات، ويدوات علمية تزيد من ثقافتهم يف جمال العمل اخلريي، 

 :(1)دوره يف لطوير مستقبل العمل اخلريي على النحو التايل

 عمل.الكشف عن أساليب جديدة، وأفكار إبداعية، هلا دورها يف تطوير ال .1

زايدة اإليتاج يف الكم والنوع، فاملهارة الكربى تسفر يف العادة عن تنمية مماثلة يف كل من كمية  .2

 اإليتاج والنوعية.

 توطيد العالقة بني أفراد املنظمة على مجيع املستوايت، خاصة املتطوعني منهم. .3

 ية لديهم . لروح املعنو تطوير القيم عند العاملني، وإرشادهم للعادات السلوكية اإلجيابية، ورفع ا .4

وإضافة لذلك أشار الدكتور حيي يف أحد املؤمترات إىل مجلة من التوصيات، مبا خيص التدريب والتوجه، من 

 : (2)أبرزها 

عقد اتفاقيات تشاركية تعليمية وتدريبية مع املعاهد التعليمية، ومراكز التدريب اإلداري املهين والتقين،  أ(

 تستهدف تقدمي دروس تقوية لطلبة املدارس، وذوي االحتياجات اخلاصة من أبناء األسر الفقرية .

عثات دراسية، ت اخلاصة؛ لتوفري باملبادرة إىل عقد اتفاقيات أكادميية تشاركية مع بعض املعاهد واجلامعا ب(

 ومنح خلرجيي الثايوية العامة املتفوقني، والباحثني عن عمل من أبناء األسر الفقرية.

 

                                                           
 .106م( ـ ص2012هـ ـ 1433اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي ) ،املنظمات اخلريية بني التقليد والتجديد ،آمال عمر ،ابمشموس( 1)
بعنوان ) دور املؤسسات األهلية ، ودور مؤسسات اجملتمع املدين يف لنمية العمل اخلري ، حنو رؤية حبث  ،الباحث الدكتور حسني حيي (2)

 12بت )واليت قدمها للمؤمتر التنموي للعمل اخلريي الذي أقامته مجعية التوعية اإلسالمية يوم الس اسرتاجتية لشاركية للنهوض ابلعمل اخلريي(
 (.2014أبريل 
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 رابعاً: اإلشراف. 

البد أن يكون ألي مجعية يظام موضوع لإلشراف على سري عمل موظيفها، واستفادة املستفيدين من 

صاحل اجلمعية، ومنع أي تضارب للمصاحل، والعمل ألجل اخلدمات املقدمة لديهم؛ لضمان العمل وفق م

 التخلص منها، وفرض قوايني للمخالفني عندما تستدعي الضرورة لذلك.

وهذا النظام يتمثل يف يظام اإلشراف اإلداري، الذي يعد سقف العملية اإلدارية اليت تتكون من التخطيط 

ية اإلشراف هو املشرف، الذي يدرك األهداف اإلسرتاتيجل عن يظام ؤو والتنظيم والتنفيذ والتقومي، واملس

للمنظمة واملأمول الذي تسعى إليه، وحيدد بدقة الواقع الفعلي هلا، ويسعى للتحسني املستمر للمنظومة 

 اإلدارية، وهلذا فهو ذو معارف متنوعة، وقدرات عالية، ومهارات ختصصية دقيقة.

 خامساً: التقييم والتقدير.

ار مهم يف عمل اجلمعيات اخلريية مبين على املراجعة الدقيقة، والوافية ألداء اجلمعية يف فرتة التقييم هو إط

معينة، وذلك حىت تقوم مبعاجلة يقاط الضعف، وتعزيز وتقوية يقاط القوة، كذلك مراجعة منتظمة لتقيم 

 هذه املخاطر.لدرء املخاطر اليت تواجه اجلمعية يف كل جماالت العمل، والتخطيط 

اجلمعية  أجنزتها م  ت السنوية، وتقرير يتضمن شرحاً عذلك يدخل يف عملية التقييم، وضع تقرير للحساابك

 .ىل أي درجة حققت أغراضها اخلرييةألجل الصاحل العام خالل السنة املاضية، وإ

تقييم  يقتصر التقييم على أداء اجلمعية بشكل عام فقط، كذلك حتتاج اجلمعيات واملؤسسات اخلريية إىل وال

القرارات  ذعملية التنمية املستقبلية، واختاأداء موظفيها من )موظفني ومتطوعني( فهو يعد عامل مهم يف 

 األفضل املتعلقة ابملوظف واملتطوع.
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وأييت بعد عملية التقييم، تقدير العاملني، والتعزيز لقيم املساواة واالختالف بني املستفيدين واملوظفني 

 جماالت العمل؛ لضمان استمرارية األداء جبدية واحرتاف. واملتطوعني يف خمتلف

 بحث الثاين: العوامل املساعدة للجمعيات اخلريية يف استشرافها للمستقبل.امل

ناك عوامل مساعدة ه أنَّ  العوامل السابقة عوامل رئيسية يف استشراف اجلمعيات اخلريية للمستقبل، إالتعد  

  ترفع من أدائها، وتزيد من كفاءهتا يف استشراف املستقبل كاآليت:

 املطلب األول: التطوير والتغيري.

يعد التغيري والتطوير ذا أمهية ابلغة يف عملية استشراف املستقبل، ومع ذلك تفتقر العديد من املؤسسات  

لربامج واأليشطة ا يعزز من أدائها ويرقى برباجمها؛ ألن التكرار لواجلمعيات اخلريية إىل تغيري وتطوير أيظمتها، مب

وأساليب العمل، وعدم مواكبة أساليب التطوير والتغيري، يعيق استشرافها، ويقلل من تطور أدائها يف املستقبل، 

ة من سنن نَّ ، واحلاجات والضرورات يف تزايد واتساع، فالتغيري سُّ تبدل، والكفاءات البشرية يف فتقلبات الزمن

ُ م ا بِّق ْومٍّ ح ىتَّ  هِّمْ احلياة، قال هللا تعاىل ﴿إِّنَّ اّل   ال  يـُغ ري ِّ ُواْ م ا أبِّ يـُْفسِّ وقد ذكر  [11] سورة الرعد: آلية ﴾يـُغ ري ِّ

الدكتور جاسم الفهاد حاجة اجلمعيات اخلريية إىل تطوير األداء، واستبدال فلسفة العمل التقليدي الروتيين 

بفلسفة العمل اإلبداعي واالبتكاري، لرفع قدرات ومهارات العاملني، خاصة يف ظل التحدايت اإلقليمية 

 .(1)فرازات العوملة إوالدولية و 

                                                           
 Huge،اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية ،: راييا حسامحتقيق التخطيط االسرتاليجي يف العمل اخلريي "" مقال بعنوان  ( 1)

Domains.com. 
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ناك أربع ه تابه )فك طالسم اإلدارة ومفاتيح التغيري املؤسسي الناجح( أنَّ كذلك ذكر روبرت كوين يف ك

 وكاآليت: (1)لعملية التغيري املؤسسي املنظممراحل أساسية 

السؤال عن ضرورة التغيري؛ يف هذه املرحلة يتم مجع املعلومات، وإظهار يقاط الضعف يف :  املرحلة األوىل

 .لى مجع املعلوماتلة اليت تساعد عاملتوخاة من التغيري، وإاثرة األسئ الوضع الراهن، والتوقعات املستقبلية

ت خمتلفة ومتفاوتة أربعة مستوايهناك  اختيار مستوى التغيري املطلوب؛ ذكر روبرت كوين أنَّ  املرحلة الثايية:

 ري:يفاضلوا بينها بدقة؛ لتحديد مسار عملية التغي لني أنْ ئو للتغيري، على املس

نات على حتتاج إىل إدخال بعض التحسي مستوى التحسني: قد تكون املنظمة متميزة يف عدة جماالت، والأ.

 براجمها، على سبيل املثال: تطوير مهارات العاملني.

مستوى التعديل: وهو ميضي خطوة أبعد من املستوى السابق، إبدخال تعديالت على بعض الوظائف ب.

 ظيفية؛ لتشمل خدمة املنظمة ألعداد أكرب من العمالء، واألعضاء، واألرابح.اإلدارية، أو األيشطة الو 

مستوى التحويل: وفيه ميضي التغيري خطوة أبعد من املستويني السابقني، بتحويل مسار املنظمة من ت.

 الرتكيز على أعمال وخدمات وبرامج جديدة.

سرتاتيجية ، ويتم فيه استبدال اخلطط االمستوى التغيري: وهو أخطر وأكرب وأعمق من مستوايت التغيريث.

بغريها، واستبدال اخلدمات القائمة بغريها، ابإلضافة إىل التغيري احلادث يف املستوايت السابقة )التحسني ـ 

 ل ـ التحويل( . يالتعد

                                                           
، 284دد خالصات الع ف  طالسم اإلدارة ومفاليح التغيري املؤسسي الناجح ) الشركة العربية لإلعالم العلمي ( ،روبرت كوين (1)

 .م2004
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ة يف ماستالم مفاتيح التغيري الالزمة: أي حتديد الوسائل واملؤشرات اليت تستخدمها املنظ املرحلة الثالثة: 

 معايرة، وقياس جناح، أو فشل عملية التغيري.

 عملية التغيري ومتابعتها؛ ويتم فيها ثالث عمليات أساسية: ذتنفي املرحلة الرابعة:

ـ تدريب املوظفني على التغيري: وذلك بعقد مقارية بني املهارات احلالية للموظفني، وبني املهارات املطلوبة 1

 لك.ذمول، وكذلك ايتقاء األفراد واملهارات اليت حيتاجوهنا، والتخطيط لمنهم للوصول إىل التغيري املأ

يري، مهام التغيري، تكون مصاحلهم مرتبطة مباشرة مبصلحة املنظمة، وبعملية التغ ذـ تكوين فرق عمل لتنفي2

 ذالنفو  مولديهم رغبة صادقة يف التغيري حنو األفضل، وهلم املعرفة الكافية ابألوضاع املطلوب تغيريها، وهل

 والتأثري يف عملية التغيري.

ـ تقييم يتائج التغيري وإجنازاته على فرتة زمنية متباعدة، وابستخدام وسائل وأساليب موضوعية؛ جلمع 3

 معلومات موضوعية شاملة هبدف قياس اإلجناز؛ لتعديل مسار التغيري كلما تطلب األمر.

تغيري خبري عميم، ، فسوف أيتيها الاملراحل األساسية للتغيريمما سبق يتضح: أيه إذا سارت املنظمات خبطوات 

فمهما أتى التغيري مبزيد من اجلهد فالبد من املواصلة، واالبتعاد عن الروتني الذي اعتادته أغلب املنظمات، 

ف شراأشرُت يف رساليت إىل أنَّ التطلع والطموح من دوافع است قدو  ،ومن مث ممارسة عملية االبتكار والتجديد

املستقبل الذي ال يقف عند حد بل يتعدى كل أسوار الروتني والراتبة ويدعو لتوظيف كل الطاقات اخلالقة 

 واملبدعة وصوالً لألحسن واألفضل واألكمل وهذا ما تريو لتحقيقه مباحث دراسيت.
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 : اإلعالم.املطلب الثاين

فاع هبا يف ة أال وهي ماكنة اإلعالم وااليتوحنن يعيش عصر العوملة اليت تعتمد بشكل عام على السلطة الرابع

 املتاحة وسائللا؛ لتشجيع االخنراط فيه، وتوظيف مجيع تهتوعية اجلماهري أبهداف العمل التطوعي، ويشر ثقاف

املرئية والسمعية واملطبوعة وااللكرتويية، واستعراض عدداً من النماذج واألفكار الناجحة، واملؤثرة  وأقصد هنا

 على املستوى العاملي يف توظيف اإلعالم يف العمل اخلريي.

 أذكر منها:  على أتثري اإلعالم يف استشراف اجلمعيات اخلريية للمستقبل شواهد هناكو 

إىل إيشاء هيئة عليا للعمل اإلعالمي التطوعي، واختيار خنبة من املثقفني )اجحي أواًل: دعت د. مناور الر 

واملفكرين واملتخصصني األكادمييني لالشرتاك فيها، وتدشني مبادرة إيشاء مركز إعالمي للجمعيات اخلريية، 

سيس عمل وادر أتوختم الراجحي )لعل ب خلريي ، ورصد ممارساته املتميزة(يهدف إىل التعريف بفلسفة العمل ا

إعالمي مؤسسي جتاه العمل التطوعي، وجتاوز واقع القصور يف فهم جزء من وسائل اإلعالم ألبعاد العمل 

التطوعي، وأتثرياته اإلجيابية على حاضر ومستقبل اجملتمع، يف الوقت الذي بدأ فيه العمل التطوعي يتخذ 

 .(1) مساراً جديداً على املستويني الفردي واجملتمعي(

 

 

 

                                                           
مقال بعنوان ) التخطيط االسرتاليجي يف العمل اخلريي السبل األمثل  ،جامعة الكويت ،كلية اآلداب  ،سم اإلعالمق ،د. مناور الراجحي (1)

 hugeم( ـ2011مارش )18 ،اهليئة اخلريية اإلسالمية العاملية ،حسام حتقيق راييا ملواكبة املتغريات ومواجهة التحدايت (
domains.com. 
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 الليةاملطلب الثالث: االستق

أو  يعترب قطاع العمل التطوعي قطاعًا مستقالً يف اجملتمع، وليس اتبعًا ملؤسسات قاللية أنْ تويعين ابالس

ع أيظمة خاصة وضل وزارات، يظري القطاع احلكومي، والقطاع اخلاص يف اجملتمع، وإذا كان كذلك فإيه حيتاج

 به، على سبيل املثال: 

 .للموارد البشريةيظام خاص أ( 

 الدعم املايل من احلكومة، ومن اجلهات املاحنة واجلهات اخلاصة.ب( 

 لة عن هذا القطاع كمراقب، ومقيم .ئو ختصيص جهة مست( 

معيات حتتاجه اجل استقطاب كفاءات مستقلة ومتفرغة، يفرض هلا أمان وظيفي مستقل، وهذا ما ث(

يل الكفاءات غري مستقلة وغري متفرغة؛ ألن العائد املايل قلواملؤسسات اخلريية، فنجد يف أغلب األحيان 

تفي ابحتياجات ومتطلبات املوظف، وتبعًا لذلك النتاج هلذا العمل  جداً، وعبارة عن مكافأة بسيطة ال

 حمدود. 
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 ا.لول هلملستقبل، وكيفية إجياد احلااليت لواجه اجلمعيات اخلريية يف استشراف  لصعوابتاملبحث الثالث: ا

 .املطلب األول: املعوقات

قبلية، وهذه املعوقات تططها املسيف تنفيذ خ هاتتعرض اجلمعيات واملؤسسات اخلريية لعدد من املعوقات، تؤخر 

 :على أيواع

 أواًل: املعوقات القانونية والسياسية.

يتعرض العمل اخلريي ممثاًل ابملؤسسات واهليئات واجلمعيات اخلريية، إىل الكثري من التضييق بسبب العديد 

من االهتامات السياسية املوجهة له، كذلك تواجه الكثري من املؤسسات القيود على حركتها، كمسألة 

 عات.املالية، مما يؤدي إىل أتخري العمل يف الربامج، وتنفيذ املشرو التأدايت 

بعض االقرتاحات ملعاجلة املعوقات اليت لعرتض مسرية لطور العمل التطوعي  (1)وقد أوضح الدكتور شبيب حممد الزعيب

 :(2)والنهوض به

ضرورة توافر الثقة املتبادلة بني القائمني على العمل اخلريي، واحلكومات احمللية حبيث يتم التعامل  .1

ية، أثريت من قبل أطراف خارجية ضد عدد من املؤسسات اخلري بشفافية ووضوح، فكثري من الشبهات اليت 

 ثبت عدم صحتها، وافتقارها إىل املصداقية.

                                                           
البحرين ( )  وعضو رابطة علماء اخلليجعضو رابطة علماء املسلمني )الكويت(  هيد فهد األَحد لألعمال اخلرييةالشهو األمني العام جلائزة ( 1 (

اإليسان  ( ـ رئيس منظمة احلرية حلقوقيني )الكويتيمستشار شرعي وقايوين يف عدد من املؤسسات اإلسالمية والدعوية ـ عضو يقابة القايو 
 )جنيف(.

ياهتا بوضوح ) لطوير قوانني اجلمعيات واملؤسسات اخلريية وحتديد اسرتاليج حتت عنوان ،مقال قسم التنمية اخلريية ،شبيب حممد ،الزعيب (2) 
 huge domains.com( ـ 106ـ عدد ) (
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عدم تدخل املؤسسات اخلريية يف العمل السياسي، والسعي إىل عدم ربط أعماهلا مع األحزاب أو  .2

املنظمات األهلية  طارالتنظيمات السياسية، وحىت احلكومات، وذلك ألهنا متثل اجملتمع املدين، وتعمل يف إ

 غري احلكومية.

 .اثنياً: املعوقات املالية

املعوقات املالية هي أكثر املعوقات اليت تتعرض هلا اجلمعيات اخلريية، فتكون حجر عثرة هلا أمام تنفيذ براجمها 

لعل و ويشاطاهتا، يظرًا ألن ميزاييات هذه اجلمعيات، تعتمد على اشرتاكات األعضاء، وتربعات احملسنني  

 :كاآليت،(1)أبرز احللول يف معاجلة املعوقات املالية

 .تلفةريية؛ لتغطية يشاطاهتا املخمصادر وقفية استثمارية للجمعيات واملؤسسات اخلالبحث عن    .أ

احلكومات يف منح اجلمعيات أراضي؛ إلقامة مشاريعها ومكاتب عملها، مع إعفائها من  إسهامضرورة  .ب

 رسوم اإلجيار.

 زايدة الدعم احلكومي للجمعيات التطوعية.  ت.

من الرسوم احلكومية، وختفيضات يف أسعار التذاكر والشحن واجلمارك، واإلعالانت  اجلمعيات إعفاء  ث.

 يف وسائل اإلعالم؛ لإلعالن عن يشاطاهتا وبراجمها.

إعفاء املتطوعني ، و ختصيص جزء من إيرادات بعض الرسوم والضرائب احملصلة لصاحل اجلمعيات اخلريية  ج.

 مباهلم وجهدهم من الضرائب مبا يتناسب مع قيمة التربعات واألعمال اخلريية.

                                                           
م 2010مايو  31ـ  يشرت ىف  )أهم معوقات العمل اخلريي (مقال حتت عنوان ـ  السيد أَحدكردي ـ ( 1 (

tp://vb.arabseyes.com/t28325.html . 
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حكم واستخدام دقيق، عن طريق الت هلا ختطيط مايليكون  اجلمعية الفاعلة البد أنْ  مما سبق يتبني لنا أنَّ 

 .ىل أهدافها ورسالتهاإمجيع األموال واملوارد األخرى، للوصول 

 املعوقات البشرية.: لثاً اث

ني،  يف قلة الكفاءات املدربة، واملتخصصة، ابإلضافة إىل احلاجة املتزايدة للمتطوعتتمثل  املعوقات البشرية

 :(1)ومن أبرز احللول لتجاوز هذه املعوقات -اللجان النسائية -كذلك يدرة العنصر النسائي

دم عددًا حمدودًا من اجلامعات تق العمل على تدريب كوادر حملية يف جماالت العمل التطوعي، ومع أنَّ  .أ

دراسات يف جماالت العمل التطوعي، فعلى سبيل املثال: الوالايت املتحدة األمريكية، وحالياً اجلامعة األرديية 

عضاً من ستمر والدورات، ميكننا حتقيق بتقدم ماجستري يف العمل التطوعي، إال إينا ومن خالل التدريب امل

 اإلجنازات يف هذا املضمار.

تشجيع املرأة على ممارسة العمل التطوعي، وإبراز قيادات ومناذج يسائية رائدة يف هذا اجملال، وفتح آفاق  .ب

 ملشاركتها الفاعلة يف إدارة العمل التطوعي، ووضع اخلطط واملقرتحات واألفكار يف هذا املضمار.

 طلب الثاين : األزمات، وكيفية التغلب عليها.امل

ر منها قبل وقوعها، التحذيإنَّ السُّنَّة النبوية الشريفة يف استشراف املستقبل قد تعاملت مع األزمات يف  

ن  والتعامل معها  الركون واخلضوع عدم احلث على و  : ق ال  ر  كالقدر احملتوم، حلديث ثـ ْواب   ُسوُل اّلَِّّ ص لَّى، ق ال 

ُ ع ل ْيهِّ و س لَّم   ل ُة إِّىل  ق ْصع تِّه ا، فـ ق ال  : "اّلَّ اع ى اأْل ك  ا ت د  اع ى ع ل ْيُكْم ك م  ُك اأْلُم ُم أ ْن ت د  ْن قِّلَّةٍّ حن ُْن  ق ائٌِّل: و  يُوشِّ مِّ

                                                           
م 2010مايو  31ـ  يشرت ىف  )أهم معوقات العمل اخلريي (مقال حتت عنوان ـ  السيد أَحدكردي ـ ( 1 (

tp://vb.arabseyes.com/t28325.html . 
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ُغث اءِّ السَّْيلِّ و ل  يـ ْوم ئِّذٍّ  ثِّرٌي و ل كِّنَُّكْم ُغث اٌء ك  : ب ْل أ يـُْتْم يـ ْوم ئِّذٍّ ك  ْنُكْم يـ نْـ ؟ ق ال  ز ع نَّ اّلَُّ مِّْن ُصُدورِّ ع ُدو ُِّكُم اْلم ه اب ة  مِّ

ُ يفِّ قـُُلوبُِّكُم اْلو ْهن  ، فـ ق ال  ق ائٌِّل : اي   " ؟ر ُسول  اّلَِّّ و م ا اْلو ْهنُ و ل يـ ْقذِّف نَّ اّلَّ ي ةُ اْلم ْوتِّ يـْي ا و ك ر اهِّ : ُحبُّ الدُّ  .(1)ق ال 

يهمنا يف  وما(2)ة النبوية إلدارة األزمات مع تطبيقاهتا نَّ سبع قواعد من السُّ كذلك وضع لنا رسولنا الكرمي  

 الستشراف مستقبل أفضل. ؛إدارة اجلمعيات اخلريية لألزمات كيفيةدراستنا هذه  

  .إدارة األزمات

ولعل من أكثر ما يواجه مؤسسات العمل اخلريي يف عامل اليوم كثرة األزمات والكوارث واملصائب اليت 

أصبحت مسة العصر، فالبد من حتويل األزمة إىل فرصة للنجاح والتفوق والتأثري النافع، وذلك إبدارهتا بشكل 

أكرب قدر ممكن من األخطار واآلاثر السلبية، والتحكم إىل حد كبري يف توجيه دفة  حصر وتطويقجيد، و 

 هذه األزمة، والسيطرة على آاثرها. 

ات والوصااي العشر، اليت تعني إبذن هللا تعاىل يف إدارة األزمات،  وقد ذكر الدكتور احلمادي التوجيه

  :(3)كاآليتواستثمارها وحتويلها إىل فرص جيدة للنجاح،  

ار الوقت سبب مهم للتوفيق والربكة والسداد، واختص ،واستخارته االستعاية ابهلل تعاىل والتوكل عليه أ. 

 واجلهد؛ إذ ما ضل من استخار. 

                                                           
 (.4297قم احلديث )ابب يف تداعي األمم على اإلسالم ر ـ املالحم كتابـ   أبو داود يف سننهأخرجه ( 1 (
ي ميلك يفسه عند الغضب( ذالشديد ابلصرعة، إمنا الشديد الليس ـ  )3تستشرفوا البلية( ،  ـ )ال2عقل كالتدبري( ،  ـ )ال1: القواعد هي( 2) 

يدم من استشار( ، )يصوص  خاب من استخار وال )ما6ـ 5(، لم بني أمرين إال اختار أيسرمهاخري رسول هللا صلى هللا عليه وس ـ )ما4، 
ة نَّ ط املستقبلي يف السُّ االستشراف والتخطيل، يف مؤمتر " بال ىيحبث للدكتور حي، ( وتطبيقاً  ة النبوية إلدارة األزمات عرضاً نَّ قواعدية من السُّ 

 م(.2011بريل ا 20 ـ 19األوىل،  ىمجاد 17ـ 1)  "ةالنبوي
 م(.17/6/2014، اتريخ التصفح: )مفهوم إدارة األزمات يف املنظمات اخلرييةمقال بعنوان :  ( 3 (
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ب ـ مؤسسات العمل اخلريي حباجة إىل تشكيل فريق دائم لقيادة األزمات والكوارث، حبيث ترتاكم عنده 

اخلربات والتجارب، وال تبدأ املؤسسة يف كل مرة من الصفر أو من املربع األول، وال أبس إبضافة بعض األفراد 

 إىل هذا الفريق عند احلاجة. 

ت والكوارث املتوقعة، ومن مث وضع خطة ملواجهة كل يوع منها؛ إذ ت ـ ضرورة حتديد أشكال وأيواع األزما

التعامل مع الزالزل والرباكني خيتلف عن التعامل مع التصحر واجلفاف، وهذا بدوره خيتلف عن التعامل مع 

 إغالق املؤسسة، أو التضييق التام على مواردها واستثماراهتا. 

اخلطط "أو سيناريوهات اخلطط" املرسومة ملواجهة األزمات ـ من األمهية مبكان توفري مجيع مستلزمات  ث

 املتوقعة؛ إذ قد تكون املستلزمات بشرية أو مادية أو معنوية أو غريها. 

أشهر مثالً ( على اخلطط ومدى صالحيتها، وكذلك  6ـ على قيادة األزمات القيام ابلتدقيق الدوري)كل  ج

 اجات هذه اخلطط. على اخلربات واملعدات واألدوات، ومجيع احتي

ـ اشرتاك فريق إدارة األزمات والكوارث يف دورة تدريبية متخصصة يف إدارة األزمات والكوارث؛ حيث أن  ح

 هناك تفاصيل دقيقة، وكثرية يصعب حصرها، أو اإلحاطة هبا يف مقال أو كتاب. 

لى عالمات التعرف ع ـ على املؤسسات اخلريية دراسة الواقع واستشراف املستقبل؛ لتكون قادرة على خ

 اخلطر املبكرة، ومن مث تكون مستعدة للعمل بسرعة من أجل حصر الضرر يف أضيق احلدود. 

ـ على القائمني على إدارة األزمات أن يتعلموا فنون ومهارات التعامل مع اإلعالم؛ فهو أخطر األجهزة  د

 تخلص من األزمة، أو كان سبًبا يفحدين، إما استثمرته لصاحل ال ذو، واإلعالم سالح اً وأكثرها أتثري 

 مضاعفتها. 
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ـ على إدارة األزمة حماولة النظر إىل السبب الرئيسي الذي أدى إىل يشوء األزمة، ومن مث الرتكيز على  ذ

عالجه؛ إذ يف كثري من األحيان جند أن األزمة تفجر أزمات عديدة، وتسبب مشكالت كثرية؛ وهو ما يؤدي 

 الفرعية وإمهال املشكلة الرئيسة. إىل االيشغال ابملشكالت 

ـ السرعة يف اختاذ القرار من أهم مسات من يود قيادة األزمة؛ لذا ينبغي أن يتعلم من يريد إدارة أزمة كيف  ر

، آخذًا بعني االعتبار املستقبل اآليت، حمققًا التوازن بني ما هو مطلوب اآلن، وبني ما اً يتخذ قرارًا سريع

 ستقبل.ستتطلبه احلاجة يف امل
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        الفصل الثاين : دراسة ميدانية للجمعيات اخلريية،          

 وفيه ثالثة مباحث:

 املبحث األول: عينة الدراسة.           

 .املبحث الثاين : بناء االستبيان            

 املبحث الثالث: حتليل بياانت االستبيان.          
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 عينة االستبيان املبحث األول: 

 ،ودية وتركيااجلمعيات اخلريية يف اململكة العربية السع يوه التعريف مبيدان الدراسة؛االستبيان  عينة شملت

مت ا، و للعديد من اجلمعيات اخلريية يف كل من اململكة العربية السعودية وتركيقامت الباحثة بزايرة ميدايية لذا 

ثالث من اجلمعيات و  منوذجاً ( مدينة ينبع)  اجلمعيات اخلريية يف اململكة العربية السعوديةمن ثالث اختيار 

ظراً التساع يألهنا من اجلمعيات الرائدة واملتميزة يف العمل اخلريي،  اسطنبول منوذجاً (مدينة )  اخلريية يف تركيا

استبياانت على كل  مث وزعتدول العامل اليت ختدمها هذه اجلمعيات، ومشولة العمل اخلريي اليت تقوم مبهمته، 

ية اليت مت هبا الكيفقبل عرض و بعد ذلك مت حتليل االسبياانت، والوصول إىل يتائج، ، من هذه اجلمعيات

ة يف اململكة يها، سأذكر تعريف موجز للجمعيات اخلريياليت مت الوصول إل نتائجالحتليل هذه االستبياانت، و 

 هي موضوع الدراسة:واليت العربية السعودية، ويف تركيا، 
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 ) مدينة ينبع َّنوذجاً( املطلب األول: اجلمعيات اخلريية يف اململكة العربية السعودية

 (1)أواًل: الندوة العاملية للشباب اإلسالمي

صدر يف اململكة العربية  (7743) للشباب اإلسالمي مبرسوم ملكي كرمي رقمأتسست الندوة العاملية 

ه، لتكون أول هيئة عاملية متخصصة يف شؤون الشباب تساهم يف رسم مستقبل شباب 1392عام السعودية

األمة وفق كتاب هللا وسنة رسولنا الكرمي صلوات هللا وسالمه عليه، ورسالة هذه املؤسسة رعاية الشباب 

 .الشباب ومتطوعون متخصصون يف شؤونهبم فكراً وسلوكاً، من خالل برامج يوعية يديرها عاملون  للنهوض

 مشاريع اجلمعية:

، من بناء املساجد، وحفر اآلابر، وكفالة األيتام، وأتهيل أبناء األسر جتماعية والتنمويةالربامج اال .1

 احملتاجة.

 .الفطر واألضاحي، من إفطار صائم، وتوزيع زكاة الربامج املومسية .2

 ، من احلفالت اإليشادية، واألمسيات، والدورات املختلفة.الربامج الرتبوية .3

 .، وتشمل الربامج الثقافية والرتبوية، والربامج االجتماعية والرتفيهيةامللتقيات الشبابية .4

 .، وملتقيات العمل التطوعي واملسؤولية االجتماعية، واملبادرات التطوعيةاأليدية التطوعية .5

وتشمل اللجان النسائية بينبع الصناعية، وينبع البحر، واأليشطة الثقافية،  ،الربامج النسائية .6

 .واالجتماعية

                                                           
 ه.1432بتاريخ  ،لقرير الربامج واألنشطة ،جملة إجناز اخلاصة ابلندوة العاملية للشباب اإلسالمي (1)
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 (1)مجعية الرب واخلدمات االجتماعية بينبع الصناعيةاثنياً: 

ومجعية الرب مبحافظة ينبع هي أحد ،  هـ1398يشأت مجعية الرب واخلدمات االجتماعية يف شهر رجب ـ   

ن أهم املشاريع اليت وماجلمعيات اليت تقدم مشاريع ختدم اجملتمع لرفع االحتياجات، واملسامهة يف االرتقاء، 

 أجنزهتا اجلمعية، كالتايل :

يف إكمال دراستهم، فقد تعاقدت اجلمعية مع كلية  (الثايوياملستوى فوق ) مشروع مساعدة الطالب. 1

البرتجي مبحافظة جدة، حيث تتكفل اجلمعية مبوجب هذا العقد كفالة عدداً من الطالب؛ إلكمال دراستهم، 

حبيث تدفع اجلمعية كامل رسوم الدراسة، بعد أن سامهت الكلية بتخفيض تلك الرسوم، وكذلك قدمت 

 على الطالب وأسرهم.الكبري وقد كان هلذا املشروع األثر اجلمعية مكافأة شهرية للطالب، 

مشروع سقيا ماء يف بعض املراكز القروية الذي يشح فيها املاء، وعليه فقد سامهت اجلمعية مع أحد 2. 

الشركات الصناعية، اليت تكلفت إبيشاء املاء يف منطقة وسط القرية، وتولت جهة أخرى بتأمني املاء من 

  .منطقة أخرى

لنباه، وحدات سكنية يف قرية اببناء وع إيشاء منازل يف أحد القرى، حيث تكفلت اجلمعية مشر  .4

يم ظثر عأوكان هلذا املشروع  ،مت توزيع تلك الوحدات ،إعداد التصاميم اهلندسية، وبعد اكتمال املشروعو 

أثره ايعكس  ،طقةاملنضخم مشروع خريي يف أويعترب هذا املشروع  ،خرىأتكراره يف منطقه  قد متف ،اعليه

  .معيشتهم توىسمن مورفع  ،هل تلك القريةأعلى 

اعي امليداين االجتمبحث تقدمي املساعدات العينية والنقدية إىل األسر، واألفراد الذي يثبت ابل .3

 استحقاقهم للمساعدة.

                                                           
/ 1/2مت احلصول على هذه املعلومات من الشيخ يزار أَحد فقيه ) عضو جملس إدارة مجعية الرب واخلدمات االجتماعية( ـ بتاريخ ) (1)

 ه(.1437
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 مشاركة اهليئات احلكومية واألهلية يف تقدمي املعوانت ملنكويب الكوارث. .4

االجتماعية، وإيشاء املؤسسات اخلريية اليت ختدم اجملتمع كرعاية الطفولة، واملسنني تقدمي اخلدمات  .5

 .واملعاقني واأليتام وغريهم من الفئات اليت تستحق الرعاية

 .املسامهــة يف رعايـة وصيايـة املرافق العامــة .6

 آن الكرمي.القر إقامة حلقات حتفيظ و  ،إقامة الدورات التأهيلية والتدريبية لألفراد ذوي احلاجة .7

 .(1)اخلريية : مجعية رضوى لثاً اث

، وسجلت بوزارة الشؤون االجتماعية  هــ 1402أتسست مجعية رضوى اخلريية النسائية بينبع البحر عام 

من  ،هـ، وقد سامهت اجلمعية مسامهة فعالة يف حتقيق األهداف االجتماعية و الثقافية والصحية1403عام 

م أتسيسها تعمل جاهدة على حتقيق التكافل والرتاح ذاهلادفة، كما أن اجلمعية منخالل الربامج واأليشطة 

معية وتقدم خدماهتا االجتماعية والصحية والتدريبية والتأهيلية والثقافية، وقد حققت اجل ،بني فئات اجملتمع

 ن خالل تنفيد العديد من املشاريع.الرايدة م

 :مشاريع اجلمعية

ائلها من سر اليت فقدت عالت اليت تواجهها، وخاصة األكها وحل املشئواحتوا رعاية األسر االجتماعية  .1

 وتقدمي املساعدات هلم. ،أرامل وعجزة وحمتاجني

االهتمام ابلوعي الصحي من خالل الربامج الصحية، وتوفري الرعاية الصحية للفئات احملتاجة، واملساعدة  .2

 يف يفقات العالج.

  بني أفراد األسرة.االهتمام ابلوعي الديين والثقايف .3

                                                           
 ه(.1437/ 1/3( ـ بتاريخ )مديرة اجلمعية) ستاذة حنان خشيم مت احلصول على هذه املعلومات من األ (1)
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أتهيل الفتيات و النساء للعمل، وكسب الرزق املشروع، وذلك من خالل دورات تعلمية ومهنية خمتلفة،  .4

 وتقدمي املساعدات املالية والعينية ملن يثبت عجزهم عن كسب العيش.

 رعاية املسنني والعجزة وكفالة األيتام. .5

 ورايض األطفال. ،ملؤسسات التعليمية ملرحلة احلضايةاملسامهة يف مسرية التعليم ابململكة عن طريق ا .6

 ، كاآليت: التمويلمصادر ولشرتك مجيع هذه اجلمعيات واملؤسسات االجتماعية يف 

 اشرتاكات العضوية. .1

 االجتماعية. ؤونإعاية وزارة الش .2

 إيرادات الربامج التدربية واأليشطة.   .3

 التربعات والصدقات والزكوات. .4

  دعم كفالء األيتام.  .5
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 َّنوذجاً ( مدينة اسطنبول)  : اجلمعيات اخلريية يف لركياينالثا طلبامل

 يف هذا املطلب سأذكر تعريف موجز للجمعيات اخلريية يف تركيا ـ حتديداً يف مدينة اسطنبول ـ اليت هي

 :موضوع الدراسة

 IHH INSANI YARDIM VAKFI(1)واًل: أ 

اإليسايية على إثر مأساة القرن اليت حدثت يف قلب أورواب يف عام هيئة اإلغاثة واملساعدات أتسست  

م تنظيم هذه تفيف البوسنة، فأهل اخلري من األتراك مل يبقوا مكتويف األيدي إزاء هذه املأساة،  م1992

ذه النشاطات وايتظمت ه ،البوسنيني الذين تعرضوا إلابدة حقيقية مالنشاطات اخلريية من أجل دعم إخواهن

 .ضمن مؤسسة هيئة اإلغاثة واملساعدات اإليسايية م1995م يف عا

 وحىت اليوم على تقدمي مجيع أيواع الدعم ،حرصت هيئة اإلغاثة واملساعدات اإليسايية منذ أتسيسها 

ث سواء بسبب احلروب أو بسبب اإلحتالل أو بسبب الكوار  ،للمصابني واملظلومني يف شىت أحناء األرض

  ئة اإلغاثة واملساعدات اإليسايية يف القيام ابلنشاطات اإلغاثية الالزمة يف مناطقومل تتخلف هي ،الطبيعية

وما حلق  ،كثرية من العامل سواء يف البلقان أثناء حرب البوسنة وكوسوفا، أو يف القوقاز يف احلرب الشيشايية

يف الشرق  ، أوةيف إفريقيا بسبب ما تعاييه من أزمات سياسية وإقتصادي كذلكهناك ابلشعب من مظامل،  

أو يف ابكستان وكشمري وأيدوييسيا بسبب ما حل من   ،حتالل اإلسرائيلي واألمريكياألوسط بسبب اال

، عامًا أيشطتها20، وتواصل هيئة اإلغاثة اإليسايية وحقوق اإليسان واحلرايت على مدى كوارث طبيعية

                                                           
(1)IHH INSANI YARDIM VAKFI ، املوقع الرمسي للجمعية 19ـ 18ص اتريخ النجاح ـكتاب عن املؤسسة ابسم ،
(www.ihh.org.tr.) 
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بلداً، وإقليماً يف مخس 135واالجتماعية يف  اإليسايية ابإلضافة إىل العديد من األيشطة الثقافيةومساعداهتا 

 قارات من أجل تطوير روح التضامن واألخوة والتعاون.

 أهداف اهليئة

القضاء على اآلاثر السلبية للحروب والكوارث الطبيعية، ومساعدة األفراد واجملتمعات من املتضررين  .1

 د.من جديواملنكوبني على الوقوف على أقدامهم، واستنئاف حياهتم الطبيعية 

إقامة جسر تعاون بني بلدان ومنظمات العامل؛ لتعزيز الوعي اجلماعي أبمهية تطوير العمل، وآلياته يف  .2

 جمال املساعدات اإليسايية.

لفات خم تعزيز قوة األفراد واجملتمع املدين من أجل تنمية القدرة على بناء يسيج بشري قادر على مواجهة .3

 .احلروب والكوارث وآاثرها السلبية

 القيام مبشاريع دائمة؛ إلجياد حلول طويلة املدى لألزمات. .4

 واملسامهة يف توفري العدالة االجتماعية. ،القضاء على الفقر .5

 نشاطات اجلمعية

 املساعدات الطارئة. .1

 املساعدات اإلجتماعية. .2

 املساعدات الصحية. .3

 املساعدات التعليمية. .4

 األيشطة الثقافية. .5

 أيشطة التوعية. .6
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)1(DENIZ FENERI DERNEGI اثنياً: مجعية الفنار 

م  1999م كربانمج تلفزيون حتت اسم شهر رمضان، ويف عام 1998سست مجعية دييز فنري عامأت

ىل خارج إكجمعية خريية تساعد الناس احملتاجني قي تركيا، ومن مث تطورت وكربت أعمال اجلمعية لتصل 

  .كيايف جنرياي، ومن مث ايطلقت إىل ستني دولة خارج تر تركيا، وأول دولة خارج تركيا قدمت املساعدات هلا 

 نشاطات اجلمعية

غري أتراك، على أم  اتقدم مساعدات عينية ويقدية للناس احملتاجني املتواجدين يف تركيا سواء أتراك كايو  .1

 حسب االحتياج. 

 ،حيذبح األضاب، حيث  تقوم أضاحي العيد ابلتعاون مع اجلمعيات الصديقة يف البلدان األخرىمشاريع  .2

 .وتوزيعها على القفراء 

مشروع األيتام، ومشروع آابر املياه، ومشروع بناء املساجد واملدارس، وهي من املشاريع املستمرة خارج  .3

  .تركيا

 

 

 

                                                           
قع الرمسي ، للمزيد من املعلومات ميكنم االطالع على املو بقلم األستاذة شريين )إدارية يف اجلمعية( هذه يبذة خمتصرة عن أعمال دييز فنري (1)

 (.www.denizfeneri.org.tr) للجمعية
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 (1) : مجعية نور للخدمات اإلنسانيةاثلثاً 

ومكتبها  ،ةاالختصاص الرتكيمجعية يور للخدمات اإليسايية مجعية تركيا صدر اإلذن ابفتتاحها من جهات 

ليمية ، وهلا فرع يف مدينة الرحيايية، ويقوم على اجلمعية عدد من املهتمني ابجلوايب التعطنبولالرئيسي يف اس

 .من أجـل النهـــوض ابإليســـان املســـلم حنو املكاية اليت تليق بــه ،والدعوية واإلغاثية

 مشاريع اجلمعية

 كطباعة الكتب، وطباعة املصحف، وحماضرات دينية.القيام مبشاريع دعوية   .1

  كفالة طالب علم، وكفاالت األيتام. .2

 مشاريع دعوية من حماضرات دينية، وتثقيفية. .3

 مشاريع إغاثة املتضررين من احلوادث والنكبات. .4

 منو ة، ، لكنها مل تدخل يف عينة الدراسيف كل من ينبع واسطنبول كذلك متت زايرة العديد من اجلمعيات

خالل الزايرة، واالطالع على الدور الذي تقوم به هذه اجلمعيات، وجدت الباحثة ميزات هلذه اجلمعيات 

اخلريية، سأوجز بعضاً منها، أما تقييم الدور واملستوى واألداء الذي تقوم به هذه اجلمعيات، سيتضح يتيجة 

 ذلك من خالل الدراسة امليدايية.

 

 

                                                           
يخ ، اتر تلفون( أحد املشرفني على اجلمعية، واالطالع على يشاطات اجلمعية0095443931100قامت الباحثة مبقابلة الشيخ مجيل) (1)

 م(.15/6/2014اللقاء )
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 ، مايلي:بعميزات اجلمعيات يف مدينة ينأهم 

ت لألطفال، ومدارس لتحفيظ القرآن للكبار والصغار، تفرض رسوم للتسجيل، يتم إيشاء روضا .1

 من خالل هذه املبالغ مساعدة األسر احملتاجة يف املنطقة.

 ، وأخذ رسوم للدخول، يتم هبا كذلك مساعدة احملتاجني.وتنوعها كثرة األيشطة الرتفيهية .2

 وأخرى للحاسب اآليل جمايية للمحتاجات.عمل دورات لتعليم اخلياطة،  .3

 أهم ميزات اجلمعيات يف مدينة اسطنبول، مايلي:

كثرة عدد اجلمعيات اخلريية يف اسطنبول، ومواكبتها لألزمات املتجددة، فعلى سبيل املثال وجود  .1

 سطنبول خلدمة الالجئني والنازحني السوريني.مجعيات سورية صغرية يف أغلب األحياء اب

شفيات مصغرة جداً يف أغلب اجلمعيات، حتوي غرف للكشف الطيب، وأخرى كصيدلية وجود مست .2

 يتم فيها صرف الدواء.

تعليم الشباب مهن زراعية، كتعليمهم مثاًل كيفية زراعة أشجار الزيتون يف املناطق الزراعية اخلاصة  .3

 بذلك.

 إعطاء القادرين منهم قروض مالية بسيطة، للقيام مبشاريع خمتلفة. .4

 وق مصغرطريقة جداً مبتكرة، وهي عبارة عن سالطريقة اليت يتم هبا توزيع الكماليات للمحتاجني،  .5

يع ومج ،من مالبس وأغطية وأدوات منزلية ولعب للصغارالعائلية حيوي مجيع االحتياجات 

احتياجات األطفال الرضع، يستطيع الشخص أخذ ماحيتاجه وأسرته مقابل مبلغ مفروض شهرايً 

 لة.لكل عائ
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 بناء االستبيان املبحث الثاين : 

 ملخص عن لصميم اإلستبياناملطلب األول: 

 :ستبياية حبيث تكويت من ثالثة أجزاء رئيسية كالتايلمت تصميم اال

ىل إاسة وما تسعى الدر  ،رسالة الباحث، ومت يف هذا اجلزء عرض عنوان البحث وهدف البحث اجلزء األول:

 واصل.هلدف الت ؛على معلومات الباحثة شتمل أيضاً االتأكيد على سرية البياانت، كما و حتقيقه، 

شتمل هذا اجلزء على أربعة متغريات أساسية وهي: اجلنس، املستوى التعليمي، الدور الوظيفي ا اجلزء الثاين:

 يف اجلمعية، ابإلضافة اىل سنوات اخلربة يف اجلمعية اخلريية.

بتيان لتكون يف حبيث مت توزيع فقرات اإلس ،اشتمل اجلزء الثالث على حماور وفقرات اإلستبيان اجلزء الثالث:

 :ثالثة حماور رئيسية

ند تشريعها دى تطبيق اجلمعيات اخلريية للقواعد املستقبلية اليت وضعتها السنة النبوية عيتعلق مباحملور األول: 

فارات، الوصية، الك ،النذور ،االجتماعي مبا يف ذلك الزكاة، الصدقةلوسائل الرعاية االجتماعية يف التكافل 

 الوقف، موارد أخرى

الفقراء ن من التكافل االجتماعي كاليتامى، األرامل، املطلقات، و ياحملور الثاين: يتعلق هذا احملور ابملستفيد

 من قبل اجلمعيات.

 ة.املستقبلية للجمعيات بصورة عام احملور الثالث: خصص هذا احملور للفقرات املتعلقة ابألهداف
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 (.1ملخص ألجزاء اإلستبيان الرئيسية كما يف اجلدول رقم )

رقم  التفاصيل اجلزء م

 الصفحة

 1 التعريف هبدف الدراسة  رسالة الباحث 1

 اجلنس البياانت األساسية  2

 املستوى التعليمي 

 الدور الوظيفي يف اجلمعية 

 سنوات اخلربة يف اجلمعية اخلريية 

2 

وفقرات   حماور 3

 ستبياناال

احملور األول: مدى تطبيق اجلمعيات اخلريية للقواعد املستقبلية 

اليت وضعتها السنة النبوية عند تشريعها لوسائل الرعاية 

االجتماعية يف التكافل االجتماعي مبا يف ذلك الزكاة، الصدقة 

 ة، الوقف، موارد أخرى.النذور، الكفارات، الوصي

3-7 

 احملور الثاين: املستفيدون من التكافل االجتماعي كاليتامى

 .األرامل، املطلقات، والفقراء من قبل اجلمعيات

8 

 10-9 .احملور الثالث: األهداف املستقبلية للجمعيات بصورة عامة  
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 (2يف اجلدول رقم ) ستبيان حبسب احملاور الثالثة كما هو موضحومت توزيع فقرات اال

رقم  عدد الفقرات  احملور  م

 الصفحة

املتغريات  1

 الدميوغرافية

 اجلنس

 املستوى التعليمي 

 الدور الوظيفي يف اجلمعية 

 سنوات اخلربة يف اجلمعية اخلريية 

2 

 مت تصنيف فقرات هذا احملور ضمن جماالت فرعية كالتايل احملور األول 3

 فقرة 15الزكاة والصدقة وتتكون من 

 فقرات 6الكفارات والنذور وتتكون من 

 فقرات 7الوصية والوقف ويتكون من 

 فقرات  6املوارد األخرى ويتكون من 

 

  فقرات 6ويتكون من  ،فيدون من التكافل االجتماعيتاملس احملور الثاين 

 15األهداف املستقبلية للجمعيات بصورة عامة، ويتكون من  احملور الثالث 

 فقرة.
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 وصف عينة الدراسةاملطلب الثاين : 

خربة  يف مواقع إدراية خمتلفة، ويف مستوايتات اليت مت ذكرها موظف وموظفة يف اجلمعي 40مت استهداف  

( %35( بنسبة )14( وإانث )%65( بنسبة )26موزعة حبسب اجلنس كالتايل: ذكور ) ،أيضا متنوعة

 (25%( بنسبة )10) فئة الثايوية فما دونتوزعت العينة حبسب املستوى التعليمي حيث شكلت يسبة 

توزعت عينة الدراسة حبسب ( وقد %15يسبة ) (6والدراسات العليا ) ( %60( بنسبة )24)والبكالوريوس 

(، ومتطوع 42.5%( بنسبة )17(، وموظف )52.5%( بنسبة )21ىل إدراي )إاملوقع الوظيفي يف اجلمعية 

 (.5%( بنسبة )2)

( %7.5ىل مخس سنوات، )إ( سنة %27.5( أقل من سنة، )%5) وحبسب سنوات اخلربة، مشلت العينة

 عشرين سنة.ـ  ( عشر سنوات%60عشر سنوات، ) ـ مخس سنوات

ساسية للعينة حبسب اجلنس واملستوى التعليمي، املوقع الوظيفي، وسنوات اخلربة ملخص اخلصائص األ

 :(3)موضحة يف اجلدول 
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 النسبة العدد األنواع املتغري

 اجلنس

 % 65 26 ذكر

 % 35 14 أيثى

 0 ,100 % 40 اجملموع

 ةاملوقع الوظيفي يف اجلمعي

 % 52.5 21 إدراي

 % 42.5 17 موظف

 % 5 2 متطوع

 0 ,100 % 40 اجملموع

 سنوات اخلربة 

 % 5 2 أقل من سنة

 % 27.5 11 مخس سنواتـ سنة 

 % 7.5 3 عشر سنوات ـمخس 

 % 60 24 عشرين سنةـ عشر 

 0 ,100 % 40 اجملموع

 املستوى التعليمي

 % 25 10 اثيوية فما دون

 % 60 24 بكالوريوس

 % 15 6 دراسات عليا

 0 ,100 % 40 اجملموع

لوظيفي، واملوقع ا ،يوضح لوزيع عينة الدراسة حبسب املتغريات الدميوغرافية اجلنس (3)جدول 

 .واملستوى التعليمي ،وسنوات اخلربة
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 :منهجية مجع املعلومات وحتليلها

( من العاملني يف اجلمعيتني حبيث مت تصميم Random Samplingمت تطبيق الداراسة على عينة عشوائية ) 

( من قبل الباحث لقياس جوايب خمتلفة يف العمل اخلريي، حيث تكون Questionnaireاالستبيان )

وضحة يف يضم جمموعة من الفقرات م فقرة مت تصنيفها إىل ثالثة حماور رئيسية، كل حمور 55االستبيان من 

 (.4)اجلدول

النبوية عند تشريعها  السنة أرستهاليت احملور األول: مدى تطبيق اجلمعيات اخلريية للقواعد املستقبلية ا (1)

 .لوسائل الرعاية االجتماعية يف التكافل االجتماعي

 .من التكافل االجتماعي  ستفيدونامل :( احملور الثاين2)

احملور الثالث: األهداف املستقبلية للجمعيات بصورة عامة. حددت بدائل اإلجابة بثالثة مستوايت،  (3) 

 موافق بشدة، وموافق، وغري موافق. 

 عدد الفقرات اجملال م

 34 تطبيق القواعد املستقبلية 1

 6 املستفيدون  2

 15 األهداف املستقبلية 3

 55 اإلمجايل

 االستبيانملخص جماالت  (4)جدول
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 Descriptive Analysisالتحليل الوصفي للبياانت املطلب الثالث : 

 املتغريات الدميوغرافيةأواًل: 

 .(%35(، واإلانث يسبة )%65شكلت يسبة الذكور يف العينة النسبة األكرب ) (3)حبسب اجلدول 

 

 

 (1شكل)

ت فئة موظف إدراي تطبيق الدراسة عليها، شكلابلنسبة للمواقع الوظيفية لعينة الدراسة يف اجلمعيات اليت مت 

(، بينما شكلت فئة املتطوعني النسبة األدَّن %43( تلتها مباشرة فئة املوظف بنسبة )%52النسبة األعلى )

(5%.) 

 

 

 

 (2شكل)

 

 

ذكر
65%

أنثى
35%

ذكر أنثى

إدراي
52%

موظف
43%

متطوع
5%

إدراي موظف متطوع
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توزعت عينة الدراسة حبسب اخلربة الوظيفية، حبيث شكلت النسبة األعلى  (3)كماهو موضح يف الشكل 

مخس ــــــــ (، تليها الفئة سنة %60الفئة األكثر يف الدراسة بنسبة ) ، وهيعشرين سنةــــــــ  الفئة الوظيفية عشر

النسبة األقل (، بينما شكلت الفئة أقل من سنة %7عشر سنوات  )ـــــــــــ (، مث فئة مخس %28سنوات )

(5% .) 

(3شكل)

 

 60وتوزعت العينة حبسب املستوى التعليمي إىل ثالثة فئات، شكلت فئة البكالوريوس النسبة األعلى ) 

(. %25( وفئة الثايوية فما دون يسبة )%15، وتوزعت ابقي العينة على فئة الدراسات العليا بنسبة )(%

 (4شكل)

أقل من سنة
5%

خمس سنوات–سنة 

28%

عشر سنوات–خمس 

7%

عشرين سنة–عشر 

60%

أقل من سنة خمس سنوات–سنة  عشر سنوات–خمس  عشرين سنة–عشر 

ثانوية فما دون
25%

بكالوريوس
60%

دراسات عليا
15%

ثانوية فما دون بكالوريوس دراسات عليا
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العليا هي الفئة األدَّن ضمن عينة الدراسة، حيث تشكل يسبة ( أن فئة الدراسات 4يوضح الشكل رقم )

 البكالوريوس والثايوية النسبة األعلى ابلنسبة ملؤهالت العاملني يف اجلمعيات اخلريية.

 :وزيع العينة حبسب اجلنس واملستوى التعليمي موضحة يف اجلدول التايلل 
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ث أن غالبية املوظفني يف العينة حيملون مؤهالت البكالوريوس ابلنسبة للذكور واإلانأعاله  يتضح من اجلدول 

( ابلنسبة لإلانث. %57.1( ابلنسبة للذكور، ويسبة )%61السواء، حيث شكلت هذه الفئة يسبة )على 

  النوع املتغري

 املستوى التعليمي

فما  ةاثيوي اجملموع

 دون

دراسات  بكالوريوس

 عليا

 اجلنس

 ذكر

 26 6 16 4 العدد

النسبة من جمموع 

 الذكور
%15.4 %61.5 %23.1 %100.0 

النسبة من جمموع 

 العينة
%40.0 %66.7 %100.0 %65,0 

 أنثى

 14 0 8 6 العدد

من جمموع  النسبة

 اإلانث
%42.9 %57.1 %0.0 %100.0 

النسبة من جمموع 

 العينة
%60.0 %33.3 %0.0 %35.0 

  اجملموع
 40 6 24 10 العدد

 100.0% 15.0% 60.0% 25.0% النسبة

 لوزيع العينة حبسب اجلنس واملستوى التعليمي (5)جدول 
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( %33.3بينما شكلت يسبة ) ( من جمموع العينة،%66.7شكل َحلة فئة البكالوريوس من الذكور يسبة )

الفئة التالية ابلنسبة للذكور هي فئة الدراسات العليا حيث شكلت من جمموع عينة الذكور  ،إلانثا من فئة

( ابلنسبة %42.9بينما كايت فئة الثايوية وما دون الفئة ابلنسبة لإلانث يسبة متوسطة ) (23.1%)

( %60لى )علإلانث. يالحظ من اجلدول أيضاً أن فئة الثايوية وما دون يف جنس اإلانث، تشكل النسبة األ

ينما ال يوجد متثيل يف عينة اإلانث لفئة الدراسات ، ب(، يف جمموعة الذكور%40من إمجايل العينة مقابل )

 العليا كما يظهر من اجلدول أيضاً.

 

 

(5شكل)  
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ذكر أنثى 
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 وقد توزعت العينة حبسب اجلنس واملستوى الوظيفي كاآليت: 

( من %61.5النسبة األعلى تركزت يف املستوى الوظيفي إداري ابلنسبة للذكور بنسبة ) (6)سب اجلدول حب

الفئة الوظيفة موظف يف الدرجة الثايية بنسبة  شكلتو  ،( من إمجايل العينة%76.2إمجايل الذكور ويسبة )

ينة اإلانث ع( ابلنسبة للرجال، بينما شكلت هذه الفئة ابلنسبة لإلانث النسبة األعلى من إمجال 34.6%)

( %61مقارية ب ) (%35.7شكلت الفئة الوظيفية إدراي ابلنسبة لإلانث يسبة )و ( %57.1بنسبة )

ت النسبة بني أفراد فقد توزع ،فراد العينة حبسب الفئة اإلدراية متطوعأأما النسبة لتوزيع  ،ابلنسبة للذكور

 ( للذكور واإلانث على السواء.%50العينة )
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  النوع املتغري
 املستوى التعليمي

 اجملموع
 متطوع موظف إداري

 اجلنس

 ذكر

 26 1 9 16 العدد
النسبة من جمموع 

 100.0% 3.8% 34.6% 61.5% الذكور

النسبة من جمموع 
 العينة

 )الذكور واإلانث(

%76.2 52,9% %50.0 %65.0 

 أنثى

 14 1 8 5 العدد
من جمموع  النسبة

 100.0% 7.1% 57.1% 35.7% اإلانث

النسبة من جمموع 
 العينة

 )الذكور واإلانث(

%23.8 %47.1 %50.0 %35.0 

  اجملموع
 40 2 17 21 العدد

 100.0% 5.0% 42.5% 52.5% النسبة

 لوزيع العينة حبسب اجلنس واملوقع الوظيفي (6)جدول 
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(6شكل)  
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    (7)توزعت العينة حبسب اجلنس وسنوات اخلربة الوظيفية يف اجلمعية كما يظهر يف اجلدول 

  النوع متغري

 سنوات اخلربة 

 5 – 1 اجملموع

 سنوات

5 – 10 

 سنوات

10 – 

 سنة 20

 أقل من سنة

س
اجلن

 

 26 0 17 1 8 العدد ذكر

النسبة من عينة 

 الذكور
%30.8 

3.8%

% 
%65.4 %0.0 100.0% 

النسبة من جمموع 

 العينة ذكور وإانث
%72.7 %33.3 70.8% 0.0% %65.0 

نثى
أ

 14 2 7 2 3 العدد 

النسبة من عينة 

 اإلانث
%21.4 %14.3 %50.0 %14.3 100.0% 

النسبة من جمموع 

 العينة ذكور وإانث
%27.3 %66.7 29.2% 100.0% %35.0 

 اجملموع

 40 2 24 3 11 العدد

جمموع النسبة من 

 العينة ذكور وإانث
%27.5 %7.5 %60.0 %5.0 %100.0 
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(7شكل)  

سنة( بنسبة  20-10تركزت يف الفئة الوظيفية ) ،بينماالنسبة األعلى ابلنسبة للذكور (7)حبسب اجلدول 

مما يدل على مستوى خربة عالية  ،( من إمجايل العينة%70( من جمموع عينة الذكور، ويسبة )65.4%)

( %3.8( سنوات بنسبة )10-5مث فئة ) (%30.8سنوات( بنسبة ) 5-1لدى العينة املستهدفة، تلتها فئة )

سنة( بنسبة  20 – 10ابلنسبة لإلانث تركزت النسبة األعلى يف الفئة ) ،وهي النسبة األدَّن ابلنسبة للذكور

سنوات( )أقل من  10-5( يليها ابلتساوي الفئتني )%21.4سنوات بنسبة ) 5 -1( يليها فئة 50%)

 (. %14.3سنة( بنسبة )
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ذكر أنثى
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 االستبيان ياانتباملبحث الثالث: حتليل 

Descriptive Analysis التحليل الوصفي لفقرات املقياس : املطلب األول  

، كقيمة 1توزعت إجاابت املستهدفني حبسب املقياس الثالثي بني القيم  عينة، 40بلغت إمجايل العينة 

و  0.385توزعت يتائج درجات اإلحنراف املعياري بني و  ،كقيمة كربى حبسب املقياس  3صغرى و القيمة 

0.928. 

 :(8)ملخص لوصف فقرات املقياس حبسب اجلدول التايل

 العينة فقرات اإلستبيان  

 

القيمة 
 الصغرى

القيمة 
 الكربى

اإلحنراف 
 املعياري

الزكاة  عتدال بني مجيع األفراد عند توزيعيق مبدأ التوازن واالقحت
 والصدقة

40 1 3 0.588 

 0.687 3 1 40 قتصار الزكاة والصدقات على املعوانت املادية فقطا

 0.747 3 1 40 أتجيل أو أتخري صرف الزكاة حلني وجود مستحقيها

 0.554 3 1 40 حلني وجود مستحقيهاالتحري يف صرف الزكاة 

 0.452 2 1 40 التقيد مبصرف الزكاة الذي عينه املتصدق

 0,494 3 1 40 اقتطاع الزكاة مبجرد موت الشخص

تقسيم اجلمعيات اخلريية األموال املوجودة لديها على هيئة 
 مرتبات

40 1 3 0.480 

لكثرة  ؛مراعاة حق هللا يف األسر اليت ال يكفيها الدخل الشهري
 أفرادها

 

40 1 3 0.518 
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 العينة فقرات اإلستبيان

 

القيمة 
 الصغرى

القيمة 
 الكربى

اإلحنراف 
 املعياري

 0.660 3 1 40 يقل التربعات خارج إطار الدولة عن طريق اجلمعيات األهلية
 0.599 3 1 40 حلول اجلمعيات اخلريية حمل ويل األمر يف عملية صرف الزكاة

قية تدريبية لشرح أمهية الزكاة يف الرتبية الروحية واخللعمل دروات 
 واإلجتماعية

40 1 2 0.500 

 
 0.504 3 1 40 األخذ من أموال الصدقات للصرف يف أيشطة اجلمعية

 0.632 3 1 40 موال الزكاة ابعتباره حمتاجاً أإعطاء من يريد الزواج من 
 0.480 3 1 40 مجع الزكاة من خارج مناطقها

 0.733 3 1 40 موال الزكاةأمتويل املشاريع اإلجتماعية والدعوية من 
 0.716 3 1 40 مجع كفارة اليمني وحتري الدقة يف صرفها ملستحقيها

 0.672 3 1 40 مهورتقيدا مبذهب اجل مث تعدها طعاماً  أخذ كفارة اليمني يقداً 
 0.716 3 1 40 التقيد يف إخراج الكفارات ابلعدد املذكور يف اآلية الكرمية

مجع كفارات األميان  -حث الناس على أداء احلق الشرعي 
 والنذور

40 1 3 0.526 

مجع أموال الكفارة واستخدامها يف حترير ما يوجد يف بعض 
 بلدان العامل من العبيد اآلن

40 1 3 0.928 

ىل مشاريع تفطري إضم إيرادات النذور وكفارات اإلطعام 
 الصائمني

40 1 3 0.543 

 0.572 3 1 40 توعية الناس أبمهية الوقف والوصية
 0.439 2 1 40 تنمية الوقف واستثماره وتعمريه

 العينة فقرات اإلستبيان  

 

القيمة 
 الصغرى

القيمة 
 الكربى

اإلحنراف 
 املعياري

لتزام مبا لديها وصرف األموال املوقوفة يف حث الناس على اال
 مصاريفها الشرعية

40 1 3 0.533 

 0.452 2 1 40 مراعاة شرط الواقف أو شرط املوصي
 0.846 3 1 40 يف املستقبل استثمار الوصااي لتصبح وقفاً 
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 وجود فجوة بني التنظري لألوقاف وبني التطبيق الواقعي لتمويل
 األوقاف واستثمار عوائدها

40 1 3 0.549 

 0.580 3 1 40 القيام مبشاريع وقفية
 0.864 3 1 40 بكفارة قتل الصيدتوعية فئات اجملتمع 

 0.452 2 1 40 مجع الكفارات وحفظها وتوصيلها ملستحقيها
 0.540 3 1 40 عمل إدرات خاصة ابهلبات حىت ال ختتلط أبموال الزكاة

 0.656 3 1 40 مجع اهلدي وتوزيعه على الفقراء
 0.439 2 1 40 يقل األضاحي للبالد الفرية يف أفريقيا وآسيا

الفائض من إيرادات صدقة الفطر لصاحل اجلمعية يف حال أخذ 
 إذن املتربعني

40 1 3 0.736 

 0.423 2 1 40 دراسة حالة هذه الفئات دراسة وافية والتأكد من حاجتها
 0.564 3 1 40 إيصال التربعات واملساعدات هلذه الفئة بصورة دورية منتظمة

ت اإلحتياجااستقطاع جزء من كفاالت األيتام لشراء بعض 
 املستقبلية اخلاصة ابليتيم

40 1 3 0.829 

ناء عن غتوفري فرص وظيفية للقادرين من هذه الفئات لإلست
 خدمات اجلمعية مستقبالً 

40 1 3 0.506 

 0.483 2 1 40 واجتماعياً  تثقيف وتوعية املستفيدين دينياً 
 مراعاة التوازن بني قيمة الضمان اإلجتماعي املستحقة شهرايً 

 وبني ارتفاع تكاليف املعيشة وإجيار السكن
40 1 3 0.506 

 0.490 2 1 40 ريفبناء مع -تطوير يف مهارات املوظفني والكوادر اإلدراية
 0.526 3 1 40 خرى للتنسيق وحتسني اخلدمةأتعاون مع مجعيات 

 0.439 2 1 40 ضايفإاحلصول على متويل 
 0.439 2 1 40 ملوظفني للعملاسعي إلجياد حمفزات جتذب 

 0.632 3 1 40 استقطاع مجيع التكاليف املتعلقة بتنفيذ العمل املتربع له
و أات للمؤسس وليس اتبعاً  ،كون العمل اخلريي قطاعا اثبتاً 

 الوزارات وبذلك يتم توظيف الطاقات املميزة
40 1 3 0.640 

 0.778 3 1 40 حبس املال الوارد للجمعية بنية اإلستثمار
للصناعات الصغرية أو توفري مواد لبعض احملتاجني  عمل أماكن

 ومجع وتسويق منتجاهتم
40 1 3 0.516 
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إلدارة األموال ومجعها وصرفها يف  ؛إيشاء األدات املناسبة
 مصارفها الشرعية

40 1 3 0.608 

توحيد للجهود أو تنسيق بني اجلمعيات اخلريية يف األزمات 
 لإلزدواجية يف العملي اخلريي الكبرية منعاً 

40 1 3 0.506 

وجود بناء مؤسسي للجمعيات حبيث تكون قائمة على عمل 
 مؤسسي منظم وفق ايظمة ولوائح

40 1 2 0.439 

وتشجيع للجمعيات اخلريية وسن القوايني  ،دعم من احلكومات
 املنظمة لعملها

40 1 2 0.452 

ستفادة من مجيع القدرات والطاقات املوجودة يف اجملتمع فال اال
 حدأيهمل 

40 1 2 0.385 

 0.516 3 1 40 ريفبناء مع -تطوير يف مهارات املوظفني والكوادر اإلدراية
 0.423 2 1 40 خرى للتنسيق وحتسني اخلدمةأتعاون مع مجعيات 
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 Normality Testقياس : املطلب الثاين

اإلحنراف  فقرات اإلستبيان  
 املعياري

 اإللتواء

Skewness 

 التفلطح

Kurtosis 
 حتيق مبدأ التوازن واإلعتدال بني مجيع األفراد عند توزيع

 الزكاة والصدقة
0.588 0.099 -0.367 

 0.759- 0.470- 0.687 قتصار الزكاة والصدقات على املعوانت املادية فقطا
 1.114- 0,301- 0.747 احلني وجود مستحقيهأتجيل أو أتخري صرف الزكاة 

 3.042 1.949 0.554 التحري يف صرف الزكاة حلني وجود مستحقيها
 0.953- 1.048 0.452 التقيد مبصرف الزكاة الذي عينه املتصدق

 2.819 1.852- 0.494 اقتطاع الزكاة مبجرد موت الشخص
 تقسيم اجلمعيات اخلريية األموال املوجودة لديها على

 هيئة مرتبات
0.480 0.080 1.800 

مراعاة حق هللا يف األسر اليت ال يكفيها الدخل 
 الشهري، لكثرة أفرادها

0.518 0.478 -0.410 

يقل التربعات خارج إطار الدولة عن طريق اجلمعيات 
 األهلية

0.660 -0.029 -0.567 

حلول اجلمعيات اخلريية حمل ويل األمر يف عملية صرف 
 الزكاة

0.599 0.855 -0.188 

ة عمل دروات تدريبية لشرح أمهية الزكاة يف الرتبية الروحي
 واخللقية واإلجتماعية

0.500 -.0.054 -2.076 

 1.995 1.636- 0.504 ةاألخذ من أموال الصدقات للصرف يف أيشطة اجلمعي

اإلحنراف  فقرات اإلستبيان  
 املعياري

 اإللتواء

Skewness 

 التفلطح

Kurtosis 
 0.371- 0.090 0.632 موال الزكاة ابعتباره حمتاجاً أإعطاء من يريد الزواج من 

 1.027 0.296- 0.480 مجع الزكاة من خارج مناطقها
 1.076- 0.042- 0.733 زكاةموال الأمتويل املشاريع اإلجتماعية والدعوية من 

 0.067 1.196 0.716 مجع كفارة اليمني وحتري الدقة يف صرفها ملستحقيها
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ذهب مب تقيداً  مث تعدها طعاماً  أخذ كفارة اليمني يقداً 
 اجلمهور

0.672 0.118 -0.680 

التقيد يف إخراج الكفارات ابلعدد املذكور يف اآلية 
 الكرمية

0.716 1.102 -0.118 

مجع كفارات  -حث الناس على أداء احلق الشرعي 
 األميان والنذور

0.526 1.324 0.856 

الكفارة واستخدامها يف حترير ما يوجد يف مجع أموال 
 بعض بلدان العامل من العبيد اآلن

0.928 -0.207 -1.858 

طري ىل مشاريع تفإضم إيرادات النذور وكفارات اإلطعام 
 الصائمني

0.543 -2.149 3.903 

 1.754 1.608 0.572 توعية الناس أبمهية الوقف والوصية
 0.592- 1.200 0.439 تنمية الوقف واستثماره وتعمريه

اإلحنراف  فقرات اإلستبيان  
 املعياري

 اإللتواء

Skewness 

 التفلطح

Kurtosis 
حث الناس على اإللتزام مبا لديها وصرف األموال 

 املوقوفة يف مصاريفها الشرعية
0.533 1.179 0.432 

 0.953- 1.048 0.452 مراعاة شرط الواقف أو شرط املوصي
 1.608- 0.098 0.846 يف املستقبل لتصبح وقفاً استثمار الوصااي 

 وجود فجوة بني التنظري لألوقاف وبني التطبيق الواقعي
 لتمويل األوقاف واستثمار عوائدها

0.549 -0.098 0.159 

 1.269 1.460 0.580 القيام مبشاريع وقفية
 1.613- 0.303 0.864 توعية فئات اجملتمع بكفارة قتل الصيد

 0.953- 1.048 0.452 وحفظها وتوصيلها ملستحقيهامجع الكفارات 
 0.084 1.044 0.540 عمل إدرات خاصة ابهلبات حىت ال ختتلط أبموال الزكاة

 2.068 1.844 0.656 مجع اهلدي وتوزيعه على الفقراء
 0.592- 1.200 0.439 يقل األضاحي للبالد الفرية يف أفريقيا وآسيا

ة الفطر لصاحل اجلمعيأخذ الفائض من إيرادات صدقة 
 يف حال إذن املتربعني

0.736 -0.246 -1.068 
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دراسة حالة هذه الفئات دراسة وافية والتأكد من 
 حاجتها

0.423 1.369 -0.135 

إيصال التربعات واملساعدات هلذه الفئة بصورة دورية 
 منتظمة

0.564 1.770 2.337 

استقطاع جزء من كفاالت األيتام لشراء بعض 
 اإلحتياجات املستقبلية اخلاصة ابليتيم

0.829 -0.687 -1.189 

اإلحنراف  فقرات اإلستبيان  
 املعياري

 اإللتواء

Skewness 

 التفلطح

Kurtosis 
ناء غتوفري فرص وظيفية للقادرين من هذه الفئات لإلست

 عن خدمات اجلمعية مستقبالً 
0.506 -0.405 -0.451 

 1.658- 0.654 0.483 ياً واجتماع تثقيف وتوعية املستفيدين دينياً 
مراعاة التوازن بني قيمة الضمان اإلجتماعي املستحقة 

 وبني ارتفاع تكاليف املعيشة وإجيار السكن ،شهرايً 
0.506 -0.405 -0.451 

بناء  -تطوير يف مهارات املوظفني والكوادر اإلدراية
 معريف

0.490 -0.537 -1.805 

 0.856 1.324 0.526 مةوحتسني اخلد خرى للتنسيقأتعاون مع مجعيات 
 0.592- 1.200 0.439 ضايفإاحلصول على متويل 

 0.592- 1.200 0.439 سعي إلجياد حمفزات جتذب للموظفني للعمل
 0.801 1.357 0.632 ع لهاستقطاع مجيع التكاليف املتعلقة بتنفيذ العمل املترب 

 اتبعاً  وليس ،اثبتاً  كون العمل اخلريي قطاعاً 
و الوزارات وبذلك يتم توظيف الطاقات أللمؤسسات 

 املميزة

0.640 0.310 -0.601 

 1.299- 0.179- 0.778 حبس املال الوارد للجمعية بنية اإلستثمار
عمل أماكن للصناعات الصغرية أو توفري مواد لبعض 

 احملتاجني ومجع وتسويق منتجاهتم

 

0.516 -0.306 -0.643 

اإلحنراف  فقرات اإلستبيان  
 املعياري

 اإللتواء

Skewness 

 التفلطح

Kurtosis 
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احتساب معاملي اإللتواء والتفلطح، كأحد الطرق املستخدمة.مت   Normality لقياس الطبيعية 

(، وقيـــــــــــم absolute value 7) بنيأن قيم التفلطح جلميع فقرات اإلستبيان  (9)تظهر النتائج كما يف اجلدول

 ,Klineيف هذا اجملـــــــــال يسبة مقبولة ) ( وهي حبسب املراجــــــــــــــــــعabsolute value 2اإللتواء أقل من )

ن والشروع ابستخدام طرق التحليل املختلفة على البياانت، حيث أ ،حتساب طبيعية البياانتال (2005

قياس طبيعية البياانت واختبار ثبات املقياس من أهم األساسيات اليت يفرتض البدء هبا قبل عمليات التحليل 

 املتقدم للبياانت.

 ر ثبات املقياسختباا

 ملعروفة،ا يف التحليل األوىل للبياانت مت هتيئة البياانت ومعاجلة القيم املفقودة أبحد الطرق اإلحصائية

 ثبات املقياس يرتبط ابلقيم املدخلة ومدى صحتها.  فاختباراحلسايب، استخدام قيمة الوسيط و 

، واليت تعد غري مؤثرة ويتساوى معها % 5اىل  %2.6شكلت القيم املفقودة قيم بسيطة ترواحت بني 

(Tabachnick and Fidell, 2001)  ًاستخدام أي يوع من أيواع  طرق اإلحالل  يسبيا 

توحيد للجهود أو تنسيق بني اجلمعيات اخلريية يف 
 لإلزدواجية يف العمل اخلريي األزمات الكبرية منعاً 

0.506 1.657 2.018 

وجود بناء مؤسسي للجمعيات حبيث تكون قائمة على 
 عمل مؤسسي منظم وفق ايظمة ولوائح

0.439 1.200 -0.592 

دعم من احلكومات وتشجيع للجمعيات اخلريية وسن 
 القوايني املنظمة لعملها

0.452 1.048 -0.953 

اإلستفادة من مجيع القدرات والطاقات املوجودة يف 
 حدأاجملتمع فال يهمل 

0.385 1.778 1.220 

 0.135- 1.369 0.423 خرى للتنسيق وحتسني اخلدمةأتعاون مع مجعيات 
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ظهرت قياس معامل الثبات درجة ثبات عالية كما هو أمت استخدام الفا كرويباخ كقياس لعامل الثبات و 

(10) موضح يف اجلدول رقم  

 قياس حتليل الفقرات واملتوسطات

 حساب متوسطات فقرات اإلستبيان مرلبة حبسب احملاور

 Normality Test 

Reliability Statistics 

 عدد العناصر  معامل الفا كرويباخ

. 871 55 

 (، معامل الفا كرونباخ11جدول رقم )

وهو معدل ثبات عايل، كويه يقرتب من الواحد   0.871أن ثبات املقياس هو  (11)يتضح من اجلدول 

 هو موضح يف اجلدول التايل:كما 

 معامل الفا كرونباخ  عدد الفقرات اجملال م

 0.783 34 تطبيق القواعد املستقبلية 1

 0.51 6 املستفيدون  2

 0.810 15 األهداف املستقبلية 3
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وهي قيم مقبولة يف ثبات املقياس  783. 0و  0.51ثبات املقياس ابلنسبة للمحاور ترواحت القيم بني 

وأعلى، ابستثناء حمور املستفيدون، حيث تظهر النتيجة معامل ثبات للفقرات أقل  0.7حبيث تكون  أيضاً 

عدل ثبات ، تظهر النتيجة ممن املستوى املطلوب، ولكن ابحتساب معامل الثبات لفقرات املقياس إمجاالً 

 عايل.
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 حتليل الفقرات واملتوسطاتاملطلب الثالث: 

 تطيع تكوينييسحىت ، حبسب درجات املقياساالستبيان إجاابت العينة لفقرات يعرض  (12اجلدول )أواًل:

 :، كالتايلستبيان املختلفةراء العينة حول فقرات االآفكرة عامة عن إجاابت األسئلة ومعرفة 

 %   النسبة العدد اخليارات الفقرة

مبدأ التوازن واإلعتدال بني مجيع األفراد عند توزيع الزكاة  قيقحت
 والصدقة

موافق 
 بشدة

13 32.5 

 60.0 24 موافق
غري 
 موافق

3 7.5 

 قتصار الزكاة والصدقات على املعوانت املادية فقطا

موافق 
 بشدة

5 12.5 

 45.0 18 موافق
غري 
 موافق

17 42.5 

 وجود مستحقيهاأتجيل أو أتخري صرف الزكاة حلني 

موافق 
 20.0 8 بشدة

 42.5 17 موافق
غري 
 موافق

15 37.5 

 التحري يف صرف الزكاة حلني وجود مستحقيها

موافق 
 77.5 31 بشدة

 17.5 7 موافق
غري 
 موافق

2 5.0 

 التقيد مبصرف الزكاة الذي عينه املتصدق
 موافق
 72.5 29 بشدة

 27.5 11 موافق
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 موت الشخصاقتطاع الزكاة مبجرد 

 

موافق 
 بشدة

1 2.5 

 20.0 8 موافق
غري 
 موافق

31 77.5 

 تقسيم اجلمعيات اخلريية األموال املوجودة لديها على هيئة مرتبات

 

موافق 
 بشدة

4 10.0 

 77.5 31 موافق
غري 
 موافق

5 12.5 

مراعاة حق هللا يف األسر اليت ال يكفيها الدخل الشهري، لكثرة 
 أفرادها

موافق 
 بشدة

17 42.5 

 55.0 22 موافق
غري 
 موافق

1 2.5 

 يقل التربعات خارج إطار الدولة عن طريق اجلمعيات األهلية

موافق 
 بشدة

8 20.0 

 57.5 23 موافق
غري 
 موافق

9 22.5 

 حلول اجلمعيات اخلريية حمل ويل األمر يف عملية صرف الزكاة

موافق 
 بشدة

23 57.5 

 37.5 15 موافق
غري 
 موافق

2 5.0 

عمل دروات تدريبية لشرح أمهية الزكاة يف الرتبية الروحية واخللقية 
 واإلجتماعية

 موافق
 بشدة

19 47.5 

 52.5 21 موافق
موافق  األخذ من أموال الصدقات للصرف يف أيشطة اجلمعية

 بشدة
2 5.0 
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 22.5 9 موافق 
غري 
 72.5 29 موافق

 الزكاة ابعتباره حمتاجاً موال أإعطاء من يريد الزواج من 

موافق 
 بشدة

10 25.0 

 60.0 24 موافق
غري 
 15.0 6 موافق

 مجع الزكاة من خارج مناطقها

 موافق
 13 بشدة

32.5 

 
   
 62.5 25 موافق
 غري

 5.0 2 موافق

 متويل املشاريع اإلجتماعية والدعوية من اموال الزكاة

موافق 
 بشدة

10 25.0 

 47.5 19 موافق
غري 
 27.5 11 موافق

 مجع كفارة اليمني وحتري الدقة يف صرفها ملستحقيها

موافق 
 بشدة

26 65.0 

 22.5 9 موافق
غري 
 12.5 5 موافق

 مبذهب اجلمهور تقيداً  مث تعدها طعاماً  أخذ كفارة اليمني يقداً 

موافق 
 بشدة

11 27.5 

 55.0 22 موافق
غري 
 موافق

7 17.5 
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 توعية الناس أبمهية الوقف والوصية

موافق 
 بشدة

29 72.5 

 22.5 9 موافق
 5.0 2 غري موافق

 تنمية الوقف واستثماره وتعمريه
 موافق
 بشدة

30 75.0 

 الكفارات ابلعدد املذكور يف اآلية الكرميةالتقيد يف إخراج 

موافق 
 بشدة

25 62.5 

 25.0 10 موافق
غري 
 موافق

5 12.5 

 مجع كفارات األميان والنذور -حث الناس على أداء احلق الشرعي 

 

موافق 
 بشدة

28 70.0 

 27.5 11 موافق
غري 
 موافق

1 2.5 

لدان يف بعض بمجع أموال الكفارة واستخدامها يف حترير ما يوجد 
 العامل من العبيد اآلن

موافق 
 بشدة

15 37.5 

 15.0 6 موافق
غري 
 موافق

19 47.5 

 ضم إيرادات النذور وكفارات اإلطعام اىل مشاريع تفطري الصائمني

 

 

 

 

 

موافق 
 بشدة

2 5.0 

 15.0 6 موافق

 80.0 32 غريموافق
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 25.0 10 موافق

حث الناس على اإللتزام مبا لديها وصرف األموال املوقوفة يف 
 مصاريفها الشرعية

موافق 
 67.7 27 بشدة

 30.0 12 موافق
 2.5 1 غري موافق

 شرط املوصيمراعاة شرط الواقف أو 
 موافق
 بشدة

29 72.5 

 27.5 11 موافق

 يف املستقبل استثمار الوصااي لتصبح وقفاً 

موافق 
 37.5 15 بشدة

 30.0 12 موافق
 32.5 13 غري موافق

وجود فجوة بني التنظري لألوقاف وبني التطبيق الواقعي لتمويل 
 األوقاف واستثمار عوائدها

موافق 
 بشدة

10 25.0 

 67.5 27 موافق
 7.5 3 غري موافق

 القيام مبشاريع وقفية

موافق 
 70.0 28 بشدة

 25.0 10 موافق
 5.0 2 غري موافق

 توعية فئات اجملتمع بكفارة قتل الصيد

موافق 
 بشدة

18 45.0 

 25.0 10 موافق
 30.0 12 غري موافق

 مجع الكفارات وحفظها وتوصيلها ملستحقيها
 موافق
 بشدة

29 72.5 

 27.5 11 موافق

موافق  عمل إدرات خاصة ابهلبات حىت ال ختتلط أبموال الزكاة
 بشدة

26 65.0 
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 32.5 13 موافق
 2.5 1 غري موافق

 رية يف أفريقيا وآسياقيقل األضاحي للبالد الف

موافق 
 بشدة

31 77.5 

 12.5 5 موافق
 10.0 4 غري موافق

 مجع اهلدي وتوزيعه على الفقراء
 موافق
 75.0 30 بشدة

 25.0 10 موافق

أخذ الفائض من إيرادات صدقة الفطر لصاحل اجلمعية يف حال إذن 
 املتربعني

موافق 
 بشدة

8 20.0 

 45.0 18 موافق
 35.0 14 غري موافق

 دراسة حالة هذه الفئات دراسة وافية والتأكد من حاجتها
 موافق
 77.5 31 بشدة

 22.5 9 موافق

 واملساعدات هلذه الفئة بصورة دورية منتظمةإيصا ل التربعات 

موافق 
 75.0 30 بشدة

 20.0 8 موافق
 5.0 2 غري موافق

استقطاع جزء من كفاالت األيتام لشراء بعض اإلحتياجات 
 املستقبلية اخلاصة ابليتيم

موافق 
 بشدة

9 22.5 

 22.5 9 موافق
 55.0 22 غري موافق

ناء عن غستهذه الفئات لالتوفري فرص وظيفية للقادرين من 
 خدمات اجلمعية مستقبالً 

موافق 
 بشدة

12 30.0 

 67.5 27 موافق
 2.5 1 غري موافق
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 واجتماعياً  تثقيف وتوعية املستفيدين دينياً 
 موافق
 بشدة

26 65.0 

 35.0 14 موافق

بني و  مراعاة التوازن بني قيمة الضمان اإلجتماعي املستحقة شهرايً 
 ارتفاع تكاليف املعيشة وإجيار السكن

موافق 
 بشدة

12 30.0 

 67.5 27 موافق
 2.5 1 غري موافق

قياس النجاح والتطور والتقييم بناء على أهداف اجلمعية واحتياجات 
  جايب املوارد املتاحةإىلوعدالة خدماهتا  ،املستفيدين منها

 موافق
 بشدة

15 37.5 

 62.5 25 موافق

مخس  دةمل اسرتاتيجي بعيد املدى أو استشراف للمستقبلختطيط 
 سنوات قادمة

موافق 
 بشدة

28 70.0 

 27.5 11 موافق
 2.5 1 غري موافق

 ـــــــ بناء معريف ــــــ تطوير يف مهارات املوظفني والكوادر اإلدراية
 موافق
 بشدة

30 75.0 

 25.0 10 موافق

 اخلدمة خرى للتنسيق وحتسنيأتعاون مع مجعيات 
 موافق
 بشدة

30 75.0 

 25.0 10 موافق

 ضايفإاحلصول على متويل 

موافق 
 بشدة

27 67.5 

 25.0 10 موافق
 7.5 3 غري موافق

 ملوظفني للعملاسعي إلجياد حمفزات جتذب 

موافق 
 بشدة

15 37.5 

 52.5 21 موافق
 10.0 4 غري موافق

 ع لهالعمل املترب استقطاع مجيع التكاليف املتعلقة بتنفيذ 
موافق 
 25.0 10 بشدة
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 40.0 16 موافق
 35.0 14 غري موافق

و أللمؤسسات  وليس اتبعاً  ،اثبتاً  كون العمل اخلريي قطاعاً 
 الوزارات وبذلك يتم توظيف الطاقات املميزة

موافق 
 بشدة

13 32.5 

 65.0 26 موافق
 2.5 1 غري موافق

 اإلستثمارحبس املال الوارد للجمعية بنية 

موافق 
 7.5 3 بشدة

 15.0 6 موافق
 77.5 31 غري موافق

أو توفري مواد لبعض احملتاجني  ،عمل أماكن للصناعات الصغرية
 ومجع وتسويق منتجاهتم

موافق 
 بشدة

30 75.0 

 22.5 9 موافق
 2.5 1 غري موافق

إيشاء األدات املناسبة إلدارة األموال ومجعها وصرفها يف مصارفها 
 الشرعية

 موافق
 بشدة

30 75.0 

 25.0 10 موافق

توحيد للجهود أو تنسيق بني اجلمعيات اخلريية يف األزمات الكبرية 
 لإلزدواجية يف العملي اخلريي منعاً 

 موافق
 بشدة

29 72.5 

 27.5 11 موافق

وجود بناء مؤسسي للجمعيات حبيث تكون قائمة على عمل 
 يظمة ولوائحأمؤسسي منظم وفق 

 موافق
 بشدة

33 82.5 

 17.5 7 موافق

 وسن القوايني ،دعم من احلكومات وتشجيع للجمعيات اخلريية
 املنظمة لعملها

موافق 
 85.0 34 بشدة

 10.0 4 موافق
 5.0 2 غري موافق

ستفادة من مجيع القدرات والطاقات املوجودة يف اجملتمع فال اال
 دأحيهمل 

 موافق
 بشدة

31 77.5 
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 22.5 9 موافق
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 حساب متوسطات فقرات اإلستبيان مرلبة حبسب احملاور املطلب الرابع: 

أكثر دقة  قراءةو متوسط اإلجاابت لفقرة معينة، وحساب املتوسطات للفقرات، يعرض  (13) اجلدول اثيياً:

من القراءة للقيم يف اجلدول السابق لدرجات املقياس )موافق بشدة، موافق، وغري موافق(، قراءة املتوسط، 

تعطي إشارات مهمة ترتبط ابلبحث، فعندما تكون قيم املتوسطات أعلى جملموعة من الفقرات، فهذا يدل 

اإلستبيان   ر، وميكن أيضا أن تقرأ ابلنسبة لفقراتعلى أمهيتها لدى جمموع العينة، وميكن أن تقرأ ضمن احملو 

 ككل. 

االجتماعية الرعاية وسائل يف املستقبلية القواعد لطبيق:  األول احملور  

والصدقة الزكاة: أوالً   

 املتوسط الفقرة

 1.75 حتيق مبدأ التوازن واالعتدال بني مجيع األفراد عند توزيع الزكاة والصدقة

 2.30 والصدقات على املعوانت املادية فقطاقتصار الزكاة 

 2.18 أتجيل أو أتخري صرف الزكاة حلني وجود مستحقيها

 1.28 التحري يف صرف الزكاة حلني وجود مستحقيها

 1.28 التقيد مبصرف الزكاة الذي عينه املتصدق

 2.75 اقتطاع الزكاة مبجرد موت الشخص

 2.03 لديها على هيئة مرتبات تقسيم اجلمعيات اخلريية األموال املوجودة

 1.60 مراعاة حق هللا يف األسر اليت ال يكفيها الدخل الشهري، لكثرة أفرادها

 2.03 يقل التربعات خارج إطار الدولة عن طريق اجلمعيات األهلية
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 لزكاة (، جند أن فقرة:لبقراءة متوسط اإلجابة ) 

، شكلت املتوسط األعلى بني مجيع متوسطات األخذ من أموال الصدقات للصرف يف أنشطة اجلمعية

نعكس سلباً على ياحملور، ممايدل على تطبيق اجلمعيات اخلريية هلذه الفقرة بشكل واسع ـ ويف رأيي ـ أن هذا 

 تغطية الفقراء واحملتاجني.....املوجودون يف املنطقة، إذ على اجلمعيات الفصليسعى لعدم أداء اجلمعيات، و 

 بني أموال الصدقات، واألموال اليت تصرف يف األيشطة املختلفة.

 فقرة: أما

، ممايدل شكلت املتوسط األقل بني مجيع متوسطات احملور، التحري يف صرف الزكاة حلني وجود مستحقيها

يات اخلريية هلذه الفقرة ضعيف، ـ ويف رأيي ـ أن هذا ينعكس سلبًا على أداء ممايدل على تطبيق اجلمع

 اجلمعيات.

 

 

 1.48 حلول اجلمعيات اخلريية حمل ويل األمر يف عملية صرف الزكاة

 1.53 ةالزكاة يف الرتبية الروحية واخللقية واالجتماعيعمل دروات تدريبية لشرح أمهية 

 2.68 األخذ من أموال الصدقات للصرف يف أيشطة اجلمعية

 1.90 موال الزكاة ابعتباره حمتاجاً أإعطاء من يريد الزواج من 

 1.83 مجع الزكاة من خارج مناطقها

 2.03 موال الزكاةأمتويل املشاريع االجتماعية والدعوية من 
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والنذور الكفارات: اثنياً   

 

 لكفارات والنذور(، جند أن فقرة: لبقراءة متوسط اإلجابة ) 

مجيع  شكل املتوسط األعلى بني ضم إيرادات النذور وكفارات اإلطعام إىل مشاريع لفطري الصائمني،

متوسطات احملور، ممايدل على تطبيق اجلمعيات اخلريية هلذه الفقرة بشكل واسع، وهذا ينعكس إجياابً على 

 .جمتمع الفقراء واحملتاجني

 أما فقرة:

يع شكلت املتوسط األقل بني مجحث الناس على أداء احلق الشرعي  ـ مجع كفارات األميان والنذور ـ ، 

سطات احملور، ممايدل على تطبيق اجلمعيات اخلريية هلذه الفقرة ضعيف، وأن عليها زايدة الوعي يف اجملتمع متو 

 هبذا األمر ـ

 املتوسط الفقرة

 1.48 مجع كفارة اليمني وحتري الدقة يف صرفها ملستحقيها

 1.90 مبذهب اجلمهور تقيداً  مث تعدها طعاماً  ،أخذ كفارة اليمني يقداً 

 1.50 إخراج الكفارات ابلعدد املذكور يف اآلية الكرميةالتقيد يف 

 1.33 مجع كفارات األميان والنذور -حث الناس على أداء احلق الشرعي 

مجع أموال الكفارة واستخدامها يف حترير ما يوجد يف بعض بلدان العامل من العبيد 

 اآلن

2.10 

 2.75 الصائمنيىل مشاريع تفطري إضم إيرادات النذور وكفارات اإلطعام 
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األخرى واملوارد والوقف الوصية: اثلثاُ   

 

 ( جند أن فقرة: للوصية والوقف واملوارد األخرىبقراءة متوسط اإلجابة )

 املتوسط الفقرة

 1.33 توعية الناس أبمهية الوقف والوصية

 1.25 تنمية الوقف واستثماره وتعمريه

 1.35 ةوصرف األموال املوقوفة يف مصاريفها الشرعي ،لتزام مبا لديهاحث الناس على اال

 1.28 مراعاة شرط الواقف أو شرط املوصي

 1.95 يف املستقبل استثمار الوصااي لتصبح وقفاً 

ألوقاف واستثمار لتمويل ا ؛وجود فجوة بني التنظري لألوقاف وبني التطبيق الواقعي

 عوائدها

1.83 

 1.35 وقفيةالقيام مبشاريع 

 1.85 توعية فئات اجملتمع بكفارة قتل الصيد

 1.28 مجع الكفارات وحفظها وتوصيلها ملستحقيها

 1.38 عمل إدارات خاصة ابهلبات حىت ال ختتلط أبموال الزكاة

 1.33 يقل األضاحي للبالد الفرية يف أفريقيا وآسيا

 1.25 مجع اهلدي وتوزيعه على الفقراء

U 2.15 إيرادات صدقة الفطر لصاحل اجلمعية يف حال إذن املتربعنيأخذ الفائض من 
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ط األعلى شكل املتوس ،أخذ الفائض من إيرادات صدقة الفطر لصاحل اجلمعية يف حال إذن املتربعني

 ، ممايدل على تطبيق اجلمعيات اخلريية هلذه الفقرة بشكل واسع، وهذا ينعكسالفقرة بني مجيع متوسطات

 أداء اجلمعيات.إجياابً على 

  أما فقرة:

تطبيق أن ايدل على ، ممالفقرةشكل املتوسط األقل بني مجيع متوسطات لنمية الوقف واستثماره ولعمريه، 

ه أحد خطيط واإلعداد هلذا املشروع، السيما أيالتاجلمعيات اخلريية هلذه الفقرة ضعيف، وأن عليها زايدة 

 ـاملشاريع اإلجيابية املتطورة يف الوقت احلاضر 

 كذلك فقرة: 

قرة شكل املتوسط األقل بني مجيع متوسطات الفقرة، بنفس متوسط الفمجع اهلدي ولوزيعه على الفقراء، 

 وزيعه للفقراء.سعي اجلمعيات اخلريية على مجع اهلدي وتالسابقة، ممايدل على ضرورة 

االجتماعي التكافل من املستفيدون: الثاين احملور  

 املتوسط الفقرة 

 1.23 دراسة حالة هذه الفئات دراسة وافية والتأكد من حاجتها

 1.30 إيصال التربعات واملساعدات هلذه الفئة بصورة دورية منتظمة

 2.33 ليتيملشراء بعض االحتياجات املستقبلية اخلاصة اب ،استقطاع جزء من كفاالت األيتام

معية تاء عن خدمات اجلغلالست ؛توفري فرص وظيفية للقادرين من هذه الفئات

 مستقبال

1.73 
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 1.35 واجتماعياً  تثقيف وتوعية املستفيدين دينياً 

اع تكاليف وبني ارتف ،مراعاة التوازن بني قيمة الضمان االجتماعي املستحقة شهرايً 

 املعيشة وإجيار السكن

1.73 

 بقراءة متوسط اإلجابة )للمحور الثاين(، جند أن فقرة: 

شكل املتوسط  ،استقطاع جزء من كفاالت األيتام، لشراء بعض االحتياجات املستقبلية اخلاصة ابليتيم

كل واسع، وهذا هلذه الفقرة بشاألعلى بني مجيع متوسطات احملور، ممايدل على تطبيق اجلمعيات اخلريية 

 ينعكس إجياابً على أداء اجلمعيات.

 أما فقرة: 

ع متوسطات ، شكل املتوسط األقل بني مجيمنتظمة إيصال التربعات واملساعدات هلذه الفئة بصورة دورية

اعدات ساحملور، ممايدل على أن تطبيق اجلمعيات اخلريية هلذه الفقرة ضعيف، وأن عليها إيصال التربعات وامل

 بصورة دورية ومنظمة.

عامة بصورة للجمعيات املستقبلية األهداف: الثالث احملور  

 املتوسط الفقرة 

قياس النجاح والتطور والتقييم بناء على أهداف اجلمعية واحتياجات املستفيدين منها 

 ىل جايب املوارد املتاحةإوعدالة خدماهتا 

1.63 

 1.33 ادمةمخس سنوات ق-استشراف للمستقبل ختطيط اسرتاتيجي بعيد املدى أو 

 1.25 بناء معريف -تطوير يف مهارات املوظفني والكوادر اإلدارية
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 1.25 للتنسيق وحتسني اخلدمة ،خرىأتعاون مع مجعيات 

 1.40 ضايفإ احلصول على متويل

 1.73 سعي إلجياد حمفزات جتذب للموظفني للعمل

 2.10 بتنفيذ العمل املتربع لهاستقطاع مجيع التكاليف املتعلقة 

كون العمل اخلريي قطاعا اثبتا وليس اتبعا للمؤسسات او الوزارات وبذلك يتم توظيف 

 الطاقات املميزة

1.70 

 2.70 حبس املال الوارد للجمعية بنية االستثمار

 1.28 عمل أماكن للصناعات الصغرية أو توفري مواد لبعض احملتاجني ومجع وتسويق منتجاهتم

 1.25 إيشاء األدوات املناسبة إلدارة األموال ومجعها وصرفها يف مصارفها الشرعية

الزدواجية يف ل توحيد للجهود أو تنسيق بني اجلمعيات اخلريية يف األزمات الكبرية منعاً 

 العملي اخلريي

1.28 

وجود بناء مؤسسي للجمعيات حبيث تكون قائمة على عمل مؤسسي منظم وفق 

 ولوائحيظمة أ

1.18 

 1.20 دعم من احلكومات وتشجيع للجمعيات اخلريية وسن القوايني املنظمة لعملها

 1.23 االستفادة من مجيع القدرات والطاقات املوجودة يف اجملتمع فال يهمل أحد

 بقراءة متوسط اإلجابة )للمحور الثالث( جند أن فقرة: 

ل شكل املتوسط األعلى بني مجيع متوسطات احملور، ممايد حبس املال الوارد للجمعية بنية االستثمار،

ة، وزايدة يعلى تطبيق اجلمعيات اخلريية هلذه الفقرة بشكل واسع، وهذا ينعكس إجياابً على تطور أداء اجلمع

 مشاريعها املستقبلية.
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 أما فقرة: 

شكل  ،حولوائنظمة أوجود بناء مؤسسي للجمعيات حبيث لكون قائمة على عمل مؤسسي منظم وفق 

املتوسط األقل بني مجيع متوسطات احملور، وهذا ينعكس سلبًا على أداء اجلمعيات، إذ أن دعم وتشجيع 

 احلكومات هلذه اجلمعيات، أحد األسباب يف تطور أداء اجلمعيات.

 ساب متوسطات حماور الدراسةح

لمحاور ل ومتوسط إجاابت العينة، ابلنسبةيعطى قراءة إمجالية حملاور أداة القياس ( 13هذا اجلدول ) اثلثاً:

 )املتوسط جلميع فقرات احملور(

 املتوسط العدد احملور
اإلحنراف 

 املعياري
 النسبة

 %24.67 213. 1.74 40 تطبيق القواعد املستقبلية

 %20.00 306. 1.60 40 املستفيدون من التكافل االجتماعي

 %16.33 276. 1.49 40 األهداف املستقبلية للجمعيات بصورة عامة

 (8شكل)
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 رابعاً: مناقشة النتائج والتوصيات.

 :نستنتج مايليبناء على النسب اليت مت استخالصها واملوضحة يف اجلدول واملخطط، 

ا يعين أبن ذ، وهشكل النسبة األكرب ،لبحثأواًل : حمور القواعد املستقبلية يف الفصل األول من ا

، اليت استشراف من وحي أيظمتها ولوائحه، تطبق قواعد اإلهذه الدراسةليت مت استهدافها يف اجلمعيات ا

 . والسنة النبوية ،تستند يف األساس على مصدري الوحي يف شريعتنا اإلسالمية القرآن الكرمي

متوسطة بني يسبة  ، شكلن من التكافل االجتماعي يف الفصل الثالث من البحثياثنياً : حمور املستفيد

 ، مما يوضح أن على اجلمعيات اخلريية مراعاة اآليت :لثالثاحملور األول وا

 والتأكد من حاجتها. ،راسة أكثر حلالة الفئات احملتاجةـ د1

 ـ إيصال التربعات واملساعدات هلذه الفئات بصورة دورية منتظمة.2
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1

تطبيق القواعد المستقبلية المستفيدون من التكافل اإلجتماعي األهداف المستقبلية بصورة عامة
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 ـ استقطاع جزء من كفاالت األيتام ؛لشراء بعض االحتياجات املستقبلية اخلاصة ابليتامى.3

إىل جايب  ستغناء عن خدمات اجلمعية مستقبال،ً ؛ لالفية أكثر للقادرين من هذه الفئاتـ توفري فرص وظي4

 تثقيف وتوعية املستفيدين دينياً واجتماعياً.

 إجيار السكن.، وبني ارتفاع تكاليف املعيشة و اعي املستحقة شهرايً ـ مراعاة التوازن بني قيمة الضمان االجتم5

ا يدل على أن مم، شكل النسبة األقلاثلثًا : حمور األهداف املستقبلية يف الفصل اخلامس من البحث، 

 ،ووضع أهداف وخطط للسنوات القادمة، يتسم ابلضعف لدى اجلمعيات اخلريية، التخطيط املستقبلي

 ، وأن على اجلمعيات اخلريية مراعاة اآليت:ذل واجلهدوحيتاج ملزيد من الب

وعدالة  ،والتقييم بناء على أهداف اجلمعية، واحتياجات املستفيدين منهاقياس النجاح والتطور  .1

 ىل جايب املوارد املتاحة.إخدماهتا 

 ضوء ثوابت يف ، أو استشراف للمستقبل )مخس سنوات قادمة (التخطيط االسرتاتيجي بعيد املدى .2

 ديننا احلنيف.

للموظفني  والسعي إلجياد حمفزات جتذب دارية ) بناء معريف (الكوادر اإلتطوير يف مهارات املوظفني و  .3

 للعمل.

التعاون مع مجعيات أخرى للتنسيق وحتسني اخلدمة، مع مراعاة توحيد اجلهود يف األزمات الكبرية  .4

 منعاً لالزدواجية يف العمل اخلريي.

تطوير وتنمية  يف، والبحث عن وسائل جديدة ل العمل اخلريياخلروج عن األطر التقليدية يف متوي .5
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 املوارد املالية.

 ف الطاقاتوبذلك يتم توظي ،، وليس اتبعاً للمؤسسات أو الوزاراتكون العمل اخلريي قطاعا اثبتاً  .6

 والطاقات املوجودة يف اجملتمع. ،االستفادة من مجيع القدرات .7

 .، أو توفري مواد لبعض احملتاجني ومجع وتسويق منتجاهتمعمل أماكن للصناعات الصغرية .8

 لفة.، مبا حيقق التعاون بني إداراهتا املختهليكلي التنظيمي للهيئات اخلرييةإعادة التكوين ا .9

 ، وسن القوايني املنظمة لعملها.دعم من احلكومات، وتشجيع للجمعيات اخلريية .10

 من البحث. الثاينمبناقشة يتائج الدراسة امليداييية ينتهي الباب ا
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 أهم النتائج والتوصياتوتشمل 
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احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على أفضل األيبياء واملرسلني سيدان حممد وعلى 

ا التوصالت متة جيمل فيهآله وصحبه أمجعني، ففي هناية هذه الدراسة، حيسن ابلباحث أْن يعقب خبا

 والنتائج.

  أواًل: النتائج اليت لتعلق ابلدراسة النظرية ) الباب األول من البحث(: 

( حديث يبوي فيما خيتص بوسائل الرعاية االجتماعية،  65( قاعدة مستقبلية بعد دراسة )55مت استخراج )
( حديث يبوي فيما خيتص ابملستفيدين من 106( قاعدة مستقبلية بعد دراسة )87كذلك استخراج )

 :سأوجزها فيما يليالتكافل االجتماعي، 

يشر ع أفراد اجملتمع، وعدم استعالء فرد على آخر، و العمل على حتقيق التوازن واالعتدال بني مجي  .1
 الرتاحم والتعاطف بني اجلميع.

قتال مايع الزكاة، تعظيما لوجوهبا؛ وألهنا ركن من أركان اإلسالم، والتسوية بينها وبني شعائر اإلسالم  .2
 األخرى، كالصالة.

للمجتمع املسلم من داء البخل واحلرص على املال،  إيذار املايع للزكاة ابلوعيد األخروي؛ تطهرياً  .3
 وتقوية بيضة اإلسالم وشكيمة املسلمني.

ابملساواة اإلسالمية العادلة ينتهي الفقر والعوز، وتنتفي احلاجة، وهو أحد األهداف السامية اليت  .4
د الفقراء واملساكني وجو أرستها الشريعة اإلسالمية مبصدريها الكتاب والسُّنَّة عند فرضها الزكاة، بدليل عدم 

 يف آخر الزمان، وقبل قيام الساعة.  
حترمي إعطاء الرسول صلى هللا عليه وسلم وأهله وأقاربه من أموال الزكاة، حفاظاً ملنزلتهم من أْن يرتفع  .5

 عليهم من هو أدَّن منهم بصدقة أو زكاة.
 ايه.بها، وبرهان، ودليل على إمياملبادرة على املسارعة واملداومة على أداء الصدقة؛ ألهنا يور لصاح .6
الرتغيب يف النفقة، وتبشري املنفق ابخللف، وتوايل النعم، مما يزيد يف رغبة املسلم ابإليفاق، وعدم  .7

 خوفه من الفقر.
 ضرب األمثلة يف بيان فضل املتصدق، زايدة يف الرتغيب يف الصدقة، واإليفاق يف سبيل هللا تعاىل.   .8
ا، من الكسب احلالل الطيب، وضرب املثل يف كيفية تربيتها ومنائها وزايدهتاشرتاط أْن تكون الصدقة  .9

 ترغيباً وحتفيزاً لإليسان على الصدقة.
اإلكثار من الصدقة، من أج ل وأفضل األعمال اليت تسرع يف دخول اإليسان اجلنة، ومرافقة النيب  .10

 ى الصدقة.صلى هللا عليه وسلم يف اجلنة، ويف هذا ترغيب للمسلم وحتفيز له عل
 احلث على الصدقة ولو ابلقليل، كشق مترة، وأنَّ هذا القليل يكون حجاب لصاحبه من النار. .11
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 النهي الشديد عن تنقيص املتصدق ابلقليل، والوعيد األخروي لفاعل ذلك. .12
حتقق الصدقة، وحصول ثواهبا، يف مجيع أ عمال الرب واملعروف، الذي يفعلها اإليسان، وعدم  .13

 ملال.اقتصارها على ا
التأدب بداب اإلسالم، عند إخراج الصدقة، كإخفائها مثاًل، تقديراً للمتصدق عليه، وعدم إظهار   .14

 فعدم تصفري الوجوه عند منح الصدقة من آداب اإلسالم. ،حاجته أمام الناس

رص تفضيل اإلسالم صدقة الغين والصحيح الشحيح عن غريها، تطهرياً ألمواهلم من داء البخل واحل  .15
 على املال.

ال  فمن ،الدعاء للمتصدق والشكر له، جزاء إحسايه، تعظيمًا لعمله، وترغيبًا له ابلبذل والعطاء  .16
 يشكر الناس ال يشكر هللا.

اآلاثر السلبية  ؛ ملا هلا منلقبض إال ما وهبه لولده وإْن سفلحترمي الرجوع يف الصدقة، واهلبة بعد ا  .17
 لـمَّن واألذى اليت هنى اإلسالم عن فعله.ألهنا من او  ؛على الفرد

 جواز توريث الصدقة.  .18

 اإلسراع يف الصدقة، عند وجود املال، وعدم أتخريها؛ سداً حلاجة املسكني.  .19

إجياب الشفاعة يف الصدقة، وكوهنا من أعمال الرب و التقوى، رَحة منه صلى هللا عليه وسلم أبُمَّته   .20
 يف حصوهلا على اخلري بكل الطرق.

تنظيم العالقات اإليسايية بني أفراد اجملتمع، واملعامالت اجلاريه بينهم، وفق قوايني عادلة وصارمة، من  .21
 .يذ العقوابتخالل فرض مبدأ املساواة يف تنف

وتتجلى  مصلحة الفرد ومصلحة اجملتمع،هبا الكفارة شكل من أشكال العقوبة االجيابية، اليت حتقق   .22
 فيها يظرة واضحة وجلية للمستقبل.

دفع أوهام املشككني يف الدين االسالمي، فليس الغاية من تشريع الكفارة التشفي وااليتقام من   .23
 اإليسان، بل االهتمام ابلتكوين العقلي والنفسي واالجتماعي للفرد.

 الفضل العظيم، واألجر الكبري للمعتق، ترغيباً للعتق، وإهناءاً لظاهرة الرق.  .42

ة وحده دون سواه، تعظيماً له والزجر عن احللف بغريه، ألنَّ حقيقة العظمة خمتصاختصاص اليمني ابهلل  .25
 ابهلل تعاىل، فال يزاَحه هبا غريه.
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إثبات احلقوق بني الناس ابليمني الصادقة، واحلذر من اليمني الكاذبة، والتشديد على من حلف   .26
 .ضب ووعيد من هللا تعاىل يف اآلخرةابطاًل؛ ألنَّ فيها ظلم وإجحاف حلقوق اآلخرين يف الدييا، وغ

إجياب احلنث ابليمني، إذا كان االستمرار فيها، سيلحق األذى والضرر بغريه، واملنع من حتقيق الرب   .27
 والتقوى بني أبناء جمتمعه، ابستثناء حنث املعصية.

ان وبعد موته، اإليس االلتزام الفردي أساس تطبيق التشريع اإلسالمي، والنذور التزام فردي يف حياة  .28
 يلزم قرابته الوفاء هبا.

االعتقاد اجلازم أبنَّ جلب املصاحل ودفع املضار بيد هللا، وأنَّ الذرائع والوسائل كالنذور مثاًل، ليس هلا   .29
 عالقة ابلقضاء والقدر، وإمنا شرعت ليستخرج هبا من مال البخيل حق الفقري.

ه، ه التزام جيب على العبد الوفاء به، أما يذر املعصية فال جيوز الوفاء بوجوب الوفاء بنذر الطاعة، أليَّ  . 30
 وفيه كفارة ميني؛ ألنَّ فعل الطاعات، واجتناب املعاصي، من أقوى الدعائم يف صالح اجملتمع.

التوقف عن الوفاء ابلنذر إذا تعارض مع يص صريح فيه أمر، أو فيه هني، ويكفر عنه بكفارة ميني؛  . 31
 األمر يقتضي الوجوب.ألنَّ 

 الندب إىل كتابة الوصية يف حياة اإليسان، واملبادرة إىل ذلك، حفظاً حلق الورثة بعد مماته..  32

مراعاة العدل بني الورثة واملوصى هلم، ابقتصار الوصية على الثلث فقط، وال تزيد وال تنقص عن   .33
 ذلك، حىت يتمكن الورثة من االيتفاع ابملال املوروث.

اإلحسان لليتامى والفقراء واملساكني، الذين ال يرثون إبعطائهم جزء من اإلرث إْن أمكن، سداً لثغرة   .34
 احلاجة عندهم،  وتكافالً معهم.

. العدل واإلحسان عند كتابة الوصية، ألهنا أحد األسباب املوجبة لدخول اإليسان اجلنة، وعدم اإلضرار، 35
 النار. أليه أحد األسباب املوجبة لدخول

تطهري اإليسان من الذيوب واملعاصي، فقد تعرتيه حلظات من الغفلة عن اآلخرة، وينسى العمل  .36
 لآلخرة، فالوصية من الطاعات والقرابت اليت تكون تعويض لإليسان عما فاته من أعمال اخلري.

 ر.ف. عدم إجياب ورثة الكافر املسلمني تنفيذ وصيته، لعدم ايتفاعه بذلك، بسبب الك37

 باد.تقدمي تنفيذ احلقوق املتعلقة ابلعباد، كتقدمي الدين على الوصية، جتنباً لضياع احلقوق املتعلقة ابلع .38
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صلة الرحم، واآلاثر املرتتبة على ذلك من البسط يف الرزق، واإلطالة يف العمر، وهذا عند الوصية  .39
 لألقارب.

مغايرة معىن الوقف للفهم املعروف من اإليفاق، واحملصور ابلصدقات على الفقراء واملساكني فقط،   .40
 فالوقف معناه وقف األموال، مع بقاء عينها ملصاحل خريية دائمة يبني  حكمة اإلسالم يف تشريع الوقف.

إليسان سلباً على حياة امنع اإليسان من التصدق واإليفاق، إذا كايت هذا النفقة أو الصدقة تؤثر  . 41
يف املستقبل، وهذا من رَحته صلى هللا عليه وسلم، أيه يضبط حب املسلم لإليفاق بضوابط الرَحة والرأفة 

 واليسر.

 ، يتشريع وسائل الرعاية االجتماعية.حتقيق األمن الغذائي للمجتمع املسلم .42

جل، وخدمة ره يف حتقيق مرضاة هللا عز و الوقف وسيلة تنمية اجتماعية فاعلة يف اجملتمع، يؤدي دو  .43
 العباد، من خالل اهتمام السلف الصاحل بتوزيع األوقاف اإلسالمية يف موارد خمتلفة.

حفظ كيان األُمَّة اإلسالمية، وامتدادها التارخيي، عن طريق إسهام الوقف يف إيقاذ العديد من اليتامى  .44
 والعجزة والضعفاء والفارين من احلاجة.

إجياد اجملتمعات املرتاَحة، وتقوية روح التكافل والتواصل بني الناس عامة،  وبني من تربطك هبم صلة  .45
 قرَب من خالل الوقف على األرحام.

االستمرارية والدميومة اليت أرستها السُّنَّة النبوية هلذا النوع من الصدقات، مبعىن أْن تكون أموال الوقف  .46
 منقطعة.وعوائده مستمرة غري 

 جواز جعل األعيان املنقولة وقفاً هلل تعاىل،كوقف بعض الرقيق أو الدواب. .47

إمكايية تنوع وتزايد األشياء املوقوفة، مما جيعل إمكايية جتدد الوقف يف املستقبل، ضمن الضوابط  .48
 الشرعية، إذا حتققت الني ة الطيبة، والتخطيط السليم، والرعاية الصحيحة. 

العبد شكر هللا عز وجل على يعمة احلياة والصحة، لذلك شرعت على الكل مبا فيهم الصغري  مالزمة .49
 والكبري، واحلر والعبد، وشكر النعم سبب يف استدامتها.

إمتام أجر املسلم يف تشريع هللا عز وجل زكاة الفطر بعد شهر الصيام؛ لكي تصلح ذلك اخللل الذي  .50
 اتم األجر، ويفرح به فرحاً اتماً يوم القيامة. حصل يف هذا الشهر؛ ليكون صيامه
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توفري الوقت والطعام يف يوم العيد للفقراء واملساكني واحملتاجني؛ لتشمل الفرحة كل املسلمني، وحىت  .51
 ال يبقى أحد حمتاجاً يف ذلك اليوم.

 مبكايته، وأنَّ أخاه قرياالهتمام بتقوية األواصر األخوية بني املسلمني أغنيائهم وفقرائهم، وإحساس الف .52
 حيب له ما حيبه لنفسه، وذلك أبْن تكون األضحية واهلدي والعقيقة على أحسن الصفات، وأمجل الصفات.

ا السبب الرئيس يف جناح العمل، وقوته، واستمراره، وعدم الشعور  .53 اإلخالص يف سائر اإلعمال؛ ألهنَّ
 ابلتعب والوهن، والضعف عند األذان.

وال عائر هللا تعاىل؛ ألهنا السبب يف تقوى القلب وخمافته من هللا تعاىل، وابلتايل استقامة أحتعظيم ش .54
 العبد.

تطبيق مبدأ اإلحسان يف كل شيء حىت يف أقل األمور شأانً وهي ذبح احليوان، فتصبح أعمال العبد  .55
 يف أعلى صور اإلتقان.

سلمني أْن ذه السُّنَّة أو الشعرية، وغالباً ما خيتار كثري من املإفادة البالد الفقرية، والبالد املتضررة من ه .56
 جيعلوا أضحيتهم يف بعض البالد الفقرية يف إفريقيا وآسيا.

األمر ابالستشراف قبل الذبح، يدل على أمهية االستشراف والتخطيط للمستقبل يف مجيع شؤون احلياة  .57
 حنو حياة أفضل.

 وبيان يعمة هللا تعاىل عليهم، هي أحد املصاحل العامة للعباد يف يسخ التخفيف عن كاهل املسلمني، .58
 األحكام.

كمال العبودية والتضرع هلل تعاىل يف توقيت العبادة بوقت معني؛ ألنَّ العبادات والقرابت إمنا جتب هلذه   .59
 املعاين.

 يع أفراده.احملبة بني مج.إجياد جمتمع مرتاحم كالبنيان املرصوص، بتأليف القلوب، وتوثيق عرى 60

فتح أبواب الرب والتواصل بني أفراد اجملتمع، بتعدد وجوه اإلكرام للجريان، ملا يرتتب عليها من توثيق  .61
 احملبة، وحسن العشرة واستالل السخيمة والنفرة.

 تعليم األدب يف التعامل مع أفراد اجملتمع، بقبول اهلدية، وعدم اعتبار قيمتها. .62

 حتقيق مبدأ العدالة االجتماعية واالقتصادية، والقيام بواجب التكافل االجتماعي بني أفراد اجملتمع.  ـ63
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عدم ختصيص صنف من األصناف الثمايية دون صرف املال لألصناف الثمايية املستحقة للزكاة، و  .64
ته يف الدييا، اء املال وبركسبب يف منكما أهنا آخر، عند صرف الزكاة، سداً الحتياجات مجيع أفراد اجملتمع،  

 واألجر العظيم يف اآلخرة.

ضرورة الوقف على األصناف الثمايية املستحقة للزكاة، لضمان عائد مايل يساعدهم على قضاء  .65
 حوائجهم.

. يزع حب التملك من النفس البشرية، وأن املال مال هللا، وللمسلمني حق يف هذا املال، مبا دل عليه 66
 واألحاديث النبوية الشريفة. القرآن الكرمي

النهي عن الرتفع على الفقراء واملساكني، وبيان أن القيمة احلقيقية لإليسان هي قيمته عند املوىل تبارك  .67
 وتعاىل.

حتقيق العدل اإلهلي يف أدق صوره؛ وذلك بسبق الفقراء واملساكني لألغنياء يف دخول اجلنة أبعوام  .68
 الناس على إسداء العناية، واالهتمام بشؤوهنم. عديدة، وهذا التشريف حيمل

. إشعار األغنياء حبق الفقراء يف أمواهلم؛ ألن املال هو مال هللا، وهم مستخلفون فيه، فينشأ جمتمع بعيد 69
 عن األانيية، يسوده الرَحة والشفقة على غريه .

 ه.وحبه أوىل من غري  أولوية الصدقة على الفقري القريب من الفقري البعيد؛ ألن كسب وده .70

املساواة بني األغنياء والفقراء، وذلك بتعليم النيب صلى هللا عليه وسلم الفقراء ما يدركون به عمل  .71
 األعنياء.

وأن الفقر تمع، وإظهار ملكايتهم يف اجملالتنبيه إىل علو درجة الفقراء واملساكني وقرهبم من هللا تعاىل،  .72
 دليل يسبته إىل الرسول صلى هللا عليه وسلم يف أغلب األدعية(.منقبة وشرف وليس عيباً، )ب

 الدعوة إىل التواصل، بتأكيد مشاركة الفقراء األغنياء يف املناسبات االجتماعية، طاعًة هلل ورسوله.. 73

أتكيد أن التمايز والعلو يف تقوى هللا فقط وخشيته،  وهذا الذي يدعوا إليه الدين اإلسالمي، فلم يكن  .74
 الدين يرى لألغنياء أي ميزة على الفقراء.

إظهار أن الفقر والعبودية يف النظام اإلسالمي ليس عيباً وال يقيصة، وإمنا هو فخر وشرف،  ويتجلى  .75
 ذلك بتقريب الرسول صلى هللا عليه وسلم للفقراء والعبيد من جملسه(.
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لة الناس بشروط أجواز مسو  ه، وأذية لغريه،. إعفاف املسكني بكفايته مسألة الناس؛ ملا فيه مذلة لنفس76
 وضوابط، ويف حاالت معينة حددها الشارع.               

 تعليم األمة احملمدية الرَحة والشفقة، بزايرة املساكني وتفقد أحواهلم، والوقوف على احتياجاهتم. .77

ربية لشعور أثر يفسي سئ، وت النهي عن رد املسكني، والصدقة عليه ولو ابليسري، ملا يرتكه رده من .78
 وعدم اإليذاء لآلخرين مستقباًل. ،االهتمام واإلحسان

استمرار اإلحسان إىل املساكني حىت عند صدور اإلساءة منهم،  والعفو والصفح مقابل اإلساءة وعدم  .79
 ردها مبثلها.

عبد يف الدييا واآلخرة، لنفعها للاالقتداء ابلنيب صلى هللا عليه وسلم يف قضائه حلاجة املسكني واألرملة؛  .80
      من فهي من أعمال الرب اليت كان يداوم عليها الرسول صلى هللا عليه وسلم.

الة، تربيًة ، والصر أفضل األعمال كاجلهاد ، والصومتعظيم أجر الساعي على املسكني، ومساواته أبجو  .81
 لروح املسارعة لالهتمام بشؤوهنم .

يه الفقراء واملساكني، والدعاء حببهم، واحلشر معهم، أتسًيا برسولنا الكرمي صلى هللا علالوصية بتقريب  .82
 وسلم .

 حترمي مسألة الناس ملن عنده ما يكفيه، طرداً لداء الطمع من النفس، وايتفاع الغري من ذوي احلاجة. .83

 الدييا.االستعفاف عن سؤال الناس، والصرب على ضيق العيش، وغريه من مكاره  .84

 . أتليف قلوب العاملني على الزكاة، إبعطائهم جزء منها .85

حتقيق جايب من جوايب العدل، وهو عدم استغالل اجملتمع ألي عامل فيه، حبيث اليؤدي أي إيسان  .86
 عماًل إال وحيصل به أجره.

 دقة..إرضاء السعاة، وبذل الواجب هلم، وترك مشاقتهم، مع ظلمهم، ضمان الستمرارية الص87

 . النهي عن جلب الصدقة إىل املصدق، ملافيه من املشقة على العامل عليها.88

 . مداراة أهل اجلهالة والقسوة وأتلفهم إدا كان فيهم مصلحة، وجواز دفع املال إليهم هلذه املصلحة.89
 . البعد الديين يف التعامل مع الناس، وخماطبة الناس على قدر عقوهلم.90
هللا تعاىل، وحتقيق مصلحة دييوية للمؤلفة قلوهبم، بدفع األذى عنهم، والوقوف جايبهم؛ الدعوة إىل  .91

 الجتياز الضغوط املالية والنفسية، ومصلحة أخروية وهي النجاة من النار.
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. رد على الطاعنني يف يظام الرق يف اإلسالم، اللذين يتهمون اإلسالم ابلظلم يف االسرتقاق، ابلرتغيب 92
 وبيان فضله.يف العتق، 

. تغيري يظرية االستعالء على اآلخر، وحتقيق يظرية العدل واملساواة بني اجلميع، ابلدعوة إىل عتق الرقاب؛ 93
 لضمان األمن واالستقرار ألفراد اجملتمع .

. يسبة الوالء وأحكامه للعاتق، وهذا من صور الرتغيب يف العتق، وحترمي تويل العتيق غري مواليه، اعرتافاً 94
 ابلفضل، وعدم إيكار املتفضل.

القضاء على االستعباد املوجود يف األرض، بتعظيم أجر العتق، فهو من العبادات الشاقة على النفوس،  .95
 ألن فيه إخراج اململوك عن ملكه . 

 اثنياً: النتائج اليت لتعلق ابلدراسة امليدانية:

 مدت الدراسة امليدانية على ثالثة حماور، كاآليت:اعت

 تطبيق القواعد املستقبلية.  ـأ 

 ب ـ املستقيدون من التكافل االجتماعي.

 ـ األهداف املستقبلية للجمعيات بصورة عامة. ت

 وبعد الدراسة اإلحصائية وحتليل البياانت، أذكر النتائج والتوصيات:

أنَّ اجلمعيات اخلريية اليت مت استهدافها يف هذه الدراسة، حققت النسبة األكرب يف تطبيقها لقواعد  أواًل:

استشراف املستقبل من وحي أيظمتها ولوائحها، اليت تستند يف األساس على مصدري الوحي يف شريعتنا 

 اإلسالمية القرآن الكرمي، والسُّنَّة النبوية.

ألول تكافل االجتماعي لوسائل الرعاية االجتماعية شك ل يسبة متوسطة بني احملور اإفادة املنتفعني ابل اثيياً:

 والثالث، لذا أُوصي اجلمعيات اخلريية مراعاة اآليت:
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 والتأكد من حاجتها. ،ـ دراسة مستفيضة حلالة الفئات احملتاجة1

 ـ إيصال التربعات واملساعدات هلذه الفئات بصورة دورية منتظمة.2

 جزء من كفاالت األيتام؛ لشراء بعض االحتياجات املستقبلية اخلاصة ابليتامى. ـ استقطاع3

ـ توفري فرص وظيفية أكثر للقادرين من هذه الفئات؛ لالستغناء عن خدمات اجلمعية مستقبالً، إىل جايب 4

 تثقيف وتوعية املستفيدين دينياً واجتماعياً.

 لسكن.ملستحقة شهرايً، وبني ارتفاع تكاليف املعيشة وإجيار اـ مراعاة التوازن بني قيمة الضمان االجتماعي ا5

ع أهداف مما يدل على أنَّ التخطيط املستقبلي، ووض، شك ل النسبة األقل، حمور األهداف املستقبلية اثلثاً:

ذا أُوصي لوخطط للسنوات القادمة، يتسم ابلضعف لدى اجلمعيات اخلريية، وحيتاج ملزيد من البذل واجلهد، 

  مراعاة اآليت:عيات اخلريية اجلم

قياس النجاح والتطور والتقييم بناء على أهداف اجلمعية، واحتياجات املستفيدين منها، وعدالة  .1

 خدماهتا إىل جايب املوارد املتاحة.

 ضوء ثوابت يف التخطيط االسرتاتيجي بعيد املدى، أو استشراف للمستقبل )مخس سنوات قادمة( .2

 ديننا احلنيف.

ملوظفني والسعي إلجياد حمفزات تستقطب ا مهارات املوظفني والكوادر اإلدارية )بناء معريف(تطوير  .3

 للعمل.

التعاون مع مجعيات أخرى للتنسيق وحتسني اخلدمة، مع مراعاة توحيد اجلهود يف األزمات الكبرية  .4

 منعاً لالزدواجية يف العمل اخلريي.
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تنمية ريي، والبحث عن وسائل جديدة يف تطوير و اخلروج عن األطر التقليدية يف متويل العمل اخل .5

 املوارد املالية.

كون العمل اخلريي قطاعا اثبتاً، وليس اتبعاً للمؤسسات أو الوزارات، وبذلك يتم توظيف الطاقات  .6

 املتميزة، وااليتفاع من مجيع القدرات، والطاقات املوجودة يف اجملتمع. 

 واد لبعض احملتاجني ومجع وتسويق منتجاهتم.عمل أماكن للصناعات الصغرية، أو توفري م .7

 إعادة التكوين اهليكلي التنظيمي للهيئات اخلريية، مبا حيقق التعاون بني إداراهتا املختلفة. .8

 دعم من احلكومات، وتشجيع للجمعيات اخلريية، وسن القوايني املنظمة لعملها. .9

بعرض النتائج اليت مت التوصل هلا من الدراسة امليدانية، والتوصيات اليت هلا أكرب األثر يف النهوض 

ابجلمعيات واملؤسسات اخلريية، للقضاء على مشكلة الفقر، واملشكالت االجتماعية، أكون قد 

فإْن أصبُت ، جملالااملعرفة يف هذا وصلُت إىل هناية الدراسة، وأسأل هللا لعاىل أْن ينفع هبا يف إثراء 

 احلمد وآخر دعواان أنْ فذل  من فضل هللا علي، وإْن أخطأُت فمن الشيطان ومن نفسي البشرية، 

 هلل رب العاملني، والصالة والسالم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 واملراجعفهرس املصادر 
 أواًل:

 القرآن الكرمي.      
أشرف  األثريف غريب احلديث و  املصنف ،جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري ،ابن األثري .1

 ،املكتبة العلمية :)دار ابن اجلوزي عليه وقدم له: علي بن حسن بن علي بن عبداحلميد احلليب األثري
  .هـ (1425 ،3ط

اجلامع )منشور كملحق مبصنف عبد  ،معمر بن أيب عمرو راشد موالهم أبو عروة البصري ،األزدي .2
 (.هـ 1403 ،2ط ،اجمللس العلمي بباكستان ) بريوت:احملقق: حبيب الرَحن األعظمي الرزاق(

 شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مال  ،حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين املصري ،األزهري .3
  .م(2003هـ /1424 ،قافة الدينية)مكتبة الث

بو أ احملقق: حممد مصطفى األعظمي ) ،املوطأ ،مالك بن أيس بن مالك بن عامر املدين ،األصبحي .4
 م(. 2004 /هـ  1425 ،مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال اخلريية واإليسايية: ظيب

حلية  ،موسى بن مهران األصبهاينأبو يعيم أَحد بن عبد هللا بن أَحد بن إسحاق بن ، األصبهاين .5
 م(.1974/هـ1394 ،السعادةمصر:  جوار حمافظة ) األولياء وطبقات األصفياء

املكتب  بريوت:)إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،انصر الدينبن حممد  ،األلباين .6
 م ( ـ1985ه ـ 1405، 2ط ،اإلسالمي

ة املعارف مكتبالرايض: ) سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة  ،انصر الدينبن حممد  ،األلباين .7
 م ( ـ 2000ه ـ 1420 ،2،طللنشر والتوزيع

ع، ر والتوزيـمكتبة املعارف للنشالرايض:  )سلسلة األحاديث الصحيحة  ،انصر الدينبن حممد  ،األلباين .8
 م ( ـ1415/1995 ،2ط

 لدعوةا مكة املكرمة : كلية) الكتاب والسنةأحكام الفقري واملسكني يف ، عمربن حممد ، ابزمول .9
  القرى(. أم جامعة ،الدين وأصول

امعة اإلسالمية اجل ماليزاي: ) املنظمات اخلريية بني التقليد والتجديد ،عمربنت آمال  ،ابمشموس .10
 م(.2012 /هـ1433،العاملية 

إلقناع يف اب حاشية البجريمي بتحفة احلبيب على شـرح اخلطيب املسمى، سليمان ،البجريمي .11
  م(.1995ه/1415) دار الفكرـ  حل ألفاظ أيب شجاع

 /ه1424ـ ، 1، طدار ابن حزم :بريوت ) صحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل ،البخاري .12
 م (.2003

  حتقيق الشيخ حممد انصـر الدين األلباين .، صحيح األدب املفرد ،حممد بن إمساعيل ،البخاري .13
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مية )إعادة : دار الكتب العلبريوت) التعريفات الفقهية ،حممد عميم اإلحسان اجملددي ،الربكيت .14
 (.م2003/هـ1424م( 1986 /هـ 1407صف للطبعة القدمية يف ابكستان 

طبعة  فكار(جنة األالقاهرة: )  لوضيح األحكام شرح بلوغ املرام ،عبدهللا بن عبدالرَحن ،البسام .15
 هامة.مصححة وحمققة وفيها زايدات 

)دار روح ورايحني شرح رايض الصاحلني ،زايد بن حممد ،حممدو عبد اهلادي بن سعيد،  ،البستاين .16
 م ( .2005 /ه1424، الكوثر

حبث بعنوان أمهية استشراف املستقبل وضوابطه دراسة أتصيلية يف ضوء السنة  ،حممد ،البشري .17
 /ه1432 ،مجاد األول16 ،اإلسالمية والعربيةكلية الدراسات ،الندوة العلمية اخلامسة) ديب:  ،النبوية

 م(.   2011
مكتبة  : الرايض )ي شرح صحيح البخار  ،أبو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك ،ابن بطال .18

 م (.2003/هـ1423 ،2الرشدـ  ط
حتقيق:  ،نةشرح الس ،أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي الشافعي ،البغوي .19

  (.م1983 /هـ1403، 2، طاملكتب اإلسالمي ) دمشق:حممد زهري الشاويش ،شعيب األرانؤوط
تاب العريب دار الك ) بريوت: حتقيق عبد الرزاق املهدي ،العدة شـرح العمدة ،هباء الدين املقدسي .20

 .م( 2005 /هـ1425
 ،اإلقناع القناع عن منتكشاف  ،ن حسن بن إدريسبمنصور بن يويس بن صالح الدين  ،البهويت .21

 (.دار الكتب العلمية) بريوت: 
ردي اخلراساين أبو بكر البيهقي ،البيهقى .22 شعب  ،أَحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسر ْوجِّ
 (.م1990 ،دار الكتب العلمية) بريوت: ، حتقيق حممد السعيد بسيويناإلميان

ردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي  ،البيهقي .23 األمساء  ،أَحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسر ْوجِّ
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد هللا بن حممد احلاشدي، قدم له: فضيلة  ،والصفات للبيهقي

 م (. 1993 /هـ  1413 ،: مكتبة السواديجدة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ) 
ردي اخلراساين أبو بكر البيهقي أَحد بن ،البيهقي .24 السنن  ،احلسني بن علي بن موسى اخُلْسر ْوجِّ
 م(. 2003 /هـ  1424 ،3، ط دار الكتب العلمية بريوت:احملقق: حممد عبد القادر عطا )  ،الكربى
لعبيكان مكتبة ا: )الرايض جمموعة الفتاوى ،تقي الدين أَحد بن تيمية احلراين ،ابن تيميه .25

 أيور الباز. ،اعتىن هبا وخرج أحاديثها: عامر اجلزارم( 1998/ه1419
 ،ن حزمدار اببريوت :)اجلامع الصحيح( ) سنن الرتمذي ،أبو عيسى حممد بن عيسى ،الرتمذي .26

 م (.2002 /ه1422
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دار ) لذكرة السامع واملتكلم يف أدب العامل واملتعلم ،حممد بن إبراهيم بن سعد هللا ،ابن مجاعة .27
 .( البشائر اإلسالمية

ور عطار، حتقيق: أَحد عبد الغف ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية، إمساعيل بن َحاد ،اجلوهري .28
 .(م1987/ ه1407، 4بريوت، دار العلم للماليني، ط) 

دار الكتاب  :) بريوت، حتقيق: إبراهيم األبياريالتعريفات ،علي بن حممد بن علي، اجلرجاين  .29
 (.هـ1405العريب، 

دار الكتب  :بريوت)  الفقه على املذاهب األربعة ،الرَحن بن حممد عوض اجلزيريعبد ، اجلزيري .30
  .م( 2003/هـ  1424، 2طالعلمية، 

ح منهج حشر  فتوحات الوهاب بتوضي، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري ،اجلمل .31
لنووي مث طالبني ل)منهج الطالب اختصره زكراي األيصاري من منهاج ال الطالب املعروف حباشية اجلمل

  (.دار الفكر) شرحه يف شرح منهج الطالب(
قيق : أَحد حت ،التذكرة ىف الوعظ، مجال الدين أبو الفرج عبدالرَحن بن علي بن حممد ،اجلوزي .32

  .ه (1406، دار املعرفة) بريوت:  عبدالوهاب فتيح
أحاديث كشف املشكل من ،مجال الدين أبوالفرج عبدالرَحن بن علي بن حممد ،اجلوزي .33

 (.دار الوطنبريوت:  ) حتقيق : علي حسن البواب الصحيحني
قيق: ضبط وتقدمي وحت، املوضوعات، مجال الدين عبد الرَحن بن علي بن حممد اجلوزي ،اجلوزي .34

 م (. 1966/هـ  1386 ،املكتبة السلفية :املدينة املنورة عبد الرَحن حممد عثمان )
سسة قرطبة مؤ ) ختريج أحاديث الرافعي الكبري التلخيص احلبري يف ،العسقالين ابن حجر .35

 م (.1995هـ/1416
   .األفكار الدولية( بيت ) احمللى يف شرح اجمللى ابحلجج واآلاثر ،علي بن أَحد بن سعيد ،ابن حزم .36
فاق دار اآل :بريوت)  األخالق والسري يف مداواة النفوس ،علي بن أَحد بن سعيد ،ابن حزم .37

 ( ـ م1979/هـ 1399، 2ط ،اجلديدة
: مصطفى عبد ، حتقيقاملستدرك على الصحيحني، أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا ،احلاكم .38

 .(م1990 /هـ 1411دار الكتب العلمية، )بريوت: القادر عطا، 
فجر دار ال :) القاهرة مهارات االلصال لإلعالميني والرتبويني والدعاة ،حممد منري ،حجاب .39

 م (.1998
 ) دار الفكر( . ابآلاثر احمللىابن حزم، علي بن أَحد بن سعيد،  .40
سالمي املكتب اإل) املبدع يف شـرح املقنع ،عبد هللا بن حممد بن أبو اسحاق برهان الدين ،احلنبلي .41

 .م (2000هـ / 1421

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1&idto=2407&lang=&bk_no=17&ID=1


402 
 

ريوت: ب)  حتقيق: شعيب األريؤوط ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل بن حممد، أَحد ،ابن حنبل  .42
 ـ ( م1995ه /1416 مؤسسة الرسالة،

الزهد والرقائق  ،أبو عبد الرَحن عبد هللا بن املبارك بن واضح احلنظلي، الرتكي مث املْروزي ،احلنظلي .43
 دار الكتب العلمية(. بريوت:احملقق: حبيب الرَحن األعظمي )  ،البن املبارك

 م ( . 2000 ،)دار طيبة للنشر والتوزيع إدارة األزمات ،حمسن ،اخلضريي .44
 أيب سنن رحش السنن معامل البسيت، اخلطاب بن إبراهيم بن حممد بن َحد سليمان أبو، اخلط ايب .45

 .م(1932 هـ/ 1351 العلمية، املطبعة )حلب: داود،
 الراوي قألخال اجلامع مهدي، بن أَحد بن اثبت بن علي بن أَحد بكر أبو ،البغدادي اخلطيب .46

 (.املعارف الطحان، ) الرايض: مكتبة ، حتقيق: حممودالسامع وآداب
املزهرات  كشف املخدرات والرايض، عبد الرَحن بن عبد هللا بن أَحد البعلي احلنبلي ،اخللويت .47

 ،دار البشائر اإلسالمية: بريوت ) حتقيق: حممد بن انصر العجمي ،لشرح أخصر املختصرات
 م(. 2002 /هـ 1423

أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي النيسابوري  ،ابن ُخز مية .48
 )عظميألح ققُه وع ل ق ع ل يه و خ ر ج  أح اديثه و قدَّم له: الدكتور حممد مصطفى ا ،صحيُح ابن ُخَزمية
 .  (م 2003/هـ  1424 ،3،طاملكتب اإلسالمي

) بعلبكي منري رمزي: ، حتقيقاللغة مجهرة ،األزدي دريد بن احلسن بن حممد ابن دريد، أبو بكر .49
 (.م1987للماليني،  العلم دار :بريوت

 م( .1995/هـ 1416 ،) دار اجليل إحكام األحكام شـرح عمدة األحكام ،ابن دقيق العبد .50
هـ ـ 1419دار ابن حزم ـ  ) سنن أبو داود ،سليمان بن األشعث السجستاين األزدي ،أبو داود .51

  م(.1998
اصـر، ضمن جملة البحوث الفقهية املع ) أثر الوقف يف إجناز التنمية الشاملة، شوقي أَحد دييا، .52

 (.م1995هـ / 1415 ،السنة السادسة، 24عدد 
 ،حممد بن حبان بن أَحد بن حبان بن معاذ بن م ْعبد  التميمي، أبو حامت الدارمي، الُبسيت ،الدارمي .53

 ،2،طرسالةمؤسسة البريوت :  احملقق: شعيب األريؤوط )  ،صحيح ابن حبان برتليب ابن بلبان
 م(.1993 /ه 1414

يب الربكات أل ،حاشية الدسوقي على الشـرح الكبري ،مشس الدين حممد عرفة الدسوقي ،الدسوقي .54
 .سيدي أَحد الدردير هبامش الشـرح املذكور مع تقرير حممد عليش ) دار إحياء الرتاث العريب (

 .ة والنشـر(دار املعرفة للطباع) بريوت:  حـجة هللا البالغة ،عبد الرحيم العمري بن أَحد  ،الدهلوي .55
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، حتقيق: شعيب األرانؤوط، حممد يعيم سري أعالم النبالء، حممد بن أَحد بن عثمان، الذهيب .56
 .(هـ1413 ،9طمؤسسة الرسالة، ) بريوت: العرقسوسي 

 اجلديدة(. الندوة داربريوت:  ) الكبائر ،حممد بن أَحد بن عثمان، الذهيب .57

 :) بريوتلكبريالتفسري ا ،أبو عبد هللا حممد بن عمر بن حسني القرشي الطربستاين األصل ،الرازي .58
 هـ ( .1425 /م2004 ،دار الكتب العلمية

 القرآن العظيم لفسرياحلنظلي،  أبو حممد عبد الرَحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي ،الرازي .59
 3،طى البازمكتبة يزار مصطفاململكة العربية السعودية:  احملقق: أسعد حممد الطيب ) ،البن أيب حامت

 هـ (.  1419 ،
بريوت: دار  ) (مفاليح الغيب)لتفسري الكبري ا ،ابن العالمة ضياء الدين عمرفخر الدين ، الرازي .60

 (.م1981، الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
مؤسسة  :وتبري )، حتقيق: حممود خاطر خمتار الصحاح ،القادر حممد بن أيب بكر بن عبد، الرازي .61

 .(م1995 /ه1415الرسالة، 
 م( . 1990 ،) اهليئة املصرية العامة للكتاب لفسري املنار ،حممد رشيد ،رضا .62
: مكتبة املعارف ) الرايض ليسري العلى القدير الختصار لفسري ابن كثري ،حممد يسيب ،الرفاعي .63

م جامع العلو  ،أبو الفرج عبد الرَحن بن شهاب الدين البغدادي ،ابن رجب م(.1989هـ/ 1410
 .م( 1993 /هـ 1413 ،4ط ،مؤسسة الرسالة)  واحلكم يف شرح مخسني حديثاً من جوامع الكلم

يف شرح  اختيار األوىل، احلسن بن رجب بن أَحد بن الرَحن عبد الدين زين، ابن رجب احلنبلي .64
 ، ىاألقص دار مكتبة: لكويتا ) الدوسري الفهيد جسمحتقيق:  ،حديث اختصام املأل األعلى

 م(.1985 / هـ1406
ي   .65

ْيلِّ  دار الفكر( .سوراي:)  اإلسالميخمتصر الفقه  ،و ْهب ة ،الزُّح 
 ،افة الدينية)مكتبة الثقشرح الزرقاين على موطأ مال   ،يوسف بن الباقي عبد بن حممد ،الزرقاين .66

 .م(2003/هـ 1424 سنة النشر:
   (. م1999) دار الفكر العريب ـ  لنظيم اإلسالم للمجتمع أبو زهرة، حممد، .67
القاهرة:  ) املعجم الوسيط ،حممد ،النجارو أَحد، ر، عبدالقادو إبراهيم،  ،مصطفىو أَحد ،  ،الزايت .68

 دار الدعوة(.، جممع اللغة العربية
 الدين حمي خليل: وحتقيق ، دراسةاملبسوط ،سهل أيب بن حممد بكر أبو الدين ، مشسالسـرخسي .69

 م(.2000 /هـ1421 والتوزيع، والنشر للطباعة الفكر داربريوت:  امليس )
 /هـ1419 ،ملغين)دار ا ليسري الكرمي الرمحن يف لفسري كالم املنان ،عبدالرَحن بن انصر، السعدي .70

 .م ( 1999
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علق عليه الشيخ راجعه و ، للقيح األفهام العلية بشرح القواعد الفقهية ،وليد بن راشد ،السعيدان .71
 م(.1993/ه 11414) ط سليمان بن فهد العودة

 /م2005 ،4، طدار الشروقجدة: ) اإلسالمي ونظمهبناء اجملتمع  ،يبيل السمالوطي، .72
 ه( 1426

) بريوت:  هماج ابن سنن على السندي حاشيةالتتوي،  اهلادي عبد بن احلسن حممد ، أبوالسندي .73
 طبعة( بدون اجليل، دار

:  قيق، حتالنسائي على السندي حاشية التتوي، اهلادي عبد بن احلسن حممد ، أبوالسندي .74
 م(.1986 هـ/1406 ،2اإلسالمية، ط املطبوعات حلب: مكتب غدة ) أبو عبدالفتاح

 اجلاللني لفسرياإلمامني  ،حممد بن أَحد ،احمللىو جالل الدين عبدالرَحن بن أيب بكر،  ،السيوطي .75
 .دار املعرفة( ) بريوت:حتقيق : األستاذ مروان سوار ـ
 مكتب لب:ح) النسائي لسنن السيوطي شرح ،الفضل أبو بكر أيب ابن ، عبدالرَحنالسيوطي .76

 م(.1986 /هـ 1406 ، 2،طاإلسالمية املطبوعات

 بن مشهور بيدةع أبو: ، حتقيقاملوافقاتالغرانطي،  اللخمي حممد بن موسى بن إبراهيم، الشاطيب .77
 (.م1997/ هـ1417عفان،  ابن سلمان )دار آل حسن

 ريوت:بخرج أحاديثه وعلق عليه: حممود مطرجي )  ،األم، أبو عبدهللا حممد بن إدريس ،الشافعي .78
 م(.1993 /ه1413، دار الكتب العلمية

 (. دار الكتب العلميةبريوت: ) الزهد ، حممد عبد السالمشاهني،  .79
 )دار القلم، سلسلة إمام الدعاة ( . دروس يف بناء األسرة املسلمة ، الشعراوي .80
ْرَشاُد إ، عبد الرَحن بن حممد بن عسكر البغدادي، أبو زيد أو أبو حممد ،شهاب الدين املالكي .81

البايب احلليب  شركة مكتبة ومطبعة مصطفىمصر:)  السَّاِل  إىَل َأشَرِف املََساِلِ  يف فقِه اإلَماِم َماِل 
 (3ط ،وأوالده

واكه الف ،ملالكيأَحد بن غامن )أو غنيم( بن سامل ابن مهنا، األزهري ا ،شهاب الدين النفراوي .82
 . (م1995 /هـ 1415 : دار الفكر،بريوت)  الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين

: عبد الرَحن احملقق ،الفوائد اجملموعة يف األحاديث املوضوعة ،حممد بن علي بن حممد ،الشوكاين .83
 (.دار الكتب العلمية) بريوت: بن حيي املعلمي اليماين

عم إبراهيم حتقيق : عبد املن،نيل األوطار شرح منتقى األخبار ،بن حممدحممد بن علي  ،الشوكاين .84
 م ( ـ 2001هـ/  1421 ،مكتبة يزار مصطفى الباز) الرايض: ، 

حتقيق عبد  ،فتح القدير اجلامع بني فين الدراية والرواية يف التفسري حممد بن علي،، الشوكاين .85
 .(م1998 ،2،طدار الوفاء)الرَحن عمرية 
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قق: حممد احمل ،السنة ،أبو بكر بن أيب عاصم وهو أَحد بن عمرو بن الضحاك بن خملد،الشيباين .86
 ه(. 1400 ،املكتب اإلسالميبريوت: انصر الدين األلباين ) 

 ،نبلمسند اإلمام أمحد بن ح ،أبو عبد هللا أَحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد ،الشيباين .87
مؤسسة  ) يإشراف: د عبد هللا بن عبد احملسن الرتك ،احملقق: شعيب األريؤوط ـ عادل مرشد، وآخرون

 م(. 2001 /هـ  1421، الرسالة
، رسالةبريوت: مؤسسة ال ) السرية النبوية عرض وقائع وحتليل أحداثعلي حممد،  ،الصاليب .88

 .(م2009
ريوت: ب)  املرام من مجع أدلة األحكامسبل السالم شرح بلوغ  ،حممد بن إمساعيل ،الصنعاين .89

 (. دار الفكر
األعظمي )  الرَحن حبيب: حتقيق الرزاق، عبد مصنف مهام، بن الرزاق عبد بكر الصنعاين، أبو .90

 هـ(.1403، 2اإلسالمي،ط بريوت:املكتب
دار لقاهرة: ا)  القرآن ن عن أتويل آيجامع البيا ،بن جريرحممد بن جعفر املشهور اب ،الطربي .91

 (.احلديث 
 ،أبو جعفر أَحد بن حممد بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي احلجري املصري ،الطحاوي .92

 م(. 1494 /هـ  1415 ،مؤسسة الرسالةبريوت: )  شرح مشكل اآلاثر ،حتقيق: شعيب األريؤوط
ن إبراهيم د. حممَّد ب ،املوسىو أ. د. عبد هللا بن حمم د ، ،املطلقو أ. د. ع بد هللا بن حممد،  ،الطيار .93

اُر الو طن للنَّش الرايض:) الِفقُه املَيسَّر املوس ى ـ    .(2ط، رم د 
 م ( .2006 /ه1427)  لفسري آايت األحكام ،عبد القادر شيبة احلمد .94
ابن حزم  )دار فتح اجمليد لشـرح كتاب التوحيد ،عبد الرَحن بن حسن بن حممد ،عبدالوهاب .95
 .م (1999ه ـ 142ـ
 الوطن دارالرايض:  ) شرح رايض الصاحلني، حممد بن صاحل بن حممد، عثيمنيابن  .96

 هـ(.1426ر،للنش
كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث  ،إمساعيل بن حممد العجلوين ،العجلوين .97

 هـ(.1421 ،2ط ،مؤسسة الرسالة بريوت:املرتجم: أَحد القالش )  احملقق ،على ألسنة الناس
، الطبعة ريب)دار إحياء الرتاث الع طرح التثريب يف شرح التقريب ،عبد الرحيم بن زين ،العراقي .98

 املصرية(.
حتقيق:  ،التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري ،حجربن أَحد بن علي  ،العسقالين .99

 م(.1995هـ/1416، مؤسسة قرطبة مصر:أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب ) 
لثراث )دار الراين ل بشرح صحيح البخاري يفتح البار  ،أَحد بن علي بن حجر ،العسقالين .100

 م(.1987 /ه1407

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



406 
 

 ،2، ط)دار الفيحاء بلوغ املرام من أدلة األحكام ،أَحد بن علي بن حجر ،العسقالين .101
 (.هـ1417

  ،ة اخلامسالندوة العلمي ،فقه التخطيط يف ضوء السنة والسرية حبث بعنوان ،حممد ،العشماوي .102
 م(.2011إبريل ـ 20ـ19 ،ه 1432مجاد األول 16كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بديب )

دار  ) عون املعبود شرح سنن أيب داود ،أبو عبدالرَحن شرف احلق حممد أشرف ،العظيم اآلابدي .103
 ( ـ 2، طإحياء الرتاث العريب

ي املعروف اببن ب طَّة العكربي ،العكربي .104  أبو عبد هللا عبيد هللا بن حممد بن حممد بن َحدان الُعْكرب 
ن سيف ويوسف الوابل، والوليد ب، احملقق: رضا معطي، وعثمان األثيويب ،اإلابنة الكربى البن بطة

 (. دار الراية للنشر والتوزيعالرايض:  وَحد التوجيري ) ،النصر
  ة.معهد التخطيط القومي،القاهر ، 2020الدراسات املستقبلية ومشروع مصر ،إبراهيم ،العيسوي .105
 ) بريوت:عبانحتقيق: أمين صاحل ش ،البناية شرح اهلداية ،حممود بن أَحد بن موسى العيين، العيين .106

 (.هـ1420، دار الكتب العلمية
ط ضب عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ،بدر الدين أيب حممد حممود بن أَحد ،العيين .107

  .م(2001، بريوت: دار الكتب العلمية ) روتصحيح: عبد هللا حممود حممد عم
أبو حفص عمر بن أَحد بن عثمان بن أَحد بن حممد بن أيوب بن أزداذ البغدادي ، ابن شاهني .108

دار وت: ) بري  حتقيق: حممد حسن حممد حسن إمساعيل ،الرتغيب يف فضائل األعمال وثواب ذل 
  م(. 2004 /هـ  1424الكتب العلمية، 

 .م(2010هـ ـ 1431) إحياء الوقف لتحقيق التنمية ،عبد اجمليدبن أسامة  العاين، .109
 وزيع(.) دار السالم للطباعة والنشر والت التكافل االجتماعي يف اإلسالم انصح، عبد هللا ،علوان .110
التمهيد  ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب ،ابن عبد الرب .111

البكري )  حممد عبد الكبري ،حتقيق: مصطفى بن أَحد العلوي ،ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد
 ه (. 1387 ،وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية املغرب:

 اراالستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمص ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد ،ابن عبد الرب .112
 م(.1993هـ / 1414 ـ)دار قتيبة 

 ،سالمي)مكتبة الرتاث اإل زاد املتقني من شرح رايض الصاحلني، حممد بن صاحل ،ابن عثيمني .113
 (  م2004 /هـ1425

  جلوزي(.ا ابن دار)  املستقنع زاد على املمتع الشرح حممد، بن صاحل بن حممد، ابن عثيمني .114
 .( ) دار الكتب العلمية أحكام القرآن ،حممد بن عبدهللا ،ابن العريب .115
ي مجيل احملقق: صدق ،عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي ،حممد بن عبدهللا ،ابن العريب .116

 هـ (.1415،بدون سنة الطبع ،دار الفكر العطار )
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 . ) دار البشائر اإلسالمية( يف التنمية االقتصاديةالوقف ودوره ، حممدبن أمين ، العمر .117
 .( دار املعرفةبريوت:)  إحياء علوم الدين ،أبو حامد حممد بن حممد،الغزايل .118
سالم حممد ، حتقيق: عبد المعجم مقاييس اللغة ،احلسني أَحد بن فارس بن زكراي وأبابن فارس،  .119

 (.م1999هـ، 1420، 2دار اجليل، ط :بريوت )هارون
حتقيق:  ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، أَحد بن حممد بن علي املقري، الفيومي  .120

 .م(1977 ،2،طدار املعارف للطباعة والنشر والتوزيع) القاهرة: عبد العظيم الشناوي 
 دار )بريوت:شتاقنيامل ونزهة احملبني روضةهللا،  عبد أبو الزرعي أيوب بكر أيب بن حممد، ابن القيم .121

 م(.1992 / هـ1412العلمية، الكتب
العباد  ريخ هدي يف املعاد زاد، هللا عبد أبو الزرعي أيوب بكر أيب بن حممداجلوزية،  ابن قيم .122

 ( م1991/ هـ1412 ،25الرسالة، ط ) بريوت: مؤسسة حتقيق: شعيب األريؤوط
أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أَحد بن حممد اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي  ،ابن قدامة .123

  (.م 1994/هـ  1414 ،دار الكتب العلمية) بريوت :  الكايف يف فقه اإلمام أمحد ،احلنبلي
 /هـ1408)دار الكتاب العريب ـ  املغين ،أَحد بن هللا موفق الدين أبو حممد عبد ،ابن قدامة .124

 .(ه1988
 ملقنع للموفق)اوضمن طبعة فيها ثالث كتب  أَحد، بن هللا قدامة، موفق الدين أبو حممد عبدابن  .125

بد حتقيق : عبد هللا بن ع واإلنصاف للمرداوي( ـ والشرح الكبري للشمس ابن قدامة ـ ابن قدامة
هـ 1414 ) طبعة على يفقة خادم احلرمني الشريفني، جملد 32يف  احملسن الرتكي وعبد الفتاح حممد احللو

  (.م1993 /
 ،أبو الوليد حممد بن أَحد بن حممد بن أَحد بن رشد القرطيب الشهري اببن رشد احلفيدالقرطيب،  .126

  (.م 2004/هـ 1425 ـ دار احلديثالقاهرة:  ) بداية اجملتهد وهناية املقتصد
 م ( ـ1994 ،1ط) دار اجليل للطباعة والنشر ـ  مفتاح دار السعادة ،ابن قيم اجلوزية .127
هـ / 1422، دار الفكر) املصابيح مشكاة شرح املفاليح مرقاة، علي بن سلطان حممد، القاري .128

 م( 2002
) جي حتقيق: الدكتور حممد ح ،املقدمات املمهدات ،أبو الوليد حممد بن أَحد بن رشد ،القرطيب .129

 .(م1988 /هـ  1408دار الغرب اإلسالمي، بريوت: 
أبو عبد هللا حممد بن أَحد بن أيب بكر بن فرح األيصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب  ،القرطيب .130

 ،2،طصريةامل : دار الكتبالقاهرةحتقيق: أَحد الربدوين وإبراهيم أطفيش )  ،اجلامع ألحكام القرآن
 م(. 1964 /هـ 1384

د حممد أحيد ولد ، حتقيق: حممالكايف يف فقه أهل املدينة ،أبو عمر يوسف ابن عبد الرب، القرطيب .131
 (.م1980هـ/1400، 2،طمكتبة الرايض احلديثةالرايض:  )ماديك املوريتاين
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ع بيان العلم جام ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري ،القرطيب .132
 1994/هـ  1414،: دار ابن اجلوزياململكة العربية السعودية ، حتقيق: أيب األشبال الزهريي )وفضله

 م(.
 م( .1990 /ه1410 ،16، ط: دار الشروققاهرة) ال يف ظالل القرآن ،سيد ،قطب .133
هـ ـ 1408 ،) دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع معجم لغة الفقهاء ،حممد رواس ،قلعجي .134

  .م(1988
 ،ويةحبث بعنوان االستشراف اإلجيايب للمستقبل يف ضوء السنة النب ،الذاودي بن خبوش ،قوميدي .135

إبريل ـ 20ـ19ه ـ 1432مجاد األول 16كلية الدراسات اإلسالمية والعربية )  ،الندوة العلمية اخلامسة
 م(.2011

سالمية دائرة الشؤون اإلديب: )  األمةالذرية الصاحلة وأثرها يف مستقبل  ،كامل صكر  ،القيسي .136
التحقيقات املرضية يف املباحث ، صاحل، الشيخ الفوزانم(. 2008 /هـ1429، والعمل اخلريي

 .(3، طمكتبة دار املعارف)  الفرضية
 ،الشرائع بدائع الصنائع يف لرليب ،أبو بكر بن مسعود بن أَحد احلنفي ،عالء الدين ،الكاساين .137

 (.م 1986 /هـ1406 ، ،العلمية دار الكتب) بريوت: 
 ) أسهل املدارك شـرح إرشاد السال  يف فقه اإلمام مال  ،حسن بن أبوبكر ،الكشناوي .138

  (.2،طاملكتبة التجاريةبريوت:
ية لإلعالم ) الشركة العرب ف  طالسم اإلدارة ومفاليح التغيري املؤسسي الناجح ،روبرت، كوين .139

 م (.   2004 / 284العلمي ( خالصات العدد 
سري القرآن العظيم لف ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي ،ابن كثري .140
 م (. 1999 /هـ 1420 ،2ط ،دار طيبة للنشر والتوزيع احملقق: سامي بن حممد سالمة ) ـ

 .(م1986 ،دار الفكر)  البداية والنهاية ،إمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي، ابن كثري .141
 م ( .1989/هـ 1409، ) دار اهلدى من هدي سورة النساء ،حنان ،حلام  .142
التوزيع. ) مكتبة املعارف للنشر و  سنن ابن ماجه ،أبو عبدهللا حممد بن يزيد القزويين ،ابن ماجه .143

 م ( ـ2008/ه  1429،2ط
 ،دار صادر :)بريوت لسان العرب ،حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ،ابن منظور .144

 م (. 1997
اِل  يف شرح ُمَوطَّأ املس، القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب املعافري اإلشبيلي ،املالكي .145

قدَّم له: يوسف  ،قرأه وعل ق عليه: حممد بن احلسني السُّليماين وعائشة بنت احلسني السُّليماين ،مال 
 (.ه 1428، د ار الغ رب اإلسالمي)  الق ر ض اوي
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ـ لرتمذي حتفة األحوذي بشرح جامع ا ،أبو العال حممد بن عبدالرَحن بن عبد الرحيم ،املباركفوري .146
 .(دار إحياء الرتاث العريب بريوت: اعتىن هبا: علي حممد معوض وعادل أَحد عبد املوجود ) 

 (. م2000) دار التوزيع والنشر اإلسالمي ـ  فقه األخوة يف اإلسالم ،علي عبد احلليم ،حممود .147
 /ه1423، دار ابن حزم بريوت: )صحيح مسلم  ،أبواحلسني مسلم بن احلجاج ،مسلم .148

 م(.2002
احملقق:  ،مسند أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه وأقواله على أبواب العلم .149

 م (.1991/هـ 1411، دار الوفاءالقاهرة: عبد املعطي قلعجي ) 
ن األحاديث املختارة أو املستخرج م ،ضياء الدين أبو عبد هللا حممد بن عبد الواحد ،املقدسي .150

ستاذ دراسة وحتقيق: معايل األ ،األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما
 1420، 3ط ،دار خضر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت:الدكتور عبد امللك بن عبد هللا بن دهيش ) 

 م(. 2000 /هـ 
 دي )، حتقيق: عبدالرزاق املهالعدة شرح العمدةاملقدسي، هباء الدين عبدالرَحن بن إبراهيم،  .151

 م( .2005ه ـ 1425،دار الكتاب العريب :بريوت
زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي  ،املناوي .152

 م( ـ 1988 /هـ 1408 ،3، طمكتبة اإلمام الشافعيالرايض: )  التيسري بشرح اجلامع الصغري
دار  لقاهرة:ااحملقق / املرتجم: حممد السيد )  ،الرتغيب والرتهيب ،زكي الدين عبدالعظيم ،املنذري .153

 ه(.1421ث، الفجر للرتا
للباب يف ا ،أبو احلسن أَحد بن َحد القدوري البغدادي عبد الغين الغنيمي الدمشقي ،امليداين .154

 بدون(  .، دار الكتب العلميةبريوت : ـ ) شـرح الكتاب
د. حامت  احملقق: ،الزاهر يف معاين كلمات الناس ،حممد بن القاسم بن حممد بن بشار ،األيباري .155

 م(.1992/ هـ  1412، مؤسسة الرسالة :بريوت صاحل الضامن )
ه وخرج حقق ،الكربىسنن الاين، أبو عبد الرَحن أَحد بن شعيب بن علي اخلراس  ،النسائي .156

أشرف عليه: شعيب األرانؤوط ـ قدم له: عبد هللا بن عبد احملسن  ،أحاديثه: حسن عبد املنعم شليب
 م(. 2001 /1421، مؤسسة الرسالة) بريوت: الرتكي

قيق: حتاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ـ  ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف ،النووي .157
 (م2003ه ـ 1423 ،دار املعرفةبريوت: الشيخ خليل مأمون شيحا ) 

 بدون سنة الطبع(.دار الفكر،  )  اجملموع شرح املهذب ،حيىي بن شرف الدين، النووي .158
 صابيحمرقاة املفاليح شرح مشكاة امل ،حممد، أبو احلسن يور الدين املالبن سلطان  علي بن،اهلروي .159
 م(.2002 /هـ 1422، دار الفكر بريوت:) 
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دار إحياء  بريوت:احملقق: حممد عوض مرعب )  ،هتذيب اللغة ،حممد بن أَحد بن األزهري ،هلرويا .160
 م(.2001، الرتاث العريب

دار ابن  عودية:اململكة العربية الس ) هبجة الناظرين شرح رايض الصاحلني، سليم بن عبيد، اهلاليل .161
 (.اجلوزي

 .م(1997ه/1418) الوقف ودوره يف التنمية ،عبد الستار إبراهيم رحيم ،اهلييت .162
ق: سيد كسروي حتقي ،املقصد العلي يف زوائد أيب يعلى املوصلي ،علي بن أيب بكر ،اهليثمي .163

 (. دار الكتب العلمية بريوت:حسن )
 هـ(.1406 ،)مؤسسة املعارف جممع الزوائد ومنبع الفوائد ،علي بن أيب بكر ،اهليثمي .164
 

 اثنياً : املقاالت
 17ـ 16، ) " االستشراف والتخطيط املستقبلي يف السنة النبويحبث يف مؤمتر "  ،حيي  ،بالل (1

 م(.2011ابريل 20ـ 19مجاد األوىل ، 
ملثقف ا إدارة األزمات.... العراق َّنوذجًا )احللقة الثانية(مقال بعنوان :)  ،عبد اإلله ،البـلداوي (2

  .www.siironline.org،واشنطن ،السياسي معهد اإلمام الشريازي
ات اخلريية ( تنظيم جملس التنسيق بني اجلمعي  التكامل يف العمل التنموي واخلريي " ولعاونوا ")  (3

 م.2014إبريل /  24مبنطقة املدينة املنورة " تنسيق " ـ 
خطيط التورقة  عمل بعنوان "  ،سلطان حممد ،الدكتور إبراهيم بن حممد، والعيسى ،السماعيل (4

 مجعية الرب اخلريية مبدينة احلائط. الفعال يف اجلمعيات اخلريية "
غدد ب ،( مربة الشاكري للتكافل االجتماعي السمات املميزة للمؤسسة اخلريية الفاعلة)  (5
 م(. 2006)

مجادى اآلخرة  7اتريخ النشـر )، موقع  قصة اإلسالم ،مقال يف الزهد والرقائق ،راغب ،السـرجاين (6
1435 -(7/4/2014 . ) 

م ( ـ 2010مايو  31)  )أهم معوقات العمل اخلريي (مقال حتت عنوان ، أَحد السيد ،كردي (7
tp://vb.arabseyes.com/t28325.html. 

ملكة العربية القطاع النسائي اخلريي ابمل كيفية االستفادة من لطبيق االجتاهات احلديثة يف)  (8
هـ (  1432مجادى الثاين  17قدمت يف ورشة عمل يف مجعية احلائط عقدت ) ورقة عمل (  السعودية

 تقرير : عيد بن عبيد ) حائل ييوز صحيفة إخبارية برؤية احرتافية(.
كلية اخلدمة   ،WW.SWMSA.NETمقال يف جملة العلوم االجتماعية ،جابر عباس حممد ،حممد (9

 م. 2009/ 9/08جامعة جنوب الوادي ـ ،االجتماعية أبسوان
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املدين يف  دور مؤسسات اجملتمعاملؤمتر التنموي  للعمل اخلريي بعنوان )  ،ورقة عمل ،حسني ،حيي (10
م ( 2014/أبريل  12( ) لنمية العمل اخلريي حنو رؤية اسرتاليجية لشاركية للنهوض ابلعمل اخلريي

 د اخلريية االجتماعية .مجعية مدينة َح
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 ة:واحد: وهو االستبيان اليت مت لوزيعه عل املوظفني اإلداريني يف اجلمعيات اخلريي قالدراسة ملح حتوي

 بسم هللا الرمحن الرحيم

 السيد املوظف احملرتم

 حتية طيبة وبعد :

عنوان بتقوم الباحثة إبعداد دراسة الستكمال متطلبات احلصول على درجة الدكتوراه يف احلديث وعلومه، 
 ) السنة واستشراف املستقبل يف التكافل االجتماعي " املؤسسات واجلمعيات اخلريية منودجاً " (.

االستبيان ،  عن فقراتوهي إذ تضع بني أيديكم هذا االستبيان راجيًة تقدمي املساعدة، وذلك ابإلجابة 
بدقة وموضوعية، ملا له من أثر كبري يف احلصول على يتائج إجيابية، علماً أن كل مايرد من إجابتكم سيكون 
موضع احرتام وسوف يعامل بسرية اتمة، ولن يستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط، وعليه ال داعي 

 .لكتابة االسم أو أي معلومات تدل على شخصكم الكرمي 

 شاكرين لكم حسن تعاويكم.

 الباحثة
 هناء أبوبكر محمد بابطين

 (0505348358جوال )

 hotmail.com-h.a.b@2008 البريد االلكتروني 
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 البياانت الشخصية  

 اجلنس 

 ذكر .1

 أيثى .2

 املستوى التعليمي

 اثيوية فمادون .1

 بكالوريوس .2

 دراسات عليا .3

 دورك الوظيفي يف اجلمعية

 إداري. .1

 موظف. .2

 متطوع. .3

 أخرى. .4

 سنوات اخلربة يف اجلمعيات اخلريية

 ـــــ مخس سنوات.سنة  .1

 مخس سنوات ـــــ عشر سنوات. .2

 عشر سنوات ـــــــ عشرين سنة. .3
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 يقوم هذا االستبيان على عدة حماور كالتايل :

نة النبوية اخلريية للقواعد املستقبلية اليت وضعتها الساحملور األول : مدى لطبيق اجلمعيات 
دقة ـ النذور ) الزكاة ـ الص يف التكافل االجتماعيوسائل الرعاية االجتماعية عند لشريعها ل

 .ـ موارد أخرى(ـ الكفارات ـ الوصية ـ الوقف 

 الزكاة والصدقةواًل: أ

 مدى لطبيق اجلمعيات اخلريية للقواعد املستقبلية اليت
 وضعتها السنة النبوية عند لشريع الزكاة والصدقة

 أحياانً  ال نعم

 هل هناك حتقيق ملبدأ التوازن واالعتدال بني مجيع األفراد
 عند توزيع الزكاة والصدقة.

   

    هل تقتصر الزكاة والصدقات على املعوانت املادية فقط

هل تقوم اجلمعيات بتأجيل أو أتخري صرف الزكاة حلني 
 مستحقيهاوجود 

   

    هل هناك حتري يف صرف الزكاة ملستحقيها

    هل هناك تقيد مبصرف الزكاة الذي عينه املتصدق

هل تقطع الزكاة مبجرد موت الشخص ) ال يعطي 
 ألوالده من بعده (

   

هل تقسم اجلمعيات اخلريية األموال املوجودة لديها على 
فعة يصرف دا جيعل ما أعطي زكاة ال ذهيئة مرتبات ) ه

 وإمنا يتجزأ على فرتات مراعاة ملستقبل الفقراء ( ،واحدة

   

هل تراعي اجلمعيات حق هللا يف األسر اليت ال يكفيها 
 الدخل الشهري ، لكثرة أفرادها

   

هل تعمل اجلمعيات اخلريية على يقل التربعات خارج 
 إطار اململكة عن طريق اجلمعيات األهلية
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اخلريية حمل ويل األمر يف عملية هل حلت اجلمعيات 
 صرف الزكاة

   

هل تقوم اجلمعيات اخلريية بعمل دورات تدريبية لشرح 
 أمهية الزكاة يف الرتبية الروحية واخللقية واالجتماعية

   

هل تقوم اجلمعيات اخلريية ابألخذ من أموال الصدقات 
 للصرف يف أيشطة اجلمعية

   

ال من يريد الزواج من أمو هل للجمعية األحقية يف إعطاء 
 الزكاة ابعتباره حمتاجاً 

   

هل تقوم اجلمعيات اخلريية جبمع الزكاة من خارج 
 مناطقها

   

هل متول اجلمعيات اخلريية املشاريع االجتماعية والدعوية 
من أموال الزكاة) شرط أن تستخدم هده املشاريع 

 املستحقني للزكاة (
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 ورذالكفارات والناثنياً : 

 مدى لطبيق اجلمعيات اخلريية للقواعد املستقبلية اليت
 وضعتها السنة النبوية يف الكفارات والندور

 أحياانً  ال نعم

هل تقوم اجلمعيات اخلريية جبمع كفارة اليمني وحتري 
 الدقة يف صرفها ملستحقيها

   

هل تقوم اجلمعيات اخلريية أبخذ كفارة اليمني يقدًا مث 
 تعدها طعاماً تقيداً مبذهب اجلمهور

   

هل تتقيد اجلمعيات اخلريية يف إخراج الكفارات ابلعدد 
 املذكور يف اآلية الكرمية )إطعام عشرة مساكني (

   

هل تقوم اجلمعيات اخلريية حبث الناس على أداء احلق 
 الشرعي )مجع كفارات األميان والنذور (

   

جبمع أموال الكفارة هل تقوم اجلمعيات اخلريية 
واستخدامها يف حترير ما يوجد يف بعض بلدان العامل من 

 العبيد اآلن

   

هل تضم اجلمعيات اخلريية إيرادات النذور وكفارات 
 اإلطعام إىل مشاريع تفطري الصائمني

   

 

 اثلثاً : الوصية والوقف

مدى لطبيق القواعد املستقبلية اليت وضعتها السنة 
 لشريعها للوصية والوقفالنبوية عند 

 أحياانً  ال نعم

هل تقوم اجلمعيات اخلريية بتذكري الناس أبمهية الوقف 
 والوصية

   

    ههل تقوم اجلمعيات اخلريية بتنمية الوقف وتثمريه وتعمري 
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هل حتث اجلمعيات اخلريية الناس على االلتزام مبا لديها 
 وصرف األموال املوقوفة يف مصارفها الشرعية

   

هل تراعي اجلمعيات اخلريية شرط الواقف أو شرط 
 املوصي 

   

هل تعمل اجلمعيات اخلريية يف استثمار الوصااي لتصبح 
 وقفاً يف املستقبل

   

ث يف البحو فجوة بني التنظري لألوقاف هل هناك 
ل وبني التطبيق الواقعي لتموي، واملؤمترات والدراسات

واالستفادة من الطرق األوقاف واستثمار عوائدها 
 .احلديثة يف التمويل واالستثمار واليت ال ختالف الشريعة

   

    هل تقوم اجلمعيات اخلريية مبشاريع وقفية

 

 رابعاً : املوارد األخرى

مدى لطبيق القواعد املستقبلية اليت وضعتها السنة 
 النبوية عند لشريعها للموارد األخرى

 أحياانً  ال نعم

هل تقوم اجلمعيات اخلريية بتوعية احلجاج بكفارة قتل 
 الصيد 

   

هل تقوم اجلمعيات اخلريية جبمع الكفارات من احلجاج 
 وحفظها وتوصيلها ملستحقيها

   

هل تقوم اجلمعيات اخلريية بعمل إدارات خاصة ابهلبات 
 حىت ال ختتلط أبموال الزكاة

   

عه على وتوزي هل تقوم اجلمعيات اخلريية جبمع اهلدي
 الفقراء
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احي بنقل األضاجلمعيات اخلريية اإلسالمية هل تقوم 
 ،لبالد الفقرية يف إفريقيا وآسيال

   

ها هل تستقبل اجلمعيات اخلريية زكاة الفطر وتقوم بتوزيع
 على الفقراء واملساكني

   

هل أتخذ اجلمعيات اخلريية الفائض من إيرادات صدقة 
 حال إذن املتربعنيالفطر لصاحلها يف 

   

 

من التكافل االجتماعي كــــ ) اليتامى ـ األرامل ـ املطلقات ـ  وناملستفيداحملور الثاين : 
 من قبل اجلمعيات. )الفقراء .....

ن من التكافل مع املستفيدي الكيفية اليت يتم هبا التعامل
 االجتماعي

 أحياانً  ال نعم

د من وافية والتأك ه الفئات دراسةذهل يتم دراسة حالة ه
 حاجاهتا

   

ت بصورة ه الفئاذهل يتم إيصال التربعات واملساعدات هل
 دورية منتظمة

   

هل تقوم اجلمعيات ابستقطاع جزء من كفاالت األيتام 
 لشراء بعض االحتياجات املستقبلية اخلاصة ابليتيم مثالً 

   

الفئات  هذهل يتم توفري فرص وظيفية للقادرين من ه
 لالستغناء عن خدمات اجلمعية مستقبالً 

   

     ماعياً ه الفئات دينياً واجتذهل هناك تثقيف وتوعية هل

هل هناك مراعاة للتوازن بني قيمة الضمان االجتماعي 

، وبني ارتفاع تكاليف املعيشة وإجيار  املستحقة شهرايًّ

 السكن وخالفه.
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 للجمعيات بصورة عامةاحملور الثالث: األهداف املستقبلية 

 أحياانً  ال نعم األهداف املستقبلية للجمعية 

هل هناك قياس للنجاح والتطور والتقييم بناء على 
أهداف اجلمعية واحتياجات املستفيدين منها، وعدالة 

 خدماهتا إىل جايب املوارد املتاحة.

   

هل هناك ختطيط إسرتاتيجي بعيد املدى أو استشراف 
 مخس سنوات قادمة (.) ،  للمستقبل

   

هل هناك تطوير يف مهارات املوظفني والكوادر اإلدارية 
 ) بناء معريف للقائمني على العمل اخلريي(.

   

هل هناك تعاون مع مجعيات أخرى للتنسيق وحتسني 
 اخلدمة.

   

    هل يتم احلصول على متويل إضايف أم التمويل اثبت. 

    مل. ب املوظفني للعذهل هناك سعي إلجياد حمفزات جت

هل تعمل اجلمعيات اخلريية على استقطاع مجيع 
 التكاليف املتعلقة بتنفيذ العمل املتربع له.

   

مثل القطاع  ،هل يعد العمل اخلريي قطاعاً اثلثاً يف اجملتمع
اتبعًا ملؤسسات أو  أم والقطاع اخلاص، احلكومي
ألهنا يف  ؛الطاقات املتميزة ، حىت يتم توظيف  الوزارات

 .الغالب ال أتيت إىل قطاع ليس فيه أمان وظيفي

   

هل تقوم اجلمعيات اخلريية حببس املال الوارد للجمعية 
 بنية االستثمار ) شراكة ، إجيار ،.....(.

   

هل تقوم اجلمعيات اخلريية بعمل أماكن لصناعات 
 الصغرية أو توفري مواد الصناعات اليدوية لبعض احملتاجني

 .منتجاهتم وإيشاء معارض لتسويقها وبيعهاومجع 
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هل تقوم اجلمعيات اخلريية إبيشاء اإلدارات املناسبة 
 إلدارة األموال ومجعها وصرفها يف مصاريفها الشرعية.

   

هل هناك توحيد للجهود أو تنسيق بني اجلمعيات اخلريية 
 يف األزمات الكبرية ، منعاً لالزدواجية يف العمل اخلريي.

   

كون   للجمعيات ، وهو( ؤسسي مبناء هل هناك ) 
املؤسسات واجلمعيات قائمة على عمل مؤسسي منظم 

 مرتب وفق أيظمة ولوائح.

   

دعم من احلكومات وتشجيع للجمعيات هل هناك 
 اخلريية وسن القوايني املنظمة لعملها.

   

هل هناك استفادة من مجيع القدرات والطاقات املوجودة 
فال يهمل أحد سواء كان ذكراً أو أيثى وسواء  يف اجملتمع،

 .أكان شاابً أو كبرياً متقاعداً أو كان معاقاً أو غري ذلك
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 مت حبمد هللا
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