
 أموال األغنياء يف الفقراء حقّ 
 براهيم اللبانإ/ الدكتور 

 :ةمقدم
قلهمـا دولـة واحـدة وي امتضـمه متباينتنياألساس العام هلذه املشكلة هو أن اجملتمعات البشرية تتألف من طائفتني    

رغــد مــن  يف كــل االخــتالف فواحــدة تعــيش مطالــب احليــاة وضــرورات العــيش خمتلفــان إزاءولكنهمــا  ،وطــن واحــد مشــرتك
اجملتمع جبانب الطائفة األوىل مشـكلة الفقـر يف  بؤس وفاقة وشظف، وقد أثار ظهور الطائفة الثانيةيف  العيش وأخرى تعيش

كل زمان ومكان أن جيـدوا هلـا حـال، وال يف   البشر ةإليها األنظار وحاول املفكرون واألنبياء وهداهت منذ أقدم العصور فاجتّ 
أن جيـدوا هلـا حـال، وال يـزال البحـث إىل اليـوم قائمـا علـى كل زمان ومكـان يف   على قدم وساق ائمً يزال البحث إىل اليوم قا

 اإلنســانيةأن يصــل إىل حــل حاســم مــرض هلــذه املشــكلة يف  األمــلمجيــع أرجــاء العــامل حيــدوه يف  كــل مكــانيف   قــدم وســاق
 الكربى. 

انعطـف  نمل يلبـث أ واملدين العقليّي ولكن الرق اشيًّ وح اوقد كان بعضها قاسيً  ،ابتداع احللوليف  ن الناسوقد تفنّ 
يف  ظهرت متتابعـةاليت  رمية والفكرة السلمية وتتفاوت احللولكبالبشرية حنو احللول اإلنسانية الرفيقة املنطوية على العاطفة ال

الشـــرور االجتماعيـــة مة والقضـــاء علـــى يمـــدى قـــدرهتا علـــى عـــالج هـــذه املشـــكلة اجلســـيف  التارخييـــة املتالحقـــةاحلقـــب  أثنـــاء
 نها. عالنامجة 

 
 أيّ الذمـة مـن  خـايلال ميكـن أن يكـون  راملوس أن الغين اإلنساينضمري أحس هبا ال اليتمن أقدم املبادئ  وقد كان 

طبيعـة هـذا اإللـزام يف  م، ومنـذ ذلـك احلـني شـرع النـاس يتحسسـون لعلهـم يصـلون إىل فكـرة واضـحةواجب إزاء الفقـري املعـدِ 
صـور  -أثنـاء هـذه احملـاوالت العقليـةيف - وقـد توالـت عليـه ،هوواجـب الدولـة إزاء ،يد وصورته الصحيحة الدقيقةاجلد األديب
د ر األمـر مـن جمـرّ على درجة اإللزام من تغـري فقـد تطـوّ  أن أهم ما يعنينا هنا من مظاهر هذا التطور هو ما طر اورمبا ك ،خمتلفة

 مــاليف  ثون عـن حـق الفقـريفأخـذ النـاس يتحـدّ  ،إىل جانـب فكــرة الواجـب مث ظهـور فكـرة احلـق ،الضـريبةإحسـان إىل فكـرة 
كانـت ففكرة احلـق   ؛خطري اجتماعيٌّ  وهذا تطور ،فقطالغين  يتحدثون إال عن واجبطويلة ال  ابعد أن عاشوا عصورً الغين 

ئم إىل العمـــل الســـريع النفـــوس وحفـــزت العـــزاإال استجاشـــت ثـــريت هـــذه الفكـــرة مـــا أُ وقلّ  ،قـــوة اجتماعيـــة كـــربى -وال تـــزال-
ولكـن لـيس مـن السـهل إذا  ،واجبـهالغـين  والواقـع أنـه مـن السـهل أن يتجاهـل ،االجتماعية العادلةاحلاسم لتحقيق األوضاع 

   الوصول إىل حقه.يف  للفقري أن حيقق الفقريالغين  صار واجب
 عـن غـًىن يف  فـالكثري منهـا ؛وشـعبه املختلفـة اإلسـالمي احلـلّ تفصـيالت يف  وليس هدف هـذه الكلمـة هـو الـدخول 

اإلسـالمية الـيت واآلراء  ،بتقريرهـا اإلسـالمانفـرد اليت  نخص باهتمامنا املبادئولكننا س ،معروف ألنه مشهورٌ  ؛البيانالشرح و 
مل يسـبقه إليـه  اا خطـريً تطـورً جمـال احليـاة يف  خـلدقـد أ اإلسـالمفـالواقع أن  ،مشكالتنا االقتصادية احلاضـرة تساعد على حلّ 

روح التشـريع  ىداللـه واضـحة علـ �ـا تـدلّ إف ؛جيـب أن يعرفهـا املسـلمون حـق معرفتهـا جليلـةٌ  وهذه حقيقـةٌ  ،انيين من األدد
الثقافــة اإلســالمية حيتــوى علــى ثــورة اشــرتاكية   لَّ جِ أن ِســ -اأيًضــ–والواقــع  ،ومقاصــده الســليمة ووســائله احلكيمــة اإلســالمي



أحـدث مـا وصـل إليـه التفكـري  -صـورته العامـةيف - يشـبه إسـالميٍّ  اشـرتاكيٍّ ل وأن هذه الثورة قد أدت إىل وضـع حـ ،كربى
 أكثر بالد الغرب. يف  االشرتاكيّ 

إن -بعـه تْ مث نُـ  ،العـامل كلـهيف  أدخله اإلسالم علـى معاجلـه مشـكلة الفقـراءالذي  التطور ببيانهذا يف  ونبدأ دراستنا
 عمها ابن حزم.يز اليت  التجديد كةر حب -شاء اهللا

 
 اإلسالم هلتطور الذي أدخلا

 
ومن مث كان مـن الطبيعـي ملـن يتحـدث عـن التطـور أن يبـني نقطـة  ،االنتقال من حال إىل حال :ينكلمة التطور تع 

 عالج الفقر؟ يف  كانت تستخدم قدميااليت   الوسيلة األولهي  فماديد، لبيان التطور اجل ايدً هالبداية واحلالة األويل مت
 

 :اإلحسان
وقــد  ،اجملتمــعيف  اســتخدمتها الــديانات الســماوية ملعاجلــة مشــكلة الفقــرالــيت  أقــدم الوســائل اإلحســانة كانــت فكــر  

ولكـن هـذه  ،مكافحة مظاهر البـؤس والفاقـة، ومعاونـة مجـاهري الفقـراء واملسـاكنييف  طويلة ااعتمدت عليها اإلنسانية عصورً 
ة زَ َجــوتــنهض جبمــوع العَ  ،ها أن تستأصــل الفقــر مــن جــذورهمقــدور يف  مل يكــن -رهــاثهــا وحســن أعلــى جالهلــا ومسوّ -الفكــرة 

بــد لنــا أن نــدرس  كــان ال  ومــن َمثَّ  ،نقصــهاو ويرجــع هــذا إىل طبيعــة الفكــرة  ،إىل مســتوى احليــاة اإلنســانية الكرميــةواملعــوزين 
يف  فشــلهاعنا علــى أســباب  لنــا أن نضــع أصــابوحنــدد مواضــع الــنقص والقصــور فيهــا ليتســّين  ،ونعــرف خصائصــها ،حقيقتهــا

 تنقية اجملتمع من شرور الفقر والفاقة.
البيـع ميثـل مـن يف  فالثمن ،من ناحية واجب ومن الناحية األخرى حق يوجهان: فه -عادة–احلياة يف  للواجبات

 .ا له أن يتقاضاها قائمً ل من ناحية البائع حقًّ ولكنه ميثّ  ،ا جيب أداؤهواجبً  يناحية املشرت 
 عاملني:  ويستمد هذا احلق قوته من 

ى ر أن الدولـة نفسـها تـالثـاين أو الضـياع، و  لإلمهـال ها يطالـب بـه ويستقضـيه وال يرتكـطالبًـمُ أن وراءه  :العامل األول
 من واجبها إيصال هذا احلق إىل مستحقة.

وجــود فكــرة احلــق إىل جانــب  :جنــاح عمليــة التبــادل هــويف  أن العامــل األكــربثقــة واطمئنــان يف  رقــرّ نونســتطيع أن  
أن  اوال يقـل عـن هـذا وضـوحً  ،لنجاح هـذه العلميـة اأساسً  ونال ميكن أن تك -وحدها–وأن فكرة الواجب  ،كرة الواجبف

ــ ؛غــىن عنــه ال اتــدخل الدولــة إىل جانــب صــاحب احلــق أمــرً  ــ ،هليصــل صــاحب احلــق إىل حّق عليــه الواجــب بــأداء  نْ ويقــوم َم
 واجبه.

ومـن ا حقًّـ ال اواجبًـ -األذهـانأغلـب يف - سان. فاإلحسان ميثـل عنها لفهم فكرة اإلحغًىن  كانت هذه مقدمة ال 
ومـن  ،بـه ويأخـذه منـهيطالبـه  نحقـا جيـب أ الغـينّ  يف العهد الذي سادت فيه فكـرة اإلحسـان أن لـه علـى مث مل يشعر الفقريُ 

 فعه إليهم.هلم ود بتحميلهبه الفقراء أو تقوم الدولة  بأن يهملوا اإلحسان دون أن يطال مث استطاع األغنياء
 : أمرين هامنيإىلويرجع هذا  ،جانب الفقري ل الدولة إىلن تدخّ وىف فكرة اإلحسان أيضا أمور حالت دو  



فقـد  ،تـع بدرجـة عاليـة مـن اإللـزاميتمن الناس مل يشعروا إزاء اإلحسان بأنه إف ؛اإللزامدرجة  :أما األمر األول فهو 
يف  ومل حيدث أن رفعـوا اإلحسـان إىل درجـة عاليـةتتفاوت درجاته  ري اخللقيوغ يّ أن اإللزام اخللق -دممنذ الق-عرف الناس 

 .اإللزامسلم 
ضـريبة  يبجتـ فالدولـة ميكـن أن ،الدولـةل ط الضرورية لتـدخُّ و اإلحسان خيلو من الشر  :وجيب أن يضاف إىل هذا أن 

ملقومــات فلــيس هنــاك حتديــد مــن هــذه ا خــالٍ ألنــه  ؛اإلحســان يبولكنهــا ال تســتطيع أن جتــ ،حمــدودة املقــادير مبينــة الشــروط
 دقيق ملن جيب عليه اإلحسان ومىت جيب. واضحٌ  وال بيانٌ  ملقاديره

احلق وعينـت مقـاديره فتمكنـت ما قد كان يتمتع به من قوة لو أنه وصل إىل مرتبة  وفقد اواجبً  إذن اإلحسانُ  يبق 
 اإىل األغنيـاء مرتوًكـ فقد أصبح األمر كله موكـوالً  ؛شلهوف هوقد كان هذا الوضع من أسباب عجز  ،الدولة من جبايته وتوزيعه
فكانــت  ،وإنفاقــهالطبيعــي للمــال والنفــور مــن بذلــه  وهــو شــعور يغالبــه احلــبّ  ،زاء الفقــراء واملعــوزينإملــدى شــعورهم بــواجبهم 

ن جيــد لــه مــن دون أ ،ة ســحيقة مــن البــؤس والعــوزهــوّ يف  وســقط الفقــري ،اتــدرجييً  اإلحســانأن انصــرف النــاس عــن النتيجــة 
 .أو كافالً  ااجملتمع عونً نظام 

مــن -فهــو  ؛اشــافيً  اذاتــه عــاجز عــن أن يعــاجل مشــكلة الفقــر عالًجــيف  مبــدأ ضــعيف اإلحســانأن  :القــول وإمجــال 
ومــن الناحيــة األخــرى مل يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن  ،اجملتمــعيف  املطلــوب مبــا يتناســب وحاجــة الفقــراءاملبلــغ د مل حيــدّ  -ناحيــة
 حصيلته ضئيلة وغري مستقرة.  تومن مث كان ،تكفل دوامة وانتظامه اإللزام

 ،جبايتــه مــن الشــعبيف  ولــيس للدولــة أن تتــدخل ،مــرتوك إلدارة الفــرد ومشــيئتهفــرديٌّ  أنــه واجــب :ةوزاد الطـني بلّــ
 ضـمحاللالضـعف واالإليـه دبيـب  وهلذا مل يلبـث أن دبَّ  ؛امنظمً  ؤهفلم يكن ما يكفل أدا ،واملساكنيعلى الفقراء  وإنفاقه

 اجملتمعات اإلنسانية.يف 
 

 أو الزكاة: ،التطور اإلسالمي
وأن هـذا  ،اعتمادها على اإلحسان كوسيلة ملكافحة الفقر أن هذه الوسـيلة غـري فعالـةيف  أظهرت جتارب اإلنسانية 

  يجتماعيـة الكـربى مـن تالقـاال ةهـذه املهّمـيف  للنجـاح دَّ بُـ وأنـه ال ،عالجيّ كيان هذا األسلوب اليف   العجز يرجع إىل نقص
 كل ضروب النقص فيه.

رتك للفــرد وحــده أمــر القيــام بــه يـُـ وال جيــوز االكتفــاء بتقريــر واجــب ديــينٍّ  ،جبهــاو بــد مــن ضــريبة تفرضــها الدولــة وت ال 
اجلبايـــة علـــى بأن تقـــوم  الدولـــةُ ســـتطيع تحـــىت  ؛مـــن حتديـــد األمـــوال املطلوبـــةال بـُــدَّ و  ،للـــرتك واإلمهـــال ةً رضـــفيصـــبح عُ  ،وأدائـــه
 .الت الفقر وشرورهيختفيف و يف عليها  تمادحىت ميكن االع ؛أن تكون احلصيلة كبريةً ال بُدَّ و  ،واضح أساسٍ 

يف  تــدخل الــيت ،ةم العاّمــظُ دقيقــة إىل مرحلــة الــنُّ نتجــاوز مرحلــة الواجبــات الفرديــة غــري الأن  -باإلمجــال–لنــا ال بـُـدَّ  
 العظيم.جتماعي ر االهبذا التطوُّ  -تاريخ البشريةيف  ألول مرة-م اإلسالم وقد قا ،اختصاص الدولة وحدود سلطتها

 الغــينّ  فضــمنت للفقــري مــن مــال ،اهــذه األهــداف مجيًعــفرضــها اإلســالم قــد حققــت  الــيتأن فريضــة الزكــاة  :واحلــق 
 .اا مضمونً كافيً   اموردً 



هـذا الصـدد يف  دولـة اإلسـالمية بواجبهـاوقد أحسـت ال ،نه قد ألقيت جبايته على عاتق الدولةإأنه مضمون ف وأما 
تقـوم جببايـة الزكـاة  -منـذ ذلـك احلـني-ين وظلت الدولة الزكاة كما قاتل املرتدّ  يفقد قاتل أبو بكر مانع ،منذ اللحظة األوىل

ليــه مصــر إال منــذ عهــد الســلطان قــالوون أحــد الســالطني املماليــك، فقــد شــكا إيف  وتوزيعهــا، ومل تــرتك الدولــة جبايــة الزكــاة
 .جبايتها بإلغاءة فأمر بامن عبث اجلُ  التجارُ 

ذلــك فــال ميكـن أن يقــاس مبـا يســتطيعه نظـام اإلحســان، ومـع -مكافحــة الفقـر يف  مــا تبلغـه جبايــة الزكـاةأمـا مـدى  
 هذا امليدان كما سنبينه فيما بعد.يف  األداة اإلسالمية الوحيدةهي  فليست الزكاة

 اإلســالميال يف العــامل  ،كــل بــالد العــامليف   إصــالح حــال الفقــراءيف  ثــر بعيــدومهمــا يكــن فقــد كــان هلــذا التطــور أ 
 وفرضت ضريبة خاصة هلذه الغاية. ،أصبحت مكافحة الفقر من واجبات الدولة -تاريخ العامليف - فألول مرة ؛وحده



 الغرب:في  تطور التشريع االشتراكيفي  أثر الزكاة
فقد أحـس الغربيـون باحلقيقـة  ؛الغربيف  تطور التشريع االشرتاكييف  ثر كبريالزكاة أ عليهاتقوم اليت  كان للمبادئ 

حيـاة يف  والقضاء على آثـاره السـيئة ،اجملتمعيف  للقضاء على الفقر يأن اإلحسان وحده ال يكف :ياالجتماعية الظاهرة وه
إذا -ضـريبة للال بُـدَّ أنـه  -وح تاموضيف - فأدركوا ،اإلسالمياحلقيقة من جانب التشريع  عليهم مشسُ وهنا سطعت  ،البشر

 من األخذ بعدد من املبادئ األساسية.  -تهامأداء مهيف  شاءت أن تنجح
 ،اواضــحً  امـن كـل مسـتوى مـن املسـتويات االقتصـادية حتديـدً  ىبحيـد مــا ا حيـدّ دقيًقـ امـن تقـدير اجلبايـة تقـديرً ال بُـدَّ فـ 
يها، وجيـب أيضـا أن تعـني أصـناف املســتحقني يبة وتوزيعهـا علـى مسـتحقّ أيضـا مـن أن تتـوىل الدولـة جبايـة هـذه الضـر ال بُـدَّ و 

 هلذه املعونة االجتماعية.
منـذ اللحظـة  مسـيوقـد  ،أول مـن شـعر بضـرورة إصـدار قـانون هبـذه الضـريبةإجنلـرتا  وقد كانت امللكة اليزانيث ملكة 

 ا مبهمته االجتماعية. تنويهً األوىل ((قانون الفقراء)) 
ويســـتطيع مـــن ينظـــر إىل املعـــامل الكـــربى هلـــذا القـــانون أن يـــرى أثـــر  1601ســـنة يف إجنلـــرتا  يف ونصـــدر هـــذا القـــان 

 .اإلسالميةفقد اقتبس املبادئ األساسية لفريضة الزكاة  -رائعة النهاريف  وضوح الشمس- االتشريع اإلسالمي فيه واضحً 
هلـذا  النظـريّ هو األساس  -الواقعيف - وهذا ،ياءأموال األغنيف  يقوم هذا القانون على فكرة االعرتاف حبق الفقراء 

 اخلطري.  االجتماعيّ القانون 
 -إذ ذاك-فإنـــه  ،تســـتحق املعونـــةالـــيت  األصـــنافمـــا يتصـــدى القـــانون لبيـــان حين -صـــوره يف أمتّ -ويبـــدو التشـــابه 

  سبع طوائف: املستحقني إىلم يقسّ 
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حيـاة يف  ن وأثـرهويكفي للشـعور بقيمـة هـذا القـانو  ،ولكنه خضع لتعديالت متعددة ،وقد نفذ هذا القانون منذ صدوره
 بعض السنني.يف  املنتفعني د مقدار اجلباية وعدإىل -إشارة خاطفة-أن نشري جنليزي اجملتمع اإل

مـن كـل  ايعـادل واحـدً مـا وهـو  ،هلـذا القـانون حنـو مليـونني اوصل عدد الذين ينالون املعونة طبًقـ 1925سنة  يفف 
 من السكان. 24

 7.870.801إىل  1818ســنة يف  حــىت وصــلت تْ ولكنهــا مل تلبــث أن َمنَــ ،البدايــة حمــدودةيف  وقــد كانــت اجلبايــة
 ا.يزيد عن أحد عشر مليونً  -ذلك احلنييف -إجنلرتا  السكان يفماليني ومل يكن عدد 



قــانون الفقــراء إجنلــرتا  فقــد اقتبســت الواليــات املتحــدة مــن ،املشــرق أن ســطع علــى الــدنيا اإلســالميومل يلبــث النــور   
حياة تلك الـبالد إذا عرفنـا أن يف  ر هذا القانونوتستطيع أن تدرك أث ،ذه الواليات املختلفةللبالد تنفّ  ااملذكور فأصبح قانونً 

ـــــة واحـــــدة مـــــن والياهتـــــا الكثـــــرية ـــــة بنســـــلفانيا حصـــــلت باســـــم هـــــذا القـــــانون يف ســـــنة وهـــــي  والي ـــــر مـــــن  1925 والي أكث
 .وزعتها على الفقراء واملساكني من أهلها ،أمريكيدوالر  1.000.000

العــامل يف  االشــرتاكيفيــدخل التطــور  ،التشــريع الغــريب حياكيــة اوهكــذا نــرى الزكــاة اإلســالمية وقــد أصــبحت منوذًجــ 
 مبا حدث لدينا. قتداءاالضريبة مبدأ  وينتقل الناس هناك من مبدأ اإلحسان إىل ،اإلسالميةالغريب حتت تأثري الشريعة 

 االعرتاف حبقوق الفقراء ووضع الشرائع الضرورية لتحقيها. يف  هامة وهبذا خطا العامل خطوة جديدة 
ينتقــل فيــه  ر عــامٍّ بتطــوُّ ا ولكنهــا كانــت إيــذانً  ،شــريعة للمســلمني فحســبمل تكــن الزكــاة اإلســالمية فكــرة  ق أنّ واحلــ 

فقــد ا�ــار بســببها اإلميــان القـــدمي بقــدرة مبــدأ اإلحســان علــى مكافحـــة  ،يف فهــم حقــوق الفقــراء نقلــه جديـــدة كبــريةالنــاس 
ا  فكـان هـذا كسـبً  ،الضريبة لتحقيـق هـذا الغـرض ىعل االعتمادمن ال بُدَّ  :مشس الفكرة احلديثة اليت تقرر أنه تْ غَ زَ الفقر، وبَـ 

 .  سبيل حتقيق العدل االجتماعيّ يف  وخطوة واسعة ،لقضية الفقراء اكبريً 
 نأ -فيمــا بعــد-قــد اســتطاعت  - )تضــمنها الزكــاةالــيت  الفكــرةوهــي ( -لفقــرلكعــالج -فكــرة الضــريبة أن  واحلــق 

ًــ فلــم يلبــث املفكــرون االجتمــاعيون  ،خــري الوجــوه وأفضــلها ىنهــا مــن أداء مهمتهــا علــجديــدة متكّ  ا وصــورً ىتَّ ا َشــتأخــذ ألوان
هــذه الضــريبة، فظهــرت بســبب ذلــك فكــرة ضــريبة الــدخل مبعناهــا الواســع  او ر أن طــوّ  -الغــربيف - واملشــرعون االشــرتاكيون

املختلفة اليت تنبثق من أصـل واحـد وهـو جرثومـة  الشرور االجتماعية ىالقضاء عل ىعل وقدرهتا الكبرية اليت ال حتدّ  ،يّ السخ
 الفقر املخيفة.

ا لألوضــاع االجتماعيــة الــيت تتصــل بــالفقر ولكنهـا كانــت تطــورً  ،د شــريعة خاصــة ألمــة خاصــةجمــرّ  -نإذ-مل تكـن الزكــاة 
حنــو أوضــاع اشـــرتاكية  اعامًّـــ اإنســانيًّ  احــدود البيئـــة الــيت ظهــر فيهــا فأصـــبح تطــورً  ىومل يلبــث هــذا التطـــور أن ختطّــ ،والفقــراء

 .ةحديث



 
 :إسالميةنحو ضريبة دخل 

أســاس رأس املــال فهـي تزيــد أو تــنقص  ىالزكـاة ضــريبة حمــدودة ال متلـك الدولــة أن ترفــع مقاديرهـا، وقــد وضــعت علـ 
تمــع اجمليف  أســاس مــن حاجــات الفقــراء ىومل حتــدد مقاديرهــا علــ ،ســتحق عليــه الزكــاة أو نقصــهتُ الــذي  لزيــادة رأس املــال اتبًعــ

أن حتــدث حــاالت تعجــز فيهــا جبايــة ع ومــن مث كــان مــن املتوقّــ ،هتم الناميــةاحتياجــاحــىت تزيــد إذا زاد عــدد الفقــراء ملواجهــة 
 ،مورد آخـر جبانـب الزكـاة ملواجهـة املوقـف احلاجة إىل تشتدّ ويف مثل هذه احلاالت  ،الفقر يف اجملتمع ىالزكاة عن القضاء عل

 .ىمثل هذه الظروف على أداء مهمتها االجتماعية الكرب يف  يساند الزكاة ويعاو�ا يف الشريعة اإلسالمية نظامو 
بنــوع مــن التجديــد اإلســالمي مل حيــظ بالشــهرة وهــو  القســم اخلــاصّ  ،القســم الثــاين مــن كلمتنــا هــذه ننتقــل إىلهنــا  

 ندلسي. األ مز ، وابن حالغفاريّ  والدعوة إليها أبو ذرّ رازها الدخل اإلسالمية. وقد قام بإب ضريبة



 
 أبو ذر الغفاريّ 

 
ض هلـا يف عهـد وقـد قـيّ  ،برزت مشكلة الفقر منذ فجر اإلسالم فاجتهت إليها األذهان يف عهد الصـحابة والتـابعني 

 أبو ذر الغفاري.وهو  ،الصحابة وأوثقهم صلة بالرسول الكرمي عثمان رجل من أجلّ 
مث اســتمرت يف خالفــة عمــر  ،الــيت بــدأت يف عهــد أيب بكــر يف عهــد الفتــوح اإلســالميةق والواقــع أن املــال قــد تــدفّ  

 .وغريمها من أمصار اإلسالم ...املدينة ومكة ىوعثمان، بل سال سبيله الذي ال ينقطع عل
بـــل -قـــة األغنيـــاء انقســـام اجملتمـــع طبقتـــني: طبقـــة الفقـــراء، وطبوهـــي  ،وهنـــا نشـــأت الظـــاهرة االجتماعيـــة املعروفـــة 

أثــار القلــوب  ،اقاســيً  اهــذه احلقبــة كــان شــديدً يف  بعــض الطبقــات هالفقــر الــذي كانــت تعانيــيظهــر أن و  -أصــحاب املاليــني
دون  ،رأيــه بإبـداء ىفــتلــه، ولكـن أكثـر هــؤالء املفكـرين اك البحـث عــن حـلٍّ  مـن طبقــات املفكـرين إىل اودفـع عــددً  ،الرحيمـة

العتناقــه  شــتهر بشــجاعته منــذ اللحظــة األوىلالــذي ا- الغفــاريّ  صــالح املوقــف، أمــا أبــو ذرّ أن حيــاول إنشــاء حركــة عامــة إل
 وانضم حتت لوائها مجهور الفقراء. ،األغنياء هها إىلدعوة وجّ  فإن فكرته قد حتولت إىل -اإلسالم

 العام يف ذلك احلني كان قـد اسـتوىلالرأي و  ،حق الفقراء يف أموال األغنياء ىاملوقف هي مديف  األساسية والنقطة 
 عليهم بعد ذلك. يءش ا والشرعً  رةاملقدّ حصر يف الزكاة ياء حنو الفقراء ينأن واجب األغن :وهو ،عليه اعتقاد خاص

فكـانوا  -مـنهم علـي بـن أيب طالـب نفسـه وعبـداهللا بـن عمـر-وعـدد آخـر مـن كبـار الصـحابة  ،الغفاريّ  أما أبو ذرّ  
 ب بعد أداء الزكاة. يعتقدون أن الزكاة ليست كل الواجب، ولكنهم خيتلفون يف حتديد املقدار الذي جي

للفقراء يف أموال األغنياء ما يكفل هلم حياة خاليـة مـن اجلـوع واحلرمـان، أمـا أبـو ذر فيظهـر أنـه كـان  نأ ىير  يٌّ فعل
 إنفاق الفضل كله. ىيذهب أبعد من هذا وير 

ك فقـــد كانـــت املســـألة الـــيت دار حوهلـــا البحـــث هـــي: هـــل الزكـــاة كـــل الواجـــب أم أن هنـــا :يءومهمـــا يكـــن مـــن شـــ 
 بطل هذا املوقف.  وكان أبو ذرٍّ  واجب آخر وراء الزكاة؟

ان فأخـذ ينـادي معاويـة بـن أيب سـفي :ذلك احلني هـو ليها يفاوكان و  ،قام أبو ذر بدعوته يف الشام يف عهد عثمان 
الفقـراء، والـذي العـام وانضـم إليـه فيهـا  االهتمـام: ((يـا معشـر األغنيـاء واسـوا الفقـراء)) وقـد أثـارت دعوتـه إليـه يف كل مكان

األغنيـاء وطـالبوهم  ىالشعور بأن املواساة من حقهم فأوجبوها علـكهم لّ خني أن الفقراء يف ذلك احلني متََ يبدو من كالم املؤرّ 
 هبا. 

ـــ  فكتـــب إىل ،فلـــم يســـتطع ،االشـــرتاكيةكـــة هـــذه احلر  ىوهنـــا أحـــس معاويـــة خبطـــورة املوقـــف وحـــاول أن يقضـــي عل
وقــد دار البحــث حــول مــا  ،عثمــان هيــه، وهنــاك يف جملــس جــامع نــاظر فأرســله إل ،املدينــة إىل ذرٍّ  فــأمره بإرســال أيب ،عثمــان
اء يـه املناقشـة أنـه لـيس للفقـر لزكـاة، وكـان الـرأي الـذي انتهـت إلا سـوى ااألغنيـاء حقًّـ ىوهو أن للفقراء علـ ،به أبو ذرينادي 

 مات.  قام هبا حىتفأ "لربذةا"بلدة  عثمان إىل وهنا نفاه ،موقفه ىعلأما أبو ذر فأصر  ،من حق يف أموال األغنياء
 إسالمية. اشتراكيةانتهت أول حركة وبهذا 



اآليـات  أبـا ذر كـان يسـتند إىلوكـل مـا نعرفـه أن  ،ه كثـري مـن الغمـوضفّ ا من أن نقرر أن املوقف حيدًّ بُ  ىوهنا ال نر  
 يف سبيل اهللا.  إنفاقهز املال وعدم ـعن كن ىاليت تنه

يعـده  اكافيًـ  امث اسـتطاع أن حيـدده حتديـدً  ،ةكـاز األغنيـاء أكثـر مـن الى أنـه جيـب علـ ىورأق هذا املبـدأ أما الذي اعتن 
 فهو ابن حزم. نافذةألن يكون شريعة 



 ابن حزم
 

إال إذا فهمنا شخصيته ومنهجه  اإلسالميلن نستطيع أن نفهم ما قام به ابن حزم يف ميدان الفكر االشرتاكي  
 هبا إلصالح حال الفقراء يف اجملتمع اإلسالمي.واملطالب اليت تقدم 

فهو ثائر بوجه عام  ؛مام ثائرإولكنه  ،الفكر اإلسالمي أئمةم من ه عن ابن حزم أنه إمامنفه أنوأول ما جيب  
فعه شْ والرد ولكنه يُ  دفي بالنقتضد اآلراء املنتشرة اليت يعدها واضحة الفساد يف كل ميادين الثقافة اإلسالمية، فهو ال يك

 دثه هذه اآلراء يف نفوس التقليديني.غري مبال مبا حتُ  ،آراء يف شجاعة وثقة تامةمث يقدم  ،بالسخرية واالزدراء
يصل هبا  هائلة ةفيقفز فيه قفز  ،توثبةوالروح امل ،س الثائرةهبذه النف وضهخيع االشرتاكي فإنه أما يف ميدان التشري 

يف  احلقيقة إال إذا فهمنا منهجه درك هذهنولن نستطيع أن  ،يف عامل الغربيه التفكري االشرتاكي ما وصل إل ىأعل إىل
 فإن هذا املنهج هو السبب املباشر هلذه اآلراء التقدمية اليت متتاز بالشجاعة املقطوعة النظري. ؛دراسته

 ؛م للفقهاءبع آراءه يف حل مشكلة الفقر، أن منهجه خيتلف عن املنهج العالكل من يتّ  -يف وضوح تامٍّ -يبدو  
 فمنهج الفقهاء العام حتدده أصول معدودة:

 الهدف هو معرفة الحكم الشرعي.
 خذ احلكم الشرعي من نصوص الكتاب والسنة ومن القياس واإلمجاع. ويؤ 

ا للقواعد املقررة يف ليستخلص احلكم طبقً  ؛نصوص الكتاب والسنة فالفقيه حينما يقوم مبهمته يتجه عادة إىل
 علم أصول الفقه.

هو طبيعة هذا  -بصورة خاصة-فالذي يعنينا  ؛نينا هناعفإن هذا ال ي ؛أن ندخل يف تفصيالت الطريقة وال حنبّ  
فإذا  ،يف استخالص داللتها ينحصر يف النصوص وجيتهد املنهج من ناحيته اإلجيابية والسلبية، فهو من الناحية االجيابية

 .فقد مت االستنباط وانتهت املهمة-لقياس أو اإلمجاع احلكم الذي يدل عليه النص أو يشهد له ا وصل إىل
عناية كاملة  عَىن وال يُ  ،هااليت جاءت هذه األحكام لتنظيم اإلنسانيةوواضح أن هذا املنهج ال يبدأ من احلياة  
 ىعل ه أحكام تشقّ مل يكن من الغريب أن تظهر يف الفق ومن َمثَّ  ،اإلنسانيةيستنبطه من األحكام يف احلياة بأثر ما 

 .األحكاممن هذه  اكثريً   األخريةالطبيعة البشرية، وقد عدلت القوانني الشرعية 
ولست أحب أن أعرض هنا  ،االختالفوهو خيتلف عن هذا املنهج بعض  ،فله منهجه اخلاص أما ابن حزم 

 يف تكوين ا أثر بّني ولكين أكتفي هنا بناحية خاصة واضحة كان هل ،ألصول علم الفقه اليت يعتمد عليها مذهب الظاهرية
 رأي ابن حزم يف التشريع اخلاص بالفقراء.

احلياة  استخالص داللتها دون نظر إىل ىعل اا يف دائرة النصوص أو مقصورً مل يكن تفكري ابن حزم حمصورً  
ة احمليطة البيئ فإنه من البادي لكل ناظر يف كالمه أن الرجل كان ينظر إىل ؛اليت جاءت هذه النصوص لتنظيمها اإلنسانية

 أصالح هذا احلال. فاجته إىل ،به من فقر وبؤس وشظف به وما تعجّ 



يشعر بأن  نْ ليستخرج داللتها، ولكن بروح مَ  ااألمر ال بعقليه من يريد أن جيمع نصوصً  تقدم ابن حزم إىل 
الكربى استخالص مهمته  نوأ ،وحمو مظاهر البؤس والفاقة ،مية قد جاءت لتحقيق السعادة اإلنسانيةالشريعة اإلسال

 . ررةالعالج اإلسالمي الكامل من النصوص الدينية بروح متح
 ر.التحرّ  حدود ىأقص إىل اواحلق أن الرجل كان بطبيعته متحررً 

أثارهم البؤس الذين  ،واإلنسانينييف نفس املوقف الذي وقفه الكثريون من االشرتاكيني  -نإذ–كان ابن حزم  
 .شروره من اإلنسانيةح يه من أصوله وتر ثّ تفه أو جتسائل اليت ختفّ دوا للبحث عن الو اء فتجرّ قوالش

املصلح د بروح وجترَّ  ،الثائر الذي شعر مبشكلة الفقر يف اجملتمع اإلسالمي اإلمامهو  -باإلجياز–ابن حزم و  
قيه عادي كل مهه وعقل املفكر احلر للبحث عن عالج حاسم هلا يف دائرة الشريعة اإلسالمية، ومل يكن جمرد ف االجتماعيّ 

 .اإلنساناء قدراسة النصوص ودالله النصوص دون تفكري يف اإلنسان وش
 م مواضعوهو يف هذا يذكرنا بسلفه العظيم أيب ذر الغفاري، ويتمّ  ،هو يف الواقع مفكر االشرتاكية اإلسالمية 

بذلك.ابن حزم فقد استطاع القيام أما  ،اواضحً  احتديدً مل حيدد حقوق الفقري يف مال الغين  با ذرٍّ أفإن  ؛النقص يف دعوته
  
وأن الواجب اإلسالمي ال يتم  ،أن الزكاة ليست كل الواجب :ها ابن حزم فهييلرائعة اليت وصل إلأما النتيجة ا 

 كل ما حيتاج إليه هذا اهلدف اإلنساين اجلليل.  وبذل ،إال بتحقيق وسائل احلياة الكرمية للطبقة الفقرية
هي مشكلة الفقر يف اجملتمع،  اإسالميًّ  الًّ حوحاول أن جيد هلا  ،ماعية اليت واجهها ابن جزمكانت املشكلة االجت

هي احلاجات األساسية للبشرية، وقد كانت يف عصر  -يف الواقع-د املأوى، وهذه قْ مظاهر الفقر اجلوع والعري وفَـ  وأهمّ 
والناس عادة يصدرون يف هذا النوع  أساسيات احلياة ل ضرورات احلياة اإلنسانية، ولكل عصر رأيه يف تقديرابن حزم متثّ 

أن يتجه  اوالتقدم االقتصادي يف عصرهم، ومن مث كان طبيعيً  من التقدير عن املستوى الذي وصل إليه التفكري اخللقيّ 
ن منها وّ مث يك ،فريى أ�ا ضرورية لكل فرد ،هذه احلاجات األساسية الثالثة تفكري ابن حزم يف العصر الذي عاش فيه إىل

 حتقيقه. ويبدأ باملطالبة به والدعوة إىل ،أن يبلغه كل فرد من أفراد األمةال بُدَّ مستوى احلياة الذي 
 ىجيب عل أن حتقيق هذا املستوى االجتماعيّ  -جانب هذه الفكرة االجتماعية اخلطرية إىل- موقد قرر ابن حز  

وهو  ،الذي تقوم عليه فكرته ذلك املبدأ األساسي اهلامّ  مث ضم إىل ،أن ترتكه جلهود األفرادوال جيوز  ،الدولة أن تضطلع به
 به. الزكاةمل تف  إذاما حيقق به هذا الغرض  األغنياءأن للحاكم أن يأخذ من أموال 

ولكنة يفكر يف  ،الفقراء ال يفكر يف حتديد واجب األغنياء حنو فهو ،االجتماعي هلذه الفكرة واضح زىواملغ 
 من احلياة لكل فرد من أفراد الطبقة الفقرية.  ى خاصّ وً ضرورة حتقيق مست

يلقي واجب  :فهو من ناحية ،ما يكفل حتقيقه أحاطه بكلّ  رائع، وقد وهو جتديد اجتماعيٌّ  ،هذا هو اهلدف
اجلليل،  د املورد املايل الذي قد حيتاج إليه حتقيق هذا املنهج اإلصالحيحيدّ  ىر خومن الناحية األ ،ق الدولةتعا ىعل التنفيذ

 غري الزكاة إذا عجزت الزكاة وحدها عن حتقيقه. ىلدولة أن تفرض ضريبة أخر لأن  ىوير 



 نظرية ابن حزم في األصول القليلة اآلتية: ويمكن أن نوجز
نه من الدولة أن متكّ  ىوأوجب عل ،ما هو املستوى الذي حدده ابن حزم حلياة الفقري يف اجملتمع اإلسالمي: أوال

 ؟بلوغه
 ؟الذي قرره ابن حزم وسخره لتحقيق هذه الغاية اإلنسانية الكرمية اإلضايفما هو املورد  :ثانيا
 ؟اليت استند إليها ابن حزم يف تدعيم رأيه األدلةما هي  :ثالثا

األغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم،  ىوفرض على: "يقول ابن حزم يف اجلزء السابع من كتاب احمللَّ  
 ."ن مل تقم الزكوات هبمإذلك  ىلطان علهم السرب وجي

 هامين: أمربينوبهذا يقرر 
 حق الفقراء يف أموال األغنياء بصورة عامة غري حمدودة حبدود الزكاة. : األول
أنه إذا مل تكف الزكاة لسد حاجات الفقراء واملساكني فللسلطة العامة أن تأخذ منهم بعد الزكاة ما  :الثاين

 اجات.هذه احل كنها من سدّ مي
والذي حيق هلا من أجله أن  ،ما يف ابن حزم هو حتديده للمستوى الذي جيب أن حتققه الدولة للفقراء وأروع

 لتنفقها يف هذا السبيل. ؛الالزمة وجتبيهافتضرب الضرائب  ،حدود الزكاة املفروضة ىتتخطّ 
منه ومن اللباس للصيف  بُدَّ اليقام هلم مبا يأكلون من القوت الذي " بقوله: ىوحيدد ابن حزم هذا املستو  

 ."هم من املطر والصيف والشمس وعيون املارةكن يكنّ سوم ،والشتاء مبثل ذلك
وحتديد هذا  ،فالتفكري يف مستوى خاص من احلياة ،ألوا�ا بعصور طويلة وسابقةٌ  رائعةٌ  -يف ذاهتا-والفكرة  

عن روح اشرتاكية  مّ نللطبقة الفقرية ي اله حقًّ عْ وجَ  ،كنهذا النحو الرحب الذي يضمن الغذاء والكساء واملس ىاملستوى عل
 جليلة.

عن الفقراء وحاجاهتم  نيتحدثو  نا أن الفقهاء قبل ابن حزم مل يكونواوتبدو روعة هذا االجتاه إذا ما تذكرْ  
 ا إىلله موجهً كان مههم ك  وإمنا ،وحتديدها لينادوا بفرضها وإجياهبا ومل يكن الذي يشغل أذها�م هو اجملتمع وحاجاته

 .استنباط األحكام الشرعية من مصادرها األوىل
 بالمرافق اآلتية: االهتماممن مهمة الدولة في اإلسالم يكون وبهذا المنهج 

 حتقيق املساكن الضرورية للفقراء. -
 حتقيق األغذية الكافية. -
 حتقيق املالبس الضرورية. -
ن الفقري من ومتكّ  ،منه لتحقيقها دَّ بُ  ال من أموال األغنياء ماض الدولة أن حتقق للفقراء هذه املرافق وتأخذ ىعل

، فهل حيق للدولة هي املورد املايلّ األساسية يف املشروع كله  والنقطة ،حدود الزكاة -يف ذلك-ن جتاوزت إو  ،االستمتاع هبا
 لتحقيقه.منه  دَّ بُ  ال املستوى أن تأخذ من أموال األغنياء ما إذا عجزت الزكاة عن حتقيق هذا



 ىالذي ال يرى عل ،م املتوارثافإنه ال خيضع للشعور الع ؛أقوى صورها يفوهنا تظهر شجاعة ابن حزم األدبية   
حىت بعد أداء الزكاة  أمواهلمموا من األغنياء أن يقدّ  ىأن عل -يف صراحة وشجاعة-ر ولكن يقرّ  ،ا سوى الزكاةاألغنياء حقًّ 

 وى من احلياة.منه لتحقيق هذا املست دَّ بُ  ال ما
فهو يشعر  ومن َمثَّ  ،جليلث يه وحمدّ قوابن حزم ف ،ثبات صحتهمن إال بُدَّ ولكن  ،ار خطري ورأي جديروهذا قر  

 .شامالً  فيقدمه لنا كامالً  ،بضرورة هذا اإلثبات
 قسمني رئيسيني: إىل استند إليها ابن حزماليت  م األدلةوميكن أن نقسّ 

 من الكتاب والسنة. األدلة املستمدةالقسم األول: 
 اآلثار املروية عن كبار الصحابة والتابعني الذين يرون هذا الرأي. الثاني:القسم 

 
 الكتاب الكريم:
َوآِت َذا اْلُقْرَىب َحقَُّه (( برهان ذلك: قول اهللا تعاىل :-صحة رأيه السابق الذكر ىعل مستدالًّ -يقول ابن حزم 
 .)2())َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا: ((وقوله تعاىل )1())َواْلِمْسِكَني َواْبَن السَِّبيلِ 

ي و ، وافرتض اإلحسان إىل األبوين وذالقرىب يوما ملكت اليمني مع ذو  ،فأوجب اهللا حق املساكني وابن السبيل
َما ((شك.. قال تعايل. بال ةأساءواملساكني واجلار وما ملكت اليمني، واإلحسان يقتضي كل ما ذكرناه، ومنعه  القرىب

 طعام املسكني بوجوب الصالة. فقرن تعاىل )3("وََملْ َنُك نُْطِعُم اْلِمْسِكنيَ  قَاُلوا ملَْ َنُك ِمَن اْلُمَصلِّنيَ  َسَلَكُكْم ِيف َسَقرَ 
أن نفهم  ىعل ويصرّ  ،قفهو ال يقبل الفهم الضيّ  ،م الكتاب والسنةهْ أسلوب ابن حزم يف فَـ  وينبغي أن نتنبه إىل 

ول دون حتقيق حتغري مثقل بالقيود والشروط اليت قد تضيق األفق وختفي روح الشريعة أو  ،اا متحررً فهمً والسنة الكتاب 
 مقاصدها.

 الكرمي. القرآن فيستخلص منه األدلة اليت تظاهر دالله  ،احلديث وهبذه الروح يتجه ابن حزم إىل 
 

 السنة: 
: هذا بقوله ى((من ال يرحم ال يرحم)) ويعقب علقال:  -صلى اهللا عليه وسلم-يروى ابن حزم أن رسول اهللا  

 .شك)) فلم يغثه فما رمحه بال اعريان ضائعً  اأخاه جائعً  ىمن املال ورأ ةفضل ى((ومن كان عل
 ىويقول معلقا عل ))لم أخو املسلم ال يظلمه وال يسلمهس((امل: قال -صلى اهللا عليه وسلم-أيضا أنه  ىويرو 

 .فقد أسلمه)) -وكسوته إطعامه ىهو قادر علو - ((من تركه جيوع ويعري :هذا

 .26سورة: اإلسراء آية:   )1(
 .83سورة: البقرة آية:   )2(
 .43-42ة: املدثر آية:  سور  )3(

                                                 



((من كان معه فضل  قال: -صلى اهللا عليه وسلم-أن رسول اهللا  يّ عن أيب سعيد اخلدر  ىمث يروى مرة أخر  
 زاد له)). ومن كان له فضل زاد فليعد به على من ال ،ظهر له ال نْ مَ  ىظهر فليعد به عل

معا يف فضل، ويعقب ابن  ألحدٍ  حقَّ  ل ما ذكر حىت رأينا أنه الاف املا: فذكر من أصنقال أبو سعيد اخلدريّ  
 من الصحابة)) مث يردف معلقا فيقول: ((وبكل ما يف هذا اخلري نقول)). مجاعإ((وهذا  هذا بقوله: ىحزم عل

الذي  العام بن حزم مل يهمل اجلواف ،منها لفهم روح ابن حزمال بُدَّ ر أنفسنا حبقيقة هامة لنا هنا أن نذكّ ال بُدَّ و  
تولده األحاديث واآليات القرآنية، بل رمبا كان هذا اجلو العام هو املؤثر األول يف تفكريه والعامل األساسي فيه، فالواقع 

أن يساهم بكل ما  واجب املسلم نمن يتتبعها أبعض تلقي يف روع  بعضها إىل مَّ جمموع اآليات واألحاديث إذا ضُ  أن
 ومتكينه من احلياة اإلنسانية الكرمية. ،أخية من حياة الفقر والعوز إلنقاذمنه  دَّ ال بُ  يستطيع يف تقدمي ما

 
 اآلثار:

أن حق يف  هيأن ابن حزم مل ينفرد برأ ىعل فهو يدلّ  ؛هلذا النوع من األدلة قيمة خاصة بالنسبة لنظرية ابن حزم 
لرد عادية الفقر عن  الضروريّ يشمل كل املال  -زكاةبعد استنفاد ال- الفقراء يف أموال األغنياء يتجاوز حدود الزكاة وأنه

ضع يف عهد الصحابة والتابعني وأثره يف األمر ال يعدو التفريع قع أن ابن حزم أمنا بىن على أساس وُ بل الوااملسلمني 
 التحديد والتدعيم.

 توضيح معاملها.و  ،دعيم هذه النظريةت يف جنزئ منها مبا له أثر بّني  وإمناولن نورد هذه اآلثار كلها  
فقد روى ابن حزم عن ابن عمر  ،صورة جمملةيف  ر هذا املبدأأن بعض هذه اآلثار يقرّ  ما ينبغي أن نالحظهوأول  

كلهم يقول: يف املال حق   ،وغريهم ...((وصح عن الشعيب وجماهد وطاوس: "يف مالك حق سوى الزكاة" مث قال أنه قال:
: فإنه قال ؛اك ابن مزاحمهذا إال عن الضحّ ا نعلم عن أحد منهم خالف ((م سوى الزكاة)) مث أردف هذا بقوله:

الضحاك حبجة فكيف  رواية((وما  الضحاك فقال:يف  ) مث أعرب ابن حزم عن رأيه)سخت الزكاة كل حق يف املالنَ ((
 .)رأيه)

 بعني.هم من التاتقيبوهو ابن عمر و  ،الً ا جليوال ينبغي أن نالحظ أن بني هذه األمساء صحابيًّ  
 امة، ولكن ابن حزم يورد بعدها رأيً اورته العصيف  فهي تقرر املبدأ ؛من قبل -كما قلنا-وهذه اآلراء كلها جمملة  

 يستخدم فيها. اليت  حيدد املقدار الواجب والغاية الً مفص
على ((إن اهللا فرض  فقد روى عنه ابن حزم أنه قال: -رضي اهللا عنه- طالب يبهو علي بن أ الرأيصاحب  و

حياسبهم يوم القيامة  نوا أو عروا فيمنع األغنياء وحق على اهللا أعفإن جا ،أمواهلم بقدر ما يكفى الفقراءيف  األغنياء
 ويعذهبم عليه)).

تناول ما يسد حاجة اجلوع يهو ما يكفى الفقراء ال الزكاة وحدها والذى يكفى الفقراء  -إذن–املال املفروض  
 الكساء.والعرى ويوفر هلم الغذاء و 

ره علي بن أيب طالب، ومل يزد علي بن ر إال ما قرّ هذا هو الرأي الذي يقرره ابن حزم، وابن حزم يف الواقع مل يقرّ  
 العام فمشرتك بني اجلميع. أبداملكالمهم، وأما يف   عما روى عن غريه إال التفصيالت اليت مل تظهر بأىب طال



 
 قيمة هذا التحديد:

ترمي إليه شريعة الزكاة ويف مدى ما تستطيع أن حتققه الزكاة من الذي  ا فكرنا يف اهلدفوتظهر قيمة التحديد إذ 
 هذا اهلدف.

 قصد فيها القضاء على الفقر وشروره يف اجملتمع اإلسالمي. يالزكاة شريعة اجتماعية  :ولعله من الواضح أن 
الفقر وهل يف طبيعتها ما يكفل  ىتقضي عل أن -واألحوالكل الظروف يف  - ولكن هل تستطيع الزكاة وحدها 

يف الشريعة اإلسالمية وسيلة أخرى تساعد فهل كانت الزكاة تعجز يف بعض الظروف عن الوفاء هبذه املهمة   ذلك، وإذا
 عمل الزكاة يف هذا امليدان؟ تمّ وتُ  ،ذلك ىعل
قم على هذا األساس مقاديرها مل تفإن  -مكافحة الفقر ن كانت هتدف إىلإو -واحلقيقة الواضحة أن الزكاة  

مباشرة، فالزكاة الواجبة ال حتدد على أساس حصر الفقراء وتقدير احتياجاهتم مث حتصيل ما يسد هذه احلاجات، ولكنها 
 ،قص إذا نقصنجتب عليه الزكاة وتالذي  نسبة معينة من رأس املال تزيد إذا زاد رأس املال يفه آخروضعت على أساس 

فيها  يتف ال أحوااليه الفقراء، ومن مث كان من املتوقع أن جتد قد حيتاج إل يذالاملقدار الدقيق  مباشر إىل توفري اهاجتّ دون 
 .الزكاة بكل حاجات الفقراء

توقع أن نكان من الطبيعي أن  -وز من اجملتمع عهو حمو الفقر والهذا امليدان يف  هدف الشريعة ننا أرْ وإذا تذكّ 
خر متمم للزكاة آ مورد ة الفقر حتتاج إىلضلد الزكاة، فمعيما تفرضه للفقراء عند حالشريعة اإلسالمية ال ميكن أن تقف ف

 .اومعني هلا على أداء مهمته
يستطيع أن  ىتللزيادة والنقص ح الً قاب احدود الزكاة جيب أن يكون مرنً  ىيتخطّ الذي  ح أن هذا املورداضو و  

اجملتمع يف  وال يعجز عن الوفاء هبا إذا ما زاد عدد الفقراء ،حاجاهتم الضرورية لفقراء سدّ لويكفل  ،يواجه مجيع الظروف
أن تقدر هذه الضريبة اجلديدة على أساس إحصاء الفقراء وحتديد احتياجاهتم  -الواقعيف - يجبفأو اشتدت الفاقة فيه. 
ع الفقراء يف اجملتمع  حصيلة الزكاة أن تسد حاجات مجي ة إىلالضريبة اجلديدة منضمّ   تستطيع ىتوتقدير قيمتها املالية ح

 كله.
اها بعد ذلك ابن حزم، نّ بَـ مث تَـ  ،هو أساس هذه الفكرة اليت ظهرت يف عهد الصحابة والتابعني -يف الواقع-وهذا 

 الفقر من اجملتمع. وهو حموُ  ،اهلدف اإلسالمي العظيم ىالزكاة وتتعاون معها عل تنضم إىل ،ةاملقصود تأسيس ضريبة مرنف
 

 ي العصر الحاضر:مغزى هذه الفكرة ف
كم بل عليه أن يضرب ضريبة أخرى غري الزكاة تتعاون ا جيب أن نالحظ أن ابن حزم مل يزد على أن قرر أن للح

على حمو الفقر، ولكن ابن حزم مل يبني لنا كيف تضرب هذه الضريبة فهل تضرب على رأس املال كالزكاة أم  وإياها
 حنو آخر. ىتضرب عل

 ةَ وليس َمثَّ  يٌّ األغنياء فأمر ثانو  ىعل هو ضرب الضريبة لتحقيق اهلدف، أما طريقة فرضها مّ والذي يبدو لنا أن امله 
 أن تتدرج صاعدة مع مقدار الربح. دامت حصيلتها كافيه لتحقيق الغرض. وطبيعيٌّ  ما األرباح ىما مينع من ضرهبا عل



 البحث.  انتهى إليهااليت  وقد آن لنا هنا أن نكشف الستار عن طبيعة النتيجة 
ضريبة الدخل ملكافحة الفقر والقيام باخلدمات االجتماعية  إىل أأن الطريقة احلديثة اليت تلج :وهذه النتيجة هي

الطريقة اليت نادى هبا ابن حزم منذ عهد بعيد، ومرة أخرى ضريبة الدخل اليت هي  طريقة إسالمية، فإ�اهي  املختلفة
 صميم دعوة ابن حزم ودعوته التجديدية.هي  االجتماعيةتعرض ملكافحة الفقر والقيام باخلدمات 

ولكنها  ،ةتبقي بعد ذلك نقطة هامة تتصل بطريقة تقدير هذه الضريبة. فهذه الضريبة ليست ضريبة مستقلّ  
 تقدر؟ مث كان من الطبيعي أن نتساءل كيف نالنقص الذي يتخلف عن ضريبة الزكاة، وم تكميلية تسدّ  ضريبةٌ 

 لوضع اإلسالمي والمعقول هو:والذي يبدو أن ا
 ا عدد الفقراء وحاجاهتم.إمجاليًّ  ار تقديرً قدّ نبدأ فنأن  -1
 ونوازن بينها وبني قيمة احتياجات الطبقة الفقرية. ،قدر قيمة الزكاة الواجبة على املسلمني يف اجملتمعنمث  -2
 الطبقة الفقرية. أساس الفرق بني قيمة الزكاة وقيمة احتياجات ىعل اإلسالميةد ضريبة الدخل دّ حن -3

ورمبا كان من اخلري أن توضع ضريبة واحدة للقيام حباجات الفقراء وخدماهتم، ويف هذه احلالة تتكون هذه الضريبة 
 املتحدة الغرض من قسمني:

 القسم األول: الزكاة.
 لثاين: ضريبة الدخل املتممة هلا.والقسم ا

 ىلزكاة وتقوم بتوزيعها علاالدولة  يبجتوهو أن  ،األصلي المياإلسالوضع  وغين عن البيان أن هذا يتطلب العودة إىل 
 املستحقني.

 



 اضر:ابن حزم والعصر الح
فقد وضعه حتت تأثري اجلو  ،وحنب أن خنتم كلمتنا هذه مبالحظة خاصة عن مستوى احلياة الذي اقرتحه ابن حزم 
الذي جيب أن يبلغه كل  يّ ملستوى احلياة الضرور  ن بالنسبةللعصر الذي كان يعيش فيه، وقد تغريت األفكار اآل يّ الفكر 

ات فصارت من الكماليّ  تعدّ  وأصبح يشمل عناصر أخرى كانت من قبل ،فرد يف اجملتمع فاتسع مداه وانفسح جماله
نطاق مستوى احلياة يف  دخل كل ذلكفمن اخلري أن نُ  ،حتسب اآلن من الضروريات، وذلك كالتعليم والعالج وغريمها

 .ذا املستوى اجلديدللفقري يف العصر احلاضر، وأن نقدر ضريبة الدخل اإلسالمية على أساس ه الذي نطلبه
 ا يف الوقت احلاضر.بأمريكا وأور يف  حللهامما وصل إليه التفكري  ىأمس ،دملعظم العق يٍّ إسالم لٍّ حَ  وهبذا نصل إىل 


