
احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص يف احلياة االقتصادية

كيف تقتدي به ملسو هيلع هللا ىلص 

- الزكاة ليست جباية وال ضريبة، وضح ما تتميز به الزكاة عن الجباية والضريبة من 
هديه ملسو هيلع هللا ىلص.

- لماذا جعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص النفقة على األهل واألقربين أفضل النفقة؟ ولماذا جعل الزكاة 
تؤخذ من أغنياء األمة فُتَرد على فقرائها؟

1. َأخِرْج زكاَة مالَِك وَأْكثِْر من الصدقة متبًعا هدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص في إخراج الزكاة؛ يبارك الله لك في مالك، واحرص 
ك وإحسانِك. على األقربين، فأهُلك َأْولى بِبِرِّ

وعن  وتفقرهم،  األغنياء  تطحن  التي  الجماعية(  االقتصادية  االشتراكية)الملكية  عن  وابتعد  ملسو هيلع هللا ىلص  سنته  اتبع   .2
الرأسمالية )الملكية االقتصادية الفردية( التي تطحن الفقراء وتهلكهم.

3. تأمل سيرته لتعرف كيف توازن في اإلنفاق على أوجه الخير والبر ومساعدة المساكين مع مراعاة مصلحة األبناء 
واألهل والورثة.

ٍة اَل ُيَؤدِّي  4. إياك وعدم إخراج الزكاة، فهذا هالك لك وللمال وللمجتمع، قال ملسو هيلع هللا ىلص »َما ِمْن َصاِحِب َذَهٍب َواَل فِضَّ
َزَكاَتها إاِلَّ ُأْحِمَيْت َيْوَم اْلِقَياَمِة، فُجِعَلْت َصِفاِئَح ِمْن َناٍر، َفُكِوَي بَِها َجنُْبُه َوَجبِينُُه َوَظْهُرُه فِي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْمِسيَن 
ا إَِلى النَّاِر« )رواه مسلم(، وقال ملسو هيلع هللا ىلص »َوَلْم َيْمنَُعوا َزَكاَة َأْمَوالِِهْم إاِلَّ ُمنُِعوا اْلَقْطَر  ا إَِلى اْلَجنَِّة َوإِمَّ َأْلَف َسنٍَة، ُثمَّ َيَرى َسبِيَلُه إِمَّ

َماِء، َوَلْواَل اْلَبَهاِئُم َلْم ُيْمَطُروا« )رواه ابن ماجه(. ِمَن السَّ
َقْبَلُكْم،  َكاَن  َمْن  َأْهَلَك  حَّ  الشُّ َفإِنَّ  ؛  حَّ الشُّ ُقوا  »..َواتَّ ملسو هيلع هللا ىلص  قال  الدنيا  بحب  القلب  وامتالء  والبخل  والشح  إياك   .5

َحَمَلُهْم َعَلى َأْن َسَفُكوا ِدَماَءُهْم، َواْسَتَحلُّوا َمَحاِرَمُهْم« )رواه أحمد(، وتذكر أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان أجود الناس.
الله،  بالنفقة والبذل والصدقة والزكاة، وال تنَس أن تمتع نفسك بما رزقك  التكافل االجتماعي  6. احرص على 
نَْيا ( ]القصص 77[ وقال ملسو هيلع هللا ىلص »ُكُلوا، َواْشَرُبوا،  اَر الِخَرةَ َواَل تَنَْس نَِصيَبَك ِمَن ادلُّ قال تعالى:  )َوابَْتِغ فِيَما آتَاَك الُل ادلَّ

َه َتَعاَلى ُيِحبُّ َأْن َيَرى َأَثَر نِْعَمتِِه َعَلى َعْبِدِه« )رواه أحمد(. ُقوا فِي َغْيِر َسَرٍف َوال َمِخيَلٍة، إِنَّ اللَّ َوَتَصدَّ

مزية محمد هي كفاءته 
العجيبة كسياسي محنك 

العجيبة كسياسي  »إنَّ مزية محمد هي كفاءته 
في  وليس  إليه،  موحى  كنبي  منه  أكثر  محنك 
كرامته،  من  يحط  أن  محمًدا  فهم  أحد  وسع 
ومن فعل ذلك فقد ظَلَم نفَسه وظَلَم محمًدا«.

الربنس كايتان           

 مسترشق إيطايل

إرساء مبدأ الشورى 
كان من عادته ملسو هيلع هللا ىلص قبل اتخاذ أي قرار هام يتعلق بالدولة وبمصير الجيش، أن 
يجمع كبار الصحابة وقادة الجيوش وكذلك الشباب للمشاورة في األمر، بل 
 ْ ْمرِ فَإَِذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ

َ
هذا ما أمره به ربه في كتابه فقال تعالى: )وََشاوِرُْهْم ِف األ

نِي( ]آل عمران:159[. َعَ الّلِ إِنَّ اللَّ ُيِبُّ الُْمَتَوّكِ
كما حدث في غزوة ُأحد إذ عقد ملسو هيلع هللا ىلص مجلًسا استشارًيا عسكرًيا جمع فيه كبار 
الرأي  فيه  معهم  تبادل  والخزرج،  األوس  وزعماء  المهاجرين  من  الصحابة 

الختيار الموقف.
بالمدينة وال يخرجوا منها، لكن بعض فضالء  أن يتحصنوا  ملسو هيلع هللا ىلص  وكان رأيه 
بالخروج،  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  على  أشاروا  بدر  يوم  الخروج  فاتهم  ممن  الصحابة 

وا عليه في ذلك، وكان حمزة رضي الله عنه على رأس ذلك الفريق وأَلحُّ
فتنازل رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص عن رأيه -مع أنه كان األصوب- أمام رأي األغلبية، 

واستقر الرأي على الخروج من المدينة ولقاء العدو في ساحة المعركة.

كيف ترى مشورته ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه واستجابته لهم؟ دلل على ذلك من سيرته ملسو هيلع هللا ىلص.

الحبيب ملسو هيلع هللا ىلص في السياسة والعالقات 
الدولية والحروب

الفصل الثالث

الحبيب ملسو هيلع هللا ىلص سياسيًّا وحاكًما
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يمثل  إنه  دين،  من  أكثر  يعني  اإلسالم  »إنَّ 
نظريات قانونية وسياسية.. وجملة القول إنه 
والدولة  الدين  يشمل  الثقافة  من  كامل  نظام 

مًعا«.                     

اإلسالم أكثر من مجرد دين

عالم اقتصاد، ومصرفي، وسياسي ألماني.
شاخت

ا وحاكًما احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص سياسّيً احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص  يف السياسة والعالقات الدولية واحلروب

العدالة من جوانب عظمته ملسو هيلع هللا ىلص 
المتأصلة في شخصه

من  االضطهاد  لتحمل  الرجل  هذا  استعداد  »إن 
لمن  السامية  األخالقية  والطبيعة  معتقداته،  أجل 
إلى  لهم،  وقائًدا  سيًدا  واعتبروه  واتبعوه  به  آمنوا 
جانب عظمة إنجازاته المطلقة، كل ذلك يدل على 
فافتراض  شخصه.  في  المتأصلة  والنزاهة  العدالة 
وال  أكثر   مشاكل  يثير  افتراض  ٍع  ُمدَّ محمًدا  أن 
يحلها. بل إنه ال توجد شخصية من عظماء التاريخ 
فعل  ما  مثل  بها  الالئق  التقدير  تنل  لم  الغربيين 

بمحمد.« 

مونتجمري وات

مستشرق بريطاني.

إرساء دولة العدل والمساواة 
وهي:  الخصوم  بين  للفصل  عادلة  قاعدة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  رّسخ  القضاء  ساحة  وفي 

)الَبيِّنَُة على من ادعى، واليميُن على من أنكر(
َعى ِرَجاٌل َأْمَواَل َقْوٍم َوِدَماَءُهْم،  فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْو ُيْعَطى النَّاُس بَِدْعَواُهْم الدَّ

ِعي َواْلَيِميَن َعَلى َمْن َأْنَكَر« )رواه البيهقي(.  َوَلِكنَّ اْلَبيِّنََة َعَلى اْلُمدَّ
ومن شدة حرصه ملسو هيلع هللا ىلص على العدل وإيصال كل حق إلى مستحقه حذر النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص 
من التالعب باأللفاظ، وأنه لو حكم بشيء خالف العدل فال يحل للمحكوم له،  
تِِه  . َوَلَعلَّ َبْعَضُكْم َأْن َيُكوَن َأْلَحَن بُِحجَّ َما َأَنا َبَشٌر، َوإِنَُّكْم َتْخَتِصُموَن إَِليَّ فقال: »إِنَّ
ِمْن َبْعٍض، َوَأْقِضَي َلُه َعَلى َنْحِو َما َأْسَمُع. َفَمْن َقَضْيُت َلُه ِمْن َحقِّ َأِخيِه َشْيًئا َفاَل 

َما َأْقَطُع َلُه ِقْطَعًة ِمَن النَّار« )رواه البخاري(. َيْأُخْذ، َفإِنَّ
على الجميع بمساواة وبال أي تمييز؛ فقد سرقت امرأة شريفة  ملسو هيلع هللا ىلص  وكان عدله 
النسب، وأراد كبراء قريش أال ينفذ الحكم وأن يحابيها ملسو هيلع هللا ىلص، لكنهم يعرفون جيًدا 

نظام العدل عنده ملسو هيلع هللا ىلص
فبحثوا عمن يتشفع عند رسول الله، فذهبوا إلى أسامة بن زيد ليكلم رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص لكيال يقيم عليها الحد بقطع اليد لشرف نسبها

ِه ملسو هيلع هللا ىلص غضًبا، َفَقاَل: »َأَتْشَفُع فِي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّه؟!« َن َوْجُه َرُسوِل اللَّ َفَكلََّم أسامة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص فِيَها، َفَتَلوَّ
ِه« َفَقاَل َلُه ُأَساَمُة: »اْسَتْغِفْر لِي َيا َرُسوَل اللَّ

ِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم:  َما َأْهَلَك الَّ ا َبْعُد، َفإِنَّ ِه بَِما ُهَو َأْهُلُه، ُثمَّ  َقاَل: »َأمَّ ِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفاْخَتَطَب، َفَأْثنَى َعَلى اللَّ ، َقاَم َرُسوُل اللَّ ا َكاَن اْلَعِشيُّ َفَلمَّ
ِذي َنْفِسي بَِيِدِه، َلْو َأنَّ َفاطَِمَة بِنَْت  ، َوإِنِّي َوالَّ ِعيُف َأَقاُموا َعَلْيِه اْلَحدَّ ِريُف َتَرُكوُه، َوإَِذا َسَرَق فِيِهُم الضَّ ُهْم َكاُنوا إَِذا َسَرَق فِيِهُم الشَّ َأنَّ
تِي َسَرَقْت َفُقطَِعْت َيُدَها« )رواه مسلم(. فأي عظمة وعدالة ومساواة عرفها الواقع  ٍد َسَرَقْت َلَقَطْعُت َيَدَها«. ُثمَّ َأَمَر بِتِْلَك اْلَمْرَأِة الَّ ُمَحمَّ

أو التاريخ مثل هذه؟!

اذكر ثالثة مواقف تبين عدله ملسو هيلع هللا ىلص وإنصافه في الحكم.

اإلسالم أعظم الديانات في إزالة 
الفوارق بين البشر

»يبدو من النظرة األولى أنه توجد ظروف مالئمة 
ا للديمقراطية في داخل اإلسالم، فإن اإلسالم  جدًّ
كان أعظم الديانات توفيًقا في إزالة فوارق الجنس 

واللون والقومية«.

فيليب إيرالند

األمريكية  للسفارة  األول  السكرتير 
بالقاهرة عام 1947

حماية المجتمع وتوفير األمن 
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: »َكاَن َرُسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َأْحَسَن النَّاِس، 
َلْيَلٍة  َذاَت  اْلَمِدينَِة  َأْهُل  َفِزَع  َوَلَقْد  النَّاِس،  َأْشَجَع  َوَكاَن  النَّاِس،  َأْجَوَد  َوَكاَن 
َراِجًعا َوَقْد َسَبَقُهْم إَِلى  ملسو هيلع هللا ىلص  اُهْم َرُسوُل اللِه  َفَتَلقَّ ْوِت،  َفاْنَطَلَق َناٌس ِقَبل  الصَّ
ْيُف َوُهَو َيُقوُل: َلْم  ، فِي ُعنُِقِه السَّ ْوِت َوُهَو َعَلى َفَرٍس أِلَبِي َطْلَحَة َعِريٌّ الصَّ

ُتَراُعوا، َلْم ُتَراُعوا« )رواه البخاري(.
َن خوفهم بكلمة رقيقة رفيقة.  فسبقهم إلى ما ُيخيفهم لحمايتهم، ثم سكَّ
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يمثل  إنه  دين،  من  أكثر  يعني  اإلسالم  »إنَّ 
نظريات قانونية وسياسية.. وجملة القول إنه 
والدولة  الدين  يشمل  الثقافة  من  كامل  نظام 

مًعا«.                     

اإلسالم أكثر من مجرد دين

عالم اقتصاد، ومصرفي، وسياسي ألماني.
شاخت

ا وحاكًما احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص سياسّيً احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص  يف السياسة والعالقات الدولية واحلروب

العدالة من جوانب عظمته ملسو هيلع هللا ىلص 
المتأصلة في شخصه

من  االضطهاد  لتحمل  الرجل  هذا  استعداد  »إن 
لمن  السامية  األخالقية  والطبيعة  معتقداته،  أجل 
إلى  لهم،  وقائًدا  سيًدا  واعتبروه  واتبعوه  به  آمنوا 
جانب عظمة إنجازاته المطلقة، كل ذلك يدل على 
فافتراض  شخصه.  في  المتأصلة  والنزاهة  العدالة 
وال  أكثر   مشاكل  يثير  افتراض  ٍع  ُمدَّ محمًدا  أن 
يحلها. بل إنه ال توجد شخصية من عظماء التاريخ 
فعل  ما  مثل  بها  الالئق  التقدير  تنل  لم  الغربيين 

بمحمد.« 

مونتجمري وات

مستشرق بريطاني.

إرساء دولة العدل والمساواة 
وهي:  الخصوم  بين  للفصل  عادلة  قاعدة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  رّسخ  القضاء  ساحة  وفي 

)الَبيِّنَُة على من ادعى، واليميُن على من أنكر(
َعى ِرَجاٌل َأْمَواَل َقْوٍم َوِدَماَءُهْم،  فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْو ُيْعَطى النَّاُس بَِدْعَواُهْم الدَّ

ِعي َواْلَيِميَن َعَلى َمْن َأْنَكَر« )رواه البيهقي(.  َوَلِكنَّ اْلَبيِّنََة َعَلى اْلُمدَّ
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اتصاف حكمه ملسو هيلع هللا ىلص بالحزم والثبات على المنهج                  
ُعِرف عنه الثبات على المبدأ، وعدم تقديم أية تنازالت على عكس 

ما ُعِرف عن السياسيين أنهم يدوروا في فلك مصالحهم الشخصية.
ولذلك نجد مثاًل موقفه واضًحا من األعرابي الذي قدم إليه ليبايعه 
ألبايعه  ملسو هيلع هللا ىلص  الله  رسوَل  »أتيُت  قال:  عنه(  الله  رضي  الخصاصية  )ابن 
على اإلسالم، فاشترط علي: »تشهُد أن ال إله إال الله وأنَّ محمًدا عبُده 
وتُحجُّ  الزكاَة،  وُتؤدِّي  رمضاَن،  وتصوُم  الَخْمَس،  وُتصلِّي  ورسوُله، 
البيَت، وتجاهُد في َسبِيِل الله«، قال: قلُت: يا رسول الله، أما اثنتان فال 
الزكاة فما لي إال عشر ذوٍد هن ُرسل أهلي وحمولتهم،  أما  أطيقهما: 
وأما الجهاد فيزعمون أنه من توّلى فقد باء بغضب من الله؛ فأخاف إذا 
حضرني قتال كرهت الموت وخشعت نفسي، قال: فقبض رسول الله 
ملسو هيلع هللا ىلص يده ثم حركها، ثم قال: »اَل َصَدَقَة َواَل ِجَهاَد؟ َفبَِم َتْدُخُل الَجنََّة؟!« 
«. )رواه الحاكم   قال: ثم قلُت: يا رسول الله، ُأباِيُعَك. َفَباَيَعنِي َعَلْيِهنَّ ُكلِِّهنَّ

والبيهقي(.

ومن ذلك حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه حينما خرجوا من 
مكة مع رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص إلى حنين، يقول الصحابي الجليل: »وكان للكفار سدرة يعكفون عندها، ويعلقون بها أسلحتهم، يقال لها 
»ذات أنواط«، قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول 

ِذي َنْفِسي بَِيِدِه َكما َقاَل َقْوُم ُموَسى: )اْجَعْل نَلَا إِلًها َكَما لَُهْم آلَِهًة(]األعراف: 138[« )رواه أحمد(. الله ملسو هيلع هللا ىلص: ُقْلُتْم َوالَّ
ال يرضى بالحلول الوسطية بين الحق والباطل، أو االلتقاء في منتصف  ملسو هيلع هللا ىلص  ويتضح من ذلك الموقف وغيره أن رسول الله 
الطريق بينهما، وذلك نابع من طبيعة الهدف الذي ُبعث ألجله؛ أنه رسول من الله تعالى إلى الناس جميًعا، ومهمته هي تبليغ 

اإلسالم إلى الناس، فليس في يده أن يقبل مناهج مقترحة أو أفكاًرا بديلة عن الشرع اإللهي، وذلك أمر في غاية الوضوح.
  

مستشرق ألماني.

ا وحاكًما احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص سياسّيً احلبيب ملسو هيلع هللا ىلص  يف السياسة والعالقات الدولية واحلروب

 برتيل هيلر 

محمد ملسو هيلع هللا ىلص ال يساوم وال يقبل المساومة

الذي  التاريخ  في  الوحيد  الرجل  كان  محمًدا  »إنَّ 
نجح بشكل أسمى وأبرز في كال المستويين الديني 
والدنيوي... إن هذا االتحاد الفريد الذي ال نظير له 
للتأثير الديني والدنيوي مًعا يخوله أن يعتبر أعظم 

شخصية أثرت في تاريخ البشرية«

مايكل هارت مستشرق إيطالي.

َيْقبِل  ولم  ُيَساِوْم  لم  أنه  عليه  ثناًء  محمٍد  وَحْسُب 
على  رسالتِه  موضوع  في  واحدًة  لحظًة  المساومَة 
كثرة فنون المساومات واشتداد المحن وهو القائل 
َيَساِري  فِي  َواْلَقَمَر  َيِمينِي  فِي  ْمَس  الشَّ َوَضُعوا  »َلْو 
راسخٌة،  عقيدٌة  َتَرْكُتُه«  َما  اأْلَْمَر  َهَذا  َأْتُرَك  َأْن  َعَلى 

وثباٌت ال ُيقاس بنظيٍر!!..

محمد ملسو هيلع هللا ىلص أعظم شخصية مؤثرة 
في التاريخ

ميخائيل إيامرى

دكتوراه في علم الفلك

كيف تقتدي به ملسو هيلع هللا ىلص 

1. اقرأ سيرته ملسو هيلع هللا ىلص وتأمل كيف أرسى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قواعد العدل والمساواة في المجتمع اإلسالمي.
2. صلِّ على خير األنام الحاكم العادل والقائد الحكيم الرحيم ملسو هيلع هللا ىلص 

العظيم  الكبير  الرجل  ذلك  فؤاد  في  كان  »لقد 
النفس المملوء رحمة وخيًرا وحناًنا وبًرا وحكمة 
الدنيوي،  الطمع  غير  وأفكاًرا  وُنهًى،  وحجًى 

ونوايا خالف طلب السلطة والجاه...«

توماس كارليل

كان في فؤاده رحمة وخير ونوايا خالف 
طلب السلطة والجاه

كاتب اسكتلندي وناقد ساخر  ومؤرخ.
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