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النمو اؼبتوازف يف العادل.

رباوؿ ىذه الدراسة تسليط الضوء على أسس
ومرتكزات السياسة االقتصادية اليت انتهجها النيب عليو

الكلمات ادلفتاحية :السياسة االقتصادية ،اؼبدينة

الصالة والسالـ يف بناء وتنمية اقتصاد اؼبدينة اؼبنورة،
وكيف عاجل عليو الصالة والسالـ مشكلة الفقر .حيث
تطرقت الدراسة إذل حالة األوضاع االقتصادية يف اؼبدينة
قبيل اؽبجرة يف ا﵀ور األوؿ ،مث استعرضت السياسة

اؼبنورة ،الزكاة ،الفقر ،اؼبشكلة االقتصادية.
Abstract:
This study attempts to shed light on
the foundations of the economic policy
pursued by the Prophet (PBUH) in
building and developing the economy
of Madinah, and how he dealt with the
problem of poverty. The study dealt
with the economic situation in Medina
before the migration in the first section,
then reviewed the prophetic policy in
the development and construction of
Medina economy in the second section,
and touched on the prophetic policy in
the treatment of poverty in the third
section.

النبوية يف تنمية وبناء اقتصاد اؼبدينة اؼبنورة يف ا﵀ور
الثاين ،وتطرقت إذل السياسة النبوية يف عالج الفقر يف
ا﵀ور الثالث.
وقد توصلت الدراسة إذل أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قد استطاع أف
يضع حجر الزاوية لثورة اقتصادية كربى ،مكنتو من حل
ـبتلف اؼبشاكل االقتصادية اليت واجهت الدولة اعبديدة
وإدارة الشؤوف االقتصادية والتجارية فيها ،وذلك وفق
منهج متميز صبع بني الكفاءة والعدالة ،جعل من
االقتصاد خادما للمجتمع بعد أف كاف اجملتمع خادما
لالقتصاد يف اعباىلية .وىو منهج أحوج ما تكوف إليو
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The study found that the
Prophet(PBUH) was able to lay the
cornerstone of a major economic
revolution, to solve the various
economic problems that faced the new
state, and enabled him to manage its
economic and trade affairs, in
accordance with a unique approach
combining efficiency and justice, made
the economy servant to society after the
community was the servant of the
economy in pre-Islamic times. It is the
approach that humanity needs most
today to get justice, peace and a
balanced harmonious growth in the
world.

معادل دولتو اعبديدة يف اؼبدينة اؼبنورة ،فقد أدرؾ عليو
الصالة والسالـ أمهية االقتصاد يف تدعيم قوة الدولة
اإلسالمية وا﵀افظة على استقرارىا ،فكاف من أوائل
األعماؿ اليت قاـ هبا ابإلضافة إذل اؼبؤاخاة بني اؼبهاجرين
واألنصار إنشاء سوؽ إسالمية مستقلة تتوافق يف
ضوابطها وتعامالهتا مع أسس ومبادئ الشريعة
اإلسالمية ،كما استطاع النيب عليو الصالة والسالـ حل
ـبتلف اؼبشاكل االقتصادية اليت واجهت الدولة اعبديدة
وإدارة الشؤوف االقتصادية والتجارية فيها ،فقد كاف عليو
الصالة والسالـ صاحب منهج متميز يف عالج ىذه
اؼبشاكل .جعل من االقتصاد خادما للمجتمع بعد أف
كاف اجملتمع خادما لالقتصاد.
إف حاجتنا إذل تسليط الضوء على السياسة
االقتصادية للنيب عليو الصالة والسالـ يف اؼبدينة اؼبنورة
وبنائو لنظاـ اقتصادي واجتماعي قوي ،ينبع من تعطش

Keywords: economic policy,

Medina, Zakat, poverty, economic

األمة اإلسالمية إذل ربقيق هنوض ذايت وإقالع اقتصادي
حقيقي ،وال يتم ذلك إال من خالؿ دراسة مالمح ىذه
السياسة وجهود النيب عليو الصالة والسالـ يف بناء كياف

شكلت ىجرة النيب ملسو هيلع هللا ىلص إذل اؼبدينة اؼبنورة نقطة ربوؿ
عظيمة يف اتريخ البشرية واألمة اإلسالمية ،فقد سبكن
النيب عليو الصالة والسالـ من إقامة كياف سياسي

سياسي واقتصادي واجتماعي مستقل وقوي ،ربوؿ يف
وقت قصري إذل قوة عاؼبية انبضا ابلتقدـ االقتصادي
واغبضاري.
بناء على ما سبق ديكن طرح إشكالية حبثنا كما يلي:

problem.

مقدمة:

واقتصادي واجتماعي مستقل على أسس العقيدة
والعبادة الصحيحة ،وألف اإلسالـ منهج حياة متكامل
دل أيت برىبانية أو روحانية ؾبردة أو لتهذيب النفوس

ما ىي أسس ومرتكزات السياسة االقتصادية اليت
انتهجها النيب عليو الصالة والسالم يف بناء وتنمية
اقتصاد ادلدينة ادلنورة؟

فقط ،بل بعث رضبة للعاؼبني والبد من أف تقوـ دولة
تقيم اغبق وزبفض الباطل وسبنع الظلم وذبمع اإلنسانية
وتنشر التعاوف بني الناس ،وسبحو كل الفوارؽ اليت ذبعل
بعض بين اإلنساف يتحكم يف اآلخر ،وسبنع الفساد

 -أىداف البحث:

يهدؼ البحث إذل ربقيق ؾبموعة من األىداؼ،
نربزىا كما يلي:

وتعمر األرض وتنميها وتستغل ثرواهتا وكنوزىا ،وىذا ما
عمل النيب عليو الصالة والسالـ على ربقيقو وىو يرسي
86

رللة دراسات إسالمية

رقم 1112-8011 issn

اجمللد  14 :العدد  02 :السنة 2019 :

يثرب مطمعا للقوى اؼبتنافسة حينذاؾ .وىو ما كاف

 -معرفة األوضاع االقتصادية يف اؼبدينة

حيرؾ روح العداء ويثري اغبروب سواء بني العرب واليهود
من جهة أو بني األوس واػبزرج أنفسهم ،ونتيجة لتلك
األمهية السياسية ،فقد سبتعت اؼبدينة-قبيل اإلسالـ –

اؼبنورة قبيل ىجرة النيب عليو الصالة والسالـ
إليها.
 دراسة سياسة النيب عليو الصالةوالسالـ يف وضع األسس االقتصادية للمجتمع
اعبديد ومواجهة اؼبشكلة االقتصادية.

دبركز اقتصادي مرموؽ يف ؾباالت التجارة والصناعة،
فأصبحت بذلك ؿبطة ذبارية ىامة للتجار العائدين إذل
2
الشاـ والشرؽ من اغبجاز واليمن.

 معرفة السياسة التنموية اليت اتبعهاالنيب عليو الصالة والسالـ إلرساء قواعد
اجملتمع اعبديد.

1-1النشاط الزراعي :كانت اؼبدينة من أشهر اؼبدف
العربية الزراعية ،فاؼبدينة تقع يف منطقة خصيبة تسيل
فيها الودايف دبا يغذي ىذه اؼبنطقة ابؼبياه الكافية لقياـ
زراعة جيدة فيها ،إذل جانب اآلابر والعيوف اليت كثرت

 تسليط الضوء على كيفية عالج النيبعليو الصالة والسالـ ؼبشكلة الفقر يف اؼبدينة

يف منطقتها واليت حفرىا السكاف لالنتفاع دبياىها
للشرب والسقي ولذلك عمل أىلها ابلزراعة ،وكانت
خصوبة األرض تغنيهم عن الضرب يف األرض ابتغاء

اؼبنورة.
 -منهج البحث:

الرزؽ بوجو اإلصباؿ ،وقد وردت آايت قرآنية كثرية تشري
إذل جنات النخيل واألعناب والزروع األخرى ومن بينها
اغببوب والبقوؿ 3.وأىم مزروعات اؼبدينة أشجار النخيل
يزرعوهنا يف مغارس كبرية ،وقد حيوطوهنا فتكوف حدائق،

سنعتمد يف ىذه الدراسة اؼبنهج التحليلي ،حيث
سنقوـ بتحليل النصوص اؼبتعلقة ابؼبوضوع ،وذلك من
خالؿ ربليل النصوص (األحاديث واألحاديث) اؼبتعلقة
ابعبانب االقتصادي ،واليت كانت اؼبوجو الرئيس يف بناء

وعلى إنتاج النخيل كاف يعتمد السكاف ،فكاف من
التمر جل طعامهم ،كما كاف التعامل بينهم ،فتدفع بو
األجور وتسدد بو الديوف ،ويستخدموف جريد النخل

كياف سياسي واقتصادي واجتماعي مستقل وقوي.
 -1األوضاع االقتصادية يف ادلدينة قبيل اذلجرة

يف سقوؼ اؼبنازؿ ،وجذوعها أعمدة لبيوهتم وضباالت
لسقوؼ منازؽبم ،والشعري ىو الغلة الثانية بعد التمر ،إال
أهنم كانوا يضطروف السترياد بعض الشعري لسد النقص
يف حاجتهم ،وإذل جانب ىاتني الغلتني الرئيسيتني كاف

اشتهرت اؼبدينة قبل اإلسالـ ابسم يثرب ،وقد
ظبيت بذلك ألف أوؿ من سكنها عند التفرؽ يثرب بن
قانية بن مهالئيل بن إرـ بن عبيل بن عوض بن إرـ بن
ساـ بن نوح عليو السالـ ،فلما نزؽبا رسوؿ هللا صلى هللا
عليو وسلم ،ظباىا طيبة وطابة كراىية للتثريب وظبيت
مدينة رسوؿ هللا لنزولو هبا 1.وقد كانت يثرب ،إضافة
إذل أهنا واحة خصيبة الًتبة ومن أمهات اؼبراكز الزراعية،

يزرع قليل من القمح والكروـ ،وبعض أنواع الفاكهة
األخرى من رماف وموز وليموف وبطيخ ،كما كانت تزرع
بعض اػبضروات والبقوؿ واللوبيا والسلق والبصل والثوـ
والقثاء.

فهي واقعة على طريق القوافل التجارية اليت ربمل
الطيوب من اليمن والشاـ ،وذلك اؼبوقع قد جعل من

4

 2 -1النشاط التجاري:
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ولعلهم كانوا يتاجروف يف موضع معني من أسواؽ يثرب،

 1-2-1التجارة الداخلية :كانت التجارة الداخلية

9

فعرؼ لذلك بسوؽ النبط.
أما عالقات يثرب ابؼبمالك والدوؿ على أطراؼ
اعبزيرة وخارجها فكانت ؿبدودة ،فلم ربدثنا اؼبصادر

يف يثرب نشيطة ،واألخذ والعطاء والتعامل فيها كبريا،
سواء بني أىلها أنفسهم أو بينهم وبني جرياهنم من
األعراب الذين كانوا يفدوف على اؼبدينة لالمتياز منها،

بشيء عن عالقات قامت بني أىل يثرب وبني الفرس
أو الروـ ،ويرجع ذلك إذل أف اؼبدينة دل تشارؾ يف التجارة
اػبارجية يف اعبزيرة العربية مشاركة ذات أثر ،وإف كاف ال
يستبعد أف يكوف بعض رجاؽبا قد ذىبوا إذل البالد

ولتصريف منتجات البادية من إبل وغنم وخيل ،وصوؼ
ووبر وأقط وغري ذلك 5.ووجدت يف اؼبدينة عدة
أسواؽ ،سوؽ بين قينقاع ،وسوؽ ابلصفاصف ابلعصبة،

وسوؽ زابلة ،وسوؽ مزاحم 6.وإذل جانب البيع والشراء
يف منتجات األرض ويف اؼبصنوعات واجمللوابت
اػبارجية ،مارس بعض سكاف اؼبدينة أعماؿ الصريفة
والسمسرة واعتربوىا نوعا من التجار ،فكانوا يبيعوف

10

التابعة للدولتني يف بعض التجارات.
انتفعت يثرب دبيناء اعبار يف عمليات التصدير
واالسترياد اؼبناسبة لعصرىا القدمي ،وكانت تصل إليها
وزبرج منها بعض متاجر عدف وشرؽ أفريقية واؽبند
ومصر ،وبلغ من شهرهتا القددية أف ظبي الساحل اؼبمتد
11
منها إذل خليج أيلة بساحل اعبار لفًتة من الزمن.

الذىب ابلذىب والفضة ابلفضة .كما كانوا يقوموف
ابستبداؿ النقود وكسرىا ،ولكنهم كانوا يستغلوف جهل
الناس فال يظهروهنم على مدى اعبودة أو فارؽ الوزف يف

3 -1الصناعة:

الداننري والدراىم .كل ذلك حيدث يف ظل غياب رقابة
مفروضة على البيع والشراء وتنظيم التعامل يف ىذه
األسواؽ فبا جعل انتشار الغش واؼبخادعة أمرا جاراي يف
7
األسواؽ.

مارس أىل اؼبدينة قبل اإلسالـ عدة صناعات
جعلتهم يشتهروف هبا ،ومنها صناعة اؼبعادف مثل
السيوؼ ،واألسلحة وصناعة اغبلي والصياغة اليت اشتهر

 2-2-1التجارة اخلارجية :كانت اؼبدينة على

هبا اليهود من بين قينقاع ،وكاف ىناؾ الكثري من
الصناعات اؼبعتمدة على الزراعة ،وكذلك أعماؿ اغبدادة
والتجارة واػبواصة كانت نشيطة يف اؼبدينة .وكانت

أىل يثرب صبيعا طيبة مع مدف اغبجاز ،فكانت
عالقتهم حسنة مع مكة والطائف ،وخيرب حيث كانوا
يتبادلوف اؼبنافع ،فيصرؼ اليهود صناعاهتم من حلي
وسالح ،وديتار أىل مكة ما حيتاجوف إليو من سبر

صناعة األسلحة قد احًتؼ هبا اليهود والعرب ،وكذلك
صناعة النسيج اليت تقوـ هبا النساء ،كما كانت اػبياطة
والدابغة من الصناعات اليت يديرىا الناس إبتقاف أضف
إذل ذلك وجود البنائيني الذين يبنوف اؼبنازؿ ويصنعوف

طريق القوافل التجارية ،حيث كانت إحدى ا﵀طات
اؼبهمة لطريق التجارة اؼبار على اغبجاز ،وكانت عالقة

الطوب ،وصناع يصنعوف آنية اؼبنازؿ وأدواهتا فبا يستعمل
12
الناس يف حياهتم اليومية.

اؼبدينة ،كما حيصل أىل يثرب على ما حيتاجوف إليو من
اجمللوابت اػبارجية اليت تتاجر فيها قريش ومن حاصالت
الطائف 8،كما كاف كاف األنباط يتاجروف مع اؼبدينة،
أيتوف إليها بػ"الدرمك" ،وىو الدقيق اغبواري ،وىو دقيق
أبيض ،وابلزيت .وكانوا أيتوف إليهم أبخبار الروـ،

 -2السياسة النبوية يف تنمية وبناء اقتصاد ادلدينة
ادلنورة
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بعد فًتة قصرية من ىجرة النيب صلى هللا عليو

لقد سبكن الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص من ربويل العنصر الذي

وسلم إذل اؼبدينة سبكن من ربويلها إذل كياف سياسي
واقتصادي واجتماعي قوي ،شكلت نواة لدولة اإلسالـ
اليت توسعت لتصبح أكرب إمرباطورية عاؼبية.

ورد إذل اؼبدينة من عالة وؾبموعة استهالكية إذل دـ
جديد تدفق يف عروؽ االقتصاد اؼبدين فأصبح عامل
15
ازدىار ومنو وتطور يف اإلنتاج.

 1-2ادلؤاخاة بني ادلهاجرين واألنصار :الروح يف

أشبرت اؼبؤاخاة شبرهتا ،وربطت ابؼبودة على قلوب
اؼبؤمنني ،عن أنس'' :أف عبد الرضبن بن عوؼ قدـ
اؼبدينة ،فآخى النيب ملسو هيلع هللا ىلص بينو وبني سعد بن الربيع
األنصاري ،فقاؿ لو سعد :أنت أخي ،أان أكثر أىل

مواجهة ادلادة

عمل الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص على هتيئة اؼبناخ لتحويل الطليعة

اإلسالمية إذل ؾبتمع إسالمي منذ أوؿ يوـ وطأت فيو
قدماه الشريفتني اؼبدينة ،وكانت أوؿ دفعة ابذباه تكوين
ىذا اجملتمع ىو إرساء األرضية القوية ؽبذا البناء الشامخ
فكانت اؼبؤاخاة ىي السبيل لتدفق مشاعر اغبب والثقة

اؼبدينة ماال ،فانظر شطر مارل ،فخذه وربيت امرأاتف،
فانظر أيهما أعجب لك حىت أطلقها ،فقاؿ عبد
الرضبن(( :ابرؾ هللا يف أىلك ومالك ،دلوين على

بني أبناء اجملتمع الواحد 13،فبعد أف استقر اؼبسلموف
ابؼبدينة أؽبم هللا سبحانو نبيو دمحما بعمل يعترب غاية يف
حسن السياسة وأصالة الرأي وبعد النظر ،فقد عقد بني

السوؽ ،فدلوه ،فذىب ،فاشًتى وابع ،فربح ،فجاء
16
بشيء من أقط وظبن.
ابدر األنصار إذل قسمة ما ديلكوف من ـبتلف
األمواؿ مع إخواهنم اؼبهاجرين ،عن أيب ىريرة '':قالت
علي ِو وسلَّ َم:
األنصار للنيب صلى هللا
ْ
النخيل ،قاؿ( :ال) ،فقالوا:
اقسم بيننا وبني إخواننا
َ
تكفوننا اؼبؤونة ،ونشرككم يف الثمرة ،قالوا :ظبعنا

اؼبهاجرين واألنصار أخوة هبا يتعاونوف ويًتافقوف،
ويتناصروف ويتوارثوف ،وقد كاف ؽبذه األخوة آاثرىا
البعيدة يف اغبب واالرتقاء ،والتعاوف والتناصر ،وقاموا
حبقوقها خري قياـ ،وضرب األنصار يف ىذا مثال عليا دل

17

14

وأطعنا''.
لقد عاجل النيب مسألة انعداـ اؼبوارد لدى اؼبهاجرين
الذين تركوا أمواؽبم يف مكة ،بطريقة حافظ فيها على
اؼبلكية ألصحاهبا ،حيث أنو رفض عليو الصالة والسالـ

تعرؼ لغري ىؤالء السادة األبرار.
استطاع النيب عليو الصالة والسالـ بفعل اؼبؤاخاة أف
يضع حجر الزاوية لثورة اقتصادية كربى دلت على
عظمة فكر الرسالة وعظمة اػبطة اليت اتبعها النيب صلى
هللا عليو وسلم ؼبعاعبة اؼبشكلة ،فاألوس واػبزرج كانوا
أانسا منتجني وكاف اليهود ذبار يف الغالب يعيشوف على
إنتاج القبيلتني ،والذي نتج عن اؼبؤاخاة ىو ربط اإلنتاج

قسمة أمالؾ األنصار اليت عرضوىا عليو ،وقبل عليو
الصالة والسالـ بقسمة الثمر فقط ،وإبقاء اؼبلكية يف يد
أصحاهبا ،حىت إذا فتح هللا على اؼبهاجرين زبلوا عن
الثمر وبقي ملك النخيل كامال لألنصار.
مكنت سياسة اؼبؤاخاة بني اؼبهاجرين واألنصار يف

ابلتجارة وجعلهما يتحركاف يف حلقة واحدة ،وبذلك
استطاع اؼبهاجروف أف أيخذوا دورىم يف اؼبسامهة بتنشيط
اغبياة االقتصادية للدولة الناشئة ،واستطاعوا يف فًتة

النهاية من بناء قاعدة أساسية القتصاد قائم على

قصرية أف ديتلكوا زماـ ذبارة اؼبدينة ويبعدوىا عن التأثري
اليهودي.

التعاوف والتكافل بني العناصر اؼبشًتكة لعناصر العملية
االقتصادية والدخوؿ يف دورة اغبضارة إبمكانيات مادية
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بسيطة18،فتغلبت بذلك الروح اإلسالمية اؼبؤسسة على

التخلخل بينها حىت يصلوا إذل سوؽ اليهود ،داخل

قيم التضامن والتكافل األخوي واالجتماعي على

اؼبدينة.

21

 3-2إحياء األرض ادلوات:

القصور يف جانب اؼبوارد االقتصادية واؼبادية.

من بني السياسات اليت اتبعها النيب عليو الصالة

 2-2إنشاء سوق جتارية مستقلة:

والسالـ يف النهوض وتنمية اقتصاد اؼبدينة ،عملو على
تشجيع إحياء األرض اؼبوات وذلك إدراكا ألمهية وقيمة
ىذا اؼبورد االقتصادي اؽباـ والذي يعترب عامال من

كاف أوؿ عمل قاـ بو النيب عليو الصالة والسالـ
بعد بناء اؼبسجد ،أتسيس سوؽ للمسلمني ،يتعاملوف
فيها على أساس حر ،ربفظ فيها حقوؽ صبيع أطراؼ

عوامل اإلنتاج ،وما يف ذلك من توسيع دائرة الرزؽ
وتوفري الغذاء للمسلمني دبا حيقق تنمية اقتصادىم وأمنهم
الغذائي ،واألرض اؼبوات ىي أرض ال مالك ؽبا وال
يعرؼ أهنا عمرت ،سواء كاف ذلك بسبب انقطاع اؼبياه

التعامل وربميهم من االحتكار والغش واالستغالؿ،
وزبليص أىل اؼبدينة من سيطرة اليهود على االقتصاد،
فقد جاء'' :أف النيب عليو الصالة والسالـ أتى بين
ساعدة فقاؿ :إين قد جئتكم يف حاجة تعطوين مكاف

عنها أو استيالء اؼبياه واألحجار أو الرماؿ عليها ،أو
طبيعة تربتها ،أو غري ذلك من األسباب ،فعن عائشة
اهنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ'' :من أعمر أرضا ليست ألحد

19

مقابركم فأجعلها سوقا...وأعطوه إايه ،فجعلو سوقا''.
عن عطاء بن يسار ،قاؿ :ؼبا أراد رسوؿ هللا صلى
هللا عليو وسلم أف جيعل للمدينة سوقا أتى سوؽ بين

22

فهو أحق'' قاؿ عروة قضى بو عمر يف خالفتو.
وقاؿ '':من أحيا أرضا ميتة فهي لو ،وليس لعرؽ ظادل
23
أقطع
حق'' وعن عمرو بن شعيب أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص َ
قوـ
انسا من جهينةَ أرضا ،فعطلوىا وتركوىا ،فأخذىا ٌ

قينقاع ،مث جاء سوؽ اؼبدينة فضربو برجلو وقاؿ :ىذا
سوقكم ،فال يضيق وال يؤخذ فيو خراج .وعن صاحل بن
كيساف ،قاؿ'' :ضرب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قبة يف موضع
بقيع الزبري ،فقاؿ :ىذا سوقكم ،فأقبل كعب بن

فأحيَوىا ،فخاصموىم األولوف إذل عمر ،فقاؿ:
آخروف ْ
مين أو من أيب بكر دل أَْرُد ْد َىا،
لو كانت قطيعة ّ
ولكنها من رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وقاؿ :من كانت لو أرض

األشرؼ فدخلها وقطع أطناهبا ،فقاؿ رسوؿ هللا صلى
هللا عليو وسلم :ال جرـ ألنقلنها إذل موضع ىو أغيظ لو
من ىذا ،فنقلها إذل موضع سوؽ اؼبدينة ،مث قاؿ :ال

فعطلها ثالث سنني ال ْيع ُم ُرىا ،فعمرىا غريه فهو أحق
24
هبا.
قاؿ أبو يوسف :حدثين بعض أشياخنا من أىل
اؼبدينة قاؿ :أقطع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالؿ بن اغبارث اؼبزين

20

تتحجروا وال يضرب عليو اػبراج''.
وقد كاف اختيار اؼبسلمني ؼبوضع سوقهم ،اختيارا
موفقا دؿ على عمق ذبربتهم التجارية وفهمهم أبمور
البيع والشراء ،إذ كاف واقعا يف جهة ىي دبثابة اؼبدخل

ما بني البحر والصخر ،فلما كاف زمن عمر بن اػبطاب
قاؿ لو :إنك ال تستطيع أف تعمل ىذا فطيب لو أف
25
يقطعها ما خال اؼبعادف فإنو استثناىا.

الرئيسي للمدينة ،سواء من جهة الشاـ أو اليمن ومكة،
وسائر القبائل اجملاورة ،فبا مكنهم –والريب -من تلقي
التجار والوفود حاؿ وصوؽبم ،موفرين عليهم مشقة

 4-2الزراعة وتنظيم الري:

االلتفاؼ برواحلهم ا﵀ملة حوؿ بيوت اؼبدينة أو حىت
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تعترب الزراعة القطاع األكرب يف اقتصاد اؼبدينة

الزراعة واالستثمار من ىذه األحاديث الكردية ،السيما

اؼبنورة ،ؼبا تتمتع بو اؼبدينة من اعتداؿ يف اؼبناخ ووفرة يف
اؼبياه ،لذلك فإف أغلب سكاف اؼبدينة يعملوف يف
الزراعة ،وقد ازدىرت الزراعة يف عهد النيب صلى هللا

اغبديث األخري منها فإف فيو ترغيبا عظيما على اغتناـ
آخر فرصة من اغبياة يف سبيل زرع ما ينتفع بو الناس
بعد موتو فيجري لو أجره وتكتب لو صدقتو إذل يوـ

عليو وسلم ابزباذه إجرائني رئيسيني:

القيامة.
لقد نظمت الزراعة يف عهد الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص تنظيما
كبريا ،فقد زرع النخيل يف بساتني ظبيت ابغبوائط ،منها
حوائط ـبرييق ،وحائط أيب الدحداح الذي تصدؽ بو

 حضو وتشجيعو على زراعة مااستقطعو ؽبم من أراضي ،كما يروى عن النيب
ملسو هيلع هللا ىلص ،أنو كاف أيمر بغرس فسائل النخيل موضع

على اؼبسلمني ،وكانت ىذه اغبوائط ربوي نظاما دقيقا
للري ،إذ ربفر يف وسطها اآلابر اػباصة ،وتوضع عليها
السواقي ،فتقوـ السواقي إبخراج اؼباء فتصبو يف القنوات

األشجار اليت كانت تقطع.
 تشجيع إحياء األرض اؼبيتة 26،كمامر معنا يف العنصر السابق.

اليت تتخلل النخيل أو األشجار فتسقيها ،وكانت ىذه
البساتني ؿباطة أبسوار سبنع دخوؿ الناس أو البهائم
31
وؽبذا أطلق عليها اسم ((اغبوائط)).
لقد تدخلت الدولة يف تنظيم شؤوف الزراعة ،وذلك

لقد وضعت اإلدارة النبوية حوافز كبرية الستغالؿ
األراضي وإصالحها ،ووضعت قواعد شرعية سارت
النيب صلَّى هللاُ عليو وسلَّ َم،
عليها األمة من بعده ،ودخل ُّ
ٍ
ٍ
معبد!
معبد ،حائطًا .فقاؿ'' :اي َّأـ
على ِّأـ

بتنظيم اؼبعامالت ،وحل اؼبشكالت اؼبًتتبة على
العالقات الزراعية بني أصحاب األرض أنفسهم ،أو
بينهم وبني اؼبستأجرين ،فقد ورد يف كتاب رسوؿ هللا

كافر؟'' فقالت :بل
النخل؟
من غرس ىذا
أمسلم أـ ٌ
ٌ
َ
غرسا ،فيأكل منو إنسا ٌف
مسلم .قاؿ ''فال يغرس
اؼبسلم ً
ٌ
ُ
27
وال دابةٌ وال طري ،إال كاف لو صدقةٌ إذل ِ
يوـ القيامة) .
ٌ
وذكرت اؼبصادر أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص أقطع بعض أصحابو
أرضا كي تستعمل يف الزراعة ،فقد أقطع الزبري بن العواـ

ملسو هيلع هللا ىلص لثقيف ما نصو'' :وما سقت ثقيف من أعناب
قريش فإف شطرىا-أي شطر شبرىا-ؼبن سقاىا''.
كما تعرض النيب ملسو هيلع هللا ىلص للمشكالت اؼبتعلقة ابلري
وسقي اؼبزروعات وتوزيع اؼبياه على اؼبزارعني ،قاؿ أبو

أرضا ابؼبدينة ،وأقطع عليا عيوف بينبع ،وعمل فيها
28
بنفسو.
ويالحظ من خالؿ تفحص كتب اغبديث اؼبعتمدة

يوسف يف حديث مرفوع إذل النيب عليو الصالة والسالـ
قاؿ'' :إذا بلغ الوادي الكعبني دل يكن ألىل األعلى أف
حيبسوه على األسفل)) 32،كما قضى رسوؿ هللا صلى

اىتماـ النيب عليو الصالة والسالـ ابلزراعة حىت إف
البخاري أفرد اباب ظباه (( :ابب فضل الزرع والغرس إذا
أكل منو)) وقد أورد قولو(( :ما من مسل ٍم يغرس غرسا
طي أو إنساف أو هبيمة إال كاف
أو يزرع زرعا فيأكل منو ٌ

هللا عليو وسلم يف سيل مهزور أف ألىل النخل إذل
العقبني وألىل الزرع إذل الشراكني مث يرسلوف اؼباء إذل
من ىو أسفل منهم .وقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص '' :ال دينع فضل
33
ماء ليمنع بو الكأل''.

لو بو صدقة)) 29.وقاؿ عليو الصالة والسالـ'' :إف
قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فإف استطاع أف ال
تقوـ حىت يغرسها فليغرسها .30ال أدؿ على اغبض على

 5-2تنظيم ادلكاييل وادلوازين والنقود:
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ىو مثقاؿ من الذىب الشرعي وىو ما يساوي اليوـ

 1-5-2ادلكاييل وادلوازين:

ثالثة أرابع مثقاؿ الصاغة وكل عشرة دراىم يساوي
سبعة مثاقيل شرعية من الفضة اػبالصة وىو ما يساوي
طبسة مثاقيل الصاغة واألوقية الشرعية أربعوف درمها

أولت الشريعة اإلسالمية عناية خاصة ابؼبكاييل
واألوزاف ،واعتنت بتنظيمها وتوحيدىا من أجل إقامة
نظاـ اقتصادي اثبت األركاف دبا يسهم يف ربقيق مقاصد

والدرىم ست دوانق والدينار أربعة وعشروف قرياطا،
وكانت ذبري اؼبعامالت االقتصادية على ىذه اؼبوازين
37
الشرعية.

الشريعة اإلسالمية وأداء العبادات وأتدية الكفارات،
وتطبيق العدؿ على ـبالفي الشريعة ،وؼبا يف ذلك من
حفاظ على موارد بيت اؼباؿ من أمواؿ الزكاة واػبراج

 2-5-2النقود:

وغريىا ،إضافة إذل ربقيق العدالة بني األفراد دبا يضمن
ؽبم حقوقهم حيث ال غنب وال ظلم .وقد جاءت العديد
من النصوص حوؿ ذلك ،كقوؿ النيب صلى هللا ليو
وسلم'' :اؼبكياؿ مكياؿ أىل اؼبدينة ،والوزف وزف أىل

أقر الرسوؿ عليو الصالة والسالـ اؼبسكوكات
البيزنطية والساسانية اليت كانت تتداولو قبل اإلسالـ،
ولقد كاف من بني األغراض اليت استهدفت ذلك ىو

مكة'' ،34فقد كاف مقدار اؼبكاييل كالصاع والرطل
وأوزاف العمالت كالدراىم والداننري خيتلف ِمن مكاف
ؼبكاف ،فأخرب النيب صلى هللا علَيو وسلَّم َِ
ابؼبعترب شرعا،
ُ

تنظيم جباية الزكاة وتيسري التعامل بني الناس ،ومن
الثابت أف النيب عني أوزاف النقود ،فقاؿ '' :الوزف وزف
أىل مكة'' يقوؿ النووي'' :أف الدراىم اؼبطلقة يف زمن
رسوؿ هللا صلى هللا عليو سلم كانت معروفة الوزف
معلومة اؼبقدار وىي السابقة إذل اإلفهاـ وهبا تتعلق الزكاة
وغريىا من اغبقوؽ واؼبقادير الشرعية...وىو كل درىم
ستة دوانق وكل عشرة سبعة مثاقيل وأصبع أىل العصر

فقاؿ يف ىذا اغبديث" :الوزف وزف أىل مكة" ،أي:
الوزف اؼبعترب يف الزكاة يف النقود يكوف ألىل مكة ألهنم
أىل ذبارة ،وعلمهم ابؼبوازين أكثر ِمن غ ِريىم" ،واؼبكياؿ
مكياؿ أىل اؼبدينة" ،أي :مقدار الصاع واؼبكاييل اليت
العمل دبا عند أىل
تكوف يف الكفارات وغريىا يكوف َ
اؼبدينة ،وذلك ألهنم أىل زرع ،وىم أعلم الناس ابؼبكاييل
ومقدارىا.

األوؿ ومن جاء بعدىم على ىذا وال جيوز أف جيمع على
خالؼ ما كاف يف زمن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وخلفائو
38
الراشدين)).

تعددت اؼبكاييل اليت استخدمت يف زمن النيب صلى
هللا عليو وسم ،قاؿ أبو عبيد :وجدان اآلاثر قد نقلت
عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص وصحابتو والتابعني بعدىم بثمانية أصناؼ
من اؼبكاييل :الصاع ،واؼبد ،والفرؽ ،والقسط ،واؼبدى،

وكذلك تعامل الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص نفسو هبا ،فقد روي أف
قيصر الروـ ىرقل أرسل إذل الرسوؿ عليو الصالة والسالـ
داننري فأخذىا وقدمها غنيمة أو فيئاً ،كذلك روي عن
علي هنع هللا يضر أنو قاؿ ":زوجين رسوؿ هللا عليو الصالة

واؼبختوـ ،والقفيز ،واؼبكوؾ.
كما وضع النيب عليو الصالة والسالـ مقاييس نقدية
تقوـ على ميزاف الذىب والفضة كاألوقية والدرىم

والسالـ فاطمة عليها السالـ على أربعمائة وشبانني درمهاً
39
وزف ستة".
ابإلضافة إذل تعامل الناس يف اؼبدينة ابلنقود ،فقد

35

والدانق والقرياط واؼبثقاؿ والدينار 36فأصبح الذىب
والفضة اؼبقياس الذي تقوـ عليو ىذه اؼبوازين ،فالدينار

تعاملوا ،يف بيعهم وشرائهم ،بطريقة اؼبقايضة ،أي التبايع
ابلعروض ،كاغبنطة والشعري والفواكو ،وما أشبو ذلك،
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خالؿ ضوابط عديدة استهدفت تنظيم مصادر الثروة

وأحياان كانوا يتعاملوف بشيء معلوـ من التمر يدفع –

غالبا -للعامل حني يؤجر نفسو 40.وقد قاـ النيب صلى
هللا عليو وسلم بضبط ىذا النظاـ ،لتفادي الراب ،فوضع
بذلك ،نظاما نقداي قائما على الذىب والفضة ،فقد

واؼبعامالت اؼبختلفة حبيث تصبح الثروة أداة ؿبركة
لالقتصاد واالذباه الذي يكفل سعادة أبناء اجملتمع ،على
عكس ماكاف سائدا قبل اإلسالـ ،فقد كاف يرتكز على

وردعن أيب سعيد اػبدري أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص استعمل
رجال على خيرب فجاءه بتمر جنيب فقاؿ عليو الصالة
والسالـ أكل سبر خيرب ىكذا فقاؿ ال وهللا اي رسوؿ هللا
إان لنأخذ الصاحل من ىذا ابلصاعني والصاعني ابلثالثة

تثبيت مراكز أصحاب األمواؿ من أرابب التجارة
والعقار الذي كاف يؤدي هبذا اجملتمع يف هناية اؼبطاؼ
44
إذل االحتكار والراب.
كانت البداية إبنشاء سوؽ ذبارية للمسلمني،

فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال تفعل بع اعبمع ابلدارىم مث ابتع
41
ابلدراىم جنيبا.
مارس أىل اؼبدينة ،أعماؿ الصرؼ ،وكانوا يعتربوهنا

يستطيع من خالؽبا أف خيلص االقتصاد اؼبدين من
سيطرة اليهود وجشعهم ،مث شرع عليو الصالة والسالـ
بتنظيمها فمنع صبيع أنواع الراب ،فقد حدد اإلسالـ طرقا

نوعا من التجارة ،وقد نظمت أمورىا ،وبني حكم هللا
فيها ،ويعد الراب من أبرز األعماؿ اليت كانوا يتعاملوف
هبا ،حىت حرمو هللا بينهم ،وأعماؿ الصرؼ أو الصرؼ
قائمة على بيع الذىب والفضة يدا بيد ،ويف بعض

مشروعة لكسب الثروة وعلى رأسها العمل ورفض
االعًتاؼ ابلطرؽ األخرى اليت كانت سائدة يف اجملتمع،
وقد أدى إلغاء الراب إذل خروج زماـ االقتصاد يف اؼبدينة
من أيدي اليهود إذل أيدي اؼبسلمني األمر الذي منحهم

األحياف يكوف ابلنسأ أو التأخري 42.وقد هنى رسوؿ هللا
ملسو هيلع هللا ىلص عن بي ِع الذىب ابلذىب ،والورؽ ابلورؽ ،والرب
ابلرب ،والشعري ابلشعري ،والتمر ابلتمر ،إال مثال دبِثل يدا

فرصة إعادة اغبياة االقتصادية على أسس إسالمية بعيدة
عن مركز القوة االقتصادية اليهودية 45،كما هنى النيب
عليو الصالة والسالـ عن صبلة من البيوع ،كبيع التصرية،

ابلورؽ.
نبيع الذىب
أف
وأمران
بيد،
ِ
الرب ابلشعري ،والشعري ابلرب ،يدا بيد
والورؽ
ابلذىب ،و ُ
كيف ِشئنا .وزاد أحدمها يف حديثو :اؼبلح ابؼبِلح ،ودل
َ
43
يقلو اآلخر.

وتلقي الركباف ،وبيع النجش ،وبيع اغباضر لباد ،وهنى
عن اؼبنابذة ،وىي طرح الرجل ثوبو ابلبيع إذل الرجل قبل
أف يقلبو أو ينظر إليو ،وهنى عن اؼبالمسة ،واؼبالمسة
ؼبس الثوب ال ينظر إليو .وهنى عن بيع اغبصاة ،وعن

بيع الغرر 46،وهنى أيضا عليو الصالة والسالـ عن
بيعتاف يف بيعة واحدة ،وعن بيع الرجل على بيع أخيو،
وبيع السلعة قبل قبضها ،والبيع بعد النداء الثاين للجمعة

 6-2تنظيم التجارة:

اىتم النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابعبانب االقتصادي والتجاري منذ
أف وطئت قدماه أرض اؼبدينة إذ الحظ أف اليهود

ؼبن تلزمو؛ ؼبا جاء من النهي الصريح عن ذلك يف قولو
تعاذل(( :اي أَيػُّها الَّ ِذين آمنوا إِ َذا نُ ِ
لص َالةِ ِمن يػَ ْوِـ
ودي لِ َّ
َ َُ
َ َ
ْ ِ
اَّللِ َو َذ ُروا الْبَػْي َع)) سورة
اس َع ْوا إِ َذل ِذ ْك ِر َّ
اعبُ ُم َعة فَ ْ
اعبمعة( .)9وهنى عليو الصالة والسالـ عن بيع ا﵀اقلة

حيتكروف التجارة فيها ويستغلوف أىلها الذين يعملوف
بشكل أساسي ابلزراعة ،فغالبية اليهود كانوا يعيشوف
على عرؽ اؼبزارعني الفقراء الذين كانوا يدفعوف حبصيلة
عرقهم عبيوب اؼبرابني والداللني ،ؽبذا فقد وضع النيب
ملسو هيلع هللا ىلص اػبطوط العريضة لتنظيم االفتصاد والتجارة ،من
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داود عليو السالـ فقاؿ(( :وأَلَنَّا لَو ْ ِ
يد * أ َِف ْاع َم ْل
اغبَد َ
َ ُ
سابِغَ ٍ
الس ْرِد) (سبأ ،)11 ،10 :وقاؿ
ات َوقَ ِّد ْر ِيف َّ
َ
ِ
وس لَ ُكم لتُح ِ
صنَ ُك ْم ِم ْن َأبْ ِس ُك ْم
ً
صْنػ َعةَ لَبُ ٍ ْ ْ
أيضاَ ( :و َعلَّ ْمنَاهُ َ
ِ
َس ْلنَا
فَػ َه ْل أَنْػتُ ْم َشاك ُرو َف)(األنبياء )80 :وقاؿ ً
أيضاَ ( :وأ َ
لَو عني الْ ِقطْ ِر وِمن ِْ
ني يَ َديِْو إبِِ ْذ ِف َربِِّو
اعب ِّن َم ْن يػَ ْع َم ُل بػَ ْ َ
ُ ََْ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ومن ي ِز ْغ مْنػهم َعن أ َْم ِرَان نُذقْوُ من َع َذ ِ
اب
ْ
ُْ ْ
ََ ْ َ
ِ
ِ
ِ
السعِ ِري * يػعملُو َف لَو ما ي َشاء من َؿبا ِريب وسبََاثيل وج َف ٍ
اف
َّ
َْ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ
اب وقُ ُدوٍر ر ِاسي ٍ
َك ْ ِ
ود ُشكًْرا) [سبأ:
ات ْاع َملُوا َ
آؿ َد ُاو َ
َ َ
اعبََو َ
.]13 ،12
وقد حرص النيب ملسو هيلع هللا ىلص على تنشيط الصناعة واالرتقاء
السنَّة النبوية تلك
دبستواىا الفين واؼبهين فًتصبت ُّ

اجمللد  14 :العدد  02 :السنة 2019 :

واؼبزابنة ،وهنى عن االحتكار فقاؿ'' :ال حيتكر إال
خاطئ''
كما قامت الدولة دبنع التمايز بني التجار واػبصومة،
فقد أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص إبحراؽ خيمة أقامها أنصاري يف
السوؽ ،وذلك حىت ال يظهر فبيزا عن ابقي التجار،
وكانت توجيهات النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،تقضي بضرورة التسامح
بني اؼبتبايعني 47فقاؿ'' :رحم هللا عبدا ظبحا إذا ابع
ظبحا إذا اشًتى ،ظبحا إذا قضى ،ظبحا إذا اقتضى''
وتشري اآلية الكردية إذل ىذا اػبلق فقاؿ تعاذل'' :وإف
كاف ذو عسرة فنظرة إذل ميسرة'' (البقرة.)280:
واشتكى الصحابة من الغالء للنيب ملسو هيلع هللا ىلص؛ فقالوا" :اي

اإلشارات القرآنية إذل واقع عملي يف حياة الناس ،من
خالؿ التوجيهات الواضحة اليت دعت إذل تبين النشاط
الصناعي كركيزة من مرتكزات الدولة اإلسالمية.
لقد اعتربت الصناعة األسلحة من أىم الصناعات يف

رسوؿ هللا غال السعر فسعر لنا" .فكاف جواب النيب
ملسو هلآو هيلع هللا ىلص" :إف هللا ىو اؼبسعر ،القابض الباسط ،الرازؽ ،وإين
ألرجو أف ألقى هللا وليس أحد منكم يطلبين دبظلمة يف
دـ أو ماؿ".
كما كانت اؼبرونة واالنفتاح ظبة من ظبات الدولة يف
فًتة الرسالة ،حيث ظبح للمسلمني ابلتعامل التجاري
حبرية حىت مع الكفار ،وتبايع عليو الصالة والسالـ مع

زمن الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ،وكانت اإلدارة النبوية قد اىتمت
اىتماما خاصا هبذه الصناعة ،إذ إف اعبهاد ونشر
اإلسالـ حيتاج إذل القوة والسالح ،لذا قبد اىتماما

اليهود واقًتض منهم فقد اشًتى النيب صلى هللا عليو
وسلم طعاما من يهودي إذل أجل ورىنو درعا من
48
حديد.

خاصا من النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابلسالح وإعداده ،إذ كانت
توجيهات النيب ملسو هيلع هللا ىلص تقوـ على حثهم على إتقاف ىذه
الصناعة ،فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص :إف هللا عز وجل

 7-2تنظيم الصناعة:

يدخل ابلسهم الواحد اعبنة ثالثة :صانعو ،واؼبمد بو،

أوذل اإلسالـ قضية التصنيع أمهية واضحة ،وحث
على اكتساب الصناعات وأسباب القوة يف صبيع
اجملاالت ،لذلك قبد الكثري من اآلايت اليت تشري إذل

والرامي بو يف سبيل هللا'' ،50وقد وجو النيب صلى هللا
عليو وسلم اؼبسلمني وحفزىم على صناعة الرماح فقاؿ:

أنواع الصناعات اؼبختلفة ،كالصناعة العسكرية والصناعة
49
اغب ِد َ ِ ِ
س
اؼبدنية ،قاؿ هللا تعاذلَ (( :وأَنْػَزلْنَا َْ
يد فيو َأبْ ٌ
َش ِدي ٌد َوَمنَافِ ُع لِلن ِ
َّاس))(اغبديد ،)25 :فقولو( :فيو أبس

''هبذا القوس وبرماح القنا ديكن هللا لكم يف البالد
وينصركم على عدوكم'' 51،كما أرسل النيب عليو الصالة
والسالـ اثنني من الصحابة إذل جرش لكي يتعلموا

شديد) إشارة إذل الصناعات اغبربية ،وقولو( :ومنافع
للناس) إشارة إذل الصناعات اؼبدنية .وأخرب عن

صناعة الدابابت ،وابلفعل استطاع ىؤالء صناعة أوؿ
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داببة فاستعملها النيب عليو الصالة والسالـ يف حصار

حاولت الدولة يف فًتة الرسالة استغالؿ بعض

الطائف .وقد روي أنو ؼبا فتح خيرب أسر ثالثني حدادا،

مناجم اؼبعادف اؼبوجودة يف اعبزيرة العربية ،فقد أقطع
النيب ملسو هيلع هللا ىلص بالؿ بن اغبارث اؼبَزينّ معاد َف ال َقبَلِيَّة وىي من
ُ
انحية ال ُف ُرِع (موضع بني اغبرمني) ،فكاف يستخرج منها
اؼبعادف اليت ربتاج إليها الدولة ،وقد أعفاه النيب ملسو هيلع هللا ىلص من

وكاف ىؤالء يقوموف بصناعة ما حيتاج الناس إليو
يوميا.

52

ازدىرت صناعة الطاقة على يد رسوؿ هللا صلى هللا
عليو وسلم ،فقد روى سعيد بن زّابف عن أبيو عن ج ِّده
ي -من
سبيم -يعين الدَّا ِر ّ
عن أيب ىند هنع هللا يضر قاؿَ :ضبَل ٌ

عاما للمسلمني ،54قاؿ مالك
خريا ِّ
الضرائب حىت تكوف ً
رضبو هللا'' :فتلك اؼبعادف ال يؤخذ منها إذل اليوـ إال

الزكاة''.55

وم ُقطًا ،فلما انتهى إذل
الشاـ إذل اؼبدينة قناديل وزيتًا ُ
غالما يقاؿ لو :أبو
اؼبدينة وافق ذلك ليلة اعبمعة ،فأمر ً

 -3السياسة النبوية يف عالج الفقر

وضع اإلسالـ ؾبموعة متكاملة من الوسائل العملية

البزاد ،فقاـ فنَ َشط اؼب ُق َط (اغبباؿ) ،وعلَّق القناديل
ُ
وصب فيها اؼباء والزيت وجعل فيها الفتيل .فلما َغَربت
َّ
الشمس أمر أاب البزاد فأسرجها ،وخرج رسوؿ هللا صلى

اعبادة ؼبعاعبة مشكلة الفقر ،فقد أعلن اإلسالـ اغبرب
على الفقر ،درءا للخطر عن العقيدة ،وعن األخالؽ
والسلوؾ ،وحفظا لألسرة ،وصيانة اجملتمع ،وعمال على
56
استقراره وسباسكو ،وسيادة روح اإلخاء بني أبنائو.

هللا عليو وسلم إذل اؼبسجد فإذا ىو هبا تزىو ،فقاؿ" :
َمن فعل ىذا؟" قالوا :سبيم الداري اي رسوؿ هللا .فقاؿ:
'' َّنورت اإلسالـَّ ،نور هللا عليك يف الدنيا واآلخرةَ ،أما

 1-3العمل واحلث على اإلنتاج:
أعطى اإلسالـ للعمل قيمة مركزية فدعا يف البداية
إذل كسب اؼباؿ ابعبهد والعمل ،فقد قاؿ تعاذل(( :فَِإذَا
ض ِل َِّ
ضي ِ
ِ
الص َالةُ فَانْػتَ ِش ُروا ِيف ْاأل َْر ِ
اَّلل
ت َّ
ض َوابْػتَػغُوا ِم ْن فَ ْ
قُ َ
اَّللَ َكثِرياً لَ َعلَّ ُك ْم تػُ ْفلِ ُحوف)) (سورة اعبمعة:
َواذْ ُك ُروا َّ
.)10
من الوسائل اليت ازبذىا النيب عليو الصالة والسالـ يف

لزو ْجتُ َكها!"فكانت تلك مكافأة
إنو لو كانت رل ابنة َّ
عظيمة لبطل من أبطاؿ اإلنتاج يف دولة اإلسالـ ،ما
53

حظي هبا أحد كما حظي هبا سبيم.

حض النيب ملسو هيلع هللا ىلص على اكتشاؼ األدوية اليت يستعاف
هبا يف حفظ الصحة ودفع العلل واألمراض ،فقاؿ:
ض َع
اَّللِ ،فَِإ َّف َّ
"تَ َد َاوْوا ِعبَ َاد َّ
ض ْع َداءً إِالَّ َو َ
اَّللَ ُسْب َحانَوُ َدلْ يَ َ
اَّللُ َعَّز
َم َعوُ ِش َفاءً إِالَّ ا ْؽبََرَـ" ويف حديث آخرَ " :ما أَنْػَزَؿ َّ
َو َج َّل َداءً إِالَّ أَنْػَزَؿ لَوُ َد َواءًَ ،علِ َموُ َم ْن َعلِ َموُ َو َج ِهلَوُ َم ْن
ِ
كثريا ما حيث أصحابو على اغبركة
َجهلَوُ ".وكاف ملسو هيلع هللا ىلص ً

معاعبة الفقر ،حثو على العمل واؼبسامهة يف اإلنتاج
وطرؽ األسباب اؼبشروعة لكسب الرزؽ بشرؼ وكرامة
وعزة نفس ،فعن أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ(( :أف رسوؿ هللا
ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ :والذي نفسي بيده ألف أيخذ أحدكم حبلو،
فيحتطب على ظهره خري لو من أف أييت رجال ،فيسألو
أعطاه أو منعو)) 57وقد كاف الرسوؿ ديقت اؼبتواكلني
واالتكاليني الذين ال يعملوف وال ينتجوف وال يسعوف يف

والنشاط والعمل والتصنيع واغبرفة .فقاؿ" َّ :
حيب
إف هللاَ ُّ
ؼ" ،أي الذي لو صناعة يكتسب منها.
اؼبؤمن اؼب ْح ًَِت َ
َ ُ

مناكبها ،أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاف يرفق بني القوـ ،وأنو
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كاف يف رفق من تلك الرفاؽ رجل يهتف ِبو أصحابو [
رسوؿ هللاِ  ،كاف إذا نزلَنا صلَّى ،وإذا ِس ْران
فقالوا ] :اي َ
ِ
قرأَ .قاؿ صلَّى هللا ِ
علف
فمن كاف يكفيو َ
ُ ْ
عليو وسلَّ َمَ :
ِِ
عليو وسلم:
كبن ،فقاؿ صلى هللا ْ
بعريه؟ قالواُ :
58
خري منوُ ،أو كما قاؿ.
كلكم ٌ
كما حث النيب على أف يكوف الفرد منتجا ،فقد روي
عنو أنو قاؿ'' :ما أكل أحد طعاماً قط خرياً من أف
أي ُكل من عمل يديو ،وإف نيب هللا داود ملسو هيلع هللا ىلص كاف أيكل

ومن العوامل اليت تساىم على اؼبضي قدما يف
زايدة اإلنتاج وتوفريه دعوة النيب عليو الصالة والسالـ
وربفيزه على إعمار األرض وتنميتها ،فيقوؿ صلى هللا
عليو وسلم'' :من أحيا أرضا ميتة فهي لو'' .62وتتعدد
صور اإلعمار واإلحياء ،إما ابلزرع أو حفر اآلابر ،أو
البناء عليها ،كبناء اؼبصانع ،والشركات اؼبنتجة ؼبا يلزمو
الناس ،وكل ما يدخل يف تنمية االقتصاد وتطويره.
 2-3الزكاة:

من عمل يده'' ،59كما أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص كاف يوجو القادرين
إذل العمل واإلنتاج ،وربويل الناس من حالة التسوؿ
والفاقة تستهلك وال تنتج إذل سواعد تساىم يف تنمية

الزكاة أحد أركػاف اإلسػالـ اػبمسػة ،فرضػت يف اؼبدينػة
يف السػػنة الثانيػػة مػػن اؽبجػػرة .وألمهيتهػػا فقػػد قرهنػػا اؼبػػوذل
س ػػبحانو وتع ػػاذل يف الق ػػرآف الك ػػرمي م ػػع الص ػػالة يف اثن ػػني

االقتصاد ،فقد جاء يف األثر أف رجال من األنصار أتى
النيب ملسو هيلع هللا ىلص يسألو فقاؿ أما يف بيتك شيء؟ قاؿ بلى
حلس نلبس بعضو ونبسط بعضو وقعب نشرب فيو من
رسوؿ هللاِ
اؼباء قاؿ ائتين هبما قاؿ فأاته هبما فأخذمها ُ
ملسو هيلع هللا ىلص بيده وقاؿ من يشًتي ىذي ِن؟ قاؿ رجل أان آخذمها
بدرى ٍم قاؿ من يزيد على درىم؟ مرتني أو ثالاث قاؿ:

وشبػػانني موضػػعاً ،فبػػا يػػدؿ علػػى كمػػاؿ االتصػػاؿ بينهمػػا.
ِ
الص ػػالةَ َوآتُػوا َّ
الزك ػػاةَ )اؼبزم ػػل،20:
يم ػوا َّ
ق ػػاؿ تع ػػاذلَ ( :وأَق ُ
النيب صلَّى هللاُ عليػو وسػلَّم أنػو قػاؿ(( :بػين اإلسػالـ
وعن َّ

عل ػػى طب ػػس :ش ػػهادة أف ال إل ػػو إال هللا ،وأف دمحما رس ػػوؿ
هللا ،وإق ػ ػ ػػاـ الص ػ ػ ػػالة ،وإيت ػ ػ ػػاء الزك ػ ػ ػػاة ،واغب ػ ػ ػػج ،وص ػ ػ ػػوـ
رمض ػػاف)) 63أم ػػا دور الزك ػػاة يف ع ػػالج مش ػػكلة الفق ػػر،
فه ػ ػػو دور غ ػ ػػري منك ػ ػػور للع ػ ػػاـ واػب ػ ػػاص م ػ ػػن اؼبس ػ ػػلمني

رجل أان آخذمها بدرمهني فأعطامها إايه وأخذ الدرمهني
ٌ
وأعطامها األنصاري وقاؿ اشًت أبحدمها طعاما فانبذه
إذل أىلك واشًت ابآلخر قدوما فأتين بو فأاته بو فشد
فيو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عودا بيده مث قاؿ لو اذىب فاحتطب
وبع وال أرينك طبسة عشر يوما فذىب الرجل حيتطب

وغػػريىم ،فاؼبهمػػة األوذل للزكػػاة ىػػي عػػالج مشػػكلة الفقػػر
عالجػػا جػػذراي أصػػيال ال يعتمػػد علػػى اؼبسػػكنات الوقتيػػة،
أو اؼبػػداواة السػػطحية الظاىريػػة ،حػػىت أف النػػيب صػػلى هللا
عليػػو وسػػلم دل يػػذكر يف بعػػض األحيػػاف ىػػدفا للزكػػاة غػػري
ذلك ،كما يف حديثػو ؼبعػاذ حػني أرسػلو إذل الػيمن ،وأمػره
أف يعلم من أسلم منهم (( :أف هللا افػًتض علػيهم صػدقة
64
يف أم ػواؽبم تؤخػػذ مػػن أغنيػػائهم فػػًتد علػػى فق ػرائهم))''

ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراىم فاشًتى ببعضها
ثواب وببعضها طعاما فقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ىذا خري لك
من أف ذبيء اؼبسألةُ نكت ًة يف وجهك يوـ القيامة إف
اؼبسألة ال تصلح إال لثالثة لذي فقر مدقع أو لذي غرـ
مفظع أو لذي دـ موجع 60.وىكذا وجو رسوؿ هللا
ملسو هيلع هللا ىلص السائل إذل العمل ليساىم يف اإلنتاج وال يبقى
61
عاطال ،ومعتمدا على اؼبساعدات.

وقػ ػػد جػ ػػاء الفق ػ ػراء كمػ ػػا ىػ ػػو معلػ ػػوـ يف بدايػ ػػة مصػ ػػارؼ
الزك ػػاة ،ف ػػإف هللا س ػػبحانو وتع ػػاذل ق ػػاؿ يف مص ػػارؼ ى ػػذه
ِِ
ات لِْل ُف َق ػػر ِاء والْمس ػػاكِ ِ
ني
الزك ػػاة(( :إَِّمنَػػا َّ
ني َوالْ َع ػػامل َ
الص ػ َػدقَ ُ
َ َ ََ
ِ
الرقَػ ِ
َعلَْيػ َهػػا َوالْ ُم َؤلََّفػ ِػة قُػلُػػوبػُ ُه ْم َوِيف ِّ
ني َوِيف َسػبِ ِيل
اب َوالْغَػػا ِرم َ
اَّللِ و َّ ِ
ِ
السػ ػبِ ِيل فَ ِر ِ
ػيم )).
َّ
اَّللِ َوابْػ ػ ِن َّ
َ
ػيم َحك ػ ٌ
اَّللُ َعل ػ ٌ
يضػ ػةً م ػ َػن َّ َ
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اَّلل
فعن عمر بن اػبطَّاب قاؿ'' :أمران رسوؿ َّ
اَّلل عليو وسلم يوما أف نتصدؽ ،فوافق ذلك ماال
صلَّى َّ
عندي ،فقلت :اليوـ أسبق أاب بكر إف سبقتو يوما،
اَّلل عليو
اَّلل صلَّى َّ
فجئت بنصف مارل ،فقاؿ رسوؿ َّ
وسلَّم :ما أبقيت ألىلك؟ ،قلت :مثلو ،قاؿ :وأتى أبو

فإذا عرفنا أف توزيع الزكاة على ىػذه األصػناؼ حيصػل بػو
دف ػ ػػع اغباج ػ ػػة العام ػ ػػة للمس ػ ػػلمني ،عرفن ػ ػػا م ػ ػػدى نفعه ػ ػػا
للمجتم ػػع ،ويف االقتصػ ػػاد تتػ ػػوزع الثػ ػػروات بػ ػػني األغنيػ ػػاء
والفقػ ػراء ،حبي ػػث يؤخ ػػذ م ػػن أمػ ػواؿ األغني ػػاء ى ػػذا الق ػػدر
ليصػرؼ إذل الفقػراء ،ففيػو توزيػع للثػروة ،حػىت ال تتكػدس
الثروة من جانب ،ينتشر البؤس والفقر من جانب آخر.

اَّلل عنو بكل ما عنده ،فقاؿ لو رسوؿ
بكر رضي َّ
اَّلل عليو وسلَّم :ما أبقيت ألىلك؟ قاؿ:
اَّلل صلَّى َّ
َّ
أبقيت ؽبم هللا ورسولو ،قلت :ال أسابقك إذل شيء

 3-3الصدقات:
دل يكتف اإلسالـ بفريضة الزكاة فقط ،يف اغبث على
اإلنفاؽ ومساعدة الفقراء ،فقد عمل اإلسالـ على
تكوين النفس اػبرية اؼبعطية الباذلة ،نفس اإلنساف الذي
يعطي أكثر فبا يطلب منو ،وينفق أكثر فبا جيب عليو،

أبدا''.

68

 4-3الوقف:
الوقف أو اغببوس من الصدقات التطوعية اعبارية
اؼبستمرة بعد وفاة اإلنساف ،ومن األدلة على مشروعية
الوقف ،قولو ملسو هيلع هللا ىلص :عن أيب ىريرة أف رسوؿ هللا صلى هللا

بل يعطي بغري طلب وال سؤاؿ ،ومن ىنا جاءت آايت
القرآف العظيم ،وأحاديث الرسوؿ الكرمي ،مبشرة ومنذرة،
ومرغبة ومرىبة ،داعية إذل البذؿ واإلنفاؽ ،ؿبذرة من
65
ِ
ض َّ
((م ْن ذَا الَّذي يػُ ْق ِر ُ
الشح والبخل ،قاؿ تعاذلَ :
اَّللَ
قَػرضا حسنًا فَػيض ِ
ض
َض َعافًا َكثِ َريًة َو َّ
اع َفوُ لَوُ أ ْ
ًْ ََ َُ
اَّللُ يػَ ْقبِ ُ
ويػبس ُ ِ ِ
﴿مثَ ُل
ط َوإلَْيو تػُ ْر َجعُو َف)) (البقرة )245:وقاؿَ :
َ َْ ُ
ِ
َّ ِ
ِ
ٍ
ت
ين يػُْنف ُقو َف أ َْم َوا َؽبُْم ِيف َسبِ ِيل َّ
اَّلل َك َمثَ ِل َحبَّة أَنْػبَػتَ ْ
الذ َ
اَّلل ي ِ
ٍ
ٍِ
ف لِ َم ْن
َسْب َع َسنَابِ َل ِيف ُك ِّل ُسْنػبُػلَة مئَةُ َحبَّة َو َُّ ُ َ
ضاع ُ
يشاء و َّ ِ ِ
يم﴾( البقرة.)261:
اَّللُ َواس ٌع َعل ٌ
ََ َُ
وقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص'' :ما نقصت صدقة من

عليو وسلم قاؿ ":إذا مات اإلنساف انقطع عنو عملو إال
من ثالثة :إال من صدقة جارية أو علم ينتفع بو ،أو ولد
صاحل يدعو لو" ،وقد ذكر العلماء أف الصدقة اعبارية
ىنا :ىي الوقف :عبرايف العمل هبا مع جرايف أجرىا

بسبب بقاء عينها'' 69.وقاؿ أيضا ":إف فبا يلحق اؼبؤمن
من عملو وحسناتو بعد موتو علما علمو ونشره ،أو ولدا
صاغبا تركو :أو مسجدا بناه :أو بيتا البن السبيل بناه،

ماؿ'' ،66وقاؿ " :قاؿ هللا تبارؾ وتعاذل :أنفق اي ابن
67
آدـ ،أنفق عليك''.
لعبت الصدقات دورا كبريا يف إرساء ؾبتمع التضامن
والتكافل يف اؼبدينة اليت كاف غالب ساكنيها من الفقراء،

أو هنرا كراه ،أو صدقة أخرجها من مالو يف صحتو
وحياتو :تلحقو من بعد موتو" ،70وهبذا وضع الرسوؿ
ملسو هيلع هللا ىلص األساس الشرعي للوقف اػبري الذي كاف لو أثره
اؼبلموس يف اجملتمع اإلسالمي ،يف كافة العهود ،والذي

وكاف رسوؿ هللا عليو الصالة والسالـ حياوؿ أف يعطي
من عنده ،فإذا دل جيد اجتهد يف حل األزمة ولو من عند
أحد أصحابو ،لكنو ال يًتؾ الفقري ىكذا بغري عوف،

يعترب من أبرز األدلة على أصالة عواطف الرب ،وعمق
معاين اػبري ،يف نفوس اؼبسلمني ،فإهنم دل يدعوا حاجة
من حاجات اجملتمع إال وقف عليها اػبريوف منهم جزءا

فقد وردت الكثري من األمثلة اليت ضرهبا الصحابة
رضواف هللا عليهم ،يف البذؿ والعطاء للفقراء وا﵀تاجني،

من أمواؽبم.
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نظاـ لتوزيع الثروة يف اجملتمع مزود بعناصر وضماانت

كفالة اخلزانة اإلسالمية مبصادرىا

تكفل للتوزيع قدرتو على ربقيق العدالة االجتماعية
ومعاعبة الفقر ،وعليو فقد توصلنا إذل النتائج التالية:

ادلتنوعة:

بينا أف الزكاة من بني أىم األدوات اؼبالية

 سبيزت اؼبدينة قبيل اإلسالـ بنشاطاقتصادي منوع (زراعة ،صناعة ،ذبارة) فبا

اؼبستخدمة يف عالج الفقر ،إال أهنا ليست اؼبصدر
الوحيد الذي اعتمد عليو النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،فهناؾ موارد أخرى
عبأ إليها وأصبحت فيما بعد جزءا ال يتجزأ من مصادر
اػبزانة اإلسالمية أو ما يعرؼ ببيت اؼباؿ ،والذي لعب

جعلها ربتل مركزا اقتصاداي مرموقا.
 مكنت سياسة اؼبؤاخاة من ربويل مناؼبهاجرين من عالة وؾبموعة استهالكية إذل دـ
جديد تدفق يف عروؽ االقتصاد اؼبدين فأصبح

دورا كبريا يف تدوير األمواؿ من أيدي األغنياء إذل أيدي
الفقراء ،وتدويرىا من أماكنها الراكدة إذل ميادين العمل
واإلنتاج والبناء ،وتتمثل أىم ىذه اؼبصادر يف اخلراج،

عامل ازدىار ومنو وتطور يف اإلنتاج.

وىي الضريبة اليت تفرض على األرض اؼبفتوحة عنوة أو
اليت صاحل اؼبسلموف عليها اؼبشركني على مقدار معني

 نستخلص من حادثة عبد الرضبن ابنعوؼ مع سعد بن الربيع أف رأس اؼباؿ الفكري
أىم من رأس اؼباؿ اؼبادي يف الدخوؿ إذل عادل
التجارة واألعماؿ.

من حاصالهتم أو من أمواؽبم ،واجلزية ،وىي ما فرض
من ماؿ على رؤوس أىل الذمة الذين دخلوا يف حوزة
اؼبسلمني 72،وىي تفرض على الذميني مقابل توفري
األمن واغبماية ؽبم وألىلهم وألمواؽبم وىي سباثل الزكاة

 كاف لقرار أتسيس سوؽ للمسلمني،دور رئيس يف ربقيق االستقالؿ االقتصادي
والتجاري وإرساء نظاـ للمعامالت يتوافق
وقواعد الشريعة اإلسالمية ،ويتعاملوف فيها على

اليت تفرض على اؼبسلمني 73.الغنائم ،وىي من اؼبصادر
اؽبامة يف تقومي اػبزينة اإلسالمية ،والغنائم مصدرىا
اغبرب ،وتقسم بعد استخراج الصوايف ،طبسة

أساس حر ،ربفظ فيها حقوؽ صبيع أطراؼ
التعامل وربميهم من االحتكار والغش
واالستغالؿ.

أطباس74،الفيئ ،وىو خيتلف شيئا عن الغنيمة ،فالفيء
ىو ماؿ العدو الذي أييت إذل اؼبسلمني على وجو
مشروع بال قتاؿ ،والفيء والغنيمة مأخوذاف من الكفار
انتقاما منهم 75وكاف ينفق منها يف حياتو على أىلو نفقة
سنة ،وما يبقى منها جيعلو يف الكراع ،والسالح ،عدة يف
سبيل هللا.

 االستغالؿ األمثل للموارد من خالؿالعمل على تشجيع إحياء األرض اؼبوات ،وما
لذلك من دور يف ربقيق األمن الغذائي.

76

 ازدىار الزراعة ،وتنظيمها تنظيماؿبكما ،بتدخل الدولة لتنظيم اؼبعامالت وحل
اؼبشكالت اؼبتعلقة ابلري وتوزيع اؼبياه.

اخلامتة:

استطاع النيب ملسو هيلع هللا ىلص أف حيدث ثورة اقتصادية كربى

يف اؼبدينة ،عكست عظم الرسالة ا﵀مدية ومشولية
اإلسالـ ،فقد سبيز الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص دبنهج فريد يف عالج
اؼبشكلة االقتصادية والنهوض ابقتصاد اؼبدينة وأتسيس
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 -صحيح مسلم.

 تنظيم وتوحيد اؼبكاييل واألوزاف وضبطالعالقات النقدية بتحرمي الراب وتنظيم عمليات
الصرؼ.

 أضبد إبراىيم الشريف ،مكة وادلدينةيف اجلاىلية وعهد الرسول ،دار الفكر العريب،

 تنظيم التجارة من خالؿ وضع ضوابطعديدة على اؼبعامالت ،وربرمي العديد منها،
سواء ما تعلق ابلتجارة الداخلية (البيوع

القاىرة ،د.س.ف.

 أبو عبيد القاسم بن سالـ ،كتاباألموال ،دار اغبداثة ،بريوت،1988 ،

ا﵀رمة) ،أو التجارة اػبارجية (النهي عن تلقي
الركباف وغريىا).

ص.480

 -أبو بكر أضبد البيهقي ،السنن

 ربديد طرؽ مشروعة لكسب الثروةوعلى رأسها العمل ورفض االعًتاؼ ابلطرؽ

الكربى ،ج ،10دار الكتب العلمية ،بريوت،
.2002

األخرى اليت كانت سائدة يف اجملتمع.

 -أبو يوسف يعقوب بن إبراىيم ،يف

 العمل على اكتساب الصناعاتوأسباب القوة يف صبيع اجملاالت واغبرص على
تنشيط الصناعة واالرتقاء دبستواىا الفين
واؼبهين.

الرتاث االقتصادي اإلسالمي :الكتاب
األول :كتاب اخلراج ،ط ،1بريوت.1990 ،
 تقي الدين اؼبقريزي ،كتاب األوزانواألكيال الشرعية ،ط ،1شركة دار البشائر

 أما خبصوص عالج ظاىرة الفقر فقدكاف من خالؿ اتباع ؾبموعة متكاملة من
الوسائل العملية اعبادة ،وذلك إما عن طريق:
العمل واإلنتاج ،أو إعادة توزيع الثروة يف

اإلسالمية للنشر والطباعة والتوزيع ،بريوت،
.2007
 جواد علي ،ادلفصل يف اتريخ العربقبل اإلسالم ،ط ،4ج ،13دار الساقي،

اجملتمع ،وذلك عن طريق السياسة اؼبالية اؼبتبعة
واغبث على اإلنفاؽ( :الزكاة والصدقات،
واألوقاؼ ،اػبراج ،اعبزية ،الغنائم،
الفيئ...إخل) واليت لعبت دورا كبريا يف تدوير

بريوت .د.س.ف.

 حافظ أضبد عجاج الكرمي ،اإلدارةيف عصر الرسول :دراسة اترخيية للنظم
اإلدارية يف الدولة اإلسالمية األوىل ،دار

األمواؿ من أيدي األغنياء إذل أيدي الفقراء.

السالـ للنشر والطباعة والتوزيع والًتصبة،
القاىرة ،2007 ،ص.53

قائمة ادلصادر وادلراجع:

 -السمهودي ،وفاء الوفا أبخبار دار

القرآن الكرمي

ادلصطفى ،ج ،3ربقيق وتقدمي قاسم

 -صحيح البخاري.

السامرائي ،موسوعة الفرقاف للًتاث اإلسالمي،

اؼبملكة العربية السعودية.2001 ،
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 -عبد العزيز صاحل ،اتريخ شبو اجلزيرة

 اؼباوردي ،األحكام السلطانية ،داراغبديث ،القاىرة ،د.س.ف.

العربية يف عصورىا القدمية ،اؼبكتبة

 -دمحم عوض ،اػبطيب اؽبزادية ،اإلسالم

االقبلومصرية ،القاىرة ،د.س.ف.

 1عبد اغبق بن عبد الرضبن
اإلشبيلي ،األحكاـ الصغرى ،ط ،1مكتبة ابن

وقضااي العصر ،دار اؼبنهل ،بريوت.2013 ،
 -دمحم انصر الدين األلباين ،صحيح

تيمية ،القاىرة ،1413 ،ص .357

اجلامع ،ط ،3اؼبكتب اإلسالمي ،بريوت ،ص

 -عبد هللا عبد العزيز إدريس ،رلتمع

.1424

ادلدينة يف عهد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ،جامعة اؼبلك

 -دمحم بن اغبسن ابن زابلة ،أخبار

سعود ،الرايض.1979 ،

ادلدينة ،ربقيق :صالح عبد العزيز سالمة،

 -عبد القدمي زلوـ ،األموال يف دولة

مركز حبوث ودراسات اؼبدينة اؼبنورة ،اؼبملكة
العربية السعودية.2003 ،

اخلالفة ،دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع،
بريوت.2004 ،
-

 -ؿبسن اؼبوسوي ،دولة الرسول ،ط،1

عالء الدين أبو بكر بن مسعود

دار البياف العريب ،بريوت ،لبناف.1990 ،

الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،

 -دمحم أبو شبهة ،السرية النبوية على

ط ،2ج ،8دار الكتب العلمية ،بريوت،
.1986

ضوء القرآن والسنة ،ج ،2دار القلم،
دمشق.1427 ،

 -علي معطي ،اتريخ النقود العربية

 -دمحم

واإلسالمية ،اؼبنهل اللبناين ،بريوت.2008 ،

اعبيزاوي،

صناعة

الوعي

االقتصادي ،e-Kutub Ltd ،لندف،

 -قطب إبراىيم دمحم ،النظم ادلالية يف

 ،2018ص21

اإلسالم ،ط ،4اؽبيئة اؼبصرية للكتاب،

 -حيي بن آدـ القرشي ،الرتاث

القاىرة.1996 ،

االقتصادي اإلسالمي :الكتاب األول:

 -علي بن أضبد بن حزـ ،احمللى ابآلاثر،

كتاب اخلراج ،ط ،1بريوت.1990 ،

دار اعبيل ،بريوت ،د.س.ف.

 -يوسف القرضاوي ،مشكلة الفقر

 -مالك بن أنس ،ادلوأ ،،دار اعبوزي،

وكيف عاجلها اإلسالم ،مؤسسة الرسالة،

القاىرة.2011 ،
-

رقم 1112-8011 issn

سورية.1985 ،
-

مالك بن نيب ،ادلسلم يف عامل

االقتصاد ،دار الفكر ،دمشق.2009 ،

يوسف القرضاوي ،دور الزكاة يف

عالج ادلشكالت االقتصادية وشروط
جناحها ،دار الشروؽ ،القاىرة.2001 ،
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اجمللد  14 :العدد  02 :السنة 2019 :

اذلوامش:

 ايقوت اغبموي ،معجم البلدان،ج ،5دار الفكر ،بريوت ،د.س.ف.

ايقوت اغبموي ،معجم البلدان ،دار الفكر ،بريوت ،د.س.ف ،ج ،5ص

1

.430
22

ادلواقع االلكرتونية:

عبد هللا عبد العزيز إدريس ،رلتمع ادلدينة يف عهد الرسول صلى هللا عليو

وسلم ،جامعة اؼبلك سعود ،الرايض ،1979 ،ص.25

 -أنس دمحم ،الصناعة يف التاريخ

3

البقرة ،266 ،261،264 :األنعاـ ،141 ،99 :الكهف،34-33 :

اؼبؤمنوف ،19 :ايسني ،34 ،33 :ؽ.11-7 :

اإلسالمي ،مقاؿ متاح على الرابط:

4

https://islamstory.com/ar/artical/20481/%D8

أضبد إبراىيم الشريف ،مكة وادلدينة يف اجلاىلية وعهد الرسول ،دار الفكر

العريب ،القاىرة ،د.س.ف.383-379 ،

%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D

ادلرجع نفسو ،ص .388

8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

6

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%

5

دمحم بن اغبسن ابن زابلة ،أخبار ادلدينة ،ربقيق :صالح عبد العزيز سالمة،

مركز حبوث ودراسات اؼبدينة اؼبنورة ،اؼبملكة العربية السعودية ،2003 ،ص

B1%D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8

.239

%A7

7أضبد إبراىيم الشريف ،مرجع سابق.390-389 ،

%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8

 8ادلرجع نفسو.

A#_ftn3

9

جواد علي ،ادلفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم ،ط ،4دار الساقي،

بريوت ،ج ،13ص.313
10أضبد إبراىيم الشريف ،مرجع سابق.
11

عبد العزيز صاحل ،اتريخ شبو اجلزيرة العربية يف عصورىا القدمية ،اؼبكتبة

االقبلومصرية ،القاىرة ،د.س.ف ،ص .183
12حافظ أضبد عجاج الكرمي ،اإلدارة يف عصر الرسول :دراسة اترخيية للنظم

اإلدارية يف الدولة اإلسالمية األوىل ،دار السالـ للنشر والطباعة والتوزيع
والًتصبة ،القاىرة ،2007 ،ص.53

13ؿبسن اؼبوسوي ،دولة الرسول ،ط ،1دار البياف العريب ،بريوت ،لبناف،

 ،1990ص .182
 14دمحم أبو شبهة ،السرية النبوية على ضوء القرآن والسنة ،دار القلم ،دمشق،
 ،1427ج ،2ص .51-49
 15ؿبسن اؼبوسوي ،مرجع سابق.184 ،
 16دمحم أبو زىرة ،مرجع سابق ،ص .493
 17رواه البخاري ،رقم اغبديث.)2325( :
 18مالك بن نيب ،ادلسلم يف عامل االقتصاد ،دار الفكر ،دمشق ،2009 ،ص
.61
 19ابن زابلة ،مرجع سابق.239 ،
20السمهودي ،وفاء الوفا أبخبار دار ادلصطفى ،ج ،3ربقيق وتقدمي قاسم
السامرائي ،موسوعة الفرقاف للًتاث اإلسالمي ،اؼبملكة العربية السعودية،
 ،2001ص .82
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 21عبد هللا عبد العزيز بن إدريس ،مرجع سابق ،ص .209

 45ادلرجع نفسو ،ص .214-213
46

 22رواه البصاري ،رقم اغبديث.)2335( :
 23رواه أضبد وأبو داود والًتمذي وحسنو.
24

اؼبضامني وىو ما يف ظهور الفحوؿ ،واعبهل جبنس الثمن ،أو اؼبثمن ،واعبهل

الشرائع ،ط ،2ج ،8دار الكتب العلمية ،بريوت .1986 ،ص .24

بصفة أحدمها ،واعبهل دبقدار أحدمها مثل القوؿ :بعت منك بسعر اليوـ ،واعبهل

 25أيب يوسف يعقوب بن إبراىيم ،يف الرتاث االقتصادي اإلسالمي :الكتاب

ابألجل :إذل قدوـ زيد أو موت عمرو وبيعتاف يف بيعة مثل قولك ،بعتك ىذا

األول :كتاب اخلراج ،ط ،1بريوت ،1990 ،ص .173

الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين إذل أجل على أف البيع قد لزـ أحدمها ،وبيع ما ال

دمحم اعبيزاوي ،صناعة الوعي االقتصادي ،e-Kutub Ltd ،لندف،

ترجى سالمتو كاؼبريض يف السياؽ ،وبيع اغبصى ،وبيع اؼبنابذة أو بيع اؼبالمسة.

 ،2018ص.21

ابن جزي نقال عن :دمحم ضيف هللا البطاينة ،احلياة االقتصادية يف العصور

 27رواه مسلم ،رقم اغبديث.)1552( :

اإلسالمية األوىل ،دار الكندي للنشر والتوزيع ،األردف ،د.س.ف ،ص.37

28حافظ الكرمي ،مرجع سابق ،ص .164

47

 29أخرجو البخاري ( )6012واللفظ لو ،ومسلم (.)1553
30

 49أنس دمحم ،الصناعة يف التاريخ اإلسالمي ،مقاؿ متاح على الرابط:

ص .1424

https://islamstory.com/ar/artical/20481/%D8%A7%

 31حافظ الكرمي ،مرجع سابق ،ص 168

D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8

 32أبو يوسف ،مرجع سابق ،ص .224

%A9-%D9%81%D9%8A-

 33حيي بن آدـ القرشي ،الرتاث االقتصادي اإلسالمي :الكتاب األول :كتاب

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%

اخلراج ،ط ،1بريوت ،1990 ،ص .499-497

D9%8A%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%A7%D

عبد اغبق بن عبد الرضبن اإلشبيلي ،األحكاـ الصغرى ،ط ،1مكتبة ابن

8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A#_ftn3

تيمية ،القاىرة ،1413 ،ص .357

 50شعيب األرانؤوط ،زبريج اؼبسند ،مؤسسة الرسالة ،سورية،1995 ،

 35أبو عبيد القاسم بن سالـ ،كتاب األموال ،دار اغبداثة ،بريوت،1988 ،

ص.1700

ص.480
36

 51أبو بكر أضبد البيهقي ،السنن الكربى ،ج ،10دار الكتب العلمية ،بريوت،

يقول ادلقريزي  :اعلم أف األوزاف اليت كانت على عهد رسوؿ هللا صلى هللا

 ،2002ص .24

عليو وسلم عشرة :الدينار والدىم واؼبثقاؿ والدانق والقرياط واألوقية والنش والنواة

52

والرطل والقنطار ،أنظر :تقي الدين اؼبقريزي ،كتاب األوزان واألكيال الشرعية،

حافظ أضبد عجاج الكرمي ،مرجع سابق.176 ،

 53دمحم أنس ،مرجع سابق.

ط ،1شركة دار البشائر اإلسالمية للنشر والطباعة والتوزيع ،بريوت ،2007 ،ص

 54دمحم أنس ،مرجع سابق.

.47

 55مالك بن أنس ،ادلوأ ،،دار اعبوزي ،القاىرة ،2011 ،ص .153

37ؿبسن اؼبوسوي ،مرجع سابق ،ص .283
38

حافظ الكرمي ،مرجع سابق ،ص .170

 48ادلرجع نفسو ،ص .171

دمحم انصر الدين األلباين ،صحيح اجلامع ،ط ،3اؼبكتب اإلسالمي ،بريوت،

34

وقد ذكر ابن جزي من بيوع الغرر عشرة أنواع منها :تعذر التسليم ،مثل

البعري الشارد وبيع اعبنني يف بطن أمو وبيع ما دل خيلق وىو حبل حبلة ،وبيع

عالء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساين ،بدائع الصنائع يف ترتيب

26
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 56يوسف القرضاوي ،مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم ،مؤسسة الرسالة،

علي معطي ،اتريخ النقود العربية واإلسالمية ،اؼبنهل اللبناين ،بريوت،

سورية ،1985 ،ص .37

 ،2008ص .33

 57رواه البصاري ،رقم اغبديث.)1470( :

 39أيب عبيد القاسم بن سالـ ،مرجع سابق ،ص525

58أضبد بن علي ،ابن حجر العسقالين ،ادلطالب العالية ،دار الوطن ،الرايض،

 40عبد هللا عبد العزيز بن إدريس ،مرجع سابق ،ص.217

 ،1418ص .315

 41اؼبوسوي ،مرجع سابق ،ص .282

 59رواه البصاري ،رقم اغبديث.)2072( :

 42عبد هللا عبد العزيز بن إدريس ،مرجع سابق.212 ،

 60سنن أيب داود ،رقم اغبديث.)1641( :

43

 61دمحم عوض ،اػبطيب اؽبزادية ،اإلسالم وقضااي العصر ،دار اؼبنهل ،بريوت،

علي بن أضبد بن حزـ ،احمللى ابآلاثر ،دار اعبيل ،بريوت ،د.س.ف،

ص.8/490

ؿبسن اؼبوسوي ،مرجع سابق ،ص .213-183

 ،2013ص234
 62رواه أبو داود.

44

63
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رواه البخاري ،رقم اغبديث ،)08( :ومسلم ،رقم اغبديث.)16( :

رللة دراسات إسالمية
64

اجمللد  14 :العدد  02 :السنة 2019 :

يوسف القرضاوي ،دور الزكاة يف عالج ادلشكالت االقتصادية وشروط

جناحها ،دار الشروؽ ،القاىرة ،2001 ،ص .21
 65يوسف القرضاوي ،مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم ،مؤسسة الرسالة،
سورية ،1985 ،ص .130
 66رواه مسلم ،رقم اغبديث.)2588( :
 67رواه مسلم ،رقم اغبديث (.)993
68رواه أبو داود ،رقم اغبديث.)1678 (:
 69أخرجو مسلم ،رقم اغبديث.)1631(:
 70صحيح ابن خزدية ،رقم اغبديث.)2490( :
 71يوسف القرضاوي ،مشكلة الفقر وكيف عاجلها اإلسالم ،مرجع سابق،
.135-134
 72قطب إبراىيم دمحم ،النظم ادلالية يف اإلسالم ،ط ،4اؽبيئة اؼبصرية للكتاب،
القاىرة ،1996 ،ص .101
73

ؿبسن اؼبوسوي ،مرجع سابق ،ص .278

 74اؼبوسوي ،مرجع سابق ،ص .281-279
 75اؼباوردي ،األحكام السلطانية ،دار اغبديث ،القاىرة ،د.س.ف ،ص .200
76عبد القدمي زلوـ ،األموال يف دولة اخلالفة ،دار األمة للطباعة والنشر
والتوزيع ،بريوت ،2004 ،ص .34

103
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