
   
   

     
 والعشرونالسادس العدد 

 م 2020 – ولكانون األ – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

423 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 

 
 

 

 
 

 فقر"الكفاية المعتبرة في تحديد ال "الحاجات األساسية واهتمام اإلسالم بتوفيرها، وعالقتها بمفهوم
 

 إعداد الباحث
 محمد بلو بن محمد يعقوب الخياط  

 
 باحث بمرحلة الدكتوراة في تخصص الفقه بقسم الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 جامعة الملك عبد العزيز بجدة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 والعشرونالسادس العدد 

 م 2020 – ولكانون األ – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

424 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 ملخص البحث
اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد وستة مطالب، وخاتمة، متبوعة بالمصادر والمراجع، أما المقدمة فتضمنت بيان مفهوم الحاجات     

األساسية أو األصلية التي ال بد لإلنسان منها باختصار، واهتمام اإلسالم بتوفيرها، ومدى عالقتها بفريضة الزكاة التي تعتبر الركن 
اإلسالم ومبانيه العظام، واإلشارة إلى ارتباط الحاجات األساسية بمقاصد الشريعة، مع بيان مشكلة البحث وتساؤالته  الثالث من أركان

وأهدافه وأهميته ومنهجه، ثم بينت في التمهيد اختالف مصالح الناس من الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ثم أتبعتها بمطالب ستة 
اسية، وعالقة الحاجات األساسية بمفهوم الكفاية المعتبرة في الزكاة، وماهي الحاجات األساسية لكل فرد بينت فيها مفهوم الحاجات األس

بعينه، وما هي الحاجات األساسية التي يشترك فيها عموم الرعية، وهل للدولة اإلسالمية دور في توفير الحاجات األساسية، وما دور 
سية تأمين الحاجات األساعند الحاجة، وهل لولي األمر أن يفرض على أغنياء المجتمع  أغنياء المجتمع في توفير الحاجات األساسية

 ، وعلى من تقع األولوية في ذلك، وما المقصودللفقراء بما فضل من أموالهم، مع بيان من يجب عليه توفير تلك الحاجات األساسية
 من الحد األدنى للمعيشة.

 الحاجات األصلية، الزكاة، الكفاية، الضروريات، الحاجة، الفقير، الغنى.  الحاجات األساسية،:  الكلمات المفتاحية
 

 المقدمة
 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم األتمان األكمالن على نبينا محمد األمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، ومن تبعهم   

 بإحسان إلى يوم الدين.
 أما بعد... 

األصلية لإلنسان ارتباط وثيق بعناصر مقاصد الشريعة اإلسالمية من الضروريات والحاجيات والتحسينيات أو للحاجات األساسية أو 
الكماليات، وهناك أمور متفق عليها أنها من حاجات اإلنسان األساسية التي ال يستغني عنها أحد، وال بد له منها، على اختالف 

والشراب والملبس والمسكن وغيرها، من غير إسراف وال تقتير،  ويعد الحصول عليها من  األحوال واألوقات والبلدان واألعراف، كالطعام
 الضروريات لبقاء اإلنسان وحصوله ــ على أقل تقدير ــ على الحد األدنى من المعيشة بما يحفظ حياته من الهالك.

قدرة بالكفاية، والكفاية جاءت مطلقة من الشارع وللحاجات األساسية لإلنسان عالقة وطيدة بمفهوم الكفاية؛ ألن حاجات اإلنسان م
الحكيم؛ لذا وجب حملها على الكفاية الالئقة بما تعارف عليه الناس من غير إسراف أو تقتير، فال تدفع الزكاة إلى من كان مكتفيًا 

ل؛ لتتحقق اسية للشخص ومن يعو بمال أو حرفة أو نفقة قريب ممن تجب عليه نفقته أو غير ذلك، واهتم اإلسالم بتوفير الحاجات األس
كفايته المناسبة لحاله بما يضمن له حياة كريمة على مدى العمر أو على مدار العام على القول بإعطاء الفقير ما يكفيه لسنته؛ نظرًا 

 لتكرر الزكاة في كل عام وهكذا.
والدولة والمجتمع في تحقيقها، مع بيان مراتب  فكان هذا البحث لبيان اهتمام اإلسالم بالحاجات األساسية لإلنسان وما دور الفرد

 تحقيقها، بما يضمن للفرد والمجتمع المسلم تحقيق كفايته وإعطاء الفقراء والمعوزين كفايتهم الالئقة دون ذل أو منة أو إهانة.
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 مشكلة الدراسة وتساؤالتها
شة نها، ومدى اهتمام اإلسالم بتوفيرها ليضمن للفرد المسلم عيتكمن مشكلة البحث في بيان الحاجات األساسية التي ال بد لإلنسان م   

فما هي هذه الحاجات التي عبر عنها الفقهاء بالحاجات األساسية أو األصلية، وهل ثمة حاجات أخرى جديدة معاصرة  كريمة هانئة،
ر رب األسرة في توفير الحاجات أصبحت من حاجات اإلنسان األساسية؛ وما بيان ترتيب توفير تلك الحاجات األساسية، وما دو 

األساسية له ولمن يعول، ومن يليه في تأمينها حال عجزه عن ذلك، وما دور أغنياء المجتمع في ذلك، وما دور بيت مال المسلمين 
لمقصود من وما افيها، وهل يجوز لولي األمر حق فرض تأمين الحاجات األصلية للفقراء على أغنياء المسلمين بما َفُضَل من أموالهم، 

 الحد األدنى للمعيشة.
 أهداف وأهمية الدراسة

يهدف هذا البحث إلى الوقوف على بيان حاجات اإلنسان األساسية التي يحتاجها على الدوام عند فقهاء الشريعة، على ما يليق     
بحاله، وارتباطها بمقاصد الشريعة من الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وبيان الحاجات األساسية الخاصة لكل فرد بعينه، 

كافة أفراد المجتمع مما يشتركون في استحقاقه واستخدامه، وبيان معايير دفع الحاجات األساسية، ومدى والحاجات األساسية العامة ل
تعلق الحاجات األساسية بفريضة الزكاة، وتهدف الدراسة لبث مفهوم تأمين الحاجات األساسية لإلنسان وأن ملك اإلنسان لشيء منها ال 

 يمنعه من استحقاق الزكاة. 
يضًا لحاجة الناس إلى توضيح وتحديد مفهوم حد الكفاية التي تمنع صاحبها من استحقاق الزكاة، مما ينتج عنه من وتكمن أهميتها أ

فوائد جمة لمن يخططون للسياسات االقتصادية في المجتمعات اإلسالمية لمعرفة الحد األدنى للمعيشة وتحديد مخصصات إعانات 
لمعاصرة، كما يفيد المؤسسات الخيرية من القطاع الخاص عند تقديمها اإلعانة لألسر الضمان االجتماعي في المجتمعات اإلسالمية ا

المستحقة، والتفريق بين مفهوم الكفاية والحاجات األساسية الذي ينتج عنه معرفة األولويات و تقديم األحوج واألكثر استحقاقًا على 
حتى أصبحت بعض التحسينيات السابقة من الضروريات في عصرنا غيره، ال سيما مع تغير حاجات الناس في ظل المدنية والتقدم، 

الحاضر والتي ال يختلف اثنان على أنها أصبحت من الضروريات، وهذا بال شك له تأثير واضح على اختالف كفايات الناس في 
 المجتمع الواحد.
 منهج الدراسة

ها على االستقراء والمناقشة وتحليل نصوص الفقهاء، مع ربطاتبعت في هذه البحث منهج الدراسة الوصفية الفقهية التي تركز     
 بالواقع المعاصر.

 " الحاجات األساسية واهتمام اإلسالم بتوفيرها، وعالقتها بمفهوم الكفاية المعتبرة في تحديد الفقر"
 وفيه تمهيد وستة مطالب:

 اختالف مصالح الناس من الضروريات والحاجيات والتحسينيات.التمهيد: 
 مفهوم الحاجات األساسية.لب األول: المط

 عالقة الحاجات األساسية بمفهوم الكفاية.: المطلب الثاني
 الحاجات األساسية لكل فرد بعينه.المطلب الثالث: 
 الحاجات األساسية لعموم الرعية.المطلب الرابع: 

 دور الدولة في توفير الحاجات األساسية.المطلب الخامس: 
 ياء المجتمع في توفير الحاجات األساسية عند الحاجة.دور أغنالمطلب السادس: 
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*** 
 اختالف مصالح الناس من الضروريات والحاجيات والتحسينيات. التمهيد:

ُبنيت الشريعة اإلسالمية على أساس الِحَكم لتحقيق مصالح العباد األخروية والدنيوية معًا بما يجلب لهم النفع ويدفع عنهم الضر 
ويحفظ مقاصد الشريعة في الخلق؛ ألن األحكام الشرعية ليست مقصودة لنفسها، وإنما ُقصد بها أمور أخرى هي معانيها وهي المصالح 

ومصالح الناس في هذه الحياة تتكون من أمور ضرورية وأخرى حاجية وكذلك تحسينية؛ فإذا توافرت لهم  التي ُشرعت ألجلها؛
والشارع اإلسالمي الحكيم شرع أحكامًا في مختلف أبواب أعمال اإلنسان؛ ، ضرورياتهم وحاجياتهم وتحسينياتهم فقد تحققت مصالحهم

فرد والمجتمع، ولم يهمل ضروريًا وال حاجيًا وال تحسينيًا من غير أن يشرع حكمًا لتحقيق أمهات الضروريات والحاجيات والتحسينيات لل
يانة فجاءت تشريعات اإلسالم بما يكفل حفظ وص لتحقيقه وحفظه وصيانته، ولم يشرع حكمًا إال إليجاد وحفظ واحد من هذه الثالثة، 

ورحمة  وحكمة ، وال تأتي إال بما فيه مصلحة العباد في الدنيا  مصالح العباد الضرورية والحاجية والتحسينية، والشريعة كُلها عدل  
 . (1)واآلخرة 

ومصالح الناس ال تنحصر جزئياتها وال تتناهى أفرادها واحتياجاتهم وعالقاتهم متجددة؛ وفقًا لتغير مظاهر المجتمع وتبدل أحوال الزمان 
سدة في زمن آخر وما كان تحسينيًا باألمس قد يصبح اليوم ضروريًا والمكان والعرف والبيئة، فما يكون مصلحة في زمان قد يكون مف

 وما هو ضروري أو حاجي عند قوم قد ُيعد تحسينيًا أو كماليًا عند آخرين وهكذا.
ومعنى الضروريات: أنها ال بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا ُفقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد 

وتهارج وفوت حياة وفي األخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين، وبها ُتستباح المحرمات، ومجموع الضروريات باالستقراء 
خمسة وهي: حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل وزاد بعضهم الِعرض ــ وهو يدخل ضمن حفظ النسل ـ وقد قالوا: إنها مراعاة في 

 . (2)كل ملة
أما الحاجيات: فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة الالحقة بفوت المطلوب و 

فإذا لم تراَع دخل على المكلفين ــ على الجملة ــ الحرج والمشقة ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في فقد الضروريات، وهي 
وريات وإذا كانت الحاجة شديدة ُألحقت بالضرورة، وقد يصعب ضبطها لتفاوتها ووقوعها بين الضروريات والتحسينيات مكملة للضر 

 . (3)فمنها ما يقرب من الضروريات ومنها ما يقرب من التحسينيات
جنب العورة وأخذ الزينة وت وأما التحسينات: فهي ترجع إلى قسم مكارم األخالق التي ُتعتبر قوام الحياة الصالحة كالطهارة وستر

ِنسات ال ي تاإلسراف واإلقتار، ومعناها األخذ بما يليق من محاسن العادات بما يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا وتجنب المدَّ
 .(4)تأنفها العقول الراجحات

                                                             
(، علم أصول الفقه وخالصة تاريخ 2/172(، مقاصد الشريعة اإلسالمية )174(، المستصفى )ص: 3/120، 2/9(، الموافقات )3/11ينظر: إعالم الموقعين ) (1)

 (.187التشريع )ص: 
(، المصالح المرسلة للعالمة 391،164(، شرح تنقيح الفصول )ص: 7/3264(، نفائس األصول )174(، المستصفى )ص: 43،20-2/17ينظر: الموافقات ) (2)

 (.15الجكني )ص: 
 (.2/21ينظر: الموافقات ) (3)
 (،175(، المستصفى )ص: 2/22ينظر: الموافقات ) (4)
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 نفحري بالمرء أن يكون في نفقاته تبعًا ألولويات المصالح الثالثة فيبتدئ بالضرورية كنفقة اإلنسان على نفسه، ثم الحاجية كنفقة اإلنسا
ية نعلى زوجاته، ثم التمامية كنفقة اإلنسان على أقاربه؛ ألنها تتمة مكارم األخالق والرتبة األولى مقدمة على الثانية عند التعارض والثا

 .(5)مقدمة على الثالثة 
فال يقدم أمرًا تحسينيًا على حساب أمر ضروري أو حاجي؛ لئال يقع في حرج ومشقة بل يخوض في أموره باعتدال دون سرف أو فخر 

 .(6)ُّٱ مث حج  مج جح مح جخمخ َّ أو مخيلة و 
 وهللا تعالى أعلم.

*** 

 مفهوم الحاجات األساسية.المطلب األول: 

الحاجات األساسية لإلنسان وُيَعبََّر بعضهم عنها بالحاجات األصلية وهو ما يعبر عنه في عصرنا الحاضر بالحد تكلم الفقهاء عن     
 األدنى للمعيشة، ومقصود الفقهاء من الحاجات األساسية أو األصلية بأنها: ماال ُبدَّ لإلنسان منها وال يكاد يستغني عنها على ما يليق

م من المأكل والمشرب والملبس والمركب وثمن العالج والدواء، وإن كان فقيها فكتب العلم الشرعي، وإن بحاله وحال من يعول على الدوا
كان محترفًا فآالت احترافه التي ال يستطيع االستغناء عنها وال يستطيع مزاولة حرفته أصاًل إال بها من غير إسراف وال تقتير، مع 

 من تحقيق الضروريات والحاجيات والتحسينيات. ارتباطها الوثيق بما تقدم في المطلب السابق
وعرَّف فقهاء الحنفية الحاجات األساسية بأنها: ما يدفع الهالك عن اإلنسان تحقيقًا: كالنفقة وإطعام أهله وُدور السكنى وآالت الحرب 

ين؛ فإن المديون محتاج إلى قض ن نفسه ائه بما في يده من النصاب دفعًا عوالثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد، أو تقديرًا: كالدَّ
الحبس الذي هو كالهالك وكآالت الحرفة وأثاث المنزل ودواب الركوب وكتب العلم ألهلها فإن الجهل عندهم كالهالك وغير ذلك مما ال 

 .(7)منه في معاشه ُبدَّ لإلنسان 
أو إنفاق أو صنعة أو واجدًا لما ال يكفيه كوجود قليل من ماله وقال الزرقاني في بيان عدم الكفاية: )أن ال يكون واجد الشيء من مال 

ويعطي لمن له دار وخادم وفرس ال فضل في ثمنها عن حاجته لذلك أو لها فضل وال يكفيه لعامه ولو زاد الفاضل عن نصاب؛ ألنه 
 .(8) ه(به الحاجة وإن لم يكن الئًقا بمن أهل مصرفها وانظر هل يعتبر فضل ما ذكر عما يليق بحالته التي هو عليها أو عما تندفع 

وجاء في شروح خليل في بيان مقدار اإلنفاق الكافي بأنه: ما يشمل األكل والكسوة ومن كان له من ينفق عليه ويكسوه ال ُيعطى من 
 . (9) الزكاة ولو احتاج إلى ضروريات ُأخر ال يقوم بها المنفق، والظاهر أنه ُيعطى ما يسد ضرورياته الشرعية

وعند الشافعية: ما يكفي اإلنسان من المطعم والملبس والمسكن وغيرها مما ال بد منه على ما يليق بحاله وحال من في نفقته من غير 
 .(10)إسراف وال تقتير 

                                                             
 (.3/291ينظر: الفروق ) (5)
 .286سورة البقرة اآلية:  (6)
(، مجمع األنهر 1/415(، النهر الفائق )2/222(، البحر الرائق )1/172(، درر الحكام )2/262(، حاشية ابن عابدين )3/303ينظر: البناية شرح الهداية ) (7)

(1/193.) 
 (، 2/107(، تحبير المختصر )2/310شرح الزرقاني على خليل ) (8)
 (، 2/510(، لوامع الدرر )1/492(، الشرح الكبير )2/214ل )(، شرح الخرشي على خلي2/343ينظر: مواهب الجليل ) (9)
(، بداية 3/197(، حاشيتا قليوبي وعميرة )6/151(، نهاية المحتاج )4/173(، مغني المحتاج )191(، كفاية األخيار )ص: 2/311ينظر: روضة الطالبين ) (10)

 (. 7/382(، العزيز شرح الوجيز )2/679المحتاج )
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دابة و وجاء عند الحنابلة أن المراد بالحاجات األصلية هي: ما يحتاج إليه اإلنسان لنفقة نفسه ومن تلزمه مؤونتهم من مسكن وخادم 
ين من حوائجه األصلية   .(11)يحتاج إلى ركوبها وثياب يتجمل بها وما ال ُبدَّ منه، وأن يكون فاضاًل عن قضاء دينه؛ ألن قضاء الدَّ

فظهر مما تقدم أن الفقهاء متفقون على أن لإلنسان حاجات أصلية أو أساسية يحتاجها كثيرًا على الدوام وال يكاد يستغني عنها، 
 أقل منها يمكن االستغناء عنها، وأن العيش بدونها ال يؤدي بحياة اإلنسان إلى الهالك والَنصب والتعب.وحاجات أخرى 

ومما ُيعد من الحاجات األصلية في حياة اإلنسان: الطعام من األكل والشراب له ولمن يمون والثياب التي يتجمل بها واألثاث والمسكن 
ين ليدفع عن الذي يؤويه من الحر والبرد والدابة إن ك ان محتاجًا لركوبها وكذلك الخادم الذي يخدمه والنكاح لمن احتاج إليه وقضاء الدَّ

نفسه الحبس وأجرة الطبيب والدواء والكتب لمن يحتاجها من طلبة العلم وآالت الِحَرف والمهن لمن كان ِحَرِفيًا وآالت الحرب والسالح 
وأهله وماله، وسائر ما يحتاجه اإلنسان وال يكاد يستغني عنه على ما يليق بحاله السيما إن كان في موضع ال يأمن فيه على نفسه 

على الدوام من غير إسراف وال تقتير، وعلى ما يتجدد من أمور الناس ومتطلبات الحياة المعاصرة مع مراعاة اختالف األزمنة واألمكنة 
 واألحوال واألعراف والعادات.

المقصود بالحاجات األساسية أو األصلية بأنها: ما يلزم اإلنسان في أصل معيشته على الدوام من وبناء على هذا يمكن أن يقال: إن 
 .(12)الكسوة والمسكن والمركب وثمن األغذية واألدوية وأجرة الطبيب والكتب للفقيه وآلة المحترف وسائر ما البدَّ له منه 

لشيء إما أن يكون مضطرًا إليه أو محتاجًا إليه حاجة مهمة أو حاجة وجعل الغزالي الحاجات األساسية على أربعة أحوال وهي: أن ا
 خفيفة أو مستغنى عنه فهذه أربعة أحوال.

 حالة المضطر: كالجائع الخائف على نفسه الهالك أو المرض والعاري الذي ال يجد ما يواريه.: الحالة األولى
المحتاج إلى دواء ليس يظهر خوفه لو لم يستعمله ولكن ال يخلو عن خوف المحتاج إليها حاجة مهمة: كحالة المريض : الحالة الثانية

 ووكمن له ُجبَّة  ال قميص تحتها في الشتاء وهو يتأذى بالبرد تأذيًا ال ينتهي إلى حد الضرورة، وكذلك من يحتاج إلى أجرة لكراء دابة أ
 مركبة وهو يقدر على المشي لكنه يشق عليه.

الحاجة الخفيفة: كمن يحتاج إلى قميص ليلبسه فوق ثيابه عند خروجه ليستر الخروق من ثيابه عن أعين الناس، : الحالة الثالثة
 وكالمحتاج إلى أجرة ركوب الطائرة وهو واجد ألجرة السيارة مثاًل.  

 .(13) حالة االستغناء كالذي يطلب شيئًا وهو مستغن عنه وعنده مثله والكثير من أضرابه: الحالة الرابعة
الحاجات األساسية عند الفقهاء ال يقتصر على المعنى األصولي للحاجيات ولكنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بعناصر مقاصد الشريعة 

والحاجيات والتحسينيات؛ لتحقيق الكفاية بما يتالءم مع األعراف السائدة زمانًا ومكانًا وتوفير التكافل اإلسالمية من الضروريات 
الضروريات الخمس وهي: الدين والنفس والنسل أو العرض والعقل والمال، وأن سلمين؛ ليشمل بمعناه األعم حفظ االجتماعي بين الم

كل ما يؤدي إلى المحافظة على الضروريات الخمس يعتبر من الحاجات األساسية لإلنسان، كما يشتمل على ما يتجمل به المرء من 
للرجل الذي قال له أنه يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنًا فقال له: )ِإنَّ هللَا َجِميل  ُيِحبُّ اْلَجَماَل، اْلِكْبُر  التحسينيات لقول النبي 

                                                             
(، المبدع في شرح المقنع 7/149(، شرح الزركشي )2/72(، الممتع في شرح المقنع )7/87(، الشرح الكبير )368(، المقنع )ص: 3/217ينظر: المغني ) (11)

 (.5/377(، كشاف القناع )1/248(، الروض المربع )19/33(، االنصاف )7/21)
(، المنهل العذب 7/269(، كشف اللثام شرح عمدة األحكام )1/261مع األنهر )(، مج1/129(، الجوهرة النيرة )1/100(، االختيار )7/225بدائع الصنائع ) (12)

 (.9/237المورود )
 (.4/211ينظر: إحياء علوم الدين ) (13)
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، َوَغْمُط  ، وإلقرار شريعة اإلسالم أمر الزينة والَتَجمُّل؛ ألنها من الحاجات األساسية لبني اإلنسان خصوصًا (15) النَّاِس( (14)َبَطُر اْلَحقِ 
 .  (16)لمرأة ا

وللزكاة معيار واضح في توفير الحاجات األساسية للفقراء والمساكين وهو: أن تكون كافية لما يحتاج إليه الفقير من المطعم والملبس 
والمسكن وسائر ماال ُبد له منه على ما يليق بحاله بغير إسراف وال تقتير، له ولمن يقوم بنفقته، على أن تكون في إطار مقاصد 

 . (17)يعة اإلسالمية وحفظ الضروريات والحاجيات والتحسينياتالشر 
 وهللا أعلم.

*** 
 .عالقة الحاجات األساسية بمفهوم الكفايةالمطلب الثاني: 

 قبل الخوض في بيان العالقة بين الحاجات األساسية ومفهوم الكفاية، يحسن أن نعرف الكفاية في اللغة واالصطالح باختصار:
، ويقصد بها في االصطالح: َسدُّ الحاجات األصلية لإلنسان بما يدفع عنه الهالك (18)هي: االستغناء عن الغير الكفاية في اللغة

 . (19) تحقيقًا أو تقديرًا على ما يليق بحاله وَمن في نفقته مما ال ُبدَّ منه من غير إسراف وال تقتير
وعالقة قوية، فعناصر الكفاية أعم من الحاجات األساسية؛ ألن وبين الحاجات األساسية ومفهوم الكفاية وعناصرها ارتباط وثيق 

الحاجات األساسية: هي التي ال يستغني عنها إنسان على وجه األرض كالمأكل والمشرب والملبس والمسكن ونحوها، بخالف عناصر 
تاجها زيد فاية أشخاص آخرين، فقد يحالكفاية التي قد يستغني عنها بعض الناس لعدم احتياجهم لها بالرغم من أنها ُتعد من عناصر ك

دون عمرو من الناس، ككتب العلم لطالب العلم النجيب الذي يتأتى منه العلم والفقه واالجتهاد ويرجى نفعه لألمة، بخالف من لم يكن 
ن نفسه وأهله لدفاع عكذلك، وقد عد الفقهاء المتقدمون السالح بأنه من عناصر كفاية اإلنسان الذي يعيش في بلد غير آمنة ويحتاجه ل

وعرضه وماله، إال أنه ليس كذلك بالنسبة لمن يعيش في بلد يحوطه األمن والسالم، وقد تكون السيارة من عناصر كفاية من يقوم 
غير و  كسبه ورزقه على العمل بها، فتكون بمثابة آلة الحرفة بالنسبة للمحترف فتعد كآلة النجارة بالنسبة للنجار، وآلة الزراعة للمزارع،

ذلك من الحرف، وقد ال يحتاجها اإلنسان البسيط الذي يعيش في األرياف، ولقد ال يحتاج القتنائها من يعيش في المدن الكبرى التي 
تتوفر بها المواصالت العامة، ونحو ذلك، وكذلك الخادم قد يكون من عناصر كفاية من تعود أن يخدمه غيره وال يقوم هو بخدمة 

 ود أن يخدم نفسه بنفسه.نفسه، بخالف من تع
لهند زوجة أبي سفيان  على أن الحاجات األساسية تقدر بالكفاية للشخص ومن يعول ممن تلزمه نفقته، واألصل في ذلك قول النبي 

زمة واألمكنة واألحوال الكفاية الختالف تقديرها باختالف األ ، فأطلق النبي (20)رضي هللا عنهما: )ُخِذي َما َيْكِفيِك َوَوَلَدِك ِباْلَمْعُروِف(
 واألسعار واألعراف والعادات، مما ُيظهر مرونة الشريعة اإلسالمية ونظرتها الثاقبة البعيدة.

                                                             
 (.3/387الغمط: االستهانة واالستحقار. النهاية ) (14)
 .91( كتاب اإليمان باب تحريم الكبر وبيانه برقم 1/93أخرجه مسلم )  (15)
 (.10/7931(، الفقه اإلسالمي وأدلته )239ورعاية الحاجات األساسية الخاصة )ص:  ينظر: الزكاة (16)
 (.357(، الزكاة ورعاية الحاجات األساسية الخاصة )ص: 10/7931ينظر: الفقه اإلسالمي وأدلته ) (17)
 (.2/537ينظر: المصباح المنير ) (18)
(، روضة الطالبين 2/528(، مجمع األنهر )3/303(، البناية )1/172(، درر الحكام )1/129(، الجوهرة النيرة )2/262ينظر: حاشية ابن عابدين ) (19)

غني (، الم237(، المنهاج القويم )ص: 4/173(، مغني المحتاج )7/150(، تحفة المحتاج )1/394(، أسنى المطالب )191(، كفاية األخيار )ص: 2/311)

(2/496 ،10/302.) 
واللفظ له،  5364( كتاب النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف برقم 7/65متفق عليه: أخرجه البخاري ) (20)

 .1714( كتاب األقضية باب قضية هند برقم 3/1338ومسلم )
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وجاءت الزكاة كذلك بأوضح المعايير في توفير الحاجات األساسية وتقديرها بالكفاية الالئقة على الدوام وحفظ ضروريات اإلنسان 
 اف وال تقتير.وحاجياته وتحسينياته من غير إسر 

فحد الغنى معتبر بالكفاية، فال تدفع الزكاة إلى من يقدر على كفاية نفسه ومن يمون، ولو لم يملك نصابًا من المال، وحد الفقر كذلك 
 يمعتبر بالكفاية، فيجوز إعطاء الزكاة إلى من لم يقدر على كفاية نفسه ومن يمون، ولو ملك نصابًا من المال، أو له عقارات ال تكف

 .(21)غلتها لحاجته، أو لديه رأس مال إال أن ربحه ال يكفي لحاجته
 وهللا تعالى أعلم.

*** 
   الحاجات األساسية لكل فرد بعينه. : المطلب الثالث

عول الفرد أواًل أن يقوم على توفير احتياجات نفسه ومن يلقد أولى اإلسالم تأمين الحاجات األساسية ألفراده اهتمامًا بالغًا، فأوجب على 
بنفسه، فإن لم يتيسر له ذلك؛ لعجزه عن العمل أو مرضه أو لم يجد عماًل يقتات منه؛ فيتولى أقربائه من األغنياء ممن تلزمهم نفقته 

ن كان في بيت إيكن فعلى بيت مال المسلمين توفير حاجاته األصلية، فإن لم تكن له قرابة فمن زكاة أغنياء المجتمع المسلم، فإن لم 
المال ما يكفي، فإذا لم َيكِف ما في بيت المال؛ جاز لولي األمر فرض تأمين الحاجات األصلية للفقراء على أغنياء المسلمين بما 

ت سلمين ضمان توفير الحاجاَفُضَل من أموالهم، بل ضرب اإلسالم في ذلك أروع النماذج واألمثلة وأقواها؛ إذ َعِهَد إلى بيت مال الم
 األساسية لغير المسلمين الذين يعيشون بين ظهراني المسلمين. 

 ويختلف تحديد الحاجات األساسية بناء على اختالف األزمنة واألمكنة واألحوال واألعراف والمجتمعات.
ومدارها ومناط األمر فيها أن تكون وهذه الحاجات إضافية تختلف من حال إلى حال ومن شخص إلى شخص ومن وقت إلى وقت، 

حقيقية تسد من الناس مسدًا وغير قائمة على األهواء والرغبات التي ال تتناهى وذلك في ضوء أحكام الشرع وقواعده بما يتوافق مع 
 .(22) أحوال الناس وفق معايير واضحة على ضوء الموارد المالية العامة

 ويمكن تقسيم الحاجات األساسية إلى قسمين:
من المطعم والمشرب والملبس والمسكن ومما  الحاجات األساسية الخاصة: وهي ما يحتاج إليها فرد بعينه أو أفراد متخصصين: األول

ال بدمنه من ضروريات الحياة والنفقات اليومية، وقد يحتاج شخص ماال يحتاجه غيره من الحاجات األصلية، فبعض الناس يحتاج إلى 
ني لكونه مر كمالي تحسيخادم يخدمه ويعتبر في حقه من الحاجات األساسية التي ال يكاد يستغني عنها، وهو ــ الخادم ــ في حق غيره أ

ممن يباشر خدمة نفسه بنفسه، وبعضهم يحتاج إلى سيارة يركبها ويقضي بها حاجاته، وقد تجد من ال يحتاجها ويمكنه االستغناء عنها 
 ــ وهذا نادر ــ لوجود من يكفيه في قضاء حوائجه من ولد أو قريب ونحوه أو قرب الخدمات والمرافق العامة منه. 

اجات األساسية العامة: وهي التي ال تخص شخصًا بعينه بل يحتاجها جميع الناس مما يتعلق بمصالحهم العامة في حياتهم الح: الثاني
اليومية كضمان األمن والقوت والغذاء والرعاية الصحية والعناية بالتعليم وإنشاء المدارس والمرافق العامة وإصالح الطرق ووسائل 

 وظائف العامة للرعية وغير ذلك. المواصالت وتوفير األعمال وال
 ما يتعلق بالحاجات األساسية الخاصة بكل فرد بعينه.: أوالا 

 ينبغي مراعاتها لدفع الحاجات األساسية للمستحقين من أفراد المجتمع خاصة إذا كانت من الزكاة وهي كالتالي: (23)هناك معايير

                                                             
 (.357ة الخاصة )ص: ينظر: الزكاة ورعاية الحاجات األساسي (21)
 (.2/65(، الموافقات )5ينظر: الحاجات اإلنسانية األساسية في ضوء المقاصد الشرعية )ص:  (22)
 (.373ينظر: الزكاة ورعاية الحاجات األساسية الخاصة )ص: (23)
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محددة ككونه من المؤلفة قلوبهم، أو كان ذميًا يعيش بين أن يكون مسلمًا: إذ أنها ال ُتعطى للكافر ــ غير الحربي ــ إال بشروط : األول
ظهرانينا وكان ممن يدفع الجزية ثم عجز عنها؛ فُيعفى عن أدائها ويعطى ما يقوم بحاجاته األساسية لعجزه وفقره كما فعل عمر بن 

 .الخطاب 
 .ما أُعطي؛ ألن العبد وما ملكت يداه لسيدهالحرية: فال تعطى للعبد المملوك إذ أن نفقته تجب على سيده، وألنه ال يملك : الثاني
وآل بيته؛ لقوله عليه الصالة والسالم للحسن  ؛ ألن الصدقة ال تحل للنبي  أال يكون هاشميًا؛ تكريمًا وتنزيهًا لقرابات النبي : الثالث

َدَقَة()َأمَ  :بن علي   إلى النبي  بن ربيعة بن الحارث والفضل بن عباس  (25)وَلمَّا جاء عبد المطلب ،(24) ا َشَعْرَت َأنَّا اَل َنْأُكُل الصَّ
َدَقَة ال تَ )»يطلبانه العمل على الزكاة ليناال من سهم العاملين عليها؛ لبلوغهما النكاح وحاجتهما إليه؛ فقال لهما:  ْنَبِغي آلِل ُمَحمَّد  ِإنَّ الصَّ

َقاَل: َفَجاَءاهُ، َفَقاَل « َحاِرِث ْبِن َعْبِد اْلُمطَِّلبِ ْبَن الْ  (27)َوَنْوَفلَ  -َوَكاَن َعَلى اْلُخُمِس  - (26)ِإنََّما ِهَي َأْوَساُخ النَّاِس، اْدُعَوا ِلي َمْحِمَيةَ 
َفَأْنَكَحِني  -ِلي  -« َذا اْلُغالَم اْبَنَتكَ َأْنِكْح هَ »ِلْلَفْضِل ْبِن َعبَّاس  َفَأْنَكَحُه، َوَقاَل ِلَنْوَفِل ْبِن اْلَحاِرِث:  -« َأْنِكْح َهَذا اْلُغالَم اْبَنَتكَ »ِلَمْحِمَيَة: 

للشابين رغبتهما من الحاجات األساسية وهي النكاح  . فحقق النبي (29)«(َكَذا، َوَكَذا (28)َأْصِدْق َعْنُهَما ِمَن اْلُخُمسِ »ِلَمْحِمَيَة:  َوَقالَ 
وألن آل البيت النبوي الشريف لهم نصيب في خمس الفيء والغنائم، أما إن كانوا ال  وأصدقهما من الخمس ووجههما إلى من ُينكحهما؛

 . (30)ُيعطون وأَضرَّ بهم الفقر فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى جواز إعطائهم للحاجة والضرورة وأن إعطاءهم أفضل من إعطاء غيرهم
ى ولده ونفقة القريب ممن تلزمه نفقته كنفقة الوالد علأال يكون مكفيًا بنفقة قريب أو غيره، على وجه اللزوم أو التبرع، فإن كان : الرابع

 الزوج على زوجته، فال ُيعطى المكفي بمثل هذه النفقة، حتى لو امتنع المنفق من دفعها؛ ألنه قادر على أخذها قضاًء. 
ر من قريب ال تلزمه نفقته وإنما أنفق عليه تبرعًا؛ فإن كانت نفقة القريب تكفي المنفق عليه ومن يعول وإذا كانت النفقة على الفقي

 فالحمد هلل، وإن لم تكن كافية فُيعطى ما ُيكمل كفايته من الحاجات األساسية له ولمن يعول.
في ادعاء الفقر وأنه ال يحتاج إلى بينة إلثبات الفقير الفقهاء على قبول قول  (31)الحاجة إلى إقامة البينة إلثبات فقره: اتفق: الخامس

فقره؛ ألن األصل في الناس الفقر مالم يعرف بالغنى؛ وألن األصل فيه الصدق والعدالة ما لم يتبين خالف ذلك؛ فُيقبل قوله دون 
ه، وألن طلب البينة ورد في ِحل  الحاجة لشهادة الشهود أو اليمين، وإنما ُيعطى بناء على قوله وادعائه، والظاهر من حاله ووضع

 المسألة فُيقتصر عليه.

                                                             
( كتاب الزكاة باب تحريم 2/751، واللفظ له، ومسلم )1491وآله برقم  ( كتاب الزكاة باب ما يذكر في الصدقة للنبي 2/127متفق عليه. أخرجه البخاري ) (24)

 .1069وآله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم برقم  الزكاة على رسول هللا 
ونزل دمشق وابنتي بها داراً،  عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، سكن المدينة ثم انتقل إلى الشام في خالفة عمر ( 25)

 (.4/317(، اإلصابة )3/503(، أسد الغابة )3/1006أحاديث. االستيعاب ) ومات في إمرة يزيد وأوصى إلى يزيد فقبل وصيته. روى عن النبي 
على األخماس وأمره أن يصدق   سول هللا محمية بن جزء بن عبد يغوث الزبيدي، كان قديم اإلسالم وهو من مهاجرة الحبشة وتأخر إيابه منها، استعمله ر (26)

 (.6/37(، اإلصابة )5/113(، أسد الغابة )4/1463عن قوم بني هاشم في مهور نسائهم، منهم الفضل بن العباس. االستيعاب )
 وهاجر أيام الخندق. وقيل: بل هو الذي فدىنوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي، يكنى أبا الحارث أُسر يوم بدر وفداه العباس، ثم أسلم  (27)

وأعان يوم  فتح مكة وحنيناً والطائف وكان ممن ثبت يوم حنين مع رسول هللا  بينه وبين العباس وشهد نوفل مع رسول هللا  نفسه برماح وآخى رسول هللا 

 (.6/378(، اإلصابة )5/347(، أسد الغابة )4/1512بثالثة آالف رمح. توفي بالمدينة سنة خمس عشرة. االستيعاب ) حنين رسول هللا 
من الخمس. شرح النووي على مسلم  قال النووي: يحتمل أن يريد من سهم ذوي القربى من الخمس ألنهما من ذوي القربى ويحتمل أن يريد من سهم النبي  (28)
(7/180.) 
 . 1072على الصدقة برقم  نبي ( كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل ال2/752أخرجه مسلم في صحيحه ) (29)
(، شرح الخرشي على 3/397(، مواهب الجليل )1/467(، النهر الفائق )1/191(، درر الحكام )373ينظر: الزكاة ورعاية الحاجات األساسية الخاصة )ص: (30)

(، إعانة 7/160الشرواني على تحفة المحتاج ) (، حاشية6/327(، المجموع )3/439(، البيان في مذهب اإلمام الشافعي )1/320(، المهذب )3/160خليل )

 (.2/157(، مطالب أولي النهى )7/289(، اإلنصاف )2/421(، المبدع )2/225الطالبين )
 (، الحاوي الكبير2/212(، شرح الخرشي على خليل )7/250(، شرح الزرقاني على خليل )3/985(، التبصرة )6/161المحيط البرهاني في الفقه النعماني ) (31)

(، الهداية على مذهب 12/76(، كفاية النبيه في شرح التنبيه )11/561(، نهاية المطلب )6/328(، بحر المذهب )63(، التنبيه في الفقه الشافعي )ص: 12/352)

 (.1/783(، الممتع في شرح المقنع )6/472(، المغني )149اإلمام أحمد )ص: 
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وأرى وهللا أعلم أنه ال يمنع من دراسة حالة مدعي الفقر للتأكد من ذلك خاصة عند وجود االشتباه والريبة ووجود قرائن تدل على خالف 
 قوله وادعائه وزعمه، ولكي ُيعطى تمام كفايته وكامل احتياجاته إن كان صادقًا.

ون تأمين الحاجات األساسية لألفراد باإلرشاد والتوجيه إلى نحو مهنة مناسبة َتُدرُّ عليه ما يقضي به حوائجه أو عماًل يسد به وقد يك
َهُه  َخلََّتُه ويحقق كفايته، ويستغني به عن الناس، فقد جاء رجل  إلى النبي  للعمل واالكتساب؛ ِلَما رأى فيه  يشتكي الفقر والفاقة؛ فَوجَّ

 ،من القوة والقدرة على العمل؛ فباع عليه بعض متاع بيته بدرهمين ليشتري بدرهم فأسًا يحتطب به وبالثاني طعامًا ألهله َفَفَعَل واكتسب
: )َكَفى  ول النبي ونهم لقفدل على أن األصل أن يعمل المرء ويكتسب لتوفير حاجات نفسه وأسرته األساسية وال ُيَضيِ َع نفسه ومن يم

، أي: من يلزمه قوته ونفقته من أهله وذريته، وترتيب الشارع إثمًا عظيمًا على من َضيََّع رعيته (32)ِإْثمًا َأْن ُيَضيِ َع َمْن َيُقوُت(ِباْلَمْرِء 
ة عياله ام القادر الموسر منهم على نفقممن يقوتهم ويمونهم والمبالغة في ذلك؛ َلَيدل على وجوب السعي لتأمين حاجاتهم األساسية وإلز 

، َوُكلُُّكْم َمْسُئول  َعْن َرِعيَِّتِه(وعدم تضييعهم، كما في قوله  ، فكل فرد من أفراد المجتمع المسلم يكون ملزمًا ومسؤواًل عن (33): )ُكلُُّكْم َراع 
، وبذلك تتوزع المهام بين الناس (34) مح جخمخ َّحج  مج جح ُّٱ مث تأمين احتياجات نفسه وأسرته األساسية على قدر الوسع والطاقة، و

وال يكون العبء مركزًا على شخص بعينه أو على األغنياء أو على الدولة فقط، فإذا قام كل مسؤول بما ُحمِ َل به من أمر رعيته 
 أصبحت أمور الناس والمجتمع إلى خير. 

ْجِنيَها ِإْن (35)الشريف ولم يكن إذ ذاك له بها حاجةولمَّا جاءت المرأة الواهبة نفسها إلى صفوة الخلق رغبة في صهره  : َزوِ  : )َفَقاَل َرُجل 
يَّاُه َجَلْسَت اَل ِإَزاَر َلَك، ِإْن أَْعَطْيَتَها إِ »َقاَل: َما ِعْنِدي ِإال ِإَزاِري، َفَقاَل: « َهْل ِعْنَدَك ِمْن َشْيء  ُتْصِدُقَها؟»َلْم َتُكْن َلَك ِبَها َحاَجة ، َقاَل: 

َقاَل: َنَعْم، ُسوَرُة َكَذا، « ْرآِن َشْيء ؟َأَمَعَك ِمَن القُ »َفَلْم َيِجْد، َفَقاَل: « الَتِمْس َوَلْو َخاَتمًا ِمْن َحِديد  »َفَقاَل: َما َأِجُد َشْيًئا، َفَقاَل: « ْلَتِمْس َشْيًئاَفا
ْجَناَكَها ِبمَ »َوُسوَرُة َكَذا، ِلُسَور  َسمَّاَها، َفَقاَل:  حاجة الرجل المعسر الذي ال يجد شيئًا  . فقضى النبي (36)«(ا َمَعَك ِمَن الُقْرآنِ َقْد َزوَّ

بإنكاحه المرأة؛ ألن النكاح من الحاجات األساسية لإلنسان رجاًل كان أو امرأة، تسكن به النفوس وتحصل به الطمأنينة وتسود المودة 
 . (37) ىث يث ىف يف ىق يق  اك لك مك ىك يك مل ىليل  َُّّٱ نث والرحمة واالستقرار النفسي والعاطفي كما قال تعالى: 

، للرجل األنصاري الذي تزوج وجاء طالبًا اإلعانة على مهر الزواج؛ َلَيُدل على أن رسول هللا (38): )َما ِعْنَدَنا َما ُنْعِطيَك( وقول النبي
 ألفراد المجتمع التي تخولهم طلب ، وأن النكاح من  الحاجات األساسية (39)كان ولي كل ذي َدين حتى يقضيه إذا قدر على قضائه

 اإلعانة عليه وأن هذا أمرًا معروفًا عندهم.
نه إ)وَكَتَب عمر بن عبد العزيز أن اقضوا عن الغارمين؛ َفُكِتَب إليه: إنا نجد الرجل له المسكن والخادم والفرس واألثاث َفَكَتَب عمر: 

؛ يجاهد عليه عدوه ومن أن يكون له األثاث في بيته، نعم فاقضوا عنه البد للمرء المسلم من مسكن يسكنه وخادم يكفيه مهنته وفرس

                                                             
، والنسائي في السنن الكبرى 1962( كتاب الزكاة باب في صلة الرحم برقم 2/132داود في سننه ) ، وأبي6495( برقم 6/48أخرجه أحمد في مسنده ) (32)

( 5/376، وفي لفظ آخر: )أَْن يَُضي َِّع َمْن يَعُوُل(، وحسنه األلباني في صحيح سنن أبي داود )9132( كتاب عشرة النساء باب إثم من ضيع عياله برقم 8/268)
ْن يَْملُِّك قُوتَهُ( 2/692، وخرج الحديث اإلمام مسلم في صحيحه )4481( برقم 2/827مع )، وفي صحيح الجا1485برقم  ( بلفظ: )كَفَى بِّالَْمْرءِّ إِّثًْما أَْن يَْحبَِّس، عَمَّ

 996كتاب الزكاة باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم برقم 
( كتاب اإلمارة باب فضيلة اإلمام 3/1459، واللفظ له، ومسلم )893( كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن برقم 2/5متفق عليه. أخرجه البخاري ) (33)

 .1829العادل، برقم 
 .286سورة البقرة اآلية:  (34)
 (.5/260) تذكرة أولي النهى والعرفان بأيام هللا الواحد الديان وذكر حوادث الزمان (35)
( كتاب النكاح باب الصداق، وجواز كونه تعليم 2/1040، واللفظ له، ومسلم )5135( كتاب النكاح باب السلطان ولي برقم 7/17متفق عليه: أخرجه البخاري ) (36)

 . 1425قرآن، وخاتم حديد برقم 
 .21سورة الروم اآلية:  (37)
 .1424ر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها برقم ( كتاب النكاح باب ندب النظ2/1040أخرجه مسلم )(  38)
 (.8/139ينظر: اإلفصاح عن معاني الصحاح ) (39)
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فإنه غارم قال أبو عبيد: أفال ترى عمر إنما اشترط في ذلك ما يكون فيه الكفاف الذي ال غناء به عنه فأرخص فيه ولم يجعل له ما 
 . (40) وراء ذلك(

ي ال غنى لهم عنها من الطعام والشراب والمسكن والملبس والنكاح فدل على اهتمام ولي األمر بحاجات أفراد الرعية األساسية الت
ن بوالخادم وأثاث البيت ودابة الركوب وقضاء الديون وغيرها، وأنَّ َتَملُّك تلك الحاجات ال يمنع من استحقاق الزكاة ونحوها، يقول محمد 

، وُسِئَل (42)((41)ال بأربعة أشياء الطعام والشراب واللباس والكنالحسن الشيباني: )إن هللا تعالى خلق أوالد آدم خلقًا ال يقوم أبدانهم إ
الحسن: )عن رجل له خادم ومنزل أيعطى من الزكاة؟ قال: نعم، قال: قيل له: فإن له خادمًا ومنزاًل قال: فمن أجل دريهماتك تريد أن 

، فهو يرى رحمه هللا أن ُملك الخادم والمنزل ال يمنعان من استحقاق الزكاة ألنهما من الحاجات األساسية، وال (43) يبيع خادمه ومنزله(
 يلزم بيع شيء منها الستحقاق الزكاة، واآلثار في ذلك عن السلف كثيرة ومعلومة. 

 وهللا أعلم.
*** 

 الحاجات األساسية لعموم الرعية.: المطلب الرابع
: ما يتعلق بالحاجات األساسية العامة: وهي التي ال تخص شخصًا بعينه بل يحتاجها كافة الناس مما يتعلق بمصالحهم العامة في ثانياا 

 سحياتهم اليومية كضمان األمن والقوت والطعام والغذاء ومراقبة األسواق واألسعار والتأكد من توفر السلع الغذائية اليومية لحاجات النا
توفير األدوية و التجار من الغش واالحتكار والجشع والعناية بالتعليم وإنشاء المدارس والرعاية الصحية بإنشاء المشافي  األساسية ومنع

والعالج والعناية بالمرافق العامة واإلشراف عليها وإصالح الطرق ووسائل المواصالت وتوفير األعمال والوظائف العامة للرعية وغير 
 .ذلك مما ال بد للناس منه

 عناصر تقدير الحاجات األساسية لعموم الرعية:
 يحسن مراعاتها عند تقدير الحاجات األساسية يمكن إجمالها فيما يلي:  ( 44)هناك عناصر

ُخِذي َما عنهما: )لهند زوجة أبي سفيان رضي هللا  الكفاية: بأن تكون الحاجات األساسية كافية له ولمن يعول؛ لقول النبي : األول
، مع مراعاة الحال من عدد األوالد وأعمارهم وأحوالهم الصحية واختالف حاجياتهم لكل مرحلة عمرية (45)(َوَوَلَدِك ِباْلَمْعُروفِ  َيْكِفيكِ 

 ودراسية.
 ُّٱ مث حج مج جح  مح جخمخ َّأن يكون تأمين الحاجات األساسية بالمعروف من غير إسراف وال تقتير، كما في قوله تعالى: : الثاني

 ، ولحديث هند رضي هللا عنها السابق.  (46)
: )َكاَن َيِبيُع َنْخَل َبِني ُيراعى في تقدير الحاجات األساسية المتعلقة بالنفقة من الطعام ونحوه ما يكفي لسنة كاملة؛ ألن النبي : الثالث

يه لمدة سنة؛ من الطعام والشراب وكسوة الشتاء والصيف، ، فُيعطى الفقير والمسكين ما يكف(47)النَِّضيِر، َوَيْحِبُس أَلْهِلِه ُقوَت َسَنِتِهْم(

                                                             
 (. 666األموال ألبي عبيد )ص:  (40)
 (. 4/206(، النهاية )5/281الكن: كل شيء وقى شيئاً فهو كنه وكنانة وهو ما يرد الحر والبرد من األبنية والمساكن. العين ) (41)
 (. 74الكسب )ص:  (42)
 (. 3/1200األموال البن زنجويه )( 43)
 (.373ينظر: الزكاة ورعاية الحاجات األساسية الخاصة )ص: (44)
 تقدم تخريجه. (45)
 .233سورة البقرة اآلية:  (46)
( كتاب الجهاد والسير 3/1379له، ومسلم ) ، واللفظ5357( كتاب النفقات باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله برقم 7/63متفق عليه. أخرجه البخاري ) (47)

 .1757-50باب حكم الفيء برقم 
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وُيعطى طالب العلم ما يحتاجه خالل سنة، وهكذا في الغالب، مالم تقتضي المصلحة العامة أن يعطى ما يكفيه ألقل من سنة كشهر 
 أو أسبوع ونحو ذلك. 

، وُيعطى (48)زوجها ما يكفيها مدة غيابه إن كانت فقيرة  ويراعى في تقدير الحاجات المؤقتة مدة الحاجة فتعطى المرأة التي غاب عنها
   .(49)المجاهد في سبيل هللا نفقة ذهابه وإيابه ونفقته مدة إقامته في أرض العدو له ولمن يعول 

وُيراعى في تقدير الحاجات الطارئة أن تكون بمقدار ما يحتاج إليه لسد تلك الحاجات على التمام فيعطى المدين على قدر َدينه، 
 ويعطى ابن السبيل على قدر ما ُيوصله إلى بلده إن كان سفره مباحًا في غير معصية.            

ء والرخص؛ فتقدر نفقة الفقير بحسب مكان إقامته وأحوال األسعار فيها تبعًا مراعاة تغير األسعار واختالفها من حيث الغال: الرابع
 . (50)الختالف األمكنة واألزمنة والدول واألحوال والعمالت

مراعاة حالة الفرد ووضعه االجتماعي بحيث تكون الئقة به وبأمثاله ألن ما يكون حاجة لشخص قد ال يكون حاجة لغيره، : الخامس
م عند شخص من الضروريات التي ال يمكن االستغناء عنها، وال يكون عند آخر من الحاجيات المهمة ألنه يباشر فقد يعتبر الخاد

 خدمة نفسه بنفسه. 
كان يكتفي بأكل الشعير والملح لكنه  عمر مراعاة تغير األعصار واألمصار واألحوال والمجتمعات والبيئة، فقد ُروي أن : السادس

َر طعام العمال والوالة فرض لعامله نصف شاة كل يوم ؛ لعلمه أن الحالة التي هو عليها لو عملها غيره لهان في نفوس (51) عندما َقدَّ
الشام وجد  ما قدم الناس ولم يحترموه ولتجاسروا عليه بالمخالفة فاحتاج إلى أن يضع غيره في صورة أخرى لحفظ النظام، ولذلك ل

اب والمراكب النفيسة والثياب الهائلة العِليَّة وسلك ما يسلكه الملوك وسأله عن ذلك فقال إنَّا بأرض نحن  معاوية  قد اتخذ الُحجَّ
 . (53) ، أي أنت أعلم بحالك هل أنت محتاج لهذا فيكون حسنًا أو غير محتاج(52)محتاجون فيها لهذا فقال ال آمرك وال أنهاك

والمستحقين أعطى كل إنسان منهم قدر ما يدفع به حاجته وينقله مراعاة موارد بيت المال فإن كان يكفي لحاجة جميع الفقراء  لسابع:ا
َم األكثر حاجة على األقل َوُوِزعت على المحتاجين بحيث تسد ما هو  من الفقر إلى الغنى وإذا كانت ال تفي بحاجة الجميع ُقدِ 

 ضروري. 
من امتناعه  ومن خصائص اقتصاديات اإلسالم في تأمين الحاجات األساسية لعموم الرعية ما فعله الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 

عن قسمة األرض التي غنمها المسلمون بين أفراد الجيش لكيال تأتي األجيال المتأخرة وتجد أن تلك األراضي مملوكة ومورثة بيد 
أن يبقيها ليشترك فيها جميع المسلمين وسائر األجيال في نفعها  لذرياتهم دون سائر المسلمين؛ فآثر أشخاص قالئل خالصة لهم و 

                                                             
(، البيان والتحصيل 4/605(، النوادر والزيادات )3/604(، حاشية ابن عابدين )4/399(، العناية شرح الهداية )2/289الهداية في شرح بداية المبتدي ) (48)

(، الهداية على مذهب اإلمام )ص: 5/166(، مغني المحتاج )18/238(، المجموع )4/199رشي )(، شرح مختصر خليل للخ4/183(، مواهب الجليل )5/358)
 (.5/469(، كشاف القناع )8/229(، المغني )497

المطلب (، نهاية 196(، األحكام السلطانية للماوردي )ص: 3/304(، الحاوي الكبير )101(، القوانين الفقهية )ص: 1/247عقد الجواهر الثمينة )ينظر:  (49)

(، شرح منتهى 4/155(، الكافي في فقه اإلمام أحمد )1/401(، أسنى المطالب )16/382(، المجموع )133(، األحكام السلطانية ألبي يعلى )ص: 15/423)

 (.1/458اإلرادات )
(، لوامع 3/1444الخالف بين فقهاء األمصار ) (، عيون األدلة في مسائل3/584(، حاشية ابن عابدين )3/528(، المحيط البرهاني )5/182المبسوط )ينظر: ( 50)

(، مطالب 3/103(، كشاف القناع )342(، األحكام السلطانية ألبي يعلى )ص: 305(، األحكام السلطانية للماوردي )ص: 7/668الدرر في هتك أستار المختصر )

 (. 2/575أولي النهى )
إلى الكوفة فجعل عماراً على الصالة والقتال وجعل عبد هللا بن مسعود على  وعثمان بن ُحنيف  عمار بن ياسر وعبد هللا بن مسعود بعث عمر بن الخطاب  (51)

عثمان بن القضاء وعلى بيت المال وجعل عثمان بن ُحنيف على مساحة األرض وجعل لهم كل يوم شاة نصفها وسواقطها لعمار وربعها البن مسعود وربعها ل

(، وابن زنجويه 86، وأبو عبيد في األموال )ص: 10128(، كتاب أهل الكتاب باب ما أخذ من األرض عنوة برقم 6/100حنيف. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )

، وصحح 13012( كتاب قسم الفيء والغنيمة باب ما يكون للوالي األعظم ووالي اإلقليم من مال هللا برقم 6/575(، البيهقي في السنن الكبرى )207في األموال )

 .2609( برقم 8/233، وقال األلباني: إسناده صحيح على شرط مسلم. إرواء الغليل )659( برقم 2/329) فظ ابن كثير في مسند الفاروق إسناده الحا
 (.8/133(، البداية والنهاية )3/133(، سير أعالم النبالء )59/112(، تاريخ دمشق )2/1417االستيعاب )ينظر:  (52)
 (.4/203الفروق )ينظر:  (53)
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ُ َعَلى اْلُمْسِلِميَن َقْرَيًة ِإال َقَسْمُتَها سُ  ودرها وخراجها كما في قوله َكَما ُقِسَمْت َمانًا، هْ : )َلْوال َأْن ُيْتَرَك آِخُر النَّاِس ال َشْيَء َلُهْم، َما َفَتَح َّللاَّ
؛ فترك األرض وأهلها ووضع عليهم الخراج وفي رقابهم الجزية (54)َخْيَبُر ُسْهَمانًا، َوَلِكنِ ي َأْخَشى َأْن َيْبَقى آِخُر النَّاِس ال َشْيَء َلُهْم(

 يؤدونها؛ لتكون فيئًا لكافة المسلمين من المقاتلة والذرية ولألجيال من بعدهم. 
َفُه هللا ما كان في كتابه من بيان ذلك  رأى عمر قال أبو يوسف: )والذي  من االمتناع من قسمة األرضين بين من افتتحها عند ما َعرَّ

توفيقًا من هللا كان له فيما صنع، وفيه كانت الخيرة لجميع المسلمين، وفيما رآه من جمع خراج ذلك وقسمته بين المسلمين عموم النفع 
 .(55)لجماعتهم( 

 بة كيف ال وهو عبقري اإلسالم والملهم الهمام الذي وافق الوحي في كثير من المواضع رضي هللا عنه وأرضاه. وكانت نظرته ثاق
 وهللا تعالى أعلم.

*** 
 دور الدولة في توفير الحاجات األساسية.: المطلب الخامس

ة من الغذاء مما يحتاجونه في حياتهم اليومي والدنيوية،لقد اهتمت الدولة اإلسالمية منذ بزوغ فجر اإلسالم بالقيام بمصالح الناس الدينية 
والدواء والكساء والمسكن وسائر ماال بد منه بحسب اإلمكانيات المتاحة، ووسائل الدولة لتأمين معيشة رعاياها كثيرة جدًا، وإن من أهم 

ة لجميع الفرص، وضمان الحاجات األساسي ما يحتاجه الناس في حياتهم تهيئة سبل الكسب المشروع، ووسائل العمل الشريف مع تكافؤ
رعايا الدولة، ومن عجز عن العمل لكبر أو عاهة أو َزَمانة أو لعدم توفره؛ فنفقته على الموسرين من أقاربه، فإن لم يوجدوا فعلى بيت 

اَن في أمر مباح في غير ما ظلم وال فساد ولم يقدر على أد رثته ائه في حياته ولم يترك لو المال، كما هو معروف عند الفقهاء، ومن ادَّ
ثهم تجب في بيت مال المسلمين؛ ألن مما ُيعنى به بيت المال قضاء الدين  وفاًء وهم عاجزون عن سداده؛ فإن نفقتهم وسداد ديون ُمَورِ 

ت وعليه َدين ثم في أول األمر من الصالة على من ما عن المسلمين الذين يعجزون عن السداد؛ لمسؤولية اإلمام عنه، وامتنع النبي 
قال: )َأَنا  أن النبي  كان من آخر أمره أن َتَحمََّل عليه الصالة والسالم ديون من مات ولم يترك وفاًء كما في حديث أبي هريرة 

، فدل على مسؤولية اإلمام (56) ِلَوَرَثِتِه(ُه، َوَمْن َتَرَك َمااًل فَ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأْنُفِسِهْم، َفَمْن َماَت َوَعَلْيِه َدْين  َوَلْم َيْتُرْك َوَفاًء َفَعَلْيَنا َقَضاؤُ 
 .(57) عن قضاء ديون المعسرين من رعيته

، َفْلَيتَِّخْذ َمْنزال، َأْو َلْيَسْت َلُه َزْوَجة  َفْلَيَتَزوَّْج، َأوْ وقال النبي  َخاِدم  َفْلَيتَِّخْذ َخاِدمًا، َأْو َلْيَسْت َس َلُه َليْ  : )َمْن َوِلَي َلَنا َعَمال َوَلْيَس َلُه َمْنِزل 
)  .(58) َلُه َدابَّة  َفْلَيتَِّخْذ َدابًَّة، َوَمْن َأَصاَب َشْيًئا ِسَوى َذِلَك َفُهَو َغالٌّ

نحو  نيدل الحديث على اهتمام الدولة بتأمين االحتياجات األساسية للعاملين فيها مما يشترك الناس فيها وال يكادون يستغنون عنها م
المسكن والزوجة والخادم والدابة مدة خدمته على تلك الوالية العمالية من غير إسراف أو زيادة في التمتع والرفاهية؛ حتى يتسنى له 

 التفرغ التام للقيام بعمله على الوجه األمثل وال ينشغل بطلب الرزق عما أوكل به من مسؤولية.

                                                             
 (.42لخراج ليحيى بن آدم )ص: ا (54)
 (.38الخراج ألبي يوسف )ص:  (55)
( كتاب الفرائض 3/1237، واللفظ له، ومسلم )6731، برقم «من ترك ماالً فألهله: »( كتاب الفرائض باب قول النبي 8/150متفق عليه: أخرجه البخاري ) (56)

 .1619، برقم «من ترك ماال فلورثته»باب 
(، الفقه 248-2/247(، الملكية في الشريعة اإلسالمية )5/87(، المسالِّك في شرح موطأ مالك )5/102(، االستذكار )9/516فتح الباري البن حجر ) (57)

 (.8/6392اإلسالمي وأدلته )
مارة والفيء باب في أرزاق العمال برقم ( كتاب الخراج واأل3/134واللفظ له، وأبو داوود في سننه ) 18015( برقم 29/543أخرجه أحمد في مسنده )  (58)

 .3751(، برقم 2/1107، وصححه األلباني في مشكاة المصابيح )2945
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استغلى مهره واستكثره وقال له عليه الصالة  أة من األنصار على أربع أواق؛ فكأن النبي وأخبره أنه تزوج امر  ولما جاء رجل للنبي 
وهو ولي أمر المسلمين ولي كل ذي َدين لسد حاجاته األساسية كالنكاح  ، فدل على أن رسول هللا (59)والسالم: )َما ِعْنَدَنا َما ُنْعِطيَك(

 .(60)حتى يقضيه إذا قدر على قضائه
ؤولية ولي األمر بالتوجيه واإلرشاد وتهيئة فرص العمل للرعية قدر المستطاع لمن كان يقدر على العمل واالكتساب كما وقد تكون مس

الرجل الذي شكى له الفقر والفاقة؛ ِلَما رأى فيه من القوة والقدرة على العمل؛ فباع عليه بعض متاع بيته بدرهمين  وجه بذلك النبي 
ًا َوال  به وبالثاني طعامًا ألهله َفَفَعَل: )ُثمَّ َرَجَع ِإَلى النَِّبيِ   ليشتري بدرهم فأسًا يحتطب َفَقاَل: " اْنَطِلْق ِإَلى َهَذا اْلَواِدي َفال َتَدْع َحاجَّ

َعامًا أَلْهِلَك، َوِبَخْمَسة  ِكْسَوًة اْشَتِر ِبَخْمَسة  طَ َشْوكًا وال َحَطبًا َوال َتْأِتِني َخْمَسَة َعَشَر َيْومًا َقاَل: َفاْنَطَلَق َفَأَصاَب َعْشَرًة َقاَل: َفاْنَطِلْق فَ 
 . (61) ِة َوِفي َوْجِهَك ُنْكَتُة اْلَمْسَأَلِة(ْوَم اْلِقَيامَ أَلْهِلَك َفَقاَل: َيا َرُسوَل هللِا َلَقْد َباِرَك هللُا ِلي ِفيَما َأَمْرَتِني َفَقاَل: " َهَذا َخْير  ِمْن َأْن َتِجيَء يَ 

بين الناس في العطاء وال يفضل بعضهم  (62)يهتم بضمان الحاجات األساسية ألفراد المجتمع وكان ُيَسوِ ي  و بكر الصديق وكان أب
على بعض؛ ألنه يرى أن التفضيل في اآلخرة وفي حصول األجر والثواب أما أمور الدنيا فيرى أن الَقْسَم للجميع بالسوية، وما هذا إال 

 وأرضاه. لهوان الدنيا عليه وزهده فيها 
 ِ ِ َجاَءُه َمال  ِمَن اْلَبْحَرْيِن: َمْن َكاَنْت َلُه َعَلى النَِّبيِ  ِعَدة  َفْلَيْأِتِني. َقاَل: َفَجاَءُه َجاِبُر ْبنُ قال َأُبو َبْكر  َلمَّا  )وَلمَّا ُقِبَض َرُسوُل َّللاَّ  َعْبِد َّللاَّ

يْ األَْنَصاِريُّ َفَقاَل: ِإنَّ النَِّبيَّ َوَعَدِني ِإَذا َأَتاُه َماُل اْلَبْحَرْيِن َأْن ُيْعِطَيِني َهَكَذا َوَهَكَذا  ْيِه َوَهَكَذا. َوَأَشاَر ِبَكفَّ : ُخْذ  َفَأَخَذ ِبَكفَّ ِه. َفَقاَل َأُبو َبْكر 
 ِ ُه َخْمَسِماَئِة ِدْرَهم  َفَأْعَطاُه ِإيَّاَها َوَأْلًفا. ُثمَّ َجاَءُه َناس  َكاَن َوَعَدُهْم َرُسوُل َّللاَّ َماِل َسَم َما َبِقَي ِمَن الْ َفَأَخَذ ُكلُّ ِإْنَسان  َما َكاَن َوَعَدُه ُثمَّ قَ  َفَعدَّ

 .(63) َفَأَصاَب ُكلُّ ِإْنَسان  ِمْنُهْم َعَشَرَة َدَراِهَم(
بينهم في العطاء على قدر سابقتهم وبالئهم في اإلسالم، يعطي الناس ما يكفي لحاجاتهم األساسية ويفاضل  وكان عمر بن الخطاب 

، ُثمَّ َدَعا  (64)عام حيث )َأنَُّه َأَمَر ِبَجِريب  يكفي الرجل وآل بيته من الطبتقدير ما  وقام بنفسه  ِمْن ِحْنَطَة، َفُعِجَن ُثمَّ ُخِبَز، ُثمَّ َأَدَمُه ِبَزْيت 
ْوا ِمْنُه، ُثمَّ َقاَل َلُهْم: َأَشِبْعُتْم؟ َقاُلوا: َنَعْم َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن، ُثمَّ  ، ُثمَّ َدَعا َثالِثيَن آ َأَمَر ِبَجِريب  َلُه َثالِثيَن َرُجال َفَتَغدَّ َخَر، َفَخَبَز ُثمَّ َأَدَمُه ِبَزْيت 

ْوا ِمْنُه، َفَقاَل:  ، َفَرَزَق النَّاَس »َقاُلوا: َنَعْم، َقاَل: « َأَشِبْعُتْم؟»َرُجال، َفَتَعشَّ  «( َجِريَبْيِن ِمْن ُبر   ِلُكلِ  َشْهر  َيْكِفي الرَُّجَل اْلُمْسِلَم َجِريَباِن ِلُكلِ  َشْهر 

(65). 
وفرض لحلفائهم  ومواليهم وألمهات المؤمنين رضي هللا عنهن وباقي  لكبار الصحابة وألبنائهم من المهاجرين واألنصار وفرض عمر 

نساء الصحابة، وكان يعطي المنفوس من األطفال مائة درهم فإذا كبر وترعرع أعطاه مائتين وإذا بلغ زاده، وكان إذا ُأتي باللقيط فرض 
درهم وفرض له رزقًا يأخذه وليه كل شهر ما يصلحه ثم ينقله من سنة إلى سنة وكان ُيوصي بهم خيرًا ويجعل رضاعهم له مائة 

 .(66)ونفقتهم من بيت المال
                                                             

 تقدم تخريجه.(  59)
 (.8/139ينظر: اإلفصاح عن معاني الصحاح ) (60)
 .(2/421شعب اإليمان ) (61)
نِّ األَ  روى عن أبي بكر الصديق  (62) ِّ، إِّنَّ َهذَا الَْمعَاَش األُْسَوةُ فِّيهِّ َخيٌْر مِّ نْ أنه كُلم في أن يفضل بين الناس فقال: )أَْجُر أُولَئَِّك َعلَى َّللاَّ دَ ثََرةِّ( وفي لفظ: )فََضائِّلُُهْم عِّ

يَّةُ فِّيهِّ َخْيٌر(، وهو مذهب علي  ا هَذَا الَْمعَاُش فَالسَّوِّ ِّ، فَأَمَّ الذي كان يفاضل بين الناس ويقول: )ال أَْجعَُل َمْن  لشافعي، بخالف رأي عمر الفاروق وإليه ذهب ا َّللاَّ

 ِّ ، وابن زنجويه في 649(، برقم 335، وأبو عبيد في األموال )ص: 32868( برقم 6/452كََمْن قَاتََل َمعَهُ(. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )  قَاتََل َرسُوَل َّللاَّ
 (.5/340(، وينظر: شرح ابن بطال على البخاري )6/567، والبيهقي في السنن الكبرى )947 ( برقم2/574األموال )

 .32868( برقم 452(، وابن أبي شيبة في مصنفه )/2/242أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ) (63)
(، الفائق في غريب 3/440ال "كيلو غرام". المخصص )الَجريب: مكيال قدر أربعة أقفزة، فيكون الجريب المكيالي بموازين عصرنا مائة وأحد عشر كي (64)

 (. 1/499(، معجم متن اللغة )2/319الحديث )
 (. 314( واللفظ له، وأبو عبيد في األموال )ص: 2/544أخرجه ابن زنجويه في األموال ) (65)
 (.  3/226ينظر: الطبقات الكبرى ) (66)
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َع على الناس في القوت والكسوة( وجاء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان  ، وكان يفرض للوليد المنفوس حتى إنه فقد (67)أنه )َوسَّ
َقاَلْت: َفَأْرَسَل ِإَليَّ فَ َفَقاَلِت اْمَرَأُتُه: َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن َوَلَدِت اللَّْيَلَة ُغالمًا، « َما ِلي ال َأَرى ُفالَنَة؟»انت تدخل عليه )َفَقاَل أَلْهِلِه: امرأة ك

ْت ِبِه َسَنة  َرَفْعَناُه ِإَلى ِماَئة  َهَذا َعَطاُء اْبِنِك، »، ُثمَّ َقاَل: (69)َسْنَبالِنيَّة   (68)ِبَخْمِسيَن ِدْرَهمًا َوَشِقيَقة    . (70) («َوَهِذِه ِكْسَوُتُه، َفِإَذا َمرَّ
حيث كان يفرض للخوارج الذين كانوا َيُسبُّوَنه مالم يخرجوا على الناس  وكذلك كان األمر في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

فقال: )َيا َأِميَر اْلُمْؤِمِنيَن ِإنِ ي َوَجْدُت َهَذا َيُسبَُّك، َقاَل: َفُسبَُّه َكَما َسبَِّني، َقاَل:  القتال حيث جاء رجل من الخوارج إلى علي أو يبدؤوهم ب
: َلُهْم َعَلْيَنا  : َحِسْبُتُه َقاَل: َثالث  َقاَل َأُبو عُ  -َوَيَتَوعَُّدَك، َفَقاَل: ال َأْقُتْل َمْن َلْم َيْقُتْلِني، َقاَل َعِليٌّ : َأْن ال َنْمَنَعُهُم اْلَمَساِجَد َأْن َيْذُكُروا -َبْيد 

: َأَفال َتَرى اِتُلوَنا َقاَل َأُبو عُ َّللاََّ ِفيَها، َوَأْن ال َنْمَنَعُهُم اْلَفْيَء َما َداَمْت َأْيِديِهْم َمَع َأْيِديَنا، َوَأْن ال ُنَقاِتَلُهُم َحتَّى ُيقَ  َأنَّ َعِليًّا َرَأى ِلْلَخَواِرِج ِفي َبْيد 
ًا، َما َلْم ُيْظِهُروا اْلُخُروَج َعَلى النَّاِس، َوُهَو َمَع َهَذا َيْعَلُم َأنَُّهْم َيُسبُّوَنُه َوَيْبُلغُ  ، ِإال َأنَُّهْم َكاُنوا َمَع اْلُمْسِلِميَن وَن ِمْنُه َأْكَثرَ اْلَفْيِء َحقَّ بِ   ِمَن السَّ

لما جاء عن  ، وكان كذلك يفرض للوليد كسابقيه من الخلفاء الراشدين (71)ْم َوَمَحاِضِرِهْم، َحتَّى َصاُروا ِإَلى اْلُخُروِج َبْعُد(ِفي ُأُموِرهِ 
) ، َفَأَتْيُت َعِليًَّا، َفَأْثَبتُُّه ِفي ِماَئة   .(72) رجل أنه قال: )ُوِلَد ِلي َوَلد 

 فكتب إليه عامله: إني قد أخرجت للناس« أخرج للناس أُعطياتهم»في العراق )أن  وكتب عمر بن عبد العزيز رحمه هللا إلى عامله
ه، إني قد ، فكتب إلي«انظر كل من ادان في غير سفه وال سرف فاقض عنه»أعطياتهم، وقد بقي في بيت المال مال، فكتب إليه: أن 

،  «ر  ليس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه وأصدق عنهانظر كل ب كِ »قضيت عنهم، وبقي في بيت مال المسلمين مال، فكتب إليه: أن 
عليه  انظر من كانت»فكتب إليه: إني قد زوجت كل من وجدت، وقد بقي في بيت مال المسلمين مال، فكتب إليه بعد مخرج هذا: أن 

 . (73) جزية فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على عمل أرضه(
ألعطيات وقضاء الديون في غير ما سفه أو سرف وتزويج من كانت له حاجة إلى الزواج، فهذا تأمين للحاجات األساسية للناس من ا

بل شملت غير المسلمين ممن يعيشون بين ظهراني المسلمين وتغيرت أحوالهم وأصبحوا غير قادرين على دفع الجزية أن ُيعانوا من 
 بيت مال المسلمين.  

، )وانظر من ِقَبِلَك من أهل الذمة قد كبرت سنه، وضعفت قوته، (74) عدي بن أرطاة وجاء في كتاب عمر بن عبد العزيز رحمه هللا إلى
مر بشيخ من أهل  وولت عنه المكاسب، فأجِر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه ...  وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر

م أجرى عليه قال: ث« الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبركما أنصفناك، َأن كنا أخذنا منك »الذمة يسأل على أبواب الناس، فقال: 
 .(76) . و )كتب إلى عماله أال يأخذوا الجزية من شيخ كبير((75) من بيت المال ما يصلحه(

                                                             
 (.3/226الطبقات الكبرى ) (67)
قَاَق الكتان. النهاية )الشقة: جنس من الث (68) قَاٌق بالكسر يقال: فالن يبيع شِّ (، المغرب )ص: 2/492ياب وتصغيرها شقيقة. وقيل هي نصف ثوب وجمعها شُقٌَق َوشِّ

255 .) 
 (. 2/406سنبالنية: أي سابغة الطول، يقال ثوب سنبالني، وسنبل ثوبه إذا أسبله وجره من خلفه أو أمامه. النهاية ) (69)
 (.2/527(، وابن زنجويه في األموال )303و عبيد في األموال )ص: أخرجه أب (70)
 (.2/565(، وابن زنجويه في األموال )296أخرجه أبو عبيد في األموال )ص:  (71)
 (.  303أخرجه أبو عبيد في األموال )ص:  (72)
 (.45/213(، تاريخ دمشق )2/565(، األموال البن زنجويه )319األموال ألبي عبيد )ص:  (73)
و بن عبسة وأبي عدي بن أرطاة، الفزاري أبو واثلة الدمشقي أخو زيد بن أرطاة، والَّه عمر بن عبد العزيز البصرة وغيرها من بالد العراق وحدَّث عن عمر (74)

يد بن المهلب صبراً سنة ا (، 12/302ثنتين ومائة. تاريخ بغداد )أمامة الباهلي وقال الدارقطني: عدي يُحتج بحديثه، روى له مسلم واألربعة. قتله معاوية بن يزِّ

 (.19/348(، الوافي بالوفيات )3/98تاريخ اإلسالم )
 (.1/169(، ابن زنجويه في األموال )56أخرجه أبو عبيد في األموال )ص:  (75)
 (.1/162أخرجه ابن زنجويه في األموال ) (76)
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وهذه قمة الرعاية والعدل واإلنصاف بتأمين الضمان االقتصادي ورغد العيش حتى لغير المسلمين برعايتهم ورفع الجزية عنهم عند 
، (77)ُّٱ جت حت خت مت هت  مث حجمج جح مح جخ مخجس َّعن دفعها لِكَبر سنهم أو ضعفهم وتقدير شيبتهم كما قال تعالى:  عجزهم

نبيًا ورسواًل، وقد يكونوا عونًا  وتعامل المسلمين معهم بهذه األخالق قد يقود بعضهم إلى اإليمان باهلل ربًا وباإلسالم دينا وبمحمد 
 للمسلمين ضد أعدائهم.

أو مرض ونحوه ثم قال:   (79)أنه طرح الجزية عن ألف رجل ممن كانت بهم زمانة (78)ألهل الِحيَرةُ  وجاء في كتاب خالد بن الوليد 
)وجعلت لهم أيما شيخ َضُعَف عن العمل أو أصابته آفة من اآلفات أو كان غنيًا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته 

 . فقد أعفى غير القادرين ممن َقُصَرت طاقتهم عن تكاليف الجزية.(80) لمسلمين(وِعِيَل من بيت مال ا
ِ «ِإنِ ي أَلُظنُُّكْم َقْد أَْهَلْكُتُم النَّاَس »فقال:  -قال أبو عبيد: أحسبه، قال: من الجزية  -بمال كثير  وُأتي عمر بن الخطاب  ، َقاُلوا: ال َوَّللاَّ
ِ الَِّذي َلْم َيْجَعْل َذِلَك َعَلى َيَديَّ َوال ِفي »َقاُلوا: َنَعْم، َقاَل: « ؟(81)ِبال َسْوَط َوال َنْوطَ »َقاَل:  َما َأَخْذَنا ِإال َعْفوًا َصْفواً  اْلَحْمُد هللَّ

. ومعنى يأخذون العفو الصفو: أي ما زاد عن حاجاتهم األساسية وما ال بد منه صافية بها قلوبهم طيبة بها نفوسهم، (82)«(ُسْلَطاِني
، أي: )المتيسر من أموالهم الذي ال تتعلق به حاجتهم وضرورتهم، وهذا يرجع إلى (83)لك مك َّ ُّٱ حق مق جكحك خك ما في قوله تعالى: ك

، وقوله: بال سوط وال نوط أي بال (84)كل أحد بحسبه من غني وفقير ومتوسط، كل  له قدرة على إنفاق ما عفا من ماله، ولو شق تمرة(
 تعذيب أو أخذ  للمال باإلكراه والقوة والقهر.ضرب وال تعليق أو إهانة أو 

وذكر الماوردي في مهام الخليفة ومسؤولياته أن ما يلزمه القيام به من األمور العامة عشرة أشياء منها: تقدير العطايا وما يستحق في 
 .(85)، ودفعه في وقت ال تقديم فيه وال تأخيربيت المال من غير سرف وال تقتير

لى بتأمين حاجاتهم األساسية والنهوض بهم إويعبر الفقهاء عن واجب الدولة بتأمين العاجزين عن العمل بدفع الضرر عن المسلمين 
، (86) ال(يندفع بزكاة وبيت محد الكفاية، قال النووي في بيان فروض الكفاية: )ودفع ضرر المسلمين ككسوة عار، وإطعام جائع إذا لم 

وتساءل شارح المنهاج: هل يكفي سد الضرورة، أم يجب تمام الكفاية التي يقوم بها من تلزمه النفقة؟ قال: فيه وجهان: األول: ما يسد 
 .(87) الرمق، واألوجه ما يحقق الكفاية

ويظهر دور الدولة في تحقيق الحياة الطيبة لرعاياها في توفير أسباب المعيشة ونمو اإلنتاج وتوفير الرخاء االقتصادي بتشجيع األفراد 
بالعمل واالكتساب وعدم احتقار أي مهنة صناعية كانت أو زراعية أو تجارية وينبغي لها أن تتوسع في توفير فرص العمل بما يتناسب 

ة البطالة ومقاومة أسبابها، وفتح دوائر التعليم الديني والثقافي األخالقي، وبذل الجهد في تحقيق مع حاجات المج تمع؛ للتخفيف من ِحدَّ

                                                             
 .8سورة المائدة اآلية:  (77)
لكوفة على موضع يقال له الن جف كانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية من زمن نصر ثم من لخم النعمان وآبائه ويقال لها مدينة كانت على ثالثة أميال من ا (78)

وحاء، وصفت بالبياض لحسن عمارتها. معجم البلدان )  (.2/328الحيرة الر 
ٌن، أي ُمْبتَلًى بَي ِّن الزما (79) ن: ذو الزمانة، والزمانة: العاهة ورجٌل َزمِّ نة والجمع زمنى ألنه جنس للباليا التي يصابون بها ويدخلون فيها وهم لها كارهون. الَزمِّ

 (.13/199(، لسان العرب )5/2131الصحاح )
 (.157أخرجه أبو يوسف في الخراج )ص:  (80)
 (.5/128النوط: التعليق. النهاية ) (81)
 (.54أخرجه أبو عبيد في األموال )ص:  (82)
 .219سورة البقرة اآلية:  (83)
 (.98تفسير السعدي )ص:  (84)
 (.28(، األحكام السلطانية ألبي يعلى )ص: 40األحكام السلطانية )ص:   (85)
 (.6/12المنهاج مع مغني المحتاج ) (86)
 (.8/6393(، الفقه اإلسالمي وأدلته )6/12ينظر: مغني المحتاج ) (87)
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األمن والسالم بين الناس بإقامة العدل وتأديب العصاة ومحاربة وسائل الفساد غير المشروعة وإغالق منافذ الفتن والسعي في تجييش 
 . (88)ألسلحة لحراسة الِملَّة والدفاع عن بيضة اإلسالم ورفع رايتهالجيوش وتسليحها بأحدث ا

ومما ُيسهم في تأمين الحاجات األساسية لألفراد إنشاء مشاريع إنمائية صناعية وعقارية وتجارية من سهم الفقراء والمساكين ثم تمليكها 
 .(89)منه، بل وتحقيق تمام كفايتهم لهم؛ ِلُتِدرَّ عليهم دخاًل يقوم بكفاية حاجاتهم األساسية وما البد لهم

قال السرخسي: )فعلى اإلمام أن يتقي هللا في صرف األموال إلى المصارف فال يدع فقيرًا إال أعطاه حقه من الصدقات حتى يغنيه 
 .(90)ج(اوعياله وإن احتاج بعض المسلمين، وليس في بيت المال من الصدقات شيء أعطى اإلمام ما يحتاجون إليه من بيت مال الخر 

الناس األساسية ومن أهمها الضروريات أي على بيت مال المسلمين كفالة وكفاية المحتاجين وتأمين ضمانات العيش بسد حاجات 
 الغذائية وواجب على الدولة أن توفر منها حد الكفاية ألفرادها قدر المستطاع؛ ألن ما دون حد الكفاية في المواد الغذائية الضرورية قد

حد المجاعة ثم الموت جوعًا لجزء من أفراد المجتمع ويؤدي إلى االنفالت األمني للمجتمع وانتشار الفوضى وعدم االستقرار ُيوصل إلى 
والسرقة واعتداء الفقير على الغني، والدولة جاءت لخدمة ورعاية المصالح العامة والكبرى، ومن أهمها الغذاء؛ فكان عليها اتخاذ كافة 

لى توفير األمن الغذائي الضروري، فتكفل الدولة لكل إنسان حقه في العيش الكريم الذي ُيحقق له تمام الكفاية ولمن الوسائل الُموِصَلة إ
 .(91)يعول، ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعالج وسائر ما ال بد منه من الحاجات األساسية 

 وهللا تعالى أعلم
*** 

 ير الحاجات األساسية عند الحاجة.المجتمع في توفدور أغنياء : المطلب السادس
َهِر ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضو  َتَداَعى َلُه َساِئُر اْلَجسَ جاء اإلسالم بتحقيق التكافل المجتمعي بين أفراده، والمسلمون كالجسد الواحد ) ِد ِبالسَّ

ماعة فكل فرد ُيكمل اآلخر؛ إلقامة بنيان واحد عظيم الشأن مهاب ، وال تتحقق سعادة الفرد في اإلسالم إال بسعادة الج(92)(َواْلُحمَّى
ِتِهْم َأْدَناُهْم، َوُهْم َيد  َعَلى َمْن ِسَواُهْم(الجناب سامق المقام كما في قول النبي  : ، وقوله (93): )اْلُمْسِلُموَن َتَتَكاَفُأ ِدَماُؤُهْم، َيْسَعى ِبِذمَّ

؛ مما ُيذِكي نفوس المسلمين وُيشعرهم بالمسؤولية الجماعية التي تدفعهم للمشاركة (94)َكاْلُبْنَياِن َيُشدُّ َبْعُضُه َبْعضًا()اْلُمْؤِمُن ِلْلُمْؤِمِن 
ين والعقيدة؛ فيتضامن الجميع للوصول إلى  سعادة كافة أفراد المجتمع وحب الخير لآلَخرين والتعاون عل  ىالعملية القائمة على رباط الدِ 

 .(95) قوى البر والت
وإذا اقتضت حاجات األمة إلى بعض األموال لغرض الجهاد في سبيل هللا ورفع راية اإلسالم والدعوة إلى هللا أو الدفاع عن بيضة 

اإلسالم أو تحقيق األمن والسالم بين المجتمع المسلم أو تأمين بعض الحاجات األساسية مما يحتاجه الناس كالطعام والشراب 
يكفي لسد تلك الحاجات؛ فللدولة أن تفرض في أموال الناس العلم وغير ذلك، ولم يكن في خزينة الدولة العامة ما والمستشفيات ودور 

                                                             
 (.8/6397، 7/5010ينظر: الفقه اإلسالمي وأدلته ) (88)
 (.2/52توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بال تمليك فردي للمستحق. بحث ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ) (89)
 (.18/ 3المبسوط ) (90)
 (.190-185/ 1ينظر: المقدمة في فقه العصر ) (91)
 .66( كتاب البر والصلة واآلداب باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم برقم 4/1999أخرجه مسلم ) (92)
( كتاب الديات باب 2/895، وابن ماجه في سننه )6797( برقم 6/313، وأحمد في مسنده )27968( برقم 5/459أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) (93)

( 8/19ه )، والنسائي في سنن2751( كتاب الجهاد باب في السرية ترد على أهل العسكر برقم 3/80، وأبو داود في سننه )2683المسلمون تتكافأ دماؤهم برقم 

وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه  2623( برقم 2/58، والحاكم في مستدركه )4734كتاب القسامة باب القود بين األحرار والمماليك في النفس برقم 

 .3475( برقم 2/1033ووافقه الذهبي، وصححه األلباني في المشكاة )
( كتاب البر والصلة واآلداب باب تراحم 4/1999. ومسلم )481باب تشبيك األصابع في المسجد برقم  ( كتاب الصالة1/103متفق عليه: أخرجه البخاري ) (94)

 .2585المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم برقم 
 (.7/5009ينظر: الفقه اإلسالمي وأدلته ) (95)
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ما تدفع به خطر تلك النوازل والحاجات؛ إعمااًل للمصالح المرسلة ودرءًا للمفاسد المتوقعة كما نص على ذلك كثير من الضرائب بقدر 
 .  (96)من أئمة اإلسالم

يسعى المرء لتحقيق كفاية نفسه بنفسه؛ فإن لم يستطع فعلى من تلزمه نفقته من القرابة؛ فإن ُعدموا فتكون نفقته  األصل أنوتقدم أن 
عندئذ من األموال الزكوية للمسلمين، خاصة إذا تولت الدولة جباية الزكاة وإخراجها لمستحقيها؛ فإن لم يكن فعلى بيت مال المسلمين 

 المال؛ جاز لولي األمر أن يفرض على األغنياء ضرائب إضافية بما ُيسهم في سد حاجة الفقراء.وإن لم يكف ما في بيت 
ودفع المفسدة عن الفقراء أولى من دفع المفسدة عن األغنياء، وإن شئت قلت ألن مصالح الفقراء أولى من قال العز بن عبد السالم: )

 .(97) ة ما ال يتضرر به األغنياء من تثنية الزكاة(مصالح األغنياء، ألنهم يتضررون بعدم نصيبهم من الزكا
ممن عنده الكفاية من أغنياء المجتمع وغيرهم ما يسد به حاجة الفقراء والمعوزين كما في قصة المضريين الذين  وقد طلب النبي 

:  الناس بقولهأن يسأل لهم  بي جاءوا حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء وأثر الجوع والفقر والمسكنة ظاهرة عليهم مما حدا بالن
َق َرُجل  ِمْن ِديَناِرِه، ِمْن ِدْرَهِمِه، ِمْن َثْوِبِه، ِمْن َصاِع ُبرِ ِه، ِمْن َصاِع َتْمِرِه   .(98) َتْمَرة (َوَلْو ِبِشق ِ  -َحتَّى َقاَل  -)َتَصدَّ

َظلَّ  (100))َأيَُّما أَْهِل َعْرَصة  أنه قال:  ، وُروي عنه (99)(ِإَلى َجْنِبِه َوُهَو َيْعَلُم ِبهِ َما آَمَن ِبي َمْن َباَت َشْبَعانًا َوَجاُرُه َجاِئع  : )وقال النبي 
)ِ ، َفْلَيُعْد ِبِه َعَلى َمْن ال َظْهَر َلُه، وقال ، (101)ِفيِهُم اْمُرؤ  َجاِئع ، َفَقْد َبِرَئْت ِمْنُهْم ِذمَُّة َّللاَّ اَن َلُه َفْضل  َوَمْن كَ : )َمْن َكاَن َمَعُه َفْضُل َظْهر 

، َفْلَيُعْد ِبِه َعَلى َمْن ال َزاَد َلهُ  («ِمْن َزاد  ،فظنوا أن (102)، َقاَل: َفَذَكَر ِمْن َأْصَناِف اْلَماِل َما َذَكَر َحتَّى َرَأْيَنا َأنَُّه ال َحقَّ أَلَحد  ِمنَّا ِفي َفْضل 
ولم ُيعرف لهم  ة مشاعة لجميع المسلمين، وهذا إجماع من الصحابة فضول الظهور التي معهم ليست خالصة لهم وكأنها حقوق عام

 .(103)مخالف
في عيد األضحى حيث منع من ادخار األضاحي فوق ثالث ألجل الدافة التي دفت إلى المدينة من الفقراء والمعوزين  وكذلك فعله 

نعهم لحوم وتجفيفها لغرض ادخارها لزوال العلة التي محتى يكفي حاجة الناس في ذلك العام ثم رخص لهم في العام التالي بتشريق ال
 من أجلها. 

: )ِإنَّ اأَلْشَعِريِ يَن ِإَذا َأْرَمُلوا ِفي الَغْزِو، َأْو َقلَّ َطَعاُم ِعَياِلِهْم ِباْلَمِديَنِة َجَمُعوا َما َكاَن قال: قال رسول هللا  وعن أبي موسى األشعري 
، ِويَِّة، َفُهْم ِمنِ ي َوَأَنا ِمْنُهْم( ِعْنَدُهْم ِفي َثْوب  َواِحد  بتعاون األشعريين وإيثارهم  ،فقد ُسرَّ النبي (104)ُثمَّ اْقَتَسُموُه َبْيَنُهْم ِفي ِإَناء  َواِحد  ِبالسَّ

لق النبي خُ ومواساتهم لبعضهم واشتراكهم في الزاد وقسمته بينهم بالسوية؛ فأثنى عليهم وبارك صنيعهم لما فيه من السماحة ومشابهة 
)(105)، )فشرَّفهم بإضافتهم إليه، ثم زاد في التشريف بأن أضاف نفسه إليهم. 

                                                             
، 6/4589(، الفقه اإلسالمي وأدلته )2/226ابن عابدين )(، حاشية 2/ 619(، االعتصام )1/141(، الفروق )177(، المستصفى )ص: 4/281ينظر: المحلى )( 96)
7/5001 ،8/6386.) 
 (.1/80قواعد األحكام في مصالح األنام ) (97)
 .1017( كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة برقم 2/704أخرجه مسلم ) (98)
( 6/164، واللفظ له، وابن أبي شيبة في مصنفه )751( برقم 1/259معجم الكبير )، والطبراني في ال112( برقم 60أخرجه البخاري في األدب المفرد )ص:  (99)

( 67، وفي صحيح األدب المفرد )ص: 5505( برقم 2/967، وفي صحيح الجامع الصغير )149( برقم 1/279، وصححه األلباني في الصحيحة )30359برقم 

 .112/82برقم 
 (.3/208ا عرصات. النهاية )العرصة: كل موضع واسع ال بناء فيه، وجمعه (100)
، وصحح إسناده العالمة أحمد شاكر، والحاكم في 4880( برقم 4/438، وأحمد في مسنده )20396( برقم 4/402أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) (101)

 .98( برقم 65، وضعفه األلباني في تخريج مشكلة الفقر )ص: 2165( برقم 2/14مستدركه )
 .1728كتاب اللقطة باب استحباب المؤاساة بفضول المال برقم  (3/1354أخرجه مسلم ) (102)
 (.35/8(، شرح صحيح مسلم ألبي األشبال )4/282المحلى ) (103)
 ( كتاب فضائل الصحابة 4/1944، ومسلم )2486( كتاب الشركة باب الشركة في الطعام والنهد والعروض برقم 3/138متفق عليه: أخرجه البخاري ) ( 104)

 .2500برقم  ل األشعريين باب من فضائ
 (.6/452المفهم ) ( 105)
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فَِّة، َكاُنوا ُأَناسًا ُفَقَراَء َوَأنَّ النَِّبيَّ  َمْن َكاَن ِعْنَدُه َطَعاُم اْثَنْيِن »َقاَل:  وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي هللا عنهما: )َأنَّ َأْصَحاَب الصُّ
، َوِإْن َأْرَبع  َفَخاِمس  َأْو َساِدس  َفْلَيْذهَ   . (106) ِبَعَشَرة ( َوَأنَّ َأَبا َبْكر  َجاَء ِبَثاَلَثة ، َفاْنَطَلَق النَِّبيُّ « ْب ِبَثاِلث 

 تفريق المعوزين على المثرين والمكتفين بمقدار ما ال ُيجحف بمواساتهم بنصف أقواتهم، ومن هذا أخذ عمر بن الخطاب فرأى النبي 
  ما فعله عام الرمادة، فكان ُيلقي على أهل كل بيت مثلهم من الفقراء، ويقول: لن يهلك امرؤ على نصف قوته، كما في قوله َلْو( :

َتُهْم َفُيَقاِسُموَنُهمْ  ُ ِبَحيًا ــ بمطر ـــ  اَف ُبُطونِ  َأْنَص َلْم َأِجْد ِللنَّاِس ِمَن اْلَماِل َما َيَسُعُهْم ِإال َأْن ُأْدِخَل َعَلى ُكلِ  أَْهِل َبْيت  ِعدَّ ِهْم َحتَّى َيْأِتَي َّللاَّ
: )َلِو اْسَتْقَبْلُت ِمْن َأْمِري َما اْسَتْدَبْرُت، أَلَخْذُت ُفُضوَل َأْمَواِل اأَلْغِنَياِء، ، وقال (107)َفَعْلُت. َفِإنَُّهْم َلْن َيْهَلُكوا َعْن َأْنَصاِف ُبُطوِنِهْم(

 .(108)ُفَقَراِء اْلُمَهاِجِريَن(َفَقَسْمُتَها َعَلى 
َنة والجوع في عام الرمادة بل إنه  َراق حال السِ  ؛ لحاجة الناس إلى الطعام واشتراكهم فيه فجعلهم فيه (109)درأ تنفيذ الحد عن السُّ

َم على نفسه اللحم عام الرمادة حتى يأكله الناس(سواسية،   .(110) و)َحرَّ
وا، َأْو جُ : )ِإنَّ وقال علي بن أبي طالب  ِهُدوا َفِبَمْنِع َّللاََّ َفَرَض َعَلى اأَلْغِنَياِء ِفي َأْمَواِلِهْم ِبَقْدِر َما َيْكِفي ُفَقَراَءُهْم، َفِإْن َجاُعوا، َأْو ُعرُّ

َبُهْم َعَليْ  ِ َعزَّ َوَجلَّ َأْن ُيَحاِسَبُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوُيَعذِ   .(111)ِه(اأَلْغِنَياِء، َوَحقَّ َعَلى َّللاَّ
دة عن أنيابها، وبثَّت المنون بدائع أسبابها...، فالوجه عندي إذا ظهر الُضر،  رت الشِ  وقال الجويني: )فلو ُبلي أهل بلد بقحط، وكشَّ

وتفاقم األمر، وأنشبت المنية أظفارها، وأشفى المضرورون، واستشعر الموسرون، أن يستظهر كل موسر بقوت سنة، ويصرف الباقي 
 .(112) لضرورات، وأصحاب الخصاصات(إلى ذوي ا

وبين في موضع آخر أنه ليس المقصود أن ينخلع األغنياء عن أموالهم ليعودوا فقراء أو يكتفوا بقوت يومهم، بل القصد مواساة الفقراء 
هوا إلى كفاية ينت بما تيسر والسعي في إنقاذهم بعد هللا من الموت والهلكة من الجوع بقوله: )وال نكلف الموسرين في هذه الشدة أن

يومهم، ويفرقوا باقي أموالهم على المحاويج، ويرقبوا أمر هللا في غدهم، وال يسوغ لهم أن يغفلوا عن أمور المساكين أصاًل، ويتركوهم 
 .(113) يموتون هزاًل(

ي سائر تقم الزكوات بهم، وال فوقال ابن حزم: )فرض على األغنياء من كل بلد أن يقوموا بفقرائها، وُيجبرهم السلطان على ذلك إن لم 
أموال المسلمين، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي ال بد منه، ومن اللباس في الشتاء والصيف بمثل ذلك وبمسكن ُيكن هم من المطر 

 .(114) والصيف والشمس وعيون المارة(

                                                             
( كتاب األشربة باب 3/1627، واللفظ له، ومسلم )602( كتاب مواقيت الصالة باب السمر مع الضيف واألهل برقم 1/134متفق عليه: أخرجه البخاري ) (106)

 .2057إكرام الضيف وفضل إيثاره برقم 

وسياسته اإلدارية  قال صاحب كتاب دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب و( 3/240ابن سعد في طبقاته الكبرى ) هأخرج (107)

 .( سنده متصل ورجاله ثقات2/616)
صاحب كتاب صحيح وضعيف تاريخ  (، وصحح إسناده4/283(، وقال ابن حزم: وهذا إسناد في غاية الصحة والجاللة. المحلى )4/226تاريخ الطبري ) (108)

 .، فيه علة قادحة670( برقم 2/119(، وقال األلباني في السلسة الضعيفة )3/301الطبري )
يقول: )ال قَْطَع فِّي  ، عن حصين بن جرير قال: سمعت عمر28591( برقم 5/521(، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه )669األموال ألبي عبيد )ص:  (109)

ذٍْق، وال فِّي ( ثم أورد قول السعدي: سألت أحمد بن حنبل عن 8/679، وابن الملقن في البدر المنير )83( برقم 1/57َعامِّ َسنٍَة(، وابن كثير في مسند الفاروق ) عِّ

: ال إذا حملته الحاجة إلى هذا الحديث فقال: العذق: النخلة، وعام: سنة المجاعة. فقلت ألحمد: تقول به؟ قال: إي لعمري. قلت: إن سرق في مجاعة ال تقطعه. قال

 .2428( برقم 8/80، وضعفه األلباني في إرواء الغليل )2096( برقم 4/131ذلك، والناس في مجاعة وشدة، وابن حجر في التلخيص الحبير )
 (.4/484(، اإلصابة )3/313أخرجه ابن سعد في طبقاته الكبرى ) (110)
( برقم 1/275وضعف إسناده محقق الكتاب، والطبراني في المعجم الصغير ) 321( برقم 5/109) أخرجه سعيد بن منصور في كتاب التفسير من سننه (111)

 .1910( برقم 709، واألموال ألبي عبيد )ص: 13206( برقم 7/37، والبيهقي في السنن الكبرى )453
 (.234غياث األمم )ص:  (112)
 (.235غياث األمم )ص:  (113)
 (.4/281المحلى: ) (114)
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فيه فضل عن صاحبه لمسلم أو لذمي؛ ألن فرضًا  وقال أيضًا: وال يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة أو لحم خنزير وهو يجد طعاماً 
على صاحب الطعام إطعام الجائع فإذا كان ذلك كذلك فليس بمضطر إلى الميتة وال إلى لحم الخنزير، وله أن ُيقاتل عن ذلك، فإن ُقتل 

ىي يي جئ حئ خئ  ُّٱ ري زي مي  نيقوله تعالى: فعلى قاتله الَقَود، وإن َقَتَل المانع فإلى لعنة هللا؛ ألنه منع حقًا وهو طائفة باغية واستدل ب
 .(116)مانعي الزكاة  ، وقال بأن مانع الحق باغ  على أخيه الذي له الحق؛ وبهذا قاتل أبو بكر الصديق (115)مئ هئ جب حبخب َّ 

 ؛ )َفَأَمَر َأُبو بعث جيشًا ِقَبل الساحل ففني زادهمأن النبي  وصح من حديث جابر عن أبي عبيدة بن الجراح وثالثمائة من الصحابة 
ُتَنا ُكلَّ َيْوم  َقِلياًل َقِلياًل َحتَّى َفِنَي، َفَلْم َيُكْن ُيِصيُبنَ  (117)ِبَأْزَواِد َذِلَك الَجْيِش، َفُجِمَع َذِلَك ُكلُُّه، َفَكاَن ِمْزَوَديْ   ُعَبْيَدَة  ، َفَكاَن ُيَقوِ  ا ِإال َتْمر 

 .(119)ال مخالف لهم منهم وتهم إياها على السواء؛ وهذا إجماع مقطوع به من الصحابة يق ، فجعل أبو عبيدة (118) َتْمَرة  َتْمَرة (
وذكر فقهاء الحنفية: أن من اشتد جوعه حتى عجز عن طلب القوت؛ ففرض على كل من علم به أن ُيطعمه أو يدل عليه من ُيطعمه؛ 

صونًا له عن الهالك؛ فإن امتنعوا من ذلك حتى مات اشتركوا في اإلثم، بل اعتبروا أن عارية نحو القدر والفأس قد تكون واجبة في 
ق الذم مانعها وإن كان منعه لغير ضرورة؛ فإنه ُينبىء عن لؤم ومجانبة ألخالق المسلمين ومنافيًا لقول حال الضرورة إليها، ويستح

َم َصاِلَح األْخالِق(النبي   .(121( )120): )ِإنََّما ُبِعْثُت ألَُتمِ 
 صرف المال إليها، ونقلوا قولوحكى فقهاء المالكية: إجماع العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب 

اإلمام مالك: على أنه يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك جميع أموالهم، وتساءل ابن العربي عما إذا منع الوالي الزكاة 
طر لرب ضفهل يجب على األغنياء إغناء الفقراء؟ فقال: مسألة فيها نظر، أصحها عندي وجوب ذلك عليهم، وقالوا بجواز مقاتلة الم

 . (122)الطعام إن امتنع من دفعه له، وإن امتنع عن بذله فقتله المضطر فدم صاحب الطعام هدر
وجاء عن فقهاء الشافعية: بأن من وجد طعامًا عند غير مضطر له، لزمه إطعام المضطر المسلم المعصوم أو الذمي والمعاهد ولو 

لضرورة الوقت الناجزة الحالَّة فإن امتنع من بذله بِعَوض محترم؛ فللمضطر قهره كان صاحب الطعام يحتاج إليه مستقباًل على األصح؛ 
على أخذه وإن أدى إلى قتله، وتساءل صاحب نهاية المحتاج: هل المراد من دفع ضرر المعصوم المضطر: ما يسد الرمق أم الكفاية؟ 

يستر كل البدن على ما يليق بالحال من شتاء أو صيف،  قوالن: أصحهما ثانيهما، أي بما تتحقق به الكفاية، فيجب في الكسوة ما
 .(123) ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما من أجرة الطبيب وثمن الدواء والخادم

بأن من اضطر إلى طعام غيره ولم يجد سواه جاز أخذه منه مالم يكن صاحب الطعام مضطرًا إليه فهو أحق به وقال فقهاء الحنابلة: 
أخذه منه؛ ألنه ساواه في الضرورة وانفرد بالملك فأشبه غير حال الضرورة، وإن أخذه منه أحد فمات لزمه ضمانه؛ ألنه ولم يجز ألحد 

قتله بغير حق، أما إذا لم يكن صاحبه مضطرًا إليه؛ فإنه يلزمه بذله للمضطر؛ ألنه يتعلق به إحياء نفس آدمي معصوم، فلزمه بذله 

                                                             
 .9ات اآلية: سورة الحجر (115)
 (.4/284ينظر: المحلى ) (116)
ْزَودَ: وعاء يُجعل فيه الزاد. غريب الحديث إلبراهيم الحربي ) (117)  (.3/989المِّ
(، كتاب الصيد والحيوان باب 3/1536، ومسلم )2483(، كتاب الشركة باب الشركة في الطعام والنهد والعروض برقم 3/137متفق عليه: أخرجه البخاري ) (118)

 .1935إباحة ميتات البحر برقم 
 (.4/283المحلى باآلثار ) (119)
، 273( برقم 104، والبخاري في األدب المفرد )ص: 8952( برقم 14/512ه )، وأحمد في مسند31773( برقم 6/324أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ) (120)

. 45( برقم 1/112، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، وصححه األلباني في الصحيحة )4221( برقم 2/670والحاكم في مستدركه )

 األخالق، حسن األخالق(.  وللحديث ألفاظ أخرى نحو: )مكارم األخالق، صالحي األخالق، محاسن
 (.5/375(، أحكام القرآن للجصاص )4/175ينظر: االختيار لتعليل المختار ) (121)
دْر: ما 2/116(، الشرح الكبير )102(، القوانين الفقهية )ص: 2/440، 1/88(، أحكام القرآن البن العربي )2/242ينظر: الجامع ألحكام القرآن ) (122) (، والهِّ

 (.2/123(، تاج العروس )1/201(، المخصص )1/298والُمْهدر: المطََّرح أي هو ساقط ال يطلب. المحيط في اللغة ) يبطل من دم وغيره،
 (.8/550(، نهاية المحتاج )6/161ينظر: مغني المحتاج ) (123)
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منه؛ ألنه مستحق له دون مالكه فجاز له أخذه ، فإن احتيج إلى قتال فله المقاتلة عليه فإن ُقِتل له، فإن لم يفعل فللمضطر أخذه 
، إال أن يمكن (124)المضطر فهو شهيد، وعلى قاتله ضمانه، وإن آل أخذه إلى قتل صاحبه فهو هدر؛ ألنه ظالم بقتاله، فأشبه الصائل

 .(125)أخذه بشراء أو استرضاء، فليس له المقاتلة عليه
يظهر مما تقدم من نصوص الوحيين وآثار الصحابة وكالم الفقهاء عظمة اإلسالم ورصانة ُنظمه وروعة تشريعاته مما يدل على 

وجوب التكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع المسلم وأن على أصحاب فضول األموال اإلنفاق على من دونهم من الفقراء بما َيفضل 
ازل واألزمات والملمات الصعاب التي تعصف بهم؛ بل يجب على ولي أمر المسلمين إجبارهم وإلزامهم من أموالهم ال سيما عند النو 

باإلنفاق إذا لم َتِف الزكوات بذلك ولم يكن في بيت مال المسلمين ما يقوم بحاجة العامة من الناس مما يحتاجونه من الحاجات 
يعكس روح األخوة اإلسالمية وأن المسلم مع أخيه المسلم في كل األوقات  األساسية كالطعام والشراب والملبس والمسكن ونحوها مما

ما ينبغي كيشاطره الفرح والحزن ويقوم به وقت الحاجة مما ُيشيع روح األخوة والمحبة وسالمة الصدر بين الناس وحب الخير لآلخرين، 
 ر الحاجات األساسية والمعيشية لمن هم دون حد الكفاية منللمؤسسات االجتماعية والجمعيات الخيرية القيام بدورها باإلسهام في توفي

خالل مواردها الدائمة من األوقاف والصدقات الجارية والزكوات والصدقات التطوعية والنذور والكفارات وغيرها فيكون المجتمع بذلك 
اه البذل ا ُيصلح الَخلَّة ويسد الثغرة سيمقويًا متماسكًا يشد بعضه بعضًا، متعاونًا على البر والتقوى، من أي جهاته أقبلت وجدت م

 . (126) : )َوهللُا ِفي َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِفي َعْوِن َأِخيِه(والفضل والعطاء واإلحسان والسعي في حوائج الناس، كما قال النبي 
 وهللا تعالى أعلم.

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
*** 

 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات الخاتمة
 أهم النتائج:

  تبين مما تقدم أن لإلنسان في كل مكان حاجات أساسية أو أصلية ال يستغني عنها كالطعام والشراب والملبس والمسكن والمركب
 ات األصلية لإلنسان بماثمة عالقة بين الحاجات األساسية والكفاية، ويقصد بالكفاية: َسدُّ الحاج  وغيرها مما يليق بحاله، وأن

إال أن الشارع  وال تقتير، يدفع عنه الهالك تحقيقًا أو تقديرًا على ما يليق بحاله وَمن في نفقته مما ال ُبدَّ منه من غير إسراف
راف، عالحكيم قد أطلق مفهوم الكفاية ولم يحدده بمبلغ معين أو نحوه؛ ألن ذلك يختلف باختالف األحوال واألزمان واألمكنة واأل

فوجب رد مفهومها إلى ما تعارف عليه الناس وأصبح معتادًا لهم بالمعروف، وال شك أن ذلك من تمام كمال الشريعة ومرونتها 
 وصالحها لكل زمان ومكان. 

  وتبين أن للحاجات األساسية ارتباط بمقاصد الشريعة من حيث الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وقد راعى اإلسالم حفظ
 وريات الخمس وهي: الدين والنفس والعرض أو النسل والعقل والمال، وهي مراعاة ومحفوظة في كل ملة.الضر 

  يراعى في تأمين الحاجات األساسية الترتيب التالي: أن يسعى المرء في تأمين حاجات نفسه األساسية وأسرته بنفسه، فإن تعذر
ته من من قرابته األدنين؛ ألن الغنم بالغرم، فإن لم يوجد له قرابة كانت نفقعليه ذلك انتقلت مسؤولية تأمينها إلى من تلزمه نفقته 

أموال المسلمين الزكوية، ال سيما إن كانت الدولة هي التي تتولى جباية الزكاة وإخراجها؛ فإن لم يكن ذلك فعلى بيت مال 
                                                             

(، المطلع 5/1746والصيالة. ينظر: الصحاح )الصائل: القاصد الوثوب عليه، يقال: صال عليه. وثب صوال وصولة، والمصاولة: المواثبة، وكذلك الصيال  (124)

 (، 211على ألفاظ المقنع )ص: 
 (.8/433، 9/421ينظر: المغني ) (125)
 .2699( كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار باب فضل االجتماع على تالوة القرآن وعلى الذكر برقم 4/2074أخرجه مسلم ) (126)
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ضرائب إضافية بما ُيسهم في سد حاجة  المسلمين وإن لم يكف ما في بيت المال؛ جاز لولي األمر أن يفرض على األغنياء
 الفقراء والمعوزين بالمعروف.

  ،أن الحاجات األساسية تنقسم إلى قسمين: األول حاجات أساسية خاصة لكل فرد بعينه من المأكل والمشرب والملبس وغيره
 ا يحتاجه عامة الناس مما ال بدوحاجات أساسية عامة يشترك فيها المجتمع بأكمله كالخدمات العامة ومرافق الصحة والتعليم وم

لهم منه وال يكادون يستغنون عنه خاصة مع تغير األزمنة وارتقاء بعض التحسينيات إلى مرتبة الحاجيات وارتقاء بعض الحاجيات 
من  للعالم بأسره، حيث أصبحت أجهزة الجواالت الذكية 19إلى رتبة الضروريات، وقد ظهر ذلك جليًا إبان اجتياح كورونا كوفيد 

الضروريات التي ال يستغني عنها أحد، وكذلك أجهزة الحاسب اآللي )الالب توب( واألجهزة اللوحية بعد إطالق الدراسة عن بعد 
 عبر منصات التعليم الرسمية.

 مع  ،اهتمام اإلسالم بتوفير الحاجات األساسية مما يشترك فيه أفراد المجتمع المسلم وتهيئة فرص العمل ألفراده قدر المستطاع
 مراعاة موارد الدولة العامة.

 قد يكون تأمين الحاجات األساسية لألفراد باإلرشاد والتوجيه إلى المهنة المناسبة التي َتُدرُّ عليه ما يقضي به حوائجه أو عماًل يسد 
 به َخلََّتُه ويحقق كفايته، ويستغني به عن الناس، ومهنة فيها بعض الدناءة خير من مسألة الناس.

 اإلسالم بتوفير الحاجات األساسية حتى لغير المسلمين الذين يعيشون بين ظهراني المسلمين من غير الحربيين ممن لهم  اهتمام
 عهد وذمة وعقود عمل ونحو ذلك مما تظهر فيه سماحة اإلسالم وعدله.

 التوصيات:
 التي ال يستغني عنها أحد وهي مما ال بد  ضرورة بث مفهوم حاجات اإلنسان األساسية أو األصلية بين الناس، وأنها من الحاجات

لكل إنسان منها، وأنها مرتبطة كذلك بكفاية الشخص ومن يعول من أسرته وأهل بيته، وضرورة بث هذه المفهوم بين الجهات ذات 
لخيرية عيات االعالقة والتي لها تعامل مباشر مع الفقراء والمساكين المعوزين من أهل الحاجة، كمكاتب الضمان االجتماعي والجم

 األهلية الرسمية وأصحاب األموال من التجار ورجال األعمال.
  محاولة تغيير مفهوم النظرة القاصرة عن الحاجات األساسية وظن بعضهم أنها مقتصرة على الضروري جدًا من الطعام والشراب

اال بد لإلنسان منه، فتشمل آالت والملبس فحسب، وبيان أن مفهوم الحاجات األساسية أوسع من ذلك حيث إنها تشمل كل م
الحرفة للمحترف، ورأس المال لمن يحسن التجارة، وكتب العلم لطالب العلم الذي يتأتى منه التحصيل ونفع األمة، والنكاح لمن 

برة لكل تاحتاجه، وقضاء الدين، وأدوات الزينة والتجمل وغير ذلك، من غير إسراف أو تقتير، وأنها مقدرة بالكفاية الالئقة والمع
 زمان ومكان. 

  توضيح أن مفهوم الحاجات األساسية متجدد، وقد تستحدث حاجات جديدة بحسب الظروف واألحوال لم تكن في السابق من
العالم، حيث أصبحت أجهزة الجواالت الذكية من الحاجات  19الحاجات األساسية، كما حصل أثناء اجتياح وباء كورونا كوفيد 

د يستغني عنها أحد؛ الرتباطها بطلبات حاجاته الضرورية من الطعام والشراب عبر تطبيقات توصيل األساسية التي ال يكا
األطعمة وغيرها، وكذلك أجهزة الحاسب اآللي )الالب توب( واألجهزة اللوحية بعد إطالق الدراسة عن بعد عبر منصات التعليم 

 العام والخاص، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.
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 مة المصادر والمراجعقائ
م، النوادر والِزيادات على َما في  1999ابن أبي زيد، أبو محمد عبد هللا بن )أبي زيد( عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي، 

نة من غيرها من اأُلمهاِت، ط  ، دار الغرب اإلسالمي، بيروت.1المَدوَّ
م، النهاية في غريب الحديث واألثر، 1979 -هـ 1399الشيباني الجزري،  ابن األثير، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد

 بيروت. -المكتبة العلمية 
م، عيون األدلة في مسائل الخالف بين فقهاء  2006 -هـ  1426ابن القصار، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي، 

 العربية السعودية.المملكة  -األمصار، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض 
ى بن عثمان بن أسعد التنوخي الحنبلي،  ، مكتبة 3م، الممتع في شرح المقنع، ط 2003 -هـ  1424ابن المنجى، زين الدين الُمَنجَّ

 مكة المكرمة. -األسدي 
 ابن جزي، أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا، الكلبي الغرناطي، )د ت(، القوانين الفقهية.

، دار الكتب 1هـ، اإلصابة في تمييز الصحابة، ط 1415 -ن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد العسقالني، اب
 بيروت. –العلمية 

بيروت، عليه  –هـ، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار المعرفة 1379ابن حجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقالني الشافعي، 
 د العزيز بن عبد هللا بن باز.تعليقات العالمة: عب

 بيروت. –ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد األندلسي القرطبي الظاهري، )د ت( المحلى باآلثار، دار الفكر 
م، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، 1988 -هـ  1408ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي، 

 لبنان. –دار الغرب اإلسالمي، بيروت ، 2ط
، مركز الملك فيصل 1م، األموال، ط 1986 -هـ  1406ابن زنجويه، أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد هللا الخرساني، 

 للبحوث والدراسات اإلسالمية بالسعودية.
 بيروت. –إحياء التراث العربي ، دار 1م المخصص، ط1996هـ 1417ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي،

، 2م، رد المحتار على الدر المختار، ط1992 -هـ 1412ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي، 
 بيروت. -دار الفكر

، دار الكتب 1ار، ط م، االستذك2000 –هـ 1421ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عاصم النمري القرطبي، 
 بيروت. –العلمية 

 م، تاريخ دمشق، دار الفكر.1995 -هـ  1415ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة هللا، 
 -هـ 1414ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، 

 ، دار الكتب العلمية. 1اإلمام أحمد، ط م، الكافي في فقه1994
ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، )د ت( المغني، 

 مكتبة القاهرة.
 مس الدين، )د ت(، الشرح الكبير علىابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، ش

 متن المقنع، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع.
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م،  المقنع في فقه اإلمام أحمد 2000 -هـ 1421ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، 
 المملكة العربية السعودية. -،مكتبة السوادي، جدة 1بن حنبل، ط

، البداية والنهاية، دار إحياء التراث 1م، ط 1988 -، هـ 1408ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي البصري ثم الدمشقي، 
 العربي.

م، المحيط  2004 -هـ  1424ابن َماَزَة، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن َماَزَة البخاري الحنفي، 
 لبنان. –، دار الكتب العلمية، بيروت 1هاني في الفقه النعماني، طالبر 

، دار 1م، المبدع في شرح المقنع، ط1997 -هـ 1418ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد، أبو إسحاق، برهان الدين، 
 لبنان. –الكتب العلمية، بيروت 

، دار 33هـ، لسان العرب، 1414الدين األنصاري الرويفعي اإلفريقي،  ابن منظور، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال
 .بيروت –صادر 

دار الكتاب  2ابن نجيم، ، المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف المصري، )د ت( البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  ط
 اإلسالمي.

 ، دار الكتب العلمية.1م، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ط2002 -هـ 1422ابن نجيم، سراج الدين عمر بن إبراهيم بن نجيم الحنفي،
، أبو المظفر، عون الدين،  هـ ، اإلفصاح عن معاني الصحاح، 1417ابن هبيرة، يحيى بن )هبيرة بن( محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني 

 دار الوطن.
، دار الكتب 2م، األحكام السلطانية، ط 2000 -هـ  1421 أبو يعلى، القاضي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء،

 بيروت ، لبنان. -العلمية 
 أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري، )د ت( الخراج، المكتبة األزهرية للتراث، تحقيق.

 ، المطبعة السلفية ومكتبتها.2الخراج، طهـ، 1384األحول، أبو زكرياء يحيى بن آدم بن سليمان القرشي بالوالء، الكوفي،
 االستيعاب

م، المساِلك في شرح موطأ مالك،  2007 -هـ  1428االشبيلي، القاضي محمد بن عبد هللا أبو بكر بن العربي المعافري المالكي، 
 ، َدار الَغرب اإلسالمي.1ط

 الب في شرح روض الطالب، دار الكتاب اإلسالمي. األنصاري، زكريا بن محمد زين الدين أبو يحيى السنيكي )د ت(، أسنى المط
البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد هللا ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي العناية شرح 

 الهداية، )د ت(، دار الفكر.
، بداية المحتاج في شرح 1م، ط 2011 -هـ  1432بدر الدين أبو الفضل محمد بن أبي بكر األسدي الشافعي ابن قاضي شهبة ، 

 المملكة العربية السعودية. -المنهاج، دار المنهاج للنشر والتوزيع، جدة 
، المطلع على ألفاظ المقنع، مكتبة 1م، ط 2003 -هـ 1423البعلي، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل، أبو عبد هللا، شمس الدين، 

 السوادي للتوزيع.
نصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلي، )د ت(، كشاف القناع عن متن اإلقناع، دار الكتب البهوتي، م

 العلمية.
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البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلي، )د ت(، الروض المربع شرح زاد المستقنع، حاشية الشيخ 
 مؤسسة الرسالة. -المؤيد العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي، دار 

م، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 1993 -هـ 1414البهوتي، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس الحنبلي، 
 ، عالم الكتب.1المعروف بشرح منتهى اإلرادات، ط

 بيروت. –تراث العربي هـ، أحكام القرآن، دار إحياء ال 1405الجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي، 
،  الجامعة اإلسالمية، المدينة 1هـ، المصالح المرسلة، ط1410الجكني، محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي، 

 المنورة.
لماليين ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار العلم ل4م، ط 1987 - هـ 1407الجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي، 

 بيروت.  –
هـ، الغياثي غياث األمم 1401الجويني، عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين، 

 ، مكتبة إمام الحرمين.2في التياث الظلم، ط
 المكرمة.مكة  -، جامعة أم القرى 1هـ، غريب الحديث، ط1405الحربي، إبراهيم بن إسحاق، 

م، كفاية األخيار في حل غاية 1994الحصني، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني، تقي الدين الشافعي، 
 دمشق. –، دار الخير 1االختصار، ط

م، 1992 -ـ ه1412الحطاب، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، الرُّعيني المالكي، 
 ، دار الفكر.3مواهب الجليل، ط

 ، دار صادر، بيروت.2معجم البلدان،  ط 1995الحموي، شهاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي، 
 بيروت. –الخرشي، محمد بن عبد هللا المالكي أبو عبد هللا، شرح مختصر خليل، )د ت( دار الفكر للطباعة 

 بيروت. –، دار الكتب العلمية 1هـ ، تاريخ بغداد، ط 1417بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي، الخطيب، أبو بكر أحمد 
 «.المؤسسة السعودية بمصر»خالف، عبد الوهاب، )د ت(، علم أصول الفقه وخالصة تاريخ التشريع، مطبعة المدني 

)د ت( مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، دار إحياء التراث داماد أفندي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، 
 العربي.

 الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي، )د ت( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر.
خطوطات ، مركز نجيبويه للم1م، تحبير المختصر، ط2013 -هـ  1434الدميري، تاج الدين بهرام بن عبد هللا بن عبد العزيز، 

 وخدمة التراث.
، مؤسسة 3م، سير أعالم النبالء، ط 1985هـ /  1405الذهبي، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز، 

 الرسالة.
، 1م، طم، تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعال 2003الذهبي، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز، 

 دار الغرب اإلسالمي.
م، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح  1997 -هـ  1417الرافعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم القزويني، 

 لبنان. –، دار الكتب العلمية، بيروت 1الكبير، ط
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م، مطالب أولي النهى في شرح غاية 1994 -هـ 1415الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، الدمشقي الحنبلي، 
 ، المكتب اإلسالمي،.2المنتهى، ط

 هـ، معجم متن اللغة. 1380 - 1377رضا، أحمد، 
م، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار 1984هـ/1404الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين، 

 الفكر، بيروت.
 ، دار الكتب العلمية.1م، بحر المذهب، ط 2009و المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل، الروياني، أب

، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني الحنفي،  ِبيِدي   ، المطبعة الخيرية.1هـ، الجوهرة النيرة، ط1322الزَّ
بيدي، محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض، )د ت(   تاج العروس من جواهر القاموس دار الهداية.الزَّ

، َوْهَبة بن مصطفى )د ت( الفقه اإلسالمي وأدلته، ط  دمشق. –سوريَّة  -، دار الفكر 4الزَُّحْيِلي 
رقاني على مختصر خليل، ومعه: الفتح الرباني  2002 -هـ  1422الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد المصري،  م،  شرح الزُّ

 لبنان. –، دار الكتب العلمية، بيروت 1ل عنه الزرقاني، طفيما ذه
 ، دار العبيكان.1م،  شرح الزركشي،  ط1993 -هـ  1413الزركشي، شمس الدين محمد بن عبد هللا المصري الحنبلي،  

 لبنان. –لمعرفة ، دار ا2الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، جار هللا، )د ت( الفائق في غريب الحديث واألثر، ط
، مطبعة االستقامة، القاهرة 1هـ، المنهل العذب المورود شرح سنن اإلمام أبي داود، ط1353 - 1351السبكي، محمود محمد خطاب، 

 مصر. –
 بيروت. –م، المبسوط، دار المعرفة 1993 -هـ 1414السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة، 

، مؤسسة 1م، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، ط 2000-هـ 1420بن عبد هللا، السعدي، عبد الرحمن بن ناصر 
 الرسالة.

، 1م، كشف اللثام شرح عمدة األحكام، ط 2007 -هـ  1428السفاريني، شمس الدين، أبو العون محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي، 
 سوريا، الطبعة. – الكويت، دار النوادر -وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

، سليم بن عيد الهاللي، دار ابن 1م، االعتصام، ط1992 -هـ 1412الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، 
 عفان، السعودية.

 ، دار ابن عفان.1م، الموافقات، ط1997هـ/ 1417الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي، 
، مقال بمجلة الشريعة والدراسات 14العدد: 6م، الزكاة ورعاية الحاجات األساسية الخاصة، المجلد:1989شبير، محمد عثمان، 

 اإلسالمية، جامعة الكويت.    
م، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، 1994 -هـ 1415الشربيني، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشافعي، 

 ، دار الكتب العلمية،.1ط
 م ، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج، المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 1983 -هـ  1357الشرواني، عبد الحميد، 

 ، دمشق.1هـ، الكسب، ط1400الشيباني، أبو عبد هللا محمد بن الحسن بن فرقد،  
 بيروت. –إحياء التراث  م، الوافي بالوفيات، دار2000 -هـ1420الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا، 

 بيروت. –، دار الكتب العلمية 1ط
 األردن. –، مكتبة األقصى 1هـ، الملكية في الشريعة اإلسالمية طبيعتها ووظيفتها وقيودها، ط1397العبادي، عبد السالم داود، 
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، 1الواحد الديان وذكر حوادث الزمان، طم، تذكرة أولي النهى والعرفان بأيام هللا  2007 -هـ  1428عبد المحسن، إبراهيم بن عبيد، 
 مكتبة الرشد، الرياض.

العز بن عبد السالم، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، )د ت(، )قواعد 
  القاهرة. –األحكام في مصالح األنام، مكتبة الكليات األزهرية 

، دار 1م، ط2000 -هـ1421هب اإلمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم اليمني الشافعي، العمراني، البيان في مذ
 جدة. –المنهاج 

 بيروت. –الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )د ت( إحياء علوم الدين، دار المعرفة 
 ، دار الكتب العلمية.1المستصفى، طم، 1993 -هـ 1413الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، 

 –الفيومي، أحمد بن محمد بن علي ثم الحموي، أبو العباس، )د ت( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية 
 بيروت.

، شركة 1ط م، شرح تنقيح الفصول، 1973 -هـ  1393القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، 
 الطباعة الفنية المتحدة.

القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي، )د ت(، الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم 
 الكتب.

 صطفى الباز.، مكتبة نزار م1م، نفائس األصول في شرح المحصول، ط1995 -هـ 1416القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، 
، دار ابن 1م ، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ط1996 -هـ  1417القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم، 

 بيروت. -بيروت، دار الكلم الطيب، دمشق  -كثير، دمشق 
م، الجامع ألحكام 1964-هـ 1384القرطبي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين، 

 القاهرة. –، دار الكتب المصرية 2القرآن ط
 بيروت. –م، حاشيتا قليوبي وعميرة، دار الفكر 1995-هـ1415القليوبي، وعميرة، أحمد سالمة وأحمد البرلسي، 

، دار الكتب 2تيب الشرائع، طم، بدائع الصنائع في تر 1986 -هـ 1406الكاساني، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي، 
 العلمية.

، مؤسسة غراس 1م، الهداية على مذهب اإلمام أحمد، ط2004هـ / 1425الكلوذاني، محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب، 
 للنشر والتوزيع.

 سالمية، قطر.، التبصرة، وزارة األوقاف والشؤون اإل1م ، ط 2011 -هـ  1432اللخمي، علي بن محمد الربعي، أبو الحسن، 
م، عقد الجواهر الثمينة في  2003 -هـ  1423المالكي، أبو محمد جالل الدين عبد هللا بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي السعدي، 

 لبنان. –، دار الغرب اإلسالمي، بيروت 1مذهب عالم المدينة، ط
 القاهرة. –ت( األحكام السلطانية، دار الحديث الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، )د 

م، الحاوي الكبير في فقه مذهب  1999-هـ  1419الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، 
 لبنان. –، دار الكتب العلمية، بيروت 1اإلمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، ط

م، لوامع الدرر، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر ]شرح 2015 -هـ  1436شنقيطي، المجلسي، محمد بن محمد سالم ال
 موريتانيا. -،  دار الرضوان، نواكشوط1، ط«[مختصر خليل»
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 م، إعالم الموقعين عن رب العالمين1991 -هـ 1411محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، 
 صنعاء. –، المقدمة في فقه العصر، الجيل الجديد ناشرون 2م، ط 2016 -هـ  1437مراد، فضل بن عبد هللا، 

المرداوي، عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي، )د ت(، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، 
 ، دار إحياء التراث العربي.2ط

لفرغاني ، أبو الحسن برهان الدين، الهداية في شرح بداية المبتدي، )د ت( دار احياء المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل ا
 لبنان. –بيروت  -التراث العربي 

 المطرِزى، ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي ، )د ت(، المغرب،  دار الكتاب العربي.
 علي، )د ت( درر الحكام شرح غرر األحكام، دار إحياء الكتب العربية. مال خسرو، محمد بن فرامرز بن

 المنصوري، أبو األشبال حسن الزهيري آل مندوه المصري، )د ت( شرح صحيح مسلم، دروس صوتية مفرغة.
ختار، مطبعة م ، االختيار لتعليل الم1937 -هـ  1356الموصلي، عبد هللا بن محمود بن مودود مجد الدين أبو الفضل الحنفي، 

 القاهرة. -الحلبي 
 .1الرياض، ط –م، المهذب في علم أصول الفقه المقارن، مكتبة الرشد 1999 -هـ 1420النملة، عبدالكريم بن علي بن محمد، 

 النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، )د ت( المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي(، دار الفكر.
، المكتب اإلسالمي، 3م، ط1991هـ / 1412و زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، أب

 عمان. -دمشق -بيروت
 بيروت. -الهروي، أبو ُعبيد القاسم بن سال م بن عبد هللا البغدادي، )د ت( األموال، دار الفكر 

م، المنهاج 2000-هـ1420األنصاري، شهاب الدين شيخ اإلسالم، أبو العباس، الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر السعدي 
 ، دار الكتب العلمية.1القويم، ط

الكويت، مطابع دار  –، دار السالسل 2-1هـ، الموسوعة الفقهية الكويتية، ط1427- 1404وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، من 
 مصر، الطبعة الثانية، طبع الوزارة. –الصفوة 

Abstract 
The research included an introduction, an introduction, six demands, and a conclusion, followed by sources and references. 

As for the introduction, it included a brief explanation of the concept of basic or original needs that a person must have 

And the interest of Islam in providing it, and the extent of its relationship with the obligation of zakat, which is the third 

pillar of Islam and its great buildings And the reference to the link between the basic needs and the objectives of Sharia, 

with an explanation of the research problem, its questions, its objectives, its importance and its approach Then, in the 

introduction, I showed the difference in people's interests, including necessities, needs and improvements, and then 
followed them with six demands in which I explained the concept of basic needs. And the relationship of basic needs to the 

concept of sufficient sufficiency in zakat, what are the basic needs of each individual, and what are the basic needs that the 

whole parish shares in And does the Islamic state have a role in providing basic needs, and what is the role of the wealthy 

in society in providing basic needs when needed? Can the guardian impose on the wealthy of society to secure the basic 

needs of the poor with the best of their money, with an indication of who must provide for those basic needs, who is the 

priority in that, and what is meant by the minimum living. 

Then I finished the research with the most important findings, recommendations and a list of sources and references, and 

God is the Grantor of success, and may God bless our Prophet Muhammad, his family and companions, and grant them 

peace. 

Key words: Basic needs, Original needs, Zakat, Sufficiency, Necessities, The need, the poor, the rich. 
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