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 الملخص: 
في الجوانب االقتصادية واالجتماعية  تشكل الجوائح واألزمات التي تمر باألمم تحديا كبيرا

الجات المعبعض تهدف هذه الورقة البحثية إلى بيان والايااية وكافة مجاالت الحياة، 
 . قتصادي اإلاالميالمن خال: النظام ا لهذه األزمات والجوائح ة واالجتماعيةاالقتصادي

االقتصادية  المنهج االاتقرائي لدرااة المبادئولتحقيق أهداف الدرااة اتبع الباحث 
ومن ثم المنهج  بعض حاالت الجوائح واألزماتعالجت  التي والفقهية اإلاالمية

في واقعنا المعاصر، وقد  هذه المبادئ والمعالجات فية االاتفادة مناالاتنباطي لتحليل كي
عددا من  تتضمن المبادئ االقتصادية واالجتماعية في اإلاالم أنخلصت الدرااة إلى 

 زمات والجوائح.ات التي تاهم في إيجاد الحلو: لألاألحكام والتشريع
 اإلاالمي. األزمات، الجوائح، األوبئة، االقتصادالكلمات المفتاحية  

 JEL   .P4, G01تصنيفات 
Abstract :  

The pandemics and crises that pass through nations are considered a 

major challenge in the economic, social, political and all aspects of 

life. This research paper aims to explain some economic and social 

remedies for these crises and pandemics through the Islamic 

economic system. 
To achieve the goals of the study, the researcher followed the 

inductive approach to study the Islamic economic and 
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Jurisprudential principles that dealt with some cases of pandemics 

and crises, and then the deductive approach to analyze how to 

benefit from these principles and treatments in our contemporary 

reality. The study concluded that the economic and social principles 

in Islam include a number of provisions and legislations that 

contribute In finding solutions to crises and pandemics. 

Keywords : Crises, pandemics, epidemics, Islamic economics.  

JEL Classification Codes : G01, P4. 

 المقدمة: 
تحديا  0101التي أصابت العالم مع نهايات عام  01شكلت جائحة فيروس كورونا كوفيد 

بدأت حيث  ،حقيقيا للدو: خاصة مع اآلثار االقتصادية واالجتماعية التي خلفتها
ارتداداتها تنعكس على كاب الناس ومعيشتهم نتيجة حالة اإلغالق الكبير التي اادت 

 العالم.  
زمات من حروب ضوء على المعالجات االقتصادية لألمة كورونا األخيرة الز أالطت وقد 

التي  منهجياتذلك، ولفتت االنتباه إلى ال وأوبئة وجوائح وأحوا: بيئية وطبيعية وغير
، لفي التااه وما بين مفرطجراءات لجوائح بين متشدد في اإللي اتبعتها الدو: في التصد  

جهات معتدلة تراعي األحوا: الصحية مع مراعاة لى تو إبين هذا وذاك برزت الحاجة 
 الوضع االقتصادي القائم.

حو: مدى وجود معالجات اقتصادية  تبرز إشكالية الدرااةعلى ضوء هذه المعطيات 
 االقتصاد اإلاالمي.في  إلشكاليات الجوائح واألزمات واألوبئة اجتماعيةو 

 مشكلة الدراسة: .1.1
 آلتية تحاو: الدرااة اإلجابة عن األائلة ا

بالتعامل مع األزمات والجوائح اقتصاديا  أبرز معالم المنهج اإلاالميما  -
 ؟واجتماعيا

 ز بها عن غيرها؟وهل ثمة تقديرات إاالمية تتمي -
تخفيف من هو: األزمات الوما أبرز التشريعات والنظم اإلاالمية التي تعمل على  -

 والجوائح؟
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 هدف الدراسة: .1.1
االمي بالتعامل مع األزمات والجوائح اقتصاديا بيان أبرز معالم المنهج اإل -

 واجتماعيا.
مدى وجود المعالجات االقتصادية واالجتماعية إلشكاليات الجوائح إبراز  -

 واألزمات واألوبئة في االقتصاد اإلاالمي.
تخفيف من هو: التوضيح التشريعات والنظم اإلاالمية التي تعمل على  -

 األزمات والجوائح.
 منهج الدراسة: .1.1

ولتحقيق أهداف الدرااة اتبع الباحث المنهج االاتقرائي لدرااة المبادئ االقتصادية 
ومن ثم المنهج  حاالت الجوائح واألزماتوالفقهية اإلاالمية التي عالجت بعض 

ي المبادئ االقتصادية واالجتماعية في اإلاالم التي تاهم ف باطي الاتخالصاالاتن
 زمات والجوائح.إيجاد الحلو: لأل

 هدف الدرااة قام الباحث الموضوع حاب المحاور اآلتية لتحقيق و 
 مفهوم األزمات والجوائح والظروف الطارئة  -
 التوجيهات األخالقية والقيمية للتعامل مع األزمات والجوائح   -
 إجراءات وتدابير في مواجهة األزمات والحروب االقتصادية  -
 الجوائح واألزمات  تشريع نظم اجتماعية اقتصادية تاهم بالحد من أثر -
 دور الدولة وماؤولياتها تجاه مواطنيها في الجوائح واألزمات  -
 البناء االجتماعي القويم للوقاية من األزمات  -
 :اقتصادية في ظل الجوائح واألزماتأحكام فقهية  -
 مفهوم األزمات والجوائح والظروف الطارئة: .1

تغير   عدد من المعاني منها لىيتناو: األكاديميون والكت اب مصطلح األزمة للداللة ع
 صحية جيدة في الظاهر، تفاقم مفاجئ لحالة مرضية، مرحلة حالة عنيف يظهر على

، نزاع، اختال: في التوازن بين اإلنتاج فاصلة وخطرة، اضطراب وعائق مؤقت
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نقص أو قلة في شيء معين والذي يتميز بتراجع الطلب واإلفالس والبطالة،  ،واالاتهالك
 .1زمة العقار وأزمة الاكنكالقو: بأ

أما األزمة االقتصادية فتعر ف بأنها حالة حادة من الماار الايء للحالة االقتصادية لبالد 
أو إلقليم أو للعالم بأاره تبدأ عادة من جراء انهيار ألاواق الما: وترافقها ظاهرة جمود أو 

ات االجتماعية وانخفاض تدهور في النشاط االقتصادي، تتميز بالبطالة واإلفالس والتوتر 
 2القدرة الشرائية.

ولقد قدر الفقهاء أوضاع الحاالت الطارئة في أحوا: عديدة ورتبوا عليها أحكاما مراعاة 
للظرف الجديد الذي طرأ، وتعر ف نظرية الظروف الطارئة بأنها "تعديل التزام مرهق من 

 3دة المتعاقدين".عقد غير منفذ أو فاخه لوقوع حادثة غير متوقعة خارجة عن إرا
ولقد تناو: الفقهاء والقانونيون نظرية الظروف الطارئة باألمثلة منها ما ذكره صاحب بدائع 
الصنائع عن فاخ العقد حا: الضرورة والحاجة بقوله  إن الحاجة تدعو إلى الفاخ عند 

لما  للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد العذر؛ ألنه لو لزم العقد عند تحقق العذر؛
يذكر في تفصيل األعذار الموجبة للفاخ، فكان الفاخ في الحقيقة امتناعا من التزام 
الضرر وله والية ذلك... لكنه عجز عن المضي في موجبه إال بضرر يلحقه لم يلتزمه 

 4بالعقد فكان محتمال للفاخ في هذه الحالة..".
المتعاقدين ياوغ الخروج  ووجه تخريج نظرية الظروف الطارئة أن  العذر الذي يصيب أحد

عن بنود العقد التي تقتضي االلتزام بالعقد على كل حا: إلى المطالبة بفاخه بإرادة 
 5منفردة رفعا للضرر.

وكذلك ذكر الفقهاء األوضاع الصعبة التي تصيب الناس من جوائح وغيرها، والجائحة 
أو حادث يصيب فرد أو هي المصيبة والداهية والبلية والتهلكة والهالك، بمعنى هي حدث 

جماعة ويؤدي إلى إصابة كبيرة بالنفس أو الما: أو الملك أو الزرع أو الحيوان وغير 
 ذلك.

جمع جائحة وهي اآلفة التي تصيب الثمار فتهلكها يقا:   الجوائح أنالشوكاني وقد ذكر  
وال  جاحهم الدهر واجتاحهم بتقديم الجيم على الحاء فيهما إذا أصابهم بمكروه عظيم،

 6.خالف أن البرد والقحط والعطش جائحة وكذلك كل ما كان آفة اماوية
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والمقصود  7".أمر بوضع الجوائح"أن النبي صلى هللا عليه والم ولقد جاء بحديث جابر  
بوضع الجوائح أن  من اشترى ثمرة دون أصلها بعد بدو صالحها، وخلى البائع بينه وبين 

نضجها، فهلكت كلها أو بعضها قبل ذلك، بما ال  قطفها، لكنه أبقاها إلى أن يكمل
ياتطاع دفعه كمطر أو ريح أو برد، فيجب على البائع أن يضع عن المشتري من الثمن 

 8بمقدار ما تلف بالجائحة.
خالصة القو: يتبي ن أن التشريعات اإلاالمية قد أخذت باالعتبار الجوائح واألزمات 

ما فقهيا تتنااب مع الظرف الجديد القائم وبما والظروف الطارئة وقد رتبت عليها أحكا
 يتنااب مع مقصد التشريع.

 والجوائح للتعامل مع األزمات  األخالقية والقيميةجيهات التو  .1
والحروب، وهذا يتمث ل والجوائح تتمي ز التشريعات اإلاالمية بالمرونة في أوقات األزمات 

دت التوجيهات النبوية على خصوصية وقد أك  ، في الايرة النبوية عديدة قفاجليًّا في مو 
واألزمات؛ للتعامل معها ضمن مقاصد الشريعة بما  أوقات الكوارث والجوائح والحروب

 يحفظ على الن اس دينهم ونفواهم وأموالهم ومصالحهم.
وقد قد رت مبادئ االقتصاد اإلاالمي الظروف االاتثنائية التي تمر  بها المجتمعات 

األحكام والتعامالت بالشأن  م واألخالق وشر عت عددا منالقي وحث ت على عدد من
 االقتصادي، يذكر منها 

 الصبر وتحّمل الشدائد وقت األزمات: .1.1
ولقد عل م فقد دعت القيم اإلاالمية إلى الصبر وتحمل الشدائد وقت األزمات والتضحية، 

في ظروف األزمات من  والصبر صحبه على العمل -صلى هللا عليه والم-النبي 
حروب وغيرها، وكانوا مثاالا للصبر والتحم ل لكافة أشكا: المشقة واألذى  عن قيس، قا:  
امعت اعد بن أبي وقاص، يقو:  "وهللا إن ي ألو: رجل من العرب، رمى باهم في ابيل 

صلى هللا عليه والم، ما لنا طعام نأكله إال ورق -هللا، ولقد كن ا نغزو مع راو: هللا 
، حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة"، ثم أصبحت بنو أاد تعزرني الحبلة وهذا الامر

ين، لقد خبت، إذاا وضل  عملي، ولم يقل ابن نمير  إذاا".  9على الد 
وهذا يد:  على عظم التضحيات التي ضح ى بها صحابة راو: هللا في ابيل دين هللا 
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كان ذلك ليكون لوال ونصرة الحق؛ من تعب وتحم ل األذى والجوع ومواصلة الجهاد، وما 
حان التربية والصبر على الشدائد والراوخ العقدي والقيم األخالقية الاامية التي هذ ب 

فانعكات على واقع حياتهم االجتماعية  الوك صحبه -صلى هللا عليه والم- بها الن بي
 واالقتصادية.

 التعاون وقت أزمات الغذاء: .1.1
ضافرها وقوة تمااكها أمام ما يحيط بها ففي أوقات األزمات تظهر وحدة المجتمعات وت

وقت األزمات،  عاون للت -صلى هللا عليه والم-من أخطار، وثم ة أمثلة أشاد بها النبي 
فقد امتدح األشعريين لتكافلهم وتضامنهم وقت األزمات بل إن ه عد  نفاه منهم وهم منه، 

َلْيِه َوَالََّم  "ِإنَّ اأْلَْشَعِريِ يَن ِإَذا َأْرَمُلوا ِفي َصلَّى هللا عَ -َعْن َأِبي ُموَاى، َقاَ:  َقاَ: َرُاوُ: هللا 
 اْلَغْزِو، َأْو َقلَّ َطَعاُم ِعَياِلِهْم ِباْلَمِديَنِة، َجَمُعوا َما َكاَن ِعْنَدُهْم ِفي َثْوٍب َواِحٍد، ُثمَّ اْقَتَاُموهُ 

ِويَِّة، َفُهْم ِمنِ ي وَ   10َأَنا ِمْنُهْم".َبْيَنُهْم ِفي ِإَناٍء َواِحٍد، ِبالاَّ
فهذا مثا: مجتمعي نموذجي ُيمث ل اإليثار والتعاون على الخير والمعروف خاصة وقت 

 األزمات.
 العفو والسماحة في التعامل االقتصادي في األزمات: .1.1

ه النبي  إلى التياير على الن اس وقت األزمات، والعفو  -صلى هللا عليه والم-فقد وج 
صلى هللا عليه -عد  النبي وقد في المعامالت االقتصادية،  والتاامح بين أفراد المجتمع

لم  -والم الجوائح والكوارث التي تقع على المبيع ابباا موجباا لتناز: البائع عن حق ه في تا 
فالمشتري يدفع الما: دون أن ؛ الثمن أو إرجاعه الثمن للمشتري بعد أن تلفت المزروعات

َبْيِر، َأنَُّه َاِمَع َجاِبَر ْبَن َعْبِد هللا، َيُقوُ:  َقاَ: َرُاوُ: هللا َعْن َأِبي الز  ، يأخذ عوضه فهذا ظلم
َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَالََّم  "َلْو ِبْعَت ِمْن َأِخيَك َثَمراا، َفَأَصاَبْتُه َجاِئَحٌة، َفاَل َيِحل  َلَك َأْن َتْأُخَذ -

؟". ِمْنُه َشْيئاا، ِبَم َتْأُخُذ َماَ: َأِخيَك ِبَغْيرِ   11َحقٍ 
ومعنى الحديث  ال يحل  لك أيها البائع الذي تلفت عنده الثمار أن تأخذ من أخيك 

صلى هللا عليه -المشتري شيئا من ما: إن أصابت هذا الثمر جائحة، وااتفهام النبي 
ا إنكاري وتوبيخي  ِبَم َتْأُخُذ َماَ: َأِخيَك ِبَغْيِر َحقٍ   أي ال ينبغي وال يحل  لك أيه -والم

، وعليك بالتناز: عن قيمة الجائحة، فال  البائع ذلك.. فإن ك إن أخذت شيئا كان بغير حق 
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، والجائحة الشدة العظيمة التي تجتاح المبيع الذي هلك عنده قبل قبضه يأخذ البائع قيمة
  12الما: وتهلكه وتاتأصله.

في ملكه وضمانه، ألن ها  ؛وفي الحقيقة إن  هالك الالعة قبل بدو الصالح هي على البائع
وهالك الالعة بعد بدو الصالح هي قضية خالفية بين العلماء، وعلى أي ة حا: فإن  النص  
الن بوي فحواه  طلب من البائع التناز: عن ماله إن هلكت الالعة بعد بدو الصالح بإرجاع 

 ينه بابب الجائحة.الما: للمشتري أو العفو عن دَ 
ر الجائحة واألزمة التي أضر ت بالثمرق -صلى هللا عليه والم-فالن بي   واعتبره ظرفا  د 
 في عقودهم.  عفو والاماحة بين أفراد المجتمعينبغي فيه ال طارئا

 في مواجهة األزمات والحروب االقتصادية: إجراءات وتدابير .4
التدابير التي اإلجراءات و التوجيهات النبوية عددا من و  ولقد تضمنت التشريعات اإلاالمية

تصادية مجتمع على مواجهة األزمات االقتصادية الناتجة عن الحروب االقتعين ال
 والحصار االقتصادي وغيرها، يذكر منها 

 مواجهة األزمات الناتجة عن الحصار االقتصادي:  .4.1
بثبات قبل الهجرة قامت به قريش الذي  واالجتماعي واجه المالمون الحصار االقتصادي

مقاطعة اقتصادية  لحصار بقاوته وما تضمنه منوتعاون وحان تعامل، فقد كان هذا ا
وصحبه كان إيذاناا بإعداد المجتمع المالم  -صلى هللا عليه والم-اجتماعية للن بي  و 

لمواجهة التحديات، والحرص على ترشيد الموارد وتحم ل العناء والصبر، وحان التخطيط 
َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَالََّم  ِمَن الَغِد -  َقاَ: النَِّبي  والتدبير  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي هللا َعْنُه، َقا:َ 

ا ِبَخْيِف َبِني ِكَناَنَة، َحْيُث َتَقاَاُموا َعَلى الُكْفِر"  َيْوَم النَّْحِر، َوُهَو ِبِمناى  "َنْحُن َناِزُلوَن َغدا
ا َوِكَناَنَة، َتَحالَ  َب، َوَذِلَك َأنَّ ُقَرْيشا َفْت َعَلى َبِني َهاِشٍم َوَبِني َعْبِد الُمطَِّلِب، َيْعِني َذِلَك الُمَحصَّ

َصلَّى هللا َعَلْيِه -َأْو َبِني الُمطَِّلِب  َأْن اَل ُيَناِكُحوُهْم َواَل ُيَباِيُعوُهْم، َحتَّى ُيْاِلُموا ِإَلْيِهُم النَِّبيَّ 
 13َوَالََّم".

الدعوة فقد كانت  ولقد كان ما جرى معهم من أقاى ما مر  به المالمون في بواكير
هم عن دين هللا، ولقد مث لت تحديًّا مبكراا ااتطاع المالمون  مقاطعة اقتصادية شاملة لصد 

ر هللا وانهارت المقاطعة التي شملت كافة  وتعاونهم بثباتهم وصبرهم تجاوزه، حتى قد 
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 الجوانب الحياتية االجتماعية واالقتصادية.
 دية واإلضرار باألمة:المعاملة بالمثل في حال الحرب االقتصا .4.1

، وهذا قد يكون في حاالت اويعاديه االحرب االقتصادية ضد  من يحاربه لألمة أن تاتخدم
  المعاملة بالمثل أو في حا: إضرار العدو بالمالمين ومحاولته التأثير عليهم عديدة منها
لع بمنع ا اتهديد تضمنت وفيما يأتي بعض المواقف من الايرة النبوية ،اقتصاديًّا

ا بمنع الع  د الصحابي ثمامة بن أثا: قريشا ااتراتيجية عن العدو والمعاملة بالمثل  فقد هد 
صلى هللا عليه -ااتراتيجية عنها، وقرن ااتمرارية تعامله االقتصادي معها بموافقة الن بي 

َرُه  هللا ماذا ترى؟ ُثَماَمُة ْبُن ُأَثاٍ: اأ: راو:ما أالم والم، فقد جاء بالحديث أن ه عند َفَبشَّ
َة َقاَ: َلُه َقاِئٌل  َصَبْوَت،  -َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَالَّمَ -َرُاوُ: هللا  ا َقِدَم َمكَّ َوَأَمَرُه َأْن َيْعَتِمَر، َفَلمَّ

ٍد َرُاوِ: هللا  ْم ِمَن َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَالََّم، وال وهللا، اَل َيْأِتيكُ -َقاَ:  ال، َوَلِكْن َأْاَلْمُت َمَع ُمَحمَّ
فالصحابي  ثمامة بن  14َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَالََّم.-الَيَماَمِة َحبَُّة ِحْنَطٍة، َحتَّى َيْأَذَن ِفيَها النَِّبي  

أثا: جعل من تجارته ونفاه فداء اإلاالم، وااتعد  لمقاطعة قريش، وجعل من نفاه تحت 
د قريش  "وال وهللا -صلى هللا عليه والم-تصر ف النبي  ، اَل َيْأِتيُكْم ِمَن الَيَماَمِة َحبَُّة وهد 

-إال  أن  قريش وعلمها بخلق النبي  -َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَالَّمَ -ِحْنَطٍة، َحتَّى َيْأَذَن ِفيَها النَِّبي  
إن ك تأمر بصلة  -صلى هللا عليه والم-قد أرالت إلى الن بي  -صلى هللا عليه والم

 15يخلي بينهم وبين الحمل إليهم." الر حم فكتب إلى ثمامة أن
خالصة األمر أن  للمجتمع المالم مقاطعة الفئة التي تحاربهم وتقاطعهم من باب المعاملة 

ذا رأى الحاكم أن  مصلحة األم ة تتحق   وهي  ق بذلك فله أن يطبق هذه المقاطعةبالمثل، وا 
 أحد أشكا: مواجهة األزمات والتصدي آلثارها.

 لتجاري في حالة الحرب:قطع خطوط اإلمداد ا .4.1
في حا: تعرضت األمة للضرر االقتصادي واالعتداء على القطاع التجاري من أي جهة 

ن  من حق  المالمين قطع خطوط اإلمداد التجاري للمعتدين في حالة الحرب، خاصة إن فإ
َاِمَع  َلمَّا  العدوانية، ففي غزوة بدر االمالمين بممارااته تأو آذ الجهة المعتديةبدأ بذلك 

اِم، َنَدَب اْلُمْاِلِميَن إَلْيِهْم،  -َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَالَّمَ -َرُاوُ: هللا  ِبَأِبي افيان مقبالا ِمْن الشَّ
ومعنى ينفلكموها   16َوَقاَ: َهِذِه ِعيُر ُقَرْيٍش ِفيَها َأْمَواُلُهْم َفاْخُرُجوا إَلْيَها َلَعلَّ هللا ُيْنِفُلُكُموَها"
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 زي زيادة على اهمه نتيجة الغنائم.أن يأخذ الغا
صلى هللا عليه -فلقد آذت قريش المهاجرين من المالمين وصادرت أموالهم، فأراد الن بي 

أن ياترد  بعض ما أخذوه من المالمين خاصة أن  القافلة تمث ل كبار تجارهم، وهذا  -والم
ا ااتراتيجيًّا في تهديد خ طوط تجارتها وقطعها للضغط فيه المعاملة بالمثل، كما أن  له بعدا

 عليها.
 تشريع نظم اجتماعية اقتصادية تسهم بالحد من أثر الجوائح واألزمات: .5

 تضم ن االقتصاد اإلاالمي مجموعة من األنظمة الماتقاة من مبادئ الشريعة الامحاء
ل مع بعضها البعض نظماا شاملة ومتنو عة وتشريعاتها في  في ماتويات عدة، لتشك 
 .التضامن االجتماعي ضمن رؤى  االقتصادية األهداف تحق قالمجتمع؛ ل

النظم هي مجموعة من القواعد واألحكام الداخلية والخارجية تضعها الجماعات أو الدو: و 
والمنظمات لتايير حياتها وشؤونها الداخلية وعالقاتها الخارجية لما فيه المصالح 

د شرعت عدد من النظم التي تؤاس ولق، المشتركة وهي ملزمة وعليها جزاء عند المخالفة
لتكافل بين افراد المجتمع لضبط شؤونهم وتحقق االناجام بين فئاته وأفراده ولتجعله منيعا 
أمام حاالت االضطرار والطوارئ التي تصيب الناس من أزمات وجوائح، فيما يأتي نذكر 

مال لرعاية عددا من هذه النظم التي تمثل أحكاما ومؤااات تشكل بمجموعها نظاما شا
 17التكافل ومأااة التضامن االجتماعي والتكافل المجتمعي.

 نظام الزكاة: .5.1
هللا على األغنياء  أوجبهاوفريضة مالية،  ربانيةعبادة هي الزكاة أحد أركان اإلاالم و  

رة شرعاا، ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقةا " يقو: هللا تعالى  لُتعطى ألصحاب الحاجات المقر 
رُ  يِهم ِبَهاُتَطهِ  أحد علل  -صلى هللا عليه والم-ولقد بي ن النبي (، 011)التوبة/ "ُهْم َوُتَزكِ 

في الحديث  "..أنَّ هللا َقْد َفَرَض َعَلْيِهْم َصَدَقةا ُتْؤَخُذ ِمْن االقتصادية واالجتماعية تشريعها 
 للدخو: والثروات. فهي أداة إعادة توزيع 18أَْغِنَياِئِهْم َفُتَرد  َعَلى ُفَقَراِئِهْم".

وتمتاز الزكاة بإلزاميتها التي ُتخرجها عن حي ز التطو ع، وتجعل إخراجها واجباا على من 
تنطبق عليهم شروط مخصوصة، ليتم  صرفها بمصارف مخصوصة، وبالتالي فإن ها 
ا للفقير أو للمصارف الماتحقة في ما: الغني المقتدر،  رة ُتمثل مقداراا محددا دة متكر  متجد 
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َخاِلِد الن بي الكريم من ياتنكف عنها مكتنزاا وجب عليه عقاب هللا واخطه  َعْن  قد عد  و 
َفَقاَ: أَْعَراِبيٌّ  َأْخِبْرِني َعْن  َخَرْجَنا َمَع َعْبِد هللا ْبِن ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنُهَما،  َقا: ْبِن َأْاَلَم،

َة، َواَل ُيْنِفُقوَنَها ِفي َاِبيِل هللا" )التوبة/َقْوِ: هللا  "َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َوا (، َقاَ: اْبُن 11لِفضَّ
َزَ: ُعَمَر َرِضَي هللا َعْنُهَما  "َمْن َكَنَزَها، َفَلْم ُيَؤدِ  َزَكاَتَها، َفَوْيٌل َلُه، ِإنََّما َكاَن َهَذا َقْبَل َأْن ُتنْ 

ا ُأْنِزَلْت َجَعَلَها هللا ُطهْ  َكاُة، َفَلمَّ   19راا ِلأْلَْمَواِ:".الزَّ
وتاامح الشرع في ممتلكات الغني ومقتنياته الشخصية؛ أي تلك التي ياتخدمها في قضاء 

التملك  إمكانيةبُفاحة حاجاته المعيشية من ماكن أو مركب وغير ذلك؛ مما يعطيه 
َصلَّى هللا -يِ  الشخصي والتصر ف وتدبير أمره  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي هللا َعْنُه، َعِن النَّبِ 

 .20َقاَ:  "َلْيَس َعَلى الُمْاِلِم َصَدَقٌة ِفي َعْبِدِه َواَل ِفي َفَرِاِه" -َعَلْيِه َوَالَّمَ 
والزكاة عبادة ربانية وفريضة مالية وركن يجمع بين المادية والروحية، األمر الذي جعل 

 لها أدواراا اجتماعية واقتصادية في المجتمع المالم.
يعتها تمتاز بعدد من الخصائص مثل اإللزام، والتكرار وااتمراريتها ومرونتها، والزكاة بطب

وشمولها لمختلف األموا: واتااع وعائها، وتنو ع إمكانية أدائها، وعدالتها بوجود الن صاب، 
د ماتحقيها، ومالءمتها وكفاءتها، واعتدا: نابتها وثباتها وتحديدها ومنع ازدواجيتها،  وتعد 

 وضوح مصارفها وغيرها من الخصائص..ومعلوميتها و 
ولما كانت الزكاة تتمت ع بكل هذه الخصائص فإن ها كفؤة من حيث قدرتها على تكوين وعاء 

 مالي كبير ُيصرف في وجوهه الماتحق ة أو ُينم ى لما فيه مصالح الناس.
ق ت جهود كما أن  الزكاة أداة تنموية بعدد من المجاالت في المجتمع خاصة إن ُنظ مت وُنا 

 العاملين على جمعها وصرفها بأاس مالية ومحاابية وشرعية صحيحة.
وهي عنصر فع ا: إلعادة التوزيع وتقليل التفاوت بالدخو: والثروات في المجتمعات، فهي 
ع الطلب على الالع والخدمات؛ ألن  ماتحقي الزكاة غالباا من أصحاب الدخو:  ُتشج 

الك لهم مرتفعة، مم ا يعني زيادة الطلب الكلي المنخفضة فيكون الميل الحد ي لالاته
نعاش للحركة االقتصادية في المجتمع.   وبالتالي زيادة االاتثمار وا 

ذا ما نظ مت الدولة تأايس صناديق ااتثمارية؛ لتثمير أموا: الزكاة وزيادة منفعتها  وا 
ا من لماتحقيها، وعملت على مأااة عمل الزكاة ضمن إطار قوانين وتعليمات ُتخرجه
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العفوي ة والبااطة إلى العمل المنظم، فإن  كل ذلك اتنعكس آثاره االاتراتيجي ة على ُبؤر 
واتعالج  الفقر والُمعوز ين، مم ا يقل ل من المشاكل االجتماعية واالقتصادية في المجتمع

 األزمات والجوائح بكل كفاءة واقتدار.
 نظام الميراث:   .5.1

للملك في الفقه اإلاالمي كالبيع والهبة والوصية وغيرها يعد  الميراث من األاباب الناقلة 
من العقود، كما أن  الميراث ُيعد  أداة ُمهم ة إلعادة التوزيع اإلجبارية التي تعمل على تفتيت 

 الملكيات.
بتوزيع التركات )الميراث( حاب األنصبة المقررة  -صلى هللا عليه والم-ولقد أمر النبي 

َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَالََّم  "اْقِاُموا اْلَماَ: َبْيَن -اٍس، َقاَ:  َقاَ: َرُاوُ: هللا شرعاا  َعِن اْبِن َعبَّ 
 21أَْهِل اْلَفَراِئِض َعَلى ِكَتاِب هللا، َفَما َتَرَكِت اْلَفَراِئُض َفأِلَْوَلى َرُجٍل َذَكٍر".

عية؛ فقد حدد  ولقد راعى الشرع الحنيف في تقايم الميراث األبعاد االقتصادية واالجتما
األنصبة المقررة، والورثة الماتحقين بما ُيحق ق أقصى غايات العدالة، كما أن ه راعى جانب 
ز جانب  الغرم بالغرم؛ فيأخذ الورثة منه بمدى تحم لهم الماؤوليات والنفقات؛ بما يعز 

 الماؤولية االجتماعية والتكافل المجتمعي.
ل نظام الميراث في اإلاالم نظا ماا عادالا من حيث ضمان اإلاالم بمنع تار ب ولقد شك 

الميراث إلى غير ماتحقيه، أو ااتئثار البعض به دون غيره، اواء بالهبات أو األعطيات 
للورثة أو لغيرهم؛ حفاظاا على حقوق الورثة، وخشية من انعكاس ذلك على البنية 

لن ْعَماَن ْبَن َبِشيٍر َرِضَي هللا االقتصادية واالجتماعية لألارة، فعن َعاِمٍر، َقاَ:  َاِمْعُت ا
َعْنُهَما، َوُهَو َعَلى الِمْنَبِر َيُقوُ:  "أَْعَطاِني َأِبي َعِطيَّةا، َفَقاَلْت َعْمَرُة ِبْنُت َرَواَحَة  اَل َأْرَضى 

َلْيِه َوَالََّم، َفَقاَ:  َصلَّى هللا عَ -َحتَّى ُتْشِهَد َرُاوَ: هللا َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَالََّم، َفَأَتى َرُاوَ: هللا 
ِإنِ ي أَْعَطْيُت اْبِني ِمْن َعْمَرَة ِبْنِت َرَواَحَة َعِطيَّةا، َفَأَمَرْتِني َأْن ُأْشِهَدَك َيا َرُاوَ: هللا، َقاَ:  

ِدُكْم"، َقاَ:  َفَرَجَع "أَْعَطْيَت َااِئَر َوَلِدَك ِمْثَل َهَذا؟"، َقاَ:  اَل، َقاَ:  "َفاتَُّقوا هللا َواْعِدُلوا َبْيَن َأْوالَ 
فما أعظم التوجيه النبوي  "َفاتَُّقوا هللا َواْعِدُلوا َبْيَن َأْواَلِدُكْم" فال ياتأثر ابن  22َفَردَّ َعِطيََّتُه".

 أو ابنة من الورثة بالعطاء أو الهبات دون آخر.
د ُشرع ومن صور عدالة التشريع في الميراث  منع ااتئثار أحد الورثة بالتركة؛ لذا فق
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حكم  "منع الوصية للوارث"؛ خشية ميل المور ث نحو وريث، والتحايل لمنع بعض الورثة، 
َخَطَب  -َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَالَّمَ -والتمييز بين األبناء  َعْن َعْمِرو ْبِن َخاِرَجَة، "َأنَّ النَِّبيَّ 

نَّ ُلَعاَبَها َيِايُل َبْيَن َكِتَفيَّ َفَاِمْعُتُه َعَلى َناَقِتِه َوَأَنا َتْحَت ِجَراِنَها َوِهَي َتْقَصُع ِبجِ  ِتَها، َواِ  رَّ
  23َيُقوُ:  ِإنَّ هللا أَْعَطى ُكلَّ ِذي َحقٍ  َحقَُّه، َواَل َوِصيََّة ِلَواِرٍث...".

كما أن  من صور العدالة في تشريع الميراث  منع الوصية بأكثر من ثلث الما: حفاظاا 
 قامة العادلة بحاب األنصبة المقررة شرعا.على حقوق الورثة وضمان ال

وبتطبيق أحكام المواريث في المجتمع؛ فإن  ذلك يعني تمليك بعض أفراد المجتمع دخوالا 
م اإلعانات لذوي  وثروات جديدة اُتخف ف من الضغط على مؤااات الدولة التي تقد 

المجتمع، الحاجات أو الدخو: الضعيفة، كما وايعمل ذلك على تحاين التوزيع في 
، وايقلل من اإلشكاالت اصر اإلناانية والتمااك المجتمعيوايؤد ي إلى الرقي باألو 

  الناتجة عن األزمات والجوائح.
 نظام الوقف: .5.1

وارداته طلباا أو األصل من الوقف في حقيقته حبس األصل وانتفاع الجهة الموقوف لها 
ومثاله  ، به ووفقاا لما قصد ا أوصى الواقفبحاب م مواردهلمرضاة هللا، فالتصر ف في 

ا ااتثماريًّا  م متبرع مجمعا لمشفى خيري أو  جهة خيرية، فترصد إيراداتهوقفا على أن يقد 
 مؤااة تعليمية جامعية أو صندوقاا لرعاية طالب الجامعات غير الموارين وغير ذلك.

ا حضاريًّا بين األجيا:، فيور ث أهل ال قبل حاضر لماتوالوقف نظام تنموي راٍق يأخذ بعدا
يتمي ز بأن ه تخصيص أصل لمنافع محددة أو ، كما أن الوقف أبنائهم وأوطانهم ومجتمعاتهم

ص لها.  مطلقة بهدف تحقيق مصالح الفئة المخص 
ا  نفاق األموا: بوجوه الخير؛ مم  وقد حث ت مبادئ الشريعة على الصدقات والتبرعات وا 

باا للخير  َعِن اْبِن ُعَمَر، َقاَ:  َأَصاَب جعل الصحابة الكرام يتاابقون إلى المعروف طل
ا ِبَخْيَبَر، َفَأَتى النَِّبيَّ  َيْاَتْأِمُرُه ِفيَها، َفَقاَ:  َيا َرُاوَ: هللا،  -َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَالَّمَ -ُعَمُر َأْرضا

ا ِبَخْيَبَر، َلْم ُأِصْب َماالا َقط  ُهَو َأْنَفُس ِعْنِدي ِمْنُه، َفَما َتْأُمُرِني ِبِه؟ َقاَ:   ِإنِ ي َأَصْبُت َأْرضا
َق ِبَها ُعَمُر، َأنَُّه ال ُيَباُع َأْصُلَها، َواَل  ْقَت ِبَها"، َقاَ:  َفَتَصدَّ "ِإْن ِشْئَت َحَبْاَت َأْصَلَها، َوَتَصدَّ

َق ُعَمُر ِفي اْلُفَقَراِء، َوِفي ا َقاِب، ُيْبَتاُع، َواَل ُيوَرُث، َواَل ُيوَهُب، َقاَ:  َفَتَصدَّ ْلُقْرَبى، َوِفي الرِ 
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ْيِف، اَل ُجَناَح َعَلى َمْن َوِلَيَها َأْن َيْأُكَل ِمْنَها ِباْلَمْعُروِف،  ِبيِل، َوالضَّ َوِفي َاِبيِل هللا، َواْبِن الاَّ
ٍ: ِفيِه..."  .24َأْو ُيْطِعَم َصِديقاا َغْيَر ُمَتَموِ 

ات الدولة؛ فهو نظام إداري والوقف في حقيقته نظام رديف اقتصادي واجتماعي لمؤاا
 يغلب على شكله المؤااة الخاصة، لكن ه ذو نفع عام.

وتتنو ع أنواع الوقف إلى وقف ذري لمنفعة ذرية أو أقارب أو عائلة أو عشيرة أو فخذ؛ 
فتؤم ن احتياجاتهم تعليماا أو صحةا أو حاجات عامة معيشية، وقد يكون وقفاا لشأن من 

ؤااات العلم أو المؤااات الصحية، وقد تكون متنو عة مشتركة شؤون البر  كالفقراء أو م
 بين هذه وتلك.

يحض  على وقف الَفَرس لمنفعة الجهاد في  -صلى هللا عليه والم-فهذا حديث النبي 
ِن َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَالََّم  "مَ -ابيل هللا  عن َأبي ُهَرْيَرَة َرِضَي هللا َعْنُه، َيُقوُ:  َقاَ: النَِّبي  

ا ِفي َاِبيِل هللا ِإيَماناا ِباهلل َوَتْصِديقاا ِبَوْعِدِه، َفِإنَّ ِشَبَعُه َوِريَُّه َوَرْوَثُه َوَبْوَلهُ  ِفي  اْحَتَبَس َفَراا
 25ِميَزاِنِه َيْوَم الِقَياَمِة".

وللوقف آثار إيجابية في المجتمع فهو يدفع الناس لعمل الخير وتأمين احتياجات المجتمع 
ين، كما أن ه ُيمثل أصوالا عابرة للزمن ومنافع ممتدة، تمتد  بركتها وخيرها عبر عبر الان

 الانين وتعم  آثارها المباشرة وغير المباشرة في البالد والمجتمعات التي تتواجد بها.
ل عوناا لمؤااات الدولة االجتماعية والخيرية أو حتى الخدماتية في  كما أن  الوقف ُيشك 

 خاصة في أوقات األزمات والجوائح.مناطق معي نة  اد  حاجات فئات أو
وقد يلعب الوقف دوراا ُمهمًّا في تحريك االاتثمار؛ إن تم  توجيه موارده لالاتثمار لصالح 
ا طيباا ألفراد المجتمع، وُيحقق  الوقف والمنتفعين منه، فتتعاظم المنافع؛ مم ا ُيشكل مردودا

 .لدولةا في ادوراا تنمويًّا واقتصاديًّا مهمًّ 
 األجهزة الرقابية: نظام الحسبة: .5.4

ل  شرع اإلاالم أحكاماا متعل قة بشؤون الحياة المختلفة، وأراى مبادئ وأخالقاا اامية تاشك 
لل، وتدفع نحو الخير والصالح،   إضافة إلى ذلك فقد أراىوقايةا معنويةا وجدانيةا من الز 

ؤون الن اس في أمور حياتهم نظماا رقابية لمتابعة ش -صلى هللا عليه والم-الن بي 
 ومعاشهم خاصة في األاواق.
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ت اآليات القرآنية الن اس على الدعوة إلى الخير واألمر بالمعروف والنهي عن   ولقد حض 
ٌة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن  نُكْم ُأمَّ المنكر، يقو: هللا تعالى  "َوْلَتُكن مِ 

ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن" )آ: عمران/ َعنِ   (.011اْلُمنَكِر، َوُأولََٰ
على األمر بالمعروف والنهي عن المنكر في  -صلى هللا عليه والم-كما حث  الن بي 

؛ ولتعظيم  مختلف جوانب الحياة كإاهام فردي ومجتمعي في التضامن والتآلف ضد الشر 
قا:   -صلى هللا عليه والم-عن الن بي  قيم الخير في المجتمع، عن حذيفة بن اليمان،

"والذي نفاي بيده لتأمرن  بالمعروف ولتنهون  عن المنكر أو ليوشكن  هللا أن يبعث عليكم 
 26عقاباا منه، ثم  تدعونه فال ُياتجاب لكم."

اي  ومن صور األمر بالمعروف والنهي عن المنكر نظام الحابة لكن ه في إطار مؤا 
في  -صلى هللا عليه والم-زت معالمه األولية في عهد الن بي منظم، والحابة نظام بر 

 تحصيل الخير للن اس وتحقيق مصالحهم ومنع المفااد عنهم.
وقاموا بمأااة الحابة نظاماا  -صلى هللا عليه والم-ولقد اقتدى الخلفاء الراشدين بالن بي  

دارة لتشمل مختلف جوانب الحياة خاصة األاواق.  وا 
والحابة من طلب األجر من هللا، ومن العد  والحااب، وهي نظام وجهاز رقابي عام 
ا للمفااد، وأكثر ما يبرز فيه نظام  يهدف لمتابعة شؤون البالد والعباد جلباا للمصالح ودرءا
الحابة الجانب االقتصادي خاصة في األاواق ابتداء من تنظيم شؤون األاواق، ووضع 

ا، وتعليمات العمل بها وتنظيم شؤون المهن ومراقبة مدى االلتزام القواعد المنظمة لعمله
 بها.

بعض أعما: الحابة بنفاه بالمراقبة والمتابعة،  -صلى هللا عليه والم-وقد مارس النبي 
مر  على صبرة طعام  -صلى هللا عليه والم-مثا: ذلك  ما رواه أبو هريرة أن  راو: هللا 

بلال فقا:  "ما هذا يا صاحب الطعام؟" قا: أصابته فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه 
الاماء يا راو: هللا، قا:  "أفال جعلته فوق الطعام كي يراه الن اس، من غش  فليس 

 27مني".
فمتابعة شؤون األعما: والتجارة ومنع أكل أموا: الن اس بالباطل، هي من "األمر 

وقد ، : الناس ومصالحهمعلى حماية أموا بالمعروف والنهي عن المنكر" الذي يعمل
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د أشكا: األنظمة المعاصرة من هيئات أو وزارات أو مؤااات وقد تتقاام األعما: أو  تتعد 
المهام، وقد تتوز ع األعما: على عدة دوائر فيها، وتتنو ع طرق الرقابة والمتابعة، إال  أن  

ناس قاا لمصالح الالمهم هو وجود مثل هذه الهيئات التي تعمل على الرقابة والمتابعة تحقي
ا لألذى والمفااد عنهم  .ودرءا

وتبرز دور مثل هذه الهيئات الرقابية في أوقات األزمات والجوائح حيث تمنع ااتغال: 
الناس والتعدي على حقوقهم وأكل أموالهم بغير حق ورفع األاعار عليهم والقيام 

 بمماراات احتكارية.
 نظام النفقة:  .5.5

نفاق اإلإطار األارة، مثل وهو نظام تكافلي إلزامي ضمن  بن إنفاق األب على عياله، وا 
على والديه حا: عجزهما عن العمل أو كبر ان هما أو عدم وجود مصدر إنفاق لهما  

 (011يقو: هللا تعالى  "َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِكْاَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروِف". )البقرة/
 : ورعايتهم كفالة األيتام .5.5
-اإلاالم رعاية األيتام وكفالتهم وحضانتهم ُقربة عظيمة عند هللا، وقد حض  النبي  جعل

-على كفالتهم والعناية بهم  فقد روى َاْهَل ْبَن َاْعٍد، َعِن النَِّبيِ   -صلى هللا عليه والم
بَّاَبِة َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَالََّم، َقاَ:  "َأَنا َوَكاِفُل الَيِتيِم ِفي الَجنَِّة َهَكَذا ، َوَقاَ: ِبِإْصَبَعْيِه الاَّ

 28َوالُوْاَطى".
 دور الدولة ومسؤولياتها تجاه مواطنيها في الجوائح واألزمات: .5

تجاه مواطنيها اقتصادية واجتماعية من مبادئ االقتصاد اإلاالمي أن  للدولة ماؤوليات 
تكفل لهم أن و  فرادهأل الضمان االجتماعي من إدارة الحياة االقتصادية في المجتمع وتوفير

ا كريماا، وتكفي فقيرهم ماديًّا وترعى شؤونهم، ماؤولية الدولة توفير الحياة من  كما أن عيشا
وتتعاظم األدوار التي يتوجب عليها القيام بها  ،الجوائحاألزمات و  في ظل للناس الكريمة

د عبر عدد من التشريعات التي حماية للناس ودفعا للشرور عنهم،  تضمنتها وهذا تجا 
والتي تؤكد على دور الدولة وماؤوليتها في حماية الناس  مبادئ االقتصاد اإلاالمي

 ورعايتهم والقيام بشأنهم 
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 والرعاية الشاملة: مسؤولية توفير الحياة الكريمة .5.1
فالدولة ممثلة بالحاكم والماؤولين، ومن منطلق ماؤولياتهم فإن  عليهم توفير الحياة 

أن ه قا:   -صلى هللا عليه والم-ياهم  عن ابن عمر، عن الن بي المعيشية الكريمة لرعا
"أال كلكم راع، وكلكم مائو: عن رعيته، فاألمير الذي على الناس راع، وهو مائو: عن 
رعيته، والرجل راع على أهل بيته، وهو مائو: عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده، 

ايده وهو مائو: عنه، أال فكلكم راع، وكلكم وهي مائولة عنهم، والعبد راع على ما: 
 29مائو: عن رعيته".

دها الن بي   على الحاكم تقتضي منه  -صلى هللا عليه والم-فحدود الماؤولية التي حد 
توفير ابل العيش الكريم لرعيته والحرص على تحقيقهم حد  الكفاية التي تكفيهم حياة 

ا عن االاتجداء، وتوفير فرص عمل  وتنشيط الجانب االقتصادي للبالد لهم كريمة بعيدا
ة.  في جميع حاالته اواء في حا: الرخاء أو الشد 

 مسؤولية الدولة باالعتناء بمواطنيها وجبر ديونهم: .5.1
فمبادئ االقتصاد اإلاالمي تاتوجب على الدولة ماؤوليات باالعتناء برعاياها وقضاء 

من ماله؛ فإن لم يترك شيئاا فإن   مصالحهم وحاجاتهم، وعند وفاة الفرد فإن  َدينه يؤخذ
َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَالََّم، َكاَن -الدولة ماؤولة عن اداده، َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة، َأنَّ َرُاوَ: هللا 

َث أَ  ْيُن، َفَيْاَأُ:  "َهْل َتَرَك ِلَدْيِنِه ِمْن َقَضاٍء؟" َفِإْن ُحدِ  نَُّه َتَرَك ُيْؤَتى ِبالرَُّجِل اْلَميِ ِت َعَلْيِه الدَّ
ا َفَتَح هللا َعَلْيِه اْلُفُتوَح، َقاَ:  "َأنَ  ، َقاَ:  "َصل وا َعَلى َصاِحِبُكْم"، َفَلمَّ الَّ ، َصلَّى َعَلْيِه، َواِ  ا َوَفاءا

َماالا َفُهَو َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأْنُفِاِهْم، َفَمْن ُتُوفِ َي َوَعَلْيِه َدْيٌن َفَعَليَّ َقَضاُؤُه، َوَمْن َتَرَك 
 30ِلَوَرَثِتِه".

وهذا ُيوجب وجود نظام تكافل في المجتمع لاداد الديون وجبر دين المتوفى ورعاية شؤون 
صلى هللا عليه والم  "فعلي  قضاؤه" فإن  ذلك إيذانا -أفراد أارته، وحين يتحدث النبي 

م مع عجزهم على حا: وفاته بتحم ل الدولة ماؤولياتها تجاه أفراد المجتمع بقضاء دينهم
 .الاداد

 للوقايةعي القويم البناء االجتماوقد تتاب ب األزمات والجوائح بديون والتزامات قد تمنع األ
 :من األزمات
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جاء اإلاالم إلى مجتمع الجزيرة العربية، وكانت ظاهرة الطبقية واالاتعباد والر ق شائعة، 
تغلغلها بالمجتمع وارتباطها بأبعاد اجتماعية واقتصادية، بحكمة وتدرج نظرا لوتعامل معها 

يتنااب مع القيم والمبادئ  إال  أن  اإلاالم عمل على تصفيتها؛ إلنهاء هذا الوضع الذي ال
خها في المجتمع من قيم المااواة والعدالة  االقتصادية واالجتماعية التي أراد أن ُيرا 

زالة الطبقية وااتقرار اجتماعي وحان توزيع  . اقتصادي المجتمعية وا 
كما أن البناء المجتمعي الذي أراده اإلاالم فيه من خصائص المنعة ما يحصنه من 

تماعية واألزمات االقتصادية والجوائح وأي آثار طارئة مما يعني أنه أراى األمراض االج
واألحكام التي  زمات من خال: عدد من التشريعاتألتقبل أي  لقواعد اجتماعية متينةهيئة ت

 تاهم في بناء اجتماعي قويم 
 التوزيع العادل:  .1.1

و: والثروات في عاد: للدخدعت مبادئ االقتصاد اإلاالمي وتشريعاته إلى التوزيع ال
، كما أن التوزيع لتوزيعمن أاباب اأن  الحاجة ابباا  المجتمع، وتحقيقا لهذا الهدف اعتبرت

قد أقطع الزبير بن  -صلى هللا عليه والم-روي أن  النبي فقد   مقرون بالعمل واالجتهاد
ا فيها شجر ونخل  َعْن َأْاَماَء ِبْنِت َأِبي َبْكٍر َرِضَي هللا  َعْنُهَما، َقاَلْت  العوام أرضا

َبْيُر، َوَما َلُه ِفي اأَلْرِض ِمْن َماٍ: َواَل َمْمُلوٍك، َواَل َشْيٍء َغْيَر َناِضٍح َوَغْيَر  َجِني الز  "َتَزوَّ
، َوَكاَن َفَرِاِه، َفُكْنُت أَْعِلُف َفَرَاُه َوَأْاَتِقي الَماَء، َوَأْخِرُز َغْرَبُه َوأَْعِجُن، َوَلْم َأُكْن ُأْحِاُن َأْخِبزُ 

َبْيِر الَِّتي  َيْخِبُز َجاَراٌت ِلي ِمَن اأَلْنَصاِر، َوُكنَّ ِنْاَوَة ِصْدٍق، َوُكْنُت َأْنُقُل النََّوى ِمْن َأْرِض الز 
 31َعَلى َرْأِاي، َوِهَي ِمنِ ي َعَلى ُثُلَثْي َفْرَاخ...". -َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَالَّمَ -َرُاوُ: هللا  َأْقَطَعهُ 

َوَما َلُه ِفي اأَلْرِض ِمْن َماٍ: َواَل الحديث يتضح أن  التوزيع كان بابب الحاجة، " ومن نص  
 َمْمُلوٍك.." لذا فإن  الن بي أقطعه وكان هذا مقروناا بالعمل واإلنتاج.

متعطلين عن العمل وتوجيه الموارد من أراض ومقدرات للوفي حان توزيع الموارد تشغيل 
ى المالية يؤدي إلى حان ااتغال: الموارد مما ينعكس عل لمن ياتحقها، وهذا الدولة

، كما أنه يخفف من آثار األزمات والجوائح الماتجدة بربط الناس العامة للدولة إيجاباا
 بالعمل الحقيقي بأن الذي يشكل نتاجه إضافة اقتصادية.
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عالء قيمة الحرية: .1.1  التحرر من الطبقية االجتماعية واالقتصادية وا 
فيما عات على بناء اجتماعي محصن من الطبقية االجتماعية واالقتصادية، عملت التشري

 يأتي عدٌد من األحكام التي ُشرعت للعمل على إنهاء ظاهرة الر ق  والعمل على تصفيتها 
 تحريم بيع الحّر كعبد: .1.1.1

عن بيع الحر  وأكل ثمنه؛ لما في ذلك من انتهاك  -صلى هللا عليه والم-نهى النبي 
نهاء لحريته بإدخاله في ربقة العبودية بخالف ما تاعى إليه تشريعات كرامة اإلنا ان، وا 

َقاَ:  " َقاَ: هللا  -َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَالَّمَ -اإلاالم  َعْن َأِبي ُهَرْيَرَة َرِضَي هللا َعْنُه، َعِن النَِّبيِ  
 .32 ... َوَرُجٌل َباَع ُحرًّا َفَأَكَل َثَمَنُه..."َتَعاَلى  َثاَلَثٌة َأَنا َخْصُمُهْم َيْوَم الِقَياَمِة، وذكر منها

وهذا أد ى إلى إغالق أحد أهم منافد العبودية؛ فيضمن بذلك عدم تحويل الحر  إلى عبد 
 وبالتالي عدم الاماح للعبودية بالتال ل إلى المجتمع مرة أخرى.

 إعتاق الّرقاب منجاة من النار: .1.1.1
بمرتبة عليا عند هللا بااتنقاذ  يقوم بعتقهم حض  اإلاالم على تحرير العبيد وجعل من

صلى هللا عليه والم  "أيما -أعضائه من الن ار  عن أبي هريرة رضي هللا عنه  قا: الن بي 
  33رجل أعتق اْمَرأا مالماا، ااتنقذ هللا بكل عضو منه عضواا منه من الن ار".

 اذ نفاه من الن ار بتحريرهم.وهو جعل من إعتاق العبيد عبادة عظيمة وحافزاا للمالم بااتنق
 الحّض على إعتاق الجواري والزواج منهم: .1.1.1

بتفعيل واائل العتق بالدعوة إلى رعاية الجواري ثم   -صلى هللا عليه والم-وقد قام النبي 
ه باألجرين أجر الرعاية والعتق ثم أجر الزواج  عن أبي  ، وقد خص  عتقهن  ثم الزواج منهن 

صلى هللا عليه والم  "أيما رجل كانت عنده وليدة، -راو: هللا  بردة، عن أبيه، قا:  قا:
بها فأحان تأديبها، ثم أعتقها وتزو جها فله أجران، وأيما رجل  فعل مها فأحان تعليمها، وأد 
من أهل الكتاب، آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وأيما مملوك أد ى حق  مواليه وحق  رب ه 

 34فله أجران".
 كفارات عتًقا للعبيد:جعل كثيًرا من ال .1.1.4

ا عملت التشريعات على جعل كثير من الكفارات عتق رقبة مثل  لغلق باب العبودية أيضا
كفارة الظهار وهو أن يقو: الرجل المرأته  "أنت علي  كظهر أمي"، وكذلك كفارة اإلفطار 
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  في رمضان وكفارة النذور واأليمان وكفارة ضرب العبد ولطمه، عن زاذان أبي عمر، قا:
ا أو شيئاا، فقا:  ما فيه من  ا، قا:  فأخذ من األرض عودا أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا

يقو:  "من لطم  -صلى هللا عليه والم-األجر ما ياوى هذا، إال أن ي امعت راو: هللا 
 35مملوكه، أو ضربه، فكف ارته أن يعتقه".

ذا ما تخف ف المجتمع من الطبقية االقتصادية واالجتماعية  فإنه يكون عصيا على وا 
 األزمات والجوائح ببناء اجتماعي قويم ومنعة اقتصادية فريدة.

 التكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع وتضامنهم: .1.1
تنتظر مبادئ االقتصاد اإلاالمي من أفراد المجتمع مبادرات مجتمعية على ماتوى 

رائدة تقاوم الهزات التي لتشكل بمجموعها شبكة  لواحدة والعائلة والمنطقة والبلداألارة ا
تعتري النظم االقتصادية واالجتماعية، وتكون عصية على األزمات والجوائح االقتصادية 

 واالجتماعية، من صور التكافل االجتماعي التي حض اإلاالم عليها 
 التكافل بين الجيران: .1.1.1

عدة فقيرهم عليهم ماؤولية تكافلية بمااوأهل البناء الواحد وأهل الحي الواحد فالجيران 
َبْيِر َيُقوُ:   والعون ليتيمهم  َعْن َعْبِد هللا ْبِن اْلُمَااِوِر َقاَ:  َاِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس ُيْخِبُر اْبَن الز 

 .36ِذي َيْشَبُع َوَجاُرُه َجاِئٌع"َيُقوُ:  "َلْيَس اْلُمْؤِمُن الَّ  -َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَالَّمَ -َاِمْعُت النَِّبيَّ 
 أفراد المجتمع: بين  تكافلال .1.1.1

س هيئات ومؤااات المجتمع المدني التي تعين محتاجهم  والمجتمع مطالب أن يؤا 
وتأخذ بيد ماكينهم وتكفي الطالب والغارم وغيرهم من أصحاب الحاجة  َعِن الن ْعَماِن ْبِن 

ِهْم، َوَتَراُحِمِهْم، َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَالََّم  "َمَثُل الْ -َبِشيٍر، َقاَ:  َقاَ: َرُاوُ: هللا  ُمْؤِمِنيَن ِفي َتَوادِ 
َهِر َواْلُحمَّى".  37َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل اْلَجَاِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه َااِئُر اْلَجَاِد ِبالاَّ

على تضامن أفراد المجتمع والتصد ق على  -صلى هللا عليه والم-ولقد حث  النبي 
، َقاَ:  َبْيَنَما َنْحُن ِفي َاَفٍر َمَع النَِّبيِ  أصحاب الحاجة   َصلَّى هللا -عْن َأِبي َاِعيٍد اْلُخْدِريِ 

، َفَقاَ:  -َعَلْيِه َوَالَّمَ  ِإْذ َجاَء َرُجٌل َعَلى َراِحَلٍة َلُه، َقاَ:  َفَجَعَل َيْصِرُف َبَصَرُه َيِميناا َوِشَماالا
َالََّم  "َمْن َكاَن َمَعُه َفْضُل َظْهٍر، َفْلَيُعْد ِبِه َعَلى َمْن اَل َظْهَر َصلَّى هللا َعَلْيِه وَ -َرُاوُ: هللا 

، َقاَ:  َفَذَكَر ِمْن َأْصَناِف «َلُه، َوَمْن َكاَن َلُه َفْضٌل ِمْن َزاٍد، َفْلَيُعْد ِبِه َعَلى َمْن اَل َزاَد َلهُ 
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 38َحٍد ِمنَّا ِفي َفْضٍل".اْلَماِ: َما َذَكَر َحتَّى َرَأْيَنا َأنَُّه اَل َحقَّ أِلَ 
 أحكام فقهية اقتصادية في ظل الجوائح واألزمات .8

أعطت مبادئ الشرع الحنيف للجوائح واألزمات والضرورات خصوصية تتنااب مع 
 الوضع القائم بما يحقق مقاصد الشرع من األحكام الفقهية، فيما يأتي عدد من األمثلة 

 منع اإلضرار باآلخرين: .8.1
الشرع اإلضرار باآلخرين، وأرات قاعدة شهيرة "ال ضرر وال ضرار"   فقد حرمت مبادئ

َقاَ:   -َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَالَّمَ -َعْن َأِبي َاِعيٍد اْلُخْدِريِ  َرِضَي هللا َعْنُه، َأنَّ َرُاوَ: هللا 
 39ْيِه".َواَل ِضَراَر، َمْن َضارَّ َضارَُّه هللا، َوَمْن َشاقَّ َشاقَّ هللا َعلَ  َضَررَ  "اَل 

وهذا يترتب عليه عدم ااتغال: حاجة الناس في حاالت الجوائح واألزمات ومنع القيام 
 بأي عمل ُياب ب األذية لهم في أاواقهم وفي كل شؤون حياتهم.

 منع االحتكار في األسواق: .8.1
فقد حرم اإلاالم االحتكار ومنع ااتغال: حاجات الناس في األاواق، واالحتكار بالمعناه 

حبس ما يحتاج الناس إليه عن األاواق؛ بهدف رفع األاعار بما يلحق بهم الوااع 
َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَالََّم، َقاَ:  "اَل -الضرر واألذى، َعْن َمْعَمِر ْبِن َعْبِد هللا، َعْن َرُاوِ: هللا 

 40َيْحَتِكُر ِإالَّ َخاِطٌئ"،
ا ُياب ب بارتفاع األاعار،  واالحتكار يؤد ي إلى منع الالع والخدمات عن الاوق مم 

والمغاالة بها؛ مما يلحق الضرر بالناس وياب ب األذى لهم نتيجة لحجب أقوات الناس 
 واحتياجاتهم عن األاواق.

وقد حثت التشريعات اإلاالمية على ترك تحديد األاعار لتتم بصورة طبيعية دون عوامل 
مع كله، وقد حثت مصطنعة تؤدي إلى تحقيق مصلحة فئة على حااب أفراد المجت

التشريعات على حرية انتقا: الالعة إلى األاواق دون عبث أو تعطيل ليتشكل الاعر 
َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَالََّم  "اَل -بعوامل الاوق الطبيعية دون التفاف أو احتكار  َقاَ: َرُاوُ: هللا 

 41ِمْن َبْعٍض". َيِبْع َحاِضٌر ِلَباٍد، َدُعوا النَّاَس َيْرُزِق هللا َبْعَضُهمْ 
وقد دعت مبادئ االقتصاد اإلاالمي إلى تحطيم الحواجز التي تمنع الالع من الوصو: 

َبْعٍض، َوال َتَلقَّْوا  إلى اوق الناس فالتوجيه النبوي واضحا بقوله  "ال َيِبيُع َبْعُضُكْم َعَلى َبْيعِ 
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وِق". َلَع َحتَّى ُيْهَبَط ِبَها ِإَلى الا   42الاِ 
 ير في وقت األزمات والضرورات:تشريع التسع .8.1

من الموضوعات ذات األهمية لمنع االحتكارات ولوقف ما يمس قوت الناس من ااتغال: 
ومغاالة موضوع التاعير، وهو أن تقوم الالطات في الدولة بتحديد اعر لالعة أو خدمة 

جات معينة بحيث ال يامح بتجاوز هذا الاعر، وقد تلجأ الدولة لذلك منعا الاتغال: حا
الناس خاصة في الظروف الطارئة من حروب وأزمات وجوائح وانتشار أوبئة حيث يكثر 
في تلك األوقات التالعب والتواطؤ والتحايل لتحقيق ثروات على حااب عموم الناس. 
وعادة يكون التاعير للالع والخدمات الضرورية التي ال تقوم حياة الناس إال بها، والقاعدة 

تخضع للعرض والطلب ولكن في حا: وجود ظروف قاهرة أو تدخل األاااية أن الالع 
مجموعات احتكارية فإن للدولة أن تقوم بالتدخل لتحديد األاعار ومنع ااتغال: حاجات 

 الناس.
ولقد وردت عدد من األحاديث التي في ظاهرها منع التاعير في األحوا: الطبيعية مثل 

ْر َلَنا، َفَقاَ: َرُاوُ: هللا حديث َأَنس، َقاَ:  النَّاُس َيا َرُاوَ:  ْعُر َفَاعِ  َصلَّى هللا -هللا، َغاَل الاِ 
نِ ي أَلَْرُجو َأْن َأْلَقى هللا َولَ  ُر اْلَقاِبُض اْلَباِاُط الرَّاِزُق، َواِ  ْيَس َعَلْيِه َوَالََّم  "ِإنَّ هللا ُهَو اْلُمَاعِ 

 43 َماٍ:".َأَحٌد ِمْنُكْم ُيَطاِلُبِني ِبَمْظَلَمٍة ِفي َدٍم وال
ففي األحوا: الطبيعية يترك األمر للعرض والطلب كذلك في حا: قلة المعروض أما إن 
تشكلت قوى احتكارية ترفع أاعار الع أو خدمات ضرورية فإن للدولة أن تحدد أاعارها 
منعا لإلضرار بالناس، والضابط والدافع األاااي هو تحقيق مصالح الناس وتحقيق 

 مقاصد التشريع.
 وة إلى وسطية اإلنفاق وتحريم السرف والتبذير:الدع .8.4

دعا اإلاالم إلى االعتدا: والواطية في جميع شأن اإلناان خاصة في اإلنفاق، وتزداد 
الحاجة إلى الر شد والتعقل في حاالت األزمات والجوائح حيث يترتب على اإلناان 

لَِّذيَن ِإَذا َأنَفُقوا َلْم االقتصاد ويتوجب عليه تجنب الارف حفظا لماله، يقو: تعالى  "َوا
ا" )الفرقان/ ِلَك َقَواما صلى هللا عليه -(، وقد دعا النبي 70ُيْاِرُفوا َوَلْم َيْقُتُروا َوَكاَن َبْيَن ذََٰ

إلى االعتدا: في اإلنفاق، وقد جاءت أحاديث عديدة في ذم  التبذير واإلاراف  -والم
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رات بيئي ة  وتجاوز الحد  في اإلنفاق اواءا كان بالما: أو  بمختلف الموارد من ماء أو مقد 
َم َعَلْيُكْم  ُعُقوَق اأُلمََّهاِت، َوَوْأَد الَبَناِت، َوَمَنَع -َقاَ: النَِّبي   َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَالََّم  "ِإنَّ هللا َحرَّ

َضاَعةَ  َؤاِ:، َواِ  واْلُمَراَد ِبإضاعة الما: عند  44".الَما:ِ  َوَهاِت، َوَكِرَه َلُكْم ِقيَل َوَقاَ:، َوَكْثَرَة الا 
َرُف ِفي ِإْنَفاِقه، َوَعن َاِعيد ْبِن ُجَبْيٍر ِإْنَفاُقُه ِفي اْلَحَراِم.   45الجمهور الاَّ

 إمهال المدين المعسر:  .8.5
مهاله حتى يتدبر أمره أو  دعت التشريعات اإلاالمية إلى التياير على المدين المعار وا 

حاانا خاصة في أوقات العارة  خفض مقدار دينه أو إاقاط الدين عنه اماحة وتيايرا وا 
ُقوا َخْيٌر لَُّكْم، ِإن  واألزمة، ن َكاَن ُذو ُعْاَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلىَٰ َمْيَاَرٍة، َوَأن َتَصدَّ يقو: هللا تعالى  "َواِ 

 (.001ُكنُتْم َتْعَلُموَن". )البقرة/ 
اَن َتاِجٌر ُيَداِيُن النَّاَس، َفِإَذا َرَأى ولقد روي عن النبي صلى هللا عليه والم أنه َقاَ:  "كَ 

 46 ."ُمْعِاراا َقاَ: ِلِفْتَياِنِه  َتَجاَوُزوا َعْنُه، َلَعلَّ هللا َأْن َيَتَجاَوَز َعنَّا، َفَتَجاَوَز هللا َعْنه
 الخاتمة:

المعامالت االقتصادية دعائم إيمانية وأخالقية لبناء  أرات مبادئ االقتصاد اإلاالمي في
قوامها نظم تعاقدي ة  صاد يكون ذي قواعد متينة عصية على األزمات والجوائحاقت

وتشكيالت مؤااية ذات طابع اقتصادي واجتماعي، وبدرااة التوجيهات النبوية واألحكام 
 الشرعية والنظم اإلاالمية بهذا الصدد تبي ن ما يأتي 

األخالقي  ركنين أاااي ين، أولهما يتعلق بالجانب هذا المبادئ علىقامت  -
ل أرضيةا صلبةا القتصاد قائم على الُبعد  واإليماني والتربوي في المعامالت ليشك 

لت قواعد بنا ،األخالقي ء أم ا الركن الثاني فيتعل ق بجملة من التشريعات واألحكام التي شك 
 خاصة في أوقات األزمات. صلبة تدفع االقتصاد ألداء أفضل

 واألزمات االقتصادية مي الظروف االاتثنائيةوقد قد رت مبادئ االقتصاد اإلاال -
م األحكا القيم واألخالق وشر عت عددا من التي تمر  بها المجتمعات وحث ت على عدد من

 .والتعامالت بالشأن االقتصادي
لت أحكام  - أراى النبي الكريم قواعد العد: واإلحاان في المعامالت، وأص 

ا عن الغش والتدليس والغرر اإلاالم في المعامالت لعقود مبني ة على ال وضوح بعيدا
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 .واالحتكار والخداع
كل واائل  من البناء االقتصادي في الاوق اإلاالميااتبعد التشريع اإلاالمي  -

م والبيوع التي يتخل لها ااتغالالا وغرراا  أو احتكار فيه الكاب غير المشروع، والنشاط المحر 
  ااتغال: حاجات الناس واط الجوائح واألزمات.

ا من التشريعات التي أاهمت بشكل مواٍز بتوطيد البناء  - شرع اإلاالم عددا
االقتصادي اإلاالمي من الجانب االجتماعي بتشريع الزكاة والميراث والحض  على 

ل ذلك إعادة توزيع اختياري للما: في المجتمع. وهي ما تقوي  الصدقات والوقف حيث شك 
 االمة وقت حدوث األزمات والشدائد.

معاني  -صلى هللا عليه والم-الدعائم االقتصادي ة التي ثب تها الن بي  أرات -
ز  الما: بين فئة من العدالة االجتماعية واالاتقرار االقتصادي وحان التوزيع، وعدم ترك 

 .أفراد المجتمع
شج عت التوجيهات النبوية تنظيم األاواق والتنمية واالاتثمار والحفاظ على  -

هدار الموارد وتبديدها فيما ال الموارد والعمل من كاب  اليد، ونهت عن تبديد الثروات وا 
 طائل منه.

 قد تضمنتمبادئ االقتصادية واالجتماعية في اإلاالم ال وبناء على ما ذكر فإن -
 حيث ،عددا من األحكام والتشريعات التي تاهم في إيجاد الحلو: لألزمات والجوائح

تتنااب مع الوضع القائم بما يحقق أعطت للجوائح واألزمات والضرورات خصوصية 
 .مقاصد الشرع من األحكام الشرعية

 المراجع والهوامش:
                                                           

من كتاب  األزمة المالية العالمية   بعباس، عبدالرزاق، درااة  ما معنى األزمة؟، 1
أاباب وحلو: من منظور إاالمي، مركز أبحاث االقتصاد اإلاالمي، جامعة الملك 

 .01، ص 0111جدة،  –عبدالعزيز، مركز النشر العلمي 
 .01المرجع الاابق، ص  2
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الجناحي، عارف، تطبيقات نظرية الظروف الطارئة في بيع التقايط والمرابحة لآلمر  3
، 07لشراء في الفقه اإلاالمي والقانون، مجلة الشارقة للعلوم الشرعية، المجلد با

 .001(، ص071-007، )0101، يونيو 0العدد 
الكاااني، عالء الدين، أبو بكر بن ماعود، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الناشر   4

 (1/010م، )0107دار الكتب العلمية الطبعة  الثانية، 
من، منهج الفقهاء المعاصرين في تناو: نظرية الظروف الطارئة )تحليل الدباغ، أي 5

، 0101(، 0) 00ونقد( ، مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلناانية(، المجلد 
 . 0701ص 

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني، نيل األوطار، تحقيق   6
 -هـ 0101لحديث، مصر الطبعة  األولى، عصام الدين الصبابطي، الناشر  دار ا

 (.001/ 5) م،0111
، مالم (1/010، )0010، الحديث  باب وضع الجوائح ،كتاب المااقاة رواه مالم، 7

، تحقيق  محمد فؤاد عبد الباقي، بيروت، دار إحياء التراث بن الحجاج، صحيح مالم
 .0151العربي، 

الدباغ، أيمن، منهج الفقهاء المعاصرين في تناو: نظرية الظروف الطارئة )تحليل  8
 . 0700ونقد(، مرجع اابق، ص 

 (.1/0000، )0177رواه مالم، كتاب الزهد والرقائق، الحديث   9
، َباُب ِمْن َفَضاِئِل كتاب فضائل الصحابة رضي هللا تعالى عنهمرواه مالم،  10

 (.1/111، ) 0511اأْلَْشَعِريِ يَن َرِضَي هللا َعْنُهْم، الحديث  
 (.1/011، ) 1554َباُب َوْضِع اْلَجَواِئِح، الحديث   رواه مالم، كتاب المااقاة، 11

الشين، مواى شاهين، فتح المنعم شرح صحيح مالم، دار الشروق، الطبعة األولى،  12
 (.7/001، ) م0110 -هـ 0101

https://al-maktaba.org/book/33760/4641
https://al-maktaba.org/book/33760/4658
http://shamela.ws/browse.php/book-1727/page-7243
http://shamela.ws/browse.php/book-1727/page-7243
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َة، الحديث  رواه البخاري، كتاب الحج،  13 َباُب ُنُزوِ: النَِّبيِ  َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَالََّم َمكَّ
حقيق  محمد البخاري، محمد بن إاماعيل، صحيح البخاري، ت (.0/010، )0511

 هـ.0100، 0زهير الناصر، شرح وتعليق  مصطفى البغا، دار طوق النجاة، ط
، الحديث  باب وفد بني حنيفة، وحديث ثمامة بن أثا:رواه البخاري، كتاب المغازي،  14

4372( ،5/001.) 
بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، تحقيق  مصطفى الاقا  ابن هشام، عبد الملك 15

وآخرون، الناشر  شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر، 
(. وقد ذكرها ابن حجر العاقالني، 0/711م، )0155 -هـ 0105الطبعة  الثانية، 

 (، نقالا عن ابن هشام.0/00فتح الباري، )
ية، عبدالملك بن هشام بن أيوب، تحقيق  مصطفى الاقا ابن هشام، الايرة النبو  16

 – 0155، 0مصر، ط–وآخرون، الناشر  شركة مكتبة ومطبعة البابي الحلبي 
 أخرجه ابن هشام من طريق ابن إاحق باند صحيح.(، 0/710هـ،  )0105

الجويبر، عبدالرحمن، النظم اإلاالمية وحاجة البشرية إليها، المدينة المنورة، دار  17 
 .00، ص 0110،  0المآثر للنشر والتوزيع، ط 

باب أخذ الصدقة من األغنياء وترد في الفقراء حيث  ،الزكاة كتابرواه البخاري،  18
 (.0/000) ،1496كانوا، الحديث  

، 0111باب ما أدي زكاته فليس بكنز، الحديث  كتاب الزكاة، رواه البخاري،  19
(0/017.) 

رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب ليس على المالم في عبده صدقة، الحديث   20
0171( ،0/000. ) 

، َباُب َأْلِحُقوا اْلَفَراِئَض ِبَأْهِلَها، َفَما َبِقَي َفأِلَْوَلى َرُجٍل َذَكٍر، لفرائضكتاب ا رواه مالم، 21
 ( .1/0100، )1843الحديث  

ِهَبِة، ، َباُب اإِلْشَهاِد ِفي الكتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهارواه البخاري،  22
 (.050/ 1، )0500الحديث  

http://shamela.ws/browse.php/book-1681/page-7082
http://shamela.ws/browse.php/book-1681/page-7082
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2573&idto=2791&lang=&bk_no=52&ID=894
http://shamela.ws/browse.php/book-1727/page-4831
http://shamela.ws/browse.php/book-1681/page-4536
http://shamela.ws/browse.php/book-1681/page-4536
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 ،0000 الحديث  لوارث، وصية ال جاء ما باب ،الوصايا أبواب الترمذي، رواه 23
(1/515.) 

 بيروت، معروف، عواد بشار وتعليق  تحقيق الترمذي، انن عياى، بن محمد الترمذي،
 م.0110 مي،اإلاال الغرب دار

 ( .1/0055، )0710رواه مالم، كتاب الوصية، باب الوقف، الحديث   24
فراا في ابيل هللا، الحديث  رواه البخاري، كتاب الجهاد والاير، باب من احتبس  25

0051( ،1/00.) 
 المنكر، عن والنهي بالمعروف األمر في جاء ما باب الفتن، أبواب الترمذي، رواه 26

 األلباني. صح حه حان، حديث هذا الترمذي  قا: (،1/10) ،0071 الحديث 
نا من والم  عليه هللا صلى النبي قو: باب اإليمان، كتاب مالم، رواه (27  فليس غش 

 (.0/11) ،102 الحديث  من ا،
 (.0/1، ) 7115رواه البخاري، كتاب األدب، باب فضل من يعو: يتيما، الحديث   28
باب فضيلة اإلمام العاد:، وعقوبة الجائر، والحث على  كتاب اإلمارة،رواه مالم،  29

 (.1/0151، ) 1829، الحديث  الرفق بالرعية، والنهي عن إدخا: المشقة عليهم
، 1619، َباُب َمْن َتَرَك َماالا َفِلَوَرَثِتِه، الحديث كتاب الفرائضرواه مالم،  30

(1/0010.) 
 (.0/15، ) 5001َباُب الَغْيَرِة، الحديث  ، النكاح كتابرواه البخاري،  31
 ،2270، الحديث  َباُب ِإْثِم َمْن َمَنَع َأْجَر اأَلِجيرِ رواه البخاري، كتاب اإلجارة،  32

(1/11.) 
 (.1/011، )0500رواه البخاري، كتاب العتق، باب في العتق وفضله، الحديث   33
رواه البخاري، كتاب النكاح، باب اتخاذ الاراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها،  34

 (0/7، ) 5101الحديث  
رواه مالم، كتاب األيمان، باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده، الحديث   35

0750( ،1/0000.) 

https://al-maktaba.org/book/33861/4057
https://al-maktaba.org/book/33760/5553
https://al-maktaba.org/book/33760/5553
https://al-maktaba.org/book/33760/5578
https://al-maktaba.org/book/33760/5578
https://al-maktaba.org/book/33760/5578
http://shamela.ws/browse.php/book-1727/page-4831
http://shamela.ws/browse.php/book-1727/page-4831
http://shamela.ws/browse.php/book-1681/page-8508
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، دار 1األدب المفرد، محمد بن إاماعيل البخاري، تحقيق  محمد فؤاد عبدالباقي، ط  36
، َباُب اَل َيْشَبُع  000، الحديث   0101 –هـ  0111بيروت،  –البشائر اإلاالمية 

 . (، قا: األلباني  صحيح50/ 0وَن َجاِرِه، )دُ 
، َباُب َتَراُحِم اْلُمْؤِمِنيَن َوَتَعاُطِفِهْم َوَتَعاُضِدِهْم، كتاب البر والصلة واآلدابرواه مالم،  37

 (.1/0111، )2586الحديث  
، َباُب اْاِتْحَباِب اْلُمَؤاَااِة ِبُفُضوِ: اْلَماِ:، كتاب البر والصلة واآلدابرواه مالم،  38

 (.1/0151، )1728الحديث  
النياابوري، أبو عبدهللا محمد بن عبدهللا الحاكم، الماتدرك على الصحيحين، تحقيق   39
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