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الحبيب ﷺ والنظام المالي
والتكافل االجتماعي

احلبيب ﷺ يف احلياة االقتصادية

كيف تقتدي به ﷺ

ُ ْ ْ ََْ ْ َ َ ًَ َُ ُّ ُ ْ ََُّ
َ
ْ
هم بِها ) [التوبة.]103 :
(خذ مِن أموال ِ ِهم صدقة تط ِهرهم وتزك ِي ِ
َْ َ ُ َ ُ ًَ ََْ َْ َ ِ ْ ُ
ْ
(ك ال يكون دولة بي األغنِياء مِنكم ) [الحشر.]7 :

الزكاة نموذج واضح للتكافل االجتماعي الذي جاء به اإلسالم ،ومن أروع األحاديث التي تتصل بالتكافل االجتماعي قول
َان َله َف ْض ٌل ِمن َز ٍ
ِ
النبي ﷺ ألصحابهَ « :م ْن ك َ
اد َف ْل َي ُعدْ بِ ِه َع َلى َم ْن َل َزا َد َل ُه»
ْ
َان َم َع ُه َف ْض ُل َظ ْه ٍر َف ْل َي ُعدْ بِه َع َلى َم ْن َل َظ ْه َر َل ُهَ ،و َم ْن ك َ ُ

(رواه مسلم)

َق َال الراويَ « :ف َذكَر ِمن َأصن ِ
َاف ا ْلم ِ
ال َما َذك ََر َحتَّى َر َأ ْينَا َأ َّن ُه َل َح َّق ِلَ َح ٍد ِمنَّا فِي َف ْض ٍل».
َ ْ ْ
َ

هديه ﷺ في الزكاة

هديه ﷺ في إخراج الزكاة أكمل الهدي في وقتها ،وفي قدرها ،وفي نصابها ،وفي مصرفها ،وقد راعى فيها ﷺ مصلحة كل
من أرباب األموال والمساكين م ًعا.
سفيرا إلى اليمن أهمية الزكاة ومفهومها وعلى من تجب ولمن تجب ،قال النبي
توضح وصية النبي ﷺ لنا لمعاذ حينما بعثه
ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﷺ لمعاذ« :إِنَّك َست َْأتِي َق ْو ًما َأ ْه َل ِكت ٍ
َ
َ
َ
َابَ ،فإِ َذا ج ْئت َُه ْم َفا ْد ُع ُه ْم إ َلى أ ْن َي ْش َهدُ وا أ ْن َل إ َل َه إ َّل ال َّل ُهَ ،وأ َّن ُم َح َّمدً ا َر ُس ُ
ول ال َّلهَ ،فإ ْن ُه ْم
َأ َطا ُعوا َل َك بِ َذلِ َكَ ،ف َأ ْخبِرهم َأ َّن ال َّله َقدْ َفر َض َع َلي ِهم َخمس ص َلو ٍ
ات فِي ك ُِّل َي ْو ٍم َو َل ْي َل ٍةَ ،فإِ ْن ُه ْم َأ َطا ُعوا َل َك بِ َذلِ َكَ ،ف َأ ْخبِ ْر ُه ْم
ْ ْ ْ َ َ َ
َ
َ
ْ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َأ َّن ال َّل َه َقدْ َف َر َض َع َل ْي ِه ْم َصدَ َق ًة ،ت ُْؤ َخ ُذ م ْن أ ْغن َيائه ْم َفت َُر ُّد َع َلى ُف َق َرائه ْمَ ،فإ ْن ُه ْم أ َطا ُعوا َلك ب َذل َكَ ،فإ َّي َ
اك َوك ََرائ َم أ ْم َوالهم»...
(رواه البخاري).
لقد أوضح حديثه ﷺ مع معاذ ما للزكاة من أهمية؛ فقد ذكرها ترتي ًبا بعد الشهادتين والصالة.
وأوضح ﷺ مفهوم الزكاة :أنها نظام للتكافل االجتماعي ،حيث تؤخذ من أغنياء البلد فت َُر ُّد على فقرائه ،وأوضح أن الهدف ليس
جمع المال فحسب ،فقد َّ
حذر النبي ﷺ من المساس بنفائس أموال الناس وممتلكاتهم الخاصة إن هم أطاعوا بدفع المستحق
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ِ
احمد الل َه حال الغنى ،واعلم أنه من كرم الله عليك؛ فتصدَّ ْق وأنفق وساعد الفقراء والمحتاجين.
.1
وس ْع على أهل بيتك حال الغنى و َأ ْظ ِه ْر نعمة الله عليكَّ ،
فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.
ِّ .2
 .3أكثر من الصدقات حال الغنى وكن جوا ًدا بالخير كما كان هديه النبي ﷺ ،وال ُت َب ِّذ ْر في اإلنفاق واقتصد.
ِ
احمد الله حال الفقر واصبر على الجوع ِ
وض ِيق ال َع ْي ِ
ش كما َص َبر النبي ﷺ ،واعلم أن هذا خير لك ورفعة.
.4
َ
ْ
 .5يا من ابتليت بالفقر اعلم أنك مثل رسول الله ﷺ ،واعلم أن الفقراء لخفة حسابهم يدخلون الجنة قبل األغنياء
كما قال ﷺ «يدْ ُخ ُل ا ْل ُف َقراء ا ْلجنَّ َة َقب َل ْالَ ْغنِي ِ
اء بِنِص ِ
ف َي ْو ٍم َو ُه َو َخ ْم ُس ِمائ َِة َعا ٍم َ -وفِي ِر َوا َي ٍة بِ َأ ْر َب ِعي َن َ
خ ِري ًفا» (رواه أحمد).
ْ
َ
َ ُ َ ْ
َ
 .6اعلم أن أحوال الدنيا في تقلب ،فارض بما قسم الله لك في حال الغنى أو الفقر ،فكالهما ابتالء ،فكن كما
ِ
واقتد به تنجح في هذا االبتالء واالختبار وتسعد في حياتك.
كانﷺ
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امتنع األغنيا ُء ِمن
حق أخذها إذا
الفقراء َّ
َ
دفعها طو ًعا».
ليورودتن

انظر :محمد شريف الشيباني (الرسول في
الدراسات االستشراقية المنصفة) ص.176

ٍ
عطاء (مولى ِع ْم َ
ران
إبراهيم ب ُن
روى
ُ
ٍ
ِ
حصين) ،عن أبيهَ « :أ َّن ِز َيا ًدا َأ ْو
بن
َب ْع َض ْالُ َم َر ِاء َب َع َث ِع ْم َر َ
ان ْب َن ُح َص ْي ٍن
الصدَ َق ِةَ ،ف َل َّما َر َج َعَ ،ق َال لِ ِع ْم َر َ
ان:
َع َلى َّ
َأ ْي َن ا ْلم ُال؟ َق َالَ :ولِ ْلم ِ
ال َأ ْر َس ْلتَنِي؟!
َ
َ
ِ
ْ
َ
ُ
ُ
َاها م ْن َح ْيث ُكنَّا نَأ ُخذ َها َعلى
َأ َخ ْذن َ
َعه ِد رس ِ ِ
َاها َح ْي ُث
ول ال َّله ﷺَ ،و َو َض ْعن َ
ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
ُكنَّا ن ََض ُع َها َعلى َع ْهد َر ُسول الله ﷺ».
(رواه أبو داود وابن ماجه).
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متكامل وليس أحكا ًما متفرقة ،اذكر أبعاد هذا التكافل التي
تبين عظمة شرع الله.

أصناف المال التي تجب فيها الزكاة

ً
تداول بين
جعلها الرسول ﷺ في أربعة أصناف من المال ،وهي أكثر األموال
الناس:
 .1بهيمة األنعام (اإلبل ،والبقر ،والغنم).
 .2الزروع والثمار.
 .3الجوهران اللذان بهما قوام العالم وهما (الذهب والفضة).
 .4أموال التجارة ،على اختالف أنواعها.
ثم إنه ﷺ أوجبها مر ًة واحد ًة ك َُّل عا ٍم ،على الزروع والثمار عند كمالها ونضجها ،أما
األموال فمرة واحدة كل عام ،مراع ًيا في ذلك مصلحة كل من أرباب األموال والفقراء
والمساكين؛ إذ وجوبها في أقل من ذلك يضر بأصحاب المال ،ووجوبها في أكثر من
ذلك يضر بالفقراء والمساكين؛ لذا جعلها كل عام مرة واحدة.

توزيع الزكاة على المستحقين

َّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ
َّ َ
ِني
وهم ثمانية أصناف بنص القرآن الكريم( :إِنما الصدقات ل ِلفقرا ِء والمساك ِ
َّ
الرقَاب َوالْ َغارم َ
َوالْ َعا ِمل َ
اللِ َوابْن َّ
ِني َعلَيْ َها َوال ْ ُم َؤ َّل َفةِ قُلُ ُ
ِني َوف َ
وب ُه ْم َوف ّ
يل
ب
الس
يل
ب
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ً َ َّ
اللِ َو َّ ُ
ِيم َحك ٌ
الل َعل ٌ
ف ِريضة مِن
ِيم ) [التوبة.]60 :
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(وض ُع المال في
من الزكاة ،فالقضية ليست قضية جمع مال بقدر ما هي قضية عادلة ْ
ِ ِ
وجدْ ُت في اإلسالم المسألتين
الم ْست ََّح ِق).
َم ْوضعه ُ
االجتماعيتين اللتين تشغالن العالم
وقد فهم ذلك صحابة رسول الله ﷺ ،فلما بعث معا ٌذ ﷺ الصدقة من اليمن إلى عمر
ٍ
«وقد وجدْ ُت في اإلسالم حدَّ المسألتين رضي الله عنه ،أنكر عليه ذلك عمر وقال :لم أبعثك جاب ًيا وال َ
جزية؛ ولكن بعثتُك
آخذ
ُ
لتأخ َذ من أغنياء الناس فتر َّد على فقرائهم!!.
طرا،
االجتماعيتين اللتين تشغالن العالم ًّ
َّ َ ُ ْ ُ َ
األول في قول القرآن( :إِنما المؤمِنون
النظام المالي والتكافل االجتماعي في اإلسالم نظام
ْ
إِخ َوة ) والثانية :فرض الزكاة ،وتخويل

وكان من هديه ﷺ تفريق الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال ،ففقراء هذا
البلد َأ ْولى بزكاة أموال أغنيائهم من بلد آخر.
وهذا واضح في حديثه ﷺ لمعاذ حينما أرسله إلى أهل اليمنَ ..« :ف َأ ْخبِ ْر ُه ْم َأ َّن
ال َّل َه َقدْ َف َر َض َع َل ْي ِه ْم َصدَ َق ًة ت ُْؤ َخ ُذ ِم ْن َأ ْغنِ َي ِائ ِه ْم َفت َُر ُّد َع َلى ُف َق َر ِائ ِه ْم( »..رواه البخاري).
ِ
فقرا أعطاه الزكاةَ ،أ َّما ْ
إن سأله أحدٌ من أهل
الر ُج ِل ً
وكان من هديه ﷺ إذا َعلم من َّ
الزكاة ولم يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه ال َّ
حظ فيها لغني وال لقوي مكتسب،
الزك ِ
قال ﷺَ :
َاة لِ َغنِ ٍّي َو َل لِ ِذي ِم َّر ٍة َق ِو ِّي» (رواه أبو داود والنسائي).
«ل َح َّظ فِي َّ

اإلنفاق منه الواجب كالزكاة ،ومنه المستحب كالصدقة،
ب ِّين أثر هذا النوع من التكافل على المجتمع.

مراعاة مصلحة أرباب األموال

َّ َ َ ُ ْ ُ َ
ات ل ِلفق َراءِ
قال الله تعالى(:إنما الصدق
ْ
َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ََّ
َ َْ َ
ِني َوال َعا ِمل ِني عليها والمؤلفةِ
والمساك ِ
الرقَاب َوالْ َغارم َ
قُلُ ُ
وب ُه ْم َوف ّ
ِني َو ِف
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َّ
ْ
َّ
َ
َ
يض ًة مِنَ
يل ف ِر
يل اللِ واب ِن السب ِ ِ
سب ِ ِ
َّ
اللِ َو َّ ُ
ِيم َحك ٌ
الل َعل ٌ
ِيم ) [التوبة.]60 :
قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
ألم
وقد أراد التصدق بماله في مرض َّ
«جا َءنَا َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ﷺ َي ُعو ُدنِي ِم ْن
بهَ :
ِ
ِ
َو َج ٍع ْاشتَدَّ بي َز َم َن َح َّجة ا ْل َو َدا ِع َف ُق ْل ُت:
َب َل َغ بِي ما تَرى َو َأنَا ُذو م ٍ
ال َوال َي ِر ُثنِي إِال
َ
َ َ
ِ
ِ
ا ْبنَ ٌة لِي َأ َف َأت ََصدَّ ُق ب ُث ُل َث ْي َمالي؟ َق َال :ال،
ُق ْل ُت :بِ َّ
الش ْط ِر َق َال :الُ ،ق ْل ُت :ال ُّث ُل ُث َق َال:
ال ُّث ُل ُث كَثِ ٌيرَ ،أ ْن تَدَ َع َو َر َثت ََك َأ ْغنِ َيا َء َخ ْي ٌر
ِم ْن َأ ْن ت ََذ َر ُه ْم َعا َل ًة َي َت َك َّف ُف َ
َّاسَ ،و َل ْن
ون الن َ
ُتن ِْف َق َن َف َق ًة َت ْبت َِغي بِ َها َو ْج َه ال َّل ِه إِ َّل ُأ ِج ْر َت
َج َع ُل فِي فِي ا ْم َر َأتِ َك»
َع َل ْي َها َحتَّى َما ت ْ
(رواه البخاري).

رغم ّ
حث النبي ﷺ على الصدقة والبذل واإلنفاق في سبيل الله في مواطن كثيرة ،إال
أيضا!!
إنه ﷺ راعى مصلحة أرباب األموال ً
وعندما أخطأ كعب بن مالك رضي الله عنه بتخلفه عن جيش المسلمين الخارج إلى
تبوك أراد أن ُيك ِّفر عن ذنبه بأن يتصدق بكل ماله .فنجده ﷺ يقول :لهَ « :أ ْم ِس ْك َع َل ْي َك
َب ْع َض َمالِ َك َف ُه َو َخ ْي ٌر َل َك»( .رواه البخاري).
راعى رسول الله ﷺ في هذا الموقف مصلحة َك ْعب بن مالك من كعب نفسه! فكان
ب من َك ْع ٍ
أرحم بعيال َك ْع ٍ
ب نفسه!!
وراعى النبي ﷺ مصلحة المال وصاحبه فأمر بالتجارة والتنمية للمال ،فأرشد ﷺ
َّجروا فِي م ِ
رسول الله ﷺِ :
أولياء اليتيم ً
الزكَاةُ»( .رواه الطبراني).
ال ا ْل َيتَا َمى َل ت َْأ ُك ُل َها َّ
َ
قائل« :ات َ ُ
«دين ٌَار َأ ْن َف ْق َت ُه فِي َسبِ ِ
ُ
يل
قال

وجعلت
ُربِطت الزكاة باإليمان وبالصالة وبالصيام ،بل ُ
ركنًا من أركان اإلسالم ،فلماذا هذه المنزلة العظيمة؟

ال َّل ِه َو ِدين ٌَار َأ ْن َف ْق َت ُه فِي َر َق َب ٍة َو ِدين ٌَار ت ََصدَّ ْق َت
بِ ِه َع َلى ِم ْس ِك ٍ
ين َو ِدين ٌَار َأ ْن َف ْق َت ُه َع َلى َأ ْه ِل َك
َأ ْع َظ ُم َها َأ ْج ًرا ا َّل ِذي َأ ْن َف ْق َت ُه َع َلى َأ ْه ِل َك»
(رواه مسلم).
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امتنع األغنيا ُء ِمن
حق أخذها إذا
الفقراء َّ
َ
دفعها طو ًعا».
ليورودتن

انظر :محمد شريف الشيباني (الرسول في
الدراسات االستشراقية المنصفة) ص.176

ٍ
عطاء (مولى ِع ْم َ
ران
إبراهيم ب ُن
روى
ُ
ٍ
ِ
حصين) ،عن أبيهَ « :أ َّن ِز َيا ًدا َأ ْو
بن
َب ْع َض ْالُ َم َر ِاء َب َع َث ِع ْم َر َ
ان ْب َن ُح َص ْي ٍن
الصدَ َق ِةَ ،ف َل َّما َر َج َعَ ،ق َال لِ ِع ْم َر َ
ان:
َع َلى َّ
َأ ْي َن ا ْلم ُال؟ َق َالَ :ولِ ْلم ِ
ال َأ ْر َس ْلتَنِي؟!
َ
َ
ِ
ْ
َ
ُ
ُ
َاها م ْن َح ْيث ُكنَّا نَأ ُخذ َها َعلى
َأ َخ ْذن َ
َعه ِد رس ِ ِ
َاها َح ْي ُث
ول ال َّله ﷺَ ،و َو َض ْعن َ
ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
ُكنَّا ن ََض ُع َها َعلى َع ْهد َر ُسول الله ﷺ».
(رواه أبو داود وابن ماجه).
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متكامل وليس أحكا ًما متفرقة ،اذكر أبعاد هذا التكافل التي
تبين عظمة شرع الله.

أصناف المال التي تجب فيها الزكاة

ً
تداول بين
جعلها الرسول ﷺ في أربعة أصناف من المال ،وهي أكثر األموال
الناس:
 .1بهيمة األنعام (اإلبل ،والبقر ،والغنم).
 .2الزروع والثمار.
 .3الجوهران اللذان بهما قوام العالم وهما (الذهب والفضة).
 .4أموال التجارة ،على اختالف أنواعها.
ثم إنه ﷺ أوجبها مر ًة واحد ًة ك َُّل عا ٍم ،على الزروع والثمار عند كمالها ونضجها ،أما
األموال فمرة واحدة كل عام ،مراع ًيا في ذلك مصلحة كل من أرباب األموال والفقراء
والمساكين؛ إذ وجوبها في أقل من ذلك يضر بأصحاب المال ،ووجوبها في أكثر من
ذلك يضر بالفقراء والمساكين؛ لذا جعلها كل عام مرة واحدة.

توزيع الزكاة على المستحقين

َّ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ
َّ َ
ِني
وهم ثمانية أصناف بنص القرآن الكريم( :إِنما الصدقات ل ِلفقرا ِء والمساك ِ
َّ
الرقَاب َوالْ َغارم َ
َوالْ َعا ِمل َ
اللِ َوابْن َّ
ِني َعلَيْ َها َوال ْ ُم َؤ َّل َفةِ قُلُ ُ
ِني َوف َ
وب ُه ْم َوف ّ
يل
ب
الس
يل
ب
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ ً َ َّ
اللِ َو َّ ُ
ِيم َحك ٌ
الل َعل ٌ
ف ِريضة مِن
ِيم ) [التوبة.]60 :

اإلنفاق منه الواجب كالزكاة ،ومنه المستحب كالصدقة،
ب ِّين أثر هذا النوع من التكافل على المجتمع.

مراعاة مصلحة أرباب األموال

قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه
ألم
وقد أراد التصدق بماله في مرض َّ
«جا َءنَا َر ُس ُ
ول ال َّل ِه ﷺ َي ُعو ُدنِي ِم ْن
بهَ :
ِ
ِ
َو َج ٍع ْاشتَدَّ بي َز َم َن َح َّجة ا ْل َو َدا ِع َف ُق ْل ُت:
َب َل َغ بِي ما تَرى َو َأنَا ُذو م ٍ
ال َوال َي ِر ُثنِي إِال
َ
َ َ
ِ
ِ
ا ْبنَ ٌة لِي َأ َف َأت ََصدَّ ُق ب ُث ُل َث ْي َمالي؟ َق َال :ال،
ُق ْل ُت :بِ َّ
الش ْط ِر َق َال :الُ ،ق ْل ُت :ال ُّث ُل ُث َق َال:
ال ُّث ُل ُث كَثِ ٌيرَ ،أ ْن تَدَ َع َو َر َثت ََك َأ ْغنِ َيا َء َخ ْي ٌر
ِم ْن َأ ْن ت ََذ َر ُه ْم َعا َل ًة َي َت َك َّف ُف َ
َّاسَ ،و َل ْن
ون الن َ
ُتن ِْف َق َن َف َق ًة َت ْبت َِغي بِ َها َو ْج َه ال َّل ِه إِ َّل ُأ ِج ْر َت
َج َع ُل فِي فِي ا ْم َر َأتِ َك»
َع َل ْي َها َحتَّى َما ت ْ
(رواه البخاري).

رغم ّ
حث النبي ﷺ على الصدقة والبذل واإلنفاق في سبيل الله في مواطن كثيرة ،إال
أيضا!!
إنه ﷺ راعى مصلحة أرباب األموال ً
وعندما أخطأ كعب بن مالك رضي الله عنه بتخلفه عن جيش المسلمين الخارج إلى
تبوك أراد أن ُيك ِّفر عن ذنبه بأن يتصدق بكل ماله .فنجده ﷺ يقول :لهَ « :أ ْم ِس ْك َع َل ْي َك
َب ْع َض َمالِ َك َف ُه َو َخ ْي ٌر َل َك»( .رواه البخاري).
راعى رسول الله ﷺ في هذا الموقف مصلحة َك ْعب بن مالك من كعب نفسه! فكان
ب من َك ْع ٍ
أرحم بعيال َك ْع ٍ
ب نفسه!!
وراعى النبي ﷺ مصلحة المال وصاحبه فأمر بالتجارة والتنمية للمال ،فأرشد ﷺ
َّجروا فِي م ِ
رسول الله ﷺِ :
أولياء اليتيم ً
الزكَاةُ»( .رواه الطبراني).
ال ا ْل َيتَا َمى َل ت َْأ ُك ُل َها َّ
َ
قائل« :ات َ ُ
«دين ٌَار َأ ْن َف ْق َت ُه فِي َسبِ ِ
ُ
يل
قال

وجعلت
ُربِطت الزكاة باإليمان وبالصالة وبالصيام ،بل ُ
ركنًا من أركان اإلسالم ،فلماذا هذه المنزلة العظيمة؟

ال َّل ِه َو ِدين ٌَار َأ ْن َف ْق َت ُه فِي َر َق َب ٍة َو ِدين ٌَار ت ََصدَّ ْق َت
بِ ِه َع َلى ِم ْس ِك ٍ
ين َو ِدين ٌَار َأ ْن َف ْق َت ُه َع َلى َأ ْه ِل َك
َأ ْع َظ ُم َها َأ ْج ًرا ا َّل ِذي َأ ْن َف ْق َت ُه َع َلى َأ ْه ِل َك»
(رواه مسلم).
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(وض ُع المال في
من الزكاة ،فالقضية ليست قضية جمع مال بقدر ما هي قضية عادلة ْ
ِ ِ
وجدْ ُت في اإلسالم المسألتين
الم ْست ََّح ِق).
َم ْوضعه ُ
االجتماعيتين اللتين تشغالن العالم
وقد فهم ذلك صحابة رسول الله ﷺ ،فلما بعث معا ٌذ ﷺ الصدقة من اليمن إلى عمر
ٍ
«وقد وجدْ ُت في اإلسالم حدَّ المسألتين رضي الله عنه ،أنكر عليه ذلك عمر وقال :لم أبعثك جاب ًيا وال َ
جزية؛ ولكن بعثتُك
آخذ
ُ
لتأخ َذ من أغنياء الناس فتر َّد على فقرائهم!!.
طرا،
االجتماعيتين اللتين تشغالن العالم ًّ
َّ َ ُ ْ ُ َ
األول في قول القرآن( :إِنما المؤمِنون
النظام المالي والتكافل االجتماعي في اإلسالم نظام
ْ
إِخ َوة ) والثانية :فرض الزكاة ،وتخويل

وكان من هديه ﷺ تفريق الزكاة على المستحقين الذين في بلد المال ،ففقراء هذا
البلد َأ ْولى بزكاة أموال أغنيائهم من بلد آخر.
وهذا واضح في حديثه ﷺ لمعاذ حينما أرسله إلى أهل اليمنَ ..« :ف َأ ْخبِ ْر ُه ْم َأ َّن
ال َّل َه َقدْ َف َر َض َع َل ْي ِه ْم َصدَ َق ًة ت ُْؤ َخ ُذ ِم ْن َأ ْغنِ َي ِائ ِه ْم َفت َُر ُّد َع َلى ُف َق َر ِائ ِه ْم( »..رواه البخاري).
ِ
فقرا أعطاه الزكاةَ ،أ َّما ْ
إن سأله أحدٌ من أهل
الر ُج ِل ً
وكان من هديه ﷺ إذا َعلم من َّ
الزكاة ولم يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه ال َّ
حظ فيها لغني وال لقوي مكتسب،
الزك ِ
قال ﷺَ :
َاة لِ َغنِ ٍّي َو َل لِ ِذي ِم َّر ٍة َق ِو ِّي» (رواه أبو داود والنسائي).
«ل َح َّظ فِي َّ

َّ َ َ ُ ْ ُ َ
ات ل ِلفق َراءِ
قال الله تعالى(:إنما الصدق
ْ
َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ََّ
َ َْ َ
ِني َوال َعا ِمل ِني عليها والمؤلفةِ
والمساك ِ
الرقَاب َوالْ َغارم َ
قُلُ ُ
وب ُه ْم َوف ّ
ِني َو ِف
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
َّ
ْ
َّ
َ
َ
يض ًة مِنَ
يل ف ِر
يل اللِ واب ِن السب ِ ِ
سب ِ ِ
َّ
اللِ َو َّ ُ
ِيم َحك ٌ
الل َعل ٌ
ِيم ) [التوبة.]60 :
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الفصل الثالث

احلبيب ﷺ يف احلياة االقتصادية

 الزكاة ليست جباية وال ضريبة ،وضح ما تتميز به الزكاة عن الجباية والضريبة منهديه ﷺ.
 لماذا جعل النبي ﷺ النفقة على األهل واألقربين أفضل النفقة؟ ولماذا جعل الزكاةتؤخذ من أغنياء األمة فت َُرد على فقرائها؟

َ .1أ ِ
خر ْج زكا َة مالِ َك و َأكْثِ ْر من الصدقة متب ًعا هدي النبي ﷺ في إخراج الزكاة؛ يبارك الله لك في مالك ،واحرص
ِ
على األقربين ،فأه ُلك َأ ْولى بِبِ ِّرك وإحسانك.
 .2اتبع سنته ﷺ وابتعد عن االشتراكية(الملكية االقتصادية الجماعية) التي تطحن األغنياء وتفقرهم ،وعن
الرأسمالية (الملكية االقتصادية الفردية) التي تطحن الفقراء وتهلكهم.
 .3تأمل سيرته لتعرف كيف توازن في اإلنفاق على أوجه الخير والبر ومساعدة المساكين مع مراعاة مصلحة األبناء
واألهل والورثة.
 .4إياك وعدم إخراج الزكاة ،فهذا هالك لك وللمال وللمجتمع ،قال ﷺ «ما ِمن ص ِ
ب َذ َه ٍ
اح ِ
ب َو َل فِ َّض ٍة َل ُي َؤ ِّدي
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
فج ِع َل ْت َص ِف ِائ َح ِم ْن ن ٍ
َارَ ،فك ُِو َي بِ َها َجنْ ُب ُه َو َجبِينُ ُه َو َظ ْه ُر ُه في َي ْو ٍم ك َ
َان م ْقدَ ُار ُه َخ ْمسي َن
َزكَاتَها إِ َّل ُأ ْحم َي ْت َي ْو َم ا ْلق َيا َمةُ ،
ِ
َأ ْل َ ٍ
«و َل ْم َي ْمنَ ُعوا َزكَا َة َأ ْم َوالِ ِه ْم إِ َّل ُمنِ ُعوا ا ْل َق ْط َر
ف َسنَةُ ،ث َّم َي َرى َسبِي َل ُه إِ َّما إِ َلى ا ْل َجنَّة َوإِ َّما إِ َلى الن َِّار» (رواه مسلم) ،وقال ﷺ َ
ِمن السم ِ
اءَ ،و َل ْو َل ا ْل َب َه ِائ ُم َل ْم ُي ْم َط ُروا» (رواه ابن ماجه).
َ َّ َ
الش َّح َأ ْه َل َك َم ْن ك َ
الش َّح؛ َفإِ َّن ُّ
«..وا َّت ُقوا ُّ
َان َق ْب َلك ُْم،
 .5إياك والشح والبخل وامتالء القلب بحب الدنيا قال ﷺ َ
ِ
است ََح ُّلوا َم َح ِ
ار َم ُه ْم» (رواه أحمد) ،وتذكر أنه ﷺ كان أجود الناس.
َح َم َل ُه ْم َع َلى َأ ْن َس َفكُوا د َما َء ُه ْمَ ،و ْ
تنس أن تمتع نفسك بما رزقك الله،
 .6احرص على التكافل االجتماعي بالنفقة والبذل والصدقة والزكاة ،وال َ
َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُّ ْ
ِيما آتَ َ
اهلل َّ
اك ُ
(وابْ َتغِ ف َ
قال تعالىَ :
ادلن َيا ) [القصص  ]77وقال ﷺ « ُك ُلواَ ،و ْاش َر ُبوا،
ادل َار اآلخِرة ول تنس ن ِصيبك مِن
خي َل ٍة ،إِ َّن ال َّله َتعا َلى ي ِحب َأ ْن يرى َأ َثر نِعمتِ ِه َع َلى َ ِ ِ
ف وال م ِ
ٍ
ِ
ع ْبده» (رواه أحمد).
َ َْ
َ َ ُ ُّ َ َ
َوت ََصدَّ ُقوا في َغ ْي ِر َس َر َ َ
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كيف تقتدي به ﷺ

الحبيب ﷺ في السياسة والعالقات
الدولية والحروب
وحاكما
الحبيب ﷺ سياس ًّيا
ً

إرساء مبدأ الشورى

كان من عادته ﷺ قبل اتخاذ أي قرار هام يتعلق بالدولة وبمصير الجيش ،أن
يجمع كبار الصحابة وقادة الجيوش وكذلك الشباب للمشاورة في األمر ،بل
َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ْ
ََ ُ
ت ف َت َوك
(وشاوِ ْره ْم ِف األم ِر فإِذا عزم
هذا ما أمره به ربه في كتابه فقال تعالى:
َ َ ّ َّ ّ ُ ُّ ْ ّ
ع اللِ إِن الل ي
ِب ال ُم َت َو ِك ِني) [آل عمران.]159:
مجلسا استشار ًيا عسكر ًيا جمع فيه كبار
كما حدث في غزوة ُأحد إذ عقد ﷺ
ً
الصحابة من المهاجرين وزعماء األوس والخزرج ،تبادل معهم فيه الرأي
الختيار الموقف.
وكان رأيه ﷺ أن يتحصنوا بالمدينة وال يخرجوا منها ،لكن بعض فضالء
الصحابة ممن فاتهم الخروج يوم بدر أشاروا على الرسول ﷺ بالخروج،
وأ َل ُّحوا عليه في ذلك ،وكان حمزة رضي الله عنه على رأس ذلك الفريق
فتنازل رسول الله ﷺ عن رأيه -مع أنه كان األصوب -أمام رأي األغلبية،
واستقر الرأي على الخروج من المدينة ولقاء العدو في ساحة المعركة.

مزية محمد هي كفاءته
العجيبة كسياسي محنك

َّ
«إن مزية محمد هي كفاءته العجيبة كسياسي
محنك أكثر منه كنبي موحى إليه ،وليس في
وسع أحد فهم محمدً ا أن يحط من كرامته،
نفسه وظ َل َم محمدً ا».
ومن فعل ذلك فقد ظ َل َم َ
الربنس كايتان
مسترشق إيطايل

كيف ترى مشورته ﷺ ألصحابه واستجابته لهم؟ دلل على ذلك من سيرته ﷺ.
حياة احلبيب ﷺ 127

