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 مهخص انبحث
كاثرىا في  يتناكؿ مكضكع البحث كسائؿ تفتيت الممكية في اإلسالـ ,          

كمع  . تحقيؽ مبدأ التكافؿ االجتماعي بيف أبناء المجتمع المدني اثناء عصر الرسالة
كالعمؿ  تكديس الثركات ,احتراـ اإلسالـ لمممكية ,فقد جاء بكسائؿ مالية لمقضاء عمى 

لتحقيؽ التكافؿ االجتماعي عمى اعتبار اف  عمى تكزيعيا بيف المكاطنيف جميعان ,
كاف حيازتيا أفرادان اك  كسائؿ اإلنتاج بكافة اشكاليا ىي ممكية هلل سبحانو كتعالى ,

كمف ىذه الكسائؿ اك القكانيف قانكف اإلرث  . مجمكعة ىي يد استخالؼ اليد مالؾ
في االنساف دافع الفطرة ,كرغبتيا في اف تمتد آثار الخير إلى عقبو كذريتو ليمبي 

,كلذلؾ جاء تشريع الميراث بضبط العاطفة ,كيمنع اتباع الحؽ لميكل , فأبطؿ ما 
ككذلؾ شرعت الكصية لتدارؾ  . اىمية , ككسع دائرة الخير كالنفعكاف عميو أىؿ الج
 ,أف يصمو المكرث كيبره ,العائمية يرث فييا مف تكجب الصمةالحاالت التي ال 

كاقر قانكف الزكاة كتقـك . نفاؽ شئ مف التركة في كجكه البر كالخيرلإل كلتككف مجاالن 
فمسفة الزكاة عمى مبدأ التكافؿ االجتماعي ذلؾ المبدأ الذم أحمو اإلسالـ مقاـ الذركة 

كاضطراب  الفقرالكسيمة االخرل ىي تحريـ الربا ألنو يؤدم الى نشر في مجتمعو , ك 
كيقطع صالت المكدة  كيفضي الى قتؿ المشاعر اإلنسانية , الحياة االقتصادية ,

الـ التي حث عمى التعاكف كذلؾ يتنافى مع تعاليـ اإلس كالرحمة بيف الناس ,
فتح االسالـ  ما أقر قانكف تحرير الرقيؽ كبذلؾكبذؿ المساعدة لمف يحتاج ك ,كالتآلؼ

اف حض المسمميف عمى عتؽ الرقبة , بؿ جعؿ إعتاؽ الرقيؽ الباب تحرير الرقيؽ , ب
كما حـر اإلسالـ كنز األمكاؿ ألنو ليس مف  .كفارة عف عدد مف الذنكب كاآلثاـ
فاف ذلؾ يؤدم حتما ن  كال تستفيد البالد منيا , اإلسالـ أف تحجب األمكاؿ كتكنز ,

اإلسالـ أيضا كفارات كاعتبر  .كالى أضرار المسمميف الى شؿ الحركة االقتصادية ,
أك صياـ ستيف  فمف أفطر في رمضاف فعميو عتؽ رقبة , الذنكب تعاكنان اجتماعيان,

كىذه الكسائؿ  كما أقرت كسائؿ أخرل لتفتيت الممكية ,. طعاـ ستيف مسكينان يكمان ,أك إ
منيا  ليا اثرىا الفعاؿ في تحقيؽ مبدأ التكافؿ االجتماعي بيف ابناء المجتمع المدني ,

كحصة الفقراء مف  كالشركط المعتبرة في احياء االراضي , دقة التبرع باألمكاؿ ,ص
كبذلؾ يككف ىدؼ االسالـ تككيف مجتمع  . الفيء كالغنائـ  كالديات كاليبات كاليدايا

 . اسالمي متكافؿ
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Abstract 
     The research is about procedures of property crumbling in 

Islam and its effect in fulfilling social solidarity among 

members of society during the age of Islamic Message.  Having 

a respect to property, Islam provided financial techniques to 

discard fortunes accumulation so as to distribute them to 

individuals to fulfill social solidarity on the basis that all 

production forms are a property of Allah and its individual or 

whole ownership is related to the successor not to the owner.  Of 

these techniques or rules is the heritage law which is a test to 

human nature and its desire to extend traces of virtues to 

successors.   

     Thus, heritage legislation held on the basis of human 

sentiment adjustment.  In addition, Will was also legislated in 

order to specify some share from the heritage for those who 

have no family relation with the owner’s will in order to spend a 

part from heritage in good aspects.  The law of Zakah was also 

established.  The principle of Zakah based on social solidarity.  

The other technique is to prohibit usury because it leads to 

poverty, economic crisis, and disrupting mercy relations.  This is 

inconsistent with rules of Islam which encourage cooperation 

and coexistence.  Moreover, slavery liberation law was 

established.  This law is considered penance for sins and guilts.  

Islam also prohibited treasure accumulation because this will 

lead to paralyze economic actions.  Islam also considered sin 

penances as aspect of cooperation; the one who breakfasts in 

Ramadan should liberate a slave or fasting for two successive 

months or feeding ten poor people.  Other means of property 

crumbling were also suggested in order to achieve solidarity 

such as charities, the poor share from spoils, gifts and presents.       

Thus, the aim of Islam is to form Islamic society based on 

believing in Allah. 
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 املقذمة
يركػػػز مكضػػػكع البحػػػث عمػػػى كسػػػائؿ تفتيػػػت الممكيػػػة فػػػي اإلسػػػالـ ,كاثرىػػػا فػػػي        

كمػػع . تحقيػػؽ مبػػدأ التكافػػؿ االجتمػػاعي بػػيف أبنػػاء المجتمػػع المػػدني فػػي عصػػر الرسػػالة
احتراـ اإلسالـ لمممكية ,فقد جاء بكسػائؿ ماليػة لمقضػاء عمػى تكػديس الثػركات ,كالعمػؿ 

لتحقيػػػؽ التكافػػػؿ االجتمػػػاعي بعػػػد ه أف كسػػػائؿ  عمػػػى تكزيعيػػػا بػػػيف المػػػكاطنيف جميعػػػان ,
كأف حيازتيػػا أفػػرادان أك مجمكعػػة  اإلنتػػاج بكافػػة أشػػكاليا ىػػي ممػػؾ هلل سػػبحانو كتعػػالى ,

كمػػف ىػػذه الكسػػائؿ أك القػػكانيف قػػانكف اإلرث ليمبػػي فػػي . د مالػػؾىػػي يػػد اسػػتخالؼ الى يػػ
كرغبتيا في اف تمتد آثػار الخيػر إلػى عقبػو كذريتػو ككلػذلؾ جػاء  اإلنساف دافع الفطرة ,

تشريع الميراث بضبط العاطفة ,كيمنع إتبػاع الحػؽ لميػكل , فأبطػؿ مػا كػاف عميػو أىػؿ 
ت الكصػػية لتػػدارؾ الحػػاالت التػػي ال ككػػذلؾ شيػػرع. الجاىميػػة ككٌسػػع دائػػرة الخيػػر كالنفػػع

كلتكػػػكف مجػػػاالن  أف يصػػػمو المػػػكرث كيبػػػٌره , يػػػرث فييػػػا مػػػف تكجػػػب الصػػػمة  العائميػػػة ,
كأقػٌر قػانكف الزكػاة كتقػـك فمسػفة الزكػاة  .إلنفاؽ شيء مف التركػة فػي كجػكه البػر كالخيػر

مجتمعػو عمى مبدأ التكافؿ االجتماعي ذلؾ المبػدأ الػذم أحمػو اإلسػالـ مقػاـ الػذركة فػي 
قػػانكف كضػػعي  ,فػػالفرد مسػػؤكؿ عػػف غيػػره مسػػؤكلية ال نجػػد ليػػا نظيػػر فػػي أم ديػػف أك

نمػا ىػي مسػؤكلية ماديػة بحيػث ال  ,كليست ىذه  المسؤكلية مجػرد مسػؤكلية معنكيػة , كا 
كالكسػػػيمة األخػػػرل ىػػػي تحػػػريـ  الربػػػا ك ألٌنػػػو  . يمكػػػف لمفػػػرد  المسػػػمـ اف يػػػتخمص منيػػػا
كيفضػػػي الػػػى قتػػػؿ المشػػػاعر  حيػػػاة االقتصػػػادية ,يػػػؤدم الػػػى نشػػػر الفقػػػر كاضػػػطراب ال

كذلػػػػؾ يتنػػػػافى مػػػػع تعػػػػاليـ  اإلنسػػػػانية ,كيقطػػػػع صػػػػالت المػػػػكدة كالرحمػػػػة بػػػػيف النػػػػاس ,
اإلسالـ الذم حٌث عمى التعػاكف كالتػآلؼ ,كبػذؿ المسػاعدة لمػف يحتػاج كمػا أقػرى قػانكف 

يف عمػػى كبػػذلؾ  فػػتح اإلسػػالـ بػػاب لتحريػػر الرقيػػؽ , بػػاف حػػض  المسػػمم ,تحريػػر الرقيػػؽ
كمػػا حػػٌرـ . كاآلثػػاـ الرقيػػؽ كفػػارة عػػف عػػدد مػػف الػػذنكبعتػػؽ الرقبػػة , بػػؿ جعػػؿ إعتػػاؽ 

اإلسػػالـ كنػػز األمػػكاؿ ك ألنػػو لػػيس مػػف اإلسػػالـ أف تحجػػب األمػػكاؿ كتكنػػز ,كال تسػػتفيد 
كالػػػػى إضػػػػرار  الػػػػبالد منيػػػػا ,فػػػػاف ذلػػػػؾ يػػػػؤدم حتمػػػػا ن الػػػػى شػػػػؿ  الحركػػػػة االقتصػػػػادية ,

فمف أفطر في رمضاف عمػدا فعميػو عتػؽ  تعاكنان اجتماعيان,الكفارات   .  كتعدالمسمميف
كما أقٌرت كسائؿ أخػرل لتفتيػت . أك إطعاـ ستيف مسكينان  أك صياـ ستيف يكمان , رقبة ,
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الممكية ,كىذه الكسائؿ ليا أثرىػا الفعػاؿ فػي تحقيػؽ مبػدأ التكافػؿ االجتمػاعي بػيف أبنػاء 
كالشػركط المعتبػرة فػي احيػاء األراضػي  بػاألمكاؿ ,تمع المدني ,منيا صدقة التبرع المج

كبػػذلؾ يكػػكف ىػػدؼ . كحصػػة الفقػػراء مػػف الفػػيء كالغنػػائـ , كالػػديات كاليبػػات  كاليػػدايا ,
جذكره العميقة تتسع كتمتد مػف االيمػاف  اإلسالـ تككيف مجتمع إسالمي متكافؿ سعيد ,

عمػى القػيـ  تقػـك كقيمػو كمعػاييره , كسػنداه كلحمتػو المحبػة كالمرحمػة , باهلل عز كجؿ ,
طتو المعاشػػػية كالعمرانيػػػة كفػػػي انشػػػ الفاضػػػمة كاألخػػػالؽ الكريمػػػة ,كغايتػػػو فػػػي حياتػػػو ,

كبيػػػذا يكػػػكف مبػػػدأ التكافػػػؿ االجتمػػػاعي الػػػذم أقػػػٌره . ,تيػػػدؼ الػػػى رضػػػا اهلل عػػػز كجػػػؿ
كالجماعػػة المسػػممة أف ترعػػى مصػػالح الضػػعفاء  اإلسػػالـ ىػػك قاعػػدة المجتمػػع المػػدني ,

ىػػػك نتػػػاج المسػػػاكاة كاأليخػػػكة المسػػػتمديف مػػػف ركح اإلسػػػالـ كالتكافػػػؿ االجتمػػػاعي . فييػػػا
كمعنػػى التكافػػؿ االجتمػػاعي  ,االجتماعيػػة داخػػؿ المجتمػػع المػػدني كتصػػكراتو لمعالقػػات

ايضػػػػػان اف يتسػػػػػاند أفػػػػػراده كجماعتػػػػػو بحيػػػػػث ال تطغػػػػػى مصػػػػػمحة الفػػػػػرد عمػػػػػى مصػػػػػمحة 
نمػػا يبقػػػى لمفػػر  الجماعػػة , د كيانػػػو كال تػػذكب مصػػػمحة الفػػرد فػػػي مصػػمحة الجماعػػػة , كا 

بداعػػو كمميزاتػػو , فيعػػيش األفػػراد فػػي كفالػػة الجماعػػة  كلمجماعػػة ىيبتيػػا  كسػػيطرتيا , كا 
كأخيػػػرا فالتكافػػػؿ بػػػيف أبنػػػاء المجتمػػػع المػػػدني ىػػػك الػػػذم يقػػػكم عناصػػػر المحبػػػة كالػػػكد 

 .  كيسيـ في بناء كياف قكم مؤسس عمى الحؽ كالخير كاأليخكة بينيـ ,

 وانىاعهاتطىرها : املهكية املبحث االول
 الممكية

كحػاجزان عػف , كىي اتصاؿ شرعي بيف االنساف ,كبيف شيء يككف مطمقػان لتصػرفو فيػو 
 (ُ). تصرؼ غيره فيو

 :الممكية قبل اإلسالم
إف الممكية لدل الشعكب كالديانات غير اإلسالمية لـ تكف كاحدة ,كلكف يمكػف         

كمػا اف  . يف فػي أكؿ االمػريالقكؿ إٌف الممكية الخاصػة ,لػـ تكػف معركفػة لػدل الساسػان
                                                 

 ىػ/َُُْ,بيركت , دار الجيؿ احمد ,المعجـ االقتصادم اإلسالمي , . ( الشرباصي , دُ)
 . ُْْص ـ ,ُُٖٗ
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لػػـ تكػػف تعػػرؼ الممكيػػة الخاصػػة , كأف الممكيػػة الخاصػػة لػػدل بعػػض , مصػػر الفرعكنيػػة
كبػػػذلؾ كانػػػت الممكيػػػة عنػػػد الفراعنػػػة خاصػػػة  (ُ).ةالشػػػعكب تتعػػػايش مػػػع الممكيػػػة العامػػػ

لفرعكف مصر كحده مف دكف الناس , أم اف مصر القديمة لـ تكػف تعػرؼ إال الممكيػة 
غيػر انيػا , بينما كانت الممكية عند اليكناف كالركماف جماعية في بػدء أمرىػا. (ِ)العامة

يف فقػد يعنػد الساسػانامػا الممكيػة . (ّ)تحكلت الى ضيعات يممكيػا األسػياد ثػـ أقطاعػات
فيػػػـ الػػػذيف . تميػػػز النظػػػاـ االجتمػػػاعي فػػػي فػػػارس قبػػػؿ اإلسػػػالـ بػػػتحكـ طبقػػػة األشػػػراؼ

بحسػب تسمسػميـ فػي المراتػب  كىـ الكسػاطة بػيف الممػؾ ك الشػعب ,. يممككف األراضي
فالطبقػػػػػة القريبػػػػػة مػػػػػف الممػػػػػؾ ىػػػػػي التػػػػػي تتمتػػػػػع باإلمتيػػػػػازات , االجتماعيػػػػػة كالسياسػػػػػية

 .  (ْ)األكثر
 مكيػة عنػد العػرب قبػػؿ اإلسػالـ ,فقػد كانػت ىػػي األخػرل ممكيػة جماعيػة لمقبيمػػة ,أمػا الم

كذلؾ فيما يتعمؽ بمصػادر الثػركة العامػة كالميػاه كالمراعػي كالنيػراف فضػالى عػف الممكيػة 
 .  (ٓ). . . الخاصة لألرض كالمكاشي كالبيكت كالبساتيف

كلصػػاحب الممكيػػة حػػؽ المحافظػػة عمػػى  ,كالممكيػػة حػػؽ محتػػـر عنػػد الجػػاىمييف        
كتػػدخؿ فػي ممكيػػة اإلنسػػاف كػؿ مػػا ممكػػو أك اسػتكلى عميػػو كلػػـ  . مػا يممػػؾ كالػدفاع عنػػو

 اكمػػف أنػػكاع الممكيػػة .مثػػؿا الغنػػائـ كالسػػمب كاألسػػر كمػػا شػػابو ذلػػؾ ,ينتزعػػو منػػو أحػػد
 , عقػػػػاركمػػػػف النػػػػكع األكؿ ال .تممػػػػؾ العقػػػػار, كبقيػػػػة األشػػػػياء الثابتػػػػة, كاألمػػػػكاؿ المنقكلػػػػة

كىػػػك اإلبػػػؿ عنػػػد الجػػػاىمييف بصػػػكرة  ,كمػػػف النػػػكع الثػػػاني المػػػاؿ .مثػػػؿا الػػػدكر كاألرض
سػػكاء كػػاف  ,كأثػػاث البيػػت ,كالرعػػاة كأىػػؿ المػػدف .خاصػػة كالمكاشػػي بالنسػػبة لممػػزارعيف

                                                 

 ىػَُُْبال معمكمات طبع, فاضؿ عباس , الفكر االقتصادم اإلسالمي , ( الحسب ,ُ)
 . ِٓـ, صُُٖٗ/
  . ِٔ( الحسب , المرجع نفسو , صِ)
 . ( الحسب , المرجع نفسوّ)
ف, ترجمة يحى الخشاب, يكرستنسف,آرثر , ايراف في عيد الساساني( الحسب , المرجع نفسو , ْ)

 . ٖٗ-َٗـ,صُِٖٗبيركت ,
 . ِٔ( الحسب , المرجع نفسو ,صٓ)

issn
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كأغمػػب ممػػؾ  . البيػػت مسػػتقرثا مثػػؿ بيػػكت أىػػؿ المػػدر أك متػػنقالن مثػػؿ بيػػكت أىػػؿ الػػكبر
أمػػا الممػػؾ  , ؾ ألف الحيػػاة التػػي يحيكنيػػا ىػػي حيػػاة تنقػػؿاألعػػراب ىػػك ممػػؾ متنقػػؿك كذلػػ

كيدخؿ في باب الممػؾ كػؿ شػيء  , فإنو ممؾ ليـ ما دامكا فيو , أما األرض , الثابت
أك يفيـ مػف كضػعو أنػو ذك فائػدة كأف لػو , كضع ليستفاد منو أك ليدؿ عمى حماية ممؾ

كفػػي المسػػتكطنات  . (ُ)كجػػدراف األمػػالؾ كحيطػػاف البسػػتاف أك سػػكر القػػرل  , صػػاحبنا
كممكيػػة  , بصػكرة متباينػة ممكيػة دكر ثابتػة ,نجػد الممكيػة الفرديػػة ,كفػي األريػاؼ كالقػرل

فػػي  , فالػػذم يحضػػر بئػػرنا كينفػػؽ مػػف مالػػو عمػػى حفرىػػا تكػػكف البئػػر بئػػره , مػػزارع كآبػػار
أمػػا البػػكادم كديػػار  , كفػػي إمكانػػو الػػزرع عمييػػا ,إمكانػػو بيػػع المػػاء منيػػا لممحتػػاج إليػػو

ال  ,كأمػػػا المػػػاء كالكػػػأل فممجميػػػع . مػػػا خػػػال اإلحمػػػاء ,فػػػاألرض فييػػػا لمقبيمػػػة , عػػػراباأل
لصػاحب اإلبػؿ حػؽ رعػي  .كحػؽ الرعػي فييػا لمجميػع ,يمنع أحد مف أبنائيػا مػف كركده

ليجػد إلبمػو الكػأل ك  , كلػو أف ينقػؿ بيتػو فػي تديرتػوت ,إبمو في أم مكضع شاء مف حيو
ىػػي ممكيػػة الخيػػاـ كمػػا فييػػا مػػف  , ممكيػػة فرديػػة , كفػػي ىػػذا المجتمػػع األعرابػػي , المػػاء

تقػػدر ممكيػػة  , كبعػػدد مػػا يممكػػو اإلنسػػاف مػػف جمػػاؿ كنػػكؽ , أشػػياء بسػػيطة كممكيػػة إبػػؿ
مػا لػـ يكػف محميثػا  , المػاء لمجميػع ,كفيو شيكعا شيكع في المػاء كالكػأل كالنػار . األفراد

ػػا فمكػػؿ حػػؽ قطػػع الشػػجر كمػػا يػػراه  , أم حػػؽ االحتطػػاب , كالنػػار لمجميػػع , كال مممككن
 .  (ِ)مف زرع نابت غير محمي كال مممكؾ 

فػػإف ىػػذه الممكيػػة  , أمػػا األعػػراب , إال بػػيف الحضػػر , كال تعػػرؼ ممكيػػة األرض كالمػػاء
أك يسػػتنبطكف المػػاء  , حيػػث يحمػػكف بعػػض األرضػػيف , تكػػكف عنػػدىا لمقبيمػػة كلسػػاداتيا
 , ؾ إلػػػػى أرض نافعػػػػة ذات مػػػػاءفتتحػػػػكؿ األرض بػػػػذل , مػػػػف أرض مػػػػكات ال مػػػػاء فييػػػػا

فتصػير األرض التػي  , كقد يزرع عمييا , يبسط حافرىا حمايتو عمييا كيجعميا ممكنا لو
 .  كبيذه الطريقة تككنت الممكية بيف القبائؿ . يزرعيا ممكنا لو

                                                 

ص  , َُج  , ـََُِ, بيركت , المفصؿ في تأريخ العرب قبؿ اإلسالـ , (  جكاد عميُ) 
 . ِِْػ ُِْ

 . ُٖص  , ُّج  , (  المرجع نفسوِ) 
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لػػيس ألحػػد حػػؽ  , إذ يعتبػػر ممكنػػا صػػرفنا لصػػاحبو , كيكتسػػب ىػػذا التممػػؾ صػػفة شػػرعية
 , كلػػػو أف ييبػػػو , لػػػو أف يبيعػػو , كلمالكػػو أف يتصػػػرؼ بػػػو كيػػؼ يشػػػاء . منازعتػػو عميػػػو

ف مات انتقمت ممكيتو إلى كرثتو  .  كا 
 .  ( ُ)حؽ عاـ مشاع ال تعكد ممكيتو ألحد  , فاألرض في معظـ جزيرة العرب

 (:ة في اإلسالم )مهمة استخالفيةالممكي
يعدُّ اإلسالـ ممكية كسائؿ اإلنتاج بكافة اشكاليا العينية كالنقدية هلل سبحانو ك        

اذ  ,  تعالى ,كيعدُّ حائزىا مف الناس فردان كاف أك دكلة أك أمة يد استخالؼ اليد ممؾ
لىى الم ًو اٍلمىًصي ػا يقكؿ اهلل  تعالى لم ًو ميٍمؾي الس مىاكىاًت كىاالٌّ ٍرًض كىاً  ري (()) كى

    ك   (ِ)
عىمىكيـ مٍُّستىٍخمىًفيفى  . . .  )) هو  . . ك)) . (ّ)(( . . . ًفيوً  كىأىنًفقيكٍا ًمم ا جى ٍف ًإالى ـٍ مِّ ا لىكي مى

ـٍ ًفييىا كي ـٍ مِّفى االٌّ ٍرًض كىاٍستىٍعمىرى ـٍ )ك ) (ْ)((  . . . غىٍيريهي ىيكى أىنشىأىكي عىمىكي كىىيكى ال ًذل جى
ًئؼى االٌّ  الى ـٍ  . . . )) (ٓ). ((. . ٍرضً خى ـٍ مِّف م اًؿ الم ًو ال ًذلءىاتىاكي . (ٔ). ((. . . كىءىاتيكىي

. (ٕ). ((. . . . ))عادم األرض هلل كلمرسكؿ ثـ لكـ مف بعد( )كقكؿ الرسكؿ 
أك الدكلة  كماداـ اإلنساف ليس بالمالؾ األصيؿ كانما ىك مستخمؼ مف اهلل ,

فالممكية إذف ىي كظيفة اجتماعية )ميمة استخالفية ( تناط باإلنساف  اإلسالمية ,
فقد اقطع النبي  كتطبيقان  لمبدأ االستخالؼ ,. بحكـ شرعي مف الخميفة أك اإلماـ

                                                 

          . َُّص  , ُّج  , المفصؿ في تأريخ العرب قبؿ اإلسالـ , جكاد عمي  (ُ)
 . ِْ( سكرة النكر, آيةِ)
 . ٕ( سكرة الحديد, آية ّ)
 . ُٔ( سكرة ىكد , آية ْ)
 . ُٓٔ( سكرة االنعاـ , آية ٓ)
 . ّّ( سكرة النكر , آية ٔ)
احمد محمد شاكر  ـ( كتاب الخراج, تحقيؽا ٖٕٗىػ/ُِٖ( ابك يكسؼ ,يعقكب بف ابراىيـ )تٕ)

  . ٓٔص , ت(. دار المعرفة )د , بيركت
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() كأقطع آمنة . (ُ)ثكر بف عزرة بف عبد اهلل بف سممة القشيرم أرضان في العقيؽ
ىذه كعمى المستخمؼ اف يعي  (ِ). بنت األرقـ بئران ببطف العقيؽ يسمى بئر آمنة 

كيستكعب ابعادىا االقتصادية كالقانكنية , كال يدخؿ في مخالفة المالؾ  الميمة ,
االصؿ أك رسكلو اك خميفتو ,الف ذلؾ قد يؤدم الى حرمانو مف االستمرار بيذه 

كقد جاء عمى لساف ىكد عميو السالـ يذكر قكمو عاد أف اهلل قد استخمفيـ . الميمة
كٍا ًإٍذ  . . . ))قاؿ تعالى  الرض بعد اف ىمؾ قكـ نكح )عميو السالـ (,في ا كىاذكيري

مىفىآءى ًمف بىٍعًد قىٍكـً نيكحو  ـٍ خي عىمىكي ( جاءت عمى لساف ىكد )عميو السالـ ككذلؾ (ّ)((. . .جى
 ( نفسو عندما يئس مف إصالح قكمو معمنان أف ميمتو االستخالفية ستسحب ,السالـ

نيا ستناط بقكـو  ادو  . . . آخريف قاؿ تعالى  ))كا  مىفىآءى ًمف بىٍعًد عى ـٍ خي عىمىكي كٍا ًإٍذ جى كىاٍذكيري
كٍا ءىاآلءى  تىٍنًحتيكفى اٍلًجبىاؿى بيييكتنا فىاٍذكيري ـٍ ًفى األىٍرًض تىت ًخذيكفى ًمف سيييكًليىا قيصيكرنا كى بىك أىكي كى

كاذا تأخر المستخمؼ في استثمار األرض  (ْ)((ٍا ًفى االٌّ ٍرًض ميٍفًسًديفى الم ًو كىالى تىٍعثىكٍ 
المقطكعة لو فأف ىذا سيؤدم الى سحب ىذه األرض منو ,كالمثؿ عمى ذلؾ عندما 

 ()))بالؿ بف الحارث العقيؽ فمـ يزؿ عمى ذلؾ حتى كلي عمر   ()أقطع النبي 
نؾ سألتو  ( )فدعا بالالن فقاؿ قد عممت أف رسكؿ اهلل  لـ يكف يمنع شيئان يسألو , كا 

حاجة ليـ , كقد كثر أىؿ  فالناس يؤمئذ قميؿ ال أف يعطيؾ العقيؽ فأعطاكو ,
االسالـ كاحتاجكا إليو , فانظر ما ظنت أنؾ تقكل عميو فأمسكو , كاردد إلينا ما بقي 

                                                 

ـ(أيسد الغابة ُِِّىػ/َّٔعز الديف ابي الحسف عمي بف محمد الجزرم )ت, ( ابف االثيرُ)
 ُج, ت(. في معرفة الصحابة , تحقيؽامحمد ابراىيـ البنا كآخركف , القاىرة , دار الشعب ,)د

  . ِٖٗص 
عمي بف محمد بف عمي الكتاني العسقالني  ( ابف حجر,شياب الديف احمد بفِ)

, ِج, ت(. ـ( , األصابة في تميز الصحابة ,  بغداد , مكتبة المثنى ,)دُْْٖىػ/ِٖٓ)ت
 . ِِٗص
 . ٗٔآية  , ( سكرة األعراؼّ)
 . ْٕ( سكرة األعراؼ , آية ْ)

is
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كقد  . (ُ)فترؾ عمر بيد بالؿ بعضو كاقطع ما بقي لمناس (( نقطعو , فأبى بالؿ,
يسحب االستخالؼ كفقان لممصمحة  العامة , كالمثاؿ عمى ذلؾ فعف ابيض بف حماؿ 

الذم يقاؿ لو ممح شذا بمأرب فأقطعو ,  ,())) أف استقطع الممح مف رسكؿ اهلل 
نبي اهلل ,إني قد كردت الممح في الجاىمية ,  يااثـ اف االقرع بف حابس التميمي قاؿ

فاستقاؿ النبي  كىك مثؿ ماء العد , كىك بأرض ليس ليا ماء , كمف كرده أخذه ,
 (ِ). صمى اهلل عميو كسمـ األبيض في قطيعتو في الممح ((

 :انواع الممكية
 :الممكية العامة -1

كغير المسمميف بما  المسمميف ,كىي التي تتعمؽ منفعتيا بجميع رعاياىا المجتمع مف 
فييـ أىؿ الذمة , لذلؾ  حرص االسالـ عمى عد  كؿ ما ىك ضركرم لمناس ممكية 

في المجتمع الجديد , ))الناس شركاء ( )كالقاعدة التي قررىا رسكؿ اهلل  عامة ,
كعميو فأف اقرار الممكية العامة في الماء كالنار  . (ّ)في ثالث الماء كالنار كالكأل((

كالكأل دليؿ عمى المساكاة بيف مختمؼ شرائح المجتمع المدني الجديد  ,لالنتفاع 
كعند ىجرة الرسكؿ . (ْ)كمف أمثمة الممكية العامة أرض الحمى . بالمكارد الطبيعية

( ) , ف ىذا الحمى ككا كجد اىميا يحمكف بعض أراضي المراعي , الى المدينة
                                                 

المصطفى  دار  كفاء الكفا بأخبار ـ(َُٓٓىػ/ُُٗ( السميكدم ,نكر الديف عمي بف احمد )تُ)
ـ, ُُٕٗىػ/ُُّٗمحمد محي الديف عبد الحميد ,بيركت , دار احياء التراث العربي , تحقيؽا

   . َُّْ, صّج
فكاز احمد  تحقيؽا ـ(, سنف الدارمي ,ٖٖٔىػ/ِٓٓعبد اهلل بف عبد الرحمف ,)ت (  الدارمي ,ِ)

 . ّْٕ,صِـ ـ,ُٕٖٗىػ/َُْٕدار الكتاب العربي , بيركت , السبع العممي , زمرلي كخالد
 ـ( سنف ابف ماجو ,ٖٖٖىػ/ِٕٓابك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني ,)ت ابف ماجة,(  ّ)

ـ, ُِٓٗىػ/ُِّٕعيسى البابي الحمبي كشركاه,مد فؤاد عبد الباقي ,القاىرة , تحقيؽا مح
 . ِٖٔ,صِج
محمد بف  الرازم ,, ك)أحميت ( المكاف جعمتو حمى. الحمى في المغة أم محظكر ال يقرب( ْ)

 ت(,. )د الصحاح ,ككيت ,دار الرسالة , مختار , ـ(ُِٕٔىػ/ٔٔٔابي بكر بف عبد القادر )ت
 . ُٖٓص
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,جعؿ ممكية الحمى ممكية ( )يقـك عمى اساس القكة كالغمبة ,إال إف رسكؿ اهلل 
عامة ,ككاف ييدؼ مف كراء ذلؾ القضاء عمى سمطة عدد مف االشخاص    

زالة قضايا المنازعات  المتنفذيف ,كمنع تضخـ الممكيات الفردية في المجتمع الجديد كا 
لذلؾ حمى النقيع لخيؿ . (ُ)حمى اال هلل كرسكلو ((بشأف أراضي الحمى ,إذ قاؿا)) ال

كبذلؾ فإف مشاركة أىالي  (ّ).ككذلؾ حمى الربذة لمصدقة. (ِ). المسمميف ترعى فيو
دليؿ عمى عالقات  ,()المجتمع المدني في ارض الحمى التي حماىا رسكؿ اهلل 

يشترككف جميعان الجديد , اذ تكافؿ االجتماعي في ظؿ المجتمع المحبة كالكفاؽ كال
, في بناء المجتمع االسالمي , عمى ()كبذلؾ سار الرسكؿ  باالنتفاع بيذا الحمى ,

كفؽ األسس التي جاء بيما القرآف الكريـ كالعمؿ عمى تقميؿ الفكارؽ بيف مختمؼ 
 . المسمميف
كقكؿ . (ْ)كطكؿ الفرس كحمقة القـك فقد حدد بثمث البئر , اما حدكد الحمى ,        
مف نكاحييا كميا ألعطاف االبؿ كالغنـ  (ٓ)))حريـ البئر أربعكف ذراعان  ا()الرسكؿ

 (ٔ)كابف السبيؿ أكؿ  شارب , كال يمنع فضؿ ماء ليمنع بو الكأل ((

                                                 

حبيب  اتحقيؽ, ـ(المصنؼِٖٔىػ/ُُِ( الصنعاني ,ابك بكر عبد الرزاؽ بف ىشاـ ,)تُ)
كالماكردم ,ابك َٖ,صُُـ,جُِٕٗىػ/ُُّٗالرحمف االعظمي ,منشكرات المجمس العممي ,

ـ( األحكاـ السمطانية ,بيركت َُٖٓىػ/َْٓف محمد بف حبيب البصرم , )تالحسف عمي ب
 . ِّّت(,ص. ,دار الكتب العممية ,)د

 . ِّّ( الماكردم , األحكاـ السمطانية , صِ)
 . َُٖٓ-َُْٖ, صّ( السميكدم , كفاء الكفا ,جّ)
حامد الفقي , القاىرة  محمداـ(األمكاؿ ,تحقيؽّٖٖىػ/ِِْ( ابك عبيد ,القاسـ بف سالـ ,)تْ)

 . ِّٗـ , صُّْٗىػ/ُّّٓ
كالتذرع  تقدير  , الذراع ست  قبضات بقبضة انساف معتدؿ  قضيبان  كاف أك  حديدان (ٓ)   

 . َُٖ-ُٕٗص , المعجـ  االقتصادم االسالمي , الشرباصي , الشييء بذراع اليد
احمد محمد شاكر , اتحقيؽ ـ(,كتاب الخراج ,ُٖٖىػ/َِّ( ابف آدـ ,يحيى القرشي )تٔ)

 . َُِت(,ص . بيركت , دار المعرفة ,)د
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))مف حفر بئران فمو أربعكف ذراعان حكليا  اقكلو( )كفي حديث آخر لرسكؿ اهلل 
الحمى لو نتائجو القيمة ,مف خالؿ كىذا التحديد ألراضي . (ِ)لماشيتو (( (ُ)عطف

 منع االستحكاذ كالتسمط عمى األراضي الغير مممككة ألحد مف األشخاص , كانما
الجديدة , إذ تكظؼ ارض الحمى بما ينسجـ  جعمت ممكيتيا لمدكلة اإلسالمية

 كمصمحتيا إذ يتحقؽ مف خالليا مبدأ التكافؿ االجتماعي بيف ابناء المجتمع ,
 . كتحقيؽ التكازف

أصحابو  ( )اما األراضي فتشتمؿ األراضي المكات التي يقطع منيا النبي       
جراءات . (ّ)منيا مف أحيا أرضان ميتة لـ تكف ألحد قبمو فيي لو  بشرط  إحيائيا , كا 

ييدؼ منيا تكافر مكردو  مف كقؼ بعض األراضي لمصمحة المسمميف , ,()الرسكؿ 
عانة  منو عمى مرافؽ الدكلة المختمفة , مالي ميما لمدكلة اإلسالمية تصرؼ كا 
ألف , كمنع تكدس الثركة بأيدم أشخاص قميميف الطبقات الفقيرة في المجتمع الجديد ,

ىدؼ اإلسالـ تفتيت الممكية ,كليس تضخـ الممكية لذلؾ أبقى ىذه األراضي ممكان 
ماؿ يمكف   كمف أمثمة الممكية العامة األخرل ,الكقؼ كالكقؼ في الشرع حبس. لمدكلة

في البر تقريبان  ةنكع مف التصرؼ في عينو تصرؼ منفعاالنتفاع بو مع بقاء عينو مم
 ,()كمف أمثمة الكقؼ بئر ركمة الذم أشتراه عثماف بف عفاف . (ْ)إلى اهلل تعالى 

 .(ٓ)كجعمو كقفان ألبناء السبيؿ 
                                                 

كىك ما حكؿ الحكض كالبئر مف مبارؾ االبؿ , كىك المراح, (  العطف لالبؿ كالكطف لمناسُ)
ميدم  اتحقيؽ , العيف , ـ ( ّٕٕىػ / ُٕٓالخميؿ بف احمد ) , الفراىيدم , كمناخ القكـ

 . ُْص   , ِج  , ت ( . ) د , دار كمكتبة اليالؿ , بغداد , المخزكمي كابراىيـ السامرائي
 . َُّ( ابف آدـ , الخراج , صِ)
 . ٕٖ( ابف آدـ , الخراج ,صّ)
( الدمشقي ,تقي الديف أبي بكر بف محمد ,)ت في القرف التاسع اليجرم /الخامس عشر ْ)

ي الحمبي الميالدم (, كفاية األخيار في حؿ غاية االختصار ,القاىرة ,مطبعة مصطفى الباب
 . ُٕٗ, صُـ ,جُّٕٗ

عمي محمد اـ(, تاريخ المدينة المنكرة ,تحقيؽٕٖٓىػ/ ِِٔ( ابف شبة ,ابك زيد عمر ,)ت ٓ)
  . ٖٗ, صُـ ,جُٔٗٗىػ/ُُْٕبيركت ,دار الكتب العممية ,ؿ كياسيف سعد الديف بياف ,  دند
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 :الممكية الفردية -2
المبدأ ,كيعدىا إحدل نعـ اهلل تعالى التي يقر اإلسالـ الممكية الفردية عمى مستكل  

المالؾ الحقيقي لكؿ أكجدت لخير اإلنساف , كالممكية ىذه ىي ممكية حيازة كانتفاع , ك 
ا...))اسبحانو كتعالى شيء فيك اهلل ا بىٍينىييمى مى لم ًو ميٍمؾي الس مىاكىاًت كىاالٌّ ٍرًض كى  (ُ).((..كى

))   م ثىؿي ال ًذيفى يينًفقيكفى  االكريـ ,قاؿ تعالىكأدلة إقرار ىذه الممكية في القرآف . 
ب ةو كىالم وي  ٍائىةي حى ب ةو أىنبىتىٍت سىٍبعى سىنىاًبؿى ًفي كيؿِّ سينبيمىةو مِّ ثىًؿ حى  أىٍمكىالىييـٍ ًفي سىًبيًؿ الم ًو كىمى

ًميـه  (( اًعؼي ًلمىف يىشىآءي كىالم وي كىاًسعه عى اًىديكفى ًفى تؤمنكف باهلل كر ))ك . (ِ)ييضى تيجى سكلو كى
ـٍ كىأىنفيًسكيـٍ  ثىؿي ال ًذيفى يينًفقيكفى أىٍمكىالىييـي اٍبًتغىآءى . . . ))ك . (ّ)((  . . . سىًبيًؿ الم ًو ًبأىٍمكىاًلكي مى كى

اًت الم ًو  ـٍ بً . (ْ)(( . . . مىٍرضى أىف  لىييـي ك))ًإف  الم وى اٍشتىرىل ًمفى اٍلميٍؤًمًنيفى أىنفيسىييـٍ كىأىٍمكىالىيي
ن ةى    . (ٔ)ك))كالذيف في أمكاليـ حؽ  معمكـ لمسائؿ كالمحرـك ((  . (ٓ)((  . . . اٌلجى

ـٍ ًفى سىًبيًؿ الم وً ك ـٍ كىأىنفيًسًي اىىديكٍا ًبأىٍمكىاًلًي كٍا كىجى ري .  (ٕ)((  . . . )) ًإف  ال ًذيفى ءىامىنيكٍا كىىىاجى
كما مثميا نسب القرآف الكريـ األمكاؿ الى الناس , مما يؤكد  ففي ىذه اآليات ,

اعتراؼ اإلسالـ بالممكية الفردية ,كفي نفس الكقت يقر التفاكت في ىذه الممكية , قاؿ 
ٍزؽً  مىى بىٍعضو ًفى اٍلرِّ ـٍ عى كي يىٍبسيطي  . . . )) . (ٖ)((. . . تعالى ))  كىالم وي فىض ؿى بىٍعضى

ٍزؽى ًلمىف  يىٍقًدري الرِّ ًميـه  يىشىآءي كى  .  (ٗ)((  ًإن وي ًبكيؿِّ شىٍىءو عى
)أيمرت أف أقاتؿ الناس حتى يشيدكا أف ال  ا()كفي السنة النبكية ,قاؿ رسكؿ اهلل 

كيقيمكا الصالة كيؤتكا الزكاة فإذا فعمكا ذلؾ  إلو إال اهلل كأف محمدان رسكؿ اهلل ,
                                                 

 . ُٕسكرة المائدة , آية  ( ُ)
 . ُِٔسكرة البقرة , آية  ( ِ)
 . ُُالصؼ , آية  سكرة  (ّ)
 . ِٓٔسكرة البقرة , آية  ( ْ)
 . ُُُسكرة التكبة , آية  ( ٓ)
  . ِٓ-ِْسكرة المعارج , آية  ( ٔ)
 . ِٕسكرة االنفاؿ , آية  ( ٕ)
 . ُٕسكرة النحؿ , آية  ( ٖ)
 . ُِسكرة الشكرل , آية  ( ٗ)
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 . (ِ)ك) مف أحيا ارضان ميتةن فيي لو ( . (ُ)( . . . عصمكا مني دماءىـ كأمكاليـ
, عمى اقرار ىذا المبدأ ) إف دماءكـ كأمكالكـ ()كفي حجة الكداع أكد رسكؿ اهلل 

. (ّ)( . . .عميكـ حراـ إلى أف تمقكا ربكـ , كحرمة يكمكـ ىذا , ككحرمة شيركـ ىذا
الييكد بني  ىذا المبدأ فمثال ن عندما نقض ,()كفي الكاقع العممي أقر رسكؿ اهلل 

حاصرىـ خمس عشر ليمة حتى نزلكا عمى حكمو  ,()قينقاع عيدىـ مع رسكؿ اهلل 
 . (ْ)بالجالء عف المدينة  كغنـ أمكاليـ كقسميا عمى أصحابو 

سمب الكافر لمقاتؿ المسمـ ,فعف انس بف مالؾ  ,()ككذلؾ أقر رسكؿ اهلل          
فقتؿ ابك طمحة  , يـك حنيف ,مف قتؿ  كافران فمو سمبو , ())قاؿ رسكؿ اهلل  اقاؿ
كأخذ أسالبيـ(يك  ألصحابو  ,()شكمت أقطاعات الرسكؿ  كما .(ٓ)مئذ عشريف رجال ن

ألصحابو نمكذجان آخر إلقرار الممكية الفردية ,فمثالن أقطع الزبير بف العكاـ رضي اهلل 
المزني أرضان كاقطع بالؿ بف الحارث  ,(ٔ)عنو ركض فرسو مف مكات النقيع 

                                                 

 بف برد زبة  ( البخارم ,ابك عبد اهلل محمد بف اسما عيؿ بف إبراىيـ بف المغيرةُ)
. احمد محمد شاكر , القاىرة ,دار الحديث ,)داتحقيؽ ـ(, صحيح البخارم ,ٖٗٔىػ/ِٔٓ)ت 

 . ُّ,صُت( ,ج
 . ِٖٓ( أبك عبيد , األمكاؿ , صِ)
السيرة  ـ(,ّّٖـ أكِٖٖىػ/ ُِٖىػ أك ُِّابك محمد بف عبد الممؾ )ت ( ابف ىشاـ ,ّ)

ـ ُٖٖٗ دار المنار , الزرقاء , عبد اهلل بف صعيميؾ ,ىماـ سعيد كمحمد بف  اتحقيؽ النبكية ,
 . ّّّ,ص ْ,ـ
ـ( ,التنبيو كاألشراؼ ,بيركت ,مكتبة ٕٓٗىػ/ّْٔ( المسعكدم ,ابك الحسف بف عمي ,)تْ)

كابف األثير ,عز الديف ابي الحسف عمي بف ابي الكـر محمد َِْـ ,صُٓٔٗىػ/ُّٖٓخياط ,
,الكامؿ في التاريخ ,بيركت , دار صادر ـ( ُِِّىػ/َّٔبف محمد بف عبد الكريـ ,)ت

 . َُّٖ,صِـ ,جُٓٔٗ
كأبك داكد ,سميماف ابف األشعث السجستاني األزدم , )ت َُّ,صِ( الدارمي ,سنف ,ـٓ)

محمد محي الديف عبد الحميد ,بيركت , دار إحياء اـ (, سنف أبي داكد ,تحقيؽٖٖٖىػ/ِٕٓ
 . ُْ,صّت( ,ج. السنة النبكية , )د

 . ِّٗ,األحكاـ السمطانية , ص( الماكردم ٔ)
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كأقطع  . (ِ)بف الخطاب رضي اهلل عنيما أرضان كاقطع أبا بكر كعمر  ,(ُ)يؽبالعق
 . (ّ)طمحة بف عبيد اهلل ,كأبا بكر ,كعثماف بف عفاف رضي اهلل عنيـ مكاضع دكرىما 

. (ْ)مف العقيؽ الحماـ كالسد كىما  كاقطع ثكر بف عزرة بف عبد اهلل بف سممة القشيرم
, ابا ()كىناؾ نماذج اخرل إلقرار ىذه الممكية مثالن عندما اقطع رسكؿ اهلل . (ْ)

ربيعة كفرعيا في ارض بكر كربيعة االسممي ارضان فييا نخمة مائمة أصميا في ارض 
ػ )أبك بكر ىي لي كقاؿ ربيعة ىي لي حتى أسرع اليو ابك بكر ا(   فقاؿابي بكر )

بيعة أخرج عميو كؿ رجؿ منكـ اف يقكؿ شيئان فبمغ ذلؾ قـك ربيعة فجاءه فقاؿ ليـ ر 
لغضبو فيغضب اهلل لغضب رسكلو ,فمما اف ذىب غضب  ()فيغضب رسكؿ اهلل 

( الى  فانطمؽ ابك بكر ) (  قاؿ رد عمي يا ربيعو فقاؿ ال أرد عميؾ ,أبي بكر ) 
اهلل كغضب رسكلو قاؿ كقاؿ ذاؾ  ,كبدره ربيعة فقؿ اعكذ باهلل مف غضب () النبي

( كجيو (قاؿ فحكؿ ابك بكر  ,,أجؿ فال ترد عميو()نبأه بالقصة فقاؿ لو النبي أف
كعندما ىاجر . (ٓ)بالفرع لمف لو األصؿ ,()الى الحائط يبكي ,قاؿ كقضى النبي 

أىؿ مكة كترككا أمكاليـ فييا أرادت األنصار مشاطرتيـ أمكاليـ ,فقاؿ ليـ رسكؿ اهلل 
() , أك  قاؿا نعـ يا رسكؿ اهلل نقاسميـ الثمر , اقالكا قاسمكا الذيف قدمكا عميكـ

سمعنا  اقالكا ,فكنكـ المؤكنة كتقاسمكنيـ الثمرما ىك ؟ قاؿا  يك اغير ذلؾ قالكا
ككاف ليذا التكافؿ  . (ٔ)(. . . فكانكا يكفكنيـ المؤكنة كيقاسمكنيـ الثمركأطعنا 

االجتماعي الذم أظيره األنصار تجاه إخكانيـ المياجريف أثره البالغ في حؿ األزمات 
. . )) احتى مدحيـ القراف الكريـ إزاء ىذا المكقؼ فقاؿ ,كمكاجية حاالت الطكارئ ,

                                                 

 . ُِٔ( قدامو  بف جعفر ,الخراج ,صُ)
 . ُٔ( ابك يكسؼ ,الخراج , صِ)
-ُٕٕ, صِكالسميكدم ,كفاء الكفا ,جُْٓ,ص ْ( ياقكت الحمكم ,معجـ البمداف ,جّ)

ُٕٖ . 
 . ِٖٗ, صُ( ابف األثير ,أيسد الغابة ,ـْ)
,القسـ ْـ(,الطبقات الكبرل ,ليدف ,بريؿ جْْٖىػ/َِّ)ت( ابف سعد ,محمد بف منيع الزىرم ٓ)
 . ِْص, ,القسـ الثانيْج
 . ِٓٔ,صُ( ابف شبة ,تأريخ المدينة ,جٔ)
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رى ًإلى  .  مىى ييًحبُّكفى مىٍف ىىاجى كفى عى ييٍؤًثري ةن مِّم آ أيكتيكٍا كى اجى ـٍ حى ديكًرًى ـٍ كىالى يىًجديكفى ًفى صي ٍيًي
ةه  اصى ـٍ خىصى لىٍك كىافى ًبًي ـٍ كى  .(ُ)(( . . . أىنفيًسًي

 :حماية الممكية
لتردع المعتديف عمى ممكية األفراد ,  أنظمة كقكانيف تنظـ الحدكد , كضع اإلسالـ

كىالى تىًزري كىاًزرىةه  . . . )) اقاؿ تعالى ارتكب الجريمة , تصيب اال مف كجعؿ العقكبة ال
   (ِ)((. . . ًكٍزرىأيٍخرىل

كما أقرت الصحيفة مبادئ العدؿ في المجتمع الجديد ,حينما فكضت إلى رسكؿ اهلل 
()  مسألة الفصؿ بيف الناس في الخصكمات ))كانو ما كاف بيف أىؿ ىذه الصحيفة

مف حدث أك اشتجار يخاؼ فساده ,فإف مرده إلى اهلل عز كجؿ كالى محمد رسكؿ اهلل 
() ))(ّ) . 

كىالس اًرؽي كىالس اًرقىةي فىاٍقطىعيكٍا ))  اقاؿ تعالى كما سف اإلسالـ قانكف قطع يد السارؽ ,
في مجف( )أف رسكؿ اهلل  كعف ابف عمر , . (ْ)((. . .أىٍيًديىييمىا  (ٓ)))قطع سارقا ن

, التي تدعك إلى ()كىناؾ الكثير مف األحاديث لمرسكؿ . (ٔ)قيمتو ثالثة دراىـ ((
اذنيـ ردت اليو  منيا))مف زرع أرض قـك بغير عدـ االعتداء عمى ممكية اآلخريف ,

 . (ٕ)الزرع شيء((كلـ يكف لو مف  فقتو ,ن
                                                 

 . ٗ( سكرة الحشر , آية ُ)
 . ُْٔ( سكرة األنعاـ , آية ِ)
 . ُُٕ-َُٕص , ِـ, ( ابف ىشاـ , السيرةّ)
 . ّٖ( سكرة المائدة , آية ْ)
محمد بف مكـر االفريقي  , ابف منظكر , أم السترة بالكسر الترس كىك الجنة ا( المجفٓ)

        . ََْص , ُّج  , دار صادر  لساف العرب , بيركت  , ُط , المصرم
 ـ( صحيح مسمـ ,ْٕٖىػ/ ُِٔابك الحسف بف الحجاج القشيرم النيسابكرم )ت ( مسمـ ,ٔ)

ـ ُٓٓٗىػ/ُّٕٓكشركاءه ,القاىرة , مطبعة عيسى البابي الحمبي , محمد فؤاد عبد الباقياتحقيؽ
 . ُُّّص, ّج
مسند  , ـ   (ْٖٗىػ  / ِّٓابك بكر عبداهلل بف محمد العبسي الككفي ) ت , ( ابف ابي شيبةٕ)

 . ُِٗص , ُْت ( ج  . الدار السمفية ) د , اليند , مسند ابف ابي شيبة
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 . . .ضرر كال ضرار ))الك . (ُ)منو (())ال يحؿ ماؿ امرئ مسمـ أال بطيب نفس ك
غرس  ,()كفي  الكاقع العممي ,اختصـ رجالف مف بياضة إلى رسكؿ اهلل  . (ِ)(( 

لصاحب األرض بأرضو  ,()أحدىما نخال في أرض اآلخر ,فقضى رسكؿ اهلل 
في المجتمع  ,()كما نظـ رسكؿ اهلل . (ّ),كأمر صاحب النخؿ أف يخرج نخمو منيا 

ت االعتداء كالتخاصـ بيف عممية السقي منعان لظيكر حاال المجتمع المدني الجديد ,
حتى يتحقؽ مبدأ االخكة كالتضامف االجتماعي بحيث يشعر الفرد بأحقية  ,اآلخريف

عمى عمى في مشارب النخيؿ بالسيؿ لأل ()كؿ اهلل لذلؾ قضى رس , اخيو بيذا
. (ْ)كيسرح  الماء الى االسفؿ لكعبيف ,كيركم الماء الى ا يشرب االعمى ,, األسفؿ 

كفي ركاية اخرل فعف عبد اهلل بف الزبير ))أف رجالن مف االنصار خاصـ الزبير في 
 ,فأبى عميو ,يمرسرح الماء شراج الحرة التي يسقكف بيا النخؿ ,فقاؿ األنصارم 

لمزبير أسؽو يا زبير ثـ ارسؿ الماء  ()فقاؿ رسكؿ اهلل  ,()فاختصما عند النبي 
فقاؿ أف كاف ابف عمتؾ ؟ فتمكف كجو رسكؿ اهلل  فغضب األنصارم , الى جارؾ ,

() اسؽو يا زبير ثـ احبس الماء حتى يرجع الى الجدر((  اثـ قاؿ(ٓ) . 
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مبدأ العدالة االجتماعية  بيف كبذلؾ فقد أقر رسكؿ         

عندما طمب مف الزبير بإرساؿ الماء بعد االنتياء مف عممية  أبناء المجتمع المدني ,
 . السقي الى جاره األنصارم

 
 

                                                 

 , مسند احمد بف حنبؿ , ـ (ٖٓٓ/  ىػ ُِْاحمد بف محمد الشيباني ) ت  ,بف حنبؿ( اُ)
 . ُُّص  , ٓج  , ت (. مؤسسة القاىرة ) د , القاىرة

كابف حجر , بمكغ المراـ مف جميع أدلة ُّّص  , ُج  , مسند احمد بف حنبؿ , ( ابف حنبؿِ)
 . ِِٔت(,ص. ابراىيـ إسماعيؿ, بيركت ,دار الجيؿ )دااألحكاـ ,تحقيؽ

 . ِٕٖ( أبك عبيد ,األمكاؿ ,صّ)
 . ِِٗص, ُ,ـ( ابف األثير ,أيسد  الغابة ْ)
 . ِّٖص  , ِج  , صحيح البخارم  , البخارم (ٓ)
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 وسائم تفتيت املهكية :املبحث انثاني
 :تفتيت الممكية

الثركة بأيدم أشخاص معينيف ,فقد كتجمع  منعان لظيكر الممكيات الكبيرة ,        
ليتكخى مف خالليا  كضع اإلسالـ أنظمة كقكانيف تؤدم إلى تفتيت الممكيات الكبيرة ,

تكسيع دائرة المنتفعيف مف ىذه األمكاؿ ليستفيد منيا كافة شرائح المجتمع , كمف أىـ 
 . الكسائؿ التي اتخذت لتفيت الممكية

 :الوصيةاإلرث و  -1
,  (ُ)ىك الماؿ اك الحؽ المنقكؿ مف المكرث الى الكارث  التركة كالميراث      
األمر بالكصية باألرحاـ ,كأمرت األكصياء  ةمبتدئت سكرة النساء لتؤكد الحقكؽ كجاء

مىؽى  قاؿ تعالىا ))يىاأىيُّيىا. بحسف القياـ ـٍ مِّف ن ٍفسو كىاًحدىةو كىخى مىقىكي ـي ال ًذل خى ب كي الن اسي ات قيكٍا رى
ـى  ا ًنسىآءن كىات قيكٍا الم وى ال ًذل تىسىآءىليكفى ًبًو كىاالٌّ ٍرحى االن كىًثيران كى ا ًرجى بىث  ًمٍنييمى يىا كى ٍكجى ًإف   ًمٍنيىا زى

ًقيبان   ـٍ رى مىٍيكي زاء ذلؾ أفر  اإلسالـ , . (ِ)(( الم وى كىافى عى مبدأ اإلرث , كييدؼ مف  كا 
كراء ذلؾ أيضا تحقيؽ العدالة االجتماعية, كلمنع تكدس الثركة  بأيدم فئات قميمة 

)) كاف أىؿ الجاىمية ال ا,كفي الكاقع العممي فعف ابف عباس رضى اهلل عنيما ,قاؿ
 امف األنصار يقاؿ لو كا ,فمات رجؿيكرثكف البنات ,كال االكالد الصغار حتى   يدرك

فجاء ابنا عمو ,كىما عصبتو فأخذا ميراثو  كترؾ بنتيف كابنان صغيران, أكس بف ثابت ,
 () فأتت رسكؿ اهلل فأبيا , تزكجا ابنتيو ككاف بيما دمامو , افقالت امرأتو ليما

تكفي أكس كترؾ ابنا صغيران كابنتيف ,فجاء ابنا عمو  خالد  يا رسكؿ اهلل , افقالت
ما أدرم  ا()فقاؿ رسكؿ اهلل  فقمت ليما تزكجا ابنتيو فأبيا , كعرفطة فأخذا ميراثو ,

فأنزؿ اهلل عز كجؿ عمى  كما جاءني مف اهلل عز كجؿ في ىذا شيء , ما أقكؿ ؟
ًلمنِّسى االنبي صمى اهلل عميو كسمـ بيكفى كى اًؿ نىصًيبه مِّم ا تىرىؾى اٍلكىاًلدىاًف كىاالٌّ ٍقرى آًء )) لِّمرِّجى

                                                 

 . َّٖص  , ّـ  , ت ( . ) د , دار التراث , القاىرة , فقو السنة , سيد سابؽ(ُ)   
 . ُ( سكرة النساء , آية ِ)
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كضان (( بيكفى ًمم ا قىؿ  ًمٍنوي أىٍك كىثيرى نىًصيبان م ٍفري .  (ُ)نىًصيبه مِّم ا تىرىؾى اٍلكىاًلدىاًف كىاالٌّ ٍقرى
فإنو قد ال تحركا مف الميراث شيئان  اإلى خالد كعرفطة فقاؿ ()فأرسؿ رسكؿ اهلل 

كأخبرت فيو أف لمذكر كاألنثى نصيبان ثـ نزؿ بعد عمى  شيئان ,أنزؿ اهلل عز كجؿ عمي 
ـٍ ًفى اٍلًكتىاًب )) ا()النبي  مىٍيكي ا ييٍتمىى عى مى ـٍ ًفيًيف  كى يىٍستىٍفتيكنىؾى ًفى النِّسىآًء قيًؿ الم وي ييٍفًتيكي كى

بيكفى  تىٍرغى ا كيًتبى لىييف  كى ًتى الى تيٍؤتيكنىييف  مى أىف تىنًكحيكىيف   ًفى يىتىامىى النِّسىآًء ال الى
ٍيرو فىًإف  الم وى  ا تىٍفعىميكٍا ًمٍف خى مى  كىاٍلميٍستىٍضعىًفيفى ًمفى اٍلًكٍلدىاًف كىأىف تىقيكميكٍا ًلٍميىتىامىى ًباٍلًقٍسًط كى

ًميمان  ال تحركا في الميراث شيئان ,ثـ نزؿ عمى  افدعاىما أيضا كقاؿ . (ِ)((كىافى ًبًو عى
ظِّ االٍّ ٍنثىيىٍيًف فىًإف كيف  ًنسىآءن فىٍكؽى ))   ا()النبي ـٍ ًلمذ كىًر ًمٍثؿي حى ًدكي ـي الم وي في أىٍكالى ييكًصيكي

ا  ٍنييمى ٍيًو ًلكيؿِّ كىاًحدو مِّ ف كىانىٍت كىاًحدىةن فىمىيىا النٍِّصؼي كىالثبىكى ا تىرىؾى كىاً  اٍثنىتىٍيًف فىمىييف  ثيميثىا مى
ًو الثُّميثي فىًإف كىافى  السُّديسي ًمم ا تىرىؾى ًإف ًرثىوي أىبىكىاهي فىالٌّ مِّ كى لىده كى ـٍ يىكيٍف ل وي كى لىده فىًإف ل  كىافى لىوي كى

كفى  ـٍ الى تىٍدري ـٍ كىأىبناؤيكي ًصي ةو ييكًصى ًبيىآ أىٍك دىٍيفو ءىابىآؤيكي ًو السُّديسي ًمف بىٍعًد كى لىوي ًإٍخكىةه فىالٌّ مِّ
ـٍ  ـٍ أىٍقرىبي لىكي ًكيمان  أىيُّيي ًميمان حى ةن مِّفى الم ًو ًإف  الم وى كىافى عى فدعا رسكؿ  . (ّ)(( نىٍفعان فىًريضى

المػيراث فأعطػى المػػػػػرأة الثمف ,كقسـ ما بقي لمذكر مثؿ حظ األنثييف ,فمما ( )اهلل  
يا رسكؿ اهلل ,ماذا  ابمغ ذلؾ العرب جاء عينية بف حصيف في ناس مف العرب فقالكا

الصغار الذيف لـ يركبكا الخيؿ بمغنا أنؾ كرثت  اكما بمغكـ ؟  قالكا اقاؿ عنؾ ؟بمغنا 
فقرأ  قاؿا ككرثت البنات الالتي يذىبف بالماؿ إلى األباعد , كلـ يجزكا الغنيمة , ,

كفي ركاية أخرل عف جابر . (ْ)عمييـ القرآف كأمرىـ بما أمرىـ اهلل عز كجؿ بو (( 
حتى جئنا امرأة مف  ()قاؿا )) قاؿ خرجنا مع رسكؿ اهلل   ()بف عبد اهلل 

ىاتاف بنتا  يا رسكؿ اهلل , افجاءت المرأة بابنتيف ليا فقالت األنصار في األسكاؽ ,
كقد استفاء عميما ماليما كميراثيما كمو فمـ يدع  ثابت بف قيس قتؿ معؾ  يـك أحد ,

فك اهلل ال تنكحاف إبدا إال كليما ماؿ  ليما ماال إال أخذه ,فما ترل يا رسكؿ اهلل ؟

                                                 

 . ٕ( سكرة النساء , آية ُ)
 . ُِٕ( سكرة النساء , آية ِ)
 . ُُ( سكرة النساء , آية ّ)
 . َُْ,ص ِ,اسد الغابة ,ـ( ابف األثير ْ)
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ـي الم وي ))   كنزلت سكرة النساء ايقضي اهلل في ذلؾ قاؿ (),فقاؿ رسكؿ اهلل  ييكًصيكي
ًدكيـٍ  ادعكا لي المرأة كصاحبيا ,فقاؿ لعميما  ,()فقاؿ رسكؿ اهلل . (ُ)((. . . في أىٍكالى

كبيذا فأف مبدأ اإلرث  . (ِ)كأعط أميما الثمف ,كما بقي فمؾ ((  أعطيما الثمثيف ,
لما يكفره مف امكاؿ تعكد الى األحياء منيـ  يحقؽ ضمانا اجتماعيا داخؿ المجتمع ,

اذا مات أحدىـ كترؾ ماالن فال يضيع الصغير كاليتيـ كاألرممة ,كال يصيركف عالو 
كاخيران  . كفي ىذا تخفيؼ عف كاىؿ الدكلة في سد حاجات المحتاجيف. عمى المجتمع

ىذا النظاـ الذم شٌرعو اإلسالـ مظيران مف مظاىر التكافؿ بيف أفراد المجتمع فإف 
فضالن انو كسيمة مف كسائؿ تفتيت الثركة ,لئال تتضخـ  تضخما يؤذم  المدني ,
ككسيمة مف كسائؿ  تكزيع  ,فإف اإلرث ىك مشاىد كاقعيةعالكة عمى ذلؾ . المجتمع

كذلؾ اف الثركة قد أباح اإلسالـ  المجتمع ,راد العائمة التي ىي جزء مف الثركة عمى أف
فكاف  كحتى ال يستمر ىذا بعد كفاتيـ , ممكيتيا قد تتجمع عند افراد حيف حياتيـ ,

 ,في العمؿ, كتدفعو الى اإلبداعثـ اإلرث مف العكامؿ التي تنشط اإلنساف  الميراث ,
 . كعمى حسف اإلنتاج في الحياة

ًصي ةو . . . قاؿ تعالى )) د سداد الديف ,أما الكصية فال تنفذ إال بع       ًمف بىٍعًد كى
,كذلؾ لئال يظفر الكارث  كحرميا عمى الكرثة. (ّ)((. . . ييكًصى ًبيىآ أىٍك دىٍيفو 

. (ْ)كانو ال تجكز كصية لكارث (  ) إف اهلل قد أعطى كؿ ذم حؽ حقو , ,بنصيبيف
عندما  رضي اهلل عنو ,كفي الكاقع العممي فعمى سبيؿ المثاؿ سعد بف أبي كقاص 

فأراد اف يكصي بمالو كمو  يعكده ,  () أشتد عميو المرض دخؿ عميو رسكؿ اهلل

                                                 

 . ُُ( سكرة النساء , آية ُ)
 . ُُِ,ص ّ( أبك داكد ,سنف ,جِ)
 . ُُ( سكرة النساء , آية ّ)
,الترمذم ,أبك عيسى محمد بف عيسى بف سكرة ّّٔ,صْ( ابف ىشاـ , السيرة ,ـْ)

عطكه عكض ,القاىرة, مطبعة مصطفى البابي  إبراىيـاتحقيؽـ( سنف الترمذم , َٗٗىػ/ِٕٗ)ت
 . ّّْ,صْـ ,جُِٔٗىػ/ُِّٖالحمبي ,
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قمت . ال ا()فقاؿ النبي  )إنو ليس لي إال ابنة كاحدة فأكصي بمالي كمو ؟ افقاؿ
فأكصي  اقاؿ. ال اصمى اهلل عميو كسمـ ()فقاؿ لو النبي  فأكصي بالنصؼ ؟

كأكصى البراء بف معركر . (ُ)كالثمث كثير ( الثمث , ارسكؿ اهللفقاؿ  اقاؿ بالثمث ؟
كىكذا نجد . (ِ),يضعو حيث شاء  ()عندما حضرتو الكفاة بثمث مالو لرسكؿ اهلل

 أف تحديد الكصية بالثمث ,دليؿ عمى العدالة االجتماعية التي جاء بيا االسالـ ,
 . كاستثمارىا لغرض الصالح العاـ كلتكسيع دائرة المنتفعيف مف ىذه األمكاؿ ,

 اكقد تككف الكصية عتؽ رقبة فعف الشريد بف سكيد الثقفي قاؿ أتيت رسكؿ اهلل  فقمت
ف عندم جارية نكبية , أفيجزئ عني أف  )) إف أمي أكصت أف تعتؽ عنيا رقبة ,كا 

اهلل  اا مف ربؾ ؟ قالت()فأتيتو بيا فقاؿ ليا النبي . ائتني بيا اقاؿعنيا ؟  أعتقيا
 . (ّ)فاعتقيا فإنيا مؤمنة ((  اقاؿ اأنت رسكؿ اهلل امف أنا ؟ قالت اقاؿ ,
 :تحريم الربا -2

كالربا كسيمة مف كسائؿ التعامؿ في  . (ْ)الربا في المغة ربا الشيء يربك ربكان أم زاد 
قد زاكلو  ككاف يمارس عمى نطاؽ كاسع كفي مختمؼ البيكع , يثرب قبؿ اإلسالـ ,

كالييكد عمى حد سكاء ,كبعد دخكؿ اإلسالـ الى يثرب شف حممة كبيرة ضد العرب 
نيكٍا  االتعامؿ بالربا بيدؼ إصالح النظاـ االقتصادم , قاؿ تعالى ))  يىاأىيُّيىا ال ًذيفى ءىامى

ـٍ تيٍفًمحيكفى  اعىفىةن كىات قيكٍا الم وى لىعىم كي بىا أىٍضعىافان مُّضى  اكقكلو تعالى (ٓ)(( . . . الى تىٍأكيميكٍا الرِّ
ٍؤًمًنيفى فىًإف ل ـٍ  بىكاٍا ًإف كينتيـٍ مُّ ا بىًقىى ًمفى الرِّ كٍا مى ذىري نيكٍا ات قيكٍا الم وى كى  تىٍفعىميكٍا ))ياأىيُّيىا ال ًذيفى ءىامى

ـٍ الى تى  ـٍ ريءيكسي أىٍمكىاًلكي ف تيبتيـٍ فىمىكي ٍربو مِّفى الم ًو كىرىسيكًلًو كىاً  ٍظًمميكفى كىالى تيٍظمىميكفى فىٍأذىنيكٍا ًبحى

                                                 

 . ْٗٗ,صِ( الدارمي ,سنف ,ـُ)
 . ُٗٔص, ّـ,ـُٕٓٗىػ/ُّٕٕ( ابف سعد , الطبقات الكبرل ,بيركت , دار صادر ,ِ)
ـ(سنف النسائي )المجتبى (,القاىرة ُٓٗىػ/َّّابك عبد الرحمف بف شعيب )ت, ( النسائيّ)

 . ُُِ,صٔـ ,جَُٔٗىػ/ُّّٖ,مطبقة مصطفى البابي كأكالده ,
ـ(الصحاح تاج المغة كصحاح العربية ََُٕىػ/ّٖٗ( الجكاىرم ,إسماعيؿ بف حماد ,)تْ)

 . َِّٓص ٔـ, جُٔٓٗىػ/ُّٕٔاحمد عبد الغفكر عطار ,القاىرة ,دار الكتاب العربي اتحقيؽ
 . َُّ( سكرة آؿ عمراف , آية ٓ)
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ـٍ ًإف كينتيـٍ تىٍعمىميكفى كىات قيكٍا يى  ٍيره ل كي د قيكٍا خى ٍيسىرىةو كىأىف تىصى ف كىافى ذيك عيٍسرىةو فىنىًظرىةه ًإلىى مى ا كىاً  ٍكمن
ف ى كيؿُّ نىٍفسو م ا  عيكفى ًفيًو ًإلىى الم ًو ثيـ  تيكى ـٍ الى ييٍظمىميكفى تيٍرجى كنيى رسكؿ  . (ُ)((كىسىبىٍت كىىي

كذلؾ نيى رسكؿ .  (ِ)عف التعامؿ بالربا حتى لعف آكمو ككاتبو كشاىديو ,()اهلل
منفعة فيك كجو مف كجكه  )) كؿ قرض جراعف كؿ قرض بو فائدة فقاؿ()اهلل 

عمى االلتزاـ بالمكاييؿ كاألكزاف ,كالكقت ()كما أكد رسكؿ اهلل  .  (ّ) الربا ((
المدينة كىـ  ()قدـ الرسكؿ  قاؿا ()فعف ابف عباس  ,الثمارالمحدد في تسميؼ 

)) مف أسمؼ في  ا()يسمفكف في التمر في  السنة كالسنتيف كالثالث ,فقاؿ الرسكؿ 
كفي الكاقع العممي . (ْ)((تمر فميسمؼ في كيؿو معمـك ككزفو معمكـو الى أجؿ معمكـو 

منيا النيي عف بيع الكرؽ  بالربا ,منع التعامؿ  طبؽ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ,
المدينة كنحف نبيع  ())) قدـ النبي اقاؿ  ()فعف البراء بف عازب  بالذىب دينان ,
كعف  . (ٓ)ما كاف  يد بيد فال بأس بو كما كاف نسيئة فيك ربا ((  افقاؿ ىذا البيع ,

استعمؿ رجالن عمى خيبر فجاءه بتمر جنيب فقاؿ  ,()ابي ىريرة )) إف رسكؿ اهلل 
 يا رسكؿ اهلل إنا لنأخذ ال كاهلل ا؟ فقاؿا أكؿ تمر خيبر ىكذالو رسكؿ اهلل 

ا فال تفعؿ بع ()فقاؿ رسكؿ اهلل . مف ىذا بالصاعيف كالصاعيف بالثالثة (ٔ)الصاع

                                                 

 . ِٕٗ-ِٖٕآية  ( سكرة البقرة ,ُ)
ـ( السنف الكبرل ,حيدر آباد الدكف َُٓٔىػ/ْٖٓ( البييقي ,أبك بكر أحمد بف الحسيف ,)تِ)

كابف قيـ ِٕٓ,صٓـ, جُّّٗىػ/ُِّٓاليند ,مطبعة مجمس دائرة المعارؼ العثمانية ,
ـ( أعالـ المكقعيف عف َُّٓىػ/ُٕٓشمس الديف ابي عبد اهلل محمد بف ابي بكر )ت, الجكزية
ـ ُٓٓٗىػ/ُّْٕمحمد محيي الديف عبد الحميد ,القاىرة ,مطبعة السعادة ,اعالميف ,تحقيؽرب ال

 . ُّٓ,صِج
 . َّٓص , ٓج  , السنف , ( البييقيّ)
  . ِٕٓ,صّ( ابك داكد ,سنف ,جْ)
 . ُُِِ,صّ( مسمـ , صحيح ,جٓ)
فيجمع عمى أربعة أمداد ,كىك مكياؿ ألىؿ المدينة يذكر فيجمع عمى أصكاع كيؤنث  ا( الصاعٔ)

 . ِٗٓينظر ,الشرباصي ,المعجـ ,ص. يجمع عمى صيعاف اككذلؾ. عمى أصكع
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كفي ركاية أخرل عف عبادة بف  .(ُ)بان((ثـ ابتع بالدرىـ جني. بع الجمع بالدرىـ
ال تبيعكا الذىب بالذىب ,كال الكرؽ  اقاؿ ())) إف رسكؿ اهلل  اقاؿ الصامت ,
كال الممح بالممح إال  كال البر بالبر ,كال الشعير بالشعير ,كال التمر بالتمر , بالكرؽ ,

كالممح بالتمر يدأن بيد  كلكف بيعكا الذىب بالكرؽ , سكاء بسكاء عينان بعيف يدأن بيد ,
ىما مف زاد أك أزداد فقد كزاد إحدا أك التمر , كيؼ شئتـ  كنقص إحداىما الممح ,

الذىب بالكرؽ ربا إال ىاء كىاء )) ا()رسكؿ اهلل  . كفي ركاية أخرل قاؿ(ِ)أربى ((
ان رب , كالتمر بالتمر ربا إال ىاء كىاء ,كالبر بالبر ربان إال ىاء كىاء ,كالشعير بالشعير

كما رخص رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ,في أخذ الكرؽ مف  . (ّ)(( إال ىاء كىاء
)) كنت أبيع اإلبؿ  االذىب أك بالعكس في عممية البيع كالشراء فعف ابف عمر قاؿ

فأتيت رسكؿ  –كأبيع بالدراىـ كآخذ الدنانير  كآخذ الدراىـ , بالبقيع , فأبيع بالدنانير ,
فأبيع بالدنانير كآخذ  إني أبيع  بالبقيع , اركيدؾ أسألؾ قمت يا رسكؿ اهلل , ()اهلل 

ال بأس أف تأخذ بسعر يكمؾ ما لـ تفترقا  اقاؿ ؟كأبيع بالدراىـ كآخذ الدنانير الدراىـ ,
)) افقاؿ. عمى تحريـ الربا ,()كفي حجة الكداع أكد النبي  . (ْ)كبينكما شيء (( 
قضي اهلل أنو ال  رؤكس أمكالكـ ال تظممكف كال تظممكف , كلكف لكـ كؿ ربا مكضكع ,

ف ,التعامؿ  ()كلـ يحـر النبي  . (ٓ)(( ربا العباس بف عبد المطمب مكضكع ربا ,كا 
كما جاء في  بالربا عمى المسمميف فقط بؿ حـر التعامؿ بو مف قبؿ غير المسمميف ,

فمف أكؿ الربا مف ذم قبؿ شرطو ألىؿ نجراف المتضمف )) عمى اف ال يأكمكا  الربا  
كالسبب في تحريـ الربا كجكىان)) إحداىما إف الربا يقتضي . (ٔ) فذمتي منو بريئو ((

                                                 

 . ُُِٓ,ص ّصحيح ,ج, ( مسمـُ)
 . ِٕٔص, ٓ( البييقي ,السنف الكبرل ,جِ)
( النسائي ,سنف النسائي بشرح الحافظ جالؿ الديف السيكطي ,لبناف ,دار احياء التراث العربي  ّ)
 . ِّٕ,ص ٕت( ,ج. )د
 . ّّٕ, صِ,سنف ,ـ( الدارمي ْ)
 . ّّّ, صْ( ابف ىشاـ ,سيرة ,ـٓ)
 . ُٖٖ( ابكعبيد ,األمكاؿ , صٔ)
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أخذ ماؿ الغير بغير عكض ك ألف مف يبيع درىمان بدرىميف نقد كاف أك نسيئو فقد 
كجو الثاني إنما حـر عقد الربا كال حصؿ لو زيادة درىـ مف غير عكض فيك حراـ ,

يمنع مف االشتغاؿ بالتجارة ك الف صاحب  الدراىـ إف تمكف مف عقد الربا خؼ نو أل
عميو تحصيؿ الزيادة مف غير تعب كال مشقة فيفضي ذلؾ إلى انقطاع منافع الناس 
بالتجارات كطمب األرباح ,كالكجو الثالث إف الربا ىك سبب انقطاع المعركؼ بيف 

س بقرض الدراىـ لممحتاج كاسترجاع الناس مف القرض ,فمما حـر الربا طابت النفك 
كال  كالكجو الرابع إف تحريـ الربا قد ثبت  بالنص , مثمو لطمب األجر مف اهلل تعالى ,

 . (ُ)يجب أف يككف حكـ جميع التكاليؼ معمكمة لمخمؽ فكجب القطع بتحريـ الربا (( 
مف  كمف خالؿ ىذا االستعراض اف الحكمة في تحريـ اإلسالـ لمربا ,ككنو كسيمة

مما  ال يقكـ عمى الجيد كال ينشأ مف العمؿ , كسائؿ تضخـ األمكاؿ تضخمان شديدنا,
يجعؿ طائفة مف الناس يعتمدكف عمى ىذه الكسيمة كحدىا في تنمية أمكاليـ 

كبما أف ىدؼ اإلسالـ ىك تفتيت الممكية في المجتمع المدني ال . كتضخيميا
مى أتباعو األغنياء أف يعطكا كحتـ ع تضخيميا ,فقد أكد عمى تحريـ الربا ,

الف ىذا االجراء ىك تمتيف عالقات المكدة كتشييع  المحتاجيف قركضان بال فائدة ,
التكافؿ كالتضامف بيف أبناء المجتمع المدني , بينما الربا يمحؽ المكدة كيثير العداكة 

 .كالبغضاء بيف الغني كالفقير في ىذا المجتمع 
 :تحرير الرقاب -ّ

تحرير الرقاب مف الكسائؿ التي اتخذت لتفتيت الممكية في المجتمع المدني      
كالعطؼ كاالحساف  الجديد كمف شدة اىتماـ الديف االسالمي بيـ كحسف رعايتيـ ,

كالقتؿ منيا قكلو  جعؿ عتؽ العبيد كفارة عف عدد مف الذنكب كاآلثاـ , عمييـ ,
مى  . . . )) االىػػػػػػػػػػػػػػتع م  ػػػػػػػػػػػػكى ًديىةه مُّسى قىبىةو مٍُّؤًمنىةو كى طىئان فىتىٍحًريري رى ةه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قىتىؿى ميٍؤًمنان خى مى

                                                 

ـ( تفسير َُّْىػ/ُْٕ( الخازف ,عالء الديف بف محمد بف إبراىيـ البغدادم الصكفي ,)تُ)
القرآف الجميؿ المسمى لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ ,القاىرة ,مطبعة مصطفى البابي الحمبي 

 . ُِٔ-ُِٓ,صُت(,ج .كأخكيو ,)د
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كفى ًمف  )) اكذلؾ كفارة الظيار ,قاؿ تعالى . (ُ)((. . . ًإلىى أىٍىًموً  كىال ًذيفى ييظىاًىري
ا قىاليكٍا فىتىٍحًريري  ـٍ ثيـ  يىعيكديكفى ًلمى قىبىةو نِّسىآًئًي ككذلؾ كفارة عف اليميف التي . (ِ)((  . . . رى

ا )) احنث منيا حالفيا ,قاؿ تعالى ًكف ييؤىاًخذيكيـ ًبمى ـٍ كىالى اًنكي ـي الم وي ًبالم ٍغًك ًفىأىٍيمى الى ييؤىاًخذيكي
ا تيطٍ  ـي عىشىرىًة مىسىاًكيفى ًمٍف أىٍكسىًط مى تيوي ًإٍطعىا ـٍ أىٍك عىق دتُّـي االٌّ ٍيمىافى فىكىف ارى ًعميكفى أىٍىًميكي

قىبىةو  ـٍ أىٍك تىٍحًريري رى تييي كما خصصت نسبة مف الزكاة لتحرير الرقاب قاؿ . (ّ)((ًكٍسكى
ًفى  اتعالى ل فىًة قيميكبيييـٍ كى مىٍييىا كىاٍلميؤى دىقىاتي ًلٍمفيقىرىآًء كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍلعىاًمًميفى عى ا الص  )) ًإن مى
قىابً   .(ْ)((. . . الرِّ

كجعؿ مقابؿ ذلؾ األجر كالثكاب منيا  كما أكدت السنة النبكية عمى فؾ رقاب العبيد ,
ك))أيما . (ٓ)((. . . ))أيما امرئ مسمـ اعتؽ امرأتيف مسممتيف كانتا فكاكو مف النار

))مف اعتؽ رقبةن  ك (ٔ)أة مسممة كانت فكاكيا مف النار((امرأة مسممة اعتقت امر 
بكؿ عضكو منيا عضكان مف  اعضائو مف النار حتى فرجو اعتؽ اهلل سبحانو كتعالى 

د مف الرقيؽ الذيف عد ,()كفي الكاقع العممي فقد اعتؽ رسكؿ اهلل . (ٕ)بفرجو ((
فقد اعتؽ في يـك كاحد  ()ككذلؾ فعؿ عبدالرحمف بف عكؼ . (ٖ)كانكا بمعيتو
يعذب في اهلل ,اعتؽ بالالن سبعو كميـ  ()كايضان اعتؽ ابك بكر  (ٗ)ثالثيف عبدان 

                                                 

 . ِٗ( سكرة النساء , آية ُ)
 . ّ( سكرة المجادلة , آية ِ)
 . ٖٗ( سكرة المائدة  , آية ّ)
 . َٔ( سكرة التكبة , آية ْ)
رة مطبعة ( ابف قيـ الجكزية ,زاد المعاد في ىدل خير العباد ,مراجعة ,طو عبد الركؤؼ ,القاىٓ)

 . ٕٓكص ُـ,جَُٕٗىػ/َُّٗالحمبي ,مصطفى البابي 
 . ّْٓابف حجر  ,بمكغ المراـ ,ص (ٔ)
 . ٕٓ,صِ( الدمشقي ,كفاية األخيار ,جٕ)
سيد ,نكر األبصار في مناقب آؿ بيت النبي المختار ,القاىرة ,المطبقة اليكسفية  ( الشبمنجي ,ٖ)

 . ْٕـ,صُٓٔٗىػ/َُّٕ
 . ُْٖ,صّ( ابف األثير ,أيسد الغابة ,ـٗ)
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كقد يككف . (ُ)ة بني المؤمؿ كاـ عبيسكعامر بف فييرة كنذيرة كاليندية كابنتيا كجاري
))أتيت النبي  اقاؿ ,فعف الشريد ,معيف عمى االنساف حتى بعد كفاتو العتؽ كفاء لديف

ف عندم جارية سكداء نكبية  ,فقمت إف عمى امي رقبة ن  اصمى اهلل عميو كسمـ كا 
قاؿ . نعـ اقالت ؟فقاؿ أتشيديف أف ال إلو إال اهللادع بيا  اقاؿ ؟افتجزمء عنيا
عمى عتؽ العبيد كشرائيـ لما  ,()كما حث رسكؿ اهلل . (ِ)مؤمنة ((اعتقيا فإنيا 

فيو مف أىمية في تحقيؽ مبدأ التكافؿ االجتماعي بيف أبناء المجتمع المدني ,فعف 
جابر أف رجال مف األنصار يقاؿ لو أبك مذككر أعتؽ غالمان لو يقاؿ لو يعقكب عف 

ت؟ فاشتراه نعيـ فقاؿ تمف يشتريو ,()دبرو كلـ يكف لو ماؿ غيره ,فدعا بو رسكؿ اهلل 
فدفعيا اليو , ثـ قاؿ )) إذا كاف أحدكـ فقيران  بف عبد اهلل بف النحاـ بثمانمائة درىـ ,

فإف كاف فييا فضالن فعمى ذم قرابتو  فإف كاف فييا فضؿ فعمى عيالو , فميبدأ بنفسو ,
كفي الكقت نفسو . (ّ)فيينا كىنا ((أك قاؿ ))عمى ذم رحمو فإف كاف فييا فضال ن  ((,

 حتى ال يمحؽ الضرر بالمالؾ ,مبدأ التدرج في عتؽ العبيد ()نفسو فقد أقر النبي 
)) إف رجالن أعتؽ ستة  ,()مف جراء العتؽ جممة كاحدة ,فعف عمراف بف حصيف 

فقاؿ لو قكالن شديدان ,  ,()كلـ يكف لو ماؿ غيرىـ , فبمغ ذلؾ النبي  أعبدو عند مكتو,
 . (ْ)فأعتؽ اثنيف كأرؽ أربعة ((نيـ , ثـ دعاىـ فجزاىـ ثالثة أجزاء , فأقرع   بي

بعد  فقد أكجد اإلسالـ رابطة تنظـ العالقة بيف العبد كسيده , كلضعؼ حاؿ الرقيؽ ,
تحريره فجعؿ مكاله كليان لو حتى ال يحدث مف جراء ىذا التحرير أم ضرر , فيذكر 

 اعائشةاف ))بريرة جاءت الى عائشة رضى اهلل عنيا تستعينيا في كتابة أىميا فقالت 
فذىبت بريرة إلى أىميا فقالت ليـ  . إف شاء أىمؾ اشتريتؾ كنقدتيـ ثمنؾ صبة كاحدة

إنيـ يقكلكف  افجاءت بريرة الى عائشة رضى اهلل عنيا فقالت. كلنا كالؤؾ اذلؾ فقالكا
ا قالكا فإنما الكالء ػػػػػػػػػػػػػاشترييا كال يضرؾ م ا()كؿ اهلل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػفق. لنا كالؤىا

                                                 

 . ّّْ,صِكابف حجر ,اإلصابة ,جُِٕ,صّ,ـ( ابف سعد ,الطبقات ُ)
 . ِْْ,صِ( الدارمي ,سنف, ـِ)
 . ِٖ-ِٕ,صْ( أبك داكد,سنف,جّ)
 . ِٖ,صْبك داكد ,سنف,جأ( ْ)
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كبيذا عد  عتؽ العبيد بمثابة ضريبة شرعية عمى كؿ مخطيء . (ُ)لمف اعتؽ ((
فضالن عف . ككذلؾ حممت ىذه الكفارات معنى الطاعة ,كاالستغفار هلل تعالى. أداؤىا

أنيا كسيمة مف الكسائؿ التي أقرىا اإلسالـ في المجتمع المدني الجديد لتفتيت 
لما ليا مف مردكدات ايجابية في تحقيؽ مبدأ التعاكف كالتكافؿ بيف أبناء . الممكية

 . المجتمع المدني الجديد
 اتحريم كنز األموال -ْ

حث عمى العمؿ ,كحمؿ البيع كالشراء , اال إنو منع كنز األمكاؿ  اإلسالـ      
و في تنظيـ ىذه رعاية من كحبسيا , كدعا الى تشغيميا في أمكر الحياة المختمفة ,

حينما يتداكؿ الماؿ بيف  ألف في ىذا التشغيؿ استفادة المجتمع اإلسالمي ,ك ممكيةال
اال انو في الكقت نفسو  . خراج الزكاةإو تزداد حصة الفقراء كالمساكيف بكب أفراده ,

شف اإلسالـ حممة كبيرة عمى الذيف يجمعكف األمكاؿ , كال ينفقكنيا في سبيؿ اهلل , 
ـٍ  . . . )) الىقاؿ تعا ةى كىالى يينًفقيكنىيىا ًفي سىًبيًؿ الم ًو فىبىشٍِّرىي كفى الذ ىىبى كىاٍلًفض  كىال ًذيفى يىٍكًنزي

 . (ِ)(( . . . ًبعىذىابو أىًليـو 
كمف اجؿ ذلؾ فقد حث اإلسالـ عمى االنفاؽ في كجكه البر كاإلحساف تقربان       

ٍقنىاكيـ مِّف قىٍبًؿ أىف يىٍأًتىى يىٍكـه ال  بىٍيعه  الى اهلل تعالىا ))ياأىيُّيىا زى ال ًذيفى ءىامىنيكٍا أىنًفقيكٍا ًمم ا رى
م ةه كىالى شىفىاعىةه  كفي الكقت ذاتو ايضان نيى االسالـ عف اإلسراؼ . (ّ)((. . . ًفيًو كىالى خي

كىالى تيٍسًرفيكٍا ًإن وي الى  . . . )) افإذا أسرؼ الفرد تعرض لمقت اهلل كغضبو قاؿ تعالى ,
 (ْ) ييًحبُّ اٍلميٍسًرًفيفى ((

كىالى تيبىذٍِّر تىٍبًذيرنا ًإف  . . . )) حانو كتعالى المسرؼ أخان لمشيطافكما جعؿ اهلل سب
بًِّو كىفيكرنا ((  كىافى الش ٍيطىافي ًلرى اٍلميبىذًريفى كىانيكٍا ًإٍخكىافى الش يىاًطيًف كى
(ٓ) . 

                                                 

 . ِٖٓ,صٖ( ابف سعد ,الطبقات ,ـُ)
  . ّْ( سكرة التكبة ,آية ِ)
 . ِْٓ( سكرة البقرة ,آية ّ)
 . ُُْ( سكرة األنعاـ ,آية ْ)
 . ِٕ-ِٔ ( سكرة اإلسراء ,آيةٓ)
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األخرل التي نيى عنيا اإلسالـ , استعماؿ الماؿ في رشكة ,فإف  كمف األمكر 
ـٍ بىٍينىكيـ   استعممو في رشكة فقد عصى المالؾ , كاستحؽ غضبو )) كىالى تىٍأكيميكٍا أىٍمكىالىكي

ٍف أىٍمكىاًؿ الن اًس ًباإًلثٍ  ك اـً ًلتىٍأكيميكٍا فىًريقنا مِّ تيٍدليكٍا ًبيىآ ًإلىى اٍلحي . (ُ)((ـً كىأىنتيـٍ تىٍعمىميكفى ًباٍلبىاًطًؿ كى
اما  في لسنة النبكية فيناؾ الكثير مف األحاديث التي تحث عمى اإلنفاؽ, كمنع 

كفي الكاقع العممي . (ِ))) ال يحتكر إال خاطئ مرتيف (( ا()لذلؾ قاؿ  االحتكار
فقد اندفع الصحابة رضكاف اهلل عمييـ إزاء ىذه اآليات كاألحاديث النبكية التي تحث 

 . (ّ)عكف ألفان فانفقيا في سبيؿ اهلل( أسمـ كلو أربعمى األنفاؽ , فيذكر  اف أبا بكر) 
ككذلؾ انفؽ  . (ْ)نصؼ جيش العسرة مف مالو  ( عثماف بف  عفاف )  كما جيز

ثـ انفؽ أربعيف  , شطر مالو  ()عمى عيد رسكؿ اهلل  (عبدالرحمف بف عكؼ ) 
كبيذا فإف النظاـ الذم  (ٓ)مؿ عمى خمسمائة فرس في سبيؿ اهللثـ ح , الؼ دينار

فضالن عف انو كسيمة  , شرعو اإلسالـ لو دكر في تعزيز مظاىر التكافؿ االجتماعي
 . تتضخـ تضخمان كبيران  مف كسائؿ تفتيت الثركة لئال

 احصة الفقراء من الفيء والغنائم  -5
يجاؼ خيؿ كال ركاب , إالمشركيف عفكان دكف قتاؿ , كال بفالفيء ىك ما كصؿ مف 

اما الغنيمة فيي ما أخذ مف . (ٔ)ليدنة كالجزية, كأعشار متاجرىـفيك كماؿ ا
كجييف كمختمفاف مف  كالفيء كالغنيمة فيما متفقاف مف.  (ٕ)المشركيف بقير كغمبة 

فأما كجيا اتفاقيما فأحدىما أف كؿ كاحد مف الماليف كاصؿ بالكفر كالثاني  اكجييف

                                                 

 . ُٖٖ( سكرة البقرة ,آية ُ)
 . ِّّ,صِ( الدارمي ,سنف ,ـِ)
 . ّّْ-ِّْص. ِ( ابف حجر , اإلصابة,جّ)
 . ُٗٓ,صّ( ابف األثير ,اسد الغابة,ـْ)
 . ُْٔ,صِ( ابف حجر , اإلصابة  ,جٓ)
 . ُُٔ( الماكردم ,  األحكاـ السمطانية ,صٔ)
عبد اـ(معجـ مقاييس المغة تحقيؽََُْىػ/ّٓٗ( ابف زكريا ,ابك الحسف احمد  بف فارس )ت ٕ)

 . ّٕٗ,صٓت( ,ج. عبد السالـ محمد ىاركف ,ايراف دار الكتب العممية ,)داتحقيؽ
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كأما كجيا اختالفيما فأحدىما أف ماؿ الفيء مأخكذ عفكا  أف مصرؼ خمسيما كاحد ,
كالثاني أف مصرؼ أربعة أخماس الفيء مخالؼ . كماؿ الغنيمة مأخكذ قيران  ,

كفي ضكء ذلؾ فقد اتخذ اإلسالـ عدة كسائؿ . (ُ)لمصرؼ أربعة أخماس الغنيمة 
لتفتيت الممكية الناتجة مف أمكاؿ الفيء كالغنائـ كذلؾ بأف جعؿ لمفقراء كالمستضعفيف 

 . لغنائـمف األمة الغير قادريف عمى أداء ميمة حمؿ السالح ,نصيبان في الفيء كا
مف  كبيف المشركيف يكـ السابع عشر ()كاف أكؿ صداـ مسمح بيف الرسكؿ 

 .(ِ)رو كتب اهلل النصر فييا لممسمميفرمضاف مف السنة الثانية مف اليجرة في بد
كقد قسـ رسكؿ , فجمعيا المسممكف , كترؾ المشرككف المنيزمكف كراءىـ أمكاالن طائمة

نيمة خمسيا ككانت أكؿ غ. الغنيمة بيف أصحابو كخمسيااهلل صمى اهلل عميو كسمـ , 
ًنٍمتـي مِّف ذلؾ استناد ان الى اآلية الكريمةك .(ّ)رسكؿ اهلل بيف أصحابو )) كىاٍعمىميكا أىن مىا غى

ًلًذل اٍلقيٍربىى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍبًف الس ًبيؿً  ًلمر سيكًؿ كى  . (ْ)((...شىٍىءو فىأىف  لم ًو خيميسىوي كى
اما أمكاؿ الفيء فمنيا أمكاؿ بني النضير ,فبعد اف نقضكا عيدىـ مع رسكؿ اهلل 

مى اف يخرجكا كليـ ما تجيز لقتاليـ كحاصرىـ ,فصالحكه ع صمى اهلل عميو كسمـ ,
مىى رىسيكًلًو  )) م آ أىفىآءى  ب اآلية الكريمةكجرل تكزيع الفيء بحس. (ٓ)حممت اإلبؿ الم وي عى

ًلًذل اٍلقيٍربىى كىاٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكيًف كىاٍبًف الس ًبيؿً  ًلمر سيكًؿ كى . (ٔ)((. . .ًمٍف أىٍىًؿ اٍلقيرىل فىًمم ًو كى
النضير عمى المياجريف كلـ   صمى اهلل عميو كسمـ أمكاؿ بنيفقسـ رسكؿ اهلل. (ٔ)((.

ىما سيؿ بف  حاجو , إال رجميف ذكم , يعط احدان مف األنصار مف ذلؾ الفيء شيئان 
                                                 

 . ُُٔ( الماكردم , األحكاـ السمطانية ,صُ)
 . د اتحقيؽ كتاب المغازم , , ـ (ِِٖىػ/ َِٕأبك عبداهلل محمد بف عمر ) ت , ( الكاقدمِ)

  . ُٓٓص , ُج  , ـُٔٔٗىػ/ ُّٖٔمطبعة جامعة اكسفكرد , لندف , مارسدف جكنس ,
تأريخ الرسؿ كالممكؾ  ,  , ـ (ِِٗىػ / َُّ( الطبرم ,ابك جعفر محمد بف جرير )ت ّ)

 ِج , ـُُٔٗىػ / ُُّٖ , دار المعارؼ , القاىرة , محمد ابك الفضؿ ابراىيـ اتحقيؽ
 . ُْٖ,ص

 . ُْاألنفاؿ ,آية ( سكرة ْ)
 . ّٕٕ-ّْٔ,صُـ (, جِِٖ-ىػَِٕمحمد بف عمر )ت ( الكاقدم ,ٓ)
 . ٕ( سكرة الحشر ,آية ٔ)
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ييدؼ  ,() رسكؿ اهللككاف  . (ُ)()كأبا دجانو  سماؾ بف خرشة  ,()حنيؼ 
بعد اف ترككا امكاليـ  مف كراء ذلؾ تخفيؼ الضائقة المالية عمى فقراء المياجريف ,

بيا كأخيرا فاف ىذه اإلجراءات التي جاء . كىاجركا الى المدينة في مكة المكرمة ,
اإلسالـ مف خالؿ تخصيص حصة لمفقراء مف الفيء كالغنائـ ليا دكرىا المميز في 

بحيث يشعركف بأنيـ عضك فعاؿ في المجتمع ,ال  رفع الركح المعنكية لدل الفقراء ,
 . مجرد فقراء عاجزيف غير قادريف عمى العمؿ

 :الديات -6
كاف نظاـ الديات معمكالن بو عند العرب , كيعٌدكنيا مف جميؿ أفعاليـ فأقرىـ 
اإلسالـ عمى ىذا النظاـ ,كذلؾ عندما أكجبت الصحيفة التي اصدرىا رسكؿ اهلل 

()  عمى كؿ عشيرة مف أبناء المجتمع المدني أف تتكافؿ فيما بينيا في دفع الديات
قمكف بينيـ , كبنك عكؼ عمى ربعتيـ )) المياجريف مف قريش عمى ربعتيـ  يتعا

ـ الدية  في كثير مف القرآف الكري كما أقر. (ِ)((. . . يتعاقمكف معاممتيـ االكلى
مىف  اتعالى نية منيا قكلوآاآليات القر  طىئان كى ا كىافى ًلميٍؤًمفو أىف يىٍقتيؿى ميٍؤًمنان ًإال  خى مى )) كى

قىبى  طىئان فىتىٍحًريري رى م مىةه ًإلىى أىٍىًموً قىتىؿى ميٍؤًمنان خى ًديىةه مُّسى كتشدد اهلل  . (ّ)(( . . . ةو مٍُّؤًمنىةو كى
مىف  اسبحانو كتعالى في القتؿ الخطأ كجعؿ جزاؤه جينـ خالدان فييا قاؿ تعالى )) كى

لىعىنىوي كىأىعىد  لىوي عى  مىٍيًو كى اًلدان ًفييىا كىغىًضبى الم وي عى ـي خى يىن  زىآؤيهي جى ذىابان يىٍقتيٍؿ ميٍؤًمنان مُّتىعىمِّدان فىجى
 . (ْ)عىًظيمان ((

الدية سكاء أكاف القتؿ بالحجارة أـ   ,()كفي السنة النبكية , اقر رسكؿ اهلل
مف قتؿ  ا () )) قاؿ رسكؿ اهلل قاؿا ()ابف عباس بالعصا , أـ  بالسكط فعف 

في عميا رميان  بحجر أك ضربان بعصا أك سكط فعقمو عقؿ الخطأ , كمف قتؿ اعتباطان 
فعميو لعنة اهلل  كال يحاؿ بينو كبيف قاتمو فمف حاؿ بينو كبيف قاتمو , فيك قكد,

                                                 

 . ّٕٗ,صُ( الكاقدم , المغازم ,جُ)
 . ُٖٔ,صِ( ابف ىشاـ ,السيرة ,ـِ)
 . ِٗ( سكرة النساء ,آية ّ)
  . ّٗ( سكرة النساء ,آية ْ)
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كلـ تقتصر الدية . (ُ)ف , كال يقبؿ منو صرؼ كال عدؿ ((كالمالئكة كالناس أجمعي
المساف ,كاألنؼ ,كالشفتيف ,فعف مت اجزاء مف الجسـ مثؿ عمى القتؿ فقط , بؿ شم

كتب  ()ابي بكر بف محمد بف عمرك بف حـز عف ابيو عف جده أف  رسكؿ اهلل 
مساف الى أىؿ اليمف ككاف في كتابو ))كفي األنؼ إذا أكعب جدعو الدية ,كمف ال

كما حدد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كمية الدية . (ِ)(الدية كفي الشفتيف الدية (
في االبؿ , فعف عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده قاؿا)) جعؿ رسكؿ اهلل صمى 

فقـك كؿ بعير بثمانيف ,ككانت الدية  قاؿا اهلل عميو كسمـ الدية مائة مف اإلبؿ ,
 . (ْ)بينما عٌدت دية أىؿ الكتاب نصؼ دية االنساف المسمـ  . (ّ)((. . . ثمانية آالؼ

كفي النقد فقد حددت بألؼ دينار ,فعف ابي بكر بف محمد بف عمرك بف حـز عف 
ف ))كعمى اىؿ اليمكتب إلى أىؿ  أبيو عف جده أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ,

ابف عباس عكرمة عف اية اخرل اثنا عشر ألفان فعف كفي رك . (ٓ)الذىب ألؼ دينار ((
(), قتؿ رجالن عمى عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ,  فجعؿ النبي  اقاؿ ((

() ـي الم وي كىرىسيكليوي  اديتو اثني عشر ألفا فمذلؾ قكلو تعالى ا نىقىميكٍا ًإالى أىٍف أىٍغنىاىي مى )) كى
استعراضنا لنظاـ الديات كمف خالؿ . (ٕ)بأخذىـ الدية اأم .(ٔ)((. . .ًمف فىٍضًموً 

عندما اقر نظاـ الدية كاف ييدؼ مف كراء ذلؾ تفتيت  يتضح لنا بأف اإلسالـ ,
كفي الكقت نفسو النيي عف حاالت القتؿ كاالعتداء عمى الناس  الممكيات الكبيرة ,

,ككذلؾ مثؿ اخراج الدية ,كاسياـ القبيمة فييا لو نتائجو الفعالة في تحقيؽ مبدأ 
 . تعاكفالتكافؿ كال

                                                 

عالـ الكتب  بيركت , ـ( سنف الدارقطني ,ٓٗٗىػ/ّٖٓعمي بف عمر )ت ,( الدارقطنيُ)
  . ّٗص ,ّج ـ,ُٖٔٗىػ/َُْٔ

 . ِّٓ,صِ( الدارمي ,سنف ,ـِ)
 . ُِٗ,صّسنف,ج ( الدارقطني ,ّ)
 . ( المصدر نفسوْ)
 . ِّٓص ,ِـ سنف, ( الدارمي ,ٓ)
 . ْٕآية  ( سكرة التكبة ,ٔ)
 . ِّٓص ,ِـ سنف , ( الدارمي ,ٕ)
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 -:الزكاة -7
حقيقة الزكاة الزيادة يقاؿ زكا يزكك زكاء كزكى كتزكى كالزكاة ىك الجزء مف الماؿ 

كالزكاة  , سالميةاءت بو الشريعة اإلالذم يجب اخراجو عمى سبيؿ الصدقة ,بما ج
اؿ ربع  العيشر فيك قميؿ مف انما سميت الزكاة بالشيء القميؿ ك ألنو يؤخذ مف الم

كالزكاة شريعة انسانية تضمنتيا أكامر االنبياء قبؿ االسالـ قاؿ تعالىا . (ُ)كثير
كىافى يىٍأميري أىٍىمىوي  كىافى رىسيكالن ن ًبٌيان كى اًدؽى اٍلكىٍعًد كى اًعيؿى ًإن وي كىافى صى ))كىاٍذكيٍر ًفى اٍلًكتىاًب ًإٍسمى

كى  مىكاًة كىالز كىكاًة كى بًِّو مىٍرًضٌيان ((ًبالص  افى ًعندى رى
كيقكؿ عف ابراىيـ عميو السالـ )) . (ِ)

ـٍ أىًئم ةن يىٍيديكفى ًبأىٍمًرنى  عىٍمنىاىي اًلًحيفى كىجى عىٍمنىا صى كيالث جى يىٍعقيكبى نىاًفمىةن كى اؽى كى ا كىكىىىٍبنىا لىوي ًإٍسحى
كى  يتىآءى الز كىكاًة كى مكاة كىاً  ـى الص  قىا ٍيرىاًت كىاً  ـٍ ًفٍعؿى اٍلخى ٍينىآ ًإلىٍيًي اًبًديفى ((كىأىٍكحى كما . (ّ)انيكٍا لىنىا عى

كجبت في الكتاب كالسنة ,ففي القرآف الكريـ ذكرت في القرآف الكريـ ذكرت في اكثر 
مكاةى كىآتيكٍا الز كىكاةى كىاٍركىعيكٍا مىعى الر اًكًعيفى  . األحكاؿ مقترنو مع الصالة منيا )) كىأىًقيميكٍا الص 

مىكاةى كىآتىكيٍا الز كىكاةى لىييـٍ )) ًإف  ال ًذيفى ءى ك.  (ْ)(( . .  اًت كىأىقىاميكٍا الص  اًلحى ًمميكٍا الص  امىنيكٍا كىعى
نيكفى (( ـٍ يىٍحزى ـٍ كىالى ىي مىٍيًي ٍكؼه عى ـٍ كىالى خى بًِّي ـٍ ًعندى رى أىٍجريىي
كذكرت في مكاضع اخرل  . (ٓ)

 امفردة منيا
آ ءاتىٍيتيـٍ  اقكلو تعالى مى بان لِّيىٍربيكىٍا ًفى أىٍمكىاًؿ الن اًس فىالى يىٍربيكٍا ًعندى الم ًو كى آ ءىاتىٍيتيـٍ مِّف رِّ مى )) كى

ـي اٍلميٍضًعفيكفى (( ًئؾى ىي كىكاةو تيًريديكفى كىٍجوى الم ًو فىأيٍكالى مِّف زى
 (ٔ). 

 كعندما  .(ُ)الزكاة احد أركانو ك  ي السينة بنى اإلسالـ عمى خمسة أركاف ,ػػػػػػػػكف       
 كعندما 

                                                 

ـ(المخصص ,بيركت ,المكتب َُٓٔىػ/ْٖٓسيدة ,ابك عمي بف اسماعيؿ األندلسي )ت ( ابفُ)
 . ٖٗ,صُّت(,ج. التجارم لمطباعة كالتكزيع كالنشر )د

 . ٓٓ-ْٓ( سكرة مريـ , آية ِ)
 . ّٕ-ِٕ( سكرة األنبياء , آية ّ)
 . ّْ( سكرة البقرة , آية ْ)
 . ِٕٕ( سكرة البقرة , آية ٓ)
 . ّٗ( سكرة الرـك , آية ٔ)
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)) إنؾ تأتي قكمان أىؿ  ()الى اليمف أكصاه رسكؿ اهلل  ()بعث معاذ بف جبؿ 
. فإذا جئتيـ فادعيـ إلى أف يشيدكا أف ال إلو إال اهلل كأف محمدان رسكؿ اهلل كتاب ,

فإف ىـ أطاعكؾ بذلؾ فأخبرىـ أف اهلل عز كجؿ فرض عمييـ خمس صمكات و في يكـو 
فإف ىـ ,يعني أطاعكؾ بذلؾ فأخبرىـ أف اهلل عز كجؿ فرض  عمييـ صدقة . كليمةو 

كىناؾ الكثير مف األحاديث التي . (ِ)((. . . تؤخذ مف أغنيائيـ فترد عمى فقرائيـ
))ألف يتصدؽ المرء في حياتوً   ()تحث عمى أخراج الزكاة ,منيا قكؿ رسكؿ اهلل 

)خير الصدقة ما كاف كقكلو )  (ّ)عند مكتوً  ((مف أف يتصدؽ بمائة بدرىـ خيري لو 
))اتقكا  اكقكلو. (ْ)ف اليد السفمى كابدأ بمف تعكؿ ((كاليد العميا خير معف ظير غنى ن 

)) صدقة يفترؽ االسـ , كبيذا فإف الصدقة زكاة كالزكاة . (ٓ)النار كلك بشؽ تمرة و
لقكؿ الرسكؿكال تجب عمى المسمـ في مالو حؽ سكاىا  ,كيتفؽ المسمى  استنادا ن

()كالزكاة تجب في األمكاؿ المرصدة (ٔ)ليس في الماؿو حؽ سكل الزكاة (( )) ا .
كاألمكاؿ المزكاة . (ٕ)فييا ألىميا كمعكنو ألىؿ السيمافما بإنفسيا أك بالعمؿ إ ,لمنماء
 فالظاىرة ما ال يمكف إخفاؤه كالزرع كالثمار كالمكاشي , ,اف ظاىرة كباطنةضرب

كالشركط المعتبرة . (ٖ)مف الذىب كالفضة كعركض التجارة كالباطنة ما أمكف إخفاؤه
ـ الزكاة إف كاف مف عماؿ في كالية الصدقات أف يككف حران مسممان عادالن عالمان بأحكا

ف كاف  ,التفكيض جاز اف ال يككف مف أىؿ منفذان قد عينو اإلماـ عمى قدر يأخذه كا 
كلكف يككف رزقو مف  ,ا مف تحـر عميو مف ذم القربىقمدىكيجكز أف يت ,العمـ بيا

                                                                                                                                            

 . ٓ, صٓ( الترمذم , سنف, جُ)
 . ّ, صٓ( النسائي , سنف, جِ)
 . ُُّ, صّ( أبك داكد, سنف ,جّ)
 . ْٔ, صٓ( النسائي, سنف, جْ)
 . ٔٓ, صٓ( المصدر نفسو  ,جٓ)
 . ُْٓ( الماكردم , األحكاـ السمطانية ,صٔ)
 . ُْٓ( المصدر نفسو ,صٕ)
 . ُْٓ( المصدر نفسو ,صٖ)
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كالممؾ  ,كالحرية ,اإلسالـ ,كشرائط كجكب الزكاة ستة أشياء. (ُ)سيـ  المصالح 
امرئ حتى يحكؿ كبيذا فأف ال زكاة في ماؿ  .(ِ)كالسـك ,كالحكؿ ,كالنصاب التاـ,

 ,كالماشية ,كالكرؽ ,اء التي يجب بيا الزكاة ىي الذىبكاألشي .(ّ)عميو الحكؿ
كاف  ,()فعف ابف عمر عف عائشة رضي اهلل عنيما اف النبي  ,كالحبكب كالثمار,

, اما نصاب (ْ)كمف األربعيف ديناران ديناران  ,ذ مف كؿ عشريف ديناران نصؼ ديناريأخ
 ,لذم كزف كؿ درىـ منيا ستة دكانيؽالفضة فقد حدد بمائتي درىـ بكزف اإلسالـ ا

ف بمغت مائتي ,مثاقيؿككؿ عشرة منيا سبعة  درىـ خمسة دراىـ كىك ربع  كا 
كفي ركاية أخرل عف شعيب عف جده عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ . (ٓ)عشرىا
كال في اقؿ مف أربعيف مف  )) ليس في اقؿ مف خمس ذكد مف اإلبؿ شيء , قاؿا

مثقاؿ كال في أقؿ مف عشريف  كال في أقؿ مف ثالثيف مف البقر شيء , الغنـ شيء ,
كال في أقؿ مف خمسة أكسؽ  كال في أقؿ مف مائتي درىـ شيء, مف الذىب شيء ,

شيء , كما سقي سيحان ففيو  كالعشر في التمر كالزبيب الحنطة كالشعير شيء ,
 . (ٔ)كما سقي بالغرب ففيو نصؼ العشر(( ,العشر

 ,())) لما بعث رسكؿ اهلل  اقاؿ ()كفي الكاقع العممي فعف ابف عباس          
أك  تبيعان أك تبعيو جذعان, ,ه اف يأخذ مف كؿ ثالثيف مف البقرمعاذان الى اليمف أمر 

ما أمرني فييا  اقاؿ ؟فقالكا فاألكقاص كمف كؿ أربعيف بقرة  بقرة مسنة, جذعة ,
سأؿ  () فمما قدـ عمى رسكؿ اهلل ,ذا قدمت عميوإ ,(), كسأؿ رسكؿ اهلل  بشيء
 ,فاألكقاص ما دكف الثالثيف اليس فييا شيء قاؿ المسعكدم فقاؿا ,ألكقاصعف ا

فإذا كانت سبعيف ففييا  ,فإذا كانت ستيف ففييا تبيعاف ,كما بيف األربعيف الى الستيف

                                                 

 . ُْٔ,ص( المصدر نفسو ُ)
 . َُٔ,صُ( الدمشقي , كفاية األخيار ,جِ)
 . َٗ,صِ( الدارقطني , سنف ,جّ)
 . ِٗ,صِ( المصدر نفسو ,جْ)
 . ُّٓ( الماكردم , األحكاـ السمطانية ,صٓ)
 . ّٗ, صِ( الدارقطني , سنف ,جٔ)
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 ف فإذا كانت تسعيف ففييا ثالثإذا كانت ثمانيف ففييا مسنتاػػػػػػػػػػػػػػع, فػػػػػنة كتبيػػػػػػػػػػػػػػػػمس
فإذا  اما األغناـ )) كال يؤخذ مف الغنـ صدقة حتى تبمغ أربعيف شاة ,. (ُ)(( تبايع

إحدل كعشريف كمائة  بمغت أربعيف ففييا شاة ,حتى تبمغ عشريف كمائة ,فإذا كانت
فإذا كانت شاه كمائتيف ففييا ثالث شياه ,حتى تبمغ  مائتيف ,حتى  ,ففييا  شاتاف

الثالثمائة بشاة فميس فييا إال ثالث شياه , حتى تبمغ ثالثمائة شاة ,فإذا  زادت عمى 
, حتى تبمغ خمسمائة شاة ,فإذا غت أربعمائة شاة ففييا أربع شياةأربعمائة شاة, فإذا بم

حتى تبمغ  ستمائة شاة ,فإذا بمغت سبعمائة  بمغت خمسمائة شاة ,ففييا خمس شياه ,
عمى اخراج الجيد  ,( )هلل كازاء ذلؾ حث رسكؿ ا. (ِ)((. . .شاة ففييا سبع شياه

مف الصدقة فيذكر أف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ,نيى عف لكنيف مف التمر 
مكف شر ثمارىـ فيخرجكنيا في م)) كاف الناس يتي الحبيؽ, قاؿاالجعركر كلكف 

 شدد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ , كما (ّ) الصدقة فنيى عف لكنيف مف التمر ((
))ما منع  اقاؿ ()عف رسكؿ اهلل   ()تجاه مانع الزكاة ,فعف عبد اهلل بف مسعكد 

كفي . (ْ)مة شجاعان أقرع حتى يطكؽ عنقو ((أحدو ال يؤدم زكاة مالو إال مثؿ يـك القيا
)) ما مف صاحب  ا()قاؿ رسكؿ اهلل  ا( قاؿ) كفي ركاية اخرل عف أبي ذر

إبؿو كال غنـو كال بقرو كال يؤدم زكاتيا إال جاءت يـك القيامة اعظـ ما كانت كاسمنوي 
. (ٓ)((. . .كمما نفذت أخراىا عادت عميو أكالىا .,ينطحوي بقركنيا كتطؤهي بأخفافيا

كفي الكاقع العممي فعف عمرك بف شعيب عف أبيو عف جده )) أف امرأة أتت رسكؿ 
غميظاف مف ذىب فقاؿ ليا  كمعيا ابنة ليا كفي يد ابنتيا مسكتاف )سكاراف(, ()اهلل 

 بيا يكـ القيامة سكاريف مف أيسرؾ أف يسكرؾ اهلل اال قاؿ قالتا أتعطيف زكاة ىذا ؟
. (ٔ)ىما هلل عز كجؿ كلرسكلو (( اكقالت ,()فخمعتيا فألقتيما إلى النبي  اقاؿ ؟نار

                                                 

 . ٗٗ, ص ِالدارقطني , سنف,ج (ُ)
 . ُُٕ, صِ( المصدر نفسو ,جِ)
 . ُُّ, صِج( المصدر نفسو , سنف,ّ)
 . ٖٔٓ, صُ( ابف ماجو , سنف ,جْ)
 . ٗٔٓ, صُ( المصدر نفسو ,جٓ)
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لما يتكخى مف  كسائؿ تفتيت الممكية , كبيذا فقد اتخذت الزكاة كسيمة مف. (ُ)((
خالليا تحقيؽ مبدأ التضامف كالتكافؿ بيف أبناء المجتمع المدني ,فضالن عف تحقيؽ 

ف حائزه فردان كاف أك جماعة , كجب أف يضعو في المكاف  مبدأ أف الماؿ ماؿ اهلل  كا 
كف كما اف مف فكائد الزكاة استخدمت بمثابة تعا. كجؿ المحدد لو مف اهلل عز

فيي تكميؼ اجتماعي  اجتماعي يجعؿ لمفقراء حقان معمكمان في امكاؿ االغنياء ,
كنظاميا في الجمع كالتكزيع يشمؿ أكثر ابكاب  خالص , خالص كتصرفيا اجتماعي

التكافؿ االجتماعي كالفائدة االخرل فإف فمسفة الزكاة ترتكز عمى مبد التكافؿ 
في المجتمع المدني الجديد , فالفرد  اإلسالـاالجتماعي ,ذلؾ المبدأ الذم احمو 

مكف لمفرد المسمـ اف يتخمص مسؤكؿ عف غيره مسؤكلية       مادية ,بحيث ال ي
يمة لمعاجزيف كالكس ألف الزكاة ىي الثركة الكافمة لمعاطميف مف المسمميف ,ك منيا

الزكاة كما اف فكائد . نيا ترفع عنيـ كابكس الفقر كالحرمافإكالمرضى كاليتامى ف
بؿ فييا مف الفكائد االجتماعية كالتأليؼ بيف  ليست مقصكرة عمى الناحية المادية ,

كقطع دابر الفساد فيما بينيـ ما ىك  كتعاطؼ الناس بعضيـ عمى بعض , الطبقات ,
فالغني يدفع  اكسع كآجؿ كاجمع فإف فيو غرس بذكر المحبة بيف الفقير كالغني ,

اداء لكاجبة كرغبة بطمب المثكبة  و عف طيب خاطره ,كينفع الفقير باليسير مف مال
 .مف اهلل سبحانو كتعالى

 :صدقة التبرع باألموال  -ٖ
حث اإلسالـ عمى اخراج الصدقة ,كاإلنفاؽ في سبيؿ الصالح العاـ ,منيا قكلو  

تيٍؤتيكىىا  اتعالى ف تيٍخفيكىىا كى دىقىاًت فىًنًعم ا ًىىى كىاً  ٍيره ل كيـٍ )) ًإف تيٍبديكٍا الص  . . اٍلفيقىرىآءى فىييكى خى
ـي اٍلمىٍكتي  اكقكلو. (ِ)((.  دىكي ـٍ مِّف قىٍبًؿ أىف يىٍأًتىى أىحى ٍقنىاكي زى . (ّ)((. . . )) كىأىنًفقيكٍا ًمف م ا رى

ًبيفى كىاٍليىتىامىى  اكقكلو ٍيرو فىًمٍمكىاًلدىٍيًف كىاالٌّ ٍقرى آ أىنفىٍقتـي مٍِّف خى اذىا يينًفقيكفى قيٍؿ مى )) يىٍسأليكنىؾى مى

                                                 

 . ٓٗ, صِ( أبك داكد , سنف جُ)
 . ُِٕ( سكرة البقرة , آية ِ)
 . َُ( سكرة المنافقكف, آية ّ)
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ٍيرو  ا تىٍفعىميكٍا ًمٍف خى مى ًميـه ((كىاٍلمىسىاًكيفى كىاٍبًف الس ًبيًؿ كى فىًإف  الم وى ًبًو عى
كفي السنة النبكية . (ُ)

 ا))إذا مات ابف آدـ انقطع عممو إال مف ثالثة ا()رسكؿ الشريفة منيا قكؿ ال
))خير الصدقة ما  اكقكلو. (ِ) صدقةو جارية و كعمـ ينتفع بو  ككلد صالح يدعك لو ((

كفي ضكء . (ّ)ر مف اليد السفمى كابدأ بمف تعكؿ((كاف عف ظير غنىن كاليد العميا خي
متسابقيف  في اخراج   ()ىذه اآليات كاألحاديث النبكية انطمؽ اصحاب رسكؿ اهلل 

ىذه الصدقة مف تمقاء أنفسيـ ,خاصة بعد اف ادرككا انيـ مستخمفكف عمى ىذا الماؿ 
الذم اكتسبكه, لذلؾ عممكا بما كسعيـ  لغرض التبرع بيذه االمكاؿ ,كانفاقيا في سبيؿ 

التكافؿ االجتماعي بيف ابناء المجتمع المدني ,كسد أم عجز يكاجو اهلل تحقيقان لمبدأ 
جاء بنصؼ مالو ))يحممو الى  ()الدكلة االسالمية ,فيذكر اف عمر بف الخطاب 

. عمى رؤكس الناس كجاء أبك بكر بمالو أجمع يكاد يخفيو مف نفسو ,()رسكؿ اهلل 
يقكؿ عمر  اقاؿ. كعدة رسكلوقاؿ عدة اهلل  ما تركت ألىمؾ ؟ ,()فقاؿ رسكؿ اهلل 

. (ْ)ا باب خير قط إال سبقتنا اليو ((بنفسي أنت كبأىمي أنت ما استبقن األبي بكر
أرضان بخيبر فأتى () )) أصاب عمر  قاؿا ()كفي ركاية اخرل عف ابف عمر 

يا رسكؿ اهلل إني أصبت أرضان بخيبر لـ اصب ماالن  ايستأمره فييا فقاؿ ()النبي 
فتصدؽ  اقاؿ إف شئت حبست أصميا كتصدقت بيا قاؿ. عندم منو قط ىك أنفس

كال يكىب فتصدؽ بيا في الفقراء ,كفي  أنو ال يباع اصميا كال يكرث,. ()بيا عمر 
كما كاف لعبد الرحمف . (ٓ)((. . . كفي سبيؿ اهلل  كابف السبيؿ القربى كفي الرقاب ,

عمى أرامؿ المدينة لغرض مساعدتيف عمى  مثالن آخر لمتبرع بالماؿ ()بف عكؼ 
))أف  ا()بف أبي أكفي  فعف عبد اهلل ,باء الحياة ,بعد اف فقدف ازكاجيفمكاجية اع
بؾ عني؟ فقاؿ ما زلت  بطأأما  ا()قاؿ لعبد الرحمف بف عكؼ  ,()رسكؿ اهلل 

                                                 

 . ُِٓ( سكرة البقرة , آية ُ)
 . َُِ, صٔ( النسائي , سنف )المجتبى (, جِ)
 . ْٔ, صٓ( المصدر نفسو , جّ)
 . ِّٔ, صّابف األثير , اسد الغابة ,ج (ْ)
 . ِِٖ( ابف حجر ,بمكغ المراـ, صٓ)
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نما ذلؾ لكثرة مالي ,بعد أحاسب ىذه مائة راحمة جاءتني مف مصر فيي  افقاؿ ,كا 
عمى تجييز  ,()كعندما حث رسكؿ اهلل . (ُ)صدقة عمى ارامؿ أىؿ المدينة ((

اخرل لغرض التبرع نماذج بطكلية  ()صحاب رسكؿ اهلل فكاف أل جيش العسرة ,
 , عانة الدكلة االسالمية  في المدينة عمى مكاجية التحديات الخارجيةبيذه االمكاؿ إل

عمى تجييز ()فيذكر عندما حث النبي  كارفاد عممية نشر اإلسالـ بمكارد جديدة ,
)) عمي مائة بعير بأحالسيا كأقتابيا ,قاؿ ثـ حث  ا()فقاؿ عثماف . جيش العسرة
 اقاؿ ثـ حث فقاؿ عثماف ,عمي مائة أخرل بأحالسيا كأقتابيا ا()فقاؿ عثماف 

ما عمى  ايقكؿ بيده كيحركيا ,()فرأيت النبي . عمي مائة اخرل بأحالسيا كاقتابيا
بسبعمائة   ()كما تبرع عبد الرحمف بف عكؼ  .(ِ)عثماف مف عمؿ بعد ىذا ((

لـ يقتصر التبرع عمى الصحابة ك . (ّ)بر كالدقيؽ كالطعاـ في سبيؿ اهللراحمة تحمؿ ال
 ,فمنيف مف تبرعت بالمسؾ كالمعاضد بؿ كاف لمصحابيات دكر بارز في التبرع ,فقط
اجة شخص فضالن عف ذلؾ قد يككف التبرع لسد ح. (ْ)خالخؿ اك االقرطة كالخكاتيـكال

اصابتو كارثة معينو في مالو فعف ابي سعيد الخدرم  ,مف ابناء المجتمع المدني
في ثمار ابتاعيا  , ())) اصيب رجؿ في عيد رسكؿ اهلل  رضي اهلل عنو قاؿا

 . (ٓ)قكا عميو فتصدؽ الناس عميو ((تصد ا(), فقاؿ رسكؿ اهلل فأفمس ,دينوفكثر 
 كبيذا فإف االنفاؽ في سبيؿ اهلل مف العكامؿ التي تقضي عمى التضخـ الممكية ,

كفي الكقت نفسو مف اقكل البكاعث لرقي االمة  كتكديس الثركة بأيدم فئة قميمة ,
كاخيران فإف صدقة التبرع باألمكاؿ فقد عيٌدت مف . كنيضتيا كتكحيد كممتيا, االسالمية

                                                 

ـ(,حمية األكلياء كطبقات َُّٖىػ/َّْاحمد بف عبد اهلل )ت ( أبك نعيـ األصفياني,ُ)
 . ٗٗ,صُت(,ج. الكتب ,)دعالـ  بيركت, صفياء ,األ
 . ٗٓص   , ُج  , ( المصدر نفسوِ)
 . ّْٖ,ص ّ( ابف األثير ,أيسد الغابة ,ـّ)
مف  إمتاع األسماع بما لمرسكؿ ـ(ُُْْىػ/ْٖٓتقي الديف احمد بف عمي  )ت ا( المقريزمْ)

محمكد محمد شاكر ,القاىرة ,مطبعة لجنة التأليؼ  تحقيؽا كالمتاع , األبناء كاألمكاؿ كالحفدة
 . ْْٕ,صُـ,جُُْٗىػ/َُّٔكالترجمة , 

 . ُِِبمكغ المراـ ,ص , ابف حجر (ٓ)
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ككذلؾ عيٌدت بمثابة تضامان  العكامؿ التي حث عمييا االسالـ لتفكيؾ الممكية ,
اجتماعيان قد كفر لمدكلة مبمغان ماليان قد تمجأ اليو في أثناء الحاالت الطارئة لتغطية 

ة الفقيرة في المجتمع كسد نفقة احتياجات بعض الشرائح االجتماعي نفقات الدكلة ,
 .المدني

 :كفارات الذنوب -9
لقد جعؿ اإلسالـ كفارات الذنكب عامالن آخر مف العكامؿ التي اتخذت لتفتيت       

كفي الكقت نفسو تكافالن اجتماعيان لمساعدة الفقراء ,كقد  الممكية في المجتمع الجديد ,
)) الى  امنيا قكلو تعالى القرآنية ,أشار القرآف الكريـ الى ذلؾ في الكثير مف اآليات 

تيوي ًإٍطعى  ًكف ييؤىاًخذيكيـ ًبمىا عىق دتُّـي االٌّ ٍيمىافى فىكىف ارى ـٍ كىالى اًنكي ـي الم وي ًبالم ٍغًك ًفىأىٍيمى ـي عىشىرىًة ييؤىاًخذيكي ا
ـٍ أىٍك تىٍحرً  تييي ـٍ أىٍك ًكٍسكى ا تيٍطًعميكفى أىٍىًميكي قىبىةو مىسىاًكيفى ًمٍف أىٍكسىًط مى  اكقكلو. (ُ)((. . . يري رى

قىبىةو ٌمف قىٍبًؿ أىف يىتىمىاس ا ))  ا قىاليكٍا فىتىٍحًريري رى ـٍ ثيـ  يىعيكديكفى ًلمى كفى ًمف ٌنسىاًئًي كىال ًذيفى ييظىاًىري
ـٍ يىٍستى  ٍيًف ميتىتىاًبعىٍيًف ًمف قىٍبًؿ أىف يىتىمىآس ا فىمىف ل  ـي شىٍيرى ـٍ يىًجٍد فىًصيىا ـي ًستِّيفى فىمىف ل  ًطٍع فىًإٍطعىا

 . (ِ)((. . .ًمٍسًكينان 
كما أكدت السنة النبكية عمى ذلؾ منيا فمف أفطر في رمضاف فعميو عتؽ         

 ()ككذلؾ حث رسكؿ اهلل . (ّ)أك إطعاـ ستيف مسكينان  , أك صياـ ستيف يكمان  رقبة,
 امرأة نذرت أف تحج))اف , فعف ابف عباسناسبات كثيرة عمى الكفاء بالنذكرفي م

لك كاف  ا()لو رسكؿ اهلل فسألو عف ذلؾ فقاؿ()فماتت فجاء أخكىا إلى رسكؿ اهلل
كفي . (ْ)((كا النذكر فالنذر أحؽ بالكفاءفاقض قاؿا انعـ اقاؿ ؟عمييا ديف أنت قاضيو

)) أتى النبي صمى اهلل عميو  الكاقع العممي فيذكر أف أبا ىريرة رضي اهلل عنو قاؿا
قاؿ فأعتؽ  قاؿ كلـ ؟ قاؿ كقعت عمى أىمي في رمضاف , رجؿ فقاؿ ىمكت , كسمـ ,

قاؿ فأطعـ ستيف  رقبة ,قاؿ ليس عندم قاؿ فصـ شيريف متتابعيف قاؿ ال أستطيع ,
                                                 

 . ٖٗائدة ,  آية ( سكرة المُ)
 . ْ-ّ( سكرة المجادلة , آية ِ)
 . َِْ, صٖ( البخارم , صحيح ,جّ)
 . َِْ, صِ( الدارمي ,سنف ـْ)
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بعرؽ فيو تمر فقاؿ ايف , مسكينان , قاؿ ال أجد فأتى النبي صمى اهلل عميو كسمـ
ركاية أخرل أف أبا لبابة بف  كفي (ُ)((. . . قاؿ ىا أنا ذا ,قاؿ تصدؽ بيذا السائؿ ؟

إف مف تكبتي أىجر دار قكمي  ايا رسكؿ اهلل اعبد المنذر لما تاب اهلل عميو قاؿ
انخمع مف مالي صدقتو هلل عز كجؿ كلرسكلو , فقاؿ رسكؿ اهلل صمى كاف  فأسكنؾ ,

كىكذا نجد كفارات الذنكب تكافالن  (ِ)يجزم عنؾ الثمث (( ااهلل عميو كسمـ
فكأف الذنب الذم يرتكبو المسمـ بم ال يكفر إال  ,ثابة اعتداء اجتماعياجتماعيا ن

 .بتعاكف اجتماعي يسد النقص كيزيؿ الخمؿ
 االهبات -11

كفي  اليبات مف الكسائؿ األخرل التي حث عمييا اإلسالـ لتفتيت الممكية ,          
كالركابط األخكية بيف الكقت نفسو عيٌدت مف العكامؿ المعززة لمصالت المتينة 

كالتي تيدؼ في نياية المطاؼ الى تحقيؽ مبدأ التكافؿ االجتماعي بيف  المسمميف ,
)) كاف أبك طمحة أكثر أنصارم  اقاؿ ()فعف انس  أبناء المجتمع المدني ,
ككانت مستقبمة المسجد  ككاف أحب أمكالو إليو بيرحاء, بالمدينة ماالن مف نخؿ ,

يدخميا كيشرب مف ماء فييا طيب قاؿ  ى اهلل عميو كسمـ ,,ككاف رسكؿ اهلل صم
قاـ ابك طمحة  لف تنالكا البر حتى تنفقكا مما تحبكف (( فمما نزلت ىذه اآلية )) اانس

يا رسكؿ اهلل ,إف اهلل عز كجؿ يقكؿ )لف تنالكا البر حتى  ا, فقاؿ()إلى رسكؿ اهلل  
ف أحب أمكالي إلي    تنفقكا مما تحبكف ( نيا صدق ,بيرحاءكا  ة هلل أرجك برىا كذخرىا كا 

ا ؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـفقا ,ا رسكؿ اهلل حيث اراؾ اهللفضعيا ي ,عند اهلل
ني أرل أف تجعميا في األقربيف بخ ذلؾ ماؿ رابح كقد سمعت ما قمت قاؿ أبك  ,كا 

 . (ّ)أبك طمحة في أقاربو كبني عمو (( فقسميا افعؿ يا رسكؿ اهلل , اطمحة
 :الهدايا -11

 ك العالقات اإلنسانية بيف ابناء المجتمع ػػػػػػػػػػػػػػدايا عمى صفاء جػػػػػػػعبر تبادؿ الي      
                                                 

 . ٖٖ, صٕ( البخارم ,صحيح , جُ)
 . ِٕ, صّ( ابف قيـ الجكزية , زاد المعاد ,جِ)
 . ُٔٗ, صّ( السميكدم ,كفاء الكفا ,جّ)
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حتى اكد رسكؿ . (ِ)اك مالبس. (ُ)ناء عصر الرسالة ,سكاء كانت طعاـالمدني في أث
 ,كالبغضاء  عمى أىمية اليدية في صفاء القمكب كجالئيا مف الحقد ,  ()اهلل 

. )) تيادكا تحابكا فإنيا تجمب المحبة كتذىب الشحناء اكجمب التآلؼ بينيـ إف قاؿ
كقكلو مف سألكـ باهلل فأعطكه ,كمف  كقاؿ عميو الصالة كالسالـ اليدية مشتركة ,

يقبؿ اليدية كيثيب عمييا  ,ككاف. كمف أىدل إليكـ كراعان فاقمبكه استعاذكـ فأعيذكه ,
))  اكقكلو. (ّ)مكدة الى القمب كالسمع كالبصر ((تجمب الكاليدية . ما ىك خير منيا

)) تيادكا اكقكلو. (ْ)بت الكد كاليدية تذىب السخيمة ((تزاكركا كتيادكا ,فإف الزيارة تث
كفي الكاقع العممي فقد اىدل حارثة بف خذاـ .  (ٓ)فأف اليدية تذىب كحر الصدر ((

  ()مف صيدو اصطاده فقبميا كأكؿ منو ,ككساه رسكؿ اهلل  ()ىدية الى النبي 
مائة شاةو ككذلؾ أىدل لو إيماء بف رحضة بف خربة الغفارم  . (ٔ)عمامة عدنية

كما استخدمت  . (ٖ)دل لو دحية الكمبي خفيف فمبسيماكأى. (ٕ)كبعيريف يحمالف لبنان 
)) يا نبي  اصـ قاؿااليدية بمثابة كفارة عف بعض الذنكب المرتكبة  فعف قيس بف ع

                                                 

 . ْْٗ,صْ( ابف حجر ,اإلصابة ,جُ)
 . ْْٕ-ُْٕ,صُحجر ,اإلصابة ,ج ( ابفِ)
ـ( المستطرؼ في كؿ مف ُْْٔق/َٖٓ)ت شياب الديف محمد بف أبي الفتح , ( األبشييي ,ّ)

 ت(,. )د, القاىرة ,مكتبة كمطبقة المشيد الحسيني, عبد العزيز سيد األىؿ اتحقيؽ مستظرؼ ,
 . ّٓ, صِج
ألكطار شرح منتقى ـ( نيؿ اُّْٖق/َُِٓمحمد بف عمي بف محمد )ت ( الشككاني ,ْ)
 ُُّٕالقاىرة , مطبعة مصطفى البابي كأكالده, األخيار , ألخبار مف أحاديث سيدا

 . ُّٗ-َّٗ,صٓـ,جُِٓٗق/
ـ( جامع األصكؿ مف َُِٗىػ/َٔٔابف األثير أبك  السعادات ,مبارؾ بف محمد,)ت ( ٓ)

,مطبعة السنة محمد حامد الفقي ,القاىرة  تحقيؽا أحاديث الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ,
 . ِِٔ, صُِـ, جُُِٗىػ/ُّْٕالمحمدية 

 . ِْْ,صُأيسد الغابة ,ـ ( ابف األثير ,ٔ)
 . ِٕٕ, صُ( المقريزم , إمتاع األسماع ,جٕ)
 . َِْ, صْسنف ,ج ( الترمذم ,ٖ)
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اعتؽ عف كؿ كاحدة  ا()رسكؿ اهلل فقاؿ  ىمية ,اهلل إني كأدت ثماني بنات في الجا
لكؿ كاحدة منيف إف شئت  قاؿ فأىًد كؿ كاحد  ايا نبي اهلل إني ذك إبؿ ارقبةن قاؿ
كبيذا فقد اتخذ تبادؿ اليدايا ككسيمة تمتيف كلتكطيد  عالقات األخكة  .(ُ)ىديان((

 . كالمحبة كالتعاكف كالتكافؿ

 اخلالصة
مػػف خػػالؿ دراسػػتنا لكسػػائؿ تفتيػػت الممكيػػة كاثرىػػا فػػي تحقيػػؽ مبػػدأ التكافػػؿ االجتمػػاعي 

يتضػح لنػا بػأف االسػالـ اعتػرؼ  بيف ابنػاء المجتمػع المػدني فػي اثنػاء عصػر الرسػالة ,
كبػػيف العقكبػػات التػػي تكضػػع عمػػى المعتػػديف عمػػى ىػػذه الممكيػػة ,سػػكاء كػػاف  بالممكيػػة ,

كمػع ىػذا . اك بأيػة طريقػة كانػت اك االحتياؿ , أك السمب كالنيب , االعتداء بالسرقة ,
اال اف االسػػالـ  كػػره تكػػديس الثػػركة كانحصػػارىا فػػي ايػػد فئػػات قميمػػة لػػذلؾ  االعتػػراؼ ,

لكاقػػػػع لتفتيػػػػت ىػػػػذه الممكيػػػػة كانيف طبقػػػػت عمػػػػى ارض اشػػػػرع الكثيػػػػر مػػػػف الكسػػػػائؿ كالقػػػػ
كمػػػف ىػػػذه . مػػػف خالليػػػا تحقيػػػؽ مبػػػدأ التكافػػػؿ كالتضػػػامف بػػػيف ابنػػػاء المجتمػػػع ليتػػػكخى

الػػػذم يكجػػػػب بسػػػط الثػػػركة عمػػػى الجميػػػػع كيقضػػػي عمػػػى الثػػػػراء  اإلرثالقػػػكانيف قػػػانكف 
 لربػا ,ككػذلؾ حػـر ا. كاقرت الكصية بحيػث ال تتجػاكز الثمػث بعػد كفػاء الػديف. الفاحش

بحيػػث بمػػغ االسػػالـ فػػي تفضػػيع الربػػا الػػى حػػد أف يمعػػف كػػؿ مػػف شػػارؾ فػػي صػػفقة مػػف 
بػأف حػض  كفػتح االسػالـ البػاب لتحريػر الرقيػؽ ,. كلػك كػاف كاتبػان أك شػاىدان  صػفقاتو ,

ككفػػػارة عػػػػف  المسػػػمميف عمػػػى عتػػػػؽ الرقبػػػة ,بػػػؿ جعػػػػؿ اعتػػػاؽ الرقيػػػؽ كفػػػػارة لمػػػذنكب ,
 .  اليميف

حبسػػػو فػػػي ايػػػدم فئػػػو خاصػػػة مػػػف النػػػاس يػػػؤدم حتمػػػان الػػػى ألف  كحػػػـر كنػػػز األمػػػكاؿ ك
 .  كالى االضرار بالمسمميف افشاؿ الحركة االقتصادية ,

كاقر االسالـ الزكاة ,كاليدؼ منيا تطيير الماؿ ,كايجاد صمة طيبة بيف الغنػي كالفقيػر  
 ط  تحقيقان  لمتراب كتعميؽ ثمرة التراحـ كاآلخاء الذم عني بيما االسالـ كؿ العناية ,

                                                 

 . ِٕٖ, صُ( ابف شبة , تأريخ المدينة ,جُ)
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 .  االنساني كالتكافؿ االجتماعي
بحيػػث , كيزيػػؿ  الخمػػؿ, يسػػد الػػنقص, اجتمػػاعيكعيػػٌدت كفػػارات الػػذنكب بمثابػػة تعػػاكف 

 .  كمطيران مف المعاصي , عد اعطاء الفقير مكفران لمسيئات
لمنػػع تركػػز ممكيػػة ىػػذه األراضػػي , شػػركط معتبػػرة فػػي تممػػؾ األراضػػي اإلسػػالـككضػػع 

كمػػا عػػٌد تبػػادؿ اليػػدايا . مؿ دائػػرة االسػػتثمار نطاقػػان كاسػػعان بحيػػث تشػػ, بأيػػدم فئػػات قميمػػو
بينمػا عيػدت . نسػانيةززان كرافػدان مقكيػان لمعالقػات اإلعامالن معػ, بيف أبناء المجتمع المدني

كما شػرع . جتماعية بيف أبناء المجتمع المدنيقات االعالاليبات أيضان عكامؿ معززة لم
كالغنػػائـ التػػي تحصػػؿ عمييػػا الدكلػػة مػػف المشػػركيف سػػالـ حصػػة لمفقػػراء مػػف الفػػيء اإل

كمنػع حػاالت , سالـ أيضان  نظاـ الديات لتفتيت الممكيةكأكجب اإل . بقتاؿ كبدكف قتاؿ
مكاؿ تقربػػان ة التبػػرع بػػاألسػػالـ أيضػػان عمػػى اخػػراج صػػدقكحػػث اإل. االعتػػداء عمػػى النػػاس

 .  الى اهلل سبحانو كتعالى

 املراجعاملصادر و
 القرآف الكريـ

 ػاالمصادر   
 . ـ(ُْْٔىػ/َٖٓاألبشييي , شياب الديف محمد بف أحمد أبي الفتح ,) ت -
عبد العزيز سيد األىؿ ,)القاىرة اتحقيؽ المستطرؼ في كؿ مف مستظرؼ , – ُ

 . ت. ,مكتبة كمطبعة المشيد الحسيني ( د
 َّٔ,عز الديف ابي الحسف عمي بف محمد الجزرم )تابف األثير -
 . ـ(ُِِّىػ/
سد الغابة في معرفة الصحابة ,تحقيؽامحمد ابراىيـ البنا كآخركف )القاىرة أي  -ِ

 . ت. ,دار الشعب(د
 . ـُٓٔٗىػ/ُّٖٓالكامؿ في التأريخ )بيركت ,دار صادر لمطباعة (  -ّ
 . ـ(ُٖٖىػ/َِّابف آدـ ,يحيى القرشي )ت -
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 . ت. أحمد محمد شاكر )بيركت ,دار المعرفة (داكتاب الخراج ,تحقيؽ -ْ
 . ـ(َُّٖىػ/َّْاألصفياني ,أبك نعيـ احمد بف عبد اهلل )ت -
 . ت. حمية األكلياء كطبقات األصفياء )بيركت ,دار الكتاب العربي ( د -ٓ
البخارم , أبك عبداهلل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة بف بردزبة )ت  -

 . ـ(ٖٗٔىػ/ِٔٓ
 . ت. قاىرة ,دار الحديث ( داحمد محمد شاكر ,)الاصحيح البخارم ,تحقيؽ -ٔ
 . ـ(َُٓٔىػ/ْٖٓالبييقي , ابك بكر احمد بف الحسيف )ت  -
السنف الكبرل )حيدر آباد الدكف اليند , مطبعة مجمس دائرة المصارؼ  -ٕ

 . ـُّّٗىػ/  ُِّٓالعثمانية ( 
 . ـ(َٗٗىػ/ِٕٗالترمذم ,ابك عيسى  محمد بف عيسى سكرة )ت  -
راىيـ عطكه عكض ,)القاىرة ,مطبعة  مصطفى إب اسنف الترمذم ,تحقيؽ -ٖ

 . ـُِٔٗىػ /ُِّٖالبابي الحمبي(
 . ـ(ََُٕىػ/ّٖٗلجكاىرم , إسماعيؿ بف حماد )ت ا -
احمد عبد الغفكر عطار االصحاح تاج المغة كصحاح العربية ,تحقيؽ -ٗ

 . ـُٔٓٗىػ /ُّٕٔ,)القاىرة ,دار الكتاب العربي ( 
عمي بف عمي الكتاني العسقالني )ت ابف حجر ,شياب الديف احمد بف  -

 . ـ(ُْْٖىػ/ِٖٓ
 . ت. اإلصابة في تميز الصحابة )بغداد ,مكتبة المثنى ( د -َُ
إبراىيـ اسماعيؿ عصر اتحقيؽ, بمكغ المراد مف جميع أدلة األحكاـ  -ُُ

 . ت. )بيركت ,دار الجيؿ ( د
)ت  الخازف ,عالء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ البغدادم الصكفي -

 . ـ (َُّْىػ/ُْٕ
تفسير القرآف الجميؿ المسمى لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ )القاىرة  -ُِ

 .ت. ,مطبعة مصطفى البابي الحمبي كأخكيو ( د
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 . ـ (ٓٗٗىػ/ّٖٓالدارقطني , عمي بف عمر )ت -
 . ـُٖٔٗىػ/َُْٔسنف الدارقطني )بيركت , عالـ الكتب (  -ُّ
 . ـ (ٖٖٔىػ/ِٓٓبد الرحمف ,)تالدارمي , عبد اهلل بف ع -

فكاز احمد زمرلي كخالد السبع العممي )بيركت اسنف الدار قطني ,تحقيؽ -ُْ
 . ـُٕٖٗىػ/َُْٕ,دار الكتب العربي (

 . ـ(ٖٖٖىػ/ِٕٓأبك داكد , سميماف بف األشعث السجستاني األزدم )ت -
إحياء محمد محيي الديف عبد الحميد )بيركت ,دار اسنف أبي داكد ,تحقيؽ -ُٓ

 . ت. السنة النبكية ( د
الدمشقي , تقي الديف أبي بكر بف محمد )ت القرف التاسع اليجرم /الخامس  -

 . عشر الميالدم (
كفاية األخيار في حؿ غاية االختصار )القاىرة ,مطبعة مصطفى البابي  -ُٔ

 . ـُّٕٗىػ/ ُّٔٓالحمبي ( 
 . ـ (ُِٕٔىػ/ٔٔٔ)تالرازم ,محمد بف أبي بكر بف عبد القادر  -

 . ت. مختار الصحاح ,)ككيت ,دار الرسالة ( د -ُٕ
 . ـ(ُِّٗىػ / ٕٓٗابف رجب الحنبمي )ت  -

عبد اهلل الصديؽ )بيركت ,دار المعرفة ( ااالستخراج ألحكاـ الخراج ,تحقيؽ -ُٖ
 . ت. د
 . ـ(ََُْىػ// ّٓٗابف زكريا , أبك الحسف احمد بف فارس )ت  -

عبد السالـ محمد ىاركف ) طيراف ,دار الكتب االمغة ,تحقيؽمعجـ مقاييس  -ُٗ
 . ت. العممية ( د

 . ـ(َُِٗىػ/ َٔٔأبك السعادات , مبارؾ بف محمد بف األثير )ت  -
جامع األصكؿ مف أحاديث الرسكؿ ,تحقيؽا محمد حامد الفقي ) القاىرة ,  -َِ

 .ـُُِٗىػ/ ُّْٕمطبعة السنة المحمدية ,
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 . ـ(ْْٖىػ /َِّبف منيع الزىرم ,)ابف سعد ,محمد  -
ـ ,كطبعو أخرل ُٕٓٗىػ/ُّٕٕالطبقات الكبرل ,)بيركت ,دار صادر (  -ُِ

 . ت. )ليدف ,بريؿ( د
 . ـ(َُٓٓىػ/ُُٗالسميكدم , نكر الديف عمي بف احمد )ت -

محمد محيي الديف عبد الحميد اكفاء الكفا بأخبار دار المصطفى , تحقيؽ -ِِ
 . ـُُٕٗىػ/ ُُّٗالتراث العربي ( ,)بيركت ,دار احياء 

 . ـ(َُٓٔىػ/ْٖٓابف سيده ,أبك عمي بف اسماعيؿ األندلسي )ت  -
 . ت. المخصص )بيركت ,المكتب التجارم لمطباعة كالتكزيع كالنشر ( د -ِّ
 . ـ(ٕٖٓىػ /ِِٔابف شبة , أبك زيد عمر )ت  -

عد الديف بياف عمي محمد دندؿ كياسيف ساتأريخ المدينة المنكرة ,تحقيؽ   -ِْ
 ـ  ُٔٗٗىػ/  ُُْٕدار الكتب العممية ( , ,)بيركت

ىػ /   ِّٓابكبكر عبداهلل بف محمد العبسي الككفي ) ت , ابف ابي شيبة -
 . ـ (ْٖٗ
 . ت ( . الدار السمفية ) د , اليند , مسند ابف ابي شيبة  -ِٓ
 . ـ(ُّْٖىػ/َُِٓالشككاني ,محمد بف عمي )ت  -

شرح منتقى األخبار مف أحاديث سيد األخيار ,)القاىرة نيؿ األكطار  -ِٔ
 . ـُِٓٗىػ/ُُّٕ,مطبعة مصطفى ألبابي الحمبي ( 

 . ـ (ِٖٔىػ/ُُِالصنعاني , أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ )ت -
الشيخ حبيب الرحمف األعظمي ,) منشكرات المجمس االمصنؼ , تحقيؽ -ِٕ

 . ـ ُِٕٗىػ/ُُّٗالعممي (
 . ـ(ِِٗىػ َُّجرير ) محمد بف , الطبرم -

محمد ابك الفضؿ ,  )القاىرة ,دار المعارؼ اتحقيؽ, تأريخ الرسؿ كالممكؾ -ِٖ
 .ـُُٔٗىػ/ ُُّٖ(
 

              . 
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 . ـ(ّٖٖىػ/ِِْأبك عبيد ,القاسـ بف سالـ )ت -
 . ـُّْٗىػ/ُّّٓمحمد حامد الفقي ,)القاىرة (ااألمكاؿ ,تحقيؽ -ِٗ
                     . ـ( ٕٕٓىػ / ُٕٓ) ت  الخميؿ بف احمد, الفراىيدم -

دار  , بغداد , ميدم المخزكمي ك ابراىيـ السا مرائي اتحقيؽ , ػ العيفَّ
 . ت (. ) د , كمكتبة اليالؿ

 . ـ (َْٗىػ / ِّٗقدامو بف جعفر )ت  -
محمد حسف الزبيدم ,)الجميكرية . داتحقيؽ, الخراج كصناعة الكتابة -ُّ

 . ـُُٖٗىػ / َُِْقافة كاإلعالـ ,دار الرشيد لمنشر ( العراقية كزارة الث
ابف قيـ الجكزية ,شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف ابي بكر الدمشقي ,)ت  -

 . ـ(َُّٓىػ/ُٕٓ
محمد محيي الديف )القاىرة  اأعالـ المكقعيف عف رب العالميف ,تحقيؽ -ِّ

 . ـُٓٓٗىػ/ُّْٕ,مطبعة السعادة (
خير العباد , مراجعة ك طو عبد الرؤكؼ طو , )القاىرة زاد المعاد في ىدل  -ّّ

 . ـ(َُٕٗىػ/ َُّٗ, مطبعة مصطفى البابي الحمبي كشركاه ( 
 . ـ(ٖٖٖىػ/ِٕٓابف ماجة ,ابك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني )ت  -

محمد فؤاد عبد الباقي )القاىرة ,عيسى البابي  اسنف ابف ماجو , تحقيؽ -ّْ
 . ـُْٓٗىػ/ُِّٕالحمبي كشركاه (

ىػ َْٓالماكردم , ابكالحسف عمي بف محمد بف حبيب البصرم )ت  -
 . ـ(َُٖٓ/

 . ت (. د , األحكاـ السمطانية )بيركت ,دار الكتب العممية -ّٓ
 . ـ (ٕٓٗىػ /ّْٔالمسعكدم ,أبك الحسف بف عمي )ت  -

 .ـُٓٔٗىػ/ ُّٖٓالتنبيو كاألشراؼ )بيركت ,مكتبة خياط ( -ّٔ
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 . ـ (ْٕٖىػ /ُِٔبك الحسف بف الحجاج القشيرم النيسابكرم )تمسمـ ,أ  -
محمد فؤاد عبد الباقي ,) القاىرة ,مطبعة عيسى اصحيح مسمـ ,تحقيؽ -ّٕ

 . ـُٓٓٗىػ/  ُّٕٓالبابي الحمبي كشركاه ( 
 . ـ (ُُْْىػ /ْٖٓالمقريزم , تقي الديف احمد بف عمي )ت -

كاألمكاؿ كالحفدة كالمتاع امتاع األسماع بما لمرسكؿ مف األنباء  -ّٖ
محمكد محمد شاكر ,  )القاىرة ,مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة ( ا,تحقيؽ
 . ـُُْٗىػ/َُّٔ

 . ىػ ( ُُٕمحمد بف مكـر االفريقي المصرم ) , ابف منظكر -
 . ت (. د , دار صادر , )بيركت , ُط , ػ لساف العربّٗ
 . ـ(ُٓٗىػ/ َّّالنسائي ,أبك عبد الرحمف بف شعيب )ت  -

سنف النسائي بشرح الحافظ جالؿ الديف السيكطي )لبناف ,دار احياء التراث  -َْ
 . ت. العربي ( د

سنف النسائي )المجتبى (, )القاىرة , مطبعة مصطفى البابي كأكالده (  -ُْ
 . ـ َُٔٗىػ / ُّّٖ

 . ـ (ّّٖىػ/ُِٖابف ىشاـ ,أبك محمد بف عبد الممؾ )ت  -
ىماـ سعيد كمحمد بف عبد اهلل بف صعيميؾ . داقيؽالسيرة النبكية ,تح -ِْ

 . ـُٖٖٗىػ/َُْٗ)الزرقاء ,دار المنار (
 . ـ(ِِٖىػ/َِٕالكاقدم ,محمد بف عمر )ت  -

مارسدف جكنس,)لندف , مطبعة جامعة أكسفكرد . داكتاب المغازم ,تحقيؽ -ّْ
 . ـُٔٔٗىػ/ُّٖٔ(
 . ـ(ُِِٖىػ/ِٔٔ)ت ياقكت الحمكم ,شياب الديف أبي عبد اهلل بف عبد اهلل -

 . ـُٓٔٗىػ/ُّٖٓمعجـ البمداف )طيراف ,منشكرات مكتبة األسد (  -ْْ
 . ـ(ٖٕٗىػ/ُِٖأبك يكسؼ ,يعقكب بف إبراىيـ )ت -

 . ت. دار المعرفة ( د, , احمد محمد شاكر , )بيركتكتاب الخراج, تحقيؽ -ْٓ
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 انرسانة عصر االجتماعي يف انتكافم مبذأ حتقيق يف وأثرها اإلسالو يف املهكية تفتيت

  :املراجع
دار الساقي  , ) بيركت, المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ , ػ جكاد عمي ْٔ
  . ـََُِ , (

الحسب ,فاضؿ عباس ,الفكر االقتصادم اإلسالمي ,بال معمكمات طبع  -ْٕ
 . ـُُٖٗىػ/َُُْ,

 . ت. د , دار التراث ( , ) القاىرة , فقو السنة , سيد سابؽ -ْٖ
,سيد ,نكر األبصار في مناقب آؿ بيت النبي المختار ,)القاىرة  الشبمنجي -ْٗ

 . ـُٓٔٗىػ/َُّٕ,المطبعة اليكسفية ( 
دار  ,)بيركت ,المعجـ االقتصادم اإلسالمي ,احمد ,الشرباصي -َٓ
 . ـُُٖٗىػ/َُُْ(ؿالجي
 يحيى الخشاب , اترجمة إيراف في عيد الساسانيف , كرستنسف, آرثر , -ُٓ

 . ـ ُِٖٗ)بيركت(
 


