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 وسائل محاية حقوق العمال يف الفقه اإلسالمي

 
1Sadeq Qandeel 

 
 

حلقوق العمال،    الفقه اإلسالمي عن وسائل احلماية لدراسة البحث يفا هذه تناولت خلصامل
ي على فلسفة الزكاة وكانت مشتملة على جمموعة من املباحث واملطالب، حيث مت الرتكيز وبشكل جوهر 

اسة أن اإلسالم ميتلك واألوقاف اإلسالمية ودورمها يف محاية حقوق العمال، فقد ثبت  من خالل الدر 
طر، وخلصت الدراسة خوسائل متعددة  يف مواجهة ما يتهدد العمال من طرحاً قوايً يتشكل أبساليب و 

: وذلك إبخراج الغين زكاة إىل ضرورة القيام إبجراء إعمال دور الزكاة جبعلها نظامني،  النظام الفردي
ة الرتاحم بني أفراد اجملتمع ماله بنفسه على من يرغب هبدف تعزيز الصلة بني األغنياء والفقراء لتقوى صل

ملسلمني، وحديثًا هبيئات ايقوى على مواجهة األخطار، والنظام املؤسسايت: واملتمثل قدميًا ببيت مال ف
تكافلياً حيمل اسم وقف  الزكاة، وعلى صعيد األوقاف ميكن للوزارات ومؤسسات الوقف أن تطرح برانجماً 

 العمال
 وسائل، محاية، عمال، زكاة، أوقافالكلمات املفتاحية: 

 

İslam Fıkhında İşçi Haklarını Koruma Yöntemleri 

 

Özet: Bu makale, İslam fıkhında işçi haklarını koruma araçlarını ele 

almıştır. Bu vesileleri birkaç başlık ve fasılda açıklarken asıl üzerinde 

durduğu araçlar ise; zekat ve İslami vakıfların işçi haklarını koruma 

görevleridir. Bu araştırma esnasında İslam hukukunda işçilerin haklarını 

olası zararlara karşı koruyacak birçok vesile olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç 

olarak zekat sistemini iki esas üzerinde aktif etmenin son derece gerekli 

olduğu sonucuna varılmıştır. Bu iki esastan birincisi, zenginlerin 

belirledikleri işçilere hem sıla-i rahim hem de olası zararlardan muhafaza 

için verdiği zekat, ikincisi ise geçmişte Beytü'l Mâl'e günümüzde ise zekat 

kuruluşlarına benzeyen kuruluşların verdiği zekatlardır. Vakıflar için ise 

bakanlıklar ya da vakıflar müdürlüğü tarafından (işçi dayanışması 

programı) yine bu isimde bir vakıf kurulabilir. 
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The Tools of Protect Workers' Rights in Islamic Law 

 

Abstract: This article examines the tools of protection of workers' 

rights in Islamic law. The study describes the tools of protection of workers' 

rights in Islamic law in several headings and subheadings. The main issue 

of the study is the duties of Zakat and Islamic Foundations for the protection 

of workers' rights. This research has concluded that there are many tools in 

Islamic Law that will protect workers' rights against possible damages. 

More importantly, this study concluded that it was rather necessary to 

activate the zakat system on two bases. The first one is the Zakat which the 

rich people give to the workers, which they have determined, both for 

mutual aid and for protection from possible damages. The second one is the 

Zakat, which was given by the organizations. In the past, these 

organizations were similar to the Beytü'l-Mâl, and in contemporary era, 

they are like Foundations. This study suggests that for the foundations, the 

program of worker solidarity can be established by the directorate of 

foundations or the ministries. 

 

Keywords: Workers, zakat, foundations, protection, tools 

 
 :املدخل

اء يف الدنيا واآلخرة، وصلى هللا احلمد هلل الذي أكرم عباده العاملني املخلصني، وَأْجَزَل هلم العط       
لعمل الصَّاحل وحثَّ عليه، خري مبعوث للعاملني، الذي دعا إىل ا )ص(وسلم على نبينا حممد بن عبد هللا 

من تبعهم إبحسان إىل  يامني، وعلىوأوجب إعطاء حقوق العاملني، وعلى آله الطَّاهرين، وأصحابه امل
 يوم الدين، وبعد:

َر أمهية العمل بوصفه َأشرف أداة يف حتقيق اْلَكسِب وحتصيل الرزق؛ التشريع  اإلسالمي احلنيف َقدَّ
 .َمْْبور وك لُّ بيع   َعن أطيب اْلكْسب، َقاَل: َعَمل  الرَّج ِل بَِيِدهِ  )ص( ِئَل َرس ول هللا   فَعن اْبن عمر، قَال

 ي للعمل، حيث جعله من أفضل الكسب،، وي ستفاد من هذا احلديث: مدى تقدير التشريع اإلسالم(2)
األسس اليت يقوم عليها النظام  خالل منوميكن أن نلمس تقدير الشريعة لكل ما يتعلق ابلعمل والعامل 

مبدأ العدالة االجتماعية، ويتحقق ذلك مبجموعة من اإلجراءات اليت ختص كاالقتصادي يف اإلسالم،  

                                                 

 رجاله ثقات"."وقال عنه:  6212: رقم احلديث 4/102(ا هليثمي: جممع الزوائد، البيوع/ أي الكسب أطيب2)
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الدولة من حيث التَّوجيه والتخطيط، وإعادة التوزيع العادل، واألفراد من حيث النفقة الواجبة والتْبعات؛ 
 لكل من يعيش على (3)للوصول إىل جمتمع متكافل يتحقق لكل فرد فيه َحدُّ الكفاية؛ بل متام الكفاية

أرض اإلسالم؛ فال جيوز أن ميوت أحد بسبب اجلوع أو نقص الدواء، ووظيفة الدولة قائمة على أساس 
التكافل االجتماعي واإلنساين واالقتصادي للجميع، وأن دورها ال ينحصر يف التدخل املباشر يف ضبط 

يعي، ختطيطي، مستهدفة احلرية االقتصادية ومنع امللكية الفردية؛ بل دورها إشرايف، رقايب، توجيهي، تشج
هبذا كله حتقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خالل توزيع عادل للدخل والثروة، سواء أبساليب مباشرة كفرض 

، أم غري مباشرة كالزكاة واألوقاف ضرائب جديدة ت صرف يف املصاحل العامة وحتقق الضمان االجتماعي،
در تلك األدوار يف توزيع الثروة ومحاية رأس ويكون لتلك الفعاليات  أدوارها املهمة ولكن الزكاة تتص

، ويهدف هذا البحث  إىل دراسة وسائل محاية حقوق العمال (4)املال البشري من الفقر والعوز والبطالة
 يف الفقه اإلسالمي.

 مشكلة الدراسة:
 :وهو الرئيس ستجيب الدراسة عن السؤال 
 ؟حلقوق العمالوسائل احلماية اليت وفَّرها الفقه اإلسالمي ما  
 :التاليةويتفرع عنه األسئلة  

 ؟ا حقيقة احلماية اليت توفرها الزكاة يف اإلسالمم-1
 ؟ العمال قاف اإلسالمية يف محاية حقوقو ما دور األ -2
 ا هي مسؤولية ويل األمر يف محاية حقوق العمال؟م  -3

 

                                                 

عن طرق وسيلة كرمية للعيش  الكفاية يشمل: املسكن والزوجة وآلة الركوب، وأما متام الكفاية فيشمل: اإلغناء( حد 3)
رأس مال، بل الدولة تعطي موظفيها  املناسب؛ فإن كان حمرتفًا تعطى له أدوات حرفته، وإن كان قادراً على التجارة يعطى له

لدولة، وهذا من عظيم صنع اخلاصة بصرف أوقاهتم يف مصاحل رعاية ا وعماهلا ما يتمولون به؛ ألهنم يعطلون مصاحلهم
: َكاكل الشرائع األرضية، )ًعْن َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ع َمَر، قَ   اإلسالم وأن شريعته سبقت َن النَِّبُّ اَل: َسَِْعت  ع َمَر ْبَن اخَلطَّاِب يَ ق ول 

، َحىَّتَّ َأْعطَاين َمرًَّة َمااًل، فَ ق ْلت  ، فَأَق ول  َأْعِطِه أَفْ َقرَ َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم ي  ْعِطييِن الَعطَاءَ  : َأْعِطِه َمْن ه َو أَفْ َقر  إِلَْيِه  إِلَْيِه ِمينِ 
، فَ َقاَل النَِّبُّ َصلَّى هللا  َعَلْيِه َوَسلََّم:  ْق ِبِه، َفَما َجاَءَك ِمْن َهَذا اخ ْذه ، فَ َتَموَّلْ »ِمينِ  اِل َوأَنْ ه ، َوَتَصدَّ

َ
َت َغرْي  م ْشِرف  َوالَ َساِئل  مل

دخل إىل االقتصاد اإلسالمي دراسة أتصيلية مقارنة َفخ ْذه ، َوَما ال َفالَ ت  ْتِبْعه  نَ ْفَسَك(انظر: علي حمي الدين القره داغي، امل
األحكام،  اب:. صحيح البخاري، كت145م( ص2010ه/1431، )دار البشائر اإلسالمي، 2ابالقتصاد الوضعي، ط

 (.  9/67،)7164ابب: رزق احلكام وعاملني عليها، رقم احلديث: 
 .136( ينظر: القره داغي، املدخل إىل االقتصاد اإلسالمي، ص4)
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 األول املبحث
 الزكاة يف اإلسالم ومحايتها حلقوق العمال 

)ب يِنَ  )ص( ركن مهم من أركان اإلسالم اخلمسة، قَاَل َعْبد  هللِا ِبْن ع َمر: قَاَل َرس ول  هللاِ الزكاة 
، صَّاَلِة، َوِإيَتاِء الزََّكاةِ اإِلْساَلم  َعَلى ََخْس  ، َشَهاَدِة َأْن الَ ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ  ، َوَأنَّ حم َمًَّدا َعْبد ه  َوَرس ول ه  ، َوِإقَاِم ال

، وقد تكرر األمر هبا يف القرآن والسنة، واقرتنت بركن الصالة يف معظم (5)جِ  اْلبَ ْيِت ، َوَصْوِم َرَمَضاَن(َوحَ 
6َوَأِقيُموا الصَّاَلَة َوآُتوا الزََّكاةَ النصوص، ومنها، قول هللا تعاىل:

، :ص( قَاَل اْبن  َعبَّاس   ويف السنة( 
َثيِن أَب و س ْفَيانَ  فَ َقاَل: )ََيْم ر اَن اِبلصَّاَلِة، َوالزََّكاِة، َوالصِ َلِة، )ص(  َفذََكَر َحِديَث النَِّب ِ  )ر( َحدَّ

م ابجلانب االجتماعي وهذا ي شري إىل أمهيتها، كما  ي شري االقرتان إىل اهتمام اإلسال(7)َوالَعَفاِف(
 واالقتصادي، وهذا ما نتوسع به يف املطلب التايل:

 فة الزكاة يف اإلسالماملطلب األول: فلس
خيدم النظام السياسي يف  األول:، رئيسيني فلسفة الزكاة يف اإلسالم قائمة على حتقيق هدفني

خيدم اجملتمع بكل أفراده  والثاين: فله وصف ديين سياسي خيدم اإلسالم بوصفه دينًا ودولة، اإلسالم؛
رج زكاة ماله لذوي احلاجات يف اجملتمع كالفقراء واملساكني؛ فهو  وصفي اجتماعي، وله فَاْلَغينُّ عندما خي 

نه من أن يَلتحق بركب  هبذه الزكاة ي قوِ ي شخصية الفرد احملتاج، وي نمي مواهبه، ويستخرج طاقاته، ومي كِ 
شغيل العاطلني عن جملتمع بوصفه كيااًن متماسًكا يتمكن سلطان الدولة فيه من تفيقوي ا املنتجني؛

العمل، ومساعدة العاجزين واحملتاجني، ومن هنا يتضح أن الزكاة ركيزة مهمة يف نظام التكافل 
االجتماعي، ذلك التكافل الشامل جلميع جوانب احلياة املادية واملعنوية؛ فالتكافل األديب والعلمي، 

صصه ابلتكافل والسياسي واألمين،  واالقتصادي واحلضاري، واألخالقي والتعبدي؛  فال يصح أن ُن 
املعيشي كما فعل بعض من كتب عن التكافل االجتماعي، وهبذا يتبني أن الزكاة أتمني اجتماعي، أي: 

، غري أن الزكاة يف الواقع (8)أن كل فرد ي ؤدي قسطًا من دخله نظري أتمينه عند العجز الدائم أو املؤقت
 تاج قل ذلك أو كثر، والعمال عندما ال جيدون أعمااًل أوأقرب للضمان؛ ألهنا ت عطي الفرد مقدار ما حي

مالية أخرى أو جيدوهنا لكنها ال تكفيهم؛ فهم فقراء أو مساكني يستحقون الزكاة، وعلى الدولة موارداً 

                                                 

 (.1/34(،)21ديث)(  أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب: الزكاة:، ابب: بين اإلسالم على َخس، رقم احل5)
 (.2/43البقرة، )(5) 

 (.2/104بخاري يف صحيحه، كتاب: الزكاة، ابب: وجوب الزكاة،)(  أخرجه ال7)
، )مؤسسة الرسالة، 2( القرضاوي، يوسف، فقه الزكاة دراسة مقارنة ألحكامها وفلسفتها يف ضوء القرآن والسنة، ط8)

 وما بعدها.  880، ص2د.ت(، ج
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أن تستثمر زكاة األموال اليت ت دفع لبيت مال املسلمني يف إجياد فرص عمل من خالل مشاريع يعملون 
ى أجور بعزة وكرامة بداًل من التسول واإلهانة وانتظار الطرود الغذائية من مجعيات فيها، ويتحصلون عل

 عينيَّة   ومؤسسات خريية، َيذهب ماء وجه العامل بوقوفه ساعات على أبواهبا؛ ليتحصل على مساعدة
يف احلماية حلقوق العمال من خالل هذه الوسيلة ويكون ذلك أو نقدية، وأمام هذه القضية ينبغي بيان 

 املطلب التايل:
 ها؟املطلب الثاين: ما ُحكم إخراج الزكاة للعمال، وكم يُعطى العامل من

 تفصيل القول فيه كاآليت: 
: العامل القادر على الكسب حيرم عليه أخذ الزكاة من سهم الفقري واملسكني؛ فقد ذهب  أوًلا

الزكاة إىل غين من سهم الفقراء  ، إىل أنه ال جيوز صرف(10)، والشافعية، واحلنابلة(9)بعض املالكية
 واملساكني، وال لقادر على عمل يليق به وحيصل له منه كفايته وكفاية عياله.

ْفع  َله ،  أما احلنفية فذهبوا إىل جواز أخذ القادر على العمل من الزكاة، جاء ما نصه:" فَ َيج وز  الدَّ
ْفِع َجَواز   ا:"َوَلْو َكاَن َصِحيًحا م ْكَتِسًبا"، إال أهنم قالوا أيضً  اَل َيِطيب  اأْلَْخذ ؛ أِلَنَّه  اَل يَ ْلَزم  ِمْن َجَواِز الدَّ

أن الدَّفع عندهم جائز واألخذ حرام، ولعل السبب  واملفهوم من قوهلم ،(11)اأْلَْخِذ َكَظنِ  اْلَغيِنِ  َفِقريًا.."
ة عند الدفع بسبب كونه من لكونه متحقق فيه وصف استحقاقه للزكا يف ذلك أنه جيوز إعطاء الزكاة له

لكن حيرم عليه األخذ؛ لكونه يقدر على دفع العجز عن نفسه ابلعمل، واألدلة الفقراء أو املساكني، 
 كثرية، ومنها على سبيل املثال:  -إن وجد عماًل  –على ح رمة  أخذ القادر على الكسب 

 من القرآن: (1
َا الصََّدقَاُت ِلْلُفَقَراِء قال تعاىل:  َها َواْلُمَؤلََّفِة ق ُ  َواْلَمَساِكيِ ِإَّنَّ ُلوُُبُْم َويف الرِ قَاِب َواْلَعاِمِلَي َعَلي ْ

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ َواْلغَارِِمَي َويف َسِبيِل اَّللَِّ َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضةا   . ِمَن اَّللَِّ َواَّللَّ
                                                 

إن لِلشَّْخِص ... املسألة بقوهلم:" اجلواز، وقد فصلوا( عند املالكية تفصيل وبعضهم قال ابجلواز والبعض اآلخر قال بعدم 9)
َعٌة م ْشَتِغٌل هِبَا َعْيش   : إْحَداَها َأْن َيك وَن َله  َصن ْ َتْكِفِه أ ْعِطَي مَتَاَم   َوِإْن َلَْ  ه  فَ َهَذا إْن َكاَنْت َتْكِفيِه َوِعَياَله  ََلْ ي  ْعَط،َثاَلثََة َأْحَوال 

َعٌة أَْو َتك وَن وََكَسَدْت َوَلَْ :َأْن  (الثَّانَِية  )َأْو َصن َْعة  ِكَفايَِتِه َوِإىَل َهَذا َأَشاَر بَِقْوِلِه قَ ْبل   ْد َما حَيْرَتِف  ِبِه فَ َهَذا  اَل َيك وَن َله  َصن ْ جيَِ
َد َما حَيْرَتِف  ِبِه َلْو َتَكلََّف َذِلَك أِبَنْ :ي  ْعَطى الثَّالَِثة   َعٌة م ْهِماًل هَلَا َوَغرْيَ م ْشَتِغل  هبَِ َأْن جيَِ اْخِتيَارًا َوَهَذا حَمَلُّ اخلِْاَلِف  ا َكاَن َله  َصن ْ

لكبري للدرير، د.ط، )دار الفكر، اه َنا" ينظر: أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح 
 . 494، ص1د.ت(، ج

 (.6/228( ينظر: النووي، اجملموع،)10)
ر، د.ط، )دار إحياء الرتاث جممع األهنر شرح ملتقى األحب ( أفندي، عبد الرمحن بن حممد بن سليمان يعرف بداماد،11)

 .220العريب، د.ت(، ص
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 وجه الدًللة:
كام، ومنها: من كان قواًي على اْلَكْسب والعمل مع ذكر العلماء يف شرحهم هلذه اآلية الكثري من األح 

 .(12)قوة البدن وحسن التَّصرف حىَّت ي  ْغنيه ذلك عن الناس؛ فالصدقة عليه حرام
 :ومن السنة (2

، َأنَّ َرج َلنْيِ َأْخَْبَاه  َأهنَّ َما أَتَ َيا النَِّبَّ  الصََّدَقِة، فَ َقلََّب ِفيِهَما ْسَأاَلنِِه ِمَن يَ  )ص( َعْن ع بَ ْيَد هللِا ْبَن َعِدي  
، َواَل لَِقِوي   م   ت ك َما، َواَل َحظَّ ِفيَها لَِغيِن   ت َما َأْعطَي ْ َا َجْلَدْيِن، فَ َقاَل: " ِإْن ِشئ ْ ، (13)ْكَتِسِب"اْلَبَصَر، َوَرآمه 

ندرج حتت وهبذا يتضح أنه العامل الذي ال يقدر على الكسب، أو حرفته وصنعته ال ت غنيه وعياله فهذا ي
اْلَفِقري: الَِّذي اَل ِحْرَفة َله  َواَل َمال، واملسكني: :"  –رمحه هللا  –مسمى الفقري واملسكني، قال الشافعي 

 .(14" )الَِّذي َله  الشَّْيء َواَل يقوم بِهِ 
سنها وال يقدر على شراء ما يلزم هلا من اآلالت  اثنياا: العامل الفقري أو املسكني إن كان له صنعة حي 

 قَ ل ت أنه ي عطى ما يشرتي به آالت حرفته (15)اليت يعمل هبا؛ فقد نص فقهاء الشافعية وبعض احلنابلة
رتفاً  سن صنعة أصاًل، وال جتارة والقيمة ذلك أم كثرت؛ فإن َل يكن حم  شيًئا من أنواع املكاسب  ، وال حي 

 .(16)أ عطي كفاية العمر
بشراء آالت احلرفة، أو إبعطائه كفاية العمر يف حال َل حاجته  ما َيس دُّ واستدلوا على أنه ي عطى 

َاِرق  اهلِْاَليلِ ، قَاَل : حَتَمَّْلت  مَحَاَلًة، فَأَتَ ْيت    َرس وَل هللاِ يكن قادًرا على الكسب؛ حبديث: )َقِبيَصَة ْبِن ُم 
                                                 

ملصرية، دار الكتب ا ط، )القاهرة:أبو عبدهللا حممد بن أمحد األنصاري، اجلامع ألحكام القرآن الكرمي، د.(  القرطِب، 12)
اساين، أبو بكر، أحكام .البيهقي،  أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلر 172، ص8م(، ج1964 -ه  1384

 . 162، ص1م(، ج1994، )القاهرة: مكتبة اخلاجني، 2القرآن للشافعي، ط
( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، مسند الشامني، ابب: رجلني آتيا النِب )ص(، رقم 13)

 ، انظر: مسند(، قال عنه الشيخ شعيب األرانؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخني29/486(،)17972احلديث:)
، 29م(، ج2001ه/1421رة: كؤسسة الرسالة، د.ط، )القاه ،-رمحه هللا –اإلمام أمحد، حتقيق شعيب األرانؤوط 

 .486ص
 .162، ص1( البيهقي، أحكام القرآن للشافعي،  ج14)
 (.6/194( ينظر: النووي، اجملموع، ) 15)
كاة دفع العوز والفاقة عنهم، وعند ( َصرَّح الشافعية وبعض احلنابلة إىل أنه ي عطى حد كفاية العمر؛ ألن األصل يف الز 16)

م عن بيان أحكام املصرف أهنم املالكية ومجهور احلنابلة على أنه ي عطى كفاية سنة ويفهم من كالم األحناف عند حديثه
 223، ص1ج؛ ألن أموال الزكاة يف غالبها حولية. ينظر: أفندي، جممع األهنر، -علمأوهللا  -يذهبون إىل مثل هذا الرأي

ه / 1404ار الفكر،  ، )بريوت: د1طمنح اجلليل شرح ُمتصر خليل،  أبو عبدهللا حممد أمحد،وما بعدها، عليش، 
 (.245(، عبدالوهاب، ُمتصر اإلنصاف،)ص6/194اجملموع، ،). النووي، 86، ص2م(، ج1984
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ِإنَّ اْلَمْسأََلَة  َأْسأَل ه  ِفيَها، فَ َقاَل: أَِقْم َحىَّتَّ أَتْتِيَ َنا الصََّدَقة  ، فَ َنْأم َر َلَك هِبَا ، قَاَل: ُث َّ قَاَل: اَي قَِبيَصة  )ص( 
ة  َحىَّتَّ ي ِصيبَ َها، ُث َّ مي ِْسك  ، َوَرج ٌل َأَصابَ ْته  الَ حتَِلُّ ِإالَّ أَلَحِد َثالَثَة : َرج ل  حَتَمََّل مَحَاَلًة ، َفَحلَّْت َله  اْلَمْسأَلَ 

، أَْو قَاَل ِسَداًدا ِمْن َعيْ  ش  ، َجاِئَحٌة اْجَتاَحْت َماَله  ، َفَحلَّْت َله  اْلَمْسأََلة  َحىَّتَّ ي ِصيَب ِقَواًما ِمْن َعْيش 
احلَِْجا ِمْن قَ ْوِمِه: َلَقْد َأَصاَبْت ف اَلاًن فَاَقٌة، َفَحلَّْت َله  اْلَمْسأََلة   َوَرج ٌل َأَصابَ ْته  فَاَقةٌ َحىَّتَّ يَ ق وَم َثالَثَةٌ ِمْن َذِوي

، َفَما ِسَواه نَّ ِمَن اْلَمْسأََلِة اَي قَِبيَصة  س ْحتً  ا ََيْك ل َها َحىَّتَّ ي ِصيَب ِقَواًما ِمْن َعْيش  ،َأْو قَاَل ِسَداًدا ِمْن َعْيش 
 .(17)َصاِحب  َها س ْحًتا(

إن احلدَّ الذي ينتهي إليه العطاء يف الصدقة هو الكفاية اليت تكون هبا قوام العيش  الدًللة: وجه
مل عليه الناس  وسداد اخل لة، وذلك ي عتْب يف كل إنسان بقدر حاله ومعيشته، وليس فيه حد معلوم حي 

 ، ومنها: املعىن ، وقد ذكر الشافعية أمثلة ت  َقرُّب هذا(18)كلهم مع اختالف أحواهلم
"من يبيع البقل ي عطى َخسة دراهم أو عشرة، ومن ِحرفته بيع اجلوهر ي  ْعَطى عشرة آالف درهم مثاًل إذا 
َل حتصل له الكفاية أبقل منها، ومن كان اتجًرا أو خباًزا أو عطارًا أو صرَّافًا أ ْعطي بنسبة ذلك، ومن 

صنائع أ ْعطي ما يشرتي به اآلالت اليت تصلح كان خياطًا أو جناًرا أو قصَّاًرا أو غريهم من أهل ال
 .(19)ملثله"

 اخلالصة يف حكم الزكاة للعامل:
 ، العامل القادر على الكسب مطلوب منه شرًعا أن يكفي نفسه بنفسه ومن يعول؛ فَعِن املِْقَدامِ  -1

َأْن ََيْك َل ِمْن َعَمِل َيِدِه، َوِإنَّ َنِبَّ اَّللَِّ َداو َد ، قَاَل: َما َأَكَل َأَحٌد طََعاًما َقطُّ، َخرْيًا ِمْن )ص( َعْن َرس وِل اَّللَِّ 
 .(20)َعَلْيِه السَّاَلم ، َكاَن ََيْك ل  ِمْن َعَمِل َيِدهِ 

وا العمال على هذا احلق الذي هو واجب عليهم؛ فمن   اجملتمع أن ي عيناملسؤولة يفعلى اجلهات  -2
ق به، أو وجد ولكن كان وَل جيد اباًب حالاًل لكسب يليكان عاجزًا عن الكسب لضعفه، أو كان قادرًا 

 دخله ال يكفيه ومن يعول؛ فقد َحلَّ له األخذ من الزكاة.

                                                 

 (.3/97(،)2368) :اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب: الزكاة، ابب: ما جاء يف املسألة، رقم احلديث ( أخرجه17)
سة الرسالة انشرون، د.ت(، ، )مؤس1( انظر: اخلطايب، سليمان بن محد املشهور، معاَل السنن شرح سنن أيب داود، ط18)

 .68، ص2ج
 (. 6/194(  اجملموع، النووي، ) 19)
(؛ 2/617(،)2072)صحيحه، كتاب: البيوع، ابب: كسب الرجل وعمله بيده، رقم احلديث ( أخرجه البخاري يف 20)

من كسبه ونتيجة صنع يده" و)قط( تعين: " يف أي زمن مضى"  بقوله: " أي -رمحه هللا –وعلق الشيخ: مصطفى البغا 
 (.2/730ينظر: صحيح البخاري، تعليق مصطفى البغا،)
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إبمكان الدولة لضمان استمرار الكفاية ألسرة العامل، أن تقوم إبنشاء مشاريع جتارية من أموال  -3
لِ كها للعمال كلها أو بعضها؛ لِتدر عليهم دخاًل يقو  م بكفايتهم كاماًل، وال جتعل هلم احلق يف الزكاة مت 

 ، وهبذا حتفظ صورهتا ومكانتها بني الدول املتحضرة.(21)بيعها وال نقل ملكيتها
جيوز شراء أدوات اإلنتاج للِمهن ومتليكها للفقراء واملساكني القادرين على العمل؛ ليتمكنوا من  -4

 .(22)ن آلة حرفة، وإن كثرتالعمل ويقوموا بكفاية أنفسهم أبنفسهم؛ فيعطى حمرتف مث
متام الكفاية ليس مقصوًرا عند الفقهاء على الطعام والشراب؛ بل يشمل حاجات اإلنسان ودوافعه  -5

لَسدِ  حاجة املسلمني ومعونة  وغرائزه، ومن مقاصد الزكاة يف اإلسالم العمل على توفريها؛ فالزكاة ج علت
ها: فإن استدان عزب ليتزوج أ عطي من الزكاة ما يسد اإلسالم وتقويته؛ واألمثلة على هذا كثرية من

"فاجتهد يف مدة واليته حىَّت رد ، وهذه سياسة اخللفاء الراشدين، ومنهم عمر بن عبد العزيز(23)َدينه
املظاَل، وصرف إىل كل ذي حق حقه، وكان مناديه يف كل يوم ينادي: أين الغارمون؟ أين الناكحون؟ 

 .(24)حىَّت أغىن كال من هؤالء" أين املساكني؟ أين اليتامى؟
سلم وخباصة احلاكم؛ فعندها من أقوى وسائل احلماية والضمان حلقوق العمال ضمري املسؤول املو  -6

قق للعمال مطالبهم وحيفظ حقوقهم، ولكن واخلوف من  الرقابة عَدمَ  يقوم بدوره على أكمل وجه، وحي 
وجة أمري املؤمنني عمر بن عليهم الظلم،  قالت ز  حلق ابلعمال األذى ووقعأهللا عند م عظم املسؤولني؛ 

وعه تسيل على خديه، يوًما عليه وهو جالس يف مصاله، واضًعا خده على يده، ودم عبد العزيز: دخلت
 فقلت: َماَلَك؟ فقال: َوحْيَِك اي فاطمة، قد و ل ِْيت  

والعاري اجملهود، واليتيم من أمر هذه األمة ما وليت؛ فتفكرت يف الفقري اجلائع، واملريض الضائع، 
املكسور، واألرملة الوحيدة، واملظلوم املقهور، والغريب واألسري، والشيخ الكبري، وذي العيال الكثري 
واملال القليل، وأشباههم يف أقطار األرض وأطراف البالد؛ فعلمت أن ريب عز وجل سيسألين عنهم يوم 

يثبت يل ح جَّة عند خصومته، فرمحت نفسي  ؛ فخشيت أن ال)ص( القيامة، وأن خصمي دوهنم حممد
 .(25)فبكيت

                                                 

 (.567زكاة، )ص( ينظر: القرصاوي، يوسف، فقه ال21)
طالب أويل النهى يف م ،مطالب أوىل النهى شرح غاية املنتهى مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي،( الرحيباين، 22)

 .136، ص2م(، ج1994ه / 1415، )املكتب اإلسالمي2شرح غاية املنتهى، ط
حاشية الروض  العاصمي،عبد الرمحن بن حممد بن قاسم . النجدي، 147، ص2( الرحيباين، مطالب أويل النهي، ج23)

 ..309، ص3ه(، ج1397، ) بدون انشر، 1املربع شرح زاد املستقنع، ط
 .200، ص9م(، ج1990ه/ 1440( ابن كثري، َساعيل بن عمر، البداية والنهاية، د.ط، )دار املعارف، 24)
 . 201، ص9( ينظر: ابن كثري، البداية والنهاية، ج25)
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  .محاية العمالاألوقاف اإلسالمية ودورها يف : الثاين املبحث
الية اليت ت سهم يف دعم وتنمية اجملتمع، حيث ع رف الوقف اإلسالمي موادر امل ي عتْب الوقف من أهم

اإلنفاق يف سبيل هللا حًبا منهم يف أن تبقى هلم وأقبل عليه الصحابة استجابة ألمر )ص(  منذ زمن النِب
صدقة جارية بعد موهتم، وسنة ابقية فيمن َييت بعدهم، وواضح أن الوقف يقوم بدور فعَّال  يف دعم 
الروابط بني أفراد اجملتمع املسلم، وَسدِ  جوانب النقص واخللل الذي ي صيب احلياة االجتماعية؛ فيحارب 

ل االجتماعي، ويستفيد منه الصغار والكبار، والفقراء واملساكني، وأهل احلاجة الفقر وحيقق معىن التكاف
والعوز، ويعمل على دعم املشاريع اليت تستوعب العاطلني عن العمل، وحتميهم من االحنراف وذ لِ  

اون املسكنة، وَتْْبز أمهية الوقف يف دعم العمال الفقراء كوهنم أعظم أهدافه؛ فهو يعمل على بث روح التع
والتكافل بني أبناء اجملتمع املسلم؛ للقيام ابحتياجات اآلخرين وتلبية متطلباهتم الضرورية، من خالل 
املنافع اليت يعود هبا على الفقراء واحملتاجني، كما ويقوم إبنشاء املشاريع الوقفية، ورعاية العديد من 

ظلمة البطالة والفقر إىل نور العمل  ، واليت تستوعب األيدي العاملة لتخرجها من(26)املؤسسات الوقفية
بعزة وكرامة، وخلصوصية األوقاف اإلسالمية يف فلسطني، وملا هلا من أتثري واضح يف تقوية اجملتمع 

هذا اجلانب فقط، وال داعي للشرح والبيان لكل  عنالفلسطيين ودعم صمود العمال، أقتصر احلديث 
وقد أ شبعت حبثًا يف الكتب واألحباث واملؤمترات،  ما يتعلق ابلوقف من أحكام؛ فهي كثرية ومتفرعة

عن  فرعا للشيء الفهم ولكن أقتصر على تعريف الوقف لغة واصطالًحا، وبيان مشروعيته من ابب
 :تصوره، ُث َأْدِلف  للحديث عما خيص األوقاف يف فلسطني ودعمها للعمال بعيًدا عن السَّرد التارخيي

 
 .وبيان مشروعيتهمفهوم الوقف : املطلب األول

: الوقف لغة:  أوًلا
اَر َوق ًْفا: َحَبْست  َها يف َسِبيل اَّللَِّ، َو)اْلَمْنع (  ( يقال: َوقَ ْفت  الدَّ أتيت كلمة الوقف يف اللغة مبعىن )احْلَْبس 

ًفا: َمنَ ْعت ه  َعْنه ، َو)السُّك ون ( يقال: َوقَ َفِت الدَّ  ابَّة ، أي: َسَكَنْت، ومنه يقال: َوقَ ْفت  الرَّج ل َعِن الشَّْيِء َوق ْ
 .(27)أطلق الوقف على الشيء املوقوف تسمية ابملصدر، ومجعه أوقاف

                                                 

.الوقف 146خرى الوقف، صكلية احلقوق، جامعة بريوت اإلسالمية، بدون بياانت أ( ينظر: احملمدي، على ، الوقف  26)
إلسالمية، بدون بياانت أخرى. اوأثره يف التنمية االقتصادية، العبد اللطيف، عبد اللطيف، كلية احلقوق، جامعة بريوت 

 (.101،)ص
م(، 1996ه/1417ة العربية، بريوت: املكتب، )1( ينظر: أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقرئ، املصباح املنري، ط27)

 .699، ص2ج
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 اثنياا: الوقف اصطالحاا:
الوقف عند الفقهاء له تعريفات كثرية تنوعت أساليبها لكن أصلها واحد، وألن تعريًفا واحًدا يَفي  

، ولعله مقتبس من (28)وتسبيل املنفعة":" حتبيس األصل احلنابلة، وهو تعريف ابلغرض أقتصر على
َيْسَتْأِمر ه  ِفيَها، فَ َقاَل:  )ص( َأْن ع َمَر ْبَن اخَلطَّاِب َأَصاَب َأْرًضا خِبَْيَْبَ، فَأََتى النَِّبَّ )ر(  حديث اْبِن ع َمرَ 

)ِإْن ِشْئَت  ِعْنِدي ِمْنه ، َفَما أَتْم ر  بِِه؟ قَاَل: اَي َرس وَل اَّللَِّ، ِإين ِ َأَصْبت  أَْرًضا خِبَْيَْبَ َلَْ أ ِصْب َمااًل َقطُّ أَنْ َفسَ 
ْقَت ُِبَا(  .(29)َحَبْسَت َأْصَلَها، َوَتَصدَّ

 اثلثاا: مشروعية الوقف:
وردت أدلة كثرية يف القرآن تدل على مشروعية الوقف، وهي عامة حَتضُّ على اإلنفاق يف سبيل 
هللا، والعطاء يف وجوه اخلري والْب، والقرآن الكرمي َل َيِت على ذكر الوقف صراحة ولكن احلديث عنه 

َمَثُل الَِّذيَن : يندرج حتت آايت اإلحسان واإلنفاق، والتصدق على الفقراء واملساكني، مثل قوله تعاىل
بُ َلٍة ِماَئُة َحبَّ  ٍة َواَّللَُّ ُيَضاِعُف يُ ْنِفُقوَن َأْمَواََلُْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنْ بَ َتْت َسْبَع َسَناِبَل يف ُكلِ  ُسن ْ

ُ َواِسٌع َعِليمٌ  30ِلَمْن َيَشاُء َواَّللَّ
  

َ بِِه َعِليمٌ  َلْن تَ َناُلوا اْلِِبَّ َحّتَّ وقوله تعاىل: 31تُ ْنِفُقوا ِمَّا حتُِبُّوَن َوَما تُ ْنِفُقوا ِمْن َشْيٍء فَِإنَّ اَّللَّ
  

 وجه الدًللة:
مرضاته، وهذا يشمل  سبيل هللا ابتغاءضرب هللا يف اآلية األوىل مثاًل لتضعيف الثواب ملن أنفق يف 

كل أوجه اإلنفاق يف سبيل هللا؛ كنشر العلم، واجلهاد وإعداد السالح، وأعمال اإلغاثة للمحتاجني، 
لن تبلغوا حقيقة الْب ولن أبنكم  ومن نزلت عليهم مصيبة أو حلت هبم كارثة، ويف اآلية الثانية أخْبهم

بون من أموالكم ِبرَّ هللا وثوابه حىَّت ت نفقوا اتبلغو  تكونوا أبراًرا وهذا يشمل كل وجوه اخلري  ،(32)مما حت 
واإلحسان، ومنها: الوقف الذي هو حبس املال وجعل ريعه ومثرته تعود ابستمرار على الفقراء واحملتاجني، 

)ص(  ويدعم اجملتمع بشكل دائم، وحنن يف وقتنا احلاضر حباجة إليه أكثر، وهذا ما أكد عليه الرسول

                                                 

، الشرح الكبري على منت ( ابن قدامة، مشس الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن أيب عمر بن حممد بن أمحد املقدسي28)
 . 283، ص1املقنع، د.ط، )دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع، د.ت(، ج

 (.3/198(،)2737ط، ابب: الشروط يف الوقف، رقم احلديث:)(  أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب: الشرو 29)
 (.2/44البقرة، ) (28)
 (.3/62آل عمران، ) (31)

.ط، )مؤسسة سجل العرب، اإلبياري إبراهيم، املوسوعة القرآنية، د (؛3/44التفسري املنري،)( ينظر: الزحيلي، 32)
 .244، ص9م(، ج1984ه/ 1405
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 ما هو عام يف اإلنفاق ومنها ما هو خاص يف الوقف؛ كحديث عمر بن اخلطابيف أحاديثه؛ فمنها 
 33)ر(.

َقاَل : )ِإَذا َماَت اإلنسان انْ َقَطَع َعْنه  )ص(،  ومن األحاديث أيًضا: َعْن َأيب ه َريْ َرَة، َأنَّ َرس وَل هللاِ  
تَ َفع  بِِه ، َأْو َوَلد  َصاِلح  َيْدع و َله (َعَمل ه  ِإالَّ ِمْن َثالَثَة  : ِإالَّ ِمْن َصَدَقة  َجارِيَة  ، أَ  وقد َفسَّر  ،(34)ْو ِعْلم  ي  ن ْ

 .(35)العلماء الصدقة اجلارية ابلوقف
الصحابة على مشروعية كثري من علماء الفقه يف كتبهم عن إمجاع وأما اإلمجاع: فقد نَقل   
 .(36)الوقف
 

 (َّنوذجاا فلسطي )محاية األوقاف حلقوق العمال : املطلب الثاين
ى املعاانة واآلالم اليت بداية ال بد من جتسيد الواقع الفلسطيين ابألرقام والنسب اليت ت ظهر مد

ور األوقاف يف يعيشها الشعب الفلسطيين وخصوصًا يف قطاع غزة احملاصر، ومن ُث احلديث عن د
 إىل إظهارها اليت يسعى البحثة معاجلتها لتكون الطبيعة الفلسطينية أمنوذجاً نظرايً وعملياً لتكتمل الفكر 

 من خالل دراسة وسائل احلماية.
االقتصادي  فيهدف جيش االحتالل الصهيوين من وراء سياسة احلصار إىل تفكيك البنيان 

 زايدة عوامل االفتقار اليأس عْب واالجتماعي و الثقايف للشعب الفلسطيين، وذلك إليصاله إىل حالة من
ه د بدورها إىل إرابك األولوايت من إضعاف مو  اجهة العدو ومقاومته، وإرابك واملعاانة واحلرمان، اليت مت 

ب توفري احلد األدىن من الذهنية الفلسطينية ابجتاه الصراع مع العدو، ليصبح ذلك أولوية اثنية حلسا
انعكاسات أخطر  أدت إىل ة إىل ذلك فإن شدة  وطأة احلصارمستلزمات احلياة ولقمة العيش، إضاف

مضمون، وبني ه وية اإلسالم مشتتة بني ه وية رثة فاقدة للمما سبق وهي: السعي إىل جعل اهلوية الوطنية 
إدارة البالد يف  وانصره جيلب الكوارث لكل من اختاره والوصول إىل أنه السياسي لتشويه صورة اإلسالم

 ية شؤون العباد. وحتريرها ورعا
                                                 

 (.3/198(،)2737الشروط، ابب: الشروط يف الوقف، رقم احلديث:) ( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب:32)
 من ثالثة، رقم ( أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب: الوصية، ابب: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال34)

 (.  5/73(،)4232احلديث:)
أدلة األحكام، د.ط، ع مجحممد بن إَساعيل اليمين، سبل السالم شرح بلوغ املرام من ( ينظر: الصنعاين، 35)

 .127، ص2د.ت(، ج)القاهرة: دار احلديث، 
 بن مسعود الفراء، احلسني (، البغوي،6/3. ابن قدامة، املغين،)127، ص2(  ينظر: الصنعاين، سبل السالم، ج36)

 . 288، 8م( ج1983ه/ 1403، )بدون انشر: 2شرح السنة، ، حتقيق: شعيب األرانؤوط، ط
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م بفرض حصار 2007لتحقيق هذا اهلدف قام جيش االحتالل الصهيوين يف يونيو حزيران عام 
 القتصادية، وأمهها:شامل على قطاع غزة،  من خالل جمموعة من اإلجراءات السياسية، واألمنية، وا

 اعتبار قطاع غزة كيااًن معاداًي. -
 ضفة الغربية.الو إغالق كافة املعابر بني قطاع غزة  -
 غالق معْب رفح بني قطاع غزة ومصر، وهو املنفذ الوحيد لقطاع غزة إىل العاَل.إ -
 .قف حركة تدفق األموال بني القطاع والعاَل اخلارجي؛ ابستثناء املؤسسات الدوليةو  -
 وقف عمليات االسترياد والتصدير. -

ثر العمال بشكل  يف قطاع غزة وأت هذه اإلجراءات إىل انعكاسات على اجملال االقتصادي وقد أدت
 كبري، وارتفعت بسببها نسبة البطالة والفقر، وميكن رصد ذلك من خالل اآليت:

 م.2005يه يف عام %( عما كان عل97( تراجع الناتج احمللي، حيث اُنفض نصيب الفرد منه بنسبة)1
طينية من قبل، وحسب لفلسا األراضي ( زايدة ارتفاع نسب البطالة والفقر بصورة ملحوظة َل تشهدها2

 %(.70%( ونسبة الفقر)65البطالة بلغت) فإن نسبة آخر تقديرات
( زايدة اُنفاض مسامهة القطاعات االقتصادية اإلنتاجية يف الناتج احمللي اإلمجايل، وحتول ذلك إىل 3

  37إنتاجية واألدىن أجورًاصاحل األنشطة األقل 
ة ومصرفية، ( مؤسسة مالي19اجليش الصهيوين )وقد سجَّل املرصد األورمتوسطي استهداف 

التقديرات  ( قارب صيد، وحسب آخر55( مؤسسة صناعية وجتارية، إضافة إىل استهداف )372و)
ضافة إىل العديد من ( منشأة اقتصادية من املنشآت الكبرية، هذا ابإل500فقد دمَّر االحتالل حنو)

، وهي ثالث أضعاف ( مليون دوالر540يزيد عن)  املنشآت املتوسطة والصغرية، وتقدر خسائرها مبا
من املصانع اليت ضم، ومن 2009 -م2008خسائر احلرب األوىل اليت ش نت على قطاع غزة يف سنة 

%( وتعد 60ا إىل )مت تدمريها بشكل متعمد مصانع الباطون)اخلرسانة( واليت وصل حجم الدمار فيه
 هذه املادة األساسية. يث تقف أعمال البناء كافة علىصناعة الباطون من أهم الصناعات اإلنشائية، ح

عيل، وفاقت م( ألف عامل، وأصبحت عوائلهم بدون 360وبسبب العدوان شلَّ عمل أكثر من )
تزيد معدالت البطالة،  ( مليون دوالر، وإذا استمر العدوان واحلصار فمن املتوقع أن73خسائرهم حنو)

وراء ذلك  الرئيسي  السببو دايد بسبب تعطل حركة العمل واإلنتاج وترتفع نسبة الفقر؛ ألهنا آخذة ابالز 
وين، إشغال اجملتمع وغاية جيش االحتالل الصهير، كله احلروب املتكررة، واحلصار الدائم واملستم

 حق العودة والتحرير. الفلسطيين يف معاجلة آاثر احلصار واحلروب املتكررة؛ لينصرف عن التفكري يف
                                                 

 .106، ص1زرقه، العدوان على غزة، كلية اآلداب، اجلامعة اإلسالمية غزة، بدون بياانت أخرى ج 37
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ل  معلًما ضوعوابلعودة إىل املو  رخيًيا ي ثبت ملكية فلسطني ات األوقاف اإلسالمية يف فلسطني ت َشكِ 
اعم القوي يف للمسلمني، وألمهيتها يعمل العدو الصهيوين على إلغائها وتعطيلها؛ لعلمه أهن ثل الدَّ ا مت 

يث  أقتصر احلدصمود الشعب الفلسطيين، ومبا أن احلديث عن دعم األوقاف لصمود الع مال؛ فإين
صور لعدم صلته املباشرة على ما خيص العمال، وال داعي للسَّرد التارخيي لألوقاف يف فلسطني عْب الع

  ولعلي أخلص ما وجدت نقطتني: يف املوضوع،
 

: الوقف يستوعب العاطلي عن العمل:  أوًلا
وتوظيفها لصاحل َأَخَذ الوقف اإلسالمي يف فلسطني أشكااًل متعددة منها: تشغيل األيدي العاملة 

بعض األوقاف يف مدينة القدس العشرات من املوظفني،  استوعبت احلد من البطالة؛ فعلى سبيل املثال
والطباخني، واخلبازين، وغريهم يف سبيل القيام خبدمة الفئات املستحقة هلذه األوقاف، مما أدى إىل تنمية 

يل من البطالة مبشاريعها احملدودة، واليت اقتصادية حقيقية يف اجملتمع، حيث استطاعت األوقاف التقل
، ويف قطاع غزة َوقَّعت وزارة االقتصاد الوطين اتفاقية (38)مثلت عائاًل للعديد من العائالت الفلسطينية

( دومنًا لوزارة االقتصاد 150مع وزارة األوقاف والشئون الدينية تقضي أبن ختصص وزارة األوقاف)
حمافظة غزة، وهذا ي ؤكِ د أن الوقف له دور يف تنشيط احلركة التجارية  الوطين؛ إلنشاء منطقة صناعية يف

واالستثمارية، ال سيما أن املنطقة الصناعية حتتوي على العديد من املنشئات الصناعية املعدنية واخلشبية، 
ويستفيد منها َخسة آالف عامل فلسطيين، ولقد شهدت األماكن الدينية يف غزة وأشهرها مسجد 

 .(39)مركزًا وقفًيا لدفع الطعام والِكساء للفقراء )ص( اشم جد الرسولالسيد ه
 

 اثنياا: الوقف ضمانة للعمال وقت احملن.
يفهم من مشروعية الوقف، وبعض اخلدمات اليت يقدمها الوقف اإلسالمي للعمال إمكانية توفري 
ضمانة للعمال يف زمن احملنة، وهذه اخلدمات على الرغم من تواضعها؛ لكنها عظيمة يف فكرهتا وثباهتا 

لسطينيني ليصبحوا أمام حماوالت العدو إلضعافها وقتل الروح املعنوية فيها، والنيل من صمود العمال الف
فريسة يف وحل العمالة  لالحتالل، وظين يف حال ق طعت يد االحتالل  يقعونعالة على اجملتمع، و من َُث 

                                                 

، )بريوت: الناشر مركز 2( الصالحات، األوقاف اإلسالمية يف فلسطني ودورها يف مواجهة االحتالل اإلسرائيلي، ط38)
 .156م(، ص2002الزيتونة للدراسات واالستشارات، 

 (. 158( املرجع السابق نفسه، )ص39)
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وارتفعت عن فلسطني؛  فعندها ستكون فلسطني رائدة العمل الوقفي يف العاَل العريب واإلسالمي؛ ألن 
جملدها ودورها احلقيقي يف العاَل، وهذا إبذن  حترير فلسطني سيكون الفتح العظيم لعودة األمة اإلسالمية

 هللا قريب. 
 

 النتائج والتوصيات: 
 أوًلا: النتائج:

العمال من أهم فئات اجملتمع وأكثرهم احتياًجا يف وقت احلروب واألزمات؛ فيشملهم نظام التكافل  -1
إلسالم تشجيع التنمية االجتماعي يف الشريعة اإلسالمية ابعتبار أن من أهم ركائز فلسفة الزكاة يف ا

واالستثمار، وإزالة ما يطرأ على خطوط االنتاج يف اجملتمع من معوقات، وذلك بتقدمي املعونة للعمال 
بتوفري آالت العمل، أو مبساعدهتم عند العجز، ويتجسَّد هذا النظام من خالل الوسائل اليت اعتمدها 

 اإلسالم يف نظام الضمان االجتماعي، وهي يف اجتاهني:
 اإلنفاق الواجب: ويتمثل يف ركن الزكاة، وما أوجبه الشرع كالكفارات. اًلجتاه األول:
، واألوقاف اإلسالمية، يف ابب التْبعات كاهلبات، والصدقات اإلنفاق التطوعي: وذلك اًلجتاه الثاين:

يف ظل الكوارث واألزمات، وذلك من خالل محاية  وعلى أساسهما أقامت الشريعة اإلسالمية وسائل
 :التاليةالقيام ابإلجراءات 

إعمال دور الزكاة جبعلها نظامني،  النظام الفردي: وذلك إبخراج الغين زكاة ماله بنفسه على من  -أ
يرغب هبدف تعزيز الصلة بني األغنياء والفقراء لتقوى صلة الرتاحم بني أفراد اجملتمع فيقوى على مواجهة 

 واملتمثل قدميًا ببيت مال املسلمني، وحديثًا هبيئات الزكاة.املؤسسايت:  خطار، والنظاماأل
اإلسالمية وعلى وجه اخلصوص للوقف اإلسالمي يف فلسطني إسهامات كبرية يف  األوقاف -ب

ة الفقر، وأزمة البطالة، يف مواجهة ظروف احلرب واحلصار الطارئة، حيث ت قام املشار  يع التخفيف من ِحدَّ
الوقفية يف فلسطني لتستوعب املئات من العمال العاطلني عن العمل، ويف نفس الوقت ي صرف على 

 غري القادرين على العمل.
 

 اثنياا: التوصيات: 
أوصي أصحاب املسؤولية بضرورة االستفادة مما تطرحه الشريعة من برامج احلماية ووسائل تطبيقها،  -1

 تعمل وفق قانون.ولتكن على شكل مجعيات ومؤسسات 
على وزارة األوقاف واجلهات ذات االختصاص يف إخراج الزكاة والتكافل االجتماعي العمل املشرتك  -2
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بتوقيع اتفاقيات مع كل املؤسسات ذات الصلة وعلى رأسهم هيئة الزكاة للعمل على توفري وسائل احلماية 
 للعمال. 

ناس بضرورة االهتمام ابلزكاة واألوقاف، وتشجيعهم على جهات الدعوة واإلرشاد واإلعالم، توعية ال -3
 على التكافل االجتماعي.

على جلان االصالح والتحكيم الفتوى، عند النظر يف حل اخلصومات بني أرابب العمل والعمال،  -4
ضرورة األخذ ابحلسبان ما ميكن االستفادة منه يف إجياد احللول البديلة من خالل وسائل احلماية حلقوق 

 العمال.  
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