




الماجستير في االقتصاد  درجةَ  هذا البحثِ  حَ المناقشة منْ  رت لجنةُ قر  وقدْ 

 اإلسالمي  ف األولىرَ بتقدير ممتاز مع مرتبة الش 
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  ج 
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  د 

  

ص البحثملخ  

راسي للعام الد  اإلسالمي  رجة املاجستري يف االقتصادِ دَ  لِ يْ كميلي معد لنَـ هذا حبٌث تَ 
الب ماجد بن صاحل املوقد، وأشرف عليه فضيلُة هـ، وقد تقدم به الط ١٤٣٦ -هـ١٤٣٥

األستاذ بقسم االقتصاد اإلسالمي باجلامعة  عز الدين بن مالك الطيب حممد راألستاذ الدكتو 
  .اإلسالمية

، واحتوى على )الصفة منوذًجا(وسائل معاجلة الفقر يف العهد النبوي  :عنوان البحث
  .مقدمة، وفصل متهيدي، وفصلني يندرج حتَتها عدٌد من املباحث واملطالب، وخامتة، وتوصيات

، وبالتطبيق على أحد أهم هذه معاجلة الفقر يف العهد النبوي وسائلَ حث يُناقش الب
الوسائل، وهو منوذج أهل الصفة الذي تطلبْته مرحلة ما بعد اهلجرة من مكة إىل املدينة وما نَتج 

، عن ذلك من أسباب أدت إىل الفقر، وجاء منوذج الصفة كأحد أهم احللول النبوية ملعاجلته
  :وتظهر مشكلُة البحث من خالل طرْح التساؤالت التالية

  منوذج الصفة؟ رَ الفقر يف العهد النبوي عبْـ  كيف متت حماربةُ  -أ
  ؟الفقر يف العهد النبوي  ه يف حماربةِ الصفة فعاليتَ  هل أثبت منوذجُ  - ب
  ؟ة ووسيلةٍ في كي  منوذج الصفة يف العصر احلاضر؟ وبأي  ن تطبيقُ كِ هل ميُ  - ج

الذي ، على املنهِج الوصفي والتحليلي واالستنباطي - بعون اهللا وتوفيقه - ويقوم البحثُ 
ومعرفة كيفية ُمعاَجلَة ، �يعتمد على دراسة منوذج أهل الصفة ِبَوْصِفه كما كان يف عهد الرسول 

عاِصِر له وحتليل مدى جناحه وكفاءته؛ ليتم االستنباُط عن، النموذج للفقر
ُ
  مدى إمكانية التطبيِق امل

مقاصد  منوذج أهل الصفة يف حتقيق أهدافه، وحتقيقه ألهم  وخَلص الباحُث إىل جناحِ 
للمعادلة الرياضية  فريدٍ  حتقيقه لنموذجٍ ة والتوظيفية والتنظيمية، و قتصادي الشريعة، وكفاءته اال

 عالقة طردية بني زيادة املوار  نة وجودَ املتضم أهل  ق منوذجُ د وحتقق األهداف، بينما حق
الصفة إمكانية حتقق معادلة طردية بني نقص املوارد وحتقق األهداف، وإمكانية تطبيق 
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  :ومما أوصى به الباحثالنموذج يف العصر احلاضر 
ضرورة التأصيل العلمي ملناهج االقتصاد اإلسالمي بالرجوع للقرآن الكرمي واهلدي  .١

 .النبوي

 .قتصادية للعهد النبويام باملزيد من األحباث التطبيقية االالقي .٢

 .ربط الدراسات االقتصادية بالعقيدة اإلسالمية الصحيحة .٣

أن تتضمن حبوث قياس الكفاءة االقتصادية معايري النجاح األخروي وما حيقُقه  .٤
 .الفرد لدينه ووطنه وأمته

ة بني نقص املوارد وحتقيق إعداد دراسات تتعلق مبدى حتقق العالقة الطردي .٥
 .األهداف

 .حث الدعاة وطلبة العلم توضيح الفرق بني التصوف وأهل الصفة .٦

وكيفية  إعداد دراسات تطبيقية للوسائل األخرى ملعاجلة الفقر يف العهد النبوي .٧
 .تطبيقها يف العصر احلاضر

رى عن عداد دراسات أخإالتوصية بتطبيق النموذج يف املساجد بشكل مباشر و  .٨
إمكانية تطبيق النموذج يف معسكرات الالجئني والسجون واألسواق املركزية 

 .ويئتها للتطبيق أسوة بالنموذج

 .�قتصادية من أقول الرسول الكرمي دراسة واستخالص النظريات اال .٩

قتصادية للصحابة رضوان اهللا عليهم، كوا دراسة واستخالص النظريات اال .١٠
 .�رعاها الرسول الكرمي  نتاج تربية وتنمية فكرية
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  و 

 
 
 

 إهداء

�� �����	 
��  �� � ���مه� ��� ����� 

��	 ��	� 	���	 

����� �� !"# � �$%"& �'�َ)�*� +, -��� .��/01��	 )2�3 

�� 4&�'5	 4&'5�  

46�78 ��  

493�: ��  

ُ� ��4<=8  

)��>8	 +�>8 ?@ �� 

��	 !?@ A8�  � 4B���2/01�� ��C ��D� 

ُ,E� ��C ��CA� FG�'�H�I  
  

 



  )اة نموذجً ف الص ( النبوي  في العهدِ  الفقرِ  معالجةِ  وسائلُ  

 

  ز 

  
  

وتقدير شكر  

ُJ� K �L�MN'� � َ�O�� �ّ��� �8 � * *�	RSُ
 T��,��� �*�� UV �8W  

T��X�S +��J�� +*�Y�� � ،[7��	�\H�	 ?]O��	 �J�� ) WA�^#	 ،  
_*�� `a�\b	 �`�c W�c ِ
=e +*f�	 �,�	 T2�B�g� 

�%��	h= =>��	. ��� F$5 ��i����j �\*1B ).=>��	 h=%�� ?]S �*�� � 

[7��	A�Y9 �J Tk �� �J 48=2l� ��%�:l� +>:	 )Y��7�� )*�@	 )*8=2l� )Y8�m��  
 3'�@��� n*7�� �>*<3	/�pO�� +�>8 ،	ِ�7���q /01�� ��C ���  
?G�O�� 3'�@��� /عز الدين بن مالك الطيب محمد  

 L��2 ��%F�:��48=2l� �*�@ � ))Y��7�� )�*8=2l� )Y8�E�9  

[7��	ٌ
's'8 �J ���t:'H� )7:�\H� )\E a�]�u 


�2 َ�� َfOv N +��J��,+ T�	,*�� +��+ َ)0%�� )*S�Y��	 ،	 Nw3�1� � ِ���C +F���	,+  

[7��	�J T���"���	 ٌ
's'8 ?J� A8 �+,2 � ��D� ��C F/01�� -�R9 �,2��@ .N  

ApmSُ�� x AI*�E� A$5 a�pE�.  

 



  )اة نموذجً ف الص ( النبوي  في العهدِ  الفقرِ  معالجةِ  وسائلُ  

 

  ح 

  
مةاملقد  

ال إله ْن وأشهد أ،  على الظاملنيال إ دوانَ وال عُ ، قنيللمت  والعاقبةُ ، منيالعالَ  هللا رب  احلمدُ 
 ده ال شريك لهوحْ ،  اهللاإال ، ى اهللا عليه وآله وصحبه ، ه ورسولهحممًدا عبدُ  وأشهد أنصل

 موسل.  

ة عن حلول جاد  اول جاهًدا البحثَ وحيُ ، الفقر العاملي من مشكلةِ  تمعُ عاين ايُ وبعُد ف
 نذر بوقوعِ ة تُ مات الدولي ة للمنظ اإلحصائيات الرمسي  كما أن ،  هللقضاء عليه أو التقليل من آثارِ 

لبحث كان لزاًما هذا ا م ضَ ويف خِ ، قراء يف العاملرد ألعداد الفُ املط  النمو  اءَ ة جر إنساني  كارثةٍ 
ي الرسول دْ ويف هَ ، العظيم عن هذه احللول يف الرتاث اإلسالمي  نبحثَ  أنْ  -سلمنيكمُ   -علينا

سس األُ  وكان من أهم ، األركان رة مكتملةَ متطو  ر اإلسالم دولةً الذي أقام يف صدْ ، �الكرمي 
، ل للثروةوالتوزيع العادِ ، املؤاخاة(: ة؛ منهاد عِ  مناذجَ  رَ الفقر عبْـ  االقتصادية اليت أقامها حماربةُ 

ا مم ، بالطابع االقتصادي اإلسالمي سمتْ ومناذج أخرى كثرية ات ، )حبثنا هذا منوذج الصفة حمل و 
  .ماملتقد  كر االقتصادي هذا الفِ  يف أعماقِ  ض علينا الغوصَ فرِ يَ 

ة يف على درجة العاملي  ت احلصولِ باتطل مُ  عن موضوع إلكمالِ  البحثُ  ا كان لزاًما علي م ولَ 
 وبعدَ ، اإلسالمي األصيل وبعد البحث يف النموذج االقتصادي ، سم االقتصاد اإلسالميقِ 

  :همسيتُ أع اختياري على موضوع استشارة مشاخيي وأساتذيت؛ وقَ 
  »)الصفة نموذًجا( النبوي  في العهدِ  جة الفقرِ عالَ ل مُ وسائِ «

ومعرفة إمكانية تطبيقه ، وتقييمه، هراسته من مجيع جوانبِ الفقر؛ لدِ  اربةِ وسائل حمُ  كإحدى
  .التقسيم املشار له أدناه فقَ احلاضر وَ  يف العصرِ 

ة العاألمهية للموضوعلمي:  

  :البحث احلايل يف مُ سهِ يُ 

  .هاوحتليل ل االقتصاديةاملشاكِ  درته على حل وقُ ، اإلسالمي  كر االقتصادي إبراز الفِ  - ١
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  .الفقر يف العهد النبوي  ق حماربةِ رُ فة طُ عرِ مَ  - ٢
 .منوذج أهل الصفة: ر هلذه الطُرق؛ ومنهاإمكانية التطبيق املعاصِ  - ٣

املوضوع اختيارِ أسباب:  
  .ظهارها للمجتمعإو ، النبوي  كر االقتصادي مزايا الفِ  على إبرازِ  العملُ  - ١
٢ -  وثهم إىل ني يف حبُ انصراف االقتصادي ة احلديثةالنظريات االقتصادي ، إىل ما  اهِ دون االجت

  .من حلول يف اإلسالمِ 
 ١.الفقراء يف العاملَ  زيادة عددِ  - ٣

 :الدراسات السابقة

، اقتصر جدة، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، أبو تراب الظاهري: أصحاب الصفة - ١
  .املؤلف رمحه اهللا على تعداد أمساء أهل الصفة فقط 

٢ - ة ةبذة يف بيان نُ رجحان الكففاحلافظ حممد بن عبدالرمحن : من أخبار أهل الص
، الرياض، دار السلف، وأمحد الشقريات، مشهور بن حسن آل سلمان: حتقيق، السخاوي

  .إال إا مل تكن ذات طابع اقتصادي الصفةأخبار أهل  تضمن، هـ١٤١٥الطبعة األوىل 

، املدينة، مكتبة املغامسي، تنيضب الفايدي: يف انتشار اإلسالمأهل الصفة ودورهم - ٣
  .يف نشر االسالم وترمجة لعدد كبري منهم  الصفة، تضمن شرح ألدوار أهل  هـ١٤٣٥

أهل الصفة بعيًدا عن الَوْهم واخليال؛ صاحل امحد الشامي، دار القلم، دمشق  - ٤
وشرح  الصفةر غري الصحيحة عن أهل تضمن نقض االوهام واألخبا، )٥٩: ص(هـ، ١٤١٢

  .لبعض أحواهلم 
                                                           

المنشورة على موقع المنظمة على شبكة  حصائية منظمة ا�مم المتحدةإتشير  ١١
  ١-http://www.un.org/ar/zerohunger/#&panel١ا.نرنت على الرابط 

قد أنشئء على الموقع قسم خاص مليون و ٨٠٠بأن عدد الجياع في العالم يقارب 
باعتباره أحد أھداف المنظمة ) تحدي القضاء على الجوع(للقضاء على الجوع بعنوان 

 لIلفية الحالية
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  ي 

 يف منشور محو، حبث حممد توثيقية، حممود تارخيية أصحاا، دراسة -تارخيها الصفة ـ٥
عن أهل  متميزة جداً وهي دراسة ،  )٢٩( العدد-املنورة املدينة ودراسات حبوث مركز جملة

وساعدت الباحث يف الوصول للمراجع األخرى    وقد كانت مرجعًا هامًا هلذا البحث الصفة
، وختتلف عن حبثنا هذا بكوا ليست  وتعريفها ومكاا وتارخيها ال سيما يف تراجم أهل الصفة

إضافة إىل عدم  الصفةدراسة إقتصادية متخصصة ومل تتضمن مجيع املصادر االقتصادية ألهل 
  .ة االإقتصادية من الناحي الصفةتطرقها لتقومي منوذج أهل 

إال أننا مل جند من خالل  الصفةهل أ تناولتكما يوجد دراسات أخرى قدمية وحديثة 
 اجلانبِ بهذه الدراسة ستختص بينما ،  الصفةحبثنا أي دراسة إقتصادية متخصصة ألهل 

 بعون اهللا وتوفيقه للموضوع االقتصادي.  

  :ساؤالت التاليةالت عنجابة وتتحدد المشكلة في محاولة اإل

١ -  ة؟حمُ  تْ كيف َمتفاربة الفقر يف العهد النبوي عرب منوذج الص  

  هل أثبت منوذج الصفة فعاليته يف حماربة الفقر يف العهد النبوي؟ - ٢

٣ -  ة يف العصر احلاضر؟ وبأي كيفيف؟ووسيلةٍ  ةٍ هل ميكن تطبيق منوذج الص 

  :حدود البحث

  .ة منوذج أهل الصفة يف العهد النبويدراس: نيةااحلدود الزم

وخصوصاً  عد اهلجرة يف املدينة املنورةب دراسة احلالة االقتصادية للمسلمني: احلدود املكانية
  .منهم  الصفةأهل 

  :أهداف الدراسة

  .وصالحيته للتطبيق يف كل زمان ومكان، ف عن حماسن االقتصاد اإلسالميشْ الكَ  - ١
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  ك 

حاَربة الَفْقر يف الَعْهد النَبويالصفة كأحد احلُ  ف عن منوذجشْ الكَ  - ٢
ُ
ودراسته ، لول مل

 قٍ بشكل متعم.  

  .كأحد وسائل ُحمارَبة الفقرِ ،  معرفة إمكانية التطبيق املعاصر لنموذج الصفة - ٣

  :خطة البحث

وذلك على ، وفهارس، وخامتة، وثالثة فصول، ومتهيد، مقدمة: تتكون ُخطة البحث ِمن
  :و التايلالنح

، وأسباب اختيار املوضوع، واألمهية الِعْلِمية للموضوع، وتشتمل على االفِتتاِحية: المقدمة
، وُخطة البحث، وأهداف البحث، وُحدود البحث، ومشكلة البحث، والدراسات السابقة

  .ومنهج البحث

وسائل معالجته في ، الفقر(في شرح مفردات العنوان : الفصل التمهيدي
  ):أهل الصفة، َعْهد النَبويال

  :وفيه ثالثُة َمطالب، حالة الفقر في الَعْهد النَبوي: المبحث األول

  .َماِهية الفقر يف اإلسالم: الَمْطَلب األولُ 

  .أسباب الفقر يف الَعْهد النَبوي: الَمْطَلب الثاني

دَ : الَمْطَلب الثالث
َ
  .يناحلالة االقِتصادية للمسلمني يف اتمع امل

  :وفيه ستُة َمطالب، وسائل ُمعاَلَجة الفقر في الَعْهد النَبوي: المبحث الثاني

ؤاخاة: الَمْطَلب األول
ُ
  .امل

  .الزكاة: الَمْطَلب الثاني

  .اَحلث على الصدقة والتبَـرع: الَمْطَلب الثالث
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  .اَحلث على العمل: الَمْطَلب الرابع

  .الوقف: الَمْطَلب الخامس

  .منوذج أهل الصفة: السادس الَمْطَلب

  :وفيه أربعُة َمطالب، التعريف بنموذج الصفة: المبحث الثالث

  .التعريف باسم الصفة: الَمْطَلب األول

  ).بدايتها وايتها(تاريخ الصفة : الَمْطَلب الثاني

  .مكان الصفة: الَمْطَلب الثالث

  .أصحاب الصفة: الَمْطَلب الرابع

  :وفيه ثالثُة َمباِحث، الموارد االقِتصادية ألهل الصفة: لفصل األولا

  :المصادر الذاتية: المبحث األول

  .العمل: الَمْطَلب األول

  .الغنائم: الَمْطَلب الثاني

  :الَمصادر الرسمية: المبحث الثاني

  .َمصادر بيت املال: الَمْطَلب األول

  .الزكاة: الَمْطَلب الثاني

صادر غري الرمسية: ث الثالثالمبح
َ
  .امل

  .الصَدقات واهلِبات: الَمْطَلب األول
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  .األوقاف: الَمْطَلب الثاني

  :وفيه َمبحثان، تقويم نموذج الصفة وإمكانية تطبيقه: الفصل الثاني

  :وفيه ثالثُة َمطالب، تقويم كفاءة نموذج الصفة: المبحث األول

  .قِتصاديةالَكفاَءة اال: الَمْطَلب األول

  .الَكفاَءة التـْوظيفية: الَمْطَلب الثاني

  .الَكفاَءة التنظيمية: الَمْطَلب الثالث

  :وفيه ثالثُة َمطالب، إمكانية التطبيق الُمعاِصر: المبحث الثاني

  .املساجد: الَمْطَلب األول

  .ُمَعْسَكرات الالجئني: الَمْطَلب الثاني

  .ج والتوصياتوفيها ذكُر أهم النتائ: الخاتمة
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  ن 

  :الفهارس

 .ةفهرس اآليات القرآني : أوًال 

 .فهرس األحاديث واآلثار: ثانًيا

صادر واملراجع: اثالثً 
َ
 .قائمة امل

  .فهرس املوضوعات: رابًعا

  :منهج البحث

، االستنباطي منهج دراسة احلالة واملنهجعلى  -بعون اهللا وتوفيقه - يقوم البحثُ : أوًال 
ومعرفة كيفية ، �منوذج أهل الصفة ِبَوْصِفه كما كان يف عهد الرسول الذي يعتمد على دراسة 

وحتليل مدى جناحه وكفاءته؛ ليتم االستنباُط عن مدى إمكانية التطبيِق ، ُمعاجلََة النموذج للفقر
عاِصِر له

ُ
  .امل

  :منهج التعليق والتهميش سيكون على النحو التالي: ثانًيا

مع كتابتها بالرْسم ، ورْقِم اآلية، بذِْكر اسم السورة ؛إىل ُسَورِهاعْزُو اآليات القرآنية 
 .الُعثماين

 .»...»وضع األحاديث الشريفة بني قوسني مزدوجني هكذا 

فإن كان يف الصحيحني أو ، ختريُج األحاديِث الشريفِة الواردة يف البحث ِمن ُكُتب السنة
، واجلزء والصفحة، ورْقم احلديث، والباب، الكتاب بذِْكرِ  ؛أحدمها فإين أكتفي بتخرجيه منهما

 .مع ذِْكر كالم أهل العلم عليه ِصحًة وَضْعًفا، وإن مل يكْن فيهما اجتهدُت بتخرجيه من َمظَانه

 .ترمجة خمتصرة لألعالم الذين َترُِد أمساؤهم يف ُصْلِب البحث
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  س 

 .توثيق ُنصوص العلماء وآرائهم ِمن ُكتُِبهم مباشرةً 

تَـَعلقة باملشروعتوثي
ُ
حسب ما تـَْقَتِضيه طبيعُة ، وعمل اجلداول الالزمة، ق اإلْحصائيات امل

 .البحث

ْصطََلحات والكلمات الغريبة الورادة يف البحث
ُ
 .التعريف بامل

 .وضبط ما حيتاج إىل ضبطٍ ، االْلِتزاِم بعالمات الرتقيم

 .ذِْكر خامتة البحث

 .كما يف اخلطة  -َوْضع الفهارس الفنـية الالزمة

الحق ذات العالقة بالدراسة
َ
  .إْن ُوِجَدتْ  -َوْضع امل

  

  

  

  

  

 



  

  يف شرح مفردات العنوان: الفصل التمهيدي

  ):أهل الصفة، وسائل معالجته في الَعْهد النَبوي، الفقر(

  :وفيه ثالثُة َمطالب، حالُة اَلْفقر في الَعْهد النَبوي: المبحث األول
  .َماِهيُة الفقر في اإلسالم :الَمْطَلب األول
  .أسباب الفقر في الَعْهد النَبوي: الَمْطَلب الثاني
  .الحالُة االقِتصادية للمسلمين في المجتمع الَمَدني: الَمْطَلب الثالث
  :وفيه ِستُة َمطالب، وسائل ُمعاَلَجة الفقر في الَعْهد النَبوي: المبحث الثاني
  .الُمؤاخاة: الَمْطَلب األول
  .الزكاة: الَمْطَلب الثاني
  .الَحث على الصَدقة والتبَـرع: الَمْطَلب الثالث
  .الَحث على العمل: الَمْطَلب الرابع

  .الوقف: الَمْطَلب الخامس
  .نموذج أهل الصفة: الَمْطَلب السادس
  :وفيه أربعُة َمطالب، التعريف بنموذج الصفة: المبحث الثالث
  .التعريف باسم الصفة :الَمْطَلب األول
  ).بدايتها ونهايتها(تاريخ الصفة : الَمْطَلب الثاني
  .مكان الصفة: الَمْطَلب الثالث
  .أصحاب الصفة: الَمْطَلب الرابع

 



  )ة نموذًجاف الص ( النبوي  في العهدِ  الفقرِ  معالجةِ  وسائلُ  

 

٢  

  
 حالةُ الَفْقر يف العهد النبوي: املبحث األول

  :َمطالب وفيه ثالثةُ 
  سالمماهية الفقر يف اإل: املَطْلَب األول

، بٍ رَ شْ ومَ  مٍ عَ طْ ن مَ ن كفايته؛ مِ ًعا مِ قِ وْ ع مَ يقَ ، الئق به بٌ سْ وال كَ  ن ليس له مالٌ مَ : هو الفقريُ 
ن حيتاج كمَ ،  تريٍ قْ وال تَـ  ن غري إسرافٍ ه مِ تُ قَ فَ ه نَـ مُ زَ لْ وما تَـ ، منه لنفسه د بُ  وسائر ما ال، نٍ كَ سْ ومَ  سٍ بَ لْ ومَ 

 يف  العلماءُ  أما املسكُني فقد اختلف، ريالنيأو  أو ثالثةً  أربعةً وال جيد إال ، يوم إىل عشرة رياالت كل
هم أن ر بعضُ كَ وذَ ، يهفِ كْ ولكن ال يَ ، ك قوت يومهلِ أنه الذي ميَْ  :ن أشهرهاومِ ، تعريفه على أقوالٍ 

نفرًدا عن مُ  املسكني يف سياقٍ  ظُ د لفْ النظر لو ورَ  نَ مِ  وهذا له حظ ،  واحدٍ املسكني والفقري مبعًىن 
 وقد اختلف العلماءُ ، فال بد من التفريق بينهما يف املعىن والفقريِ  املسكنيِ  أما لو اجتمع لفظُ ، فقريال

ن القاسم مِ  وابنُ ، ةَ يفَ نِ حَ  أيب حول الفقري واملسكني اختالًفا كثريًا؛ فذهب أبو يوسف صاحبُ 
 .)١(هما اجلمهورُ فَ وخالَ ، واحدٌ  فٌ نْ أصحاب مالك إىل أما صِ 

 : يف تفسريه أن املراد بالفقري ي ربَِ ر الط كَ وذَ 
ُ
 احملتاجُ : واملسكنيُ ، عن املسألة فُ ف عَ تَـ احملتاج امل

  .)٣(�´��µ¶�¸�: ؛ كما قال تعاىل يف شأن اليهود)٢(السائل

لشاِفِعية هو عند احلََنِفية وا واملسكنيَ  الفقريَ  ر أن هُ نْـ ع األَ مَ يف كتابه جمَْ  "زَاَدهْ شيخي "ر وذكَ 

                                                           
، دار الفكر، ملالكيحاشية الدُسوقي على الشرح الكبري؛ حممد بن أمحد بن َعَرَفة الدُسوقي ا) ١(

)١/٤٩٢.(  
، أبو جعفر الطربي، جامع البيان يف تأويل القرآن؛ حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي) ٢(

 ).١٤/٣٠٥(، هـ١٤٢٠الطبعة األوىل ، مؤسسة الرسالة
  .٦١: سورة البقرة) ٣(
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٣  

  .)١(يف الزكاة الشرعي  صابِ ك شيًئا دون الن لِ ن ميَْ مَ 

 ُممَونِه وكفايةِ ، )فايتهن كِ ا مِ ع موقعً يقَ ( الئقٍ  حاللٍ  بٍ سْ أو كَ  ر على مالٍ دَ قَ  نْ واملِْسكني مَ 
ا أو صابً ك نِ وإن ملَ ، أو مثانيةً  فيجد سبعةً  حيتاج عشرةً  نْ كمَ ،  )يهفِ كْ وال يَ (، هوغريِ  مٍ عَ طْ ن مَ مِ 

وهو  الً بْ ا وحَ ك إال فأسً لِ وقد ال ميَْ  !ا وهو فقريٌ ك ألفً لِ قد ميَْ : قال يف اإلحياء ن َمث ومِ ، أنصباء
 ع املسكنةَ نَ وال ميَْ  !غين  

َ
 ، نُ كَ سْ امل

ُ
نظري ما ، مر الغالبالعُ  بالكفاية هنا كفايةُ  املرادَ  أن  دُ مَ تَ عْ وامل

ن أكثر األغنياء بل امللوك مِ  ذُ م على ذلك أخْ زَ لْ يَـ : ال يقالف همابين قَ ر وإن فَـ ، يأيت يف اإلعطاء
هم  بُ غالِ  واألغنياءُ ، ِين غَ  - هلُ خْ يكفيه دَ  أو عقارٌ ، هحبُْ فيه رِ كْ يَ  ن معه مالٌ مَ : ا نقولألن  !الزكاة

ن مِ  حاالً  أحسنُ  ن ذلك أن املِْسكنيَ مِ  مَ لِ وقد عُ ،  رَ كِ فال يلزم ما ُذ ، عن امللوك كذلك فضالً 
؛ )٢(��f�e�d�c :واحتجوا بقوله تعاىل، سعكَ  نْ مَ ا لِ الفً خِ ، الفقري

 فدَ  ؛ساكنيَ ى مالكيها مَ حيث َمس ٣(فيهك ما ال يكْ لِ ميَْ  نْ مَ  على أن املِْسكنيَ  ل(.  

 تاجٌ حمُ ، هب الئقٌ  نٌ كَ سْ له مَ  ه أن يكونَ تِ نَ كَ سْ ه ومَ رِ قْ عن فَـ  أو املِْسكنيَ  الفقريَ  جُ ِر وال خيُْ 
أو  له عن كفايته فهو فقريٌ خْ ص دَ قُ نْـ يَـ  قارٌ ن له عَ ومَ ، منه نفقَ يُ ف بيعه لِ كل وال يُ ، إليه

ه بيعُ  هُ مَ زِ لَ  - هلَ خْ فيه دَ كْ به ما يَ  يَ لو باعه استطاع أن يشرت  نعم لو كان نفيًسا حبيثُ ، سكنيٌ مِ 
هل : أو له مسكنٌ ، مسكنٍ  ه مثنُ جرة ومعباألُ  اعتاد السكنَ  فإنِ  ل املسكنِ ثْ ومِ ، فيما يظهر

املرأة  يّ لوكذلك حُ ، هغريُ  هُ وخالفَ ، ج عن الفقر مبا معه؟ أجاب يف اية احملتاج باإلجيابرُ خيَْ 
ب العلم اليت تُ وكذا كُ ، رجها عن الفقر واملسكنةال خيُ ، ن به عادةً احملتاجة للتزي ، ا الالئقِ 

 مٍ لْ عِ  كتبَ   سواء أكانتْ  ،يف السنة ةٍ حيتاج إليها ولو نادرًا كمر  فسريوالت، كالفقه  ؛شرعي ،
                                                           

يعرف ، بن سليمان املدعو بشيخي زادهعبد الرمحن بن حممد ، جممع األَنـُْهر يف شرح ُمْلتَـَقى األْحبُر )١(
 ).٢٢٠/ ١(، دار إحياء الرتاث العريب، )هـ١٠٧٨: املتوىف(بداماد أفندي 

  .٧٩: الكهف) ٢(
مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي ، اية احملتاج إىل شرح املنهاج) ٣(

 ).٦/١٥٥(كتاب الصدقات ،  م١٩٨٤/هـ١٤٠٤الطبعة ، بريوت، دار الفكر، )هـ١٠٠٤: املتوىف(
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٤  

، وحنو ذلك، ن أهلهكان مِ   نْ مَ لِ  ؛ كالطب انافعً  ادنيوي  اأو علمً ، واألدب، اللغةو ، واحلديث
كما ال خيرجه عن ،  هعتِ نْ اليت حيتاج إىل استعماهلا يف صَ ، وأدوات الصنعة، فةرْ احلِ  آالتُ  وكذا

ن ن مِ ال يتمك ، بعيدٍ  يف بلدٍ  كأن يكونَ ،  ر على االنتفاع بهدِ قْ ال يَـ  ه الذيالفقر واملسكنة مالُ 
  جزه احلكوماتُ كالذي حتَْ ،  بينه وبينه يلَ أو يكون حاضًرا ولكن حِ . احلصول عليه

ُ
، ةُ د بِ تَ سْ امل

 ونُ يُ ومثل ذلك دُ . وما شابه ذلك، ه حتت احلراسةعُ ضَ أو تَ 
ُ
إىل أن ، سرٌ عْ ألنه اآلن مُ ، لةج ؤَ ه امل

 ١(لُ جَ األَ  حيل(.  
  أسباب الفقر يف العهد النبوي: املَطْلَب الثاين

 رية يعلم القارئ لكُ إنأُتب الس نصارَ األ ن  ما يستقد م املهاجرينيعون إلطموا كلومن  خوا
حىت جاء ، �حياة النيب  ولقد استمر عطاؤعم طيلةَ ، ذلك مؤاخام هلم يف األهل واملال 

¸���º�¹: يثارهم قال تعاىلإوشهد اهللا سبحانه بكرمهم و ، واخرهاأيف  م وعَ  اخلريُ 
�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À� ¿�¾�½� ¼�»
�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ� Ð�Ï�Î� Í� Ì�Ë� Ê�É

×�)٢(�  

ر وعثمان وعبدالرمحن بن مَ وعُ  يب بكرٍ أ: مثالأن مِ  -سهم القادرون من املهاجرينأولقد 
 قادرٍ  سهم كل أبل قد ، ب السريةتُ يف كُ  كورٌ مما هو مذْ ، الكثريَ  موا الشيءَ وقد ، والُ ذَ بَ و  -عوف

كما  -على الصدقة ض عندما حيَُ  � فكان النيب  ؛ه قليالً مُ د قَ حىت ولو كان الشيء الذي يُـ 
ع ر ليتبَـ  يتأمث ي، )٣()...)املد صيب فيحامل فيُ  ،وقنا إىل الس حدُ أينطلق (( :-مسعود يقول ابنُ 

  .)٤(به
                                                           

  ).٦/١٥٢(املرجع السابق ) ١(
 .٩: احلشر) ٢(
حديث  )٢٦٠/ ٥( باُب َمِعيَشِة أصحاِب النِيب َصلى اللُه َعَلْيِه َوَسلَم  ،هسننيف ماجه  ابنأخرجه  ) ٣(

  .)٢٢٣٤٦(حديث  )٣٤/ ٣٧( أمحد مسند ،)٤١٥٥(
 ).٥٩: ص(، هـ١٤١٢دمشق ، دار القلم، الَوْهم واخليال؛ صاحل امحد الشاميأهل الصفة بعيًدا عن ) ٤(
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٥  

أو  ا عن تقصريٍ ناجتً  ومل يكن الضيقُ ، فقد قدم كل قادر على العطاء ما يستطيع، وعليه
ن ذلك ما ومِ ، )١(ن حركة الدعوةهذه املرحلة مِ  ها طبيعةُ تْ ضَ اقتَ  منا هي ظروفٌ إو ، لٍ أو خبُْ  كسلٍ 

  �أن النيب «: أيب هريرةعن ، جرَ عْ األَ أخربين ، مة بن سليمان الواليبرَ خمَْ عن ، خرجه حممد بن سعدأ
ونه مُ زَ لْ يَـ  وقومٌ ، وأضيافه شاهُ غْ يَـ  نْ لكثرة مَ «: ؟ قالوكيف ذلك اجلوعُ : أليب ُهرَيْـرَة قلتُ ، كان جيوع

فلما فتح اهللا ، ون من املسجدعُ احلاجة يتتبـ  وأهلُ ، ها إال ومعه أصحابُ ا أبدً فال يأكل طعامً ، لذلك
ال زرع  فٍ ظلَ  هي بالدُ ف شديدٌ  واملعاشُ ، ضيقٌ  ويف األمر بعدُ ، االتساع بعضَ  اتسع الناسُ  رَ بَـ يْ خَ 

ور دُ تَ  سعدٍ  ٢ةُ نَ فْ وكانت جَ : سليمانَ  بنُ  ةُ مَ رَ قال خمَْ ، وعلى ذلك أقاموا، ها التمرُ أهلِ  إمنا طعامُ ، فيها
بادة من األنصار سعد بن عُ  وغريُ ، يف وُ منذ يوم نزل املدينة يف اهلجرة إىل يوم تُـ  �على رسول اهللا 

للمدينة  امُ د والقُ ، رثُ كْ ولكن احلقوق تَ ، ا يتواسونكثريً   �اهللا  رسولِ  فكان أصحابُ ، ذلك ونَ لُ عَ فْ يَـ 
و على أكتافهم أ ه الرجالُ لُ حيمِ  مثرٍ  م من ماءٍ رُ إمنا خترج مثَ  عاشٌ ليس فيها مَ ، ضيقةٌ  الدُ والب، رونثُ كْ يَ 

  .)٤(»م تلك السنةهُ رتَـ مثَ  بُ ذهِ فيُ ، ٣شامُ هم القُ لَ ورمبا أصاب خنَْ ،، اإلبلُ على 

ومن ، ل والعطاءويؤكد عدم التقصري يف البذْ ، الشدة أسبابَ  فُ صِ يَ لَ  هذا النص  إن ف
  :سباب ما يلياأل

 إو ، خيل بالدرجة األوىلن وزراعُته تقوم على ال، بلد زراعي  أن املدينةَ  - ١
َ
سقى تُ  عَ اِر زَ ن امل

ار أن فليس هناك مِ  ؛صعبٌ  مرٌ أوهو ، بله اإللُ مِ كتافهم أو حتَْ أه الرجال على لُ مِ باملاء الذي حيَْ 

                                                           
  ٥٩ص ، املرجع السابق) ١(
وعاٌء يصنع عادًة من اخلزف ويستعمل للتبخري َأو لتسخني وقيل ، مبعىن القصعة الكبرية : قيل اجلفنة  ٢

  .ائصه أطول فرتة ممكنة، ونرجح بأا وعاء يستعمل حلفظ الطعام واإلبقاء على مادته وخص املوادّ 
  .آفة تصيب البلح فتذهب به: قيل مبعىن املوت وقيل اليبس ونرجح بأا : القشام ) ٣(
املعروف ، البصري البغدادي، أبو عبد اهللا حممد بن سعد بن منيع اهلامشي بالوالء، الطبقات الكربى) ٤(

، م ١٩٦٨، الطبعة األوىل، وتبري ، دار صادر، )إحسان عباس(حتقيق ، )هـ٢٣٠: املتوىف(بابن سعد 
)١/٤٠٩.(  
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 تَ 
َ
ذلك  فقد ذهب موسمُ  الثمرةَ  شامُ صاب القُ أذا إو ، خرىزارع كما يف البالد الزراعية األسقي امل

ن الزراعة أخاصة و ، اليت يستهلكها قليلةٌ  يدي العاملةُ واأل، دودٌ الزراعي جمالُه حمَ  نُ اوامليد، العام
  .)١(حمدودة والعمل فيها مواسمُ ، األوىل هي النخيل

حيتاج إىل  وكل قادمٍ ، اتزامتِ لْ احلقوق واال كثرة الوافدين والقادمني؛ مما ينشأ عنه كثرةُ  - ٢
 مثالٍ كو ، لهْ بالس  مرِ هذا باأل ومل يكنْ ، له د رزقٍ رِ وْ مَ  منيِ أوت، هسرتِ له وأل السكنِ : مرين تامْني أ

ُمَزيـَْنَة؛ فقد كان  دِ وفْ  قصةُ  ومثال ذلك درة املدينة على استيعامعداد القادمني وعدم قُ أرة لكثْ 
، وذاك يف رجب سنة مخس، ن ُمَزيـَْنةَ ربعمائة مِ أر ضَ مُ ن مِ  �د على رسول اهللا ن وفَ ول مَ أ

أنتم مهاجرون؛ حيُث كنتم فارجعوا إىل «: يف دارهم اهلجرةَ  �اهللا  فجعل هلم رسولُ 
الدفاع  لِ جْ أن ما يكون هلم؛ مِ  جُ وَ حْ أ وهو إىل بالدهم �اهللا  هم رسولُ فقد رد ، )٢(»أموالكم

عداد ة للمدينة على تقبل تلك األنه رأى عدم القدرة االستيعابي ال ألإوما ذاك ، عن املدينة
  .)٣(للظروف االقِتصادية القائمة واحدةً  الكبرية دفعةً 

ن ومل يكن فيهم مَ ، تقنون غري التجارة عمالً ال يُ  -ن قريشوغالبيُتهم مِ  -ن املهاجرينأ - ٣
اء ق رِ األ فيها عملَ  وأنه يرى، للصنعة الصنعات املختلفة؛ وذلك الحتقار العريب يومئذٍ  نُ سِ حيُْ 

ريثما يتعرفون ، قلالزمن على األ منوهذا جيعل من القادمني عاطلني عن العمل لفرتة ، والعبيد
ن ليست البلد الكبري الذي يستوعب ذلك العدد مِ  فاملدينةومع هذا ، وضاع البلدأعلى 
 ٤(ارالتج(.  

، نهك االقتصادتُ  واحلربُ ، يف حالة حرب �يام الرسول أيف أكثر  عاشتْ  ن املدينةَ أ - ٤

                                                           
  ).٦١: ص(، مرجع سابق، أهل الصفة بعيًدا عن الَوْهم واخليال) ١(
 ).٢٩١/ ١(، مرجع سابق، الطبقات الكربى) ٢(
  ).٦٢: ص(مرجع سابق ، أهل الصفة بعيًدا عن الَوْهم واخليال) ٣(
  .املرجع نفسه والصفحة نفسها) ٤(
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زهم ه قاتلني وال يوجد املال الذي جيَُ مُ  حيان كان يتوفر وجودُ ن األمِ  ويف كثريٍ ، بالثروات بُ هِ ذْ وتُ 
{�~���¡�¢�£�¤�¥�� :قال تعاىلكما رض املعركة؛  أللوصول إىل 

¬�«�ª�©�¨�§�¦�� �́³�²�±�°�¯�®
µ�)١(.  

مما  ،،بعد اهلجرة هذه احلركةُ  جتارية قبل اهلجرة وتوقفتْ  حركةٌ  مع مكةَ  كان للمدينةِ  - ٥
  .)٢(ه على النشاط االقتصادي رِ وْ دَ بِ  رَ ثـ أ

مواهلم يف أأو غالب ، مواهلماملهاجرين أل كُ وترْ ، ذاا ن مكة إىل املدينة حبد مِ  جرةُ اهلِ  - ٦
مواهلم ليخلوا سبيلهم أقريش على  كفار  ملساومةأو ، لها كلهاة محَْ طاعَ لعدم استِ  إما، مكةَ 

 �قال رسول اهللا «: الذي رواه عبد الرمحن بن زيد بن أسلم ن ذلك احلديثُ ومِ ، للهجرة
أموالنا بيننا قطائع؛ قال : ؛ فقالواوخرجوا إليكم واألوالدَ  إن إخوانكم قد تركوا األموالَ : لألنصار

فتكفوم ، هم قوم ال يعرفون العلم: وما ذاك يا رسول اهللا؟ قال: أوغري ذلك؟ قالوا: رسول اهللا
  .)٣(»نعم: وتقامسوم التمر؛ قالوا

  القتصادية للمسلمني يف اتمع املَديناحلالة ا: املَطْلَب الثالث
 العيش الشيءُ  ن ضيقِ كان فيها مِ يف املدينة  ب السرية أن احلالة االقِتصادية العامة تُ ظهر كُ تُ 
  :ويتضح ذلك ِمما يلي، الكثريُ 

                                                           
  .٩٢: سورة التوبه) ١(
  ).٦٣: ص(مرجع السايق ، أهل الصفة بعيًدا عن الَوْهم واخليال) ٢(
  .)٤٨٨/ ٢( املدينة تاريخيف  شبة ابناحلديث أخرجه ) ٣(

السرية النبوية والدعوة يف العهد املدين، أمحد أمحد غلوش، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر : وينظر
البداية والنهاية، أبو : ، وانظر كذلك)١١٣: ص(م، ٢٠٠٤ - هـ١٤٢٤والتوزيع، الطبعة األوىل 

عبد اهللا : ، حتقيق)هـ٧٧٤: املتوىف(الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي 
 - هـ ١٤١٨األوىل، : بن عبد احملسن الرتكي، دار هَجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة

  ).٥٦٥/ ٤(م،  ١٩٩٧
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وأصحابه حيفرون اخلندق  �مكث النيب : (قال �حديث جابر بن عبد اهللا : أوًال 
: �اهللا  فقال رسولُ ، من اجلبل ةً يَ دْ إن ها هنا كُ ، يا رسول اهللا: ؛ فقالوااا ما ذاقوا طعامً ثالثً 
 ،»بسم اهللا«: مث قال، حاةسْ أو املِ  لَ وَ عْ فأخذ املِ  �فرشوها؛ مث جاء النيب  »رشوا عليها املاء«

قد  �اهللا  رسولَ  فرأيتُ ، فاتةتِ مين الْ  فحانتْ : قال جابر، هالا يُ كثيبً   فصارتْ ، اثالثً  بَ رَ مث ضَ 
  !)اعلى بطنه حجرً  د شَ 

، شديدٌ  ملا حفر النيب وأصحابه اخلندق أصاب النيب واملسلمني جهدٌ : (آخرَ  ويف لفظٍ 
  .)١()ا من اجلوعا؛ حىت ربط النيب على بطنه حجرً ا ال جيدون طعامً كثوا ثالثً فمَ 

حىت ، شديدٌ  خلندق أصاب املسلمني جوعٌ ا �ملا حفر النيب : (اين قالويف رواية الطربَ 
 يف وجه رسولِ  قد رأيتُ : إىل أهلي فقلتُ  فانطلقتُ ، ن اجلوعمِ  على بطنه صخرةً  �ربط النيب 

، ن شعري كان عندهما مِ أهلي فخبزوا شيئً  ا لنا؛ وأمرتُ ناقً عَ  فذحبتُ ، وأصحابه اجلوعَ  �اهللا 
ئ ما عندك ي فهَ  قْ لِ طَ فانْ «: فقال، بالذي صنعتُ ه فأخربتُ  �النيب  مث دعوتُ ، ناقَ وطبخوا العَ 
يا : ا؛ فقلتُ مجيعً  واجليشُ  �اهللا  فجاء رسولُ ، ما كان عندنا تُ أْ ي فهَ  فذهبتُ  ،»حىت آتيك
 تِ ائ«: �اهللا  فقال رسولُ ، ن أصحابكمِ  ها لك ولنفرٍ جعلتُ  ناقٌ إمنا هي عَ ، رسول اهللا

مث  ،»بسم اهللا«: مث دعا عليها بالربكة؛ مث قال ،»فيها مْ ائدِ «: ؛ مث قالةٍ عَ صْ ه بقَ فأتيتُ  ،»عةٍ صْ بقَ 
حىت ، أخرى عشرةً  وأدخلتُ ، واجُ وا خرَ عُ وا وشبِ مُ فإذا طعِ ، تُ ففعلْ  »رجالٍ  عشرةَ  لْ خِ أدْ «: قال

                                                           
: املتوىف(أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين ، بن حنبل مسند اإلمام أمحد) ١(

 -هـ ١٤٢١، الطبعة األوىل، مؤسسة الرسالة، حتقيق شعيب األرنؤوط وعادل مرشد وآخرين، )هـ٢٤١
إسناده صحيح على : وقال يف احلاشية ما نصه، ١٤٢٢١: رقم احلديث) ١٢٩/ ٢٢(، م ٢٠٠١

  .فمن رجال البخاري، اله ثقات رجال الشيخني غري أمين املكي والد عبد الواحدرج، شرط البخاري
وأبو عوانة ، )٧٦٥( »الزهد«ومن طريق وكيع أخرجه هناد يف ، )١٢٤(وكيع  »زهد«وهو يف 

 ).٣/٤٢٢( »دالئل النبوة«والبيهقي يف ، ٣٥٥- ٤/٣٥٤(
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  .)١()كما هو  والطعامُ ، امجيعً  غ اجليشُ بلَ 
لقد : مٍ يْ لَ سُ  م أن أبو طَْلَحة قال ألُ : الذي جاء فيه �ك حديث أنس بن مال: ثانًيا

، نعم: ؟ قالتْ فهل عندك من شيءٍ ، أعرف فيه اجلوع، اضعيفً  �رسول اهللا  صوتَ  مسعتُ 
ه حتت يدي تْ مث دس ، ببعضه ت اخلبزَ فلف ، ا هلاارً ِمخ  مث أخرجتْ ، ن شعريا مِ أقراصً  تْ فأخرجَ 

يف  �اهللا  رسولَ  فوجدتُ ، به فذهبتُ : قال، �إىل رسول اهللا  ينمث أرسلتْ ،  ببعضهِين تْ والثَـ 
: فقلتُ » رسلك أبو طَْلَحةأأ«: �اهللا  فقال يل رسولُ ، عليهم فقمتُ ، ومعه الناس، املسجد

 فانطلق وانطلقتُ ، »قوموا«: ملن معه �فقال رسول اهللا ، نعم: فقلت ،»بطعام«: قال، نعم
اهللا  قد جاء رسولُ ، يا أم سليم: فقال أبو طَْلَحة، هأبا طَْلَحة فأخربتُ  حىت جئتُ ، همبني أيدي

 فانطلق أبو طَْلَحة حىت لقيَ ، اهللا ورسوله أعلم: طعمهم؟ فقالتْ وليس عندنا ما نُ ، بالناس �
هلمي يا أُم «: �فقال رسول اهللا ، وأبو طَْلَحة معه �اهللا  فأقبل رسولُ ، �رسول اهللا 

 ةً ك عُ  مٍ يْ لَ سُ  م أُ  وعصرتْ ، تّ فُ فَـ  �فأمر به رسول اهللا ، فأتت بذلك اخلبز» ما عندك، مٍ يْ لَ سُ 
، هلم نَ فأذِ » لعشرة نْ ائذَ «: مث قال، فيه ما شاء اهللا أن يقول �اهللا  مث قال رسولُ ، هُ تْ مَ فأدْ 

، مث خرجوا، شبعوافأكلوا حىت ، ن هلمفأذِ » لعشرة ائذنْ «: مث قال، فأكلوا حىت شبعوا مث خرجوا
فأكل » لعشرة نْ ائذَ «: مث قال، فأكلوا حىت شبعوا مث خرجوا، هلم نَ فأذِ » رةشَ لعَ  ائذنْ «: مث قال
  .)٢(»!سبعون أو مثانون رجالً  والقومُ ، هم وشبعواكل   القومُ 

ال يأوون على ، كان أهل الصفة أضياف أهل اإلسالم: قال �حديث أيب ُهَريـْرَة : ثالثًا
، ن اجلوعدي على األرض مِ بِ بكَ  دُ مِ تَ ألعْ  إن كنتُ ، واهللا الذي ال إله إال هو،  مالأهل وال

 فمَ ، منها على طريقهم الذي خيرجون يومً  ولقد قعدتُ ، ر على بطين من اجلوعاحلجَ  وأشد يب  ر
                                                           

: املتوىف(أبو القاسم الطرباين ، ي الشاميسليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخم، املعجم األوسط) ١(
، القاهرة، دار احلرمني، حتقيق طارق بن عوض اهللا بن حممد وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، )هـ٣٦٠

)٣١٨/ ٣.(  
، حتقيق حممد زهري بن ناصر الناصر، حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي، صحيح البخاري) ٢(

  .٣٥٧٨رقم احلديث ، )١٩٣/ ٤(، هـ١٤٢٢، بعة األوىلالط، دار طوق النجاة
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، يب عمرُ  ر مَ مث ، ومل يفعلْ  ر فمَ ، تتبعينسْ ما أسأله إال ليَ ، ن كتاب اهللامِ  ه عن آيةٍ فسألتُ ، أبو بكر
 �أبو القاسم  ر مث مَ ، ومل يفعلْ  ر فمَ ، ه عن آية من كتاب اهللا ما أسأله إال ليستتبعينفسألتُ 

، هفاتبعتُ ومضى ، »قْ احلَْ «: لبيك يا رسول اهللا قال: قلتُ  ،»أبا ُهَريـَْرة«: م حني رآين وقالس بَ فتَ 
: ؟ قيل»ن أين هذا اللنب لكممِ «: فقال، ن لنبا مِ حً فوجد قدَ ، ن يلفأذِ  ودخل منزله فاستأذنتُ 

أهل الصفة  قْ احلَْ «: فقال، لبيك: قلتُ » أبا ُهَريـَْرة«: �اهللا  فقال رسولُ ، أهداه لنا فالن
صدقة بعث ا  إذا أتته ،»ال يأوون على أهل ومال، أهل اإلسالم وهم أضيافُ ، همعُ فادْ 

فساءين ، فأصاب منها وأشركهم فيها، وإذا أتته هدية أرسل إليهم، امنها شيئً  ومل يتناولْ ، إليهم
فما ، ه عليهمديرَ فسيأمرين أن أُ ، ما هذا القدح بني أهل الصفة وأنا رسوله إليهم: وقلتُ ، ذلك

ن طاعة اهللا مِ  د مل يكن بُ و  !غنيينمنه ما يُ  وقد كنت أرجو أن أصيبَ ، ين منهصيبَ عسى أن يُ 
ذ خُ ، أبا ُهَريـَْرة«: فقال، فلما دخلوا عليه فأخذوا جمالسهم، فأتيتهم فدعوم، وطاعة رسوله
مث يرده فأناوله ، روىفيشرب حىت يُ ، ناوله الرجلأُ  فجعلتُ ، حالقدَ  فأخذتُ ، »همالقدح وأعطِ 

، القدح �فأخذ رسول اهللا ، موقد روى القوم كله، �به إىل رسول اهللا  اآلخر حىت انتهيتُ 
، »اشربْ «: مث قال فشربتُ ، »اشربْ ، أبا ُهَريـَْرة«: فقال، فوضعه على يديه مث رفع رأسه فتبسم

فأخذ ، الكً سْ باحلق ما أجد له مَ  كَ ثَ عَ والذي بَـ : حىت قلتُ ، »اشربْ «: ويقول، ل أشربفلم أزَ 
 ١(حسن صحيح واحلديثى مث شرب؛ القدح فحمد اهللا وَمس(.  

  

  

  

  

  
                                                           

: املتوىف(أبو عيسى ، الرتمذي، حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، سنن الرتمذي) ١(
رقم ، )٦٤٨/ ٤(، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب مصر، حتقيق إبراهيم عطوة عوض، )هـ٢٧٩

  .لباين صحيححكم األ: وقال يف احلاشية، ٢٤٧٧: احلديث

 



  )ة نموذًجاف الص ( النبوي  في العهدِ  الفقرِ  معالجةِ  وسائلُ  

 

١١  

  
  وسائل معالَجة الفقر يف العهد النبوي: املبحث الثاين

  :َمطالب وفيه ستةُ 
  املُؤاخاة: املَطْلَب األول

 بني املهاجرين بعضهم وبعض قبل اهلجرة : مرتني؛ األوىل  أن املواخاة كانتْ َري ورد يف الس
وبني محزة وزيد بن  ،فآخى بني أيب بكر وعمر، �آخى بينهم النيب ، على احلق واملواساة

وبني ُعبيدة بن احلارث ، وبني الزبري وابن مسعود، وبني عثمان وعبد الرمحن بن عوف، حارثة
، وبني أيب ُعبيدة وسامل موىل أيب حذيفة، وبني مصعب بن عمري وسعد بن أيب وقاص، وبالل

  .)١(�وبني علي ونفسه ، وبني سعيد بن زيد وطَْلَحة بن عبيد اهللا

أما مؤاخاة النيب : (قال احلافظ ابن كثري، نكر مواخاة املهاجرين لبعضهمن يُ لماء مَ ومن الع
ومستنده يف ذلك أن هذه ، نع من صحتهوميَ ، نكر ذلكن يُ ن العلماء مَ فإن مِ ، وعلي �

ؤاخاة إمنا شُ 
ُ
فال ، وليتألف قلوب بعضهم على بعض، ألجل ارتفاق بعضهم من بعض رعتْ امل

كما ذكره من مؤاخاة محزة وزيد بن ،  وال مهاجري ملهاجري، حد منهممعىن ملؤاخاة النيب أل
فإنه كان ممن ينفق عليه من ، إىل غريه مصلحة علي  مل جيعلْ  �اللهم إال أن النيب ، حارثة

ره مؤاخاة جعفر كْ وكذلك ذِ ، محزة التزم مبصاحل مواله زيد وكذلك أن يكونَ ، صغره يف حياة أبيه
  .)٢()كان مهاجرًا باحلبشة  جعفرَ ألن ، رٌ ومعاذ فيه نظَ 

تلى بسبب يُ  وأثىن عليهم بقرآنٍ ، وقد مدح اهللا األنصار يف إيثارهم إلخوام املهاجرين
¸��º�¹«�¼�½��: فقال، إيثارهم إلخوام املهاجرين ومواخام هلم

                                                           
، ابن سيد الناس، حممد بن حممد بن حممد بن أمحد، عيون األثر يف فنون املغازي والشمائل والسري) ١(

 -دار القلم، تعليق إبراهيم حممد رمضان، )هـ٧٣٤: املتوىف(فتح الدين ، أبو الفتح، اليَـْعُمري الربعي
  ).١/٢٣٠(، ١٤١٤/١٩٩٣، األوىل: الطبعة، بريوت

  ).٢/٣٢٦(نبوية البن كثري السرية ال) ٢(

 



  )ة نموذًجاف الص ( النبوي  في العهدِ  الفقرِ  معالجةِ  وسائلُ  

 

١٢  

�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾
×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�)١( ، يف  وروى البخاري

: ال؛ قالوا: ؟ قالبيننا وبني إخواننا النخيلَ  قسمْ ا: قالت األنصار«: صحيحه عن أيب ُهَريْـَرة قال
وقال عبد الرمحن بن زيد بن ، )٢(»مسعنا وأطعنا: اأفتكفوننا املؤونة ونشرككم يف الثمرة؟ قالو 

، إن إخوانكم قد تركوا األموال واألوالد وخرجوا إليكم: لألنصار �اهللا  قال رسولُ «: أسلم
هم : ذاك يا رسول اهللا؟ قالوما : غري ذلك؟ قالواأوَ : قال رسول اهللا، أموالنا بيننا قطائع: فقالوا

  .)٣(»نعم: قالوا، فتكفوم وتقامسوم التمر، قوم ال يعرفون العلم
��Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á :يف قوله تعاىل ر وذكر ابن عبد البَـ 

×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�)٤(
� بدرًا قطعت  أن

، )بعضهم أولياء بعض(فتكون هذه اآلية ناسخة آية ، خاة بني الصحابة رضي اهللا عنهماملوا
وكما هو معلوٌم أن منوذج املواخاة منوذٌج ، )٥(بينة أمر ما كان قبل غزوة بدرمُ  وتكون تلك حينئذٍ 

اقتضْته مرحلة ما بعد ، وأغراض التكافل االجتماعي، اقتصادي لغرض إعادة توزيع الثروة
ويتضح بذلك أن هذا النموذج  ، فكان األنصاري يقسم شطر ماله ألخيه من املهاجرين، ةاهلجر 

 اًال يف القضاء على الفقر يف تلك املرحلةكان فع.  
  الزكاة: املَطْلَب الثاين

، زكا: ا؛ فإنه يقالأو منا حجمً ، افكل شيء زاد عددً ، الزيادة والنماء: يف اللغةالزكاة 
ا شرعً  بإخراج قدر واجبٍ ، فهي التعبد هللا تعاىل: وأما يف الشرع، إذا منا وطال: لزرعزكا ا: فيقال

                                                           
  .٩: سورة احلشر) ١(
/ ٣(مر شركين يف الث وتُ ، ونة النخل وغريهؤ اكفين م: باب إذا قال، املزارعة: كتاب،  البخاري صحيح )٢(

  ).٢٣٢٥(حديث رقم ، )١٠٤
  .)٧: ص(سبق خترجيه ) ٣(
  .٧٥: األنفال )٤(
ر بن حسن الرباط بن علي بن أيب بكر البقاعي إبراهيم بن عم، نظم الدرر يف تناُسب اآليات والسَور) ٥(

 ).٨/٣٤٩(، القاهرة، دار الكتاب اإلسالمي، )هـ٨٨٥: املتوىف(

 



  )ة نموذًجاف الص ( النبوي  في العهدِ  الفقرِ  معالجةِ  وسائلُ  

 

١٣  

  .)١(ة لطائفة أو جهة خمصوصةصيف أموال خمصو 
ص كمية نقْ  -أن الزكاة وإن كان ظاهرُها النقصَ : بني املعىن اللغوي واملعىن الشرعي والعالقةُ 

فإن اإلنسان قد يفتح اهللا له ، وزيادة املال كمية، بركةزيادة املال ، لكن آثارها زيادة املال -املال
: من أبواب الرزق ما ال خيطُر على باله إذا قام مبا أوجب اهللا عليه يف ماله؛ قال اهللا تعاىل

��°�¯�®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|
��Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î: تعاىلوقال ، )٢(�³�²�±́�

  .أي يأيت خبلفه وبدله: هفُ لِ خيُْ ، )٣(�×
فإن املوفقني ألداء ما ، دٌ شاهَ مُ  وهذا أمرٌ ، ١»ما نقصت صدقة من مال«: �وقال النيب 

ورمبا يفتح اهللا هلم ، ة فيما يبقى عندهموبرك، فيما ينفقونه جيب عليهم يف أمواهلم جيدون بركةً 
  .)٤(بسبب إنفاقهم أمواهلم يف سبيل اهللا، شاهدوا رأي العنييُ  أبواب رزقٍ 

  .النماءُ والزيادةُ  حيثُ  ؛ منْ يف اللغةالقية للزكاة وهلذا كانت الزكاة يف الشرع مُ 
فإن الزكاة من ، قلب صاحبها وهي زيادة اإلميان يف، مث إن يف الزكاة أيًضا زيادة أخرى

واألعماُل الصاحلة تزيد يف إميان الرجل؛ ألن مذهب أهل السنة واجلماعة أن ، األعمال الصاحلة
ا تزيد وهي أيضً ، صهاقْ ص بنَـ وينقُ ، وأن اإلميان يزداد بزيادا، األعمال الصاحلة من اإلميان

 مُ والكرَ ، يدل على الكرم والسخاءوالعطاء  والبذلُ ، وعطاء لٌ فإا بذْ ، اإلنسان يف خلقه
ونور القلب ، يف انشراح الصدر ا بالغةً بل إن له آثارً ، فاضل كرمي قٌ لُ والسخاء ال شك أنه خُ 

                                                           
 خزمية ابنوابن  ،)٢٥٨٨(حديث  )٢٠٠١/ ٤(باب استحباب العفو  -  هصحيحيف  مسلمأخرجه  )١(

/ ٢( لفَ اخلُ  املتصدقَ  - وجل عز -  الرب وإعطاء منه، بالصدقة املال مناء ذكر باب -  هصحيحيف 
 اهللاُ  زَادَ  وما... «: ومتامه ،رضي اهللا عنه ُهَريـْرَةَ  َأِيب من حديث وغريمها   ،)٢٤٣٨(ث حدي ،)١١٦٨

  .»اهللاُ  َرفـََعهُ  إال  لِله أَحدٌ  َتواَضعَ  وما ِعزا، إال  بَِعفٍو، َعبًدا
  .٣٩: الروم) ٢(
  .٣٩: سبأ) ٣(
اللجنة العلمية يف مؤسسة ، )هـ١٤٢١: املتوىف(لعثيمني حممد بن صاحل بن حممد ا، فقه العبادات )٤(

  ).١٨٣: ص(، الشيخ حممد بن صاحل العثمني اخلريية

 



  )ة نموذًجاف الص ( النبوي  في العهدِ  الفقرِ  معالجةِ  وسائلُ  

 

١٤  

ل له يجد اآلثار احلميدة اليت حتصُ فساإلنفاق  ن أراد أن يطلع على ذلك فليجربِ ومَ ، وراحته
فإن الزكاة أحد أركان ، ا مؤكًدا كالزكاةواجبً  وال سيما فيما إذا كان اإلنفاقُ ، ذا اإلنفاق
وهي يف ، مود اإلسالمونة بالصالة اليت هي عَ رُ قْ ا مَ وهي اليت تأيت كثريً ، ظامبانيه العِ اإلسالم ومَ 

 تبني كون اإلنسان حمب ا ملا عند اهللا احلقيقة حمك وجل وبذل ، ألن املال حمبوب إىل النفوس، عز
ويكون هذا احملبوب ، صولهوِحبُ  يؤمن به اإلنسانُ  ن أجل حمبوبٍ إال مِ  نَ احملبوب ال ميكن أن يكو 

  .)١(هُ لَ ا أحب مما بذَ أيضً 
ل بالتأمل حيصُ ، علوممَ  أمرٌ  -اإلميان ا وزيادة األعمال وغري ذلك صاحل الزكاة وزيادةُ ومَ 

ا؛ فإن فيها من أيضً  ها على اتمع وعلى االقتصاد اإلسالمي ظاهرةٌ وآثارُ ، نارْ فيه أكثر مما ذكَ 
اهللا  فإن ، صارف هذه الزكاةن مَ مِ  مواساة الفقراء والقيام مبصاحل العامة ما هو معلوم ظاهرٌ 

��t�s�r�q�p: صارف هذه الزكاةسبحانه وتعاىل قال يف مَ 
¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�)٢( 

ن يأخذها حلاجة املسلمني ومنهم مَ ، ن يأخذها لدفع حاجتهالثمانية منهم مَ  األصنافُ  وهؤالءِ 
وكذلك ابن السبيل ، واملساكني والغارمون ألنفسهم هؤالء يأخذون حلاجتهم فالفقراءُ ، إليه

، والعاملني عليها، ْني كالغارم إلصالح ذات البَـ ،  ومنهم من يأخذ حلاجة الناس إليه، والرقاب
  .بيل اهللاوااهدين يف س

، عطاهال به دفع احلاجة اخلاصة ملن يُ صُ فنا أن توزيع الزكاة على هذه األصناف حيَْ فإذا عرَ 
ويف االقتصاد تتوزع ، فنا مدى نفعها للمجتمععرَ ، ع احلاجة العامة للمسلمنيل به دفْ وحيصُ 

، إىل الفقراء صرفَ ر ليالثروات بني األغنياء والفقراء؛ حبيث يؤخذ من أموال األغنياء هذا القدْ 
  .)٣(والبؤس والفقر من جانب آخر، التضخم من جانب للثروة؛ حىت ال حيدثَ  ففيه توزيعٌ 

ن األغنياء أم فإن الفقراء إذا رأوا مِ ، القلوب ن صالح اتمع ائتالفُ وفيها أيًضا مِ 
                                                           

  ).١٨٥: ص(املرجع السابق ) ١(
  .٦٠: التوبة) ٢(
  .املرجع السابق والصفحة نفسها) ٣(

 



  )ة نموذًجاف الص ( النبوي  في العهدِ  الفقرِ  معالجةِ  وسائلُ  

 

١٥  

ألا مفروضة ، عليهم ةً ن ويتصدقون عليهم ذه الزكاة اليت ال جيدون فيها مِ ، دوم باملالميَُ 
ن ويرجون ما أمرهم اهللا به مِ ، ويألفوم، فإم بال شك حيبون األغنياء - ل اهللابَ عليهم من قِ 
فإن ذلك قد ، واستأثروا باملال، لوا اوخبَِ ، خبالف ما إذا شح األغنياء بالزكاة، لاإلنفاق والبذْ 

اآليات الكرمية اليت فيها بيان  مُ ىل هذا ختْ ويشري إ، يولد العداوة والضغينة يف قلوب الفقراء
  .)١(�£�¤�¥�¦�§�¨�©�: مصارف الزكاة بقوله تعاىل

 ذا يتضح دورُها الفواستجابة الصحابة ، عال يف ُمعاجلََة مشكلة الفقر يف الَعْهد النَبويو
  .َري ًة وجِليًة يف الس يف دْفِعها واضح �رضوان اهللا عليهم ألمر اهللا ورسوله 

  
 احلَثُّ على الصدقة والتبرع: املَطْلَب الثالث

  :تعريف الصدقة. ا
والصدقة ما ُتُصدق به على ، عطي الصدقةملتصدق الذي يُ ا: حاحتار الص جاء يف خمُ 

  .)٢(الفقراء
، جزاء املنفقنيو ، كثرية يف اَحلث على اإلنفاق التطوعي  يف القرآن الكرمي آياتٌ  تدرَ قد و و 

��w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m: من ذلك قوله تعاىل
f�e�d�c�b�a�`�_�~�}�|�{�z�y�x�)٣(.  

��N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A: وقوله تعاىل
\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�)٤( 

�z�y�x�w}�|�{�~���¡�� :وقوله تعاىل
                                                           

  .٦٠: التوبة) ١(
: املتوىف(قادر احلنفي الرازي زين الدين أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن عبد ال، خمتار الصحاح) ٢(

: الطبعة، صيدا - بريوت، الدار النموذجية - املكتبة العصرية، حتقيق يوسف الشيخ حممد، )هـ٦٦٦
  ).ص د ق) (١/١٧٤(، م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، اخلامسة

  .٢٦١: البقرة) ٣(
 .١١٤النساء ) ٤(

 



  )ة نموذًجاف الص ( النبوي  في العهدِ  الفقرِ  معالجةِ  وسائلُ  

 

١٦  

¨�§�¦�¥�¤�£�¢�)١(  
 .عليها ث ع وحتَُ صدقة التطو   فضلَ ني بَـ تُـ  �أدلة كثرية عن النيب  وردتْ و 
، ب الربّ ئ غضَ فِ طْ لصدقة لتُ إن ا: (�قال رسول اهللا : ـ فعن أنس بن مالك قال ١

 ٢()وءوتدفع عن ميتة الس(. 
، زالنصبح العباد فيه إال ملكان ينْ ما من يوم يُ : (قال �أن النيب  �ـ عن أيب ُهَريـَْرة  ٢

 .)٣()افً ا تلَ سكً ممُ  اللهم أعطِ : ويقول اآلخر، افً ا خلَ نفقً مُ  اللهم أعطِ : فيقول أحدمها
، الناس إىل اهللا أنفعهم أحب : (�قال رسول اهللا : المر رضي اهللا عنهما قـ عن ابن عُ ٣

أو تقضي ، ربةف عنه كُ أو تكشِ ، ه على مسلملُ خِ دْ تُ  سرورٌ  عز وجل وأحب األعمال إىل اهللا 
 ن أن أعتكفَ مِ  أحب إيل  أمشي مع أخي املسلم يف حاجةٍ  وألنْ ، د عنه جوًعاأو تطرُ ، عنه ديًنا

ه ن كظم غيظًا ولو شاء أن ميضيه أمضاه مأل اهللا قلبَ ومَ ، عورتهن كف غضبه سرت اهللا ومَ ، شهرًا
ثبتها له أثبت اهللا تعاىل قدمه يوم ومن مشى مع أخيه املسلم يف حاجته حىت يُ ، يوم القيامة ارضً 
  .)٤()العسل فسد العمل كما يفسد اخلل ق ليُ وإن سوء اخللُ ، األقدام ل تزِ 

،  عليهم أروع األمثلة يف االستجابة هلذه اآلياتن سرية الصحابة رضوان اهللاد مِ وقد ورَ 
؛ �ومن ذلك صدقة أيب بكر ، على الصدقة ث فة اليت حتَُ يواألحاديث الشر  اآلياتوغريها من 

: فقلتُ ، فوافق ذلك عندي ماالً ، قأن نتصد  �أمرنا رسول اهللا : فعن عمر بن اخلطاب قال
ما أبقيت : �فقال رسول اهللا ، بنصف مايل تُ فجئ: قال، االيوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومً 

: ألهلك؟ قال ما أبقيتَ ، يا أبا بكر: فقال، وأتى أبو بكر بكل ما عنده، مثله: ألهلك؟ قلت

                                                           
 .١٦: التغابن) ١(
: رقم احلديث، )٤٥/ ٢(اء يف فضل الصدقة باب ما ج، الزكاة: كتاب،  رواه الرتمذي يف الزكاة) ٢(

  .هذا حديث حسن غريب ِمن هذا الوجه«: قال أبو عيسى، )٦٦٤(
   ).١٦٧٨(ومسلم يف الزكاة أيًضا برقم ، )١٤٤٢(رواه البخاري يف الزكاة برقم ) ٣(
) ٢٥٩/ ١(والطرباين يف املعجم األوسط ، )٣٢٦(برقم ، )٤٤١: ص(، رواه ابن وهب يف اجلامع) ٤(

وسلسلة األحاديث ، )١٧٤) (١/١١٠(صحيح اجلامع الصغري ، وحسنه األلباين، )٨٥٠(رقم ب
  .٩١٨: الصحيحة رقم

 



  )ة نموذًجاف الص ( النبوي  في العهدِ  الفقرِ  معالجةِ  وسائلُ  

 

١٧  

ومن تصدق مباله أو نصفه أو ، )١()اأبدً  واهللا ال أسبقه إىل شيءٍ : قلت، هلم اهللا ورسوله أبقيتُ 
وهذا ِمن طُرق ، توزيع على الفقراء واملعدمنيبعضه فهو بكل تأكيد سيذهب ماله يف إعادة ال

 .واحلمد هللا رب العاملني، الفقرختفيف آالم 
 احلَثُّ على العمل: املَطْلَب الرابع
��X: ب املال باجلهد والعمل؛ فقد قال تعاىللقد دعا اإلسالم يف البداية إىل كسْ 

�f�e�d�c�b�a� �̀_�^�]�\�[�Z�Y

g�)وقال تعاىل، )٢ :�� �̀_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T
c�b�a�)٣(.  

إن «: يقول �هو النيب  فها، بسْ أشرف وسائل الكَ  العمل النبوية أن  لنا السنةُ ني بَـ وتُـ   
ب رِ كْ يَ  قدام بن معدِ وعن املِ ، )٤(»ن كسبهوإن ولده مِ ، هبِ أطيب ما أكل الرجل من كسْ 

وما أنفق ، ن عمل يدهما كسب الرجل كسًبا أطيب مِ «: قال �عن رسول اهللا ، الزبيدي
ط ما أكل أحد طعاًما ق«: ويف احلديث، )٥(»الرجل عن نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة

  .)٦(»ن عمل يدهن نيب اهللا داود عليه السالم كان يأكل مِ إو ، ن عمل يدهمِ  خري من أن يأكلَ 
                                                           

وقال ، ٣٦٧٥: برقم، )٥٦/ ٦(باب ، مناقب أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه: سنن الرتمذي كتاب) ١(
رقم  )١٦٩٩/ ٣(وحسنه األلباين يف مشكاة املصابيح ، هذا حديٌث حسٌن صحيح: الرتمذي
  .٦٠٣٠: احلديث

  .١٠: سورة اجلمعة) ٢(
  .١٥: سورة امللك) ٣(
حديث ، )٢٦٩/ ٣(سنن ابن ماجه ، باب احلث على املكاسب، التجارات: كتاب،  سنن ابن ماجه) ٤(

وقال يف ، ٢٤١٤٨برقم ) ١٧٩/ ٤٠(ومسند أمحد . إسناده صحيح: وقال يف احلاشية، ٢١٣٧رقم 
  .سناد اختلف فيه على إبراهيم وهو ابن يزيد النخعيوهذا إ، حديث حسن لغريه: احلاشية

حديث ، )٢٦٩/ ٣(سنن ابن ماجه ، باب احلث على املكاسب، التجارات: كتاب،  سنن ابن ماجه) ٥(
  .٢١٣٨رقم 

فتح : وانظر، ٢٠٧٢: حديث رقم، )٥٧/ ٣(باب كسب الرجل ، البيوع :كتاب  ،صحيح البخاري) ٦(
  ).٩/١٥٤(، رابن حج، الباري بشرح صحيح البخاري

 



  )ة نموذًجاف الص ( النبوي  في العهدِ  الفقرِ  معالجةِ  وسائلُ  

 

١٨  

أما يف بيتك «: فقال، يسأله، �ن األنصار أتى النيب مِ  أن رجالً ، �عن أنس و   
، آتين ما: قال، وقعب نشرب فيه املاء، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، بلى: شيء؟ قال

: فقال، ن يشرتي هذين؟ قال رجل أنا آخذمها بدرهممَ : وقال، بيده �فأخذمها رسول اهللا 
وأخذ ، فأعطامها إياها، أنا آخذمها بدرمهني: من يزيد على درهم مرتني أو ثالثًا؟ قال رجل

واشرت باآلخر ، فأنبذه إىل أهلك، بأحدمها طعاًما اشرتِ : وقال، نصاريوأعطامها األ، الدرمهني
، اذهب فاحتطب وبعْ : مث قال له، عوًدا بيده �فشد فيه رسول اهللا ، فأتاه به، تين بهأقدوًما ف

هذا : �فقال رسول اهللا ، وبعضها طعاًما، فاشرتى ببعضها ثوبًا، وال أرينك مخسة عشر يوًما
لذي : إن املسألة ال تصح إال لثالثة، املسألة نكتة يف وجهك يوم القيامةخري لك من أن جتيء 

  .)١(»وجعأو لذي دم مُ ، عظِ فْ أو لذي غرم مُ ، مدقع فقرٍ 
فيه داللٌة واضحٌة على  - وعلى عدم سؤال الناس على العمل �حث الرسول الكرمي إًذا 

جية واالعتماد على النفس بدًال وغرس مفهوم اإلنتا، فعالية هذا األسلوب يف القضاء على الفقر
  .من السؤال

 الوقف: املَطْلَب اخلامس
: االصطالحويف ، )٢(حبسها :ف األرض للمساكني وقًفا؛ أيوقَ «: يقال، احلبس: لغة

  .)٣(حتبيس األصل وتسبيل الثمرة
ومن ذلك الوقف بأنواعه؛ إذ هو من ، وندب إىل ذلك، حبب اهللا لإلنسان فعل اخلريوقد 

 .التطوعية اجلارية املستمرة بعد وفاة اإلنسانالصَدقات 
 :األدلة على مشروعية الوقفومن 

إال : انقطع عنه عمله إال من ثالثة إذا مات اإلنسانُ «: �قال : قال �عن أيب ُهَريـَْرة 

                                                           
، ١٦٤١: رقم احلديث )٢/١٢٠(باب ما جتوز فيه املسألة ، باب الزكاة، السنن أليب داود السجستاين) ١(

  .٢١٩٨: رقم احلديث، )٣١٦/ ٣(باب بيع املزايدة ، أبواب التجارات، وسنن ابن ماجه
 .وقف: مادة، )٣٥٩/ ٩(البن منظور ، لسان العرب) ٢(
 .)٥٩٧/ ٥( دسي،املق املغين، البن قدامة) ٣(

 



  )ة نموذًجاف الص ( النبوي  في العهدِ  الفقرِ  معالجةِ  وسائلُ  

 

١٩  

 .)١(»و لهأو ولد صاحل يدع، أو علم ينتفع به، من صدقة جارية
إن مما يلحق املؤمن «: �قال رسول اهللا : وقد روى ابن ماجه يف سننه عن أيب ُهَريـَْرة قال

ا أو مسجدً ، ومصحًفا ورثه، وولًدا صاحلًا تركه، رها علمه ونشَ ن عمله وحسناته بعد موته علمً مِ 
أو رًا أجراه أو صدقًة أخرجها من ماله يف صحته وحياته ، أو بيًتا البن السبيل بناه، بناه

 .)٢(»يلحقه من بعد موته
 :جاء يف املغىن بشأن الوقف ما يأيت

 �أصاب عمر أرًضا خبيرب فأتى النيب «: قال �األصل فيه ما روى عبد اهللا بن عمر (
قط ماًال أنفس عندي  ين أصبت أرًضا خبيرب مل أصبْ إ: �فقال لرسول اهللا ، يستأمره فيها

فتصدق عمر أنه ال يباع ، إن شئت حبست أصلها وتصدقت ا: فما تأمرين فيها؟ قال، منه
ال ، أصلها وال يوهب وال يورث يف الفقراء والُقرىب والرقاب ويف سبيل اهللا والضيف وابن السبيل

  .)٣(»أو يطعم صديًقا غري متمول فيه، على من وليها أن يأكل منها باملعروف جناح
مل : �القول بصحة الوقف؛ قال جابر على وأكثر أهل العلم من السلف ومن بعدهم 

وانتشر ذلك فلم ينكره أحد فكان ، ذا مقدرة إال وقف �يكن أحد من أصحاب النيب 
فكانْت من ، ينال منها النصيب األكرب الفقراءومعلوم أن مصارف الوقف عادة ، )٤()إمجاًعا

  .عوامل القضاء على الفقر يف الَعْهد النَبوي
  

 منوذج أهل الصفَّة: املَطْلَب السادس

فلما زاد عدد املهاجرين وأصبحت املدينة موطًنا لكل من يريد ، استنا هذهر وهو حمل د
                                                           

  ).٣٠٨٤: (رقم احلديث) ٥/٧٣(رواه مسلم يف الوصية ) ١(
وسنن ابن ماجه ، ٨٨٤٥: رقم احلديث) ٤٣٩/ ١٤(مسند أيب هريرة رضي اهللا عنه ، مسند أمحد) ٢(

  .وحسنه األلباين، ٢٤٢: رقم احلديث) ٨٨/ ١(، باب ثواب معلم الناس اخلري
  ). ٣٠٨٥(برقم ) ٥/٧٤(ومسلم يف الوصية ، )٢٧٧٢(رقم ب) ٢/١٨٤(رواه البخاري يف الوصايا ) ٣(
  ).٣/ ٦(البن قدامة املقدسي ، املغين) ٤(

 



  )ة نموذًجاف الص ( النبوي  في العهدِ  الفقرِ  معالجةِ  وسائلُ  

 

٢٠  

ؤاخاة كل تلك، �اللحاق بالرسول 
ُ
 �فعمل رسول اهللا  ؛األعداد مل يستوعْب منوذج امل

ؤاخاة
ُ
صادر التارخيية أن معظم من نزل ، منوذج الصفة الستيعاب من مل يسعه منوذج امل

َ
وتفيد امل

وإن أول من نزهلا مهاجرو ، الصفة كانوا من فقراء املهاجرين الذين مل جيدوا مكانًا ينزلون فيه
  .)١(مكة

وتفيد الروايات أم كانوا يف ، األوقات واألحوال وخيتلف عدد من نزل الصفة باختالف
وقد يزيدون على ذلك أو يقلون حبسب تبدل أحواهلم من ، أغلب األحيان بني السبعني واملائة

وجممل من نزل الصفة حنو ، أو شهادة يف سبيل اهللا، أو يسر بعد عسر، أو عودة ألهل، زواج
وسبعني ، عض األحاديث أم كانوا عشرين رجًال وقد ورد يف ب، صحايب سبعمائةأو  ستمائة

وكانوا يكثرون ويقلون : وقال احلافظ ابن حجر، )٢(وأكثر من مائة رجل، ومثانني رجًال ، رجًال 
فزادوا على ، َعْيم يف احلليةوقد سرد أمساءهم أبو نُـ ، أو يسافر، أو ميوت، حبسب من يتزوج منهم

  .)٣(املائة
وليس املراد حصرهم ، عددهم د يف بعض األحاديث ذكرُ وقد ور «: قال احلافظ ابن حجر

وإال فمجموعهم أضعاف ، وإمنا هي عدة من كان موجوًدا حني القصة املذكورة، يف هذا العدد
  .)٤(»ذلك

 ة جيتمعون يف وقت واحد: (ةوقال ابن تيميفبل منهم من يتأهل ، ومل يكن مجيع أهل الص
، وتارة يكثرون، جييء ناس بعد ناس فكانوا تارة يقلونو ، أو ينتقل إىل مكان آخر يتيسر له

، وتارة يكونون ستني وسبعني، وتارة يكونون عشرين وثالثني وأكثر، فتارة يكونون عشرة أو أقل
: وقد قيل، كانوا حنو أربعمائة من الصحابة: وأما مجلة من أوى إىل الصفة مع تفرقهم فقد قيل

                                                           
أكرم ضياء . د، السرية النبوية الصحيحة حماولة لتطبيق قواعد احملدثني يف نقد روايات السرية النبوية)١(

 ). ١/٢٥٩(، م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥، السادسة: الطبعة، املدينة املنورة، مكتبة العلوم واحلكم، العمري
 حبوث مركز جملة يف منشور محو، حبث حممد توثيقية، حممود تارخيية أصحاا، دراسة -تارخيها الصفة)٢(

  ).١١: ص(، ).٢٩( العدد-املنورة املدينة ودراسات
  ).٥٩٥/ ٦(البن حجر ، فتح الباري) ٣(
 ).١١/٢٨٧(املرجع السابق ) ٤(
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٢١  

  .)١(واحد منهم ومل يعرف كل، كانوا أكثر من ذلك
صادر إىل أن مجلة من نزل الصفة بلغوا حنًوا من ستمائة أو سبعمائةوتُ 

َ
إال أن كتب ، شري امل

بل إن الروايات الثابتة مل تذكر إال عدًدا ، الرتاجم والسري مل ُتِشْر إال ملا يقرب من مائة اسم
وكل هذه األمساء ليس ، )٢(اءوبتتبع أمسائهم ومجعها بلغت مائة وعشرة أمس، يسريًا من أمسائهم

  .)٣(بل فيها اعرتاض ومناقشة كما قال احلافظ ابن حجر، ا بأا من أهل الصفةُمسلمً 
أهل  ملن ورد ذكره يف كتب التراجم أنه من ترمجة موجزة وفيما يلي

 :اهجائيأمسائهم مرتبة ، الصفَّة

  :األصم
وفد مع بين البكاء على رسول اهللا ، كائيامسه عبد عمرو بن عدس بن عبادة العامري الب

وقد ، هكذا ترجم له يف أكثر ِمن موضعٍ ، )٤(عبد الرمحن �ومساه رسول اهللا ، سنة تسع �
: امسه«: وترمجته ما نصه، وجدت يف موضع آخر يف الطبقات الكربى أن امسه يزيد بن األصم

برزة بنت احلارث بن  وأمه، عبد عمرو بن عدس بن عبادة بن البكاء بن عامر بن صعصعة
وبرزة هي أخت ميمونة بنت ، حزن بن جبري بن اهلزم بن رؤيبة بن عبد اهللا بن هالل بن عامر

وأخت لبابة ، وأخت لبابة بنت احلارث أم بين العباس بن عبد املطلب  � احلارث زوج النيب
،  احلديثوكان ثقة كثري، وهي عصماء بنت احلارث أم خالد بن الوليد بن املغرية، الصغرى

مات ، وكان ينزل الرقة، وغريهم  � وروى عن أيب ُهَريـَْرة وابن عباس وخالته ميمونة زوج النيب
  .)٥(»سنة ثالث ومائة يف خالفة يزيد بن عبد امللك

  :الدرداء أبو

                                                           
 ).١١/٤١(جمموع الفتاوى ) ١(
 ).١٣ص (، مرجع سابق، دراسة تارخيية توثيقية، لصفةا) ٢(
 ).١١/٢٨٧(و) ١/٥٣٦(البن حجر ، فتح الباري) ٣(
 ).١/٣٠٤(الطبقات الكربى البن سعد ) ٤(
 ).٣٣٣/ ٧(املرجع السابق ) ٥(
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٢٢  

حكاه عمرو بن الفالس عن بعض ، وعومير لقب، هو عامر: فقيل، واختلف يف امسه
، أو مالك، عامر: فقيل، واختلف يف اسم أبيه، ية الكدميي عنهوبه جزم األصمعي يف روا، ولده

وأبوه ابن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن اخلزرج ، أو زيد، أو عبد اهللا، أو ثعلبة
ا دً وشهد أحُ ، أسلم يوم بدر: عن سعيد بن عبد العزيز، قال أبو شهر، األنصاري اخلزرجي

نعم «: يوم أحد �قال رسول اهللا : شريح بن عبيدعن ، قال صفوان بن عمرو، وأبلى فيها
ا قبل تاجرً  كنتُ : عنه، عن خيثمة، وقال األعمش ،»هو حكيم أّميت«: وقال ،»الفارس عومير

شق واله معاوية قضاء دم: وقال ابن حبّان، مث حاولت التجارة بعد اإلسالم فلم جيتمعا، البعث
  .)١(يف خالفة عمر

 وروى عنه ، بن عبيد  وفضالة، وأيب أمامة، وعائشة، وعن زيد بن ثابت، �روى عن النيب
وزيد بن ، وجبري بن نفري، بن غفلة  وسويد، وأبو إدريس اخلوالين، وزوجته أم الدرداء، ابنه بالل

  .)٢(وآخرون، وعلقمة بن قيس، وهب
  :أبو برزة

وفتح مكة ، وَشِهد فتح خيرب، أْسَلم قدميًا، رث األسلمينضلة بن عبيد بن احلا: امسه
وروي عنه ، ومات ا سنة أربع وستني للهجرة، مث غزا خراسان، وولده ا، نَزل البصرة، وحنيًنا

  .)٣(وهو متعلق بأستار الكعبة، قتلُت ابن خطل: أنه قال
 البصرة فنزهلا حني نزهلا فتحول إىل، إىل أن قُِبض  � ومل يزل أبو برزة يغزو مع رسول اهللا

ونقل عن احلسن بن حكيم ، مث غزا خراسان فمات ا، وله ا بقية، املسلمون وبىن ا دارًا

                                                           
: املتوىف(أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالين ، اإلصابة يف متييز الصحابة) ١(

: الطبعة، بريوت -دار الكتب العلمية، عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد معوض: حتقيق، )هـ٨٥٢
  ).٦٢٢/ ٤(هـ  ١٤١٥ -األوىل

  ).٦٢٢/ ٤(، املرجع السابق) ٢(
 ).٦/٤٣٤(املرجع السابق ) ٣(

 



  )ة نموذًجاف الص ( النبوي  في العهدِ  الفقرِ  معالجةِ  وسائلُ  

 

٢٣  

من ثريد غدوة وجفنة عشية لألرامل واليتامى  ١حدثتين أمي أا كانْت أليب برزة جفنة: قال
: ن عبد اهللا األنصاري قالأخربنا حممد ب: قال، )٢(ونقل عنه أنه كان يلبس الصوف، واملساكني

ملا كان زمن ابن زياد أخرج ابن : قال، حدثين أبو املنهال سيار بن سالمة: حدثنا عوف قال
ووثب الذين يدعون بالقراء . ووثب ابن الزبري مبكة، زياد فوثب ابن مروان بالشام حيث وثب

  .)٣(بالبصرة
: وقيل، امسه ُجرهم: فقيل، ثريًااختلف يف امسه واسم أبيه اختالفًا ك: أبو ثعلبة الُخشني

وضرب ، ممن بايع حتت الشجرة )٤(كان من عباد الصحابة،  محص: وقيل، سكن الشام، جرثوم
  .)٥(تويف سنة مخس وسبعني للهجرة، فأسلموا، إىل قومه �وأرسله النيب ، له بسهمه يف خيرب

 بعد أسلم: يقال، سالممن السابقني األولني يف اإل، جنادة بن جندب: وامسه: ذر الغفاري أبو
 املثل به يضرب، املدينة �فأقام ا حىت قدم النيب ، مث انصرف إىل بالد قومه، خامًسا وكان، أربعة

، )٦(»ما أقلت الغرباء وال أظلت اخلضراء أصدق هلجة من أيب ذر«: يقول �كان النيب ،  الصدق يف
وكان شجاًعا ِمقداًما شجاعا يتفرد وحده يقطع الطريق ويغري على الصرم يف عماية الصبح على ظهر 

مث إن اهللا قذف يف قلبه اإلسالم ومسع ، فيطرق احلي ويأخذ ما أخذ، فرسه أو على قدميه كأنه السبع
  .)٧(وهو يومئٍذ مبكة يدعو خمتفًيا  � بالنيب

ما أنزلك : فقلت: قال، ُت بالرَبذة فإذا أنا بأيب ذرمرر : وروى عن زيد بن وهب قال
��s�r: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية يف هذه اآلية: منزلك هذا؟ قال

                                                           
  .حلفظ الطعام يستخدم إناء : القصعة الكبرية وهي  : اجلفنة ١
  ).٢٢٤ /٤(الطبقات الكربى البن سعد ) ٢(
  ).٢٢٤/ ٤(املرجع السابق ) ٣(
 ).٢/٣١(، أليب نـَُعْيم األصفهاين، حلية األولياء) ٤(
 ).٧/٤١٦(الطبقات الكربى البن سعد ) ٥(
وسنن ابن ماجه باب فضائل أصحاب رسول اهللا ، )٦٥١٩(حديث ، ٢/١٦٣(مسند اإلمام أمحد ) ٦(

 . حسن لغريه: وقال يف احلاشية، )١٥٦(حديث ) ١٠٨/ ١(فضل أيب ذر  �
  ).١٦٧/ ٤(الطبقات الكربى البن سعد ) ٧(

 



  )ة نموذًجاف الص ( النبوي  في العهدِ  الفقرِ  معالجةِ  وسائلُ  

 

٢٤  

z�y�x�w�v�u�t�)نزلت يف أهل الكتاب: وقال معاوية )١ ،
فكتب يشكوين إىل ، مفكان بيين وبينه يف ذلك كال: قال، نزلْت فينا وفيهم: فقلت: قال

فقدمت املدينة وكثر الناس علي كأم مل يروين ، قال فكتب إيل عثمان أن أقدم املدينة، عثمان
فذاك أنزلين هذا ، إن شئت تنحيت فكنت قريًبا: قال فذكر ذلك لعثمان فقال يل، قبل ذلك

  .)٢(حبشيا لسمعُت وألطعتُ  ر علي ولو أم ، املنزل
فجعلت : قال، ن الصامت أنه كان مع أيب ذر فخرج عطاؤه ومعه جارية لهوعن عبد اهللا ب

لو أذخرته : قال قلت، فأمرها أن تشرتي به فلوًسا، ففضل معها سلع: قال، تقضي حوائجه
إن خليلي عهد إيل أن أي مال ذهب أو فضة : قال، للحاجة تبوء بك أو للضيف ينزل بك

  .)٣(يف سبيل اهللا أوكي عليه فهو مجر على صاحبه حىت يفرغه
حدثنا قتادة عن سعيد بن أيب : حدثنا أبو هالل قال: أخربنا سليمان بن حرب قال: قال

فسأله عما ، فكان إذا أخذ عطاءه دعا خادمه، أن أبا ذر كان عطاؤه أربعة آالف، احلسن
يوكي  إنه ليس من وعى ذهًبا أو فضة: وقال، مث اشرتى فلوًسا مبا بقي، يكفيه لسنة فاشرتاه له

ُخذ العطاء ما  : قال يل أبو ذر: وعن األحنف بن قيس قال، عليه إال وهو يتلظى على صاحبه
  .فإذا كان َديًنا فارفضه، كان متعة

وأمرين أن أنظر ، أمرين حبب املساكني والدنو منهم: أوصاين خليلي بسبع: عن أيب ذر قال
وأمرين أن أصل ، اا شيئً سأل أحدً وأمرين أال أ، وال أنظر إىل من هو فوقي، إىل من هو دوين
، وأمرين أال أخاف يف اهللا لومة الئم، وأمرين أن أقول احلق وإن كان ُمرا، الرحم وإن أدبرت

وعن يونس عن حممد ، من كنز حتت العرش فإن ، كثر من ال حول وال قوة إال باهللاوأمرين أن أُ 
: قال، ا وركائبا وأعنزً وعفوً ، رك أتاننيت: ما ترك أبو ذر؟ فقال: سألت ابن أخت أليب ذر: قال

وورد عن سعيد بن عطاء بن أيب مروان عن أبيه عن أيب ذر أنه رآه يف منرة ، العفو احلمار الذكر

                                                           
  .٣٤: التوبة) ١(
  ).٤/١٧٣(املرجع السابق ) ٢(
  .)٤/١٧١(املرجع السابق ) ٣(
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٢٥  

لو كان يل لرأيته : أما لك ثوب غري هذه النمرة؟ قال، يا أبا ذر: فقلت، ا يصليا ا قائمً مؤتزرً 
 أعطيتهما من هو أحوج ، يا ابن أخي: فقال، بنيفإين رأيت عليك منذ أيام ثو : قلت، علي

أليس ترى ! إنك ملعظم للدنيا، االلهم غفرً : قال، واهللا إنك حملتاج إليهما: قلت، إليهما مين
 وعندنا ، ويل أمحرة حنتمل عليها مريتنا، ويل أعنز حنلبها، ويل أخرى للمسجد، هذه الربدة علي

جاء رجل : مة أفضل مما حنن فيه؟ وعن أيب شعبة قالفأي نع، من خيدمنا ويكفينا مهنة طعامنا
، وأعنز حنلبها، لنا أمحرة حنتمل عليها: يأخذ وقال أنْ  فأىب أبو ذر ، من قومنا أبا ذر يعرض عليه

وورد يف سريته أنه  ، وإين ألخاف أن أحاسب بالفضل، وفضل عباءة عن كسوتنا، وحمررة ختدمنا
ولقد رأيته ليلة حلب حىت ما بقي يف ، أضيافه قبل نفسهكان حيلب غنيمة له فيبدأ جبريانه و 

لو كان عندنا : مث تعذر إليهم وقال، ا وهو يسريوقرب إليهم مترً ، ضروع غنمه شيء إال مصرة
  .)١(وما رأيته ذاق تلك الليلة شيًئا: قال، ئنا بهما هو أفضل من هذا جلِ 

أنه قال لرجل من أهل  �ي عن النيب ورو ، )٢(ذكر أبو نُعيم أنه من أهل الصفة: أبو رزين
؛ ألنك ال تزال يف إذا خلوَت فحرك لسانك بذكر اهللا، يا أبا رزين«: الصفة يكىن أبا رزين
فأحببت أن يكون لك مثل ، إذا أقبل الناس على اجلهاد، يا أبا رزين، صالة ما ذكرت ربك

 .)٣(»وال تأخذ على أذانك أجرًا، فالزم املسجد تؤذن فيه، أجورهم

  .)٤(ني اتهديناب كان من الذ ،  األنصاري: وقيل، مشعون األزدي: أبو ريحانة
أسلم ، من السابقني األولني إىل اإلسالم، عبد اهللا بن عبد األسد املخزومي: أبو سلمة

وجرح يوم ، وشهد بدرًا، هاجر اهلجرتني، ةمن الرضاع �وهو أخو النيب ، بعد عشرة أنفس
 �وتزوج رسول اهللا ، وذلك سنة ثالث من اهلجرة، فمات منه، مث انتقض، أحد جرًحا اندمل

 .)٥(امرأته أم سلمة رضي اهللا عنهما
                                                           

  ).٤/١٧٨(املرجع السابق ) ١(
 ).١/٤٠٤(أليب نـَُعْيم األصفهاين ، حلية األولياء) ٢(
 . نده ضعيفوقال عنه س): ٧/١١٧(البن حجر ، اإلصابة يف متييز الصحابة) ٣(
 ).٢/٢٨(مرجع سابق  - حلية األولياء أليب نـَُعْيم األصفهاين) ٤(
 ).٢/٣(املرجع السابق ) ٥(
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٢٦  

إىل  السابقني من وهو، مبكة دَ لِ وُ ، القرشي ريهْ الفِ  اجلراح بن اهللا عبد بن عامر: عبيدة أبو
 املشاهد وشهد، هاجر اهلجرتني، األمة أمنيب � لقبه، باجلنة املبشرين لعشرةا أحدو ، سالماإل

 له فتم، الوليد بن خالد بعد، الشامإىل  الزاحف اجليش قيادة اخلطاب بن عمر وواله، كلها
، بيسان غور يف ودفن، سنة مثاين عشرة للهجرة عمواس بطاعون يف وُ وتُـ ، الشامية الديار فتح

 .)١(عقبه وانقرض

 .)٢(كان يبيت يف املسجد،  امسه أمحر: قيل، �موىل رسول اهللا : بو عسيبأ

وكان ، قدميًا �أسلم وصحب النيب ، ربيعة بن كعب بن مالك: أبو فراس األسلمي
، سلْ : فقال يل، فأتيته بوضوئه وحاجته �كنت أبيت مع رسول اهللا «: قال �فعنه ، خيدمه
َفَأِعين على نفسك : قال، هو ذاك: أوغري ذلك؟ قلت: قال، أسألك مرافقتك يف اجلنة: فقلت

 .)٣(»بكثرة السجود

شهد بدرًا ، أوس: وقيل، سليم: قيل، ُخمْتَـَلٌف يف امسه، � اهللا رسول موىل: كبشة أبو
بن   ة يف اليوم الذي استخلف فيه عمرتويف سنة ثالث عشر ، �واملشاهد كلها مع رسول اهللا 

 .)٤(اخلطاب

، بشري: وقيل، رفاعة: فقيل، اختلف يف امسه، األوسي األنصاري املنذر عبد بن لبابة أبو
استخلفه على  �كان رفاعة بدريا بسهمه؛ ألن النيب ،  وسائر املشاهد، شهد العقبة، نقيب
 .)٥(�مات يف خالفة علي ، املدينة

 �آخى رسول اهللا ، حليف محزة بن عبد املطلب، صنياحل بن كناز :الغنوي مرثد أبو
، سكن الشام، �شهد بدرًا واملشاهد كلها مع رسول اهللا ، بينه وبني عبادة بن الصامت

                                                           
 ).٣/٤٠٩(الطبقات الكربى البن سعد ) ١(
 ).١/٨١(؛ وانظر اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر )٧/٦١(الطبقات الكربى البن سعد ) ٢(
حديث ، )١/٣٥٣(، اب فضل السجود واحلث عليهب، الصالة: كتاب،  رواه مسلم يف صحيحه) ٣(

)٤٨٩ .( 
 ).٣/٤٩(الطبقات الكربى البن سعد ) ٤(
 ).١/٣٦٦(حلية األولياء أليب نـَُعْيم األصبهاين ) ٥(
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٢٧  

 .)١(وهو ابن ست وستني سنة، �ومات بأجنادين سنة اثنيت عشرة يف خالفة أيب بكر 

 .)٢(وخيالط أهل الصفة، سجدكان يبيت يف امل،  �موىل رسول اهللا : أبو مويهبة

َرة أبو  املدينة وقدم، اجلاهلية يف ضعيًفا يتيًما نشأ، سيوْ الد عبد الرمحن بن صخر : ُهَريـْ
وكان ، فكان عريفها، وسكن الصفة، � النيب ولزم، ـه ٧ سنة فأسلم، خبيرب � اهللا ورسول
مل ينتقل عنها طول عمر ، ُهَريـَْرة بدعوم إذا أراد أن جيمع أهل الصفة لطعام أَمر أبا �النيب 
 إمرة وويل، حديثًا ٥٣٧٤ي عنه رو ، له ورواية للحديث حفظًا الصحابة أكثر كانو ، �النيب 
  .)٣(سنة تسع ومخسني فيها وتويف، مدة املدينة

وكنت أجريًا لبسرة بنت غزوان بطعام ، وهاجرت مسكيًنا، نشأُت يتيًما: ورد عنه قوله
فاحلمد هللا الذي ، فزوجنيها اهللا، فكنت أخدم إذا نزلوا وأحدو إذا ركبوا، رجليبطين وعقبة 

أكريت نفسي من ابنة غزوان على طعام : (ويف رواية، وجعل أبا ُهَريـَْرة إماًما، جعل الدين قواًما
فلما كان بعد ، وأن أردي أو أورد حافًيا، فكانت تكلفين أن أركب قائًما، بطين وعقبة رجلي

  .)٤(وأن ترد أو تردي حافية، فكلفتها أن تركب قائمة، نيها اهللاذلك زوج
بخ بخ : فقال، وذكر عنه أنه متخط أبو ُهَريـَْرة وعليه ثوب من كتان ممشق فتمخط فيه

وحجرة عائشة جييء  �لقد رأيتين آخرًا فيما بني منرب رسول اهللا ، يتمخط أبو ُهَريـْرَة يف الكتان
ولقد رأيتين وإين ألجري البن عفان وابنة غزوان ، يب إال اجلوع اجلائي يرى أن يب جنونًا وما

لرتدنه حافًيا : فقالْت يوًما، وأخدمهم إذا نزلوا، أسوق م إذا ارحتلوا، بطعام بطين وعقبة رجلي
 .)٥(ولرتكبنه قائمة، لرتدنه حافية: فقلُت هلا، فزوجنيها اهللا بعد ذلك: قال، ولرتكبنه قائًما

: �يقول أبو ُهَريـَْرة ، وهو أخو هند، أبو حممد، بن سعيد األسلمي حارثة بن أسماء
وخدمتهما ، من طول لزومهما بابه، �ما كنت أرى أمساء وهنًدا إال خادمني لرسول اهللا «

                                                           
 ).٣/٤٧(الطبقات الكربى البن سعد ) ١(
 ).٢/٢٧(حلية األولياء أليب نـَُعْيم األصبهاين ) ٢(
 ).١/٣٧٦(اين حلية األولياء أليب نـَُعْيم األصبه) ٣(
  ).٤/٢٤٣(الطبقات الكربى البن سعد ) ٤(
 ).٤/٢٣٤(املرجع السابق ) ٥(
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٢٨  

 .)١(»له

شهد ، حسن الصوت، ألبيهأخو أنس بن مالك ، البراء بن مالك بن النضر األنصاري
أحد الشجعان والفرسان وكان ، أحد الفضالء، �أحًدا وما بعدها من املشاهد مع رسول اهللا 

، قتل من املشركني مائة رجل مبارزة سوى من شارك فيه، الوفيني الظرفاء، من املقنعني األعفاء
 .)٢(ينيف خالفة عمر سنة عشر ، واستشهد يوم حصن تسرت، وله يوم اليمامة أخبار

اشرتاه أبو بكر ، أحد السابقني إىل اإلسالم، اهللا عبد أبو، الحبشي رباح بن بالل
، وكان مؤذنه، �فلزم النيب ، فأعتقه، الصديق من املشركني ملا كانوا يعذبونه على التوحيد

بينه وبني أيب عبيدة بن  �وآخى النيب ، وشهد معه مجيع املشاهد، وخازنه على بيت املال
 .)٣(جماهًدا إىل أن مات بالشام �مث خرج بالل بعد وفاة النيب ، اجلراح

من ، يكىن أبا مالك، األسدي: وقيل، بن عمرو بن مشيط األسلمي )أو ثقاف(ثـَْقُف 
وقتل خبيرب شهيًدا سنة سبع من ، وأحًدا واخلندق واحلديبية، شهد بدرًا، حلفاء بين عبد مشس

 .)٤(اهلجرة

حكمي من حكم بن ، إنه من العرب: يقال، �سول اهللا موىل ر ، أبو عبد اهللا، ثوبان
مث حتول إىل ، فخدمه إىل أن مات، �اشرتاه مث أعتقه رسول اهللا ، من السراة: وقيل، سعد محري

وروى ابن السَكن من طريق يوسف ، ومات ا سنة أربع ومخسني من اهلجرة، مث محص، الرملة
أنا من أهل : فقلت، دعا ألهله �ن رسول اهللا فحدثين أ، لقيت ثوبان: قال، بن عبد احلميد

وروى أبو داود من ، ما مل تقم على باب سدة أو تأيت أمريًا تسأله، نعم: فقال يف الثالثة، البيت
َمن يتكفل يل أال يسأل «: �قال رسول اهللا : قال، عن أيب العالية عن ثوبان، طريق عاصم

 .)٥(»فكان ال يسأل أحًدا شيًئا، أنا: فقال ثوبان وأتكفل له باجلنة؟، الناس

                                                           
  ).١/٣٤٨(حلية األولياء أليب نـَُعْيم األصبهاين ) ١(
 ).١/٣٥٠(حلية األولياء أليب نـَُعْيم األصبهاين ) ٢(
 ).١/٤٥٥(مرجع سابق ، اإلصابة يف متييز الصحابة) ٣(
 ).١/٣٥٢(األصبهاين  حلية األولياء أليب نـَُعْيم) ٤(
 ).١/٥٢٨(مرجع سابق ، اإلصابة) ٥(
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٢٩  

استشهد : وقال ابن الربقي، أسلم قدميًا وشهد بدرًا، جارية بن حميل بن نشبة بن قرط
 .)١(بأحد

بيده روي عنه أنه أكل ، شهد احلديبية، أبو عبد الرمحن، األسلمي خويلد بن جرهد
فما شكا حىت ، فنفث عليها، إا مصابة: فقال، كل باليمني«: �فقال له النيب ، الشمال

 .)٢(»مات

، أحًدا � النيب مع وشهد، قدميًا أسلم، جعال: ويقال، جعيل بن سراقة الضمري
ذلك ، إميانهإىل  ووكله، � النيب عليه أثىن، الوجه قبيح دميًما وكان، قريظة يوم عينه وأصيبت

، اإلبل من مائة، حصن بن وعيينة، حابس بن األقرع أعطيت«: � اهللا لرسول قال قائًال  أن
 عيينة مثل األرض طالع من خري جلعيل بيده نفسي والذي: � النيب فقال، جعيًال  وتركت
 .)٣(»إسالمهإىل  جعيًال  ووكلت، ليسلما تألفتهما ولكين، واألقرع

شهد بدرًا وأحًدا واملشاهد كلها مع رسول اهللا ، أبو عبد اهللا، حارثة بن النعمان األنصاري
فسلم ، �ورأى جربيل يكلم النيب ، ومل يفروا، وأحد الثمانني الذين ثبتوا يوم حنني، �

تويف يف ، وكان من فضالء الصحابة، عمرهوأصيب ببصره يف آخر ، فردا عليه السالم، عليهما
  .)٤(إمارة معاوية

 سائي من طريق الزدخلت اجلنة «: قال: �عن النيب ، هري عن عروة عن عائشةوروى الن
لكم كذ«: �فقال رسول اهللا ، )٥(»عمانحارثة بن الن : فقيل من هذا؟: فقلت، فسمعت قراءة

: ولفظه، عن عروة أو غريه، وهو عند أمحد من طريق معمر عن الزهري، وكان بارا بأمه ،»الرب
                                                           

 ). ١/٥٥٤١(املرجع السابق ) ١(
  ).٢١٥١(حديث ، ٢/٢٧٣(املعجم الكبري للطرباين ) ٢(
 ).٥/١٨٣(أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة ) ٣(
  ).١/٣٥٦(حلية األولياء أليب نـَُعْيم األصبهاين ) ٤(
/ ٣(ومستدرك احلاكم ، ٢٣٦٧٧رقم احلديث ) ٨٢/ ٣٩(مان حديث حارثة بن النع، مسند أمحد) ٥(

واهليثمي يف جممع ، وأقره الذهيب على ذلك، صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه: وقال) ٢٠٨
  ).٣١٦/ ٩(الزوائد 
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٣٠  

 .كان أبر الناس بأمه

: قال، روي عنه حديث واحد، األسلمي: وقيل، حازم بن َحْرَمَلة بن مسعود الغفاري
فإا من كنوز ، حول وال قوة إال باهللاال : أكثر من قول، يا حازم«: فقال يل، �مررت بالنيب 

  .)١(»اجلنة
خالط أهل الصفة مدة ، املنافقني يف � اهللا رسول سر صاحب، اليمان بن حذيفة

، صرةفاختار الن، بني اهلجرة والنصرة �فخريه النيب ، وهو وأبوه من املهاجرين، فنسب إليهم
وعن ، وعلى العلم والعبادة عاكًفا، كان بالفنت واآلفات عارفًا،  وحالف األنصار فُعد يف مجلتهم

 وألبسه عباءته بعد أن كفي ، ليلة األحزاب سرية وحده �بعثه رسول اهللا ، ع بالدنيا عازفًاالتمت
 .)٢(يف سريه رحيه وبرده

إن «: �فقال عنه النيب ، داستشهد بأح، )ِغسيل املالئكة( حنظلة بن أبي عامر
، خرج وهو جنب ملا مسع اهلائعة: فقالتْ ، فسلوا صاحبته، صاحبكم حنظلة تغسله املالئكة

 .)٣(»فذاك قد غسلته املالئكة: �فقال رسول اهللا 

، باء يف اجلاهليةحلقه س، أبو عبد اهللا، اخلزاعي والءً ، التميمي نسًبا تّ األرَ  بن خباب
وكان ، أسلم قدميًا، مبكة السيوف يعمل قيًنا اجلاهلية يف كان،  وأعتقْته، فاشرتته امرأة من خزاعة

شهد بدرًا وما ، وعذب عذابًا شديًدا ألجل ذلك، وهو أول من أظهر إسالمه، من املستضعفني
وهو ابن مخسني ، مات بالكوفة منصرُفه من صفني سنة سبع وثالثني، ونزل الكوفة، بعدها

 .)٤(سنة

ر إسالمه حىت خرج النيب تأخ ، أبو عبد الرمحن، بن عتبة) أو إساف( يساف بن خبيب
                                                           

حديث رقم ) ٧٢٤/ ٤( »ال حول وال قوة إال باهللا«باب ما جاء يف ، أبواب األدب، سنن ابن ماجه) ١(
٣٨٢٦. 

 ).١/٣٤٥(األولياء أليب نـَُعْيم األصبهاين حلية ) ٢(
 ).١/٣٥٧(املرجع السابق ) ٣(
) ٢٩(العدد  جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة، حممود حممد محو، الصفة دراسة تارخيية توثيقية) ٤(

 ).٢٢ص (
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٣١  

وشهد بدرًا وأحًدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول ، فأسلم، فلحقه يف الطريق، إىل بدر �
 .)١(ومات يف خالفة عثمان، �اهللا 

، تبوك من منصرفه بعد � اهللا لرسو  لقي، كنيته أبو حلاء، خريم بن أوس الطائي
أنه إن فتح احلرية  �وأعطاه خالد بن الوليد الشيماء ابنة بقيلة؛ تنفيًذا لوعد النيب ، فأسلم

 .)٢(تكون له

وهو الذي هتف به اهلاتف حني ، شهد بدرًا، كنيته أبو حيىي،  خريم بن فاتك األسدي
، لوال طول مجته، ل خرمي بن فاتكنعم الرج«: �قال عنه النيب ، جنه الليل بأبرق العراق

 .)٣(»وهو ممن نزل الرقة، فقطع مجته إىل أذنيه، فبلغ ذلك خرميًا، وإسبال إزاره

إىل  السابقني من كان،  حذافة بن اهللا عبد أخو، السهمي القرشيخنيس بن حذافة 
، جراحة بأحد وأصابه، وأحًدا بدرًا فشهد، املدينةإىل  ادوع، احلبشة أرضإىل  هاجر، اإلسالم
 .)٤(�جها رسول اهللا فتزو ، وتأميت منه زوجته حفصة بنت عمر بن اخلطاب، منها فمات

يكىن أبا عبد ، أخو عمر بن اخلطاب ألبيه، فيل القرشي العدويبن نُ  الخطاب بن زيد
وكانت راية ، واستشهد باليمامة، شاهدأسلم قبله وشهد بدرًا وامل، كان أسن من عمر،  الرمحن

وملا قتل قال ، وحزن عليه عمر حزنًا شديًدا، املسلمني معه سنة اثنيت عشرة يف خالفة أيب بكر
 .)٥(واستشهد قبلي، أسلم قبلي، سبقين إىل احلسنيني: عمر

وويل اليمن ، شهد بدرًا، أبو سهلة، بن سويد األنصاري الخزرجي خالد بن السائب
 .)٦(مات سنة إحدى وسبعني، يةملعاو 

                                                           
 .الصفحة نفسها، املرجع نفسه) ١(
 .الصفحة نفسها، املرجع نفسه) ٢(
 .الصفحة نفسها، املرجع نفسه) ٣(
 ).٢٣ص (، املرجع نفسه) ٤(
 .الصفحة نفسها، املرجع نفسه) ٥(
 .الصفحة نفسها، املرجع نفسه) ٦(
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٣٢  

 .)١(ونزهلا، مث انتقل إىل الكوفة، سكن الصفة، األشجعي عبيد نب سالم

وأحًدا واخلندق ، شهد بدرًا، من األوس من بين ثعلبة بن عمرو بن عوف، عمير بن سالم
يد وهو ير  �وهو أحد البكائني الذين جاؤوا إىل رسول اهللا ، �واملشاهد كلها مع رسول اهللا 

¦�§�¨�©��ª»�¬���: فقال، وكانوا فقراء، امحلنا: فقالوا، أن خيرج إىل تبوك

�µ�́ �³�²�±�°�̄ �®�)٢(. 

أحد السابقني ، يكىن أبا عبد اهللا، ربيعة بن عتبة بن حذيفة أيب موىل بن معقل سالم
ن بقباء وفيهم عمر بن اخلطاب قبل أن يقدم رسول وكان يؤم املهاجري، يعد يف القراء، األولني

ا، املدينة �اهللا 
ً
سامل بن أيب حذيفة : ويقال، فكان ينسب إليه، وكان أبو حذيفة قد تبىن سامل

 .)٣(استشهد باليمامة، اآلية ��...��h�g: حىت نزلت

، عدها من املشاهدوشهدها وما ب، أسلم قبل خيرب، سعيد بن عامر بن حذيم الجمحي
سنة  فيهافلم يزل عليها حىت مات ، الشامفتح  بعد محص إمرة عمر وواله، بالزهد مشهورًا كان

  .)٤(وهو ابن أربعني سنةً ، عشرين
أعتقته أم سلمة على أن خيدم رسول اهللا ، أبو عبد الرمحن، �سفينة مولى رسول اهللا 

 فكلما، سفر يف معه كان ألنه؛ نةسفي � اهللا رسول مساه، فخدمه عشر سنني، ما عاش �
 أنت«: � النيب فقال، كثريًا شيًئا محل حىت ورحمه وترسه سيفهيه عل ألقى، القوم بعض أعيا

 .)٥(»سفينة

 من أصله، � اهللا رسول موىل، اخلري بسلمان ويعرف، اهللا عبد أبو، سلمان الفارسي
 � اهللا رسول مع مشاهده أولو ، دينة وأسلمقدم امل، طويًال  عمرًا عاش، أصبهان جموس

 وآخى، هابعد مشهد عن يتخلف ومل، حبفر اخلندق �وهو الذي أشار على النيب ، اخلندق
                                                           

 .الصفحة نفسها، املرجع نفسه) ١(
 . ٩٢: سورة التوبة) ٢(
 ).٢٤:ص(، مرجع سابق، الصفة دراسة تارخيية توثيقية) ٣(
 .الصفحة نفسها، املرجع نفسه) ٤(
 .الصفحة نفسها، املرجع نفسه) ٥(
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٣٣  

سكن ، اإلسالم بنا سلمان أنا: فقال، نسبه عن سئل، الدرداء أيب وبني بينه � اهللا رسول
 .)١(� عثمان خالفة آخر يف، وثالثني مخس سنة باملدائن وتويف، الكوفة

 بن الرمحن لعبد احبشي  عبًدا وكان، امسه صاحل بن عدي، �شقران مولى رسول اهللا 
 فيمن وكان، بدر بعد فأعتقه، منه � اهللا رسول اشرتاه بل: وقيل، � النيب فأهداه، عوف
يف  �أنا وضعت القطيفة حتت رسول اهللا : وكان يقول، موته عند � اهللا رسول غسل حضر
 .)٢(فلم يسهم له، وهو عبد، شهد بدرًا، القرب

وأبوه وهب بن ربيعة القرشي ، وبيضاء أمه، أخو سهيل بن بيضاء، بيضاء بن صفوان
قتله ، وقتل فيها شهيًدا: قيل، شهد بدرًا، وصفوان من املهاجرين األولني، الفهري
 يف �بعثه النيب ، وإنه مات سنة مثان وثالثني، إنه مل يقتل ببدر: وقيل، بن عدي  طعيمة

��¡�¢�£�¤����:فنزلت فيهم، سرية عبد اهللا بن جحش ِقَبل األبواء

¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥ ��F٣EF٤EK 

 األرْقم بعد دار يفأسلم ، سالماإلإىل  السابقني أحد، أبو حيىي، الرومي سنان بن صهيب
 من أبوه كان،  عز وجل  اهللا يف نياملعذب مبكة املستضعفني من وكان، رجًال  وثالثني بضعة

 على، املوصل أرض يف قومه منازل وكانت، )البصرة( بلةاأل على كسرى واله، اجلاهليني أشراف
 فسبوا، ناحيتهم على الروم فأغارت، صهيب ولد وا، واملوصل اجلزيرة يلي مما الفرات شط

، مكة به وقدم، كلب بين دأح منهم واشرتاه، ألكن فكان، بينهم فنشأ، صغري وهو صهيًبا
 ظهر أنإىل ، التجارة حيرتف مبكة فأقام، أعتقه مث، التيمي جدعان بن اهللا عبد فابتاعه

 معشر يا: هلم وقال، كنانته فنثل، املشركني من نفر تبعه املدينةإىل  هاجر وملا، فأسلم، سالماإل
 أضربكم مث، معي سهم بكل أرميكم حىت إيل  تصلون ال وواهللا، أرماكم من أين تعلمون، قريش

                                                           
 ).٤/٧٥(الطبقات الكربى البن سعد ) ١(
 ).٣/٣٥١(اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر ) ٢(
 .٢١٨سورة البقرة ) ٣(
 ). ٣/٤١٦(الطبقات الكربى البن سعد ) ٤(
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٣٤  

 على نافدل : قالوا، عليه دللتكم مايل تريدون كنتم فإن، شيءٌ  منه يدي يف بقي ما بسيفي
 اهللا رسول له فقال، � اهللا برسول وحلق، عليه فدهلم، ذلك على فتعاهدوا، عنك وخنلي مالك
���u�t�s�r�q�p: عز وجل  اهللا فأنزل، )١(»حيىي أبا البيع ربح«: �

w�vx��{�z�y� )سنة  املدينة يف وتويف، كلها واملشاهدا وأحدً  بدرًا وشهد، )٢
 .)٣(وهو ابن سبعني سنة، مثان وثالثني للهجرة

إنكم : روي عنه أنه قال، سكن البصرة، الكناين الليثي) قرط: وقيل( عبادة بن قرص
من  �كنا نعدها على عهد رسول اهللا ،  هي أدق يف أعينكم من الشعر، ن أمورًالتأتو 

 .)٤(وذلك سنة إحدى وأربعني للهجرة، وهو عائد من الغزو، باألهواز اخلوارجقتله ، املوبقات

فسماه النيب ، ىز كان امسه عبد العُ ،  أبو عبس األوسي األنصاري، عبد الرحمن بن جبر
شهد بدرًا وأحًدا واخلندق ، بينه وبني خنيس بن حذافة � آخى النيب، عبد الرمحن �

مات باملدينة سنة أربع ، وكان فيمن قتل كعب بن األشرف، �واملشاهد كلها مع رسول اهللا 
 .)٥(وثالثني وهو ابن سبعني سنة

، كان امسه العاصي،  حليف أيب وداعة السهمي، عبد اهللا بن الحارث بن جزء الزبيدي
ومات ، انتقل إىل مصر، وهو ابن أخي حممية بن جزء الزبيدي، عبد اهللا �فسماه رسول اهللا 
 .)٦(وهو آخر من مات مبصر من الصحابة، بعد أن عمي يف آخر أيامه، سنة سبع ومثانني

وهو ابن قيس بن زائدة بن ، بن أم مكتوم األعمى القرشي) عمرو: وقيل(عبد اهللا 
وكان من ، أسلم قدميًا مبكة، عبد اهللا �يب فسماه الن، كان امسه احلصني: ويقال، األصم

باملدينة مع  �وكان يؤذن للنيب ، إليها �قدم املدينة قبل أن يهاجر النيب ، املهاجرين األولني
                                                           

 ). ٧٣٠٨(حديث ، )٨/٣٦(أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري ) ١(
 . ٢٠٧: سورة البقرة) ٢(
 ).١/١٥١(يب نـَُعْيم األصبهاين حلية األولياء أل) ٣(
 ).٢/١٦(حلية األولياء أليب نـَُعْيم األصبهاين ) ٤(
 ).٢/٨(حلية األولياء أليب نـَُعْيم األصبهاين ) ٥(
 ).٤/٤٦(اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر ) ٦(

 



  )ة نموذًجاف الص ( النبوي  في العهدِ  الفقرِ  معالجةِ  وسائلُ  

 

٣٥  

وهو املذكور ، يستخلفه على املدينة يف عامة غزواته فيصلي بالناس �وكان رسول اهللا ، بالل
 .)١(يف سورة عبس وتوىل

 وليس، باجلهين ويعرف، قضاعة من، وبرة بين من، حيىي أبو، هنيعبد اهللا بن أنيس الج
وكان ينزل يف ، سكن البادية، نصاراأل من سلمة لبين حليًفا كان،  الشجعان القادة من، جبهين

، وبدرًا، العقبة وشهد القبلتنيإىل  صلى، رمضان إىل املدينة ليلة فيسكن املسجد والصفة ليلته
 �فأعطاه النيب ، فقتله، لقتل خالد بن سفيان اهلذيل �أرسله النيب ، واملشاهد كلها، وأحًدا

، وإفريقية، مصرإىل  رحل، وهو أحد الذين كسروا آهلة بين سلمة، خمصرته؛ ليلقاه ا يوم القيامة
 .)٢(وتويف ا سنة أربع ومخسني للهجرة، وسكن الشام

وكان ، عبد اهللا �ول اهللا فسماه رس، كان امسه عبد العزى،  الجهنيبدر  بن اهللا عبد
وهو أحد األربعة الذين كانوا حيملون ألوية جهينة يوم ، ينزل البادية بالقبلية من جبال جهينة

 .)٣(تويف يف والية معاوية بن أيب سفيان، الفتح

، أسلم مبكة مع أبيه عمر بن اخلطاب، أبو عبد الرمحن، عبد اهللا بن عمر بن الخطاب
وهو ابن أربع ، يوم أحد �عرض على رسول اهللا ، جر معه إىل املدينةوها، ومل يكن بلغ يومئذ

وكان كثري االتباع ، من أهل الورع والعلم �كان ،  وأول مشاهده اخلندق، فلم جيزه، عشرة سنة
، اعتزل يف الفنت عن الناس، شديد التحري واالحتياط والتوقي يف فتواه، �آلثار رسول اهللا 

 .)٤(وهو ابن سبع ومثانني سنة، ومات سنة ثالث وسبعني مبكة

، بدرًا مث، العقبة شهد، نقيًبا كان،  أبو جابر، عبد اهللا بن عمرو بن حرام األنصاري
ودفن هو وعمرو بن ، اهلجرة من شهرًا وثالثني اثنني رأس على شوال يف، واستشهد يف أحد

                                                           
 ).٤/٢٠٥(الطبقات الكربى البن سعد ) ١(
 .)٤/١٥(؛ اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر )٢(
 ).١/٣٣٣(الطبقات الكربى البن سعد ) ٣(
 ).٤/١٤٢(الطبقات الكربى البن سعد ) ٤(
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٣٦  

 .)١(وكان يسمى قربمها قرب األخوين، وكانا متصافيني، مجوح يف قرب واحد

، سالماإلإىل  السابقني منو ، مكة أهل من، الرمحن عبد أبو، الهذلي مسعود بن اهللا عبد
وحدث ، وكان صاحب نعليه، �والزم النيب ، واملشاهد بعدها، وشهد بدرًا، هاجر اهلجرتني

 وأول، � اهللا رسول من وقربًا، وعقًال  فضًال الصحابة  أكابر منكان ،  بالكثري �عن النيب 
 .)٢(تويف سنة اثنتني وثالثني للهجرة، مبكة القرآن ءةبقرا جهر من

وهو يف ، ي بذي البجادين؛ ألن عمه كان يلي عليهمس ، عبد اهللا ذو البجادين الُمَزني
فأعطته أمه جباًدا من ، فأىب إال اإلسالم، فلما أسلم نزع منه كل ما كان عليه، حجره يكرمه

ما : فقال له، �مث دخل على النيب ، باآلخر وارتدى، فاتزر بأحدمها، فشقه باثنتني، شعر
ونزل النيب ، ومات يف غزوة تبوك، بل أنت عبد اهللا ذو البجادين: قال، عبد العزى: امسك؟ قال

 .)٣(ودفنه بيده، قربه �

 .)٤(�موىل رسول اهللا  عبيد

مات سنة أربع ، ونزل مصر، وسكن الشام، شهد الفتح، عتبة بن الندر السلمي
 .)٥(ومثانني

، نزل الشام، عتبة � النيب فسماه، عتلة امسه كان،  الوليدو أب: عتبة بن عبد السلمي
وهو آخر من ، وهو ابن أربع وتسعني سنة، تويف سنة إحدى أو اثنتني وتسعني، مصحب سكنو 

 .)٦(مات بالشام من الصحابة

السابقني من ، حليف بين عبد مشس أو بين نوفل، أبو عبداهللا: المازني غزوان بن عتبة

                                                           
 ).٣/٥٦١(الطبقات الكربى البن سعد ) ١(
 ).٤/٢٣٣(؛ اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر )٢(
 ).١/٣٦٥(حلية األولياء أليب نـَُعْيم األصبهاين ) ٣(
 .)٤/٤٢١(اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر ) ٤(
 ).٧/٤١٣(الطبقات الكربى البن سعد ) ٥(
 ). ٢/١(حلية األولياء أليب نـَُعْيم األصبهاين ) ٦(
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٣٧  

، وشهد بدرًا وما بعدها، مث رجع مهاجرًا إىل املدينة رفيًقا للمقداد، هاجر إىل احلبشة، األولني
وهو الذي بصر البصرة وبىن ، كان عامل عمر بن اخلطاب على البصرة،  وكان من رماة الصحابة

 معدن بين: مبوضع يقال له، مات يف خالفة عمر سنة سبع عشرة يف طريق مكة، مسجدها
 .)١(وكان له يوم مات سبع ومخسون سنة، سليم

أسلم ، أخو عبد اهللا بن مسعود، حليف لبين زهرة، أبو عبد اهللا، الهذلي مسعود بن عتبة
بن  فأقام ا إىل أن قدم مع جعفر، وهاجر مع أخيه إىل أرض احلبشة اهلجرة الثانية، قدميًا مبكة
مات يف خالفة عمر قبل عبد اهللا ، بعدهاوشهد أحًدا وما ، قدم قبل ذلك: وقيل، أيب طالب

 .)٢(بن مسعود رضي اهللا عنهم

وهاجر ، أسلم بعد ثالثة عشر رجًال ، أبو السائب، عثمان بن َمْظعون القرشي الجمحي
وهو أول رجل مات باملدينة من املهاجرين بعدما ، إىل احلبشة هو وابنه السائب اهلجرة األوىل

 .)٣(بعد املوت �وقبله رسول اهللا ، رجع من بدر

ومات ا سنة ، مث سكن الشام، ونزل الصفة، أسلم قدميًا، أبو جنيح، العرباض بن سارية
نزلت فيه ويف أصحابه ، كان من البكائني،  بل مات يف فتنة ابن الزبري: وقيل، مخس وسبعني

 .)٥)(٤(�»�¬�®�¯�����µ�´�³�²�±�°:قوله تعاىل

ا بالفرائض والفقه، عقبة بن عامر الجهني
ً
، فصيح اللسان شاعرًا كاتًبا، كان قارئًا عامل

وشهد صفني ، وكان هو الربيد إىل عمر بفتح دمشق، شهد الفتوح، وهو أحد من مجع القرآن
نسب ، )٦(وتويف ا سنة مثان ومخسني يف والية معاوية، وأمره بعد ذلك على مصر، مع معاوية

                                                           
 ).٤/٤٣٨(اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر ) ١(
 ).٤/١٢٦(الطبقات الكربى البن سعد ) ٢(
 ).٣/٣٩٣(الطبقات الكربى البن سعد ) ٣(
  . ٩٢: سورة التوبة) ٤(
 ).٧/٤١٢(عد الطبقات الكربى البن س) ٥(
 ).٤/٣٤٣(الطبقات الكربى البن سعد ) ٦(

 



  )ة نموذًجاف الص ( النبوي  في العهدِ  الفقرِ  معالجةِ  وسائلُ  

 

٣٨  

 .)١( أهل الصفة كما يف صحيح مسلمنفسه إىل

 فيها وأبلى، شهد بدرًا، من السابقني األولني، أبو حمصن: األسدي محصن بن عكاشة
 يومئذ سيًفا يده يف فعاد، عوًدا � اهللا رسول فأعطاه، سيف يده يف وانكسر، حسًنا بالءً 

 عنده يزل مل مث، � رسوله ىعل عز وجل  اهللا فتح حىت، به فقاتل، احلديدة أبيض، املنت شديد
 يسمى السيف ذلك وكان، عنده وهو الردة يف قتل حىت � اهللا رسول مع املشاهد به يشهد
إىل الغمر سرية يف  �وبعثه رسول اهللا ، �شهد أحًدا واملشاهد كلها مع رسول اهللا ، العون

 أيب خالفة يفل الردة استشهد عكاشة يف قتال أه: قيل، ومل يلقوا كيًدا، فانصرفوا، أربعني رجًال 
 .)٢(ر سنة اثنيت عشرة للهجرةبك

كان من السابقني ،  وأمه مسية موالة هلم، حليف بين خمزوم، أبو اليقظان، ياسر بنعمار 
ا آل ياسر صربً «: فيقول، مير عليهم �فكان النيب ، وكانوا ممن يعذب يف اهللا، األولني هو وأبوه

مث ، وشهد املشاهد كلها، وهاجر إىل املدينة، واختلف يف هجرته إىل احلبشة، )٣(»موعدكم اجلنة
ومل يزل مع علي بن أيب ، واستعمله عمر عليها، ونزل الكوفة، فقطعت أذنه ا، شهد اليمامة

وهو ابن ثالث ، حىت قتل بصفني سنة سبع وثالثني ودفن هناك، طالب يشهد معه مشاهده
 .)٤(أن عمارًا تقتله الفئة الباغية �وتواترت األحاديث عن النيب ، وتسعني سنة

فقد روي عنه أنه ، على إسالمه �أثىن النيب ، سكن البصرة، عمرو بن تغلب النمري
 �ُأيت رسول اهللا ، كلمة ما أحب أن يل ا محر النعم  �لقد قال يل رسول اهللا «: قال

وَأِكُل قوًما ، ا لنعطي قوًما خنشى هلعهم وجزعهمإن«: وقال، ومنع قوًما، بشيء فأعطى قوًما
 .)٦)(٥(»ومنهم عمرو بن تغلب، إىل ما جعل اهللا يف قلوم من اإلميان

                                                           
 ).٨٠٣(حديث ، )١/٥٥٣(، باب فضل قراءة القرآن يف الصالة وتعلمه، رواه مسلم يف صحيحه) ١(
 ).٣/٩٢(الطبقات الكربى البن سعد ) ٢(
 ).٥٦٤٦(حديث ، )٣/٤٣٢(رواه احلاكم يف املستدرك ) ٣(
 ).٦/١٥(الطبقات الكربى البن سعد ) ٤(
 ).٢٠٦٩٢(حديث ، )٥/٦٩(حديث عمرو بن تغلب ، مسند أمحد) ٥(
 ).٢/١١(حلية األولياء أليب نـَُعْيم األصبهاين ) ٦(
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٣٩  

، كنيته أبو عمرو،  القرشي العامري خطيب قريش عمرو بن سهيل موىل، عوف بن عمير
مات ، �ا واخلندق وما بعدها من املشاهد مع رسول اهللا شهد بدرًا واحدً ، من مولدي مكة

  .)١(�يف خالفة عمر بن اخلطاب وصلى عليه عمر بن اخلطاب 
من : وقيل، من حلفاء بين عمرو بن عوف، أبو عبد الرمحن: األنصاري ساعدة بن عويم

مر بن مات يف خالفة ع، �شهد العقبة وبدرًا وأحًدا واملغازي كلها مع رسول اهللا ، أنفسهم
  .)٢(وهو ابن مخس وستني سنة، اخلطاب

وكان صديًقا لرسول ، وكان حليًفا أليب سفيان بن حرب، عياض بن حمار المجاشعي
؛ ألنه كان من اجلملة �وكان إذا قدم مكة ال يطوف إال يف ثياب رسول اهللا ، قدميًا �اهللا 

 يهديها جنيبة ومعه، ميسل أن قبل � النيب على وفد، الذين ال يطوفون إال يف ثوب أمحسي
 فقبلها، فأسلم، )٣(»املشركني زبد أقبل أن اين اهللا إن: قال، ال: قال؟ أسلمت«: فقال، إليه
  .)٤(وهو ممن سكن البصرة، منه

 .)٥(»ك له يف صفقتهاللهم بار «: فقال �وهو الذي دعا له رسول اهللا ، غرفة األزدي

، ربيعة من أسلموا الذين األربعة أحد وهو، حليف بين سهم، فرات بن حيان العجلي
، لقريش عريًا ليعرتضوا؛ حارثة بن زيد مع سرية � اهللا رسول عثب، وكان هاديًا يف الطريق

 اهللا رسول به فأتوا، حيان بن فرات اسرو أو ، العري فأصابوا، حيان بن فرات قريشل دلي وكان
، اهللا رسول يا: األنصار فقال، مسلم إين: فقال، األنصار من له حبليف فمر، يقتله فلم، �

                                                           
 ).٣/٤٠٧(الطبقات الكربى البن سعد ) ١(
 ).٢/١١(حلية األولياء أليب نـَُعْيم األصبهاين ) ٢(
شركَني باب يف اإلمام يقبَ ، سنن أيب داود أول كتاب اخلراج والفيء واإلمارة) ٣(

ُ
، )٣/١٧٣(ُل هدايا امل

 باب يف كراهية هدايا املشركني، �أبواب السري عن رسول اهللا ، ؛ وسنن الرتمذي)٣٠٥٧(حديث 
 .الرفد والعطاء: والزبد). ١٥٧٧(حديث ، )٤/١٤٠(

 ).٢/١٦(حلية األولياء أليب نـَُعْيم األصبهاين ) ٤(
 ).٥/٣١٩(اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر ) ٥(
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٤٠  

، )١(»حيان بن فرات منهم، إميامإىل  نكلهم رجاًال  فيكم إن«: فقال، مسلم إنه: يقول إنه
 أرًضا أقطعه إنه حىت � النيب علىم وكر ، الدين يف وفقه إسالمه حسن أسلم وملا، وأطلقه

 يزل ومل، وقتاله مسيلمة قتل يف ثالأ بن مثامةإىل  � النيب هوسري ، آالف أربعة تغل باليمامة
، ا عقبه وكان، فنزهلا، مكةإىل  فانتقل، � اهللا رسول تويف أنإىل  � اهللا رسول مع يغزو

  .)٢(وابتىن ا دارًا يف بين عجل، اونزل الكوفة أيضً 
وشهد أحًدا ، ومل يشهد بدرًا، أسلم قدميًا، أبو حممد: فضالة بن عبيد األنصاري األوسي

وواله معاوية قضاء دمشق ، وويل الغزو، مث سكن الشام، وشهد فتح الشام ومصر، فما بعدها
  .)٣(مات ا سنة ثالث ومخسني يف خالفة معاوية، بعد أيب الدرداء

وهو جد إياس بن معاوية بن قرة قاضي ، سكن البصرة، أبو معاوية: قرة بن إياس المزني
  .)٤(سنة أربع وستني للهجرة، قتل يف حرب األزارقة، البصرة

وهو ، وهو ابن عشرين سنة، شهد العقبة وبدرًا، أبو اليسر: كعب بن عمرو األنصاري
، والعباس رجًال طويًال ضخًما مجيًال ، اوكان رجًال قصريً ، الذي أسر العباس بن عبد املطلب

، وهو الذي انتزع راية املشركني يوم بدر، )٥(»لقد أعانك عليه ملك كرمي«: �فقال له النيب 
مث شهد ، �وشهد أحًدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهللا ، وكانت بيد أيب عزيز بن عمري

يف والية ، وا كانت وفاته سنة مخس ومخسني، يعد يف أهل املدينة، �صفني مع علي 
  .)٦(وهو آخر من مات من أهل بدر، معاوية

، وختلف عن بدر، وبايع ا، شهد العقبة، أبو عبد اهللا: كعب بن مالك الخزرجي األنصاري
 شعراء من وكان، يب عليهموهو أحد الثالثة الذين تِ ، وختلف يف تبوك، وشهد أحًدا وما بعدها

                                                           
 ).٢٦٥٢(حديث ، ٣/٤٨(رواه أبو داود يف سننه ) ١(
 ).٦/٤٠(الطبقات الكربى البن سعد ) ٢(
  ).٢/١٧(حلية األولياء أليب نـَُعْيم األصبهاين ) ٣(
 ).٢/١٨(حلية األولياء أليب نـَُعْيم األصبهاين ) ٤(
 ). ٣٣١٠(حديث ، ١/٣٥٣(رواه أمحد يف مسنده ) ٥(
 ).٣/٥٨١(الطبقات الكربى البن سعد ) ٦(

 



  )ة نموذًجاف الص ( النبوي  في العهدِ  الفقرِ  معالجةِ  وسائلُ  

 

٤١  

وكان قد عمي وذهب ، وهو ابن سبع وسبعني، ويف يف زمن معاوية سنة مخسنيتُ ، � اهللا رسول
 .)١(بصره يف آخر عمره

وأمه بنت خالة أيب بكر ، هعلي فغلب مبسطح ولقب، عوفًا امسه كان،  أبو عباد: مسطح بن أثاثة
، قصة اإلفك قرر أال ينفق عليه فلما خاض يف، ينفق عليه لفقره وقرابته �كان أبو بكر الصديق ،  �

: وقال، عاد أبو بكر إىل اإلنفاق )٢(��z�y�x}�|�{�~�_̀��: فلما نزلت
 سطح بدرًا وأحًدا واملشاهد كلها مع رسول اهللا شهد مِ ، )٣(»أن يغفر اهللا تعاىل يل بلى أنا أحب� ،

  .)٤(ست ومخسني سنةوهو يومئذ ابن ، تويف سنة أربع وثالثني
وهو ، وهم اهلون بن خزمية بن مدركة، من القارة، يكىن أبا عمري، القاري الربيع بن مسعود

 �وآخى رسول اهللا ، دار األرقم �قبل دخول رسول اهللا ، أسلم قدميًا مبكة، أحد حلفاء بين زهرة
وقد زاد ، مات سنة ثالثني، �شهد بدرًا واملشاهد كلها مع رسول اهللا ، بينه وبني عبيد بن التيهان

  .)٥(سنه على الستني
، أسلم قدميًا، أحد السابقني إىل اإلسالم، أبو عبد اهللا، مصعب بن عمير القرشي العبدري

فعلم ، كان أنعم غالم مبكة وأجوده حلة،  وكتم إسالمه خوفًا من أمه وقومه، يف دار األرقم �والنيب 
أوثقوه فلم يزل حمبوًسا إىل أن هرب مع من هاجر إىل ف، فأخرب أهله، بإسالمه عثمان بن طَْلَحة

ويفقههم يف ، إىل املدينة بعد العقبة الثانية يقرئهم القرآن �بعثه النيب ، مث رجع إىل مكة، احلبشة
إنه : ويقال، إياها �فأسلم أهل املدينة على يده قبل قدوم النيب ، وكان يدعى القارئ املقرئ، الدين

                                                           
 ).٥/٦١٠(اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر ) ١(
 .٢٢:النور) ٢(

 ﴾i�h�g�f�e�d�c�b﴿بَاُب ، املغازي: كتاب،  صحيح البخاري) ٣(

 ).٢٥١٨(حديث ، )٢/٩٤٥] (١٣: النور[ ﴾{﴿: ِإَىل قـَْولِهِ ] ١٢: النور[
 ).٣/٥٣(الطبقات الكربى البن سعد ) ٤(
 ).٣/١٦٨(الطبقات الكربى البن سعد ) ٥(

 



  )ة نموذًجاف الص ( النبوي  في العهدِ  الفقرِ  معالجةِ  وسائلُ  

 

٤٢  

  .)١(فاستشهد، وكان معه اللواء، مث شهد أحًدا، شهد بدرًا، ملدينة قبل اهلجرةأول من مجع اجلمعة با

ومل يدرك ، شهد اخلندق، القاري: يقال له، أبو حليمة: معاذ بن الحارث األنصاري الخزرجي
وهو الذي أقامه عمر يصلي ، وشهد اجلسر مع أيب عبيدة، إال ست سنني �من حياة النيب 

  .)٢(وهو ابن تسع وستني سنة، قتل باحلرة سنة ثالث وستني، الرتاويح يف شهر رمضان
، نسب إىل األسود بن عبد يغوث بن وهب الزهري؛ ألنه كان تبناه، المقداد بن األسود

، وهو املقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك البهراين، املقداد بن األسود: فقيل، وحالفه يف اجلاهلية
وشهد ، وهاجر اهلجرتني، � بن عبد املطلب ابنة عم النيب وتزوج ضباعة بنت الزبري، أسلم قدميًا

مات ، وكان فارًسا يوم بدر حىت إنه مل يثبت أنه كان فيها على فرس غريه، واملشاهد بعدها، بدرًا
وصلى عليه ، ومحل على رقاب الرجال إىل املدينة، وهو ابن سبعني سنة، باجلرف سنة ثالث وثالثني

  .)٣(عثمان بن عفان
وفد ، أبا قرصافة: ويقال، يكىن أبا شداد، من بين أسد بن خزمية، بن معبد األسديوابصة 

ومات ، وويل قضاءها أيام هارون الرشيد، مث حتول إىل الرقة، سكن الكوفة، سنة تسع �على النيب 
  .)٤(وعقبه ا، ا

مث وقع ، نةكان ينزل ناحية املدي،  أبو قرصافة: وقيل، أبو األسقع، الليثي األسقع بن واثلة
 �وخرج مع رسول اهللا ، فأسلم، وهو يتجهز إىل تبوك �فقدم على رسول اهللا ، اإلسالم يف قلبه

، وشهد فتح دمشق ومحص، خرج إىل الشام �وملا قبض ، ثالث سنني �خدم النيب ، إىل تبوك
من  وهو آخر، مات سنة مخس ومثانني: وقيل، وهو ابن مائة ومخس سنني، تويف سنة ثالث ومثانني

 .)٥(مات بدمشق من الصحابة

                                                           
 ).٣/١١٦(الطبقات الكربى البن سعد ) ١(
 ).٢/٢١(حلية األولياء أليب نـَُعْيم األصبهاين ) ٢(
 ).٢/٢٠(حلية األولياء أليب نـَُعْيم األصبهاين ) ٣(
 ).٧/٤٧٦(الطبقات الكربى البن سعد ) ٤(
 ).٧/٤٠٧(الطبقات الكربى البن سعد ) ٥(

 



  )ة نموذًجاف الص ( النبوي  في العهدِ  الفقرِ  معالجةِ  وسائلُ  

 

٤٣  

أصله : ويقال، موىل بين عبد الدار: وقيل، موىل صفوان بن أمية، أبو فكيهة: يسار الجهمي
وجعل ، فجره حىت ألقاه يف الرمضاء، فربط أمية بن خلف يف رجله حبًال ، أسلم قدميًا، من األزد

فمر أبو بكر ، حىت ظن أنه مات، فلم يزل على ذلك، زده: فقال، فجاء أخوه أيب ابن خلف، خينقه
  .)١(وأعتقه، فاشرتاه �الصديق 

  

                                                           
 ).٢/٢٤(حلية األولياء أليب نـَُعْيم األصبهاين  )١(

 



  )ة نموذًجاف الص ( النبوي  في العهدِ  الفقرِ  معالجةِ  وسائلُ  

 

٤٤  

  
 التعريف بنموذج الصفَّة: املبحث الثالث

  :وفيه أربعة َمطالب
 التعريف باسم الصفَّة: املَطْلَب األول

الظلة والبهو الواسع العايل  :هي - وتشديد الفاء، الصاد بضم  -يف اللغةالصفة 
  .)١(السقف

  .)٢(موضع مظلل من املسجد كان يأوي إليه املساكني: ا يف االصطالحويراد 
 � أو هي مكان مظلل يف مسجد املدينة كان يأوي إليه فقراء املهاجرين ويرعاهم الرسول

  .)٣(وهم أصحاب الصفة
 )بدايتها وايتها(تاريخ الصفَّة : املَطْلَب الثاين

  :بداية نشأة الصفة
ملسلمني من مكة إىل املدينة املنورة مشكلة تتعلق مبعيشة املهاجرين الذين ظهر بعد هجرة ا

وال شك أن بعض ، تركوا بيوم وأمواهلم ومتاعهم مبكة فرارًا بدينهم من طغيان املشركني
ألن الطابع الزراعي يغلب على اقتصاد  ؛املهاجرين مل يستطيعوا العمل حال قدومهم إىل املدينة

كما أم ال ميلكون أرًضا ،  فمجتمع مكة جتاري، للمهاجرين خربة زراعيةوليست ، املدينة
وقد وضع األنصار ، فقد تركوا أمواهلم مبكة، وليست لديهم رؤوس أموال، زراعية يف املدينة

واستمر تدفق ، لكن بعض املهاجرين بقي حمتاًجا إىل املأوى، إمكانيام يف خدمة املهاجرين
حيث كان الكثري منهم يستقرون يف املدينة كما  ؛اصة قبل موقعة اخلندقاملهاجرين إىل املدينة خ

فكان هؤالء ، ومنهم من مل يكن على معرفة بأحد من أهل املدينة، طرقت الوفود الكثرية املدينة
فكر يف إجياد املأوى  �وال شك أن النيب ، الغرباء حباجة إىل مأوى دائم أو مدة إقامتهم

                                                           
 ).١/٥١٧(، باب الصاد، دار الدعوة، جممع اللغة العربية بالقاهرة، املعجم الوسيط) ١(
 ).٩/١٩٥(، املرجع السابق) ٢(
 ).١/٥١٧(، املرجع السابق) ٣(

 



  )ة نموذًجاف الص ( النبوي  في العهدِ  الفقرِ  معالجةِ  وسائلُ  

 

٤٥  

ود الطارقني وحانت الفرصة عندما مت حتويل القبلة من بيت املقدس إىل للفقراء املقيمني والوف
 إىل املدينة حيث بقى حائط القبلة �وذلك بعد ستة عشر شهرًا من هجرته ، الكعبة املشرفة

به فظلل أو سقف وأطلق عليه اسم الصفة أو  �فأمر النيب ، األوىل يف مؤخر املسجد النبوي
  .)١(رت جوانبهاالظلة ومل يكن هلا ما يس

ومل يكن هلم دار وال ، ملا كثر املهاجرون باملدينة«: وروى البيهقي عن عثمان بن اليمان قال
  .)٢(»ويأنس م، فكان جيالسهم، ومساهم أصحاب الصفة، املسجد �أنزهلم رسول اهللا ، مأوى

  :صفةنهاية ال
صادر التارخيية تاريخ خروج الصحابة من الصفة

َ
إال أن عدًدا من العلماء أشار ، مل تذكر امل

إىل أن انتهاء الصفة كان مع بداية العهد الراشدي؛ ألن اهلجرة إىل املدينة قد انقطعت بعد فتح 
أهل الصفة للجلوس  ن احلاجة اليت دفعتْ وأل ،»ال هجرة بعد الفتح«: � حيث قال، مكة

، بعد انتقاله إىل الرفيق األعلى موجودةً  مل تعدْ ، وخدمته، والتعلم منه، �فيها من مالزمة النيب 
ومل تعد الضرورة قائمة ، فاغتىن املسلمون، إضافة إىل أن اهللا تعاىل قد فتح على املسلمني الفتوح

  .)٣(ألكل الصدقة
وإمنا أكلوا من الصدقة ، هؤالء القوم إمنا قعدوا يف املسجد ضرورة« :قال ابن اجلوزي

  .)٤(»استغنوا عن تلك احلال وخرجوا، فلما فتح اهللا على املسلمني، ضرورة
 مكان الصفَّة: املَطْلَب الثالث

 وال دار هلم يكن ومل باملدينة املهاجرون كثرت ملا: قال اليمان بن عثمان عن البيهقي روى
                                                           

  ).٢٥٨/ ١(مرجع سابق ، أكرم ضياء العمري. السرية النبوية الصحيحة د) ١(
دراسة تارخيية ، أصحاا - وانظر الصفة تارخيها، ).٥٢٥(حديث ، )٢/٤٤٥(سنن الكربى للبيهقي ال) ٢(

) ٢٩(العدد -حبث منشور يف جملة مركز حبوث ودراسات املدينة املنورة، حممود حممد محو، توثيقية
 ).١٣: ص(

  ١٤ص ، ع سابقمرج، حممود حممد محو، دراسة تارخيية توثيقية، أصحاا - الصفة تارخيها) ٣(
دار ، )هـ٥٩٧: املتوىف(مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد اجلوزي ، تلبيس إبليس) ٤(

 ).١٤٦ص (، م٢٠٠١/ هـ١٤٢١، الطبعة األوىل: الطبعة، لبنان، بريزت، الفكر للطباعة والنشر

 



  )ة نموذًجاف الص ( النبوي  في العهدِ  الفقرِ  معالجةِ  وسائلُ  

 

٤٦  

  .)١(م ويأنس جيالسهم فكان، الصفة أصحاب ومساهم، املسجد � اهللا رسول زهلمأن مأوى
كان أهل الصفة ناًسا «: روى ابن سعد يف الطبقات عن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط قالو 

، يف املسجد �مون على عهد رسول اهللا فكانوا ينا، ال منازل هلم �من أصحاب رسول اهللا 
 ٢(»ما هلم مأوى غريه، ون فيهويظل(.  

د  أجومل، ويظهر أقوال نادرة بأا كانت خارج املسجد، وال خالف بأا تقع يف املسجد
  .هلا من خالل دراستنا ما يؤيدها

ع يف اجلهة تق يف البناء األول للمسجد النبويفكانت ، أما حتديد موقع الصفة من املسجد
ملا ُحولت و ، مكان الظلة اليت كان يصلي فيها املسلمون إىل بيت املقدس، الشمالية من املسجد

واملطر من اجلهة  ر ني احلَ قي املصل تَ لِ  القبلة إىل الكعبة كان ال بد من نقل الظلة اليت أقيمتْ 
وإقامة ، بقاءها واملساكني أوجبتْ  بيد أن احلاجة إليها إليواء الفقراء، الشمالية إىل اجلهة اجلنوبية

وأصبح للمسجد ألول ، فبقيت ظلة القبلة األوىل مكانًا ألهل الصفة، أخرى يف اجلهة اجلنوبية
  .)٣(يتوسطهما صحن مكشوف، مرة ظلتان

 لت القبلة بقي ، املسجد مشايلبلة يف كانت هذه القِ «: يقول احلافظ الذهيبفلما ُحو
  .)٤(»مكان أهل الصفةحائط القبلة األوىل 

 �فعزم رسول اهللا ، باملصلني يف السنة السابعة للهجرة وبعد غزوة خيرب ضاق املسجدُ و 
  .)٥(على زيادة مساحته

                                                           
نور الدين أبو احلسن ، الشافعيعلي بن عبد اهللا بن أمحد احلسين ، وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى) ١(

  ).٤٩/ ٢(األوىل : الطبعة، بريوت - دار الكتب العلمية، )هـ٩١١: املتوىف(السمهودي 
 ).١/٢٥٥(الطبقات الكربى البن سعد ) ٢(
دراسة تارخيية ،الصفة نقًال عن  )٤٥- ٤٢(وعمارة املسجد النبوي ، )٧١-٦٨(، حتقيق النصرة) ٣(

  ).١٩: ص(، مرجع سابق، توثيقية
 ).١/٢٨٠(، مرجع سابق، وفاء الوفا بأخبار دار املصطفى) ٤(
  ).٢٢: ص(، مرجع سابق، حممود حممد محو، دراسة تارخيية توثيقية، أصحاا - الصفة تارخيها) ٥(

 



  )ة نموذًجاف الص ( النبوي  في العهدِ  الفقرِ  معالجةِ  وسائلُ  

 

٤٧  

عن مثامة بن حزن ، روى الرتمذي والنسائي يف قصة إشراف عثمان على الناس يوم الدارو 
لمون أن املسجد ضاق بأهله؟ هل تع، أنشدكم باهللا وباإلسالم«: قال � عثمان القشريي أن

 »خبري له منها يف اجلنة؟ فيزيدها يف املسجد، من يشرتي بقعة آل فالن«: �فقال رسول اهللا 
  .)١(»احلديث ...فاشرتيتها من صلب مايل

 لشرق عشرة أذرعفزيد يف املسجد من جهة ا، ت توسعة املسجد من ثالث جهاتوقد مت ،
، ومن جهة الشمال أربعني ذراًعا، أو أسطوانتني، ومن جهة الغرب عشرين ذراًعا، أو أسطوانة

  .)٢(فأصبح املسجد بعد توسعته مائة ذراع يف مائة ذراع، أو أربع أسطوانات
، )بعد التوسعة( البناء األول للمسجد النبويوقد ظهرت عدة أقوال يف مكان الصفة يف 

، تقع الصفة يف الركن الشمايل الشرقي: القول الثاينو ، تقع يف الركن الشمايل الغريببأا فقيل 
ومتتد ظلتها من الشرق إىل ، تقع الصفة يف اجلهة الشمالية: القول الثالثو ، وهي ظلة صغرية

ة احلجرة وتقع الدكة مشال مقصور ، هي مكان الصفة »دكة األغوات«أن : القول الرابعو ، الغرب
وال خيفى ، وعلى يسار الداخل من باب النساء، وعلى ميني الداخل من باب جربيل، الشريفة

فهو ، �بُعد هذا القول؛ ألن هذا املوضع كان خارج املسجد من جهته الشرقية يف زمن النيب 
وأول توسعة أدخلت احلجرات ومكان الدكة يف املسجد كانت يف عهد عمر ، �حلجراته  موازٍ 
  .)٣(هـ٩١سنة  � عبد العزيزبن 

 ة كانت متتد على طول احلائط الشمايل من ح الباحث ورجفحممود حممد محو أن الص
  :وذلك لألسباب التالية، بصف واحد من األساطني، شرقي املسجد إىل غربيه

، أو مؤخرة املسجد، أن كل من تكلم عن موقع الصفة حددها باحلائط الشمايل - ١
خاصة أن عدد أهل الصفة يف ، أحد ركنيه الشرقي أو الغريب ال مسوغ له وحْصرها يف

  .ازدياد
                                                           

 ).٣٧٠٣(حديث ، )٥/٦٢٧(، باب يف مناقب عثمان، كتاب املناقب،  سنن الرتمذي) ١(
 ). ١/٢٣٩(سابق مرجع ، ابن سعد، الطبقات الكربى) ٢(
  ).٢٥: ص(، مرجع سابق، حممود حممد محو، دراسة تارخيية توثيقية، أصحاا - الصفة تارخيها) ٣(
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٤٨  

٢ -  لة يف البناء األول للمسجد كانت على امتداد احلائط الشمايلأن الظ. 
أن مساحة الظلة يف أحد ركين املسجد ال يفي بالغرض الذي من أجله بنيت  - ٣

وهي ال تكفي إلقامة مائة ، مرتًا مربًعا ١٢٥فمساحتها يف أحد الركنني تقدر بـ ، الظلة
 .مع أن عددهم قد بلغ األربعمائة يف آن واحد، رجل

، أن جعل الظلة ثالثة صفوف على امتداد احلائط الشمايل مساحة كبرية ال حاجة هلا - ٤
 .)١(واليت هي املقصد األول من إقامة املسجد، إذ إا تساوي مساحة الظلة اجلنوبية للمصلني

 أصحاب الصفَّة: لَب الرابعاملَطْ

صادر التارخيية أن معظم من نزل الصفة كانوا من فقراء املهاجرين الذين مل جيدوا 
َ
تفيد امل

  .)٢(وأن أول من نزهلا مهاجرو مكة، مكانًا ينزلون فيه
ال  �كان أهل الصفة ناًسا من أصحاب رسول اهللا «: فعن يزيد بن عبد اهللا بن قسيط قال

  .)٣(»ويظلون فيه ما هلم مأوى غريه، يف املسجد �فكانوا ينامون على عهد رسول اهللا ، منازل هلم
نزل  ٤فكان له ا عريف، كان الرجل منا إذا قدم املدينة«: قال �وعن طَْلَحة النضري 

  .)٥(»فنزلت الصفة، فقدمت، وإن مل يكن له ا عريف نزل الصفة، على عريفه
يف  �روي عن ابن عباسما ، ومما يدل على أن أهل من نزل الصفة املهاجرون من قريش

)٦(��p�o�n�m�l�k: قوله تعاىل
هم أصحاب «: قال�

                                                           
 .والصفحة نفسها، املرجع نفسه) ١(
 ). ١/٢٥٩(مرجع سابق ، أكرم ضياء العمري. السرية النبوية الصحيحة د)٢(
 ).١/٢٥٥(الطبقات الكربى البن سعد ) ٣(
شخص العرفة وهو القصود هنا أي العامل بالشيء واملأمر القوم ، وقيل مبعىن بقيم هو ال: العريف  ٤

   .املعروف لديه
جماع أبواب ، والسنن الكبرى للبيھقي، ٦٦٨٤حديث  )٧٧/ ١٥(صحيح ابن حبان ) ٥(

، باب المسلم يبيت في المسجد، الص\ة بالنجاسة وموضع الص\ة من مسجد وغيره
 .٤٣٣٧حديث ، )٢/٤٤٥(

 .٢٧٣: البقرة )٦(
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٤٩  

  .)١(»أمروا بالصدقة عليهم، �قريش باملدينة مع النيب  هم مهاجرو«: وقال جماهد ،»الصفة
 �عن واثلة ابن األسقع كما روي ،  صفة املهاجرين: فقيل، ولذلك نسبت إليهم الصفة

ال أي آية يف القرآن أعظم؟ ق: فسأله إنسان، جاءهم يف صفة املهاجرين �أن رسول اهللا «
  .)٢(»ال تأخذه سنة وال نوم، اهللا ال إله إال هو احلي القيوم: �النيب 

  .)٣(ُمْعلِنني إسالمهم وطاعتهم �مث نزل ا الغرباء من الوفود الذين كانوا يـَْقُدمون على النيب 
يدل على ذلك أن ، من مهاجري مكة وغريها، لذا فأهل الصفة ينتمون إىل قبائل شىت

أال : قالت، ملا ولدت فاطمة حسًنا«: قال �فعن أيب رافع ، )٤(األْوفَاضوصفهم ب �النيب 
، وتصدقي بوزن شعره من فضة على املساكني، ولكن احلقي رأسه، ال: قال، أعق عن ابين بدم

أو يف ، حمتاجني يف املسجد �من أصحاب رسول اهللا  وكان األوفاض ناًسا، واألوفاض
 -أو على املساكني، أهل الصفة: يعين - من الورق على األوفاض: وقال أبو النضر، الصفة

  .)٥(»فلما ولدت حسيًنا فعلت مثل ذلك: قالت، ففعلت ذلك
قال ، ذا تفرقتمن َوَفَضت اإلبل إ، الِفرق من الناس واألخالط من قبائل شىت: واَألْوفَاض

  .)٦(واملراد م أهل الصفة؛ ألم كانوا أخالطًا من قبائل شىت: أبو عبيد
، إال أن املتأمل يف الروايات السابقة اليت أوردا جيد أن أهل الصفة مع اختالف قبائلهم

مل يؤاخ بني  �ويؤيد ذلك أن النيب ، )٧(كان بينهم عدد من مهاجري مكة،  وتعدد مواطنهم

                                                           
 -نقًال عن الصفة تارخيها، )١/٢٩٣(وفتح القدير للمناوي ، )٢/٨٩(الدر املنثور للسيوطي ) ١(

 ).٢٧ص (، مرجع سابق، حممود حممد محو، دراسة تارخيية توثيقية، أصحاا
 ).٩٩٩(رقم احلديث ، )١/٣٣٤(املعجم الكبري للطرباين ) ٢(
 ).٢٧: ص(، مرجع سابق، ةدراسة تارخيية توثيقي، الصفة) ٣(
  ).٢٨: ص(، املرجع السابق) ٤(
، مجاع أبواب العقيقة، ؛ والسنن الكربى للبيهقي)٩١٨(حديث ، )١/٣١١(املعجم الكبري للطرباين ) ٥(

 .١٩٢٩٩: حديث، )٥١٢/ ٩(باب ما جاء يف التصدق بزنة شعره فضة وما تعطى القابلة 
 ).٢٨: ص(، ع سابقمرج، دراسة تارخيية توثيقية، الصفة) ٦(
 ).٢٩: ص(، املرجع السابق) ٧(
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، مائة: وقيل، بينهم تسعني رجًال  �بل كان عدد الذين آخى النيب ، مجيع املهاجرين واألنصار
  .)١(وكان ذلك قبل غزوة بدر، ومخسون من األنصار، مخسون من املهاجرين

صادر إىل نزول عدد من األنصار يف الصفة
َ
وأن نزوهلم يف الصفة حبا حلياة ، وتشري بعض امل

يقول أبو نعيم يف ترمجة أيب سعيد ، رغم استغنائهم عن ذلك، ومواساة إلخوام ،الزهد والفقر
واختياره ، وإن كان أنصاري الدار؛ إليثاره التصرب، وحاله قريب من حال أهل الصفة«: اخلدري

، وحارثة بن النعمان، وأبو سعيد اخلدري، وقيل منهم كذلك الرباء بن مالك، )٢(»للفقر والتعفف
أن نزول هؤالء الصحابة رضوان اهللا عليهم غري ثابت   ويرى الباحث، )٣(بن أيب عامروحنظلة 

ومل يذكر يف روايات كثرية وهو وإن كان ثابتًا نزوهلم يف الصفة ، كثبوت نزول املهاجرين يف الصفة
د هذا واختيارهم للفقر والتعفف؛ فقد ور ، فليس مسلًما بأن سبب نزوهلم إياها إليثارهم التصرب

وأما الصحابة اآلخرون من األنصار رضوان اهللا عليهم فقد ، �فقط يف ترمجة أيب سعيد اخلدري 
فهم ليسوا ، فكما أن يف املهاجرين فقراء فكذلك يف األنصار، يكون نزوهلم الصفة حلاهلم وفقرهم

  .وقد وجد الفقراء يف أكثر اتمعات غًىن وثراءًا، مجيًعا أغنياء
، بل هم من الفقراء واملساكني، بأن أهل الصفة ليسوا أشخاًصا بأعيام وذا يتضح

 وعندما، عيشية الصعبة يف تلك الفرتةوغالبهم من املهاجرين الذين غلبت عليهم الظروف امل
  .حتسنْت أوضاُعهم مل يبقوا فيها

ه وأتوكل؟ أعقل، يا رسول اهللا: ببعري فقال �روى أنس بن مالك أن رجًال أتى النيب فقد 
فإم كانوا فقراء ، وال حجة هلم يف أهل الصفة: قلت، )اعقله وتوكل: (أو أطلقه وأتوكل؟ قال

إمنا هم أضياف اإلسالم ، ليس هلم كسب وال مال، يقعدون يف املسجد ما حيرثون وال يتجرون
ت رسول اهللا ويسوقون املاء إىل بي، ومع ذلك فإم كانوا حيتطبون بالنهار، عند ضيق البلدان

وكان ، فكانوا يتسببون، هكذا وصفهم البخاري وغريه ؛ويقرؤون القرآن بالليل ويصلون، �

                                                           
 ).١/٢٣٨(الطبقات البن سعد ) ١(
، مرجع سابق، دراسة تارخيية توثيقية، وانظر الصفة، )١/٣٦٩(حلية األولياء أليب نـَُعْيم األصبهاين ) ٢(

 ).٢٩: ص(
 ).٣٦٩-١/٣٥٠(مرجع سابق ، حلية األولياء أليب نـَُعْيم األصبهاين) ٣(
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فلما كثر الفتح وانتشر ، وإن كانت صدقة خصهم ا، إذا جاءته هدية أكلها معهم �
  .)١(وما قعدوا -كأيب ُهَريـَْرة وغريه  - اإلسالم خرجوا وتأمروا

                                                           
حتقيق أمحد الربدوين وإبراهيم ، )هـ٦٧١: املتوىف(أبو عبد اهللا مشس الدين القرطيب ،  القرطيبتفسري) ١(

  ).١٠٨/ ٨(م ١٩٦٤ - هـ١٣٨٤، الطبعة الثانية، القاهرة - دار الكتب املصرية، أطفيش
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 صادية ألهل الصفَّةاملوارد االقت: الفصل األول

  :وفيه ثالثة مباحث

  المصادر الذاتية: المبحث األول

  العمل: المطلب األول

  الغنائم: المطلب الثاني

  المصادر الرسمية: المبحث الثاني

  مصادر بيت المال: المطلب األول

  الزكاة: المطلب الثاني

  المصادر غير الرسمية: المبحث الثالث

  هباتالصدقات وال: المطلب األول

  األوقاف: المطلب الثاني
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 املصادر الذاتية: املبحث األول

 العمل: املطلب األول

كانوا يلتمسون الفضل مث ،  الفقراء أهل الصفة مل يكن هلم عشائر وال مال: قال الفراء
  .)١(�يؤوون إىل مسجد رسول اهللا 

��r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h: أورد املاوري يف تفسري قوله تعاىل
z�y�x�w�v�u�t�s�)ة: أحدمها، قولني )٢فا نزلت يف أهل الص وكانوا ، أ

وكانوا ، فنزلوا ُصفة املسجد، ومل يكن هلم باملدينة مساكن وال عشائر، قوًما من املهاجرين فقراء
وكان باملدينة بغايا ، يؤوون إىل الصفة يف الليلحنو أربعمائة رجل يتلمسون الرزق بالنهار و 

فهم أهل الصفة أن يتزوجوهن؛ ليؤووا ، مما يصيب الرجال بالكسوة والطعام، متعالنات بالفجور
  )٣(.فنزلت فيهن هذه اآلية، إىل مساكنهن وينالوا من طعامهن وكسون

  ).رزق بالنهار ويؤوون إىل الصفة يف الليلوكانوا حنو أربعمائة رجل يتلمسون ال: (والشاهد قوله

 عند يكتسبون وغريهم الصفة أهل من املسلمني فقراء وكان«: رمحه اهللا، قال ابن تيمية
 إذا وأما، الكسب من اهللا إىل أحب أو أوجب هو عما يصدهم الالذي  االكتساب إمكان

فإن الغالب  .. ورسوله اهللا إىل ربأق هو ما يقدمون فكانوا الكسب عن اهللا سبيل يف أحصروا
ومل يكن .. كان عليهم احلاجة ال يقوم ما يقدرون عليه من الكسب مبا حيتاجون إليه من الرزق

                                                           
ياء دار إح: ، اإلمام أيب حممد بن عاشور: حتقيق، )الكشف والبيان عن تفسري القرآن(تفسري الثعليب ) ١(

  ).٥٧/ ٥(م  ٢٠٠٢ - هـ، ١٤٢٢األوىل : الطبعة، لبنان -بريوت، الرتاث العريب
 .٣: النور) ٢(
، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي، )النكت والعيون(تفسري املاوردي ) ٣(

دار الكتب  ،حتقيق السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم، )هـ٤٥٠: املتوىف(الشهري باملاوردي 
  ).١٢/١٦٨(وانظر تفسري القرطيب ، )٧٣/ ٤(٣لبنان / بريوت -العلمية
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يف الصحابة ال أهل الصفة وال غريهم من يتخذ مسألة الناس وال اإلحلاف يف املسألة بالكدية 
  .)١(»يبتغي الرزق إال بذلك ال بالزنبيل وال غريه صناعة وحرفة حبيث ال، والشحاذة

أنزل ُصفة املسجد من مل جيد وجًها يتكسب به  �وذكر الشاطيب يف االعتصام أن النيب 
، واإلحسان إليهم؛ ألم أضياف اإلسالم، وحض أصحابه على إعانتهم، لقوت وال لسكىن

ومع ذلك كانوا بني : لمث قا، وحق على الضيف إكرامه واإلنفاق عليه حىت جيد السعة والرزق
وكان منهم من يتفرغ إىل ذكر اهللا ، فإنه قصر نفسه على ذلك، طالب للقرآن والسنة كأيب هريرة

حىت فتح اهللا على ، وإذا أقام أقام معه، غزا معه �فإذا غزا رسول اهللا ، وقراءة القرآن، وعبادته
وطلب ، ممن كان ذا أهل ومالفصاروا إىل ما صار الناس إليه غريهم ، رسوله وعلى املؤمنني

فرجعوا إىل األصل ملا ، ؛ ألن العذر الذي حبسهم يف الصفة قد زالللمعاش واتخاذ المسكن
وال بناء الصفة ، فالذي حتصل أن القعود يف الصفة مل يكن مقصوًدا لنفسه، زال العارض

وال هي شرعية تطلب حبيث ، ليهإن ذلك مندوب إليه ملن قدر ع: للفقراء مقصوًدا حبيث يقال
، إن ترك االكتساب واخلروج عن املال واالنقطاع إىل الزوايا يشبه حالة أهل الصفة: يقال

وال ، ومل يثابر أهلها وال غريهم على البقاء فيها، والدليل من العمل أن املقصود بالصفة مل يُدم
لكانوا هم أحق بفهمها ، تلك احلالةولو كان من قصد الشارع ثبوت ، �عمرت بعد النيب 

  )٢(.هـ.مث بإقامتها واملكث فيها عن كل شغل ا، أوًال 

أو ، أعقله وأتوكل، يا رسول اهللا: ببعري فقال �وروى أنس بن مالك أن رجًال أتى النيب 
ء فإم كانوا فقرا، وال ُحجة هلم يف أهل الصفة: قلت). أعقله وتوكل: (أطلقه وأتوكل؟ قال

ا هم أضياف اإلسالم ، ليس هلم كسب وال مال، يقعدون يف املسجد ما حيرثون وال يتجرون إمن
ومع ذلك فإنهم كانوا يحتطبون بالنهار ويسوقون الماء إلى بيت رسول ، عند ضيق البلدان

. فكانوا يتسببون، هكذا وصفهم البخاري وغيره. ويقرأون القرآن بالليل ويصلون، �اهللا 
                                                           

 ).٤٩: ص(، مرجع سابق، دراسة تارخيية توثيقية، الصفة) ١(
 ).٥٠:ص(، مرجع سابق، دراسة تارخيية توثيقية، الصفة) ٢(
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فلما كثر الفتح وانتشر ، وإن كانت صدقة خصهم ا، إذا جاءته هدية أكلها معهم � وكان
  )١(.وما قعدوا -كأيب هريرة وغريه- اإلسالم خرجوا وتأمروا

ومن أمثلة ذلك ، ويتضح أن أهل الصفة كما ورد من آثار يعملون إذا وجدوا فرصة لذلك
  :ما يلي

  .د الرسول الكرميعمل بالل بن رباح مؤذنًا يف مسج - ١

وكان ، أسلم قبل تبوك وشهدها(جاء يف ترمجة الصحايب اجلليل أيب األصقع الليثي  - ٢
  )٢().هـ وعمره مائة ومخس سنني ٨٣ومات سنة ، ثالث سنني �خدم النيب ، من أهل الصفة

 الغنائم: املطلب الثاين

��o�n�m�l�k :جاء يف التفسري الوسيط يف قوله تعاىل
p�)ة: قال ابن عباس يف رواية الكليب )٣فة مسجد رسول اهللا ، هم أهل الصوهم ، �ُصف

فجعلوا أنفسهم ، مل يكن هلم مساكن باملدينة وال عشائر يؤوون إليهم، حنو من أربعمائة رجل
فحث اهللا الناس  ،يف سبيل اهللا �خنرج يف كل سرية يبعثها َرُسول اللِه : وقالوا، يف املسجد

  )٤(.وكان الرجل إذا أكل وعنده فضل أتاهم به إذا أمسى، على الصدقة عليهم

وأما ما ذكر من ختلفهم عنه : فقال، وقد رد ابن تيمية االفرتاء عليهم بتخلفهم عن اجلهاد
                                                           

  ).١٠٨/ ٨(، تفسري القرطيب) ١(
ض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب عيا، )١٨١/ ١(الشفا بتعريف حقوق املصطفى ) ٢(

: ص(، هـ ١٤٠٧ - الثانية: الطبعة، عمان - دار الفيحاء، )هـ٥٤٤: املتوىف(أبو الفضل ، السبيت
١٨١.( 

 .٢٧٣: البقرة) ٣(
حتقيق عادل ) هـ٤٦٨: املتوىف(أبو احلسن علي النيسابوري الشافعي ، الوسيط يف تفسري القرآن ايد) ٤(

/ ١(م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥، الطبعة األوىل، لبنان - بريوت، دار الكتب العلمية، ونوآخر ، عبد املوجود
٣٨٨.(  
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م كما وصفه،  بل هم الذين كانوا أعظم الناس قتاًال وجهاًدا، يف اجلهاد فقول جاهل ضال �
وقال قتادة يف ،  )١(��p�o�n�m�l�k: القرآن بقوله تعاىل
، أم حبسوا أنفسهم على اجلهاد يف سبيل اهللا: معناه، وهو أحسن األقوال، تفسريه هلذه اآلية

  )٢(.ووقفوا أنفسهم على احلرب، وتركوا اخلروج للتجارة واملعاش

، اجتمعوا يف مسجد رسول اهللا، وا قريًبا من أربعمائة نفركان،  وقد ورد ذلك يف أهل الصفة
وكانوا وقفوا ، وكان يبعث الناس إليهم بفضل قوم، وكانوا ال يؤوون إىل أهل وال إىل مال

: فهذا معىن قوله، ال خترج سرية إال وخنرج معها: وقالوا، أنفسهم على اجلهاد يف سبيل اهللا
�p�o�n�m��)٣(  

  )٤().�وكانوا خيرجون يف كل سرية بعثها رسول اهللا : (وجاء يف تفسري البيضاوي

وخبيب بن ، وخرمي بن فاتك األسدي، صفوان بن بيضاء: مثل، وكان منهم الشهداء ببدر
: مثل، ومنهم من استشهد بُأحد، )٢(وحارثة بن النعمان األنصاري ، وسامل بن عمري، يساف

وأيب سرحية الغفاري ، جرهد بن خويلد: مثل، من شهد احلديبية ومنهم، )٣(حنظلة الغسيل 
: مثل، ومنهم من استشهد بتبوك، )٥(ثقف بن عمرو : مثل، ومنهم من استشهد خبيرب، )٤(

وزيد ، سامل موىل أيب حذيفة: مثل، ومنهم من استشهد باليمامة، )٦(عبد اهللا ذي البجادين 
  )٥(.لليل فرسانًا يف النهارهكذا كانوا رهبانًا يف ا، )٧(بن اخلطاب 

                                                           

 .٢٧٣: البقرة) ١(
، الرياض، دار الوطن، حتقيق ياسر بن غنيم، )هـ٤٨٩: املتوىف(أبو املظفر السمعاين ، تفسري القرآن) ٢(

 ).١/٢٧٧(م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، األوىل: الطبعة
  .٢٧٣:البقرة) ٣(
حتقيق حممد ) هـ٦٨٥: املتوىف(، ناصر الدين الشريازي البيضاوي، نزيل وأسرار التأويلأنوار الت) ٤(

 ).١/١٦١(هـ ١٤١٨ - األوىل: الطبعة، بريوت - دار إحياء الرتاث العريب، املرعشلي
  ).٢٦٤/ ١(مرجع سابق ، أكرم ضياء العمري. السرية النبوية الصحيحة د) ٥(
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أن نسبة مشاركتهم يف اجلهاد يف سبيل اهللا بلغت  وجد الباحثسريم العطرة  وبتتبع
مثل عبد اهللا ابن أم مكتوم؛ فقد كان  ، هي ألهل األعذار%) ١(وأن النسبة الباقية ، %)٩٩(

  .�، كفيف البصر

فيكون هذا من ، من الغنائم ومن املعلوم أن من خيرج جماهًدا يف سبيل اهللا يأخذ نصيبه
  .املوارد االقتصادية هلم
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 املصادر الرمسية: املبحث الثاين
 مصادر بيت املال: املطلب األول

قال أبو هريرة ، وذكر قصة، كنت أنا من أصحاب الصفة: روى واثلة بن األسقع قال
فصلينا ، د من إخوانناوأخطأين أن يدعوين أح، قال أخطأين العشاء ذات ليلة مع النيب: �

، فإذا رجل عند حجرة النيب، وأردت أن أصلي فلم أقدر، مث أردت أن أنام فلم أقدر، العشاء
َمن : فقال، فصلى مث استند إىل السارية اليت كان يصلي إليها، فأتيته فإذا هو رسول اهللا ُيصلي

؟ انطلق إىل املنزل : قال، نعم: الليلة؟ قلت أخطأك العشاء معنا: قال، نعم: قلت، هذا؟ أبو ِهر
 �فأتيت النيب ، فأعطوين صحفة فيها عصيدة بتمر، هلموا الطعام الذي عندكم: فقل

الويل يل مما أرى من قلة : فقلت يف نفسي، ادُع يل أهَل املسجد: فقال يل، فوضعتها بني يديه
، يا واثلة: فقالوا، فشكا أصحايب اجلوعَ : ةقال واثل، احلديث.. والويل يل من العصيدة، الطعام

إن أصحاب الصفة ، يا رسول اهللا: فأتيته فقلت، فاستطعمه لنا �اذهب إىل رسول اهللا 
يا : هل عندك شيء؟ فقالت: لزوجته عائشة �فقال رسول اهللا ، أرسلوين إليك وهم جياع

 �فدعا رسول اهللا ، رابفجاءت باجل، هاتِه: فقال، ما عندي إال فتات خبز، رسول اهللا
، مث جعل يصلح الثريد بيده وهي تربو حىت امتألت الصحفة، بصحفة فأفرغ اخلبز يف الصحفة

: فقال، فجئت بعشرة من أصحايب، اذهب فجئين بعشرة من أصحابك، يا واثلة: �فقال 
الها فإن الربكة خذوا من جوانبها وال تأخذوا من أع، كلوا باسم اهللا: مث قال، اجلسوا، اجلسوا

مث جعل يصلحها ، مث قاموا ويف الصحفة مثل ما كان فيها، فأكلوا حىت شبعوا، تنزل من أعالها
، اجلسوا اجلسوا: فقال، اذهب فجئين بعشرة، يا واثلة: فقال، بيده وهي تربو حىت امتألت

: هل بقي أحد؟ قلت: قال مث ، مث قاموا وبقي يف الصحفة مثل ما كان فيها، فأكلوا حىت شبعوا
، مث قاموا وبقي يف الصحفة مثل ما كان فيها، فأكلوا حىت شبعوا، جئ م: قال، عشرة، نعم

  )١(.ارفع هذا إىل عائشة، يا واثلة: مث قال
                                                           

رجاله ] : ٣٠٨/ ٨[وقال اهليثمي يف جممع الزوائد ، ٧٣٨٣رقم  ]١٨٨/ ٨[املعجم األوسط للطرباين ) ١(
 - األوىل: الطبعة، مكة - دار البشائر اإلسالمية، عبد امللك اخلركوشي، شرف املصطفى: وانظر. ثقات

  ).٣/٤٥٣(، هـ ١٤٢٤
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، )إن أصحاب الصفة أرسلوين إليك وهم جياع، يا رسول اهللا: (والشاهد من احلديث قوله
واعتماد أصحابه عليه ، ى دور الرسول الكرمي الرمسي بصفته قائد األمةوفيها داللة صرحية عل

  .فيكون ذلك من قبيل املصادر الرمسية، بصفته هذه

 الزكاة: املطلب الثاين

إن كنت ألعتمد ، والذي ال إله إال هو: كان يقول،  �وكذا احلديث الذي رواه أبو هريرة 
ولقد قعدت يوًما على ، احلجر من اجلوعوإن كنت ألشد على بطين ، على كبدي من اجلوع

وما سألته إال ، طريقهم الذي خيرجون منه فمر يب أبو بكر فسألته عن آية من كتاب اهللا تعاىل
وما سألته إال ، مث مر يب عمر فسألته عن آية من كتاب اهللا تعاىل، فمر ومل يفعل، ليستتبعين
، فتبسم وعرف ما يف نفسي وما يف وجهي � أبو القاسم مث مر يب، فمر ومل يفعل، ليستتبعين

، مث مضى واتبعته فدخل، »احلق«: قال، لبيك يا رسول اهللا: قلت، يا أبا هريرة: مث قال
أهداه لك : للنب؟ قالوامن أين هذا ا: فدخلت فوجد لبًنا يف قدح فقال، واستأذنت فأذن يل

، احلق إىل أهل الصفة فادعهم: قال، لبيك يا رسول اهللا: فقلت، أبا ِهر : فقال، فالن أو فالنة
إذا أتته صدقة بعث ا إليهم ، وأهل الصفة أضياف اإلسالم ال يؤوون إىل أهل وال مال: قال

فساءين ذلك ، وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، ومل يتناول منها شيًئا
وما هذا اللنب يف أهل الصفة؟ كنت أرجو أن أصيب من هذا اللنب شربة أتقوى ا أنا : فقلت

ومل يكن من ، فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغين من هذا اللنب، والرسول فإذا جاءوا أمرين
فأذن هلم وأخذوا جمالسهم ، فأتيتهم فدعوم فأقبلوا حىت استأذنوا، رسوله بُد طاعة اهللا وطاعة 

، فأخذت القدح، خذ وأعطهم: قال، لبيك يا رسول اهللا: قلت، يا أبا هريرة: فقال، من البيت
، مث يرد علي القدح فأعطيه آخر فيشرب حىت يروى، فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حىت يروى

حىت انتهيت إىل ، مث يرد علي القدح، مث أعطيه آخر فيشرب حىت يروى، رد علي القدحمث ي
، �ونظر إيل وتبسم ، فأخذ القدح فوضعه على يده، وقد روي القوم كلهم �رسول اهللا 

ول صدقت يا رس: قلت ،»بقيت أنا وأنت؟«: قال، لبيك يا رسول اهللا: قلت، يا أبا ِهر : وقال
، فشربت، اشرب: فشربت فقال، اشرب: فقال، فقعدت وشربت» فاقعد واشرب«: قال، اهللا
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مث ، ما أجد له مسلًكا، ال والذي بعثك باحلق : حىت قلت، فأشرب» اشرب«: فما زال يقول
  .)١(�وشرب الفضلة ، فحمد اهللا ومسى، أعطيته القدح

فة أضياف اإلسالم ال يؤوون إىل أهل وال وأهل الص : (والشاهد من احلديث األول قوله
وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب ، مال إذا أتته صدقة بعث ا إليهم ومل يتناول منها شيًئا

وهي ال تنبغي آلل حممد عليه الصالة ، والصدقة هنا تأيت مبعىن الزكاة، )منها وأشركهم
  )٢(.والسالم

  

  

  

  

                                                           
، الثانية: الطبعة، بريوت، دار النفائس، حتقيق الدكتور حممد عباس، دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين )١(

 ).٣٢٩(رقم ، ١/٤٢٢ج، م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦
 -الطبعة األوىل، عامل الكتب، )هـ٣٢١: املتوىف(املعروف بالطحاوي ، شرح معاين اآلثار أليب جعفر) ٢(

  ).٣٠٠/ ٣(، م ١٩٩٤، هـ ١٤١٤
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 غري الرمسية املصادر: املبحث الثالث

  الصدقات واهلبات: املطلب األول

: قال، حدثنا علي بن حممد بن سختويه: قال، أأبو عبد اهللا احلافظنقل البيهقي عن 
ثنا عفان بن مسلم: قال، أخربنا حممد بن علي بن بطة اد بن سلمة: قال، حدثنا مح قال، حد :

القرآن  ابعث معنا رجاًال يُعلموننا: فقالوا � أن ناًسا جاءوا إىل النيب«: عن أنس، أخربنا ثابت
يقرأون ، وفيهم خايل حرام، فبعث إليهم سبعني رجًال من األنصار يقال هلم القراء، والسنة

وحيتطبون ، وكانوا بالنهار جييئون باملاء فيضعونه باملسجد، يتعلمونو ، القرآن ويتدارسون بالليل
  )١(.فيبيعونه ويشرتون به الطعام ألهل الصفة

، أصحاب الصفة كانوا أناًسا فقراء: وكذا احلديث الذي رواه عبد الرمحن بن أيب بكر قال
ومن كان عنده طعام ، هب بثالثمن كان عنده طعام اثنني فليذ«: قال �وإن رسول اهللا 

، بعشرة �وإن أبا بكر جاء بثالثة وانطلق رسول اهللا : أو كما قال، أربعة فليذهب خبامس
مث لبث حىت صليت العشاء مث رجع فجاء بعدما مضى  �وإن أبا بكر تعشى عند رسول اهللا 

أبَوا : أوعشيتيهم؟ قالت: ما حبسك عن أضيافك؟ قال: فقالت له امرأته، شاء اهللا من الليل ما
واهللا : وقال، ُكلوا هنيًئا: فذهبت أنا فاختبأت فقال: حىت جتيء وقد عرضوا عليهم فغلبوهم قال

وا فشبع: ما كنا نأخذ لقمة إال َربَا من أسفلها أكثر منها؟ قال، فأمي اهللا: قال، ال أطعمه أبًدا
يا أخت : فقال المرأته، فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي، وصارت أكثَر مما كان قبل ذلك

فأكل ، هلي اآلن أكثر منها قبل ذلك بثالث مرات، ال وقرة عيين: ما هذا؟ قالت، بين فراس
ا كان ذلك من الشيطان: وقال، منها أبو بكر أكل منها ، يعين ميينه، إمن محلها إىل  )لقمة(مث مث

                                                           
أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اُخلْسَرْوِجردي ، دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة) ١(

 ١٤٠٥ - األوىل: الطبعة، بريوت - دار الكتب العلمية، )هـ٤٥٨: املتوىف(أبو بكر البيهقي ، اخلراساين
  ).٣/٣٤٣(، هـ
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٦٢  

فمضى األجل فعرفنا اثين ، وكان بينهم وبني قوم عهد: قال، فأصبحت عنده �رسول اهللا 
  .)١(فأكلوا منها أمجعون، واهللا أعلم كم كان مع كل رجل، عشر رجًال مع كل رجل منهم ناس

�°�±���² :ورد يف تفسري قوله تعاىلكما  �̄®�¬
¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´�³�� ثالثة

فإن عليا بعث بوسق من متر إىل أهل ، أحدها أا نزلت يف علي وعبد الرمحن بن عوف: أقوال
  .)٢(رواه الضحاك عن ابن عباس، وبعث عبد الرمحن إليهم بدنانري كثرية ارًا، الصفة ليًال 

 األوقاف: ايناملطلب الثَّ

ومما جـاء فيه مما حنـن بصدد  –يف حديث طويل-هاب عن عروة بن الزبريروي ابن ش
وأسس املسجد ، يف بين عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة �فلبث رسول اهللا «: احلديث عنه

، فسار ميشي ومعه الناس، ركب راحلتهمث  �وصلى فيه رسول اهللا ، الذي ُأسس على التقوى
وكان ، وهو يصلي فيه يومئٍذ رجال من املسلمني، باملدينة �حىت بركت عند مسجد الرسول 

حيث ، �فقال رسول اهللا ، غالمني يف حجر سعد بن زرارة، وسهل، مربًدا للتمر لُسهيل
الُغالمني فساومهما باملربد ليتخذه  � مث دعا رسول اهللا، هذا إن شاء اهللا املنزل: بركت راحلته

حىت ، أن يقبله منهما هبةً  �فأىب رسول اهللا ، بل به لك يا رسول اهللا، ال: فقاال، مسجًدا
  )٣(.»احلديث… مث بناه مسجًدا، ابتاعه منهما

                                                           
دالئل : وانظر، )٦٠٢(حديث رقم ، )١٢٤/ ١(، باب السمر مع الضيف واألهل، صحيح البخاري) ١(

  ).٥٥٧/ ١(، النبوة أليب نعيم األصبهاين
حتقيق عبد الرزاق ، )هـ٥٩٧: املتوىف(مجال الدين أبو الفرج اجلوزي ، زاد املسري يف علم التفسري) ٢(

وانظر البحر احمليط يف ، )١/٢٤٦(، هـ ١٤٢٢ - الطبعة األوىل، بريوت -دار الكتاب العريب، املهدي
بريوت  -دار الفكر، حتقيق صدقي حممد مجيل، )هـ٧٤٥: املتوىف(أبو حيان األندلسي ، التفسري
  ).٢/٧٠١(، هـ ١٤٢٠: الطبعة

: وأصحابه إىل املدينة �باب هجرة النيب ، مناقب األنصار: كتاب،  مع فتح الباري - صحيح البخاري) ٣(
  ).٣٩٠٦(حديث رقم ، )٧/٢٣٩(
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٦٣  

بعشرة دنانري ذهًبا دفعها أبو بكر  اشرتاه من ابن عفراء �وروى الواقدي أن النيب 
ما كانا وليني لليتيَمني«: وقد يقال، الصديق يب؛ ألراء وقع من النالش ورغب أبو بكر يف ، إن

ودفع كل ، فدفع هلم أبو بكر العشرة، كما رغب فيه أسعد وأبو أمامة ومعاذ بن عفراء،  اخلري
  )١(.هـ.ا »بال مثن أوًال لكونه لليتيَمني �ه النيب ومل يقبل، واحد من أولئك ما تقدم

ومل يقبله ، اشرتى أرَض املسجد النبوي من ُغالمني يتيَمني أنصاريني �ويتضح أن النيب 
هذا ما ورد يف األحاديث الصحيحة على أن أرض املسجد النبوي قد ابتاعها ، دون عوض

سواء دفع املال بنفسه أو دفعه عنه أبو ، َضه من ماله اخلاص واشرتى أر ، من اليتيَمني �النيب 
وهذا ، فسيؤدي أليب بكر وغريه ما دفعه عنه يف ذلك احلال، )يف بعض الروايات(بكر أو غريه 

عند تلك  �إمنا النزاع ملن كان املربد؟ ومن قام بالدفع عن النيب ، أمر ثابت ال منازعة فيه ألبتة
وجعله وقًفا للمسلمني ، من ماله اخلاص  �جنزم أن املسجد النبوي اشرتاه النيب  احلال؟ وذا

وقد ثبت يف أحاديث ، وأطهرها وأزكاها إىل يوم الدين �فهو أجل أوقافه ، إىل قيام الساعة
: وقوله ،)٢(»هو مسجـدي هـذا«: �يف نسبة املسجد إليه  �صحيحة كثرية قول النيب 

فهذه اإلضافة ، )٣(وحنو ذلك ،»مسجدي آخر املساجد«: وقولـه ،»مسجد رسول اهللا«
هو  �كما هي إضافة تشريف وتعظيم؛ ألن النيب ،  الواردة يف احلديث الشريف إضافة ملك

فال حرج بعد  –رضي اهللا عنهم- ذلك مجهور أصحابه وساعده يف، الذي اختطه وبناه من ماله
 �وهو أجل صدقات النيب ، هذا كله أن يكون مسجده الشريف هو آخر مساجد األنبياء

                                                           
  ).١/٣٢٤(وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى أليب احلسن السمهودي ) ١(
باب ومن سوررة  - نه يف سن الرتمذيو  ،)١١٨٤٧(حديث  ،)٣٥٩/ ١٨( همسنديف   أمحدأخرجه  )٢(

 .رضي اهللا عنه أِيب سعيٍد اخلُْدرِي ، وغريُمها من حديث )٣٠٩٩(حيدث  ،)٢٨٠/ ٥(التوبة 
باب فضل الصالة  - هصحيحثَبتت هذه األلفاظ يف أحاديَث عديدة؛ منها ما أخرَجه مسلٌم يف   )٣(

حديث  ،)٨٣/ ١٦(ه مسندوأمحد يف ) ١٣٩٤(،حديث )١٠١٢/ ٢( مبسجدي مكة واملدينة
 اهللا صلى اهللا رسول مسجد يف صالة((: أنه قال ،رضي اهللا عنه  ُهَريـْرَةَ وغريمها عن أيب  ،)١٠٠٤٤(

 اهللا صلى اهللا رسول فإن احلرام، املسجد إال املساجد، من سواه فيما صالة ألف من أفضل وسلم عليه
 .احلديث ))...املساجد آخر مسجده وإن األنبياء، آخر وسلم عليه
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وقد فهم هذا اإلمام البخاري ، )١(وهو باٍق إىل أن يرث اُهللا األرَض وَمن عليها، وأعظم أوقافه
وقف  �إىل أن مسجد النيب  –رمحه اهللا- وإن كان يذهب، وترجم عليه تراجم كثرية جدا

وأورد جزًءا من حديث  ،»وقف األرض للمسجد«: ومن ترامجه قولـه، مشاٌع بينه وبني األنصار
مجة للحديث دليل على أن مسجد النيب ، اهلجرة املاضي وقف منه وله إىل يوم  �فهذه الرت

  )٢(.القيامة

  .�فيكون داخًال يف وقفه  ومعلوم أن سكن أهل الصفة يف املسجد

بنو : ثالث صفايا �كانت لرسول اهللا «: روى اإلمام أبو داود بسنده إىل ابن شهاب
وأما فدك فكانت حبًسا ألبناء ، فأما بنو النضري فكانت حبًسا لنوائبه، وفدك، وخيرب، النضري
وما فضل منه جعله يف فقراء ، زأها بني املسلمني مث قسم جزًءا لنفقة أهلهوأما خيرب فج، السبيل

  )٣(.»املهاجرين

ثالث  �كان لرسول اهللا «: قال �ذكر اخلصاف بسنده إىل عمر بن اخلطاب و 
وكانت خيرب قد جزأها ، نت فدك البن السبيلوكا، حبًسا لنوائبه وكانت بنو النضري، صفايا

فإن فضل فضل رده على فقراء ، وجزء كان ينفق منه على أهله، فجزآن للمسلمني، ثالثة أجزاء
  )٤(.وهذا األثر ساقه بنصه اإلمام ابن شبة يف كتابه ،»املهاجرين

                                                           
عبد اهللا بن . د، وثائقية -تارخيية –دراسة فقهية ، وقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكراماأل) ١(

، حبث منشور مت عرضه يف ندوة املكتبات الوقفية يف اململكة العربية السعودية، حممد بن سعد احلجيلي
 ).١٥٣: ص(

  ).٥/٤٠٩(فتح الباري البن حجر ) ٢(
/ ٤(من األموال  - � - باب يف َصفايَا رسوِل اهللا، ج والفيء واإلمارةأول كتاب اخلرا ، سنن أيب داود) ٣(

  ).٨٠: ص( �َترَِكة النيب : وانظر، )٢٩٦٧(رقم ، )٥٨٧
أبو زيد ، بن عبيدة بن ريطة النمريي البصري) وامسه زيد(عمر بن شبة ، تاريخ املدينة البن شبة) ٤(

، جدة -السيد حبيب حممود أمحد: نفقة طبع على، فهيم حممد شلتوت: حققه، )هـ٢٦٢: املتوىف(
  ).١/١٧٦(، هـ ١٣٩٩: عام النشر
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،  باملدينةأرضه من أموال بين النضري، وقد ورد أن أول أرض أفاءها اُهللا على رسوله
وهي - وجعل هلم ما محلته اإلبل من أمواهلم إال احللقه، وكف عن دمائهم، أجالهم عنها

-�وخلصت أرضهم كلها لرسول اهللا ، فخرجوا مبا استقلت إبلهم إىل خيرب والشام –السالح
ما أسلما قبل الظفر –إال ما كان ليامني بن عمري وأيب سـعد بن وهب واهلمافأحرزا أم، فإ ، مث

ما سوى األرضني من أمواهلم على املهاجرين األولني دون األنصار إال  �قسم رسول اهللا 
ما ذكرا فقرًا فأعطامها –مساك بن خرشة-سهل بن حنيـف وأبا دجانة وحبس األرضني ، فإ

عمر مث سلمها ، وينفق منها على أزواجه، فكانت من صدقاته يضعها حيث يشاء، على نفسه
 اس وعلي١(.رضوان اهللا عليهما؛ ليقوما مبصروفها، إىل العب(  

ما أعلم أحًدا «: يقول، عن حممد بن عبد الرمحن بن سعد بن زرارة: قال اإلمام اخلصاف
من ماله حبًسا  من أهل بدر من املهاجرين واألنصار إال وقد وقف �من أصحاب رسول اهللا 

  )٢(.»ال ُيشرتى وال يورث وال يوَهب حىت يرث اهللاُ األرَض وَمن عليها

َمن يشرتي : فقال، وليس ا ماء يستعذب غري بئر رومة، قدم املدينة �أن النيب «عن عثمان و 
  )٣(.»فاشرتيتها من صلب مايل، بئر رومة فيجعل فيها دلوه مع ِدالء املسلمني خبري له منها يف اجلنة

بلغين أن مثانني صحابيا من األنصار «: قال الشافعي رمحه الله، وللداللة على وفرة أوقاف الصحابة

                                                           
ص (عبد اهللا بن حممد بن سعد احلجيلي . د، األوقاف النبوية ووقفيات بعض الصحابة الكرام) ١(

١٤٦.(  
  ).١٦٥: ص(املرجع السابق ) ٢(
سنن  و، ٣٦٠٨: حديث) ٢٣٥/ ٦(وقف املساجد : باب، األحباس: كتاب،  سنن النسائي) ٣(

وله  ، باب يف مناقب عثمان بن عفان رضي اهللا عنه، �أبواب املناقب عن رسول اهللا ، الرتمذي
صحيح البخاري مع : وانظر ٣٧٠٣: حديث، )٦٨/ ٦(وأبو عبد اهللا ، أبو عمرو: يقال، كنيتان
  ).٥/٣٠(، ٥/٤٠٧: (الفتح
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  .)١(٧الصدقات احملرمة : يسمي األوقاف - رمحه الله- افعيوالش  ،»تصدقوا بصدقات حمرمات

وسائر الصحابة مجلة صدقام باملدينة أشهر من الشمس ال «: وقال ابن حزم رمحه الله
  .)٢(»جيهلها أحد

ويستنتج من هذا أن مصارف هذه األوقاف غالبها يف الفقراء وسينال أهل الصفة نصيبهم 
  .منها

                                                           
حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين ، نمشس الدي: املؤلف، مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج) ١(

 ).٢/٣٧٦(، م١٩٩٤ -هـ١٤١٥، األوىل: الطبعة، دار الكتب العلمية، )هـ٩٧٧: املتوىف(الشافعي 
: املتوىف(أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري ، احمللى باآلثار) ٢(

 ).٩/١٨٠( .د ت، بريوت - دار الفكر، )هـ٤٥٦
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 تقومي منوذج الصفَّة وإمكانية تطبيقه: صل الثَّاينالف

  :وفيه مبحثان

  :وفيه ثالثة مطالب، تقويم كفاءة نموذج الصفة: المبحث األول

  الكفاءة االقتصادية: المطلب األول

  الكفاءة التوظيفية: المطلب الثاني

  الكفاءة التنظيمية: المطلب الثالث

 طبيق المعاصر: انيالمبحث الثة التوفيه ثالثة مطالب، إمكاني:  

  المساجد: المطلب األول

جئين: المطلب الثاني معسكرات الال  
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٦٨  

  
فَّة: لاملبحث األوتقومي كفاءة منوذج الص 

  :وفيه ثالثة مطالب

، لى مردوديةالرشد يف استخدام املوارد املتاحة بالشكل الذي ُحيقق أع«تعرف الكفاءة بأا 
وذلك بإشباع حاجات ورغبات األفراد العاملني ورفع الروح املعنوية لديهم؛ ليعزز رغبتهم واندفاعهم 

واملنظمات اليت ال تستطيع خلق درجات الرضا الوظيفي لدى أفرادها ضمن اإلطار  ،»للعمل
 ا املادي، املعنويي إىل ت، فقط ةوتسعى إىل استثمار طاقاهذا يؤد مة فإنعطيل طاقات املنظ

  .)١(وخفض كفاءا يف استثمار اجلهود البشرية واملادية واملالية واملعلوماتية بشكل أمثل

  :وستتم دراسة كفاءة النموذج وفق ما يلي

لاملطلب األو :ةالكفاءة االقتصادي 

  :وميكن احلديث عن الكفاءة االقتصادية وفق ما يلي

  :عدالة التوزيع

وكان الرجل إذا قدم املدينة فإن كان له ، قدمت املدينة مهاجرًا: طلحة البصري قالروى 
فقدمتها وليس يل ا عريف فنزلت ، وإن مل يكن له عريف نزل الصفة، عريف نزل عليه

 �فبينا رسول اهللا ، يرافق بني الرجلني ويقسم بينهما ُمدا من متر �وكان رسول اهللا ، الصفة
، أحرق بطونَنا التمُر وخترقت عنا اخلنف، يا رسول اهللا: فقال، ناداه رجل ذات يوم يف صالته إذ

لقد رأيتين «: مث قال، ِمحَد اَهللا وأثىن عليه وذكر ما لقي من قومه �وإن رسول اهللا : قال
حىت أتينا إخوانَنا من  -والربير متر األراك-وصاحيب مكثنا بضع عشرة ليلة ما لنا طعام غري الربير

والذي ال إله إال هو لو قدرت لكم -وكان جل طعامهم التمر، األنصار فآسونا من طعامهم
                                                           

: ص(، ٢٠٠٠دار املسرية عمان،  - ة املنظمة، خلليل حممد حمسن الشماع، خيضر كاظم محودنظري )١(
٣٣١.(  
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أو من أدركه منكم يلبسون مثل أستار  -سيأيت عليكم زمان، على اخلبز واللحم ألطعمتكموه
بل : أحنن يومئٍذ خري أو اليوم؟ قال، يا رسوَل اهللا: قالوا، كعبة ويُغدى ويراح عليكم باجلفانال

  )١(.»وأنتم يومئٍذ يضرب بعُضكم رقاَب بعض، أنتم اليوم إخوان، أنتم اليوم خري

) يرافق بني الرجَلني ويقسم بينهما ُمدا من متر �وكان رسول اهللا : (والشاهد من قوله
  .توزيع املوارد وعدالة نه كفاءةويستنتج م

ا من متر يف كل يوم  �كما ورد أن النيب  ويستنتج منه   )٢(كان جيري لكل رجلني منهم ُمد
  .توزيع املواردوعدالة كفاءُة 

  :تفاوت الحال االقتصادية ألهل الصفة بين السعة والضيق

ا قعدوا يف املسجد ضرورةهؤالء القوم « :»تلبيس إبليس«قال ابن اجلوزي يف  ا ، إمن وإمن
  )٣(.»فلما فتح اهللا على املسلمني استغنوا عن تلك احلال وخرجوا، أكلوا من الصدقة ضرورة

فيأيت الرجل ، فكان الرجل يأيت من خنله بقدر كثرته وقلته، كنا أصحاب خنل: �وقال الرباء 
فكان أحدهم إذا جاء فضربه بعصاه ، ة ليس هلم طعاموكان أهل الصف ، بالقنو فيعلقه يف املسجد
م غري معدمني وإال ملا انتظروا تعليق التمر  )٤(فيأكل، فسقط منه البسر والتمر على أ وهنا يدل

م كانوا يتسابقون ويتهافتون عليه، )إذا جاء أحدهم: (حيث قال، ليأكلوا منه ومل يرِد أ.  

فأهدى إيل ، علمت ناًسا من أهل الصفة القرآَن والكتابة: لقا، وروى عبادة بن الصامت
وإال لقام ببيع القوس بدًال ، يستنتج منه أن من كان يهدي فهو غري معدم، )٥(رجل منهم قوًسا

  .من إهدائه
                                                           

  ).٥٢٤/ ٦(، مرجع سابق، دالئل النبوة للبيهقي) ١(
  ).١/٢٦٥(مرجع سابق ، أكرم ضياء العمري. السرية النبوية الصحيحة د) ٢(
 ).٢٠١: ص(، مرجع سابق، تلبيس إبليس) ٣(
  ).٥٣٦/ ١(تفسري ابن كثري ) ٤(
  ).١/١٥٠(وانظر تفسري ابن كثري ، )٣٣٥/ ١(تفسري القرطيب ) ٥(
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م ليسوا يف حالة اقتصادية ثابتة ومنها ، بل تتفاوت حبسب توافر املوارد، فالذي يظهر أ
فإذا طاب الثمر كثر ، فقد كانت املدينة بلًدا زراعيا اشتهر بزراعة النخيل، وج الثمرمواسم نض

  .اإلنفاُق عليهم

فقد ثبتت مشاركتهم يف اجلهاد ، كما خيتلف حاهلم حبسب ما حيصلون عليه من الغنائم
  .كما تقدم وكما سيأيت تفصيُله ،يف سبيل اهللا

  .ة عن العمل والكسب كما سيأيتإضافة ملا حيصلون عليه من موارد ناجت

 ةوظيفيالكفاءة الت: ايناملطلب الثَّ

  :ميكن دراسة الكفاءة التوظيفية للنموذج وفق ما يلي

  العمل والكسب: أوًال 

 عند يكتسبون وغريهم الصفة أهل من املسلمني فقراء وكان«: قال ابن تيمية رمحه اهللا

 إذا وأما، الكسب من اهللا إىل أحب أو أوجب هو اعم  هميصد  الالذي  االكتساب إمكان
فإن الغالب  ... ورسوله اهللا إىل أقرب هو ما يقدمون فكانوا الكسب عن اهللا سبيل يف أحصروا

ومل ... كان عليهم احلاجة ال يقوم ما يقدرون عليه من الكسب مبا حيتاجون إليه من الرزق
ريهم من يتخذ مسألة الناس وال اإلحلاف يف املسألة يكن يف الصحابة ال أهل الصفة وال غ

  )١(.»ال بالزنبيل وال غريه صناعة وحرفة حبيث ال يبتغي الرزق إال بذلك، بالكدية والشحاذة

أنزل ُصفة املسجد من مل جيد وجًها يكتسب به  �وذكر الشاطيب يف االعتصام أن النيب 
، واإلحسان إليهم؛ ألم أضياف اإلسالم، انتهموحض أصحابه على إع، لقوت وال لسكىن

ومع ذلك كانوا بني : مث قال، وحق على الضيف إكرامه واإلنفاق عليه حىت جيد السعة والرزق
وكان منهم من يتفرغ إىل ذكر اهللا ، فإنه قصر نفسه على ذلك، طالب للقرآن والسنة كأيب هريرة

                                                           
 ).٤٩: ص(، مرجع سابق، دراسة تارخيية توثيقية، الصفة) ١(
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حىت فتح اهللا على ، وإذا أقام أقام معه، غزا معه �ول اهللا فإذا غزا رس، وقراءة القرآن، وعبادته
وطلب  فصاروا إلى ما صار الناس إليه غيرهم ممن كان ذا أهل ومال، رسوله وعلى املؤمنني

فرجعوا إىل األصل ملا ، ؛ ألن العذر الذي حبسهم يف الصفة قد زالللمعاش واتخاذ المسكن
وال بناء الصفة ، أن القعود يف الصفة مل يكن مقصوًدا لنفسه فالذي حتصل، زال العارض

وال هي شرعية تطلب حبيث ، إن ذلك مندوب إليه ملن قدر عليه: للفقراء مقصوًدا؛ حبيث يقال
، إن ترك االكتساب واخلروج عن املال واالنقطاع إىل الزوايا يشبه حالة أهل الصفة: يقال

وال ، ومل يثابر أهلها وال غريهم على البقاء فيها، أن املقصود بالصفة مل يُدم والدليل من العمل
لكانوا هم أحق بفهمها ، ولو كان من قصد الشارع ثبوت تلك احلالة، �عمرت بعد النيب 

  )١(.ه.مث بإقامتها واملكث فيها عن كل شغل ا، أوًال 

أعقله وأتوكل أو ، يا رسول اهللا:  فقالببعري �وروى أنس بن مالك أن رجًال أتى النيب 
فإم كانوا فقراء ، وال حجة هلم يف أهل الصفة: قلت). أعقله وتوكل: (أطلقه وأتوكل؟ قال

إمنا هم أضياف اإلسالم ، ليس هلم كسب وال مال، يقعدون يف املسجد ما حيرثون وال يتجرون
هار ويسوقون الماء إلى بيت رسول ومع ذلك فإنهم كانوا يحتطبون بالن، عند ضيق البلدان

. فكانوا يتسببون. هكذا وصفهم البخاري وغيره. ويقرأون القرآن بالليل ويصلون، �اهللا 
فلما كثر الفتح وانتشر ، وإن كانت صدقة خصهم ا، إذا جاءته هدية أكلها معهم �وكان 

  .)٢(وما قعدوا -كأيب هريرة وغريه  - اإلسالم خرجوا وتأمروا

أهل الصفة كما ورد من آثار يعملون إذا وجدوا فرصة لذلك ومن أمثلة عملهم  ويتضح أن
  :ما يلي

بالل (توىل وظيفة األذان وشؤون املسجد النبوي الشريف اثنان من أهل الصفة ومها  .١
 ).وعبد اهللا بن أم مكتوم، بن رباح

                                                           
 ).٥٠: ص(املرجع السابق ) ١(
  ).١٠٨/ ٨(تفسري القرطيب ) ٢(

 



  )ة نموذًجاف الص ( النبوي  في العهدِ  الفقرِ  معالجةِ  وسائلُ  

 

٧٢  

أبو (وهم ) ٣( من غري مواليه �عمل ثالثة من أهل الصفة يف خدمة رسول اهللا  .٢
 ).الليثي األسقع بن واثلةو ، بن سعيد األسلمي حارثة بن أمساءو ، فراس األسلمي

  .�وهو بالل بن رباح ) وزير املالية(شغل أحدهم منصب خازن املال  .٣

  وظيفة التعليم: ثانًيا

مما ساهم يف حفظ الدين ، والتعليم، )١(اشتهر بعض أهل الصفة بالعلم وحفظ احلديث
فقد روى من األحاديث ، � -ومن أشهرهم أبو هريرة: هو أهم الضروريات اخلمسالذي 

، وأحفظهم، فهو أكثر الصحابة رواية للحديث، مخسة آالف وثالمثائة وأربعة وستني حديثًا
وتبعهما ابن ، وابن حنبل، وقاله سعيد بن أيب احلسن، وقد حكى النووي اإلمجاع على ذلك

: فنقل عن الشافعي، وترمجه الذهيب يف طبقات احلفاظ، ة وغريهوالعراقي يف األلفي، الصالح
: وروى كهمس عن عبد اهللا بن شفيق: قال ،»أبو هريرة أحفظ من روى احلديث يف دهره«

وذكر  ،»أحفظ حلديثه مين �ال أعرف أحًدا من أصحاب رسول اهللا «: قال أبو هريرة: قال
  .)٢(»وأعلمنا حبديثه ،إن كنَت أللزمنا«: أن ابن عمر قال أليب هريرة

إنكم «: فقال، ودعائه له، �ومالزمته النيب ، عن طلبه العلم �وقد حتدث أبو هريرة 
وتقولون ما بال املهاجرين واألنصار ال ، �تقولون إن أبا هريرة يكثر احلديث عن رسول اهللا 

شغلهم صفق وإن إخويت من املهاجرين كان ي، مبثل حديث أيب هريرة �حيدثون عن رسول اهللا 
وكان ، وأحفظ إذا نسوا، فأشهد إذا غابوا، على ملء بطين �وكنت ألزم رسول اهللا ، باألسواق

أعي حني ، وكنت امرًأ مسكيًنا من مساكني الصفة، يشغل إخويت من األنصار عمل أمواهلم
 يتإنه لن يبسط أحد ثوبه حىت أقضي مقال«: يف حديث حيدثه �وقد قال رسول اهللا ، ينسون

                                                           
  ).٢٧: ص(، مرجع سابق، دراسة تارخيية توثيقية، الصفة) ١(
والعماالت والصناعات واملتاجر واحلالة العلمية اليت كانت على عهد تأسيس املدنية  الرتاتيب اإلدارية) ٢(

، )هـ١٣٨٢: املتوىف(املعروف بعبد احلي الكتاين ، حممد اإلدريسي، اإلسالمية يف املدينة املنورة العلمية
 ٢/٢٧١(، الثانية: الطبعة، بريوت -دار األرقم، عبد اهللا اخلالدي: حتقيق
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 �حىت إذا قضى رسول اهللا ، فبسطت منرة علي، إال وعى ما أقول، مث جيمع إليه ثوبه، هذه
  .)١(»تلك من شيء �فما نسيت من مقالة رسول اهللا ، مقالته مجعتها إىل صدري

وإمساعيل ، منهم؛ الطرباين، اعةدون بقي بن خملد مج، وقد أفرد مسند أيب هريرة بالتصنيف
وأبو العباس أمحد بن حممد ، وأبو بكر أمحد بن علي املروزي، بن إمساعيل بن إسحاق القاضي

: عن العراقي قوله، ونقل صاحب فواتح الرمحوت على مسلم الثبوت. وخلق سواهم، الربقي
أن يستفيت أبا هريرة  فله، أمجع الصحابة على أن من استفىت أبا بكر وعمر أمريي املؤمنني

: ويف حمل آخر من فواتح الرمحوت أيًضا، ويعمل بقوهلم من غري نكري، ومعاًذا بن جبل وغريمها
وكان يعارض ، وبعده �فإنه كان يفيت يف زمن النيب ، أبو هريرة فقيه جمتهد ال شك يف فقاهته

عنه سبعمائة نفر من  روى: ويف بعض شروح األصول لإلمام فخر الدين، قول ابن عباس وفتواه
وقد وقفت يف : قلت: وروى عنه مجاعة من الصحابة قال الكتاين، أوالد املهاجرين واألنصار

مشس الظهرية يف : تونس على رسالة جليلة ملفيت املالكية ا األستاذ الشيخ حممد النجار مساها
وابل الصيب حفظ عبد اهللا ال: يف كتابه، وملا ذكر احلافظ ابن القيم، بيان فضل وفقه أيب هريرة

وأين تقع فتاوى ابن عباس وتفسريه واستنباطه من فتاوى أيب هريرة : بن عباس وفقهه قال
، وأبو هريرة أحفظ منه بل هو حافظ األمة على اإلطالق يؤدي احلديث كما مسعه، وتفسريه

ومهة ابن عباس ، وتبليغ ما حفظه كما مسعه، فكانت مهته مصروفة إىل احلفظ، ويدرسه درًسا
وهكذا الناس قسمان . وشق األار منها، وتفجري النصوص، مصروفة إىل التفقه واالستنباط

أبو هريرة وعاء العلم وأخرج اإلمام أمحد : وخرج احلاكم مرفوًعا )٢(ومعتنون باالستنباط، حفاظ
  .)٣(يرمحك اهللا فإنك عليم معلم: قال له �عن ابن مسعود أن النيب 

فقد ورد أنه من أئمة الفتوى من الصحابة رضوان ، من علماء الصفة عبادة بن الصامتو 
                                                           

  ).١٩٤٢(حديث ، )٢/٧٢١(كتاب البيوع ،  خاريصحيح الب) ١(
 ).٢٧١/ ٢(مرجع سابق ، )نظام احلكومة النبوية(الرتاتيب اإلدارية )٢(
  ).٢٧٦/ ٢(، املرجع السابق) ٣(
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  .وغريهم الكثري رضوان اهللا عليهم، )١(اهللا عليهم

  وظائف الجيش والعمل العسكري: رابًعا

واإلسهام ، إن انقطاع أهل الصفة للعلم والعبادة مل يعزهلم عن املشاركة يف أحداث اتمع
بل كانوا  ، ومصحف وسيف، فاإلسالم دين ودولة، وبناء الدولة اإلسالمية، هاديف اجل

، كانوا من أول املسارعني إليها،  سرية أو غزوة �فكلما جهز النيب ، كاملرابطني يف سبيل اهللا
حيث قال عز ، )٢(باحملصرين يف سبيل اهللا عز وجل حىت وصفهم اهللا ، فأشبهوا قوات الطوارئ

��p�o�n�m�l�q�r�s�t�u�v: من قائل

w�yx�z�F٣E ة«: قال بعض املفسرينفكانوا حنًوا من ،  هم أهل الص
وكانوا ، يستغرقون أوقام بالتعلم واجلهاد، يسكنون ُصفة املسجد، أربعمائة من فقراء املهاجرين

  .)٤(»�خيرجون يف كل سرية بعثها رسول اهللا 

وخبيب بن ، وخرمي بن فاتك األسدي، وكان منهم الشهداء ببدر مثل صفوان بن بيضاء
ومنهم من استشهد بُأحد مثل ، )٢(وحارثة بن النعمان األنصاري ، وسامل بن عمري، يساف

وأبو سرحية الغفاري ، ومنهم من شهد احلديبية مثل جرهد بن خويلد، )٣(حنظلة الغسيل 
ومنهم من استشهد بتبوك مثل عبد ، )٥(خبيرب مثل ثقف بن عمرو ومنهم من استشهد ، )٤(

وزيد بن ، ومنهم من استشهد باليمامة مثل سامل موىل أيب حذيفة، )٦(اهللا ذي البجادين 
  .)٥(نعم هكذا كانوا رهبانًا يف الليل فرسانًا يف النهار، )٧(اخلطاب 

                                                           
 .والصفحة نفسها، املرجع نفسه) ١(
  ).٤٥: ص(، مرجع سابق، دراسة تارخيية توثيقية، الصفة) ٢(
 . ٢٧٣: سورة البقرة) ٣(
 ).١/٢٥٩(لبغوي تفسري ا) ٤(
  ).٢٦٤/ ١(مرجع سابق ، أكرم ضياء العمري. السرية النبوية الصحيحة د) ٥(
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 الكفاءة التنظيمية: املطلب الثالث

  :ومنها ما يلي، ة لتتضح جليا فيما ورد من آثار عن أهل الصفةإن الكفاءة التنظيمي

  .�وهو أبو هريرة ) عمدة(أم كان هلم عريف  - ١

  .وليس كل املسجد ألهل الصفة، �مكام حمدد يف مسجد رسول اهللا كان  - ٢

ن بالل ب(تناوب وظيفة األذان وشؤون املسجد النبوي الشريف بني اثنني منهم ومها  - ٣
  ).وعبد اهللا بن أم مكتوم، رباح

  :كما تظهر كفاءم التنظيمية كجماعة يف عدة آثار منها  - ٤

ومتهم الرتمن ، وتعلمه، كان شغلهم تفهم الكتاب«: قال أبو نعيم عن أهل الصفة -أ
، ويقرأون القرآن، ويصلون، فكانوا يف خلوام يذكرون اهللا تعاىل، )١(»وتردده، باخلطاب

ويكلف ، ويعلمهم، جيلس إليهم �وكان رسول اهللا ، ويتعلمون الكتابة، ويتدارسون آياته
وهذا من أروع األمثلة على التناغم  )٢(.ويعلمهم األحكام، بعض الصحابة من حيفظهم القرآن

  .والتنظيم اجلماعي

، إذا هاجر أحد من العرب �كان النيب   «: قال �عن عبد اهللا بن مغفل املزين  - ب
 �فهاجرت إىل رسول اهللا ، وأقرأه القرآن، فقهه يف الدين: فقال، وكل به رجًال من األنصار

جلس فأ، وكنت أغدو عليه، وأقرأين القرآن، ففقهين يف الدين، فوكل يب رجًال من األنصار
وأسأله يف ، فأستقرئه القرآن، فإذا خرج ترددت معه يف حوائجه، حىت خيرج مىت خيرج، ببابه

                                                           
 ).١/٣٤٢(حلية األولياء أليب نعيم األصبهاين ) ١(
  ).٢٧: ص(، مرجع سابق، دراسة تارخيية توثيقية، الصفة) ٢(
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  .)١(»انصرفت عنه، فإذا دخل بيته، حىت يرجع إىل بيته، الدين

والذي ال إله إال هو لو قدرت (...... ويف قوله عليه الصالة والسالم الوارد ذكره سابًقا  - ج
أو من أدركه منكم يلبسون مثل أستار  - سيأيت عليكم زمان، ألطعمتكموهلكم على اخلبز واللحم 

قالوا يا رسول اهللا أحنن يومئٍذ خري أو اليوم؟ قال بل أنتم اليوم ، الكعبة ويُغدا ويُراح عليكم باجلفان
أنتم اليوم : (الشاهد منه قوله) وأنتم يومئٍذ يضرب بعضكم رقاب بعض، أنتم اليوم إخوان، خري
جاء اليت . بكفاءتهم التنظيمية �وهذه شهادة من خير البرية  )تم اليوم إخوانأن، خير

وهذه ، )وأنتم يومئٍذ يضرب بعضكم رقاب بعض( �احلديث عنها يف مقابل انفتاح الدنيا بقوله 
  .فقد حتققت وصدق عليه الصالة والسالم، معجزة من معجزاته عليه الصالة والسالم

وإن ، كنت يف عصابة من املهاجرين جالًسا معهم: قال، عن أيب سعيد اخلدري -د
فقال ، فكنا نستمع إىل كتاب اهللا تعاىل، وقارئ لنا يقرأ علينا، بعضهم يسترت ببعض من العري

س مث جل: قال .»أن أصرب معهم نفسي احلمد هللا الذي جعل من أميت من أمرت«: �، النيب
فاستدارت احللقة وبرزت ، مث قال بيده هكذا، وسطنا ليعدل بيننا نفسه فينا، �، رسول اهللا
أبشروا «: �، فقال رسول اهللا. أحدا منهم غريي، �، فما عرف رسول اهللا: قال. وجوههم

، تدخلون اجلنة قبل األغنياء بنصف يوم، معاشر صعاليك املهاجرين بالنور التام يوم القيامة
��A: قوله تعاىل )٣(قال املفسرون إنه جاء يف أهل الصفة. )٢(»وذلك مخسمائة عام

J�I�H�G�F�E�D�C�B�)وقال تعاىل, )٤ :��Ä
                                                           

 ٢٧ص ، وانظر املرجع السابق، )١/٦٤(تاريخ املدينة البن شبة ) ١(
وقد ورد كذلك يف  ، )١/٣٥٢(، مرجع سابق، النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة للبيهقي دالئل) ٢(

، )٥٧٨/ ٤(، ما جاء أن فقراء املهاجرين يدخلون اجلنة قبل أغنيائهم) ٣٧(باب رقم ، كتاب الزهد
  .حسن صحيح: وقال، عن أيب هريرة، ٢٣٥٣احلديث رقم 

  ).٣٥١/ ١(مرجع سابق ، دالئل النبوة للبيهقي) ٣(
  .٢٨: الكهف) ٤(
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Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�)١(.  

فكنا نستمع ، وقارئ لنا يقرأ علينا، وإن بعضهم يسترت ببعض من العري: (شاهد قولهال
رضوان ، يدل على أم كانوا منتظمني متعاونني متقاربني أجساًدا وقلوبًا، )إىل كتاب اهللا تعاىل

مث قال بيده ، وسطنا ليعدل بيننا نفسه فينا، �، مث جلس رسول اهللا: (وكذا قوله، اهللا عليهم
يدل كذلك على تنظيمهم وإقرار الرسول الكرمي ، )فاستدارت احللقة وبرزت وجوههم، ذاهك
  .لتنظيمهم ودخوهلم معهم فيه �

  

  

  

  

                                                           
 .٥٢: األنعام) ١(
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 ملخص ملناقب أهل الصفَّة وتقييم لكفاءة النموذج

نوع   الحديث أو األثر الثابت عنه  اسم الصحابي  الرقم
  الكفاءة

  توظيفية  ثقة كثري احلديث  األصم  ١

ه ، هو حكيم أميت، نعم الفارس عومير، وشهد ُأحًدا  الدرداء وأب  ٢ وال
  معاوية قضاء دمشق

مث حاولت التجارة بعد اإلسالم ، كنت تاجرًا قبل البعثة(
  ).فلم جيتمعا

  توظيفية
  اقتصادية

  إىل أن قبض  � مل يزل أبو برزة يغزو مع رسول اهللا  أبو برزة  ٣
. هلا املسلمون وبىن ا دارًاانتقل إىل البصرة فنزهلا حني نز 

كانت أليب برزة جفنة من ثريد غدوة وجفنة ،  وله ا بقية
ونقل عنه أنه كان ، عشية لألرامل واليتامى واملساكني

  .يلبس الصوف

  توظيفية
  اقتصادية

ثعلبة أبو   ٤
  الخشني

وضرب له ، ممن بايع حتت الشجرة، من عباد الصحابة
  .فأسلموا، إىل قومه � وأرسله النيب، بسهمه يف خيرب

  توظيفية

ما أقلت الغرباء وال ، من السابقني األولني يف اإلسالم  ذر الغفاري أبو  ٥
شجاًعا ، أظلت اخلضراء أصدق هلجة من أيب ذر

خليلي ، يرى عدم كنز األموال وضرورة تداوهلا، مقداًما
عهد إيل أن أي مال ذهب أو فضة أوكي عليه فهو مجر 

 كان عطاؤه أربعة ،   يفرغه يف سبيل اهللاعلى صاحبه حىت
فكان إذا أخذ عطاءه دعا خادمه فسأله عما ، آالف

، ترك أتانني وعفًوا وأعنزًا وركائب، يكفيه لسنة فاشرتاه له

  توظيفية
  صاديةاقت

  اقتصادية
  اقتصادية
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نوع   الحديث أو األثر الثابت عنه  اسم الصحابي  الرقم
  الكفاءة

أليس ترى علي هذه الربدة ويل أخرى للمسجد ويل أعنز 
حنلبها ويل أمحرة حنتمل عليها مريتنا وعندنا من خيدمنا 

جاء ، طعامنا فأي نعمة أفضل مما حنن فيه؟ ويكفينا مهنة
رجل من قومنا أبا ذر يعرض عليه فأىب أبو ذر أن يأخذ 

لنا أمحرة حنتمل عليها وأعنز حنلبها وحمررة ختدمنا : وقال
وإين ألخاف أن أحاسب ، وفضل عباءة عن كسوتنا

كان حيلب غنيمة له فيبدأ جبريانه وأضيافه قبل ،  بالفضل
  .نفسه

إذا خلوت فحرك لسانك بذكر اهللا؛ ألنك ، يا أبا رزين  أبو رزين  ٦
يا أبا رزين إذا أقبل ، ال تزال يف صالة ما ذكرت ربك

، فأحببت أن يكون لك مثل أجورهم، الناس على اجلهاد
  .وال تأخذ على أذانك أجرًا، فالزم املسجد تؤذن فيه

  توظيفية

  توظيفية  كان من الذابني اتهدين  ةأبو ريحان  ٧

من  �أخو النيب ، من السابقني األولني إىل اإلسالم  أبو سلمة  ٨
، وجرح يوم ُأحد، وشهد بدرًا، هاجر اهلجرتني، الرضاعة

  .امرأته أم سلمة رضي اهللا عنهما �وتزوج رسول اهللا 

  توظيفية

، باجلنة ريناملبش  العشرة أحدو ، سالماإل إىل السابقني من  عبيدة أبو  ٩
 املشاهد وشهد، هاجر اهلجرتني، األمة أمنيب � بهلق 

 إىل الزاحف اجليش قيادة اخلطاب بن عمر هووال ، كلها
  . الشام

  توظيفية

  توظيفية  �موىل رسول اهللا   أبو عسيب  ١٠
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نوع   الحديث أو األثر الثابت عنه  اسم الصحابي  الرقم
  الكفاءة

فراس أبو   ١١
  األسلمي

أسألك مرافقتك ، وكان خيدمه، قدميًا �صحب النيب 
: قال، هو ذاك: أو غري ذلك؟ قلت: قال، يف اجلنة

  .َفَأِعين على نفسك بكثرة السجود

  توظيفية

شهد بدرًا واملشاهد كلها مع رسول ، � اهللا رسول موىل  كبشة أبو  ١٢
  . �اهللا 

  توظيفية

  توظيفية  .كان رفاعة بدريًا بسهمه،  وسائر املشاهد، شهد العقبة  لبابة أبو  ١٣
  توظيفية  . �واملشاهد كلها مع رسول اهللا  شهد بدرًا  الغنوي مرثد أبو  ١٤
  توظيفية  .�موىل رسول اهللا   أبو مويهبة  ١٥
، للحديث حفظًا الصحابة أكثر، عريف أهل الصفة  هريرة أبو  ١٦

كنت أجريًا ،  مدة املدينة إمرة ويل، حديثًا ٥٣٧٤ى رو 
بخ بخ ، لبسرة بنت غزوان بطعام بطين وعقبة رجلي

لقد رأيتين آخرًا فيما بني . الكتانيتمخط أبو هريرة يف 
وحجرة عائشة جييء اجلائي يرى أن   � منرب رسول اهللا

  يب جنونًا وما يب إال اجلوع

  تنظيمية
  توظيفية
  اقتصادية

 حارثة أسماءبن  ١٧
سعيد بن 

  األسلمي

ما كنت أرى أمساء «: - رضي اهللا عنه - يقول أبو هريرة
من طول لزومهما ، �وهنًدا إال خادمني لرسول اهللا 

  .»وخدمتهما له، بابه

  
  توظيفية

البراء بن مالك   ١٨
بن النضر 
  األنصاري

، �شهد ُأحًدا وما بعدها من املشاهد مع رسول اهللا 
وكان من املقنعني ، والشجعان والفرسان، أحد الفضالء

ل من املشركني مائة رجل قت، الوفيني الظرفاء، األعفاء
، وله يوم اليمامة أخبار، مبارزة سوى من شارك فيه

  .واستشهد يوم حصن تسرت

  
  توظيفية
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نوع   الحديث أو األثر الثابت عنه  اسم الصحابي  الرقم
  الكفاءة

 رباح بن بالل  ١٩
  الحبشي

، وكان مؤذنه، �فلزم النيب ، أحد السابقني إىل اإلسالم
  .وشهد معه مجيع املشاهد، وخازنه على بيت املال

  توظيفية
  اقتصادية

  توظيفية  .وقتل خبيرب شهيًدا، وُأحًدا واخلندق واحلديبية، شهد بدرًا  )قافث(أوثـَْقُف   ٢٠

من طريق يوسف ، وروى ابن السكن �موىل رسول اهللا   ثوبان  ٢١
لقيت ثوبان فحدثين أن رسول : قال، بن عبد احلميد

فقال ، أنا من أهل البيت: فقلت، دعا ألهله �الله 
سدة أو تأيت أمريًا  نعم ما مل تقم على باب: يف الثالثة

عن أيب العالية ، وروى أبو داود من طريق عاصم، تسأله
من يتكّفل يل أّال «: �قال رسول الله : قال، عن ثوبان

فكان ، أنا: فقال ثوبان يسأل الّناس وأتكّفل له باجلّنة؟
  .»ال يسأل أحًدا شيًئا

  
  توظيفية
  اقتصادية

جارية بن حميل   ٢٢
بن نشبة بن 

  قرط

  توظيفية  أسلم قدميًا وشهد بدرًا وقال ابن الربقي استشهد بُأحد

 بن جرهد  ٢٣
  األسلمي خويلد

  توظيفية  شهد احلديبية

جعيل بن سراقة   ٢٤
  الضمري

 عينه وأصيبت، حًداأُ  �النيب  مع وشهد، قدميًا أسلم
  قريظة يوم

 مثل األرض طالع من خري جلعيل بيده نفسي والذي
 جعيًال  ووكلت، ليسلما تألفتهما ولكين، واألقرع عيينة

  إسالمه إىل

  
  توظيفية
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نوع   الحديث أو األثر الثابت عنه  اسم الصحابي  الرقم
  الكفاءة

حارثة بن   ٢٥
النعمان 
  األنصاري

، �شهد بدرًا وُأحًدا واملشاهد كلها مع رسول اهللا 
ورأى ، ومل يفروا، وأحد الثمانني الذين ثبتوا يوم حنني

  .فردا عليه السالم، فسلم عليهما، �جربيل يكلم النيب 
دخلت اجلنة فسمعت «: قال �عن عائشة عن النيب 

قال  ،»حارثة بن الّنعمان: فقيل من هذا؟: فقلت، قراءة
وهو ، وكان بارا بأمه »كذلكم الرب «: �رسول الله 
عن عروة أو ، من طريق معمر عن الزهريعند أمحد 

  .كان أبر الناس بأمه: ولفظه، غريه

  توظيفية

حازم بن حرملة   ٢٦
بن مسعود 

  الغفاري

فإا ، أكثر من قول ال حول وال قوة إال باهللا، يا حازم«
  .»من كنوز اجلنة

  

 بن حذيفة  ٢٧
  مانالي

  ، املنافقني يف � اهللا رسول سر صاحب
وألبسه ، ليلة األحزاب سريًة وحده �بعثه رسول اهللا 

  .عباءته بعد أن كفي يف سريه رحيه وبرده

  توظيفية
  تنظيمية

حنظلة بن أبي   ٢٨
  عامر

  توظيفية  غسيل املالئكة

 بن خباب  ٢٩
  األرت

وهو أول من أظهر ، وكان من املستضعفني، أسلم قدميًا
شهد بدرًا ، وُعذب عذابًا شديًدا ألجل ذلك، مهإسال

  .مات بالكوفة، ونزل الكوفة، وما بعدها

  
  توظيفية

 بن خبيب  ٣٠
  يساف

شهد بدرًا وُأحًدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهللا 
� .  

  توظيفية
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نوع   الحديث أو األثر الثابت عنه  اسم الصحابي  الرقم
  الكفاءة

خريم بن أوس   ٣١
  الطائي

  توظيفية  جاهد يف سبيل اهللا

خريم بن فاتك   ٣٢
  األسدي

  اشهد بدرً 
لوال ، نعم الرجل خرمي بن فاتك«: �قال عنه النيب 

فقطع مجته ، فبلغ ذلك خرميًا، وإسبال إزاره، طول مجته
  .إىل أذنيه

  توظيفية

خنيس بن   ٣٣
 القرشيحذافة 

  السهمي

  اإلسالم إىل السابقني من
، منها فمات، جراحة حدبأُ  وأصابه، حًداوأُ  بدرًا فشهد

، وتأميت منه زوجته حفصة بنت عمر بن اخلطاب
 .�فتزوجها رسول اهللا 

  توظيفية

 بن زيد  ٣٤
  الخطاب

وكانت راية ، واستشهد باليمامة، واملشاهد، شهد بدرًا
  .املسلمني معه سنة اثنيت عشرة يف خالفة أيب بكر

  توظيفية

 بن السائب  ٣٥
بن سويد  خالد

األنصاري 
  رجيالخز 

  ، شهد بدرًا
  وويل اليمن ملعاوية

  توظيفية
  تنظيمية

وُأحًدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهللا ، شهد بدرًا  عمير بن سالم  ٣٦
�.  

  توظيفية

وكان يؤم ، يعد يف القراء، أحد السابقني األولني  بن معقل سالم  ٣٧
املهاجرين بقباء وفيهم عمر بن اخلطاب قبل أن يقدم 

  .املدينة �رسول اهللا 

  توظيفية

 



  )ة نموذًجاف الص ( النبوي  في العهدِ  الفقرِ  معالجةِ  وسائلُ  

 

٨٤  

نوع   الحديث أو األثر الثابت عنه  اسم الصحابي  الرقم
  الكفاءة

سعيد بن عامر   ٣٨
بن حذيم 
  الجمحي

 هووال وشهدها وما بعدها من املشاهد ، أسلم قبل خيرب
فلم يزل عليها حىت ، الشامفتح  بعد محص إمرة عمر

   .وهو ابن أربعني سنة، سنة عشرين فيهامات 

  توظيفية

، عشر سنني �خدم الرسول ، �مولى رسول اهللا   سفينة  ٣٩
 فكلما، سفر يف معه كان ألنه ةنسفي، اهللا سولر  اهمس 

 محلحىت  ورحمه وترسه سيفهيه عل ألقى، القوم بعض أعيا
  ).سفينة أنت: (�النيب  فقال، كثريًا شيًئا

  توظيفية

سكن ، � اهللا رسول موىل، اخلري بسلمان يعرف  سلمان الفارسي  ٤٠
  .الكوفة

ذي وهو ال ، اخلندق � اهللا رسول مع مشاهده أولو 
 عن فيتخل  ومل، حبفر اخلندق �أشار على النيب 

  .هابعد مشهد

  توظيفية

 � اهللا رسول غسل حضر فيمن �مولى رسول اهللا   شقران  ٤١
أنا وضعت القطيفة حتت رسول : وكان يقول، موته عند
  .فلم يسهم له، وهو عبد، شهد بدرًا، يف القرب �اهللا 

  توظيفية

 بن صفوان  ٤٢
  بيضاء

  توظيفية  شهد بدرًا ، رين األولنيمن املهاج

 بن صهيب  ٤٣
  الرومي سنان

  سالماإل إىل السابقني أحد
، سالماإل ظهر أن إىل، التجارة حيرتف مبكة فأقام

، املشركني من نفر تبعه املدينة إىل هاجر وملا، فأسلم
 من أين  تعلمون، قريش معشر يا: هلم وقال، كنانته فنثل

  توظيفية
  اقتصادية
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٨٥  

نوع   الحديث أو األثر الثابت عنه  اسم الصحابي  الرقم
  الكفاءة

 سهم بكل أرميكمحىت  يل إ تصلون ال وواهللا، أرماكم
، شيءٌ  منه يدي يف بقي ما بسيفي أضربكممث ، معي
 على فدلّنا: قالوا، عليه دللتكم مايل تريدون كنتم فإن

 البيع ربح«: � اهللا رسول له فقال، عنك وخنلي مالك
����s�r�q�pعز وجل  اهللا أنزل، حيىي أبا

w�v�u�tx��{�z�y�  
  .كلها واملشاهدا حدً وأُ  بدرًا شهد

  توظيفية  وهو عائد من الغزو، باألهواز اخلوارجقتله   عبادة بن قرص  ٤٤

عبد الرحمن بن   ٤٥
  جبر

شهد بدرًا وُأحًدا واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهللا 
  .رفوكان فيمن قتل كعب بن األش، �

  توظيفية

عبد اهللا بن   ٤٦
الحارث بن 
  جزء الزبيدي

  توظيفية  انتقل إىل مصر

٤٧  
٤٨  

: وقيل(عبد اهللا 
بن أم ) عمرو

مكتوم األعمى 
  القرشي

وكان ، وكان من املهاجرين األولني، أسلم قدميًا مبكة
 �وكان رسول اهللا ، باملدينة مع بالل �يؤذن للنيب 

  اته فيصلي بالناسيستخلفه على املدينة يف عامة غزو 

  توظيفية
  تنظيمية

عبد اهللا بن   ٤٩
  أنيس الجهني

  الشجعان القادة من
وكان ينزل يف رمضان إىل املدينة ليلة فيسكن املسجد 

  واملشاهد كلها، وُأحًدا، وبدرًا، العقبة شهد، والصفة ليلته
، فقتله، لقتل خالد بن سفيان اهلذيل �أرسله النيب 

  توظيفية
  تنظيمية
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٨٦  

نوع   الحديث أو األثر الثابت عنه  اسم الصحابي  الرقم
  الكفاءة

  .خمصرته؛ ليلقاه ا يوم القيامة �فأعطاه النيب 
، مصر إىل رحل، وهو أحد الذين كسروا آهلة بين سلمة

  . وسكن الشام، وإفريقية
بدر  بن اهللا عبد  ٥٠

  الجهني
  توظيفية  .أحد األربعة الذين كانوا حيملون ألوية جهينة يوم الفتح

عبد اهللا بن   ٥١
عمر بن 
  الخطاب

، من أهل الورع والعلم �كان ،  قأول مشاهده اخلند
شديد التحري ، �وكان كثري االتباع آلثار رسول اهللا 

، اعتزل يف الفنت عن الناس، واالحتياط والتوقي يف فتواه
وهو ابن سبع ومثانني ، ومات سنة ثالث وسبعني مبكة

  .سنة

  توظيفية
  تنظيمية

عبد اهللا بن   ٥٢
عمرو بن حرام 

  األنصاري

  توظيفية  واستشهد يف ُأحد، بدرًامث ، العقبة دشه، نقيًباكان 

 بن اهللا عبد  ٥٣
  الهذلي مسعود

، وشهد بدرًا، هاجر اهلجرتني، سالماإل إىل السابقني من
، وكان صاحب نعليه، �والزم النيب ، واملشاهد بعدها

الصحابة  أكابر منكان ،  بالكثري �وحدث عن النيب 
 جهر من وأول، � اهللا رسول من وقربًا، وعقًال  فضًال 
  .مبكة القرآن بقراءة

  توظيفية

عبد اهللا ذو   ٥٤
البجادين 

  المزني

  توظيفية  ودفنه بيده، قربه �نزل النيب 
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٨٧  

نوع   الحديث أو األثر الثابت عنه  اسم الصحابي  الرقم
  الكفاءة

  توظيفية �موىل رسول اهللا   عبيد  ٥٥

عتبة بن الندر   ٥٦
  السلمي

  توظيفية  ونزل مصر، وسكن الشام، شهد الفتح

عتبة بن عبد   ٥٧
  السلمي

  توظيفية  محص سكنو ، الشام

 غزوان بن عتبة  ٥٨
  المازني

مث رجع مهاجرًا ، هاجر إىل احلبشة، من السابقني األولني
  ، إىل املدينة رفيًقا للمقداد
عامل ، كان من رماة الصحابة،  شهد بدرًا وما بعدها

وهو الذي بصر البصرة ، عمر بن اخلطاب على البصرة
  وبىن مسجدها

  توظيفية
  تنظيمية

 مسعود نب عتبة  ٥٩
  الهذلي

  أسلم قدميًا مبكة
  شهد ُأحًدا وما بعدها

  توظيفية

عثمان بن   ٦٠
مظعون القرشي 

  الجمحي

أول رجل مات باملدينة من املهاجرين بعدما رجع من 
  ، بدر

  بعد املوت �قبله رسول اهللا 

  توظيفية

العرباض بن   ٦١
  سارية

»����نزلت فيه ويف أصحابه قوله تعاىل، أسلم قدميًا

®�¬��µ�´�³�²�±�°�¯�  

  توظيفية
  اقتصادية

عقبة بن عامر   ٦٢
  الجهني

ا بالفرائض والفقه
ً
فصيح اللسان شاعًرا  ، كان قارئًا عامل

كان هو ،  شهد الفتوح، وهو أحد من مجع القرآن، كاتًبا
، وشهد صفني مع معاوية، الربيد إىل عمر بفتح دمشق

  .على مصر وأمره بعد ذلك

  توظيفية
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٨٨  

نوع   الحديث أو األثر الثابت عنه  اسم الصحابي  الرقم
  الكفاءة

 بن عكاشة  ٦٣
 محصن
  األسدي

 بالءً  فيها وأبلى، شهد بدرًا، من السابقني األولني
 � اهللا رسول فأعطاه، سيف يده يف وانكسر، حسًنا
 أبيض، املنت شديد يومئذٍ  سيًفا يده يف فعاد، عوًدا

 رسوله على عز وجل  اهللا فتححىت ، به فقاتل، احلديدة
� ، اهللا رسول مع املشاهد به يشهد عنده يزل ملمث 
شهد ، عنده وهو الردةقتال أهل  يفحىت استشهد  �

وبعثه رسول اهللا ، �ُأحًدا واملشاهد كلها مع رسول اهللا 
  .إىل الغمر سرية يف أربعني رجًال  �

  توظيفية

، وكانوا ممن يعذب يف اهللا، من السابقني األولني هو وأبوه  ياسر بنعمار   ٦٤
صربا آل ياسر «: فيقول، مير عليهم �لنيب فكان ا

  .»موعدكم اجلنة
، فقطعت أذنه ا، مث شهد اليمامة، وشهد املشاهد كلها

ومل يزل مع علي بن ، واستعمله عمر عليها، ونزل الكوفة
حىت قتل بصفني سنة ، أيب طالب يشهد معه مشاهده

  .سبع وثالثني
أن عمارًا تقتله الفئة  �تواترت األحاديث عن النيب و 

   .الباغية

  توظيفية

عمرو بن تغلب   ٦٥
  النمري

  توظيفية  على إسالمه �أثىن النيب ، سكن البصرة

شهد بدرًا وُأحًدا واخلندق وما بعدها من املشاهد مع   عوف بن عمير  ٦٦
  . �رسول اهللا 

  توظيفية
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٨٩  

نوع   الحديث أو األثر الثابت عنه  اسم الصحابي  الرقم
  الكفاءة

 ساعدة بن عويم  ٦٧
  األنصاري

د العقبة وبدرًا وُأحًدا واملغازي كلها مع رسول اهللا شه
� .  

  توظيفية

عياض بن حمار   ٦٨
  المجاشعي

وكان إذا قدم مكة ال ، قدميًا �كان صديًقا لرسول اهللا 
؛ ألنه كان من اجلملة �يطوف إال يف ثياب رسول اهللا 

النيب  على وفد، الذين ال يطوفون إال يف ثوب أمحسي
: فقال، إليه يهديها جنيبة معهو ، يسلم أن قبل �
 زبد أقبل أن اين اهللا إن: قال، ال: قال؟ أسلمت«

  .وهو ممن سكن البصرة، منه فقبلها، فأسلم ،»املشركني

  توظيفية

اللهم بارك له يف «: فقال �دعا له رسول اهللا   غرفة األزدي  ٦٩
    .»صفقته

  توظيفية

فرات بن حيان   ٧٠
  العجلي

 بن فرات منهم، إميام إىل نكلهم رجاًال  فيكم إن
  .حيان

 تغل باليمامة أرًضا أقطعه إنهحىت  �النيب  علىم وكر 
 قتل يف ثالأ بن مثامة إىل �النيب  هوسري ، آالف أربعة

 أن إىل � اهللا رسول مع يغزو يزل ومل، وقتاله مسيلمة
 عقبه وكان، فنزهلا، مكة إىل فانتقل، � اهللا رسول تويف
    .وابتىن ا دارًا يف بين عجل، ونزل الكوفة أيًضا، ا

  توظيفية
  اقتصادية

فضالة بن عبيد   ٧١
األنصاري 

  األوسي

، وشهد ُأحًدا فما بعدها، ومل يشهد بدرًا، أسلم قدميًا
، وويل الغزو، مث سكن الشام، وشهد فتح الشام ومصر

ه معاوية قضاء دمشق بعد أيب الدرداء ووال.  

  توظيفية

قرة بن إياس   ٧٢
  المزني

  توظيفية  سكن البصرة وقتل يف حرب األزارقة
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٩٠  

نوع   الحديث أو األثر الثابت عنه  اسم الصحابي  الرقم
  الكفاءة

كعب بن عمرو   ٧٣
  األنصاري

وهو ابن عشرين سنة وشهد أحًدا ، شهد العقبة وبدرًا
شهد  مث ، �واخلندق واملشاهد كلها مع رسول اهللا 

  .يعد يف أهل املدينة، �صفني مع علي 

  توظيفية

كعب بن مالك   ٧٤
الخزرجي 
  األنصاري

وشهد ُأحًدا ، وختلف عن بدر، وبايع ا، شهد العقبة
وهو أحد الثالثة الذين ، وختلف يف تبوك، وما بعدها
  . � اهللا رسول شعراء من وكان، تيب عليهم

  توظيفية

مسطح بن   ٧٥
  أثاثة

  توظيفية  . �ا وُأحًدا واملشاهد كلها مع رسول اهللا شهد بدرً 

 بن مسعود  ٧٨
  القاري الربيع

شهد بدرًا واملشاهد كلها مع رسول اهللا ، أسلم قدميًا مبكة
� .  

  توظيفية

مصعب بن عمير   ٧٩

  العبدريالقرشي 
  أسلم قدميًا، أحد السابقني إىل اإلسالم

نية يقرئهم إىل املدينة بعد العقبة الثا �بعثه النيب 
، وكان يدعى القارئ املقرئ، ويفقههم يف الدين، القرآن

، إياها �فأسلم أهل املدينة على يده قبل قدوم النيب 
، إنه أول من مجع اجلمعة باملدينة قبل اهلجرة: ويقال

  .فاستشهد، وكان معه اللواء، مث شهد ُأحًدا، شهد بدرًا

  توظيفية
  تنظيمية

معاذ بن   ٨٠
الحارث 

نصاري األ
  الخزرجي

ومل يدرك من حياة النيب ، شهد اخلندق، القاري: يقال له
وهو ، وشهد اجلسر مع أيب عبيدة، إال ست سنني �

  .الذي أقامه عمر يصلي الرتاويح يف شهر رمضان

  توظيفية
  تنظيمية

  توظيفيةوتزوج ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب ، أسلم قدميًاالمقداد بن   ٨١
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٩١  

نوع   الحديث أو األثر الثابت عنه  اسم الصحابي  الرقم
  الكفاءة

، وشهد بدرًا، وهاجر اهلجرتني، �لنيب ابنة عم ا  األسود
وكان فارًسا يوم بدر حىت إنه مل يثبت ، واملشاهد بعدها

  . أنه كان فيها على فرس غريه
وابصة بن معبد   ٨٢

  األسدي
وويل قضاءها أيام ، مث حتول إىل الرقة، سكن الكوفة
  وعقبه ا، هارون الرشيد

  توظيفية
  تنظيمية

 نب واثلة  ٨٣
  الليثي األسقع

  ، إىل تبوك �خرج مع رسول اهللا 
  ثالث سنني �خدم النيب 
  خرج إىل الشام وشهد فتح دمشق ومحص �وملا قبض 

  توظيفية
  تنظيمية

، الطبقات البن سعد(مستخرج بواسطة الباحث من عدة مصادر أهمها : المصدر
  .اء ألبي نعيم األصبهانياألولي حلية، ألبي الفضل العسقالني اإلصابة في تمميز الصحابة

  : في الجدول السابق يتضح لنا اآلتي 

 .صحابًيا من أهل الصفة ٨٣تضمن اجلدول أعاله عدد  .١
ومن ختلف منهم يف %) ٩٩(بلغت النسبة املئوية ملشاركتهم يف اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل  .٢

بن أم مكتوم فقد   فهو لعذر شرعي مثل الصحايب اجلليل عبد اهللا%) ١(النسبة املتبقية 
 .كان كفيف البصر رضوان اهللا عليه

 بن أمساءو ، أبو فراس األسلمي(وهم ) ٣(من غري مواليه  �عدد من خدم رسول اهللا  .٣
 ).الليثي األسقع بن واثلةو ، بن سعيد األسلمي حارثة

وعبد ، بالل بن رباح(توىل وظيفة األذان وشؤون املسجد النبوي الشريف اثنان منهم ومها  .٤
 ). بن أم مكتوماهللا

 .على املدينة يف عامة غزواته وهو عبد اهللا بن أم مكتوم �منهم خليفة رسول اهللا  .٥
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٩٢  

 .عند غيابه وهو عبد اهللا بن أم مكتوم �منهم إمام مسجد رسول اهللا  .٦

 .سامل بن معقل: فيهم إمام مسجد قباء .٧

 شيالقر اثنني منهم يف أهلهما بعد موما ومها خنيس بن حذافة  �خلف رسول  .٨
، �فتزوجها رسول اهللا ، السهمي فقد تأميت منه زوجته حفصة بنت عمر بن اخلطاب
 .�وكذلك أبو سلمة تأميت زوجته أم سلمة منه فتزوجها رسول اهللا 

 .أبو سلمة: من الرضاعة وهو �فيهم أخو النيب  .٩

وأبو  ،وأبو كبشة، أبو عسيب(وهم  �من موايل رسول اهللا ) ٨(ضمت الصفة عدد  .١٠
 ).وعبيد، وشقران، وسلمان الفارسي، وسفينة، وثوبان، مويهبة

 .منهم من عمل عريًفا ألهل الصفة وهو أبو هريرة رضي اهللا عنه .١١

 .حديثًا ٥٣٧٤ى رو  فقد، �وهو أبو هريرة ، للحديث حفظًا الصحابة أكثرمنهم  .١٢

وعمار بن ، ن عامروعقبة ب، وعتبة بن غزوان، وسعيد بن عامر، أبو هريرة(منهم الوالة  .١٣
 ).ياسر

  .وهو بالل بن رباح رضي اهللا عنه) وزير املالية(فيهم من شغل منصب خازن املال  .١٤
 .الدرداء أبووهو ، حبكيم األمة �منهم من لقبه الرسول  .١٥

فأسلموا وهو أبو ثعلبة ، إىل قومه �فقد أرسله النيب  �منهم من كان مبعوثًا لرسول اهللا  .١٦
 .اخلشين

أرسله النيب ، �وهو عبد اهللا بن أنيس ) القوة اخلاصة(همات اخلاصة منهم صاحب امل .١٧
املشهور بقوته وشجاعته وكانت تعده العرب بألف (لقتل خالد بن سفيان اهلذيل  �

  .خمصرته؛ ليلقاه ا يوم القيامة �فأعطاه النيب ، فقتله، )فارس
قربه ودفنه بيده  �زل النيب أحدمها ن: بعد موته �بعضهم له كرامة خاصة مع رسول اهللا  .١٨

 .بعد موته وهو عثمان بن مظعون �واآلخر قبله رسول اهللا ، وهو عبد اهللا ذو البجادين

 .وهو فرات بن حيان رضي اهللا عنه آالف أربعة تغل باليمامة أرًضا أقطعهمنهم من  .١٩

 .�اهللا ثوبان موىل رسول ، منهم من كان له نظرية اقتصادية يف املال أبو ذر الغفاري .٢٠
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 .وعكاشة، وبالل، باجلنة حارثة بن النعمان األنصاري �من شهد هلم الرسول  .٢١

 .وهو حذيفة بن اليمان �فيهم صاحب سر رسول اهللا  .٢٢

 .فيهم غسيل املالئكة وهو حنظلة بن أيب عامر .٢٣

ووابصة بن معبد ، وفضالة بن عبيد، أبو الدرداء) (٣(عدد من ويل القضاء منهم  .٢٤
 ).األسدي

  .وهو كعب بن مالك �عراء الرسول أحدهم من ش .٢٥
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 إمكانية التطبيق املعاصر: املبحث الثاين

  :وفيه ثالثة مطالب

 املساجد: املطلب األول

وأهل الصفة هم أهل مسجد «: )١(قال ابن الضياء يف تاريخ مكة املشرفة واملسجد احلرام
وهذا يعين أنه . هـ.أ »خل املسجدومبكة دا، والصفة باملدينة خارج املسجد، �رسول اهللا 

  .ميكن تطبيق النموذج يف أكثر من مسجد

فاملساجد ذات املساحة الكبرية متوفرة بكثرة ، إن تطبيق النموذج ال حيتاج إىل تكلفة كبرية
  .فتحتاج إىل ختصيص املكان داخلها، واحلمد هللا

حيث كان ، � كما تتطلب اإلشراف الرمسي عليها كما كان احلال يف عهد رسول اهللا
  :وذلك لضمان ما يلي، �يشرف بنفسه عليها 

  .التطبيق السليم للنموذج وعدم احنرافه عن أهدافه - ١

وضع الشروط ملن ميكنه االستفادة من هذا األماكن بأن تنطبق عليه مواصفات أهل  - ٢
  .الصفة كاملعدمني والعاجزين عن التكسب

  .روبإمكانية استضافة الالجئني وضحايا احل- ٣

ميكن االستفادة منها مؤقًتا لطالب العلم املتفرغني خالل الدورات العلمية اليت تقام يف - ٤
  .تلك املساجد

                                                           
 ).٢٧٩: ص(تاريخ مكة املشرفة واملسجد احلرام واملدينة الشريفة والقرب الشريف ) ١(
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  .التقومي املستمر لنجاح املشروع - ٣

  :ومن األهداف اليت يرجى حتققها من تطبيق النموذج يف املساجد

حلي والتربع حتديد مكان ميكن من خالله التعرف على احملتاجني من أبناء ا -١
ومد يد العون ، والرمحة م، واملعدمني والعطف على املعوزين، هلم بالبذل واإلنفاق

  .هلم

حيث إن ، إجياد مصرف هام ألموال الزكاة اليت ال يتم حتصيلها بطريقة نظامية - ٢
البعض قد ال يؤدي فريضة الزكاة لعدم الثقة باجلهات الرمسية أو لعدم قدرته الوصول إىل 

  .إضافة إىل كوا مصرفًا ألموال الصدقات واهلبات واألوقاف والكفارات، ستحقيهام

 للتخفيف من، ليكونوا مصدر متويٍل إلخوام احملتاجني، استقطاب األثرياء -٣
 وبسط، وسد حاجات الفقراء، ومساعدم مبا أنعم اهللا عليهم من املال، معانام

، والتخفيف من آالمهم، والعمل زين عن التكسبأيديهم لإلنفاق على الفقراء والعاج
  .وإكفائهم مذلة السؤال وإشباعهم

 
والوقوع يف ، من جلوء البعض إىل طريق اإلجرام خفض نسبة اجلرمية وحفظ اتمع -٤

وسلوك السبل امللتوية للوصول إىل إشباع احلاجات ، الرذيلة وحماضن، مزالق االحنراف
  .األساسية

والتبذير وإجياد مصرف هام لفائض الوالئم واملناسبات  احلد من اإلسراف -٥
  .بنقلها اىل أماكن أهل الصفة يف املساجد

إشراك كل أفراد اتمع القادرين على حتمل املسؤوليات يف تنمية اخلري ودفع  -٦
  .الشر
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النهوض بدور املساجد يف البحث العلمي والدورات العلمية أسوة مبا كان  -٧
 ة رضوان اهللا عليهمعليه أهل الصوأن تكون االستفادة مشروطة بتحقيق هذه ، ف

  .األهداف

 معسكرات الالجئني: املطلب الثاين

تتشابه معسكرات الالجئني مع املساجد يف تطبيق النموذج يف إجياد مكان 
وبالتايل جناح النموذج فيها ، إال أا بينهما اختالفات كثرية، ومأوى للفقراء واملعدمني

  :لألسباب التالية املساجدقع أن يكون أقل من جناحه يف يتو 

تردد كافة أفراد اتمع على املسجد مخس مرات يف اليوم خبالف معسكرات  -١
  .الالجئني

سهولة الوصول اىل املساجد لتوفرها يف كل حي وشارع خبالف معسكرات  -٢
  .لكثافة السكانيةوغالًبا خارج نطاق املدن وا، الالجئني اليت تكون يف مكان حمدد

تساعد األجواء االميانية والروحانية يف املساجد على رفع وحتفيز اإلنفاق  -٣
  .خبالف معسكرات الالجئني اليت قد ال يتوفر فيها هذا الدور

بينما تتحمل اجلهات الرمسية ، تتوزع التكلفة املادية للنموذج يف املساجد -٤
  .معسكرات الالجئنيوهيئات اإلغاثة واجلمعيات اإلنفاق على 

بشكل  هافي الصفةأهل منوذج تطبيق  إمكانية دمعمبدئيًا يرى الباحث  وعليه
تطبيق منوذج ولكن يتطلب  ،ودورها اهلام، وال يعين هذا التقليل من أمهيتها مباشر 

مع  يف هذه املعسكرات تتشابهمزيداً من الدراسات إلجياد بيئة مناسبة فيها  الصفةأهل 
  .�كما كان يف عهد رسول اهللا فيها   الصفةاملساجد الصاحلة لتطبيق منوذج أهل  بيئة

 



  )ة نموذًجاف الص ( النبوي  في العهدِ  الفقرِ  معالجةِ  وسائلُ  

 

٩٧  

  
 :اخلامتة

  النتائج: وًال أ

 .جناح منوذج أهل الصفة يف العهد النبوي وحتقيقه ألهدافه .١
بالعلم والتعلم ( الدين: حتقيق النموذج ألهم مقاصد الشريعة يف حفظ الضروريات اخلمس .٢

باملشاركة يف اجلهاد (والنفس ) اركة يف اجلهاد يف سبيل اهللا جهاد طلبونشر الدين باملش
 ).بطلب العلم( والعقل) بالتكسب(واملال ) يف سبيل اهللا جهاد دفاع

 .االستغالل األمثل للموارد املتاحة مثل استغالل جزء من املسجد ألهل الصفة .٣
 .ئلأن نقص املوارد قد يكون دافًعا قويا للبحث عن البدا .٤

 .أن نقص املوارد ليس عائًقا يف حتقيق األهداف إذا كان هناك مهم عالية تسعى لتحقيقها .٥

ومثال ، كفاءة توزيع وختصيص املوارد لنموذج الصفةالكفاءة اإلقتصادية للنموذج ومنها   .٦
 .ذلك أن يذهب كل أنصاري برجل من أهل الصفة ليطعمه

وت سعيهم يف التكسب وتوليهم وظائف التعليم ومثاله ثب الكفاءة التوظيفية للنموذج .٧
 .واجليش وشئون املسجد النبوي الشريف

 .كان عريفاً ألهل الصفة  �ومثاله أن أبو هريرة  الكفاءة التنظيمية للنموذج .٨
جناح أهل الصفة يف استثمار أهم عناصر اإلنتاج وهو عنصر الوقت مما انعكس عليهم  .٩

 .عليهم، �ورسوله  عز وجل  باخلري العظيم وثناء املوىل
قدم النموذج حال رائًعا ملشكلة البطالة وحتويل املوارد البشرية إىل طاقات منتجة  .١٠

 .وناجحة على املستوى الفردي واجلماعي
حتقق منوذج فريد للمعادلة الرياضية املتضمنة وجود عالقة طردية بني زيادة املوارد وحتقق  .١١

نقص املوارد  هل الصفة إمكانية حتقق معادلة طردية بنيبينما حقق منوذج أ، األهداف
 .وحتقق األهداف وليس العكس
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إستنباط عالقة طردية بني الكفاءة التنظيمية والتناغم بني أفراد اجلماعة مع قلة املوارد وهذا  .١٢
واليت جاء احلديث عنها يف مقابل ) أنتم اليوم إخوان، أنتم اليوم خري(�يتضح من قوله 

وهذه معجزة من ) وأنتم يومئٍذ يضرب بعضكم رقاب بعض( �الدنيا بقوله  انفتاح
فقد حتققت ويظهر من حال الناس اليوم التنافس على الدنيا وضعف  �معجزاته 

الكفاءة التنظيمية والتناغم والتناسق والتعاون بني اجلماعة كلما انفتحت الدنيا عليهم 
 .وأخبار سلفنا يف العهد القريب يؤكد ذلك

 .بوت مشاركة مجيع أهل الصفة رضوان اهللا عليهم يف اجلهاد يف سبيل اهللاث .١٣

 .إمكانية تطبيق النموذج يف العصر احلاضر .١٤
، يف كنز املال �مثل نظرية أبوذر ، أن أهل الصفة رضوان اهللا عليهم نظريات إقتصادية .١٥

  .اإلستغناء الذايت وعدم سؤال الناسيف  �ونظرية ثوبان 

  وصياتالت: ثانًيا

  :يوصي الباحث بما يلي

ضرورة التأصيل العلمي ملناهج االقتصاد اإلسالمي بالرجوع للقرآن الكرمي واهلدي  .١
 .النبوي

 .القيام باملزيد من األحباث التطبيقية اإلقتصادية للعهد النبوي .٢

 .ربط الدراسات االقتصادية بالعقيدة اإلسالمية الصحيحة .٣

تصادية معايري النجاح األخروي وما حيقُقه أن تتضمن حبوث قياس الكفاءة االق .٤
 .الفرد لدينه ووطنه وأمته

إعداد دراسات تتعلق مبدى حتقق العالقة الطردية بني نقص املوارد وحتقيق  .٥
 .األهداف

 .حث الدعاة وطلبة العلم توضيح الفرق بني التصوف وأهل الصفة .٦

وكيفية  قر يف العهد النبويإعداد دراسات تطبيقية للوسائل األخرى ملعاجلة الف .٧
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 .تطبيقها يف العصر احلاضر

التوصية بتطبيق النموذج يف املساجد بشكل مباشر واعداد دراسات أخرى عن  .٨
إمكانية تطبيق النموذج يف معسكرات الالجئني والسجون واألسواق املركزية 

 .ويئتها للتطبيق أسوة بالنموذج

 .�ن أقول الرسول الكرمي دراسة واستخالص النظريات اإلقتصادية م .٩

كوا ،  دراسة واستخالص النظريات اإلقتصادية للصحابة رضوان اهللا عليهم .١٠
 .�نتاج تربية وتنمية فكرية رعاها الرسول الكرمي 
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١٠٠  

 

  

العامة الفهارس  

  

  

 .فهرس اآليات القرآنية: أوًال 

 .حاديث واآلثارفهرس األ: ثانًيا

 .المصادر والمراجع فهرس: ثالثًا

  .فهرس الموضوعات: رابًعا
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 فهرس اآليات

  الصفحة  رقمھا  اaية

  البقرة -٢
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  الصفحة  رقمھا  اaية

  األنعام -٦
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  الصفحة  رقمھا  اaية
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  الصفحة  رقمھا  اaية
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 فهرس األحاديث واآلثار 

  الصفحة  طرف الحديث

  ٨  أأرسلك أبو طَْلَحة
  ٧٣  أبشروا معاشر صعاليك املهاجرين بالنور التام يوم القيامة

  ١٨  عمله إال من ثالثة إذا مات اإلنساُن انقطع عنه
، ٣٨  أسلمت؟ قال ال، قال إن اهللا اين أن أقبل زبد املشركني

٨٦  
  ١٧  أما يف بيتك شيء؟ قال بلى

  ١٢  إن إخوانكم قد تركوا األموال واألوالد وخرجوا إليكم
  ٧  إن إخوانكم قد تركوا األمواَل واألوالَد وخرجوا إليكم

  ١٧  إن أطيب ما أكل الرجل من كْسِبه
  ٥  كان جيوع  �أن النيب 
  ٦١  اشرتاه من ابن عفراء �أن النيب 
  ٦٣  قدم املدينة، وليس ا ماء يستعذب غري بئر رومة �أن النيب 

  ٤٨  جاءهم يف صفة املهاجرين �أن رسول اهللا 
  ١٩  إن شئت حبست أصلها وتصدقت ا

  ٣٠  إن صاحبكم حنظلة تغسله املالئكة
  ٣٩  م إىل إميامإن فيكم رجاًال نكله

  ١٩  إن مما يلحق املؤمن ِمن عمله وحسناته بعد موته علًما علمه ونَشره
  ٥٩  أن ناًسا جاءوا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلَم فقالوا ابعث معنا رجاًال يُعلموننا

  ٣٨  إنا لنعطي قوًما خنشى هلعهم وجزعهم
  ٣٢  أنت سفينة
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  الصفحة  طرف الحديث

  ٦  عوا إىل أموالكمأنتم مهاجرون؛ حيُث كنتم فارج
  ٦٩  إنه لن يبسط أحد ثوبه حىت أقضي مقاليت
  ٧٣  احلمد هللا الذي جعل من أميت من أمرت

، ٢٩  دخلت اجلنة فسمعت قراءة، فقلت من هذا؟
٧٩  

، ٣٣  ربح البيع أبا حيىي
٨١  

  ٧  رشوا عليها املاء
  ٨٥  صربا آل ياسر موعدكم اجلنة
  ٣٧  صربًا آل ياسر موعدكم اجلنة

  ٨  فاْنطَِلْق فَهيئ ما عندك حىت آتيك
  ٦٠  يف بين عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة �فلبث رسول اهللا 

  ١٢  قالت األنصار اقسْم بيننا وبني إخواننا النخيلَ 
  ٤٧  كان الرجل منا إذا قدم املدينة

إذا هاجر أحد من العرب، وكل به رجًال من األنصار، فقال فقهه يف  �كان النيب 
  الدين

٧٢  

، ٤٥  �كان أهل الصفة ناًسا من أصحاب رسول اهللا 
٤٧  

  ٦٢  ثالث صفايا، وكانت بنو النضري �كان لرسول اهللا 
  ٦٢  ثالث صفايا بنو النضري �كانت لرسول اهللا 

 ،٢٩  كذلكم الرب
٧٩  
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  الصفحة  طرف الحديث

  ٢٨  كل باليمني
  ٢٦  فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال يل سلْ  �كنت أبيت مع رسول اهللا 

  ٤٤  هجرة بعد الفتحال 
  ٤٠  لقد أعانك عليه ملك كرمي

  ٦٥  لقد رأيتين وصاحيب مكثنا بضع عشرة ليلة ما لنا طعام غري الربير
  ٤٤  ملا كثر املهاجرون باملدينة، ومل يكن هلم دار وال مأوى

  ٤٨  ملا ولدت فاطمة حسًنا، قالت أال أعق عن ابين بدم، قال ال، ولكن احلقي رأسه
، ٣٩  له يف صفقتهاللهم بارك 

٨٦  
من أهل بدر من املهاجرين واألنصار إال  �ما أعلم أحًدا من أصحاب رسول اهللا 

  وقد وقف
٦٣  

  ٢٣  ما أقلت الغرباء وال أظلت اخلضراء أصدق هلجة من أيب ذر
  ١٧  ما أكل أحد طعاًما قط خري من أن يأكَل ِمن عمل يده

  ١٧  ما كسب الرجل كسًبا أطيب ِمن عمل يده
، ٢٧  �ما كنت أرى أمساء وهنًدا إال خادمني لرسول اهللا 

٧٧  
  ١٣  ما نقصت صدقة من مال

  ٦١  مسجد رسول اهللا
  ٦١  مسجدي آخر املساجد

  ٥٩  من كان عنده طعام اثنني فليذهب بثالث
  ٧٨  من يتكّفل يل أّال يسأل الّناس وأتكّفل له باجلّنة؟

  ٢٨  له باجلنة؟ َمن يتكفل يل أال يسأل الناس، وأتكفل
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  الصفحة  طرف الحديث

  ٤٦  من يشرتي بقعة آل فالن، فيزيدها يف املسجد
  ٣١  نعم الرجل خرمي بن فاتك، لوال طول مجته
  ٨٠  نعم الرجل خرمي بن فاتك، لوال طول مجته

  ٢٢  نعم الفارس عومير
  ٢٢  هو حكيم أّميت

  ٦١  هو مسجـدي هـذا
  ٢٩  واألقرع والذي نفسي بيده جلعيل خري من طالع األرض مثل عيينة

  ٢٥  يا أبا رزين، إذا خلوَت فحرك لسانك بذكر اهللا
  ٥٧  يا أبا هريرة، قلت لبيك يا رسول اهللا، قال

، ٢٩  يا حازم، أكثر من قول ال حول وال قوة إال باهللا
٧٩  
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 فهرس املصادر واملراجع

  :القرآن وعلومه• 

  .القرآن الكرمي* 

 حممد حتقيق) هـ٦٨٥: املتوىف( ،البيضاوي الشريازي الدين ناصر، لتأويلا وأسرار التنزيل أنوار* 
  .هـ ١٤١٨ -األوىل: الطبعة، بريوت -العريب الرتاث إحياء دار، املرعشلي

:  ،عاشور بن حممد أيب اإلمام: حتقيق ،)القرآن تفسري عن والبيان الكشف( الثعليب تفسري* 
  .م ٢٠٠٢ -هـ، ١٤٢٢ األوىل: الطبعة ،لبنان -بريوت، العريب الرتاث إحياء دار

 القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو، )كثري ابن تفسري( العظيم القرآن تفسري* 
، والتوزيع للنشر طيبة دار، سالمة حممد بن سامي، )هـ٧٧٤: املتوىف( الدمشقي مث البصري
  .م ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ الثانية: الطبعة

، الوطن دار، غنيم بن ياسر حتقيق، )هـ٤٨٩: املتوىف( سمعاينال املظفر أبو، القرآن تفسري* 
  .م١٩٩٧ - هـ١٤١٨، األوىل: الطبعة ،الرياض

 الربدوين أمحد حتقيق، )هـ٦٧١: املتوىف( القرطيب الدين مشس اهللا عبد أبو، القرطيب تفسري* 
  .م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤، الثانية الطبعة ،القاهرة -املصرية الكتب دار، أطفيش وإبراهيم

 البصري حبيب بن حممد بن حممد بن علي احلسن أبو، )والعيون النكت( املاوردي تفسري* 
 عبد بن املقصود عبد ابن السيد حتقيق، )هـ٤٥٠: املتوىف( باملاوردي الشهري، البغدادي

  .لبنان/بريوت -العلمية الكتب دار، الرحيم

 جعفر أبو، اآلملي غالب بن ريكث بن يزيد بن جرير بن حممد، القرآن تأويل يف البيان جامع* 
  .هـ١٤٢٠ األوىل الطبعة ،الرسالة مؤسسة، الطربي
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 دار: الناشر، )هـ٩١١: املتوىف( السيوطي الدين جالل، بكر أيب بن الرمحن عبد، املنثور الدر* 
  .بريوت -الفكر

 عبد حتقيق، )هـ٥٩٧: املتوىف( اجلوزي الفرج أبو الدين مجال، التفسري علم يف املسري زاد* 
 البحر وانظر،، هـ ١٤٢٢ -األوىل الطبعة، بريوت -العريب الكتاب دار، املهدي الرزاق
 دار، مجيل حممد صدقي حتقيق، )هـ٧٤٥: املتوىف( األندلسي حيان أبو، التفسري يف احمليط
  هـ ١٤٢٠: الطبعة بريوت -الفكر

 مسعود بن احلسني مدحم أبو السنة حميي، )البغوي تفسري( القرآن تفسري يف التنزيل معامل* 
 الرتاث إحياء دار:  الناشر، املهدي الرزاق عبد: حتقيق، )هـ٥١٠:  املتوىف( الشافعي البغوي
  .هـ ١٤٢٠، األوىل: الطبعة، بريوت- العريب

 بكر أيب بن علي بن الرباط حسن بن عمر بن إبراهيم، والسور اآليات تناسب يف الدرر نظم* 
  .القاهرة، اإلسالمي الكتاب ردا، )هـ٨٨٥: املتوىف( البقاعي

) هـ٤٦٨: املتوىف( الشافعي النيسابوري علي احلسن أبو ،ايد القرآن تفسري يف الوسيط* 
، األوىل الطبعة، لبنان - بريوت، العلمية الكتب دار، وآخرون، املوجود عبد عادل حتقيق

  .م١٩٩٤ - هـ ١٤١٥

  :الحديث وعلومه• 

 موسى بن علي بن احلسني بن أمحد، الشريعة صاحب أحوال ومعرفة النبوة دالئل* 
، بريوت -العلمية الكتب دار، )هـ٤٥٨: املتوىف( البيهقي بكر أبو، اخلراساين اُخلْسَرْوِجردي

  .هـ ١٤٠٥ -األوىل: الطبعة

، بريوت، النفائس دار، عباس حممد الدكتور حتقيق، األصبهاين نعيم أليب، النبوة دالئل* 
  .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، الثانية: الطبعة
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 التميمي زيد بن شرب بن بكر أيب بن مصعب بن السرِي بن َهناد السرِي أبو، هلناد الزهد* 
 اخللفاء دار، الفريوائي اجلبار عبد الرمحن عبد: حتقيق، )هـ٢٤٣: املتوىف( الكويف الدارمي
  .١٤٠٦، األوىل: الطبعة، الكويت - اإلسالمي للكتاب

: املتوىف( الرؤاسي رؤاس بن عدي بن مليح بن اجلراح بن وكيع انسفي أبو، لوكيع الزهد* 
 مكتبة، الفريوائي اجلبار عبد الرمحن عبد: وآثاره أحاديثه وخرج له وقدم حققه، )هـ١٩٧
  .م ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤، األوىل: الطبعة، املنورة املدينة، الدار

 حتقيق، )هـ٢٧٣: املتوىف( القزويين يزيد بن حممد اهللا عبد أبو ماجه ابن، ماجه ابن سنن* 
 الرسالة دار، اهللا حرز الّلطيف َعبد -بللي قره كامل حممد -مرشد عادل -األرنؤوط شعيب
  .م ٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠، األوىل: الطبعة، العاملية

 عمرو بن شداد بن بشري بن إسحاق بن األشعث بن سليمان داود أبو، داود أيب سنن* 
 املكتبة، احلميد عبد الدين حميي حممد حتقيق، )هـ٢٧٥: املتوىف( السجستاين األزدي
  .بريوت - صيدا، العصرية

 عيسى أبو، الرتمذي، الضحاك بن موسى بن َسْورة بن عيسى بن حممد، الرتمذي سنن* 
: النشر سنة، بريوت - اإلسالمي الغرب دار، معروف عواد بشار: حتقيق، )هـ٢٧٩: املتوىف(

  .م١٩٩٨

 علي بن شعيب بن أمحد الرمحن عبد أبو، )السنن من اتىب( للنسائي الصغرى السنن* 
 املطبوعات مكتب، غدة أبو الفتاح عبد: حتقيق، )هـ٣٠٣: املتوىف( النسائي، اخلراساين
  .١٩٨٦ -١٤٠٦، الثانية: الطبعة، حلب -اإلسالمية

 لطبعةا، الكتب عامل، )هـ٣٢١: املتوىف( بالطحاوي املعروف جعفر أبو ،اآلثار معاين شرح* 
  .م ١٩٩٤، هـ ١٤١٤ - األوىل
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 ناصر بن زهري حممد حتقيق، اجلعفي البخاري عبداهللا أبو إمساعيل بن حممد، البخاري صحيح* 
  .هـ١٤٢٢، األوىل الطبعة ،النجاة طوق دار، الناصر

 مسلم، )� اهللا رسول إىل العدل عن العدل بنقل املختصر الصحيح املسند( مسلم صحيح* 
 عبد فؤاد حممد: حتقيق، )هـ٢٦١: املتوىف( النيسابوري القشريي سناحل أبو احلجاج بن

  .بريوت -العريب الرتاث إحياء دار: الناشر، الباقي

، الشافعي العسقالين الفضل أبو حجر بن علي بن أمحد، البخاري صحيح شرح الباري فتح* 
 وقام، الباقي دعب فؤاد حممد: وأحاديثه وأبوابه كتبه رقم، ١٣٧٩، بريوت -املعرفة دار

 عبد: العالمة تعليقات عليه، اخلطيب الدين حمب: طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه
  . باز بن اهللا عبد بن العزيز

: املتوىف( اإلسفراييين النيسابوري إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب عوانة أبو، عوانة أيب مستخرج* 
، األوىل: الطبعة، بريوت - املعرفة دار، الدمشقي عارف بن أمين: حتقيق، )هـ٣١٦

  .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩

 الضيب اَحلكم بن نُعيم بن اهللا عبد بن حممد احلاكم اهللا عبد أبو، الصحيحني على املستدرك* 
 الكتب دار، عطا القادر عبد مصطفى، )هـ٤٠٥: املتوىف( البيع بابن املعروف، النيسابوري

  .م ١٩٩٠ -هـ١٤١١، األوىل: الطبعة، بريوت -العلمية

 أسد بن هالل بن حنبل بن حممد بن أمحد اهللا عبد أبو، حنبل بن أمحد اإلمام مسند* 
 مؤسسة، وآخرون مرشد عادل و األرنؤوط شعيب حتقيق، )هـ٢٤١: املتوىف( الشيباين
  .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١، األوىل الطبعة، الرسالة

 الطرباين القاسم أبو، الشامي اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد بن سليمان، الكبري املعجم* 
  .القاهرة -تيمية ابن مكتبة، السلفي ايد عبد بن محدي: حتقيق، )هـ٣٦٠: املتوىف(
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 الطرباين القاسم أبو، الشامي اللخمي مطري بن أيوب بن أمحد بن سليمان، األوسط املعجم* 
 ،احلسيين إبراهيم بن احملسن وعبد حممد بن اهللا عوض بن طارق حتقيق) هـ٣٦٠: املتوىف(

  .القاهرة، احلرمني دار

  :الفقه وأصوله• 

 اهللا عبد .د، وثائقية -تارخيية -فقهية دراسة، الكرام الصحابة بعض ووقفيات النبوية األوقاف* 
 اململكة يف الوقفية املكتبات ندوة يف عرضه مت منشور حبث ،احلجيلي سعد بن حممد بن

  .السعودية العربية

  .الفكر دار، املالكي الدسوقي عرفة بن أمحد بن حممد، الكبري الشرح على الدسوقي حاشية* 

 يف العلمية اللجنة، )هـ١٤٢١: املتوىف( العثيمني حممد بن صاحل بن حممد، العبادات فقه* 
  .اخلريية العثيمني صاحل بن حممد الشيخ مؤسسة

، دهزا بشيخي املدعو سليمان بن حممد بن الرمحن عبد، األحبر ملتقى شرح يف األر جممع* 
  .العريب الرتاث إحياء دار، )هـ١٠٧٨: املتوىف( أفندي بداماد يعرف

 اخلطيب أمحد بن حممد، الدين مشس: املؤلف، املنهاج ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج مغين* 
 -هـ١٤١٥، األوىل: الطبعة، العلمية الكتب دار، )هـ٩٧٧: املتوىف( الشافعي الشربيين
  .م١٩٩٤

 مث املقدسي اجلماعيلي قدامة بن حممد بن أمحد بن اهللا عبد الدين وفقم حممد أبو، املغين* 
  .ت د، القاهرة مكتبة، )هـ٦٢٠: املتوىف( املقدسي قدامة بابن الشهري، احلنبلي الدمشقي

 الظاهري القرطيب األندلسي حزم بن سعيد بن أمحد بن علي حممد أبو، باآلثار احمللى* 
  .ت د، وتبري  -الفكر دار، )هـ٤٥٦: املتوىف(
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 الدين شهاب محزة بن أمحد العباس أيب بن حممد الدين مشس، املنهاج شرح إىل احملتاج اية* 
  .م١٩٨٤ -ه١٤٠٤ الطبعة، بريوت، الفكر دار، )هـ١٠٠٤: املتوىف( الرملي

 • يرالتاريخ والس:  

: املتوىف( شقيالدم مث البصري القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو، والنهاية البداية* 
 والتوزيع والنشر للطباعة هجر دار، الرتكي احملسن عبد بن اهللا عبد: حتقيق، )هـ٧٧٤

  .م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨، األوىل: الطبعة، واإلعالن

 باملدينة اإلسالمية اجلامعة، حجار اهللا عبد بن طارق، املنورة املدينة يف الوقفية املدارس تاريخ* 
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ - ٣٥ السنة - ١٢٠ العدد، املنورة

 أبو، البصري النمريي ريطة بن عبيدة بن) زيد وامسه( شبة بن عمر، شبة البن املدينة تاريخ* 
 حممود حبيب السيد: نفقة على طبع، شلتوت حممد فهيم: حققه، )هـ٢٦٢: املتوىف( زيد

  .هـ ١٣٩٩، جدة -أمحد

 عهد على كانت اليت العلمية واحلالة واملتاجر والصناعات والعماالت اإلدارية الرتاتيب* 
 احلي بعبد املعروف، اإلدريسي حممد، العلمية املنورة املدينة يف اإلسالمية املدنية تأسيس
  .الثانية: الطبعة، بريوت -األرقم دار، اخلالدي اهللا عبد: حتقيق، )هـ١٣٨٢: املتوىف( الكتاين

 والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة ،غلوش أمحد أمحد، املدين العهد يف والدعوة النبوية السرية* 
  .م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤ األوىل الطبعة، والتوزيع

 القرشي كثري بن عمر بن إمساعيل الفداء أبو، )كثري البن والنهاية البداية من( النبوية السرية* 
 والنشر للطباعة املعرفة دار، الواحد عبد مصطفى: حتقيق، )هـ٧٧٤: املتوىف( الدمشقي
  .م ١٩٧٦ -هـ ١٣٩٥: النشر عام، نانلب - بريوت والتوزيع

 ضياء أكرم. د، النبوية السرية روايات نقد يف احملدثني قواعد لتطبيق حماولة الصحيحة النبوية السرية* 
  .م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥، السادسة: الطبعة، املنورة املدينة، واحلكم العلوم مكتبة، العمري
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: املتوىف( سعد أبو، اخلركوشي نيسابوريال إبراهيم بن حممد بن امللك عبد، املصطفى شرف* 
  .هـ ١٤٢٤ - األوىل: الطبعة، مكة -اإلسالمية البشائر دار، )هـ٤٠٧

 عمرون بن عياض بن موسى بن عياض ،األسانيد حمذوف - املصطفى حقوق بتعريف الشفا* 
 - الثانية: الطبعة، عمان - الفيحاء دار، )هـ٥٤٤: املتوىف( الفضل أبو، السبيت اليحصيب
  .هـ ١٤٠٧

 سيد ابن، أمحد بن حممد بن حممد بن حممد، والسري والشمائل املغازي فنون يف األثر عيون* 
 حممد إبراهيم تعليق، )هـ٧٣٤: املتوىف( الدين فتح، الفتح أبو، الربعي اليعمري، الناس

  .هـ١٤١٣، األوىل: الطبعة، بريوت -القلم دار، رمضان

 أبو الدين نور، الشافعي احلسين أمحد بن اهللا عبد بن يعل، املصطفى دار بأخبار الوفاء وفاء* 
  .األوىل: الطبعة، بريوت -العلمية الكتب دار، )هـ٩١١: املتوىف( السمهودي احلسن

  :التراجم والطبقات• 

 العسقالين حجر بن أمحد بن حممد بن علي بن أمحد الفضل أبو ،الصحابة متييز يف اإلصابة* 
 الكتب دار ،معوض حممد وعلى املوجود عبد أمحد ادلع: حتقيق ،)هـ٨٥٢: املتوىف(

  .ه ١٤١٥ -األوىل: الطبعة ،بريوت -العلمية

  .هـ١٤١٢ دمشق ،القلم دار ،الشامي أمحد صاحل، واخليال الوهم عن بعيدا الصفة أهل* 

 األصبهاين إسحاق بن أمحد بن اهللا عبد بن أمحد نعيم أبو، األصفياء وطبقات ،األولياء حلية* 
، )حتقيق بدون هـ١٤٠٩ طبعة( بريوت - العلمية الكتب دار: الناشر، )هـ٤٣٠: توىفامل(

  .م١٩٧٤ -هـ١٣٩٤، مصر - السعادة دار عن مصورة

 جملة يف منشور حبث، محو حممد حممود، توثيقية تارخيية دراسة، أصحاا -تارخيها الصفة* 
  ).٢٩( العدد- املنورة املدينة ودراسات حبوث مركز
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 البغدادي البصري بالوالء اهلامشي منيع بن سعد بن حممد اهللا عبد أبو، الكربى الطبقات* 
 الطبعة، بريوت ،صادر دار، )عباس إحسان( حتقيق، )هـ٢٣٠: املتوىف( سعد بابن املعروف

  .م١٩٦٨، األوىل

  :اللغة والمعاجم• 

 صارياألن منظور ابن الدين مجال، الفضل أبو، على بن مكرم بن حممد، العرب لسان* 
  .هـ ١٤١٤ -الثالثة: الطبعة، بريوت -صادر دار، )هـ٧١١: املتوىف( اإلفريقي الرويفعي

 الرازي احلنفي القادر عبد بن بكر أيب بن حممد اهللا عبد أبو الدين زين، الصحاح خمتار* 
 - بريوت، النموذجية الدار - العصرية املكتبة، حممد الشيخ يوسف حتقيق، )هـ٦٦٦: املتوىف(

  .م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، اخلامسة: لطبعةا، صيدا

 عبد حامد/ الزيات أمحد/ مصطفى إبراهيم(بالقاهرة  العربية اللغة جممع، الوسيط املعجم* 
  .ت. د .الدعوة دار، )النجار حممد/ القادر

  :مراجع أخرى• 

: املتوىف( اجلوزي حممد بن علي بن الرمحن عبد الفرج أبو الدين مجال ،إبليس تلبيس* 
، األوىل الطبعة: الطبعة، لبنان، بريوت، والنشر للطباعة الفكر ردا، )هـ٥٩٧

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢١

: املتوىف( احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو الدين تقي، الفتاوى جمموع* 
 املصحف لطباعة فهد امللك جممع، قاسم بن حممد بن الرمحن عبد: حتقيق، )هـ٧٢٨

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦، السعودية العربية اململكة، النبوية املدينة، الشريف

 .٢٠٠٠، عمان املسرية دار، محود كاظم خيضر، الشماع حمسن حممد خليل، املنظمة نظرية* 
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  فهرس املوضوعات

  .اإلشارة املرجعية غري معرّفة! خطأ  .......................................  ملخص الَبحث

  و   .............................................................................  إهداء

  ز   .......................................................................  شكٌر وتقديرٌ 

  ح   ...........................................................................  املقدمة

  ح   ...........................................................  :األمهية الِعلمية للموضوع

  ط  ............................................................  :أسباُب اختياِر املوضوع

  ط  ................................................................  :الدراسات السابقة

  ي   ....................................................................  :حدود البحث

  ي   ..................................................................  :أهداف الدراسة

  ك  ......................................................................:خطة البحث

  ن   .....................................................................  :البحثمنهج 

  ١  ............................................  يف شرح مفردات العنوان: الفصل التمهيدي

  ٢  ............................................  حالُة اَلْفقر يف الَعْهد النَبوي: املبحث األول

ْطَلب األول
َ
  ٢  ................................................  َماِهية الفقر يف اإلسالم: امل

ْطَلب الثاين
َ
  ٤  ..........................................  أسباب الفقر يف الَعْهد النَبوي: امل

ْطَلب الثالث
َ
َدين: امل

َ
  ٧  ............................  احلالة االقِتصادية للمسلمني يف اتمع امل

  ١١  ..................................  وسائل ُمعاجلََة الفقر يف الَعْهد النَبوي: املبحث الثاين

ْطَلب األول
َ
ؤاخاة: امل

ُ
  ١١  ............................................................  امل

ْطَلب الثاين
َ
  ١٢  ..............................................................  الزكاة: امل

ْطَلب الثالث
َ
  ١٥  ..........................................  اَحلث على الصدقة والتبَـرع: امل

ْطَلب الرابع
َ
  ١٧  ...................................................  اَحلث على العمل: امل

ْطَلب اخلامس
َ
  ١٨  ...........................................................  الوقف: امل
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ْطَلب 
َ
  ١٩  ................................................  منوذج أهل الصفة: السادسامل

  ٤٤  .............................................  التعريف بنموذج الصفة: املبحث الثالث

ْطَلب األول
َ
  ٤٤  ................................................  التعريف باسم الصفة: امل

ْطَلب الثاين
َ
  ٤٤  ........................................  )بدايتها وايتها(تاريخ الصفة : امل

ْطَلب الثالث
َ
  ٤٥  ......................................................  مكان الصفة: امل

ْطَلب الرابع
َ
  ٤٨  .....................................................  أصحاب الصفة: امل

  ٥٢  ........................................  املوارد االقتصادية ألهل الصفة: الفصل األول

  ٥٣  .....................................................  ذاتيةاملصادر ال: املبحث األول

  ٥٣  .............................................................  العمل: املطلب األول

  ٥٥  .............................................................  الغنائم: املطلب الثاين

  ٥٨  .....................................................  املصادر الرمسية: الثاين املبحث

  ٥٨  ...................................................  مصادر بيت املال: املطلب األول

  ٥٩  ..............................................................  الزكاة: املطلب الثاين

  ٦١  ................................................  املصادر غري الرمسية: املبحث الثالث

  ٦١  ..................................................  الصدقات واهلبات: املطلب األول

  ٦٢  ...........................................................  األوقاف: املطلب الثاين

  ٦٧  ....................................  تقومي منوذج الصفة وإمكانية تطبيقه: الفصل الثاين

  ٦٨  ............................................  تقومي كفاءة منوذج الصفة: املبحث األول

  ٦٨  .................................................  الكفاءة االقتصادية: املطلب األول

  ٧٠  ...................................................  الكفاءة التوظيفية: املطلب الثاين

  ٧٥  ..................................................  الكفاءة التنظيمية: لثاملطلب الثا

  ٧٨  ...................................  ملخص ملناقب أهل الصفة وتقييم لكفاءة النموذج

  ٩٤  ............................................. إمكانية التطبيق املعاصر: املبحث الثاين

  ٩٤  ...........................................................  املساجد: املطلب األول

  ٩٦  .................................................  معسكرات الالجئني: املطلب الثاين
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  ٩٧  ..........................................................................  :اخلامتة

  ١٠٠  .................................................................  الفهارس العامة

  ١٠١  ..................................................................  فهرس اآليات

  ١٠٥  ........................................................ فهرس األحاديث واآلثار

  ١٠٩  ..........................................................  فهرس املصادر واملراجع
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  تم بحمد اهللا
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